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 0اهلل زارع خليلي  ، فتح0رسول يوسفي

 چکيده

 در ها شباهت و ها است که سبب تفاوت يمسائل ييننر، تبحوزۀ ه يشترشناخت ب يبرا يدياز مسائل مهم و کل يکي
  ينمخاطبان از ا يافتدرک و در ينهزم يندر ا يرگذاراز عوامل تأث يکي. شود يم يمخاطبان به آثار هنر هاي واکنش

به دست  يحس هاي که از اندام شود يم ياطالعات زشاست که سبب شناخت و پردا ينديگونه آثار است. ادراک فرا
 يکردهاياز رو ي،فلسف يکردکه در کنار رو کند يم يفارا ا ينقش مهم شناختي يباييادراک ز يزهنر ن ينة. در زمآيد يم

 و ها شباهت ينِو تبب ي. در پژوهش حاضر به بررسشود يبهره برده م ينهزم يندر ا يزن يشناخت و روان شناختي جامعه
پرداخته شده  يرازدانشگاه ش يو مهندس ينشکدۀ هنر و دانشکدۀ فندا ياندانشجو يانم شناختي يباييادراک ز هاي تفاوت

هنر(  يايارتباط با دن يت،قوم ي،طبقة اجتماع يت،)سن، جنس يعوامل اجتماع يينپژوهش تع يناست. در واقع هدف از ا
 يگردآور يثو از ح ي،اکتشاف يّتبه لحاظ ماه ي،هدف کاربرد حسباست که روش آن بر شناختي يباييمؤثر بر ادراک ز

 يوک ياستفاده شده است. روش پژوهش يزن يوک يبند پژوهش از روش طبقه يناست. در ا پيمايشيـ  توصيفي ها، داده
استفادۀ  ش،پژوه ينمهم ا هاي يافته. از گيرد يافراد از موضوعات مختلف مورد استفاده قرار م هاي يّتشناخت ذهن يبرا

دهندۀ تفاوت  آمده نشان دست به يعامل ياست. بارها يباشناختيرات زاز عبا يرهنريو غ يهنر يانمتفاوت دانشجو
   از خانواده در حوزۀ هنر است. يعضو يتفعال ينو همچن يکنندگان برحسب سوابق هنر شرکت يانمعنادار م
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 مقدمه

او از ساير موجودات شناخت عقالني و  ۀكنندهای انسان و متمايزين ويژگييكي از بارزتر

هايي بلكه دارای توانايي ،زندتنها به ادراک مستقیم از جهان دست ميتفكر اوست. انسان نه

هنر اين پرسش همواره مطرح بوده است  ۀ. در حوزاستبرای دريافت و پردازش اطالعات 

هنری است و  ۀتجرب ۀآيد. ادراک از وجوه الزمچیست و چگونه پديد ميكه ادراک هنری 

شود. بعضي از ديگر، صرفاً براساس تجربیات حسي درک نمي یاثر هنری مانند اشیا

حقیقت و عواطف است و بعضي ديگر  ۀفیلسوفان معتقدند كه هنر دارای توانايي ارائ

كنیم  هنری به ادراک اثر هنری دست پیدا مي معتقدند كه ما از طريق ادراک محتوای اثر

آيد يا از حسي پديد مي ۀشناختي بیشتر در بستر تجرب ييزيبا ۀ(. تجرب42: 1313)طباطبايي، 

های ها، فضاها و بافتها، خطوط، رنگصورت ۀشود. مثالً ما از طريق مشاهدآن ناشي مي

عناصر مزبور  ۀشويم و همراه با مشاهدنائل مي شناختي آن ييزيبا ۀيک اثر نقاشي به تجرب

در آن، چیزهايي از قبیل سرزندگي يا آرامش، سردی و مالل، تحرک يا سكون، زمختي، 

آفريني يا اضطراب آن را تجربه  طبعي، بهجتوضوح و شفافیت، احساسات رقیق يا شوخ

هم در فهم و دريافت يک يند مخاطب عاملي مادر اين فر (.12: 1333كنیم )كالینسون، مي

شناختي است در  يند ادراک مخاطب كه يک موضوع معرفتااثر هنری است، بنابراين فر

(. افراد 1: 1312ای خواهد داشت )احمدی و همكاران، خوانش و دريافت اثر جايگاه ويژه

های انتظارات مختلفي به اثر هنری مورد مصرف های تفسیری متفاوت، با افقعضو جماعت

طرق مختلف تفسیر  ها اغلب اثر فرهنگي واحدی را بهآورند، بنابراين آنود روی ميخ

توانند راهبردهای متنوعي را هنگام مصرف آثار هنری اتخاذ كنند. عالوه، افراد ميكنند. به مي

(. لذا 321: 1311سطوح توجه افراد به اثر هنری ممكن است متفاوت باشد )الكساندر، 

های اجتماعي يكي از اين عوامل زمینه است.تبیین عوامل مؤثر بر ادراک  آنچه اهمیت دارد
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 ازمؤثر بر آن است. شناخت مخاطب و ذهنیت ادراكي وی از آثار هنری، شناخت بیشتری 

گذاری  اشتراک راهكارهايي جهت به ۀآورد. همین امر سبب ارائبه ارمغان مياين موضوع 

شناختي آثار های زيباييتا ويژگي شود ميشناختي توسط افراد مختلف يتجارب زيباي

 ۀدهند های تشكیل. نظريهشودو آثار هنری برای اقشار مختلف قابل درک  مغفول نماند

رويكرد مصرف فرهنگ نیز به اين نكته توجه دارند كه افراد هنر را چگونه مصرف، استفاده 

اصلي اين رويكرد آن است كه مخاطب كلید درک هنر است، زيرا  ۀند. ايدكنو دريافت مي

كنندگان آن بستگي بلكه به مصرف ،های كاربست هنر، نه به خالقانشده و شیوهمعاني تولید

 (.211: هماندارد )

در  مورد پژوهش، ضمن سعي ۀاين نوشتار با نگاهي متفاوت در روش و همچنین مسئل

 .گیردنیز در اين حوزه بهره مي جديدی پر كردن شكاف مطالعاتي در اين حوزه، از روش

هايي كه در اين زمینه انجام گرفته و همچنین به اين دلیل كه دلیل كمبود پژوهش به

كند كه ، ضرورت ايجاب مياست ای نیز با روش كیو در اين زمینه صورت نگرفته مطالعه

مورد  ۀشناسانه صورت گیرد. مسئلتحقیقي با اين روش و در اين حیطه و با رويكرد جامعه

شناختي دانشجويان دانشگاه شیراز ادراک زيبايي در موردای رو، مطالعهنظر در تحقیق پیش

ناختي ش . پرسش اصلي پژوهش اين است كه آيا عوامل اجتماعي در ادراک زيبايياست

های هنری بر روی ادراک فعالیت در زمینه ۀسابقآيا گذارند؟ و همچنین افراد تأثیر مي

بندی كرد  توان اينگونه صورتشناختي افراد تأثیرگذار است؟ سؤال انتهايي را نیز ميزيبايي

شناختي آثار هايي میان الگوهای ذهني دانشجويان در جهت ادراک زيباييكه چه تفاوت

 برایرو نیز بررسي نظرگاه تعدادی از دانشجويان وجود دارد؟ هدف از پژوهش پیش هنری

در  است.زيبايي در آثار هنری  در موردها های متفاوت آنبه دست آوردن الگوها و ذهنیّت

تي شناخادراک زيبايي ۀرو شناسايي الگوهای ذهني درباراصلي نوشتار پیش ۀواقع دغدغ
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شناختي در اولويت قرار  های جامعهكه سعي شده است ويژگي استهنر  ۀافراد در زمین

حسب هدف كاربردی، به لحاظ ماهیّت اكتشافي، و از حیث گردآوری  گیرد. روش نیز بر

ده شبندی كیو نیز استفاده پیمايشي است. در اين پژوهش از روش طبقهـ  ها، توصیفيداده

 است.

 پژوهش ةپيشين

شناسي و  شناسي، روانهای گوناگون جامعهادراک و مسائل وابسته به آن در زمینه ۀدر زمین

هنر و در ارتباط با مخاطبان آثار  ۀاما در زمین ،ای صورت گرفته استغیره تحقیقات گسترده

ورت هنری و با توجه به گستردگي و اهمیت مطلب تحقیقات كمي در داخل كشور ص

صورت  توان بهوجوهای نگارندگان در اين زمینه را ميگرفته است كه ماحصل جست

توزيع »ای با عنوان توان به مقالهچنین بیان كرد: در میان منابع فارسي مي خالصه اين

اشاره كرد. اين مقاله با « های هنری در شهر تهران(اجتماعي الگوی مصرف )بررسي سلیقه

مدرن به بررسي مصرف كاالهای فرهنگي و هنری در های بورديو و پستاستفاده از رويكرد

توان به اين نكات اشاره كرد كه مي آمده دست جمله نتايج بهشهر تهران پرداخته است. از

فرهنگي يافته نشده  ۀمعناداری با سلیق ۀمیان متغیرهايي مانند سن، جنسیت و شغل رابط

شدن در میان الگوهای مصرف كاالهای فرهنگي و  ي و التقاطيآمیختگاست. اما نوعي درهم

مصرفِ هنری، انگیزش »ای ديگر تحت عنوان ده است. در مقالهشنیز مشاهده  هنری

های به بررسي انگیزه« های هنری شهر ياسوجگاهكنندگان كاالهای هنری در عرضهمصرف

عوامل مؤثر خته شده است و برخي مخاطبان در مصرف كاالهای هنری در شهر ياسوج پردا

اند: عوامل خانوادگي، تربیتي و آموزشي، لذت، بر اين انگیزه به ترتیب زير به دست آمده

 توان بههمچنین مي هنری، سن و جنسیت. ۀای، اقتصادی، عرضاجتماعي و فرهنگي، رسانه
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های ريافت ارزشمدل درک و د»ای از خانم زهره طباطبايي تحت عنوان نامه پايان

نامه اشاره كرد كه البته در اين پايان« شناسي و هنری جهت حفاظت از میراث هنری زيبايي

تمركز بر روی مفهوم حفاظت در آثار هنری است و جريان درک و دريافت آثار هنری از 

ای ديگر خصوص مالصدرا و گادامر بررسي شده است. در مقاله ديدگاه فلسفي و به

تباطي درک و دريافت مخاطبان آثار هنری از نظرگاه انديشمندان و اصول )جايگاه ار

 ۀدر مقالادراک از نظرگاه حفاظتي پرداخته شده است.  ۀحفاظتي( نیز باز هم به مسئل

 ۀاساس مقايس ادراک و دريافت زيبايي در نظرگاه مخاطبان آثار هنری بريند اخوانش فر»

نظر قرار گرفته است. در ادراک از ديدگاه فلسفي مدِ ۀ، مسئل«اسالمي و غربي ۀآرای فالسف

 ۀبررسي تأثیر آموزش هنر بر سازمان ادراكي و حافظ»فرنوش شمیلي با عنوان  ۀنامپايان

 های هنریاست كه آيا آموزش مهارت شده ه بررسي اين سؤال پرداختهب« بصری افراد

ها در بصری ايشان و نیز سرعت عمل آن ۀتواند بر عملكرد ادراک افراد، حافظ مي

ری ـ  بصری آندرهـ پديدآوری اشكال تأثیر داشته باشد. در اين تحقیق از آزمون ادراكيباز

توان به اين نكته اشاره كرد كه آموزش یق مياستفاده شده است. از نتايج اين تحق

های هنری بر سازمان ادراكي افراد تأثیر مثبت دارد. از مقاالت ديگری كه در اين  مهارت

مصرف سینما و عوامل اجتماعي مؤثر بر »های عنوانتوان مقاالتي با اند ميزمینه منتشر شده

بررسي »های نامهو پايان« موسیقیايي ۀأثیرگذار بر ذائقيندهای اجتماعي تابازشناسي فر»، «آن

موسیقیايي  ۀبررسي ذائق» ،«موسیقیايي ۀفرهنگي و اقتصادی با ذائق ۀبین سرماي ۀرابط

های ها بر روی يكي از رسانهرا نام برد كه تمركز آن« فرهنگيـ  دانشجويان و عوامل اجتماعي

های های خارجي نیز پژوهشسینما بوده است. در میان پژوهشيا  هنری مانند موسیقي و

اند. در پژوهشي شناسي صورت گرفته روان ۀاما عموماً در زمین ،است فراواني صورت گرفته

آنتونیو اورتگا  «و جنسیت نافرهنگيری در آموزش هنر، مطالعه بیادراک بص»با عنوان 
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و  تیجنس یبر رو دیآموزان با تأك دانش یادراک بصربررسي  همراه همكاران به به 0كابالرو

ادراک بصری و ». در اند دهیها سنجآن یو تفاوت ادراک بصر اند متفاوت پرداخته یها تیقوم

آموزان پس از  دانش یادراک بصر 0تروكمنقلوديلک نیز «  در آموزش هنر نسبت طراحي

مورد  ي رانقاش قياز طر میانتقال مفاه ييتوانا نیو همچن يآموزش نقاش یها گذراندن دوره

 مطالعه قرار داده است.

 چارچوب نظری

شناسي هنر را نام شناسي هنرها سه رويكرد در جامعهالكساندر در كتاب جامعه ويكتوريا

ای است برد. رويكرد اول تحت عنوان رويكرد بازتاب شامل تحقیقات متنوع و گستردهمي

جامعه است. در اين رويكرد،  ۀینيها اين باور است كه هنر آكه فصل مشترک تمامي آن

)الكساندر،  دهد شود تا دانش و فهم ما را از جامعه ارتقاميتحقیق بر آثار هنری متمركز 

دهي های شكلشناسي هنر مربوط به نظريهجامعه ۀ(. نظريات بعدی در حیط22: 1311

هايي در سر افراد نوعي ايده تواند به دارند كه هنر مي داللت اين نكتهبر . اين نظريات است

هاست كه وجه مشترک طیف وسیعي از نظريه ۀدهي، دربرگیرندشكلقرار دهد. رويكرد 

در برابر  (.34: همان) گذارداصلي است كه هنر بر جامعه تأثیر مي ۀها اين عقیده يا استعارآن

كند و آن شده را تكمیل مي اين دو رويكرد ويكتوريا الكساندر ديدگاه الماس فرهنگي ارائه

الماس فرهنگي را پرورش داد.  ۀ( ايد1114-1136) 0وندی گريزوولددهد. مي را بسط

خالقان  -2محصوالت هنری،  -1يكي از مفاهیم:  ۀهای اين الماس نماينديک از گوشههر

 . استتر بزرگ ۀجامع -4 و كنندگان هنرمصرف -3هنر، 

                                                      
2 - Antonia Ortega Caballero 

1 - Dilek Turkmenoglu 

3 -Wendy Griswold 
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 الماس فرهنگي گریزوولد .0 ةشمار تصویر

تصوير الماس فرهنگي » گويد:اما ويكتوريا الكساندر در ضرورت اصالح اين مدل مي

نتايج تحقیق  ۀخاطر سادگي زيباست. اما من الماس فرهنگي را در ضمن ارائ گريزوولد به

افكنم.  كنم تا بر برخي از خطوط پیوندی مهم پرتوخويش بر روی دنیاهای هنر اصالح مي

هايي برسد كه آن را اند به آنهنر همان ارتباط است. هنر بايد از كساني كه آن را خلق كرده

(. ديدگاه الماس فرهنگي رويكردهای بازتاب و 113: 1311الكساندر، )« كنند مصرف مي

-شود كه دريافتدهد و يادآور مينظر مصرف نیز مورد انتقاد قرار مي دهي را از نقطهشكل

)الكساندر،  های متنوعي از مخاطبان هستندمحصوالت فرهنگي نه جامعه، بلكه گروه ۀكنند

شود يكي از نقاط مهم در مشاهده مي 2و  1 ۀطور كه در تصاوير شمارهمان (.112: 1311

و چگونگي ادراک مخاطبان از آثار هنری  استالماس فرهنگي توجه به مخاطبان آثار هنری 

. در ضرورت توجه به ادراک استهای مهم در نگاه به مخاطبان آثار هنری ز ويژگييكي ا

مخاطب اثر » توان افزود كه:اثر هنری توسط مخاطب اين مطلب را از جنت ولف نیز مي

كند، بلكه مخاطب با مصرف خود به اثر هنری جان هنری فقط اثر هنری را مصرف نمي

ادراک  ۀاک كه تأثیر شرايط اجتماعي و فرهنگي را بر نحوبخشد. دينامیسم اين ادرمي

 خالقان هنر

 هنر

 جامعه

 مخاطبان هنر
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شناسي هنر های اصلي جامعه دهد، بايد به يكي از كانونمخاطب از اثر هنری نشان مي

 (.213: 1336)به نقل از يگانه، « تبديل شود

 

 
 الماس فرهنگي ویکتوریا الکساندر .2 ةشمار تصویر

 

طور اعم، به معنای علم و آگاهي انسان از جهان بیرون و دنیای درون است و از  دراک بها

)ايرواني،  عنوان اساس شناخت و شناسايي انسان، موضوع بحث فالسفه بوده است ديرباز به

 ۀ(. اين مفهوم دارای ابعاد و معاني وسیعي است. به همین دلیل ارائ1: 1332 خداپناهي،

شناسي امروز، به معنای  اشكال نیست. ادراک در روانع و كامل از آن چندان بيتعريفي جام

بخشي  دهي اطالعات حسي و نهايتاً معني يند ذهني يا رواني است كه گزينش و سازمانافر

يندی ذهني است اادراک، فر ۀعبارت ديگر پديد عهده دارد. بهر ای فعال بگونه ها را بهبه آن

(. در واقع 22 :1332 )ايرواني، خداپناهي، شوددار ميآن تجارب حسي معنيكه در طي 

های حسي ها، يعني اطالعاتي كه از انداميندی است كه از طريق آن، احساساادراک فر

شود. اهمیت ادراک از آن جهت يافته و معناداری تبديل مي گرفته شده است، به كل سازمان

 

 خالقان هنر

 هنر

 جامعه

-توزیع مخاطبان هنر

 کنندگان
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: 1311كند )كديور، ظم و زمینه را برای شناخت فراهم مياست كه دنیای اطراف ما را من

توان ادراک را از مسائل مهمي دانست كه همواره مورد توجه هنر نیز مي ۀ(. در زمین211

شناختي  شناختي و روانفیلسوفان بوده است. در كنار رويكرد فلسفي، از رويكردهای جامعه

 شود.نیز در اين زمینه بهره برده مي

اجه شدن با يک تصوير، ما با دو نوع نیرو يعني نیروهای بیروني و نیروهای دروني با مو

رو هستیم. نیروهای بیروني كه همان منابع نوری هستند كه در كنش با اجزای چشم، روبه

ها و ادراكات گیرند و نیروهای دروني همان انرژیجمله شبكیه و سپس مغز قرار مياز

كند و آن را شناسايي مي دنگزي ميناسب با خود، تصوير را بردروني هر انسان است كه مت

كه بر روی ند هستهايي ترين ويژگي(. مسائل اجتماعي از مهم11-21: 1312)گیپس، 

های های اجتماعي انساني و حیواني در چگونگي پاسخگذارند. زمینهادراک انسان تأثیر مي

ش مهمي دارند. با توجه به اين كه ادراک، يكي از يافته موجود زنده با محیط نق سازش

يافته است، جای تعجب نیست كه اطالعات  های سازشكننده به پاسخ تنظیمهای سازوكار

های اجتماعي نیز در ساختمان ادراكي تأثیر بسیار بگذارد. اهمیت نقش مربوط به اين زمینه

موجود زنده كامالً در محیط زندگي اجتماعي قرار شود كه ها، هنگامي ظاهر مياين زمینه

ها از طرفي و افراد اجتماع از طرف ديگر گیرد، محیطي كه از خطوط، سطوح و رنگمي

دهیم )ايرواني، و عالئم اجتماعي سازمان مي ها را به شكل اشیاتشكیل شده است و ما آن

هايي كه رهنگي مختلف با محرکهای ف(. وقتي افراد متعلق به گروه131 :1332 خداپناهي،

د. بدين معني كه تنها گیر شوند، ادراكات متفاوتي صورت ميظاهراً يكسان است مواجه مي

قبالً معنايي را  دبايگردد، بلكه برای درک محركي ويژه، فرد حس امور سبب ادراک نمي

بخشي كه چیزی مل معنيها، توجه به عاعبارت ديگر در امر ادراک محرک فهمیده باشد. به

های متأثر از شرايط اجتماعي و فرهنگي نیست، بسیار ضروری است. ها و نگرشجز ارزش
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ها تلقي ، اين عناصر را جزء وجودی محرکاستكه فرد در فرهنگ خود غرق علت آن اما به

-جمله زمینه(. از31: 1314اد، )پاكز یستنها در ادراكات خود آگاه و لذا از وجود آن كند مي

كل، تأثیر گروه اجتماعي،  ۀتوان به سن، جنسیت، تأثیر فرهنگ و جامع های اجتماعي مي

گونه كه ويلكینسون نیز مطرح اجتماعي اشاره كرد. همان یادراک اجتماعي، ادراک اشیا

سالگي  چه در بیستآن كند.ما تغییر مي ۀكند پاسخ ما به آثار هنری بسته به سن و تجربمي

آيد، ممكن است بیست سال بعد بیان خاصي از امیال نهايت هیجان و فرهیختگي به نظر مي

  تجربگي قابل فهم باشد، و كیست كه بداند كدامبي ۀپاي و آرزوها به نظر رسد و صرفاً بر

 (.31: 1333)ويلكینسون،  ؟نظر از اين نظرها صحیح است و بر چه مبنايي

های گوناگوني های ادراكي افراد مختلف راهكارها و آزمونر راستای فهمیدن ذهنیّتد

شناسي به كه در بخش روش استبندی كیو ها، روش طبقهوجود دارد. يكي از اين روش

رفته از تعاريفي كه در  كار های بهبندی گويهتشريح ساختار آن بیان شده است. برای دسته

استفاده شده است. به  هستندشناختي مورد قبول ت و ذهنیت كیفیات زيباييعینی ۀحوز

-شناختي و نازيباييبندی مفاهیم به زيباييدر دسته 0فرانک سیبليهمین منظور از ديدگاه 

جمله فیلسوفان انگلیسي است ( از1116-1123شناختي استفاده شده است. فرانک سیبلي )

-1116. فرانک سیبلي )استهای برجسته و سرشناس شناسي از چهرهيزيباي ۀكه در حوز

 ۀتحلیلي است. مقاالت سیبلي در زمین ۀفلسف ۀشناسان عرص ييترين زيبا(، يكي از مهم1123

(، 1121) «شناختي ييمفاهیم زيبا»توان به چهار گروه اصلي تقسیم كرد: شناسي را مي ييزيبا

 «شناختي ييعینیت زيبا»( و 1161) «هارنگ»(، 1162) «شناختي ييو نازيباشناختي  ييزيبا»

ها مستقیماً معطوف به بررسي مفاهیم و احكام مركزی مباحث آن ۀ( كه هست1163)

مفاهیم » ۀ(. سیبلي در مقال123: 1311فر و دالوريان، شناختي است )شايگان ييزيبا

                                                      
2 - Frank Sibley 
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ها را ديگری از مفاهیم، كه آن ۀدست ۀوسیل ختي را بهشنا يي، مفاهیم زيبا«شناختي  ييزيبا

كلي طور كند. گاهي توصیفات ما از آثار هنری و بهنامد معرفي ميشناختي مي يينازيبا

كلي طور چیزها، معطوف به خصوصیات مربوط به رنگ، حجم، خط، وزن، ريتم و به

سیبلي  .شي معمولي استعناصری است كه قابل تشخیص با چشم و گوش سالم و هو

نامد. برخالف توصیفات شناختي مي ييهايي را نازيباچنین مفاهیم يا ويژگي

چشم  بر هوش معمولي وشناختي عالوه ييشناختي، تشخیص و ذكر توصیفات زيبا  يينازيبا

و گوش سالم به استفاده از توانايي ديگری نیاز دارد كه سیبلي با اصطالحات مختلفي 

توان گفت (. مي41 و 46: 1312برد )كاشفي، ق، حساسیت، ادراک از آن نام ميذو همچون

وابستگي وجود دارد.  ۀشناختي نوعي رابط ييشناختي و مفاهیم نازيبا ييمیان مفاهیم زيبا

وابستگي وجودی:  ۀرابط -1دهد: نظر قرار ميوابستگي را از دو حیث مدِ ۀسیبلي اين رابط

 ۀرابط -2شناختي است.  ييشناختي وابسته به وجود كیفیات نازيبا ييباوجود كیفیات زي

شناختي آن، متعین  ييختي هر چیز را، كیفیات نازيبا ييوابستگي تعیني: كیفیات زيباشنا

(. منتقدان و حتي افراد عادی، هنگامي كه يک ويژگي 31 و 33: 1312كند )كاشفي،  مي

شناختي  ييعبارت ديگر احكام زيبا دهند و يا بهشناختي را به چیزی نسبت مي ييزيبا

شناختي آن چیز  ييهای نازيباسازند، برای دفاع از درستي احكام خود به توصیف ويژگي مي

گونه استدالل كرد كه توجیه  توان اينپردازند. در نهايت بر مبنای آرای فرانک سیبلي ميمي

فر و شناختي است )شايگان ييهای نازيبارهشناختي نیازمند استفاده از گزا يياظهارات زيبا

 (. 131: 1311دالوريان، 
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 روش 

 ۀاين روش كه در جامع شده است.بندی كیو استفاده در پژوهش حاضر از روش طبقه

موضوعات مختلف  ازهای افراد علمي ما كمتر شناخته شده است، برای شناخت ذهنیّت

و برداشت  كند ميصورت متفاوتي درک  گیرد. هر فردی دنیا را بهمورد استفاده قرار مي

شناسي نظرات برای ساخت گونه كیو از اين نقطه فردی از آن دارد. روشمنحصربه

گر را قادر كیو فني است كه پژوهش . در واقع روشكند  های متفاوت استفاده مي ديدگاه

بندی بندی كند و ثانیاً به دستهادراكات و عقايد فردی را شناسايي و طبقهسازد تا اوالً  مي

كیو كه  (. روش14: 1336فرد، شان بپردازد )خوشگويانهای افراد براساس ادراكاتگروه

گیرد، ماهیتي تركیبي دارد. بدين معنا كه از آن ذهنیت افراد مورد مطالعه قرار مي ۀوسیل به

آمیزی و با هم برد ميطور همزمان بهره  های روش كمي و كیفي بهگيخصوصیات و ويژ

های هر دو روش و همچنین برخورداری از دستورالعمل مدون و بسیار ساده، توانمندی

( اين روش 31: 1312فرد، ابزاری قدرتمند برای انجام پژوهش فراهم آورده است )دانايي

ي نیز هست و از آمار، ی كیفي دارای رويكرد كمّهاهای روش ضمن برخورداری از ويژگي

گونه توان اينبندی كیو را ميصورت كلي مراحل روش طبقه برد. بهبیشترين بهره را مي

تفسیر نتايج  -4تحلیل عاملي  -3ها گردآوری داده -2طراحي پژوهش  -1بندی كرد: دسته

وع تحلیل عاملي اكتشافي و تحلیل تحلیل عاملي نیز خود بر دو ن(. 31: 1312فرد، )دانايي

یدی است. در تحلیل عاملي اكتشافي پژوهشگر درصدد كشف ساختار زيربنايي يأعاملي ت

فرض اولیه آن است كه هر متغیری ممكن است با هر عاملي  متغیرهاست و پیش ۀمجموع

ای ندارد. در هاولی ۀعبارت ديگر پژوهشگر در اين روش هیچ نظري ارتباط داشته باشد. به

خاصي از  ۀفرض اساسي اين است كه هر عاملي با زيرمجموعیدی پیشيأتحلیل عاملي ت
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متغیرها ارتباط دارد. در پژوهش حاضر نیز برای شناسايي الگوهای ذهني و ادراكات 

 و از تحلیل عاملي اكتشافي نیز استفاده گرديده است.شناختي مراحل زير پیموده شده زيبايي

های پس از تعیین اهداف تحقیق، با استفاده از مباني نظری پژوهش و همچنین مصاحبه

 استخراجها جهت ايجاد فضای گفتمان گويه ،نفر از دانشجويان 42گرفته با تعداد  صورت

رد نظر بیان . منظور از گويه عباراتي است كه افراد برای بیان علت زيبا دانستن نقاشي مودش

. دشها استفاده و تحت عنوان گويه از آنكردند كه اين عبارات به اسم يا صفت تبديل مي

( 3تا  1 ۀنقاشي )تصاوير شمار دهگونه صورت پذيرفت كه ابتدا تعداد  مصاحبه به اين

شوندگان های مختلف هنری پس از رنسانس به مصاحبهاز سبک (2تا  3 ۀ)تصاوير شمار

ها را به ترتیب زيبايي نقاشي ،برحسب میزان عالقه تا ها درخواست گرديدداده شد و از آن

زيباترين بودند داليل خود را به  از نظرشاندو نقاشي كه  در موردسپس  كنند.بندی دسته

يا اشتباه در  ا موضوع پژوهشعلت نداشتن ارتباط ب ها بهاختصار بیان كنند. تعدادی از پاسخ

 .دندشبندی آثار )برای مثال قرار دادن چند نقاشي در يک رتبه( حذف دسته

 

 
 9تا  0 ةهای شمار نقاشي .9 ةتصویر شمار
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 1تا  8 ةنقاشي شمار .8 ةتصویر شمار

 

 
 01تا  5نقاشي های شماره  .8 ةتصویر شمار

 



 هنر شناختيِ یبایيمؤثر بر ادراک ز يعوامل اجتماع                                                                    

 

059 

. نمودار میزان نمرات اين دشآوری نفر از دانشجويان جمع 31های در نهايت پاسخ

ايلیا »از « بازگشت غیرمنتظره»آورده شده است، كه تابلوی  1 ۀشمار نمودارها در نقاشي

گرفت( و مي 1به دلیل اينكه زيباترين نقاشي امتیاز با به دست آوردن كمترين نمره ) «رپین

ها از ديدگاه عنوان زيباترين نقاشي به« پیتر پل روبنس»از « شیر شكار»پس از آن تابلوی 

و بیان آن  . البته تحلیل نتايج اين بخش جزو پژوهش حاضر نبوددندشمخاطبان انتخاب 

 .استكلیت روش پژوهش  ۀفقط در راستای ارائ

 

 
 شده ئههای ارا نمودار امتيازات نقاشي .0 ةشمار نمودار

 

 33های حاصل از مصاحبه و همچنین مباني نظری پژوهش تعداد پس از بررسي گويه

قبل برای  ۀمرحل ۀكنند تعدادی از افراد شركتاز بعد،  ۀ. در مرحلدشگويه استخراج 

صورت هدفمند  گیری در اين مرحله بههای كیو استفاده گرديد. نمونهسازی كارت مرتب

تحصیلي،  ۀجنسیّت، سن، رشت سعي شده است برحسب متغیرهای اجتماعي همچونبوده و 
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كه پنج  استانتخابي شامل ده نفر  ۀ. نمونشودمتنوعي انتخاب  ۀنمون ...وضعیت اقتصادی و 

فني  ۀهنر و معماری و پنج نفر ديگر از دانشجويان دانشكد ۀها دانشجويان دانشكدنفر از آن

فني و مهندسي نیز سعي شد كه دانشجويان  ۀ. از میان دانشجويان دانشكدبودندو مهندسي 

باشند  یهنرفعالیت  ۀدارای سابقآنها تعدادی از شده متنوع باشند، بدين صورت كه  انتخاب

صورت كلي دانشجويان انتخابي را  شند. پس بهفعالیت هنری نداشته با ۀنیز سابقتعدادی  و

هنر تحصیل  ۀدر رشت دانشگاهيصورت  افرادی كه به -1توان به سه دسته تقسیم كرد: مي

 -3 و كنند های هنری فعالیت ميدر رشته دانشگاهيغیرصورت  افرادی كه به -2 ،كنندمي

 ،نفر بود 21كننده  دنیای هنر ندارند. البته تعداد افراد شركتگونه ارتباطي با افرادی كه هیچ

هايي كه در مورد متغیرهای سن و جنسیت از طريق تحلیل عاملي، عاملاما با توجه به اين

در نظر از آنها كیوهای مربوط به تعدادی  ها به دست نیامد، نمودارمتناسب با اين گزينه

های كنندگان خواسته شد كه مطابق دستورالعمل كارتشاركتگرفته نشده است. سپس از م

و با روش  SPSSافزار  . در قسمت تحلیل نتايج نیز با استفاده از نرمندكنكیو را مرتب 

ای از نمونه 6 ۀها بررسي شد. تصوير شمارسازی كارتتحلیل عاملي نتايج حاصل از مرتب

 گذارد.مايش ميهای كیو را به نچینش كارت ۀنحو

 
 شناسي کيویند روشاها در فرجدول توزیع گویه .6 ةتصویر شمار
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بندی كیو بدين صورت است كه برای هر ها در روش طبقهكارت چینش مجموعه ۀنحو

ها را شود كه گويهكنندگان خواسته مي . سپس از شركتشود ميگويه يک شماره انتخاب 

. شايان ذكر است كه در ندكن( مرتب -2) تريناهمیت +( و كم2) ترينمیتاه برحسب با

جدول فقط با يک  نۀها وجود دارد. هر خاتعداد گويه ۀخالي به انداز ۀخان 33جدول 

آيد كه بیانگر ها در جدول، نمودارهای كیو به دست ميشود. از چینش گويهشماره پر مي

. روايي اين پژوهش با بررسي میزان استوضوع مورد پژوهش ذهنیت فرد در مورد م

شود كه ها سنجیده ميها برای نشان دادن ذهنیّت آنجامعیت گويه ازكنندگان رضايت شركت

كنندگان به در اين پرسشنامه با استفاده از سؤال پاياني سنجیده شد كه اغلب مشاركت

ها پوشاني برخي از آنشده را هم های بیانگزاره ۀمشكل عمد اما .ها رأی دادندجامعیّت گويه

شد  گرفته بهرهو ضريب آلفای كورنباخ   SPSSافزار كردند. برای پايايي نیز از نرماعالم مي

نیز  KMO. مقدار استمطلوبیّت اين ضريب  ۀدهندبه دست آمد كه نشان 1712كه مقدار آن 

 استدهد حجم نمونه برای تحلیل عامل مناسب كه نشان مي به دست آمد 17613با  برابر

 ولي اين نوع تحلیل بايد با دقت صورت پذيرد. ،)در سطح متوسط(

 های پژوهش یافته

 اند از:بخشند عبارتشده كه فضای گفتمان تحقیق را شكل مي شناسايي ۀگوي 33تعدادی از 

بندی، فرم، بیانگر، مدرن، جذاب، خاص، يكپارچگي، تنوع. نتايج بندی، رنگتركیب

. اولین مرحله از تحلیل دشتحلیل  SPSSافزار سازی فضای گفتمان با استفاده از نرم مرتب

اين  شناسي كیو برتحلیل همبستگي در روش .عاملي، تشكیل ماتريس همبستگي است

بندی كیوها را با روش مشابهي رتبه ۀكه دو فرد با ذهنیت مشابه، گزينمفهوم استوار است 

دهند و در نتیجه های تقريباً يكساني به هر گزينه اختصاص ميكنند. بدين معنا كه رتبهمي



 0931پایيز و زمستان  ،دوم شماره ،01 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

000 

 ۀ(. جدول شمار31: 1312فرد، )دانايي ها تقريباً مشابه يكديگر خواهد بودنمودار كیوهای آن

شده برای سطح  های ارائهبا توجه به فرمول كند. ميها را مشخص لمیزان همبستگي عام 1

 1744الي  1732كیو اين مقدار برابر با ، گزينه« 33»معنادار بودن همبستگي، برای پژوهشي با 

(. با توجه به اين جدول مقدار همبستگي میان نمودار 13: 1312فرد، خواهد بود )دانايي

همبستگي میان  ۀدهندنشان 1732شود كه اعداد باالتر از ان مشاهده ميكنندگكیوهای شركت

 .استاين نمودارها 

 ماتریس همبستگي نمودار کيوها .0 ةجدول شمار

 ۀشمار

 کنندگان شرکت
0 0 0 4 5 0 7 0 9 06 

0 - 64040 64006 64440 64000 64609- 64665 64000- 64060 64056 

0 - - 64067 64007 64075 64607 64005 64007- 64005 64607 

0 - - - 64050 64006 64665- 64070 64049- 64600 64600 

4 - - - - 64440 64600- 64004 64004- 64609- 64447 

5 - - - - - 64606 64600 64045- 64067 64060 

0 - - - - - - 64050 64060 64000 64007 

7 - - - - - - - 64640- 64665- 64009 

0 - - - - - - - - 64000 64009 

9 - - - - - - - - - 64000 

06 - - - - - - - - - - 

 

هر عامل دهد. ها را نشان مينیز مقدار ويژه و واريانس متناظر با عامل 2 ۀجدول شمار

درصدی از واريانس  ۀدهند شامل يک يا چند متغیر است. مجذورات بارهای يک عامل نشان

نامند. برای اين مقدار را مقدار ويژه مي .شودآن عامل تبیین مي ۀوسیل مبستگي است كه بهه

آن كافي است ضريب همبستگي متغیرها را با يک عامل به توان برسانیم و با هم  ۀمحاسب

 باالتر از يک ۀآن عامل به دست آيد. بارهای عاملي با مقدار ويژ ۀجمع كنیم تا مقدار ويژ



 هنر شناختيِ یبایيمؤثر بر ادراک ز يعوامل اجتماع                                                                    

 

000 

شود سه شوند. همانطور كه در جدول مشاهده مي عنوان عوامل اصلي در نظر گرفته مي به

% واريانس 61ها را دارند كه حدود عامل در نظر گرفته شده است كه قابلیت تبیین واريانس

 دهند.ها را تشكیل ميتجمعي عامل

 های مختلفعامل ةدرصد واریانس و مقادیر ویژ .2 ةجدول شمار

  قادير ويژهم مجذورات بارها پس از چرخش مجموعه

 درصد تجمعي

 

درصد 

 پراکندگي

 تجمعيدرصد  جمع

 

 عامل جمع پراکندگيدرصد 

074069 074069 04070 004945 004945 0409 0 

404579 004076 04007 454009 004944 04094 0 

594605 054560 04550 594605 004090 04006 0 

   004700 94005 64900 4 

   774005 04404 64040 5 

   044650 04900 64090 0 

   964407 04400 64040 7 

   904900 04400 64040 0 

   974644 04000 64000 9 

   066 04950 64090 06 

 
دهد. اين نمودار ها نشان ميتغییرات مقادير ويژه را در ارتباط با عامل 2 ۀشمار نمودار

شود كه از رود. با توجه به اين نمودار مشاهده ميها به كار ميمؤلفه ۀبرای تعیین تعداد بهین

عنوان عوامل  توان سه عامل را بهد. پس ميشوتغییرات مقدار ويژه كم مي ،عامل سوم به بعد

 . دكرها دارند، استخراج داده مهم كه بیشترين نقش را در تبیین واريانس
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 هاگراف برای تعيين تعداد عامل اسکری .2 ةشمار نمودار

بديالت های اولیه و اعمال تمنظور بهبود روابط بین متغیرها و عامل در اين مرحله به

 0كساواريم ۀها به شیوشود. در ادامه عاملها، عمل دوران انجام ميخاص بر روی عامل

های دوران متعامد است كه استقالل میان جمله روششوند. اين شیوه ازچرخش داده مي

تر را به عاملي بزرگ كند. اين روش متغیرهای دارای بارهای خروجي را حفظ ميعامل

هايي است كه دارای دهد. در اين روش هدف به دست آوردن عاملن تعداد تقلیل ميكمتري

و همچنین  هستندبار زيادی بر روی برخي از متغیرها و بار كمي بر روی متغیرهای ديگر 

بارهای عاملي  3 ۀهای ماتريس عاملي است. در جدول شمارتأكید بر ساده كردن ستون

برای  172شود. مقادير كمتر از گان پس از دوران يافتن مشاهده ميكنند های شركتذهنیت

شود كه مشاهده ميطور ها ناديده گرفته شده است. همان سادگي و سهولت در تفسیر داده

دارد، جالب توجه اين است  2تا  1 ۀكنندگان شمارعامل اول تأثیر بسیاری بر روی مشاركت

، 6 ۀكنندگان شمار. عامل دوم بین شركتندهستده هنر كه اين پنج نفر از دانشجويان دانشك

                                                      
2. varimax 
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ها فرد ديگری نیز آن ۀ. در مورد اين افراد نیز بايد گفت كه در خانواداستمشترک  11و  1

 ۀصورت مستقل در زمین كنندگان بههنر فعالیت دارد و همچنین خودِ اين شركت ۀدر زمین

های عیني با دنیای  نیز از لحاظ ويژگي 1و  3 ۀكنندگان شمارد. شركتكننهنر فعالیت مي

 هنر ارتباط مستقیمي ندارند. 

 یافته ماتریس عاملي دوران .9 ةجدول شمار

 عامل سوم عامل دوم عامل اول کنندگان شرکت ۀشمار

0 64707 - - 

0 64590 - - 

0 64575 - - 

4 64754 - - 

5 64745 - - 

0 - 64755 - 

7 - 64006 - 

0 - - 64704 

9 - - 64000 

06 - 64560 - 

 
های اول، دوم و پراكنش متغیرهای مورد بررسي نسبت به عاملنیز  3 ۀشمار نموداردر 

 شود.سوم مشاهده مي
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 شده های استخراجبعدی پراکنش متغيرها نسبت به عامل نمودار سه .9ة شمار نمودار

 

دست آمدن بارهای  ها و بهپس از پايان تحلیل عاملي، يعني استخراج و چرخش عامل

ها، يعني تعیین معنا و تعريف های مهم، نوبت به تفسیر دقیق عاملعاملي معناداری و عامل

مستقیم به بارهای  ۀوهشگران با مراجعرسد. برخالف تحلیل عاملي معمولي كه پژها ميآن

از بارهای  اًمستقیمتوان ها دست يابند، در تحلیل كیو نميتوانند به تفسیر عاملعاملي مي

ها كنندگان را با عاملمشاركت ۀعاملي به اين هدف دست يافت، زيرا بارهای عاملي رابط

فرد، )خوشگويان محتوای عبارات وابسته استها به كه تفسیر عامل حاليدهند، درنشان مي

كنندگان بندی شركتها و در نظر گرفتن بارهای عاملي و دسته(. با تحلیل عبارت1336

سه الگوی ذهني به دست آمد. در الگوی ذهني اول  ،برحسب داشتن بارهای عاملي يكسان

، (1 ۀ)جدول شمار استع واريانس مجمو %21آن برابر با  ۀيافت كه مقدار واريانس دوران
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بندی، هايي كه بیشترين امتیازات را به دست آوردند عبارت بودند از: رنگگويه

كنندگان دهد كه دانشجويان هنری )شركتبندی، فرم، فضاسازی. اين امر نشان مي تركیب

دهند كه مييک اثر هنری ارائه  ۀ( عباراتي را برای تشريح معیارهای الزم2تا  1 ۀشمار

شناختي  ييهای نازيباو برحسب تعاريف فرانک سیبلي جزو مفاهیم و ويژگي اند عیني

شود كه در اين عبارات رويكرد گشتالتي نیز از وضوح مشاهده مي همچنین به .هستند

های الزم يک اثر اولويت برخوردار است، به اين معني كه دانشجويان هنری عموماً ويژگي

كنند. در مورد الگوی ذهني دوم كه صورت كلیّت آن ادراک مي هنری برای زيبا بودن را به

(، میان 1 ۀ)جدول شمار است% واريانس مجموع 16آن برابر با  ۀيافت مقدار واريانس دوران

ها اين سه عضو نیز در برخي ويژگي است.مشترک  11و  1، 6 ۀكنندگان شمارشركت

های هنری، و همچنین داشتن فردی ديگر در خانواده كه در فعالیت در زمینه ۀهمچون سابق

شامل اين  اند. عباراتي كه بیشترين كاربرد را داشتهمشترک بودندكند هنر فعالیت مي عرصۀ

كه جزو  ندشده عباراتي بود : بیانگر، جذاب، خاص، خالقانه. عبارات استفادهموارد است

. اما هستندشناختي  ييهای زيباسیبلي جزو ويژگي فرانکمعیارهای ذهني و طبق تعريف 

و مقدار واريانس  ندكننده در آن مشترک بود سوم از میان الگوهای ذهني كه دو شركت ۀدست

 عباراتي نظیربه (، 1 ۀمار)جدول ش است% واريانس مجموع 1272آن برابر با  ۀيافت دوران

توان نتیجه گرفت د. در مجموع ميان هدادسادگي، مدرن، متوازن، متفاوت بیشترين امتیاز را 

های عیني و ذهني كه افراد برای شناختي و همچنین ويژگي ييآموزش هنر در ادراک زيبا

. در شود ميها معناداری میان آن هایزيبا دارند سبب تفاوتاثری عنوان  تشخیص يک اثر به

هايي كه بر ادراک حاكم است، رويارويي مخاطب با اثر هنری، قواعد، هنجارها و ارزش

شناختي يک اثر هنری  ييدهد. در واقع ادراک زيباشناسانه او را شكل مي ييارزيابي زيبا

طور كه از نتايج همان شود.گیرد و از طريق يادگیری كسب ميصورت اجتماعي شكل مي به
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شناختي به شرايط وجود مادی وابستگي دارد.  ييزيبا ۀقريح ،گرددباال نیز استنباط مي

های معناداری كنند سبب تفاوتتحصیالت و آشنايي با افرادی كه در دنیای هنر فعالیت مي

شجويان شود. در گروه اولِ الگوهای ذهني )داندر نوع نگاه مخاطبان به آثار هنری مي

تر بر روی بیش دانشگاهياند كه در تحصیالت هايي مد نظر قرار گرفتههنر( گويه ۀدانشكد

های هنری و در سطح دروس طراحي شود و در دوران تحصیل در رشته ها تأكید ميآن

-به شود. نوع نگاه اين افراد به اين آثارصورت مباني نظری به دانشجويان تعلیم داده مي به

منظور  و مواد و شرايط اولیه به كنند مي ای است كه خود را در جايگاه هنرمند احساس گونه

های فني و دهند. الگوی ذهني دوم )دانشجويان رشتهخلق يک اثر هنری را مد نظر قرار مي

های های هنری( بدون در نظر گرفتن ويژگيفعالیت در زمینه ۀمهندسي با سابق

شناختي كه  ييهای نازيباناختي كه فرانک سیبلي مطرح كرده است، برای ويژگيش ييزيبا

شوند اهمیت بیشتری قائل است. در اين الگوهای شناختي مي ييهای زيباسبب ايجاد ويژگي

ده است كه ارتباط آشكارتری با دنیای موسیقي شهايي تأكید تر بر روی گويهذهني بیش

. در ندهستشناختي  ييهای زيبافاده در اين گروه نیز جزو ويژگيهای مورد استد. گويهندار

دانشجوياني كه ارتباطي با دنیای هنر ندارند( نیز بیش از همه چیز نوع استفاده گروه سوم )

گرايانه به كه حاكي از نوع نگاه مصرف گیری پیدا كردهسمت عباراتي جهت ها بهاز گويه

كنند كه ای از آثار هنری استفاده ميگونه. افراد دارای اين الگوی ذهني بهاستكاالی هنری 

 . شودسبب خوشنودی و رضايت آنان 

 گيرینتيجه

و ذوق و « های شخصيآمادگي»حساب  طور سنتي به مندی به هنر را بهدانش عامه، عالقه

ها، نقش ه ذاتي بودن اين آمادگيشناسان با نقد باور ب گذارد، اما جامعهفردی مي ۀسلیق
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و همبستگي سلیقه و رفتارهای  اند كردههای پرورشي را آشكار آموزش خانوادگي و ويژگي

ها، گذاریاند. نظام ترجیحات و ارزششناسي را با وضعیت اجتماعي افراد نشان دادهزيبايي

. برخي با تأكید بر ناآگاهي شوند مي منجر به تفاوت در سلیقه، نگرش و رفتارهای فرهنگي

شرايط اجتماعي و الزامات  ۀهای هنری را نتیجهای مخاطب، سلیقهانتخاب و گزينش

ارادی انتخاب و گزينش، سلیقه  ۀدانند و برخي ديگر با تأكید بر حوزجبری متعاقب آن مي

كه د شاهده را نتیجه كنش ارادی و انتخاب آزاد مخاطب. در پژوهش حاضر نیز مش

چون تحصیالت و آشنايي های اجتماعي همادراكات افراد از آثار هنری تحت تأثیر ويژگي

ای مالحظه اما در خصوص سن، قومیت و جنسیت نتايج قابل ،با دنیای هنر قرار دارد

های تحقیق را اينگونه بیان كرد كه توان پاسخ سؤالمشاهده نگرديد. در اين بخش نیز مي

و  دانشگاهيصورت  های هنری چه بهفعالیت در رشته ۀمل اجتماعي و همچنین سابقعوا

. شود ميهای معناداری در ادراک افراد از آثار هنری  های ديگر سبب تفاوتصورت چه به

ن شناختي و هم ساير مسائل مرتبط با اين قضیه، همچوزيبايي ۀها هم خودِ تجرباين تفاوت

-زيبايي ۀشده برای بیان تجرب عبارات استفاده و شناختيتعیین معیار برای قضاوت زيبايي

توان دهند. پاسخ سؤال انتهايي پژوهش حاضر را نیز ميشناختي را تحت تأثیر قرار مي

سمت مصاديق عیني گرايش دارند  های هنری بیشتر بهاينگونه بیان كرد كه دانشجويان رشته

ها برای زيبا قلمداد كنند. در واقع آنديق ذهني برای بیان اين تجارب پرهیز ميو از مصا

و  هستنددهند كه قابل مشاهده كردن يک اثر خصوصیاتي از يک اثر را مدنظر قرار مي

 های شود گرايشبتوانند قضاوت خود را با ديگران به اشتراک بگذارند. اين نتايج سبب مي

حضور و نفوذ هنر را  ۀ، و بتوان دامناددلید آثار هنری را مد نظر قرار مختلف در خلق و تو

ها هنرمندان های آنمتفاوت و نوع قضاوت انِ. در واقع با شناخت مخاطبدكرفراگیرتر 
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توان به . همچنین مورد ديگری كه ميندكنای تولید توانند آثاری درخور برای هر طبقه مي

 .استكرد نسبیّت در معیارهای زيبا قلمداد كردن آثار هنری  آن اشاره

 منابع

 يند ادراک و دريافت زيبايي اخوانش فر (0095) دوست، رسول و شيرواني، مريموطن ؛احمدي، حسين

 هنرهای ةنشریاسالمي و غربي،  ةآراي فالسف ةاساس مقايس در نظرگاه مخاطبان آثار هنري بر
 00-06ص ، ص4 ۀ، شمارزیبا

 ( 0096الکساندر، ويکتوريا)، پسند  شناسي هنرها )شرحي بر اشکال زیبا و مردمجامعه
 انتشارات فرهنگستان هنر. تهران: اعظم راودراد، ترجمة، هنر(

 ( 0005ايرواني، محمود و خداپناهي، کريم)، انتشارات  :تهران ،شناسي احساس و ادراک روان

 ت سم

 انتشارات شهيدي :تهران ،یند طراحي شهریامباني نظری و فر ،(0094، ج . )پاکزاد. 

 ا و سيماي جمهوري انتشارات صدتهران: ، شناسي کيوروش ،(0000فرد، عليرضا )خوشگويان

 .اسالمي ايران

 های شناسي کيو: شالودهروش(، 0090) شيخها، روزبهو يعقوب حسيني، سيد ؛فرد، حسندانايي
 .انتشارات صفار تهران: ،نظری و چارچوب انجام پژوهش

 دانشکدۀ کارشناسي ارشد،  ةنام، پايانعوامل اجتماعي مؤثر بر ادراک ،(0096) رشيدي، محمود

 .ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان

 تبيين کيفيات و احکام زيباشناختي در گفتمان انتقادي نزد  ،(0097) فر، نادر و دالوريان، هانيهشايگان

 000-007ص  ، ص0/70 ۀ، شمارشناخت ةفصلنامدوفرانک سيبلي، 

 ( 0094شميلي، فرنوش)، بصری  ةبررسي تأثير آموزش هنر بر سازمان ادراکي و حافظ
 .هنر، دانشگاه الزهرا ۀدکتري، دانشکد ةنام، پايانافراد

 شناسي و هنری جهت های زیبایيمدل درک و دریافت ارزش ،(0090) طباطبايي، زهره
 .ت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهانحفاظ ۀدکتري، دانشکد ةنام، پايانحفاظت از ميراث هنری

 ( 0090کاشفي، محمدصادق)، شناختي، مفاهيم زيبايي ةشناسي از امر زيبا به ورطذر زيباييگ

 40-00ص  ص ،7 ۀ، سال دوم، شمارکيميای هنر ةفصلنام

 تهران، انتشارات سمت.شناسي یادگيریروان ،(0090) کديور، پروين ، 
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 ( 0000کالينسون، دايانه)، انتشارات تهران: فريده فرنودفر،  ة، ترجمزیباشناختي ةتجرب

 .فرهنگستان هنر

 (زبان تصوير، ت: فيروزه مهاجر، انتشارات سروش، ته0075گيپس، گئورگي .) .ران 

 ( 0007ويگوتسکي، ل. س)، انتشارات ارجمند ، تهران:زاده اهلل قاسم حبيب ، ترجمهاندیشه و زبان. 

 ( 0000ويلکينسون، رابرت ،)انتشارات تهران: امير مازيار،  ة، ترجمهنر، احساس و بيان

 .فرهنگستان هنر
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