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  چكيده
اسالمي مهجور  مانده و جالبيت هنر غرب آن را به حاشيه رانده  - دير زماني است كه هنر ايراني

را بر آن داشته تا به آسيب شناسي هنر  كه برخي صاحب نظران و پژو هشگرانكما آن .است
اسالمي در عرصه آموزش بپردازند، تا شايد قدمي به احياي اين هنر در جامعه كنوني ايران  - ايراني

برداشته شود. با نگاهي  به شماري از اين مقاالت، در نظر مي آيد كه جدايي معنويت از هنر و 
ش هنري مورد توجه همه پژوهندگان بوده است، و نگارنده را با طرح اين سوال رو به رو مي آموز

اسالمي  - كند كه چرا با وجود اين نقدها هنوز در عمل احيايي ولو اندك در زمينه هنرهاي ايراني
صورت نگرفته است؟ و اين مقاله را بر آن مي دارد تا از منظري ديگر به نقد نقدهاي پيشين 

اخته و به ذكر راهكارهايي جهت فراهم نمودن بستر مناسب بپردازد و نتيجه امر به اين مهم پرد
هاي قبل نبوده بلكه مي توان شرايط نائل مي آيد كه ضرورت احياي هنر ايراني بازگشت به سنت

  .موجود را، با نگرش و ابزاري نوين در احياي هنر اين مرز و بوم به خدمت گرفت
 

 .اسالمي، آسيب شناسي،  هنر مدرن ،  ابزارهاي نوين - معنويت ، هنر ايراني :يديكل واژگان

 

  مقدمه

- ي كاربردي و تزييني اثر قائل ميكرد و مرزي را بين جنبهي تزييني و كاربردي تقسيم ميآن هنگام كه غرب هنر را به دو دسته

 دارد.داشت و ميمي كاربرد و زيبايي را توامان، سخاوتمندانه به مخاطبين عرضه ميشد، هنر ايراني اسال

كند. و اين يكي بودن و وحدت، وحدت در هنر ايراني اسالمي بدين معناست كه همه چيز وجود دارد و تنها يك چيز حكمراني مي
  شود.علوم و فنون اسالمي محسوب مي اي براي  سايردهد كه خود پايهاساس دين اسالم و وحي الهي را تشكيل مي

شمار، اما در ذات هاي بيها و رنگخوشنويسي، نقاشي، موسيقي،  تذهيب و...همه صوري دارند مخصوص به خود، گوناگون در چهره
اند. نگارگر الهي شود و آن است كه ، همه در پي يافتن فطرت پاك انساني و رويت جمال زيبايهركدام از اين هنرها، تنها يك چيز ديده مي

و خوشنويس و معمار و نوازنده هريك به نوعي در پي تعالي و دست يافتن به خداوند هستند. تمام اين هنرها با وجود اختالفاتي كه از نظر 
به اين  ها ساتر است؛ در پي تعالي دادن به هنرمند خويش هستند و هنرمند براي راه جستنظاهر باهم دارند با عشق و وحدتي كه در آن

  شود.هدف متعالي به هر آن چيز كه راهنمايش باشد متوسل مي
هنرمند كسي است كه قادر است با معاني پنهان در طبيعت ارتباط برقرار كند، قوانيني كه درهستي جاري است، قادر است كنه 

د. به تعبيري ديگر هنر اسالمي در پي نفوذ به يابد به صورت ظاهر عرضه كنچه را در ميصورت مكاشفه يا شهود دريابد و آن معاني را به
توان گفت هنر به رسالت هاي درون دست يابد. آن هنگام است كه ميهاي ظاهر گذر كند و به اليهباطن اشياست و سعي دارد از پوسته

  سنگين خود كه مكشوف كردن زيبايي و پرده برداشتن از حقيقت است دست يافته است.
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 2الهام حسن زاده قالب ساز، 1الهه شمس 
  .اصفهان هنر دانشگاه نقاشي رشته ارشد كارشناسي دانشجويان 1
  .اصفهان هنر دانشگاه نقاشي رشته ارشد كارشناسي دانشجويان 2
  

آيا به راستي معنويت تنها حلقه گمشده هنر اسالمي 
 است؟
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دانند و در اين صورت شايد بتوان گفت كه حكمت ين هنر را داراي سرشتي فوق زميني، معنوي و روحاني ميمتفكران هنر ديني، ا
بخشد. هدف آن عيان نمودن جوهر هنر يعني زيبايي در ذات و سرشت هر هنر ديني نهفته است. هنر اسالمي به ماده شرافتي روحاني مي

ي آن همانا قرآن و سازگاري دارد. هنر اسالمي پشتيبان وحي و قرآن است و سرچشمه  است و همواره با روح اسالم كه همان توحيد اس ت
گيرد. متاسفانه با اشاعه و رشد تجددگرايي بين مسلمانان، اين سنت محمد ( ص) است و از روحانيت و خلوت درون سنت اسالمي مايه مي

جهان شرق و دنياي اسالم زنده است، ليكن شديدا تحت نفوذ هنر نيز در معرض انحطاط است. اما خوشبختانه هنوز سنت اصيل در 
  )69، ص 1382تجددگرايي قرار دارد. ( اكرمي، 

از ادوار، از  و دربرخي بوده سينهبهسينه صورت ي چنداني ندارد، چرا كه آموزش هنر در گذشته بههنر در ايران سابقه آموزش نظام
 سابقه تر از دوقرنآغاز شد و كم بعد در ايران به الملكصنيع از زمان آكادميك هايها وشيوه. امّا روشاست شده نيز حاصل مطلوبي نتايج آن

 توجه ايرانيان در ميان كه خصوص، بهاست و تأثيرگذار بوده استاد بسيار حائز اهميت و فردي شخصي هاينيز ويژگي دوره دارد. در اين
را  بايد شرايط ي عاطفي ويژه ميان استاد و شاگرد شده است. امّا امروزهو  اين امر منجر به پيدايش رابطه است شدهمي تار و منشرفبه خاص

  قرار داد.  ديگر مورد توجه نوعي به
زان انعطاف پذيري و هاي وي وميهاي مختلف بر مبناي نوع نگاه و نگرش خود نسبت به انسان و تواناييهاي آموزشي كشورنظام

  كنند.هاي مختلف آموزشي ميپاسخگويي به نيازهاي جديد و تحوالت پيراموني، تاكيدات و توجهات مختلفي را نسبت به حوزه
هاي زيادي يافته است.هم چنين با تنوع و گسترش روش هاي آموزش هنر ضمن از سر گذراندن فراز و نشيب هاي فراوان، دگرگوني

ها، زش دولتي و غيردولتي، مسائل جديدي پيش روي برنامه ريزان و اساتيد هنر قرار گرفته است. اين تغييرات و دگرگونييافتن مراكز آمو
ي روش ها و چشم اندازهاي اجتماعي آموزش با چالش هاي نظام آموزش هنر را در شرايط كنوني، جهت ايجاد هماهنگي ميان برنامه

  بسياري روبرو كرده است.
وهشي، با موضوع آسيب شناسي آموزش هنر، در سال هاي اخير مقاالتي به چاپ رسيده كه ذكر نام برخي از آنها الزم در حوزه پژ

  مي آيد:
  رابطه آموزش، هنر و معنويت/ حبيب اهللا آيت اللهي
  آموزش معماري و تربيت معماران؟/ مهرداد احمديان
  آموزش هنر و دروني سازي ارزش ها/ منصور براهيمي

  معنويت در ارتقاي كيفيت آموزش هنر/ نقي زادهنقش 
  و چندين مقاله ديگر كه در كتابي با عنوان مجموعه مقاالت اولين هم انديشي و معنويت و آموزش هنر به چاپ رسيده اند.

نمودن بستر مناسب اين مقاله در نظر دارد با توجه به مقاالت پيشين و با طرح سواالت ذيل اين بار از منظري ديگر، كه همانا فراهم 
  است به آسيب شناسي آموزش هنر همت گمارد. 

  
  ي آموزش هنر اسالمي چيست؟معضل عمده در زمينه - 1
  براي ايجاد تغيير و اصالح تاكنون چه اقدامات موثري صورت گرفته است؟ - 2
  آسيب شناسي از چه سطحي از سطوح آموزش هنر آغاز شود تا بيشتر مفيد واقع گردد؟ - 3
شناسي هنر نيازمند رجعت به گذشته هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ مكاني است به نظر متخصصين براي ريشه يابي آسيب  - 4

  دست يابي به اين ريشه يابي بايد به چه دوره اي بازگشت؟
 ؟تا چه حد ميتوان اميدواربود كه مباحث مطرح شده دراين گونه مقاالت از حالت تئوري خارج شود و شكل عملياتي به خود گيرد - 5

  ي حاضر دنبال خواهد كرد.ي سواالتي از اين قبيل روندي است كه مقالهطرح و بحث درباره
  

  ________________________اسالمي در عرصه آموزش - نقدي بر آسيب شناسي هنر ايراني
و آداب معنوي   دكتر نامور مطلق آسيب وارده به هنر ايران باالخص در عرصه آموزش را، جدايي هنر و آموزش آن از معنويت

هنر ايراني اسالمي كه بر پايه هاي عرفاني و معنوي استوار گرديده با آموزش خشك و خالي از معنويت امروزي نه فقط «دانسته و مي گويد: 
از اصول و بنيان هاي خويش تهي گشته كه حتي زايش و آفرينش را كه عنصر اوليه هنر است، از دست داده است. زيرا هر گاه هنر و 
معنويت از يكديگر منفك و جدا شوند، هر دو سيري انحطاطي در پيش خواهند داشت هنر مهمترين شكل بيان معنويت و معنويت مهمترين 
مضمون هنر است. به سخن ديگر معنويت بدون هنر معنويتي بي زبان و بيان است و هنر عاري از معنويت قالبي بي مضمون و مالل انگيز 

 )7، 1384طلق، نامور م»( خواهد بود.
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آموزشي كه تنها بر بعد مهارتي هنر توجه شود با صنعت يكي دانسته و » نقش معنويت در ارتقاي كيفيت آموزش هنر«نيز در مقاله 
اد عدبر اين مهم تاكيد مي ورزد كه هنر خود بايد پيام آور معنويت و منبعث از آن باشد، تا نقش خود را در هدايت مردم ايفا نمايد، چه اگر ت

اندكي از مردم در يك جامعه آموزش رسمي مي بينند، همه آحاد جامعه از طريق آنچه (صحيح يا غلط) هنر ناميده مي شود و توسط كساني 
  ) 170، 1384كه (درست يا نادرست) هنرمند ناميده مي شوند تحت تاثير قرار مي گيرند.( تقي زاده، 

هاي مختلف هاي بي شماري كه در عرصههاي فراوان گشته است، ناكاميسامانيآري بشر امروز به خاطر فقدان معنويت دچار ناب
ها است.به همين خاطر افراد زيادي نه علمي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... ديده مي شود حاكي از كم رنگ شدن معنويت در اين حيطه

دانند. هاي بسته ميي اين قفلنويت را تنها كليد گمشدهي دين بلكه جوامع مختلف جوياي اين معنويت گمشده هستند و معفقط در حوزه
  دانند.شمار را ناشي از همين كليد گمشده ميهاي بيي انساني و تنشهاي روحي و خال موجود در جامعهچرا كه اين بحران

شده از آثار هنرمندان و  شود در آثار هنري و در نمايشگاه هاي برپاي انساني به وضوح ديده ميآشفتگي همان قدر كه در جامعه
ها همان اندازه بي ثبات و ناپايدار است كه خود شود. آثار هنري به نمايش درآمده در اين نمايشگاههنرجويان سطح كشور به وضوح ديده مي

ي بوم صهآفريننده اش. چنين به نظر مي رسد كه خالقش در سوداي خلوتي است كه بتواند دست به قلم شود و هنرمندي خود رابر عر
هاي ذهني اش كه در حسرت نظم يافتن است ي بوم چيزي جز آشفتگيشود پس بر عرصهنمايان سازد اما حيف كه خلوتش حاصل نمي

  چيز ديگري ديده نمي شود. 
ن هاي روحي كه گريبادهد كه در خلق اثر به نيازهاي باطني و درونيات ش توجه كند. بحرانهاي روزمره اش اجازه نميدرگيري

دارد.و بدا به حال مخاطبين اين قبيل آثار، چراكه جز ها و ناماليمات به دور نگه نميگيرش شده است هنرش را نيز از تيررس اين آسيب
 ي گمشده از اين پازلشود. سوالي كه مطرح است اين است كه آيا معنويت تنها تكهطوفاني از آشفتگي و ابهام چيز ديگري عايدشان نمي

توان اميدوار بود كه آسيب ي چه راهكارهايي ميتوان آن را به  اين آثار برگرداند؟با ارئهت؟ و اگر پاسخ آري است چگونه ميناتمام اس
هاي انجام شده از حالت شعاري خارج شده و شكل عملياتي به خود بگيرد؟ و يا شايد نقطه آغاز جاي ديگري است؟ مگر نه اين است شناسي

  نمودن بستري مناسب است؟كه اولين قدم فراهم 
چرا كه سامانه هاي آموزش هنر، در دو گروه رسمي و غير رسمي، طبقه بندي مي شود. سامانه هاي آموزش غير رسمي، رسانه هاي 
، جمعي است كه در همه زمينه ها(به خصوص در قلمرو هنر) تاثيرات غير قابل انكار و مهمي بر جاي مي گذارد . اين سامانه ها، هنرمندان

جامعه، حتي سامانه هاي آموزش رسمي هنر را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. هنرمندان، براي معرفي هنر خويش مجبور به رعايت ضوابط 
از  آنها مي گردند كه عوام زدگي از نتايج آن است. جامعه نيز معنا و تفسير هنر ، هنر مطلوب، معيارهاي ارزيابي هنر، نقد هنر و هنرمند را

  ) 181، 1384بكه هاي اطالع رساني مي شناسد.(تقي زاده، طريق ش
اگر نيك بنگريم، شخص پيش از ورود به دانشگاه در مواجهه با همين آموزش هاي غير رسمي است. سالياني بسيارمهم، چنان كه 

حائز اهميت است. حال چگونه  منش و شخصيت فرد بيشتر در اين سنين شكل مي گيرد و چه بسا كه اين بازه زماني به لحاظ تربيتي بسيار
اسالمي تغييري اساسي ايجاد گردد. وقتي  -انتظار مي توان داشت كه از بدو ورود به دانشگاه در شيوه و نگرش او به هنر، باالخص هنر ايراني

 - داشت كه به هنر ايراني اسالمي در اركان مختلف زندگي ريشه دوانده است. چگونه مي توان انتظار - بيگانگي فرهنگي و نبود هويتي ايراني
اسالمي پايبند باشد؟ وقتي جوان امروز در همه خرده احتياجات خود مصرف كننده كاالهاي نه تنها غرب، كه صد البته كاالهاي چيني است، 

ترين و در  اسالمي چندان دور از انتظار نيست. نتيجتا نياز به فرهنگ سازي از سطوح پايينتر است، از كوچك - كمرنگ شدن هنر ايراني
نهايت اصلي ترين نهاد اجتماعي كه خانواده نام دارد. چه اگر كودك چشم بگشايد و خود را در خانه اي مزين به هنر هاي ايراني ببيند، 

مي بنا اسال - مسلما ارتباط قلبي ويژه اي با فرهنگ آبا و اجدادي خود برقرار مي سازد. وقتي خانه كه سر پناه اوست؛ بر اصول معماري ايراني
اسالمي خواهد شد. وقتي  -اسالمي در وجود او ريشه خواهد دواند، و انديشه او نيز از جنس ايراني - شده باشد، خواه نا خواه هويت ايراني

سانه رسانه هاي خودي، در معماري و تزيينات منازل هيچ رنگ و بويي از هنر اصيل ما را با خود به خانه ها نمي آورند، ديگر چه انتظاري از ر
هاي بيگانه مي توان داشت، نتيجه امر همان است كه به عوام زدگي تعبير شده است و هنر را دستخوش سليقه هاي عامه پسند خواهد 

  نمود. 
سامانه هاي رسمي مشتمل است بر يك درس در دوره هاي دبستان، راهنمايي، دبيرستان، هنرستان و « و اما سامانه هاي رسمي؛  

ش دانشگاهي شيوه انتخاب شاگرد از موضوعاتي است كه در ارتقا يا افول هنر و هنرمند نقش دارد. زماني ، انتخاب شاگرد دانشكده. در آموز
) در اين شيوه استاد و شاگرد مدت زيادي با يكديگر به سر 180از سوي استاد و انتخاب استاد از سوي شاگرد انجام مي پذيرفت.(تقي زاده،

اخالق و شيوه زيستن نيز از سوي استاد به شاگرد آموخته مي شد. اين شيوه مالك اهليت دانشجو را پيش مي مي بردن و جز رموز هنر، 
كشد، چه آنكه آموزش هنر اسالمي به دليل ارتباط با مفاهيم قدسي و آميختگي آن با رمز و نماد نيازمند آموزش مباني است كه در حقيقت 

اهد بود. حال آنكه امروز مالك برمحفوظات داوطلب و گذشتن از سد كنكور مي شكل دهنده شخصيت ، منش و روش هنرمند خو
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)  اما اگر نيك نظر شود، نقدي بر شيوه استاد وشاگردي وارد است. چه آنكه هميشه استاد فوت كوزه گري نمي 171، 1384تقي زاده،»(بشد.
  ن هنر را نزد خود محفوظ دارد ديگر چه خواهد ماند؟ آموخت. و بدين منوال اگر هر استادي در آموزش به شاگردان،  بخشي از آ

نيز بخش مهمي از فراهم سازي بستر به عهده مسئولين ذيربط و نهادهاي برنامه ريز است تا به حمايت و پشيتيباني هنرمندان 
حمايت و پشتيباني از آنان،  اسالمي نقش حكمرانان در تشكيل كارگاه هاي هنري و - بپردازند، چرا كه در دروه هاي شكوهند هنر ايراني 

  قابل توجه است، ولو آنكه در مواردي همچون حكومت مغوالن، اين پشتيباني تنها در جهت مشروعيت بخشيدن به نظام حاكم باشد.  
هنرمند در جامعه كنوني ايران با دو مقوله رو به روست: در يك سو هنر اسالمي كه در بستر تصوف و عرفان رشد كرده است و 

ت نامه ها بهترين مستندات در اين رابطه هستند و در اين متون، به مسائلي از قبيل وظيفه هنرمند و روش هاي مورد آموزش در سلوك فتو
پرداخته شده است. هنرمند اهل طريقت است و لذا آنچه ضروري است، نه ابداعات و كنش هاي فردي و خود خواسته ، كه تعهد به اصولي 

آن را مي بايد آموخت. از اين رو، در اين نگرش آنچه اساسا موضوعيت دارد نه شخص هنرمند كه اصناف هنرمندان  است كه در طريق هنر،
است. در مقابل و در ديدگاه مدرن اثر هنري در واقع به دليل بيان هيجانات دروني و احساسات شخصي هنرمند اهميت دارد و از همين 

  )55-54، 1390شود.(پازوكي، جنبه بيانگري و نمايش به آن نگريسته مي
اسالمي به يكباره، گسست از همه سنن و فرهنگ اين آب و خاك است و از  ديگر سوي شرايط  - در اين ميان گسست از هنر ايراني 

ا دغدغه موجود بازگشت به دوره هاي گذشته را بر نمي تابد. چرا كه با رشد روز افزون علم، جهان رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و چه بس
ي انسان امروز متمايز از انسان در سده هاي گذشته است. در نقدهاي پيشين چنين آمده است كه فقدان معنويت، درونيات انسان را از گزند 

هاي رواني  و بي ثباتي در رفتار و كردار بشر امروزي در آثار هنري اش نيز هويدا خود در امان نگذاشته است و منجر شده است كه تنش
برد. پس كارش ي خلوت گزيني و كشف و شهود را از بين ميهايش اجازهها و دل نگرانيد. هنرمند امروزي خود معترف است كه دغدغهشو

داند كه بيش از هر چيز نيازمند قطب نمايي است كه ذهن شلوغش شده است ناخنك زدن به اين سبك و آن سبك. شايد خودش هم نمي
  دهد تا بتواند اضافات را كنار زند و حرف خود را بزند. را به سمت و سوي واحدي سوق

در اين جهاني شدن ديگر توقع گسست به يكباره از غرب و تنيدن حصاري به دور خود امري غير منطقي مي نمايد. بي گمان در 
تا معنويت ديروز را به دلواپسي اين ميان پل زدن بين سنت و فرهنگ جهاني بهترين تدبير است. گويي در اين ميان حلقه مفقوده اي است، 

  هاي امروز پيوند زند. 
شود كه اگر بخواهيم هنر اسالمي را در اين جو جديد و با فناوري جديد به كار بريم از ارج و قرب و چرا امروزه چنين تصور مي

سايبري باال رفته و چه اشكال دارد كه هاي جديد، سرعت انتقال مفاهيم در فضاي قداستش كاسته ايم؟ كما آن كه با بهرگيري از از رسانه
اسالمي بهره گيرد؟ دوران كنوني زماني است كه كيفيت هنر و معناي اين مهم دگرگون گشته است و  - فضاي مجازي از عناصري ايراني

سائلي از اين دست در هاي جديد، تلويزيون، فناوري ديجيتالي و مچه كه رسانهدوران اتكا به مفاهيم سنتي پيشين گذشته است، به كمك آن
اند ميتوان با نگرشي نوين بسيار قدرتمند تر از گذشته عمل كرد و شاهد تغييرات مثبتي در اين زمينه بود. شايد كه جذابيت اختيار قرار داده

يزان شك و اين فناوري جديد در ترغيب مخاطبين موثرتر عمل كند كه صددرصد چنين خواهد بود فقط نياز است تا مسوالن و برنامه ر
ترس را كنار گذاشته و دست به عمل زنند. چونانكه جودي باكا هنرمند امريكايي مكزيكي تبار براي زنده نمودن هنر بومي خود از نيروي 

 نفر 400جوان و فناوري ديجيتال  توامان بهره گرفته است و به خلق بزرگترين نقاشي ديواري جهان در لس آنجلس نائل مي شود. او بالغ بر 
از جوانان را در به تصوير كشيدن سنن چيكانو به خدمت مي گيرد و بدين گونه تعاملي ميان نسل جديد با  سنن قديم برقرار مي شود. 
اينجاست كه رسانه ديجيتال كه مي توانست موجب فراموشي سنن و به نوعي بيگانگي فرهنگي باالخص در نسل جوان  گردد كاركردي 

  )5، 2008(چيكانو،.مثبت مي يابد
شهروند «با توجه به مثال فوق الذكر به خدمت گرفتن رويكردي تركيبي مفيد به نظر ميرسد. چرا كه به اعتقاد دكتر نامور مطلق، 

اما رويكردي موازي همان است كه به » امروز ايراني هم وارث فرهنگي بزرگ واصيل است و هم با دنياي امروز وتعلقات آن در ارتباط است.
وزش عالي به كار گرفته شده و از پس امتحان سربلند بيرون نيامده است؛ چرا كه در برنامه ريزي آموزشي رشته هاي هنر نوعي در آم

اسالمي و نقاشي و نگارگري و كتابت به طور مجزا و به موازات يكديگر وجود دارند. نيز دروس تاريخ هنر، بخشي مشتمل بر، آموزش سبك 
بخش ديگر به مقوله هنر اسالمي مي پردازد. حال آنكه اين آموزش ها نيازمند فصل مشتركي است كه  هاي و رويكرد هاي غربي است و

اسالمي فراخور جامعه كنوني ايران باشد. به نقل از منصور براهيمي در مقاله آموزش هنر و دروني سازي ارزش ها  - خروجي آن هنري ايراني
  )1384،103براهيمي، »(ر هنري بيانگر ارزش هاي سياسي و اجتماعي يك ملت است.راسكين بر آن است كه بزرگترين آثا« آمده است:

هنرمند امروزي خواهان آن است كه تغيراتي مثبت در هنر مرز و بومش ايجاد كند، او بايد بيانديشد كه چگونه غربيان به زنده نگه 
چه غرب انجام داده بپردازد. جامعه به كپي طوطي وار از آنكه ورزند نه آنهاي كهن پيشين خود مبادرت ميداشتن هنرهاي بومي و سنت

مفاهيمي كه در غرب مبادي و گوهر هنر محسوب مي «هنري بايد هدف خود را بر پايه تعامل بنا نهد نه تقليد. دكتر آيت الهي مي گويد:
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يي شناسي و نگرش هنر آن قوم بسته است شود، ممكن است در مشرق زمين مبادي و گوهر هنر نباشد، مبادي هنر هر قومي به اصول زيبا
هاي پيشين هاي نوين در خلق آثاري در جهت احياي سنت) او بايد از روش50، 1384آيت اللهي،»(كه خود در فرهنگ آن قوم ريشه دارد.

هاي پيشين كا به سنتهمت گمارد.كه صد البته اين خود نيازمند مجهز شدن به علم روز است. چراكه دوران كنوني، دوران به سر آمدن ات
دهد پس ضروري است كه با نگرشي نوين هاي جديد و فناوري ديجيتال امكانات مفيدتري را در اختيارش قرار مياست و در اين ميان رسانه

  به اين قضايا بينديشد و اندكي دست از تعصباتش بردارد. 
و تمركز بر معنويت را سبب تعالي و توسعه هنر مي داند و  توجه» نقش معنويت درارتقاي كيفيت آموزش هنر« تقي زاده در مقاله 

  مي گويد:
يكي از موضوعات مهمي كه هنرمندان(به ويژه در عصر حاضر) بر آن اصرار مي ورزند نوگرايي است. اگر هنر به مقوله مادي « 

بود كه گرچه امكان اندكي براي رشد، تعالي و  منحصر شود، نوگرايي آن نيز منحصر به عالم ماده و در حد تغيير تكنيك ها و روش ها خواهد
ماندگاري در اختيار هنرمند قرار ميدهد، اما به سرعت منسوخ مي شود. در حالي كه نوگرايي در حوزه معنويت، امكان برداشت هاي نو را در 

  )172، 1384(تقي زاده،» اختيار هنرمند قرار مي دهد، كه به بي نهايت متصل است.
يازمند انديشه اي نو مي باشد. چه بسا بسياري هنرمندان تكنيك هاي متعددي را مزه مزه نموده اند، اما ضعف آري قالبي نو ن

اساسي نبود انديشه است، چرا كه آنچه غرب را در هنر پيش مي راند، انديشه اي منسجم است. چنانكه در مكاتب ماترياليستي نيز انديشه 
حاكم است. مشكل اينجاست كه در پس شمار انبوه آثار توليد شده هنر امروز ايران،  انديشه  ماترياليستي بر آن مكتب هنري يا ادبي

اسالمي. اگر هم انديشه اي است، كامال فردي از احساسي فردي است. حال آنكه  - منسجمي حضور ندارد. چه رسد انديشه اي از جنس ايراني
كتب فكري در غرب تمامي عرصه هاي هنري، اجتماعي، سياسي ولو غير را مكاتب ادبي و مكاتب هنري در غرب همپاي يكديگرند. يك م

تحت تاثير قرار مي دهد. چونان كه در سده هاي گذشته فرهنگ ايران، انديشه و حكمت ايراني برشعر و هنر ريشه دوانده بود به گونه اي كه 
  اندگاري خلق نمي شود. ديگر نه از حافظ خبري هست، نه موالنا.پيوند شعر و هنر ناگسستني مي نمود. اما در ايران كنوني ديگر متن ادبي م

ضعف در حوزه انديشه تا حدي از بي توجهي به علوم انساني در كشور ناشي مي گردد. با اين وجود، موقعيت فعلي هنر در كشور، 
و عالقه وافر به سمت رشته هاي هنري كشيده ي جواني دارد كه با شور موقعيت قابل توجهي دارد، تنها به اين دليل كه ايران اكنون جامعه

كند علت  پايين بودن سطح مطالعات ، ارتباط بسيار كم با دنيا و جهان بيني محدود شوند، اما به يكباره آن شور و نشاط فروكش ميمي
نخوانده باشد و يا هنر آموزي كه كند، آثار نويسندگان مدرن را است. واقعا جاي تعجب دارد، هنر آموزي كه به اصطالح خود مدرن كار مي

خواند، از سبك هاي ادبي جهان كامال غافل مانده است و بسيار عجيب تر آن كه، حتي تاريخ ادبيات سبك ها و مكتب هاي هنري را مي
ي كتابخانه هكشور خود را نمي داند و كتاب هاي اديباني چون، فردوسي و سعدي و حافظ و غيره، كتاب هايي  گرد و خاك خورده در قفس

اش هستند. در توجيه اين ضعف ممكن است؛ ادبيات و شعر و شاعري مواردي بي ربط شمرده شوند و يا حتي اين سوال مطرح شود كه آيا 
توان بر دانشجوي ادبيات به صرف اينكه از مكتب هاي هنري بي از دانشجوي ادبيات انتظار آشنايي با سبك هاي هنري مي رود؟ مگر مي

  ست خورده گرفت؟اطالع ا
در پاسخ بايد چنين گفت؛ كه اگر هدف، تربيت هنرجوياني به غايت موفق در رشته هاي هنري است تا شايسته نام هنرمند گردند، 
بايد از فرهنگ و تاريخ ادبيات خودي و غير خودي مطلع شوند. و هنرمندان بنام ايراني و غير ايراني كساني بودند و هستند كه رشد همه 

هايي هستند كه در زيرزمين خانه اي در زمينه هاي متعدد داشته اند و آن دسته از افرادي كه تنها در يك بعد متمركز شده اند همان جانبه
  كنند.ي تابلوهاي قبلي اضافه ميكشند و تابلويي بر تودههاي خود نقاشي مي

ي فرسودگي هوش و ذكاوت گاهي ق هستند؛ اما مسئلههاي هنر، سرشار از نيروهايي فعال و خالآشكار است كه همواره دانشگاه
اي خاص به ي دانشجويان در رشتهاي طراحي آموزشي كه رشد يك جانبهكند وآن آفت چيزي نيست؛ جزگونهچون آفت عده اي را دچار مي

هاي خارجي و مي چون آشنايي با زبانشوند؛ از دروس بسيار مههاي هنر ميهمراه دارد. به همين دليل، اكثر دانشجوياني كه وارد دانشگاه
كه هنر آموز براي پيشرفت در رشته اش، بيش از هر چيز نيازمند است كه به دو ابزار زبان و فناوري كامپيوتر غافل مي مانند. حال آن

سي كه الفباي قومي كامپيوتر مسلط باشد. در غير اين صورت آگاهي اش از هنر دنيا از حد دانشگاه خود فراتر نمي رود. و همچون  ك
ي تخصصي اش را بيند، چاره اي جز تورق صفحات ندارد.و هم چون  بي سوادي  مجبور است؛ تنها كتاب هاي مرجع رشتهناشناخته را مي

- و همورق زند و به ديدن تصاوير بسنده كند. چراكه قادر نيست اين زبان بيگانه را بخواند و اين تقصير هم متوجه طراحي آموزشي دانشگاه 

  چنين خود دانشجويان است.
از ديگر ايرادهاي وارد بر نظام آموزشي هنر، تمايل دانشجويان به شكستن قواعد از بدو ورود به دانشگاه است، مسئله اي كه بايد به 

م اين امر به عهده ها راشكست؛ اما پيشتر بايد موكد شد كه لزوتوان آنآنان تفهيم شود؛ آن است كه، قواعد هنري وحي منزل نيستند؛ مي
  ها داشته باشد.كسي است كه اوال بر اين قواعد كامال مسلط باشد و ثانيا جايگزين مناسبي براي آن
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اسالمي  -نكته ي بسيار مهم آنجاست كه چرا امروزه در برنامه هاي آموزشي دانشگاههاي هنر، خبري از آن هنر ناب و اصيل ايراني
اسالمي را زنده نگه دارد؟ اين مقاله با طرح  - هاي هنر وجود دارد كه بتواند هويت هنر ايرانير از دانشگاهتنيست؟ مگر در جامعه، جايي قابل

  . اسالمي برداشته شود -ي هنر ايرانيپرسش هايي چنين اميد دارد؛ در آينده اي نزديك گام هايي در جهت احيا و ارتقا انديشه
  بحث ونتيجه گيري:

هاي جديد، توانا و با درايت هنرمنداني است كه قادر باشند، سنت ايراني و فرهنگ جهاني را آشتي دهند. رسانههنر امروز نيازمند دستان 
توانند بسيار قدرتمندتر و موثرتر از هر ابزار ديگري در اين عصر عمل كنند و اشتهاي تلويزيون، فناوري ديجيتال و...ابزارهايي هستند كه مي

اي نيست ي امروزي را سيراب سازند. پس بنا به ضرورت و اقتضاي عصر كنوني و عاليق مخاطبين چارهليقهسيري ناپذير مخاطبين سخت س
هاي جديد قادر هستند كه بسيار قدرتمند وتاثيرگذارتر از هر ابزار ديگري جز پيروي و استفاده از تكنولوژي جديد و چه بسا كه اين رسانه

  باشند.عمل كنند و در ترغيب مخاطبين كار آمد 
ي ديجيتال كه خود به عاملي بر سازد.و همين طور رسانهاين گونه است كه هنر، تعامل پويايي، را بين نسل جديد و سنن قديم بر قرار مي
  گيرد.رسد رنگي ديگر به خود ميبيگانگي فرهنگي در اذهان شناخته شده و در عالم هنر چندان كار آمد به نظر نمي

اوري نوين، هنرمندان و هنر آموزان بايد همواره متوجه باشند كه رسالت سنگين ايشان فداي ابزارها و تكنيك هاي نو اما در استفاده از فن 
 - ي معنوي از هنر ايرانياسالمي، معنويت است و ماده ومحتوا، الزم و ملزوم يكديگرند و اگر انديشه - نگردد، كه همانا پايه و اساس هنر ايراني

هاي هنر سراسر ي اول متوجه برنامه ريزان و مسوالن دانشگاهماند. و اين مهم در درجهتنها از آن پوسته اي به جا مياسالمي گرفته شود، 
كشور است تا به اصالحاتي در سيستم آموزش كنوني بپردازند؛ چرا كه در مسير خود بي نتيجه مانده است. كه البته روش پيشنهادي در اين 

اسالمي)  و نيز بايد از طريق همايش ها و سمينارهاي مداوم سعي در  -(تركيبي از فناوري روز با هنر ايرانيمقاله، روشي تركيبي است، 
  .اسالمي پر رنگ تر گردد –جذب دانشجويان به تداوم اين هنر شود. باشد كه ارتباط نسل جوان با سنن و فرهنگ غني ايراني 
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