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زمینهمندی اجتماعی -فرهنگی موضوعات و آثار
*
در پژوهشهای تطبیقی هنر
مقداد جاوید صباغیان** ،1سید سعید سید احمدی زاویه ،2اسماعیل بنیاردالن
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1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 2استادیار گروه آموزشي پژوهش هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 3استادیار گروه آموزشي فلسفه هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/3/27 :تاریخ پذیرش نهایی)92/7/7 :

چکیده

زمینه و بستر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی که آثار هنری بدان تعلق دارند ،از عوامل و وجوه مهمی است که
اگر در مطالعات تطبیقی هنرها وارد شود و به دقت مورد بررسی قرار گیرد ،بر غنای تبیینها و دستاوردهای نظری این
نوع پژوهشها خواهد افزود .اين دست مطالعات تطبيقي نيز ميتواند با توجه به خصوصيات نشانهگذارانه آثار هنري ،به
حصول درك بهتر و عميقتري از هنر و فرهنگ ملي ،منطقهاي ،قومي و محلي منجر شود .در این مقاله ،زمینهمندی آثار
و موضوعات هنری از حیث نظری مطالعه گردیده و سپس مهمترین زمینههای تولید خالقانه هنر ،در سه حوزه زمینههای
اقتصادی ،زمینههای سیاسی و زمینههای فرهنگی ،تحقیق خواهد شد .ارزشها و زمينههاي اقتصادي فعاليت هنري ،حوزه
هنر را به دنياي سرمايه و مبادالت تجاري وارد ميسازند؛ اثر هنري و هنرمند نقش بزرگي در بازتوليد و حفظ فرهنگهاي
ملي و منطقهاي و خردهفرهنگهاي محلي و قومي و نشان دادن خواستها ،عواطف و رفتارهاي گروههاي مختلف اجتماعي
دارند؛ همينطور هنرها ميتوانند در خدمت برآورده ساختن مقاصد سياسي ساخت قدرت قرار گيرند .در پایان مقاله ،با
پیش کشیدن مبحثی در باب روابط زمینه و شکل (فرم) در آثار هنری ،اهمیت توجه به مقوله شکل در مطالعات تطبیقی
هنر توضیح داده می شود .شایان ذکر است در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده و اطالعات به
صورت کتابخانهای جمعآوری گردیده است.

واژههای کلیدی

زمینه ،مطالعات تطبیقی هنر ،شکل ،مطالعات بینافرهنگی هنر.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول تحت عنوان «تحلیل مبانی نظری و روششناختی مطالعات تطبیقی در حوزه هنر» ،به راهنمایی نگارنده
دوم و مشاوره نگارنده سوم ،در دانشگاه هنر تهران است.
** نويسنده مسئول :تلفن ،09195090853 :نمابر.E-mail: meqdadjavid@gmail.com ،021-66493418 :
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مقدمه
توجه جـدی به زمینههـای فرهنگی-اجتماعـی در مطالعات
تطبیقـی بینافرهنگـی هنر میتوانـد از جمله ثمـرات فراوانی در
شناخت و درک عمیقتر کیستیها و هویتهای ملی ،منطقهای،
قومـی و محلـی به بـار آورد .در مطالعات تطبیقی اگر قرار اسـت
بـه فرهنگها و هویتهای دیگر توجـه کنیم ،نباید از هویتهای
فرهنگـی و هنـری خودی غافل شـویم .لزوم ایـن امر بهخصوص
زمانـی احسـاس میشـود که بدانیـم در دنیای امـروز هویتهای
فرهنگـی اقـوام و ملل غیرغربی به شـدت در معـرض تهدید قرار
دارد« .چالـش جـدی کـه جهانیشـدن در ارتباط بـا تمدنها به
وجود آورده ،چالش فراموشـی و بـی توجهی به «میراث تمدنی»
گذشـته اسـت .این چالـش برخاسـته از ضعیف شـدن «ذهنیت
تمدنـی» و عدم ارتبـاط و علقه معنوی با مظاهر تمدنی گذشـته
اسـت .مقولههایـی که روزمـره زندگی جامعه معاصـر را پر کرده،
مظاهـر مصرفـی و غیرمانـدگار تولیـدات جدیـد در عرصههـای
مختلف است]...[.توسعه دسترسیها و گفتوگوهای قدرتگرایانه
غربی ،میتواند ظرفیت کمرنگ شدن فرهنگ و تمدنهای بومی
سـایر ملـل را به همراه داشـته باشـد .از سـوی دیگـر ،در فضای
مجـازی ،زمینه توسـعه سـلطه قـدرت فرهنگـی و تمدنی غرب،
ظرفیت گستردهتری پیدا کرده است ،که در صورت بی توجهی و
پررنگ نکردن تمدنهای سایر ملل ،امکان پراکندگی تمدن پدید
میآید» (عاملی .)31-2 ،1389 ،این مسـاله تا به این حد جدی
است که اندیشمندان کشورهای غربی -به جز آمریکا -نیز به فکر
حفـظ و احیـای هویتهـای فرهنگی و اجتماعی خـود برآمدهاند
(بـرای مثـال ر.ک ،Paxman, 1999 .که در کتاب خود به شـدت
نسـبت به از بین رفتن کیستی بریتانیایی هشدار میدهد) .توجه
کامل به کیستیهای فرهنگی هر ملت و قومی ،پیش از هر چیز،
دقت به زمینهها و شرایط اجتماعی آن قوم و یا ملت را میطلبد.
در مطالعـات تطبیقـی زمینـهای وجـوه گونهگون سیاسـی-
اجتماعی-اخالقـی و ...یـک پدیـده هنری را هم ممکن اسـت در
تحقیقمـان وارد کنیـم .ادویـن سـویفت بالـک (،)1856-1927
محقـق آمریکایـی و تطبیقگـر سرشـناس هنرهـای تجسـمی،
در فـرازی از کتـاب هنر و انسـان؛ مطالعات تطبیقـی هنر ،راجع
بـه کیفیـت زمینهای هنر چنیـن میگوید« :این یک اصل اسـت
کـه هنرمنـد محصـول زمانه و محیـط خویش میباشـد]...[.هیچ
هنرمندی یافت نمیشـود که بدون وجود تاثیرپذیریهای دفعی
خارجـی ،بـه خلـق اثری بـس متفـاوت از پیشـینیان و معاصران
بالفصل خود اقدام کند .هیچیک از[هنرمندان] مالنزی 1ناگهان به
نقاشـی کاکمونو 2روی نمیآورد[ .]...فرد مالنزیایی یا سرخپوست
هنـر مالنزیایی یا سرخپوسـتی تولیـد میکند ،مگـر نیروهایی از
دنیای هنری خارج ،هنر چینی یا هنر اروپایی یا هر هنر دیگری،
در ایـن رونـد مداخله کنند ،و تغییراتی را سـبب شـوند» (Swift
.)Balch and MacFarlane Balch, 1918, 242
ناصر فکوهی ،انسانشـناس و دانشـیار دانشکده علوم اجتماعی

دانشـگاه تهـران ،در کتاب خود به نام «انسانشناسـی هنر؛ زیبایی،
قدرت ،اساطیر» ،در بخش دوم تحت عنوان «هنر و هویت» ،دریافت
جامعـی ارایـه میدهد از آنچه ما مطالعات زمینهای هنر ،در پیوند با
موقعیت اجتماعی هر سـرزمین خواندیم .اگر هر شـکل از خلق هنر
را همچـون گونهای نشـانهگذاری فضا و زمان تلقـی کنیم ،کام ً
ال به
ماهیـت زمینهای و هویتمند هنرها پـی خواهیم برد .تفاوت اصلی
انسان با سایر موجودات در این است که در یک فرایند بس طوالنی
فرهنگی ،انسـان توانسـت جهان را به صورت مجموعهای از ادراکات
در ذهن خود ساماندهی کند .مهمترین و پایهایترین این ادراکات
دو مفهوم مکان و زمان هستند .انسان ،اشیا و موجودات را به صورت
گسـترههای سـه بعدی ،یعنی احجامی درک میکند که در فاصله
مشخصی با او قرار گرفتهاند .از این رو میتوان گفت هستی یا وجود
اصـوالً در ذهن انسـان در چارچوب پهنهای فضایی درک میشـود.
این فضا با نشـانهگذاریهای انسـان بیـش از پیش معانی و مفاهیم
مشخصی کسب میکند .این نشانهگذاریها که از سادهترین مفاهیم
مثـل «اینجا»« ،آنجا»« ،باال»« ،پایین»« ،چپ»« ،راسـت» و ...آغاز
میشود ،نه فقط با نیازهای جغرافیایی انسان ،بلکه با بازنمایی نمادین
واقعیـت بیرونـی در ذهـن او رابطـه دارد .بـه این ترتیـب ،مجموعه
مفاهیم فضایی در ذهنیت مشـترک انسـانی ،پس از گذشت قرنها
و هزارهها ،با انباشت و رسوب به فرهنگ فضایی-مکانی بشر تبدیل
میشـود و همین اسـت که درک حسـی ما از جهان پیرامونمان را
تنظیم میکند .از طرف دیگر ،انسان موجودیت خود و هستی جهان
بیرون را در قالب مفهوم زمان نیز درک میکند .زمان به معنی نوعی
تداوم است که با ساخت حافظهای ما رابطه مستقیم دارد .یعنی در
هـر لحظه ،حافظـه در دو محور گذشـته و آینده در حال بازسـازی
و بازآرایـی خـود اسـت .ذهن انسـان در ایـن میان ،همـواره وظیفه
هدایـت رفتارهـای او را ،با عطف توجه به کمیت و کیفیت سـاحت
حافظـه و دادههـای مربوط به زمان گذشـته و انتظـار از کنشهای
خاصـی در آینده ،سـازمان میدهد .زمان نیز چـون مکان ،در طول
اعصار ماهیت نمادین یافته اسـت (ر.ک .فکوهـی.)123-4 ،1390 ،
انسـان به واسطه رویدادهایی خاص ،مانند اعیاد و مناسبتها ،زمان
را نشـاندار میکند و تاریخ تبلور نهایی این نشـانهگذاریها اسـت.
چنان که میبینیم ،فرهنگ و هنر به مثابه شکل خاصی از فرهنگ
چیزی نیست جز همین نشانگذاریهای زمانی و مکانی .کلیت آثار
معمـاری ،هنرهای تجسـمی ،ادبیات ،و حتی موسـیقی ،هر یک به
نحوی زمان و مکان مشخصی را اشغال میکنند و به این صورت در
مجموعه نشـانهگذاریهای فرهنگی بشـر قرار میگیرند .هر برگ از
نگارههای ایرانی ،در پیوند با سایر اشکال فرهنگی از قبیل ادبیات و
خوشنویسی ،عهد و مکان خاصی را یادآوری میکند و بدین ترتیب
آن زمان و آن مکان را ،برای مثال دوره تیموری و دربار هرات در این
دوران را ،به طور زنده بازمینماید .به این معنی است که میگوییم هر
اثر هنری ،در مقام صورتی از نشانهگذاری فضایی-زمانی ،با مجموعه
فرهنگـی و محیـط و زمانه خـود در ارتباط مداوم اسـت ،به گونهای

زمینهمندی اجتماعی -فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهشهای
تطبیقی هنر

کـه اص ً
ال بین اثر و سـایر نشـانههای فرهنگـی زمانمند و مکانمند
مرتبط با آن نمیتوان جدایی و تمایز تصور کرد .هر اثر هنری شیئی
فرهنگی است و آن را باید جزیی از یک پیوستار زمانی -مکانی ویژه
به حساب آورد .فارغ از بحث شناختشناسانهای که در مورد منشاء
ذهنـی یا عینی این نشـانهگذاریها وجـود دارد ،آثار هنری به دلیل
همین ماهیت نشانهگذارانهشـان ،قادرند به سـاختار حافظهای و به
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طـور اخص حافظـه جمعی ما ،نظم دهند ،به ایـن دلیل که زمان و
مکان خاصی را یادآوری میکنند و به این ترتیب کیستی فرد و در
وهله بعد اجتماع را هر لحظه به او خاطرنشان میسازند و از همین
بابت است که اساساً هنر و هویت رابطهای نزدیک و دوشادوش دارند.
هویتی که تحوالت و تغییرات آن از عصر پارینهسـنگی تا به اکنون
قابل پیگیری و ردیابی است.

مهمترین زمینههای تولید خالقانه هنر
یکـی از زمینههایـی کـه بایـد در مطالعه هر اثـر هنری مورد
توجـه قـرار گیـرد ،بـازار مصرف اثر اسـت .فراینـد تاریخی که به
زایش «میراث فرهنگی» کشورهای غیرغربی منجر شد ،فرایندی
سیاسـی و اجتماعی بود که همزمان با تشـکیل دولت -ملتهای
مدرن در ممالک غیرغربی و از سـده نوزدهم میالدی به این سـو
و از پس نیاز به بازیابی-و حتی شاید تشکیل« -حافظه تاریخی»
هر ملت ،شکل گرفت .کشورهای تازه تاسیس در روند هویتیابی
و هویتسـازی ،از جملـه به ابزار و آالت و هنرهای پیشـین خود
متوجه شـدند و اینگونه بود که هر گونه یافته باسـتانی یا کهن از
ارزش خاصی در شناخت هویتهای ملی و پی بردن به چگونگی
زندگـی اجتماعـات برخـوردار شـد« .میـراث فرهنگـی» در کنار
فعالیتهای امروزی هنری جهت احیا نمودن و انسجامبخشـی به
کیستی جمعی ،بخش بزرگی از توان «فرهنگی» دول و ملل را به
خود اختصاص داد ،تا جایی که بسـیاری اوقات با واژه «فرهنگ»
معادل گرفته شـد .همین مهم در طول سـالیان سـال سـبب شد
آثـار هنری و صنایع دسـتی ،که تا پیـش از آن ممکن بود ارزش
اقتصادی باالیی نداشته باشند ،از موجودیت و بار کاالیی برخوردار
گردند .این روند کاالیی شـدن دستسـاختهها را به خصوص ،در
مورد انواع هنری غیر غربی و تبدیل شدن آنها به شیئی تزیینی و
اشرافی در مجموعهها و موزههای غربی ،شاهد بودهایم .موزهها و
نگارخانههای غربی ،که پر است از اشیای هنری مردمان «دیگر»،
نشـانی اسـت از کاالیـی و ویترینی شـدن شـیء هنـری .اما باید
دانسـت کـه ماهیت کاالیـی هنر تنها بـه هنر غیرغربـی منحصر
نمیمانـد ،بلکـه هنر خود غربیان هم در طول قرن بیسـتم ،بیش
از پیـش ارزش بـازاری و مبادلـهای پیدا کرده اسـت .این موضوع
متوجه نظام کنونی و فراگیر سرمایه جهانی است که تمایل دارد
هـر ابژه و حتی سـوژهای را به کاال تبدیـل کند .در هر حال نظام
مبادله سـرمایهای هم اکنون از عوامل قابل توجه در تولید هنری
است که بسیاری مواقع ،انسجام و تداوم فرهنگی ملتها و اقوام را
حفظ میکند .از این رو ،از یک طرف میتوان اثر هنری را کاالیی
قلمداد کرد که در موقعیتی مبادالتی و با توجه به شرایط عرضه
و تقاضا ،تولید شـده و از طرف دیگر میبایسـت دقت داشـت که
اثـر هنـری در فعلیت خویش دارای کارکردی هویتی اسـت ،چرا
کـه یکی از مقاصد مخاطب بـرای رو آوردن به اثر را میتوان بعد
هویتی هر شـیء هنری دانسـت .کارکرد هویتی اثـر را میتوانیم

کارکردی دوگانه در نظر آوریم :از یک سـو ممکن اسـت مخاطب
اثر نسـبت به هویتی که اثر ابراز میکند تنها کنجکاو باشـد و آن
را هویتـی متعلق به «دیگـری» بداند ،که باید از آن فاصله بگیرد
و حتـی با شـناخت آن ،بیشـتر این فاصله را بـرای خود توجیه و
تمدید کند و از دیگر سـو امکان دارد مخاطب هویت اثر را از آن
خود بداند و از مواجهه و مصرف آن سـعی در نوعی هویتیابی یا
تقویت هویتی داشته باشد .فرایند عمومی جهانیشدن باعث شده
اسـت دو حرکت و راهبرد کلی متضاد در زمینه تولید آثار هنری
شـکل گیرد :فرایند همگن شـدن و همشـکل شـدن آثار هنری،
کـه از منطق اقتصادی کاهش هزینه پیروی میکند و به شـکلی
در پی صنعتیسـازی در عرصه فرهنگ اسـت کـه این گرایش را
میتوانیم در بازار گسـترده انبوه محصوالت موسـیقی عامهپسند
غربـی یـا فیلمهای هالیـوودی ببینیم و فراینـد ناهمگنکننده به
مثابـه نوعـی راهبرد تفـاوت و تمایز بخش ،کـه در آن هنرمندان
و تولیدکننـدگان آثار هنـری در پی ایجاد بسـتگیهای فرهنگی
خاص قومی و ملی در آثارشـان هسـتند (ر.ک .همان)95-100 ،
و آن را هم نمیشـود خارج از تمایالت بازار سـرمایهای نگاه کرد،
کـه از این قسـماند خیل آثـاری که در جشـنوارهها و رقابتهای
بینالمللـی و منطقـهای بـه دوسـتداران هنـر «حاشـیهای» و
هنرهـای اقوام عرضه میشـود .از همین مقدمه دریافته میشـود
که نمیتوانیم به تحلیل عمیق ،چه تکنگارانه و چه تطبیقی ،در
خصوص آثار هنری و اشـکال تولید و خلق هنر دست یازیم ،مگر
بـا توجه بـه زمینههای مختلفی که از جمله آنها بازار هنر اسـت.
چنـان که میبینیم امـروزه خرید و فروش هنرها نقش مهمی در
تولید و همینطور میزان اقبال و توجه به آنها دارد.
بـه طـور کل ،مهمترین زمینههـای فعالیت هنـری در رابطه
بـا حـوزه اجتماعی در سـه عرصه اقتصادی ،فرهنگی ،و سیاسـی
قابل بررسـی است .نخسـتین زمینه تولید هنری زمینه اقتصادی
است که چنان که گفتیم ،بیش از پیش هنر را در جهان سرمایه
و تبـادالت تجـاری جایگیـر میکنـد .هنـر عاملـی بـرای تولید
ثـروت اسـت .ثروت و سـرمایه تولیدشـده همـان کاالهای هنری
اسـت کـه در هر سـطح و با هـر میـزان از ارزش ،قابلیت تبادل و
جابهجایی دارد .هر اثر هنری ،از یک یادگاری کوچک که ممکن
اسـت طی فرایندهای صنعتی تولید شـده باشـد و در آن حضور
خالقانـه هنرمنـد هر چه کمتر احسـاس میشـود ،تـا یک قطعه
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تصویر -1پیوند هنر وسیاست
(باال-راسـت) :نقاشی تمپرا ۳روی تخته مدور چوبی از خانواده سپتیمیوس سوروس
( ،)146-211امپراتور روم ،به دسـت آمده از الجزایر ،تاریخ اثر 199 :میالدی ،به قطر
 30سانتیمتر ،موزه ايالتي برلین.
ماخذ)smb.museum( :
(باال-چپ) :تولـد مریم مقدس ،دومنیکو گیرالندایو ،تاریخ اثر ،1486-90 :نقاشـی
دیواری ،کلیسـای سـانتا ماریا نووال در فلورانس ایتالیا؛ سـمت چپ تصویر خانواده
سفارشدهنده و اهداکننده نقاشی ،که از خانوادههای قدرتمند بازرگان وسیاستمدار
فلورانسی بودند ،دیده میشوند.
ماخذ)museumsinflorence.com( :
(پایین-راست) :نگارهای درباری از میر سید علی ،تاریخ اثر 946 :هجری قمری.
ماخذ)neo-pazyryk.com( :

موسـیقی اثر اسـتادی بزرگ از قرون گذشـته ،کاالیی اسـت که
میتـوان آن را در بـازار مبادلـه کـرد و مخاطب تنهـا در صورتی
بـه آن دسـت مییابد کـه هزینههای آن را پرداخت کرده باشـد.
دومیـن زمینه اجتماعی هنر ،زمینه فرهنگی آن اسـت .همانطور
که قب ً
ال هم اشـاره شـد ،هنر و هنرمند نقش بزرگی در بازتولید و
حفـظ هویتهـای جمعی ملی و قومی و حتی احیا و محافظت از
خردهفرهنگها ایفا میکند .اگر به درستی از هنر و مقام هنرمند
حمایـت بـه عمل آیـد ،تقویت هویت فرهنگی ملـی و ظهور انواع
جدیـدی از هویتهـا را به دنبال خواهد داشـت و همین طور اگر
هنر جایگاه شایسته خود را در اجتماع از دست بدهد ،میتوان به

طور غیر مسـتقیم تضعیف کیسـتی فرهنگی یک جامعه را انتظار
کشید .هنر میتواند تاریخ باستانی یک ملت را یادآوری کند و آن
را امتداد دهد ،میتواند فرهنگهای قومیتی را بازنماید ،میتواند
سـوداها و امیال جوانان و گروههای سـنی مختلف را نشـان دهد
و آن را نمایندگـی کنـد و یـا قـادر اسـت بر کیفیـت حضور زنان
در جامعـه تمرکـز نمایـد و خواسـتهها و هویت آنـان و به همین
ترتیب انتظارات حقوقیشـان را بازتاباند .در مورد نسـلهای دوم
و سـوم مهاجران ،هنر میتواند به حفظ هویت سرزمین اصلی در
ایـن گـروه جمعیتی کمک کنـد .مث ً
ال هنرمنـدان ایرانی خارج از
کشور میتوانند نقش مهمی در محافظت از هویت فرهنگی سایر
ایرانیـان دور از وطـن ایفا نمایند؛ آنها بـا تولیدات خالقه خود در
عرصههـای زبانـی و فرهنگ بصری و آوایی ،قادرند زبان و ادبیات
فارسی ،هویت بصری و تجسمی ایرانی و موسیقی ایرانی را خارج
از ایـران زنـده نگه دارند و ایرانیـان و غیرایرانیان زیادی را به هنر
و فرهنگ خود جذب کنند .در عین حال که زمینه دادوستدهای
میانفرهنگـی را هـم پدید میآورند .سـومین زمینه قابل اعتنای
هنرهـا هم زمینه سیاسـی اسـت .در اینجا قابلیتهـای هنر برای
تحریک و بسـیج احساسـات ،عواطف و انگیزههای تودهها ،شـکل
دادن به آنها ،ایجاد اشـکال گوناگون شـناخت صحیح و یا سـقیم
نسـبت بـه فضای اجتماعـی و همچنین توان آن در شـکلگیری
انسـجام و همبستگی جمعی مطرح اسـت .روابط دو حوزه هنر و
سیاست در جوامع گوناگون ،در مطالعه احوال و شرایط اجتماعی،

زمینهمندی اجتماعی -فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهشهای
تطبیقی هنر

دادههـای مفیـدی بـه دسـت محققـان میدهـد .از قدیمیترین
قدرتهای سیاسـی تا معاصرترینشـان ،به این قدرت پیدای هنر
آگاه بودهانـد و بـه همین خاطر ،همواره کوشـیدهاند آثار هنری و
هنرمنـدان را منقـاد خواسـتهها و راهکارهای خـود کنند .همین
اسـت که بخش بزرگی از تاریخ هنر در شـرق و غرب ،به تقدیس
و تحسـین فرمانروایان و حاکمـان اختصاص دارد .تاریخ هنر روم
باستان و اروپای رنسانس ،نگارگری ایرانی و بخش قابل توجهی از
ادبیات مدحی ،سرشـار از چنین نمونههایی است .در عصر مدرن
ولی نقش اجتماعی هنرمندان در قبال سیاست و سیاستمداران
به کلی عوض شده و حتی هنر به ابزاری برای رهایی اجتماعی و
4
سیاسی بدل شده است ،که شاهد آن را در سوررئالیسم اروپایی
میتـوان سـراغ گرفت (در مـورد رابطههای هنر و سیاسـت برای
مثال ر.ک .فکوهی ،100-102 ،1390 ،رهنورد،65-78 ،1384 ،
و فرهادپـور .)1388 ،چنـان که تاکنون دیدیم ،پیوسـتگی هنر با
سـاحتهای گوناگـون حیات اجتماعی به حدی اسـت که در هر
شـکل از مطالعات هنری نمیتوان از توجه اساسـی به زمینهها و
بافتارهای سهگانه اقتصادی-فرهنگی-سیاسی غافل بود .به همین
رو میتوان گفت نگرش عمیق و چندبعدی به هنر ،آن را نه فقط
در یکهگی خودش و در سـاحت شـکل و محتوای درونبود ،بلکه
در ارتباط پیوسته و همهجانبه با محیط اطرافش در نظر دارد.
در شـناخت پدیدههای مورد مطالعه در علوم انسـانی به طور
ویژه به زمینههای فرهنگی آن پدیده دقت میشـود ،در غیر این
صـورت بـا دیـدی انتزاعـی و کلنگرانه روبـهرو خواهیـم بود ،که
خطاهـای فاحشـی در پی خواهد آورد .اهمیـت و لزوم رو آوردن
بـه تحلیلهـای زمینهای در مطالعات تطبیقـی هنری و فرهنگی
برجسـته میشـود ،چرا کـه در اینجا بـا حداقـل دو صورتبندی
فرهنگی-اجتماعی مواجهیم؛ این زمینههای متفاوت ،که بسیاری
اوقات هم بر یکدیگر تاثیر و تاثر میگذارند ،میتوانند باعث پیچیده
شـدن موضوعات بینافرهنگی شـوند ،که تنها در صورت استفاده
از رویکردهای زمینهای از آنها رمزگشـایی خواهد شد .برای مثال
وقتی میخواهیم در باب هنر نسـل دومیها و نسـل سـومیهای
ایرانیـان مهاجـر در مقایسـه بـا هنر معاصـر ایرانیـان مقیم وطن
تحقیـق کنیـم ،هنر مهاجرت را به عنوان پدیـدهای بینفرهنگی،
بایـد بـا توجـه و بذل نظر بـه زمینههای اجتماعـی جامعه هدف،
چگونگی ارتباط اجتماع مهاجران با افراد و گروههای آن جامعه از
موضـع اقلیـت ،ارتباط مهاجران با یکدیگر در مقام هموطنانی که
از کشور خارج شدهاند ،میزان و نوع ارتباط آنان با فرهنگ و هنر
سـرزمین مادری و مسـایلی از این قبیل بشناسـیم و درک کنیم.
از طـرف دیگر در هنـگام پژوهش درباره فرهنگهـا و اجتماعات
بیگانه ،فارغ از ارتباط ایشـان با سـایر جوامع و فرهنگها ،ممکن
اسـت با مواردی برخورد کنیم که درک آنها به خودی خود برای
ما مشـکل باشـد؛ در این صورت فقط شـناخت کامـل و جامع از
زمینههای پیدایی و بروز آن مورد یا پدیده است که میتواند مانع
از سرگشـتگی و احیانا توسـل بـه نظرگاههای توصیفی نادرسـت
شـود .مث ً
ال اگر خواسته باشیم در مورد مراسم آیینی و رقصهای
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هندیشـمردگان پوئبلـو 5کار کنیـم ،کـه ممکن اسـت بـه دلیل
ناآشنایی برایمان عجیب و نامانوس جلوه کند و آنها را با آیینهای
فرهنگی و مذهبی اقوام ایرانی تطبیق دهیم ،ناچاریم فهمی کلی
از رسوم ،اعتقادات و باورهای اساطیری آن جامعه بیگانه به دست
آوریم و آنگاه مطالعه راجع به کیفیت صوری و اشـکال نمایشها
و حـرکات آنـان را آغاز نماییم« .یکی از دالیل ناقص یا ابتر بودن
مطالعات تطبیقی ،متوقف شدن آن در مرحله طبقهبندی یافتهها
بر اسـاس شـباهتها و تفاوتها اسـت ،بدون آنکه تالشـی برای
بررسـی عمقـی و محتوایـی هر یک از موردهـا در متن تاریخی و
اجتماعـی و فرهنگـی آن صـورت گرفته باشـد» (پرتوی،1386 ،
 .)20و این جز به آن سـبب نیسـت که هنرها و مصنوعات انسان
و آنچه به آن «فرهنگ عینی» میگوییم ،در حقیقت با «فرهنگ
ذهنی» که متشکل است از باورها ،مفهومپردازیها و دستگاههای
معناپردازی ،بسـتگی دارد ،و آنها را از هم جدایی نیسـت .از این
جهـت اسـت که نباید بـا تقلیل مصنوعات و آثار هنری به شـکل
ظاهـری آنهـا و زوایای زیباشناسانهشـان ،در واقع به تقلیلگرایی
دچـار شـویم و هویـت و کلیـت آنهـا را واگذاریم .امـری که ذیل
عنـوان دانشـگاهی و اعتباریافتـه «زیباشناسـی» و بـه تبعیت از
آموزههای کانت در معرفی مفهوم زیبایی جهانشمول و همگانی
فـارغ از مولفههای بسـتری امـر زیبا ،به خصـوص در طول قرون
هجـده تا اواسـط قرن بیسـتم ،به کرات صورت گرفته اسـت (در
مورد زیباشناسـی کانتی و پسـاکانتی برای مثـال ر.کAppiah, .
 ،1997, 374-9فریلنـد ،16-20 ،1383 ،واربرتـن-46 ،1387 ،
 ،17بیردزلـی و هاسـپرس ،42-6 ،1376 ،و بـووی،1385 ،
 .)37-90پرداختـن بـه زمینههـا و بافتهـا در حقیقت در مقابل
نابانگاریهـای مطالعات غیرزمینهای قرار میگیرد؛ نابانگاری و
تهـی کردن تفکر از زمینههای هر رویداد و منحصر نمودن آن به
اشکال و ظواهر ،در حکم تهی ساختن فکر از آن چیزی است که
امید مهرگان «تن تفکر» میخواند]...[« :سـوژه ژرفاندیش که با
طمانینـه مجلداتـی قطـور در باب انحطاط و امتنـاع تفکر و زوال
تاریخی مینگارد ،چیزی جز ذهنی ناب نیسـت که فاقد تماسـی
ملموس با اکنون و گذشـتهای اسـت که بنا است روایت شود .این
ذهن فاقد تن و جسمانیت است .تفکر نیز تن دارد ،گوشت و خون
دارد» (مهـرگان .)54 ،1388 ،اما نکتـه دیگری که باید در اینجا
مد نظر داشـته باشـیم این اسـت که زمینه پدیدههـای فرهنگی
را ،لزومـاً مرزهای یک کشـور یا حتی یک زبـان تعیین نمیکند،
بلکـه زمینه مفهومی چندوجهی اسـت که توسـط مجموعهای از
ویژگیهـا ماننـد زبان ،اعتقـادات ،مذهب ،قومیت و ...مشـخص و
متمایز میگردد.
همین جا میتوانیم ادعا کنیم این منش زمینهگرا و کاوشـگر
مطالعات تطبیقی هنر ،به روشـنی پیوندهایی با سـایر رشـتههای
علـوم انسـانی ،از جملـه علـوم اجتماعـی و مطالعـات فرهنگی ،به
خصـوص در شـکل تطبیقـی آنها را پیش میکشـد .ایـن نکتهای
است که ونگ نینگ ،استاد ادبیات تطبیقی گروه زبانهای خارجی
دانشـگاه تشـینگوا و رییـس موسسـه مطالعات ادبیـات تطبیقی و
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مطالعات فرهنگی چین هم به آن اشـاره میکند« :بدیهی است ما
پژوهشگران ادبیات تطبیقی به این نکته رسیدهایم که در مطالعات
ادبیات تطبیقی نمیتوانیم خود را فقط به حیطه تنگ ادبیات محض
محـدود کنیم ،چرا که محدوده ادبیات در حال گسـترش اسـت و
نظریههای کلی نقد ،که هر روز بیشتر و بیشتر به مطالعات فرهنگی
تقرب میجویند ،جایگزین نظریههای ادبی سـنتی میشوند]...[.به
نظر من مطالعات ادبیات تطبیقی در بهترین شکل آن وقتی صورت
میگیـرد که بینزبانی ،بینفرهنگی و بینرشـتهای باشـد .ادبیات
تطبیقی نباید به متن در معنای فرمالیستی آن اکتفا کند ،بلکه باید
به متن در معنای وسـیع اجتماعـی و فرهنگی آن ،یا زمینه[متن]
بپردازد .این امر بدون تعامل با مسایل فرهنگی انجامپذیر نیست»
(به نقل از انوشـیروانی .)87 ،1389 ،این تغییری عمومی است که
از اواسـط قرن بیسـتم اتفاق افتاده و مطالعات تطبیقی را بیش از
پیش به سایر زمینههای مطالعاتی علوم انسانی نزدیک کرده است
(همان .)88 ،پروین پرتوی در باب اهمیت شناخت زمینهای و نیز
پیچیدگـی مطالعات تطبیقی هنر میگوید« :در حالی که بررسـی
یک اثر هنری صرفاً از جنبه ویژگیهای تکنیکی و فرمی آن توسط
متخصصان رشـتههای هنری امکانپذیر اسـت ،اما شناخت آن به
عنـوان یک «سـند فرهنگی» که از زبان ،فلسـفه ،مذهـب ،تاریخ،
سیاست ،و نظایر آن تاثیر پذیرفته است[،و]نیل به نظریهها و قوانین
پایهای و شـناخت نظام روابط فرهنگی و بینفرهنگی آن ،مستلزم
تخصصـی بینرشـتهای خواهد بود ،که هنر تطبیقـی نام دارد .این
کار بـه مدد بهکارگیری روش مطالعات تطبیقی صورت میپذیرد؛
روشی که مستلزم فرایندی جامع ،چند بعدی و سیستماتیک است؛
نگاهی موشکافانه و در عین حال پیچیده از درون به برون و از برون
به درون ،با همراهی رویکردهای شناختهشده نقد از نشانهشناسی
تا پدیدارشناسـی و از سـاختارگرایی تا پساسـاختارگرایی و از نقد
روانشناختی تا مطالعات فرهنگی .تنها در پرتو طی چنین روشی
اسـت که تطبیق و مقایسـه شـان توصیف علمی را پیدا میکند و
هنر تطبیقی به یکی از شاخههای معرفت بشری تبدیل میشود»
(پرتوی .)191-2 ،1389 ،با این وصف باید اشـاره کرد با توجه به
این گوناگونی رشتهها و چارچوبهای تحقیقاتی ،محقق مطالعات
تطبیقـی میبایسـت کار خود را به شـمار معـدودی از این رویهها
و روالهـای مطالعاتـی محدود کنـد ،و عطف به میزان آشـنایی و
تسلطش بر زمینههای تخصصی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
آنها را به عنوان مرجع نظری پژوهش خود برگزیند.

مثال و بحث
در اينجـا مثالـي از يـك تحقيـق تطبيقـي زمينـهاي را ذكر
ميكنيم تا ارتباط و پيوسـتگيهاي زمينههاي مختلف اقتصادي،
فرهنگـي ،و سياسـي و چگونگـي تاثيرگذاري آنهـا در تحليلها و
تبيينهاي نهايي ،بيشتر روشن شود .پژوهشی را در نظر میگیریم
که در آن به دنبال بررسی تطبیقی الگوهای مصرف آثار هنری در
کشـورهای «درحال توسعه» و کشورهای «توسعهیافته» هستیم.

میتوانیـم بـرای این کار ،روابـط میان طبقـه اجتماعی و ترجیح
نوع و سـبکهای هنری در بین مردمان جوامع را مالک سنجش
مقایسـهای قرار دهیم .این امر متضمن آن اسـت که اوالً کشورها
را بتوان از هم متمایز و در دو دسـته «توسـعهیافته» و «در حال
توسـعه» طبقهبندی کرد و ثانیاً بتوان نشـان داد در این دو گروه
کشـورها ،رابطـه قـوی و واقعـی میـان طبقه اجتماعـی و ترجیح
هنری وجود دارد .از آنجا که معیارها و دسـتهبندیهای متفاوتی
بـرای دسـتهبندی کشـورها بـه ملـل «در حـال توسـعه» و ملل
«توسـعهیافته» وجود دارد ،میتوانیم یکی از این دستهبندیها را
از منبعی معتبر اتخاذ کنیم و کشـورها را به دو گروه کشـورهای
توسـعهیافته و در حـال توسـعه تقسـیم نماییـم ،یا الاقـل میزان
توسـعهیافتگی آنها را مشـخص کنیم .میزان همسویی کشورها با
ایـن گـزاره که رابطـهای قوی و معنیدار میـان طبقه اجتماعی و
انتخابهای هنری وجود دارد ،را نیز میتوان آزمون کرد .اگر این
دو مطلب را بتوان نشـان داد ،آنگاه گزاره عمومی «در کشـورهای
در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته رابطهای قوی بین طبقه
اجتماعی و ترجیح هنری وجود دارد» تایید میشود و از آن پس
عمل بررسی تطبیقی را میتوان به انجام رساند.6
در ایـن پژوهـش امـا بایـد نسـبت بـه تفاوتهـا و تمایزهای
فرهنگی و اجتماعی حساس بود .ممکن است محققی که با موارد
تطبیق آشنایی دارد ،درباره مقایسهپذیر بودن شاخصهای جایگاه
طبقاتـی یا نسـبت دادن انتخابهای هنری بـه طبقات اجتماعی
در کشـورهای مختلـف ،تردیـد روا دارد .محققـی دیگـر ممکـن
اسـت به طبقهبندی جوامع به در حال توسـعه و توسـعهیافته ،یا
سـنجههای مورد اسـتفاده در تعییـن این که هر کشـور به کدام
گروه تعلق دارد ،ایراد داشـته باشـد .یا میتوانیم ادعا کنیم که در
کلیه کشورهای در حال توسعه الگوی توزیع و نشر واحدی وجود
ندارد؛ در بعضی کشورها به دالیل مختلف ،ممکن است دسترسی
به بسـیاری آثاری که در ممالک دیگر در دسترس تلقی میشود،
به آسـانی امکانپذیر نباشد .این مساله خود میتواند رابطه میان
طبقـه و نـوع مصـرف محصوالت هنـری را در نقـاط گوناگونی از
ملل مورد مطالعه دچار تغییر و ناهمخوانی کند .به این معنی که
ممکن است در کشورهایی که دسترسی به آثار هنری و فرهنگی
به راحتی میسـر نیسـت ،رابطه معنیداری بین چگونگی مصرف
محصـوالت فرهنگـی و طبقـه اجتماعـی مصرفکننـدگان وجود
نداشـته باشـد .در اینجـا ممکن اسـت الزم باشـد عوامل دیگری
مانند سیاست داخلی و ایدئولوژیک بودن یا نبودن نظام فرهنگی
را نیز در بررسیهایمان لحاظ کنیم .شک نیست که این سواالت
از اهمیت بسزایی در روند کار تحقیق تطبیقی برخوردارند.
از آنجـا که گزارههای تبیینی مطالعـات تطبیقی هنر معموالً
دربردارنـده خصایـص واحدها در تمامیت آنها اسـت ،به سـادگی
نمیتوانیـم هویتها و تاریخمندی این واحدها را به کناری نهیم.
این است که در مطالعات تطبیقی ،معموالً ویژگیها و زمینههای
خاص موارد را در نظر میگیریم و در تبیینهایمان از آن سـود
میجوییم (ر.ک .ریگین.)40-42 ،1388 ،

زمینهمندی اجتماعی -فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهشهای
تطبیقی هنر

41

تصویر -2یک نمونه کوچک شـده قایقهای کانو از منطقه
ماسـیم ،چـوب کندهشـده 4/5×41 ،سـانتیمتر .از ایـن
نمونههای کوچک اندازه در مراسـم و جشنها و همینطور
به عنوان اسباببازی استفاده میشد.
ماخذ)Beran, 1980, 35( :

زمینه و شکل
نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کنیم ،این است که تحلیل
زمینهای هنر لزوماً صورت و شکل اثر هنری را مغفول نمیگذارد ،بلکه
عرصه تحقیق را به فراتر از خصوصیات صوری گسـترش میدهد .در
بررسیهای زمینهای میتوانیم و البته بسیار بهتر است ،شکل اثر را نیز
بـه عنـوان یکی از دیگر عوامل مهم و موثـر در پژوهش ،مورد مطالعه
قرار دهیم .مث ً
ال هوارد مورفی ،محقق مطالعات بینافرهنگی ،در توصیف
هنرهـای منطقه ماسـیم در گینه نو پاپوا ،وزن بصـری را با ارزشها و
مفاهیمـی مانند زمین ،تولید کشـاورزی و جنسـیت مرتبط میداند
(مورفی.)51 ،1385 ،
هـم او در تطبیـق زمینهای که در مقایسـه هنر یلنگـو ،واهگی و
منـدی ،هـر سـه از طوایف بدوی قاره اقیانوسـیه ،ترتیب داده اسـت،
اشـکال و صورتهـای زیباشـناختی مشـابه را در نظامهای فرهنگی
متفاوت بررسی کرده و دریافته است که این خصوصیات زیباشناختی
در جوامع مختلف ،به ارزشهای متفاوت ولی مرتبطی پیوند خورده.
کیفیت زیباشناختی مورد نظر مورفی تابناکی یا درخشش بوده است.
در طایفـه یلنگو ،تاثیـر تابناکی یا به زبان خودشـان «بیرون» ،با
پوشاندن سطح نقاشی با هاشورهای ظریف ایجاد میشود .نقاشی یلنگو
در حقیقت فرایندی است که در آن زمختی و ماتی به درخشندگی و
تابناکی تبدیل میشود .افراد طایفه نقاشیها را مظاهر قدرت اجدادشان
میدانند و تابناکی نقاشی را به درخشش توان روحانی نیایشان تعبیر
میکنند .در مراسمی که در این طایفه برگزار میشود ،تاثیر نقاشیها با
آواز تقویت میگردد و موضوع نقاشیها را عموماً داستانهایی افسانهای
از تبدیـل تاریکی به روشـنایی تشـکیل میدهد که نشـانگر اهمیت
جلوههای نور و تاریکی نزد اهالی یلنگو است .نقاشیهای بدن واهگی
نیز همچون نقاشیهای یلنگو ،بر اساس میزان تاللو آنها ارزشگذاری
میشود .م .د .پ .اوهنلون که در مورد هنر واهگی تحقیق کرده است،
در مطالعات خود چنین استدالل میکند که درخشش بدننگارههای
واهگی با تصاویر ذهنی آنها از سالمتی ،باروری و قدرت در ارتباط است،
زیرا این نقاشیها در اصل جزیی از سازوبرگ جنگ میباشد و واهگیها

هنگام آماده شدن برای نبرد بدن خود را به این صورت میآرایند .آنها
تمام وجودشان را در تصاویر درخشنده روی بدنشان خالصه میبینند.
این تننگارهها نیز در مراسمی آیینی به نام جشن خوک ،نقش میشود
و با مالیدن پیه خوک بر بدن ،درخشـندگی نقشها افزایش مییابد.
پیـه خوک عنصری مهـم در عبادات و مناسـک و همینطور اقتصاد
طایفه واهگی به شمار میرود و همین مهم نیز رابطه پیوسته عنصر
زیباشناختی درخشش نقوش را با سازمان اجتماعی و فرهنگی مردمان
واهگی نشان میدهد« :در یکی از موارد پرداخت وامهای عمده ،ردیف
شقههای رویهمافتاده گوشت خوک در خط درخشانی به طول  8متر
یا بیشتر امتداد یافته است .شاید بتوان پیه خوک را مظهر ماده یا عصاره
باروری /رشد انگاشت که در طول جشن خوک طلب میشود ،یا عصاره
عنایت نیاکانی که اینها به قولی به آن وابستهاند .مصرف عمومی پیه
خوک ،درونی ساختن حقیقی یا جذب خصلتهایی[]...است که مردان
مدعیاند در طول جشن به وجود آمده» (همان.)53 ،

تصویـر -3یـک نمونـه از
نقاشـیهای یلنگو پوشـیده
شده از هاشورهای قرمز رنگ.
ماخ�ذaboriginalarton�( :
)line.com
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تصویـر -4نمونهای از بدننگارههای رقصندگان واهگی در مراسـم خوک در پاپوا
گینه نو.
ماخذ)pngtours.com( :

تصویـر -5یکـی از صورتکهـای منـدی ،متعلق به قرن بیسـتم ،مـوزه کودکان
ایندیاناپولیس.
ماخذ)childrensmuseum.org( :

در باب مندیها ،برعکس یلنگوها و واهگیها ،تابناکی نه از رنگهای
روشن ،که از سیاهی براق صورتک سوو-ووئی ساطع میشود .به زعم
س .ا .بون که صورتکهای مندی را مورد مطالعه قرار داده« ،سیاهی
صورتک بازتاب زیبایی فوقالعاده و سـیاهی پر تاللو شهرهای بهشت
در اعماق آب است ،که قرار است «سندی سوو» ،رقصنده نقابدار ،از
آنجا بیاید» (همان .)53 ،در اینجا سیاهی درخشان صورتک بر چهره
رقصندگان زن به چشم میآید ،و زیبایی آنان را دوچندان میکند.
در هر سه مورد میتوانیم مشاهده کنیم که جلوه زیباشناختی
خاصـی ،در اینجـا تابندگی ،نه تنها ارزشهـای بصری ویژه ایجاد
میکنـد ،بلکـه در درک اثـر هنـری بـه مثابه بخشـی از سـاختار
فرهنگـی یـک جامعـه ،نقش ایفـا میکنـد .در مورد هـر کدام از
مثالهای پیشگفته ،جلوه صوری راهی ایجاد میکند برای پیوند
یافتن اثر با زمینههای ارزشـی و فرهنگی .درخشندگی در طایفه
یلنگو نشانهای است از قدرت نیروهای اجدادی ،در نمونه واهگی
مظهر باروری و زندگی در پیوند با مراسم نمایشی و نشاندهنده
روابط رقابتجویانه افراد در پیشـی گرفتن از یکدیگر در تزیینات
و آرایشها و همینطور نشـانگر چگونگی و میزان پیوسـتگی آنها
با اعتقادات و باورهای قبیلهای اسـت و در مندی فریبندگی زنانه
را بـه ذهـن مخاطبانـش متبادر میسـازد (همـان -52-4 ،برای
فهرسـت نمونههای دیگـری از پژوهشهای زمینهای هنرها ر.ک.
همـان .)41 ،چنانچـه در این تحقیق تطبیقـی میبینیم ،نه تنها
صفات زیباشناختی را از زمینههای فرهنگی جدایی نیست که این
صفات و کیفیات در تعامل پیوسـته با محیط اجتماعی-فرهنگی
شـکل میگیرد .پیدا اسـت که در این طرح پژوهشـی اگر محقق
کیفیـات زمینـهای و بافتاری ،یـا آنچه مورفی «کیفیت-نشـانه»
میخوانـد (همـان )53 ،را در مطالعـات خود دخیـل نمیکرد ،به
درک چگونگـی تاثیـر و خلق آثار هنـری در طوایف مورد مطالعه
نایـل نمیآمـد .گوناگونی پسزمینههـای درک و پذیرش آثار در
جوامـع متفـاوت را بـه دیده نمـیآورد و ممکن بود وجود تشـابه
زیباشـناختی را حمـل بر یکسـانی آثـار نمایـد .جلوههای بصری
در آثـار هنری ،نظیـر تابناکی در مواردی که مشـاهده کردیم ،از
اسـباب انتقـال ارزشهـای اجتماعی و حاالت عاطفـی مرتبط به
آنها به شـمار میروند و در بازتولید همان سـاختهای فرهنگی-
اجتماعـی کـه خود جزیی از آن محسـوب میشـوند ،نقش دارند
و همیـن مطالعـه زمینهای آثار هنری را اجتنابناپذیر میسـازد.
همانطور که گفته شد ،مطالعه زمینهای در صورت توجه به شکل،
جزییـات مواد و سـاخت آثار ،و تحلیـل چگونگی ارتباط احتمالی
ایـن خصلتها با کاربرد شـیء در زمینههای خـاص ،میتواند هر
چه کاملتر و کارگشاتر باشد.
ً
مثلا یک
بـه ایـن ترتیـب در تحلیـل صـورت شـیء هنری،
عصای مزین که در مراسـم قبیلهای اسـتفاده میگردد ،در پیوند
بـا زمینههای سـاخت آن ،مهم اسـت کـه به دو مسـاله پرداخته
شود )1 :آن وجوهی از صورت شیء که ممیز آن از دیگر اعضای
مجموعه کارکردی ،مث ً
ال سـایر عصاهـای معمولی و بدون تزیین،
اسـت که شـیء به آن تعلق دارد (وجوه زیباشـناختی) )2 ،وجوه
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صوری مشـترک شـیء با آن اشـیا (وجـوه کارکردی) .بـا در نظر
گرفتـن این دو دسـته خصوصیات ،میتوان شـکل و زمینه اثر را
در رابطـه با یکدیگر مـورد مطالعه قرار داد .بر خالف تصور برخی
منتقدان هنری ،مطالعه صورت به هیچ روی مسـتلزم این نیست
کـه پژوهشـگر معناها را ثابت و خـارج از نظامهای مفهومپردازی
و تفسـیر فـرض کند .معنای اثـر بیرون از سـاحتهای اجتماعی
و فرهنگی قابل دریافت نیسـت ،بلکه شـیء مورد نظر ،در همان
حال که اثری هنری اسـت ،به دریافت فردی شـکل میدهد (در
مورد روابط هنر و اجتماع برای مثال ر.کCsikszentmihalyi.
and Roshberg-Halton, 1981, Miller, 1987, and
 ،)Appadurai, 1986شـیئی مبادلـهای هـم هسـت (در مـورد
ارزش مبادالتـی هنـر برای مثـال ر.ک ،Munn, 1986 .نقیزاده،

 ،1379و شـریعتزاده جنیـدی ،)1379 ،ابـزار کار هـم میتواند
باشـد ( )see Tippet, 1968و بـه ایـن نحـو بـا سـاختارهای
اجتماعـی ارتبـاط برقـرار میکند .شـیء هنری بخشـی اسـت از
رابطـه افـراد با جهان و در دو حوزه تصور (سـوبژکتیویته) و عمل
(ابژکتیویتـه) تاثیرگـذاری دارد ( .)see Miller, 2005آلفرد جل
در مقالـهای در بـاب انسانشناسـی هنـر به لزوم توجـه به زمینه
در بررسـیهای بینفرهنگـی هنـر ،بـا تاکید بر برنامـه مطالعاتی
انسانشناسی هنرهای غیر غربی ،اشاره کرده است« :فکر میکنم
میـل بـه نگرش زیباشـناختی به هنـر دیگر فرهنگها ،بیشـتر از
ایدئولـوژی خودمان و حرمتگذاری شـبهدینی این ایدئولوژی به
اشـیای هنری بـه منزله طلسـمهایی زیباشـناختی خبر میدهد
تـا از فرهنگهای دیگر .طرح «زیباشناسـی بومی» ،اساسـاً برای
اصالح و گسـترش حساسـیتهای زیباشـناختی مخاطبان[ ]...از
طریق ارایه زمینهای فرهنگی تنظیم شده است ،تا بتوان آثار هنر
غیرغربـی را در قالـب نقد هنر غربی به لحاظ زیباشـناختی درک
کرد» (جل.)74 ،1385 ،
در واقع تحلیل شکل ،یکی از روشهایی است که بدانوسیله
میتـوان بـه فرایندهای پذیرش معنـا و چگونگی تغییرات معناها
و مفاهیـم در گـذر زمـان پی برد .باالتـر از آن ،تحلیـل زمینهای
را نمیتوان تنها به معناشناسـی و شـناخت روندهای رمزگذاری
معنا منحصر کرد؛ بررسی زمینهای در مرتبه بعد به دنبال کشف
رابطههای میان سـاختارهای فرهنگی و فرایند رمزگذاری اسـت،
تـا نشـان دهد معانی خـاص چگونه به کاربرد هنـر در زمینههای
خاص مربوط اسـت .این در حالی اسـت که در مطالعات زمینهای
الزم اسـت محقـق خـود را از هرگونـه پیشفرض دربـاره این که
نظامهای معناسـازی چگونه عمل میکنند ،یا حدسیاتی که فارغ
از بافـت واقعـی اجتماعی-فرهنگـی در بـاب کارکردهای شـیئی
خاص دارد ،رها سازد ،و آنگاه به مطالعه شرایط و موقعیت واقعی
پذیـرش و تولیـد آن شـیء تمرکز کند .مریلین اسـتراترن درباره
مطالعـه تطبیقـی زمینـهای اینطور میگویـد« :در روش تطبیقی
بررسی متغیرها در میان فرهنگها ،معموال از ساختهای محلی
زمینهزدایی میشـود[]...مطالعه نظامهای نمادین مساله متفاوتی
پیـش میآورد[]...قرار نیسـت تصور کنیم میتـوان جای مفاهیم

تصویر -6یک کالهخود تلینگیت ،متعلق به اواخر قرن  18یا اوایل قرن  19میالدی،
چوب 26×40 ،سانتیمتر ،بهدستآمده توسط جورج ت .امونز در اوایل قرن بیستم
در انگون آالسکا ،موزه برک.
ماخذ)burkemuseum.org( :

بیرونـی را بـه بدیلهای بومـی داد ،بلکه بایـد پیچیدگی مفاهیم
بومـی را بـا توجـه بـه زمینـه خـاص مولد آنهـا منتقـل کنیم»
( -Strathern, 1988, 8تاکیـد اضافـه شـده اسـت) .برای مثال
میتوانیم به کالهخود یک جنگجوی تلینگیت ،از هندیشمردگان
آالسکا ،دقت کنیم .در حالی که ممکن است از نگاه زمینهزدایانه
و زیباشناختی ،و بدون توجه به کارکرد و شرایط بهکارگیری ،این
کالهخود چشـمنواز و زیبا به نظر بیاید ،اما در واقع هدف سـازنده
آن ،ترساندن رزمنده دشمن در آوردگاه بوده است .خرسی که در
حال شکار ماهی است ،با خطوط قاطع و رنگهای خالص ،حالتی
اغراقشـده پیدا کرده ،و میتواند به خوبی حس رعب و وحشـت
ناشـی از اقتـدار را به مخاطـب واقعی خود ،کـه همان جنگجوی
دشـمن اسـت ،انتقـال دهـد .حقیقت این اسـت کـه در الگوهای
زندگـی اجتماعـی ،تفاوتهـای جزیـی بیشـمار در واکنشهای
اجتماعی-عاطفی به مصنوعات (اعم از رعب ،طلب ،ترس آمیخته
با احترام ،شـیفتگی و )...را نمیتوان به احساسـات زیباشـناختی
معطوف به ارزشهای صوری محدود کرد یا فروکاست ،مگر آنکه
واکنـش زیباشـناختی را آن قـدر تعمیـم دهیم کـه کال بیمعنی
شـود .نگاه زیباشـناختی بـه کل واکنشها صرفا یـک اثر دارد ،و
آن هـم این اسـت که تا حـد ممکن واکنشهـای دیگران مورد
مطالعه را ،با واکنشهای خودمان یکسـان سـازیم .نمونهای دیگر
را سـینتیا فریلنـد از مواجهـه بـا بتهای قبیلـهای در آفریقا نقل
میکنـد .چنانچـه او میگویـد دریافـت گردشـگرانه اولیـهاش از
مجسمههای نکیسی نکوندی در منطقهای به نام لوانگو در کنگو،
که از میخ پوشیده بودند ،این بود که کامال وحشیانه و هراسآور
هسـتند« ،درسـت مثل هیـوالی سرسـوزنی مجموعـه فیلمهای
وحشـتناک «جهنمسـاز» (فریلنـد .)63 ،1383 ،امـا با شـناخت
زمینههـای اجتماعـی اثر درک او هـم از آن تغییر کرد؛ میخها را
در طول زمان ،مردم به نشانه عهد و پیمان در پیکرهها فرو کرده
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و این را از برای رفع مشکالتشان انجام میدادهاند .آنان در ازای
عهدی که میبسـتند تقاضای پشـتیبانی داشتند ،با علم به اینکه
در صورت عهدشکنی مورد مجازات قرار میگرفتند .اهالی لوانگو
با ایمان کامل به خدایانشـان ،در واقع به نوعی دخیل میبستند

تصویـر -7یـک نمونه پیکره ربهالنوع آکنده از میخ (نکیسـی نکوندی) ،به دسـت
آمده از کنگو ،قرن نوزدهم ،چوب و فلز 17/8×17/8×55/9 ،سـانتیمتر ،موزه هنر
بیرمنگهام.
ماخذ)artsbma.org( :

نتیجه
اثر هنری ،در هر کدام از صورتها و انواع آن ،برآمده از شـرایط
محیطی و اجتماعی اسـت ،که در وجوه عینی و ذهنی به آن شـکل
میدهند .مطالعات تطبیقی هنر ،در صورت توجه و دقت به زمینهها
و بافتارهای فرهنگی و اجتماعی آثار هنری ،به جز ثمرات مستقیمی
که در مقایسه آثار و پدیدههای هنری دربردارد ،به طور غیر مستقیم
پیوستگیهای ساحت هنر را با موضوعاتی از قبیل نژاد و اقوام ،هویت
جنسـیتی ،الگوی مصـرف محصوالت فرهنگـی در طبقات مختلف
اجتماعی ،ایدئولوژیها و قدرت و سـاختهای آن آشـکار میسـازد
و موجبات شـناخت و درک سـاحتهای کالن فرهنگی ،هنجارها،
باورهـا و اعتقـادات اجتماعـات را فراهـم میآورد .در واقع شـناخت

(همان.)62-3 ،
آرتور ک .دانتو ،فیلسوف و منتقد هنری معاصر آمریکایی ،مدعی
اسـت موجودیت آنچه هنر میخوانیم ،از هر حیث ،بسـتگی دارد به
افق انتظاراتی که در هر دوره یا در هر گستره جغرافیایی خاص غلبه
دارد؛ یا به عبارتی هر آنچه فرهنگ به عنوان «هنر» «نظریهپردازی»
میکنـد .در نتیجـه برای درک هنر هـر دوره یا هر فرهنگی باید در
وهلـه اول افـق انتظارات را به خوبـی درک کرد .این افق انتظارات را
شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص زمینه مطالعاتی مورد نظر تدارک
میبیند (.)see Danto, 1997 and Danto, 1992
نمونـ ه خوبـی از تاثیـر شـرایط و زمینههـا در شـکلگیری
پدیدههـای مختلف اجتماعـی را در مورد واکنشهای کشـورهای
مختلف ،با شرایط و موقعیتهای فرهنگی متفاوت ،به پدیده واحد
مدرنیته میتوان مشاهد کرد .در بررسی این مساله ،به نظر میرسد
در کشورهای دارای فرهنگهای کهن و نظامهای فکری منسجم،
چالشهای فرهنگی بیشتر و عمیقتری در مواجهه با پدیده مدرنیته
رخ داده اسـت .به عنوان مثال دوره مواجهه و تخریب سـاختارهای
فرهنگی پیشـین در کشـورهایی مانند مصر ،چین ،ترکیه ،و ایران،
بسـیار طوالنی و فرسایشـی بوده ،چندان که در این کشورها هنوز
هـم مظاهر عمومی گذار از سـنت بـه مدرن را میتوانیـم دید؛ در
حالی که در کشورهایی مثل استرالیا و کانادا این فرایند به راحتی
و حتی خودبهخود و بدون ایجاد مقاومت فرهنگی خاص طی شده
است .علت اصلی این امر را باید در زمینههای فرهنگی متفاوت این
دو دسته کشورها سراغ گرفت؛ در کشورهای دسته اول ساختهای
فرهنگـی انسـجامیافته در برابـر پویشهـای جدید واکنش نشـان
میدهـد ،در حالـی که ممالک دسـته دوم به دلیـل فقدان عناصر
مرکزی شکلگرفته و ایستای فرهنگی و ارزشی ،تغییر را به آسانی
پذیرا میشوند .همین است که سیر تحولی بسیاری کشورهای در
حال توسـعه را در عبوری همیشـگی از سـنت به مدرنیته نهادینه
کرده و این به خصلت درونی این جوامع تبدیل شده است ،و خود
را هر آینه در بینابینیت و تعلیق در سـاحتهای مختلف فکری و
عملی نشان میدهد (در مورد وضعیت سنت و تجدد در کشورهای
در حال توسـعه برای مثال ر.ک .مصلح ،205 ،1387 ،طباطبایی،
 ،18-24 ،1377و عبادیان.)39-42 ،1379 ،
زمینـهای ،فارغ از روشـی که به دسـت آمده ،مقدمهای اسـت برای
مطالعه شباهتها و تفاوتهای آثار و پدیدههای هنری و قادر است
ابعاد تازهای به پژوهشهای تطبیقی هنرها ببخشد و همینطور دامنه
تاثیر و عمق این دست مطالعات را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
پژوهشهـای تطبیقـی زمینـهای با تحلیل و بررسـی در سـه حوزه
بسـتری اقتصاد (بازار) ،فرهنگ ،و سیاسـت ،امکان شـناخت هرچه
بیشتر آثار مورد مطالعه را فراهم میسازد .با این وجود در مطالعات
تطبیقی هنر ،برای به دست دادن دیدی چندسویه و جامع ،تفسیر
شکل اثر و به طور خاص ،نقشمایهها ،ترکیببندیها ،تقارن و توازن
و ارتباط آن با زمینههای اجتماعی ،میتواند راهگشا باشد.
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پی نوشتها

فهرست منابع

 1بـه مردمـان بومی جزایـر اقیانوس آرام مالنزیایی گفته میشـود .این
جزایر از شـمال غربی به جنوب شـرقی کمانی را تشـکیل میدهند که با گینه
نو شروع میشود ،و در گذر از جزایر سلیمان ،وانواتو ،کالدونیای جدید ،فیجی،
و شـماری جزایـر کوچـک دیگـر امتـداد مییابـد (see Encyclopaedia
 ،Britannicaذیل مدخل ”.)“Melanesian Culture
 2در هنـر ژاپنـی به طومارهای نقاشیشـده گفته میشـود ،که به قصد
آویختن از دیوار خلق میشوند.
 3اسـلوبی قدیـم در نقاشـی اروپایـی کـه در آن گـرد رنـگ را بـا ماده
آلبومینـی یـا ژالتینی-معموال زررده یا زرده و سـفیده تخممرغ رقیق شـده با
آب-مخلوط میکنند (ر.ک .پاکباز ،1381 ،ذیل مدخل «تمپرا»).
 4جنبشـی اروپایـی در هنرهـا و ادبیات .در بیانیه این جنبش ،به سـال
 ،1924هدف سوررئالیسـم «حل کردن تناقض پیشـین رویا و واقعیت در یک
واقعیت مطلق ،یک ابر واقعیت» عنوان شده است .هنرمندان سوررئالیست قصد
داشـتند فرایند واقعی اندیشـه را با فوران ارتجالی و خودکارانه درونیاتشـان
بیان کنند .آندره برتون ( ،)1896-1966نویسـنده و شاعر فرانسوی ،سالوادور
دالـی ( ،)1904-1989نقـاش اسـپانیایی ،ژان آرپ ( ،)1886-1966هنرمند
آلمانی-فرانسـوی ،ماکـس ارنسـت ( ،)1891-1976هنرمنـد آلمانی ،و خوان
میـرو ( ،)1893-1983هنرمند اسـپانیایی ،از سـردمداران این مکتب اروپایی
در دهههـای  1920و  1930میالدی بودند (ر.ک .پاکباز ،1381 ،ذیل مدخل
«سوررئالیسم»).
 5اهالـي بومـي آريزونا و نيومكزيكوي كنونـي در اياالت متحده آمريكا،
كـه جشـنهاي مناسـكي معروفـي برگزار ميكننـد .اين آيينها بنا به موسـم
كشـاورزي متغيـر اسـت (see Stubbs, 1973, in The Encyclopedia
 ،Americanaذيل مدخل ”.)“Pueblo Indians
 6پیر بوردیو ( ،)1930-2002جامعهشناس و انسانشناس فرانسوی ،در
کتابش به نام «عشـق هنر» که همراه با آلن داربل و دومینیک اشـناپر ،نوشته
اسـت ،رابطـه میان طبقـه اجتماعی و ترجیحات هنری را ،بـه صورت موردی،
در باب کسانی که از موزهها و نگارخانههای فرانسه در فاصله سالهای 1964
تا  1965بازدید کردهاند ،تحقیق کرده .او همین مهم را بعدا در سـال ،1979
بـا داللتهایـی فلسـفی در هم آمیخـت ،و کتاب بزرگ و بـا ارزش «تمایز» را
به رشـته تحریر درآورد (ر.ک .جنکینز ،195-229 ،1385 ،بوردیو ،1390 ،و
بوردیو.)1380 ،

انوشـيرواني ،عليرضـا ( ،)1389فلسـفه دانش ادبيات تطبيقي :گذشـته،
حال ،و آينده ،در دانشهاي تطبيقي؛ مجموعه مقاالت فلسه ،اسطورهشناسي،
هنر ،و ادبيات( ،به كوشش) بهمن نامور مطلق و منيژه كنگراني ،سخن ،صص
 ،67-94تهران.
بوردیـو ،پیـر ( ،)1380نظریـه کنـش؛ دالیـل عملـی و انتخـاب عقالنی،
مرتضی مردیها (مترجم) ،نشر نقش و نگار.
بوردیـو ،پیـر ( ،)1390تمایـز؛ نقـد اجتماعـی قضاوتهای ذوقی ،حسـن
چاوشیان (مترجم) ،نشر ثالث ،تهران.
بـووی ،اندرو ( ،)1385زیباییشناسـی و ذهنیـت از کانت تا نیچه ،فریبرز
مجیدی (مترجم) ،فرهنگستان هنر ،تهران.
بیردزلـی ،مونـرو سـی .و جـان هاسـپرس ( ،)1376تاریـخ و مسـایل
زیباشناسی ،محمد سعید حنایی کاشانی (مترجم) ،هرمس ،تهران.
پاکباز ،رویین ( ،)1381دایرهالمعارف هنر ،فرهنگ معاصر ،تهران.
پرتـوی ،پرویـن ( ،)1386تحقیق کیفـی در مطالعات هنـری ،با تاکید بر
شـیوههای گـردآوری دادههـا ،تحلیل محتـوا ،و تجزیه و تحلیـل تطبیقی ،در
پژوهشنامه فرهنگستان هنر ،شماره  ،3خردادو تیر  ،1386صص .8-23
پرتـوی ،پروین ( ،)1389هنر تطبیقی و نسـبت آن بـا مطالعات تطبیقی
هنـر ،در دانشهـاي تطبيقـي؛ مجموعه مقاالت فلسـه ،اسطورهشناسـي ،هنر،
و ادبيـات( ،بـه كوشـش) بهمـن نامور مطلـق و منيژه كنگراني ،سـخن ،صص
 ،179-192تهران.
جل ،آلفرد ( ،)1385مسـاله «نیاز به انسانشناسـی هنر» ،فرهاد ساسانی
(مترجم) ،در خیال ،شماره  ،17بهار  ،1385صص .70-87
جنکینز ،ریچارد ( ،)1385پیر بوردیو ،لیال جوافشـانی و حسـن چاوشیان
(مترجمان) ،نشر نی ،تهران.
رهنـورد ،زهـرا ( ،)1384هنـر ،عشـق ،زیبایـی ،و رویکـرد اجتماعـی ،در
چیسـتی هنر ،فرخ فتحیزاده ناصری (ویراسـتار) ،موسسـه تحقیقات و توسعه
علوم انسانی ،صص  ،65-78تهران.
ریگیـن ،چارلـز ( ،)1388روش تطبیقـی؛ فراسـوی راهبردهـای کمـی و
کیفی ،محمد فاضلی (مترجم) ،نشر آگاه ،تهران.
شـریعتزاده جنیـدی ،مریـم ( ،)1379هنـر و اقتصـاد ،در فصلنامه هنر،
شماره  ،43بهار  ،1379صص .131-6
طباطبایی ،سید جواد ( ،)1377سنت ،مدرنیته ،پستمدرن ،در نشریه راه
نو ،شماره ،8خرداد  ،1377صص .18-24
عاملـي ،سـعيد رضـا ( ،)1389دوجهانيشـدنها و ارتباطـات بينتمدني:
تحليـل روشـمند ارتباط فرهنگـي در جهان ،در فصلنامـه تحقيقات فرهنگي،
دوره سوم ،شماره  ،9بهار  ،1389صص .1-37
عبادیـان ،محمـود ( ،)1379سـنت در دنیـای مدرن ،در بازتاب اندیشـه،
شماره ،5مرداد  ،1379صص .39-42
فتحـیزاده ناصـری ،فـرخ (ویراسـتار) ( ،)1384چیسـتی هنر ،موسسـه
تحقیقات و توسعه علوم انسانی ،تهران.
فرهادپور ،مراد ( ،)1388پارههای فکر؛ هنر و ادبیات ،طرح نو ،تهران.
فريلند ،سـينتيا ( ،)1383اما آيا اين هنر اسـت؟؛ مقدمهاي بر نظريه هنر،
كامران سپهران (مترجم) ،مركز ،تهران.
فکوهی ،ناصر ( ،)1390انسانشناسی هنر؛ زیبایی ،قدرت ،اساطیر ،ثالث،
تهران.
کلباسی ،حسین (گردآورنده) ( ،)1387مجموعه مقاالت نشست تخصصی
مطالعات تطبیقی ،اسـفند  ،1385تهران ،پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات
فرهنگی ،تهران.
مصلـح ،علیاصغـر ( ،)1387بینش تطبیقی ،نمـودی از وضعیت تاریخی،
در مجموعه مقاالت نشست تخصصی مطالعات تطبیقی ،اسفند  ،1385تهران،
(به کوشـش) حسـین کلباسی ،پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی،
صص  ،201-211تهران.
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