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 مثابة روشی در نقد آثار هنرهاي تالسمیکوينی گلدمن بهگرايی تساخ 

  هاي دورة قاجار()مطالعة موردي عکس
 

 

 * فتانه محمودي 

 ت علةی  انشگاه ماشند انئعض  ها تم پژوهز هنرا کنر

 مژده شرفخواه

  انشگاه ماشند ان پژوهز هنرتکا اناسی ا اد 

 غ مرضا پیروز
 ت علةی  انشگاه ماشند انئعض  ها فا سیت ا باات شبان و ما کنر

   کیدهچ

اناسی ح ش  جامعهو تابع ما کس      وماناايی پژوهشگر ت (4974ت4940ل سان گلدمن )

هام خ    ا به  مان ح ش  پژوهز سپسبه بر سی ا تباط اثر ا بی با جامعه پر اخت؛ ت ا باات

گلدمن     وش خ     پی . گرايی تك ينی  ا   پاز گرفتمنیصر کر  و  وش ساخت

 تاو عقاد به. هام شندگی اجنةاعی ب  ترين جنبهنا ا  ماان فر  ا بی و مهمبرقرا م پا ندم مع

اين اا ه . هسنند جامعه اجنةاعی هامهگرو و طبقات بلكه فر ت يک نه ا بی اثر آفرينند 

ماند و   صد  تباان ساخنا  ا بیت   عان پر اخنن به مین ام اثرت اش ص  ت آن ناا غافل نةی

تعاان ن ع ساخنا   تیقاق    .گرفنه است فضايی است که اثر    آن اكلساخنا  اجنةاعی و 

 هنرمندبانی و جهاناثر هنرم ساخنا   ةبر سی  ابط تاش نظر گلدمن اثر هنرممعنا ا  حاکم بر 

ش اهداف اثر هنرم اهام اجنةاعی م    نظر او جهت تباان گروه هنرمو اناخت اگر هام 

                                                                                                                  
 f.mahmoudi@umz.ac.irن يسند  مسئ ل:  *

 24/9/4093ذيرش: تا يخ پ  20/42/4097تا يخ   يافت: 
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نگرم به اين پرسز است که ماان جهان   پی پاسخ از  و. مقالة پا  پژوهز میس   می

 خلقاو  آثا اقنصا م و سااسی جامعه     و انی که  تآثا  او با ساخنا هام اجنةاعیو  هنرمند

هام  و   قاجا  که ت سط هايی اش عكس.    اين  اسنا نة نهوج    ا   امت چه  ابطهاده

بر نقد تك ينی گلدمن و براسا  آ ام با ت م     اندت با تةرکاآنن ان س  گان گرفنه اده

ام که تغاار  ا    ها نشان  ا  که ساخنا  فكرم طبقهبر سی اند.اناسی قرا  گرفنهتیلال نشانه

خ اهان مشاهده اد ت با ساخنا  اثر هنرم که پرو اند ت که نة   آن    اهداف مشروطهسر می

ن عی به يكديگر ام  وس يه و منقابل  ا   و به ابطهکندت به نةايندگی هنرمند ايفام نقز می

-اند؛ عكاسی میل تلقی اين  و ساخنا  است.    اين  وند اخنالف طبقاتی و ااهوابسنه

 می  مت ساخنا  معنا ا  تصاوير نة نة م   م اين مقاله است.

 هنرم. اناسی ا بااتت اثرتك ينیت ل سان گلدمنت جامعه گرايیساخت هاي كلیدي:واژه

 . مقدمه8

اناسی هنر و ا باات   ک بهنر مضامان هنرم ت ا بی    ا تباط با جامعه   سالت جامعه

 و . بتا  اةا  متی اناسی بهاست و به اين منظ  ت هنر م ض ع خ بی برام سنت جامعه

نا  ما کساسم پا بته عرصته گذااتت. ايتن جريتان تفكتر       تكاه بر اين ا تباطت مكنبی به

واقعات و اثر ا ائه  ا . با سنت ما کساسنیت مسئلة هنر و ا باات آاتكا ا  جديدم  ا اش 

ترين نیلة فكرم    ح ش  ا باات و هنر اتناخنه  عن ان اثربخزاناخنی اد و بهجامعه

 ا که    آن اثر باشتابی اش واقعات استت    « گرايی اجنةاعیواقع»اد. اين تفكر سبک 

اناسی ا بااتت بته  پر اشان جامعهترين نظريهش با گهنر با ش کر . ج  ج ل کاچت يكی ا

اما نه  تاست اتباشتا  واقع اثر هنرم ت ا بی  اوت يدگاه  اين سبک واکنز نشان  ا .   

پنهان م ج    متضا ها کر ن وان  جهت مفه می انعكا بلكه  ؛گ نهباشتا  گاا ش

کنتد. ايتن  هته     ا آاكا  میواقعات  ا بی ت اثر هنرم ت ل کاچ يدگاهاش   .جامعه بطن   

ها و نظريات گ ناگ نی اشجةله ساخنا گرايی بت  .   نناجته غتر  تیتت     اامل سبک
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انتد. اش ايتن  و ل ستان    بهره نةانتده ها اش اين نیلة فكرم بیتأثار آن ب   و ما کساست

گلتتدمن مفتتاهام عةتتده     يتتدگاه استتنا ش ل کتتاچ  ا بتتا تفكتتر ستتاخنا گرايی و     

اناستی ا باتات  ا   پااژه و فلسفة هگتل آماختت و مفتاهام جامعته     اناسی ژاناناخت

 واةند کر . او باز اش آنكه به مین يات طبقه يا گروه خاص ت جه کنتدت بتا تتأثار اش    

منتد استت.     يتدگاه اوت    ساخنا گرايانت به ساخنا  مق الت فكرم گروه و اثتر عالقته  

ها به يک ساخنا  ذهنی تعلق  ا   آن     و طبقه کامالً منفاوت است؛ اما امكان« مین ا»

 اانه بااند. گلدمن     وش خ     پی  سادن به ايتن نكنته استت کته ستاخنا هام      

ا  ؛ بدين ترتابت او پديدآو ند  آثتا   ذهنی گروه چگ نه به اثر هنرم ت ا بی تبديل می

طت   کلتی گلتدمن     وش خت   ابنتدا       انتد. بته  متی  مفرافتر   مهتا ساختهنرم  ا 

اناسد و    ا امه آن  ا به يک گروه اجنةاعی تأثارگذا   بتط  بانی پنهان اثر  ا مینجها

اناسی ا باتات و ستپس  وش    هد.    اين مقالهت ابندا مفاهام و  ويكر هام جامعهمی

اده است.    ا امه نكتاتی کته اثتر    آن ارح  ا ه  ساخنا گرايی تك ينی و مفاهام عةد 

  سی استت مطرح اده است.  هنرم با اين  وش قابل بر

 . پیشینة پژوهش8ل8

 عظتام  تیلاتل  نخستنان  اثتر  اين .نامادپنهان  خدام ا  خ   عظام ل سان گلدمن  سالة

 ذهنتی  ستاخنا هام  بتر  کته   و اتةا  متی  به فرانسه    فلسفه و ا باات اش ما کساسنی

 يتا ) ضتةنی  ط  به امادهمشخص کامالً اجنةاعی هامگروه که است اسن ا  امجةعی

اناستی ا باتات   ط   عةده به جامعهاند. پس اش آن بهپرو انده  ا هاآن آاكا ا( ند تبه

علت   انستانی   ها  ست ش : فلسفه و به اننشا  اين کنا  خدام پنهانپر اخت و پس اش 

 هتام  يتالكناكی  پتژوهز کا  بر ت که    آن مفه    يالكناک ما کساسنی  ا به (4912)

اناستی ا باتات و فلستفه استت و     اناستی و جامعته  ام اش جامعته  عه( که مجة4919)

( که حاصتل  4914)اناسی  مان( اناسی ا باات ) فاع اش جامعهجامعهنا  ام بهمجة عه
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واقعاتت اجنةتاعی و   پ   ايراناان    کنا  ت جه گلدمن به تئاتر و ا باات ب  . مصباحی

(ت طبابتی     4092) اناسی ا باتات معه  آمدم بر جا(ت پ ينده    4013) جهان  اسنان

بر سی  مان جام خالی سل چ براسا  نظرية ساخنا گرايی تكت ينی ل ستان   نامة پايان

« ل سان گلدمن و ستاخنا گرايی تكت ينی  »پ   هفشجانی    مقالة (ت ولی4034) گلدمن

اش ستتاخنا  معنتتا ا  تتتا ستتاخنا   بتتاعی )نگتتاهی   »(ت ختتاتةی و هةكتتا ان    4037)

( و 4037« )بانی عصر  و کتی بتا ستاخنا   بتاعی(    اناخنی به ا تباط ماان جهانجامعه

تا يخ جامعهت  :هام اثرگذا     تك ين اثر هنرمجهان»احةدم و میة  م    پژوهز 

( برام  سادن به الگ يی جهت نقد تك ينی اثر هنرمت 4090« )تا يخ هنرت تا يخ هنرمند

اند. پژوهز حاضر ضةن هنرم  ا بر سی کر ه گارم اثرهام تأثارگذا     اكلساخت

گرايتی تكت ينی   بر هت   پی واکاوم کا بر   وش نقد ساخت  نظر گرفنن تیقاقات نا 

 گلدمن    تیلال عكس است.  

 . چارچوب نظري پژوهش2

 گرايی تکوينی. ساخ 8ل2

 اناستی ا باتات    ا وپتا و   هام اصلی    تكامل نظرية جامعهگلدمن اشجةله اخصات

حستا       امه و  شمتان حاتات گلتدمنت     ت4014پا ند آن با ساخنا گرايی ب  .  هة 

گرايتی  . اين  و ه ااهد و و  قتتاطع ستتاخت   فتاةا  میبه ا بی مد نة تا يخ نظري

ثار   تتأ 4973 و 4911 مهتا بتان ستال   کتم  ستت  گلتدمن  . اننقا م ا بی ب   بته نهتا 

عطفتی  ة نقطبرجام گذاات و  ن ا بی ما کساستپر اشا  يک نسل اش نظريته ام عةده

هتايز  او    ن اتنه (. 49: 4033)ا  اارمت  اداةر ه می    نقد ما کساسنی کالساک

 صترفاً  اتات و هنتر  ا ببه ا تباط آثا  ا بی ت هنرم با جامعه پر اختت. بتر ايتن استا ت      

 يتد و نبا استت وا  نينته منفعالنه و آ ماگ نهبه یاجنةاع يندهامساخنا ها و فرا  باشتابند

پنداات. هةان گاينه سبب برتترم  و سر است  یومعل لعلت يهتس يکآن  و  ا  ة ابط

اناستی  اناسی ساخنا گرايی تك ينی بر  و  وش منداول شمان اوت يعنتی جامعته  جامعه
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 هنترم  اثتر      ا جةعتی  آگتاهی  مینت ا باشتتا    اناسیجامعهمین ا و فرمالاسمت اد. 

 بتدون  و اساستی  بختز  عنت ان بته  هاساخت گراتساخت فرمالاسم   هةچنان  باند.می

 کلتی  طت   بته  مینت ا  اش ص  ت   نناجه و ا ندمی بر سی تا يخی م قعات با ا تباط

 ستاخنا گرات  اناستی جامعته  ولتی  .(404: 4037پ  هفشتجانیت  ولتی )ات    می گسسنه

 عنصترم  يعنتی  نتد؛  امی جةعی آگاهی ساشند  عناصر ترينمهم اش يكی  ا اثر برعكست

 معنتام  کته  اعةالشتان  و هتا احسا  و هاانديشه به تا  هدمی امكان گروه اعضام به که

 . يابند آگاهی  انندتنةی  ا هاآن عانی و واقعی
است و بدون  اچادهپ اا بس یفرهنگ مهاو فراو  ه مآثا  هنر يدئ ل ژيکسرات ا

منقابتتل  ةو  ابطتت تاتتماه اتتاو ن یتاجنةتتاع مهتتاگتتروه اتتب  نظتتر گتترفنن ترک
ع امتل   يگتر و   مع امل اقنصا  اًت ان صرفیهات نةآن گروه یو آگاه هايدئ ل ژما

) امتانت   اتةا  آو   بته  یفرهنگ مهاو فراو  ه مآثا  هنر مهاکنندهاان ا تع مما 
4090 :214.) 

 بااد تیلال م ض ع من سط است که آثا  مؤثرتر هنگامی مین ا اناسی  نناجه جامعه 

 جهانی ا باات ااهكا هام بر سی    ساخنا م ت تك ينی اناسیجامعه برعكست و

. به اين معنا گلدمن کا ش  ا پا ند هند  (022: 4074کند )گلدمنت می جل ه کا آمدتر

اش  اااو ن ت که آن  ا اش ل کاچکلات  اصل براسا   اند؛ شيرا او و  وش پاشان می

ط   کر . بهیم مپافشا بر اين امر  تگراهاا خنسا يربرخالف ساو گرفنه ب    ت هگل

 . گلدمن براسا  اين مفه   ل کاچ ب  اروپ)کلات آن(  خ   یاو    اص ل اساس یکل

 تا يخی ارايط     ا ساخنا ها هةچنان و مین است و ص  ت اتیا  به قائل

اش جهان کند گرايی اصلی است که اعال  میکند. ساختمی بر سی ها هند  آناكل

ت ان بارون اش الگ م چاا  ا نةیگرفنه و نه اش چااها؛ يعنی هاچ مناسبات اكل

ا   که اش اناخت و ماهات هرچاام با عناصر هةان ساخنا م تعاان میساخنا م

   آن جام گرفنه است. منطق چنان  وای    اين نكنه است که ساخنا هام نهايی و 

 هد )احةدمت میکا کر  ذهن    يک  اسنا قرا    ائةی  ا پادا کر ه و با ساخنا  نهايی

 است واقعات اش بخشی فقط انديشه(.    اين مق لهت نكنة مهم آن است که 041: 4092
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 منالةبه و است شنده و کامل م ج  م انسان شيرا ناست؛ ذهنی کامالً واقعانی يا

. ةاعی نها اجن گروه  ا نامز ت انمی که است اممجة عه اش بخشی کاملت م ج  م

 و اثر آن ن يسند  شندگی کل باشگ کنند  که يابدمی  ا اشواقعی مفه   هنگامی ا بی اثر

 ط  به غالباً گشايدتمی ن يسنده اناخنن برام منز که  اه  ا اين ولی. بااد او سل ک

 ن يسنده که است اجنةاعی طبقة يا گروه يک  فنا  بلكه ناست؛ ن يسنده اشآنِ مطلق

تعلق نداانه بااد  آن به است مةكن حنی يا بااد طبقه يا گروه آن اش عض م ت اندمی

 ن يسنده يک برجسنة آثا  که هنگامی خص صبه. کند باشگ   ا گروه آن فكر فقط و

  ا اجنةاعی طبقة يا گروه افكا  و انديشه باشتا  هاآن    بايد گار تمی قرا  بیث م   

   (.04ت04: 4039پ  ت  يد )کهنة ئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرايی تکوينی. روش ساخ 8 شکل

 جامعه 

 

 تأثارگذا ترين طبقه

 هنرمند

 
 
 بانی جهان

 اثر هنری 

 عینی=  واقعی   آگاهی واقعی

 برابر با وضع م ج      جامعه

 شناختی= عناصر زيبايی گاهی ممکنآ

به اننخا  هنرمندت با ت جه به 

ها و اننقا هام طبقة   خ است

  اجنةاعی
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. هتر  فنتا    4اناسی ساخنا گرايی تك ينی سه انديشه  ا گسنرش  ا ه است: جامعه

. اين  اللت ناای اش بانز کلاتت نستبی آن کتا  يتا ستاخنا  آن      2انسان  اللنگر است. 

ا م که اين  اللت بخشتی اش  ت اند  وان ا   مگر با قرا  گرفنن    ساخناست و نةی

. ساخنا هام  اللنگر نناجة يک تك ين هستنند و باترون   0آن است يا با آن يكی است. 

 (.  31ت30: 4032ت انند   ک و تشريح ا ند )گلدمنت اش تك ين نةی

 اي جه  تحلیل آثار(  . مفهوم درياف  و تشريح )مقوله2ل2

. برقرا  کتر ن  2نخراج اجاام ساخنا  اثرت . اس4بنابر گفنة گلدمنت وظافة نقد ساخنا م 

. نشان  ا ن  اللنی    کلاتت ستاخنا  اثتر استت. اگتر نقتد       0ا تباط م ج   بان اجاات 

ا شم مسائل اجنةاعیت اقنصا م با ساخنا  اثر ت جه کندت ستاخنا گرايی  ساخنا م به هم

شتريح    مكنتب     يافتت و ت  (. به اين ترتابت مق لة44ا   )هةانت تك ينی ناماده می

هام ستاخنا مند شنتدگی   ک اد امر بشرم و فر م  ا    کلاتساخنا گرايی تك ينی می

 يافتت    يتا .   ک گذ  یم احاش  و سطح   ک و ت ض التیل يناجةعی تشريح کند. 

. ستاخنا  معنتا ا    يتک   ساشند یمناسبات اساس افست اش ت صا عبا ت مرحله ين   ا

اد و به باتان  يگترت    عرصتة   يافتتت     هةف   ساخنا  آن اثر  ا  يدنخست با بنابراين

پژوهشگر بايد يک الگ م ساخنا  معنا ا  نسبناً سا ه  ا برگايند؛ الگ يی کته اش عناصتر   

و پا ندهام ماانشان ساخنه اده بااد و بن اند تقريباً تةامات منن  ا ت ضتاح  هتد.      

 ستت آمتدت    کلاتت    لتة قبتل بته    ومان مرحلهت بايد ساخنا  معنا ا م  ا کته    مرح 

تت ان  ترم جام  ا  که اين  ابطه  ا فقط با فاعل فرافر م يا گروه اجنةاعی متی گسنر ه

برقرا  کر .    اين ماانت نقز هنرمند    مقا  ماانجی ا شاةند است؛ اما پا ند ماان اثر 

 و هنرمند ضرو م ناست.

به انسجا    ونی منن. لتذا بايتد    ام است مرب طبنابراين   يافت )تفسار( اثر مسئله

جت م  و     ون آن ساخنا  معنا ا  جامعی ت لاد ا  . پر اخنن به تشريح يعنی جست
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کم ن عی  ابطة هةخ انی يا پا ند صرفاً يک واقعات بارون اش اثر که با ساخنا  آن  ست

 003ت007: 4071 هد )گلدمنت کا کر م  ا  ؛ يعنی ساخنا م که کا کر م  ا انجا  می

اش اثتر استت کته        مستاخنا   مالگ  ينتربه جامع اابی سن ايندفر ينا اجةنن(. 014و 

 ماقنصا  چا چ  ساخنا  اثر  ا     يدباو  ا  یم اّنمع ااتك ين آن ن احتت ض ةمرحل

. امنااش ايتن  و مرحلته    آن استت کته     (014: 4092 يندهت)پ   ا  مآن جا یاجنةاعو 

تر گنجاند تا بنت ان  مرحلة تك ين قرا   ا  و يا   ون کلانی با گبن ان ساخنا م  ا    

ام اش ام    ا که م    ت جه نب  ه و    ساخنا ها پنهان مانده استت  وان و حنتی  پا ه

هام مةكنی که    فراينتدهام   يافتت و تشتريحت    اش ماان تةامی کلات»بانی کر . پاز

ويژه برخت   ا  هستنند: ستاخنا  معنتا ا  و      هم پا سنگی  ا ندت  و کلات اش اهةانیبه

 (.  421)هةانت « نگرمجهان

 

 

 

 

 

 

 
 . رابطة اثر هنري، هنرمند و طبقه2شکل 

 

آو  ؛ امتا  وجت   متی    نناجه ت صاف يک ستاخنا  معنتا ا  فراينتد   يافتت  ا بته     

ت نظتر گلتدمن  بهتر فرايند تشريح است. گنجاندن ساخنا  معنا ا     يک ساخنا  گسنر ه

ستاش  و اش  نظا  نهفنه    اثر هنرم ت ا بی  و کا کر   ا  : اش س يی وحدت اثتر  ا متی   

کند. هر اثر آگاهی جةعیت منتافع  نگرم يک گروه اجنةاعی  ا باان میس م  يگر جهان
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ت اننتد بتا    هد. فقتط آثتا  بتا گ متی     ا نشان می هام اجنةاعی گروه يا طبقهو ا شش

 (.  421: 4092آگاهی جةعی  ا باشگ  کنند )پ يندهت  نگرم وانسجا  خ  ت جهان

 مثابة روشی در نقد هنري  گرايی تکوينی به. ساخ 9ل2

. 4انتد اش:  نكات کلادم    ساخنا گرايی تك ينی جهت تیلال آثا  ا بی ت هنرم عبا ت 

واستطة تجايته و تیلاتل    اناسی بته . کا بر   وش نشانه2هةپ اانی ص  ت و مین ا؛ 

واسطة . تخال ن يسنده به0وسالة نقد ساخنا م؛ پی بر ن به معنام ضةنی اثر به. 0آثا ؛ 

 اباا  کا      اسنام   ک عةاق اثر.

 آثتا   اصتلی )ستاخنا  معنتا ا (    ساخنا  تا ک ادمی گلدمن     وش خ   نخست 

جهت  سادن به کلات منسجم     بعدت گا    . اش  ا باابدم    بر سی فلسفی يا ا بی

 معنتا ا   ستاخنا   مفهت   » کند.ر هنرمت ماان ساخنا هام معنا ا  آثا  ا تباط برقرا  میاث

 گلتدمنت ) «اجااستت  اين ماان منقابل  ابطة وج   و کلات يک    اجاا وحدت مسنلا 

   واقتع  کته  ناتا  آن ن يستند   نگرمجهان اثرت هر معنا ا  ساخنا  کشف با .(19 :4071

 نگترم جهتان . »ات   متی  آاتكا    ا  ت عضت يت  آن    خت    که است امنةايند  طبقه

 م قعات    که هاانسان اش گروهی    معاّن اوضاعی    که هاستانديشه اش اممجة عه

 تیةاتل  اجنةتاعیت  طبقتات  بتر  يعنتی  برنتدت متی  ستر به هةانندم اجنةاعی و اقنصا م

 و  ا   تعلتق  آن هبت  نگرمجهان اين که  و می امطبقه يافنن سراغبه ا امه   «. ا  می

 هتد. گلتدمن     وش    نشتان  آن اجاام و منن بر  ا نگرمجهان اين تأثار تا ک ادمی

خ  ت برام تیلال اثر و  بط آن به طبقة اجنةتاعی تأثارگتذا ت اش  و مرحلتة   يافتت و     

 ستت آيتدت   کند.    مرحلة   يافت که بايد ساخنا  معنا ا     آن بته تشريح اسنفا ه می

ستاخنا م   نقدگارند؛    اين مرحله آثا  اش منظر فرايند تجايه و تیلال قرا  میآثا     

 ةاتناخنی و انديشتت  شبتان  ةگرايی  وش تیلالی مبننی بر نظريت ساختا ند. تیلال می

جام خ   عناصرت به  وابتط ماتان عناصتر م جت      نظتا       است و به اتناخنیانستان
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و    هت  استنان بلنتدت فتالمت يتک نت ع هنتر      استط  ةكن استنظا  م ايتنکند؛ می ت جه

کته   هستنند « ژ فتی  ساخنا هام»ج م وساخنا گراها    جست. بااد هرچاتا  يگترم

: 4094پت  ت  )عبتا   ام قترا   ا نتد  هتام نشتانه  ظتاهرم نظتا    هتتام    شيتتر جنبتته  

ات  .  اناسی به پاشنها  گلدمن با ش متی با تكاه بر اين مفه  ت  وش نشانه (.404ت429

 م و قلةترو     هام ن  و مطرح    عل   انستانی استت کته   اناسی يكی اش  وشنشانه

   جت ا    اناستی هةت ا ه  تت ان گفتت نشتانه   متی . کا   فنه استت ها بهاناخت  اللت

 انسان معنتا  ا اش طريتق ت لاتد و تفستار    است.  ساخنا گرايی ب  ه و مبننی بر الگ م آن

هتتام   نبتال تیلاتل منتت ن    حكتتم کلاتتت     ی بهاناسنشانه. کندايجا  می «هانشانه»

 (.443تت 447استت )هةتانت   معناهام پنهتان و ضتةنی    ج مومند و    جستتا ستاخن

ماتتان آن  و   ةو  ابطت  استت  متدل ل  آن وجه نامیست    ت ووجه میس   نشانه  ال

بلكته بتاشنةتت  م ذهنتتی     ؛ ا  . مدل ل فقط ایءت تص ير يا صدا ناستت   اللتت نتا 

ط   ها و بهها و جايگاه قرا گارم آنبندمکا  فنه    اثر هنرمت ترکابعناصر به. استت

اناسیت نظةتی  ا  هام نشانهکلی ق اعد مبانی    هنرهام تجسةی هةگی اش طريق قالب

ن عی باانگر تخاالت و احسا  هنرمند استت کته   آو ند که بهوج   می   کلات اثر به

 واحتدهام   ا    هتا نشتانه  ايتن و  کشاند ون اثر هنرم میها  ا به صینة اجنةاعی  آن

( و سرانجا  تجايته و تیلاتل اثتر    00: 4039پ  ت  هد )کهنة ئیمی قرا  باالتر مفه می

ا  ؛    اينجا مرحلة تك ين اثر آغاش خ اهد اتد.  هنرم با ساخت اجنةاعی آماخنه می

ه مرحلة   يافتت ابنتدا    وش کا     اين نظريه به اين ص  ت است که جهت  سادن ب

پتذير   ست آو  . اين مهم با اسنخراج اجاام ساخنا  اثر امكانبايد ساخنا  معنا ا   ا به

است. سپس بايد بان اين اجاا ا تباط برقرا  کر  و  اللت م ج      کلات ساخنا  اثتر  

 نتگت    ا نشان  ا . بدين منظ   آثا  با اسنفا ه اش مبانی هنر ت نقطهت خطت سطحت اتكلت 

ا ند و اش لیاظ فن ن بصرم ت تقتا نت کننراستتت    بافتت مقاا ت حرکت و... تجايه می

تضا ت تكرا ت هةاهنگیت  ينمت تأکادت تیترکت ستك نت وحتدتت پراکنتدگی و... مت         
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 هی و  سادن به  اليل عانی و آمدهت جهت سامان ستگارند. مفاهام بهتیلال قرا  می

گارند. اين مفاهام به واحتد  اناسی قرا  میت    فرايند نشانهضةنی    ا تباط با يكديگر

گتر  .  برقرا  متی  هاا ند و سپس باشنرين ا تباط بان آنساخنا م منسجةی تبديل می

-آمده    تةامی آثا  هنرمند تكرا  ا  ت به الگ يی بدل متی  ست   اينجا اگر مفاهام به

نگترم آثتا ت هنرمنتد و    معترِف جهتان   که آن  غدغة ذهنی هنرمند است که خ  ت گر  

ام است که میقق   حال يافنن ا تباط آن با کا گاا  است. بنابراين جهت   واقع طبقه

اناخت طبقه بايد اجاايز  ا يافت که هنرمندت خ   جاوم اش آن است. به هةان  لاتل  

 کند که اناخت کل جا با اناخت اجاات و ناا اتناخت اجتاا جتا بتا    گلدمن اظها  می

که اين  ابطه برپايتة  يالكناتک استت. بنتابراين بتا       پذير ناستاناخت مجة عه امكان

 سد. پايان مینگرم هنرمند استت کا  تیلال آثا  بهبانی آثا  که هةان جهانيافنن جهان

حاال بايد ا تباط مفاهام آثا   ا برام پا ند به طبقة اجنةاعی تأثارگذا  اتناخت. مفهت     

واسطة ااتكال  يه  ا  : آگاهی واقعی و آگاهی مةكن. اين  و مفه   بهبانی  و س جهان

کند. آگاهی واقعتی وضتع م جت      جامعته استت.      و فن ن هنرم    اثر نة   پادا می

کنتد.    ايتن مق لتهت    هنرمند هرآنچه  ا که    جامعه وج    ا  ت    اثترش اجترا متی   

آيتد و  وجت   متی  ت    جهان اثتر بته  وکاسکمق انان و مبناهام اجنةاعی ت اقنصا م بی

برام تشخاص وضع م ج  ت آگاهی واقعی    پس نةا  و  اليل ضةنی پنهتان ناستت.   

وج م مضامانی ب   که برخالف وضع م ج   و    مق لة آگاهی مةكنت بايد    جست

-اند. اين بخز   واقع با گاينز هنرمند اش ماان خ اسنهنةايز   آمدهط   ضةنی بهبه

گار . او بتا تخاتل خت   مفتاهام واقعتی  ا      اش ص  ت میآ شوها و اكايات طبقههات 

 هد و واقعاتت  استنان و اصتالی  ا کته     واسطة اگر  و فن ن هنرم    اثر تغاار میبه

کند. آگاهی مةكن   واقتع بترام آن  ستنه اش    جامعه آن  ا به فرام ای سپر هت خلق می

م تغاار وضع م ج    ا  ا نتد. ايتن مبیتث بتا     ا   که اماد و آ شومخاطبانی اجرا می

آيد. پس فالنر اصلی بان اثر هنترم و   ست میها    اثر به وابط تقابلی و تعاملی نشانه
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ات  .  واسطة گاينز هنرمند اجرا میهايشان است که بهجامعهت طبقة تأثارگذا  و آ مان

مفاهام اجنةتاعی  ا      اين قسةت بايد گفت که ل سان گلدمن مبیث   يافت و تغاار

استت؛ شيترا   اش ژان پااژه فراگرفنه و آن  ا     وش خ   بتا انتدکی تغااتر اجترا کتر ه      

 هد؛ يعنی تغاار ستاخنا هام پاشتان   يابی  ا انجا  میهنرمند با عةل خ   عةل ساخت

بانی و خلق ساخنا هام  هنةا جهت  سادن به واقعانی  اسنان. پس اش اسنخراج جهان

د آن  ا به طبقة خاص و تأثارگذا   بط  ا . حال بايد به اين پرستز پاستخ  ا    آثا ت باي

هام اصتال    يتک   آيد. افرا  ه اةند و آگاه به ا شش ست میکه اين طبقه چگ نه به

ک اند با اعةتال و  گارند؛ اين  سنه به فكر تغاار و  گرگ نی هسنند و میگروه قرا  می

هتتام نتتاچاا و ام خلتتق کننتتد کتته    آن ا شش ا    جامعتته« اصتتالت»افكتتا  ختت   

ات ند   ا م حاکم است. بنابراين مسبِب جنبشی علاه وضع م ج      جامعه میسرمايه

هام  يگترم  ا  ا استت   که اين جنبز حنةاً علت تغاار اوضاع کلی ناست؛ بلكه جنبه

گاا  آن استت؛  ا   که هنرمند کا ام میهات سبب ا تباط آن با آثا  هنرمکه يكی اش آن

شيرا ساخنا هام ذهنی آثا  هنرم با ستاخنا هام ذهنتی عةتل اننقتا م طبقته    يتک       

 اسناست و  ابطة هةپ اانی  ا  . برام  سادن به  ابطة  وس ية ساخنا هام اثر هنرم 

ات   تتا   هتام پاتاپی آغتاش متی    و طبقهت عةل ساخنا يابی    مرحلة   يافت با تخةتان 

 ستت آو  . بنتابراين مرحلتة    ة کامالً منسجةی اش ام    ا بته ت انايی تشريح    مجة ع

 هد. ايتن ستاخنا    تر قرا  میتشريحت ساخنا  معنا ا  اثر هنرم  ا    ساخنا م گسنر ه

گسنر ه هةان طبقة اجنةاعی تأثارگذا  و معنرض است.   نناجته هتدف گلتدمن ايتن     

ه  ا    ساخنا  آثا  هنترم  بانی يک طبقاست که هنرمند اش چه عناصرم و چگ نه جهان

ناپتذير بت  ن فتر  )اثتر هنترم و      و ا بی آاكا  کر ه است. اين يعنی اعنقا  به جتدايی 

   پايان پس اش هةپ اانی ساخنا  ذهنی هنرمنتد  جائاات آن( و مین ا )کلات و طبقه(. 

گاتر   بانی هر  و ساخنا ت ساخت پايه و اصال اتكل متی  و ساخنا  طبقه و يافنن جهان
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/ مسئلة پتژوهز بتر آن استن ا  استت. وظافتة میقتق آن استت کته ايتن ستاخت          که 

 پايه  ا    پژوهز خ   باابد.  هامساخت

 . روش پژوهش9

ام استت کته   طبقته  نگرم ن يسند  آن ناا که نةاينتد  با کشف ساخنا  معنا ا  اثر جهان

ام ن طبقته گر  . طبقة تأثارگذا      يتدگاه گلتدم  خ      آن عض يت  ا  ت آاكا  می

نگرم به آن تعلق  ا  . گلدمن  و مرحلة   يافت و تشريح  ا جهت است که اين جهان

گار .    مرحلتة   يافتتت آثتا    جهتت  ستادن بته       کا  میاناخت اثر و اجاايز به

ا ند. به اين منظ   ملا  به اسنفا ه اش نقد ساخنا م ساخنا  معنا ا  تجايه و تیلال می

کنتد. ستاخنا گراها       وابط ماان عناصر م ج      نظا  ت جه متی  هسنند. اين نقد به

هتام  ظتاهرم نظتا    هتتام هسنند که    شيتر جنبتته « ساخنا هام ژ فی»ج م وجست

(. گلدمن بترام  ستادن بته ايتن مفهت    وش      110: 4090ام قرا   ا ند ) امانت نشانه

اروع اتده استت    والن با تاناسی عكاسی با   هد. نشانهاناسی  ا پاشنها  مینشانه

اناسی ماان  ال )س ية متا م نشتانه( و متدل ل )تصت ير     (. نشانه22: 4094)س نس نت 

ا  . بنابراين عكتس بته باننتده ناتاش  ا   تتا      ذهنی حاصل اش اين نشانه( تةايا قائل می

هتر متنن  و   (. پتس  442تت 32: 4091اش  ا به آن تص ير بدهد )باتت ادهمعنام  اللت

   2ی.و  اللت ضةن 4يح اللت صر :لت  ا  سطح  ال

اخذ کر ه  یانا   انةا کفت شبان لسلةي ی  و اصطالح  ا  والن با ت اش ل ئ ينا

استت.  اللتت    یسطح اول  اللت    هر منن يح اللت صر(. Barthes, 1975: 35) است

 آن استت  یاثترت  اللتت ضتةن    يتل وأت اجةننيعنی  ؛ا  یمنن حاصل م اراش تفس یضةن

(Pierce, 1935: 293-303.) ال و متدل ل  ا   ون نشتانه و    انبت  ة ابطت يح صتر  ممعنا 

: 4034 استکت )ف کنتد یمت  افت صت  ارونتی ب اتت نشانه با مصداق خ    ا    واقع ة ابط

نشتانه   يتا ويی  ا که    هنگا   و یتعامل تاثری    اين نكنه است که ضةن . معنام(423
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 يتدت آیوجت   مت  آنتان بته   یفرهنگ مهاو ا شش کنندگانبا احساسات و ع اطف اسنفا ه

هةتتانت ) استت  یاجنةتتاع اشتنر و ب یکةنتتر اخصت  یضتةن  مکنتتد. معنتا یمت  ت صتاف 

متتنن بتته  يتتق فروکاستتنن ا اش طر ی اللتتت ضتتةن يیختت   بتتا ت اناستتا(. 404تتت423

کته بته بافتت فرهنگتی مربت ط استت. پتس         انجتا   ا ه م ساخنا  ماجاا ينترک چک

   اثر هنرم ت ا بی هةچ ن عكس  وای برام تجايته   اناخنیکا گارم تیلال نشانهبه

اناستتی    هتتام مخنلتتف معنتتايی آن استتت. نشتتانهتبتتع آن فهتتم اليتتهو تیلاتتل و بتته

ج م معناهام پنهان است؛ به اين معنا هة ا ه مبننی بر الگت م ستاخنا گرايی   وجستت

آو   ) امتانت  وج   میبه« هانشانه»است. بنابراين انسان معنا  ا اش طريق ت لاد و تفسار 

اده    اثر هنرم يا واحدهام مبانی    هنرهام تجسةی بر هکا (. عناصر به111: 4090

نت عی  آو نتد کته بته   وج   میاناسیت نظةی  ا    کلات اثر بههام نشانهاش طريق قالب

هتا  ا بته صتینة اجنةتاعی   ون اثتر      باانگر تخاالت و احساسات هنرمند است که آن

(. بدين منظ   آثا  با اسنفا ه اش مبانی هنتر ت    00: 4039پ  ت کشاند )کهنة ئینرم میه

خطت سطحت اكل و... و اش لیاظ فن ن بصرم ت تقا نت کننراستتت تضتا  و... تجايته و    

 هتی و  ستادن بته  اليتل عانتی و      آمده جهت سامان ستا ند و مفاهام بهتیلال می

گارند. اين مفاهام به واحتد  اناسی قرا  میرايند نشانهضةنی    ا تباط با يكديگر    ف

ا ند.    اينجا مفاهام حاصل اگر    تةتا  آثتا  هنرمنتد    ساخنا م منسجةی تبديل می

گر   که  غدغة ذهنی هنرمند يعنی هةان ساخنا  معنا ا  تكرا  ا  ت به الگ يی بدل می

تأثارگذا  است. هنرمنتد عةتل   نگرم آثا ت هنرمند و   واقع طبقة است که معرِف جهان

 هد؛ يعنی خلق ساخنا هام  هنةا جهت  ستادن بته واقعانتی    يابی  ا انجا  میساخت

ک اتند بتا اعةتال و افكتا  خت        هام اصال که می اسنان. بنابراين افرا  آگاه به ا شش

هام نتاچاا حتاکم استتت    يتک     ام خلق کنند که    آن ا شش ا    جامعه« اصالت»

ام  يالكناتک بتا   گارند.   نناجه ساخنا هام ذهنی آثتا  هنترم     ابطته   را  میگروه ق

آگاهی جةعی طبقه قرا   ا ند.   نناجه هدف گلدمن ايتن استت کته هنرمنتد چگ نته      
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ناپتذير  است. اين يعنی اعنقا  بته جتدايی  بانی يک طبقه  ا به آثا  هنرم بدل کر ه جهان

مینتت ا )کلاتتت و طبقتته(.    پايتتان پتتس اش بتت  ن فتتر  )اثتتر هنتترم و جائاتتات آن( و 

 گار  که مسئلة پژوهز بر آن اسن ا  است.   هةپ اانیت ساخت پايه و اصال اكل می

 درياف ( ة)مرحل براساس رويکرد ساختارگرايی تکوينی هاعکستحلیل . 4

قاجتا    ةجايگاه ااه  ا    جامعت  تبر ا م اش ااه و مسائل مرب ط به اوعكا  با  عكس

 ها بر سی اتده استت.     اين بخزت م ض عات مرتبط با ااه    عكس . هدمینشان 

. برجستنه اتدن يتک    ه استعةل جداساشم برجسنه اد ةواسطااه به ت   اين تصاوير

هام يک نقتز کته    باتان     يگر عناصر يعنی مبالغه و تأکاد    ويژگی   مقابل عنصر

 م ضت عات  .(404: 4039يست ) انتد  ت ان آن  ا بتا تضتا  منترا ف  انستت    بصرم می

اتاهان    پرتتر هام اننخابی    اين مقاله جهت نقدت ح ل می   ااه و مالشمان و عكس

 است.    قاجا 

 شاه و م زمان. تصاوير 8ل4

 ستالت عكتا     ايتن     هتدف عكتا .   منظت   باتان  است به  وای ی   واقععكاس 

 ةاش خص صتاات برجستن  . ز استجايگاه ااه    ماان هةراهانتصاويرت برجسنه کر ن 

تصاوير تفاوت با ش ااه با مر   عا م است. اين تفاوت    جايگاه قرا  گرفننت حالتت  

نشسننت حرکات ص  ت و بدن ااه با ساير افرا     تصاوير مشه   استت. عكتا       

عنت ان  بر ا مت اش اين تفتاوت بته   اسنام  برجسنه کر ن معنا و  سادن به هدف عكس

ت باعتث پ يتايی و   ک   بت  ن  برانگااتأملباوج    . اين فنر ه استبهره ب عنصر تضا 

(. حض   ااه    تصاوير با نظةی هةراه با احنرا  401ت401 هةانت) ا  پاا  عكا  می

شمانته و بتا   تتراکم افترا     پتس   ة واستط بر ا م مالشمان مشه   است.  ينم بهو فرمان

  يتنم    اثتر هنترم    .(441: 4091نت )ايتن ه استت  ايجا  اتد  حرکت  ينةاک و پا سنه
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شيترا اجتاا  ا    واحتد     ؛(414: 4039) انتديست   پا چگی استوحدت و يک نةايانگر

(. ااه   مقابتل افترا م   17: 4091 و  يگرانت )اوک يرک گذا  نةايز میترم بهگسنر ه

 ؛تاست اده  به عنصر يگانه بدل تسبب اباهت و  ينةشان به يک طبقه تعلق  ا ندکه به

خت    بته ها  ا خ  آن تو چشم کندمیشيرا    اثر هنرم عناصر مشابه يكديگر  ا جذ  

عنصرم تةرکتا و ت جته بتر    تک .کندواحدهام مشابه   يابی می کر ن مرب طة وسالبه

ترين کافات اين تكناک    اين استت  مهم. بندم استيكی اش عناصر م ج      ترکاب

 گار  کهفاونی می شمانیتةرکا و تأکاد  و اين ا  می تأکاد بساا مبر يک م ض ع که 

(. 472: 4039) انتديست   تتر اش خت  ش قترا  گاتر     اين عنصر    کنا  عناصر منفتاوت 

عناصتر   اش اهةات کةنرم  و تر ب  ن اش بانندهت سبببه تشمانهافرا  واقع    پسبنابراين 

هام با گ و پالن عقب اش فر  شيرا اش لیاظ بصرم پالن جل  ؛شمانه  ا ندواقع    پاز

عكتا  اش ايتن حالتت     .(443: 4037)نامیت  است ترم تشكال ادههام ک چکاش فر 

ستطح مرئتی    ءط  م که اگر يک اتی به ه است؛برام باان برترم و تفاوت اسنفا ه کر 

اين عنصر يكی اش عالئم باان  . سدنظر میهتر بایء اول نا يک تایء  يگر  ا بپ ااند

 اوک يرک) برترم يک عنصر بر  يگر عناصر است ةشيرا اسنفا ه اش آن نشان ؛استقد ت 

ش اگاترم میتل قترا    ةواسط(. بنابراين حض   ااه    تصاوير به211: 4091ت و  يگران

شمانه وجت    است. افرا  عا م با تراکم باال و نظةی ت أ  با احنرا     پس برجسنه اده

    ا ند.

تتد يج وضت ح خت    ا    شمانه به لال قرا گارم    پسا  بهافرت 4اكل/ تص ير    

ستر   جهتتِ ة واستط بته  ت اتاه اند.    اين تصت ير شمانه ادهو جائی اش پس  ست  ا هشا

ت بتاالت پتايانت چتپ و    ا   جه تشيرا حرکت يک فر     اثر هنرم ؛است برجسنه اده

ين تقابتل بتا  يگتر     ا ام باشتنر تت ان  کند و اين حرکت  ا متی ت جه می ت جلب است

کته يتک     هتد    می باشنرين تضا  شمانی ؛ چراکه انست هام م ج      عكسس ژه

جايگتاه ايتن افترا     کنتا      . هام  يگر   جهت مخالف قرا  گار اكل    انب ه اكل
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شمانته   مقابتل بترا      و ناا قرا گارم عت ا     پتس   ااه()برا   ناصرالدين مارشاعبا 

بندم      با  ااا ه  ا  . هةچنان تفاوت    جايگاه قرا گارم و  تبه به ااهناصرالدين

فر  بدن پا ااه    تقابل با برا  ش باتانگر  يكنتات  م و قتد ت مرکتام اتاه استت.       

کته   هنةايز گذااتن اش  ا بهآگاهی مةكن طبقه تبنابراين عكا  با اسنفا ه اش اين  وش

تضا  و باتان   ت2 تص ير اكل/    ض است.بندم      با  معنربه قد ت مرکام و  تبه

 نةايز  ا ه اده است؛ هام ايسنا هااه   مقابل فر ة فر  نشسن ةواسطبرترم پا ااه به

اين  و تص ير باانگر وفت   نعةتت    ةشمانهام حاوم غذا    پازظرف وج  هةچنان 

 .آن  ا نةايانده است      با  است که عكا 

 

 

  

میرزا در شاه در مركز، كامرانناصرالدين .8شکل  شاه و وزيران دادگستريناصرالدين .2شکل 

 سم  چپ

 منظم هةراهتان    مقابل ايسنا ن هقرا گارم ااه با حالت آشا ان ت0   اكل/ تص ير 

 لاتل  برتر    تص ير است. افرا     اين تصاوير بته  جايگاهیباانگر  تتر     يف عقب
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انتد. هةچنتان   تد يج ه يت خ    ا اش ست  ا هو به گرفنهشمانه قرا  اهةانی    پسکم

ف قتد ت برتتر اوستت.    هةراهتان معترِ   پارايتة بی پ از تجةالتی ااه   مقابل ظاهر

ه اش  ا نشتان  ا  عكا  اش مفه   تضا    جهت باان برترم ااهت آگاهی مةكتن طبقته  

   فر م معنرض است.اش به اخنالف طبقاتی و  يكنات  م طبقه  نةايند   مقا  . اواست

میتل   ةواستط بته  تهتام  يگتر  بنابراين عكا  اش فن جداساشم يک بخز اش بخز

ه استت  باان تفاوت ااه و مر   عا م استنفا ه کتر    منظ  به تفاصله ايجا  قرا گارم و

ت   (. هرچنتد    تةتا  تصتاويرم کته اتاه حضت    ا      91: 4091 و  يگرانت )اوک يرک

ستاشم     فن جداساشم و برجسنه هتش  يگر افرا  نشان  ا ن عی او  ا منةايا اعكا  به

است. برجسنه ادن يتک عنصتر نستبت بته  يگتر       تشديد اده (0)نک. اكل  تصاوير

ت ان آن  ا بتا  هام يک نقز که    باان بصرم میعناصر يعنی مبالغه و تأکاد    ويژگی

 . اوهةس  استت  كا باان اهداف ع   واقع با  يد ةاننخا  شاوي. تضا  منرا ف  انست

و سبب تأکاد  ه يد اسنفا ه کر  ةنةايز اخنالف طبقاتی اش فاصله و تقابل  و شاوي برام

  .ه استبان مر   و ااه اد ةبر فاصل

 
 

 برنزي خودش ةشاه در پاي مالسمناصرالدين .9 شکل
 

 بتا  نشستنن  وم صتندلی   و مجلل یپ اش  اانن با ت ااه0 تص ير اكل/    مرکا

عنصترم يگانته استت.     نشتانگر  ت     حالی که اش افرا  فاصله گرفنه  ت  پا ةشا انحالت آ
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وضتع   استت کته   نشانی اين عناصر و نةايز فاصلهت اعنراض بته اختنالف طبقتاتی   هم

اش  ا عكتا  آگتاهی مةكتن طبقته     ت.    ايتن تصت ير  نةايانتد    جامعه  ا می م ج  

انتدت   ا ه  ا تشتكال  ريا فر  مثلتث خط ط گ وسالةبه میل قرا گارم افرا  که ةواسطبه

ج  و فضتايی  سةت پا ااه است که باانگر نارويی سنااه.  أ  مثلث بهه استنشان  ا 

اهةاتت ا شش و ت انتايی   مقابتل    نداانن  لالبه و افرا  هم است کنندهناآ ا  و تهديد

ا  اين است کته  ها   کل نة  هةة اين اند.عنصرم ناچاا می  ادهة مثابمرکا قد تت به

 ع ا  نا اضی است.   عكا  اش قد ت برتر پا ااه و  ون اةر نِ

 يتد پتايان بته     ةباان قد ت و تفاوت ااه اش شاوي برام عكا ت 1   اكل/ تص ير 

(ت خط ط گريا  و ا نده و وج   صتندلی جهتت   20ت40: 4091ت و بلانا )ن لنانگ باال

باان مقا  و منالت اجنةتاعی   منظ  به ن. آنن ان خاه استآسايز و  احنی ااه بهره بر 

 تو  يگتران  اوکت يرک )ه استت  شمانه و نا يک به  و بتان قترا   ا   او  ا    پاز تپا ااه

پالن  تکنند و اش لیاظ بصرمها    سطح تص ير فاصله  ا القا میفر   انداش .(90: 4091

عكتا   . است ترم تشكال ادههام ک چکهام با گ و پالن عقب اش فر جل  اش فر 

 بااتدت  تتر شيترا هرچته بتا گ    ؛ يد به ا شش و مقا  اتاه ااتا ه  ا     ةبا اين ن ع شاوي

نشانی اين شاويته  . نةايز هم(210ت403هةانت ) باشنر است او اهةاتت قد ت و تسلط

ا شش نشتان  ا ه  اتان ک چتک و بتی   میتل قرا گاترم  ستبب     تقابل با افرا م که به

ت  م فر م    جامعه است. بنابراين نةايز تقابل ک چكی و اندت اعنراض به  يكنااده

عكتا  استت کته بته      ةوض ح و عد  وض ح    تص ير آگاهی مةكن طبقت  و با گیت

وضع م ج   معنرض است. عكا  اش ايتن تضتا      استنام کتاهز قتد ت پا اتاه       

 کند.شيرا نةايز تضا  بر مفه   اخنالف طبقاتی تأکاد می ه است؛اسنفا ه کر 
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 ناصرالدين شاه در آبشار شمیران  .1شکل  شاه و همراهانناصرالدين .4شکل 

     شاهان قاجار ةپرتر. تصاوير 2ل4

ة شاويت  اش طريتق . عكتا    ا   اتاهان قاجتا  اخنصتاص     اين تصاوير به نةايز پرتتر 

نةت  ه استت   سةت آنان جلتب  ت جه  ا به دين اكلو ب هها  ا برجسنه کر نا يک آن

 يد و ژست    تصاوير مشنرک است.     استنام   ة(. شاوي40: 4091ت و بلانا  لنانگ)ن

سةت خا ج اش کتا   استت و   صت  ت خاتره اتدن بته       ها بهنگاه تباان اقندا  ااهانه

با حالتت آشا انته       تبانی است. ااه    اين تصاويرت أ  با غرو  و خ  با گ ت و بان

  اانن اسلیه و اةشار     ستت قد ت اا  قد ت وعن ان ابتكاه به صندلی به تژست

تصاوير ستا ه اننختا     ةشمانپس منظ   تةرکا باشنرتبه .نةايز گذاانه استخ    ا به

نفت ذ    منق ش و شيرانداش نفتاس باشگ کننتد   ةشمانوج   پس.    م ا  م هم است اده

   گرايی است.غر  و تجةل
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متر مت ستخاوت و   معنتام جت ان  عصا به عصا     ست  ا  . ت ااه   تصاوير شير 
 ةشمانت اين مفه     تقابل با ژست تصنعی پا ااهت ن ع پ اتز و پتس   ؛بخشندگی است

کته   1 تص يراكل/ تجةالتی است. اين تقابل باانگر اخصات منظاهر پا ااه است.    
ااه بر  وم صندلی نشسنه و نگتاهی بته ختا ج کتا    ا  ت حالتت نقت ش       مظفرالدين

ل     سنان پا اتاه  گُ ناات 7   اكل/ تص ير .ه استه سبب برجسنگی ااه ادشمانپس
 ت   اين تصت ير .   واقع اا  است و میاطی آ ا   هند و نشان نةا م اش صلح و اا م

    .کندمی ااا ه تاندوه و فقر    آن وج   ندا   و ام که غمبه فضام   با م و ااهانه
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هام تجةالتیت لبا  فاخر هةراه با نشان ةشماننشانی ژست آشا انهت پسبنابراين هم 

ت به (است پاشروماش نشان  )که کا   مسةت جل سلطننی و حالت قرا گارم پاها به

 ل و عصا با مفاهامنشانی عناصر گُهم ت. به اين ترتابکندمیو تسلط ااه ااا ه  قد ت

باانگر حرکت نةايشی و تظاهر به  تر   تقابل با يكديگ تقد ت ااهانهمرتبط با 

  عن ان نةاينداعنراض عكا  به نةايانگر گی است. نةايز اين مفه   هنديا م

هام سلطننی باشنةايی که با صندلیت اةشار و نشان ماش است. هةچنان تصاويرطبقه

. اين مهم    تصاوير کند ا آاكا  می جايگاه و قد ت ااه    عصر قاجا  تاست اده

مانند  فقط  واش ه سال  ا  ت با اينكه ت9 تص يراكل/ . احةدااه    مشه   است يرش

ر و خ. حالت چهرهت جهت پات لبا  فاه استپاشاناان خ      عكس حاضر اد

   غربی هةگی باانگر اسنبدا  ااهان قاجا  است. ةشمانهةچنان پس
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    رفننگت  قترا    لاتل پا ااهی او بته  ااه و تختناصرالدين ت42تص ير  اكل/   

وقتا  و ستنگانی استت و     باتانگر  که اش نظر حسی  ا تشكال  ا ه فضايی منقا ن تمرکا

ف (. تختت طتاوو  معترِ   17: 4037)نتامیت    هتد نشان متی  حالت  سةی و خشک  ا

.   قد ت و ا کت ااهانه است. ااه با نشسنن    پايان آن سعی    نةايز قتد ت  ا 

معنام قتد ت استت کته    ش    قالب مثلث بهان او هةراه با تخت پا ااهینشسن ةطريق

شيرا ايتن تصت ير    ه؛نةايز گذااناش  ا بهبندم اعنراض طبقهعكا  با اين ن ع ترکاب

اين مفه      تعامل بتا فتر  مستنطال کته بتر      . ج يی پا ااه استطغاان و سنااهگر القا

نةايز قد ت پا اتاه استت.    ت باانگر(31: 4014)فاينانگرت  کندجهات تص ير تأکاد می

عكتا  استت کته     ةآگاهی مةكتن طبقت   نة  ا ِ عناصر بصرم ةواسطتأکاد بر قد ت به

اش  تاتاهان   بتر چهتر   هد. عكا  عتالوه نشان می ا می  م    جامعه اعنراض به ااه

فستار  ها تترين آنکه    اينجا يكی اش مهم هبر ا م کر جامعه ناا عكس هام يگر قشر

   .اده است و تیلال
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 تشريح( ة)مرحل اجتماعی ةهاي طبقبندي پديدهجمع. 1

ام استت کته   طبقته  د نگرم هنرمند که   واقع نةاينبا کشف ساخنا  معنا ا  آثا ت جهان

ط   يقان واکنز به مستائل  است. اين مسائل به آاكا  ادهخ      آن عض يت  ا  ت 

هنرمند جاوم اش آن استت و بته    ةام است که طبقاقنصا مت اجنةاعی و سااسی جامعه

ات  .  مسائل جامعه اش  يگر طبقات ه اةندتر است. ايتن فراينتد تشتريح ناماتده متی     

  اثتر هنترم بتدل کتر ه     ا به  خنیاناعض م اش اين طبقهت مسائل جامعه    مقا  هنرمند

 ش  باان اعنراضات خ يز  ست بته جنتبز مشتروطات    منظ  به تأثارگذا  ةاست. طبق

ستاخنا  معنتا ا  اثتر     تب  . بر اين استا   پرو م و برابرم انسانی بنا ادهکه بر عدالت

منرقی  ا  ا  . اين  ةهنرم قابلات هةپ اانی با مسائل اجنةاعیت سااسی و فرهنگی طبق

 اين قرا  است: مسائل اش

. ده استت عن ان ذهنات فاعل فرافر م    اثتر نةايانت  به  ا عكا  «اخنالف طبقاتی»

اين مفه   اش تفاوت تصاوير طبقات مر می و طبقتات بتاالم جامعته مشتخص استت.      

آنتان اش   اتده بته  تیةال شا گانت حقا تضعف ع ا    مقابل قد ت   با يان و ااراف

بتالی شنتان    کنتا  تصتاوير     هةچنان فتا غ  ت  با      م ج  آ امز تطبقات باال  مس

کته   استت  فقر عةت می    جامعته   هةگی باانگر حاومِ مشقت و سخنی حاصل اش کا 

 ؛کلی باتانگر نتابرابرم انستانی استت     ط  طبقات باال اش آن معاف هسنند. اين مفاهام به

 ااتنن قتد ت    ايران برحسب طبقتهت مرتبتهت سترمايه و     ستت     ةشيرا افرا     جامع

نه براسا  انسانات و نفس فتر م. بنتابراين بتاوج   تضتا       تانداجنةاعی سنجاده اده

طبقتات  ة منالت ت ااه و اطرافاان او بته قرا   ااتطبقاتیت آنچه     أ  قد ت و جامعه 

باالم جامعه ب  ند. پس مر   و طبقات پايان و من سط جامعته نقشتی    سرن اتت و    

 ةبرخ   ا  نب  نتد.    جامعت  « اهةات چندانی» اش ه هةان سببو ب کش   خ   نداانند

هتام میلتی ا ا ه    لال ضعف حك منیت هتر قستةت بته  ستت قتد ت     عصر قاجا  به

 غتم ايتن   بر . علتی سر میبه« امنابسامان و آافنه»جامعه    وضعات  ؛   نناجهادمی
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که يكتی اش   کر ندیهايی جهت ثبات قد ت خ   اسنفا ه مااهان اش سااست تنابسامانی

. ايتن قتد ت       انستنند متی  خدا ةأ قد تت قداست و سايها اين ب   که ااه  ا منشآن

تیتت اتعاع   و  فنا  افترا    اعةال تةا     آنت که ادمی منجر« می  مااه»جامعه به 

. پا ااهان قاجتا  قتد ت و نف ذاتان  ا تاحتد شيتا م متدي ن غرباتان        گرفتمیقرا  

اش آنتان   مقابتل ات  ش     تاش قاجا يتان  هتايی با گرفنن امنااش باگانگان اشير ؛ انسنندمی

تبتع آن     ايران اتد کته بته   « نف ذ غرباان»سبب  کما تباط کمکر ند. اين می تمیافظ

مفهت   ضتةنی     و بته شوال  فتت و   نهايتت    ت اصالت و فرهنگ اصال ايرانتی ا شش

مشاغل و شنان تشديد اد. غرباان با  ةق ل. اين مهم    مآو   هةراه ا به« برترم غرباان»

ها مسلط ادند. شنان غربتی هتم   و بر آن کر ندايراناان  ا مطاع خ    ت اانن  انز برتر

ها احنرا  و هم مر ان ايرانی به حض   آن ب  ند اش ت جه مر ان سرشمان خ   برخ   ا 

گترام و   ا   ون هتا نفس    شنتان ايرانتی اتد و آن   هکه سبب عد  اعنةا ب انندگذامی

حتق اننختا     شنتان غربتی مت ج       و ات   و اتعفت آشا م     مقابل عب   کر . اما

 طت  م کته  ؛ بته شند. اين فرهنگ    ايران شمان قاجا  اامل تةا  شنان جامعته استت  می

عصتر قاجتا     چتا چ   ستننی و      ة   جامعته اتد. جامعت   « جنس  و »سبب نة   

ام که بر ايتن  نات  م فر م    جامعه و ايدئ ل ژمسبب  يكب   و به مذهبی  اد کر ه

بر نتد و اش تیت الت   ستر متی  بته  لتت و جها    ناآگتاهی  ب  ت مر   جامعه سايه افكنده

ستنت و تعصتبات       چنتان اوضتاعیت   خبر ب  ند.هنرم ج امع پاشرفنه بی ت  فرهنگی

شنتان ستبب    تسلط آنان بر و اجنةاعی    جامعه گسنرانده اد و مر ساال مت   فرهنگی

حقتی      حنتی  بااند و    چا چ   خانه بةانند و اد شنان    جامعه حض   نداانه

آنچه    تصاوير نةايان ادت تالش هنرمنتد   بنابراين تعاان سرن ات خ   نداانه بااند.

است که به اين طريق اعنراضت خ استنه  « ه اةند و معنرض ة طبق»عن ان جاوم اش به

ة واسط اليل ضةنی که به اش اين  و.  هدمی ا نشان  شاطبقه هام تفكر جةعیو آ مان

 ست آمدت باانگر ساخنا  معنا ا م است که    بطتن جامعته   هتیلال تصاوير ب و تجايه
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. هةچنتان هنرمنتد    تتالش    اده است وج    اانه و ت سط هنرمند به اثر هنرم بدل

عن ان واقعاتت  هی مةكن  ا بهآگا باشنريناست آن  ا به گ ش هةگان برساند و بن اند 

  صد   گر يستی      اصال    جامعه پرو ش  هد. هةچنان او براسا  هنرم کنشگر

معنترض بته    ةجاوم اش طبقت  تعن ان فر م منرقیاو به بدين ترتابت .ساخنا  جامعه ب  

 وضع م ج   است.  

 اعیاجنةت  ةبانی طبقو جهانهام  و ان قاجا  عكسبر سی ساخنا  معنا ا  حاصل 

ختدات  عاتت و   ت    طبقه بر میت   اتاه   ت اين است که  ثارات جامعه استأکه هةان ت ت

بر اين سه ساخت بنتا   تفاعل فرافر م ةمثابيعنی افق فكرم طبقه به ؛جامعه اسن ا  است

يک ساخت ثابتت اتاهت انستان و     ةس  وگان آثا ش  ا برپاي  لالاست. به هةان  اده

اوست. اين ستاخت    تةتامی آثتا ش تكترا       ةانی طبقبن جهانملت اكل  ا ه که مباّ

    .کند ا باان می اشطبقه  عن ان نةايندفكرم او به ة غدغاست که  اده

 . نتیاله6

هام ستاخنا گرايی تكت ينی      ت ان نناجه گرفتت تطباق مؤلفهآنچه اش اين پژوهز می

   حت ش  فرهنگتی    انسان اناخنیآثا  هنرم است؛ هر اثرم که میص ل تأمالت جامعه

تت ان اش  ت هنرم استت اش ت انايی بر سی با اين نظريه برخت   ا  استت. هةچنتان متی    

مفاهام آن با  وای منسجم و پ يا    تیلال آثا  هنترم ت غارا بتی ت  استنفا ه کتر .         

اناسی اين مهم سبب گستنرش  اناسی ت جامعه  لال ا تباط اين  وش با مبیث نشانهبه

ت ان آثا  هنرم  ات اعم اش عكاسیت نقااتیت  ا  . اش هةان  و میمیهام بعدم پژوهز

ام که حاصل انديشه و تفكتر انستانی استتت    نگا گرمت اسط  هت م ساقی و هر فراو  ه

مفهت    گر يستی و   با ت جه به  ا ا ب  ن  يگر ارايط تیلالت م    بر ستی قترا   ا .   

نی اش مفاهام کلادم است. بنتابراين  هةپ اانی ساخنا ها     ويكر  ساخنا گرايی تك ي

ت ان اش اين  ويكتر  جهتت اناستاندن مضتامان اثتر هنترم و اترايط اقنصتا م و         می
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برام   ک اثر هنترم و باترون کشتادن معنتات      تاجنةاعی جامعه س   بر .    اين  وش

تا يخی و ارايط ما م شمان نگا ش اثر ا شيابی کتر  و  ة بايد آن  ا    وابسنگی با شمان

اثترم کته هنرمنتد و ن يستنده         ت ان ساخنا  م ج      کلات جامعته  ا ةچنان میه

 يعنتی  تاجنةتاعی  ت     ست آو  . به ايتن ترتاتب اترايط تتا يخی    کا گاا  آن استت به

هام ت لاد اثتر هنترم ضترو م         ک انگااه تکه اثر هنرم    آن خلق اده اوضاعی

 اثر هنرم  ا    کالبد آن قرا   ا .و بايد به بر سی اين ارايط پر اخت و  است

 هانوش پی
1. denotation significance  

2. connotation significance 

 منابع
 . تهران: نشر مرکا.27. چحقاقت و شيبايی(. 4092ت احةدمت بابک )

هام تأثارگذا     تك ين اثتر هنترم:   جهان(. »4090ت احةدم علاايی سعاد و فنانه میة  م )

 .12ت04. صص29شنقد ا بی.  فصلنامة«. جامعهت تا يخ هنرت تا يخ هنرمندتا يخ 

بر سی  مان بت ف کت   براستا  نظريتة ستاخنا گرايی تكت ينی       (. 4033ت ا  اارمت سامره )
 نامة کا اناسی ا اد.  انشگاه ماشند ان.. پايانل سان گلدمن

«. كر   يالكناكی جامعه و هنراناسی هنر  ويمبانی نظرم جامعه(. »4030شا هت وحاد )ت اسال 

 . 419ت411. صص3. شبانا  )س    مهر(

. ترجةتة جةتال   هام  يتدن اناسی هنرت اا هجامعه(. 4091ت انگلست  ي يد و جان هاگس ن )

 . تهران: نشر نی. 2میةدم. چ

میةد ضتا   ة. ترجةت مبتانی هنترت نظريته و عةتل    (. 4091اتت . جتی و  يگتران )   اوک يرکت ت 

 . تهران: سةت.0 وست. چيگانه

 فرهتا   ترجةتة  .باهاو     تجسةی هنرهام مبانی  و   فر  و طرح(. 4091) ي هانس ت ايننت

 .ما لاک: تهران. 9چ. گشايز
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. نشترية هنتر و معةتا م   احةتد.  ترجةة جالل آل«. اناخنینقد جامعه(. »4073ت با برمت پار )

 . 74ت14. صص04ش

ة میةد ضا  ئاسی و ما ال شيا م. تهران: حرفة . ترجةمفاهام عكاسی(. 4091ت باتت  ي يد )

 ن يسنده.

 . تهران: قطره.اناسی فرهنگفرهنگ و جامعه: جامعه(. 4034ت بالانگن نت  وشام ند )

. تهران: 0. چمقالهاناسی ا بااتت مجة عه  آمدم بر جامعه(. 4092ت پ يندهت میةدجعفر )

 نقز جهان.

اناخنی ساخنا  معنا ا  تا ساخنا   باعی )نگاهی جامعهاش (. »4039ت خاتةیت احةد و  يگران )

. پژوهز شبان و ا باات فا سی«. بانی عصر  و کی با ساخنا   باعیبه ا تباط ماان جهان

 .49ت4. صص47ش

 . تهران: سروش.21مسع   سپهر. چ ةترجة مبا م س ا  بصرم.(. 4039 انديست  وناس )ت 

 . تهران: نشر مرکا.3. ترجةة مهدم سیابی. چهنر اناسیجامعه(. 4091ت  و وينا ت ژان )

ترجةة میةدتقی صدقاانی و غالمیسان ي سفی.  هام نقد ا بی.اا ه(. 4070ت  يچات  ي يد )

 تهران: علةی.

 . تهران: نشر نی.1. چاناسی هنرمبانی جامعه(. 4090ت  امانت علی )

قد ا بی )با تأکاد بر اناسی به ن ويكر  جامعه(. »4092ت  ضیت  اوو  و  يگران )

 .  انشگاههفنةان هةايز شبان و ا باات فا سی   « ساخنا گرايی تك ينی ل سان گلدمن(
  . 904ت900هرماگان. صص

ترجةة مهدم  وج م نةايه.اناسی عكاسی.    جستنشانه(. 4094ت س نس نت گ  ان )

 . تهران: نشر علم. 2نژا . چمقام

مان جام خالی سل چ براسا  نظرية ساخنا گرايی تك ينی بر سی  (. 4034ت طبابیت فاطةه )
   نامة کا اناسی ا اد.  انشگاه ماشند ان.. پايانل سان گلدمن

ضرو ت کا بست ساخنا گرايی تك ينی    (. »4031ت طل يیت وحاد و میةد  ضايی )

. 3  .اناسی ايرانمجلة جامعه«. اناسی ا بااتت ساخنا گرايی تك ينی    مقا   وشجامعه

 . 27ت0. صص04ش
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نقد اجنةاعی  مان معاصر فا سی: با تأکاد بر  ه  مان (. 4037ت عسگرم حسنكل ت عسگر )

 پژوهان. . تهران:  انزبرگايده

فصلنامة عل   اجنةاعی «. اناسی هنر و ا باات  آمدم بر جامعه(. »4070اهلل )ت فاضلیت نعةت

 . 400ت447. صص7. ش انشگاه عالمه طباطبائی

 میةدج ا  پاکدل. تهران:ة ترجةاص ل کا  بندم    عكاسی. (. 4014فاينانگرت آند يا  )ت 

 عكاسی مر مک. ةماهنام

. 49. شا غن نفصلنامة ترجةة مژگان برومند. «. فرهنگ تل ياي ن(. »4034ت فساک )

 . 402ت421صص

 ی و فرهنگی. . تهران: علةاناخنی و ل سان گلدمننقد جامعه(. 4039پ  ت ژاله )ت کهنة ئی

 پ   پارانفر. تهران: جاويدان. . ترجةة اسدفلسفه و عل   انسانی(. 4017ت گلدمنت ل سان )

ترجةة میةدجعفر اناسی  مان. اناسی ا بااتت  فاع اش جامعهجامعه (.4074)تتتتتتتتتتتت  ت

 پ ينده. تهران: ه ش و ابنكا .

. ترجةة میةدجعفر پ ينده. سان گلدمنجامعهت فرهنگت ا باات: ل (. 4071) تتتتتتتتتتتت ت

 تهران: نشر چشةه.

 . ترجةة میةدجعفر پ ينده. تهران: نگاه. نقد تك ينی(. 4032) تتتتتتتتتتتت 

 . ترجةة میةدجعفر پ ينده. تهران: تجربه.تا يخ و آگاهی طبقاتی(. 4077ت ل کاچت ج  ج )

ل سان گلدمن؛ جامعهت فرهنگ مفاهام اساسی     وش (. 4071ت ل ومت ماشل و سامی نصار )
   . ترجةة میةدجعفر پ ينده. تهران: نشر چشةه.گلدمن ل سان: و ا باات

 . تهران: طه  م.24چ اناسی عة می.جامعه(. 4031ت میسنیت من چهر )

 م و ه پاسا گا     مبرجسنه نق ش    نال فر گل اهةات و نقز» (.4091مرا مت  امان )ت 

 . 20ت4صص .2ش .تیقاقات جديد    عل   انسانی ة. فصلنام«هخامنشاان
   . تهران: امارکبار.واقعات اجنةاعی و جهان  اسنان(. 4013پ   ايراناانت جةشاد )ت مصباحی

 .. تهران: ت  1(. چ)ا تباطات بصرم مبانی هنرهام تجسةی(. 4037نامیت غالمیسان )ت 

بهاا  م س م امان.  ةة. ترجعكاسیکا  بندم    (. 4091بلانا ) گئ  گ ن لنانگت ي هان وت 

  . تهران: پات ق.3چ
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مجلة  انشكد  «. ل سان گلدمن و ساخت گرام تك ينی(. »4037پ   هفشجانیت اهناش )ولیت 

 . 429ت400. صص21. شعل   انسانی  انشگاه سةنان

 . تهران:1گهر. چترجةة عبدالیسان ناک اناسی هنر.جامعه(. 4091ت هاناکت ناتالی )
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