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 یفطر یهنر خودآموختگان، هنر كتاب بر نقدی

*زادهجمالعرب

 چكيده

ضرورت بررسی انتقاادی   .است ، هنر فطریخودآموختگان هنر كتاب برنقدی  حاضر ۀمقال
  و با   اسات  زمننا   ايان  در فارسای  لنفیأتا  كتااب  اولانن  كا  اسات   نظار از آن  كتاب اين

ادعاای الالی    .گنارد  مورداستفاده قرار مای  درسی كمك متنیو  مرجععنوان  ب  علت  همنن
 ای طرح مباحث نظاری  چننن هم و ها بندی آن تعريفی از هنرهای فطری و دست ۀ ارائ مؤلف

ب  اهداف متعاددی   يابی دستدر اين راه  مؤلفگون  هنرها وجود دارند.  است ك  حول اين
تارين   ای از خاساتگاه و معرفای برخای از م ام     را در نظر دارد ك  شامل ترسانم تاريچها   

 شود. اين گرايش میهنرمندان 
 و حدود و يمزپردا می محتوايی ازلحاظ كتاب بندی دست  بررسیب   درابتدا مقال در اين 

 بارای ، ۀ مؤلفناول الگویمجدد  ترسنما ب ،. سپسنمكش می نقد ب  راشده  طرح منمفاه ارتباط
 و تقاو   نقااط  ،درپاياان  .نمنا ك مای  ارائا   شناسای  روش از تحلنلای ، كتابۀ شالود ريزی پی
 شد. خواهد گذاشت  بحث ب  كتابا و نقاط ضعف ه اب ام چننن همو آوری نو

هنر كودكان، هنار ناائنو، هنار اوتداايدر، هنار خاام،        ، خودآموخت فطری،هنر  ها: كليدواژه
 گرايی. بدوی

 

 مقدمه. 1

بناب  تعريف نويدنده در اين كتااب، برگرفتا  از سرشات پاالوده و پاای بشاری        ،هنر فطری
 هاای متفااوت   و ماذه   ،ها فارغ از ناااد، ملنات   اندانۀ است ك  الول و قواعد آن نزد هم

                                                                                              

 دانشاددۀ  نقاشای،  گاروه  علمای   هنئات  استاديار ،(فراند ) 2 استراسبورگ دانشگاه ،تجدمی هنرهای یادكتر *
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كار رفت  است ك  آثار هنرمنادان از    . اين هنر در كتاب حاضر معادل هنر نائنو باستمشتری 
 گنرد. ا دربرمیابتدای تاريخ تا عصر حاضر ر

شاده در آماوزش    ها و قاواننن شاناخت    دوراز اسلوب آثار مندوب ب  اين عرل  از هنر ب 
پنرايا    پرده از خناالت و تصورات درونی هنرمند هدتند ك  با زبانی ساده و بی هنر بازتابی بی

 خلاو  و  علات  با   ،گونا  از هنار باا هنار كودكاان      وج  تشاب  ايان  ،چننن هماند.  بنان شده
 خواهد بود. تأمل بودن آن، قابل ناب

اشااره با  افارادی اسات كا  در       «خودآموختا  »ۀ كااربردن وا   منظور نويدنده از با  
موردننااز را   گنری از آموزش مرسوم م ارت و تبحر يا حرف  بدون ب ره ،ای از هنر، فن شاخ 

هما ،   ،فرض اين است ك  هنرمندان فطاری  پنش ،ده باشند. در كتاب حاضر ننزكركد  
اناد   هدنشا  مناد  ب اره از آماوزش هناری    اها  يك از آن هنچ ،بنابراين .اند خودآموخت  بوده

 .(13 -12: 1395)ياسننی 
از يك پاوهش نظری حول موضوع هنار فطاری را    طرحیكتاب در نگاه اول  ساختاراما 

 ،نويدانده  ادعاای  . با  شاود  می وضوح ديده بندی آن در ف رست ب  د ك  مفصلنك منعدس می
 هنار  گونا   ايان  باا  مرتبط نظری مباحث و فطری هنر مف وم تعريف برای میگا پاوهش اين

 شاامل  كا   كناد  مای  تعقنا   را متعاددی  اهداف موازی لورت ب  كتاب، مدنر اين در .است
اشااره با     بار  عاووه  .اسات  هنار  تاريخ در ها آن تحولۀ نحو و هنر اين بروز متنوع بدترهای

قارار گرفتا     موردتحلنال  آثارشان و اند شده معرفی خودآموخت  هنرمندان از تعدادی ها، گون 
فارد هنار    خصولانات منحصارب   دن كار  باا ترسانم   تاا  اسات تاوش  در كتااب  ايان  . است

خودآموختگان تصويری جامع از اين نوع هنر ارائ  دهاد و در ايان راه قلمروهاای زماانی و     
در  ،چنانن  . هام دهاد  قارار مای  مادنظر   را خا  آفرينش هناری ۀ مدانی مچتلفی از اين گون

 .اند شدهفطری ننز معرفی  هنر ۀدهند ن ادهای اشاع  ،نگاهی اجمالی
 و با   گنرد ر میلحاظ فرمی و شدلی موردبررسی قرا در اين نگاشت ، ابتدا كتاب ب  بنابراين

تفصنل محتوای فصاول و   شود. سپس، ب  دست درباب آن پرداخت  می هايی ازاين شرح وياگی 
 .شده ازسوی نويدنده در كتاب ب  چالش كشنده خواهد شد مفاهنم مطرح

 

 ازمنظر فرمی فطری هنر خودآموختگان، هنر. 2

 هازار  شمارگان ب  خود ويرايشنن نوبت اول درراضن  ياسننی است ك   لنف سندهأت كتاب اين
 و ،هنار  فرهنا،،  پاوهشاگاه و  فرهنگای  و علمای  انتشاارات شاركت   همدااری  باا ، ندچ 
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و  اسات رقعای  ۀ كتااب در اناداز   اسات.  رسانده  چاا   ب در ت ران  ،1395 سالب   ارتباطات
لافح  اسات    231كتاب شاامل   متن. استگرايی در هنر  و ابتدايی، فطرت ،موضوع آن هنر

 گنرد. را دربرمی ،نام  كتاب يك راه هم ب ، فصل ششو  گفتار پنشك  
آن اسات كا  اماری    ۀ اما ن انگلندی كتاب در شناسجا نبودن عنوان  در اين تأمل مورد قابل

طور رايا    ك  ب  حالیرد ،نام طراح روی جلد مشچص نندت ،چننن هم. استخوف معمول 
اول ياا پشات جلاد  كار     ۀ درلورت ش رت لاح  آن، در لفح ،نام طراح جلد يا نام اثر

 با  چ  در نظار اول و پانش از خوانادن كتااب      ب  عنوان كتاب، آن باتوج  ،چننن همشود.  می
چون  ان دوبوف  اسات كا     شود آثار هنرمندانی هم  هن مچاط  آشنا با اين عرل  متبادر می

، شايد ب تر باود در طراحای روی   بنابراينها اشاره شده است.  نوعی ب  آن در متن كتاب ننز ب 
تچااب تصاوير روی جلاد كتااب     شاد. از ان  دست اساتفاده مای   جلد كتاب ننز از آثاری ازاين

قرابات نزديدای باا هنار سانتی دارد        مؤلفد ك  مف وم هنر فطری برای كرتوان استنباط  می
 يابد. هنری ك  گاه وج ی خودآموز می

ی برخوردار است، دراداما  با    تر بنشجاك  نقد محتوايی كتاب حاضر از اولويت  اما ازآن
 .شود نظر نويدنده در اين كتاب پرداخت  میماي  و مفاهنم مورد بررسی اثر ازمنظر درون

 

 های یک تعریف هنر فطری: چالش. 3

برای طرح ضرورت اين پاوهش ب  معرفای وضاعنت    مؤلف لناتو درقال  كدر فصل اول 
 با   ورودرا باا   فصال امروزی هنر خودآموختگان در دننای هنر غرب پرداخت  است. او ايان  

كردن ديگار   درستی طرح آغاز كرده و ب  مچتلف های گون  و فطری هنرهای مصاديق موضوع
دراداما ، با  معرفای مناابعی      چنانن  هممفاهنم مرتبط با موضوع اللی را هدف گرفت  است. 

ك  درپايان ندبت اين منابع در قنااس باا كتااب حاضار      است تحقنق پرداخت ۀ عنوان پنشنن ب 
 شود. بحث گذاشت  می ب 

شاتابان در فصال اول ارائا  شاده اسات، كلای و        لورت گاذرا و  فارغ از تعاريفی ك  ب 
تاوان ازجملا     مطالع  را مای ۀ عنوان پنشنن شده ب  بودن ارتباط برخی از منابع معرفی غنرمدتقنم

جندان ياا   هنر  تاريخچون  سنگی هم نقاط ضعف مش ود در اين فصل برشمرد. تواريخ گران
 یتوانناد مراجعا   اهمنت خالشاان، نمای   باوجود ،(17 -16: 1395)ياسننی  مدرن هنر تاريخ

چنننی در نظر گرفت  شوند. اين تاواريخ هنار ماروری حامال      هايی اين تچصصی در پاوهش
، «ديگاری »خصو  درمورد هنار   هايشان، ب  بندی نگاهی از تاريخ هنر هدتند ك  امروزه دست 
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)سانی، فداری،    ،و افاراد متفااوت   ،هاا  ها، ناادها، سارزمنن  يعنی هنر مربوط ب  ديگر فرهن،
 .(1387)هايد ماينر  موردشك و ترديدند و...( كاموً ،رفتاری
راهی اين هنرهاا در روايات متعاارف     هنر بومی يا هنر شرقی و هم نداشتن ، مركزيتمثوً

تدلط پاارادايمی اسات كا  هنار غربای را در       علت تاريخ هنر با هنر نائنو يا هنر اوتدايدر ب 
نويدنده بدون طرح پرسشای در ايان ماورد و     ،رسد نظر می هد. ب د كانون تاريخ هنر قرار می

برخای از ايان مراجاع     ،يافتا  را پذيرفتا  اسات. درواقاع     لورتی پنشننی اين الگوی تعمنم ب 
و تدالط   اناد  برخوف اهداف كتاب حاضر گاام برداشات    لحاظ ايدئولو يك كاموً تاريچی ب 
هاای هناری    شادن گونا    كشانده   حاشان   موج  ب نوعی  ها از هنر و تاريخ آن، ب  خوانش آن

آيد ك  منابع تاريچی تحلنلای باا رويداردی     نظر می منطقی ب  ،رو بحث شده است. ازاين مورد
 نند.كم نا  مؤلفانتقادی ب  تاريخ هنر متعارف منابع ب تری را برای رجوع 

شده از متون مورداستناد دارای ساطحی نامتعاارف    در موارد متعدد تعاريف ارائ  ،ديگر طرف زا
تعرياف   مؤلاف آيد كا    نظر می . ب (63: 1395)احمدی از شباهت در عرف پاوهشی هدتند 

محدود ب  منابع مروری يادشاده در زباان فارسای     مفاهنم اللی خود را در چ ارچوبی كاموً
با  موضاوع ماوردنظر    مداتقنم  طاور   با  ب  مناابع الالی كا      ندردن انجام داده است. رجوع

لحتشاان كلای،    بااوجود شاده   تاا تعااريف ارائا     است دهشپردازند در اين مورد باعث  می
شود ك  ايجااد فااای چالشای كا       نظر بنايند. اين امر باعث می و تاحدی سطحی ب  ،شتابان
از ضرورت كندااش   ،دلنل  همنن هر پاوهشی است در تعاريف  كرشده م نا نشود. ب ۀ الزم
 شود. در مراحل بعدی پاوهش كاست  می تر بنش
 

 فطرت و هنر فطری. 4

ۀ حاوز  در مفااهنم  ايان  ب  رويدردهاشود ك  تنوع  فصل دوم با اين استدالل نويدنده آغاز می
اولنا    تعاريفمنان  تمايزباعث دشواری در  احتمالی مصاديقۀ دايرو گدتردگی  اندانی علوم

 مؤلاف  ،رو خواهاد شاد. ازايان    فطری هنرهای ازيا حتی متناقض  متفاوتی نتايجو حصول 
های بروز هنرهاای   سعی در تدقنق تعاريف اولن  از فطرت )هرچند گاه تدراری( و ديگر فرم

تعرياف  ۀ . در اين راه، باا ارائا  (22: 1395)ياسننی دارد  ،مانند هنر خام و خودآموخت  ،فطری
ديادگاه   و غارب ی فلداف تفدار  ۀ ، اين مف وم را در آينا فطرت چننن هم، هنرعام و خا  از 

گذارد و ازمنظر ايان دو نگارش متفااوت با  تاوش در نماايش        نمايش می ب  اسومیۀ فلدف
  و مطالعا ، ايان بچاش زيربناای    مؤلاف پردازد. ازنظر  مشتركات  اتی اين پديده در اندان می

 دهد. را در مراحل بعدی تشدنل می فطری هنرهای چندتی تحلنل
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ترين معنار فطری مشاتری هنرهاا    بودن، م م بر خودآموخت  ، عووهجا در نظر نويدنده اين
. (21 :1395)ياساننی   آمدن از مشاهدات درونی خاالص هنرمنادان اسات    بدربودن و حالل

هاای   گون ۀ های اللی آفرينش در هم ك  ابداع در نگاه متعارف ب  هنر يدی از وياگی درحالی
دننای درونی آن منان انديشامندان ايان حاوزه    طور مدتمر خلو  و تازگی  ك  ب  استهنر 
با  هنرهاای فطاری    فقاط متعلاق   توان معنار مربوط را  نمی ،بنابراين .شود بحث گذاشت  می ب 

ر هنرهاای  گا يداز  تار  بانش داندت. حتی اگر با نگاهی هنجاری بدربودن هنرهای فطاری را  
هاا   كلی برای تفدناك مارز آن  ای هرچند  توان بر اين مبنا محدوده متعارف بداننم، باز هم نمی

هاای ديگار    در زمننا  را آيد تفدنك ايان هنرهاا لازوم بحاث      نظر می ب  ،د. بنابراينكرترسنم 
 كشد. می منان ب 

تعاريفی عام و خا  از هنر ك  ضرورتشان در مدنر بحاث  ۀ فصل و پس از ارائۀ ادام در
دادن آن باا   يق ارتبااط توش دارد تا خصولنات هنر فطری را ازطر مؤلف، استبرانگنز  شك

مف اوم فطارت در   ۀ جاك  گداتر  ند. ازآنكاثبات  ا  آن هم در نظرگاه دينی ا  بحث عام فطرت
ابعااد بنولو ياك    ا  از اعمال غنرعقونی و غريزی ها اعم وجود اندانی طنف وسنعی از پديده

تچنال را   ياا حتای مارز   ا   اماور اساتعويی   ا  تا نوعی از وجوه  هنی و معناوی  ا  و فنزيدی
های  اتی هنار   شناخت وياگی منظور ب  یشده از فطرت كمك شايان گنرد تعريف ارائ  دربرمی

 دهد. دست نمی فطری ب 
 تااريخ  در ديرين قدمتی نائنو شود ك  هنری مانند هنر سادگی مدعی می ب  مؤلف ،رو ازاين

بودن هنرهای پانش   فرهنگی ادعای مرتبط ا  های اجتماعی مدو بدون تبننن مدانن رددا بشری
و هنرهای خودآموخت  را درقال  كلی هنرهای فطاری دارد    ،از تاريخ، هنر كودی، هنر شرق

 كند. بدنار جدی درمورد اين ادعا مواج  می یهاي امری ك  خواننده را با شك و پرسش
بنادی   برای ايان دسات    «فطرت»ترين معنای  ب  گدترده مؤلفدهد ك   اين مدئل  نشان می

، ودشا  مای هاای غريازی    طرف شاامل  سات   توسل شده است  طنفی از معنا ك  ازيككلی م
های  هنی عارفان  است ك  درن ايت با    اعمالی حالل از تچنل كاربردی و فعالنت ،چننن هم

هاای متناوع    تاوان در ايان گونا     سچتی مای  شود. ب  اندان معالر ختم میۀ رفتار خودانگنچت
د. مثال بارز گدتردگی غنرمتدولو يك و عادم كنتارل   كرغايتی مشتری حول فطرت مشاهده 

پااردازان  و نظرياا « گرايااان تجرباا » یتااوان در ورود باا  آرا در تعناانن مداانر بحااث را ماای
. دشاوار بتاوان دريافات چارا كوشاش ماتن       (28: 1395)ياساننی   دكرمشاهده « گرايی عقل»

و ناخودآگااهی بدار    ،هنرهای فطری ب  فطرتی پای، ناآموخت  أموردنظر برای پنونددادن منش
هاايی مانناد    پدياده  أمتااد باا تبنانن منشا    د ك  روشی كاموًشو گرا ختم می ب  متفدران عقل
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ان در وجاود انداان   مؤلفموردنظر اين ۀ لورت مشچص لوح نانوشت شناخت و هنر دارند. ب 
در دنناای درونای هنرمناد فارض      ،ستعاریلورتی ا ، ب مؤلفتر  منبع ابداعی نندت ك  پنش

. (1389)كاساانرر  بلداا  محاال انباشاات شااناختی حالاال از ادراكااات اساات  ،كاارده بااود
در مفااهنم باعاث شاده    نداشاتن  مناسا     تعمنق و نشناسی معن  روش نبود ك  آيد می نظر ب 

نی هاای كومای باا معاا     ها گرفتاار باازی   بدون طرح ارتباطی منطقی بنن ايده مؤلفاست ك  
لاوح  »گرايان در لفحات بعدی ب  قنااس باا    تجرب ۀ لوح نانوشت ،مثوً  استعاری مفاهنم شود

باار نا     لوحی ك  ايان   «در ابتدای تدوينش از هر نقشی خالی است»آيد ك   درمی« نفس بشر
 .(31: 1395)ياسننی  است« علم حاوری»ن نوعی بلد  مبن  ،عاری از شناخت

هاايی كا  تماايز     هنرهاا اشااره دارد  وياگای    خا  بصاری های  وياگیب   مدرراً مؤلف
د. در نباود معنارهاا بارای    شو لورت خا  اثبات نمی گاه ب  شان با ديگر انحاء هنر هنچ  اتی

ب  خصولناتی كلی و عام برای تفدنك هنرهای فطری متوسال   مؤلفطرح مندجم مفاهنم، 
هاای   وياگای اعتقااد دارد كا  از    از اين نوع خصولنات است. او نگاری ساده ،مثوً  شود می

و بناان   ،تصااوير نااب  ۀ مبالغ  و اغراق در ارائا  ،بنان احداس درونی هنرمنداين هنر، خا  
بناان شاده اسات  اماری كا       راحت و كودكانا    با نگاهی كاموًك   استحس خا  هنری 

از تبنانن   مؤلاف . ديگار تولانفات   (61: هماان )ساازد   ممدان مای   را دری معنا س ولت در
شاود كا     آمنز در تحدنن اين هنرها خولا  مای   مدرر از لفاتی اغراقۀ ها در استفاد وياگی

 كند. بندی و شناسايی برای خواننده م نا نمی دست  منظور ای ب  گون  مبنای نظری هنچ
( priori à) پنشانن ۀ تعريف هنرهای فطری مدئلۀ يدی ديگر از موارد مب م مطرح در حنط

 ،هاايی از ماتن، كنفنااتی پنشاننی     . در بچشاست« فطری»ات برشمرده بر امر بودن خصولن
لورت نوعی دانش حاوری و مداتقل از تجربا  در تعرياف     درقال  شناخت، ننز رفتار، ب 

در قالبی باز هم ماب م با  مشااهدات     ،مثوً  شوند فرض مطرح می در لوای پنش« هنر فطری»
ك  درطاول بحاث، با  اناواع ديگاری از شاناخت        درحالید. كرتوان اشاره  درونی هنرمند می

هنرمناد  ۀ تجربا  لورت دانشی حصولی و وابدت  با   خوريم ك  ب  برمی( Posteriori àپدننی )
باروز امار    أنی برای منشا ماهنت معن  مؤلف ،رسد نظر می اند. ب  ها را غنا بچشنده مشاهدات آن

هنار   منشاأ هنگاام بحاث درماورد     خصاو   ب  ،فطری در هنر قائل نشده است و اين مدئل 
 دهد. نی برای خواننده ارائ  نمیاما پاسخ معن  ،كند میاالتی جدی مطرح ؤفطری، س

هنار الانل در ن ااد و     منشاأ با فارض وجاود    مؤلفشود ك   می تر بنشاين اب ام زمانی 
و ناهشانار بشار يعنای     ،از احواالت قلبای،  هنای   متأثرهای مچتلف بروز آن را  فطرت جلوه
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هاای متناافر روحای و فداری      ظرفنات ۀ و دركل هما  ،احداسی، عقلی، مربوط ب  ناخودآگاه
داند. اما چگون  چنانن تعمنمای امداان تفدناك آثاار هنرهاای فطاری را از ديگار          اندان می

شاود و   كارات دياده مای    ها در ماتن با    سازد؟ اين نوع از بنان ايده تولندات اندانی مندر می
سازد ك  بنان و تولنف كلی مفاهنم، درحدم اثبات، نناز   آشدار میرا  ۀ مؤلفتاحدی اين ايد

 .اند هايی های بروز چننن پديده مدمدانن درموردگزين بحث و استدالل  جای
تاری را   های عمنق تحلنلۀ دن بحث امدان ارائكر ها ك  ضمن مچدوش فرض از ديگر پنش

هاای مرباوط با  امار فطاری       داوری بودن امر زيبا در همگانیۀ توان ب  ايد سازند می م نا نمی
ای  ب  اين امر حداسنتی نداشات  اسات كا  چنانن اياده      مؤلف ،. ظاهراً(34 :همان) دكراشاره 

 .استشناسی و ن  يك فرض كلی  زيبايیۀ لدور يك حدم در حنطۀ مثاب ب 
در بحث تفدنك منان خوقنت جمعی و فردی درقبال امار فطاری    نداشتن اين حداسنت
جماع   طور واضح، خوقنت درقالا  جمعای باا حالال     . ب (35: همان)شود  هم مشاهده می

يا يك گاروه اجتمااعی مدااوی     ،يك قوم، يك جامع  یها و ابداعات فردفرد اعاا انگنزش
ينادها و داليال متفااوتی    اها( از فر م اعمال جمعی )در هنر و ديگر زمنن دبلد  مدانن ،دتنن

در بحث خاود پنراماون    مؤلفاين درحالی است ك  كند.  های كنش فردی پنروی می با زمنن 
هاای   هاای فطاری آفارينش    ساان از زمننا    تفدنك هنر جوامع متمدن و ابتدايی تصويری هم

 .(35: همان) دهد جمعی و فردی ارائ  می
الالت اثر هناری را مارتبط باا مانادگاری آن در      مؤلف، در رويدردی متناقض، چننن هم

اللی بداعت، بحاث  ۀ عنوان نشان ب  ،و با استدالل بر ماندگاری داند زندگی و تفدر اندانی می
. او الالت برخاسات  از فطارت نااب را    (39: همان) زند الالت را ب  بداعت هنری پنوند می

كند ك  از علاوم هناری لارف برخوردارناد  بادون       ابزار تمايز هنر حقنقی از آثاری بنان می
 ی را مطرح سازد.دلنل چننن تفدند ك  سودمندی و الوالً آن

  عنوان روش استداللی خود برگزيده اسات با    ب  مؤلف ك  ظاهراً را شايد بتوان سندتمی
جاايی   طور مداوم درحال جابا   ها ك  ب  ها و مدلول د: سندتمی از دالكرلورت خول   اين

مصاداق  « هاای خودآموختا    هنار انداان  »و « هاای نچداتنن   هنر انداان » ،مثوً  ديگرند با يك
 ،. دراداما  (40: 1395)ياساننی   برخوردارناد « الالت فطاری »هنرهای فطری هدتند چون از 

« خودآموختا  »چاون    شاوند  های النل هنری در نظار گرفتا  مای    عنوان فرم همنن هنرها ب 
پاياان    ای بای  خوانناده در چرخا    ،لاورت  اين  ب  دروننات و درطول زمان ماندگارند. ب  متعلق

. اسات و نتنجا    ،ك  بداند كادام امار علات، كادام مصاداق موضاوع       نشود  بدون آ وارد می
 شوند. اضاف  می يادشده ها ننز ب  مشدل شده و اختوط زمنن  بودن تعاريف ارائ  مب م
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فطارت در   با  بناانی   در تعريف هنرهای فطری ب  مؤلف ،دشتر مطرح  طورك  پنش همان
در قاالبی   را تجمنع خصولنات متدثر كند. اين امر امدان ترين قلمرو خود رجوع می گدترده

هايی ك  نويدانده تاوش    توج ی از وياگی لورت، قدمت قابل سازد. دراين ن دشوار میمعن 
گونا  از هنرهاا    مچاتص ايان   فقاط های  اتی هنرهای فطاری برشامرد    عنوان وياگی دارد ب 

بحاث   ،بنابراينود. ش های بروز هنری ننز می و فرم ،ها ها، بنان نچواهد بود و شامل ديگر گون 
حال   پنرامون تفاوت منان هنرهای فطری و ديگر اقدام هنر دچار اب ام خواهد شد و تن اا راه 

. ايان  اسات هنری، يعنای تاريچنات باروز آن    ۀ رجوع ب  يگانگی تاريچی هنرمندان اين گون
اد زيرا كل پديده را درقالا  ياك روياد     دتننتعمنم  و قابل ،پذير مدئل  دارای الگو، تعريف

 بنند. انتزاعی تاريچی می
 

 پرسش خاستگاه: بومی یا مدرن؟. 5

هنرمنادان   رويدارد  خودآموختا ،  هنرهاای ۀ تاريچه بر مروری ضمن ،سوم صلدر ف مؤلف
 هناری  هاای  جرياان ای از  راه خولا   هام  از ابتدای قرن بندتم ب  فطری هنرهایب   را مدرن

ناد. او در بچاش   ك معرفای و تحلنال مای   هاا،   جنبش اينشاخص  هنرمندان چننن هممرتبط، 
هاای هنار بعاد از دوران مادرن را      م می از آن سعی دارد ارتباط بنن هنار باومی و گارايش   

 كند. وجو جدت
در ايان بچاش نويدانده تااريخ هنرهاای فطاری را در دو بچاش مدتاوب و          ،عاووه  ب 

هاای   نا  بندی كرده است. در بچاش اعصاار ياا جواماع بادون تااريخ، گو       غنرمدتوب تقدنم
و قاومی )هنار    ،تاريچی )هنر ابتدايی(، فرمی )هنر باومی( ۀ مچتلف اين هنرها، برحد  دور

اند. در بچش تاريخ مدتوب، اين هنرهاا با     بندی شده دست  (پوستان، سناهان، اسدنموها سرخ
 اند. و هنر خودآموختگان تقدنم شده ،خام، هنر كودی هنر

ساان   و همقدمت ديرين  و ديگر اقدام هنر فطری ،هنر بومی ،ونائنهنر  ،ازنظر نويدنده
كا    اسات اما بحث م می ك  ناديده گرفتا  شاده اسات ايان مدائل         ،ندتاريخ بشر دار با
اقدام اين هنرها زمانی اتفاق افتاد ك  تاريخ امر هناری را از ديگار اماور     تر بنشگذاری  نام

نگااه از   ،بناابراين جود داشات.  اندانی متمايز كرده بود و تاريخ هنری با ادعای جامعنت و
باعاث  اا    محوريت اندان بالغ سفند با فرهن، غربیۀ برپاي ا  نويدی باال ب  پاينن اين تاريخ

 يعنی دننای بنرون از تاريخ هنر متعاارف  ا  ای  يل اگزوتندم های حاشن  بندی شد ك  دست 
تولنادات فرهنگای بنگانا  و غنرمتمادن      ،تار  يا ب  تعريف دقناق  ،شدل بگنرد. اين هنرها ا  
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وياگی اگزوتندام   حول ،همگی، ... و ،خارج از تاريخ هنر بود. هنرهای بومی، هنر مجاننن
 گرد آمده بودند.

ای از  هاای ناامندكنناده   بننای  ر هنرمندان موج  پانش دثنر تحوالت مربوط ب  مدرنندم أت
های فرهنگای،   خود را درقال  واكنش مدرن شد و اين احداسْۀ سرنوشت گريزناپذير جامع

و اجتماعی بروز داد. نوعی از مقاومت درمقابل اين سرنوشت ظ ور آنارشندم باود.   ،سناسی
فرم هنری مشاب  با  ايان وضاعنت با  دو لاورت آوانگارديدام و م ااجرت )حقنقای ياا          

 اقباال هنرمنادان مدرنندات با      ،هاای بنگانا  نماود يافات: درحقنقات      سمبلنك( ب  فرهن،
هاانس بلتننا،، ماورخ هنار آلماانی،      ۀ گفتا  های بومی هنر ديوانگان و كودكان را با   فرهن،

لاورت   لورت عام و تااريخ هنار با     های فرهن، مدرن ب  توان نوعی فرار از محدوديت می
چاون   آوردن هنرمنادان مادرنی هام    روی ،علات   همانن  . با  (Belting 2013) خا  داندت

راحتای   را با   ا  فريقاايی اهاای   مانناد ماساك   ا  رهای باومی های فرهنگی هن پنداسو ب  نشان 
 های آفرينش در هنرهای فطری داندت. مرتبط با وياگی يندی كاموًاتوان فر نمی

هاای غنرمتعاارف    ب  هنرمنادان مادرن و انتچااب    فقطاين تغننر كانون نگاه درقبال تاريخ 
شود. ناوعی نگااه انتقاادی     ختم نمیهای ديگر  ها و قوم های بديع هنری در گروه ها از فرم آن

هاا و اشچالای كا      ب  محتوای تاريخ هنر ننز باعث شده است ك  اين تااريخ درقباال گاروه   
فراگنرشادن هنار    فقاط  ،لاورت  ايان  جايشان در آن خالی است موردبازبننی قرار بگنرد. با  

اسات كا     خودآموختگان ازطريق عمل هنرمند )مدرن يا خودآموخت ( نبوده و اين تاريخ هنر
 ،چنانن  هام  .گشاايد  هاای جدياد مای    هاا و شچصانت   روی فارم  با تغننر رويدرد خود را ب 

ايان قلمروهاای نوظ اور در تااريخ هنار       تار  بنشند. ك ای را ب  خود الحاق می های تازه زمنن 
 .(1394)گرنت پوی  دهند را موردمطالع  قرار می« ديگری»تاريخ 
 درقباال  فقاط  خام هنر تعريف منظور از عام بحث رتوان بنان كرد ك  د می ،اساس  اين بر
 با   آگااه  و نابغا   هنرمناد  آن مركاز  در كا   گنارد  می شدل هنر متعارف دننای مركزی محور
 در ای حاشان   شچصانت  هار  ،لورت دراين. است گرفت  قرار مدائل و تحوالت ترين ظريف
شاود.   مای  هنار  از تعرياف  اين شامل هم ما اطراف معمول دننای در اين روزها و هنر دننای

تاری دارد و درقالا  كلای هنار      بنادی گداترده   درنتنج ، امروزه هنار خودآموختگاان دسات    
بنرونی جريان الالی هنار خلاق    ۀ ك  در محدود را تولنداتی یتمام( marginal artای ) حاشن 
بندی هنرهای فطری در عصر حاضار نا     لورت دست  اين دهد. ب  اند موردتوج  قرار می شده

ها باا ايان تااريخ، يعنای      تاريخ هنر و ندبت آنۀ بلد  برپاي ،روزببندی تاريخ  براساس تقدنم
. هنار اوتداايدر   (Dubuffet 1967) شاود  انجام مای  ،هنری دننای متعارف قواعد بودن از خارج
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از همنن تغننر كانون توج  از دننای هنر ب  دنناای حاشان ، يعنای ياك تغننار نگااه        منحصراً
 شناختی و سناسی، حالل شده است. زيبايی
 

 های شاخص افراد و مكان. 6

 تار  بانش اماا درحقنقات    ،ناد كهای هنر فطری ارائا    فصل چ ارم سعی دارد تاريچی از گون 
توش نويدنده لرف تبننن رويدرد هنرمندان مدرن با  فارم نااب هنرهاای خودآموختگاان      

طری مددوت ماناده اسات. باياد    های اللی بروز هنرهای ف لورت، ريش  اين شده است. ب 
يادآوری كرد ك  هنرمندان مدرن و تاريخ شتابانی ك  از مدرنندام در هنار ارائا  شاده اسات      

كنند. شايد ب تار   های تاريچی بروز هنر خودآموختگان بحث نمی مدتقنم درمورد ريش طور  ب 
 انپزشاد  روان ،ياورگن تاالر  و طور والتر مدس  همنن ب  تجربنات  ان دوبوف ، تر بنشبود ك  

 ای نويدانده  ،چننن همهای بنماران روحی پرداخت  شود.  ندی و فراندوی، درمورد نقاشیئسو
 باالننی  لاورت  ب  دوبوف   ان با تماس در منودی بندتم قرن منانی های ده  در الوار پل مانند

 (Danchin and Lusardy 1995) داد قارار  موردبررسای  را روانی بنماران هنر تصويری تولندات
در  .باود  ای حاشن  های اندان و ديوانگان هنر بروت هنر خام پزشدان بوف  و اين روانو د برای
های بعدی افرادی مانند مارسل ر ا آلناس و پل مونن  همنن مدنر را در مطالعاات خاود    سال

هنار  ۀ ماوز های متعدد و مش وری در  لورت نمايشگاه ها ب  پی گرفتند. خروجی اين فعالنت
طاور مجاوت    همانن شدن هنار خاام داشات.     برن بود ك  نقش م می در شناخت  هايدلبرگ

هاا با     تاوان درمناان آن   دناد كا  مای   كرم می در گدترش مف وم هنر اوتدايدر ايفای نقاش  
اشااره كارد كا  در     Gazogèneفراندوی ۀ و مجل Raw Visionانگلندی ۀ شان مجلنتري شاخص

هنرهاا داشاتند.     گونا  شادن ايان   را در شاناخت   تاأثنر ين تار  بانش های پايانی قرن بندتم  ده 
تاوان ادعاا كارد كا  رويدارد       بروز هنرهای فطری، مای ۀ ب  اين منابع اولن  در تاريچه  باتوج

 نظر ب  اين تاريخ درحد نگاهی كلی باقی مانده است.دكتاب مور
ز اولانن  شااخص ا ۀ خودآموختا  هنرمنادان  معرفای  نويدنده در اين فصال با    ،چننن هم
توجنا  او  . اسات  پرداخت  حاضر تا عصر منودی های هنر مدرن در ابتدای قرن هجدهم بارق 

 چراكا    استشان  فعالنت هنری و زندگی ،ديگر ازسوی ش رت و اين هنرمندان برای انتچاب
ۀ گفتا  با  . ناد كاخنار ترسانم    قارن  دو درطول را خودآموخت  هنرمندان دارد سنر ظ ور سعی
و با    اناد  متنوع باوده  جغرافنای و ،مچتلف ها، كشورهای ب  ملنت هنرمندان متعلق، اين مؤلف
 ند.ندتخالی از تاريخ منحصر نۀ محدود
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لی كا  سااختار ايان    ئين مداا تر بنشبودن داليل انتچاب هنرمندان،  الؤبر موردس عووه
ی پوشاان  خاوانی باا روناد كلای و هام      كند ناهم بچش از كتاب در كلنت پاوهش ايجاد می

نوعی در ترسنم روند تااريچی باروز    ند. اين فصل هم ب ا ساز با فصل تاريچی پنشنن مدئل 
لنداتی از ايان هنرمنادان در ايان     ۀ توان پرسند: ارائا  هنرمندان خودآموخت  توش دارد. می

شاود: توضانحاتی    مطرح می سؤالاين  كند؟ ماافاً بچش چ  هدف سودمندی را دنبال می
ن كنفناات فطاری   شوند چگون  مبن  های فرمالندتی ختم می ا و تحلنله ب  تولنف ك  اكثراً

منان، هانچ    اين های  كرشده در باوجود كمبود ،ند؟ درن ايتا در آثار هنرمندان معرفی شده
تواندات بار    هنرمندی از ايران در اين بچش معرفای نشاده اسات  اماری كا  شاايد مای       

 بودن اين مبحث بنفزايد. كاربری
اروپايی پرداخت  است  های چند كشور عمدتاً موزه معرفی ب  پنجم لفصنويدنده در 
كرواسای در زاگارب،   ۀ هنرهاای خودآموختا  ۀ موز اهای مچتص اين هنره و ازمنان موزه

 رزيال، بۀ المللی هنرهای خودآموخت بننۀ بروكدل در بلايك، موز ۀهنر خودانگنچتۀ موز
ۀ هنار خودآموختا  ۀ ماوز  آلماان، شارلوت زاندر در ۀ المللی هنرهای خودآموخت بننۀ موز

ۀ هنرهاای خودآموختا  ۀ موز و ،كانادامگوگ در ۀ المللی هنر خودآموخت بننۀ موز روسن ،
، فعالنات  گداتردگی  كنفی و سطحها  موزهدلنل انتچاب اين  .ده استكررا معرفی  لتونی
س زد داليال  تاوان حاد   ها بوده اسات. مای   آن اطوعات نگارنده ب  رسی دست چننن هم

توانناد بارای چنانن     رسای ازطرياق اينترنات، نمای     خصاو  امداان دسات    ، ب يادشده
برای الحاق چنانن   مؤلفتر اب ام در اهداف  م مۀ اما مدئل ،كننده باشند هايی قانع انتچاب

طاور   . سودمندی فصل پنجم نناز مانناد بچاش پنشانن با      استبچشی ب  ساختار كتاب 
هاا رويداردی تااريچی نادارد تاا بتواناد        معرفی موزه ،رو . ازايناستجدی موردترديد 

های قبلی باشد. شايد ب تار   مدملی برای روند تاريچی بروز هنر خودآموختگان در بچش
های اللی ك  باعث گدترش اين هنرها شدند و  معرفی و تحلنل نمايشگاه ب  مؤلفبود 

ها مانند كاتاالوگ   موزهك  معرفی  درحالی ،پرداخت های فعال در عصر حاضر می ن  موزه
ايان   تأثنرهايی درمورد  ك  حاوی تحلنل هاست تااين های كلی موزه و امدانات آن فعالنت
هاای   هاا، برناما    ها و مواردی مانند همايش فعالنت ،مثوً  ر هنرهای فطری باشددها  موزه

نشانی ترين  ك  كوچك اند بدون آن و روزهای خا  معرفی شده ،بازديد، ب ای پرداختی
 از ضرورت طرح اين موارد ديده شود.

يی درمورد موضاوع الالی كتااب    ن ادها پنش و نتاي نويدنده قصد دارد  ششم فصل در
 هنار  هاای  وياگای ، خودآموختا   هنر چندتیهای اللی قبلی شامل:  بدهد و بار ديگر عنوان
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 ،هنار  تااريخ  یها جريان رد خودآموخت  هنر تأثنر، خودآموخت  هنر تاريچی سنر، خودآموخت 
 كند. را طرح می معالر ج ان در خودآموخت  هنر جايگاهو 

شده در كتااب دارد.   بندی مطال  ارائ  در اين بچش نويدنده سعی در جمع ،درحقنقت
هاای   در بچاش  مؤلاف كند ك   لورت ملموس كلناتی تدراری را طرح می اما اين فصل ب 

ده كار نرسانده بناان    اثباات  ادعاهايی ب لورت  پنشنن گاه درقال  فرضنات بدي ی و گاه ب 
 آحااد  بار  خودآموخت  هنر ب  اقبال نقش» است. در اين مدنر، حتی با عناوين عجنبی مانند

برای طارح و توضانح    مؤلفشويم ك  امدان و توانايی  مواج  می« بشری جوامع و اندانی
شاود. در پاياان ايان     لورت جدی برای خواننده موردشك واقاع مای   آن در دو لفح  ب 

لازوم برپاايی ن ادهاا،     تار  بانش ا پرداخت  است كا   هن اد ب  طرح برخی پنش مؤلفبچش 
گون  از هنرها مادنظر قارار داده اسات.     و اداری را برای حمايت از اين ،ساختارهای هنری

در لفحات پايانی اين متن ب  اسامی تعدادی از هنرمنادان ايرانای كا  در ايان زمننا        فقط
 كننم. خورد می اند، بر ت داشت فعالن

 

 گيری نتيجه. 7

خودآموختگاان،  توان نتنج  گرفت تن ا سودمندی كتاب هنر  شده می داده ب  ندات شرح باتوج 
هاای موضاوعی    عنوان اولنن كتاب ب  زبان فارسی در اين ماورد، طارح زمننا     ب ، هنر فطری

 لاورت شاتابان خولا     ها ب  اين زمنن  یتمام هرچند تقريباً  استمرتبط با تم اللی كتاب 
 اند. های مربوط طرح شده و بدون تعمق موردنناز برای بحث و استدالل اند شده

اثار ماواردی از   ۀ ناما  در شناس ،ك  در ابتدای اين نگاشت  اشاره شد ازمنظر فرمی ننز، چنان
نتشار برای كتااب  شود: ازجمل  نبودن عنوان انگلندی و وجود دو تاريخ ا مشاهده می یدقت بی

طاور كا     اسات  هماان   1395ياا   1394ك  مشچص نندت سال انتشار كتاب در چاا  اول  
 .دتنطراح روی جلد ننز معلوم ن

ن در موضاوعی كا    شناسی معان   يك روش نبودد ك  كرتوان ادعا  لحاظ محتوايی می اما ب 
 چنانن  هام گنارد باعاث شاد تاا امداان ورود لاحنح،        های بدنار متناوعی را دربرمای   زمنن 

هاای كومای و    رجوع با  فارم   ،چننن همدر متن فراهم ننايد.  ،بندی موضوعات مطرح مفصل
هااای اسااتداللی )اسااتقرايی يااا قناساای(،  مداارياازی مدانن جااای تبناانن و پاياا  تولاانفی، باا 
ی فطری را موردشاك  های هنرها شده درمورد ابعاد و وياگی بودن ادعاهای طرح مورداطمننان

 دهد. قرار می
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در طارح   مؤلفك  ننز  را بدناری یاه سؤالا و ه اب ام يادشده بايد ب  موارد ،بنابراين
ا پنرامون تعرياف  ه ترين اين اب ام د. م مكرمفاهنم اولن  بدون پاسخ گذاشت  است اضاف  

تفدناك هنرهاای   استدالل بارای  ۀ آمد ك  الزم نظر می . ب استفطرت و ندبت آن با هنر 
شناسان  درمورد خصولانات مشاتری  اتای     فطری از ديگر هنرها ورود ب  بحثی هدتی

هاای  اتای ديگار     براهننای درماورد تفااوت   ۀ های مچتلف هنرهای فطاری و اقاما   گون 
شناخت يا دانشی ك  منجار با     منشأشناختی درمورد  بحثی معرفت ،چننن هم  ستهنرها

های اساسی فوق هرگون  توش بارای تعرياف    نبود بحث شود. در هنر می  گون بروز اين
 ای ختم خواهد شد. های نامشچص تازه ب  اب ام موضوع و جنب  فقطهنرهای فطری 

آيد ك  متن باوجود عنالر پاوهشای مشاچص در فصال اول دارای روش     نظر می ب 
ر فقرات پاوهش را برای طای مدان   تحقنق مندجمی نبوده است. همنن امر بدن  و ستون
بنادی فصاول،    ده اسات. مفصال  كردرمنان انبوه موضوعات متنوع درگنر و دچار مشدل 

مفااهنمی را   مؤلفنمايد.  غنرمنطقی و غنرضروری می ،خصو  فصل چ ارم و پنجم ب 
و فرلت كافی برای تدقنق و تبنانن   ،ده است ك  امدان، توانايیكردر كلنت كتاب طرح 

حداسانتی بانن    مؤلاف  ،طاور مشاچص   . با  دتنشان در اين كتاب م نا ن عنالر اللی
ك  در برخی ماوارد مارز    لورتی ب  ،شده نداشت  است های بدي ی و ادعاهای طرح فرض

هاا   نرسندن استدالل سرانجام نمايد. همنن امر باعث ب  ها و اهداف مغشوش می منان فرض
كلای   لاورت  توان ب  م شده است. میئو عو ،ها ها، معلول گزينی چرخشی علت در جای

موفاق   كارده د كا  كتااب ماوردنظر در تحقاق اهادافی كا  بارای خاود تبنانن          كرادعا 
 است. نبوده
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