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عکس :پان آرت

گفتوگو با آیدین آغداشلو درباره نسبت هنر و اجتماع

هنر؛ اسم رمز تغییرات اجتماعی
بهنام ناصری
خبرنگار

هنر در دورانهای مختلف کارکردهای اجتماعی گوناگونی داشــته است .آنچه امروز
از «کارکرد اجتماعی هنر» مراد میشــود ،قدر مسلم محصول دگردیسی این مفهوم
در طول ســدهها و حتی دهههای پشت سر است .از میانه و به طور عمده از اواخر قرن
نوزدهمکهمدرنیسمدراروپاگسترشیافت،هنرنیزدرنسبتشبااجتماعدستخوش
تحوالتی شــد؛ تحوالتی که در ســده بیســتم و بویژه در نیمه دوم آن بــا تردید جنبش
پساســاختارگرایی در اعتبار ساختمند مدرنیســم که تا آن زمان تام و تمام انگاشته
میشد ،هنر را وارد دوران تازهای کرد؛ دورانی که به سبب مدت زمان کوتاهی که از آن
میگذرد ،باید آن را آغاز راه تازهای دانســت که آرمانشــهر رهروانش ،نزدیک شدن
هنر به ذات و جوهر اصلی خویش و رهایی از تکالیفی است که در طول تاریخ بر دوش
آن گذاشــته شده بود .حال در این میان نســبت هنر جدید با امر اجتماعی چیست؟
چطور میتوان این کارکرد هنرمند امروز را در قبال جامعه تبیین و تفســیر کرد؟ آیا او
دیگر سفارشی از جامعه نمیگیرد و هر آنچه خلق میکند محصول تقاضای درونی و
درک و دریافت خود اوست یا اینکه کماکان نظر به پیرامون خود دارد اما صورت بده
بســتانش با جامعه تغییر کرده است؟ این پرســشها مبدأ گفتوگوی من با آیدین
آغداشلو است .ساعتی از نیمروز یک پنجشــنبه زمستانی با این نقاش ،گرافیست،
نویسندهومنتقدپیراموننسبتهنرواجتماعدرطولادوارمختلفونیزمختصات
ایننسبتدردورهحاضرگفتوگوکردم.
بررســی نســبت هنر و امر اجتماعی ما را به
وظایــف ایــن دو مقولــه در قبال هــم ارجاع
میدهــد .طبعــاً وظیفــه هنر در طــول زمان
در قبــال اجتمــاع دســتخوش تحوالتــی
شــده که میخواهیــم مبــدأ گفتوگویمان
باشــد .اگــر هنــر را فینفســه برخــوردار از
نوعی وظیفهمندی بدانیــم ،مختصات این
وظیفهمندی در جهان امروز چیست؟
هنــر در طــول تاریــخ وظایــف متعــددی
داشــته .مدتهــا طول کشــیده تا هنــر آرام
آرام راه خــودش را از صنعــت جــدا کنــد.
وقتــی میگوییــم هنر ،در واقــع لفظی را به
کار میبریــم کــه خیلی چندوجهی اســت.
اگــر بتوانیم روشــن کنیــم منظور مــا دقیقاً
چیســت ،خیلــی از این ســؤالها به خودی
خود پاســخ داده میشــود .در عــرف ما در
طــول تاریــخ و در ادبیــات ما هنــر بهعنوان
یک فن و صنعت شــناخته شــده .مثل آن
شــعر ...که میگوید« :بود مــرد هنرور را هر
انگشــت /کلیدی بهر قفل رزق در مشت».
یعنی دســتان و حتــی انگشــتان هنرمند را
کلیــدی میبینــد که قادر اســت قفــل رزق
و روزی او را بــاز کنــد .یعنــی در اینجا جنبه
صنعتیاش خیلی مهم است.
ëëبله و این کارکرد در طول تاریخ تغییر کرده
و اگرچه جنبــه صنعتی آن از بیــن نرفته اما
جنبههای دیگری به آن افزوده شده.
بله ،چیزی که ما امروز از هنر میشناســیم،
خیلــی متفاوت اســت .هنــر میتواند جنبه
صنعتی درخشــان داشــته باشــد یا نداشته
باشد .در گذشته هنر بودن یک اثر براساس
کار صنعتــی هنرمنــد ســنجیده میشــده.
یعنــی بــر اســاس وظیفهای کــه بــرای هنر
تعریف میشــده که همان بــرآوردن رزق و
روزی بوده ،بررســی و ســنجیده میشده که
او چقدر هنرمند است .نکتهای که ما در این
تعریــف باید به آن قائل شــویم این اســت
کــه ایــن وظیفــه در طــول زمــان و آرامآرام
شــکل میگیــرد و تغییــر شــکل آن هــم در
طول زمان اســت .از قــرن هجدهم به بعد
ایــن جریــان در هنــر تغییــر کــرده و وظیفه
مشــخصی بــرای هنرمنــد در نظــر گرفتــه
شــده .یعنــی بایدهــا و نبایدهــا صریحتــر
اســت .پیــش از قــرن هجدهــم ایــن باید و
نباید از هم جداشــده و قابــل تفکیک نبود.

هنرمند جهان را به روایت خود درمیآورد.
هــم به مخاطب خود نظر داشــت و هم به
ســفارش دهندهاش .ممکن بــود عنصری
در آن بیشــتر یا کمتر شود اما مجموعه کار
به این صورت بود .با این حال این پرســش
نــه فقــط از قــرن هجدهــم بــه بعد و نــه از
دوره هــگل بــه بعــد بلکه خیلــی پیشتر از
دوران ارســطو مطرح بوده کــه اصالً وظیفه
هنرمند چیست و هنرمند اصالً در قبال چه
کسی پاسخگوســت؟ در قبال چه چیزهایی
مسئول است؟
ëëدر اینجــا اینکــه هنرمند ســفارش خود را
از کجــا میگرفتــه و میگیرد ،اهمیــت پیدا
میکنــد و آیــا ایــن ســفارش را از جامعــه و
مردمش میگیرد؟
در طــول زمــان ایــن جنبــه مســئولیت و
مخاطبــه تغییــر کــرد .اینکــه هنرمنــد در
قبال ســفارش دهنده مســئول بــود ،چه در
فرهنــگ مــا و چه فرهنــگ جهانــی ،امری
پذیرفتهشــده بود .بعد آرام آرام جا عوض
کرد که سفارشدهنده چه کسی و مخاطب
چــه کســی اســت؟ آیــا ســفارش دهنــده و
مخاطب یکی بود؟ در هنر جهانی همیشه
ایــن اتفاق نمیافتاد .یعنــی مخاطب عام
ممکن بود همیشــه به اثر هنری دسترســی
پیــدا نکنــد .مثــاً در اروپــا معمــاری تنهــا
هنــری بود کــه مخاطب عام داشــت .بقیه
کــه اینطــوری نبــود! بیشــتر در قصرهــا و
کلیســاها و اینها بود؛ گرچه در کلیساها هم
مخاطب عام داشــت ولی بــاز در محدوده
خــودش بــود .ایــن شــکل آرام آرام تغییــر
کرد و دیگــر ســفارشدهنده تنها مخاطب
نبــود بلکه ســفارشدهنده بــرای مخاطب
عام ســفارش مــیداد .یعنی همــان کاری
کــه کلیســاها میکردنــد یا خوشــنویسها و
کاشــیکارها بــرای مســاجد میکردنــد .این
تغییر شکل آرامآرام به این صورت درآمد
کــه مخاطــب عــام اهمیــت بیشــتری پیدا
کــرد .مخاطــب خــاص مخصوصــاً بعــد از
انقــاب کبیر فرانســه تقریباً متزلزل شــد و
اینهــا ادامه پیدا کرد و ازآغاز قرن بیســتم
بــه این طرف ،این کفه توازن همیشــگی به
هم خورد و مســأله مخاطب عام و مســأله
مــردم بهعنــوان مصرفکننــده و مــورد
خطــاب اثــر هنــری اهمیــت فوقالعــاده

زیــادی پیدا کرد .هنــوز همین بحث مطرح
اســت و شــاید هدفمندی هنرمنــد را هم تا
حدودی تعیین کند که برای چه کسی دارد
کار میکنــد و ایــن همــان جنبــه اجتماعی
اثر هنری اســت که شــما در موضــوع مورد
بحثتان به آن اشاره کردید.
ëëاین جنبه اجتماعی در قرن بیستم و بیشتر
از نیمــه آن به بعد ،تغییراتی کرد و بعد از آن
گویا با تردید در اعتبار تاموتمام مدرنیســم،
بخشــی از وظایف هنر هم دستخوش تردید
و تغییر شد .این تغییر را برخی رها شدن هنر
از قیــد وظایفی میدانند که شــرط هنر بودن
نیست .به نظر شــما هنر برای نزدیک شدن
بــه ذات خودش باید از ایــن وظایف به کلی
رها شود؟
بلــه از نیمــه قــرن بیســتم بــه بعــد ،تقریباً
آن تکلیــف بهعنــوان وظیفــهای محتوم از
هدفمندی هنرمند برداشــته شــد .هنرمند
میتوانــد مخاطــب عــام داشــته باشــد،
میتواند مخاطب خاص داشــته باشــد و یا
خــودش مخاطب خودش باشــد و به طور
کلی همــان بحث کهنه «هنر بــرای هنر» و
«هنــر برای مــردم» و از این حرف ها .اگر از
ایــن جنبه تاریخــی صرف نظــر کنیم ،االن
دوره آزادی و رهایــی محــض و مطلــق اثر
هنری و هنرمند اســت .این دوره زمینهساز
این است که مردم بتوانند خودشان را با اثر
تطبیــق دهند به جای اینکــه اثر خودش را
بــا مردم تطبیق دهد .ایــن البته همانطور
کــه فوایــدی دارد ،عــدم درک ودریافــت
و نوعــی بیگانگــی بــا اثــر را هــم بویــژه در
جاهایــی که موج مدرنیســم دیرتــر به آنها
رســیده ،به همــراه دارد .اینکه حاال این اثر
هنری چیســت و چــه دارد میگوید؟ به هر
حــال هرچه که هســت یک نکتــه اصلی در
آن وجــود دارد و آن اینکــه درک جهــت و
هدف اثر هنری خیلی آســانتر شــده .شما
به اثر هنری نــگاه میکنید و میبینید برای
انجــام و ایفــای نقــش در قبال مســئولیت
برای خود هنرمند و اثر هنری اســت .یعنی
هنرمند ســعی میکند کــه معنای خودش
را در حــد اعال به صــورت اثری دربیاورد که
نزدیکترین شکل را به آن داشته باشد .بعد
آن را به جامعه میسپارد که جامعه قطعاً
از آن تأثیــر میگیرد .شــما نگاه کنید ببینید
جامعه غــرب از پاپ آرت چه تأثیر بصری
زیادی در سلیقه و باورداشتهایش گرفته.
در حالی که ایــن پاپ آرت هنر خواص بود
که هنر عوام را دســتمایه خودش قرار داده
بــود .این تأثیــر ،تأثیــر بینهایت شــدیدی
اســت؛ در همه زمینهها .حتی در موسیقی.
شــما ببینید موســیقی راک چــه تأثیر تکان
دهنــدهای در جوامــع غربی داشــته .مجال
اندک اســت و مثالهــا خیلی زیــاد .هرچه
که هســت وقتی اثر هنری به وجود میآید،
مرحلــه آغازیــن آن ،باریــک کــردن اثــر
هنــری به منظور اینکــه در زوایای متعدد و
باریک جامعه جا بگیرد ،نیست .اثر هنری
خــودش را باریــک نمیکند بلکــه با هدف
تبییــن معنایی که در ذهن هنرمند اســت،
بــه وجــود میآیــد و با وســایل جمعــی به
عمق جامعه رسوخ میکند و جا میافتد و
وقتی این اتفاق افتاد ما میتوانیم تأثیرش

را بررسی کنیم.
تکالیــف پیش از
ëëشــما ایــن آزادی از قیــد
ِ
ایــن محتوم را کــه فرمودیــد ،آیا بــه تمامی
محصــول نیمه دوم ســده بیســتم و جنبش
پسا ساختارگرایی در نظریه هنر میدانید؟
البته از آغاز قرن بیســتم شــروع شد؛ یعنی
از وقتــی کــه مارســل دوشــان اثــر جنجالی
هنری خــود را آفرید و این رونــد ادامه پیدا
کــرد و حتــی بــه تغییــر تعریف منجر شــد
مبنــی بر اینکه اثــر هنری میتواند ســاخته
دست هنرمند نباشد.
ëëو در بیانمنــدی هــم بــه ســمت نوعــی
بیانناشــدگی رفــت .اثبــات اینکــه امــر
غیرقابلبیــان وجــود دارد .همــان تعبیــر
فرانســوا لیوتــار کــه مدرن بــودن اثــر هنری
را پیــش از هــر چیز در گــرو یــک ویژگی کلی
میدانســت و آن اینکه ثابت کند چیزی که
قابل نشــان دادن نیســت ،وجود دارد .این،
نوعی سر باز زدن از بیان را میطلبید؛ نوعی
غیاب بیان که در اثر برجسته شود.
ِ
بلــه؛ در طول زمان این اتفــاق افتاد .یعنی
چالشــی وجود داشته با قالبهای عرفی از
پیــش تعیین شــده؛ اینکه چه اثــری هنری
اســت و زیبایــی چیســت؟ در اینجــا بحــث
شمایلشــکنی پیش آمد و هنرمند شــروع
کــرد بــه شمایلشــکن کــردن و طبیعتــاً از
تکلیــف ثابــت عرفــی فاصلــه گرفــت .این
چالش به نظرم همیشه بود .فقط در عصر
ما به صورت یک وظیفه درآمده و پذیرفته
شده و اگر در جاهایی پذیرفته شده نیست،
به شرایط عرفی آن جامعه برمیگردد.
ëëشــما به چالش عــدم درک و دریافت هنر
قــرن بیســتم و نیمــه دوم آن اشــاره کردیــد
که این بحث مــا را به مســأله تربیت ذهنی
مخاطــب ارجاع میکند کــه نیازمند تبیین
اثــر هنری اســت .تحقق ایــن تربیت ذهنی
چقدر میتواند در حکم مســئولیت و تعهد
اجتماعی به معنای امروزین کلمه باشد؟
تربیت ذهنی با تربیت اجتماعی شاید یک
تفاوتهایی داشــته باشد .بله ،اثر هنری به
تربیت ذهنی میپردازد و انســانی جدید با
تعاریــف جدید به وجود مــیآورد .خیلی از
نمونههایــی کــه قبالً قابل پذیــرش یا درک
نبــود ،االن در جامعه امروز ما جریان دارد.
نمیگویــم جریان اصلی اســت ولی جریان
دارد و قابــل توجــه اســت .پس ایــن تربیت
ذهنی صــورت گرفته و ما کار شــگفتانگیز
هنرمندانــی را کــه همــه زندگیشــان را بــه
پــای ایجاد تربیت ذهنی گذاشــتند ،داریم.
ایــن یک طرف اســت؛ اما اینکــه این چقدر
تغییــر در تربیــت اجتماعــی ایجــاد کــرده
باید در بســترهای مختلف آن را دید .چون
مثــل پرتاب کردن ســنگ در برکهای اســت
کــه حلقههای مختلــف دارد و این حلقهها
هرچقــدر دورتــر میشــوند ،کمرنگتر هم
میشوند.
ëëمیگویــم جامعــهای کــه زیباییشناســی
هنــری دارد ،وضعیــت عمومــی بهتــری
نخواهد داشت؟
ببینید ،این یک مثالی دارد .شما فرزندتان
را براســاس چیزی که فکر میکنید درست
اســت ،تربیــت میکنید امــا در مراحل این
تربیت شما الزاماً توقع موفقیت یا پولداری

او را نداریــد .چــون شــما در فراینــد ایــن
تربیــت به چیزی کلیتری نــگاه میکنید و
ایــن چیز کلیتــر باید انجام شــود .انســان
ناچــار اســت متوجــه شــود کــه راه دیگری
جز این نــدارد .یعنی هر لذت واپسگرایی
دوام نمــیآورد .انســان محکوم به حرکت
اســت ،در هــر جامعهای همینطور اســت
ولی تحصیالتــش الزاماً به تغییرات منجر
نمیشــود .زیباییشناســی و ســلیقه یــک
انســان امروز بســیار متفاوت است .ممکن
اســت عدهای فکــر کنند هرچه در گذشــته
بــود ،زیبــا بــود ،کامــل بــود و از ایــن قبیــل
فکرهــا؛ امــا ایــن در عمــل نافی ایــن نکته
نیســت که انسان موجودی متحول است و
سلیقهاش تغییر کرده و اینکه دستش را به
طرف چه چیزی دراز کند هم تغییر کرده.
بــا این حــال این بــا رســیدن بــه آن بهبود
وضــع اجتماعــی کــه شــما اشــاره کردیــد،
فاصله دارد.
ëëخود بهبود هم کلمه سترونی است و نیاز
به واکاوی دارد .بهبود در چه چیزی؟
بله این کلمه خیلی کلی اســت .این را باید
متحول پیشــتاز،
متغیر
بدانیم کــه انســان
ِ
ِ
بــه ناچــار قــرار اســت ایــن بهبــودی را بــه
وجــود بیاورد تــا انســان متفاوتی باشــد .از
ایــن جنبه اگر نــگاه کنیم شــاید بتوانیم به
مفهوم بهبودی برسیم چون ما همانطور
کــه ناچاریم هنر و وظیفــه اجتماعی هنر را
تبییــن کنیم ،ناچاریــم برای بهبــودی هم
تعریــف داشــته باشــیم ،بهبــودی یعنــی
اینکه مــردم مثالً بیشــتر غــذا میخورند و
خوشحالترند یا چیزهای دیگر؟
ëëدر همیــن جملــه نهایــی شــما میتوانیم
یک تقابــل را در نظــر بگیریــم .تقابل میان
اقنــاع نیازها و امیال با شــادی و خرســندی.
اینکه رفع میل و نیاز لزوماً به معنای متعالی
شدن و حتی شادتر شدن انسان نیست.
نه ،نیست.
ëëبخش مهمی از هنرمندان همنســل شما
«متعهــد» بــه معنای داخــل گیومــه کلمه
بودنــد .یعنی متعهــد به معنــای اجتماعی
مســتقیم .ایــن جنبــه آنقــدر مهم بــود که
اگــر کســی واجد تعهــد بــه معنای مــد نظر
اکثریــت نبود ،گاهی کنار گذاشــته میشــد
و بــه اصطــاح بایکــوت میشــد .نمونــه
بایکوتشــدهها را بویــژه در ادبیــات آن
ســالها میشناســیم و نیــازی بــه اشــاره به
نامهایشان نیست .در این بزنگاه تاریخی و
بر سر این دوراهی ،تکلیف آن آرمانخواهی
در هنــر چــه میشــود؟ آرمانخواهــان کــه
خیلیهایشــان نامهــای قابلاعتنایــی هم
هســتند ،آیا باید عطای دنبــال کردن آرمان
اجتماعی به معنای واســط مســتقیم میان
اثر هنــری و مــردم را بــه لقایش ببخشــند و
در مدیــوم های دیگــری آن را دنبــال کنند؟
پرسشم ناظر بر عدم همپوشانی راه پیموده
شــده توســط نویســندگان و هنرمنــدان
سیاســی و اجتماعی با زیباییشناسی امروز
هنر و ادبیات است.
درســت اســت .حرف شــما اشــاره درستی
دارد .منتهــا به نظر من اگر از زاویه دیگری
نگاه کنیم ،شاید پاســخ بهتر و پررنگتری
بگیریــم .اینجــا بحــث بــر ســر مســتقیم

یــا غیرمســتقیم بــودن اســت وگرنــه هــر
اثــر هنــری کــه خلــق میشــود و هــر کتابی
کــه نوشــته و چــاپ و منتشــر میشــود ،در
نهایــت میرســد بــه خواســتی کــه بــرای
«بهبــود وضعیــت» دارد کــه شــما بــه آن
اشــاره کردید .هنرمنــد در هر حــال آرزوی
بهبــود وضعیــت را دارد .در طــول تاریــخ
همیشــه اینطور بوده .هر اثــر هنری که به
وجــود میآیــد ،بــه خودی خــود ایــن آرزو
را شــکل میدهــد .فقــط مســیرهایی که به
ایــن خواســته نزدیک میشــود یــا در طول
تاریخ نزدیک شــده ،فــرق میکند .طبیعتاً
شــکل نیازهای ذهنــی و معنوی انســانها
در دورههــای مختلــف ،فــرق میکند .یک
زمانــی در مصــر ســرپوشهای عظیمــی
روی گورهــا میســاختند و بعــد فکر کردند
کــه اصــاً الزم نیســت ایــن کار را بکننــد،
چون نشــانهای بــود برای دزدها کــه بیایند
مقبــره را خالــی کننــد .بعد دفنــش کردند
در بــن خــاکُ .خــب براســاس ایــن ،اصــاً
معمــاری مقابــر در مصــر باســتان تغییــر
کــرد .ایــن نــگاه بســیطی میخواهــد که ما
در مورد چه نیــازی و در چه دورهای داریم
صحبــت میکنیم .یک امر کلی وجود دارد
که یعنی این امر کلی را من در طول تاریخ
قابــل لمــس میدانــم و آن ایــن اســت که
اثــر هنــری بــه وجود میآیــد چــون باید به
وجود بیاید؛ چون الزام انســان اســت برای
ثبت معنای خودش .ثبت معنا به خودی
خود مثل ثبت تاریخ اســت .باید به بهبود
موقعیت انســان کمک کند .شــما وقتی که
تاریخ را میشناسید و میخوانید ،شاید در
سیاســتها و تصمیمگیریهایتــان تفاوتی
حاصــل شــود بــا جامعــهای کــه بــه فرض
محــال صفر کیلومتر اســت و اصالً تاریخ و
حافظــهای نــدارد .مــن دائمــاً در هر جایی
کــه ممکن باشــد روی ایــن تأکیــد میکنم
که سیاســتگذاری فرهنگی ما سیاستگذاری
بســیار غلطــی اســت و اینکــه کار مــا شــده
تصحیــح تاریــخ .ایــن باعــث میشــود مــا
حافظــه تاریخیمــان را از دســت بدهیــم.
وقتی از دســت دادیم ،هیچ چیز نیســتیم.
ملتــی کــه حافظــه تاریخیاش را از دســت
داده ،چــه جــور ملتــی و چــه جــور مردمی
اســت! یــک وقــت شــما رمــان «دن آرام»
شــولوخف یــا «جنــگ و صلح» تولســتوی
را میخوانیــد و میبینیــد کــه ایــن آثــار
دارنــد زندگی مردمــان را برای یــادآوری و
تجدیدخاطــره بازگــو میکنند .بــرای اینکه
بــه مخاطــب بگویند تــو چه کســی بودی و
چه کســی هســتی .حاال اگر ایــن در جایی با
برنامهریــزی فرهنگی بلشــویکهای دوره
اســتالین تطابــق دارد ،خــب دارد دیگــر.

تأثیــر را در نمایشــگاههای ســیاری که آنها
میگذاشــتند و نقاشیها و مجسمهها را به
روستاهای دورافتاده میبردند ،میبینیم.
ëëدر ایــران چطــور؟ ایــن دغدغــه که شــعر
و هنر بــه میــان مــردم و تودهها برده شــود،
چقدر در ایــران نتیجهبخش بــوده؟ این دو
سطر از شعر بلند «اســماعیل» رضا براهنی
خطاب به اســماعیل شــاهرودی کــه «ای که
از کارگــران امضــا میگرفتــی که شــعرت را
میفهمند /که شــعری هســت کــه کارگران
هم میفهمنــد» دقیقاً متناســب بــا همان
خواســت پرولتاریایی اســت که شما به آن
اشــاره کردید .چقــدر ایــن تمهیــد در ایران
منجر به برقراری ارتباط تودهها با هنر شد؟
ببینیــد ،قطعــاً هنــر دوره رئالیســم
سوسیالیســتی تأثیر گذاشــته .منتهــا اگر در
ســلیقهای تأثیر نگذاشــته یا تأثیر پیشتازی
نگذاشــته ،در عــوض اهمیــت هنــر را در
بسیاری از جاها جا انداخته .پس نافذ بوده
و تأثیر گذاشــته .االن نیازی نیست که بروید
و برای اهالی یک روستای دورافتاده روسیه
در مــورد اهمیــت هنر صحبــت کنید چون
خیلی قبلتر با همان نمایشگاهها که گفتم،
جا افتاده .این تأثیر غیرمســتقیم اســت .به
نظر مــن تأثیر مســتقیم چندانی نداشــته.
امــروز هنــر جدید روســیه یک هنــر جهانی
اســت و دیگر در بند این نیســت که شرایط
اجتماعــی ،اخالقــی و ذهنــی زندگی مردم
را بهبــود ببخشــد و آن را تثبیــت کند؛ بلکه
بیشتر بهدنبال آن تأثیر غیرمستقیم است؛
اما درباره ایران و مثالی که درباره اسماعیل
شــاهرودی زدید ،باید به الگوهایی که اینها
میگرفتند ،نگاه کنید .آنها از هگل ،مارکس
و حتی لنین و استالین الگو میگرفتند .این
یک نگاه تاریخی است .باید آن الگوها را در
نظر بگیریم.
ëëامضــا گرفتــن از کارگر آیا با هیــچ جنبه از
الگوهایی کــه گفتید ،میتوانــد یک رویکرد
فرهنگی باشــد؟ آیــا درک اثر ادبــی و هنری
بــدون پیشزمینههای حداقلی و یکشــبه
ممکن است؟
اینکــه از کارگــر تعهدنامه بگیرنــد که بله،
من اثر هنری را فهمیدم ،نه .یک کار خیلی
احساساتی است به نظر من .ما برای درک
ل
اثــر هنــری نیــاز بــه دانــش از پیــش شــک 
گرفته داریم .اینکــه یکمرتبه یک کارگر را
مقابــل این موضوع قــرار بدهیم ،بدون در
نظــر گرفتــن آن پیشزمینــه بــرای درک و
دریافت اثر ،یک کار خیلی شــعاری اســت
و نمیتوانــد مانــدگاری باشــد کــه ماندگار
هم نشــد .در عیــن حال مــا نمونههایی در
طول تاریــخ خودمان از هنرمنــدان بزرگی
مخصوصــاً در زمینــه ادبیــات داریــم کــه

هر اثر هنری که خلق میشود و هر کتابی که نوشته و چاپ
و منتشر میشود ،در نهایت میرسد به خواستی که برای
«بهبود وضعیت» دارد .هنرمند در هر حال آرزوی بهبود
وضعیت را دارد .در طول تاریخ همیشه اینطور بوده .هر اثر
هنری که به وجود میآید ،به خودی خود این آرزو را شکل
میدهد .فقط مسیرهایی که به این خواسته نزدیک میشود
یا در طول تاریخ نزدیک شده ،فرق میکند

ایــن تطابق داشــتن یا نداشــتنش ،یک اثر
را هنــری یــا ضدهنــری نمیکنــد .بنابراین
ایــن آثــار هــم تأثیرگذارنــد و هــم آینــهای
هستند برای مردم .قاعدتاً درستتر است
کــه ما بگذاریــم اثر هنری به وجــود بیاید و
انعــکاس پیــدا کنــد در زندگــی مردمــان و
مخاطبانش .این انعکاس هرچقدر هم که
محدود باشــد ،مهم است .صادق هدایت
«بــوف کــور» را در  50نســخه چاپ دســتی
کــرد .آیــا تأثیــر ادبی «بــوف کور» کــه بعد
منجــر به تأثیــر اجتماعیاش میشــود ،در
همــان  50نســخه بــود؟ خیــر .بنابراین ما
میگذاریم اثر هنری به وجود بیاید .تکوین
اثــر هنــری مثل زایش اســت .اثر بــه وجود
میآید و زندگــیاش را ادامه میدهد .این
یک اصل کلی اســت .اینکه براســاس چه
سنجشــی میتوانیــم تأثیر مثبــت یا منفی
بگذاریم ،مهم اســت و باید بررســی شــود.
واقعاً تأثیر هنر اجتماعی صرف در روســیه
دوره استالینی چقدر بوده؟
ëëاتفاقــاً پرســش مــا هــم هســت .از شــما
میپرسیم؛ چقدر بوده؟
[میخندد] من باز به این وجه مســتقیم و
غیرمستقیم اشــاره دارم .روسیه یک کشور
فرهنگی بزرگی در موسیقی و ادبیات بوده،
بویژه در ادبیات که کمنظیر بوده .شــما اگر
بخواهیــد فقــط نویســندههای همــان قرن
نوزدهــم را بشــمارید ،با فهرســتی طوالنی
روبــهرو میشــوید بنابرایــن زمینــهاش را
داشــته .در عین حال میبینیــم تصوری را
در دوره بلشــویکی خواســتند جــا بیندازند
مبنــی بر اینکــه هنر لزوماً باید توســط توده
مــردم درک شــود و در زندگــی هــم تأثیــر
بگــذارد .ایــن تقریبــاً موفــق بــوده و ما این

تودههــا با آثار ادبی ارتباط گرفتهاند .حتی
کسانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند،
شــعر حافظ را از بر میخواندند چون تأثیر
آن آثار چندوجهی بوده .آیا تأثیر مثنوی بر
همه یکســان و بر یک گونه اســت؟ خیر .ما
با پوســتهها و الیههای مختلفی در این آثار
ســروکار داریــم که در عین حــال که در هم
تنیده شــدهاند ،قابل باز شــدن هستند و در
میان صنفها و طبقات مختلف و حتی در
جوامع مختلف تأثیرهــای متفاوتی دارند.
من یادم هست که با حافظ فال میگرفتم
که در مدرســه قبول میشوم یا نه! این یک
وجه حافظ اســت .نمیتوان توقع داشــت
کــه یک اثر هنری هم با تمام الیههایش بر
همه تأثیر بگذارد.
اینجــا یک چیــزی هســت که من همیشــه
تأکیــد میکنــم و آن ایــن اســت کــه نبایــد
جنبههای فاعلی و انفعالی قضیه را با هم
خلــط کنیم؟ من تأکید میکنــم که وظیفه
مخاطــب را نبایــد نادیــده گرفــت .اگر قرار
است مخاطب برکشیده شود و تحت تأثیر
یک اثر هنری باشد ،کار متفاوت میطلبد.
بــا کار متفــاوت اســت کــه یــک اثــر هنــری
بخشی از تأثیرگذاری خود را احراز میکند.
این خیلی مهم اســت .یعنی اگر ما به این
مســأله اعتقاد داشــته باشــیم که مخاطب
هــم مســئولیت ســنگینی دارد کــه بایــد
مکاشــفه کند تا به جهان اثر دســت برسد،
آنوقــت مخاطــب در مقابــل اثــر هنــری
بهســطح جدیــدی از معرفــت میرســد.
وقتی این مکاشــفه آغاز شــد ،طبیعتاً تأثیر
هنر بــر مخاطــب ،تأثیر پایداری میشــود.
این به نظر من یکی از مهمترین جنبههای
اجتماعی یک اثر هنری است.

