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هنر
دكتر محمود عباديان
با اين بسيج نيروي ذهني
به رويارويي با مش���كل مورد
رفته ،يعني تناسب ذهن
نظر مي
و عين براي كسب تعادل عيني
با عينيت موضوع براي كس���ب
چيرگي ب���ر موضوع قابل غلبه.
صفت مش���خصة هنر آييني ،مشاركت جمعي
در مراس���م اجرا به منظور وص���ول آن مدارج
نفس جمع براي
روحي بوده است كه به اعتماد به
شده است.
موفقيت در امر مورد نظر منجر مي
در اين فعاليت تكيه از جمله بر تكرار آهنگين
هاي تهييجي به حد اش���باع به منظور به
جنبه
كنندگان براي اقدام به اجراي
وجد آمدن شركت
هدف اصلي بوده است (در سماع صوفيان نيز
دهد .البته با اين تفاوت
حالت مشابهي دست مي
كه در آنجا هدف از اجراي مراس���م فرا رفتن از
باشد) .در جهان طبيعت
از واقعيت روزمره مي
مراسمي كه زنبوران عسل و مورچگان به جاي
هاي
شباهت به مراسم آييني انسان
آوردند .بي
مي
اوليه نيست.
در تط���ور تاريخي هنر ش���ايد اين نكته
شايان توجه باشد كه هنر در مرحلة آييني يك
كنندگان
كنش جمعي بوده و جمع كثير شركت
ش���مار
به واقع در عين حال هنرمندان اوليه به
آيند .مراس���م در ضمن نوعي غذاي روحي
مي
هم براي اجراكنندگان و هم براي تماش���اگران
ساخته
گونه دست
گونه مراسم هيچ
بوده است .اين
گذاشته.
 )ARTEFACTاز خود به جاي نمي
(
اي و مؤلفانش
اي ،قبيله
هنر آييني عمدت ًا هنر طايفه
اند ،هنري عملي يا گفتاري كه
مجريان آن بوده
هاي خياباني عصر
بيشتر شبيه به اجراي نمايش
ما بوده است به هنر عاميانه (فولكور) مانند بوده.
چنانچه نقاشي يا تصويرهاي درون غارهاي
كهن هنري بوده باشند كه جنبه آييني از آنها زدوده
توان اين آثار را اولين
يا بسيار واكاهي شده ،مي
هاي عيني
شكل هنري دانست كه رابطه با واقعيت
طبيعي زندگي مدنظر مبتكران آن بوده است .در
واق���ع در آنها حركت به هيأت برخي حيوانات
اند ،ثبت
در ضمن ش���كاري كه بعدا ً اهلي شده
هاي تصوير هنري
شده است .آنها اولين نمونه
آيند كه
شمار مي
و تجسمي موجودات طبيعي به
اند.
در غار فضايي زيست آن روزگار حك شده
اند
توان گفت كه آنها اولين آثاري
با اطمينان مي
كه مولود فعاليت يك هنرمند منفرد ولي گمنام
باشند .واقعيت اين اس���ت كه آفريننده آنها
مي
ساختة خود را در دسترس غارنشينان نهاده
دست
است (درباره خصلت احتمالي قدسي محيط غار
نظرات متفاوت است) .با اينكه محرك اصلي در
آفرينش اين آث���ار درون غار هنوز از پرده ابهام
گذارد،
بيرون نيامده است ،آنچه شبهه باقي نمي
اين است كه حركت طبيعي موجودات حيواني
به سبكي واحد بازپردازي شده است و به تصوير
رؤيت هنري(انساني) داده شده است.
سند و
طبيعي است كه هم خلق هنر و هم
كاربردش مسبوق بر يك فرهنگ متناسب با آن
عبارت ديگر ،هنر فرهنگي را كه هنر در
است .به
دهد .هنر يك
گيرد ،بازتاب مي
محيط آن شكل مي
اي كه نقش و اهميت
پديده فرهنگي است .پديده
خاص خود را در فرهنگ جماعت دارد.
فرهنگ در اصل ذهنيتي بوده است بازتاب
ارتباط و توليد مادي و زندگي اجتماعي در آگاهي
انسان كه با پيشرفت جامعة انساني نه تنها جنگ
واسطة
ها و رسوب بي
عقايد ،نظرات احساس
فعاليت روزمرگي انسان شده ،بلكه ضمن ًا بستر

ها شد كه پس
ارتباط زباني ،مفاهمه ،تالقي ارزش
از اختراع الفبا به ثبت و ضبط نوش���تاري درآمد
و زمينه تداوم سنت ضبط و حفظ شده گرديد.
ها و مناسبات،
فرهنگ به مثابه سر هم اين پديده
زا
ش���رط اساسي حفظ و بقاي هر آنچه فرهنگ
و هويت اجتماعي بوده گرديد .فرهنگ فضاي
مساعدي شد براي خودـ تحققي انسان به مثابه
موجود عقالني ،آزاد و غناي فردي و جماعت در
تر اجتماع.
مراحل پيشرفته
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تواند باشد ،بستگي به كيفيت آوانگاردي هنر و
مي
نوپذيري فرهنگ دارد.
هنر آن حلق���ه در زنجيرة عناصر فرهنگ
ها
است كه بيش از همه گشوده بر ديگر فرهنگ
و دستاوردهاي هنري ملل و مردمان ديگر است.
ترين بخش
پيشداوري
به اين معنا پذيراترين ،كم
فرهنگ است كه به پيشواز هر چيز نو ،ابتكاري و
آور گرايش دارد.
وارستگي
طور كلي
واقعيت روزمره كه در فرهنگ به
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ماهيت اثر هنري

فرهنگ داراي دو بخش است :يكي فرهنگ
مادي(توليد ،كارافزار توليد ،ماشين و )...و ديگري
فرهنگ معنوي(دانش ،فلسفه ،هنر ،حقوق ،دين
و جز آن) به عبارتي فرهنگ نظام همزيس���تي
ها كثرت هنجارهاي رفتاري ،پژواك تمدن
ارزش
خودي (و بيگانه) است نهادي است كه عنوان
«طبيعت دوم» يافته است.
هنر ضمن آنكه در اصل يك گونه تعامل
معنوي با طبيعت بوده است ،زمينه در فرهنگ
هاي (عناصر)
دارد ،ب���رآوردي اس���ت از جنبه
اي كه با برخي از آنها
مختلف فرهنگ ،به گونه
تجانس بيشتر دارد ،در فرهنگ معنوي با فلسفه
و عل���م و در بخش فرهنگ م���ادي با فناوري
(تكنولوژي) البته به موازات اين هم مناسبتي با
هاي فرهنگ بيشتر
عناصر ذكرشده ،با ديگر جنبه
داراي نايكساني و در مواردي اختالف است .بر
روي هم فرهنگ داراي شالودة بومي و از لحاظ
تاريخي مبتني بر سنت است.
البته هنر نيز نسبت به سنت و مقتضاي بومي
اعتنا نيس���ت ،با اين تفاوت
فرهنگ بيگانه و بي
كه هنر گوياي مناس���بتي است بيشتر انتقادي تا
تأييدي صرف ،هنر به س���نت و عرف فرهنگي
مستقيم ًا وابسته نيس���ت .هنر عنصر انتقادي و
پيشرو(آوانگارد) فرهنگ ملي است .هنر بيش از
آنكه يك سالح انتقادي مستقيم نسبت به عناصر
اش در آن است
سنت فرهنگي باشد نقش نقادانه
كه به مناسبات فرهنگي در آثار خود بازتاب و
وش���نودي
مجال برخورد عقايد و آرايي ،گفت
دهد .آنچه از مقابل���ة اين برخورد عقايد و
مي
ها و
شود ،سنجش ارزش
وشنود عايد مي
گفت
هنجارهاي اجتماعي اس���ت .هنر و فرهنگ از
نگاهي حد و فصل يكديگرند :از اين نظر كه هنر
شود كه مرز قلمروي فرهنگ است:
آنجا آغاز مي
از كنونة فرهنگ ،اينكه كيفيت اين كنونگي هنر
به گذش���تگي فرهنگ در چه تعامل يا تعارضي

اي است از انفعال ،تشخص
كند ،آميزه
رسوب مي
كاذب امور روزمره ،مكررات فاقد تاريخ وقتي
يابند .سياليت
رويدادهاي آن بازسازي هنري مي
دهند،
تفاوتي خود را از دست مي
ظاهري و بي
ـ نما بازپردازي
در جو اعتالي ذهني و زيس���ت
شوند ،تشخص رفتاري و سجية تاريخي و
مي
كنند .اثر هنري در قياس با
اجتماعي كسب مي
اش داراي دو برجستگي همبسته
مصالح روزمره
در يكديگر اس���ت :بازنمايي واقعيت توأم با
شناختي آن ،ديگر
بازس���ازي اخالقي و معرفت
اينكه واقعيت خلق شده در اثر هنري بيرون از
اثر هنري در جايي وجود ندارد و نامكرر است.
بنااين ،واقعيت اث���ر هنري مصداق در واقعيت
عرف معمول ن���دارد؛ تنها در خود و مقتضيات
خود اثر مفهوم و موضوعيت دارد :در حقيقت
اين عامل آن وجهي است كه به اثر هنري زيبايي
بخشد.
هنري مي
اثر هنري يك نوع گش���ودگي به حقيقت
باشد .هنر در همان حال
و امر تصوير ش���ده مي
توصيفش خصلت راز زدايانه دارد ،پديده را از
آورد و در
تفاوتي روزمرگي بيرون مي
ابهام و بي
كند به همين
زدايي مي
مواردي از آن قداس���ت
ساز مناسبات رفتاري و ارتباطاتي
جهت هنر زمينه
نو است .از تجسم تصورات و پيشداوري راه به
كند .حقيقت
خود حقيقت واقعيت را ممكن مي
تاريخ و پوشيدگي رفتار در آن تجسم محسوس
شود آدمي
يابد .موجب مي
و انضماميت هنري مي
به بركت امكانات و واقعيت ناشي خويش واقف
گردد (شايد منظور شيلر از اينكه :طبيعت آدمي
پروراند،
آورد ،هنر او را انساني مي
وجود مي
را به
همين امر باشد).
مخاطب اثر هنري خود انسان است ،در پهنه
ح زمان ،درك طبيعت ميزان
آن فضاي عمل ،رو 
شود .اثر
آزادي ،خاستگاه حقيقت انسان آشكار مي
هنري روايتگر مسائلي است كه بر انسان سنگيني

آنكه به شرايط و مناسبات فرهنگي
كند ،بي
مي
ساز آنها وابس���ته بماند .روايت واقعيت
زمينه
تاريخي در اثر هنري معرف اعتالي معرفتي انسان
ـ با
بر آن است .هنر وسيله تمتع استييكي است
هاي گذرنده
تأكيد بر اينكه وسيله نسبت به تمتع
ماند .اثربخشي واقعي هنر در خود
ماندگار مي
دهد؛ هنر از قصد و برنامه
اثر هنري دس���ت مي
رود .ميزان آن بستگي به
هنرمند /نويسنده فرا مي
تعامل سوياسوي اثر و انسان دارد.
كيفيت هنري يك اثر متناس���ب با غنايي
اس���ت ك���ه در آن واقعيت بي���ان يافته و اثر
بازتاباننده حقيقت آن اس���ت و مناسبت دارد
ـ خواه توليدكننده يا پذيرنده
با «زندگي» مردمان
ـ كه ايمني و تداوم زندگاني
كننده) اثر
(مصرف
اجتماعي وابسته به فعاليت آنهاست و هنر آن را با
كند.
توجه به ماهيت ساختار آن آشكار مي
زيس���ت معنوي انسان
فرهنگ به محيط
گونه كه انس���ان از بستر مادي
ـ همان
ماند
مي
آورد .فرهنگ بستر وجود و
زندگي س���ر بر مي
بقاي اجتماعي او است انسان در محيط فرهنگي
گذارد و
حاكم در جامعه پا به عالم هس���تي مي
گزينش���ي جز آن ندارد كه آن را «تنفس» كند تا
«زنده» بماند .او به فرهنگ حاكم وابسته است
امكان آن را ندارد ك���ه فرهنگ را به دلخواه و
تواند بر آن تأثيرگذار
فردائي دگرگون كند .البته مي
شود ،همچنان كه تاكنون چنين نيز كرده است.
تواند
ـ فرهنگي بر فرهنگ تنها مي
تأثير هنري
به وسيلة عناصري از خود فرهنگ صورت گيرد
اين نكته ممكن است در نگاه اول يك همانگويي
يا دور كالمي بنمايد ،ولي واقعيت اين است كه
متحول كردن فرهنگ تنها با وسايلي كه خصلت
فرهنگي دارد شدني است.
هايي دارد كه هر يك مستق ً
ال
فرهنگ بخش
صورت عنصر و جزء متشكل فرهنگ عمل
به
كند .فلس���فه ،علم ،هن���ر و ...از جمله اين
مي
عناصرند .طبيعي است كه هر يك از اين عناصر
به مقتضاي محت���واي خود و در جهت خاصي
تواند بر تحول فرهنگ تأثيرگذار گردد ،فلسفه
مي
ب���ا تقويت عنصر نظري ،علم با تأكيد بر جانب
يابانه .ترديد نيس���ت ،غذايي كه عامل
حقيقت
كنند منجر به
فلسفه و علم بر فرهنگ اعمال مي
شود .اما با توجه به موضوعي كه اين
تحول آن مي
نوشته بر آن تأكيد دارد ،نقش هنر در اين رهگذر
مؤثرتر و دارايي كارايي چشمگيرتر است .تأثير
هنر بر فرهنگ از آن جهت برآورنده آن چيزي
رود كه هنر خود زمينه و
اس���ت كه از انتظار مي
آنكه البته با آن هماهنگي
هدف فرهنگي دارد ،بي
كامل و محدوديت هم ذاتي داشته باشد.
گذار و رفتارآور
هنر و اثر هنري ماهيت ًا بدعت
اس���ت و گرايش به آن دارد ،رفتارها ،هنجارها،
وار توصيف(تصوير) كند
ها را پرس���ش
ارزش
ت برخورد
هاي هنري كه معموالً خصل 
پرسش
ها
شود كه ارزش
عقايد و آرايي دارد ،موجب مي
و هنجارها قطعيت و محتوميت خود را ببازند،
هاي جايگزيني
پذير شوند و راه را بر شق
سؤال
توان از خصلت
پيش آورند از اين لح���اظ مي
انگيز هنر در پهنه
كم تحول
ساز يا دست
فرهنگ
فرهنگ سخن گفت.
اشاره شدكه فرهنگ براي انسان اجتماعي
يافته و ضروري اس���ت و به
يك واقعيت پيش
عنوان عامل مستقل در زندگي فرد در اجتماع
كند .هنر از اين خصوصيت فرهنگ به
عمل مي
دور اس���ت و تابع ضرورت آن نيز نيست .هنر
آنكه به عرف سنتي آن
آبشخور فرهنگي دارد بي
گيرد ولي
پايبند باشد .مقتضيات آن را به ديده مي
كند.
به آنها تمكين نمي
ادامه دارد

