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 بازخوانی انتقادی پژوهش های هنری
حسین مهدلو

بــا  هنــری«  پژوهش هــای  انتقــادی  »بازخوانــی  پژوهشــی  نشســت 
ــن از  ــد ت ــازی چن ــور مج ــا حض ــ ایرانی ب ــامی ـ  ــات اس ــرد مطالع یک رو
اســتادان و صاحب نظــران داخلــی و خارجــی بــا همــکاری معاونــت 
ــ ایرانی  اســامی ـ  هنرهــای  دانشــگاه  و  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی 

ــد. ــزار ش ــچیان برگ ــتاد فرش اس

کــه عصــر روز پنج شــنبه 27 آذر 1399،  در ایــن نشســت پژوهشــی 
به صــورت مجــازی و برخــط برگــزار شــد، در ابتــدا بهمــن نامورمطلــق، 
بــه  فرشــچیان،  اســتاد  ــ ایرانی  اســامی ـ  هنرهــای  دانشــگاه  رئیــس 
گفــت: عالــم خلــق  تشــریح دو ســاحت خلــق و نقــد هنــر پرداخــت و 
آثــار هنــری عالمــی عجیــب، شــگفت انگیز و پــر رمــز و راز اســت، 
کــه ســاحت نقــد مــا خیلــی رشــد  ولــی متأســفانه بــه ایــن خاطــر 
کنیــم و چــه بســا دیگــران خیلــی  کشــف  نکــرده، نمی توانیــم خــوب 

ــد. کنن ــف  کش ــم را  ــن عال ــز و راز ای ــد رم ــا می توانن ــر از م بهت

ــه اینکــه مــا ایرانی هــا در فضــای هنــری تنفــس  ــا اشــاره ب او ســپس ب
گــر  کــرد: ا و در البــه الی آثــار هنــری زندگــی می کنیــم، خاطرنشــان 
کنیــم،  کار  نقــد هــم به صــورت جــدی  و  بتوانیــم در حــوزه نظریــه 
مطمئنــًا بهتــر از دیگــران می توانیــم ایــن آثــار را نقــد، و رمــز و رازشــان 

کنیــم. کشــف  را 

بــا  فرشــچیان  اســتاد  ــ ایرانی  ــ  ـ  اســامی ـ  هنرهــای  دانشــگاه  رئیــس 
بــه  بتوانــد  نشســت ها  ایــن  برگــزاری  اینکــه  از  امیــدواری  اظهــار 
گــر در ایــن حــوزه فعــال  گفــت: ا کنــد،  فعال ترشــدن عالــم نقــد کمــک 
بــه عالــم خلــق  ندهیــم، مطمئنــًا  ارتقــا  را  نظریه هایمــان  و  نشــویم 
ی خواهــد آورد و  لطمــه خواهــد خــورد و َخلقمــان هــم بــه تقلیــد رو

شــد. خواهیــم  بســیاری  نارســایی های  دچــار 

شــاهنامه  ارزشــمند  کتاب هــای  فاخــر  چــاپ  بــه  اشــاره  بــا  او 
شاه طهماســبی و خمســه شاه طهماســبی توســط فرهنگســتان هنــر، 
موزه هــای  در  و  نبــوده  مــا  دســترس  در  کــه  را  کتاب هایــی  چــاپ 
کشــور نگهــداری می شــده، از اتفاقــات خــوب حــوزه نقــد  خــارج از 

کتاب هــا در واقــع تکثیــر  کــرد: چــاپ ایــن  دانســت و خاطرنشــان 
گســترش حــوزه  کار بــه تقویــت و  دوبــاره هویــت هنــری ماســت و ایــن 

کــرد. کمــک شــایانی خواهــد  نقــد پژوهش هــای هنــری 

خوشــبختانه  گفــت:  خــود  صحبت هــای  انتهــای  در  نامورمطلــق 
کرســی های نظریه پــردازی هنــر بــه دانشــگاه اســتاد  امــکان برگــزاری 
فرشــچیان محــول شــده و از تمــام اســتادان و دانشــجویان و تمــام 
کــه حرفــی تــازه در حــوزه نظریــه و نقــد هنــر دارنــد دعــوت  کســانی 
کــه از ایــن فرصــت اســتفاده و از ایــن طریــق بــه رمزگشــایی  می شــود 

کننــد. کمــک  ــ  ایرانی  آثــار اســامی ـ 

در ادامــه جلســه میثــم یــزدی، معــاون علمــی و هنــری دانشــگاه 
ایــن  مدیریــت  کــه  فرشــچیان  اســتاد  ــ  ایرانی  اســامی ـ  هنرهــای 
نشســت پژوهشــی را بــر عهــده داشــت، بــه ایــده اصلــی شــکل گیری 
گفت وگوهــای بیــن فرهنگســتان هنــر و دانشــگاه  ایــن نشســت در 
ــی  ــد و بررس ــل و نق ــی، تحلی ــرد و بازخوان ک ــاره  ــچیان اش ــتاد فرش اس
نقــد  جریــان  بــر  آغــازی  را  کشــور  داخــل  در  هنــری  پژوهش هــای 
را  نشســت ها  سلســله  ایــن  آینــده  برنامه هــای  و  کــرد  قلمــداد 
موضوعــات هنــر معاصــر، مطالعــات مــوزه، هنرهــای ســنتی و دیگــر 

مباحــث ایــن حــوزه برشــمرد.

هیئت علمــی  عضــو  داداشــی،  ایــرج  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
گفــت:  هنــر«  از  »پرســش  حــوزه  دشــواری  دربــاره  هنــر،  دانشــگاه 
از هنــر  روبــه رو می شــویم، پرســش  آن  بــا  کــه  دشــوارترین پرسشــی 
ــا و  یکرده ــگران، رو ــوران و پژوهش ــتره، دانش گس ــن  ــرا در ای ــت؛ زی اس
گونــی دارنــد  گونا روش هــا و فرجام هــا و پیش پنداره هــا و زبان هــای 
گفته انــد و خواهنــد  گونــه ای از هنــر ســخن می گوینــد و  و هــر یــک بــه 
یکــرد، روش،  کــه دســتاورد فرجامیــن و درخــور پرســش، رو گفــت 

اســت. ایشــان  زبان هــای  و  پیش پنداره هــا 

او در همیــن زمینــه ادامــه داد: پرســش از هنــر اســامی، چندیــن بــار 
ــر نگرش هــا و رأی هــا  ــزون ب ــرا اف دشــوارتر از پرســش از هنــر اســت؛ زی
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دربــاره هنــر، بــا انبوهــی از نگرش هــا و آرا دربــاره اســام نیــز روبــه رو 
خواهیــم بــود.

در  پژوهشــی  هــر  کــرد:  اظهــار  هنــر  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 
کنونــی، از ســویی می توانــد نخســتین پژوهــش باشــد، امــا  جهــان 
از ســویی دیگــر بــر ُبــن و پایــه  پژوهش هــای پیشــین خــود ایســتاده 
ی نادیــده انگاشــت یــا  اســت. پیش پنداره هــا را نبایــد بــه هیــچ رو
بــر فرجــام و دســتاورد هــر پژوهشــی ســایه  زیــرا  گرفــت؛  دســت کم 

می افکنــد.

گاهی هــا  آ ســاخت  را  پژوهش هــا  پیشــینه  کارکــرد  داداشــی  ایــرج 
بــر  پژوهشــگران  و  اندیشــه وران  گردهم آمــدن  گفــت:  و  کــرد  بیــان 
ی از یــک  یکــرد و روشــی هماننــد، و پیــرو نگرشــی ویــژه  و برگزیــدن رو
گفتمــان1  گفتــار یــا  دســتگاه اندیشــگی و بینشــی و زبانــی ویــژه، یــک 
یــم؛ زیــرا  گفتمان هــا را نبایــد از دیــد خــود دور بدار را می ســازد و ایــن 
کــه بســیاری از آرا و نظریه هــای دربــاره هنــر و  در چارچــوب آنهاســت 

به خصــوص هنــر اســامی، مطــرح شــده اســت.

اســاس  بــر  هنــر  از  پرســش  داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  او 
یخــی،  تار حکمــی،  و  فلســفی  پرســش های  می توانــد  گفتمان هــا 
ادبــی،  روان شــناختی،  انسان شــناختی،  جامعه شــناختی، 
باشــد. هنــر  از  آن  ماننــد  و  یشه شــناختی3  ر و  لغت شــناختی2 

راه بندهــای  و  »دشــواری ها  کــه  پرســش ها  ایــن  طــرح  بــا  داداشــی 
مــا در پژوهش هــای هنــر اســامی چیســت؟« و »بایــد نگــران چــه 
چیزهایــی باشــیم؟« بــر لــزوم توجــه بــه تعریفــات، تعصبــات، تحکــم، 
تعمیــم، تقلیــل، تمســخر، تمایــات و تضــاد در مباحــث مربــوط 
گفــت: در بحــث از هــر موضوعــی،  کــرد و  کیــد  بــه هــر موضــوع تأ
ــا  به طــور طبیعــی اختــاف نظرهــا و تشــتت آرای بســیاری هســت ی
کــه پیــش از هــر چیــزی بــا توجــه بــه ایــن نــکات اســت  پدیــد می آیــد 
کــه می تــوان علــت اختافــات و تنــوع آرا و نظرهــا را شــناخت و از 
گــوِن یــک موضــوع بهــره  گونا ــه وجــوه  آنهــا به عنــوان امــکان نگــرش ب

گرفــت.

ســخنران بعــدی ایــن نشســت نّیــر طهــوری، عضــو هیئت علمــی 
کــه بــا موضــوع  دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات، بــود 
یکــرد پدیدارشناســی و مطالعــات تطبیقــی« بــه  کربــن4 و رو »هانــری 
کربــن بــا مطالعــات خــود  گفــت: هانــری  ایــراد ســخنرانی پرداخــت و 

1. Discourse
2. Philology
3. Etymology
4. Henry Corbin

راهــی نشــان داد تــا محققــان هنــر به ویــژه هنرهــای اســامی و ایرانــی 
بتواننــد بــا روش هــای تحقیــق، موضوعــات مــد نظــر خــود را بازخوانــی 

کننــد. ی  کاو و وا

کــه کند فهــم زبان سوســن؟«  کــو  کــه »عارفــی  او بــا ایــن مصــرع حافــظ 
کربــن بــه هنــر اســامی را این گونــه  کــرد و علــت اهمیــت نگــرش  آغــاز 
کــه از طریــق عرفــان بتوانیــم بــه  کــرد: مــا در دوره ای نیســتیم  بیــان 
یــم و ناچــار بــه اســتفاده از روش هایــی هســتیم  درک مســائل بپرداز
بــه  نزدیــک  شــناخِت  بــه  نظام منــد  به صــورت  آنهــا،  بــا  بشــود  کــه 

کــرد و بــه نقــد اثــر هنــری رســید. واقعیــت دســت پیــدا 

ی  و فیلســوف بودن  را  کربــن  هانــری  ویژگــی  مهم تریــن  طهــوری 
کــرد: اسام  شــناس، ایران شــناس و شرق شــناس  کیــد  دانســت و تأ
ی دیــد.  یکــرد و موضــع فلســفی و کربــن را بایــد ذیــل مشــی و رو بــودن 
کربــن از دیگــر پژوهشــگران حــوزه شرق شناســی  علــت اســتثنابودن 

و اسام  شناســی همیــن مســئله اســت.

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات 
کربــن  کــه هانــری  کــرد: یکــی دیگــر از ویژگی هایــی  در ادامــه بیــان 
بــا  ی  و گفت وگــوی  می کنــد،  متمایــز  مستشــرقان  ســایر  از  را 
کــوژو5، آنــدره  اندیشــمندانی همچــون عامــه طباطبایــی، الکســاندر 
کارل بــارت9 و... بــود  کارل پاســپرس8،  کاســیرر7،  مالــرو6، ارنســت 
و  پدیدارشناســی  یکــرد  رو بــه  را  ی  و مباحثــات،  ایــن  نتیجــه  کــه 

کربــن اســت. کــه روش خــاص  هرمنوتیــک رســاند 

پدیدارشناســی  از  کربــن  تأثیرپذیــری  بــه  اشــاره  بــا  پژوهشــگر  ایــن 
پدیدارشناســی  از  آلمــان  در  کربــن  گفــت:  هایدگــر11  و  هوســرل10 
ــه  ــان فرانس ــه زب ــر ب ــار هایدگ ــم آث ــن مترج ــت و اولی گرف ــره  ــرل به هوس
منحصربه فــردی  پدیدارشناســی  بــه  را  او  موضــوع،  ایــن  کــه  بــود 
در مطالعــات تطبیقــی حــوزه ادیــان و هنرهــا رســاند. او از طریــق 
»تأویــل« بــه معنــای راِه رســیدن بــه رازهــای مکتــوم در متــن مکتــوب 
و  فلســفی  تفکــر  بــه معنــای  و »کشــف المحجوب«  اثــر هنــری،  یــا 
کربــن همچنیــن  راِه رســیدن بــه تأویــل، بــه پدیدارشناســی رســید. 
معتقــد بــود کشــف اســرار، طریقــی اســت برای تحــول نفِس فیلســوِف 

کمــال قــدم برمــی دارد. کــه در مســیر  حقیقت جــو 

5. Alexandre Kojève
6. André Malraux
7. Ernst Cassirer
8. Karl Jaspers
9. Karl Barth
10. Edmund Husserl
11. Martin Heidegger
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و  کات  اشــترا آشــکارکردن  را  کربــن  هرمنوتیــک  روش  طهــوری 
کــه در متــن وجــود دارد. او  تــی دانســت  پیوندهــای رمزهــا و تمثیا
همچنیــن عــدم تأثــر از تقــدم و تأخــر زمانــی و خطــی را از ویژگی هــای 
ــخ  ی ــن، تار کرب کارهــای آغازیــن  ــه اســتناد  گفــت: ب ــن برشــمرد و  کرب
یــخ قدســی در آثــار  کارهــای بعــدی آن، تار اســاطیری و بــه اســتناد 

ایشــان دیــده می شــود.

گونزالــس12، پژوهشــگر    آخریــن ســخنران ایــن نشســت علمــی، والــری 
مطالعــات  ی  رو سال هاســت  کــه  بــود  لنــدن،  دانشــگاه   SOAS
هنــر اســامی تمرکــز داشــته اســت و مقــاالت و تألیفــات بســیاری 
ــر اســامی  ــه وضعیــت حــوزه مطالعــات هن در ایــن زمینــه دارد. او ب
کــرد:  کنونــی پرداخــت و اظهــار  و طبقه بنــدی آن در پژوهش هــای 
گرفتــه  در حــال حاضــر طبقه بنــدی هنــر اســامی مــورد پرســش قــرار 
آورده  بــه وجــود  ایــن حــوزه مطالعاتــی  در  متفاوتــی  و نگرش هــای 
اســت؛ ازجملــه اینکــه چــرا بعضــی از هنرهــا را در طبقه بنــدی هنــر 

اســامی قــرار می  دهیــم؟

او این گونــه پرســش ها را ناشــی از ســه دلیــل عمــده دانســت و در 
کــه مفهــوم  ایــن بــاره توضیــح داد: دســته ای از پژوهشــگران معتقدنــد 
گســترده اســت و ممکــن  اســام و اســامی بودن، مفهومــی متکثــر و 
کنــد و  را دچــار اخــال  اســت مطالعــات هنــر اســامی در غــرب 
ــه  ک ــی  ــن چالش ــد. دومی ــت بدانن ــدی را نادرس ــن طبقه بن ــی ای بعض
کــه  بــر ســر پژوهش هــای هنرهــای اســامی وجــود دارد، ایــن اســت 
بعضــی معتقدنــد عنــوان هنــر اســامی بــه آفرینش هــای هنــری ای 
کــه  گرفــت؛ در حالــی  کــه در جهــان اســام صــورت  اطــاق شــد 
کــه بــر پایــه  نــگاه ســکوالر در مقابــل نــگاه دینــی، آفرینــش دوگانــه ای را 
ــرح  ــش را مط ــن پرس ــد و ای ــت می دان ــت، نادرس ــگ اس ــن و فرهن دی
کــه آیــا هــر آنچــه را در غیــر از آن تولیــد و خلــق شــود بایــد هنــر  می کنــد 

کــرد؟ غیردینــی اطــاق 

کــه هنرهــای اســامی را  گونزالــس بــه شــرح ســومین دلیلــی  والــری 
در مطالعــات و روش شناســی دچــار چالــش می کنــد، پرداخــت و 
کــه ایــن دســته از پژوهشــگران بــه آن معتقدند  گفــت: ســومین دلیلــی 
کــه آفریننــدگان و مصرف کنندگان  کــه این گونــه القا شــده  ایــن اســت 
ــار خلق شــده  کــه بســیاری از آث ــی  ــد؛ در صورت همــه مســلمان بوده ان
و مصرف شــده ممکــن اســت از ســوی غیرمســلمان ها باشــد. ایــن 
ــا آن  کــه مطالعــات هنــر اســامی ب هــم یکــی از چالش هایــی اســت 

مواجــه اســت.

در  کــه  دوگانــه ای  فضــای  بــه  لنــدن  دانشــگاه   SOAS پژوهشــگر 

12. Valerie Gonzalez

در  فکــری  جریــان  دو  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره  شــده  ایجــاد  غــرب 
ی داده اســت؛ بعضــی  حــوزه مطالعــات هنــر اســامی در غــرب رو
ماننــد  کســانی  از  ی  پیــرو بــا  و  هســتند  ســنت گرا  پژوهشــگران  از 
کــه حتــی تغییــر دیــن دادنــد و  کربــن  لویــی ماســینیون13 و هانــری 
مســلمان شــدند، دســت بــه مطالعــات هنرهــای اســامی می زننــد؛ 
کــه در جهــان اســام  بــه هنرهایــی  دســته دیگــر نگاهــی ســکوالر 
خلــق می شــوند، دارنــد و ســنت گرایان را متهــم بــه نــگاه ذهنــی14 

. می کننــد

ســنت گرا  پژوهشــگران  ی  رو پیــش  کــه  بزرگــی  چالش هــای  بــه  او 
از تفکــرات و  گرفــت پرداخــت و ادامــه داد: متأســفانه یکــی  قــرار 
کــه در غــرب بــه هنجــار تبدیــل شــد، تفکــر همیــن  اندیشــه های رایــج 
ــری  ــوزه نظ ــدی در ح ــی ج گفتمان ــه  ــل ب ــه تبدی ک ــود  ــکوالر ب ــراد س اف
و مطالعاتــی شــد. آنهــا ســنت گرایان را متهــم بــه ذهنیت گرایــی15 
کــه در فضــای دانشــگاهی بــه  کردنــد و هیــچ چیــز بدتــر از آن نیســت 

ــود. ــام زده ش ــری اته قش

کــش  مرا از  اســامی،  کشــورهای  در  گفــت:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
و تونــس تــا شــرق جهــان اســام و ایــران، جریانــی در حــال اتفــاق 
افتــادن اســت؛ اینکــه پژوهشــگران هنرهــای جهــان اســام در حــال 
یابــی و مدعی شــدن در حــوزه ایــن هنرهــا هســتند. امــا آنچه غرب  باز
کــه ســنت گرایان از  کــه روشــی  ادعــای مقابلــه بــا آن را دارد ایــن اســت 
آن اســتفاده می کننــد بــر پایــه نــگاه معنــوی و روحانــی اســت و علمــی 

نیســت.

در  سنت گراســت،  پژوهشــگران  از  نیــز  خــود  کــه  گونزالــس  والــری 
کــه اعتقــاد  کســی  کــرد: مــن به عنــوان  کیــد  پایــان ســخنان خــود تأ
ــرد،  ــأت می گی ــوم نش ــا و مفه ــامی از معن ــر اس ــت هن ــه حقیق ک دارد 
یکــردم در ایــن حــوزه تغییــر نکــرده اســت و ایــن هنرهــا را  همچنــان رو
متمایــز از منابــع غیراســامی می دانــم. در غــرب تــاش می کننــد تــا 
حــوزه هستی شناســی هنــر اســامی را نفــی و بــا ابزارهــای پژوهشــی ای 

کــه در غــرب تولیــد و قابــل اســتفاده می شــوند. کننــد  بررســی 

ایــن نشســت بــا پرســش های بســیاری از ســوی مخاطبــان مواجــه 
کــه میثــم یــزدی، مدیــر نشســت، آنهــا را بســیار حائــز اهمیــت  بــود 
گونزالــس خواســت تــا بــه دلیــل برخط بــودن و  دانســت و از والــری 
زمــان محــدود و مشــخص برنامــه، در زمــان دیگــری بــه ایــن ســؤاالت 

و مباحــث بپــردازد.

13. Louis Massignon
14. Subjective
15. Subjectivism


