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 خالقيت در هنر سنتيمسألهيبررس
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*

بيسع  **مطلقينايد

 چكيده
و خالقيت از مفاهيم رايج در مباحـث هنـري اسـت. امـروزه خـالق بـودن

ب ميهنرمند و اغلب، ودن يكي انگاشته خالقيـت بـا نـوآوري يكسـان شوند
، بـار بـاور غالـب ايـن اسـت كـه هنـر سـنتي شود. از طرف ديگ دانسته مي

و وعات موض و بديع بـودن اسـت. تكراري امـا بـر كهنه، فاقد خود جوشي
و حتي حقيقي بودن را با نو بودن يكي فرض  خالف نگاه مدرن كه خالقيت

و هنر سنتي را فاقد آن مي و متفكر،داند كرده همچون آنانـدا انينويسندگان
و آن2،رنه گنون1،كوماراسوامي، تيتوس بوركهارت مـاري سيد حسين نصـر

داننـد بلكـه تنهـا اينگونـه نه تنها هنـر سـنتي را هنـري خـالق مـي3شيمل
سـ اطالق مفهوم خالقيـت مـي ها را شايسته آفرينش الي كـه مطـرحؤداننـد.

مي ست كه آيا اساساًا شود اين مي توان از خالقيـت بـه معنـاي در هنر سنتي
چت؟ واقعي كلمه سخن گف هاي آموزش، ارچوبدر واقع يك مكتب هنري

ميتول و نيز خالقيت را انتقال و اصـالت يد اثر، و بـا ايـن كـار هويـت دهد
بكند. توليدات هنري را تضمين مي نشـان مقالـه دست آمـده در ايـنهنتايج

از دهد كه هنر سـنتي داراي اصـولي اسـت كـه بـر اسـاس آن مـي مي تـوان
 سخن گفت.آن خالقيت به معني خاص

ل هنر سنتي، خالقيت : هنر، هنر سنتي، اصوكليدي هاي واژه
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 هنر سنتي
شود؟ در پاسخ، نخست بايد از خود سـنت پرسـش كنـيم: چه هنري سنتي ناميده مي

ميرا سنت در آثار خود رنه گنونسنت چيست؟  و رسوم ةبه گفتـ داند، غير از آداب
و رسـوم سـنّت را بـاةتر از همه اين است كه كلممبتذل«او و آداب متـرادف بداننـد

بابدين  و اشـتباه امور بشري ترين معمولي ترتيب باعث شوند كه سنّت »شـود خلـط
و حكمتي است كه منشأ الهـي دارد، در واقع سنت).251: 1389(گنون، مجموعه قوانين

و با معناي واحد، مي توانـد صـور بيرونـي مختلـف در كمال امانت حفظ شده است
وسنت،«.داشته باشد و بـي ازلي يـا حقيقـت حكمت نخستين صـورت تغييرناپـذير

در سنت يعني تجسم صوري حقيقت در هيأت اسطورهت.اس اي يا ديني خـاص كـه
منظور از سـنّت،«يا به عبارت ديگر.)53: 41389،(الدمدو»خالل زمان منتقل شده است

ب و و تصـرفي بـه انسـان راهي است كه خداوند به انسان نشان داده دون هيچ دخـل
.)203: 1385ق،(بيناي مطل»رسد مي

و هنر مدرن از همين جا آغاز مـي مهم كـه از آنجـا«شـود. ترين تفاوت هنر سنتي
ب آنمكاتب بشري منبع ماورايي ندارند، شـود، ناشـي از ها گفته مـي نابراين آنچه كه در

را  و حال بشر است كه ذاتاً حـالتي از جهـل و بـه همـين دليـل وضع بـا خـود دارد
و،د. مفهوم سـنّتنجاويدان باشفة، كليد كشف معناي فلسد مانند سنّتنتوان نمي كـم

و معين، درمايهبا درون بيش مفهومي است ثابت اي مايهنه درون؛آمدناي براي به فهم
و دگرگوني. قديس آگوستين از سنّت به حكمت نامخلوق ياد مي كنـد در حال تحول

و همواره حكمت نامخلوق، كه اكنون به همان حال است:گويدو مي كه همواره بوده
و جهان).150: 1389(الدمدو،»به همان حال خواهد بود شـمول بـودن سـنت جاودانگي

ازوتريسـم گنون در كتابش، در مورد«آيد. نيز از همان نامخلوق بودن آن به دست مي
متافيزيك محض نه رومي است نه مسيحي، بلكه جهـاني: گويدمي5دانته(راه باطني) 

).28: 1385، اي مطلق(بين»است

منظـور هنـري اسـت كـه در بسـتر،گوييم از اين رو وقتي از هنر سنتي سخن مي
و رشد كرده است. بنـابر سنت  اين هنـر سـنتي بـه آنگونـه هنـري گفتـه شكل گرفته

شود كه عالوه بر موضوع، صورت آن نيـز برخاسـته از يـك سـنت باشـد. حـال مي
ساز آنجا پرسش اين است؛  و نـه نتي دستكه صور هنر آورد يك سنت خاص است
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؟ الزمه پاسخ نام بردتوان در حوزه هنر سنتي از خالقيت پرداخته ذهن هنرمند، آيا مي
 به اين پرسش، بررسي مفهوم خالقيت است.

و ديدگاه سنتي  جايگاه خالقيت در ديدگاه مدرن
شـود. مـي مفهوم خالقيت يا آفرينش هنري در نظر گاه مدرن با نوآوري يكي گرفتـه

ب آنهاين امر مي است كه منشأ دليل دشـوار اسـت«كند: اثر را در فرد هنرمند جستجو
» هاي خالقانه فردي در نظر گرفـت مفهومي از آموزش در هنر مدرن را بدون واكنش

.(Lachapelle, 1983, p:131 ) و قابل قبول با كامل 1960خالق بودن در دهه تـر تر بودن
هـاي نظرگاهي كه باعث شد تغييرات مهمي در خواسـته؛ه شده بودبودن معادل گرفت

و تحقيقات گسترده اي در زمينه خالقيت هنري صورت گيـرد. اجتماعي به وجود آيد
(Lachapelle, 1983, p:132).در«لةيقات كه در ارائه راه حل براي مسأاين تحق چگونـه

م»؟خلق اثر هنري خالق تر باشيم دادنـد نتـايج كـار خـود را بـهيبا يكديگر مسابقه
و هنري  ، در حالي كـه هنـوز نتـايج آنهـا از عرضه كردندسرعت در جوامع آموزشي

 بوته آزمايش بيرون نيامده بود.
و تـاب تـا حـدي به دليل كمبود بودجه 1970در دهه هـاي تحقيقـاتي ايـن تـب

از فروكش كرد ولي همچنان كارهايي در زمينه خالقيت هنري انجام مي شد كه برخي
تأ آنها نقد كارهاي قبلي بود. نكاتي كه مـل بودنـد. از مورد نقد قرار گرفته بـود قابـل
شـناختي توان فقط يك رونـد اجتمـاعي يـا روان جمله اينكه آيا روند خالقيت را مي

ايجرلـي شود يا بـه احسـاس؟ دانست؟ يا اينكه آيا خالقيت هنري به تفكر مربوط مي
را» هنر سنتي مالنزيءاحيا« در مقاله با اشاره به اينكه محتواي هنر سنتي صـورت آن

و تنها اين صورت است تعيين مي مي كند دهـد كـهمي ادامه،باشد سنتيتواند هنر كه
چ هنرمندان مي و قواعد سنتي آثار درخشاني به وجود آورنـد توانند در ارچوب محتوا

و خالقيت را در خود دار ن ند بلكه مانع آفرينشكه نه تنها ابداع يـز هاي پس از خـود
هـاي تسـت« آنچه كه بـه عنـوان از طرف ديگر.)Edgerly, 1982, p:548(نخواهند شد

 ها بود. ارائه شد در پي همين پژوهش» خالقيت هنري
قيـت آنچـه كـه مـورد آزمـايش قـرارخال انجام آزمـون منقدين قايل بودند كه با

ثير تـأت او. با اين همه برخي مطالعات بعدي تحتگيرد هوش فرد است نه خالقي مي
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و اقتصادي كه خود را در همه زمينه دانسـت ها صـاحب حـق مـي مناسبات اجتماعي
و خالقيـت را چنـين  بدون توجه به ماهيت هنر، حوزه اقتصـادي را بـا هنـر آميختـه

مي«تعريف كردند:  تواند هنري عرضه كنـد كـه خالقيت هنري يعني تفكر خالقي كه
و اقتصاد بازي كند. امـروزه  و نقشي در صنعت خالقيـت معـادل خوب فروش برود

.)Grierson, 2011, p:336(» توليد اقتصادي است
سربدون آنكه بخو و متفاوت گفـت تـوان گردان شويم مـي اهيم در نظرات متعدد

ثر از نظـر فرويـد دربـاره خالقيـت هنـري بودنـد. اغلب اين مالحظات تا حدي متـأ 
خ« شناختي بر اسـاس مكانيسـم هاي روان القيت هنري را نيز مانند ديگر پديدهفرويد

 ,Lachapelle, 1983)» ات سركوب شده خـاص توضـيح داده بـود دفاعي براي احساس

p:131) مطلب مشترك ميان نويسـندگان از دهـه شصـت بـه بعـد ضـروري شـمردن
وم هنرمنـد اسـت خالقيت جزيـي از مفهـ«خالقيت براي هنرمند بود. به قول اليوت، 

كنـدمي ولي جزيي از مفهوم دانشمند نيست. دانشمند يا محقق علوم چيزي را كشف
رسـد تعـاريف بـه نظـر مـي (Elliott, 1971, p:140).» ولي دانش خلق كردنـي نيسـت 

و بديع بودن ارائه شده براي هنر سنتي به طور مسـتقيم  خالقيت كه بر اساس نوآوري
توان از خالقيـت در هنـر سـنتي . پس در اين معنا نميمناسب نيست وكاربردي ندارد

 ياد كرد.
با نگاه كردن به آثار هنر سـنتي جـاي«گويد: اما از سوي ديگر چنانكه ايجرلي مي

و در عين حال اصالت آنهـا را منكـر شـويم. آنهـا  تعجب است كه بخواهيم خالقيت
و پيچيده عميق ما تر از خالقيت توصـيف شـوند. تر از آن هستند كه با تعريف معمول

در مفاهيم اختراعي خود را بـه آنهـا تحميـل،تا زماني كه دنياي مدرن مطمئناً نكـرده
(اوج خالقيت خواهند بود «Edgerly, 1982, pp: 552-553(.

شود تـا حـد زيـادي برگرفتـه از نگـاه در واقع آنچه كه نگاه نو به هنر خوانده مي
و مفهوم پيشرو بو دن است. پازوكي اين مطلب را به اين ترتيب شـرح مدرن به تاريخ

ن و آن را با ميداده است گـري، تـاريخ بر تـاريخي بنـا«دانـد: گرش سنتي در تعارض
از همواره سيري رو به جلو، يعني رو به ترقـي دارد؛ يعنـي مـا در هـر آن مترقـي  تـر

بي گذشته و تكامل تا و اين ترقي گـري يخيرود. از عـوارض تـار نهايت پيش مـي ايم
و» گذشـته« اين است كه آنچه مربوط به گذشته است، به صرف اينكه اسـت، ارزش
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و آنچه و معتبر است. اين نگرش نيز، كـه از آن بـه» مدرن« اعتبار ندارد؛  است حقيقي
مي» اصالت پيشرفت« و غـرب شود، با نگرش متـداول در عـالم ياد سـنتي در شـرق

.)4: 1383(پازوكي،» تناقض دارد

يكـي از رشي كه بيان شد در ارزيابي هنر نيز با همه نتايجش در جريان اسـت. نگ
مي منتقدان هنر مدرن مي«گويد: با اشاره به اين مطلب از تـوانيم تعـاريف چگونه مـان

آب و نو بودن را وارد هنر و ديع بودن و در عـين حـال منكـر خالقيـت فريقايي كنـيم
مدلي بايد استفاده كنند كه رونـد خالقيـت شكوفايي آنها نشويم؟ پژوهشگران از چه 

در هنر سنتي ناديده گرفته نشود؟ آيا مجازيم كه چنـين هنـري را بـا معيارهـاي هنـر 
و بدون خالقيـت بـدانيم؟  و آن را يكنواخت (مدرن بسنجيم «Strother, 1995, p:26(.

ان از آنجـا كـه بـه غلـط سـنت بـا زمـ«سينكورا نيز بر همين باور است. به نظر وي:
و رسوم كهن يكي انگاشته مي و با آداب شـود هنرهـاي بـومي نيـز كـه سنجيده شده

مي وابسته به سنت هستند با كج  :Cincura, 1970, p(»شـوند فهمي فاقد خالقيت تلقي

171(.
ميبنابر توان به نوعي خالقيت بـاور داشـت. ولـي آيـا عـدم اين در هنر سنتي نيز

و چـه عدم خالقيت نيست؟ فردسنتي معادل فردگرايي در هنر  گرا نبودن چه در هنـر
دو هاي ديگر توليدهاي سنتي، به معناي نفـي فرديـت هنرمنـد نيسـت. ايـن در عرصه

و فردگرا بودن يك چيز نيستند. براي مثـال تيتـوس بوركهـارت در يعني حضور فرد،
خـاص هـاي متعصـبانة داروري ترين پيش يكي از سرسختانه«گويد: اين باره چنين مي

اُبژكتيـو هنـر قـرار  و دوران مدرن اين است كه خود را در مقابل قواعـد غيـر فـردي
مي مي ترسد كه اين قواعد مانع نبوغ خالقانه شود. در واقع هيچ اثـر سـنتي، دهد، زيرا

به اصول اليتغير، نيست كه بيان محسوسي از نوعي شـادي خالقانـة نفـس» محدود«
رن، جدا از آثار نبوغ آميز قليلي كـه بـا ايـن حـال از نباشد؛ در حالي كه فردگرايي مد

 حيـات« بـر كـهرا هـايي نوميدانـة صـورت ثمرند، زشتي بـه غايـت حيث معنوي بي
.)16: 1390(بوركهارت،»است كرده ايجاد اند يافته سيطرهما دوران» روزمرة

وب له خالقيت در هنر سنتي در چارچدهد كه الزم است مسأ مطالب باال نشان مي
و نه با مفاهيم هنر جديـد كـه در  و امكانات خود سنت مورد بررسي قرار گيرد مباني

و خالقيت در هنر سنتي به عنوان يك الگوي بالنده«تقابل با آن است.  با مبـاني، نبوغ
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ولي امروزه در مجامع آمـوزش.(Okpewho, 1977, p: 308)»وجود دارد،و اصول خود
مي همچنان هنر سنتي،عالي هنر  دهند. را با معيارهاي مدرن مورد سنجش قرار

 دو سطح خالقيت در هنر سنتي
ميبنابر و در رسد كه خالقيت آنچه گفته شد به نظر در هنر سنتي بـه معنـاي خـاص

هچ نـر سـنتي از هـم ارچوب مباني آن وجود دارد. الزم است دو سطح خالقيـت در
و يا دست اولي هنگامي است كه يك شيوه كم جايگاه آنها مشخص گردد. جدا شوند

و ديگري امتداد آن شيوه در طول زمان است. هنري در يك سنت به ظهور مي  رسد
شـوند. شـروع سنت در دل خود بذر امكاناتي را دارد كه در طول زمان شكوفا مي

و يا الهام بوده هنرهاي سن و سپس بر اساس تعاليم داده شـده امتـداد تي بر پايه وحي
هن مي و از آنجـا كـه در بـدو سـنت يابد. ،ر سنتي در خدمت يادآوري حقيقت اسـت

تي سـاده منظـور را بـرآورده اين يادآوري با اشـارا؛حقيقت بسيار قوي استحضور
اما در طول زمان،بسيار ساده هستنددر شروع يك سنت بنابراين صور هنري كند. مي
ب اي از مبدأ واسطه دورهو كيـد ري بـر حقيقـت تأ ست كه با حضـور بيشـت وحي الزم

و از اين رو  هاي چشمگيرتري الزم است تـا يـادآور حقيقـتو صورتاَشكالشود
 باشد.

و بـدون هرگونـه براي مثال در سنت اسالمي ساخت مساجد اوليـه بسـيار سـاده
و بـازآفريني  تزئيني آغاز شد ولي در طي دوره اسالمي شاهد بيشـتر شـدن تزئينـات

در . نقوش اسالمي به گونهفضاي قدسي در مساجد هستيم و ملكوت را اي بهشت را
و گسـترش فضاي مسجد يادآور مي شوند. در اينجا با قسم دوم خالقيت يعني بسـط

 شويم. اصول اوليه در چارچوب سنت مواجه مي
چ بـارهنرمند سنتي در و اصـول پـردازده آفـرينش آثـار هنـري مـي چوب قواعد

ش بي و سير تذهيب قرآنـي براي مثال كوفايي هنر شود. آنكه اين قواعد مانع خالقيت
تو دگرگوني آن در طي قرون باعث نمي زئينـات مشـابه شود كه نتوان آن را از ديگـر

مانند تذهيب كتب مسيحي، تشخيص داد. بـدين معنـي كـه هنـر،هاي ديگر در سنت
ه علي،تذهيب قرآن و شـكوفايي در طـول زمـان، ومرغم تغييـرات چنـان در قالـب

در مـورد سـاخت مسـجد هـم همـين مطلـب صـدقه هنر اسالمي قرار دارد. روحي
و دگرگوني مي هايي كه در ساخت مسجد صورت گرفتـه، كند. با وجود تمام تغييرات
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و در عـين حـال بـه از يك معبد هندو قابل تشـخيص اسـت؛ به سادگي يك مسجد
وني در اجـرا كـه در شبيه به هم پيدا كرد. اين گوناگ توان دو مسجد را عيناً ندرت مي

بنـدد. راه را بر نفي خالقيت در هنر سنتي مـي؛عين حال منطبق بر اصول سنتي است
نيز اشاره شد، در هنرهـايي ماننـد خوشنويسـي كـه اصـول خدشـه همانطور كه قبالً
و هندسي مي،ناپذير و اساس آنها را تشكيل خط استاداني كـه همـه پايبنـد؛دهد پايه

در اينجا خالقيـت در شـيوه ند نيز از يكديگر قابل تشخيص است.ا به اين اصول بوده
و نيز سبك شخصي نمودار مي و تركيب اجزاء  شود. اجرا

و ديگـري در دو سطح خالقيت در هنر سنتي يكي در شروع يـك شـيوه هنـري
و مي تداوم تأ بسط آن ظاهر و شود. الزم است و بسط با دگرگوني كيد شود كه تداوم

و در واقع، اوت است. نوآفريني متف خالقيت در هنر سنتي هيچ ارتبـاطي بـا نـوآوري
: گويـديمـ شـوان يتيـوففربه معناي امروزي آنها يعني نوآوري فردي ندارد. اختراع 

قرياست كه الهام آسمان يتياز خالقيناشي،هنر سنّت« طب يحـه را بـا خـاص يعـتو
ميقوم ا آميزديدرهم يفـرد پردازي بداههنهو مندهقاعديكار را به سبك دانشينو

م (دهديانجام «Schuon, 1981(.
روهن و تعـالي انسـان رمند سنتي با پيروي از الگوها به سوي هدف غايي آفرينش

و از اين رو آفرينش هنـري او در تعـارض بـا اصـول سـنت نيسـت. بـه گفتـه  دارد
مي«سوامي: كومارا بت با خداوند بلكه در كند كه نه در رقا هنرمند سنتي هنري را خلق

و كامالً به ايـن امـر  اطاعت از الگوي الهي است كه سنت در اختيار او قرار داده است
و هنرمند سنتي بـا خلـق هنـر،  آگاه است كه اين عمل او تقليد از خالقيت الهي است
و  و طبيعـت مثُـل، خـود و تقليد از حقـايق عـالم و هماهنگ با قوانين كيهاني منطبق

مي گونه سرشت خدا : 1389(كوماراسـوآمي،» بخشـد اش را در مقام يك اثر هنري تحقق

و خلـق بنابر.)51 و تطابق با نظام آفـرينش اين در هنر سنتي خلق بشري در هماهنگي
مانـد.و هويـت فـردي بـاقي نمـي ابداع در اين امر ديگر جايي براي قوه«الهي است. 

ت و را عينات شخصي زيراصلي كه در هنر مدرن كامالً معكوس است بناي هنر معاصر
و در جريـان زنـده تشكيل مي زنـدگي، دهد. اما در هنر سـنتي در صـيرورت هسـتي

و نوآوري به نوعي همان كـاري اسـت كـه  هنرمند محمل جريان پيدا كردن آن است
و احتـرام بـه استادان صورت داده اند. در حقيقت ابداع در ساحت صيانت، وفـاداري
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و ملكوتي اسـت، درسـت در مقابـلده سنت رخ مي د. سنت متصل به حقيقت رباني
و بدعت كه هنرمند خويش را آزاد از هر سابقه مي تجدد داند. هنرمنـد سـنتي معنوي

و مي و نگار حقيقت ازلي است » كوشد تا آن را ابداع كنـد همواره در جستجوي نقش
.)9: 1376(بوركهارت،

 بديع بودن
مبودن در مدرني»بديع« و سنت تعاريف ،مـدرن تفاوتي دارد. از نظر منتقـدان هنـر سم

اثـر هنـري بايـد خـود پديـد بودن آن است. يعني منشأ بديعارزش يك اثر هنري به
ا و تأآورنده اثر باشد و يا هر چيز ديگري بـودن بـديع«باشد. ثير نپذيرفتهز آثار هنري

و اثر هنري تا يعني مانند ديگران نبودن، هنرمند آنجا كه مانند ديگران نيست رتبـه اش
و يكي از مهارت بديع بودنبودنش بيشتر است... بديع  هاي پنجگانه خالقيـت اسـت

و مكـان هاي احساسـي نامـأي آن پرش به حوزهمعن » هـاي غيـر معمـول اسـت نوس
)Belluigi, 2013, p: 14(.

تأ شود كه كوچك اما آيا هيچ اثر هنري يافت مي و آثار ديگـر ثيري از پيرامترين ون

بـديع كمتر پيش داوري به اندازه جنون بـراي«6:يوف شوانفريتنگرفته باشد. به قول 
بيمطلق، بودنِ و طلبـي بـراي آفريـدن يـك اثـر هنـري كـه ثمر است، جـاه متناقض

مي مي چيـزي بيافرينـد.،تواند از هـيچ خواهد از صفر شروع كند، گويي كه انسان نيز
مانند سورئاليسـم نه صورت بگيرد به انحرافات مادون انسانياگر كوششي در اين زمي

(منتهي خواهد شد «Schuon, 1987, p:34(.
مـ بديع بودن در ارتباط بـا مبـدأيدر هنر سنت ويياعلـي معنـا و احساسـات ابـد

نيمعيعواطف شخص تيار آن ايست. بين مورد چنـيتوس بوركهارت در ان كـردهيـن
مينبوغ، جذب سبك جمعي«است:  شود كـه معيـار آن از امـر كلّـي گرفتـه شـده اي

اي كه باشد، خـود را از طريـق تفسـير است. اين نبوغ غير فردي هنرمند در هر مرتبه
و بـه جـاي پخـش شـ كيفي الگوهاي مقدس در هنر خاصي عيـان مـي  دن در سـازد

»يعبد« براي همين، خودداري از.)117: 1390(بوركهارت،»يابد گستره، در عمق بسط مي
 بودن به معناي مدرن آن نشانه ناتواني يا ناپختگي نيست.

كنـد. وي بـا اشـاره بـه اينكـه لند از نظرگاه ديگر همين مطلب را بيـان مـي مايت
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و شيوه اجرا مشخص مي مي خالقيت در روند هـا تواند از ايده گويد هنرمند نمي شود،
و روشن است كه اين ايده و مفاهو مفاهيم خالي باشد گرفتـه ولـي يم را از بيـرون ها

 :Maitland, 1987, p(دهـد اي خالق در كارش ارائه مـيهها را به شيودر هنگام اجرا آن

كنـد نشـان همچنين با مثالي كه از هنر سنتي خوشنويسـي در ژاپـن ارائـه مـي.)404
دراي دهد خالقيت را به شيوه مي يـك«گيـرد: مـيبرفهم كرده كه هنـر سـنتي را نيـز

اي از يك هنرمند خالق است. هنرمند ذن از قبـل ذن در قرن بيستم نمونه خوشنويس
حت مي ميداند كه چه حروفي را خواهد نوشت، او كـه داندي قبل از لمس كاغذ برنج

ب بديع اثري خالق، وهو الهام گرفته لي چيـزي از خالقيـتش كـم وجود خواهد آورد.
(نخواهد شد «Maitland, 1987, p: 401(.

ميآنچه و مصالح، كه البته در جاي خود بسيار كه هنر سنتي را شكل دهد نه مواد
و مهم و محتواي آن است. اگر هنري به نام سفالگري ايرانـي داريـم اند بلكه صورت

و مجموعه و تمييـز از ديگـر، اين آثاراي در هر گوشه دنيا در هر موزه قابل تشخيص
و طـرح آن اسـت. حـال دليل آن جنس سفال؛آثار سفالگري است نيست بلكه شكل

اگر با ديدگاه خالقيت مدرن، تمامي اين عوامل را به هم بريزيم چيـزي بـه نـام هنـر 
از«سفالگري ايراني نخواهيم داشت:  اگر بخواهيم داليلي پيدا كنـيم كـه چـرا برخـي

ن اند در حالي كه برخي ديگر بيشتر شكوفا شـده مانده هنرها به نظر ساكن ظـر انـد بـه
رسد كه دليل اصلي اين است كه آيا يك هنـر در ذات خـودش نيـازي بـه واضح مي

و يا مراسم چاي ژاپني در محتواي خود ثابـت»نو« براي مثال تئاتر؟تغيير دارد يا خير
و كساني كه ميهستند بنا بـه تعريـف بـه دنبـال آن نيسـتند كـه پردازند به اين هنرها

و يا  را بديعفرديت گل«بيان كنند. بودن خود آرايـي از طرف ديگر برخي هنرها مانند
چـو نقاشي ژاپني سختي كمتري در مقابل تغي ارچوب يرات دارند. ولي با اين حال در

»آرايـي نيسـتند صورت ديگـر نقاشـي ژاپنـي يـا گـل اينمانند. در غير سنتي باقي مي
)O'Neill, 1984, p: 643(.در كنـد، كلـي صـدق مـي باره هنر سنتي بـه طـور اين مطلب

و كاربرد آن نظر دارد.  و بيان خويشتنِ هنرمند به هدف  هنري كه پيش از خلق اثر
و بدون هيچ پديد آوردن چيز،آنچه گفته شد ابداع در نگرش مدرنبنابر ي از هيچ

و تأ كـه در نگـرش سـنتي ابـداع بـر اسـاس ثيري از الگوها است. در حـالي برداشتي
 پذيرد.مي الگوهاي داده شده صورت
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 كاربرد در هنر سنتي
كاربردي بودن هنر در هنر سنتي يكي از مسائلي است كه آفـرينش هنـري را در هنـر

و يـا» هنـر بـراي هنـر« كند. در هنر سنتي چيزي به نام سنتي با هنر مدرن متفاوت مي
وجود ندارد. در واقع هنر سـنتي همـواره در راسـتاي ايجـاد همـاهنگي» هنر محض«

و به منظور اشـاره بـه حقيقـت صوري در  شـكل هـا، صـورت مـاوراي فضاي سنت
مي گيرد. الزينگر مي يك«گويد: درباره هدف هنر سنتي تأ بايد كيـد كنـيم كـه بار ديگر

و انتها در خدمت يك هدف ديني است، در واقع آفريقايي هنر براي يك  يك در ابتدا
.)Leuzinger, 1967, p: 47(»هنرمند سنتي ابتدا يك انسان مؤمن است تا يـك هنرمنـد 

و و معناي مي جودياين هدف است كه كاربرد هنر  كند. اش را تعريف
در هنـر سـنتي وجـود» هنـر كـاربردي«و» هنر محض« اين تمايز مدرن ميانبنابر
 هاي بارز هنر سنتي با هنـر مـدرن ايـن اسـت كـه هنـر سـنتي ذاتـاً از تفاوت«ندارد: 

و هنر كاربردي تمايز قايل مـي كاربردي است. در هنر مدرن بين و هنر محض شـوند
ع و ميهنر محض كوماراسـوامي.)1382:140(بهشـتي،» شـمارند اري از كاربرد را برتر

نيز بر همين باور است. هنـر سـنتي بـه معنـاي اصـيل در نظـر وي كـاربردي اسـت: 
مقصـود بدين معني كه براي به معناي اصيل خود كاربردي است، بنابراين هنر سنتي«

و فايده وجود دارد، خاصي ايجاد مي شود. در حقيقت در هنر سنتي، تركيبي از زيبايي
و هم سودمند. هنرمند با ساختن كه موجب مي شود هر شيء هنر سنتي هم زيبا باشد

و بـا  چيزي مشخص، نه چيزي مبهم، به اين امر توجـه دارد كـه هـر چيـزي خـوب
.)187: 1389كوماراسوآمي،(» حقيقت ساخته شود، زيبا خواهد بود

الزم است توجه شود كه زيبايي خـود بـه نـوعي كـاربرد اسـت. كـاربرد زيبـايي
و متوجه ساختن او به حقيقتي است كـه زيبـايي  برآورده ساختن نياز انسان به زيبايي

جسماني به يك اثر معماري نگـاه كنـيم اي صرفاً منعكس كننده آن است. اگر به شيوه
بيتزيينات وابست مطـابق طـرز تلقـي«فايده به نظر خواهـد رسـيد.ه به معماري امري

 شـد؛ بـه كـاربردي اضـافه مـير سنتي، زيبايي امري بود كه بـر شـيء امروزي، در هن
مي شيء،عبارت ديگر، گويي در هنر سنتي آن را براي برآوردن نيازي و گـاه سـاختند

اافزودنمي آراستند، يعني زيبايي را بر شيءميآن را  و از رو ممكن بود كه ماننـديند؛
فا امروز شيء و شـيء كاربردي و زيبايي باشد و هنـري فاقـد كـاربرد قد زينت  زيبـا
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. حقيقت اين است كه اين تلقي به نوعي گسترش دادن نگـاه امـروزي بـه عـالم باشد
عـرض هـم، بلكـه در طـول هـم سنتي است. در عالم سنتي اين دو جنبـه را نـه در 

.)1382:141شتي،(به» ديدند مي

 عدم فرديت در هنر سنتي
توانـد اين امتداد آنها نيـز نمـي بنابرفردي ندارند، از آنجا كه هنرهاي سنتي منشأ كامالً

 هنرمند، براي توليد اثر هنري بايد به يـك«وابسته به فرد باشد. به گفته كوماراسوامي: 
به» نياز« م» فقر«يا» تنگدستي« يا به سخن افالطون، عناي دست خـالي بـودني كـه در

رو پرداختن به هنر از اين.)54: 1386(كوماراسوامي،» كند، برسدامكان پر شدن را مهيا مي
هنرمنـد بايـد در ابتـدا خـود را از همـه چيـز،«نخست به پـااليش درون نيـاز دارد: 

د » شـود پـاك سـازد ور ريختنـي تعبيـر مـي مخصوصاً هيجانات كه در سنّت، به امور
.)49: 1389سوامي،(كومارا

براي روشـن شـدن مطلـب شود. شروع يك هنر سنتي نيز به فرد نسبت داده نمي
بها كافي برهر آغازست اسـاس منـابع موجـود، هـر يك از هنرهاي سنتي دقت كنيم.

 و يـا فـردي مسـتعد و الهام او شكل گرفته يك از هنرهاي سنتي يا توسط يك حكيم
و دريافت اين بركت خاص توسط حك يم آموزش داده شده است. نسبت دادن هنرها

از بر طبق اين رساله«از اين دست است.ءها به انبيا نامه صنايع در فتوت هـا هـر يـك
گفتـه شـده كـه همچنين.)65: 1382(حاكمي،» اف به يكي از پيامبران منسوب استاصن

 شروع تذهيب از قلمي بود كه حضرت علي بر صفحه قرآن كشيد. 
م و افـرادي بـه عنـوان در هنري انند خوشنويسي نيـز كـه تـاريخ مشخصـي دارد

مي آورنده شيوه پديد شـوند، مالحظـاتي وجـود دارد كـه بـه هاي مختلف آن شناخته
در صورت رمزي به منشأ فوق فردي آن اشاره مي كنند. براي مثال سلطانعلي مشهدي

(ع) منسوب السطور راطص رسالة مرتضـي«نـد:ك مـي، خط كوفي را به حضرت علي
و نمـا اصل خط كوفي را/  و داد نشو دسـت آوردن قواعـدو نيـز بـراي بـه» كرد پيدا

مي بهتري از خط نستعليق دعا مي و از حضرت علي(ع) كمك و دعـوتش كند خواهد
و جامـه«گردد. اجابت مي » ام بخشـيد تا شبي خواب ديدم از ره ديد/ كه خطـم ديـد

ه).18: 1373خاني،(قليچ در«چنـين آورده: مـداد الخطـوط روي نيز در رسـاله مير علي
و بعضـي گوينـد كـه جنـاب السالم خط عربي يافته زمان حضرت اسماعيل عليه انـد
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و عليه-ادريس و در هـر روزگـاري در آن تصـرف-السالم علي نبينا وضع آن نهاد...
و تغيير داده كرده كن است كه ايـن مم).6(همان:» اند اند كه خط معقلي بيرون آورده اند

انتسابات از لحاظ تاريخي نادرست باشند ولي به لحـاظ معنـاي رمـزي قابـل توجـه 
 هستند. 

در مورد هنر مقدس، يعني آن بخشي از هنر سنتي كـه بـه امـور منسـكي مـرتبط
مي مي و در برخي موارد وحي نيز مطرح در شود مسأله الهام شود. ابو حيان توحيـدي

از ابوعبداهللا زنجي كاتب درباره خط ابن مقله پرسـيدم.«د: گويمي آداب كتابترساله 
وي گفت: او در فن خود همچون پيامبري است كه خط در دست او به سرحد كمـال 

و چون زنبور عسل است كه خداوند بر او وحي كرد كه چگو نه كنـدوي رسيده است
).137: 1379(توحيدي،» خود را شش ضلعي بنا كند

ره به منشاء وحياني برخـي هنرهـا نقـل قـولي از عهـد عتيـق كوماراسوامي با اشا
آورد كه در آن خداوند به حضرت موسي در مورد ساخت چراغدان معبـد چنـين مي

و آگاه باش كه آنها را موافق نمونة آنها كه در كوه بـه تـو نشـان داده«كند: خطاب مي
و همه دا«و نيز).25:40(خروج» شده بسازي و اهولياب نادالني كـه خداونـدو بصلئيل

و فطانت بديشان داده است، تا براي كاركردن هـر صـنعت خـدمت قـدس،  حكمت
كــار بكننــد ) 36:1(خــروج»مــاهر باشــند، موافــق آنچــه خداونــد امــر فرمــوده اســت

)Coomaraswamy, 1951, p: 125.( 
آنچه درباره عدم فرديت در هنر سنتي گفته شد به نحو ديگري در روند توليد اثـر

ميه و آثـار بـدون امضـاء، نري نيز ديده شود. گمنامي بسياري از هنرمنـدان گذشـته
و نام آوري است. هنرمند سنتي خود را در پسِ نشاني از عدم توجه هنرمند به شهرت

و آن را متعلق به شخص خود نمي اثر قرار مي از دهد داند؛ هر چند در نهايت چيـزي
ا»دخو« ز آنجا كه اثر هنـري، كـاري بشـري اسـت؛ او در اثرش منعكس خواهد شد.

مي ناگزير رنگ بشري آن به و انتساب كـار هنـري جاي ماند. تشخيص آثار هنر سنتي
رو آثـار دو اسـتاد شود. از ايـن به اين يا آن هنرمند از طريق همين اثر فردي انجام مي

و قواعد خط را رعايت كرده باشـند، بـا هـم   خوشنويس هرچند هر دو تمامي اصول
و تشخيص از يكـديگر هسـتند. بنـابر ايـن سـبك شخصـيا متفاوت و قابل تمييز ند

مي،هنرمند سنتي و اصول نيست بلكه در هماهنگي با آنها شكل  گيرد. ناقض قواعد
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 صورت در هنر سنتي
و مواد اين جهـاني روشن است كه توليد يك اثر هنري به معني شكل دادن به اسباب

د مياست. بدين معني كه اثر ور عالم صورت به وجود آيد خواه يك اثر نقاشي باشد
زيبـايي«موسيقي. زيبايي شناسي نيز با صورت سروكار دارد. در واقع خواه يك قطعه

و  و صور نيسـت بنـابراين هـدفش شناسي حقيقي، چيزي جز دانش شناخت اشكال
سبايد امر ابژكتيو  و نه بـر ارتبـاط سـنتي . تمام هنـر في نفسه وبژكتويتهو واقعي باشد

و عقول بنا شده است صورت (ها «Schuon, 1987, p:27(.در صورت در هنر سنتي نـه
كه«مقابل معنا بلكه در خدمت آن است.  ،»معنـي«و» صـورت« عادت ما بر اين است

را»باطن«و» ظاهر« و آن يكـي را در مقابل يكديگر بنهيم، اين يكي را با اعتبار بدانيم
و اعت از همـان» صـورت« اينجـا در بينش متافيزيكي چنين نيست. در بار. ولي بي ارج

«صورت« وجودبي.»معني« اهميتي برخوردار است كه و امكـان جلـوه» معنـي» گـري
و چه در اثر هنرييا تجلي نمي .)34: 1389(بيناي مطلق،» بد، چه در هستي

مي«روشن است كه صورت بايد متناسب معني باشد. تشخيص دهيم كـه توانيم ما
زي كه اغلـب زيربناي آفرينش هنري در هنر سنتي داشتن شم براي صورت است، چي

(ناديده گرفته شده است «Leuzinger, 1967, p: 23(.دانشي كه در هنر سـنتي از اسـتاد
توانـد چـه يابد مستلزم درك اين مطلب است كه چه صورتي مـي به شاگرد انتقال مي

ا و نـه حتـي«لبته بنابر قول تيتوس بوركهارت: معنايي را بيان كند. اين امر نـه ممكـن
مفيد است كه هر هنرمند يا صنعتگري كه با هنر مقدس سـروكار دارد از قـانون الهـي 

هاي معيني از آن يا كاربردهاي خاصـي نهفته در ذات صور آگاه باشد؛ وي صرفاً جنبه
گـردد؛ تش مطرح مـي هاي قواعد صنع را خواهد شناخت كه در چارچوب محدوديت

سازند تا شمايلي بكشد، ظرف مقدسي بسازد يا بـه طريقـي اين قواعد وي را قادر مي
بيمعتبر از حيث مناسك خوشن آنكه براي وي ضـروري باشـد تـا معنـاي ويسي كند،

مي رمزهاييغايي  و قواعـد را كه به كار بندد بداند. سنت است كه الگوهـاي مقـدس
و كاري را منتقل مي ميسان اعت بدينكند صور را ضمانت (بوركهـارت،»كنـد بار معنوي

1390 :15(.

و غلط بودن صورت مطرح است. ايـن از طرف ديگر در هنر سنتي مسأل ه درست
ب و سليقه فردي واسطه نسبيهامر در دنياي مدرن گرايي غالب در حوزه هنر طرد شده
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و مبنايي هستي،يكه صور در هنرهاي سنت جايگزين آن شده است. در حالي شناسـانه
و تابع ذوق هنرمند به معناي امروزي واژه نيست.   صورت هنري به مثابـه«عيني دارند

(جسم يا ظاهر) از راه قوانين عيني خلق مي شود... صـور هنـري يك ظرف يا حاوي
و در  و حـاالت متعـدد هسـتي و دروني دارند، از طريق شؤون كه گوهرهايي بروني

ميساختاري مبتن و بختيـار،» يابندي بر سلسله مراتب به وحدت وابستگي : 1379(اردالن

ميقابل قبول صور چارچوب كلي.)67 و هنرمند در در آموزش سنتي داده شده تواند
و ممارست» صورت« اين حوزه اثري بيافريند. دانش خاطر هنرمنـددر از طريق مشق

«شودميكار گرفتهو هنگام توليد اثر به بندد نقش مي هنرمند سنتي كه از تعليم سنتي.
اي مانند برخوردار است، زماني كه شكل خاصي را كه به ذهنش رسيده است، به ماده

رس منتقل مي به خاك و مي اين كند آفريند، تمـايز بـين ترتيب تصوير يا شيء ديگري
و ماده را مي و هر دو را با توجـه بـه مكمـل صورت در گـري متقابـل داند نظـر شـان

در چنين وضعي، حتي اگر اثـري تقليـد يـا بازسـازي.)68: 1389(بوركهارت،» گيرد مي
 اش با حقيقت از تازگي برخوردار است. شود به واسطه رابطه

ميمالبا توجه به تأ و مشق كردن را كه رسد كه مسأت فوق الزم به نظر له تمرين
و در واقـع زمينـه  كنـد مـورد آن را فـراهم مـي ارتباط نزديكي با آفرينش هنري دارد

 بررسي قرار دهيم.

 كردن در هنر سنتي مشق
يكي از عواملي كه باعث شده هنر سنتي را عـاري از خالقيـت بداننـد ايـن واقعيـت

شـود. روشـن اسـت كـه است كه هنر سنتي با مشق كردن از روي كار استاد آغاز مي
مي شاگرد در ابتدا دست به آفرينش نمي د الگوهاي داده شده را عيناًكن زند بلكه سعي

،بنـدي اصـلي يابـد كـه صـورت تكرار كند. مشق كردن از روي الگو تا آنجا ادامه مي
و بتواند بدون نگاه كردن به الگـو آن را بـا ضـوابط خاصـش ملكة ذهن شاگرد شده

ب و تكنيك الزم را براي اجرا آورد. بابـا شـاه دسـت مـيهاجرا كند. با اين كار مهارت
ع پرداخته است. وي از سه نـوع با دقت به اين موضوالمشق آدابي در رساله اصفهان

مي مشق و خيـالي؛ امـا بدان«كند: كردن ياد و قلمـي كه مشق بر سه قسم است؛ نظري
و آن مطالعه كردن خط اسـتاد  آنا مشق نظري و فايـده او راا سـت سـت كـه كاتـب
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ست از خط اسـتاد،او آن نقل كردنكيفيات روحاني خط آشنا كند... اما مشق قلميهب
بـا بدانكه مبتدي را ناچار وهست از آنكه اول مفرداتي كبير از خط استاد دسـت آورد

و آن ست كه كاتب كتابت كند نه به طريق نقـل بلكـهاآن،نقل كند... اما مشق خيالي
ب ههرجوع و و فايقوت طبع خويش كند ده ايـن مشـقر تركيب كه واقع شود نويسد،

و اين مشق چـون بسـيار بـر مشـق قلمـيا آن ست كه كاتب را صاحب تصرف كند
و از مشـق غالب شود، كتابت بي و اگر كسي به مشـق قلمـي عـادت كنـد مغز شود،

و او چون خواننده،خيالي گريزان باشد  اي باشد كه تصـنيف ديگـران بي تصرف شود
و خود تصنيف نتواند كرد .)220-219: 1373خاني،(قليچ» فراگيرد

و چيره دست شـدن در الگوهـاي اوليـه آغـاز مشق خيالي پس از تمرين مقدمات
مي مي و موجب تصرف هنرمند شود. پس از طي اين مراحل اسـت كـه هنرمنـد شود
تواند اثري بيافريند كه خواه ناخواه چيزي از او در خود دارد. اما در دنيـاي مـدرن مي

يا« ر هنرجو ديگر مجبور نيست طراحي را اد بگيرد بلكه مجبـور اسـت خلـق كـردن
(بياموزد، اين دنياي وارونه است «Schuon, 1987, p: 47(.

 نتيجه
و فقـط در جهـت منظـور ايـن چنانچه بخواهيم به نتايج مباحث گذشته به اختصـار

و اصـول توان به نكات زير اشاره كرد:مي نوشته بپردازيم، هنر سنتي را بايد با موازين
ا و بررسي قرار داد. اگر به اين شيوه با هنر سنتي خود مورد مواجـه شـويم در رزيابي

و فاقـد خالقيـت سنتي نه تنها آنچنانكه پنداشـته مـي يابيم كه هنر مي شـود تكـراري
مي؛نيست بي بلكه در شيوه خود از خالقيت بهره شمار هنرهاي سنتي شـاهد برد. آثار

 اند. اين خالقيت
بر در هنرديگر آنكه اصول خالقيت و اصول سـنت خيـزد. مـي سنتي از دل قواعد

به اين معنا كه شاگرد يا هنرجو در بدو امر به دنبال خالقيت نيست بلكـه ابتـدا مشـق 
و مشـق كـردن از روي الگوهـاي اصـيل بـه كردن را آغاز مي و در طي تمرينات كند

مي شناخت كافي از روند شكل و توليد اثر دست و گيري ويمي را فرافنيابد گيـرد.
و همزمان با فرم و دركـي از زيبـايي و صور هنري در حيطة كار خـود آشـنا شـده ها

ب ميهكاربرد آن آورد. تنها پس از طي اين مراحل است كه شروع بـه توليـد اثـر دست
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و با پختگي هنري مي و البته در طول زمان نوعي خالقيـت وجـودي در آثـارش،كند
 جلوه خواهد كرد. 

بهه هنرمند نيست،ييت هدف اولاين خالق واسطه پااليشي كه در اثر پرداختن بلكه
ميها به صورت به صورت خودجـوش در اثـر شودي درست در نفس هنرمند انجام

ميهنر و در مواردي با نوعي الهام همراه است. در آخر بايد اضـافه كنـيمينمايرخ د
كي در ابتداي شـروع يـكي؛كه دو سطح خالقيت در هنر سنتي قابل تشخيص است

و يـا از الهـام حكـيم ناشـي  شيوه هنري است كه به طور خاص يا منبع وحياني دارد
را مي و شـكوفايي آن شود. ديگري پس از شروع يك شيوه هنري اسـت كـه تـداوم

كند. روشن است كه مطالب اين نوشته شروع پژوهش در اين زمينه اسـت تضمين مي
ب و قابل بررسي است.و به طور قطع نكات بسياري  اقي

ها نوشت پي
1. Titus Burckhardt 
2. Rene Guenon 
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6. Frithjof Schuon 
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