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چكيده

هنر ایرانی از متن تحوالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی برآمده است .اینن

مطلب خود رابطهای مستقیم را با فرضیهای کلیتر که بنه مسنللهی هوینت
فرهنگی و چگونگی اقتبنا ینا انطبنای ایندههنای ننو منیپنردازد ،مطنر

میکند .ایران بهعنوان کشوری با فرهنگی کهن و سنتهای غنی ،همنواره
شاهد مواجهههای فرهنگی متفاوت بوده و از آنها متنارر شنده اسنتا امنا
همزمان نیز قادر به تبادل فرهنگی و حتی ایجاد تأریر متقابل بر فرهنگهای

مهنناجم و محصننوالت آن بننوده اسننت .امننروزه ،اندیشننمندان و مصننلحان
اجتماعی به تكثر فرهنگی برپایهی حفظ فرهنگ های بومی تماینل دارنند.

پستمدرنیسم سرنوشت محتوم بشریت است و ما نیز اکنون در سرنوشنت
 .1مدر

هنرهای زیبای ایرانی ،عضو هیلت علمی دانشكدهی هنر الزهرا

این مقاله مستخرج از طر پژوهشی است.

Shahzad.salehipour@Gmail.com
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خود با دنیای غرب شریك هستیم و ناچاریم در پرتو آن به آیندهی خنود

بیندیشیم .هم اکنون نینز ،در روینارویی بنا متضنست دسنتردهی فرهننگ

غرب و تمایل سیطرهجویانهی آن ،با وضتیت پیچیندهای روبنهروینیم و بنا

سهلانگاری ،فرصتهای بسیاری را بنرای بررسنی تمنام جنبنههنای آن از
دست دادهایم.

نقاشی ایرانی بهمثابهی میراث فرهنگی ،سرمایهی نمادین و متننوی ماسنت
که بایند آن را در جایگناه خاصن

بنهعننوان مینراث متننوی و تجربنهای

تاریخی پا داری کنیم و با بررسی امكانات و ایجاد شرایط انتقنال آن بنه
آینددان بكوشیم.

در این مقاله ،با هدف بررسنی موقتینت نقاشنی ایراننی ،بنه طنر آخنرین

نظریهها دربارهی سنت ،مدرنیسم و پستمدرنیسم میپنردازیم و بنا توجنه
به تحوالت سنری هننری در غنرب ،بنهنظنر منیرسند بنرای درک آنهنا،
بررسی تحوالت اندیشه بهعنوان متن تاریخی این تحوالت ،راهدشا باشد.

روش و رویكرد این مطالته ،تحلیلی و شیوهی دردآوری دادههنا اسننادی

است .یافتههای کیفی نشان میدهند همچنانکه مدرنیته به مفهوم دسسنت

از سنت نیست ،اقتبا از سنت و فهم نوزای های آن ممكنن و ضنروری

است .باید درصدد پاسخهای ممكنن بنرای اینن پرسن

اساسنی بنود کنه

چگونه منیتنوان اندیشنه و فرهننگ هننر سننتی را در تسقنی بنا اندیشنه و
فرهنگ هنر جهانی ،از نو آفرید و دفتمان تازهای خلق کنرد و درنهاینت،

آموزش عالی هنر برای نیل به آداهی فرهنگی جام از مبنانی فكنری هننر

سنتی و مدرن برنامهریزی کند.

واژههای كليددی نقاشنی ایراننی ،سننت ،مدرنیسنم ،پسنتمدرنیسنم،
آموزش عالی هنر ،دسست ،پیوند.
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 .1مقدمه

پرس ها موضوعها و دغدغههای منا را بنه روشننتنرین صنورت پنی روی منا منینهنند و
ضروری است که سؤال کردن به این متنا جدی تلقی شود .در این صورت ،سنؤال از پاسنخ

هم مهمتر میشنود .سنؤال اساسنی بنه بندیهیات منیپنردازد و بنا بنهچنال

کشنیدن آنهنا،

جوابهای منجمدشده را به عرصنهی دیگنری منیبنرد .در مواجهنه بنا متضنست فرهنگنی
متاصر ضروری است با نگرشی جام و با طر سؤالهایی مبنایی و روشنگر ،بنه بازاندیشنی
در ادراکمننان از فرهنننگ خننود بپننردازیم تننا بننا دریننافتی نزدیننكتننر بننه حقیقننت وجننودی
موجودیت فرهنگی خود ،به ضرورتهای تاریخی متاصر پاسخی درخور دهیم.
نزد ما ادراک هنر سنتی و به سخنی عمومیتر ،فرهنگ و اندیشهی پیشینیان چنان بدیهی
فرض شده که بی نیازی از هردونه مداقه و تأمل نظنری و تحلیلنی بنینانی از آن در حنوزهی
آموزش عالی ،پیامد آن بوده است .آنداه که بدیهیات آنقدر به منا نزدینك شندهانند کنه
دیگر دیده نمیشوند ،بیگانگی ما از آنها از همانجنا آغناز شنده اسنت .چینزی کنه دینده
نمیشود ،نیست میشود و فرمهایی که برای ما بدیهی فرض شدهاند ،طبیتی نیز منیشنوند و
پس از مدتی از یاد میروند و درواق بهتدریج نیست میشوندا بهدوننهای کنه حتنی وجنود
نیز نخواهند داشت .آن چیزی برای ما وجود دارد که برای ما مؤرر است و آن چینزی بنرای
ما مؤرر است کنه هسنتی داردا بننابراین وقتنی پدیندهای در ذهنن و در ادراک منا دریافنت
نمیشود ،درواق نیست و فرامنوش شنده اسنت .اینن رونند فراموشنی و دوری منا از فهنم و
ادراکِ آرار هنر سنتی و فرهنگ سنتی در دوران متاصر است .بنهدفتنهی هگنل ،آن چینزی
که برای ما آشناست ،درست به همین دلیل که آشناست ،ناآشناست.
ایندونه اسنت کنه تصنور منیکننیم بندون تأمنل در اندیشنه و جهنانبیننی سنهروردی،
نجمالدین کبری ،شیخ محمود شبستری و ...میتوان به دریافت صحیحی از حنافظ ،بهنزاد،

1

 .1کمال الدین بهزاد ،نقاش قرن هشتم و نهم هجری ،یكی از پرورشیافتگان محفل و انجمن فكری و ادبی نقشنبندیه بنه
سرپرستی امیرعلیشیر نو ایی و جامی ،شاعر و عارف ایرانی ،است .او توانست در ینك محنیط خردمنداننه بنا آدناهی از

سنت ،به مرزهای فراتر از آن دست یابد و میراث او سبب تحول در مكتبهای نقاشی سدهی دهم هند -ماورالنهر و نینز

ترکیهی عثمانی شد (نقل به مضمون از پاکباز.)1732 ،
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رضا عباسی 1،موالنا و ...و جهان آنها رسید .اما بهنظر میرسد چنان با زبان و تصاویر آنهنا
از جهان بیگانه شدهایم که نیاز است بسیاری از متنون فارسنی ترجمنه (بنهمتننای قابنل فهنم
شدن) شوند .برای شناخت سنت باید از آن فاصلهای آداهانه درفت و بنا سنازکاری جدیند
به آن نزدیك شد تا ابتاد ناآشنای آن دوباره کشف شودا همچنین بنا شنناخت ددربنوددی
آن ،ظرفیتها و تواناییهای قابل تحول آن شناسایی شود تا به دریافتی حقیقنی و تنازهتنر از
آن دست یافته شود .در این رهگذر باید به نوآوری و نودرایی بهدونهای دیگر اندیشید.
ما نمیتوانیم چیزی را پدید آوریم که نمیشناسیم و قبسً نبوده است و نو هردنز چینزی
نیست که پی

از این نبودها بلكه بیان تنازهای از دذشنته اسنت .ننو در خنپ پدیند نیامنده و

نمیآید .نو نتیجه ی اقتبا

خسی از سنت است و نوآوری همیشه امتداد سنت است .به اینن

متنا ،سنت نه یك وضتیت ،بلكه یك رونند اسنت و سننتسنازی بخشنی از سننت اسنت و
باکمك سنت ،سنتهای بتدی بهوجود میآیند و خسقیت نیز در انطبای سنت بنا مقتضنیات
کنونی متحقق میشود.
 .2تالقی اندیشه و هنر سنتی با اندیشه و هنر جهانی

برای جهانی شدن ،تا کجا باید هنر خود را تطبیق دهنیم آینا ضنروری نیسنت کنه نیازهنا و
ضرورتهنای فرهنگنی خنود را شناسنایی و سنپس راهكارهنای مناسنب را انتخناب کننیم

راهكارهایی که با جهانی شدن تناقضی ندارندا زینرا جهنانی شندن بنهمتننای یكسنانسنازی
فرهنگی نیست و منا درعنین تفاوتمنان ،منیتنوانیم جهنانی باشنیما بنه اینن دلینل کنه منا در
تفاوتهایمان جذابیم و ادر تفاوت وجود نداشته باشد ،ضنرورت ارتبناو و موضنوعیت آن
ازبین میرود .ادر همه شبیه بودیم ،هیچ ارتباطی برقرار نمیشد و البتنه ،بنرای ارتبناو تشنابه
هم الزم است .در این نگاه ،هنر میتواند جایگناه تحقنق ینك ارتبناو مینانفرهنگنی باشندا
ارتباطی که جهان امروز بی

از پی

به آن نیاز داردا ارتباطی صلحآمیز کنه هننر ضنرورت

آن و جایگاه تحقق آن است.

 .1رضا عباسی ،نقاش نوآور مكتب اصفهان در قرن دهم هجری.
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تلودور مایردرین در بررسی سه جنبهی نقد هنری متتقد است« :هر ارر هنری کل یكتا و

منفنردی اسنت" :اردانیسننمی" مسنتقل و هنننری ،برخنوردار از "حیننات" و واقتیتنی خننا

خوی  .ولی از این دذشته ،پدیداری تاریخی نیز هست» ( .)071 :1731او بر این باور است
که کار هنری بدون جهتیابی تاریخی ،بهویژه ادر به عصر و فرهنگ دیگری متتلق باشند،
قابل فهم نیست:
ناقد نخست باید «زبان» هنرمند را بفهمد که این خود مستلزم آشنایی با سبك ارر و
متن تاریخی آن است .منتها بازآفرینی از جنبهی تاریخی نیز جام همنهی جواننب
واکن

نقدی نیستا زیرا واکن

نقدی مستلزم ارزیابی کار هنری هنم از جنبنهی

کیفیت هنری و هم از جنبهی حقیقت و اهمیت متنوی آن است (همان.)071 :

او همراهی هر سه جنبه ،یتنی جنبهی تناریخی ،بنازآفرینی و جنبنهی داوری را پیشننهاد
میکند و متتقد است« :نقد تاریخی با خصلت و درای

تاریخی ارنر ،بنازآفرینی نقندی ،بنا

فردیت هنری یكتای آن و داوری نقدی ،با ارزش هنری کار ،عواملی هستند در یك فراینند
اردانیك و همه متقابسً یكدیگر را محندود و مقیند منیکننند» (همنان .)072 :بنهنظنر او ،بنا
شواهد زنددینامهای ،اجتماعی و فرهنگی میتوان به تتبیر و تفسیر آرار هنری پرداخنت .او
متتقد است که فقط از این راه میتوان به فهم این امر امیندوار بنود کنه «پدیدآورننددان ینا
سازنددان کارهای هنری قصد بیان چنه چینزی را داشنتهانند .فقنط بنا توجنه بنه عسقنههنا و
زمینههای فرهنگی خود پدیدآورنددان ،تتبینر و تفسنیر قصند آننان امكنانپنذیر منیشنود»
(همانجا) .مایردرین نقد تاریخی را متكفل تتیین ماهیت و قصند بینانی کارهنای هننری در
متن تاریخی آنها میداند.
نقد هر پدیده ای یتنی سنجیدن آن و هنر نقندی کوششنی بنرای درک پدیندههاسنت و
شرو اول نقد پدیدهها ،ادراک آنهاستا یتنی فكر کردن به امری و سنجیدن آن تنا از آن
بیناموزیم .بنرای درک تحنوالت هنننری ،بررسنی تحنوالت اندیشنه بننهعننوان منتن تنناریخی
تحوالت هنری ،ضروری است .مفهوم هنر و نیز سنبك و فنرم آن ،در هنر دورهای متفناوت
بوده و از طریق درک هنر و آرار هنری یك دوره میتوان تمام ادراکات آن دوره را درک
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کرد 1و بهعبارتی ،از زیباییشناسی به هستیشناسی رسید .به این متنا ،هننر پدیندهای تزییننی
نیست و بی

از هر چیز ،پدیدهای هستیشناختی است .کوماراسوامی در فلسفهی هنر شرقی

و مسیحی میدوید"« :چیستی" هنر بسی با اهمیتتر از "چگونگی" آن اسنتا چراکنه اینن

چیستی است که میبایست چگونگی را تبیین کند ،همانطور که این "فنرم" ( )formاسنت
که به "شكل" ( )shapeمنتهی میشود» (.)12 :1722
در این پژوه  ،یكی از سؤالهای بنیانی این است :آموزش عنالی اینران بنه چنه مینزان
برای دستیابی به این آداهی فرهنگی برنامهریزی کرده است ،در برنامهریزیهنای آن چنه
ادراکی از مفهوم هنر ،هنر سنتی و هنر مدرن وجود دارد و جایگاه و نق
از آنها در آموزش هنر و مطالتات پژوه
در این بررسی کوش

و ارتباو هرینك

هنر در ایران کجاست

شنده اسنت بنهروش اسننادی و توصنیفی بنه طنر اینن مباحن

پرداخته شنود تنا ضنرورت بازاندیشنی در ادراک سیاسنتدنذاران فرهنگنی و آموزشنی از
مفهوم هنر ،و جایگناه آن در برنامنهرینزیهنا و اهنداف آمنوزش عنالی هننر آشنكار شنود.
بخ بندی این بررسی با طر سؤال بنهمنظنور توجنه بیشنتر بنه اهمینت و ضنرورت مسنا ل
مطر شده انجام درفته است.
 .3تصور مدرنيته بهمفهوم گسست از سنت

مدرنیسم نمودهای بیرونی تمدن اروپایی را دربرمیدیرد و مدرنیته عناصر فكری ،فلسنفی و
درونی آن است .برای روشن شدن مفاهیم و نظریههای متتدد سنت و مدرنیته ،لزوم بررسنی

دقیقتر و جام تر سنت بسیار ضروری است تا با آداهی بیشتر از ساختار سنت در فرهنگ و
تفاوت آن در فرهنگ اروپایی ،به شناخت دقیقتری از آن دست یابیم .اندیشهی مدرنیتنه بنا
غیرشناسی و خودشناسی درآمیخته است .وقتی ما غینر را منیشناسنیم ،بنه هوینت خنود پنی

میبریم .حسنین بشنیریه در درآمندی بنه جامتنهشناسنی تجندد منیدویند« :سننت یكنی از

غیریتهای اساسی تجدد است .بهطور کلی با ظهور تجدد اسنت کنه مفهنوم سننت پدیندار

 . 1شتر ،زبان فلسنفی و نقاشنی زبنا صن تصنویری اشنتار منا بنوده اسنت کنه منیتوانند خنود حكنایتی از هسنتیشناسنی و
زیباییشناسی ویژهی ما ایرانیان باشد.
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میشود .خلق مفهوم سنت و جامتهی سنتی ابزار مقایسه و الزمهی خنودفهمی تجندد اسنت»
( .)02 :1732در ایران ،با ورود تجدد مفهنوم سننت و جامتنهی سننتی مطنر شندا ولنی بنا
دذشت بی

از یكصد سال از برخورد جندی سننت و تجندد ،هننوز در بسنیاری از محافنل

شناخت کافی از این دو مقوله وجود ندارد و متموالً با سنت به مفهومی روبنهروینیم کنه بنه
رسم ،عادات و امری متتلنق بنه دذشنته تقلینل یافتنه و همچننین ،بنا مدرنیتنهای روبنهروینیم
کاستهشده که نه در سطح تفكر و تتقل ،بلكه فقط در سطو فنون قابل فهم و جذب است.
برخسف ایدهی رایج از سنت که «تسلسل» آن را در «حفظ» ارزشها و «تداوم» منیبینند
و از آن به مفهوم ایستایی تتبیر میکند ،باور دیگری وجود دارد که سنت تسلسل خوی

را

در «استمرار» و «تداوم» 1میجوید .برخی اندیشمندان تأکید دارند که سنت دربرابنر مدرنیتنه
مقاومت میکند و برخی نیز بر این باورند که سنت ضمن آنكه مقاومت میکنند ،تغیینر نینز
مییابد .ژان بودریار متتقد است:
ابتدا تجدد در غرب بهعنوان دسست از سنت مطر شدا اما پژوه های ظریفتر
و عمیقتری که بتد از جنگ دوم جهانی در حوزهی انسنانشناسنی سیاسنی انجنام
درفت ،نشاندهندهی این امر اسنت کنه مسنلله پیچیندهتنر از آن اسنت کنه دمنان
میرودا زیرا نظام سنتی در برخنی کشنورها از خنود مقاومنت نشنان داده اسنت و
ساختارهای مدرن (اداری ،اخسقی ،فرهنگی و )...با سنت کننار آمندهانند .در اینن
کشورها تجدد می تواند بر سنت تكیه کند ،بدون اینكه این سننت متننا و مفهنومی
محافظهکارانه داشته باشد ،چنین است که «دیالكتینك دسسنت» تسنلیم «پوینایی-
آمیزه» میشود (نیكپی.)29 :1722 ،

در دهههای اخیر ،پدیدههایی که بنر سننت و مدرنیتنه تكینه منیکننند ،از سننتزی نتیجنه
میشوند که فراتر از رویارویی و تتارض کسسیك میان سنت و مدرنیته اسنت .نگارننده در
مقالهی «سنت و تجدد» این را نیز مطر کرده است:
 .1در نظریهی تداوم ،نگاهی دوسویه به پدیدهها مستتر است :ازجهتنی آنهنا را ریشنهدار و باپشنتوانه ،و ازجهتنی دیگنر
پدیدهها را خویشاوند میداند و براسا
دل تداوم آنها تبیین میکند.
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جامتهشناسی متاصر با برخورد بسیار موشكافانهتنر تجربنهی برخنورد جوامن سننتی بنا
مدرنیته را بررسنی منیکنند و بنرخسف تصنور کسسنیك مبتننیبنر تتنارض و تقابنل،
بح های دیگری به میان کشیده است .ازجملهی این مباح  ،تتدد مدرنیته است .ژرژ
باالندریه ،انسانشنا

متاصر ،با طر مسللهی تتدد مدرنیته متتقد اسنت کنه دنیاهنای

فرهنگی میتوانند هریك مدرنیتههای خا

خود را که رنگوبوی همنان فرهننگ را

داشته باشد ،بیافرینند و با تحلیل تجربهی مدرنیتهی غرب ،پایان قرون وسنطی را اولنین
مدرنیته میداند ،همان زمانی که با تحنول اندیشنه و عمنل علمنی ،کارهنای فرهنگنی،
متماری و نقاشی منجر به تحول شدند و دومین مدرنیته را عصر روشنگری میداند که
تحت تأریر فسسفه و حقویدانان به وقوع پیوست .سومین مدرنیتنه را نینز کنه در پاینان
قننرن نننوزدهم و ابتنندای قننرن بیسننتم شننكل درفننت ،سننبب ایجنناد شننیوههننای تولینند و
ارزشدذاری کار و روابط اقتصادی جدیند منیدانند و مدرنیتنهی چهنارم را کنه هنم
اکنون در آن بهسر میبریم ،با نشانههای بیاطمینانی و جننب

مشنخ

منیکنند و در

جایی دیگر مدرنیته را «حرکت بهاضافهی تردید» بهتتبیری ،پرس ها و چونوچراهایی
کلی همراه با تردیدهایی که از آنها ناشی منیشنود ،تترینف منیکنند (صنالحیپنور،
.)022 :1720

باالندریه آنچه را که امروزه پسامدرن (پستمدرن) مینامند ،رد میکند و دربنارهی آن
میدوید« :چطور مدرنیتهای که پیشاپی

تاریخ حرکت میکند ،در عین حنال منیتوانند از

خودش هم جلوتر باشد» (جهانبلگو .)113 :1733 ،او مدرنیتهای را که از خودش هم جلنوتر
باشد ،فاقد متنا میداند و بنهجنای آن از «بنی مدرنیتنه» 1سنخن منیدویند کنه بنر حرکنت
مدرنیتننه و بدننرد آن تأکینند دارد و نننه تأیینند اینكننه مننا در منناورای چیننزی قننرار داریننم .او
«بی مدرنیته» را وضتیتی میداند که «دقیقناً بنر تحرکنی تأکیند دارد کنه مدرنیتنهی امنروز
درجهت پویایی و ایجاد ددردونیهای بیشنتر بنه ارمغنان منیآورد» (همنانجنا) .همچننین،
«بی مدرنیته» را همان مدرنیتهی چهارم و وضتیت بی فتالسازی همهچیز ،بهجای دذر بنه
حالتی دیگر از دنیایی دیگر میداند .باالندریه با طر مدرنیتهی متوالی غربی بنه اینن نتیجنه
1. sur modernité
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میرسد که این مدرنیتههای پیاپی دارای یك ماهیت نیستند .بنابراین ،مدرنیتنههنای دیگنری
در مسیر تحول تمدنهای دیگر میتواند متصور باشند .وی متتقند اسنت بنا پنذیرش امكنان
تحقق فقط یك مدرنیته ،درواق به اصل ابتذال جهان و درنتیجه به سنترونی تناریخ خنواهیم
رسید .باید با مراجته به تاریخ به تصاویری از زمان دذشته بازدشت که به هستی ما در زمان
حال روشنی میبخشدا زیرا به یاری آنها میتوان به آنچه در زمان حنال بایند منورد تفسنیر
قرار دیرد ،روشنی بخشید.
 .4سنت به مفهوم گورستان تاریخی

این واقتیتی تاریخی است که هنر سنتی در تمام دورههای تاریخی و شكوفایی خود در بستر
حیات ذوقی و تتقلی زمانه اش قرار داشته و با شروع انحطاو فكری ،سیر نزولی خود را طی

کرده اسنتا همچننین ،هننر مندرن غنرب از دل سننتهنای هننر غنرب و در تنداوم تناریخ
اندیشهی آن بهوجود آمده و ما در این زمینه ،هم با ارزشهایی کنه هننر سننتی منا براسنا
آنها شكل درفته است ،بهتدریج بیگانه شدهایم و هم درک صحیحی از رو تمندن غربنی
و مدرنیته بهدست نیاوردهایم .سید حسین نصر میدوید:
در تمدن سنتی که در آن هردونه فتالیتی مبتنیبر اصول ،منشا ی نهایتاً الهی اسنت
[ ]...هر هنری هنر سنتی است .هیچ تمایزی میان هنرها و حرفنههنا و مینان هنرهنای
ظریف و هنرهای صنتتی وجود ندارد .همچنین ،هیچ تنشی یا تتارضی میان زیبایی
و فایدهمندی در کار نیست (.)92 :1722

هانری کربن سنت را نوعی زای
سنت اساساً زای

دوباره میداند:

دوباره (رنسانس) است و هر زای

دوبارهای به فتلیت درآمندن

یك سنت در زمان حال استا به اینن جهنت اسنت کنه «بناززایی» سننت همنواره
متضننمن «زمننان حننال» اسننت ،یتنننی زمننان حننالی نظیننر آنچننه کننه بننا آن رنسننانس
کارولنژی قرن نهم ،رنسانس بیزانسی قرن دهنم و رنسنانس بنزر
اروپا (نوزایشی که بدون آن ،این ادوار «عهد باستان دمشدهای» بی

قنرن شنانزدهم
نبود) منتقنل

کرد و رساند (شایگان.)23 :1720 ،
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فریتهوف شوان با توجه به امكان باززایی سنت ،ددردونی آن را وابسنته بنه نبنون سننتی
دانسته و متتقد است:
این نبون در عین حال سنتی و دستهجمتنی ،متننوی و ننژادی اسنت و نینز فرعناً فنردی
است .نبون فردی بدون توافق آن با یك نبون عمیقتر و وسی تر هنیچ اسنت [ ]...نبنون
متنوی و نبون جمتی رویهمرفته نبون سنتی را بهوجود میآورند و این نبون ارر خنود
را بر تمام تمدن برجای میدذارد (.)101 :1732

روند تحول تدریجی هنر سنتی در طنی ادوار تناریخیاش بنا توجنه بنه شنكل و ماهینت
ساختاری آن وجود داشتها ولی به شكلی دیگر که در تناریخ تحنول مكاتنب و سنبكهنای
نقاشی ایرانی قابل پیدیری است.
ژان -لو ی -میشن دربارهی تحول هنر سنتی میدوید:
این هنر بر انتقال قواعد و رویههایی رابت از پدر بنه فرزنند ینا از اسنتاد بنه شنادرد
مبتنی است چنین انتقالی بههیچوجه مستلزم تكرار راکد و قهنری طنر هنای اولینه
نیستا به عكس در اکثر موارد این انتقال یك منبن الهنام رابنت بنرای هنرمنندان و
یك نوع ربات در مرتبهی فنی را تضمین میکرده است که فضنای مطلنوب بنرای
خلق شاهكارهای بی شماری را که بههیچ وجه تكراری نیستند ،فراهم آورده است،
ادر در دیگر مواق این قواعد باستانی در ارر بازآفرینی به نحوی تحلیل رفته باشند،
باید در جایی دیگر غیر از خود آنها درپی علت این انحطاو باشیم (.)023 :1727

باالندریه دربارهی رابطهی سنت و تجدد و در پاسخ به این سؤال کنه آینا تضنادی مینان
سنت و مدرنیته قا ل است ،میدوید:
نه زیرا غیرممكن است به حال بیندیشیم ،بی آنكه به دذشته اندیشنیده باشنیم .پنس
روشنفكران ادر به چیزی از دذشته فكر نكنند ،نمی توانند به زمان حال بیندیشندا
زیرا به عنوان روشنفكر ،آنها وارث سنت ،شناخت ،دان

یا حتی یك حساسیت

هستند .او در عین حال روشنفكران را پایهدنذار سننت و حنافظ خناطره منیدانند
(جهانبگلو.)127 :1733 ،
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امروزه ،تمام نشانهها و اسا

فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی ازبدن ددردنون شنده اسنت و

برداشتهای یكجانبهدرایانه دربارهی برتری مدرنیتهی غرب ،حتی در خود جوامن غربنی
نیز پذیرفتنی نیست و باید با نگرشی جدیند بنه جهنان نگریسنت .بنهاعتقناد فوکنو ،براسنا
تجربهی تجدد ،تاریخ جریانی متداوم و یكپارچه نبوده اسنت و دارای ذات ،مرکنز و غاینت
واحدی نیستا اندیشهی تجدد بهسبب فرایند دسستهی آن ،فقنط یكنی از تتنابیر ممكنن از
تاریخ است و در نقد خود بر تجدد ،آن را فراینند بهنجارسنازی ،یكسنانسنازی و سنلطهی
فزاینده توصیف میکند .بهنظر فوکو:
پیوند قدرت و مترفت در جامتهی مدرن اشنكال تنازهای از سنلطه آفرینده اسنت.
بدینسان اشكال مدرن مترفت ،عقسنیت ،علم و ذهنیت از نگاه فوکنو «مسنللهدار»
میشوند و فراوردههای تاریخی قدرت بهشمار میآیند .نقد عقل مدرن بهنظر وی،
رژیم سلطهی مترفتی دسترده ای ایجاد کرده است .بنهنظنر او ،تجندد بنا رهنایی و
آزادی نسبتی نداردا بلكه خود موجد نظام سلطهی جدیدی است (بشنیریه:1732 ،
.)11

ژرژ باالندریه دربارهی تجربهی مدرنیتهای که آن را «مبتذلساز» مینامند ،میدوید:
[ ]...کنه در عمنل و واقتینت از طرینق توسننتهی فننی -شنیوههنای کنار و تصنناویر
رسانهها بهوجود آمده است و انسان خود را دربرابر عمومیتی منبسنط منییابند کنه
اندکی بیماردون و مسری است و نه دربرابر عمومیتی مثبت و اکتسابی کنه نظنامی
است از ارزشها که باید به آنها چننگ زدا ودرننه همنهچینز واژدنون منیشنود
(جهانبگلو.)122 :1733 ،

بودریار در نگرشی متفناوت بنه رسنانههنای همگنانی و نقن

آنهنا در شنكلدینری و

ساخت جوام جدید ،رسانههای همگانی را به یك «سخن بیپاسخ» تشبیه منیکنند و آنهنا
را سازندهی ناارتباو میداند .او متتقد است که در متماری کنونی رسانهها ،هردونه فراینند
مبادلهای ناممكن شده و درنهایت ،پاسخ را قدغن کرده و در همنین انتنزاع اسنت کنه نظنام
نظارت اجتماعی و قدرت جهانی رسانههنا پاینهدنذاری منیشنود .او قندرت را ازآن کسنی
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میداند که میدهد و هیچچیزی را نمیتوان به او بازدردانند و اکننون سنپهر رسنانهای تناب
چنین انحصاری است .این فضای ینكسنویهی نشنر تصناویر و نشنانههنا و مفناهیم آنهنا از
رسانهها ،حتی در اشاعهی رویكردهای بومی و منطقنهای نینز از ننوع خاصنی از آدناهی بنه
جوام سنتی و توستهنیافته و بازتاب مجدد آن حكایت میکند .نمونههنای بسنیاری از آرنار
پستمدرن در جوام سنتی که طتم شرقی بهعنوان چاشنی در آنها بهکار رفتنه ،نمایشنی از
همین مبادله است.
در موقتیت کنونی ،در جهان پرابهام و ایهام پستمدرن یا «بی مدرنیتنه» ینا ، ...زننددی
دسننتخوش سلسننلهتغییننرات بنیننادین و تننازهای شننده کننه در تنناریخ سننابقه نداشننته اسننت و
ددردونیهایی پدید آمده که در هیچ دورانی دیده نشده است .در چنین جهنانی اسنت کنه
کلمنت درینبر

نخستینبار ،بح

«فرهنگ عامهی جهنانشنمول» را مطنر منیکنند .در

چنین جهانی است که انسان پستمدرن ،بهویژه ادر هنری داشته باشند ،خنواهنناخواه شنكل
یك قطتهی یدکی را به خود میدیرد که به همنهی فراینندهای فرهنگنی همنهجنای جهنان
میخورد.
با وجود این چهرهی هولناک در فرایند قطتهسازی و موزاییكی شدن جهان ،انسانها در
اعمای وجنود خنود وابسنته بنه منأوای خنوی

و خناطرهی جمتنی خنود هسنتند و اهمینت

پرداختن به هنر در همین نهفته است که انسان به خودش منیپنردازد و هننر بنه انسنان درک
خودش را از جهان نشان میدهد و درک بحنران هننر امنروز ،درواقن درک بحنران انسنان
امروز است .در جهانی که دچار عندم حتمینت اساسنی و فقندان متناسنت و در جهنانی کنه
انسان دیگری درحال شكلدیری است ،مسللهی اصلی ،ازدست رفتن متناها و متیارهاسنت.
بدیهی است که بحران در جوام ما ناشی از نیازها و ضرورتهای دیگری است و نسننجیده
و نیازموده بهدنبال پاسخهای حاضر و آمادهای رفتن که غرب به بحران مدرنیسنم منیدهند،
نهفقط دردی را چاره نخواهد کردا بلكه به سردشتگی ما خواهد افزود.
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 .5تجربهی مدرنيزاسيون و تأثير آن بر هنرهای تجسمی در ایران

ازنظر مارشال برمن ،نظریه پرداز مدرنیته ،متاصر بودن بهمتنای داشتن بین

فرهنگنی اسنت،

مدرنیزاسیون فرایندی اقتصادی و عینی است و مدرنیته هم تفكر دربارهی آن بین

فرهنگی

و هم تفكر دربارهی فرایند مدرنیزاسیون به شمار میرود.
میرسپاسی در تحلیلی از روشنفكران ایرانی و مدرنیته میدوید:
متأسفانه در ایران مدرنیته به یك مجموعهتحوالت اقتصادی ،اجتماعی از باال یتنی
مدرنیزاسیون محندود شنده و خاتمنه یافتنه اسنت .دفتمنان منا دربنارهی مدرنیتنه،
درحقیقت دفتمانی است دربارهی مدرنیزاسیون ،یتنی فرایندی عینی که منا در آن
نقشی فتال نداریم و درمورد آن نمیاندیشیم و فكر نمیکنیم (.)11 :1722

ناصر فكوهی در تتارض سنت و مدرنیته در عرصنهی توسنتهی اجتمناعی متتقند اسنت
استبداد پهلوی باآنكه خود یك ساخت بهشدت «سنتی» بود ،نوعی دفتمان بهظناهر «مندرن»
و نننوعی صننوریدرایننی بسننیار افراطننی را درپننی

درفننت تننا از طریننق اشنناعهی نمادهننا و

نشانههای «غربی» داه حتی در مبالغهآمیزتنرین اشنكال آنهنا ،خنود را بنانی «مدرنیزاسنیون»
ایران نشان دهد .یكی از صحنههای نمایشی مدرنیزاسیون در ایران ،بخ

هنرهنای تجسنمی

بود که استفادهی دزینشی بدون پایههای تتقل و تفكر اندیشهی غربنی ،و مدرنیتنه از وجنوه
بارز آن است.
نو شدن پرشتاب ظناهری و تقلیند صنوری از نموننههنای اروپنایی ،از خصوصنیات اینن
حرکت بود .رهاورد نقاشی مدرن توسط جمتی از نقاشان جوان نیز بیشتر با ننوعی رویكنرد
و فضای «نوسازی» عمومی همخوانی داشت تا «تجدد»ا حال آنكه در همان زمنان ،نوجنویی
در قلمننرو شننتر و ادبیننات -کننه از عصننر مشننروطه آغنناز شننده بننود -بنننابر نننوع و محتننوای
جستوجوها ،در قالب «تجدد» جای درفت (بقراطی.)29 :1721 ،
بهنظر میرسد ،باوجود انگیزههای اولیهی تحول در میان نقاشنان ننودرا ،نداشنتن بینن
کافی از مبانی هنر سنتی و هنر مدرن ،و نیز بیتوجهی آنان بنه چگنونگی تحنول پیامندهایی
درپی داشته است .همچنین ،دربارهی نقاشی مدرن ایران ذکنر پاسنخ صنریح روینین پاکبناز
بهخوبی روشنگر وضتیت موجود است .او دربارهی نقاشان دهنههنای  1792و 1712ش کنه
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میکوشیدند در موقتیت نقاشی جهانی موجنود قنرار بگیرنند و بنهاصنطس جهنانی شنوند،
میدوید« :شاید از لحاظ قالب ( )fromدیگر فاصلهای وجود نداشنته باشند ،ولنی بنهدمنان
من ،از لحاظ تفكر و بین

هنوز مسا ل بسیاری حل نشدهاندا از اینن دذشنته شنرو جهنانی

بودن تبادل تجربههاست که در این مورد نشانهی بارزی نمیتنوان دیند» (جهنانبگلو:1722 ،
.)192
چنین مینماید که تتمیق فاصلهی فرهنگی نقاشان نودرا با فرهننگ مندرن ،بنی

چیز بهسبب بهرهدیری ابزاری 1آنان از مدرنیسم است.

از هنر

به همین نسبت ،هراندازه سرعت ظهور شیوهها و قالبهای نو بیشتر شود ،موقتینت
هنرمندان در جوام حاشنیه ای ینا غیرمولند در بنهکناردیری دسنتاوردها دشنوارتر
میشودا زیرا نادزیرند مدام با چال

ناشی از جداسازی دو وجه ابزاری -عقسننی

یك دستاورد متین (مثسً :سبك ،رسانه ،اسلوب و ابزار فنی -هنری خا

) روبهرو

شوند (بقراطی.)21 :1721 ،

ظهور نودرایی در هنرهای تجسمی نه آداهی از اندیشهی هنر مدرن و نه آداهی از نقند
سنت است و ناخواسته بی

از هرچیز ،در سطح و فنرم و شنیوههنای سنبكی مدرنیسنم بناقی

ماننند و در برجسننتهتننرین کوش ن هننای

بننا اسننتفاده از عناصننر سنننتی در جسننتوجننوی

هویننتبخشننی بننه خننود اسننت .نننودرایی در ادبیننات هننمزمننان بننا اولننین حرکننتهننای
مشروطهخواهی و عدالتجویی همراه بوده است و نودرایان شنتر فارسنی بنا بهنرهدینری از
پشتوانهی غنی سنت شنتر و ادب فارسنی و نقند سننت از آن فراتنر رفتنندا امنا ننودرایی در
هنرهای تجسمی بی

از هرچیز ،در میل به تغییر و جستوجوی هویت ریشه داشت .پاکبناز

در مقالهی «در جستوجوی هویت» میدوید« :نكتهی دیگر آنكه هنرمندان نودرا به تبتیت
از اصول زیباییشناختی مدرنیستی ،در تجربههایشان غالباً بر کیفیات بصری ( )visualتأکید
میکنند و در جستوجوی راهحلهنای صنوری ( )formalهسنتند و بندیندوننه ،سنابقهی
 .1کاربرد ابزاری ( )instrumentalدر هنرها به مفهوم بهرهدیری صوری یا شنكلدرایاننهی (از نمنود ظناهری) قواعند
سبكی ،نوع رسانه ،اسلوب و ابزار فنی -هنری است .ایندونه کناربرد از ادراک عقسننی -انتقنادی و تتناملی نسنبت بنه

زمینههای مؤرر در ظهور آن دستاورد بیبهره است (بقراطی.)21 :1721 ،
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پیوند هنر و ادبیات در ایران را نادیده میدیرند» ( .)102 :1721او تجربیات دو دههی اخینر،
نسل جدید هنرمندان و رویكرد آنها به مدیومهای جدید و چندرسالهای را نینل بنه آرزوی
همگامی با تحوالت جهان هنر مینامد و این حرکتها را نه در ادامه ،بلكه برخسف جرینان
نودرایی میداندا همچنین او نوعی اعتراض به شیوههای هنری پیشین و نظنامهنای آمنوزش
هنر و بهطور کلی به آنچه را که مرسوم بوده است ،در این دنرای هنا منیبینندا امنا اضنافه
میکند« :در آنها شتابزددی ،سهلدیری و عدم تتمق هم هسنت .درواقن اینن هنرمنندان
نظیر همان کژفهمیها و برخوردهای سطحی را که نخستین نوپردازان بنا مدرنیسنم داشنتند،
درمورد پدیدههای پستمدرنیستی تكرار میکنند» (همان .)102 :پرس

وی این اسنت کنه

رویكردهای پستمدرنیستی در جامته ای که هنوز دردیر تقابل سنت و مدرنیته است ،تا چه
حد میتواند عمیق باشد.
تاریخ هنر در غرب و شری ،دواه این است که نوآوریها و ددردونیها بایند مبتننیبنر
دان

و مهارت باشنند .بنهدفتنهی روالن بنارت ،بنرای مندرن بنودن بایند دانسنت کنه چنه

چیزهایی دیگنر امكنانپنذیر نیسنت .ا ینن داننایی شنامل چیسنت کنه تواننایی دنزین هنای
امكان پذیر را دارد آیا این دانایی محدود به آشنایی با فرمهای کشفشنده و تكرارشندهی
هنر مدرن و انگیزهها و محرکهای دستچندم هنر سنتی است نوآوری صرفاً بنا تكینه بنر
عرصههای ناشناخته -ادنر بتنوان آن را ننوآوری نامیند -حاصنلی جنز سنردردمی نخواهند
داشت .نوآوری در نقاشی بدون شناخت تفكر و هنر دذشته ،متنا و اعتبناری نندارد .تناریخ
هنر جوام بشری نشان داده که نوآوریص استوار بر سنت و پاالی

سننتهنا رمنز مانندداری

آرار هنری بوده است.
 .6گفتمان تازهی اندیشه و فرهنگ هنر سنتی در تالقی با اندیشده و فرهندگ
هنر جهانی

وضننتیتی کننه هنننر سنننتی را بننهشننكل تجربننی و فقننط در قالننب تجربیننات محنندود و دنناه

بهخطارفتهی هنرمندان متاصر سنتی ،تنها راه تجدیند عهند بنا سننت بدانند ،ننهفقنط تجدیند
حیات نیستا بلكه پاینان زننددی و زایننددی هننر سننتی نینز هسنت .در نگناهی کلنی ،دو
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درای

در جامتهی هنری ایران مشاهده میشود که از نظر کمّی نیز بههنیچرو قابنل مقایسنه

نیستند .دروه کوچكتر بهشكل تجربی و شیوهی استاد و شادردی آموزش دیده و محدود
به تجربیات استادان انگشتشمار سنتیاند و متخص
و بهزعم خود ،تجدید عهد با سنت هستند .این دروه بی

در شیوههای هنر سنتی مشغول به کار
از آنكه میراثدار اندیشنه و رو

هنرهای سنتی باشند ،فقط وارث متدودی از مهارتهنا و فننون و شنیوههنای اجراینی سننت
نقاشی ایرانیاند و بهسبب ناآشنایی با رو سنت و تجربنهی زیبناییشناسنی نقاشنی ایراننی،
آرارشان فاقد حقیقت و کیفیتی است که تنوان بازسنازی سننت بنا امكاننات سننت را داشنته
باشد.
دروه بزر تر و پراقبالتری هم به تجربیات سنت هنر اروپا در جلوهی متاصنرش روی
آوردهاند که در غالب افراد این درای

هم ،بهسبب نبود شناخت و آداهی از اندیشهی هنر

غرب ،به تقلید و تكرار در فرمها و درای های سبكی در جلوههنای بیروننی آن درفتارنندا
بنابراین در این زمینه هم از رو تمدن تصویری غرب درک درستی بهدست نیاوردهایم.
برای درکِ غربص امروز که جهان هنری را رهبری منیکنند ،بایند سننتهنای فكنری و

الهیاتی آن را شناخت تا به درکی نسبی از چگونگی و چرایی آن نا ل شد 1.بندون شنناخت

تاریخ اندیشه از یونان تا امروز ،الهیات مسیحی و قنرون وسنطی ،درک مدرنیتنه و نمنود آن
یتنی مدرنیسم ،امكانپذیر نیست .برای برقنراری هنر دفتمنانی بایند حرفنی داشنت و بنرای
داشتن سخنی تازه شناخت ،ضروریترین و اولین قدم است .فوکو متتقد اسنت آرنار هننری
به «سامان دانایی و زبانی» عصر نزدیك است .به دیگر سخن ،فوکو میدوید ما میتوانیم بنا
بررسی آرار هنری هر عصر به انگارهی حاکم بر آن دوره دسترسی پیدا کنیما بهعبارتی هننر
خود ،متلول یك سامان خا

دانایی نیستا بلكه بر افق آن سامان اشراف دارد (ضنیمران،

.)21 :1732

 .1مرحوم ضیاپور ،از پی دامان نقاشی نودرا ،در دفتودویی بیان کرده است« :آندره لُنت (نقناش کوبیسنت -اسنتاد

هنرکدهی فرانسه و مفسر و نویسنده ی هنری) روزی در غیاب دانشنجویان خنارجی ،از دشنواری تفهنیم هننر مندرن بنه
آنها دله میکرده است» (بقراطی .)23 :1721 ،درک ضیاپور از کوبیسم نیز خود مؤید این نكته است.
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 .7چيستی و موقعيت نقاشی ایرانی

نگرش غرب و شریشناسان به هنر ما و بنهخصنو

نقاشنی ایراننی ،ننهتنهنا حناوی مطالنب

موهن و کنجفهمنیهنای بسنیاری اسنت ،حتنی نادینده انگاشنتن جایگناه حقیقنی آن باعن
تحریف تاریخ هنر نیز بوده است.
نقاشی ایرانی در تاریخ هنر ،بهویژه در ادوار بزر

نقاشی اروپنایی ینا چیننی بنین

قرن سیزدهم به (هفتم ی) و پایان قرن نوزدهم (سیزدهم ی) مظلوم واق شده است.
نقاشی ایرانی درچه دهداه با نسخهنگارههای مسیحی قرون وسنطی مقایسنه شنده،
متموالً در دستینه های مهم هنر قرون وسطی مغفول ماننده و در دنجیننهی تصناویر
کارشناسان تاریخ هنر یا مجموعهداران ،حتی مجموعهداران اهل فن ،نقشنی بسنیار
ناچیز ایفا میکند (درابار.)10 :1727 ،

بهباور درابار ،مورخ تاریخ هنر اسسمی ،نقاشی ایرانی بنهسنبب «تنداوم اسنتفاده از ینك
زبانص» بصری ،از ویژدی فرهنگیای متفاوت با فرهنگهای همسایه برخوردار استا درچنه
این را نیز میپذیرد که منیتنوان آن را از بسنیاری جهنات ،یكنی از بسنیار اجنزای متشنكل
موزاییكِ هنری بزر

تمدن اسسمی دانست .او میدویند« :قندرت نقاشنی ایراننی در اینن

است که شاهكارهای آن در عنین حنال کنه عمیقن ًا در فرهننگ خنود ریشنه دارنند ،جهنانی
میشوند» (همانجا) .او در بررسیهای خود نشان میدهد کنه نقاشنی ایراننی دسنتکنم در
نمونههای درخشانتر ،صرفاً تصویردری ادبیات نیستا هرچنند اغلنب بردرفتنه از کنسم ینا
متن است و یادآور میشود« :الزم است یاد بگیریم که بین رویندادهای خاصنی کنه ترسنیم
شده و افكاری که تصاویر بیان میدارند ،عواطفی که برمیانگیزند و آنچنه را اننواع بصنری
مینامم که ظاهر آنها را تتیین میکند ،تمنایز بگنذاریم» (همنان .)17 ،درابنار بنا توجنه بنه
غفلت تناریخ نویسنان از شناسنایی و شنناخت زبنان بصنری نقاشنان ایراننی و اینكنه چگوننه
فهمپذیری (یا بهتر بگوییم فهمناپذیری) آن تتیینکنندهی تحقیقات صورتدرفتنه درمنورد
آن بننوده اسننت ،آشنننایی بننا آن را بسننیار محنندود و متیننوب مننیداننند و بننه آسننیبشناسننی
پژوه های غرب در این زمینه اشاره میکند و میدوید:
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الزم است شخ

شناخت این آرار هنری را فرادیرد بدون اینكه تحت تأریر آنچه

بتضاً درمورد آنهنا نوشنته شنده ،دمنراه ینا دلسنرد دنردد .بنهوینژه شنخ

بایند

عسقه مند به ورود به جهانی باشد که دسترسی به آن دشنوار اسنتا امنا کشنف آن
درست مثل بازیهای پیچیدهی رایانهای هیجانانگیز استا زیرا پنس از آن متلنوم
میشود نقاشی ایرانی بهطرزی حیرتآور ،پاسخدوی پرسن هنای مهنم امنروزی
دربارهی ماهیت هنر و درک شاهكارهای هنری است (همان.)19 :

او ضمن بیان اینكه نقاشی ایرانی ذوی هنری تمام امپراتوریهای بزر

جهنان اسنسم را

شكل داده است ،از پیچیددیهای آن میدوید« :شاهكارهای نقاشی ایراننی از چننان غننای
تجسنمی برخوردارنند کنه درک آنهنا مسننتلزم اسنتفادهی توأمنان از عقنل و چشنم اسننت»
(همانجا) .او موفقیت خود را در درک این هنر ،مدیون چندین نسل از دانشجویانی میداند
که بهمنظور پرورش آنان ،نسخههای خطنی بسنیاری را بررسنی کنرده ،بسنیار شنتر فارسنی
خوانده و آراری به زبانهای متتدد کاویده اسنت تنا دریابند چنه چینزی او را بنهسنوی اینن
نقاشننیهننا کشننانده اسننت .وی تحقیقننات خننود را در حكننم فراخننوانی مننیداننند کننه بننرای
پژوه های بیشتر در مسیر درک و شناخت نقاشی ایرانی ضروری است.
بهنظر درابار ،در واپسین سالهای قرن بیستم میسدی ،پژوه

دربارهی نقاشی ایرانی در

سه مسیر قرار درفت :مسیر اول را درواق عملی باستانشناسانه 1مترفنی منیکنند کنه همنان
روش مألوف مترفی مجموعههایی است که هنوز ناشناخته و دور از دستر
افزای

هسنتند کنه بنه

مجموعهی اطسعاتی که خود نسخهها و نقاشیها در اختیار ما منیدذارنند ،کمنك

میکند .مسیر دوم را نشانهشناسانه 0میداند که با پژوه های مفصلتر بنه تتینین واژدنان و
دستور زبان نقاشیهای ایرانی کمك میکند و متتقد است« :تشخی

زبان این هنر نه صنرفاً

با مطالتات تصویری ،بلكه از طریق متون تاریخی و ادبی ممكن میشود که در حنال حاضنر
جز برای ترسیم طرحی از زنددینامهی نقاشان ،کمتر مورد استفاده قرار میدیرنند» (همنان:
 .)00این روش متضمن شناسنایی و تفسنیر نشنانههنایی اسنت کنه اینن ننوع نقاشنی را خلنق
1. archaeological
2. semiotic
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کردهاند .سرانجام مسیر سوم است که از نتایج این دو رویكنرد دشنوده منیشنود و کمنك
میکند تا:
تنناریخ راسننتین نقاشننی ایرانننی در دننذار عمننر طننوالنی آن کننه صننرفاً ،متشننكل از
مجموعهی جز یات ارا هشده بهصورت داهشنماری تناریخی نباشندا بلكنه نقاشنی
ایرانننی را درون فرهن نگِ جهننانص فارسننیزبننان ،سنناختار اجتمنناعی ایننران ،هنرهننای
مسلمانان و سرآخر در تاریخ هنر جهان قرار دهد (همان.)00 :

درمجمننوع ،آسننیبهننای طننر شننده و راهحننلهننای آموزشننی آنهننا را در جنندول زیننر
برشمردهایم:
آسيبها
 عنندم اقتبننانوزای

راهحلهای آموزشی
خننسی از سنننت و عنندم فهننم  -آداهیبخشی فرهنگی جام ا

آنا

 -آموزش عنالی همگنرا و کنل دنرا مبتننیبنر

 -تقلیل مدرنیته به مفهوم دسست از سنتا

تبادل فرهنگیا

 -نبود تسش برای بازتتریف خودا

 -ادراک و توستهی سنامان داننایی هنر عصنر

 اشراف نداشتن بر سنتهای فكری و الهیاتی ازطریق آموزش هنراغربا

 -تأسیس کرسیهای غربپژوهیا

 -بیگانگی همزمان با سنت و تجددا

 -آموزش های مبتنیبر تفكر انتقادی بهمنظنور

 حاکمیت رویكرد باستانشناسانه در شناخت بازشناسی سنت و فهم عمیق مدرنیته ،ریشههناهنرهای تجسمیا

و پویاییهای درونی هریكا

 عننندم شناسنننایی نقاشنننی ایراننننی در بافنننت  -آمننوزش مننتن تنناریخی تحننوالت هنننر بننهموزاییك هنری تمدن اسسمیا

دانشجویان در کنار آموزشهای هنریا

 اسننتفادهی دزینشننی از هنرهننای تجسننمی  -توسننتهی ینناددیری مسننللهمحننور مبتنننیبننردوران مدرنیته بندون پاینههنای تتقنل و تفكنر کشف دفتمانهای تازها
غربیا

 -دسترش رویكرد میانرشتهای.

 تقلیل نودرایی در هنرهای تجسمی به سطحفرم و کیفیات بصری و راهحلهای صوری.
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 .8نتيجهگيری
پرس

اصلی این است که چگونه خود را «بازتتریف» کنیم تا جستوجوی راههای تنازه و

خروج از بنبستها امكانپذیر باشد .واقتیت موجود در سیاستهای فرهنگی حناکی از آن
است که ما به یك اندازه با سنت و تجدد بیگانهایما بهدونهای کنه نسنبت بنه هننر سننتی در
توهمی مضاعف و نسبت به هنر مدرن و مبانی آن در جهلی ناخواسته قرار داریم .خنروج از
این موقتیت بدون شناخت پیشینهی تفكر و هننر غنرب و همچننین بندون بررسنی اندیشنه و
ساختار هنر سنتی و دذشتههای دور آن ،امكانپذیر نیسنت .کمبنود منناب و متنون تحقیقنی
دقیق و علمی با رویكردها و دستاوردهای جدید مطالتات هنر در جهان از کاستیهنای مهنم
آموزش هنر در دانشگاههای ایران است .نگاهی به فهرست پایاننامههنای رشنتههنای هننر و
مناب مورد استفادهی آنها مؤید این نكته است که بیشتر مناب مطالتاتی متتلنق بنه دهنههنای
پیشیناندا همچنین ناآشنایی عمومی دانشجویان با زبانهای دیگر به محندود شندن حنوزهی
مطالتاتی آنها به ترجمههایی نهچندان تازه از مطالتات هنر در جهان انجامیده و حاصنل آن
رسالههایی است که صرفاً تودهای از بردههایی است که خوب مرتب شدهانندا رسنالههنایی
که فاقد سؤال بهمتنای حقیقیاند و مبنای وجنودیشنان سنؤالبرانگینز اسنت .ادنر پنژوه
حاصل یك پرس

ضروری و برخواسته از یك نیاز حقیقی نباشد ،سرنوشت

تبدیل شندن

به اورای تنظیمشدهی اداری خواهد بود.
متضست آموزشی و پژوه های بیهدف و فاقد مسللههای حقیقی فضای دانشگاههای
هنر را فاقد تأمل و دفتمانی تازه و نیز ناپویا کرده است .وقتی از مدرنیته سخن میدوییم ،به
بخشی از تاریخ فرهنگ غرب اشاره منیکننیما تناریخی کنه در زمیننهی نقاشنی ،موسنیقی،
ادبیات ،صورتها و فرمها به دستاوردهای جدیدی رسیده است .امروزه منیداننیم کنه اینن
فرمها تصادفی پدید نیامدهاند و پدیدهای ساختگی و دلبخواهی نیستند و برای انتخاب آنهنا
بهدونهای دیگر اندیشیدهاند.
فهم و درک تمام آرار مدرن تا پسنتمندرن بندون آشننایی بنا فلسنفهی یوننان ،الهینات
مسیحی و فلسفهی متاصر غرب امكانپذیر نیست .بنابر همان ضرورتهایی که غرب درپنی
دسترش افق نگناه خنود و ارتبناو بنا جهنانهنای دیگنر ،مطالتنات آسنیایی ،اینرانشناسنی،
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اسسمشناسنی و ...را از ضنرورتهنای خنود دانسنت ،لنزوم ایجناد کرسنیهنای متنادل 1در
دانشگاههای ایران و تبادل استادان با دانشگاههای متتبر جهان برای دسترش رهیافتهای منا
از جهان مهم و الزامی است.
در ایننن مقطن بننهنظننر مننیرسنند رویكننرد میننانرشننتهای در آمننوزش هنننر دانشننگاهی از
کارشناسننی تننا مقنناط بنناالتر مننیتواننند از ضننرورتهننای اساسننی بننازنگری در تنندوین و
برنامه ریزی آمنوزش هننر و پنژوه هنای مربنوو بنه آن باشند .اینن رویكنرد در حنوزهی
آموزش هنر فقط به مفهوم کنار هم قرار دادن موازی هنر مدرن و سنتی نیستا بلكه در اینن
نگاه ،محتوا و نسبت ،نحوهی پیوند و تتامنل ،تفناوتهنا ،روشهنا و مهنارتهنا در تفكنری
انتقادی (تردید سالم) مطر میشود .درواق  ،در تفكری انتقادی و با تردیدی سالم میتوان
به تجزیه و تحلیل و نقد اساسی هنر سنتی و مدرن پرداخت و با کننار نهنادن مرزبنندیهنای
صریح و مبتنیبر پی داوری میان سنت و مدرن ،در جستوجوی کرانههنای جدیند بنود و
همزمان با استفاده از پرس های بنیادین که در رویكردهای میانرشتهای مورد نظر است ،به
ارزیابی مجدد خود و طر مسا ل جدید پرداخت که امروزه از ضرورتهای اساسی جهنان
متاصر و چندفرهنگی این دوره است .بیشك ،با تغییر افنق تتبینری منا ،موضنوعات منا نینز
عوض میشوند و هر پدیده در یك افق نگرشی جدید ،بخشی دیگنر از وجنوه

را بنر منا

آشكار میکند و با تغییر درک ما از تحوالت هنری ،اسنتنباو منا از جهنان نینز دسنتردهتنر،
عمیقتر و جهانیتر میشود .فراموش نكنیم که یك جهان غنی میتواند سرریز کند و خلنق
کند ،یك هنرمند بزر

بدون یك تفكر بزر

بهوجود نمیآید و هنرمندان بزر

نقناو

عطف دورانها هستندا هم «دسست» و هم «پیوند» هستند.
منابع

 بشیریه ،حسین ( .)1732درآمدی بر جامعهشناسی تجدد .قم :دفتر تبلیغات اسنسمی
حوزهی علمیه.

 .1ما نیز میتوانیم برای شناخت بهتر خود در حوزهی مطالتات تطبیقی ،به مطالتات اروپایی شنامل مسنیحیت در اروپنا،
قرون وسطی ،رنسانس و ...در محیطی علمی و پژوهشی بیندیشیم.
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 بقراطی ،فا قه (« .)1721ضیاپور و نقاشی نودرای ایران» .فصلنامهی حرفهی هنرمند.
ش .12ص

.39 -29

 بودریار ،ژان ( .)1722در سایهی اكثریتهای خداموش .ترجمنهی پینام یزدانجنو.
تهران :نشر مرکز.

 پاکباز ،رویین (« .)1721در جسنتوجنوی هوینت» .فصدلنامهی حرفدهی هنرمندد.
ش .12ص

.102 -102

 ننننننننننننننننننننننن ( .)1732نقاشی ایران از دیرباز تا امروز .تهران :نارستان.

 جهانبگلو ،رامین ( .)1733نقدد عقدل مددرن مصداح هی رامدي جهدان ولو بدا
اندیشمندان امروز جهان .ترجمهی حسین سامتی .ج .0تهران :نشر و پژوه

فنرزان

روز.

 شایگان ،داریوش (« .)1720تصویر یك جهان یا بحثی دربارهی هنر اینران» .فصلنامهی
هنر.

 .00ش.13

 شوان ،فریتهوف (« .)1732اصول و متیارهای هننر جهنانی» .ترجمنهی سیدحسنین نصنر.
م انی هنر معنوی .تهران :سازمان تبلیغات اسسمی .ص

.102 -22

 صالحیپور ،شهرزاد (« .)1720بررسی سنت و تجدد در ایران راهكارهای احیای هنرهای

ایرانی و اسسمی» در مجموعهمقاالت اولي

مطالتات هنر اسسمی .ص

همایش هنر اسالمی .تهران :مؤسسهی

.011 -027

 ضیمران ،محمد ( .)1732ميشل فوكو دانش و قدرت .تهران :هرمس.

 میرسپاسی ،علی ( .)1722روشنفكران ایراندی و مدرنيتده .تهنران :مرکنز بازشناسنی
اسسم و ایران.
- کوماراسوامی ،آنانداکنتی

( .)1722فلسفهی هندر شدرقی و مسديحی .ترجمنهی

امیرحسین ذکردو .چ .0تهران :فرهنگستان هنر جمهوری اسسمی ایران.

 درابار ،آلنگ ( .)1727مروری بدر نودارگری ایراندی .ترجمنهی مهنرداد وحندتی
دانشمند .تهران :فرهنگستان هنر جمهوری اسسمی ایران.

 مننایردرین ،تلننودور (« .)1731سننه جنب نهی نقنند هنننری» ترجمننهی عننزتاهلل فوالدوننند.
فصلنامهی دانشواه انقالب .ش .122ص
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 میشن ،لو ی ژان ( .)1729هنر و معنویت (مجموعهمقاالتی در زمينه ی حكمدت
هنر) .تدوین و ترجمهی انشاءاهلل رحمتنی .تهنران :فرهنگسنتان هننر جمهنوری اسنسمی
ایران.

 نصر ،سیدحسین (« .)1722رازورمنز هننر دیننی» در مقداالت اراهدهشدده در اولدي
كنفرانس بي المللی هنر دینی .آبان  .1374بنهکوشن

سروش .ص

مهندی فینروزان .تهنران:

.13 -91

 نیكپنی ،امینر ( « .)1722نگناهی بنه برخنی تحنوالت دیننی در اینران متاصنر» .نامدهی
انجم جامعهشناسی معاصر .ش .7تهران :نشر کلمه .ص
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