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در اين مقاله نقش تكنولوژی در تحوالت تجربة اثر هنری در دوران مدرن مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا به معرفی مبانی فلسفی 
تجربه نزد بنيامين و پيشينة تاريخِی آرای او در باِب هنر پرداخته شد. سپس تأثيرات تكنولوژی هم بر ماهيت هنر و هم بر دريافت 
اثر هنری نشان داده شد. اين تكنولوژی كه دستگاِه حسِی بشری را در جوامع مدرن دچار دگرگونی كرده در سپهِر هنر با بازتوليد 
تكنولوژيكی اش موجِب از بين رفتن فاصله و يكتايی اثر در برابر مخاطبانش شده است. نتيجة اين دگرگونی تاريخی زوال هالة 
اثر و جايگزينی ارزش های نمايشی به جای ارزش های آيينی آن است. هنرهای وابسته به تكنولوژی نظير عكاسی و فيلم اساساً 
باز توليدپذير هستند و بنابراين به طور كامل كاركردهای نمايشی دارند. از اين رو، كاربسِت نمايشی هنر در برابر توده ها نقِش 
سياسی آن را تعيين می كند. اين كاربسِت هنر می تواند در خدمت نيروهای تماميت خواِه جامعه نظير فاشيسم باشد، يا اينكه در 

جهت آگاهی بخشی توده ها و سازوار كردن آن ها با شرايط تكنولوژيكی زندگی مدرن به كار گرفته شود. 
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مقدمه

والتر بنيامين1، فيلسوف و منتقد آلمانی )1940-1892م(. 
تحت  بود  كرده  آغاز  كانتی  تجربة  نقِد  با  را  كارش  كه 
تأثير آلويس ريگل به جنبه های آشكاركنندة اجتماعی 
هنر و تحت تأثير ماركس به جنبه های رهايی بخشی آن 
عالقه مند گرديد. اين دو رويكرِد بنيامين در جستار اثر 
هنری در دوران بازتوليدپذيری تكنيكی آن2 با هم تالقی 
می يابند. او در اين جستار با برقراری ماتريسی از رابطة 
دارد  سعی  تكنولوژی  و  جادو،  هاله،  هنر،  ميان  نظری 
نشان دهد كه سرنوشت هنر در دوراِن مدرن از تغييراتی 
رد  كه  می دهد  خبر  بشری  تجربة  ساختاِر  در  بنيادی 
و  را می توان در دگر ديسی های سياسی  تغييرات   آن 
بنيامين،  به زعم  نيز ُجست.  تكنولوژيكِی جهاِن بشری 
در  ساختاری  تغييراِت  اين  كه  جايگاهی  مثابة  به  هنر 
عالم گير  تهديدی  آبستِن  هم  می كند،  آشكار  را  تجربه 
است و هم ماية اميدی مسيحايی. از اين حيث تهديد 
در  كه  ـ  تماميت خواه  و  مسلط  قدرت های  كه  است 
سپس  و  فاشيسم  آن ها  خطرناك ترين  بنيامين  زمان 
سرمايه داری بودند ـ از تصويری شدِن حاد زندگِی بشِر 
امروزی در ايجاِد توهمات جمعِی ديداری استفاده كنند 
و هنر را برای بسيج نيروهای اجتماعی در جهت اهداف 
خود به كار گيرند؛ تهديدی كه با قدرت گيری نازی ها در 
آلمان و فاشيست ها در ايتاليا و بهره گيری تام و تماِم هر 
دوی آن ها از رسانه های مدرن در تحميِق توده ها بسيار 
انتظار محقق گرديد. در جهِت عكس، اميِد  از  سريع تر 
مسيحايی بنيامين به هنِر در وضعيت دوراِن تكنولوژی 
به اين خاطر است كه آن را هم به مثابة آزمايشگاهی 
با تكنولوژی و  و هم به مثابة درمانگاهی برای مواجهه 

سازگاری انسان با آن ارزيابی می كند.

مبانیفلسفِیمفهوِمتجربهدرآثاربنیامین

رويكردهای  همة  در  می توان  را  فلسفی  درونماية  دو 
بنيامين نسبت به مطالعة هنر يافت: نقد تجربة استعاليی 
كانتی و بسِط تجربة نيهيليسِم نيچه ای. اين دو در تماِم آثار 

مرحله های مختلِف نويسندگِی او مشهودند؛ از آثار دورة 
جنبش جوانان تا تاليفات آنارشيستِی عرفانی و دينی اوايل 
دهة 1920م و تا آثار ماركسيستی اوايل دهة 1930م. 
مفاهيم تجربه و نيهيليسم رشته ای از پيوستگِی نظری 
را مياِن ناپيوستگی های كارهای بنيامين برقرار می كنند.

مبهمی  را  نيهيليسِم  امكاِن  در سال 1887م  نيچه 
مطرح كرد كه هم فعال بود و هم منفعل. به زعِم او، ظهور 
تباهی  تمدِن  زوال  با  زيرا  است،  چاره ناپذير  نيهيليسم 
گرفتة مسيحِی اروپا ارزش ها از زندگی رخت برمی بندند 
و بی هدفی آن را فرا می گيرد. نيهيليسِم منفعل تسليم و 
رضای بدبينانه به اين شرايط است؛ حال آنكه نيهيليسم 
فعال می خواهد ارزش هايی را كه ديگر بدان باور ندارد 
در هم شكند و ارزش های نوينی را خلق نمايد و گونة 
نيهيليسم  بنابراين  سازد.  پديدار  را  انسان  از  واالتری 
می تواند به دو گونه تفسير شود؛ هم آفرينندهـ  نشآن های 
از قدرت ـ و هم به مثابة يک  انحطاط و ركود كه در آن 
پيونِد بين ارزش ها و اهداف - كه هر فرهنِگ مقتدری 
به آن متكی است ـ می گسلد3. كار بنيامين می تواند به 
مثابة پژوهشی دربارة اين دو پهلو بودِن نيهيليسمی كه 
دوران مدرن را فراگرفته است لحاظ شود؛ تالشی برای 
برپايی روشی كه هم تشخيص يک فرهنِگ نيهيليستی 
نيهيليسم  يک  برای  شانسی  شناسايی  هم  و  منفعالنه 
ارائه می كند.  را  فعاِل ظهوريابنده در ميان آن فرهنگ 
تحليل او از نيهيليسم منفعل بر »زواِل تجربه« متمركز 
شد ـ گسست نيچه ای »پيوند بين ارزش ها و اهداف« ـ 
كه به واسطة ويرانِی فرم های سنتی ارتباطات ـ از جمله 
هنر ـ و گسسِت رابطه شان با طبيعت به وسيلة پيشرفت 
تكنولوژی حاصل شده  و  اجتماعِی سرمايه داری  روابِط 
برآورد  از  تفكيک  قابل  غير  او  تحليل  اين  البته  است. 
دينی،  بسا  چه  و  فعال،  نيهيليسم  يک  برای   شانسی 
 caygill,) .است كه درون زواِل تجربه آشيان می گزيند
مقاله  اين  مورِد خاِص هنر، كه موضوِع  xii :1998) در 

است، بنيامين اين نيهيليسم را در زواِل هالة اثر هنری 
از بين رفتن ارزش های سنّتی و آيينی هنر، كه به  و 
بيان نيچه ای همان از ميان رفتِنِ »پيونِد بيِن ارزش ها 
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و اهداف« است، رديابی می كند. اما او  به جای آن كه 
هماننِد هگل رای به مرِگ هنر بدهد يا آنكه به مفهوِم 
منفعِل »هنر برای هنر« تن در دهد، در برابِر كاربردهای 
فاشيستی از هنر، كاركردهای فعاالنة سياسی، آموزشی، 

و روان پاالی توده اِی آن را مطرح می كند. 
همة  گفت  می توان  تجربه  ماية  درون  مورِد  در 
يا  باشد  ادبيات  به  مختص  چه  را،  بنيامين  نوشته های 
يا مطالعة فرهنگ شهری، می توان به مثابة  تاريخ هنر 
پيش بينِی يک »فلسفة آتی« تلقی كرد، كه در بطِن اين 
تجربة  مفهوم  از  راديكال  دگرديسی  يک  فلسفة جديد 
به ميراث مانده از فلسفة نقدی كانت صورت می گيرد. 
چارچوب اين دگرديسی در جستار در باِب برنامة فلسفة 
آتی بسط می يابد. در اين فلسفة آتی بنيامين از سّنِت 
غالِب نوكانتی دانشگاهی فاصله می گيرد، سّنتی كه خود 
در دانشگاه های فرايبورگ، برلين، مونيخ و برن تحت آن 

آموزش ديده بود. 
يكی از فرض های اساسی كانت در كتاِب نقِد عقل 
محض اين است كه حكم كردن و ادراك حسی با هم 
متفاوتند و هيچ كدام را نمی توان به ديگری مؤَول كرد. 
كانت فرق بارز ميان حكم كردن و ادراك را در قالب فرق 
ميان دو قوة متمايِز ذهن، يعنی فهم و حس )شهود(، بيان 
می كند. به نوشتة او: »به واسطة حس اعيان )ابژه ها( به 
ما داده می شوند و فقط حس، ُمدَركاتِما را فراهم می كند؛ 
به واسطة فهم، فكر به اعيان تعلق می گيرد و مفهوم ها 
از فهم برمی خيزند« )كورنر، 1389: 151-152(. مفاهيم 
يا از ُمدَركات گرفته شده اند يا بر آن ها قابل اطالق اند و 
بدين طريق، به طور غير مستقيم با آن ها در نسبت قرار 
دارند. عالوه بر اين قوا، كانت به قوة سومی  به نام عقل 
قائل است كه هيچ نسبتی با قوة حس ندارد و  معانی 
حاصل از آن نه از قوای حسی انتزاع می شوند نه بر آن ها 
قابل اطالقند. معانِی عقلی يا صور معقول نزِد كانت خدا، 
اختيار و بقای نفس هستند )همان(. نتيجة اين تفكيک 
به دو بخش شهودی  تجربة بشری  اوالً  بود كه  قوا آن 
و مفهومی  تفكيک شود و ثانياً بين سوژه و ابژة تجربه 
تمايز برقرار گردد. كانت تمايزی ميان مدل های ديداری 

و زبانی تجربه برقرار كرد و استدالل نمود كه تجربه خود 
مفهوِم  و  بنيان   - ديدار  شهوِد  مياِن  رابطة  از  متشكل 
او از دو طرف مورد نقد  گفتار - بنيان است. اين رأی 
واقع شد؛ ابتدا از طرف ِ فيلسوفاِن زبان هم چون هامان، 
كه در »مابعِد نقد« های خود بر كانت بر خصيصة زبانِی 
تاِمّ تجربه تأكيد داشتند، و سپس از طرِف هگل كه  بر 
بسطی از مدِل ديداری در يک »پديدارشناسی« نمودها 
تأكيد داشت. بنيامين از هر دوی اين مسيرهای نقد آگاه 
به رويكرِد زبانی تجربه تمايل داشت و  ابتدا  بود، و در 

سپس بر جنبه های ديداری تجربه تاكيد كرد. 
تمايل بنيامين به زبانی بودن تجربه به شكل آشكارتری 
در جستار در باب زبان و زبان بشری ظاهر می شود. در 
اين جستاِر سال 1916م، بنيامين مفهومی الهياتی از زبان 
را ارائه می كند كه آن را از بحِث هامان در باِب آفرينش 
به مثابة نقش خوردِن فيزيكِی كلمة الهِی خداوند الهام 
ادعا می كند كه »هيچ رويداد و چيزی،  گرفته است و 
چه در طبيعت جاندار و چه بی جان، وجود ندارد كه از 
 SW 1,) »برخی جهات در زبان مشاركت نداشته باشد
3–62). اين امر به طور ضمنی اشاره دارد كه كِل تجربه 

ـ شامل ادراِك حسی ـ اساساً زبانی است، ضمن اينكه 
كل زباِن  بشریـ  شامل نوشتنـ  ذاتاً بيانگر و آفرينشگر 
ياب  ـ  از يک طرف حس  زبان  ديگر،  عبارت  به  است. 
به حواس در می آورد  را  ابژة )عين( تجربه  يعنی  است 
)ذهن(  درونِی سوژه  احساساِت  بيانگر  ديگر  از طرِف  و 
زبانی  ابژه هر دو در وجِه  و  نتيجه آن كه سوژه  است. 
بودن مشترك اند. در اين جستار به زبان به مثابة مدلی 
از تجربه ارجحيت داده می شود، دقيقاً به اين خاطر كه 
از تقسيم بندی ها و محدودسازی های صورت گرفته در 
سيستم كانتی، از جمله نمونة بنيادی آن كه بيِن سوژه 
و ابژة حسيافت ها تمايز قايل می شود، سرپيچی می كند 
و آن را تحليل می برد. اگر هم سوژه و هم ابژه به طور 
ذاتی زبانی هستند، پس زبان به مثابة يک رسانة تجربه 
ابژه و سوژة به ظاهر مجزا را در يک  به كار می رود كه 
رابطة خويشاوندی بنيادِی ژرف تر، و شايد عرفانی، به هم 

 (Osborne, 2012: 7-8) .پيوند می زند
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به  زبان  مطالعة  از  پس  بنيامين  عالقه مندی های 
تصويری كردن  نوعی  مثابة  به  ـ  تمثيل  سمِت مطالعة 
زبان ـ در بررسِی نمايِش سوگناك آلمانی4 و پس از آن 
به سمِت  نقِد فلسفی ـ تاريخِی جلوه های ديدارِی دوران 
او در نسبت  مدرن سوق يافت. در نتيجه، تجربه برای 
اين  بنيامين در  قرار گرفت.  امِر ديداری  با  نزديک تری 
دوره به جای برترِی فلسفی تجربه، چه تجربة هنر، دين، 
زبان يا شهر، به تجربه اجازه می دهد كه محدوديت های 
فلسفه را مورد آزمون قرار دهد. اين نقِد فلسفی به تجربه 
اجازه می دهد كه بر ميزبان فلسفی اش حمله ور شود، از 
آن بگريزد و حّتی آن را ويران كند. يكی از طرقی كه 
اين  بر  پافشاری  می كند  آسيب پذير  را  فلسفه  بنيامين 
امر است كه تجربه در درجة نخست زبانی نيست تا در 
عرصة داللت های زبانی رخ دهد. اين موضوع در تضاد با 
نقِد زبانی گئورگ هامان بر مفهوم كانتی تجربه است. 
اينجا بر عكس، موضوع اين است كه تجربه بيش تر رنگی 
است تا زبانی، به بيانی ديگر الگوی تجربه برای بنيامين 
رنگی است.  تمايزِ  باشد  زبانی  از آن كه داللِت  بيش تر 
در چارچوِب كانتِی مفهوِم تجربه می توان گفت بنيامين 
بر پيچيدگی های شهود تأكيد می كند ـ »بديهيات« يا  
»رويت چيزها«ـ  تا بر پيچيدگی های فهمـ  »شفاهيات« 
يا صحبت از چيزها - (caygill,1998:xiii). طرِح مفهوم 
تجربة بنيامين با خود دربرداشته های ضمنی ای برای 
فهم آثار نقدی و تاريخی او دارد. تمركز بر مفهوِم تجربه، 
امر  از همه متفكِر  بنيامينی را هويدا می كند كه بيش 
ديداری5 است. اين امر همچنين بر بسياری از متن های 
دوران  در  هنری  اثر  نظير  شده ای  شناخته  ظاهراً 

بازتوليدپذيری تكنيكی آن نوری نو می افكند.

پیشینةتاریخیاندیشههایبنیامین
درباِبهنروتکنولوژی

در تأمالت بنيامين در باِب هنر دو بينش اساسی وجود 
دارد؛ از سويی، هنِر بر جای مانده از دورآن های تاريخی 
هم چون تلسكوپی است كه به سوی منظومة تاريخِی 
اين دورآن ها دوخته شده است. تأمل در باِب اين هنرها 

اطالعاِت ارزشمندی را نه تنها از گذشته، بلكه از حال 
و آيندة جوامع بشری به دست می دهد. از سوی ديگر، 
خوِد هنر و تعريِف سّنتی آن در طِی فرآيندهای تاريخی 
دوران  در  هنری  اثر  جستار  در  آنچه  خاص  به طور  و 
فرايندهای  در  است،  مهم  آن  تكنيكی  بازتوليدپذيری 
رويكرِد  در  بنيامين  شده اند.  تحول  دچار  تكنولوژيكی 
خاِص تاريخِی خود سخت تحِت تأثير آلويس ريگل6 قرار 
داشت، ايدة بازتوليد تكنيكی هم قبل از او توسِط الزلو 
ُمهویـ  ناگی7 مطرح شده بود. بنابراين، بهترين رهيافت به 
بينش های بنيامين از دريچة معرفِی اين دو می تواند باشد.

آلوئيس ريگل شايد مهم ترين نظريه پرداِز تاريخ هنِر 
اروپا در دورة حدوِد سال 1900 بود و كاِر او بر نسل های 
جای  بر  كننده ای  تعيين  نفوِذ  هنر  تاريخداناِن  بعدِی 
گذاشت. عالقه مندی اصلی او معطوف به كاركرد و حياِت 
فرم ها و نقش مايه ها بود. او دوست داشت بداند چرا الگوها 
يا نقش های تزيينِی خاصی وارد ساحِت هنر می شوند، 
نمود ويژه ای به خود می گيرند و آنگاه تغيير می كنند. 
ريگل، مانند سلِف خود هگل، معتقد بود كه نوعی اصِل 
خالق و پيش برنده ـ اما نه نيِت آگاهانة هنرمند ـ در 
كاِر توليِد هنر نقش دارد. همان روِح جهاِن پر رمز و راز 
اما هميشه حاضرـ  يعنی weltgeistـ  در تاريخ به حركت 
و تكاپو می افتد و سبب ساِز بروز پديده های پرشماری 
نظير هنر می شود. البته ريگل از عبارِت متفاوتی به نام 
kunstwollen به معنای خواست هنری يا ارادة معطوف 

به هنرآفرينی استفاده می كند. )هايد ماينر،1387: 193-
194( ريگل برآن است كه تحول در ذاِت هنر است و اين 
خواسِت فراشخصِی هنرآفرينی با نظاِم تغيير و تحول در 
هم تنيده شده است. با اين حال، تحولی از اين دست 
تابِع حركت از وضعيتی ناقص و ابتر به وضعيِت كامل و 
اكمل يا از امِر تحقق نيافته به امِر تحقق يافته نيست. هر 
اثر هنری به نوبة خود در اين مسير يک مرحله به شمار 
می رود و در واقع به خودشكوفايی كامل می رسد. )همان، 

 )195 :1387
ريگل كوشش كرد مدلی از علّيِت تاريخی را بسط 
دهد كه می توانست به توضيح تغييرات در سبک كمک 
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كند. همانطور كه گفته شد در ُكنِه پاسخی پيچيده به 
دارد  قرار  هنری  خواست  باِب  در  او  نظريه  مسئله  اين 
ـ شيوه ای كه در آن يک فرهنِگ خاص در جستجوی 
ببخشد.  و خط  رنگ  خود شكل،  هنر  به  كه  است  آن 
ريگل با مفهوِم خواست هنری به دنبال آن بود كه نشان 
و  دهد چگونه هنر رد دگرگونی های عمده در ساختار 
رويكردهای گروه های انسانی ـ جوامع، نژادها، گروه های 
  Kunstwollen .قومی  و نظير آن ـ را دنبال كرده است
فراافكنِی هنرِی نّيِت گروهی است. ريگل در پرنفوذترين 
اثرش، صنعِت هنر متأخر رومی،8 اينگونه نوشت: »تمام 
خواست بشری به سوی شكل دهِی رضايت بخِش رابطه 
هنرِی  خواسِت  است...  معطوف  جهان  با  انسان[  ]ی 
بر  هنگامی  كه  را  چيزها  با  انسان  رابطة  صورت بخش، 
در  كه  شيوه ای  می كند:  تنظيم  می شوند  ظاهر  حواس 
آن انسان ميل دارد ببيند هر چيزی شكل يافته و رنگ 
شده است و در نتيجه ]انسان[ به بيانگری می رسد... با 
اين حال انسان وجودی نيست كه صرفاً به واسطة حواس 
ـ  نيست  منفعل  فقط  او  ـ  كند  دريافت  را  اثرگذاری ها 
بلكه همچنين يک وجوِد مشتاق - به عبارت ديگر فعال 
ـ است كه جهان را آنگونه كه خود را به ميل و اشتياق 
او آشكار می سازدـ  ميلی كه بسته به نژاد، مكان، و زمان 
تغيير می كند ـ تفسير می كند.« آثار هنری ـ يا بيش از 
آن، جزئياِت درون اثر هنریـ  روشن ترين منبع برای نوِع 
بسيار خاصی از اطالعات تاريخی هستند. آن ها نه تنها 
خصيصة توليد هنرِی دوره بلكه هم چنين وجوِه موازِی 
جامعه ـ مذهب، فلسفه، ساختار اخالقی، و نهادهای آن 

  (Jennings,2008: 9) .ـ  را هم رمزگذاری می كنند
وقتی بنيامين در جستاری مانند مؤلف به مثابة توليد 
كننده9 به مسئلة كاربردهای سياسی هنر توجه می كند، 
مبنا را آن قدر كه بر خوانِش خود از ريگل بنا نهاده بر 
نظرية ماركسيستی ننهاده است. از اين رو است كه او 
اثر هنری آن قدر  ادعا كند »گرايش سياسی«  می تواند 
وابسته به جانب داری سياسی آن نيست كه وابسته به 
كيفيت ادبی ]و هنری[ آن ـ به عبارت ديگر فرم آن ـ 
است. زيرا تنها كيفيت ادبی آن می تواند جايگاهش را در 

»روابِط توليِد زمانش« آشكار كند. بنيامين در بسياری 
از آثارش در حاِل بسط و تفسيِر تاريخی و سياسی بر 
مبنای شرِح زيباشناختی است. او ساختار و معنای يک 
دورة تاريخی را بر مبنای رابطة برقرار شده مياِن جزِء 
سبكی و خواسِت هنرِی كلی از هم می گشايد و رشته 
رشته می كند. بنيامين در جستاِر در باِب تاريخ نگاری 
از  برآورد كردن  تنها ظرفيِت  بيان می دارد كه  ريگل10 
روی جزِء انضمامی فردی به سوی فرهنگ به طور كلی 
است كه نشان دهندة  توانمدی پژوهشگر در »رديابی 
در  تاريخی[  دورة  ]يک  قلب  ضرباِن  منحنِی  كردِن 
خطوِط فرم های آن است.« عالقة بنيامين در تمام آثار 
اثر و  بر روی كارآيی سياسی يک  تمركز كم  با  هنری 
بدون هيچ گونه توجه به توانمندِی تحريک عمومی  آن 
برای شورش و اغتشاش، معطوف به آن چيزی است كه 
تاريخی  دورة  مياِن  رابطة  دربارة  ما  به  می توانند  آن ها 
كنند.  آشكار  ما  خود  تاريخی  وضعيِت  و  مطالعه  مورِد 

(ibid: 10-11)

در سال 1922م در جستار »توليدـ  بازتوليد« ُمهوی 
ناگی رابطه ای ضروری را بين تكنولوژی، رسانه ها و رشِد 
دستگاه حسی بشری مطرح كرد. او نقِش اصلی را در اين 
فرآيند به هنِر توليد شده به وسيلة تكنولوژی های جديد 
است...  راه گشا  اين رشد  كه  »در  كرد، هنری  واگذار 
چيِز  داده،  بين  جديدی  روابط  می كند  تالش  كه  چرا 
ديدمانی، صوتی و از اين قبيل چيزها، چه از آن دست 
ايجاد  ناشناخته اند،  هنوز  يا  هستند  شناخته شده  كه 
واسطة  به  را  آن ها  همة  كه  می كند  وادار  را  ما  و  كند 
كمک كننده  اصِل  كنيم.«  دريافت  مان  حسی  دستگاه 
به فهم ما از نقِش رسانه های جديد در اين جستار در 
تمايزگذاری اش بيِن آنچه ُمهوی »توليد« و »بازتوليد« 
می نامد نهفته است. بازتوليد تكراِر تقليدگرانة يک نسخة 
موجود و برجا مانده از واقعيِت خارجی است. اين »تكراِر 
روی  كمی  می تواند  تأثير  موجود«  اين  از  پيش  روابِط 
باشد،  توانمندی های دريافِت حسِی جديد داشته  رشد 
زيرا اين چنين كاربستی، صرفاً، روابِط پيش از اين در 
»توليد«  اما  می كند.  بازتوليد  را  حواس  برای  دسترس 
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می شود  اطالق  هنری  های  كاربست  از  دسته  آن  به 
به  جديد  روابِط  فعاالنة  آفرينِش  در  را  تكنولوژی  كه 
يک  دوربين  لنِز  خودكارِی  ُمهوی  برای  می گيرند.  كار 
دامنه  گسترش يابِی  يک  است،  حياتی  مصنوعِی  انداِم 
و قدرِت دستگاِه ديداری بشری كه به تنهايی می تواند 
جهاِن  عناصِر  بين  جديِد  روابِط  بشری،  شناخت  برای 
را  عناصر  اين  بعدتر  بنيامين  كند.  هويدا  را  ادراكی 
ُمهوی  آنچه  می خواند.  ها« ی جديد  جهان  ـ  »تصوير 
در اينجا به آن عالقه مند است بازنمايی چيزها درست 
همانگونه كه هستند، به عبارتی »طبيعِت واقعی« جهان 
توانمندی  مهاِر  او  عالقة  عوض  در  بلكه  نيست،  مدرن 
رسانه های جديد برای دگرديسی های شناختی و ادراكی 
يک  مثابة  به  عكاسی  باِب  در  مهوی  نظريه های  است. 
اندام مصنوعی از مردم شناسی او جدايی ناپذير است؛ اين 
دستگاِه  پيوستة  مجدِد  طرح ريزی  ضرورِت  از  نظريه ها 
  (ibid, 2008: 11-12) نشات می گيرند.  بشری  شناختی 
ضرورتيكه توسط بنيامين در جستار اثر هنری در دوران 
بازتوليدپذيری تكنيكی آن و ساير آثارش در باِب هنر در 

دوراِن مدرن پی گرفته می شود.

بازتولید،بازتولیدپذیریواصالِتاثرهنری

بنيامين بخش اول جستار را با بحِث بازتوليد تكنيكی 
آغاز می كند. به زعم او بازتوليِد تكنيكی از دورآن های 
دور صورت می پذيرفته است. تكنيک های حكاكی روی 
مطرح  تكنيكی  بازتوليِد  در  ليتوگرافی  و  چاپ  چوب، 
هم  در  را  هنری  اثر  زمانی  ـ  مكانی  يكتايِی  كه  بودند 
همگی  تكنيک ها  اين  در  پيشرفت  اما،  می شكستند. 
در يک حوزة واحد صورت می گرفت؛ بازتوليِد تكنيكِیِ 
دستی. به عقيدة بنيامين عكاسی نمونة سرمشق سازی 
كه  است  تصويری«  بازتوليِد  »فرآيند  شتاب گيری  از 
»بازتوليد مكانيكی« به وسيلة دست را با يک بازتوليِد 
ميان  از  نگرنده  »چشِم  به وسيله  شده  كنترل  تكنيكِی 
پيشرفِت   )1939:221( می كند.  جايگزين  لنز«  يک 
تكنيكی بازتوليد حوالی سال 1900م، با كم ارزش كردن 

گونه های سّنتی هنر، هم زمان با برقرارِی »جايی برای 
»تغييرات  سبِب  هنری«،  فرآيندهای  ميان  در  خودش 
ژرف در اثر گذاری ]اثر هنری[ بر روی عامه« شده بود. 
(caygill,1998: 98) انواع مختلفی از بازتوليد وجود دارد 

و بنيامين آنچه را كه منظورش از بازتوليد تكنيكی است 
از آن نوع كه در تفكِر كالسيک غربی وجود دارد متمايز 
می كند. دريافت كالسيک از بازتوليد و بازنمايی، آن گونه 
می كند،  معرفی  جمهوری  دهم  كتاب  در  افالطون  كه 
»تقليد« است. در اين مدل يک نسخة اصل وجود دارد 
كه كپی ها را می توان از آن ساخت، اما نسخة اصل برتری 
افالطونِی  مفهوِم  در  می نمايد.  حفظ  را  خود  تمايز  و 
بازتوليد، زندگی خود كپی ای از يک اصل )ايده( است 
و كم رنگ تری  ثانويه  از كپِی  بيش  چيزی  و هنر صرفاً 
از اصل نيست. (plate,2004: 89) حال می شود پنداشت 
كه برای يونانيان بازتوليِد اين كپِی ثانويه چقدر از اصل 
ابراز می دارد كه در  بنيامين  اما،  می توانست دور باشد. 
دوران مدرن، نوآوری در تكنولوژی توانسته است تجربة 
جديدی از هنر هم در بازتوليد گونه ها و آثار گذشته، و 

هم در توليِد گونه ها و آثار آينده خلق كند.
به  جمله  دو  در  فقط  جستار،  نهايِی  نسخة  در  او 
خاص  طور  به  باستان،  يونان  بازتوليِد  تكنيک های 
ريخته گری و قالب گيری، اشاره می كند. اما، اين دو جمله 
با  از نسخة نخست  بحثی مفصل تر در بخش هشت  از 
عنوان »ارزش ابدی11« گرفته شده است كه رابطة ميان 
تكنيک و تجربة مكانی ـ زمانِی يكتايی را شرح و بسط 
می دهد:  ادامه  اين گونه  نخست  نسخة   در  او  می دهد. 
تمام آثار هنری دیگر یّکه و از نظر تکنیکی بازتولیدناپذیر 
بودند. بنابراین، آن ها باید برای ابد ساخته شده باشند. 
یونانیان توسِط وضعیِت تکنولوژی شان به سوی تولید 
شدند.  هدایت  هنری شان  آثار  در  ابدی  ارزش های 

(1935:446(

معيارهاِی زيباشناسی يونانِی يكتايی و اعتبار ابدی 
جبرانی بودند برای خصيصه های كمابيش توسعه نيافتة 
به دوران مدرن كشيده نشد،  امر  اين  تكنولوژی آن ها. 
دورانی كه نه تنها به ظرفيِت بی سابقة تكنولوژيكی ای 
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با  چنين  هم  بلكه  شد،  نايل  هنری  آثار  بازتوليد  برای 
فيلم »به فرمی  كه خصيصة هنری آن برای نخستين بار 
به طور كامل به وسيلة قابليت بازتوليدپذيری آن تعيين 
می شد« )1935:446( دست يافت. (ibid: 99) يونانيان به 
اين خاطر ارزش های يكتايی و اعتبار ابدی را ذاتِیِ هنِر 
ناب می دانستند و دست به دامان اين معيارها می شدند 
زيرا تكنولوژی های در دسِت آن ها برای بازتوليد چنان 
محدود بود كه بازتوليد ـ ناپذيری ذاتِی هنرشان بود. اما 
عكاسی  چون  هنرهايی  به ويژه  و  مدرن  دوران  در  هنر 
آن ها  تكنولوژيكی  تماماً  هستِی  به  توجه  با  سينما  و 
و  يكتايی  معيارهای  نتيجه  در  و  هستند  بازتوليدپذير 

اعتبار ابدی را از خود ساقط می كنند. 
تجربة  يک  پديدآور  يكتايی  روی  بر  يونانی  تأكيد 
آيينی از اثر هنری شده بود به طوری كه آن را تجسد 
كماِل ابدی يا اولوهيت می كرد. به عبارتی، همان گونه 
اثر  بودند،  تغييرناپذير  و  هميشگی  المپ  خدايان  كه 
هنری -ماننِد مجسمة ونوس ـ هم يک بار برای هميشه 
نداشت.  راه  آن  در  اصالحی  و  تغيير  و  می شد  ساخته 
رابطة  مقابل  نقطة  در  زمان  با  يونانی  هنرِی  اثر  رابطة 
فيلم با زمان قرار دارد كه برای كمال ابدی ـ يكباره و 
يافتن  بهبود  توانايی  ذاتاً  بلكه  نمی كوشد  تغييرناپذير- 
دارد. فيلم بر خالف يک تنديِس يونانی همواره توانايی 
دارد.  گرفتن  قرار  تعديل  و  جرح  مورد  و  يافتن  تغيير 
تكنيِک مجسمه سازی نياز دارد كه يک پيكره از يک 
سنِگ منفرد تراشيده شود، حال آن كه يک فيلم حاصِل 
است.  متعدد  برداشت های  مونتاژگونة  كردِن  هم  سِر 
برای بنيامين ظرفيِت فيلم در بهبوِد خود به روگردانی 
بنيادی آن از اعتباِر جاودانی است. )1935:446(  قانوِن 
بود،  ابدی در زمان  امر  يونانی آشكارگی  بر هنر  حاكم 
ادامه دار  دگرديسِی  و  جنبش  فيلم  قانون  كه  آن  حال 
و هميشگی است. يونانيان برای توليد اثِر »اصيِل« يّكه 
به علت ناتوانی و عدم ظرفيِت تكنيک های بازتوليدشان 
فرهنِگ  تكنيكِی  محدوديت های  بودند.  قايل  ارجحيت 
يونانی وارونه جلوه يافت و به مزيت های آن بدل گرديد. 
يكتايی با هاله ای از ارزش ابدی كه بيش تر ناشی از مازاِد 

زيباشناسی بود تا كمبوِد تكنيكی، آراسته و پوشانده شد. 
اين نقِد بنيادِی بنيامين بر ارزش های يونانِی يكتايی و 
اعتبار ابدی به طور ضمنی اشاره بر وجود مرزبندی او 
با مفاهيم زيباشناسی به ميراث رسيده از يونانيان دارد. 
تكنيكی  محدوديت های  موضوع  ديگر  مدرن  دورة  اگر 
با  هنری اش  آثار  داورِی  بايد  چرا  پس  نيست  يونانيان 
ادامةابد؟  ابدی  اعتبار  و  نبوغ  يكتايی،  جبرانِی  مقوالِت 
بنيامين با به دست دادن يک ساختاِر تكنولوژيكی نوين 
كه  می شود  موجب  را  نوينی  مفاهيم  ابداع  تجربه،  از 
متناسب با اين تجربه و متناسب با آثار هنری ای است 

(ibid: 99-100) .كه اين تجربة نوين را ميّسر ساخته اند
می توان گفت دل مشغولی اصلی بنيامين در جستار 
اثر هنری كمتر معطوف به كيفيت های خاِص رسانه های 
مشترك  ويژة  توانايِی  يک  به  معطوف  بيشتر  و  مدرن 
بازتوليدپذيری  است:  مدرن  شرايط  تحِت  هنِر  كل  در 
از  هنری  اثر  هر  امروزه  كه  ساده  حقيقِت  اين  آن ها. 
است  تكنولوژيكی  بازتوليدپذيری  مستعد  دوره ای  هر 
بلكه  برای دريافِت توده ای اش  تنها  نه  نتايج بی شماری 
همچنين برای درونی ترين كيفيت های آن هم در بردارد. 
شايد مشهورترين قسمت های جستار همان صفحه هايی 
هستند كه بنيامين در آن ها بر كيفيت هايی حمله می كند 
را  غربی  سّنت  در  فردی  هنرِی  اثر  يابِی  ارجحيت  كه 
معين كرده اند: يكتايی، اصالت و اقتدار آن. ممكن است 
اين ايدة بنيامين جار و جنجال و از سِر تحريک شدگی 
به نظر آيد؛ او حمله ای يک جانبه را به همان انگاره ای از 
اثر شمايلِی فرهنگ، يعنی توليِد هنرِی يک نابغة بزرگ، 
می خواهد  همان  ماهيت  با  درست  كه  می دهد  صورت 
تاريِخ بشری تغيير دهد.  از ماهيت بشری و  را  فهم ما 
با اين حال، اين حمله پيش شرطی است برای هرگونه 
آزادی هنر از سّنِت فرهنگی و ريشه دارِی آن در كيش و 
آيين. برای بنيامين »بحران و نوسازِی معاصِر بشريت«ـ  
بايد به ياد داشت كه اين متن تحت ترس و تهديد بسيار 
بر عرصه ای  تنها می تواند  واقعی فاشيسم نوشته شد ـ 
پديد آيد كه به واسطة يک »فروپاشی سنت« ايجاد شده 
است. (Jennings,2008: 14) در مورِد اثر هنری، فروپاشی 
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سّنت با بی اعتبار شدن معياِر اصالت آغاز می شود و در 
نتيجه و پس از آن با فروپاشِی هالة اثر به انجام می رسد.

در  را  اثر  يک  می خواهد  كه  مفهومی است  اصالت 
سّنت نگه دارد. اين مفهوم وابسته به يكتايی اثر است. اثر 
در طی زمان تغيير می كند، چه از لحاظ شرايِط فيزيكی، 
مالكيت، يا مورِد استفاده ای كه برای آن در نظر گرفته 
شده است. اما، يكتايی می طلبد كه معنای اثر هنری در 
تركيب بندی خود  در  باشد، چه  نفوذناپذير  تغيير  برابر 
يا در محيط اش. كوتاه سخن آن كه الزمة يكتايی  آن 
آن است كه اثر هنری خارج از تاريخ باشد. چيزی كه 
با گذر زمان تغييِر  اثر هنری  در عمل ممكن نيست و 
كاركرد، ماده، فرم و يا محتوا می دهد و در نتيجه وجوِد 
يّكه اش كه الزمة اصالت مندی آن نيز است دستخوِش 
تحول می شود. يكتايی فقط برای يک َدم حاصل می شود 
و به محض آن كه اثر در بستر زمان قرار گرفت از دست 
می رود. از اين رو، اصالت نيز كه بستگِی تام به يّكه بودن 
بود. در حقيقت مفهوم  دارد معياری جعلی خواهد  اثر 
»اصالت«، آن گونه كه بنيامين در يک پی نوشت شرح 
است.  برخوردار  مشكوك  اصالتی  از  خودش  می دهد، 
به  يونانيان  نزد  يّكه  هنرِی  اثر  بلندمرتبگِی  از  اصالت 
فرعِی  اما هم چنين محصوِل  است،  گرفته شده  عاريه 
اين  می رود.  شمار  به  نيز  توليد  تكنيک های  پيشرفِت 
پيشرفِت تكنولوژِی بازتوليد بود كه مقولة امر با اصالت 
را قادر ساخت اقتدار را پديدار و به اثر اصل، وام دهد. 
»اصالت«  مفهوم  خوِد  واقع  در   (caygill,1998: 100)

پس از پيدايش تكنولوژی های بازتوليد و پس از ظهور 
نسخه های كپِی فراوان از آثار يّكه ظهور يافت. بنابراين، 
هستِی اين مفهوم نيز خود وابسته به بازتوليدپذيری آثار 

هنری است.
ابداع مفهوم امر »بااصالت« مثالی است برای مسيری 
كه در آن پيشرفت های تكنولوژيكی می توانند مفاهيم و 
شيوه های تفكِر كهنه را تداوم بخشند. اما، به جای آن 
كه پيشرفِت تكنولوژی همچون پشت بندی بنای مفاهيِم 
كهنِه اصلّيت و يكتايی را تحكيم كند، می تواند هم چون 
مهميزی عمل نمايد كه محرِك ابداِع مفاهيم و فرم های 

باشد.  تجربه  در خصيصه های  تغيير  با  متناسب  تجربة 
بازتوليد، ماهيِت  از طرِق گوناگون، پيشرفِت تكنولوژِی 
خوِد آثار را دگرگون می كند. پس از آنكه اثر با وضعيِت 
كلوزآِپ عكاسی ديده شد نمی تواند همانی بماند كه قبل 
از مهيا شدن اين كوچک ابعادی اش به وسيلة تكنولوژی 
نيز  هنری  اثر  اشاعة  شامل  چنين  هم  امر  اين  بود. 
می شود. اگر اثر مطلقاً نفوذناپذير، يّكه، و خارج از زمان 
نباشد خصيصه هايش را نه تنها به فراخوِر اين كه چگونه 
قرار می گيرد  اين كه كجا در دسترس  به  با توجه  بلكه 
نيز تغيير خواهد داد. كليسای جامعی كه وقتی عكاسی 
می شود جای خود را ترك می كند تا در استوديوی يک 
دور  اصِل خود  از  قدر  همان  گيرد  قرار  هنر  دوست دار 
است كه يک تخته نگاره، محراِب كليسايی را كه برای 
آن ساخته شده به منظور قرار گرفتن در يک گالری ترك 
می كند. (ibid:101) كوتاه سخن آن كه اثر هنری مربوط 
به دوراِن بازتوليدپذيرِی تكنيكی چيزی را از دست داده 
است كه باعث دگرگونی های شگرف در ماهيت و دريافت 
آن شده است. به زعم بنيامين آن چيزی كه از اثر هنری 

اين دوران رخت بر بسته هالة آن است.

زوالهالةاثرهنری

تاريخ  جستار  در  را  هاله  مفهوم  بار  نخستين  بنيامين 
مختصر عكاسی12 بيان می كند؛ بافته ای13 غريب از ]تار 
اهميت  بدون  فاصله،  يّكة  نموِد  زمان:  و  مكان  پوِد[  و 
داشتن اين امر كه ابژه چقدر ممكن است نزديک باشد. 
است،  ابژه  يک  از  متافيزيكی  فاصله ای  بر  مبتنی  هاله 
باشد.  نزديک  ما  به  فيزيكی  طور  به  ابژه  آن  اگر  حّتی 
به بيان ديگر توهمی  يّكه و منحصر به فرد از فاصله را 
ايجاد می كند. هاله امری ذاتی در يک ابژه نيست، بلكه 
ابژه شكل  اجتماعی حوِل  و  تاريخی  واسطة شرايط  به 
می گيرد. پس، می توان گفت برای بنيامين هاله بيش تر 
از آنكه كيفيتی از خوِد آثار هنری باشد ناشی از روابط 
اجتماعی ای است كه در آن روابط آثار مشاهده می شوند. 
(plate,2004:88) روابط اجتماعی ای كه در يک جامعة 
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سّنتی ميزان دسترسی پذيرِی اثر هنری را برای اعضای 
منزلت  و  اثر  تاريخی  و  اجتماعی  جايگاه  اساس  بر  آن 
سه  هاله  برای  بنيامين  می كند.  تعيين  فرد  اجتماعِی 
ساحت اصلی در نظر می گيرد: اثر يّكه است، با ما فاصله 
 .)65 )احمدی،1390:  می رسد  نظر  به  جاودانه  و  دارد، 
اين هر سه ساحِت هاله در مفاهيم اصالت و ارزش ابدی 
كه معيارهای يونانی بودند جمع می شوند. بنابراين، هاله 
در نسبت تنگاتنگی با اصالت قرار دارد. يک اثر هنری 
آن گاه می تواند بگويد كه هاله ای دارد اگر ادعای مالكيت 
جايگاه يّكه ای را بكند كه كم تر مبنی بر كيفيِت ارزش 
فاصلة  بر  مبنی  بيش تر  و  نفسه  فی  ارزش  يا  كاربردی 
فيگوراتيو آن از تماشاگر است. فيگوراتيو به اين خاطر كه 
همان گونه كه از تعريف برمی آيد ـ اين فاصله در درجة 
اول يک مكان ميان نقاشی و تماشاچی يا ميان متن و 
خواننده نيست، بلكه ايجاِد يک دسترسی ناپذيری روانِی 
ـ يک اقتداِر ـ مورد مطالبه برای اثر بر مبنای جايگاهش 
درون يک سّنت است. پس فاصله كه خود را ميان اثر و 
بيننده به زور جا می كند اغلب يک فاصلة زمانی است. 
طی  كه  ُعرفی  در  شمول شان  واسطة  به  هاله مند  آثاِر 
 Jennings.2008:) تاييد می شوند.  آزموده شده اند  زمان 
14) زوال هالة اثر هنری ورای سپهِر هنر می رود وبر زوال 

جايگاهی كه اقتدارش را تضمين می كرد، يعنی سّنت، 
داللت می كند.

اثِر  جدايی  حسِب  بر  را  هاله  زواِل  فرآينِد  بنيامين 
می دهد،  شرح  سّنت  ساحِت  از  بازتوليدشده  هنری 
جدايی ای كه جنبه ای از يک در هم شكستن گسترده تر 
سّنت است. هنر با تحقق بخشيدن به بازتوليدپذيری اش 
جايگزين  را  كپی ها  از  »كثرتی  تكنولوژی،  واسطة  به 
تثبيت  هويِت  كه  طوری  به  می كند«،  يّكه  وجودی 
بازتوليد  به  اجازه دادن  و »با  از دست می رود  شده اش 
مكان  و  در جا  و شنوندگان  بينندگان  با  مواجهه  برای 
چنين  می شود.  نفوذپذير  كاماًل  آن ها«  خوِد  مخصوِص 
مستقر  هويت  تباهِی  مثابة  به  می تواند  نفوذپذيری ای 
است،  فرهنگی  ميراث  و  سّنت  همان  كه  هنر،  ثابت  و 
به روی  اثر هنری  مثابة گشودگی  به  يا  باشد  ماية عزا 

كه  ممكن،  هويت های  و  كاربردها  از  بی اندازه ای  شمار 
آينده های ممكن آن و بنابراين »كنشگرسازی دوبارة ابژة 
مورد  می دهد،  افزايش  را   )223 :1939( بازتوليدشده« 
دقيق تر  با  بنيامين   (caygill,98: 102) باشد.  پذيرش 
شدن در فرآيندهای عمومی  ويرانِی هاله نشان می دهد 
و  است  تجربه  ساختاِر  دگرديسِی  از  ناشی  امر  اين  كه 
ويرانِی هاله تنها دردـ  نشانی14 برای اين دگرديسی است. 
او بر آن است كه ساختاِر ادراك حسی بشر با تغيير در 
»شيوة بودن در جهاِن« جوامِع انسانی تغيير می كند و 
سازماندهی  ادراك حسی  آن  در  كه  »روشی  می افزايد 
می شود، رسانه ای كه در آن اين ادراك صورت می گيرد« 
نه تنها به شكل طبيعی بلكه به وسيلة شرايِط تاريخی 
هم معين می شود. او در پشتيبانی از اين بحث كه در 
دوران های تاريخی مختلف تغييرات در فرم های هنری 
و  ريگل  كار  بودند  مرتبط  ادراِك حسی  تغييرات در  با 
ويكهوف15 )1853 – 1909( را ذكر می كند، اما آن ها را 
برای محدود كردِن پژوهش شان به شرِح خصيصه های 
فرمی  اين ارتباط مورد انتقاد قرار می دهد. او پيشنهاد به 
جلوتر رفتن و پژوهيدِن »دگرديسی هاِی اجتماعی ای كه 
اين تغييرات ِادراك حسی بيانگر آن ها هستند« )1939: 

224( می كند.
 زوال هاله به عنوان مثالی برای اين تز در نظر گرفته 
حسِی  ادراك  رسانة  در  »تغييرات  كه  چرا  است،  شده 
بنابراين می تواند  معاصر« در زوال هاله آشكار است، و 
ادراك  در  تغييرات  اجتماعی«  »علت های  برای  مثالی 

(ibid: 103) .حسی به دست دهد
جديِد  فرم  يک  ظهور  هاله  زوال  تاريخی  زيربنای 
فزايندة  اهميت  با  تنگاتنگی  طور  »به  كه  است  تجربه 
از  اين فرم  توده ها در فرهنگ معاصر در پيوند است«. 
تجربه دو خصيصة آشنا دارد؛ مرزهای ابژه را با »نزديک تر 
آوردن شان به لحاظ مكانی و انسانی از ميان بر می دارد« 
و بر »يكتايی هر واقعيتی« چيره می شود. )1939:225( 
كانتی شهود  فرم های  مؤثری  به طور  دو خصيصه  اين 
ـ مكان و زمان ـ را در هم می شكنند كه روايت كانت 
از تجربه را تضمين می كردند. مكان به وسيلة بازتوليِد 
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مكانی  مشخصة  سبب  اين  به  كه  ابژه هايی  تكنيكِی 
»فاصله« ی خود را از دست می دهند، در هم می شكند. 
حال آن كه زمان با از بين رفتن يكتايی از هم گسيخته 
می شود، چرا كه »يكتايی و پايداری )استمرار( همان قدر 
و  ناپايداری  كه  هستند  هم[  ]با  تنگاتنگ  پيوند  در 
در  با  مكان   )1939:225( پيوندند.«  در  بازتوليدپذيری 
دسترس قرار گرفتن ابژه و زمان با عدم تداوم تاريخِی 
زواِل  دو شرِط  هر  اين  و  می شوند  دگرگون  اصيل  ابژة 
هاله با بازتوليدپذيری ممكن شده اند. نتيجة اين در هم 
است  تغييری  شهود  زمانِی  و  مكانی  فرم های  شكستِن 
و  سوژه  برای  هم  درگيری هايی  با  تجربه  ساختار  در 
هم برای ابژه: »سازگارِی واقعيت با توده ها و توده ها با 
واقعيت فرايندی است با فرصت های نامحدود برای تفكر 
]– ِسوژه[ و به همان مقدار برای ادراِك حسی ]از ابژه[« 
)1939:225(. پتانسيل موجود برای دگرديسِی بی كران 
كه باِب آن از طريق تجربة شكل يافتة به طور تكنولوژيكی 
گشوده شده است، می تواند يا پذيرفته شود كه منجر به 
تغيير و تحوِل بی وقفه و هميشگی در سوژه و در واقعيت 
می شود، يا اين كه با استفادة واپس گرايانه از تكنولوژی 
برای بازگرداندِن فاصله، يكتايی، و پايداری ـ و به عبارت 

(ibid) .ديگر هاله ـ مورد پذيرش قرار نگيرد
از  بنيامين  توصيِف  گفت  می توان  خالصه  طور  به 
هاله مندی اثر هنری در واقع توصيفی است از بت وارگی 
ِاجتناب ناپذيِر آن، كه كم تر به واسطة فرآيند آفرينش و 
بيش تر به واسطة فرايند انتقاِل آن درون سّنت صورت 
می گيرد. اگر اثر هنری يک بت واره، يک ابژة فاصله دار و 
فاصله يابنده باقی بماند قدرتی غيِر عقالنی و بی چون 
نايل  فرهنگی  جايگاِه  يک  به  می كند؛  اعمال  را  چرا  و 
می شود كه آن جايگاه برايش يک حرمت داری مقدس به 
عاريه می گذارد. هم چنين، در اختياِر تنها معدودی افراد 
دارای امتياِز ويژه باقی می ماند. اثر هنری هاله مند دعوی 
قدرتی می كند كه موازی و تقويت كنندة دعوی قدرِت 
سياسی بزرگ تِر آن طبقة اجتماعی است كه برای شان 
اين ابژه ها بيش از همه ارزشمند هستند: طبقة حاكم. 
دفاع نظری از هنِر هاله مند توسِط اين طبقه برای حفِظ 

خاطر  اين  به  فقط  امر  اين  است.  حياتی  آن ها  قدرت 
راهبردهای  همراِه  به  هاله مند  هنرِی  اثر  كه  نيست 
بازنمودیِ اش كه به لحاِظ آيينی مورد تاييد اند )موضوعی 
كه در ادامه تشريح خواهد شد(، تهديدی نسبت به طبقة 
اصليت،  حِس  چنين  هم  بلكه  نمی كند،  مطرح  مسلط 
هاله مند  هنری  اثر  وسيلة  به  كه  پايداری  و  اقتدار، 
را  معناداری  فرهنگِی  بخشِی  تحقق  می شود  فراافكنی 
رو  اين  از  می نماياند.  باز  مسلط  قدرِت طبقة  دعوی  از 
بازتوليدپذيری در نهايت و در تحليل نهايی يک ظرفيت 
بسياِر  بازتوليدپذيرِی  قابليِت  است؛  هنری  اثر  سياسی 
آن، هاله اش را فرو می پاشد و امكان انواع بسيار متفاوت 
دريافت را در مكان های تماشاگری بسيار متفاوت فراهم 

(Jennings, 2008: 16) .می كند

ارزشآیینیوارزشنمایشِیهنر

را  اثرهنری  و هالة  يكتايی،  فاصله،  بين  روابط  بنيامين 
بر مبنای تغيير كاركرِد هنر از آيينی به نمايشی شرح 
يک  خدمت  »در  هنری  اثر  اولية  خاستگاِه  می دهد. 
مناسِک آيينی ـ ابتدا از نوع جادويی و سپس دينی ـ« 
است،  آيينی جدايی ناپذير  مناسِک  از  هاله  قرار داشت. 
و در آن حفظ می شود، زيرا حفِظ فاصله و يكتايی اثر 
كه  فاصله  می شود.  تضمين  آيينی  مناسک  در  هنری 
از بين رفتن  با  امر يک ويژگِی مكانی است  ابتدای  در 
يكتايیـ  تداوم زمانیـ  به وسيلة بازتوليد تكنيكی از بين 
می رود. بنابراين، فاصله نيز تبديل به خصلتی زمانمند 
می شود كه در دوران مدرن از بين رفته است. در نتيجه 
هالة اثر هنری، كه وابسته به ويژگی های فاصله و يكتايی 
بود، در اين دوران فرو می پاشد. بنيامين از اين ادعا كه 
افوِل مناسِک آيينی با زوال هاله همزمان است برخی از 
نخستين  »برای  نتيجه می گيرد:  را  بينشش  پيامدهای 
از  را  هنری  اثر  مكانيكی،  بازتوليد  جهان  تاريِخ  در  بار 
می رهاند.«  آيينی  مناسِک  به  طفيلی وار  وابستگِی  قيِد 
آثار  اعتبار بخشی به  بنيامين دريافت و   )226 :1939(
هنری را بر حسِب ارزش آيينی و ارزش نمايشِی آن ها 
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بود  مهم  »آنچه  آيينی  ارزش  در  می كند.  قطبی  دو 
وجودشان بود، نه بودنشان در منظِر نگاه.« )1939: 227( 
در دوران مدرن، كاماًل در جهت مخالف، يک »دگرديسِی 
كيفی« در قطب بندی به سوی تأكيدی َدربَست بر روی 
بر  اكنون  مطلق  تأكيد  پذيرفت.  صورت  نمايش گذاری 
به  را  ارزشش  هنری  اثر  دارد؛  قرار  آن  نمايشی  ارزش 
عنوان ابزاری برای جادو از دست داده است. هاله اكنون 
به مثابة يک پس ماندة كاركرِد هنر به عنوان ابزاری برای 
جادو، كه به طور فزاينده ای توسط »كاردكردهای سراسر 
 caygill,1998:) نو« جايگزين می شود، ظاهر می گردد. 
105-104) به زعم بنيامين، اين فرايند منجر به وارونه 

جای  به  كه  چرا  می شود،  هنر«  عملكرد  »كِل  سازی 
بنياِد  بر  باشد،  آيينی  مناسِک  بنياِد  بر  آنكه هستی اش 

كاربستی )پراتيک( ديگر ـ سياست ـ قرار گرفت.
بحِث از بين رفتن ارزش های آيينی هنر را می توان 
در درس گفتارهای زيباشناسی هگل پی گرفت. گرچه 
مبنای پديدارشناسِی پيشرفت گراِی روِح هگل متفاوت 
اين حال  با  بنيامين،  دورانِی  ـ  تاريخی  مبنای  از  است 
خواهد  مفيد  هگل  آرای  دريچة  از  بحث  اين  به  ورود 
بود، چرا كه بنيامين آغاز كاركردهای نوين هنر را از آن 
نقطه ای می داند كه هگل در آن نقطه رای به مرِگ هنر 
می دهد. هگل در آنجا می گويد: »هنر در آغاِز كار استوار 
به موردی رمز آميز، چيزی شوم و هوسی بی پايان بود... 
اما هرگاه محتوای ثابت اثر هنری به گونه ای كامل در 
فرم هنری حل شود، آن گاه روح دست نيافتنی اش شكِل 
از دست می دهد، و به خويشتِن  ابژكتيو خود را  ظهوِر 
درونی خود باز می گردد، و اين درست همان چيزی است 
كه در روزگار ما رخ داده است. ديگر نمی توانيم به تعالی 
مداوِم هنر و حركِت آن به سوی كمال اميد بنديم. هرچه 
تصوركنيم،  يونان  خدايان  كماِل  به  را  خدايان  كه  هم 
كمال  در حدِّ  را  مسيح  و  مريم  و  كه خدا  هم  هر چه 
ترسيم كنيم، باز مسئلة اصلی فرق نخواهد كرد، چون 
نخست  هگل  زد.«  نخواهيم  زانو  آن ها  مقابل  در  ديگر 
بحِث از ميان رفتن عنصِر معنوی يا هنِر مقدس را مطرح 
می كند، و در گام بعد بحِث از ميان رفتن هنر به معنای 

كلی آن را پيش می كشد و از »مرگ هنر« ياد می كند. 
ديگر جايی برای امر مقدس باقی نخواهد ماند. در نتيجه 
نكته  اين  بود.  هنر مقدس  نمی توان شاهد شكل گيری 
امر  دربارة  رسالة  در  كاندينسكی16  واسيلی  تاييد  مورد 
در  او می نويسد: »هنر  قرار می گيرد.  معنوی در هنر17 
اين دوران فقط به هدفی مادی وابسته است ... روشی كه 
هنرمند برای ساختِن جسم به كار می برد برای او تبديل 
به مسئلة يّكه می شود، اين است آيين هنرِی بی روح« 
در  كاندينسكی  كه  نكته ای   )64-65 )احمدی،1390: 
مورِد مسئلة يّكه شدِن »ساختِن جسم« برای هنرمند 
نشان می دهد كه هنر در  را  مطرح می كند گريزگاهی 
قرن نوزدهم برای فرار از سرنوشِت هگلِی »مرگ هنر« 
در پيش گرفته است. اين گريزگاه به عنواِن »هدِف هنر 
برای هنر« ناميده شد. اما، بنيامين اين هدف را به نوعی 
كيِش  در  بار  اين  و  هنر  آيينی  ارزش های  به  بازگشت 
هنر برای هنر قلمداد می كند. در عوض، بنيامين زواِل 
ارزش آيينی هنر را فرصتی می داند برای ظهور كاربستی 

سراسر نو برای آن: كاربسِت سياسی هنر. 
بحثی  نمايشی  و  آيينی  ارزش  ميان  تمايز  بنيان 
است در باِب جايگاه و خصيصة اجتماعی تكنولوژی كه 
مفصل تری  طور  به  جستار  نخست  نسخه  در  بنيامين 
يک  نيازهای  با  است  متناسب  جادو  است.  داده  شرح 
جامعه كه تكنولوژی اش تنها با در هم آميختگی كامل با 
جادو وجود دارد. در اين جامعه هنر فرمی  از تكنولوژِی 
يكی شده با جادو است؛ چنين جامعه ای به طور كامل 
متمايز است از جوامع مدرن كه در آن ها تكنولوژی از 
دوم«  »طبيعت  يک  به  تبديل  و  رهاست  كاماًل  جادو 
نياز به كنترل دارد. زيرا همان طور  شده است و خود 
نيروهای  دارای  باستان  دوران  انساِن  برای  طبيعت  كه 
هم  دوم  طبيعت  اين  بود،  هولناك  و  سركش  عنصرِی 
اگر  كه  است  خود  به  مختص  عنصری  نيروهای  دارای 
مهار نشوند برای زندگِی انسان مدرن ويرانگر و هولناك 
خواهند بود.دقيقاً همانگونه كه هنر در جامعة باستانی 
كردن  رام  برای  موجود  تكنولوژِی  ابزار  يک  چون  هم 
جوامع  در  می رفت،  كار  به  طبيعت  عنصری  نيروهای 
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يک  عنصری  نيروهای  كردن  رام  برای  می تواند  مدرن 
طبيعت دوِم تكنولوژيكی مورد استفاده قرار گيرد. هنر 
با  مواجهه  برای  انسان  به  آموزش دهی  نقِش  ديگر  بار 
نيروهای ويرانگِر طبيعت، و اين بار از نوع تكنولوژيكی 
را بر عهده می گيرد. برای بنيامين نمونة اشتغال هنر به 
آموزِش بشر توسِط فيلم عرضه می شود كه بدِن انسانی 
طور  به  گرفته  شكل  دوِم  طبيعت  يک  در  بقا  برای  را 

تكنولوژيكی سازوار می كند:
و  دريافت ها  آن  برای  انسان ها  تربيت  در  فيلم 
بر  شرايِط  تحت  كه  می رود  كار  به  نويی  واكنش های 
هم كنش با يک دستگاه ]مكانيكی[ صورت می پذيرند، 
افزايش  دستگاهی كه نقش آن در زندگی شان هر روز 
دستگاِه  به  بشر  ]ضعِف[  كردن  تبديل  می يابد. 
است  تاريخی  پيشه ای  ما  زمان  تكنولوژيكِی غول آسای 
كه در آن فيلم معنا و مقصود درست خود را دارا می شود. 

)444-5 :1935(
طبيعت  با  انسان  كردن  سازگار  در  هنر  بنابراين، 
را  كار  اين  ابتدا  در  كار می رود.  به  انسان  با  و طبيعت 
و  ـ  ـ جادو  آيينی  مناسِک  با  تكنولوژِی متحد شده  با 
هدايت شده عليه طبيعت انجام می داد. اكنون اين كار 
با  ای  آفريده  ـ  سياست  با  شده  متحد  تكنولوژی  با  را 
كاركردهای سراسر نوـ  و هدايت شده عليه تكنولوژی به 

(ibid: 105-106) .مثابة طبيعت دوم انجام می دهد

هنروآموزشبشربرایمواجههباتکنولوژی

در  هنری  آثار  كه  طور  همان  درست  بنيامين  برای 
گروهی  وضعيت های  بيانگر  رسانه ای،  فرم های  نقِش 
دهی  شكل  در  مهمی  را  نقش  چنين  هم  هستند، 
عملكرِد  اين  می كنند.  بازی  بشری  حسِی  ظرفيِت 
دوگانة هنر به دوران مدرن هم تعميم يافته است. تكرار 
شونده ترين و گوياترين توصيِف بنيامين از جهان دوراِن 
وهم  )تصاوير  فانتاسماگوريا18  تمثيِل  حسِب  بر  مدرن 
اصل  در  كه  فانتاسماگوريا  می گيرد.  صورت  ديدار(  ـ 
در  و  قرن هجدهم  به  مربوط  يک دستگاِه شعبده بازی 

برگيرندة سايه های انگشت های جنبان بود كه از پشِت 
فرا  پرده  يا  ديوار  يک  روی  بر  تماشاچی  دسته ای  سِر 
آن  از  صورت گرفته  بازتعريِف  به  بنا  می شدند،  افكنده 
توسط بنيامين تبديل می شود به يک تصويِر مجازی از 
به  چنان  محيطی  شهری؛  مصرفِی  سرمايه دارِی  جهاِن 
نحِو اغوا كننده ای »واقعی« كه ما در مياِن آن حركت 
در حالی كه  است،  و طبيعی  مقرر  می كنيم گويی كه 
برای  است.  اقتصادی  ـ  اجتماعی  واقع يک ساختاِر  در 
بنيامين اصطالِح »فانتاسماگوريا« هر دو كيفيِت قدرت 
می دهد،  دست  به  را  محيط  اين  عميِق  فريبندگِی  و 
خصلتی كه تأثيری ناتوان كننده بر روی توانايی بشری 
برای رسيدن به تصميم های عقالنی و در واقع دريافت و 
فهم جهاِن خودش دارد. (Jennings, 2008: 11) بنيامين 
در ويرايِش دوِم جستار بيان می دارد كه تكنولوژی های 
رسانه اِی جديد در »سازماندهی و تنظيم كردِن« پاسخ ها 
تكنيكی«  پلی  »آموزش  بشر  برای  زندگی  محيِط  به 
فراهم می كنند. در اين طرِز تلقی فيلم تماشاگران خود 
به واسطة كاربرِد دستگاه های تكنولوژيكی )دوربين،  را 
تدوين، پروژكتور( آموزش می دهد تا ياد بگيرند چگونه با 
آن »دستگاِه گسترده« كه در آن زندگی می كنند مواجه 
به   (ibid, 2008: 13-14) فانتاسماگوريا.  دستگاِه  شوند: 
تعبيری می توان گفت هماننِد تمثيِل فانتاسماگوريا، كِل 
هنِر دوران مدرن تمثيلی است از جهاِن مدرن. هنِر اين 
از  آن  هستی  و  است  تكنولوژيكی  به شدت  كه  دوران 
كنندة  آشكار  می تواند  است،  تفكيک ناپذير  تكنولوژی 

ماهيِت تكنولوژيكِی جهاِن خود باشد.
بسياری از تأمالِت بنيامين دستگاه های تكنولوژيكِی 
مدرن را بر حسب تأثير آن ها ـ هم واقعی و هم بالقوه 
ـ بر روی توانمندی های حسی بشری بررسی می كنند. 
نخستين تحليل از اين دست، در بخِش آسمان نما19 از 
او آسمان نما  كتاِب خيابان يک طرفه صورت می گيرد. 
در  می كند:  توصيف  مجازی  جهانِی  تئاتِر  يک  را 
عالم«،  به  ديدمانی اش20  »اتصاِل  با  مدرن  آسمان نمای 
فرم های باستانِی هم نفسی با كيهان )كه به  زعم بنيامين 
تحِت تسلِط خلسة سرخوشانه صورت می گرفتند( راه را 
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باز می كنند.  عالم  با  رابطة بشری  فرم های جديِد  برای 
وجود  شده  سازماندهی  طبيعياتی21  تكنولوژی  »در 
دارد كه به واسطة آن تماس نوع بشر با كيهان يک فرم 
جديد و متفاوت به خود می گيرد. (ibid, 2008: 12) بشِر 
باستان به واسطة خلسه و با ابزاِر جادو با كيهان )به مثابة 
می كرد(  زيست  آن  قدرِت  تحِت  كه  سركشی  طبيعِت 
مرتبط می شد. اكنون كه با آسمان نما )يا تلسكوپ( به 
كيهان می نگرد طبيعت برايش افسون زدايی شده است. 
ويژة  طبيعيات  جديد  تكنولوژِی  اين  كه  آن  ُطرفه  اما 
برای  را  افسون های جديدی  را عرضه می كند كه  خود 
بشر امروزی به بار می آورد. فهم بنيامين از صورت های 
مدرن  تكنولوژی  با  متقابل  كنِش  در  كه  ادراك  جديِد 
سر بر می آورند هرگز بينش اين اصل راهنمای ماركس 
از دست نمی دهد كه »وظيفة ما فهم جهان نيست  را 
بلكه تغيير آن است.« (ibid) جهانی كه هم فهم و هم 
تغيير آن با ابزارهاِی خوِد آن امكان پذير است: ابزارهای 

تكنولوژيكی و به طوِر خاص هنِر تكنولوژيكی.
از  نمونه هايی  عنوان  به  را  فيلم  و  عكاسی  بنيامين 
نظر  در  تكنولوژی  دوران  در  هنر  نو« ی  »كاركردهای 
چگونه  دهد  نشان  است  مجبور  او  اينجا  در  می گيرد. 
كنترل  به  در  می تواند  سياست  با  اتّحاد  در  تكنولوژی 
درآوردِن خوِد تكنولوژی مورد استفاده قرار گيرد؛ بازتوليِد 
تكنولوژيكی به عنوان وسيله ای برای همراه كردن بشر 
و تكنولوژی در »نوسازی« خالق بشريت مورد پذيرِش 
هنر قرار می گيرد، نوسازی ای كه در خيابان يک طرفه 
به عنوان »آفرينش يک طبيعيات جديد« يا بدن شكل 
گرفته به طور تكنولوژيكی و تكنولوژِی شكل گرفته به 
طور تنانه از آن خبر داده شده بود. هنر در اين معنا به 
عنوان جايگاهی به كار می رود تا در آن آينده های ممكِن 
رابطه  اين  انسان كاوش شود.  و  تكنولوژی  ميان  رابطة 
می آفريند؛  را  زمان  و  مكان  از  بی سابقه ای  تجربه های 
تجربه هايی كه به همراِه آن ها انحالل تجربه های سابقاً 
معتبراز هويت و سياست صورت می گيرد. اين تجربه ها 
برای بنيامين در فرم های نو و سراسر تكنولوژيكِی هنِر 
 caygill,) از همه فيلم قابل فهم اند.  عكاسی، و بيش تر 

106 :1998)   بدين ترتيب هنرهايی چون عكاسی و فيلم 

كه ماهيتاً تكنولوژيكی هستند هم چون آموزشگاهی به 
تربيت بشريت برای مواجهه با تكنولوژی می پردازند.

فیلموعکاسیبهمثابةهنر

آخرين  بنيامين  برای  پرتره نگاری  به  عكاسی  پرداختن 
پناهگاِه ارزِش آيينی در هنر بود و آغاز پرداختن عكاسی 
ارزش  به  آيينی  ارزش  از  را  گذاری  مستندنگاری  به 
در  عكاسی  نمايشی  ارزش  می كند.  مشخص  نمايشی 
تهية سنِد رويدادهای تاريخی، »به روشی نو« مشاهده 
چنين  پيشرفت  می كشد«.  چالش  »به  را  كنندگان 
عكاسِی ناهاله مندی معنا را نه تنها به دور از »يكپارچگِی 
بافتاری اش در سّنت« بلكه از كناِر هم گذاشتِن تصوير 
تصاويِر  و  تصوير  و  عكاسی،  مورِد  در  زيرنويس  و شرِح 
مجاور در فيلم توليد می كند. معنای يک تصويِر مجزا 
به  كه  متن هايی  يا  تصويرها  سايِر  با  تقابلش  به  بسته 
نفوذپذير  هستند  آن  از  متمايز  زمانی  و  مكانی  لحاظ 
نيست.  ماندگار  و  شده  تثبيت  معنا  نتيجه  در  و  است 
مورد  معنا  خلق  برای  مشاركتش  در  مشاهده كننده 
چالش قرار می گيرد، خواه در مواجهه با عكس هايی كه 
شرِح زيرنويسـ  تمثيلـ  دارند و خواه در مواجهه با فيلم 
»آنجا كه معنای هر تصويِر منفرد پيشاپيش به وسيله 
می گردد«  ظاهر  شده  تعيين  قبلی  تصاوير  تماِم  توالِی 
)1939:228(. بنابراين، بنيامين اين خصوصيت عكاسی 
و فيلم را، كه چالش گر و محرك خالقيِت مخاطبان در 
كه  می داند  عاملی  هستند،  نو  سراسر  معناهای  خلق 

اهميت سياسی آن ها را رقم می زند. 
نظر منفِی بنيامين در مورد مناقشة قرن نوزدهمی  
»عكاسی و فيلم به مثابة هنر«، كه به درون زيباشناسی 
قرن بيستم هم كشيده شده بود، با اين ديدگاه او سازگار 
است كه مفهوِم هستِی هنرِی مورد دفاع در آن مناقشه 
هنوز مفهومی  سّنتی، كهنه و هاله مند از هنر بود. حّتی 
مدافعاِن عكاسی و فيلم هم در زميِن اين مفهوِم كهنه از 
هنر بازی كردند. به زعم بنيامين، دوران تكنولوژی، كه 
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در قلمروی هنر به مثابة تكنولوژی بازتوليد بروز می كند، 
تأثيرات  دارای  تاريخِی  دگرديسی  »يک  دهندة  نشان 
جهانی بود كه به وسيلة هيچ كدام از طرفين دعوا ]نقاشی 
و عكاسی[ درك نشد.« )1939:228( راهبرِد دفاعِی به 
كار گرفته شده در دفاع از تكنولوژی های هنری جديد 
از پاسخ دادن به اين »پرسش اساسی« طفره می روند كه 
»آيا بسياری از ابداعات عكاسی بسياری از ماهيت های 
رفتن  طفره   )1939:229( نكرد؟«  دگرگون  را  هنر 
مقولة  دگرگونی  در  را  رسانه  توانمندی  پرسش  اين  از 
هنر محدود می سازد، و در نتيجه آن را سازگار با يک 
 (caygill. 1998: 107) .تصوِر كهنة آيينی از هنر می كند
عكاسی و فيلم را نه تنها نبايد در مرزها و چارچوب های 
سّنتی هنر گنجاند، بلكه بايد خوِد هنر و محدوده های 
آن را با توجه به ظهور اين رسانه های جديد باز تعريف 
فيلم  و  عكاسی  پيدايش  از  بعد  هنر  آنچه مسلم  نمود. 
همانی نيست كه پيش از آن بود و هستِی هنری از آن 

پس دچار دگرگونی های اساسی شده است.

نقاشوفیلمبردار:جادوگروجراح

عمِل ساختِن واقعيت توسط تكنولوژی در فيلم با دو نوع 
تالِش همراه و هم زماِن صورت می گيرد؛ در همان حال 
كه در تالِش فزاينده ای به منظور استفاده از تكنولوژی 
است، می كوشد كه اين استفاده از تكنولوژی را پنهان كند 
و واقعيت سينمايی را ناتورال جلوه دهد. اين بازنمايی به 
تكنيكی بسيار پيچيده و كامل شده نياز دارد كه در عين 
حال قادر باشد خود را به طور كامل پنهان كند. رخنه 
در واقعيت به وسيلة تكنولوژی در استوديوی فيلم برای 
وقوع  به  تجربة  تغيير در ساختاِر  نشاِن  ـ  بنيامين درد 
پيوسته در طبيعيات يا بدن اجتماعی و طبيعِی مدرن 
بود. او اين نكته را با مقايسه ای بيِن نقاش و فيلمبردار، 
كه با قياس آن ها با جادوگر و جراح پی گرفته می شود، 
بسط می دهد. تعريِف جادو و رابطة نزديک آن با مناسِک 
آيينی، كه در بخش VI از نسخة اول ارائه گرديد، تمايز 
را  ناهاله مند  بالقوه  طور  به  هنر  و  هاله مند  هنِر  بين 

بنيامين در آنجا جادو را به مثابة يک  تشديد می كرد. 
كنترل  و  سازماندهی  برای  آيينی  تكنولوژِی  اولية  فرِم 
توضيح می دهد كه  او  اكنون  بود.  لحاظ كرده  طبيعت 
جادوگر/ نقاش »قطِب متضاِد« جراح/ فيلمبردار است، 
درست همانطور كه جامعه ای كه تكنولوژی و مناسِک 
آيينی را درون جادو ادغام می كرد قطِب مخالف جامعة 

تكنولوژيكِی مدرن است:
جادوگر شخِص بيمار را با قرار دادن دست بر فراِز او 
درمان می كند؛ جراح بدِن بيمار را می بُرد و به درون 
آن دست می بَرد. جادوگر فاصلة طبيعی را بين بيمار 
و خودش حفظ می كند؛ گرچه او اين فاصله را با قرار 
دادِن دستش بر فراِز بيمار اندكی كاهش می دهد، اما 
مقدار  به  اقتدارش  به موجب  را  آن  [در همان حال] 
می كند؛  عمل  برعكس  دقيقاً  جراح  می افزايد.  زيادی 
او فاصلة بين خود و بيمار را با رخنه كردن به دروِن 
بدِن بيمار به مقدار زيادی می كاهد و [در همان حال] 
آن را، ولو به مقدار كم، به موجِب احتياطی كه با آن 
حركت  بيمار  بدن  دروِن  اندام های  ميان  در  دستش 

)235:1939a( .می كند، می افزايد

تكنولوژِی جراِح مدرن، همانند تكنولوژی فيلمبردار، 
به توليد و تشخيص همانندی ها از تفسيِر شباهت های 
شكل  و  بُريدن  َصرِف  بلكه  نمی يابد،  اختصاص  سطح 
دادن به واقعيت می شود. (ibid:108-109) جراح برخالف 
جادوگر به سطح بدِن بيمار اكتفا نمی كند ـ تنها سطح 
را نمی خواند ـ بلكه سطح را می شكافد و به درون آن 

دست می بَرد.
مقايسة  به  را  و جراح  مياِن جادوگر  تمايز  بنيامين 
دو نمونه از شاغالِن در هنِر هاله مند و ناهاله مند ـ نقاش 
و فيلمبردار ـ می كشاند. در حالی كه نقاش »در اثرش 
يک فاصلة طبيعی را از واقعيت نگه می دارد« و بنابراين 
هاله اش را حفظ می كند، فيلمبردار »به دروِن تار و پوِد 
اين  بيش تر  بسِط   )1939:235( می كند.«  رخنه  آن 
در  می خواند  را  نقاش سطح  كه  است  گونه  اين  قياس 
حالی كه فيلمبردار جلوه ها را با برداشت و بريدن سطح 
توليد می كند؛ استفاده از فرايندهای هاله مند و ناهاله مند 
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به  يک  هر  كه  تصاويری  ميان  فاحش  »تفاوتی  به  كه 
برای   )1939:236( می شود.  منجر  می آورند«  دست 
را  ـ زمانی  روابط مكانی  تركيب بندی كه  قانوِن  نقاش، 
شكل می دهد پيشاپيش داده شده است و به تعبيری از 
واقعيت »خوانده و برداشت« می شود؛ در نتيجه، به زعِم 
بنيامين تصويِر به دست آمده »يک تصوير تمام و كامل 
است.« برعكس، آن قانوِن تركيب بندی كه برداشت های 
داده شده  مداخله  از  پيش  را شكل می دهد  فيلمبردار 
توليد شود و تصويِر حاصل شده »از  بايد  بلكه  نيست، 
قطعه های متعدد تشكيل يافته كه بر اساِس يک قانون 
جديد سرهم بندی شده اند.« )236:1939a( ابداِع يک 
»قانون جديد« به وسيلة مونتاِژ برداشت های آزمايشی 

دقيقاً وظيفة فيلم در مواجهه با دوران تكنولوژی است:
برای بشريِت معاصر بازنمايِی واقعيت به وسيله ی فيلم 
به طور غير قابل مقايسه ای بيشتر از بازنمايی واقعيت 
بازنمود،  اين  كه  چرا  است،  اهميت  با  نقاشی  توسط 
دقيقاً به واسطة رفتن به دروِن پيكِر واقعيت به وسيلة 
عرضه  را  واقعيت  از  سيمايی  تكنولوژيكی،  تجهيزاِت 
می كند كه عاری از همة تجهيزات است. )1939:236(

برداشت های  است  قادر  که  جدیدی  قانوِن  ابداِع 
کند،  کنار هم جمع  را  تکنیکی  مداخله های  از  حاصل 
در همان حال که عاری از تکنولوژی هم باشد، مکانی 
را دروِن »طبیعت دومِ« برآمده از تکنولوژی می گشاید 
که در آن و با طی کردِن فرآیندهای آْن بشریت می تواند 
خود را با طبیعیات تکنولوژیکی سازوار سازد. بنیامین 
دروِن  در  این  نظیر  مکانی  گشودن  که  می گیرد  نتیجه 
دارد  حق  شخص  که  است  »چیزی  تکنولوژی  دوران 
عنوان  به  هنر   (ibid: 109-110) بطلبد.«  هنری  اثر  از 
جایگاهی که بشر و تکنولوژی در آنجا به هم می رسند 
و یک بدن تکنولوژیکی را که جلوه ای است از طبیعیات 
جدیِد تکنولوژیکی شکل می دهند، مکانی را برای بشر 
فراهم می کند تا بتواند خود را با فرآیندهای پیچیده تر و 
گسترده تِر تکنولوژیکیـ  فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی ـ  آشنا سازد و برای طی مسیِر در این 

فرآیندهای مدرن آماده کند.

روشی  به  بسته  زیادی  حِد  تا  می توانند،  مخاطبان 
هر  می شود،  آن ها عرضه  به  هنری  فرم های  آن  در  که 
را در  »پذیرنده«  یا  »انتقادی«  برخوردهای  از طرزِ  یک 
مواجهه با اثر هنری اتخاذ کنند. به عنوان مثال، نقاشی 
»آشکارا در موقعیتی نیست که بتواند یک ابژه را برای 
تجربة گروهِی همزمان عرضه کند«، زیرا با وجودِ تاریِخ 
از قرن نوزدهم  نمایشگاه ها  نمایِش عمومی  نقاشی در 
به بعد، »راهی برای توده وجود نداشت تا خود را در 
در   (1939a: 236-7) کنند.«  کنترل  اثر  از  دریافت شان 
خبره«  »مخاطبان  گروهِی  تجربة  فیلم  در  دیگر،  سوی 
امکاِن یک هم آمیزِی لّذت و انتقاد را در خود دارد. در 
باید به دنبال  بنیامین اظهار می دارد که فیلم  این نقطه، 
دستیابی به »تجربة گروهِی همزمان« باشد، از آن نوع که 
معماری دارد که »مخاطبانش« هم لذت می برند و هم 
انتقاد می کنند. معماری به وسیلة »مخاطبان« یا استفاده 
کنندگاِن خود مورد سکونت قرار می گیرد و هم چنین 
بدین گونه  و  می شود،  متناسب سازی  انتقادی  طور  به 
مدلی از یک دریافِت انتقادی ارائه می کند که »هم آمیزِی 
بی واسطه و عمیِق لذت دیداری و هیجانی ]از یک سو[ 
را  دیگر  سوی  از  خبره«  فردِ  ]انتقادِی[  جهت گیرِی  با 
که  است  بافتار  این  در   (1939:236) می آورد.  فراهم 
بنیامین ادعایش را مطرح می کند مبنی بر این که نقاشی، 
باقی  کهنه  هنِر  یک  رادیکال،  محتوای  و  فرم  با  حتّی 

  (ibid:110) .می ماند

ناخودآگاِه روانپاالی22 مایهكوبی و فیلم
دیدمانِیانسانمدرن

بنیامین معتقد است که فیلم به احتمال زیاد بیشتر از 
نقاشِی آوانگارد برانگیزانندة پاسِخ »پیشرو« در مخاطبان 
فیلم  اجتماعِی  کارکردهای  مهم ترین  از  »یکی  است. 
]مکانیکی[  بشریت و دستگاه  بین  موازنة  دوبارة  ابداِع 
است.« (1935:460) او شرایِط موازنه و عدم موازنه بین 
تکنولوژی و بشریت را بر حسِب »ناخودآگاه دیدمانی23، 
با بهره گیری از ارجاعی به روانکاوی و به  طور خاص 
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فروید،  روزمرة24  زندگِی  روانی  آسيب شناسی  کتاِب  به 
تحلیل می کند. بنیامین گسترِش »ناخودآگاه دیدمانی« را 
عاملی  به عنوان  هم  و  تکنولوژی  پی آمِد  عنوان  به  هم 
او  می کند.  توصیف  تجربه  حّدهای  گسترش  در  مؤثر 

ادعا می کند که دوربین فیلمبرداری:
درك ما را از ضرورياتی كه در زندگی هايمان حاكم اند 
و  گسترده  بسيار  عرصة  ]و[  می دهد...  گسترش 
غيرمنتظرة كنش را برای ما تضمين می كند. بارها و 
خيابان های كالن شهری مان، دفترهای اداری و اتاق های 
مبلمان شده مان، ايستگاه های قطار و كارخانه هايمان 
به نظر می رسيدند به شكل نااميدكننده ای ما را زندانی 
كرده اند. آن گاه فيلم از راه رسيد و اين دنيای زندان 
گونه را با ديناميت های يک دهم ثانيه ای منفجر كرد 
اكنون  كه  گونه ای  به  پاشيد،  هم  از  را  تّكه هايش  و 
شده  پراكنده  مخروبه های  و  ويرانه ها  ميان  در  ما 
نماِی  با  می رويم.  سفر  به  ماجراجويانه  و  آرامش  با 
درشت، مكان گسترانيده می شود. با دوِر كند، حركت 
به درازا می كشد. بزرگ نمايِی يک تصوير تنها در ارائة 
هر صورت  در  اما  ناواضح،  گرچه  كه،  دقيق تر چيزی 
قابل ديدن بود به كار نمی آيد: ]بلكه[ صورت بندی هاِی 
ساختارِی نويی از موضوع ]ِ- تصوير[ را هويدا می كند. 

 )1939:238(

تكنولوژِی دوربين به امِر »جديد«، كه درون زندگِی 
روزمرة جامعه های تكنولوژيكِی مدرن بدون جلب توجه 
نهان گشته است، اجازه می دهد به چشم بيايد و فعال 
شرِح  در  تجربه  شهودی  شرايط  ـ  زمان  و  مكان  شود. 
كانتـ  خودشان ويران می شوند و فضا را برای امكان های 

(ibid: 111) .جديِد تجربه می گشايند
    بنيامين به فيلم به مثابة نوعی به روی صحنه آيِی 
روان پريشِی ناخودآگاِه ديدمانِی ناشی از تكنولوژی نگاه 
می كند، اما از آن دست كه می تواند به عنوان »مايه كوبی 
  (ibid) آيد.  كار  به  ]روانپريشی[«  آن  پيامدهای  عليه 
شده اند  سبب  مدرن  تكنولوژی های  كه  روان پريشی ای 
به  فيلم و روی پردة سينما  بدان دچار شود در  انسان 
برابر  در  تماشاگران  طريق  اين  از  و  می آيد  در  نمايش 

می شوند.  واكسينه  روان پريشی  آن  خطرناِك  عواقب 
اكنون هنر به طور عام و فيلم به طور خاص بر حسِب 
يک اقتصاِد رانه ها كه بايد جهت يافته يا تخليه گردند 

فهميده می شوند، زيرا:
تنش های  چه  که  می کند  مالحظه  شخص  که  وقتی 
خطرناکی در توده ها به واسطة پیشرفِت تکنولوژیکی 
که  تنش هایی  ـ  است  شده  ایجاد  آن  پیامدهای  و 
پریشانه  روان  خصلتی  خود  بحرانی  مرحله های  در 
همین  که  می یابد  در  زود  خیلی  ـ  می گیرد  خود  به 
همان  علیه  روانی  مایه کوبی  امکان  تکنیکی  پیشرفت 
روان پریشی هاِی توده را به واسطة فیلم های خاصی 
ایجاد می کند، فیلم هایی که در آن ها گسترِش اجبارِی 
از  مازوخیستی  وهم هاِی  یا  سادیستی  فانتزی های 
ظهور طبیعی و خطرناک آن ها در توده ها ]و در دنیای 
واقعی[ پیشگیری می کند. خندة گروهی فرارِ به هنگام 
و شفابخش از این گونه روان پریشی ها را به دست 

می دهد. (1935:462)

توانمندی فيلم در فراهم كردن يک خالصِی روان پاال 
وسيلة  به  تكنولوژی  توسط  شده  ايجاد  تنش های  از 
به عنوان حوزة  با كاركرِد هاله مند آن،  خنده  گروهی 
عملی بيشتر برای توليِد انرژی در مخاطبانش تا تخلية 
آن انرژی، در تقابل است. با اين نظريه بنيامين ديدگاه 
سومی  را در باِب ماهيِت »اثر هنری« در دوران تكنولوژی 
عرضه می كند. ديدگاه نخسِت او به اثر به مثابة جايگاهی 
نگاه  تجربه  ابداِع حالت های جديِد  و  آزمايشگری  برای 
واسطة  به  را،  آن  ديدگاه دومش  در حالی كه  می كرد، 
برای  موقعيتی  معماری، هم چون  با  همانند سازی اش 
لّذت انتقادی می ديد؛ اكنون اين ديدگاه به اين دو افزوده 
می شود كه اثر هنری شكلی از مايه كوبِی روان پاال عليِه 
وسيلة  به  شده  توليد  انرژی های  پريشانة  روان  توسعة 

(ibid:112) .تكنولوژی است

داداییسم،فیلمومعماری

به زعِم بنيامين، هنرمنداِن مرتبط با جنبش دادا تالش 



39

دوران  در  هنری  اثر  مرزهای  بازتعريِف  برای  را  زيادی 
تكنولوژی به واسطة ويران كردن بی اماِن »هالة توليدات 
خود« انجام دادند، اما در محدودة تعريف سّنتی از هنر 
باقی ماندند. با اين وجود شوِك حاصل از آثار آن ها برای 
مخاطبان، با اين كه تأثير فيلم را پيش بينی می كرد، اما 
توانمندی روان پاالی آن را عرضه نمی كرد. اين امر به آن 
خاطر بود كه جنبِش دادا، همانند كوبيسم و فوتوريسم، 
اين  ماند. همة  باقی  يا محدوده های هنر  در »لفاف ها« 
»كوشش های  بنيامين  داوری  در  هنری  جنبش های 
در  رخنه  ظرفيِت  آوردن  دست  به  برای  هنر  نارسای 
واقعيت به وسيلة دستگاه ]مكانيكی[« بودند. آن ها در 
آن  از  قبل  و  فيلم  برخالِف  زيرا،  بودند  نارسا  او  داوری 
از دستگاه به  عكاسی، »اين مكتب ها سعی نكردند كه 
معنای دقيِق كلمه برای نمايِش25 هنرِی واقعيت استفاده 
كنند«، بلكه در عوض سعی كردند به واسطة هنر تأثيراِت 
دگرديسِی ايجاد شده در تجربه به وسيله ی تكنولوژی، و 
به عبارت ديگر »شوك« در مورِد دادا، دگرديسی مكان 
در كوبيسم و »سرعت« در فوتوريسم را بازنمايی26 كنند. 

 (ibid: 112-113)

به واسطة فيلم است كه بشريت می تواند »خود را 
در معرِض تأثيراِت شوك قرار دهد« و به اين طريق در 
با  يافتن  برای »سازگاری  يادگيرِی درس هايی  معرِض 
قرار    )1939:252( می كنند«  تهديدش  كه  خطرهايی 
وسيلة  به  پيشتر  فيلم  از  جنبه  اين  حال  اين  با  گيرد. 
معماری پيشدستی شده و عرضه گرديده بود، هنری كه 
فرم آن را به سادگی نمی توان جدا شده از تكنيک تصور 
تكنولوژيكی  تجربة  ساختاِر  به  دليل  همين  به  و  كرد 
نزديک است. در حقيقت بنيامين تا آنجا پيش می رود 
كه می گويد فيلم صرفاً »خود را با آن تغييرهای ژرف در 
وسيلة  به  كه  می دهد«  تطبيق  دريافت حسی  دستگاه 
معمارِی شهری ساختمند می شوند، يا »تغييرهايی كه 
در مقياسی كوچک به وسيلة شخصی در خيابان و در 
ترافيِک يک شهر بزرگ و در مقياسی تاريخی به وسيله 
ی هر شهرونِد امروزی تجربه می شوند.« )1939:252(  
و  الگوبرداری می كند  معمارِی شهری  از  فيلم  واقع  در 

مخاطبان در مواجهه با آن همان تغيير در ادراك حسی 
كه به واسطة زندگی در شهرهای امروزه حاصل می شود 
را تجربه می كنند. بنيامين در مقابِل ژرف نگری آگاهانه 
و دقيِق مخاطِب نقاشی، كاركرِد از روی عادت و حواس 
»حواس  از  او  منظور  می دهد.  قرار  را  معماری  پرتانة 
پرت« فقدان توجه نيست، بلكه بيشتر يک حالت ادراِك 
ادراِك  اين صورِت  است.  انعطاف پذير  و  متفاوت  حسِی 
حسی پاسخی است به تأثيراِت دگرديسی ِتكنولوژيكِی 
در  عادت ها  اين  اين،  بر  افزون  تجربه.  زماِن  و  مكان 
گروِه انسانی است كه پرورش می يابند و به كار گرفته 
نتيجه  جستار  انتهای  در  بنيامين  رو  اين  از  می شوند. 
می گيرد كه معماری جايگاه اصلی را برای بر هم كنِش 
تكنولوژی و بشريت، گفتگويی هدايت شده در چارچوِب 
لمس و كاربرد، فراهم می كند. اما اين نتيجه گيری غافل 
توجهی كه  ميزان  نظر گرفتن  در  با  نيست،  گيركننده 
بنيامين پيشتر در تماِم مرحله های تفكر و نوشتن خود 
به معماری و شهر اختصاص داده بود. در حقيقت نام های 
های  صورت  بر  او  برای  پاريس  و  مسكو،  ناپل،  برلين، 
جديد تجربه ی ممكن داللت می كردند كه به طور دو 
بودند.   دار  عهده  را  تهديد  هم  و  نويد  نقِش  هم  جانبه 

 (ibid: 114)

گزینشهایپیشرویهنِرتکنولوژیکی:
سیاسِتزیباشناسیشدهیاهنِرسیاسی

خصيصة  در  تغيير  امكان  جستار  سرتاسر  در  بنيامين 
تجربه را عرضه می كند كه يا منجر به دگرديسی می شود 
يا فاجعه به بار می آورد. دگرديسی برای بنيامين هميشه 
وابسته به مرزهای نفوذپذيراست كه به روی اثرگذارِی 
بنابراين  از سمت بيرون گشوده می شود و  اعمال شده 
در  طور خاص  به  امر  اين  مداوم اند.  تغيير  وضعيِت  در 
دوران مدرن، نظر به انرژی بسيار زياِد آزاد شده توسط 
تكنولوژی، حائز اهميت است؛ اگر اين انرژی در مرزهای 
تثبيت شده گنجانده شوند آن گاه ويرانگر خواهند بود. 
بنيامين در پی گفتار، كه در نسخة نخست »زيباشناسی 
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توده ای  »جنبش های  به  شده،  داده  عنوان  جنگ« 
تكنولوژی  دوران  به  پاسخ  در  كه  برمی گردد  معاصر« 
همة  دگرديسِی  به  متعهد  جنبش  يک  كرده اند.  ظهور 
ساختارها و هويت های موجود است، در حالی كه جنبش 
با  پوشاندن  وسيلة  به  را  آن ها  تا  است  تالش  در  ديگر 

ارزشهای آيينی و هاله تثبيت كند.
پی گفتار با بازخوانِی فرايندی آغاز می شود كه خود 
و  و شكل گيری  انسان مدرن  را در »پرولتاريايی شدن 
می كند.  نمايان   )1939:243( توده«  فزايندة  آرايش 
نيروهای  پيشرفِت  تأثيرهای  عنوان  به  موارد  اين 
توليدی، جنبش پويايی كه به طور فزاينده ای به واسطة 
شناخته  می كند،  خود  شتاِب  به  تظاهر  تكنولوژی 
نيروهای  پيشرفِت  با  اجتماعی  ساختاِر  اگر  می شوند. 
توليدی سازگار نشوند آنگاه ناهمخوانی بيِن انرژِی آزاد 
به  انرژی  اين  برای مصرف  موجود  و ساختارهای  شده 
سمت يک راه حِل ويرانگر می گرايد. بنيامين اين »راه 
حل« را بيان شده در دو فرم می يابد كه هر دوی آن ها 
»زيباشناسی را به درون زندگی سياسی« وارد می كنند. 
اولی تجاوز به حريم توده هايی است كه فاشيسم آن ها را 
با كيش پيشوای خود به زانو می نشاند و در آن جامعه 
ـ  اثِر هنری هاله مند می شود كه بسيِج خود  خود يک 
ويرانگرش برای جنگ را نظاره می كند: »جنگ و فقط 
جنگ است كه می تواند هدفی را برای جنبش های توده 
در مقياس بزرگ معين كند، در همان حال كه به نظام 
سّنتی مالكيت احترام بگذارند.« دومی  »تجاوز به حريم 
يک دستگاه ]تكنولوژيكی[ است كه به ناچار در توليد 
ارزش های آيينی« برای هزينه های ويرانگر جنگ مورد 
استفاده است كه دوباره »تنها راه برای بسيِج تماِم منابع 
امروزه است؛ در همان حال كه نظام مالكيت  تكنيكِی 
]موجود[ حفظ شود.« )243:1939a( بنيامين هر دوی 

اين تجاوزها را در اين ادعا يكجا با هم می آورد:
اينكه  از  می دهد  دست  به  گواهی  جنگ  ويرانگرِی 
را  تكنولوژی  تا  است  نشده  بالغ  كافی  قدر  به  جامعه 
كه  اين  از  و  كند،  ملحق  خود  به  اندامش  عنوان  به 
تكنولوژی به اندازة رضايت بخشی پيشرفت نكرده است 

)1939a:244( .تا حريِف نيروهای بنيادی جامعه شود

سازگاری  آزمايشگرِی  برای  را  مكانی  می تواند  هنر 
آتی مياِن بشريت و تكنولوژی فراهم كند، خدمتی كه 
گرايش های توسعه ای فيلم، كه يک تخلية روان پاال را 
برای تنش های ايجاد شده به واسطة رشِد نيروهای توليد 
می دهند.  آن  از  خبر  ضمنی  طور  به  می كنند،  فراهم 
است  آِن جنگ  از  قابل تصور ديگر  آيندة  اين حال،  با 
ادراك  از  ناشی  هنرِی  »ارضای  است  قادر  هم  آن  كه 
عرضه  را  كرده  تغيير  تكنولوژی  توسط  كه  حسی ای 
كند.« )244:1939a( هنر و جنگ هر دو در تالش اند كه 
تكنولوژی را مصادره كنند، اولی برای وفق دادن بشريت 
با وضعيِت جديِد تكنولوژيكی و دومی  برای زيباشناسی 
ادراك حسی و خصيصة تجربه  كردن خود.  تغيير در 
اين  در  تصميم گيری  كه  گونه  است، همان  گريزناپذير 
باره كه چگونه به اين تغيير بايد پاسخ داد هم گريزناپذير 
می باشد. با بازگشت به نيچه می توان پاسخ های بنيامين 
درخواسِت  پاسخ  يک  كرد:  صورت بندی  گونه  اين  را 
فاصله ای  برقرارِی  برای  هاله  از  منفعالنه  نيهيليستِی 
تجربه  در  تغيير  آن  خالِل  از  تا  است  زيباشناختی 
بتواند به طور خطرناكی درون ساختارهای موجود باقی 
تنها  تجربه  در  تغيير  بدين گونه  شود.  حاشا  و  بماند 
پاسخ  آن ها  چارچوِب  در  و  موجود  ساختارهای  درون 
دگرگون  برای  آن  انقالبی  جنبه های  و  می شود  داده 
كردِن ساختارهای موجود زايل می شوند. ديگری پاسِخ 
انقالب كردِن تمام ساختارها و  نيهيليستی فعاِل دچاِر 
هدايت مجدد نيروهای آزاد شده توسط جنگ به دروِن 
مسيرهای سازنده است: ضرورِت انتخاب ميان نيهيليسم 
منفعل و فعال ضرورت انتخاب اين دواست: »وضعيتی 
شدنش  زيباشناختی  موجب  فاشيسم  كه  سياست  از 
است. ]و به آن[ كمونيسم با سياسی كردن هنر پاسخ 

 (ibid:115-116) ».می دهد
آرمان  يک  طرفداِر  كه  بوده  متهم  بنيامين  اغلب 
شهِر تكنولوژيكی است، به اين معنا كه اعتقاد راسخی 
به ابزارهای رسانه های تكنولوژيكی و به معنای دقيق تِر 
كلمه به توانمندی نهفته در آن ها برای تغيير اجتماعی 
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دارد. امروزه به اندازة كافی روشن است كه گرچه تأثير 
رسانه ای هم چون فيلم شگرف بوده است، اما نه كاماَل 
از آن نوع كه بنيامين انتظارش را داشت. با اين حال، 
همه  از  اول  نيست.  دشوار  اتهام چندان  اين  كردِن  رّد 
تاييد  روشنی  بسيار  طور  به  بنيامين  كه  خاطر  اين  به 
پيدا  جديد  رسانه های  در  او  كه  كيفيت هايی  كه  كرد 
كرده است شرط الزِم برای توانمندی تغييرات اجتماعی 
از  نيستند.  به هيچ وجه شرط كافی  اما  آن ها هستند، 
طرفی ممكن است اين كيفيت ها توسط نيروهای مسلِط 
اجتماعی نيز برای تثبيت قدرتشان به كار گرفته شوند. 
بنابراين، همواره به روزرسانی و به فعليت درآوردِن اين 
كيفيت ها، به واسطة تامالت و نوشته هايی ويژه ضروری 
است )همان گونه كه خود در طی حياتش تمركز مداوم 
توانمندی های  اينكه،  دوم  داشت(.  سينما  بر  ويژه ای  و 
بالقوة اجتماعی هنر مسلماً به نظر می رسد يكی از معدود 
جنبه های مثبت آن اروپايی است كه در ُشرِف جنگ و 
توسط يک فاشيسِم از قرار معلوم پيروز مورد تهديد بود. 
(jenings. 2008: 13) از اين رو، می توان به بنيامين حق 

ظرفيت های  روی  تهديدات  اين  با  مواجهه  در  كه  داد 
توانمندساِز توده ای هنر تأكيد ويژه ای داشته باشد.

نتیجهگیری

حسِی  ادراك  در  شده  ايجاد  تغيير  مبنای  بر  بنيامين 
به  تكنولوژيكی،  بازتوليدپذيری  ظهور  واسطة  به  هنر 
شرِح تغييراِت دستگاه ادراك حسی بشر در عرصه های 
اجتماعِی  هستی  كِلّ  آن  تبع  به  و  فرهنگ  گسترده تِر 
بشر پرداخت. او با برقراری تمايزی بين بازتوليد سّنتی و 
بازتوليدپذيری تكنولوژيكی، اين دومی  را اساساً پديده ای 
مختص به دوران مدرن دانست كه هم ماهيت خوِد هنر و 
هم شيوه های ادراك آن را دگرگون ساخته است. سپس 
با پی گيری نتايج آن در زوال هالة هنر و تعميم آن به 
پيامدهای  كلی،  به طور  مدرن  دوران  در  ويرانی سّنت 
در خدمت  زمانی  كه  هنر،  گرفت.  پی  را  آن  اجتماعی 
مناسِک آيينی بود، اكنون كاركرِد آيينی خود را از دست 

داده است و صرفاً كاركردی نمايشی به خود گرفته است.
كه  فيلم  و  عكاسی  نظير  هنرهايی  ظهور  با  وضع  اين 
ماهيتاً تكنولوژيكی هستند، تشديد می شود. بنيامين با 
تمركز بر روی اين هنرهای نوين و وارسی خصيصه های 
تكنيكی و تأثيرهای ادراكی و شناختی آن ها بر روی توده، 
هنر تكنولوژيكی را عرصة تجربه های نويِن حسی می داند 
دربارة  آموختن  برای  آزمايشگاهی  عنوان  به  را  آن  و 
جهان تكنولوژيكِی مدرن و در نتيجه انطباق يافتن با آن 
ارزِش نمايشی  او بدين گونه می خواهد  ارزيابی می كند. 
هنر در خدمِت ارزش های رهايی بخشی و تحول خواهی 
از سويی ديگر در خطِر مصادره  ارزشی كه  قرار گيرد، 
توسط نيروهای تماميت خواه )فاشيسم، سرمايه داری، 
طبقة حاكم( به منظوِر حفظ مناسباِت موجوِد فرهنگی، 
سياسی، و اجتماعی است. زيربنای انديشة بنيامين در 
تغييرات دستگاِه حسی  بر  تكنولوژی  تأثير  اين جستار 
بشر از يک سو و نقش هنر در شناخت و مواجهه با اين 

تغييراِت تكنولوژيكِی جهاِن بشری از سوی ديگر است.
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schriften, ed. Rolf Tiedemann and Herman 
Schwepperhauserfrankfurt am main: suhrkamp 
verlag, 1972.

-Sw: Selected writings, eds marcus Bullock and 
Michael w.jennings, Cambridge. Mass. And lon-
dom. Harvard university press, 1996.

پینوشتها

1. Walter Benjamin 
به  بنيامين  از  مستقيم  قول های  نقل  منابِع  مقاله  اين  در   :1 اشارة 
شكل عالمت اختصاری آورده می شوند و در پايان جستار معرفی 
می گردند. اين ارجاعات خارج از سيستم كلی ارجاِع مقاله هستند. 
2. Das kunstwerk im zeitalter seiner technischen repro-

duzierbarkeit (The work of art in the epoch of its tech-
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nical reproducibility)
در  آن  تكنيكی  بازتوليدپذيری  در دوران  اثر هنری  اشاره 2: جستاِر 
سه نسخه موجود است كه از جنبه های بااهميتی از يكديگر متمايز 
1935م  زمستان  ابتدای  و  پاييز  طی  در  نخست  نسخة  هستند. 
نوشته شد. نسخة دوم يا ترجمة فرانسوی آن در بهار 1936م كامل 
شد و بنيامين با پيروی از توصيه های هوركهايمر و موسسة مطالعات 
اجتماعی لبه های تيِز سياسِی جستار را ُكند كرد. او در نسخة نهايی 
كه بين بهاِر 1936م و  بهار 1939م كامل شد برخی از بخش های 
نسخة  نخست را حذف كرد. از آنجا كه تفاوت بين نسخه ها اغلب 
روشنگِر جنبه های مهمی است، اين نوشتار با تأكيد بر نسخة نهايی، 

در مواردی به نسخه های ديگر هم رجوع می كند.
3. رجوع كنبد به: 

نيست گرايی  يكم:  دفتر  قدرت،  به  معطوف  ارادة  فريدريش،  نيجه، 
فرزان، 1376،  نشر  تهران:  باقر هوشيار،  ترجمة محمد   ، اروپايی، 

ص 116-59.
___________، اراده ی قدرت، كتاب نخست: نيست انگاری اروپايی، 

، ترجمة  مجيد شريف، نشر جامی، تهران،1377، ص 124-21.
___________، خواست و ارادة معطوف به قدرت: كتاب اول، نيست 
انگاری اروپايی،  ترجمه رويا منجم، تهران: نشر مس، 1378، ص 

.124-25
4. Trauerspiel (German mourning play)
5. Visual 
6. Alois Riegl 
7. Laszlo Moholy-Nagy 
8. Late roman art industry 
9. The author as  producer 
10. On Riegl’s historiography
11. Eternal value 
12. A small history of photography 
13. weave
14. Symptom 
Franz wickhoff .15 )1909-1853( مورِخ هنِر اتریشی و یکی از 

اعضای برجسته ی مکتب تاریِخ هنری وین. 
16. Wassily kandinsky
17. Concerning the spiritual in art 
18. Phantasmagoria 
19. Planetarium 
20. Optical 
21. Physis 
22. Cathartic 
23. Optical unconscious 
24. Psychopathology of everyday life  
25. Presentation 
26. Representation 
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