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سیر تغییرات در موسیقی و هنرمندان از نگاه دوربین در گفت وگو با محمد خداداداش

تصویرگر دنیای ناشناخته

اما آیا این هنر است؟*

 از دانشگاه بگویید.  .
وارد دانشگاه که شدم، قصدم گرایش عکاسی صنعتی- تبلیغاتی 
بود ولی بعد از آشنایی با عکاسی پرتره به این رشته عالقه مند شدم و 
خیلی جدی شروع به مطالعه کردم، حتی پایان نامه ام را هم عکاسی 
پرتره ارائه دادم. در طول مدتی که کار کردم، بیشتر از کتاب های مرتبط 
با رشته ام سراغ کتب روان شناسی و جامعه شناسی رفتم و سعی کردم 
به شــخصیت درونی آدم ها راه پیدا کنم، در روان شناسی اصطالحی 
داریم به اســم ماسک که همه ما در زندگی روزمره دچار آن هستیم؛ 
من هم وقتــی جلوی دوربین قرار می گیرم، خودم را مرتب می کنم و 
ناخودآگاه آن ماسک می آید. دنبال تکنیک و راهی بودم در عکاسی که 
این ماسک را از روی چهره اشخاص بردارم. سال ۱۳۷۸ بود که دوربین 
حرفه ای اسند بالنت خریدم که همین باعث شد انگیزه بیشتری پیدا 
کنم، همان موقع ها بود که تصمیــم گرفتم روی یک مجموعه ای از 
نوابغ ادبیات، نقاشــی و موسیقی کار کنم اما وقتی خواستم لیست را 
بنویسم، انگیزه ای در من ایجاد شد که از اهالی موسیقی باشد، با این 
فکر که اغلب ما در موسیقی فقط خواننده را می شناسیم، درحالی که 
بیشــترین بار موسیقی روی آهنگ ســاز و نوازنده است، تعدادی اسم 
یادداشت کردم و سعی کردم آنها را پیدا کنم. آن موقع هم که اینترنت 
و شبکه های اجتماعی نبود و کار خیلی سخت بود؛ تنها دسترسی من 
دفتر گروه موسیقی دانشگاه بود. مدیر گروه آقای بهمن ریاحی بودند 
و معاون ایشان آقای شایگان که همکاری خوبی با من کردند. کار را با 
استاد «کمال پورتراب» شروع کردم. ایشان را کامال می شناختم، اولین 
تجربه من تحت تأثیر بزرگی و نام ایشان قرار گرفت که یکی از بدترین 
عکاســی های من بود. تصمیــم گرفتم یک مدتی در ســطح پایین تر 
عکاســی کنم. در تجربه نخست سوژه به من تسلط داشت نه من به 
ســوژه. دستپاچگی و درگیر تکنیک شدن موجب شد حسی را که باید 
از اســتاد پورتراب بگیرم، دریافت نکنم. عکس ها را به استادان نشان 
دادم و نقدشان را شنیدم، آقای دکتر تسلیمی به من گفتند: «سوژه به 
تو تســلط دارد نه تو به سوژه، وقتی عکاسی می کنی فارغ از این باش 
که چه کســی جلوی دوربین تو نشسته، تو چهره ثبت می کنی». یک 

توصیه بود اما عمل به آن خیلی سخت بود.
  درنهایت چطور به این توصیه عمل کردید؟  .

مــن نزد بزرگانی می رفتم که هرلحظه بایــد احترام آنها را حفظ 
می کردم اما باید به آنها نزدیک می شدم و گفت وگو می کردم. شناخت 
که پیدا می کردم، موجب می شد به لحاظ حسی به سوژه نزدیک شوم 
و اولین اتفاقی که باید می افتاد، این بود که دوربین حذف شــود؛ حاال 
چطور می شــود دوربین باشد و آن ماسکی که درباره اش گفتیم، کنار 

برود؛ این همان ارتباطی است که بین من و سوژه شکل می گیرد. باید 
احســاس کند او را می شناسم؛ البته بخشــی از این شناخت باید قبل 
از رفتن ایجاد می شــد و بخش دیگر آن حاصل گفت وگو و شــناخت 
در حین عکاســی است و هرچه این شــناخت عمیق تر شود، عکس 
عمق بیشــتری پیدا می کند و تصاویر پویاتر و زنده تر می شــود. اجازه 
بدهید نکته ای را عرض کنم؛ اینکه قبل از عکاسی چه اتفاقی می افتد، 
مهم اســت. اصال موضوع قبل از عکاســی است نه بعد از آن؛ وقتی 
کسی برای عکاسی نزد من می آید، یکی، دو ساعت ابتدای مالقات به 
گفت وگو می گذرد؛ حتی زمان عکاســی این گفت وگو قطع نمی شود. 
بک گراند و حتی لباس هم نقش اساســی بازی نمی کنند، تنها چیزی 
که می ماند چهره است و نورپردازی هایی که انجام می شود؛ با اینکه 
در بیشتر عکس ها نگاه به دوربین است اما انگار دوربینی وجود ندارد 
و این یکی از نقاط قوت کار من است؛ اصال به سوژه فیگور نمی دهم، 
معتقــدم مثــل لباس می ماند که وقتی متعلق به شــخص اســت، 
هرچقدر هم قدیمی باشــد، چون مال خود اوست به تن او می نشیند 

اما لباس عاریتی هرچقدر هم زیبا باشد، مال او نیست.
مثال وقتی من می گویم دســت نزدیک صــورت، او خود می داند 
چطور دســتش را به صورتش نزدیک کند اگر مــن به او بگویم کجا 
بگذارد جای درســتی قرار نمی گیرد، چون حس درستی ندارد، وقتی 
عکس ها را می فرســتم اغلب به من می گوینــد فالنی این واقعا من 
هستم، برای اولین بار خودم را دیدم. عکاسی پرتره یک جور مکاشفه 
است. اگر به شــناخت از سوژه نرسیده باشــیم عکس خوبی گرفته 
نمی شــود و حاصل کار در نهایت این می شــود که وقتی کســی به 
مجموعه نگاه می کند اولین واکنش او این است، عکس ها چه حس 

خوبی دارند و من همین را می خواهم.
 اگر کسی نخواهد در عکس، خودش باشد شما چه کار می کنید؟  .

معموال افراد با شــناختی که از کار من دارند نزد من می آیند، من 
بازار عام ندارم و نمی خواهم که درگیر آن شوم.

 چطور این تجربیات را به هنرجویان انتقال می دهید؟  .
شــاگردان زیادی داشــتم ولی بحث این اســت که شاگرد چقدر 
جدی باشد و اساسا قصد داشته باشد از عکاسی به چه چیزی برسد. 
کلیدواژه ها را می گویم؛ به طور مثال به آنها می گویم به ســوژه خود 
از یک مترونیم نزدیک تر نشــوید اما کار عکاسی بخش عظیمی از آن 
تجربه اســت. من در حرفه ام زمانی می توانم حاصــل کار را ارزیابی 
کنــم که بازخورد مخاطبــان را از خاص تا عــام ببینم. مجموعه این 
نقدهاســت که کار من را می سازد، در این ســال ها ده ها بار به لحاظ 
تکنیکی کارم را تغییر داده ام، خاطرم هســت آقای عالمی یک بار سر 

کالس گفتند آن قدر از تکنیک اســتفاده کنید که در کارتان دیده نشود، 
قوی ترین تکنیک، آن است که دیده نشود. شبیه چاقوی تیزی است که 
دست هنرمند است وقتی بلد نباشد با آن کار کند، خرابکاری می کند.

  مخارج زندگی از تدریس و عکاسی پرتره تأمین می شود؟  .
منبع درآمد من از عکاســی تبلیغاتی و طراحی چاپ اســت نه از 
تدریس یا عکاســی پرتره، در بحث آموزش درگیر بحث مالی نیستم، 
اگر ببینم هنرجو مشــتاق است، با توجه به شرایط او شهریه را تعیین 

می کنم و با کمال میل به او آموزش می دهم.
 این شیوه آدم را یاد قدما و استادانی مثل صبا می اندازد، چقدر از   .

آنها تأثیر گرفته اید؟
در خانواده ای پرجمعیت بزرگ شــدم، پنج خواهــر و دو برادر و 
به خاطر مشکالت سالمتی که داشتم، از کودکی درگیر بیمارستان بودم 
و توجه پدر و مادر بیشــتر به من بود، اما موجب نشد که همه چیز را 
تنها برای خود بخواهم، این شــخصیت را مدیون تربیت پدر و مادرم 
هســتم. اما در جواب سؤال شــما قطعا بعد از مالقات با این بزرگان 
دیگر نمی شــود مثل قبل بود، وگرنه این دیدارها اصال چرا باید اتفاق 
بیفتد، متأسفانه صبا را ندیده ام اما استادان بزرگی مثل حسین دهلوی، 
تجویدی و... را دیده ام و بی تأثیر از آنها نیستم، به هرکدام از عکس ها 
که نگاه کنم می توانم به شما بگویم که در آن دیدار چه اتفاقی افتاده 

است.
  شما موفق هستید، درس خوانده اید، کار کرده اید، ازدواج کرده اید   .

و...، شاید هرکس جای شما بود هیچ کدام این کارها را نمی کرد.
کودکی من خیلی ســخت گذشــت، آن نگاه های کنجکاو یا حتی 
تحقیرآمیز را فراموش نمی کنم و همین می توانست اعتمادبه نفس را 
در من از بین ببرد، این رفتارها باعث شــده بسیاری از هم تیپ های من 
کم سواد یا حتی بی سواد بمانند و از مدرسه گریزان شوند، اما من مبارزه 
کردم و نگذاشــتم این اتفاق در من بیفتد، اذیت شــدم اما این رفتارها 
مانع رشد من نشد. شاید چیزی در درون من بود و البته عامل مهم  تر 
خانواده ام به ویــژه والدینم بودند که نقــش بزرگی در موفقیت های 
من در دوره های مختلف زندگی ام داشــتند، وقتی در دانشــگاه قبول 
شدم به خاطر مسائل مالی یک هفته با خود درگیر بودم، پدر به دلیل 
بیماری در بیمارستان بستری بودند، خبر به گوش ایشان رسید که من 
می خواهم انصراف بدهم، من را خواستند و گفتند این موضوع به تو 
ارتباطی ندارد تو می روی دانشــگاه و درس می خوانی و به هیچ چیز 
دیگر هم فکر نمی کنی. روزی که ثبت نام کردم با خود عهد بستم که 

از دانشگاه با موفقیت خارج شوم و به عهد خود وفا کردم.
  از تأسیس اولین آتلیه خود بگویید.  .

یکی از حامیان من در کار خواهر کوچک تر من بود، سال ها بود کار 
می کرد و اندوخته ای داشــت، سال ۱۳۸۱ بود که به من پیشنهاد داد 
دفتر بزنم و گفت هر چه الزم داری تهیه کنیم، قاعدتا نمی توانســتم 
راضی شوم که پس انداز سال ها کارکردن خود را در اختیار من بگذارد؛ 
اما در نهایت به اصرار ایشان راضی شدم. جایی را اجاره کردم و ابزار 
الزم را تهیه کردم، تجربه عکاسی از هنرمندان را داشتم و می دانستم 
که در این کار موفق می شوم، مشغول آماده کردن محل کارم بودم که 
سانحه ای در آنجا رخ داد و موجب شد پای من شکسته شود و شش 
ماه شــروع کار من به تعویق افتاد، خیلی روزهای سختی بود. بعد از 
این همه سال داشتم به آرزوی خود که داشتن یک محل کار مستقل 
بود می رسیدم و از آن مهم  تر قرارداد بزرگی با سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری بستم که شامل هفت جلد کتاب و عکاسی از ۷۰۰ هنرمند 
در ۱۲ رشــته هنری بود و همین طور در آن ســال ها داشتم روی یک 
مجموعه بکر کار می کردم از هنرمندان موســیقی، می خواستم کتاب 
شــود و نمایشگاه برگزار کنم اما روی تخت بیمارستان بودم و دائم از 
خود می پرسیدم حاال چرا؟! با این همه سختی و با کمک دوستان کار 
را شروع کردم که مصادف شد با تغییر دولت، خیلی از پروژه ها تعطیل 
شــد، ناشران هم هیچ  کدام تمایلی به همکاری نداشتند که این اتفاق 
بدی بود و همه اینها ســبب شــد یک دوره ای دچار افسردگی شدم و 
سرعت کارم بسیار کند شد اما ته دلم راضی نمی شدم از کار منصرف 

شوم، حتی با این تصور که آخر آن هیچ است.
  درباره مجموعه ها بگویید.  .

چهار مجموعه هســت، گل های جاویدان که شــامل اســتادان 
موســیقی ســنتی و کالســیک قبل از ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ هست. گل های 
صحرایــی که شــامل نوازنده های فولک و بومی مناطق خراســان و 
ترکمن صحرا که شــامل رقص های محلی هم می شود. گل های تازه 
که شامل موزیسین های جوان شهری و بومی می شود که بین متولدان 
دهــه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ و نوابغ دهه ۱۳۶۰ اســت، مجموعه چهارم هم 
که نام آن گلچین اســت که شــامل موســیقی مردمی می شــود که 
برای من جذاب ترین مجموعه ام همین مجموعه آخر هســت که نام 
گلچین روی آن گذاشتم، وقتی دنبال موزیسین های این ژانر می گشتم، 
تصــورم این بود که با هنرمندانی روبه رو می شــوم که درگیر اعتیاد و 
مشکالت عجیب وغریب هستند؛ اما در نهایت تعجب با مجموعه ای 
از استعدادهایی روبه رو شــدم که بسیار سالمت و فرهیخته بودند و 
جالب اینجا بود که باالی ۹۰ درصد آنها تحصیالت آکادمیک نداشتند 

که البته استاد دانشگاه هم در میان آنهاست.
  سیر تغییرات در موسیقی و هنرمندان را چطور دیدید؟  .

به نتایج جامعه شناســی جالبی رســیدم، از متولــدان ۱۳۵۰ الی 
۱۳۴۴ فوق العاده موزیسین و نوازنده کم داریم. آنهایی هم که هستند 
یا از خانواده هنرمندان هستند یا ارتباط نزدیکی با استادان داشتند. از 
۱۳۵۵ شیب تندتری می گیرد که اغلب از اقشار مرفه جامعه هستند 
و از ۱۳۶۰ به بعد ما با انفجار نوازنده و موزیســین روبه رو می شویم و 

شاهد حضور همه اقشار حتی زیر متوسط هستیم.
 این بد است یا خوب؟  .

از یک لحاظ شاید خوب باشــد؛ اما از طرفی شاید اتفاقاتی که در 
موسیقی ما افتاده، ریشــه در همین داشته باشد، به طور مثال استاد 
بنان می گفتند من هرگز برای پول نخواندم. حال این را تعمیم بدهیم 
بــه هنرمندان امروز که غم نان دارنــد و دغدغه های مالی و نیازهای 
آنان که با توجه به تغییر شکل جامعه نمی توان آن را نادیده گرفت. 
با این وصف یک هنرمند چطور می تواند پشــتوانه تفکری خود را به 
هنــر انتقال دهد؟ من به جرئت می توانــم بگویم در هنرمندان جوان 
نوازنده های بســیار چیره دستی داریم که به لحاظ تکنیکی از استادان 
خود ســبقت گرفته اند؛ اما آن قدر درگیر تکنیک شــده اند که حس را 
فراموش کرده اند که از نظر من این نقطه ضعف آنهاست و از طرفی 
متأسفانه فاقد هویت فردی هستند. ما علی اکبر خان فراهانی را داریم 
که دو پســر دارد به نام های آقا حســینقلی خــان و میرزا عبداهللا که 
این دو پســر نه مثل پدر ســاز می زنند، نه مثل هم و هرکدام پایه گذار 
ســبکی خاص هســتند و نســل بعد از آنها که درویش خان و عارف 
و... هستند که آنها نیز متفاوت هستند، تا می رسیم به ابوالحسن خان 
صبا و کلنل وزیری و نســل بعد یاحقی، تجویدی و خرم... که هر کدام 
ستاره ای هستند در آسمان موسیقی ما، اما هیچ کدام شبیه هم نیستند. 
موســیقی آن دوره را که می شــنویم، هر جایی قطع کنیم می توانیم 
ذهنی ادامه دهیم و این همان ارتباط حســی اســت که با مخاطب 
برقرار کرده، البته از مخاطبان موســیقی دهه ۱۳۳۰ هم غافل نشویم 
که شــنونده های حرفه ای بودنــد، ما قبل از انقالب شــاهد ژانرهای 
متفاوت موسیقی بودیم و هرکدام شــنونده های خود را داشت، الزم 
هست به این موضوع نیز اشاره کنم که این نسل دنبال راه گریز هست 

و امیدوارم در این گریز راه خود را پیدا کند.
  برای مجموعه تقاضای حمایت مالی کردید؟  .

خیر، البته دوستان و هنرمندانی که در جریان این مجموعه بودند، 
خواستند کمکی بکنند؛ اما من نپذیرفتم، گفتم اگر می خواهید کمکی 

به این مجموعه بکنید صبر کنید منتشر شود، یک جلد بیشتر بخرید.
 چطور ازدواج کردید؟  .

وقتی که تصمیم گرفتــم ازدواج کنم، هم تیپ های خودم به من 
پیشنهاد می شد، خیلی فکر کردم به این موضوع و در نهایت تصمیم 
گرفتم با کســی که شــرایط خودم را دارد، ازدواج نکنم. خیلی بزرگ 
به زندگی فکر می کردم و کســی را می خواســتم کنار من باشــد که 
محدودیت های من را نداشته باشد و زندگی را برای من راحت  تر کند. 
خیلی ســنتی به هم معرفی شــدیم؛ اما برای ساختن زندگی خیلی 
وقت و انرژی گذاشــتیم، یکی و از مهم ترین راه های شناخت و توافق 
گفت وگو است. ما بســیار گفت وگو کردیم و بعد از ازدواج نیز تا تولد 
دخترمان ادامه داشــت، شــبی نبود که کمتر از دو ساعت گفت وگو 
نداشته باشــیم. از مســائل جزئی و کوچک تا موضوعات بزرگ و در 
همین مکالمه ها بود که ما نســبت به هم شناخت پیدا کردیم، رابطه 
ما شــکل گرفت، مرزها و خطوط قرمز هرکدام مشخص شد و همین 

اساسی را در زندگی ما بنا کرد که تا االن هیچ اتفاق بدی را نداشتیم.
 همسرتان با کار شما ارتباط گرفته اند و همراهی تان می کنند؟  .

حمایت و درک درســت از کار من دارد، البته گاهی گالیه می کند 
که آن هم از سر دلتنگی از حضورنداشتن من است، نه اعتراض به کار 
اما حساسیت های کار من را می فهمد و حامی من است. واقعا خودم 
هم نمی خواهم این حجم از کار را داشــته باشم؛ اما گاهی دست من 

نیست.
  چیزی هست که بخواهید در آخر بگویید؟  .

وقتی بــه کارنامه ام و به آینده این مجموعــه نگاه می کنم، حال 
خوبی ندارم و ســرانجام روشــنی برای بیش از ۲۰ سال کار و تالش 
بی وقفه برای مجموعه ای منحصر به فرد که بزرگ ترین آرشیو تصویری 
هنرمندان موســیقی ایران است و حتی بعضی عکس ها تنها تصویر 
موجود از هنرمند است، نمی بینم و متأسفم که هیچ ناشر خصوصی 
و دولتی برای به ســرانجام رساندن این مجموعه حاضر به همکاری 

نیست.

فرزانه نکواصل: با این تصور که عکاس پرتره ای که ســال ها با هنرمندان موســیقی دیدار و مالقات داشته، 
منبع خوبی برای اطالعات اســت، نزد محمد خداداداش رفتم. پرتره ای از زنده یاد اســتاد «غالمحســین 
قریب» نظرم را جلب کرد که یادداشــتی دلنشــین داشــت و به او لقب تصویرگر دنیای ناشناخته را داده 
بود. فضای ســاده آتلیه، تصاویر جان دار و شــیوه منحصربه فرد او در عکاســی، چنــان تحت تأثیرم قرار 
داد که خود ســوژه گفت وگوی من شــد. تا قبل از آشــنایی با او از این ُبعد به عکاســی پرتره نگاه نکرده 
بــودم؛ خداداداش به دوربینش جان داده، گویی هردو یکی هســتند. در پرتره هایش بی واســطه با خود 
روبه رو می شــوی، به تو می گوید: «همان طورکه هســتی بی نظیری، بدون ژســت با تمام عادات طبیعی 
رفتاری ات» و شــاید برای نخستین بار خود واقعی ات را بیشتر دوست داشــته باشی؛ کار هنر آشتی دادن 
ما با خود اســت. محمد خداداداش، متولد ۱۴ بهمن ۱۳۵۰ در شــهر تهران، از پــدر و مادری اهل اردبیل 
اســت. هرگز تفاوت ظاهری اش موجب نشــد از اجتمــاع فاصله بگیــرد و خود را از تحصیــل، تجربه، 
کســب دانش و آگاهی محــروم کند که البته ایــن را مدیون خانواده و حمایت هــای آنها به خصوص پدر 
و مادر می داند. رشــته او در دبیرســتان ریاضی فیزیک بوده و عکاســی را از ســال ۶۷-۱۳۶۶ در طرحی 
بــه نام طرح کاد که در مدارس بود، شــروع کرد. بعد از دیپلم یک دوره عضو انجمن ســینمای جوان بود 
و سال ۱۳۷۱ در کنکور شــرکت کرد، رشته عمران قبول شــد اما انصراف داد و سال بعد موسیقی شرکت 
کرد؛ چون ســاز بلد نبود، پذیرفته نشــد و درنهایت ســال ۱۳۷۳ تصمیم گرفت به رشته موردعالقه اش، 

عکاسی برگردد.

شنبه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۳

فهیم فاریابی: چندی پیش از نمایشــگاهی که برای آثار محســن وزیری مقدم؛ نقاش و 
مجسمه ساز معاصر ایرانی، با عنوان پروژه های تحقق نیافته در کارخانه آرگو که به سالیان 
نزدیك مرمت شــده است؛ دیدن می کردم، این ســؤال برایم پیش آمد که حد و مرز هنر 
تا کجا می تواند باشــد و اساســا چه چیزی اســت که هنر را از غیر آن متمایز می کند؟ یا 
اینکه هنرمند کیســت و چه کســی به او این لقب را می دهد؟ در میانه همان نمایشگاه 
که به همت بنیاد وزیری مقدم برپا شده بود، مستندی پخش می شد از زندگی اش. جایی 
از آن مســتند به گفته خود او، توتی شــالویا، اســتاد پژوهش در آکادمی هنر رم، با دیدن 
تابلوهایــش او را خطاب قرار داد که: تو نقاش خوبی هســتی، اما هنرمند نیســتی! این 
خطابــه عریان و احتماال دردنــاك برای او که منجر به ازبین رفتن ســقف آرزوهایش در 
مقطعی از زندگی اش شــد، بار دیگر سؤال های مطرح شده را در ذهن آدمی برمی انگیزد 

که باالخره هنر چیست و هنرمند کیست؟
تمامی پرسش های مطرح شده تا به اینجای کار نشان از آن دارد که ما با نوعی تفکر 
فلسفی سر و کار داریم. سؤال هایی که شاید هیچ گاه تمامی نداشته باشند و خود آنها به 
تنهایی حتی اگر جوابی برایشــان وجود نداشته باشد در حکم ارابه ای هستند که حرکت 
رو به جلوی آن را ایجاد می کنند. فلســفه یا به طور دقیق تر فکر فلســفی یا فلسفیدن، 
در تاریخ مکتوب ۲٥۰۰ســاله خود همواره به دنبال طرح پرسش هایی از ماهیت هستی 
و انســان بوده است؛ اما این لغت دامنه ای وســیع تر به عنوان یك متد شناختی در سایر 
پدیده های فکری مانند علوم، سیاست، اخالق، هنر و... دارد، به این معنی که پرسش های 
اساسی از ذات آن معارف را مطرح می کند، نه به امید رسیدن به جواب که فراهم شدن 
بستری برای طرح پرسش های جدیدتر و در نتیجه پیمودن راه شناخت به شکلی بی انتها 

از طریق آن پرسش ها.
فلســفه هنر که در واقع عنوانی اســت بر پرسش های فلسفی در باب هنر نیز ماهیتا 
به دنبال این پرســش پدید می آید که هنر باالخره چیســت؟ یا این پرسش که اما آیا این 
هنر است؟ ســؤالی فلسفی که از ابتدای تاریخ فلسفه که به یونان نسبتش می دهند نه 
بدان معنی که ملت های کهن دیگر فکر فلسفی نمی کردند، بلکه بدان جهت که منابع 
مکتوب از این دوران در دســت است همواره پاســخ های هنجاری از طریق فیلسوفان و 
هنرمندانی که در جریان کار درگیر این پرســش بوده اند مطرح شــده اســت؛ برای مثال 
افالطون و ارســطو هنر را تقلید از طبیعت می دانســتند. ســقراط در نخستین کوشش 
شناخته شــده برای تعریف هنر، آن را میمســیس به معنای بازنمایی تعریف کرد. یا در 
کتاب هنر چیســت لئون تولســتوی چنین تعریفی از هنر بیان می شود: هنر یك فعالیت 
انسانی است، به این معنی که شخص، عالمانه و با استفاده از برخی نشانه های خارجی، 

احساســاتی را که تجربه کرده است به دیگران سرایت می دهد و این دیگران مبتالی این 
احساسات می شــوند و خود آنها را تجربه می کنند. او در اینجا مثالی می آورد از کودکی 
که احســاس ترس خود را در مواجهه با یك گرگ برای دیگران تعریف می کند و متذکر 
می شــود که حتی اگر آن کودك برخوردی با گرگ نداشــته و تنها بر اثر شنیدن نام گرگ 
ترســیده باشد و آن احساس ترس را در دیگران برانگیزد، کار او هنر است و به این جهت 
آثاری را که فاقد این انتقال احساساتی است که هنرمند تجربه کرده باشند، هنر نمی داند.
در جاهــای دیگر نیز هنر را معادل زیبایی فرض می کنند، یعنی اساســا کارکردی که 
برای هنر قائل می شــوند تولید زیبایی است؛ برای مثال افالطون زیبایی را هماهنگی کل 
با اجزاء و در واقع تناسب می دانست و بر همین اساس دو نوع زیبایی طبیعی و هندسی 
قائل بوده اســت که مورد اول را نسبی و مورد دوم را مطلق فرض می کرد. بعدها هگل 
براساس نظریات او این دسته بندی را به زیبایی طبیعی و هنری تغییر داد. به نظر می رسد 
در طول تاریخ هنر هرگاه که اندیشمندان خواسته اند از طریق تعریف هنر کارکردی برای 
آن قائل شــوند، از ارائه تعریفی دقیق بازمانده اند؛ برای مثال اســؤالد هنفلینگ در کتاب 
چیستی هنر، برای تعریفی که تولستوی بیان می دارد مثال نقضی می آورد به این صورت 
که شخص می تواند اثری هنری، مثال یك گلدان را خلق کند بدون آنکه قصد داشته باشد 
احساســاتی را که تجربه کرده است به دیگران سرایت دهد. در جواب کسانی که هنر را 
معادل زیبایی می گیرند نیز نایجل واربرتون مثال هایی می آورد از اشیائی که به گفته او در 
دورانی زیبا نبوده اند؛ مانند اثر چشمه مارسل دوشان یا اثر چهار دقیقه و سی و سه ثانیه 

جان کیج که در دوره های بعد اثر هنری خوانده شده اند.

در این میان هســتند متفکرانی مانند ویتگنشتاین که به دنبال بیان چنین تعاریفی از 
واژگان نمی گردند زیرا اعتقاد دارند که واژه ها به هیچ وجه نیازمند تعریف آنها براســاس 
شروط الزم و کافی نیستند و واژه می تواند، بی نیاز از هرگونه تعریفی، نقش معناشناختی 
خود را به خوبی ایفا کند. از مجموعه سخنان رانده شده تا اینجا و به اعتقاد بابك احمدی، 
مؤلف کتاب حقیقت و زیبایی، اثر هنری در محور ارتباطات اجتماعی معنی پیدا می کند. 
این ســخن بدان معنی اســت که انســان ها در هر دوره بنا بر مناسبات اجتماعی و روح 
فرهنگی حاکم بر جامعه خود چیزی را هنر می پندارند که ممکن است در دوره های قبل 

و بعد از آنها هنر نبوده و نخواهد بود.
چیزی که آرتور کلمن دانتو در کتاب آنچه هنر است به گونه ای دیگر بیان می دارد: هنر 
و غیر هنر را صرفا می توان بر مبنای نظریه از یکدیگر جدا ساخت، در واقع بر پایه زمینه و 
بافتی که یك ابژه در آن ظاهر می شود و مورد تأمل قرار می گیرد. به عنوان نمونه مساجد 
(مانند مســاجد سلجوقی و صفوی) و کلیساها (مانند کلیساهای گوتیك و باروك) را که 
از ابتدا کارکردی هنری نداشته اند و نقش مذهب کارکرد غالب آنها بوده است، امروزه اثر 

هنری می دانیم و به عنوان میراث فرهنگی حفاظت می کنیم.
یورگ گروتر در کتاب زیبایی شناســی در معماری می نویسد یکی از مهم ترین عوامل 
روانی-اجتماعی که بر احساس زیبایی شناسی ما اثر می گذارد، مدل فرهنگی حاکم است 
و منظور از آن مد یا سبکی است که مردم دوره ای پذیرفته اند [...] کافی است به تمامی 
نقاشانی فکر کنیم که امروز پس از مرگشان بسیار مشهورند اما در زمان حیاتشان نه تنها 
ناشناخته که مطرود هم بودند. از دیدگاه دانتو مخرج مشترك تمامی آثار هنری معناست 
و این همان چیزی است که سبب می شود او بگوید که هنر معاصر اساسا از سوی فلسفه 
به حرکت درآمده است؛ از نظر او اثر هنری معنایی مجسم است و معنا همان قدر با عین 

مادی در هم تافته است که روح با بدن.
تــا به اینجای کار تا حــدودی با نظریات و تفکرات مطروحه در باب هنر و چیســتی 
آن آشنا شــدیم اما مطالب بیان شده حتی در حکم پیش درآمدی مختصر هم بر مسئله 
هنر نمی توانند باشند. به نظر نگارنده این سطور، اصوال یافتن تعریفی جهان شمول برای 
این پدیده غیرممکن اســت، دلیل این امر نیز بنا به ماهیت آن قابل درك اســت. در کل 
موضوعاتی از این جنس جواب های قطعی و روشــن بــرای تولیدات خود ندارند که اگر 
این چنیــن بود به احتمال زیاد زایایی هنر از میان می رفت و این امکان وجود داشــت که 
بشــود پایان آن را اعالم کرد. گویا آنچه درباره این پدیده قطعی به نظر می رسد برخی از 
ویژگی های آن اســت که در تمام آنچه از هنر بــه معنای واقعی در دوران های مختلف 
شاهد هستیم یکسان است. یکی از این ویژگی های افزوده شدن به آنچه پیش از این هنر 

خوانده می شده، است. مصداق این سخن را به آسانی می توان در شعر و ادبیات فارسی 
جست وجو کرد، آنجا که جالل الدین محمد بلخی متخلص به موالنا در غزلی می گوید:

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود

او به خوبی رســالت انسانی را درك کرده است. اگر از سخن او برای مقصود خویش 
اســتفاده کنیم به راحتی این ویژگی هنر قابل درك می شــود و آن گونه که در ابتدای این 
نوشــته شرح حالی از وزیری مقدم بیان شد که او هنرمند نام نگرفته بود، به همین روی 
اســت که قاعدتا مسئله زدن حرفی نو در هنر از اساســی ترین و حتی شاید سخت ترین 
مقوله های آن باشد. اما تاریخ نشان داده است که بیان مفاهیم جدید و نو همیشه مورد 
اســتقبال قرار نمی گیرد و حتی بعضا به قیمت جان هنرمند تمام می شــود. نمونه آن 
نویسنده مشهور روس، فئودور داستایفسکی است که رمان های او را به خوبی می شناسیم 
یا آن هنگام که گوســتاو ایفل سازه مهندسی خود را در قالب برج ایفل به منصه ظهور 

گذاشت، بسیاری او را به باد انتقاد گرفتند که چهره شهر را از میان برده است.
ویژگی بعدی که برای هنر می توان برشــمرد، آن گونه که از دانتو نقل شد، واجد معنا 
بودن آن اســت، تفســیر و تأویل معنا آن گونه که در نظر هنرمند بوده اســت و آن گونه 
که ناظر درك می کند، خود محلی از مناقشــه دارد. در این راستا ایدئولوژی هایی از قبیل 
«هنر برای هنر» و «هنر برای مردم» طرح شده است، به این معنی که هنرمند صرف نظر 
از اینکــه مخاطب چه برداشــتی از هنر او دارد باید به کار خود بپــردازد یا اینکه او هنر 
را بایــد مانند ابزار طوری در دســت بگیرد که عامه ترین مخاطــب او نیز پیام را واضح و 
روشن و بدون هیچ بیراهه ای دریافت کند. به نظر می آید درباره این ویژگی دادن فرصت 
بــه مخاطب برای یافتن فرصت تأویل منحصربه فرد خود، چیزی اســت که به ذات هنر 

نزدیك تر است.
پانوشت ها:

*عنوان این نوشته برگرفته از کتاب «اما آیا این هنر است» به قلم سینتیا فریلند است. این 
عنوان در کتاب آنچه هنر است آرتور کلمن دانتو نیز ذکر شده است.
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