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 بلوكباشيعلي جناب آقاي دكتر مصاحبه با 

 شناسي هنرميته علمي همايش انسانعضو ك

 
 

 

 و لذا مي ايد شناساني هستيد كه به طور جدي به بررسي هنر پرداخته جناب استاد؛ شما از زمره اولين انسان

اساسًا چه تعريفي براي  .شناسي هنر ايران قرار دهيم توانيم مقاالت شما را از جمله اولين آثار در حوزه انسان

 شناسي فرهنگي چيست؟ يد؟ هدف اين شاخه از انسانا شناسي هنر قائل انسان

 به شمار آورد، دانشي مستقلانسان شناسي دين و انسان شناسي پزشكي  پايهم را مي توان انسان شناسي هنر

 هشد يادن دانش و دانش هاي اي ت،اس ايران داشتهر انسان شناسي د رشته تاكنونكه  وديت هاييدليكن بنا بر محو

، به تعبيري انسان شناسي فرهنگي يا درخت تنومند و پرشاخ و برگ انسان شناسي از يايهشاخه  را بايدديگر 

 درك به طور كلي ،ي انسان در جامعههنر دستاوردهاي در مطالعهانسان شناس  مقصود و هدف .نگريست اجتماعي

، نقش و كاركردهاي آن هنرشناختي اشكال نمادين م هاي زيباشناختي و معنا، نظاهنر زبان رمزي و خطوط عقالني

. دنتكيه دار هامفاهيم فرهنگي بر آنكه چنين  است و اصولي عبادي -، آئينيزندگي اجتماعي، فرهنگي، ديني در

 يك جامعهفرهنگ  در راو نقش آن و راز و رمز زبان اجتماعي هنر  زماني انسان شناس مي تواند جلوه هاي هنري

هنري  مقوالتاين  به چه نگاهي در آن پديد آمده اند، مورد مطالعه اش جامعه اي كه هنرهاي كه بدانددرك كند 

 .چيستاز هنر در زندگي  مردم جامعه تلقي و تبيين دارد و
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شناسان همورخان هنر، جامعمثًال ديدگاه (هاي ديگر شناختي به هنر را از ديدگاههايي ديدگاه انسانچه ويژگي

 كند؟متمايز مي... ) و  ان هنرفولسي، فهنر

 و براي رسيدن به نتايجي تازه در دارد به هنر با مالك ها و بينش هاي انسان شناختي تازهنگاهي  انسان شناسي هنر،

حيات اجتماعي  هاي عرصهدر تمام  ديگر فرهنگي ، مانند هر پديدههنر را پديده دهي پايه هاي نظري خودشكل 

. بررسي مي كند عالمان اجتماعي ديگر، به ويژه تاريخ نگار از نگاه و كم و بيش جدا ديگر قالب هايي در و ان انس

 .يتاريخ نگار رويكرد موزه نگارانه به ويژه و جامعه شناختي رويكرد بامتفاوت  است اين نگاه، نگاهي

اطفي و تخيلي انسان مي نگرد ع و بيان زباناز فرهنگ و جلوه گاه  نمادين هنر را وجهي ، به طور كليانسان شناس

را به مثابه يك امر عام و جهان شمول فرهنگي كه در تمامي عرصه هاي زندگي  هنرمقوالت مربوط به  و همه

به هنر نگاهي  انسان شناس نگاه .و مطالعه مي كند بررسيد ادهاي اجتماعي در جامعه حضور داراجتماعي و نه

 مي نگرد كه يمردم ديني -و باورهاي آئينيذهنيت تاريخ فرهنگي را برخاسته از  هنرو ا .منتزع از فرهنگ نيست

 . در اشكال هنري تجسم بخشيده است را به زبان نمادين خود قومي و نسلي دانسته هاي انباشته از تمام مفاهيم

تاريخ نگاران و ه ويژگي هاي نگا دريافت به هنر و يو جامعه شناس يتاريخ نگار ديدگاه چگونگي شناخت براي

     .كارهاي آنها را در مباحث هنري بررسي و تجزيه و تحليل كرد ، بايدبه اين پديده جامعه شناسان

 

 ؟كدامندها آيا معتقديد كه هنر سنتي و هنر مدرن تفاوت ماهوي و ذاتي با يكديگر دارند؟ اگر بلي، اين تفاوت

 ر مدرنهن باهنر بومي ميان  از تفاوت ريم وبب بومي را به كاراصطالح هنر به جاي هنر سنتي  در اينجا بهتر است

 را، در فرهنگ يك جامعه بومزاد همه شقوق هنر ونگر  جامع است عام و اصطالحي چون هنر بومي .صحبت كنيم

 .مي گيرد بر در خاصه يا سنتيهاي عامه و هنر هايهنر از
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ژرفاي  از مردم هر جامعه هنر بومي .دارد بومير تفاوت بنيادي و جوهري با هن يك بديهي است كه هنر مدرن

 اجتماعي، فرهنگي و عقيدتي گرفته و در فرايند تحوالت ريشه آن جامعه فرهنگ ادوار تاريخي حيات اجتماعي

در . بسياري از رفتارهاي فرهنگي و آئيني مردم زمانه است مفاهيم كننده بيانبازتابنده و پيش رفته و جامعه  همگام با

 پديده اي وارداتي در بيرون از فرهنگ بومي شكل گرفته و خاسته وبرن خودي دل جامعهاز هنر مدرن  هحالي ك

ميزبان به  جوامعدر  خود رشد و تحولدر روند  نيز هنر مدرن هرچند كه .دارد غير خودي ياست و رگ و ريشه ا

به دست  و زدآميمي  در اي بوميبا عناصر فرهنگ هو  دردمي گبهره مند  آنها از آبشخور فرهنگ بومي تدريج

با  نمي تواند و خاستگاه بومي ندارد هنراين  اما به هر روي .مي گيردخودي  فرهنگ هنرمندان بومي رنگ و لعاب

با  و نهادينه شوددر جامعه و  دارد، داشته باشد هنر بومي كهانس و الفتي همان  ميزبان جامعه ارزشهاي فرهنگي

و زبان  ي و هماهنگي كندهمراه جامعه و عقيدتي مردم آئيني -ديني هاي و نظام يگفرهن -اجتماعي هايساختار

  .شودو پاسخگوي نيازهاي همگان  مردم فرهنگي يهارفتار

 

ها و هنرهاي بومي ايران، چه ابعاد فرهنگي دارند؟ در واقع اين هنرهاي بومي چگونه و از طريق چه مكانيسم

 كنند؟هنگي را بيان ميهاي فرفرايندهايي، محتوا و مشخصه

و  گرفته تا هنرهاي نمايشي كالمي تجسمي وهنرهاي  از ،بومي ايران در همه زمينه هاي هنري هنر جوهره

دين ها و  در بستر است كه فرهنگي ييمهاو مف انيمع برتابنده جامعه و فرهنگ بومي از برساخته موسيقايي عموماً

مفاهيم  فرهنگ و تداعي كننده يهنر بومي ركن تكميل .دريافته است جامعهرايج در  باورهاي و مذاهب و آئين ها

در نبود زبان مكتوب در هنري  آثار و اشياء مجموعه .مردم جامعه است يآئيني و مناسك -ي فرهنگيرفتارها هپوشيد

ام نظ يا سازواره به منزله مردم روزمره معمولي زندگي  در بسياري از عرصه هاي زندگي مينوي يا علوي و جامعه

  .شاخصه هاي فرهنگي رايج را انتقال مي دهندعمل مي كنند و اقتصادي  -پيام رساني فرهنگي
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بعد كاربردي بسيار مهمي دارد و همين كاربرد باعث استمرار  بر اين است كه هنرهاي بومي ايرانعمومًا باور 

 ايد؟شود، آيا شما نيز با اين رأي هم عقيدهمي هاتوليد آن

 ويژگي كه ه باشيددر نظر داشت .ستا بوده ايران هنرهاي بومياز ويژگي هاي كاربردي بودن  .درستي است باوراين 

 نويسا سنتي جوامعتا در  داشته استبيشتر مصداق كهن  نانويساي شفاهي جوامعدر  »هنرهاي بومي كاربردي بودنِ«

  .امروزي ايران پيشرفته و

با  ي كهاشياي وسايل و هنري واز آثار  يبسيار سنتي، جوامعتا حدي و  ،شفاهي جوامعدر نظام اعتقادي مردم 

 ،ندرو به كار مي آييني مناسكدر مراسم مذهبي و  ، به ويژههمردر زندگي روز گوناگون نقش و نگارهاي وصورت 

 ييجادونقش  كه هم از آنها شماري .اند نقشي ويژه ايفاگر به نحوي يك هر و اندواجد نيروي قدسي و جادويي 

كه به  ييباطل سحرهاانواع طلسم ها يا  يا نقش بيماري ها بسياري ازدرمان موسيقي در  نقشمانند  ندردا ينيرومند

ر و ارواح در دور ساختن نيروهاي زيانكا به مثابه رمانندگان، صورت نمادين و هنرمندانه ساخته و نگارين شده اند

  .اند و ايمني بخش انسان و دام ندوبه كار مي ر زيستمحيط  پاكسازي و و شريرخبيث 

 

گرا؟ يعني آيا مثًال براي بررسي گراست يا خاصرمزگشايي معنايي هنرهاي بومي ايران، يك رمزگشايي عام

مثل متون كهن اوستا يا ميانه مثل  هاي معنايي هنر منطقه خاصي از ايران، بايستي به منابع عام ايرانينظام

 آن منطقه؟ غيرهمثل ادبيات شفاهي، باورها و  بع فرهنگ محليرجوع كنيم يا به منا شاهنامه

جغرافيايي خاص  در هر حوزه آنهااهيم زبان دريافت معاني و مفو  بومي فرهنگ هاي آثار هنريگشودن راز و رمز 

زمينه هايي دارد كـه ايـن    بستر و آگاهي ازو  خاص ي رايج در آن حوزهفرهنگ ها شناخت بهبستگي  بيش از همه

 ،جامعـه تركيـب قـومي    ،جامعـه  منشاء قـومي مـردم   ،آثار خاستگاه جغرافيايي و فرهنگي. ر در آنها پديد آمده اندآثا

مـذهب و آئـين    دين و ديگر، جوامعو اقوام  با جوامعاقوام و  اقتصادي -ارتباطات اجتماعي، جامعهتاريخي  پيشينه
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و آثـار   در شـكل دادن از جملـه زمينـه هـايي اسـت كـه      و مانند آنها  ديني و آئيني ،يفرهنگ هاي تأثيرپذيريمردم، 

و  هـا  ينـه ايـن زم بـا شـناخت دقيـق    . دخالت دارند آنها و تعيين وجوه اشتراك و افتراق مفهومي به آنها معنابخشي

معـاني پوشـيده و    بودنعام و خاص  جنبه دريافت و آثاراز رمزگشايي دستيابي به داده هاي الزم براي معناشناسي، 

داراي  و جامعـه  هـر قـوم  بديهي است كـه    .آمد خواهد به دستهاي ديگر  فرهنگ آنها از پذيريو تأثير  نهان آثار

 جغرافيـايي زيسـتي   حوزه قومي جامعه عقيدتينظام  خاص فرهنگي مفاهيم برتابنده هم كه استي هايهنر مجموعه

فهـم   .اسـت با آنهـا ارتبـاط داشـته     كه است ديگري جوامعاقوام و  ازفرهنگي وام گرفته  مفاهيم گرنشان و هم خود

خط ارتباطي آنها با فرهنـگ  و  آنها مردم پديدآورنده و به كار برندةخت فرهنگ اط با شنقف آثار دو دسته معاني اين

حفـاري   مـثالً از . ان پذير استامكتاريخي  مكتوب بازمانده و منابع آثار راه بررسي از تاريخيدر فرايند ديگر اقوام 

 مـردم  كـه بـه دسـت آمـده     به شكل اسب، به ويژه اسب بال دار يلگام هاي لرستان گورهاي در اسيهاي باستان شن

 اين كار تا آنجا كه مي دانيم فقط اختصاص. گذاشتندمي  خود در گور مردگان زير سر در اعصار كهن آنها رالرستان 

 ،آنهـا  هـاي  و آئـين  هـا باور نايي بـا و آشـ لرسـتان   سـاكن در  كهن اقوام بررسي فرهنگبا . به مردم اين منطقه دارد

مركـب   را به مثابه بالدار اسبان يها تنديس ، علوي جهان به شانپرواز ارواح مردگان براي درخواهيم يافت كه مردم

  .سپردندبه خاك گور مي همراه مردگانشان ارواح هپروازدهند

 

هاي بسياري انجام  پژوهش» عوامهنر « شناسان ايران، در خصوص به عنوان يكي از مهمترين انسان جنابعالي

» هنر عوام«؛ چه تعريفي از ... )نگاري، معماري تزئيني، موسيقي، نمايش و با موضوعاتي مثل شمايل( ايدداده

 كند؟جدا مي» هنر خواص«را از » هنر عوام«داريد؟ و چه خصوصياتي 

را نيز مانند بسياري از ) traditional arts(ي سنتي هنرها ،بوميفرهنگ هاي  جغرافياي فرهنگيِ در حوزه

عامه  هنر. تقسيم كرد )elite art( هنر خاصه و )folk art(عامه  مي توان به دو دسته هنر فرهنگيديگر مقوالت 
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هنرهاي اوليه و  ي تحول يافته ازشكل و در بطن جامعه مردم تودههنري است برخاسته از سنت هاي فرهنگي 

 مردم قشرهاي مختلف دراين هنر كه در ميان . مي زيسته اند نانويسا و پيش سواد جوامعر د ي است كهامقوا ابتداييِ

خوان با ويژگي هاي از نظام معيشتي هم يتاريخي و در هر شكل ورده شده و رشد يافته، در هر دورهعوام پر طبقه

و مقتضيات زندگي ن بيني رايج در جامعه و مطابق با جهاو نظام اجتماعي و عقيدتي  فرهنگي دوره و زمان خود

آن فهم  پديدآورنده و به كاربرندهمردم  براي توده و هميشهمردم جامعه تداوم و استمرار يافته  عيني و ذهني عامه

 . پذير بوده است

افراد  تخيل و برخاسته از ذوق، وليكن است سنتي و بومي يهاهنر وجهي از حالي كه در عين خاصه هايهنر

اين هنر در . است اين گروه فرهنگ برتابنده و خواص وابسته به طبقه و ان و اشراف جامعهگروه اعي درفرهيخته 

شهرت دارد و چون بيشتر در ميان گروه خواص جامعه،  نيز ميان پژوهشگران تاريخ هنر اصطالحاً به هنر رسمي

هنر  بوركهارت پايه .اند يعني رجال درباري و اعيان جامعه كاربرد داشته است، به آن هنر رسمي درباري هم گفته

رسمي اسالمي، به ويژه هنر مينياتور و نقاشي رسمي را به سبب وابستگي آن به دربار سست توصيف مي كند و مي 

 .گويد اين نوع هنر به مجرد برخورد با هنر فرنگي رايج زمانه مانند حبابي ناگهان تركيد و ناپديد شد

ر روزانه يبائي هاي زندگي و كاعتقادات و باورهاي ديني و عرفي و زنقش پرداز ذهنيت ساده و ا بيشترهنر عامه 

شخصيت هاي مقدس و قهرمانان و حشمت و جاه  يمردم و شكوه و جالل جهان اساطيري، حماسي و تاريخ عامه

 عامه و خاصه در عين جدايي دو دسته هنر. ستبوده ا حماسه ساز افسانه اي و تاريخي در فرهنگ عرفي و ديني

فرهنگي و نظام اعتقادي  از يكديگر در فرايند تاريخي هماهنگ با ساختار و پايگاه اجتماعي هنرمندان آنهاموضع 

 يكديگر در مضمون پردازي و صورتگري يعوام و خواص پيش رفته و گهگاهي از انديشه و تخيل هنر مردم طبقه

  .بهره برده اند در قوم گرايي و ملي گرايي از بستر ذهنيت فرهنگي
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رهاي دهد؛ آيا هنخاص رخ مي يا آئين هنر، هنر بومي در بستر يك مناسك شناساِنر آثار بسياري از انساند

 دارند؟ ايبومي ايران نيز چنين خصوصيت آئيني

بوده مناسك  ناكاربر در ميان هنري برخي صورت هاي خلق زمينه ساز عموماً عبادي -ديني يمناسك و آئين ها

  .فراهم مي كنندمناسك با هنر مي آميزد و بستري براي خلق و رشد هنرهاي بومي  در اينجا معموالً .اند

 ،دارندنمايشي  جوهره كه ييرفتارها با در فرهنگ ايرانيان شيعه بيشتر مناسك و آئين هاهمان طور كه مي دانيم 

كالم هاي منظوم و  ي ازا مجموعه موسيقي آوازي و سازي و نوعي شعيره اي و اشياء پاره اي ابزارها و همچنين با

رفتارهاي  عهمجمو مثالً .مي گيرندجاي  آئيني بومي و قومي -هاي دينيهنر در مقوله آنها همهراه اند كه هم آهنگين

ي اين مراسم خاستگاه الهام زيباي. است آشكار آن نمونه كربال پديده آمده، كه بر حول واقعه مراسم عاشورا آئيني در

 ،نگارگريهنرهاي  خاص در يويژه و اسلوب هاي يصورت هاي .بوده است در هنرها جلوه هايي و آفرينش ها

 در آرايه بندي هاي تزئيني تعزيه خواني، شمايل نگاري مذهبي، ماننددر فرهنگ ايران  اتو ادبي معماري، نمايش

 مانند آنها خوشنويسي و ،سرايي و نوحه گويي مرثيه متنوع هنر اشكال ،اماكن مقدسي مانند تكيه و سقاخانه

 .است فرهنگ عاشورامحصول 

 .بسيار ممنون از فرصتي كه براي مصاحبه اختصاص داديد

                                                                                        


