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 اسی هنر: شنانسان ظهور

 1و بیبویک فورگ فاگ، مان،

 

 2اصغر ایزدی جیران

 

 

شناختی به هنر، همزمان با پیدایش آکادمیک اگرچه توجه انساناز دیدگاه فرهنگ و جامعه آفریننده است.  هنر «فهم»شناسی هنر، انسان: چکیده

 ازشناختی، قابل پیگیری است، اما در واقع، در اواسط قرن بیستم و های موزهشناسی در اواسط قرن نوزدهم و حتی پیش از آن در بررسیانسان

گیرد که هنر را بدل به موضوع محوری شناسانی صورت میتوسط انساناست که کارهای میدانی مهمی  1491و به ویژه دهه  1491 دههمیانه 

محوریت بخشیدن هنر در پس از نسل اول که بدون د؛ نکنظهور می« شناسان هنرنسل دوم انسان»لذا اند. نگارانه خود کردهپژوهش مردم

ویلیام فاگ، نانسی مان، ترین آنها که شاخصدوم یدانی نسل کارهای ممحصول  اند.به فعالیت پرداخته 1491تا  1781هایشان از دهه پژوهش

-های تعییندهه را 1481و  1491های دهه ،انتشار این آثار شوند؛منتشر می 1481تا  1491دهه از  عمدتاً هستند آنتونی فورگ و دنیل بیبویک

های بعد و تا حال حاضر نیز آفرینند که تا دههای را میبنیادهای رویکردیاین متفکرین،  .کندشناسی هنر میدر تاریخ انسانکننده و بنیانگذار 

ها در بین والبیری، مان کارهای میدانی فاگ در بین یوروباها )آفریقای غربی(دهند. شناسانِ هنر را تحت تأثیر قرار میهای بعدی انسانآثار نسل

شناسی چارچوب اولیه و اصول بنیادی انسان ،ها )گینه نو(، و بیبویک در بین لگاها )آفریقای مرکزی()استرالیای مرکزی(، فورگ در بین آبالم

( 2های جامعه آفریننده است؛ ( اثر هنری، بیانگر ارزش1عبارتند از: به طور کلی کر شناسی هنر این چهار متفمبانی انسانافکنند. پی می هنر را

( 9های قدسی سروکار دارد؛ ( اثر هنری با حوزه9( هدف اثر هنری ایجاد ارتباط است؛ 9( اثر هنری معنا دارد؛ 9اثر هنری یک ساختار است؛ 

شناس فقط با دانش فرهنگی از جامعه ( فهم اثر هنری برای انسان8ر نهایت، خلق اثر هنری، خلق خود فرهنگ یا بازآفرینی آن است؛ و د

 گردد.آفریننده ممکن می

 .شناسی هنرتاریخ انسان دنیل بیبویک، ویلیام فاگ، نانسی مان، آنتونی فورگ،شناسان هنر، نسل دوم انسان شناسی هنر،: انسانهاکلیدواژه
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 شناسی هنرانسان تاریخ :مقدمه

اولین  از. 2پردازدآن می آفرینندههنر از دیدگاه فرهنگ  «فهم»شناسی است که به ای از انسانشاخه 1شناسی هنرانسان

های هنری بومیان مناطق ساختهبا ورود برخی از دست« غریبه»یا « دیگر»های شناسان با فرهنگهای انسانرویارویی

شناسان ، مقدمات توجه انسانتوسط نهادهای مختلفنگارانه های مردمگردد. تأسیس موزهمختلف جهان به اروپا آغاز می

بسیاری از  .9آوردفراهم میهم ددر اواسط و اواخر قرن نوزرا های دیگر به فرهنگ مادی و هنرهای دیداری فرهنگ

نگارانه بزرگ نهادهایی چون اسمیتسونیان، پیبادی، موزه بریتیش، های مردمشناسان نیز از جمله سازندگان مجموعهانسان

شناسی ای بین انساناخهشناسی وارد قرن بیستم شد، شبه محض اینکه انسان. بودند موزه پیت ریورز و موزه برلین

 .(9-9: 2119مورفی و پرکینز، ) در هر دو کشور بریتانیا و امریکا آغاز به رشد کرد 9ایشناسی موزهو انسان 9دانشگاهی

نگارانه شکل گرفت. های مردمهای دیگر، بواسطه موزهدر قدم اول و پیش از همه توجه به هنر فرهنگ بدین ترتیب،

شناسان میدانی در دیدارها و و در نهایت انسان مبلغان مذهبیکه تجار،  بودها متشکل از اشیاء غریبی محتوای این موزه

-های حاوی اشیاء مردمموزه. بودند به غرب آوردهبرای اهدافی چون نمایش های دیگر برخوردهای خود از فرهنگ

اولین توجهات  تأسیس شدند. از این نظر، (1491تا  1741و دومی از  1779و  1794نگارانه طی دو موج )اولی بین 

گردد. آشکار است که در این وضعیت، هنر از جامعه و فرهنگ ای میشناختی به هنر، معطوف به هنرِ موزهانسان

پرداختن به ای و در واقع نمایشی با اهداف خاص خود قرار گرفته است. تولیدکننده خود جدا شده و در یک زمینه موزه

؛ چیزی که شاید پیامد دیگری نیز در بر دارد و آن در مرکز قرار گرفتن هنرهای دیداری و تجسمی استای هنر موزه

پردازد و در هنرهای اجرایی، موسیقی به شاخه می 9«هنرهای دیداری»شناسی هنر به این امر باشد که انسانیکی از علل 

شناسی های فولکلور و اسطورهی ادبی به شاخهو هنرها 1شناسی رقصو رقص به شاخه انسان 8شناسی قومیموسیقی

 . اندشکل داده

                                                           
1 . anthropology of art 

منتقدان هنر به دنبال  در برابر«. اثر هنری چه معنایی برای سازندگان آن دارد؟»داند: شناس میآن را محور توجه انسان . این دیدگاهی است که ادموند لیچ  2

ریان در برابر دیدگاه لیچی و به طور کلی در برابر اغلب متفکرین ج جِلآلفرد دیدگاه اما  (.29: 1498)لیچ، « دارد مااثر هنری چه معنایی برای »اند که آن

کاربرد دارند، پس درباره هنر هر کس دیگری هم کاربرد دارد و  ماغربیِ هنر در خصوص هنر شناسی( )زیباییهای اگر نظریه» شناسی هنر است:اصلی انسان

 .(1: 1447جِل، ) «باید به کار رود
 .2119شناسی. نک. شلتون، نگارانه و انسانهای مردم. برای اطالعات بیشتر در خصوص رابطه بین موزه 9

4 . academic anthropology 
5 . museum anthropology 
6 . visual arts 
7 . ethnomusicology 
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و نیز زمانی یا تاریخی  -های درگذارند، تشویق بررسیای بر نوع و فرایند پژوهشی میاما مهمترین تأثیری که اشیاء موزه

 که از آن با 1491ا دهه ت 1781ه شناسانِ هنر این دوره یعنی از دهانساناغلب است. محور مطالعه های جغرافیایی بررسی

؛ و نتیجه آن، استنتاج است« و مکانی شکل در محور زمانی»، بررسی 2میکنیاد می «هنرشناسان انساننسل اول »عنوان 

 مسیر تغییرات شکلی در آثار. 

دیدگاه شناسی هنر دامن زدند: دیدگاه تطوری به هنر و نگارانه به دو رویکرد مهم در انسانهای مردمتوجه به موزه

شناسی هنر در این دوره و در قالب همین دو رویکرد، هنر را از زمینه زنده آن جدا کرده و گرا به هنر. انساناشاعه

هایی از ساده به کند؛ لذا در رویکرد تطورگرایی، اشیاء هنری در توالیای بنا میهای خود را بر بازنمودهای موزهتحلیل

تصویری و یا بالعکس تحلیل شده و در رویکرد  -های شمایلیتزاعی به سوی سبکان -های هندسیپیچیده یا از سبک

 .شودهایی برای اخذ آنها در نظر گرفته میگرایی، مرکزی برای تولید آثار هنری و پیراموناشاعه

 پیدایش تمدنر تاریخ اولیه بشر و هایی دپژوهشل اول مثل ادوارد تایلور در هنر نس شناسانانسانبه همین ترتیب، 

(، ویلیام هنری هولمز 1789) تطور فرهنگ و مقاالت دیگرریورز در  -(، آگوستوس پیت9تا  1؛ به ویژه فصول 1799)

هنر تزئینی گینه (، آلفرد س. هادون در 1749) تطور هنر تزئینی(، هنری بالفور در 1741) «درباره تطور تزئین»در مقاله 

پردازند، مثل ( نیز یا به بررسی اشکال اولیه هنر می1412) تطور در هنر( و 1749) ایینگاری پاپوای در مردممطالعهنو: 

 و هادون. ریورز، و یا به سیر تحوالت شکلی همچون هولمز، بالفور -تایلور و پیت

زهای ها و آوادرباره رقص»گیرد. یعنی فرانتس بوآس نیز قرار می مهمشناسان در همین نسل است که کار یکی از انسان

هنر تزئینی »در مقاالتی همچون  شناسی هنر باشد. او( شاید اولین کار بوآس در انسان1777« )معینی از کواکیوتل

ای های موزه؛ که مبتنی بر داده1417« )های آالسکاهای تزئینی جاسوزنیطرح»( و 1419« )سرخپوستان امریکای شمالی

های هنرهای گرایی. بدین معنا که طرحشناسی است: اشاعهایل انساناست( به دنبال اثبات دیگر دیدگاه مسلط در او

-که در اثر برخورد حاصل از مهاجرت یا جنگ به جوامع دیگر اشاعه یا تسری می هستندای تزئینی دارای مراکز اشاعه

. بوآس فهمیدنی است در همین چارچوب« شکل اولیه و تفسیر ثانویه»؛ ایده کنندیابد و جوامع دیگر آنها را بازتفسیر می

. اما مهمترین اثر بوآس که از (1419« )ر بازنمودی مردم ابتداییهن»نویسد مثل مقاالت دیگری نیز در مورد هنر بدوی می

                                                                                                                                                                                           
1 . anthropology of dance 

شناسی هنر چندان صحیح نیست، زیرا های اولیه توجه به امر هنری در تاریخ انسانشناسِ هنر برای دوره. البته باید متذکر شد که استفاده از اصطالح انسان 2

مند به اند که یکی از آنها هنر بوده است و لذا ما با محققینی روبرو نیستیم که به طور خاص و نظامواقع موضوعات پژوهشی متعددی داشته این افراد در

 شناختی خود کرده باشند.بررسی هنر پرداخته و آن را تبدیل به محور مطالعات انسان



اصغرایزدیجیران–شناسیهنر:فاگ،مان،فورگوبیبویکظهورانسان  آکادمی هنر« شناسی و هنر انسان»بخش  

 

9 

 

anthropology.academyhonar.com 
 

های بسیار ( است. این کتاب حاوی بررسی1428) هنر ابتداییشود اسی هنر یاد میشنآن به عنوان کتاب کالسیک انسان

 خپوستان امریکای شمالی است.رشناختی سهای زیباییتکنیک مفصل و دقیقی از اصول و

شناسان آثار بسیاری نیز توسط انسان ،)به جز برخی از آثار بوآس(در این دوره میدانی  -البته در کنار رویکردهای غیر

 هنر داهومی ( اثر ر.س. رتری،1428) دین و هنر در آشانتی از جمله ،شوندمیدانی با موضوع هنرهای بومی تولید می

 ( اثر گریگوری بیتسون،1498) ناون ( اثر ریموند فیرث،1499) هنر و زندگی در گینه نو( اثر ملویل هرسکویتس، 1499)

 ( آثار مارسل گریول.1498) هنرهای آفریقای سیاه( و 1497) های دوگونماسک

شناسان هنر به سوی مشاهده دلمشغولی انسانو ظهور کارکردگرایی، « انقالب میدانی»با ورود به قرن بیستم و به ویژه با 

توان به دوران شکوفایی و پدیدآمدن گردد. از این دوره میهای هنری در زمینه تولیدکننده آن معطوف میآثار و فعالیت

ی شناسان، هنر را در چارچوب نظام فرهنگشناسی هنر یاد کرد. از این پس، انساننظریانسان رویکردها و مبانی ترینمهم

توانست به . همین رویکرد بود که میهستندو اجتماعی مطالعه کرده و به دنبال کشف رابطه هنر با عناصر دیگر جامعه 

های شناسیرو، به معرفی زیباییغربی و از این -های هنری در میان جوامع غیرکشف کارکردهای مختلف آثار و فعالیت

های تنگ هنرهای زیبا دهد که بایستی از قالبشناسی هنر نشان میانسانذا لنائل آید.  2متفاوت از تاریخ هنر غرب 1بومی

 شناختی دیگری را نیز پذیرفت.های زیباییشناختی غربی فراتر رفت و وجود نظامو معیارهای زیبایی

موضوع محوری و اند، ولی هنر را بدل به اگرچه در میان آثار متعددشان به هنر نیز پرداختههنر شناسان انساناول نسل 

باشیم تا  1491اند. لذا بایستی منتظر دهه مند نیز بدان نپرداختهاند و لذا به طور نظامهای خود نکردهنقطه کانونی پژوهش

؛ از این شویمشناسی هنر به طور جدی شناسانِ هنر به معنای دقیق کلمه و ظهور شاخه انساناولین انسانظهور شاهد 

اند. این نسل از نیز بودهها چهرهکنیم که در عین حال تأثیرگذارترین یاد می «شناسان هنرانسان نسل دوم»نسل به عنوان 

ای به بررسی مواد زنده میدانی، شناختی از تحلیل مواد خام کتابخانههای انسانشناسان در راستای چرخش پژوهشانسان

توانیم آنها را به جرأت نفر از این نسل که می چهارخص کنند. به طور مشهنر را در زمینه فرهنگ آفریننده مطالعه می

برای تکمیل این  .9نانسی مان، آنتونی فورگ و دنیل بیبویکویلیام فاگ، شناسی هنر بدانیم عبارتند از بنیانگذاران انسان

(، فورمن 1491) رالیاهنر است( و 1497) تیوی: هنر، اسطوره و مراسم آنها با آثار چارلز مانفورد افرادی چوننسل باید به 

                                                           
1 . indigenous aesthetics 

گیری هنرهای زیبا خودداری کرده و یا در بهترین حالت این هنرها های دیگر در روند شکلهمواره از جای دادن هنرِ فرهنگ نویسی هنر در غرب. تاریخ 2

 (.2118ای از تغییر چنین روندی نک. مورفی، شمرد )برای نمونهرا بدوی و خام می
های آنها اشاره خواهد شد، لذا در این بخش از بعدی به طور مفصل به آثار و نظریه. به دلیل اینکه این مقاله متمرکز بر این چهار متفکر است و در بخش  9

 شود.شناسی هنر آنها خودداری میتوضیح بیشتر انسان
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 هنر به مثابه عنصری از فرهنگ: به ویژه در آفریقای سیاه گربرنداز با آثارآدریان (، 1491) هنر بنینو فورمن دارک با اثر 

هنر ساحل شمال غرب: تحلیل بیل هولم با اثر ، فیلیپ (1498) کار آسمتی از گینه نولپیتس: هشت کنده -واو( و 1498)

تزئینی در  -خودآ و م. استراترن با اثر (، 1494) زمینه اجتماعی هنر در شمال ایرلند جدیدلویس با اثر (، 1499) شکل

دگردیسی شترمرغ: جامعه اومدا، (، آلفرد جِل با اثر 1482) هنر شخصی نوباجیمز فاریس با اثر (، 1481) مانت هاگن

( و هوارد 1489) های فرهنگی جهان چهارموریستی: بیانهنرهای قومی و ت( نلسون گرابورن با اثر 1489) زبان و مناسک

 .نیز اشاره کرد (1488) معانی بسیارمورفی با رساله دکتری 

. اگر از گنجاندلوی استراوس نیز  -شناسی ساختارگرا یعنی کلوددر این دوره بایستی برخی از آثار بنیانگذار انسان

گرمسیریان م، د، بگذرین( که به هنرهای ادبی اختصاص دار1481-1499) هاشناسیاسطورهی مجموعه عظیم چهارجلد

های ( حاوی بررسی1487) هاشیوه ماسک( و 1492) ذهن وحشی(، 1491) گفتگوهایی با شاربونیه(، 1499) اندوهگین

در هنر آسیا و ای بازنمود نیمه»ساختاری بسیار مهمی در خصوص هنر بدویان به ویژه سرخپوستان امریکاست. اما مقاله 

 شناسی هنر بوده است. برای جریان اصلی انسان استراواس -لویترین کار ( پرارجاع1499/1499« )امریکا

کنند که به اندازه میو ویراستاری ، مجموعه مقاالتی را منتشر )هم بنیانگذاران و هم دیگران( شناسان هنرنسل دوم انسان

سنت و دنیل بیبویک ویراستار مجموعه  ت:کننده اساسی هنر تأثیرگذار و تعیینشنبرخی از کتب کالسیک در تاریخ انسان

(، س. 1481) شناسی در جوامع ابتداییهنر و زیباییس. یوپلینگ ویراستار مجموعه (، 1494) ایخالقیت در هنر قبیله

و. دآزودو ویراستار (، 1481) فرهنگی -شناسی بینشناسی و هنر: مطالعاتی در زیباییانسانآتن ویراستار مجموعه 

 یترپ (، 1489) جامعه ابتداییهنر و (، آنتونی فورگ ویراستار مجموعه 1489) هنرمند سنتی در جامعه آفریقامجموعه 

 .(1487) هنر در جامعه، و گرینهالف و مگاو ویراستاران مجموعه (1488) در هنر بومی شکلاوکو ویراستار مجموعه 

به انتشار پربارترین  1481تا اواخر دهه  1491شناسانِ هنر در یک دوره تقریباً بیست ساله از ابتدای دهه نسل دوم انسان

 پردازند.آثار می

است؛ نسلی که هم وامدار و هم منتقد نسل دوم )و اندیشمندانی  «هنر شناساننسل سوم انسان»شاهد  1441و  1471دهه 

 1471و  1481هنر این نسل کارهای میدانی خود را عمدتاً در دهه  اسانشنانسان از نسل اول همچون بوآس( است.

ای شدن ای و یا حوزهرخداد مهم در این نسل، شاخه کنند.منتشر می 1441و  1471های انجام داده و آثارشان را در دهه

ر متعددی مطرح شوند شود تا اندیشمندان بسیاشناسی هنر به موضوعات مختلف است و همین امر باعث میخودِ انسان
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های کلی و عمومی درباره هنر جای بدین ترتیب پژوهش شناسی هنر گردد.ترین نسل انسانو لذا این نسل پرجمعیت

  دهد.هایی خاص از امر هنر میهایی با تمرکز بر جنبهخود را به پژوهش

 زبان و هنر در جهان ناواهو با اثر ویترسپون گری: توان به موارد زیر اشاره کردمی و آثار نسل سوم متفکرینمهمترین از 

ها و اجراها: بازی ترغیب( و 1472) نگاری تصویرسازی دینی در آفریقابویتی: مردم با آثار (، جیمز فرناندز1488)

ویلیام روبین با اثر  (،1479) ینا: هنر و مراسم در یک جامعه سپیکی با اثر ، روس باودن(1479) ها در فرهنگاستعاره

های زیبایی ها: ایدهتشعشع از آبسیلویا بون با اثر (، 1479) ای و مدرنگرایی در هنر قرن بیستم: خویشی قبیلهبدوی

میشل اوهانلون با اثر (، 1478) شناسی و استعارهآناتومی معماری: هستی(، سوزان بلیر با اثر 1479)زنانه در هنر منده 

بافتن و خواندن: هنر، نماد و (، دیوید گاس با اثر 1474) هابین واهگیخواندن پوست: آرایش، نمایش و جامعه در 

آلن (، 1474) های متمدنهنر ابتدایی در مکان(، سالی پرایس با اثر 1474) روایت در جنگل بارانی امریکای جنوبی

 نظامی بومی از دانش پیوندهای اجدادی: هنر و با اثر هوارد مورفی (،1441) هنر و هویت در اقیانوسیه با اثر هانسون

(، (، روث 1441) اشیاء درگیر: مبادله، فرهنگ مادی و استعمارگرایی در اقیانوس آرامنیکالس توماس با اثر (، 1441)

دیدن درون: نقاشی روی  با اثر لوک تایلور(، 1449) دار مندیه سیرالئونهای نقاببازنمایی زن: رقصفیلیپس با اثر 

سوزان (، و 1447) شناختیای انسانهنر و عاملیت: نظریه با اثر آلفرد جِل، (1449) بیلند غرپوست درخت در آرنم

مختلف های هایی خاص از آثار هنری در فرهنگتوجه به جنبه .(2112) ماالنگان: هنر، حافظه و قربانی با اثر کوچلر

تری نسبت به نسل دوم بسیار دقیقهای نظری ها و ایدهشود تا پژوهشهنر باعث می شناسانتوسط نسل سوم انسان

شود؛ همچون در مجموعه مقاالت شناسی هنر منتشر مینیز هنوز هم آثار نسل سوم انسان 2111حاصل شود. در دهه 

( اثر هوارد 2118) فرهنگیهای بین: بررسی مقولههنر شدن( ویراسته ماریت وسترمن و 2119) های هنرشناسیانسان

 مورفی.

اما بایستی تا چند دهه بعد  یاد کنیم؛ «شناسی هنرنسل چهارم انسان»با عنوان نیز  2111و  2111های دهه شاید بتوانیم از

ای از شناسی هنر شاخهاکنون انسانهای تازه فکری آنان منتشر شود. منتظر باشیم تا کارهای میدانی این نسل و بنیان

ای بومی سراسر جهان تغذیه شده و هر ساله آثار بسیار مهمی شناسان و هنرهبا تعداد عظیمی از انسان پژوهش است که

 کند.را منتشر می
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 در نسل دوم شناسی هنرظهور انسان

شناسی هنر است. در این دهه، چند ای برای تاریخ انسانکنندهبسیار مهم و تعیین دوره، 1491دهه  و 1491 دههاواسط 

های توصیفی و تحلیلی را برای اند که اولین چارچوبهنرهای بومیشناس مشغول به کار میدانی با محوریت انسان

شناسی هنر شناسان به عنوان بنیانگذاران اصلی انسانانساننسل دوم رو ما از این کنند؛ از اینشناسی هنر معرفی میانسان

را کارها و آثار  1481و  1491 هایو آثار منتشره حاصل از این کارها در دهه های فوقدههکنیم و کارهای میدانی یاد می

. لذا دورانی را مد ؛ یعنی آثار ویلیام فاگ، نانسی مان، آنتونی فورگ و دنیل بیبویکدانیمشناسی هنر میکالسیک انسان

  کند.ه معنای واقعی کلمه ظهور میشناسی هنر بنظر داریم که انسان

 

 ویلیام فاگ (1

مند هنر پیشگام مطالعه نظامو شناس موزه بریتیش، انسانو نیجریه،  2یوروبامورخ هنر (، 1442-1419) 1ویلیام بولر فاگ

موزه بریتیش  نگاری، در گروه مردم1497در سال فاگ  .شدالتحصیل از دانشگاه کمبریج فارغ 1499آفریقا، در سال 

 آفریقا یدارموزهمسئولیت  1499در سال گذراند. ای خود را در آنجا میشود، جایی که کل عمر حرفهمشغول به کار می

شناسی و ، فاگ شروع به انتشار مقاالت متعددی در مجالت انسان1491های میانی دهه از همین سالگیرد. را به عهده می

 ی فاگ با دالالن مهم هنر آفریقا،دوست. اختصاص دارندکند که اغلب به بررسی آثاری از هنرهای تجسمی آفریقا هنر می

در آن دوره بسیار  شناسان هنرانسانکه در میان دیگر  دهدمیخبرگی هنری خاصی به او و هنرمندان، داران اولیه مجموعه

 1491و  1494های بین سال گیرد؛ اوصورت می 9کار میدانی فاگ در آفریقای غربی به ویژه در جامعه بنین. رنگ بودکم

نیویورک، که در . موزه هنر ابتدایی )دهدمیرا انجام  اشمیدانی هایپژوهش( سفر کرده و /زئیربه نیجریه )و بعداً کونگو

  .کندمی 1481تا  1498فاگ را همکار مشاور خود از سال  ،امروز بخشی از موزه هنر متروپولیتن است(

برای موزه به عنوان مأمور دولت نیجریه برای خرید آثار هنری بنین  1494-1497های ای را در سالفاگ سفر طوالنی

 -های آفریقاییعاجکاریو ( 1497) 9سازی آفریقامجسمههای فاگ نتیجه پژوهش. دهدمیتازه تأسیس الگوس صورت 

 9های نیجریاییشمایلاو همین سیر را در کتاب  .ستنقطه عطفی در بررسی هنر آفریقاشود که می( 1494) 9پرتغالی

                                                           
1 . William Buller Fagg 
2 . Yoruba 
3 . Benin 
4 . Sculpture of Africa 
5 . Afro-Portuguese Ivories 
6 . Nigerian Images 
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بین ایفه و بنین  اوواولین فردی بود که  فاگای در تاریخ هنر بنین است. کنندهکه اثر تعیین دهدمی( ادامه 1499)

هایی که در مورد هنر نیجریه در اولین کنفرانس جهانی در نمایشگاهرا ها این ایدهاو آفریقا دانست. )نیجریه( را مرکز هنر 

های شمایلهای فاگ بعداً کتاببندی کرد. در داکار سازمان داد، صورت 1499در سال  1«های سیاههنرها و فرهنگ»

( 1481) 9سازی شمایلی چوبی جهانای: مجسمهشمایل قبیله ( و1497) 2ای آفریقا: مجموعه کاترین وایت رزویکقبیله

 (1472) 9سازی آفریقای غربییوروبا: مجسمه و (1471) 9سازی یوروبا: هنر نیجریهمهره های آخر اوکتابنویسد و را می

 .شوندمینوشته  1482پس از بازنشستگی وی در سال 

در هنر  هاشکلقبایل و  درخشان خود است که آن را در کتاب 9«ایهنر قبیله»ایده  های نظری فاگ،ایدهاز مهمترین 

فاگ از  (.89: 1499)فاگ،  «ای استهنر آفریقا، اساساً، قبیله»نظریه فاگ این است که  .سازد( مطرح می1499) 8آفریقا

این و های هنر روبرو هستیم، ، بلکه با انبوه جهانکند که ما نه با یک جهان هنرمی آغاز شناسی هنرکنونی انساناین یافته 

گروه انحصاری است که از هنر، در میان ابزارهای دیگر، قبیله یک درون»ای است: ه قبیلهای جامعامر ویژگی مشخصه

از آنِ مردم، توسط مردم و برای »ای هنر قبیله .«کنددرونی و تفاوت از دیگران استفاده میکفایی برای بیان انسجام و خود

ای است که هنرمند در آنها نه تنها با حامی خویش بلکه با کل های دینی و فلسفیمردم است؛ این هنر، بیانگر ارزش

چیزی که باعث فهم اما  «.توانند فهمیده شوندمی کند که همگیاستفاده می ایاجتماع اشتراک دارد. هنرمند از زبانِ شکلی

. پیوند و از آن باالتر، اتحادی که بین (89)همان:  است« اتحاد هنر و ]محتوای[ باور»گردد و پذیرش اشکال هنری می

شود که مخاطب های مشترک( وجود دارد، باعث میشکلِ هنری و محتوایِ باوری توسط فرهنگ )احساسات و اندیشه

 اینجا عضو فرهنگ( بتواند اثر هنری را درک کند و از آن فهمی همچون فهم سایر اعضای جامعه داشته باشد.)در 

های تواند شیوهای همچنانکه میای را استخراج کرد. یک اجتماع قبیلهتوان سبک قبیلهمیفاگ، ای هنر قبیلهایده از 

های خاصی را برای آرایش تواند شیوهبه همین ترتیب میخاصی را برای رفتارها و افکار اعضای خود فراهم آورد، 

های کلی اندیشه شیوه بیان همان سبک است. ها، صداها، حرکات و غیره به وجود آورد؛ این شیوه خاصِخطوط، حجم

 919: 1499اندیشه و احساس جمعی است )شاپیرو، « شکل درونی»دهد و در واقع، سبک، و احساس، سبک را شکل می

                                                           
1 . Black Arts and Cultures 
2 . African Tribal Images: the Katherine White Reswick Collection 
3 . The Tribal Image: Wooden Figure Sculpture of the World 
4 . Yoruba Beadwork: Art of Nigeria 
5 . Yoruba: Sculpture of West Africa 
6 . tribal art 
7 . Tribes and Forms in African Art 
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-نشان ،اساساً خودِ فرهنگ )فرهنگ اجتماعی خاص( یعنی سبک. لذا با استفاده از ایده فاگ، هنر یک اجتماع .(278و 

سبکی )شیوه  ،گیری، جامعههای هنری است. با این جهتشان در مادهها و تجلیدهنده شیوه برخورد فرهنگ با حس

جهان هنری، جهان سیاسی،  مختلفی مثل جهان دینی،های ارزش مشترک احساس و اندیشه( دارد که پدیدآورنده جهان

 جهان اقتصادی و غیره است.

 .(89: 1499فاگ، )، نه در بیرون از آن «باشد« کارکردی»ای در درون قبیله هنر قبیله» شود تااتحاد هنر و باور باعث می

های شیوه، های تفسیر تجربهشیوه های تجربه،شیوههای نمایش، اجتماعی است، شیوه -نر، کارکردی دروناگر کارکرد ه

فرهنگی است. لذا، منتقد  -اجتماعی و درون -، امری درونهای به کار بردن اثر و به طور کلی درک از هنرشیوه، نقد

شناسی هنرِ انسانبنابراین، تواند اثر را درک کرده و در مورد آن قضاوت کند. هنری معاصری که دیدگاه بومی ندارد، نمی

رسد که در آن درک و خلق اصول زیبایی، می« شناسی بومیزیبایی»عبور کرده و به « شمولشناسی جهانزیبایی»فاگ، از 

 . گیردهای فرهنگی صورت میبر اساس ارزش

در شکل مجسمه  1«ای بودنقبیله»نشان دادن اش هدفهای آفریقا کار کرده، به طور خاص در مورد مجسمهکه فاگ 

به همین سبب است که «. یک شکل»در « یک باور»؛ کشف «یک سبک»در « یک قبیله»برای کشف : تالشی آفریقاست

هنر باور در آفریقا بایستی به معنایی کلی درک  در اینجا .(88و  89)همان:  «بود 2هنر آفریقا، هنرِ باور» گویدفاگ می

« نظام ارزشی»یا ارزشمندی را که در نهایت های در خور توجه شود؛ بدین معنا که اجتماعی برای خود مقوالت و پدیده

شناختی های فرهنگی که از حوزه محیطکند. این ارزشدهند، )بر اساس مبانی مختلفی( تعریف میآن را تشکیل می

مند یابند و دقیقاً به همین دلیل هنرای میشناختی در هنر قبیلهگیرند، بیانی زیباییشناختی دور را در بر مینزدیک تا کیهان

گیرند. مقوالت ارزشی در مقام خلق و مخاطب در مقام تجربه و نقد، معیارهای ارزشی مخصوص به قبیله را در نظر می

ها، حرکات و صداهای مطلوب و دلپذیر و به طور کلی ارزشمند برای فرهنگ و جامعه ها، حجمد شامل رنگنتوانمی

   گیرد.آنها را در بر می« هاله تقدس»ای که معموالً های ارزشد؛ مادهنباش

-گوید، اما به هیچ وجه مدافع دیدگاهی ایستا و منجمد به هنر قبیلهای بودن سبک در آفریقا سخن میگرچه فاگ از قبیله

آورد و از طرف دیگر بر آن است کند که پویایی سبکی را پدید میای نیست. او از یک طرف به پویایی قبیله توجه می

همچنانکه در شیوه کلی زیست  کند.فردیت هنرمند سنتی را محدود نمیسبک یا اجتماعی بودن سبک، ای بودن که قبیله

                                                           
1 . tribality  
2 . art of belief  
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ای نیز فردیت توانند برای تحقق روح کلی جامعه پذیرفته شوند، در سبک قبیلههای خاصی نیز مییک جامعه، شیوه

 ای را موجب نشود. منفیتواند برای تحقق اهداف کلی هنر استفاده شده و همچنان واکنش هنرمند می

های دینی و شزرای اعضای قبیله خود کار کرده و اای برهنرمند آفریقا، هنرمندی سنتی است که در زمینه نظام قبیله»

، «اینظام قبیله»فاگ همچنانکه اشاره شد، بستر خلق هنری را  (.99: 1494)فاگ،  «کنداش بیان میهنری را برای اجتماع

داند. بنابراین محتوای هنر صرفاً می« های دینی و هنریارزش»و محتوای هنر را بیان « اعضای قبیله»مخاطبان هنر را 

تواند خود ظرفی برای مظروف هنری در شکل هنری نیست، بلکه محتوای هنر می -های غیربازتاب و بیانگر ارزش

 در «بخشویژگیهای لذت»یا « های مطلوبکیفیت»توان های هنری یک اجتماع را میهای هنری نیز باشد. ارزشارزش

های های اجتماعی، در اندیشههای طبیعی، در رفتارهای حیوانی و انسانی، در آرمانامور مختلف تعریف کرد: در پدیده

های درک و تصور زیبایی که اعضای یک جامعه از هر چیزی دارند، تبدیل به ارزش دینی، در احساسات معنوی و غیره.

 د.نیابهای مختلف هنری میگردد که بیان خود را در شاخهیم ایهنری

انگیزی برای هنرمندان غربی پردازد. هنر آفریقا جاذبه شگفتفاگ در نهایت به تأثیر عظیم هنر آفریقا بر هنر غربی می

اکتشاف شکل ، از رویارویی خود با طیف بیکران سازی، حتی بدون نفوذ محتویمجسمههنر غربی، به ویژه داشته است. 

شاید بزرگترین سهمی که آفریقا توانست در هنر به نظر فاگ، اما  آفریقا بسیار بهره برده است. 1ایتوسط هنرمندان قبیله

جهانی داشته باشد، اصالح تعادل فکر و الهام بود. در مقابل استیالی فکر در هنر اروپا، در رنسانس، که در دوران اخیر 

 (.88: 1499فاگ، بیان کاملی داشته است ) 2نر آفریقا میدانی است که در آن، داوری شهودیبه حد افراط رسیده است، ه

ساخته و های شخصی و مجموعهای اشیاء موزهبررسی بر مبنای  اواساساً بسیاری از آثار شناختی فاگ، در تحلیل روش

سازی است و با پژوهش شاهکارهای مجسمه فاگ، بیشتر به دنبال بررسی« ایشناسی موزهانسان»و لذا  شوندپرداخته می

. همچنین این رویکرد (1497فاگ، همچون در ) گرددنائل میسبک جوامع و سبک هنرمندان در ویژگیهای آثار به کشف 

دوره کالسیک هنر آفریقا را از هنر مدرن  بندی زمانی هنرآفریقا پرداخته و به عنوان مثال،به دوره شود تا فاگباعث می

های بررسی .(91: 1494؛ 9: 1494)فاگ، دوره اخیر را در مجموعه کهن آثار شناسایی کند  هایکرده و نوآوری آن جدا

-را نیز در بر می (1499ها )فاگ، ای همچون ماسکوزهشود، بلکه اشیاء دیگر مسازی محدود نمیفاگ تنها به مجسمه

ر کار فاگ، به همان اندازه است که ارجاعات مربوط به ای د. اما باید گفت که ارجاعات بسیار به آثار موزهگیرد

                                                           
1 . tribal artists 
2 . intuitive judgment 
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های با این وجود فاگ بیشتر متمرکز بر خود هنر و آثار هنری است و کمتر به زمینه های میدانی او.اکتشافات و پژوهش

 پردازد.تولیدکننده آثار میزنده اجتماعی و فرهنگی 

 

 نانسی مان (2

در استرالیای مرکزی در بین ابتدا را  اشکار میدانی شناسی دانشگاه شیکاگو،استاد انسان ،( -1491) 1ماند. نانسی 

نقطه آغاز بسیار مهم و تأثیرگذار مان در . ه استانجام داد 9ماسیم منطقهدر پاپوا گینه نو شرق در  بعداًو  2هاوالبیری

نگاری یک ای در شمایلوالبیری: مطالعهای هنر گرافیکی و طراحی ماسهرساله دکتری او با عنوان شناسی هنر، انسان

-موضوع هنر گرافیکی والبیریشود. دفاع می 9در دانشگاه ملی استرالیا 1491است که در سال  9فرهنگ استرالیای مرکزی

های گرافیکی نشانه»شناختی مان است که نتیجه آن انتشار دو مقاله مهم های انسانها بعد نقطه کانونی پژوهشها تا سال

و یک کتاب  (1499« )های بازنمودینظام بررسی برایهای دیداری: رویکردی مقوله»( و 1492« )والبیری: یک تحلیل

 ( است.1489) 9بازنمایی گرافیکی و نمادگرایی فرهنگی در یک جامعه استرالیای مرکزی: نگاری والبیریشمایل ،درخشان

دهد که باعث انتشار در پاپوا گینه نو در مورد گاواها انجام مینگاری بسیار مشهوری را ، مردم1471مان سپس در دهه 

و چند مقاله ( 1479) 8شهرت گاوا: مطالعه نمادی دگردیسی ارزش در یک جامعه ماسیمی )پاپوا گینه نو( برجسته کتاب

از  1448ن در سال خانم ما گردد.میجامعه گاوا های ساختهزمانی دست -مکانیدیگر درباره نظام کوالی گاوایی و ابعاد 

 دانشگاه شیکاگو بازنشست گردید.

های کند، بیشتر روش تحلیل اوست نه ایدهشناس هنر تأثیرگذار و بنیانگذار مطرح میآنچه که مان را به عنوان یک انسان

-نشانهخاصی )های تحلیل اما شاید بتوان گفت که برخی از اصول فکری اوست که وی را به سوی شیوه اش.نظری

شناختی و به نظر او های زیباییکند تا جنبههای معناشناختی تکیه میلذا مان در هنر طراحی بر جنبه د.نکشانمی (شناختی

اندیشه به شکل بوده است، لذا باید « ترجمه»اگر انسان در طراحی به دنبال اولی بر دومی ارجحیت و تقدم داشته است. 

د. از این نظر نگارش شکلی، نشومی« نوشته»شکلی به طور د که در آنها اندیشه هایی باشنگار به دنبال کشف شیوهمردم

                                                           
1 . Nancy D. Munn  
2 . Walbiri 
3 . Massim 
4 . Walbiri Graphic Art and Sand Drawing: A Study in the Iconography of a Central Australian Culture 
5  . Australian National University (ANU) 
6 . Walbiri Iconography: Graphic Representation and Cultural Symbolism in a Central Australian Society 
7 . The Fame of Gawa: A Symbolic Study of Value Transformation in a Massim (Papua New Guinea) Society 
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که « زبان»شناختی، بایستی از اصول و قواعدی خاص برخوردار باشد تا همچون یک همچون نگارش کالمی و زبان

 محصولی اجتماعی است، فهمیده شود.

ها است تا توسط آن بتوان شیوه ساخته شدن و طراحیِ طرح« یابزارهای تحلیل»مان با این اعتقاد به دنبال ساخت و ارائه 

ای های ماسهمان پس از اینکه بررسی جامعی از طرح .(1489مان، نک. ) و شیوه خواندن و تفسیر آنها را آموخت

و از های ویژه در این زبانِ هنری بیابد شود تا از یک طرف عناصر خاصی را با نقشدهد، موفق میوالبیری انجام می

های توتمی را به عنوان بخشی طرحمان بررسی  بخش به همین عناصر پی ببرد.طرف دیگر به اصول و قواعدی سازمان

کشف این مسأله در یک نظام هنری  ؛شوندخلق میای گرافیکی های نشانهنظامداند که در آن میاز مسئله کلی فرهنگی 

های دیگر یک جامعه به ویژه شیوه تواند الگو و چارچوبی برای فهم نظامکند، بلکه مینه تنها به فهم این نظام کمک می

های یکسانی را فرض این ادعا این است که یک اجتماع کمابیش شیوهدر واقع پیش بندی جهان ارائه دهد.تفکر و تقسیم

توان به کشف و ها میبرد، لذا با کشف و فهم بخشی از این نظامهای مادی و معنوی خود به کار میبرای ساخت نظام

 فرض فرهنگ به مثابه یک کل منسجم.های دیگر نیز نائل آمد: پیشفهم بخش

بخشی هایی برای نظم، به عنوان مکانیسم9، مثل انواع دیگر رمزهای فرهنگی2فرهنگی متداول 1های بازنمایی دیدارینظام

که تحلیل  شناسی او این استمان در روشتز کلی  .های قابل مدیریت کارکرد دارندبندی آن به مقولهتجربه و بخش

توانند های توتمی والبیری، متشکل از ترکیبات عناصر، میطرح .9های بازنمودی کاربرد یابدتواند در نظاممی 9ایمقوله

برای بررسی استراوس  -ای شبیه به روش لویبندی انواع توتمی را با جداسازی و پیوند مجدد آنها به شیوهکارکردِ طبقه

های دیداری عنصر / مقوله»همچون  مان یابزارهای تحلیل .(499: 1499)مان،  های فرهنگی دیگر داشته باشندنظام

از نظر مان،  .دنگیرنشأت می 7«شناسی توصیفینشانه» از هدف او برای 8«های دیداری ترکیبیشمایل / مقوله»و  9«بنیادی

 اجدادی )= زمان رویا(اطالعاتی درباره رخدادهای زمان  معنای خاصی دارد و کل طرح ایهای ماسههر عنصر در طرح

های ها و نشانطرح .دهدای است که در آن یک آواز چنین اطالعاتی را انتقال میکند که بسیار شبیه به شیوهمنتقل می

                                                           
1 . visual representation 
2 . culturally standardized systems 
3 . cultural codes 
4  . categorical analysis 

های تحلیلی روش»والن( به کار برده است )اهای یکی از روستاهای آذربایجان )مفرشنقوش در مورد شناسی مان را یلی ملهم از روش. نگارنده فنون تحل 9

 (. 18/12/1974سخنرانی در دانشگاه هنر اصفهان، ، «های آذربایجانبه سوی کاربرد نظریه مان در فرشهای بازنمودی: در نظام
6 . element / elementary visual categories 
7 . figure / composite visual categories 
8 . descriptive semiotic 
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در واقع، های ساختاری معینی هستند. ویژگیبندی، دارای ، علیرغم تفاوت در کاربرد، سرّی بودن و طبقه)= جد( رویا

 .(489-482: 1492)مان،  معیار« زبان»یک  -یک نظام گرافیکی وجود دارد

ین کار ها به واحدهای مختلف سازنده آنهاست. خانم مان برای اطرحمبتنی بر شکستن  ی مانتحلیل روشبه طور کلی، 

 ( هر واحد مجزا و غیر قابل تقلیل1492)ابتدا  مانکند. ستفاده میها ابندی واحدهای طراحیاز واژگان خاصی برای طبقه

( تبدیل به 1499) نامد. این واژگان در کار بعدی مانمی «شمایل»دو یا بیش از دو عنصر را  و ترکیبی از  «عنصر»را یک 

از دو یا  ساختیو  «دیداری بنیانی مقوله»ره مجزا و غیر قابل تقلیل، گردند: هر طرحواتری میتر و نظریواژگان انتزاعی

  شود.نامگذاری می «مقوله دیداری ترکیبی»بیش از دو طرحواره، 

-های بومی بررسی کرد؛ چراکه فایدههای بازنمودی را در هنرتوان نظامست که با این ابزارهای تحلیلی میمان معتقد ا

طیف معانی  در بر گیرنده های دیداری بنیانی )عنصر(مقولهاش نشان داده است. ها را در رساله دکتریابزارمندی این 

های دیداری ترکیبی )شمایل( معنای هستند و مقوله (، یعنی با سطح کلیت باالگسسته )با ارجاع به پدیده های متفاوت

آل، فرد یدهبه طور ا گردد.شمایل، محدود مییک با قرار گرفتن در قالب  لذا معانی مختلف یک عنصر ای دارند.پیوسته

ای خاص باشد؛ معانی یا ارجاعات ویژه در درون این باید قادر به تعریف حدود معنایی، یا قواعد کاربرد، طرحواره

 دهنده از طیفی از معانی ممکن است.معنای خاص وابسته به انتخاب اطالع ها تغییر خواهند کرد.محدوده

ای به برد: تجزیه یک مجموعه نشانههای والبیری به کار میطرحبنابراین مان روش تحلیل ساختاری را برای بررسی 

دهنده و ترکیب مجدد آنها در اشکال بسیار متنوع. این تجزیه و ترکیب، اصول سازماندهی یا ساختار عناصر تشکیل

میان،  ترین اصل در اینهای مختلف توتمی خلق می شوند. مهممشترک را به نمایش می گذارد که بر اساس آنها طرح

-چند عنصر هسته ترکیبهای بسیار متنوع توتمی با است. بر اساس این اصل ساختاری، طرح «پیوست -ساخت هسته»

های رویای والبیری، اشکال مجزا یا منحصر بفردی طرح آیند.ای معدود و چند پیوست خاص یا تشخیصی به وجود می

ای، استفاده از های روایی طراحی ماسه. در زمینه1اندهای گرافیکیهنشان« زبان»تر یا نیستند، بلکه اختصاصاتِ نظامی کلی

های مند بین اشکال گرافیکی متداول و موقعیتهای گرافیکی پیوسته با ارتباط کالمی است، و ارتباطات قاعدهنشانه

 معنایی معین به سهولت قابل مشاهده است.

اند که از گوروواری والبیری، محصوالت نهایی فرایندهای اجتماعیهای نمادهای دینی پیچیده مثل طرحاز نظر مان، 

شناختی صرفاً این نیست که این محصوالت نهایی پرسش مهم انسانمان، به نظر لذا  «.آیددرمی»طریق آنها معنا به نشانه 

                                                           
1 . "language" of graphic signs 
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فرهنگی  -اجتماعی این محصوالت نهایی در ارتباط با فرایندهای چگونهچیزی دارند، بلکه این است که چه داللت بر 

گویی و استفاده د. در مورد والبیری، بررسی این مسأله نهایتاً به بررسی رفتار داستاننکنمستمر این معنا را اصالً کسب می

ها در فرایندهای ارتباطی، عامل مهمی کشیدن گراف .(471: 1492)مان،  شودها در ارتباطات عمومی منجر میاز گراف

سازد. این نظام مبتنی بر عناصر سازنده نهایی نسبتاً اندکی است اشکال گرافیکی را مشروط می است که ماهیت مراسمی

کند که برای نشان دادن مورد ای عمل میهای معناشناختی بسیار کلیای دارند( و، بالعکس، با مقوله)که شکل ساده

 وابسته است. گرافیکی -های فرانهخاص معنایی به شدت، ولی با درجات متغیر، به زمی

 ،رویکرد مان به بررسی طرحواره های دیداری، یک رویکرد تقریباً زبان شناختی است. بدین معنی که همچنانکه زبان

هایی هستند برای بیان نیز متشکل از طرحواره ی و توتمی والبیریهای اجدادای برای انتقال پیام است، طرحنظامی نشانه

که  گونهشود(. از سویی دیگر، همانه مینظام دیداری در فعالیت های روزمره نیز استفادهای زمان رویا )از این روایت

کننده این معانی دارند و عامل محدودکننده و مشروطهایی است که معانی متعددی ای زبان متشکل از نشانهنظام نشانه

 های والبیری نیزای طرح( است، نظام نشانهسازیهای جمله، و یا شیوهمتعدد، محور همنشینی )یا بعد گرامری یا ترکیبی

های دیداری که با قرار گرفتن در قالب مقولههای دیداری بنیانی )عنصر( است با طیف معانی گسسته متشکل از مقوله

ی شناختزبان -اهای فرشناختی با نشانه، تکمیل معانی زبانوجه دیگر تشابه گردد.بی )شمایل(، معانی آنها محدود میترکی

-گذاریهای اصلی، در بر گیرنده نشانی نیز عالوه بر طرحاز سوی گوینده یا در شرایط تولید است؛ نظام طراحی والبیر

 شوند.انجام می برا تکمیل معنا ری است که در طول طراحیهای حرکتی، آوازی و نیز دیداهای توضیحی همچون نشانه

شناسایی و فهرست کردن صرف اشکال بازنمودی فراتر رفته و به سوی نگاری دقیق و پربار باید از مردماز نظر مان، 

: 1499مندی توصیف شوند )مان، مهم بتوانند به طور نظام 1شناختی ساختاریای پیش رود که در آن روابط معنانقطه

نگاری فرایند خلق فرهنگ مادی عبور کرده و به مردم برداری عناصرنگاری شناخت و فهرستبایستی از مردم لذا(. 497

نگار نه تنها بایستی بر عناصر و اجزاء فرهنگ مادی باشد، تمرکز مردم بنابراین،اصر فرهنگی رسید. معنا از طریق این عن

 گردد. بلکه بیش از آن بایستی بر انواع روابط آنها در جهت تولید معنا متمرکز

هایی از فرهنگ، مثل زبان، زنمایی گرافیکی به آن شاخههای بابسیاری از نظام، مان معتقد است که تحلیل کلیدر یک 

 قرار گیرند. 2توانند به طور مفیدی مورد تحلیل شکلیهای حرکتی، تعلق دارند که میواژگان خویشاوندی و نشانه

 

                                                           
1 . structural semantic 
2 . formal analysis 
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 آنتونی فورگ (3

، یکی ادموند لیچالتحصیل شد، جایی که زیر نظر از دانشگاه کمبریج فارغ 1499در سال  (1441-1424) 1آنتونی فورگ

شناسی شناسی خواند. سه سال بعد شروع به خواندن انسانانسان شناسی اجتماعی بریتانیا،ین انسانرکترین متفاز شاخص

-شناس مکتب انسان، دیگر انسانای با ریموند فیرثدر مدرسه علوم اقتصادی لندن کرده و دوستی نزدیک و طوالنی

منطقه  2، اولین کار میدانی خود را در بین مردم آبالم1497فورگ در سال . کندمیبرقرار  شناسی اجتماعی بریتانیا،

شناختی او را تشدید کرده و تمرکز او را این دوره اساسی در کار میدانی، عالیق انسان گینه نو انجام داد. در پاپوا 9سپیک

فورگ شامل عکاسی، ثبت وقایع  دانیمیهای روششناسی و مناسک آبالم محدود کرد. بر سازمان اجتماعی، زیبایی

در سال  شد.روزانه و نوشتن توضیحاتی در خصوص موضوعات اساسی فرهنگی )مثل خویشاوندی و مناسک( می

-شده و یک سال بعد استادیار انسان« ه خویشاوندی لندنپروژ»لندن در علوم اقتصادی  مأمور پژوهشی مدرسه 1491

  شناسی اجتماعی آنجا گردید.

بر بار به طور خاص انجام داد و این 1499-1492های را بین سالها در میان آبالممیدانی خود  دور کاردومین  درفورگ 

در  9اثر به روستای کوانیمباندو 191از هنر آبالم را ترتیب داد که از این میان اصیل اثر  999او تولید متمرکز شد.  آنهاهنر 

ها های روزانه میدانی )از طریق طرحاغلب این آثار اصیل با جزئیات در یادداشت فرایند تولید وسرای شمالی متعلق بود.

توسط او  (از تولید آثار دقیقه 21-19های متوالی در هر های توصیفی( و در عکاسی )از طریق عکسو روایت

 اند. مستندنگاری شده

برد. در بالی او برای دیدار از  9مناسک به بالی اش را به مدت یک سال برای مطالعه هنر وفورگ و خانواده ،کار میدانی

جایی که گروه  دانشکده هنرها برگزیده شد؛شناسی در دانشگاه ملی استرالیا دعوت شده و به عنوان استاد بنیانگذار انسان

از جمله اند که منتشر شدهدر کتب مختلف به صورت مقاالت اساساً آثار فورگ . ای را بنیان نهادیپژوهش و تدریس قو

 8«ای جادوییماده -رنگ» (،1491) 9«های نقاشی بر کاغذ در آبالم شرقینکاتی درباره طرح»عبارتند از:  مهمترین آنها

(، 1498) 2«شدن در هنر سپیکسبک و سبکی»(، 1498) 1«هنرمند آبالم» (،1499) 7«سپیک هنر و محیط در»(، 1492)

                                                           
1 . Anthony Forge 
2 . Abelam 
3 . Sepik 
4 . Kwanimbandu 
5 . Bali 
6 . Notes on Eastern Abelam Designs Painted on Paper 
7 . Paint- A Magical Substance 
8 . Art and Environment in the Sepik 
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یادگیری دیدن » (،1494) 9«شناسیمطالعه هنر دیداری در انسان» (،1494) 9«منطقه سپیک، گینه نو -های مراسمیخانه»

 7«مسئله معنا در هنر» (،1488) 8«شماتیزاسیون و معنا» (،1489) 9«سبک و معنا در هنر سپیک»(، 1494) 9«در گینه نو

 (.1441) 4«قدرت فرهنگ و فرهنگِ قدرتِ»، (1484)

هنر و جامعه شناسی هنر یعنی کننده در تاریخ انسانبسیار مهم و تعیینویرایش مجموعه مقاالت  1489فورگ در سال 

 اینوشته بسیار گستردهنها فورگ مقاالت دستعالوه بر ای .و مقدمه و مقاله مهمی برای آن نوشت را تمام کرد 11ابتدایی

ای و دیدگاه هنر قبیله» (،1491) 12«هنر و مناسک آبالم» (،1491) 11«هنر و جامعه» :اند همچوننیز دارد که منتشر نشده

 19«هنر به مثابه کنش در پاپوا گینه نو»تا(، )بی 19«هنر و حیات اجتماعی»تا(، )بی 19«تحلیل هنر آبالم» (،1487) 19«غربی

نیاز به مطالعه هنر »تا(، )بی 17«فرضیه درباره رابطه بین هنر و جامعه در حوزه رودخانه سپیک»تا(، )بی 18«هنرمند» تا(،)بی

 .تا()بی 21«فرهنگ -مناسک و هنر به مثابه فرا»تا(، )بی 14«ابتدایی و هنرمند در زمینه اجتماعی

 مبادله و جامعه آبالمو اتمام کتاب  تاریخ فرهنگ سپیکزمان بسیاری را برای ویرایش  1471در اواخر دهه فورگ 

-مجموعه موثر هنر سپیک برای موزه مردمگردآوری  به شدت درگیرهمچنین  اوگذاشت که هیچکدام منتشر نشدند. 

های سنتی بالی را برای موزه استرالیا در سیدنی گرد هم مجموعه بزرگی از نقاشی نیز شده بود ونگاری بازل سوئیس 

ها و مواد بر گیرنده یادداشت از کارهای فورگ باقیمانده که در ارزشمندی بسیار عظیم والعاده فوقمجموعه  آورد.

از های صوتی و تصویری ا و فایلههای میدانی و مواد میدانی متشکل از عکسها، ثبتدرباره زندگینامه دقیق میدانی

                                                                                                                                                                                           
1 . The Abelam Artist 
2 . Style and Stylisation in Sepik Art 
3 . Ceremonial Houses - Sepik District, New Guinea 
4 . Study of the Visual Art in Anthropology 
5 . Learning to See in New Guinea 
6 . Style and Meaning in Sepik Art 
7 . Schematisation and Meaning 
8 . The Problem of Meaning in Art 
9 . Power of Culture and the Culture of Power 
10 . Primitive Art and Society 
11 . Art and Society 
12 . Abelam Art and Ritual 
13 . Tribal Art and Western Vision 
14 . Analysis of Abelam Art 
15 . Art and Social Life 
16 . Art as an Action in Papua New Guinea 
17 . Artist 
18 . Hypothesis on the relation between art and society in the Sepik river area 
19 . Need for a Study of Primitive Art and the Artist in a Social Context 
20 . Ritual and Art as Meta-Culture 
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آرشیو شده و در شهر ساندیاگو در دانشگاه کالیفرنیا  1های ویژه ماندویلکتابخانه مجموعهکه هم اکنون در  ستهنرها

 .شوندنگهداری می

-چه نوع ارتباطی را میهنر ، ابزاری برای ارتباط است؟ و اگر آری، ست که آیا هنرفورگ این ا شناسی هنرِمسأله انسان

-شود؟ همه این سواالت بر پرسش بزرگتری تأکید میتوانیم بفهمیم که چه چیزی مبادله میبا چه ابزارهایی می سازد؟

یابند و نه یکدیگر و بینندگان ارتباط میها به مثابه چیزهایی در خودشان به ها و نقاشیای حکاکیتا چه اندازهکنند: 

آیا هنرهای پالستیک یک گروه  ؟شناسی یا دینهای واقعیت فرهنگی همچون اسطورهتجلیات صرف برخی دیگر از نظم

است  قواعد خود را دارد، نه فقط قواعد سبک، بلکه قواعد معنا و تفسیر؟ یا آیا اتحاد فریبنده ظاهری تنها بر سبک مبتنی

ای که آن اسطوره ی که در آن کارکردی دارد کشف شود،ای به مراسمتواند توسط ارتباط هر قطعهیکه معنا تنها میدرحال

 دهد؟کند، یا هدفی تزئینی که آن را انجام میرا آشکار می

مستقیماً به فرهنگ مرتبط هایی که که آنها را تولید کرده و بیان« های فرهنگیبیان» به مثابهرا هنر یاتمول و آبالم فورگ، 

. با (29: 1499)فورگ، اند که به صورت دیداری بیان شدهنه به مثابه تصاویر اساطیر یا اساطیری کند، است بررسی می

به  دن آن بتوانیم روایت را بخوانیم.این دیدگاه، اثر هنری، بیانِ هنری چیزی دیگر همچون یک روایت نیست که با دی

مند هر نمادگرایی نظام...  نیست 2آشکار شود، در سطح نمادگراییِاز نمادها که در هنر یافت می هر نظامی» فورگ،نظر 

بایستی در سطح ارتباط میان نمادها باشد، و ممکن است در این سطح آگاهانه توسط هنرمند و بیننده تصور نشود. به 

نمادها و معنای آن  9آرایش ،هر نمادی اهمیت زیادی ندارد. آنچه که اهمیت دارد 9خاطر این سطح تحلیل، معنای آشکار

 . (29)همان:  «است آرایش

بنابراین، فورگ نه بر خود نمادها یا رمزهای دیداری، بلکه بر ارتیاط میان آنها متمرکز است و معتقد است که ارتباط میان 

 -ست. کلود لویتحلیل یک شیوه تحلیل ساختارگرا این شیوهکنند؛ این رمزهای دیداری است که تولید معنا می

های فرهنگی مختلفی همچون خویشاوندی و عالوه بر اینکه در تحلیل نظام شناسی ساختارگرا،استراوس، بنیانگذار انسان

 -داند. از نظر لویکند، اساساً اثر هنری را حاصل یک ساختار میاسطوره از روش تحلیل ساختاری استفاده می

استراوس در گفتگویی که با  -لوی .اثر هنری یک چیز نیست، بلکه آرایشی از چند عنصر است: یک ساختاراستراوس، 

ها یا ای آرایشهیچ چیز به خودی خود اثر هنری نیست، بلکه پاره»که  گویدمیانجام داده،  1494شاربونیه در سال 

                                                           
1 . Mandeville Special Collections Library 
2 . overt symbolism 
3 . overt meaning 
4 . arrangement 
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گریگوری بیتسون نیز با تحلیلی دیگر، اثر  .(72: 1982)شاربونیه، « شودنری محسوب میالگوها یا روابط بین اشیاء، اثر ه

 کندهای فرهنگی را به هم مرتبط میهای مختلف پدیدهای که حوزه؛ اما رابطهداندهنری را چیزی غیر از رابطه نمی

را  یولنگو )استرالیا( «تجربه در فرهنگپیوندهای پیچیده بین قلمروهای متفاوت »و هوارد مورفی  (129: 1482بیتسون، )

 .(49: 1441)لیتون،  دهدنشان می هانقاشی تصویرسازی در

شناسی هنر فورگ صرفاً در ارائه یک دیدگاه ساختاری در تحلیل اثر نیست، بلکه آنچه در کار فورگ اما اهمیت انسان

؛ معنایی که ممکن است هنرمند و مخاطبان معنای ناخودآگاه است ،به طور دقیق ،برجسته است، توجه به معنای پنهان و

نگاری همچون فورگ توضیح دهند؛ معنایی که با دانش اثر او به طور آگاهانه آن را درک نکرده و لذا نتوانند به مردم

ید، مگر اینکه گوهای او به ما نمیمطالعه هنر چیزی درباره هنرمند یا حتی ارزش: »نگار قابل کشف استبومی مردم

( 119: 1482از نظر بیتسون ) .(111: 1498/2119)فورگ، « کند بدانیمچیزی درباره جامعه و فرهنگی که در آن عمل می

سه سال پس از انتشار مقاله فورگ، پیتر اوکو در بحث از سطوح است. « تالشی برای مبادله انواع ناخودآگاه»نیز هنر 

از نظر  .داندمی 1«تر تحلیلسطح عمیق»معانی آشکار برای فورگ را  بودن اهمیتا کمتحلیل آثار هنری، اهمیت نداشتن ی

است )اوکو، « های ناخودآگاهارزش درکمناسبی برای  ماده»اوکو، اگر محصولی از فرهنگ مادی، اثر هنری نیز باشد، 

1494 :97.) 

نقل  ، مادر رقص مدرن،(1428-1787) 2ادورا دونکانرا زمانی از زبان ایس کندای که فورگ از آن حرکت میایده نظری

: 1482 )بیتسون، «ای در رقصیدن آن نبودتوانستم به شما بگویم که ]رقص[ چه معنایی دارد، نکتهاگر من می»کرده است: 

درایر، « )شودکالم نتواند پیش رود، موسیقی آغاز میهر جا »است که هاینریش هاینه و این دقیقاً گفته  (119

توانست در قالب واژگان قرار گیرد و در واقع هر . اگر هنر و اثر هنری می(1: 1989احمدی، ، در 191: 1499/1489

گوید، دیگر نیازی به هنر نبود. در واقع، برخالف تصور بسیاری از باثری یک روایت و داستان کالمی به مخاطب 

ی، بیان زبان کالمی نیستند؛ چراکه در این صورت اساساً نیازی به هنر آثار هنر ، بیان هنری زبان نیست؛محققین هنر، اثر

فورگ نه به دنبال کشف و ترجمه یک روایت داستانی از پیش موجود در اثر هنری،  بود.نبود و وجود زبان کافی می

رهنگ و ساختار بلکه به دنبال کشف ماهیت و ذات یک فرهنگ و جامعه در اثر است؛ مبانی و مفروضاتی که بنیان یک ف

شناسانی شاید این رویکرد فورگ بدین علت است که او از جمله انسان شوند.اند در اثر هنری بیان میاجتماعی را ساخته

                                                           
1 . deeper level of analysis 
2 . Isadora Duncan 
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)لیتون،  اندرا تجربه کرده «مقیاس در توضیح معنای هنرشان در قالب واژگان -ناتوانی افراد جوامع کوچک»است که 

1441 :117.) 

خانه » دهد:ها نشان میآبالم های مناسکیخانهشناختی به آثار هنری را در بررسی رویکردهای زبانفورگ گسست از 

تنها یک ساختار تزئینی به عنوان محیطی برای مراسم و نمایش نیست، بلکه بیانی درباره فرهنگ و جامعه آبالم آبالم 

چیزی که «. ها یا در اسطوره گفته شوداین خوبی در واژهتواند به بیانی که نمیشود؛ معماری بیان می واژگاناست که در 

شان در ها در حال گفتن چه چیزی درباره خودشان و فرهنگ و جامعهآبالم»خواهد نشان دهد این است که فورگ می

ی و دراز تزئین های چوبی(های )ستونیامها و ها، نقاشیخانه مراسمی، حکاکی(. 27-28: 1499فورگ، )« هنرشان هستند

ها تنها از . این بیان«اندهویت نهایی مرد، یام دراز و روح های ضمنی غیرزبانی درباره موضوعاتی چونبیان»نمایشی، 

به ساختار  هاییرؤیا. چنین بیان -طریق چیز دیگر، مگر، احتماالً، در تفسیرهایاز آیند، نه طریق هنر به وجود می

الیتغیر پیوندهای خویشاوندی مادرتباری با ضعف پیوندهای پدرتباری جامعه ماهیت اند )در این هنر، اجتماعی مرتبط

 .(شده است پدرتبار آبالم مقایسه

-اند، این اشکال به قصد این تولید نشدهمانند برای داللت بر ارواح -گرچه هنر آبالم در بر گیرنده اشکال تزئینی و چهره

که اشیاء هنری هایی که پیام فورگ معتقد است (.271: 1481)فورگ،  اندارواح به چه چیزی شبیهکه اند که نشان دهند 

هایی که ممکن است کامالً هایی درباره ماهیت انسان و فرهنگ اوست، بیانبیان»، ندکندو جامعه یاتمول و آبالم منتقل می

گاهانه نباشد، اما به ساختار آ -سازندکسانی که این اشیاء را به خاطر اینکه درست هستند می -در خالقان و ناظران هنر

ها معموالً توسط ابزارهای دیگر ارتباطی این بیان»حداقل در جامعه آبالم  .«اجتماعی مرتبط بوده و برای آن اساسی است

 .(91: 1499فورگ، ) «دند بیان شونتوانشوند، و احتماالً هرگز نمیبیان نمی

؛ شاید این ایده برای اولین بار در مقاله اثر هنری قدرت و نیرویی عظیم دارد یافته بسیار مهم دیگری نیز دارد؛ فورگ

انرژی فراطبیعیِ ذاتی در به درستی »نقاش خوب، نقاشی است که  ( مطرح شده باشد.1492) 1«ای جادوییماده -رنگ»

کند، به خاطر خود تولید میشناختی خود را ارضا کرده و زیبایی را هنرمند ماهری که حس زیبایی»؛ «طرح را برهاند

تقاضای اجتماعی »و لذا  «دانندمیقدرت  رازیبایی دیگران، شود، بلکه به این خاطر است که زیبایی نیست که تشویق می

 -هنر جوامع گینه نو، ارزش جادویی. (114: 1498/2119فورگ، ) «دینی آن ارتباط دارد -برای هنر با قدرت جادویی

  کنند.دقیقاً به این خاطر که این هنر، هنرِ اجداد را بازآفرینی می دینی برای آنها دارد،

                                                           
1 . Paint- A Magical Substance 
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 -توانند در زمینه مراسم آئین بزرگهستند و تنها می 1همه هنرهای آبالم، همچون اغلب جوامع گینه نو، اساساً هنر آئینی

از هنر آئین  های آن به طور کاملمایهنمایش داده شوند. البته هنر تزئینی نیز وجود دارد، اما نقش)ارواح مقدس( مرد 

نباشد، و این در  2ئینکه هنرمند آ ای وجود نداردکننده اشیاء تزئینیدبنابراین هنرمند تولی شوند.مرد استخراج می -بزرگ

سنتی و بسیار  ها،شکلاین  بخشند.ها تکامل میهایشان را کسب کرده و بدانهنرمندان، مهارتکه زمینه آئین است 

. خودِ اند«قدرتمندترین چیز به معنای فراطبیعی»ارزشمندند، زیرا باور بر این است که آنها توسط اجداد به کار رفته و 

ها ارزش باالیی دارد و تقریباً کل جادوها در بر گیرنده نوعی ماده کانی رنگی است که با عنوان رنگ رنگ، برای آبالم

کنندگان ین نظر، نقاشی یک فعالیت مقدس است و اِعمال آن باعث انتقال فایده مراسم به شرکتشوند. از ابندی میطبقه

 .(119-111)همان: شود می

ابزارهایی برای آفرینش و رهانیدن » های درازمرد و هنر مرتبط با آئین یام -آئین بزرگ ،ها به مثابه یک کلاز نظر آبالمی

با  ،اندبسته شدهشده های تازه نقاشیکاریها و کندهجادویی که به شمایللوازم . «دینی هستند -قدرت و فایده جادویی

. لذا شوند خیرهطرز کار اند که چشمان ناظران توسط درخشندگی رنگ و زیبایی اند، بلکه چنانمناسک پیوند نیافته

ح مرد )رو -با تجربه زیاد اغلب بزرگ هنرمند .کندنقد می 9دینی -جامعه نیز هنرمند را با رعایت معیار تأثیر جادویی

-رای فهم و دانشِ فراطبیعی میای باِعمال مهارت هنرمندان به آنها شهرت کلی و به ویژه آوازه. شودمقدس( نامیده می

 .(121-117)همان: نتی و قدرتمند دسترسی به فراطبیعت است شیوه س کارکرد اصلی هنر،. لذا از نظر فورگ، دهد

هایی شیوه (1474) مورفی شود؛مندی مطرح میاثر هنری در کار هوارد مورفی به طور بسیار جذاب و نظاماما قدرتمندی 

به مثابه تظاهرات قدرت روحی با دیگر عناصر  )درخشندگی( شناختی نقاشیکند که در آنها تأثیرات زیباییرا بررسی می

خود نظام »تر معتقد است که در سطحی کلیمورفی روند. اجرای مناسکی برای خلق حسی از حضور اجدادی به کار می

-نقاشی .(999: 1488فی، )مور« کندهایی که در آنها نظام هنری معنا را رمزگذاری می، به دلیل شیوهاستهنری قدرتمند 

شان از ظرفیت -آورندآنها به دست می شان برای بیانتواناییکنند، بلکه از هایی که بیان میشان را نه از اندیشهها قدرت

( تبدیل به 1449) پل روسکوکار در  کننده حسی اثر بر مخاطبه تأثیر خیرهنبفورگ بر جتأکید  برای برقراری ارتباط.

-گرچه روسکو مقاله خود را با نقد شدید به رویکرد معناشناختی در انسان گردد.در اثر هنری می 9رویکرد تأثیر عاطفی

                                                           
1 . cult art 
2 . cult artist 
3 . magico-religious effectiveness 
4 . affective 
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 به (، اما باید گفت که وی2-1: 1449کند )روسکو، عنوان چهره مسلط این رویکرد آغاز میشناسی هنر و به فورگ به 

 ها توجه کافی نکرده است.تأکیدات فورگ بر جنبه تأثیر حسی و عاطفی به ویژه در نقاشی

 

 دنیل بیبویک (4

 هایگروهدانشگاه دالوار، کار میدانی خود را در آفریقای مرکزی در بین شناسی استاد انسان ،( -1429دنیل بیبویک )

کار میدانی  1491-1494های بیبویک بین سال انجام داده است. 2و لگا 1به ویژه در بین بمبه /زئیرمختلف کونگوقومی 

کار بر روی اجتماعِ بوآمی، بیبویک را به  .آغاز کردآنها  9بوآمیبه ویژه در مورد اجتماعِ ]مناسکی[ ها عمیقی در بین بمبه

وی کار  های مناسک بوآمی در آنجا بود.کشاند، جایی که ریشه( /زئیر)شرق کونگوهای بیشتر در میان لگاها بررسی

های بیبویک را به شهرت آغاز کرد. کار در بین لگاها ماهیت و قلمروی پژوهش 1492میدانی بر روی لگاها را از اوایل 

  یابد.نیز تداوم می به معنای پرسنده )پرسشگر( 9«متوکا نتائوله»ها، اش در بین بمبهلقبرساند؛ جایی که 

 مردمانی ازفرهنگ لگا: هنر، رازآموزی و فلسفه اخالقی در کتاب درخشان  ،در بین لگاهامیدانی عمیق نتیجه کار 

بیبویک بعداً  نگاری جامعی از ابعاد مختلف جامعه لگا و هنرِ بوآمی است.کتابی که مردم ؛است( 1489) آفریقای مرکزی

و جلد  (1479) 9هنرهای زئیر: جنوب غرب زئیرزئیر منتشر کرد که جلد یک آن نرهای کونگو/دو جلد کتاب در مورد ه

در حوزه  اوبعدی کتب است.  (1479) 9های هنری اجتماعات داوطلبانهشرق زئیر: مناسک و زمینه هنرهای زئیر. دوم آن

سازی لگا، تراشیدنِ مجسمه(، 1478) 8تحلیلیشناسی کتابیک هنرهای آفریقای مرکزی: عبارتند از:  شناسی هنرانسان

 .(2112) 4لگا: اخالق و زیبایی در قلب آفریقا(، 1449) 7لگا

ای از اثر هنری دارای اهمیت درجه اولی تحلیل زمینهو فهم و « زمینه»شناسی هنرِ بیبویک، به عنوان یک اصل در انسان

آید. هنر لگاها، هنرِ بوآمی است؛ هنری است که در زمینه بوآمی و است؛ این اصل از هنر خاص مورد مطالعه او برمی

 هایدر هنر لگا، اشیاء هنری با شکل و طرح ویژه به طور مداوم در زمینه .شودبرای اهداف بوآمی خلق و مصرف می

                                                           
1 . Bembe 
2 . Lega 
3. Bwami association 
4 . Mtoca ntaule 
5 . The Arts of Zair: Southwestern Zaire 
6 . The Arts of Zaire, Eastern Zaire: The Ritual and Artistic Contexts of Voluntary Associations 
7 . The Arts of Central Africa: An Annotated Bibliography 
8 . Lega Sculpture, Sculpture lega 
9 . Lega: Ethics and Beauty in the Heart of Africa 
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ها ها، حرکات رقص و ژستالمثلروند و ارتباطات معنایی متفاوتی را که در ضربکامالً متفاوت رازآموزی به کار می

تر باشد، های فکری پنهان در پشت این اشیاء هنری عمیقآورند. اگر دانش ما درباره نظامشوند، به دست میبیان می

های چندگانه اجتماعی و مناسکی با معانی مکمل شکل در زمینه ای منفردِهیا مقوله هاشکلفهمیم که احتماالً اغلب می

شوند بلکه این معانی به خاطر ای که مستقیماً با اشکال نشان داده نمیدهند؛ معانیمتفاوت متصل به آنها رخ می

 (.21-21: 1494اند )بیبویک، ها پیوند یافتهاجتماعات سنتی بدان

ماعیِ کارکردی آن، الزمه فهم یکی از معانی ممکن آن است؛ از این نظر، آثار هنری لگاها لذا دیدن اثر در زمینه اجت

ها و آثار هنری دیگر زمینه گیرند و بنا بر ارتباطی که با فعالیتای که در آن قرار میمعانی متعددی دارند که بنا بر زمینه

و  ها و عناصر دیگر داردپویایی بسیاری در ترکیب با موقعیتاثر پس یابند. ها پیوند مییابند، معانی خاصی بدانمی

 .کندمی« معنادار»های آن است که اثر را به طور کلی، این جامعه و سنت است.« معنای ارتباطی»معنای آن یک 

 هم بر میبوآ(. xvi: 1489هاست )بیبویک، ای از افراد و دانشبوآمی یک اجتماع است و لذا بنا بر تعریف، مجموعه بسته

-دقیقاً به یکدیگر مرتبط بوآمی هر دو کارکرددر اینجا، کند. تملک اشیاء هنری نظارت میهم بر ظهور رهبران سیاسی و 

-آلبیانی ملموس به ایده ،اشیاء هنری»ها و منزلت رهبری سروکار دارد: تماماً با ارزشدر این اجتماع مناسکی  اند. هنر

پذیرفته  جامعهگردد که به سطح خاصی از مالکیت یا تولیت اشیاء به افرادی اعطاء می»و  «دندههای رهبری خوب می

سطح براق  و دهدرد، زیرکی و عدالت رازآموزان سطوح باال را نشان میتصویری از شخصیت چندسر که خِ .«باشند شده

هایی شیوه، آوردکند را فراهم میمی تصویری از دگرگونی موثر بر فرد زمانی که از فرایند رازآموزی عبور که چهارپایه

های معنوی رهبری آلاثر هنری با تحقق ایده. بنابراین، کنندرا بیان می بوآمیهستند که در آنها اشیاء هنری، ارزش های 

 گیرد.های جامعه لگا را بر عهده میدر اشکال مادی خود، نمایندگی ارزش

خواهد رهبری گروهی اجتماعی معیارهای متعالی جامعه برای کسی است که میهایی قابل مشاهده از هنر در اینجا، بیان

های کسی که اداره سرزمین و مردمان آن را در آینده اند از ویژگیرا در دست گیرد؛ در واقع آثار هنری، الگوهای آرمانی

داشت؛ زیبا بودن، خوب بودن  بر عهده خواهد گرفت. بنابراین، باید برای رهبری یک جامعه ویژگیهای یک اثر هنری را

و مفید بودن برای اهداف جامعه. کاندیدای رهبری در بوآمی باید ویژگیهای اثر هنری را در خود متجلی کند تا به هنگام 

اش برای جامعه همچون فعالیت یک هنرمند برای خلق یک اثر هنری )= یک جامعه رسیدن به رهبری سیاسی، فعالیت

داند؛ هدفی شناختی بودن را هدف نهایی و مطلوب میبدین ترتیب، جامعه لگا، هنری و زیبایی مطلوب و آرمانی( باشد.

  ها از طریق مراسم بوآمی بواسطه خود آثار هنری به ارث رسیده است.که از گذشتگان عظیم بدان
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را با پدید آوردن گروه خویشاوندی وسیع، ازدواج  در بوآمی خود متمایز بودنبرای رسیدن به رهبری و نشان دادن  ،فرد

گذاشتن، اجرای قانون و  گروه با دستور به احترام حفظدیگر و  دنوخویشا جذببا زنان بسیار، داشتن فرزندان زیاد، 

اشیاء در  ها، آوازها و نمایشرا در برخورداری از رقص تمایزدهد. همچنین او این داشتن شخصیتی قوی، نمایش می

و در کامیابی ، در رقابت با دیگران برای کسب احترام و قدرت، در موفقیت در صعود از سطوح رازآموزی بوآمیراسم م

-میبه دست  بوآمیفقط از طریق  کیسینِنِموقعیت است.  1کیسینِنِ باالترین مقام سیاسی در لگا .ددهاقتصادی نشان می

هر چیزی است که در نوع  در بر گیرنده کیسیکند، زیرا کلمه ترجمه می« رئیس سرزمین»را  کیسینِنِیک واژه وبیب. آید

 رد و تجربه رازآموزی: روستا، سرزمین، مردم، حیوانات، کودکان، زنان، خویشان، ثروت، خِفایده داردخود خوب بوده و 

 .(192-191: 1489بیبویک، )

-که در بر گیرنده اشیائی است که در طول مراسم رازآموزی به نمایش درمی داردسبدی در بوآمی  2هر اجتماع مناسکی

-. اشیاء هنری عالوه بر اینکه منبع ثروت و تأثیرگذاری برای صاحب یا محافظآیند: اقالم طبیعی و مصنوع و اشیاء هنری

، شیوه مهمی است که در آن این باشند. بنابراین مالکیت یا محافظت از اشیاء هنریکننده شهرت نیز میشان هستند، اعطاء

شوند. آثار هنری، خود همچون عامالنی اجتماعی هستند ر میاقالم ارزشمند در الگوهای خاص تعامل در جامعه لگا ظاه

-گذارند؛ لذا فرد با تصاحب آثار هنری، عامالنی مادی را با ارزششوند و در آنها تأثیر میکه وارد تعامالت جمعی می

بندی مفهومی و جِل صورتآلفرد در کار بعداً بخشیدن عاملیت به اثر هنری  سازد.ا خود همراه میهای خاص آنها ب

، اشیاء هنری را معادل اشخاص یا که هدف آن تغییر دنیاست داندکه هنر را نظامی از کنش میجِل،  یابد؛نظری می

 .(8و  9: 1447جِل، )گیرد در نظر میاجتماعی  عامالن

ست. اشیاء هنری ارزشمند به میزانی که از مالکی به مالک دیگر از اافراد در بوآمی ، نمایش موفقیت اشیاء هنری تملک

 نمادهای انسجام»کنند. سبدها شوند، تداوم گروه اجتماعی را بازنمایی میطریق دودمان یا اجتماع مناسکی منتقل می

گروه اجتماعی خود را در آثار هنری حک کرده گویی که  (.21: 1494)بیبویک، « اندهای وسیع تباریمناسکی در گروه

است و لذا نمایش و تداوم آثار هنری در طی زمان، به معنای نمایش خود گروه اجتماعی و تداوم حیات و ماندگاری آن 

معه اجدادی اند و رمزی هستند از جاهای پیشین باقی ماندههای بعدی است؛ همچنانکه خود آثار از نسلبرای نسل

 گذشته.

                                                           
1 . nenekisi 
2 . ritual community 
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-ها در طول رازآموزی است که آرمانالمثلشدن و شرح اشیاء طبیعی و هنری و ضربنشان دادن، نمایشی»در واقع، در 

های جامعه را در خود جای ابزارهایی هستند که هم آرمانهای هنری آثار و فعالیت «.شوندهای جامعه لگا مبادله می

این اشیاء هنری  ها را در یک فرایند ارتباط مناسکی به اعضای جامعه منتقل کنند.آرمانتوانند این اند و هم میداده

بخش از چیزی در ذهن و ای لذتهنر، خاطره ؛«بخش چیزی خوب یا کسی خوبطره لذتخا» شوند:نامیده می 1کاسینا

خلق اثر هنری برای هنرمند، وجودی هدف از . شودمیشناختی در هنر آفریند و همین مبنای دریافت لذت زیباییفکر می

واجه شدن مخاطب با جذبه تحقق کنونی بخش و هدف از نمایش آن، دریافت و مملموس بخشیدن به این خاطره لذت

؛ آثار هنری، برتری «کنندای هستند که فضائل مردمان بزرگ گذشته را تأیید میاشیاء هنری، برتری» ه است.خاطره گذشت

گیرند که متعلق به ترین تولیدات فرهنگی را از در بر داشتن فضائلی در خود میدر سطح عالیدارند و قرار گرفتن 

که باید انجام شوند و چیزهایی که نباید انجام  اندیادآوران چیزهایی»آنها، اشیائی هستند که  .مردمان بزرگ گذشته است

  (.181و  181: 1489اند )بیبویک، ابزارهای حافظهنیز شوند و 

دهد شناسی هنر بیبویک قرار دارد و هم همچنانکه او نشان میهای انسانهای اخالقی هم در مرکز بررسیضوع ارزشمو

تصورات پیچیده و  از یک طرف، اشیاء عینی به وضوحِ در مرکز و قلب آفریقا قرار دارد.پیوند بین اخالق و زیبایی 

از طرف دیگر، خود اشیاء نیاز به تفسیر دارند، زیرا شکل آنها آنچه را که  کنند؛کمک می انتزاعی قانون )اخالقی( لگاها

 سازد.دهند، آشکار نمیهستند و آنچه را که معنا می

کنند معانی پشت تری تعلق دارند. کسانی که سعی میبه هنرمند و معانی به اجتماع گسترده هاشکلاز نظر بیبویک، 

ترین، دهند توضیح دهند، عموماً خیالیرخ می هاشکلز زمینه فرهنگی که در آن هنری را بدون دانش مناسب ا هایشکل

 (.12-11: 1494کنند )بیبویک، ترین تفاسیر را مطرح میترین یا صرفاً شاعرانهساده

 

 شناسی هنرمبانی انسانبندی صورتگیری: نتیجه

 :شناسی هنر را تعریف کندتواند مبانی انسانکه می وجود داردشناسی هنر هر چهار متفکر انسانویژگی مشترک در  دچن

در خور  هنر محمل خلق، نمایش، تجربه و انتقال امور .کندهای اجتماع آفریننده را بیان میاثر هنری، ارزش -1

 در کار مان، ؛هنریو  های دینی، فلسفیها در کار فاگ، ارزشاین ارزش ست.های آن اتوجه گروه یا ارزش

                                                           
1 . kasina 
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قی های اخالبیبویک، ارزش در کار و های ساختار اجتماعی؛ر فورگ، ارزشدر کا زمان رویا؛های ارزشروایت 

 هستند.

آورند و سبک را به وجود می ،آن ش خاص عناصرِ. چه خود اثر هنری که آرایاثر هنری یک ساختار است -2

که معانی ناخودآگاه دارند های اثر نشانهبین چه روابط  ؛برای تولید معنا دارند )مان( ایدهیاصول سازمان

و در  ؛)بیبویک( آوردخاصی به دست میو موقعیتی چه معنایی که اثر هنری در زمینه ساختاری  )فورگ(؛

دهد ای از هنر نشان میچه یک جامعه به مثابه یک ساختار اجتماعی خاص خود را در سبک ویژه ،نهایت

 تأکید دارند. اثر هنریوابط در تعیین بین عناصر و نقش ر« روابط»بر همگی )فاگ(، 

و  مانند دارد )مان -معانی آشکار و زبانهنر گاهی نوع و سطح معنایی متفاوت است. اما  ؛اثر هنری، معنا دارد -9

پنهان و  معانیاثر  گاهیو  )بیبویک(؛ آیدبا توسل به دانش عمیق و رازآموزی به دست میگاهی معنا  (؛فاگ

-از این نظر، هنر، پیامی دارد که به شیوه .)فورگ(شناس قابل بازیابی است خود انسان دارد که برایناخودآگاه 

 کند.های مختلفی آن را منتقل می

نزدیک به گاهی هنر  گردد.نوع و میزان ارتباط متفاوت میاما  ؛شوداثر هنری برای برقراری ارتباط خلق می -9

است جامعه به اثر گاهی انتقال  فراطبیعی دارد )فورگ(؛کرد ارتباط کارگاهی  )مان(؛ گرددمیارتباط کالمی 

به طور کلی،  )بیبویک(. و ابزاری برای حافظه است دهدهای جامعه را انجام میو گاهی مبادله آرمان ؛)فاگ(

 .گرددمیموجب مبادله ارتباطی بین بیننده و جامعه  اثرنمایش 

مرد )روح  -دینی دارد و هنرمند باتجربه، بزرگ -جادوییهنر، تأثیر . های مقدس مرتبط استاثر هنری با حوزه -9

فضائل هنر،  ؛اجدادی است )مان(رویا یا زمان زمان رخدادهای هنر، روایت  )فورگ(؛شود نامیده می مقدس(

حتی خود فعالیت  ؛)فاگ(است و هنر، میدانی برای بیان کامل داوری شهودی  ؛مردمان گذشته است )بیبویک(

 هنری، فعالیتی مقدس است )فورگ(.

کند که چشمان بیننده را خیره میتواند از انرژی فراطبیعی ذاتی آن . قدرت اثر هنری میاثر هنری قدرت دارد -9

و از ترجمه اندیشه به  های قابل مدیریتبندی آن به مقولهبخشی تجربه و بخشنظمتوان آن برای از  )فورگ(؛

و یا از تجلی تداوم  ی کلی یک اجتماع در یک سبک )فاگ(؛توان آن برای حک کردن ویژگیهااز  ؛)مان( ماده

بخش چیزی ، و از خاطره لذتگروه در خود، نمادی از انسجام مناسکی گروه، از اعطاء شهرت به صاحب اثر

 نشأت بگیرد. ،)بیبویک( خوب



اصغرایزدیجیران–شناسیهنر:فاگ،مان،فورگوبیبویکظهورانسان  آکادمی هنر« شناسی و هنر انسان»بخش  

 

29 

 

anthropology.academyhonar.com 
 

هنر  دهد )فورگ(؛هیت فرهنگ را نشان میما . هنرخلق اثر هنری، خلق خود فرهنگ یا بازآفرینی آن است -8

و هنر، مکانیسمی  دهد )فاگ(؛ای بودن را نشان میلههنر، قبی رای بایدها و نبایدهاست )بیبویک(؛سازوکاری ب

 بندی آن است )مان(.بخشی تجربه و بخشبرای نظم

داشتن دانش فرهنگی از جامعه  فهم اثر هنری بدوناین است که نسل دوم شناسی هنر شناختی انسانروشمهم ل اص

شناس برای فهم هنر نیاز به درکی از کلیت جامعه و فرهنگ شناس ممکن نیست. در واقع، انسانآفریننده برای انسان

 آفریننده دارد.

اصلی  و مسائل شناسی هنر، بررسی هنر یک جامعه از دیدگاه خالقان آن است. لذا پرسشانسانهدف بندی، در یک جمع

 شناسی هنر عبارتند از:انسان پژوهشی

)در این زمینه  دانندمی ی یا امر هنریهنراثر را  ییها و یا الگوهاهنرمندان و اعضای جامعه، چه چیزها یا پدیده (1

 ؟دارد( یاهمیت بسیارو تحلیل موقعیتی تحلیل واژگانی 

 ؟هایی دارد()فلسفه هنر بومی چه مبانی و نظریه آفرینندمیرا هنرمندان و اعضای جامعه چرا آثار هنری  (2

 ؟تر و چارچوب آثار کدامند()زمینه گسترده روندهای اجتماعی و فرهنگی به کار میدر چه زمینه آثار هنری (9

: آثار کدامندملموس و غیرملموس )کارکردهای  دهندپاسخ میجامعه آفریننده  به چه نیازهایی ازآثار هنری  (9

 ؟(و غیرههیجانی،  -شناختی، معنایی، عاملیتی، عاطفیمصرفی، زیباییکارکردهای 

و چگونه به نظام فرهنگی  شناختی و نظام ارزشی مرتبط با آثار هنری از دیدگاه جامعه آفریننده کدامنداصول زیبایی (9

 ؟یابندپیوند می

تاریخی، های فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی، نظام جامعه در قالب مندی را با مابقیآثار هنری چه ارتباط نظام (9

 کنند؟و غیره برقرار میشناختی، ، محیطاقتصادی

فرض که هنر یک محصول فرهنگی و لذا یک امر فرهنگی است، از فرهنگ در تمامی ابعاد با این پیششناسی هنر انسان

 را بفهمد. کند تا آثار هنری و پدیده هنریآن به عنوان وسیله استفاده می
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