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کادمی و مأموریت های فرهنگستان هنر سه معنای بنیادین واژه آ

یکــردی تکــراری یــا قدیمــی باشــد،  یخچــه آنهــا شــاید رو کارکردهــا به واســطه معنــای لغــات و تار  مطالعــه 
ــه عناویــن نهادهــا تبدیــل  کــه ب ــای مفاهیمــی را  ــژه بعضــی از زوای ــرد و به وی ــوان از آن بهــره ب امــا هنــوز می ت
حــدی  تــا  خصــوص  ایــن  در  می توانــد  لغت شــناختی1  کم وبیــش  روش  ایــن  کــرد.  روشــن تر  شــده اند 

باشــد. یاری رســان 

کهــن محســوب می شــود و بــه دلیــل همیــن  کادمــی« اســت، عبارتــی  کــه معــادل التیــن »آ »فرهنگســتان« 
گرفتــه اســت. در بعضــی از فرهنگ هــا، ماننــد الروس،  گــون و متنوعــی بــه خــود  گونا کهن ســالی نیــز معانــی 
کــه اعضــای آن خــود را وقــف تخصــص  فرهنگســتان را چنیــن تعریــف کرده انــد: »مجمعــی از دانشــمندانی 
کرده انــد.« بنابرایــن فرهنگســتان جــا و تشــکلی از افــراد برجســته در یــک حــوزه  ــا علــوم  ادبیــات، هنرهــا ی
کننــد. واژه »اندیشــیدن« بســیار عــام اســت و،  کــه قــرار اســت در آن حــوزه اندیشــه  محســوب می شــود 
چنانکــه خواهیــم دیــد، امــروزه منظــور از آن نــوع خاصــی از اندیشــیدن در بــاب هنــر، ادبیــات یــا علــوم 
اســت و، بــه بیــان دقیق تــر، هــدف پژوهش هایــی متمایــز به منظــور سیاســت گذاری و خط مشــی گذاری 
یکــرد، فرهنگســتان بیــش از هــر  کالن حوزه هــای هنــری، ادبــی و علمــی اســت. در ایــن رو در عرصــه 
کــه در آن اعضــای  گفتــار آنهــا بســتگی دارد؛ مکتــب و تشــکلی  چیــزی بــه اعضــای برجســته و انجمــن و 
گــرد هــم می آینــد تــا دربــاره مباحــث بنیادیــن و راهبــردی حــوزه خــود  باتجربــه و متخصــِص یــک فرهنــگ 
کننــد؛ بــه همیــن دلیــل انتخــاب افــراد ایــن انجمــن بســیار مهــم و تعیین کننــده اســت؛ زیــرا  تصمیم گیــری 

کشــور جــاری می شــود. ــون و در  ــه قان ســخنان ایــن شــخصیت ها تبدیــل ب

یخــی بــه دوره ای دیگــر متفــاوت اســت و هــم از حــوزه فرهنگــی بــه  کادمــی، هــم از دوره ای تار البتــه معنــای آ
فرهنگــی دیگــر؛ بــرای نمونــه ایــن واژه در بلژیــک بــه معنــای »فدراســیون نهادهای دانشــگاهی« بــه کار گرفته 
کلــی میــان آمــوزش )به ویــژه آموزش هــای عالــی( و فرهنگســتان، ارتباطــی تنگاتنــگ و  می شــود. به طــور 
کادمی هــا، به خصــوص در بلــوک شــرق، نقــش هدایــت  نهادینــه وجــود دارد؛ بــه همیــن دلیــل بعضــی از آ
گــر آمــوزش دگرگــون شــود، همــه چیــز  نظــام آمــوزش عالــی و دانشــگاه ها را داشــته و دارنــد. در ایــن نگــرش، ا
کشــوری در نظــر داشــته باشــند حوزه هــای هنــری یــا علمــی و ادبــی  دگرگــون می شــود و چنان چــه مدیــران 
یابــی و  را توســعه دهنــد، الزم اســت آمــوزش را، از ســطح پایــه تــا عالــی، توســط فرهنگســتان های خــود ارز
کننــد. بــی دگرگونــی آمــوزش هیــچ دگرگونــی عمیقــی رخ نخواهــد داد. موضــوع دوره هــای طالیــِی  اصــالح 
گرایش شناســی و نخبه شناســی از اقدامــات اصلــی آن محســوب می شــود.  آمــوزش بســیار مهــم اســت و 
ــتاوردهای  ــد و دس کرده ان ــت  ــتر تبعی ــو بیش ــن الگ ــرق از ای ــوک ش ــورهای بل کش ــد،  ــه ش گفت ــه  ک ــور  همان ط
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بســیاری نیــز در نظــام آموزشــی خــود بــه همــراه داشــته اند.

کادمــی  کادمــی در معنــای ســوم بیــش از هــر معنــای دیگــرش بــه هنــر نزدیــک می شــود؛ زیــرا در ایــن معنــا آ آ
یعنــی »پیکــره انســانی به مثابــه موضــوع زیبایی شــناختی بــرای خلــق هنــری ماننــد نقاشــی، در معنــای 
آناتومــی یــا شکل شناســی )مورفولــوژی(«. چنانکــه مالحظــه می شــود، فرهنگســتان در ایــن معنــا بســیار 
کار فرهنگســتان تولیــد الگوهایــی در حوزه هــای  ــردی می شــود. در ایــن نگــرش،  کارب هنــری و همچنیــن 
خودشــان اســت. بــه بیــان دیگــر سیاســت گذاری یــا آمــوزش نــه به طــور مســتقیم بلکــه بــر اســاس خلــق 
ــده  ــرد فرهنگســتانی یعنــی فــردی از انجمنــی برگزی ــد صــورت پذیــرد. یــک ف ــاِر معیــار می توان و آفرینــش آث
کارش را بــه الگویــی بــرای تکثیرپذیــری تبدیــل می کنــد؛ بنابرایــن اعضــای  کــه  بــا خلــق اثــری آرمانــی 
بتواننــد  تــا  شــوند  محســوب  خویــش  دوران  تخصصــی  شــخصیت های  قابل تریــن  بایــد  فرهنگســتان 
ــه در  ک ــرد  ک ــادآوری  ــد ی ــد. بای گردانن ــل  ــت نای ــری اس ــار هن ــعه آث ــه توس ک ــود  ــداف خ ــه اه ــتان را ب فرهنگس
گاهــی چنیــن اســتنباط  کــه  کارخانــه تولیــدات اثــری تبدیــل شــود  ایــن نظــرگاه قــرار نیســت فرهنگســتان بــه 
کیفــی خلــق  کــم امــا آرمانــی و  ــاری  گرفتــه اســت، بلکــه قــرار اســت فقــط تعــداد آث اشــتباهی نیــز صــورت 
شــود تــا بــه افــراد جامعــه و مخاطبــان هــدف جهــت بدهــد. بعضــی از فرهنگســتان ها، به خصــوص در 

کرده انــد. فرهنگ هــای فردگرایانــه و لیبرالیســتی، از ایــن معنــای فرهنگســتان ها اســتقبال بیشــتری 

بــا توجــه بــه معانــی ذکرشــده، دو ســاختار ممکــن اســت: نــاب یــا ترکیبــی. شــکل نــاب یعنــی اینکــه 
ــت  ــن اس ــی ای ــکل ترکیب ــا ش ــد. ام کن ــل  ــاس آن عم ــر اس ــرد و ب ــداف را بپذی ــن اه ــی از ای ــتانی یک فرهنگس
کــرده و پذیرفتــه باشــد و به طــور هم زمــان بخواهــد هــر  ــا ســه معنــا را در هــم ترکیــب  کــه فرهنگســتانی دو ی
کــه  کارکــرد را بــا هــم بــه انجــام برســاند. بــا مــروری بــر اساســنامه فرهنگســتان هنــر مشــخص می شــود  ســه 
کیــد بســزایی شــده اســت و به طــور ضمنــی نیــز می تــوان ردی  به خصــوص بــر دو معنــای نخســت آن تأ
کــه بندهــای مختلــف اساســنامه بــر پژوهــش، به خصــوص  کیداتــی  کــرد؛ تأ یافــت  از معنــای ســوم در
ــا چهــار بنــد از هفــده بنــد  ــن و مبرهــن اســت. همچنیــن ســه ی ــت پردازانه، دارد روش ــای سیاس پژوهش ه
کیــد مــی ورزد. در آخــِر بعضــی از  کشــوری تأ نیــز به طــور صریــح بــر آمــوزش هنــر و رســیدگی بــه آن در عرصــه 
بندهــا نیــز ارتبــاط بــا هنرمنــدان و فعالیت هــای هنــری، ماننــد اعطــای جوایــز بــه هنرمنــدان و محققــان ایــن 

ــران دانســته شــده اســت. کارب ــه هنرمنــدان و  عرصــه، موجــب نزدیکــی ب

کــرد،  کارکردهــای فرهنگســتان ارائــه  کــه می تــوان از معنــا و  در نتیجــه، بــر طبــق اساســنامه، خوانشــی 
به ترتیــب اولویــت، همانــا تأمــالت سیاســت پردازانه، بررســی های آمــوزش، و توجــه بــه آفرینــش به خصــوص 
یت هــا و ســپس  کوشــش فرهنگســتان هنــر نخســت در رعایــت مأمور آفریننــدگان هنــری اســت؛ بنابرایــن 

در رعایــت اولویت هاســت.

بــه  نهادهــا  دیگــر  گــر  ا و  برســاند  انجــام  بــه  به خوبــی  را  یادشــده  یت هــای  مأمور بتوانــد  نهــاد  ایــن  گــر  ا
پیشــنهادهای  سیاســت گذار  نهادهــای  و  کننــد  توجــه  آموزشــی  و  پژوهشــی  سیاســت پردازی های 
کالن ملــی،  کشــور، در مقیــاس  فرهنگســتان را جــدی بگیرنــد، می تــوان بــه دگرگونی هایــی در عرصــه هنــر 

إن شــاءاهلل.  بــود؛  امیــدوار 
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