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 هنرهای سنتیدر تولید و آموزش  جهانی شدن

 
 *بیگیرستم( ثمین) سمانه

 

 
 ۶/۵/۱۰۱۱تاریخ پذیرش:      ۶/۳/۱۰۱۱تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

دن و جهلانی شل ۀدهد. آنچه اهمیت دارد تعامل  میلان ایلدمی جهانی شدن سوق سمتبهرا  هاجهانی همۀ تمدن ۀدهکد ۀجدید با اید بینیجهان
ات مثبتلی تأثیر شک جهانی شدن بیحفظ فرهنگ بومی و سنتی و هنرهای وابسته بدان با توجه به تغییرات پدیدآمده در نظام نوین آموزشی است. 

ی بلومی و مللی و هلاهویت لیکن حفلظ ،را در پی داشته است های تمدنوگو گفتنوعی فهمی مفاهیم موجود در فرهنگ و هنر و بههمچون همه
در ات آن تلأثیر جهلانی شلدن و  ۀاست. از آنجا که پدید جهانی شدن مسئلۀبرانگیز در از موضوعات چالشهنرها سنتی همواره  ۀت آثار در حوز نفاس

ی سلنتی هنرهلا ی موجود درهاحفظ ارزشمنظور بهبر هنرهای سنتی  آن تأثیر این پدیده وۀ جانبشناخت همه ،دنیای امروز امری گریزناپذیر است
بله ایلن نتیجله دسلت  و، ی بر تولید و آموزش هنرهای سنتی داردتأثیر جهانی شدن چه ۀ د که پدیدشآغاز  سؤالاین مقاله با این . نمایدمی یرور ض

و در برقلراری ارتبلاس سلازنده بلا ماا بلان  ملؤثری نسلبی و هلابرداری از نظام سنتی( از مزیت)نه کپی که روند نظام مبتنی بر آموزش سنتی یافت
نظلر گرفتله شلود و درصلدد برداشلتن گرایی در معنای عامبه چنانچه جهانی شدن در برخورد با این هنرها صرفا  و  برخوردار است ایت هنر متعهدهد

للیکن تلفیل  توانلد در ایلن حلوزه کارآملد جللوه کنلد. نملی ی بومی و فرهنگی عم  کنلد،هاخور ویژگیاین هنرها به فراۀ ی متمایزکنندهاشاخصه
 ،بلومی یهارا در کنار حفظ ارزشهای سنتی تواند هنر می ،ه امر جهانی شدن استی فرهنگی بهافرهنگی که از واکنش گراییعامگرایی و خاص

تحلیللی انجلام توصلیفیۀ و با استفاده از شیوای هکتابااناین پژوهش به روش اسنادیی جغرافیایی قرار دهد. هافراتر از مرزهای محدود به ویژگی
 رفته است. پذی

 

   ها:واژهکلید

 .جهانی شدن ،هنر سنتیتولید و آموزش  ،مدرنیته ،سنت

                                                      
 s.rostambeigi@art.ac.irایران/  هنر، تهران، دانشگاه ،و مطالعات عالی هنر نظری علوم دانشکده هنر، پژوهش استادیار، گروه *
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 جهانی شدن در تولید و
 آموزش هنرهای سنتی

 ۶۶ ل ۱۱

 مقدمه. 1
در  یل  وسلی   سلت کلها یاگرایانله و تجدد لبانلهسلنتی هابنلدیدر عرصۀ فرهنگ، صل  ویژهبهی عصر حاضر، هاین چالشتر مهمیکی از 

ملان شلهر عصلر آرهدف استراتژیک،  صورتبهن که جهانی شد ۀاز سویی پدیدگیرد، و می بلکه مادی را نیز در برتنها مظاهر معنوی نه ،اشمعانی
ی های قومی و بومی یا ملی و مذهبی در برابر هجومهامقوالتی همچون هویت ،موجب شده است تا در عرصۀ این چالش ،کندمی حاضر را تصویر

سازی فرهنگی از جمله اسامی و اصطالحاتی یکسان ،آزادسازی مالی ،نی شدنجها ،سازیجهانیسکوالریستی و جهان و نی به انزوا رانده شوند. 
تماتیک دادوسلتد و بازرگلانی بله وابسلتگی تنگاتنلگ و سیسل بلا سلازوکار   سلازیجهانیگیرنلد. می مترادف آن قرار است که در ذی  جهانی شدن یا

زیر چتر  هاو دولت هالتتعلیم و تربیت، هنر و سایر روابط سیاسی میان م ی فرهنگی، اجتماعی،هاتب  آن در عرصهو به اقتصادی کشورها نظر دارد
 بوده تجدد لبو  گراسنتی هر دو  ی  های متفاوت آن نیز از جمله دغدغههاآموزش و سیاق ،ینبدر این  .اندتهاین نگرۀ نئولیبرالیستی قرار گرف

 ۀی متعلار  آن در حلوز هاجهانی شدن و نسبت ۀن پژوهش تالش شده با تبیین اندیشدر ای .است مشغولی اه  هنردلنیز همواره و آموزش هنر 
و در نهایت چالش اصلی آملوزش شود سنتی و جدید( پرداخته )از این دو حوزه  هریکی ها، تنگناها و خصلتهابه ویژگی ،آموزش هنرهای سنتی

به  ،این مقاله ضمن تحلی  پیامدهای نظام جهانی شدن د.گردنوین مطرح  یبینجهانو در دورۀ حاکمیت و غلبۀ فراگیر  رهنر سنتی در عصر حاض
  سازد اشاره دارد.می ی آن که امکان تربیت هنرمندان خالق را فراهمهاجایگاه و اهمیت نظام سنتی تعلیم و تربیت و ویژگی

 های پژوهش. پرسش1ـ1
 دارد؟ی بر تولید و آموزش هنرهای سنتی تأثیر جهانی شدن چه ۀ پدیدل 
 جهانی شدن با هنرهای سنتی در چیست؟ۀ وجوه تقابلی پدید ل

ات تلأثیر سلنتی،  ی هنلرهلاتعریل  و ویژگی و در ادامه با ذکر جهانی شدن را مطالعه ۀپدیدابتدا  هاپرسشاین این پژوهش در راستای پاسخ به 
 ه است. تحلیلی انجام شدتوصیفیۀ شیواسنادی و بهایز روش کتاباانهاین مطالعه با استفاده ا. کرده است جهانی شدن بر این نوع از هنر را بررسی

 پژوهش ۀپیشین. ۲ـ1
ترین اساسلی وترین برجسلته به مطالعله پرداختنلد. املا پردازانی ماتلفی از نظریههاگروه ،ی آنهاجهانی شدن و تبیین ویژگی ۀدر خصوص پدید

 میشلود گرایلیانتقالۀ نظری و فراساختارگرایی گرایی،یبازساز  گرایی،نسبیت گرایی،شک ایی،گر افرا لی هاینظریه شام  شدن جهانی هاینظریه
 گروه :دکر  یبنلد دسته چنیناین را شدن جهانی هاینظریه توانمی دیگر یمنظر  از همچنین. را دارند خود ماالفان و موافقان هااین از هریک که

 اجتملاعی هاینظریله شلام  دوم گروه گردد؛می ۰مارکس و ۳وبر ،۶دورکیم ،۱سنسیمون چون السیکیک پردازاننظریه و شناسانجامعه شام  اول
 مانند پردازانینظریه شام  سوم گروه شود؛می( ۸لوهلان ملک) فرهنگلی و...( و ۱گیلپین) سیاسی ،...(و ۶والرشتین) اقتصادی ،...(و ب  ،۵پارسونز)

 . انداندیشیده آن پیامدهای و آثار و شدن جهانی فرایند به مستقیم  وربه که شودمی ابرتسنر  رونالد و آنتونی گیدنز دیوید هاروی،
 

 . پدیدۀ جهانی شدن۲
مدرن( و همۀ ابعاد خود در راستای تغییر هویلت مللی و قلومی و وجلوه ماتلل  امروزه پدیدۀ جهانی شدن با تکیه بر پارادایم مدرنیته )مدرن و پست

های فرهنگی کشورهای شرقی و اسالمی شده است. اما مسئلۀ دارای اهمیت چگونگی برخورد ستیزی، وارد حوزهف سنتخصوص با هدزندگی به
توان درهای گستردۀ ارتبا ات را بسته نگه داشت و فقط در محدودۀ فرهنگی خویش به حیلات با این پدیده است. بدیهی است در دنیای امروز نمی

نوعی ضلمن های سلنتی و بلومی فرهنلگ خلویش ایجلاد ارتبلاس کلرد و بلهتوان میان این پدیده و ویژگیست چگونه میرو باید دانادامه داد؛ ازاین
 شکلی حقیقی و واقعی صیانت نمود. ای ظاهری بلکه بهصورت پوستهصرفا  بههماهنگی و هماوانی با این پدیدۀ جدید از مبانی فرهنگ  خودی، نه

معنای درهلم شلدن جهلان و تبلدی  آن بله جهلانی شلدن بله»کنلد کله چنین عنوان می جهانی شدنبا عنوان روالند رابرتسون در کتاب خود 
معنای یگانه شدن است؛ یعنی جهان از وضعیت در خود به وضعیت مکانی واحد است، اما این یگانه شدن به مفهوم وحدت و ادغام نیست بلکه به

 (.  Robertson 1992, 34« )برای خود حرکت کند
تملامی  ۀرا کله دربرگیرنلد ۱11۵الملللی در سلال بلین ۀتوان تعری  مربوس بله کمیتل، اما میاست شده جهانی شدن فراینداز متعددی  تعاری 

شناسی، سیاسلت، فرهنلگ و رفتارهلا از آمیزی اقتصاد، جامعهجهانی شدن عبارت است از درهم»عنوان تعری  جام  ذکر نمود: به ،تعاری  است



 

 

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۰۱۱ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

71 

 .(۱۱، ۱۳۸۶ مرقاتی« )های دولتیهای ملی و اقدامرزها و حذف پیوستگی ری  نفی م

فایلده بی جهانی شدن ۀها با واژمترادف دیگری نیز وجود دارند که روشن ساختن  نسبت و تفاوت آن های نسبتا  جهانی شدن، واژه ۀدر کنار واژ
ندهای وابستگی و همگونی جهانی معطوف است، بر این داللت دارد کله قصلد، ، گرچه به فرای«سازیجهانی»یا  «کردن جهانی» ۀناواهد بود. واژ

گاهی معی   در قاللب  توانمنلداین معنا و مفهوم است که نیروهایی  ۀسازی دربرگیرندبیان دیگر، جهانیبه ؛نی پشت این فرایندها نهفته استبرنامه و آ
اند و به هملین دلیل  بایلد سلان از سازی جهان پرداختهبه کار همگون و یکدستدولت ملت یا شرکت چندملیتی، در راستای عالی  و مناف  خود 

آفرین، غیرشاصی ساز و همگونیجهانی شدن متضمن این معناست که بسیاری از نیروهای جهانی ۀسازی گفت نه از جهانی شدن. ولی واژجهانی
 ور فراگیلر و (. در ایلن مقالله، بلا مفهلوم جهلانی شلدن کله بله۶۵ ،۱۳۸۳ محملدیگ ) و فراتر از کنترل و قصد هر فرد یا گروهی از افراد هستند

 گذارد مواجهیم و در راستای درک این پدیده، نظرات رابرتسون بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. غیرشاصی بر فرایند تولید اثر هنری تأثیر می
منظور رسیدن به یلک هلدف واحلد شلرس اسلت و در گرا و بهنگاهی ک  شاید بتوان دیدگاه رابرتسون را چنین توضیح داد که حرکت مشترک با

ها رسند، بلکه او قائ  به مسیر  مشترک است و در واق  انتااب مسیر از سلوی هملۀ تملدنها در نهایت به وحدت نمیها و تفاوتواق  انواع حرکت
کنلد کله در واقل  جهلانی شلدن همانلا ن مفهوم دیگری را نیز بیان میشود. در همین راستا رابرتسوگردد که پدیدۀ جهانی شدن پدیدار مییکی می

هلای فرهنگلی هلای ایلدئولوژیک کله در هلر تملدن ایجلاد تفاوتخاص شدن عام و عام شدن خاص است؛ یعنی برداشته شدن تمایزهلا و تفاوت
کنلد بنیلادگرایی و سلت. او همچنلین اضلافه میا« علام شلدن خلاص و خلاص شلدن علام»نماید. در واق  رابرتسون معتقد به فرایند دووجهلی  می

گرایی کنلد. گرایی را جایگزین نسبیخواهد جهانگرایی شده و در واق  پدیدۀ جهانی شدن میگرایی اکنون با پدیدۀ جهانی شدن تبدی  به ملیاص 
گاهی در قبال آن بهاین جهان  (.۸۶، ۱۳۸۱آورد )رابرتسون به ارمغان می عنوان یک ک  راگرایی با خود، درهم فشرده شدن جهان و تراکم آ

گرایی، یعنی التزام به اندیشۀ جامعۀ ملی کله یکلی از نکتۀ حائز اهمیت در تفکر رابرتسون این است که او در پدیدۀ جهانی شدن همواره بر ملی
انلد، ت همان  ور که جوام  ملی دارای وحدتاجزای اصلی جهانی شدن معاصر یعنی تبدی  به مکان واحد است، تأکید دارد. در واق  او معتقد اس

آورد، وجهلی مثابۀ واحدی مستق  به شلمار ملیتر، از جمله جهان نیز واجد همین وحدت است و همین نگرش که جوام  ملی را بهواحدهای بزرگ
کنشلی بلا دیگلر جوامل  ، نتیجلۀ همهای فرهنگی و تأثیرپلذیری  جوامل  بله درجلات متفلاوتافزاید ویژگیاز فرهنگ جهانی است. او همچنین می

اند. به همین ترتیب فرهنلگ جهلانی نیلز خلود تلا حلدودی از های مهم دیگر ساخته شدههای ملی ضمن تعام  با فرهنگجهانی است و فرهنگ
امل  مللی ممکلن دقلت کلرد، زیلرا جو « گزینلیواکنش»بایست در موضوع شود. پس به نظر رابرتسون میرهگذر تعام  بین جوام  ملی ساخته می

سلهم خلود، بحل  رو این واقعله ممکلن اسلت بهصورت وجهی مثبت یا منفی عم  کنند. ازاینمثابۀ یک پارادیم، بهاست در پدیدۀ جهانی شدن به
ئله بله جهانی در مورد مسئلۀ رابطه بین هویت ملی و تجدید ساختار ملی و مشارکت در فرایند جهانی شدن را بیش از پلیش رونل  دهلد. و ایلن مسل

 (.۱1۵، ۱۳۸۵بودگی تأکید دارد )قریب بودگی و برونقرار داشتن تمام جوام  در تحت التزام  نهادینه کردن رابطۀ درون
کند و در آن بله مراتلب پلکلانی قائل  اسلت، نیلز درصلدد همگرایلی و حرکلت انسلان ارائه می از سوی دیگر، نظریۀ نظام جهانی که والرشتاین

های متفاوت آن است، تبدی  بله های تجدد و صورترا که گوناگونی راه« واگرایی»ی واحد است. وی در قالب نظری خود، اسمت نقطهصنعتی به
 (. Wallerstein 1990, 62کند )همگرایی می

جهلی و« نظلام ارزشلی مرکلزی» ور ضمنی مروج ایلن فکلر بودنلد کله یلک  ور صریح، بهشناسان برجستۀ کالسیک نیز اگرچه نه بهجامعه
ای شلیوهست و هر جامعه در وجه بیرونی باید هویت جمعی خاص خود را داشته باشد. و اگلر بتلوان ایلن املر را به«جامعۀ ملی پویا»اساسی از یک 

شلده توسلط ارائه« شافتگزل»و « شافتگمین»درست همان  ور که نابگان ژاپنی از تلفی  « خانوادۀ ملی»درست اعمال کرد، دستیابی به یک 
( و درست در همین راستا خواهد بود کله فرهنلگ بلومی و تبللور آن در ۱۱۱، ۱۳۸۱اند، محق  خواهد شد )رابرتسون بدان رسیده 1ردیناند تونیسف

 گردد.هنرهای سنتی قاب  تعری  می
ای گوید، به تجربلهسان می دهد نیز در همین راستاست. کسی که از تجربۀ خویشتعریفی که ترابیان در کتاب خود از منیت و آنیت ارائه می

نوعی خودبینی و خودمحوری تعبیر کلرد کله توان بهرا می« خویشتن»معنی شده است. لفظ « خویشتن  خود»اشاره دارد که بر مبنای استنباس او از 
ملا از جانلب دیگلر، ایلن لفلظ ناپلذیر اسلت. ادر آن اجتناب« اعتنلایی بله جمل بی»دنبال آن، عارضلۀ و بله« فردگرایلی»در این صورت البتله نلوعی 

با هویلت قلومی « ارتباس نامرئی»تواند با مفهومی کامال  فرهنگی به کار آید، و در چنین حالتی، یک نوع ادراک حسی و ذوقی که از می« خویشتن»
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هایی دهنلدۀ شاصلیترشساز مرزبندی خویش و بیگانله خواهلد شلد. نگلرش ناسلت، پرو گیرد، زمینهالمللی او ریشه میو سرزمینی یا حتی بین
الجرم رابطۀ خویشانوندی قومی و سرزمینی خود را از هم « کردار مستق   ناشی از منیت آنان»شوند، و لذا با اوج گرفتن  می« منیت»است که دچار 

و لللذا در  گیرنللد،ها میگللذاریرا میللزان و محللک ارزش« آنیللت»هایی اسللت کلله دهنللدۀ شاصللیتگسسللته خواهنللد یافللت. نگللرش دوم، پرورش
وحدت »ها ، یعنی آنچه در فلسفۀ عموم شرقی«همۀ هستی»کوشند که تعالی انسانی خود را در تعل  و اتحاد با گیری برای کردار مستق  میسمت
د ایلن شود، معنی کنند. این نگرش همان دیدگاهی است که هنرمند سنتی در خل  آثار خود مدنظر دارد. جالب اینجاست که رشخوانده می« وجود

گیری کلرد: وقتلی انضلباس  العم  شاصیت فرد در برابلر نگلرش جامعله بله او نتیجلهعنوان عکستوان دقیقا  بهدو گونه خصوصیت در افراد را می
شلود؛ املا وقتلی حفلظ های فردی رجحان داده شود، هویت فلرد بلا منیلت او قابل  رمیلت میقدر اهمیت یابد که بر همۀ ارزشسازمانی  جامعه آن

اش های خودش را تا حد یکی شلدن و همسلویی بلا جامعلهشود که ارزشگیرد، هر فردی آرزومند  آن میهای فرد مورد تأکید جامعه قرار میارزش
(. در ۶۶۰: ۶، ج. ۱۳۶۵تواند به معنی واالتری از هویت خود دست یابد )ترابیان اش، میموجب مستحی  شدن در هویت جامعهترقی دهد، زیرا به

آیلد تلا آنجلا کله حتلی یابد و هنرمند سنتی در پی نشان دادن منیت خویش برنمیشدگی در اثر و صرفا  خود اثر اهمیت مینجاست که مفهوم ح ای
 های واالی انسانی را بر خود گرفته است ودهد؛ چراکه اثر خود دارای هویتی مستق  شده و در مسیر خل ، تمام ارزشاثری بدون امضا را ارائه می

 هنرمند با خل  آن در راستای فهم و نیاز جامعه تعهد خود را به انجام رسانده است.       
وجلود  ۀواسطهای مکانی بسیار و تأثیر محیط جغرافیایی بر تغییرات فرهنگی و نوع فرهنگ بهدر عصر حاضر و در دنیای جدید با وجود فاصله

 شلود.شکلی هستند که از آن با عنوان جهانی شلدن یلاد میسوی نوعی همها در حال حرکت بههای فراگیر مث  اینترنت و ماهواره؛ فرهنگرسانه
انلد و در واقل  بله مسلئولیت انتقلال فرهنلگ را بله عهلده گرفته ،پسلندجوام  بشری بلا پوشلش ظاهرفریلب و دل ۀها با رسوخ و رخنه بر همرسانه

دهلد و مشلابه قلوانین فیزیلت اسلت جهانی رخ می ۀهای گوناگون در عرصایند فرهنگسازی از بر این همسان .پردازندسازی فرهنگی میهمسان
هلا نیلز فرهنگ کنند تا بله وضل  تعلادلی برسلند.فشار حرکت میسمت قسمت کمسیاالت از قسمت پرفشار به  وری که همواره در یت سیستم،به

دهلد تلا در سایشلی تأثیر قرار میرود و فرهنگ ضعی  را تحتتر است میسمت فرهنگی که ضعی تر است بهمانند این سیاالت از  رفی که قوی
گ برن(. ۱۶، ۱۳۸۱ تاملینسون) ترنف   رف قویست البته بها که همان همانندسازی دوجانبه به تعادل برسند بله ایلن موضلوع  ۱۱و نیم کلوف ۱۱آ

صلورت گیلرد و دوام آورد، افلراد جامعله از  پذیری عمیقا  جامعه گر جریانا »د: آورنمی شناسیجامعه ۀزمینایشان در کتاب  ؛گویندپذیری میفرهنگ
خلود  ۀرفتله در زنلدگی مشلترا جامعلپلذیری، رفتلهبیان دیگر اعضای جدید جامعه در جریان جامعهبه ؛های فراوانی برخوردار خواهند شدمشابهت

همتلایی  ،یابنلد. بله ایلن ترتیلبرداننلد و سلرانجام بلا سلایر اعضلا هماننلدی میگآموزند، خود را با آن سازگار میورسم آن را میشوند، راهسهیم می
و از جهلات فلراوان بلا فرهنلگ  جریانی است که فرد را عمیقلا   ،پذیریفرهنگ. و اما نمایدپذیری رخ میاجتماعی یا مانندگردی فرهنگی یا فرهنگ

، ٨٣١۶ کلوفبلرن و نلیمگآ « )گرداندبا هنجارهای اجتماعی سازگار می صرفا   را پذیری جریانی است که فردکه جامعهکند، چنانجامعه همانند می
بنابراین جهانی شدن فرهنگ  ها و هنجارهای پایدار یک جامعه تلقی کرد.ها، سنتارزش ۀدهنددر یک جمله فرهنگ را انعکاس(. شاید بتوان ۸۳
 (.  ۰۶، ۱۳۸۱کاظمی ت )ا چند فرهنگ اسها و هنجارهای پایدار یک یها، سنتجهانی شدن ارزش معنایبه

گرایلی فرهنگلی، آمیلزش و تحلول بنلدی کلرد: خلاصکللی  بقله ۀرا در قالب سه دستجهانی شدن های فرهنگی به فرایند توان واکنشیم
گلی اسلت و در گرایی فرهننوعی خلاصگرایان تنلدرو بله(؛ که در این میان، واکنش سنت۰۸، ۱۳۸۳ محمدیگ ) ۱۶فرهنگی و همگونی فرهنگی

نوعی تحمیل  فرهنلگ غربلی گردد و بلههای بومی میعین حال، برخورد با همگونی فرهنگی که باع  از میان رفتن تمایزهای فرهنگی و هویت
گاهانله نظلر دارنلد کله میاست. لیکن سلنت توانلد در راسلتای تأثیرپلذیری و تأثیرگلذاری گرایان معتلدل تلا حلدی بلر آمیلزش و تحلول فرهنگلی آ

 های بومی و ملی بزند. نافرهنگی دست به انتااب درست با حفظ هویتبی
بایسلت نمایلد کله میخصلوص در زمینلۀ فرهنلگ چنلین میها در مسیر جهانی شدن و در برخورد با جهانی شلدن بهها و رویهاختالف دیدگاه

رو شاید به دیدگاه رابرتسون که هملواره اد وفاق کرد. ازاینگزینشی درست از مفاهیم آن داشت و در واق  میان هویت ملی و وجوه سنتی آموزش ایج
ای و تطبیقلی هلایی را در بررسلی مقایسلهبه مسئلۀ جهانی شدن در کنار مسئلۀ هویت ملی نگاه کرده است بتوان استناد کرد. با ایلن وصل  تفاوت

ررسی رابطۀ هنرمند با اثر هنری و نیز رابطۀ هنرمند با ماا بلان ها بترین آنتوان شناسایی کرد که از مهممیان دو نظام آموزش سنتی و مدرن می
 است. 
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 . رابطۀ هنرمند با اثر هنری در هنرهای سنتی۳
 مسلئلۀ هنلر کلردن تجلاری و شلدن مدرن در زمینۀ هنر است که همانا تجاریجهانی شدن در دوران پست مارب و اساسی یهااز دگرگونی یکی

 چنللین زمینله ایلن در معاصلر هنرپلژوه ۱۳مورگلان سلی رابرت. است فرهنگی شدن جهانی همچنین و اقتصادی شدن جهانی نتلایج از کله اسلت
 ایلن بله یتفکلر  چنلین. یرهاسلاز ۀ وظیفل یعنلی نهایلت در آن، مفهومترین اساسی در بودن هنرمند که است این من حرف»: ندکمی نظلر اظهلار

 بلا خاصلی اخالقلیۀ رابطل حفلظ معنایبه بلکه نیست، شاص یتجار  نشان بازاریابیۀ مسئل قطف المللیبین مفهوم در بودن هنرمند که معناست
ی هلاو مکتب های هنلر، پیلام هنلر، مضلامین و سلاختارها و شلیوهاجایگاه هنر، هنرمند، ماا ب هنلر، محتلو (. ۳۱ ،۱۳۸1 مورگان) «است هنر

 هنلر و نقلد هنلر و سلپس تجللی نهلایی ۀشناسی، فلسفمقوالتی همچون زیباییی فرعی و اصلی ساحت هنر هستند که با هاهنری از جمله حوزه
ای، نقاشللی، کلله امللروزه موسللیقی، سللینما، تئللاتر، هنرهللای رسللانه انددهی هللدایت شللسللمتبه هاو فسللتیوال ها، جشللنوارههللادر قالللب موزههللا آن

کننلد. هرچنلد ملی شناسانۀ مشترکی را بر خود متصل ی زیباییهازشدر ناستین گام تعاری  واحد، مبانی یکسان و ار  تصویرسازی، گرافیک و...
ی غریبله از منلا   هلاملدرن فرهنگمطرح بود و در عصر پست هامیان فرهنگای همنزلۀ بیان مشترک و مفاهمدر آغاز و در مسیر بهاین ماجرا 

اصللی ایلن  سؤال ،یتمندی اه  آن فرهنگ و هنرمندانش شدی نمایش جهانی گشوده شد و موجب رضاهادورافتاده و ناشناخته پایشان به عرصه
نمایلد کله ملی این امر آنجا مهم ؟و اقوام چه مانده و هنر ایشان تا چه میزان به همان مبانی پایبند است هااست که امروز از هنر و فرهنگ آن ملت

   .است اصلی آن ی اصلی هنرهای سنتی پایبندی به اصول و تداوم و ثبات در مبانیهایکی از خصلت
؛ )اثلر هنلری( محصلول هنلری؛ خام هنری ۀماد؛ هدف هنرمند بررسی هنرهای سنتی توجه به حضور و اهمیت چند عام  ضروری است: در

 .بردار(ماا ب هنری )بهره
 چنین تبیین نمود.  توانمی راها آن مابین، روابط فیبردهنامدر ساحت هنرهای سنتی و آموزش آن و با توجه به شناسایی چهار عام  

کنلد بلکله بسلتر نملی که هنرمند برای خلود مشلاصتعهدی  ؛گونه و متعهدانه استهدفی رسالت ،هدف هنرمند سنتی از آفرینش اثر -
 .ندکمی آن را تبیین و تعیین ،اعتقادی و ایمانی وی

 او خود هم ماا ب است. . هنرمند هم در جایگاه آفریننده اثر و هم در جایگاه ماا ب قرار دارد ،در این ساحت  -
 ،مناسب یافلت نشلد ۀاگر ماد ؛اهمیت شمردننه تصادفی و نه با بی ،شودمی خام هنری انتااب دقی  ۀماد ،در ساحت هنرهای سنتی -

دارد مناسبی کله ملدنظر  ۀدهد، آن را به مادمی رم یا محتوایی که به آنبا رنگ یا ف یعنی کندمی عو  داده و ماده را استحالههنرمند 
   کند.می ترنزدیک

محصول هنری همچنان در چرخه قلرار ؛ یا قفسه ۀدر موز رود نمی شود ونمی ول هنری از چرخه خارجمحصدر ساحت هنرهای سنتی،  -
حتلی هنگلامی کله بله ملوزه )یادگارخانله(  ؛کندمی شود ارزش دارد. ارزش آن را استفاده از آن مشاصمی دارد و مادامی که استفاده

  .است کارکردی و آموزشی آن مدنظر ۀشود بازهم جنبمی سپرده

 عنصلر همانلا ،بیلابیم قدسلی هنلر ورای سلنتی هنلر بلرایای هشاخص سید حسین نصر نیز معتقد است که اگر باواهیم ،در همین خصوص
 از جلدای هرگلز هنر. است کاربردی هنری اشفایده و زیبایی برای که خود برای نه سنتی هنر ؛است زندگی جریان در بودن کاربردی و سودمندی

 دل در هملواره هنلر. اسلت نبلوده (utilitarianism) سلودانگاری معنایبله نله و کلمله معنلای ترینژرف معنایبه( utility) سود از جدای زندگی،
 .(۳۰۱، ۱۳۸۵ )جهانبگلو است بوده هنر همان زندگی و زندگی هنر، سنتی هایتمدن در و داشت جا زندگی

 

 در هنرهای سنتی هنرمند با مخاطبان ۀبطرا. ۴

هنرهلای  چنین اذعان نمود کله هنرمنلدتوان می ،ر سنتیهنرمند با ماا بان در ساحت هن ۀهنرمند با اثر هنری و رابط ۀبا توجه به دو مقولۀ رابط
 :زندمی سنتی به دو شک  دست به آفرینش هنری

اثری در این  هاهمین خصیصه ۀواسطداشته و به )هنرمند( مفاهمه و نیز نیاز و کاربرد با او باور و درک لحاظانی که بهناست تولید اثر برای کس
 و به همین علت آن را ناصر هنری پیشین را در خود دارد، محتواها و روابط عهاتداوم فرمرو ازاین شک ، خاص و متعل  به فرهنگی مشاص است.

  تأکید موضوع این بر و داندنمی جدا هنر از را شناسیتوان به نظر کواراسومی اشاره کرد که مردممی اینجادر  تمیز داد. هاز هنر سایر فرهنگا توانمی
  بیعلی ماورای حکمت عامیانه، هنر و شناسانهمردم رویکرد در که روازآن است ترکوتاه هنر و حقیقت به رسیدن راه شناسانهمردم رویکرد با که دارد
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 رویکلرد از بلیش را ملا شناسلانه،ملردم رویکلرد کله دریافلت بایلد بلکله کلرد جدا هنر از را شناسیمردم نباید این، از پس. تاس افکنده گستردهۀ سای
 ی بومی است. هاشناخت ماا ب عام و حفظ ویژگی معنایبه(. این همانا ۳۰ ،۱۳1۱ )کوماراسوامی کندمی نزدیک هنر حقیقت شناسانه بهزیبایی

در آن پیام هنری بر نیلاز و  کهجغرافیایی و بستر مشترک فرهنگی، ۀ دو در واق  فراتر از محدو تر از شک  اولعام ،ماا ب تولید اثر برای ،دوم
ی ناب( تلا بازنملایی  بیعلت یلا ها)خصلت رمونی و هماهنگیها تواند از تجلی زیبایی در قالب تعادل و تقارن یامی کاربرد رجحان دارد. پیام هنری

ی ناب هنلری ها)خصلت گفتهی پیشهای ثانوی( گسترده باشد. در این شک  از تولید، اثر هنری در نمود هر دو گروه از خصلتها)خصلت روایت
ملیت یلا  مشترک و درک و فهم جهانی است و مقوالتی موضوع این هنر هستند که از تابعیت یا وابستگی به قوم، ۀیا ثانوی( تاب  یک منط  یا تجرب

 ،اما باید در نظلر داشلت کله در سلاحت هنلر سلنتی حاکم است.ها آن این مقوالت کمتر قید زمان و مکان بر گردند.می ارف مبر ی ص  حتی ایدئولوژ 
یعنی اینکه هنرمندی قادر به تولید آثار بله شلک  دوم  ؛شک  دوم است ۀشک  ناست تولید، مقدم ،خطی است و در آن ۀرابط ،این دو شک  ۀرابط

تولید در شک  اول گذشته و آن را تجربه کرده و در آن به کمال رسیده باشد. و تحق  این امر در ساحت هنر سنتی کامال  وابسلته  ۀاست که از مرحل
 به آموزش و نظام آموزشی است. 
عامل   عنوانبهکند که خود را در جریان حرکت فرهنگی  جامعه می مستحی  در جامعه عم ۀ یک آفرینند عنوانبهدر جایی که هنرمند سنتی 

حذف هویت فردی و بلومی،  معنایبهدهد. عدم نگاه و امضای شاصی این هنرمندان نیز نه می گذار در پیشبرد حرکت رو به جلو و مترقی قرارتأثیر 
موازات هویت ی که بهست که به آن باور و ایمان دارند. این امر همواره با تأکید بر هویت فردا ایهمگامی با حرکت موجود در جامعه معنایبهبلکه 

   کند.می کند، همراه است که خود به غنای فرهنگی جامعه کمکمی ملی و بومی عم 
 شاآفریند و میزان پایبنلدیمی کهاست ایمان و باور قلبی در هنرمند به اثری  شود، وجودمی خصلت مهم دیگری که در هنرهای سنتی دیده

 بله وابسلته ال  کلام ایلده، بیلان روش و ابزار هم و کندمی بیان که ییهاایده  ری  از سنتی هنر نصر، حسین ۀعقیدهببه فرهنگ ملی و قومی خود. 
 از باشلی خلود قدسلی هنر و اندمرتبط هم به زنجیروار که است قدسی معرفت و قدسی امر با مرتبط هم سنت و باشدمی سنت از برخاسته و سنت

 شلده بنا آن اساس بر هم و است ناپذیرجدایی قدسی معرفت از هم سنتی هنر .(۶۱1، ۱۳۸۳ نصر) یردگمی قرار آن درون در و باشدمی سنتی هنر
 بلدان هلویتش و خیلزدبرملی قدسلی املر از سنت  رفی از و یابدمی آن از را هویتش و است سنت دل در سنتی هنر. است آن جریان  ری  هم و

د و در عین حال معرف فرهنلگ، شومی یک حرکت آیینی و اعتقادی مطرح ۀمنزلهمواره بهدر واق  در بح  هنرهای سنتی خل  اثر  .است وابسته
 ملیت، قومیت و نوعی ناسیونالیزم است. 

 ایپلاره بیان برای ابزاری به سنتی فنون یاری به هنرمند، یا هنر خال  آن، در که است هنری ،دارد جای مقدس هنر آن دل در که سنتی هنر
 و نمادهلا ،هلاقالب ،هاصلورت ۀسرچشلم و هسلتند فرافلردی کله ییهاایده و نمادها. شودمی تبدی  (کلمه  ونیافال معنایبه) هاایده یا نمادها از

 ۀعملد تفلاوت ۀریشل واقل  در و باشلدملی تعلالی هنرمنلد بله کله است معنوی و مابعدالطبیعی عالم که هنرمند فرد روان نه سنتی هنر در. هارنگ
 (.  ۶۳۵، ۱۳۸۰ )رحمتی جاستهمین مدرن رمندهن و سنتی هنرمند

تی، هنلر در زیبلایی نمایش کوماراسوامی معتقد است که مبنای  ظهلور و (۱۱ ،۱۳۸1 )کوماراسلوامی اسلت آن کلاربردی نقلش و کلارکرد سلن 
 (.۱۱1 )همان، است هنر غایت و شأن به توجه عدم در آن از حاص  کارکردهای و هنر ماهیت نزول علت مدرنیته

هنلر و  ۀشناسلی در زمینلی معرفلتهاتفاوت ، وتعلیم و تربیت ۀسازی در حوز تجدد لبی و نو با ،در ایران ل در نوع نگاه به هنرهای سنتیتحو 
 ینظام آملوزش غربل. شودمی آغاز از دورۀ قاجار و با تأسیس دارالفنون یافتهی رسمی و سازمانصورتبه ،آن روند تغییر در نوع آموزش   ،در مرحلۀ بعد

ف و یعنلی حلر  ای هی آموزش حرفهای عمومی را متحول کرد بلکه نظامهاتنها آموزش، جریانی را ایجاد کرد که نههاخانهو نگاه منتقدانه به مکتب
شلاگردی  شیوۀ استاد ونظام آموزش هنر سنتی که به ،قرار داد. در این میان تأثیرفنون ماتل  چه در باش صنعت و چه در حوزۀ هنر را نیز تحت

آموزش جدید متحول و در مراح  بعدی به فراموشی سپرده شد. آنچله در ایلن میلان عایلد هنرهلای به  ،شد، بیش از پیش در این جریانمی انجام
چراکه الگلوبرداری از نظلام آملوزش غربلی، رابطلۀ معنلوی  ؛سنتی بود به محاق رفتن پدیدۀ خالقیت و نوآوری مبتنی بر فرهنگ ملی و ،سنتی شد

)همچون نظلام آملوزش  ی آموزشیهاعا فی و بوروکراتیک را جایگزین کرده و گاه نیز در برخی از نظامای هاستاد و شاگرد را از بین برده، گاه رابط
ی از تنها هیچ جایگزینی نداشته است بلکه نافی هرگونه ارتباس عا فی و انسانی در جریلان آملوزش هنلر بلوده اسلت. در ایلن میلان یکلاروپایی( نه

هلای پیشلین بله آینلدگان اکتسابی از پدران و نس  و تجارب هاهنرمند در انتقال دانشاهداف هنرهای سنتی که همانا مسئولیت معنوی و انسانی 
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ی هلاسنتی تبدی  شده اسلت. بلدین واسلطه فرهنگی فرهنگی، ملی و هاز هرگونه ریشهبه یک مسئولیت صرفا  اجتماعی و گاه تهی ا ،بوده است
ای هگونلی موجود میان هنرهای سنتی و مدرن قلرار گرفتنلد. ایلن املر بلههالی در ذی  و تابعیت پدیدۀ فرهنگ جهانی و در معر  حذف تفاوتم

هنلوز در منلا قی هنرهلای مللی و سلنتی  ن،سنتی فراهم کرده و اگر در این بلیرنگ شدن هنرهای تب  کمموجبات نابودی هنرهای ملی را نیز به
پرداخته شده و معنا و محتوای متعالی آن ملورد توجله قلرار نگرفتله اسلت. کله ایلن خلود ها آن قرار دارند، بیشتر به شک  و فرم ظاهری مورد توجه

در کنلار خاصلیت  چراکله هنرهلای سلنتی ؛ا و معنای مستتر در کارکرد آنمحتو  یعنی ،دلیلی است بر فراموش شدن ماهیت اصلی هنرهای سنتی
گیری، از زمان انتااب مواد و مصالح تا استفاده و شک  دادن و تولید محصول نهایی، همواره هنرمند ملرتبط بلا خلود وند شک کاربردی خود، در ر 

هنلگ اجتملاعی فر  ۀراستایی با فرهنگ خویش کرده است. اما امروزه پدیدۀ جهانی شدن که در پی عصر مدرن پا به عرصمعنویت و همبه را ملتزم 
خلالف هنرهلای سلنتی کله تملایزات قلومی و بلومی اسلت. درسلت بله ،فرهنگی ،ی جغرافیاییهاپی شکستن مرزها و ماهیتگذاشته، همواره در 

 . ستهای آنهاو ویژگی هاای، عام  مهم تفاوتفرهنگی و منطقه
که آفرینش اثر هنری درحالی، داردای ههای خاص منطقگرا سعی در حذف تمایزها و در واق  ویژگیجهانی شدن با هدف نگاه ک  ،در حقیقت

دانیم. اما این تمایزهای می منبع  از تمای  به بروز تصاویر ذهنی هنرمند که همانا نشان دادن تمایزهای فردی اوستای هو جریان تولید اثر را انگیز
گلذار بلر روح و روان آدملی، محلیط پیراملون یر تأثین و پایدارترین منب  الهلام و عامل  تر مهمآنچه مسلم است اولین،  ؟گیردمی تئفردی از کجا نش

ات متفاوتی را بلر روی افلراد در تأثیر متغیر بودن  سببمحیطی که همواره تابعی از شرایط زمانی و مکانی است که این زمان و مکان خود به ؛اوست
نشیند و بازتاب این می در درون روح و ذهن هنرمندذهن هنرمند است  اندازی درات که منجر به نقشتأثیر شرایط زمانی و مکانی متفاوت دارد. این 

در کشوری آسیایی با پیشینه، فرهنگ و  ۶۱فردی که در قرن  عنوانبهنقوش همانا تصاویر ذهنی هنرمند یا تای  اوست. بنابراین آنچه در ذهن من 
گاه جمعی خاص شلرایط خلاص  ۀای زملانی و مکلانی کله دربرگیرنلدهلدر کشوری اروپایی با هملۀ تفلاوتبندد با فرد دیگری می خود نقش ناخودآ

گاه جمعی خاص دیگری است، متفاوت است. ازاین کله توسلط ملن  یرو بازتاب نقش ذهن من، یعنی تصویر فرهنگی، اجتماعی و پیشینه و ناخودآ
این  ،توان با پذیرش پدیدۀ جهانی شدنمی خود واجد تمایز است. پس چگونه ،شود نیز متمایز از فرد مورد مثال ماست. پس این آفرینشمی آفریده
، آزادی روح آدمی و همانا اصالت وجودی هنر که دروغین گراییآیا در حین این وحدت ؟را از میان برد و به یک وحدت رساند هاو دگرگونی هاتفاوت

و در واق   هاحذف این تفاوت ،پی خود شک جهانی شدن دررود؟ بینمی از میان ،نمود دادن تای  و تصویر ذهنی شاصی است وهمانا خالقیت 
که آیین و فرهنگ آن را گردد و نه هدفی می تعیین مادیبا هدفی که از سوی قدرتی هم است که آنمند به مای جامعۀ هنری تبدی  کردن من  هنر

ی هلاه ما در هنر نگارگری ایرانلی و در کارگاهامضا، نه همچون آنچامضا را دارد. اما اثری بیتقاضای اثری بی این نظام برای جامعه،. کندمی وض 
هویت  ،خواهد که از بدنۀ هنری آنمی بلکه حذف امضایی را یکسان وجود داشت شاهد آن بودیم، گروهی با یک نگره و هدف که در پس آن هویتی

اثر  و اکنون چیزی متفاوت از هویت دیگران است.هویتی که در  ول زمان و در یک گسترۀ جغرافیایی خاص به وجود آمده، تغییر یافته  ؛ستاندمی را
 عنوان به منیت.رساند و در اثر بیمی امضا، هنرمند را به انائیتامضاست. در ساحت سنتی اثر بیعنوان همان اثر بیبی

از  حلاکم بلر جامعله واحلد و و از یک روح آن  و هنرمندان  ثر آن ا دانیم کهمی رانیم،می امضا سانهنگامی که از اثری بی ،در هنرهای سنتی
بلر کل  وحدت تسلس  م)استاد و شاگردی( در همۀ وجوه هنری، سیر  سینهبهجهت فضای سنتی یعنی انتقال سینهبه و ،واحدند ی  یک هویت آیین

و  هاسلتیز بلا هملۀ پیشلینهنلوعی در آن نباشلد. املا جهلانی شلدن بله ۀتواند یلادآور پیشلیننمی این بدنه حاکم است و نگاه به تصویر یا هنر موجود،
آنکه باواهد بداند آنچله را هنرمنلد در جهلت بلروز درونیلات خلود هلدایت کلرده و از مسلیر ست و صرفا  حضور در لحظۀ حال است بیهاتاریاچه

گمی در تگی و سلردر خلود معلرف سرگشل ،عنلوانه اصرار بر تولید آثار بیکچنان؛ شته استاگذسر پشتوتاب زمان و جریانات حاکم بر محیط پرپیچ
ریشلۀ رهاشلده در هواسلت کله مانند یلک پیلام بلیبه ؛گسست هنرمند و اثر هنری است ؛ن رابطه و پیوستگی استنوعی زدود؛ دوران مدرن است

ش سلنتی مقابل  نگلر  ۀدانلد و ایلن همانلا نقطلنملی دانست ونمی داند که چه دریافت کرده! زیرا منب  پیام نیزنمی شود، ماا بمی ق تنوقتی م
اسلتاد و  عنوانبلهآموزشی که در راستای برقراری ارتباس معنوی و عا فی میان یک فلرد  ؛یابدمی تغییرمدرن نگاه رو نوع آموزش نیز در ینازااست. 

وزه همچون کرد. امر می و شرایط خاص خود را  لب هاو شاگرد یا همانا مرید شک  گرفت. و همچون سیروسلوک، قواعد، چهارچوب در واق  مراد
چیلز در جهلت رو هملهه اسلت. ازایلندمسیرها را کوتاه و فشرده کرده، این مسیر نیز از روند پیشین جلدا شل ۀابعاد زندگی مدرن که سرعت هم ۀهم

پیشلین آن بلاقی اسلت و  بیرونی هنر بلا مفهلوم ۀپوست سبب فقطکند. به همین می سرعت باشیدن و همگام شدن با جریان زندگی مدرن حرکت
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خلالی شلدن ملداوم از هویلت و پلر شلدن از ماهیلت و هلویتی  معنایبله. این فروریاتن راحتی قاب  فروریاتن استبه بنیادبیی همچون یک بنا
 دلیل به همین  ؛آوری استشگفت باشی نیز واجد سرعت و شتاب  ناآشناست. از آنجا که مدرنیته معرف فرهنگ عصر مدرن است، حتی در هویت

گذشت زملان  ،که در هنر سنتیگردد درحالیمی دیگرسبکی جایگزین جنبشی دیگر و سبکی جانشین  ،نبشی در کمتر از یک دههدر این عصر، ج
آنکله در ابتلدا بلرای رفل  نیلاز  سببشود و نه تغییر و جایگزینی آن. هنر سنتی بهمی به تثبیت و افزایش غنای هویتی یک سبک، شیوه و اثر منجر

تواند بدون هویلت  بلومی خلود، بیلانگر نمیزند، می حرف ناست را در آن و هنگامی که هنری با رف  نیاز در ارتباس باشد کارکرد  بومی به وجود آمده 
 ،کنلد. در حقیقلتملی سنتی برای انتقلال هنلرش و آملوزش آن، بلدان تکیلههای هنر  ست که استاد  ا ایاین همان نقطه ؛وجه وجودی خود باشد
آن پیلدایش و  ۀو نتیجلباشلد ملی حرکت و زنده و پویلای اثلر سیال و در حال  نوعی توضیح کارکرد آن با توجه به وجوه ش بهاتوجیه او به نس  بعدی

در برخورد با هنرهای سنتی همانا این زبان مشترک بسیار حائز اهمیت است. این زبان مشترک همچون یک نماد که در زبانی مشترک است.  دوام  
این زملان تکرارپلذیر  ،سنتی هایبا این تفاوت که در فضای هنر  ؛گیردمی یک زمان و مکان معنادار است، مورد استفاده قرارمیان افراد خاصی در 

در  لی زملان  هاچراکه سلنت ،زدن معنی کرد یی را درجاگراسنتاما نباید یابد. می و این نماد در  ول تاریخ از یک نس  به نس  دیگر انتقالاست 
 کننلد. هنگلامی کله از کلدها صلحبتملی با خود همراه های بومی راو ویژگی کدها ۀهمزمان،  اما در  ولشوند. می کام  یافته و نوتغییر کرده، ت

گاه جمعی شود بح  از همانمی یابلد. ایلن کلدها ملی د و انتقلالنلکمیهمراه مردمان آن حرکت است که در  ول زمان در یک تمدن و به ناخودآ
توانند بلا حفلظ هویلت مللی می بدین معنا که هنرهای سنتی ؛شودمی ها شناختهنوعی ملی هستند که یک ملت بدانمی و بهی بوهاهمان هویت

یلافتن  بایسلت بیلانگر و نشلانگر هویلت درونلی خلویش باشلند و در جهلت  ملی اما این هنرها .در مسیری مشترک با هدف جهانی گام بردارند ،خود
تا بتوانند در مسیری حرکلت کننلد کله یلا در آن مشلترکاتی وجلود ند نکهای دیگر با رویکردی انسانی تالش فرهنگ و هامشترکات هویتی با تمدن

 سفر جهانی خواهد داد. ست که امکان ایجاد مشترکات را به مسافران خویش درا ایگونهدارد یا مسیر به
کادمیک با همۀ قرارد و آنگاهای همدرس آموزش سمتبه گرفته ورات قرار آموزش سنتی در ایران نیز دستاوش همین تغیی ،در این میان ادها آ

ه شلده اسلت املا جلایی هلم بلرای هنرهلای سلنتی در نظلر گرفتل ،ام آملوزش فعللی ایلرانکرده است. در نظل ی ماتص خود می هاو چهارچوب
 ی جدید. هاشیوهبه

گیرنلد چنلین اضلافه کلرد کله ملی دف تا آنجا که گاه در تقابل  بلا یکلدیگر قلرارشاید بتوان با تکیه بر نظر تونیس مبنی بر تفاوت میان ابزار و ه
بدین معنا که هم هدف و هم ابزار تغییر کلرده املا ایلن تغییلرات همسلو و در یلک  ؛هنرهای سنتی نیز دچار همین کشمکش روزگار معاصر هستند

ی هاسلده ۀداشلتن هلدف بله هملان شلیو توجه به تغییر ابزار اصرار بر نگلهمسیر اتفاق نیفتاده است و حتی در باش تولید این هنرها گاه برخی با 
آملده تعلار  پلیش ،کند که ابزارها متناسب و مطلوب آن باشند و اگر این دو در یک راسلتا نباشلندمی گذشته دارند. چراکه هدف  مورد نظر ایجاب

 کند.می ک  بدنه را دچار نقصان
ت و شیوۀ نیاکان را از نسلی به نس  دیگر با خود حم  کرده و انتقال داده و روح و هویت اصلی آن همین توان این هنرها را که معنوینمی پس

   یکسان آموزش داد.ای هشیوحلول و تجلی معنای قدسی است، با هنرهای دیگر همچون مدرن، به
 

 . نتیجه ۵
عصلر ملدرن و سلرعت در  بلا تکیله بلر پدیلدۀابعلاد آن و  ۀبلا هملتوان چنین نتیجه گرفلت کله پلذیرش پدیلدۀ جهلانی شلدن می ،آنچه گفته شد از

 د داشلت کلهدر بلر خواهل، نتلایجی متفلاوت بلرای کسلانی ندکمی زدههمگان را شگفت زودگذر یهایتباشی و تجدید هومعنامدرن که در پست
ییلر در شلیوه و محصلوالت و ابزارهلای زنلدگی ی مورد ذکر به قصلد تغهاچراکه اساسا  پدیده ؛ی سنتی با ماهیت اصلی استحفظ هنرها دفشانه

ی اصللی نگلاه هلای سنتی را خالی از ماهیت و هویتهاتنها بدنهها آن توان بدون در نظر گرفتن تغییرات ساختارینمی و انددهوارد عصر حاضر ش
باشی، چه جانبه چه در باش هویتشی همهرو پاسداشت این هنرها به تالتالش شده است. ازاینها آن داشت و خوشحال از آن بود که در حفظ

صلرفا  شلک  اسلت نله م باور به مجموعه و مفهوم اصللی هنرهلای سلنتیمستلزاین تالش  ونیاز دارد تولید و تبلیغ  ۀش، چه در زمیندر باش آموز 
ماا لب در سلاحت هنرهلای هنلری و  ۀملاد ،هنلری اثلر ، ور با توجه به اهمیت کیفی و محتوایی عناصری همچون هنرمند همین ظاهری آن.

الزم اسلت کله بلا پدیلدۀ  ،مضامین قدسلی یلا انسلانی سمتبهسنتی، بدیهی است که حتی برای تولید آثاری با محتوای غنی و سوق دادن این آثار 
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؛ ت نباشلیدگذشتگان سرع ی هنرهای سنتی به انهدام و اضمحالل میراثهاصورتبهجهانی شدن برخوردی هوشمندانه داشت و صرفا  با تکیه 
    دهد.می معیت رجحان، تمایزها را حذف و فردیت را بر جادغام و یکی شدن گرا،عام زیرا جهانی شدن در معنای

 ی آموزش هنر در ساحت سنتی و مدرن شناسایی کرد به شرح ذی  است:هاتوان برای مرزبندیمی کدؤ م صورتبهمواردی که 
  ؛نیست( گراییکثرت ی،رایفردگ) در برابر فردگرایی گراییوحدت. ال 

  .است مضمون برخاسته از باور جمعی و ملهم از آن ،نفسانی و در مقاب  ۀتکی به تجربمضمون م. ب
   ؛معلوم استدر هنر سنتی ماا ب همیشه عام   است ولیماا ب نامعلوم در عالم مدرن . ج
  تأکید دارد؛ اب ابزارهاعالم مدرن بر عقالنی شدن ابزارها در مقاب  ارادۀ  بیعی در انتا. د
 ؛است )متمایز( سنتی اختصاصیعالم  فضای  امااست  )غیرمتمایز( فضای عالم مدرن عمومی. ه
 ؛عالم سنتی تمایزها معنا دارندکه در حالیدر  عالم مدرن درصدد حذف تمایزهاست. و
تمایزهلا ریشله در گذشلته  ،کله در علالم سلنتیدرحالیمحالل از  ری  ادغام، اضا هدف مدرن تمایزها اهمیت دارند ولی بتپس ساحتدر . ز

 دارند و معرف هویت هستند.
 خواهلدمحقل   گرایلییی و ملیگراسلنتاین جهانی شدن صرفا  از مسیر  شعار جهانی شدن مدنظر باشد، اگر مفهوم حقیقی شاید بتوان گفت

تلوان همگلام بلا ملی و آمیزش فرهنگی دارند و در راسلتای آن معتقدنلدرو است که نظر به تحول یان میانهگراسنتدر واق  این همان گزینش  شد.
گاهانه و با حفظ ارزش ،تغییرات جهانی شدن در جهت افزایش درک ماا بان غیربلومی بلا توسل  بله اسلتفاده از  ،ی سنتی و بومیهابا انتاابی آ

 انی گام برداشت. جهت نزدیک شدن به فهم جهها آن عنصر مشترک و قاب  فهم و بازتعری  برخی از
 

 هانوشتپی
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او، علت تغییلر و تحلوالتی کله  ۀعقیدبهکند. می نوین را با توجه به انواع جدید ارتبا ات، مطالعه و توجیه ۀتونیس از ناستین دانشمندانی است که وض  جامع .1
دهد، بیش از هر چیز ناشی از روابط میان افراد است. او معتقد است که در دنیا دو نوع گروه انسلانی وجلود دارد: گروهلی کله اجتملاع می در جوام  انسانی روی

زیربنای ارتباس اجتملاعی )اشلتراک و تجلارت( اسلت کله دو شلک  دو اص  بنیادی  (.۰۳، ۱۳۰1 گهرکین) شود و گروهی که به جامعه معروف استمی نامیده
شلافت گملین ۀدهنلدسلامان عقالنلی ۀاراد و  بیعلی ۀاراد بلاور تلونیس دو نلوعبیان دیگر، بهبهد؛ نکمی شافت( را فراهمشافت( و جامعه )گزلاجتماع )گمین

سله شلک   ورسم زندگی است.وجود دارد که عا فی و بیانگر کلیت راه( Wesenwille) ی بیع ۀنوعی اراده به نام ارادد. شافت )جامعه( هستن)اجتماع( و گزل
ی عقالنل ۀنلوع دیگلر اراد متناظرنلد. (، همسلایگی و دوسلتیخویشلاوندی) اجتملاع از سلطح سله بلا گسلترده شلک بله (یلادبود و علادت لذت،) بیعی  ۀاز اراد

()Kurwille ، (فکلر و محاسلبه آرزومنلدی،)عقالنی  ۀسه شک  از اراد کند.می از هم جدا ابزاری صورتبهت پراکنده از مبادال  ۀرا در مجموع هاهدف و وسای 
  بیعلی سلبب پیونلدهای علا فی اجتملاعی ۀسلت کله ارادا تلونیس معتقلد دهند.می شافت را تشکی گزل ۀویژ علمی و اقتصادی سیاسی، نهادهای ۀشالود

ی هاهملدردی انسلانی بلا احسلاس  بیعی ۀاراد خود ازخودبه شافتگمین ز یک سو،ا .گرددمی عقالنی به پیوندهای غیرشاصی جامعه منجر ۀشود و ارادمی
شود تا به هدفی عمدتا  مبتنی بر محاسلبات می  شافتگزل گیری ساختگیباع  شک  عقالنی ۀاراد از سوی دیگر،. آیدمی نیرومند همبستگی و تعل  به وجود

 .(72۶ل72۵، ٨٣1۵الو ) دوسای  کارآمد برس ۀفکری دربار 
 .ییکایآمر  شناسجامعه و لسوفیف( ۱1۵1ل۱۸۸۶؛ William Fielding Ogburn) برنگآ  نگیلدیف امیلیو .۱۱

  .شناس( جامعه۱1۶۵ل۱1۱۰؛  Meyer Francis Nimkoff) کوف. میر فرانسیس نیم۱۱

https://youngsociologists.com/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4/
https://youngsociologists.com/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%b4/
https://youngsociologists.com/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%b4/
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 جهانی شدن در تولید و
 آموزش هنرهای سنتی

 ۶۶ ل ۱۱

پلرتنش  ۀی شدن، در بیشتر موارد با مقاومت و حتی مقابللجهان فرایندپردازان مدعی هستند که واکنش فرهنگی در برابر برخی نظریهخاصگرایی فرهنگی:  .۱۶
یکدسلت  علالوه بلرجهلانی شلدن  فراینلدبیان دیگلر به ؛یابدباشی زبانی، دینی، قومی و نژادی نمود میدر قالب توس  به عناصر هویت همراه است که معموال  

ن تجدد، جهانی شدن را آغاز عصلری جدیلد ارو منتقدکند. ازاینمی نیز تقویت و احیاهای فرهنگی و هویتی را یی از زندگی در دنیای مدرن، تفاوتهاجنبه کردن
ضلدیت بلا  یابلد. ملدافعان تجلدد هلم در قاللب مفلاهیمی ماننلدهای گوناگون اجتماعی ویژگی میتر شدن هویتشدن زندگی و برجسته دانند که با فرهنگیمی

 کنند.واقعیت اعتراف میگری و بنیادگرایی به این دموکراسی، احیای قبیله

( و غیردفللاعی Transitionحللولی )ت (Hybridizationتحللت عنللاوینی ماننللد روش پیونللدی ) ایللن نللوع واکللنش کلله معمللوال   آمیــ ش و تلــوه فرهنگــی:
(Offensiveتوصی  می )خلود توسل  جوینلد یلا  ۀریشلها یا باید به خللوص و توان گفت در عصر جهانی شدن، فرهنگشوند، بر این نکته داللت دارند که نمی

تواننلد بلا متحلول شلدن و آمیلزش بلا فرهنلگ و ملی هلاتسلیم یا ستیز نیست، بلکه آن ۀعرص عبارت دیگر دنیای پیچیده و متنوع فرهنگی صرفا  به ؛ادغام شوند
 شود. می کیدأ ی ایجاد اشکال فرهنگی ترکیبی تهای دیگر به حیات خود ادامه دهند. در این رهیافت بر دادوستدهای بین فرهنگی و آمیزش فرهنگی براهویت

آورد و ایلن همگلونی فرهنگلی در مسللط و ملی هملراهجهانی شدن نوعی همگونی فرهنگی را به فرایندپردازان عقیده دارند که برخی نظریه همگونی فرهنگی:
ن جهلانی شلدن را گسلترش تجلدد از جامعله )غربلی( بله وگیدنز و رابرتسل پردازانی مانندنظریه یابد. مثال  می جهانگیر شدن تجدد یا فرهنگ و تمدن غربی نمود

دانند. بنابراین همگونی فرهنگی عبارت از نوعی انفعال و اسلتحاله اسلت. در چنلین واکنشلی های محوری تجدد در مقیاس جهانی میجهان و گسترش ویژگی
هلای ، ویژگی(فرهنگ غربی)یرش فرهنگی که جهانی شدن اقتصادی حام  آن است شوند و حتی ضمن پذها در برابر جهانی شدن منفع  میفرهنگ معموال  

 (.۸۰، ۱۳۸۳ محمدیگ ) دهندخود را از دست می

13. Robert C. Morgan (1943); آمریکایی یهنر  منتقد  
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