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مقدمه 
جدید« »هنر یا معاصر« »هنر عنوان به آنچه
شناختهمیشود؛مدعیاستکهدرمقابلخودبنیادی1
هنرمدرنسربرآوردهاست.هنرمعاصرازمنظِرارتباِط
بادنیایخارجومخاطب،بههنرمدرننقدداشتهوخود

رابهعنوانهنریمطرحمیکندکه:
نخست،ازنخبهگراییمدرنیسمبهدوراستوبادور
شدنازمحوریتهنرمند،بهنقشمخاطبواجتماع

اهمیتبیشتریمیدهد؛
دوم،استفادهازابزارهایجدیدهمچوناینترنتو
رسانههایجدیددردسترسعمومراویژگِیخودقرار
دادهوبنابراین)درقولیبنیامینی(با»بازتولیدپذیری
مكانیكی)تكثیرفنی(2«فرمدموکراتیکتریبهلحاظ

دسترسیمخاطببههنرایجادمیکند؛
سوم،شاخههاییازآنهمچونهنرچیدمان،هنر
شهری،هنراجراوسایرهنرهایچندرسانهایباادعای
خارجکردنهنرازگالریهاوآوردنآنبهمیانمردمو
گاهیتحتعنوان»مشارکت«و»تعامل«بامخاطب،

صحنةخودراترتیبمیدهند.
بااینمقدمهبهنظرمیرسدکههنرمعاصرمدعی
هنر نوعی مدرنیستی هنر نخبهگرایی مقابل در است
در که هنری است. آورده بهصحنه را »دموکراتیک«
صددبیانمعناییبهمخاطباستکهگاهیبامداخله
آنکه نكته اوشكلمیگیرد. فعاالنةخوِد ومشارکت
بسیاریازاینمشارکتهانهتنهاازجنبةحضورمخاطب
اهمیت حائز مشارکتی هنری اثر تغییر و تكمیل در
هستند؛بلكهخودبهنوعیبههدفنیلبهدموکراسی
»اکتیویسم اصالح میشوند. اجرا و طراحی سیاسی،
دارد.هنریکه اشاره هنرها از ایندسته به هنری3«
نظر مد هنری فرمی در را اجتماعی-سیاسی فعالیت
انجام اجراگران و هنرمندان توسط اغلب و دارد خود
مشارکت که صورتی در فعالیتهایی چنین میشود.
مخاطبرانیزبههمراهداشتهباشندموضوعبحثاین
پروژههای همچنین مقاله این هستند؛ مقاله
سیاسی جنبشهای روند در که را دموکراسیخواهی
یاخوانش فرم لحاظ به اما اجتماعیشكلمیگیرند،
پیدا اثرهنری با نهادهایهنریتشابهاتی یا مخاطب

میکنند،موردبررسیقرارمیدهد.
از را معاصر هنر اگر شد، گفته آنچه به توجه با
نظرگاهپیوندبینهنروامرسیاسیدموکراتیکببینیم،
خواهیمدیدکهبهدوشكلچنینارتباطیامكانرخ

دادنخواهدداشت:
الف.بهشكلاعتراضاتسیاسیکهتوسطمردمویا
وضعیتی یا حاکم قدرت و میگیرد انجام هنرمندان
در آنچه مانند میدهد، قرار خطاب مورد را خاص
مواردیدربهارعربییااعتراضاتترکیهیافلسطینرخ
پتانسیل با اعتراضاتسیاسی نام به دادودرمواردی
با که سیاسی اعتراضات خدمت در هنری یا هنری،
مشارکتوسیعمردمودرمواردیبدونحضورهنرمند،
در ایستاده«4 انسان »جنبش گرفت. قرار توجه مورد
اکتیویسمهنریخواهد اینقسم مثالموردی ترکیه

بود.
و فضا شهر، ساخت فرایند در مردم مشارکت ب.
وعدالت بهدموکراسی نحویکه به اجتماعی زندگی
هنر در مشارکت منظر، این از شود. منجر اجتماعی
ساختفضا)بهشكلفیزیكیواجتماعی(خودبهعنوان
نوعینقدعملیمیتواندمدنظرقراربگیرد.مثالاین
علوم و هنرها »دهكدۀ در میتوان را دوم وضعیت
ساخت در مردم مشارکت که دید امریكا انسانی«5
محالتوفضاها،چطورنابرابریهایاجتماعیراکاهش
دادهوجامعةمشارکتیترودموکراتتریساختهاست.

ایندوشكلازهنرمعاصرکهبامشارکتوتعامل
همبستههستندونمونههاییازهرکدامازآنهاموضوع
مفهوم بازخوانی و بررسی برای بستری و مقاله این
پروژههای در مردم مشارکت معنای به »دموکراسی«
که بود خواهد اجتماعی و سیاسی محتوای با هنری
تحتعنواناکتیویسمهنریونمونههاییازهنرجدید
مشارکتیموردتحلیلقرارخواهندگرفت.ازآنجاکه
اینتحقیقدرپیآناستتایكیازاصلیترینادعاهای
هنرمعاصرمبتنیبرتعاملومشارکت،یعنیدموکراتیک
بودنراموردبررسیقراردهد؛برایرسیدنبهشناختی
این از ایننوعهنرضرورتدارد.هدف از همهجانبه
بررسیشناختارزشهایمردمساالرانةهنرمعاصر– در
صورتوجود-استودرصدداستتابهپرسشهای
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ذیلپاسخدهد:
-اگربهدنبالرابطهایبینسیاستوهنرباشیم،
آنگاهادعایهنرجدیدمشارکتیوتعاملی،مبتنیبر
دقیقی ادعای میتواند حد چه تا بودن، دموکراتیک

باشد؟
-آیاهنرمعاصرمیتواندروشیبرایاعتراضدرنیل
بهدموکراسِیسیاسیدرجامعهباشدیاخوِداعتراض
سیاسیمیتواندبهعنوانیکفرمهنریمطرحباشد؟

این میتوان شده مطرح پرسشهای به توجه با
فرضیاترامطرحکرد:

-بهنظرمیرسدهنرمشارکتیوتعاملیجدیدبه
لحاظ»فرم«کهامكانمداخلةمستقیمرابرایمخاطب
تمام برای را مداخله این حق و میکند فراهم خود
مخاطبینبهصورتیكسانقائلمیشود،دموکراتیک

است
-بهنظرمیرسدمیتوانبرایاعتراضاتیااتفاقات
اثر به را آنها که یافت فاکتورهایی مدنی-اجتماعی

هنریبدلمیکند.
منظور از »هنر مشارکتی«6، شاخه هایی در هنر معاصر است 
که امکان درگیری مخاطب و مداخلة او را در اثر هنری فراهم 
می کند. در این مقاله دو نمونه از انواع مشارکت در فعالیت هنری 
که به نظر می رسد در مرز بین هنر و سیاست قرار می گیرند، مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت؛ تا ضمن بازخوانی پتانسیل های هنر 
معاصر، به رابطة بین هنر و سیاست در دنیای جدید پرداخته شود. 
مخاطب  دموکراتیِك«7  »مداخلة  از  منظور  همین طور 
که  است  هنری  اثر  یا  اجتماعی  صحنة  خلق  در  فرایندی 
نابرابری های اجتماعی را نادیده می گیرد و تالش دارد تا امکان 
عادالنه  و برابری برای حضور مردم و مخاطب در صحنه ایجاد 
ادارۀ  از  به شکلی  مقاله  این  در  دموکراسی مطرح  مفهوم  کند. 

حکومت یا شیوۀ زندگی اشاره ندارد. 

»مشارکت« به مثابه مداخلة سیاسی و 
دموکراتیک در هنر

اگرچه آن چه به عنوان »هنر مشارکتی« می شناسیم پدیده ای 
معاصر قلمداد می شود؛ اما انجام کار هنری به شکل دسته جمعی 
قدمتی به اندازۀ تاریخ زندگی انسان داشته  است. انسان  گروهی 
رقصیده، خوانده و در نمایش و بازی مشارکت کرده است. اما 

نوعی  است  نظر  مد  مقاله  این  در  مشارکت  عنوان  به  آن چه 
گرایش فرهنگی در هنر و سیاست است که در دهه های اخیر 
نمود پیدا کرده است. این تغییرات نه تنها در شکل ارائة اثر هنری 
بلکه در مفهومی وسیع تر، در برداشتی که از سیاست و مداخلة 
تاریخ  طول  در  اگر  افتاده اند.  اتفاق  داشته  وجود  نیز  سیاسی 
مشارکت سیاسی تنها در فرم های خاص و از پیش تعیین شده ای 
مبارزات  و  انقالب ها  شورش ها،  جنگ ها،  در  حضور  همچون 
وضعیتی  به  رسیدن  برای  دموکراسی طلبانه   و  آزادی خواهانه 
و  مشارکت  امروز  می شد؛  قلمداد  آزادی  و  اقتصاد  در  مطلوب 
مبارزۀ سیاسی عرصه ای گسترده تر را در بر گرفته و موضوعات 
هویت های  جنسیت،  همچون  مسائلی  به  اتفاقاً  را  خود  اصلی 
قومی و سایر مسائل فرهنگی منتقل کرده است. )ملرز و دیگران، 
1388: 9-11( امروزه عرصة مشارکت سیاسی و همین طور هنر 
چنان گسترده شده که گه گاه این دو با یکدیگر هم پوشانی پیدا 

می کنند.
و  شکل گیری  میالدی،   1950 دهة  در  تلویزیون  پیدایش 
عالقه به موسیقی پاپ، رشد روزافزون اقتدار برد فرهنگ مردمی، 
سوی  به  جهت گیری  با  شنیداری  و  دیداری  فناوری  پیشرفت 
واقعیت مجازی، چند فرهنگی شدن بیان هنری و کمرنگ شدن 
تمایز میان فرهنگ مردمی و فرهنگ نخبگان، که خود بخشی 
از تغییرات جهانی و دنبالة سلطة فلسفة پست مدرن بود، عرصة 
کرد.  دگرگون  را  هنر  و  فرهنگ  عرصة  آن  تبع  به  و  سیاست 
جهان  محصول  مشارکت  مفهوم  از  خاص  شکل  این  اگرچه 
پست مدرن است، اما نوعی تغییر در مفاهیم کلی که دربارۀ رابطة 
بین هنر و زندگی و مرز بین این دو پرسش هایی را مطرح می کرد 

از اواخر قرن هجدهم پدیدار شده بود. 
تولیدات  نظام یافتة  شدت  به  فرم های  کالسیك  عصر  در 
فرهنگی که »هنرهای زیبا« خوانده می شدند به قواعدی کلی 
اشاره داشتند که مثاًل بیان می کرد چه موضوعی باید در هنر بیان 
شود، موضوعات »پست« و »واال« چه هستند، روشی که طی آن 
باید با ابژه     ها ، مضامین و مخاطبان برخورد شود کدام است و چه 
ترتیب  بدین  و  برانگیزد.  را  واکنش هایی  می باید چه  تصاویری 
پاسخ معین  بین هنر و زندگی یك  رابطة  برای پرسش دربارۀ 
وجود داشت به این معنا که هنر بازنمایی کنندۀ زندگی است. در 
و  پرسش گر  نگاه  هرگونه  منِع  با  هنر  کلی  قواعِد  واقع، 
از  را  اثر  مناقشه برانگیز به مرز ترسیم شده بین هنر و زندگی، 
موضوعی که در آن به نمایش گذاشته شده جدا می کردند. اما در 
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این  باب  در  دوباره  و هنرمندان  متفکرین  پایان سدۀ هجدهم، 
موضوع که چه چیزی هنر را هنر می سازد اندیشیدند و نظری  را 
نقد قرار دادند.  بود، مورد  از زندگی جدا کرده  را  که سابقًا هنر 
تکنیك هایی  و  رمانتی سیسم  رئالیسم،  مانند  نوینی  جنبش های 
مثل کالژ، با مورِد پرسش قرار دادن مرِز ایجاد شده بین هنر و 
نوزدهم و  تازه ای بخشیدند. در طوِل قرن  به آن جاِن  زندگی، 
بیستم، هنرمندان و نویسندگان به موضوعاتی برای خلق هنری 
توجه کردند که تا پیش از آن محدود و کم ارزش تلقی می شدند، 
موضوعاتی مثل جستجو برای علوفه توسط مردم عادی، فضای 
این   .... و  پاریس  بازارهای  متوسط،  طبقة  خانه های  داخلِی 
هنرمندان با ردِّ ایدۀ جدایی هنر و زندگی، بخش هایی از زندگی 
روزمره را به ترکیب بندی های خود وارد کردند؛ عناصری که با 
گنجانده شدن در هنر دگرگون شدند. ابژه ها، ژست ها و فرم های 
به  مختص  پیش تر  که  کردند  پیدا  را  جایگاهی  روزمره،  بیانی 
طی        ِ  بنابراین،  بود.  مذهبی  و  اسطوره ای  تاریخی،  موضوعات 
چیزی که به طور معمول »مدرنیته« خوانده می شود؛ ابژه ها و 
و  کردند  رسوخ  معنا  از  پیچیده ای  الیه های  به  روزمره  اعماِل 
آثار خود گردآوری، نظم بخشی و کشف و شهوِد  هنرمندان در 
دربارۀ تغییرات معنایی موضوعات و در نتیجه تغییر در مفاهیم 
این  طرح  با  که  فرایندی  گذاشتند.  نمایش  به  را  واال  و  پست 
پرسش که هنر چگونه به زندگی ربط پیدا می کند یا مهم تر از آن 
چطور از زندگی متفاوت می شود، گسترش یافت. و زیبایی شناسانی، 
با مرکز قرار دادن »تجربه« و »واکنش«، با این تشخیص که از 
این به بعد، هیچ قانون از پیش تعیین شده ای برای تمییز دادن 
ابژۀ هنری از تولیدات زندگی روزمره  وجود ندارد و هر تجربه باید 
کردند.  ظهور  شود،  ارزیابی  خود  تقلیل ناپذیر  تکین  شکل  در 

 )Tanke, 2011: 72-3(

اما کم رنگ شدِن مرز هنر با سایر حوزه ها در زمانة حاضر و 
پس از سال های جنگ سرد بود که شکل نوین خود را پیدا کرد. 
عصری که می توان آن را با عنوان کلی تر »مفهوم گرایی« در 
هنر مشخص کرد.  بزرگترین تغییری که مفهوم گرایی در هنر 
ایجاد کرده این است که بعد از مفهوم گرایی نمی توان هنر را در 
حتی  منفرد،  اشیائی  نمایش  و  تولید  عنوان  به  اول  وحلة 
حاضرآماده ها محسوب کرد. البته این امر بدان معنی نیست که 
هنر مفهومی یا پسا-مفهومی به نوعی »غیر مادی« شده است؛ 
بلکه به معنی ایجاد نوعی گشودگی یا تغییر در فضای ارائة هنر 
تولید  از  را  هنری  تولید  ثقل  مرکز  مفهومی  هنرمندان  است. 

اشیائی ثابت و منفرد به ارائة روابط جدیدی در فضا و زمان تغییر 
دادند. چنین روابطی می توانند به طور کامل فضایی باشند، یا این 
که روابطی منطقی و سیاسی باشند. می توانند روابطی بین اشیاء، 
متون و عکس هایی مستند باشند و یا شامل اجراها، رویدادها، 
فیلم ها، ویدئوهایی که همه در فضای چیدمان واحدی نشان داده 
می شوند. به عبارت دیگر، ویژگی هنر مفهومی »چیدمان« است: 
گرایشی که ما را از فضای نمایشی شامل اشیائی منفرد و گسسته 
به سوی فضای نمایش ُکل گرایی می برد که در آن روابط میان 
با چنین  )گرویس، 2014(.  قرار می گیرد  اثر هنری  بنیاد  اشیاء 
وصفی از هنر معاصر، هنر مشارکتی را می توان به نوعی چیدمان 
هنری تشبیه کرد که عرصة خود را تا وارد کردن مخاطب به 
عنوان بخشی از اثر هنری گسترده می کند و از آن جا که مد نظر 
این بحث نوعی اکتیویسم هنری در هنر مشارکتی است می توان 
این تفسیر را تعمیم داد و مضمامین سیاسی و اجتماعی را نیز 
بخشی از احضار عناصر برای برساخت چیدمانی کلی تر و بزرگتر 
خواند. بنابراین، در زمان حال، چه در هنر و چه در سیاست، نوعی 
به  تعیین شده  از پیش  و  افق های سنتی  از  تغییر  گستردگی و 
در  آن  از  پیش  که  گرفته  انجام  فضاهایی  اشغال  سمت 

تقسیم بندی های معمول به این حوزه ها متعلق نبودند.
گشودگی گسترۀ هنر و زندگی و کشیده شدن آن به عرصة 
سیاست منجر به ایجاد نوعی فعالیت هنری شده است که گاهی 
آن را »اکتیویسم هنری« می خوانند. پدیدۀ اکتیویسم هنری در 
عصر ما امری محوری است؛ چرا که پدیده ای نو و کاماًل متفاوت 
با پدیدۀ هنر سیاسی است که طی دهه های اخیر از آن سخن 
گفته می شد. هنر سیاسی هنری بود که به تبلیغ یا انتقاد از یك 
ایدئولوژی خاص می پرداخت و به نوعی مبلغ یك دیدگاه خاص 
سیاسی محسوب می شد. اما اکتیویست های هنری نمی خواهند 
تنها از نظام هنر یا وضعیت های سیاسی و اجتماعی  عمومی ای 
انتقاد کنند که  نظام موجود ذیل آن کار می کند، بلکه   می خواهند 
این وضعیت را به میانجِی هنر، نه بیش از اندازه درون نظام هنر، 
دهند.  تغییر  واقعیت،  خوِد  در  آن،  از  بیرون  همچنین  که 
اکتیویست های هنری تالش می کنند شرایط زند  گی در مناطِق 
در حال توسعة اقتصادی را تغییر دهند،  دغدغه های زیست محیطی 
را مطرح کنند،  پیش نهاد می کنند فرهنگ و آموزش در دسترس 
مردماِن کشورها و مناطق فقیر باشد، توجه همگان را به وضع 
عبارت  به  این ها.  نظایر  و  می کنند،  جلب  غیرقانونی  مهاجران 
وضعیت  فزایندۀ  اضمحالِل  به  هنری  اکتیویست های  دیگر، 
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وضعیت  می کوشند  و  می دهند  نشان  واکنش  مدرن  اجتماعی 
اجتماعی و سازمان های مردم نهادی را دگرگون کنند که به دالیل 
کنند.  ایفا  را  خود  نقش  نمی خواهند  یا  نمی توانند  متفاوت 
اکتیویست های هنری می خواهند مفید باشند، می خواهند جهان 
را تغییر دهند، می خواهند جهان را به جای بهتری تبدیل کنند؛ 
اما هم زمان، آن ها نمی خواهند از هنرمند بودن خود دست بردارند. 
حتا  و  سیاسی  نظری،  مسائل  که  است  نقطه ای  همان  این  و 
مسائل ناب عملی  از آن برمی خیزد. )گرویس، 2014( نمونه های 
ذکر شده در این مقاله هم اکتیویسم هنری و هم هنر مشارکتی 
را در خود جمع دارد و سعی دارد تا با توجه به چارچوب نظری 

طرح شده دربارۀ آن تحلیل دقیق تری ارائه کند.

چارچوب های نظری 
2. 1. دموکراتیزه شدن هنر

با  که  دانست  کسی  نخستین  را  بنیامین  والتر  بتوان  شاید 
تأکید بر امکان بازتولیدپذیری و تکثیر فنی اثر هنری در زمانة نو 
و به مدد پیشرفت های تکنولوژیك، آن را با دسترسی گسترده تر 
مخاطب با اثر هنری همبسته می داند و چنین امکانی را  مورد 

توجه قرار می دهد.8 او می نویسد: 
هنری، اثر تكنیكی بازتولید فرآوردۀ که شرایطی
تحتآندرآوردهمیشود،ممكناستموجودیتودوام
اثرهنریرادستنخوردهبرجایگذارد»ولیدرهمه
حالازحیثیتاینجاواکنوناثرهنریمیکاهد...تنها
یکچیزمسلماست:آنچه،اما،ازاینرهگذربهخطر
میافتد،اقتدارشیءاست.میتوانآنچهرادراینجااز
گفت: و کرد هاله9خالصه مفهوم ذیل میرود، دست
هنری اثر تكنیكی بازتولیدپذیری عصر در آنچه
میمیرد،هالة]اثرهنری[است.اینفرایندواجدسرشتی
هنر گسترۀ فراسوی به آن معنای است؛ دردنشانانه
چنین میتواند امر این کلی دارد.صورتبندی داللت
ازپیوستار بازتولیدشدهرا امر بازتولید، باشد:تكنیک
سنتمیگسالند.باافزودنبرشماربازتولیدهاکثرتی
انبوهراجانشینوقوعیّكةاثرمیکند.وبدینشیوهکه
بهبازتولیداجازۀروبهروییبامخاطباندروضعیتخاص
خودشانرامیدهد،امربازتولیدشدهرااکنونیمیسازد.
اینهردوفرایندبهایجادنوعیفروپاشیدرامرفراداده
خود که سنت یا فراداد فروپاشی نوعی 10میانجامد«

رویدیگرسكةبحرانمعاصروفرایندنوسازیبشریت
است«)بنیامین،22-21:1382(.

به زعم بنیامین آثار هنری بازتولید پذیر، به دلیل آن که هالة 
آئینی هنر را می شکنند و آن را به امری همگانی و در دسترس 
بدل می کنند، مسیری نو در هنر و زیبائی شناسی ایجاد می کنند 
که تا پیش از آن وجود نداشته است. بنیامین اگرچه در نیمة قرن 
بیستم و دربارۀ تأثیر عکس و سینما سخن می گوید، اما به جای 
بحث کردن دربارۀ هنر بودن یا نبودن آن ها، بر امکان تجربه ای 
انگشت می گذارد که به واسطة آن عکاسی و سینما کل سرشت 
و  آئینی  هالة  از  هنر  رها کردن  آن  و  را دگرگون کرده اند  هنر 
نمایشی است که از طریق تکین بودگی و محصور کردن تجربة 
مواجهه برای مخاطب به آن دست می یافت. با چنین تفسیری، 
به نظر می رسد می توان  نظریة بنیامین را به هنرهای مشارکتی 
دوران معاصر نیز تعمیم داد. اگرچه پیش از این، هنرهای اجرایی 
با خلق فضایی میانة هنرهای تجمسی و نمایشی و بیرون آوردن 
کار خود از گالری ها، موزه ها و تئاترها تا حدودی هالة اثر هنری 
را  برابر  مواجهة  نوعی  امکان  و  بودند  زدوده  مخاطب  برای  را 
امکان پذیر کرده بودند؛ هنرهای مشارکتی از این مرحله گامی 
فراتر نهاده و اساساً صحنه را طوری می چینند که جای هنرمند و 

مخاطب هر لحظه امکان جابجایی پیدا می کند. 
بنیامین می گوید زمانی که از یك صفحة عکاسی می توان 
تعداد زیادی عکس تکثیر کرد، پرسش از عکس اصلی بی معنا 
خواهد بود. »ولی در آن دم که کاربست معیار اصالت در مورد اثر 
هنری از میان رفت، کل کارکرد اجتماعی هنر نیز متحول شد.« 
مفاهیم  آن چه  گفت  می توان  ترتیب  همین  به   )26 )همان، 
ایجاد تغییر در  انجام داده اند،  »مشارکت« و »مداخله« در هنر 
گفته  از هنر سیاسی سخن  وقتی  اجتماعی هنر است.  کارکرد 
سیاسی  مسائل  دربارۀ  که  می شود  یاد  هنری  از  غالباً  می شود 
هنر  بودن  سیاسی  آن که  حال  می کند؛  رد  یا  تبلیغ  را  نظری 
مشارکتی از آن جهت معنادار است که »کارکردی نو« به هنر 
افزوده است و جایگاه های از پیش تعیین شده را تغییر داده است. 
به زعم بنیامین این تغییر در کارکرد اجتماعی هنر سبب می شود 
تا مفهومی نظیر »اصالت« جای خود را به »سیاست« بدهد. به 
این معنا که اگر تا پیش از این تکین بودگی خصلت هنر محسوب 
امری همگانی  به  امکان بدل شدن  اکنون مسئلة هنر  می شد، 

است که بیش از هر چیز می تواند سیاسی باشد.11
اگر بنیامین سینما را از آن رو نسبت به تئاتر پیشرو می داند 
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که مخاطب را هر لحظه در مقام ارزیاب و منتقدی می گذارد که 
برخالف صحنة نمایش این امکان را برای هنرمند فراهم نمی کند 
کند  تعدیل  تماشاچی  واکنش  مبنای  بر  را  خود  اجرای  تا 
)همان،33(؛ مخاطب در هنرهای مشارکتی این امکان را می یابد 
تا نه تنها وضعیت را ارزیابی و نقد کند، بلکه کل صحنه و ترتیب 

اجرا را بر پایة ارادۀ خود از نو بچیند. 

2. 2. پیوند هنر و سیاست
هنر و سیاست به مثابه قلمروهای مجزای تفکر و فعالیت 
انسانی می توانند دو واقعیت مجزا از هم تلقی شوند: سیاست اگر 
به منزلة شکل ویژه ای از اعمال قدرت و شیوۀ مشروعیت دادن 
به آن تعریف شود؛ یا هنر آن گاه که با رهایی از ضرورت های 
منطق بازنمایانه به ویژگی های زیبایی شناسانة صرف فرو کاسته 
می شود. اما پرسش این است که آیا شرایطی وجود دارد که این 
دو واقعیت مجزا بتوانند با هم ارتباط پیدا کنند؟ هنر و سیاست، 
هر دو می توانند به عنوان چیزهایی تلقی شوند که ویژگی شان 
ناشی از تعلیِق قواعد حاکم بر تجربة عادی است. از این منظر، نه 
هنر و نه سیاست لزوماً قرار نیست چیزی بیرون از تجربة روزمرۀ 
زندگی باشند؛ بلکه در شرایطی رخ می دهند که به شکلی خالقانه 
بشود از منطق معمول حاکم بر وضعیت های انسانی پیش تر رفت. 
را  نظرگاهی  چنین  که   فیلسوفی  است  مهم ترین  رانسیر  ژاك 
آن چه  است.  کرده  تئوریزه  سیاست  و  هنر  بین  ارتباط  دربارۀ 
فرایند  بر  تأکید  می کند،  بفرد  منحصر  را  او  نظریه پردازی 
این  و  دارد  وجود  سیاست  و  هنر  در  که  است  مختل کننده ای 
اختالل را به فرایند برابری بدل می کند. )نك: رانسیر، 1393: 1تا 

)Tanke, 2011: 71-81 15؛ همچنین
استتیك  هنر  می گوید.  سخن  استتیك  هنر  دربارۀ  رانسیر 
توانایِی آن را دارد تا در استتیِك سیاست تغییر ایجاد کند. به زعم 
رانسیر اعمال زیبایی شناسانه، اعمالی سیاسی هستند؛ به این دلیل 
که می توانند رقابت کنند، تأثیر بگذارند، یا چیزی را که دیده یا 
گفته می شود، تغییر بدهند. برای رانسیر، اعمال زیبایی شناسانه 
یکی از نخستین ابزارهای خلق »اختالف«12 هستند. اختالف در 
جایی ایجاد می شود که در آن  وضوح و آشکارگِی مفروِض تعمیم 
پیکرها، صداها و ظرفیت ها درهم  می شکند. هنِر  به  داده شده 
استتیك، الگوهای سنتِی معنابخشی به آن چیزی را که از طریق 
ردِّ  استتیك،  هنر  می کشد.  چالش  به  می شود،  درك  حواس 
نظریه ای است که معتقد است هرچیز فقط یك معنای دقیق و 

ابزارهایی است که به وسیلة آن  از  بنابراین، یکی  روشن دارد؛ 
مفهوم هر ابژه، هر پیکره یا سیاست می تواند مناقشه برانگیز شود.

امِر  توزیع  و  اشاعه  بر  گذاشتن  تأثیر  برای  هنر  توانایی 
محسوس، از رابطة پیچیده و دوپهلوی بین هنر و زندگی در قلب 
اشاره می کند که  رژیم استتیك، نشأت می گیرد. رانسیر مکراراً 
حتی فرم های بسیار انتزاعی هنر بر توزیِع گسترده تر امِر محسوس 
اثرگذار هستند و با این که بر تفاسیر ساده تأکید دارند، نظری را 
که معتقد است چیزی که به آگاهی ما می رسد، می تواند فقط یك 
معنای واحد داشته باشد؛ مورد نقد قرار می دهند. هنر استتیك، 
محسوس  امِر  توزیِع  در  شده  گردآوری  مواد  و  وسایل  از  هم 
روزمره تشکیل شده و هم به خاطر فرم خود، از مواد روزمره مجزا 
است و به عنوان فرم متفاوتی از آن شناخته می شود. بنابراین، 
ایده ای را پیش می برد که بر طبق آن چیزی هنر به  استتیك 
روزمره  کارهای  و  محصوالت  جزو  پیش تر  که  می آید  شمار 
محسوب می شده، و طی یك روش مهم از آن متمایز شده است 
معنای  که  است  هنری  استتیك،  هنر   .)Tanke, 2011: 73(

اختصاص داده شده به نقش ها، اعمال و ظرفیت ها را زیر سؤال 
می برد؛ به این دلیل که فراینِد معنابخشی را مورد پرسش قرار 

می دهد.
فرم های  برای  حتی  امر  این  که  می کند  ادعا  رانسیر 
برای  نمونه هایی  عنوان  به  مدرنیسم  که  درخودمانده ای13
صادق  نیز  دارد  اشاره  آن ها  به  خود  مفروِض  هنرِی  خودآئینی 
از سایر وجهه های  است که هنر هرگز  این  بر  نظر وی  است. 
تعریف  را  هنر  در  هویتی  استتیك،  است.  نبوده   منفك  زندگی 
می کند که قدرتش در تفاوت از روزمرگی است نه در تطبیق با 
آن. تأکید هنر بر سایر روش های زندگی است و بنابراین نوعی 
سیستِم  داخل  در  مستقیم  قرارگیری  که  دارد  سیاسی  انرژی 
معنابخشی را رد می کند. این بدین معنا نیست که هنر ذاتاً پیش رو 
سیاسی  فضای  در  مردود  ارزش های  برای  پناهگاهی  یا  است 
تا رستگارِی سیاسِی ممکن  بلکه، هنرها کمك می کنند  است. 
می کنند،  دوباره سازی  را  نمایش  فضای  آن ها  شود:  طرح ریزی 
با  مبارزه  به  و  می سازند  نو  از  را  مسائل  عرضة  چارچوب های 
هنری،  اعمال  می پردازند.  نقش ها  و  صداها  ظرفیت ها،  تقسیم 
چیزهایی را که می توان گفته یا دیده شود؛ به تعداد برآورِد ضمنِی 
افراِد جوامع، بازتعریف می کنند. اگر استتیك یك بعد سیاسی دارد 
به این دلیل است که هنر ابعاد زیبایی شناسانة سیاست را اداره 
می کند. صحبت از استتیك در سیاست بیان این ایده است که 
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سیاست پیش از هرچیز جدال بر سر این موضوع است که چه 
کسی و چه چیزی می تواند دیده یا شنیده شود. رانسیر می گوید: 
»سیاست در وهلة نخست، مبارزه بر سر صحنه های مشترك و 
این صحنه ها  روی  که  است  آن هایی  وضعیت  و  وجود  سر  بر 
حاضر می شوند« )Rancière, 1999, 26-7(. هنر استتیك یك 
بُعِد سیاسی دارد، تا آن جا که هم در تولیدات و هم در دریافت های 
فردی و گروهِی خود، جای گاه اجتماعی را متحول می کند. تجربة 
اجازه  و  می کند  تفکیك  خودش  از  را  محسوس  امِر  استتیك، 
می دهد تا معانی، ذهنیت ها و جهت های مختلفی در آن ریشه 
با  بیگانگی  ارائة  و  کشیدن  کنار  لحظة  استتیك  هنر  بگیرد. 
خویشتن و ناسازگاری با هویت باسمه اِی ارائه شده توسط نظم 
یادآوری می کند که  را  امر  این  استتیك  بنابراین  است.  پلیسی 
چیزی که به فهم ما عرضه می شود، نمی تواند به یك مفهوم یا 
هدف خاص تقلیل پیدا کند. به همین دلیل است که هنر معاصر 
نیازی ندارد تا ضمن ارائة موضوعات و مضامین سیاسی مستقیمًا 
و صریحاً سیاسی باشد. چرا که هنر استتیك، پیش تر سیاست های 

خودش را شامل می شود.
بنیامین امکان بازتولیدپذیری فنی اثر هنری را امکانی برای 
از  ناشی  آئینی  هالة  شکستن  همگانی،  دسترسی  امکان  ایجاد 
آن  شدن  سیاسی  نتیجه  در  و  هنری  اثر  بودن  بفرد  منحصر 
سیاسی  را  هنر  رو  آن  از  دیگر  منظری  از  اما  رانسیر  می داند. 
شده،  تعیین  پیش  از  نظم  در  شکاف  ایجاد  با  هنر  که  می داند 
امکانی فراهم می کند تا چیزهایی دیده شوند که تا پیش از آن 
نامرئی بودند، یا صداهایی شنیده شوند که قباًل شنیده نمی شدند. 
از این رو با جایگاه بدیهیِ مفروض اعطا شده پدیده ها توسط نظم 
پلیسی مبارزه می کند. از دیدگاه رانسیر این جا است که هنر به 
معنای حقیقی دموکراتیك و سیاسی می شود. در ادامه با یاری 
گرفتن از این نظریات نشان خواهیم داد که در دو نمونة اکتیویسم 
هنری مشارکتی اواًل چطور نشانه هایی برای ارتباط این فعالیت ها 
با هنر یافت می شود و ثانیاً این هنرها چطور امکان سیاسی شدن 

و مشارکت دموکراتیك را فراهم می کنند.

مداخلة  و  مشارکت  اشکال  موردی:  نمونه های 
سیاسی در هنر معاصر

3. 1. هنر مشـارکتی در فرم اعتراضات سیاسـی، جنبش 
انسان ایستاده

از زمانی  که ارائه آثار هنری از انحصار گالری ها و موزه ها 

خارج شد و هنرمندان به ویژه اجراگران، در مکان های عمومی 
هم  به ارائة اثر پرداختند مرز فعالیت اجتماعی-سیاسی و هنر 
مخدوش شد. شیوه های متفاوت اعتراض مدنی گه گاه به قدری 
خالقانه و به لحاظ فرم جالب توجه بود که از منظر زیبایی شناختی 

هم قابل تحلیل بودند.
اعتراضات سیاسی ترکیه در سال 2013 /1392 کنش  در 
نقطة  ازمیر  ساکن  ترك  هنرمند  گوندوز«14  »اِردم  صلح طلبانه 
عطف هنرمندانة این حوادث به شمار می رود. اکنون نه تنها در 
نماد  به عنوان  هنرمند  این  از  جهان  سرتاسر  در  بلکه  ترکیه 
اعتراض بدون خشونت یاد می شود و تصویرش با پیراهن سفید 
و  فروبرده  درجیب  را  دست ها  حالی که  در  خاکستری  شلوار  و 
کوله پشتی اش جلوی پایش قرار دارد در تاریخ مبارزات صلح طلبانه 
اجتماعی و  این مسائل  از  تا پیش  ثبت شده  است. )تصویر 1( 
سیاسی در کار گوندوز بازتاب خاصی نداشت؛ اما پس از این که 
تظاهرات اعتراضی مردم از طرف حکومت ترکیه ممنوع اعالم 
با کوله پشتی اش خود را به میدان تقسیم رساند و رو به  شد، 
در  سراسر شب  یعنی  ساعت،  مدت هشت  به  آتاتورك  تصویر 
و  بدن  بازرسی  به  پلیس  که  زمانی   حتی  و  ایستاد.  سکوت 
کوله پشتی اش پرداخت حرکت نکرد. )هر سال روز دهم نوامبر 
ساعت 9 و پنج دقیقه صبح مردم ترکیه در سراسر کشور به  مدت 
یك دقیقه دست از کار می کشند و برای ادای احترام به آتاتورك 
در حالت سکوت می ایستند.( بتدریج معترضان دیگر هم به او 
پیوستند و به این ترتیب جنبش »انسان ایستاده« شکل گرفت. 
در حدود ساعت دو نیمه شب پلیس اقدام به پراکندن معترضان 
کرد و کسانی بازداشت شدند، این جنبش بسرعت به شهرهای 
دیگر ترکیه سرایت کرد و در همة شهرها معترضان در سکوت 
تجمع کردند. تصاویری که از شهرهای مختلف ترکیه مخابره 
این  بودن  هنری  اثر  یا  اجتماعی  کنش  سر  بر  قضاوت  شد 
اعتراض ها را دشوار می کرد. )تصویر 2 ( با باال گرفتن این جنبش 
تقسیم،  میدان  تخلیه  دستور  ضمن  اردوغان  وزیر  نخست 
معترضان را »چپاول گر« نامید. پس از این سخنرانی، که خشم 
معترضان را برانگیخت، صفت »چاپولینگ«15 که گرته برداری 
به  بود  داده  نسبت  معترضان  به  اردوغان  که  است  ناسزایی  از 
کلیدواژه ای برای تظاهرکنندگان صلح طلب میدان تقسیم تبدیل 
شد. در واقع جوانان به طعنه خود را چپاولگر )چاپول به ترکی( 
نامیدند و با افزودن پسوند انگلیسی به آن لغت جدید چاپولینگ 
را برای ابراز همبستگی عمومی خود در اعتراضات ضدحکومتی 
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ابداع کردند. به  مدد شبکه های اجتماعی -که در سال های اخیر 
لغت  این  شده-  تبدیل  خاورمیانه  اعتراضات  ابزار  مهم ترین  به 
حتی  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  اینترنت  در  گسترده  بطور 
آن  از  تقسیم  میدان  حوادث  پوشش  در  بین الملی  رسانه های 
»من  می گوید:  خود  اجرای  درباره  گوندوز  خود  کردند.  استفاده 
برای همبستگی با مردم این پرفورمنس را اجرا کردم. برای بیان 
اعتراض نسبت به حکومت که نمی خواهد صدای معترضان را 
این پرفورمنس  ایده  بشنود.« عالوه بر دستاوردهای اجتماعی، 
و  اوارد«16  مدیا  هاندرد  »ام  بشری  حقوق  جایزه  گوندوز  برای 
شهرت جهانی به  ارمغان آورد.  این کنش به الگویی الهام بخش 
در  بار  هر  تظاهرکنندگان  شد،  تبدیل  ترك  معترضان  برای 
همة  یك بار  می افزودند؛  آن  به   جدید  شکلی  تجمع هایشان 
تظاهرکنندگان در سکوت و درحالت ایستاده به مطالعه پرداختند، 
روز دیگر دست های یکدیگر را گرفتند و ایستادند، )تصویر 3( بار 
دیگر مادران جوانان در حمایت از فرزنداِن ایستاده خود دورتادور 
آن ها حلقه زدند و هر بار با تکرار تجمع ها تصویر و نام جنبش 
انسان ایستاده و اردم گوندوز به عنوان هنرمندی که با اجرای خود 
اعتراض مردم یك کشور را به سوی کنش مدنی ضدخشونت 
هدایت کرد در رسانه های سرتاسر جهان تکثیر شد. )نك: وثوقی، 

)Gianluca, 2013; David Josek: 2013 1392: 14-15؛

3. 2. هنـر مشـارکتی در فـرم فعالیت هـای اجتماعی و 
مدنی، دهکدة هنرها و علوم انسانی

در  هنری  سازمان  یك  انسانی  علوم  و  هنرها  دهکدۀ 
فیالدلفیای شمالی است. این سازمان توسط یك مهاجر و هنرمند 
مدرسة  استاد  خود  که  شد  تأسیس  یه«17  »لیلی  نام  به  چینی 
هنرهای زیبای فیالدلفیا است. تعداد زیادی از زمین های شهری 
و ساختمان های خالی با نقاشی دیواری، موزائیك و باغکاری نو 
برجسته  روزنامه ها  از  زیادی  تعداد  توسط  سازمان  این  شده اند. 
شده، چرا که برنامه هایی مبتنی بر توسعة روابط محلی، هنرهای 
جامعة  و  می کند  ارائه  را  این ها  مانند  و  جشنواره ها  خالقه، 
فیالدلفیای شمالی را از نو بازسازی کرده  است.  فقر، نژادپرستی، 
به حاشیه راندن های سیستماتیك و نادیده گرفتن سیاه پوستان در 
ایاالت متحد، منجر به وضعیتی شده که می توان آن  را  نوعی 
گتو18ی درون شهری خواند. برنامه های این سازمان نشان دادند 
که چطور هنر می تواند با مداخلة جوانان و خانواده ها  این گتو را 
آثار  بازگرداند.  شهری  متروك  مناظر  به  را  زندگی  و  شکست 

از  بیش  چیزی  شده  انجام  سازمان  این  توسط  که  هنری 
موزائیك های خیره کننده ای هستند که توسط ساکنین هر روزه 
مشاهده می شوند. این پروژه در دهة هشتاد میالدی و به عنوان 
کردن  پاك  و  دیواری  نقاشی  چند  انجام  برای  ساده  کوششی 
زباله ها از زمین های متروك آغاز شده بود به برنامه ای ارتقاء پیدا 
کرد که هنر، موسیقی و رقص را به جوانان و سالمندان آموزش 
می دهد؛ مناظر بد و ناهنجار به خانه های جدیدی بدل می کند و 
توسط  را  درختکاری  فیالدلفیا  پارك  جنگل های  احیای  برای 
هزاران نفر برنامه ریزی و انجام می دهد و مردان و زنان محله را 
گردهم می آورد تا وابستگی شان به مواد مخدر را کنار بگذارند. 

)تصاویر 4 و 5( 
در سال 1986 لیلی یه، هنرمندی چینی تبار و استاد هنر، به 
این محله آمد تا یك نقاشی خالقانه روی دیوار بیرونی استودیوی 
رقص آرتور هال بکشد. او با کمك هزینة اندکی که از شورای 
هنر پنیسیلوانیا دریافت کرده بود، از کودکان و بزرگساالن کمك 
گرفت تا زمینی متروك را به یك پارك بدل کنند. پارکی که چند 
درخت های  از  بیشه ای  بود:  آن  امضای  مشخص  عالمت 
موزائیکی، دیواری کوتاه از خشت های حلزونی و نیمکت هایی که 
همچون نیمکت های متقابل چرخ و فلك ها می درخشیدند. هنر 
با  بود،  طبیعی  عناصر  از  ملهم  و  متهورانه  درخشان،  یه  لیلی 
جهان  چهارگوشة  فولکلور  هنر  و  او  تخیل  از  که  فیگورهایی 
اوضاع  به  بخشی  بهبود  هنرمند،  این  قصد  ابتدا  در  می آمدند. 
اجتماعی شهر نبود؛ بلکه تنها انجام پروژه های هنری خود را با 
مشارکت مردم محلی مد نظر داشت. اما در حین کار، ابتدا توجه 
کرد،  جلب  خود  به  را  بزرگساالن  سپس  و  کودکان  کمك  و 
کسانی که ممکن بود بیکار یا گرفتار اعتیاد به مواد مخدر باشند. 
فعالیت  انجام  طریق  از  محلی  اجتماعات  تشکیل  با  رفته  رفته 
نیازهای عمدۀ  از  برخی دیگر  تا  فراهم شد  امکان  این  هنری، 
اجتماعی همچون نیاز به مواد غذایی، مسکن و تشکیل گروه های 
کرسی  یه  لیلی  نهایت،  در  شود.  شناخته  اعتیاد  ترك  ناشناس 
استادی خود در دانشگاه فیالدلفیا را وانهاد تا به این گرایش جدید 
که در فیالدلفیای شمالی رو به رشد بود بپردازد. همسایگان او را 
به عنوان عضوی از خود پذیرفتند و متحدان قدرتمندش از جمله 
حمایت  را  او  رنگارنگ  فستیوال های  و  اجتماعات  از  شهردار 

کردند.
دهکدۀ هنرها و علوم انسانی یك نمونة مثال زدنی از سازمان 
مداخلة  بر  مبتنی  را  درازمدتی  آثار  که  است  اجتماعی  هنری 
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تصویر 1. اِردم گوندوز به تصویر 
آتاتورك می نگرد، مردم نیز به او ملحق 
شده اند، میدان تقسیم، استانبول، ترکیه. 
.swencba//:ptth :منبع تصویر

/lanotianretnI/moc.og
-ecilop-srotsetorp/sotohp
/29918391-lubnatsi-hsalc

58882491-egami

تصویر 2. روزهای بعد مردم به تقلید از 
کار گوندوز به جنبش انسان ایستاده 

می پیوندند. پارك کوغلو، آنکارا، ترکیه. 
.www//:ptth :منبع تصویر
/swen/moc.udniheht
/dlrow/lanotianretni
-mp-ytuped-hsikrut

-nam-gnidnats-sevorppa
.2060384elctira/tsetorp

ece

تصویر 3. جنبش انسان ایستاده اشکال 
نویی می یابد و توسط مردم تکثیر 

می شود. میدان تقسیم، استانبول، ترکیه. 
.ipelttaes.golb//:ptth :منبع تصویر
/62/60/3102/lortapkoob/moc

-eht-gntisetorp-elihw-gnidaer

/bulc-koob-erauqs-miskat
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تصویر4. مشارکت جوانان محلی در 
پروژه های دهکدۀ هنرها و علوم انسانی، 

فیالدلفیا، ایاالت متحد امریکا. منبع 
تصویر: 

http://publicworkshop.us/
blog/2012/10/11/a-tinyw-
pa-update-hey-alex-can-
we-start-a-neighborhood-
repair-and-design-shopra-
heem-tyree/

تصاویر 6 و 7. نمونه های از طراحی و 
ساخت فضای شهری و مشارکت مردم 

در ایجاد آن در دهکدۀ هنرها و علوم 
انسانی، فیالدلفیا، ایالت متحد امریکا. 

منابع تصاویر به ترتیب: 
http://libweb1.lib.buffalo.
edu/bruner/year/2001/
village/photos/photo1-2.
jpg و
http://phillyecocity.com/
act-philly/green-initiatives/
the-beginning-of-an-earth-
ship-structure/
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شهری در هنر پدید آورده است. همچنین این سازمان به دلیل 
کارهایی که در زمینة برابری اجتماعی انجام داد مورد ستایش 
قرار گرفته است؛ چیزی که در آغاز راه انتظار آن نمی رفت و تنها 
کاوش  و  طراحی  در  کودکان  و  هنرمندان  از  متشکل  حلقه ای 
زمین های متروك به نظر می رسید. اما از طریق فعالیت های آنان 
در دهکده، محالت از فضاهای داخلی رو به زوال به کوشش در 
پروژه ای مشارکتی متکی بر عزم شخصی خود بدل شدند. این 
مشکالت اجتماعی، به شکل جانبی و پس از ارتباط مردم محلی 

با محیط و بیان خود به اشکال مختلف دیده شدند. 
دهکدۀ هنرها و علوم انسانی، پس از بیش از دو دهه فعالیت، 
از 12 پارك هنری و باغ مجسمه تشکیل شده، در تغییر 260 
بلوك منطقه تأثیرگذار بوده که شامل تغییرات زیست محیطی، 
دربارۀ  توجه  جالب  نکتة  است.  شده  فضا  سیاسی  و  اجتماعی 
هنرهای  برای  نمونه ای  به  که  انسانی  علوم  و  هنرها  دهکدۀ 
در  مداخلة شهروندان  فرایند  که  است  این  بدل شده  اجتماعی 
حجمی گسترده، با استفاده از ابزارها و مواد و روش های هنری و 

ضمن تغییر مادی محالت رخ داده است. 
)Scherg, 2005؛ همچنین Davis, 2009 :نک(

تحلیل نمونه ها
دسترسی  و  هنری  اثر  بازتولیدپذیری  امکان  دربارۀ  آن چه 
مخاطبان بیشتری به آن در نظریات والتر بنیامین گفته شد؛ بیش 
از هرچیز در جنبش انسان ایستاده قابل مشاهده است. همان طور 
که پیش تر نیز اشاره شد، یکی از ویژگی های هنر معاصر استفاده 
و  اینترنت  است. همه گیر شدن  رسانه  تکنولوژیك  ابزارهای  از 
بخصوص تأثیرات آن در جنبش های مدنی سال های اخیر نشان 
اتفاق  مهم ترین  به  را  خود  توانسته   چگونه  رسانه  این  که  داد 
تکنولوژیکی جهان معاصر بدل کند. گفته شد که بنیامین معتقد 
است امکان بازتولیدپذیری فنی اثر هنری، جهان هنر را از بند 
وابستگی طفیلی اش به آئین رهانیده است. آن چه فرم مشارکتی 
را در جنبش انسان ایستاده برساخت و احتمااًل وسعت آن حتی 
توسط هنرمند طراح نیز پیش بینی نمی شد؛ تا حد زیادی به همین 
عکس های  اینترنتی  انتشار  بود.  وابسته  بازتولیدپذیری  امکان 
هنرمند ترك در شبکه های اجتماعی حرکت او را وسعت بخشید 
و به عملی تأثیرگذار در عرصة اجتماعی- سیاسی بدل کرد. با 
امداد از مفاهیمی که بنیامین دربارۀ خاصیت بازتولیدپذیری اثر 
هنری و تکثیر آن طرح نمود؛ می توان چنین گفت که جنبش 

تنها  نه  انواع هنرهای معاصر که  تمام  البته  ایستاده -و  انسان 
امکان مشاهده، بلکه امکان مشارکت و مداخله را با رسانه ممکن 
یا تسهیل می کنند- گامی را در »ماهیت« هنر پیش برده اند، به 
این معنا کارکردهای اجتماعی آن را ارتقاء بخشیده اند. همچنین 
فعالیت هنرمند ترك سبب شد تا عدۀ زیادی از مردم آن را الگوی 
کنش های اجتماعی خود قرار داده و عالوه بر ساختن چیدمانی 
بیفزایند.  آن  به  را  دیگری  فرم های  بعدی  مراحل  در  جمعی، 
ممکن است این پرسش مطرح شود که می توان به چنین حرکتی 
به عنوان یك جنبش اجتماعی سیاسی صلح طلبانه نگریست، اما 
اطالق نام »هنر« به چنین کاری دقیق نیست و سبب خواهد شد 
تا بتوانیم هر حرکت نوآورانه ای را در هر حوزه و عرصه ای به 
سایر  با  ترك  هنرمند  کار  تفاوت  اما  بزنیم.  پیوند  هنر  گسترۀ 
حرکت  خواندن  هنر  برای  آیا  چیست؟  اجتماعی  فعالیت های 
هنرمند ترك در جنبش انسان ایستاده می توان دلیل جز هنرمند 
بودن خود او ذکر کرد؟ نخست باید توجه داشت که هنرمند بودن 
گوندوز، خود به تنهایی می تواند با توجه به نظریه های نهادی هنر 
دلیلی بر هنری خوانده شدن کارش باشد و البته این همه توجه 
موضوع  به  این کنش شده  به  عمومی  محافل  در  که  بحث  و 
این مسئله،  از  فراتر  اما  است.  نبوده  بی ارتباط  او  بودن  هنرمند 
انتخاب »اجراگری« برای رساندن پیامی اجتماعی، ایستادن در 
سکوت و نگاه خیره به تصویر آتاتورك به عنوان بنیان گذار ترکیة 
مدرن ـ با توجه به نگرانی هایی که در آن زمان نسبت به برخی 
رفتارهای سنتی رهبران جامعة ترکیه وجود داشت- ، حتی ژست 
ایستادن او در کنار کوله پشتی اش آن چنان به لحاظ فرمی متمایز 
بوده که توجه دیگران را به خود جلب کرد. بدون آن که حتی 
جمله ای گفته شود، یا یك خط نوشته شود؛ پیامی به انبوهی از 
مردم منتقل شده و آن ها را به سمت میدان تقسیم کشاند. جنبش 
انسان ایستاده مثال دقیقی برای فرمی از هنر است که به عنوان 
اکتیویسم هنری پیش تر دربارۀ آن سخن گفتیم. فرم اجراگری 
هنرمند ترك را به راحتی می توان اثری هنری نامید، اثری که با 
گشودگِی فرمی، امکان مشارکت دموکراتیك را برای مردم عادی 
فراهم کرد و حتا چنان نسبت به این مشارکت گشوده بود که به 
بیان  در  دیگری  مشابه  فرم های  ابداع  برای  مردم  مداخلة 

اعتراضات سیاسی رسید. 
جنبش انسان ایستاده را به همین ترتیب و با الهام از آن چه 
رانسیر شکاف امر محسوس از خودش می خواند نیز تفسیر کرد. 
اگر چه نگاه کردن، ایستادن، گذاشتن یك کوله پشتی کنار پا، 
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هر  در  هرکس  که  می شوند  محسوب  روزمره  اموری  همگی 
لحظه ای از زندگی خود ممکن است آن را انجام دهد، اما زمان، 
مکان، جایگاه اجتماعی هنرمند، رسانه و مضمون کار، مجموعًا 
ویژگی هایی برای آن ایجاد می کنند که این کار را به حوزه ای 
دیگر یعنی هنر استتیك منتقل می کند. هنری که امکانی فراهم 
می کند تا چیزهایی دیده شوند که پیش تر نامرئی بودند و نه تنها 
خود این اثر را خلق می کند بلکه به شکل دموکراتیکی امکان 
فراهم می کند که ظاهر شدنشان توسط  را  دیده شدن مردمی 
نظم پلیسی ممنوع شده بود. به تعبیر رانسیر کار هنر چیدن نظام 
به  می تواند  اگرچه  که  چیزی  است؛  محسوسات  برای  جدید 
چیزی  آن  بازنمایی کنندۀ  لزوماً  اما  باشد  داشته  ارتباط  واقعیت 
نیست که در جهان واقع رخ می دهد، بلکه خود خلق واقعیتی نو 

است. 
همین ایدۀ رانسیر را به نحوی دیگر می توان به آن چه به 
عنوان کار هنری در دهکدۀ هنرها و علوم انسانی فیالدفیا رخ 
می دهد تعمیم داد. در مقایسة نمونة اخیر با جنبش انسان ایستاده، 
حتی با نوعی اجراگرِی هنرِی آنی و دگرگون کننده و پیش بینی 
نشده هم مواجه نیستیم؛ بلکه به عوض، کار هنری اجتماعی و 
مشارکتی در قالب یك سازمان یا نهاد که خود توسط ساختار 
کلی دولت پذیرفته شده، انجام گرفته است. به نظر می رسد که 
اگر استقرار این نهاد را درون ساختار دولت و بخشی از آن در نظر 
بگیریم، نتوان با نظریه هایی همچون هنر استتیك رانسیر آن را 
ایجاد نوعی شکاف در نظم محسوسات خواند و دقیق تر آن باشد 
تا این کار را استفاده از بخشی از امکانات دموکراتیك وضعیت 
این  آن چه  و  باشد،  چنین  اگر  حتی  اما  خواند.  سیاسی  موجود 
دهکده و طراح آن امروز انجام می دهد بخشی از ساختار پذیرفته 
در نظم سیاسی کشور امریکا باشد، با رویکردی ایجابی تر می توان 
آن را نوعی تحمیل مشارکت و مداخلة مردم در فرایندی )نظم از 
پیش بینی  منظور  این  برای  که  دولت( خواند  تعیین شدۀ  پیش 
نشده بود و از این منظر دهکده را می توان خالق نظم دیگری در 
کلیت مستحکم وضعیتی دانست که حاشیه نشینان و فرودستان 
را در برنامه های کلی خود نادیده می گرفت، اما با ایجاد نهادی 
امکان  و  افراد در خود  این  پذیرش  به  همچون دهکده مجبور 
ایجاد مداخله برای آنان شده است. فعالیت دهکدۀ هنرها و علوم 
انسانی فیالدلفیا، آشکارا، با قرار گرفتن میان مردم محلی، دستور 
کار قرار دادن نوعی اکتیویسم هنری و هنر مشارکتی، نوعی از 
هنر را خلق کرده که نخبه گرایی تولید و دریافت اثر هنری را 

ویران می کند. پارادایم مدرنیسم مشخص می کرد که چه کسی 
– چه در مقام تولید کننده و چه در مقام مصرف کننده- می تواند 

به اثر هنری دسترسی داشته باشد، و این امکان تنها برای افراد 
ثروتمند، تحصیل کرده و طبقات خاصی از اجتماع ممکن بود. اما 
امروزه می توان دسترسی به هنر را کلید مشارکت خودبنیاد افراد 
در جامعة دموکراتیك شمرد. هنر مشارکتی انجام شده در این 
و  فرایندها  روش ها،  محتوا،  به  را  سیاسی  هنر  عمل  دهکده، 
نهادهایی بدل می کنند که هنر را تعریف و خلق می کنند. اعمال 
سلب  و  حاشیه ای  گروه های  به سمت  اینجا  در  مشارکتی  هنر 
امیتاز شده گرایش دارند و روش های خالقانه ای را برای گشایش 
در امکانات سیاسی ایجاد کرده است و همان طور که گفته شد، از 
این جهت می توان فعالیت اجتماعی انجام گرفته در این دهکده 
را »هنری« خواند که این کار را از طریق ابزارها و روش های 
کاماًل هنری انجام می دهد.  از دیگر سو، با الهام از نظریة بنیامین 
می توان چنین گفت که کاری که در دهکده انجام می شود، نوعی 
امکان بازتولید اثر هنری را توسط افراد جامعه امکان پذیر می کند. 
بدین معنا که نه تنها برای تولید اثر هنری با هالة »هنرمند« یا 
»اثری ممتاز« که توسط استعدادی درخشان تولید شده و تنها در 
موزه یا گالری امکان تماشا یا دسترسی به آن وجود دارد مواجه 
توسط  کردن  بازتولید  فرایند  خود  این،  از  فراتر  بلکه  نیستیم؛ 
جمعی از هنرمند-مخاطبان انجام می گیرد و با جزئی ترین امور 
زندگی آنان می آمیزد.  تغییر در کارکرد اجتماعی هنر و جایگزین 
بخش  در  که  »مشارکت«،  توسط  »اصالت«  مفهوم  کردن 
چارچوب نظری از آن سخن رفت، بیش از هرچیز در کاری دیده 

می شود که در دهکده انجام گرفته است. 

نتیجه گیری
اکتیویسم  نوع  دو  از  شده  دیده  نمونه های  بررسی  ضمن 
هنری و تحلیل هریك از آن ها با توجه به چارچوب های نظری 
طرح شده، می توان به جمع بندی این پرسش پرداخت که اگر به 
هنر  ادعای  آن گاه  باشیم،  هنر  و  بین سیاست  ای  رابطه  دنبال 
جدید مشارکتی و تعاملی، مبتنی بر دموکراتیك بودن، تا چه حد 
می تواند ادعای دقیقی باشد؟ دیدیم که هنرهای مشارکتی - و با 
بیانی دقیق تر در نمونه هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار 
با  معاصر(  هنر  از  بخشی  عنوان  )به  هنری  اکتیویسم  گرفت: 
و  مداخله  ایدۀ  مبنای  بر  را  خود  کلیت  مشارکتی-،  رویکرد 
مشارکت بنا کرده اند؛ به این معنا که مشارکت نه فرعی بر اثری 
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که تولید کرده اند، بلکه مبنای ساخته شدن خود اثر بوده است و 
این امکان نه با ساز و کارهای سلسله مراتبی که به شکل افقی 
برای تمام مخاطبان فراهم بوده است. چنان که در مورد جنبش 
اعتراضی  فرم  هنرمند  که  ساعتی  هشت  در  تنها  نه  ایستاده 
همراهی  با  می کرد  اجرا  را  آتاتورك  تصویر  مقابل  در  ایستادن 
جمعیت و مردم عادی مواجه بود؛ بلکه بعدتر با الهام از این اجرا، 
فرم های نویی توسط مردم عادی ابداع و در مکان های دیگر اجرا 
شد. در نمونة دهکده نیز، هنرمند با ایدۀ خود فضایی برای تمام 
اهالی فراهم آورد تا نه تنها در شکلی برابر به تولید اثر هنری و 
بیان خود بپردازند، که در گامی فراتر مردم توانستند بسیاری از 
مسائل ناشی از نابرابری های اجتماعی را از طریق هنر رفع کنند. 
و  دموکراتیك  هنری  ایجاد  از  نمونه هایی  موارد  این  دوی  هر 
همگانی هستند که بر خالف سایر هنرها امکان مشارکِت پیوسته 
از هنرهای معاصر ممکن می کند.  را در گونه هایی  به زندگی 
بعالوه جنس آن ها از نوع هنرهای عمومی )مجسمه های شهری 
و ...( یا خیابانی )گرافیتی و ... ( نیست؛ به این دلیل که نوعی 
راه می دهد.  به خود  را  صحنه همگانی می سازند که هرکسی 
عموماً این نقد دربارۀ هنرهای مشارکتی بیان می شود که اگرچه 
در سطح مخاطب با هنری دموکراتیك روبرو هستیم، اما از دیگر 
سو نفس ساختار سلسله مراتبی هنر و جایگاه ارزشی که نهادهای 
هنری برای شخص هنرمند )به شکلی نابرابر و با حذف بسیاری 
دیگر( قائل می شوند اساساً غیر دموکراتیك است. در حالی که در 
عنوان  به  اجراگران  و  هنرمندان  با  شده  طرح  نمونة  دو  هر 
ایده پردازان اولیة اثر مواجه بودیم؛ دیدیم که هیچ کدام از این دو، 
نهادهای  میان  یا  بازار  در  خاص  جایگاه  با  مشهور  هنرمندان 
و  بزرگ  کارهای  کرد  طرح  را  آنان  نام  آن چه  نبودند.  هنری 
تأثیر  گفت  می شود  که  چنان  بود،  آنان  مشارکتی  اثربخش 
سیاسی-اجتماعی این آثار آن چنان بزرگ بوده که به نوعی نام 
بعدی  درجات  در  و  رانده  پس  به  را  اولیه  ایده پرداز  و  هنرمند 
اولویت قرار داده است.  هرچند به نظر می رسد از دو نمونة طرح 
شده نمی توان این نتیجة کلی را به تمام فرم های هنر مشارکتی 
تعمیم داد که لزوماً همة آن ها برای مخاطبان و هنرمندان شرایط 
از  بسیاری  که  ساده  دلیل  این  به  می کنند؛  ایجاد  را  برابری 
توسط  باال،  بسیار  هزینه های  با  مشارکتی  هنر  پروژه های 
اجرا می شوند که  هنرمندانی خاص و در کشورهای بخصوص 
هستند.  برابری خواه  و  دموکراتیك  هنری  تولید  معنای  ناقض 
نمونة هنر  اگرچه هر  دارد که  این  از  نشان  موضوعی که خود 

مشارکتی فی نفسه امکان برقراری شرایطی برابر برای هنرمند و 
مخاطب را دارد، اما این امر دلیلی بر این نخواهد شد تا بسیاری 
از ساختارهای سلسله مراتبی در این نوع هنر نادیده گرفته شود؛ 
بلکه دقیق تر آن خواهد بود تا هر پروژۀ مشارکتی در هنر را به 

شکل مجزا از این حیث مورد بررسی قرار داد. 
پرسشهایبعدیطرحشدهدرمقالهاینبودکهآیا
هنرمعاصر می تواند روشی برای اعتراض در نیل به دموکراسِی 
سیاسی در جامعه باشد یا خوِد اعتراض سیاسی می تواند به عنوان 
یك فرم هنری مطرح شود؟ در هر دو نمونة مورد بررسی دیدیم 
مسئلة  نوعی  بیان  برای  مشارکتی  هنرهای  یا  اجراگری  از  که 
سیاسی اجتماعی استفاده شد. از همین رو هر دوی این نمونه ها 
انسان  جنبش  در  خواندیم.  هنری  اکتیویسم  عنوان  تحت  را 
مقابل  در  مقاومت  برای  ابزاری  عنوان  به  اجراگری  ایستاده، 
سنت گرایی دولت استفاده شد. کاری که عالوه بر این که به لحاظ 
با  نیز  هدفش  دموکراتیك  ساخت؛  و  مشارکتی  اثری  فرمی، 
کشیدن مردم به خیابان و ابراز عقاید خود تالشی پیشرو و بدون 
خشونت در راستای رسیدن به دموکراسی محسوب می شود. در 
به  و  صریحاً  اگرچه  نیز،  انسانی  علوم  و  هنرها  دهکدۀ  نمونة 
گونه ای اعتراضی و سیاسی دموکراسی خواهی عیان نمی شود؛ اما 
نوعی  که  آن  اجرای  فرم  بر  عالوه  شد  گفته  که  همان طور 
مشارکت دموکراتیك را با خود همراه دارد؛ می توان کارهای این 
و  انقالبی  ساختارهای  از  )بیرون  عملی  نقد  نوعی  را  چنین 
اعتراضات خیابانی( با گسترش محدوده های دموکراسی تفسیر 
کرد. با این دیدگاه، هر دوی این نمونه ها -هرچند به  دو روش 
مختلف-، پروژه هایی در راستای رسیدن به دموکراسی محسوب 
می شوند. پرسش مبنایی این مقاله دربارۀ این که آیا می شود چنین 
آثاری را هنر خواند یا نه می توان با توجه به آن چه به شکل کلی 
در باب اکتیویسم هنری و نیز تحلیل نمونه های موردی گفته شد 
در چند عبارت خالصه کرد: کارهای مشارکتی که تشریح شد 
فضای  و  خالقانه اند  و  نوآورانه  خود  فرم  در  چیز  هر  از  پیش 
چیدمانی را در شهر با مشارکت مردم ایجاد می کنند که فرمی 
هنرمندانه دارد. و بخصوص در نمونة دوم از ابزارها و روش های 
توسط  همچنین  می برند.  بهره  فرم  این  ایجاد  برای  هنری 
انجام می شوند و توسط نهادهای هنری به رسمیت  هنرمندان 
شناخته می شوند و مهم تر از همه نظام نوینی از محسوسات خلق 
می کنند که مجموعه ای از کلیتی می سازند که برای به رسمیت 

شناختن هر اثری به عنوان هنر کافی است.  
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پی نوشت ها 
1. Autonomy
2.تكثیرفنیوامكانبازتولیدپذیریمكانیكی،خاصیتیاست
قائل عكاسی ابداع از پس هنری اثر برای بنیامین که
میشود.ویمعتقداستپسازایندوران،مفهوم»اصالت«
اثرهنری-بهمعناییگانگیوتكینبودگیآن-دگرگون
شدهواهمیتخودراازدستدادهاست؛چراکهتكثیراثر
دیگربهمعنایتقلیلاهمیتآننیست.برخالف،اینامكان
رافراهممیآوردکههالةدروغینتقدسهنرحذفشودو
اثربهشكلگستردهتریدراختیارمخاطبقراربگیرد.با
ومشارکت انتشار تولید، امكان استعاری،میتوان نگاهی
ازهنر نمونههایبسیاری رادرعصرپسامدرنودر هنر
بازتولیدپذیری و فنی تكثیر ایدۀ توسعة و امتداد معاصر،
مكانیاثرهنریدانستکهبهافزودنتعدادمخاطبمنجر

شدهاست.
3. Art Activism
4. Standing man/woman )duran adam(
5. The Village of Arts and Humanities
6. Interactive Art
7. Demorcratic Intervension
و فرانكفورتیها سنت از را او بنیامین خاص نگاه این  .8
تئودور نحله، این جمعی رسانههای منتقد مشهورترین
آدورنومتمایزمیکند.بنیامینباایننظرگاهوباعبوراز
انتقادآدورنوییبهرسانههایجمعیتاحدزیادیالهامبخش
کارهنریعموماً آنکه بیان با او فرهنگیشد. مطالعات
کنشیدرجهتساختاشیایاستثنایی،یگانهوبیمانند
تلقیمیشود،اینیگانگیرامنجربهایجادچیزیدانست
کهخودآنرابه»هاله«تعبیرمیکند.هالهازنظربنیامین
باقیماندۀفرهنگبتپرستیگذشتهاست.بهزعمبنیامین
همان یا بت که شد آغاز جایی از »هنر« مفهوم ظهور
دستساختهایآئینیکهقراربودتجسدخداوندباشد،از
مكانهایمخفیخارجشدوبهصحنعمومیکلیساآمدو
درنهایتباحضوردرمحیطسكوالر»موزه«تغییراسمداد.
بنیامینتقدسموجوددرهنراصیلوتكینرابرگرفتهاز
ساختة دست به داشت سعی که میداند سنتی فرهنگ
خود،جانیاروحیفراروندهببخشد.بهگفتةبنیامین،در
بر و اصیلاند ساخته، دست هنری محصوالت که حالی
)همچون بازتولیدی محصوالت دارند، هالهای خود حول
عكس،سینماو...(بهنوعینشاندهندۀزوالآنهالهو
برخالف ترتیب بدین هستند. هنر آئینی انحاللخصلت
سنتفرانكفورتیها،بنیامینبانگاهیمثبتتكنیکوفن
راباعثزدودنتقدسهنروایجادقابلیتهمگانیشدن

سینمایی فیلم بر تأکید با ادامه در وی میداند. آن در
توضیحمیدهدکهرسانههایالكترونیکباالوهیتزداییاز
هنرآنراازاستعالرهامیسازندوباقابلیتتولیدچندباره

ومتعددآن،هنررادردسترسورهاییبخشمیکنند.
9. Aura
10. The Sense Perception
در سیاسی سوژۀ و هنر شدن سیاسی سیاست، مفهوم .11
و عضویت معنای به نه انتقادی تفكر متون از بسیاری
مشارکتافراددریکگروهسیاسی،نهجستجوبراییک
معنای به نه و سیاسی نظامهای در سیاسی نمایندۀ
سیاسی است. سیاسیخاص نظام یک از هنر جانبداری
شدنهنروافراددرایننظامهایفكریبهمعنایبهچالش
کشیدنچارچوبهاوساختارهاودستهبندیهایازپیش

مقررشدهیاهماننظمپلیسیاست.
12. Dissensus
13. Self-Secluding
14. Erdem Gündüz
15. Chappuling
16. M100 Media Award
17. Lily Yeh

18. Ghetto
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