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چکیده
که به طور پیوســته برای بشــر معیشــت بهتر را در پی داشــته و توانســته خود را  در قرون اخیر، رشــد تکنولوژی به نحوی بوده 
کشــیدن هنر از مفاهیم ســنت گرایانه  در بســیاری از وجوه زندگی از جمله هنر به منصه ظهور برســاند. همچنین در به چالش 
که به مدد آن، آثــار هنری قابلیت بازتولید یافتــه و از این طریق  بــه مفهومــی نــو، تأثیر تأمل برانگیزی داشــته اســت. به گونه ای 
کاالیی شــدن اثر هنری از  در دســترس توده مردم قرارگرفته اســت. این مقاله در جهت تبیین مســئله نفوذ تکنولوژی در هنر و 
ح موضوع پرداخته و با اســتفاده از روش توصیفــی- تحلیلی، به بازخوانی روابط  طریــق تولیــد انبــوه و بازتولید مکانیکی به طر
که  خ می دهد  جامعــه ی تکنولوژیــک و هنــر از طریــق اختالط هنر و زندگی روزمره می پــردازد. بازتولید اثر هنــری در جامعه ای ر
گیر شــده اســت پس در چنین جامعه ای تولید برای مصرف صورت می گیرد و در پی  تکنولوژی و نظام ســرمایه داری در آن فرا
کیفیت  فرآینــد تولیــد، نظــام مبادلــه و بازار شــکل می یابد. این مکانیســم متأثــر از تکنولوژی، منجر بــه تغییر در ماهیــت هنر و 
گسســتنی خورده و جزء الینفک آن محســوب می شــود و  که هنــر بازندگی روزمره پیوند نا تولیــدات هنــری می گــردد تا بــه آنجا 

کاالی هنری با تکثیر و انبوه سازی، قالب اثر هنری را دگرگون می سازد. درنتیجه هنرمند به عنوان یک تولیدکننده 
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گاهــی و تکاملــش در هــر دوره بــا ثبــت  بشــر بــه دلیــل ضعــف در آ
ح و ترســیم، بــه  خاطــرات و لحظه هــای زندگــی خــود از طریــق طــر
کی از قدرت و تسلط او بر زمان  که حا حقیقتی ارزشــمند دست یافته 
گذشت زمان، این دایره انحصار با ظهور انقالب  و مکان اســت؛ اما با
صنعتــی از نیمــه دوم قرن هجدهم تا نیمــه اول قرن نوزدهم با تغییر 
که ماشین های  گسترده شد  و تحوالت اقتصادی و اجتماعی طوری 
مکانیکــی و نیــروی بخــار جایگزیــن ابــزار ســنتی شــدند. شــایان ذکر 
کــه انقــالب صنعتــی بیانگــر انتقــال جامعــه ثابــت و ایســتای  اســت 
گذشــته  کشــاورزی و ســنتی به جامعه صنعتی و مدرن اســت و  عصر 
از پیشــرفت های تکنیکــی، تحول در شــرایط زندگی انســان، اختالف 
طبقاتی جامعه و آلودگی محیط زیست به عنوان محصول تکنولوژی، 
گاه دگرگون ســاخته است. هنر نیز از این  احتیاجات بشــر را افزایش و 
که در جهت رفــع نیاز روحی روانی جامعه،  قاعده مســتثنا نبوده چرا
کاالها به تولید انبوه رســیدند و موجبات تغییر  آثار هنری چون دیگر 
کردند. درنتیجه زندگی  کیفیت هنر و آثار هنری را فراهم  در ماهیت و 
روزمــره بیــش از پیــش بــه هنــر روی آورده اســت. ایــن مقالــه باهدف 

تبییــن جایــگاه تکنولــوژی در تولید هنری و شــیء شــدگی اثر هنری، 
کــه تکنولــوژی چــه تأثیــری در  ســعی در پاســخ بــه ایــن پرســش دارد 

فرایند خلق اثر هنری داشته است؟
که در جستجوی  کیفی بوده  ماهیت مقاله حاضر بر اساس روش 
حقایق و شناخت ارتباط و تأثیر تکنولوژی بر چگونگی خلق اثر هنری 
از روش توصیفــی و تحلیلــی بهــره بــرده و در همیــن راســتا بــه تبیین 
کارکــرد آن می پــردازد. با توجه به اینکــه عمومًا تحقیقات  گی هــا و  ویژ
کیفی با رویکرد تفسیری صورت می گیرد، با استفاده ازنظر پژوهندگان 
گی های عمومی و مشــترک آثار هنری را  و مــدارک معتبر می تــوان ویژ
تبیین و مطالعه نمود و ارتباط آنها را با چگونگی شکل، فرم، تکنیک 
گردآوری  کرد.  و نقش تکنولوژی در شکل گیری مکاتب هنری بررسی 
کتابخانه ای و الکترونیکی می باشد  اطالعات از طریق اسناد و منابع 
کــه پس از شناســایی مفهــوم تکنولوژی و قابلیت هــای آن، چگونگی 
کــه در فرایند خلق اثر ایجــاد نموده،  حضــور آن در هنــر و تحوالتــی را 
گردد. موردبررسی قرار می گیرد تا مرتبه شیء شدگی اثر هنری تبیین 

مقدمه

تکنولوژی

در ارتبــاط بــا مفهــوم تکنولــوژی، نظــرات مختلفــی وجــود دارد، 
اجتماعــی،  گــون  گونا عوامــل  تأثیــر  تحــت  تاریــخ  طــول  در  کــه  چرا
گی های هــر جامعه به  اقتصــادی، سیاســی و ... بوده و برحســب ویژ
که از  انحای مختلف تغییر یافته اســت. تکنولوژی، فراورده ای اســت 
یک ســو مولود بشــر و از ســوی دیگر، بشــر مولود آن اســت. تکنولوژی 
پاســخگوی نیازهــای انطباق جویانه اقتصادی بشــر بــوده و با تأثیر از 
جهت گیــری سیاســی و نظــام اجتماعی، پایــداری فرهنــگ جامعه را 
وجهــی تکنوکراتیــك می بخشــد. امانوئــل آرگیــری۱ نیز به نقــل از دیگر 
که تکنولوژی، سازمان دهی دانش  اندیشــمندان چنین آورده اســت 
بــه اهــداف عملــی اســت )آرگیــری، ۱۳۷۴، ۱5(. وی در  بــرای نیــل 
تمایــز تکنیــک و تکنولــوژی، تکنیک را بــه معنای ترکیبــی از عملیات 
گرفتــه و تکنولوژی  کاالی معین در نظر  قابل اســتفاده در تولیــد یــک 
را توانایــی ایجــاد یــا انتخــاب تکنیک هــای مختلــف. پــس تکنولوژی 
که با حضــورش در تمامی ابعــاد جامعه  دانشــی بین رشــته ای اســت 
انســانی، نقش فعال و تأثیرگذاری بر اندیشــه داشته و به مثابه دانش 
کاربرد یك فرایند یا ارائه خدمات و  سیستماتیك تولید یك محصول، 
شــناخت علمی چرایی ها در جهت شــناخت فنی چگونگی ها است. 
هایدگر۲ در پرسش درباره تکنولوژی، آن را به مثابه ابزار و راهکارهای 
بیــان  را  تکنولوژیکــی  هســتی  شــیوه  کــه  می دانــد  روشــن  انســانی 
می کنــد. به عبارتی دیگــر، تکنولوژی مجموعــه ای از تلفیق دانش ها و 
کاال و خدمــات موردنیــاز جامعه از راه  مهارت هــای فنــی بــرای تولید 
ترکیــب عواملــی نظیر مواد اولیه ابزار و ماشــین آالت، نیروی انســانی، 

که شیوه ای از بروز و ظهور  زمین، طبیعت، پول، ســرمایه و ... اســت 
هستی است و شاید بهتر باشد اصطالح لیوتاری تکنوساینس را برای 
آن به کاربریم )رشیدیان،۱۳۹۳، ۲۱6(. ازاین رو تکنولوژی از چهار منظر 
فن افــزار، انســان افزار، اطالعات افــزار و ســازمان افزار برخوردار اســت.
دون ایــدی اذعــان دارد فناوری هــای جدید، بشــر را بــه امکاناتی 
که قادر است به انحای مختلف به جهان نظم بخشیده  کرده  مجهز 
و با آن تعامل برقرار نماید )دون  ایدی، ۱۳60، ۲۳۱(. بر همین اساس 
اورتگا معتقد است فلسفه تکنولوژی مبتنی بر تصور زندگی انسان در 
که البته در این  ارتباط،  ارتباط با شــرایط پیرامونش تعریف می شــود 
انســان نه تنهــا منفعــل نیســت بلکــه نســبت بــه شــرایط پیرامونــش 
کنش نشــان می دهد و حتی به عنــوان خالق آنها نیز عمل می کند؛  وا
کنــش در دو مرحله انجام می شــود. مرحله نخســت،  کــه این نــوع وا
تصــور خــالق در مــورد موضــوع و آنچه فــرد خواهان تحقق آن اســت 
کرده  و در مرحلــه دوم، تحقــق مادی آنچــه فرد در مرحلــه اول تصور 
ح و تصور خالق، مقتضیات  است. البته تحقق این تصور بسته به طر
تکنیکی خود را می طلبد. اورتگا، صراحتًا انسان را موجودی سازنده 
و تکنیکی معرفی می کند. او در پی این نوع نگرش، سه دوره تکنیکی 
ح می کند: تکنیک مبتنی بر شــانس )همه چیز برحسب اتفاق  را مطر
کشــف می شــوند(، تکنیــک مبتنــی بــر صنعتگــر )تکنیــک صرفــًا یــک 
گاهانه و به وســیله اجتماعی  مهــارت اســت و برخی تکنیک هــا خودآ
خاص به نســل دیگــر انتقال می یابــد( و تکنیک مبتنی بر تکنیســین 
کشــف هر تکنیک و ابزار برحســب نیــاز و تحقق هدفی  )در ایــن دوره 
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کاالی هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک اثر هنری به مثابه 

شــکل می گیــرد و تکنولــوژی و علم باهــم همگام می شــوند( )میچم، 
۱۳۹۲، 5۹ -6۲(. در نتیجــه بنــا بر تصور متعارف تکنولوژی صرفًا ابزار 

نیست بلکه معنایی فراتر در خود نهفته دارد.

تجربههنری

بشــر برای رفع احتیاجات، ایجــاد هم فکری، تعاون و درک و فهم 
عوالم درونی خود و همنوعانش، هر چیزی از جمله هنر را دست مایه 
قــرار داده تــا به ثبت و ضبط احساســات انســانی در قالب مشــخصی 
ج از ذهــن و تفهیم آن بــه دیگران بپــردازد. به  جهــت انتقــال به خــار
که به وســیله  عبارتــی هنر، اصطالحی توصیفی و ارزیابی کننده اســت 
گون به فعالیت ها و تولیدات تجســمی اشــاره  گونا رســانه ها و مصالح 
دارد؛ امــا آنچــه در ایــن فراینــد اهمیــت دارد، اصالت هنــر و اثر هنری 
کرده  کــه همیشــه ذهن مشــتاقان بــه هنر را بــه خود مشــغول  اســت 
است و پرسش ها، چالش ها، اعتراضات و نارضایتی هایی را به وجود 
گذشــته متفــاوت و  آورده و هنــر معاصــر را نســبت بــه هنــر در اعصــار 
کرده اســت. اصالــت در دنیای هنر، همــواره تحت واژه هایی  متمایــز 
ح شــده اســت و  چــون نــو، خالقانــه، ابتــکاری و اصیــل بــودن مطر
همیشــه علی رغــم آنکــه معیــاری برای ســنجش آثار هنری از اشــیای 
عــادی بــوده، بــه ما مدد  رســانده تا هنــر واال و هنر بی مایه و پســت را 

از هم تمیز دهیم.
که در  گســتره معنایی وســیعی دارد  واژه اصالــت در زبــان فارســی 
این نوشــتار سعی شــده به صورت اجمالی به جنبه های متفاوت آن 
اشــاره شــود. ازنظر لغوی »اصالت به معنای اصل یا اورجینال بودن 
اســت و دیگــری بــه معنــای اصیل بودن و داشــتن صحــت و اعتبار و 
ارزش اســت« )باغبان ماهر و غالمیان، ۱۳8۹، ۴۴(. این اصطالح در 
میانه سده ۱8 رواج یافته و تا سده بیستم، سرآغاز هر چیزی همراه با 

خالقیت معرفی شده است؛ اما در سده بیستم، هارولد بلوم۳ منتقد 
گرفتن« تغییِر  و نویســنده ی ادبی، آن را به نگرانی از »تحت تأثیر قرار 
کــه چگونه هنرمندان  ح شــد  معنــا داد و به عبارتی این پرســش مطر
گذشــتگان و معاصرین را  می تواننــد در عین اســتقالل، دین خود به 

کنند؟ )هریس، ۱۳۹۲، ۲۳۱-۲۳0(. ادا 
در واقــع شــیوه های خلــق اثر هنــری در دوران معاصر به نســبت با 
گون به شــکلی غیرقابل پیش بینی  گونا کمــک فناوری های  گذشــته با 
کرده اســت. نخســت ســخن  تغییریافتــه و دوســویه مختلــف را تجربه 
اثــر  از ماهیــت و تعریــف هنــر و دوم ماهیــت ارزش زیبایی شــناختی 
هنــری اســت؛ بنابراین اصالت متضمــن نوعی داوری ارزشــی می گردد 
)تاونزند،۱۳۹۳، ۹۱- ۹۲(. به زبانی ســاده در یک بازه زمانی آثار هنری 
که  را بــه هنرهــای قابــل تقلب و تقلید چون نقاشــی و مجسمه ســازی 
گرو ســابقه و زمان خلق می باشــد )آثار یگانه( و هنرهایی  هویت اثر در 
کــه هویــت اثــر بــا توالی خــاص نشــانه ها یا  چــون موســیقی و ادبیــات 
واژه ها مشــخص می شــود )آثار اجرایی( تقســیم می کنیم؛ اما با حضور 
فناوری های جدید، موج سومی ایجادشده و این تقسیم بندی را متزلزل 
می کند. با ورود قابلیت تکثیر و گفتمان به عرصه هنر )آثار تکثیر شونده 
گرافیک، هنرهای دیجیتال، هنرهای چاپی،  نظیر عکاســی، ســینما، 
موســیقی غیرزنده و مجسمه های قالب ریزی شــده شکل می گیرند(، 
شــاخصه اصالــت در اثــر هنــری دگرگــون می شــود. در چنین شــرایطی 
کــرد: کــه می تــوان تجلــی اثــر هنــری را در ســه ســاحت بررســی  اســت 

۱. یگانگی
۲. فاصله

۳. جاودانگی
حــال با اشــاره به یک مثال، این ســاحت ها ارزیابی می شــوند. با 
تکثیِر یك نقاشــی دیواری به شــکل پوســترهای دیواری، اثر دیواری 
دیگــر، موردی یگانــه نبوده و در اختیار همه قرار دارد. از طرفی میان 

تصویر1-مارسلدوشان،مونالیزا،1919میالدی.
مأخذ:)گاردنر،420،1389(

تصویر2-داوینچی،مونالیزا،حدود1503-1505میالدی.
مأخذ:)لوریآدامز،140،1390(
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ایــن اثــر تکثیرشــده و مخاطب، فاصلــه ای وجود نــدارد و در هر زمان 
قابــل خریــداری اســت و از دیگر ســوی، این اثر دیگر جاودان نیســت 
گــردد می تواند آن را با نســخه  کــه مخاطــب از آن دل زده  و هرلحظــه 
کند  تکثیرشــده اثری دیگر تعویض نموده یــا در هیبتی متفاوت ارائه 
)تصاویر ۱ و ۲(؛ یا به صراحت می توان گفت مونالیزای داوینچی زمانی 
واال بــود؛ امــا امــروزه به واســطه بازتولیدپذیــری مکانیکــی در اختیــار 
همه قرارگرفته اســت؛ درنتیجه اثر هنری با بازتولید ماشــینی اصالت 
یــا بــه تعبیــری اورجینالیتــی خــود را از دســت می دهــد )تصویــر ۳(.

اثرهنریدرعصرتکنولوژی

کارکردهای اثر  همــواره در طــول تاریــخ، ارائــه تعریف بــرای هنــر و 
گر بــه مفهوم  هنــری دغدغــه ای بــوده تا ماهیــت اصلی هنــر را حتی ا
درنمی آید، قابل درک ســازد. هم زمان با پیشرفت تکنولوژی در بستر 
نظــام ســرمایه و اقتصــاد مطالعه جایــگاه هنر و نســبت آن با تکنیک 
قابل بررســی می باشــد. هر تولیــدی نیازمند بــه تکنیــک و تکنولوژی 
اســت. هنــر نیــز مشــمول ایــن قاعــده بــوده و تولیــد را در پــی دارد 
حال آنکــه تولیــد آن، مهــارت خاصــی را می طلبد. در اینجــا منظور از 
که تکنولوژی در تعریف و تبیین  هنر و اثر هنری، مفهوم عام آن است 
که در آغاز ابزار فقط در  کرده اســت. بدیهی اســت  آن دگرگونی ایجاد 
جهت رفع نیاز بشر و تکمیل طبیعت ساخته می شد و آثار هنری تنها 
کات طبیعت یا همــان میمســیس ارســطویی می پرداخت.  بــه محــا
کــه هنرمنــد بــرای خلق اثــر هنــری طبیعــت را حکایت  بدیــن معنــی 
کاتــی بــودن اثــر بــر جنبه تکنیکــی آن غلبه داشــت؛ اما  می کــرد و محا
که  امروزه منشــأ تولید اثر هنری، نبوغ و خالقیت بشــر اســت. بشــری 
گذشــته  که ذات آن در نســبت با  همواره اهل تکنیک بوده، تکنیکی 
نه تنهــا قابلیت هــای  امــروزه تحــوالت تکنولــوژی،  متفــاوت اســت. 
کرده و سبك و سیاق  کاهش نداده، بلکه آنها را ملموس تر  هنرمند را 
جدیــدی را در زمینــه ی هنر به وجــود آورده اســت؛ بنابراین هنرمند 
کرده  که در ذهن خالقش تداعی  توانســته به مدد تکنولوژی آنچــه را 

است را به مرحله تولید )تولید هنری( برساند.

کار دیگر نیازمند به ابزار و ســرمایه   تولید در حوزه هنر همانند هر 
گسترده اجتماعی از فرآیند انجام و نتیجه برخوردار  بوده و در شرایط 
گاهی تولیدات  اســت. تحوالت جامعه و پاســخ بــه نیازهای انســان، 
کــی از  گــون قــرار داده و ایــن حا گونا هنــری را در دســته بندی های 
قــدرت، انحصــاری بــودن و یگانگی در زمــان و مکان اســت. امروز در 
کاربــردی به عنــوان هنر  که شــیء عــادی و  زمانــه ای بــه ســر می بریــم 
که در  ارائه شــده و مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد و بــه جهت ایــده ای 
آن مســتتر اســت، خریداری هم می گردد و حتی پیرامون آن غوغایی 
شــکل می گیــرد. وقتــی ایــده محور قــرار می گیــرد، دیگــر اثر هنــری در 
کارخانه ای  کارگاه و آتلیــه هنرمنــد خلــق نمی شــود بلکه  می توانــد در 
بــه ســفارش هنرمنــد ســاخته شــود. در حقیقــت هنرمنــد خالــق و 
که آن را می ســازد. پس  تولید کننده اثر نیســت و این تکنســین اســت 
که توســط هنرمنــد تولید نشــده در فرآیند انتخــاب جایگزین  شــیئی 
ســاخت و تولیــد اثــر می شــود. در فرجــام هنــر بــه فرآینــد انتخــاب و 
که رســانه ها و تکنولوژی های  ارائــه بدل شــده و هنرمنــد در زمانه ای 
گون تولید تصاویر وجود دارند، به مقابله با تکنولوژی برنمی تابد  گونا

بلکه از آن به عنوان یک منبع منفعت می برد.
که چگونه با  در عصر جدید، انســان از طریق آثــار هنری می آموزد 
محیــط اطراف در تعامل باشــد. بــه عبارتی هنرمند، مغلوب شــرایط 
که  موجود عصر خود می گردد و این شــرایط و امکانات خارجی است 
چگونگی هنر او را شکل می دهند. در واقع ماشینیزم با ایجاد قابلیت 
کشــیده و  بازتولیــد مکانیکی، یگانگی و اصالت اثر هنری را به چالش 
از رهگذار پیشــرفت و تکامل خیره کننده ی تکنولوژی های ارتباطات 
و بســط رســانه های جدید همچون عکس، ویدئو و اینترنت در بستر 
که شــکل جدیدی از هنــر به منصه ی  جامعه ی ســرمایه داری اســت 

ظهور رسیده و ماهیت هنر به طور وسیعی متحول می گردد.
توانایی هــای  و  مجــدد  تولیــد  امــکان  خصیصــه ی  بنابرایــن 
تکنولوژیــك بشــر ســاخت اثر هنــری را به نحوی مورد دســت اندازی و 
تهاجــم قرار می دهد به طوری که آثار هنــری هاله ی تقدس ]یگانگی[ 
خود را از دست می دهند. برای مثال اساس آثار هنری در زمینه فیلم 
که دیگر اثر اصلی  گفت  و عکاســی تولید مجدد بوده و حتی می توان 

تصویر3-مارسلدوشان،چشمه،پیشساختهازچینی.
مأخذ:)مارزونا،16،1389(

تصویر4-پیتمندریان،ترکیببندیباآبیوزرد،1922.        
مأخذ:)گودینگ،27،1392(  

کتســیلکبا کاتالــوگدیرســکین،ژا تصویــر5-برگرفتــهاز
خانههایرنگی.

کویرکودیگران،25،1390( مأخذ:)او
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وجــود نــدارد )Vattimo, 1988, 54(. در همیــن رابطــه وا لتــر بنیامین 
معتقــد اســت درك و دریافت مخاطب امروزی از هنر متحول شــده و 
کارکردهای هنر و زیبایی شناسی اثر هنری  این امر موجب جابجایی 
شــده اســت. تا آغاز دهه شصت هنوز آثار هنری به دو حوزه نقاشی و 
پیکرتراشــی تقسیم می شــدند ولی با تولد عکاسی و اصرار بر پذیرفته 
شــدن آن به عنوان یک رســانه هنری، این تقسیم بندی متزلزل شد 
)آرچر، ۱۳8۷، ۱۳(. تا پایان قرن نوزدهم، عکاســی هرگونه تقدس در 
گرفت و در مســیر حل مشــکل بازنمایی  مــورد مفهــوم هنر را نادیــده 
گام برداشــت. بدین  واقعیــت در راســتای نمایــش بی پــرده واقعیــت 
ترتیب هنرمندان در جســتجوی روش های بیانی جدیدتر از عکاسی 
گذشــته بهره مند شــدند  بــرای ایجــاد پل ارتباطــی بین هنر معاصر و 
که شــرایط اقتصــادی در این  گفتــه نمانــد  )تصاویــر 6 و ۷ و 8(؛ امــا نا
روند تأثیر بســزایی داشــته و برخی هنرمندان بدون توجه به شــرایط 

پیش آمده انقالب صنعتی و تغییر مفهوم خالقیت، میل پاسخ مثبت 
گروهی دیگر محیط پیرامون جامعه  به ســلیقه حامیانشان داشته و 

کویرک و دیگران،۳5۳،۱۳۹0(. را منبع الهام خود قرار می دادند )او 
 عکاســی و ســینما بــه همراه ایجاد تزلزل در هالــه اثر هنری، هنر و 
کردند. دیگر هنر تنها در دسترس عده ای  مخاطب توده ای را آشــکار 
خــاص نبــود. بلکــه عامــه مــردم به راحتــی می تواننــد باهنــر مواجــه 
شــوند. بــه عبارتــی هنر ســینما به عنوان عاملــی مؤثر، شــرایط جدید 
را بــرای تــوده مــردم فراهــم نمــود. بدین صــورت عــدم یگانگــی و در 
گرفتن آثــار هنری تفکر تبدیــل اثر هنری  دســترس فرهنگ عامــه قرار 
کاال را وضوح بخشــید. توده ای شــدن جامعه و انبوه ســازی انواع  به 
کاال به منظور پاســخگویی به نیاز جامعه ســبب شــد تا آثار هنری نیز 
کاالهــا توســط هنرمنــدان و دالالن هنــری بــه تولید  همچــون ســایر 
انبوه برســند و تجربه هنری به میان تمامی توده های مردم راه یافته 
که هنر نخبه گرا از انســان مدرن دریغ داشــته را به  و تجربه جمعی را 
او بازگرداند. در تصاویر ۴ و 5، این تأثیر )تأثیر موندریان بر محصوالت 
که مدعی هســتند  کاالهایــی  تجــاری( در نــوع نــگاه مــردم بــه هنــر و 
دســت کمی از هنر ندارند، آشــکار اســت. با این وجود رخداد حاصله، 
که زاده ی ذات هنر  تحول تاریخی برگشــت ناپذیر یا محتومی نیســت 
گردش  که به افت وخیــز ضرباهنگ  کاال باشــد، بلکــه تحولی اســت  و 

چرخه ی اقتصادی و تکنولوژی بستگی دارد.

کاالییشدن اثرهنریو

بــر  یــک نظــام مبتنــی  اثــر هنــری در  و  کــه هنــر، هنرمنــد  حــال 
قرارگرفته انــد،  جدیــد  تکنولوژی هــای  تحت الشــعاع  ســرمایه داری 
انســان به ســوی مصرف گرایــی، تکثیر و تولیــد انبوه آثــار هنری چون 
کاالهــا رهنمــون شــده و امــروزه نه فقط بــر عرصه اقتصــاد بلکه  دیگــر 
بــر ســایر عرصه هــای مختلــف زندگی بشــر اعــم از سیاســت، اقتصاد، 
گذاشــته اســت. از لحظــه ای  فرهنــگ و حتــی هنــر تأثیــرات بســزایی 
کــه هنــر به مثابــه ابــزار بی نظیر و ارزشــمند بــرای آموزش بشــمار آمد، 
فی نفســه  هنــر  اینکــه  علیرغــم  و  شــد  هنــر  مصرف کننــده ی  کلیســا 
سرشــت مقدســی نداشــت، آن را در خدمت دین درآورد؛ اما با ورود 
کلیســا به عنــوان مشــتری یــا  بــه عصــر روشــنگری و انقــالب صنعتــی 
کنــار رفته و ایــن بار شــهرداری ها و  ســفارش دهنده ی انحصــاری بــه 
دربارها حامی هنر شدند و با نخستین جلوه های پیدایش بورژوازی 
شــهری در اواخر ســده های میانه، مشــتریان منفرد و مســتقلی برای 
نخســتین بــار پدیــد آمدنــد؛ ولــی بــا این همــه، تغییــری در رابطــه ی 
میــان تولیدکننــده و مصرف کننــده هنری حاصل نشــد و فقط هدف 
گزیر بود برای مشــتری اش  ارضای خواســت مشــتری بود. هنرمند نا
حامی گــری  نتیجــه ی  ک تریــن  خطرنا حال آنکــه  کنــد.  هنرآفرینــی 
خصوصــی، فروکاســته شــدن سرشــت مردمــی و اجتماعــی هنــر بود؛ 
کوشــیدند آزادی هنرآفرینی خــود را در رابطه ای  بنابرایــن هنرمندان 
ج از ارتباط با مشــتری های انحصاری به دست آورند. آنها بدون  خار
گرفتن ســفارش خاص مشــتری با اســتعانت از ذوق شــخصی  در نظر 
گزیر از  خــود خلق می کردند اما با توســعه ی ســرمایه داری، هنرمند نا
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کاالی هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک اثر هنری به مثابه 
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کاال  تولیــد بــرای مصرف کننده  بــود و در مرحلــه ای اثــرش را به عنوان 
بــه او می فروخت. بــا انقالب صنعتی ســده ی هجدهم، ثروت مادی 
کرده و  افزایــش یافت و بــازار بی قــرار، فرآورده های بیشــتری را جذب 
گرفتند تا  خلوتگاه هــای معنــوی، آماج قــدرت جدید یعنی پول قــرار 
اینکه نظام سرمایه داری تولید هنری خاصه تابلوهای نقاشی را تابع 

قواعد سرمایه داری نمود.
میــان  شــخصی  و  ملمــوس  پیوندهــای  نظامــی،  چنیــن  در 
گسســته می شــود. در نیمــه دوم ســده  تولیدکننــده و مصرف کننــده 
نوزدهم، هنرمند برای بیگانه ای )مصرف کننده ی آتی( تولید می کند 
کــه او را نخواهــد دیــد، این همان بازار می باشــد. در ایــن دوره به آثار 
کاالی تجــاری، بلکه به مثابه اشــیائی نگریســته  هنــری نــه به عنــوان 
که مفهوم جدیدی از جهــان، ارزش ها و ایده هایی منطبق  می شــود 
بــا منافــع طبقــه ی نوخاســته را بــه نمایــش می گــذارد. در نیمه دوم 
قــرن بیســتم، هم زمــان با محو شــدن مرز میــان هنر و زندگــی روزمره 
و پیدایــش خرده فرهنگ هــا و اســتراتژی های جدیــد، مبارزه جویــی 
مستقیم علیه اثر هنری و درنهایت هاله زدایی و عدم یگانگی در هنر 
کــه در هرگونه  گرفت. بدین معنا  و حلــول در هرکجــا و هــر چیز شــکل 
کاالی مصرفی و حتی تن و بدن آدمی  آت وآشغال، فرهنگ توده ای، 
دریافــت هنری امکان پذیر شــد. این، همان قدرت تکنولوژی اســت 
کــه به عنــوان اهــرم ایجــاد تغییــر از یــک نیــروی سیاســی- اجتماعــی 
برخــوردار اســت. در حقیقــت به نقل از مام فورد۴، تـــکنولوژی از مهار 
ج شــده  و بیشتر در مسیر سرکوب انسان و تضعیف زندگی  انســان  خار
معنــوی وی، طــی طریــق می نمایــد. وی معتقد اســت هنر بــه بیان 

احوال درونـی انسان  و پیوندهای اجتماعی  می پردازد.
کــه  در آن ســوی نظــام ســرمایه داری، مارکــس بــر ایــن بــاور بــود 
کم  کارگر به دســت طبقــه ی حا فــرآوری هنــر و ارتبــاط آن بــا طبقه ی 
]ســرمایه دار[ استثمارشــده اســت. در ایــن نگــرش، آفریننــدگان اثــر 
کــه بورژواها آثارشــان را به ســود خود بکار  کارگــران می دانــد  هنــری را 
کارگر،  می بندند. در نتیجه، هنرمند مانند دیگر بخش های طبقه ی 
کاال درمی آیــد، بیگانــه  کــه به صــورت  نســبت بــه ســاخته های خــود 
کــه در درون هر  کــرد  می شــود )آدامــز،۱۳۹0، ۷۴(. بایــد خاطرنشــان 
نظــام تکنولوژیک، ســه نیــروی بنیادین زایش )نیــروی تبدیل منابع 
کمیــاب ویــژه بــه دانایی و هنــر(، نیــروی تبدیل )نیــروی تبلور دانش 
در جــرم و انرژی و تولید محصــوالت دارای ارزش( و در نهایت نیروی 
مبادلــه )عامــل تبدیــل محصــول بــه پــول(  به  فراخــور فعالیت شــان 
کاال5 و پول را پدیــد می آورند  که ســه محصول دانایــی،  وجــود دارنــد 

)قانع بصیری،۱۳8۹، ۱۲-۱۱(.
در واقع در نظام مبتنی بر سرمایه، روابط مابین تولید و مصرف، در 
عین ذوقی و فکری بودن، روابطی مادی و فنی است و به فراخور توجه 
کیفیت  بــه ســلیقه مخاطب برای فروش و تولید انبــوه اثر در ماهیت و 
که  آثــار هنــری تحول قابل مالحظــه ای ایجادشــده اســت. همان گونه 
پیش تر گفته شد هنر دیگر ویژگی منحصربه فرد بودنش را ازدست داده 
اســت و در طــی نفــی ارزش هــای ســنتی، تغییــری اساســی در پایــگاه 
اجتماعی هنرمند و کارکرد هنر پدیدار شده است. هنرمندان تا پیش  از 
این، بعد غیرمادی و ارزشی اثر را بیشتر موردتوجه قرار می دادند اما در 

کالســیک میان ابژه و سوژه  دهه های ۱۹60 و ۱۹۷0، ســاختار دوگانگی 
کنش تفسیر نبوده  که دیگر مفسر بیرون از  به گونه ای دچار تحول شد 
 .)Haapala et al., 1997,158( بلکه خود بخشی از آن محسوب می شد
کید بر ارزش های زیبایی شناختی  به عنوان مثال هنرمند کالسیک با تأ
هنــر بــرای تبییــن و تفســیر مضامیــن اجتماعــی، بــا رویکردی ارزشــی 
تراوش های ذهن خود را ترسیم می کرد ولی در عصر تکنولوژی، به خلق 
که ریشه  کارکردهایی درخور جامعه مدرن  و تکثیر آثاری با مضامین و 
در زندگــی روزمــره انســان دارد، می پردازد بطوریکه جنبــش پاپ آرت6 
گروهی بازتولیدپذیر انگشــت  به شــکلی مســتقیم بر روی رســانه های 
گذاشــته و زندگــی روزمــره را در هنر مطرح می ســازد. انــدی وارهول۷ از 
گون  گونا اعضای این جنبش، بارها موضوع بازتولیدپذیری را در ابعاد 
کنایی بــه نمایــش می گــذارد. وارهول بــه این  زندگــی روزمــره بــه نحــو 
کند. او  که می خواهد همچون یك ماشــین عمل  موضــوع اذعان دارد 
برای خلق آثار خود، از امکانات چاپ و تکثیر، به خصوص روش سیلك 
اســکرین اســتفاده می کند. آثار وی معمــواًل از تکرار یك تصویر مشــابه 
که تا پیش  از این  تشکیل می شود )تصویر ۹(. ازاین رو خالق اثر هنری 
کارکرد زیبایی شــناختی اثر، هنرمند  با توجه به ویژگی های اثر هنری و 
گرفتن از مهارت های دســتی  نامیده می شــد، با تغییر رویکرد و فاصله 
و توســل بــه امکانــات مکانیکــی و تکنیکی، آثــاری را به وجــود می آورد 
کارگاه هــای صنعتی ساخته شــده اند و  کــه بعضًا توســط تکنیســین در 
هنرمنــد فقــط خالق ایده آنها می باشــد. آثار هنر مینیمالیســتی نیز در 
که شئ مینیمالیستی، تالشی  زمره این گونه آثار هســتند بدین سیاق 
آشکار در جهت پیوند هنر و علم و به تعبیری تکنولوژی و خالقیت دارد 
)سمیع آذر، ۱۳۹۱، ۱5۷(. رابرت موریس8 در تحلیل خود، »سه خصلت 
را بــرای تولیــد صنعتــی و اجتماعی جدید برشــمرده و آنهــا را برای هنر 
پیشــرو مینیمالیســتی نیز تجویز می کند: اول، »گســتردگی و آشکاری« 
کــه در تمامی عرصه های زندگی فردی  بــه مفهوم چیزی فراتر و صریح 
و اجتماعــی همانند ماشــین و معماری حضور وســیع و مشــهور دارد. 
دوم، »قابلیت دریافت عمومی« به معنای قابل فهم و درک بودن برای 
گســترش« برای توسعه در تیراژ زیاد  همگان ... ســوم، »امکان تکثیر و 

گیرد« )همان، ۱58(. به طوری که در دسترس وسیع مخاطبان قرار 
و  آوانــگارد  پدیــده  ظهــور  بــا  هم زمــان  اینکــه  قابل تأمــل  نکتــه 
جهانی شــده هنر، توده های جدید شــهری برای ارائه الگوی فرهنگ 
کلیشه ای  متناســب با مصرف به جامعه فشــار آورده و نوعی فرهنگ 
که در آن هنــر و زندگی طوری باهم عجین  کردند  کاالیــی را توصیــه  و 

که هنر بدون تأمل در دسترس همه قرار می گیرد. گشتند 
گرچــه دارای مبانــی نظــری تاریخــی بــوده، ولــی در  ایــن پدیــده ا
گســترش عقل گرایی، ســرمایه داری و ظهــور فناوری  واقعیــت نتیجه 
ارتباطات و سازمان های بین المللی می باشد. در این فرایند جهانی، 
فرهنگ و هنر به دالیل نمادین بودن، ارتباط داشــتن با ذهن، روح 
گروهــی،  و احساســات بشــری و همچنیــن به کارگیــری رســانه های 
ح مســائل  مهم ترین جایگاه را دارند و به فراخور آن هنرمندان به طر
گی های این دوره  اجتماعی و سیاســی می پردازند. شاخص ترین ویژ
کاالیی شــدن هنر،  را می توان مرکزیت زدایی، تنوع ابزار بیان هنری، 
تــوده ای شــدن مخاطبــان، بی معنایــی یــا چندمعنایــی شــدن آثــار 
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گرایش بــه معنویت انســانی، افزایش  گریــز از معنویــت الهی،  هنــری، 
بیانگری بر پایه نوآوری و وجه تجربی هنرمند دانســت. در طول این 
کیفیــات تأثیرگــذار فــرم و معنــا  دوران، هیــچ گاه دغدغــه ی زیبایــی و 
کامــل انــکار نشــده بلکه تــالش بر آن بــوده تا بــدون توجه به  به طــور 
شــیوه های معمــول و متعارف و رســانه های تثبیت شــده، به طریقی 
گی های زندگی  که همســو با ویژ به آن دل مشــغولی هایی اشــاره شود 
معاصرند )آرچر، ۱۳8۷، ۲5۳-۲5۴(؛ بنابراین هنر تبلور مادی یافته 
کاال، نزدیک می شــود. در همین  و بــه ارزش هــای تبــادل و تبدیل به 
کاال )کاالی هنری( تبدیل شــده و آثار  رابطــه هنرمنــد به تولیدکننــده 
ج می ســازد و نوعی  منحصربه فرد خود را با تولید انبوه از انحصار خار
خ می دهــد. ایــن پدیــده بــر اقتصــاد، فعالیــت و روابــط  شئ شــدگی ر
که به صورت شــیء عینــی در قالب  گــذارده  انســانی به گونــه ای تأثیــر 
کاالهایــی تابــع قوانیــن و به اصطالح طبیعــی نمود می یابــد و در این 
هنگام، انســان ها به عروسک های خیمه شب بازی تبدیل می شوند 
و به جــای اینکــه همه چیز در حال حرکت دیده شــود، فقط اشــیایی 
کــه در رابطه ای ثابت بــا یکدیگر قرار دارنــد. وقتی از  ایســتا می بینیــم 
دیــدگاه شــیء شــدگی نظاره گــر جامعــه باشــیم، باید وضــع موجود را 
به عنوان وضع طبیعی و همیشگی بپذیریم. بر این اساس، با تکامل 
ســرمایه داری، ســاختار شــیء وارگــی نیــز هــر چــه ژرف تــر، قطعی تــر و 
گاهی های انســان  رســوخ می کند و رابطه ی میان  حتمی تر در بطن آ

انسان ها را به رابطه میان اشیاء مبدل می سازد.

که در صحــت و آرامش  امروزه بشــر در جســتجوی شــرایطی اســت 
کــه به  کنــد و ایــن امــر را تنهــا در صورتــی امکان پذیــر می دانــد  زندگــی 
توســعه ی صنعتــی دســت یابــد؛ امــا غافــل از پیامــد ایــن توســعه ی 
تکنیکــی، با پیشــرفت های تکنولوژیک و تحــوالت جامعه ی صنعتی، 
بعد اقتصادی به گونه ای بر همه بخش های زندگی انسان مدرن تسلط 
کــه حضــور تکنولــوژی در فرآیند تولیــد اثر هنری بــا به چالش  می یابــد 
کشــیدن ارزش های زیبایی شــناختی هنــر و امــکان بازتولیدپذیری اثر 
هنری، مفاهیم اصالت، هاله تقدس و غیرقابل دسترس بودن اثر هنری 
که با حضور تکنولوژی های  بــرای عام را از بین برده اســت. بدین معنا 
کیفیــت، جاودانگــی و یگانگــی آثار هنری به واســطه ی  جدیــد در هنــر 
تأثیــر از الگوهــای رســانه ای و تکثیرپذیــری آثار، در هــم فروریخته و آن 
کــه از حیث مفهومی،  کاال بدل ســاخته  را بــه فرهنــگ مصرف و تولید 
در هم جــواری بــا جامعــه ی ســرمایه داری، رســانه و فرهنــگ مصرفــی 
معنــا می یابــد. در واقــع بــا توجه بــه تئوری هــای نظام ســرمایه داری و 
گفت هنر در عصر  کاالیی شــدن می توان  کید بر شــئ وارگی و تئوری  تأ
جدید دستخوش تغییرات جامعه ی نوین سرمایه داری شده است. از 
که تولید هر کاالیی به جهت مصرف و مصرف کننده ای می باشد و  آنجا
گونه به هم متصل هستند، بشر امروز  همه بخش های جامعه، زنجیر 
گون روبرو اســت.  گونا با حیاتی سرشــار از تنوع، تکثر، عالیق و ســالیق 

نتیجه

گام برداشــته و بــه دنبال آمال  وی ســعی دارد در جهــت آســایش خود 
و آرزوهایــش، از شــرایط و امکانــات تکنولوژیــک متحول شــده در ادوار 
گون  گونا مختلــف بهره  می برد. او با اســتفاده از رســانه ها، مواد و ابــزار 
گون  گونا کمــک تکنولوژی هــای  غ از دلواپســی های ســنتی هنــر با  فــار
دســت بــه خلــق یا بــه عبارتــی بازتولیــد آثــار هنــری می زند تــا مرهمی 
گوشــه ای از نیازهای درونی و ذاتی اش باشــد. در چنین شــرایطی،  بــر 
گفتمــان هنــر معطوف بــه درک جهان و دســتیابی بــه غایتی  شــالوده 
کــه توســعه ی ســریع تکنولــوژی، بازتولیدپذیــری آثــار هنــری و  اســت 
تســریع ارتباطات را در پی داشــته و باعث فروپاشــی مرز مابین هنرها 
شــده است؛ بنابراین طبقه بندی آثار هنری از طریق تنوع بهره وری از 

تکنولوژی امکان پذیر است. 
 درنتیجــه هنــر بــه امــری قابل دســترس تبدیل شــده و هنرمنــد در 
نتیجه ی تکثیر و تولید انبوه با اخص رویکردی اقتصادی نسبت به هنر، 
آن را از قالــب اثــر هنری خارج نموده و نوعی شــئ وارگی رخ می دهد. در 
این صورت است که هنرمند به تولیدکننده ای بدل می شود که به دنبال 
مناســبات عرضــه و تقاضا می کوشــد اثر تولیــدی خود را بــه پول تبدیل 
نماید و در این مرحله اثر هنری خارج از بعد زیبایی شــناختی به عنوان 
گشــته  کاال یا شــئ مبدل  محصولی غـــیرشخصی براى تودهی مردم به 
کاال عرضــه می گردد. غ از ارزش هــای زیبایــی شناســانه در هیبت  و فــار

کاالی هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک اثر هنری به مثابه 
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پینوشتها

1 Arghiri Emmanuel.
2  Martin Heidegger.
3  Harold Bloom.
4  Lewis Mumford.

کــه تولیدکننــده آن را بــرای مصــرف دیگــران و نه برای  کاال چیــزی اســت   5
کرده است )رشید پور،۱۳۷8، 55(. مصرف خود تولید 

Pop art - 6 )پــاپ آرت در اوایــل دهــه ۱۹50 در انگلیــس ظهــور یافــت و 
که  به گونــه ای مســتقل و حــدودًا هم زمــان، در آمریکا نیــز پدیدار شــد. هنر پاپ 
محصول روند رو به رشــد ســرمایه داری آمریکا و اروپا محســوب می شود، تحت 
شــرایطی یکســان در دو ســرزمین دور از هــم بــرای ارائــه ی هنــری مجســم بــا 
کاالهای جامعه ی سرمایه داری و وسایل ارتباط جمعی و تولیدات  بهره وری از 

تصویری حاصل از آن پا به عرصه نهاد(.
7  Andy Warhol.
8  Robert Morris.
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