
 

 69 -86/ شناسي اثر هنري و دريافت معنا جستاري در شكل/1389 تابستان/ سال هفتم / چهارده شماره                                                                           

 

69

 شناسي اثر هنري و دريافت معنا جستاري در شكل
  *عليرضا نوروزي طلب

 
    
 
 
 
 
 

                                                      
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

  noroozi_110@yahoo.com                   66419571.  سازي دانشكدة هنرهاي تجسمي، هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران  استاديار گروه نقاشي و مجسمه*
*Assistant professor, school of visualArts, University college of Fine Arts, University of Tehran 

 
An Inquiry into (morphology) Iconology of Artwork 
and Meaning Perception 

Alireza Noroozitalab* Ph.D 
 
Abstract

Studying the development of form in art history is a 
fundamental theory in artworks iconology. It is possible 
to study the history of art through investigating the shape 
of artworks, or art forms aesthetics. The history of art is 
established on the base of artworks build up and form 
creation rather than the power of artwork critics’ 
interpretation and criticisms. 
Although the artist's mentality is prior to their final 
objective work, but it is the objectivity and imaginary 
system of artworks that make up the history of art. Art is 
born by making up, although the artist, before creating his 
artwork, has an imagination of what is to be made. It is 
the knowledge and technical skills that make it possible 
that the mental pictures change into artwork. 
The artist with his active imagination power creates a 
form of what should be made and then by using the right 
material makes it perceivable. A subjectivity which does 
not gain visible form exists in the mind of its owner as an 
imagination. An inventor who is technically unable to 
give birth to his ideas is not reckoned as an inventor. A 
poet, who is not able to express or write down his poems, 
is not called a poet. Imaginary forms of an artist can 
originate from different tales, narratives, and motifs and 
subjects or even personal feelings. The content or 
massages that can be religious, moral, humanistic, social, 
political and ideological, or personal reaction of the artist. 
Artwork, visible quality and this kind of subjects which in 
form aesthetics and form creation manners, by the artist 
gain perceptibility .any understanding, interpretation and 
critic is possible only through art forms. An artwork is 
considered such on the base of its aesthetic values form 
and expression rather than its massage and content, 
neither on the base of its content perception by the 
addressee. 
Cognition and structural interpretation, methods and 
expression way of the artist can be studied through 
the morphological approaches, not through the 
semantics of the work.  Indeed any meaning 
perception is possible only through morphology and 
structural interpretation of an artistic object. 
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 چكيده
شناسي  اي بنيادين در شكل بررسي سير تحوالت فرم در تاريخ هنر، نظريه

توان تاريخ هنر را از طريق بررسي شكل آثار هنري يا  مي. آثار هنري است
 روش  تاريخ هنر بر اساس.هاي هنري مطالعه و بررسي كرد زيباشناسي فرم

 ،ساخت و ساز آثار هنري و آفرينش فرم، تحقق يافته است نه از توان تفسير
 .نقد و داوري ناقدان آثار هنري

 متقدم بر تحقق عيني آثارشان است، اما، اين عينيت ،گرچه ذهنيت هنرمندان
هنر، با . آورد و نظام صوري آثار هنري است كه تاريخ هنر را به وجود مي

 گرچه هنرمند، پيش از ساختن اثر هنري،. كند پيدا ميساختن است كه تحقق 
هاي فني و  ها و توانايي  آگاهي اماتصوري از آن چه كه بايد ساخته شود، دارد

 شكل آثار هنري ميسر تكنيكي است كه امكان تحقق صور ذهني را به
هنرمند به نيروي تخيل فعال، صورتي از آن چه كه بايد ساخته شود، . كند مي
 مناسب آن را قابل دريافت [= materyile]ند و سپس با ماده آفري مي
ذهنيتي كه صورت محسوس پيدا نكند، تنها براي صاحب ذهنيت، به . كند مي

هاي فني در چگونگي   مخترعي كه فاقد توانايي؛مثابه امري ذهني، وجود دارد
 شاعري كه قادر به  وآيد هاي خويش است، مخترع به شمار نمي ساخت ايده

 .   شود ان گفتاري يا نوشتاري اشعار خود نيست، شاعر ناميده نميبي
 مضامين ،ستانا ديت،تواند نشأت گرفته از روا هاي خيالي هنرمند، مي صورت

 هايي كه محتوا يا پيام. هاي گوناگون و يا احساسات شخصي باشد و موضوع
 صرفاً اد ديني و اخالقي، انساني و اجتماعي، سياسي و عقيدتي و يتوان مي

كيفيت محسوس اين قبيل ، اثر هنري. دهاي فردي هنرمند باش كنش
موضوعات است كه در زيباشناسي شكل و شگردهاي آفرينش فرم، توسط 

هرگونه فهم و تفسير و نقد، تنها از . كنند هنرمند، قابليت دريافت پيدا مي
نة هاي زيباشناسا اثر هنري، به ارزش. پذير است طريق اشكال هنري امكان

شود نه به پيام و محتواي آن و نه به  شكل و فرم بيان است كه اطالق مي
 !چگونگي دريافت محتوا از طرف مخاطب

شناخت و تحليل ساختار و سبك و سياق و شيوة بيان هنرمند، از طريق 
 نه از طريق ،شناسي قابل مطالعه و بررسي است رويكردهاي شكل

 تنها از طريق شكل شناسي و نيز هرگونه دريافت معنايي. معناشناسي اثر
 .پذير خواهد شد تحليل ساختاري ابژه هنري امكان

 واژگان كليدي 
 .)متريال(ابداع، فرماليسم، محتوا، پيام، تكنيك، ساختارگرايي، ماده 
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 مقدمه
هاي آن، همچون نقد زيباشناختي،       برگيرنده ساير گرايش  بررسي رابطه شكل و محتوا در آثار هنري، پاية اصلي و اساسي نقد و در                

شناخت ماهيت موضوع و محتـوا و همچنـين شـناخت           . شناختي است   شناختي و نقد روان     اي، نقد جامعه    نقد موضوعي، نقد اسطوره   
. شود  يي مواجه مي  هاي دوتا   نقد، اغلب با تقابل   . اي براي تحليل و بررسي رابطه فرم و محتواست          كيفي شكل يا فرم هنري، مقدمه     

فرم )/ ناديدني(ي  ئو نامر ) ديدني(ي  ئمر/ محسوس و نامحسوس  / عيني و ذهني  / صورت و محتوا  /  سوژه و ابژه   هايهمچون تقابل 
 .و ساير تقسيماتي از اين قبيل/ موضوع و بيان/ دال و مدلول/ شكل و محتوا/ و سوژه

ناميـده  » ذهنيـت « عين، يعني محسوسـات و امـور خـارجي اسـت كـه           ساختار ذهني هر فرد نتيجه تعامل نيروهاي بالقوه ذهن با         
 ،preunderstandingدانسـته   اي از پيش  كه اغلب، ناهمگون و متضاد و مجموعه است   قواي ذهني   هاي فعليت ،هاذهنيت. شود  مي

 كه ذهنيت هر فرد تسا هاييfore- having  داشت و پيش fore- conceptionتصور  فهم يا پيش  پيش،fore- seeingديد  پيش
هـايي    يا جايگزين مولفه وهايي ديگر مبدل شده لفهؤبه ميا  كه است هايي ؤلفه و اين همه، م   طي تجربيات زندگي تاليف كرده     را در 

هـاي ذهنـي از چيـزي،     پسندها و نفـرت . هاست ها و تعارض اي از تناقض ذهن، ماهيتي سيال دارد و اغلب مجموعه  . شود  ديگر مي 
اين نكته در تجربة حيات و زنـدگي،  . تغيير ماهيت پيدا كند و آنچه كه قبالً براي ذهن منفور بوده، ممدوح شود و بالعكس      تواند    مي

تعامل اذهان بـا    . شود  دهد كه يك ابژه و امر عيني و ملموس با ساختارهاي متفاوتي كه عارض اذهان شده، مالحظه مي                   نشان مي 
 كه ماهيتشـان بـا ابـژه     بوده هايي هاي ذهن، دريافت  دريافت.شود متفاوت از همان ابژه ميهايي  اي مشخص، منجر به دريافت      ابژه

هايي كه ذهن هر فـرد را متمـايز از ذهـن              لفهؤهاي فهم بر اساس م      از اينجاست كه نسبيت   . ستا   زيرا يكسره ذهني   ؛متفاوت است 
هـايي كـامالً برخاسـته از          فعليـت  ؛كنـد   فعليت پيدا مـي   ،  ءهاي نسبي، نسبت به يك شي       سازد، تحقق پيدا كرده و فهم       ديگران مي 

اين ادعا كه صورت و محتواي اثر هنـري         . ساختارهاي ناهمگون اذهاني كه معلوم نيست مطابقت تام با ابژة مورد فهم داشته باشد             
فهم از چيـزي،    . هاست   در قوة فاهمه انسان     و ها بيرون از اثر هنري       زيرا ذهنيت  ، قابل مناقشه است   ،اند  همچون دو روي يك سكه    

داوري و  ل به صحت اين پيشيحتي اگر قا. ناپذير تلقي شود  اي جدايي   تواند به مثابه ابژه     ماهيتي متفاوت از خود آن چيز دارد و نمي        
اند، محتوا ذهنيتي است كه به مثابه يك روي سكه كه مـدام در تغييـر و    حكم قطعي باشيم كه صورت و محتوا دو روي يك سكه    

دانـيم كـه      به تجربه مي  . روي ثابت سكه، فرم يا شكل آن است       ! پس يك روي سكه ثابت است و روي ديگر آن متغير          . استتغير  
. كنـد   ناپذير است، اعتبار و ارزش سكه را مدام دچار تغيير و تغير مي               محتوا، يك روي سكه باشد از شكل سكه جدايي         ،فرض هاگر ب 

مدلول، تغيير و تغير    ! دال، ثابت است و مدلول، متغير     . اي نسبي يا قراردادي و ذهني دارند        بطه را ،زيرا دال و مدلول يا ظاهر و باطن       
اي كه قبالً به شكلي منفعل در تجربه زندگي، آن            هاي ذهني    بلكه ذهنيت مخاطب، صورتي از بين صورت       ،گيرد  خود را از دال نمي    

هـا و     هـا و داوري     تفاوت تفسـيرها و فهـم     . كند   هنري، الصاق مي   را پذيرفته است، انتخاب و آن را همچون يك برچسب به شكل           
هايي است كه اذهان به صورتي پيش ساخته آن را به ابـژه يـا                 ها، نسبت به شكلي واحد، بر اساس تفاوت در ماهيت برچسب            حكم

كنند و با پوشـاندن       ق مي هاي ذهني خود را به اثر هنري الصا         منتقدين آثار هنري نيز اغلب، برچسب     . كنند  صورت هنري نصب مي   
هـا   هـاي مسـتقل از ذهنيـت    ها و اغراض، موجب تبـاهي آن در فهـم     داوري  ها و پيش    اثر هنري در ابري غليظ و متراكم از ذهنيت        

. پوشـانند   هـاي خـويش تقليـل داده و آن را بـا كيفيـات ذهنـي خـود مـي                     زيرا با عمل ذهني، اثر هنـري را بـه ذهنيـت           . شوند  مي
 : فته است گ"گيل هاواردكي"
لكـن ايـن    . گشـايد   اش باز مي  "راز دروني "هاي پي در پي خود را براي فهم           شود و اليه    اثر هنري تنها به وسيله منتقد كامل مي       "

هـاي   پرسـش  .]46:  1380گيل و ديگران  كي[ "شود  روند كامل شدن به بهاي تباهي اليه بيروني اثر يعني همان زيبايي تمام مي             
موضـوع و   . دهندة مركزيت بحث و پيكربندي آن اسـت         لفه اساسي است كه در نقد آثار هنري تشكيل        ؤدو م اصلي مقاله مربوط به     

 محتوا چه نقشي در تحقق كيفيت و ساخت اثر هنري دارد؟
گذاري زيباشناختي است، در اين صورت، مخاطب و منتقد چگونه قادر است كه از                اگر كيفيات شكلي اثر هنري مالك اصلي ارزش       

هـاي اعتبـاري و       هاي شخصي و ارزش     هاي پيشينش و همچنين پيش داوري        ادراكات و دانسته   ،ها   سليقه ، عواطف ،حساساتثير ا أت
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منـد و علمـي       هاي فردي خويش، در عمل نقد و داوري ممانعت كند تا به ساحت نقدي مستدل و غيرشخصـي و روش                     زيباشناسي
هـاي نقـادان سـاختگرا و توضـيح و             و ساير هنرها و اشاراتي به نظريه       هايي از حوزه ادبيات و هنرهاي تجسمي        نزديك شود؟ مثال  

گـرا و     تشريح و تحليل اين نظريات، در جهت دست يافتن به روشي مستدل و منطقي براي رسيدن به آرمان تحقـق نقـد عينيـت                       
هـاي قياسـي       از روش  .اسـتداللي و اسـتنتاجي اسـت        روش بحث،  . است كه در قالب اين نوشتار ارائه شده است         يتحليلي، كوشش 
(deductive)    و استقرايي (inductive)   اميد است كـه بـاب نقـد و         . برد مباحث بر اساس مصاديق، استفاده شده است        نيز در پيش

 .نظر همواره مفتوح باشد و مفتوح ماند

 زبان هنري
زبـان، قالـب بيـان      . تـراع كـرده اسـت     انسان براي انتقال مكنونات خويش و ايجاد ارتباط با محيط اجتماعي پيرامونش، زبان را اخ              

استعداد ساخت زبان در فراز و نشيب تاريخ        . هاي اوست   احساسات و افكار آدمي و برخاسته از ضرورت زندگي اجتماعي و نيازمندي           
) يصوت( تصويري و آوايي     ، حركتي ، نوشتاري، هاي گفتاري   انواع نشانه . اي شگرف يافته است     حيات اجتماعي انسان، تنوع و توسعه     

رسد كه انگيزه نخسـتين و اصـلي سـاخت زبـان از طريـق                 به نظر مي  . است   ها را به وجود آورده      واع زبان اي از ان    هاي پيچيده   بافت
اي وسـيع از نيازهـاي مـادي و           ها، معطوف به مقاصد انساني است كه در برگيرندة عرصه           نشيني نشانه   ايجاد زنجيره و بافتي از هم     

ها را مورد    اگر به دقت، محصول اراده معطوف به ساخت نشانه        . دم تاريخ تا كنون بوده است       ان از سپيده  هاي جه   معنوي همه انسان  
بـه  . انـد   هايي مادي و معنـوي، شـكل گرفتـه          ها جهت ارتباط و تحقق خواست       يابيم كه هر يك از نشانه       بررسي قرار دهيم، در مي    

بدني و آوايي و تصاوير، در ساخت زبان، نقشي اصـلي و اساسـي بـه عهـده                  ها در گفتار و نوشتار و حركات          ها و فرم    عبارتي، شكل 
هـيچ  . دهـد   هاي بيان كه ناشي از تنوع اشياء و مقاصد آدمي است، جوهرة اصلي زبان را تشـكيل مـي                    تنوع و تفاوت فرم   . اند  داشته
اي طراحي شده اسـت كـه      ني انسان به گونه   از طرفي نظام و ساختار ذه     . آيد  خود بدون داللت معنايي به وجود نمي        اي خودبه   نشانه
قـدرت و   . اند  دهنده اشكال زباني    ها به طور كلي، تشكيل      نظام نشانه . كند  هاي بشري را تفسير مي      هاي طبيعي و دست ساخته      پديده

ي در قالـب    زبان فرهنگ و تمدن و هنر هر ملّت       . سازي انسان است كه بنيان تمدن و فرهنگ و هنر را رقم زده است               استعداد شكل 
رفتارها، گفتارها و نوشتارها و نظام پوشاك ونظام اعتقادي و معماري و شهرسـازي و در يـك كلمـه، سـنت كـه ميـراث و ودايـع         

زبـان بـه معنـي وسـيع كلمـه،          . هاي حيات انساني متبلور شـده اسـت         فرهنگي هر جامعه است، به شكلي وسيع در تمامي صورت         
ها و تشكيل زبان،  به موازات فرآيند ساخت نشانه. ترين اوج زندگي آدمي است   ت و هنر، متعالي   گاه حيات انساني اس     ترين جلوه   عالي

ها ظاهر شده كه شـكلي از زبـان بـه نـام زبـان هنـري را                    هاي هنري و زيباشناختي در ساخت نشانه        عاملي ديگر به عنوان ارزش    
ها و زبان به معني وسيع كلمه كه دربرگيرنده تمـام             شانهاين عامل به شيوه ساخت و پرداخت اشيايي همچون ن         . تشكيل داده است  

هـا،    هاي هنري از سـاير نشـانه        ها و نشانه    تمايز اشياء هنري از ساير اشياء و زبان هنري از ساير زبان           . شود  هاست، مربوط مي    نشانه
كيفيـت و سـاخت     . جح كرده اسـت   هاي آن، ار    ست كه جنبه زيباشناخت اشياء را بر داللت        ا هامربوط به شيوه ساخت و پرداخت آن      

 .شوند اي محسوب مي ها امري حاشيه هاي داللت گرو مدلول هنرمندانة شيي، اصلي است كه در پرتو آن دستگاه
. هنر عبارت است از ساخت و پرداخت اشياء بر وفق طبيعتشان، كه خود حاوي زيبايي بالقوه است                " :  نوشته است كه   "تربوركها"

 .]134:  1369ت، تيتوس ربوركها ["افت روحاني دادن به ماده استهنر، فقط روشي براي شر
زبان هنري و زبـان معيـار،       . كننده كيفيت هنري آن باشد      تواند تعيين   اما صرف بيانگري يك شكل، نمي     . شكل هنري، بيانگر است   

يعنـي در انتقـال   . هر دو بيانگرنـد  ،اي براي بيان افكار و احساسات و تمنيات آدمي است يعني زباني كه در اجتماعات بشري وسيله    
زبـان  .  فاقد كيفيت و جـوهرة هنـري اسـت   ،تفاوتشان در اين است كه زبان معيار     . عواطف و احساسات و نيازهاي انسان مشتركند      

هـاي هنـري كـه        ها و صـورت      اما فرم  اند،  ها داراي فرم و صورت      همة زبان  به عبارتي ديگر،  . شناخت است   هنري واجد كيفيتي زيبا   
هاي زبان معيار كه به قصد انتقال نيت كاربران در يك بافت اجتماعي اختراع                ها و صورت    بوط به كيفيت ساخت آنهاست، با فرم      مر
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هاست نـه در ارجاعـات       هاي غيرهنري در خود صورت      هاي هنري با صورت     تمايز و تفاوت صورت   . شده است، كامالً متفاوت است    
 .ها آنها به مقاصد و مفاهيم و نيت

 صورت و معنا/  و تكنيكدهما
خطوط بيروني و بـه هـم   . شود  آن جنبه از فرم است كه به عنوان يك سطح صاف و دوبعدي در هنرهاي تجسمي ديده مي     ،شكل

هايي كه تصوير بر سـطح   در نقاشي. شود كند، شكل خوانده مي پيوسته يك فرم كه آن را از فضايي كه در آن قرار دارد، متمايز مي             
بعـدي مجسـمه،      اما در مجسمه، بر اساس زاويه ديد ناظر نسبت بـه فـرم سـه              .  نقش بسته، شكل، همواره ثابت است      دوبعدي بوم 

بديهي است كه در اين حالت بايستي شكل بر اساس خواناترين يا زيبـاترين زاويـه ديـد                  . توان اشكال متفاوتي را مالحظه كرد       مي
فرم در معنايي كلّـي،     . دهد  تر نشان مي     تماميت خود را به شكلي كامل      يي يعني از وجهي كه ش     ؛ناظر نسبت به حجم مالحظه شود     

تمـايز و تفـاوت اشـياء بـر اسـاس           . كننـده اسـت    دربرگيرندة مجموعه مختصات بصري و ديداري شيي از منظر و نظرگاه مشاهده           
 از ساير اشـياء متمـايز        واجد تشخّصي منحصر به فرد است و به دليل داشتن همين تشخّص            ،هر شي . مجموعه مختصاتشان است  

ـ صنعتي و يا صرفاً  اي طبيعي، صنعتي، هنري توان آنها را به ابژه    بر اساس چنين تمايزاتي كه در خود اشياء وجود دارد، مي          . شود  مي
اگر اراده معطوف به ايجاد زيبايي منجر به ابداع شـكل و سـاخت صـورت شـود، هنـر، در صـورت                     .بندي كرد   اي هنري، طبقه    ابژه
كند و بـه عبـارتي مـادة          پذير، صورت و فرم پيدا مي       هنر، در ماده شكل   . كند  كرانه خويش را ظاهر مي      ي، نمودي از حقيقت بي    هنر

پـذير، اصـوات    خواه اين ماده شـكل . كند پذير در هر نمود خويش، صورتي از ذات و حقيقت هنر را كه زيبايي است، عيان مي      شكل
متريـال يـا مـاده، صـرفاً        . خط و رنگ و يا هر مادة ديگري باشد         ، شيشه ، فلز ، چوب ،و يا سنگ  زباني و آوايي يا موسيقايي، حركت       

روش صورت بخشيدن به مـاده، فـن يـا تكنيـك ناميـده      .پذير است پذيري دارد و به عبارتي، صورت       چيزي است كه استعداد شكل    
 1 .ست اشود كه معادل معناي هنر مي

اما شيوه ساختن يا فن و مهـارت سـاختن و بـه    . پذير نيست بدون تكنيك، امكان) materialتريال م(شكل بخشيدن به ماده بيان    
پـس  . كنـد   پـذير مـي      هنـري را امكـان     ءتواند مهارتي صناعي باشد يا مهارتي كه تحقق شي          عبارتي روش شكل دادن به ماده مي      

 ماهيتي هنـري داشـته باشـد كـه مـاده را      تواند ذات و ماهيتي در جهت ساخت شيي صنعتي و كاربردي باشد يا ذات و   تكنيك مي 
 و  "فرمـال "در اين صورت، تكنيك، روش شكل دادن به ماده براي تحقق اثر هنري است كه بـا نظريـه                    . مبدل به اثر هنري كند    
 .پذيرد اي يعني ايدة زيبايي در متخيلة هنرمند، شكل مي فرم بر اساس علت نمونه. اي ذاتي و مستقيم دارد فرماليسم در هنر رابطه

ايده تا محسوس نشود، هنر، در اثـر        . فقدان توانايي تكنيكي در عينيت بخشيدن به ايده، موجب زوال امكان تحقق اثر هنري است              
اثري هنري، تحقق صورت ذهني يا همان ايده هنرمند است كه بـا   . دشو  ميهنري كه صورت محسوس حقيقت هنر است، ظاهر ن        

هـاي    اش، سـاخت صـورت       هنري و تكنيك كـه ذات و جـوهره         ي فن يا مهارت ساختن اشيا     بين .شود  پذيري ماده، عيان مي     شكل
اين تمايز در تفاوت آثار هنري و آثار صناعي و كاربردي به صورت عيني و ملمـوس قابـل                   . هنري است، تمايزي آشكار وجود دارد     

 .رود فن، آموختني است و به عبارتي مهارتي آموزشي به شمار مي. مالحظه است
اي هنـري اسـت       تكنيك، محصول حركت استعاليي فن به سوي يافتن جوهره        . يك، مهارتي فني است كه ماهيت هنري دارد       تكن

 فني و   مهارتيها تكنيك. كند، قابل آموختن نيست هايي كه موجبات تحقق اشياء صناعي را فراهم مي كه به جهت خروج از جنبه
در نوازندگي نيز دو    .  است هاي هنري نيز آشكاركننده كمال هنر در آثار هنري          كتكني و    دراشياء   كمال صنعت  ةصناعي، آشكاركنند 

 تكنيكي كه غايتش، تحقق كمـال        و شود  تكنيكي كه غايتش تهييج احساسات است و مطربي خوانده مي         ؛  گونه تكنيك وجود دارد   
 امـا در حقيقـت و       ،رچه در لفظ مشترك   بديهي است كه اين دو تكنيك، گ      . شود  زيبايي در اصوات است كه هنر موسيقي ناميده مي        

هاي اجرايي در به كار بردن مواد  هاي هنرمندان است نه مهارت تنوع آثار نقاشي بر اساس تكنيك. جوهره معنايي، دو چيز متفاوتند    
 تمـايزات  ،تمـايزات سـبكي هنرمنـدان   . انـد   هنرمندان صاحب سبك به مثابه هنرمندان صاحب تكنيـك        .ها  رنگي در نمايش شكل   

هـاي   در مهـارت  .هاي اجرايـي كـار دو مقولـه متفاوتنـد         هاي اجراي كار با مهارت       تكنيك .هاي اجرايي   تكنيكي آنهاست نه مهارت   
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. شـود    ابداع و خالقيـت مشـاهده مـي        ، تفاوت هاي اجراي يك اثر، تنوع،      در تكنيك  اما   ،شود  شكلي و شباهت ظاهر مي     اجرايي، هم 
ورز   انديشـه ،)1719-68("ينكلمـان  يوهـان و ". ما شرط كافي براي تحقق اثر هنري نيسـت مهارت در اجراي اثر، شرط الزم است ا     

باف و حصيرباف هر  قالي. ]37:  1388لوري اشنايدر [ هجدهم، نخستين بار تاريخ هنر را همان تاريخ سبك دانسته است ةآلماني در سد
 .افتن قالي نيستاما حصيرباف قادر به ب. اند و در بافندگي مهارت دارند دو بافنده

 ]160 : 1356سعدي،     [نبرندش به كارگاه حرير بورياباف گرچه بافنده است
هاي ابداع اثر هنري عالوه بر اينكـه آشـكاركننده            تمهيدات يا تكنيك  . بين بافندگان قالي نيز اختالف مراتب در مهارت وجود دارد         

 يا هنرمند، كمال استادي و مهـارت هنـري خـويش را در اعالتـرين                تكنسين. اند، در اين آشكارگي داراي مراتب     استحقيقت هنر 
. بدون تكنيك و فن و تمهيدات هنري، ساخت اثـر هنـري، غيـرممكن اسـت              . بخشد   تحقق مي  ،هاي هنري   مرتبة آفرينش صورت  

. ورتي عـالي آفريـد    توان با تكنيكي ضعيف، ص      گاه نمي    هيچ ؛ترين توانايي تكنيكي است     ترين صورت هنري، عالي     الزمه ابداع عالي  
نقاشي كه با دقت    . تكنيك، عين هنر و هنر عين تكنيك است       .  و يك چيزند    تكنيك و هنر مانند تار و پود قالي، به هم گره خورده           

 .نه تصويري هنري و نقاشانه گذارد كند، درنهايت، تصويري تشريحي از شيي را به نمايش مي اي را بازسازي مي دوربين عكاسي هر ابژه
تكنيـك و مهـارت هنـري،       . ك و مهارت نقاشان تشريحي با تكنيك و مهارت نقاشان هنرمند دو ماهيت كامالً متفـاوت دارد                تكني

هـا را بـا مـاده رنـگ و       بلكه صورت ابژه   ،كند  نقاش تشريحي، عالمي را منكشف نمي     . موجب انكشاف عالم هنر در اثر هنري است       
آنچه كه ماده را مبدل بـه صـورت   . هاي ناب هنري است     ده براي تحقق صورت   تكنيك، شكل دادن به ما    . كند  شكل، بازسازي مي  

امـا هـر    . انـد   سنگ تراشان، تكنيك يا روش تراشيدن سـنگ را بـه تجربـه، آموختـه              ! كند، تكنيك است نه چيزي ديگر       هنري مي 
اي كـه بـا        نوازنـده  .هنرمندنژ در پيكرتراشي، منحصر به فرد است و عين هنرمندي            آ تكنيك ميكل . نژ نيست  آ تراشي ميكل  سنگ

همچون نقاشي كه صرفاً صفحه     . كند، فاقد تكنيك به معنايِ هنريِ آن است         اش صرفاً احساسات مخاطب را تحريك مي        نوازندگي
 امـا  ،هاي رنـگ بـر روي بـوم نقاشـي ضـرورت دارد      گرچه روش و انجام عملي براي ايجاد اصوات يا لكه     . آاليد  بوم را با رنگ مي    

در مباحث نظري، همواره اين قبيـل لغـات،   . وشي را كه منجر به ابداع و تحقق صورت هنري نشده است، تكنيك ناميد    توان ر   نمي
اما در حقيقت، . برند و پيش پا افتاده به كار مي) Kitschكيچ (منتقدين، غالباً لفظ تكنيك ضعيف را براي آثار بنجل   . اند  آفرين دردسر

اي از مراتب كمال، منجر به خلق اثر هنري مناسب همـان مرتبـه خواهـد          زيرا تكنيك در هر مرتبه     .اند  اين قبيل آثار، فاقد تكنيك    
ضـعف يـا فقـدان آن،       . تكنيك، آشكاركننده موضوع و محتواي اثر هنري است       . فقدان تكنيك مساوي فقدان اثر هنري است      . شد

 گرچـه پـذيرش چنـين       .كنـد   ه امكان ظهور پيدا مي    هنر، تنها از طريق تكنيك است ك      . موجب تيرگي موضوع و محتوا خواهد شد      
بينيم كه تفاوت اشياء با يكديگر در تكنيك ساخت           آيند است، اما به روشني مي       گرا ناخوش   حكم مطلقي براي اصحاب افكار نسبيت     

ي و  هنـري بـا كاالهـاي صـنعت    ي تمـايز اشـيا  .شـود نـه چيـز ديگـر     تمايز اشياء به تكنيك ساختشان مربوط مي  . صورت آنهاست 
 هنـري صـدق     يچنين حكمي هـم در مـورد اشـيا        .  طبيعي، معطوف به تكنيك ساخت آنهاست      يهاي صناعي و اشيا     ساخته دست
مـاده سـاخت، تنهـا در       . البته پايداري و مرغوبيت مادة ساخت، در حفظ صورت شيي، مهم است           . كند و هم در مورد ساير اشياء        مي

سـاز بـراي مانـدگاري آثـار خـويش، از       به همين جهت، هنرمندان نقاش و مجسـمه  .ثير دارد نه در كيفيت صورت آن   أ ت ءدوام شي 
هـاي مرمـر بـرايش مسـجل         آنژ تـا مرغوبيـت سـنگ        ميكل. كردند  ها، به عنوان ماده كار استفاده مي       ها و سنگ   ترين رنگ   مرغوب

د سـاخت، صـدمه ديـده يـا از بـين            بسياري از آثار هنري به علت نامرغوب بودن موا        . يازيد  شد، به ساخت مجسمه دست نمي       نمي
انتخاب ماده مناسب براي تحقـق صـورت هنـري در عرصـه     . هاي كيفي آثار هنري ندارد   ه هيچ نقشي در ارزش    ئلاين مس . اند  رفته

 نقشي اساسي در ماندگاري كيفيت اثر هنري دارد با تاكيد بـه ايـن نكتـه كـه     . الف :هنرهاي تجسمي، معطوف به دو كاربرد است 
ماده كار تنها در ثبوت و ماندگاري كيفيت هنري نقش داشته و هيچ نقشـي در تحقـق              . ري اثر، مستقل از ماده آن است      كيفيت هن 

هاي اجرايي هنرمند باشد و بتواند به خوبي از عهده اجـراي   هاي پذيرش تكنيك  ماده كار بايد واجد قابليت .ب،  كيفيت هنري ندارد  
لفظ تكنيك در عصر حاضر لفظي است كه در صنايع و ساخت ابزار و همچنـين                 .برآيدپذيري    تمهيدات و خواست هنرمند در شكل     

هاي هنـري كـه از آن بـه نـام تمهيـدات يـا                 تكنيك. رود  هاي بازي فوتبال يا شطرنج به كار مي         ها همچون تكنيك    در انواع بازي  
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 ماهيتي ابـداعي دارد و آمـوختني نيسـت و از            ،كتكني.  در عالم هنر معنايي كامالً اختصاصي دارد       ،شود  شگردهاي بيان نيز ياد مي    
 ة بلكـه آشـكاركنند    ،هـا نيسـت      قافيه و بنايي كلمات و شكل      ، ايجاد وزن  ،فن. گيرد  خالقيت و ابداع قوه متخيله هنرمند، نشأت مي       

 . و انكشافي از حقيقت هنر و كمال صرفِ صورت است"صورت هنري"
نماي سـاخت اشـيايي اسـت     آثار هنري آئينه تمام. مند دارد و كمتر غريزي استاغلب، سازندگي و ساختن در انسان، ماهيتي شعور  
بررسي هنرهاي ادبي كه در نگرشـي       . اي بودنشان امري انضمامي و فرعي است        كه هنري بودنشان غرض اصلي آنهاست و رسانه       

مـادة ادبيـات، الفـاظ و قراردادهـاي         :   كه كند  رسد، اين نكته را بازخواني مي       اي بودنشان بسيار پر رنگ به نظر مي         خام، وجه رسانه  
اي انسـان بـه تفهـيم و تفهـم و             علـت نيـاز رسـانه      دانيم كه اصوات به     مي. اند  م نوشتاري ثبت شده   يلفظي است كه به صورت عال     

فرهنگ چه در توسعة عرصة      اگر. اند  اي  ماهيت اين اصوات رسانه   . شده است ) جعل(همچنين بر پايه نيازهاي اجتماعي آدمي، وضع        
، امـا     اي مبدل شده    هاي زباني متنوع و پيچيده      ، خود به فرم   )لفظي يا نوشتاري  (و زيست اجتماعي جوامع بشري، قراردادهاي زباني        

اش چگونه مبدل به فرم هنـري شـده    اي اي زبان با حفظ كاركرد رسانه فرم رسانه. اي بودن آنها، ماهيتي هنري نداشته است       رسانه
 هاي فصاحت كالم در ابالغ مفاهيم، رجحان و برتري يافته است؟ هاي انساني در آن كم رنگ شده و جنبه غ خواستهاست كه ماهيت ابال

ترين پرسشي اسـت      هاي كالمي و ماهيت آنها اساسي       اگر ماده كالم، لفظ است و غرض آن انتقال معنا، پرسش از چگونگي شكل             
هـا و     اي بـا شـكل      هاي رسانه   تفاوت شكل . ن با آن دست و پنجه نرم كرده است        كه تاريخ نقد و داوري آثار هنري از ديرباز تا كنو          

بندي  شود؟ اين صورت بندي مي اي بودن آنها امري مالزم و فرعي است در چيست؟ محتوا چگونه صورت هاي هنري كه رسانه فرم
بنـدي در خـود صـورت          صورت ت غاي است يا آن كه   ) فرم، شكل ( آن بيرون از صورت      تاي است كه غاي    رسانه  بندي  صرفاً صورت 
 اي بودن امري خارج از صورت و شكل؟ است و رسانه

 اصالت شكل
هـا،   ذهنيت .]169:  1378 ،كوزنز هوي[مانع و طردكننده ذهنيت است    ] با اثر هنري  [مكالمه راستين   ":   گفته است  "كوزنز هوي "

 نظر ارسطو براي شناختن يك چيز بايد ماده آن، و غرض آن، و              به".  است آن اغلب، پوشاننده اثر هنري و مخلّ ِمكالمه راستين با        
گرايي يا فرماليسم، رويكري در نقد آثار هنري است كه به جاي تاكيـد    شكل.]14: 1388،  لوري اشنايدر [ "نيز شكل آن را شناخت    

اي كـه موجـب     جاذبـه ةچشـم سر.  ابژه يا صورت و فـرم اسـت  ةبر محتوا و پيام و موضوع، قائل به اصالت و اهميت شكل به منزل      
 :  خوانيم  مي"شناسي هنر روش"  در كتاب. شود، شكل است مجذوبيت مخاطب در برابر اثر هنري مي

ايـن اجـزا كـه      . پردازد   طرح مي  ةدهند   اجزاي تشكيل  ةشناسان  ثيرهاي زيبايي أ اثر هنري در درجه نخست به ت       ةگرايان بررسي شكل "
بررسي شكلي تركيب هنري، چگونگي مشاركت هـر  . كنند ريزي مي يداري هنرمند را پايهشوند، زبان د   عنصرهاي شكل خوانده مي   

شناسيك ميان آثـار هنـري كـه بـا            هاي زيبايي   تفاوت .]29-30: همان  [ "كند  ثير نهايي و كلي اثر بررسي مي      أعنصر را در ايجاد ت    
 .شود ده مي نظم و نظام و شيوة تجسم عناصر شكلي مربوط شود، سبك نامي، تركيب،گزينش

هـاي قلمزنـي و    بنـدي، رنـگ پـردازي و شـگرد تجسـم فـرم و شـيوه            نـامريي نقـاش، در نظـام تركيـب         يسبك به مثابه امضـا    
سبك، نوع خاص ساخت اثر هنري است كه به صورت شخصي و فردي، توسـط هنرمنـد                 . شود  ها ديده مي    پردازي پيكره   شخصيت

 . هاي هنرمندان متعلق به هر مكتب را مشاهده كرد توان مجموعه سبك در مكاتب هنري مي .شود اش ظاهر مي در اثر هنري
تاريخ هنر، تاريخ تحوالت . آورد  هايي است كه يك مكتب را به وجود مي         اساس تفاوت مجموعه سبك    بندي مكاتب هنري بر     طبقه
 پيام و موضـوع  ا،از اين منظر، محتو   . داردها و مكاتب      شناسي و تفاوت سبك      تاريخ زيبا   از هاي هنري است كه نشان      ها و فرم    شكل

 كـه مـالك و ميـزان نقـد و داوري             است هاي هنري، در تجسم محتواي آثار        شگردها و تكينك   ، بلكه تمهيدات  ،آثار اهميتي ندارد  
تقد مند مع    يا داللت  "دار  فرم معنا " ة بيستم و صاحب نظري    ة در آغاز سد   يگراي انگليس    منتقد شكل  "كاليوبل". گيرد   قرار مي  هنري



 

 69 -86/ شناسي اثر هنري و دريافت معنا جستاري در شكل/1389 تابستان/ سال هفتم / چهارده شماره                                                                           

 

75

پاسخ زيباشناسيك به كار هنرمند به جاي بستگي داشتن به          ":   معتقد است كه    "فراي" 2"آفريني كند   هنرمند بايد شكل  ": بود كه   
 .]45: همان [ "موضوع، به نظم و ترتيب دادن عنصرهاي شكلي يعني خط و رنگ، فضا و نور و تاريكي بستگي دارد

 كيفيت تجلي محتوا در شكل هنري 
سـاختارهاي زبـاني    . شـود    بيان موضوع در قالب روايت است كه در ساختاري زبـاني بيـان مـي               ةتيجه و مركزيت و جوهر    محتوا، ن 

ـ گير  در اين صورت، اين قبيل ساختارها تحت عنوان كلّـي زبـان هنـري قـرار مـي                 . د كيفيتي هنري داشته باشند    نتوان  مي  ةهمـ . دن
 اما ايـن قابليـت را   ،فاقد كيفيت هنري است) زبان معيار(فتار و نوشتار مرسوم   زبان گ . ندكيفيات هنري نيست  ساختارهاي زباني واجد  

توان يك موضوع يا قصـد و منظـور را در زبـان     طور كه مي همان. اي ارتباطي، تفهيم و تفهم را ميسر كند  دارد كه به عنوان رسانه    
روايت شغالكي كه در    . ري به طرق مختلف بيان كرد     توان با كيفيت هن     معيار به طرق مختلف، بيان كرد، موضوع واحدي را نيز مي          

   :سان نيز قابل بيان است خُم رنگ؛ ساعتي درنگ كرد و گمان برد كه طاووس شده، اين
 ساعتي بنمود اندر خُم درنگ   اندر خُم رنگ  آن شغالك رفت
 كاين منم طاووس عليين شده  خُم رنگين شده  پس برون آمد ز

در عالم ادب، يك محتوا به اشكال گوناگون چنـين بيـان شـده          . كند   موضوع آن است كه خودبيني را مذمت مي        ةوهرمحتواي اين روايت، ج   
  :است

 نهي زير طاووس باغ بهشت   زاغ ظلمت سرشت ةاگر بيض
 دهي ارزنش   ز انجير جنّت به هنگام آن بيضه پروردنش 

 يلبدان بيضه دم در دمد جبري  سلسبيل ةدهي آبش از چشم
   3]هاتفي[          برد رنج بيهود طاووس باغ  زاغ، زاغة شود عاقبت بيض

   :همين محتوا را سعدي به سه شكل، بيان كرده است
 نخوري  هرگز از شاخ بيد بر ابر اگر آب زندگي بارد 
 كز ني بوريا شكر نخوري  با فرومايه روزگار مبر 

 و
 تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است ست  بنيادش بد ا كهپرتو نيكي نگيرد هر

 و
 گرچه با آدمي بزرگ شود  زاده گرگ شود  عاقبت گرگ

  :اند  گونه بيان كرده محتوا را اينابوشكور بلخي و فردوسي نيز همين 
 دهي مر ورا  اگر چرب و شيرين  درختي كه تلخش بود گوهرا 

 ين نخواهي مزيد از او چرب و شير   تلخ آرد پديد ةهمان ميو

   :فردوسي با اقتباس از شعر ابوشكور، اين ابيات را در صفحات آغازين شاهنامه آورده است 
 گرش بر نشاني به باغ بهشت    درختي كه تلخ است وي را سرشت 

 به بيخ انگبين ريزي و شهد ناب             ور از جوي خلدش به هنگام آب 
   آورد سرانجام گوهر به كار

 
  تلخ بار آوردةهمان ميو  

 ]1366 در هجو سلطان محمود، تهران، انتشارات اميركبير 16ه فحشاهنامه فردوسي، ص[
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 :  اي ديگر نمونه
 ] مولوي[   آب جو آمد و غالم ببرد  شد غالمي كه آب جو آرد

 :  حميدي شيرازي با اقتباس از موالنا در مثنوي موسي آورده است
 پاياب برد و آخرش درياي بي  دريا غالمك آب برد هر شب از 

   :اند جامي و غزالي نيز يك محتوا را با دو شكل بيان كرده
 ]جامي[    شود از دور پندارم تويي هر كه پيدا مي       بس كه در جان فگار و چشم بيدارم تويي

]             غزالي              [در هركه نگه كنم تويي پندارم  از بس كه در اين ديده خيالت دارم 
 :  اي ديگر نمونه

 ]فرودسي [    اگر جامه بر تن درد ناخداي   برَد كشتي آنجا كه خواهد خداي
 ]سعدي [       اگر ناخدا جامه بر تن درد   خدا كشتي آنجا كه خواهد برد 

 هر كجا خواهد خدا كشتي برد   ناخدا گر جامه را بر تن درد 
 ]  93: 1370دامادي، (مهدي حميد شيرازي مثنوي موسي [

رخداد معنايي يا معنوي پس از مورد فهم قرار گرفتن يا مفهـوم             . دهد  معنا يا معني پس از فهم رخ مي       . مفهوم، فهم از چيزي است    
ات و كيفيـت قـواي       احساسـ  ، عواطف ةهر انساني بنابر دانش و بينش و مجموع       . كند  چيزي تحقق پيدا مي   ) قابل فهم شدن  (شدن  

دهد و سپس از آنچه كه مورد فهم قرار داده،  ها را مورد فهم قرار مي فاهمه و قواي وهميه و كيفيات و تصورات خيالي ذهن، پديده   
اي از پيش داشت      يك با مجموعه   ها هر  هزيرا فهمند :  هاي متفاوت است    تفسيرهاي متفاوت، ناشي از فهم    . كند  معنايي را ادراك مي   

(Fore-having)  ديد     و پيش(Fore-seeing)، ها مفهوم   پيش  (Fore-conception)        يـا    درك. كننـد    رخداد و فهم را تجربه مـي 
هـاي واحـد را محقـق         گيرد و معناهاي متعدد از پديده       هاست كه شكل مي       هاي همراه فهمنده    زمينه  هاي متفاوت الزاماً با پيش      فهم
 . كند مي

 ]16: ، گلستان 1356سعدي [ آب ةمه عالم به چشم، چشمه  تشنگان را نمايد اندر خواب
اي است كـه بـه مثابـه      پديده،طلوع خورشيد. كند يابي به معنا يا محتوا را هموار مي هاي فهم در آدمي، امكان دست زمينه  نقد پيش 

ها با    بندي واژه   هنگين و تركيب   آ ،تراش هايي خوش   شاعران با قدرت تخليل و انتخاب واژه      . شود  اي طبيعي، هر روز تكرار مي       حادثه
هاي تخيلي و زيبا در قالب كالم، حادثه و روايتي تكراري     آفرينند و به عبارتي با ابداع فرم        ها را مي     هماهنگ از واژه    يكديگر، كليتي 

شـان    پيكربنـدي ها و چگـونگي   واژهةنساهاي زيباشنا هنر، در شكل بيان و بر اساس ارزش. كنند  را به قالب شكلي ابداعي بيان مي      
 . روايت و موضوع اهميتي ندارد. كند است كه تحقق پيدا مي

   :گونه توصيف كرده است الطير، در حكايت شيخ صنعان، طلوع خورشيد را اين شيخ عطار در منطق
 هندو شب را به تيغ افكند سر   تُرك روز آخر چو با زرين سپر 
  خُور غرق نور ةشمشد چو بحر از چ  روز ديگر كاين جهان بر غرور 

مولوي نيـز در دفتـر   .  اصلي تحقق فرم هنري است ةها و آهنگ كالم، جوهر       تركيب واژه  ة انتخاب و نحو   ،زيبايي توصيف و زيبايي   
   :گونه وصف كرده است اين  طلوع را 67اول مثنوي معنوي بيت 

 سوز شد  آفتاب از شرق، اختر  گاه و روز شد  چون رسيد آن وعده
 . برافراشته است) هاي نور شعاع(ها   خورشيد را خسرو خاور ناميده كه گويا با طلوعش بر كوهساران، علَمحافظ نيز

 به دست مرحمت يارم در اميدواران زد   سحر چون خسرو خاور علَم بر كوهساران زد 
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 . علَم بر كوهساران زد، كنايه از طلوع خورشيد است
 س از چرخ جهانگرد                             فرو شد تا بر آمد يك گل زرد هزاران نرگ  :  شاعري هم گفته است

 :  چنين نقاشي كرده است  مهدي اخوان ثالث شاعر معاصر ايران نيز طلوع خورشيد را اين
 برداشت به لب گذاشت روشن كرد  مشرق چپق طاليي خود را
 آفاق رداي روز بر تن كرد  زرين دودي گرفت عالم را

 .د زرين كنايه از روشنايي و پرتو خورشيد استدو
 :  گفته است8 و 7فردوسي در شاهنامه، گفتار در آفرينش آفتاب و ماه، ابيات 

 ز خاور برآرد فروزنده سر  كه هر بامدادي چو زرين سپر
 شود تيره گيتي بدو روشنا  زمين پوشد از نور پيراهنا

 : صوير كرده استنيما يوشيج هم طلوع خورشيد را اين گونه ت
 جيب سحر شكافته ز آواي خود خروس

 خواند مي
 بر تيز پاي دلكش آواي خود سوار

 سوي نقاط دور
 راند مي

 ها كه در آغوش كوهها بر سوي دره
 خواب و خيال روشن صبحند
 بر سوي هر خراب و هر آباد

 هر دشت و هر دمن
 )شيجاز مجموعه كامل اشعار نيما يو(          او را صدا بزن

 اگر كاشف معدن صبح آمد خبر كن مرا : سهراب سپهري گفته است
  :و خاقاني نيز طلوع خورشيد و فرا رسيدن صبح را با بياني سلحشورانه توصيف كرده است

 بر شب شبيخون ساخته، خونش به عمدا ريخته  صبح است گلگون تاخته، شمشير بيرون آخته
 گمان بر طاق خضرا ريخته خون شب است اين بي  كران كيمخت سبز آسمان، دارد اديم بي

 : شاملو شاعر معاصر ايران، باران را اين گونه ترسيم كرده است
 ]شاملو، شكفتن درمه[                           .آشوب شبنم است             هاي پنجره بر شيشه                          

هاي اخباري  اما هدف اصلي هنر خبر رساني و ايجاد ارتباط. بارد باران مي:  كردتوان اين شعر را در قالب خبر نيز اين گونه بيان      مي
باريـدن بـاران، روايتـي      . ها مجسم كرده است     شاملو در باغ آينه، باريدن باران را در قالب تركيبي بديع از واژه            . و انتقال پيام نيست   

هـاي    ها و شـگردها و شـيوه        نري در انحصار تمهيدات يا تكنيك     تحقق اثر ه  .  تحقق اثر هنري باشد    أتواند مبد   ات نمي است كه بالذّ  
 .بيان است و داستان و روايت و موضوع و محتوا را در آن سهمي نيست

 ابري پيچان پيچان
 .چون خنگ، يالش آتش، بردشت

 برقي جهيد و موكب باران
 )باغ آينه، شاملو.          (از دشت تشنه، تازان گذشت



 

      69 -86/شناسي اثر هنري و دريافت معنا جستاري در شكل/ 1389 تابستان/ سال هفتم/ شماره چهارده 

 

78

 ا تا كسي عيب نگيرد سخنش صالح نپذيردمتكلم ر : گويد سعدي مي
 ]177: ، گلستان 1356سعدي       [به تحسين نادان و پندار خويش مشوه غره بر حسن گفتار خويش

اند به حكم آن كه بر سر جمع سالي سخن گفتي لفظي مكرر نكردي وگر همـان اتفـاق                     نظير نهاده   سحبان وائل را در فصاحت بي     
 .گفتي وز جمله آداب ندماء ملوك يكي اينستافتادي به عبارتي ديگر ب

 سزاوار تصديق و تحسين بود  سخن گر چه دلبند و شيرين بود
 ]123:  گلستان 1356سعدي  [كه حلوا چو يكبار خوردند بس  چو يكبار گفتي مگو باز پس

مال هنر آشكار نگردد، كمال هنر در       تا اثري هنري مورد نقد قرار نگيرد، ك        : توان اين گونه دريافت كه      فحواي سخن سعدي را مي    
روايت و موضوع تكراري را با     . شود  هاي هنري موجب ماللت و عادت مي        تكرار فرم . است) فصاحت و فن بيان متكلم    (صورت هنر   

 . هنري است ذوقي و بي هاي تكراري بيان كردن، به غايت، حاكي از كم فرم
  مكرر است شنوم نا ه ميكزهرزبان ك  يك نكته بيش نيست غم عشق و اين عجب 

توانـد محاكـاتي از ذات و         هر شكل نوين و خالق، از موضوعي واحد، مي        . هاي گوناگون، بيان كرد     توان به صورت    يك واقعه را مي   
 . حقيقت هنر باشد كه در فرم هنري، تحقق پيدا كرده است

 ايدئولوژي و اثر هنري 
به هنر، در بحث مربوط به شكل و محتوا، اغلب به پيام و محتـوا و بيـانگري                  هاي ايوئولوژيك و اجتماعي و سياسي نسبت          ديدگاه

هـا را   گرايي در هنر را محكوم كرده و فرماليست د و شكلندان اي آثار هنري را اصيل مي    انهد و كاركرد رس   نده  اثر هنري اهميت مي   
امات سياسي و اجتماعي و شخصيتي طرد كرده و آنها د، با انواع اته دان   مي كه اصالت اثر هنري را به كيفيت شكل و زيباشناسي آن          

تـوان    مـي   "از ديـدگاه طرفـداران مـاركس      :   نوشته اسـت   "لوري اشنايدر ". كنند  را مخالف تعهد اجتماعي و انساني هنر قلمداد مي        
گونـه   ت خـود را بـا آن  شناسي هنر، مخالفـ   جامعهة با نوشتن دربار"هاوزر آرنولد". گرايي را بيگانگي از محتوا و زمينه دانست         شكل
لـوري  [ "سازد، اهميتي ندارد    شكل، جدا از پيامي كه مي     ": او معتقد است كه   . داد، اعالم كرد    شناسي كه به شكل اهميت مي       زيبايي
امـا نـه هـر      . اي از رويكرد ماركسي نسبت به اهميت محتـوا در هنـر اسـت                نمونه "هاوزر"نظر   اظهار 4.]92و   86: 1388 ،اشنايدر

 وسيله و ابزاري است براي پيشبرد مبارزه در خدمت اهـداف            ،هنر.  طبقاتي است  ة بلكه محتوايي كه تابع ايدئولوژي مبارز      ،محتوايي
 .انقالب كارگري و نابودي امپرياليسم جهاني

و خواننـده  شود كه بيننـده   به نظر مرلوپونتي، ادراك يك اثر، بر شناخت مؤلف يا تاريخ آن اولويت دارد، چون ادراك اثر سبب مي    "
كنـد،    شود تأكيد مـي      بر اهميت نگريستن بر آنچه ديده مي       "راجرفراي"مرلوپونتي هم مانند    . درگير پاسخ دادن خود به معنا، شوند      

رد  گرايي، شكل را از معنا مـي        ورزد، چون به نظر او شكل       گرايي مخالفت مي    اما با شكل   هـا   از نظـر فرماليسـت   .]173:  همـان [ "بـ
هـا را    نظر فرماليستة  جوهر.گيري اثر هنري هاي مربوط به چگونگي شكل  اثر هنري اهميت دارد نه موضوع   گيري  چگونگي شكل 

.  آن است  ةشد كند، كيفيت ساخته    متمايز مي ] همچنين زبان علمي  [ آن چه ادبيات را از زبان عملي      "  :توان در اين عبارت يافت      مي
اي اسـت بـراي آن كـه هنـري            شيوه  هنر،:   نيز گفته است   "اشكلوفسكي". نستنددا  ها شعر را كاربرد ادبي ناب زبان مي         فرماليست

ـ     .]50-49:  1377 ،سلدن["بودن يك موضوع به تجربه درآيد، خود موضوع اهميتي ندارد          هنـر بـه مثابـه      " ة شكلوفسـكي در مقال
نقـد   ةراو دربا. كيد كرده است با داليل و مصاديق معتبري بر اصيل بودن شكل هنري تأ Arts as Technique)1917 ("تكنيك

هاي ادبي نيسـت، بلكـه        له ايدئولوژيك و محتوا در هنرها و واژه       ئنظريه فرماليسم، به هيچ وجه منكر مس      ":  صورتگرا چنين نوشته است   
 .]Erlich, 1955: 16 ["دورآ هاي صورت به شمار مي خوانند، اين مكتب جزو جنبه چيزي را كه ديگران به اصطالح محتوا مي  همان

اگر هدف هنرمند، پايبندي به تعهد يا ايدئولوژي خاصي باشد، انجام رسالت اجتماعي او در عالم هنر بايد بـا آفـرينش اثـر هنـري                          
پيام اجتمـاعي هنـر، موضـوع       . آفرينش اثر هنري يعني ابداع شكل هنري كه محتوايي سياسي و اجتماعي داشته باشد             . تحقق يابد 
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داننـد يعنـي محصـول      بلكه معنا را محصول خود متن مي؛نهند ها هرگز معنا و محتوا را كنار نمي    يست فرمال .هنر است نه خود هنر    
 خـواه  ، موضـوع اسـت  ة بلكـه تجسـم شـاعران   ،موضوع شاعرانه، نيسـت   (The poetic principle) اصل شاعرانه .شكل هنري

 بـا هـر كيفيتـي، چگونـه بـدون            و  از هر منظر و ديدگاه     تعهد و رسالت اجتماعي و ذهنيت هنرمند      . موضوع، شاعرانه باشد يا نباشد    
هاي زيبايي فرم و شكل، در بيان تعهدات اجتمـاعي    هنري شود؟ تنها كيفيتةتواند مبدل به ابژ  هنري و فرم زيباشناختي مي    شكل

هاي بيان، كه چيزي جز فرم        اضمحالل يا ضعف و كاستي در كيفيت      . كارساز است ] مؤلف[ تحقق قصد و نيت هنرمند        و و اخالقي 
به عبارتي ديگر بلوغ و شكوفايي موضوع و محتـوا          . آورد   هنري نيست، موجبات اخالل در فهم و درك محتوا را فراهم مي             و شكل 

نقاش  )(David Alfaro Siqueiros 1896-1974داويد آلفاروسيكه ايريوس . استترين كيفيت شكل در بيان هنري  در گرو تحقق عالي
اي براي يك پيغام مبتني بر تفكـر خـاص    هنر به جاي اين كه به عنوان وسيله ":   است كه  "مصر"انقالبي مكزيك بر اين نظريه      

را كه هنرمند زندگي و كار كرده اسـت بيـان        هايي    شناسي تكيه كند و در عين حال حالت زمان          به كار رود، بايد روي اصول زيبايي      
 باشد يا رويدادي مربوط به چند ساعت پيش، هنـري اسـت كـه بـراي                  در اين حال، موضوع خواه تاريخي از هزار سال پيش         . دارد

رزش گـرا نيـز ا     سياسـي و  موضـوع      نقاشان انقالبـي،  . ]317:  1387 ،نيوماير[ "هاست  گذاشته يا حال نيست بلكه براي تمام زمان       
اند و موفقيت يك نقاش را در بيان موضوع، معطـوف بـه شـكل     خوبي درك كرده هاصول زيباشناسي و فرمال را براي انتقال پيام ب    

 . اش در هنر نقاشي بدين لقب مفتخر شد سزان به عنوان پدر هنر مدرن براساس دستاوردهاي تكنيكي. دانند زيباشناسي اثر هنري مي
تكنيك .  درآورد "استوار و پايدار  "بيشترين توفيق سزان در هنر نقاشي آن بود كه او نقاشي را به صورت               ":   نوشته است  "نيوماير"

 خطـوط يـا ضـربه       ةوسيل  ساختماني را نه به     ههاي شب   او اين قالب  . سازد  اين دستاورد آن چيزي است كه سزان را پدر هنر مدرن مي           
ـ بنـا   هاي رنگ  هاي شدت و در دگرگوني] تون[ها بلكه در عمق، در مايه   رنگجوار قرار دادن ـ نه به صورت هم     بلكه صرفاً با رنگ   

  اين كـار     .كرد  هاي خود را به سطوحي منقسم مي        او فرم .  رنگ ادامه دهم   ةوسيل  انداز را تنها به     من سعي دارم چشم   :  گفت  مي. كرد
:   دالكروا آغاز شده بود و فريـاد جنگـي او ايـن بـود    ةوسيل  كه بهاو انقالبي را. داد ها انجام مي سازي بلكه با تغيير مايه را نه با مدل 

همين كه هماهنگي پايـان يافـت       :  گفت  مي! رنگ فرم است  :  هايش اعالم كرد    سزان از طريق نقاشي   . كامل كرد ! رنگ خط است  
 .]156:  همان[ "رسد طرح به تكاملش مي

 هنري انگاري اثر تكنيك و غايت
بنـدي و همـاهنگي     نظام و ساخت و تركيبةدهند ه مثابه دو عامل، بر اساس تكنيك هنرمند، تشكيل كه ب است  تنها شكل و رنگ   

هايي كه در مورد تجزيه و تحليل و نقد آثار   تضاد و تمام واژه،استحكام،  حركت، نور، بافت، تناسب، ريتم،توازن يا تعادل. اند  نقاشي
له ئپس از هماهنگي بين فرم و رنـگ و تكامـل طـرح، مسـ    . آيد  به وجود ميرود، بر اساس روابط شكلي و رنگي        نقاشي به كار مي   

بندي اشكال با يكديگر، در نهايت بايستي منجر بـه            پردازي و تركيب    نظام رنگ . شود  هاي موضوعي و پيام نقاشي مطرح مي        داللت
 . شود هاي معنايي آن فراهم  هماهنگي و وحدت در اثر نقاشي شود تا امكان دريافت داللت تحقق

شـود،    واضح است كه پيام و موضوع و هرگونه دريافت عقلي، احساسي، روايي و هر آن چه كه در عالم ذهنيت رخ داده يا واقع مي                        
ساز و شاعر، بدون فرم هنـري قـادر نيسـت كـه امكـان دريافـت               از طرفي ديگر، نقاش يا مجسمه     .  است  هنري  پس از تحقق فرم   

ـ   ) فـرم، صـورت   (شـكل   . نـد اش را براي مخاطب فراهم ك       ذهنيت  تحقـق حقيقـت و ذات هنـر، در اثـر هنـري اسـت و                 ةبـه منزل
. تواند وجه هنري داشته يا به چگونگي تحقق هنر در اثـر هنـري ربـط داشـته باشـد                     بودن يا معنا داشتن آن هيچگاه نمي       اي  رسانه

 است، موجب تحقق و آفرينش فرم يا شـكل  هاي هنرمند در شكل دادن به ماده و متريالي كه اثر هنري از آن ساخته شده            تكنيك
اين، غايت و غرض اصلي هنرمند است كه به شـكل، كيفيتـي هنـري بخشـيده و آن را از سـاير اشـكال                         . زيباشناختي خواهد شد  

  بدون تكنيك،(Material)شكل بخشيدن به ماده . اند، متمايز كرده است اي و ابالغي  اي كه صرفاً داراي كاركردهاي رسانه       رسانه
 . پذير نيست امكان
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دانيم كه ماده با پـذيرفتن هـر شـكل يـا صـورت و                 تكنيك، همان روش و تمهيدات هنرمند براي شكل دادن به ماده است و مي             
اي كه مقيد به سـوژه و مفهـوم و            هاي رسانه   فرمي، مبدل به اثر هنري نخواهد شد، بلكه شكل بايستي در اثر هنري، فارغ از جنبه               

غرض و تصـوير غـايي هنرمنـد چيـزي     . اش را در آن، محقق كند  اغراض زيباشناختي،وايت است باشد تا هنرمند    معنا و محتوا و ر    
تحقق غرض و غايت هنرمند است كه شكل هنري را از ساير اشكال             . اي كه آفريده، نيست     مستقل و بيرون از شكل و فرم هنري       

. طراحي شـده اسـت    ) ابزار (ياي است كه براي غايتي بيرون از خود شي          يله وس ،ابزار. كند  طبيعي يا كاكردگرا و ابزارگونه متمايز مي      
انتقـال  . يسـت اي براي تأمين هدف و غايت و مقصودي غيـر زيباشـناخت ن       هنري به مثابه ابزار نيست و هنر، هيچگاه وسيله         يشي

ت عدم تحقق اثر هنري، پيام و قصد و          زيرا در صور   ،پذير است   هرگونه خواست و پيام و پند و اندرز پس از تحقق اثر هنري امكان             
دهد كه ارزش هنري اثر هنري را موضـوع و   اين نكته نشان مي. هاي گفتاري و نوشتاري نيز ابالغ كرد توان در رسانه منظور را مي  

تضـادها،  زيرا اگر اثر هنري مقيد به موضوعات متفاوت و متضـاد و قيـدهاي متقابـل باشـد،                   . كند  محتوا و پيام و سوژه تعيين نمي      
 فرم و شكل هنري،     ةامكان تحقق اثر هنري را در فرم و صورت، منتفي خواهد كرد مگر آن كه ماهيت موضوع و سوژه را از عرص                     

هـاي    هـا براسـاس ذهنيـت       چون اين مدلول  . مستقل دانسته و به مثابه امري كه مدلول شكل هنري است مورد مطالعه قرار دهيم              
 و بـه عبـارتي      سـت ا  هـا همـواره كيفيـات بيـرون از اثـر هنـري              د و ذهنيت  ندار) ني و محسوس  و نه عي  (مفسر، تنها تحققي ذهني     

 شكل و صورت هنري     أتواند منش    هيچگاه نمي  رو   از اين  ،است د كه متكثر و متضاد    نرو  هاي شكل و فرم واحدي به شمار مي         مدلول
فـرم يـا     .اي است كه توسط او آفريـده شـده اسـت            ريحتي نيت و قصد مفهومي يا كاركردي هنرمند، بيرون از اثر هن           . دنقرار گير 

 غايي و علت صوري كه ،اي فرم بر اساس علت نمونه. شكل هنري محصول روش شكل دادن به ماده و كار تكنيكي هنرمند است
دات و پذير بر اسـاس تمهيـ      براي اين تحقق، مادة صورت    . كند  تحقق يافته، تحقق خارجي پيدا مي     ) هنرمند(هر سه در علت فاعلي      

هايي كه هنرمند، مبتكر و مبدع آن است، صورت نامحسوس هنري را كه در قوه متخيله هنرمند، فعليـت و حضـور يافتـه،                        تكنيك
در اين حالت، صورت هنري، تجسم شهود هنرمند از زيبايي است كه در عالم خيـال او حضـور و ظهـور يافتـه                        . كند  محسوس مي 

به صـورت عينـي و محسـوس،     [Technical form] يفرم تكنيك. پذير نيست  امكانتجسم اين صور خيالي بدون تكنيك،. است
:  كند كـه  اين پرسش همواره ذهن را به خود مشغول مي  . شود  تحقق و فعليتي است كه از آن با عنوان صور خيالي هنرمند، ياد مي             

يزي وجود دارد؟ يا آن كـه فـن و تكنيـك            و تكنيك به معني شيوه ساخت و كيفيت ساخت، تما         ) مهارت ساختن اشياء  (آيا بين فن    
اگـر فـن و تكنيـك،    . آوري اسـت  يك چيز و هنر، چيز ديگري است؟ فن، آموختني است اما هنر، چيزي فراتر از مهارت اجرا و فن   

در غير اين صورت، فن و مهارت و تكنيك، صـرفاً بـه مثابـه اسـتادي در                  . كند  ماهيت هنري پيدا كند، اثري هنري تحقق پيدا مي        
اگر تكنيك، فني است كه ماهيـت       . اجراي يك خواست و رسيدن به يك هدف خارج از عالم هنر، ماهيتي غيرهنري خواهد داشت               

كند، پس تكنيك، حركت و كمال جوهري و استعاليي فن به سوي ماهيت هنري است و اين مقوله همچـون فـن،        هنري پيدا مي  
پـس، توانـايي سـاختن      . دانايي بدون توانايي، ابتـر اسـت      . ايي و دانايي است   داراي توان  (Technician)استاد  . قابل آموزش نيست  

كسي كه واجد اين دارايي است، استاد يـا  . اين توانايي عين دارايي است.  ناميد (technique)توان، فن، شيوه و روش        چيزها را مي  
 اش در ساختن اثر هنري الزم و ملزوم يكـديگر          وانايييعني دانايي او از حقيقت هنر با ت       . تكنيسين است و هنر ساختن اشياء را دارد       

شود؟ آيا دانش صرف، نسبت به هنـر؛ كافيسـت كـه          آيا كسي كه فاقد توانايي در ساختن اثر هنري است، هنرمند ناميده مي            . است
شود؟ اطالق     مي شخص را هنرمند نامند؟ آيا اثر هنري است كه معرف هنرمند است يا هنرمند بدون اثر هنري هم هنرمند خوانده                   

 توان هنرمندي را بدون اثر هنري تصور كرد؟ آيا مي. وجه و ياوه است لفظ هنرمند به شخص يا اشخاص بدون داشتن اثر هنري بي
 اثر هنري دانست و اين سخن، به غايت، بـديهي و  أتوان او را مبد  نمي ،تا هنرمند، اثر هنري نيافريند    .  اثر هنري، هنرمند است    أمبد

اش را با فعليت      ترين عوامل تحقق    اثر هنري به مثابه معلول تام است كه مهم         .شود  زيرا تصور آن، موجب تصديق مي     . ستاستوار ا 
ي در آن توسط يترين نمونه از صورتي است كه امكان تحقق زيبا اثر هنري، عالي. دهد  هنري، به صورتي محسوس نشان مي   ءشي

پـذير    اي شـكل     غايي و غايت كمال شكل و فرم است كـه توسـط مـاده               ايت يا علت  ترين نمونه، غ    عالي. هنرمند فراهم شده است   
!  است و اين همه در آنچه صورت يافته، مندرج اسـت نـه بيـرون از آن                  همچون صوت يا حركت، شكل و صورتي محسوس يافته        

تنها . انجامد اي مي  به شيي رسانهجستجوي محتوا و معنا و مقصودي بيرون از اثر هنري، به بهاي تباه شدن اثر هنري و تبديل آن
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ي هنري را ئوقتي اثر هنري يا شي. اي براي بيان مقصود، تلقي كرد توان آن را به عنوان رسانه   وقتي زيبايي اثر هنري محو شود مي      
 . شود نگريم، زيبايي و هنر در زير خاكستر چنين نگاهي، مدفون مي اي مي  يا اثر رسانهءبه مثابه شي

هاي بيان موضوع، امـري       بلكه تمهيدات و تكنيك   . گيرد  عي هنرمند براي بيان موضوع، از بطن موضوع، نشأت نمي         شگردهاي ابدا 
اگر چنين باشد، تمهيد و شگرد و تكنيك را بايد همان هنر دانست كـه               . كند  مستقل از موضوع است كه شكل هنري را متعين مي         

بـه  :   چنـين اسـت كـه   ،كنند گرا تحليل مي رويكردهاي شكل هنري را با ثرها كه ا  فرماليستةنظري. در اثر هنري ظاهر شده است 
 . ورزند  اثر هنري تأكيد مية جاذبة سرچشمةجاي تكيه بر محتوا، بر اهميت شكل به منزل

د، يابيم و چون ديد هنرمن   كنيم، روابط شكلي آن را در مي         نگاه مي  شييهنگامي كه به يك َ    ":  گويد  مي) 1866-1934(راجر فراي   
 30:  1388 ،لوري اشنايدر[ "كند يابد كه موضوع شيء را از ميدان به در مي گر است به صورت هماهنگي عناصري تبلور مي ديد آفرينش

 . Fry Roger (1919) “The Artist′s Vision” , in Vision and Design, PP. 47-54 :به نقل از

 ،سـوژه . است در خدمت ابالغ سوژه و پيام است و هويتش وابسته به آن              اي بودن شيء بر اين اصل استوار كه شكل          ماهيت رسانه 
 يتنهـا در صـورتي شـي   . فاقد هويت هنري است و شكلي هم كه در خدمت سوژه است بايستي با سوژه هويتي يگانه داشته باشـد             

تش را از موضوع يـا سـوژه و          هنري ناميده شود كه شكلش داراي استقالل زيباشناسي فارغ از موضوع باشد و ماهي              يتواند، شي   مي
ي مصـرفي اسـت و همچـون        ئاي، شي    رسانه يشي .قصدهاي بيروني همچون مطابقت داشتن با فهم و احساس مخاطب، اخذ نكند           

 رسـاندن   ،ي كيفـي اسـت و هـدفش       ئ هنري، شـي   شيي َ .شود  اي، پس از مصرف و دريافت اطالعات، دور ريخته مي           مطالب روزنامه 
االمـر، سـاختي    اي ساخته نشده است و هدفش در نفـس        زبان هنري براي تحقق امر رسانه     . تي نيست هاي اخباري و اطالعا     كميت

 .كند  چيزي را تبليغ نمي،اثر هنري. هنرمندانه و پيكربندي خالقانه فرم بر اساس جوهره زيبايي است
 در علت فاعلي كه هنرمنـد       .در عالم هنر، صورت، عين غايت و هدفمندي است و علت صوري چيزي جز همان علت غايي نيست                 

 .]470:  1378 ،ارسطو[ "گردد  علت غايي به علت صوري برمي     ". شود چيزي جز شوق به كمال و زيبايي صورت نيست           ناميده مي 
 ،سـازد   او موضوع و معنا را نمـي      . كند تا ايده زيبايي را مجسم كند         يعني شيء هنري را ابداع مي      ؛ هنري است  ءهنرمند، سازنده شي  

 .آفريند هنرمند، جهان را به شكل هنر، دوباره مي. هدف هنرمند، آفرينش فرم زيباست. تواند فرم را بيافريند ا ميبلكه تنه
توانـد در اشـكال       هر شكل يكـي از تجليـات فـرم اسـت و فـرم مـي               . كند   از آن پيروي مي    "شكل"فرم، همان گوهري است كه      

فرم به اشكال متنوع منتهي . كنند هاي فرم را نمايان مي     حدود تشخّص نامحدود، متشخص شود و به عبارتي، اشكال به صورت نام         
فرم، در كليت خود، مقيد به تمام اشكالي است كه امكان تحقق آنهـا              . آفريند   براي فرم، صورتي تخيلي و كلي مي       "ايده". شود  مي
ده نـ آفرين. فرم، آن را متعين كرده است      ة محدود به حدودي است كه آفرينند       پس صورت كلي فرم در تخيل،     . تواند فراهم شود    مي

هـايي اسـت      شود داراي قابليت    در نتيجه فرمي كه ساخته مي     . خواهد بسازد، هست    يا علت فاعلي، واجد تصور و غايتي از آنچه مي         
ن امكان منوط   تحقق اي . كند  ميپذير     تركيبي از اشكال زيبا و واجد كاربرد، امكان         كاربردي، ،كه تحقق اشكال را خواه زيباشناسانه     

اين تمايز، تمايزي ذاتي نيست، بلكه تمايزي است كه تشخص شـكل، آن  . به تصور شكلي مشخص و نمونه و متمايز از فرم است  
 . هاي متمايز آدميان از يكديگر كه در نهايت، همه فرم آدمي دارند همچون شكل. فرم كلي و مبهم، متمايز كرده استاز را 

 :" هاي موجود وضع" يعني "امور واقع" و " است نه جمع كل اشياء(facts)جهان جمع كل امور واقع "ين، بنا به قول مؤكد ويتگنشتا
 . اند هاي زنجير به هم متصل  اشياء مثل حلقه، در يك وضع موجود03/2

 .  اشياء پيوندي قطعي با هم دارند، در يك وضع موجود031/2
 . وجود ساختار آن وضع موجود است قطعي بودن پيوند اشياء باهم در يك وضع م032/2
 . پذيري ساختار است  فرم امكان033/2
 . هاي موجود  ساختار يك امر واقع متشكل است از ساختارهاي وضع034/2
 ) .Tractatus Logico-philosophicus, London,1953به نقل از( .]28: 1383اسكولز [هاي موجود يعني جهان   جمع كل وضع04/2



 

      69 -86/شناسي اثر هنري و دريافت معنا جستاري در شكل/ 1389 تابستان/ سال هفتم/ شماره چهارده 

 

82

هاي ارتباط با اثر هنـري،        تمامي جنبه .  آن است  ةك اثر هنري منوط به شناخت دقيق فرم و اجزاي تشكيل دهند           شناخت ساختار ي  
 .  آن، ميسر است(Composition)بندي  خواه تفسيري باشد يا احساسي و يا نقادانه، پس از درك و تحليل فرم و ساختار و تركيب

 گرايي ساخت
 دينه بـا كنـدوكاو درچنـ      كـ كند بل   ، نه تنها محصور در زندان فرم با جهان قطع پيوند نمي           ساختارگرايي، اگر به درستي درك شود     "

 مطالعات انساني براي آنكه به علـوم بـدل شـود            ةهر رشت  .]28:  1383 ،اسكولز  [ "شود  رو مي  در روآن   متفاوت، مستقيماً با     حسط
هـا و      يعني از طريق شـناخت فـرم       .]33:  همان[ها حركت كند    كند، به طرف نظام حاكم بر آن        هايي كه شناسايي مي      هبايد از پديد  

هاي هنري حركت كند و بـه عبـارتي           وعه مكاتب و سبك   مهاي متنوع و متفاوت، به سمت شناخت نظام حاكم بر مج            بندي  تركيب
ـ    يك اثر كه ميةدهندماهيت نظم دروني واحدهاي تشكيل. ساختار مشترك آنها را بشناسد     ر ناميـد، تشـكيل   توان آن را اجـزاي اث

 . شود  ناميده مي(Composition)هاي متفاوتي داشته باشد كه كمپوزيسيون  بندي تواند تركيب ساختار، مي. است  ساختار اثرةدهند
ايـن تعامـل، اغلـب، بـدين        . كنـد   همواره بافت ذهني مخاطب هنر براي رسيدن به فهم و تفسير، با اثر هنري تعاملي را برقرار مي                 

! شـود و نـه بـالعكس     ذهنيت او نسبت به آن، تفسير و نقد مية اثر هنري با احاطه ذهنيت مفسر و فهمنده و سلط صورت است كه  
 اثر هنري بر    ةاحاط. گرش گفتگو كند    اش باشد و با نظاره      ذهنيت مفسر بايستي اجازه دهد كه اثر هنري محاطش كند و دربرگيرنده           

مفسران و منتقـدان، بـا آمـادگي        . ذهنيت مفسر، نسبت به اثر هنري خواهد داشت        ةذهنيت مفسر، نتيجه تفسيري متفاوتي با احاط      
چنين روشي . آورند كنند و نتايج تفسيري بسيار متفاوتي به بار مي  متفاوت، اثر هنري را تفسير مي(Mental disposition)ذهني 

فهـم اثـر هنـري بـه        . و شخصي و احساسي است    اش، اغلب، تفاسير دلبخواهي        و همگاني است و نتيجه      در تفسير، روشي عاميانه   
نظرگـاه  . ها نسـبت بـه آثـار هنـري، ممكـن نخواهـد شـد        مند، هيچگاه با تحميل ذهنيت مثابه تفسيري تخصصي و علمي و نظام 

(point-of-view)       ها موجب اختالف در احكام،  اختالف در نظرگاه. شود  متفاوت مفسران، موجب اختالف تفاسير از متني واحد مي
هـا و     اي متفاوت از سبك     مجموعهيافتن عناصر مشترك در     . ها را متناقض خواهد كرد       به موضوعي واحد خواهد شد و داوري        سبتن

 . آورد اي آثار هنري را فراهم مي هاي پايه هاي هنري، شناخت دقيق ساختار يا سازه بندي ها و تركيب شگردها و فرم
نقد، بايستي از طريق تحليل عنصر مسلط و ساختار اثـر           :  كند، عنصر مسلط است     ميآنچه يكپارچگي ساختار اثر هنري را تضمين        

سـازي و تقليـل سـاختمان اثـر بـه        گيرد نه از طريق مفهوم  كليت اثر، شكل  ةدهند بندي اثر و اجزاي تشكيل       تركيب ةهنري و شيو  
 هـايي يكسـره ذهنـي    كند و در پي كشـف مـدلول   يهاي زباني، صرفاً كاركردي ارجاعي پيدا م      ها كه در دستگاه     اي از دال    مجموعه

 :  كند هاي روس، عنصر مسلط را چنين تعريف مي  فرماليستةدربار) 1935(اش در دانشگاه مازاريك  ياكوبسن در سخنراني. ستا 
كنـد، عنصـر      يكند، متحولشـان مـ      راند، آنها را تعيين مي       ديگر فرمان مي   ياين جزء بر اجزا   :  دهنده به يك اثر هنري     جزء تمركز "

 يك اثر شعري را بايد كالمي تعريف كـرد  .]The Dominant”, RRP: 82[ كند مسلط است كه يكپارچگي ساختار را تضمين مي
خ تحـوالت و تغييـرات عنصـر مسـلط     ي تاريخ هنر، تار.]129: 1383 ،اسكولز[ "كه كاركرد زيباشناختي آن، عنصر مسلط آن است

تواند خواننده يا منتقد را به قرائت يا فهمـي معتبـر از    اي كه مي نگره. فرم و زيباشناسي آن است  است و به عبارتي، تاريخ تحوالت       
كنـد كـه       به سه رويكرد سنتي نسبت به ادبيات اشاره مـي          " بخوانيم؟  چگونه" در جستار    "تزوتان تو دوروف  ". اثر هنري، نائل كند   

 .  و بوطيقا(Commentary)تفسير  (Projection)فرافكني :  ز است اعبارت
.  منتقـد باشـد   ةخواهد به مؤلف يا جامعه، يا موضوع ديگري برسد كه مورد عالق        فرافكني، قرائتي است كه از طريق متون ادبي مي        

. ستا  هايي از فرافكني انتقادي     كه نمونه ) مثالً نقد ماركسي  (شناختي   و نقد جامعه  ) مثالً نقد فرويدي  (شناختي    انواع نقد روان  :  مانند
شرح و توضيح يا قرائت دقيـق مـتن،   . صر به ماندن در درون متن است    حركت از متن و فرا رفتن از آن است، اما تفسير، م           صدد   رافكني در ف

 . هاي تفسيرند آشناترين شكل
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 .]203 و   202:  1383،  اسـكولز [آيـد     شوند، بر مي    جوي اصولي عامي كه در آثار خاص متجلي مي          و  كه به جست    بوطيقاست ،رويكرد سوم به ادبيات   
  (description)توصـيف .  ب(interpretation)تعبيـر   . الف:توان به دو موضع انتقادي ديگر مرتبط ساخت فعاليت خواندن را مي

 .]204:  همان[
اي   وسيلهاي در دست منتقد، براي اعالم مواضع فرافكنانه او باشد، اثر هنري، خواه ناخواه مبدل به چنانچه اثر هنري به عنوان ماده

 ابزارها و بـا همـان       ر بلكه ابزاري است مانند ساي     ،يعني اثر هنري، ديگر اثر هنري نيست      . براي رسيدن به هدفي خاص خواهد شد      
اي در حوزه امكانات تفسير       چنانچه اثر هنري به مثابه ابژه     . كند  مين مي أخصوصيت مشترك ابزارمندي كه هدفي بيرون از خود را ت         

(interpretation)   نقل بـه معنـي و مكاشـفات    . اللغه فراتر نخواهد رفت نگريسته شود، شرح و توضيح و قرائت اثر از مرزهاي فقه
نقـد بـه   . هاي دانشگاهي دارد كند كه بيشتر جنبه آموزش   معنايي، حداقل و حداكثري است كه در واقعه تفسير متن، تحقق پيدا مي            

 تحليـل و بررسـي      .خواه اين متن نوشتاري باشد خـواه متنـي تصـويري          . ستمعناي اصيل كلمه رويكرد بوطيقايي نسبت به متن ا        
هدف نقد چيـزي جـز مـتن يـا          .  اثر هنري، فارغ از فرافكني و تفسير، پرداختن به خود اثر است            ةدهند بخش و سازمان   عناصر نظام 

ـ          ،ابزار چنين نقدي در خود اثر هنري مستقر است        . تصوير هنري نيست   ر اسـاس ضـوابط و معيارهـاي         نقدي كـه عينيـت اثـر را ب
چنين نقدي بايد مطابقـت متنـي گفتـاري يـا           . دهد   مورد نقد، ظاهر شده، مورد بررسي و تحليل قرار مي          ةاي كه در ابژ     زيباشناختي

 .نوشتاري را با متن هنري نشان دهد نه آنكه متن نقادانه را جايگزين اثر هنري كند

 گيري  نتيجه
هاي    شيوه ،به عبارتي . سازد   هنري مي  يروشي كه هنرمند از طريق آن به ماده شكل داده و شي           تكنيك هنري عبارتست از شيوه و       

، ي بيـرون از شـي     ي هنري است و به اين جهت، هيچ غايت        يهدف هنرمند، ساخت شي   . توان تكنيك ناميد     هنري را مي   يساخت شي 
حتي كنش احساسي هنرمند هـم    . خت اثر هنري باشد   تواند مبناي سا    ثيرگذاري بر مخاطب يا انتقال پيام و احساس نمي        أهمچون ت 

مقاصد انتفاعي، همـواره بيـرون از       . ستا    بلكه تمامي اين موارد، امري فرعي يا انضمامي براي اثر هنري           ، نيست ء ساخت شي  أمبد
 گرفته است و  بر اساس آنها شكل ءشود به مقصدهايي كه شي       محدود مي  شيي حدود َ  ،صورتزيرا در غير اين     .  است  هاي هنري   شكل

 .اين، با آزادي و استغناي ذاتي اثر هنري مغايرت دارد
از اين جنبه صـورت و      . پذير نيست   كند و اين تحقق، بدون تكنيك، امكان        اثر هنري تحقق پيدا مي     حقيقت و ذات هنر است كه در      

انـد كـه       مثابه پشت و روي سكه     هنري ب صورت و معنا در اثر ه     . گيرد  معنا يا ظاهر و باطن اثر هنري از حقيقتي واحد سرچشمه مي           
فهم خـويش را   ،هر نوع ذهنيتي كه قايل به تفكيك صورت و معنا در اثر هنري شود. توان به هيچ وجه آنها را از هم جدا كرد           نمي

 هـاي نـاب     مند براي تحقق صورت     تكنيك، امري غايت  . دچار دوپارگي و اخالل، و درك و نظاره اثر هنري را مخدوش كرده است             
پذير   شكلةحقيقت هنر در ماد. است) صورت هنري(پذير براي تحقق زيبايي  تكنيك، روش شكل دادن به ماده شكل. هنري است

تكنيك، تحقق اثر هنـري     . پذير نيست   شدني بدون تكنيك، امكان    شود و چنين عيان      بلكه در خود شكل است كه عيان مي        ،نيست
تكنيك چيزي نيست كه هر هنرمندي بتواند بـه كمـال   . هاي ساخت نيست از تكنيكسازد و اثر هنري چيزي به غير      را ممكن مي  
هـاي عـالي      بافت، چنانچـه از مـواد و اليـاف و رنـگ             مرغوبيت يك فرش دست   . تكنيك، معيار نقد آثار هنري است     . آن دست يابد  

ت حصير هيچگاه قادر به بافت قالي        حصير با تكنيك باف    ةزيرا بافند . ساخت شده باشد، معطوف به تكنيك بافت و نقوش آن است          
.  كه معنايي واحـد دارد     ستا  تكنيك و هنر، دو لفظ    . بخشد  زيبايي، در تكنيك است كه به ماده درخشندگي و جال مي          . عالي، نيست 

تكنيك هنـري در  . ترين صورت هنري ندارد دهد، هدفي جز تحقق عالي هاي هنري هنرمند كه به ماده شكل مي تكنيك و مهارت  
اگـر علـت    . شود و فقدان آن مساوي با فقدان اثر هنري اسـت            ترين صورت هنري مي     ترين درجه ممكن، موجب تحقق عالي       عالي

در ايـن  .  معطوف بـه غايـت آن خواهـد شـد    شيي كاربردي و ايجاد اشياي مصرفي باشد، كمال    شيي وجودي تكنيك براي تحقق   
 هنـري تحقـق پيـدا       يدر اين صورت شي   . رود   معيني، به كار مي    ، همچون ابزاري است كه در خدمت اهداف يا هدف         يصورت، شي 

حتـي  . تواند به عالم هنر تعلق داشته باشـد          داشت و ديگر نمي    هد بلكه شي، جنبه مصرفي و انتفاعي و ابزارمندي خوا         ،نخواهد كرد 
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تحقق غايـت و خواسـتي كـه        اگر شيي براي تحريك احساسات و عواطف و انتقال پيام تحقق پيدا كند، باز هم ابزاري است براي                   
شـود و     هايي انتفاعي مقيد مي     گرايانه به جنبه يا جنبه      ابزارمند و كاركرد    شيي .اي است براي چيزي      وسيله ؛ است شييبيرون از خود    

 كمال و غايت صورت هنري منـوط بـه كمـال و    . كند  هنري متمايز ميشيي را متعين و آن را از شيي  د است كه ماهيت َ    همين تقي
تـرين صـورت هنـر،        انحراف تكنيك از سير به تحقـق عـالي        . هاي هنري هنرمند است و اين دو ماهيتي يگانه دارند           مهارتغايت  

يـا   كـرده    هاي صـناعي    دهد و آن را مقيد به تحقق صورت         ماهيت تكنيك را كه ماهيتي هنري دارد، به ماهيتي ابزارمند تقليل مي           
 و ابزارمندي شيي امري اصلي بـراي تحقـق   ، امري فرعي،در اين حالت هنر. دساز صناعي ـ هنري مبدل مي به محصولي حداكثر 

سـاخت اشـياء   . روند  طراحي لباس و خياطي در حوزه صنايع هنري به شمار مي       ، طراحي صنعتي  ،معماري.  ابزارمند خواهد شد   ءشي
دانـايي و   . دنـ كن  ت محسـوس پيـدا نمـي      گاه صـور   تصورات، بدون توانايي ابراز، هيچ    . بدون دانايي و توانايي ساختن، ممكن نيست      

هـاي ذهنـي و خيـالي و صـناعي را فـراهم               مهارت ساختن، امكان تجسم صـورت     . استتوانايي در ساختن، الزم و ملزوم يكديگر      
 شـيي تكنيك ساخت، عـين هنرمنـدي هنرمنـد اسـت كـه در َ             . هنرمند، بدون مهارت ساختن اشياء هنري، هنرمند نيست       . كند  مي

ترين مهارت در ساختن و انكشـاف وجهـي نامكشـوف از              تكنيك، عالي . كند   محسوس و قابل دريافت پيدا مي      شده ظهوري  ساخته
تحقق اثر هنري و هنر محـض، در غايـت    . شود  حقيقت هنر است كه از آن به نوآوري، خالقيت، ابداع و آفرينش اثر هنري ياد مي               

اي است كه دراثر هنـري قابـل          يوه ساخت، عيناً نقص و كاستي     نقص و كاستي در ش    . پذير خواهد شد    كمال تكنيك ساخت، امكان   
هايي است كه اثر هنري را از رسـيدن           ها و نقص     نقاد به كاستي   نمودنكلمه، آشكار كردن و توجه      نقد هنر به معناي دقيق      . مشاهده است 

 . به كمال زيبايي در ساخت، باز داشته است
 ءزيرا كمال صورت هنري را در ساخت و پرداخت شي         . از حوزه نقد نقادان خارجند    به همين جهت، آثار هنري طراز اول و جاودان،          

سازي و نقاشـي، آثـار        در مجسمه . اند  هايي مثالي    نثر سعدي و نظم فردوسي نمونه      ، شعر حافظ  ،در ادبيات پارسي  . اند  تحقق بخشيده 
. انـد   ترين صورت ممكن هنر را تحقق بخشيده        ان، ناب ترين تكنيك و ساختار بي      نژ و داوينچي و در ادبيات، شكسپير با عالي         آ ميكل

مـو    دهد، واجد تكنيكي است كه به كار تشـريح دقيـق و موبـه               نقاشي كه همچون عكس، تمام جزئيات اشياء را به دقت نشان مي           
ي هنـر، كـامالً متفـاوت       كند كه ماهيت و ذات آن با تكنيك به معنا           تكنيك در اينجا، ماهيت و ذاتي تشريحي پيدا مي        . آيد   مي ،جزئيات شي 

غايت و حقيقت و ذات .  بلكه هدف، تحقق كمال زيبايي در صورت اثر هنري است، نيستشييدر تكنيك به مثابه هنر، هدف، تشريح . است
 . نه صورت هنراست بلكه اينها همه موضوع هنر،گري حوادث و احساسات نيست هنر معطوف به تشريح اشياء و روايت

. تواند آن را به عنوان موضوع نقد، مورد پرسش، ارزيابي و بررسي و تحليل قرار دهـد                  رجعي است كه نقاد مي    پس اثر هنري تنها م    
 رويكردهـا و    ،هـا    بلكه ارجاعاتي اسـت كـه نقـادان بـر اسـاس ديـدگاه              ،هاي اثر، موضوع نقد به معناي حقيقي كلمه نيست          داللت
همچون نقد موضوعي، نقد روايي، نقد احساسي، نقد سياسـي          . دهند  جاع مي هايي بيرون از اثر هنري، اثر هنري را به آن ار            خواست

شناختي و انواع و اقسام ديگر نقدها و تفسيرهايي كه در حوزه             شناختي، نقد روان    گرا، نقد جامعه    و ايدئولوژيكي، نقد تاريخي و تاريخ     
 .هرمنوتيك اثر هنري از آن ياد شده است

تكنيك، روش شكل دادن به ماده است و به همين جهت با نظريـه  . پذير نيست نيك، امكان شكل بخشيدن به ماده بيان، بدون تك      
مندي كه در هنرمنـد       تصور و صورت غايت   (اي    فرم بر اساس علت نمونه    . اي ذاتي و مستقيم دارد       رابطه ،فرمال و فرماليسم در هنر    

شكل ) شود، خلق و ابداع فرم زيباشناختي نرمند حاضر ميمتخيله ه اي و مثالي كه در نهايت كمال در         يابد، صورت نمونه    تحقق مي 
ة صـور خيـالي هنرمنـد تنهـا در مـاد         . پذير نيسـت    تحقق صور خيالي در عالم خارج، بدون تكنيك و روش ساخت، امكان           . گيرد  مي

نيك هنرمند  همان تككهپذيري ماده، استعداد ماده است براي تحقق عمل هنري،  شكل.  امكان ظهوري محسوس دارد،پذير شكل
و ) مهارت ساختن اشياء به نحو عـام (بين فن . دشودهد تا آن شكل، مطابق صور ذهني هنرمند  است كه به مادة مستعد، شكل مي      
تكنيـك، حركـت   . كنـد  اما تكنيك، فني است كه ماهيت هنـري پيـدا مـي        . فن، آموختني است  . تكنيك، تمايزي آشكار وجود دارد    

هاي موضوعي هنر كـه معطـوف بـه امـور ذهنـي و                جنبه. كند  اده را مبدل به شكل هنري مي      جوهري و استعاليي فن است كه م      
 بلكه به صورتي انضمامي در شيوه ساخت و بيان هنرمنـد كـه عينيـت پيـدا كـرده                    ،كننده ماهيت هنر نيستند    احساسي است تعيين  
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ها تحقـق     اند، در ذهنيت    گان كه زماني و مكاني    كنند هاي فكري نظارت    اين دريافت بر اساس ديدگاه و افق      . شود  است، دريافت مي  
يافته آن توسط هنرمند، تغييـر       اي است كه تماميت تحقق      اثر هنري ابژه  . مندي نوع انسان ربطي وثيق دارد       كند كه با تاريخ     پيدا مي 

 . است تغير و تغييرهاي مخاطبين، همواره در اما تفسيرها و دريافت. كند نمي
 

 ها نوشت پي
 در مجله علمي ـ پژوهشي باغ نظر، پژوهشكده نظر، مركز "نظريه فرمال، اساس نقد، تفسير و فهم آثار هنري": نيد به مقاله  نگاه ك.1

 )Techne( مهارت، تخنه   تكنيك،79 ص1387تحقيقات هنر، معماري و شهرسازي، سال پنجم، شماره دهم، پاييز و زمستان 
. Clive Bell, Art, New York, 19852 

مجنون، ليلي و چهار كتاب . العبداهللا هاتفي خبوشاني جامي، خواهرزادة عبدالرحمن جامي شاعر و عارف ايراني قرن نهم بوده است م.3
را به تقليد خمسه نظامي به نظم كشيده، ولي از كتاب پنجم وي نامي در جايي و اثري در ) ظفرنامه( تمرنامه  وشيرين و خسرو، هفت منظر

 .كتابي نيست
اي به زمان و عصر خود نكرده است و تاريخ نظم هاي چهارگانة خود به مدح كسي نپرداخته و اشاره خصات او اين است كه در كتاباز مش
درختي كه تلخ (گويند موالنا جامي براي آزمايش او را واداشت تا قطعه فردوسي را . هاي چهارگانه را معين ننموده است يك از كتاب هيچ
يي كه در خدمت آخرين ال هاتفي به انجمن فض.الي آخر... لمت سرشتظاگر بيضه زاغ :  هاتفي جواب گفت. جواب گويد) الي آخر... است

 :برگرفته از. در قصبه خرجرد جام افتاده و در باغ خود مدفون شده است. ق.ه927وفاتش به سال . سالطين تيموري بوده اند متعلق است
  2064، صفحه 14سسه انتشارات دانشگاه تهران، جلد ، مؤ لغت نامه)1373(دهخدا، علي اكبر

 )45: 1388 ،لوري اشنايدر: ( به نقل از.4
 Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy (Oxford, 1974), P.271. 
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