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مرور کلّیِ تاریخی و مفهومی. 1

اند. در ر بودهاند در پیوند با یکدیگاي سیاسی پا به عرصۀ وجود گذاشتههاز نظر تاریخی، هنر و سیاست تقریباً از همان زمانی که هستنده
گان به دارند که گذشتهایی را گرامی مییابیم که یاد حاکمان، جنگجویان، و نبردها، و بناهایی را میشعرها، مجسمههاي باستان، تمدن

اند. به عالوه، آشکار است که هنر هنوز هم این کارکرد عملی را براي سیاست دارد، از تمبرهاي ر آنها در روند تاریخ باور داشتهتأثی
. از نظر فلسفی 2، و بناهایی که نمایشگر قدرت دولت هستند، مثل پِنتاگُن1بود جنگ ویتنام در واشنگتن دي سیپستی معمولی گرفته تا یاد

ترین تلقیِ نظري دربارة هنر که در سنت غربی به جاي مانده قدیم-افالطون3جمهوريِبلندمدت است. در ،نیز پیوند میان هنر و سیاست
مصلحت دولت دفاع شده است.از سانسور سیاسی هنر به خاطر-است

هنر و سیاست همیشگی بوده است، جاي تعجب نیست که دامنۀ روابط هنر و سیاست بسیار گسترده از آنجایی که پیوند عملی و نظريِ
ه این بتوانیم حول دو نسبت اصلی، یعنی حمایت و مخالفت، آنها را سامان بخشیم.است. براي نظم دادن به این مجموعه کارکردها، می

ترتیب چهار دسته اصلی خواهیم داشت (که این چهار دسته نه جامع هستند نه نامتداخل): هنر در حمایت از سیاست، هنر در مخالفت با 
ین روابط تربنیادي، امکان ساماندهی به سیاست، سیاست در حمایت از هنر، و سیاست در مخالفت با هنر. استفاده از این چهار دسته

کند.هنر و سیاست را فراهم میکارکردي بین

هنر در حمایت از سیاست. 2

نظیر احزاب هاي سیاسیهاي سیاسی صوري، مثل دولت و سازمانیعنی خود را به هستنده-اگر گسترة سیاست را محدود در نظر بگیریم
ی آشکارا مصلحت دولت، پادشاه،هاین دستکردن است. هنرِ ذیلِا سیاست، خدمتاولین نقش هنر در رابطه ب-سیاسی، محدود کنیم

اي است که در دارد، هنر سیاسیهاي نظامی را گرامی میدهد. هنري که دالوريمسلّط، و طبقه یا احزاب سیاسی را مد نظر قرار می
یخی، ران تارگذاهایی از قانونهاي پیروزي؛ نقّاشیها؛ ستونمثل یادبودهاي میدان آزادي در بوداپست. طاق نصرت،خدمت دولت است

دارند، و اغلب حکومت کنونی هاي جنگ؛ و اشعار حماسی، همگی گذشتۀ یک ملّت را گرامی میگذاران مدنی، صحنهها، بنیانژنرال

1 Washington, DC
2 Pentagon
3 Republic
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ماري ها از معها نیز همین کارکرد را دارند، همچنین دولتزنند. تصاویر روي تمبرها و پولهاي خوشنام قبلی پیوند میرا به حکومت
ارند. هنر هاي مرکزي که استواري متناسبی دهاي عالی و دفترهاي بانکمانند دادگاه؛ شان بسازندکنند تا بنایی مناسب شأنمیاستفاده 

هاي دولتی اعتبار بدهد.تواند به ساختمانمی
بخش است. تصاویر هنري ممکن است یک دولت معاصر را با یک رژیم هنر در خدمت حکومت اغلب داراي یک کارکرد مشروعیت

4ها توسط بنیتو موسولینیسابق مرتبط کنند تا به این ترتیب از مرجعیت تاریخ به سود زمان حال بهره ببرند. تصاحب نشانِ میله و تبر رومی

گراي هاي واقعشود، به همین خاطر است که کارگرها در نقّاشیسازي میآلدمت دولت اغلب درگیر ایدهاینگونه بود. هنر در خ
صی را تأیید هاي سیاسی خاتوانند برنامههاي واقعی هستند. هنرمندان همچنین میتر از کارگرهاي کارخانهسوسیالیستی بسیار عضالنی

کردند.در ایاالت متّحده که رفاه اجتماعی را مقبول تصویر میکنند، مانند آن هنرمندان دورة رکود اقتصادي
تواند یحاد مآورد که اتّهایی فراهم میشان نیازمند هستند. معموالً هنر نمادهاي سیاسی به وفاداري شهروندان و پیروانها و جنبشرژیم

ري د تابعیت از برخی ارزشهاي اساسی مانند احترامِ برابر و رواداها نیز نیازمنو شکوفا شود. حتی لیبرال دموکراسیحول آنها ریشه دوانده
هستند. بنابراین، هنر لیبرال عموماً مایل است به اینکه عقایدي با محتواي برابري را ترویج و ستایش کند.

شود. خود خوانده می5علم تبدیل کنند. این کوشش پروپاگاندا-هایی شد تا هنرِ در خدمت سیاست را به یک شبهدر قرن بیستم، تالش
معنایی منفی و معنایی غیرمنفی. در معناي منفی، پروپاگاندا را همواره به عنوان چیزي از سنخ م پروپاگاندا حداقل دو معنا دارد:مفهو

ن به اهداف براي منحرف کردن مردم به خاطر رسید،کنند. بر اساس این تفسیر، پروپاگاندا انتشار عمدي اکاذیب استیفریب تفسیر م
اي از د نمونهتوانسیاسی. توصیف نادرست هواپیماي دشمن بدین صورت که مثالً در حال به آتش بستن جمعیت غیرنظامی است، می

این دست باشد.
ود. هاي هنري، اطالق شتواند صرفاً به هر تالش آشکار براي متقاعد کردن مخاطب به وسیلۀ آرایهاگاندا میدر مقابل، مفهوم پروپ

خدا و ناجی در حال فرود از ابرها را مانند یک نیمه8، که آدولف هیتلر7از لنی ریفنشتال6تفوق ارادههاي ابتدایی فیلم بنابراین صحنه

4 Benito Mussolini
5 propaganda
6 Triumph of the Will
7 Leni Riefenstahl
8 Adolf Hitler
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ي غیرمنفی پروپاگاندا محسوب شود، به شرطی که ریفنشتال معتقد بوده باشد که این گزارشی عادالنه از تواند به معناکند، میتصویر می
هیتلر است. اما اگر ریفنشتال معتقد نبود که گزارشش عادالنه است و فقط در حال بازي دادن تماشاگرش بود، آنوقت صحنۀ مذکور 

رسد امروزه چه در این مورد سخت است که با قطعیت سخن بگوییم، اما به نظر میآمد. اگرپروپاگاندا در معناي منفی آن به حساب می
رود.در اکثر اوقات به معناي منفی آن به کار می» پروپاگاندا«

ن تر از ایرا گسترده» سیاست«پردازان تا اینجا به هنر در خدمت سیاست به معناي محدود آن پرداختیم. اما برخی از منتقدان و نظریه
ها، احزاب)، بلکه سیاست به معناي کلّ جامعه. البته که هنر تا آنجا که هاي سیاسی (رژیمنه سیاست به معناي آرایش-دانند می

نامیم.کند. این را نظریۀ انعکاسی هنر میها و باورهاي اجتماعی است به کلّ جامعه خدمت میدهندة ارزشانتقال
گیرد، و خوانندگان، شنوندگان، و بینندگان فرض میاي را که در آن ظهور کرده پیشي جامعهها و باورهاهنر بسیاري از ارزش

ه فقط ر کنند. به این ترتیب، آثار هنري ناز قلم افتاده را در فرآیند جذب و فهم آن اثر هنري پهايِفرضاین پیشبایست جاي خالیِمی
هاي اجتماعی آلتواند ایدهتوانند آنها را تقویت نیز بکنند. مثالً هنر میبلکه میهاي فرهنگ خود هستند،منعکس کنندة باورها و ارزش

خصوص از دهۀ ها و تصاویري که صراحتاً به سیاست ربطی ندارند منعکس و تقویت بکند. بسیاري از منتقدان، بهرهبر را حتّی در داستان
یک کارکرد سیاسی دارد.،رهنگاند که هنر در انتقال فبه بعد، به این نتیجه رسیده1960

گیر با هاي هنر درتوان دیدگاهی محدودتر از این دیدگاه برگزید. ممکن است فردي این فرض را معقول نداند که همۀ جنبهالبته می
ها، کنندة افکار، عقاید، نگرشاي متمرکز کند که پخشاش را تنها بر آثار هنريسیاست هستند. ممکن است فردي بخواهد توجه

ن با کارکرد کنند. این یعنی درگیر بوداحساسات، و امیال نادرست هستند و به این وسیله کاربستی از سلطۀ اجتماعی را پشتیبانی می
هنر.ایدئولوژیکی

توان یها و احزاب هستند. با این رویکرد متر از رژیمکند که فردياي را ردگیري میهاي سیاسیاین رویکرد، خدمت هنر به آرایش
تر است، هاي نژادپرستانه، هوموفوبیک، و پدرساالرانه سخن گفت. در عین حال، این رویکرد از نظریۀ انعکاسی هنر جزئیاز ایدئولوژي

رغم داند. ایدئولوگ نیز از پروپاگاندیست (در معناي منفی) متفاوت است، زیرا علیچراکه هر موضوعی را به لحاظ سیاسی مهم نمی
دهد، در فریب مشترك هستند، پروپاگاندیست این کار را با التفات و به منظور خدمت به یک نهاد سیاسی آشکار انجام میاینکه هردو 

یک از این دو شرط را برآورده سازد. بر این اساس، ممکن است مفید باشد که پروپاگاندا در حالی که ایدئولوگ احتیاجی ندارد هیچ
یدئولوژي بدانیم. (در معناي منفی) را زیرمجموعۀ ا
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کند، به جاي فرم بر روي محتوا تمرکز کرده است. اگرچه در قرن بیستم، عالوه بر کاربرد هایی که هنر به سیاست میبحث ما از خدمت
هد نیز دگیرد تا این کار را انجامهایی در رابطه با لوازمی که هنر به کار میها و احساسات سیاسی پرسشمحتواي هنر براي ترویج ایده

ي را هاي انقالبی جدیدهاي انقالبی، مانند مارکسیسم شوروي، هنرمندانی را به وجود آوردند که میل داشتند فرممطرح شدند. جنبش
ا وجود این، این کار، ساختارگرایی شوروي بود. بنتیجۀ؛هاي آگاهی انقالبی را نشان دهند و به خوبی بیان کنندخلق کنند تا تغیرشکل

ا اغلب با هایی ردانستند، چنین کوششگرایی را صورت درست هنر سوسیالیستی میدر همان زمان، دیگر تندروهاي سیاسی که واقع
، این چه در اصل بورژوا استبر این اساس بود که اگر،گراییها از واقعکردند. دفاع آنها تخطئه میگرا به آنرمنسبت دادن صفت فُ

10و سرگئی آیزنشتاین9ها است. برتولت برشتفهمند و بنابراین، ابزار مناسب سیاسی براي خدمت به آنسبک چیزي است که مردم می

ین اگرایی سوسیالیستی است. مثالً در رقص،پردازي پیشرو دربارة واقعنظریه11رج لوکاچوگرا هستند. جنمایندگان مشهور شعبۀ فرم
از سوي دیگر، 14فوج قرمز زنانو 13دختر مو سفیدهاي باله مثل از یک سو، و رقص12نیکوالي فورِگرتواند با رقص ماشینیِتضاد می

نشان داده شود.

هنر در مخالفت با سیاست. 3

راحتی مخالفت با یک رژیم بهها و احزاب خارجی مخالفت کند، اگرچه در این معنا از مخالفت سیاسی،تواند با رژیممسلماً هنر می
تواند خدمت به رژیم دیگري فهم شود. بنابراین، هنگام در نظر گرفتن هنر در مخالفت با سیاست، سودمندتر است که بر مخالفت هنر می

از این قبیل است. در این 16ارض موعودم/آخرین شام در کلبۀ عمو ت15ُبا واحد سیاسی متصل به آن تمرکز کنیم، اثر بیل تی. جونز

9 Bertolt Brecht
10 Sergei Eisenstein
11 Gyorgy Lukacs
12 Nikolai Foregger
13 White Haired Girl
14 Red Detachment of Women
15 Bill T. Jones
16 Last Supper at Uncle Tom’s Cabin/The Promised Land
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در جبهۀ غربی پرستی اسپانیایی است، در حالی که اساساً در خدمت وطن18، اثر فرانسیسکو خوزه د گویا171808میِ 3اعدام در رابطه، 
. به دکناز جمله ماشین جنگی آلمان، مخالفت میل با جنگ به عنوان یک ابزار سیاسی،در ک20ُاثر اریش ماریا رمارك19خبري نیست

شود.هنر در مخالفت با سیاست هنر اعتراضی، هنر برانداز، یا نقّادي اجتماعی نیز گفته می
تواند هدفی وسیع یا محدود داشته باشد. وقتی که محدودة درگیريتواند صریح یا تلویحی باشد، و میهنر به عنوان نقّادي اجتماعی می

ها و احزاب سیاسی باشند، نقّادي هدفی محدود دارد. هنگامی که نقّادي متوجه کلّ ولتهاي رسمی منفرد مثل دنقّادي اجتماعی هستنده
ا در نظر اي رهاي اساسی آن مثل فرهنگ بورژوازي یا ایدئولوژي پدرساالري)، هدف گستردهجامعه یا فرهنگ باشد (یا حداقل، قسمت

دارد. 
کند و تی آمریکا تمرکز میاست، که آشکارا روي سیاست مهاجر21ل نورتهامثالی از نقّادي اجتماعی صریح، با هدف محدود، فیلم

صریحاً یک مسئلۀ اجتماعی 23بِکاثر جان اشتاین22هاي خشمخوشهطور، کند. همینعدالتی آن سیاست پنهان نمیاش را با بیدرگیري
روشنی انتقادي ، در حالی که به25السکۀ درجه سهکبا نام 24دهد. از سوي دیگر طرّاحی اُنوره دومیهمشخّص را موضوع خود قرار می
اثر کرت 26ز سبزمیهاي اجتماعی، بلکه در رابطه با برخورد با فقرا به طور عام است. به همین ترتیب، است، انتقادش نه در رابطه با رویه

رایی گهاي سبک بیانرسد نقّاشییدهد. همینطور، به نظر مکه طراح رقص بود، جنگ را در طول اعصار مورد انتقاد قرار می27جوس
آلمانی به جاي این یا آن سیاست یک رژیم سیاسی خاص، منتقد خود جهان اجتماعی موجود باشند.

17 Execution of May 3, 1808
18 Francisco Jose de Goya
19 All Quiet on the Western Front
20 Erich Maria Remarque
21 El Norte
22 Grapes of Wrath
23 John Steinbeck
24 Honore Daumier
25 The Third Class Carriage
26 Green Table
27 Kurt Jooss
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به طور واضح 28در واقع، در سراسر قرن بیستم، بسیاري از هنرمندان آوانگارد هنر را به عنوان صورتی از نقّادي اجتماعی فهم کردند. دادا
مانند –کند. بیشتر تفسیرهاي هنري معاصربورژوا) انتقاد میز خاصی، از همه چیز (یا همه چیزِ، اما به جاي انتقاد از چیانتقادي است

اعی در هاي اجتمکنند که هنر، یا حداقل هنر بلندهمت، همیشه نقّادي اجتماعی براندازانه دربارة پدیدهفرض می-هاي معاصرکاربست
داري، نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، و هوموفوبیا. این به آن معنا نیست که بگوییم هنرمندان معاصر، مقیاس بزرگ است؛ مانند سرمایه

،یاسیها از سهاي رسمی مشخّص تمرکز کنند، بلکه به معناي این است که مفهوم آنهاي خاص و رژیمروي نقّادي سیاستتوانندنمی
حمله 29هاي خاص و احزاب باشد. گاهی هنرمندان به سناتور جسی هلمزتر از آن است که محدود به حکومتمعموالً بسیار گسترده

تري لمتگزینۀ مح» 32آمریکا«نان که به دنبال هدفی صریح هستند:اما براي بیشتر آ-31ر پل اشمیتاث30وان حماممثل نمایشنامۀ -کنندمی
است.

. هاي یک جامعه را برمال سازدتواند تلویحی نیز باشد. یک هنرمند ممکن است بدون اطالع از این کارش دسیسهنقّادي اجتماعی می
ا به 34کمدي انسانیکار در اثرش با نام محافظه33لوکاچ معتقد است که اُنوره دو بالزاكدر واقع جامعۀ فرانسه را به تصویر کشید ام

، شاید در تقلید از تحلیل 36و لویی آلتوسر35پردازان ساختارگرا، از قبیل پیِر ماشرينحوي که سازگار با سوسیالیسم باشد. برخی نظریه
قش هنر منعکس کردن تناقضات اجتماعی است، گویی هنر ذاتاً یک منتقد اند که ناز اسطوره، حتّی استدالل کرده37ود لوي اشتراوسکل

اجتماعی مارکسیست است.

28 Dada
29 Senator Jesse Helms
30 The Bathtub
31 Paul Schmidt
32 Amerika
33 Honore de Balzac
34 Comedie humaine
35 Pierre Macherey
36 Louis Althusser
37 Claude Levi Strauss
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اند که هنر خودش ذاتاً (نه به امکان خاص) صورتی از نقّادي اجتماعی ، استدالل کرده38پردازان، مانند هربرت مارکوزهبرخی نظریه
که اثر هنري، به وسیلۀ ساختارهاي اساسی تولید هنر مانند داستان و بازنمایی، آورد این است پیشرو است. دلیلی که براي این ادعا می

طور مؤثّري براي امکان تغییر اجتماعی بحث آورد، پس آثار هنري به این وسیله بههایی براي آنچه وجود دارد فراهم میجایگزین
کند که برخی آثار هنري ممکن است در عین حال در خدمت پوشی میرسد این استدالل از این امکان چشمکنند (اگرچه به نظر میمی

نیز باشند).ايمایههاي اجتماعی بیجایگزین
دارد همۀداري که میلصیصۀ سرمایهداند بر این خنقدي تلویحی می،نیز جستجوي هنر مدرنیست را براي خودآیینی39تئودور آدورنو

ياندازچشمزا-مندانۀ آنها را به ارزش بازاري یا ابزاري فروبکاهد. هنر مدرنیست در این جستجو کامیاب نبود، اما شکست شرافتارزش
سازد. از نظر آدورنو این امر تنها براي هنر مدرنیست صادق داري را در مقیاسی خردتر براي ما آشکار میعملکرد جامعۀ سرمایه-انتقادي
کند.داري بر مردم عمل میسلطۀ سیاسی سرمایهپسند آلوده به بازار شده است و در راستاي پایداريِدر جهت مخالف، هنر عامهاست. 

کنند، یا با گستردگی بیش از اندازه در زمینۀ آنچه کههایی از نقّادي اجتماعی فرض میهایی که هنر را ذاتاً متعلّق به گونهاستدالل
افتند (مانند مارکوزه) یا  به جاي به کار بردن واژة هنر در معناي توصیفی یا معناي مربوط به دانند به اشتباه میمینقّادي اجتماعی

برند (آدورنو). هنر ذاتاً نقّادي اجتماعی نیست. بسیاري از آثار هنري یا از لحاظ انتقادي بندي، آن را به صورت تجلیلی به کار میطبقه
ر دفاع سیاسیِ غیرنقّادانه هستند. در هر حال، نقّادي اجتماعی و اعتراض نمایندة یک بخش از هنر است، بخشی که ساکت هستند یا درگی

اي از قرن هیجدهم (هنگامی که هنر بیشتر از مذهب و حمایت سیاسی مستقل شد) به آن توجه شد و با نزدیک شدن به به طور فزاینده
د.انتهاي قرن بیستم به طور خاص محبوب ش

سیاست در حمایت از هنر. 4

ها هنرمندان را براي طراحی تمبرها، پول، تواند صورتی از فعالیت سیاسی باشد. دولتهمانطور که قبالً دیدیم، هنرورزي خودش می
هاي یکگمارند؛ و همچنین براي ساختن موسیقی؛ خواندن سرودهاي ملّی؛ نواختن موزبه کار می40هاي متحدالشکلیادبودها، و لباس

کنند یا به نحوي ها را پرداخت میحسابها یا احزاب رسمی صورتها؛ و غیره. جایی که دولتها و نمایشدهی رژهنظامی؛ سازمان

38 Herbert Marcuse
39 Theodor W. Adorno
40 uniforms
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ي متفاوت، هاکند. در گذشته و در فرهنگکنند، سیاست نقش کارفرما را در رابطه با هنر بازي میدیگر فعالیت هنري را حمایت می
گرفتند. از این گذشته، حتی در عصر مدرن نیز در ادگان، و کلیساها به همین نحو  بسیاري از هنرمندان را به کار میزحاکمان، نجیب

شوند.جهان صنعتی، هنرمندان براي تأمین اهداف سیاسی به کار گرفته می
خودآیینی هنري وبین ادعاهايتواند باعث کشمکشکارمزدهاي دولت، گذشته از اینکه منبع درآمدي براي هنرمندان است، می

دانستند سرمایۀ آنرا دولت تأمین ، که مردم می42اثر ریچارد سرا41قوسِ کجاي با نام هایی دربارة خیر عمومی شود. در مورد مجسمهادعا
اي کهبا مجسمهکرده است، چنین اتّفاقی رخ داد. ادعاي سرا این بود که او حق دارد باورش به تحمل ناپذیري زندگی مدرن را،

آورد، آزادانه بیان کند.  شهروندانی که مدعی بودند نباید یک سازة عمومی آنها را آزار دهد، این ادعاي سرا تماشاگران را به ستوه می
انۀدهندة این است که پشتورأي داد، که نشانقوس کجرا به چالش کشیدند. پس از استماع دعاوي در دادگاه، قاضی به خراب کردن 

اي باشد.تواند منبع حمایت پرمخاطرهسیاسی هنرها، مادامیکه سیاسی است، می
ه معناي هاي سیاسی (بدهند تا آثار هنري خاصی را براي استفادة هستندههنگامی که واحدهاي سیاسی به هنرمندان کارمزد یا حقوق می

ورت توانیم این صحمایت دولت از هنر صورت دیگري نیز دارد. میاند. با وجود اینمحدود آن) تولید کنند، هنرمندان را استخدام کرده
اند تا به جاي دنبال کردن اهدافی در راستاي خیر عمومی، بنامیم (به این معنا که هنرمندان از حمایت دولت برخوردار شده» 43پشتیبانی«را 

به کار گرفتن هنرمندان براي تولید آثار هنري خاصاهداف خودشان را دنبال کنند). یعنی برخالف استخدام دولتی که عبارت است از
نظیر آرم شهرداري، پشتیبانی عبارت است از گسترش مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی هنرمندان به طوري که -براي استفادة عمومی

ها، موزهیدگی مالیاتی برايبتوانند مقاصد خودشان را به دنبال کنند. حمایت غیرمستقیم از هنر عبارت است از چیزهایی مثل بخش
هاي هنري. حمایت مستقیم از هنر عبارتست از هاي دولتی به آموزشگاهاعتباربخشیِ غیرانتفاعی به سازمانهاي هنري، و کمک

ا تولید رهاي هنري تا اثر خودشانهایی از این نوع (زمین، ساختمان، و غیره) به هنرمندان یا به سازمانهاي نقديِ فوري یا منفعتپرداخت
کنند.

41. Tilted Arc
42. Richard Serra
43. Patronage
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اي خاص از انگیز شده است. نمونهپشتیبانی دولت از هنر در جهان صنعتی شایع است. اگرچه که اخیراً این رویه در ایاالت متّحده بحث
تا آثار اند ، به هنرمندان اعطا کرده»44هاي ملّی براي هنرهاکمک«هاي دولتی مانند سازمان هایی که سازماناین بحث مرتبط است با پول

اثر آندرس )Piss Christ)immersionمانند -هنري اصیل خلق کنند. بعضی آثار هنري که کمک دولتی هم دریافت کرده بودند 
دار کردند، به خصوص آنهایی که مذهبی و دهندگان را جریحهباعث خشم مردم شدند. این آثار احساسات بسیاري از مالیات-45سرانو

کنند. یکارانه نیستند و به قلب لیبرالیسم نیز رخنه مهاي نظري فقط محافظهیا متمایل به جناح راست بودند. به هر حال، در این مورد دغدغه
ي از طرف باشد و اگر تعداد زیادهاي مختلف از زندگیِ خوب بییسم این آموزه است که دولت باید بین برداشتچراکه اگر لیبرال

شود که شود، پس این پرسش مطرح میطلبانه نسبت به خوبی میکردن هنر منجر به دیدگاهی جداییشهروندان معتقد باشند که دنبال
ف جهانِ هنر از شهروندانی که مخالف آن هنر هستند، مالیات بگیرد. تواند قانوناً از طرآیا یک دولت لیبرال می

هاي هاي اجرا براي فعالیتهاي تنظیمی مانند به وجود آوردن صحنهها، نیز با مجوز دادن و فعالیتهاي سیاسی، مانند دولتهستنده
نِ هنر، مانع تواند در برابر پیشرفت خودآییهاي تنظیمی دولت، به طرق متعددي، میتوانند به هنر سود برسانند. اگرچه فعالیتهنري، می

یجاد کند.هم ا

سیاست در مخالفت با هنر. 5

توانند از طریق نقّادي با هنر مخالفت کنند. مقامات دولتی، رهبران احزاب، و چه به معناي رسمی و چه غیررسمی، میعناصر سیاسی، 
تایج اخالقی و نهاي اجتماعی، ممکن است بر ضد محتواي سیاسی، تأثیرات فرهنگی شناخته شده، اهمیت اجتماعی،نمایندگان جنبش

تري از نقادي براي مخالفت با هنر دارند. هاي قويهاي سیاسی، مانند دولت، حتی اهرمآثار هنري صحبت کنند. هرچند معموالً هستنده
ت، لهاي سیاسیِ رسمی، مانند دوآنها به طور معمول، داراي امتیاز تنظیم کردن و نهایتاً ممنوع کردن آثار هنري هستند. یعنی، هستنده

ها پیش مبناي نظريِ سانسور را فراهم نمود. سانسور بر این پیش فرض مبتنی است که کارکرد توانایی سانسور هنر را دارند. افالطون مدت
خواهد این هنر خدمت کردن به اهداف سیاسی دولت است. جایی که هنر از رسیدن به این اهداف بازبماند، یا حتی به نظر بیاید که می

براندازد، سانسور بایسته است.اهداف را

44 National Endowment for the Arts
45 Andres Serrano
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یز هنر ابزار سیاست یا چ-در غرب از قرن هیجدهم تا زمان حال، واکنشی معمول به دیدگاه افالطونی این بوده که هنر خودآیین است
قه است. عالنظر از سیاست و مستقل از آن، اهداف و کارکردهاي خودش را دارد. یعنی هنر بیگویند که هنر، صرفدیگري نیست. می

هرچند تهی بودن این دیدگاه با نزدیک شدن به پایان قرن بیستم بیشتر در نظر آمد، و شاید به همین دلیل باشد که بحث سانسور سیاسی 
تر شده است. به بعد از هر زمان دیگري داغ1960از دهۀ 

لویحی از اي که حاوي نقّادي صریح یا تشد. آثار هنريتواند مخالفت با محتواي سیاسیِ اثر هنري مربوطه باانگیزة سانسور سیاسی می
ما همانطور که در اتّحاد شوري سابق این گونه بود. ا-هاي متداول باشند، ممکن است سرکوب شوندهاي سیاسی خاصی یا فلسفهآرایش

هاي موافق با رسد که جنبشنظر میهاي مشخّصی از هنر نیز باشد. به آمدهاي رفتاري گونهتواند ترس از پیانگیزة سانسور سیاسی می
اند.سانسوردر ایاالت متّحده اخیراً این مسیر را انتخاب کرده

شوند. یشود که منجر به رفتار خشن مها،  بر این اساس مخالفت میهاي خشنِ تلویزیون و سینما، همچنین اشعار تهاجمی در ترانهبا برنامه
شود ممکن است منجر به تجاوز یا تبهکاري شود چراکه گفته میقدغن کردن آن حمایت میشود، و از نیز محکوم می46نگارهنر هرزه

العاده دشوار است. یک دلیل واضح براي این دشواري این است که هر آزمایشی که توانایی جنسی شود. امتحان کردن این ادعاها فوق
خودش غیرقانونی و قطعاً غیراخالقی خواهد بود.هاي مجرمانه را داشته باشد به احتمال زیاد یابیِ فعالیتعلّت
است. یعنی، براي 47هاي آمریکایی دربارة سانسور، نشان از تعهد به تصور لیبرالِ اصل زیانشک تأکید بر نتایج رفتاري در بحثبدون

، که آثار هنري مورد بحثخصوص دولت باید نشان دهد بایست آورده شوند. بههاي خاصی میقانونمند بودن سانسور دولتی، برهان
آمدهاي ناخواسته براي  اشخاص ثالث هستند. اینکه آیا آن آثار هنري واقعاً چنین هستند، پرسشی تجربی است که هنوز کسی مستعد پی

نیافته است.براي آن پاسخی قاطع

46 Pornographic
47 harm principle
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