
 مصاحبه با آقاي اصغر ايزدي جيران

 عضو كميته علمي همايش انسان شناسي هنر

 

 
 

را در دانشگاه هنر اصفهان تدريس كرده ايد، ) انسان شناسي هنر(» هنر و مردم شناسي«جناب آقاي ايزدي، شما اخيراً درس 

 .لطفاً توضيحاتي در خصوص اين درس و مباحث اصلي آن بفرمائيد

رياست محترم دانشكده هنر و اديان دانشگاه هنر اصفهان، خانم دكتر مختاريان، از ) 1389(خوشبختانه تابستان سال گذشته . بله

سان شناسي هنر را براي دو گروه از دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هنرهاي اسالمي آن دانشگاه درس انبنده دعوت كردند تا 

كه من خودم با اين شاخه از انسان شناسي آشنا شده و كار كرده بودم، دقيقاً از زماني كه كار بر  مدت زمان اندكي بود. تدريس كنم

مطالعات نظري و پژوهش هاي تجربي اي نيز انجام داده . 1386روي رساله كارشناسي ارشد خود را آغاز كردم، يعني اواخر سال 

انسان شناسي «در اين ميان، بهترين منبع براي تدريس را كتاب . دندبودم كه برخي از آنها در مجالت علمي به انتشار رسيده بو

كتابي كه با مسئله اصطالح هنر ابتدايي آغاز كرده و بعداً به زمينه . روبرت ليتون از انسان شناسان هنر برجسته معاصر ديدم» هنر

اين كتاب منبع . يت و سنت هاي هنري مي پردازدكاركرد ارتباطي آثار و در نهايت به رابطه ميان خالقاجتماعي توليد آثار هنري، 

به تناسب موضوعات، از آثار ديگر محققان نيز بهره گرفته اصلي براي طراحي محتواي جلسات درس انسان شناسي هنر شد، اما 

سنتي نيز در همچنين بايد اضافه كنم كه به پيشنهاد دانشجويان، نمونه هايي از كارهاي محققان ايراني در خصوص هنرهاي . شد

 .جلسات انتهايي مورد بحث و نقد قرار گرفت

 



 فرهنگي نسبت به هنر چگونه بود؟ يابه طور كلي برخورد دانشجويان هنر با يك ديدگاه انسان شناختي 

ي به اوالً كه من بايستي بگويم اين اولين تجربه خود من بود و شايد نتوان شرايط حاكم بر آن و ويژگي هاي آن را تعميم داد ول

ي مثل دانشجويان هنر اسالمي در هر دو گروه فقه و هنر و گرايش هاي كاربرد. طور كلي به عنوان يك تجربه قابل ذكر است

يكي . مندي رضايت بخشي به موضوع نشان دادند كه علت آن را مي توان در چندين عامل ديدسفال، چوب و نگارگري عالق

ايراني مورد غفلت قرار گرفته  اساتيدقع توليد فرهنگي آثار هنري در بين پژوهشگران و اينكه، متأسفانه بحث هاي فرهنگي و در وا

است و لذا وقتي به مباني فرهنگي و عناصر دخيل در توليد، نمايش و مصرف آثار هنري پرداخته مي شود، به دليل اينكه مخاطبان 

ان نيز مباحث شكلي و فرمال در پژوهش هاي هنري مسلط به اعتقاد خود دانشجوي. چيز جديدي را مي شنوند، عالقمند مي شوند

دليل ديگر، روش شناسي خود . است، و از همين رو پرداختن به محتوا و معنا، ابعاد و ظرفيت هاي جديدي از هنر را مي گشايد

شدن با آن را در انسان شناسي رويارويي مستقيم با موضوع و حتي يكي . رشته انسان شناسي در برخورد با موضوع پژوهشي بود

اصطالحاً رويكرد از درون و . ، كه واجد جدايي عملي محقق از موضوع است، قرار مي دهدپوزيتيويستيبرابر روش شناسي هاي 

انسان شناس در بررسي اثر هنري سعي مي كند، زمينه واقعي و . از پايين را در برابر رويكردهاي از بيرون و از باال قرار مي دهد

در مرحله بعد با استفاده از تكنيك مشاهده . ثبت كندف را توسط مشاهده مستقيم ليد، شيوه نمايش و شيوه مصرعملي شيوه تو

 . مشاركتي به مردم مورد مطالعه نزديك مي شود تا به لحاظ حسي و به لحاظ فكري همانند آنها گردد

اين چنين رويكردي به موضوع مورد مطالعه همچون هنر، جذابيت بسيار زيادي براي دانشجوياني دارد كه همواره هنرها را در 

از  ،اما بايد بگويم كه ما مشكالتي نيز داشتيم .ياد گرفته اند اساتيدكتابخانه ها مطالعه كرده اند و يا صرفاً فنون اصول هنري را از 

ن هنر با بحث هاي علوم اجتماعي به طور عام و انسان شناسي به طور خاص آشنا نبودند و همين امر باعث جمله اينكه دانشجويا

لذا نياز بود تا سرمايه و فرصتي نيز به پرداختن به مهمترين مباحث نظري و روشي در . مي شد تا از ميزان عالقمندي كاسته شود

البته من بايد اين نكته را هم  .واحد تدوين شده بود ميسر نگرديدس در حد دو انسان شناسي شود كه اين امر با توجه به اينكه در

اضافه كنم كه به هر حال، خود من نيز نياز به زمان و نيز نياز به تجربه دارم تا كميت و كيفيت اين درس و به طور كلي اين شاخه 

ن بسيار عالقمندي بودند كه تصميم گرفتند موضوع و روش دانشجويا ،به هر روي، اما در اين ميان .از انسان شناسي را تقويت كنم

 .رساله هايشان را در حيطه انسان شناسي هنر بگيرند كه ما هم اكنون نيز با اين دانشجويان از نزديك كار مي كنيم

 

 انسان شناسي هنر در ايران چه سابقه نظري و كاربردي دارد؟

فكر مي كنم اين . به دو دهه اخير برگردد هنر در ايران، جديد است و شايداصطالح انسان شناسي هنر يا مردم شناسي اساساً 

رساله اي در باب : موزه هايي در باد«با عنوان  اصطالح براي اولين بار در كتاب يكي از انسان شناسان ايران دكتر مرتضي فرهادي

همين سال، دكتر ناصر فكوهي، انسان شناس، مصاحبه اي با كتاب ماه هنر انجام داد . به كار رفته است) 1377(» مردم شناسي هنر

: ايش و تحول هنرپيد«همچنين بايد به كتاب دكتر جالل الدين رفيع فر با عنوان ). 1377(» مردم شناسي هنر چيست؟«با عنوان 

مي آثار تجسمي و تصويري غارهاي مهم اروپا  كه به هنر پارينه سنگي جديد دراشاره كنم ) 1382(» درآمدي بر انسان شناسي هنر



مجالت بسيار  1350 و 1340دهه هاي  از. البته نبود اين عنوان در پيش از اين سال ها دليل نبود كارهاي پژوهشي نيست. پردازد

 . »هنر و مردم«شده اند كه به هنرهاي بومي ايران پرداخته اند همچون مجله مهمي منتشر 

كه در دهه هاي قبل از انقالب  همچنين محققين بسيار معتبري در خصوص هنرهاي بومي ايران آثار بسيار مهمي را منتشر كرده اند

آلستر سيسيل ادواردز،  رهاي كهن پرداخته اند وآندره گدار، رومن گيرشمن، اشاره كرد كه بيشتر به هن آرتور پوپ، مي توان به

اما در اين ميان محققين ايراني مهمي نيز سر بر آورده اند مثل سيروس آزادي،  .كه بر دست بافته ها متمركز بوده اند و غيره هال،

ويژه دست بافته هاست به م بيشتر صنايع دستي و به ا البته من چون عاليق .و غيره علي حصوري، پرويز تناولي، سيروس پرهام

محمدرضا درويشي در تقي مسعوديه و ، مثل محمداين محققين اشاره كردم، در هنرهاي ديگر نيز ما چنين پژوهشگران مهمي داريم

از ميان انسان شناساني كه به موضوع هنر پرداخته اند من بايد به آقاي دكتر بلوكباشي در حوزه هنر . حوزه موسيقي شناسي قومي

آقاي دكتر فرهادي در حوزه هنر صخره اي و دست بافته ها، آقاي دكتر رفيع فر در حوزه هنر پيش از تاريخ، آقاي دكتر امان  عامه،

 .موسيقي، آقاي دكتر فكوهي در حوزه هنر سياسي و ديگران اشاره كنم الهي در حوزه

را ارج مي نهم و آنها را بسيار ارزشمند به ويژه از كار محققين داخل و خارج آكادمي و نيز خارجي و ايراني  با وجود اينكه من

شيوه نظام مند «نظر اينكه داده هاي خام بسيار مهمي پديد آورده اند، مي دانم، اما معتقدم كه مهمترين نقد وارد بر آنها نبود يك 

. ينه فرهنگي خالقان هنر بوده استو در نهايت نپرداختن به زم »مفهوم بندي و مقوله بندي داده ها«و نيز فقدان » گردآوري دادها

منظور من از شيوه نظام مند گردآوري داده ها، جمع آوري . البته اين نقد در مورد كار انسان شناسان به نسبت كمتر وارد است

ه و منظور از مفهوم بندي و مقوله بندي داد. يك جامعه و در يك زمان خاص است مداوم و منظم داده هاي مربوط به يك هنر در

اين هر دو نكته به ما كمك مي كند تا . ها، استخراج و صورت بندي مفاهيم و مقوالت انتزاعي از داده هاي ملموس و عيني است

يك پژوهش، ارزش علمي باال و قابل استنادي پيدا كند و همين رويه باعث خلق ايده هاي جديد و تهييج پژوهش هاي بعدي مي 

 .گردد

 

 ي اينكه انسان شناسي هنر به اين شيوه نظام مند تحقق پذيرد چيست؟شرايط و امكانات الزم برا

يكي ورود ادبيات نظري و تجربي انسان شناسي هنر است كه در آن محققين و به . من اين شرايط را به دو گروه تقسيم مي كنم

ويژه دانشجويان عالقمند مي توانند با نظريه پردازان مهم و با كارهاي ميداني تأثيرگذار آشنا شوند و ديگري فراهم كردن شرايط 

در خصوص اولي، تالش هاي بسيار جزئي  .مختلف ايران است فرهنگ هايناختي درباره هنر عملي براي پژوهش هاي انسان ش

با ) 1385، 17فرهنگستان هنر، شماره (اي در سال هاي اخير صورت گرفته كه مهمترين آن انتشار يك شماره از مجله خيال 

) 1377(اثر روژه باستيد » هنر و جامعه«تاب همچنين ترجمه ك. به سردبيري دكتر ناصر فكوهي است» انسان شناسي هنر«موضوع 

اشاره كنم  هم» انسان شناسي و فرهنگ«سايت الكترونيك موسسه در » صفحه انسان شناسي هنر«بايد به . نيز قدم خوبي بوده است

بومي ؛ در اين صفحه دانشجويان و محققين مختلفي مطالب و مقاالتي در خصوص هنرهاي )گشوده شد 1387كه در پاييز سال (

در دانشگاه بسيار كم ولي در نهادهاي هنري و فرهنگي به نسبت متوسطي برخي پژوهش اما در خصوص دومي، . منتشر كرده اند



نهادهايي مثل فرهنگستان هنر، . هاي ميداني صورت گرفته كه باز هم به نظر من از فقدان يك پژوهش نظام مند رنج مي برند

لذا بايد پژوهش هاي ميداني پيش از اجرا طرح كلي مشخص داشته و در . عشاير، و غيره سازمان ميراث فرهنگي، سازمان امور

 .نهايت به تحليل هاي فرهنگي برسند

پژوهشگران هنر كه با رويكرد اجتماعي و فرهنگي مي خواهند به بررسي . من بايستي به نكاتي ديگر نيز در اين زمينه اشاره كنم

و غيره آگاهي نسبتاً بااليي  ، سبكمباحث هنري و به ويژه اصول زيبايي شناختي، مواد، تكنيك هاآثار هنري بپردازند، بايستي از 

اساساً . ين مسائل صوري، هم به توصيف ضعيف و هم به تحليل كم مايه خواهد انجاميدداشته باشند؛ چون عدم آگاهي نسبت به ا

لذا انسان شناسان نبايد خود را . ايي عميق منجر مي شوديك توصيف صوري يا شكلي مفصل، دقيق و درست به يك تحليل محتو

عالقمند به پژوهش انسان شناختي  همچنانكه در مقابل نيز دانشجويان هنرِ. بي نياز از ياد گرفتن مسائل اصلي رشته هنر بدانند

 .سي آگاهي داشته باشندانسان شنا تحليلي علم -بايستي از يك طرف به روش هاي پژوهش و از طرف ديگر به ابزارهاي مفهومي

 

به لحاظ فرهنگي يك اثر هنري چگونه شكل مي گيرد؟ در واقع چه عوامل فرهنگي باعث . بپردازيم به هنرهاي بومي ايران

 خلق آثار هنري مي شوند؟

اي  پاسخ به اين سوال تنها در يك سطح كلي و انتزاعي مي تواند صورت گيرد، چراكه فرهنگ هاي مختلف عناصر خاص و ويژه

كه البته اين پيش فرض ها (اوالً؛ بايد بگويم كه انسان شناسي هنر چند پيش فرض اساسي دارد . از خود را وارد اثر هنري مي كنند

يكي از مهمترين و شايد اصلي ). دن، اما مي توان گفت كه در اغلب آثار آنها وجود دارنددر تمامي متفكرين اين حوزه رايج نيست

در واقع توليدكننده به معناي عام، فرهنگ . نسان شناسي هنر اين است كه هنر، يك توليد فرهنگي استا هاي ترين پيش فرض

اكنون اگر بخواهيم به هنرهاي بومي ايران بپردازيم و عوامل و عناصر فرهنگي مهم دخيل در آفرينش هنري را در نظر . است

ويژه من به هنر روستايي و عشايري تأكيد خاص دارم، يك كاربرد  هنرهاي بومي ايران، به. بگيريم، به نظرم موارد زير مي رسد

در اينجا نيز در سطح اول يك نياز . مصرفي دارند، يعني به قول مالينوفسكي، يك نياز يك نهاد خاص را به وجود مي آورد

). يا نظام هنري قرار گيرندكه ممكن است در ذيل نهاد هنر (باعث به وجود آمدن آثار هنري مي گردد ) معيشتي(كاربردي مصرفي 

كه از جمله (و يا چون به يك سرپناه . پس اعضاي يك فرهنگ چون به يك زيرانداز نياز داشتند، انواع فرش ها را خلق كرده اند

د اما اين امر فقط در مور. نياز داشته اند، ساختن خانه و لذا هنر معماري پديد مي آيد) نيازهاي اوليه از نظر مالينوفسكي است

در مورد . هنرهاي خاص، به ويژه در اينجا در مورد هنرهاي ديداري به طور عام و هنرهاي تجسمي به طور خاص، صادق است

هنرهاي ديگر مثل هنرهاي اجرايي همچون موسيقي و رقص و نيز هنرهاي ادبي مثل نمونه هاي منظوم و منثور شايد نتوانيم از 

همين كاربرد مصرفي، داده ها و اطالعات  .ه مي توانيم به تحليل كاركردي آنها بپردازيم، گرچتحليل كاربرد مصرفي استفاده كنيم

چرا يك اثر هنري خاص كاربرد مصرفي خاصي دارد؟ چه ويژگي : بسياري در خصوص اثر هنري به يك انسان شناس مي دهد

 هاي كمي و كيفي در اثر هست كه آن را مناسب چنين كاربردي مي كند؟ 



يك منسك نياز دارد تا با استفاده از اشياء . ، آثار هنري به عنوان عناصر مهم مناسك و آئين هاي مختلف بوده انددر سطح دوم

در مورد هنرهاي اجرايي به ترتيب موسيقي و (از يك طرف، از اجراهاي شنيداري و ديداري ) در مورد هنرهاي ديداري(نمادين 

به مخاطبان پيامي برساند يا آنها را ، )در مورد هنرهاي ادبي(ف ديگر و همچنين كالم از طر) رقص و نيز اشكالي از نمايش و تئاتر

از يك طرف پديده هايي رمزگذاري شده هستند : نقش مناسكي بسيار مهمي دارند در اين ميان، هنرها. تحت تأثير قرار دهد و غيره

گر پديده هاي حسي هستند كه احساسات مخاطبان را كه پيام ها و اطالعاتي را به شركت كنندگان مي رسانند و از طرف دي

؛ در اينجا من كاركردهاي معنايي و عاطفي اثر هنري را مد نظر في را در آنها به وجود مي آورنددستكاري كرده و هيجانات مختل

جامعه وارد كنش هاي در سطح سوم، هنرهاي بومي ايران، نقش يك كنشگر را دارند كه مي توانند همانند هر يك از اعضاي . دارم

. است» هنر به مثابه جادو«يكي از نمونه هاي اين تحليل، ايده . جاري گرديده و رفتارها و به دنبال آن تأثيرات خاصي داشته باشند

 همين كار مي تواند از طريق. كيفيت جادويي دارند و مي توانند كار مد نظر هنرمند را انجام دهند ،به ويژه نقوش و تزئينات خاص

 . آواهاي موسيقي يا فضاسازي هاي بناها، حركات خاص رقص، اشعار ويژه و غيره صورت گيرد

به سبك پرداخت، سبك به معناي شاپيرويي؛ شاپيرو به يك معنا سبك را انديشه ها و احساسات مشترك در سطح چهارم، بايستي 

ي ايران نيز از سبك هاي خاصي پيروي مي كنند و هنرهاي بوم .دنيك جامعه مي داند كه در اثر هنري به سطح ملموس مي رس

عادات فكري و حسي و نيز ايده آل هاي فكري و . فرهنگ از شايد بهتر است بگوييم از انديشه ها و احساسات مشترك يعني

ه سبك د و همين امر باعث جاري شدن اين انديشه ها و احساسات در اثر مي گردد و بنحسي يك جامعه در هنرمند نيز وجود دار

بحث هاي ديگري را مي  .در واقع از اين نظر مي توان گفت اثر هنري ترجمان جهان بيني يك گروه است .خاصي شكل مي دهد

همچنين  .توان به اين عناصر فرهنگي همچون خالقيت و رابطه آن با سبك و نيز تأثير نظام هاي باور همچون اساطير را اضافه كرد

 .بيافزاييمو بعد اقتصادي هنرها ) در مورد مواد(متر فرهنگي را نيز مثل تأثير اقليم به اين عوامل بايستي عوامل ك

 

 پژوهش انسان شناختي هنر در ايران با چه موانعي روبروست؟

، از بين رفتن زمينه فرهنگي هنرهاي )دارمهمچنانكه در سر كالس هايم نيز بدان تأكيد بسيار (من در اين ميان مهمترين مسئله را 

به دليل اينكه . من به هنرهاي شهري يا هنرهاي شهرهاي ايران نمي پردازم. بومي به ويژه هنرهاي روستايي و عشايري مي دانم

در  شيوه زيست در جوامع روستايي و شهري ايران يا به طور كامل دگرگون شده و يا در حال دگرگوني است ما با يك ناسازگاري

از يك طرف و با فقدان هم بافت هنرهاي كنوني در مورد هنرهاي گذشته خصوص رابطه هنر يك جامعه با شيوه زيست كنوني آن 

به اين معني كه دگرگوني شيوه زيست و از بين رفتن شكل اصيل يك جامعه به دليل تأثيرات شهري  .از طرف ديگر مواجه هستيم

هنري كه قبالً توليد شده با سازمان اجتماعي جديد و با شيوه باعث شده است تا درنيته، شدن و ورود عناصر كالبدي و فكري م

، به تعبير بهتر جهان هاي هنري و جهان هاي زيستي از يكديگر گسست يافته اند؛ يكي از شته باشدانديشه جديد همخواني ندا

 . شيوه توليد آن است تغييرنتايج اين گسست، توقف توليد هنر به طور كلي يا جزئي است و يا 



نبود هم بافت با مسئله نيز در مورد هنرهايي كه هنوز هم توليد مي شوند و هنوز نيز شيوه توليد آنها تفاوتي با گذشته نكرده 

)context (يكي از اين هم بافت ها مناسك بوده است ؛موثر در توليد، نمايش و مصرف به شكل اصلي هستيم ) در مورد

) در زمينه مصرف(ند كه مثالً به سلسله مراتب اجتماعي خاصي تعلق داشته اند ه احبان آثار يا خريداراني بودصا، ديگري )نمايش

البته مي توان تا حدي نيز نا آگاهي خالقان هنر در مورد معنا و اهداف هنرشان در مورد هنرهاي رايج كنوني را نيز به اين  .و غيره

ناسان ديگر نشان مي دهد كه همواره چنين نيست كه خالقان هنر، معنا و اهداف هنرشان مسائل اضافه كرد؛ گرچه بررسي انسان ش

 .را به طور آگاهانه و تعمدي بيان كنند

مهمترين  .اما چه راه حل هايي مي توان براي انسان شناس هنر نشان داد كه بتواند بر اين موانع غلبه كند. انداينها برخي از موانع 

يعني اينكه انسان شناس پس از اينكه تمامي داده هاي . است »از درون بازسازي فرهنگي«ين خصوص كار انسان شناس در ا

و  همچون هنرهاي ديگر، ادبيات شفاهي و آثار آن جامعه ميداني موجود درباره جامعه و درباره هنر را گردآورد، بايد به توليدات

و هنر مورد  فرهنگو غيره متوسل شود تا به حد ممكن شكل اصيل  حتي آثار منتشره درباره آن جامعه همچون آثار محققين ديگر

  .پژوهش را بازيابد

انسان شناس خود از يك طرف . اما بايد به نكته اي نيز فراتر از همه اين موانع و راه حل ها اضافه كنم كه بسيار مهم است

انسان . بع داده و از طرف ديگر مهمترين ابزار تحليلي است و اين ويژگي ها مي توانند بر بسياري از موانع فائق آيندمهمترين من

شناس به دليل اينكه در روش شناسي خود به دركي بومي و دروني از فرهنگ و جامعه مورد بررسي خود مي رسد مي تواند در 

همين ويژگي مردم نگار باعث مي شود تا بتواند دنياي ذهني و . احساس كند جايگاه يك عضو بومي درآيد، همچون او فكر و

از سوي ديگر، اين انسان شناس است كه بايد سطح تحليل كار . حسي مردم مورد مطالعه را به ميزان زيادي در خود پرورش دهد

دآوري داده هاي موجود و پس از درك يعني اين نقش انسان شناس است كه پس از گر. را انجام دهد نه وضعيت داده هاي موجود

دانش خود مفهوم بندي و مقوله بندي كرده و دروني از فرهنگ و جامعه مورد مطالعه و نيز هنر آن، بايد اين داده ها را با توجه به 

 .از ارتباط اين مفاهيم و مقوالت، نظريه هايي را مطرح كند

ش و ضرورت ي و نهادهاي فرهنگي و هنري به ارزر به ويژه نهادهاي دانشگاهدر اين وضعيت ما صرفاً نياز داريم تا نهادهاي درگي

بررسي . ورود بحث هاي فرهنگي به هنر واقف گردند و بدين ترتيب پژوهشگران را به صورت هاي مختلف حمايت كنند

 .ما خواهد گشودفرهنگي يا انسان شناختي هنرهاي بومي ايران ابعاد و زواياي بسياري از فرهنگ هاي بومي را براي 

 

 .با تشكر از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد

 


