
 
 
 

  ؟ يا نه.... بودن، خلق آثار براي منافع عمومي 

  ؟ براستي هنرمندان چه فايده اي دارند

با نگراني از خود مي پرسند آيا قادر خواهند بود از 

و اين كه نقش آنها در جامعه 

سؤالي است كه به همان ميزان 

ويژگي ؟ آيا هنرمند از 

   ؟ محسوب كرد

هنر امروزه وجهه ي  بسيار خوبي در بين سياست مداران ما پيدا كرده است، چنين 

«  بدنبالبه نظر مي رسد كه حتي راه حل معجزه آساي بسياري از مشكالت بوجود آمده يا تشديد شده 

تا . فرهنگ است -و -منظور هنر 

ماه مي آقاي امانوئل ماكرون در پاسخ به 

با امضاي تعداد ) آوريل ٣٠

ل شما قابل تصور آينده بدون قدرت تخي
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بودن، خلق آثار براي منافع عمومي  ضروري

براستي هنرمندان چه فايده اي دارند

با نگراني از خود مي پرسند آيا قادر خواهند بود از  هنرمندان از قرن نوزدهم به اين سو،

و اين كه نقش آنها در جامعه  مين كنندأرا ت خودطريق كاري كه انجام مي دهند زندگي 

سؤالي است كه به همان ميزان با وجود اين چيزي كه ارتباطي با موضوع ندارد 

؟ آيا هنرمند از  ؟ تأمين كننده آرامش روح انگل خيال پرداز

محسوب كرد مصرفاو را مفيد و قابل  بتوان

   Evelyne Pieiller        

  سعيد جوادزاده اميني

هنر امروزه وجهه ي  بسيار خوبي در بين سياست مداران ما پيدا كرده است، چنين 

به نظر مي رسد كه حتي راه حل معجزه آساي بسياري از مشكالت بوجود آمده يا تشديد شده 

 اما مبالغه نكنيم، غالباً. بهداشتي و اجتماعي كنوني بشمار مي رود

  .چه برداشتي از آن داشته باشيم

ماه مي آقاي امانوئل ماكرون در پاسخ به  ٢در تاريخ . درعين حال موقعيت ويژه اي بوجود آمده است

٣٠در لو موند ( » رده شدهفرهنگ به فراموشي سپ« 

آينده بدون قدرت تخي« : بيشماري از هنرمندان، در توئيتي اطمينان بخش نوشت 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ضروري
  

براستي هنرمندان چه فايده اي دارند
  

  

از قرن نوزدهم به اين سو،

طريق كاري كه انجام مي دهند زندگي 

چيزي كه ارتباطي با موضوع ندارد  .چيست

انگل خيال پرداز .مطرح مي شود

بتوانبرخودار است كه 
  
 
 

    Evelyne Pieillerيه لراولين پي : نوشته 

سعيد جوادزاده اميني: برگردان به فارسي 

  

  

  

هنر امروزه وجهه ي  بسيار خوبي در بين سياست مداران ما پيدا كرده است، چنين : چيزي شگفت انگيز

به نظر مي رسد كه حتي راه حل معجزه آساي بسياري از مشكالت بوجود آمده يا تشديد شده 

بهداشتي و اجتماعي كنوني بشمار مي رود» انبحر

چه برداشتي از آن داشته باشيم

  

درعين حال موقعيت ويژه اي بوجود آمده است

« مقاله اي تحت عنوان 

بيشماري از هنرمندان، در توئيتي اطمينان بخش نوشت 



 
 
 

طرحي  تأكيد مي كند  صراحتاً ،ماه مي به عنوان نتيجه ديدارش با چند هنرمند ديگر

«  : و اين كه )جوانان، دليلش را كسي نمي داند

 يزبان .»خلق آثار هنري امري اساسي بشمار مي رود كه شايد طي اين دوران اهميت بيشتري يافته است

از سوي ديگر در تمام دوران قرنطينه ستايش هاي صميمانه اي از قدرت 

نشر مي يافت، ش پيش بيني نشده هنر بر شهروندان رواج داشت كه گر چه در فضاي مجازي 

و  ديكه همان طور كه رئيس جمهور در سانتر پمپ

» .تعالي سازدمبا ديگران قادر است ما را تقويت، حمايت و 

» تابستان فراگيري و فرهنگ« 

فصل  ازآن چنان كه در سايت وزارت فرهنگ و آموزش ملي و جوانان مي خوانيم 

در مركز ثقل زندگي جوانان  هنرها و فرهنگ

ادئون تئاتر : يك نمونه براي روشن شدن موضوع 

يا » يري زن ها در آثار مول«اروپا بدون اتالف وقت بالفاصله با پيشنهاد برنامه هايي در ارتباط با موضوع 

موزشي، و عامل ارتباط و پيوند اجتماعي 

   .فيد و حتي ضروري ارتقاء يافته است

موضوع ضرورت اجتماعي هنر كه مي تواند پاسخ هاي بسيار متفاوتي را به همان اندازه براي هنرمندان 

هنوز طرح نشده  كه براي سرمايه گذاران يا به صورت گسترده تر براي عامه مردم، در بر داشته باشد

آنها سفارشات و همزمان كمك هايي 

ه تحسين و تمجيد و با ارائه آثار خويش از آنها قدرداني كرده و ب

به  حتيرا  رو به اوجملي يا مذهبي يا  طبقه اي 

نقاشان، نمايشنامه نويسان، موسيقي دان ها در اين وضعيت 

حمايت مالي و اجتماعي   در صورت قطع
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ماه مي به عنوان نتيجه ديدارش با چند هنرمند ديگر

جوانان، دليلش را كسي نمي داند چرا(جوانان اجرا خواهد شد نزد براي سفارشات دولتي 

خلق آثار هنري امري اساسي بشمار مي رود كه شايد طي اين دوران اهميت بيشتري يافته است

از سوي ديگر در تمام دوران قرنطينه ستايش هاي صميمانه اي از قدرت . رتوان

ش پيش بيني نشده هنر بر شهروندان رواج داشت كه گر چه در فضاي مجازي 

كه همان طور كه رئيس جمهور در سانتر پمپ وداما هر يك از آنها به نوبه خود بازتاب اين واقعيت ب

با ديگران قادر است ما را تقويت، حمايت و  ما مان با حفظ ارتباط هنرهمز

  »فعاليت آنها كار ناميده نمي شود

« هنر به حد كافي مورد عنايت قرار گرفته است، در همين ارتباط طرح 

آن چنان كه در سايت وزارت فرهنگ و آموزش ملي و جوانان مي خوانيم 

هنرها و فرهنگ) ؟بارهود استقرار واقعاّ  (قرار دادن مجدد 

يك نمونه براي روشن شدن موضوع . هنر را به خدمت خواهد گرفت

اروپا بدون اتالف وقت بالفاصله با پيشنهاد برنامه هايي در ارتباط با موضوع 

موزشي، و عامل ارتباط و پيوند اجتماعي آهنرمند به عنوان فعال . موافقت مي كند» 

فيد و حتي ضروري ارتقاء يافته استو حتي مراقبت، به موقعيتي همسان مشاغل م

موضوع ضرورت اجتماعي هنر كه مي تواند پاسخ هاي بسيار متفاوتي را به همان اندازه براي هنرمندان 

كه براي سرمايه گذاران يا به صورت گسترده تر براي عامه مردم، در بر داشته باشد

آنها سفارشات و همزمان كمك هايي : در طول قرن ها، عملكرد آنها مورد پرسش قرار نگرفته است

و با ارائه آثار خويش از آنها قدرداني كرده و ب از صاحبان قدرت دريافت مي كردند

ملي يا مذهبي يا  طبقه اي  گروه اجتماعيآنها مي پرداختند، يا عظمت و شكوه يك 

نقاشان، نمايشنامه نويسان، موسيقي دان ها در اين وضعيت . نحوي سرگرم كننده به نمايش مي گذاشتند

در صورت قطعنع از آن نمي شد تا چندان عذاب وجداني نداشتند، چيزي كه ما

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ماه مي به عنوان نتيجه ديدارش با چند هنرمند ديگر ٦در تاريخ » .نيست

براي سفارشات دولتي 

خلق آثار هنري امري اساسي بشمار مي رود كه شايد طي اين دوران اهميت بيشتري يافته است

رتوانپ اي ايده برايمردد 

ش پيش بيني نشده هنر بر شهروندان رواج داشت كه گر چه در فضاي مجازي تسلي بخ

اما هر يك از آنها به نوبه خود بازتاب اين واقعيت ب

هنرهمز«به اختصار گفت 

)١(  

  

  

فعاليت آنها كار ناميده نمي شود«
  

هنر به حد كافي مورد عنايت قرار گرفته است، در همين ارتباط طرح 

آن چنان كه در سايت وزارت فرهنگ و آموزش ملي و جوانان مي خوانيم  ،رياست جمهوري

قرار دادن مجدد «با هدف  تابستان

هنر را به خدمت خواهد گرفت »آنها هاي خانواده و

اروپا بدون اتالف وقت بالفاصله با پيشنهاد برنامه هايي در ارتباط با موضوع 

» هزار و يك شب« رد

و حتي مراقبت، به موقعيتي همسان مشاغل م

  

موضوع ضرورت اجتماعي هنر كه مي تواند پاسخ هاي بسيار متفاوتي را به همان اندازه براي هنرمندان 

كه براي سرمايه گذاران يا به صورت گسترده تر براي عامه مردم، در بر داشته باشد

در طول قرن ها، عملكرد آنها مورد پرسش قرار نگرفته است. است

از صاحبان قدرت دريافت مي كردند

آنها مي پرداختند، يا عظمت و شكوه يك 

نحوي سرگرم كننده به نمايش مي گذاشتند

چندان عذاب وجداني نداشتند، چيزي كه ما



 
 
 

جايگاه خود را در  »صنعتگران

در برابر همكاران آن هم  آنها كارهايي را عرضه مي كردند كه جز به ندرت 

در ارتباط با  كورنيلبراي مثل موردي كه 

حمالت آكادمي فرانسه كه نمايشنامه ال سيد را سهل انگارانه، غير منطبق با واقعيت و از نظر اخالقي 

مي بايد عمآل تا قرن . مشروعيت و ضرورت وجودي آنها را مورد سؤال قرار نمي داد

نوزدهم منتظر ماند تا جامعه و همان طورهنرمندان از خود بپرسند، براي چه كساني و با چه هدفي به 

 سفارش .خلق آثار خويش اقدام مي كنند، چه كساني و با چه انگيزه اي دستمزد كارشان را مي پردازند

سيستم هاي پخش و انتشار جديدي برقرار مي شود، و به 

براي افكار . همين گونه ارزشها يي جديد چه از ديدگاه زيبايي شناسي و چه از نظر اخالقي مطرح مي شود

اما نه  ،وت و بد گوييبا عدا» 

به عبارتي ديگر » هنر پس از اين ما را راهي بيمارستان مي كند

  »آنچه آنها مي كنند كار ناميده نمي شود

شماري بيش از پيش از آنها كه در صورت تمايل 

خود را در برابر در خواست و جلب رضايت شمار هر چه بيشتري از مردم مي 

 خلق آثار براي بورژواهايي كه آنها را مورد تحقير قرار مي دهند

؟ در دنيايي كه مفيد بودن و بازده داشتن 

بدين گونه   ؟ ايده آلي چه سودي در بر دارد

 فرديطور  و همينو مورد سوء تفاهم قرار گرفته پيدا مي كند 

خودساخته اش محصور مي كند و با شوق و 

بوجود مي سر مي برد، و در همان حال شكافي عميق بين نو آوران خالق و مردم 

نامه ها همكاري مي كنند، يا هونوره دومي ير يا كاميل پيسارو، كه با روز

، تصميم به ارائه ١٨٥٥در نمايشگاه عمومي در سال 

آثارش به صورت جداگانه مي گيرد، يا ويكتور هوگو كه نوشتن براي مردم را انتخاب مي كند، همه 

آمد و وابسته به يك گروه ممتاز كه جز به 
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صنعتگران« يا » ها خالق «. درگير مشكالت مالي و شخصيتي شوند

آنها كارهايي را عرضه مي كردند كه جز به ندرت . بدست آورده بودند

مثل موردي كه . نيازي به توجيه يا نظريه پردازي در باره آنها نداشتند

حمالت آكادمي فرانسه كه نمايشنامه ال سيد را سهل انگارانه، غير منطبق با واقعيت و از نظر اخالقي 

  . كمي جلف و زننده ارزيابي كرده بود، پيش آمد

مشروعيت و ضرورت وجودي آنها را مورد سؤال قرار نمي داد

نوزدهم منتظر ماند تا جامعه و همان طورهنرمندان از خود بپرسند، براي چه كساني و با چه هدفي به 

خلق آثار خويش اقدام مي كنند، چه كساني و با چه انگيزه اي دستمزد كارشان را مي پردازند

سيستم هاي پخش و انتشار جديدي برقرار مي شود، و به . ژيم سابق بطور وسيعي ناپديد شدند

همين گونه ارزشها يي جديد چه از ديدگاه زيبايي شناسي و چه از نظر اخالقي مطرح مي شود

» ديكسيونر ايده هاي رايج «كه گوستاو فلوبر در طور

هنر پس از اين ما را راهي بيمارستان مي كند« : تظار تعريف مي كند 

آنچه آنها مي كنند كار ناميده نمي شود« : و در ارتباط با هنرمندان مي گويد . به بدبختي سوق مي دهد

شماري بيش از پيش از آنها كه در صورت تمايل . غلبه مي كند ناراحتي و نگراني 

خود را در برابر در خواست و جلب رضايت شمار هر چه بيشتري از مردم مي 

خلق آثار براي بورژواهايي كه آنها را مورد تحقير قرار مي دهند: مواجه مي شوند پرسش ها

؟ در دنيايي كه مفيد بودن و بازده داشتن  كه اين آثار هيچ ارتباطي با زندگي آنها ندارد

ايده آلي چه سودي در بر داردتالش بيهوده براي خلق زيبايي  ،از اهميت بر خوردار است

و مورد سوء تفاهم قرار گرفته پيدا مي كند » نفرين شده«است كه هنرمند وضعيتي 

خودساخته اش محصور مي كند و با شوق و » برج عاج«خويش، خود را در »بي اثر بودن

سر مي برد، و در همان حال شكافي عميق بين نو آوران خالق و مردم ه 

هونوره دومي ير يا كاميل پيسارو، كه با روز كساني چون

در نمايشگاه عمومي در سال  گوستاو كوربت كه به دنبال عدم پذيرش اثارش

آثارش به صورت جداگانه مي گيرد، يا ويكتور هوگو كه نوشتن براي مردم را انتخاب مي كند، همه 

آمد و وابسته به يك گروه ممتاز كه جز به خود را بي فايده و ناكارهنرمندان قرن شگفتي آفرين نوزدهم 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

درگير مشكالت مالي و شخصيتي شوند د،خوحاميان 

بدست آورده بودند جامعه

نيازي به توجيه يا نظريه پردازي در باره آنها نداشتند ،خويش

حمالت آكادمي فرانسه كه نمايشنامه ال سيد را سهل انگارانه، غير منطبق با واقعيت و از نظر اخالقي 

كمي جلف و زننده ارزيابي كرده بود، پيش آمد

  

           

مشروعيت و ضرورت وجودي آنها را مورد سؤال قرار نمي داد جامعه بيش از اين

نوزدهم منتظر ماند تا جامعه و همان طورهنرمندان از خود بپرسند، براي چه كساني و با چه هدفي به 

خلق آثار خويش اقدام مي كنند، چه كساني و با چه انگيزه اي دستمزد كارشان را مي پردازند

ژيم سابق بطور وسيعي ناپديد شدندردهندگان 

همين گونه ارزشها يي جديد چه از ديدگاه زيبايي شناسي و چه از نظر اخالقي مطرح مي شود

طورعمومي مسلط همان 

تظار تعريف مي كند نچندان دور از ا

به بدبختي سوق مي دهد
 
 ،هنرمندان اردوگاه در

خود را در برابر در خواست و جلب رضايت شمار هر چه بيشتري از مردم مي  »كسب موفقيت «به 

پرسش هابا اين بينند، 

كه اين آثار هيچ ارتباطي با زندگي آنها ندارد ؟ براي مردمي

از اهميت بر خوردار است

است كه هنرمند وضعيتي 

بي اثر بودن«كه با پذيرش 

ه ب ذوق هنر براي هنر

كساني چون در همان حال  .آيد

گوستاو كوربت كه به دنبال عدم پذيرش اثارش

آثارش به صورت جداگانه مي گيرد، يا ويكتور هوگو كه نوشتن براي مردم را انتخاب مي كند، همه 

هنرمندان قرن شگفتي آفرين نوزدهم 



 
 
 
ه نشيني اشراف مآبانه و نفي متقابل هنرمند و 

قانونمند گشته است، همچون آينه اي 

از سوي مردم و و منزوي شدن هنرمند است، در دراز مدت تصويري 

ديگر شهروندان كه عملكرد و استعداد 

احتمالي اش او را از ديگران متمايز مي سازد، به جا مي گذارد، و برداشت و تصور از هنر، ترجيحآ هنري 

بينشي كه با همه خوش باوري چيزي بيش از يك ديدگاه 

تا  ، نقاشان، نويسندگان مي كوشند

اين چنين است كه از چندي پيش از زبان 

غير مترقبه صحبت به ميان مي آيد، و به طور 

كه  Nouvelle Donneاين كه قرارداد جديد 

به مرحله اجرا در آمد و تا شروع جنگ ادامه يافت، يك تحول به 

و مي توانند  هنرمندان همچون كارگراني كه از استعدادهاي خاصي برخوردارند

ن امكان را فراهم كرد تا يقرارداد جديد ا

مسئوليت و مآموريت ،  )٢٥٠٠

انجام آموزش توده اي، پويا كردن گروههاي آماتور، 

يي وجود نداشت، ضبط  يي كه تا آن زمان امكان برگزاري چنين برنامه ها

موسيقي سياه پوستان ساكن جنوب كشور، جمع آوري خاطرات تبار بردگان، زيبا سازي محالت از طريق 

در روال كارهاي ديه گو ريورا نقاش ديواري مكزيكي، يا داويد سيكيروس، 

از طريق عكسهاي آن دوران و امثال اين 
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ه نشيني اشراف مآبانه و نفي متقابل هنرمند و شاما وضعيت گو. آنچه مي كنند توجهي ندارند، نمي دانند

قانونمند گشته است، همچون آينه اي  ن اجتماعي القاء شده و در پي آ -توده مردم كه در ساختارسياسي 

از سوي مردم و و منزوي شدن هنرمند است، در دراز مدت تصويري  كه بازتاب دهنده اجتناب و پرهيز

ديگر شهروندان كه عملكرد و استعداد از هنرمندان به عنوان انگلي كم و بيش خيال پرداز ، متفاوت از 

احتمالي اش او را از ديگران متمايز مي سازد، به جا مي گذارد، و برداشت و تصور از هنر، ترجيحآ هنري 

بينشي كه با همه خوش باوري چيزي بيش از يك ديدگاه . بودن آن است» روح افزا

  .مبهم و دور از ذهن به نظر نمي رسد

، نقاشان، نويسندگان مي كوشند، جوامع، حكومت هاخ اجتماعيبا وجود اين در لحظات خاصي از تاري

اين چنين است كه از چندي پيش از زبان . تعريفي از هنر و كارآمدي و سودمندي هنرمندان ارائه دهند

صحبت به ميان مي آيد، و به طور ) New Deal(» معامله جديد«رهبران و دستياران آنها از 

اين كه قرارداد جديد . مطرح مي شود» بحران«به عنوان يك مدل براي زمانه 

به مرحله اجرا در آمد و تا شروع جنگ ادامه يافت، يك تحول به  ١٩٣٣توسط فرانكلين روزولت از سال 

هنرمندان همچون كارگراني كه از استعدادهاي خاصي برخوردارند. وجود آورد واقعيت دارد

قرارداد جديد ا .همچون آنها دستمزد دريافت كنند، مورد ارزيابي قرار گرفتند

٢٥٠٠( موسيقي دانها،  )٧٠٠٠(نويسنده ها ، )١٣٠٠٠(با استخدام هنرپيشه ها 

انجام آموزش توده اي، پويا كردن گروههاي آماتور،  : شود هايي در ارتباط با منافع عمومي به آنها واگذار

يي كه تا آن زمان امكان برگزاري چنين برنامه هادر جاها

موسيقي سياه پوستان ساكن جنوب كشور، جمع آوري خاطرات تبار بردگان، زيبا سازي محالت از طريق 

در روال كارهاي ديه گو ريورا نقاش ديواري مكزيكي، يا داويد سيكيروس، ،  )٢٥٠٠

از طريق عكسهاي آن دوران و امثال اين » افسردگي بزرگ «باز نمايي دوران  ريخچه شهرها،
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آنچه مي كنند توجهي ندارند، نمي دانند

توده مردم كه در ساختارسياسي 

كه بازتاب دهنده اجتناب و پرهيز

از هنرمندان به عنوان انگلي كم و بيش خيال پرداز ، متفاوت از 

احتمالي اش او را از ديگران متمايز مي سازد، به جا مي گذارد، و برداشت و تصور از هنر، ترجيحآ هنري 

روح افزا«نيست، كه سودآور 

مبهم و دور از ذهن به نظر نمي رسد

  

با وجود اين در لحظات خاصي از تاري

تعريفي از هنر و كارآمدي و سودمندي هنرمندان ارائه دهند

رهبران و دستياران آنها از 

به عنوان يك مدل براي زمانه 

توسط فرانكلين روزولت از سال 

وجود آورد واقعيت دارد

همچون آنها دستمزد دريافت كنند، مورد ارزيابي قرار گرفتند

با استخدام هنرپيشه ها 

هايي در ارتباط با منافع عمومي به آنها واگذار

در جاها تئاتر اجرايپيشنهاد 

موسيقي سياه پوستان ساكن جنوب كشور، جمع آوري خاطرات تبار بردگان، زيبا سازي محالت از طريق 

٢٥٠٠( نقاشي هاي ديواري

ريخچه شهرها،بازنويسي تا

 .شگفت انگيز بود... ها

  

  

  
 
  



 
 
 

« و والكر اوانس عكاس، تا ريچارد رايت نويسنده 

بك، بخش عمده اي از كساني كه هميشه به آنها نياز 

 از. خصوصيت آنها اين است كه در خدمت منافع عمومي هستند

ي اين ادغام و هماهنگ .)٢(فاصله داريم

در زمينه اعتصابات گسترده در حوزه صنايع، راهپيمايي هاي برعليه گرسنگي، خواست هايي كه 

به ويژه توسط حزب كمونيست بسيار فعال مورد حمايت قرار گرفت، به داليل اقتصادي ـ كم شدن 

نگيز آن اين نتايج شگفت ااز  .است

نقاشي منطقه ) ٣.(همكاري خواهند داشت

رويارويي و رقابت بين حرفه اي ها و آماتورها افزايش مي يابد، سبك هنري و زيبايي 

بعضي به نوبه  –مي كنند آنها براي ملت كار 

ضروري بودن آنها بدون ترديد مورد 

اين جريان بزودي از ولي مجموعه 

تلقي مي » سرخ «ك كارتيسم خيلي 

دقيقأ در همان دوران در اتحاد جماهير شوروي راهبرد ديگري براي تعيين وظايفي كه هنرمند براي 

هنرمند مي بايد بينش و كنش : 

در نخستين كنگره نويسندگان شوروي، اساسنامه 

رئاليسم سوسياليستي، به عنوان 

لحاظ تاريخي دقيق واقعيت در پروسه فعاليت 

هنرمند با توجه به دقت در بازتاب تاريخ و بازسازي واقعيت، مي بايد در 

ودن مطرح ب فيددر اينجا نيز م» .با سوسيا ليسم شركت كند

پيش از » قرارداد جديد«در حالي كه 

در عين حال  امروزه به عنوان يك نمونه دوباره مطرح شود به فراموشي سپرده شده بود، 
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   بنا به خواست شهروندان

و والكر اوانس عكاس، تا ريچارد رايت نويسنده  از اورسن ولز تا ژاكسون پولوك نقاش، دوروته آ النژ

بك، بخش عمده اي از كساني كه هميشه به آنها نياز  تاينسن اجا، سول بلوو يا 

خصوصيت آنها اين است كه در خدمت منافع عمومي هستند. داريم در اين زمينه فعاليت مي كنند

فاصله داريم و گوشه گيري موجود عجيب و غريب بسيار

در زمينه اعتصابات گسترده در حوزه صنايع، راهپيمايي هاي برعليه گرسنگي، خواست هايي كه 

به ويژه توسط حزب كمونيست بسيار فعال مورد حمايت قرار گرفت، به داليل اقتصادي ـ كم شدن 

است دركـ و تمايل به تآمين يك فرهنگ بزرگ ملي قابل 

همكاري خواهند داشت با يكديگر كارگران و كمدي موزيكال ها

رويارويي و رقابت بين حرفه اي ها و آماتورها افزايش مي يابد، سبك هنري و زيبايي 

آنها براي ملت كار  ٠٠٠٠شناسي ابداع شده توسط برشت پر رونق مي شود

ضروري بودن آنها بدون ترديد مورد  ـ  فعاليت آنها براي توده هاي مردم استخود فكر مي كنند كه 

ولي مجموعه ). ميليون آمريكايي تئاتر را كشف مي كنند 

ك كارتيسم خيلي ديدگاه اعضاي كميسيون فعاليت هاي ضد آمريكايي در دوران م

دقيقأ در همان دوران در اتحاد جماهير شوروي راهبرد ديگري براي تعيين وظايفي كه هنرمند براي 

: ، گشوده مي شود برخورداري از حقوق خويش ملزم به رعايت آنهاست

در نخستين كنگره نويسندگان شوروي، اساسنامه  ١٩٣٤در سال . رئاليسم سوسياليستي را دنبال كند

رئاليسم سوسياليستي، به عنوان « : اتحاديه نويسندگان اين گرايش زيبايي شناسانه را تعيين مي كند 

لحاظ تاريخي دقيق واقعيت در پروسه فعاليت هنرمند را به بازنمايي صحيح و به  )٠٠٠٠

هنرمند با توجه به دقت در بازتاب تاريخ و بازسازي واقعيت، مي بايد در . انقالبي اش ملزم مي سازد

با سوسيا ليسم شركت كند همساز تحول ايدئولوژيك و آموزش كارگران

در حالي كه . ، اما در پيوند و همبستگي فرم و محتوا در تشكيالت انقالبي

امروزه به عنوان يك نمونه دوباره مطرح شود به فراموشي سپرده شده بود، 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

بنا به خواست شهروندان
  

  

از اورسن ولز تا ژاكسون پولوك نقاش، دوروته آ النژ

، سول بلوو يا »سياه پوست كپسر

داريم در اين زمينه فعاليت مي كنند

و گوشه گيري موجود عجيب و غريب بسيار روح  مكمل هويت

در زمينه اعتصابات گسترده در حوزه صنايع، راهپيمايي هاي برعليه گرسنگي، خواست هايي كه  هنرمند

به ويژه توسط حزب كمونيست بسيار فعال مورد حمايت قرار گرفت، به داليل اقتصادي ـ كم شدن 

ـ و تمايل به تآمين يك فرهنگ بزرگ ملي قابل  تعداد بيكاران

كارگران و كمدي موزيكال ها –كه هنرپيشه  است

رويارويي و رقابت بين حرفه اي ها و آماتورها افزايش مي يابد، سبك هنري و زيبايي اي رشد مي يابد، 

شناسي ابداع شده توسط برشت پر رونق مي شود

خود فكر مي كنند كه 

٢٥( قبول قرار گرفته 

ديدگاه اعضاي كميسيون فعاليت هاي ضد آمريكايي در دوران م

   .شود

  

دقيقأ در همان دوران در اتحاد جماهير شوروي راهبرد ديگري براي تعيين وظايفي كه هنرمند براي 

برخورداري از حقوق خويش ملزم به رعايت آنهاست

رئاليسم سوسياليستي را دنبال كند

اتحاديه نويسندگان اين گرايش زيبايي شناسانه را تعيين مي كند 

٠٠٠٠( راهبرد پايه اي

انقالبي اش ملزم مي سازد

تحول ايدئولوژيك و آموزش كارگران

، اما در پيوند و همبستگي فرم و محتوا در تشكيالت انقالبياست

امروزه به عنوان يك نمونه دوباره مطرح شود به فراموشي سپرده شده بود،  آن كه



 
 
 

قواعد و هنرمند در ارتباط با 

 .پايدار استاهداف ايدئولوژيك را از خاطر نبرده است، و بي اعتمادي و سوء ظن نسبت به آن همچنان 

به عنوان كارمند  مي بايد هر اندازه مهم باشد، از آنجايي كه هنرمند

آزادي خلق « چه جايي براي 

چگونه مي توان مانع از آن شد  

قرار گيرد بدون آن كه كه مشروعيت هنرمند به عنوان كسي كه براي جامعه ضروري است، مورد قبول 

از او خواسته شود بر حسب نياز جامعه يا در نهايت براي شكوه و عظمت كشور، آموزش مردم، خدمت 

چيزي كه مي تواند به محدود كردن خالقيت و تجاوز 

. ؟ حاميان مالي جديد معتقدند كه راه حلي براي اين مشكل دارند

 Fondation deتوسط فرانسوا هرس عكاس و با پشتيباني بنياد فرانسه 

را رواج دهد،   »هنر دموكراسي

چون همان طور كه توماس شله سر مورخ هنر در پاسخ به اظهارات رئيس جمهور در ارتباط با سفارشات 

هدف نهايي تنها حمايت از آثار هنرمندان مجسمه ساز، آرشيتكت، موسيقي دان يا 

با اين ). ٤(» راسي هدف نهايي مي بايد پاسخ به خواست شهروندان باشد

يك مكان يا فعاليتي كه از اعتبار افتاده دوباره از رونق برخوردار شود، خاطره 

قرار ، »ارتقاء دهديا حافظه جمعي را زنده كند، تعلق به يك هويت را تحقق ببخشد و محيط زيست را 

ويل هان مجسمه ساز يا پاتريك دانيل بورن يا گزاوي ير 

خوب گوش دادن و تعامل و تعادل واقعي نياز 

متري در  ٨قلب تپنده اي در باالي يك دكل 

« در اين . اثر هنرمند پرتقالي تبار ژوانا واسكو نسلوس ـ مي درخشد

ما شهروندان  -وزارت وظيفه تعيين سياست فرهنگي را به عهده ندارد، اين ما هستيم 

سيستم  «وظيفه دولت سازمان دهي 
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هنرمند در ارتباط با  و انقياد آزادي شدن محدود مشروعيت يافتن هنرمند توسط سياست،

اهداف ايدئولوژيك را از خاطر نبرده است، و بي اعتمادي و سوء ظن نسبت به آن همچنان 

New Deal  هر اندازه مهم باشد، از آنجايي كه هنرمند

چه جايي براي  مطرح مي كند كهاين پرسش را  باشد، ملت گذار

  وجود خواهد داشت؟

 ٠٠٠است كه  سئوالي كه همچنان به عنوان مسئله روز مطرح است اين

كه مشروعيت هنرمند به عنوان كسي كه براي جامعه ضروري است، مورد قبول 

از او خواسته شود بر حسب نياز جامعه يا در نهايت براي شكوه و عظمت كشور، آموزش مردم، خدمت 

چيزي كه مي تواند به محدود كردن خالقيت و تجاوز . كندبه انسجام جامعه، همياري اراده جمعي فعاليت 

؟ حاميان مالي جديد معتقدند كه راه حلي براي اين مشكل دارند به حريم خصوصي وي منجر شود

توسط فرانسوا هرس عكاس و با پشتيباني بنياد فرانسه  ١٩٩١

هنر دموكراسي «ناس آغاز شد، مصمم است و با ترغيب برونو التور جامعه ش

چون همان طور كه توماس شله سر مورخ هنر در پاسخ به اظهارات رئيس جمهور در ارتباط با سفارشات 

هدف نهايي تنها حمايت از آثار هنرمندان مجسمه ساز، آرشيتكت، موسيقي دان يا  «

راسي هدف نهايي مي بايد پاسخ به خواست شهروندان باشددر دموك

يك مكان يا فعاليتي كه از اعتبار افتاده دوباره از رونق برخوردار شود، خاطره  «خواست كه به عنوان مثال 

يا حافظه جمعي را زنده كند، تعلق به يك هويت را تحقق ببخشد و محيط زيست را 

دانيل بورن يا گزاوي ير  (يك ميانجي با بحث و مذاكره با هنرمند 

خوب گوش دادن و تعامل و تعادل واقعي نياز  به « چيزي كه . گذاشته مي شود) ٠٠٠٠

قلب تپنده اي در باالي يك دكل  ، نفر از ساكنين محله ٩اين چنين است كه به درخواست 

اثر هنرمند پرتقالي تبار ژوانا واسكو نسلوس ـ مي درخشد –در پاريس 

وزارت وظيفه تعيين سياست فرهنگي را به عهده ندارد، اين ما هستيم 

وظيفه دولت سازمان دهي . »بايد مشتركآ آنرا پيش ببريم زن و مرد ـ ما هنرمندان، كه مي 
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مشروعيت يافتن هنرمند توسط سياست،

اهداف ايدئولوژيك را از خاطر نبرده است، و بي اعتمادي و سوء ظن نسبت به آن همچنان 

New Dealارزش هاي استثنايي 

گذار خدمت رحقوق بگي

وجود خواهد داشت؟» كنندگان آثار

  

  

سئوالي كه همچنان به عنوان مسئله روز مطرح است اين

كه مشروعيت هنرمند به عنوان كسي كه براي جامعه ضروري است، مورد قبول 

از او خواسته شود بر حسب نياز جامعه يا در نهايت براي شكوه و عظمت كشور، آموزش مردم، خدمت 

به انسجام جامعه، همياري اراده جمعي فعاليت 

به حريم خصوصي وي منجر شود

١٩٩١در سال جنبشي كه 

France و با ترغيب برونو التور جامعه ش

چون همان طور كه توماس شله سر مورخ هنر در پاسخ به اظهارات رئيس جمهور در ارتباط با سفارشات 

«آينده تأكيد مي كند، 

در دموك. نويسنده نيست

خواست كه به عنوان مثال 

يا حافظه جمعي را زنده كند، تعلق به يك هويت را تحقق ببخشد و محيط زيست را 

بحث و مذاكره با هنرمند  ار ومد

٠٠٠٠بوشن آرشيتكت 

  .»دارد

  

اين چنين است كه به درخواست 

در پاريس پورت دو كليانكورت 

وزارت وظيفه تعيين سياست فرهنگي را به عهده ندارد، اين ما هستيم   «، »هنر دموكراسي

زن و مرد ـ ما هنرمندان، كه مي 



 
 
 

مي توان در رابطه با آينده درخشان چنين 

چنين اقداماتي از هنرمند دعوت مي كند تا موضوعات 

تقدس مي بخشد » ارتباط افقي اجتماعي 

پايان داده شود و حاميان مالي ) 

بدين  .جديد را به انتخاب از بين شماري از هنرمندان كه از اعتبار بازار هنر برخوردارند دعوت مي كند

ترياك توده ( التيام بخش قرار مي گيرد و بمثابه

 Front( ، در دوران فاشيسم، نازيسم و آغاز تصفيه هاي استاليني و سپيده دم جبهه ملي 

 ٢٣٠). ٥(، كنگره بين المللي نويسندگان براي دفاع از فرهنگ در پاريس بر گزار شد 

بكت، ارنست تولر، هاينريش و 

براي چه . شرايط خاص را مورد سئوال قرار دادند

يا سياسي؟  شايد تجربه كردن، روشنگري؟ انتخاب بين امور شخصي 

در دنيا « : است كه مي توان به جوابي دست يافت 

كاو نشده، طبيعتي كه هنوز كشف 

اين آن چيزي است كه . را افزايش دهيم
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مي توان در رابطه با آينده درخشان چنين .  »وكالت و نمايندگي براي پيشبرد ابتكارات خصوصي است

چنين اقداماتي از هنرمند دعوت مي كند تا موضوعات : كرد  شكنهاد حقوقي و به همان ميزان خصوصي 

ارتباط افقي اجتماعي «و » شهروندي « به  كه، ايدئولوژي غالب 

) و فرهنگيدر امور هنري (  و اجازه مي دهد به تمام سياست هاي دولتي

جديد را به انتخاب از بين شماري از هنرمندان كه از اعتبار بازار هنر برخوردارند دعوت مي كند

قرار مي گيرد و بمثابه خدماتارائه دهنده  يا مشتريترتيب هنرمند در جايگاه 

  چه افقي ٠٠٠٠٠واقعأ

، در دوران فاشيسم، نازيسم و آغاز تصفيه هاي استاليني و سپيده دم جبهه ملي 

، كنگره بين المللي نويسندگان براي دفاع از فرهنگ در پاريس بر گزار شد 

بكت، ارنست تولر، هاينريش و ( شركت كننده در اين كنگره ، از جمله بسياري از نويسندگان پناهنده 

شرايط خاص را مورد سئوال قرار دادندن هدف از كار خود در آ) كلوس مان و امثال آنها

تجربه كردن، روشنگري؟ انتخاب بين امور شخصي ٠٠٠كسي، براي چه منظور و هدفي

است كه مي توان به جوابي دست يافت ) فيلسوف ماركسيست آلماني( از طريق ارنست بلوخ 

كاو نشده، طبيعتي كه هنوز كشف بخش عمده اي از رؤياها هنوز تحقق نيافته اند، تاريخي كه هنوز كند و

را افزايش دهيم آنچه را كه كمبود داريم درك كنيم و ميل به آنها
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وكالت و نمايندگي براي پيشبرد ابتكارات خصوصي است

نهاد حقوقي و به همان ميزان خصوصي 

 اساسه برانتخاب شد

و اجازه مي دهد به تمام سياست هاي دولتي

جديد را به انتخاب از بين شماري از هنرمندان كه از اعتبار بازار هنر برخوردارند دعوت مي كند

ترتيب هنرمند در جايگاه 

واقعأ. عمل مي كند )م.ها

  

، در دوران فاشيسم، نازيسم و آغاز تصفيه هاي استاليني و سپيده دم جبهه ملي ١٩٣٥در سال 

Populaire ( كنگره بين المللي نويسندگان براي دفاع از فرهنگ در پاريس بر گزار شد ،

شركت كننده در اين كنگره ، از جمله بسياري از نويسندگان پناهنده 

كلوس مان و امثال آنها

كسي، براي چه منظور و هدفي

از طريق ارنست بلوخ 

بخش عمده اي از رؤياها هنوز تحقق نيافته اند، تاريخي كه هنوز كند و

آنچه را كه كمبود داريم درك كنيم و ميل به آنها» .نكرده ايم

فوق العاده مفيد است 
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