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  قدمهم

کند، در یکی از روزهاي ماه میاشاره » یافتهتماشاگر رهایی«رانسیر، همانگونه که در کتاب 

بود که چیزي کامال متفاوت  1830ي هاي کارگري متعلق به دههمی مشغول خواندن نوشته

هم نه فراغتی معمولی از  این چیز متفاوت، همانا، فراغت کارگران بود، آنشود.دستگیرش می

زیکی و ذهنی خودش بایست در آن نیروي فیآن ِ کارگري معمولی به معناي روزي که کارگر می

در واقع، یک گسستن به سوي نوع دیگري از «را براي کار کردن در هفته بعد بازسازي کند. 

را ). فراغتی که از نظر رانسیر، بازپیکربندي یک زمان و مکان 18: 1390 رانسیر،»(فراغت بود

کارگر د. توزیعی که بر طبق آن کرداد که توزیع کهنه امر محسوس را باطل می تشکیل می

کرد تا نیروي کار براي فردا را داشته باشد. این توزیع، بر ست شب را به خواب سپري میبای می

خود بدان پرداخت. بر مبناي نظم افالطونی،  »جمهور«مبناي حکمی بود که افالطون در کتاب 

 کارگران«بایست در جاي خود و حرفه خود بوده و بدان بپردازد. حکمی که طبق آن هر کس می

). رانسیر همین تعریف از 55 ب:1392 به نقل از رانسیر،»(حق ندارند همزمان به دو کار بپردازند

قلب «گیرد که در این صورت کارگر را به عنوان توزیع امر محسوس در نظر گرفته و نتیجه می

فرض گرفتن ). این طرح با پیش55 ب:1392 رانسیر،»(تقسیم بندي زمان است» انقالب«

پردازد. در اندیشه و دستگاه فکري او به بازاندیشی نسبت میان سیاست و استتیک می» برابري«

اي را فراهم ساخت که بر مبناي یافتن این نکته ظریف و قابل تامل از طرف رانسیر، خود مقدمه

-آن بتواند دستگاه نظري خود در تمام تحقیقاتش با توجه به بعد استتیکی تجربه سیاسی پی

  بگیرد.

معادل علم یا رشته اي نیست که به هنر بایست اشاره کرد، استتیک نزد رانسیر ، جا میدر این

 »صور پیشینی حساسیت«و امر زیبا می پردازد، بلکه این مفهوم در معناي کانتی اش، یعنی 

هاي شکل«در این معنا، استتیک امري مربوط به زمان و مکان است و در واقع د. شو میگرفته 

مان در جامعه، توزیع امر مشترك و امر خصوصی و تخصیص سهم خاص هر »نمکا«پیکربندي 

بنیادي تر از این، استتیک رژیم خاص تاریخی تفکر ). 54 ب:1392رانسیر، »(کس به اوست

درباره هنر و ایده اندیشه اي است که مطابق آن، اسباب هنر اسباب اندیشه اند. به بیان دیگر، 

رو هنر نیست، بلکه صورتبندي خاصی از این قلمرو است. رانسیر، براي قلم استتیک نام تازه اي
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ي خود که اشاره به بعد استتیکی تجربه سیاسی است، سعی بر بازپیکربندي در راستاي دغدغه

توزیع امر «شوند. در این میان تعبیر هاي زمان و مکان دارد که با عملی محقق میبنديتقسیم

  میان سیاست و استتیک است.تعبیر مشهوري از سوي او » محسوس

هاي بیرونی او به نوشتن فرضی در دستگاه فکري رانسیر، در پی درخواستبا چنین پیش

پردازد. در حین پرداختن به این کار پی به النفسه میالنفسه و استتیک فیدرباره سیاست فی

دهد و کی رخ میهاي به اصطالح سیاسی و استتیهبرد میان آنچه همزمان در حوزاي میشباهت

» پردازندبه موضوعات واحدي می هاي موازي،از راه«ها آن این بود که در هر دوي این حوزه

ي سیاست و به آن دو حوزه ). مقاله حاضر در همین راستا و با توجه66: ب1392رانسیر، (

بخش از آراء  در واقع، این متن آن گذارد.تامالت رانسیر در این باب را به بحث می شناسی زیبایی

بودگی هنر و سیاست در یکدیگر به گیرد که با مفروض گرفتن درونمیو نظریات رانسیر را پی

شناختی  و ورزي واجد بعدي ذاتاً زیباییپردازد. به تعبیر رانسیر سیاستبحث از این دو ساحت می

ود توزیع مجدد ي خشناسی واجد بعدي ذاتاً سیاسی است. دو ساحتی که هر یک به شیوهزیبایی

هاي شوند و با ایجاد اشکال مختلف ابداع و نوآوري، و در مقابل آموزهامر محسوس را موجب می

ها را از جاهاي تخصیص یافته به آنها جدا ساخته و گفتار و بیان را از تقلیل به افالطونی بدن

 سازند.هاي در نظر گرفته شده رها مینقش

به بررسی وجوه »شناسی استورزي زیباییدر کنه سیاست«که رانسیر با تاکید بر این جمله 

آن مقوالت پردازد که عملی شناسی در جایی میشناسانه سیاست و وجوه سیاسی زیباییزیبایی

به معناي  و دگرگونی در آن بوجود آورده باشد. یا تغییر کرده ورا اصالح  محسوسمربوط به امر 

اینجاست که از نظر رانسیر،  حسوس را دگرگون کند.ز امر مشیوه ادراك و دریافت ما ادقیقتر، 

. در این میان سیاست و اي سیاسی صورت پذیرفته و امر سیاسی محقق شده استمداخله

شدن منطق توزیع امر محسوس و بازتوزیع آن، اند که با برچیدههاییشناسی صحنهزیبایی

شناسی و ست در اصل زیباییاگشایند. از این روست که سیگري را میمرزهاي تجربه

  گردند.شناسی سیاست است و این دو ساحت در کنه یکدیگر فرض می زیبایی

شناسی سیاست است، ناظر به این دریافت است که توزیع امر محسوس فهم اینکه زیبایی

شناسی است، بدین معناست که شکلی سیاسی به خود دارد. از سوي دیگر اینکه سیاست زیبایی
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کنند، اي که مردم فکر میي سیاسی صرفا نوعی مداخله در محتواي قوانین نیست یا شیوهمداخله

اي با دگرگونی در امر محسوس است که به بازتوزیع آن پرداخته و شیوه درك و بلکه مداخله

بودگی این دو گشایند. در ادامه به بررسی و کنکاش در فهم از دروندریافت را به نوعی می

  پردازیم.خش میساحت در دو ب

  

  شناسی است)شناسی (سیاست در اصل زیباییورزي زیبایی. سیاست1

ي شناسانهیي زیبایبر جنبه شناسی با تاکیدسیاست و زیباییارتباط میان دو قلمرو دررانسیر

به بحث از ارتباط شناسانه و کارهاي هنري ابعاد سیاسی نهفته در الگوهاي زیباییو سیاست 

در همین » هنر متعهد«و » هنر براي هنر«هایی چون پردازد. نگرشساحت می میان این دو

و سیاست به برسی رابطه این دو راستا با مفروض گرفتن جدایی این دو ساحت یعنی هنر 

بودگی سیاست و هم، برخالف این دو نگرش با مفروض گرفتن دررانسیرردازند. پ می

باشد، به بحث از این ه هر کدام ذاتا واجد آن دیگري میشناسی در یکدیگر ،به این معنا ک زیبایی

موجب توزیع کنند این است که پردازد. به زعم او، کاري که هر کدام از این دو ساحت میدو می

گرفته که البته این مساله هر یک به نوع خود در این دو ساحت پی شوندمجدد امر محسوس می

عبارت است از پتانسیل نوآورانه براي مختل کردن شود. در واقع، سرشت مشترك این دو می

دهد در واقع چیزي که رانسیر نشان میاشکال مختلف سلطه و یا همان توزیع امر محسوس. 

بر همان  -ي تجربه یا ظهوربه مثابه سپهر جداگانه -شناختیآزادي امر زیبایی«این است که 

 پ:1393 رانسیر،( »آیدسی به اجرا در میاصل برابري استوار است که در نمایش یا تظاهرات سیا

است که او پیش کشیده است. » شناسی زیباییورزي سیاست«. این کلید درك مفهوم )22-23

یکعنوانبهاو ياندیشهدرمحوريمفهومیکورانسیرسیاستمتمایزهايمشخصهازیکی

,Davis(د دارشناسانهزیباییبعدیکسیاستکهاستایدهاینکل، در تز اول رانسیر، . )90 :2010

  کند:، سیاست را اینگونه تعریف می گانهدهاز تزهاي 

ي اعمال قدرت نیست. سیاست را باید بر حسب خودش تعریف کرد، به منزله شیوه سیاست

یابد و مرتبط با نوع خاصی از مشخصی از کنش که توسط نوع خاصی از سوژه تحقق می

  . )17 ب:1392رانسیر، (عقالنیت است
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شی به بخشکل باشد، اعمال قدرت یا جنگ براي قدرتآنکه سیاست، پیش از در این شکل،

بندي عرصه خاصی پیکربندي فضایی مخصوص و چهارچوب« نوعی فضاي ویژه از تجربه است؛

هایی که همگانی و مربوط به عزم مشترك فرض شده اند؛ سوژه هاي به رسمیت از تجربه و ابژه

» اندهایی در موردشاني که قادر به تعیین آن ابژه ها و پیش کشیدن بحثشناخته شده ا

   .)43 الف:1393 (رانسیر،

که از جمله » پلیس«، در ادامه، براي تبیین مفهوم سیاست در اندیشه خود به مفهوم رانسیر

 پلیس البته به مفهومی فراتر از تعبیري کند.باشد رجوع میمهمترین مباحث مورد نظر او می

بر متکی به نظم گیرد. به تعبیر رانسیر پلیس به صورت متداول مورد استفاده قرار میاست که 

سیستم توزیع و مشروعیت «به نوعی  و هدیآراء عمومی موجود مشروعیت تام و تمام بخش

هایی که گیرد. رویهها را در نظر میاي از رویهمجموعه ) است که54 ب:1394 (رانسیر،» بخشی

ها، و ها و نقشیابی قدرت، توزیع جایگاهاجماع و رضایت عمومی پیرامون سازمان«آن  به واسطه

  ).54 ب:1394 رانسیر، »(آیدنظام مشروعیت بخشی به این توزیع به دست می

د. در واقع نتولید کنسازي و بازکوشند، همواره سلطه را طبیعیهاي پلیسی میپلیس و فرایند

زندگان ذات آن شیوه معینی از تقسیم امر نه حتی نظارت بر  ذات پلیس نه سرکوب است و«

کند برخی . نظم پلیس همان چیزي است که مقدر می)36 ب:1392 (رانسیر،» محسوس است

هاي متابعت قرار گیرند. هاي سلطه و برخی دیگر در جایگاههاي خاص در جایگاهافراد یا گروه

ها و گمارد، و نیز در مکانخصوصی یا عمومی می به انواع خاصی از زندگی، اعم از« آنها را 

صی از دیدن و گفتن گرفتار هاي خاخاص، یعنی در شیوه »هاییبدن«هایی خاص، در زمان

  ).18-19 الف:1392 (رانسیر،» کند می

این منطق «کند. ها را تبیین میسهمی افراد و گروهدر واقع، به شکلی ضمنی سهم یا بی

ناپذیر و نیز توزیع کالم و سرو پذیر و امر رویتاي از توزیع امر رویتنحوه ، که در واقع»طبیعی«

کند و این همان نظم پلیس سنجاق می» هامختص به آن«هاي ها را به جایگاهصدا است، بدن

پلیس بخشی از امر محسوس است که اصل و اساس آن غیاب و فقدان یک امر همان) »(است.

دنبال قرار دادن هر چیزي در مکان خاص و مناسب خود به تهی یا مکمل است. نظم پلیس

گیرد. تخصیص توزیعی است که نظم عرضه  است؛ این امر از راه تخصیص و توجیه صورت می
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کند  خواهی است که توزیع خاص را برقرار می کند و توجیه در شکل معاصر خود، برابري می

)May, 2008: 48(. واره هاست که چگونگی آن نظم تن« بدین ترتیب، پلیس، در وهله نخست

هاي سخن گفتن را تبیین هاي انجام دادن کار و روشهاي بودن، روشتخصیص یافتن روش

اي خاص اختصاص ها نامی مناسب با جایگاه و وظیفهوارهکند و مراقب است تا به آن تنمی

).56 ب:1394 (رانسیر،» یابد

، از نظم پلیس گسسته و انواع جدیدي از بیان با برساختن سوژهاي جدید، سیاست در مقابل

هاي جدید درك امر محسوس، شیوه«سازد؛ کار سیاست برساختن این موارد است:میجمعی را بر

قابل هاي جدید میان امور قابل دیدن و غیر قابل دیدن، و میان امور قابل شنیدن و غیرپیکربندي

هاي بدنی جدید. سیاست از الصه ظرفیتو خ -هاي جدید توزیع مکان و زمانشنیدن، نحوه

زند و شوند را از نو چارچوب میطریق برسازي موارد فوق اموري که مفروض و بدیهی تلقی می

اي واره). در واقع عمل سیاسی هر آن چیزي است که تن20 ب:1394 رانسیر،» (کندتعریف می

دهد. نوشت آن جایگاه را تغییر میکند، یا سرجا میرا از جایگاهی که بدان تخصیص یافته جابه

سازد سازد؛ گفتمانی را در جایی قابل شنیدن میآن چیز را که قرار نیست مرئی باشد مرئی می

شد، در قامت یک صدا محسوب میوصدا بود؛ و آنچه را زمانی تنها سروکه پیشتر تنها مکان سر

قیقا در تقابل با نظر افالطون است و این د). 57 ب:1394 رانسیر،سازد (گفتمان قابل فهم می

د که آن عده که قرار است در قلمرو اندرونی و شو میسیاست وقتی آغاز «وقتی به ما می گوید: 

به نقل از »(منع شوند.» هر چیز دیگر«نامرئی شغلی و بازتولیدي خویش بمانند و از پرداختن به 

ست در بای میکه در آن هر کس  چهارچوب بندي از زمان و مکانهمان ) 57 ب:1394 رانسیر،

  جاي خودش باشد.

رانسیر در تقابل با این شکل افالطونی با از میان بردن توزیع امر محسوس درصدد برقراري 

امر سیاسی تنها به واسطه اصل برابري روي « عطف به رانسیر،آید. برابري میان سوژه ها بر می

نکه سیاست روي دهد، باید نقطه برخوردي ). براي آ61 ب:1394 رانسیر،به نقل از » (دهدمی

). به 62 ب:1394 رانسیر،به نقل از ( خواه وجود داشته باشدمیان منطق پلیسی و منطق برابري

و با هم برابراند که آنها، همه، ر برابري، برابري همه با همه است. همگان از این زعم رانسیر،

  ند. اقادر به دیدن، گفتن و فکرکردن
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قدرتی که در فضاي  .انددسیاسی می »گفتار«بدلیل داشتن قدرت  بشري را ارسطو، موجود

عوض، حیوانات فقط برخوردار از صدا  ند. اما درکدالتی را دخیل میعامر مشترك، عدالت و بی

(رانسیر،  »رود.براي نمایان ساختن یا نشان دادن احساسات درد یا لذت به کار می«که  هستند

تمامی مسائل و مشکالت سیاست با این  لی است که از نظر رانسیر،این در حا )45ب:  1394

طر خا بدین هم ي دیگر متمایزاند، آناقدرت گفتار از عدهي داراي واقعیت سروکار دارد که عده

که براي گروه دوم، برخوداري از گفتار، به برخورداري از صدا تقلیل یافته است و این مصداق بارز 

عاقل [ناطق] تقابل ساده میان حیوان «به زعم او،  ي همه با همه است.ارشدن اصل برابردخدشه

). بلکه 46 ب:1394 (رانسیر،» ناطق] مفروضات بنیانی سیاست نیستو حیوان آوامند [غیر

نهد. در قلب سیاست، خطایی اي است که سیاست را پی میهاي مناقشهیکی از پایه«برعکس، 

ین بر رابطه میان ظرفیت موجودات سخنگو اما فاقد صالحیت اي بنیاددوگانه نهفته است؛ مناقشه

  ).46 ب:1394 رانسیر،»(و ظرفیت سیاسی

نامند، به هر نام و نشانی که خود را مردم میبراي افالطون، انبوه موجودات سخنگوي بی

» مردم«زند. اما متقابال، ها[ي سیاسی] در اجتماع آسیب میوارهمند تنشکلی از توزیع سامان

یک نام و یک شکل معناپردازي براي آن خطاي به یادنیاوردنی و دیرپایی است که از خالل آن، 

نظم اجتماعی با محکومیت اکثریت موجودات سخنگو به شبی از سکوت، یا به آواهایی حیوانی 

 این مردم، ).46 ب:1394 آید (رانسیر،شود که صرفا به کار ابراز درد و لذت مینمادپردازي می

ها  آن: «بندي نسبت به دیگران نابرابر هستند افرادي است که در یک سازوکار طبقه شامل

ها، کارگران و... باشند. مردم  تبارهاي مقیم آمریکا، دانشجویان، تبتی  توانند زنان، آفریقایی می

توانند داشته باشند،  هاي عمومی نمی هایی هستند که هیچ ادعایی براي مشارکت در بحث آن

 »نامشهود و غیرمهم هستند -هایی از آن نظم یا جنبه -انداز نظم پلیس که در چشم هایی آن

)May, 2008: 50( ،و امکان بروز با فراهم کردن برابري. در برابر چنین نظمی، عطف به رانسیر 

شدند به محقق شدن ارزش تلقی میشده و کمهایی که همیشه سرکوب صهرع اینها در ظهور

  انجامد.ل با منطق پلیس میامر سیاسی در تقاب

آنان، که « فتد کهاي اتفاق میالحظه همیندقیقا  در همین لحظه یعنی سیاست،در واقع، 

وقتی ندارند، زمان الزم را براي نشان دادن خود به مثابه ساکنان فضایی مشترك » هیچ«
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از کارشان  یرغ ادن چیزي بهم دکسانی که وقتی براي انجا .)44الف:1393 ،(رانسیر »بگذارند

اند و یا کسانی که به عنوان افراد درجه دو به کسانی که از نظم سیاسی کنار گذاشته شده ندارند،

تا از این طریق،  رده و قد علم کنندبتوانند آن زمان نداشته را از آن خود ک آیند،حساب می

از جانب و نندگان در نوعی جهان همگانی و مشترك آشکار سازند کخودشان را درمقام شرکت

شان واقعا ساطع کننده گفتار است، هایدهان«نشان دهند که  بایستآنها می خود سخن بگویند.

گفتاري که قادر به اظهار نظر درباره امر مشترك است و نمی تواند به صداهاي اعالن کننده درد 

توزیع «تقلیل یابد. این توزیع و بازتوزیع جایگاه ها و هویت ها، این تملک و باز تملک است که 

سیاست فرایندي از «در چنین نظمی، طبعا  .)44 الف:1393(رانسیر، » می خوانم» امر محسوس

زدایی است. سیاست فرایندي از کنارگذاشتن هویتی است که به یک  بندي و طبقه حذف طبقه

شود. جایگزین کردن یک هویت با هویتی دیگر به معناي ایجاد یک نظم پلیس  فرد داده می

  کند:عریف میرا اینگونه تسیاست با این تفاسیر، رانسیر  .)May, 2008: 50(»دیگر است

پیکربندي مجدد توزیع امر محسوس که امر مشترك یک اجتماع را براي معرفی اش به 

سوژه ها و ابژه هاي تازه، براي دیدنی کردن آنچه دیدنی نبوده و شنیدنی کردن [صداي] آن 

(رانسیر،  »دکن میگویندگانی که صرفا مانند حیواناتی پر سر و صدا درك می شده اند، تعریف 

  .)44 الف:1393

سوژه تظاهري جمعی که با «ا در میان است که عبارت است از در اینجا تعریفی از یک م 

-25 الف:1392 (رانسیر،» دشو میپیدایش آن در نحوه توزیع سهم هاي اجتماعی گسست ایجاد 

و منظورم از این کسان نه «کسانی می داند که سهمی ندارند همین و رانسیر آن را سهم  )24

یکبهشدنتبدیلبرايمعناایندر .)24-25 الف:1392 رانسیر،»(ن بلکه ناشناسان استمفلوکا

نهاآدرکهاستهاییهوشیپیکربنديباز فرایندسیاستو شددیدهوشنیدهبایدسیاسی،يسوژه

 سیاست بیش از هر چیز بهاست که در اینجا . )Davis, 2010, 91( ندشو میشنیدهو دیدههاژهسو

اي که جایگاهی در  هم به دست گروه یا طبقه معناي برهم زننده ي نظم مستقر اجتماعی، آن

  .این نظم ندارند
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  شناسی همان سیاست است)ییزیبا( ورزيسیاست شناسیزیبایی. 2

رابطه میان اثر هنري و زندگی  پرسش از محتواي اثر هنري خود دلیل روشنی بر وجود

هنر و هر آنچه که از زندگی درك و دریافت شده است. این خود بستر اي میان باشد. رابطه می

با حواس در تماس سازد. در جایی که هر دو ي سیاست و هنر فراهم میمشترکی را میان حوزه

ي افراد در رابطه با امر دیدنی، امر گفتنی و امر فکر کردنی مشترك هستند. در واقع دو حوزه

کردنی برساخته مر گفتنی و امر فکراندي یکسان با امر دیدنی، شناسی در پیوسیاست و زیبایی

اي هستند که در آن اند. هر دو به طور یکسان در کار شکل بخشی به فضاي همگانیشده

نام » سیاست«شود و مسائلی دیده میشود که نامیده می» هنر«شوند که هایی ظاهر میکنش

  گیرد. می

سعی  ،»سیاست به عنوان یک سازوکار استتیکی«دن رانسیر در تالشی که براي نشان دا

اینکه هنر عبارت است از «بندي کند: صورترا ایده اصلی خود در ارتباط با هنر اینگونه دارد 

 (رانسیر،» ساختن فضاها و روابطی براي پیکر بندي مجدد مادي و نمادین قلمرو امر مشترك

دیدي از حس مشترك که خاصیت برسازي شکل ج«این شکل از هنر به  .)41 :الف1393

 کندکمک می» هاپذیريها و انجامپذیريدارد، افق جدیدي از رویت پذیري ها، گزاره» جدلی«

بدین معنا سیاست به جاي بکارگیري قدرت و کسب آن به بازسازي  .)41: الف1392 (رانسیر،

تا با برهم زدن ترتیب و ي ناسازگار و شکلی خاص از تجربه نیل می یابد که نهاییک جهان ویژه

ي بازپیکربندي به عنوان نقطه آغاز رهایی د منجر به فرآیند زیباشناسانهوآرایش و نظم موج

  د. شو می

که به وضعیت بپردازد و احساساتی ها پیاموظیفه ندارد تا به انتقال  هنربه زعم رانسیر، 

هایی از یست که شکلهاي هنري این نکار رویه« پردازند.میل سیاسی ئاجتماعی و مسا

کار همچنین، .)41 :الف1392 (رانسیر،»است فراهم کنندیهایی شورشی براي سهوشیاري یا تکانه

به به روشی  کنشی که ، یعنیها این هم نیست که به یک نوع کنش سیاسی بدل شونداین رویه

ي که از این اطر فاصلهخابه هنردرواقع،  بپردازد.ساختارهاي اجتماعی و تعارضات  بازنمایی

هاي هنري این است که کمک کنند به برسازي کار رویه« .گیرد سیاسی استمیکارکردها 

ها این است که کمک کنند به دارد. کار آن» جدلی«شکل جدیدي از حس مشترك که خاصیت 
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 :الف1392 (رانسیر، »هاها، و انجام پذیريپذیريها، گزارهپذیريبرسازي افق جدیدي از رویت

ي را اویژهزمان  -حسی فضاطر سیاسی است که دستگاه خاهنر بدین. به معناي دقیقتر، )41

بنابراین« کند.بخشد که در آن قدرت گفتار یا مختصات ادراك را بازتعریف میمیشکل 

صداوگفتاروامور مرئی و نامرئی ها،زمانوهامکان تحدیديمنزلهبهتوانمیراشناسی زیبایی

 نماید.یمتعیینتجربهازشکلیعنوانبهراسیاستو مکان، زمانهم صورتبهکهدانست

کاروسرمحسوس،امرموادتوزیعوایجادباکهمعنیبداناست؛اخالقیوسیاسیشناسی،زیبایی

وشوندمیتعیینهنريآثارباامکاناتیچه کهکندتشریحراموضوعاینداردنظردررانسیر .دارد

امکانفضايگذاريقانونوایجادباشناسیزیباییوي،يشهاندی در. دهدمیرخچگونهتعییننای

:Folkmann, 2013(» دشومیبرانگیختههنريهايرسانهباکه داردسروکار 55(.  

و در  هنر تا آنجایی وجود دارد که نوعی نظـام ویـژ شناسـایی درکـار باشـد     به زعم رانسیر، 

پـردازد  نامیم به شناسایی سه رژیم در درون سنت غربی مییزي را هنر میخصوص اینکه چه چ

  که عبارتند از:

  
  ر . رژیم اخالقی تصاویالف

هنر به معناي دقیق کلمـه  «هاي افالطون صورتبندي شده، در این رژیم، که بر مبناي آموزه

). 24ب:  1393ر، (رانسـی » شـود گیرد و ذیل مسئله تصاویر گنجانده مـی مورد شناسایی قرار نمی

ایـن  «افالطون توزیعی سخت و شدید از تصاویر را در رابطه با مبانی اخالقی جامعه ارائـه داد.  

که به چه شان (اینشان (الگو) و غایت یا پایانتوزیع را با ترتیب دادن تصاویر مطابق با خاستگاه

). براي افالطـون هنـر   73 ف:ال 1388(رانسیر، »گذارند) انجام دادآیند و چه تاثیري میکاري می

هاي انجام دادن و ساختن در همسـویی بـا اخالقیـات،    وجود نداشت بلکه هنرها، به معناي شیوه

در یکسـو هنرهـاي راسـتین و    «دین و عرف، تعلیم و تربیت و آموزش شهروندان وجود داشت. 

اند، هاي دقیقغایت هایی از دانش مبتنی بر تقلید از الگویی دارايحقیقی وجود دارند، یعنی شکل

 رانسیر،»(هاي هنري وجود دارند که کارشان تقلید از ظواهر محض استو در سوي دیگر وانموده

وضع وجودي تصاویر به چه «). در این رژیم، مسئله عبارت از دانستن این است که 24 ب:1393

این مساله مـانع از  سازد. ترتیب اتوس [یا خلقیات]، وضع وجودي افراد و اجتماعات، را متاثر می
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  ).25 ب:1393 (رانسیر،» خودش را به معناي دقیق کلمه فردي کند» هنر«شود که آن می

  
   ي هنر. رژیم بازنمایانهب

شده است با رها که در قالب نقد ارسطو بر افالطون ایجاد  رژیم بازنمایانه هنر یا رژیم شعري

، آنها را تا جایی کـه  ژیم اخالقی تصاویراخالقی، مذهبی و اجتماعی رکردن هنرها از معیارهاي 

ي هنر، کار در رژیم بازنمایانه« کند.میهاي تولید تفکیک ها و شیوهاز سایر تکنیکتقلید هستند 

 و ژانرها مراتب سلسله قبیل از اصولی -به جاي بازتولید صرف واقعیت، تابع اصول خاصی است

در منطـق   ).73 الـف: 1388 (رانسـیر، » کنـد هاي این هر را تعیـین مـی  فرم که -اصلی يسوژه

هاي سیاسی و اجتمـاعی  مراتب سرتاسري پیشهي قیاس کلی با یک سلسلهبه رابطه«بازنمایی 

ها یا روایت بر فـراز توصـیف، سلسـله    ي کنش بر فراز شخصیتشود. برتري بازنمایانهداخل می

ي شگرف هنر خطابه ،و گفتـار در  شان و برتري اصلیمراتب ژانرها بر طبق مرتبه و بزرگی سوژه

مراتبی از اجتماع شکل ي این ارکان به یک قیاس توأم با دیدي کامال سلسلهفعلیت خود، همه

  ).76 الف:1388 رانسیر،دهند(می

  
  . رژیم زیباشناختی هنرهاپ

ي هنـر بـود را از   ي رژیم بازنمایانهکه خصیصه مراتب توزیع امر محسوسسلسله این رژیم،

هاي اصلی، استقالل سـبک در رابطـه بـا    میان سوژه برابري«درصدد برقراري رد و دارمیمیان ب

). رانسیر خود در 73 الف:1388 (رانسیر،» ماندگاري معناي چیزها در خودشان برآمدمحتوا و درون

  گوید:این رابطه می

ی من این رژیم را استتیکی می نامم چون [ایـن جـا] دیگـر شناسـایی هنـر از طریـق نـوع       

جداسازي در درون شیوه هاي انجام دادن و ساختن رخ نمی دهد، بلکه بر پایه تشخیص وضـع  

د که خاص تولیدات هنري است. منظور از کلمه استتیک نوعی گیر میوجودي محسوسی صورت 

نظریه درباره قریحه، ذوق، و لذت براي دوستداران هنر نیست. منظور از این کلمـه دقیقـا وضـع    

هاي هنـر. در   گیرد، وضع وجودي ابژه مین چیزي است که در حیطه هنر قرار وجودي خاص هر آ

ند کـه بـه رژیـم خاصـی از امـر      شو میهاي هنري به این اعتبار شناسایی  رژیم استتیکی، پدیده

محسوس متعلق اند که از پیوندهاي معمول خودش خالصی یافته و قدرتی ناهنگن یا نامتجانس 
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شی از شکلی از اندیشه که با خودش نسبتی خارجی برقرار کـرده  در آن جاي گیر شده، قدرت نا

 گشـته،  تبـدیل  دانـش -است: تولیدي که همسان است با چیزي که تولید نشده، دانشـی بـه نـا   

  ).28 ب:1393 دي، و غیره (رانسیر،ارا غیر امر از ناشی اراده است، همسان پاتوس با که لوگوسی

ن و مفـرد تعریـف   که هنر را دقیقا به معنـاي تکـی  شناختی هنرها، رژیمی است رژیم زیبایی

سـازد.  ها و ژانرها رها مید و آن را از هر قاعده خاص و سلسله مراتبی از هنرها و موضوعکن می

در رژیم جدید، یعنی رژیم استتیکی هنرها که در قـرن نـوزدهم شـکل گرفـت،     «به زعم رانسیر 

اي یک دوبله یا ترجمه هم نیست. شیوه تصویر دیگر بیان مدون یک اندیشه یا احساس نیست.

آید تا در قلب اشیاء اند. به عبارتی، تصویر میگویند و خاموشاست که در آن خود اشیا سخن می

شناختی بر ). در واقع، رژیم زیبایی23 الف:1394ها جاي گیرد (رانسیر، به مثابه گفتار خاموش آن

ـوط بـه تفکیـک ایـن     تکینگی مطلق هنر تاکید گذاشته و در عین حال  هرگونه معیار علمی مرب

-گذارد و هم بین شـکل برد. این رژیم همزمان هم خودآیینی هنر را بنا میتکینگی را از بین می

-برد همسانی برقرار مـی هایی که زندگی براي ساختن قالب خودش به کار میهاي هنر و شکل

  کند. 

رابطه بیانی نهفته در یک دوره و این رژیم، نوعی رژیم جدید براي فهم گذشته است که 

اي که قبال بخش رابطه«کند. وضعیت خاص از تمدن را به منزله اصل اصیل هنریت بنا می

شد چون زمختی دورانی که (بخشی که نادیده گرفته می شدآثار هنري قلمداد می» غیر هنري«

هاي خودش را بر مبناي آورد). رژیم استتیکی هنرها انقالبزیست را به یاد میمولف در آن می

هاي جدید کند که سبب شد موزه و تاریخ هنر، انگاره کالسیسیم و شکلاي ابداع میهمان ایده

توانسته باشد، چه که هنر بوده، یا میاي از آنبازتولید را ابداع کند... و خودش را بر اساس ایده

   ).32 ب:1393 رانسیر،» (کندهاي جدیدي از زندگی میوقف ابداع شکل

به عنوان مثال، رژیم تازه هنرها در نقاشی در فرم تازه خود با کنار گذاشتن منطق بازنمودي 

مراتب ژانرها و با احیاي نابودي رژیم بازنمودي در نقاشی، در اوایل قرن نوزدهم، با لغو سلسله«

ي معمول هاآغاز شد، یعنی با بازنمایی مردم عادي که درگیر فعالیت»نقاشی زندگی روزمره«

(رانسیر، » بودند، در مغایرت با شأن و مرتبت نقاشی تاریخی، همچنان که کمدي در برابر تراژدي

تر وجود داشت: انقالبی که رژیم بازنمودي گسترده» انقالب استتیکی«یک ). 99 الف:1394
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 هنرها را، از طریق نفی، اوال، سلسله مراتب موضوعات و ژانرهاي واال و پست، دوما، تفوق

ارسطویی ماجرا یا اکسیون بر زندگی، و، سوما، شاکله سنتی عقالنیت بر حسب اهداف و وسایل، 

   ).57 ب:1392(رانسیر، ها، سرنگون کرد ها و معلولعلت

امر ي توزیع محسوسات، گیري دوبارهلباز طریق نوعی قایک اثر هنري در این میان، 

مقوالت  تغییري در اند سیاسی قلمداد شود کهزمانی می توسازد. در واقع، سیاسی را محقق می

را امر محسوس شیوه ادراك و دریافت ما از  اي کهمحسوس بوجود آورد. به گونهمربوط به امر 

اي آرزوي یک اثر هنري سیاسی جف و جور در واقع آرزوي مختل شدن رابطه« دگرگون کند.

آن هم بدون اینکه الزم باشد از زبان  بین امر قابل رویت، امر قابل گفتن، و امر قابل تصور است

یک پیام به عنوان یک محمل استفاده شود. این آرزو آرزوي هنري است که قرار است معانی را 

  ).45 پ:1393 (رانسیر،» هاي معنادار منتقل کنددر قالب گسست از خود منطق وضعیت

 داردیاست و هنر از رابطه س رانسیرسیاسی بودن اثر هنري با تعبیري که  ترتیب، نبدی

ی موضوع بودن یک اثر هنري در درگیر به زعم رانسیرارتباطی با محتواي اثر هنري ندارد. 

ن سیاسی أش داري تواندزمانی می اثر هنريباشد.  آنسیاسی نمی تواند به معناي سیاسی بودن 

ار تحول شیوه دریافت ما از آن را هم دچ امر محسوس را دگرگون کرده و در عین حال باشد که

  ي توزیع محسوسات.گیري دوبارهنوعی قالب، آن هم با کند

  

  گیرينتیجه

شناسی و سیاست به زعم رانسیر، فرمول مشخصی براي یک همبستگی در خود میان زیبایی

آمیزند. رانسیر با رد ادعاي کسانی وجود ندارد. در عین اینکه از نظر او اینها به هر حال به هم می

ها در هر حال به هم آن« آمیزند بر آن است کهن دو ساحت نباید به هم بیگویند ایکه می

ورزي خود را. اما شناسی سیاستشناسی خودش را دارد، و زیباییورزي زیباییآمیزند؛ سیاست می

ه رغم نبودن ب). 143 پ:1393 (رانسیر،» هیچ فرمولی براي یک همبستگی در خور وجود ندارد

گري یافت. یعنی در توان در مرزهاي تجربهبودگی و همبستگی را میفرمول مشخص این در هم

پردازند. در جایی که جایی که  این دو ساحت به اثرگذاري بر چگونگی توزیع امر محسوس می

  گیرند. شناسی در کنه یکدیگر جاي میسیاست و زیبایی



  

  1395پاییز م، ششو ازدهم، شماره سیدوفصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال  ◊

١٦٦ ◊

ا اهمیت بازنمایی شدن هر امري به یک معن ،شناسانه رانسیردر نظام فکري و بالطبع زیبایی

ارزش و امور ارزشمند را از امور بـی  هستیم کهتوجهی به آن مرزهاي کاذبی بید و ما شاهددار

کند. این مرزها در رژیم زیباشناسانه رانسیر جایگاهی ندارند و در واقع نقطه کم اهمیت جدا می

ـ شروعی هستند براي سیاسی شدن اثر هنري. جایی که اثر هنـري مـی    امکـان حیـات بـه    دتوان

مـورد  اند و به نـوعی آنهـا را   سرکوب شده ه وبود که همواره در حاشیهبدهد  هاییو سوژهچیزها

در واقع اثر هنري زمانی در رابطه تنگاتنگ با سیاست قرار دارد کـه اخاللـی در    توجه قرار دهد.

و خللی در دریافت  توزیع امر محسوس ایجاد کرده و تخطی از نظم بازنمایانه رایج را صورت دهد

ما از آن موضوع ایجاد کند. در این حالت است که اثر هنري در عدم توافق و عدم همراهـی بـا   

تـرین  گردد. اثـري کـه رایـج   قواعد و اصول موجود (توزیع امر محسوس) دراي شأن سیاسی می

ر دل کنـد و همچـون شـهابی د   اعتبـار مـی  هاي زمانی و مکانی را بر هم زده و بیبنديتقسیم

پـردازد کـه   تاریکی شب (توزیع امر محسوس) نقشی از روشنایی زده و به واژگونی بنیادینی می

 رانسیر در این چارچوب، به دنبالموجود است. بندي مستلزم پیکربندي مجدد و تمام عیار تقسیم

  شناسی است.است که تجلی این نوع نسبت میان سیاست و زیبایی ياآن لحظه
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