
دوفصل نامه، دانشكده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز

شماره سوم - بهار و تابستان 92
57

شهرزاد صالحى پور*
تاريخ دريافت: 92/4/5
تاريخ پذيرش: 92/6/30

 سنت و تجدد در هنر ايران باتكيه بر هنرهاى تجسمى
چكيده:

يكى از ابعاد تبلور مدرنيزاسيون در ا  يران حيطه ى هنرهاى تجسمى است كه استفاده گزينشى بدون در نظر گرفتن پايه هاى تعقل و 
تفكر انديشه غربى و مدرنيته از وجوه بارز آن است، جهت روشن شدن مفاهيم متعددى كه از تجدد و سنت در حوزه انديشه مطرح است 
لزوم بررسى دقيق تر و جامع تر از سنت بسيار ضرورى است، تا با آگاهى بيشتر از ساختارسنت در فرهنگ خودى و تفاوت آن در فرهنگ 
غرب به شناخت دقيق ترى از آن نائل شد. بخش اول اين بررسى در جستجوى ماهيت «سنت» و چگونگى پويايى آن و بررسى خاستگاه 
اصلى تجدد است و همچنين در اين بخش به طرح نظريات گوناگونى از تقابل و يا هم زيستى آن ها در جامعه شناسى و انسان شناسى 
معاصر پرداخته شده است. همچنين با طرح نظريه ژرژ باالندريه در مبحث تعدد مدرنينه امكان تحقق مدرنيته متفاوتى از تجربه غرب 
به عنوان تجربه اى ممكن براى جوامع پيرامونى بررسى شده است. در بخش دوم با بررسى چگونگى سنت و مدرنيته در ايران با طرح 
ديدگاه هاى صاحب نظران موقعيت كنونى سنت و مدرنيته در ايران ارائه شده است. در بخش سوم با طرح موقعيت سنت و مدرنيته در 
هنرهاى تجسمى ايران به معضالت آموزش هنر پرداخته شده و در پايان با نظر به اينكه در حوزه تفكر و انديشه نه ارائه پاسخ، بلكه طرح 

پرسش است كه روشنگر است، سؤاالتى در جستجوى ارائه راهكارهاى مناسب مطرح شده است.

كليد واژه:
سنت
تجدد
جامعه شناسى هنر
انقالب فرهنگى
آموزش هنر

عضو  هيًات علمى دانشكده  هنر  الزهرا(س)*
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مقدمه
تجــدد نوعــى سرنوشــت و تقديــر تاريخــى اســت كــه جوامــع مختلــف در مواجهــه بــا آن 
ــق ســنت و تجــدد  ــب و تلفي ــته اند. برخــى ضمــن تركي ــى داش ــاى متفاوت كنــش و واكنش ه
ــه  ــى خــارج شــده و در تحــوالت فرهنگــى جوامــع ســهيم شــده اند، برخــى ب ــت انفعال از حال

ــر آن ادامــه مى دهنــد. ــه مقاومــت در براب ــا ارزش هــاى مــدرن پرداختــه و ب ــه ب مقابل
بيــش از يكصــد ســال از بــر خــورد گســترده و همــه جانبــه جامعــه مــا بــا دســتاوردهاى 
تجــدد و تمــاس بــا آن مى گــذارد و در طــى ايــن مــدت چنــد گرايــش عمــده در ايــن زمينــه 

وجــود داشــته اســت.
گروهى كه معتقد به تقليد صرف در تمام شئون تجدد مى باشند.  -1

ــى  ــع تدافع ــتند و موض ــد هس ــته پا يبن ــنت هاى گذش ــه س ــاً ب ــه مطلق ــى ك گروه  -2
ــد. ــدد دارن ــر تج ــگى در براب هميش

گروهــى كــه معتقــد بــه ايجــاد پيونــدى از ســنت و تجــدد هســتند كــه خــود بــه دو   -3
ــوند: ــيم مى ش ــده تقس ــروه عم گ

ــواى  ــى و محت ــا معان ــنتى ب ــاى س ــا و نماده ــظ برخــى الگوه ــا حف ــه ب ــى ك ــف- گروه ال
ــد. ــرار مى كن ــى برق ــطحى و منف ــدى س ــى پيون ــه غرب ــه مدرينت ــل يافت تقلي

ــد            ــده ســنتى مى پردازن ــر بالن ــاى تفك ــه احي ــتاوردهاى تجــدد ب ــا دس ــه ب ب- گروهــى ك
ــل از  ــه اى اصي ــه نمون ــر ب ــا منج ــد ت ــرار مى كنن ــت برق ــه اى و مثب ــى و ريش ــد عمق و پيون

ــود. ــه ش مدرنيت
ــه شــكل گيرى تجــدد در خاســتگاه آن و شــناخت زمينه هــاى  ــدون آگاهــى الزم از تجرب ب
ــر  ــر جامعــه غربــى و تاًثيــر پذيــرى و انحرافــات آن در اث رشــد و حركــت و تأثيرگــذارى آن ب
فرآيند هــاى سياســى- اجتماعــى و فرهنگــى، بحــث از ســنت كــه عمومــاً در تقابــل بــا تجــدد 
ــدن  ــن ش ــت روش ــد جه ــر مى رس ــه نظ ــن ب ــت. چني ــوده اس ــرى بيه ــود، ام ــرح مى ش مط
مفاهيــم و نظريــات متعــدد از تجــدد و ســنت كــه در حــوزه انديشــه مطــرح مى باشــد، لــزوم 
يــك بررســى دقيق تــر و جامع تــر، بســيار ضــرورى اســت تــا بــا آگاهــى بيشــتر از ساختارســنت 

ــل شــد. ــه شــناخت دقيق تــرى از آن نائ ــا فرهنــگ غــرب ب و فرهنــگ خــود، و تفــاوت آن ب
ايــن بررســى بــر آن اســت تــا بــا شــيوه اى اســنادى بــه شــناخت ماهيــت ســنت و تجــدد و 
بررســى موقعيــت و رابطــه آن هــا بــا هــم در حــول پرســش هاى مطــرح شــده در زيــر بپــردازد.  

1- آيا امكان پيوند ميان سنت و تجدد وجود دارد؟
2- آيا سنت در مقابل تجدد قرار دارد؟

3- آيا فقط يك نوع تجدد آن هم فقط با تجربه غربى آن وجود دارد؟
4- آيا در ايران شناخت صحيحى از تجدد وجود دارد؟
5- مفهوم و ساختار سنت در هنرهاى ايرانى چيست؟ 

6- آيا آموزش هنر مدرن در ايران كارايى الزم را داشته است؟

سنت و تجدد
در ايران با ورود تجدد است كه مفهوم سنت و جامعه سنتى مطرح شده، ولى با گذشت بيش 
از يك صد سال از بر خورد جدى سنت و تجدد هنوز در بسيارى از محافل شناخت كافى از اين 
دو مقوله وجود ندارد و معموالً با سنت به مفهومى روبرويم كه به رسم، عادات و امرى متعلق به 
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گذشته تقليل يافته است، همچنين با مدرنيته اى كاسته شده كه فقط در سطح فنون قابل فهم 
و جذب است نه در سطح تفكر و تعقل. ژان بودريار معتقد است كه ابتدا تجدد در غرب به عنوان 
يك گسست از سنت مطرح شد. اما پژوهش هاى عميق ترى كه بعد از جنگ جهانى دوم در حوزه 
انسان شناسى سياسى انجام گرفت نشان دهنده اين امر است كه مسأله پيچيده تر از آن است كه 
گمان مى رفت. زيرا نظام سنتى در برخى كشورها از خود مقاومت نشان داده است و ساختارهاى 
مدرن (ادارى- اخالقى و .....) با سنت كنار آمده اند. در اين كشورها تجدد مى تواند بر سنت تكيه 

كند، بدون آن كه اين سنت معنا و مفهومى محافظه كارانه داشته باشد. (بشيريه.14،1379)
جامعه شناسى معاصر با برخورد بسيار موشكافانه تر تجربة برخورد جوامع سنتى با مدرنيته را 
بررسى مى كند و بر خالف تصور كالسيك مبنى بر تعارض و تقابل ميان سنت و تجدد، بحث هاى 

ديگرى به ميان كشيده است.
از جمله اين مباحث، تعدد مدرنيته مى باشد. ژرژ باالندريه انسان شناس معاصر با طرح مسأله ى 
تعدد مدرنيته معتقد است كه، دنياهاى فرهنگى مى توانند هر يك مدرنيته هاى خاص خود كه 
رنگ و بوى همان فرهنگ داشته باشد بيافرينند. (جهانبگلو.158،1377)  او با تحليل مدرنيته 
غرب، پايان قرون وسطا را اولين مدرنيته مى داند، همان زمانى كه با تحول انديشه و عمل علمى، 
كارهاى فرهنگى، معمارى و نقاشى منجر به تحول شدند. او دومين مدرنيته را تحت تأثير فالسفه 
و حقوقدانان مى داند همان كه به عصر روشنگرى شناخته شده. سومين مدرنيته را نيز كه در پايان 
قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم شكل گرفت سبب ايجاد شيوه هاى توليد و ارزش گذارى كار و 
روابط اقتصادى جديد مى داند، و مدرنيته چهارم را كه هم اكنون در آن به سر مى بريم با نشانه هاى 
بى اطمينانى و جنبش مشخص مى كند. او در جايى ديگر مدرنيته را «حركت به اضافه ترديد»  
پرسش ها و چون و چراهايى كلى همراه با ترديدهايى كه از آن ها ناشى مى شود تعريف مى كند.

(همان.156) باالندريه با طرح مدرنيته متوالى غربى به اين نتيجه مى رسد كه اين مدرنيته هاى 
پياپى داراى يك ماهيت نيستند. بنابراين مدرنيته هاى ديگرى در مسير تحول تمدن هاى ديگر 
مى تواند متصور باشد. وى معتقد است با پذيرش امكان تحقق فقط يك مدرنيته در واقع به اصل 
ابتذال جهان و در نتيجه به سترونى تاريخ خواهيم رسيد. به عقيده باالندريه با مراجعه به تاريخ 
بايد به تصاويرى از زمان گذشته كه به هستى ما در حال روشنى مى بخشد مراجعه كرد، زيرا به 
يارى آن ها مى توان به آنچه در زمان حال بايد مورد تفسير قرار گيرد، روشنى بخشيد.(همان.163)

سنت و مدرنيته در ايران
بـا در نظـر گرفتـن مباحـث مطـرح شـده ايـن وظيفـه سـنگين صاحب نظـران ايرانـى اسـت 
كـه بينديشـند آيـا بايـد به مدرنيتـه به عنوان يك گسسـت از سـنت نگريسـت؟ يا اينكـه امكان 
تحقـق مدرنيتـه خـاص فرهنـگ ايرانـى وجـود دارد؟ و آيـا زمـان آن نرسـيده كه در جسـتجوى 
شـناخت هويـت خود و بررسـى عميـق تجربه غـرب و ارائه راهكارهاى مناسـب باشيم؟متأسـفانه 
در ايـن زمينـه بـا از خودبيگانگـى تدريجـى نسـبت بـه ارزش هايـى كـه جهان بينى ما بر اسـاس 
آن شـكل گرفتـه اسـت و همين طـور بـا عـدم درك صحيحـى كـه از روح تمـدن غربـى داريـم، 
روبروييـم. مدرنيتـه تقليـل يافتـه مـا منحصـر بـه ماشـين و تكنولـوژى اسـت كـه مـا را مصرف 
كننـده و نـه حتـى توليـد كننـده فرآورده هـاى آن از غـرب سـاخته اسـت. چنانچه مـى دانيم از 
دسـتاوردهاى مهـم مدرنيتـه خـردورزى و آزادانديشـى و روحيـه پرسـش گرى مى باشـد. بـا اين 
ابـزار، مدرنيتـه توانايـى آن را دارد كـه بـر فـراز سـطوح ادراكى مختلف بـه پرواز در آيـد و بدون 
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وابسـتگى خـاص از آن هـا ارزيابـى درسـتى بـه دسـت دهـد، زيـرا نـه پاسـخ ، بلكه اين پرسـش 
اسـت كـه روشـنگر اسـت. در شـتابى جهانگير، نسـنجيده بـه دنبال حركـت سيل آسـاى تاريخى 
كـه در آن حضـور نداريـم، راه افتـادن بى آنكـه از آگاهـى برخاسـته از همـان حركـت تاريخـى 
برخـوردار باشـيم. نـه تنهـا بـراى مـا دسـتاوردى نخواهد داشـت كـه بى شـك داشـته هايمان را 

هـم از كف خواهيـم داد.
داريـوش شـايگان در كنفرانـس گفتگـوى تمدن هـا در سـال 1356 مى گويـد: «بـا تعييـن 
جايـگاه تقديـر تاريخـى تمدن هـاى سـنتى، مـا خواهيـم توانسـت در ضمـن بدانيـم بـه چـه 
مرحلـه اى از تاريـخ تعلـق داريـم. با توجه به اينكه بدون مشـاركت داشـتن در حركـت اين تاريخ 
كـه در ايـام مـا حركتـى جهانگيـر شـده اسـت، مـا همـه تكان هـا و ضربه هـاى آن را هـم تحمل 
مى كنيـم. آن هـم در نگـره اى دفاعـى و فلـج كننـده. با شناسـايى تقديـر تاريخ مان، مـا در ضمن 
خواهيـم دانسـت كـه طبيعـت تغييـرات كيفى يا حتـى بگوييم جهش هايـى كه در زير بـار آن ها 

قـرار داريم چيسـت.» (بـدره اى.220،1379).
بى شـك بـا بهره بـردارى از دسـتاوردهاى مدرنيتـه و مفروضـات آن و بـا پذيـرش و احيـاى 
حيـات معنـوى خـود خواهيـم توانسـت حداقل در مسـير حركـت آگاهانه اى قـرار بگيريـم. اقوال 
بسـيارى از كسـانى كـه معتقـد بـه تعارض ميان سـنت و تجدد هسـتند تكيـه بر ايـن نكته دارد 
كـه سـنت بـى تحـرك اسـت و « ضـرورت دوام يافتگـى» در ذات آن اسـت و به هميـن دليل در 
برابـر تجـدد كـه بـر اسـاس « ضـرورت دگرگونـى» هدايت مى شـود مقاومـت مى كند. متأسـفانه 
اينـان بخشـى از سـنت را كـه تسلسـل آن، در حفـظ ارزش هـا و تـداوم مى باشـد بـه مفهـوم 
ايسـتايى و جمـود تعبيـر مى كننـد. ايـن تحليـل كـه بـر اسـاس زمان بنـد بـودن تحـول (زمـان 
طولـى) و فـردى بـودن آن مى باشـد از زاويـه اى بـه سـنت مى نگرد كه شـايد شـامل سـنت هاى 
غربـى باشـد، ولـى ايـن نگـرش به تحـول در ماهيت سـنت ايرانـى يا بهتر بگوييم شـرقى نقشـى 

است. نداشـته 

سنت و هنر ايرانى 
در سـنت هنـر ايرانـى هـر چيـزى كـه مشـخص كننـده زمـان و مـكان و فرديت باشـد كنار 
نهـاده شـده اسـت. هنر سـنتى بـه گونـه اى مرحلـه اى، از راه انعطاف تدريجى سـنت ها توانسـته 
متحـول شـود، نـه از طريـق اثرات زمانـى و ناگهانـى نوآورى هاى فـردى. در سـنت تصويرى هنر 
ايرانـى حـذف عوامـل جنبـى و زمينـى و هر نـوع خصلت شـخصى درتمـام آثار حاكم اسـت و از 

دنيـاى ظواهـر، طرح هـا و نمادهايى اسـتخراج مى شـود. 
بـه نظـر اسـداهللا ملكيان شـيروانى «روش شـاگردى اسـت كه در مكتب اسـتاد تربيت شـده 
و هـدف نهايـى او آن اسـت كـه نخسـت تمـام معنـاى ايـن آمـوزش را بفهمـد و بعد بـه تفحص 
شـخصى خـود ادامـه دهـد. روش شـاعرى اسـت كـه هنـر در نظـر او، شـكلى اسـت از معرفت يا 
بـه بيـان دقيق تـر ابـزارى بـراى انتقـال» و سـپس اضافـه كـرده « در اروپا هنـر مند را بـه خاطر 
نـوآورى او تحسـين مى كننـد و در ايـران به خاطر برابرى با اسـتاد و گاه فرا رفتـن از او»(ملكيان 

شيروانى.35،1350) 
تحـول هنرسـنتى، بـا توجه به شـكل ماهيت سـاختارى اش وجـود دارد؛ ولى به شـكلى ديگر 
كـه در تاريـخ تحول مكاتب نقاشـى ايران شـاهد آن بوده ايم. نصر در توضيح هنر سـنتى مى گويد: 
«هنرسـنتى، سـنتى اسـت نـه به دليـل جسـتارمايه آن، بلكـه، به دليـل انطبـاق و هماهنگى اش 
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بـا قوانيـن كيهانـى صـور ، بـا قوانيـن رمزپردازى، بـا نبـوغ (= اصالت) صـورى آن جهـان معنوى 
خاصـى كـه در آن خلـق شـده اسـت و نيز به دليل سـبك كاهنانة ايـن هنر، انطبـاق و هماهنگى 
آن بـا طبيعـت مـواد اوليه مورد اسـتفاده، و سـر انجـام انطبـاق و هماهنگى اش بـا حقيقت در آن 

سـاحت خـاص واقعيت كه بـه آن اهتمام دارد»(نصـر.424،1380) 
در حقيقـت ايـن قالب هـا و نمادهـا و نشـانه هاى سـنت هسـتند كـه مى تواننـد بـا خالقيـت، 
نيازهـا و دريافت هـا بـه اشـكالى نـو و جديـد ارائـه شـوند. «هنر سـنتى محملى براى يك شـهود 
تعقلـى و يـك پيـام ذوقـى اسـت كه هـم از فرد هنرمنـد و هـم از روان جمعى ملتى كـه هنرمند 

متعلـق به آن اسـت فراتـر مى رود.»(همـان.431) 
در اينجـا توجـه بـه نظـر يونـگ در باره رؤيت باطنى(تجربه شـهودى) بسـيار مناسـب اسـت 
بـه نظـر او « در درون اثـر هنـرى، رويـت باطنى، تجربـة ژرفتر و قدرتمندترى از شـور و شـهوت 

منحصراً انسـانى اسـت.»(يونگ.44،1372) 
بديهـى اسـت كـه بـراى رسـيدن بـه رويـت باطنـى اشـياء و شـهود تعقلـى، لـزوم تهذيـب 
و آراسـته شـدن بـه فضايـل معنـوى و نوشـيدن از سرچشـمه هاى معرفـت از ضروريـات اسـت. 
هنرسـنتى در پـس الگوهـاى يكنواخـت در پى كشـف جوهر چيزهاسـت، جوهرى كه هـر بار در 
نحـوه بيـان هنرمنـد از نـو زنـده مى شـود و بـاز مى تابـد. در حقيقت با پيونـد بيـن معرفت فنى و 
معرفت باطنـى اسـت كـه هنر سـنتى به معنـاى مورد نظـر حاصل مى شـود.در اين زمينـه « آيين 
ذن نمونـه كاملـى از پيونـد آمـوزش معنوى بـا صنايع را نه فقط در سـفالگرى، بلكـه در معمارى 

نمـاى سـاختمان ها، خوشنويسـى و غيـره نيز نشـان مى دهد.»(ملكانـى شـيروانى.37،1350)
tradi» اسـت. در واقع از  on» سـنت در نظـر نصـر، معنايـى فراگير تـر از سـنت بـه معنـاى
لحـاظ ريشـه لغـوى بـا انتقـال، ارتبـاط دارد و در گسـترة معنايش مفهـوم انتقال معرفـت، آداب، 
فنـون، قوانيـن، قالب هـا و بسـيارى عناصـر ديگـر را كـه ماهيتـى ملفـوظ و هـم مكتـوب دارنـد 
جـاى مى دهـد. چيـزى كـه سـنت منتقـل مى كنـد ممكـن اسـت همچـون كلماتـى مكتـوب بر 
روى پوسـت بـه نظـر آيـد، ولـى عـالوه بر ايـن مى توانـد حقايقى باشـد حك شـده بـر جان هاى 
آدميـان و بـه لطافـت دمـى يـا حتـى بـرق چشـمى كـه از رهگـذر آن تعاليـم خاصـى منتقـل 

مى شـود.(نصر.25،1380)
در يـك بررسـى اجمالـى آمـوزش سـنتى، شـيوه اسـتاد شـاگردى و مريـد و مـرادى در 
شـاخه هاى مختلـف هنر سـنتى حاكـى از ارتبـاط نزديكى اسـت كه ميـان تعليم فنون و اسـلوب 
هنرهاى سـنتى و انتقال معرفتى جهان شـناختى اسـت. كه از شـخص اسـتاد و مراد به شـاگرد و 
مريـد خـاص منتقل مى شـده اسـت. يكـى از مشـخصه هاى اصلى هنـر ايرانـى و در حقيقت جان 
مايه اصلـى و حقيقـى آن در تمـام دوران هـاى تاريخـى و حتى هنـر پيش از تاريخ جنبه قداسـت 
آن بـوده اسـت و اگـر تحولـى در سـاختار زيبايـى شناسـانه آن صـورت گرفتـه، صرفـاً در جهـت 
تعالـى تكنيكـى و كشـف و شـهود هنرمندانـه در بيـان ظرايـف و زيبايى هـاى صورى بوده اسـت.

حـال آنكـه در نگارگـرى معاصـر1 (بـه غير از چند اسـتثنا) شـاهد فروغلتيدن سـنت نقاشـى 
ايرانـى از جـان بـه غرائـز هسـتيم، و بـا غفلـت از اينكـه هنـر بـه مـدد تكنيـك و الهام اسـت كه 
صـورت مى پذيـرد، در اكثريـت قريـب بـه اتفـاق ايـن آثـار توليـد شـده به دليـل فقـر انديشـه و 
خيـال، در چالـه فن پـردازى ماهرانـه غلتيده انـد و پر واضح اسـت كه سـاختار سـنت، و جان مايه 
و انديشـه نقاشـى ايرانـى بـه كلـى بـه غفلت سـپرده شـده اسـت.ناصر فكوهـى در مقالـه تعارض 
سـنت و مدرنيتـه در عرصـه توسـعه اجتماعـى مى گويـد: «اسـتبداد پهلـوى بـه رغـم آنكـه خود 
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يـك سـاخت به شـدت «سـنتى» بـود نوعـى گفتمـان بـه ظاهـر «مـدرن» و نوعـى صورى گرايى 
بسـيارافراطى را پيـش گرفـت تا از طريق اشـاعه نمادها و نشـانه هاى ”غربـى“ گاه حتى در مبالغه 
آميزتريـن اشـكال آن هـا خـود را بانى ”مدرنيزاسـيون“ ايران نشـان دهـد.» (فكوهـى.24،1380)

يكى از صحنه هاى نمايشـى مدرنيزاسـيون در ايران بخش هنرهاى تجسـمى بود كه اسـتفاده 
گزينشـى، بـدون پايه هاى تعقل و تفكر انديشـه غربـى و مدرنيته از وجوه بارز آن مى باشـد.

در بـاره موقعيـت نقاشـى مدرن ايـران ذكر پاسـخ صريح روئين پاكبـاز در مصاحبـه با رامين 
جهانبگلـو بـه خوبى روشـنگر وضعيت موجود اسـت. درباره نقاشـان دهه 40و 50 كه در تالشـند 
تـا در موقعيـت نقاشـى جهانى موجـود قرار بگيرنـد و به اصطالح جهانى شـوند مى گويد: «شـايد 
از لحـاظ قالـب (form) ديگـر فاصلـه اى وجـود نداشـته باشـد، ولـى بـه گمـان مـن از لحـاظ 
تفكـر و بينـش هنـوز مسـائل بسـيارى حل نشـده اند. از اين گذشـته شـرط جهانى بـودن تبادل 
تجربه هاسـت كـه در اين مورد نشـانه بـارزى نمى توان ديـد» (جهانبگلـو.148،1380). در انتهاى 
مصاحبـه بـا توجـه به نقش امـروزى جوامـع پيرامونى در نوزايـى و پيشـگامى عرصه هاى مختلف 
فرهنگـى، معتقد اسـت كه جه بسـا ممكن اسـت كـه آينده نقاشـى در برخى از جوامـع پيرامونى 
نظيـر چنيـن توانـى را از خـود بـروز دهـد. بـا ايـن حال، بـا توجه بـه وضعيت هنـر امـروز ايران، 

اميـدى بـه تحقيق اين فـرض در اينجـا ندارند.
ايـن واقعيتـى تاريخـى اسـت كـه هنـر مـدرن در غـرب از دل سـنت ها  ى  هنـرى غـرب و در 
تـداوم تاريـخ هنـر آن بـه وجـود آمـده اسـت. بـا توجـه بـه اين كـه سـنت هاى هنـرى شـرق از 
جايـگاه تعقـل و انديشـه اى متفـاوت بر خـوردار مى باشـند آيا مى بايد مدرنيته شـرق هـم از گذر 
سـبك هاى اكسپرسيونيسـم، امپرسيونيسـم.... تـا پسـت مدرنيسـم حركـت كنـد. يـا مدرنيته اى 
متفـاوت از مدرنيتـه غـرب بـراى هنـر مـا نمى تواند متصـور باشـد؟ و آيـا مدرنيته فقط بـا تعبير  

غربـى آن وجـود دارد؟
بـا توجـه بـه تحليل شـايگان «انگيـزه پيدايش و حركت مكاتب پيشـتاز هنـرى در اوايل قرن 
بيسـتم در واقـع تقليـل مدرنيتـه بـه امر نو بـود (شـايگان.278،1380) آيـا مى بايد ما هـم از اين 

مدرنيتـه تقليل يافته پيروى كوركورانه داشـته باشـيم.

آموزش هنر در ايران  
بـه دليـل گسـتردگى روز افـزون شـبكه ارتباطات جهانـى، با هجـوم مجموعـه اى از نمادها و 
معانـى در حيطـه فرهنگـى روبـه رو هسـتيم كه تهديـدى بزرگ و حتمـى بـراى موجوديت چند 
هـزار سـاله فرهنگـى ما خفتگان شـيفته اسـت. با توجه به سـرعت روبـه افزايـش و ناگزير الگوى 
جهانى(بـه مفهـوم يـك الگوى واحـد فرهنگى) كه بـا ابزار گسـترده، خود را به تمـام نقاط جهان 
تحميـل مى كنـد، آيـا ما فرصت هاى بسـيارى بـراى تحـول بنيادين در مؤسسـات آموزشـى را تا 
بـه حـال از دسـت نداده ايم؟بـا همـه ى اين هـا ناگزير از تالشـيم، در غيـر اين صـورت در موقعيت 

تابعيـت انفعالـى و يكسـويه با اين الگـو قرار خواهيـم گرفت.
در سيسـتم آموزشـى دانشـكده هاى هنـر بى توجهـى مطلقـى بـه سـنت هاى هنـرى ايرانـى 
حاكـم مى باشـد، چـرا پـس از انقـالب فرهنگـى نيز شـاهد حركت هاى عميـق و بازبينى اساسـى 
و اصولـى در آمـوزش صحيـح هنـر مـدرن نبوده ايـم؟ آيـا وقـت آن نرسـيده تـا بـه ديدگاه هـاى 
سـنت اصيـل هنـر ايران نگريسـته شود؟متأسـفانه نگاهى كه به هنر ما و بخصوص نقاشـى شـده 
حـاوى مطالـب موهـن و كـج فهمى بسـيارى اسـت كـه بخشـى از آن هـا در تحقيقات ارزشـمند 

 سنت و تجدد در هنر ايران باتكيه بر هنرهاى تجسمى



دوفصل نامه، دانشكده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز

شماره سوم - بهار و تابستان 92
63

اسـداله ملكيـان شـيروانى مـورد بازبينـى قرار گرفته اسـت.
از همـان آغـاز تشـكيل نهادهـاى آموزشـى رسـمى هنـر، الگويى نه چنـدان كامل از مدرسـه 
Arts-Beaux (هنرهـاى زيبـا) بـراى آمـوزش اقتبـاس شـد و تـا بـه امـروز كـه بـا توجـه بـه 
موقعيـت نقاشـى امـروز مـا ناكارآيـى آن واضـح مى باشـد، حركتى در جهـت اصـالح و بهبود آن 

صـورت نگرفته اسـت.
ام بانـؤ مديـر كل يونسـكو  در سـال هاى 1977 تـا 1987 توصيه اى راهگشـا را بـراى جوامع 
مختلـف فرهنگـى به اين شـرح بيـان كرده اسـت:« در درون يـك جامعـه، در درون يك فرهنگ 
در معناى وسـيع كلمه اسـت كه شـكل هاى رشـد مطرح مى شـوند» و پيشـنهاد وى اين بود كه 
بايـد كارى كـرد كـه « راهـى ويژه بـراى برانگيختن خالقيت درون زا در هر كشـور گشـوده شـود 

تـا توسـعه به بهاى از دسـت دادن هويت فرهنگـى تمام نشـود.(بدره اى.45،1379)

نتيجه گيرى
بـا توجـه بـه موقعيـت تاريخى مـان نمى توانيـم بـدون تعامـل و همـكارى فعاالنـه مشـترك 
بـا تمامـى جريان هـاى فكـرى و هنـرى بـا نظـر بـه امكانـات شـبكه گسـترده ارتباطـات جهانى 
كـه خـارج از حيطـه آن هـا نيسـتيم، بينديشـيم؛ بنابر ايـن ناچـار از «بـودن» هسـتيم. در غيـر 
اين صـورت ديـرى نخواهـد گذشـت كـه در موقعيـت انفعالـى تابعيـت تهـى از شـكل و قـواره اى 
خواهيـم بـود كـه قادر به تجسـم و باور خـود، حتى در موقعيت گذشـته خالقانه و زاينده سـپرى 

شـده در تاريـخ تمـدن بشـرى نخواهـد بود.
ظهـور تجـدد در جوامـع پيرامونى(غيـر غربـى) بـه سـبب پيشـينه تاريخـى و فرهنگـى آنان 
تجربـه اى متفـاوت از تجـدد نـوع غربى مى باشـد و پيوند هاى حاصـل و متفاوت ايـن جوامع خود 
دليلـى بـر اين مدعاسـت كه ظهـور تجدد در خـالء فرهنگى انجـام نمى پذيرد. مدرنيتـه، ديالوگ 
دائمـى ميـان سـنت، حـال و آينده اسـت و معاصر بودن يعنـى بينش فرهنگى داشـتن. آيا بينش 
فرهنگـى مى توانـد جـز با شـناخت پيشـينه فرهنگى«سـنت» خـود و آگاهى به موقعيـت كنونى 
«حـال» و داشـتن تصـورى از «آينـده» متصـور باشـد. مـا در وضعيـت حركت هايـى آگاهانـه، از 
درون جهـان مدرنـى ، كـه در مواجهـه بـا آن هسـتيم قـرار داريم، و بـا تمايلى مصلحت انديشـانه 
در جهـت تكثـر فرهنگـى بـر پايـه حفـظ فرهنگ هـاى بومـى، از سـوى انديشـمندان و مصلحان 
در جوامـع مختلـف روبه روايـم. ايـن مسـئوليت بـر عهـده مديـران فرهنگـى مـا و برنامه ريـزان و 
هنرمنـدان ايرانـى اسـت كه در مرحلـه اول درصدد شناسـايى عناصـر درونى انديشـه هنر مدرن 
و در مرحلـه دوم شناسـايى بنيان هـاى فراموش شـده سـنت هنرى خـود و عناصـر اجتماعى آن 
باشـند و در مرحلـه سـوم بـه بررسـى و فراهـم نمـودن امكانـات و موقعيت هـا بـراى تركيب ها و 

پيوندهـاى مناسـب پرداختـه تـا امـكان تحقق پيونـدى اصيل و جهشـى امروزى فراهم شـود.
بـا توجـه بـه مباحـث و فرضيـات طـرح شـده بـراى وضـوح بيشـتر وهمـه جانبـه معضـالت 
پيـش رو و دسـتيابى بـه راهكارهـاى مناسـب به طرح بعضى از پرسـش هاى اساسـى كـه به نظر 
مى رسـد در شـكل گيرى تفكـر و برنامه اى مناسـب براى تحقـق الگويى فرهنگـى در تعاملى قابل 

ارائـه بـه جهان امـروز مؤثـر باشـد، مى پردازيم.
1-آيـا نبايـد دانشـگاه هاى هنـر و مراكـز پژوهشـى در مرحلـه اول محل «تحقيـق و تأمل در 

چيسـتى و معنـا و زبـان هنر» و سـپس «خالقيت» باشـند؟
2-آيـا بـا ارائـه نكـردن مـوازى و همگام سـنت هاى هنرى خود و غـرب با شـيوه هاى خالقانه 
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در عمـل و تئـورى، مانع تحقـق گفتگويى حقيقى و مناسـب نبوده ايم؟
3-آيـا بـا تقليـل مفهـوم «معاصر بـودن» به كليشـه هاى شـعار گونـه «فرزند زمانـه بودن» و 
جهانـى انديشـيدن و مطالبـى از ايـن دسـت، حساسـيت خـود را با دنيـاى بيرون از دسـت نداده 

يم؟ ا
4-آيـا صـرف اينكـه به آثار توليد شـده شـكل وشـمايلى مدرن بدهيم وسـپس خـود تعريفى 

مـدرن از آن ارايـه دهيـم كافى اسـت ومـا حقيقتـاً خصوصيتى مدرن پيدا كـرده ايم؟
5-آيـا مثـًال تنهـا بـه كاربردن و اسـتفاده تلفيـق و از هر چيز دم دسـتى با امكانـات فناورى و 

ديجيتـال در ارائـه آثـار، دليلـى بـر جهانى شـدن و معاصر بودن آثار توليد شـده اسـت؟
6-آيـا بـا كـم توجهـى بـه هنرهاى ايرانـى در دانشـگاه ها بـدون يـك فراينـد نقد و بررسـى و 
گفتگـوى جـدى دربـاره كيفيـت و ماهيت آن، باعـث عدم پيدايـش هنرى اصيـل و داراى هويت 

ايرانـى مطـرح در دنيـاى معاصر نشـده ايم؟
7-آيـا بـدون نقـد و پرسـش از سـنت و تجـدد، بينـش فرهنگـى (آگاهـى فرهنگـى )حاصل 
مى شـود؟ و آيـا انسـان بـدون «بينـش فرهنگـى» مى تواند انسـانى معاصـر و فرزند زمانه باشـد؟
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پى نوشت:
1- البته انتخاب اين نام ابداعى براى اين شيوه 
در هم جوش بسيار مناسب تر است، زيرا كه اكثر 
قريب به اتفاق اين نگاره ها ارتباطى با هنر اصيل 
ايرانى ندارند. و حتى نقش استاد و شاگردى در 

اين ميان معناى ديگرى پيدا كرده است


