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چکیده
جهانبینی جدید با ایدۀ دهکدۀ جهانی همۀ تمدنها را بهسمت جهانی شدن سوق میدهد .آنچه اهمیت دارد تعامل میلان ایلدۀ جهلانی شلدن و
حفظ فرهنگ بومی و سنتی و هنرهای وابسته بدان با توجه به تغییرات پدیدآمده در نظام نوین آموزشی است .جهانی شدن بیشک تأثیرات مثبتلی
همچون همهفهمی مفاهیم موجود در فرهنگ و هنر و بهنوعی گفتوگوی تمدنها را در پی داشته است ،لیکن حفلظ هویتهلای بلومی و مللی و
نفاست آثار در حوزۀ هنرها سنتی همواره از موضوعات چالشبرانگیز در مسئلۀ جهانی شدن است .از آنجا که پدیدۀ جهلانی شلدن و تلأثیرات آن در
دنیای امروز امری گریزناپذیر است ،شناخت همهجانبۀ این پدیده و تأثیر آن بر هنرهای سنتی بهمنظور حفظ ارزشهای موجود در هنرهلای سلنتی
ضروری مینماید .این مقاله با این سؤال آغاز شد که پدیدۀ جهانی شدن چه تأثیری بر تولید و آموزش هنرهای سنتی دارد ،و بله ایلن نتیجله دسلت
یافت که روند نظام مبتنی بر آموزش سنتی (نه کپیبرداری از نظام سنتی) از مزیتهلای نسلبی و ملؤثر در برقلراری ارتبلاس سلازنده بلا ماا بلان و
هدایت هنر متعهد برخوردار است و چنانچه جهانی شدن در برخورد با این هنرها صرفا بهمعنای عامگرایی در نظلر گرفتله شلود و درصلدد برداشلتن
شاخصههای متمایزکنندۀ این هنرها به فراخور ویژگیهای بومی و فرهنگی عم کنلد ،نملیتوانلد در ایلن حلوزه کارآملد جللوه کنلد .للیکن تلفیل
خاصگرایی و عامگرایی فرهنگی که از واکنشهای فرهنگی به امر جهانی شدن است ،میتواند هنرهای سنتی را در کنار حفظ ارزشهای بلومی،
فراتر از مرزهای محدود به ویژگیهای جغرافیایی قرار دهد .این پژوهش به روش اسنادیکتاباانهای و با استفاده از شیوۀ توصلیفیتحلیللی انجلام
پذیرفته است.
کلیدواژهها:
سنت ،مدرنیته ،تولید و آموزش هنر سنتی ،جهانی شدن.
* استادیار ،گروه پژوهش هنر ،دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایرانs.rostambeigi@art.ac.ir /

 .1مقدمه
یکی از مهمترین چالشهای عصر حاضر ،بهویژه در عرصۀ فرهنگ ،صل بنلدیهای سلنتگرایانله و تجدد لبانلهای اسلت کله در یل وسلی
معانیاش ،نهتنها مظاهر معنوی بلکه مادی را نیز در بر میگیرد ،و از سویی پدیدۀ جهانی شدن که بهصورت هدف استراتژیک ،آرملان شلهر عصلر
حاضر را تصویر میکند ،موجب شده است تا در عرصۀ این چالش ،مقوالتی همچون هویتهای قومی و بومی یا ملی و مذهبی در برابر هجومهای
سکوالریستی و جهان و نی به انزوا رانده شوند .جهانیسازی ،جهانی شدن ،آزادسازی مالی ،یکسانسازی فرهنگی از جمله اسامی و اصطالحاتی
است که در ذی جهانی شدن یا مترادف آن قرار میگیرنلد .جهانیسلازی بلا سلازوکار دادوسلتد و بازرگلانی بله وابسلتگی تنگاتنلگ و سیسلتماتیک
اقتصادی کشورها نظر دارد و بهتب آن در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،تعلیم و تربیت ،هنر و سایر روابط سیاسی میان ملتها و دولتها زیر چتر
این نگرۀ نئولیبرالیستی قرار گرفتهاند .در این بین ،آموزش و سیاقهای متفاوت آن نیز از جمله دغدغههای هر دو ی سنتگرا و تجدد لب بوده
و آموزش هنر نیز همواره دلمشغولی اه هنر است .در این پژوهش تالش شده با تبیین اندیشۀ جهانی شدن و نسبتهای متعلار آن در حلوزۀ
آموزش هنرهای سنتی ،به ویژگیها ،تنگناها و خصلتهای هریک از این دو حوزه (سنتی و جدید) پرداخته شود و در نهایت چالش اصلی آملوزش
هنر سنتی در عصر حاضر و در دورۀ حاکمیت و غلبۀ فراگیر جهانبینی نوین مطرح گردد .این مقاله ضمن تحلی پیامدهای نظام جهانی شدن ،به
جایگاه و اهمیت نظام سنتی تعلیم و تربیت و ویژگیهای آن که امکان تربیت هنرمندان خالق را فراهم میسازد اشاره دارد.
1ـ .1پرسشهای پژوهش
ل پدیدۀ جهانی شدن چه تأثیری بر تولید و آموزش هنرهای سنتی دارد؟
ل وجوه تقابلی پدیدۀ جهانی شدن با هنرهای سنتی در چیست؟
این پژوهش در راستای پاسخ به این پرسشها ابتدا پدیدۀ جهانی شدن را مطالعه و در ادامه با ذکر تعریل و ویژگیهلای هنلر سلنتی ،تلأثیرات

جهانی شدن بر این نوع از هنر را بررسی کرده است .این مطالعه با استفاده از روش کتاباانهایاسنادی و بهشیوۀ توصیفیتحلیلی انجام شده است.
1ـ .۲پیشینۀ پژوهش
در خصوص پدیدۀ جهانی شدن و تبیین ویژگیهای آن ،گروههای ماتلفی از نظریهپردازان به مطالعله پرداختنلد .املا برجسلتهترین و اساسلیترین

نظریههای جهانی شدن شام نظریههای افرا لیگرایی ،شکگرایی ،نسبیتگرایی ،بازسازیگرایی ،فراساختارگرایی و نظریۀ انتقالگرایلی میشلود
که هریک از اینها موافقان و ماالفان خود را دارند .همچنین از منظری دیگر میتوان نظریههای جهانی شدن را اینچنین دستهبنلدی کرد :گروه
اول شام جامعهشناسان و نظریهپردازان کالسیکی چون سنسیمون ،۱دورکیم ،۶وبر ۳و مارکس ۰میگردد؛ گروه دوم شلام نظریلههای اجتملاعی
(پارسونز ،۵ب و ،)...اقتصادی (والرشتین ۶و ،)...سیاسی (گیلپین ۱و )...و فرهنگلی (ملک لوهلان )۸میشود؛ گروه سوم شام نظریهپردازانی مانند
دیوید هاروی ،آنتونی گیدنز و رونالد رابرتسن میشود که به ور مستقیم به فرایند جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن اندیشیدهاند.
 .۲پدیدۀ جهانی شدن
امروزه پدیدۀ جهانی شدن با تکیه بر پارادایم مدرنیته (مدرن و پستمدرن) و همۀ ابعاد خود در راستای تغییر هویلت مللی و قلومی و وجلوه ماتلل
زندگی بهخصوص با هدف سنتستیزی ،وارد حوزههای فرهنگی کشورهای شرقی و اسالمی شده است .اما مسئلۀ دارای اهمیت چگونگی برخورد
با این پدیده است .بدیهی است در دنیای امروز نمیتوان درهای گستردۀ ارتبا ات را بسته نگه داشت و فقط در محدودۀ فرهنگی خویش به حیلات
ادامه داد؛ ازاینرو باید دانست چگونه میتوان میان این پدیده و ویژگیهای سلنتی و بلومی فرهنلگ خلویش ایجلاد ارتبلاس کلرد و بلهنوعی ضلمن
هماهنگی و هماوانی با این پدیدۀ جدید از مبانی فرهنگ خودی ،نهصرفا بهصورت پوستهای ظاهری بلکه بهشکلی حقیقی و واقعی صیانت نمود.
روالند رابرتسون در کتاب خود با عنوان جهانی شدن چنین عنوان میکنلد کله «جهلانی شلدن بلهمعنای درهلم شلدن جهلان و تبلدی آن بله
مکانی واحد است ،اما این یگانه شدن به مفهوم وحدت و ادغام نیست بلکه بهمعنای یگانه شدن است؛ یعنی جهان از وضعیت در خود به وضعیت
برای خود حرکت کند» (.)Robertson 1992, 34
تعاری متعددی از فرایند جهانی شدن شده است ،اما میتوان تعری مربوس بله کمیتلۀ بلینالملللی در سلال  ۱11۵را کله دربرگیرنلدۀ تملامی
تعاری است ،بهعنوان تعری جام ذکر نمود« :جهانی شدن عبارت است از درهمآمیزی اقتصاد ،جامعهشناسی ،سیاسلت ،فرهنلگ و رفتارهلا از

جهانی شدن در تولید و
آموزش هنرهای سنتی
 ۱۱ل ۶۶

71

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱

71

ری نفی مرزها و حذف پیوستگیهای ملی و اقدامهای دولتی» (مرقاتی .)۱۱ ،۱۳۸۶
در کنار واژۀ جهانی شدن ،واژههای نسبتا مترادف دیگری نیز وجود دارند که روشن ساختن نسبت و تفاوت آنها با واژۀ جهانی شدن بیفایلده
ناواهد بود .واژۀ «جهانی کردن» یا «جهانیسازی» ،گرچه به فرایندهای وابستگی و همگونی جهانی معطوف است ،بر این داللت دارد کله قصلد،
برنامه و آگاهی معینی پشت این فرایندها نهفته است؛ بهبیان دیگر ،جهانیسازی دربرگیرندۀ این معنا و مفهوم است که نیروهایی توانمنلد در قاللب
دولت ملت یا شرکت چندملیتی ،در راستای عالی و مناف خود به کار همگون و یکدستسازی جهان پرداختهاند و به هملین دلیل بایلد سلان از
جهانیسازی گفت نه از جهانی شدن .ولی واژۀ جهانی شدن متضمن این معناست که بسیاری از نیروهای جهانیساز و همگونیآفرین ،غیرشاصی
و فراتر از کنترل و قصد هر فرد یا گروهی از افراد هستند (گ محملدی  .)۶۵ ،۱۳۸۳در ایلن مقالله ،بلا مفهلوم جهلانی شلدن کله بله ور فراگیلر و
غیرشاصی بر فرایند تولید اثر هنری تأثیر میگذارد مواجهیم و در راستای درک این پدیده ،نظرات رابرتسون بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
شاید بتوان دیدگاه رابرتسون را چنین توضیح داد که حرکت مشترک با نگاهی ک گرا و بهمنظور رسیدن به یلک هلدف واحلد شلرس اسلت و در
واق انواع حرکتها و تفاوتها در نهایت به وحدت نمیرسند ،بلکه او قائ به مسیر مشترک است و در واق انتااب مسیر از سلوی هملۀ تملدنها
یکی میگردد که پدیدۀ جهانی شدن پدیدار میشود .در همین راستا رابرتسون مفهوم دیگری را نیز بیان میکنلد کله در واقل جهلانی شلدن همانلا
خاص شدن عام و عام شدن خاص است؛ یعنی برداشته شدن تمایزهلا و تفاوتهلای ایلدئولوژیک کله در هلر تملدن ایجلاد تفاوتهلای فرهنگلی
مینماید .در واق رابرتسون معتقد به فرایند دووجهلی «علام شلدن خلاص و خلاص شلدن علام» اسلت .او همچنلین اضلافه میکنلد بنیلادگرایی و
اص گرایی اکنون با پدیدۀ جهانی شدن تبدی به ملیگرایی شده و در واق پدیدۀ جهانی شدن میخواهد جهانگرایی را جایگزین نسبیگرایی کنلد.
این جهانگرایی با خود ،درهم فشرده شدن جهان و تراکم آگاهی در قبال آن بهعنوان یک ک را به ارمغان میآورد (رابرتسون .)۸۶ ،۱۳۸۱
نکتۀ حائز اهمیت در تفکر رابرتسون این است که او در پدیدۀ جهانی شدن همواره بر ملیگرایی ،یعنی التزام به اندیشۀ جامعۀ ملی کله یکلی از
اجزای اصلی جهانی شدن معاصر یعنی تبدی به مکان واحد است ،تأکید دارد .در واق او معتقد است همان ور که جوام ملی دارای وحدتانلد،
واحدهای بزرگتر ،از جمله جهان نیز واجد همین وحدت است و همین نگرش که جوام ملی را بهمثابۀ واحدی مستق به شلمار ملیآورد ،وجهلی
از فرهنگ جهانی است .او همچنین میافزاید ویژگیهای فرهنگی و تأثیرپلذیری جوامل بله درجلات متفلاوت ،نتیجلۀ همکنشلی بلا دیگلر جوامل
جهانی است و فرهنگهای ملی ضمن تعام با فرهنگهای مهم دیگر ساخته شدهاند .به همین ترتیب فرهنلگ جهلانی نیلز خلود تلا حلدودی از
رهگذر تعام بین جوام ملی ساخته میشود .پس به نظر رابرتسون میبایست در موضوع «واکنشگزینلی» دقلت کلرد ،زیلرا جوامل مللی ممکلن
است در پدیدۀ جهانی شدن بهمثابۀ یک پارادیم ،بهصورت وجهی مثبت یا منفی عم کنند .ازاینرو این واقعله ممکلن اسلت بهسلهم خلود ،بحل
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 مسلئله بله
قرار داشتن تمام جوام در تحت التزام نهادینه کردن رابطۀ درونبودگی و برونبودگی تأکید دارد (قریب .)۱1۵ ،۱۳۸۵
از سوی دیگر ،نظریۀ نظام جهانی که والرشتاین ارائه میکند و در آن بله مراتلب پلکلانی قائل اسلت ،نیلز درصلدد همگرایلی و حرکلت انسلان
صنعتی بهسمت نقطهای واحد است .وی در قالب نظری خود« ،واگرایی» را که گوناگونی راههای تجدد و صورتهای متفاوت آن است ،تبدی بله
همگرایی میکند (.)Wallerstein 1990, 62
جامعهشناسان برجستۀ کالسیک نیز اگرچه نه به ور صریح ،به ور ضمنی مروج ایلن فکلر بودنلد کله یلک «نظلام ارزشلی مرکلزی» وجهلی
اساسی از یک «جامعۀ ملی پویا»ست و هر جامعه در وجه بیرونی باید هویت جمعی خاص خود را داشته باشد .و اگلر بتلوان ایلن املر را بهشلیوهای
درست اعمال کرد ،دستیابی به یک «خانوادۀ ملی» درست همان ور که نابگان ژاپنی از تلفی «گمینشافت» و «گزلشافت» ارائهشلده توسلط
فردیناند تونیس 1بدان رسیدهاند ،محق خواهد شد (رابرتسون  )۱۱۱ ،۱۳۸۱و درست در همین راستا خواهد بود کله فرهنلگ بلومی و تبللور آن در
هنرهای سنتی قاب تعری میگردد.
تعریفی که ترابیان در کتاب خود از منیت و آنیت ارائه میدهد نیز در همین راستاست .کسی که از تجربۀ خویش سان میگوید ،به تجربلهای
اشاره دارد که بر مبنای استنباس او از «خویشتن خود» معنی شده است .لفظ «خویشتن» را میتوان بهنوعی خودبینی و خودمحوری تعبیر کلرد کله
در این صورت البتله نلوعی «فردگرایلی» و بلهدنبال آن ،عارضلۀ «بیاعتنلایی بله جمل » در آن اجتنابناپلذیر اسلت .املا از جانلب دیگلر ،ایلن لفلظ
«خویشتن» میتواند با مفهومی کامال فرهنگی به کار آید ،و در چنین حالتی ،یک نوع ادراک حسی و ذوقی که از «ارتباس نامرئی» با هویلت قلومی

و سرزمینی یا حتی بینالمللی او ریشه میگیرد ،زمینهساز مرزبندی خویش و بیگانله خواهلد شلد .نگلرش ناسلت ،پرورشدهنلدۀ شاصلیتهایی
است که دچار «منیت» میشوند ،و لذا با اوج گرفتن «کردار مستق ناشی از منیت آنان» الجرم رابطۀ خویشانوندی قومی و سرزمینی خود را از هم
گسسللته خواهنللد یافللت .نگللرش دوم ،پرورشدهنللدۀ شاصللیتهایی اسللت کلله «آنیللت» را میللزان و محللک ارزشگللذاریها میگیرنللد ،و لللذا در
سمتگیری برای کردار مستق میکوشند که تعالی انسانی خود را در تعل و اتحاد با «همۀ هستی» ،یعنی آنچه در فلسفۀ عموم شرقیها «وحدت
وجود» خوانده میشود ،معنی کنند .این نگرش همان دیدگاهی است که هنرمند سنتی در خل آثار خود مدنظر دارد .جالب اینجاست که رشد ایلن
دو گونه خصوصیت در افراد را میتوان دقیقا بهعنوان عکسالعم شاصیت فرد در برابلر نگلرش جامعله بله او نتیجلهگیری کلرد :وقتلی انضلباس
سازمانی جامعه آنقدر اهمیت یابد که بر همۀ ارزشهای فردی رجحان داده شود ،هویت فلرد بلا منیلت او قابل رمیلت میشلود؛ املا وقتلی حفلظ
ارزشهای فرد مورد تأکید جامعه قرار میگیرد ،هر فردی آرزومند آن میشود که ارزشهای خودش را تا حد یکی شلدن و همسلویی بلا جامعلهاش
ترقی دهد ،زیرا بهموجب مستحی شدن در هویت جامعهاش ،میتواند به معنی واالتری از هویت خود دست یابد (ترابیان  ،۱۳۶۵ج .)۶۶۰ :۶ .در
اینجاست که مفهوم ح شدگی در اثر و صرفا خود اثر اهمیت مییابد و هنرمند سنتی در پی نشان دادن منیت خویش برنمیآیلد تلا آنجلا کله حتلی
اثری بدون امضا را ارائه میدهد؛ چراکه اثر خود دارای هویتی مستق شده و در مسیر خل  ،تمام ارزشهای واالی انسانی را بر خود گرفته است و
هنرمند با خل آن در راستای فهم و نیاز جامعه تعهد خود را به انجام رسانده است.
در عصر حاضر و در دنیای جدید با وجود فاصلههای مکانی بسیار و تأثیر محیط جغرافیایی بر تغییرات فرهنگی و نوع فرهنگ بهواسطۀ وجلود
رسانههای فراگیر مث اینترنت و ماهواره؛ فرهنگها در حال حرکت بهسوی نوعی همشکلی هستند که از آن با عنوان جهانی شلدن یلاد میشلود.
رسانهها با رسوخ و رخنه بر همۀ جوام بشری بلا پوشلش ظاهرفریلب و دلپسلند ،مسلئولیت انتقلال فرهنلگ را بله عهلده گرفتهانلد و در واقل بله
همسانسازی فرهنگی میپردازند .این همسانسازی از برایند فرهنگهای گوناگون در عرصۀ جهانی رخ میدهلد و مشلابه قلوانین فیزیلت اسلت
به وری که همواره در یت سیستم ،سیاالت از قسمت پرفشار بهسمت قسمت کمفشار حرکت میکنند تا بله وضل تعلادلی برسلند .فرهنگهلا نیلز
مانند این سیاالت از رفی که قویتر است بهسمت فرهنگی که ضعی تر است میرود و فرهنگ ضعی را تحتتأثیر قرار میدهلد تلا در سایشلی
دوجانبه به تعادل برسند که همان همانندسازی است البته بهنف رف قویتر (تاملینسون  .)۱۶ ،۱۳۸۱آگ برن ۱۱و نیم کلوف ۱۱بله ایلن موضلوع
فرهنگپذیری میگویند؛ ایشان در کتاب زمینۀ جامعهشناسی میآورند« :ا گر جریان جامعهپذیری عمیقا صلورت گیلرد و دوام آورد ،افلراد جامعله از
مشابهتهای فراوانی برخوردار خواهند شد؛ بهبیان دیگر اعضای جدید جامعه در جریان جامعهپلذیری ،رفتلهرفتله در زنلدگی مشلترا جامعلۀ خلود
سهیم میشوند ،راهورسم آن را میآموزند ،خود را با آن سازگار میگرداننلد و سلرانجام بلا سلایر اعضلا هماننلدی مییابنلد .بله ایلن ترتیلب ،همتلایی
اجتماعی یا مانندگردی فرهنگی یا فرهنگپذیری رخ مینماید .و اما فرهنگپذیری ،جریانی است که فرد را عمیقلا و از جهلات فلراوان بلا فرهنلگ
جامعه همانند میکند ،چنانکه جامعهپذیری جریانی است که فرد را صرفا با هنجارهای اجتماعی سازگار میگرداند» (آ گبلرن و نلیمکلوف ،٨٣١۶
 .)۸۳شاید بتوان در یک جمله فرهنگ را انعکاسدهندۀ ارزشها ،سنتها و هنجارهای پایدار یک جامعه تلقی کرد .بنابراین جهانی شدن فرهنگ
بهمعنای جهانی شدن ارزشها ،سنتها و هنجارهای پایدار یک یا چند فرهنگ است (کاظمی .)۰۶ ،۱۳۸۱
میتوان واکنشهای فرهنگی به فرایند جهانی شدن را در قالب سه دستۀ کللی بقلهبنلدی کلرد :خلاصگرایلی فرهنگلی ،آمیلزش و تحلول
فرهنگی و همگونی فرهنگی( ۱۶گ محمدی )۸۰ ،۱۳۸۳؛ که در این میان ،واکنش سنتگرایان تنلدرو بلهنوعی خلاصگرایی فرهنگلی اسلت و در
عین حال ،برخورد با همگونی فرهنگی که باع از میان رفتن تمایزهای فرهنگی و هویتهای بومی میگردد و بلهنوعی تحمیل فرهنلگ غربلی
است .لیکن سلنتگرایان معتلدل تلا حلدی بلر آمیلزش و تحلول فرهنگلی آگاهانله نظلر دارنلد کله میتوانلد در راسلتای تأثیرپلذیری و تأثیرگلذاری
بینافرهنگی دست به انتااب درست با حفظ هویتهای بومی و ملی بزند.
اختالف دیدگاهها و رویهها در مسیر جهانی شدن و در برخورد با جهانی شلدن بهخصلوص در زمینلۀ فرهنلگ چنلین مینمایلد کله میبایسلت
گزینشی درست از مفاهیم آن داشت و در واق میان هویت ملی و وجوه سنتی آموزش ایجاد وفاق کرد .ازاینرو شاید به دیدگاه رابرتسون که هملواره
به مسئلۀ جهانی شدن در کنار مسئلۀ هویت ملی نگاه کرده است بتوان استناد کرد .با ایلن وصل تفاوتهلایی را در بررسلی مقایسلهای و تطبیقلی
میان دو نظام آموزش سنتی و مدرن میتوان شناسایی کرد که از مهمترین آنها بررسی رابطۀ هنرمند با اثر هنری و نیز رابطۀ هنرمند با ماا بلان
است.

جهانی شدن در تولید و
آموزش هنرهای سنتی
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 .۳رابطۀ هنرمند با اثر هنری در هنرهای سنتی
یکی از دگرگونیهای اساسی و مارب جهانی شدن در دوران پستمدرن در زمینۀ هنر است که همانا تجاری شلدن و تجلاری کلردن مسلئلۀ هنلر
اسلت کله از نتلایج جهانی شدن اقتصادی و همچنین جهانی شدن فرهنگی است .رابرت سلی مورگلان ۱۳هنرپلژوه معاصلر در ایلن زمینله چنللین
اظهلار نظلر میکند« :حرف من این است که هنرمند بودن در اساسیترین مفهوم آن ،در نهایلت یعنلی وظیفلۀ رهاسلازی .چنلین تفکلری بله ایلن
معناست که هنرمند بودن در مفهوم بینالمللی فقط مسئلۀ بازاریابی نشان تجاری شاص نیست ،بلکه بهمعنای حفلظ رابطلۀ اخالقلی خاصلی بلا
هنر است» (مورگان  .)۳۱ ،۱۳۸1جایگاه هنر ،هنرمند ،ماا ب هنلر ،محتلوای هنلر ،پیلام هنلر ،مضلامین و سلاختارها و شلیوهها و مکتبهلای
هنری از جمله حوزههای فرعی و اصلی ساحت هنر هستند که با مقوالتی همچون زیباییشناسی ،فلسفۀ هنلر و نقلد هنلر و سلپس تجللی نهلایی
آنهللا در قالللب موزههللا ،جشللنوارهها و فسللتیوالها بهسللمتی هللدایت شلدهاند کلله امللروزه موسللیقی ،سللینما ،تئللاتر ،هنرهللای رسللانهای ،نقاشللی،
تصویرسازی ،گرافیک و ...در ناستین گام تعاری واحد ،مبانی یکسان و ارزشهای زیباییشناسانۀ مشترکی را بر خود متصل ملیکننلد .هرچنلد
این ماجرا در آغاز و در مسیر بهمنزلۀ بیان مشترک و مفاهمهای میان فرهنگها مطرح بود و در عصر پستملدرن فرهنگهلای غریبله از منلا
دورافتاده و ناشناخته پایشان به عرصههای نمایش جهانی گشوده شد و موجب رضایتمندی اه آن فرهنگ و هنرمندانش شد ،سؤال اصللی ایلن
است که امروز از هنر و فرهنگ آن ملتها و اقوام چه مانده و هنر ایشان تا چه میزان به همان مبانی پایبند است؟ این امر آنجا مهم ملینمایلد کله
یکی از خصلتهای اصلی هنرهای سنتی پایبندی به اصول و تداوم و ثبات در مبانی اصلی آن است.
در بررسی هنرهای سنتی توجه به حضور و اهمیت چند عام ضروری است :هدف هنرمند؛ مادۀ خام هنری؛ محصلول هنلری (اثلر هنلری)؛
ماا ب هنری (بهرهبردار).
در ساحت هنرهای سنتی و آموزش آن و با توجه به شناسایی چهار عام نامبرده ،روابط فیمابین آنها را میتوان چنین تبیین نمود.
 هدف هنرمند سنتی از آفرینش اثر ،هدفی رسالتگونه و متعهدانه است؛ تعهدی که هنرمند برای خلود مشلاص نملیکنلد بلکله بسلتراعتقادی و ایمانی وی ،آن را تبیین و تعیین میکند.
 در این ساحت ،هنرمند هم در جایگاه آفریننده اثر و هم در جایگاه ماا ب قرار دارد .او خود هم ماا ب است. در ساحت هنرهای سنتی ،مادۀ خام هنری انتااب دقی میشود ،نه تصادفی و نه با بیاهمیت شمردن؛ اگر مادۀ مناسب یافلت نشلد،هنرمند ماده را استحاله داده و عو میکند یعنی با رنگ یا فرم یا محتوایی که به آن میدهد ،آن را به مادۀ مناسبی کله ملدنظر دارد
نزدیکتر میکند.
 در ساحت هنرهای سنتی ،محصول هنری از چرخه خارج نمیشود و نمیرود در موزۀ یا قفسه؛ محصول هنری همچنان در چرخه قلراردارد و مادامی که استفاده میشود ارزش دارد .ارزش آن را استفاده از آن مشاص میکند؛ حتلی هنگلامی کله بله ملوزه (یادگارخانله)
سپرده میشود بازهم جنبۀ کارکردی و آموزشی آن مدنظر است.
در همین خصوص ،سید حسین نصر نیز معتقد است که اگر باواهیم شاخصهای بلرای هنلر سلنتی ورای هنلر قدسلی بیلابیم ،همانلا عنصلر
سودمندی و کاربردی بودن در جریان زندگی است؛ هنر سنتی نه برای خود که برای زیبایی و فایدهاش هنری کاربردی است .هنر هرگلز جلدای از
زندگی ،جدای از سود ( )utilityبهمعنای ژرفترین معنلای کلمله و نله بلهمعنای سلودانگاری ( )utilitarianismنبلوده اسلت .هنلر هملواره در دل
زندگی جا داشت و در تمدنهای سنتی هنر ،زندگی و زندگی همان هنر بوده است (جهانبگلو .)۳۰۱ ،۱۳۸۵
 .۴رابطۀ هنرمند با مخاطبان در هنرهای سنتی
با توجه به دو مقولۀ رابطۀ هنرمند با اثر هنری و رابطۀ هنرمند با ماا بان در ساحت هنر سنتی ،میتوان چنین اذعان نمود کله هنرمنلد هنرهلای
سنتی به دو شک دست به آفرینش هنری میزند:
ناست تولید اثر برای کسانی که بهلحاظ باور و درک و نیز نیاز و کاربرد با او (هنرمند) مفاهمه داشته و بهواسطۀ همین خصیصهها اثری در این
شک  ،خاص و متعل به فرهنگی مشاص است .ازاینرو تداوم فرمها ،محتواها و روابط عناصر هنری پیشین را در خود دارد و به همین علت آن را
میتوان از هنر سایر فرهنگها تمیز داد .در اینجا میتوان به نظر کواراسومی اشاره کرد که مردمشناسی را از هنر جدا نمیداند و بر این موضوع تأکید
دارد که با رویکرد مردمشناسانه راه رسیدن به حقیقت و هنر کوتاهتر است ازآنرو که در رویکرد مردمشناسانه و هنر عامیانه ،حکمت ماورای بیعلی

سایۀ گسترده افکنده است .پس از این ،نباید مردمشناسی را از هنر جدا کلرد بلکله بایلد دریافلت کله رویکلرد ملردمشناسلانه ،ملا را بلیش از رویکلرد
زیباییشناسانه به حقیقت هنر نزدیک میکند (کوماراسوامی  .)۳۰ ،۱۳1۱این همانا بهمعنای شناخت ماا ب عام و حفظ ویژگیهای بومی است.
دوم ،تولید اثر برای ماا ب ،عامتر از شک اول و در واق فراتر از محدودۀ جغرافیایی و بستر مشترک فرهنگی ،که در آن پیام هنری بر نیلاز و
کاربرد رجحان دارد .پیام هنری میتواند از تجلی زیبایی در قالب تعادل و تقارن یا هارمونی و هماهنگی (خصلتهای ناب) تلا بازنملایی بیعلت یلا
روایت (خصلتهای ثانوی) گسترده باشد .در این شک از تولید ،اثر هنری در نمود هر دو گروه از خصلتهای پیشگفته (خصلتهای ناب هنلری
یا ثانوی) تاب یک منط یا تجربۀ مشترک و درک و فهم جهانی است و مقوالتی موضوع این هنر هستند که از تابعیت یا وابستگی به قوم ،ملیت یلا
حتی ایدئولوژی صرف مبرا میگردند .این مقوالت کمتر قید زمان و مکان بر آنها حاکم است .اما باید در نظلر داشلت کله در سلاحت هنلر سلنتی،
رابطۀ این دو شک  ،رابطۀ خطی است و در آن ،شک ناست تولید ،مقدمۀ شک دوم است؛ یعنی اینکه هنرمندی قادر به تولید آثار بله شلک دوم
است که از مرحلۀ 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
به آموزش و نظام آموزشی است.
در جایی که هنرمند سنتی بهعنوان یک آفرینندۀ مستحی در جامعه عم میکند که خود را در جریان حرکت فرهنگی جامعه بهعنوان عامل
تأثیرگذار در پیشبرد حرکت رو به جلو و مترقی قرار میدهد .عدم نگاه و امضای شاصی این هنرمندان نیز نه بهمعنای حذف هویت فردی و بلومی،
بلکه بهمعنای همگامی با حرکت موجود در جامعهای است که به آن باور و ایمان دارند .این امر همواره با تأکید بر هویت فردی که بهموازات هویت
ملی و بومی عم میکند ،همراه است که خود به غنای فرهنگی جامعه کمک میکند.
خصلت مهم دیگری که در هنرهای سنتی دیده میشود ،وجود ایمان و باور قلبی در هنرمند به اثری است که میآفریند و میزان پایبنلدیاش
به فرهنگ ملی و قومی خود .بهعقیدۀ حسین نصر ،هنر سنتی از ری ایدههایی که بیان میکند و هم ابزار و روش بیلان ایلده ،کلامال وابسلته بله
سنت و برخاسته از سنت میباشد و سنت هم مرتبط با امر قدسی و معرفت قدسی است که زنجیروار به هم مرتبطاند و هنر قدسلی خلود باشلی از
هنر سنتی میباشد و در درون آن قرار میگیرد (نصر  .)۶۱1 ،۱۳۸۳هنر سنتی هم از معرفت قدسی جداییناپذیر است و هم بر اساس آن بنا شلده
و هم ری جریان آن است .هنر سنتی در دل سنت است و هویتش را از آن مییابد و از رفی سنت از املر قدسلی برملیخیلزد و هلویتش بلدان
وابسته است .در واق در بح هنرهای سنتی خل اثر همواره بهمنزلۀ یک حرکت آیینی و اعتقادی مطرح میشود و در عین حال معرف فرهنلگ،
ملیت ،قومیت و نوعی ناسیونالیزم است.
هنر سنتی که در دل آن هنر مقدس جای دارد ،هنری است که در آن ،خال هنر یا هنرمند ،به یاری فنون سنتی به ابزاری برای بیان پلارهای
از نمادها یا ایدهها (بهمعنای افال ونی کلمه) تبدی میشود .نمادها و ایدههایی کله فرافلردی هسلتند و سرچشلمۀ صلورتها ،قالبهلا ،نمادهلا و
رنگها .در هنر سنتی نه روان فرد هنرمند که عالم مابعدالطبیعی و معنوی است کله بله هنرمنلد تعلالی ملیباشلد و در واقل ریشلۀ تفلاوت عملدۀ
هنرمند سنتی و هنرمند مدرن همینجاست (رحمتی .)۶۳۵ ،۱۳۸۰
کوماراسوامی معتقد است که مبنای نمایش زیبلایی در هنلر سلنتی ،کلارکرد و نقلش کلاربردی آن اسلت (کوماراسلوامی  )۱۱ ،۱۳۸1و ظهلور
مدرنیته علت نزول ماهیت هنر و کارکردهای حاص از آن در عدم توجه به شأن و غایت هنر است (همان.)۱۱1 ،
تحول در نوع نگاه به هنرهای سنتی در ایران ،با تجدد لبی و نوسازی در حوزۀ تعلیم و تربیت ،و تفاوتهای معرفلتشناسلی در زمینلۀ هنلر و
در مرحلۀ بعد ،روند تغییر در نوع آموزش آن ،بهصورتی رسمی و سازمانیافته از دورۀ قاجار و با تأسیس دارالفنون آغاز میشود .نظام آملوزش غربلی
و نگاه منتقدانه به مکتبخانهها ،جریانی را ایجاد کرد که نهتنها آموزشهای عمومی را متحول کرد بلکه نظامهای آموزش حرفهای یعنلی حلرف و
فنون ماتل چه در باش صنعت و چه در حوزۀ هنر را نیز تحتتأثیر قرار داد .در این میان ،نظام آموزش هنر سنتی که بهشیوۀ استاد و شلاگردی
انجام میشد ،بیش از پیش در این جریان ،به آموزش جدید متحول و در مراح بعدی به فراموشی سپرده شد .آنچله در ایلن میلان عایلد هنرهلای
سنتی شد ،به محاق رفتن پدیدۀ خالقیت و نوآوری مبتنی بر فرهنگ ملی و سنتی بود؛ چراکه الگلوبرداری از نظلام آملوزش غربلی ،رابطلۀ معنلوی
استاد و شاگرد را از بین برده ،گاه رابطهای عا فی و بوروکراتیک را جایگزین کرده و گاه نیز در برخی از نظامهای آموزشی (همچون نظلام آملوزش
اروپایی) نهتنها هیچ جایگزینی نداشته است بلکه نافی هرگونه ارتباس عا فی و انسانی در جریلان آملوزش هنلر بلوده اسلت .در ایلن میلان یکلی از
اهداف هنرهای سنتی که همانا مسئولیت معنوی و انسانی هنرمند در انتقال دانشها و تجارب اکتسابی از پدران و نس هلای پیشلین بله آینلدگان
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بوده است ،به یک مسئولیت صرفا اجتماعی و گاه تهی از هرگونه ریشههای فرهنگی ،ملی و سنتی تبدی شده اسلت .بلدین واسلطه فرهنگهلای
ملی در ذی و تابعیت پدیدۀ فرهنگ جهانی و در معر حذف تفاوتهای موجود میان هنرهای سنتی و مدرن قلرار گرفتنلد .ایلن املر بلهگونلهای
موجبات نابودی هنرهای ملی را نیز بهتب کمرنگ شدن هنرهای سنتی فراهم کرده و اگر در این بلین ،هنلوز در منلا قی هنرهلای مللی و سلنتی
مورد توجه قرار دارند ،بیشتر به شک و فرم ظاهری آنها پرداخته شده و معنا و محتوای متعالی آن ملورد توجله قلرار نگرفتله اسلت .کله ایلن خلود
دلیلی است بر فراموش شدن ماهیت اصلی هنرهای سنتی ،یعنی محتوا و معنای مستتر در کارکرد آن؛ چراکله هنرهلای سلنتی در کنلار خاصلیت
کاربردی خود ،در روند شک گیری ،از زمان انتااب مواد و مصالح تا استفاده و شک دادن و تولید محصول نهایی ،همواره هنرمند ملرتبط بلا خلود
را ملتزم به معنویت و همراستایی با فرهنگ خویش کرده است .اما امروزه پدیدۀ جهانی شدن که در پی عصر مدرن پا به عرصۀ فرهنلگ اجتملاعی
گذاشته ،همواره در پی شکستن مرزها و ماهیتهای جغرافیایی ،فرهنگی ،قلومی و بلومی اسلت .درسلت بلهخلالف هنرهلای سلنتی کله تملایزات
فرهنگی و منطقهای ،عام مهم تفاوتها و ویژگیهای آنهاست.
در حقیقت ،جهانی شدن با هدف نگاه ک گرا سعی در حذف تمایزها و در واق ویژگیهای خاص منطقهای دارد ،درحالیکه آفرینش اثر هنری
و جریان تولید اثر را انگیزهای منبع از تمای به بروز تصاویر ذهنی هنرمند که همانا نشان دادن تمایزهای فردی اوست میدانیم .اما این تمایزهای
فردی از کجا نشئت میگیرد؟ آنچه مسلم است اولین ،مهمترین و پایدارترین منب الهلام و عامل تأثیرگلذار بلر روح و روان آدملی ،محلیط پیراملون
اوست؛ محیطی که همواره تابعی از شرایط زمانی و مکانی است که این زمان و مکان خود بهسبب متغیر بودن تأثیرات متفاوتی را بلر روی افلراد در
شرایط زمانی و مکانی متفاوت دارد .این تأثیرات که منجر به نقشاندازی در ذهن هنرمند است در درون روح و ذهن هنرمند مینشیند و بازتاب این
نقوش همانا تصاویر ذهنی هنرمند یا تای اوست .بنابراین آنچه در ذهن من بهعنوان فردی که در قرن  ۶۱در کشوری آسیایی با پیشینه ،فرهنگ و
ناخودآگاه جمعی خاص خود نقش میبندد با فرد دیگری در کشوری اروپایی با هملۀ تفلاوتهلای زملانی و مکلانی کله دربرگیرنلدۀ شلرایط خلاص
فرهنگی ،اجتماعی و پیشینه و ناخودآگاه جمعی خاص دیگری است ،متفاوت است .ازاینرو بازتاب نقش ذهن من ،یعنی تصویری کله توسلط ملن
آفریده میشود نیز متمایز از فرد مورد مثال ماست .پس این آفرینش ،خود واجد تمایز است .پس چگونه میتوان با پذیرش پدیدۀ جهانی شدن ،این
تفاوتها و دگرگونیها را از میان برد و به یک وحدت رساند؟ آیا در حین این وحدتگرایی دروغین ،آزادی روح آدمی و همانا اصالت وجودی هنر که
همانا خالقیت و نمود دادن تای و تصویر ذهنی شاصی است ،از میان نمیرود؟ بیشک جهانی شدن در پی خود ،حذف این تفاوتها و در واق
تبدی کردن من هنرمند به مای جامعۀ هنری است که آنهم با هدفی که از سوی قدرتی مادی تعیین میگردد و نه هدفی که آیین و فرهنگ آن را
وض میکند .این نظام برای جامعه ،تقاضای اثری بیامضا را دارد .اما اثری بیامضا ،نه همچون آنچه ما در هنر نگارگری ایرانلی و در کارگاههلای
گروهی با یک نگره و هدف که در پس آن هویتی یکسان وجود داشت شاهد آن بودیم ،بلکه حذف امضایی را میخواهد که از بدنۀ هنری آن ،هویت
را میستاند؛ هویتی که در ول زمان و در یک گسترۀ جغرافیایی خاص به وجود آمده ،تغییر یافته و اکنون چیزی متفاوت از هویت دیگران است .اثر
بیعنوان همان اثر بیامضاست .در ساحت سنتی اثر بیامضا ،هنرمند را به انائیت میرساند و در اثر بیعنوان به منیت.
در هنرهای سنتی ،هنگامی که از اثری بیامضا سان میرانیم ،میدانیم که آن اثر و هنرمندان آن از یک روح واحلد و حلاکم بلر جامعله و از
یک هویت آیینی واحدند ،و بهجهت فضای سنتی یعنی انتقال سینهبهسینه (استاد و شاگردی) در همۀ وجوه هنری ،سیر متسلس وحدت بلر کل
این بدنه حاکم است و نگاه به تصویر یا هنر موجود ،نمیتواند یلادآور پیشلینۀ آن نباشلد .املا جهلانی شلدن بلهنلوعی در سلتیز بلا هملۀ پیشلینهها و
تاریاچههاست و صرفا حضور در لحظۀ حال است بیآنکه باواهد بداند آنچله را هنرمنلد در جهلت بلروز درونیلات خلود هلدایت کلرده و از مسلیر
پرپیچوتاب زمان و جریانات حاکم بر محیط پشتسر گذاشته است؛ چنانکه اصرار بر تولید آثار بیعنلوان ،خلود معلرف سرگشلتگی و سلردرگمی در
دوران مدرن است؛ نوعی زدودن رابطه و پیوستگی است؛ گسست هنرمند و اثر هنری است؛ بهمانند یلک پیلام بلیریشلۀ رهاشلده در هواسلت کله
وقتی منتق میشود ،ماا ب نمیداند که چه دریافت کرده! زیرا منب پیام نیز نمیدانست و نملیدانلد و ایلن همانلا نقطلۀ مقابل نگلرش سلنتی
است .ازاینرو نوع آموزش نیز در نگاه مدرن تغییر مییابد؛ آموزشی که در راستای برقراری ارتباس معنوی و عا فی میان یک فلرد بلهعنوان اسلتاد و
در واق مراد و شاگرد یا همانا مرید شک گرفت .و همچون سیروسلوک ،قواعد ،چهارچوبها و شرایط خاص خود را لب میکرد .امروزه همچون
همۀ ابعاد زندگی مدرن که سرعت همۀ مسیرها را کوتاه و فشرده کرده ،این مسیر نیز از روند پیشین جلدا شلده اسلت .ازایلنرو هملهچیلز در جهلت
سرعت باشیدن و همگام شدن با جریان زندگی مدرن حرکت میکند .به همین سبب فقط پوستۀ بیرونی هنر بلا مفهلوم پیشلین آن بلاقی اسلت و

همچون یک بنای بیبنیاد بهراحتی قاب فروریاتن است .این فروریاتن بلهمعنای خلالی شلدن ملداوم از هویلت و پلر شلدن از ماهیلت و هلویتی
ناآشناست .از آنجا که مدرنیته معرف فرهنگ عصر مدرن است ،حتی در هویتباشی نیز واجد سرعت و شتاب شگفتآوری است؛ به همین دلیل
در این عصر ،جنبشی در کمتر از یک دهه ،جایگزین جنبشی دیگر و سبکی جانشین سبکی دیگر میگردد درحالیکه در هنر سنتی ،گذشت زملان
به تثبیت و افزایش غنای هویتی یک سبک ،شیوه و اثر منجر میشود و نه تغییر و جایگزینی آن .هنر سنتی بهسبب آنکله در ابتلدا بلرای رفل نیلاز
بومی به وجود آمده و هنگامی که هنری با رف نیاز در ارتباس باشد کارکرد حرف ناست را در آن میزند ،نمیتواند بدون هویلت بلومی خلود ،بیلانگر
وجه وجودی خود باشد؛ این همان نقطهای است که استاد هنرهای سنتی برای انتقلال هنلرش و آملوزش آن ،بلدان تکیله ملیکنلد .در حقیقلت،
توجیه او به نس بعدیاش بهنوعی توضیح کارکرد آن با توجه به وجوه سیال و در حال حرکت و زنده و پویلای اثلر ملیباشلد و نتیجلۀ آن پیلدایش و
دوام زبانی مشترک است .در برخورد با هنرهای سنتی همانا این زبان مشترک بسیار حائز اهمیت است .این زبان مشترک همچون یک نماد که در
میان افراد خاصی در یک زمان و مکان معنادار است ،مورد استفاده قرار میگیرد؛ با این تفاوت که در فضای هنرهای سنتی ،این زملان تکرارپلذیر
است و این نماد در ول تاریخ از یک نس به نس دیگر انتقال مییابد .اما نباید سنتگرایی را درجا زدن معنی کرد ،چراکه سلنتها در لی زملان
تغییر کرده ،تکام یافته و نو میشوند .اما در ول زمان ،همۀ کدها و ویژگیهای بومی را با خود همراه ملیکننلد .هنگلامی کله از کلدها صلحبت
میشود بح از همان ناخودآگاه جمعی است که در ول زمان در یک تمدن و بههمراه مردمان آن حرکت میکنلد و انتقلال ملییابلد .ایلن کلدها
همان هویتهای بومی و بهنوعی ملی هستند که یک ملت بدانها شناخته میشود؛ بدین معنا که هنرهای سنتی میتوانند بلا حفلظ هویلت مللی
خود ،در مسیری مشترک با هدف جهانی گام بردارند .اما این هنرها ملیبایسلت بیلانگر و نشلانگر هویلت درونلی خلویش باشلند و در جهلت یلافتن
مشترکات هویتی با تمدنها و فرهنگهای دیگر با رویکردی انسانی تالش کنند تا بتوانند در مسیری حرکلت کننلد کله یلا در آن مشلترکاتی وجلود
دارد یا مسیر بهگونهای است که امکان ایجاد مشترکات را به مسافران خویش در سفر جهانی خواهد داد.
در این میان ،آموزش سنتی در ایران نیز دستاوش همین تغییرات قرار گرفته و بهسمت آموزش مدرسهای و آنگاه آکادمیک با همۀ قراردادها
و چهارچوبهای ماتص خود می کرده است .در نظلام آملوزش فعللی ایلران ،جلایی هلم بلرای هنرهلای سلنتی در نظلر گرفتله شلده اسلت املا
بهشیوههای جدید.
شاید بتوان با تکیه بر نظر تونیس مبنی بر تفاوت میان ابزار و هدف تا آنجا که گاه در تقابل بلا یکلدیگر قلرار ملیگیرنلد چنلین اضلافه کلرد کله
هنرهای سنتی نیز دچار همین کشمکش روزگار معاصر هستند؛ بدین معنا که هم هدف و هم ابزار تغییر کلرده املا ایلن تغییلرات همسلو و در یلک
مسیر اتفاق نیفتاده است و حتی در باش تولید این هنرها گاه برخی با توجه به تغییر ابزار اصرار بر نگله داشلتن هلدف بله هملان شلیوۀ سلدههای
گذشته دارند .چراکه هدف مورد نظر ایجاب میکند که ابزارها متناسب و مطلوب آن باشند و اگر این دو در یک راسلتا نباشلند ،تعلار پلیشآملده
ک بدنه را دچار نقصان میکند.
پس نمیتوان این هنرها را که معنویت و شیوۀ نیاکان را از نسلی به نس دیگر با خود حم کرده و انتقال داده و روح و هویت اصلی آن همین
حلول و تجلی معنای قدسی است ،با هنرهای دیگر همچون مدرن ،بهشیوهای یکسان آموزش داد.
 .۵نتیجه
از آنچه گفته شد ،میتوان چنین نتیجه گرفلت کله پلذیرش پدیلدۀ جهلانی شلدن بلا هملۀ ابعلاد آن و بلا تکیله بلر پدیلدۀ سلرعت در عصلر ملدرن و
پستمدرن که در معناباشی و تجدید هویتهای زودگذر همگان را شگفتزده میکند ،نتلایجی متفلاوت بلرای کسلانی در بلر خواهلد داشلت کله
هدفشان حفظ هنرهای سنتی با ماهیت اصلی است؛ چراکه اساسا پدیدههای مورد ذکر به قصلد تغییلر در شلیوه و محصلوالت و ابزارهلای زنلدگی
وارد عصر حاضر شدهاند و نمیتوان بدون در نظر گرفتن تغییرات ساختاری آنها تنها بدنههای سنتی را خالی از ماهیت و هویتهلای اصللی نگلاه
داشت و خوشحال از آن بود که در حفظ آنها تالش شده است .ازاینرو پاسداشت این هنرها به تالشی همهجانبه چه در باش هویتباشی ،چه
در باش آموزش ،چه در زمینۀ تولید و تبلیغ نیاز دارد و این تالش مستلزم باور به مجموعه و مفهوم اصللی هنرهلای سلنتی اسلت نلهصلرفا شلک
ظاهری آن .همین ور با توجه به اهمیت کیفی و محتوایی عناصری همچون هنرمند ،اثلر هنلری ،ملادۀ هنلری و ماا لب در سلاحت هنرهلای
سنتی ،بدیهی است که حتی برای تولید آثاری با محتوای غنی و سوق دادن این آثار بهسمت مضامین قدسلی یلا انسلانی ،الزم اسلت کله بلا پدیلدۀ
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جهانی شدن برخوردی هوشمندانه داشت و صرفا با تکیه بهصورتهای هنرهای سنتی به انهدام و اضمحالل میراث گذشتگان سرعت نباشلید؛
زیرا جهانی شدن در معنای عامگرا ،ادغام و یکی شدن ،تمایزها را حذف و فردیت را بر جمعیت رجحان میدهد.
مواردی که بهصورت مؤکد میتوان برای مرزبندیهای آموزش هنر در ساحت سنتی و مدرن شناسایی کرد به شرح ذی است:
ال  .وحدتگرایی در برابر فردگرایی (فردگرایی ،کثرتگرایی نیست)؛
ب .مضمون متکی به تجربۀ نفسانی و در مقاب  ،مضمون برخاسته از باور جمعی و ملهم از آن است.
ج .در عالم مدرن ماا ب نامعلوم است ولی در هنر سنتی ماا ب همیشه عام معلوم است؛
د .عالم مدرن بر عقالنی شدن ابزارها در مقاب ارادۀ بیعی در انتااب ابزارها تأکید دارد؛
ه .فضای عالم مدرن عمومی (غیرمتمایز) است اما فضای عالم سنتی اختصاصی (متمایز) است؛
و .عالم مدرن درصدد حذف تمایزهاست درحالیکه در عالم سنتی تمایزها معنا دارند؛
ز .در ساحت پستمدرن تمایزها اهمیت دارند ولی با هدف اضمحالل از ری ادغام ،درحالیکله در علالم سلنتی ،تمایزهلا ریشله در گذشلته
دارند و معرف هویت هستند.
شاید بتوان گفت اگر مفهوم حقیقی شعار جهانی شدن مدنظر باشد ،این جهانی شدن صرفا از مسیر سلنتگرایی و ملیگرایلی محقل خواهلد
شد .در واق این همان گزینش سنتگرایان میانهرو است که نظر به تحول و آمیزش فرهنگی دارند و در راسلتای آن معتقدنلد ملیتلوان همگلام بلا
تغییرات جهانی شدن ،با انتاابی آگاهانه و با حفظ ارزشهای سنتی و بومی ،در جهت افزایش درک ماا بان غیربلومی بلا توسل بله اسلتفاده از
عنصر مشترک و قاب فهم و بازتعری برخی از آنها جهت نزدیک شدن به فهم جهانی گام برداشت.
پینوشتها
فیلسوف و عالم اجتماعی و سیاسی و از پایهگذاران نهضت سوسیالیستی ;)1. Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825
جامعهشناس بزرگ قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ;)2. David Émile Durkheim (1858-1917
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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جامعهشناس ،استاد اقتصاد سیاسی ،تاریخدان ،حقوقدان و سیاستمدار آلمانی ;)3. Karl Emil Maximilian "Max" Weber (1893-1947

فیلسوف ،اقتصاددان ،تاریخنگار و جامعهشناس ;)۰. Karl Heinrich Marx (1818-1883
جامعهشناس آمریکایی ;)۵. Talcott Parsons (1902-1979
جامعهشناس ،مورخ اقتصادی و متفکر چپگرای آمریکایی ;)6. Immanuel Maurice Wallerstein (1930-2019
پژوهشگر اقتصاد سیاسی بینالمللی ;)7. Robert Gilpin (1930-2018
)8. Marshal McLuhan (1911-1980

 .1تونیس از ناستین دانشمندانی است که وض جامعۀ نوین را با توجه به انواع جدید ارتبا ات ،مطالعه و توجیه میکند .بهعقیدۀ او ،علت تغییلر و تحلوالتی کله
در جوام انسانی روی میدهد ،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
نامیده میشود و گروهی که به جامعه معروف است (نیکگهر  .)۰۳ ،۱۳۰1دو اص بنیادی زیربنای ارتباس اجتملاعی (اشلتراک و تجلارت) اسلت کله دو شلک
اجتماع (گمینشافت) و جامعه (گزلشافت) را فراهم میکند؛ بهبیان دیگر ،بهبلاور تلونیس دو نلوع ارادۀ بیعلی و ارادۀ عقالنلی سلاماندهنلدۀ گملینشلافت
(اجتماع) و گزلشافت (جامعه) هستند .نوعی اراده به نام ارادۀ بیعی ( )Wesenwilleوجود دارد که عا فی و بیانگر کلیت راهورسم زندگی است .سله شلک
از ارادۀ بیعی (لذت ،علادت و یلادبود) بلهشلک گسلترده بلا سله سلطح از اجتملاع (خویشلاوندی ،همسلایگی و دوسلتی) متناظرنلد .نلوع دیگلر ارادۀ عقالنلی
() ،Kurwilleوسای و هدفها را در مجموعۀ پراکنده از مبادالت بهصورت ابزاری از هم جدا میکند .سه شک از ارادۀ عقالنی (آرزومنلدی ،محاسلبه و فکلر)
شالودۀ نهادهای سیاسی ،اقتصادی و علمی ویژۀ گزلشافت را تشکی میدهند .تلونیس معتقلد اسلت کله ارادۀ بیعلی سلبب پیونلدهای علا فی اجتملاعی
میشود و ارادۀ عقالنی به پیوندهای غیرشاصی جامعه منجر میگردد .از یک سو ،گمینشافت خودبهخود از ارادۀ بیعی هملدردی انسلانی بلا احسلاسهای
نیرومند همبستگی و تعل به وجود میآید .از سوی دیگر ،ارادۀ عقالنی باع شک گیری ساختگی گزلشافت می شود تا به هدفی عمدتا مبتنی بر محاسلبات
فکری دربارۀ وسای کارآمد برسد (الو 72۵ ،٨٣1۵ل.)72۶
 .۱۱ویلیام فیلدینگ آ گبرن (William Fielding Ogburn؛ ۱۸۸۶ل )۱1۵1فیلسوف و جامعهشناس آمریکایی.
 .۱۱میر فرانسیس نیمکوف ( Meyer Francis Nimkoff؛ ۱1۱۰ل )۱1۶۵جامعهشناس.

 .۱۶خاصگرایی فرهنگی :برخی نظریهپردازان مدعی هستند که واکنش فرهنگی در برابر فرایند جهانی شدن ،در بیشتر موارد با مقاومت و حتی مقابللۀ پلرتنش
همراه است که معموال در قالب توس به عناصر هویتباشی زبانی ،دینی ،قومی و نژادی نمود مییابد؛ بهبیان دیگلر فراینلد جهلانی شلدن علالوه بلر یکدسلت
کردن جنبههایی از زندگی در دنیای مدرن ،تفاوتهای فرهنگی و هویتی را نیز تقویت و احیا میکند .ازاینرو منتقدان تجدد ،جهانی شدن را آغاز عصلری جدیلد
میدانند که با فرهنگی شدن زندگی و برجستهتر شدن هویتهای گوناگون اجتماعی ویژگی مییابلد .ملدافعان تجلدد هلم در قاللب مفلاهیمی ماننلد ضلدیت بلا
دموکراسی ،احیای قبیلهگری و بنیادگرایی به این واقعیت اعتراف میکنند.
آمی ـ ش و تلــوه فرهنگــی :ایللن نللوع واکللنش کلله معمللوال تحللت عنللاوینی ماننللد روش پیونللدی ( )Hybridizationتحللولی ( )Transitionو غیردفللاعی
( )Offensiveتوصی میشوند ،بر این نکته داللت دارند که نمیتوان گفت در عصر جهانی شدن ،فرهنگها یا باید به خللوص و ریشلۀ خلود توسل جوینلد یلا
ادغام شوند؛ بهعبارت دیگر دنیای پیچیده و متنوع فرهنگی صرفا عرصۀ تسلیم یا ستیز نیست ،بلکه آنهلا ملیتواننلد بلا متحلول شلدن و آمیلزش بلا فرهنلگ و
هویتهای دیگر به حیات خود ادامه دهند .در این رهیافت بر دادوستدهای بین فرهنگی و آمیزش فرهنگی برای ایجاد اشکال فرهنگی ترکیبی تأ کید میشود.
همگونی فرهنگی :برخی نظریهپردازان عقیده دارند که فرایند جهانی شدن نوعی همگونی فرهنگی را بههملراه ملیآورد و ایلن همگلونی فرهنگلی در مسللط و
جهانگیر شدن تجدد یا فرهنگ و تمدن غربی نمود مییابد .مثال نظریهپردازانی مانند گیدنز و رابرتسلون جهلانی شلدن را گسلترش تجلدد از جامعله (غربلی) بله
جهان و گسترش ویژگیهای محوری تجدد در مقیاس جهانی میدانند .بنابراین همگونی فرهنگی عبارت از نوعی انفعال و اسلتحاله اسلت .در چنلین واکنشلی
معموال فرهنگها در برابر جهانی شدن منفع میشوند و حتی ضمن پذیرش فرهنگی که جهانی شدن اقتصادی حام آن است (فرهنگ غربی) ،ویژگیهلای
خود را از دست میدهند (گ محمدی .)۸۰ ،۱۳۸۳
منتقد هنری آمریکایی ;)13. Robert C. Morgan (1943
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