
   عناوين بندي موضوعات، پيكره
   هنر معرفتي هاي حوزه و

    01/10/94 تاريخ تأييد:  10/04/94 تاريخ دريافت:
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  چكيده
بندي علوم، بحث بسيار مهـم و كارسـازي اسـت؛     در مباحث معرفتي، تبويب و شاخه

بار با تقسيم علم به علوم نظري و عملي آغاز شد و در سـير تطـور    كه نخستين تبويبي 
تري را نيز پذيرا شد. جهان هنر نيز به دور و  و تحول معاني و علوم، تقسيمات گسترده

بهره از اين تبويب و تدوين نبود. تبويبي كه همچون علوم ديگـر بـا ارسـطو آغـاز      بي
مل، وجه ديگري نيز براي انسـان قائـل شـد: وجـه     شد؛ زيرا او افزون بر وجه نظر و ع

بنـدي   الشعر يا بوطيقـاي او محصـول چنـين تبـويبي بـود. بـراي ارائـة پيكـره         ابداع. فن
توان سه ساحت را از يكديگر متمايز كرد: مباحث مربوط به فلسـفة   مباحث نظري مي

ر و شناسي؛ ساحت درك، نقد و شناخت آثار هنـري؛ حـوزة تـاريخ هنـ     هنر و زيبايي
    فلسفة تاريخ هنر.
   شناسي، تاريخ هنر، نقد و شناخت آثار هنري. فلسفة هنر، زيبايي :واژگان كليدي

                                                      
  استاد گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران.* 
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  مقدمه
 افالطونپيش از او،  .آغاز شد ارسطوبندي علوم به يك عبارت با  تدوين، تبويب و طبقه

ويـب  امـا تب  ؛بندي از علوم كوشيده بـود  پيكره اي گونهدر مجموعه آثار خويش در ارائه 
زيـرا   ؛نامنـد  روست كه او را معلم اول مي همين آغاز شد. شايد از ارسطورسمي علوم با 

نيازمنـد تبويـب و   طورمطلق  شتر در رسالت آموزشي خود، بهبي هرچه توفيق معلم براي
نيز در اثر فشـرده   فارابيبندي را  دانيم كه چنين صورت بندي موضوعات است. مي طبقه

او نيز به همين دليل معلـم ثـاني    شايدانجام داده و  العلوم احصاء ،اما بسيار مهم خويش
 (متافيزيك) در تعريف فلسفه مابعدالطبيعهويژه  در آثار خود به ارسطو .لقب گرفته است

آلفاي « مابعدالطبيعهو بيان انواع آن بسيار كوشيده است. وي در فصل دوم از كتاب اول 
زيـرا   ؛دانـد  علـم مـي   ةتـرين و بـاالترين درجـ    ابتدا علم به امـور كلـي را عـالي    »بزرگ

 ،شدت دور است. علم به امور كلي دشوارترين كارهاست و ادراك آنها از درك حسي به
كـه بـه ايـن     نيز هر علمي ؛علم پژوهش در باب مبادي نخستين است يا به عبارتي علل

ر برتـر نيـز   تر از علوم ديگر اسـت. از ديـدگاه او آموزگـا    آموزنده ،له مبادرت ورزدئمس
اي بـراي   مقدمـه  ،آموزگاري است كه مخاطب را با علل آشـنا كنـد. بيـان ايـن اوصـاف     

زيرا نيـك   ؛اش مبادي نخستين است و علل يعني علمي كه وظيفه«تعريف فلسفه است: 
). ايـن بحـث در   32ص ،1369 (ارسـطو،    » خود يكي از علـل اسـت   ،(خير) يعني غايت

 ةانـواع علـوم نظـري و شـرافت فلسـف     «شود. فصل  ميكتاب ششم (اپسيلون) پي گرفته 
در آن از علوم نظري شامل علوم طبيعي، علـوم رياضـي و    ارسطوفصلي است كه » اولي
علـوم   ارسـطو كند.  اولي، علوم صناعي و علوم عملي به عنوان اقسام علوم ياد مي ةفلسف

وداتي هسـتند كـه   موجـ  ،گرچه موضوع اين علم ؛داند طبيعي را ماهيتاً از علوم نظري مي
بلكـه بيشـتر    ؛نه جوهري كه مفارق از ماده باشد ولي ؛اند و داراي جوهر پذيراي حركت

  .)]تا بي[ ،بلخارير.ك: به معناي صورت (
شايان ذكر است تـأمالت نظـري در بـاب هنـر ـ بنـا بـه تـاريخ مرسـوم فلسـفه ـ بـا             

سفه ايستاده بودند، تـأمالت  فيثاغوريان آغاز شد؛ يعني كساني كه در مرز ميان اسطوره و فل
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برانگيز و به يك بيان، تئوريزه كردن  نظري آنان در باب موسيقي، عدد و هندسه بسيار تأمل
به عنوان يك فيثاغوري، اين تـأمالت را بسـيار    افالطونهنر و در بعدي ديگر زيبايي بود. 

گفـت. او در  جدي انگاشت و در آثار خود از بنيادهاي نظري هنر و زيبايي بسـيار سـخن   
المثل يوناني ـ زيبا را دشوار خواند و در باب آن   ـ بنا به يك ضرب» هيپياس بزرگ«رسالة 

برانگيـز و البتـه    العاده جالبي پرداخـت. مباحـث او در بـاب هنـر نيـز تأمـل       به نقادي فوق
  تر از آن است كه در اينجا مورد توجه قرار گيرد. مشهورتر و گسترده

. نـد پـي گرفت  فلـوطين ويژه  پيكوريان، رواقيون، نوافالطونيان به، اارسطو رااين مسير 
سـابقه يافـت و خـود مبنـايي      وسعت و رفعتي بي ،فلوطين ةجهان معقول هنر در انديش

  . شديعني هنر اسالمي و هنر مسيحي  ،براي برخي مباني نظري دو هنر ديني مهم جهان
، آلبـرت كبيـر  ، آكـوييني ، آگوسـتينوس تأمالت نظري آباي بـزرگ كليسـا چـون    

و تداوم ايـن   آنژ ميكلو  آلبرتي، داوينچيهاي تابناك اصحاب رنسانس چون  انديشه
در دهـة   جـرج ديكـي  هـايي چـون نظريـة نهـادي از      و نظريه مارتين هايدگرسير تا 

شصت قرن بيستم ميالدي، جريان گسـتردة مباحـث نظـري هنـر را در بسـتر تـاريخ       
  دهد. انديشه نشان مي

رو هستيم و اين تـازه   هاي از تأمالت نظري در باب هنر روب اين با تاريخ گستردهبنابر
هـايي خـاص    وجهي از اين تاريخ است. شرق نيز براي هنر و زيبـايي خـويش رازوري  

هاي مـانوي در بـاب هنـر، مكاتـب نگـارگري در       پردازي دارد؛ هنر ايران باستان، تئوري
شـناختي و حكمـت    زيبـايي  ةهـاي گسـترد   ههاي شكوهمند، نظري جهان اسالم، معماري

 ةهاي راسـا و سادرشـيا)، چـين (همچـون نقـش گسـترد       هنري در هند (همچون نظريه
وسـيع ديگـري از    ةدائويزم در هنر) و ژاپن (به عنـوان مثـال ذن و هنـر) خـود گسـترد     

سه قرن گذشته فزوني ـ ظرف دو   گمان بيتأمالتي كه  ؛تأمالت نظري در باب هنر است
هنـري در   دةهـاي متنـوع و گسـتر    فزاييد ظهور سبكنيز يافته است. بر اين معنا بير بسيا

را  مـوريس ويتـز  قرن نوزدهم و بيستم را. ظهور و بروزي انفجارگونه كه كساني چـون  
و آن را سـخن بگوينـد   واداشت تا بنا بـه همـين گسـتردگي از بـاز بـودن مفهـوم هنـر        

ـ   ؛شرح اين تأمالت نيست ،مختصر. قصد ما در اين كنندناپذير اعالم  تعريف  ةبلكـه ارائ
كلي  ةبندي از معارف، موضوعات و عناويني است كه در حوز بندي و صورت يك پيكره
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هـاي   در حـوزه  گونـاگون ها و عناوين  و امروزه تحت عنوان سرفصل اند هنر مورد بحث
  گيرد. مورد شرح، آموزش و بررسي قرار مي ،دانشگاهي و آكادميك

بنـدي از   اي پيكـره  نوان آموزگار اين حوزه، طي بيست سال گذشته، بـه گونـه  نگارنده به ع
  دهد. بندي و ارائه مي مباحث نظري هنر رسيده كه آنها را تحت عنوان سه ساحت كلي تقسيم

شناسـي اسـت كـه خـود بـه       هنر و زيبـايي  فلسفةاول: مباحث مربوط به ساحت  ●
  است. پذير هاي مهمي تقسيم زيرشاخه
  .است دوم: درك، نقد و شناخت آثار هنريساحت  ●
تاريخ هنر كه در جاي خود ابواب اين را  فلسفةتاريخ هنر و  ةساحت سوم: حوز ●

  نيز شرح خواهيم داد.
ترين موضوعات و عناويني كه در ايـن سـه سـاحت مطـرح و      كوشيم مهم مي اكنون

ار دهـيم.  شوند را مـورد توجـه و شـرحي مختصـر قـر      مي قلمدادعلمي  ةخود يك رشت
نه شـرح   ؛بندي از مباحث نظري هنر است نوعي صورت ةارائ ،بديهي است هدف اصلي

  كدام. تطويلي و تفصيلي هر

  شناسي هنر و زيبايي ةساحت فلسفالف) 

  :اند شرح بدينترين عناوين اين ساحت  كنيم كه مهم ابتدا از ساحت اول آغاز مي

 شناسي اصطالح هنر اتيمولوژي يا ريشه. 1

ريشـة  يافتن ؛ براي نمونه است گوناگونهاي  يابي دقيق هنر در فرهنگ ريشه ،نواناين ع
شناسـي خـاص آن يـا     هـا و سـپس متـون پهلـوي همـراه بـا مفهـوم        در گاثه »هنر« واژة

انــد و نيــز  ) يونــانيTechne( »تخنــه« ترجمــةت كــه اصــطالحاتي چــون فــن و صــناع
 و نيــز فلســفي يونــان باســتانانگيــز تخنــه در جهــان اســاطيري و  شــگفتيسرگذشــت 

و اصـطالحات   Art , Ar, Ars ,Arata, Yogin, Shilpan, Sunarاصـطالحاتي چـون:   
  گيرند. در اين حيطه قرار ميهاي مختلف  ديگر در فرهنگ

 همان رويكـردي  يدهر دانشجوي فلسفه يا پژوهش هنري در باب اتيمولوژي هنر با
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هــا در بــاب  از نخســتين رســاله» (لــوسكراتي« ةدر رســال افالطــونكــه  را داشــته باشــد
 پتـرو  جـان  مقالـة  ؛ براي نمونهشناسي) يا علماي اتيمولوژيست در آثار خود دارند ريشه

» هنـر  عملـي  و نظري اصول باب در گورگياس و هزيود و هومر آراي« عنوان با پولوس
» هنـر در متـون اوسـتايي و پهلـوي     ةشناسي كلم مفهوم« ةتخنه و مقال ةيابي واژ در ريشه

  اتيمولوژيستي هنر هستند. ة) دو مقال1393(بلخاري، 

 هاي هنر نظريه. 2

مهم را در بطن خود پرورانده و  يةتاكنون، پنج نظر پيش سال 2500 تاريخ نظري هنر از
هنـر مـورد بحـث قـرار      فلسفة ةارائه كرده است. چهار نظريه از اين پنج نظريه در حوز

 ةپـنجم در حـوز   نظريـة امـا   ؛گـرا دارنـد   رويكردي ذات ،زيرا در تعريف هنر ؛دگيرن مي
  ند از:ا ها عبارت شناسي هنر مورد توجه و تأمل است. اين نظريه جامعه

   (Mimesis) محاكات ةنظري .1-2
هنر است كه هنر را محاكـات يـا    يةترين نظر ترين و قديميماندگارترين، مهماين نظريه 

معقـول روايـت    هـاي  تصـور  ،شـمارد. محاكـات   ل يـا محسـوس مـي   تقليد امور معقو
هـاي   . قرائـت اسـت  روايت افالطوني آن و نوافالطوني مميزيس و تقليد امور محسوس

همچون قرائت ارسطويي، مسيحي يا حتي اسالمي  ؛ديگري نيز از اين نظريه وجود دارد
  .)»الف«1394 ،بلخاري/ 1378 كارول، :ك.(ر آن

   (Expression)بيان ة. نظري2-2
از رنسانس؛ تحولي كه جاي ابژه و سوبژه را  پساي است محصول تحول فلسفي  نظريه

در  گسـترده محور سوق داد. تأمالت نظري  و فلسفه را به رويكردي سوبژه كرددگرگون 
ـ   اي از اين تحول است. اين سوبژه نشانه ،باب عقل بيـان در   ةمحوري سبب ظهـور نظري

در  تولسـتوي دانسـت.   هنر را بيان و اظهار درونيـات هنرمنـد مـي   اي كه  . نظريهشدهنر 
  .)1387، كارول :ك.؟ از واضعان اين نظريه بود (رهنر چيستكتاب 
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  فرم ةنظري .3-2
محوري دو نظريـة اول (نظريـة محاكـات، هنرمنـد را در      اي است كه بر خالف خالق نظريه

داد و نظرية بيان، محوريت او را در بيان درونيات خـويش مبنـا    گري محور قرار مي حكايت
اي كـه در آن، سـاختار و    داد؛ نظريـه  داد)، اثر هنري را مبناي تعريف هنر قـرار مـي   قرار مي

ور بودند؛ نه مؤلف و خالق اثر. اين نظريه در محور قرار دادن اثر و نفي اجزاي اثر هنري مح
  انجاميد (ر.ك: همان). *روالن بارتخالق اثر تا بدانجا پيش رفت كه به نظرية مرگ مؤلف 

  (Aesthetic experience)شناسي  . نظريه تجربه زيبايي4-2
دهد و نه خود اثر را بلكه محـور، تـأثير    اي است كه نه خالق اثر را محور قرار مي نظريه
دهد. بنا بـه ايـن    شناختي يا هيجاني اثر است كه ناظر را تحت تأثير خود قرار مي زيبايي

ـ   ،شود كه در ناظر خويش مي قلمدادمعنا، اثري هنري  شـناختي   ة زيبـايي هيجـان و تجرب
  .)همان :ك.(ر برانگيزد

  (Institutional theory of art)نهادي  ةنظري .5-2
عنصر اجتمـاعي   ،مريكايي است. در اين نظريهآفيلسوف  ،ديكي جرج ،واضع اين نظريه

شود و مفاهيمي چون عالم هنر، نهادهاي هنري و مقبوليـت عامـه    هنر بسيار برجسته مي
 ؛گيرد اسي هنر قرار ميشن جامعه ةيابند. اين تعريف در حوز در تعريف هنر مدخليت مي

  شد:تصحيح و تكميل  ديكيدو بار توسط ـ تعريفي كه يكي 
                                                      

 ايـن . دهـد  ارائه مي نويسنده با عنوان مرگاي  اين نظريه را در مقاله) پرداز فرانسوي منتقد ادبي و نظريه( بارت *
 بـه  دهـد،  مـي  دخالـت  متن تفسير در را وي زندگي تاريخچة و نويسنده قصد كه را ادبي نقد سنتي روش مقاله

 بـه  بـارت  مقالـه،  ايـن  در .باشـد  جـدا  مـتن  از پديدآور، يا نويسنده دهد مي پيشنهاد برابر، در و كشد مي چالش
 نويسنده شخصيت و هويت گوناگون هاي جنبه اساس بر ادبي آثار نقد و خواندن براي معمول روش با مخالفت

 و صـفات  ديگـر  يـا  شناسـي  روان قوميـت،  مـذهب،  محيطـي،  و تـاريخي  اوضـاع  نويسنده، سياسي عقايد مثالً(
 نقـد،  نـوع  ايـن  در. پـردازد  مي نويسنده هاي نوشته معناي كشف درنتيجه و) شخصي يا بيوگرافيك خصوصيات

 بـه . گيرند مي قرار استفاده مورد نوشته نهاييِ و قطعي »توضيح« نوعي عنوان به نويسنده هاي سوگيري و ها تجربه
 و تفكـر  بـدون  و پر از ايراد درواقع اما است؛ آسان و ورفته شسته روشي ظاهراً خواندن، روشِ اين ،بارت عقيدة
 آن، بـا  معـادل  و مطابق منفرد، تفسير يك دادنِ و »نوشته يك به نويسنده يك دادنِ اختصاص«است:  كافي تأمل
 نظـر  در جـدا  آن خالق از را ادبي نوشتة بايد خواننده ترتيب بدين .»نوشته آن به محدوديت كردن تحميل« يعني
 .كند آزاد) Interpretive Tyranny( تفسيري استبداد از را نوشته بتواند تا بگيرد
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 اصـالح  زيـر  شـرح  به گذاري ارزش عنصر از گيري بهره براي را هنر نهادي تعريف من
 هنـري  مصـنوع  يـك  از اسـت  عبـارت  آن بنـدي  درجه مفهوم در هنري اثر يك: كنم مي

 تعريـف  ايـن . اسـت  شده آفريده و خلق هنري، عالم عموم به ارائه براي كه مدار ارزش
 بلكـه  نيسـت؛  ارزش ميزان متضمن كه صورتي به است؛ گذاري ارزش دربرگيرندة هنر،
 تعريف، اصالح اين من، باور به. است گذاشته رها گذاري ارزش حد باالترين تا را هنر
 تلقي ارزشي امر عنوان به را هنري اثر همواره فردي هر زيرا ندارد؛ بر در جديدي چيز
/ ديكـي،  1392كنـد (ر.ك: ديكـي،    مـي  متجلـي  تـر  روشن را آن تنها، تعريف و كند مي

  ).1393/ بلخاري، 1387
همچـون تقسـيمات    ؛تقسـيمات ديگـري نيـز وجـود دارد     ،هاي هنر نظريه ةدر حوز

 ةطبق هاي هنر به سه نظريه ،كه بر اساس آن) معاصر نيوزلندي فيلسوف( ديويس استفان
آرتور دانتو و تأكيـد او بـر ميـدان     ةيا نظري شوند مي تقسيم تاريخي و كاركردي پويايي،

  هايي هستند كه بيان كرديم.  همان ،ها ترين نظريه هنر. اما مهم

 فالسفه و هنر. 3

در سومين حوزه از ساحت اولِ مباحث نظري هنر، به رويكرد نظري فالسفه به هنر پرداخته 
گيرد؛ گرچـه برخـي    هاي هنر مورد بحث قرار نمي قلمرو نظريهشود. اين حوزه الزاماً در  مي

هاي هنر) اشتراكاتي دارد؛ براي نمونه در مبحـث پيشـين، آراي    مسائل با حوزة قبلي (نظريه
يا برخي ديگر از فالسفه مورد توجه بود؛ ولي همچنان كه گفتيم،  فلوطين، ارسطو، افالطون

، گرگيـاس هاي همة فالسفه در باب هنر نيسـت. آراي   ها الزاماً بيان ايده بحث در باب نظريه
ها چنـدان   در حوزة نظريه هايدگرو حتي  شوپنهاور، نيچه، هگل، كانتاپيكوريان، رواقيون، 

ناپذيري هنر را داشته باشند،  كه دغدغة تعريف يا تعريفمورد ارجاع نيست؛ زيرا پيش از آن
هاي مهم مباحث  اند. بنابراين يكي از حوزه تر هنر را مورد توجه و شرح قرار داده مفهوم كلي

نظري هنر، بررسي آرا و عقايد فالسفه در باب هنر است. اين هم شامل حوزة تمدن غـرب  
تـوان بـابي تحـت عنـوان رويكردهـاي       مـي شود و هم شرق؛ زيرا در تمدن اسالمي نيز  مي

الصـفا،   حكمي و فلسفي به هنر باز كرد؛ براي نمونه برخـي از رويكردهـاي نظـري اخـوان    
  گيرند. در اين مقوله قرار مي مالصدراو  شيخ اشراق، سينا ابن



 

 
 
 

 

ان 
مست

/ ز
تم 

بيس
ال 

س
13

94
  

28 

 هنر و خيال. 4

جنس قريـب   ،زيرا خيال ؛ترين مباحث نظري هنر است اين حوزه، موضوع يكي از مهم
ـ   ؛بازنمايي امر واقع به ماهو واقع نيست ،است. هنر هنر برداشـتي از هنرمنـد    ةبلكـه ارائ

ما  ،او پرداخت شده است. شناخت خيال و وجوهات آن ةمتخيل ةقو ةواسط  است كه به
كند. از نخستين رويـارويي فالسـفه بـا     مي ياريهاي بنيادي نظري هنر بسيار  را در درك
ترين مرحله از مراحل معرفـت قـرار    ناميد و در پست »زياآيكا«آن را  افالطونخيال كه 

 ةبرانگيز فالسـف  به آن و نيز رويكردهاي شگفت و تحسين ارسطوداد تا پرداخت متعالي 
بـه   و انـد  انگيز خيـال  يشرح شگفتـ همه و همه   ـ)1393بلخاري، ر.ك: مسلمان به آن (

عنوان يكي از قواي باطني نفس انسان و ظهوري از ظهورات اين قوا كه هنـر نـام دارد.   
ويـژه از قـرن هجـدهم بـه بعـد در آراي كسـاني چـون         اين معنا در آثار نظري غرب به

بنـابراين بحـث خيـال و     ؛همـان)  .ك:(ر بسيار مورد توجه قرار گرفـت  كالريج ساموئل
تـرين   از بنيـادي  ،توجـه اسـت   هنر مـورد  ةدر فلسف خيال ةمتخيله كه تحت عنوان فلسف

  شود. مي قلمدادمباحث هنر 

 حكمت هنر. 5

ديگري از ساحت اول مباحث نظري هنـر اسـت. رويكـردي اشـراقي      ةاين حوزه، شاخ
كسـاني   ةگون هم شامل رويكرد اشراقي ،است در تعريف و تبيين ماهيت هنر و به نحوي

. در آكـوييني و  آگوسـتينوس ازان عالم ديني چون پرد شود و هم نظريه مي فلوطينچون 
حضـوري بسـيار برجسـته دارد و اصـوالً بسـياري از       ،قلمرو فرهنگ ما نيز اين رويكرد

بهره هنر، از حكمت هنر  ةدهند به جاي عنوان فلسف دانشمندان ديني و شرقي ترجيح مي
 واژةكـه بـراي    توجـه قـرار دهـيم    را مـورد  هانري كـربن ويژه اگر اين تأمل  به بگيرند؛

حكمت هنر از سوي  ةكند. واژ يا خرد الهي استفاده مي »تئوسوفيا«از اصطالح  »حكمت«
 شـدت مـورد   نيز بـه  شوند ناميده ميگرايان  اي كه سنت خردمندان و هنرشناسان برجسته

دكتـر سـيد   ، فريتيـوف شـوآن  ، رنه گنون، آناندا كوماراسوآميتوجه است؛ كساني چون 
پس به عبـارتي حكمـت هنـر شـامل      .ماري شيمل آن و بوركهارت تيتوس، حسين نصر

 گرايان به هنر است. رويكرد حكمي سنت ةحوز
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 زيبايي ةتاريخ و فلسف. 6

زيـرا زيبـايي در    ؛بحث در سـاحت اول اسـت   هاي مورد اين موضوع نيز يكي از شاخه
اي است كـه   هاز نخستين فالسف افالطونمطابق با هنر ندارد.  مفهومي جهان فلسفه الزاماً

ـ يكـي از ر  ،هـاي او  كه زيبايي در انديشـه  حالي شود؛ در ميان اين دو تمايز قائل مي وس ئ
كه . ضمن اينكند هنر و هنرمندان را از يوتوپيايش اخراج مي و شود مي قلمدادمثلث خير 

كـه   حالي؛ درگردد و نيز به تطابق و هماهنگي اجزاي يك اثر مي ناظر بر ةزيبايي به حوز
ديگـر   ةخود يـك حـوز   ،. بنابراين زيباييشود ميمفاهيم بسيار فراتري توجه به ر در هن

مباحث نظري هنر مورد شـرح و   ةدر حوز ،است كه به دليل نسبت وسيع و وثيق با هنر
 وودايسـواف  ،ترين دانشمندان معاصر در بيان تـاريخ زيبـايي   بررسي است. يكي از مهم

جملـه فارسـي ترجمـه     از گوناگونهاي  و به زباناست كه تاريخ زيباشناسي ا تاتاركيوپچ
المثل مشهور يونانيان با عنـوان   با ضرب افالطونكه در مقدمه نيز گفتيم  شده است. چنان

آغاز  »هيپياس بزرگ«شناسي را در  نخستين تأمالت در بحث زيبايي ،»زيبا دشوار است«
اي دارد كـه از   خـود سرگذشـت ويـژه    ،شناسـي  كند. خالصـه اينكـه تـاريخ زيبـايي     مي

 شود. مي قلمدادهاي مهم مباحث نظري هنر  شاخه

 هنر اديان. 7

شناسي، بحث در باب چيستي و  هنر و زيبايي ةهاي بسيار مهم فلسف يكي ديگر از شاخه
توجـه و   مورد يادشده،هاي  يك از شاخه ماهيت هنر اديان است؛ بحثي كه لزوماً در هيچ

طلبد. در اين شـاخه، هنـر اديـان     اي جدا مي همين دليل شاخه و حوزهبه  ؛تحقيق نيست
همچون هنر اسالمي، هنر مسيحي، هنر يهود، هنر بودايي، هنـر   ؛توجه است بزرگ مورد

توانـد   شتي، هنر دائويي و هنرهايي چون هنر شينتويي ژاپن. گرچه اين موضوع مـي دزر
 ؛تئولوژيك است ةت بيشتر يك واژزيرا حكم ؛توجه قرار گيرد در حكمت هنر نيز مورد

گيـري متـون    مانند تـأثير موضـع   ؛توجه است مفاهيم ديگري نيز مورد ،اما در اين حوزه
) و نيز مباحثي مربوط به فقـه  1394بلخاري،  :ك.مقدس در ظهور رويكردهاي هنري (ر

 توجه نيستند. حكمت هنر مورد ةهنري كه الزاماً در حوز
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 مكاتب هنري. 8

اي ديگر از ساحت اول است كه شامل بحث در بـاب مكاتـب    ز خود شاخهاين حوزه ني
بشر است كه بـر اثـر مـرور     زندگيشود. هنر ازجمله موضوعاتي در  هنري مي گوناگون

هـا و   گذاري و در مجاورت انديشـه  ها و قواعدي را پايه زمان در بطن و متن خود سبك
رمانتيزم، رئاليزم، سورئاليزم و بسـياري از  نهد. سمبوليزم،  ها مكاتبي را بنياد مي بيني جهان

آور ظهـور يافتنـد،    بـا سـرعتي سرسـام    بيستمو  نوزدهممكاتب هنري ديگر كه در قرن 
هايي از مكاتب هنري و ادبي هستند. كاربرد ناگهـاني و غيرمنتظـره ادبـي در ايـن      نمونه
و منشـأ   اشتراكي اسـت كـه هنـر و ادب در مبنـا     ةبلكه به واسط ؛تصادفي نيست ،بخش

نسبتي وسيع و وثيق با خيال و متخيله دارند؛ قوايي كـه بـه    ،خويش دارند. هر دو حوزه
را در  ـ  هـر دو  ـ  هنـر و ادب  ،برانگيـزي  شوند. خيال مي قلمدادنحوي جنس قريب هنر 

حال بررسـي مكاتـب هنـري در غـرب و     هر دهد. به ساحتي مشترك مورد تأمل قرار مي
 هـاي مـورد   هـايي از حـوزه   نمونـه  ،تبريز يا مكتب هراتمكاتبي چون مكتب نگارگري 

اصـلي خـود مـورد     ةهر مكتب هنـري در حـوز   ،توجه اين بخش هستند. در اين بخش
 ناچار بهكه  مطرح قرن نوزدهم و بيستم نيز ازآنجا گيرد. هنرمندان بحث و بررسي قرار مي
 ؛شـوند  سـي مـي  بحـث و برر  ،در ايـن حـوزه   ،انـد  قابل تعريف ،در يكي از اين مكاتب

 .ماتيس و ونگونگهمچون 

 شناسي هنر جامعه. 9

الزامـاً   ،گـوييم  ها سخن مي نهادي در بخش نظريه ةكه از نظري  هنگامي ،از ديدگاه برخي
توجـه بـه    اما بـا  ؛درستي است ةايم. اين نكت شناسي هنر كشانده بحث را به جامعه ةحوز

ضرورت گشـودن بـابي ديگـر     ،نهادي است ةشناسي هنر اعم از نظري اين معنا كه جامعه
تـاريخ  ويژه مستند به آثار مهمي چون  هب ؛شناسي هنر ضروري است تحت عنوان جامعه
هــا در بــاب  ماركسيســت ةو نيــز مباحــث گســترد آرنولــد هــاوزراثــر  اجتمــاعي هنــر

  زند. شناسانه هنر را رقم مي مباحث جامعه ةشناسي هنر در قرن بيستم كه شالود جامعه
تـأمالت نظـري قـرن بيسـتم در بـاب       ،ترين موضوعات مطـرح در ايـن حـوزه    مهم
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ـ    شناسي هنر است. نظريه جامعه بازتـاب و نيـز    ةهاي بسيار مشهور و مهمـي چـون نظري
و  لـويي آلتوسـر  ، لوكـاچ ، ژودانـف پردازان مهمي چـون   دهي در كنار نظريه شكل ةنظري

در اين  ماركوزه و بنياميني مكتب فرانكفورت چون آرا در خصوصتر آراي  بسيار مهم
ـ  د. بر اين ليست بيفزاييد نظريهشون ميحوزه بحث و بررسي   ةهاي مشهوري چون نظري

 فهرسـتي ام  هكوشيد اخالقي هنر شناسي جامعهفرانسوي را. در كتاب  پيربورديويتمايز 
، مختصـر ارائـه دهـم (بلخـاري    طور بـه شناسي هنر را  هاي مهم جامعه از عناوين و نظريه

تـرين موضـوعات نظـري هنـر      شناسي هنر يكي از مهـم  حال جامعههر به»). الف«تا]  ي[ب
 اي گسـترده گسـتردگي و اهميـت    ـ  چـپ  ةانديش ةبنا به سلط ـ  است كه در قرن بيستم

  يافته است.

  نقد، درك و شناخت آثار هنري ساحتب) 
 وبط پـردازد و ايـن، موضـوعي مـرت     اين ساحت به نقد، درك و شناخت آثار هنري مـي 

هـا و   بررسـي راه  ،آنچه مهم است ،حال جدا از ساحت اول است. در اين ساحت عين در
هـاي بـاطني آن را    توان اثر هنـري را نقـد يـا اليـه     آن مي ةهايي است كه به واسط روش

هـاي بـاطني    اثر هنري، متني داراي اليهخود،  خودي بهكشف كرد. اين بدان معناست كه 
بلكـه نيازمنـد    ؛دانجام نميهايي كه الزاماً در نظر اول به درك ناظر  شود؛ اليه انگاشته مي

شود. مـا   هاي معرفتي هنر مي تحقيق و تعمقي است كه خود سبب ظهور يكي از ساحت
 اي آن بـر هـايي بـر   و شـاخه  ناميم مياين ساحت را به صورت كلي نقد و شناخت هنر 

  دهند: هاي معرفتي ساحت دوم را تشكيل مي ترين حوزه هايي كه مهم شماريم؛ شاخه مي

 اتيمولوژي نقد و تأويل. 1

 ؛در نخستين حوزه از مباحث ساحت دوم، اتيمولوژي نقد و تأويل بسيار ضروري است
ه كـ  Criticism بـراي نمونـه   ؛، معـاني متفـاوتي دارد  گونـاگون هاي  زيرا نقد در فرهنگ

يابي به عملـي   ارد و در اين ريشهيوناني د ريشة ،امروزه به عنوان نقد مورد استفاده است
يعنـي بـا پرتـاب كـردن      ؛دادنـد  گردد كه كشاورزان پس از دروي گندم انجام مي ميباز 
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كردند. فرهنگ يوناني بـه   هاي گندم به هوا و با جريان باد، كاه را از گندم جدا مي خوشه
تفسـير متفـاوت آن در    امـا در  ؛كردن سره از ناسره يعني جدا ؛گفت مي Criticاين عمل 

نقد الزاماً قضاوت در باب يك اثر يا تمييز آثار سـره از ناسـره    ،يوناني فلسفةحكمت و 
آشـكار كـردن معنـاي     ،بـه عبـارتي   ؛هاي باطني يك اثر نيز است نيست بلكه اظهار اليه

  :موالنا ويمثنوي معنمكنون همچون كاربرد آن در آغاز 
 بشنويد اي دوسـتان ايـن داسـتان

  

 خود حقيقت نقد حال ماسـت آن  
  

  .)، دفتر اول1382مولوي، (
 ؛دانـد  نقد را به معناي حاضر كردن و ظاهر كردن امري پنهان در حيات ما مـي  موالنا

آن  بـازاي كـه ما  شيئييم؛ يعني همان مفهومي كه در جهان اقتصاد از نقد دار مانندتقريباً 
اي مهم و جذاب  يابي در جهان نقد، خود حوزه (قيمت) حضور و ظهور دارد. اين ريشه

چه ارجاع بـه اول يـا ذات    ؛سرگذشتي شگرف دارد ،يابي خود است. تأويل نيز در ريشه
چه بازگشت به ايزد هرمس كه اصطالح هرمنوتيـك   اسالمي و ـمعنا در فرهنگ ايراني  

ر تفسير و تبيين پيام خدايان براي بشـر اسـت. اتيمولـوژي    برگرفته از نام او و فعل او د
  ازجمله مقدمات ضروري ساحت دوم است. ،هرمنوتيك و تأويل

 شناسي تحقيق در هنر روش. 2

كه در ساحت اول به اتيمولوژي نيازمند بـوديم، در اينجـا نيـز ضـمن نيـاز بـه آن        همچنان
رو كه آثار هنـري بـه    اين ريم. دقيقاً ازبحث، به تحقيق روشمند و تأمل در آثار هنري نياز دا

ها و  توانند مورد نقدها، تأويل هاي باطني معنايي و نيز وجوه گوناگون صوري مي دليل اليه
هـاي گونـاگون    شـناختي، روش   هاي گوناگون قرار گيرند. حال اگر در يك نظـام  برداشت

تبيين آثار هنري مدون هايي در تحليل و  مورد سنجش و بررسي علمي قرار نگيرند و نظام
هـاي بسـيار مهمـي     رو هسـتيم. روش  اي از شناخت آثار هنري روبه نشوند، با جهان آشفته

ترين موضـوعات ايـن حـوزه     چون روش پانوفسكي در تجزيه و تحليل آثار هنري از مهم
) و 1393(ر.ك: آدامـز،   شناسـي هنـر   روشدر  لوري آدامزشود يا رويكردي كه  قلمداد مي

 ).1392(ر.ك: بارنت،  اند برگزيده راهنماي تحقيق و نگارش هنردر  ان بارنتسيلونيز 
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 نقد و مكاتب نقد . 3

شـوند.   نقـد در آن بررسـي مـي    گونـاگون زيرا مكاتـب   ؛اي مهم است اين حوزه، حوزه
نقـد نيـز مكاتـب     ةدر حـوز  ،روييمبهـ رو گونـاگوني هنر با مكاتب  ةكه در حوزهمچنان
رويكردهاي مختلف در شرح، نقد و تحليل  ،تر آن دقيق بيانايد وجود دارد يا ش متفاوتي

مكتـب نقـد هنـري ماركسيسـتي، نقـد فمينيسـتي، نقـد         بـراي نمونـه   ؛آثار هنري است
شناسانه كه همه از رويكردهاي نقـد بـه    شناسانه يا جامعه شناختي هنر و نقد روان شمايل

ل هسـتند.  توجـه و تأمـ   ز مـورد نقد ادبي و مكاتب آن نيـ  ،روند. در اين قلمرو شمار مي
رمزگشـايي   ةهاي مهم در حـوز  كه يكي از نظريه *دريافت يةهاي مهمي چون نظر نظريه

  تواند در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. مي ،شود مي قلمدادمتون و آثار 

 انواع نقد. 4

بـراي   ؛وجه اسـت ت هاي گوناگوني مورد نقد از منظر موضوعات و روش ،در اين حوزه
ند. نقـد تـاريخي،   شـو  ميشناسي رمزگشايي  آثار بر بنياد اسطوره ،در نقد اساطيري نمونه

در تحليل آثـار   فرويدشناختي (همچون تأمالت بسيار عميق  شناسي، نقد روان نقد نشانه
 ةدر حـوز  لَكـان و نيز تأمالت افرادي چـون   داوينچيو  آنژ ميكلهنرمندان بزرگي چون 

  شناسانه، نقد ژنتيكي يا تكويني. نقد جامعهشناسي آثار هنري)،  روان

 تأويل. 5

زيـرا   ؛گيـرد  اما ذيـل سـاحت دوم قـرار مـي     ،هاي ديگر اي جدا از حوزه در حوزه تأويل
                                                      

: پيـدايش نظريـة دريافـت در مطالعـات     استوآرت هـال و  جان فيسك) Reception Theoryنظرية دريافت ( *
وينـدال  دهنـد.   نسبت مـي  استوآرت هالاثر » رمزگذاري و رمزگشايي در گفتمان تلويزيوني«ارتباطي را به مقالة 

ـ  نظرية دريافت با آنچه در عمل مصرف اتفاق مي«نويسد:  مي اولسونو سيگنايزر  ن افتد، سروكار دارد؛ يعني با اي
كند. اين نظريه، عبارت كلي اسـت   آورد و آن را تفسير مي موضوع كه گيرنده چگونه به محتواي معيني روي مي

اي  هايي را براي تفسير محتواي رسـانه  ند: افراد چارچوبا هاي ذيل مشترك براي جهات گوناگوني كه در ويژگي
هـا آن   ي ديگـران مشـترك باشـد. رسـانه    ها وبيش با چارچوب ها ممكن است كم دهند. اين چارچوب تشكيل مي
هـا سـبب    شود. چارچوب دهند يا از نيازها و تجارب افراد ناشي مي كنند و آموزش مي ها را مطرح مي چارچوب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                هاي گوناگون تعبير و تفسير كنند. شود كه افراد مختلف، محتواي يكسان را به شكل مي
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حكمت هنر و هنرهايي  ةكند. تأويل آثار هنري بيشتر در حوز جهاني ديگر را روايت مي
غيرديني نقـد بـه معنـاي     چون هنرهاي سنتي، قدسي و ديني كاربرد دارد. در آثار هنري
پردازد. اين رويكرد مبتني  تمييز همراه با قضاوت به تمايز و تفكيك آثار هنري از هم مي

آثـار هنـري    ةاما در حـوز  ؛توانند خوب و هم بد باشند بر آن است كه آثار هنري هم مي
ي و بلكه آثار هنـر  ؛نام اثر هنري غيرارزشي وجود ندارد  هديني، قدسي يا سنتي چيزي ب

بازگشـودن ايـن معـاني     ،بازتاب معاني پنهان، اصيل و ثابتي هستند. كار تأويل ،معماري
در آفرينش اثر هنري در بـاب معبـد يونـاني انجـام      هايدگرهمان كاري كه  ؛پنهان است

هـاي   در تبيـين پيكـره   سوآميدر شرح نگارگري ايراني يا  بوركهارت تيتوسدهد يا  مي
هـاي   تـرين روش  حـال لغزنـده   عـين درتـرين و   يكـي از جـذاب   ،هنري. رويكرد تأويلي

گرايان مثال برجسته چنين رويكـردي   شناخت و درك آثار هنري و معماري است. سنت
 در شرح آثار هنري هستند.

 نمادشناسي. 6

امـر   ،زبان و بيان ظهور اثر هنري است. نمـاد  ،زيرا نماد ؛مهمي است ةحوز ،نمادشناسي
برگرفته  ،نوراني در آثار هنري ةهال براي نمونه ؛دارد معقول اشارهمحسوسي است كه به 
ن اكه اطراف سر يـا پيكـر قديسـ    اما هنگامي ؛يعني خورشيد است ،از يك امر محسوس

دارد و آن وجـود سراسـر نـوري ايـن      اشـاره  به يك امر معقول يا مكنون ،گيرد قرار مي
 ،نـاگزير بـا جهـان نمـاد     ،گويد ن نميگاه مستقيم سخ كه هيچ رو ن است. هنر ازايناقديس

كـس   به همين دليل هـيچ  ؛و تنگاتنگ دارد. نمادها ابزار بيان هنرند گستردهنسبتي بسيار 
ـ  ؛هنرشناسي ادعاي شناخت هنر كند ةتواند در حوز نمي ه علـم نمـاد مسـلط    مگر آنكه ب

ن تـري  مار است كـه حيـواني اسـت واجـد وسـيع      ،گر ديگر اين قلمروباشد. مثال روشن
گردد  مي هاي متفاوت و شگرف اين حيوان باز هنر و اين به كنش ةتجليات نمادين حوز
آن در آثـار هنـري و ادبـي شـده اسـت. از       گونـاگون  هاي نمادين كه سبب ظهور جلوه

با مـار كـه نمـادي از     اسكندردر فيلم  آنجليا جوليتا بازي  ضحاكهاي  روييدن بر شانه
ـ  اسكندرالهي  ةريش يونـاني اسـت يـا ظهـور مـار در نمـاد        كهـن يـك داسـتان    ةبر پاي
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كـه بـه نحـوي     »مارستان بي«اشاره دارد و نيز اصطالح  شفابخشي مار بهپزشكي كه  نظام
  شوند. مار يا شفا در آن درمان مي بدونهاي  بيانگر مكاني است كه انسان

 زبان و بيان هنر. 7

 ؛شود عنوان درس مستقلي ارائه مي هاي ايران و جهان تحت زبان و بيان هنر در دانشگاه
ـ  ةاما نسبتي تنگاتنگ با نمادشناسي در هنر دارد. در اين حوزه به بررسي نحـو  امـر   ةارائ

يعني  ؛ترين تعريف هنر است كلي ،پردازيم. آنچه گفته شد معقول در جمال محسوس مي
ايـن   ،ودشـ  و آشـكار مـي   آيـد  مـي  امر پنهاني به زبان سـاده در  ،هنر ةآنگاه كه به واسط

آفريند و گـاه بـه زبـان ريـتم كـه       آشكارگي گاهي به زبان لحن است كه هنر آواز را مي
شود كه عامل ظهـور معمـاري    هندسه آشكار مي ةموسيقي و شعر را. گاهي نيز به واسط

هاي هنرند و بيان بـه   ها زبان، يعني نقاشي و سينما. ايناست و گاهي به زبان رنگ و نور
 دارد. هاشار ر معقول در جمال محسوسنحوي به كيفيت صدو

  ج) ساحت تاريخ هنر و بنيادهاي نظري آن
ساحتي است كه در آن بـه ذكـر نقلـي تـاريخ هنـر، علـل ظهـور تحـوالت          ،تاريخ هنر
بنـدي بـه    شـود. ايـن تقسـيم    تاريخ هنر پرداخته مي فلسفةنهايت، دردر هنر و  گوناگون

سـال گذشـته در    نحوي متأثر از تقسيم مشهوري است كه در بـاب تـاريخ ظـرف صـد    
هنر است و نه نقـد   فلسفة ،نه محور ،هاي معرفتي ارائه شده است. در اين ساحت حوزه
تـاريخ   روست كـه آنتوجه است. اهميت اين ساحت از بلكه صرفاً تاريخ هنر مورد ؛هنر
هـا،   هـا و هنرشناسـي   پردازي شود. تمامي نظريه مي قلمدادهنر  فلسفةماده و متريال  ،هنر

شوند.  مشروط و متوقف بر وجود آثاري است كه در علم تاريخ ارائه و مستندنگاري مي
كس نبايد اهميت ساحت سوم را در مقايسه با دو سـاحت اول ناديـده يـا      بنابراين هيچ

هنـر و آثـار    نبـة جا ساحت نيز ساحتي مكمل در درك و شناخت همه انگارد. اين اندك
  هستند:  مورد توجه و تقسيم ذيلهاي  هنري است كه در حوزه
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 تاريخ نقلي هنر. 1

وجـود   »تـاريخ هنـر  «عنـوان  بـا    عمومي سيهاي هنر جهان، در تقريباً در تمامي دانشگاه
به صورت نقلي آشنا  گوناگون هاي با هنر تمدن ،دارد. دانشجويان مخاطب در اين حوزه

تاريخ هنر مصر، هنر يونان، هنر ايران، هنر هند و حتي پيش از اين  براي نمونه ؛شوند مي
يخ اي چون تار اند. آثار برجسته توجه، شرح و بررسي هنرها هنر غار در اين حوزه مورد

هـايي از آثـار    نمونـه  گـامبريج  هنر تاريخ و گاردنر هلن زمان هنر در گذر، جنسنهنر 
  اند. اين حوزه جستةبر

 علم تاريخ هنر ةحوز. 2

و وقايع تاريخ نقلي هنر به بررسي تحـوالت،   رويدادهادادن  علم تاريخ هنر با بستر قرار
مـثالً چـرا در هنـر مصـر ناگهـان بـا        ؛پـردازد  هنري مي رخدادهايعلل و عوامل ظهور 
ـ    دست بهته شويم كه الب مي رو روبهگرا  رويكردي وحدت نـام   هفرعوني كـامالً متفـاوت ب

هاي فرم، رنگ و نور در آثار هنري مكتب شـيراز   خورد؟ يا مثالً تفاوت رقم مي آخناتون
با مكتب هرات در چيست و محصـول چـه علـل و عـواملي اسـت؟ تقريبـاً در تمـامي        

هنر وجود داشته است. كشف علل ايـن تحـوالت بـه     ةدر حوز ها چنين تحوالتي تمدن
اثـر   ،تـاريخِ تـاريخ هنـر    ،ترين آثار اين قلمرو گردد. يكي از برجسته مياز دوم ب ةوزح

 .)1387مايدر، ر.ك: است ( مايدر هايدن

 تاريخ هنر ةفلسف. 3

رسـد نـوعي    بـه نظـر مـي    نخست،بسيار مهمي است كه در نگاه  ةحوز ،تاريخ هنر فلسفة
 ،گوييم كه از هنر غار سخن مي  هنگاميگونه نيست. اما اين ؛پوشاني با ساحت اول دارد هم

توان گفت آثار هنـري   هاي فلسفي در پس آن وجود دارد؟ آيا صرفاً مي ها و نظريه چه ايده
اند؟ چنـين چيـزي    زيرا محل زندگي انسان بوده ؛اند بار در غارها ايجاد شده  براي نخستين

هـايي از غارهـا    بخـش  زيـرا آثـاري در   ؛رسـد  اما درست به نظر نمي ؛اينكه مشهور استبا
هنرشناسـان بـه    ناچـار  بـه  .كشف شده كه امكان توقف طوالني در آن وجود نداشته است
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هـايي در تبيـين فلسـفي     اند كه خود سـبب ظهـور نظريـه    دنبال كشف حقيقت ماجرا بوده
هـا   جادو. يك نظريه معتقد است شَـمن  يةمعابد و نظر يةماهيت هنري غار شده است: نظر

زيرا معتقد بودند نقش همان عين اسـت و   ؛كردند غارها ثبت مي نةرا بر بدحيوانات  نقش
معابـد كـه غـار را     يةمعادل غلبه بر عين است (براي توفيق در شكار) يا نظر ،غلبه بر نقش

دانسـت. آثـار هنـري     ناف مادر (زمين) و حضور آن را نوعي پناه گرفتن در دامن مادر مي
چنـين تـأمالت و    ،تـاريخ هنـر   فلسـفة كردنـد. در   مي بدين صورت غار را به معبد تبديل

 گيرند. هايي مورد بحث و بررسي قرار مي نظريه

  گيرينتيجه
اي كلـي از مباحـث نظـري هنـر در سـه سـاحت و        پيكـره  ،اختصـار گفتـه شـد   آنچه به
دقيقاً بـه   ،گوييم كه از مباحث نظري هنر سخن مي  هاي مرتبط با آن است. هنگامي شاخه

جدول كلي عنـاوين و موضـوعات    آن مواردي اشاره داريم كه در مطالب فوق بيان شد.
  به شرح ذيل است: نظري هنر

  شناسي هنر و زيباييفلسفةساحت اول مباحث نظري هنر:
 شناسي اصطالح هنر اتيمولوژي يا ريشه. 1

 هاي هنر نظريه. 2

 هنر . فالسفة3

 هنر و خيال. 4

 حكمت هنر. 5

 زيبايي فلسفةتاريخ . 6

 هنر اديان. 7

 مكاتب هنري. 8

 شناسي هنرجامعه. 9
 مباحث نظري هنر: نقد، درك و شناخت آثار هنريمدوساحت

 اتيمولوژي نقد و تأويل. 1
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 شناسي تحقيق در هنر روش. 2

 نقد و مكاتب. 3

 انواع نقد. 4

 تأويل. 5

 نمادشناسي. 6

 زبان و بيان هنر. 7
 مباحث نظري هنر: تاريخ هنر و بنيادهاي نظري آنسومساحت

  تاريخ نقلي هنر. 1
  علم تاريخ هنر ةحوز .2
 تاريخ هنرةفلسف .3
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