
عرف در لغت به معنی امر شناخته شده و پسندیده، از شیوه 
عمل مردم طی ســال های متامدی ناشــی می شــود؛ در روان 
و اندیشــه آن ها به عنوان یک اصل مســلّم و معترب درآمده و 

اجرای آن را الزام آور می سازد و به آن مقبولیت می دهد.
 در هر جامعه اى، عرف های گوناگوىن وجود دارد. این عرف ها 
بیشرت در نظام حقوقى و آموزش های مذهبى تجّسم می یابند. 
جامعه شناســان گاهى به قوانین نیز عــرف اطالق می کنند و 
معتقدند که قوانین هامن عرف هایی هســتند که از اهمیت 
ویژه اى برخوردارند و به صورت مقررات قانوىن رســمیت پیدا 
می کننــد. افرادى کــه از چنین عرف هایی پیــروى نکنند، در 
معــرض مجازات قانوىن قرار خواهنــد گرفت. با این حال، این 
عرف ها در جامعه شناىس ممکن است طى فرایندى ناخودآگاه 
و یــا با تصویب قانوىن در مراکــز قانون گذارى و یا به صورت 

عمدى تغییر پیدا کنند.
به طــور کلی در جامعه شناســی، عــرف در مفاهیم زیر آمده 

است:
1- بــه معنی روابــط، موقعیت ها 1و مقام هایــی که افراد در 
جامعه احــراز می کنند، به نحوى که اراده و خواســت فردى 
تاثیرى بر روابط حاکم بین آنان نداشته باشد. مانند موقعیت 

مرد یا زن و یا وضعیت پدر و فرزند.2
2- مجموعه عادات، رسوم3 و شیوه هاى رفتارى که در جامعه 

شیوع داشته و انسان با نظارت عقل آنها را پذیرفته است.4 

تعـامل عرف و هنــر
 غالمرضا جاللی*

* اســتادیار پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی، معاون پژوهشــی سازمان 
تبلیغات اســالمی خراسان رضوی



3- به معنــاى عرفیات5 اســت. عرفیــات، الگوهاى عمل 
فرهنگــى و اخالقــى محســوب شــده و کارشــان دوام 
بخشــیدن به گروه انســاىن اســت. از این رو، عرفیات به 
صورت معیارهایى عمــل می کنند که گروه اجتامعى را با 

قاعده مند کردن رفتار افراد انسجام می بخشند6. 

سه تاثیر منفی تعامل عرف با هرن
عــرف در همــه این معانــی می تواند به صــورت  قواعد 
هنجــاری عمل منــوده و منجر به تنظیــم رفتار اجتامعى 
افراد گردد. در صورت تخلف از آن، فرد هنجارشکن تلقی 
شــده و از جامعه طرد می شــود. اهمیت این بحث وقتی 
روشــن می شــود که عرف، به داوری یــک هرنمند یا یک 
اثر هرنی بنشــیند. در این حال است که می تواند اثر یک 
هرنمند را بپذیرد یا آن را ناهنجار دانسته و رد کند یا نفی 

آن را رضوری تلقی مناید.
به طور کلی، عرف با تحمیل خود بر یک اثر هرنی، از یک 
ســو می تواند دوگانگی را برآفرینــش هرنی تحمیل کند و 
از ســوی دیگر، هرن را به صورت ابزاری برای نهاد جامعه 
درآورد و پیشگامی هرن را نادیده بگیرد و یا تخیل هرنمند 
را تحت نفوذ خود درآورده و مانع آزادی تخیل او شــود. 
بر این اســاس، هرن در تعامل خود با عرف، با ســه مشکل 

اساسی روبه رو خواهد بود:

الف-تحمیل رسشت دوگانه 
درک مسئله رابطه هرن و زندگی جمعی و تاثیر متقابل آن 
دو بــر یکدیگر، در آفرینش هــرنی اهمیتی بنیادین دارد.

در این بررســی اســت که اهمیت خالقیت های فردی، در 
مقایســه با تاثیرات اجتامعی در جریــان آفرینش هرنی، 
روشــن می شــود. اینکه این خالقیت چگونه ممکن است 
با تجربه جمعی ارتباط برقرار  کند، برآن تاثیر بگذارد و یا 

از آن تاثیر بپذیرد. 
بــه عقیــده دورکیم، هــر جامعــه ای توازنی شــکننده و 
متزلــزل، اما مثبت میــان گروه ها، گرایش هــا، خلقیات و 
خواســته های موجــود در بطــن خود به وجــود می آورد. 
هنگامی که ســاختارها به این گونه ثابت هســتند، انسان 
منی کوشــد مرزهایی را که جامعه به دور او کشــیده و او 
در درون آنها بزرگ شــده است، در هم بریزد.اما اگر این 
ســاختار بر اثر جنگ یا صلح بــا جامعه ی دیگر یا پویایی 
درونی جامعه دستخوش تغییر شود، مردم دچار آشفتگی 
می شــوند و ارزش ها، اعتبار خود را از دســت می دهند. 
ایــن وضعیت به بی هنجــاری می انجامد و مــردم از قید 
هنجارهایی که تا آن زمان خواســته های خود را بر اساس 
آن ها مهار کرده یا نظم می دادند، آزاد می شوند و ناگهان 
خود را بــا متایالتی نامحــدود روبه رو می بیننــد. در این 
مرحلــه، زندگی روحی انســان ها آهنگ تندتر و ژرف تری 
می یابد، زیرا نیروی انســان رصف این منی شود که بکوشد 

زندگی فکری خود را با این یا آن الگو منطبق کند. انســان 
از آنچه بوده اســت فراتر رفته و تصویــر تازه ای به خود 
 می گیرد که این حالت از رشایط آفرینش های هرنی است.

بر این اســاس، هرن به آن ســطح از زندگــی اجتامعی که 
ایده های متداول را در آن می یابیم مربوط منی شود، بلکه 
منایانگر کار فردی اســت که مناســبات انســانی را به زیر 
سؤال می برد؛ فردی که انزوای او این امکان را به وی دهد 

تا اشکال تازه ای از رابطه را جستجو کند.
پــس تحقق هرن در عینیت جامعه، نشــانگر این واقعیت 
اســت که آفرینش هرنی با دوگانگی انکارناپذیری روبه رو 
اســت. چون از یک ســو هرن بــه مثابه بخشــی از توازن 
شــکننده جامعه، خواسته و ناخواســته فارغ از تعامل و 
توازن رضوری ســاختارهای موجود در جامعه نیســت و 
منی تواند براساس دالیل زیر به طور مطلق از عرف جامعه 

بیگانه یا با آن در تعارض باشد: 
1- درواقع اگر آفرینش هرنی با واقعیت، اعم از عرف ها و 
عادت ها مرتبط نباشد، یک رویاپروری حرست آمیزخواهد 
بود. تنها عامل تضمین موفقیت هرنمند، این اســت که تا 
چه حد توانســته اســت گروهی از مردم را متقاعد کند تا 
او را باور کننــد و کارش را بفهمند و به آن واکنش مثبت 
نشان دهند؛ از این رو هرنمندان در یک جامعه منی توانند 
به ارزش هــای حاکم بــر جامعه بی تفاوت باشــند. آنچه 
هرنمند را به خود مشغول می دارد، این است که منی تواند 
واقعیتــی را که می خواهد بیان کنــد. واقعیت ها یک بار 
 توسط جامعه تغییر می یابند و بار دیگر توسط هرنمندان.

2- هرن در جامعه تولید می شود و هرنمند مناینده اندیشه 
زمانه خود است و هدف هرنمند، برانگیخنت حساسیت های 
اخالقی، احساســات وقارآمیز و تهذب جویی انسان است.

پس الزم است هرن نگاهی به عرف و عادت، به ویژه عرف 
و عادت دینی جامعه داشــته باشد و هرنمند منی تواند در 
یک جامعه دینی، بیگانه از عرف و عادت حاکم بر جامعه 
نقش آفرینــی کند. جهت هــرن را عرف تعالی جوی جامعه 
تعیین می کند و در نقطه مقابل، هرن نیز، پیش از هر عامل 
 دیگری در تلقی عرف تاثیر گذاشته و آن را دگرگون می کند.

3- هرن بر احســاس زیبایی شناسی استوار است و احساس 
زیبایی شناســی نیز به طور کلی به حافظه، عشق، سیاست 
و مانند آن مربوط می شود که آن ها هم دربردارنده عرف 
و عادت حاکم بر جامعه هستند. هرن به عنوان یک پدیده 
اجتامعی، به گونه ا ی ژرف، ریشه در زندگی انسان ها دارد؛ 
مرتبط با عادات، ارزش ها و عرف حاکم بر جامعه است و 
خود تا حد زیادی متاثر از همه آن هاست. به همین دلیل هرن 
 به نوبه خود عرف ها و عادت ها را در خود نشان می دهد.

در نقطه مقابِل نقش موثر عرف و عادت در شــکل گیری 
هرن، نبایــد از یاد برد که تجربه هرنی همراه با تعبیرهای 
عرفی و عادی، به مثابه دل بســنت به رویای همبســتگی 
مســلکی اســت که دســته های کوچک به اعضــای خود 



ارائه می کند. همــه صاحب نظران می داننــد که آفرینش 
هرنی محصول شــبکه پیچیده روابط انسانی و گروه های 
اجتامعی موافق یا مخالف است؛ با این حال یک آفرینش 
اصیل هــرنی منی تواند توجیه گر چیــز دیگری جز خودش 
باشــد. به این منظــور، هرنمنــد واقعی بایــد از هرگونه 
مالحظه مالی، سیاسی یا ایدئولوژیک خود را دور نگه دارد. 
توجــه به نکات زیر نشــان می دهد کــه آفرینش هرنی با 
همه شــکل هایی که به خود می گیــرد، هیچ گاه منی تواند 
 به درکی که ما در زمان حارض از آن داریم، محدود گردد:

1- رابطه هرن و عرف اگر به معنی تاثیر دامئی و یک جانبه 
عرف و عادات بر هرن باشــد، این یک فاجعه است. رهایی 
هرن و دســتیابی جامعه به نوآوری های هرنی و بهره گیری 
از آثار مفید آن وقتی ممکن خواهد بود که جامعه تحمیل 
آرای خــود به آفرینش هرنی را به یک قاعده تبدیل نکرده 
باشــد. هرن اگر درست فهمیده شود، ضمن تعامل سازنده 
با عرف، جهت مناســب آن را با مقتضیــات زمان و مکان 
 به مثابه یک عنرص کاشــف و هادی روشــن خواهد کرد.

2- نقــش هــرن، نقش ابداع و رهربی اســت، نــه تقلید و 
پیروی. همه چیز با آن رشوع می شــود و همه چیز به آن 
پایان می یابد؛ جایگاه طبیعی هرن این است. هرن در شامر 
معــدود معارف برشی اســت که می تواند بــا جهان غیب 
ارتباط برقرار کند و از انحالل در ماده و پدیده های مادی 
دوری کند. هدف اصلی هرن مکاشفه از راه تخیل و احضار 
زیبایی های جهان غیب در جهان شهادت است. هرن از راه 
برقــراری ارتباط میان دو جهان غیب و شــهادت، تنگنای 
زندگی مادی و تکرر آن را برای انسان امکان پذیر می کند. 
ایفــای این نقش، با پیروی از عــرف و ارزش های حاکم و 

گذرای یک جامعه خاص ممکن نخواهد بود.

ب- ابزاری شدن هرن
در کنــار دوگانگی ذاتی یک آفرینش هرنی، مســئله دیگر 
اســتفاده ابزاری از هرنهاســت. هم اکنــون هرنهای دینی 
مثل تعزیه خوانی، براســاس تنوع عرف هــا در ایران تنوع 
یافته اســت، تا جایی که در هر یــک از مناطق فرهنگی، 
هرنهای آیینی با عادات و رســوم مــردم آنجا درآمیخته و 
شکل خاصی به خود گرفته است و با توجه به نیاز منطقه 
و دگرگونی عرف ها، هرنهای آیینی متغیر شــده اند. گاهی 
این هرنها حالت حامســی یا شــادمانی دارند و می توانند 
از راه میانجیگــری دیــن با جامعه به حیــات مردم جهت 
داده و امیــدواری و حس مبارزه را در آنها تقویت کنند و 
گاهــی نیز به عاملی برای نومیدی و پذیرش ظلم و تخدیر 
تبدیل شده و اسباب بیگانگی مردم از روح دین و اهداف 
بلند آن می شــوند. این دوگانگی بهره گیری از هرن، نشــان 
می دهــد که هرن خود نســبت به هــر دو جهت مثبت و 

منفــی البرشط اســت؛ چیزی که به هــرن جهت می دهد، 
جهــان نگری انســان ها و فهم بنیادین آنهــا از عامل و آدم 

است.
ج- منع تخیل هرنمندانه

 آیــا هرنمند الزم نیســت حضور خــود را به صورت معنی 
داری نشان دهد و توقعات، تعارضات و دیدگاه های خود 
را انتقــال دهد؟ آیا او نبایــد با عرف های حاکم بر جامعه 
خود به مقابله برخاســته و با طبقه بندی هایی که جامعه 
بر او تحمیل می کند، رس ستیز داشته باشد؟ آیا این عوامل 
نگاه مردم به دین را از حالت استاتیک به دینامیک تبدیل 
منی کنند؟ آیا او نباید مشــارکتی را به وجود آورد که خود 
جامعه منی تواند ایجاد کند؟ در نتیجه هیچ هرنمندی نباید 

فقط حکایتگر عرف جامعه خود باشد؟
تردیدی نیســت که منبع اصلی تولید هرنی، بینش و تفکر 
هرنمند و چگونگی ارتباطی اســت که او با جهان پیرامون 
و پدیده ها برقرار می کند. آیا وقتی که خیال تهی از هوا و 
جهل است، هامن آفرینش را خواهد داشت که در دام این 
 موانع اسیر است ؟ باید دید موانع تخیل هرنمندانه چیست؟
 باید دانست تخیل هرنمند با چند مشکل اساسی روبه رو است :

1-گرفتار شدن در نگاه آکادمیک. هرنمند، آگاهانه باید به 
 فراسوی نگاه آکادمیک دست یابد تا از خالقیت و ابداع باز مناند.

2-گروه هــای اجتامعی با کوشــش پیگیرانه می کوشــند تا 
نیروهای طبیعی را به صورت تعبیرهای طبقه بندی شــده 
و ســپس به صورت نشانه و مناد درآورند؛ نیروهایی که به 
خود آنها منی توان دســت یافــت و تنها از طریق آثاری که 
بــر جامعه می گذراند قابل درک هســتند. باید به ســمت 
ترکیــب نشــانه ها و تولیــد خالقیت های نــو حرکت کرد. 
 باقــی ماندن در نشــانه ها، هرن را از پویایــی بازمی دارد.

3- متایــز برداشــت ها؛ هرنمنــدان در فهــم عــرف دیــن 
عــرص خود از یک ســطحی برخــوردار نبوده انــد، به این 
دلیــل آنهــا را می تــوان به دســته های گوناگون تقســیم 
کــرد. چنان کــه همه آنهــا موفق بــه درک جامــع عرف 
و نســبت ها و ارزش هــا نشــده اند و تنهــا افــراد اندکی 
هســتند که به این ســطح نایل می شــوند و ما می توانیم 
به راحتــی تشــخیص دهیم که سیســتم فکــری هرنمندان 
هــر دوره ای چقــدر حکایتگر عرف حاکــم بر یک جامعه 
 اســت و چقدر با محیط جامعه ناســازگاری داشته است. 
هرنمنــدان یا روایتگر قدســی بــودن عنــارص و منادهای 
دینی هســتند یــا روایتگر رابطه مردم و دیــن؛ آنها مردم 
را به صورت کســانی به تصویر می کشــندکه در آیین های 
مذهبــی رشکت دارند، اما تاثیر قدســی دیــن بر مردم در 
ابعــاد مختلف فرهنگی و سیاســی در آثار هرنی شــیعه 
به فراموشــی سپرده شــده اســت؛ گو اینکه مردم وجود 
ندارند. حتی آنجا هم که از مردم ســخن به میان می آید، 



مردمان گذشــته اند؛ مردمانی که اهل سعادت یا شقاوت 
بوده انــد و امروزه وجود خارجی ندارند. باید دید منشــأ 
این معام کجاســت؟ آیا تفکر شــیعی چنیــن الزاماتی را 
 بر جامعــه و بر ذهن و زبان هرنی تحمیل کرده اســت؟ 
هرنهــا به ویژه هرنهــای آیینی از مدار تنــد و تیز فراز و 
فرودهــای تاریخــی بســیاری عبــور کرده و سیاســت ها 
و حکومت هــای زیــادی عالیــق و تعلقات خــود را برآن 
تحمیــل کرده انــد و آنها عمومــا به فضای تقیه کشــیده 
شــده اند. آنان در واقع با دو مانــع متولیان مواجب بگیر 
دینی و عوامل حکومت ها مواجه بوده اند. بر این اســاس، 
هرنمنــدان در تاریــخ کوشــش های هرنی خــود با گوهر 
دین مشــکلی نداشته اند؛ مشــکل آنها با متولیان دینی و 
قرائت هایــی از دین اســت که دین را نــه به صورت پویا 
بلکــه ایســتا می بینــد و همین تفکــر، هــرن را در هزاره 
 گذشته مصلوب کرده و مانع عروج و ابداع آن شده است.

مــا می توانیــم ایــن گــزاره را در پرتو واقعیــات تاریخی 
گذشــته و اکنــون دنبــال کنیــم. همه هرنهــای مذهبی 
مناینــده دوره های تاریخی هســتند؛ یعنــی هرنها از یک 
ســو برمالکننده تخیل هرنی هرنمند هســتند و از سویی 
نیز تعامــل هرن و عرف،کامیابی هــا و ناکامی های زیادی 
را در طول تاریخ شــاهد بوده اســت. به عنــوان منونه، از 
میان هرنها می توان به هرن معامری اشاره کرد که توانسته 
است روایتگر مناسبی برای اغراض معنوی و اصول اخالقی 
آیین ها شــود؛ اما بیشرت هرنها محمل مناسبی برای انتقال 
معانــی دینی نبوده اند، به همیــن دلیل در میان هرنهای 
رایج در ایران، تعداد مشخصی از هرنها مثل خوشنویسی 
و موسیقی با عرف حاکم بر جامعه سازگاری و همزیستی 
داشــته اند ولی بعضــی از هرنها از جمله پیکرتراشــی و 

نقاشی، از برقراری ارتباط جدی مهجور مانده اند.

کشف نقطه نسبت 
 برای جســنت راه حل این اشکاالت اساسی باید دید نقطه 
ارتبــاط دو جریــان ابداع هرنی و عرف کجاســت؟ آیا در 
تعامــل عــرف و هرن باید بــه صورت تک ســاحتی با هرن 
برخورد کرد و فقط یکــی از دو طرف را برگزید؟ یا اینکه 
می تــوان بــه قدر جامعی دســت یافت کــه ضمن حفظ 
حالت ابداعی هرن، مانع تعامل آن باعرف نشود؟ در پاسخ 
به این پرســش باید گفــت؛ در میان عوامل مولد فرهنگ، 
دین اصلی ترین عامل ارتباط هرن و عرف اســت و نسبت 
عرف و هرن تا حد قابل توجهی به نوع تلقی رســمی دین 
از هرن مربوط می شــود. دین این توانایی را دارد که میان 
تحلیــل هرنی و عرف حاکم بر یک جامعه مذهبی ارتباط 
مولد برقــرار کند، اما باید دقت داشــت که هر فهمی از 

دین منی تواند به آن رابطه مولد دست یابد.
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