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 ناصر تیمورپور

“شبه وبا و شبه هنرمند” عنوان سخنرانی غالمحسین ساعدي در شبهاي گوته بود. 
سخنانی که در آن تالش شده بود تا تعریفی ارایه شود از شبه هنرمند در مقابل 

هنرمند راستین. وي تصویري را ارایه می دهد از فضاي هنري آلوده اي که منجر 
به رشد  شبه هنرمندانی می شود که او مشتی از خصایص و مشخصاتشان را بر 
می شمرد، بی آنکه به تعریفی درست از آنچه او هنرمند مردمی و راستین 

می خواند بپردازد.  
شاملو نیز در جواب پرسشی که در مورد هنر متعهد از او می شود اعالم می دارد: 
به زعم من هنر متعهد وجود ندارد! این هنرمند متعهد است که وجود دارد و در 

ادامه می افزاید: 



“بنده هنر بدون تعهد را دو پول ارزش نمی گذارم. هنرمند همیشه بر قدرت است 
نه با قدرت، حاال اگر یکی می خواهد برود با قدرت باشد، بگذار برود خودش را 
با بند تنبان فالن رئیس جمهور دار بزند. اصآل برایم مهم نیست نه زنده بودنش 

برایم مهم است نه مردنش. هنر که می تواند چیز مفیدي را زیباتر عرضه کند و به 
آن قدرت نفوذ بیشتري بدهد باید از خنثی بودن شرم کند.” 

و  این تعاریف نادقیق و نمونه هاي مشابه آن از هنرمند متعهد در چند دهه ي 
اخیر، محک باز شناسی هنرمند راستین و متعهد از شبه هنرمند بوده اند.  

بر خود الزم دیدم تا با پرداختن به خاستگاه هاي تاریخی و نمودهاي عینی فعالیت 
هنرمندان در حوزه ي تجسمی، دستکم به سؤال هایی حول این مفهوم دست یابم و 

آنها را به اشتراك گذارم تا مگر در آینده پاسخ هایی را سرانجام شود. 
 با تاکید بر توجه ویژه ي این سطور بر هنر تجسمی و تا جایی که سواد خارجه ي 

من قد می دهد در زبان انگلیسی اصال هنري تحت این عنوان وجود ندارد و 
نزدیک ترین ترجمه به آن زیر شاخه ي کوچکی از هنر است با عنوان:  

 social/politically engaged Art یا هنر مداخله گر سیاسی و اجتماعی. ذیل 
جستجوي این کلمه در اینترنت بیش تر به مشتی دیوار نوشت و هنر خیابانی بر 

می خوریم که در مکان  هاي عمومی و به صورت به اصالح غیر قانونی ارایه شده اند که 
یا از حد یک شعار یا تصویر گرافیکی ساده  در حمایت یا مخالفت کسانی تجاوز 

نمی کند و یا به نوعی بنکسی ایزم* نزدیک می شوند. 



در مورد اول یعنی دیوار نوشت ها و گرافیتی ها، که ایده اي سهل الوصول را به 
روشن ترین شیوه و با چاشنی طنزي تلخ جلوي دیدگان رهگذر می گذارند. آثاري 

که در خیلی از موارد لزوما توسط هنرمندان نیز  صورت نمی گیرند و گاهی 
فعالین سیاسی در اجراي این نوع هنر از هنرمندان پیشی می گیرند.براي این قسم 
از آثار به دلیل شتابزدگی در نوع اجرا، دشوار است که خصایص زیبایی شناسانه  و 
ارزش بصري ویژه اي قایل شد و بر دوش آنها باري فراتر از حد انتقال پیام هاي 

فوري و مختصر گذارد. 
البته در عین حال نمی توان از تاثیر مستقیم و جایگاه مهم آنها در رویداد هاي 

اجتماعی و سیاسی چشم پوشید. 

اما در مورد دوم یا همان بنکسی ایزم با هنري مواجه هستیم که به ظاهر در مقام 
منتقد بر سیستم اجتماعی و سیاسی ظهور می یابد اما آنچنان قابلیت همسو شدن 
با همان سیستم را دارد که به طرفه العینی خاستگاه اعتراضی خود را از دست داده 
و سر از حراج ها و گالري ها در آورده، طفیلی آن سیستم گشته و روابط اقتصادي 

اجتماعی مورد انتقاد خود را باز تولید می کند.به طوري که به عنوان مثال اثري از 
بنکسی که در حراجی دست به خود نابودگري می زند در لحظه، ارزشی بیشتر از 

قیمت پیشین خود می یابد! 



در کنار این دو می توان به مورد سومی اشاره کرد که این بار نه در خیابان که در 
فضاي مجازي و در شکل پوستر و کلیپ و عکس و ... رشد و نمو می کند. بر خالف 

موارد پیشین، اینجا هنر، نه شتابزدگی مورد نخست را دارد و نه تجسم مادي و 
پتانسیل کاال وارگی مورد دوم را. 

در عوض اینجا چالشی نو روبروست؛ دیده شدن!  
کمتر کسی است که با فضاهاي مجازي سر و کار داشته و این پرسش برایش مطرح 
نشده باشد که چرا فالن پست که به مساله ي مهم اجتماعی یا سیاسی اشاره دارد به 

اندازه ي پست هاي دیگر در مورد موضوعات پیش پا افتاده دیده نمی شود؟  
بی آنکه متوجه شده باشیم از یک سو وارد مجموعه الگوریتمهایی شده ایم که میان ما 

و مخاطب مان فاصله می اندازد و از سوي دیگر به وسیله ي کنترل این الگوریتم ها به 
وسیله ي صاحبان سرمایه و قدرت، مخاطبان به سمت و سویی سوق داده شده اند که 
پدیده هایی همچون “شاخ هاي اینستاگرامی” و ...  با هزاران و میلیون ها مخاطب 

سر بر می آورند. 
پدیده هایی که حکومت ها نیز به قدرت و نفوذ آنها پی برده و با هدف قرار دادن 
مقاصد اقتصادي ایشان که بواسطه ي تبلیغات در پیج هایشان منتفع می شود آنها را 

به همکاري وا می دارند (نگاهی کنید به مساله ي طرح پاکسازي فضاي مجازي و 
محجبه شدن شاخ هاي اینستاگرامی در ماه هاي اخیر) مشکل دسترسی به مخاطب در 
فضاي مجازي برداشته نخواهد شد مگر با همراهی و تبعیت از اصول و روابطی که 

گاهی سر سپردن به آنها نقض غرض است و منافی هدف اولیه ي تولید آن 
مطلب یا تصویر به اشتراك گذارده شده. 

بر فرضی بعید تصور کنیم که هنرمند بدون مخاطرات اجرا در مورد نخست و 
ارایه, در مورد دوم و سوم، شیوه و محلی براي ارایه بی واسطه ي اثر به اصطالح 
متعهد خود به مخاطب یافته است حال این دو پرسش پیش رو خواهد بود که چه 

مفهومی را چگونه باید ارایه کرد؟ 
الزم است به توافقی برسیم بر سر آنکه چه اثر هنري اي می تواند بیش ترین 

تاثیر گذاري، مقبولیت و وضوح را در انتقال پیامی پیشرو به مخاطب داشته باشد؟ 
با نگاهی به تاریخ هنرهاي تجسمی، این کتاب قطور سرشار از آثار رنگارنگ 

ساخته ي سرسپردگان خوش ذوق قدرتها، در خواهیم یافت که به جز چند برگی از 



این کوه صفحات، تصویر و مطلبی یافت نمی شود که به آنچه از هنر متعهد 
می شناسیم و یا به غلط گمان می کنیم می شناسیم بپردازد! 

پر واضح است که با توجه به عقبه ي سیاسی  و اجتماعی ما، در یک نگاه تاریخی 
ذهنمان به سرعت به سمت و سوي هنر انقالبی و به طور خاص هنر انقالبی روسیه 

(و چین و کوبا که به شدت تحت تاثیر هنر انقالبی روسیه بود) و مکزیک و به 
ندرت به هنر اکسپرسیونیستی آلمان سوق پیدا کند.  

به زعم من پیش از اصالت بخشیدن به هنر انقالبی به عنوان هنر متعهد الزم است 
بررسی کنیم که چه تعداد از این آثار پیش از به ثمر رسیدن انقالب تولید شده اند 

و چه حجم از آنان پس از انقالب؟ 

پرسشی که پاسخ به آن می تواند موید این واقعیت باشد که با علم بر آنکه شرایط 
انقالبی گاهی تا سال ها پس از وقوع انقالب پا برجاست (نمونه ي رشد هنرها در 

زمان بولشویزم) اما هنر درست تا آن زمانی انقالبی است که انقالب به ثمر 



می رسد و پس از آن به شدت قابلیت تبدیل شدن به عامل تبلیغاتی و 
پروپوگانداي همسو با قدرت را داراست! 

 پرداختن به این مساله که خود نیازمند مطلبی مجزا و بحثی مستقل است می تواند 
به مطرح کردن فرضیه اي بیانجامد:  

هنر همواره وابسته به قدرت بوده است!   



این گزاره که در ابتدا ممکن است ناقض بحث حال حاضر باشد بدان معناست که اگر 
قدرتی، چه مردمی و چه حزبی در مقابل قدرت حاکم قد علم نکند هنري نیز ضد 

آن قدرت حاکم بوجود نخواهد آمد!  
دقیق تر آنکه قدرت و نفوذ کمونیسم و سوسیالیسم است که به هنر انقالبی روسی 

اعتبار می بخشد و یا ساده تر آنکه این “شرایط انقالبی” است که هنر را انقالبی 
می کند!   

به دیگر بیان؛ هنر به اصطالح سیاسی، پیش از وقوع انقالب خود را در خدمت 
قدرتی بالقوه می گذارد و پس از آن نیز عامل دست قدرتی نو می گردد. 

و در واقع اعتبار بخشیدن به هنر انقالبی روسیه بعد از انقالب، تطهیر هنرِ 
وابسته است! 

این مقوله در هنر انقالبی مکزیک و هنر اکسپرسیونیستی آلمان تفاووت هایی 
دارد؛ 



 هنر انقالبی مکزیک از سنتی مردمی و شناخته شده سر بر می آورد و مضامین آن 
نیز در انقالبی ترین شرایط خود، اجتماعی است و از جامعه فاصله نمی گیرد و از 

آنجا که این انقالب هیچگاه به سرانجام و ثبات سیاسی نرسید، در آن رد پایی از 
مجسمه ها و نقاشی هاي غول پیکر رهبران سیاسی و حکام جدید نیست. 

از دیگر سو قصد دارم تا هنر اکسپرسیونیستی آلمان را که هویت خود را از 
مخالفت با جنگ می گیرد در کنار آنچه به عنوان هنر ضد جنگ می شناسیم قرار 

دهم.  



هنري که در قرون مختلف و در مواجهه با نیرویی مخرب که بر جامعه اش سایه 
 افکنده، قد علم می کند. در این حوزه کارهاي ارزشمندي با مایه هاي عمیق هنري 
از ریالیسم گویا و دومیه تا اکسپرسیونیسم کته کلویتس و بارالخ و دیگران تولید 

گشته است. 

حال میل دارم بر اساس خوانش شخصی خود از تاریخ هنر تا نیمه ي اول قرن 
بیستم، عنوان کنم به زعم من متعهد ترین آثار تاریخ هنر عموما توسط غیر 

سیاسی ترین هنرمندان تولید شده و هم اینان بوده اند که با توجه به واقعیتهاي 
اجتماعی، خالق خصوصیات بصري اي شدند که ماحصل آن بعدها مورد استفاده ي 

گروه هاي سیاسی در تولیدات تبلیغاتی شان قرار گرفت!  
بدیهی است این داعیه صرفا بر اساس شواهدي است تاریخی و به هیچ عنوان 

قصد تطهیر نگاه باب روز هنرمندان که: “ ما سیاسی نیستیم” را ندارد.  
بلکه بر عکس در این خوانش، اصالت با نگاه دقیق، موشکافانه و انتقادي هنرمند 
بر اجتماع خویش است نگاهی که می تواند بعدها مورد استفاده ي سیاسیون قرار 

بگیرد، به دیگر سخن این نگاه صحه گذراي بر قسم دیگري از هنر است تحت 



عنوان هنر “واقع گراي اجتماعی” که رئالیسم سوسیالیستی و اکسپرسیونیسم و ... 
از نوادگان آن بودند !  

هنري که در روسیه با رپین و گروه هنرمندان سیار آغاز می گردد و در فرانسه با 
کوربه و در آلمان با تاثیرات گویا  و دیگران.  

  
این مقدمه ي طوالنی و به زعم نگارنده حایز اهمیت راه به پرسشی اساسی می برد: 

نقش هنر، وظیفه ي هنرمند و خصوصیات اثر هنري در شرایط امروز ایران، 
خصوصا پس از وقایع دي ماه چیست؟ 

بی تردید با اندکی کنجکاوي و دقت در خواهیم یافت که در اتفاقات سال هشتاد و 
هشت در ایران، خیل  عظیمی از هنرمندان و نویسندگان هر یک به سهم خویش به 

واسطه ي همسو بودن جنبش، با منافع و مواضع طبقه ي متوسط و طرفداران وضع 
موجود و قایل به بهبود اوضاع با اندك تغییرات روبنایی، دست به تولید اثري 



زدند، خواه در حمایت از جنبش موسوم به سبز، خواه در نکوهش سرکوبهاي 
حکومت. از موسیقی گرفته تا پوستر و کلیپ و فیلم، از اساتید پیشکسوت گرفته تا 

هنرجویان نوآموخته. 
این در حالی است که همانان پس از دي ماه نود و شش نه تنها زبان در قفا 

گرفتند که انگ سیاه نمایی و جنگ طلبی بر حامیان فرودستان و کارگران زدند. 
براي دي ماه سرود و مرثیه و پهلوان نامه و یادبودي ساخته نشد. به این ترتیب 
یکی از مهم ترین خیزش هاي پس از انقالب در سکوتی آگاهانه از طرف جامعه و 

دولت سر برآورد و زیست. 
حال که پاي فرض محال و بعید به این بحث باز شده است، هنرمندانی را متصور 

شوید که می خواسته اند از خاستگاه اجتماعی خود فاصله گرفته و براي اقشار به پا 
خواسته اثري تولید کنند...  

زبان چیست؟! موضوع چه خواهد بود؟ راه رساندن پیام با آنان چه خواهد بود؟  
ارتباط بصري با کسانی که تا پیش از این نه در نمایشگاههاي پر طمطراق آن 

هنرمندان حضور داشته اند و نه صفحات فیسبوکی و اینستاگرامی ایشان را دنبال 
کرده اند دشوار است و این در حالی است که حتی خوراك تصویري رسیده از این 

جنبش نیز به چشم هنرمند ناکارآمد و فاقد ارزش بصري می آید که تصاویر و 
فیلمهاي دي ماه به دلیل ساده ي عدم حضور عکاسان و باال نبودن کیفیت 

دوربین هاي تلفن هاي همراه این مردمان، بد و نا واضح بود،تصاویر کشته و 
دستگیر شدگان به دلیل عدم حضور آنها و اعضاي خانواده شان در شبکه هاي 

اجتماعی به قدر کفایت پخش و دیده نشد و چه بسیار کسانی که حتی نامشان نیز 
فاش نشد.  

هولناك تر از این آنکه هنرمند نمی داند چه چیز را موضوع کار خود قرار دهد! 
نارضایتی عمومی، گستره ي وسیع شعارها، خیزش ناگهانی شهر ستان ها و شهر هاي 
کوچک که هنرمند در مقابل آن بی اطالع و فاقد خالقیت است و احزاب و قدرت 

جایگزینی نیز وجود ندارد تا دستاویز فکري اي تولید کند براي این اندك 
هنرمندان مفروض و حلقه ي واسطی باشد براي رساندن آثار هنري مفروض به 

توده ي مردم در خیابان. 
که آن توده را با محصوالت و زیبایی شناسی سانتیمانتال بازار هنر در دهه هاي 

اخیر کاري نیست. 



 از دیگر سو  هنر بومی و سنتی اي نیز در میان نیست تا در راستاي دستیابی به 
زبانی مشترك به کمک هنرمند بشتابد... 

القصه آنکه این جنبش در سکوت هنري محض زیست و به جز انگشت شمار کلیپ 
و ویدیو هاي عجوالنه که ایمان دارم حتی به دست به اصطالح “اهل اش” نرسید، 

چیزي ساخته نشد... 
حتی در بخش شعار نویسی با مایه هاي هنري کم نیز اتفاق چشمگیري نیافتاد که 
این خیزش آنچنان ناگزیر و از سر ناچاري بود که شعارها نیز به قواره ي تلخی 

دهان گرسنگان، خشک و زبر و صریح و دندان نزده بود... 
در این میان تنها تلخی طنز تکان دهنده ي این شعار نویسی روي یکی از 

دیوارهاي شهر بود که به زعم من داراي مایه هاي ادبی/هنري منحصر به ذاتی 
بود که خیابان را در مقام شاهد بر سرگذشت مردمان برگزیده بود: 

سینا قنبري را زنده کنید! 



همزمان با اتفاقات دي ماه در شهرستانها و با اندك فاصله ي زمانی و جغرافیایی، 
در شهرهاي بزرگ  پدیده ي از سر گیري مبارزه براي حجاب اجباري مطرح شد و با 

مقوله ي موسوم به “دختران انقالب” به نوعی پاي طبقه ي متوسط و به تبع آن 
هنرمندان آن طبقه به عرصه باز شد و حجاب اجباري و اعتراض به آن از آغاز 

انقالب تا به امروز ، موضوع تولید آثاري شد که نه تنها در شبکه هاي اجتماعی که 
اینبار با نمودي بیشتر و حقیقی تر در سطح اجتماع گسترش یافت.  

در اینجا گویی ارتباطی جان گرفت بین زمان حال و بدیل چهل ساله ي آن.  
آثاري برگرفته از تصاویر روز و تصاویري چهل ساله، فریادهایی از امروز با 

همراهی موسیقی هایی چهل ساله. اینبار نه سرود هاي آفتاب کاران جنگل بود که 



مصادره ي تبلیغاتی شده بود و نه روایت هاي یک طرفه ي مطرود از انقالب. اینبار 
سازشی دو طرفه  بود بین دو نسل با ساختاري طبیعی و خود  به خودي...   

آثار بر آمده از دل این حرکت، دلنشین، ساده و طناز بود. 
سرودهایی که توسط زنان در متروها خوانده می شد، تصاویر دخترانی که بر 

پست هاي برق نمادهاي ارتجاع را بر سر چوب کرده بودند و طنازي هایی که حول 
تمهیدات عجوالنه ي رژیم در مواجهه با سکوهاي اعتراض شکل گرفت... 

این همه را شاید بتوان به دلیل تفاوت جنس حرکات اعتراضی دانست که حال خود 
خصوصیات پرفورماتیو و مایه هاي هنري داشت. 



از پس این شور و همدلی خوشایند، اعتراضات و اعتصابات کارگري شاید بتوان 
گفت براي نخستین بار پس از چند دهه مورد توجه عام واقع گردید و محوریت 

اعتراض و تولید آثار هنري شد. 

اعتراضات کارگري هپکو و آذر آب  و ... که آنها نیز به ذات فرسنگها با 
نمونه هاي مشابه خود در گذشته تفاوت ماهوي داشت، بار دیگر عنصر پرفورماتیو  
و بویژه طنز در نوع اعتراضات خودنمایی می کرد حرکت هایی مانند پهن کردن 
سفره هاي خالی و گذاردن  برگ درختان بر آنها در اعتراض به گرسنگی و  حقوق 

معوقه.  

شعارهایی از قبیل مرگ بر کارگر درود بر ستمگر و... 

اینجا کارگران هستند که باز هم شاید براي نخستین بار به هنرمندان سمت و  سوي 
جنبش را معرفی کرده و  آنها را هدایت می کنند. گرچه  با وجود این وضوح پیام  ما 

شاهد تولید آثار چشمگیري در این  حوزه نیستیم و به نسبت موضوع دختران 



انقالب مشارکت هنرمندان بسیار ناچیز است.شاید بتوان توجیه این اختالف 
مشارکت را بر دوش پرداختن به بحث آزادي و همپوشانی آن با مطالبات طبقه ي 

متوسط در جنبش دختران انقالب انداخت. 

مباحث کارگري اما پس از اعتراضات هفت تپه وارد دوران جدیدي گشت و این را 
شاید بیش از نوع اعتراضات هفت تپه بتوان به وضعیت تاریخی شکل گیري آن 

پیوند زد، که ما در این اعتراضات نه از شکلهاي پرفورماتیو اعتراض نشانی 
می بینیم و نه عواملی همچون طنز به شعارها رنگ و بویی نو داده است.  

اینجا در عوض کارگران و حامیان جنبش کارگري به چهره تبدیل می شوند!  
 

که خود آبشخور تصویري اي ایجاد می کند براي هنرمند از براي تولید اثر 
هنري، چهره هایی همچون اسماعیل بخشی، علی نجاتی از یک سو و سپیده قلیان 

  و... از سوي دیگر. 
اینبار باز براي نخستین  بار، دستکم  پس از قیام57  هنرمند دست به چهره نگاري 

از کارگران می زند. که این امر در نوع خود کم نظیر است.  



 
تمام این موارد که هرکدام می توانند موضوع بحثی جدا قرار گیرند به سوالی باز 

می گردند که پیشترك در مورد دسترسی به مخاطب پرسیدیم. 
از میان آثاري از این دست که به آنها برخورده ام و فرصت بررسی آنها را 

داشتم. بیشترین مشارکت مخاطب با اثر هنري در فضاي مجازي در آثاري در 
مورد کشته شدن فعاالن سیاسی بوده است. که خود موید مقوله اي قابل تامل است 

و آن اینکه اینجا هنرمند در غیاب رسانه ي آزاد است که دست به تولید اثر هنري 
می زند!  

و آثاري که با همراهی داغ شدن موضوعی در  جامعه خبري رخ دهد، بواسطه ي 
همان الگوریتم هاي شبکه هاي اجتماعی از بیشترین اقبال براي دیده شدن 

برخوردار می گردد.  
که پنداري این هنر وظیفه اي تکمیلی براي امر خبر بر عهده دارد و حتی لزوما به 
بیشتر دیده شدن خبر نیز کمکی نمی کند که خود معلول آن است و در نهایت از 

دیگر سو خصوصیات اثري متعهد نیز برخوردار نیست... 
در آخر میل دارم به مطرح کردن ایده اي آرمانی بپردازم تحت عنوان “هنرمند 

پیشرو”. 
هنرمندي که نه تنها آثار او آینه ي مسایل و مطالبات کارگران و زحمتکشان با 

دیدي اجتماعی/انتقادي است که در جاهایی بتواند به یاري گروه هاي سیاسی و  
آگاه از شرایط سیاسی و اقتصادي به برجسته کردن نقاط قوت و ترمیم ضعفهاي 

جنبش ها بپردازد. 



این مهم صورت نخواهد گرفت مگر با تالش براي ارتباط با توده ي مداخله گر در 
اجتماع از یک سو و نیروهاي چپ و پیشرو از سوي دیگر. 

هنري که بتواند از دل اجتماع و  سالیق زیباشناسی آن عوامل بصري را استخراج 
کند و آنها را دست مایه ي تولید آثاري سازد که حامل پیام هاي پیشرو و مترقی 

بوده و بتواند در شرایط مختلف رکود و یا اوج جنبش ها، مداخله گري داشته و 
وظیفه ي اجتماعی و سیاسی خود را با حفظ خصوصیات فردي هنرمند انجام دهد. 

 فوریه ي 2018ـ لندن

—————————— 
•  .*بنکسی هنرمند خیابانی بریتانیایی 


