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  فرهنگ تصويري
  *يفاطمه ملك افضل

  

پردازد كه،  مي اين مقاله به معرفي رشتة  آموزش هنر:چكيده
اساس آن، تحقيقات هنري نه فقط در مؤسسات هنري، بلكه بر

اين تعبير در . افتد اي به نام فرهنگ هنري اتفاق ميدر مقوله
الب فرهنگ تصويري توضيح قزندگي معاصر فرهنگي در 

در اين مقاله، سخن از هدف رشتة هنر نيست، . داده شده است
 بر يتأكيد اصل. تتر اس هاي جزئيبلكه سخن از هدف

هايي در فرهنگ معاصر است كه باعث تغييرات در پيشرفت
 از ياند و سپس تالش شده كه تعريف فرهنگ تصويري شده

 مقاله به بحث يدو بخش پايان. فرهنگ تصويري داده شود
 آموزش هنر در ي آموزش هنر و دورنماي برايا دربارة برنامه

پيشنهادهايي را اين دو بخش . مدارس اختصاص يافته است
بارة مطالب آموزشي براي فرهنگ تصويري در تدريس در

  . بردارندبراي رشتة هنر در
  

فرهنگ تصويري، فرهنگ هنري، تصوير، آموزش : كليدواژه
  . تصويرييهنر، فناور

  
  مقدمه 

پردازيم كه، به جاي اي ميهنر به مقولهدر آموزش

عاتي مطالعه دربارة هنر در مؤسسات هنري، به مطال
اين مقوله فرهنگ تصويري را نيز . پردازددربارة هنر مي

دهندگان هنر،  شماري از آموزش تعداد بي. گيرد يدر برم
اند، عنوان و  كه بيشتر آنها از افراد برجسته در اين زمينه

فرهنگ «، »هنر«موضوع تدريس خود را، به جاي 
، ؛ بارنارد2000چالمر، فريدمن،(كنند  انتخاب مي» تصويري

 فرهنگ تصويري ي اين تغبير گرايش به سو)1998
تغييري كه . يكي از تغييرات اساسي در رشتة هنر است

در دهة هشتاد در رشتة آموزش هنر ايجاد شد و 
اساس آن اهميت زيادي كه بيان احساسات بر

 طريق آموزش هنر داشت، جاي خود را شخصي از
  : زير داديهابه مهم شمردن ارزش

  ر عملي،تكنيك كا. 1 
  شناسي،زيبايي. 2 
  تاريخ هنر،. 3
  .نقد هنري. 4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . دانشگاه پيام نور مدرس دانشگاه و كارشناس گرافيك  ∗

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  73  فرهنگ تصويري

 

ام
 پي

گاه
نش

 دا
رد

لگ
سا

ن 
مي

ست
 بي

ژه
وي

 
ور

ن
 

 اما تغييرات كنوني در رشتة آموزش هنر، نسبت به دهة 
رسد، زيرا تغييرات قبلي مربوط تر به نظر ميهشتاد مهم
 زمان در همان يهارخورد هنرمند با موضوعبه نحوة ب

 نگاه »گورنيكا«براي مثال، اگر به نقاشي . شد نوع هنر مي
كرديم، براي ما فقط بيان احساس پيكاسو دربارة  مي

جنگ، اين موضوع مهم معاصر او، اهميت داشت، حال 
شناسي،  اساس زيباييآنكه همان نقاشي در دهة هشتاد، بر

اما اكنون . شد ينقد هنري بررسي متكنيك، تاريخ هنر و 
شود با نوع آن در گذشته  نوع تصاويري كه بررسي مي

 و يمتفاوت است، زيرا در گذشته فقط موضوع نقاش
 و مردمي پيوند دارد ياينكه تا چه حد با مسائل اجتماع

ها  و براي اينكه اين موضوع)1987دانكم، (شد  مطالعه مي
ساس رشتة هنر را و تصاوير خارج از دنياي هنري ا

تهديد نكند، همچنان فقط هنرهاي زيبا را هنر به شمار 
  .كردند آوردند و مطالعه مي يم

 مفهوم هنر را تغيير داده ي كنونيهااما دگرگوني
حتي نام هنرها نيز عوض شده و اكنون پرسش . است

 مشخص و يا توانيم رشته ما تا كي مي«: مهم پيش رو اين است

  »م؟ بمانييمستقل باق

         

   فرهنگ تصويرييپيش به سو

 يدهد كه تغييرات به سو ي نشان ميشواهد فراوان
ترين آنها اينكه امروز  مهم. فرهنگ تصويري در كار است

 ما اين است كه آيا جامعة توسعه يافته از نظر يمشغولدل
 )1977دبورد، (اي بازيگر يا فعال اقتصادي را بايد جامعه

 شكي .)1977فوكو،(  تماشاگر و منفعلاي بدانيم يا جامعه
 جامعه ،)1989هاروي، ( »تغيير فرهنگي«نيست كه، عالوه بر 

؛ 1989جي، (رو بوده است   نيز روبه»تغيير تصويري«با 

  .)1994ميشل،
گاه، تصوير را بدين  تاكنون، در تاريخچة بشر هيچ

مركزي براي ايجاد هويت يا كسب  يا صورت نقطه
 توليد ي و، برا)1994چپلين،(اند  دانسته ياطالعات نم

شناسي اين همه اهميت نداشته  ، زيباييي هنريها فراورده
 توليد و پخش تصاوير  نيز ).1994لش، و اوري، (است 

 تصويري نيز به ي نداشته و حتي فناوريچنين وضوح
 تاكنون ).1997راچلين،( كننده نبوده استاين اندازه دگرگون

 مردم از طريق تصوير براي اعمال نفوذ غيرمستقيم در
مردان تا اين اندازه مهم نبوده است مداران و دولتقدرت

  ).1985پوستمن،(

اكنون اقتصاد كشورهاي پيشرفته، بيش از پيش، بر 
پاية توليدات تصويري و طراحي محصوالت است 

 و چرخ اقتصادي دنياي مصرفي رقابتي )1989هاروي، (
 چه با ي دگرگوناين. آورد يكنوني را به گردش درم
 و چه روي از آن )1998استفنز، (آغوش باز پذيرفته شود 

مدرن  مدرن يا پسايا  و چه پديده)1994گوينز، (بگردانيم 
به شمارش آوريم، در اهميت آن در جوامع پيشرفتة 

  .توانيم شك كنيم يمعاصر نم
نگاه كردن به دنيا « معتقد بود كه )1997هيدگر، (مثالً 

چيزي است كه ذات دنياي مدرن را .. .همچون تصوير 
كند  تأكيد مي) 1998ميرزوف، (حال آنكه . سازد متفاوت مي

كه مجذوب شدن مدرنيسم به تصوير و آثار آن است كه  
و به باالترين حد آن » فرهنگ پسامدرنيسم را به وجود آورد«

  .»رساند مي
پردازان   نظريهيگذار پيداي كه اعتقادات او پايه) دبورد(

؛ و 1987؛ اكو، 1976؛ دريدا، 1988 ارد، _يبودر(مدرن ماننداپس

هر «اظهار كرد كه  1967 بود، در سال)1991جمسون، 
آيد دوباره نشان داده  يچيزي كه مستقيماً به تجربه درم

اند كه نه تصاوير آنقدر عادي شده«: گويداو مي» .شود يم
اقعيت كنند، بلكه تبديل به و تنها با واقعيات برخورد مي

اكنون اغلب تصاوير بيشتر از آنكه به چيزي كه . اندشده
قبالً واقعيت بوده است ارجاع داده شوند به هم ارجاع 

زماني تصوير بياني از واقعيت بوده، اما . شوند داده مي
  .اكنون خود واقعيت است

طور كه قبالً، در توسعة همان: گويد  مي)دبورد(
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ودن به داشتن صورت داري، تغيير مشخصي از بسرمايه
 اين تغيير از داشتن )فعال(گرفت، اكنون در جامعة بازيگر 

يعني تصوير . گيردبه نمايش داده شدن صورت مي
  . يابد و فرهنگ تصويري محور است اهميت مي

اين پيروزي تصويري در جامعه نگراني ايجاد كرده 
 تصويري يها معلول آثار فناوريكي از اين نگراني. است

دليل بودن  با وجود بي. )2000باكينگهام،(دكان است در كو
شك بايد به اين مسئله توجه بي )1997جانسون،(ها نگراني

  .شود
ترين راه  مشخص« :گويد  مي)1985پوستمن، (طوركه همان

براي درك هر فرهنگ مطالعة ابزار مكالمة آن فرهنگ است و 

به كمك تصاوير و اند كه  تلويزيون و اينترنت اكنون ابزار قدرتمندي

  .»دهند در مورد تصاوير آموزش مي

در جوامعي كه وسائل ارتباط جمعي در دست تعداد 
محدودي است و اخبار تلويزيوني تبديل به سرگرمي 
شده، درك جديت و وضوح مسائل وابسته به درك 

توان  يزيرا  نگريستن به هر فرهنگ را نم. تصاوير است
 )1998(طور كه ميرزوفهمان. با فهميدن آن يكي دانست

اي كه ميان غني بودن تجربة تصويري در فاصله«: نوشته است 

فرهنگ معاصر و توانايي ما براي بررسي و فهميدن آن وجود دارد 

اي با عنوان فرهنگ بصري و هم   هم امكاني است براي ايجاد رشته

  .»نيازي براي وجود آن است

 هنوز در اطراف ما فرهنگ تصويري بسيار است، اما
اي به نام فرهنگ بصري آموزش شك داريم كه بايد رشته

گرايش به . داده شود تا مفهوم تصاوير را درك كنيم
سمت فرهنگ تصويري بيانگر تغييرات فرهنگي در 

 تصويري جديد را با يمحيط اطراف ماست كه فناور
 هاي اقتصادي جديد و تغييرات اجتماعي دربرنامه

 در دوران مدرنيسم، طبقات .)1999دانكم، ( گيرد يبرم
هاي ديگر جامعه اجتماعي، خطي ميانه هنر و بخش

كشيده بود و هنر مختص طبقات باال بود، اما اكنون با 
تغييراتي كه در طبقات اجتماعي صورت گرفته، اين خط 

  .از بين رفته و هنر مردمي شده است
تفاوتي كه ميان فرهنگ باال و پايين جامعه وجود 

ها از  ه ها و شنوندكنندهر وجود ندارد و توليد ديگ،داشته
 در نتيجه، ).1996مورلي و چن، (گيرند  هر دو طبقه بهره مي

فرهنگ چيزي نيست كه فقط به طبقة باال تعلق داشته 
اي روزمره است هنگ مردمي و تجربهباشد بلكه فر

  ).1981ويليامز، (
ز در دنياي تصويري امرو«: نويسد مي)1998ميرزوف، (

 در نتيجه، فرهنگ »هنگ تصويري است روزمره فرزندگي
اي نيست، جز آنچه همة ما العاده تصويري چيز خارق

-حتي معلمان زبان، كه تا. كنيم داريم و هميشه تمرين مي

اند، امروزه از صدا، رفتار كنون تنها بر كلمات تأكيد داشته
كنند و تصاوير براي توضيح دادن مفاهيم استفاده مي

  ).2000كوپ و كاالنتزيس، (

  
  تعريف فرهنگ تصويري

 كلمة فرهنگ )2000اسميت، شنك، شويبرت،(معلمان هنر
كنند كه از خاطرات  تصويري را در جايي استفاده مي

گويد   مي)1998(ميرزوف  .كنند تصويري صحبت مي
.   همچنان در حال تعريف شدن است»فرهنگ تصويري«

داند كه   مييهوم فرهنگ تصويري را مف)1995(ميشل 
هنوز به نتيجه نرسيده و مشخص نيست كه چگونه بايد 

 در يدر اينجا هدف ما مطالعه پيشنهادهاي. مطالعه شود
مورد مطالب درسي و نحوة آموزش فرهنگ تصويري 

  .است
 موقتي يا قابل بحث به ي هر تعريفي را بايد تعريف

شمار آورد، زيرا ممكن است رد يا قبول شود و قطعي 
ولي براي تعريف . اند تعاريف هنر بسيار متفاوت. ستني

شود، زيرا فرهنگ تصويري اين مشكالت بسيار بيشتر مي
اي نيست كه در چارچوب آن بتوان فرهنگ هيچ مؤسسه

 تفاوت بين هنر )2000(ويلسون . تصويري را تعريف كنيم
و فرهنگ تصويري را وقتي ثبت كرد كه سهولت آموزش 
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 پس از يو. ممكن بودن آن قرار داديرهنر را در مقابل غ
، كه تفاوت بين )1987(تعريف دلوز و گاتاري 

اند،  ساختارهاي درخت مانند و ريشه مانند را بيان كرده
كه نسبت آموزش هنر با فرهنگ  در حالي: دهدتوضيح مي

 نسبت درخت با ريشه، و شاخه با ساقه است، يتصوير
د چمني است كه مانن. فرهنگ تصويري مانند ريشه است

. ب(ريشة آن هميشه مشغول رشد كردن در زمين است 

ها با  ديگر آن را نسبت موشيهامثال. )2000ويلسن، 
ها و اينترنت با  ها با النة مورچه ها، مورچهخانة موش

  .كاربرانش دانسته است
توان مسير حركت براي ساختارهاي درخت مانند، مي

كه براي  در حاليمتغير و اثرپذيري را ترسيم كرد،
. ساختارهاي ريشه مانند همين عمل بسيار پيچيده است

اساس ارتباطات و همانندي عمل اي بر ساختارهاي ريشه
 يهاكنند كه ممكن است در آنها ميان  قسمت مي

وجود آيد و، حتي اگر هر  گوناگون ريشه ارتباط به
قسمت از اين ارتباط از بين برود، ممكن است ارتباط 

در نتيجه، براي .  خارج از مسير قبلي ايجاد شودجديدي
 دنبال چيزي مفيد  باشيم  پيدا كردن تعريف، بيشتر بايد به

اي زمينه مشخص و اين بستگي به پيشتا چيزي كامالً
در نتيجه، . گيرد دارد كه در آن رشته تعريف صورت مي

تحقيقات مربوط به فرهنگ تصويري روشن شده است 
تر از چيزي است كه  بسيار گستردهكه اين رشتة جديد

در نتيجه، بايد . دهندگان هنر با آن سروكار دارند آموزش
ما . دنبال تعريفي باشيم كه براي اهداف ما سودمند باشد  به

 هنري اهميت يدهندة هنر به آن اشيا در مقام  آموزش
دهيم كه در درجة اول تصويري باشند و در درجة مي

  .    ها را دربرگيرند و ارزشدوم رفتارها، اعتقادها
 تحصيلي است كه يا فرهنگ تصويري معرف رشته

گيرد و، اگرچه اساساً از  هاي متفاوتي پايه مي از رشته
هاي متفاوتي متكي زاده شده و بر ديدگاهشناسي جامعه

است، اين اعتقاد نيز وجود دارد كه اين رشته از دو عنصر 

كيد بر نحوة ديدن؛ و تا:  بسيار نزديك به هم ساخته شده
تر از آن است توسعة هنري تصويري كه انواع آن گسترده
يعني هركس، . كه بتوان در مؤسسات هنري آنها را يافت

تواند   هركجا و هر جامعه و مجموعة كوچك مي در 
 فرهنگ )1999(هندرسن . فرهنگ هنري داشته باشد

آنچه به آن ديدن «: كند تصويري را چنين تعريف مي

نمايي كارهاي بزرگ. »گوييم و آنچه براي ديدن است مي
اما . )1996ايبرد،(هنرمندان معروف تاريخ كاري مهم است 

كيد به نحوة ديدن، أآنچه به همان اندازه مهم است ت
هيوود (دريافت و فكركردن درمورد تجربة تصويري است 

 يا مثالً، فرهنگ تصويري، در مقام رشته. )1999و سنديول، 
 هنري و ي است كه اشيايبرگرفته از ديدگاهمستقل، 
 را الزم و ملزوم، اما يها  يا كارگزاران هنرموضوع
داند كه مطالعة آنها نبايد از نظر  ي متفاوت ميمفاهيم

اجتماعي، سياسي و تاريخي، به تنهايي و بدون اين 
 هنري ي، اشيايوانگه. )1998بارنارد، (عوامل صورت گيرد 

رتباط دارند كه فقط با حس ديدن  ايتصويري با رمزهاي
، صدا، موسيقي و ي زبانيمرتبط نيستند، بلكه با رمزها

 كنند يم پذيراشارات نيز مرتبطند كه درك آنها را امكان

  .)1998ميرزوف، (
چندلر، ( كنند  اصالً اين اصطالح را تعريف نمييگاه

 و يا به تعريف آن )1999؛ مورگان، 1994؛ مورلينگ، 1996
 »تصوير«براي مثال استفاده از كلمة . شود ي ميتوجهكم
 يا استفاده از )1994بريسون، هالي و ماكسي،( »هنر«جاي  به

، »بررسي مادي هنر«، يا )1995جنكس،( »تصويري«كلمة 

 .)1999هيوود وسنديول، (، »تجربة تصويري« يا )1996برد،(
 درك اين كلمه، بررسي نحوة يها از راهيبنابر اين، يك

 اين كلمه را )1992( ليولين. دة عملي از آن استاستفا
 و، همچنين، »عكس« و »چاپ«براي صحبت كردن درمورد 

 كه مربوط به تاريخ مشخصي از »  هنري تصويريياشيا«
او فرهنگ تصويري مراسم . كند بشر است، استفاده مي

 زندگي مردم امريكا را در دهة )1994(مرگ را، ومارلينگ 
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هركدام از اين مطالعات هدف . ندك پنجاه مطالعه مي
 جاي ه، بديگربه عبارت . كند اصلي تصوير را بررسي مي

بندي يا نحوة توسعه يا متن  بررسي فرمي يا تركيب
تصاوير، به آنها همچون مفهومي گسترده از مراحل و 

در نتيجه، مرز بين . شود فشارهاي اجتماعي نگريسته مي
به . شود يمشناسي مخدوش مطالعة تصوير و جامعه

 تبليغات و مسابقات ، هنري تصاوير مذهبييعالوه، اشيا
هاي ها در دهة پنجاه، نقاشيبكس، طراحي آشپزخانه

گيرد و  يها را هم دربرمها و توسعة بزرگراهماركتسوپر
  .فقط شامل كارهاي هنري هنرمندان شناخته شده نيست

اند فرهنگ تصويري را  در ميان كساني كه تالش كرده
. ترندتعريف كنند ميرزوف و بارنارد از ديگران برجسته

 تعريف خود را با رد كردن نظرية )1998ميرزوف، (
كه تصوير را مستقل از ساير حواس و ، )1995جنكس، (

 معتقد است كه يو. كند بيند، شروع مي ها ميفرهنگ
  امروز  با رمزهاي ارتباطي ي تصويرياشكال هنر

مربوط به حواسي غير از ديدن ديگري ارتباط دارند كه 
او  فرهنگ تصويري را روشي براي . شوند مربوط مي

 »مطالعة تاريخ، تعاريف و عملكردهاي جامعة پسامدرن امروزي«
  .داند مي

براي فرهنگ تصويري بيان  ميرزوف اين تعريف را
كننده به دنبال  اتفاقات تصويري كه در آن مصرف: كند مي

گردد   هنري مييدر اشيااطالعات، مفاهيم، يا لذت 
 تصويري هر شيئي يفناور. اند  تصويرييداراي فناور

اين . است كه طراحي شده تا نگاه ما را به خود جلب كند
تلويزيون يا  اشيا ممكن است نقاشي رنگ و روغن،

گيرندة تصاوير بر اين تعريف در).1999( اينترنت باشند
 آن يشكال اساساما ا. شود زيادي غير از آثار هنرمندان مي

  :در سه چيز ديگر است
 است دچار يتعريفي كه وابسته به فناور .1

رسد كه  يمثالً، چنين به نظر م. رسد يمحدوديت به نظر م
شايد بتوان پذيرفت كه . كندحواس طبيعي را حذف مي

طور كه نگاه كردن مستقيم به زندگي واقعي امروزه، همان
ند، نگاهي از ميان كن مدرن بحث ميپردازان پسا نظريه

  . حجاب تصاوير وسايل ارتباط جمعي باشد
كننده نيز  اينكه به طور قطع حتي در جوامع مصرف .2     

پذير باشد كه به مردم فقط به چشم بايد امكان
  . كننده نگاه نكرد مصرف

) شود موردي كه بعداً بيشتر به آن اشاره مي( .3     
توجه دارد تا به آموزش هنر بيشتر به مفاهيم و لذت 

  .اطالعات
.  اين مشكالت وجود ندارد)1998(در تعريف بارنارد 

يكي تعريفي كه . كند او دوگونه تعريف را پيشنهاد مي
متوجه تصوير در فرهنگ تصويري است، و ديگري 

تعريف او .  كه معطوف به كلمة فرهنگ استيتعريف
هر چيز تصويري كه «: گونه استبراي كلمة تصويري اين

شر توليد و نقد كرده و داراي  هدف عملي و  ارتباطي  و زيبايي ب

  .»است 

- از نظام)1981( به تعريف ويليامز»فرهنگ «تعريف او از

ها و مؤسسات، اشياء، كارها، ارزش« :گرددمي اجتماعي بازيها

كند يا به  يآفرينش م  آنها توليد و   كه جامعه از طريقياعتقادات

 فهرست )1998( بارنارد .»ساندرپيشرفت خود مدد مي
. اي نيز براي فرهنگ تصويري فراهم آورده استگسترده

مد، طراحي پارچه، : گيرد ياين فهرست مواد زير را دربرم
تراش، ماشين، سفالگري و سراميك، سشوار، ريش

معماري، طراحي باغ، تبليغات، تصاويرشخصي و جمعي 
 يهاازيو محبوب، فيلم، تلويزيون، محيط رايانه، ب

 صفحات وب،  طراحي روزنامه و )گيم(الكترونيك 
  .هابندي مجله، طراحي خط، و همه جور توليدات و بسته

با توجه به اينكه موارد كاربرد فرهنگ تصويري بسيار 
گسترده است، ممكن است اعتراض شود كه  مرزي براي 

وجه . آن وجود ندارد و در نتيجه از ارزش آن كاسته شود
م اشكال فرهنگي كه بدانها اشاره شد،  در اين مشترك تما

توان به چشم ساختاري از رفتارها، اعتقادات  است كه مي
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براي وضوح بيشتر، . هاي مردم به آنها نگاه كردو ارزش
 ميان ترتيب اول و )1981( كه بروك يبهتر است به تفاوت

: براي مثال. ل شده است اشاره كنيم ئ قايدوم نمادساز
نمايي و رانندگي معموال به خيابان خاصي تابلوي راه
كند و در اهداف آموزش هنر اهميت خاصي  اشاره مي

اين تابلو براي . رساني است ندارد و فقط براي اطالع
دهندگان طراحي با ارزش است، نه براي  آموزش
اما اگر به همين تابلو همچون . دهندگان هنر آموزش

ها تار در مورد خياباناي از نظريات يا اعتقادات يا رفنشانه
 اين ،»يعني مفهوم خيابان چيست يا چه بايد باشد«نگاه شود 

تابلو شئ هنري و تصويري است كه مفهومي را بيان 
دهندگان هنر را جلب  در نتيجه، عالقة آموزش. كند مي
 يتحقيق در رفتار و عقايد مردم دربارة اين تابلو برا(. كند مي

  ).نگيز استبرا دهندگان هنر توجه آموزش

تر به تفاوت بين جامعة بازيگر و جامعة تماشاگر  پيش
دهندگان هنر جامعة بازيگر   آموزشياشاره كرديم، اما برا

مهم است، زيرا تمايالت ما را براي تبديل رفتارها، عقايد و 
دهندگان  توجه آموزش. كند  مييها به تصاوير نمايندگارزش

رچند كه  ممكن است  ههنر به تماشاگراني روزمره نيست،
 نمونة جامعة خود به اين ي از اعضايهمچون يك

نيز  ممكن .  )1998فيسك، ( مند باشيم تماشاگري نيز عالقه
هايي از تصوير تماشاگري جامعه را مطالعه است مثال

كنيم، اما اين تصاوير بيشتر مورد عالقة ادارات و 
توجه ما . دهندگان هنر مؤسسات نظامي است تا آموزش

دهندة وجوهي از به تصاوير خاصي است كه نشان
-دهندة بيهاي هنري كه نشانمثل فيلم. جوامع است

دهندة طبيعت پرستي در دنيا  يا نشانعدالتي و نژاد
  .آفرين دوران كودكي استمشكل

ء هنري بصري توجه يدهندگان هنر به آن ش آموزش
رد و دهنده دادارند كه موقعيت توصيفي، توبيخي يا بهبود

 يا »خواهيم مي«ايم و به كجا » چه« يا »كه«گويد  يبه ما م
 كه فقط جنبة ابزاري يا  تصويريياشيا.  برويم»خواهيم نمي«

- ما مهم نيست، اما چنانچه با عقايد و ارزشيدارد، برا

اي كه به آن  هاي ما ارتباط داشته باشد،  آنها و جامعه
دگان هنر اهميت دهن  ما در مقام آموزشي برا تعلق دارند،

  .گيرد يابند و در بحث فرهنگ هنري جاي مي يم
توان گفت كه اصطالح  فرهنگ هنري به   خالصه مي

 هنري ي به اشياياول توجه تصوير: دو چيز اشاره دارد
 ي غير از رمزهايكه دربرگيرندة مجموعه رمزهاي

اند و با حواسي غير از حس ديدن ارتباط  تصويري صرف
 هنري تا جايي يا تا وقتي يما به اين اشيا.  كنند يپيدا م
دوم، اشاره به  . منديم كه مفهوم تصويري دارند عالقه

 يفرهنگ، كه اشاره به عالقه به چيزي بيشتر از خود اشيا
هاي كلمه اشاره به عالقه به موقعيت اين. تصويري است

 هنري وجود دارند و ي است كه در آن اشيا اجتماعي
  .شوند استفاده از آنها ميشامل توليد، پخش و 

 به تصاوير همچون  منبع غني مفهومي و بخشي از 
اگر اين . شود مكالمة اجتماعي اثرگذار نگريسته مي

تعريف از فرهنگ هنري همچون مبدأ آموزش هنر 
پذيرفته شود، نقش آموزندة هنر، حداقل از ديد سازندگي 

  .جامعه، تغيير اساسي نخواهد كرد
كنيم بسيار  ه ما مطالعه مي هنري كيتنوع اشيا

گسترش پيدا خواهد كرد، ولي ما همچنان به مطالعة 
دنياي اجتماعي تصاويري خواهيم پرداخت كه در 

  .هاي ما باشندبرگيرندة رفتارها، عقايد و ارزش
  

  برنامة آموزشي براي فرهنگ تصويري

؛ 1998بارنارد، (اند گونه كه محققان مشخص كردههمان

هاي متعددي  راه)1995؛ ميشل، 1995كس، ؛ جن1998هوگز، 
. براي نحوة آموزش فرهنگ تصويري وجود دارد

 در اين مورد )1993؛ دانكم، 1981چالمرز،(هاي هنر آموزنده
 از اين پيشنهادها مطالعه در ييك. اند كردهيپيشنهادهاي

-اين زمينه است كه چگونه تصاوير در جوامع و در زمان

 چالمرز به تحقيقات گووانس .كنند هاي مختلف عمل مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��  ��� ��� �	
� ���
� �	��� � 

 

 

هاي كميك، هنر مردمي كه در كتاب: كند  اشاره مي)1981(
نقشي , شود هاي سياسي ديده ميتلويزيون، كارتون

در . كند هاي گذشته بازي ميهمانند نقاشي را در سال
 )Home Page(كه در  شود كه عكسي ادامه اين ميسر مي

 جايگزين )ون گوگ(اي از  وجود دارد با پرترهيوب سايت
  .  شود

دنياي هنرهاي هنرمندان شناخته   گستردگي با وجود
يابند  دنياي هنري همچنان گسترش مي ، تصاويرشده

  ).1995ميشل، (

نوابغ و شاهكارهايي با پشتوانة فرهنگ هنري از بين 
رود، اما موقعيت، قدرت و لذتي كه به تماشاگران نمي
شوند، و  مطالعه مي قابليدهند، تبديل به موضوعمي

 )2000(فريدمن. ناپذير نيستندديگر شئ مقدس و سؤال
راهي را كه هنرهاي زيبا جزئي از فرهنگ تصويري باشد 

 در وسايل ارتباط )زن يا مرد(دهد، او به تصاوير نشان مي
هاي زيبا قدر از تصاوير هنرجمعي اشاره دارد كه همان

؛ در نتيجه، هاي معاصرگيرند كه از واقعيتبهره مي
مطالعة زنان و مردان در وسايل ارتباط جمعي، مطالعة آنها 

  . گيرد را در تصاوير هنرهاي زيبا نيز دربرمي
 نيز ارتباط بين دنياي هنري و فرهنگ )2000( ويلسن

گويد كه اينترنت  ي ميو. كند مردمي را بررسي مي
ناپذيري را براي ارتباط دادن بين تصاويري امكانات پايان

كنند و تصاوير و عقايد ديگران ه دانشجويان ايجاد ميك
درجايي كه دسترسي به هر نوع . آورد به وجود مي

پذير است، موضوع مورد مطالعه فرهنگ تصويري امكان
  .عمل كردن براساس اين نوع ارتباطات است

آنچه مطرح شد تنها دنياي هنري و تصاوير مردمي را 
 ممكن يدهد، ولاساس موضوع مشترك ارتباط ميبر

دهندگان هنر جذاب باشد، زيرا  است براي آموزش
موضوع مورد مطالعة آنها از شناخته شده به ناشناخته 

آنچه گفته شد، بيانگر تمام معنا و . يابدگسترش مي
مفهومي كه فرهنگ تصويري ممكن است دربرگيرد 

  .نيست
تري نيز پيشنهاد شده كه  تر و مهم هاي اساسيروش
هاي اقتصادي، اجتماعي و هاي باال بر موقعيتهبيش از را

هاي مختلف نحوه كه در تصاوير وجود دارد و بر سياسي
 برنامة يبراي مثال، بارنارد در طراح. كند كيد ميأديدن ت

بندي فرهنگي توليد اشاره كرده كه آموزشي به گروه
-او از اين گروه.  در مورد آن نوشته است)1981(ويلسن

گويد كه  او به ما  مي. كندو آن را كامل ميبندي استفاده 
چگونه هنرمندان و طراحان در مقام توليدكنندگان فردي 

 واحد يدر توليد، تعليم و در جامعة شغلي همچون گروه
كنندگان، به طور مثال، او به مصرف. كنند عمل مي

فروشندگان، اجتماع و شنوندگان در كليسا، دادگاه، 
او به .  و دولتي توجه داردفضاهاي اجتماعي و خصوصي

هنري، پسا هنري، : كند چهار نوع ارتباط بازار اشاره مي
ها، كه دو مورد آخر از كاركنان بازار و متخصصان شركت

ترين موارد، در توليد تصاوير امروزند، يعني بازارها مهم
  .  براي آنها هستند تصميم گيرندة اصلي

ر وسايل ويلسن دسترسي و مالكيت تصاوير موجود د
 يا  يارتباط جمعي، از جمله تصاوير دست ساز، يا  ماشين

كامپيوتري را مطالعه و دوباره براساس توصيف بارنارد و 
 محصوالت فرهنگي را در ارتباط با دستگاه )1981(ويليامز
مثالً، گالري . كند داخلي و خارجي توصيف مييرمزها

دهد كه ي خارجي توضيح ميهنري را عالمت يا رمز
 هنري در آن نمايش داده يدهد چگونه اشيا ينشان م

چگونه : گويد همچنين مي. شود و عملكرد آن چيستيم
طبقات جامعه انواع مختلف فرهنگ تصويري را توليد و 

كنند و چگونه اين موضوع ممكن است  مصرف مي
در پايان، . دهندة تفاوت ميان طبقات جامعه باشدنشان

ارتباط جمعي و مطالعات بارنارد از مطالعات وسايل 
هاي مختلف كند تا در مورد راهشناخته شده استفاده مي

  . فرهنگ تصويري در ارتباط با جامعه صحبت كند
 موجود مبارزه يهاهاي فرهنگي با نظامكنندهآيا توليد
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دهند؟ آيا اعتنا هستند يا آنها را تغيير مي آنها بيكنند، به مي
كنندگان هايي را كه توليدرزششنوندگان، بدون سؤال، ا

كنند؟ فرهنگ پذيرند يا با آنها مبارزه ميكنند ميمنتقل مي
  توليد كند؟ تواند توليد و بازتصويري ازچه طريقي مي

 براي يدر حالي كه هيچ نظام: نويسد  مي)1995(ميشل
ساختن برنامة آموزشي فرهنگ تصويري وجود ندارد،  

توان آنها را  يست كه مهايي هها و سؤالمجموعه بحث
هدف از : كه او اعتقاد دارد.   ناميد»زبان فرهنگ تصويري«

-آموزش فرهنگ تصويري بايد فراهم كردن مجموعه

 براي بررسي نحوة ديدن بشرباشد، نه انتقال دادن يابزار
بعضي از سؤاالت . ها از  اطالعات و ارزشيامجموعه

  :او به قرار زير است
ري و طبيعت تصويري فرهنگ تصوي بين مرز

چيست؟ تصوير چيست؟ تصاوير چگونه در ذهن، 
كنند؟ تصاوير حافظه، رؤيا و در بافت بصري عمل مي

شوند؟ رابطة كنند و مفهوم مي يچگونه ارتباط برقرار م
ميان كار هنري و فرهنگ هنري چيست؟ تغييرات 

ثير أ توليد تصاوير چگونه در فرهنگ هنري تيفناور
  گذارد؟ مي

گونه بيان هاي خود را بديننيز سؤال )1998(فروگو
بيني؟ بيني و چه كسي را نميچه كسي را مي: كندمي

شوند؟ كدام وجه از تصاوير تاريخي دوباره خلق مي
اساس كدام تصاوير به وجود ياهاي چه كسي و برؤر

اساس آنها،  تصويري هستند كه بريآيد؟ كدام رمزهامي
ند، برخي اجازة نظر انداختن بعضي اجازة نگاه كردن دار

و بعضي اجازة نگاه كردن ندارند؟ در كدام مكالمة , دارند
توانيم نگاه كردن و بازگشت اين نگاه را  سياسي ما مي

توانيم از نگاه كردن به مبارزة سياسي بدانيم؟ آيا مي
  هايي كه به آن تعلق نداريم لذت ببريم؟فرهنگ

راساس مجموعه خواهيم سؤاالت خود را باكنون مي
ها و هاي خريد، پاركتجربيات تصويري، ازجمله محل

  .ها مطرح كنيممكان

شناختي به  خواهيم از طريق قوانين زيبايي وقتي مي
هاي تصويري نگاه و آنها را بررسي كنيم دچار تجربه

 جديد، به شخص اجازه يشويم، زيرا فناورمشكل مي
صوير هميشه در دهد كه به هنگام نگاه كردن به يك تنمي

-فرد تا چه حد به هنگام اين تجربه. نظارت كامل باشد

تواند همزمان، و يا هاي جديد داراي اراده است؟ آيا مي
 درگير باشد و از آن يا تجربهحداقل بطور ممتد در 

؟ چطور ممكن )هاي خود را داخل نكندتجربه(فاصله بگيرد 
ركت است بتوانيم از پس نوسان بين دو قطب، يعني ش

فاصله گرفتن از نظر علمي و بررسي «و » تجربة هنري«در يك 

   برآييم؟»كردن اين تجربه
  

   آموزش هنريدورنما

 كرد كه آموزش هنر در يبين ممكن است بتوان پيشغير
آيا فرهنگ . پذيردمدارس تا چه حد فرهنگ هنري را مي

كند؟ آيا به طور جداگانه هنري جايي در آموزش پيدا مي
  خواهد كرد؟ پيشرفت 
هاي زيادي در مورد محل اجرا و چگونگي بحث

 ؛ 1998بارنارد، (عملكرد آن در محيط آموزشي شده است 

آنچه واضح است اينكه نياز براي مطالعة . )1998ميرزوف، 
. فرهنگ هنري در آيندة نزديك از بين نخواهد رفت

گونه كه وابستگي جوامع پيشرفته به تصاوير توسعه همان
شود، زيرا به پاس د، نياز براي درك آن نيز بيشتر مييابمي

دهندگان هنر از تصاوير دارند،   كه آموزشيتجربه و دانش
گيرند كه بتوانند مهرة مهمي براي  در موقعيتي قرار مي

كند كه به جاي ميرزوف پيشنهاد مي. درك آن باشند
 كه هميشه همچون هدف دانش »خوب ديدن«پرورش 

بر .  را پرورش داد»چشم كنجكاو« پرستش شده، بايد،
 همچون مهارتي ذاتي نگاه »خوب ديدن« خالف آنچه به

شد كه نياز به زمان و تالش داشت تا پرورش يابد،  مي
كنجكاو نگاه كردن به معناي آن است كه همه چيز از قبل 

كنجكاو نگاه كردن كمك . مشخص و درك شده نيست
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مشخص بوده ناكند كه چيزي را كشف كنيم كه قبالً مي
اين كنجكاو ديدن را بايد پرورش . آمده ييا به چشم نم

موزان، بلكه همچون آ دهيم، نه فقط در هنرآموزان و دانش
 .   در رشتة آموزش هنريرسان  اطالعياصل اساس
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