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 ی هنرطبقه

 بِن دِیویس ینوشته 
 ی علی گلستانهترجمه

 
ی مجله ۷۰۰۲به موضوعی فراگیر تبدیل شده است. در ماه مه  خود های اخیر، حرف از حضور فراگیر بازاردر سال

«. کنید؟آیا دارید به آثار هنری نگاه می»روی جلدش بزرگ نوشت  هم نیست، یسازی جریانمجله، که واقعاً نیوزآرت
های تبیینی خودشان اند تا به روشچارلی فینچ، دانالد کاسپیت، و جری سالتز کلی وقت گذاشتهدر صفحات این مجله، 

فته اهمیتی مضاعف یا خرمتأ پول بر هنرِ  های اخیر، فهم تأثیراتار در سالموضوع را روشن کنند. با توجه به آشفتگی باز
ی نوینی لازم داریم که بگوید بازار چطور نویسد که با فهم تأثیر بازار بر هنر، ما نظریهی خودش میبه نوبه . سالتزاست

 نباشد.« صرفاً تکرار ایدئولوژی مارکسیستی»کند، چیزی که کار می
ی دوباره ه ما به چیزی بیش از نسخهکنم کطور برداشت میاز حرف او این. قدر کفایت روشن استمقصودش به

یعنی همان دانست، را فاشیسمی پنهان می« صنعت فرهنگ»نیاز داریم که  ۰۴۹۰ی ی مکتب فرانکفورت دههشدهگرم
چنین  هنر تبدیل شد. ثابت جهانِ  یدغدغهمهاجرت کرد و به  فرومآرتبه  اکتبری ای که از راه صفحات مجلهنسخه

ویژه وقتی با چیزی مواجه است که حتی د، بهکنتبط میرمطرزی واقعاً زننده بازار را به امحاء خودِ سوژگی طرز فکری به
ی کسانی که آماج نقد هورکهایمر و آدورنو قرار گرفتند، اورسن ولز و، بله، . از جملهدهدمیاز دور بوی فرهنگ عامه 

 سناک...ترسناک است، تر میکی رونی بودند.
داری ندارد، چیزی که نباید ی سازوکارهای سرمایهاین رویکرد کمترین ربطی به تصویرِ واقعیِ مارکسیستیِ دربارهاما 
بینید بحثی ی اول میآنچه در وهله را بخوانید. مانیفست حزب کمونیسترسد مبهم باشد. قدرها هم که به نظر میآن

سرمایه جهان را یکپارچه کرده، خرافات را برچیده، ابداعات  :ی کارکرد مترقی سرمایه در تاریخطولانی است درباره
باورنکردنی فنی را رقم زده، زیربنایی برای وفور و ثروت فراهم آورده، و غیره. فقط پس از طرح این نکات است که نقد 

 بین هستند.رحم و کوتهی قلیلی از آدمیان است که عموماً مُشتی بیها به دست عدهی اینود: مهار همهشآغاز می
رود و جلو می« کندهمه نه فقط در تولیدات مادی، بلکه در تولید فکری نیز صدق میاینو »با بیان اینکه  مانیفست

ی بازار ر این اساس، نخستین چیزی که نیاز داریم تا دربارهستاید. بمرز را میی جهانی و بیبالندگی فرهنگ هنرمندانه
هنر بپذیریم این است که تکثر، ابداعات فنی و سبکی چشمگیر، و امکان زیست مستقل را برای هنرمند به ارمغان آورده 

ت، و توجه ابراز وجود، قدر برای یاوجوش است که به هنرهای بصری عرصهبینیم بازاری پرجنباست. امروز، آنچه می
ی مثلاً شعر معاصر نجات داده است. اگر بازار عمدتاً همچون نیرویی بیگانه و اعطاء کرده و آن را از انزوای عبوسانه

شود، به این دلیل نیست که سوداگری ذاتاً چیزی اهریمنی است. صرفاً به دلیل این حقیقت است که ما ستمگر ظاهر می
 ی مردمان تقریباً بیگانه است.ه در آن نیروی اقتصادی برای عمدهکنیم کاتفاقاً در جهانی زندگی می

 انقدتنمهنر دارد لازم است که نخست با مفهومی دیگر کلنجار رویم: طبقه.  برکه بازار  تأثیریهرحال، برای درک به
دیگر  ویژهبه کرده تاهنر، اصطلاحی که رواج پیدا « مارکسیِ»هنر )یا به قول این روزهای خودشان منتقدان  مارکسیستِ

هم مبهم و آن- رندیگمیی طبقه را در نظر مقولهندرت مارکسی بخواند( به-غیر را «مارکسیست»نویسندگان صرفاً 
این امر داند. می« مقولات نژاد، طبقه، هویت جنسی، و جنسیت»ای که هنرمند را درگیر مثل کلیشهمعادل ستمگری، 

 هستند.« مارکسیست»ترین معنای ممکن کشند فقط به سطحیلقبی که با خود یدک میان با هر کند که اینروشن می
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کند ی سنت رادیکال در تاریخ امریکا اشاره میدرباره آتش نهان آخرین کتابش با نام در 1اما چنانکه شارون اسمیث
ی کنندهیک تعییناگرچه میزان درآمدها ارتباطی آشکار با طبقه دارد، نه میزان درآمد و نه میزان آگاهی طبقاتی، هیچ»

ی ی اجتماعی نیست. درآمد برخی از کارگران همسطح با یا بیشتر از درآمد برخی از مردمانی است که به طبقهطبقه
کند ارتباطش با تولید است. به بیان کلی، ی شغلی را تعریف میقهها آنچه طبمتوسط تعلق دارند... برای مارکسیست

ها هستند، و مجبورند تا کارگران آنانی هستند که تسلطی بر تولید ندارند، بلکه خودشان تحت سلطه و مهار بالادستی
 «.نیروی کار خود را به کارفرمایان بفروشند

مالکیت و تسلط بر ابزار تولید همان بورژوازی است که با یا « ی حاکمطبقه» موقعیت شک برخلافبی موقعیتاین 
ی دیگری هم ی متخاصم، طبقهکند. اما بین این دو طبقهی انتفاع و سود عمل میای که با انگیزهشود، طبقهتعریف می

جماعتی  ن رفته است،بیشترین حرف از آ هنشدمناسبی از آن ارائه  تعریفاینکه  رغمعلی که« ی متوسططبقه»هست: 
ی متوسط این ی طبقهتاجران، وکیلان، متخصصان، و مانند اینان. از این منظر، وجه مشخصهناهمگون متشکل از خرده

در تولید دارد و به میزان همین  ویژهگیرد، بلکه این است که سهمی بندیِ مالیاتیِ معینی قرار مینیست که در دسته
 است. متمرکز« استقلال و اختیار»بر موضع سهم 

حال، اسمیث گیرد. بااینهای خصوصی جای میی فعالیتهیطمتوسطی هستند، زیرا کارشان در حمثلاً پزشکان نوعاً طبقه
آیند، بزرگ درمی ایِخوشه هایهای بهداشتی که هر روز بیشتر به استخدام شرکتمتخصصان مراقبتکند که اشاره می

ای خوشه یشدن به شرکتبدلپزشک تا حد  ، اگر کارشوند. از سوی دیگری کارگر کشیده میبه سوی موقعیت طبقه
اند جایگزین شود، ازپیش با نقش مدیریت سودهایی که دیگران تولید کردهگسترش یابد و مشارکت مستقل او بیش

 عیار.وایی تمامشود به موقعیت بورژموقعیت همان شخص بدل می
ی است زیر تسلط افزارمندان اعرصههنر  هنر معرف کدام طبقه است؟ جهانِ  حال اگر دوباره نگاه کنیم، جهانِ 

داران و دلالان( که ی کوچک صاحبان مشاغل )گالریان(، و جرگهنگار)هنرمندان(، روشنفکران )نویسندگان و روزنامه
ها ی متوسط )رسم نامگذاری گالریطبقه عیارِتمامی همگی در جای خود مشارکت فردی و شخصی خود را دارند؛ نمونه

 ی متوسط است(.ی از این تعلق به طبقهنمادبه اسم صاحبانشان 
و ای است. زیرا موقعیت حد وسط سالتزگونه« ی جدید بازار هنرِنظریه»از هر ر روشنگرتی ساده این مشاهده

شود و های تجارت کلان می، قربانی هوست. از یک جهتمشهور اس اشتزلزل و ناپایداری اب هنر متوسطیِ جهانِطبقه
طیف غالب هنرمندان مشغول مشاغل  اینکه و– یابدهایش سوق میردی با دردمندیی کارگر و همدبه سوی طبقه

ی متوسط برای حفظ خود طبقهاند، حتی وقتی رویای تحقق خویش از راه هنرشان را در سر دارند. از جهت دیگر، روزانه
یی که از نظر کلمنت گرینبرگ هنر را به حامیانش متصل «بند ناف طلا» همان در مورد هنر،- به سرمایه متکی است

که - چاپلوسش است« دار برترمجموعه ۷۰۰»ی درباره نیوزآرت ‘کنونیِ’ یشمارهد که و توجه کنیکند )می
 (.دهدپاسخ می کردطرح ی قبلش مچند شمارهکه در ی پرسشجورهایی به یک

هنر را باز  ی تناقضات وضعیت سیاسی جهانِکند تا گرهوضوح کمکمان میدهد؟ بهاین منظر چه چیزی را توضیح می
 هایدسیسهبه  و بافاصله نبیرو از نگاهی هنر، با جهانِ متوسطی است.هنر لیبرالیسم طبقه جهانِ کنیم. ایدئولوژیِ

ی امور جهان مردد است آمیز دربارههکنایهای انتقادی اعتنا و بیانیهنشینی زیباشناختیِ بیمیان عقب ،ی حاکمطبقه
شود تا اش موجب میا منظر طبقاتیام کند(.نیز جایی باز می« هایمارکس» رگی ازگروه بز هایش برای)حتی در طیف

کند تا ی انزوا تعریف یشتر در محدودهو خود را ب متمرکزی فردباورانه «هابیانیه»یا « هاژست» اش را برخط مشی
 کند.اعتبار میمعنا و بیبیبستی را هر بن طبقاتی ای جمعی. درک الزامات این موقعیتهمچون بخشی از مبارزه

                                                           
1. Sharon Smith 
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پرطرفدار « ی هنرنظریه»از بحران اعتماد به  ۰۴۰۰هنر بعد از برای مثال، خود رزالین کراوس در کتاب اخیرش با نام 
دانم آیا نمی»نویسد . او با سردرگمی میه بودحس پیوند اجتماعی را تقویت کرد ۰۴۴۰ی آورد که در دههشاهد می

خواهید؟ دلیلش را برای این سردرگمی می«. شناختی وفادار باشم یا خیراین موقعیت روش بهام ولیهتوانم به تعهد امی
 است. ای تبدیل شده، خود به جریان اصلی تازه«زی کردهریپی را باورمدرنیسم... نقدی عظیم بر تفکر ذاتپست»گرچه 
های هنریِ تونی مورد توجه در حراج که مایک کلی «حقیر» هاینمایش زیباشناختیِ دیدن، بر فرض، یکنایهظاهراً 

 مناسباتکنم که ی سیاسیِ کار کانسپچوئال هانس هاکه اشاره نمیبه کنایه- کندمی سردرگمکراوس را  ،گیرندقرار می
 کند.شود افشاء میای ختم میهای بزرگ موزهاربابیِ هیئت امنای گوگنهایم را که به مجموعه

وجود دارد، آن هم فقط « شناختیروش»بحرانی  فقط ]از نظر کراوس[ اینجاآفریند. هیچ بحرانی نمی مسئله این اما
تضادهای اجتماعی  باید انی هنرمندانزواجویانه هایکسی مبتنی بر این فرض باشد که ژست شناسیِکه روشدرصورتی

 قدرتشان را به آنان بازگرداند. که جنبش اجتماعی گونهبدون هیچ هموفصل کند، آنرا حل
الگویی فقط به معنای این است که ای بازی کند؛ یتواند هیچ نقش اجتماعاین بدان معنا نیست که هنر یا هنرمند نمی

عینی و کنش  همبستگی، الگویی مبتنی بر ضرورت دارد« هنرِ من کنشگریِ من است»متوسطیِ طبقهغیر از الگوی 
این حقیقت است  بخشتجسم گرنیکای بیستم است. در واقع ترین تصویر سیاسی سدهموفق ی پیکاسوگرنیکاعملی. 

نقوش این تابلو، چنانکه - شود، نه در محتوای خودشاش با نبرد طبقاتی تعیین میارزش هنر سیاسی در رابطه که
اش بسط داده بود. رهای قبلیتر در کاهایی بیرون آمده که پیکاسو پیشی فرمنامهمشخص است، کاملاً از دل واژه

ی جمهوری اسپانیا در پس از نمایش در غرفهکه موضوع این کار است، ، در طول جنگ داخلی اسپانیا گرنیکا حالبااین
و لوله شد و برای جذب حمایت از مبارزان جمهوریخواه دورتادور دنیا چرخید و به  ، از کلاف جدا۰۴۹۲نمایشگاه جهانی 

 نمایش درآمد. در انگلستان، بازدیدکنندگان تابلو برای این مبارزان چکمه خریدند و به جبهه فرستادند.
 جهانِ طورکلی، به- داردی آن با خود بازار پرده برمیی گسستههنر از رابطه ی جهانِاتت طبقتر، فهم سرشبه بیان کلی

پردازی جایگزینی برای حال از مفهومنالد و باایناش میی سرمایه بر ارزش محوریِ خودآیینیهنر از تأثیر تجاوزگرانه
شاهد : »کندانحطاط آن را چنین وصف میبیچ در میامی ۷۰۰۲بازل آرت نگاهی به با 2پتر شلدال این تأثیر ناتوان است.

را  آرزومندکاران شبه احساسات فوران کرد و نسلی از تازهی رونق قبلی و رکودشان بودم... در هر دو نمونه، یکدورهدو 
 و کندترغیب می غیررسمی و موقت اجتماعات تشکیل های سخت اقتصادی هنرمندان را بههین برد... اما دوربتقریباً از 

گرایی قرار داشت: ی جشنوارهی نود زیر سلطهدهد... دههمیدان می ‘مزخرفیهاین دیگه چه ’ اینکه یبحث درباره به
وقتی ... و یتجار کارهای دهنده... دلم لک زده بود برای صراحت شهوانیلحاظ سیاسی جهتهای نمایشی و بهچیدمان

بعد بخش ذوق کردم. ذتهای لهای فرمی خون به رگت خلاقی را دیدم که با وقاحت شروع کرد به تزریق دوبارهجسار
... پناه کردآواره و بی پاک ناب را صنعتی پیدا شد، جنونی که عاشقان هنر-ی این جنون هنریسر و کله ن،آاز 

 «.افسوس
کند: فرد یا گرسنه است و ی هنر را خلاصه میی صحنهبینانهفضای ذهنی کوته کمالبهاین چند خط البته که افسوس. 

های این تضاد و تعارض در تقویت ی ریشهوجوی فعالانهقابلیت جست ماندمیآنچه مغفول پاک، یا مرفه و خودپسند. 
طورکلی راه تر منابع بهانهمنصفتوزیع  ی بسیار قلیلی از مردم است.عده ازکنترل ثروت )و متعاقباً قدرت( در دستخارج

گری و کردن فضایی برای تجربهطلبد، فراهممی را هاجلوی گرگ« کاران آرزومندنسلی از تازه»غیر از انداختن  دیگری
 آزمون و خطا.

                                                           
2. Peter Schjeldahl 
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اصل داستان این »گوید های مربوط به بازار با بدخلقی میداستان ررتکرارهای مک تمایل جدید به یدرباره 3تایلر گرین
اول از همه، راحت «. ای نیست. از وقتی پول بوده، بازار هنر را پول به پیش برده استاست که اینجا خبر از چیز تازه

-ن روانی دولتی دِ ، مدرنیسمی که در بیمارستامارتین رامیرِسمدرنیسم تودرتوی  مثلاً- ین حرف غلط استبگویم که ا
گواه روشنی است بر این حقیقت که منابع غنی  4اند،هگشود شتحسین زبان بهشکل گرفت و اخیراً بسیاری  ویت

تا حرفی زده باشد که  دارد قدر عجلهآنهرحال گرین تر از این، بهمهم محور نیست.خلاقیتی هم وجود دارد که لزوماً پول
رشد چشمگیر بازار هنر در مقام قلمرویی خودآیین کند: تاری را فراموش میالگوی رفاین محرک اصلی پویای  در نتیجه

پذیری اعتبار مستقل خود برای طعم امکان ی خود را بچشد،های بالقوههنر طعم توانایی شود جهانِاست که باعث می
های عینیِ بازار که اما واقعیت د.ای از مخاطبان را فراتر از اینکه صرفاً تولیدگر کالاهایی تجملی باشطیف گسترده

 کند.وقفه این احساس را خنثی میشود بیی بس محدودی از منافع اداره میدست مجموعهبه
هایی هستند برای حل این تعارضات های خاص و گاه تصنعی هنر معاصر اغلب، آگاهانه یا ناآگاهانه، تلاشبندیشکل

تری وضع وخیم (ی[ اقتصادادغام ثروت در ]چرخههمگام با طورکلی به)های بازار که با هرچه فراگیرترشدن ارزش
ها عامدانه با آنگیرد، اما از فرهنگ عامه بهره می نهای گوناگوبنابراین شما هنری دارید که به شکل .اندیافته
کنش سیاسی  نقش(؛ هنری که 5اندازد )کاری آرکانجل، بنکس وایلتبه راه می یانهگراو نخبه سربستههای فکری بازی

(؛ 6یراای ندارد )تامس هرشهورن، سانتیاگو سیبه خود گرفته است، اما هیچ ارتباط معناداری با هیچ کنشگری عملی
(؛ و غیره. 7گرایی عیان هستند )جف کونز، دَمیِن هرستهایی از مصرفکه همزمان نمایشی ایهای عوامانهمضحکه

 دهد.هنر بازتاب می متوسطی جهانِ و طبقه حد وسطی موقعیت ت اقتصادی را از دریچهها تعارضات واقعیی اینهمه
با تضادهای  و در رابطه شاننظر از محسنات زیباشناختیهای هنری، صرفاین ژستاشاره کنیم که  باز لازم است
 هایی فکری نیستند.ها و مخصمهبستو بن سازشکارانههایی بندیتمامی جز شکلبه، کنندای که بیان میاجتماعی

ی متوسط طرح پیشنهادهای فکری و مشخص برای معضلاتی است که در درست است که کار روشنفکران طبقه
های عینیِ اجتماعی سوار هستند. این تضادها بر بنیان حقیقت بُعد اجتماعی و جمعی دارند، اما باید دانست که این تنش

رو وسیع در توزیع منابع مادی )و بنابراین فرهنگی و فکری( در سطح جهانی ارتباط دارند. و ازایننابرابری معضلات با 
طور مادی تغییر کند. به شوند، مگر آنکه چیزی بهدهند هر روز بیشتر از مهار و تسلط خارج میمی بازتابتنگناهایی که 

نیست، بلکه ابتکاری تازه در نسبتی عملی است با نیروهایی « ای تازهنظریه»این معنا، آنچه هنر بدان نیاز دارد در کل 
 گذارند.طور عینی بر آن تأثیر میکه به
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