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چكيده
شناسي براي شناخت هنر در پيش گرفته،  ارجاع هنر به زيربناي اقتصادي و توليـدي اثـر                  رويكردي كه تاكنون جامعه   

آنكننـدگان   يا ارجاع هنر به ساخت طبقاتي مخاطبان و مـصرف           و ، هنرمند بيني و ايدئولوژي   به جهان  آنهنري، يا ارجاع    

چه بيش  اما بايد گفت،آن،وان انكار كردترا نمي ) اثر هنري، هنرمند، مخاطب   ( اهميت هيچ يك از اين عناصر        ؛بوده است 

ـان آن  ؛بين اين عناصر است   » ارتباط «،از هر چيز اهميت دارد     ـاعي مي ـا كـه    شبكه پيچيده روابط سياسي، اقتصادي و اجتم ه

)مخاطـب ،هنرمنـد اثر هنـري،  دنياي هنر، ( ميان اين چهار عنصر    مبادالتموجوديت هنر در گرو     .سازندمي را   »دنياي هنر «

در ايـن تحقيـق    .  هنر سيستمي خود تنظيم كننده از روابط كاركردي ميان اين چهار عنصر ساختاري اسـت               ،در واقع .است

ـيم مـي مـورد بررسـي قـرار    )AGIL(سيستم هنر را بر مبناي مدل سيستمي پارسونز     ـان عناصـر     ده ـاركردي مي  و روابـط ك

.كنيمساختاري آن را مطالعه مي

.اثر هنريمخاطب،هنرمند،ي هنر،دنياسيستم هنر، :هاكليدواژه
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مقدمه

 يا با اتكا به نبـوغ و  ،اندهستود اثر ج را در خ  ي  هنري  هاگرايانه ارزش با نگرشي فرم   يا    هنر يهانظريهتا كنون   

ـايي ن         نواقعيت ه ،نشگرييآفر ـا همچـون     ،انـد هست مربـوط دانـ    شو عـواطف  اتيـ ر را به توانايي هنرمنـد در بازنم  ي

ـا  .انـد هقـرار داد نقطه آغاز مطالعه هنـر  را  اثرويل و تفسير مخاطب در دريافت  أت،ي هرمنوتيكي معاصر  هانظريه  ام

مخاطـب  گري لويأه به گوهر مستور در اثر هنري و نه به آفرينشگري رمزآميز هنرمند و نه به تبررسي ما از هنر، ن 

ـا  دركه دنيايي ؛ است»دنياي هنر«سيس و برساختن  أاز معاني اثر محدود است؛ بلكه مسئله اصلي ما، ت           آن رابطـه ب
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 در ادراك كامـل اثـر شـكل    قدرت هنرمند در خلق اثر و مقبوليت مخاطـب    ،اثريك   هنري   يهاايمان به ارزش  

.دگيرمي

اين مدل به ما كمك     .اي از مفاهيم است   بندي شده  مبتني بر ارائه مدل طبقه     ،بررسي ما از هنر پيش از هر چيز       

ـا آوري داده گرايـي ناشـي از بررسـي و جمـع         پـردازي بـه تقليـل     كند تا در نظريه   مي ـار نـشويم      ه .ي تجربـي دچ

ـنش توليـدي،           همواره در خود داشته، به گونه     شناسي هنر   گرايي كه جامعه  تقليل اي كه خالقيت هنرمنـد را بـه ك

اين امر ناشي از عدم وجـود  . لذت مخاطب را به كنش مصرفي و اثر هنري را به كاالي فرهنگي تقليل داده است  

مه يك دستگاه توصيفي و ديدگاه سيستمي در بررسي و شناخت عامالن هنر است كه بتواند به تحليل همزمان ه         

.ها را بررسي كنداين عناصر بپردازد و روابط ميان آن

ـاركردي كـه              ابتدا با طرح مفهوم سيستم هنر،       در اين مقاله  ـات ك چهار عنصر ساختاري آن را بر حسب الزام

 عناصر ساختاري مربوط به هر يـك  دكنميسپس تالش   ؛دكنمي بررسي   ،گيردپارسونز براي سيستم در نظر مي     

 بـه شـرح روابـط        و هـد درا مـورد مطالعـه قـرار        ) اثـر هنـري   مخاطـب، هنرمند،دنياي هنر، (عي  ي فر هااز سيستم 

.دپردازبكاركردي ميان عناصر ساختاري سيستم هنر 

نظريه سيستمي هنر: مباني نظري

» ادعاي«در اثر، بلكه » شدهذاتي طلسم« نه ،سازدمي معمولي بدل   ءيي هنري و نه ش    يچه اثر هنري را به اثر     آن

فقط  در مقام اثر هنري،،اثر.)1379بورديو،( است»اهل هنر «ا از سويوي مخاطب يشف ذات طلسم شده از س    ك

 بالفاصله ،اما با قبول اين امر.بودن بيابددر صورتي وجود دارد كه توسط اهل هنر درك شود و مشروعيت هنري      

 چه چيزي هنرمند را به يـك هنرمنـد و           ؛كندميويم كه چه مالكي اهل هنر را مشخص       شميبا اين مسئله مواجه     

 كـه معتقـد اسـت  »پير بورديـو «.سازدمي بدل ،كه ادعاي تجربه ناب از هنر دارد   ،مخاطب را به مخاطب فرهيخته    

يند طوالني مجاورت و آَشنايي با آثار هنري نظيـر ديـدارهاي مكـرر از    ا خود محصول فر،اهل هنر و فرهيختگان  

ـا براي شناخت ارزش  به اين ترتيب    .  هستند س دراز مدت با آموزش هنر     ين و تما  ي در سنين پا   هاموزه ي هنـري، ه

: معتقـد اسـت   )1937(مارتين هايـدگر  .اي از اثر هنري  به اهل هنر و بالعكس         حلقه؛آييمميدر يك دور گرفتار     

ر ايـن دور   بايـد خـود را د     ،نداريم اين حلقه     از  راه گريزي  هنرهستي  براي شناخت   اين حلقه هرمنوتيك است و      
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ـيم  .)1379:2هايدگر،(هنر دست يابيم  » حقيقت«ندازيم تا به ذات و      بي به عبارتي براي شناخت هنر بايد هنرمند باش

.و براي هنرمند بودن بايد هنر را بشناسيم

ـان  تكوين«، پرسش تاريخي شناختيعوض پرسش هستي در«كه  كندميپيشنهاد  ) 1975(بورديو  اما پير   جه

دهد و  مي جهاني كه در متن آن، رويارويي اثر هنري و اهل هنر روي              .)154 :1379بورديو،(» كنيم را مطرح » رهن

ـته  موجوديت اهل هنر از سوي اثر هنري، به گونهارزش اثر هنري از سوي اهل هنر و   ، اي خالقانه، مـداوم و پيوس

اثر هنـري و اهـل هنـر    »  ارجاعخود «يندابورديو معتقد است از طريق بررسي تاريخي فر  .شودميتوليد و بازتوليد    

هنرمنـدان، (هنريند است كه عامالن ايابد و طي همين فرميوجود تدريج به» هنر«ن و از خالل آن است كه در مت  

ـا ژانـر (و شگردها، مقوالت و مفاهيم مختص جهان هنـر )  و غيرهها و گالريهامنتقدان، مورخان، مديران موزه    ، ه

.)1379بورديو،(شوندميابداع ) و غيرهاه، سبكها، دورههايوهش

 بلكه مسئله اصلي   ،آيدميدست  همسئله صرفاً اين نيست كه اثر هنري به واسطه آفرينشگري هنرمند ب           واقع  در  

ـازد ميتوصيف شرايطي است كه وجود هنرمند را در مقام توليدكننده رازآميز چيزي به نام اثر هنري، ممكن                .س

بلكه مجموعه عوامـل  ،كندمي را به لحاظ مادي خلق    ءيياي نيست كه ش   مان توليدكننده فاعل توليد اثر هنري، ه    

 وهنرانمنتقدان، مورخ،هاواسطه( مانند كارگزاران متخصص ،اندركاران جهان هنرندو عامالني است كه دست   

ـا صاحبان مجموعه  ـاي ويـژه تقـديس هنـر       ،)ي هنـري  ه ـادمي (نهاده ـا آك گان و  ، توليدكننـد  )محافـل هنـري   ،ه

ـبكه    ) هانمايشگاه،هاموزه(ي نمايش   هاو محل )  بازارهاي تبليغاتي  مدارس هنري و  (كنندگان  مصرف ـا ش اي كه ب

.دهندمياز روابط يك كل سيستمي را تشكيل 

ـا يعني مطالعه مكانيزم  شناس بررسي و توصيف منطق حاكم بر سيستم هنر است،         كار جامعه  يي كـه فراينـد     ه

ـامالن    از اين رو جامعه. كنندميان هنر را هدايت توليد و بازتوليد جه   ـامالت ع شناس نياز به شناختي فراگيـر از تع

ـناخت      / خاطبمهنرمند و   / اثرهنري، مخاطب / ي دوگانه هنرمند  هانگرشي كه از تقابل   هنر دارد،  اثر  بگذرد و ش

.دست آورده را بهاسيستمي از فرايند ميان اين دوگانگي
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مفهوم سيستم

ـا يكـديگر مـرتبط    “روابـط ” ازاي كـه از طريـق مجموعـه     “صرعنا”اي از  عبارت است از مجموعه    سيستم«  ب

عناصـر  .نامنـد مـي »عنـصر «ز و شمارش از يك مجموعه را       هر جزء قابل تمي    .)38: 137بيگوند،  حيدري(»هستند

 يك سيستم دو نقطه نظر در شناخت بنابراين،شان با ديگر عناصر قابل شناسايي هستند   سيستم بر حسب نوع رابطه    

ـاختار (شناخت شبكه روابط عناصـر اول،:وجود دارد  ـناخت  دوم، و )س ـا نـوع رابطـه  عملكـرد و  ش ـاركرد (ه )ك

.)17: 1376دوران،(

از »پارسونزتالكوت  «.استدر پي تغييرات احتمالي   درونيحفظ نظم و بازسازي     ، سيستم عملكردنتريمهم

ـا  وحفـظ نظـم   بـراي  كرد اساسيچهار كارگرايي،دديدگاه كاركر  ـا را  و آنبرشـمرد سيـستم  يبق ـات   «ه الزام

ـنش           يك   ،همچنين متناظر با هر كاركرد    ؛ ناميد 1»كاركردي ـادي بـراي سيـستم ك در نظـر گرفـت كـه     عنصر بني

ـنش .1:اين عناصر عبارتند از.دارندرا بر عهده   نيازهاي اوليه سيستم     ـاق    وضعيت ك ـاركرد انطب ـا  2بخـشي كـه ك  ب

ـاركرد  و هنجارها» قواعد «.3؛  را دارد3يابي به هدف  كه كاركرد دست  ،   كنشگر .2؛ط را بر عهده دارد    محي كه ك

ـنش را  5كه كاركرد حفظ الگوها نمادها و معاني به عنوان مخزن سيستم     .4؛دنداررا بر عهده    4بخشيانسجام ي ك

ـاختاري     چهار عنصر بناو .)1376، روشه؛Parsons, 1951; Munch, 1993(دندار ـادي سيـستم را عناصـر س ي

.را بنا نهاد) AGIL(»آجيل«اردن حروف اول اين عناصر طرح ذبا كنار هم گناميد و

ـادي  «پارسونز، مفهوم    ـا سيـستم «را بـه مفهـوم      » كنش بني ـاعي  ه و حتـي از نظـر فلـسفي در سـطحي           » ي اجتم

ـا يـستم سنظريه عمومي   «خود را   و نظريه   بسط داد » وضعيت انسان «تر به   گسترده كـساني چـون    امـروزه   .ناميـد » ه

، وارد بـر آن و پاسخ به انتقاداتاين رويكرد  بسط  در پي   بورديو   و پير  7 و جيمز كلمن   6نيكالس لومان ،هابرماس

ـا نظريـه ساخت فراامكانهمراهي اين دو ديدگاه،   .دارند و نظريه كنش   هاتمسعي در تلفيق نظريه سيس     بـراي   را ه

. استده فراهم آورتحليل واقعيت 

1. functional coastraints
2. Adaptation
3. Goal attainment
4.  Integration
5. Latent pattern maintenace
6. Luman.Niklas
7. Colman.J.
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تم هنرسيس

همان.مين نمايد أ بايد بتواند نيازهاي اوليه خود را ت       1،كنندهتنظيمارجاع و خود  دبه عنوان يك سيستم خو    هنر،

ـاختاري   اتوسـط عن )AGIL(ي كاركرديهانيازهاي اوليه سيستم بر حسب ضرورت     كه گفته شد،    گونه صـر س

 تقابـل   .1:  عبارتنـد از   ،را بـر عهـده دارنـد      هنـر   دي سيـستم    ي بنيا ها عناصر ساختاري كه كنش    .شوندميبرآورده  

؛دهنده سيـستم هنـر  به منزله كنشگر جهت  هنرمند .2؛سيستم هنر و محيط پيرامون به منزله وضعيت كنش سيستم         

گيـري هنرمنـد و      با اثر هنري و ادراك آن جهـت        هكننده سيستم كه طي مواجه     مخاطب به عنوان واحد تنظيم     .3

ـاي      .4؛بخشدميم  اقعيت پيرامون انسجا  ا و در اثر را ب   معاني مستتر    ـاني و مخـزن الگوه  اثر هنري به عنـوان منبـع مع

پـردازي و فلـسفه هنـر    محور نظريه انديشهتاريخاز دورهيك در ،عناصر ساختارياين هر يك از  .كنش سيستم 

. اندهرفتقرار گ

.دشكـ مـي و واقعيت را پيش     فوراً نسبت هنر  ) ش كن وضعيتبه عنوان   (تقابل سيستم هنر و محيط پيرامون     .1

از تـوان در ديـدگاه افالطـون    مـي ، جهان واقعي است ءبرداري يا بازنمايي اشيا   نسخهكه هنر را  پيشينه اين ديدگاه    

ـا ماركسيـست . دنبال نمود  ها ماركسيست اً خصوص ،ردازان معاصر پيافت و جريان آن را تا نظريه      » تقليد«  هنـر را    ه

ـيط سيـستمي  .ندستدانمينه اجتماعي و ساختار اقتصادي دوران خلق آن   بازتاب زمي   بـه   صـرفاً ،اما تقابل هنر و مح

ـيط، فـضاي   .گيردميشكل » واقعيت هنر« بلكه در اين تقابل ،شودميبازتاب هنر از واقعيت پيرامون محدود ن   مح

ست كه هابه استناد اين ارزش.ابنديميي هنري موجوديت و تداوم هاارزشدر آن   سازد كه   ميممكني را فراهم    

ـابي و پـذيرش قـرار         بودن كار هنرمند و زيباشناسانه    خالقانهبودن يك اثر،  هنري بودن ادراك مخاطب مورد ارزي

ــردمــي ــر موجوديــت.گي ــط و مناســبات عــامالن هن ــر در شــبكه رواب ــدان،( هن فروشــندگان،مخاطبــان،هنرمن

ـنش را      .يابدميتداوم  ،هستند هنر   ينش سيستم محيط ك به عنوان   كه)وغيرهكنندگانتوزيع اين محيط عمومي ك

.نامندمي2»دنياي هنر«

هنرمند بررسـي   از زاويه ديد  سيستم را   » هدفدار«كنش  شود كه ميشناخته بهتر    زماني ،هنرمكانيزم سيستم   .2

.گـردد مـي مطرح  3»نمايينظريه فرا «هنرمند شيوه رايج در شناخت هنر است كه تحت عنوان           اين توجه به    . كنيم

1. auto-organize
2.  artworld
3. expression theory
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 رامثالً آهنگساز عواطفي؛ هنرمند استخودآگاه و ناخودآگاه احساسات  و عواطفكاسانعبدين معنا كه هنر،

.كندميد و شاعر احساسات خود را ابراز اننمايمي فرا،كندميكه خالصانه احساس 

ـا  و ارزش  هاد، هنجار قواعي مخاطب با اثر هنري    ي در رويارو  .3 ـاكم اسـت  بـر ادراك  كـه   ييه ـابي  ارز،ح ي

دريافت و ادراك مخاطب را محورموجوديت       در فلسفه هنر،   1تفكر هرمنوتيك . دهدميشكل را   اوزيباشناسانه  

ـا گيـري جهتكننده سيستم هنر،   مخاطب به عنوان واحد تنظيم     .داندميهنر   ـايي واقعيـت       هنرمنـد    يه و در فرانم

.بخشدميانسجامي پيرامونهاان واقعيترا با جه» اثرهنري«معاني مستتر در 

ـاني   .رمزگان معنايي سيستم هنر را در خود ذخيره دارد       ،به عنوان منبع كنش   اثر.4 ـا موقعيـت در ايـن مع ي ه

مـورد  را»خود اثـر هنـري    «،  پردازاناز اين رو برخي نظريه    ؛شوندميي مختلف پديدار    هابه گونه ي و مكاني  زمان

.انـد ه در كانون مطالعه فلسفه هنر قـرار داد »گوهر هنر«اثر را به عنوان   » سبك«و»ساختار«،»رمف«و  ه  توجه قرار داد  

كيـد قـرار گرفتـه    أي فرماليستي و ساختگراي معاصر مـورد ت ها در نظريه،اين باوركه هنر اساساً مبتني بر فرم است  

ـتن  مستور نگه و  دريافت آن ي اثر به زمينه     ها»نشانه« ارجاع   ،اركرد اصلي اثر  ك.است ـا كـد داش ـا «ي ه  در ايـن  »معن

.ارتباط است

ـانون  » هرمنوتيـك «و  » گرايـي فرم«،»فرانمايي«،»بازنمايي«اي هر يك از چهار رويكرد نظري        در هر دوره   ك

ـار رويكـرد نظـري ممكـن               ـان هـر چه فلسفه هنر بوده است؛ اما تحليل عملكرد سيستم هنر بر مبناي تحليل همزم

.دهدمير بين محورهاي تحليل فلسفي هنر و عناصر ساختاري سيستم هنر را نشان جدول زير تناظ. است

عناصر ساختاري سيستم هنر

بازنمايي هنر از محيط پيرامون
رن سيستم هبخشزمينه انطباق:كاركرد

دنياي هنر:عنصر ساختاري
A

اشنيات و عواطفزافرانمايي هنرمند
كنش هدفدار خالق اثر:كاركرد
هنرمند:اختاريعنصر س

G
فرم،ساختار و سبك اثر به عنوان رمزگان و كدهاي معنايي

سيستمبه عنوان منبع معانياثر هنري:كاركرد
 اثر هنري:عنصر ساختاري

L

 با اثره زيباشناسانه مخاطب در مواجهادراك
مخاطبك كنش انسجام بخش  ادار:كاركرد

 مخاطب:عنصر ساختاري
I

1. hermeuntic
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يعني موجوديت هنـر صـرفاً در ذهـن         . ان به كاركرد يكي از عناصر ساختاري تقليل داد        توميسيستم هنر را ن   

كند و  مي مخاطب كه با دريافت خود اثر را زنده          ي در ذهن   ادراك  يا هنرمند نيست يا گوهري مستتر در اثر هنري       

.يابدمي هنر مدرن با حضور همزمان همه اين عناصر موجوديت سيستم. بخشدميجان 

.گردنـد مـي خود به عنـوان سيـستم فرعـي مطـرح      ، معتقد است هر يك از عناصر ساختاري سيستم        پارسونز

ـاختار مـساوي اسـت و مـدل       ،است»ايزومورف«سيستم فرعي نسبت به سيستم اصلي        در AGIL يعني داراي س

ـات        و  مطالعـه نمـود    توان سـطوح مختلـف تحليـل سيـستمي را         مي يعني ،مورد آن صادق است     بـر حـسب الزام

.ختي فرعي پرداهااركردي به بررسي چهار عنصر ساختاري در اين سيستمك

عناصر ساختاري سيستم هنر

1دنياي هنر.1

ـبكه پيچيـده        ،  كندميجايگاهي پيدا ن  يك اثر به عنوان اثر هنري،      ـاري ش اي از كنـشگران    مگر در پرتو همك

ـابلو    نمايـشگاه ،ننـد كمـي  نقاشان كه اثر را خلـق        .)1384هينيك،؛2003الكساندر،( اجتماعي ـا داران كـه ت  را در   ه

كنندميشناسايي كارشناسان كه اثر رانويسند،ميمنتقدان هنر كه بر آن شرح و تفسيرگذارند،ميمعرض عموم 

ـاي       مييي كه اثر را فراگير    هاناشران و رسانه  دهند،ميارتقا را هاآنزيبا اهداء جوا  و كنند و مخاطباني كه به تماش

.سازدميرا »دنياي هنر«عامالن اين ي متقابل ها شبكه كنش.روندمياثر 

ـا  ، نمايشگاههاموزهنظير (شده  ي تعيين ها از طريق كانال    هنري دسترسي مخاطبان به آثار    ـا و در حـوزه ) ه ي ه

ـارت   وه  ممكـن گرديـد   ) سسات هنـري  ؤي هنري، محافل هنري و م     هاانجمننظير(شده  مشخص ـان نظ از (امك

ـان فرهنگـي  ي هنري و رفتار  هابر الگو ) ها فرهنگي دولت  گذاريسياست،  ر هن  اقتصادي رسوي بازا  نـوع  (مخاطب

ـنش   شب . شده است  ايجاد) به هنر  ي دسترسي هاشيوه و   قدرت خريد سليقه، ـا كه ك انـدركاران  ي متقابـل دسـت    ه

ـاد هنـر    « كه آن را   سازمان نسبتاً منسجمي از الگوهاي اجتماعي را ايجاد نموده        دنياي هنر،  قواعـد  .امنـد نمـي 2» نه

1. art world 
2. institute of art
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ـانه  و هامثالً موزه .  به كار هنرمند و پذيرش آن در دنياي هنر است          1»اي شأن طاع«نهادهاي هنر، مبتني بر      ـا رس ـا   ه  ب

ـا مالكبخشد و قواعد ومي» مشروعيت«نوع خاصي از هنر رايك اثرانتشار و معرفي   ي تـشخيص و تعريـف   ه

.دهندميهنر را ارائه 

ـنت   3و توسط هوارد بكـر    مطرح شده   »  هنر دنياي«به نام 2دانتودر پي مباحث آرتور   » نهادي هنر نظريه  « در س

 كـه در آن     4 پس از بازديـد از نمايـشگاه انـدي وارهـول            دانتو .بسط و گسترش يافت   شناسي كنش متقابل    جامعه

ـا جعبـه «راچـ مطـرح كـرد كـه   ال راؤرا روي هم چيده بود، اين سـ » بريلو«ي خالي صابون هاجعبه ي بريلـو در  ه

 ظاهراً :و خود پاسخ داد»هنري  نيستند ؟هاي مشابه آن در فروشگاه    هانه اما نمو  ،دنشومينمايشگاه، هنر محسوب    

 بلكـه شـأن خاصـي       ،ردمـشاهده كـ   سازد،كيفيت خاصي نيست كه بتوان درون اثر      ميچه چيزي را اثر هنري      آن

چه از سـوي گرداننـدگان    هر چيزي چناندر واقع.)57: 1383فريلند،(»تبراي آن قائل اس»  هنردنياي«است كه   

.گـردد مـي محـسوب »هنـري «،داران هنري آن را بخرنـد ي هنري پذيرفته شود و مجموعه    هانمايشگاهوهاموزه

ـا اخال ،كليساي جامع يا اپرا باشدمعبد،باغ،دانتو مدعي است كه هنر الزم نيست نقاشي      قـي  الزم نيست كه زيبا ي

 سرسپردگي به پروردگار را به ،يق نورانيت، هندسه و تمثيل   ابراز دارد يا از طر    باشد، الزم نيست كه نبوغ فردي را      

ـان   نمايش بگذارد، فقط كافي است با اتكا به نظريه هنر      ـاي آن   مـشتركي كـه مخاطب ـادر بـه درك    بـر مبن هنـر   ق

.يابد» رسميت«، چيزي به عنوان هنرهستند

 را در نمايشگاه هنري شهر نيويورك بـه       حمستراسنگيككه  5مارسل دوشام  توصيف كار  در نيز   بورديو

شرايط اجتماعي بايد فراهم باشد  معتقد است   او  .كندمياشاره  » نبه رسميت شناخت  «به مسئله   نمايش گذاشته بود،  

ـتراك    و ايـن نظـم    انـد هق به واسطه اشتراك مساعي مقرر شد      يق و سال  يعال.هنري شناخته شود  تا يك اثر،    و اش

ـاختارهاي نهفتـه،   .)1380بورديو،(دنشوميي قدرت در دنياي هنر سازماندهي    ها توسط ارگان  ،نظر بورديو بـر س

ـين امـر        6»حوزه« و مفهوم    كيد دارد أي حوزه فعاليت هنري ت    هامراتب دروني و رويارويي   سلسله  را براي تبيين هم

.بردميكار هب

1.  conferring of status 
2. Danto.A
3. Becker.Howard
4. Walrhol. Andy, 1928-1987،نقاش و فيلم ساز آمريكايي  

5. Duchamp.Marcel, ،1877-1953نسوي  نقاش فرا

6. feild
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ـات بـه   ،شناسي سلطه ارائه گرديـد در سنت جامعه» رديوبو«توسط  كه  » حوزه«مفهوم   مفهـوم  از بـسياري جه

بـر   بكر . نزديك است  ،هگرايانه مطرح شد  شناسي كنش متقابل  در سنت جامعه  بكرهواردكه توسط   » دنياي هنر «

ـامالن    قدرت منازعات و بورديو بر   ،ي متقابل عامالن هنر   هاكنش ـتراك هـر        . تأكيـد دارد   بين اين ع دو وجـه اش

ـال    بورديـو .)118: 1384:هينيـك ( ي فعاليت هنـري اسـت  هامامي و زمينهضي انهاديدگاه موقعيت  ـانيزم اعم مك

ـا  توليد سليقه توسط آنباز و تشديد و ها، رسانهها، گالريهاقدرت در دنياي هنر را در اعمال سليقه توسط موزه          ه

:كندميبررسي

ه هر  كاست تنها در صورتي ممكن      ، صورت گرفته  چه در ضمن توليدات فرهنگي    آگاهي از آن  «

وي قـدرت هااين روابط در خود استراتژي.يمسانعامل هنر را در شبكه روابطي كه با ساير اجزا دارد بش  

ـتراتژي گيـرد، ميدر افق مبارزاتي كه براي حفظ يا تغيير اين روابط صورت            .زورمدارانه دارند  ـا اس ي ه

ـازند مي كه ييها و گروهاتحادها،كنندمياز آن دفاع شيوه هنري كه    مولدان فرهنگي،  ـاتبي كـه   ،س مك

ــد و انتظــارات مخاطبــان و رويكردهــاي تفــسيري آن مــيبنيــان ــر، شــكل گذارن ــردمــيهــا از اث »گي

.)90: 1380بورديو،(

ـنّتي، آماتورهـ    هنرمندان نوآور و هنرمنـد    ،هاگيري ژانرها و سبك   فضاي منازعه و موضع   ،  نردنياي ه  ا و  ان س

ـبك          .  اسـت  ، مخاطبان خاص و مخاطبان عام نسبت به يكديگر        هاايحرفه ، ابتـدا   هـر هنرمنـد نـوآور در يـك س

گيري نـسبت بـه   خود از آثار پيشين و موضعاثر » نماييمتمايز« سپس با  ،بردميال  ؤي سبك را زير س    هاسرچشمه

ـبك  به همين ترتيب ت   . كندمي هنر تعيين    دنيايها، موقعيت خود را در      آن ـا اريخ س ـيش      ه ـا     ،رودمـي  بـه پ  يعنـي ب

مخاطـب نيـز   .  ابزار و فنون جديد،هاميان انواع نقدها، نگرش گيري در فضاي منازعات   حضور نوآورها و موضع   

ـاي ت     چون رفتن به موزه   هي هنري   هابا ابراز عالقه و شيفتگي نسبت فعاليت       ـا ، خريد تابلوهاي هنري و تماش بـه  تر ئ

ه كننـد و هنرمنـد دسـت بـ    مي تغيير هادر همين منازعات است كه سبك     .شودميرد  اين فضاي منازعه قدرت وا    

.يابدمياي ي تازههاسليقهزند و مخاطبميابداع و نوآوري 

اين فضا  .كندمي پيشنهاد 1»فضاي ممكن «، يك   انداز سوي ديگر دنياي هنر به كساني كه در حوزه هنر فعال           

ـان هنـر مـشخص        مـستندات فكـري   و هاحل راهبا تعيين حدود دنياي    ، حـدود انديـشه را بـراي مولـدان و مخاطب

 بلكه بستر عام انديشه يـك عـصر اسـت كـه     ،آگاهي افراد همراه نيستاين فضا لزوماً با خود   حضور در .كندمي

1.  space the possiblel
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ـاعي و اقتـصادي    شود مولدان هنري يك عصر نسبت به عوامل تعيين ميباعث   ، هـم وابـسته   كننـده و زمينـه اجتم

ـتگاه        يابد،مييشه كه از عامالن منفرد استعال     اندهاين فضا يا حوز   «.و هم مستقل  باشند   ـبيه يـك دس ـاركردي ش ك

ـاع          مـي كننده عمومي دارد كه سبب     هماهنگ ـامي كـه آگاهانـه بـه يكـديگر ارج شـود آفرينـشگران هنـر، هنگ

كاري بناهاي مذهبي   ينهيل ميان آ   به عنوان مثا   .)8: 1382بورديو، (»در عمل نسبت هماهنگي با هم بيابند      دهند،مين

ـاري و  نو انديشه دينـي منـع شـمايل   ) نمايدميو در عين حال محو   كه حضور افراد درصحن مقدس را متكثر      ( گ

ـين  . كننده مذهبي وجـود دارد ، دستگاه هماهنگ هنرخوشنويسي به جاي نقاشي و پيكرتراشي     شدن  شكوفا همچن

ـا  پيدايش هنر بيـزانس     يا  قرن نوزدهم،  بورژوازي انگلستان در   گيري خرده ميان پيدايش رمان اجتماعي و شكل      ب

ـتگاه  ) كردنـد ميكه با اشرافيت خاص مسيح و حواريون را تصوير     ( قرن سيزدهم    همدستي كليسا و دربار در     دس

دانـست و متفكـران     مـي » روح دوران   «كننده را هگل    اين دستگاه هماهنگ  . كننده عمومي وجود دارد   هماهنگ

و » ممكنفضاي  «بورديوپير،  »اپيستمه« ميشل فوكو    ،»جتماعي مسلط زمينه اقتصادي و ا   «ون لوكاچ   ماركسيست چ 

در نگـرش   (ي تجربه بـشري   هااز اندوخته » منبعي«نامند كه همچون    مي» زمينه فرهنگي «شناسان  در مجموع جامعه  

.دهندمي هنر را شكل دنيايكليت الگوهاي رفتاري و اعتقادي عامالن ) سيستمي

هنرمند.2

 رايـج  در تـصور جمعـي مـردم از هنرمنـد         گيـرد كـه     مـي مجموعه صفات مشتركي را دربر    ،سطوره هنرمند ا

ـادوگر اسـت؛     ترين تـصورات،  يكي از كهن .)135 :1374باستيد،(است تـصويري  اسـطوره هنرمنـد همچـون ج

 هنرمند همچون ، عمومي ديگرر تصو.خبرندداند و ديگران از آن بيمييي كه هنرمند هاانگيز از راز و رمزهراس

 صفات هنرمندان بـه  غرب،ي باستانتمدن  در .ديوانه است كه مسئله هميشگي نبوغ و جنون را در خود نهفته دارد          

ـا   آنالعاده  توسـط      در خصوص انجام كارهاي خارق     ييها نزديك بوده و مردم همواره افسانه      »قهرمان« طـرح  ه

ـا      مـردم، لكه اغلـب    ب،چرخدميرد قهرمان ن  ره بر گٍ   اسطو ،اما در تمدن شرق   «.اندهكردمي »قـديس «هنرمنـد را ب

ـا خـصوصيات اخالقـي واال               تـصور جمعـي از هنرمنـد،       وكننـد مـي همسان   ـته ب » سـت بـه عنـوان فـردي وارس

.)135 :1374باستيد،(
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ـنعت بـه  پيشينه هم.  بلكه يك صنعتگر است،جادوگر نيستقهرمان و   تنها   ،اما هنرمند  ـان  ساني هنر و ص  يوناني

ـثالً  ،انـد هناميدمييا فن   1، يونانيان تخنه  ناميمميart ما هنر به معني       را چهآندر واقع   .گرددميباز ـيچ   افالطـون   م ه

ـنعتگر  . ساز قائل نبود تفاوتي ميان هنرمند نگارگر و صنعتگر كشتي       ـانزدهم بـه    دررابطه مفهوم هنرمند و ص  قـرن پ

ـا گيـري اتحاديـه  شـكل صنعتگري هنر اين دوران در روح اي كه به گونه ،رسدمياوج خود     و قـوانين سـخت   ه

ـاخت پـرچم   كه به ي صنفي بودندهاكارگران اتحاديه آن زمان هنرمندان،  در  . گر است آموزش هنر جلوه   ـا س ،ه

ـاري  كنده  و هاسفالينه،هاتابلوهاي سردر دكان   ـا ك ـام          آن دوران در  . پرداختنـد مـي ه ـنفي مبتنـي بـر نظ قـوانين ص

ـا اي كه هر كس براي ورود به صنف هنرمندان بايد مدت     به گونه  ، بود  شاگردي -زش استاد آمو ـاگردي   ه  بـه ش

ستقلي از ذهنيـت و  مـ  هيچ اثر هنـري تجلـي   به اين ترتيب؛كردميپرداخت و شيوه كار استادان خود را تقليد   مي

.كار فردي هنرمند نبود

ـنعتگر يد روحيه   ان از ق   هنرمند رهايياولين گام در  آرنولد هاوزر  ـام استادــ   ص ـاگردي ي را لغـو نظ  و حـق  ش

ـال آمـوزش  در قرن شانزدهم منجـر بـه  و معتقد است اين امر داند ميي صنفي هاآموزش انحصاري اتحاديه    انتق

ـايي فكـري  گام دوم در  .)402: 1377هاوزر،(گرديد به مدارس و مراكز آكادميك       ها از كارگاه  هنر ظهـور  ،ره

ت مـستقل  شخـصي و» منيـت « را متوجه ان هنرمنداين جريان فكري .بوددر دوران رنسانس    » اومانيستي« تفكرات

ـاريخ  . جانشين تقليد از استادان كرد،جوشي را در خلق اثرخود نمود و ابتكار و خود      ـاران  به گواهي بـسياري ت نگ

2 در آثار ميكل آنـژ      نخست ،ياراندان و دست  شاگرادعاي انجام كار هنري به طور مستقل و بدون مساعدت           «هنر،

ـار هنـر و ظهـور مفهـوم        نتيجهدر،)298: 1383گامبريج،()1(»قابل شناسايي است   ـان ك  او را نقطه عطفـي در جري

.دانندمي3نبوغ

ـان   تجـسمي از قـدرت شخـصيت،   ،ند و پيدايش اين فكر كـه اثـر هنـري        اسطوره نبوغ هنرم   جوشـش و غلي

 خـرد   سنجشكانت در   «جدهم  درخالل قرن ه  در نهايت  و  رنسانس مطرح شد   پس از احساسات هنرمند است،  

مـستقيم  ،واسطهبينبوغ نوعي توانايي ادراك     و اعالم كرد،  رديف دانست  نبوغ هم  را با يهنرآفرينشگري  ناب

.)24 :1369نلر،(»توان آموزش دادميآفرينشگري را ناز اين رو  وو شهودي است

1. tekhne
2. Michelangelo. Buonarroti  (1475-1564)
3. genius
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اي پر راز و رمز فـرو بـرد و شخـصيت            د، فعاليت هنري را در هاله     بودن نبوغ هنرمن  غيرعقالني و غيرآموزشي  

ـار رومانتيـك              .هنرمند را متفاوت از ديگران ساخت      ـا  اوج اين نگرش ويژه بـه هنرمنـد را در آث جـده  ي قـرن ه   ه

 شرحي از تكوين شخصيت  را  اثر هنريوتند نسداميدرشدگي بهخود و ازم هنر را نتيجه الها    هاآن.توان يافت مي

ـناخت نيـت و                 اهميت ذهنيت هنرمند تا به آن      در اين دوران   .نرمنده جا رسيد كـه ادراك اثـر هنـري در گـرو ش

ـات درونـي و   ع به زندگي اجتما،مقصود واقعي هنرمند از خلق اثر دانسته شد و براي شناخت نيت هنرمند   ي و حي

 و  نوابغيدرباره زندگاي اسطورهي ها هنر تبديل شد به شرح حكايت      شناختسان  بدين؛معنوي او توجه گرديد   

.هنرمندان

ـا بـه اثـرش       ميكند و   ميمقصود و نيتي كار     نقشه،، طرح اي بنا به  ندهنچه هر آفري  اگر بايد گفت  اما كوشد ت

و بـه  شود مي ذهن آدمي صرفاً به نيت آگاهانه او محدود ن     ندهنمطابق با طرح آغازين شكل دهد، اما نيروي آفري        

ي هابرآمده از تجربه  كار هنر ي  هاپردازياشراق و بديهه  الهام،.انسان نيز مربوط است   » خودآگاهنا« به قول فرويد 

اي آگاهانـه و روشـمند در   از ياد رفته و ناآگاهانه در زمينه اجتماعي و رواني زندگي هنرمند اسـت كـه بـه گونـه       

.شوندميساخت و ابداع اثر به كار گرفته 

ـان،     (زدايـي از هنرمنـد       ابتدا بايد بـه اسـطوره      ،شناسانه هنر در بررسي جامعه   ) مقـدس و نابغـه    بـه عنـوان قهرم

اي كه گيرد به گونهمورد نظر قرار اجتماعي يك فرد  به عنوان هنرمندي هاهيچ اغراق همه جنبهي ب بايد؛پرداخت

مول ايـن مفهـوم   ز در شـ پردازند نيميكساني كه به صورت تفنني به كار هنر     حتي   و   ها بلكه آماتور  ،نه فقط نوابغ  

ـار          بلكه همه    ،ي كار هنر نيست   هااي حرفه تلقي ما از اين مفهوم صرفاً     .قرار گيرند  ـان ك كساني است كـه در جري

براي بررسي عملكـرد هنرمنـد در سيـستم هنـر،          .كنندميدهند و هدايت    مي و سيستم هنر را جهت       اندهنر دخيل 

.مورد تحليل قرار گيردهنرمند به عنوان فرد اجتماعي » شخصيت«بايد

دهـد كـه هـر بعـد بـه      ميرا مورد بررسي قرار   از نظام شخصيت    چهار بعد   پارسونز در تحليل سيستمي خود،    

ـام شخـصيت       .شده از كار هنرمند اشاره دارد     ي ذكر هايكي از جنبه   او با الهام از ابعاد روانـي كـه فرويـد بـراي نظ

 شخصيت سيستمبراي  با ارگانيسم زيستي ارتباط دارد، لذا »1ادنه« شخصيت از طريق  كهمعتقد استشمرد،ميبر

ـات و فـراهم     أ به تركيب و تـ     2»خود«؛داردبا محيط زندگي را     رد سازگاري   رككا آوردن و وحـدت    ليف محتوي

1. id
1. ego
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 از طريـق  1»فراخـود «؛را بر عهده داردنظام شخصيت دهي و كاركرد جهت  پردازدميبخشيدن فرايندهاي ذهني    

ـا ي متقابل و نقـش    هاام كنش نظكردن  دروني ـاعي       ه ـاعي و مـصوبات اجتم  سيـستم شخـصيت را نظـم       ،ي اجتم

ـا   فرد با درونيكهو در نهايت اين   نمايدميآن را منسجم   هنجاري يها نظارت  از گذر  ودهدمي ، كـردن نماده

ـاي كنـشي     كنـد، ميه نظام فرهنگي جامعه عرضه      يي ك ها و ايدئولوژي  هاارزش ـازد كـه   مـي الگوه ـا و  س  رفتاره

ـازد  مـي  اساس پايدار شخصيت را    2»هويت«اين نظام الگو يا     .يابدميمعنادار  ي خود را در آن الگوها       هانگرش س

.(Parsons, 1951; Munch, 1993)استي فرعي شخصيت هاكننده عنصر هماهنگي ميان نظاممينأ تكه

 را بـر عهـده   كار هنرمندظارت و تنظيم  كار نAGILدر ارتباط با مدل   كه   شخصيت  بعدبه اين ترتيب چهار     

بخـش فراينـدهاي ذهنـي و       كـه وحـدت   » خـود  «.2؛ است  هنرمند  كه سرچشمه نبوغ   »نهاد«.1: عبارتند از  ،دندار

كل گرفتـه و سـر      كه توسط قيدهاي  اجتماعي و اخالقي شـ        » فراخود «.3؛ است  هنرمند گريسرچشمه آفرينش 

ـابي  »هويـت  فـردي  «.4؛ اجتماعي هنرمند است هويتط و شبكه رواب،چشمه تعهدات عاطفي   ـا  كـه در ارزي ي ه

ـار           .گيردمي و صفاتش شكل     ها، ويژگي از خود هنرمند   هر لحظه كار هنرمند به واسطه عملكرد همزمان اين چه

: توان گفتميدر تشريح هر يك از اين ابعاد . بعد است

ـاخود هاد بر ايدهتواننمي ن البته همه مردم   .اندبخشي ناخودآگاه الهام  هاايده-الف ـاه  ،آگاهانـه خـود  ي ن  آگ

ـايي دسـت  » يونـگ  « . ع بپردازنـد ، ابداع و اختـرا ها به آفرينشگري وند و در پرتو آن    ش ـيم     توان ـابع عظ ـابي بـه من ي

ـاره      نابغـه كـ    كـه  معتقد است وداندمي» نوابغ«ها را خاص   بر آن  ناخودآگاهي و آگاهي   ـا سي اسـت كـه انگ ي ه

ـا  خواند و آنميي انكارشده خود را فراهاشده و خواستهحتي اميال سركوب  ي گذشته، هاربه، تج شدهفراموش ه

ـايي هنرمنـدان       .)45 : 1377يونگ،(رساندميوخيال به توازن    را در يك طرح منطقي يا به شكل وهم         و  اين توان

ـاه    اندوختـه تجر  (عاطفي  ي  هاقابليت،) ژنتيكي مباني( وراثتي   از وضعيت  متأثر   ،نوابغ ـات در ناخودآگ قابليـت  ،)بي

.ستهاآن)  و يادگيريهاكسب مهارت(ي اجراييهاو قابليت)  مغز و اعصابيهافعاليت(شناختي

ـام،     . آفرينشگري ساز و كار توليد معناست      -ب ـا اشـراق و ايـده  در اين مرحله هنرمند اله ي ناخودآگاهانـه  ه

آفرينشگر نـسبت بـه   .نمايدميان خاصي در اثر متجلي اي آگاهانه و روشمند در قالب سبك و بي        خود را به شيوه   

ـاتر اسـت و      ليف محتويات ذهنـي     أ تركيب و ت   درديگران   هـدف هنرمنـد در   .اي دارد يافتـه پـرورش » خـود «توان

1.  super ego
2. identity
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از نظر ( يا فرانمايي عواطف و احساسات )هارئاليستاز نظر (ها و ارزشهاپرداختن به آفرينش هنري، بيان نگرش     

.است ) هاسوررئاليستاز نظر(ا ابراز تمايالت ناآگاهانه ي) هارومانتيك

ـيك، بررسـي نقـش شـغلي هنرمنـدان       جامعهدرتحليل هويت اجتماعي آفرينندگان هنر،  -ج شناسـي كالس

ي هايعني بررسي الگوهاي قالبي و اسطوره     ؛ هنرمند در جامعه   »بازنمايي«بررسي،  معاصرشناسي  جامعهدرو  است  

شناسـي  جامعـه . )120 :1384هينيك،()اعتنا به مناسبات اجتماعي  به عنوان فرد منزوي يا بي      مثالً(از هنرمند ميمرد

ـاعي،   ( شغلي هنرمندان را با عوامـل فراهنـري        هويتهمبستگي  كالسيك، ـتگاه اجتم ـاي زنـدگي    خاس راهبرده

خواهـد  مـي كنـد و  مـي  متفاوت عمل  ايه به گون  معاصرشناسي  ، اما جامعه  هبت كرد اث...) عالئق سياسي و  مادي،

ـا لفـه ؤاين م .كندمي در جامعه منطبق     »هنرمندي آرماني   هالفهؤم«چگونه هنرمند خود را با      بفهمد    كـه از طريـق      ه

ـار دارنـد كـه خـود را بـر هنرمنـد                آنشوند،ميهنجارها و الگوهاي اجتماعي در فرد دروني         چنان قـدرت و اجب

.ها را سرمشق قرار دهدروزانه آنا در زندگيد تنسازميكنند و او را مجبور ميتحميل 

ـته سـ          هويت فردي، -د چـه  « و   »كيـستم؟ «االت اساسـي ماننـد    ؤفرايند پاسخگويي آگاهانه فرد به يـك دس

ـان از نظـر          اين  تا از  ،است»خواهم؟مي ـان و مك  طريق ابعاد شخصيت خود را پايداري و انـسجام بخـشد و در زم

ـاگزير   گويي به اين سؤ   پاسخ. )105: 1379حيدري بيگوند، (يابي كند  جهت يابي و  و رفتاري موضع   رواني االت ن

 در نهايت  كهباشدميي مذهبي هانگرشي سياسي و اجتماعي و      هاايدئولوژيدر ميان    انتخاب فرد   و از جستجو 

آن در  فرد  كردارپندار و  نظام باورها و عقايد كه       اين.  و هنجارها را در پي دارد      ها، نگرش هاتعهد نسبت به ارزش   

. سازنده هويت فردي هنرمند است،شوندميچارچوب معنادار 

شـده از سـوي   يعني از سويي تحت الزامات و تعيينات تحميل . بخشي به كار خود است    هنرمند در پي هويت   

 بـه  .سعي در آفرينش اثـري يگانـه دارد  نمايي كار خود از كار ديگران،هنر است و از سوي ديگر با متمايز     دنياي  

ـار  . يابي فردي داردعبارتي هم به هويت اجتماعي خود وابسته است و هم سعي در هويت          اين وضعيت دوگانه ك

برد مي را به پيش هاگردد و همين امر تاريخ پيدايش سبكميي تازه هاهنرمند است كه منجر به ابداع و آفرينش

ـار هنرمنـد ايـن      ميين ترتيـب بررسـي سيـست      به ا . نمايدميو ادراك و دريافت مخاطب را دستخوش تغييرات        ك

ـايي هنرمنـد در      گرايي در تحليل و بدون آن   دهد كه بدون تقليل   ميامكان را به ما      كه قـدرت نبـوغ هنـري و توان

. به تحليل همه جانبه كار او بپردازيم، را ناديده بگيريمهاايجاد و تغيير سبك
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بمخاط.3

ـادگي «ا به طور سنتي به حساب       مندي  به هنر ر    ، عالقه دانش عامه  ـا آم ـليقه فـردي   » ي شخـصي  ه و ذوق و س

ـانوادگي و ويژگـي       ،  هابودن اين آمادگي  شناسان با نقد باور به ذاتي     اما جامعه ؛  گذاردمي ـا نقـش آمـوزش خ ي ه

ـا وضـعيت                ـا پرورشي را آشكار نموده و همبستگي سليقه و رفتارهاي زيباشناسـي را ب ـاعي افـراد نـشان       ه ي اجتم

ـا تحـصيالت، جنـسيت و             هامندي به بازديد از موزه     عالقه ،بورديوبه عنوان مثال  . اندهداد ـاط ب ي هنـري را در ارتب

ـين       ،»عشق هنر «مندي و   گروه سني مورد مطالعه قرار داد و نتيجه گرفت، عالقه           به خاستگاه اجتماعي افراد، همچن

ــه   ــراد ب ــه ذهنيــت اف ــراي كــسب اع» اســتفاده اجتمــاعي از ذوق«ب ــستگي دارد تبــاب »ر و شخــصيت اجتمــاعي ب

)Elexander, 200374: 1384هينيك، ؛(.

، بلكه صـحبت از  به طور كلي حرف زد» مندانعالقه«توان از مي ديگر ن،در واقع براي شناخت مخاطبان هنر    

ي مـوقعيت .شـوند مـي  متمايز و قشربندي      اجتماعي يهامندان است كه بر حسب موقعيت     ي مختلف عالقه  هادسته

ـيش ي فرهنگيهازمينهبلكه  كند،مين  ي نه تنها امكان دسترسي مخاطبان به انواع هنرها را تعي          كه ـا فـرض كه پ ي ه

 در  راذوق و ادراك زيباشناسانه مخاطـب بررسي  بايد،سازند نيز در خود دارد؛ از اين رو       ميادراكي مخاطبان را    

.مورد مطالعه قرار دادها ارتباط با موقعيت اجتماعي آن

برخـي  . دنگردمينگرش و رفتارهاي فرهنگيسليقه، منجر به تفاوت در    ،هاگذارينظام ترجيحات و ارزش   

ي هنري را نتيجه شرايط اجتماعي و الزامات جبري         هاي مخاطب، سليقه  ها ناآگاهي انتخاب و گزينش     بر كيدأبا ت 

ـاب و        أدانند و برخي ديگر با ت     ميمتعاقب آن    ـنش ارادي و         گـزينش، كيد بر حوزه ارادي انتخ ـليقه را نتيجـه ك س

كنـد كـه   مـي يم سپژوهي تقاين دو ديدگاه كلي را به چهار رويكرد مخاطب    كوايل،مك.نتخاب آزاد مخاطب  ا

.تفسيرگرا و مطالعات فرهنگيرفتارگرا،ساختارگرا،عبارتند از 

منطـق  « فرهنگـي در قالـب  به توضيح رابطه ميان جهان  اجتماعي و توليـدات       ،رويكرد ساختارگرا طرفداران  

ـابي از شـرايط   هاگري هنرمند، شيوه ادراك مخاطبان و سبكها آفرينش آن.پردازندمي»بازتاب ي هنري را بازت

ثر أتحقيقات مت ها اين تحليل  ترين  شاخص.دانندميمناسبات توليد اقتصادي و امكانات فني و تكنيكي         اجتماعي،

ـا تـالش كـرد      آن .وزر و ولف مطرح شده اسـت      هادمن، كه توسط لوكاچ، گل    استاز ماركسيسم     افـراد  انـد هه

ـاص مـرتبط       را به جهان  ...) ، هنرمند، منتقد و     مخاطب(حوزه هنر    ـاعي خ ـاعي يـك طبقـه اجتم بيني يا منافع اجتم

ـاعي اسـت كـه      در چنين نگرشي فرض بر اين است كه فهم يك اثر در واقع فهم جهان     . نمايند بينـي گـروه اجتم
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ـنعكس                  آن.ه آن تعلق دارد   هنرمند ب  ـاتي خـود را م كنـد و  مـي ها معتقدند كه هنرمنـد، عالئـق و ايـدئولوژي طبق

. اش يعني در جهت عالئق طبقاتي؛بردميمخاطب نيز بر همين مبنا از اثر لذت 

ـا ديـدگاه تئوريـ              (رويكرد ديگـر در تحليـل بيرونـي          ـاري و     ) ككـه بيـشتر يـك روش اسـت ت مطالعـه آم

ـاتر  ،مثالً  بررسي آمار بازديدكنندگان از يك موزه. ر استفراد حوزه فرهنگ و هن  شناسانه ا ريخت  تماشاگران تئ

 و ي مختلفها و مكانها و ژانرهاي متفاوت نويسندگي در زمان   ها مطالعه جماعت نويسندگان يا سبك     ،و سينما 

.ي فرهنگيهاگذاريها بر اساس سياستتفسير آن

االت مواجـه  ؤو با اين سپردازدميمخاطبان هنر رفتارهاي فرهنگي وهاگزينش مطالعهه ب ،رويكرد رفتارگرا 

بورديـو،  «؟پـردازد مـي و به طور كلي چرا مخاطب به تجربه هنـري           ؟  روندميسينما و تئاتر   كه چرا افراد به      است

» كننـده متمايز«رهاي  و رفتا1»نماييمتشخص« بر مدار  اساساًعادات و رفتارهاي فرهنگي افراد،    ،قهمعتقد است سلي  

ـبك هنـر   يك   يا   ) مثالً پيانو يا ارگ   (ه نوع هنر    مثالً مخاطب با ابراز عالقه ب     .)77 :1384هينيك،(»چرخدمي يس

،ها متفاوت باشـد ق ديگراني كه سعي دارد با آن   يق و عال  يفاصله خود را از سال    ) مثالً نقاشي اجتماعي يا انتزاعي    (

ـار         مـي بنـدي   خود را طبقه   نوع مصرف كاالهاي هنري،     مخاطبان با  در واقع .دهدمينشان   ـاي اظه كننـد و بـر مبن

ـال هـدف      .بندي هستند ، قابل طبقه  ها ابراز سليقه و ذوق در مورد آن       ي هنري معين و   هاعالقه به فرآورده    با اين ح

. كـسب لـذت درونـي اسـت     بلكـه ، كسب امتيازات اجتماعي نيـست    صرفاً ،مخاطب براي حضور در دنياي هنر     

ـنش را هـدف              » فرويـد «تعبيـر روانكاوانـه     بـه كوشـد مـي دستگاه ذهنـي انـسان     ـاهش ت اصـل لـذت ناشـي از ك

؛ او در كندمي مخاطب نيز از اين اصل پيروي يتجربه هنر. )45: 1382فرويد،(ي انساني قرار دهد   هاكنشميتما

.با واقع گريزي از دنياي روزانه در پي كسب لذت است،مواجهه با اثر هنري

ـا اثـر هنـري مـورد     هرا در مواجمخاطب  نش ادراكي   كتحليل پديدارشناسانه، همچون  رويكرد تفسيرگرا،  ه ب

ـين و تـشريح بيايـد     ادراك صرفاً.دهدميتوجه قرار    بينـي   بلكـه نـوعي درون  ، يك امر شناختي نيست كـه بـه تبي

ذهـن  . ط اسـت ب مـرت ، داريـم ادراك به وحدت و تداوم فهمي كه از خـود ؛ است»فهم خود«بخش ناشي از    الهام

ـتوار    ها و تجربه  هاداورياي از پيش   بلكه مجموعه  ،، پاك و خالي نيست    درآغاز شناخت مخاطب   ي اجتماعي اس

2»جهان زيست « ل در حكم    ر به گفته هوس   است كه ي ذهني مخاطب  ها و محدوديت  ها قاعده ، باورها، مفاهيم  بر

1. snobism
2. life world
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ـان همخـوان   فهمد كه با اين زيستميرا چنان مواره اثرمخاطب ه . باشدمي مخاطب   يا جهان زندگي روزانه    جه

ـاد جهان يا به تعبير م شدن دو زيستباشد؛ از اين رو ادراك كامل اثر، در ه     ـان مخاطـب و اثـر     1مراگ  گفتگـو مي

.هنري است

ـارات     اول،:دهـد مـي چنـد تركيـب كلـي آن را نـشان           براي توضيح جهان زيست،   هوسرل، ـادات و انتظ ع

؛گيـرد مـي ت بصري و شنيداري كه به واسطه تكرار و شباهت تجربيات در ذهـن مخاطـب شـكل        همچون عادا 

دهـد و  مـي دست هتوضيح و تشريح وقايع و عناصر هنري بطرح عقالني از اثر كه چارچوبي براي استنباط، دوم،

ـاي   شناسانه مي هستيكه پيوند، فهم همدالنه اثر   سوم،؛كندمياثر را فراهم    » تفسير«امكان   ان دنياي مخاطـب و دني

ـان ذهنـي كـه تفكـري از             هاتوافقچهارم،؛سازدمياثر را فراهم    » ويلأت«كند و امكان    مياثر بر قرار     ـان مي ي  جه

ـاعي فـراهم      هادهع و قا  هاسازيساخته بر اساس نمونه   پيش ـاي          .آوردمـي ي اجتم ـاس الگوه ـناخت بـر اس ايـن ش

.سازدميدر كنش ادراكي ممكن ي معنايي را ها فهم داللت،فرهنگي مشترك

ـا  بر جنبـه   ي و رويكرد تفسيرگرا كه       پديدارشناس رويكرد مطالعات فرهنگي بر خالف     ي منحـصر بـه فـرد       ه

 جنبـه   هاشود و اين دانسته   ميي پيشين آغاز    هاادراك همواره با دانسته   معتقد است  و   دكيد دار أادراك مخاطب ت  

دانسته، ضرورت زندگي   پيش.هستنده  تسب وا  او  موقعيت اجتماعي  ود   يعني به شرايط پرورشي فر     ،اجتماعي دارند 

ـازگا        هااجتماعي است و تفاوت در نگرش      ـا هـم س ـان زنـدگي جمعـي را فـراهم    ر، هنجارها و مفاهيم را ب و امك

ـارتي   دهـد؛ مـي ه قرار عزمينه فرهنگي، مورد مطال مخاطب و اثر هنري را درهه مواج،رويكرداين  .سازدمي  بـه عب

ـابي          اي از ارزش  منبع ذخيره  به عنوان    نگفره ـان ارزي ـانه امك ـا و هنـري از    ها و الگوهاي زيباشناس ـا از غيرزيب  زيب

.كندميفراهم براي مخاطب هنري را غير

مربـوط اسـت و   ) AGILمدل(به يكي از عناصر ساختاري سيستم كنش       ي برشمرده، هاهر يك از رويكرد   

:توان گفتميدر واقع . دهدمي هنر مورد بررسي قرار يكي از عملكردهاي مخاطب را در سيستم

ـاق   رويكرد ساختارگرا با مطالعه ريخت    - الف ـان در   شناسانه مخاطب به بررسي الگوهاي انطب بخـشي مخاطب

ـاب               ميفضاي اجتماعي    ـا پردازد و به ايـن نكتـه توجـه دارد كـه چگونـه انتخ ـان  ه ـاي     (ي مخاطب ـليقه و رفتاره س

. ها سازگار استماعي آنبا موقعيت اجت) فرهنگي

1. Gadamer.H.G
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ـاي هنـر      د رويكرد رفتارگرا به ه   -ب ـاي   .پـردازد مـي فمندي مخاطـب بـراي حـضور در دني بررسـي رفتاره

ـا شركت در جشنواره  ،هابازديد از موزه  (فرهنگي مخاطب    ـاتر و    ي هنـري،  ه ـاي تئ ـا هـدف   ...) تماش ـا نـه تنه ي ه

ـا  بلكـه نيـت    ،امتيازات اجتماعي نمايي براي كسب    همچون متمايزنمايي و متشخص   آگاهانه او،  ي ناآگاهانـه او    ه

.دهدميمورد مطالعه قرار گريزي در تجربه هنري را نيز همچون لذت واقع

ـا رمزگـشايي از اثـر،   ؛رسدمي در كنش ادراكي مخاطب است كه سيستم هنر به انسجام           - ج زيرا مخاطب ب

. شـود مـي بخشد و به فهـم اثـر نائـل          مين خود انطباق    نيات هنرمند در بازنمايي واقعيت را با واقعيت جهان پيرامو         

رويكرد تفسيرگرا سعي در تشريح ادراك مخاطـب   و   جهان اثر و مخاطب است    درهم شدن دو زيست   ادراك،

.دارد

ـتگاه فرهنگـي   پردازد و معتقد است ميرويكرد مطالعات فرهنگي به مطالعه ذخاير ارزشي مخاطب    - د خاس

ـا اي از ارزش  نبع ذخيره و جايگاه اجتماعي مخاطب م     ـانه اسـت كـه بـر نحـوه دريافـت و         ه ـاي زيباشناس  و الگوه

ذوق و ادراك زيباشناسانه، بيش از هر چيز به موقعيت اجتماعي مخاطب وابسته  . گذاردميثير  أادراك مخاطب ت  

 بـراي  چـه  ممكن است براي يك ثروتمند زيبا نباشـد و آن ،چه براي يك كارگر زيباست به طور مثال آن ،است

ـاختاري مخاطـب در سيـستم هنـر،               . ، براي يك شهري نباشد    ستيك روستايي زيبا   ـار وجـه س شناخت اين چه

.سازدمياثرهنري و دنياي هنر را فراهم مطالعه عملكرد مخاطب در ارتباط با هنرمند،

 اثر هنري .4

 را هنـري  اي كـه پديـده    اسـت ميرد ك ا اما فقط در مو    ،شويمميمتعددي مواجه   ي  هاما در طي روز با پديده     

ـايز نمـود           مـي  خاص هنرند؟ چگونه     هااما كدام ويژگي  . كنيمميتوصيف   ؟ تـوان اثـر هنـري را از غيرهنـري متم

؛آفرينـد مـي تـري   اما اين خود مـشكل بـزرگ  ،دهيممينخستين ويژگي است كه به هنر نسبت   » زيبايي«احتماالً  

زيبايي چيست؟ :چراكه بايد پرسيد

 را دلپذير و هاي معيني است كه پديدهها1»فرم«، اين است كه زيبايي،از اعصار پيشين ماندهنگرش كهني كه 

ـارن،    ييها و ويژگي  كندميبخش  لذت ـتگي  ،تناسـب  ماننـد تق ايـن رويكـرد    .  دارد منـدي نظـم و قاعـده    ، آراس

ـا ي پاياني قرن نوزدهم كه سعي داشتند مـالك        هادر نظريه گرايانه،فرم ـناخت هنـر و       ي عينـي و عقالنـ     ه ي در ش

1. form
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برابـر  در  . دانـستند  و ساختار اثـر      »فرم«ها ويژگي هنر را در       آن .زيبايي ارائه دهند، دوباره مورد توجه  قرار گرفت        

ـا ديـدگاه فرماليـست   ي اثـر،  1»محتـوا «كيد بـر    أكساني با ت  ،اين رويكرد  ـاد قـرار         ه  و  »محتـوا «داده و  را مـورد انتق

 سو با از يك ايده .مايه، فكر اصلي و ايده هنرمند در هر اثر استدرون.  دانستندمايه اثر را ويژگي اصلي هنردرون

ـاريخي           ي او در ارتباط است    ها، شخصيت و نگرش   ي اجتماعي هنرمند  هاتجربه ـا واقعيـت ت - و از سوي ديگـر ب

ـا             با چيزي فراتر از نيت     نييعاجتماعي پيدايش اثر،   ـا    نمندي و آگاهي هنرمند كه آن را، فكـر مـسلط، جه بينـي ي

ـايي هنرمنـد و از            نيز    كه در اين سنت فكري ارائه شد       2»سبك«مفهوم  . نامندميآگاهي دوران    ـا توان از يك سو ب

ـناخت اثـر هنـري بـه بررسـي      در همين رويكرد بـود كـه   . سوي ديگر با ساختارهاي اجتماعي در ارتباط است      ش

.  تبديل شدها و دورههاتاريخي سبك

انگي شدن به اين دوگـ     قائل  نيستند و اصوالً    يك اثر  يك به تنهايي بيانگر كيفيت هنري     هيچ  ،اما فرم و محتوا   

 نيست كـه بتـوان      »جا نهاده آن« اثر هنري چيزي     .)1381؛هنفلينگ،1384هايدگر،(در اثر هنري مورد ترديد است     

ـابي    چيزي كه در تقابل با ذهن انديشمند،      اي عقالني تحليل كرد،   آن را به شيوه    عقالنـي قـرار بگيـرد؛     مورد ارزي

ـان       ها همان گونه كه هنرمند نظام باورها، اعتقادات و دانسته         .براي فهم اثر هنري بايد هنرمند بود       ـا جه ي خـود را ب

ـاره  هـد نيز بايد اثر هنري را در افق فكري خود قرار د       مخاطب،كندميكند و اثر را خلق      ميپيرامون قياس     و دوب

كشف همراهي و توازن دانش و زندگي اسـت وگرنـه دشـوار    هنري،خت اثر   نكته مهم در شنا   .دآن را خلق كن   

ـناخت   . خود را با دانش ناب از فرم و محتوا سرگرم كنيم    ،نخواهد بود كه بي توجه به اين نسبت        به اين ترتيـب ش

.ي آن است3»معنا«اثر هنري مستلزم فهم 

 مـورد تحليـل و بررسـي قـرار          4اسـي شنبـه روش نـشانه    ثر هنري است كـه      ادي جديد به    رويكرمعناشناسي،

ـامي از نـشانه    ي معنايي يا    هااي از داللت  در اين رويكرد، اثر هنري را مجموعه      . گيردمي ـا نظ 5نـشانه .داننـد مـي ه

ـا  6 دال-الـف : دانـد مـي دهنـده آن را دال و مـدلول    عناصر تشكيل»سوسور«ترين واحد معنا است و كوچك  ي

1. content
2. style
3. mean
4. semiology
5. sign
6. signifier
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ـايي   محتوايي است  ،ده يا نشان  1 مدلول -ب؛گيردميود  شكلي است كه نشانه به خ     ،  نشانگر كه نشانه آن را بازنم

.كندمي

 دال .استمربوط آن و غيرمادي    مفهوميدال به طور عام به شكل مادي يا فيزيكي نشانه و مدلول به ساخت               

ولـي  .  نشانه استايمحتو، كه در آن دال، همان فرم و مدلولهستنداو مدلول مانند دو گونه آشنايي فرم و محتو      

ه كنـد و بـ  مي روندي است كه آن دو را به هم مرتبط   ،باشدميمربوطاچه به ذهن ما براي درك فرم و محتو        آن

 بـه ايـن ترتيـب    .دار شـود توانـد معنـي  مـي ون وجود اين روند نبد چون شكل،  ند؛گويمي» روند فعال تفسير  «آن  

.باشدمي، مدلول و تفسير قابل درك نه دالگادر پيوند و تعامل سه» رسوسو«در نظر » معني«

ـاعي        آن چيزهايي اس  مي، تما نشانه ـاي اجتم ـاي چيـز ديگـر معرفـي              ت كه بر پايـه قرارداده ، چيـزي را بـه ج

 هر گونـه تفـسير،   .شودمي ديگر دانسته   ايه، تنها از راه نشان     معناي هر نشانه   در واقع .)30: 1383ضيمران ، (كندمي

، هر نشانه فقـط   به بيان ديگر.دارد ديگر كه خود بايد تفسير شود و اين مسير نامحدود ادامه  است به نشانه ايهاشار

.ستها از ارجاعات در نظام نشانهايهشود و معنا شبكه گستردمي ديگر شناخته ايهبه نشان» ارجاع«از راه 

 سـخن گفـت     ايهشناسانم نشانه  و نظا  هايك اثر هنري بايد از دستگاه نشانه      » معناي«به اين ترتيب در شناخت      

ـام   »روالن بارت «.شوندميبا ارجاع به يكديگر تفسير      هاكه نشانه  )1964(»بالغـت تـصوير  «در مقاله كوتاهي به ن

 اسـت به تـصويري مربوط مضمون اصلي اين مقاله . نمودرا فراهمشناسي اثر هنري  نشانهزمينه رويكردي نوين به  

ـا تـصوي   .را به عهده دارد   » پان زاني «به  كه تبليغ نوعي اسپاگتي موسوم       ري كـه در آن   در اين آگهي بازرگاني ما ب

ـاز ،سس گوجه فرنگـي ،، چند كنسروتعدادي قوطي اسپاگتي  ـارچ در كيـس   ،پي ، تـوري قـرار دارد  ايه فلفـل و ق

ـاهي الزم بـراي              ،مايهمواج انـدن   آن كمـي سـواد خو      خوانـدن همچنين پيامي زباني و نوشتاري دارد كه تنها آگ

ـا از          اولـ . كنـد مـي ي پيوسته و مرتبط را به ما القا       هاتصوير، يك سلسله نشانه   . فرانسه است  ايـن  ين نـشانه اي كـه م

، يكي تازگي محصوالت خريداري شده و دوم مصالح اوليه براي   مربوط به بازار خريد است     ،يابيمميتصوير در 

، دالي است كه گوجه فرنگـي مربوط به  ، نشانه  دومين .است ظرافت و دقت در طبخ      مدلول آن    طبخ خانگي كه  

ـا و بـه   پـرچم   مدلول آن وي زرد و سبز و قرمز را در اعالن بازرگاني كنار هم قرار داده            هارنگفلفل سبز و   ايتالي

ـاهيتي   ايـن   بلكـه  ،در واقع پان زاني تنها نام يك شركت نيـست ؛طور كلي فرهنگ خوراكي ايتاليا است      كلمـه م

2. signified
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ـبخ            ميبه اين ترتيب تصوير نوعي غذاي خوشمزه را به ما القاء            . ايتاليايي دارد  ـا فرهنـگ ط ـا را ب كند و همچنين م

.)183: 1383ضيمران،  (كندميايتاليا در فرانسه روبرو 

ـتوار         ،از نـشانه  » سوسـور «بنـدي دوگانـه     روالن بارت بنياد تحقيقات خود را بر تقسيم         يعنـي دال و مـدلول اس

: است وي معتقد داند؛مين، دال را مبين مدلول وسورساما بر خالف نظر ،ساخت

 اما بر خالف نظـر  ؛ مدلول و نشانهدال،:  با سه مضمون سروكار داريمايهشناساندر هر نظام نشانه  ما«

» نشانه«اين همبستگي را  بلكه همبستگي بين دال و مدلول مبين معناست و ،عموم، دال مبين مدلول نيست

مثالً سنگ ريزه سياهي را در نظر آوريد،       . دهنده تام دو مضمون دال و مدلول است       دنشانه پيون . ناميممي

، اما ي گوناگوني داللت كند؛ اين سنگ ريزه دال محض است         ها به شيوه  دارم كه م آن را وا   توانميمن  

مبـدل بـه   ) ري مخفيگييأبه عنوان مثال با حكم اعدام در ر(اگر براي آن يك مدلول قطعي قائل شوم     

.)90 : 1380بارت ، (»انه خواهد شدنش

ـارت معتقـد      ،ست و قرار دادي ا    هاگر چه سوسور نشان داد كه نسبت دال و مدلول در نظام زباني دلبخوا               اما ب

ـان دال        ي ،است اين نسبت   منـد   بلكـه انگيـزش  ،دلبخـواه نيـست  صـرفاً ) مفهـوم (و مـدلول  ) شـكل (عني نـسبت مي

ـا توانـد بـه شـكل     ميك مفهوم   اند چندين مدلول داشته باشد و ي      تومييك دال   . )141: 1380اباذري،(است ي ه

وجـود  ه  مالزمت يك دال با مدلول به سبب انگيزش خاصـي بـ  ،شناسانه اما در يك نظام نشانه.مختلف بيان شود  

ا از اين رو مدلولي كـه مفهـومي ر   «.تواند تغيير كند و حتي از بين برود      ميي ديگر   هاآيد و اين نسبت در نظام     مي

.)95: 1380بارت، (»  است1مند و التفاتي، نيتامالً متعين و در عين حال تاريخي      عنصري ك  ،در خود ذخيره دارد   

ـا تكيـه بـر     پـردازد، ي  ميدار   تفسير جهت   به هر كس در برخورد با يك نشانه به يك مدلول جهت دارد و            « عنـي ب

.)64: 1383ضيمران ، (» كندمي، مفهوم مورد اشاره نشانه را دريافت دانش خود از جهان

 را هاتوان بر مبناي نظريه ساختي كاركردي، ابعاد ساختاري نظام نشانهميدر مطالعه عناصر معنا، به اين ترتيب    

:مورد بررسي قرار دادبر حسب چهار الزام كاركردي نظام كنش 

ـتاري     ،شكل و ماده است   ،  دال-الف ـا و همـه   ، نقـش بـر كاغـذ، تـ     مثالً واحد آوايي، حروف نوش ابلو راهنم

ـا  شكل،هامجموعه دال. سازندميعناصري كه پيرامون ما هستند و جهان مادي ما را    ـا هـستند  ه  از ايـن رو  ،ي معن

. بخشي را در نظام كنش معنا بر عهده دارندكاركرد انطباق

1. intentional
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ـا تـصور    ت در ذهـن داريـم    ـ خـ رـ ه با  ده مثالً تصوري از درخت كه در مواج،مدلول، مفهوم است-ب ي

ـان           ميدست  ه  لو كه با شنيدن سگ ب     پاي پشما ذهني موجود چهار دست و       ـايي كـه جه آوريم و همـه آن چيزه

ـان    مي و مفاهيم ما را تشكيل       هاذهنيت ـاهيم و تـصورات ذهنـي         ،اده شـد  گونـه كـه شـرح د      دهنـد و هم ،  ايـن مف

ـارك ؛ از اين رو مـدلول مند هستنددار و به قول بارت، نيت  مند، هدف جهت ـابي بـه   منـدي و دسـت  رد جهـت  ك ي

.هدف را در نظام كنش معنا بر عهده دارد

ـارت معتقـد اسـت   . نامندمي» نشانه«و اين همبستگي را  ين معناست   همبستگي بين دال و مدلول مب     -ج ـان  ب  مي

ليـه   به عنوان پيونددهنده تام دو مـضمون او ، كاركردي التزامي وجود دارد و آن وجود نشانه       ،، مدلول و نشانه   دال

:است

پس . كنم مي آن براي نشان دادن شور و عشقم استفاده  ازمن:  گل سرخ را در نظر بگيريدايهدست«

 ما فقط با اين ،ي سرخ و شور و عشق من؟ نههاني گل يع ،جا فقط با دال و مدلول روبروييم      آيا ما در اين   

پس ما . روبرو هستيم» مند شدهو عشقي شورمند هاگل«جا با  ما اين،تر بگوييم درست.امر مواجه نيستيم

ا تـشكيل مـضمون   كه بـ ] مدلول[، شور عشق ]دال[ي سرخ   هاگل:  سه سطح از مضمون مواجه هستيم      با

.)89 : 1380، تبار (»يابندمي، وحدت سوم كه نشانه است

است دال   اما بارت معتقد     ، جدا ساخت  ،رساندميتوان گل سرخ را از پيامي كه        مياگر چه در سطح تجربه ن     

 بلكه وحدت يافتن دال ،يست گل سرخ به خودي خود حاوي معنا ن؛، زير كه معناست  تهي است و نشانه پر است     

بخـشي را بـر عهـده      كاركرد وحـدت و انـسجام      معنا، نشانه  سيستم به اين ترتيب در      ؛كندميمعنا را بيان    و مدلول   

.دارد

ـان   دانيممي ما   .ستهانشانه»1»همنشيني«ماند،كنش معنا كه براي بررسي      آخرين عنصر نظام    -د نـشانه   كه زب

را برساند، اما   » مفهوم درخت «دارد كه   مي مثالً هيچ چيز تصوير درخت را به صورت طبيعي وا ن           ،قراردادي است 

ـا تواند معنا را بر اساس قياس و شباهت با ساير نـشانه  مي و آواهاست كه     هاكلمههمنشيني  در واقـع  .د كنـد  توليـ ه

.يابندمي با ارجاع به يكديگر در اين همنشيني معنا هاهنشان

. ها اشاره شد سيستمي از عملكرد عناصر ساختاري معناست كه به آن    ،كنيمميچه ما از اثر هنري دريافت       آن

ـات و محـدوديت     ،اثر هنري به خودي خود وجـود نـدارد         ـاع بـه امكان ـا  بلكـه در ارج ـاي هنـر  ه همچـون  (ي دني

1. associative
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ـناختن اثـر و             به سبك هنري غالب،   متمايزنمايي نسبت    ـات و  ...) عملكرد نهادهاي هنر در بـه رسـميت ش و امكان

.كندمييابد و موجوديت پيدا ميي ادراك مخاطب، معنا هامحدوديت

بنديجمع

ـاريف  بنديبندي و طبقهخود به مقولهمند  با ديدگاه نظامسيستمينظريه   ايـن نظريـه   .پـردازد مـي  مفاهيم و تع

اي از واقعيت ارائه دهد كه لزوماً بازتاب خالصي از شدهتصوير ذهني بازسازيد با يك ديدگاه تحليلي،    سعي دار 

 با برقراري جريان دائمي ميان مفهـوم و  رويكرد سيستمي. گيردميري مهم واقعيت را درب ها جنبه بلكه، نيست آن  

نظريـه  جايگاه علمي.)1376،روشه؛Munch, 1993(پردازدميح تصوير ما از واقعيت واقعيت به حك و اصال

 يعني علم، بازسازي ذهني ؛ عملي تحليلي است،پردازينيز در گرو پذيرش اين رويكرد است كه نظريههاسيستم

 مگـر   ،تواند علمـي باشـد    مي علوم انساني ن   پارسونز معتقد است،  . باشدميشده  بنديواقعيت در قالب مفاهيم طبقه    

.بياوردرويكه به تحليل سيستمي آن

،ت كاركردي تبيين عناصر ساختاري ثابت، برحسب الزاما     با  كه   با اين اتهام مواجه است     ها نظريه سيستم  غالباً

ـادر بـه    با دهد و البته ميواقعيت را به روابط مكانيكي عناصر تقليل  ثابت است، كه آن هم لزوماً    اين ايـستانگري ق

ـانيكي تقليـل        انهانگاراما ساده. توضيح تغييرات جهان پيرامون نيست    است كـه روابـط سيـستمي را بـه روابـط مك

ـاد بـه            دهيم؛ متفكـر   ـا اعتق ـازمان خود«ان ايـن رويكـرد ب ـين         بـودن  1»س ـايي  سيـستم بـه تبي  از تغييـرات دسـت   پوي

ـازنده   ميسيستم را ن ها معتقدند،  آن .)1379،  هالوب(يابندمي توان به عناصر سازنده آن تقليل داد و البته عناصـر س

سازد و خود از اين عناصـر  مي به اين ترتيب سيستم عناصر خود را         ،ن نيز بدون كليت سيستم موجوديت ندارند      آ

تم در معرض سسي. دهدميسازماني و نظم كه به آن ويژگي خود    اين ويژگي زاياي سيستم است     .شودميساخته  

ـته  چرا كه با تبـ    اما قادر به حفظ نظم است؛     بيروني و دروني است،   تغييرات ـات «ادل پيوس ـي » انـرژي «و»اطالع ن ب

.ي زنده استهاو همچنان نظم را حفظ نمايد؛ اين ويژگي همه سيستمها را تغذيه كندتواند آنميعناصر سيستم 

ـنش سيـستم را بر   سيستم هنر نيز محل گردش بي  انگيـزد و تغييـرات   مـي وقفه اطالعات و انرژي است كـه ك

هايي كه انرژي بيشتري آننرژي برابر نيستند؛اه اجزا از لحاظ ذخيره اطالعات و     البته هم .كندميسيستم را كنترل    

 بـر اجزايـي كـه       ،ترنداز نظر انرژي غني   هايي كه   همچنين آن . دارند از اطالعات كمتري برخوردارند و بالعكس      

1. auto-organize
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ـاي هنـر بـه عنـوان           نبه اي . كنندمي نظارت و كنترل اعمال      ،اطالعاتشان بيشتر است   ـار  منبـع انـرژي،    ترتيب دني ك

يافتن اثر هنري را دارد و اثـر هنـري بـه عنـوان منبـع            ادراك مخاطب و رسميت   نظارت و كنترل بر ابداع هنرمند،     

.نمادها و معاني را در خود ذخيره دارداطالعات،

ـثالً              ـار هنرمنـد بـه طـور         مبادالت كاركردي ميان عناصر سيستم به نوعي مبادله اطالعات و انرژي است؛ م  ك

هنرمنـد در ابـداع و آفرينـشگري خـود بـه      . مخاطب و اثر هنـري اسـت  همزمان در ارتباط با عملكرد دنياي هنر،   

ـبكي كـه بـراي خلـق اثـر       عادات و انتظارات مخاطب در ادراك و دريافت اثر توجه دارد،         همچنين به قواعـد س

. كندميشده خود را بر كار هنرمند اعمال دنياي هنر نيز الگوها و قواعد نهاديگزيند؛ميبر

ـانيزم                    اما هنرمند عنصري منفعل نيست كه صرفاً       ـا مك ـار هنـري بپـردازد؛ هنرمنـد ب ـات بـه ك  تحت ايـن الزام

در پي سازد و با اين كار     مي متمايز   ي هنري رايج  ها از هنجارها و ارزش    را شيوه كار خود   ،متمايزنمايي در سبك  

ـاي مي اين عملكرد    .آيدميد بر اي براي خو  كسب هويت هنري ويژه    گـذار   هنـر تأثير تواند بر قواعد هنجاري دني

ـار       و با شگردها و فنون تازه      شودميي خود منجر به تغيير در قواعد سبك         ها هنرمند با نوآوري   .باشد اي كه بـه ك

ـا بـستان بادالت و بده  مهمين  .گرددميزدايي عادات ادراكي مخاطب      منجر به آشنايي   ،بنددمي ـان   ه ـاي مي ي پوي

ـاي هنـر       ثالًم. سازدميعناصر ساختاري است كه سيستم  را پويا و زايا          ـارت قواعـد ارزشـي دني ـال نظ  هر چه اعم

ـا  در نتيجـه نـوآوري   و گرددي هنرمند بيشتر مي   هانمايي، متمايز شديدتر باشد  ـبك نيـز     ه ي او در تغييـر قواعـد س

.يابدميافزايش 

هنرمنددنياي هنر

مخاطباثر هنري هنر
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را بـر عناصـر ديگـر       ميثير هر يك از عناصر سيـست      أتوانيم ت مي،ي نظري كه در اختيار داريم     ها ابزار اكنون با 

ـاي هنـر،           از ثرأ با اثر هنري مت    ه ادراك و دريافت مخاطب در مواجه      بررسي كنيم؛ مثالً   ـاختاري دني  سـه عنـصر س

ـا  به عبارتي دنياي هنر با اعمال نظارت بر ارزش         .هنرمند و اثر هنري است     ـا  محـدوديت  ،ي هنـري  ه يي را بـراي   ه

ـازي برخـي عناصـر اثـر هنـري، بـر             و نيات خود را با برجسته      هاگيريهنرمند نيز جهت  .كندميدريافت ايجاد    س

ـا    اثـر نيـز بـه        ؛دهـد ميكند و با اين كار ادراك او را جهت          ميادراك مخاطب اعمال     ـا از نـشانه  ميعنـوان نظ ،ه

ـا اين داللـت  .دهدميويل به مخاطب ارائه     أسير و ت  ي معنايي را در فرايند تف     هاداللت ـاي هنـر     ه ـاع بـه دني  در ارج

.دهندپيشنهادهايي را براي ادراك اثر به مخاطب ارائه مي

مدل زير  توان در   مي را   مبادالت ميان عناصر ساختاري سيستم هنر     شده،مباحث مطرح بندي از در يك جمع  

اي بر ايـن مباحـث      مقدمهصورت گيرد و كار ما صرفاً     تفصيل  بايد به  دوسويه    مبادالت بررسي اين البته  .ارائه داد 

. است

ـار هنرمنـد فـراهم     أ براي اعطاي شيفضاي ممكن،شده قدرت در دنياي هنر ساختارهاي نهادي -الف ن بـه ك

. دهنـد مـي  جهت در خلق اثررا  و ديگر نهادهاي هنر با اين كار استراتژهاي هنرمند         هاجشنواره،هارسانه. دنكنمي

نمايد مي ديگران متمايز    كارنمايي در سبك، كار خود را از      نفعلي ندارد و با مكانيزم متمايز     البته هنرمند وضعيت م   

.بخشدميو به آن هويتي يگانه 

ـادات،      ،دهـد مـي  هنرمند كار خود را به مخاطب ارئـه          -ب ـناختي        از ايـن رو ع ـاي زيباش ـارات و الگوه انتظ

ـا   ، آزاد نيستهه مخاطب با اثر يك مواجههمواج.دهدميگري مد نظر قرار مخاطب را در آفرينش   بلكه هنرمنـد ب

هنرمنددنياي هنر

اثر هنري هنر
مخاطب

هاي معناييداللت
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ـازد مـي مند  دار و نيت  ادراك مخاطب را جهت   ها،كيد بر آن  أسازي برخي عناصر در اثر و ت      برجسته ايـن امـر    . س

.سازدميامكان فهم همدالنه بر مبناي مشتركات فرهنگي را بين مخاطب و هنرمند ممكن

 بـراي دسترسـي مخاطـب بـه هنـر     ايشـده ي تعيينهاكانال،شده قدرت در دنياي هنر    ساختارهاي نهادي  -ج

در پي تغيير و تشديد برخي رفتارهاي فرهنگي و اعمال نظارت اقتصادي و سياسـي        و با اين كار،      سازندميفراهم  

 و هنجارهاي هاكليشهگيري  به شكل از سوي مخاطب منجر    ها اين نظارت  همراهي و پذيرش  . آيندمي بر هابر آن 

ـاي هانظارتاين   و مقاومت مخاطب در برابر       زيباشناسانه ـا ارزش فرهنگـي و   منجر به تغيير در رفتاره ي هنـري  ه

.گرددميمسلط

ـناختي را    و اطالعات تاريخي و جامعـه      هااي از دانش  مجموعه اثر هنري به عنوان يك عنصر فرهنگي،       -د ش

ـنش اد   . پردازدميها  كه مخاطب به تفسير و كشف آن      در خود ذخيره دارد    ـين و    كـي مخاطـب صـرفاً     اراما ك  تبي

اين فهم به تداوم فهـم      . پردازدمي بلكه مخاطب به كشف معاني مستتر در اثر          ،اثر نيست ) فرم و محتواي  (شناخت  

.سازدمي او فراهم ويل اثر را برايأو امكان تمرتبط است ) زيستجهان( دنياي زندگي روزانهاو از خودش در

 به عنوان يئناختن يك ش شبراي به رسميتممكني  فضاي   ،شده قدرت در دنياي هنر    ساختارهاي نهادي -ـه

ـاع بـه آن    هاي فرهنگي را در خود دارد كه داللت       هادنياي هنر زمينه  . دنسازمياثر هنري را فراهم      ـا  ي اثر با ارج ه

.گردندميمعنادار 

ـتراتژي    آفرينشگري با مجموعـه    -و ـا اي از اس ـان و هـم                ر همـ  ه ـارات فرهنگـي مخاطب اه اسـت كـه هـم انتظ

ـنش هنرمنـد و اثـر   . ي سبكي را در خود داردهانمايينر و هم متمايز شده دنياي ه  هنجارهاي نهادي  ،با اين حال ك

هنرمنددنياي هنر

مخاطباثر هنري هنر
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نـري   است كه هويـت ه هدر پي خلقي يگان او .ي منحصر به فردي دارد كه ناشي از  نبوغ هنرمند است           هاويژگي

.اي داشته باشدويژه

ـناخت                        ها نظريه سيستم  رهاورد ـاي آن بتـوان بـه ش ـيفي اسـت كـه بـر مبن ـتگاه توص  براي هنر، ارائه يك دس

ـيح همـه           ميگاه ادعا ن  اين نظريه هيچ  . اي از مفاهيم و تجربيات دست يافت      شدهبنديطبقه ـادر بـه توض كند كـه ق

ـا مـدعي اسـت    ؛بخشدمي شناخت را تحقق ي شناختي آن همه صور ممكنهاواقعيت است و مدل  توانـد  مـي  ام

.)1381؛چلپــي،1379مــولر،( و مطلوبيــت تنظيمــي دارنــدمنــدي دهفايــي توصــيفي ارائــه دهــد كــه هــادســتگاه

.واقعيت نياز دارد» توصيف«به » تبيين«پردازي بيش از نظريه

هايادداشت

خانه را به روي خود بست و دستياران خود زار شد، او در نماآنژ واگذزماني كه نقاشي سقف نمازخانه سيستين به ميكل. 1

قدرت اي ازنفره بر روي داربست نمازخانه، اثري را خلق كردكه تصورتازهرا مرخص نمود و طي چهار سال كار تك

).1383:298ريج،بگام(نبوغ را به بشر ارزاني داشت

برد؛ او كار ميبه اصطالح خودش چيزگونگي اثر هنري بهانگاري يا هايدگر اين اصطالح را براي اشاره به شيء. 2

.دهدهاي اين تفكر را مورد نقد قرار ميريشه
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