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تأملى در معنا و مفهوم سنت و آموزش هنر
چكيده:

       جهان سنت، به دوره ى پيشامدرن اطالق مى شود كه در آن مفاهيم معنوى و معرفت دينى، در همه ى نسوج جهان پيرامون 
رسوخ داشت. در اين جهان علم و فنون خود را ذيل تعاليم آسمانى دين اعتبار مى بخشيدند، ارتباط و پيوستگى خود را با وحى 
الهى، به عنوان كليدى ترين استوانه ى دين حفظ مى كردند و به واسطه ى قرابت با آن معنا مى گرفتند. آموزش هنر نيز از مسايل 
بنيادين جهان سنتى همواره از اهميت بااليى برخوردار بوده است. اين مقاله با توجه به اهميت مفهوم « سنت » در امر آموزش 
سنتى هنر، به شكل محتوايى و پژوهشى، توصيفى نوشته شده است. آنچه در همه ى جوامع سنتى اشتراك دارد، توجه به پيام 
آسمانى دين است و به عنوان سوفيا يا « خرد جاودان »  شناخته مى شود. هنر به طرز سحرآميزى حامل مفاهيم و معانى برآمده 
از حقايق معنوى است، كه آموزه هاى دوره ى سنت را بازمى تاباند. اما آموزه هاى فنِى سنتى در همه ى پيشه ها، به سرانجام تربيت 
الهى انسان در پرتو ديدگاه شهودى به كمال روحانى دين منتهى مى شوند و از هنجارهاى سنتى تبعيت مى كند. حاصل آموزش 
سنتى، تربيت انسان است كه خود موضوعى كليدى است. آموزش هاى سنتى در هنر، پيشه و يا علم و فرهنگ در پرتو حكمت و 
وحى الهى، شكل مى گيرد. « سنت» به عنوان يك مفهوم بنيادى در اين مقاله تبيين مى شود تا عوارض آن، كه جهان سنتى و نظام 

آموزشى هنر را مى سازد روشن تر شناخته شود.  
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مقدمه
    شناخت سنت به عنوان دربردارنده ي جهاني از مفاهيم، رمز و راز، آيين و مناسك هاي سرشار 
از معنويت و ملجاي ظهور و بروز معرفت و مابعدالطبيعه، كه بدون حضور سايه ي شك آلود جهان 
مدرن، بر همه چيز، از ابژه تا سوژه تسلط داشته، ضروري به نظر مي آيد. براي تبيين جهان 
بر ساخته ي سنت، مبتني بر آموزه هاي دينى، نخست بايد مناسك  و آيين هاي منتقل كننده ي 
معاني و تجارب را براى انتقال پيام سنت و شكل پذيري آن در قالب هنرها بررسي كرد. اين 
امر بدون بازشناسى هنر سنتى و نظام آموزش آن ميسر نمى شود. همچنين پژوهش در جهان 
سنتي، بدون تجهيز عقل به ابزار سنجش در دوره ي مدرن امكان پذير نيست. در دوره ى مدرن 
زمينه ى شناخت دوره ى سنت، تحليل و نقد آن فراهم آمد. به هر رو، سنت گرايان با به كار گيري 
پي  در  و  مي پردازند  سنت  جهان  نخبه گرايي  و  رازوارگي  بازخوانِي  به  مدرن،  روزگار  عقالنيت 
گشايش معضالت بغرنج روزگار مدرن، كه در اثر دوري بشر از مفاهيم بنيادين چون كالم الهي، 
وحي، نگاه شهودِى دين، به دليل ايستادگي در مقابل خدا و عرض اندام در برابر مشّيت او به 
ظهور رسيده است، مى پردازند. آموزش سنتي، سرشار از مفاهيم معنوي و روحاني و قايل به 

رجحان اخالقيات است كه با مفهوم مندرج در واژگان سنتي هماهنگ است.

1ـ مفهوم سنت و آموزش هنر
    براي شناخت «آموزش سنتي و مدرن»؛ بايد زمينه ي اصلي شكل گيري آن ها را مورد بررسي 
و شناخت قرار داد. آنچه در عبارت چند واژه اي«آموزش سنتي و مدرن»، سنگيني مي كند، دو 
واژه ي متباين «سنت» و «مدرن» است كه هميشه مورد مناقشه و محل گفت  وگوهاي فراوان 
بوده و گاه به مباحث ديگري درآميخته و گاه به راه هاي انحرافي درغلتيده است كه پژوهشگر را 
به بي راهه ي مغالطه گويي خواهد افكند. به هر رو، آموزش به عنوان كليدي ترين و ريشه اي ترين 
قاعده ي نضج يابي تمدن ها محسوب مي شود كه در بستر سنت و مدرنيته، سمت و سوي حركت 
شق  و  سنت  دوره ي  در  نخبه  گرايانه  آموزش  خاص  جنبه ي  مي كند.  روشن  را  انساني  جوامع 
عمومي آن در دوره ي مدرن، هر يك حيطه اي را براي خود ايجاد مي كنند و نيز، راهي را فرا 
راه اشاعه ى موضوع خود مي گشايند كه از اين طرق، مي توان به فهم درستي از زمينه هاي رشد 
و ارتقاي تمدن انساني دست يافت. ابزار و اهتمام ويژه ي طريق سنت، مبتني بر دستيابي به 
معرفت به حقايق معنوي در امر آموزش است. جنبه ي شهودي، رازوارگي و معنويت در آموزش، 
براي شاگردان حاضر در محيط كارگاه، از منش و علم استاد و نيز فضاي آموزشي جاري در آن جا 
حاصل مي شود و هم در اين فضا است كه روال كمالى آموزش سنتي از شخصيت استاد به سوي 
شاگردان سيالن مي يابد و شاگردان را در خود مستغرق مي سازد و به ياري جريان متابعت از 
سنت معنوي كه نتيجه ي فضاي آموزش سنتى است، شاگرد را موفق به درك روحانى اين فضا 
و تعاليم استاد مي كند. شاگرد در خدمت استاد، بدل به صنعتگري كارآزموده و مجرب مي شود 
و تنها اگر توانسته باشد صفات و ملكات پسنديده را كه غايت تربيت انسانى است كسب كند، 
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آن گاه آموزش سنتى به موفقيت رسيده است. وگرنه صنعتگرى متبحر كه از معنويت و اخالق 
بارى،  بود.  خواهد  خارج  سنت  معنوى  پرورش  دايره ى  از  نباشد،  بهره مند  انسانى  پسنديده ى 
شاگرد پس از پختگي و كارآمدي در حرفه ي خود، اين دوره را تجديد مي نمايد و شاگرداني را 
كه استعداد و لياقت آموختن دارند، در كارگاه گرد مي آورد امانت خود را، به نسل بعد تحويل 

مي دهد.
    به بيان ديگر، سنت، دربرگيرنده ي همه ى اين آيين ها و مناسك  و چگونگي نگهداشت حرمت 
درس و بحث و مقام استاد و فضاي كارگاه و شأن و ساختار اندام وار آن و عوامل ادامه  دهنده ي 
اين روال است كه با جديت استاد، سخت كوشى شاگردان در كسب تجربه و تبحر در هنر و فن 

وفادارى بر سنت هاى هر پيشه رونق مى گيرد. 
يا  سنتي  ديدگاه  طرفداران  توسط  اين،  از  پيش  دوران  شدن  روشن  براي  مدرن،  دوره ى  در    
به اصطالح سنت گرايان، واژه ي سنت يا (Tradition) وضع شد. از آن پس، براي شرح حال 
انسان پيش از مدرن، كه شناخت اين دوران را جدي گرفته بود، واژه ي سنت، كاربردي همگاني 
يافت؛ چرا كه انسان دوران سنتي، چنان مستغرق آن فضا بوده كه به ضرورت شناخت و تبيين 
آن دوران فكر نمي كرده است. « انسان پيش مدرن، به قدري در جهان مخلوق سنت، غرق شده 
بود كه نيازي به تعريف اين اصطالح نداشت. او همانند بچه ماهياني بود كه ـ طبق يك حكايت 
صوفيانه ـ يك روز رفتند تا از مادرشان درباره ي ذات آب سؤال كنند؛ يعني درباره چيزي كه 
نامش را بسيار مي شنيدند، اما نه آن را هرگز مي ديدند و نه براي آن ها تعريف يا توصيف شده 
بود. مادر پاسخ داد كه او خيلي خوشحال خواهد شد كه ذات آب را براي آن ها فاش كند، به 
شرطي كه بروند و چيزي بيابند كه آب نباشد» (نصر، 1380: 56). با اين تفاوت كه انسان در 
دوران سنت، پرسشي از سنت نداشت و جز سنت، به مورد ديگري نمي توانست بينديشـد، باري 
انسان سنتي، دوره و فضاي ديگري را متصور نبود تا به آن ديگري بينديشد. بنابراين، همچون 

بچه ماهي ها، حتي از ذات سنت يا چيزي كه مستغرق آن بود، نيز پرسشي نداشت.
هدف  با  خاورشناسان  شناخت شناسي  از  و  شده  آغاز  غرب  از  كه  معرفتي  و  سنت  شناسي      
شناخت جوامع و فرهنگ هاى سنتي شرق نشأت گرفته، باعث بازشناسي و بازسازي فرهنگ 
وضعيت  در  متجددانه ،  حركت هاي  واسطه ي  به  كه  است،  شده  دوپهلويي  جوامع  در  سنتي 
نيمه مدرن و نيمه سنتي باقي مانده اند. ولي اين حركت هاي فرهنگي، خود فارغ از ملحوظ داشتِن 
وجوه سياسي مترتب بر آن نيست، كه خود از جمله ي خصوصيت هاى جهان مدرن، علم مدرن 
(علمي غيرديني و غيرسنتي) است و نمي تواند ويژگي ها و عالئمي را بنماياند كه به آن معتقد 
نيست و براي آن به وجود نيامده است. بنابراين، مراجعه به فرهنگ و سنت شرق، در زمره ي علوم 
مدرن و رويكرد مدرن به موضوع شرق شناسي محسوب مي شود و از خصوصيات و ساختاري 
مدرن برخوردار است. اگر مدرن و مدرنيـزم در نظر سنت گرايان راه رشد غيرديني است، پس 
آنكه با نگره ي مدرنيزم به بازشناسي آن مي پردازد، نيز در زمره ي نحله ي غيرديني قرار مي گيرد؛ 
هر چند پژوهندگان فرهيخته مي توانند از اين بستر فراهم آمده، براي شناخت سنت و جوامع آن 
به درستي بهره ببرند. آنچه مي توان از مباحث سنت شناسان در اين مقال آموخت، همانا بازگشت 
به تربيت سنتى، سيره ي ديني و آموزه هاى حكمى است، كه از مهم ترين اهداف سنت گرايان 
زمين  به  آسمان  از  كه  چيزي  يعني  است،  رسالت  معناي  همان  مى شود. «سنت،  قلمداد  نيز 
مي آيد و رنگ و شكل خاص خودش را پيدا مي كند، گرچه در آن اصل خودش فاقد صورت 
است» (اعواني، 1382: 12). در اين دوره و پهنه ي فراگير كه سنت نام دارد، شناخت امر قدسي، 
از سر چشمه ى انوار ازلي و كالم الهى، منبع معرفت و زيبايي از پرتو افاضه امر الهي، خرق عادت 
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نيست. فضا و محيط سرشار از ديدگاه شهودي و  هاله ي امر مطلق با تمام تجليات آسمانِي آن 
است، كه مهياي زمينه ى عروج انسان به طارم اعال است. براي شناخت سنت و جهان سنتي 
كه از لحاظ جغرافيايي، بيشتر در شرق متمركز است، بايد به شناخت اديان و نحله هاي پيش از 
دوره ي مدرن پرداخت. اين شناخت تنها در پرتو خروج از پهنه ي فراگير سنت امكان داشت. در 
واقع، در دوره ي مدرن است كه مي توان به مقام شناخت جوامع سنتى نايل آمد و بر اين مبنا، 
شيوه ى شناخِت مدرن از دوران سنتي، مي تواند هم اساس شناخت عالمانه يا عوامانه باشد، و هم 
حاصِل گذار از آن دوران. «غالب آثار عالمانه مدرني كه به شرق مربوط مي شوند، در واقع ميوه ي 
يك عقل جزيي1 (reason) مي باشند كه سنت هاي قدسي را مورد مطالعه قرار مي دهد. هدف 
ما برگشت اين فرآيند بوده است. اين هدف، از طريق تجديد ويژگي قدسي معرفت و احياي 
سنت عقالني و واقعي غرب، به كمك سنت هاي هميشه زنده ي شرق ـ جايي كه معرفت هيچ گاه 
از امر قدسي جدا نشد دنبال شده است. پيش از هر چيز، مقصود ما، جنبه اي از حقيقت است كه 
در سرشت عقالنيت جاي دارد. دومين هدف ما، احياي ديدگاه عقالني در غرب است كه بدون 

آن، هيچ تمدن صاحب نامي نمي تواند به حيات خود ادامه دهد» (نصر، 1380: 2).
    شناخت سنت بر دو پايه استوار است: نخست، شناخت امر قدسي كه جان مايه ي سنت است و 
ديگري، احياي سنت عقالني كه از طريق رجوع به اديان الهي و سنتي هايي كه پايه ي عقالني با 
هدف رسيدن به امر قدسي، ارتباط با خداوند را مد نظر دارند. پس معناي ديگر سنت، دين است. 
دين در فرهنگ سنتي، اطاعت از خدا و در پيش گرفتن راه انبياء و موحدان است. فضايي كه دين 
در جوامع سنتي مي سازد، فضاي خدا انگارانه اي است كه همه ي زير و بر جامعه به تبعيت از او 
آرايش و تبلور يافته اند، به همه ي اركان صدر و ذيل آن جان مي بخشد و به همه ي واژه ها معنا 
مي دهد و جمالتي كه از طريق اين واژه ها ساخته مي شود، در جهت او تداعي مي شوند. «هيچ 
هنرمند مسلماني از ميراث پيشينيان بي بهره نمانده است و اگر الگويي را كه سنت در اختيارش 
قرار مي دهد ناديده بگيرد، خود به خود بي خبري و جهل خويش را نسبت به معناي باطني و 
ارزش معنوي آن ها به اثبات رسانده است و با اين بي خبري، نمي تواند روحش را در فرم ها و 
قالب ها متجلي سازد» (بوركهارت، 1370: 34). سنت در دايره ي مفاهيم خود، از ارتباط طولي 
خاك با افالك برخوردار است، كه همه ي امور را به سوي كمال بي نهايت و ملكوت اعال جهت دار 

مي كند و در اين ارتباط دوسويه مراتب فراواني وجود دارند.
    «سنت به معناي كلي ترش، مي تواند شامل اصولي باشد كه آدمي را مطيع آسمان (ملكوت) 
و طبعاً دين مي سازد. حال اينكه از منظر ديگري، دين مي تواند در معناي اساسي اش آن اصولي 
باشد كه از ملكوت نازل شده و آدمي را مطيع ريشه و مبدأ خويش مي سازد» (نصر، 1380: 58).
آموزش در جامعه اي بر اين سياق و از روي دستورالعمل هاي دين و در جهت عبوديت الهي، 
به اعتالي اجتماعي مبادي منجر مي شود؛ جامعه اي كه با محوريت امر الهي و مركزيت ذات 
او و دستورهاى فرو فرستاده اش، در جهت و جريان نزديكي هر چه بيشتر به جذبه الهي بنيان 
مي گيرد و بسط و قوام آن نيز در همين راستا صورت مي پذيرد و نيز حاوى آموزه هاى تربيتى 

براى انسان در جهت اهداف كمالى خود است. 
    «سنت مانند دين، هم حقيقت است و هم حضور. «آن» به ذهني كه شناساست و به شيئي  
كه مورد شناسايي قرار مي گيرد، توجه دارد. آن از منبعي مي آيد كه هر چيز از آن نشأت مي گيرد 
و هر چيز به آن بازمي گردد. بنابراين، سنت تمامي چيزها را دربرمي گيرد. مانند «نفس رحماني» 
كه طبق تفسير صوفيانه ريشه و منشأ تمام وجود است. سنت به طور تفكيك  ناپذيري با وحي و 

دين مرتبط است» (همان، 58).
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پس، خميرمايه و بنيان اصلي ساخت جامعه ي سنتي و همه ي چيزهايي كه در اوست، حاصل 
نضج و رشد و حركت دين و وحي الهي است. دين است كه به همه ي اركان آن سر و شكل 
مي دهد و معنا مي بخشد. در زبان هاي اروپايي، سنت با واژه ي (Tradition) برابر نهاد شده و 
به تعبيري، انتقال معاني و معارف را مد نظر داشته است. نيز، «هر تراديسيون بنا بر مرتبه اي از 
ظهور و مرتبه اي از خفاي حقيقت شكل مي گيرد. هيچ تراديسيوني مبتني بر كل ظهور نيست، 
چون اگر كل ظهور دست بدهد و ديگر خفايي در كار نباشد، در آينده، وضع منتظري نخواهيم 
معني اش  باشد  خفا  كل  بر  مبتني  اگر  چون  نيست،  هم  خفا  كل  بر  مبتني  همچنين،  داشت. 
اين است كه ديگر ظهوري در كار نيست و ديگر شناخته نمي شود. بنابر اين، مرتبه اي از ظهور 
مي آيد»  پديد  سنت  ترتيب،  بدين  و  مي سازد  را  تراديسيون  يك  حقيقت،  خفاي  از  مرتبه اي  و 
(ريخته گران، 1382:  153). در حقيقت، سنت در ظهور و اختفاي فرهنگ و مفاهيم مربوط به آن، 
در هر مرتبه اى از تكوين خود كه باشد، با انتقال مفاهيم، معارف و هنرهاى جهان سنتي در قالب  

دستاوردهاى خود پديد مي آيد. 
  «در واقع، لغت (Tradition) از لحاظ ريشه شناسي، به انتقال مربوط مي شود و در حوزه ي 
معنايي اش شامل نظريه ي انتقال معرفت، عمل، فنون، قوانين، اشكال و پاره اي ديگر از عناصري 
است كه شفاهي يا مكتوب اند. سنت، شبيه حضور زنده اي است كه ردپايش را به جاي مي گذارد، 
اما به آن ردپا قابل تاويل نيست. آنچه انتقال مي يابد، ممكن است در هيأت لغاتي مكتوب بر 
يك نسخه خطي ظاهر شود، با اين حال نيز ممكن است، حقايقي باشد كه بر جان آدميان حك 

شده باشد» (نصر، 1380: 57).
    سنت؛ در حقيقت بر اصول و قوانين ابالغ شده بر پيامبران از طريق وحي اذعان دارد و در 
وجود پيامبران به  عنوان نمونه و نيز از طريق لوگوس2 يا كالم مقدس، نمود مي يابد و از شرايع 
و طرق گوناگون انتقال مفاهيم در سطوح هنر، آموزه ها، علوم، رسوم و آيين ها بر ساختارهاي 
در  سعي  گرفته اند،  ريشه  آسمان  و  ملكوت  از  كه  قوانين  و  اصول  اين  مي گذارد.  اثر  جوامع 
مطيع سازي انسان رو به مبدأ الهي دارند و بنا به مقتضيات زمان و شرايط جامعه، يك حقيقت 
زنده و ناميراست. سنت با اقتدار با تداوم و ترتيب انتقال حقيقت، با آفاق و انفس و همچنين 
با زندگي روحاني و سير كمالي ماده به سوي عالم باال و با علم و فرهنگ (به معناي آموزش 
و پرورش نوباوگان) و هنر مرتبط است و در همه ي مراحل، حامل پيامي است از آسمان براى 

هدايت انسان.
    سنت گرايان كه جنبش فرهنگي خود را از غرب آغاز كرده اند، رو به جانب شرق دارند، سنت 
را در جهت بسط و گسترش و شناخت «خرد جاويدان» يا «حكمت خالده» مي دانند، همه ي 
فرهنگ هاي سنتي مردمان پيشامدرن را هماهنگ با هم مي انگارند و مجموعه ي اين فرهنگ هاي 
سنتي را «حكمت جاويدان» مي نامند. حكمت خالده، خرد جاويدان يا سوفيا بر دوران پيش از 
مدرن اطالق مي شود كه انسان به دور از عقل جزوي به حكمت وحي و نگاه شهودى متصل بود 
و بيرق خودمداري بيمارگونه ي عصر مدرن را در مقابل خدامحوري علَم نمي كرد، حكمت دين و 
كتاب آسماني او را كفايت مي كرد و حاجت هاى خود را از اين دستاويزها طلب مي نمود و چشم به 
غير نداشت، و به دنبال چاره و تدبير برون شد از تنگناهاي جامعه و فرهنگ خود نبود و در پى فربه 
شدن خودخواهى و خودمحورى بيمارگونه اى كه در همه ى اديان مذمت شده، و در نهايت بايد به 
سود فردى منجر شود، نبود. دوره ى سنت، عصر آگاهي به كتاب الهي و بسنده كردن به تدابير دين 
بود. و پاسخ همه ى معضالت و گرفتارى هاى خود را، در سرچشمه ى آموزه هاى دينى، روحانى طلب 

مى كرد. نسخه ى دين هم دنياى او را سامان مى داد هم جهان بازپسين را معمور مى كرد.
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«  در سنت انديشي، به جنبه ي طريقتِي دين، حتي بيش از جنبه ي شريعتي اهميت مي دهند؛ 
چون آن [را] كليد فهم حقيقت دين مي دانند» (پازوكي، 1382: 26). آن  چه از دين در ذهن 
ايمانيان و  دين باوران رسوب مى كند و پايدار مى ماند جنبه ى طريقتى و عرفانى دين است وگرنه 
شريعت و احكام فردى دين كه وجه ى فراگير ندارند و براى تكليف شرعى و شخصى مومنان 

وظيفه شده است، قسم ظاهرى و قشر بيرونى را مى سازند.
الهيات  همه ي  به  دهنده   سامان  و  فراگير  بعد  در  آن؛  عرفانى  پيام  و  سنت  حقيقي  جايگاه     
نجات بخش، در ترادف كامل با «خرد جاودان »كه روح شـرق محسوب مي شود، قرار مي گيرد. 
پيام دين فـرد و جامعه را در برمى گيرد. « معناي سنت بيش از هر چيز ديگر به آن حكمت 
جاوداني مرتبط است كه در قلب گاه هر ديني جاي دارد و چيزي جز سوفيا نيست كه منظر 
شهودي غرب و نيز، شرق را به تصاحب درآورده و عالي ترين يافته حيات آدمي است» (نصر، 
1380: 58). فضايي كه در جامعه ي سنتي براي تربيت انسان فراهم مي شود، برگرفته از دين و 
در اليه ي زيرين، برگرفته از حكمت جاودان است. از لحاظ آموزه هاى سنتى، انسان در اين فضا 
بنده اي سر به فرمان دين و سنت بارمي آيد و در اين مسير، هماهنگ با هنجارهاى سنتي، به نشو 
و نما مي پردازد. ماهيت فراگير سنت با بهره گيري از دين كه جزيي از آن است و نقش راهبردي 
دارد، محيط قابل بسطي را فراهم مي آورد كه در ابعاد گوناگون و در سطوح مختلف، به شكل 

كاركردي، كه در حيطه ي سنت از اهميت بسزايي برخوردار است، ظاهر مي شود. 
   براي پي بردن به نقش دين در سنت، مي توان دو سطح يا جنبه ي باطن و ظاهر را در نظر 
گرفت. جنبه ي اول؛ به شق آسماني پيام ديني مي پردازد كه همراه لوگوس2 و كالم مقدس، 
جهت  دهي جامعه را به عهده دارد و بر همه ي نيازهاي عقلي و روحي انسان سنتي ناظر است. 
جنبه ي دوم؛ كه حاوي نقش بيروني و اثرپذير از نقش باطنى است، بر تمام زندگي انسان سنتي 
سايه گستر است، ناظر به نيازهاي روزمره و قشر ظاهري او قلمداد مي شود. عناصر جهان معنايى 
سنت در يك نظام يكپارچه و به هم پيوسته قرار دارند كه به طور اندام وار با هم در ارتباط و 

بر يكديگر اثر گذارند.
در اين ميان نظام آموزش سنتى هنر، كه برگرفته از پيام دين، زندگى و سلوك پيامبر و 
بزرگان دين است، بنا به نيازهاي انسان سنتي، نقش آفريني مي كند. از منبع معرفت و پرتوافشاني 
معنوى و افاضه ذات  الهي سرچشمه مي گيرد، از معرفت قدسي جدايي  ناپذير است. همچنين 
شناخت مبتني بر ماهيت باطني و قدسي از طبيعت كه در اين هنر، به  منزله ي زيربناي خلق 
اثر هنري قرار مي گيرد، بنا بر تأثير امر باطنى بر ظاهر، باعث ايجاد فضايي ويژه در هنر سنتي 
مي گردد و اين خود، بازتوليد معرفت قدسي در خلق اثر هنري است كه به مثابه ي ابزاري براي 
انتقال معرفتي محسوب خواهد شد كه در ترادسيون هنري، با انتقال مفاهيم، آن چرخه را كامل 

مي كرد.
     هنر سنتي كه حيطه ي فراگيرتري از هنر قدسي را شامل مي شود، با زمينه ي حقيقت و حضور، 
يعني همان كه در وصف هنر قدسي گفته مي شود، فضايي تربيتي و فراگير را براي جامعه اي كه 
آموزش در همه ي اركان آن سيالن دارد، ايجاد مي كند. هنر سنتي، اصول و هنجارهاي سنتي را 
به سطوحي كه مستقيماً درگير موضوع باطني نيستند، نيز گسترش مي دهد. هنر پيام پرورشِى 
دين را از اساسى ترين پايه هاى آن اخذ و به نمود ظاهرى و هنر بدل مى كند و اثر تربيتى آن 
نيز در اين اصـالت اتصال با باطن و مبدا نهفته است. «مي توان گفت كه هنر شامل حد نهايي يا 
قشر جسماني دين و سنت است و بنابراين، طبق اين اصل كه «نهايات به يكديگر مي پيوندند»، 
هنر به آنچه از همه در سنت و دين دروني تر است پيوند مي يابد و لذا هنر خود از الهام تفكيك 
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ناپذير است» (شوان، 1372: 102). كار ويژه ي هنر ديني، به خصوص هنر قدسي، شبيه الهام 
است؛ به شكلي كه به انسان يادآور مي شود و حاوي تأثيرى است كه به شيوه ى رازآميز خود 
خاطره ي الست و فطرت الهي را به انسان گوشزد مي نمايد. «... هنر قدسي، معياري براي اصالت 
دين نيز هست. براي فهم، اين مطلب، كافي است به ياد آوريم كه كار دين، برگرداندن (آن هم 
برگرداندن حقيقي) انسان است به مقام اوليه اش. [...] انسان بر صورت الهي آفريده شده، و چون 

خليفه ي خداست، واسطه ي ميان ملك و ملكوت است» (لينگز، 1377: 13). 
    هنر با اين زمينه ي معنوي؛ در مقام اشاعه ى پيام وحي الهي قرار مي گيرد. چرا كه بازخورد 
ملكوتي و فراگيِر رسانه ايِي پيام وحي را عهده دار مي شود، و چون آينه اي، به بازتاب انوار تابنده ى 
دين خدا مي پردازد و كنش تربيتى «انسان پرورانه» را به سوى تمنيات سنت دنبال مى نمايد، به 
همان تقارب معنايي كه انسان، جانشين باري تعالي است. «هنر سنتي، به حقايقي مربوط است 
كه در سنت آمده اند و هنر سنتي، يك بيان صوري و هنري از آن ارائه كرده است. لذا منشأ آن، 
صرفاً انساني نيست. به عالوه، اين هنر بايستي با نمادهايي كه در شيئى مربوطه به وديعه نهاده 
شده و نيز با نمادهايي كه مستقيماً به وحي مربوطند ـ وحي اي كه بُعد باطني آن توسط اين 
هنر متجلي مي گردد ـ انطباق و همخواني داشته باشد. چنين هنري، از ماهيت جوهري اشياء 
آگاه است، اما به جوانب عرضي شان كاري ندارد. اين هنر، با  هارموني اي كه در عالم ساري و 
جاري است و سلسله مراتبي وجودي كه باالتر از مرتبه مادي و مربوط به آن قرار دارد، منطبق 
و هماهنگ است» (نصر، 1380: 210). عالوه بر اينكه در هنر سنتي، طبيعت، بانگ گردش هاي 
چرخ گردون و عالم افالك و مراتب باال به انعكاس درمي آيد، هنر سنتي به معناي تمام كالم به 
شكلى كاربردى (Functional) است، و براي ساخت و سامان دادن به زندگي آدميان، مقرون 
به فايده بوده، گره گشاست؛ حتي اگر اثر هنر سنتي، يك ظرف يا بشقاب غذاخوري باشد، يا 
محلي براي عبادت و يا شمشيري براي پيكار با بيگانگان. اثر هنر سنتي، براي مرتفع كردن نيازي 
و طرح مقصود خاصي توليد مي شود و حتماً سودي بر آن مترتب است كه هم سازنده و صانع را 
منتفع مي كند و هم به دارنده ي اثر، كه به كارگيرنده ي آن نيز محسوب مي شود، فايده مي رساند. 
موزه اي  از اين لحاظ، در دوره ي سنتي، هنر به معناي مدرِن امروزى شناخته نمي شد و طبعاً 
براي به نمايش گذاشتن آثار آن، نيز وجود نداشت. هنر اساساً براي سود رساندن به انسان كه او 
نيز، خليفه ي خدا روي زمين است، پديد مي آمد تا بتواند او را در مراتب بندگي خود در پيشگاه 
خدا ياري نمايد. اين چنين است كه صانع و هنرمند، انساني تربيت شده و خدايي است كه اثري 
را در جهت اهداف انساني و خيررساني به انسان هاي ديگر مى سازد كه خليفه ي خدا به شمار 
مي آيند و گره مشكلشان با آن گشوده مي شود. اثر هنري ساخته شده، كاربردي محض است و 
زيبايي آن نيز، در جهت كاربردي اثر است و عمل هنرمندي كه آن را خلق مي كند، به منزله ي 
عبادت در جهت نزديكي به خدا، تلقي مي شود. سازنده و به كارگيرنده و مخاطِب هنِر سنتى 
تلقى خودمدارانه اى از هنر و مفاهيم آن نداشتند. «كساني كه امروز هنرمندشان مي ناميم، زماني 
معمولي  اشيايي  زماني  مي كنيم،  نگاه داري  آن  از  موزه ها  در  اكنون  كه  اشيايي  بودند.  پيشه ور 

بودند كه در بازار يافت مي شدند» (كوماراسوامي، 1389: 168).
   سرشت خداگونه ي انسان، مستقيماً با هنر و معناي آن هماهنگ است. انساني كه تربيت 
خدايي دارد و در محيط سنتي، به جامه ي فضايل انساني و وجنات روحاني آراسته گشته، خود 
اثري بي بديل از صانع و خالق هستي است كه خود را « مصور»، « مبدع» و «پديدآورنده» خوانده 
و به منزله ي نخستين، بزرگترين و زبردست ترين هنرمندان است (قرآن كريم،1390: 548). 
انسانى كه پرورش يافته ى فضاى پاك و روحانى سنت است و نيز «احسن الخالقين» (قرآن 
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بركت  خير،  آن  هدف  كه  مى زند  هنرى  اثر  ساخت  به  دست  بوده است،   .(342 كريم،1390: 
وسود رسانى به ديگران باشد، هنر او كامًال كاربردى و فايده رسان است. كاربر، با استفاده از آن 
به ذكر خدا مى رسد و فيض استفاده از اثر ، او را در مرتفع كردن مشكل، يارى مى كند و زيبايى 
اثر، روح كاربر سنتى را نوازش مى دهد. آن گاه هنرمند سنتى هماهنگ با خداى عالميان و در 
جهت خلق بى بديل او صناعت نموده است؛ چرا كه خدا انسان را بر صورت خود آفريده  است. 
انساني كه به كماالت روحاني مزين شد و به فضايل تزكيه ى باطن و تهذيب نفس آراسته گشت، 
روحي تابناك و جلوه گر مي يابد كه منعكس كننده ي «زيبايي الهي» است. به عبارتى: «آدمي، 
يك اثر هنري است؛ زيرا خداوند يك هنرمند عالي است. به همين خاطر، در اسالم «المصور» 

ناميده شده، يعني او خالق صور است» (نصر، 1380: 212).
و  هدف  به  بنا  را  آن  سازنده،  كه  است  آن  سودمندي  سنتي،  هنري  اثر  اصلي  ويژگي  از     
مقصودي مشخص طراحي مي كند و مى سازد. اين خصوصيت، در آموزش استاد به شاگرد هم 
لحاظ مي شود؛ به  طوري كه استاد به طرزي كاربردي و سودآفرين، آموزش ها و تعاليم خود را 
به شاگرد منتقل مي نمود، تا شاگرد هم اين ويژگي را در ساخته ها، به كارگيرى و نيز، در انتقال 
آموزه ها و تربيت شاگردان خود لحاظ كند. چنانچه مشكلى بر او حادث شود، به رفع آن به شكل 
كاركردى مى پردازد. از اين رو موضوع كاركردگرايى و كاربردى بودن در فنون و هنرهاى سنتى 
بسيار اهميت دارد. « اثر هنري، صرفاً مجالي براي وجد، آن هم وجدي نامكشوف و درك  ناپذير 
نيست؛ بلكه بنا بر حوايج انسان، و در نتيجه بر طبق موازين سودمندي، مي توان آن را تعريف 
كرد و توضيح داد. اين منعفت يا سودمندي، بر دو قسم خواهد بود: ديني و غيرديني. يكي به 
الهيات مربوط است و با نيايش و عبادت خداوند سازگار است، و ديگري، با فعاليت هاي اجتماعي 

سازگار با غايات پسنديده حيات آدمي» (كوماراسوامي، 1389: 146).
   پس در خلق اثر هنري؛ هر دو جنبه ي سودمندي اثر هنري، شامل نيازهاي روحي و معنوي 
انسان و نيازهاي روزمره و فردي او در نظر گرفته مي شود. متفكران سنت گرا، محدوديت كاربردِى 
آثار هنري تنها براي برآوردن نيازهاي مادي را، ويژگي آثار دوره ي مدرن مي دانند و آن را به 
سبب بريدن پيوند و دور شدن انسان از ماوراءالطبيعه و جنبه شهودي خلقت مي انگارند. « توليد و 
ساخت، تنها به قصد برآوردن نيازهاي جسم، نكبت و شوربختي تمدن مدرن است» (همان، 57). 
بنيان سنت در جوامع سنتي، بنا به اصل استياليى و كمال جويى آن به ايجاد نوعي نخبه گرايي و 
نادره كاري در وجوه گوناگون مي انجامد كه به فروغلتيدن در سطوح پايين فنون رضايت نمي دهد؛ 
چرا كه ويژگى جدانشدنى فرهنگ و هنر سنتى بنا به تمايل به قرب الهى كه اكمل الكامالن 
است و سرمنشأ خير و خوبى محض، خصوصيت استكمالى است. حس كمال جويى و طى طريق 
در تمامى نسوج، جهات و جهان سنتى به عيان مشهود است. پس يكى از ويژگى هاى هنر سنتى 

گزيده كارى است. كه روح هنر سنتى را در آثارش از تكرار و بارى به  هر جهتى مصون مى دارد.
بر  عالوه  است،  هنرى نهفته  اشياى  ساخت  و  آموزش هنر  در  فرهنگ سنتي، رازوارگي  در     
زيبايي كه معتقدات ديني را مستتر در خود دارد و كارآمدي، كه هدف مندي زندگي و جوامع 
زنده ي سنتي، گواه آن است، ويژگى شاخص ديگر شامل جنبه ي تمثيلي نيز است، كه نشانه ي 
بسيار ارزشمند ديگري براي تأكيد بر نخبه گرايي و نادره سازي هنر و فرهنگ سنتي محسوب 
مي شود. همچنان كه شؤون جوامع در دوره ي مدرن، به سطوح پايين به شكل عمومى سازى 
فروكاهيده، عالمان و عالمه گان پيشين، به دانشمندان متخصص در رشته هاي مختلف علمي 
تبديل گشته اند و تخصص متخصصان به ريزترين دانش ها در آكادمى هاى علوم بدل شده است، 
پديده ى عوام سازى جايگزين نخبه گرايى در آموزش و فراگيرى فنون و هنرها شده، و نيز دقت 
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بسيار در حد اتم و ريزتر از آن در همه ي سطوح علمي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، 
شايع و متداول شده است. هنر نيز به پيروي از اين فضاي مدرن، به سطوح نازل فرهنگي و 
روزمره در حد اطفاي غرايز زيستى و زندگي نازله، به دور از معنويت و رازوارگي فرو افتاده است. 
گويي ديگر تناسب، تعادل همسازي اثر با ماده ي  سازنده، حضور روحي و نافذ سازنده در اثر، و 
نيز چگونگي شيوه ي خلق اثر براي سازنده و شرايط ذهنى، روحى سازنده هنگام توليد اثر و... در 
اشياء و آثار هنري لحاظ نمي گردد و دنياي هنر، نياز وجودي خود به الطاف و لطايف معنوي و 
روحاني از دست داده و به پايين ترين درجات زندگي حيواني و روزمره فرو كاسته است. ناگفته 
نماند كه اين يكى از مهم ترين نقدهايى است كه سنت گرايان به فلسفه ى و زندگى مدرن وارد 
مى آورند. وانگهى در هنر سنتى « اگر دقت در تناسب و موزون بودن اثر، مطابق با ماده اي باشد 
كه در آن، هنر خاص به كار برده شده است و در عين حال، هدف معنوي اثر را ارضا كند، به جنبه 
تمثيلي اثر، وضوح و فطانت و بنابراين حقيقت را خواهد افزود. هنر اصيل و طبيعي، همواره به 
تركيب مشاهده ي عاقالنه ي طبيعت و پيروي از سبكي سنتي و عميق و شريف گرايش دارد تا 
بتواند اوالً اثر هنري را در نمونه اي كه خداوند خلق كرده است جذب كند و ثانياً آن را از عوارض 
جسماني، با زدن مهر روح محض و وحدت و آنچه اساس است، متمايز سازد» (شوان، 1372: 
112).  آن گاه اثر هنرمند سنتى ذيل آفريدگان آفريدگار بزرگ، كه در ساخت خود حكمت دارد، 

بركت و زيبايى حقيقى را در مخاطب زنده مى كند. 

2- سنت به عنوان زيربناى فكرِى هنر و آموزش سنتى
   الف- سنت در معناي بنيادي و گفتمان فكرى

از ديدگاه سنت گرايان؛ چنانكه گفته شد، سنت، همواره پاينده و زنده است و با گفتمان هر دوره، 
خود را سازگار مي كند و زوال و انحطاط در آن راه ندارد، گاهي آن را فارغ از كّم و كّيف و حدوث 
عالم، انشا شده  از باري تعالي مي پندارند كه گستره ي خلقت را در پرتو فيض خود دارد و به هدف 
تربيت انسان در جهت عروج در مراتب انسانى است. «مراد از سنت، در حقيقت همان سنت 
خالده است كه از قيد زمان و مكان بيرون است و پيوسته در عالم، حضوري زنده دارد. سنت، 
همان حقايق پاينده و جاودانه اي است كه خداوند خلق و مقدر فرموده است و تغيير و تبديلي، 
در امر و خلق خداوند راه ندارد. بنابراين، سنت، ازلي و بي  زوال است. چيزي كه هست اين است 
كه گاهي در محاق مي افتد و بسان خورشيد در پس ابر نهان مي گردد، ولي اين وضع ديري 
دوام نمي آورد» (رحمتي، 1383: 4). سنت و دوره ي فراگيري آن، در معناي كلي اش كه ارتباط 
تنگاتنگ خود را با لوگوس و كالم مقدس در همه ي شؤون زيست انسان برقرار مي كند، از نظر 
حكمت جاودان، از آغازين زمان حيات انسان در كره ي خاك آغاز مي شود و صفت نازمان مندي 
را با خود همراه دارد، به منزله ي ارتباط و انطباق دين و حقايق ثابته بر اصول كلي «تربيت» با 
منشأ الهي تداعي دارد و در حيطه ي بسته تر، متضمن انتقال فرهنگ و بن مايه هاي خود به مراكز 

معرفتي ديگر است. 
فرستاده  فرو  ملكوت  از  كه  باشد  اصولي  آن  شامل  بنيادي اش  معناي  در  مي تواند  سنت 
از  را،  آدم  و  عالم  شئون  همه ي  سنت،  مي سازد.«  خويش  مبدأ  و  ريشه  تابع  را  آدمي  و  شده 
زندگي خانوادگي تا هنر و صنعت، به اين منشا آسماني متصل مي كند و در قلب آن، دين قرار 
دارد. اديان، همه جلوه هاي تحقق سنت الهي هستند» (پازوكي، 1382: 8-27). عالم سنت، با 
كليت فكري، فرهنگي و هنري همه ي اديان اشتراك معنوي و مضموني دارد. با خود فرهنگ 
مشـتركى را مى سازد كه تكيه ى سنت گرايان بر آن است. « خــرد جاودان »  سازنـــده ى نظام 
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منسجم سنتى است كه هيچ جزيى از دايره ى فراگير آن بيرون نمى ماند. «تراديسيون[سنت]، 
حقايقي است كه داراي يك ماهيت « فرافردي» هستند كه در ذات چنين حقيقتي  متضمن 
ريشه دوانيده، «تراديسيون يا سنت، يك اسطوره شناسي منسوخ و بچگانه نيست، بلكه علمي 
است كه بسيار بسيار حقيقي است. سنت، به طور تفكيك ناپذيري با وحي و دين مرتبط است، 
حيات  با  حقيقت،  انتقال  ترتيب  و  تداوم  با  اقتدار،  با  راست كيشي،  عقيده  ي  با  قدسي،  امر  با 
آفاقي و انفسي، همچنين با زندگي روحاني و با علم و هنر» (نصر، 1380: 58). پس، انسان در 
محيطي، مستغرق بحر سنت زيست مي كند و هر آنچه به شناخت او در مي آيد و هر آنچه در 
حيطه ي فرادست و فرودست قرار مي گيرد، از اين معنا خارج نيست و بجز آن، انسان را توان 
رهايي و دست يازي به غير نيست. از آن جا كه سنت با اتصال و اتكا به مبدأ وحي، كمال انديش و 
كمال گراست، جهت حركت انسان، به سوى قرب الهى و رسيدن به مراتب باال در ُخلقيات، و نيز 
كسب ملكات نفساني و روحاني و سلوك و طي منازل عرفاني و به پيروى از آن تصاحب مراتب 
تبحر و استادي در فن و در منش فردى رسيدن به مدارج دست  نيافتني در هنر و پيشه، و نظر 
به تعالي و اليتناهي خواهدبود. از اين نظرگاه، راهي به فروخليدن و پست شدن در اين گفتمان 
وجود ندارد؛ فرودست ماندن و بي تحرك زيستن در همه ى سطوح زندگي نكوهيده است و با 

اتكا به نخبه گرايي سنت، تنها فراچنگ آوردن مراتب باالي انساني از هر لحاظ ستودني است. 
   [در تمدن هاي سنتي] عادي ترين اعمال و زندگاني در اين تمدن ها [في المثل مانند تمدن 
است  اين  هم  آن  دليل  دارد.  خود  در  چيزي، «مذهبي»  همواره  مسيحي]  تمدن  يا  اسالمي 
جاي  كه  نيست  محصوري  كامًال  و  محدود  امر  هيچ وجه  به  دين  مذكور،  تمدن هاي  در  كه 
تن  دين  قبول  به  هنوز  كه  گروهي  الاقل  (يعني  متجدد  غربيان  چنانچه  و  داشته  جداگانه اي 
درمي دهند) تصور مي كنند روي بقيه ي امور هيچ اثر واقعي نداشته باشد؛ به عكس، در اينجا، 
دين در همه ي شؤون زندگاني انسان نفوذ دارد يا بهتر بگوييم، آنچه اين زندگي را تشكيل 
مي دهد و مخصوصاً حيات اجتماعي به معني اخص كلمه، در قلمرو آن واقع است، به قسمي 
كه در چنين شرايطي، در واقع جز براي كساني كه به دليلي خارج از دايره ي سنت هستند و 
بنابراين، موردشان چيز[ي] جز «نابهنجاري» صرف نيست، هيچ چيز [يا امر] «غيرمقدس» 

نمي تواند وجود داشته باشد» (گنون، 1361: 65).
   در دوره ي حاكميت سنت، همه ي سطوح و زيرساخت ها و روساخت ها از سنت نشأت مي گيرند 
و نيز، به واسطه ي رابطه شان با سنت معنا مي يابند. در سنت، رازوارگي، تناسب، تعادل، زيبايي، 
كاربردي و مفيد بودن همراه صورت هاي هنري و غيرهنري در يك تركيب موزون و هماهنگ 
آفريده مي شود و نسبت خود را با منشأ الهي جهان نشان مي دهد و هر يك، به منزله ي نشان و آيتي 
است از بروز روح كلي در جاي جاي جهان. چنان كه سيد حسين نصر از قول «توماس اكويناس»3 
با ديدي مبتني بر وحدت وجودي مي گويد: «همه ي هستي از جهان الهي نشأت گرفته است» 
(نصر، 1389: 275). از آنچه تاكنون گفته شد برمى آيد: سنت به عنوان نظام فراگير، با چهار مفهوم 

قرين است كه بدون هر يك از آن ها كامل نخواهد بود و تحقق نخواهد يافت:
1ـ سنت، حتماً رسالت فرو فرستاده شده ي خداوند و حاصل الهام الهي است. (وحي الهي)

است.  گسترده  وجود  اركان  همه ي  بر  سايه  به منزله ي  خلقِ الهي،  تجلى گاه  به عنوان  سنت  2ـ 
(بركت الهي) 

3ـ سنت راهي براي هدايت انسان به صراط مستقيم است. خداي رحمان، اين چشمه ي نور را در 
شب ظلماني دنيا فراروي انسان روشن كرده است. (نور الهي)

4ـ جريان سنت در همه ابعاد زندگي بشر، جنبه هاي مختلف از زندگي روزمره تا مراتب عالي 
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انسان جاري مي شود. در اين مرحله، مي توان رازوارگي را هم به تصور درآورد كه حاصل اتصال 
به باطن عالم و جهاِن ملكوت و كشف و شهود است.

پژوهش گران سنتى بر اين باورند كه آموزش و هنر سنتى كه بر حقايق معنوى و عرفانى ابتنا 
دارد فرا زمان و فرامكان است و در همه ى دوران ها قابليت فراگيرى خود را از دست نمى دهد 

و اين به علل و عوامل شكل گيرى و بسط آن و نيز زمينه ى فكرى و معنوى آن بستگى دارد.
ب- مفهوم سنت در متون احاديث و قرآن مجيد

   در متون ديني اسالم؛ از واژه ي سنت به معناي روش، رفتار و شيوه ي زندگي و روش ايجاد 
استفاده شده است. آن جا كه از سنت و سيره ى رسول اهللا (ص) نام برده مي شود، منظور شيوه 
زندگى دين دارانه و سلوك آن بزرگوار و طريقه ي مواجهه و رفتار آن حضرت با جنبه هاي مختلف 

زندگي است كه در قرآن كريم نيز، از آن به عنوان نمونه در چند آيه  ياد مي شود: 
«سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا و ال تجد لسنتنا تحويال» (اسراء،77 ).

[ماننِد]نهاد و روِش[ما در بارة] آن فرستادگانى كه پيش از تو فرستاديم؛ و در نهاد و روش ما 
دگرگونى نيابى. (مجتبوى،1390: 290).

«يريد اهللا ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و اهللا عليم حكيم» (نساء، 
.(26

ـ  نهادهاى  به  را  شما  و  كند  بيان  روشن  شما  براى  را]  شرع  كه[احكام  مى خواهد  خداوند 
شما  نمايد، و [به مهر و بخشايش خويش] بر  شما بودند راه  سنت هاى ـ كسانى كه پيش از 
بازگردد ـ با وضع و بيان احكام شما را از گناه دور و پاك سازدـ ؛ و خدا دانا و باحكمت است. 

(همان،82).
«سنه اهللا في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنه اهللا تبديال» (احزاب، 62).

نهادـ سنت ـ خداست درباره ى كسانى كه پيش از اين گذشتند، و هرگز نهاد خدا را دگرگونى 
نيابى(همان،426).

سنت در اينجا؛ به مفهوم دين، تقدير و قانون الهى و نيز سلوك و سيره ى زندگانى پيامبر در 
زندگي روزمره و حيات عرفاني آن بزرگوار است و بيان آن در كتاب آسماني قرآن كريم، ناظر 
به دين مبين اسالم است. سنت در قرآن مجيد، همچنين به معناي قوانين تغييرناپذير و ثابت 

خلقت نيز آمده است. عالوه بر اين:
«سنت يعني فعل و قول و رفتار رسول؛ ازآن حيث كه رسول است و رسالت الهي دارد، براي 
همه حجت است، يعني بيان كننده ي يك رسالت الهي است و سنت، جنبه ي رسالت اوست» 

(اعواني، 1382: 10).
ج- مفهوم سنت به معناى دوره و گذر زمان

    به كارگيري معاني سنتي در دوره ي متأخر، به شناخت و برداشت سنت گرايان در اين روزگار 
مربوط مي شود. در مورد كاركرد زمانِي سنت، همان گونه كه معروف و مشهود است، به پيش از 
دوره ى رنسانس4 و نوزايي در اروپا برمي گردد و به لحاظ دوره اي هم، بايد آن را پيش از انقالب 
صنعتي در اروپا به حساب آورد. عكس العمل در برابر دوره مدرن، متفكران سنت گرا را بر آن داشت 

كه به بازنمايي و بازخواني دوره پيشامدرن راغب شوند.
   « شكل گيري چشم انداز سنتي (در قرون اخير)، واكنشي بود از سوي قدس (Sacred) ـ كه 
آلفا [= آغاز] و اومگا [= انجام]ي وجود آدمي است.ـ  به مرتبه ي نابودي انسان مدرني كه در جهان 
عاري از امر قدسي و عاري از معني گم شده بود» (نصر، 1380: 55). همچنان كه گفته شد، 
عصر سنت، به پيش از دوره ي مدرن كه به طور واضح، از انقالب فرانسه 1789 ميالدي آغاز شده 
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است، اطالق مي شود. در آن دوره، انسان نيازي به گرامي داشت و دست يازيدن به شناخت سنت 
و مناسك و آيين ها، فرهنگ و رسم و راه آن نداشت: « انسان پيش مدرن، به قدري در جهان 
مخلوق سنت، غرق بود كه نيازي به تعريف اين اصطالح نداشت» (همان، 56). دوره ي سنت، به 
لحاظ زماني، شامل تمام دستورالعمل ها، آيين ها و دايره ي معاني پيش از مدرن است كه فراگير 
بوده و انسان سنتي در آن مستغرق بوده است و جز آن، به چيز ديگري معرفت نداشته است. 
هم انسان با آن معنا مي يافت و هم دستور و منش رفتاري خاصي را برايش گشوده مي شد كه 
از بيرون آن، دايره ي نيستي و فنا بود و تنها در حلقه معنايي آن مي توانست نشو و نما كند. 
سيد حسين نصر از قول مايستر اكهارت5 چنين مى گويد: « سرچشمه اي (از فيض) در ذات الهي 

هست كه در ازل و در زمان بر همه ي موجودات افاضه مي گردد» (همان، 59).
   در تعبير ديگر از سنت؛ مي توان به برداشت ديگري اشاره كرد كه سنت را برابر با زمان گذشته 
مي داند. اين برداشت از معني سنت، به هر دوره اي پيش از دوره ي حاضر اطالق مي شود كه در واقع، 
سنت در برابر آينده مفهوم مي يابد و مراد از آن، دوره اي است كه به لحاظ زماني سپري شده است. 
سازگاري اش  مي گيرد،  فاصله  بيشتر  قديم  باورهاي  و  سنت ها  از  غربي]  [انسان  او  «هر چه 
افزون تر  آينده  درباره ي  دلواپسي اش  نتيجه،  در  و  مي شود  مشكل تر  جديد  ناپايدار  شرايط  با 

مي گردد» (پاكباز، 1369: 59).
   در اين مورد به كارگيرى مفهوم  واژه ى « سنت » به عنوان جهان نگري و بينش برگرفته از 
مكاتب الهي و يا اخالق مدار و دوره ي رجحان و تسلط دين در همه ي ابعاد زندگي ياد نمي شود؛ 
بلكه دوره ا ي را يادآورى مى كند كه پيش از ما بوده و به لحاظ زمانى سپري شده و به جاي آن، 
دوره يا شيوه ي نوين زندگي حاكم شده است. و نيز به دوره اى اطالق مى شود كه منسوخ شده 
است عادات نوين جايگزين شده اند. و تنها اثرى ذهنى، تاريخى، يا زمينه سازى براى شيوه هاى 
حاكم محسوب مى شوند و در تحليل ها به بحث در مى آيند. اين نوع كاربرى واژه ى سنت به 

لحاظ معنايى، در برابر واژه ى نو و تازه قرار مى گيرد. 
   «سوءتفاهم هايي كه درباره ي نقاشي نوين پيش آمده است، به طور عمده، ناشي از اين است كه 
براي ارزيابي آن، معيارهاي سنتي به كار مي رود؛ حال آنكه با شناخت نظريه هاي جديد هنري 
و درك زبان تجسمي نو، مي توان جلوه هاي واقعي دنياي نو را در آثار بسياري از نقاشان نوين به 

روشني مشاهده كرد (همان، 61).

نتيجه
خاورشناسان  توسط  كه  دارد  اشاره  پيشامدرن  دوره ى  به  سنتى،  جهان  و  سنت  مفهوم       
تبيين شده است. اما سنت گرايان شناخت ديگرى از اين دنياى رازآميز كه ساخته ى دين و 
مابعدالطبيعه است دارند. در اين ميان بحث پيرامون آموزش سنتي، حاكى از حضور مفاهيم 
معنوي و استياليى و تفوق آن بر ساز و كار مادى دارد كه با مفهوم مندرج در واژگان سنتي 
هماهنگ است. ترجيح وجوه معنوى و تخلق به اخالق حسنه در آموزش سنتى، از ويژگى هاى 

بارز تمدن سنتى و به لحاظ تربيتى بر تبحر در فن، هنر و پيشه مقدم قلمداد مى شود. 
جهان سنتى كه از مفاهيم دينى، وحى الهى و فضاى معنوِى برگرفته از پرتوفشانى انوار قدسى 
حضرت بارى تعالى نشأت گرفته محل وقوع امر قدسى محسوب مى شود، ساختار ذهنى انسان سنتى 
را مطابق انديشه هاى تربيتى دين و فلسفه ى بنيادين اين جهان يعنى سير در مسير تكامل معنوى، 

ترك رذايل و تزكيه ى درون و پيراستن از خود و منّيت و با همه ى وجود خدايى شدن مى سازد. 
هدف  مبحث  اين  در  شد،  تبيين  جهان سنتى  مطابق  نگرش  طرز  و  سنت  مفهوم  كه  حال     
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به  كه  است  سنتى  هنر  و  سنت  مفاهيم  از  برداشت  و  تلقى  طرز  با  كه  معناست،  اين  شناخت 
ظهور روش ها و شيوه هاى معنوى و ابتناى برمفاهيم ذاتى آن در امر آموزش هنر و انتقال درون 
مايه هاى معنوى و روحانى آن به نسل هاى بعد در تعاليم استاد و منش شاگرد، انجاميده است. 
معناى طريقت، معنوى و متعالى در آموزش سنتى هنر در دوره ى سنت آثار هنرى را زيرتأثير 
خود  قرار داده، چرا كه زير ساخت ذهنى و ايمانى انسان پرورده ى سنت چنين فضايى را اقتضا 
فضاى  در  فتّوت»  و «اصناف  بازار  پيشه هاى  در  تأثرات  و  تأثير  اين  مصداقى  لحاظ  به  مى كند 
معنوى سنت به ظهور رسيده است. بينش كمال گرا در هنر سنتى مانع درجازدن يا ركود هنرمند 
است. در آموزه هاى سنتى برگرفته از وحى الهى، حكمت جاودان انسجام بخش بر همه ى اركان 
جهان گسترده و باعث بركت الهى است، چون نور الهى پرتوفشان، بر همه چيز پرتو انوار خود 
را مى تاباند و در همه ى زواياى پيدا و پنهان زندگى بشر تأثير مى گذارد تا او را تا مراتِب عالِى 

انسانى باال ببرد.

تأملى در معنا و مفهوم سنت و آموزش هنر

پى نوشت:
1- عقل  جزوى : كلمه ى  Ratio يا عقل  جزوى  در ريشه ى  لغوى  به  معناى  شمارش  كردن  و حساب  كردن  و يا آن  قوه اى  در 
نفس  انسان  است  كه  به  شمارش  و محاسبه ى  امور روزمره  مى پردازد. بنابراين ، عقل  شمارشگر، عقل  حسابگر و عقل  معاش  و 
عقل  دنياوى  است . معناى  ديگر ريشه ى  لغوى  اين  كلمه ؛ بريدن  و خرد كردن ، تحليل  و تقسيم  كردن  است  و در اصطالح  قرون  
وسطى  به  عقلى  اطالق  مى شود كه  از كل  به  جزء، از وحدت  به  كثرت ، از مطلق  به  مقيد، از كلى  به  جزئى  سير مى كند و تأكيد 

آن  بر كثرت  است  نه  بر وحدت  (اعوانى ، 1375:  4).
2- لوگوس: براى درك واژه ى «لوگوس» بايد پيش زمينه هاى يونانى و يهودى آن را بررسى كرد. در ادبيات يونان لوگوس 
حاوى تنوع قابل مالحظه اى از معانى است. هرالكيتويس، لوگوس را قدرت الهى براى بخشيدن انسجام، معنا و يكپارچگى 
به كائنات تعريف مى كند. براى او لوگوس محور نظم كائنات است. فيلسوفان رواقى، لوگوس را «عقل كل» مى دانستند كه 
به واسطه آن كائنات خلق و اداره مى شدند. براى رواقيون، لوگوس، علت العلل نظام آفرينش تلقى مى شد. فيلون فيلسوف يهودى 
نيز لوگوس را نقشه ى خدا و قدرت او براى خلق و تداوم خلقت تعريف مى كند. مسيح همچون حكمت، عامل خلقت است 
(يوحنا 1: 3 و10). مسيح پيام و كالم خدا (لوگوس) به بشرست (يوحنا 1: 1). در او نقشه و هدف الهى براى بشر نمايان مى شود. 
در مسيح تفكر خدا پديدار مى گردد. لوگوس بيانگر ازليت و پيش موجوديت مسيح است. لوگوس نمايانگر يگانگى ذات مسيح با 

خداست. لوگوس مكاشفه ى تفكر و شخصيت خداست (نصر، 1385: 52). 
3- توماس آكويناس: در حدود سال 1225م. در ارگ روكاسكا در هشت كيلومترى شهر كوچك آكوينو در خانواده اى از اشراف 
ناحيه التيوم (التزيوى كنونى) بدنيا آمد. در مونته كاسينو و ناپل تحصيل كرد. از جوانى خواستار راهب شدن بود و با اين كه 
خانواده اش مخالف بودند باالخره به راهبان فرقه دومينيكى ها پيوست. در 1245م. در پاريس زير نظر آلبرت كبير به تحصيل 

پرداخت. در 1248م. با آلبرت كبير به كلن رفت و در 1252م. به پاريس بازگشت و استاد الهيات شد.
      آكويناس علم و حكمت را در خدمت دين و جدا از آن مى داند. انسان به قدرت خداوند و به ميانجى گرى عيسى مسيح 
از وجود خدا آگاه مى شود و ناچار به او ايمان مى آورد. كار فلسفه در اين ميان رفع شك و شبهه است.براهين پنجگانه او در 
اثبات وجود خدا شهرت خاصى در تاريخ فلسفه غرب دارند. سال هاى پايانى عمر خود را در ناپل گذراند. در 7 مارس 1274م. 

درگذشت (ن.ك. به فروغى ، 1383: 45 ).
از انقالب   دورانى  آغازگر  كه  بود  جنبش فرهنگى مهمى  يا نوزايى،   (Renaissance) 4-  رنسانس: به انگليسى
علمى و اصالحات مذهبى و پيشرفت هنرى در اروپا شد. عصر نوزايش، دوران گذار بين سده هاى ميانه و دوران جديد است. 
در  چهاردهم  سده  در  را  نوزايش  دوره  شروع  كاربردند.  به  ميالدى،  قرن 16  در  فرانسوى ها  را  رنسانس  لفظ  واژه  بار،  اولين 
شمال ايتاليا مى دانند. اين جنبش در سده پانزدهم ميالدى، شمال اروپارا نيز فراگرفت. رنسانس، يك تحول 300 ساله است كه 
از فلورانس شروع شد و درانگلستان پايان يافت. رنسانس در سال هاى 1300 از ايتاليا آغاز شد و در عرض سه قرن در سراسر 
اروپا انتشار يافت. به ندرت در دوره اى چنين كوتاه از نظر تاريخى، رخدادهاى متعددى به وقوع مى پيوندد. حال آنكه اين قرن ها 
پايه هاى  رنسانس  زيرا  فعاليت هاست،  همين  نتيجه ى  امروزى  جهان  است.  بزرگ  فعاليت هاى  و  اساسى  تغييرات  از  سرشار 

اقتصادى، سياسى، هنرى و علمى تمدن هاى كنونى غرب را بنا نهاد. (ويكى پديا، دانشنامه ى آزاد).
نزديكى  در  او  بود.  و خطيب آلمانى تبار  شاعر  عارف،  فيلسوف،  دين شناس،  اكهارت: (1260-1327 ميالدى)  مايستـر   -5
داشته  را  تاثيرى  زمان آلمانى همان  در  اكهارت  مايستر  كه  گفته اند  زاده شد.  آلمان  كشور  تورينگن  ايالت  شهر گوتا در 
به  متعلق  صومعه اى  در  اكهارت  گشته است.  زبان  آن  شكوفايى  باعث  كه  چنان  زبان ايتاليايى داشته،   كه دانته در   است 
فرقه دومينيكن آموزش هاى اساسى را طى كرده و سپس در شهرهاى مختلف به كسب علم و دانش پرداخته است. مايستر 
اكهارت همچنين به تعليم الهيات مسيحى در شهرهاى مختلف آلمان مى پرداخت. در همين مدت، كليسا او را به كفر و زندقه 
محكوم مى كند و مايستر اكهارت دفاعيه اى در دفاع از خويش مى نگارد. مايستر اكهارت در سال 1328م. درگذشته  است و 

مكان دفن او نامشخص است  (براين، 1373: 34). 
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منابع:
ـ اعوانى، غالمرضا (1382) ، مقاله در معناى سنت از كتاب 

خرد جاويدان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
ـ (1375)، حكمت  و هنر معنوى ، تهران، انتشارات  گروس.  
ـ بوركهارت، تيتوس (1376)، هنر مقدس اصول و روشها، 

ترجمه جالل ستارى، تهران، انتشارات سروش.
ـ بوركهارت، تيتوس و ديگران (1370)، جاودانگى و هنر، 

ترجمه سيد محمد آوينى، تهران، انتشارات برگ.
ـ پازوكى، شهرام (1382)، مقاله سنت گرايى و بنيادگرايى 
و  تهران  دانشگاه  انتشارات  تهران،  جاويدان،  خرد  كتاب  از 

موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانى.
تهران،  نو،  زبان  جستجوى  در   ،(1369) رويين  پاكباز،  ـ 

انتشارات نگاه.
ـ   رحمتى، انشاءاهللا (1383)، هنر و معنويت  (مجموعه    مقاالتى 

در زمينه حكمت هنر) ،   تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
هنر،  شناسى،  پديدار   (1382) محمد رضا  ريخته گران،  ـ 

مدرنيته، تهران، نشر ساقى.
  ، لده خا وحكمت  اسالم   ، (1383 ) فريتهوف  ن،  شوا ـ   

ترجمه  فروزان راسخى، تهران، نشر هرمس.
ـ (1372)، مقاله ى اصول و معيارهاى هنر جهانى از كتاب 
مبانى هنر معنوى، ترجمه سيد حسين نصر، زير نظر على 

تاجدينى، تهران، نشر حوزه هنرى.

ـ كوماراسوامى،  آناندا  (1389)، هنر ونمادگرايى سنتى،  ترجمه 
صالح طباطبايى،  تهران،  انتشارات فرهنگستان هنر.

زمان،  آخر  عاليم  و  كميت  سيطره  گنون، رنه (1361)،  ـ 
ترجمه على محمد كاردان، تهران، مركز نشر دانشگاهى.

ترجمه  قرآنى،  وتذهيب  خط  هنر  مارتين (1377)،  لينگز،  ـ 
مهرداد قيومى بيدهندى، تهران،  انتشارات گروس.

ـ فروغى، محمدعلى (1383)، سير حكمت در اروپا، تهران، 
انتشارات هرمس.

ـ  قرآن حكيم (1390)،  ترجمه  سيد جالل الدين  مجتبوى،
تهران، انتشارات حكمت.

ترجمه  قدسى،  امر  و  سيدحسين(1380)،  معرفت  نصر،  ـ 
فرزاد حاجى ميرزايى، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.

رامين  با  گفتگو  قدسى،  امر  درجستجوى   ،(1385) ـ 
جهانبگلو، ترجمه سيد مصطفى شهرآيينى، تهران، نشر نى.

1386)،  سرگذشت فلسفه، ترجمه حسن  مگى، براين ( ـ 
كامشاد، تهران، نشر نى 

ـ يوسفى فر، شهرام (1382)، خرد جاويدان،مجموعه مقاالت 
تهران،  معاصر،  گرايان  سنت  ديدگاه  از  تجدد  نقد  همايش 

دانشگاه تهران و موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانى.


