
تأملی-در-هستی--شناسی-هنر-مردم-به-مثابة-هنر-پیشرو

علیمهدیپور*
نادرشایگانفر**

چكیده
زیبایي-شناسيِ-تجربة-روزمره--برساختة-پارادیمی--است--که--دوگانة-هنِرفاخر/نازل--را-با-توجه--به--هنر-اکثریت/اقلیت-تعریف--نموده-
و-قائم--برتمایل-طبقة-متوسط--شهري-هنر--اکثریت--را-به-عنوان-هنِر-مردم-در-تقابل-با-هنِر-پیشرو-قرارداده--است.-اساس-این-پژوهش-
برتأمالتي-پیرامون-امکان-یافتن-اصلی-واحد-بین-هنر-مردم-و-هنر-پیشرو-از-یک-سو-و-وضع-انفکاك-میان-دوگانة-هنرمردم/هنرعامه-
از-دیگر-سو،-قراردارد.-سویه-هاي-تأملي-پژوهش-حاضر-از-این-قرارند:-چگونه-هنر-مردمی-از-هنر-عاّمة-منفک-می-شود،-نسبت-میان-
هنر-مردمی-و-هنر-آوانگارد-چیست،-هنرمند-در-بازتولید-این-همانی-هنر-مردم-به-منزله-هنر-عاّمه-چه-نقشی-دارد.-لذا-تأمل-دربارة-سه-
محورِ-بازشناسِی-تفاوِت-کیفی-میان-هنر-عاّمه-و-هنر-توده،-بازتعریف-پیوستگی-درونی-هنر-آوانگارد-و-هنر-مردمی،-و-بررسی-نقش-
هنرمند-به-منزلة-بر-سازندة-کاالی-هنری،-صورت-مي-پذیرد.-روش-کار-این-پژوهش-انتقادی-و-از-نوع-توصیفی-تحلیلی-است-و-
گردآوری-اطالعات،-براساس-منابع-کتابخانه-ای-و-اسناد-مکتوب،-همراه-مطالعه-آراء-متفکران-صورت-گرفته-و-نتیجة-پژوهش-

جدایي-هنر-مردمی-از-هنر-عامه-و-این-همانی-هنر-مردمی-و-هنر-آوانگارد-است.

کلیدواژه ها:زیباییشناسی،هنرمردم،هنرآوانگارد،هنرعاّمه،نقاشي،سینما

Email: mosamahdipour@gmail.com دانشجویدکتریپژوهشهنر،دانشكدةپژوهشهایعالیهنروکارآفرینیدانشگاههنراصفهان.*
                                Email: n.shayganfar@aui.ac.ir)دانشیارگروهپژوهشهنردانشكدةپژوهشهایعالیهنروکارآفرینیدانشگاههنراصفهان)نویسندةمسئول.**

تاریخدریافت:99/3/26
تاریخپذیرش:99/7/22



8

فصلنـامۀ علمی                   سال نهم، شامرۀ 36، پاییز ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139۹

مقدمه
برگسترةوسیِعادبیاتِزیباییشناسیدورویكرد1کلی
حاکماست؛یکرویكردبهچگونگِیپیدایشاثرهنری
پرداختهاستوهنرمندرادرمرکزتوجهدارد،کهدراین
و ميتواننامبرد، ارسطو چون متفكرانی از ُزمره
شوپنهاورکههنرمندرامتكفلتفسیررمزیازجهانتا
-279 )شفر،13۸5، میداند دیگری و خود رستگاری
306(،یانیچهکههنررامحصوِلنوعیوجهدیونیزوسی
دارد نظر در هنرمند برای متافیزیكی عملی و
را هنر که هایدگر همچنین و )همان،342-307(،
میداند هستی باب در هنرمند اندیشة بهمثابة
و درک شرایط به دوم رویكرد )همان،390-343(،
بهعنواِن را مخاطب و دارد توجه هنري اثر دریافِت
موضوِعُمداّقهبرميگزیند،وازمیانتماماندیشمندانبا
یعني نیايمشترکآنها به چنیندیدگاهيميتوان
کانتدرنقدقوةحكماشارهداشتکهازطریقتبیین
بنابراین، پرداختهاست. مهم بهاین دقائقچهارگانه
متفاوِت حوزة دو دهندة ارتباط بهعنواِن اثِرهنرْی
زیباییشناسی،هموارهدرپیوندبایكیازاینرویكردهای
و هنرمند است. گرفته قرار بررسی مورِد بنیادین
و جامعه برساختة دو، هر هنری، اثِر مخاطبیِن
تاریخی- تطوِر هستند. زمانه کلِی روِح بازتولیدکنندة
اجتماعی،دررویكردمترتببردریافتاثِرهنری،دوگانة
هنرفاخر/نازلرابهوجودآوردهاست.)نمودار1(بدین
از بسیاری ذهن زیباییشناسی، تحوالت ترتیب
اندیشمندانرابهخودمشغولداشتهکهموجبپیدایش
بنابراین،سه دوتغییرعمدهدرتاریخهنرشدهاست.
دورةکلیرادرمطالعاِتزیباییشناسیمیتوانمنظور

کرد.دورةنخستکهازپیدایشهنرتاانفكاککاربرداز
تزیینرادربرمیگیردومیتوانآنرابهدورةابزارِی
هنرتعبیرنمود،بدینمعناکهباپیدایشنقوِشدیوارة
غارهابهمنزلةتالشیبرایانقیادبرمحیط،شروعشده
وتانخستینجرقههای»هنربرایهنر2«ادامهداشته
است.دورةدوم،بااستحالةتدریجِیساحِتکاربردْیدر
و ریتونها3 با را تزیینی،طیچندینسده،خود هنِر
ظروِفشكلْبنیان،نشاندادهاست.افالطون4درکتاِب
مصروِف را فلسفی توجهاِت اولین جمهور5 دهِم
مالِک عنواِن به را »بازنمایی« و کرد زیباییشناسی
نظر از است »تقلید« نمود. قلمداد زیبایی سنجِش
افالطوندربردارندةعملیاستکهحاصلآنشبیهبه
شیء خوِد حال عین در ولی بود خواهد واقعی شیء
نیست.اینتعریف،درسطحیپنهان،نگاه»هنربرای
هنر«رارسمیتبخشیدوبانقدقوةحكم6کانتبهاوج
اعتالءرسید؛تفحصکانتدرزیباییشناسیبهمعنای
دریافتیحسی،نهتنهابهآناعتباریعلمیداد،بلكهاز
طریِقتعریِف»امرزیبا«کهحاصِلالتذاْذازبازیآزاد
قوایفاهمهوادراکاست،ویژگِیلیبرالی»هنربرای
بامحذوف کانت نمود؛ الصاق هنر ماهیت به را هنر«
باعث سو یک از هنر، تعریف از غایتمندی ساختِن
جداییروزافزونهنرازمردمشدوازدیگرسوفردیتاثِر
هنریبهمنزلةشیءایمحملاندیشهراتحكیمکرد،
ادامه گرینبرگ7 همچون نظریهپردازانی با نگرش این
یافتهاست.ازاینبرههبهدورةاستیالیزیباییشناسِی
فاخرمیتوانتعبیرنمود.دورةسوم،تمرکزرابهزندگی
ازکیفیاتزیباییاختصاص روزمرهبهمنزلةتجربهای
روزافزوِن نیاِز آن تبِع به و انقالِبصنعتی است، داده
جامعةمدرنبهمتخصصینمشتغلدرکارخانهها،باعِث
افزایِشسطح ِآن دنبال به و تحصیل ِامكان گسترش
ِسواِدعمومیشد.لذاباروندِتغییرُرعایابهشهرنشیناِن
متوسط طبقة صنعتی، تولید خطوِط در کار جویندة
شهریبهعنواناکثریتجامعهوطبقةاصلیفرهنگی
کمّیِت میکند، بیان گاست۸ چنانچه گردید. پدیدار
فراواِنطبقةمتوسطشهری،باعثکیفیتیشدکهشكل
وشیوةغالبزیباییشناسیدورانصنعتیراپیریزی
کردودیویی9بهتعریِفزیباییشناسِیزندگِیروزمره

نمودار یك: گسترة کلی مفهوم زیبایی شناسی 
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همتگماردکهدیگرنهقائمبهبازیآزاِدقوا،کهاستوار
برتجربةزندگِیروزمرهبود،ودرُکنه،دیوییبهتعریِف
زیباییشناسِیزندگِیروزمرههمتگماردکهدیگرنه
قائمبهبازیآزاِدقوا،کهاستواربرتجربةزندگِیروزمره
بود.ایننگرةدوگانةهنرفاخر/نازلرادرارتباطباهنر

اکثریت/اقلیتقرارداد.)نمودار2(:
زندگیازنظِردیوییآشكارابرمفهومیجمعیو
و مشترک« »منافع که دارد داللت حیاتی
»احساساتملیوهمگانی«درآنبیشترینبسامد

معناییرادارد.)شایگانفر،206:137۸(
البتههمینمفهومدیویيدرنزدمارکسوشارحاِن
علیرغم نیز فرانكفورت مكتب اندیشمندان یعني وي،
وجوهاختالفيکهباتعریفدیویيپیداميکنند،دیده
صرف متافیزیكي وجه از نیز ایشان زیرا ميشود،
عبورکردهوبروجهگذراومعمولزندگيتوجهدارند.

تاریخي، تطور طي زیبایيشناسْي مباحِث لذا
دیدگاههايمتفاوتيراپیرامونرابطةهنرومردماتخاذ
نمودهاند.زیرامفهوِمهنرباتغییرهرپارادایم،پیچشو
تغییربنیادینيرانشانميدهد.درعصرحاضرنوعیاز

جهانبینيمسلطشدهکهتوجهخودرابرامرروزمره
نهادهوموجِباشتغالِفكريبسیاريازاندیشمندانبه
این گردیدهاست، روزمرة امِر زیبایيشناسِي ماهیت
پیدا متوسطشهري طبقة با تنگاتنگ ارتباطي مفهوم
ميکند؛بنابراینطبقةمتوسطبهمثابةمردمشناخته
ميشود.دراینمیانالتقاطوآمیختگیمعنیپدیدآمده،
وبهطورضمنی،هنِرمردمیوهنِرعاّمهدرقالباکثریت،
یكیفرضشدهوهنرآوانگاردبراساسخصائلفرمیدر
تقابلباهنرِاکثریتواقعگشتهاست.لذاوجوهمجهول
که میگیرد شكل سؤاالتی بر مترتب پژوهش، این
پیرامونردِّحقانیِتدوگانةهنرِآوانگارد/هنِرمردماست،
هنر اینهمانِی برای واحد اصلی به ِارجاع امكان از و
آوانگارد/هنرمردم،پرسشمیکندوباتالشبرايیافتن
ِپاسِخوجوِهمجهول،برپرکردِنشكافمیانهنرِآوانگارد
وهنِرمردمهمتمیگماردواینمّهمرابابررسِیآراء
مباحث میکند. دنبال متفاوتی اندیشمنداِن نظراِت و
ِنظری،بارویكردیانتقادی،مردمشناسانه/جامعهشناسانه
سه به گفتن پاسخ پی در و میشوند گرفته کار به
و مردمی هنر میاِن نسبِت میآیند: بر اصلی پرسِش

نمودار دو: تبارشناسی مفهوم زیبایی شناسی در روند تاریخی
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هنِرعاّمه از ِمردمی هنر چگونه چیست؟ هنرآوانگارد
منفکشدهوبدلبههنرآوانگاردمیشود؟وهنرمند
چهنقشیدربازتولیدیاتفكیِکاینهمانیهنرمردمی/

هنرعاّمهبرعهدهدارد؟
دربخشاولپژوهشتالشبرایناست،ذیِلعنواِن
»بازشناسِیتفاوِتکیفْیمیاِنهنِرعاّمهوهنِرمردمیبه
مثابةهنرآوانگارد«،بابررسِیآثارپاپآرتیستهاباالخص
وارهول10واستفادهازنظراتبدیو،11فیشر،12هاوزر13و
عاّمه هنِر و ِمردمی هنر ماهیِت میان تفارق کرول14
هنِر و مردمی هنر ارتباطی ریشههای و شود نمایان
تعریِف »باز که دوم دربخش گردد؛ مشخص آوانگارد
پیوستگیِدرونِیهنِرآوانگاردوهنرمردمی«نامگرفته
استبانگاهیبهصحنة»اعدامبانوجینگری15«کههم
»جرج هم و  کرده تصویر  را  آن ُدالروش16« »پُل
وایتینگفِلَگ17«اینموقعیتراموضوعِکاِرخودقرار
داده،آنایدةاصلیکهامكاِنیكسانسازِیهنرمردمی
قرار تأمل مورِد است، پدیدآورده را آوانگارد هنر و
میگیرد،اینمطالعهدرپیوندباآراِءدانتو،1۸فوکو19و
که آخر بخش در است؛ گرفته ویتگنشتاین،20صورت
تحِتعبارِت»بررسینقشهنرمندبهمثابةبرسازندةاثْر
یاکاالیهنری«میآید،کوشیدهشدهدرفرآیندیدقت
هنِرمردم/ اینهمانی غالب، قدرت آن طی که شود
هنِرعاّمهرامفصلبندیمیکند؛اینامرازمعبرتفكراِت
ژیژک،21لكان،22دریدا،23پیاژه24ودلوز25سامانگرفته
هنر که مطالعاتی مورد عنواِن به سینما گزینِش با و
اقدام روشی شناسایی به است، عصِرحاضر ِهمهگیِر
میکندکهنظاممسلطبرایغیرممكنساختِندرکو
دریافِتاثِرهنرِیآوانگارد،جهتترویجمصرفگراییاز

آنبهرهمیبرد.

پیشینه پژوهش
و تحقیق گرفته، صورت جستجوهاي باتوجهبه
بر را تمرکز که مقاله یا پایاننامه قالب در پژوهشي
ارتباطمیانهنرمردميوهنرپیشروگذاشتهونسبت
میانایندوراموردواکاويقراردادهباشد،دیدهنشد.
اماشایانذکراستکهمتفكرانينظیردانتو،فیشر،بدیو
شده خوانده توده هنر فیلسوف که کارول باالخص و

است،دراینموردتأماالتيراصورتدادهاند،بهطورکلي
درموردهنرهايآوانگاردوپیشروکتبمتعدديمنتشر
شدهاست،کهازآنجملهميتوانبهکتابنظریههاي
هنرپیشرونوشتةپیتربورگرکهتوسطمجیداخگربه
نگاهي با بورگر نمود؛ اشاره برگرداندهشده، فارسي
دیالكتیكيمسیرتطورهنرمدرنرادراینکتابدنبال
نمودهاست.درفصلپنجمکتابفلسفةتاریخهنراثر
فارسي به فرامرزي محمدتقي توسط که هاوزر آرنولد
ترجمهشده،مدخليدربابهنِرمردميموجوداستکه
ذیلآنهنرفولککاویدهشدهاست،همچنینکتاب
ضرورتهنراثرارنستفیشرهم،بههنرمردمياشاراتي
دارد.درسپهرکلي،کتابخوزهارتگایيگاستتحت
عنوانطغیانتودهها،اززاویهايخاصدرتبدیلکمیت
مداقهنمودهاست، عامه سلیقة طریق از کیفیت به
دو متافیزیک، دو سنتي »تقابلهاي مقالة همچنین
بررسي به شایگانفر نادر نوشتة هنر«، دو و فرهنگ
پرداخته نازل فاخر/هنر هنر دوگاِن میان تقابلهاي
متفاوت متفكراني آراء بر پژوهش این ازاینرو، است.
استقراریافتهودرپارةنخستبرآناستتابااستفاده
ازنظراتبدیو،فیشر،هاوزروکرولتفارقمیانماهیِت
ریشههای و سازد نمایان را عاّمه هنِر و مردمی هنِر
ارتباطیهنرمردمیوهنِرآوانگاردرامشخصکند؛پارة
دوماینمطالعهميکوشدپیوستارمیانهنرمردموهنر
باآراِءدانتو،فوکووویتگنشتاین، آوانگاردرادرپیوند
تفكراِت معبر از که نهایي پارة در صورتبندينماید؛
ودلوزسامانگرفته،تالش پیاژه لكان،دریدا، ژیژک،
شدهتاروشيکهقدرتمسلطبهوسیلةآنهنرمردمي
افزایشمصرفازهنرآوانگاردجداکرده، رادرجهت

موردکنكاشقرارگیرد.

بخش اول: بازشنابِی تفاوِت کیفْی میاِن هنرعاّمه 
و هنرمرهمی به م ابه هنرآوانگاره 

درمدخِلبحث،سهتعریِفمتفاوترابایدازیكدیگر
ازهنرعامه،هنریبر مراد بهطورکلی تفكیکنمود،
ساختهشدةدیگریبزرگ،چنانچهلكانمدنظردارد،
است؛براینمبناهنرعامهتوسطنهادهاییکهدسترسی
مادی را فرهنگ و دارند کنترل در را هنر به مردم
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میکنندبهجامعهعرضهمیشوند؛ازدیگرسوحوزههاو
نهادههایعرضةهنرالجرمباتبلیغاتارتباطیتنگاتنگ
دارندواینرابطه،عملكردیآموزشیدرساختذائقة
عامهایفامیکند؛ازسمتدیگرطبقةمتوسطشهری
بهمنزلةبیشترینمصرفکنندگاناجتماعهممخاطب
آثارهنریتبلیغشدهواقعمیشوندوهمخواستآنها
تثبیتکنندةآنهنرترویجشدهقرارمیگیرد،ازاینرو
مردم هنر از تثبیتشكلخاصی منظور به عامه این
قلمدادمیشوندوسلیقةتربیتیافتةآنهاسلیقةمردم
خواندهمیشود،حالاینكههنرمردم،مبدائینهازخارج
کهازنیازهایجامعهداردلذاباخواستمردمپیوندی
مستحكمبرقرارمینماید.هنرآوانگارد،چنانچهبدیونیز
از تمامساختارهای که است دارد،هنری تكیه آن بر
پیشاستقراریافتهبهمثابةهنررابهچالشمیطلبدواز
اینرودرجهتِتقابلباسلیقةعمومیقرارمیگیرد.
بدانسانکهبیهقيدرپیشینةاینامرچنینآوردهاست:
هستنددرینروزگارِماگروهیعظامیانبااسب
واُستاموجامههایگرانمایهوغاشیهوُجناغکه
چونبهسخنگفتنوهنررسندچونخربریخ
بمانندوحالتوسخنشانآنباشدکهگویندپدر
ماچنینبودوچنینکرد؛وُطرفهآنكهافاضلو
مردمانهنرمندازسعایتوبََطرایشاندررنجاند.

)بیهقی،526-525،1390(
پیرامونِارتباطهنرباجامعه،پیشازمفاهیم،باید
بهواژگانتوجهداشت.درفرهنِگلغاِتمعینواژةتوده
بهمعنای»انبوهِخلق،جمعیِتمردم«ذکرشدهاست.
بُعدی تک و نبوده ثابت معانی واجد هرگز واژگاْن
نیستند.کلمهبهمنزلةابزاریکهبشرراتوانابرانتقال
تجربیاتمنتجبهپیشرفتنموده،بدلیلقواعِدقراردادِی
زبانمتحمِلخطاست؛رایل26درکتاِبمفهومِذهن،27
وردیراتحتعنوان»اشتباهِمقولی2۸«آسیبشناسی
با »توده« کلمة باِب در مقولی اشتباه میکند؛29
محل مكاننگارِی30 است. آمیخته ُعرفی اصطالحاِت
حادثشدِنایناشتباه،باتقسیمبندْیبینِدوگانههای31
متعددحاضردرواژة»توده«رخميدهدوباعثمشخص
شدِنگسترهایمیشودکهمعنایمنتشرنهفتهدراین
واژهرامشخصمیکند،همچونمرد/زن،خاص/عامویا

همه/هیچ.32ازاینجهت،برایشناخِتواژهبایدسپهر
نشانهایآنرامكشوفداشت.لوتمان33درمقالةپیرامون
»سپهرنشانهای34«بهسال19۸4چنینبیانمیدارد:

سپهرنشانهایفضاینشانهایاستکهبیروناز
مجموعة است. ممكن غیر نشانگی35 آن
بر عملكرد لحاظ به نشانهای صورتبندیهای36
زبانِمنفردواحدمتقدماندوشرطوجودوهستی
سپهرنشانهای، بدون میآیند. شمار به زبان آن
زباننهتنهانقشینداردبلكهوجودهمنمییابد.
سازمان قانون پیرامون، و هسته میان تقسیم
)لوتمان،1390: است.37 نشانهای سپهر درونی

)222-221
به بخشیدن معنا برای نشانهای سپهر بنابراین،
مفهومِواژةتوده،آنرابهدوقطِبهسته/پیرامونتقسیم
مینماید،بروِزاشتباهمقولیدرباِب»توده«،همیننكته
با تفاوت و تقابل در را واژه هستة که آنچه است.
پیرامونشتعریفمیکند،درواقعمعنایعرفیواژهرا
ِسازندة فرهنگی بهآنوجه است،کهمنوط برساخته
اینكه،شكلنوشتارو کلماتاست.نكتةحائزاهمیت
گفتاِرواحِدواژة»توده«معانیمتعددیراکهباتغییر
فرهنگبهعنوانهستةاینواژهتعریفشده،بهخود
گرفتهاست؛لذامیانمفهوموصورتواژگان،انقطاعی
نهفتهاستکهعرفباتشكیلِدوقطبیهسته/پیرامون
درهرواژه،اینانقطاعرابهاتصالبدلساختهومفهوم
رابهواژهبخّیهمیزند.عرفبرساختهودرعینحال
بازتابدهندةقدرتیاستکهساختماِنمعانِیزبانرا
مفصلبندیمینماید؛پسمعنایواژهراعرفوعرفرا
مسلط نگاِه محصوِل فرهنگ و نموده ایجاده فرهنگ
است.باایننگاه،میتوانبهاشتباهمقولیکهموجب
پیبرد. شده، مردم هنر و عامه هنر فرضشدن یكی
رادر تاریخهنر،3۸هنرمردمی هاوزردرکتابفلسفه

ترادفبامفهومعاّمهاستفادهمیکند:
هنرمردمیبهمعنیآفریدههایهنرییاشبههنری
تحصیل نیمه عامهای تقاضای به پاسخگویی در
رفتار به متمایل و شهرنشین عموماً کرده،
دستهجمعییاتودهایاست.)هاوزر،337:1363(

بدینمعناکهرفتاردستهجمعی،معناییازواژةتوده
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است.زمینهایکهدامنةبحثِحاضررابهساحتامر
ِواقعمیگشاید،تمایِزبینزیباییشناسِیتودهبامفهوم
»زیبازداییشدگی«درهنرعاّمهاستکههنرمردمیرا
که مصداقي میدهد. قرار آوانگارد39 هنر با تناظر در
فیشردرکتابضرورِتهنردرَرونِدتكاملاجتماعي40
معناِي واقعیِت مرئيسازِي براي نموده، بیان
زیبایيشناسِيمردمیقابلتأملاست؛زیرانظامنمادیِن
آوردن در انقیاد به با سپهرنشانهاي مرکز در مستقر
هسته،بنابرصالحدیدخودحواشيرامفصلبندي41یا
نظام این اعتباری ساختاِر نمایش مینماید. طرد42
نمادینبانمایشواقعیتهنرمردمیهمراهاستتادر

نهایتوجهافتراقهنرمردمیازهنرعامهرابرسازد:
کارگران نقاشيهاي و طراحيها از نمایشگاهي
راهآهن،اخیراًدروینتشكیلشد.برخالِفانتظار
آثار این درحدودیکسوممجموِع تنها عموم،
دو بود؛ زیباپردازي و طبیعتگرایي از آمیزهاي
سومدیگر،ازآثارونگوگ،گوگن،سزان،پیكاسو
ونگارهپردازاننوگراياتریشيتأثیریافتهبودند،
فرضآنكه»کارگران«یا»مردِمساده«]توده[به
راطردميکنند،درست »نو« طورغریزيهنوز
نیست؛درصدکارگرانيکههنرقرارداديراترجیح
ميدهند،احتماالًازبازرگانان،مدیرانشرکتهاو
بیشتر دارند را سلیقه همین که سیاستمداران

نیست.)فیشر،300:1349(
مصادیقبسیاریرابرایاثباتغنایزیباییشناسی
گسترش میان آن از که داشت بیان میتوان مردمی
زمان در متعالی فرمی و پیچیده باساختاری اشعاری
بروزانقالباسالمیدرایران،شایانِذکراست.اینامر
نشان هنری جدید ساختارهای با انقالب پیوند یعنی
دهندةقرابتهنرآوانگاردوهنرمردمیاست،چراکه
هنرهنرمندانآونگاردکنشيپنهانبامردمدارد،آنچه
درتقابلباهنرمردمیقرارميگیردنههنرآوانگاردکه

هنرعاّمهاست:
درهنرمردميباعاّمهايغیرخالقوسراپامنفعل
ازلحاظهنريمواجهميشویم،وتولیدحرفهاي
تقاضاي به پاسخگویي در دقیقاً کاالهايهنري،

موجودصورتميگیرد.)هاوزر،337:1363(

تأکیدبراینكهمنظور»هاوزر«ازهنرمردمیمعادل
دارد؛ ضرورت است، حاضر نوشتار در عاّمه« »هنر
به که است این دارد تأکید و توجه جاي که نكتهاي
سختیمیتوانمردمراازعاّمهتشخیصداد،چراکه
در تفاوتی بلكه نیست، ظاهر در تمایزی تمایز، این
اشتباه حدوِث امكان تفاوت تعّین عدم است، انتخاب
ساختن روشن برای میکند. چندان دو را مقولی
چگونگیبهوجودآمدِنتفاوتدرانتخابمیانمردمو
تودهها کرد؛ رجوع آنها پیدایش نحوة به باید عاّمه
به شهرنشیني مسیر در که هستند حاشیهنشیناني
وسرانجام راندهشدهاند کنندگي ِعاّمه کارخانةوسیع
مناسبات دیگر، عبارت به گردیدهاند. عاّمه به تبدیل
ِسیستم سازوکار است. ساخته را عاّمه انبوه تولید
اجتماعیعاّمهسازباتأثیردرمقیاسگستردهووسیع،
طریِق ِاز و ميکند، منفعل را مردمی فّعال شخصیِت
عبور یکاندازهساز شابلوِن از را همگان سريسازي،
ميدهد.ميتوانشرحاینتفاوترابانگاهبهآثارهنرِي
حاشیهنشنیانیکههنوزتبدیلبهعاّمهنشدهاند،مشاهده
زیرسلطة را آنها غالب، نگاه که هنرياي آثار نمود.
ابتدایي44ميکند،هنري اُبژهساز43خودتبدیلبههنر
که،نهبداعتاشبرمبنايزیباشناسيوذوق45کهتنها
انسانشناسي46 لحاظ به بومي-قومياش ویژگيهاي
حائزاهمیتاست،چنانكهدرسالهایاخیروبااستقرار
پارادایمپسااستعماریتوجهبهدوگانةاستواربرمرکزیت
غربی/حاشیهغیرغربی،اینامرراپررنگترنمودهاست،
مقامی موسیقی به نگاه نحوة به میتوان مثال برای
به توجه اشارهکرد، درجشنوارههایخارجی ما کشور
خاص بسیار الحان ترکیب لحاظ از که موسیقی این
است،فقطمعطوفبهوجهانسانشناسانةآنشدهاست.
بهطورکلیآنچهباعثحضوراینآثارِخالِقهنريدر
قلمروهنرميگردد،آنوجهوِشقوسمتياستکه
مي پررنگ و ساخته مبرهن را آن وارگي »Exotic«
نماید،نهویژگيهايمنحصربهفردخالقةآنکهامری
کلي طبقهبندي47 دیگر عبارت به است؛ زیباشناختی
آنهامهمترازویژگيهايفرديآنهاست،ازاینرو،چون
ساحت میشود، گرفته نادیده آنها هنرمند فردیِت
و اشعار نمينمایند. احراز را هنر برجاي پا و مستقر
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نواهايمحليگواهياستبرغنایفرمیوتواناییهنر
مردمی:

ميدارند نگه زنده را قومي آوازهاي که مردمي
ساکنانتحصیلنكردهامانهالزاماًبيسوادروستاها
وشهرهايکوچکهستند.)هاوزر،33۸:1363(

امِر مثابة به چیز یک شناخِت4۸ چگونگِی و نحوه
زیبا،شكلوارة49کلیتفكریکجامعهرااعیانمیکند؛
لذابهدرستیمیبایدمیاندوفرهنگتمایزگذارد،و
را متفاوتی فلسفه( )متافیزیک: جهانبینی نحوة
بازشناسینمود.تسلطبررفتارهایاجتماعیبهصورت
نمودش که میآید پدید فرهنگ در تغییر از کالن،
در تغییر اجتماع، یک جهانبیني تغییر است. زیبایي
مظاهِرزیباییآناست.پروژةکنترلِزیبایيشناسياز
طریقتزریِق50بازنمودهها،دربطِناجتماْعدرونيسازي51
ميشود)درتقابلباآنچهپیاژهبرونيسازي52مينامد(.
بر فوکوميگوید،کنترل اینطریقةکنترلچنانکه
بدنهاست،وازاینطریق،کنترلبرآثار،کنترلبرنگاه،
کنترلبرتفكروسرانجامکنترلبرفرهنگرخميدهد،
را ِخود فرهنگ »سرمایه، جملهکه: این بدینسان
یاد تندي با بیهقي آنچه اجرایيميگردد. ميآورد«،
ميکند،نمایانگِررابطةصلهدهياستکهبیهقيخوددر
با مرتبط معنایي، دوم ساحت اّما است، گرفتار آن
»برونيسازي«نارضایتيازامرمحسوس53است،چنانچه
پیاژهنیزبرونيسازيرادرتعریفينیوتوني،همقدرتبا
عملدرونيسازيوبربرداريمخالفآنترسیمميکند؛
دلیل به عاّمه، هنر و مردمی هنر دیگر عبارت به
واکنشهايدرونيسازي/برونيسازيتوأمانباهمظهور
ونشوونمویافتهاند؛همانطورکهنوئلکارلدرمقدمه
نوویتز55 دیوید مقالة از توده54 هنر فلسفة کتاباش

چنیننقلميکند:
درمقالهاخیرباعنواِن»راههايهنرسازي:فاخرو
استدالل و بحث نوویتز دیوید هنر« در تودهاي
ميکندکههیچویژگيرسميکههنرمردميرا
ازهنرعاليمتمایزکند،موجودنیست.)1992:8 

)Carroll,

ازسمتدیگر،بامقابلقراردادِنهنرآوانگاردو
هنرعامهمیتوانمصداِقدیگِرانفكاکمیاِنهنرعامهو

هنرمردمیراازخالِلاصلواحِدهنرآوانگاردباهنر
این کتاب در بدیو که برخوردي جست؛ پی مردمی

قرن56باهنرآوانگارددارد،بیانگراست:
هنري »مكاتب« صرفاً دیگر آوانگاردها ناگاه، به
نیستند،بهپدیدارهاياجتماعي،بهنقاطارجاعي
مجادالت علیهشان ميشوند. تبدیل عقاید براي
شدیديدرميگیردکهازحدآثارفرديیاآشنایي
ميرود. فراتر هنرمندان نظري نوشتارهاي با

)بدیو،1۸7:1397(
بدیودلیلیکه»مجادالتشدیددربارةهنرآوانگارد

ازآثاِرفرديفراترميرود«راچنینبیانمیکند:
)گسست- یک آوانگارد )خواست-گرایش( هر
اظهار ماقبلش، هنر شمایل با را رسمي وقفه(
ميداردکهخودراحامِلقدرتتخریبيمعرفي
ميکندکهدرمخالفتمستقیمبااجماعرسمي،
دریکلحظه،آنچهشایستةنامهنراستراتعیین
مينماید.حالنكتةچشمگیرآناستکهدرطول
اینقرنهموارهیکچیزدراینگسستمِدنظر
امر و روایت بازنمایي، تشابه، امحاء بوده؛مسئلة

)Badiou, 2007: 132(.طبیعيبودهاست
و غالب معني خود در که »رسمي« واژة انتخاِب
برونيسازي انعكاسِي عمِل به و دارد را شده پذیرفته
اشارهميکند،باعثمشخصشدِنوجهطغیانگرهنر
آوانگارددرگفتههايبدیوشدهاست.هنريکهمظهرو
با تقابل راِهعلنيکردِنخواستاجتماعیاشدر تنها
مفاهیمهژمونیکرانمایشميدهد.اینسان،هنرمردم
در را خود است جامعه آن عمومي آرزوي بیانگر که
ميکند. پیدا کلمه گستردة و اعم مفهوم به آوانگارد،
بنابراین،آنچهازاساسبههنرمردممشهورگشتهواز
زیبایيشناسيمردمتبعیتنميکند،هنرعامهاستو
»زیبایيزدایي«خاصخودراترویجميدهد.برایروشن
ساختنماهیِت»زیباییزداییشدگی«بایدبیانکرد،هر
اثرهنريدرریزتجزیهپذیري57خود،هستهايمرکباز
سهبُعدرابهنمایشميگذارد:انسجام،هارموني،ویژگي.
میاِن ممیزة خِط است. ِهارموني الزم شرِط انسجام
هارمونيوانسجام،خودرادرآمیزِشمعنايزمانباواژة
هارمونينمایشميدهدوبهآنِشقيازمفهومگستردة
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به متقني، لطیفنظرِي با اسالمي فلسفة در که زمان
متصِلمتحرک«تعبیرشدهاست،اشارهدارد،وبه »َکمِّ
صورتيموجزکمّیِتجلوروندهايراتوصیفمينمایدکه
بههستِيبشرودستگاهاداراکيویمتصلاست.انسجام
مربوطبهمكانياستبامختصاتيکهکانتدرتبیین
حسیاتاستعالیيبدانميپردازد،چنانچهمكان،محلي
استغّیِرمتعینوپیشینيکهامكانترکیبرافراهم
 )B130(»ميآوردو:»هرترکیبي...یکعملفاهمهاست
چنینمكانیکهمجردازمحیطاست،انسجامرابراي
2/031 بند در چونانکه ميآورد. پدید هنري اثر

تراکتاتوس،5۸ویتگنشتاین59بیانميدارد:
ازوضعیتهايممكن هرشيءگویيدرفضایي
ميتوانیم تهي را فضا این است، قرارگرفته امور
فضا این بدون را شيء نميتوانیم اّما بیندیشیم

بیندیشیم.)ویتگنشتاین،2/031:1394(
انسجاموهارمونيهمانفضایياستکهنميتوان
اثرهنريرابدونآناندیشید.اینفضا،»ویژگي«رابه
منزلةچیزيکههنرراازپیرامون،قابميگیرد،نمایان
میسازد.هنِرزیبایيزدایيشدهفاقدخالقیتوفردیت
هنرمنداست،ویژگیدرپشتلفافيازحواشيکهدر
رویكرديپوپولیستي60مخفيشدهکتمانميگردد.لذا
آنچیزيکههنرمردمیتلقیگردیدهوهنرمندانپاپ
آرت61بهعنوانمصادیقآنمعرفيشدهاند،دیگرهنر
مردمنیست.بهعنوانمثال،آثاريکهشایدبتوانرد
دادائیستِي63 میراِث عنواِن به را نیهیلیستی62 پاي
اسالفيچون»دوشان64«و...درآنیافت،درهنرپاپ
بهامثاِل»وارهول«رسیده،کهعیناًآنچهمصرفمیشود
رانقشمیکند،واینیعنيتبدیلمجددهنربهتقلید.65
البتههنرمنِدپاپبيشکتالشداردکهفردیتخویش
اُبژهاي آن هیمنة گرفتاِر نهایت در ولي کند اثبات را
ميشودکهسعيداشتهباتصویرنمودن،آنرابهانقیاد
درآورد؛درنهایتاثرهنریتولیدشده،بایدمقبولطبع
تماميدر به را تبلیغات امكان بیفتدکه بازارگرداناني
را بههنرمندصلهميدهندوجامعه اختیارگرفتهاند،
رصدميکنند.اّماهنرمردمدربطنِخودنیرويگریزاز
مرکزیبروزمیدهدکهفرارازانقیادرادرآوانگاردیسم
قرار عاّمه سودجویانة هنر با تقابل در و ميجوید،

از را ماهوی نكاِت آن تبارشناسي که امري میگیرد.
از مينماید. مكشوف سرمایه پنهانی حضور چگونگی
تاریخ،در ازهنربهگواه ارتزاق برای آنجاکههنرمند
اغلبموارد،ناکامبودهاست،بایدتمامچنددههمفید
عمررادرناسازهايسپريکندکهازیکسوتمایلبه
فردیِتهنريوازدیگرسوتنگنایِمعاشمحصورش
میماند؛ بیچاره سفارش قبال در پس نمودهاست
معشیت ِمستقیم اتصال یعني، صلهبگیري فرهنِگ
در را ثروت که اجتماع از نازکي الیة به هنرمند

اختیاردارد.
درصد نود نوشت، را فاوست گوته که هنگامي
ساکناِندوکنشینبزرگوایماربيسوادبودندو
بود. نخبگان از نازکي الیة امتیاز ادبیات و هنر

)فیشر،32۸:134۸(
از برآمده که تحصیْل امتیاِز را اجتماع نازِک الیه
رابطة رساندهاست. نخبهگي درجة به بود ثروتشان
هنرمندوسرمایه،روندیرانمایانمیسازدکهبهالتقاط
هنِرمردموهنِرعامهختمشدهاست.اینروندباتغییر
نظامهايفئودالي66بهآریستوکراسي67شكلعوضکرد
وليدرباطندچاردگردیسیباپیدایِشجوامعصنعتي
وآزاديهایيکهسوادآموزیعمومیبرایتولیدوایجاد
نیرویکاِرمتخصصهمراهآورد،انقالبهایاجتماعی
معادالت میرسید نظر به گرفت، شكل نوزدهم قرن
میانهنرمند،فرآوردةهنریوصاحبانسرمایهتغییر
کند،چراکهآن»الیةنازکنخبه«،بهدلیلهمهگیری

تصویر شمارة 1. وارهول و آثارش
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میشد. قطورتر میبایست منطقی روندی در سواد،
ولیكندرعمْلآزادیدرپدیدةجدیِدعرضةمحصول،
و معشیتی رابطة و شد متجلی »بازاِرآزاد« یعنی
مزدبگیریهنرمندباسفارشدهندهتغییرکرد.رقابتدر
به آثارهنری ازمعاملة تازهای بازاردادوستد،شكل
وجودآوردکهدرنهایتبازارعرضهوتقاضانحوةفروش

فرآوردةهنریوتولیدهنرمندراارزشگذاریمینمود.
الجرمدرجةموفقیتومقبولیتمتفكروهنرمندرااز
باعِث آزاد بازار در رقابت کرد. تعیین بازار پس آن
معاش و شد؛ مردم از تمایز در عاّمه ذائقة بازتولید
هنرمندهمچنانازسفارشحاصلآمد.ذائقةعاّمهایکه
تربیت نظامی وسیلة به تولیدکرده، را مصرفی جامعة
مخفی را مردم عاّمه/ میاِن ِ بنیادین شكاف که یافته
مینماید،اینعاّمهازدیدنچیزیکهمصرفمیکند،
درآنچه عاّمه زیباییشناسانة لذت فلذا میبرد؛ لذت
بنابراین، گردید. انباشته داشت، مصرفی ماهیِت
سرمایهداریخودرابهعاّمهازطریقمصرفُحقنهنمود،

ودرنهایت،بارِدیگرواینبارباآغوشپذیرندهوبازچه
ازطرفعاّمهایکهخودتربیتکردهبودوچهازطرف
هنرمندیکهخودآموزشدادهبود،مورداستقبالقرار
»اسكاج جعبة تولیِد با وارهول تعریف این با گرفت.
از غیر کاری »کوکاکوال«، شیشههای یا بریلو«
نهادینهسازیایننامهادرناخودآگاهِمصرفِیعاّمهانجام
ندادهاست.درواقعاشتباهمقولیکهمصرفگراییرابه
عنوانسنجةشیءزیبادراذهانعاّمهپدیدآورده،هنر

عاّمهراجانشینهنرمردمنمودهاست.

هنِر  هرونِی  پیوببگِی  بازتعریِف  هو :  بخش 
مرهمی و هنِرآوانگار

اعداِم»جینگرِی6۸«شانزدهسالهمعروفبه»ملكة
وقایع نقاشان برای کننده ترغیب واقعهای روزه«، نُه

تاریخیبهشمارمیرفت.
محكومانیدیدهشدهاندکهپسازمرگبهنوعی
و بود گرامی وخاطرهشان شدند بدل قدیس

قبرشانمورداحترام)فوکو،۸7-۸6:137۸(
احساِس بروِز باعث فوکو، نظر در تعذیب نمایِش
درد »دیدِن« چراکه میشود، مجرم قباِل در احترام
کشیدِنپیشازمرگ،حتيبهقاتلویژگيهايقهرماني
میبخشد.»دیدن«،بهمنزلةقدرِتتغییردهندةاصل

تصویر3. بانو گری آماده اعدام می شود، جورج وایتینگ فلگ 1835تصویر 2. اعدام بانو جین گری، پل دالروش 1833
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رویداداست؛بدینمعناکهوقتیرویدادی»دیده«شد
تمامیسطوحپنهاننیزکهشبحوارهمراهِآناست،به
تعذیب، با رابطه در میشود؛ خوانده فرا دیدار صحنة
قدرِت مینماید، بیان موشكافانه فوکو که آنطور
بیواسطةشاهبربدِنمجرْمنیزتوأمانبرصحنه،حاضر
است.قدرتیکهدرنگاهبینندگان،همراهبانفرتدرک
میشود،درقالبتعذیببربدنمحكومنقشمیبندد؛
بنابراینمجرمیکهنفرِتقدرترابرميتابد،مزینبه
فضیلتصبراست.مثالیکهویتگنشتاینبیانمیکندو
کوهن69ازآنبرایتعریِفچگونگِیتغییرپاردایمهابهره

میبرد،اینکمجالطرحمییابد:
شكلزیرراکهازکتابجسترو)واقعیتوافسانه
درروانشناسی(گرفتهاماردک-خرگوشمینامم.
آنرامیتوانسِرخرگوشیاسِراردکدید.وباید
بین»دیدنپیوسته«ییکجنبهو»آفتابیشدن«
یکجنبهتمایزبگذارم.)ویتگنشتاین،364:13۸0(
استحالة باعث واقعه دیگِر« جنبه شدِن »آفتابی
مجرمبهقهرماناست؛بهبیانمتقن،برصحنهآوردِن
تعذیب)چنانکهمِدنظردریدااست70(باتغییرکانوِن
استفادة و ویتگنشتاین مثاِل میگردد. همراه رویداد
کوهنازآنبرایدرِکدقیِقگفتةدانتوجهتمعرفي
پُلُدالروشبهعنوانِنقاشيفوویست71درکتاِبآنچه
هنراست72بهکارميآید.ُدالروشاز»پشِتپنجرهای«
به تقرب میزاِن برای سنجهای بهعنواِن آلبرتی73 که
»بازنمایی«کهنمطزیباییشناسیاثرتلقیمیشد،کنار
باِب در عنواِن تحت رسالهاش در آلبرتی رفتهاست.
نقاشی،74ایدئالبرایزیباییشناسییکاثرراچنین

معرفیمیکند:

نبایدهیچتفاوتبصریایمیاِننگریستنبهیک
نقاشیونگریستنازقابپنجرهبهآنچیزیکه
آننقاشیبازنماییاشمیکندوجودداشتهباشد.

)دانتو،17:1393(
و سه( شمارة )نقاشی »فِلَگ« نقاشی میان فرق
تابلويُِدالروش)نقاشیشمارةدو(مستتردراختالف
میاندونگرةزیباییشناختیاست.فِلَگپشتپنجره
ميماندوپنجرهحائلسوژةبابینندهقرارميگیردکه
کارکردیویژهدارد.فوکوباتبارشناسیمورداستفادهدر
کتابمراقبتوتنبیهنشانمیدهددرطیفرآیندی
ازاغتشاشاتمردمیپیرامون تاریخی،برايِجلوگیري
رویداد، اصِل و ِتغییِرکانون وخطر تعذیب صحنههای
صحنههایتعذیبدیگردرمالءعاماجرانشدومراسم
اعداِممجرمدرخفاصورتگرفت.عناصربصریتابلوی
بنیانهایاجتماعیکهبرسازندةفرمو فِلَگ،پیوستاِر
شكلاثرهستندرابازمینمایاند؛پسزمینهایکهفِلَگ
درسال1۸35.منقشنموده،سیاهاست؛محیطبهطور
کلیازدیدمحذوفشده،صحنةاعدامموجزگشتهو
اعداِمبرصحنهازدیدههادورماندهاست.فضاینقاشی
بهحدیمحدودشدهاستکهگوییپیكرههاخودرادر
صفحةتصویرجادادهاند؛قبلازآن،درسال1۸33م.
ُدالروشاعداِمِگِریرادرکمپوزیسیوندیگریبازاویة
میان خالی فضاهای آن در که کرد تصویر باز دیدی
جالدمنتظروعزادارانبدحالموردتأکیدقرارگرفتهو
ترسیم با وی است. گشته میدان عمق واجِد صحنه
حرکت،سعیبرنقشکردِنزماندرتقابلباایستایی
دارد. فِلَگ تابلوی یكدیگر در محاط مستطیلهای
ُدالروشگوییاعدامرابهصحنهآوردهاست،درحالیکه

شکل 1. نحوة استقرار پیکره ها
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نمایش تمثالهای فقط فِلَگ نئوکالسیِک پیكرههای
آوردِن صحنه به یک(. )شكل است موقعیت دهندة
بهمنظور بلكه ِتاریخی، موقعیت تجسد برای نه اعدام،

ِاستفادهازقدرت»دیدن«است.لذا:
نامیده وحشی« »جانوراِن که بودند هنرمندان

شدندنهنقاشیها)دانتو،25:1393(
چنانکه احساساتی بروز باعث هنرمندان این آثار

فوکودرنظردارد،میشود:
احساسهاییکهدرآنها،ازخالِلبدنهایتعذیب
که مردمی و میکرد محكوم که قدرتی شده،
»برجسته«ی و احتمالی قربانی شریک و شاهد
میشدند. رویارو یكدیگر با بودند اعدام این

)فوکو،۸۸:137۸(
مسلط قدرِت خواست تردید بدون رویارویی این
از برایاستفاده ازمعبِر»بهصحنهآوردن« نبودهاست.
قدرِت»دیدن«،میتوانبهنقشویژهایرسیدکهدانتو

برایزیباییشناسیوضعمیکند:
دورةحاکمیتمعیارآلبرتیبهسررسیدواینامر
نقاشی( )در را انقالب سیاسی رگة حدودی تا

توجیهمیکند.)دانتو،19:1393(
درواقعنقاشیُدالروشبهصورتپنهانیدرتقابلبا
قدرتیکهمجریحكماستقرارمیگیرد،ازاینرودر
بهتر، عبارت به است. سیاسی عملی انجام حال
برای القاءمیشود. اثر بینندة به موضعگیریُدالروش
جمعبندیاینبخشکهتالشداشتازطریقمفاهیم
میاِن درونِی پیوستگِی صحنهآوردن«، »به و ِ»دیدن«
هنرآوانگاردوهنرمردمیرابازبشناسد،بایدبهبرگرداِن
»Painting«کلمة یعنی »نقاشیکردن« فعِل انگلیسی

توجهکرد.اینجملةویتگنشتاینراهگشاست:
دیدنبهصورِت...بخشیازدریافتحسینیست
وبههمیندلیلماننددیدنهستوماننددیدن

نیست.)ویتگنشتاین،350:13۸0(
اگرواژة»Painting«بهصورِت»Pain+ting«درنظر
گرفتهشود؛یعنیبهجاییکواژه،یکترکیِبواژگانی
آنگاه گردد، تلقی میکند، اشاره سوسور75 چنانکه
ترجمةهریکازواژگانمنفرد،یعنی»Pain«بهمعنای
نظر در »طنینانداختن« معنای به »ting« و »درد«

توالی واژهدر ایندو ترجمة ودرصورتیکه میآید؛
یكدیگرنشاندهشودحاصلآن»طنینانداختندرد«
بود،آنهنگام،پیوستگِیدرونِیهنِرآوانگاردو خواهد
واژه با برخورد لحظة در میشود؛ آشكار هنِرمردمی
»Painting«هم»دیدِن«دردهستوهمنیست،زیرا
جزئی به تبدیل »Pain« واژة »painting« درکلیِت
نامرئیشدهاست،کههمدیدهمیشودوهمنه،همچون
دردناک خونریزی، نمایش بدون که ُدالروش تابلوی
است.آنچههنرآوانگاردرابههنرمردمیالصاقمیکند،
همینشكلعملكرداست،عملكردیکههمدیدناست
وهمنیست؛بهعبارتدیگرهنِرآوانگارد،خواسِتمردم
رابابهصحنهآوردِننادیدنی،دیدنیمینماید.خواسِت
مردمبرایخارجشدنازانقیاِدقدرتیکه،هویتآنانرا
اُبژهایرؤیتپذیرومصرفکنندهنمودهوبه تبدیلبه
واسطةاُبژهوارگیبرایشانتسلطیافته،امریرؤیتناپذیر
خوْد جامعه، نمودن ِرؤیتپذیر عمل یعنی است؛
رؤیتپذیرنیست.تصویِرکردِنامررؤیتناپذیر،موقعیتی
رابرمیسازدکههمدیدنیهستوهمنیست.بهدیگر
ساختِن »دیدنی« و »صحنهآوردن« روی سخن،
روحهایتغذیبشدةنادیدنِیمردم،عملكردیاستکه
هنِرآوانگاردرابههنِرمردم،ازطریقیافتِنسرچشمههای
خواسِتمشترک76پیوندمیدهد.اینرؤیتپذیرنمودن،
راهیبهجزساختارشكنیقواعدتثبیتشدهنمییابد،
برایهمیندرهردورههنرمندانپیشرووآوانگاردچون
شالودة شكستن میشوند. توصیف وحشی« »جانوراِن
معنای به دوره، هر در بازنمایی پذیرفتهشدة ُصوِر
ساختارهای با تقابل در »دیدن« قدرِت از ِبهرهبردای
عاّمهشدةواقعیت)یاهمانامرمحسوس77(است.چراکه
امر دارد، نظر مد رانسیر7۸ که چنان محسوس امر
»صحنهآوردِن« به است؛ هژمونی برساختة رؤیتپذیر
رؤیتپذیر محسوِس امر پشِت که امررؤیتناپذیری
پنهانشده،دیدنیساختِننادیدنیاست.هنِرآوانگارد،
استفاده شدن« »دیده با تقابل در »دیدن« قدرِت از
توانایی»دیدِن« بخشیدِن معبر از معنا بدین میکند،
ازراهدیدهشدن،کنترل امِررؤیتناپذیر،جامعهایکه
میشودراقدرتمندمیسازد.ازاینجهتهنِرآوانگارد
که مسلط قدرت ساختارهای از گریز تالِش در
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مصرفگراییروزافزونراتبلیغوترویجمینمایندباید
و »وقفه« شده، پذیرفته هنرِی اثر درک فرآیند در
میاِن فاصلهگذاری با وقفه، این نماید. ایجاد »ضغطه«
شكلهایِمصرفِیپذیرفتهشدةهنرومردم،امرمحسوس
رابرمالساختهوازصحنهبیرونمیراند؛هنرآوانگارد-
مردمیدرلحظةاین»ضغطه«بافشار،امرِرؤیتناپذیِر
پشِتامِرمحسوسرابیرونمیکشد،وبهصحنهاحضار
به مردمی هنر با آوانگارد هنر لحظه این در میکند.
واسطةخواستمشترک،اینهمانمیشود.اینفشارآن
نكتهایاستکههنرعاّمه،ازآناجتنابمیورزد،در
واقعهنرعاّمههنرمصرفِبیوقفهاست.بنابراینهرگونه
هنریکهخواستمردمرامصورسازد،هنرآوانگاردودر

عینحالهنریمردمیاست.

م ابة  به  هنرمند  نقش  برربی  بو :  بخش 
بربازندة اثْر یا کاالی هنری

سینمابهدودلیلموردمطالعاتیمناسبیبرایاین
بخشفراهممیآورد؛اولاینكه،سینمابهجهِتامكاِن
محسوب همهگیر هنری مردم، میاِن ِگسترده انتشار
میشود،چنانكهدرسالیانابتداییِپیدایش،سینمابه
دلیِلامكاننمایِشفیلمبرایتعدادبیشتریازمردمدر
سانسهایمتعدد،لقبهنِرکارگریرادرتقابلباهنر
ِفاخر،بهدستآورد؛دلیلدومبهمناسباِتمیاِنسرمایه
واثرهنریمرتبطاستوچوندررونِدتولیدباابزاری
محسوب هنر-صنعت میرسد، انجام به تكنولوژیک
میشود،ایننامگذاریازیکسمتمتوجهکارگروهی
استکهدرفرآیندتولیدفیلمصورتمیگیرد،وازدیگر
سوبرمناسباتگستردةمالیموجوددرپسهرفیلم
ِفیلم تولید لحظات تمام در سرمایه لذا دارد. داللت
دخیلاستواینبهکلیمتفاوتباسایرهنرهاستکه
اصطكاکباقدرِتسرمایهرادرحراجیهایابهگونهای
غیرمستقیمتجربهمیکنند.ازهمینروسینماگربه
مثابةهنرمندباسرمایهرابطهایبهمراتببیواسطهتراز
شده، باعث امر همین مییابد، هنری رشتههای سایر
زیرا باشد؛ پیچیدهتر اثر و هنرمند میان رابطة نسبت
ارزش جهت به که مصرفی ارزِش دلیل به نه فیلم
بهچیرهگی منتهی این، و است توجه مورد مبادلهای

ِسلیقةعاّمهدربازارِعرضهوتقاضاشدهوازامكاِنبروز
سینما ذاتی ویژگِی پاتهتیک79 میکاهد. پاتهتیک ِامِر
دارد. اساسی نقشی آن اعتالء و تكوین کهدر است
درکتاِب دلوز را سینمایی پاتهتیِک ریشهشناسی

سینما1،تصویر-حرکت۸0بازگومیکند:
باارگانیکیكیپنداشت،نكته پاتهتیکرانباید
ایناستکهبرروییکمارپیچازیکنقطهبه
نقطهایدیگرمیتوانبردارهاییراامتداددادکه
یک پیچ فواصِل یا کمان یک چلّة همچون
خود توالی و تشكیل مسئلة دیگر مارپیچاند.
تقابلها،کهتابعیکمارپیچانداهمیتندارد،بلكه
یا دیگر، نقطة به مقابل نقطة از انتقال مسئلة
فواصل امتداد در دیگر، نقطه دروِن به انتقال
مقابل. نقطة خود درون به جهش دارد؛ اهمیت

)دلوز،5۸:1392(.
دلوزدرپژوهشخودپیرامونسینما،رِدپاتهتیکرا
درتاریخسینمایشورویودرآثارآیزنشتاین۸1مییابد
وشرحمیدهد،حرکتاسپیراِل۸2اخذشدهازهگل،در
آیزنشتاین سینمایی نظریة اتراکسیونهای۸3 ماهیِت

مینشیند،چنانكهدلوزاشارهمیکند:
اینجادیگرصرفاًباتقابلخاکوآب،یایکوانبوه
روبهرونیستیم،بلكهباانتقالازیكیبهدیگری
مواجهایم. یک درون دیگری ناگهانی فوران و

)همان(
مشخصاًاینجادلوزبحثازمونتاژایدئولوژیکرابه
میانمیکشدوطبعاًمصداقِآیزنشتاینیآنرادرفیلم
رزمناوپوتمكین۸4وصحنةشهیروبارهاتاریخنگاریشدة
»پلكاِناُدسا۸5«ومدنظردارد،یعنیجاییکهآب)ناو(
درمقابلخاک)سربازانتزار(وانبوه)مردم(درمقابل
یک)حاکم(قرارگرفتهاست.ولیزایشضدبهمعنای
موجب خود در را دیگری حضور الجرم که آنچیز
مفهوم اساس بر دیالكتیکسینمایی عماًل و میگردد
تصادمرادرمونتاژایدئولوژیکآیزنشتاینصورتبندی
میکند،در»نظریةگشودگی۸6«،بهتقسیِم»میتوز۸7«
تشبیهمیشودوزایش،جایمفهومتصادمرامیگیرد.
آنچهمفهومگشودهوفراخپاتهتیکراتشكیلمیدهد
ذیلماهیت»آنِکامل۸۸«کاربردمییابدکهرابطةمؤلف
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در مخاطب میکند. بررسی یكدیگر با را مخاطب و
معنادهی امكاِن که است تصاویری پرده،شاهد مقابل
اینذهن و داراست بالقوةخویش ذاِت رادر گسترده
مخاطباستکهدامنةگشودگیوامكانحضورمعانی
تجربة از شده اکتساب زیباییشناسی با را گسترده
زیستیخودبهپردهبخّیهمیزند.ایننخبخّیةپنهان،
زماِنجلوروندةفیلمیک۸9)بهمعنایجهانویژةپدید
آمدهدرفیلم(درفضایسینماتیک90)جهانپیداشده
ازادغاموتصادمذهنمخاطبباپرده(است؛امریکه
حرکترادرذهنمخاطببهراهمیاندازد.اینسنتزدر
وهلةنخست،حاصلازتصادمذهنمؤلفوجهاناست،
مؤلف بنابراین میگیرد. شكل اثر نطفة که لحظهای
میبایدلحظههاییرادرفیلمجایگذاریکندورمزگانی
راپدیدآوردکهاینامكانِارگانیکرابهمخاطبارزانی
داردتابابهرهگیریاززیباییشناسیفرهنگی)مردمی(
مفهومرابسطوگسترشدهد.استفادهازمفاهیمیکه
»رد«، عناویِن ذیل ازگراماتولوژی91 کتاِب در »دریدا«
برای میکند، طرح »شبحستیشناسی92« و »مكمل«
این چنانكه است؛ توجه حائز فرآیند، این توضیح
تفكر محیط در همیشهحاضر اما نادیدنِی مكملهای
مخاطبدرمواجههباپردهاستکهمفاهیمفراووراء
تصاویرمتحرکرافرامیخواند.الزمةایناتفاقتصاویری
استکهزمینةگشودگیرابهعنواناصلیدرونماندگار،
داراباشند.برایتبیینشرایطیکهمفهوِم»زیباییزدایی«
عاّمه،امكاِنبروزپاتهتیِکرادرفیلممنتفیمینماید،
مثالیقابلذکراست؛نماِیپهنةدشتیسفیدپوشاز
برفکهرِدپاییگهگاهلغزیده،دامنةسپیدرانقطهچین
کردهوتاافقپیشرفتهبرپردهظاهرمیشود،هرکدام
ازمخاطباننشستهبرصندلیدرسالنتاریک،دریافت
خاصخودراازمنظرهخواهندداشتولَكةردپارادر
ارتباطیتنگاتنگبازماِنپیشروندهبرپردهبازخوانش
مینمایند.فرآیندزیباییزداییعاّمه،اسپیرالِآتراکسیون
ونحوةبهمصرفرساندنتصویررامخدوشمیسازد،به
و شده سهلانگار ِمخاطب ذهن چون دیگر عبارت
اطالعاتتصویرباسرعتبهنتیجهنمیرسد،پساوبا
یکاستفهامانكاری،ابهامرادرتصویرزیرسؤالمیبرد،
تأثیر مؤلف بر استکه تخریبی سرآغاز مكانیزم این

با صله، از ابزاری استفادة بهوسیلة و گذاشت خواهد
سانسوری ایده، سطح بر مالی ِقدرِت مستقیم اعمال
این میآورد. پدید عامه سلیقة وسیلة به را سهمگین
ایده تشكیل روند بر مسلط را بازار سلیقة سازوکار،
یگانه منزلة به عاّمه معرفی با فرآیندیکه مینماید؛
بامختصات فرآوردههائی قرارگیری باعث اثر، مخاطب
سلیقةعاّمهدردسترستماممردممیشود،پسالجرم
بنابراین، مییابد. افزایش  تولیداتی چنین به گرایش
سرمایهباتسلطبرمجرایپخشوتوزیعآثارهنریدر
در اثر، مؤلف بر را گستردهای محدودیتهای واقع
اهرِم این میکند. تحمیل ایده امرشكلگیری سرآغاز
فشاردردووجهاعمالقدرتمینماید؛نخست،امكان
توزیعکهدرپیوندباسلیقةعامهاست؛ودوم،امكان
تولیدکههدفاغنایسیستمعرضهوتقاضارادارد.این
بامحذوفداشتِنامكانتفكربهنفعمصرف، سانسور
خواستخودرابهجامعهتحمیلمیکند.لذادرمثال
صحنةبرفیابتداردپاهایموجودبرزمینةدشتمحو
میشود،ودرنهایتتمامتصاویرمرتبطبااینایدهاز
بینمیرودتاخللیدردریافتمصرفیوبازنمایِیصرْف
پیشنیاید.کالبدشكافیِسانسوِرپنهاِنموجود،بهذائقة
زیباییزداییشدةعاّمهمیانجامد.عاّمهایکهموهبتو
استفادةمداومکاالهای با تدریج به را مجاِل»دیدن«
مصرفیبهجایآثارهنریازدستدادهاست.وبهطرِز
به تمایل »دیدن«، مجال شدن گرفته با شگفتی
با دیگر عبارت به رفتهاست. بین از نیز »فهمیدن«
جای مصرف، چرایی و چگونگی مصرف، درونیسازی
خودرابهصِرفمصرف،دادهاست؛بدینمعنا،فقطفعل
را فیلم اینمصرفگراییحاد، ِمصرفکفایتمیکند.
شبیهبههرگونهتنقالتیکردهکهدرسالنهایتاریکِ
نمایش،مصرفمیشوند.مفهومیکهژیژکدرتفسیر
کتاب در شده کنسرو خندههای عنواِن تحت لكان
گذاشتهاست، دست آن بر بخوانیم93 لكان چگونه
موقعیتمصرفیمخاطبانرانمایشمیدهدوناظربر
صدای گشته موجب که است انعكاسی خندههای
اگر تا شود حاشیةصوتیحک بر تصنعی خندههایی
باید که نشدند متوجه درسالن همةمخاطبانحاضر
بخندند،خوِدفیلمیادآوریکند،درستهمچونمرحلة
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دهانینوزادکههرچیزیصرفاًباقابلیتآنبرایخورده
شدنسنجیدهمیشود،آنچهبههنرعاّمهمعروفشده
نیزمخاطباِنساکِنجامعةمصرفیرادرمرحلةدهانی
تثبیتمیکند.عماًلاتفاقیکهدرسالنِتاریکسینما
میاُفتدباقطعامكانپاتهتیکهمراهاستوبهنحوی
ازذهنمخاطب ابتدا انقطاع ِاین تحّیرآفرین،خواست
نشأتمیگیرد،بهعبارتیهنرمندتأثیربسزاییدراین
چرخةصنعتیبهمثابةتولیدکنندةاثرهنرینداردو
فقطازخالقیتهنریاودرچرخةمصرفیاستفادهبه
آثار از گستردهای تعداد در که اتفاقی میآید. عمل
سینماییقابِلردگیریاست.سلیقةعاّمه،فیلمهاییکه
ایدههاینوآورانهایداشتهباشندراانتخابنمیکند،و
در مقلوب شدِن بازتولید درصورِت تنها ایدهها این
اتفاق این مییابند. شدن دیده امكان انبوه تولیدات

نتیجةفرضاینهمانیهنرمردمیباهنرعاّمهاست.

نبیجه گیری
تفكیکهنرمردميازهنرعامهکهنخستینپرسش
اشتباه توجهبه با دادهاست، تشكیل را حاضر مقالة
مقوليکهدرتعریفهنرتودهرخداده،ممكناست.این
هنر مفهوم که ميشود مشخص زماني اشتباهمقولي
آن وسیلة به که گیرد قرار نشانهاي سپهر در توده
فرهنگمعنايهرواژهرابهآناعطاءمينماید؛فرهنِگ
مصرفِيعصرحاضر،مردمرابهطبقةمتوسِطشهريکه
مصرفکنندگاِناصليجامعهبهشمارميآیند،تقلیل
دادهوتعبیرنمودهاست،ودرهمینراستامفهومهنر
عاّمهراکهتأکیدبرمصرفداردبهازايتماميگسترة
هنرمردمجايگذارينمودهاست؛چنانكهاینویژگي،
خودرادرآثارهنرمندانپاپکهالجرمپدیدةعصرخود
هستند،نشانميدهد،چراکهدرعیننقدبرمصرف،
لذتزیبایيشناسانهرادرلذتمصرفانباشتهاند،تدقیق
زیبایيشناسي جاي به مصرفگرایي جانشیني در
مقدماتانفكاکمیانهنرمردمازهنرعامهرافراهم
ميآورد،زیراهنرعامهبرآمدةنظامتبلیغيقدرتغالبي
استکهفرهنگمصرفيرابرساختهاّماهنرمردمیدر
اینوجههمچونهنرپیشروخواهانگریزازمرکزنظارة
را جامعه اُبژهسازی، وسیلة به که است غالبی قدرت

کنترلمینماید.نسبتمیانهنرمردموهنرآوانگاردبا
اعطایقدرت»دیدن«بهمخاطبینکهسعیدرمعكوس
بنابراین، ميشود، مشهود دارد، فرآیند این کردن
ایجاد با را مردم هنر و پیشرو هنر مشترک خواستی
مكانیزمبرصحنهآوردِنامرِرؤیتناپذیربهاصلیواحد
قواعد شكستن توسِط ویژگی این مینماید. متصل
بازنماییصرفکهباتمرکزبرسهولتمصرف،بهعنوان
بود. پذیرفتهشده،میسرخواهد زیباییشناسیعمومی
و خواست چنین در مردمی هنر و آوانگارد هنر لذا
موقعیتیاینهمانمیشوند.نظامسرمایهبااستفادهاز
اشتباهِمقولیکهدرتعریفهنرمردمیصورتمیدهد
در که ایدههایی تبلیغات، و توزیع در قدر اعمال با و
جهتاستفادهازقدرت»دیدن«پرداختهمیشوندرااز
کارمیاندازدوازاینمعبردوخواستاصلیخودیعنی
افزایشمصرفرابرآوردهمینماید. تسلطبرجامعهو
تأثیر مشاهده براي را مناسبي مثالي مورد سینما
و ميآورد فراهم عامه مردم/هنر هنر یكسانانگاري
فرآیندتبدیلشدنهنرمندبهتكنسینبازتولیدکنندة
ذائقةعاّمهراباوجودایناشتباهمقولي،بازتابميدهد.
اصلیواحد آوانگاردوهنرمردمیدارای بنابراینهنر
اذهانویكسانیخواست، اشتراک بر قائم هستندکه
تمایل دیگر عبارت به است. جامعه و هنرمند میان
مشترکبه»دیدن«و»برصحنهآوردِن«چیزیکهآنان
هنر اینهمانی باعث ساختهاست بیگانه خود از را
آوانگاردوهنرمردمیدرتقابلباهنرعامهکهبرساختة

مصرفگراییست،میشود.
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