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چکیده
از آنجا که آفریننده اثر هنری ،در مراحل ش ل گیری آثار هنری نقش بارزی دارد و اثر هنری برگرفته از تجربه
درونننی هنرمننند و حاصننل احسننا  ،عاطفننه ،تخیننل و تف ننر اوسننت؛ لننذا در ایننن نوشننتار ،تننالش اسننت برپایننه
مطالعنات اسنننادی و بننا رهینافتی توصنیفی _ تننار یخی بننه ایننن پرسننش پاسنخ دهنند کننه «در دوره انتظننار نقننش
تربیننت در تجربننه هنننری هنرمننندان سنننتی چننه جایگنناهی داردی» اعتقنناد بننه رعایننت اصننول تربیننت اسننتاد
میتواند درتجربه هنری او تأثیر بهسزایی داشته باشد و سبب خل :آثار شایسنته شنود .خلن :و آفنرینش آثنار

هنری ،تنها مبتننی بنر سنب ی از زنندگی و تجربنهای از هنرمنند اسنت کنه نقنش تربینت در آن پررننگ اسنت و
بنناوجود دلنندادگی درونننی و معرفننت گسننترده در تجربننه هنننری هنرمننند ،آثننار هنننر سنننتی در دوران انتظننار از
قداست خاصی برخوردار میشوند .از آنجا که عنصر انتظار و اعتقاد به ظهور در زندگی فردی و اجتماعی
مسننلمانان از جایگنناه مهمننی برخننوردار اسننت .تأثیرگننذاری انتظننار و اعتقنناد بننه ظهننور امننام عصننر ابعنناد
مختلفی در عرصههایسیاسی و اجتماعی و اخالقی و تربیتی و روانی زندگی مردم ،را بنه خنود اختصناص
میدهد؛ این مقوله جایگاه بسنیار مهمنی در هننر بنه خنود اختصناص داده اسنت بنا توجنه بنه این کنه جامعنه
کنونی ایران به هنر سنتی وابسته است و موضون احترام به استاد و جایگاه استاد شاگردی به طنور شایسنته
برقرار است .بر این اسا این مقام میتواند نقش بسیار مهمی در تربیت شاگرد دوران انتظار داشته باشد.
واژگان کلیدی

هنرمند سنت گرا ،امام عصر

 ،فتوتنامه ،تربیت هنری ،استاد و شا گرد ،مهدویت ،انتظار.
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مقدمه 

ی ننی از وظننایف مهننم اسنننتاد سنننتی تربیننت شننا گرد بننر طبنن :ارزشهننای دینننی اسننت.

مؤلفننههایی کننه هننم در سننعادت فننردی مؤثرننند و هننم در تننأمین سننعادت اجتمنناعی؛ ایننن امننر

ازجمله حقوق شا گرد بر عهده استاد است؛ که تنها از راه انتقال مفاهیم و ارزشهای دیننی
میسر و آسان خواهد بود.

بر پایه مسنتندات باسنتانی لفن هننر ریشنه در ی بنان اوسنتائی دارد و بنه ی بنان سانسن ریت
1

میرسنند؛ هننونر کننه بننا لفن سانسن ریت سننونر همریشننه میباشنند ،از دو بخننش هننو بننا سننو بننه
معنننای ،ییبننایی ،بسننندگی ،نیننو و خننوب و نننر و یننا نننره بننه معنننای مننرد و زن تش ن یل شننده
اسنت کنه بنه معننای نیننو منرد و نینو زن و در کنل بننه معننای انسنان نینو اسننت(بلخاری،

.)28 4805

دهخنندا نیننز هنننر را بننه معنننی آن درجننه از کمننال آدمننی میداننند کننه دربردارنننده هشننیاری و

عصر آدینه

فراسنت و فضنل و داننش اسنت و نمنود آن صناحب هننر را برتنر از دیگنران مینماید(دهخنندا،

 4822ج .)58262 ،42هنر گاهی به معننای عنام لفن بنه کنار بنرده میشنود کنه بنه غاینت
سننیر معنننوی انسننان و رسننیدن بننه اوج کمنناالت انسننانی مننرتبط اسننت و گنناهی بننه معنننای

صورتهای خاصی از هنر میباشد که در ش ل کالم و صوت و تصویر و ...ظهور می کنند.
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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آنچه غالبا در فرهنگها درباره هننر گفتنه شنده ،معننای عنام لفن  ،منراد بنوده اسنت .هرگناه
انسان کاری را به حد کمال برساند ،به مرتبه هنرمندی در آن امنر رسنیده اسنت .آنچنه قابنل
توجه است این است که در آغاز وجه افتراقی بین صورت معنوی و صور ظاهری هننر وجنود

نداشننته اسننت و هنرهننای خنناص وجننه بیرونننی هنننر عننام بننودهاننند .اعتقنناد بننه امننام عصننر

موجب می گردد تا شخص منتظر به آن حضرت توجه داشنته باشند و از وی تنأثیر پنذیرد .در

نتیجننه تننالش مینماینند تننا مسننیر زننندگی خننود را بننه گونننهای سننر و سننامان دهنند کننه بننر طبنن:
خواست و رضایت حضرت که همان خواست الهی است حرکت نماید و در زندگی فنردی
و اجتماعی با الگو قرار دادن امام ،خود و دیگران را تربینت نمایند و ییننت بنرای آن حضنرت
محسننوب شننود .پیوننند هنرمننند و امننام عصننر در دوره انتظننار مقولهایسننت کننه در هنننر سنننتی
بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،از طرفی نقش ارتباط استاد و شا گردی نینز در هننر سننتی

 .1در یبان اوستائی «سین» به «ها» برگشته و لف «سو» به «هو» و در ترکیب «هونر» شده است که از صفات اهورامزداست.

ی ننی از مؤلفن نههای م ننوثر در آم ننوزش و تربی ننت محس ننوب می گ ننردد .ب ننر اینننن اس ننا

پژوهش ،تالش است بنا روش تحلیلنی _ توصنیفی ،پن

در اینننن

از بینان طنرحوارهای از نسنبت مینان

تربیننت و هنننر ،بننه تبیننین جایگنناه اسننتاد در تجربننه هنننری هنرمننند پرداختننه شننود و بننا تحلیننل

مفاهیم و اصطالحات بنه نسنبت مینان اینن دو مفهنوم در فرهننگ اسنالمی پرداختنه شنده و

ل ن نننوازم و الزامن ن ننات بح ن نننث تبی ن نننین میش ن نننود .گفتنن ن ننی اسن ن ننت ی ن ن ننی از ارزش ن نننمندترین و

سرنوشتسازترین سرمایههای دینی و معنوی و اجتمناعی و سیاسنی ،اعتقناد بنه مهندویت

اسننت .ایننن آمننوزه دارای مؤلفننههننا و عناصننری اسننت کننه بننا الهننام از آن مننیتننوان در تربیننت

اخالقی افراد گامهای مؤثری برداشت.
دربابهنروسنت 

شایان ذکر است هنر هر جامعهای در بستر ف ری و فرهنگنی ،دیننی و اعتقنادی و مطناب:

با شنرایط آن جامعنه شن ل منیگینرد .در اینن مینان دینن بنه عننوان اصنیلتنرین و پرنفنوذترین
منب ف ری و معننوی ،بنا بینان و بسنط آمنوزههنا ،تعنالیم ،آئنینهنا و مناسنو خنود ،بیشنترین

تأثیر را بر فرهنگ و هنر جوامن بنر جنای گذاشنته اسنت .ی نی از مهنمتنرین دیندگاههنا بنه هننر

ایرانی _ اسالمی ،دیدگاه ح می _ فلسفی و عرفانی است .برخی پژوهشنگران بنا ذکنر مبنانی
اسننت« ،شننهود عقلننی» نامینندهاننند و عقننل را قننوهای مننیدانن د کننه از تعقننل و اسننتدالل ب ن

فراگیرتر رفته و متضمن شهود حقیقتهنای ازلنی و جاوداننه اسنت .شنهود عقلنی هنرمنند را
به سوی درك وحدت الهی و نورانیت وجود سیر میدهد .منب الهنام چننین ح متنی کنالم
الهننی اسننت .در رو ی ننرد عرفننانی هنننر اسننالمی براسننا

مفنناهیم عرفننانی و مضننامین عننالم

معنوی اسالم تعبیر و تفسیر میشود .در این دیدگاه هنرمند ،سال ی در مسنیر عرفنان اسنت
که در پرتو الهام رحمانی و ربانی به درك جلوهای از حسن الهی در جمال ازلی نائنل میشنود

و عننالم صننن را پرتننویی از حسننن الهننی تلقننی می کننند و ایننن حسننن و جمننال را بننه صننورت
کلمات ،الحان ،نقوش و احجام تجسم میبخشد.
براسننا

ایننن تبیننین ا گننر شننهود حسننن و جمننال الهننی یننا ان شنناف حقیقننت را «روح» هنننر

هنننر مقنند

اسننت ،هنننری کننه از قلمننرو زمننان و م ننان فراتننر مننیرود و بننه سنناحت حقیقننت

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

ح مننی و فلسننفی هنننر ایرانننی _ اسننالمی ،آنچننه را کننه در ذات هنننر ایرانننی _ اسننالمی نهفتننه
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اسالمی بدانیم ،آثار هنر اسالمی «جسم» این هنر خواهند بود .در اینن دیندگاه هننر حقیقنی،
بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

جمال احدی راه مییابد .دو روی رد اخیر را بسیار ی از ح منا و عرفنای بنزرگ اسنالمی و نینز
سنتگرایان اتخاذ کردهاند.

سیدحسین نصر در ابتدای کتاب معرلت و معن یت مینویسد

منظور ما از سنت ،آداب و رسوم عرفی نیست بل نه منظنور اصنول الهنی و کناربرد آنهنا

در زمان و م ان به همراه آداب ،شعایر و تعالیم مقدسنی اسنت کنه درك اینن اصنول را

مم ن میسازد(نصر.)55-47 4807 ،

بنننابراین ط
سنننت مطنناب :بننا دیننن اسننت کننه در کلننیتننرین و عمننومیتننرین معنننایش درك

میشود.

در شننناخت هنننر سنننتی باینند بننه عننالمی سنننت کننه اثننر هنننری ،حاصننل وی گننیهننای آن

اسنت ،رجنون شنود .اینن هننر ،در جر ینان دائننم شنریان حقیقنی یگاننه شن ل منیگینرد .هرچننه
هست از آن هستی گرفته و ننا گزیر بنه خنود آن بنازمیگنردد .بننابراین ،هننر و نینز هنرمنند و اثنر

عصر آدینه

هنری _ کنه در ارتبناطی تعناملی بنا ی ندیگر از هننر منشنأ مییابنند _ خنود بنه همنین حقیقنت

بازمی گردد .هنرمندان ،از طری :تزکیه نف

و با تحق :بخشنیدن بنه ایمنان خنویش و ر ینت

قلبننی حقیقننت ،توانسننتند بننا بننه فعلیننت درآوردن قننوه درونننی وجننود خننود ،از روی معرفننت
حضوری ،به بیان حقیقت ادراك شده در اثر هنری محسو

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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بپردازند .چنین هننری برآمنده

از باالترین حد آ گاهی است(طهوری  .)552 4804هننر سننتی منشنأ کنامال فنردی ندارنند،
1

بنابراین امتداد آنهنا نینز نمیتوانند وابسنته بنه فنرد باشند .از نظنر کوماراسنوامی ،هنرمنند بنرای
خل :اثر هنری باید به یو «نیاز» یا طب :سخن افالطون ،به «تنگدستی» ینا «فقنر» در معننای
دست خالی بودنی که ام ان پر شدن را مهینا می کنند ،دسنت پیندا کنند (پینرویرام ،بیننای

مطل .)80 4805 ،:هنرمند سنتی فردی است که ام ان بازگشت به اصل ،یعننی بنه خندا
و به عالم معنا را در اثر خود مهیا سازد .نه این که فقط چیز متفاوتی را تولیند کنند(جهانبگلو

به نقل از نصر .)834-835 4832 ،به نظنر میرسند کنه خالقینت در هننر سننتی بنه معننای

خاص و در چارچوب مبانی آن وجنود دارد .الزم اسنت دو سنط خالقینت در هننر سننتی از
هم جدا شوند و یا دست کم جایگاه آنها مشخص شود .اولی هنگامی است که ینو شنیوه

هنری در یو سنت به ظهور میرسد و دیگری امتداد آن شیوه در طنول زمنان اسنت .سننت
1. Ananda Coomaraswamy

در دل خود بذر ام اناتی را دارد که در طول زمان ش وفا میشوند .شنرون هنرهنای سننتی بنر
پایه وحی و یا الهام بوده و سپ

براسا

تعنالیم داده شنده امتنداد مییابند .هننر سننتی ،بنا

اشاراتی ساده منظور را برآورده میکند .بنابراین صور هنری در شرون یو سنت بسیار سناده

هسننتند ،امننا در طننول زمننان و بننه واسننطه دوری از مبنندم وحننی الزم اسننت بننا حضننور بیشننتری

آش ن ار شننود و از اینننرو اش ن ال و صننورتهای چشننمگیری الزم اسننت تننا یننادآور حقیقننت
1

باشد .فریتیوف شوان می گو ید

هنر سنتی ،ناشی از خالقیتنی اسنت کنه الهنام آسنمانی را بنا قریحنه و طبیعنت خناص

قوی درهم می آمیزد و این کار را بنه سنبو دانشنی نظاممنند و ننه بداهنه پنردازی فنردی

انجام میدهد(پیرویرام و بینای مطل.)80 4805 ،:

رابطهاستادشاگردی 

منزلت استاد به عنوان ی ی از ارکان اساسی آموزش هنر سننتی ،اغلنب تنا مرتبنه پندر و

مرشند میرسند .گفتننی اسنت در اینن آمنوزش جنبنه تربیتنی و تعلیمنی نسنبت بنه ینادگیری

حرفنه ،ارزش واال تنری دارد .حضنور شنا گرد در محضنر اسنتاد ،در کننار انتقنال شنگردها و

وهای هر هنر یا پیشه ،دربردارننده پنرورش اسنتعدادها و فضنایل اخالقنی نینز بنود و
ت نی 
پرورش یابند .بخنش وسنیعی از اثربخشنی نظنام آمنوزش سننتی هننر براسنا

همنین پیونند

گسنترده بنین اسنتاد و شنا گرد میباشند کنه بنه واقن همنان مقنام منراد و مر یندی اسنت؛ کنه

میتواننند در دوره انتظننار نیننز نقننش مطلننوبی داشننته باشنند و بیننان هنننری او سرشننار از معننارف
الزم جهت ارتباط مخاطبین با امام عصنر

باشند .هنرمنند سننتی بنا تعصنی از الگوهنا رو

به سوی هدف غایی آفرینش و تعالی انسان دارد و از این رو آفنرینش هننری او در تعنارض بنا

اصول سنت نیست ،به گفته کوماراسومی هنرمنند سننتی هننری را خلن :می کنند کنه ننه در
رقابت با خداوند ،بل ه در اطاعت از الگوی الهی است کنه سننت در اختینار وی قنرار داده

است و کامال به این امر آ گاه است که این عمل او تقلید از خالقیت الهنی اسنت و هنرمنند

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

همنین امنر موجنب می گنردد کنه هنرمنند ینا صننعتگر در بسنتری از اصنول و اعتقنادات
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سنتی با خل :هنر ،منطب :و هماهنگ با قوانین کیهانی و تقلید از حقای :عالم م،ل ،خنود

و طبیعت و سرشت خداگونهاش را در مقام یو اثر هنری تحقن :میبخشند .بنر اینن اسنا

1. Frithjof Schuon

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

در هنر سنتی ،خلن :بشنری در همناهنگی و تطناب :بنا نظنام آفنرینش و خلن :الهنی اسنت .در
این امر دیگر جایی برای قنوه ابندان و هو ینت فنردی بناقی نمیمانند .اصنلی کنه در هننر مندرن
کامال مع و

است و تعینات شخصی ییربنای هنر معاصر را تش یل میدهد .امنا در هننر

سنننتی در صننورت هسننتی ودر جر یننان زنننده زننندگی ،هنرمننند محمننل جر یننان پینندا کننردن آن

اسننت و نننوآوری و بننه نننوعی همننان کنناری اسننت کننه اسننتادان صننورت دادهاننند .در حقیقننت

ابنندان در سنناحت صننیانت ،وفنناداری و احتننرام بننه سنننت ر میدهنند .سنننت متصننل بننه
حقیقت ربانی و مل وتی است ،درست در مقابل تجدد و بدعت که هنرمند خنویش را آزاد

از هر سابقه معنوی میدانند .هنرمنند سننتی همنواره در جسنتوجوی نقنش و نگنار حقینت
ازلی است که می کوشد ،آن را ابدان کند(بورکهارت.)0 4805 ،

در سرتاسر نظام آموزشی سننتی ،آمنوزش در واقن وسنیلهای بنرای فنرا گنرفتن سننتهنا،

نظنام ارزشهنا و فننون تولیندی شنامل بخنش کشناورز ی ،سنفالگری ،بافنندگی و صننای

عصر آدینه

فلزی و امور جنگی و نظامی بنود(صندی .)52 4825 ،:هننر در عنالم سننتی از سنایر افعنال
انسانی جدا نیست ییرا همه حینات انسنان درفضنای تف نر سننتی ،منبعنث از اصنول الهنی

است و البته هنر نیز از این قاعده مستثنی نیسنت .لنذا هننر در اینن معننا ،چینزی جنز سنیر و

سلوك معنوی برای تحق :فضایل و تخل :به اخالق الهی و انتقنال وجنود انسنانی بنه مراتنب
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باالتر نیست.

هنرمند سنتی ،کیمیا گری اسنت کنه در وهلنه نخسنت من

می کن نند و س ننپ

وجنود خنود را بنه طنال مبندل

ب ننا اکس ننیر معرف ننت قدس ننی و ش ننناخت مین ننوی خ ننود ه ننر م ننادهای را ط ننال

می کند(نصر .)834-835 4832 ،سیستم آموزش سنتی بنه اینن صنورت نیسنت کنه در

بنازه زمنانی مشخصنی فننونی بنه شنا گرد انتقنال داده شنود و پن

از آن شنا گرد بنه حنال

خو یش رهنا شنده و بنیآنکنه قابلینت کامنل خنود مبننی بنر رسنیدن بنه مرحلنه اسنتادی را

یافته باشد ،از خدمت استاد خو یش مرخص شود .بل ه در خارج از کارگاه نیز هنمچننان
ی ینر نظنر اسنتاد قنرار دارد و زنندگیش بنه طنور کلنی در رابطنه تنگاتننگ بنا اسنتاد طنی
میشود(صدی.)22 4825 ،:

پیروان هنر سنتی ،معیارهای بسیار دقیقی دارند و معتقدند که تعلیمات ،باید سننتی و

ینا بننا تعننالیم بزرگتنرین سننخنگویان سنننت ،هماهننگ باشنند .بننه اعتقناد آنننان ،در هننر سنننت
خاصننی ،شننیوه زننندگی معنننوی باینند بننه بنیان گننذارش برگردانننده شننده و بننه همننان صننحت

منتقننل شننود .مسننئله سنننت امننر بسننیار ظریفننی اسننت .اصننلیترین باورهننای سنننت گرایان،
اعتقاد به سنت است ،یعنی راهی که انسان را به خدا میرساند و این راه نینز از طنرف خنود

خداوننند معرفننی شننده اسننت؛ از ایننن رو بننه آن« »Traditionمی گویننند ،یعنننی آنچننه از منشننأ
الهی دست به دسنت گشنته و بنیهیچ دخنل و تصنرفی بنه منا رسنیده اسنت(بینای مطلن،:

.)558-554 4832

موضون حذف خالقیت فردی در فتوتنامهها نینز از طرین :النزام بنه مشن :کنردن و م،ننی
برداری سنفت و سنخت آن دینده میشنود .ی نی از عنواملی کنه باعنث گشنته ،هننر سننتی را
عنناری از خالقیننت بدانننند ،ایننن واقعیننت اسننت کننه هنننر سنننتی بننا مشنن :کننردن از روی کننار

استاد آغاز میشود .روشن است که شا گرد در ابتدا دست به آفنرینش نمیزنند ،بل نه سنعی
مینمای ند الگوهننای داده شننده را عینننا ت ننرار کننند .مشنن :کننردن از روی الگننو تننا آنجننا ادامننه
مییابد که صورتبندی اصلی ،مل ه ذهن شا گرد شده و بتواند بندون نگناه کنردن بنه الگنو
آن را با ضوابط خاصش اجرا کند .با اینن کنار مهنارت و ت نینو الزم را بنرای اجنرا بنه دسنت
میآورد .باباشاه اصفهانی در رسناله آداب المشن :بنا دقنت بنه اینن موضنون پرداختنه اسنت.
وی از سه نون مش :کردن یاد می کند

بندان کنه مشنن :بنر سننه قسنم اسنت؛ نظننری و قلمنی و خیننالی(پیرویرام و بیننای مطلنن،:

افننزون بننر یننادگیری حرفننه و هنننر ،سننبو و سننیاق اسنننتاد سنننتی شننامل رفتارهننا ،آداب،
سنتها و الگوهای زندگی بر اثر همنشینی ،بنه عنادت افنراد و جامعنه تبندیل میشنود .اینن
امر در صورتی ام انپذیراست که به صورت مستمر و عادتوار جزء برنامنه روزاننه اسنتاد در
برابننر شننا گرد باشنند .از اینننرو رفتارهننای گهگنناهی افننراد یننا جامعننه هیچ گنناه سننبو زننندگی را

تش یل نمیدهند و تنها زمانی میتوان گفت در جامعه شیوههای خناص زنندگی ینا سنبو
خاص زندگی وجود دارد که یو رفتار و مننش بنه طنور متنداول و عنادت در اکثر ینت جامعنه
وجننود داشننته باشنند .البتننه سننبو زننندگی در میننان اسنناتید میتواننند در بخشننی از رفتارهننا و
الگوه ننای زن نندگی و بخشه ننای گون ننا گون اجتم نناعی گ نناه از جه ننت اه ننداف ،تخص ننص و
فعالیتهننا متفنناوت باشنند .بننه نظننر میرسنند خلنن :اثننر هنننری بننرای بسننیاری از هنرمننندان
مسننلمان کنننه دارای آثننار فنناخر و جاو ینندان هنننم بودهاننند ،برآمننده از خصننلتها و رفتارهننای
دائمی آنان است و هنرمندان مسلمان _ که به سنت و اعتقادات دینی وفادارنند _ از سنبو
خاص هنری برگرفته از فرهنگ اجتماعی خود برخوردار هستند.

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

.)73 4805
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بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

اصحاب حرف براسا

فتوتنامهها اهل طریقنت محسنوب میشنوند و لنذا آنچنه بنرای

آنهننا ضننروری اسننت ،نننه ابننداعات و کنشهننای فننردی و خودخواسننته ،کننه تعهنند بننه اصننولی

اسننت کننه در طرینن :آن ،صنننعت را میبایند آموخننت .از اینننرو ،در ایننن نگننرش آنچننه اساسننا
موضوعیت دارد ،نه شخص هنرمند ،که اصناف است .بنابراین ،صننعت در اینن جایگناه

برای عرفا موضوعیت یافته و در قالب فتوتنامههایی که همنان طریقتنامنهها هسنتند بنه
آن پرداختهاند .و مقام حقیقت ،مقام الهی اسنت و در نگنرش عرفنانی ،مسنئله ییبنایی هنم
شأنی کامال الهی دارد(ربیعی.)26-22 4805 ،

اشتراك هنر سنتی و فتوت از حینث درهنم آمینزی ارزشهنای منادی و معننوی هنرمنندان

سنتی و اهل فتوت ،ساختن را از ابتدا تا انتها با ذکر ح :آمیختهاند و هنر جنزء و عنصنری از

صناعت خویش را وامدار حقیقت سرمدی دانسته و ذکر یبانی و قلبی را بنه نحنوی تم،یلنی

با سازندگی و ایجناد ممنزوج کنرده و هندف همنه را قنرب بنه حن :دانسنتهاند .در بعضنی آثنار،

عصر آدینه

ارزش مادی و در برخی دیگر ارزش معننوی غلبنه دارد ،ولنی اینن ارزشهنا هرگنز مانعنهالجم

نیستند .هیچ تمایز منطقی میان هنرهای عالمانه و هنرهای عامیاننه ،نمیتنوان قائنل شند.
تفاوت آنها تفاوت در تفصیل و گاهی تفاوت در تهذیب اسنت ،ننه تفناوت در پیچیندگی ینا

محتنوا .بننه عبننارت دیگنر هرچننند مم ننن اسنت بننه قننوانین صنرفهجویی متناسننب یننا سلسننله
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مراتب کاربردی بربخورند ،ضرورتهای اساسی زندگی ،اعم از منادی و معننوی ،بنرای همنه

طبقات ی سان است(ربیعی.)552 4805 ،

اشننتراك هنننر سنننتی و فتننوت از حیننث پیننروی از نظننام اسننتاد و شننا گردی و مشنن :نمننودن

طب :آموزههای اهل فتوت اعطا و اخذ یا تعلیم و تعلم در انتقال مهارتهنا و راز و رمزهنا کنه

از اسننتاد بننه شننا گرد میرسننیده نیننز در گننرو یننافتن اهلیننت بننوده اسننت .شننا گرد میبایسننت از
توقف در عادات بد و خودبینی ،خودپسندیها و غرور و دنیا طلبی پرهینز می کنرده و وجنود

خننویش را بننرای درك حقننای :و رمننوز آمنناده می کننرده .اس نتادان ارشنناد و پیش سننوتان علننم و

عمننل ،مقننامی واال و اعتبنناری پننا برجننا در تمننامی کارهننا و پیشننه داشننتهاند و حضننور معنننوی
استاد و پیری در کار ملحوظ بوده است(جوانآراسته.)73 4805 ،

اشننتراك هنننر سنننتی و فتننوت از حیننث پیننروی رازمننندی و برخننورد نمننادین هنننر بننرع

تفسننیر کتننب آسننمانی ،بننه علننت رمننز و تم،یننل خننود از جنبننههای بنناطنی و عمینن :برخننوردار
است .پ

وظیفه هنر ،سخن گفتن با اف اری است که تمایل معنوی دارند و به دلینل ننون

بیان عینی و انضمامی و مسنتقیم ،خنود یناور فهنم فقهنی و اخالقنی در خطناب عنام جامعنه

است و عالوه بر وظیفه عام خود ،هنر وظیفنهای صنرفا معننوی و بناطنی نینز دارد .از اینن نظنر

هنر درونیتر از بیان لفظی اسنت .اینن تصنادفی نیسنت کنه هنم در فضنای جوامن اسنالمی و
هم در سایر جوام سنتی ،هنر و صننای در مینان حلقنههای معننوی و از طرین :محرمینت و

تشننرف گسننترش مییابنند .ایننن حلقننههای معنننوی در جهننان اسننالم بننه حلقننههای فتننوت یننا

جوانمردی شهرت دارد(داداشی.)45-44 4807 ،

هنر سنتی سراسر رمزپردازانه است .بنه عننوان م،نال حندیث قدسنی«منن گنجنی مخفنی

بودم خواستم شناخته شوم پن

خلن :را آفر یندم» نشنان از اینن سنمبل گرایی دارد .بننابراین،

این آب و آسمان و خورشید و تمام چیزهایی که در اطراف هست ،بایند بنه نحنوی آن گننب

مخفی را متجلی کند و از این روست که قرآن نیز از اینن مخلوقنات بنه «آینه» تعبینر می کنند.
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ طَ َ
ناء کنل شن ْ ٍء َحن ط (انبیناء  )85و
به عنوان م،ال آب اسنا حینات اسنت وجعلننا فمنن الم ف
ٍ
مانند لوح و قلم که ی ی جنبه پذیرا دارد و دیگری جنبه فعنال ،آب جنبنه پنذیرا دارد ،بنرای
آن که کل آفرینش پیدا شود ،لذا گفته میشود که «عرش خداونند روی آب بنود» .در تنورات

هم آمده است که

میبینیم که روابط اساسیای نمایان میشود .چرا که سمبولیسم علینرغم بعند زمنانی
نای :ورای طبیعننت ،یبننان شننناخته شنندهای
و م ننانی ،همگننرا اسننت .بننرای بیننان حقن ف
نیست و به ناچار در این عالم به یبان تصاویر صحبت میشنود .البتنه اینن رمزخنوانی
سننر خننود نیسننت .اگننر خداوننند عننالم را آفرینند تننا شننناخته شننود ،پ ن

ایننن پدینندهها در

دسننت نیسننتند ،باینند چشننم دل بازش نود ،تننا کشننف گردننند .ح یمننان سنننتی چشننم

دلشنننان بننناز ش ننده ،حق ننای :را دینننده و بنننه صنننورت سنننمبولیو بنننرای دیگ ننران ب ننازگو
می کنند(بینای مطل.)552-557 4832 ،:

هنرمندسنتگرا 

جایگاهمهدویتدرتجربههنری

در مباحث نظنری هننر مهمتنرین سناحت هننر ،عرصنه تجربنه اثنر هننری و خلن :اثنر هننری

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

در آغنناز خداوننند آسننمانهننا و زمننین را آفرینند و روح خداوننند بننر فننراز آبهننا در پننرواز بننود،
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است .در واق اثر هنری زائیده و تجلی تجربه دروننی هنرمنند و برآمنده از احسنا  ،عاطفنه،
تخیننل و ف ننر اوسننت .در فرایننند شن ل گیری آثننار هنننری ،پننیش از هننر امننری و هننر کسننی ،ایننن
خال :اثر هنری است که دارای تجربهای خصوصی و فردی در مسئله هننر اسنت و خلن :اثنر

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

هنری وابسته به اوست ،اما جای استاد و نقش او در تربیت شا گرد نیز نباید مطرح نشود.

تجربه هنری هنرمند ،برگرفته از تمامی رو یندادهای دوروننی و ی اسنت؛ عنواملی همچنون

اف ار ،اندیشهها ،تربیت ،آرمانها و سنت فرهنگنی؛ کنه او در آن رشند یافتنه اسنت .عقینده

قلبی یو فرد از مهدو یت باعث می گردد تمام تمرکز خود را در جهت خلن :اثنری فناخر ارائنه
دهد؛ اثری که سرشار از سلوك و عرفنان اسنت و حناو ی منواردی چنون رو یندادهای تناریخی،

فرهنگنی ،سیاسنی و اجتمناعی و ی اسنت .بننا اینن وجنود میتنوان اذعننان نمنود کنه اثنر هنننری

برگرفتنه از تجربننه ییسننته فننرد هنرمننند اسننت و آوا و ننوای اف ننار و احساسنات او منیباشنند کننه
نمون پیدا کرده است.

در بخش فلسفه تربیت ،صاحبنظران پراگماتیسنت بنر اینن باورنند کنه انسنان موجنودی

اسننت تلییر پننذیر؛ تحننولی کننه از یننوطننرف ییسننتی و طبیعننی و از طننرف دیگننر ،فرهنگننی و
اجتماعی اسنت .تحنوالت دروننی کنه برگرفتنه از زمیننههای فرهنگنی ،اجتمناعی ،تناریخی،

عصر آدینه

فلسننفی و مننذهبی اسننت بننر روان انسننان اثننر می گننذارد و در نتیجننه در تولی ند اثننر هنننری نیننز
تأثیرگذار است (نقینبزاده .)43 4802 ،اینن اندیشنمندان همناره بنر کننش ،عمنل و آنچنه

کارایی دارد ،همت میگمارند و در راستای تعلقات و وابستگیهای عمومی تمایل دارنند و

باوردارننند اثننر هنننری تالشننی بننر تشننر ی فراگی نر از زننندگی فننرد و فرهنگننی اسننت کننه و ی در آن
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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پننرورش یافتهاننند و بننر سنننجش تجر بننی در همگننی قلمروهننای انسننانی اصننرار میورزننند .جننان
1

دیویی ی ی از پیشگامان پراگماتیسم ،بنر اینن بناور اسنتوار اسنت کنه تجربنه هننر نسنبت بنه
شیء هنری برجستهتر است و ذات و قابلیت اثنر هننری در دستسناختهها و تولیندات هننر

نیس نننت ،بل نننه در دل تجرب نننه ،پو ین ننا و درونن ننی اس نننت .ای نننن عقی نننده او ب نننر خ نننالف انگن نناره

ییباییشناسی تفسیری است کنه شنیء هننری را برتنر میدانند و سنعی منینمایند سننجهای

کامل برای تمییز شیء هنری در مقنام اجنرا ینا در جایگناه تشنخیص اثنر هننری اصنل ینا کپنی
مطرح سازد(لوی

و گات.)430 4836 ،

در واق از نظر آنان که اثر هنری را به م،ابه ینو تجربنه هننری میداننند ،تجربنه غننا یافتنه،

ب ننیش از حقیق ننت عین ننی آث ننار هن ننری م ننورد توجنننه اس ننت و ی ننو اث ننر هن ننری زم ننانی جایگ نناه

ییباییشناختی پیدا می کند که تجربهای برای هنرمند باشند .در واقن بنرای لنذت بنردن ینا
1. John Dewey

شناسننایی یننو اثننر هنننری میبای ند آن اثننر را تجربننه نمننود و در تجربننه آن مشننارکت نمننود ،نننه

این کننه آن اثننر را از دی ند مننوزهای نگریسننت؛ ی یننرا تجربننههای هنننری دیگننران و اسننتفاده آنننان از
خلنن :آثننار هنننری بیننانی از تجربننههای زننندگی آنننان اسننت و فهننم ایننن آثننار هنننری بننه معنننای

نزدیننو ش ندن بننه تجربننههای آنننان محسننوب می گننردد .در واق ن هننر گونننه اثننر هنننری در تمننام

جوام بدوی ،قبایل وحشنی و منذاهب متعندد ،شناید امنروزه از منظنر منا _ کنه نگناه منوزهای

می کنیم _ صرفا امری تفننی و سرگرمی و مرتبط با تاریخ دیر یننه اینن جوامن و قباینل باشند؛

اما این آثنار در زمانهنایی کنه خلن :شندهاند ،در راسنتای حینات بشنری و بنه ننوعی بنا روح و

زننندگی ایننن افننراد پیوننند برقننرار نمننوده اسننت و بخشننی از زننندگی پرمحتننوای اجتمنناعی ایننن
جوام محسوب می گردند(دیویی.)404 4808 ،

از نظر برخی از مفسران هنر ،هرچه هنرمند از معرفت عمین:تری برخنوردار باشند و درون او

صیقلیتر و صافتر باشد ،اثر هنری او زاللتر و شفافتر خواهد بود(موسوی گیالننی4806 ،

 .)405در واق به نظر میرسد معرفت و صیقلی کردن درون ،بنه هنرمنند کمنو می کنند تنا بنه

تجربههای هنری و به روح خویش عم :بخشد ،بنه طنوری کنه تمرکنز ،مراقبنه ،تصنفیه درون،
سلوك و ...باعث ایدههای جدیند در خلن :اثنر هننری او می گنردد .معتقندان بنه اینن نگنرش،

واردات روح نننی ،تخی نننل خ نننالق ایجن نناد می کنننند را مط نننرح می کنن ننند(ک نننوربن.)43 4802 ،

الهامات الهی برای آشنایی با اف ار فیلسوفان معتقد به الهامات آسمانی است و هر ینو از

ایننن مننوارد در میننان فیلسننوفان ،ادیبننان و هنرشناسننان معتقنندانی دارد(جیمننز آلفننرد4827 ،

 .)4هنرمندان بیگمان از این تعالیم الهی ،شنهودی و عرفنانی بهرههنا خواهنند بنرد و آن را در
آثننار خننود بازتنناب خواهنند داد .بننر اینن اسننا

میتننوان اذعننان نمننود کننه مهنندویت در اینن دو

ساحت به هنرمند مسلمان و به و ی ه هنرمند سنتی کمو شایانی نموده است.

جایگاهحضرتمهدی

درعرفاناسالمیوهنر 

در سلوك ایمانی ،توجنه بنه مسنئله امنام و این کنه تناریخ تشنی بنه اینن مسنئله گنره خنورده

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

دارای اف ار متنوعی مبنی بر این که طرح یو اثر هنری در ذهن و روح هنرمنند ننوعی ر ینزش،
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اسننت و اندیشننه امامننت در ف ننر شننیعه ،یننو عنصننر اساسننی اسننت ،بننه هنرمننند مسننلمان

بهخصننوص هنرمننند شننیعی کمننو می کننند مقننام و موقعیننت امننام مهنندی

را در ضننمن

کارهننای خننویش تشننخیص دهنند و از آن در ایننن عرصننه کمننو گیننرد .مفهننوم توسننل بننه امننام،

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

وساطت امام در رساندن فیض الهی ،ارتباط با امام و فهم متون دینی توسط سخنان امنام،

از جملننه مؤلفننههایی اسننت کننه جایگنناه امننام مهنندی

را بننرای هنرمننند مسننلمان آش ن ار

ساخته ،در سنلوك ایمنانی بنه و ی کمنو شایسنتهای نمنوده و بنه روحنش آب و رننگ معننوی

بخشننیده اسننت .امننا از منظننر سننلوك عرفننانی میتننوان تصنندی :کننرد کنننه ی ننی از مننؤثرترین
سنناحتها بننرای درك شننأن و جایگنناه مهنندویت بننرای هنرمننند مسننلمان و هنرمننند شننیعی،

رجننننون بننننه معرفتشناسن ننی عرفن ننانی اسننننت .در بسننننیاری از مباحن ننث معرفتشناسننننی و

وجود شناسی عرفنان نینز ردپنای مسنئله امامنت و مهندویت بنه وضنوح پیداسنت .عارفنان در
مهمت ننرین مباح ننث معرفت ننی خ ننود ،مح ننور بح ننث را مس ننئله امامشناس ننی ی ننا والی ننت ام ننام

دانستهاند ،به طوری که برخنی عرفانشناسنان از اینن منظنر ،بنر اینن اعتقناد پنا فشنردهاند کنه

چ ننون غیرشنننیعه بنننه مس ننئله امامنننت ،والی ننت و تأو ی ننل معتق نند نیسنننت ،بن ننابراین عرف ننان در

غیرشیعه از مذاهب اسالمی نمیتواند وجود داشته باشد و بر اینن اسنا

تمنامی عارفنان در

عصر آدینه

سنت اسالمی را به یو معنا شیعه دانستهاند(آملی43 4808 ،؛ الشیبی.)722 4035 ،
گفتنی است نگرش به حضنرت مهندی

گرانماین هتد ین بخنش سنلوك روحنی و بناطنی

هنرمند خواهد بود و بهره بردن از انوار مهدوی را تجربه خواهد کرد .اگر هنرمند مسنلمان بنه

ایننن امننر عرفننانی اشننراف یابنند کننه بنناالترین مرتبننه وجننود و بل ننه تنهننا هسننتی در عننالم ،ذات
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پروردگننار اسننت و همچنننین نخسننتین تعننین و ظهننور خنندا در عننالم(فیض اقنند ) _ کننه بننه

صننورت تجلننی و ظهننور اسننما و صنننفات اوسننت _ حقیقننت وجننود پیننامبر و امام(حقیقننت

محمدیننه) اسننت ،تصنندی :خواهنند کننرد کننه بقیننه مراتننب وجننود ،مخلننوق و تجلننی مرتبننه بنناال

هستند(قو

ننزول) و این کنه فنیض عنالم از طنرف خداونند توسنط انسنان کامنل بنه انسنان و

عالم هستی میرسد و انسان کامل آینه تمامنمای صنفات الهی(کنون جنام ) اسنت کنه هنر
ک

میخواهد خداوند را در مرحله اسم و صفت بشناسد ،باید به انسان کامنل توجنه کنند

و خداوننند را در او ببیننند .در واقن بننه نظننر میرسنند ایننن تعبیننر قننرآن کننر یم کننه خداوننند پ ن

از

آفرینش انسان خنود را تحسنین کنرد و بنه خنود تبر ینو گفنت ،مصنداق بنارز آن در بناره انسنان

کامننل و اولننین موجننودات متعننالی اسننت کننه خداوننند درصنندد خلنن :آنهننا بننود و در سلسننله

مراتننب هسننتی بننه آنننان وجننود بخشننید کننه از آن بننه حقیقننت محمدیننه یننا مرحلننه اسننماء و

صفات تعبیر میشود .به باور برخنی از عرفنا ،مؤمننان و حتنی عارفنان بایند معرفنت خنود را از
مقام خورشیدوار انسان کامل اتخاذ کنند و رشد و ارتقای وجنود انسنان و اوج گنرفتن انسنان

به مراحل کمنال در زمنان منا ،بنا بهنره بنردن از وجنود حضنرت مهندی

ام انپنذیر خواهند

بود؛ به نحوی که رزق و روزی مادی و معننوی انسنانها توسنط امنام بنه عنالم هسنتی خواهند

رسید(شیرازی .)4 4838 ،با توجه به طرح این مسنئله و بنا اری ینابی وضنعیت آثنار هننری در
تاریخ تمدن اسالمی بنر محنور شخصنیت امنام مهندی

میتنوان گفنت ا گنر انندازه نگنرش

هنرمنننندان بنننه مبحننث مهنندویت در طننول تنناریخ هنننر اسننالمی محاسننبه شننود ،مشننخص

می گننردد کنننه بنننه چنننه میننزان هنرمننندان مسننلمان بنننه موضننون مهنندویت در آثارشننان اعتنننا

نمودهاند .گفتنی است با محوریت یافتن مهدویت و معرفت به او ،توجنه هنرمنند مسنلمان
بننه امننام در تجربننه هنننری بیشننتر مننیگننردد و چننون اثننر هنننری ننندا و صنندای بلننند روح اسننت،
بدیهی است اثر هنری ظهور و تجلی خواهد یافت.

ا گنر بننه آثننار فنناخر هنننری در طننول تنناریخ هننر در تمننامی فرهنگهننا نظننر شننود ،خننواهیم دینند

بهترین آثار هنری ،آن بخش آثاری هستند که هنرمند برای آفریدنشنان انگیزههنای دروننی و
شخصی داشنته اسنت و در مینان بهتنرین آثنار از اینن دسنت ،آثنار هننر آییننی و قدسنی جنزء

بهتننرین آثننار اسننت؛ در واقن همننواره ایننن تجربننه هنننری اسننت کننه موجننب شن لدهی ضننمیر

ناخودآ گاه فرد هنرمنند میشنود و او در بیشنتر حناالت ناآ گاهاننه و غافالننه آنچنه را در بطنن
هنری باید گفت که اثر هنری ظهور هستی و شخصیت هنرمنند اسنت؛ از سنویی اثنر هننری

به هنرمند هستی میبخشد و از طرف دیگر این هنرمند اسنت کنه در تجربنه هننری خنود بنه
اث نننر هن نننری ین ننا ب نننه تعبی نننر دیگ نننر ب نننه ف ن ننر ،اندیش نننه ،احسن ننا

و عواطننننف خ نننود هسننننتی

میبخش نند(هایدگر .)450 4805 ،اث ننر هن ننری تمام ننا س ننازگار ب ننا روح و ف ننر هنرمنننند شن ن ل

می گی نرد و بیشننو نمیتننوان انتظننار ظهننور آثننار مبتننذل و پریشننان را از یننو هنرمننند عرفننانی

داشت ،چرا که هر اثر نیو و بد برگرفته از روح پاك یا روح آلوده شخص است.

شایان ذکر است که اگر هنرمند در هندسه ذهنی خود معرفت به امنام داشنته باشند و بنه

ایشان عالقه و محبت ورزد ،به خل :آثار هنری بر محور شخصیت آنان گنرایش مییابند .در

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

ذهننن و روح خننود دارد ،بننه منصننه ظهننور میرسنناند .در بسننیاری از مننوارد در مقننام تفسننیر اثننر
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اینن معنننا روح هرچننه لطیننفتر ،صننیقلیتر و پنناكتر باشند ،اثننر او نفنی تننر و باشن وهتر خواهنند

بننود .خلننن :اثنننر هننننری در ننننزد هنرمنننندان دقیقنننا شنننبیه تجربنننههای عرفننانی عارفننان و دارای

عمل رد مشترك است .سنالو بنا طنی طرین :و تزکینه روح ،بنه تجربنههای عرفنانی میرسند و
این تجربه حاصل انضباط رفتاری و سلوك اوست که هرچه روح خود را بپیراید و آراسنته بنه

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

صفات نی و گردد ،به مقامات واال میرسد و از تجربههای عرفانی همچون رویای صنادقه،

م اشفات و مشاهدات برخوردار خواهد شد .این تجربنههای عرفنانی نشنانه صنفای روح او

خواهند بود که ناخودآ گاه در وجود وی به ظهور میرسد و حتی گاه بعضنی از اینن عارفنان،
پیراسننتگی و آراسننتگی روح خننود را بننه شن ل ییباییشناسننانهای در آثننار خننویش بننه نمننایش

می گذارند .بنابراین هنرمندان بنه طنور عمنوم نینز از اینن صنفت برخوردارنند کنه جهنان درون

خ ننود را در تجربنننههای هن ننری خنننویش آشن ن ار میس ننازند.در اینننن عرصنننه میت ننوان گف ننت

آموزشهننای دینننی و بیننان نقننش بنیننادین حضننرت مهنندی
غنی میسازد و آنان را متمایل به وجود امام زمان

در تف ننر دینننی هنرمننندان را

مینماید.

آموزشهنریدرمسئلهمهدویت 

کاربرد آثار هنری در مسئله مهدو یت بررسی رابطه مهدویت و هنر که به دنبنال راه ارهنا

عصر آدینه

و روی ردهننای طننرح مسننئله مهنندویت در هنننر اسننت؛ تعلنیم و تربینت در دوره انتظننار ی نی از

مبنناح،ی اسننت کننه از فواینند و کارکردهننایی برخننوردار اسننت؛ بننه عبننارت دیگننر میننزان توجننه
مسلمانان به مسئله مهدویت و برآورد آن از مفهوم انتظار و توجه بنه امنام عصنر

در عصنر

حاضننر میتواننند مشننخص می کننند کننه معرفننت مننردم در بنناره امننام از چننه کیفیتننی برخننوردار
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است .گفتنی است که همه آثار هنری درباره مهدویت یا هنر مبتننی بنر مهندویت میتوانند
در تاریخ هنر و تمدن اسالمی و در تاریخ جوام غربی موثر واق شود.

لفههدای و ین ه بنرای شنا گردی ،اعتقناد بنه سلسنله مراتنب ،اجنرای نظنام اسنتاد و
تدوین مؤ 
شا گردی سختگیرانه و تدوین آئیننامه ارتقا ،راه ارهایی است که در فتوتنامنهها ،بندان
توجننه شننده اسننت تننا مننتعلم از حیننث حرفننهای در صنننعت خننود بننه رشنند و پیشننرفت دسننت

یابد .شش شرط بر طب :فتوتنامه ابنمعمار برای پذیرش یو فرد در جرگه اهنل فتنوت ذکنر
شده است .شرایطی مانند مرد بودن ،بلوغ ،برخورداری از سنالمت عقنل ،تندین ،اسنتقامت
حال(عندم وجنود نقنص ظناهری) و مروت(ابنمعمنار .)468 4065 ،منوارد گفتنه شنده نشننان
می دهد که فتیان پنذیرای هنر شخصنی بنرای عضنویت در مسنلو خنود نبودنند و در اینن راه
قائ نل بننه گننزینش بودهاننند و بننه خننوبی در سلسننله مراتننب چهارگانننه اخوانالصننفا نیننز دیننده
میشود به نحوی که پذیرش در هر مرتبه ،متضنمن وی گیهنایی خناص بنوده اسنت .بنه نظنر
میرسنند بننا ارزشتننرین روش آموزش نی اخننوانالصننفا برنامننهر ی نزی بننرای متعلم نین ،در تمننام
سالهای زندگی طی طبقهبندی استادان و متف رانشان بوده است.

اخوانالصفا در جم خود چهار مرتبه داشتند؛ مرتبه اول«االخوان االبرار الرحمناء» ،سنن

بین  42تا  85سال بود .حناوی سنه صنفت صنفای ذات و روح ،تیزهنوش و سنرعت انتقنال.
مرتبننه دوم االخننوان االخیننار الفضننالء سننن  85تننا  75داشننتند صننفاتی همچننون سننخاوت،

شفقت ،مهربانی و وفاداری به دیگر اخوان و نیز مراعات حال اخوان دیگنر ،الزمنه حضنور در

اینن مرتبنه از مراتننب اخنوان بنود .مرتبننه سنوم االخوانالفضننالء ال نرام بنا سنننی بنین  75تننا 25
سال بود .اینان گروهی بودند که قوانین را میشنناختند ،عقایند را تندوین می کردنند .ایشنان

اصول و حقای ،:دفان و راهها را روشن نموده و در امر دعوت ساعی بودند و در نهاینت مرتبنه

چهارم ،مرتبه کمال بود که اخوان در این مرحله ،برای مشاهده قیامت و صعود بنه مل نوت
آسمان آمادگی داشتند(بلخاری.)472 4805 ،

همننانطور کننه پننیش از ایننن نیننز اشنناره شنند تنندوین سلسننله مراتننب ی ننی از راه ارهننای

فتوتنامنهها در آمنوزش شنا گردان بنوده اسنت .اینن مراتنب بنه انحناء مختلنف در اینن متننون

نام گنذاری شنده اسننت .بنه عننوان م،ننال ،مرتبنه اسننتادی بنا نامهنایی چننون «شنیخ»(پیشننرو،

مق ننندم)« ،مهت نننر»(کبی نننر)« ،پیش نننوا»(زع نننیم)« ،رهب نننر»(قائ ننند)« ،پ ننندر»(اب) ،ی نننا «س نننرگروه»

(رم الحزب) ،پیر یا مرشد قابل شناسایی است(فیزابی.)450 4832 ،

استاد ،شا گردی کند ،جوانمردی بیاموزد و جزء فتیان شود .بدینگونه ،روش تربیتنی اسنتاد
و شا گردی نقش مسلط در این روش آموزشی داشته است.

دستورپذیری شا گرد از استاد جزء الینفو در فتوتنامه تمنامی اصنناف بنوده و بسنیار بنر

آن تأ کید شده است .در فتوتنامه دال کنان آمنده اسنت بندان کنه پینران منا تقندم اسنتادان

ساب :نهادهاند که هنرک

خندمت اسنتاد بنهجا آورد ،معطنل نمانند و کنارش نظنام گینرد و از

صنعت خود بهرهور گردد و آداب دسنتور و قواعند اجنازت پینر و اسنتاد اسنت کنه بایند بهسنر
شود و خدمت پیر و استاد بنهجا آورد تنا در وقنت حجنت منردان طریقنت درنمانند و بایند کنه
مأمور به امر استاد بوده باشد و اینن منذکور را بنه طرین :واجنب و الزم دانسنته باشند .از سنوی

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

طب :اعتقاد اهل فتوت کسی پیش خودش هنرمند نمیشود .بل نه بایند در حضنور ینو
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دیگننر قننوانینی نیننز بننرای اسننتاد در قبننال شننا گرد تنظننیم شننده اسننت کننه نمونننههایی از آن در

فتوتنامه دوم شهابالدین سهروردی ذکر شده است .مواردی ماننند توجنه دائنم اسنتاد بنه
شا گرد با روی نردی دوسنتانه و والینی بنه منظنور ینادآوری سنهو و خطنایشنان بنه آنهنا ،تنالش
مجدانه در آموزش متعلم ،آزمنودن شنا گردان و دعنوت آنهنا بنه پشنتیبانی از ی ندیگر ،تربینت

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

شننا گرد بننا ایننن هنندف کننه او نیننز روزی بننه مقننام اسننتادی خواهنند رسننید ،ای،ننار اسننتاد در قبننال
شننا گردان و پرهی ننز از هرگوننننه مض ننایقه نسنننبت ب ننه آنه ننا ،راهنم ننایی هر ی ننو از متعلم ننین بنننه

فراگیری حرفه متناسب با تواناییهای خود(کوربن.)26 4832 ،

فتوتنامهها راه ترقی شا گردان را در قالب آییننامههای ارتقا بناز گذاشنتهاند .بنرای ارتقنا

از درجهای به درجه باالتر همان گونه که اهلیت شرط است ،مهارت در صنعت و صنبر هنم

شننرط اسننت .سلسننله مراتننب درجننات اهننل فتننوت تننا رسننیدن بنننه اسنننتادی اسنننتادان و در

واق «شیخالشیوخی» را با مطالعه فتوتنامهها میتوان دریافنت .البتنه اینن درجنات گناهی

با تفاوتهایی نسبت به هم مطرح شدهاند و این به خناطر نفنوذ اننوان گرایشهنای فرقنهای و
اعتقننادی در آنهننا طننی دورانهننای مختلننف و مننرتبط بننودن بننه کشننورهای مختلننف جهننان
اسالم بوده است .این مراتب در «فتوتنامنۀ سیدحسنین» بدینشنرح تصنری شنده اسنت

 .4نننازل کسننی کننه از روی عالقننه در محافننل شننرکت می کننند؛ او هنننوز بننه ارکننان وارد نشننده

عصر آدینه

است؛  .5نیمطری :کسی که استاد ،پیر یا پدر طریقنت و دو ینار طریقنت داشنته باشند ولنی
هننوز تربیننت ندیننده باشنند؛  .8مفننردی کسننی کننه میانبسننته یعنننی نصننیبیافته و حلننوایش
پخته شده است؛ اینن سنه گنروه را اصنحاب طرین :می گوینند؛  .7بشنارش کسنانی هسنتند

که اهل فتوت را تربیت می کنند .آنان را دسته نقیب هنم می گوینند؛  .2نقیبالنقبنا کسنی
سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311

 33

کننه از مرحلننه نقیننب گذشننته اسننت؛  .6خلیفننه قننائم مقننام شننیخ را گویننند؛  .2شننیخ؛ .3

شیخالشیو ینا اسنتاد(کاتب و شنمیلی .)456 4804 ،پرهیزگناری و بردبناری و راسنتگویی و
نان»
پینروی از اسننتادان معننا شنندهاند؛ بننرای نموننه«فننرض» ابزارهننای نجناری ،محبننت و «ایمن ف

کی» آنها ،امانت دانسنته شنده اسنت .از دیگنر غراینب فتوتنامنهها
آنها ،دارای ستاری و «پا ف

این ک ننه در م ننواردی ،ابزاره ننا دارای جنسنننیت دانس ننته ش ننده و ن ننر و م نناده خوان ننده ش نندهاند
(مهربانی.)72-77 4808 ،

فتوتنامه در میان اصناف و حرفهها ،بیشترین تنأثیر آموزشنی و تربیتنی را در وفناداری بنه

اصننول اخالقننی و انسننانی بننه همننراه داشننته و از صنناحبان حرفننهها و اصننناف شخصننیتی
معنوی میساختهاند .با ت یه بر این متون میتوان ساختار آموزشی آنهنا را شناسنایی نمنود.
این ساختار از یو سو در هر حرفه و صنفی توسط صاحبان همنان صننف تندوین میشنده

تا اصنول حرفنهای صنناعات بنه کمنال در ترکینب بنا اصنول اخالقنی رعاینت شنود .بنه عننوان
م،ال فتوتنامه چیتسنازان بنرای چیتسنازان تندوین میشنده و آهنگنران در پیندایش آن

نقش ننی نداش ننتند و بننالع

 .از س ننوی دیگ ننر اص ننول اخالق ننی ح ننا کم ب ننر فراینننند آموزش ننی در

فتوتنامهها با پوششی از سلسله مراتب سختگیرانه ارائه میشنده تنا منتعلم در اینن فراینند
رشد تندریجی نمایند .کلینات آموزشنی هنراسنالمی در فتوتنامنهها را میتنوان در دو بخنش

طبقهبندی نمود؛ ی ی شامل ارائه برنامه تربیت معنوی متعلمین است و دیگنری بنر تربینت

حرفه ای آنها به عنوان صاحب یو شلل تأ کیند دارد .نا گفتنه نمانند کنه تمیینز مرزهنای اینن

دو راه ننار دشننوار اسننت ،ی یننرا در فتوتنامننهها ،تربیننت معنننوی و تربیننت حرفننهای نتیجننه
ی دیگر بودهاند و عمال همگام با ی دیگرند.

هنندف غننایی فتوتنامننهها ،بنننا بننه اذعننان مالحسننین واعن

سسطان  ،تربیت نف

است .وی در اینباره می گو ید

موضون علم فتوت «تربیت» نف

کاشننفی در کتنناب لت تنامرره

انسان است ،از آن جهت که مباشنر مرت نب افعنال

جمیله و صفات حمیده گردد و تارك اعمال قبیحه و اخالق رذیله شنود ،بنه اراده .بنه

ع بارت دیگر تجلیه و تخلیه و تزکیه و تصفیه را شعار خود سازد تا رستگاری یابد و به
نجات ابد رسد .به عبارت دیگر هندف نهنایی اینن رسناالت تربینت معننوی در قالنب

اشتلال به یو صنعت بوده است(فیزابی.)450 4832 ،

بخشی از تربیت معنوی شا گردان در نظام آموزشی هنر اسالمی بنا ت ینه بنر فتوتنامنهها،

اگر تو را پرسند که خابسو بر سندان میزنی چه میخوانیی بگو قوله تعالی بسنماهلل و

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

شامل تأ کید بر ذکر منداوم اسنت بنه گوننهای کنه شنا گرد در هر ینو از اعمنال منورد نیناز پیشنه

القهننار ال اال اال اهلل ال ننریم السننتار ال الننه اال اهلل العزیننز الجبار(کاتننب و شننمیلی4804 ،
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خود ،تجلی یادی از خداوند را ببیند .به عننوان م،نال در فتوتنامنه فلزکناران و یرگنران آمنده

است

توکلت علیاهلل و ما توفیقی اال باهلل العلی العظیم» .اگنر تنو را پرسنند کنه کنوره را راسنت
سازی و در کوره که آتش آری چه میخنوانیی بگنو کنه اینن آینت بایند بخوانندن «و هنو
ط
ب ل شیء علیم الذی جعل ل م من مشجر االخضر نارا فإذا منتم منه توقدون» اگر تنو را

پرسننند کننه آهننن و فننوالد کننه تنناب گننذاری چننه میخننوانیی بگننو «ال الننه اال اهلل الواحنند
.)452

راه ار دیگر فتوتنامهها در تربینت معننوی شنا گردان توجنه دادن آنهنا بنه اهمینت واالی

پیشه و حرفهشان از راه انتساب آن شلل بنه ی نی از پینامبران الهنی اسنت .بنه طنور م،نال در

فتوتنامه چیتسازان گفته شده که لوط پینامبر بنه وسنیله جبرئینل ،هننر رنگنرزی پارچنه را

بررسی
تطبیقی
انتظار..
.

آموختننه اسننت و جبرئیننل اسننتاد تهیننه رنننگ خوانننده شننده اسننت و یننا در فتوتنامننه آهنگننران

آمده که آهنگری منسوب به داوود نبی

و یا کربا بافی به شیث نبی

منسنوب شنده

اسنننت .اینننن کوش ننش ،ننننوعی ارتب نناط مینننان شنننلل و عبنننادت را تنننداعی می کنننند .جنبنننه

اسطورهبخشی به مشاغل و گره زدن آنهنا بنه سننت نبنوی و جنبنه قداسنت دادن بنه حرفنهها
در بسیاری از فتوتنامهها مشهود است(موسوی.)56 4804 ،

الزمهجامعهسالمانسانسالم 

از نظننر مباحننث مطننرح شننده در مقولننه تربی نت ،ی نو انسننان سننالم ،ی نو جامعننه سننالم را

یآورد کننه خننود باعننث تننداوم و بقننای انسننان سننالم میباشنند؛ بننر اینن اسننا
بننهوجود من 

نننوعی

وابسننتگی منطقننی ب نین سننالمت اخالقننی ی نو شننخص و سننالمت اخالقننی جامعننه بننهوجود
میآید

عصر آدینه

مصننونیت دیننن ،در پرت نو تقننوا ام ننانپننذیر اسننت .همننان عنناملی کننه عمننل بننه آن ،ی ننی از

مهننمتننرین وظننایف شننیعیان و پیننروان امننام عصننر

.)393:9331ییرا آن حضرت ،معنای تقوا اسنت و انتظنار منطقنی آن اسنت کنه منتظنرانش
نینز از نننوعی تجنان

سال چهاردهم ،شماره  ،43پاییز و زمستان 0311
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(بنیهاشدد ،
در زمننان غیبننت اسننت 

نسننبی بنا ایشننان برخننوردار باشنند تننا در اظهنار تننوال و شنفقت آنننان بننه آن

حضننرت ،نشننانهای از خلننوص ،مشنناهده شننود .براسننا

ایننن مقنندمات تقننو ،پرهیزکننار ی و

خویشنتنداری در بحننث انتظننار آن حضننرت و ارادت راسننتین بننه حضننرت ،نقشننی محننوری

دارد و به این معنا که منتظران حقیقی ،دارای ذوق تقوا هستند و نیز نمود «انتظنار» در فنرد و
جامعه منتظر ،به گونهای منطقی ،تقوا میآفریند و فرد و جامعه ،هر دو را به جانب سنالمت
اخالقننی ،سننوق میدهنند .چنننین نتیجننهای را مننیتننوان ،بننه شن ل ی یننر صننورتبننندی منطقننی
بخشید .منتظر حقیقی ،نیو منیدانند کنه حنب بنه امنام عصنر

شنرط بایسنته میباشند؛

لی ن شرط کافی ،اطالعت و جلنب رضنایت آن امنام اسنت و جنذب خشننودی حضنرت،

بننه حقیقننت پیوسننتن درخواسننتهای ایشننان ،از جملننه رعایننت«تقننوای الهننی» میباشنند و
معرفت کامل بنه حضنرت تنا فنرد ای،نار و تسنلیم کامنل در برابنر اوامنر ایشنان داشنته باشند الزم

اس ننت؛ بن ننابراین بنننه مینننزان عشننن :و ارادت خ ننویش بنننه آن عزی ننز ،در جه ننت رش نند ،تقنننوا و
خویشتنداری میکوشد .از این روی ،انسنان منتظنر ،انسنانی اسنت متخلن :کنه صنفت تقنوا

در اوج ص نننفات نی نننوی دیگ نننر او ،جن ننای گرفت نننه اس نننت .او همچن نننین ب نننا درك مس نننئولیت

اجتمنناعی ،نسننبت بننه اصننالح جامعننه ،در حنند تننوان خننود تننالش مینمای ند و هرگننز تسننلیم

ناامینندی و روزمرگننی نمی گننردد .شننایان ذکننر اسننت کننه منتظننر واقع نی ،انحرافننات اجتمننان را

قبول نمیکند بل ه درجهت نابودی آن نیز مبارزه مینماید.

1

نتیجهگیری


در این پژوهش تالش گردید اهمیت و ارزش تربینت و آمنوزش را در تجربنه هننری هنرمنند
مورد دقت و کاوش قرار داده شود همچنین گفتنه شند هنگنامی مینان آثنار فناخر مهندوی در

عرص نه هنننر و سننبو زننندگی اسننالمی ارتبنناط برقننرار میشننود کننه میننان روح و تجربننه هنننری
هنرمنننند ب ننا معرف ننت وی بنننه موقعی ننت و منزل ننت مه نندویت در فرهن ننگ اس ننالمی ب ننهوی ه در
معرفت شناسی اسالمی و عرفنان گنره زده شنود؛ بنه طنوری کنه ا گنر هنرمنند مسنلمان جایگناه
مهنندویت را در منظومننه ف ننری اسننالم و مسننلمانان و در چننارچوب و مننتن دیننن تشننخیص
دهنند ،معط ننوف بنننه او خواهننند ش نند و می کوشننند مسنننئله ام ننام معص ننوم را در تجرب ننههای

منابع 

قرآن کر یم
 .4ابننن معمننار ،ابننی عبننداهلل( ،)4065کترراب ال ت ر  ،تحقینن :و تصننحی مصننطفی جننواد،
محمدتقی هاللی ،عبدالحلیم نجار ،احمد ناجی ،بلداد مطبعه شفی.:
 .5آملی ،سیدحیدر( ،)4808جامع االسررار و منبعاالنر ار ،تصنحی هنانری کنربن و ع،منان
یحیی ،ترجمه سیدجواد طباطبایی ،تهران انتشارات علمی و فرهنگی.
 .8بلخنناری قهننی( ،)4805رویکرررد ان انالصرر ا برره هنررر اسرر م د جفررتارهایی در یفررت هنررر
اس م  ،تهران فرهنگستان هنر.
 .1برای مطالعه بیشتر در این زمینه(ر .ک موسوی اصفهانی)4838 ،

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

عرفننانی و هنننری خننود دخالننت دهنند .اسننتاد در اینن مینان میتواننند بننا ایفننای نقننش مطلننوب
شا گردی را پرورش دهد .افزون بر این یو هنرمند در مقام شا گردی و در سایه الطناف الهنی
یتوانند تناثیرات مطلنوبی را در
در این روزگار غیبت و انتظار با رهنمودهنای اسنتاد خنو یش من 
جامعه از خود برجای گذارد .بیتردید بهترین آثار مهدوی در عرصه هننر آن دسنته از آثناری
است که براسا این تجربه شهودی و خصوصی هنرمنند آفر ینده شنده اسنت و هنرمنند(در
مقام شا گرد و استاد) خود به تنهایی دغدغه موضون را داشته باشد.
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 .7بلخاری قهنی( ،)4805لسفر ه هنرر اسر م (مجر عه مقراالت) ،تهنران شنرکت انتشنارات
علمی و فرهنگی.
 .2بنیهاشمی ،سیدمحمد( ،)4880معرلت امام عصر  ،تهران نیو معارف.
 .6بورکهننارت ،تیتننو ( ،)4805هنننر مقد (اصننول وروشهننا) ،ترجمننه جننالل سننتاری،
تهران سروش.
 .2بینای مطل ،:محمود( ،)4832نظم وراز ،تهران هرم .
 .3پیننرویرام ،شننهریار؛ بینننای مطلنن ،:سننعید(« ،)4805بررسننی مسننئله خالقی نت در هنننر
سنتی» ،جاویدان نرد ،شماره.57
 .0ج ننوان آراس ننته ،امی ننر(« ،)4805فت ننوت اس ننالمی و جایگ نناه اخ ننالق در حرفنننهورزی»،
لصلنامه پژوهشنامه ان ق ،شماره.1١
 .45جهننانبگلو ،رامننین( ،)4832در جفرررتوج ی امررر یدسرر ل گ رررتوگ ی رامررین ج ررانبگس بررا
سیدحفین نصر ،ترجمه سیدمصطفی شهرآیینی ،تهران نشر نی.
 .44جیمنز آلفننرد ،مننارتین( ،)4827زیباییشناسر لسفر از مجر عرره لرهنر و دیررن ،ترجمننه
مهرانگیز اوحدی ،تهران طرح نو.
 .45داداشی ،ایرج( ،)4807مصادر آداب معنر ی در هنرر سرنت اسر م درآمردی برر آداب معنر ی
در هنرهای سنت  ،به اهتمام ایرج داداشی ،تهران انتشارات سوره مهر.
 .48دهخدا ،علیاکبر( ،)4822لغتنامه ،تهران انتشارات روزنه.
 .47دیویی ،جان( ،)4808هنر به منزله تجربه ،ترجمه مسعود علیا ،تهران ققنو
 .42ربیعن ننننی ،هن ن ننادی( ،)4805جفر ر ررتار هایی در یفر ر ررت هنر ر ررر اس ر ر ر م (مجر عه مقر ر رراالت و
درس گ تارها) دلتر اول ،تهران مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری متن.
 .46الشیبی ،مصطفی کامل( ،)4035الصسه بین التشیع و التص ف ،بیروت داراالندل .
 .42شیرازی(صدرالمتألهین) ،صدرالدین محمدبن ابنراهیم( ،)4838شرر اور ل کرال ،
ترجمه و تعلی :محمد خواجوی ،تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .43صدی ،:عیسی( ،)4825دور مختصر تاریخ و لرهن ایران ،تهران شرکت سهامی طبن
کتاب.
 .40طهننوری ،نیننر( ،)4804مسک ر ت آینررههال مجر عرره مقرراالت در حکرررت هنررر اس ر م  ،تهننران
انتشارات علمی و فرهنگی.
 .55فیزابننی ،بهمننن(« ،)4832بررسننی سنننتهای آموزشننی هنننروری در فتوتنامننههننا»،
مجسه آینه نیال ،شماره .44

نقش تربیت هنرمندان سنتی در تجربه هنر ی دوره انتظار

 .54کات ننب ،فاطم ننه؛ ش ننمیلی ،فرن ننوش(« ،)4804آی ننین فت ننوت و نظ ننام آموزش ننی هنره ننا و
صنای در ایران» ،مجسه پژوهش هنر ،شماره .7
 .55کننربن ،هننانری( ،)4832آیررین جرر انرردان ،ترجمننه احسننان نراقننی ،تهننران انتشننارات
سخن.
 .58ل ننوی  ،دومین ننو .گ ننات ،ب ننری ( ،)4836دانشنام رره زیباییشناسر ر  ،ترجم ننه باب ننو
محق :و هم اران ،تهران فرهنگستان هنر.
 .57موسننوی اصننفهانی ،سننیدمحمدتقی( ،)4838مکیالالرکررارم در ل ائررد دعررا برررای یررائم آل
محرد  ،ترجمه مهدی حائری قزوینی ،تهران انتشارات مسجد جم ران قم.
 .52موسوی گیالنی ،سیدرضی( ،)4806درآمدی بر روششناس هنر اس م  ،قنم نشنر ادینان
و مدرسه اسالمی هنر.
 .56موس ننوی ،سیدرض ننی(« ،)4804هن ننر اس ننالمی در آییننننه فت ننوتنام ننهه ننا ب ننا تأ کیننند ب ننر
فتوتنامه چیتسازان» ،مجسه مطالعات هنر اس م  ،شماره .42
 .52مهربننانی ،امیننر(« ،)4808ابعنناد اسنناطیری فتننوت نامننههای پارسننی» ،کترراب لسفرر ه،
شماره .20
 .53نصننر ،سیدحسننین( ،)4832در جفررتوج ی امررر یدسر  ،ترجمننه مصننطفی شننهرآیینی،
تهران نشر نی.
 .50نصننر ،سیدحسننین( ،)4807هنررر و معن یررت اس ر م  ،ترجمننه رحننیم قاسننمیان ،تهننران
مؤسسه انتشارات ح مت.
 .85نقیبزاده ،میرعبدالحسین( ،)4802نگاه بره نگرشهرای لسفر سرد بیفرتم ،تهنران
انتشارات طهوری.
 .84هایندگر ،منارتین( ،)4805سررآااز کررار هنرری ،ترجمنه ضننیاء شنهابی ،تهنران انتشننارات
هرم .
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