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 بـه  جـويي،  عيب گونه هر از دور به و شود پرداخته اثر در موجود هاي مايه درون و
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  مقدمه. 1
 ييافالطـون و شـاگردش ارسـطو، هنـر را بـه توانـا      . شده است بسياري هاي تعريف هنر از
 را هنر برخي. اند كرده يفاست تعر كرده يمكه خود ترس هايي يقتحق ينةزم يجادبا ا ينشآفر

و  يعـت را در طب چـه  آن بتواند كه است كسي هنرمند اند گفته و كرده ذكر طبيعت از تقليدي
 خالقيـت  و ابداع هنر هاي يفاز تعر يكي. نحو منعكس كند ينعالم محسوس است به بهتر

 را احساساتش هنرمند يعني اند، دانسته احساس بيان فرافكني را هنر ديگر تعريفي در و است
 فـاخر  حقيقت يكو  ياله عطية يك هنر حقيقت. كند مي منعكس و بيان خود هنري اثر در

 يبـرا  هنـر . 1 :داراني طرف كدام هر و دارد قسم دو جامعه و هنرمند با رابطه در هنر. است
 كننـدة  روشنهنر كاشف نبوغ و  يراهنر بدان جهت كه هنر است مطلوب است، ز يعني: هنر

 براي نبايد الگويي و قانون هيچ و باشد بايد كه چنان آن واقعيات، شهود بر است آدمي عشق
: انسـان  براي هنر. 2 ؛وجود داشته باشد ،هنرمند و نبوغ اوست يتشخص ةكه ابرازكنند هنر،
 در بـرداري  و بهره يمتنظ يبرا يبشر يمحصوالت فكر يگرمانند د يزكه هنر ن جا آن از يعني
 ضـرر  به كه هنرهايي نگذاريم و نپذيريم را هنري هر ما دارد ضرورت است، جامعه حيات
 اسـت  انسان براي انساني، هنر. بگيرند قرار مردم ديدگاه و معرض در شوند، مي تمام جامعه

 يزنـدگ  فلسـفة  در توانـد  ميمورد  ينا. ناميم مي معقول ديدگاه در انسان براي هنر را آن كه
 در انسان براي هنر« آنشود و  يانب ،است يكنزد يزن ياسالم يدگاهد يكردكه به رو ،ها انسان
كـه   ابديت، سوي به تكاپو در را انساني شخصيت يعني معقول حيات. »است معقول حيات

 هنـر  معناي. رسانيدن ثمر بهاست،  ياله يشگاهپ ةدر جاذب يابعاد روح همة رسانندة فعليت به
نبوغ خود هنرمند و چه بـا   يةچه با نظر را، هنر ما كه است آن معقول حيات در انسان براي
 كه كنيم تلقي باارزش بسيار واقعيت يك شود، ميبرخوردار  يهنر آثاراز  كه اي جامعه يةنظر

 يـرو پ پديدة: پيرو هنر. 3 ؛ندارد انسانيت حذف با تفاوتي چندان بشري قاموس از آن حذف
 تبعيـت  معمـولي  هـاي  دانسـته  و رسـمي  اخالقيات و تمايالت و ها خواستهآن است كه از 

ـ  هـاي  فعاليـت  و نبـوغ  شـدن  توجيـه  از سـت ا عبـارت  پيـرو  هنر معناي. كند مي و  يعقالن
 رو دنباله يروو هنر پ است جامعه هاي آرمانو  تفكرات رو دنباله يروهنرمند پ. مردم ياحساسات

 تصـفية  رو پـيش  هنـر  از منظور: رو پيش هنر. 4 ؛هنر در متوسط مردم هاي خواستهو  ها درك
 يـات ح يدر مجـرا  هـا  آن قـراردادن  و ها آن يانناب از م يقو استخراج حقا يجار ياتواقع

 چـه  اسـت كـه آن   ينهنر ا گونة اين در سازنده نبوغ. استمعقول با شكل جالب و جذاب 
 هست چه آن بلكه كند، نميطرح  مطلقطور  بهو آن را  كند نمي امضا مطلق طور به را هست

 را آن وجودآورنـدة  بهو  تعهد گاه جلوههنر را  ينا. كند مي تعديل بشود بايد چه آن سود به را
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كـه در   يياوهـام و پنـدارها   تصفية در توانند مي متعهد هنرمندان اين. نامند مي متعهد هنرمند
 اينـان . كنند يفارا ا يرسالت بزرگ كند، مي رسوب و زند يموج م يقذهن مردم به عنوان حقا

  .اند آنان بخش حيات هاي آرمان سازندگان و جامعه افراد مغزهاي گر روشن
 تـأليف  ،هنـر  شناسـي  جامعه كتاب هنر، انواع باب در ها تعريف اين كردن مطرحاز  پس

و هم در  يدانشگاه ةدر عرص يعلم يمنبع حكم در هاست سالكه  را، پور آريان اميرحسين
بـه نقـد    گيـرد،  مـي مرتبط با جامعه و هنر مورد اسـتفاده و ارجـاع قـرار     هاي پژوهش يگرد

 ةبـه واسـط   فقط وسازنده  ينقد يقكه از طر يمكتاب بر آن ينا يبررس زمينة در. گذاريم مي
  .بپردازيم خوانيم مي اثر در چه آن يلمنابع موجود به تحل

 اسـت  گسترده قدر آن است داده روي هنر شناسي جامعه باب در معاصر دوران در چه آن
 هر گفت توان مي كه جا آن تا. كرد برخورد آن با تر ريزبينانه و تر تخصصي اي گونه به بايد كه

 كـه  متفكرانـي  و فيلسوفان از بسياري طرفي از. طلبد مي را خود خاص شناسي جامعه هنري
 مختلف مسائل از و اند بوده شناس جامعه يبه نوع اند كرده پردازي نظريه مختلف مقوالت در

و  ياسـت و بـا س  اسـت  جريـان  در جامعه عمق در هنر هم امروزه. آگاه سياسي و اجتماعي
 اش  جامعـه شناخت هنرمنـد از   بايداست، پس به همان نسبت  يختهآم ياجتماع يدادهايرو

  .باشد مفيد و كامل
آن بـا جامعـه، كتـاب     ارتباطدرك هرچه بهتر هنر در جهان امروز و  يراستا برا ينا در
 آن هـاي  كاسـتي  و كـم  و مسئله اين به رجعت براي خوبي دليل تواند يم هنر شناسي جامعه
 اجتمـاعي  گونـاگون  هـاي  زمينـه پژوهش خوب و سازنده در  يك تواند مي كتاب اين. باشد
در       ً  خصوصـا   آموزشـي و  علمـي،  فرهنگـي،  هاي  عرصه به مندان عالقهگران و  پژوهش يبرا

 بايـد  و توانـد   مـي  و اسـت  گـر  تبيينكه  يكتاب. باشد دانشگاهي هاي برنامه ينو تدو يطراح
 و ياسـي، س فرهنگـي،  قـومي،  نيازهـاي  رعايت با يو فرهنگ علمي هاي شاخصه دربرگيرندة
  .هنر و جامعه باشد ارتباطدر  ياصل خطوط كنندة تبيين يبه عبارت. جامعه باشد اقتصادي

  
  اثر كلي معرفي. 2

 يدبار تجد ينانتشارات گستره منتشر و چند سوي از 1354در سال  هنر شناسي جامعه كتاب
  .چاپ شده است

 هنرهاي تبيين. 2 اثر؛ گوناگون هاي نگرش. 1 هاي عنوان با فصل نه شامل كتاب فهرست
 تنظـيم  بـراي  كوشش. 6 هنري؛ آفرينش. 5 هنرها؛ سير. 4 موسيقي؛ و شعر آغاز. 3 ابتدايي؛
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: خـواص  هنر سبك گرا، واقع: عوام هنرسبك ( ايستا شناسي سبك. 7 هنرشناسي؛ هاي روش
 داخلـي  ديناميسـم  ي،شئون اجتماع يناميسمد( پويا يا ديناميك شناسي سبك. 8 ؛)گريزي واقع
 ياجتمـاع  زمينـة . 9؛ )هنرمند شخصيت ديناميسم و اجتماعي، طبقات خارج ديناميسم طبقه،

 تبيينو ) اروپايي شعر هاي سبك به اي اشاره( شعر هاي سبك ييندر دو بخش تب يشعر فارس
  .است يفارس شعر هاي سبك يشيآزما

ذكـر   بـا  مؤلـف  كه است اين گفت توان مياثر  يمعرف زمينة در كه مواردي ترين مهم از
در  يشناخت هنر بوده است و با شمردن هنرشناس يپ در ها سال كه دارد  مي اعالم اي مقدمه

 داشـته مـردم   يتنها طبقات مختلف جامعه و در ياندر شناخت هنر در م يسع ها، علم يانم
داشته  يرانا مردم هاي  فرهنگ چنين هم و سنتي هنرهاي به هايي اشارهراستا، او  يندر ا. است

 دانستن مرتبط ابخود را  يقتحق يرمس يتنها در يشعر فارس اجتماعي هاي زمينه يو با بررس
  .است پايان داده دوران هر شاعران شعرهاي و ايران تاريخي و اجتماعي هاي موقعيت

  
  اثر شكلي ابعاد تحليل. 3
فرم  زمينة در شود، توجه ها يفيتو ك ها يتكم همة به بايد چيز هر    ِنقد   زمينة در كه جا آن از
جلـد   طـرح  در. كـرد  اشـاره ) جديـد  چـاپ در ( آن جلـد  طـرح  به بايد همكتاب ) شكل(

. يابيم يم شود، مي شناسي كه منجر به مبحث جامعه اجتماع، تعبيري به و جامعه از هايي نشانه
 در سعي جلد، روي بسته نقش هاي آدمك دور در قاب يك دادن قرار با جلد طراح طرفي از

 هنرمنـد . گيرد ميقرار  يچهارچوب و ساختار يكامر دارد كه هر جامعه در  ينا دادن  نشان
 و هـا  نگـرش  ديگر سوي به را مردم تواند ياست كه م شده تعريف قاب اين از رفتن فراتر با

 و هـا  آدمـك  در كه شناسي، زيبايي عناصر دادن قرار با جلد طراح. كند رهنمون ها بيني جهان
 و رنـگ  هـر  بـا  جامعـه  مختلـف  آحادكه  كند مي القا طور ينا شود، مي تعريف) قاب( كادر

نگـاه   يـن شـدن از ا  هنر و هنرمنـد قـرار دارد و رهـا    سيطرة و ديد زير در نوعي به شكلي،
  .است ناپذير اجتناب
 كانـت  شناسـي  زيبـايي مبحـث   از اي  جمله شناسي زيبا مبانيكتاب  نويسندة سوانه، پير
» اسـت  يندخوشـا  يمفهـوم، بـه نحـو كلـ    ) به يازن( بدون است چيزي زيبا«: كند ميمطرح 

 تقليـد  از غيـر  چيـزي  بايـد  هنر هدف كه شود ذكر بايد باره اين در). 160: 1389سوانه، (
به دور از  ياز نوع رمزگان يرويكتاب با پ ينجلد ا طراح و باشد طبيعت از صرف صوري
رفـتن هنـر از جامعـه     فراتـر  يجامعه و هنر و از طرف ارتباط آوردن يدپد يدر پ يي،بازنما
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 يتبه ماه يشد چندان ربط ارائه جلد طرح از كه اي نمايهكه  يمشو يادآور يدالبته با. است
 ديگر موارد در نماند ناگفته. است نزديك آن عنوان به تر بيشدرون اثر ندارد و  يو محتوا

 ةهمـ  يـرا ز داشـت،  روا تـوان  نمـي را  يچاپ كتاب نقد خاص جوهرة و صحافي چون هم
 زمينـه  ايـن  در مشـكلي  كتـاب  و اسـت شـده   يتباره از طرف ناشر رعا ينا در ها حداقل
 يارآن بسـ  محتـوايي  ابعـاد  بررسـي  كتـاب، ) فرم( شكل به مربوط موارد از فارغ اما. ندارد
  .استنقد  يو از اركان اصل ريضرو
 

  اثر محتوايي ابعاد تحليل. 4
 چـه  آن. كند مي رهنموناثر  يتاست كه نقد را به ماه يبخش ترين مهم كتاب محتواي تحليل

 خـود  و شـود  يمخاطب واضح م يبرا يلتحل يندر ا  ًا دقيق است نهفته متن دروني كالبد در
 نظريـات  طـرح  بـا  خصـوص  بـه  يـزد؛ اثـر برانگ  زمينـة  در را زيـادي  هـاي  سـؤال  توانـد   مي

مرگ  مرحلة تا و اند قائلساخت اثر  يكه برا يتياز جمله روالن بارت و اهم گراياني ساخت
 تاحدودي و دارد تري بيش يتاهم) جامعه ـ هنرياثر (مخاطب  ئلةمس روند، مي پيش ؤلفم
 مفهـومي  ؤلـف از نگـاه او م  يـرا ز گشـايد،  مي انمنتقد يرا فرارو يدينقد نگاه جد زمينة در

 يو. به كنش نوشـتن و خوانـدن اسـت    بخشيدن  مشروعيت او قصد كه است ايدئولوژيك
كـه   هاسـت  رمزگان يا صداها از اي بافته است، متكثر فروناكاستني نحوي به متن«: افزايد مي
 در). 314: 1385 يـك، مكار( »زد گـره  مؤلـف  در واحـدي       ِبياني  خاستگاه به را آن توان نمي

را بـه جانـب    يسـتي مدرن يقـاي خاطرنشان كرد كـه او توجـه بوط   يدبارت با جملة توضيح
 بـه خواننده  يبرا تري يشب ياقلذت متن، اشت يانبا شكاف م يعني كند، يخواننده معطوف م

 مـالك  با پس. كند مي تلقي اساسي امري را او رويكرد و فراهم اثر با ارتباط برقراريمنظور 
 محافل در رايج هاي تعارف و مالحظات بدون اثر نقد به توان مي بهتر ديدگاه، اين دادن قرار
  .كمال ادب و احترام ياز رو            ًبلكه اتفاقا  شرمانه بي نه البته. پرداخت ادبي

 يبـرا  ينگارنده كتـاب  يياست كه گو ينبه آن اشاره شود ا      ًصريحا  بايد كه اي نكته اولين
سـال   40بـه   يـك كـه نزد  تاكنون، اول چاپ از أسفانهمت يراز است،كرده  أليففصول ت همة

مباحـث   همـة صـورت نگرفتـه اسـت و     يچـاپ  دورة شش اين روي بر اهتمامي گذرد، يم
 جـا  آن ضـعف  ايـن . اسـت  نشـده  حاصل ها آن در تغييري و اند يخود باق ير جادكماكان 

 هـا  سـال  ايـن  طول در هنر و شناسي مسائل مرتبط به جامعه همة كه آيد مي چشم به تر بيش
بـه طـور مثـال     يـا  يامـروز  خواننـدة  كـه  انـد  شـده  گوناگوني اتفاقات و تحوالت مشمول
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 يـدادهاي رو همـة از درك  كنـد  مـي  مطالعـه  را كتـابي  چنـين  ها سال ينكه در ا ييدانشجو
 يـدايي و پ يزمـان  پوشـش  نداشـتن بـه علـت    يپـس بـه نـوع   . مانـد  يمعاصرش محروم م

 .باشد داشتهمخاطبان  همة يبرا يكاف يانسجام تواند ياثر نم جديد، هاي خواسته
 شـاهد  وجه  هيچ  به خواننده كه كند مي خودنمايي شدت به ييذكرشده از جا يدادرو اين
 ياصـل  يعلمـ  هـاي  نوشـته  در ارجاعـات  وجـود . نيسـت  كتـاب  پايـان  در مĤخذي و منابع

 جوانـب  بـه  توجـه  مطلـب،  علمـي  اسـتحكام  جمله از گوناگوني يلدال و است يرانكارناپذ
نبـود منـابع در    وجـود  با. دارد شده نوشته هاي مسئوليت قبولو  داري، امانت حفظ مختلف،
. نقص كماكان ادامه دارد و رفع نشـده اسـت   ينهم ا يفعل هاي چاپ در گذشته، هاي چاپ

صفحات ذكـر شـده اسـت كـه راه      يبعض نوشتپادر  فقط علمي نظراعتبار منابع از  يزانم
فقدان منابع  ،شد گفته كه طور همان ي،از طرف. يستدرك و شناخت آن منابع ن براي يمناسب
 يگـر از د. كتـاب اسـت   يموضوع كتاب از اشكاالت اساس يينو تب پيگيريمنظور  به يدجد

 ي،از نـوآور  هـايي  نمونهكل كتاب  دراست كه  ينا شودذكر  بايد ينهزم ينكه در ا ياشكاالت
 طرح وروزآمد،  يعلم ياتادب كارگيري بهنو،  يساختار علم ارائة يد،جد نظرية طرحاعم از 

  .خورد نمي چشم به نو افق يك نهاد پيش و
ـ  است  ينا هنر شناسي جامعهكتاب  بارةدرديگر  اساسي نقد روي، هر به  تـر  يشكـه در ب
 نظيـر  عنـواني  و شـود  نمـي  ديده آن عنوان با اثر محتواي ميان حداقليحتي  انطباقي فصول
  .هنر شناسي جامعه تا است تر مرتبط اثر محتواي به تاريخي شناسي  جامعه

. محسـوس اسـت                     ًو جوامع گذشته كامال  يخيمسائل تار يانب زمينة در نويسنده درگيري
هنـر   گوناگونمسائل  ينةكه در زم معاصر، شناسان جامعه به مؤلف كه گفت بايد صراحت به

 جنبـة  ،به مقـوالت هنـر پرداختـه اسـت         ًبعضا  هم اگر و اعتناست يب اند، كرده پردازي يهنظر
 هنر در شناسي يباييبحث ز ي مثلو قابل توجه يديموارد كل بهآن غالب است و  يتبارشناس

 اسـت  اي نظريـه  كلمـه  وسيع معناي به) aestheticism( شناسي زيبايي .است توجهي نداشته
 ايـن  در. هنـري  زيبـايي  و طبيعـي  زيبايي يعني زيبايي جلوة معناي دو هر به زيبايي، دربارة
 تواند مي و دارد هنر با عميقي ارتباط است، فلسفه هاي شاخه از خود كه شناسي، زيبايي راستا
 ايـن . كنـد  رهنمـون  واال امري سوي به را او و هدد قرار هدف را انساني روح تاريك ابعاد
 بنـا  اي جامعه هر در و است متغير     ًكامال  دارند، متفاوتي عناصر كه مختلف، هنرهاي در نگاه
 نظـر  بـه  منطقـي      ًكامال  پس. شود مي تعريف جامعه آن مردم روحيات و فرهنگ، مذهب، بر
 هـا  آن در نهفتـه  شناسي زيبايي وسيع ابعاد بهبايد  نيز هنر شناسي جامعه كتاب در كه رسد مي

  .گرفت مي قرار تري بيش تحليل مورد و شد مي پرداخته
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و  تفحـص  آن مـورد  درشود و  تدريس هنر شناسي جامعهبا عنوان  يقرار است كتاب اگر
 كليت بهاست كه  يندر آن وجود داشته باشد ا يدكه با مواردي ترين بديهياز  شود،پژوهش 

 يپرداخته شـده اسـت و مقـوالت    يقيبه شعر و موس فقطكتاب  يناما در ا. كند توجه هنرها
 اسـت  دوراني در ئلهمس ينا. در آن وجود ندارد ينماو س سازي، مجسمه نقاشي،چون تئاتر، 

 مدرنيسـم،  پسـت  چـون  هـايي  مـديوم  و ها پديدهرا با  يانبعد از دوران مدرن، جهان هنر، كه
 ها آناز  ياريكه بس ييهنرها .كند ميمواجه  آرت پرفرمنسو  ديجيتالي، هنرهاي مينيماليسم،

 1960 از بعـد  هنر يعنيآرچر در كتاب خود  يكلما. شوند مي يفتعر يهنر مفهوم حوزة در
را به  يگرو فلسفه از طرف د ياضيطرف و ر يكاز  يهنر مفهوم ينب رابطة فكر،«: نويسد مي

  ).173: 1387آرچر، ( »آورد ميذهن 
 چقدر هنر دنياي در شناسي جامعه مسئلةمشخص است كه      ًكامال  مطالب، اين به توجه با
 به و است بوده تغييراز  سرشار امروز به تا گذشته از هنر. است مفصل اندازه چه تا و پيچيده
چـون   كه هنرشـان هـم   يجوامع است؛ جامعه از برآمده امري ابتدا در تغييرات اين حتم طور
آن  يـدهاي و نبا يدهااز با ياريو بس يينآ فرهنگ، دهندة  نشاناست و  يانبرابر جهان در اي آينه

 يـد با بپـردازيم،  هنـر  شناسي جامعهبه  يخياز نظر تار يماگر بخواه ينهزم يندر ا. جوامع است
 تواند مي و شود مي هنر شناسي جامعهكه مربوط به  تاريخي هاي جنبه ترين مهمكه از  يمذكر كن
 اي گردهمايياز جمله  ؛است ديونيسوسي هاي آيينباب محسوب شود،  ينمحكم در ا سندي

 جشنوارة اولين به تدريج به و شد ميو شراب برگزار  يبارور يخدا يباستان برا يوناندر  كه
  .اند اهميتحائز  نيز فلسفي و سياسي هاي جنبه از ها جشنواره ينا. شد تبديل يتئاتر

. شد يونان ةدر جامع يمهم و انقالب اتفاقات باعث ديونيسوس آيين به فزاينده گذاري ارج
آن كشـور گرفتـه شـده بـود و بـه       يو حماس اي، اسطوره ييني،آ يكه از دستاوردها يانقالب
 كـه  جـا  آناز . داد مـي آن كشور را پوشش  يو هنر ياجتماع زندگي هاي بخش همة يعبارت

 ييابتدا يونديكه مردم پ شدهنر مركب تئاتر اغلب هنرها را در دل خود داشت، منجر به آن 
 دس،يپارمن تالس، چون متفكراني راستا اين در. كنند پيدا هنر و شناسي جامعهاما درخشان با 

 نظيـر  بزرگـي  نويسـان  نامـه  نمـايش را چنان آماده كرده بودند كه  ينهو سقراط زم فيثاغورث،
مسلط و مورد  يو فلسف يعلم يكردهايدادن رو با مالك قرار يپيدو اور سوفكليوس، اشيل،

را  يهنـر ) يشـهروند ( شناسـي  جامعـه  اولية هاي دريچهتوانستند     خود         در آثار قبول جامعه 
 يقيباعث شد او به موسـ  ياضياتدر ر يثاغورثف يمثال دستاوردها براي. كنند گذاري بنيان

 كـه  بـرد  نام دسيپارمن از توان مي چنين هم. مهم بود ياراو بس يروانپ ينهنر ب ينارج نهد و ا
ـ  ياو بـرا . سقراط و افالطـون داشـت   يربعد از خود نظ يلسوفانف بر ياديز تأثير بـار   يناول



 هنر شناسي جامعه كتاب نقدبررسي و    88

بـه عقـل،        ً  صـرفا   و نهـاد  كنار را تجربه حتي و ها افسانه ير،هرگونه راه شناخت اعم از اساط
كه بـه   هراكليت،. داد قرار شناخت مبناي را ها آنتوجه وافر داشت و  يو استنتاج ذهن ،ردخ

حركـت   أو نبـرد مبـد   يزاعتقـاد داشـت كـه سـت     ،و جامعه بـود  يدنبال تحول در هنر جمع
 بـراي  حركـت  بـودن  قائـل . است زندگي دارندة نگاهو  ياتح ماية كه است ناپذيري انقطاع
 يـك  در بـار  دو تـوانيم  نمـي كه معتقد شـد مـا    كشاند جا آنرا تا به  يتهراكل نظرية جامعه

بحـث   بـر  خـوبي  بـه امر  ينا. شود ميرودخانه هر دم تازه  يكآب  يراز كنيم، شنا رودخانه
 اندور يالد،قبل از مـ  50 دحدو در. كند ميجوامع و هنر اشاره  يستيو ن يو هست يرورتص
بود و  يكل تفكر علم درو  سياسي، اجتماعي، اخالقي، هاي جنبهبه  ناظر تر بيش ير رومتفك
 در. داد اجتمـاعي  و اخالقي مباحث به را خود اولويت مابعدالطبيعه هاي بحث يبترت ينبد
  .يافتندمجال توسعه و بسط  يانو كلب يون،رواق يكوريان،مانند اپ يمكاتب     ًطبعا  دوران اين

 و مـĤبي  يونـاني  دوران نـام  بـه  وسطي قرون آغاز را ارسطو از بعد تفكر كه آن يگرد ةنكت
بـا آن تفـاوت    ياز جهـات  بـود،  يونـان  دار وامكه هرچند  دوراني. كنند مي گذاري نام مسيهلن

 و رونـق  اروپـا  در بعـد  سـاليان  در امـر  ايـن . گويند يوناني شبهعلت به آن  ينداشت و به ا
: است آمده شناسي يباييغرب و ز فلسفة تاريخكتاب  در كه چنان كرد؛ پيدا تري دقيق خوانش

 تـرين   مهم يكنب يسفرانس به گردد بازمي يمدرن در اواخر قرون وسط تفكر هاي سرچشمه«
آثار قدما بود كه در  و گريزي مرجع ياو در پ. و عصر رنسانس دوران اين انگليسي فيلسوف

 ارسـطو ) ارغنون( ارگانون كه بودمعتقد  يكنب. دبو ينو ارسطو بدب يساكل به تر بيش ينب ينا
او در مقابـل  . ندارنـد  يـت واقع با اي رابطه و خورند ميغوطه  يمنطق يممفاه حيطةدر      ًصرفا 

از  يريسـ  يعنـي  داشـت؛  أكيدو استقرا ت يش،را نوشت كه بر مشاهده، آزما نو ارغنونكتاب 
). 102: 1393 يـروزي، ف( »آيد ميهم جزء با حس و تجربه به چنگ        ًو طبعا  يبه جزئ يجزئ
 از) هنر شناسي  جامعه( مبحث اين بههنر  شناسي جامعهكرد كه كتاب  يانب يدارجاع با ينبا ا

  .است نكرده توجه يخينظر تار
 نهـايي،  بندي جمعو  يجهو فاقد نت دارد يبحث مقدمات يكفقط  هنر شناسي جامعه كتاب
البته ناگفته نماند . بهتر عنوان كتاب است يمتفه ينمودار، و نقشه برا ير،جدول، تصو تمرين،

در  اثـر  كه آن خصوص به. دارد يزن عمومي اي استفادهو  استكه متن كتاب رسا و قابل فهم 
نهفتـه در آن   يسنت يقيو موس يحماس ياتو ادب يخود به انواع شعر فارس پاياني هاي فصل
  .است درك و فهم قابل مردم عموم براي كه پردازد مي

 و يازهان پاية بر نو هاي نگاه ييدةو زا يختهآم     ًطبعا  شناسي جامعهكرد كه علم  يادآوري بايد
 كردن  لحاظو با  جهاني هاي عرصهكه در  است )جوامع يگرو د يدرون ةشبك(تعامل جوامع 
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. كنـد  مـي  ييبـروز و خودنمـا   يمختلف زندگ هاي موقعيتدر  كشور، هر داخلي معيارهاي
 ،دارددوگانـه   يكـه كـاركرد   است اي ويژهجامعه از آن واژگان  واژة بپذيريم اگر طور همين
متوجـه   ينـوع  به ،آورد ميخود را از جمع به دست  يتماه) جامعه( بودن فرد عين در زيرا
 ربـط  بـي راستا  يندر ا. دارد جامعه و مردم اعتقادات و دين با گاتنگيتن رابطة هنر شويم مي

 ينا به رااز هنرها  يكي ةدربار يشانهنر و مثال ا زمينة در اي خامنه اهللا آيت ياناتاگر ب نيست
  :كنيم پيوستمطلب 

در زمـان                          ً      خودش مبعوث شـده اسـت؛ مـثال     دورة رفت پيش و علم با متناسب پيامبري هر
ـ     رواج بازي شعبدهالسالم كه  يهعل يحضرت موس ماننـد   يداشـت، آن حضـرت بـا معجزات

 حضـرت  زمـان  در چنـين  هم. پرداخت مخالفين با تقابل به...  و اژدها به عصا شدن تبديل
 قـرآن  معجزة با حضرت آن داشت، رواج...  و شعر و فصاحت و بالغت و علم كه رسول

 ينو برخوردار از بالغت و فصاحت كامل بود، به مقابله با مخـالف  يقيكه مملو از علوم حق
عصـر و   ينبر فرض اگر در ا كه فرمودند  مي جوادي اهللا آيتروست كه  يناز هم. پرداخت

كـه بـا هنـر     يسـت گزافـه ن  شـد،  مـي به رسالت مبعـوث   يغمبريپ ياله يتزمانه بنا به مش
 تبليغ وسايل بهترين از يكي زمانه، اين در كه چرا شود؛ ميمبعوث  ينماو دانش س سازي يلمف

 دارد الزم هايي شاخصه ياسالم ينمايس يول. ينماستو دانش س سازي  فيلم هنر همين دين
 ينمايبا سـ  ياديز ياربس فاصلة فعلي سينماي و دهد نمايش را اسالم دين حقيقت بتواند تا

  ).38: 1391 اي، خامنه(دارد  ياسالم

ضرورت پـرداختن     يف از جمله در تعر مختلف، شرايط در هنر كهاست  ينا يگرد نكتة
 ضوابطو  ينقوان يتبا اصل رعا ،آن در جوامع مختلف جمعي و فردي كاركردهايبه آن و 

 يـت فعال ينا يدر جهان برا ياجماع      ًمعموال  كه آن يندر ع. شود مي تبيين و معلوم جامعه هر
 ممكـن  هـم  نقيض حد تا گاه كه هنري، هاي فعاليت بر حاكم قوانين طور همين. وجود دارد

 آن بـر  حـاكم  مـوارد  و شناسي زيبايي اصل در كه اند هايي ديدگاه و قوانين روند، پيش است
  .كنند مي خودنمايي وفور به

  :گويد مي »شعر اجتماعي خاستگاه« مقالة در اسپرگ
بـرعكس   يسـت، جابرانه ن     ًذاتا  سازد،  مي پذير امكانكه تكامل جامعه را  يو دانش آگاهي

 يرساندن انسـان بـه آزاد   وسيلة ـ است آن گر بيان هنر و علم كه ـ و دانش يآگاه ينا
 كـار  هماننـد  اسـت،  اجتمـاعي  كـار  بخـش  يـاري و  فرآمدهكه  ياجتماع ياست، آگاه
 كـه بل يسـتند، آزاد ن     ًذاتا  تنها نهسازنشده،  هم يزيغرا. است يتبشر يآزاد وسيلة اجتماعي،

 كننـد  مـي ضرورت كور و جبر ناآگاهانـه   يبردگ يمانسان را تسل كه اند سازگارنيافته يزغرا
  ).93: 1355 ،اسپرگ(
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 »ادبيـات  و هنـر  شناسـي  جامعـه « مقالةدر  يزباربو ن ياسپرگ، ز يكردرو ينتوجه به ا با
  :دارد مياعالم  يشخو

از  فرآمدهاستفاده از مدارك  وسوسة به اگر شناس، جامعه يامورخ  يكجامعه، خواه  پژوهندة
 پديـده،  نوع دو بين برد ميگمان  يبه طور ضمن يد،به طور اعم گرفتار آ يآثار هنر يا ياتادب
 نـواعي  هم يتعلق دارند، نوع ياليو خ واقعي هاي  فعاليت يعني يبشر يتفعال رشته دو به كه

 كه كند ميتوجه  ييتا جا يو هنر ادبي هاي جلوهشخص به  يناست كه ا يهيبد. دارد وجود
  ).164: 1355 ،باربو(روشن سازد  ياغنا بخشد  ياجتماع يدادهايرو دربارة را وي دانش

  
  گيري  نتيجه. 5

در بزنگـاه        ً  خصوصـا   آن ارزش بـه  احتـرام  ضـمن  ،هنـر  شناسي جامعهكتاب  كه آخر ايندر 
 يط،شـرا  ييـر با تغ يدبا و توانست مي شدن، حادثآن در زمان  ينو ضرورت تدو يدآوردپد
) كتـاب  يدآوردپد( زمان آن پژوهشي هاي يافته كه آنضمن . شد مي تر تكميل و روزرساني به

 شناسـي،  جامعـه  گفت توان ميكه  طوري به. اند داده مؤلف به تري كمامكان ثبت و انعكاس 
 تـر  بـيش  كتـب  گونـه  ايندر  يددارند كه با يهنر ابعاد گوناگون يو كاركردها تكاليف، هنر،

 بـا  و نيسـت  هنـر  و شناسي  جامعه حوزة در چندبعدي يلذا كتاب حاضر اثر. شوند بررسي
 يزن يبه لحاظ ساختار يادشده، موارد بر عالوه كتاب كه شود ذكر بايد مؤلف به احترام كمال
 و منـدان  عالقـه  تـر  بـيش  اسـتفادة  بـراي  و پرداخـت  آنبه  يدكه با است هايي كاستي يدارا

 نداشـتن . 1 :نـواقص از جملـه ايـن مـوارد را دارد     كتـاب  زيرا كرد،رفع نقص  ياندانشجو
 علمـي؛  هـم  و شـود  مـي محسـوب   يپژوهشـ  يـرادي كتاب كه هم ا يانفهرست منابع در پا

 يـا  و دانشـجو  هـاي  خواسـته از  يمـي ن حتـي  توانـد  نمـي كتاب  ينا يراز اثر، روزنبودن به  .2
 در نكردننظر  يدو تجد يدآوردزمان پد اساسبر ( دهد پوشش را عرصه اين در گر پژوهش

 و انـد  كرده يتهنر فعال و شناسي جامعه عرصة در كه شناساني جامعه ياتنظر فقدان. 3 ؛)آن
 بـه  جهـان  و خـود  كشـور  سـطوح  در را مهمي اتفاقات و معاصرند كه هنرمنداني چنين هم

 يتـالش بـر ذكـر نـوع     فقـط هنرهـا و   يـت كل زمينـة  در نكـردن  بحث. 4 اند؛ آورده وجود
 دقيـق  يـابي  جهت ياراه  ةنقش تعيين براي نمودارهايي و ها قالب نبود. 5 يخي؛تار يتبارشناس

 از. 6 و هنرهـا؛  درون و ظـاهر  در نيازهـا  بـا  متناسـب  تغييـرات  و جامعه نگاه تعريف براي
و  مطالـب  روزبـودن  بـه مهم اسـت،  بسيار  يدانشگاه حوزة دركه امروزه  مواردي ترين مهم

 بـه  ينترنتـي ا گونـاگون  هاي سايتكتب منابع و  يحد معرف در خصوص به ها آن دهي ارجاع
  .است نشده رعايت كتاب اين دربهتر است كه  و تر بيشهرچه  ةمطالع منظور
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و اشـكاالت   نكـات  كـردن  رعايتكتاب عالوه بر  ينا بارةدر كاربردي نهادهاي پيش از
موضـوع   بـارة در جهـاني  روز بـه  هـاي  فهرست دادن ترتيب و ها  سرفصل تغيير. 1ذكرشده، 

 بـين  در هنـر  شناسـي  جامعـه  درس اهميـت  و جايگاه بررسي طرفي از و هنر شناسي جامعه
 و علـوم  وزارت آموزشـي  هـاي  برنامـه پرداختن به آن در  نحوة و زمان اختصاص و دروس
 به رسيدن و كتاب هاي بخشفصول و  از اي پاره در نظر تجديد و بررسي. 2 ؛است فناوري
 يكه بـر اسـاس الگـو    ياز موارد كاستن يا و افزودن. 3 ؛آن فصول در جديد چينش نوعي
 ةگســترد ةدامنــ يــرنظ دارد؛ وجــود دانشــجويان و منــدان عالقــه يــازو ن يآموزشــ يطراحــ
 ضـرورت  هنر، تاريخ جوامع، در هنري هاي سبكتحول  و شناسي جامعه هنر، شناسي جامعه

و دادن فرصـت   جوامـع،  هنـري  آثـار  پديـدآورد  الگوهاي تبيين هنر، تاريخ در انديشوارگي
  .به هنرمند يهنر يتخالق
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