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  1والتر بنيامين و هنر بازتوليدپذير 
   2زهرا كمالي

    .ي كارشناسي ارشد فلسفه هنر دانشگاه تهران آموخته دانش
  3مجيد اكبري
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه فلسفه، تهران، ايران

  
  چكيده

اثر «با عنوان ي  در مقالهرهنگي آلماني، ، فيلسوف، منتقد ادبي و ف)1940-1892(والتر بنيامين
اي  مسئله. تأثير بسياري بر رويكردهاي مختلف به هنر داشت »هنري در عصر بازتوليدپذيري تكنيكي

 گردد بازميگسترش تكنولوژي و زندگي ماشيني پردازد به بحث  به آن ميبنيامين در اين مقاله كه 
از نظر بنيامين، درك و . ر يك دگرديسي شده استكه به تبع آن ماهيت هنر هم در عصر حاضر دچا

و اين امر با جايگزين شدن كاركرد آييني هنر با كاركرد  شدهدريافت مخاطب امروزي از هنر متحول 
ي رود هالهامروزي از بين مي بازتوليدپذيرِ به زعم او، آنچه در اثر هنريِ. نمايشي آن در پيوند است

رهاي امروزي همچون عكاسي و سينما جريان ناپديد شدن اين هاله را هن.  شود اثر هنري ناميده مي
ي جديد و امرِ بازتوليدپذير سبب شده منش كند كه اين تجربهبنيامين عنوان مي. بخشندسرعت مي

در واقع كاركرد اجتماعي هنر از . آييني هنر به نفع منش سياسي و اجتماعي آن كنار گذاشته شود
البته از نظر او در هنر بازتوليدپذير عصر حاضر نيرويي نهفته كه . يافته است آييني به سياسي تغيير

  .را كنار بزند  عليه سنت عمل كند و آن تواند مي
پذيري ، بازتوليد، كاركرد اجتماعي، هاله، كاركرد نمايشي، كاركرد آيينيتكنولوژي :واژگان كليدي

  .، سنت، عكاسيپذيربازتوليدهنري  ، اثرتكنيكي
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  مقدمه

. برانگيزي در اين زمينه شده استبازتوليدپذيري هنر در عصر حاضر منجر به مباحث چالش
شود كه در توان گفت ناشي از شرايطي تاريخي ميهايي دارد كه ميرهيافت بنيامين ويژگي

كند كه به هنر هويتي سياسي زيرا با توجه به شرايط موجود تالش مي. زيسته استآن مي
ي مدرن آگاه سازد و ي تجربهتكه شدهست ما را از ماهيت تكها آنبنيامين در پي . خشدبب

او به از دست رفتن . تفاوت هنر مدرن و پيشامدرن را به سبب امر تكثير، به ما گوشزد كند
بنيامين . كند ها در عصر حاضر به سبب سقوط ارزشي خود تجربه اشاره ميتوان تبادل تجربه

او، بر خالف بسياري از . ي هنري در عصر حاضر توجه داردي تجربهها به ظرفيت
خالف فيلسوفاني چون هايدگر كه انديشمندان، در پي تعريفي براي هنر نبوده است، زيرا بر

پردازد و ي هنري عصر مدرن ميبه دنبال كشف ماهيت هنر بودند، به بررسي ماهيت تجربه
اي تجربه. نه به معناي محدود كانتي را گسترش دهدشناساي زيبايي در تالش است تا تجربه
او هنر را . اي فارغ از منش آييني و در تنش با سنت استكند تجربهكه بنيامين مطرح مي

زدايي را نيز يكي از گيرد؛ تقدسها در نظر نمي ي انسانبه عنوان امري عيني و وراي تجربه
  .آورديهاي حياتي و رايج زندگي مدرن به شمار متجربه

شود كه عنصر برجسته و ، نخست به اين سؤال پاسخ داده مياز اين روي، در اين نوشتار
هاي هنري عصر حاضر از ديدگاه بنيامين چيست؟ سپس رهيافت  خصوصيت اصلي تجربه

  . شودي بازتوليدپذيري ارزيابي ميلهأبنيامين به مس
  

  ي مدرندر زندگي روزمره ي هنرتجربه
اي در مورد اثر والتر بنيامين براي هر مباحثه 1»هنري در عصر بازتوليد مكانيكي اثر«ي مقاله

اين مسئله كه چنين مباحثي در مورد . ي معاصر اثري بنيادي و اساسي استهنري در دوره
اثر هنري بايد در فلسفه يا نقد ادبي و تاريخ هنر و يا مطالعات فرهنگي طرح شود خود جاي 

گرچه در . اي نقل قول استاز ميان تمام آثار بنيامين اين مقاله بيشتر گونهالبته . تاًمل دارد
   2.هاي فلسفي ارتباط داشته باشد عين حال، در حقيقت ممكن است حداقل تا حدي با مفهوم

و بيش ي كم توان پشت تمام آثار متنوع او چهرهبا نظري كلي به افكار و آراي بنيامين مي
كه او موضوع اصلي نقد فلسفي را آشكار ساختن اين نكته  ؛ چنانيك فيلسوف را باز يافت

______________________________________________________ 
1. The Work of Art in the Age of its Mechanical Reproduction 
2. Benjamin, Walter Benjamin and Art, pp.1-108.  
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هاي هنر اين است كه محتواي تاريخي را به حقيقت فلسفي  دانست كه كاركرد شكلمي
ي همين نسبتي بود كه دلبستگي او به ادبيات و بعد به هنرهاي ديگر، نتيجه. تبديل كنند

حسب تصويرش از ن، هنر نه تنها بايد براز ديدگاه بنيامي 1.يافتميان هنر و فلسفه مي
هايش و نيز بر  آوري، بلكه بايد بر حسب فنهاي طبقاتي ارزيابي شود واقعيت اجتماعي نزاع

    2.ي مشخص تحليل شودحسب جايگاهش در ارتباط با توليدات ادبي يك دوره
اما . آن پرداختتوان ممتاز ساخت و به ي بنيامين را ميهاي متفاوتي از اين مقالهجنبه 

ست كه چه ارتباطي بين تاريخ ا  ترين موضوعات در اين مقاله اينيكي از گيراترين و جذاب
هايي وجود  زمان گسترش مفهومآثار هنري از منظر تاريخ گسترش تكنولوژي با تأثير هم

چه نفوذ  »ي هنريتجربه«، به عبارت ديگر. شده استدارد كه هنر بر اساس آنها درك مي
چيزي كه در اين . ي زماني خاص در درك و تفسير هنر داشته استاي در هر دورهستردهگ

اي متعالي و دور از خوريم اين مسئله است كه هنر ديگر صاحب حوزهزمينه به آن برمي
ي هايي را براي انديشيدن به تاريخ هنر و همچنين فلسفه راه 3ها آوريفن. دسترس نيست

   4.ندا هنر به روي ما گشوده

ي تعريفي براي هنر و كاركرد آن ، فيلسوفان هنر سعي در ارائههمواره در طول تاريخ
اثر هنري «يا  »هنر چيست؟«اند كه داشته و در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش بوده

تا از اين منظر بتوانند ماهيت اصلي هنر را حتي اگر به مفهوم در  »چگونه بايد باشد؟
دارد، به  اما آنچه بنيامين را به تأمل در اين زمينه وامي. م قابل درك سازندك ، دستآيد نمي

رسيدن به تعريفي استعاليي  هدف او. هيچ روي، پرسش براي تعريف هنر به شكل عام نيست
- ي هنري در عصر خود است؛ يعني هنر در تجربهبلكه پرسش از ماهيت تجربه نيست از هنر

چه : پرسش او اين است. كندي خود پرسش ميواقع، او از زمانهدر . ي روزمره و اجتماعي ما
ي حساني و نهايتاً تجربه مدرن ما رخ داده ي هنري و به تبع آن تجربهدگرگوني در تجربه
شناسي به  ي تأمل فلسفي گردانيده است؟ در نتيجه، او در جرياني از زيباييكه آن را شايسته

از منظر . كشدهاي ما را به پرسش ميو اجتماعي تجربه ي تاريخيپردازد كه زمينهتأمل مي
در آن عصر  5هاي مختلف تحت تأثير ساختار خود تجربهاو رفتارهاي هنري متفاوت در دوره

______________________________________________________ 
  .235، ص حقيقت و زيبايي، احمدي. 1

2. Kazis, Benjamin's Age of Mechanical Reproduction. 
3. techniques 
4. Benjamin, Walter Benjamin and Art, p.1. 
5. Erfahrung (D) 
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گويي در عصر تكنيك بيانگر فقر تجربه و  به عنوان مثال، زوال شعر غنايي و يا قصه. است

   1.توان تبادل تجربه است
اي است كه ر عاملي براي انتقال تجربه نيست، بلكه گسترههنر در عصر مدرن، ديگ

اين دگرديسي حاصل از فناوري . ي زمان را تحمل كندآموزد چگونه ضربهانسان در آن مي
ي بنيامين رابطه. شود كه در آثار هنري گذشته نهان بودهايي مي باعث آشكار شدن ويژگي

    3.يح داده خواهد شدتر توض نامد كه سپسمي 2ها را هاله اين ويژگي
اي، و تكنولوژي مدرن بر بنيامين در اين مقاله سعي دارد تأثير توليد و مصرف توده

به . يا فرهنگ عامه ارزيابي كند 4جايگاه آثار هنري و اثر آنها را بر اشكال معاصر هنر عامه
د، حالت زعم او، از آنجا كه آثار هنري، در مذهب و در مراسـم و آداب مذهبي ريشه دارن

اند كه حاكي از قدرت و انحصاري بودن و يگانگي آن از نظر زمان و خاصي به خود گرفته
اند كه  كرده همچنين آثار هنـري جايگاه خاصـي را در مراسـم مذهبي اشغال مي. مكان است

. توانسته است نظم حاكم را به لحاظ فرهنگي مشروعيت و به لحاظ اجتماعي انسجام بخشد
هاي مردم برده و ي هنري را به ميان تمامي تودهزتوليدپذير جديد امكان تجربهاما هنر با

   5.گرا از انسان مدرن دريغ داشته شده به او بازگرداندي جمعي را كه هنر نخبهتواند تجربهمي
   5.بازگرداند

 -كند ي محدودي كه تلقي كانتي آن را بيان ميشناسانه ييي زيبابنيامين بارها تجربه
هاي اي ناظر به لذتچنين تجربه. كندنقد مي -انجامد معنايي تجربه ميو به فقر و بي

دار و ي امور و موضوعات از نگاهي فاصلهاي است كه ناشي از مشـاهدهشناسانه ييزيبا
ي اي كه تودهعكس، تجربه ، بهاما. شوداي كه در امور غرق نميگرانه است؛ مشاهده تأمل

البته . ، نفوذ كردن و نزديك شدن به جسم استآورندمردم در عصر جديد، به دست مي
ي مردم به طور براي همه 6كند كه ممكن است آثار هنري سنتيبنيامين استدالل مي

متناسب  7هايكسان الزم و ضروري نباشند، چون آثار تكنيكي جديد بيشتر با نيازهاي توده

______________________________________________________ 
1. Benjamin, The Problem of Modernity, p.122. 
2. Aura 

  .96، صوالتر بنياميناشتاين، . 3

4. popular art 
  .118ص، هاي فرهنگ عام اي بر نظريه مقدمهاستريناتي، . 5

6. traditional works of art                                         
7. masses 
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   1.اند و بهتر پاسخگوي نيازهاي آنها هستند
ي در طي ادوار طوالني تاريخي، روال ادراك حسي انسان همراه با كل شيوه به باور او،
روشي كه از طريق آن ادراك حسي انسان انجام . ي بشري تغيير كرده استهستي جامعه

يابد، نه تنها به طبيعت بلكه به شرايط در آن تكامل مي 2اي كه ادراك حسي؛ واسطهگيرد مي
ي  حاضر نيز فنِ تكثير سبب ايجاد تغييرات در تجربه در عصر. تاريخي هم بستگي دارد

ي ما دچار دگرگوني گشته است؛ از اين هنري ما شده و به تبع آن ماهيت هنر هم در دوره
هاي مختلف  هاي مختلف متفاوت است؛ پس اينكه هنر در دوران روي ماهيت هنر در دوران

ه چگونگي دريافت و تعامل هاي متفاوت دارد دليلش نه محتواي آثار بلك بنديصورت
  3.مخاطبان آثار با آنهاست

 »صناعت هنر رومي متأخر«با عنوان 4ي مهم ديگر اينكه، اثر تاريخي ريگل نكته
ي رمانتيك مبتني بر مستقل ريگل نظريه. گيري ديدگاه بنيامين بوداي براي شكل زمينه

اجتماعي به سرانجام  ي تاريخي هنر به حوزهبودن اثر هنري را با ارجاع دادن حوزه
گيرد كه در هاي هنري از تغييراتي نشأت مي از نظر ريگل، دگرگوني در تكنيك. رساند مي

بنابراين، او منكر تاريخ هنر . آيدي جهان به وجود ميي نگاه و برداشت مردم از مشاهدهشيوه
اي متفاوتي شود و معتقد است آنچه وجود دارد تنها تاريخ زندگي مردمي است كه نيازهمي

    5.سازندهاي متفاوتي هم اين نيازها را مرتفع ميدارند و به شيوه
توان گفت، هنرمند ديگر شخصيتي مستقل و خالق با توجه به آنچه بيان شد مي

شود كه با موقعيت اجتماعي و شود، بلكه دقيقاً مانند كسي در نظر گرفته ميمحسوب نمي
به . د هنر روبروست كه نسبت به خودش خارجي هستندتاريخي معين، با شرايطي براي تولي

شود كه كارش استفاده از ابزارهاي فني و نگريسته مي »توليدكننده«نويسنده نيز همچون 
هاي توليد هنري مانند در عصر حاضر، شيوه. ها در يك اثر هنري است ريزي آنقالب
ه عبارت ديگر، هنرمند مغلوب ب. كنندهاي چاپ و بازتوليد شرايط هنرمند را تعيين مي روش

شرايط موجود عصر خود است و شرايط و امكانات خارجي چگونگي هنر او را شكل 

______________________________________________________ 
1. Hammermeister , The German Aesthetic Tradition, p.198. 
2. sense perception 
3. Benjamin,  Illumination, p.325. 
4. riegl 

  .62، صوالتر بنيامين ،اشتاين. 5
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    1.دهند مي

تر روشن ي ا اندازه از زبان مارشال برمن اين مسئله را تا» ي مدرنيتهتجربه«بيان 
براي «. ي استي امكانات و خطرات زندگ، مدرنيته مجموع دو امر تجربهبه زعم او. سازد مي

ما مدرن بودن يعني تعلق داشتن به محيطي كه ماجرا، قدرت، شادي، رشد و دگرگونيِ خود 
ي آنچه دهد و در عين حال، ما را با تهديد نابودي و تخريب همهو جهان را به ما وعده مي

    2».سازدي آنچه هستيم، روبرو ميدانيم و همهي آنچه ميداريم، همه
يابد تا به وجهي انتقادي و تري مي معناي فلسفي گسترده 3»تجربه هنري«ينزد او، واژه

بنابراين، نه تنها به سبب آغاز عصر ديجيتال و پا . در نهايت به مقصودي سياسي نائل شود
نهادن در آن، به تأمل در رويكرد بنيامين نياز داريم، بلكه ضرورت دارد آن را همراه با 

رهايي مانند موسيقي، عكاسي، ادبيات و معماري دوباره اي از هنهاي دگرگون شده شكل
 »اثر هنري در عصر بازتوليدپذيري تكنيكي«ي ي مقاله هاي نهفته اين كار ارزش. ارزيابي كرد

   4.كند بنيامين را آشكار مي
  

  شاخص هنر در عصر مدرن
ر دانسـت كه توان پيشگام اين نظر در تاريخ هنتر اشاره شد بنيامين را ميهمانطور كه پيش

اگر اين . عقيده داشت وسايل مادي ارتباط هنري نقشي محـوري در معنـاي هنـرها دارند
مقدمه را بپذيريم كه وسايل مادي ادراك هنري، نقش اساسي در چگونگي هنر دارد، بايد 

بنيامين وجه تمايز . دهدي هنري در عصر مدرن را شكل ميديد چه عاملي است كه تجربه
كند،  او استدالل مي. داندا پيشامدرن را در تكثير و بازتوليدپذيري هنر مدرن ميهنر مدرن ب

ها است كه به توليد آثار هنري منجر  آوريهاي حاصل از فن آنچه اهميت دارد دگرگوني
توان نشان داد كه تحوالتي كه در بنيامين مي »...اثر هنري «ي با پرداختن به مقاله. شود مي

نخست اينكه، تاريخ : ي قابل ذكر را به بار آورده استود آمده دو نتيجهآثار هنري به وج
در درون آن فهميده  5كند كه آثار هنري بصريوري، چارچوبي را فراهم ميآ گسترش فن

______________________________________________________ 
  .80، صتوليد اجتماعي هنرولف، . 1

   .14، ص يتهي مدرن تجربهبرمن، . 2
3. practice of art  
4. Benjamin, Walter Benjamin and Art, p.2. 
5. visual arts 
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توان به آن اشاره كرد اين است كه پذيرش ي دوم كه به طور ضمني مياما نتيجه. شوند مي
   1.هنر گذشته نيست تحول و دگرگوني به معناي رها كردن

انسان درك و  2جهانزيستتواند همچون عامل توسعه و گسترش وري نيز ميآ فن
ي تاريخ در نظر گرفته تواند همچون عامل خجلت يا منعقدكنندههمچنين مي. دريافت شود

ي ي سنتي هنر را به وسيلههنرهاي عصر حاضر همچون سينما و عكاسي جاي هاله. شود
     3.گيرندي و شوك مونتاژ ميي همگانتجربه

، مونتاژ تبديل به فرم تمثيلي مدرن، سازنده و پويايي شد كه اين توان را براي بنيامين
داشت تا چيزهاي ناهمگون را طوري به هم پيوند بزند كه قادر باشد مردم را براي درك و 

ي نخستين و ه، اين تكان به عنوان تجرباز ديد او. دهد »تكان«دريافت چيزهاي جديد 
    4.اي و صنعتي شهري استي نابساماني در زندگي مدرن تودهاوليه
توان به  اند كه از ميان آنها ميي تكثير پرداختههاي هنري نيز به مسئلهبسياري جنبش 

هاي  آثار هنريِ اين جنبش به شكلي مستقيم بر روي رسـانه. اشاره كرد 5جنبش پاپ آرت
دهد كه به  گذارد و تصاويري از اشيا و آدمياني انعكاس ميگشت ميپذير انگروهي بازتوليد

اندي وارهول از اعضاي اين جنبش بارها . شودطور روزمره در زندگي افراد مدرن مطرح مي
او . گذاردموضوع بازتولـيدپذيري را در مقوالت زندگي روزمره به نحـو كنايي به نمايش مي

اسكرين استفاده و تكثير، به خصوص روش سيلك براي خلق آثار خود از امكانات چاپ
ترين آثارش  شود؛ از معروفآثار او معموالً از تكرار يك تصوير مشابه تشكيل مي. كرد مي
هاي متعدد از هنرمنداني چون چهرهو يا تكرار تك) 1962( »ي كوكاكوالپرده«توان به  مي

مند مانند دوربين عكاسي و يا يك در اينجا هنر. الويس پريسلي و مرلين مونرو اشاره كرد
خواهد همچون يك ؛ البته خود او هم اذعان دارد كه ميكند ماشين تكثير خودكار عمل مي

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.2.  
2. life-world 
3. Cooper, A Companion to Aesthetics,  p.56. 

  .18- 17، صصلتر بنياميناو اشتاين،. 4
5. pop art 

اي مستقل و حدوداً همزمان، اين هنر در و به گونه در انگليس ظهور يافت1950ي پاپ آرت در اوايل دهه
شود تحت داري آمريكا و اروپا محسوب ميهنر پاپ كه محصول روند رو به رشد سرمايه. آمريكا نيزپديدار شد

-ي سرمايهوري از كاالهاي جامعهي هنري مجسم با بهرهشرايطي يكسان در دو سرزمين دور از هم براي ارائه

 .ه عرصه نهادرتباط جمعي و توليدات تصويري حاصل از آن پا بداري و وسايل ا
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ي زندگي پاافتادهبا استفاده از هنر پاپ كه از بزرگ كردن عناصر پيش 1.ماشين عمل كند
به  -م نشان دادند شد، سرانجام، هنرمندان پاپ به مردي مصرفي ناشي ميروزمره در جامعه

كمك اين تصاويري كه آنها به هر دليل باورشان كرده بودند و آنها را مطابق با اصول فلسفي 
توانند تأثيري بر آنها بگذارند كه هرگز تجربه نكرده بودند و مي -دانستند و اجتماعي مي

   2.حتي تا مرز دگرگوني پيش روند
رين مشكالت مدرنيسم قرن بيستم، گرايش تكند يكي از بنياديمارشال برمن بيان مي

ي مردمان عادي است، اگرچه برمن هنر مدرنيستي به قطع رابطه و تماس با زندگي روزمره
كند كه براي هنرمندي او عنوان مي. بردموارد استثنايي چون جيمز جويس را نيز نام مي

د عميقي نداشته باشد، چون بودلر آن هنري كه با زندگي زنان و مردان كوچه و خيابان پيون
كند نيز از اي كه بنيامين جستجو ميمدرنيته 3.به معناي واقعي كلمه، اصالً مدرن نيست

اي همگاني را بوجود آورد و از اين بابت آن چنين شكلي برخوردار است، تا بتواند تجربه
ظ هاي عصر صنعتي را كه در حال از دست رفتن است به هر صورتي حف وحدت جمعي انسان

بنيامين هنر را در خدمت موضوعات سياسي، . ها قرار دهدكند و در مسير رهايي انسان
. اي مدعي بود كه هنر رو به نابودي استچنين به گونه اما او هم. ديدفلسفي و مذهبي مي

   4.هاي گوناگوني منجر شود البته شايد اين ابهام در سخن او به دريافت
هنر مدرن و پيشامدرن قائل است به معناي مرگ  بايد گفت اين تمايزي كه او بين

در واقع او معتقد است كه هنر به عنوان كنشي انساني همچنان زنده . هگلي هنر نيست
شايد بتوان گفت آن چيزي كه در عصر مدرن  5.است، اما با هنر گذشته تمايز اساسي دارد

نيست، بلكه مرگ  افتد مرگ هنر به آن معنايي نيست كه هگل عنوان كرده،اتفاق مي
توانست به شرايط  يعني مرگ آن عقايد فلسفي كه شايد مي. شناسي رخ داده استزيبايي

كه يكي از خصوصيات طبيعي وجود بشر به  -شناختي ي زيباييجاوداني احتمال يك تجربه
بنيامين مشخص شده كه   »اثر هنري«ي اكنون با توجه به مقاله. پي ببرد -آيد شمار مي

ي جامعه) پيدايش(شناسي در عصر حاضر ي پايان زيباييهاي نشان دهنده عامل يك از

______________________________________________________ 
  .353-352، صص نقاشان بزرگ و عكاسي  مراثي،. 1

  .28- 27صص  ،پاپ آرتير، پي. 2

  .175، ص ي مدرنيته تجربه  برمن،. 3

4. Cooper, A Companion to Aesthetics, p.53. 
  .99ص  ،ي انتقادي و سينماي آلمان نظريه  مهدي،شيخ .5
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   1.اي استتوده
كند اين است كه، پذيرش مخاطب در هنرهاي هايي كه بنيامين ذكر مي يكي از نكته

شود و نه توجه جدي به اثري حاصل مي 2»حواسيپراكنده«عصر  جديد در خالل نوعي 
ي ؛ اين مسئله در شيوهود و حواسش را در اختيار آن قرار دهدي وجهنري تا بخواهد همه

ي بنيامين در اين زمينه بسيار تحت تأثير نظريه. گذاردادراك مخاطب نيز تأثير نازدودني مي
به عنوان . است 4و روش پيشنهادي او يعني فاصله گذاري 3برشت در مورد تأتر حماسي

ها و  شود و به زاويههاي نقاشي ميدر طرح مثال، در نقاشي مرسوم است كه مخاطب غرق
كند، اما در هنرهاي عصر حاضر مثل سينما، تصاوير هاي آن توجه زيادي مي تركيبات و رنگ

   5.دهندشوند و فرصت تعمق را به مخاطب نميپشت سر هم به سرعت جابجا مي
تماشاگر با هاي سنتي ميان صحنه و ي از ميان برداشتن فاصلهبنيامين از اين رويه

در اينجا توهم تأتر فرو ريخته است و شرايط . كندياد مي 6ي اركسترعنوان پر كردن چاله
. شود اجتماعي و سياسي، آنطور كه بر تماشاگر آشكار است، در نمايشنامه باز نموده نمي

    7.شودي اين شرايط وادار ميتماشاگر به همراه هنرپيشگان به انديشيدن درباره
  
  ي اثر پذيري و زوال هالهدبازتولي

ي داند به نكتهپذيري ميترين ويژگي آن را بازتوليد بنيامين در بحث از هنر مدرن كه مهم
اي ي تقدس اثر است كه به گونه؛ يعني بحث از تجلي يا به عبارتي هالهكندمهمي اشاره مي

اثر «ي  دوم از مقاله او در بخش. توان آن را وجه تمايز هنر مدرن با هنر سنتي دانستمي

______________________________________________________ 
  .245ص  ،دموكراسي و هنرملرز، . 1

2. distraction / Ablenkung 
3. epic theatre 

هايي بستگي دارد كه پيوسته مخاطبان را از حالت انفعال بيرون بياورد و مفهوم تأتر حماسي برشت به شيوه
 .نگذارد فراموش كنند كه سرگرم تماشاي نمايشنامه هستند

4. alienation-effect 
اري تأتر حماسي ممكن است از روشهايي مانند واداشتن هنرپيشه به قطع بازي و خواندن ترانه يا گذفاصله

 .استفاده كند) كه در زمان خود تازگي داشتند(گفتگوي مستقيم با تماشاگران در وسط صحنه 

5. Benjamin, Walter Benjamin and Art, pp.3-4. 
   .چه در برابر تماشاگران باشد و چه در پشت صحنه در تأتر جايگاه نشستن اعضاي اركستر است، .6

  . 114ص ،توليد اجتماعي هنرولف، . 7
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شود را  پذير حذف ميكند كه شايد بتوانيم آن چيزي كه در هنر بازتوليدبيان مي »...هنري 

تحت مفهوم هاله بگنجانيم و به طور كلي بگوييم كه فن بازتوليد، موضوع بازتوليد شده را از 
ياري امر بازتوليد شده با توليد تعداد بس به دو دليل؛ نخست اينكه،. كندجدا مي 1قلمرو سنت

ديگر آنكه، با اين كار به تماشاگر يا . شودمي 2يك امر متكثر جايگزين يك وجود يگانه
دهد كه در وضعيت خاص خودش با اثر بازتوليد شده مالقات كند؛ در شنونده اجازه مي

مي اين دو جريان به متالشي شدن عظي. كندنتيجه، موضوع بازتوليدشده را دوباره فعال مي
   3.شود كه خودش روي ديگر سرگشتگي معاصر و تجديد بشريت استدر امر سنت منجر مي

   3.است
ي خود اين مسئله را كه چگونه بازتوليد مكانيكي يكتايي و اصالت اثر هنري او در مقاله

-از ديد او، نابودي هاله در عصر توليد ماشيني امري اجتناب. كند ، تحليل ميكندرا نابود مي

اگر اثر هنري پيوند . كندالبته او اين امر را از بسياري جهات مفيد ارزيابي مي. ناپذير است
، آنگاه اين خود را با بستري سنتي كه در آن رشد يافته بگسلد و به عبارتي از آن جدا شود

، در صورتي اثر تر به بياني ديگر و دقيق 4.اثر، اقتدار غيرواقعي خود را نيز از دست خواهد داد
ي اثر از سنت جداشدني نيست  ي يكهو جنبه است كه در بستر سنت شكل بگيرد يگانه

همانطور كه آثار هنري در دوران باستان براي استفاده در مراسم جادويي و مذهبي به كار 
اثر هنري تجلي خود را از . شدشدند و اثر هنري از كاركرد آييني خود جدا نميگرفته مي

توان در تعريف تجلي مي. كامالً از نقش آييني خود جدا شود دست نخواهد داد مگر آنكه
فاصله در تقابل با . »ظهور چيزي دور از دسترس، هر چند فاصله كم باشد«گفت مانند 
يافتني نبودن ويژگي اصلي تصوير آييني نيز هست و تصوير آييني بر اين دست. نزديكي است

   5.آيدبه نظر مي» اندك باشددور از دسترس، هر چند فاصله «اساس ماهيت خود 
دهد و تمايل دارد كه اي را كه در هنر سنتي داشت از كف مياگر اثر هنري آن جادو و هاله

ي ميانه است انطباق پيدا كند، اين گرايي طبقهفارغ از توجه به واقعيت كه حاصل عقل
وليد ماشيني ت. همتاي اثر هنري مرتبط استموضوع تا حدي با فقدان كيفيت يگانه و بي

______________________________________________________ 
1. tradition / Tradition 
2. unique 
3. Benjamin, Illumination, pp.324-325. 
4. Kazis, Benjamin's Age of Mechanical Reproduction. 

  .274-246، صصانتقادي مدرنيته و انديشه  احمدي،. 5
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   1.مسبب اين امر است
طور كه بيان شد پيوند مفهوم تجلي از سنت و اصالت ناگسستني است و از طريق  همان

 توانيم بگوييم اثر هنري با بازتوليد ماشينيبنابراين، مي. شودهاله است كه اصالت منتقل مي
  : انداين قراراز داليل از ميان رفتن اصالت . دهداصالت خود را نيز از دست مي

دهد كه از هايي از اثر را نشان ميبازتوليد فني از اثر مستقل است و با نماي نزديك جنبه -1
  . ماندچشم دور مي

    2.پذير نيست ي اصل امكانبرد كه براي نسخههايي مي بازتوليد مكانيكي اثر را به مكان -2

، خواه ارزش شودميدر حقيقت، ارزش يك اثر هنري، بيشتر از ارزش آييني آن ناشي 
و اصالت  -كه مانند آييني از زيبايي است  -، ارزش مذهبي يا ارزش دنيوي باشد جادويي

براي مثال در عكاسي پرسش از . بيشتر يك معيار مربوط به ارزيابي توليد هنري است
   3.ي اصيل معنايي نداردنسخه

ست كه آثار و پيامدهاي اين  ياي تاريخزمان با برهه هم ». . .اثر هنري«ي نگارش مقاله
دوره باعث دگرگون شدن منش و ماهيت هنر از نظر سه ويژگي مهم و مرتبط با هم گرديده 

سياسي كردن ) 3(، تكثيرپذيري ساختار اثر هنري) 2(ي اثر هنري، نابودي هاله) 1: (است
مند هنر از كه بنيامين متوجه از ميان رفتن منش هالهزماني. ي همگاني اثر هنريتجربه

تر گرايشِ چشمگيرِ ديگري در هنر آوانگارد وجود داشت  پذيري گرديد، پيشطريق بازتوليد
داد بلكه در حقيقت شديداً منكر هر  العمل نشان ميكه نه تنها به از ميان رفتن هاله عكس

- ، دربارهنگاشت 4اي كه در باب دادائيسمبنيامين در مقاله. مند هنر بودگونه بقاياي شأن هاله

ها با خلق آثار خود به  آنچه دادائيست: كنددهنده و نابودي هاله عنوان ميي پيامد تكان
آنچه آنها همچون . كردندآوردند نوعي نابودي هاله در هر اثري بود كه توليد ميدست مي

هاي توليد بيانات دادائيستي خود مهر بدنامي بر آن پذيري از طريق شيوهيك بازتوليد
   5.كرد، در واقع يك بحران شديد را ضمانت ميزدند مي

ها يك نوع بدويت به  ي بنيامين، در آثار هنريِ ناهنجاري همچون آثار دادائيستبه عقيده
______________________________________________________ 

  .290، صتاريخ اجتماعي هنرهاوزر، . 1

  .97، ص والتر بنياميناشتاين، . 2

3. Richard Kazis, Benjamin's Age of Mechanical Reproduction. 
4. dadaism 

 .دوام آورد 1922تا  1915گرايانه كه از سال ي جهاني و خصلت هيچدادا جنبشي ادبي و هنري بود با دامنه

5. Benjamin, Walter Benjamin and Art, pp.212-213.  
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ها از ايجاد آثار بصري يا ادبي  توان به نيت آن، امروزه به آساني مياز نظر او. خوردچشم مي

خود به اهدافي برسند كه در عصر حاضر به راحتي از آنها قصد داشتند از طريق آثار . پي برد
اي بر سر مخاطب فرود  ها به گونه در واقع، آثار آ. ن به آنها رسيدتواطريق سينما مي

؛ همچون سينما كه تصاوير در آن به دادندآمدند و قدرت تفكر و انديشه را به او نمي مي
     1.دهددن را از دست ميآيند و تماشاگر فرصت انديشيسرعت و پشت سر هم مي

ي اثر هنري تكنيكي هنر در عكاسي و فيلم ناطق جرياني را كه هالهتوليد در نهايت باز
ي بازتوليد سمعي نه تنها آثار هنري سنتي به واسطه. كندشود را تكميل ميدر آن ناپديد مي

ي چون عكس و فيلم دهد در توليد آثارخود را از دست مي 2يا تصويري خود، اينجا و اكنون
  3.دهندي تقدس خود را از دست ميحتي بيش از آن، اين آثار هاله

او . اي را هم به فيلم اختصاص داده استبخش عمده »...اثر هنري «ي بنيامين در مقاله
از . داندي هنرپيشه ميها را باعث از بين رفتن هالهدر اين مقاله حضور هنرپيشه در بين توده

ساسي بين هنرمندان و مردم، جايگاه هنرپيشه در استوديوي فيلم با جايگاه نظر تفكيك ا
ي بنيامين بر آن ترين تمايز كه به وسيلهاصلي. آهنگساز در استوديوي ضبط تشابه دارد

ي توليد شيوه(ي توليد طبيعي و مصنوعي است؛ دومي شود تمايز بين شيوه تأكيد مي
كپارچگي كنش و واكنش چيزي است كه مستلزم فروپاشي تماميت و ي) مصنوعي

  4.مثل زمان و مكان: در آن شريك اند) مخاطب(كننده توليدكننده و دريافت

بنابراين نسخه . دهد كه هاله با حضور شخص بازيگر در پيوند استبنيامين شرح مي
شود ي تأتر از مكبث ساطع مياي كه در صحنهگويد هالهاو مي. توان يافتتكراري از آن نمي

ي  العادهي فوقولي جنبه. براي تماشاچي از بازيگر نقش مكبث جدا شدني نيست
اي بنابراين، هاله. شودفيلمبرداري در استوديو اين است كه دوربين جايگزين تماشاچي مي

ي شخصي كه بازيگر، نقشش را شود و به همراه آن هالهكه بازيگر را احاطه كرده ناپديد مي
   5.رودز بين ميكند هم ابازي مي

يا  »زداييافسون«كند كه نابودي هاله به يك معنا اشاره مي پاساژهابنيامين در كتاب 
ديدگاه . دانداي مياو تجلي اثر هنري را خصوصيتي اسطوره. مدرنيته است »زدايياسطوره«

______________________________________________________ 
  .267- 265، صص 1366احمدي،  .1

2. here and now 
3. Hammermeister, The German Aesthetic Tradition, p.198.  
4. Benjamin, Walter Benjamin and Art, p.191. 
5. Benjamin, Illumination, pp.329-330. 
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؛ هماني چيزها يا معنايي نهاني و غيرقابل دسترس استوار است اي بر مبناي ايناسطوره
   1.اي، الگوي اين داللت استي مقدس در هر اسطورهچهره

با ما فاصله دارد و ) دو(اثر يكه است، ) يك: (تجلي اثر هنري سه ساحت اصلي دارد
در توضيح اين . بردبازتوليد مكانيكي هر سه ساحت تجلي را از ميان مي. جاودانه است) سه(

ك نقاشي ديواري مانند موناليزا به شكل توان گفت، به عنوان مثال، تكثيرِ يها مي ساحت
اي هم ميان فاصله. پوسترهاي ديواري، ديگر موردي يكه نيست و در اختيار همه قرار دارد

توانيم آنرا خريداري كنيم؛ در اين اثر تكثير شده و ما وجود ندارد و هر گاه بخواهيم مي
ي  توانيم آنرا با نسخهشويم مي ضمن، اين اثر ديگر جاوداني نيست و هر زمان كه از آن دلزده

شايد بتوان گفت، مفهوم هاله از ديدگاه او ارتباط  2.ي اثري ديگر تعويض كنيمتكثيرشده
خود او مثال . مد نظر اوست) وااليي(مندي  هوم شكوهخاصي با زيبايي ندارد و بيشتر مف

موناليزاي . رسدآورد كه با ما فاصله دارد و يكه و جاودانه به نظر ميي كوهستان را ميمنظره
ي بازتوليدپذيري در اختيار همه قرار گرفته داوينچي زماني واال بود اما امروزه به واسطه

   3.است
، )هاي ديجيتالمانند رسانه(هاي جديد اله را براي رسانهامروزه، ما مفهوم بنيامين از ه

ها كه كامپيوتر از طريق ، يعني يك گروه از تكنولوژي»حقيقت تركيبي«به خصوص براي 
البته . گيريم ، به كار ميكندو امواج شنيداري آنها را توليد مي تركيب كردن تصاوير ديداري

دهد و آشكارا هاي هنرمند طراح را افزايش مي خاببايد اذعان داشت كه حقيقت تركيبي انت
ي جستجوي فرهنگي ما از تجربه. شماردهاي جديد را مجاز ميتوسل به هاله به شيوه

گذارد كه براي بنيامين اين مند يك مشكل را در ارتباط با حقيقت تركيبي باقي مي هاله
ر يك وضعيت دائمي از نوسان هاي جديد هاله را درسانه. مشكل در مورد فيلم وجود داشت

   4.هاي جديد است توان گفت كه اين بحران كليد فهم ما از رسانهدارند و ميو بحران نگه مي
نظير در محل كند كه در عصر حاضر، آثار هنريِ خاص و بياما بنيامين در نهايت عنوان مي

هاي  اين محل. ودشي ارزشي كه دارد حفاظت مياي جاي دارند كه از آن به اندازهويژه
از اين روي، او . شودقدرت نظارت ميهاي اجتماعي باي گروهحفاظت شده هم به وسيله

______________________________________________________ 
  .148- 147صص  ،اديي انتق مدرنيته و انديشه احمدي،. 1
  .60، صاي به رهايي نشانه، بنيامين. 2

  .65ص  ،خاطرات ظلمتاحمدي، . 3

4. Bolter, New Media and the Permanent Crisis of Aura. 
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اي از پول و نفوذ اي هستند حتي اگر شده هالهگيرد كه اين آثار باز هم داراي هالهنتيجه مي

    1.باشد
  

  كاركرد آييني و نمايشي هنر 
ي براي نخستين بار در تاريخ جهان، اثر هنري را از ، بازتوليدپذيري اثر هنربه زعم بنيامين

امكان بازتوليد در اين اثر هنري . بند وابستگي به هر نوع آئيني چه ديني و چه دنيوي رهانيد
هنر اساساً كاركرد آييني در ابتدا، . شودي نمايش آن ميجديد جزئي از ماهيت و نحوه
. بااليي دارد» مناسكي«ين كاركرد، ارزش ا. سازي امر قدسيداشت؛ به عنوان مثال نمادين

كارهاي آييني قدرت خود را با محدود بودن به فضاهاي مناسكي دست نايافتني حفظ كرده 
  .يا افزايش مي دهند

شوند  كند كه آثار هنري از جهات گوناگون دريافت و ارزشگذاري ميبنيامين عنوان مي
در يكي تكيه بر ارزش : ناسايي هستندتر قابل شكه در ميان اين جهات دو قطبِ برجسته

توليدات هنري با موضوعاتي آييني كه . آن است 3اثر و در ديگري بر ارزش نمايشي 2آييني
. اندشود؛ يعني اولين آثار هنري در خدمت آيين شكل گرفتهدر خدمت آيين بودند آغاز مي

شت وجود داشتن و يعني آنچه اهميت دا. در آغاز مراسم جادويي و سپس مراسم ديني است
طور كه در بخش پيشين بيان شد، يك اثر تنها  همان. حضور اين آثار بود نه ديده شدن آنها

   4.دهد كه كامالً از كاركرد آييني خود جدا شده باشدي خود را از دست ميزماني هاله
. تواند جدا از كاركرد فرهنگي و جادويي خود باشدكند، اثر هنري نمياو استدالل مي

اي است كه بنيامين آن را به داراي هاله 5ي اصلهمانطور كه بيان شد اينجا و اكنون نسخه
هنگامي كه اثر هنري فاقد كاركرد خود در . كندهمتايي از فاصله تعريف ميعنوان نمود بي

اي احترام دنيوي به دست  گردد و نيز گونهشود تبديل به يك امر نمايشي ميآيين مي
دهد، در نهايت بنيامين قاطعانه تفسيري را براي اين جريان تاريخي ارائه ميگرچه . آورد مي

   1.هنر از آييني به سياسي تغيير يافته است 6كند كه كاركرد اجتماعياعالم مي

______________________________________________________ 
 .279، ص دموكراسي و هنرملرز، . 1

2. cult value / Kultwert 
3. exhibition value / Ausstellungswert 
4. Benjamin,  Illumination, pp. 326-327. 
5. the original / Das Original 
6. social function 
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ي هنر به دليل  ي كلي دربارهي دگرگون شدن عقيدهي اصلي بنيامين دربارهمسئله
زتوليدپذيري هنر در فيلم بود كه عالوه بر دگرگون بارزترين نمود با. بازتوليدپذيري آن است

. كردن پذيرش هنر، برخورد مخاطب با اثر هنري را هم دچار يك دگرگوني و تحول ساخت
ي ارزش نمايشي كه با عكاسي آغاز شد پيوند اين مسئله با جايگزيني ارزش آييني به وسيله

اري از هنرمندان بر اين باور البته بسي. اعالم شد 1839كشف عكاسي در سال  2.يابدمي
تعجبي ندارد . گذارد و در خدمت هنر خواهد بودبودند كه عكاسي از حد خود پا فراتر نمي

آمد، اعتبار داده شده به اگر در عصري كه كارآيي ماشين باالترين حسن به حساب مي
أثيرگذار توانست خود را منعكس كند، در بيان هنري تاي كه طبيعت از طريق آن ميوسيله
   3.باشد

در . البته اين كنار رفتن منش آييني هنر و جايگزيني منش نمايشي به يكباره رخ نداد
زند ي كنار مياجانبهواقع، اولين هنر ي كه ارزش نمايشي، ارزش آئيـني را به شـكل همه

ش انگارد و به نمايهنر را ناديده مي) مفهوم(عكاسي هرگونه تقدس در مورد . عكاسي است
اين اتفاق در تاريخ هنر، به نظر بنيامين، آنجا به اوج خود . پردازدي واقعيت ميپرده بي
، هاي ابتداييِ گرفته شده نشيند، زيرا عكسرسد كه انسان از تصاوير عكاسي واپس مي مي

يعني جايگزين شدن (بنيامين نمود دقيق اين فرايند . هاي انساني بوده اندهمواره پرتره
ترين عكاسان تاريخ هنر يكي از برجسته - 4را در آثار آتژه) جاي آيينييشي بهارزش نما
او پس از . ي عكس براي هنرمندان نقاش بوداو متخصص تهيه. كندرديابي مي -عكاسي 

ي  هاي پاريسِ سدهاو خيابان. ي عكاسي داير كرد شكست در تأتر و نقاشي در پاريس آتليه
هاي خالي از انسان كه آتژه آنها را  ؛ خياباني از انسان ثبت كردهاي خالنوزدهم را در زمينه

كشد مانند محل ارتكاب جرم هستند، چون محل جنايت نيز كمابيش خالي از به تصوير مي
  5.آتژه با آثار خود تأثير بسياري بر هنرمندان سورئاليست داشت. انسان است

                                                 
1. Hammermeister , The German Aesthetic Tradition, p.198. 
2. Benjamin, Walter Benjamin and art, p.219.  

  .13، ص هنر و عكاسي شاروف، . 3

4. Eugene Atget (1857- 1927) 
5. Benjamin, Walter Benjamin and Art, p.171. 
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به باور او، با اين تحول، . كندز نگراني نميبنيامين بابت از بين رفتن كاركرد آييني هنر ابرا

ي مردم هم به راحتي شود و عامهاي خاص باشد خارج ميهنر از اينكه تنها در دسترس عده
توان ياد كرد كه اين شرايط را در اينجا از هنر سينما نيز مي. توانند با هنر مواجه شوندمي

سينما در عصر حاضر باعث شده كه  ،به عقيده او 1.كرد ي مردم فراهم ميبراي توده
-هاي آييني از ميان برود، ولي دقيقاً به همين دليل كه بجاي مخاطب فرهيخته با توده ارزش

اي كه بسياري از انديشمندان كند؛ آن هم در دورهشود از آن دفاع ميي مردم مواجه مي
. دانستندپا افتاده مييشاي عوامانه و پي علوم اجتماعي، سينما را پديدههمعصر او در حوزه

طور  هر چند امروز سينما در بين ساير هنرها پذيرفته شده اما در ابتدا چنين نبود و همان
   2.دانستنداي مبتذل ميرا پديده كه بيان شد بسياري آن

. ي سياست شودكند كه وارد حوزهرهايي هنر از بند آيين، امكاني را براي هنر فراهم مي
چنين دركي به . كندرا براي درك و دريافت انتقادي سنت فراهم ميهمچنين شرايطي 

كند كه در غير اين صورت به شكل منفي به ي مثبت آن كمك ميبيداري سياسي در جنبه
   3.بحراني در سنت منجر خواهد شد

نظري كه بنيامين در ارتباط با از ميان رفتن تجلي و از دست رفتن معنويت در هنر 
،  شناسيگفتارهايي پيرامون زيباييدرسهگل در، . ا نظر هگل مطابق استدارد در واقع ب

، اما امروزه اين ويژگي در هنر از آميز استوار بودكند كه هنر در آغاز بر يك امر رمزبيان مي
بين رفته و هر قدر هم كه بخواهيم خداوند، عيسي، و مريم را به واالترين شكل ترسيم كنيم 

در حقيقت نظر . ها زانو نخواهيم زد اند و در برابر آنرا از دست داده ديگر آن تقدس خود
كند كه عامل اصلي او بيان مي. ي قديمي هگل در اين زمينه استبنيامين بازنگري در عقيده

ي پس با از ميان رفتن هسته. بودن آن بر كاركرد آييني استاصالت داشتن يك اثر استوار 
مبتني بر آيين باشد بر پراكسيس ديگري يعني سياست استوار  اصالت اثر، بجاي آنكه هنر

    4.داندگرايانه ميهاي سنت ي انقالبي سينما را، در رها كردن هنر از مفهوماو جنبه. شودمي
 
 

______________________________________________________ 
 .66، ص خاطرات ظلمتاحمدي، . 1

  .102، ص ي انتقادي و سينماي آلمان نظريه  مهدي،شيخ. 2

  .92ص  ،والتر بنياميناشتاين، . 3

  .59- 58، صص اي به رهايي نشانه، بنيامين. 4
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  )رهايي در هنر(ماهيت سياسي و اجتماعي هنر 
ي مباحثي نتيجهاي كنيم كه به گونهاي اساسي برخورد ميدر تبيين افكار بنيامين با نكته

؛ او به ما هاي پيشين ذكر شد، و آن انتظاري است كه بنيامين از هنر دارد است كه در بخش
ي هنر ايجاد شده است بايد به سمتي سوق پيدا كند ، تحوالتي كه در عرصهكندگوشزد مي

 ؛ اين امر ميسر نيست مگر آنجا كه هنر ماهيتيكه بشر در آن به نوعي رهايي دست يابد
  .سياسي يابد
هاي جمعي نظر كردن از مطبوعات عامه، راديو و سينما اولين الگوي رسانهبا صرف
ها براي پيشبرد هاي بسياري از اين رسانهاستفادهاين امر خود باعث سوء. مدرن بودند

ها كه در اين  يكي از اين نظام. هاي مختلف شده است ها در دورانهاي حكومتسياست
؛ اين دولت از اين طريق در انتقال و تلقين الش كرد دولت فاشيستي بودزمينه بسيار ت

، حزب نازي آلمان براي 1930ي در دهه. ي مردم بسيار بهره بردئولوژي خود بر توده ايده
هدف . هاي فرهنگ و هنر تالش فراواني كردئولوژي رسمي نازي در تمام حيطه تثبيت ايده

ئولوژي  و روشنفكران در جهت ضمانت اين امر بود كه ايده آنها استفاده از توان هنرمندان
توليد ولف نيز در،  1.ي مردم قرار بگيردشناسي نازي مورد پذيرش تودهنازي به عنوان زيبايي

، شرايطي كه در آن هنر احتمال تأثيرگذاري از نظر تاريخي و شود،  متذكر مياجتماعي هنر
ي زماني، و هم به گي توليد و امكانات آن برههي سرشت فرهنسياسي دارد هم به وسيله

تالش براي . گرددئولوژي كلي آن تعيين مي ي آن عصر و به ويژه ايدهي سرشت جامعهوسيله
ي سياسي از طريق سياست فرهنگي بدون مد نظر قرار دادن اين اصول امكانپذير مداخله

   2.لوژي، و جامعه باشدئو ي تحليل روابط خاص فرهنگ، ايدهنيست؛ و بايد بر پايه
نگاشت و تا سال  1935را در سال  »...اثر هنري «ي بنيامين طرح مقدماتي مقاله

تاريخ به طبع رسيدن اين اثر ما را متوجه يك نگاه . به بازنويسي و اصالح آن پرداخت 1939
 1930 يهاي پاياني دهه برانگيز هنر و سياست در سالاجمالي اما با اهميت به ارتباط چالش

دهد تا با كمك آن بتوان به نقش چاپ نهايي اثر بنيامين راهي را نشان مي. كندمي
ي توان گفت بنيامين در مقالهمي. پي برد 3ي هنر در تحليل و ديدگاه فاشيسمكننده تعيين

ي ورود خود در پي بيان اين مسئله است كه دگرگوني ايجاد شده در آثار هنري به واسطه
______________________________________________________ 

  .27- 26، صص هاي فرهنگ عامه اي بر نظريه مقدمهاستريناتي، . 1

  .108ص  ،هنرتوليد اجتماعي ولف، . 2
3. fascism 
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كند كه فاشيسم به راحتي قادر به دهي براي ما ايجاد ميناتي را در جهت آگاهي، امكاتكنيك
- تر از ساير آثار نوشتهاز اين جهت تاريخ نگارش اين اثر پراهميت. گيري آن نيستبازپس

هايي را براي تفكر در  توانند راهها ميآوريبنابراين فن. ي بنيامين در طول حياتش استشده
دهد ي بنيامين نشان ميمقاله. ي هنر به روي ما بگشايندو همچنين فلسفهمورد تاريخ هنر 
ويژه كانتي، گسترش يابد  قادر است از معنايي فلسفي، به» ي هنريتجربه«ي كه چگونه واژه

    1.تا به وجهي انتقادي و در نهايت به مقصودي سياسي برسد
و به  »غيرمفهومي بودن«تيم هاي سنتي كه ما درگير آن هس از نظر او، يكي از مفهوم

گويد كه سينما مغاير با اين مفهوم است زيرا او مي. است »غير سياسي بودن هنر«طبع آن 
اين سياسي شدن هم يا . يابداي عظيم روبروست ماهيتي سياسي مياز آنجا كه با توده

هومي بودن ي غيرمف، كسي كه ديدگاه كانت در زمينهاز نظر او. گراستپيشرو است يا واپس
اي پذيرد و از ابداعات هنري هم بهرههنر را قبول دارد ماهيت سياسي هنر را هم نمي

   2.نخواهد برد
، با پيشرفت به زعم او. كندشناسي و جنگ را مطرح ميبنيامين ارتباط بين زيبايي 

به نفع  تكنولوژي و ورود ابزار و ادوات جديد تكنيكي، فاشيسم سعي در استفاده از اين ابزار
يعني فاشيسم با استفاده از تغيير در تكنولوژي توانسته بود به گسترش . خود داشته است

توان از طريق هنر به رهايي دست يافت و همواره بر ، ميبه باور او. سياسي هنر دست يابد
فاشيسم با استفاده از وسايل تكنيكي جديد و با . بخشي هنر تأكيد داشتي رهاييجنبه

هاي پرولتاريزه شده را با خواست خودشان به خود توده) يكيشانه(هاي آييني  رزشتوليد ا
ها بخشي و آزادي تودهتوانست در جهت آگاهي، وسايلي كه ميدر واقع. گيردخدمت مي

او هدف فاشيسم را . شوداستفاده شود در دست فاشيسم تبديل به ابزاري براي سلطه مي
ها در يك نقطه  دانست و معتقد بود كه تمام اين كوششيشناختي كردن سياست مزيبايي

ها را به همراه دارد بلكه رسد و آن نقطه جنگ است، زيرا جنگ نه تنها بسيج تودهبه اوج مي
  . كندها سعي در حذف آن دارند را هم حفظ ميمالكيت كه توده] مناسبات[ساختار 

شناختي كردن جنگ  هت زيباييكند كه در جبنيامين به جنبش فوتوريستي اشاره مي
جنگ زيباست، چون «: گويندكند كه ميها اشاره مي ي فوتوريستكوشيد و به بيانيهمي

هاي  ، بوقهاي ضدگاز بر ماسك: كنداش محقق ميآالت تحت سلطهبرتري انسان را بر ماشين
______________________________________________________ 

1. Benjamin, Walter Benjamin and Art, p.1. 
  .67، ص خاطرات ظلمتاحمدي، . 2
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جسمي جنگ زيباست چون آغاز رؤياي بشر براي داشتن . هاي كوچك انگيز، و تانكوحشت
   1».فلزي است

آمده و نشيني از وضعيت پيش اما، با تمام اين تفاسير، بنيامين عقيده دارد عقب
از جمله در مبارزه و  -ي آن محكوم كردن تكنولوژي و توجه نكردن به امكانات رهاينده

ي راه را براي استفاده -داري و همچنين فاشيسم و هر نوع ديكتاتوريافشاي فساد سرمايه
از همين . كند تا هنر را به ابزار تبليغاتي خود تبديل كنندهاي سركوبگر باز مي ري دولتابزا

اگر ما تصور كنيم هم ازخودبيگانگي و . اي را جستجو كندروي، او در تالش بود تا راه چاره
هم زيباشناختي كردن سياست كه عملكرد فاشيسم است همچون شرايط مدرنيته باعث 

. ي نابودي خودمان احساس لذت خواهيم كرد، آنگاه از مشاهدههستنددوام بيشتر فاشيسم 
 سياسي«با  2العملي است كه كمونيسم، تنها راه مبارزه با فاشيسم عكسبه باور بنيامين

تواند داشته باشد اما اين واكنش از نظر او چه معنايي مي. دهداز خود نشان مي »كردن هنر
بنيامين بايد معنايي فراتر از تنها تبديل كردن فرهنگ به رساند؟ قطعاً و چه چيزي را مي

اي به نفع تبليغات و شعارهاي كمونيسم را طلب كند، بلكه در واقع هدف نهايي عنوان وسيله
   3.او رسيدن به آزادي در هنر است

، ي توليد كنندههنرمند به مثابهي خود با نام، ، بنيامين در رسالهاز اين روي
او از هنرمندان پيشرو خواست . را دعوت كرد تا در كنار پرولتاريا قرار گيرندهنرمندان چپ 

تا قدم پيش نهند و مانند كارگراني انقالبي به معني توليدكنندگان هنر به تغيير تكنيك 
هاي معاصر اتحاد  بنيامين در اينجا روزنامه يا دست كم روزنامه. هاي سنتي  بپردازندرسانه

كند كه نه تنها تفكيك ميان توصيف مي» فرايند فروپاشي بزرگ«شوروي را به عنوان 
دارند، بلكه جـدايي بين نويسنده و خواننده را نيز زير  ژانرهـاي مخـتلف را از ميان برمي

   4.برندسؤال مي
هاي ارتجاعي كه اساساً ماهيت تكنولوژي را  در نهايت اينكه بنيامين برخالف ديدگاه

نهند، آيد را نيز وقعي نميدانند و هنري كه از پي آن ميني ميمخرب زندگي و وجود انسا
ورزي تكنولوژي جلوگيري اي كه بايد از خشونتگذارد؛ ارادهي انساني باز ميجا براي اراده

______________________________________________________ 
1. Osborne, Critical Evaluation in Cultural Theory, pp.291-292.  
2. communism 
3. Ibid, p.292. 

  .22، ص والتر بنيامين اشتاين، .4
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- ، نيروي انساني را به جنگ سوق مي)براي تبليغ آن(شناسي امپرياليسم به مدد زيبايي. كند

ز نيروهاي تولـيد، با محدوديت از جانب نظام مالكـيت  مواجه وري طبيـعي ادهد، زيرا بهـره
برد كه خود وري غير طبيعي ميشود، به ناچار افزايش نيروهاي تكنيكي راه به سوي بهرهمي

بجاي «تكنيك، ) از هر نوع آن(در نتيجه در دستان امپرياليسم . كنددر جنگ تحقق پيدا مي
دهد، به جاي آنكه با ها را در بستر سنگرها قرار ميها، انسانشبكه بندي كردنِ رودخانه
   1».ريزدها را بر سر شهرها فرو ميهواپيما بذرافشاني كند، بمب

ي زدگي از هنر به مدد وسيلهگاهي بنيامين نيز مانند برشت، در موردي با حذف سياست
ا نظريات متأخر البته برشت ب. كردتوليد يا ابزار هنري، ارتباط هنر و سياست را مقيد مي

كه بتواند به صورت كامل  اما بنيامين قبل از آن. خود توانست بر اين سردرگمي پيروز شود
    2.گذاري كند از دنيا رفتشناسي ماترياليستي جديدي را پايهي زيبايينظريه
  

  گيري نتيجه
ي هي هنري براي همگان امري آشناست و هنر به راحتي به زندگي روزمر، تجربهامروزه
توان با يك اثر هنري روبرو شد و يعني به راحتي در هر موقعيتي مي. ها راه يافته است انسان

. اين امر به مدد ابزارهاي تكنيكي عصر حاضر و امكان گسترش آثار هنري ميسر شده است
ي مدرن با تحول هنر در گذشته امري اختصاصي و منحصر به گروه خاصي بود، اما در دوره

بايد به اين امر . و ادوات تكنيكي به طور گسترده در اختيار همه قرار گرفته استدر ابزار 
اذعان داشت كه امروزه آثار هنري قادرند نگرش اجتماعي خاصي را در ما به وجود آورند و 

  . حتي هويت اجتماعي و فرهنگي ما را ارتقاء دهند
ز جمله پذيرش آنها در پذير عصر حاضر همچون سينما، خصوصياتي اهاي تكثيردر هنر

شود كه هنر به ساحت مسائل كنندگي و غيره، سبب ميحواسي، سرگرمخالل پراكنده
زدايي، كنشي سياسي و سكوالر را در هنر سبب روزمره كشانده شود و همراه با تقدس

شده تجلي، اصالت و اقتدار خود را از هاي تكثيري نسخهامروزه آثار هنري در سايه. شود مي
البته بنيامين هنر . شده استي تكثيري اثر اصل با نسخهاند و اين تمايز عمدهست دادهد

بيند كه تا پيش از اين، هنر فاقد آنها بوده اش واجد امكاناتي ميهاي تازه جديد را در صورت

______________________________________________________ 
  .54، ص شناسي انتقادي ييزيباماركوزه،  و ،بنيامين، آدورنو. 1

  .20، ص والتر بنيامين اشتاين،. 2
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دهد از برج ي تقدس گرداگرد هنر از نگاه بنيامين به هنر اجازه مياز دست رفتن هاله. است
نشيني خود فاصله بگيرد و درك واقعيت را به مدد وسايلي از قبيل شوك، انتقاد، طنز،  عاج

  .حواسي ممكن سازد و كنايه در سينما در خالل نوعي پراكنده
امكان بازتوليدپذيري كل مفهوم هنر را كه از آغاز با منشي آئيني همراه بود، دگرگون 

ناپذير بودن هنر را از  يكه بودن، و دسترسهايي از قبيل اصالت،  كرده و همراه خود مفهوم
از نگاه بنيامين اين رخداد نه تنها عنصري منفي براي هنر نيست بلكه اين . بين برده است

شناسانه به پراكسيسِ سياسيِ آورد كه كنش هنري را از امري زيباييامكان را بوجود مي
هاي مرتجعانه، فاشيستي، و  ي مقاومت در برابر سياستاي تبديل كند كه وسيلهمترقيانه

تواند تبديل به  اگر اين شكل نوظهور هنر را پذيرا نشويم هنر به راحتي مي. فريبانه باشد مردم
ساالر، گردد و حتي از جنگ نيز نمايشي هاي سرمايه كم جامعه ابزار سركوب در جوامع، دست

  .شناسانه ارائه كند زيبايي
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