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 مسئولیت بازنمایی

 هیلده هاین

 کیاترجمه: سارا بیژنی

 

 هاخاستگاه

شود صرفا یک امر اجبار و الزام شده را نمیاخلاقیات اجتماعی. مؤسساتو هم  صدق میکنند اخلاقی هم در رابطه با افراد حدود

ه آن بآن اصول اخلاقی که طبق  مؤسساتکند. افراد و کمک مینیز ها به کشف و ایجاد ارزش فهم کرد، بلکه امری است که

ط چه از آن آگاه باشند یا نه، توس هاآنهمۀ  حالنیدرعشوند؛ اند، از یکدیگر بازشناخته مییا در اجرایش ناموفق پایبند بوده

 دهند، امکان ایجاد تغییراتها انجام میدراین مقاله بحث خواهد شد که آنچه موزهشوند. هدایت می است که اخلاقی قیود

 دهد.رسانی به ساکنانش را به آنها میمثبت در جهان در جهت نفع

های یشرویپاست که ریشه در تجربۀ زنان دارد اما محدود به مطالعات زنان یا  سمینیفم، تئوری این متننقطۀ زاویه گرفتن 

رای ب رهنمونیک  نوانعبه سمینیفمتئوری  مخصوصاًاز تئوری و  دفاعدر جای دیگری در  نگارندهنیست.  هاآنمنحصر 

 یمعضلات درواکنش به معمولاً ، های اصلاح عملکرد موزهاشاره شده که طرح. آنجا است در مورد موزه بحث نمودهبازنگری 

چنین  یهالحراهگاهی  کهیدرحال. مانند دسترسی نامناسب معلولان یا تبعیض نژادیشود؛ هستند که در لحظه شناسایی می

 دمندسو ریغ تیدرنهاغامض، ناهمگون و اما در عین حال آیند، مشکلاتی برای همۀ مخاطبین موزه مفید و سودمند از آب درمی

لوغ کامل هنوز به ب سمینیفماگرچه تئوری تر و سازگارتر است. تئوری، منسجم ریزی بر اساسبرنامه در عوض،نیز هستند. 

های دان موزهکند که منتقبه نقاط ضعفی توجه می قاً یدقگرایی، کثرتاش به روی و گشودگی های ارتباط آن باده، زمینهنرسی

 هستند. شانیادآوریدر حال  دائماًموجود 

ز هست های تاریخی نیدفاع از تئوری فمنیسم به این خاطر است که دوگانگی موجود در بطن فلسفۀ غربی را که اساس موزه

مبنا، عمیقا معیوب و از نظر اخلاقی سازشگر است. فلسفه این مفهوم مرکزی را که آگاهی، سنگ دهد. این مورد هدف قرار می

ت. پذیر اساز دریچۀ فاهمۀ ما برایمان دسترسبنای ساخت جهان است، در بر دارد. از منظر این دکترین، جهان تنها و منحصرا 

 توانیم در جهان انجامکند. در نتیجه، آنچه که میعریف میهای آنها، ظرفیت ما برای شناخت و تعامل با جهان را تمحدودیت

 شود.کنیم تعیین میدهیم یا بر آن کنترل داشته باشیم بوسیلۀ مهارتها و ابزاری که ما برای بازنمایی جهان ایجاد می

تر تلقی ارزشکم زیچکی عنوانبهچه  ابژهدار شده است. لکه شدتبه 1در پی این موقعیت، مفهوم منعطف و سازگار ابژۀ آگاهی

د ابژه به خو عنوانبه چهآنهر میان سوژه یا عامل و  یتوجهقابلهای غیرمادی، تئوری تبعیض ( یا ایده2مادۀ صرف مثلاًشود )
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2 Mere matter 
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ا در جهان حاضر م داًیشدآورده و  به وجودبا توجه به فرهنگ و سیاستی که فلسفۀ مدرن را  شود.قائل می داردیممنتسب 

ذهن در مقابل بدن(، هویت اجتماعی و غیره،  مثلاً)  جنسیت، نسل، خصلت هایهای از آن دوگانرخنه کرده است، باقیمانده

 .است یباقهمچنان در بین ما 

کرد ونه رویگدر مقابل، این نوشتار، آن.اندوبیمعفرزندان یک فلسفۀ  هاآناین دوگانگی هستند.  رواج دهندگانها از موزه

ه مرکزی آن ک کارکرداز  این رویکرد دهد. ها توجه دارد، پیشنهاد میفلسفی را که به اولویت و برتری هویت اخلاقی موزه

 .شودنمایش و ارائه است استنباط می

هایی که در میان افراد و گروه ژهیوبهیک نارضایتی جهانی بوده است،  منشأ برافکندنش دارد برسعی  نگارندهای که فلسفه

ه قلمداد عامل قدرت و سلط عنوانبهذهن، در عمل  یقوااینکه  لیبه دلاند. سیستمی از موضع برتر ذهنیت بیرون افتاده طوربه

ود. شتوجه کمتری می نظراتشانها و مانند و به ایدهبهره می، از امکانات مادی بیکنندمیشده است، کسانی که آن را انکار 

نشأشان م کهنظری خلاقانه  یهاگفتمانای از ای علیه عقیدۀ غالب در جریان است و تعداد فزایندهمقاومت گستردهکه هرچند 

حد شده مت شدهراندهبه حاشیه  هاینگرشبا این  سمینیفم. تئوری هستنددر حال ایجاد  از آن مرکزیت متنعم است« خارج»

 آید.می حساببهنوآوریِ فلسفی  اینو یک منبع برای 

 یادوگانهبا قطبیت  تقابلدر  3و تئوری دگرباشهای تئوری از قبیل پسااستعماری، تئوری نژادی انتقادی، با جنبش سمینیفم

بسیاری  از نظر، مسلطسوژه/ابژۀ رایج در فلسفۀ  نابرابری منتج از ساختهای رایج غربی است، همپوشانی دارد. که ذات سنت

اصلی تئوری  یهاتیمأمور، یکی از فلسفۀ مسلطاین دوگانگیِ نهفته در  انحلالاز  . لذاشودآمیز قلمداد میاز منتقدانش توهین

ته به شخصی که در بدن زنانه حلول یاف مختلفعناوینبه ۀ ذهن و بدن وجود دارد،میان ی که درزیرا تبعیض ،است سمینیفم

شود از می دانم کهدهد. من این تعهد بنیادین به از بین بردن این دوگانگی را نقطۀ عزیمتی مییتر را ماست جایگاهی پست

( نتیجۀ درک سمینیفمتئوری  هاآنهای جایگزین )و در میان بیاید. فزونی یافتن تئوری به وجوددلش یک ائتلاف سیاسی 

های یکه تئور هاآناند. تجربۀ فردی و جمعی متفاوت و حقایقی است که متفاوت از پارادایم فکری مدرنیسم تکوین شده

 اصراری بر یک نوع صحیح درک سمینیفمهای . تئوریسینکنندمیبودن خود فکر ن 4شمولبرند، به جهانجایگزین را پیش می

 تر قدرت در تمامجدید و توزیع عادلانه یهادهیاافراد خارج از این تئوری که به تولید  یی گروههااز تلاش هاآنجهان ندارند؛ 

 .کنندمیکند، استقبال کمک می هامکان

اند. این حرفه و شغل در آن افراط کرده که تمامی مردم است ای برای اکتشاف جهانوسیله ویک عمل مرسوم « بازنمایی»

اش را ، نمودهای متنوع آن و تاریخچهکنندایجاد « های گوناگون بازنماییانواع و تکنیک» ۀنیدرزمها است که تخصصی موزه

وع یا د. فارغ از ننایم، آشکار ساز، و این حقیقت را که ما و اجدادمان چگونه پندارمان از جهان هستی را بنا نمودهکنندجستجو 

شوند. دیده می 5«انسان آگاهی»ی از جهان را دارند که از دریچۀ وظیفۀ نمایش ابعاد مؤسساتحوزۀ تخصصی یک موزه، این 
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سنجیده 6«دقت»و « حقیقت»آید که در درجۀ اول بر اساس مباحث بسیار پردردسر میشناختی یک عمل  به نظراین تلاش، 

 ،دستنیازااقی اماکن ها و بها، آزمایشگاهآموزشی، کتابخانه مؤسساتها در زمرۀ این تفکر است که موزه ۀجیدرنتشود. می

بازنمایی منشا و هدف که اینگونه بحث خواهد شد اگرچه  شوند.تلقی می 7شناسانهمعرفت حفاظت کنندگانو  کنندگاننیتأم

 است قرارگرفتهکشی همورد بهر به لحاظ اخلاقی

 تیدرساز  بساچهکه است باری اخلاقی حامل  جهیدرنتکند؛ را تعیین می ارزش توامانو  شودناشی میبازنمایی از ارزش 

نه  و هاآناخلاقی هستند. این نه نتیجۀ کنشگری اجتماعی  یموجوداتها در باطن موزه گیرد.آن پیشی می 8شناسانۀمعرفت

را  ها هر دورنما یا تمرکزی. موزهستهاآنتاریخی  ماهیت ناشی از، بلکه است اخلاقی/انسانی از اهداف هاآنحاصل پشتیبانی 

 بخشد بگریزند.جان می هاییبازنما تمامیبهای که توانست از جریان اخلاقی هرگز نخواهند هاآن که انتخاب کنند،

فتار واحد که یک ر ؛ همان اخلاقیکنداین موسسه )موزه( در سایۀ سنتی نمو کرده است که فقط  اخلاقی انتزاعی را تکریم می

است.  فرض قرار گرفتهستی و نیکی پیشرواحد از د آل دهیایک  موزه، یک حقیقت واحد و. در را دیکته کرده است رنگتکو 

 از درون جامعۀ اخلاقی و گرفتهنشئتاند و بلکه کلی دندهینماین سیستم، اوضاع یا افراد خاصی را هدف قرار  هایفرمان

 ، عضوی از آن است.عرفیکه فیلسوف هستند ای محیط اجتماعی

های اخلاقی افراد مشابه را مخاطب قرار داده و برای هدایت ترین حالت ممکن، قوانین و محدودیتالبته که در غیرشخصی

سلوک  ستیبایم حالنیبااکند؛ دار خاصی را تجویز نمی. گفتمان فلسفی، انتزاعی است و رفتار زمینهاندتدارک شدهزیردستان 

مولی شرار دهد. شکی در این نیست که همین کار را نیز کرده است. هرچند ظاهر و جهانق تأثیرفردی و زندگی افراد را تحت 

تندروانه شده و جواز انبوهی از  یهاسرزنشها و خنثای آن و هنجارمداری تلویحیِ آن، موجب تخصیص مصونیت

 یسازیعاد ییسوء رفتارهاچنین  آید،غرض میبه نظر فلسفۀ بی چهآنمتناقض را داده است. در زیر پوشش  یهاسوءاستفاده

 هستند. این سوء عملکرد ۀخوردزخم، حتی در میان آنان که شوندیمو دامن زده 

 به مندعلاقه هاآن. زندیمرا محک  هاآن سرمنشأموروثی  یهاارزشهستند که  یاییخودآزمادرگیر  هاموزهامروزه بسیاری از 

ر ، داندشدهروبرو  هاآنبا  هاموزهاخلاقی که  یهایدوراهرا نهی کرده بودند. این  هاآن سرمنشأ سابقاً که  اندشده ییهاچالش

 و اهداف مبدعانۀ بیشتری را کنندمیبرای تغییر خود بیشتر تلاش  هاآنواقعی امروزه است؛ اما هرچه  یهایسرگشتگدل 

خب منت ورانبهره هاآناقدامات  حالنیدرعخود هستند.  سرمنشاء، بیشتر در معرض خطر توهین به اصالت و شناسندیبازم

زیرا  بینند و یا آن را نادیده بگیرنداکثرشان مجبور بودند موزه را محجوبانه ب سابقاً که  هاهمان. کندیمرا سردرگم  هاموزهجدید 

 .در آن جایی نداشتند

                                                           
6 Truth and accuracy 
7   Epistemological purveyors and preservers 
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امروزی بازتابنده و دستخوش رنج  یهاموزهسپرده شد. قرن نوزدهمی به تاریخ  مؤسساتو  هاموزه یسالارنخبهآن وقار و 

 ترااز نظبرگزار کرده و  9یگروهجلسات متمرکز  هاآندرس اخلاق دادن به مخاطبانشان،  یجابههستند.  یخود سرزنشگر

، کردندیمآماتور خود تکیه  یدارهاموزهبه غرایز یا عقاید اخلاقی پاترونها و  سابقاًکه  هاآن. کنندمیعموم با آغوش باز استقبال 

 و شفافیت هستند. یریپذتیمسئولو غیرشخصی تن داده و متعهد به  یاحرفهاکنون به استانداردهای 

ار روشن بسی یهاتیاولو، شدهرانده( و قدرت بخشی به جوامع به حاشیه یچند فرهنگمسئولیت اجتماعی، گفتگو، تنوع )

همچنان همان رایحۀ  هاموزهچسبیده است! در چشم عموم،  هاموزهتاریخ همچنان به جان  هرچند که ؛انداکنون یهاموزه

ران گن جهیدرنت. کنندمیو کار درستی هم  رندیگیمرا جدی  شانیعمومدوران تصدی اعتماد  هاآناقتدار سابق خود را دارند. 

 .فدا کنند شانانهیماجراجو یهاینوآورمقابل  امنیت و آسایش همنوایی را در ستیبایمحفظ آن هستند و در این جهت 

اما میان این تقلای آشکار و هدفی که از طرف بنیان  گرفت کمدستنباید اخلاقی والا را  یهاارزشتلاش موزه در جهت 

، به دنبال سمینیفمتئوری  مخصوصاً ، «مرهم نظریه»با استفاده از  ه بایدجیدرنتبه آن محول شده، تضاد وجود دارد.  اشیفلسف

 برای کمک به آنها بود. یاچارهراه 

 هویت

ویایی پ هاانسانها مانند موزه حالنیباااز اشخاص حقیقی متفاوت است.  هاآنبه همین علت کاراکتر  ، موسسه هستند.هاموزه

معتقدند که فقط افراد )و نه نهادهای جمعی اجتماعی(  یاعدهمسئول هستند.  دهندیمانجام  چهآنو در قبال  کنندمیرا تمرین 

کنند.  ترزنندهبیآسو  ترمیوخاقدامات شخصی را چند برابر یا  تأثیر توانندیم مؤسساتپاسخگو باشند؛ اما  اقداماتشانباید برای 

اکثر  از ترشیبنیز  هاآن تأثیرکه اختیارات و  طورهمان -معمولی است هایانسانبیشتر از  مراتببه هاآنمسئولیت  جهیدرنت

، حفاظت از هاموزه، طبق عرف، وظیفۀ اول وجودنیباانیز کم نیست.  هاآناثرگذاری اخلاقی  طورقطعبهمردم عادی است. 

 نسبت به مردم )زنده و مرده و زاده ازجملهوظایف دیگر آن  ،است. واضح است که این شدهفیتعر کنندمیآثاری که نگهداری 

، حفاظت، مطالعه، نمایش، یآورجمعبه عموم، وظیفۀ  خدمتگزاران عنوانبه هاموزه. کندینمرا ملغی  هاآنو میراث نشده( 

انجام دهند. مانند هر نهادِ دارای  وانمود کردنجعل و یا  از دور بهرا  هااین ستیبایمآموزش، و گاهی تلذذ را بر عهده دارند و 

 به لحاظ قانونی پاسخگو و پایبند هستند. هاآنشخصیت حقوقی دیگری، 

ما را خشنود ساخته و ارشاد  که رودیمانتظار  هاموزهعمده از  طوربهاما جدای از این نیاز به توافق و تطابق قانونی و اخلاقی، 

 اندمتشکل هاموزهنمایند. روشن است که  تریغنشرایط رشد فکری و خشنودی حسی ما را وسعت بخشیده و  کنند؛ و همینطور

به  -و کادر نگهداری دارانموزهحفاظت گرفته تا کادر آشپزخانه، طراحان،  مأموراناز  -این افراد تکتکاز اشیا و افراد. و 

 هستند که مستقل از معادلات آن موسسه بر تمام مبادلات اخلاقی سلطه دارد. یایاخلاقاستانداردهای  دوبندیقدر  خودی خود
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، افراد وابسته به موزه نیز نباید بدزدند، دروغ بگویند، از روی عمد به خودندافراد مسئول اقدامات  یهمهکه  طورهمان قاً یدق

به این دلیل که بخشی از یک ارگان است، از چنین  صرفاً کسچیه. ندازندیبرا به خطر  هاآندیگران ضرر جمعی برسانند یا 

 .شودینمگناهانی تبرئه 

ر با یکدیگر منطبق نیستند و گاهی ممکن است با یکدیگ لزوماًکه  میکنیممختلفی عمل  یهاوهیشبه  همۀ مااز سوی دیگر، 

ه نام موزه حرف ب یاموسسهماهیت  اآن ب ارتباطاخلاقی کلی نیست، بلکه از  یدوبندهایقتعارض داشته باشند. اگرچه بحث من 

. باید درک شود که این هویت )موزه اندمسئولافرادی است که آنجا کار کرده یا  تکتک. این بحث، بسیار فراتر از زنمیم

م و اقدا هاآن، تصمیمات هاانسانتفکر  که تصمیمات موزه و عاملیت آن، به شکل کندیمبودن( تا جایی بسط پیدا 

افراد خاصی را  معمولاً، شوندیمدر اقدام خاصی با شکست مواجه  هاموزه. واضح است که وقتی آیددر می شانیجمعدسته

ملیتی که به . عاهاستتیمسئولاغلب حاصل به تعویق انداخته شدن  اما باید فهمید که این مسائل کنندمیبرای آن سرزنش 

از رفتارهای متعددی است که از افراد  گرفتهنشئتاین عاملیت  ، نوعی افسانه و فریب است.شودیمنهاد نسبت داده  این

 ییشناساابلقرفتارهای جمعی  صورتبهنیست. این رفتارها  هاآنبه جمع اقدامات  لیتقلقابلاست، در حالیکه  سرزدهمتفاوتی 

ر عمل د اجزاء انسانی سازندۀ موزهبا وجود اینکه . شوندیمدیده « عملکرد موزه» تحت عنواننیستند، بلکه در یک فرم واحد و 

ن نسبت به آ فردمنحصربه یبه صورتنیستند، محل ارجاع من در اینجا ماهیت پدیدار موزه و مسئولیتی است که  حذفقابل

 است. شدهداده

قصد  یکنندهنمایان  ایموزههیچ ، شوندیمکه توسط فرد مستبدی هدایت و رهبری  هاآنبسیار کوچک یا  یهاموزهدر  جزبه

، «انارثیۀ وقف کنندگ»، «آن مؤسسان میراث»؛ بلکه ترکیبی پیچیده از نیست ییهاتنبهاز افراد موزه  کیچیهو نیت 

، مدیران/ سرپرستان و کادر فعلی موزه امنائتیه، میل و روش رفتاری اعضای هایبانیپشتشهروندی مرتبط،  یهاتیمحدود

 هستند. دهیتندرهم ،فیزیکی، منابع اقتصادی و اقتضای هر مجموعه از اشیا یهاتیمحدودنیز با  هاایناست. تمامی 

قیت موزه در ، افزودۀ مثبتی برای موفهاآنمسئولیت بپذیرند؛ اما برآیند عملکرد  شانفهیوظباید بنا به حرفه و  کارکنانتمامی 

نقاب . ردیگینمقرار  کارکناننیز بر صورت  موزهاخلاقی  10نقابندارد. همچنین  اشیانسانبه انجام رساندن عملکرد اخلاقی/

بۀ رداستان تج» از، موزۀ جنگ جهانی دوم وعدۀ حکایت مثالعنوانبه. شودیمآرمان یا هدف موزه تعریف  عنوانبهموزه گاهی 

را « لیار فعتغییر داد، چرایی این جنگ، چگونگی پیروزی در این جنگ، و معنای آن در روزگرا از جنگی که جهان  ییکایآمر

، خود را وقف آنجلسلسدر  11مدارا. موزۀ «، الهام بگیرندآموزندیم ازآنچههزینۀ آزادی را بفهمند و  هانسلتا تمامی » دهدیم

 .کندیماعلام « ، و ]ایجاد[ تعهد/التزام مدنیهاجماعترواج احترام و فهم متقابل از طریق آموزش، مشارکت »

 ارکنانکاز هدف مقرر آن انگیزه بگیرند. میان نقاب اخلاقی موزه و  شخصاً لازم نیست  کنندمیافرادی که در موزه کار  لزوماً 

آموزشی، مذهبی،  یهاسازمانرسیدن موزه به اهدافش را سرعت بخشند.  اندموظفوابسته به آن تفاوت وجود دارد. اما همه 

و  دهندیمانجام  ه، کاری ککنندمی استخدامز به همین طریق با کادری که حفاظتی، علمی، مرتبط با سلامت و خیریه نی
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می یا عمو مؤسساترا از  هاموزه. پس چه چیزی نمایندمی، به عموم خدمت کنندمیکه در مالکیت دارند یا استفاده  ییهاابژه

اخلاقی عادی  یهاعرفمعاف از  کدامشانچیه؟ کندیممتمایز  شودیممقایسه  هاآنبا  معمولاً که  یارخواهانهیخخصوصی 

 مثلاً ) هاستآنکه مناسب شاخۀ تخصصی  رندیگیمرا در نظر  یایتخصصمعین  یهاتیممنوعو  همه، وظایف نیستند؛ بلکه

زداری ارا به اجرا برسانند، در نشر آزاد مشارکت کنند، به ر هاسپردهامانتدارانه در قبال  یهاتیمسئولاینکه آسیبی نرسانند، 

 مشتریان احترام بگذارند(.

ه بیان از اهداف موز ترحیصر ر یاتشفافاست و  ترمیمستقدیگر،  مؤسساتخدمات یک جواب ساده ممکن است این باشد که 

، بسیار مبهم است. به نظر گرددیم هاآنکه به دنبال وظیفۀ دقیق  یاندهیجو ازنظراما این جای بحث دارد چون  شده است.

 توانندیمبیمارستان و میزهای مدرسه  یهاتخت. دکنمیجدا  مؤسساتمن، ابهام و ناپایداری محتوای موزه آن را از باقی 

و  موجب اختلاف تواندیمبا دیگری  یاموزه( عوض شوند اما جایگزینی یک شی هاآنقیمت  رازیغبه) یاعهیضابدون هیچ 

 .کندیماهمیت و معنای هر شیئی در موزه را عوض بحث شود زیرا 

د کنند، قلمدا« اموال ثابت»خود را  یهاییداراتا حد مشخصی  توانندیمو مدارس  هاکتابخانه، هابانک، هابیمارستان کهیدرحال

در  ینیبشیپرقابلیغکه والدین تنوع  طورهمانهستند. بدون شک  شانیهاییداراتشنۀ تغییرپذیری و دگرگونی معنای  هاموزه

 متعدد اشیاءشان را پذیرا هستند. یهایریرپذییتغنیز  هاموزه، رندیپذیم ودلجانمیان فرزندانشان را با 

ا که نسخ خطی بسیار ارزشمند ر ییهاکتابخانهارزشی ورای کاربری یا ارزش مادی خود دارند. این حقیقت دربارۀ  یاموزهاشیا 

نیز  ندینمایمنادر را نگهداری و مطالعه  یهاگونهکه  ییهاوحشباغو  هاومیآکوار، یشناساهیگ یهاباغیا  ،کنندمینگهداری 

. شوندیمموزه محسوب  یمؤثر طوربه، کنندمیانه ای خدمت دارموزهوقتی در چنین ابعاد  مؤسسات، این جهیدرنتصادق است. 

 دارند. یاموزهماهیتی غیر  -جدید یهاگونهیا تولید  کتابامانت دادن  ازجمله -هاآن یهیاول یهاتیمسئول حالنیباا

 تیسئولمشناسانه دلربا باشد، زیبایی ازنظر کنندمیبه نظر دانشمندانی که آن را استفاده  هرچقدر هم یک ابزار آزمایشگاهی

یز اشیاء ن هابیمارستانبه همین صورت، ت که برای انجامشان به این وسایل نیازمندند. اس ییهاشیآزمادر قبال  آناصلی 

مالی که دارند. در مقابل، اشیاء  یوربهرهیا  افزودهارزشهرگونه  به خاطرو نه  نهندیم ارجکارکردشان  به خاطررا  شانیمتیق

، در دنیآیمبه موزه  کهیهنگام. معنای این اشیا شوندیم، خلع اندداشتهشدن  یاموزهکه پیش از  یایماداز کارکرد  یاموزه

 حاً یصر هاوزهم. بعضی رودیمگوناگونی  یهانقشانتظار به عهده گرفتن  هاآنو دیگر از  کندیمگوناگون تغییر  یهابافتبطن 

انرژی  از قبیل منبع یامشاجرهعامه به سمت معضلات اجتماعیِ مورد  توجهجلبمثال  طوربه؛ کنندمیرسالتی اخلاقی را اتخاذ 

محور مفهوم خود را معلم وارانه ی سنتیِ شیهاموزهدر حوزه سلامت. در جایی که  یگذارقانونجایگزین، کشاورزیِ تراریخته و 

رانگیختن با نگاهی به ب تا رندیبگا بکار شناسانۀ موزه رزیبایی یهالیپتانس اندموظفمحور جدید ی تجربههاموزه، رسانندیم

 یهارندهیگ عنوانبه را مخاطب اینکهی بجاها این موزهگوناگون جذب کنند.  یهاوهیشگفتگو، مخاطبین و عموم گوناگون را به 

تا  کنندمی حساب گیری موزه نسبت به هر نوع رفتاریپذیرندگی و آسان رویتلقی کنند،  شدهنییتعمحصولاتی از پیش 

 نمایند. یریگجهینت مستقلاًخودشان  هادکنندهیبازد
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از  یاندهیآیا  گذاردیممشترک از اصول بدیهی را به اشتراک  یاکرهیپرا که  یاموزهیک اجتماع واحد  ایدۀاین استراتژی، 

مانعی که باید بر آن فائق آییم و نه موضوعی قدر دانسته  عنوانبه، نه 12تنوع .داندیم، غلط کندیمپیش مقدر شده را دنبال 

. داندیمرا واجد صلاحیت و سزاواری  هاآنفردیت داده و استنباط  هاانسانکه به  شودیممفهومی تلقی  عنوانبهشده، بلکه 

 با رغبت به آن داشت و از آن آموخت. توأمرهیافتی  ستیبایم درنتیجه

م که . عقیده دارتردید دارم واسط میانجی عنوانبه، اما در شفافیت موزه کنمیمۀ موزه را تحسین در دامن یاتوسعهمن چنین 

ه مورد ک شودیم ییهانیگزیجادر غیاب یک بازبینی بسیار دقیق از هویتِ به ارث رسیده به موزه، موفقیت آن محدود به 

نقاط  این یریپذانعطاف. من به امید اینکه از اندشدهواقع دیتائاز پیش موجود، مورد  ۀوارطرحدر یک و  اندقرارگرفتهاغماض 

 کنم.پیشنهاد میی را فمینیستراه گریز بیابم، یک تحلیل  «مُجاز»انفصالِ 

 

 دانستن و بازنمایاندن

از سهیم هستند؛   13همچون چاپ، سینما و خدمات الکترونیک، در تجارت بازنمایی یارسانه یهاآژانسدر کنار باقی  هاموزه

. دهدیمو مواد و مصالح، هدف قرار  هانییآرا با کمک ابزار هدفمند زبان،  ثباتیب ی، مخاطبانهااینهرکدام از  این نظر که

؛ استرا دار 14«دربارگی»کیفیتی از این امر  آن، دارای قدرت تفکیک و تمییز است. یدهکالبدبازنمایی فارغ از چگونگی اجرا یا 

 شده است. یگریانجیمثابتی  طوربهد و شته باشادنوعی ارجاع به چیزی که لازم نیست در واقعیت وجود 

ین بازنمای اول یاپارچهدلالت بر چیزی دیگر دارد: یک کیف  -توالی اعدادیا اعم از کلمه، صدا، قطعۀ پارچه،  -« چیز»یک 

در خصوص  بازنمای تمایل یک نفر نامهتیوصکند، یک مینقطه ایست که بازیکن بیس بال باید برای گرفتن امتیاز لمس 

. ستا یک پرتره بازنمای یک شخص واقعی و حوزۀ انتخابیۀ اوست شیگراتقسیم اموالش است، یک نمایندۀ مجلس بازنمای 

همچنین از  هاآن .رندیگیمبه کار  هادهیابرای بازنمایی ، اندقرارگرفتهات متنوعی کنار یکدیگر ترکیب باکه را  ییهاابژه هاموزه

برای این  هایگذاراستیسو قواعد انتزاعی و  15در فضا هادمانیچافراد(،  ازجملهها، صداها، موجودات زنده )متون، پرفورمنس

ه باشد بازنمایی من نابسند چنانچهنیست.  زیآمتیموفق همیشه لزوماً . بازنمایی همواره عمدی است، اما کنندمیهدف استفاده 

یا شما متوجه آن نشوید، تلاش من برای القای یک ایده به شما نافرجام خواهد بود: ممکن است حتی به سهو یا با فریب، 

 بازنمایی کنم. غلطبهچیزی را 

؛ اما هر هنری به هدف  رندیگیمبه هدف بازنمایی به کار  شودیماغلب شامل آثار هنری  کهیا را گروه وسیعی از اش هاموزه

 و دنشویممشخص  ییهاعرفد که هرکدام با قوانین و نبازنمایی وجود دار یهاستمیس انواع گوناگونی ازبازنمایی نیست. 

یزی ممکن است در یک سیستم چ زیچ کی. دندهنشان میاینکه چه چیز بازنمایانندۀ چه چیز دیگری در آن سیستم است را 
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عمل  پول عنوانبه هانهیزمدر بعضی  یماهگوشمثال،  طوربهآن نیست.  ند که در سیستم دیگر بازنمایانندۀرا بازنمایی ک

شخص عددی و مستطیلی از کاغذ با علامات م یهابرش هافرهنگدر بعضی که  طورهماناما در برخی دیگر نه؛  کندیم

ته تاریخ طبیعی به نمایش گذاشدر یک مجموعۀ  ییتنهاهب یماهگوش درنتیجه. کندیمهمین کار را تصاویر افراد برجسته 

ایی همیشه . بازنمدیدرآتصویر واشنگتن ممکن است در یک گالریِ پرتره یا نمایشگاه تاریخ به نمایش  کهیدرحال، شودیم

شاید اما نه  -چیزی -مشخص است(« نمایی-باز»آن  که در ساختار طورهمان) شودیمرا شامل  16«گیمضاعف بود»نوعی 

که  یادهنینمایک عکس، یا در خصوص بازنمایی سیاسی،  نندما؛ ردیگیمای چیزی دیگر قرار جدر  -از طریق شباهت لزوماً

باشد، و آن  17سودای موزهیی عصارۀ که من مدعی هستم، بازنما طورهمانانتخاب شده تا بجای باقی مردم عمل کند. اگر 

ه این مسئل دارند ومسئولیت عظیمی به دوش  هاموزه شکیب، کندیمکه منابعش او را برای انجام آن مجهز  باشدچیزی 

تن یا داشفراخواندن عقیدۀ صحیح در ذهن مخاطب  مثلاً؛ رسدیم به نظر، آشکارا میزنیمحرف « به هدف زدن»از  کهیهنگام

کارا اطلاعات میدانیم، آش ۀکنندعیتوز، گویندۀ حقیقت، یا شناسانهمعرفت. تا زمانی که موزه را در ساحت مورد انتظارپاسخ 

از مدارک و مآخذ درخور،  قولنقلشواهد، راستی آزمایی حقایق،  یآورجمعخواستار همنوایی کردن آن با ملزومات مرتبط با 

شناختی  ییهالتیفض هااینو فضل و کمالات مقتضی هستیم. اما  ازیموردنپشتکار برقراری ابتکار عمل و اصالت، و رعایت 

م شایستگی یک سیست و را نه؟ ارجحیت هاآنرا بدانیم، و چرا  هااین. چرا شودینمموجب ایجاد ارزش  هاآنهستند. تبعیت از 

 ؟اندشدهانکار  هاارزش؟ کدام شوندیمطبق این انتخاب پیش برده  هاارزشبازنمایی بر دیگری چیست؟ کدام 

باشد.  و غیر جدی هیماکمآن ممکن است یک دارائی  دروغ عمدی و سهوی است. راستیِ گفتنکه بازنمایی مستعد  اثبات شد

است؛ یا حتی بدتر، ممکن است مخرب باشد! یک پرترۀ  یتوجهیبگاهی مورد اقبال اندک یا حتی « صحیح»یک بازنمایی 

اتی متفاوت در لحظ یدرستبهنشسته است را  صندلی یبر روکسی که یک عکس پاسپورتی عبوس، ممکن است ایده آل یا 

ست؟ . آیا او یک قاتل دیوانه است؟ یک گزینه برای شغل خاصی ازدینگیبربعواقبی بسیار متفاوت را  تواندیمبازنمایی کند، و 

هامات سیاسی ال یهامیرژکه  هاستقرنو یا گمراه شده باشد.  دهکننگمراه تواندیمبرندۀ جایزۀ پولیتزر است؟ بازنمایی 

را درک  این اصل هاینازبهتر از  کسچیه. البته که اندگرفتههنرمندان را برای ستودن خود و هتاکی به دشمنانشان به کار 

، ایدئولوژی را به شدیم، که توسط ژوزف گوبلز اداره شانیاافسانهی «وزارت روشنگری عامه و پروپاگاندا»که  هاهمان ؛نکرد

 همان خوبی در قلب و روح شهروندان آلمانی کاشت که در اذهانشان کاشته بود.

 به کرّات ابزاری هاآن. گذاردیم تأثیرو اقدامات مردم  یگذارارزشکه بر طرز فکر و  کنندمیرا طراحی  ییهاشگاهینما هاموزه

بیشتر مرهون تحمیل حسانی و نیرومندی زیباشناختی است تا حقیقت و دقت. بازنمایی  آن باورپذیریکه  درنیگیمرا به کار 

 ق است که ارتباط اخلاقی این امر. به این طرینوعی پنهان از خشونت است که خود رسدیمگاهی از طریق اغوا به هدف خود 

ت، و این قدرت اس ۀکنندعیتوز، دهدیم. بازنمایی به این دلیل که ادراک ما از، و تطبیق ما با واقعیت را شکل شودیمآشکار 

 هامکانا، سیاسی است. بازنمایی داردیماینکه کنش را محدود یا مجاز  به خاطر. بازنمایی دهدیمانجام  نابرابر یبه صورتکار را 

. بازنمایی در زیر پوشش توصیف، هنجارمحور است: گاهی قطعیتی که کندیمه یا حذف را اضاف هانهیگز، کندیمرا تعریف 
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یت را منحصر که بازنمایی، واقع کنمیماستدلال  گونهاینجایگزین است. من  یهانهیگزفقط در اثر دریغ داشتن  کندیمتلقین 

 است. پر مشکلغامض و  یامسئلهاخلاقی  ازنظر درنتیجهو  کندیمو محدود 

، اندشدهآماده ی موزههامجموعهکه هنرمندانه در  ییهاابژه؟ کندیمموزه برای که، از طرف که، و به چه هدف بازنمایی 

 نناپلئو. دهندیمرا رواج خود  مؤسس یهایطلبجاه هاآناز . بسیاری نمایندمیرا برای مخاطب مجسم کرده و نقل  ییهادهیا

 قاً ازسابکه  یالناسعوامغرور شهروندی را در میان  را با غنائم جنگی پر نمود تا حسلوور را یک موزۀ عمومی اعلام کرد و آن 

هیجان و  ریوم را به هدف توسعۀ آن نوع ازحقوق مدنی خود محروم شده بودند، پرورش دهد. فرانک اوپنهایمر، اکسپلوراتو

نمود. موزۀ دانشگاهی هنرِ باب جونز به  سیتأسعموم وسیع مردم  برایعلمی است  یاهپرسشکنجکاوی که برانگیزانندۀ 

. ویلهلمینا کول هولادای، موزه ملی هنر زنان را به این منظور بنیان نهاد کندیمقصد تقویت عقاید بنیادگرایی مسیحی عمل 

تصور متحدالشکلی  به ندرتی معاصر، هاموزهاغلب کند.  جبرانرا  هاموزهآثار هنری زنان در دیگر  18در بازنمایی یتینا کفاکه 

 طوربه هاآنیا تحول آماری در محیط اطرافشان تغییر کند، اما  با تشویق رهبری جدیدشان هاآندارند. ممکن است رسالت 

قفِ پیگیری و ی کهمؤسسات حاکم بر یعقلانورای معیارهای تمامیت  اما. دهندیمفرهنگی را گسترش  یهایدئولوژیایکنواختی 

 با استاندارد دیگری ارزیابی شوند. ستیبایم هاموزه، 19، و ورای تقاضای تجارتِ عریانهستند و انتقال دانش

در اینکه چه را بازنمایی کنند، که شامل ابزار انجام این کار  انتخابشان( 1در این موارد مسئول هستند:  هاموزهمن معتقدم که 

 آنچه( 3، ترنیآفرمشکل؛ و از همه دیافزایم هاتیمحرومبر  یرعمدیغکه چه عمدی و چه  شانییبازنما( عدم 2؛ شودیمهم 

ی من بیش از نگران درنتیجه(. شودیم)هرچند که خود بازنمایی  رندیگیم اشییبازنماتصمیم بر عدم  میرمستقیغبه صورتی 

ابت کردن حقیقت یا کذب است، در خصوص باشد، که نتیجۀ خطای خودسرانه یا سهوی در ث« بازنمایی غلط»آنکه در مورد 

 انحصار غیررسمی واقعیت توسط این نهاد است.

دعوت  یگویرا به پاسخ که مخاطبین ییهابرنامهپایان باز و  هاینمایشگاه. اندشدهدر برانگیختن آگاه  قدرتشاناز  هاموزه

 هاموزه موزه هستند. و در راستای قدرت بخشیدن به بینش خودِ  اندافتهیشیافزا یاندهیفزااخیر به طرز  یهادهه، در کنندمی

 هستند. 20بهره گرفتن از تنوع درنتیجه، و دکنندهیبازدمشتاق مشارکت عمومی، جذب همکاری 

ه موزه اینکه ب محضبهبازدیدکنندگان زیرا علیرغم آن، روشی برای جذب عموم به داخل موزه است.  اکثراًگرچه این انگیزه، 

وارد شوند، باید خود را به یک ذهنیت خارجی و بیگانه عادت داده و از زبانی غریبه )که موزه برای گفتگو برگزیده است( پیروی 

تن و با سرکوب کردن بعضی از امیال ما و برانگیخ دهدیمقرار  تأثیربازنمایی، هشیاری و آگاهی ما را تحت  موزه، درنتیجهکنند. 

 .کندیمو هویت ما را جعل  دهدیمتجربۀ ما را شکل  را تعیین کرده، میکنیمادراک  آنچهبرخی دیگر، 

، انددهش دسترهیچ)از طریق جعل هویت(  شانیکاردغلاین  مجهز به انواع بسیار گوناگونی از منابع بوده و در هاموزه ازآنجاکه

زه سنجیده و بررسی شود. من فشار کنونی جهان مو با همین معیاراین ابزار،  یریکارگبهدر  شانیاخلاقمسئولیت  ستیبایم
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با خود کورسویی  هاتلاطم. این نمیبیم 21بر تغییرپذیری بازنمایی یاهصحّبرای تغییر را بازتابی از یک ناخشنودی گسترده و 

تار در اعلام اعتراضشان نسبت به ساخ هافمینیستکه شاید شرایط کنونی همیشگی نباشد.  دهدیمو نشان  آوردیماز امید 

 .دهدیمهم رویکردی برای درک و بهبود شرایط ارائه  سمینیفمو تئوری  اندوستهیپرایج دنیا، به بقیه 

 22بازنمایی/ بازنمایی مقاوممقاومت در برابر 

حال شورش علیه موقعیت سوژه/ابژه و در  -و دگرباش، پسااستعماری، نژادی یستینیفم یهایتئور -صداهای سرکش

کند. این جایگاه « تثبیت»جهان را توصیف کرده و موقعیت ما در آن را  خواهدمی دیآیم به نظرخود/دیگری هستند که 

نامیدن یا رام کردن ، قصد غلبه و استیلا را دارد. در طول تاریخ،  و چه ،طرح شود  معرفتی، چه به شکل دانستن زیآمخشونت

 ردستیزذهنی، فیزیکی و روانی  ازنظرزنان را « وچراچونیبعینیت خالص و »تبعیض جنسیتی به کمک اصطلاحاتی مانند 

ا زنان ب برخوردتلقین شده بود که  طورنیا، «حقیقت»توسط این  زنان و، به مردان هاقرنمردان معرفی کرده است. به مدت 

 برای هاییماجراجو، شده دیتائ دآور و سربار، مشروع و آزاد است. با همین اسلوب، نوعی کنجکاویِ هیولاهایی زا عنوانبه

، با شدیماکتشاف در زمان رنسانس را توجیه کرده و همچنان جستجوی حریصانۀ اکتشافاتی را که بنام دانش جدید انجام 

، عذر موجهی است برای «مغرضانه ریغ». این ماجراجویی دهدیمپاداش  -هاموزهو بازنمایی توسط –هدایا، شهرت و ثروت 

به از محل اکتشافشان و انتقال  هاآن، چه زنده یا مرده، و جدا کردن جانیبر یا ، چه جاندا23«هانمونه»جستجو و مصادرۀ 

تنزل یافته، از « متنها الیه ابژگی» به، طشانیمحبا جدایی از هااین نمونه. در اینجا، هاموزه ازجمله، «معابد پژوهش»

)و  دارندیمای که معاینه کنندگانش برای خود عزیز یزها محروم شده و از سوبژکتیویتهپیشین خود با دیگر چ یهایوستگیپ

 .مانندیم بهرهیبنوعی ارزش است( 

 طوربهو فروش باشند و چه مایملکی عقلانی،  دیخرقابلچه موجودات زنده باشند یا اشیاء بیجان، چه تجاربی  هااین

« سوژۀ»یک  [عنوانبه] در یک مقام علمی هاآن ۀکنندجیگانتخاب ، به این صورت. اندشدهتبدیل به دیگری  یریناپذبازگشت

 .25است کردهدچار شی وارگی آنها را ، 24تنزل مقام آن به جایگاه یک نمونه علاقه، پژوهش یا بررسی( و از رویمداقّه )

 تیجهدرنو  دهدیمتجسدبخشی رهایی یافته است، در مرکزیت جهان قرار  ۀواسطبهسنت غربی فلسفۀ مدرن، آگاهی را که 

 یاذره. این سوژۀ محدود نشده و بردیمیا قصد سلطه بر آن را دارد، بالا  دادهمورد مداقّه قرار  هرآن چهایگوی فرد را ورای 

اوی و توسط کنجک وجودنیبااکه  -چه برسد به جِرم و موقعیت مکانی -جنسیت یافته، عاری از احساس، جنس، رنگ، و میل

ه تنها . موزکندیمیدن مقاومت فهمقابل در م غلطبهروبروست که  (شده مؤنث، با جهانی )اغلب شودیممیل به قدرت هدایت 

« و بازنمایی گزیدن»، ابزار آن یهاسلاحشده است.  صفبهبختانه انقیاد این تخاصمِ نگوناست که برای  ییهادستگاهیکی از 

رز ما این پنداره به طتا با پندارۀ جستجو کنندگانش مطابقت یابد. ا کندیمرا به دام انداخته و همخوان  هاآناست که فهم 
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، این یستینیمفشده است. یک رهیافت  یپوشچشمکه از بسیاری چیزها در آن  میابییدرم تاملفکرانه است، و با عجیبی کوته

من  موردبحث، موضوع امدادهنشان  اً سابقکه  طورهماناما . بردیم سؤالرا زیر  شدهنیمع داً یشدو اقلام « دیگربودگی»ساخت 

( هاابژه) هانآ ،درنتیجهمطلق است که  یهاابژه عنوانبه هاآنبر بازنمایی  عزمشانباشد،  هاآن« سوء بازنمایی»بیشتر از آنکه 

 «.فتاده استا هوشیبیک بیمار که بر روی میز جراحی »مانند  -دهدیم لشانیتقلکه  کندیمرا مجبور به قرارگیری در قالبی 

را توسعه داده و « یاموزه یهاابژه»موزه، فهم عمومی از  هاینمایشگاهدر میان  هاجشنوارهلحاظ کردن مراسم و در عوض، 

انند مفرآیند ببینیم. چیزها،  عنوانبهایستا، بلکه در خلال یک اجرا،  یچیزهای عنوانبهرا نه  هاآنتا  کندیمبه ما کمک 

پوچیِ ثابتِ  با روح بخشیدن به یستینیفمموقتی شوند. نظریۀ  یهاگذرگاهتا تبدیل به  شوندیماز لنگر خارج  ییهایکشت

رتر ب عاملسطح در انتظار دلالت توسط یک »یک  عنوانبه نیازاشیپکه  هاهمانپرفورماتیو را آزاد نموده است،  ، امرهاابژه

 یهاداستان» عنوانبه، بجای تفسیر استحاله شدۀ جنس و جنسیت ستینیفم پردازهینظر. جودیت باتلر شدندیمتلقی « ذهنی

 جنسیت»ارائه نمود:  ، یک تعریف جایگزین از جنسیت را«کندیم یسازیعادقدرت را یکپارچه و  یهانظامکه  یاکنندهمیتنظ

در  هانبدرا تخریب کند.  گی سنتی مقام فردمادیت یافت تواندیمو « دیآیدرمبه نمایش  26یک دلالت است که  در قالب اجرا

هستند. هیچ هویت از پیش موجود و جنسیت درست و غلطی وجود ندارد، « گوشت از شکل یافتگی ییهاوهیش»نظر باتلر، تنها 

یشنهاد پ گونهاین، من نیز درنتیجهوجود دارد. « ماسیده و منجمد شده است»از طریق اجراهای اجتماعیِ پایدار،  آنچهبلکه فقط 

به نمایش درآمدۀ پرفورمنس های هنجارمند هستند. بیایید به این  یهاصحنه، کنندمیکه موزه را پر  ییهاابژهکه  دهمیم

ثابت، مانند اعطای حقوق مدنی به افرادی است که از « ابژگیِ»به  دشانیتبعاز  هاابژهفکر کنیم که چگونه آزاد نمودن 

، همراه با اندنداشتهمطابق با قانونی که هیچ نقشی در ساختش  هاتیجمعو  هاتیجنستمامی  .اندبردهرنجسرنوشتی مشابه 

این  گناهیبتماشاگران  هاموزه. اندافتهی، مایملک و تولیداتشان به طرز ماهرانه )یا خطرناک(ای به مادون انسان تنزل هاسنت

ای که آشکارا واجد شرایط آن  27«واره کننده ءیش» یهاتیفعالو عمل به  نشانیمعبا اجرای عملکرد  هاآن. اندنبودهزخم 

آن ]=موزه[ را  یپر غلط، یستینیفم یپردازهینظرچه از روی عناد و چه بدون آن.  -اندزده را دامن 28، این عملاندشدهشناخته

 در یافتن راهی برای تصحیح آن کمک نماید. تواندیمروشن نموده و 

 پیمانِ  دِهرساله در مراسم تجدی قبلاًکه بافت سبد را،  یالهیقبدر خصوص اخلاق موزه، سرنوشت هنر  یامقالهدر  ایوان گاسکل 

و  اندشدهبخشی روحانی جان یمعنای این وسایل با کنند.، توصیف میاندشدهیمسرخپوستان هوپا در شمال کالیفرنیا استفاده 

در اثر این کیفیت  .هستنداز تولید و کاربردشان در فرهنگشان  یِ نشئت گرفتهباشناختیزسرزندگی تاریخی و  حاملان کاربردی

ه ، از بین رفتکندیم یبندکلاسهدانش  یهایبندمیتقسرا مطابق با  هاآنکه  30«مردم نگارانه خیرۀ نگاه»به  29 دادنشانتن 

د، ماوراءالطبیعه شرکت دارن خود در مراسم مبدأکه در حوزۀ  ییهاابژهکه چگونه  کندیماست. گاسکل از این مسئله پرسش 

 یکلبهرا  برای تعریف واقعیت هاموزه ورای پرسش او، حق مسلماما باید با احترام به فضای خنثای موزه انتقال یابند.  توانندیم
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ین جایگز ییهاخپاس دیتائ( دیگویمگاسکل  که گونهآنباید نه در ) هاموزهکه خدمت اخلاقی  آیدبنظر می گونهاین. برد سؤالزیر 

ر بلکه در شکستن چرخۀ ولایت ام -شودیماحترام  یهاانیبنموجب ایجاد تکثر در  اقلاً  هرچند که این امر -به مسئلۀ هویت

انانه به کنجکاویِ شهوتر یراحتبهبر قضاوت تاریخی باشد. پرستش دانش  هاآن ۀخود خوانداز طریق استیضاح دعوی  هاموزه

را  31نتوتونوس هوتشنیع از  ۀسوءاستفاد مثلاً د. ننگ به بار آور دتوانیمعلمی  یهاپرسش و جستجوی پاسخ ابدییمانحطاط 

 زنده و همچنین 32یک نمونۀ عنوانبهبرهنه در قفس  صورتبهشامل به نمایش گذاشتن او  هسوءاستفاددر نظر بگیرید. این 

آوریِ . تنزل تمامی تجارب به قطعات قابل جمعشدیم 33«جرج کوویر»کالبدشکافی او بعد از مرگ توسط آناتومیست مشهور 

، این هدرنتیج. کندیماز پیش دانسته شده تثبیت  آنچهبه شکل زبان و معیارهای  34ایابزارمحورانه طوربهدانشِ )بالقوه(، آن را 

، بلکه او دهدینمشرکت  -دهدیمشدن قرار  درکقابلاو را ورای  درنتیجهکه -در مقام دیگری حقبهحتی دیگری را  عمل

 صورتبه« دیگری» شکیب. کندیمترجمه  35آشنای شناختۀ محتمل امر یهایبنددسته ذیل، اشیسازیخنثرا با انکار و 

یکدیگر مشابه  ارا ب 37هاناشناخته، این فرآیند تمامی درنتیجه. شودیمتعریف  36آشنا متداول از طریق عدم انطباقش با امر

 ن امر. ایکندیمرا از هر طریق مسدود  هاآن یریپذیدسترس( و شدهشناختهبا امر دانسته و  تفاوتشان)با توجه به  داندیم

 های علنی« ریدیگ»همان چیزی که برخی  -دینمایم[ در میان خودشان را تضمین هاناشناخته]= هاآنهمچنین همدستی 

 .انددادهانجام  سابقاً

 ستیبایمو این  اخلاقی باشد؛ ستیبایمتام، « دیگریِ»که تنها ارتباط معقول ما با  اندیشید گونهاینکرده و  جرئت باید

ها باید هنگام بازنمایی جهان، نوعی احترام و حجب ضروری موزه همچنینبرای هرگونه تعامل انسانی قرار گیرد.  یشرطشیپ

. دهدیمو تخفیف  کندیم. این موقعیت مقدم بر فهم بوده و زوائد آن را معتدل به جای آورند 38مدارای محترمانه را از طریق 

یی به سمت کنجکاوی اغوا -40صِرف علاقۀ شناختی عنوانبهو تلقی کردن آن  39«دیگربودگی»انتظار دشمنی داشتن از 

باشیم  اعتمادیبمیدانیم  41بیگانه آنچهکه به  میاشدهتیترب گونهاین، ما توسط هنجارها حالنیباا. معناستیب -کارانهملاحظه

خودش به همان اندازه عادی جلوه  در محیط بومی 42تمنساتجی بار احتمالاً آن را در قامت بازنمایی، مقهور کنیم.  درنتیجهو 

 است که یک مرد با بینی بادمجانی در محیط ما عادی است. کردهیم

 معمول نیست. جاهمهباشد، در  فهمقابلقضاوت شود و در داخل آن « من»باید در ارتباط با جهان  زیچهمهباور به اینکه 

. کنندمی خاطرنشانبودن این اعتقاد راسخ را  زیانگرقتملحق شده و شدت کوته فکرانه و « هایگرید»به باقی  هافمینیست

                                                           
31 Hottentot Venus 
32 specimen 
33 Georges Cuvier 
34 pragmatically 
35 The presumed known 
36 The familiar 
37 unknown 
38 Respectful forbearance 
39 otherness 
40 Cognitive interest 
41 alien 
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بدون شک ظلم و آزار، حقیقت »که  داردیم، اظهار 44اثر رالف الیسون« مرد نامرئی»از رمان  قولنقلفیلسوف با  43چارلز میلزِ 

، اما علاوه بر این، شک و تردید قابل توجهی را نیز دربارۀ هویت و گذاردیمدر دنیا را در دل قربانیانش به جا « دیگران»وجود 

بنام  زیانگرقترا در قالب یک مصنوع  45میلز این موقعیتِ مهمِ نبودگی«. ت شخص برایش به همراه داردموجودی

در میان  را 48خود 47شناسانۀآسیب یشدگپاکفمینیست متعددی، نوعی مشابه از  پردازانهینظر .کندیمتصویر  46«محوشدگی»

 هامثال. هرچند این اندکردهکار اجباری توصیف  یهااردوگاهبازماندگان تروماهایی همچون تجاوز، شکنجه یا حبس در 

عواقب منفی ناشی  هاآن: کنندمیپیروی  50، از مدل دکارتی خودمدارانه49دول محمولعاستنتاج ضمنی و از طریق  صورتبه

 دهندیماین را توضیح  هاآن. دهندینم، اما هیچ جایگزینی برای آن ارائه کنندمی)ابژه شدگان( را روشن « دیگری شدنِ »از 

برتری  آوردن به دستیا فائق آمدن بر جایگاهشان را دارند، البته برای  این رابطه که چگونه قربانیان آرزوی معکوس کردن

حتی بدون آنکه بخواهند در دامن  توانندیمهای بازنمایی شده «ابژه»که چگونه  دهدیمعذاب دهندگانشان. این نشان  51سوژۀ

ی از . یکدهدینممفرّی از این دوراهی ]به ما[ نشان  نکته ، اینحالنیباانند. ، ]با آن[ تبانی ک52«وارگی ءیش» زدن به سیستم

 53و جوامع کمونیستی، انکار واقعیت ایگوی مجزای از جماعت فمینیست پردازانهیاز نظرتوسط بسیاری  اتخاذشده یهانیگزیجا

، ( ,56Magnusdottir57Petursson) 55محورِ ایسلندیفامیلیِ جنسیت یهانامهمچون  54هاییپدرنامی شخص است.

همچون  -نمادهای لغوی یا آذینیِ پرجزئیات تری را هافرهنگآشنا در نشان دادن توالی نَسبی هستند، و بسیاری از  ابزاری 

که  ییادرج هااین. برندمیبرای نشان دادن تعلق یک فرد به مکان یا شخصی خاص به کار  -مرسوم هایلباستتو، مدل مو، 

: در کندیمنمنفردا در مقام یک سوژه قد علم  کسچیه. اندییشناساقابل عاًیسر ییهایژگیوخویشاوندی کلید هویت است، 

. جداییِ فیزیکی، عاطفی یا معنوی از یک کل، عضو جدا شده را تقلیل دهدیم، به فرد مرجعیت و لنگرگاه 58«نسبت»عوض ، 

عضوی از بدن که از کل قطع  عنوانبه، فاقد معناست و اشلانه. یک موجود انزوا گزیده و محروم از کندمیواره  ءیشداده و 

، کندیمشده و دیگر کاربردی نیست، حتی در خودش نیز گم شده است. در تضاد با فلسفۀ مسلط که استقلال را تکریم 

 بخشدمیهم را قوت که ف توانا سازظرفیتی  عنوانبه هاآنرعکس، که نسبت داشتن عیب نیست. ب کنندمیتصدیق  هافمینیست

 .بردمیاخلاقی، نسبت داشتن، انزوای سوژۀ دکارتیِ آزاد را از بین  ازنظر. کنندمیاز آن دفاع 

                                                           
43 Charles Milles 
44 Ralph Ellison 
45 Non-being 
46 Adversary  
47 Pathological erasure 
48 self 
49 obversion 
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51 Subject preeminence 
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بلکه  -سوژه/ابژه: خود/دیگری را مقهور نکرده است هایدوگانهی، دوئیت خشن فمینیستکه تا اینجا تئوری باید اذعان کرد 

 59«یوضع دشوار خودمحور فعل» بارملالتتمامی میراث  شکبی، که متافیزیکبرده است. زبان و  سؤالتنها برتری آن را زیر 

ع غیرزبانی ثروت و مناب به خاطر قاً یدق، هاموزهاظهار کنیم که  گونهایناست اگر  اغواکننده. نمایندمیهستند، هنوز گریزناپذیر 

 باشند. بخشنجاتدر جهت یافتن راهی بهتر  توانندمیکه در دسترسشان است،  شناختیغیرو 

 هاموزهدورنما برای 

کم  کنندمیو مداخله در امور ملی و سکولار آن متهم  60«آوردن جهان فرا چنگ»ی اروپایی را به هاموزهتعداد منتقدانی که 

متر ، اما کدانندمی« آوردن فرا چنگ»این  ییخودرندهرا واجد شرایط برای تعدیل  هاموزهنیستند. برخی مطالعه کنندگان، 

 کوشندمی 62کند. در بهترین حالت، طرفداران تکثرگرایی پوشیچشم کلیبه تواندمیوحشیانۀ خودِ بازنمایی  61کسی از دوگانگی

ه طراحی ، بلکه به شکل دوجانبطرفهیکیک فرآیند  صورتبهنمایند و آن را نه  تروسیعقابل بازنمایی است را  چهآنتا دامنۀ 

 به ما درس فروتنیدر نظر بگیریم، « هادیگری»را مجسم در آثار هنریِ بیانگرِ  مانفرهنگیکنند. اینکه خودمان و اعمال 

، انددهشمضحکی با مردان کلاه به سرِ سفیدپوست زینت  صورتبهوست که آیینیِ بومیانِ ساحل نورث  هاینیزه. آموزدمی

 هایهیئتاز  آفریقایی سرایانداستانباورنکردنی  هایحکایتبزرگ،  هایبینیار سفیدپوست پرمو با چینی از تجّ هاینقاشی

را  اهاین: مفسران سفیدپوست آورندیم جابه خود نوشیدن از خون و خوردن از بدن خدایبا اعزامی اروپایی که ایمان خود را 

، هاآن اولدست. اما برای سازندگان و مخاطبین اندشده پرداخته و ساختهکه توسط بومیان بدوی  دانندمیکاریکاتورهای خامی 

 شانجیخارمهمانان  ه( وجوتریندهندهتکاندقیقی بازنمای بخاطرماندنی ترین )و  طوربه توانندمیتصویر شده  هایویژگی

 باشند.

 لوحسادههشیارتر بوده و کمتر انحصارگر و  اندشدهتلقی  63تا نسبت به آن چیزهایی که جهانی کندمیکمک  هااینمطالعۀ 

از ایگوهای مشخص  هاایده، به جداسازی دهندمیاجازۀ نفوذ به موسسه را  هاایدهگراتر در موزه که به باشیم. تعامل تساوی

 64بودگیودخمبانی  درنتیجه -تدافعی دارند یحالت علایقشانکه در حفاظت از مالکیت و همان ایگوهایی  -دنمایمینیز کمک 

به  کرده و گذر دارموزهتوسط  شدهابداع منحصراً  هاینمایشگاهزمانی که از  هاموزه. نمایندمیشکنی و سوبژکتیویته را ساخت

اعضای کادر موزه و تعامل روزمرۀ عمومی حرکت  متشکل ازطراحی  هایگروهاز طریق  هانمایشگاه، هاایدهسمت پالودن 

بعید . کندمی اشتاریخی هایریشهدر این مسیر برداشتند. هرچند فشارها از داخل و بیرون، موزه را پایبند  بزرگکردند، قدمی 

ن را بر ضد اخلاقی آ هایشایستگی توانندمیاما طفره روند،  کلیبهبه بازنمایی  التزامشانبتوانند از زیر بار  هاموزهکه  است

 ، تعدیل کنند.65شناسانهمعرفتمانعِ دعویِ 
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هم حامل بار اخلاقی هستند.  مؤسساتاما  است و نه موسسه؛منتسب به فرد  معمولاً 66که مسئولیت اخلاقی گفته شد ازاینپیش

یچارگی ب منشأکسانی که  ، همانشودمیدر طول زمان توسط جمعیت کثیری از افراد ناشناس تحمل  هاآن رفتارسوء تأثیر

ک مثال ی نژادپرستیدارند.  تسکین و تخفیف آن بیچارگی چگونگی خود را نادیده گرفته و ذهنیت محدودی در خصوص

 ؛ و اینشودمی، دامن زده اندناآگاهانشان قربانیاست، هرچند که توسط افرادی که به  67آن نهادی هایسرچشمهاست:  درخور

ممکن است هیچ سوءنیتی نداشته باشند. این مسئله بر تبعیض جنسیتی نیز صادق است، که از  افراد نسبت به قربانیانشان

گرِ . یکی از دلایل اینکه محیط تبعیضشودمیخیرخواه در این جرم، به آن دامن زده به ظاهر طریق همدستی زنان و مردان 

شناخته های تعیین پذیری 69مرتبط با کنش عموماً  68این است که تقصیر اخلاقی شودمیزدوده  سختیبهنژادی یا جنسیتی 

نسبت  هایینشکبه ذینفعان منفعل چنین  ندرتبهبعلاوه، تقصیر اخلاقی  .شوندمیانجام  شناساییقابلکه توسط افراد شوند می

اقی که بار تبعیض تاریخیِ نژادی، جنسیتی و ب کندمیکسانی پیشرفت  به قیمت رنجکه  هرآن کس درنتیجه. شودمیداده 

، از «دانشدهمرتکب هیچ اشتباهی ن»به نام اینکه  هاآناست.  کمحل ش اشگناهیبی، شوندمیرا متحمل  70جمعی هایزخم

زی را مسئول چی هاآن. چرا شودمی، موی بر تنشان راست اندمجازاتاخلاقی شایستۀ  ازنظر درهرصورتاینکه کسی بگوید 

 ؟دادندمیانجام  ؟ باید چه کار دیگری در عوض«اندندادهانجام » مستقیماًبدانیم که 

 هاآن -این همیشه مسئلۀ ما نیست هرچند که-نیستند شناساییقابل هاییجرممباشران فعال در  هاموزهاگر بگوییم  حتی

را متهم به شکست در جلوگیری یا  هاآن شودمی. اندبوده 71خطاهای سیستمی تائید درنتیجهتار انتقال و نهادی گرف صورتبه

ار ما، همانند ساخت ساختار اخلاقیمخالفت با خطاکاری دانست، اما ما در کل ابزار عملی محدودی برای تحذیر خطاکاری داریم. 

 بعاتت، بر مبنای رسیدگی به یک نقض مشخص از قانون در لحظه طراحی شده است، نه در نظر گرفتن منتهای مانحقوقی

 هانآرا داشته باشیم، اما غیرمنطقی نیست اگر از  هاخطاکاریانتظار مبارزه علیه تمامی  هاموزهاز  توانیمنمیما  درنتیجهآن. 

 دود کنند.را شناسایی کرده و مح شانامارهبخواهیم نفس 

برتر  قابلیتبر سر  مناقشه گیرد.نشئت می متعدد ناشی از قید و بندهای بازنمایی هایموهبتکه این از  آیدبنظر می

هستند  هاموزهاین ؛ بلکه نیستتخیلی  کاملاً مل و تممکن، مح هایجهانمتنوعِ در هدایت ما به سمت  جدید و هایتکنولوژی

 این کار را از طریق هاآن. اندشدهراسخ و قدرتمند دربارۀ حقیقت مجهز  ایعقیدهبرای فراخواندن  آورشگفت به صورتیکه 

فارغ از گرایش یا  -هاموزه. تمامی دهندمی، متون، صداها و مخلوطی از حضور حسانی و تخیلی انجام هاابژه 72بندیصورت

یوۀ شی اندیشیدن، دیدن، فهمیدن یا تصور کردن جهان به یک یا چند ما را برا هاآن. اندبازنماییوقف  -هایشانداراییطبیعت 
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 هاییامکاندعوت به تصور  درهرصورتیا قانع نشده از آب درآییم، اما  تفاوتبی. ممکن است ما کنندمیمشخص تربیت 

 .اخلاقی استدعوت قدرتمند  یکاین  شکبیمتحول کننده باشند.  توانندمیو  اندستایشقابلکه اکنون  ایمشده

خلاف نظر ا بازنمایی صریح هستند یشایستهیا  ترندمتقاعدکنندهاز جهان از همه  اندازهاچشمبر سر اینکه کدام  بدون شک

یر کردن از خاتمۀ تصو باید، و ضرورتی هم ندارد که چنین کنند. کنندمین تائیدمعقولی وجود دارد. همگان اهداف یکسانی را 

آل، مادرانۀ ایده هایشخصیتی جنسی، هاابژه صورتبه عمدتاً هایی جاودان، و «دیگری» عنوانبهرا  هاآنکه  ایشیوهزنان به 

ال استقب کنندمی سازیعادیکرده و هم  رازآلودمردانه، هم  هایفانتزی در امور مردان و موجوداتی ساختۀ مؤنثکمک دستان 

وجود  هاآنبرای  هاییجایگزین، هستند، و هاییبازنمایی، یا شاید سوءهاییبازنمایی بدون شک هااین، ترمهم. اما از آن کرد

و چه غیر عمد، تسلطشان بر عقیدۀ عمومی را تقویت  عمدبهچه  هاآنست وجود داشته باشد( و تکرار و تصریح دارد )یا ممکن ا

صویر کردن ت با هاآن. اندنشناختهکه مسئولیت اخلاقی خود را به رسمیت  اندشده نظریکوتهنظر دچار ماز این  هاموزه. نمایدمی

را  74این بنگاه 73، اما تعصب جمعیکنندمیرا ادعا « گویندگان حقیقت»، موقعیتِ شانشناسانهمعرفتخود در پرتوی کاربرد 

که  ی، همان پیرواناندپرداخته یروان منفعلدر ترویج پ هادانشگاهزیاده از حد به پیروی از راه  هاآن شکبی. گیرندمینادیده 

 . گذارندنمیبرای مخالفت باقی  ایقریحهرا مصرف نموده و هیچ  شدهبندیبستهمحصولات فرهنگی از پیش 

ما در اینجا، توسعۀ خرده مرکزهای پراکنده و مرکز زدودۀ سلطه است. ا شمارِبیکه موزه فقط یکی از خیل  شودمیگفته 

وزه م بازنمایی است که توسط نهاد درزمینۀنیست. در عوض، بر سر تخصص تاکتیکی دغدغۀ اصلی  75نامتوازن قدرتشدۀ کلی

حذف تمامی  ی ازطرفدارمقصود این نوشتار ندارد.  76اندکی نیز به قدرت اخلاقی نگاهنیماما حتی  شودمیماهرانه به کار گرفته 

قدرتمند در  ماً مسلبرای فهم وجود نداشته و علاوه بر این، بازنمایی، منبعی  یر جایگزینیهیچ مس تاکنون .نیست هابازنمایی

در  ایایدههیچ  تواننمیدیگری به روی دانش باز شود، اما  هایخیابانجهت لذت زیباشناختی و هیجانی است. شاید روزی 

ل ش قاطعی است که بازنمایی در تشکیبر نق تأکید. در این اثنا، هدف تنها داشتباشند  توانندمیچه  هاآنخصوص اینکه 

محول  ایخواندهخوداز آن است که به اندک افراد  ترسنگین. این مسئولیت بسیار کندمیجهان و تثبیت جای ما در آن ایفا 

 .گیرندمیرا نادیده  دهندمیانجام  چهآنشود که خودسرانه اثرات اخلاقی 

تمامی چیزهایی که در  لزوماً انجام شود،  آوریجمعاین  محال برفرضبا تمام جزئیاتش نیست؛ و اگر  آوریجمعجهان، قابل 

 هر قضاوت در هر نقطه و با هاموزه. اندشدهفهم ن درستیبهفهم شوند،  همنیستند، و اگر  فهمقابلآن مجموعه وجود دارند 

نیادی ب قدرآنزیرا  شد. در این مقاله، من بر اخلاق بازنمایی تمرکز دهندمیاخلاقی انجام  هایانتخاب تفسیرگرانه ای، دارند

کلان  ورتصبه. هرچند نیروی نامرئی آن توسط ساختار و تشکیلات سیاسی نهاد موزه شودمیاست که اغلب نادیده گرفته 

آن، وابستگی اقتصادی آن، تاریخ اجتماعی آن و نوع مشتریانی که  77مراتبیسلسله یگمارکارنردبان  وسیلۀبه -شودمیتقویت 

                                                           
73 Collective bias 
74 enterprise 
75 Generalized (mal)distribution of power 
76 Ethical potency 
77 Hierarchical employment ladder 
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 ردشکمودر یک همنوایی، در طبیعی و خنثی نمودن فرضیاتی که در بهترین حالت  هااینراضی نگه دارد. تمامی  خواهدمی

 هستند همدستی دارند. 

 ناموفقیم زیرا این راه خودمحدودگر و مقاوم در نهشناسامعرفت عمدتاً  صورتبهکه ما در تصویر نمودن موزه باید گفت درنهایت

. در عوض ما نیاز به پرسش از شودمی 78موزه[، مانع از تفکر نامتعارفحول  شناسانهمعرفتاندیشیدن برابر انتقاد است. این ]=

 نموده و جهان را به جاییصحیح و حقیقی بازنمایی شده را متحول امر  عنوانبه چهآن توانندمی هاموزهاین داریم که چگونه 

 بهتر تبدیل نمایند.

                                                           
78 Unorthodox thinking 


