


پژوهشنامهؤ فرهنگستان هنر
 فصلنامه، سال دوم، شمارهؤ  3 
)شمارهؤ پیاپی 9(، تابستان 1387
ISSN 1735-7896 :شاپا

 دارای اعتبار علمی پژوهشی از نظر 
فرهنگستانهای چهارگانه جمهوری اسالمی ایران
صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران

مدیر مسئول: بهمن نامور مطلق
دبیرتحریریه : منیژه کنگرانی
 دبیران بخش موضوعی این شماره: 
دکتر حسن بلخاری، دکتر سعید بینای مطلق

اعضای هیئت تحریریه: دکتر حسن بلخاری، 
 دکتر شهرام پازوکی، دکتر پروین پرتوی،
  استاد مهدی حسینی، دکتر زهرا رهنورد، 
دکتر فرزان سجودی، دکتر بهمن نامور مطلق

 با تشکر از: مهندس میرحسین موسوی، 
 دکتر امیرعلی نجومیان، دکتر مهرداد قیومی، 
علیرضا اسماعیلی، فاطمه بنویدی، اکرم بخشی

مترجم و ویراستار خالصهؤ انگلیسی: محسن فخری
طراح نشانه و جلد: جواد پویان

مدیر هنری: سهراب کلهرنیا
ویراستار: آزاده میرشکاک

مسئول هماهنگی: ونوس وحدت
لیتوگرافی: فرایند گویا

چاپخانه: شادرنگ

نش��انی دفت��ر مجله: ته��ران، خیاب��ان فلس��طین جنوبی، 
خیابان لقمان الدوله ادهم، بن بست بوذرجمهر، پالک 23، 

فرهنگستان هنر ) ساختمان مرکزی(
تلفن: 66416386
  66951650 -4 

نمابر: 66951655- 66951663
 www.honar.ac.ir/pajoheshnameh:نشانی سایت اینترنتی

 kangarani@honar.ac.ir :پست الکترونیکی دبیر



• پژوهش��نامهؤ فرهنگستان هنر به صورت فصلنامه و در 
زمین��ه های مختلف نق��د هنر، پژوهش هن��ر، مطالعات و 

پژوهش های میان رشته ای هنر و... منتشر می شود.
• مقال��هؤ تالیف��ی باید به یکی از نش��انی های زیر ارس��ال 

شود:
Pajoheshnameh@honar.ac.ir .1

2. تهران، خیابان فلس��طین جنوبی، خیابان لقمان الدوله 
پ��الک 23  فرهنگس��تان  بن بس��ت بوذرجمه��ر،  اده��م، 
هنر)س��اختمان مرکزی(، حوزهؤ معاونت پژوهشی، دفتر 

پژوهشنامه

 کوته نوشت ها 
نه ها نش��ا و 

ل��ه( ؤ مقا لع��ه هنم��ای مطا )را

پ: صفح��ه پش��ت )در نس��خه خطی / عکس��ی( • ج: جلد 
حکوم��ت   : ح��ک   • ح��دود  ح:   • چ��اپ  چ: 
پ:  ر-   • عکس��ی(   / خط��ی  نس��خه  )در  رو  صفح��ه  ر: 
عکس��ی( خط��ی/  نس��خه  )در  پش��ت  و  رو  صفح��ه 
هج��ری  ع��دد(؛  از  )قب��ل  ش��ماره  ش:   • س��طر  س: 
شمس��ی )بع��د از ع��دد( • ص/صص: صفح��ه / صفحات
)ص( : صل��وات ا... علیه و آله • )ع(: علیه الس��الم،علیها 
ف��وت ف:   • الس��الم  علیه��م  الس��الم،  الس��الم،علیهما 
 ق��س: قی��اس کنید با • ق: قمری )بع��د از عدد( • ق م: قبل 
از می��الد مس��یح )بعد از ع��دد( • گ: ب��رگ • م. : مترجم

 / ب��ه  کنی��د  ن��گاه  ن��ک:   • ع��دد(  از  )بع��د  می��الدی  م:   

رج��وع کنی��د ب��ه • و: والدت )تول��د( • و. : ویراس��تار 
هم��ان: همان مؤل��ف،  همان اث��ر )در حاش��یه، در ارجاع 
مکرر به اثری که نشانی آن بالفاصله در قبل آمده باشد( 
هم��ان ج��ا :  هم��ان مول��ف، هم��ان اث��ر، هم��ان جل��د، 
هم��ان صفح��ه )در حاش��یه، در ارج��اع مک��رر ب��ه اثری 
ک��ه نش��انی آن بالفاص��ه در قب��ل آم��ده باش��د(. • / : یا 
] [  : مشخص کننده اضافات مؤلف یا مترجم یا ویراستار 
ب��ه مت��ن منق��ول )اع��م از تالی��ف و ترجم��ه و تصحی��ح( 
مترج��م  ی��ا  مؤل��ف  اضاف��ات  کنن��ده  مش��خص   :  }  {
نق��ل.  در  نق��ل  مطال��ب  در  اول  مصح��ح  ی��ا 
و بع��د / صفح��ات بع��د: ff • و بع��د / صفح��ه بع��د: f • به 
B.C. :قب��ل از می��الد •  ed./eds : )نظ��ارت ویراس��تار)ان

هم��ان مؤلف، هم��ان اثر )در حاش��یه، در ارجاع مکرر به 
 ibid : )اث��ری که نش��انی آن بالفاصله در قبل آمده باش��د
  no.  : ش�������م�����اره   •   nos.  : ه������ای  ش����م�����اره 
p.: صفحه • pp. : صفحات  •  r. :صفحه رو • transl : ترجمه
v. پش��ت:  صفح��ه   vol. جل��د:   •  vols.  : جلده��ای 

.ch :فصل • cited in :به نقل از

توضیحات :
• س��نه هایی ک��ه با اعداد ترتیب��ی می آید و ب��ا خط فارق

) / ( از هم جدا می ش��ود به ترتیب، مربوط به تاریخ های 
هجری قمری و میالدی است؛ مثال »قرن نهم / پانزدهم«، 
یعنی ق��رن نهم هج��ری قمری، ک��ه تقریباً  مق��ارن با قرن 

پانزدهم میالدی است. 



سرآغاز  

بخش اول: اصول و مبانی نقد و پژوهش هنری

دکتر آناهید همپارتیان/ معرفی رویکرد »ساختار افق« و کاربرد آن در بررسی نقاشیهای کاروس و فریدریش

شهرام خداوردیان/ سرزمینی بر لبهؤ زمان، بازخوانی اندیشه های فلسفی تیتوس بورکهارت دربارهؤ جغرافیای 

رمزی »مغرب اقصی« 

بخش دوم: نقدنامه

نقد سنت گرایانه: زمینه ها و روش

دکتر محمد حسن فغفوری/ سنت گرایان، زیبایی و سلسله مراتب هنر

دکتر سعید بینای مطلق/ بررسی و نقد زیبایی و کمال از نظر آناندا کوماراسوامی

نیکالس بویلستون/ آناندا کوماراسوامی و تفسیِر نمادها

ایرج داداشی/ نقد حکمای حکمت خالده بر اندیشه و هنر مدرن با تکیه بر آثار فریتهیوف شوئون

دکتر حسن بلخاری قهی/ / نقِد نقد )نقدی بر آراء منتقدان ِسنت گرایان پیرامون هنر اسالمی(

5

 

8

21

35

36

56

72

81

93

115



این ش��ماره از پژوهش��نامه حاوی هفت مقاله است که همانند شماره های پیشین به دو 
بخش تقس��یم شده  است. بخش نخست ش��امل دو مقاله است: مقالهؤ آغازین به معرفی 
یک نظریه و نقد نوین یعنی »ساختار افق« می پردازد که برای اولین بار است که در ایران 
مقاله ای کامل به این موضوع اختصاص یافته اس��ت. مؤلف کوش��یده است با رویکرد 
»س��اختار افق« به بررسی آثار دو نقاش برجستهؤ رمانتیک آلمانی بپردازد. دیگر مقالهؤ 
ای��ن بخش ب��ا تعمق در آثار یک��ی از نظریه پردازان س��نت گرا، تیت��وس بورکهارت، به 

بررسی مفهوم و رابطهؤ زمان و مکان مقدس از نظر وی می پردازد.
در بخ��ش دوم ی��ا نقدنام��ه نیز پنج مقاله ارائه ش��ده اس��ت که متضمن توج��ه به آرای 
س��نت گرایان و تعری��ف ایش��ان از مفاهیم��ی چ��ون زیبایی، هن��ر، هنر م��درن و ... و 
نی��ز تأویل، تش��ریح  و نقد این آراء می باش��د. نظریه و نقد س��نت گرایان- اگر بتوان با 
تسامح از واژهؤ نقد اس��تفاده کرد- دارای طرفداران بسیاری در میان محققین برجستهؤ 
کش��ورهای اس��المی و به خصوص ایرانی است. فرهنگس��تان هنر نیز برای معرفی و 
تبیین این نظریات تاکنون دو هم اندیشی بین المللی برگزار کرده است. در نقدنامه سعی 
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ش��ده است با تأملی ویژه تا حد امکان به بخش مرتبط به نقد این رویکرد، که به دالیلی 
همواره مورد س��وء تفاهم و بی توجهی قرار گرفته اس��ت، پرداخته شود. بی شک نگاه 
انتقادی مقاالت به همهؤ وجوه آراء س��نت گرایان نمی پردازد؛ بر این اس��اس سعی شده 
است در مقدمهؤ نسبتاً مفصل آغازین این بخش پرسشهایی برای تأمل بیشتر و چالش 
در آرای نظریه پردازان این عرصه فراهم آید و مبنایی برای پژوهش��های آینده در این 
زمینه باشد. پژوهشنامه از مقاالتی که از منظر های گوناگون به نقد آرای سنت گرایان 

دربارهؤ هنر بپردازد، برای چاپ استقبال خواهد کرد. 
در پایان الزم اس��ت از دبیران محترم علمی این شماره آقایان: دکتر سعید بینای مطلق 
و دکتر حس��ن بلخاری برای همکاریهای ارزنده ش��ان با پژوهش��نامه سپاس��گزاری و 

قدردانی کنیم.

پژوهشنامه
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بخش اول

اصول و مبانی نقد و 

پژوهش هنری



 معرفی رویکرد »ساختار افق« و کاربرد آن 
در بررسی نقاشیهای کاروس و فریدریش

همپارتی��ان آناهی��د  دکت��ر 
دکترای زبان و ادبیات فرانسه 

دانشگاه شهید بهشتی
anahid7777@yahoo.fr

تاری��خ در یافت مقاله: 87/1/17
تاری��خ پذیرش نهای��ی: 87/3/4



نظریهؤ »ساختار افق« که توسط میشل کولو1 نظریه پرداز و شاعر معاصر 
فرانسوی پایه گذاری شده است، نقد ساختار افق را نیز برای مطالعهؤ آثار 
ادب��ی و هنری در پی داش��ت. این نظری��ه و نقد بس��یار وام دار نظریه های 
پدیدارشناس��انه و مضمون گرایانه، به ویژه آثار ژان پیر ریش��ارد است و 
در واق��ع ادامهؤ آنها به حس��اب می آید. نظریه و نقد س��اختار افق در دههؤ اخیر مورد اس��تقبال محققان 
و منتقدان بزرگی به ویژه در فرانس��ه قرار گرفته، ولی متأس��فانه در کش��ور ما ناش��ناخته است. این 
نوش��تار عالوه بر معرفی اجمالی نظریهؤ س��اختار افق، می کوشد نقد س��اختار افق را در آثار دو نقاش 

رمانتیک آلمانی یعنی کاروس2 و فریدریش3 به کار بندد. 

واژگان کلیدی:
افق، منظره، ساختار افق، میشل کولو، نقاشی رمانتیک، کاروس، فریدریش.
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ب��ه مح��ض آنکه ای��ن مناظر را دی��دم- حتی پی��ش از آن هم– 
احساس کردم 

به سویش��ان کش��یده می ش��وم مانند چیزی که خ��ود را پنهان 
می کند.

)Jaccottet, 1970, p. 21( 

ب�������رای ص����ورت گ����رای������ان 
و س����اختارگرایان ی��ا حداق���ل در 
ش��کل کالس��یک این رویکردها، هر 
اث��ر هن��ری اعم از ش��عر، نقاش��ی، 
حت��ی  ی��ا  س��ینما  مجسمه س��ازی، 
عکاسی زبان یا بیانی است معطوف 
ب��ه خویش که فراهم آمده اس��ت. این باور که بر »بس��ته 
ب��ودن متن و اثر هنری« ابتناء یافته، نقش مهمی در زمینهؤ 
روش شناس��ی مطالعات ادبی و هنری ایفا کرد. در همین 

زمین��ه تحلی��ل اثر هنری ب��ه صورت 
مس��تقل و به تنهایی، ام��ری الزم در 
نقد به حساب آمد، چنان که به تدریج 
این فرضیه به نظریه ای تبدیل شد که 

 مقدمه

فق��ط و فق��ط خوِد اثر را در نظر می گرف��ت و تا آنجا پیش 
رف��ت که تنه��ا اثر هنری را راوی خویش��تن دانس��ت. در 
برابر نظریهؤ تقلیل گرای صورت گرایان و ساختارگرایان، 
اندیش��ه ها و روش��هایی نی��ز ب��ه چنی��ن نظری��ه ای خرده 
گرفتند. یکی از آنها اندیش��ه ای است که اثر ادبی یا هنری 
را هم��واره ب��ا »افق« در نظر می گیرد؛ افق��ی که نه فقط به 
فضای بی��رون ارجاع می دهد، بلکه به ضمیر هنری و نیز 

فضای اثر هنری توجه دارد.
س��اختار افق می کوش��د عناصری را که در ط��ول تاریخ 
مطالع��ات ادبی و هن��ری اغلب به عن��وان عناصر متضاد 
مکمل مطرح می ش��دند، با هم گردآورد و آش��تی دهد. به 
همین دلیل، این نظریه پس از پدیدارشناس��ی می کوش��د 
همبس��تگی میان ذهن و عین، آش��کار و پنه��ان و تخیل و 
واقعی��ت را در چارچوب آث��ار ادبی و هنری تبیین کند. با 
این دیدگاه، افق با پیوند دادن سه تجربهؤ هنری به صورت 
»ساختاری« واقعی ظاهر می شود؛ ساختاری که در عین 
ارتباط با جهان، ذات ش��اعر و عملکرد زبان و بیان هنری 

را هدایت می کند. 
گرای��ش ب��ه افق نزد ش��اعران و هنرمن��دان اروپایی در 
ق��رن نوزده��م می��الدی هم زمان ب��ا  مکتب رمانتیس��م 
ظاهر ش��د و از آن زمان تاکنون، آنان پیوسته درصدد 
ح��ل معمای »افق« هس��تند، اما هر کدام آنچه را میش��ل 
می نام��د،  اف��ق«1  »افس��انهؤ  کول��و 
در ارتب��اط ب��ا عوامل��ی بازآفرین��ی 
می کند ک��ه مخصوص تخیل، ضمیر 
ناخ��ودآگاه و زیبایی شناس��ی خود 
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اوس��ت. بدین ترتیب، افق نماد ارتباط متناقضی2 اس��ت 
که هنر و شعر با دنیای محسوس داشته و افق بر روی 
آن گش��وده می ش��ود تا به ورای دنیای محسوس برود 
و آن را جابه ج��ا کن��د، چرا که افق، افس��انه  و مس��تعد 
تفس��یرهای جدید است. ش��اعران و هنرمندان رمانتیک 
مدتها افق را آس��تانهؤ جهان دیگر می دانس��تند و در این 
دی��دگاه، منظره رکنی مهم ش��مرده می ش��د. اما مفهوم 
اف��ق در گذر از تاری��خ پر تالطم س��دهؤ نوزدهم میالدی 

این معنای خود را از دس��ت داد.
شاعران و هنرمنداِن نمادگرا به ویژه پیشگام آنها شارل 
بودلر3، به جنبه های اس��رارآمیز جهان خلقت و به آنچه 
در ورای محسوس��ات نهفته است، توجه داشتند. آنان 
دنیای فانی را نمادی از دنیای باقی و رس��الت ش��اعر و 
هنرمند را راهیابی به آن دنیای نامحس��وس و متعالی و 
کش��ف راز و رمز آن می دانس��تند. بودلر معتقد بود که 
تمامی آنچه در جهان محس��وس وجود دارد، نه  فقط با 
عناصری از جهان نامحسوس، پیوندی ژرف و در عین 
حال نهان��ی و مبهم دارد، بلکه بی��ن پدیده ها، عناصر و 
اش��یای این دنیا نیز پیوندهای محسوسی برقرار است. 
بدی��ن ترتی��ب، اف��ق مفه��وِم رمانتیک خود را از دس��ت 
می ده��د. ب��ا این حال، ش��اعران و هنرمندان را ش��یفتهؤ 
خ��ود ک��رده و همچنان برای آنان ش��گفت انگیز اس��ت، 

زیرا سرشار از محسوسات، ناپیدا 
را دربرمی گیرد و دعوتی از سوی 
تخیل و نوش��تار اس��ت که پی درپی 

ن��و می آفرین��د.

واژهؤ افق، با معانی انبوه و رشته های 
گوناگ��ون مرتب��ط ب��ا آن، می تواند 
موجب پریشانی ذهن شود. مگر نه 
اینکه افق را در علم نجوم می یابیم، یا 
اینکه در رنسانس با ظهور پدیده ای 
چون پرسپکتیو در نقاشی منظره و 
طبیعت نمودار می ش��ود؟ مگر نه اینکه افق، اندیشه و آثار 
هوسرل را با معنایی کامالً متفاوت درنوردیده است؟ افق 
ب��ا اینکه در عرصه ه��ای مختلف علمی، فلس��فی و هنری 
حضور دارد، میدان وس��یعی از پژوه��ش را فرا روی ما 
قرار می دهد که تا امروز کمتر به آن پرداخته ش��ده است. 
در همین زمینه، میشل کولو، شاعر، منتقد و نظریه پرداز 
معاصر فرانس��وی، فض��ای جدیدی را برای اندیش��یدن 
درباره ش��عر مطرح می کند: س��اختار اف��ق. واژهؤ افق از 
زمان ظهور خود در فرهنگهای مختلف راهی بس طوالنی 
را ط��ی کرده که هم��واره با تغییراتی-حت��ی برخی اوقات 
کام��الً متفاوت- در معنا همراه بوده اس��ت. اگر در عصر 
کالسیسیس��م و قب��ل از آن، افق به معن��ای محدود کردن 
و نهایت بود و به عنوان مثال خط افق دریا را از آس��مان 
ج��دا می کرد، در عهد رمانتیس��م مترادف بی نهایت ش��د. 
در واقع، واژهؤ افق سرنوش��ت عجیبی داشته است. بدین 
ترتی��ب که واژه  ای ک��ه ابتدا به حد و ح��دود دقیقی اطالق 
می ش��د، در چرخش��ی کام��ل معادل 

بی نهایت می شود. 
در  را  اف��ق  رمانتیکه��ا  فرانس��ه،  در 
معن��ای بی نهای��ت در ذه��ن و زب��ان 
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2. relation paradoxale
3. Charles Baudelaire

مجموعهؤ  است.  پرداخته  نیز  هنری  نقد  به  شاعری،  بر  عالوه  بودلر 
نمایشگاه ها که به نقد آثار نقاشی اختصاص دارد، مرجع ارزشمندی 

در زمینهؤ نقاشی سدهؤ نوزدهم است. 

مفهوم افق
 در 

بستر 
تاریخی آن



س��دهؤ نوزده��م ثبت کردن��د. ویکت��ور هوگ��و آن را نماد 
زیبایی شناس��ی نوی��ن و م��درن می داند: »زیبای��ی دو نوع 
اس��ت: زیبایی که از حِس نهایت زاده می ش��ود، و زیبایی که 
از ح��ِس بی نهای��ت ... . در دنیای قدیم ح��س نهایت حاکم 
بود. همه چیز حد، مرز، حاش��یه و کناره ای داشته است. هیچ 
چیز در س��ایه گم نبود. حس بی نهایت برفراز دنیای مدرن بال 
گسترده است. همه چیز در این حیات وسیع شرکت دارد، همه 
چیز در ناشناخته، بی کرانه و رمز و راز شناور است ... آرمان 
مدرن، دیگر خطی مش��خص و ناب نیست، کمال مطلوبی که 
 اندیش��هؤ مدرن در پی آن است، ش��کوفایی افق جهانی است« 

 .)Hogo, 1969, p. 369(
گشایش چنین دریچه ای به سوی بی نهایت، در تصویری 
ک��ه اف��ق از منظ��رهؤ رمانتی��ک ارائ��ه می ده��د و نی��ز در 
کاربرد اس��تعاره ای این واژه مش��هود است. این استفادهؤ 
اس��تعاره ای چنان گس��ترش می یابد ک��ه بینش جدیدی از 
جهان در عرصه های مختلف چون ماوراء الطبیعه، مفهوم 
زمان، عشق، زیبایی شناختی و ... فضایی مناسب برای 
اب��راز وجود پیدا می کن��د. به این ترتیب، اف��ق به واژه ای 

اساسی در زبان ادبی تبدیل می شود. 
از  یک��ی  اف��ق  ش��دن  بی نهای��ت 
خصوصیات بارز منظرهؤ رمانتیک 
نقاش��ی محس��وب  و  ادبی��ات  در 
می ش��ود. در مقاب��ل »پرس��پکتیو 
کالسیک که پراکندگی را محصور و 
ناگزیر می کند که به نقطه ای واحد و 
منطقی متمرکز شود، »پرسپکتیو رمانتیک« دریچه ای جهانی 

به س��وی افق دور دست قرار می دهد، افقی که در آن همه 
 چیز گم و محو می شود ... تا اینکه در بی نهایت حل شود« 
)Huyghe, 1962, p. 308(. شاتو بریان اولین کسی بود که 
در واکنش به عصر باس��تان که به »کوچک کردن طبیعت« 
متهم بود، پرس��پکتیو های بی نهای��ت را مطرح کرد. او اگر 
بناهای ویران را ترجیح می داد، به این سبب بود که نگاه را 
در محدوده های فضا محبوس نمی کرد و به سوی افقهای 
نامتناهی و دوردس��ت می گشود. بدین ترتیب، افق کاربرد 
محدودکنندهؤ خود را از دست می دهد و تا آنجا پیش می رود 
که ارزش��ی آخرالزمانی می یابد. واژه و تصویر افق برای 
بیان حضور در مرز دنیا، آن س��وی دنیا و فرارفتن حدود 

منظره به سوی بی نهایتی ماوراءالطبیعه به کار می رود. 
همچنین از دی��دگاه نقد مضمونی به  ویژه در نظر میش��ل 
کولو، در وهلهؤ نخست، منظره تنها چیزی نیست که شاعر 
یا هنرمندی در آثار خود توصیف یا ترس��یم کرده است، 
بلکه تصویری از »جهان« اس��ت که به گونه ای تنگاتنگ با 
سبک خالق اثر پیوند یافته است. بدون افق، منظره ای هم 
وجود ن��دارد. همواره نظاره گری منظ��ره را می بیند و به 
همین دلیل دارای افق اس��ت. این دیدگاه همچنین حواشی 
و کناره های افق را ترس��یم می کند. منظره مجموعه ای از 
عوامل محس��وس اس��ت که مادهؤ تجربهؤ خالق را تشکیل 
می ده��د. به عب��ارت دیگر، مضمونهایی وج��ود دارند که 
هنرمند آنها را از تجربهؤ محسوس وام گرفته و با سماجت 
در آث��ارش به آنه��ا تظاهر کرده اس��ت. به عن��وان مثال، 
می توان از »نگرانی و اضطراِب تهی بودن« یا »حس فاصله« 
نام برد. این مضامین به بازتابهای عواطف و ارزش��های 
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منظره در مکتب 
رمانتیسم و نقد 

مضمونی



ذهنی هنرمند مرتب��ط بوده و هم زمان تصویری از جهان 
و تصویری از »من« را می س��ازند. بدین ترتیب، به معنای 
بعدی منظره می رسیم: منظره ای که هنرمند ترسیم کرده 
اس��ت، می تواند خوِد هنرمند باش��د. بدیهی اس��ت که این 
تصویر از »جهان« و »من« ساختاری ادبی است که منتقد 
می تواند آن را با مطالعهؤ س��اختارهای معنایی و صوری 
اثر جدا کرده و انسجام یگانهؤ آن را بنمایاند. در مجموع، 
منظ��ره در مفهوم نق��د مضمونی، تصوی��ر »جهان« را به 
تصویر »من« و س��ازهؤ اثر پیوند می دهد. با این دیدگاه از 
»منظره« و با رویکردی پدیدارشناسانه، به مفهوم منظره 
در آث��ار دو نقاش رمانتیک آلمانی می پردازیم تا پایه های 
محس��وس منظره و نیز تأثیر آن را بر تخیل این دو نقاش 

و آثار آنها درک کنیم.
منظ��ره م��کان تبادل��ی اس��ت بی��ن »من« ک��ه عینی��ت پیدا 
می کن��د و »جه��ان« ک��ه ذهن��ی می ش��ود. برانگیختگی و 
هیجان ش��دیدی که از این تبادل پدی��د می آید، به گونه ای 
متناقض سرچش��مهؤ آرامش می ش��ود، چرا ک��ه فرد را از 
دغدغه ه��ا و محدودیتهای��ش می رهان��د. تفاهم��ی که بین 
حالت روحی ش��خص و منظره ایجاد شده است، ابعادی 
عاطفی و موس��یقایی پیدا می کند. ای��ن تبادل میان عوامل 
تش��کیل دهندهؤ ذهن��ی و عینی منظره در نقاش��ی رمانتیک 
پدی��دار می ش��ود، همان گون��ه ک��ه کاروس و فردری��ش 

نظری��هؤ آن را بیان کرده و بدان عمل 
کرده اند. ب��ه نظر آن دو، هنر منظره 
بای��د بتواند از طریق ش��ناختی دقیق 
و تقریب��اً علمی از پدیده های طبیعی، 

عواط��ف را بس��یج کن��د. در نظ��ر کاروس »ی��ک منظ��ره 
بانمودار کردن لحظه ای از حیات طبیعی زمین، حیات قلب 
 .)Carus et Friedrich, 1983, p. 79(  »را بی��ان می کن��د
خ��ود او به عنوان هنرمند و در عین حال دانش��مند به این 
موضوع توجه کرده است. از نظر فردریش، »نقاش نباید 
هر آنچه پیش روی می بیند، به ترسیم درآورد، بلکه باید 
 آنچ��ه را در درون خویش می بیند نیز به تصویر بکش��د« 
)Ibid, p. 170(. این موضوع، توجه به جهاِن بیرون را رد 
نمی کند، اما در عین حال این عناصر باید درونی ش��وند: 
»باید با چش��مان خود تماش��ا کن��ی و وفادارانه چیزها را 
همان گونه که در نظرت پدیدار می شوند، بازآفرینی. آنها 
را حسب احساسی که در تو ایجاد کرده اند، بر پرده نقش 

.)Ibid, p. 154( »کن
ح��س  از  فردری��ش  طرحه��ای 
ق��وی مش��اهده گر و دی��د تقریب��اً 
ب��ه  نس��بت  او  طبیعت گرایان��هؤ4 
ش��کلها، گیاه��ان و کانیها حکایت 
می کنن��د. او معم��والً داده هایی را 
که به دس��ت آورده، ب��ا وفاداری کام��ل در پرده هایش به 
تصویر می کشد. اما با قرار دادن آنها در متن موضوعی 
خ��اص، نی��روی احساس��ی ق��وی ای ب��ه آنه��ا می ده��د. 
بدین ترتی��ب، قام��ت بلوط��ی ع��اری از برگ که س��وم مه 
1905 در نوبرانب��ورگ5 ب��ه تصوی��ر 
کشیده ش��د، پانزده سال بعد دوباره 
در اث��ر مع��روف »درخ��ت کالغه��ا«6 

)تصویر 1( نقش بست.
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4. naturaliste
5. Neubranburg

6. این اثر در موزهؤ لوور نگهداری می شود

منظره در آثار  
کاروس و 
فریدریش



تأثیر بسیار زیاد این اثر ناشی از پیوند نوعی واقع گرایی 
افراطی7 با بیان  گرایی8 پیش از موعد است. این حس مفرط 
بر اثر گردآمدن چندین نقش منظره ای بسیار واقع گرایانه 
است. شیوهؤ ترکیب این نقشها در مجموع القا کنندهؤ حسی 
غم انگیز و ش��گفتی آور9 است. پرواز کالغها حرکت بادی 
را القا می کند که گویی شاخه های عریان را تکان می دهد. 
ش��فافیت آس��مان هنگام غروب با تیرگی تپه ای در تضاد 
ق��رار می گیرد که با قس��مت پایینی تنهؤ درخت یکی ش��ده 

است. 
فضای احساسی این منظره تا حدودی نتیجهؤ وجود نوعی 
نمادگرایی10 مشهود و جهان شمول است. برای مثال، در 
اینج��ا درخ��ت در زمس��تان، کالغها و زمین تی��ره- که با 
آسمان روش��ن در تضاد است و بی شک، گشایش جهان 
باقی را القا می کند- نماد مرگ اند، اما این احس��اس بیشتر 
از طریق اس��تفادهؤ آشکار از س��اختارهای فضایی تداعی 
می ش��ود که نخستیِن آنها »س��اختار افق« است. ساختار 
اف��ق منظره را به نقط��هؤ دید راوی پیون��د می دهد. در این 
م��ورد و نی��ز در پرده ه��ای بی ش��ماری از فردریش، این 
پیوند با نوعی جابه جایی از عمق پرده صورت می پذیرد. 
به طوری ک��ه گویی افق نزدیک می ش��ود و در عین حال، 
درختی که تنهؤ آن در کنار ما ریشه دارد و شاخه های بلند 
آن در دوردس��تها گم می ش��وند، در ابع��ادی بزرگ تر به 

تصویر درمی آید. 
باید توجه داش��ت خطی ک��ه پرده را 
ب��ه دو نیم می کند، تن��هؤ درخت را در 
ارتفاعی قطع می کند که فردریش در 

طرح اولیه، بی آنکه زحمت رس��م آن را به خود بدهد، آن 
را به عنوان خط افق نشان داده و در آنجا فقط به نوشتن  
واژهؤ »افق« بس��نده ک��رده بود. این عمل بیانگ��ر این نکته 
اس��ت که افقی که پرده را قط��ع می کند، تا چه اندازه برای 
نقاش اهمیت دارد. به عبارت دیگر، نقاش بدین وسیله بر 
اهمی��ت نقطهؤ دید خ��ود که با آن منظره را کش��ف و حس 
خ��ود را ابراز کرده، تأکید می کند. هن��ِر فردریش ترکیب 
این دو دادهؤ اولیه اس��ت که ناش��ی از درک حسی است و 
به منظره، حتی در غیاب صورت انس��انی یا نامحس��وِس 

بودن آن ُبعدی ذهنی می دهد. 
نمونهؤ این مورد در پردهؤ بسیار پرآوازهؤ »راهب در کرانهؤ 
دریا« مشاهده می ش��ود )تصاویر 2و3( که به سبب نبوِد 
پ��الن میان��ی، ب��ه نظ��ر می رس��د یک 
قامت ریز انس��انی در اف��ق و زیر بار 
آس��مانی فراخ، در هم ریخته اس��ت. 
الزم نیس��ت ک��ه مدرن ب��ودن این اثر 
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7. hyperréalisme
8. expressionnisme

9. tragique et fantastique
10. symbolisme
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را ب��ه انتزاعی کار بودن نقاش آن نس��بت دهیم. به عقیدهؤ 
کاندینس��کی، فردریش آغازگر نقاشی انتزاعی است، اما 
در اینج��ا صحبت از انتزاعی غنایی اس��ت. در این آثار به 
گفت��هؤ کاروس، »حس درونی هنرمند عینیت یافته اس��ت« 
)Ibid, p. 94(. هیج��ان از ورای یک متن یا یک گفتمان القا 

نمی شود، بلکه در حالت و مادهؤ اثر وجود دارد.
انتخاب تکنیک ب��رای هنرمند رمانتیک تنها روش��ی برای 
به کارگیری نیروی خالّق طبیعت است. وظیفهؤ اصلی هنر 
منظ��ره، به گفتهؤ کاروس »نمایاندن طیفی از حیات عاطفی 
از طریق بازآفرینی طیفی مش��ابه از حیات طبیعی اس��ت« 
)Ibid, p. 70(. ام��ا به عقی��دهؤ کاروس، این هماهنگی میان 
طیف عاطفی و منظره، بر پایهؤ تبادلی عینی و جهان شمول 
بین حیات بش��ری و طبیعت اس��توار شده است. در برابر 
چهار مرحل��هؤ بنیادیِن روند طبیعی )رش��د، بلوغ، افول و 
ناب��ودی(، احساس��ات ابتدایی، هیج��ان، آرامش درونی 
و مالیخولی��ا یا دل زدگی قرار می گی��رد. فردریش همانند 
بس��یاری دیگر، از این تبادل و تش��ابه بهره برده اس��ت. 

او به وی��ژه در اوان کار هن��ری اش مجموع��ه آثاری خلق 
کرد که س��یر فصول را ب��ا دوران زندگ��ی پیوند می داد. 
مث��الً کودکانی ک��ه در فضای��ی بهاری س��رگرم بازی  اند 
ی��ا پیرمردی که در منظره ای زمس��تانی به دش��واری راه 

می رود. 
فردری��ش بعده��ا القائات ظریف ت��ر را بر ای��ن نمادگرایی 
بس��یار آش��کار، ترجی��ح داد. بدین ترتی��ب، در مجموعهؤ 
چهار موعد روز که در اوایل1820 نقاشی شده، تغییرات 
طی��ف عاطفی، فقط به تغییرات جوی نور بس��تگی دارد و 
از ای��ن پرده ها ح��ال و هوایی عاطفی و ج��وی برمی آید. 
کاروس نی��ز مانن��د فردریش به پدیده ه��ای جوی و آب و 
هوایی ک��ه با احساس��ات آدمی بی ارتباط نیس��ت، توجه 
می کن��د: »از میان مناظر طبیعی، آنهایی که به اوضاع آب 
و هوا مربوط می ش��وند، بهتر و بیش��تر با شور قلبی من 
س��ازگارند. می توان گفت تغییرات آب و هوایی نیز مانند 
تغیی��رات مزاجی در حیات روح��ی و حیات طبیعی پدیدار 

می شوند« )Ibid, p. 74(. )تصویر4(

15
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بدین ترتیب، با مطالعهؤ دقیق طبیعت است که نقاش منظره 
می تواند تمام طیفهای زندگی عاطفی را بیان کند. کاروس 
حتی پیش��نهاد می کن��د واژهؤErdlebenbild  را که به معنای 
تصویر زندگی و زمین است، جایگزین واژهؤ منظره کنیم. 
البت��ه این تصویر ه��م به زندگی درونی و ه��م به واقعیت 
بیرونی اش��اره دارد و هر دو در آنچ��ه او »حیات درونی 
اشیا« یا تجربهؤ حیات و زمین )Erdlebenerlebnis(  می نامد، 

به هم می پیوندند. 
در ای��ن مرحل��ه می توانی��م به گفتهؤ میش��ل کولو اس��تناد 
کنیم که ب��ه عقیدهؤ او »برای ایجاد طنی��ن کامل عاطفی در 
منظ��ره، در مرکز ق��رار دادن صورت انس��انی ضروری 
نقاش��ی  موض��وع   .)Collot, 2005, p. 60( نیس��ت« 
منظره، در معنی این واژه، ش��وری اس��ت ک��ه بین نقاش 

و جه��ان ج��اری اس��ت و می توان��د 
ه��م از پرس��پکتیو، نوع نش��ان دادن 
محوط��ه، کیفیت ج��ّو و رنگ آمیزی 
نور برآید و هم از حضور انس��انی. 

16

در پرده ه��ای فردریش این حض��ور جای کمی را به خود 
اختص��اص داده و اغلب در چند قامت محو ش��ده در افقی 
فراخ خالصه می شود. عدم تناسب فوق مبین غوطه وری 
انسان در جهانی اس��ت که از او فراتر می رود، اما در آن 
مش��ارکت دارد. کاروس می نویس��د: »ما نیز تابع قوانین 
آنی��م«، »آنه��ا ما را علی رغ��م هرگونه مقاومت��ی به دنبال 
خود می کش��انند و از آنجا که با نیروی اسرارآمیز خود، 
ناگزیرمان می کنند نگاه خود را به سوی دایره ای عظیم از 
حوادث طبیعی برگردانیم، ما را از خویش��تن جدا کرده و 
 Carus( »حس خردی و ش��کنندگی را در ما تقویت می کند

.)et Friedrich, 1983, p. 64
آدمهای فردریش با قرار گرفتن در منظره، شخصیت خود 
را از دس��ت می دهند و حتی با داشتن جایگاه مهم و اندازهؤ 
بزرگ، اغلب به صورت قامتی نامشخص باقی می مانند و 
با نمایی از پش��ت یا در بهترین حالت از س��ه رخ، عاری از 
چهره و فردیت هستند. به عقیدهؤ کولو، »این وضعیت غیر 
معمولی، گریز از مرکز ش��ور و هیجان را بیان می کند که 
 Collot,( »بینندهؤ منظره را از خویشتِن خویش خارج می کند
p. 61 ,2005(. کولو سپس به نظر الیزابت دکولتو11 اشاره 
می کند که معتقد است حضور این شخصیتها در پالن اول 
تابلو حاکی از کنش��ی انعکاس��ی در نقاشی فردریش است 
ک��ه در منظره، عم��ل خالق آن را نش��ان می ده��د، اما این 
عمل را از نگاه می پوشاند. برای مثال 
فردریش با نش��ان ندادن آدمهایش در 
حال نقاشی یا طراحی، بیشتر بر گذار 
ب��ودن خود به عنوان ی��ک عامل تأکید 
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دارد ت��ا برانعکاس دهندگی خود. او ب��ا نمایش بدنها )و نه 
چهره ها( حالتی را به تصویر می کش��د که زندگی مادی و 
احساسی آنها را به اندازهؤ حیات ذهنی شان نشان می دهد. 
هنرمن��د با روی آوردن به جهان از خود فاصله می گیرد و 

خود را جهان شمول می کند: 
»هن��گام صعود به قلهؤ کوه ها و تماش��ای رش��تهؤ ممت��د تپه ها، 
جری��ان رودخانه ه��ا و منظرهؤ پرش��کوه گس��ترده در برابرت، 
چه احساس��ی بر تو مس��تولی می شود؟ در س��کوت به مراقبه 
می پ��ردازی، در نامتناه��ی فض��ا خود را گم می کن��ی، آرامش 
ن��اب را ح��س می کن��ی و خل��وص و پاکی، وج��ودت را فرا 
 می گی��رد و خویش��تِن خوی��ش را به فراموش��ی می س��پاری« 

 .)Carus et Friedrich, 1983, p. 64(
ش��خصیت، ب��ا روی گرداندن به س��وی جه��ان، از خود 
فاصل��ه می گیرد و خ��ود را جهان ش��مول می کند. به نگاه 
خالص بدل می ش��ود، عواطف ش��خصی اش، محو ش��ده 
و ج��ای خود را ب��ه احساس��ی کائناتی و قابل دس��ترس 
برای همگان می دهد. ش��خصیت، با پش��ت ک��ردن به ما، 
م��ا را از پ��رده روی گردان نمی کند؛ برعک��س با بازیافتن 
خود در این حضور بی نام که تجس��می است از دیدگاهی 
ک��ه می توان��د از آِن ما ش��ود، م��ا را به ورود ب��ه آن فرا 
می خواند و به قول شوپنهاور12 »هنرمند چشمان خود را 
.)Ibid, p. 251( »به ما وام می دهد تا تماشاگر دنیا باشیم

آنچ��ه ای��ن ش��خصیتها از خ��ود در 
معرض دید ما می گذارند، )پشتشان؛ 
کدرتری��ن بخش جسمش��ان( چیزی 
اس��ت که خود هرگ��ز آن را نخواهند 

دی��د: با کالب��د خ��ود در منظره ش��رکت می کنن��د. چنین 
مش��ارکتی فق��ط حس��ی و عاطف��ی نیس��ت، بلکه بس��یار 
جس��مانی نی��ز می باش��د. وضعی��ت روحی ب��ه وضعیت 
جس��می بس��ته اس��ت و از این رو، چاره ای ج��ز گریز از 
وجدان روشن ش��خص ندارد. منظرهؤ مرئی در دو ناحیهؤ 
نامرئی محدود می ش��ود: حد افق که نگاه شخصیت بدان 
سو معطوف است و حد کالبد خود. پس شخصیتی که در 
پرده ه��ای فردریش به تصویر درمی آی��د، به دو جهت از 
مرکز دور افتاده؛ مسیر نگاه که آن را به سوی افق هدایت 
می کن��د و جس��م کالبدی که او را در مع��رض دید دیگران 

قرار می دهد و از نگاه و تا حدی وجدان خود می گریزد.
قامت کدر شخصیت، نقطهؤ کوری که به دیدگاه او و دیدگاه 
ما بس��ط می دهد، جایگاه ضمیر ناخ��ودآگاه را در تجربه 
و هن��ر منظره مش��خص می کند. همان گونه ک��ه می دانیم، 
ضمی��ر ناخ��ودآگاه رمانتیک، ی��ک دادهؤ درون��ی و فردی 
محض نیس��ت؛ گره کوری اس��ت ک��ه رازآلودترین ناحیهؤ 
روان آدمی را به کائنات مرتبط می کند. به عقیدهؤ کاروس: 
»بخش ناآگاه ارگانیسم، آن را به حیات به طور اعم متصل 
می کند و به نوعی آن را جهان شمول می کند. تمام حرکات 
جه��ان از معبر آن می گذرد و در آن مش��ارکت می جوید« 

 .)Ibid, p. 140(
چنین برداش��تی از ضمیر ناخودآگاه، س��ابقه ای بیش از 
ام��ا  دارد،  فروی��د  نظریه پردازیه��ای 
بس��یاری از کس��انی که فروی��د را رد 
ب��ه آن رجع��ت می کنن��د.  کرده ان��د، 
از یون��گ13 تا دل��وز14 و گوات��اری15، 

17
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در تپ��ش »اعماق س��خت زمی��ن«، ظهور »حافظ��هؤ بزرگ 
کائنات��ی« )Jung, 1972, pp. 191-225( را می بینن��د. ب��ه 
هر ح��ال، ضمیر ناخ��ودآگاه برای نقاش��ان و ش��اعران 
مدرن بس��یار بلیغ است. مثالً آراگون16 با اشاره به »حس 
طبیعت« که بر روس��تای بوت-شومون17در پاریس حاکم 
 اس��ت، می نویس��د: »طبیعت ضمیر ناخودآگاه من است« 
)Ibid, p. 105(. ب����ه گ��ف���ت���ه ک�����اروس »ح��ی����ات 
 ناخ��ودآگ����اه م��ا ش����رط ح����س ک��ائ��نات���ی اس��ت«

)Carus et Friedrich, 1983, p. 4( شکی نیست که ضمیر 
ناخ��ودآگاه در پرطنین کردن مناظر فردریش نقش دارد، 
چ��را ک��ه در آثار او بارها ب��ر ویژگی رؤیای��ی آنها تأکید 
شده اس��ت. خود او می گوید، بعضی از پرده هایش زادهؤ 
رؤیاهای ش��بانهؤ اوین��د. در معروف ترین ش��بانه هایش، 
نظاره گر، اغلب همراه ش��خص دیگری اس��ت که مثل بدل 
یا س��ایهؤ او ظاهر می شود. حضور او راز صحنه  را عمق 
بیش��تری می بخش��د که پرسش��هایی را در مورد معمای 

همزادان جهان و ضمیر ناخودآگاه طرح می کند. 
ای��ن پرده ها، روند بدل ش��دن ش��خصیتها و ش��اید خود 
نق��اش را به منظره نش��ان می دهند. فردری��ش به یکی از 
دوس��تانش می نویسد: »برای آنکه بتوانم کامالً طبیعت را 
ببینم و بش��نوم، باید در حالت اوسمز با محیط پیرامونم 

باش��م. باید ازجنس ابرها و 
کوه ه��ای س��رزمینم باش��م 
ت��ا بتوان��م اوی��ی باش��م که 

هستم«18. 

»س��اختار افق« به عنوان یک نظریهؤ 
ادبی و هنری می کوش��د که متعاقب 
پدیدارشناس��ی که بیشتر یک نظریهؤ 
فلس��فی اس��ت، ب��ه دوگان��هؤ عین و 
ذه��ن، بی��رون و درون و جه��ان و 
انسان پایان دهد. برای این منظور افق در ادبیات به ویژه 
در هنر نه همانند مفهوم کالسیس��م آن )نهایت و مرز یک 
اثر( بلکه به معنای بی نهایت و بی مرزی همانند رمانتیکها 
را مورد نظ��ر قرار می دهد. 
از نظر میش��ل کول��و، بانی 
این نظریه و نقد، افق فضای 
واس��طه اس��ت ن��ه فاصل��ه 
وراء  ب��ا  پیوس��ت  نقط��هؤ  و 

18
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Buttes-Chaumont .17 نام پارکی در پاریس که بر تپه ای واقع شده است.

18. نامه ای که شارل ساال )Charles Sala( در کتاب کاسپار داوید فردریش و نقاشی رمانتیک، 
ترای، 1993، ص. 198، ذکر کرده است.

Lettre citée par Charles Sala, dans Caspar David Friedrich et la peinture romantique, Terrail, 

1993, p. 198.
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دیدنیهاست نه نقطهؤ گسست. افق فضای پیوند عناصری 
اس��ت که همواره به عنوان عناصر متضاد از آن یاد شده 
است. فضایی که در آن آسمان و زمین، دیدنی و نادیدنی 
و تخی��ل و واقعیت به هم پیوند می خورند. در این نگرش، 
افق فقط پایانه و کرانهؤ جهان نیس��ت، بلکه آغاز و نش��ان 
بی کرانگ��ی اس��ت، زی��را عوال��م گوناگون در اف��ق به هم 

می پیوندند و انسان را با جهان بی کرانه پیوند می دهند. 
این اوس��مز بین خویشتن و جهان در یک »ماده- شور«19 
پیش��تاز چن��د زمینهؤ هنر و اندیش��هؤ مدرن ش��ده که از آن 
جمله اس��ت: تعری��ف دوب��ارهؤ پدیدارش��ناختی خودآگاه 
به عن��وان بودن- در- جه��ان، نظریه ه��ای وینیکوت20 که 
ظهور خالقیت را در مرحلهؤ گذاری بین من و نه- من قرار 
می دهد؛ و نظریه های معاصر که منظره را فضایی میانی 
یا مکاش��فه و مکان��ی برای تب��ادل میان انس��ان و محیط 
پیرامونش می دانند، این همه اوسمزی تغزلی را به وجود 
می آورد که نه تنها خود را در بیان احساس��ات ش��خصی 
مح��دود نمی کن��د، بلکه موضوع متأثر را ب��ا حرکت دادن 
ب��دن خود و جانی ک��ه او را ب��ه تواناییهای جه��ان پیوند 
می دهد، از خود ب��ه در می کند. گاهی به »تغزل واقعیتی« 
نزدیک می ش��ود که روردی21، شاعر معاصر فرانسوی، 
با تفس��یر دوبارهؤ میراث رمانتیک، خود را بدان منس��وب 

می کند.
البته این پیوند میان خویشتن 
و جهان می توانست در عصر 
رمانتیک، بر فرضیهؤ وحدت 
عمیق جهان تکی��ه کند، چرا 

ک��ه بر مش��اهدهؤ دقی��ق پدیده های طبیع��ی و به خصوص 
تجرب��ه ای جس��مانی و وجودی نیز اس��توار اس��ت که به 
صورت منظره همیشه در دسترس ماست. انسان هنگام 
حس کردن یا دچار هیجان ش��دن، با جس��م و جان خود 
در چیزی ش��رکت می کند که مرلوپونتی22 آن را تن جهان 
می خواند. این تجربه ای بسیار عادی است که امروزه نیز 
چون گذش��ته زنده و مس��تعد پرورش است. در حالی که 
هنر و اندیشهؤ جدید اغلب از آن روی برگردانده و خود را 

در حصار متن یا اثر محبوس کرده اند. 

19. اصطالح matière-émotion نو واژه ای است که رنه شار، شاعر معاصر فرانسوی  ساخته و 
میشل کولو از او وام گرفته و رساله ای نیز با این نام نوشته است.

20. Winnicott
21. Pierre Reverdy )1889-1960(

22. Merleau-Ponty
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بازخوانی »نانوش��ته های میان س��طور« در اث��ری از تیتوس 
بورکه��ارت )1( درب��ارهؤ »مغ��رب اقص��ی«، تکیه  گاه��ی برای 
دریافت نگرهؤ سمبولیک او به جای-گاِه »مغرب« مثالی و طرح 
جس��ت وجوهایی فلس��فی دربارهؤ دیدار »زمان« با »ابدیت« از 
دیدگاه متافیزیک س��نتی اس��ت. دی��دار »زمان« با »ابدی��ت« یا به عبارتی دقیق تر اس��تحالهؤ 
امت��داد تش��کیل  ش��ده از »اکنونهای در- جری��ان« در لمحه ای از »اکنوِن ابدی« در آس��تانهؤ 
غروب، متناظر با تنگ ش��دن فضا-زماِن حیات و ثقل هستی ش��ناختِی نفس��ی  است که در 
جریان س��لوکی معنوی به صورتی مدام در آس��تانهؤ فقر- مرِگ اختیاری قرار دارد و این 
البت��ه یکی از مش��خصه های بارز آموزه های تصوف مغربی اس��ت. این بررس��یها زمینهؤ 
نگره ای خاص به مش��خصهؤ برزخی جغرافیای مثالی مغرب و متعاقباً بررسی دوگانهایی 

چون »شهر« و »بیابان« و »یک جانشینی« و »کوچ نشینی« را فراهم می آورند.     

واژگان کلیدی:
 مغرب مثالی، زمان، ابدیت، اکنوِن در-جریان، اکنون ابدی.
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دقی��ق سرنوش��ت، با حیات فک��ری و معن��وی او پیوندی 
جاوی��دان یافت. بورکهارت در 1941، یعنی س��الها پیش 
از انتش��ار کتاب یاد شده، رسالهؤ کوچکی به زبان آلمانی 
درب��ارهؤ »مغرب اقصی« نگاش��ت ک��ه عن��وان آن نکته ای 
اساسی از رویکرد او به این سرزمین را آشکار می سازد؛ 
س��رزمینی بر لبهؤ زمانMichon, 1999, p. 115( 1(؛ گویی 
حقیقت مثالی نهفته در نام این سرزمین- مغرب اقصی- تا 
جای ممکن در واقعیت زمینی آن نیز انعکاس یافته است: 
»مغ��رب« جاْی-گاهی اس��ت ک��ه خورش��ید در آن غروب 
می کن��د و گوی��ی در ای��ن ف��رود، حقیقت آن ب��ه صورتی 
رم��زی ج��ذب »زمینی« می ش��ود که چون س��وژه ای در 
َنّظاره ای ایس��تا و خاموش، ابژهؤ متعال��ی اش را به نوعی 
به خود جذب می کند یا محمل پذیرش آن می شود. امکان 
این جذب البته، مسبوق به حضور پیشین و متناقض نماِی 
ابژه متعالی در سوژهؤ َنظاره گر است؛ به عبارت دیگر این 
کش��ش،که نمودی رمزپردازانه از تحقّق »اتّحاد«2 اس��ت، 
در آن »اکنون��ی« صورت می گیرد که مش��اِهد حق ضمن 
دریافت »نیستی« خود به تمامی درمی یابد که »مشهودش« 
ب��ه واقع تنها »ش��اهِد« مکنون و حقیقِی هر »مش��اهده« ای 
اس��ت )Burckhardt, 2008, p. 100(. پ��س از تحق��ق این 
اتح��اد پیش��ینی در غ��روب، تنه��ا »ش��ب الوهی��ت« باقی 
می مان��د؛ فرو افتادن ش��ب 
یادآور نمادیِن وهمی بودِن 
تمایز و تقابل س��وژه و ابژه 
در »روز ظهور« است. با در 
نظر داشتن جغرافیای مثالی 

اثر تیتوس بورکه��ارت تحت عنوان 
فاس: شهر اسالم، که برای نخستین 
بار در س��ال 1960 ب��ه زبان آلمانی 
منتشر ش��د؛ بیش از آنکه گزارشی 
تاریخی یا هنری از بخش کهن شهر 
فاس باش��د، انعکاس��ی از رویکرد فلسفی مؤلف به مقولهؤ 
»شهر مثالی« و نیز بازتابی از جست وجوی ژرف او برای 
تأمل در بازمانده هایی از فرافکنی یکی از صورتهای ممکن 

»ش��هر مثالی« در تناسب با 
»مغرب  رم��زی  جغرافی��ای 
اقصی« است. سرزمینی که 
نمون��هؤ اعالی آن نه از س��ر 
اتفاقی س��اده بلکه در بازی 

23
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1. Land am Rande der Zeit )Land on the Edge of Time(
2. union

»س��واد ف��اس نزدیک تر می ش��د و هم زمان ه��زار صورت آن 
پرسش گرانه از ژرفای تاریک حافظه ام سر بر می آوردند، چرا 
که فاس زمانی برایم  کاماًل آش��نا بود و در عین حال سرشار از 
رازهایی پایان ناپذیر و تمام ناش��دنی؛ آنجا، پیش تر، بودن در 
عالم��ی دیگر و عصری دیگر را تجرب��ه کرده بودم ... عالمی 
خش��ک و بی پیرای��ه، اما، اغوا کننده، با ظاه��ری فقیر و باطنی 

 .)Burckhardt, 1992, p. 4( »غنی



24

ش��رق و غرب می توان گف��ت که تنها پس از گ��ذار از فنا- 
مرگ مغربی اس��ت که ظهور و حیات مش��رقی ممکن می 
ش��ود، چرا که مرگ حقیقی و حی��ات حقیقی دو روی یک 
واقعیت هستند. اساساً کارکرد جاْی-گاه ها و موقعیتهای 
برزخ��ی، فرانمودن انحالل پیش��ینِی دوگانهای متضایف 
در »وحدتی« است که »به دست نمی آید« بلکه»هماره بوده 
و در واق��ع هیچ گاه نبوده که نبوده باش��د«. »لیس عنداهلل 
صباح و ال مس��اء، صباح و مس��ا در جریان شمس و قمر 
باش��د ... مالح قل��زم ازل را ببی��ن که در غیب��ت چون از 

وجود خبر داد، لی مع اهلل وقت« )بقلی،1382،ص134(.
روش��ن  )تاری��ک-  غ��روب  هن��گام 
ش��امگاه(3 »گاهی« میان روز و شب 
و در ژرف تری��ن خوان��ش تأویل��ی، 
زمانی نیمه بی زم��ان4 میان »زمان« 
و »ابدیت« اس��ت5؛ »جا«ی متناظر با 
ای��ن »گاه« نیز محم��ل برزخی میان 
»تجل��ی« و »عدم تجلی« اس��ت. باید گفت ک��ه امکان تعیّن 
گونه های6 مختلفی از کیفیِت این مکان و زمان مرزی، در 
مراتب متعدد هستی شناختی7 وجود دارد. بورکهارت در 
آغاز کتاب فاس، دورنمای شهر کهن را در تاریک- روشِن 
ش��امگاه َنّظ��اره می کند: »برش��ی از َکرَکه��ان لعل گون8، 

آکن��ده از ه��زاران بلور، که 
در طوقی س��بز- نقره ای ]از 
درخت��ان زیت��ون[ ب��ه تنگی 
کن��ار هم جای گرفته بودند، 
چنی��ن ب��ود ف��اِس که��ن در 

تاریک- روشِن شامگاه« )Burckhardt, 1992, p. 3(. بدین 
معنا »مغرب اقصی« برای بورکهارت س��رزمینی است که 
زم��ان گویی در آن رو به باز ایس��تادن و م��کان دائماً در 
حال کش��ش به تهیاِی »دِر تنگ«9 اس��ت: »خورشید کامالً 
غروب کرده بود و تنها زمینهؤ طالیی آس��مان نور مالیمی 
را در فضا می پراکند، نوری که تشکیل سایه نمی داد و در 
آن همهؤ اشیا شناور و بی وزن به نظر می رسیدند، گویی از 
درون می درخش��یدند« )Ibid, p. 5(. بی وزنی و شناوری 
اش��یا در لحظاتی پس از غروب، اشاره به مقطعی خاص 
از موقعیتی برزخی است، آن هنگام که »نموِد« محسوِس 
پدیداره��ا در مغرب رمزی رنگ می ب��ازد تا عرصه برای 
درخش��ش »بوِد« درونی و نامحس��وس آنها مهیا ش��ود؛ 
ش��امگاه، گاه��ی که در آن »ن��ور مالیم پراکن��ده در فضا 
دیگر تش��کیل س��ایه نمی دهد«، هنگامی است که می توان 
چیزی از مفهوم تعادل میان تنزیه10 و تش��بیه11 و لمحه ای 
از آستانهؤ استحالهؤ اتحاد بخِش »دیگری« در »من« را ادراک 
ک��رد. فریتهی��وف ش��وئون12  در قطع��ه ای از ش��عرهای 
آلمانی اش ضمن اشاره به این احساس استحالهؤ »دیگری« 
در »من«، در تاریک- روش��ن شامگاه، به این نکته اشاره 
می کند ک��ه غروب، متناظر به موقعیتی اس��ت که انس��ان 
معنوی در عین طی طریق در میانهؤ راه این س��فر تبعیدی 
ب��ر روی زمی��ن، پیش ان��در 
 خ��ود را در بهش��ت می یابد 
 .)Schuon, 2003, p. 144(
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8. amethyst
9. narrow gate
10. transcendence
11. immanence
12. Frithjof Schuon )1907-
1998(

3. zweilicht )twilight(  
4. aeviternal

 5. برای واژهؤaeviternity   نک: 
Coomaraswamy, 2004, pp. 110-111

6. modalité
7. ontologic

برزخی میان 
 »زمان« 

و »ابدیت«
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در زم��ان کیفی��ت یافت��هؤ غروب، 
امتداد تشکیل ش��ده از »اکنونهای 
در- جریان«13، یعنی لحظهؤ حاضر 
از امتداد زمان که »گذش��ته« را از 
»آین��ده« ج��دا می کن��د، زی��ر ثقل 
حضور لمحه ای از »اکنوِن ابدی«14 »تقریباً باز می ایستد«. 
ای��ن ام��ر در حقیقت ب��ه معنی بطالن نس��بتاً مطل��ِق وهِم 
وج��وِد امت��داِد زمانی، در آس��تانهؤ غروب - مرگ اس��ت. 
در متافیزی��ک س��نتی »اکن��وِن در- جری��ان« )آنچه که در 
فلسفهؤ اس��المی »آن« نامیده شده است( تصویری تجدید 
ش��ونده از »اکنون حقیقی« اس��ت، چرا ک��ه همان طور  که 
افالطون در تیمائوس15 یادآور می ش��ود: »زمان از ابدیت 
اله��ی تقلی��د می کن��د« )Plato, 1975, p. 77(؛ همان گون��ه 
اس��ت  »وج��ود«17  از  تقلی��دی  نی��ز  »صی��رورت«16   ک��ه 
)Coomaraswamy, 2004, p. 104( و ای��ن تصوی��ر البته 
در نهای��ت ب��ه اص��ل خ��ود مس��تحیل می ش��ود. چنانچه 
اس��تفاده از رمزپ��ردازی18 مکانی برای بازنمایی نس��بت 
میان زمان و ابدیت مجاز باش��د، می توان گفت که کیفیت 
گذر زمان، وابس��ته ب��ه میزان ُبعِد »محیِط« م��دوِر امتداِد 
زمان��ی )که چیزی جز توالی لحظه ه��ای حال یا اکنونهای 
در جری��ان نیس��ت  ن��ک: Schuon, 1995, p. 125( - از 

»کانون« اکنون ابدی اس��ت. 
از  س��نتی  متافیزی��ک  در 
ب��ه  گوناگ��ون  دیدگاه ه��ای 
تفاوت کیفیته��ای زمانی در 
تناظر ب��ا تعدد مراتب وجود 

و نیز روش��های متعدد هر مرتبه اشاره شده است19. اگر 
ای��ن کیفیتهای متعدد با تکیه بر رمزپردازی مکانی مذکور 
همان دایره های یک کانونی باش��ند، نقطهؤ کانونی نمایندهؤ 
زمانی است که نسبت به آن دایره ها کیفیتی کامالً متفاوت 
و متعال��ی دارد و در باالتری��ن مرتبه هم��ان »زمان الهی« 
اس��ت: »ورای ای��ن همه زم��ان، حّق تعال��ی را فهم کن که 
آن را نه ماضی اس��ت و نه مس��تقبل؛ محیط به ازل و ابد، 
بلکه ازل و ابد در آن یک نقطه اس��ت« )اش��نوی،ص76(. 
یادآوری می شود که دانته نیز در بخش »بهشت«، از کتاب 
 کمدی اله��ی، از همین رمزپردازی اس��تفاده کرده اس��ت 

 .)Dante, Paradiso, XVII, 17(
»مغرب مثالی« س��رزمینی است که در آن »محیِط« امتداِد 
زمان��ی همواره در آس��تانهؤ اس��تحاله به »کان��وِن« اکنوِن 
حقیق��ی اس��ت )مس��یر ای��ن اس��تحاله می توان��د از جهتی 
مارپیچی به س��وی کانون باشد(. ش��اید با تکیه بر همین 
رمزپردازی اس��ت که ش��یخ ابومدین ش��عیب بن حس��ین 
انص��اری )594-509 ق/ 1198-1116 م(، ع��ارف بزرگ 
مغربی، در رس��الهؤ بدای��ه المرید به اولی��ا و برگزیدگانی 
اش��اره می کن��د که مش��تاق غ��روب خورش��یدند: » ... و 
یحنّون الی غروب الشمس کما تحن الطیر الی أوکارها عند 
الغروب« )Abu Madyan, 1996, p. 75(. در واقع »اکنوِن 
در-جریان« تحت ثقل »اکنون 
اب���دی« م�ت�بل��ور می ش��ود 
ای���ن ت�بل��ور »در  و ج���ای 
تن�ِگ« مرگ اس��ت؛ امکانات 
جنبه ه��ای  از  ک��ه  تحتان��ی 
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15. Timaeus [37]
16. becoming
17. being
18. symbolism
19. برای مثال نک: اشنوی،1368،صص74-
76

13. nunc fluens
nunc stans .14

برای این اصطالح و اصطالح پیشین 
که صورتهای التین آنها را بوئتیوس 

)Boethius(، فیلسوف مسیحی قرون وسطا، 
 به کار برده است، نک:

 Coomaraswamy, 2004, p. 2

استحالهؤ »اکنوِن در 
جریان« در »اکنوِن 

ابدی«
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حادث��ی و عرضی ش��ان تهی ش��ده اند، می توانن��د با گذار 
 از ای��ن »در« ب��ه س��وی ذاته��ای ازل��ی خ��ود بازگردن��د 
می��ان  عمی��ق  ارتب��اط   .)Guénon, 2003, pp. 18-23(
 »لحظهؤ م��رگ«  و »اکنون« حاض��ر در آموزه های معنوی 
)Schuon, 1995, p. 125( و انطب��اق ای��ن دو در نقط��هؤ 
از همین جاس��ت م��کان(  ب��ه  )تبدی��ل زم��ان  تن��گ«   »دِر 

)Schuon, 1961, p. 146(؛ ش��وئون در منبع اخیر )همان 
صفح��ه( از اکن��وِن در-جریان )لحظهؤ ح��ال زمینی( که به 
واس��طهؤ ذکر، به کمال ثقل خود رسیده است، به »مکانی« 
ف��را چنگ نیامدن��ی یاد می کند. این تبدی��ل زمان به مکان 
در »در تنِگ« آس��تانهؤ مرگ، متناظر ب��ه »معبد«ی درونی 
و بنیادین اس��ت، آنچه که حقیقت هر معبدی اس��ت؛ چرا 
ک��ه »معب��د« نی��ز محل گ��ذار از عال��م مخلوق به س��احت 
وجودش��ناختی باالتر است و به قول بورکهارت در کتاب 
هن��ر مق��دس، »در عال��م زمان بر م��کان غالب اس��ت. در 
س��اختمان معبد، برعکس، زمان گویی به مکان بدل شده 
اس��ت؛ ضرباهنگهای عمدهؤ کیهان مش��هود که جنبه های 
»مربوط به اصِل«20 اگزیستانس21 را رمزپردازی می کنند 
- اگزیستانس��ی که ب��ه حکم صیرورت از هم گسس��ته و 
پراکنده ش��ده اس��ت - در هندس��هؤ بنا جمع آمده و ثابت و 

 .)Burckhardt, 1976, pp. 7-8( »قائم می گردند
در  نیس��تی  اع��الی  ح��ّد 
مشاهدهؤ فرو شدن خورشید 
مثال��ی، آن چی���زی اس���ت 
ک��ه در ت�ص���وف و عرفان 
در  ب��ه خ�ص�وص  اسالمی- 

م�کت�ب محی الدین ابن عربی اندلسی- »الفناء فی المشاهده« 
نامیده ش��ده اس��ت و تحقّق آن به تعبیر خ��ود محی الدین 
در واق��ع به معن��ای »فنای آن چیزی اس��ت که در حقیقت 
هیچ گاه نبوده اس��ت« و »بقای آنچه ک��ه هیچ گاه نبوده که 
نب��وده باش��د« )ابن عربی،1998،صص11-12(. ش��ایان 
ذکر اس��ت که به موازات سخن گفتن از استحالهؤ ایستا22، 
منفع��ل23، و نظاره گرانهؤ24 امت��داد »اکنونهای در-جریان« 
در »اکنون اب��دی« در غرب مثالی می توان از فعلیت یافتن 
پویا25، فعال26 و برق آس��ای »اکنون ازلی« )که معطوف به 
»کنشی« برخاسته از »وجود« در هر »آن« است( در شرق 
مثالی نیز س��خن گفت؛ آنچه که در تقاب��ل با رمزپردازی 
مغرب مثالی، موجب تجدیِد م��دام »اکنونهای در جریان« 
ب��ه تقلی��د از »اکن��ون ازلی« اس��ت. یادآور می ش��ویم که 
فریتهیوف شوئون در مقاله ها و یادداشتهای متعدد خود، 
از دیدگاه ه��ای گوناگ��ون، جنبه ه��ای مختل��ف کیفیتهای 
 متناظ��ر به جهات اصل��ی را مورد مداقه قرار داده اس��ت 

 .)Schuon, 1994, pp. 141-144(
تصوی��ری از مفه��وم چنی��ن مکانی 
که در واقع محمل حدوث س��ویه ای 
از ام��ر متناقض نمای دیدار زمان با 
ابدیت- یا دقیق تر اس��تحالهؤ زمان در 
بی زمانِی نس��بی اس��ت- در 
تقابل ش��دید و در عین حال 
در »تع��ادل« می��ان »بیابان« 
انع��کاس  نی��ز  »ش��هر«  و 
بورکه��ارت  اس��ت؛  یافت��ه 
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20. principial
21. existence

22. static
23. passive

24. contemplative
25. dynamic

26. active

 »شهر« و 
»بیابان«



تنگ نیمه تاریکی است که مسیر آن به صورتی نامنتظره 
تغییر می یابد ... « )Ibid, p. 7( )تصویر 2(. 

گذار از آس��تانهؤ باریک مرگ، مستلزم فقری شدید است؛ 
فقری که به لحاظی به جاگذاشتن انباشتی از تصویرهای 
تاریخ، حیات در آستانهؤ مرگ را طلب می کند. اما درست 
در همان حال، مجال درک »غنا«ی پایان ناپذیر عالمی آن 
س��وی این آس��تانه را نیز فراهم می آورد؛ بورکهارت در 
آغاز کتاب فاس به انعکاس این دوگانگی برزخی در فاس 
کهن اش��اره می کن��د: » ... فاس زمانی برایم کامالً آش��نا 

 در فصل دوم کتاب که »ش��هر و بیابان« نام گرفته اس��ت 
)Burckhardt, 1992, p. 11, ff(

به این امر اشاره می کند. سرزمینی که به صورتی رمزی 
در م��رز اس��تحاله به »دیگر س��و« اس��ت، درس��ت مانند 
انس��انی در آس��تانهؤ مرگ )نه در معنای منفی آن(، از هر 
چیز »تهی« است و این »تهیا« مجالی فراهم می آورد تا در 
لحظه ای خاّص )آس��تانهؤ م��رگ( و در نقطه ای معیّن )»در 
تنگی« به دیگر س��و( همهؤ انباشته های حافظهؤ تاریخی اش 
و نیز پیش نمایش��ی از حیات پسین و سرنوشت غایی اش 
را متبلور س��ازد: ف��اس نیز چون اغلب ش��هرهای مغرب 
ناگه��ان آغ��از می ش��ود )Ibid, p. 13(؛ ب��ا دیوارهایش، 
»بیابان« درس��ت تا پش��ت دیوارهای »ش��هر« ادامه دارد 
)تصوی��ر 1(؛ دیوارها مرزی قطع��ی میان تهیای بیابان و 
»ُپری« گوناگون ش��هرند، میان پس زمینهؤ »مرگ« معنوی 
ک��ه »صح��را« نماد آن اس��ت و پی��ش نمایش��ی متبلور از 
»حیاِت« ملکوتی پس از مرگ در آس��تانهؤ مرگ )و در عین 
ح��ال، چکی��ده ای از تاریخ »حیات« پی��ش از مرگ( چیزی 
که »ش��هر«ی چون فاس آن را فرا می نمایاند. گویی فاس 
تحت ثقل چنین اس��تحاله ای بیش تر چون خیالی انتزاعی- 
هندس��ی ظهور یافته اس��ت؛ تزیینات انتزاعی اس��تثنایی، 
که بر کف و دیوارهای اکثر بناهای ش��هر از مس��جدها و 
زاویه ه��ای صوفیان و مزارهای اولی��ا گرفته تا خانه های 
سنّتی مشاهده می شوند، همگی گواه های تصویری قرار 
داش��تن ش��هر در ش��رایطی مرزی اند )تصاوی��ر 3 تا 6(. 
آثار تبلور ناگهانی فاس در ش��رایطی مرزی، در ساختار 
شهر نیز مشاهده می شود: »خیابان ]در فاس غالباً[ معبر 
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1 
یر

صو
ت



ب��ود و در عی��ن حال سرش��ار از رازهایی پای��ان ناپذیر. 
آنج��ا، پیش ت��ر، بودن در عالم��ی  دیگر و عص��ری دیگر 

را تجرب��ه کرده بودم ... عالمی خش��ک و بی پیرایه، اما، 
 .)Ibid, p. 4( »اغواکنن��ده، با ظاه��ری فقیر و باطنی غن��ی
رایحه ه��ای گوناگون��ی که در گوش��ه های نامنتظرهؤ هزار 
توی معبرهای تنگ و نیمه تاریک فاس )تصویر 7: س��وق 
عطاران( یافت می شوند، نمایشی از انباشت گونه گون اما 
همگِن حافظهؤ تاریخی سرزمینی مغربی و مستحیل شونده 
است: »اینجا حقیقتاً فاس است: رایحهؤ سدر لبنان و زیتون 
تازه، شمیم خشک و خاک آلود انبوه دانه های ذرت، بوی 
تند چرم دباغی ش��ده و باالخره سوق عطاران، جایی که 
آمیزه ای از همهؤ عطرها و ش��میمهای شرقی ... در آن به 
مش��ام می رس��د« )Ibid, p.7(؛ اما رایحه هایی نیز هستند 
که نه حاصل انباش��تی از تصاویر حافظ��هؤ تاریخی، بلکه 
چیزی از ش��میمهای حیاتی دیگر در سرزمینی مثالی، آن 
س��وی دروازهؤ مرگ را به همراه دارند. گام زدن در فاس 
ب��ه معنی ام��کان مواجه��هؤ ناگهانی با رایحه های ش��یرین 
عودهای صندل است که اینجا و آنجا از درون مسجدهای 
تاریک-روشِن »مغربی« بیرون می تراوند )Ibid، و نیز نک 
تصویر 6(؛ خانه های س��نتی نیز با حریمهایی نادیدنی در 
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پس دیوارهایی بلند و تقریباً بی پنجره )تصویر 2(، خلوتی 
آن- جهانی را فرا می نمایانند. پنجره ها غالباً به جای آنکه 
رو ب��ه خیاب��ان ب��از ش��وند، رو ب��ه حیاطی مرک��زی باز 
می ش��وند؛ جای��ی که تزیین��ات انتزاعی و ایس��تا در کنار 
باغچه های مربعی، طبیعِت محس��وس را ب��ا عوالم مثالی 
مرتبط می س��ازند )تصوی��ر 5(. حریم خانه ه��ا که مکمل 

29

ایس��تا و س��رد فضای پویا و گرم بازار و شهر هستند نه 
مکانهای��ی امن در حاش��یهؤ هیاهوی روزان��ه بلکه در واقع 
امتدادهای س��کوت و س��الم »مرکزی« )قلبی( خاموش و 
بدون تغییرن��د که حیات و حرکت، ب��ه صورتی متناقض 
نما، از بطن آن زاده می ش��ود، بی آنکه آن را متأثر سازد 

  .)Ibid, pp. 90-105(
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30

تقاب��ل- تع��ادل م��ورد اش��اره میان 
»ب���ی�اب��ان« و »ش����هر« در واق����ع 
»کوچ نش��ینی«  تعام��ل  از  صورت��ی 
برآین��د  اس��ت.  »یک جانش��ینی«  و 
نانوشته  دانش��های  نادیدنی،  حیات 
ناش��دنِی  بی��ان  زیبایی شناس��ی  و 
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کوچ نش��ینان صحرا در نقطه ای مقدر، هم گرا، می ش��وند 
و »یک جانش��ینی« ش��هری به صورتی متناقض نما از دل 
»کوچ نش��ینی« زاده می ش��ود. حیاتهای پراکندهؤ انس��انها 
ک��ه در صحرا محو بود، گرد ه��م می آیند و در کلی واحد 
محسوس می شوند. دانشهای نانوشتهؤ سنتی که سینه به 
س��ینه انتقال یافته بودند، نوش��ته و طبقه بندی می شوند؛ 
و زیبایی شناس��ِی مبتن��ی ب��ر »تهی��ای« بیابان گ��ردان در 
قال��ب طرحه��ای اعجاب انگی��ز انتزاع��ی- هندس��ی ک��ه از 
ورای »پری« و تنوع تکرار ش��وندهؤ خود، در نهایت، ذهن 
بینن��ده را از هر تصویری »خالی« می کنند، تبلور می یابد. 
»شهر«، ُپرِی زاییده از تهیای بیابان است، اما این ُپری نه 
صفتی زائد بر ذاِت تهیا بلکه امکانی نهفته در آن اس��ت که 
بی آنک��ه چیزی از ذات تهیا بکاهد از آن فرافکن می ش��ود 
و در نهای��ت ب��ه آن بازمی گردد. بنابرای��ن، غایت، تبدیل 
»کوچ نش��ینی« به »یک جانشینی« نیس��ت، چرا که تعامل و 
تقابل و گاه تضاد شدید و دائمی این دو است که بسیاری 

6 
یر

صو
ت

7 
یر

صو
ت

»یک جانشینی« 
و

 »کوچ نشینی«
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از امکانات مکنون را – بی آنکه سرچشمه هاِی نفادناپذیر27 
آنها پایان یابند - به ظهور و سرانجام می رساند. 

منطقه ه��ای م��رزی چ��ون »مغ��رب 
اقصی« که به حسب جغرافیای مثالی 
متناظر، مح��ل مواجههؤ دو س��احت 
متف��اوت ی��ا ب��ه صورت��ی دقیق تر، 
برزخ اس��تحالهؤ س��احتی در ساحت 
وج��ودی واالترن��د؛ گاه می توانن��د 
زهدان ش��کوفایی صورتهای��ی »فوق ص��وری« در قالب 
»خاص ترین صورتها« باشند و این- یعنی »صورتهایی که 
حکایت از فوق صوری خود دارند«- موضوع نوس��تالژی 
ژرف بورکه��ارت در ط��ول حیاتش بود. نوس��تالژیی که 
او را هم��واره مجذوب طبیعت، فرهن��گ دینی، معنویت و 
هنر »مغرب اقصی« و »اس��پانیای اس��المی« نگاه داشت. 
صورته��ای برزخی به بیان��ی، و از جهت��ی، »ناگهانی« و 
»غیرمنتظره« هستند و دوگانهایی که در چنین ساحتهایی 
پدید می آین��د )مانند دوگانهایی ک��ه در مقاله به اجمال از 
آن سخن گفته ش��د(، در عین فرانمایی تضادهای شدید، 
بیانگ��ر انحالل��ی پیش��ینی در وحدتی هم��اره موجودند. 
توجه به مشخصه های مثالی هر جغرافیای کون کبیری و 
مطالع��هؤ آنها به موازات کیفیتهای متناظر در کون صغیر، 
زمین��ه را ب��رای دریاف��ت نگ��رهؤ رمزپردازان��ه و خوانش 

وحدانی از عالم، که یکی از کلیدهای 
مه��م رهیاف��ت به بط��ن آثار فلس��فهؤ 

جاویدان است، آماده می کند.     

جوه��ر هم��هؤ آنچ��ه را ک��ه درب��ارهؤ 
حقیقت مثال��ی تغییر ناپذیر و ویران 
ناش��دنی »مغرب اقصی« م��ی توان 
بیان ک��رد، در ایم��اژ قدرتمندی که 
بورکه��ارت خ��ود در پای��ان فص��ل 
اول کت��اب از حضورش در شب نش��ینی کوچکی در یکی 
از خانه های سنتی فاس به تصویر کشیده، انعکاس یافته 
است: » ... در میان مهمانان، نوجوان عرب سیه چرده ای 
دیده می ش��د که چهرهؤ نحیفش گویی در آتش��ی درونی و 
لبخندی بی آالیش تب��ّدل یافته بود. صاحبخانه به ما گفت 
ک��ه وی بهتری��ن خوانن��دهؤ ترانه های معنوی در سراس��ر 
مغرب اس��ت. پ��س از صرف ش��ام، از او دعوت ش��د تا 
قطعه ای را برای حاضران بخواند؛ پسر جوان چشمانش 
را بس��ت و خواندن ابیات قصیدهؤ رمزی عاشقانه ای را به 
نرم��ی آغاز کرد، اما صدایش به تدری��ج اوج گرفت. چند 
تن از حاضران نیز، که اطراف وی نشسته بودند، با لحن 
کهن و نپرداختهؤ اندلسی ترجیع بند قصیده – که مشتمل بر 
ش��هادت اول، ال اله اال  اهلل، بود -  را همراه خواننده زمزمه 
می کردند. با گذشت زمان، سرعت اجرا افزایش می یافت 
و در عی��ن حال برگ��ردان جمعی نیز چون موجی اتس��اع 
یابن��ده خیز برمی داش��ت. ناگهان برگ��ردان جمعِی گروه 
هم س��رایان که ت��ا آن هنگام تنها جواب تکرار ش��ونده ای 
ب��ه آواز خواننده ب��ود، بی آنکه وقفه 
ی��ا تداخلی ایجاد کند، اوج گرفت و در 
چندین ریتم م��وازی امتداد یافت؛ اما 
صدای خوانن��دهؤ اصلی همچون نوای 

27. inexhaustible 

نتیجه گیری

مؤخره



وجدی آس��مانی برفراز س��رود و هلهلهؤ جن��گ، همچنان 
ب��ر آواز هم س��رایان غلبه داش��ت. باورنکردن��ی بود که 
رش��ته های متعدد ملودی هرگ��ز در صوتهایی هم زمان، 
که اش��تیاق انسانی را وعدهؤ تس��الیی بیش از حد انسانی 
و بی��ش از ح��د س��هل و س��اده می دهند، به  ه��م برخورد 
نکردند؛ ملودی هرگز به فضایی دنیایی بدل نشد و رشته 
های آن هرگز به هم نرس��یدند بلکه در جریانی بی پایان، 
بی آنکه تحلیل رون��د، پیرامون »مرکزی خاموش« دوران 
می کردند. مرکزی که ]علی رغم سکون و سکوت و نغمهؤ 
بیان ناش��دنی اش[، بیش تر و بیش تر شنیدنی و محسوس 
می ش��د، همانند »حضوری بی زمان« و »فضایی نه- این- 
جهان��ی«؛ »اکن��ون«ی متبل��ور، بی فردا و دی��روز، که در 
آن هم��هؤ بی قراریه��ای نفس خاموش��ی می گیرن��د. چنین 
 ب��ود فاس، ف��اس تغیی��ر ناپذیر، ف��اس ویران ناش��دنی« 

    .)Ibid, p. 9(

)1(. تیت��وس بورکه��ارت در 1908 
در ش��هر فلوران��س ایتالیا چش��م به 
جهان گش��ود، اما پ��س از چندی به 
همراه خانواده به موطن اجدادی اش 
یعنی ش��هر بازل سوئیس بازگشت. 
او در میان یکی از خاندانهای سرش��ناس ش��هر بازل، که 
پیش��ینه ای غن��ی در فرهن��گ و هنر داش��تند، زاده ش��د و 
بالی��د. خصلت می��ان فرهنگی و حال و ه��وای نیمه قرون 
وس��طایی ش��هر بازل، در دهه های نخس��ت قرن بیستم، 
س��هم به س��زایی در تربی��ت معن��وی و زیبایی ش��ناختی 
وی داش��ت. بورکه��ارت در دوران نوجوان��ی و جوان��ی 
به هنرآم��وزی نزد پدر و نیز مدرس��ه های هنری بازل و 
فلورانس مشغول بود؛ اما نوستالژی ژرف برای »حقیقت 
فراموش ش��ده« و »حکمت نامخل��وق و جاویدان«، وی را 
به مطالعات گس��تردهؤ متون فلس��فی و دینی مهم شرق و 
غرب رهنمون داش��ت و در این مس��یر، کش��ف آثار رنه 
گنون، اندیش��مند ش��هیر فرانس��وی، مطالعهؤ آث��ار آناندا 
کوماراس��وامی در هنر شرق و ش��اگردی نزد فریتهیوف 
شوئون، فیلس��وف و متافیزیس��ین بزرگ آلمانی، مسیر 
حی��ات فکری و معنوی او را رقم زد. بورکهارت در اوایل 
دههؤ س��وم زندگی در جس��ت وجوی رگه های بازمانده از 
حکمت قدیم و علوم سنتی و 
نیز برای تجربهؤ س��ایه هایی 
از عوالم کهن، راهی »مغرب 
اقصی« ش��د و ضم��ن ادامهؤ 
مطالع��ات خ��ود در فلس��فه 

28. Urs Graf Verlag
29. Stätten des Geistes )Homesteads of the Spirit(

30. Siena: The City of the Virgin
31. Chartres and the Birth of the Cathedral

پی نوشت 
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و ادی��ان و عرفان تطبیقی، س��الیانی در آن س��رزمین به 
فراگی��ری زبان عربی و علوم و معارف س��نتی اس��المی 
پرداخ��ت و فرصت��ی نیز برای اندیش��ه و مداق��ه در آثار 
درخشان هنر اس��المی مغرب یافت. بورکهارت در طول 
دهه های پنجاه و ش��صت میالدی س��ر ویراستاری طرح 
مطالعات��ی گس��ترده ای را به حمایت مؤسس��هؤ فرهنگی و 
انتش��اراتی اورس گراف28در شهر لوزان به عهده گرفت. 
ه��ر ی��ک از مجل��دات متع��دد این مجموع��ه که ب��ا عنوان 
کل��ی »مس��اکن روح«29 انتش��ار می یافتن��د، تک نگاش��ت 
ارزش��مندی است که یک شهر مهم سنتی را در کلیت آن، 
یکپارچ��ه، به عنوان اثری هنری و دینی بررس��ی می کند. 
س��ه جلد از این مجموعه را خود بورکهارت تحت عناوین 
س��یِنا: ش��هر باک��رهؤ مق��دس30، ش��ارتر و تولد کلیس��ای 
 جامع31 و فاس، ش��هر اس��الم به رش��تهؤ نگارش درآورد 
)Stoddart, 1999, pp. 161-162(. غیر از اهمیت مطالب و 
مطالعات انجام شده در این مجلدات، نفس ایدهؤ نگریستن 
به شهرهای سنتی به عنوان تصویرهایی از »شهر خدا«، 
بس��یار جالب توجه اس��ت. ای��ن ایده به روش��نی و تا حد 
ممکن در س��اختار، جهت گیری کلی و نحوهؤ نگارش اکثر 
مجلدات ای��ن مجموعه انعکاس یافته اس��ت. از دیگر آثار 
اصل��ی بورکهارت می توان به کتاب هنر مقدس در ش��رق 
و غ��رب و نی��ز مقدمه ای ب��ر تعالیم تصوف اش��اره کرد، 
ک��ه اولی- علی رغم عنوان س��اده اش، تنها مطالعهؤ موازی 
هنره��ای مقدس ادی��ان بزرگ عالم نیس��ت، بلکه در عمل 
با برجسته س��ازی صورت اقنومی متناظر به هر دین، از 
طریق مطالعهؤ هنر مقدس آن، روش��ی ژرف برای مطالعهؤ 

تطبیق��ی ادیان به دس��ت می دهد و دومی، ن��ه »مقدمه«ای 
س��هل بر تعالیم تصوف، بلکه انکشاف بنیانهای سرمدی 
این تعالیم و ریش��ه یابی آنها در زمین »فلس��فهؤ جاویدان« 
و »دی��ن حنی��ف« اس��ت. اکنون تیت��وس بورکه��ارت، به 
ح��ق، در کنار اندیش��مندان بزرگی چون ش��وئون، گنون 
و کوماراس��وامی در زمرهؤ ش��ارحان و منادیان »فلس��فهؤ 
جاویدان« و »حکمت خالده« محس��وب می شود؛ آنچه که 
در نظر اندیشمندان مذکور همان »حکمت فوِق صوری« و 

»حقیقت بی زماِن« نهفته در بطن ادیان الهی است. 
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بخش دوم، نقدنامه

این شماره:

نقد سنت گرایانه هنر



مقدمه
یکی از روشهای مطالعه و نقد آثار هنری و ادبی روشی برخاسته از آرا و آثار سنت گرایان است. 
هنر از مهم ترین موضوعات مورد بحث این جریان ش��مرده می ش��ود، و رابطهؤ میان سنت گرایان 
و هنر بس��یار تنگاتنگ است. همچنین میان جریان سنت گرایی و فرهنگ ایرانی نیز ارتباط ویژه ای 
وج��ود دارد و کمتر روش نقدی به اندازهؤ س��نت گرایان با فرهنگ ایرانی و اس��المی پیوند خورده 

است. 
نگرش س��نت گرایان به هنر نگرشی ضد پوزیتیویس��تی و بیشتر ارزش گذارانه1 )نورماتیو( است. 
آنان در هنر به دنبال تأویل هستند و چون بر این باورند که هنر اصیل سنتی خاستگاهی ماورایی 
و الهی دارد، بنابراین باید روش��ی برای بازگش��ت به این خاس��تگاه یاف��ت. چنان که توضیح داده 
می ش��ود نگرش و نقد س��نت گرایان در مقابل بس��یاری از نگرش��ها و نقدهای دیگر قرار می گیرد. 
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آن��ان معنای دیگری از نقد دارند، این معنا چنان متفاوت اس��ت که ش��اید به کارگی��ری واژهؤ »نقد« 
موجب س��وء  تفاهم ش��ود. واژهؤ »خوانش« و »خوانش تأویلی« برای به کارگیری در این مبحث به 
نظ��ر مناس��ب تر می آید اما ب��رای هماهنگی با دیگر روش��ها ما همان واژهؤ »نق��د« را به کار خواهیم 
برد. در همین خصوص به جای واژهؤ »منتقد« نیز می توان از واژهؤ »مفس��ر« اس��تفاده کرد؛ زیرا از 
نظر س��نت گرایان هنر سنتی منشأ آسمانی و الهی دارد و قابل نقد نیست بلکه قابل تفسیر و تأویل 
اس��ت. آن چیزی درخور نقد اس��ت که احتمال انسانی بودن و نقص در آن برود، اما هنر سنتی که 

نزدیک ترین پدیده به وحی است عنصری برای کشف و تفسیر و تأویل است. 
س��نت گرایان نظریه های بنیادین و گوناگونی نسبت به دیگر نظریه ها دارند. آنان برای تاریخ هنر، 
نس��بت مبانی نظری  هنری، مؤلف هنری و دیگر مس��ائل اصولی هنر، نظریه های اصیلی دارند که 
ش��ناخت و شناسایی آنها می تواند راهی دیگر در برابر هنر بگشاید. راهی که بسیاری از منتقدان 
و تاریخ نویس��ان به ویژه غربیان یا پیروان آنان به دلیل اختالفه��ای پایه ای هیچ گاه به انعکاس آن 
نپرداختند. و دربارهؤ نظریه و نقد س��نت گرایانه سکوت کرده اند، در این بی توجهی عمدی است که 

فرهنگستان هنر و به دنبال آن پژوهشنامهؤ هنر توجهی جدی به این نقد دارد. 

سنت، تجدد و سنت گرایی
پی��ش از پرداخت��ن به نگرش و نقد س��نت گرایان درخصوص هنر بهتر اس��ت دربارهؤ لفظ س��نت و 

سپس سنت گرایی سخنی به کوتاهی بیان شود. 
واژهؤ »س��نت« از واژگانی اس��ت که معانی گوناگون و گاهی متضاد دارد. سنت در دیدگاه عمومی 
ب��ه  معنای »قدیمی« و »کهنه« تلقی می ش��ود، به عبارتی هر آن  چیزی ک��ه در مقابل »نو« قراربگیرد 
»س��نتی« نامیده می ش��ود. همچنین سنت را به معنای رس��م، عادت و هنجارهای رایج یک جامعه 
نیز فرض کرده اند. گاهی در ایران و کش��ورهای ش��رقی به معنای »بومی« درمقابل »بیگانه« یعنی 
»غربی« نیز به کار  گرفته می ش��ود. همچنین میان »اسم سنت« و »صفت سنتی« نیز اختالف وجود 
دارد. لف��ظ »س��نت« به آن چیزی ک��ه س��نت گرایان در نظرمی گیرند و درخصوص آن س��خن گفته 
خواهد ش��د نزدیک تر اس��ت. اما هنگامی که به صورت صفت س��اده برای توضیح اسمی همچون 
»عقیده« و »هنر« اس��تفاده می شود بیشتر معنای زمانی و آن هم زمان گذشته در مقابل زمان حال 

را به خود می گیرد. 
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مهم ترین عنصری که س��نت در نزد ادیان الهی همچون اس��الم و س��نت گرایان را از سنت در لفظ 
»عوام« و همچنین »تجددگرایان« متمایز می کند، مس��ئلهؤ زمان اس��ت. زیرا س��نت نزد ادیان و نزد 
س��نت گرایان مقید و محدود به زمان خاصی نیس��ت؛ برعکس فرازمانی و سرمدی است و با گذر 
زم��ان در آن دگرگونی ایجاد نمی ش��ود. در این معنا پ��اره ای از مضمونها و مفهومها جاودانه اند، 
یعنی تا ماهیت انس��انی وجود دارد این مضمونها و مفهومها نیز حضور دارند و کهنه نمی ش��وند. 
مفهومهایی همچون محبت، وفاداری، ایمان، عش��ق، معرفت، گذشت، رشادت و بسیاری دیگر با 
گذر زمان دگرگون نمی ش��وند. س��نتها بنیادین ترین قاعده هایی هس��تند که عالم بر پایهؤ آنها قوام 
گرفته اس��ت و دگرگونی آنها دگرگونی عالم است. سنت را می توان به سنتهای تکوینی و سنتهای 
تش��ریعی تقسیم کرد. موضوع س��نت گرایان بیشتر سنتهای تشریعی است، س��نتهایی که انسان 
می توان��د آنها را نادی��ده بگیرد اما با نادیده گرفتن آنها تمام ش��بکهؤ زندگی انس��انی و حتی جهان 
دگرگون می ش��ود. س��نت از نظر دامنه نیز بس��یار گسترده اس��ت، زیرا همهؤ ابعاد زندگی انسانی 

همچون علم، ادبیات و هنر را در برمی گیرد.   
سنت نزد سنت گرایان به خوبی شناخته نمی شود، مگر آنکه ضد آن یعنی تجدد نیز بررسی شود. 
در واقع یکی از مهم ترین عاملهایی که س��نت گرایان را در کنار هم قرار می دهد، همانا تقابل جدی 
و مشترک آنان با تجدد و ویژگیهای آن است. ویژگیهایی که موجب شده است تا تاریخ بشری با 
برش��ی ژرف به دو بخش سنتی و متجدد تقسیم شود. این تقسیم بندی بیشتر وجه غالب را نشان 
می دهد، یعنی در دورهؤ تجدد نیز می توان آثار سنتی را دریافت؛ اما ویژگی مسلط همانا نظریه های 
تجدد اس��ت. این تقابل با تجدد و مظاهر فکری و فرهنگی آن چنان برای س��نت گرایان مهم است که 

بسیاری از آثار خود را به طور مستقیم یا غیر  مستقیم به این موضوع اختصاص داده اند. 
ویژگ��ی مه��م دیگر در نظریه و نگرش س��نت گرایان، کالن نگری اس��ت. زیرا نظریهؤ س��نت گرایان 
نظری��ه ای محدود به یک بخش خاص زمان و مکان نیس��ت و بخش گس��ترده ای از تاریخ بش��ری 
همچنین همهؤ جهان را در برمی گیرد. این نگرش موجب شده است تا نظریهؤ سنت گرایان بیشتر به 

حکمت نزدیک شود.  
سرانجام اینکه تقابل میان سنت و تجدد امروزه موجب شده است تا سنت در بحرانی جدی به سر 
برد زیرا حامیان تجدد عرصهؤ قدرت را در نهادهای گوناگون اش��غال کرده اند. س��ید حسین نصر 
در این  خصوص می نویس��د: »ممکن اس��ت گمان ش��ود محظور و معضل مس��لمان معاصر تحت 
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تأثیر و فش��ار تجددگرایی به حیطهؤ فکری و آموزشی محدود است، ولی هرگز چنین نیست. عمالً 
بحرانی به همان شدت، و شاید حتی با تأثیری مستقیم تر، در عالم صور و اشکال که مورد اهتمام 
هنر است وجود دارد« )نصر،1383،ص59(. شکست سنت و اندیشه های سنت گرا نه فقط بخشی 

از اندیشهؤ بشری بلکه همهؤ بشریت و جهان زیستش را تهدید می کند.

تاریخچهؤ سنت گرایی 
س��نت گرایان در معنای خاص واژه همگی به پس از نیمهؤ نخس��ت قرن بیس��تم تعلق دارند. نس��ل 
اول س��نت گرایان، عبارت اند: رن��ه گنون- که به گونه ای بنیان گذار این جریان س��نت گرایانه قلمداد 
می ش��ود؛ زی��را دیگر اف��راد، خود صاحب نق��د و نظریه بودند اما در پی آش��نایی با اندیش��ه های 
گنون بود که به س��وی س��نت گرایی گرایش یافته و ش��بکه ای را ش��کل دادند که به نام سنت گرایی 
معروف ش��د- آناندا  کوماراسوامی، فریتهیوف ش��وئون، تیتوس بورکهارت. اما نسلهای دیگری 
از س��نت گرایان راه و روش آنان را تداوم می بخشند، چنان که هم اکنون یکی از جریانهای درخور 

توجه به ویژه در برخی از کشورها هستند. 
س��نت گرایان اندیش��ه های ویژه ای نسبت به خدا، هستی، وحی، انس��ان، زندگی و هنر دارند. این 
اندیش��ه ها به یک باره در قرن بیس��تم ظاهر نش��دند بلکه برگرفته از نظر حکما و عالمان برجس��تهؤ 
گذش��ته اس��ت که در هر فرهنگ نمونه های آش��کاری از آنان را می توان دید. به همین سبب اغلب 
س��نت گرایان ارجاعات قابل توجهی به این حکما و عالمان دارند. اینکه س��نت گرایان به چه  کسانی 
ارجاع می دهند و برپایهؤ چه اندیش��ه هایی نظریه هایش��ان را اس��توار س��اخته اند، پرسشی شایان 
توجه اس��ت. در این خصوص می توان به ادبیاتی بسیار گسترده از شرق تا غرب عالم و حکیمان 

گوناگونی از خاستگاه های گوناگون فرهنگی و دینی اشاره کرد. 
حکم��ای باس��تانی یک��ی از مهم ترین مرجعهای س��نت گرایان ش��مرده می ش��وند. حکمایی که در 
حوزه های فرهنگی ش��رق و غرب پراکنده اند. از حکمای یونان باستان گرفته تا هند و ایران همگی 
توجه سنت گرایان را به خود جلب کرده اند. حکمای قرون وسطا و تأویلهای آنان نیز مرجع اصلی 

مطالعات سنت گرایان به شمار می روند و ارجاعاتی که به ایشان داده شده، بسیار زیاد است. 
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پیکرهؤ مطالعاتی سنت گرایان
جهان س��نتی مهم ترین پیکرهؤ مطالعاتی س��نت گرایان شمرده می شود. جهانی که اگر نگوییم همه، 
بخش بس��یار گس��تردهؤ آن مبنایی ماورای��ی دارد و پدیده هایش از علوم گوناگ��ون گرفته تا هنر و 
ادبیات و حکمت می توانند موضوع مطالعهؤ مناسبی باشند. در برابر این جهان سنتی جهان دیگری 

یعنی جهان تجدد قرار دارد که پدیده های آن با دیدهؤ تردید نگریسته می شود. 
- دین و حکمت

 باورهای دینی یکی از منابع الهام سنت و سنت گرایان است.
س��نت گرایان احترام ویژه ای برای همهؤ ادیان به ویژه ادیان الهی و وحیانی و به ویژه اس��الم قائل 
هستند، و ریشهؤ همهؤ آنها را مشترک می دانند. به بیان دیگر، اغلب آنان به روابط طولی ادیان باور 
و به ختمیت اس��الم اعتقاد دارند و اصل همهؤ ادیان را چه به صورت مس��تقیم و چه به صورت غیر 
مس��تقیم برگرفته از وحی می دانند. آنان در جس��ت وجوی این اصل پایه ای و مشترک به واژگانی 
همچون: خرد جاویدان، حکمت خالده، س��وفیا پرنیس2 و فیلوس��فیا پرنی��س3 توجه کرده اند. این 

حکمت بر پایهؤ عقل کلی4 و نه عقل جزئی5 بنا شده است.
- اسطوره  و ادبیات

اس��طوره یا دس��ت کم پاره ای از اس��طوره ها بخش مهمی از پیکرهؤ مطالعاتی سنت گرایان را شکل 
می دهن��د. تأوی��ل س��نت گرایانه از اس��طوره ها موضوع رایجی اس��ت که برخی از برجس��ته ترین 
اندیش��مندان س��نت گرا همانن��د گنون و بورکه��ارت به آن دس��ت زده اند. گنون از هرمس س��خن 

می گوید و بورکهارت از اولیس. 
- علم

عل��م نیز موض��وع تأویل س��نت گرایان قرار می گی��رد. از نظر س��نت گرایان علم نی��ز همانند دیگر 
حوزه ه��ای معرفت��ی به دو بخش بزرگ س��نتی و متج��دد و بنابر واژگان گنون »دانش آس��مانی« 
و »دانش این جهانی« قابل تقس��یم اس��ت )گنون،1349،ص60(. درهمین  خصوص علومی همچون 
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2. sophia pernnis
3. philosophia pernnis

4. intellect
5. raison/reason



کیمیاگ��ری، س��یمیا و به ط��ور کلی علوم س��نتی نی��ز موضوع مورد توجه س��نت گرایان ش��مرده 
می شوند. 

بورکه��ارت در مقال��ه ای با عن��وان »مالحظاتی درب��ارهؤ کیمیاگری«  به بررس��ی تأویلی کیمیاگری 
می پردازد و ویژگیهای دوگانهؤ مادی و معنوی فلزها به ویژه جیوه را بررسی می کند.

- زندگی و بازی
برای سنت گرایان زندگی روزمرهؤ انسانهای سنتی نیز مملو از رمزها و نشانه هاست. چیزهایی که 
امروزه در دنیای متجدد به صورت بازی و فراغت مطرح می ش��ود، در جهان سنتی همگی کاربرد 

و رمز داشته اند. 
شطرنج که یکی از نوآوریهای جهان و اندیشهؤ سنتی است از نظر سنت گرایانی همچون بورکهارت 
رمزها و نشانه هایی دارد که رمزگشایی آن می تواند موجب شناخت و آگاهی به پاره ای از معناها 
ش��ود. بورکهارت در مقاله ای با عنوان »رمزپردازی بازی ش��طرنج« به بررسی مرزها و گشودن 

آنها می پردازد. 
- جهان و طبیعت

یکی دیگر از مهم ترین بخش پیکرهؤ مطالعاتی س��نت گرایان همانا جهان و طبیعت اس��ت. طبیعت از 
نظر س��نت گرایان همواره با آفرینش و وحدانیت همراه است. جهان و طبیعت از عناصری شمرده 
می شوند که از راه مشاهده و تأویل آن می توان به عالم ماورای طبیعت نائل آمد. موضوع طبیعت 
افزون بر علم س��نتی مورد توجه هنر س��نتی نیز بوده است. البته چنان که خواهیم دید رابطهؤ میان 
هنر و طبیعت در جهان س��نتی پیچیده اس��ت و هنرس��نتی به هیچ وجه یک هنر طبیعت گرا نیس��ت. 
پاره ای از س��نت گرایان برجس��ته همچون سید حس��ین  نصر به موضوع طبیعت از دیدگاه حکما و 

عالمان گذشته توجه کرده و در این خصوص آثاری را منتشر کرده است.
 هنر از مهم ترین پیکره های مطالعاتی سنت گرایان است و به دلیل اهمیتی که برای نوشتاری حاضر 

دارد، به صورت جداگانه و کمی تفصیلی تر بررسی و مطالعه می شود.
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سنت گرایی و هنر
اغلب برجس��ته ترین شخصیتهای سنت گرایان خود دستی در هنر داشته اند و با  نوعی به هنرهای 
گوناگون مرتبط بوده اند. به همین دلیل نوشته های زیاد و ارزشمندی از سنت گرایان در خصوص 
هن��ر وجود دارد، که افقه��ای تازه ای را در پژوهش��های هنری ایجاد کرده ان��د. همچنین موضوع 
بس��یاری از آثار س��نت گرایان به طور مس��تقیم دربارهؤ هنر اس��ت، و کمتر اثری را در این حوزه 

می توان یافت که توجهی به هنر نکرده باشد. 
توجه گس��ترده و فراگیر به هنر در نزد سنت گرایان بدین دلیل است که هنر نزد این عده از جایگاه 
و منزلت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت. چنان که اثر هنری از نظر آنان از ارکان معرفت شناسی 

نظری و عملی شمرده می شوند. 
مناس��ب اس��ت نکتهؤ مهم دیگری نیز یادآوری ش��ود که موجب مغایرت آن با هنر متجدد می شود. 
زیرا اگر هنر متجدد بر اصل نوآوری و هنجارش��کنی اس��توار ش��ده اس��ت، برعکس نزد سنت  و 
س��نت گرایان ن��وآوری یک معی��ار نیس��ت و حتی هنجارش��کنی به ض��د ارزش تبدیل می ش��ود. 
کوماراس��وامی در این خصوص می نویس��د: »در این گونه هنر نیازی به نوآوری نیس��ت چرا که 
نیازهای بنیادی بش��ر همیش��ه و همه جا یکس��ان اند. آنچه ضرورت دارد اصالت و نیروی حیات 

جاری در اثر است« )کوماراسوامی،1382،ص187(.

تحدید اثر هنری
اث��ر هنری نزد س��نت گرایان تعریف مخصوص��ی دارد. به همین دلیل از نظر س��نت گرایان هر آن  
چیزی که در فرهنگ عامه و حتی فرهنگ دانشگاهی اثر هنری نامیده می شود، در زمرهؤ هنر جای 
نمی گیرد. هنر و اثر هنری ش��رایط و ضابطه های خاصی دارند. به طور کلی س��نت گرایان هنر را 
به دو گونهؤ بزرگ تقسیم می کنند که در بسیاری از مواقع از آنها به نامهای »هنر ناسوتی« و »هنر 
س��نتی« یاد می ش��ود و هنر س��نتی را متمایز و برجسته می دانند. س��نت گرایان بخش گسترده ای 
از هنره��ای پ��س از رنس��انس را بررس��ی و از آن انتق��اد کرده ان��د. زیرا این هنره��ا دیگر موجب 
تعالی انس��ان نمی شوند؛ برعکس، از عاملهای سقوط انسان ش��ده اند. کوماراسوامی با صراحت 
بیش��تری در کتاب فلس��فهؤ هنر مس��یحی و ش��رق خطاب به موزه داران، که خود نیز یکی از آنان 
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بود، می نویس��د: »بر مبارزان قلمرو موزه هاس��ت که در همراهی با افالطون راس��خ باش��ند که ما 
نمی توانیم بر هر چیز نامعقولی نام هنر بگذاریم« )کوماراسوامی، 1386، ص42(. 

ویژگیهای هنر سنتی
یکی  از مهم ترین پرسشهایی که در اینجا مطرح می شود این است که: چگونه و با چه شاخصهایی 
می توان هنر س��نتی را از هنر ناس��وتی متمایز کرد؟ شاخصهای هنر سنتی همان شاخصهای هنر 
قدس��ی و دینی اس��ت، البته در فضایی که س��نت به آنها می پردازد. بنابراین ش��اخصهایی که از 
آن س��خن به میان خواهد آمد، متمایز از هنرهای دینی و قدس��ی نخواهد بود. در اینجا کوش��ش 

می شود به طور اختصار به پاره ای از مهم ترین شاخصها اشاره شود: 
- منبع الهام ماورایی آن

یکی از مهم ترین ویژگیهای نگرش س��نت گرایان به هنر س��نتی این اس��ت که هنر س��نتی منش��أ و 
سرچش��مهؤ ماورای��ی و اله��ی دارد. این نگرش مبن��ای نقد و خوان��ش این قبیل آث��ار خواهد بود. 
س��نت گرایان در این باور مش��ترک هستند که منش��أ صور هنری در عالمی به غیر از عالم طبیعت 
قرار دارد. هنرمندان اصیل و سلوک کرده می توانند به این عالم ورود یابند و این صور را پس از 

مشاهده، در هنر خود متجلی نمایند. 
پاره ای از س��نت گرایان به ویژه س��نت گرایان مس��لمان به ط��ور دقیق عالمی به ن��ام عالم مثال را 
به صورت منشأ الهام هنری قلمداد می کنند و معتقدند فراتر از جهان مادی و محسوس عالمی قرار 
دارد که آن را عالم برزخ یا مثال یا ملکوت می نامند. این عالم که از جسم لطیفه شکل گرفته است، 

اشکال و رنگهایی دارد که در آثار شاعران و هنرمندان متجلی می شود. 
- نقش معرفت شناسانه و شهودی

هن��ر از دی��دگاه س��نت گرایان معرفت ش��هودی اس��ت چنان که ب��ا ش��هود تکوین می یاب��د و قابل 
خوانش می ش��ود. چنان که در باال اش��اره ش��د، هنر بازتاب جهان معنوی و ملکوتی اس��ت و این 
جهان جز با ش��هود قابل دریافت نیست. کوماراس��وامی نیز هنر را آشکار شدگی واحد در متکثر 
می دان��د و می نویس��د: »واالتری��ن مقصود و هدف مش��ترک میان هنر مس��یحی و هنر ش��رق نیل 
ب��ه نمودن و آش��کارکردن همان اصل واحد اس��ت که در قالبه��ای کثیر و متنوع جل��وه می نماید« 
)کوماراس��وامی،1382،ص187(. بنابراین هنری که از واحد سرچش��مه گرفته اس��ت و به ش��کل 
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متکثر خود را باز می نمایاند، این هنر می تواند مسیری مطمئن برای بازگشت به واحد اصیل باشد. 
س��ید حسین نصر درخصوص ش��وئون مطلبی را می گوید که برای بسیاری دیگر از سنت گرایان 
درس��ت اس��ت: »در آثار ش��وئون هم نوعی مابعدالطبیعهؤ هنر و هم نوعی الهیات هنر در باالترین 
مرتب��هؤ آنها و نیز معی��اری کلی برای داوری دربارهؤ مفاد معنوی هنر هم در ش��رق و هم در غرب 

عالم می توان دید« )نصر،1383،ص14(. 
ش��وئون خود نیز در این خصوص می نویس��د: »کتابهای آس��مانی، تأویل و هنر، ولو در مراتب 
کامالً متفاوت، مأخوذ از وحی اند. کتابهای آس��مانی بیان مس��تقیم کالم آسمان اند و این در حالی 
اس��ت که تأویل، تفس��یر الهامی و اجتناب ناپذیر همان کالم آس��مانی اس��ت. گویی، هنر نهایت یا 
پوس��تهؤ مادی س��نت است و بدین س��ان به حس��ب قاعده که نهایات به یکدیگر می رس��ند، دوباره 
درونی تری��ن جزء س��نت پیوند می یابد، به طوری ک��ه هنر الینفک از الهام اس��ت« )همان،ص113(. 
این نکته نیز درخور توجه اس��ت که س��نت گرایان کمتر از فلس��فه و اغلب از واژهؤ »مابعدالطبیعه« 
اس��تفاده می کنن��د. برای آنان فلس��فه به معنای مصطل��ح آن قابلیت و گس��ترهؤ آن چیزی که مورد 
توجه سنت گرایان است و وحی را نیز در برمی گیرد، ندارد. بنابراین آنان از معرفتی به نام »خرد 

جاویدان« سخن می گویند.
- دینی و الهی

هنر س��نتی بی تردید هنری دینی اس��ت، به بیان دیگر همهؤ پدیده های س��نتی و جهان س��نتی دینی 
هس��تند. دینی بودن از مهم ترین و اصلی ترین ویژگی اندیش��ه و هنر سنتی شمرده می شود. دین 
به طور مس��تقیم بخش گس��ترده ای از هنرهای سنتی را در برمی گیرد هنرهایی که به موضوعات، 
آیینها و باورهای دینی مربوط می ش��وند. از معبدها و مس��جدها گرفته تا مراسم و مناسک دینی، 
در اندیش��هؤ سنتی هیچ چیز جدای از دین نیس��ت و به همین دلیل همهؤ هنر به دین مرتبط می شود، 

خواه مستقیم و یا خواه غیر مستقیم.
ب��ا این حال درخصوص دینی بودن، این پرس��ش مطرح اس��ت که: آیا هر اثر دینی یک اثر س��نتی 
ش��مرده می ش��ود؟ پاس��خ به این پرس��ش چندان ساده و آس��ان نیس��ت. زیرا گاهی فاصله میان 
صورت و محتوا می تواند تأثیرات متفاوتی را بر اثر به جای گذارد. به بیان روش��ن تر، هرگاه یک 
اثر از نظر موضوع »دینی« باش��د، دلیل آن نیس��ت که اثر »سنتی« محسوب شود. گاهی هنر دینی 
نیز می تواند یک هنر ناس��وتی باش��د، چنان که بورکهارت در این خصوص می نویسد: »وضع هنر 
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غیر سنتی، کامالً متفاوت است زیرا در اینجا مسئلهؤ هنر قدسی در میان نیست و در بهترین حالت 
می توان آن را هنر دینی ناسوتی خواند« )همان،ص106(. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر هنر 
س��نتی به اجبار دینی اس��ت، اما هر هنر دینی سنتی نیست زیرا دنیای متجدد و هنر آن نیز به دین 

توجه دارد اما توجه آن بیشتر جنبهؤ موضوعی دارد نه محتوایی و درونی.
- رمزی بودن زبان

از نظر بیانی هنر سنتی هنری رمزی است یعنی هنری است، که از داللتهای ضمنی بهره می برد و 
به همین جهت الیه های گوناگون داللت پردازی دارد. در نتیجه هنر س��نتی همانند کتابهای مقدس 
و آثار رمزی دیگر، دارای الیه های تودرتویی اس��ت که خوانش آنها نیز ش��رایطی ویژه می طلبد. 
رمزی بودن اثر، درونی بودن آن را بیان می کند. هنرمند سنتی نمی خواهد آن چیزی که در درون 

دارد، بی پرده برمال سازد.  
»آفرینندهؤ ]اثر هنری[ خود را به طورکامل تهی می سازد و با این کار دیگران را نیز تهی می سازد و 
بنابراین به از دست دادن همهؤ ذاتیات خویش، یعنی شم رازداری و درک باطن فرامی خواند، حال 
آنکه فلسفهؤ وجودی آن اثر همان استبطان شهودی و وحدانی است« )همان،ص18(. کوماراسوامی 
نیز بر همین باور اس��ت چنان که هنرها را به دو دس��تهؤ هنرهای ظاهری و هنرهای باطنی تقس��یم 
می کن��د. وی هنر متج��دد را هنری صریح و برون گرا می داند، هنری ک��ه می خواهد همه چیز را با 
بیان روش��ن و صریح ابراز نماید. در مقابل، هنر س��نتی هنری درون گرا و رمزی است و از بیان 
ضمن��ی و رم��زی بهره می برد. از نظر ش��وئون حتی ابزار و لوازمی که انس��ان س��نتی در دوران 
گذشته می ساخت رمزی بوده است، چنان که می نویسد: »در دورانهای اولیه، هنر همیشه به تولید 
ابزار و لوازم عبادی یا آالت و ابزار کار و کوشش و اشیا خانگی محدود بوده است، ولی حتی این 
آالت و اش��یا، همانند فعالیتهایی که باید برای )س��اخت( آنها صورت می گرفت، کامالً رمزی بوده 
و با آیین عبادی و با قلمرو امر قدس��ی مرتبط بودند« )همان،ص106(. رمزهای هنری به وس��یلهؤ 
عناصر گوناگونی همچون خوشنویسی، هندسه، عددها، شکلها، شمایل، صدا، موسیقی، حرکت 
و ژست، اجسام و معماری و مواد و مصالح به دیگر عناصری که بسیاری از آنها نیز در هنرهای 

غیر سنتی به کار گرفته می شدند، منتقل می شود. 
ای��ن نکت��ه نیز مهم اس��ت که رمز و فرایند رمزگش��ایی که س��نت گرایان ب��ه آن می پردازند با کد و 
کدگش��ایی که در زبان شناس��ی و نشانه شناس��ی یا هرمنوتیک به آن باور دارند و به گونهؤ خاصی 
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نیز به آن می پردازند تفاوتهای آشکاری دارند و به طورکلی نباید یکی انگاشته شوند. 
- مؤلف 

نگ��رش و نقد س��نتی، مؤلف را یک��ی از ارکان مهم هنر می ش��مارند و در این خصوص خود را در 
مقابل پاره ای از نقدهای نوین متن محور قرار می دهند. از دیدگاه سنت گرایان هر مؤلفی نمی تواند 
خالق هنر س��نتی باش��د، و فقط آنان��ی می توانند به خلق چنین آثاری دس��ت بزنند که اس��تعداد و 
شایس��تگی ارتباط با جهان ماورا را داش��ته باشند. برای چنین منظوری هنرمند همانند یک عارف 
باید س��یر و س��لوکی خاص را بگذراند. این مؤل��ف در عین حال اغلب گمنام اس��ت، زیرا چنان که 
گنون اش��اره می کند او به دلیل اینکه به مرتبهؤ »مافوق فردی واصل شده، از قید و بند همه شرایط 
محدود کنندهؤ فرد، آزاد شده است و در ورای تعیّنها، اسم و رسم که مقوم ذات و جوهر این تفرد 
از حیث تفرد است، قرار دارد؛ بنابراین به راستی بی نام و نشان است، زیرا در وجودش »من« در 

برابر »خود« محو و به کلی نابود شده است« )گنون،1361،ص74(. 
کوماراس��وامی دربارهؤ تفاوت میان هنر و هنرمند متجدد و هنر و هنرمند س��نتی می نویس��د: »در 
این گون��ه هنر ]متجدد[، ن��وآوری و بدعت همواره مطلوب تلقی می ش��ود. ه��ر هنرمند، موجودی 
منحصر به فرد اس��ت که به بیان و اظهار خویش می پردازد. چون هر هنرمند زبانی مس��تقل دارد 
و تفس��یر و تعبیر خاص خود را ایجاب می کند، لذت تدوین کتابی مس��تقل برای ش��ناخت هر یک 
از هنرمندان تبدیل به نوعی ضرورت ش��ده اس��ت. در بس��یاری از موردها ش��رح ح��ال و تذکرهؤ 
هنرمند، جایگزین توصیف و تفس��یر آثار وی می ش��ود« )کوماراس��وامی،1382،ص186(. و در 
ادامه می  آورد: »هنرمند هندی، فرد اس��ت، ولی فردیت ندارد؛ فردیت و خصایل ویژه و اس��تثنایی 
او نهایت��اً در اب��زار کارش متجل��ی می ش��ود، نه در هنرش. تم��ام کارهای برجس��تهؤ هنری هند را 
هنرمندان ناش��ناس آفریده اند و کلیه اطالعات موجود دربارهؤ زندگی هنرمندان هند را می توان در 
ی��ک جزوهؤ ده دوازده صفحه ای انتش��ار داد« )همان،ص188(. ش��وئون درخصوص ویژگی هنر 
قدس��ی شاخص هدفهای ش��خصی هنرمند را نفی می کند یا دس��ت کم نفی کنندهؤ انحصار آن است 
چنان که می نویس��د: »یک هنر، هنر قدس��ی است، اما نه به سبب هدفهای شخصی هنرمند، بلکه به  
موج��ب محتوایش، به  موجب رمزپردازی اش، به موجب س��بکش، یعن��ی به موجب عناصرعینی، 

این گونه است« )رحمتی،1383،ص110(.  
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- طبیعت گرا نبودن آن
بخش گسترده ای از مباحث سنت گرایان به رابطهؤ میان طبیعت و هنر اختصاص یافته است چنان که 
حتی در عنوان پاره ای از کتابها و مقاله های آنان نیز مش��هود اس��ت. هنر س��نتی هنری طبیعت گرا 
در معن��ای مطلق آن نیس��ت. همهؤ س��نت گرایان در این عقیده مش��ترک هس��تند ک��ه طبیعت گرایی 
وظیفهؤ هنر نیس��ت. ش��وئون در ای��ن خصوص می نویس��د: »تقلید از طبیعت، به ش��یوه ای تمام و 
کمال برای او ]انس��ان[ طبیعی نیس��ت؛ چه او انس��ان اس��ت نه خدا و این حقیقتی است که از سوی 
هنر طبیعت گرایانه مغفول مانده اس��ت؛ ]...[ از آن حیث که چیزی را وعده می کند که از عهده اش 
برنمی آی��د، چرا که آدم��ی از جان دادن به اجس��ام نیازمند حیات، ناتوان اس��ت« )همان،ص15(. 
چنین رویک��ردی به هنر یعنی رویکرد طبیعت گرایانهؤ صرف، حتی نزد برخی س��نت گرایان نوعی 
گناه نیز شمرده می شود )همان(. کوماراسوامی پرهیز از طبیعت گرایی را وجه مشترک همهؤ ادیان 
می دان��د و می گوید: »طبیعت گرایی در همهؤ انواع هنر دینی امری اس��ت که از آن پرهیز می ش��ود« 

)کوماراسوامی،1384،ص16(.
ش��وئون درخص��وص تطابق هنر و طبیعت و عل��ت نپذیرفتن تطابق کامل می��ان تصویر و طبیعت 
می نویس��د: »توافق یک تصویر با طبیعت فقط تا به آنجا مش��روع اس��ت که جدایی میان اثر هنری 
و الگ��وی بیرون��ی آن را از میان نب��رد. بدون این جدایی، چنین تصویری فلس��فهؤ وجودی خود را 
از دس��ت می دهد، زیرا هدفش این نیس��ت که صرفاً تکرار چیزی باش��د که از قبل موجود اس��ت« 

)رحمتی،1383،ص123(. 
واژه و مفهوم »هنر« از دیدگاه س��نت گرایان دامنهؤ بسیارگسترده ای دارد که حتی متضادها را نیز 
در برمی گیرد. آنان هنر را به دو بخش بزرگ تقس��یم می کنند چنان که دیدیم برای مثال ش��وئون 
هنر را به هنر ناس��وتی و هنر  س��نتی تقس��یم کرد. که به تفاوت میان این دو گونه هنر اشاره  شد. 
س��خن دیگر اینکه مجموعه ای از عناصر و ش��اخصه ها می توانند هنر سنتی و هنر قدسی را شکل 
دهند. ش��وئون در این خصوص می نویس��د: »تصوی��ر باید به لحاظ محتوایش قدس��ی، به لحاظ 
تفصیلهای��ش رمزی و به لحاظ اجرایش روحانی باش��د و گرنه، فاقد حقیقت معنوی، بدون کیفیت 

آیینی و – حتی به صورت قطعی تر- بدون خصلت قدسی خواهد بود« )همان، ص111(. 
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روش نقد هنری
یک��ی از بزرگ ترین مس��ئله هایی که هر تحقیقی دربارهؤ س��نت گرایان با آن مواجه اس��ت موضوع 
روش نقد و مطالعهؤ آن اس��ت. این مسئله از آنجا ناشی می شود که نخست آنان، چنان که خواهیم 
دید، برداش��ت خاصی نس��بت به روش نقد دارند و دوم اینکه کمتر محققی به بررس��ی روش��های 
به کار گرفته ش��ده نزد آنان پرداخته اس��ت و به همین س��بب نگاه ترکیبی در این رابطه ارائه نشده 
است. با این حال، نقد سنت گرایی روش و شیوهؤ خاص خود را در مطالعات هنری دارد، روشی که 
برپایهؤ نگرش آنان به هنر ش��کل  گرفته است. همان طوری که سنت گرایان بیشتر بر ماوراء الطبیعه 
تأکید دارند تا فلس��فه، در فرایند شناخت شناس��ی نیز تأکید آنان بیش��تر بر شهود است تا منطق. 
ملکیان درخصوص ش��وئون به این موضوع توجه دارد هنگامی که می نویس��د: »مابعدالطبیعه را 
نه می توان همان فلس��فه دانست و نه ش��اخه ای از فلسفه. این فرق فارق فلسفه با مابعدالطبیعه هم 
منش��أ سایر فرقهای خردتری اس��ت که این دو علم با یکدیگر دارند و هم زمینه ساز نقدهایی است 
که عالمان مابعدالطبیعه، از جمله شوئون، بر فلسفهؤ جدید دارند« )اعوانی،1380،ص36(. بنابراین 
در بررس��ی نقد نزد سنت گرایان نباید رابطه های منطقی رایج در اغلب نقدهای دیگر را جست وجو 

کرد. 
تأویل�ی ب�ودن: در واق��ع، مهم ترین روش برای نقد و تبیین آثار هنری از نظر س��نت گرایان همانا 
تأوی��ل اس��ت. آنان بر ای��ن باورند که اثر هنری ی��ک حقیقت اصیل ولی پنهان��ی را حمل می کند که 
ب��ه صورت رمز در اثر حضور دارد. همین رمز اس��ت که ام��کان ورود به دنیای معنوی را فراهم 
می آورد. به عبارت دیگر، همان طوری که فعالیت هنرمند براساس ارائهؤ جهان معنوی با زبان رمز 
است، چون راه دیگری هم ندارد، وظیفهؤ منتقد رمزگشایی آن است. البته منتقد نیز همانند هنرمند 
بیش از اینکه به رمزگش��ایی صریح بپردازد بیش��تر وظیفه دارد رمزآلود بودن اثر را برمال کند و 
شرایطی را فراهم آورد تا هر کس در حد امکان بتواند با اثر ارتباط برقرار کند و از جهان معنوی 

آن بهره مند شود. 
ب��ر همی��ن پایه می ت��وان گفت که نزد س��نت گرایان نقد ب��ه معنای مصطل��ح آن وجود ن��دارد بلکه 
خوان��ش، تأویل و تفس��یر اس��ت. نقد ن��ه در معنای لغوی آن یعنی تمییز س��ره از ناس��ره و نه در 
معنای مصطلح، آن بررس��ی ضعفها و قّوتها هیچکدام در نظریه س��نتی نس��بت به هنر س��نتی راه 
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ن��دارد. آثار هن��ری همانند دریچه هایی به عالم ملکوت هس��تند چنانکه بورکه��ارت در مورد حرم 
می نویس��د: »هر حرم یا زیارتگاه به مثابهؤ دری اس��ت که بر عالم ماورا و ملکوت خداوند گش��وده 
می ش��ود« )بورکهارت،1376،ص103(. این موضوع بر هنر نیز - که زیارتگاه نیز یک هنر اس��ت- 
مصداق پیدا می کند. چنانکه گفته ش��د از نظر س��نت گرایان جهان سنتی جهان رموز و اسرار است 
و فقط با روش تأویلی رمزگش��ایی می ش��ود امکان ش��ناخت واقعی آن فراهم می آید. با این حال 
هنگامی که س��خن از جداس��ازی میان هنر سنتی و غیر س��نتی یا هنر ناسوتی و هنر دینی به میان 
می آی��د، این خوانش به طرف نقد می گراید. زیرا برای چنین جداس��ازی ای نیاز به فرایندی خاص 
است. باید سره از ناسره تمییز داده شود و این رویکرد با نقد شباهتهای زیادی دارد، اگر نگوییم 

که یکی هستند. 
ترکیبی و نه تحلیلی بودن: این روش تأویل و تفس��یری به دور از تحلیل و آنالیز اس��ت، یعنی به 
خ��رد ک��ردن و جزئی کردن پیک��رهؤ مطالعاتی اش نمی پردازد بلکه برعکس به ن��گاه کالن و ترکیبی 
توجه دارد. گنون در کتاب بحران دنیای متجدد پیرامون اصول مطالعاتی اش توضیحی می دهد که 
جالب توجه است: »اصولی که پیوسته الهام بخش ماست، ما را وادار می کند نظرهایی بیان داریم 
که ذاتاً ترکیبی اس��ت نه اینکه مانند اصول و سرچشمه های دانش غیر روحانی تحلیلی باشد. ولی 
این نقدها قطعاً به همان س��بب که ترکیبی هس��تند در جهت تبیین و توجیه حقیقی خیلی بیش از هر 
نوع اصول تحلیلی، که به واقع فقط ارزش توصیفی دارد، پیشرفت می کند و به عمق مسائل بیشتر 

دست می یابد« )گنون،1349،ص169(. 
تطبیق�ی ب�ودن: همچنی��ن و حت��ی برای نیل به یک ترکیب گس��ترده اس��ت ک��ه روش تطبیقی نیز 
اهمی��ت وی��ژه ای  می یاب��د. در واقع، یکی دیگر از روش��های رایج و ش��ایع در روش مطالعه و نقد 
س��نت گرایانه، مطالعات تطبیقی است. اهمیت روش تطبیقی در مطالعات سنت گرایانه برخاسته از 
نظریه ای است که بر مبنای آن سنت گرایان بنیان ادیان را یکی می پندارند. به همین دلیل می کوشند 
تا از ش��یوهؤ نمادهای گوناگون به شناس��ایی موضوع مورد نظر خود بپردازند. یکی از نمونه های 
این مطالعهؤ تطبیقی، بررسی اورشلیم آسمانی و وایکونتا نزد بورکهارت است. در این مقاله مؤلف 

به وجه های مشترک این دو اثر می پردازد )بورکهارت،1370،ص28(.
با این حال گنون از پاره ای تطبیقهای ناروا نیز سخن می گوید. از نظر او هر ویژگی نسبتاً مشترکی 
نمی تواند دلیلی بر همسانی باشد. جالب اینکه وی برای چنین موضوعی از مثالهای مربوط به هنر 
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به��ره می برد، و در کتاب س��یطرهؤ کمیت در فص��ل نهم، یعنی »دومعنی گمنام��ی«، از دو گونه اثر 
هنری یاد می کند که گمنام هس��تند: آثار س��نتی هنری و آثار متجدد و ماشینی. او رابطهؤ این دو را 
برپایهؤ »قیاس یا تمثیل معکوس« می داند، چنان که می نویس��د: »درس��ت اس��ت که در هر دو مورد 
واقعاً نام و نشانی در کار نیست، ولی دالیل این دو نوع گمنامی درست عکس یکدیگر است، یعنی 
گمنامی هم مانند بس��یاری از امور دیگر اس��ت که بنابر اصل قیاس یا تمثیل معکوس در عین حال 
ممک��ن اس��ت در دو جهت برین )عالی( و زیرین )دانی( تصور ش��وند. چنان ک��ه برای مثال در یک 
س��ازمان اجتماعی س��نتی،  فردی می تواند به دو صورت خارج از طبقه ها قرار بگیرد؛ یعنی یا در 
باالی آنها و یا در پایین آنها باش��د. و مس��لم اس��ت که این هر دو سوی باال و پایین، در دو اندازهؤ 
کامالً مقابل یکدیگرند« )گنون،1361،صص72-71(. این دو گمنامی در ظاهر به هم ش��بیه اند، اما 
در اص��ل دو نقطهؤ کامالً متضاد هم هس��تند؛ زی��را یکی به دلیل حاکمیت کیفی��ت و دیگری به دلیل 

حاکمیت کمیت به گمنامی رسیده اند. 
بی توجه�ی به مؤلف: در ادامهؤ مباحث گنون درخصوص گمنامی و وضعیت س��وژه در هنرهای 
س��نتی می توان ادامه داد، همان طوری که در تبیین هنر از دیدگاه س��نت گرایان سخن به میان آمد، 
آنان نس��بت ب��ه هنرمند نیز دیدگاه خاص��ی دارند. این دیدگاه هیچ گاه به طور همه جانبه بررس��ی 
نش��ده اس��ت، اما پاره ای از مطالب را که بیان کرده اند می تواند راه گش��ا باشد. برای سنت گرایان 
هنرمن��د موجودیت کامالً فردی ن��دارد و به همین دلیل نوع مطالع��ه درخصوص هنرمند نزد آنان 
ب��ا نوع مطالعه نزد محققان متجدد تفاوتی بنیادی��ن دارد. به همین دلیل در هنر تجددگرایانه توجه 
خاصی به زندگینامهؤ ش��خصی هنرمندان می ش��ود و تا حدود نیمهؤ دوم قرن بیس��تم پژوهش��های 
هنری پیوس��ته مؤلف محور بوده اند. در نیمهؤ قرن بیس��تم است که یک باره »مرگ مؤلف« اعالم و 
زندگی و آرای او به طورکلی از صحنهؤ پژوهش بس��یاری از نقدها حذف می ش��ود؛ درصورتی که 
سنت گرایان به دور از این وضعیت دوگانه به هنرمند توجه متفاوتی داشته اند. بدون اینکه هیچ گاه 
مؤلف از نظر آنان محور اصلی باشد، اثر، نقش و اهمیت خاصی دارد و دربارهؤ زندگی نامه نیز به 
پاره ای از آن )برای مثال روابط معنوی مؤلف با خانواده یا استاد( توجه داشته اند؛ اما هیچ گاه نیز 
مرگ او را اعالم نکرده اند. به همین دلیل سنت گرایان بزرگ بیش از اینکه به هنرمندان بپردازند به 
آثار هنری توجه دارند. زیرا عالوه بر گمنامی اغلب آثار بزرگ هنری، در عصر و جهان س��نتی، 

آن  چیزی که در جهان معاصر اهمیت دارد بهره ای است که با خوانش این آثار می توان برد. 
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رد شاخص نوآوری: از مالکهایی که منتقد متجدد در تحقیق و نقدش به صورت مهم ترین شاخص 
اس��تفاده می کند، همانا نوآوری و هنجارشکنی اس��ت؛ چنان که کوماراسوامی درهمین  خصوص 
این گون��ه از هن��ر می نویس��د: »در این گونه هنر ]متج��دد[، نوآوری و بدعت هم��واره مطلوب تلقی 
می ش��ود« )کوماراس��وامی،1382،ص186(. درمقابل، منتقد س��نت گرا در جست وجوی نوآوری 
نیس��ت؛ یعن��ی ن��وآوری را ی��ک مالک مهم در بررس��ی اث��ر هنری نمی شناس��د. او می کوش��د به 
مضمونهای جاودانی ای بپردازد که کهنه نش��دنی اند و کار خود را یادآوری می ش��مارد. شوئون 
نیز به این موضوع توجه کرده است، چنان که در مقالهؤ »اصول و معیارهای هنر« می نویسد: »نبوغ 
راستین می تواند بدون دست زدن به ابداع و نوآوری به رشد و شکوفایی برسد. این نبوغ می تواند 
از طریق امور س��نجش ناپذیری مانند حقیقت و جمال اغلب به طرزی نامحس��وس به کمال، ژرفا و 
ق��درت بیان نایل ش��ود؛ حقیقت و جمالی ک��ه در قالب تواضعی، که بی وج��ود آن امکان هیچ گونه 
عظمت حقیقی دس��ت نمی دهد، بالیده و پخته ش��ده است« )رحمتی،1383،ص112(. البته نوآوری 

مخالف اصول هنر سنتی نیست، اما اصل هنری نیز شمرده نمی شود.
ش�رایط منتق�د یا خوانش�گر: در نظریه و نگرش س��نت گرایانه، منتقد نیز جای��گاه ویژه ای دارد؛ 
یعنی ش��رایطی باید داش��ته باش��د تا بتواند به نقد و خوانش بپردازد. منتقد به یک مفس��ر می ماند 
که درمقابل اثری قرار  گرفته اس��ت که منش��أ آن ماورایی اس��ت. بنابراین منتقد یک کاش��ف و یک 
جس��ت وجوگر اس��ت، زیرا تصور می کند معنایی در اثر پنهان شده باشد. منتقد نیز باید شرایط و 
ضوابطی داشته باشد تا بتواند به تفسیر و خوانش اثری مقدس بپردازد. در چنین فضایی منتقد یا 
مفسر هیچ نقصی را در اثر جست وجو نمی کند و به طور کلی به چنین نقصی در آن اعتقاد ندارند. 
آنان فقط گوش و چشم هستند تا بتوانند به طوردقیق ببینند و بشنوند، به ویژه به آن چیزهایی که 

در یک نگاه عادی و سطحی دیده نمی شود. 
ش��وئون نیز در همین خصوص می نویس��د: »ش��أن حکیمان – برخالف نظر از بیخ و بن اش��تباه 
اروپاییان- این نیست که امور را از صفر تبیین کنند و نظامی ]فکری[ بر پا دارند بلکه این است  که 
اوالً ببینن��د و ثانی��اً وادار به دیدن کنند یعنی کلیدی در اختیار دیگران بنهند« )همان(. س��نت گرایان 
می خواهند به ما خوانش و تفس��یر را یادآوری کنند. به نظر آنان انس��انها در گذش��ته می دانستند 
چگونه طبیعت و هنر را بخوانند و در این پدیده ها به رموز و اسرار حقیقت پی  ببرند، اما در دوران 
تجدد انس��انها چگونگی خوانش این پدیده ها را فراموش کردند و رس��الت س��نت گرایان و حکیمان 
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س��نت گرا این اس��ت که س��واد خوانش اس��رار رموزی را که فراموش شده اس��ت یادآوری کنند. 
یادآوری کنند که چگونه باید دید و چگونه باید ش��نید. چگونه از رموز هس��تی و هنر رمزگش��ایی 

کرد. 
همچنین منتقد یا تأویل گر می بایس��تی خود دس��تی در هنر داش��ته باش��د و یا چگونگی خلق آنرا 
خوب بشناس��د، و صرفاً با خواندن نظری درخصوص هن��ر نمی تواند منتقد و تأویل گر در حوزهؤ 
س��نت گرایانه تلقی ش��ود. کوماراس��وامی پس از فصل نخس��ت کتابش، فلس��فهؤ هنر مس��یحی و 
ش��رقی، می نویس��د: »مطالب ذکر ش��ده عقیده های ش��خصی نیس��ت بلکه نتایج منطق��ی یک عمر 
مؤانس��ت و کار با آثار هنری، مش��اهدهؤ صناعت گرایان در کار و مطالعهؤ فلسفهؤ جهانی هنر است، 
 فلس��فه ای که زیبایی شناس��ی رایج ما صرفاً به وجه مادی، منح��رف و کوته فکرانهؤ  آن نظر دارد« 

)کوماراسوامی، 1386،ص42(.  
نگارش ستایش�گرانه: به دلیل اینکه رابطهؤ میان منتقد و اثر رابطه ای نه از س��ر انتقاد بلکه تفسیر 
اس��ت، ن��وع نگارش نیز متفاوت اس��ت. ن��گارش س��نت گرایان دربارهؤ هن��ر اغلب هم��راه با نثری 
ستایش��گرانه و جانب دارانه اس��ت. به همین دلیل اغلب نه فقط نقد ب��ه خوانش بلکه خوانش نیز به 
گونه ای از نثر مداحانه از اثر تبدیل می شود. بسیاری از خوانشها با ارجاعات فراوان به شعرهای 
ش��اعران بزرگ به صورت دلیل همراه اس��ت. این موضوع نیز، با توجه به نگرش آنان نس��بت به 
هنر س��نتی، طبیعی به نظر می رس��د. همچنین منتقدان س��نت گرا در بررسی هنر ناسوتی، درست 
برعک��س آن عمل می کنند؛ یعنی اینکه به نگارش نکوهش  گرایانهؤ این قبیل هنرها می پردازند. اغلب 
این س��نت گرایان به ویژه س��نت گرایان نس��ل جدید نیز همانن��د بنیادگرایان حم��الت خود را بدون 

شناخت کافی از هنر مدرن و به ویژه پسامدرن ارائه می کنند.
یکی از س��وء تفاهمهایی که گاهی صورت گرفته اس��ت یکس��ان انگاری میان نقد هرمنوتیک و نقد 
س��نت گرایانه اس��ت، هر چند وجه های مش��ترکی میان این دو نقد قابل مش��اهده است. تفاوتهای 
نقد س��نت گرایان با هرمنوتیک نوین چنان بنیادین اس��ت که این دو را حتی در مقابل یکدیگر قرار 
می ده��د؛ زی��را بر پایهؤ نق��د هرمنوتیک، حقیقت متکثر اس��ت و چیزی به ص��ورت معنای کانونی و 
پنهان وجود ندارد و برداش��تهای گوناگون نیز از یک متن و یک اثر ممکن و حتی مجاز اس��ت. در 
نتیجه گرچه سنت گرایی خود یک نقد و انتقاد نسبت به تجدد به معنایی است که آنان از این مفهوم 
به دست می دهند، اما هنوز در خصوص روش مطالعه و تحقیق نزد سنت گرایان تحقیقهای مناسب 
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و نظام مندی صورت نگرفته است. یکی از دالیل آن همانا طبیعت و سرشت روش نزد سنت گرایان 
است، زیرا روش آنان یک روش شهودی است و روشهای شهودی تبیین گریز هستند. 

اصولی ترین تفاوت میان خوانش س��نت گرایانه با نقدهای دیگر در این اس��ت که سنت گرایان نقد- 
ی��ا ب��ه تعبیر بهتر- خوانش تأویل و تفس��یر را همانن��د نقدهای دیگر به ویژه نقده��ای نو یک پدیدهؤ 
صرفاً شناخت شناس��انه نمی پندارند بلکه آنان بیش و پیش از ش��ناخت محض نظری، خوانش اثر 
هنری را یک س��یر و س��لوک عملی نیز می دانند. از نظر ایش��ان تأویل اثر به آنان امکان عروج به 
مکان برزخی و زمان س��رمدی را اعطا می کند. مفس��ر س��نت گرا می خواهد همراه با اثر هنری به 
درون خود و جهان ملکوتی راه یابد و این راه را برای دیگران نیز بگشاید. بنابراین سنت گرایی و 
خوانش سنت گرایی نظری و شناختی محض نیست بلکه بیشتر عملی است. چنان که گنون در این 
خصوص می نویس��د: »دست کم برای برخی، وس��یله ای مقدماتی برای اعتالی بقاء معرفتی عالیه 
اس��ت« )گنون،1349،ص179(. بنابراین س��نت گرایان جدایی نقد و عمل را انکار می کنند و بر این 

باورند که خوانش و تفسیر می بایستی در خدمت دگرگونی و اعتالی خواننده و مخاطب باشد. 

نقد سنت گرایی
نقد س��نت گرایان همچنین منتق��دان جدی ای نیز دارد. منتقدان س��نت گرایی در حوزهؤ هنر به همان 
جریانهایی مرتبط می ش��وند که س��نت گرایان درمقابل آنها ایس��تاده اند. بخش بزرگی از مخالفان 
نظریه ه��ای س��نت گرایان در هنر به تجددگرایان باز می گردد. تجدد ک��ه در هنر بر هیچ پایهؤ ثابتی 
به جز پیش��روی و دگرگونی اعتقاد ندارد درمقابل س��نت گرایانی که بر پاره ای از سنتهای ثابت و 
پایدار تأکید دارند، ایس��تادگی می کنند. همچنین برخی از این متجددان که به نام صورت گرایان و 
همچنین سبک شناس��ان معروف اند نیز به دلیل اینکه اصل را بر صورت اثر و نه محتوا می گذارند 
و به رسالت و تعهد هنری نیز باوری جدی ندارند با سنت گرایان که اصل را بر محتوا و درون مایه 
بن��ا نهاده اند تقابل جدی دارند. همچنین اغلب نقدها به ویژه نقدهای نو که به معنای واحد و پنهانی 
ب��اور ندارن��د نیز درمقابل خوانش و نقد س��نت گرایی ق��رار می گیرند. چنان که مالحظه می ش��ود، 
جریانهای زیادی در تقابل با نگرش و نقد س��نت گرایان از هنر هس��تند. عالوه بر آنچه گفته ش��د 

نقدهای دیگری را نیز می توان بر آرا سنت گرایان داشت برای مثال از این قبیل:  
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- محدود کردن دایرهؤ آثار هنری؛
- کم توجهی به صورت و سبک هنری؛

- ارائه نکردن شاخصهای دقیق برای تمییز هنر سنتی از غیر سنتی؛
- تقلیل نقد به خوانش صرف؛

همان طوری که پیشتر اشاره شد، یکی از مسائل محققانی که به مطالعات سنت گرایی و به ویژه نقد 
سنت گرایی می پردازند کمبود توجه به روش نقد است. پژوهشنامهؤ این شماره نیز با همین مسئله 
روب��ه رو بوده اس��ت. با اینکه کش��ور ما دارای تع��داد قابل توجهی از س��نت گرایان یا طرف داران 
ای��ن جریان اس��ت، اما در حوزهؤ نقدشناس��ی با مس��ئلهؤ جدی مواجه ش��د. اغلب محقق��ان متوجهؤ 
تبیین نظریه های س��نت گرایان نخس��تین، همانند: گنون، ش��وئون، کوماراس��وامی و سیدحسین 
نصر، ش��ده اند؛ بخشی از آثار نیز به نقد س��نت گرایانه از تجدد اختصاص یافته است، اما دربارهؤ 

نقدشناسی و روش  نقد در نزد سنت گرایان آثار بسیار کمی مشاهده می شود.

مقاالت این شمارهؤ نقدنامه 
از میان مقاالت رس��یده به پژوهش��نامه، پنج مقاله که نس��بت بیش��تری با نقد آرای س��نت گرایان 
داش��ت برای چاپ در نقد نامهؤ این ش��ماره انتخاب ش��ده است. نخس��تین مقاله این بخش به تبیین 
بین��ش س��نت گرایان درباره هنر و زیبایی اختصاص یافته اس��ت. مؤلف دومی��ن مقاله به نقد نظر 
کوماراس��وامی در باره زیبای��ی و کمال می پردازد و در این رابط��ه از آرا افالطون ودیگران بهره 
می گیرد. مقالهؤ س��وم که همراه با ترجمهؤ آن در این بخش ارائه ش��ده به تفس��یر و تأویل نمادها از 
نظر کوماراسوامی می پردازد همان گونه که ذکر شد تأویل مهم ترین روش نقد و تبیین آثار هنری 
برای س��نت گرایان اس��ت که امکان خوانش رمزهای مکن��ون آثار را فراهم م��ی آورد. دیگر مقالهؤ 
این بخش به آرای س��نت گرایان دربارهؤ نقد هنر مدرن می پردازد. مؤلف آخرین مقالهؤ نقدنامه این 
ش��ماره نیز ضمن ش��رح و تبیین نظر انتقادی یکی از نویس��ندگان مس��لمان به آرای سنت گرایان، 
ب��ه نقد این نظر می پردازد. امید اس��ت در ش��ماره های آینده، تألیفات دیگ��ری در تکمیل نقد آرای 

سنت گرایان ارائه نماییم. 
پژوهشنامه
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سنت گرایان به طور کلی هنر را به سه دسته تقسیم می کنند. هنر دینی و هنر سنتی دو وجه 
این هنر معنوی است لیکن مهم تر از این دو هنری  است که از آن به عنوان هنر »قدسی« تعبیر 

می کنند. میان این سه وجه تجلی هنر معنوی، مرزبندی مشخصی وجود دارد.
هنر قدسی تأثیر مستقیم بر هنر دینی و هنر سنتی دارد، زبان خاص خود را داراست و پیام 
آن جهان شمول است. پیام هنر قدسی در حیطهؤ همه ادیان یکی است اما تجلیات این پیام در کیان هر دین اشکال خاص 
قرآن کریم،  این وجه در هنر شمایل پردازی و در حیطهؤ اسالمی در هنر تالوت  دارد. در چارچوب مسیحیت  را  خود 

خوشنویسی، در معماری قدسی و نیز در برخی ازآثار ادبی عرفانی  متجلی است.
ویژگی هنر قدسی زیبایی آسمانی آن است اما در هنر قدسی زیبایی خود هدف نیست. بلکه برعکس این زیبایی آیینه تجلی 
زیبایی نا متناهی خداوند است. این چنین زیبایی ای رو به عالم درون و معنا دارد. در نتیجه هنرمندی هم که به خلق چنین 

آثاری می پردازد انسانی ویژه است و هم بیننده یا شنونده آن بشری است خاص و متفاوت با دیگران.
با در نظر داشتن تعاریف فوق این مقاله  به بررسی ویژگیهای هنر سنتی و به ویژه متعالی ترین وجه آن یعنی هنر قدسی 
می پردازد. در این چارچوب ضمن بررسی ویژگیهای این هنر به آرا و عقاید برخی از برجسته ترین سخنگویان مکتب 
و  و سید حسین نصر  لینگز4،  مارتین  گنون2، شوئون3،  رنه  کوماراسوامی1،  نظریات  به  به ویژه  و  در غرب   سنت گرا 
تعاریف آنان از هنر قدسی خواهد پرداخت. اشاره ای نیز به مقبولیت یافتن روز افزون این وجه هنر هم در چارچوب 

اسالم و هم ادیان دیگر خواهد شد.  

واژگان کلیدی:
هنر قدسی، هنر دینی، هنر معنوی، هنر سنتی، زیبایی .
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در س���الهای اخ�ی��ر اس���ت��فاده از 
اصطالح »س��نت« در مجامع مختلف 
ب�ه وی���ژه در ای���ران ب�س���یار رواج 
یافته  اس��ت. بسیاری این واژه را به 
یا  متعارف جامعه شناس��انه  معنای 
انسان شناس��انهؤ آن یعنی مجموعه ای از آداب و رس��وم، 
باوره��ا و رفتارهایی که ریش��ه در فرهنگ گذش��ته دارد 
و گذشته گراس��ت تعبی��ر می کنند. با توجه ب��ه این تعبیر، 
امروزه اصطالحاتی همچون فرهنگ سنتی، لباس سنتی، 
اس��الم س��نتی، طبقات و گروههای اجتماعی سنتی و... 
در نوش��تارها و حت��ی مح��اورات روزمره ب��ه کار گرفته 
می ش��ود. البت��ه این تعبی��رات در چارچ��وب خاص خود 
اعتب��ار دارد اما هنگامی که از مکتب س��نت گرایی س��خن 

می گوییم ای��ن واژه تعریف و مفهوم دیگری می یابد که با 
تعبی��ر فوق کامالً متفاوت اس��ت. هر چن��د دیگران در این 
 باره بس��یار نوش��ته اند اما به  نظر می رس��د هنوز در این 
مورد س��وء برداش��تهایی وجود دارد که بیش��تر از عدم 
تمایز میان معنای عام س��نت و معن��ای خاص آن در این 

مکتب نشئت می گیرد. 
بنابراین بجاس��ت ک��ه قب��ل از پرداختن به مقول��هؤ هنر از 
دیدگاه س��نت گرایان اش��ارهؤ کوتاهی به مفهوم خاص این 

واژه در چارچوب این مکتب به عمل آید.
»س��نت به مفهوم خاص کلمه در این مکتب اصول و حقایقی 
اس��ت که ریشه در ساحت الهی دارد و از طریق وحی به عالم 
انس��انی نازل ش��ده و بر همهؤ شئون حیات انس��ان از قانون تا 
نظ��ام اجتماعی، نمادها، علوم و هنر حاکم اس��ت. به تعبیری 
عام تر س��نت، اصولی جهان شمول اس��ت که انسان را به منشأ 
اله��ی خود پیوند می دهد. اصول، خرد و ش��عوری اس��ت که 
در  قل��ب هم��هؤ ادی��ان ق��رار دارد و در نتیجه با دی��ن در تمام 
ابع��اد آن- و ن��ه فق��ط احکام و ش��عائر دینی- پیون��د دارد. به 
 ای��ن تعبیر تنها یک س��نت در عال��م آفرینش وج��ود دارد که 
همان س��نت فط��ری و ازلی اس��ت، حقیقت واح��دی  که در 
 ی��ک آن، هم منش��أ تمام حقای��ق و هم قلب هر دین اس��ت« 

.)Nasr, 1989, pp. 65-71(
متفک��ر س��نت گرا این اص��ول را به معرفت قدس��ی، خرد 
ج��اودان و حکم��ت خالده تعبی��ر می کند. ه��دف نهایی او 
شناخت پروردگار اس��ت و در پرتو این تعریف از سنت، 
به ش��ناخت عالم و تبیین پدیده های آن می پردازد. س��نت 
در بط��ن خ��ود، نیرویی نه��ان دارد و این نی��رو معیار و 
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الگ��وی تم��دن س��نتی را ش��کل می ده��د و می س��ازد این 
الگوه��ا هرگ��ز از بی��رون قاب��ل تقلی��د نیس��ت و ب��ر همهؤ 
 زمینه ه��ا و از جمل��ه هن��ر، اث��ر تعیین کنن��ده می گ��ذارد 
)Burckhardt, 1986, p. 8(. در نتیجه بی مناس��بت نیست 
ک��ه متفکران س��نت گرا دربارهؤ مس��ائل گوناگ��ون جامعهؤ 
بش��ری از علوم گرفته ت��ا مابعدالطبیعه، ادی��ان مختلف، 
فلس��فه، تجددگرای��ی، محیط زیس��ت، هن��ر و زیبایی قلم 
زده ان��د. پرداخت��ن ب��ه آن حیطه ه��ا خ��ارج از بح��ث این 
مقالهؤ کوتاه اس��ت اما پژوهش��گر عالقه مند با مراجعه به 
نوشته های پیشگامان این مکتب، تصویر کاملی از نگرش 
متفکران سنت گرا به دست می آورد.1 هدف این مقاله تنها 
پرداختن به یکی از مقوله هایی است که سخت مورد توجه 
پیروان این مکتب اس��ت یعنی هن��ر، زیبایی و مقام آن در 

زندگی مادی و معنوی انسان. 
آی��ا هن��ر مقول��ه ای خرافی اس��ت یا 
شیوه ای از زندگی؟ کوماراسوامی، 
س��نت گرایی  مکت��ب  پیش��گامان  از 
خرافات را ب��ه مقوالت و پدیده هایی 
تعبیر می کند که میراث گذشته هاست 
و انس��ان ام��روزی قادر ب��ه ادراک و قبول آنها نیس��ت و 
مورد اس��تفاده ای ه��م برای آنها ندارد. منظور از ش��یوهؤ 
زندگی، عاداتی اس��ت که برای انس��ان موجب خیر است 

و به وی��ژه در راه نیل او به معنویت، 
خوشبختی و سعادت مؤثر است. آیا 
هنر مقوله ای تجملی و غیر ضروری 
در زندگ��ی روزمره اس��ت و تنها به 

گوش��هؤ موزه ه��ا تعلق دارد؟ رابطهؤ هن��ر و زندگی روزانه 
چیس��ت؟ کوماراس��وامی با طرح این س��ؤاالت نه تنها به 
حقیقت��ی که امروزه بر س��احت هنر حاکم اس��ت اش��اره 
می کند بلکه س��ؤال مهم تری را به ذهن خوانندهؤ هوش��یار 
القا می کند و آن اینکه آیا نگرشی دیگر نیز می توان به هنر 
داش��ت؟ در حقیقت نگرش متفکران س��نت گرا را به مقولهؤ 

هنر باید در پاسخ به  این سؤال جست وجو کرد. 
هن��ر دنیوی امروز متعلق به حیط��ه ای نه چندان ضروری 
از زندگی اس��ت که از آن تنها برای کسب فیض و لذت در 
س��اعات فراغت استفاده می ش��ود. تأکید انسان امروزی 
بیش��تر بر روی هنرمند و نه هنر اوس��ت. با این مالک هر 
اثر هنری نوعی سرگذش��ت خود نگاش��تهؤ هنرمند اس��ت  
)Coomaraswamy, 2004, p. 153(. در ای��ن بین��ش هنر 
مقوله ای تجملی و متعلق به قش��ر خاصی از جامعه است 
ک��ه توان اقتصادی جم��ع آوری آثار هن��ری و  ذوق الزم 
برای شناخت و ستایش این آثار را دارد. بنابراین بینشی 
مبتنی  بر طبقه، بر این نگرش حاکم است به این معنا که هنر 
را مقوله ای متعالی تر از »کار« و هنرمند را، انس��انی برتر 
از کارگر می انگارد. هنردوس��ت و هنر شناس گروهی از 
نخبگان جامعه اند که ذوق ارزیابی آثار هنری و صالحیت 
اظهار نظر دربارهؤ هنر را دارند. از این منظر نقاشی که بر 
روی دیوار، نقاش��ی می کند کارگر اس��ت و آنکه بر روی 
 .)Ibid( ب��وم نقش می افکن��د هنرمن��د
ویژگی خاص هنرمند در این تعریف، 
برخورداری ازموهبت استعداد و نیز 
احساس زیبایی شناسی خاصی است 
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1. نک به اثر در دست چاپ ایرج داداشی با عنوان جاویدان خرد و هنر 
و  خالده  حکمت  اصحاب  آموزه های  به  نظری  عنوان  زیر  با  جاویدان 

فرزانگان جاویدان خرد در باب هنر، تهران، فرهنگستان هنر.

مفهوم هنر 
از نگاه 

سنت گرایان



که به وی ارزانی ش��ده اس��ت و دیگران از آن بی بهره اند. 
تنها احس��اس هنرمند و احس��اس لذت بیننده و نه حقیقت 
نهفت��ه در اثر، مالک تمایز و برتری اثری بر اثری دیگر یا 
هنرمندی بر دیگر هنرمندان اس��ت. آنچه به چش��م بیننده 
زیب��ا می آید هنر اس��ت. اگر بپذیریم که هن��ر تنها حاصل 
احس��اس و عام��ل فیض و لذت اس��ت باید اعت��راف کنیم 
ک��ه در آن ص��ورت هنر مقوله ای از تجم��الت و متعلق به 
موزه هاس��ت )Ibid(. در ای��ن بین��ش، هنرمن��د موجودی 
متکبر است که هم خود را برتر از دیگر انسانها می انگارد 
و ه��م جامعه ب��ا او به عنوان انس��انی وی��ژه و فوق العاده 
برخ��ورد می کند. درحالی که هنرمند اصیل س��نتی از این 
خصائل مبراس��ت و چنانک��ه خواهیم دید انس��انی کامالً 

متفاوت است.  
تعریف زیبایی از دیدگاه سنت گرایان 
با مفهوم آن در مکاتب و دیدگاه های 
دیگر بس��یار متفاوت اس��ت. از این 
منظ��ر، زیبایی تنها در دی��دهؤ بیننده 
نیس��ت بلک��ه در طبیع��ت اشیاس��ت 
زیرا »کتب اهلل االحس��ان علی کل ش��یء«. خداوند منش��أ 
تم��ام زیباییه��ا و خود نی��ز زیبایی مطلق اس��ت و هر نوع 
زیبای��ی که در آفرینش وج��ود دارد تنها جلوهؤ کوچکی از 
آن زیبایی نامتناهی اس��ت. زیبایی انع��کاس توحید و در 
حقیق��ت »ال ال��ه اال اهلل« در حکم »الجمیل اال اهلل« اس��ت. به 
تعبی��ری دیگر زیبایی تجلی محبت و رحمت الهی اس��ت و 
هم��هؤ انواع زیباییه��ای زمینی انعکاس پر رم��ز و راز این 
عش��ق اس��ت که در پرتو آن خداوند، زیبای��ی خود را در 

»دیگری« یعنی در پدیده های گوناگون تحقق می بخش��د. 
عین ثابتهؤ زیبایی یا الگوی قدس��ی آن، در حقیقت صفات 
اله��ی اس��ت  )Schuon, 2007, p. 20(. زیبای��ی انع��کاس 
لط��ف و نعمت خداس��ت. خداوند محبت و حقیقت اس��ت؛ 
لط��ف و نعم��ت او نیز آمیزه ای اس��ت ازمحب��ت و حقیقت 
یعنی کیفیتهایی که در همهؤ انواع زیبایی حضور دارد. در 
نتیجه از آنجا که خداوند زیبایی مطلق اس��ت در آفرینش، 
زش��تی وجود ن��دارد. انواع گوناگون زیباییها همیش��ه با 
ه��م متفاوت و غیرقابل مقایس��ه اند. هی��چ زیبایی کاملی، 
کامل تر و زیباتر از یک زیبایی کامل دیگر نیس��ت. ممکن 
اس��ت کس��ی یک نوع زیبایی را به نوع دیگ��ر ترجیح دهد 
ام��ا این تنها یک کش��ش ش��خصی و فردی اس��ت ومطلقَاً 
ناشی از زیبایی خود پدیده نیست )Ibid, p. 19(. در دیگر 
مکاتب فکری، این بیننده یا ناقد اس��ت که اثری را زش��ت 
ی��ا زیبا می خواند بنابراین یک اثر در چش��م دو بیننده در 
آن واح��د هم می تواند زیبا باش��د و هم زش��ت. دلیل این 
نگرش قیاس مع الفارق اس��ت یعنی مقایس��هؤ موجودات و 
پدیده های نامتجان��س و زیباییهای ناهمگ��ون به این معنا 
که بینن��ده ای پرن��ده ای زیبا را مث��الً با عنکبوت مقایس��ه 
می کند و چنین نتیجه می گیرد که البته پرنده زیباتر اس��ت 
درصورتی که عنکبوت در »عنکبوتیت« خود زیباس��ت و 
پرنده در پرنده بودنش. از منظر سنت گرایی در آفرینش، 
پدیدهؤ زش��ت وجود ندارد بلکه ه��ر پدیده یا هر موجودی 
در نس��بت با موج��ود همجن��س و همگون خود مقایس��ه 
می ش��ود بنابراین، هر اث��ر یا پدیده ای در قی��اس با اثری 
همگ��ون و زیبات��ر از خود، از زیبایی کمت��ری برخوردار 
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مفهوم زیبایی 
از دیدگاه 

سنت گرایان  



اس��ت و در مقابله با پدی��ده ای که به نس��بت او از زیبایی 
کمتری بهره مند اس��ت، زیبا تر خواهد ب��ود. یعنی زیبایی 

در طبیعت پدیده ها و موجودات است.
زیبای��ی ه��م می تواند رهایی بخش باش��د و ه��م می تواند 
آدمی را به بند بکشد. جاذبهؤ چنین زیبایی که از نامتناهی 
منش��أ دارد، هنرمن��د و بیننده را به خ��ارج از زندان نفس 
رهنم��ون می ش��ود و او را ولو ب��رای لحظ��ه ای کوتاه از 
خود ره��ا می کند. با ای��ن حال این زیبایی هدف نیس��ت. 
تلقی زیبایی به مثابهؤ هدف، پیام اصلی آن را تحت الش��عاع 
قرارمی دهد. زیبایی، کیفیتی است آرامش بخش و درعین 
ح��ال رهایی بخش. زی��را حامل پیامی از س��احت خداوند 
اس��ت، از یقین سرچش��مه می گیرد و به یقین می انجامد. 
ه��ر ن��وع زیبایی در یک آن دری اس��ت باز و دری اس��ت 
بس��ته. یعنی هم حجاب اس��ت و هم کاش��ف حجاب. اگر 
زیبای��ی تنها بر مبنای تجلی م��ادی و دنیوی آن، بیننده را 
جذب کن��د در لحظاتی ک��ه او مفتون یک اثر هنری اس��ت 
از ی��اد خدا غافل می ش��ود اما اگ��ر به همان اثر ب��ه مثابهؤ 
جل��وه ای از زیبای��ی و رحمت بی پایان خداوند نگریس��ته 
شود، بیننده را تنها به یاد خدا می اندازد و در نتیجه او را 
به خداوند نزدیک می کند زیرا چنین دیده ای هرنوع زیبایی 
 را تنها جل��وه ای از زیبایی ازلی و اب��دی خداوند می بینید 
)Ibid, p. 21(. بنابرای��ن آنچه هنر قدس��ی را زیبا می کند 
تنه��ا طرح، ترکیب رنگه��ا و ظرافتهای آن نیس��ت عظمت 
بنای یک کلیس��ا یا معبد یا مسجد البته مهم است اما آنچه 
ب��ه  این آث��ار زیبایی جاودانه می بخش��د، طنین کالم الهی 
و ب��ه بیان بهتر حضور خداوند در هر گوش��هؤ آنهاس��ت. 

محراب همچون قلب انسان کانون این طنین و این حضور 
است. 

زیبای��ی، کم��ال اله��ی اس��ت ک��ه انس��ان ب��ه ادراک آن 
نائ��ل می ش��ود بنابرای��ن همیش��ه ب��ا ادراک توأم اس��ت 
)Coomaraswamy, 2004, pp. 164-165(. به بی��ان  دیگر 
کمال��ی پر راز و رمز و قانونمند اس��ت و از طریق این دو 
کیفیت است که قوهؤ ادراک و شعور انسان را جلب و ارضا 
می کند. در هنر سنتی همه جا می توان ضرورتاً این کیفیت 
را دید. هماهنگی و تعادل میان این دو کیفیت اس��ت که به 

  .)Schuon, 2007, p. 20( کمال منتهی می شود
ب��ه گفتهؤ افالط��ون »زیبای��ی اوج ش��کوه و عظمت حقیقت 
اس��ت«. بنابرای��ن تعریف هن��ر، تجلی حقیق��ت در حیطهؤ 
صورت یا تجلی بیرونی حقیقتی اس��ت پنهان و در نتیجه 
راه��ی ب��ه س��وی حقیق��ت اس��ت )Ibid(. زیبایی ن��ه تنها 
حقیقت اس��ت بلک��ه فضیلت نی��ز هس��ت )Ibid(. بنابراین 
درک زیبایی همچون حقیقت، مستلزم فضیلت است. اگر 
خداوند قادر و مطلق اس��ت، اگر رحمان و رحیم اس��ت و 
ادراک این صفات مس��تلزم فضیلت اس��ت، ادراِک حس��ن 
و زیبایی مطلق نیز مس��تلزم فضیلت اس��ت. طبیعت زیبا 
یک��ی از تجلیات زیبایی الهی اس��ت ام��ا زیبایی خود را به 
ه��ر دیده ای نش��ان نمی دهد. حضور خداون��د، به طبیعت 
زیبایی می بخش��د وگرنه در غیاب خداوند طبیعت چیزی 

بیش از صخره و بیابان و سنگ نیست. 
دوش ب��ه دوش حقیق��ت، هماهنگی و ت��وازن )هارمونی( 
ویژگی دیگر هنر از منظر س��نت گرایان است. هماهنگی، 
تجلی وحدت در کثرت اس��ت. ه��ر اثری که توان بیان این 
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اصل را داش��ته باش��د ضرورتاً نمی تواند متوازن نباشد. 
مجموع��ه اجزای هماهنگ یک بن��ا در کنار هم به تاج محل 
هویت می بخش��د و یا گل و بته ه��ای متوازن یک فرش در 
کن��ار هم ب��ه آن اصالت می دهد. س��ه ویژگ��ی دیگر هنر 
س��نتی به بیان ش��وئون در محتوا، نماد و س��بک ترتیب، 
خالص��ه می ش��ود و بر اس��اس ای��ن دالیل اس��ت که هنر 
س��نتی، قدسی است نه به  این دلیل که هنرمند چنین اراده 
کرده اس��ت. هنرمند قدسی پیوسته در چهار چوب سنت 
قدم برمی دارد و تنفس می کند. نماد، همیش��ه در پوشش 
اش��ارات و کنای��ات ظاه��ر می ش��ود و صورت، همیش��ه 
وجه��ی روحان��ی و آس��مانی دارد که با ص��ور متعارف 
در دیگ��ر حیطه های هنری متفاوت اس��ت. به عبارت دیگر 
صورت همیش��ه قدس��ی، نمادگونه و آسمانی است. هنر 
سنتی بر مبنای نمادگرایی و سمبولیسم ذاتی صور شکل 
می گیرد. در هنر س��نت گرا نمادگرایی مس��ئله ای فردی یا 
ش��خصی نیس��ت بلکه همچون ریاضیات حساب شده و 
دقیق است است )Coomaraswamy, 2004, p. 106(. یک 
نماد و س��مبل تنها یک صورت متعارف و معمولی نیست 
بلکه عین ثابته ای را بر اس��اس قانونمندیهای وجودی آن 
تجلی می بخش��د. به بیان کوماراس��وامی هر س��مبلی به 
تعبیری همان است که به آن تجسم می دهد. به همین دلیل 
سمبولیس��م س��نتی هرگز از زیبایی تهی و از حقیقت جدا 

نیست. بر اساس جهان بینی معنوی، 
زیبایی یک پدیدهؤ هنری چیزی نیست 
ج��ز ش��فافیت یافت��ن نماده��ای آن. 
یعن��ی تنه��ا هن��ری شایس��تهؤ عنوان 

 هنر اس��ت ک��ه حقیق��ت و زیبای��ی را توأم داش��ته باش��د 
  .)Burckhardt, 1986, p. 8(

ویژگ��ی دیگر هنر س��نتی پیوند آن با عقل و علم اس��ت تا 
جای��ی  که بدون اغ��راق می توان گفت هنر  س��نتی به ویژه 
در وج��ه قدس��ی آن بر اس��اس عل��م بنا ش��ده و به کمک 
ای��ن علم اس��ت که ب��ه تبیین عال��م می پردازد. ای��ن پیوند 
به ویژه در کیان اس��الم و تفکر اس��المی که توحید در آن 
نقش محوری دارد بس��یار بارزتر است. شروع کردن با 
زیبایی به نیت رس��یدن به توحید، خود کمال خرد است. 
نمی توان تصور کرد طراحان و معمارانی که قادر به خلق 
ش��اهکارهایی چون تاج مح��ل یا مس��جد ابن طولون و یا 
مس��جد شاه اصفهان بودند، ریاضیات و هندسه و یا علم 
فیزیک نمی دانس��ته اند یا با علوم ماوراءالطبیعه آش��نایی 
نداش��ته اند. بدون اش��راف به  این عل��وم چگونه می توان 
گنب��د دایره ای ش��کلی را به طور کامل س��اخت و آن را بر 
زمینهؤ چهارگوش نش��اند تا نم��اد رحمت الهی بر زمینیان 
باشد. س��ید حس��ین نصر در این  باره از وجود پدیده ای 
در معماری اس��المی با عن��وان »فیثاغوریس��م ابراهیمی« 
ی��اد می کند که در حقیقت نوعی ش��یوهؤ نگرش به اعداد و 
اشکال هندس��ی به مثابهؤ کلیدی برای شناخت بنیان کیان 
است. کیت کریچلو2 در اثر بی همتای خود، معنا و اهمیت 
متافیزیکی اش��کال هندس��ی به کار برده شده در معماری 
اس��المی را نش��ان می ده��د و پیون��د 
ای��ن هنر را ب��ا علوم آش��کار می کند3 

 .)Critchlow, 1989, p. 6(
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به طور کلی در تمدنهای سنتی، همهؤ 
انواع هنر سنتی، مقوله ای برخاسته 
از دین است. به عبارت دیگر در تمدن 
س��نتی، هنر غیر دینی وجود ندارد. 
تنها درجهؤ دوری ی��ا نزدیکی هنرها 
به منش��أ دین یعنی وح��ی، مالک و 
شاخص سلسله مراتب آنهاست. با توجه به درجهؤ دوری 
یا نزدیکی به وحی اس��ت که می توان هنر سنتی را به طور 
اخص به هنر »دینی« و هنر »قدس��ی« تقس��یم کرد. به این 
ترتی��ب هر هنر دینی و قدس��ی الزاماً س��نتی نیز هس��ت. 
متعالی تری��ن وجه هنر دینی، هنری  اس��ت که می توان آن 

 را هنر مقدس یا هنر قدسی نامید.
هن��ر دینی به ط��ور خاص ب��ه آن دس��ته از هنرها اطالق 
می شود که در فضایی س��نتی اما با پیوندی غیر مستقیم 
به منش��أ وحی و گاهی حتی جدا از دین متبلور می شود. 

به عنوان مثال:
»در تم��دن س��نتی ما ]ای��ران[ پیش از تهاجم تج��دد در قرون 
دوازدهم و س��یزدهم/ هجده��م و نوزدهم )می��الدی( هرچه 
س��اخته می شد، از قالی تا پارچه، ابزارهای برنجی، معماری، 
ش��عر و موسیقی، هنر س��نتی بود و آنچه برجا مانده همچنان 
جزو دستاوردهای هنرس��نتی است. برخی از این دستاوردها 
ب��ا دین به معنای محدود و اخ��ص آن رابطه ای ندارند. با این 
ح��ال همهؤ آنها همچنان پیوند جدایی ناپذیری با حقیقت قرآن 

کریم دارند« )نصر، 1378، صص 50-51(.
بنابرای��ن هن��ر دین��ی رابطهؤ مس��تقیم با منش��أ دین یعنی 
وحی ندارد اما از ش��عائر دین��ی الهام می گیرد و به برکت 

دی��ن و در بس��تر اجتماع��ی و فرهنگ��ی ه��ر دی��ن خاص 
ظاهر می ش��ود. در جهان اس��الم به ویژه در تصویرها و 
مینیاتورهای مع��دودی چون معراج پیامب��ر اکرم )ص(، 
درقلم��رو تش��یع در هنرهایی چون تعزی��ه، پرده خوانی، 
نعت و مناقب خوانی، تجس��م صحنه ه��ای فاجعهؤ کربال و 
نیز در مس��یحیت در قال��ب نقاش��یهایی از حضرت مریم 
طی دو س��ه قرن اخیر و حتی بنای فعلی واتیکان می توان 

نمونه هایی از این هنر را یافت )همان، ص53(.
گفتیم که از دیدگاه س��نت، هنر ب��ا توجه به مراتب دوری 
و نزدیکی آن به منش��أ وحی دارای سلسله مراتب خاص 
خود اس��ت. جامعهؤ س��نت گرا جامعه ای است دین محور 
ک��ه در آن تم��ام فعالیته��ای انس��ان حت��ی کوچکترین و 
کم اهمیت تری��ن فعالیته��ای او از نوع��ی ماهیت قدس��ی و 
برکت الهی برخوردار است. در چنین جامعه ای هنری جز 
هنر سنتی وجود ندارد. به تعبیر شوئون مفهوم، تعریف، 
قانونمندیه��ا و معیارهای هنر س��نتی از صالحیت و نبوغ 
هنرمند مشتق نمی ش��ود بلکه بنیان این هنر در عالم روح 
و در معرفت متافیزیکی و عرفانی قرار دارد نه در مهارت 
فنی هنرمند. به عبارت دیگر اصول ذاتی و جوهر درونی 
هنر س��نتی به نحوی از انحاء- مستقیم یا غیر مستقیم- به 
اصول وحی آسمانی وابسته است که در نظامی متعالی، 
به س��احت اله��ی تعل��ق دارد؛ هنر س��نتی فعالیتی اس��ت 
درون گرایان��ه و نی��ت آن تجلی بیرونی بخش��یدن به یک 

. )Schuon, 2007, p. 12( حقیقت درونی و پنهان است
از دی��دگاه س��نت گرایان، متعالی تری��ن وج��ه ظه��ور هنر 
سنتی، هنر قدسی یا هنر مقدس است. هنری که از یک سو 
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قدسی است زیرا منشأ آن از عالم علوی است و از سوی 
دیگر تجلی آن در عالم سفلی یعنی در این عالم است. هنر 
قدس��ی همچون پلی ساحت قدس��ی و قلمرو انسانی و به 
عبارت دیگر دنیا و آخرت یا بهشت و زمین را به هم پیوند 
می دهد. در قلمرو هنر سنتی، زمان به ابدیت می پیوندد و 
 .)Cooper, 2007, p. 34( ابدیت در زمین حضور می یابد
از دیدگاه س��نت گرایان، هنر قدس��ی میان حیطهؤ فردی و 
اجتماع��ی، نوعی وح��دت و هماهنگی ایج��اد می کند و با 
زندگی روزمره عجین می شود و به موزه ها یا توانگرانی 
ک��ه اس��تطاعت خرید آث��ار گران قیم��ت هن��ری را دارند، 
اختصاص ندارد. به تعبیر ش��وئون، هنر قدس��ی که وی 
آن را »دخال��ت قدیم در حدیث« و »مداخلهؤ ابدیت در زمان 
و ازلیت در م��کان«، »حضور ماورا طبیعت در طبیعت« و 
»تجلی بی صورت در صورت« می خواند، عالی ترین وجه 
هنر اس��ت. هنری که ریش��ه و منش��أ آن در آسمان است 
و ب��ا نب��وغ و خالقیت هر قومی به اش��کال مختلف متجلی 
می شود. این هنر نقشی قدسی دارد زیرا از یک سو هدف 
آن القای حقایق آس��مانی و از سوی دیگر یادآور حضور 
نامتناهی خداوند اس��ت. این هنر درونگراست و انسان را 
به مراقبه در درون خود س��وق می دهد و رابطه ای طولی 
و عم��ودی با عالم آفرینش دارد و همیش��ه رو به س��وی  
تعالی اس��ت. هنر قدس��ی، صورت قدیم و زبان س��کوت 
اس��ت)Schuon, 2007, p. 21(. پدی��دهؤ قدس��ی در قیاس 
نمی گنج��د، متعالی اس��ت و با ظرافت خاص��ی از تعلق به 
ای��ن دنی��ا مص��ون اس��ت. قانونمندیهای خ��ود را دارد و 
تج��اوز به حیطهؤ آن مجاز نیس��ت. هنر قدس��ی به خودی 

خود زیباس��ت و در حقیقت از زیبایی آسمانی برخوردار 
است اما در این هنر زیبایی هدف نیست بلکه برعکس این 

زیبایی، آیینهؤ تجلی زیبایی نامتناهی خداوند است.
ویژگی دیگر هنر قدس��ی نظم و نظام مندی آن اس��ت. این 
ویژگی تجلی وحدت در کثرت اس��ت. کافی اس��ت نظری 
ب��ه طرحهای متحدالش��کل هندس��ی شبس��تان مس��جدی 
داشته باش��یم و ببینی��م چگون��ه هر طرحی ب��ه طرح دیگر 
و مجموع��هؤ آنها ب��ه کانونی رهنمون می ش��ود که کانون 
همهؤ کانونهاس��ت و بیننده را نیز با خ��ود به همان کانون 
می کش��اند. ای��ن نقوش هندس��ی ش��کل در حقیقت نوعی 

موسیقی سکوت و آهنگ آرام ذکر است.
هنر قدس��ی تنها به تبیین پدیده های هنری نمی پردازد بلکه 
هدف این نوع هنر آگاه��ی دادن بیننده از عالم باال و نهایتاً 
کش��اندن او به حیطهؤ قدس��ی اس��ت و به همین دلیل در این 
س��فر، همدلی هنر آفرین و هنردوست برای دریافت چنین 
پیامی ضروری است. ارزش و مقام معنوی و فوق بشری 
هنر قدسی از آنجا نش��ئت می گیرد که پیام آور عالم قدس 
اس��ت. هنر قدسی صورت تجس��م یافتهؤ وجودی است که 
ورای صورت اس��ت و مالک ش��ناخت و تعیین منزلت هنر 
قدس��ی و منبع الهام این هنر اس��ت. آثار هن��ری متعارف 
دنیوی از افکار، ش��خصیت، ویژگیه��ا و خصلتهای فردی 
هنرمند نش��ئت می گیرند در صورتی که منش��أ هنر قدسی 
الهامات قدسی است )Ibid(. هنرمند از طریق خوشنویسی، 
نقاشی، موسیقی، رقص، معماری و شعر تجربهؤ مستقیم 
خ��ود را با خداوند تجس��م می بخش��د و آن را ب��ا بیننده یا 
شنوندهؤ خود در میان می گذارد و آنان را به سرمنشأ الهام 
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خود می کش��اند. در این بازگش��ت هر بیننده یا شنونده ای 
بن��ا به ذوق و اس��تعداد معنوی خود فی��ض می برد. گویی 
می خواهد روح ناقص خود را با سیر در این حیطه به سوی 
کمال رهنمون ش��ود. تجربهؤ زیبایی در این مقام با حقیقت 
یکی می ش��ود و در قلب، به صورت عش��ق تجلی می یابد. 
آنانکه از کیفیت روحی و احواالت معنوی بهره برده و نیز 
ذوق زیبایی شناس��ی دارند از روی احواالتی که شنیدن یا 
دیدن اثر هنری قدسی در روح بر می انگیزد، هنر قدسی را 
می شناس��ند و تشخیص می دهند. این »حال« را تنها فردی 
که تجربهؤ درونی و معنوی مشابهی با هنرمند داشته باشد 
می تواند تجربه کند. بنابراین هنر قدسی یک شیوهؤ نگرش 
به عالم  و یک وجه آگاهی اس��ت که در پنجه های ماهر یک 
هنرمند، انسان را به عالم باال رهنمون ساخته و به آگاهی و 
وجدان او شکل داده، او را به سرچشمهؤ همهؤ زیباییها پیوند 
می دهد. تیتوس بورکهارت4 در این مضمون داستانی نقل 

می کند که خواندن آن خالی از لطف نیست:
»روزی در یک��ی از خیابانه��ای مراک��ش به خوانن��دهؤ دوره گردی 
برخوردم که س��از هم می زد اما س��از او فقط دو سیم داشت. از او 
پرسیدم چرا ساز تنها دو سیم دارد. وی پاسخ داد »اضافه کردن سیم 
سوم با این ساز در حکم برداشتن گامی به سوی کفر است. وقتی 
خداوند روح حضرت آدم را آفرید، روح از ورود به کالبد او امتناع  
ورزید و همچون پرنده ای که در گوش��هؤ قفس به دام افتاده شروع 

به چرخش دور پیک��ر او کرد. خداوند به 
فرشتگان امر فرمود با این ساز دو سیم که 
یکی مؤنث و دیگری مذکر است آهنگی 
بنوازند. روح، به تصور اینکه این آهنگ از 

درون کالبد حضرت آدم بیرون می آید به درون پیکر آدم وارد شد 
و در آنجا سکنی گزید. به این دلیل است که نوای همین دو سیم 
که همیشه آنها را مؤنث و مذکر نامیده ایم برای نجات روح از بدن 

.)Bruckhardt, 1986, p. 9(  »کافی اند
معنای این داستان به ظاهر ساده بسیار عمیق تر از آن  است 
که در درجهؤ نخس��ت به نظر می رس��د زی��را دربطن آن کل 
نظریهؤ س��نت گرایان دربارهؤ مفهوم هنر به عنوان دریچه ای 
که از ساحت خداوند به عالم انسانی باز می شود، خالصه 
شده است. هدف غایی هنر تنها بیان احساسات هنرمند یا 
برانگیختن احساس��ات یا القای برداشت و تعبیر شخصی 
نیس��ت بلک��ه هنر تجلی نمادی متعالی اس��ت و به س��احت 
حقیقت��ی متعالی اش��اره دارد و برای این مقصود وس��ایل 
ساده و ابتدایی را کافی می داند. نیت آن نیز در نهایت بیش 
از »اشاره« به حقیقتی متعالی نیست چرا که بیش  از اشاره 
مقدور نیست. چگونه می توان آنچه را در شرح نمی گنجد، 
توصی��ف کرد و یا آنچ��ه را که تصویر ناکردنی اس��ت به 
تصویر کش��ید؟ این مقوالت در ش��رح نمی گنجد و اگرچه 

نمی توان آنها را تجربه کرد اما ورای وصف هستند. 
هنرمند دنیوی عص��ر جدید معموالً 
ب��ه خاط��ر اس��تعداد و خالقیت��ی که 
خداوند به او عط��ا فرموده از غرور 
و هوی��ت ف��ردی ق��وی برخ��وردار 
اس��ت. اغل��ب بس��یار متکبر اس��ت 
زی��را آنچه از او برمی آی��د از دیگران 
س��اخته نیس��ت. وی ی��ا ب��ه تقلید از 
طبیعت می پردازد، یا ذهنیات خود را 
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4. Titus Burckhardt

ویژگیهای 
 هنرمند 
سنت گرا
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به تصویر می کش��د و یا به مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی 
می پردازد. این گونه ش��خصیت در طبیعت هنر وی نهفته 
اس��ت. در نقط��هؤ مقاب��ل آن هنرمن��د قدس��ی ب��ه انعکاس 
کیفیتهای��ی می پ��ردازد که می��ان انواع گوناگ��ون تجلیات 
وحی مش��ترک اس��ت. منشأ آس��مانی هنر قدس��ی را در 
هنر ادیان گوناگون می توان مش��اهده کرد. بی مناس��بت 
نیس��ت که هنرمن��دان آیین هن��دو هنر خود را ب��ه یکی از 
خدای��ان منس��وب می کنن��د و یا »آش��انتیها«5  در کش��ور 
 غنا هنرمن��دان خود را س��خنگوی روح متعال��ی می نامند 
)Ibid, p. 10(. در س��نت هنری آیین هندوئیسم اعتقاد بر 
این اس��ت که هر اثر هنری که در جهان خلق می ش��ود به 
تقلید از هنر »دیوا«ست چه آن اثر تصویر فیلی باشد و یا 
مجسمهؤ برنز، یک  دست لباس یا حتی خرمهره. »دیوا«ها 
جز به تصویر کش��یدن روح جهان ش��مول و بی��ان ارادهؤ 
ازل��ی و ابدی خداوند هیچ نقش و وظیفه ای ندارند. »مایا« 
تجلی و انعکاس حقیقت پر راز و رمز الهی و عامل پیدایش 
عال��م اس��ت و در ُبعد مثبت خ��ود، هنر خداوند اس��ت که 
خالق همهؤ صورتهاس��ت. مایا چیزی نیس��ت جز امکانات 
نهفت��ه در نامتناهی که خود را متناهی می کند ولی درعین 
حال نا متناهی بودن او متناهی و محدود نمی ش��ود. یعنی 
خداون��د خود را در عال��م متجلی می کند ولی در عین حال 

متجل��ی نمی کند، با آفرینش 
می گوی��د  س��خن  خ��ود 
درعین حال س��اکت اس��ت. 
داستانهای مسیحیت نیز که 
ب��ه تصوی��ر درآمده اند همه 

منشأ الهی و آسمانی دارند و همین تعبیر را ارائه می دهند 
که تبلور آن در هنر شمایل پردازی مشهود است. خداوند 
که عالی ترین هنرمند است »انسان را به وجه خود« آفرید 
و در پیکر حضرت عیسی متجسد کرد. تجسم هنری این 
تجلی در ش��مایل پردازی که مهم ترین وجه هنر قدسی در 

.)Ibid, pp. 10-11( مسیحیت است، شکل گرفت
در کیان اس��الم، خداوند تنها هنرمند بدیع و خالق اس��ت 
و اعالترین وجه تجل��ی این صفت الهی در نظام مند بودن 
کیهان��ی مش��هود اس��ت. در حیط��هؤ جهان بینی اس��المی 
صفات صنع، جمال و مصِور، اش��اره به  این حقیقت دارد 
که خداون��د خود هنرمند، خالق و زیباس��ت و بزرگترین 
اثر هنری او انسان است. هر پیامبری شاهکار صنع الهی 
اس��ت. در آیهؤ 41 س��ورهؤ طه خداوند خط��اب به حضرت 
موسی می فرماید: »َواصَطنَتَعَک لَِنفسی« این آیه را می توان 
چنین ترجمه کرد که »ترا همچون ]اثری هنری[ برای خود 
س��اختیم و پرداختیم«. مخاطِب این خط��اب در واقع فقط 
حضرت موسی نیست بلکه به طور کلی مقام انسان را در 
نظر دارد. در این نگرش انسان نیز نقشی دوگانه دارد. از 
یک س��و به مثابهؤ تجلی هنر خدا، خود واالترین اثر هنری 
اس��ت و از س��وی دیگر به عنوان آیینهؤ منعکس کنندهؤ هنر 
اله��ی، خود نیز هنرمند اس��ت. با این همه هنرمند س��نتی 
به هیچ وجه دربارهؤ اثر خود 
ادعای خالقیت و س��ازندگی 
ی��ا بدیع ب��ودن ن��دارد. وی 
نماد تواضع است و خود را 
تنها وسیله ای در طول ارادهؤ 
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5. آش��انتیها  یکی از گروههای نژادی عمدهؤ منطقه ای به همین نام در کشور غنا هستند و30% جمعیت 
25 میلیونی این کش��ور را تش��کیل می دهند. زبان آنان موس��وم به آش��انتی  یا  تیوی و ش��اخه ای از 
زبانهای نیجری- کنگوس��ت. آش��انتیها امپراطوری مقتدری در غنا تش��کیل دادند و در قرن نوزدهم 
سخت در مقابل استعمار اروپاییان به  ویژه انگلیسیها مقاومت کردند. امروزه نیز یکی ازاقوام مقتدر 

غنا محسوب می شوند.



خداون��د به منظور تجس��م بخش��یدن به حقیقت مس��تور 
وجود خدا می بیند و نه بیش��تر از آن. شاید به همین دلیل 
است که بسیاری از این گونه هنرمندان از ذکر نام خویش 
خ��ودداری می کردند و در نتیجه امروزه نامی از آنان در 
میان نیس��ت. این بی خودی، تنها در نتیجهؤ سیروس��لوک 
ممت��د و نی��ل به مقامات واالی عرفانی  میس��ر اس��ت. این 
مس��ئله تصادفی نیس��ت ک��ه بیش��تر آثار هن��ری مقدس 
جهان اسالم حاصل دست هنرمندانی است که در مجامع 
فتوت تربیت می ش��دند و به زندگی فعال معنوی اش��تغال 
داش��تند. آموزش��های این گروه از اهل هنر و صنعت در 
فتوت نامه ها منعکس است6. چنین هنرمندانی همیشه قبل 
از آغاز کار با روزه و عبادت، با مراقبه و ذکر، روح و قلب 
خود را برای انجام این نقش آماده می کنند تا به برکت این 
آمادگی بتوانند به تصویر بودا تجس��م بخشند یا شمایلی 
بدیع بس��ازند یا به خوشنویسی قرآن بپردازند. در چشم 
اینان تنها هنرمند بدیع و خالق، خداوند اس��ت و هنر آنان 
در حقیقت انعکاس ناچیزی از حقیقتی است که عین ثابتهؤ 
آن نزد خداوند است و هنرمند با اثر خود بیننده را دعوت 
می کن��د ک��ه در »آن دیده در آید و خ��دا را ببیند«. تیتوس 

بورکهارت نقل می کند: 
»]در ش��هر فاس در مراکش[ هنرمند نیمه کور شانه سازی را به 

 نام عبدالعزیز می ش��ناختم که 
از ش��اخ گاو شانه و سرمه دان 
می س��اخت و در همین حال 
سوره هایی از قرآن نیز زمزمه 
می کرد. شکوه می کرد که این 

روزها مردم شانه های پالستیک را صرفًا به دلیل قیمت ارزانتر 
بر ش��انه های من ترجیح می دهند. ش��انه هایی که من می سازم 
شاید ظریف نباشند اما معنای عمیقی در آنها نهفته است که با 
زبان کلمات قابل وصف نیس��ت. هر مرحلهؤ ساختن این شانه 
پر از حکمت اس��ت اما همگان از درک آن عاجزند لیکن این 
هم دلیل نمی ش��ود که انس��ان را از میراث انبی��ا محروم کنند. 
این هنر از ش��یث نبی به ما ارث رسیده است. مسلمًا هر آنچه 
پیامبری همچون او می س��اخت حتمًا باید مفهومی ظاهری و 

.)Burckhardt, 1992, pp. 76-78( »باطنی داشته باشد
هنرمند سنت گرا با تجربهؤ مستقیم حضور خداوند قادر است 
مطلق و ابدیت را در هنر تجسم بخشد و به همین جهت، هنر 
وی همچون مطلق و ابدیت همیش��ه جاودانه اس��ت. امروزه 
هم بینندهؤ مسجد ابن طولون یا مسجد شاه اصفهان به همان 
درجه از دیدن این آثار لذت می برد که بیننده ای چند قرن قبل 
از آن ل��ذت می برد. درنتیج��ه هم هنرمندی که به خلق چنین 
آثاری می پردازد انسانی ویژه است و هم بیننده یا شنوندهؤ آن 
بشری است خاص و متفاوت با دیگران. به همین جهت نه هر 
چش��می بر این هنر باز است و نه هر گوشی توان و استعداد 

شنیدن پیام آن را دارد. به فرمودهؤ شمس تبریزی: 
من گنگ خوابدیده و عالم تمام کر 

من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش
خالق چنین آثاری هنرمندی 
اس��ت که در حیط��هؤ هنرهای 
ب�رم��ی دارد  گ����ام  قدس���ی 
او  هن��ر  اعت��الی  درج��هؤ  و 
رابط��ه ای مس��تقیم باصفای 
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6. ب��رای مثال نک به واعظ کاش��فی، حس��ین. )1350(، فتوت نامهؤ س��لطانی، به اهتم��ام محمد جعفر 
محجوب، تهران. همچنین نک به: همدانی، میرسیدعلی. )1382(، فتوت نامه: تاریخ، آداب و رسوم، 
تألیف و تصحیح و تحشیهؤ دکتر محمد ریاض، تهران. و نیز: میر عابدینی، ابوطالب و مهران افشاری. 

)1374(، آیین قلندری، مشتمل بر چهار رساله، تهران.



روح، درجهؤ ایمان و روحیهؤ تسلیم در برابر خداوند دارد. 
او اهل معنا و عرفان اس��ت بنابرای��ن هنر او حاصل نفس 
و اس��تعدادهای فن��ی و تکنیک��ی وی نیس��ت بلکه حاصل 
ش��هود و آیینهؤ انعکاس ایمان و تس��لیم اس��ت و به همین 
دلیل است که چنین هنرمندی معموالً از تکبر به دور است 
و حت��ی ترجیح می دهد گمنام بماند. در نتیجه دس��تاورد 
هنری وی بیش از هر چیز بیننده را به ش��ناخت وحدانیت 
الهی رهنمون می کند. طرحهای هندسی و اسلیمی مسجد 
ابن طولون، کاشی کاریهای زیبای مسجد شاه اصفهان و 
نمونه های مشابه دیگر همه و همه رهنمودی به سوی این 
کانون قدس��ی اس��ت؛ کانونی که در عین حضور غایب و 
در عین غیبت قویاً حاضر اس��ت. از همین روی می گوییم 
خأل یا فضای منفی در معماری اسالمی به هیچ وجه خالی 
نیس��ت بلک��ه برعکس هر کجا خأل هس��ت نم��اد حاضر و 
غای��ب )الغی��ب و الش��هاده( اس��ت و در نتیج��ه حاک��ی از 
فضایی است که آکنده از حضور خداوند است. این چنین 
است که هنر قدس��ی همیشه یادآور زیبایی الهی است که 
همچون رحمت خداوند نامتناهی و مستوراست و خود را 
تنها بر دیدهؤ اهل دل متجلی می سازد زیرا تنها در این دیده 
است که کل عالم در نقش آیتی از زیبایی و وحدت خداوند 
جلوه می کند. تنها چنین هنرمندی  است که می داند و یقین 
دارد که در هر ش��یئی نش��انی اس��ت که حکایت از توحید 

دارد:                                            
و فی کل شیئ له آیه

تدل علی انّه واحد )نصر،1384، ص. 289(

برگ درختان سبز در نظر هوشیار   
 هر ورقش دفتریست معرفت کردگار )سعدی(

هنرمند سنت گرا خود را به تقلید از طبیعت محدود نمی کند 
بلک��ه ب��ه تقلی��د از قانونمندیها و ش��یوهؤ عملیات��ی طبیعت 
می پردازد. ای��ن قانونمندیه��ا در اختیار هنرمند نیس��ت. 
تنها از طری��ق هماهنگی و انطباق کامل با ش��یوهؤ عملکرد 
طبیعت یعنی انطباق با الزامات سنت است که وی قادر به 
خلق یک ش��اهکار می شود )Schoun, 2007, p. 14(. البته 
ضرورت��ی وجود ندارد که هر هنرمند یا صنعتگری که به 
هنر قدسی اشتغال دارد به تمام قانونمندیهای آسمانی که 
ذاتِی صور و اش��کال قدسی اس��ت، اشراف داشته  باشد. 
ممکن است وی فقط ابعادی از آن  یا آنچه را که به هنر و 
صنعت خودش مربوط می شود، بداند اما این قانونمندیها 
ب��ه او این توانایی را می دهد که به تولید ش��مایل بپردازد 
ب��دون اینکه الزاماً اهمیت خاص هر یک از نمادهایی را که 
ب��ه کار می گی��رد، بدان��د )Burckhardt, 1986, p. 9(. این 
وج��وه وجودی هنرمند س��نت گرا، وجه تمای��ز میان هنر 
قدس��ی و هنر متعارف دنیوی است چرا که در هنر قدسی 
محت��وا بر هم��ه چیز برت��ری دارد در صورتی  که در هنر 
دنیوی محتوا تنها بهانه ای اس��ت برای لذتی که هنرمند از 

.)Schuon, 2007, p. 14( خلق اثر خود می برد
همانگون��ه ک��ه قبالً نیز اش��اره ش��د 
در یک تمدن س��نتی، هن��ر متعلق به 
گوش��هؤ موزه ها یا تنها دوس��تداران 
هن��ر و مجموعه ه��ای هنری نیس��ت 
بلک��ه برعک��س در هم��هؤ زمینه های 
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هنر سنتی در 
 کاربرد 

اجتماعی



زندگی روزمره، حض��ور و کاربرد دارد. به عبارت دیگر 
هنر بخش��ی از زندگی روزانهؤ جامعه اس��ت. هر کسی با 
هر توان اقتص��ادی و موقعیت اجتماعی نیازمند وس��ایل 
م��ورد نی��از زندگی اس��ت و با در نظ��ر داش��تن امکانات 
خود ب��ه تأمین آنها می پردازد. یک  دس��ت لب��اس زیبا را 
می ت��وان از گرانتری��ن ی��ا ارزانترین پارچ��هؤ خوش نقش 
و ن��گار تهیه کرد. بس��یاری از هنرها ک��ه در تمدن جدید، 
در زم��رهؤ هنرهای فرعی طبقه بندی می ش��وند در جامعهؤ 
س��نت گرا ب��ه  هیچ وج��ه فرعی نیس��تند. به عن��وان نمونه 
می ت��وان به هنر لباس دوزی اش��اره  ک��رد. در این حیطه، 
لب��اس تنه��ا یک تن پوش نیس��ت. روایت ش��ده اس��ت که 
پیامبر گرامی اس��الم )ص( همیش��ه هنگام عبادت بهترین 
و زیباتری��ن جامه هایش��ان را ب��ه ت��ن می کردن��د. نگاهی 
گذرا ب��ه لباس کاهن��ان بودایی، روحانی��ان آیین هندو و 
نی��ز جام��هؤ خاخامهای دین یهود، کشیش��ان مس��یحی و 
روحانیت مس��لمان، نش��ان دهندهؤ نقش عب��ادی لباس در 
هنر لباس دوزی سنتی است. دیدن حضور عنصر قدسی 
در ساده ترین نمونهؤ این لباسها، در جلبه های ملیله دوزی 
ش��ده مراکش��ی یا عبای حاش��یه طالیی مص��ری چندان 
مشکل نیست. قبل از هجوم عصر جدید و تمدن صنعتی، 
لب��اس پیامبران الگوی پوش��ش جماعت شهرنش��ین بود 
به گونه ای که نه تنها انجام  شعائر دینی را تسهیل می کرد 
بلکه به آن زیبایی و ش��کوه خاصی می بخشید. هنوز در 
برخی از کشورهای اسالمی این گونه پوشش به نحوی از 
انحاء رایج اس��ت. مثال دیگر، حضور زیبایی در وسایل 
زندگ��ی روزم��ره از قبیل  ظ��روف غذاخ��وری، تزیینات 

اطاقهای نشیمن و... است که عالوه بر قابلیت کاربردی، 
از زیبای��ی نیز بهرهؤ کافی داش��تند. زیبایی لیوان س��فالی 
الجوردی رنگ، بش��قابهای نقش و نگاردار س��بز رنگ و 
قاش��ق و چن��گال کنده کاری ش��ده انکار کردنی نیس��ت و 
همین اق��الم، امروزه زینت بخش نمایش��گاه ها و موزه ها 

در سراسر جهان است.
سنت، مقولهؤ جدیدی نیست زیرا در جوامع گذشته، انسان 
در بطن س��نت می زیس��ت و س��نت بر همهؤ ابع��اد زندگی 
ف��ردی و اجتماع��ی، از جمله هنر حاکم ب��ود، اما از زمان 
رنس��انس به بعد که دوران سنت ش��کنی و عصیان بش��ر 
آغاز شد و بشر خود و نه خداوند را محور آفرینش تلقی 
کرد، س��نت به فراموشی سپرده و هنر نیز مسخ شد. اگر 
چه سنت مقولهؤ تازه ای نیست اما ضرورت بازشناسی و 
بازگش��ت به آن موضوع جدیدی اس��ت که عمر آن هنوز 
به یک قرن نمی رس��د. در این حیطه است که سنت گرایان 
در حقیقت نقشی پیش��گام داشته اند و حتی زمانی که این 
مباحث، شنوندهؤ چندانی نداشت از نوشتن و سخن گفتن 

در این باره هراس نداشتند. 
صرف نظ��ر از اینک��ه خوانن��ده ای با 
دیدگاه ه��ا و مواضع پی��روان مکتب 
س��نت گرایی موافق یا مخالف باشد 
آگاه��ی از جزئی��ات آن به وی��ژه در 
ش��رایط محیط فکری ای��ران امروز 
بس��یار مهم است. واقعیت این است که پس از به بن بست 
رس��یدن جریانهای فکری عرف گ��را و ایدئولوژیهای غیر 
دین��ی و ضد دینی و پای��ان عصر مدرنیس��م، این نگرش 
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در ح��ال حاضر به مجامع مهم دانش��گاهی غرب راه پیدا 
کرده و بس��یار نیز مطرح است و با وجود مخالفانی چند، 
زمینه های مقبولیت آن در کش��ورهای غربی، اس��المی و 
اروپای ش��رقی بسیار مس��اعد اس��ت، زیرا مکتبی است 
ک��ه در چارچ��وب کلیت س��نتهای دین��ی و در بس��تر هر 
دی��ن خاص و ی��ا فرهنگ و مح��دودهؤ جغرافیای��ی معین، 
بومی اس��ت و عالوه  براینکه ریشه در وحی دارد، در هر 
محدودهؤ جغرافیایی خاص به عوامل سیاسی و اجتماعی 
و می��راث فرهنگی- تاریخی هر کش��ور نیز بس��یار توجه 
دارد و از آن تغذی��ه می کند. البته بحث دربارهؤ نگرش این 
مکتب در زمینه های فلسفی، فرهنگی و سیاسی موضوعی 
بسیار گسترده اس��ت که در محدودهؤ این مقاله نمی گنجد 
اما تا آنجا که به مقولهؤ هنر مربوط می شود بدون اغراق، 

نظریات و تحلیلهای این مکتب بسیار بدیع و مهم است.
امروزه در اثر نگرش صرفاً مادی و مکانیکی به نیازهای 
بش��ر، بس��یاری از ارزش��ها و از جمله هنر مس��خ ش��ده 
اس��ت. کافی اس��ت به موس��یقی کالس��یک غرب و آنچه 
امروز به عنوان موس��یقی ارائه می شود نظری انداخت تا 
صحت این ادعا روش��ن شود. البته سنت گرایان، ماهیت 
هنر جدید را که با کوش��ش و پیگیری بس��یار به گوشه و 
کنار دنیا و نیز ایران صادر می ش��ود به چالش کش��یده و 
مورد انتق��اد قرار می دهند اما دغدغهؤ اصلی آنان حمله به 
هنر غرب نیس��ت بلک��ه برعکس قصد اصلی س��خنگویان 
این مکت��ب، بازشناس��اندن هنر س��نتی و زیباییهای آن، 
پیچیدگیه��ای پر راز و رمز و از همه مهم تر امکان کاربرد 

آن در دوران فرامدرن است.
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در ای��ن دوران ک��ه دوران تش��تت و آش��فتگیهای فک��ری 
اس��ت ش��اهد ظه��ور جریانه��ای ش��به معنوی بس��یاری 
در  ک��ه  کاذب  و  ش��ده  مس��خ  معنوی��ت  ای��ن  هس��تیم. 
جس��ت وجوی معن��ا و زیبایی ن��ه در حیطهؤ اله��ی بلکه در 
اذهان آش��فته و وجود پرتالطم انس��ان امروزی اس��ت و 
به تعبیر گنون با اس��تداللهای ش��به فلسفی و شبه کالمی 
 س��عی دارد خ��دا و ش��یطان را در یک س��طح مط��رح کند 
)Guenon, 1995, p. 321(، نگاهی بس��یار س��ر در گم و 
التقاطی به هنر داش��ته و بس��یار انحرافی اس��ت. به همین 
دلیل ش��ناخت مواض��ع و بینش س��نت گرایان به ویژه در 
زمین��هؤ هنر بی��ش از پیش ضرورت دارد زی��را آنچه آنان 
مطرح می کنند موضوع تازه ای نیس��ت بلکه احیای اصول 
فراموش ش��ده ای  اس��ت ک��ه در جوامع س��نتی و به ویژه 
در فرهن��گ ایرانی- اس��المی ریش��ه ای عمی��ق و در کلیهؤ 
زمینه ه��ای هن��ری میراثی ب��س غنی دارد؛ هن��ری که در 
حیطهؤ صورت بس��یار زیبا و در قلمرو معنا بس��یار عمیق 
است. تالش سنت گرایان امروز جز بازشناسی، اجتماعی 
کردن و به کارگی��ری این زیباییهای جاودانهؤ آس��مانی و 
الهی در زندگی روزمرهؤ جامعه نیست و این تالشی است 
الزم و خدا پس��ند چرا ک��ه خداوند زیباس��ت و زیبایی را 

دوست می دارد.
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یکدیگر  با  زیبایی  لحاظ  به  کوماراسوامی1چیزها،  آناندا  نظر  به 
برابرند در نتیجه میان یک »کلیسای جامع« و یک »انبار« و یا میان 
یک »گل سرخ« و »کلم بدبو« فرقی نیست و نمی توانیم بگوییم یکی 
باید  آنچه  جاییکه  تا  آنها  از  یک  هر  زیرا  است.  دیگری  از  »بهتر« 
باشد، هست، زیباست. بنابراین از نظر زیبایی، یکی بر دیگری پیشی یا برتری ندارد. بر این 
یا برای  اساس نمی توان چه در هنر و چه در طبیعت از »زشت« یا »کمتر زیبا« سخن گفت و 

زیبایی مدارجی قائل بود. موضوع این مقاله بررسی نقد این نگرش به زیبایی است.

واژگان کلیدی:
خوب، زیبایی، کمال، نظم، راز، شکیل، ناشکیل.
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I. Ananda K. Coomaraswamy



در فلس��فهؤ هنر مس��یحی و ش��رقی 
آنان��دا  حقیق��ی  هن��ر  فلس��فهؤ  ی��ا 
کوماراس��وامی گفته است: »زیبایی 
در این فلسفه1همانا نیروی جذاب و 
به خود کش��ندهؤ کمال است. کمال و 
زیبایی در چیزهای گوناگون یا حوزه های گوناگون یافت 
می شود ولی نمی توانیم سلسله مراتبی برای این زیباییها 
قائل ش��ویم، آنچنانکه برای خود چیزها قائل می ش��ویم. 

به همان اندازه که نمی توانیم 
بگوییم یک کلیس��ای جامع، 
»بهت��ر« از یک انبار2 اس��ت، 
ی��ک  بگویی��م  نمی توانی��م 
گل س��رخ نیز »بهت��ر« از یک 
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کل��م بدبو اس��ت. هر ی��ک از این چیزها، ت��ا آنجا که آنچه 
باید باشد، هست3، زیباست و به همان اندازه خوب است. 
اگر بگوییم یک کلیس��ای جامع بی کم و کاست4، نسبت به 
یک انبار بی کم و کاس��ت، اثر هنری بزرگتری اس��ت، در 
آن صورت یا باید پذیرفت که کمال درجاتی دارد یا اینکه 
گفت هنرمندی که انبار را ساخته، در واقع کوشیده است 
کلیسای جامعی بسازد. این سخن، چنانکه می بینیم، عبث 

.)Coomaraswamy, 1956, p. 28( »...است
بنابراین، زیبایی نیرویی اس��ت برخاس��ته از کمال که ما 
را به س��وی خود می کشد. به سخن دیگر، کمال و زیبایی 
ی��ک چیزند. افزون بر این، چیزهای گوناگون، هر چند به 
لحاظ این ش��یء یا آن ش��یء بودن )چیس��تی(، با یکدیگر 
متفاوتن��د ولی به لحاظ زیبایی یا کمال، برابرند. یک »کلم 
بدبو«، »گل سرخ« نیس��ت، ولی به همان اندازه زیباست. 
یک کلم بدبو، اگر کلمی باشد که باید باشد، به زیبایی گل 
سرخی است که گل سرخ باید باشد، هست. بنابراین، هر 
چیز تا آنجا که آنچه باید باش��د هست، زیبا یا برخوردار 
از کم��ال اس��ت. اگ��ر تعبیر ما از س��خن کوماراس��وامی 
نادرست نباش��د، ناگزیر باید بپذیریم که »زشت« یا کمتر 
»زیبا« را در هستی جایی نیست و در نتیجه »نظری پاک و 
خطا پوش« به آنچه هس��ت بی افکنیم. اگر به یاد آوریم که 
آناندا کوماراسوامی ازجمله 
»سنت گرایان« به ناِم دوران 
معاص��ر اس��ت، ش��گفتی و 
اهمیت این سخن برای ما دو 
چندان خواهد ش��د. رویکرد 

مقدمه
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1. فلسفهؤ هنر مسیحی-  شرقی یا هنر سنتی
2 .barn

3. to the extent that it is what it purports to be
4. perfect
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او به زیبایی به  واقع ش��گفت انگیز است زیرا تنها خداوند، 
آن هم ب��ه معنایی که نیاز به روش��نگری و تعریف دارد، 
قادر است چنین سخن بگوید. وانگهی دیدگاه وی دربارهؤ 
کم��ال و زیبای��ی، نه ب��ا نظر گذش��تگانی چ��ون افالطون 
سازگار است که آثار آنها از منابع و مراجع کوماراسوامی 
اس��ت و نه با نظر فریتهیوف ش��وئون5 همانند است که بر 
جایگاه زیبایی در س��نت تأکید بسیار دارد. بنابراین جای 

آن است که در این سخن ژرفتر بنگریم.
چنین نگرشی به زیبایی دو پرسش را برمی انگیزد:

اول: اگر زیبایی، نیروی کشش و جذب کنندهؤ برخاسته از کمال 
است، چه برداش��تی از مفهوم کمال به برابری چیزهای زیبا 

می انجامد. به عبارت دیگر، معنای کمال در اینجا چیست؟
دوم: اگر میان »گل خوشبو« و »کلم بدبو« فرقی نیست، ناگزیر 
باید بپذیریم که »زشت« یا »کمتر زیبا« در قلمرو طبیعت راهی 
ندارد. پس آیا هر چه در طبیعت هست، زیباست؟ بر اساس 
این دو پرسش، به بررسی و نقد این دیدگاه می پردازیم.

گفتیم که نظر آناندا کوماراس��وامی 
در زمینهؤ زیبای��ی و کمال نه یادآور 
آم��وزش افالطون��ی در ای��ن ب��اره 
اس��ت و نه با آموزهؤ زیبایی و کمال 
نزد فریتهیوف ش��وئون س��ازگاری 

دارد. به همین دلیل نخس��ت 
نظ��ری ب��ه ای��ن دو دی��دگاه 
می افکنیم ت��ا تعریف جایگاه 
کم��ال و زیبایی ن��زد آناندا 
ک�وم�اراس�وام�ی آس�ان ت�ر 

شود6 .
اهمی��ت هن��ر و زیبایی ن��زد افالطون بر کس��ی پوش��یده 
نیس��ت7. بی اغراق می توان پنداش��ت که تربیت به ش��یوهؤ 
افالطون بی وجود هنر و زیبایی ناشدنی است. ولی معیار 
هنِر درس��ت یا کمال در هنر چیست؟ از آنجا که غرض ما 
بررس��ی همه جانبهؤ این موضوع نزد افالطون نیس��ت، به 

مختصری در این باره بسنده می کنیم. 
در گفت وگ��وی م��رد سیاس��ی، هنگام بررس��ی نظامهای 
سیاس��ی و مرتب��ه و جای��گاه هر ی��ک در سلس��له مراتب 
 )283e( »نظامه��ای ممکن، افالط��ون از »اندازه« یا »ق��در
سخن می گوید. به نظر وی دو گونه اندازه وجود دارد و یا 
اندازهؤ یک چیز را می توان به دو گونه سنجید: یکی اندازهؤ 
آن در مقایس��ه با چیز دیگر، به عنوان مثال می گوییم این 
چیز نسبت به دیگری بزرگ تر یا کوچک تر است و در این 
صورت »بزرگ تر« و »کوچک تر« تنها در نس��بت و قیاس 
وجود دارند. ش��یوهؤ دیگر آن اس��ت که اندازهؤ یک چیز را 
با نظر به »ماهیت ضروری شدن و پیدایش« )283d( و یا 
»اندازهؤ درست«284a( 8( بسنجیم. به گفتهؤ افالطون برای 
تعری��ف بزرگ��ی و کوچکی یک چیز باید هر دو ش��یوه را 
ب��ه کار برد. یک چیز را، یک بار در نس��بت با چیز دیگری 
س��نجید و بار دیگر در مقیاس با همان »اندازه«9 یا » قدر« 
یعن��ی آنچ��ه ناظر بر ش��دن 
و پیدای��ش ی��ک چیز اس��ت 
)283e(. نتیجهؤ این کار برای 
چیس��ت؟  هن��ری  آفرین��ش 
هنگامی  گوناگ��ون  هنرهای 
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5. Frithjof Schuon
6. این مقابله از آن روی الزم اس��ت که اندیشهؤ 
آناندا کوماراسومی بر مبانی متافیزیکی استوار 
اس��ت. همان طور که پیش��تر آم��د، افالطون از 
مراجع کوماراسوامی است. از »متافیزیک« نیز 
همان معنای افالطون��ی آن را در نظر داریم و یا 
آنچه فریتهیوف ش��وئون در آث��ار خود ازجمله 

خالص��هؤ متافیزی��ک فراگیر ب��ه این ن��ام و یا با 
عنوان حکمت جاویدان یاد می کند.

 ، 398 a ،1380 ،7. ب��رای مثال ن��ک: افالط��ون
403 c

8. to metrion
9. to metron

معنای کمال 
در سخن آناندا 

کوماراسوامی
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که ب��ه تولید آث��ار هن��ری می پردازند، به اندازهؤ درس��ت 
نظ��ر دارن��د، نه آنچ��ه بیش از آن ی��ا  کمتر از آن اس��ت. 
بدین ترتیب با نگهداش��تن اندازه10، چیزهای زیبا و خوب 

.)284a-b( »پدید می آورند
بنابراین چنین اثری درست، زیبا و خوب است. به سخن 
دیگ��ر کمال ش��یء در زیبایی و خوبی آن اس��ت و الزمهؤ 
زیبایی و خوبی نیز »اندازه« اس��ت. برای مثال، می توانیم 
بگوییم، یک کلیس��ای جامع دارای اندازه ای است در خور 
آن و ساختن یک »انبار« نیز اندازه ای می طلبد فراخور آن. 
با ای��ن همه، ضرورت نظر به اندازهؤ درس��ت در آفرینش 
هنری، به برابری آثار هنری نمی انجامد. بنابراین چیزها 
چه برساختهؤ هنر باشند و چه ساختهؤ طبیعت، همگی زیبا 
نیستند. چیزهای زیبا نیز همگی به یک اندازه زیبا نیستند. 
البته آن طور که در پی خواهد آمد می بینیم که افالطون در 
جمهوری به این نکته بیش��تر توجه کرده اس��ت. آنچه در 
مرد سیاس��ی نمودار نابرابری چیزهای زیبا و به عبارت 
دیگر ذومراتب بودن کمال و زیبایی است، همان نظامهای 
سیاس��ی ممکن است. نظامهای سیاس��ی ممکن، هر چند 
هر یک آن چیزی که باید باش��ند هس��تند ولی همه به یک 
اندازه خوب نیس��تند. کمال نی��ز دو مؤلفه دارد: »زیبایی« 

و »خوبی«.
ن��زد افالط��ون ای��ن دوگان، 
یعنی »زیبا« و »نیک« معموالً 
ب��ا یکدیگر ب��ه کار می روند؛ 
چه م��راد کم��ال در انس��ان 
باشد چه در طبیعت و هنر11. 

ولی »زیبا« و »نیک« چیستند؟ شاید بتوان »زیبا« و »نیک« 
را دوگان��ی همانند دوگان »راز« و »نظ��م« نزد فریتهیوف 
ش��وئون پنداشت چرا که نزد او نیز بنیاد کمال بر دو چیز 

استوار است: »نظم« و »راز«.
از نظ��ر فریتهی��وف ش��وئون، »زیبایی، به مثاب��هؤ تجلی، 
»کم��ال« می طلب��د. الزم��هؤ کم��ال نی��ز »مطل��ق« اس��ت و 
»بی نهای��ت«. زیبای��ی نیز با نمودن »مطل��ق« به »نظمی« و 
با نمودن »بی نهایت« به »رازی« بروز و ظهور می بخشد. 
بنابراین زیبایی، چون کمال اس��ت، نظم اس��ت و راز و با 
این دو کیفیت اس��ت که عقل و احساس��ی را که س��ازگار 
ب��ا عق��ل اس��ت، هم زم��ان ب��ر می انگی��زد و آرام می کند« 
)Schuon, 1978, p. 172(. پ��س زیبای��ی یا کمال، چه در 

طبیعت و چه در هنر، هم زمان »نظم« است و »راز«.12
با این حال تعریف کمال و زیبایی نزد ش��وئون به باوری 
همانن��د آنچ��ه از س��خن آنان��دا کوماراس��وامی می توان 
دریاف��ت نمی انجام��د: چیزه��ا از نظر ش��وئون، به لحاظ 
زیبایی و کمال، یکس��ان و برابر نیس��تند. در این باره نیز 

بیشتر سخن خواهیم گفت.
اکنون پرسش این است که کمال از نظر آناندا کوماراسوامی 
چیس��ت یا نزد وی چه تعبیری از کمال به برابر پنداش��تن 
چیزهای زیبا به لحاظ زیبایی می انجامد؟ می توان پنداشت 
ک��ه ی��ک »انب��ار« آنچ��ه باید 
باشد هست، یعنی انبار است 
و صورتی دارد در خور یک 
انبار ی��ا یک کلیس��ای جامع 
نیز صورتی دارد متناسب با 
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  To metrion10. افالط��ون، در مت��ن حاض��ر، هنگام��ی  ک��ه از مطل��ق ان��دازه س��خن می گوی��د، آن را
می نام��د و هنگام��ی  که به اندازهؤ متناس��ب یک ش��یء می اندیش��د، واژهؤ To metron را ب��ه کار می برد. 
 ب��رای همین مترجم فرانس��وی، اول��ی را به »اندازهؤ درس��ت« و دومی را به »اندازه« برگردانده اس��ت

)Platon, 1960, pp. 44-45(.
11. ب��رای مث��ال نک: افالط��ون، e ،401 a ، 400 e،1380 401.  به یاد آوری��م که مقصود از »نیک« یا 

»خیر« در اینجا »خیر برین« نیست.
12. دربارهؤ »مطلق« و »بی نهایت« و »کمال« نیز  نک: بینای مطلق، 1386.



آنچه برای کلیسای جامع بایسته است ولی چگونه می توان 
پذیرفت که این دو به یک اندازه زیبا هس��تند؟ ش��اید بتوان 
گف��ت براب��ری این دو اثر یا »گل س��رخ« و »کل��م بدبو«، به 
لحاظ زیبایی، تنها در صورتی ش��دنی و تصورپذیر است 
که زیبایی و »کارآیی« یا زیبایی و »سودمندی« را یک چیز 
بدانیم. صورت انبار متناس��ب با کاری اس��ت که برای آن 
س��اخته ش��ده اس��ت یا »کلم بدبو« صورتی دارد متناسب 
ب��ا غای��ت آن. پس کم��ال و غایت، یا کم��ال و کارآیی، یک 
چی��ز خواهد بود زیرا هر یک به کاری می آید که از دیگری 
برنمی آی��د. همین دلیل از نظ��ر زیبایی یکی بهتر از دیگری 
نیس��ت. در این صورت، دش��وار بتوان زیبای��ی را »پرتو 
خیر« و یا »کیفیتی کیهانی« )Ibid, p. 176( دانست. کمال از 
نظر شوئون نیز »نظم« است و راز، ولی نظم، هر چند ناظر 
به صورت )آنچه یک چیز باید باش��د( است، با این همه به 
همان اندازه »کیفیت« است که- اگر بتوان گفت- »راز« کیفیت 
است، زیرا همچنان که دیدیم، نظم متناظر با »مطلق« و راز 
متناظر با »بی نهایتی« است. نظمی که همنشین راز- بگوییم 
پذی��را یا محمل راز- اس��ت با »ترتیب« ی��ا »ترکیِب« صرف 
چن��دان همگونی ندارد. چنین نظم��ی تنها حاصل ترکیب و 
ترتیب اجزای ش��یء نیس��ت: یک اطاقک تلف��ن ترتیب دارد 
ولی »نظم«، نظم توأمان با راز ندارد. برای همین افالطون 

زیبایی را با »س��ودمندی« و 
نمی پندارد13.  یکی  »کاربرد« 
بنابرای��ن یک ش��یء، طبیعی 
یا مصنوع، ب��ه صرف آنکه 
آنچ��ه باید باش��د هس��ت، یا 

.)Platon, 1972, 295d( به کار می آید، زیبا نیست
نکت��هؤ دیگری که به گم��ان نگارنده حاک��ی از توجه آناندا 
کوماراس��وامی به »کارآیی« و در نتیجه یکسان پنداشتن 
کم��ال با آن اس��ت ب��ه کار بردن صف��ت تفضیل��ی »بهتر« 
اس��ت؛ یک »گل س��رخ« »بهتر« از یک »کلم بدبو« نیس��ت. 
زیرا چنانکه دیدیم، آنچه از »کلم« برمی آید از »گل س��رخ« 
س��اخته نیس��ت و به عکس. بنابرای��ن، بهتر نب��ودن یکی 
نس��بت به دیگری برای آن اس��ت که هر ی��ک در نوع خود 
سودمند اس��ت یا به کار می آید. برای همین به نظر آناندا 
کوماراسوامی نمی توان یکی را زیباتر از دیگری دانست. 
به  این  ترتیب مش��اهده می کنی��م چگونه »خوب« به معنای 

»سودمند« و »کارآ« مترادف »زیبایی« قرار می گیرد. 
همچنی��ن می ت��وان پنداش��ت که تأکی��د وی ب��ر »کارآیی« 
هن��گام بحث دربارهؤ هنر به واس��طهؤ توجه ب��ه ُبعد جمعی 
و نق��ش آموزش��ی هن��ر در جوامع س��نتی از جمله قرون 
وس��طای مس��یحی باش��د. این تأکید از فص��ل دیگری از 
همین کتاب یعنی حقیقت و زیبائی نیز به خوبی اس��تنباط 
می ش��ود. »حقیقت« در این بررس��ی معنای��ی عام دارد و 
»زیبایی« نیز به معنای »ش��کوه حقیقت« نیست. حقیقت و 
زیبایی اساس��اً بر جنبهؤ آموزش��ی هنر، به ویژه در قرون 
وس��طی، تأکید می ورزد. بر خالف هنر کالس��یک متأخر 
و ی��ا هنر م��درن ک��ه در آن 
سبک بر محتوا غلبه دارد در 
هنر مسیحی قرون وسطی، 
محت��وا  خدم��ت  در  س��بک 
اس��ت. در این هن��ر، زیبایی 
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 Platon, 1972, 295d-296e :13. برای نمونه نک
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 کالم تا جایی پذیرفتنی است که برای آموزش به کار آید. 
)Ibid, pp. 102, 103, 105, 108( در نتیج��ه زیبای��ی در 

اینجا بیش از اندازه تابع کاربرد می شود.14
ب��ا توجه به آنچه گذش��ت، ش��اید بتوان نتیج��ه گرفت که 
»کمال« و »زیبایی« نزد آناندا کوماراس��وامی دست کم در 
ای��ن مورد خاص، بیش��تر مایه و رنگ ارس��طویی دارد تا 
صبغهؤ افالطونی. همچنین با آنچه فریتهیوف شوئون کمال 
می نامد، یکسان نیست. نزد ارسطو نیز یک چیز هنگامی  که 
آنچه باید باش��د، بشود، یعنی ماهیتی در خور و متناسب 
ب��ا غایت خود به دس��ت آورد، دارای کمال می ش��ود. پس 
کمال ش��یء در ماهیت آن اس��ت15. شاید برای همین است 
که زیبایی نزد ارسطو اساساً بر »نظم« و »ترتیب« استوار 
است16. یعنی آنچه ناظر بر ترکیب شیء و در نتیجه غایت 
و کاربرد آن است. تنها در این صورت، یعنی اگر زیبایی و 
کمال با ماهیت و چیستی شیء یکسان باشد، می توان گفت 

»کلم بدبو« به زیبایی »گل سرخ« است.
آن  زیباس��ت،  بدب��و«  »کل��م  اگ��ر 
س��رخ،  گل  ی��ک  زیبای��ی  ب��ه  ه��م 
بنابرای��ن »زش��ت« یا »کمت��ر زیبا«، 
وج��ود  طبیع��ت  در  »زیبات��ر«،  ی��ا 
 ن��دارد. اگر این برداش��ت از س��خن 

آناندا کوماراسوامی درست 
باش��د، نظر وی در این باره 
نی��ز با دی��دگاه افالطون و یا 
ش��وئون  فریتهیوف  آموزهؤ 
یکس��ان  زیبای��ی  درب��ارهؤ 

نیس��ت. افالطون به وجود »نازیبا« در طبیعت و هنر باور 
دارد. برای همین کس��ی که از تربیت درس��ت برخوردار 
اس��ت »هر زش��تی و نقصی را، چه در »طبیعت« و چه در 
»آثار هنری« با یک نگاه درمی یابد و از آن روی برمی تابد، 
در حالی که از دیدن آثار زیبا ش��ادمان می شود و آنها را 
به جان می پذیرد و از آن تغذیه می کند و بر اثر این تغذیه، 
 .)401e ،1380،انس��انی نیک و زیبا می ش��ود« )افالطون
بنابرای��ن نمی توان گف��ت آنچه در طبیعت اس��ت و یا همهؤ 
آث��ار هنری زیباس��ت. »نازیبا« یا »کمت��ر زیبا« نیز وجود 
دارد. ش��اید برای همین افالطون گذش��ته از واژهؤ زیبا17، 
واژهؤ اَُاِسخمون18 را نیز به کار می برد. این واژه که مقابل 
َااِس��خمون19 است، به معنای »ش��کیل«، »خوش ترکیب«، 
»رفتار ش��ریفانه« و مقابل آن یعنی َااِس��ِخمون، به معنای 
»ناشکیل« یا »بدترکیب« است.20 پس می توان پنداشت که 
افالط��ون، نه تنها به وجود زش��تی در طبیعت و هنر باور 

دارد بلکه قائل به مراتب یا درجات زیبایی است.
فریتهیوف ش��وئون نیز ب��ر همین باور اس��ت. در مبانی 
یک زیبایی شناس��ی فراگیر دراین باره چنین آمده است: 
»در اینج��ا باید به رفع اش��تباهی بپردازیم که بنابر آن هر 
چه در طبیعت اس��ت زیباس��ت، زیرا به طبیعت تعلق دارد 
و یا هر آنچه دس��تاورد هنر س��نتی اس��ت، زیباست زیرا 
متعلق به س��نت اس��ت«. در 
نتیجه »زش��تی ن��ه در میان 
و  دارد  وج��ود  جان��وران 
ن��ه در می��ان گیاه��ان« زیرا 
چنی��ن ب��ه نظر می رس��د که 
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14. شاید  این کار در »هنر دینی« بجا و درست 
باشد ولی با مفهوم »سمبولیسم« در هنر سنتی 
تعارض دارد. شاید بتوان در »هنر دینی« آن هم 
اگر این کار به باور مردم کمک کند، به »اغراق« 
شیوه ای  چنین  مقدس«  »هنر  در  ولی  پرداخت 

روا نیست.
15. برای مثال نک: ارسطو، 1381، صص 5-

Rackham,1959,1252 b,8 6؛
 Aristote, 2001, :16. برای مثال نک

1450d35-38, 1451a10-11, 1452b31؛ 
1078 b ،1376 ،ارسطو

17. Kalos
18. euschēmōn
19. aschēmōn

 زیبا و زشت 
در طبیعت



بر اس��اس آنچ��ه گذش��ت، می توان 
گفت سرانجام این نگرش به کمال و 
زیبایی، محدود کردن معنای زیبایی 
اس��ت زیرا چگون��ه می ت��وان »پرتو 
خیر« را در »کلم بدبو« نظاره کرد و 
 ی��ا از دیدن آن به وج��د آمد، به همان ان��دازه که از دیدن

»گل سرخ«؟
وانگهی دش��وار بت��وان برای خ��ود چیزه��ا مراتبی قائل 
ش��د بدون اینکه ب��رای زیبایی مراتبی قائل ب��ود. چگونه 
می توان پنداشت یک چیز، به خود، فروتر از چیز دیگری 
باش��د در حالی  ک��ه در زیبایی، برابر آنس��ت؟ الزمهؤ این 
باور جدا کردن ش��یء و زیبایی است چون چیزها دارای 
مراتب ان��د ولی زیبایی فاقد آن اس��ت. پس اگر برای خود 
چیزها سلسله مراتبی قائلیم، ناگزیر باید برای زیبایی نیز 

مراتبی قائل شویم.
ممکن اس��ت ی��ک جعبهؤ س��اده چنان ش��کیل باش��د که با 
دیدن آن ذهن آرام گیرد ولی چگونه می توان پنداش��ت که 

»سادگی جعبه« برابر با »سادگی پیکرهؤ بودا« است؟

79

»هر آفریده ای بی کم و کاس��ت آنچه باید باش��د، هست«. 
پس با شکوه ترین معابد، زیباتر از یک ابزار ساده نیست 
زی��را »ی��ک اب��زار، آنچ��ه باید باش��د، هس��ت«. پس »یک 
جانور زش��ت، در زیبایی، برابر با یک جانور زیباس��ت« 
و باالخ��ره، بنابرای��ن دیدگاه »وجود زیبای��ی از محتوای 
خاص خودش نیست بلکه زیبایی در نبودن زشتی است« 

.)Schuon, 1978, pp. 175-176(
در نتیج��ه به باور فریتهیوف ش��وئون، نه تنها زیبایی در 
نبودن زش��تی نیس��ت بلکه گوهری جدای از آن و خاص 
خود دارد. عالوه بر این، نه هر چه هس��ت زیباس��ت و نه 

چیزهای زیبا، در زیبایی برابرند.
چرا آنان��دا کوماراس��وامی چنین نمی پن��دارد؟ چرا منکر 
نابرابری در زیبایی و یا وجود زش��تی در طبیعت اس��ت؟ 
پاسخ به این پرسش را نیز باید در همان نظر وی دربارهؤ 
کمال و زیبایی جست. در واقع اگر یک چیز زیباست چون 
آنچ��ه باید باش��د هس��ت، در آن صورت، ن��ه در طبیعت 

زشتی می ماند و نه جایی برای سلسله مراتب زیبایی.
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401 e -402 a ،1380 ،20. برای نمونه نک: افالطون
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در ای��ن مقال��ه نخس��ت چکی��ده ای از نگ��رش و آرا 
کوماراس��وامی1 درب��اره نماده��ای رای��ج در هن��ر 
س��نتی ارائه می شود. س��پس نگارنده با استفاده از 
نوشتارهای دیگر کوماراسوامی دربارهؤ هنر  سنتی 
به بررس��ی نظریات وی در اثری که با عنوان »تعبیر و تفس��یر نمادها« نگاشته ، 

می پردازد. این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
الف: برداشت کوماراسوامی از نقش نمادها در هنرسنتی چگونه است؟ 

ب: کوماراسوامی چگونه برداشتهای خود را از نقش نمادها در هنر سنتی ارائه 
می کند؟ 

ج: در نهایت به مقایس��ه  میان نگرش کوماراسوامی به نمادگرائی سنتی و آرای 
دیگر متفکران س��نت گرا به ویژه نظریات رنه گن��ون2، مارتین لینگز3 و فریتهیوف 

شوئون4 می پردازد. 
بر این اساس پس از بحث راجع به وجوه تمایز میان ظاهر و باطن در هنر سنتی 
ب��ه تمایز میان صور هن��ری و عین ثابته پرداخته و رابط��هؤ نمادگرایی در هنر با 

نمادگرایی در وحی و در طبیعت نشان داده می شود. 

واژگان کلیدی:
نماد، نمادگرایی هنر، سنت، سنت گرایی، هنر سنتی.
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ص��ورت خن��دان نق��ش از بهر تس��ت
ت��ا از آن صورت ش��ود معنی درس��ت

بح��ث را با این بی��ت از مولوی آغاز 
می کنم چرا که در حوزهؤ نمادگرایی 
این بیت از بس��یاری جهات بیانگر جان کالم است. آناندا 
کوماراس��وامی )1877-1947( ک��ه در ای��ن مقال��ه نظریهؤ 
نمادگرای��ی او را مورد بحث و بررس��ی قرار می دهم، این 
کلمات را به عنوان تعبیری از فلس��فهؤ جاویدان نقل می کند 
که به اعتقاد وی، درون مایهؤ هنر سنتی است. امیدوارم با 
توضیح وجوه اصلی و بی ش��مار مباحث کوماراس��وامی 
در ب��اب نمادگرای��ی، این مقال��ه بتواند تفس��یری هر چند 

ضمنی از این شعر باشد.

آنان��دا کوماراس��وامی، درزمینهؤ هنر س��نتی و متافیزیک 
چنان  آثار ارزشمندی برجای گذاشته که  امروزه می توان 
وی و همچنین ِرنِه ِگنون را بنیان گذاران مکتب سنت گرایی 
دانس��ت. ب��ا این حال، در نوش��ته های هیچ ی��ک از این دو 
نمی توان نش��انی از بنیان نهادن مکت��ب فکری جدیدی به 
منظور ایج��اد وحدت بین خیل عظی��م آراء متضاِد دنیای 
مدرن یافت، بلکه آثار این دو اندیشمند بزرگ بیانگر ِخَرد 
سنتهای  معنوی جهان اس��ت که در غرب پس از دوره ای 
موس��وم به »جنبش روش��نفکری« به فراموش��ی سپرده 
ش��د. مهم ترین آث��ار کوماراس��وامی درب��ارهؤ متافیزیک 
و هن��ر س��نتی طی پانزده س��ال آخر حیات��ش هنگامی که 
مس��ئول بخ��ش مجموعه ه��ای اس��المی و هن��دِی موزهؤ 
هنرهای زیبای بوس��تون بود، به رش��تهؤ تحریر در آمده 
اس��ت. بس��یاری از مقاالت او بیانگر اهمیت و مفهوم این 
موضوع  اس��ت چرا که هدف اصلی  او غالباً احیای حسی 
از ارزش��های هن��ری در خوانن��ده بوده که با آثار س��نتی 
حیط��هؤ کاری اش مطابقت دارن��د. بنابراین بحث در مورد 
رویکرد کوماراس��وامی به نمادگرایی را با در نظر گرفتن 
فلس��فهؤ هنری  وی آغاز می کنم که در آن نمادگرایی نقش 

اصلی را ایفا می کند.
بیش��تر مباحث مختل��ف کوماراس��وامی در ب��اب  هنر به 
 شناس��ایی تفاوتهای هنر مدرن و هنر س��نتی اختصاص 
یافته اس��ت. هنر مدرن که دامنه ای بسیار وسیع برای آن 
متصور است و شامل طبیعت گرایِی اواخر دورهؤ کالسیک 
رومی- یونانی و رنسانس و همچنین مفاهیم انتزاعی قرن 
بیستم است، به واسطهؤ تعاملی که با برانگیختن هیجانات 
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و احساس��ات دارد، شناس��ایی و توصی��ف می ش��ود. 
از ای��ن رو ارزیاب��ی هنر از دی��دگاه مدرن صرف��اً به بیان 
ذوق زیبا  شناس��انه منته��ی و مح��دود می ش��ود، چنانکه 
کوماراس��وامی متذکر می ش��ود: »اگر واقعاً، هدف غایی 
هنر »بیان احساس��ات« بود، پس میزان واکنش احساسی 
م��ا معی��ار زیبایی می ش��د و قض��اوت، سراس��ر ذهنی، 
زی��را هیچ س��لیقه و ذوق��ی را نمی توان بر دیگ��ری برتر 
دانس��ت« )Coomaraswamy, 2004, p. 21(. ع��الوه  ب��ر 
این، ارزیاب��ی یک اثر هنری مدرن به آس��انی تحت تأثیر 
آن اث��ر ق��رار می گرف��ت و همانطور که او م��ی گوید »هر 
عالقه  و گرایشی نوعی اشتیاق شدید است، یعنی، چیزی 
که منفعالن��ه رنَجش را می بریم یا متحملش می ش��ویم و 
 ن��ه در حالتی که فعاالنه در مس��ند قضاوت نشس��ته ایم« 

.)Ibid, p. 22(
در حالی  که هنر مدرن اساساً زیبایی شناسانه، احساسی 
و در نتیج��ه مادی گرایان��ه اس��ت، هنر س��نتی ب��ر محور 
عقالنیت، ژرف اندیش��ی و معنویت اس��توار اس��ت.1 هنر 
س��نتی همیش��ه به چی��زی اطالق می ش��ود ک��ه مافوق و 
م��اورای خودش اس��ت. ای��ن هنر همواره نمادین اس��ت. 
کوماراس��وامی با چنین بینشی دو س��طح موجود در هر 
اثر هنری س��نتی را چنین معرفی می کند: »نخس��ت اینکه 

جنبه ای از هن��ر وجود دارد 
ب��ا ح��واِس گوناگ��ون  ک��ه 
قابل درک اس��ت ک��ه همان  
قال��ب  فیزیک��ی  هنر اس��ت. 
تصوی��ری  ب��ه  س��پس 

نهفت��ه  آن  در  رنگه��ا  ورای  پیام��ی  ک��ه  می رس��یم 
اس��ت«  تحت اللفظ��ی  معان��ی  م��اورای  چی��زی  و   اس��ت 
)Ibid, p. 104(. که با مخاطب و بینندهؤ مشتاق خود ارتباط 
برقرارمی کند. نمادگرایی پلی ارتباطی است بین این دو سطح 
چرا که به گفتهؤ کوماراسوامی »نماد در نشان دادن ایده های 
 انتزاع��ی، از چی��زی نامرئی الگوب��رداری و تقلید می کند« 

  .)Coomaraswamy, 1977, p. 323(
روند ادراک ُبعد دوم یک اثر هنری سنتی، اساساً ماهیتی 
عقالی��ی دارد چ��را ک��ه »هن��ر واقع��ی، تمثیل��ی نمادین و 
معن��ادار اس��ت از چیزهایی که فقط با عق��ل می توان دید« 
س��اده  بی��ان  ب��ه   .)Coomaraswamy, 2004, p. 114(
 »زیبای��ی ب��ا قابلی��ت ش��ناختی و معرفت��ی ارتب��اط دارد« 
شفاف ترس��ازی  ب��رای  کوماراس��وامی   .)Ibid, p. 97(
ماهیت ُبعد عقالیِی زیبایی و هنر سنتی از مفاهیم افالطونی 
اس��تفاده می کن��د اگرچ��ه همانطور که تمای��ز مولوی بین 
صورت و معنا در ش��عر آغازین این مقاله نشان می دهد، 
او می توانس��ته به خوب��ی از قواع��د آموزه ه��ای س��نتی 
دیگ��ری نیز به��ره بب��رد و در این رابطه می ت��وان دید که 
کوماراس��وامی به جانبداری فلسفی خوانندگان غربی اش 
حساسیت نشان می دهد. از دیدگاه مکتب افالطون، هدف 
هن��ر، تس��هیل در ژرف اندیش��ی در م��ورد کهن الگوهای 
جاودانه اس��ت ک��ه از قلمرو 
ای��ن  از  و  فراترن��د  م��ادی 
معتق��د  کوماراس��وامی   رو 
اس��ت ک��ه »زیبای��ی مس��لماً 
قالبهای  اس��ت که  معادله ای 
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1. کوماراسوامی دقت زیادی به خرج می دهد تا این نکته را متذکر شود که هنر سنتی هم نیاز معنوی 
و ه��م نیاز مادی را برآورده س��اخته و در نتیجه کل بش��ریت را مخاطب ق��رار می دهد. به همین دلیل 
بس��یاری از اش��یایی که امروزه به عنوان آثار هنری در موزه ها به نمایش گذاش��ته می شوند وسایلی 

مانند پیاله و چراغ هستند.



منف��رد هم��هؤ اش��یاء فی نفس��ه ب��ه ح��دی از آن بهره من��د 
 هس��تند که در زیبایی سرمنشأش��ان س��هیم می ش��وند« 
)Ibid, p. 27(. از این رو، زیبایی و نمادگرایی هر اثر هنری 
خاص، وس��یله ای  است که فرد با آن می تواند با »زیبایی« 
ب��ه گونه ای، پ��اک، متعال و جاودانه ارتب��اط برقرار کند. 
بنابرای��ن، در هن��ر س��نتی، نه تنه��ا جنبهؤ عقالی��ی و بیان 
معنا الوی��ت دارد بلکه دلیل حتمی وج��ود قالب بیرونی و 
ظاهری اس��ت، زی��را همانگونه که کوماراس��وامی عقیده 
دارد، »ترکی��ب و تصنی��ف هر اثری ... به واس��طهؤ منطِق 
بن مایه ای تعیین می ش��ود که قرار است به مخاطب منتقل 
شود و نه به منظور نوازش چشم و اگر مورد پسند چشم 
قرار می گیرد، به خاطر این اس��ت که نظم فیزیکی موجود 
در ان��دام ادراکی  با نظم منطق��ی موجود در چیزهای قابل 
درک مطابقت دارد نه به دلیل اینکه اثر هنری صرفاً خاص 
چشم یا گوش باشد« )Ibid, p. 100(. از این رو، صورت 
فیزیکی اثر هنری ابزاری اس��ت برای هدفی واالتر چراکه 
»جذابیت زیبایی به حواس نیس��ت بلکه ب��ه عقل از طریق 

 .)Ibid, p. 106( »حواس است
بحث فوق  در مورد رویکرد کوماراسوامی به هنر سنتی، 
ما را در موقعیتی قرار می دهد که تعریف او را از نمادگرایی 
این  چنین مورد مالحظه قراردهیم. او در مقالهؤ خود تحت 

نمادگرایی ادب��ی2  عن��وان 
را  مقب��ول«  »نمادگرای��ی 
این گون��ه تعری��ف می کند: 
»نمادگرایی تمثیلی اس��ت از 
یک واقعیت در سطح خاصی 

 از معنا به وسیلهؤ واقعیتی متناظر در سطح دیگری از معنا« 
)Coomaraswamy, 1977, p. 324(. درب��ارهؤ هن��ر مورد 
نظر ما، این تعریف به تمثیلی از واقعیتهای ازلی در سطح 
واقعیتهای حس��ی یا فیزیکی اطالق می شود. با این حال، 
با توج��ه به این تعریف واضح اس��ت که کوماراس��وامی 
نمادگرای��ی را مختص آثار هن��ری نمی داند چون راه های 
دیگ��ری نیز وجود دارند که توس��ط آنه��ا واقعیت در یک 
س��طح می تواند تمثیلی از واقعیت در سطحی دیگر باشد. 
کوماراسوامی از متون مقدس و طبیعت به عنوان دو ابزار 
دیگ��ر نام می برد که ب��ا حضور آنها واقعیت��ی متعالی  در 

جهان حسی مجسم می  شود.
تا آنجا که به متون مقدس و ادبیات مذهبی مربوط می شود، 
اصولی که کوماراس��وامی در هنر سنتی مشخص می کند 
در اینجا نیز کاربرد دارند. او با ذکر مثالی،  اظهار می دارد: 
»نمی ت��وان بین اص��ول هنرهای تجس��می و تصویری و 
»تزئین��ات« نمادین قرون وس��طی )مس��یحیت(، و اصول 
 مواعظ و »رساله های« عصر حاضر هیچ تمایزی قائل شد« 
)Coomaraswamy, 2004, p. 314(. از دی��دگاه هن��ری، ش��کلی 

ک��ه کت��اب مق��دس دارد در حک��م وس��یله ای اس��ت برای 
بی��ان حقای��ق نظامی متعالی ت��ر، چراکه » پیامب��ران برای 
س��خن گفتن از وحی اله��ی از ُصَور بص��ری / تمثیلی... 
به منظ��ور زیبایی بخش��یدن 
ب��ه واژگان و فصاحت کالم 
 Ibid,( نمی کنن��د«  اس��تفاده 
p. 104(. ص��ور بلی��غ متون 
مقدس و ادبی��ات مذهبی، از 
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2. literary symbolism 



ای��ن نظر دارای دو جنبه هس��تند؛ آنها از س��ویی به مثابهؤ 
نمادهایی از حقایق الهی هس��تند چ��ون »زبان دیگری جز 
زب��ان نمادی��ن در اختی��ار ما نیس��ت که از حقیق��ت غایی 
 Ibid,( »سخن بگوییم و سکوت تنها چارهؤ جایگزین است
p.144(. از س��وی دیگر، این نمادها باید ب��ا »زبانی ارائه 
 Ibid,( »شوند ... که برای مخاطبانشان قابل درک باشند
p. 99(. کوماراس��وامی با در نظر داش��تن اینکه این ارائه 
بای��د در دنیای��ی از صور محدود و ب��رای افرادی معدود 
انجام ش��ود، چنین اس��تنتاج می کند که خود »مکاش��فه و 
اش��راق« مستلزم پرده پوش��ی اس��ت تا پرده دری و نماد 

 .)Ibid, p. 144( »نوعی »کشف و شهود« است
کوماراس��وامی با بحث دربارهؤ ماهی��ت نمادگرایی متون 
مقدس، از این متون به عنوان وس��یله ای برای ش��فاف تر 
کردن ماهیت هنر دینی س��خن به میان می آورد و س��پس 
ارتباط عمیق تر بین این دو ش��یوهؤ بیان را نشان می دهد. 
او در ای��ن رابطه نظر م��ا را به آیهؤ چهارم از فصل چهارِم 
انجیل متی جلب می کند: »زندگی انسان فقط بسته به نان 
نیس��ت بلکه بسته به هر کلمه ای است که خدا می فرماید«. 
کوماراس��وامی این آی��ه را برای نش��ان دادن اهمیت هنر 
دینی تفس��یر می کند. در این تفس��یر »نان« ُبعد حسی اثر 
هنری است، در حالی که کلمات خدا دقیقاً ایده ها و اصولی 
هس��تند که به ص��ورت گفتاری یا بصری به وس��یلهؤ هنر 
بیان شوند. دو معنای مهم ضمنی از این تحلیل در فلسفهؤ 
هنری و نمادگرایی کوماراسوامی وجود دارد؛ اول اینکه، 
نقیص��هؤ هنر مدرن این اس��ت که از مخاطب خ��ود انتظار 
دارد در زندگ��ی اش »فق��ط ب��ه دنبال نان باش��د« و در پی 

معنویت نباش��د و دوم اینکه ُبعد عقالنی هنر س��نتی برابر 
است با کلمهؤ خدا، هنر سنتی دری از حقایق الهی به روی 
ما می گش��اید، و از این منظ��ر، با متون مقدس قابل قیاس 
است. اینجاس��ت که کوماراس��وامی نتیجه گیری می کند: 
»هن��ر مذهبی صرف��اً نوعی خداشناس��ِی بصری اس��ت« 

.)Ibid(
ممکن اس��ت تصور ش��ود کوماراس��وامی با این عبارت، 
س��خنی ب��ه گزاف��ه گفته اس��ت چون ب��ه هر حال مش��کل 
می ت��وان تص��ور کرد تجس��م بص��ری بتوان��د ظرایف و 
تمای��زات مفهوم��ی مورد نی��از را برای بی��ان آموزه های 
خداشناس��ی و متافیزیکی ارائه دهد. اما کوماراس��وامی 
چنین استدالل می کند که نباید به این موضوع از این منظر 
نگریست و پاس��خ او به این اشکال احتمالی،  برداشت او 
را از نمادگرایی به میزان قابل مالحظه ای آشکار می کند. 
او می گوی��د ی��ک عل��م دقی��ق از نمادهای بص��ری وجود 
دارد و ع��الوه  ب��ر آن »معناشناس��ی نماده��ای بصری، 
حداق��ل به هم��ان اندازه ای علم دقیق محس��وب می ش��ود 
که معناشناس��ی نماده��ای گفتاری یا »لغ��ات« یک علم به 
ش��مار می آی��د« )Ibid, p. 106(.  او ب��ا ذک��ر مثالی به ما 
یادآوری می کند »طال صرفاً عنصر نیس��ت ...  بلکه نماد 
 ش��ناخته ش��دهؤ نور، زندگی، جاودانگی و حقیقت اس��ت« 

 .)Coomaraswamy, 1977, p. 328(
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این  است که چگونه طال 
یا هر صورت دیگری می تواند نماد چیزی با معنایی چنین 
دقیق باشد. در این مقطع است که برداشت کوماراسوامی 
از نمادگرای��ی چیزی فراتر از یک تحلیل صرف یا س��خن 
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دربارهؤ هن��ر و متن مقدس ش��ده و وارد حیطهؤ متافیزیک 
می شود. او چگونگی تفسیر خود را از نمادگرایی این گونه 
تصری��ح می کند: »نماد ممکن اس��ت معنایی ثابت داش��ته 
باشد اما باید به این فرضیه نیز متکی باشد که در حقیقت، 
واقعیات مشابه و متناظری در سطوح مختلف معنا وجود 
دارن��د« )Ibid, p. 324(. بنابراین ب��رای درک نمادگرایی، 
باید س��اختار واقعیتی را ک��ه در آن زندگ��ی می کنیم نیز 
بفهمیم یعنی اینکه بدانیم جهان هس��تی از مراتب وجودی 
تشکیل شده و وابسته به واقعیتی الهی است که سرچشمهؤ 
آن اس��ت. ع��الوه برای��ن، او ب��رای اینک��ه از نمادگرایی، 
برداش��تی اس��توار بر پایهؤ حقیقت داش��ته باش��د، اذعان 
می دارد جهانی که نمادها در آن خلق شده اند یعنی جهان 
مادِی شکل و حس، باید ارتباط خاصی با واقعیات مافوق 
خود داش��ته باشد. این جهان باید »تجلی آشکار خداوند« 
باش��د و »به هم��ان اندازه که الهوتی اس��ت ناس��وتی هم 
باشد« او در ادامه می گوید: »نمادهای سنتی قراردادی و 
متعارف نیستند بلکه با ایده هایی ارائه می شوند که با آنها 
مطابقت دارن��د« )Ibid(. از این دی��دگاه  می توان این گونه 
نتیجه گرفت که مس��لماً جهان طبیعی به دس��ت بشر خلق 
نش��ده بلکه به خودی خود از نمادها س��اخته شده است. 
 »آس��مانها نش��انهؤ ج��الل و جب��روت خداون��د  هس��تند« 

.)Coomaraswamy, 2004, p. 36(
این موضوعها بیانگر یکی از اصول نگرش کوماراسوامی 
به نمادگرایی اس��ت که بیانگ��ر هدف اصلی متون مقدس، 
هنر س��نتی و حتی هس��تی متجلی ش��ده اس��ت. او عقیده 
دارد: »نامتجلی را می توان از راه قیاس و تناظر ش��ناخت 

 و س��کوتش را از طری��ق قی��اس ب��ا کالم��ش دریاف��ت« 
)Ibid, p. 143(. بنابراین ما در جهانی متش��کل از نمادها 
زندگ��ی می کنی��م که تجلی��ات ماورایی آن بر ما پوش��یده 
اس��ت. در این میان جایگاه ما به عن��وان آدمی، از اهمیتی 
باال برخوردار اس��ت زیرا »او به هم��ان میزانی فانی را از 
راه قیاس با باقی می شناس��د که انسان راستین از انسان 
حیوان صفت تشخیص داده می شود یعنی انسانی که همه 
چی��ز را تنها با ماهیت خودش می س��نجد و تنها این دانش 
نظری اس��ت که چراغ راه اوست« )Ibid(. بنابراین از نظر 
کوماراسوامی درک نمادگرایی برای ما به عنوان آدمی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تنها از طریق بینشی 
عقالیی که از تعمق در یک نماد به دس��ت می آید، انس��انی 

کامل می شویم.
در اینج��ا ب��ه نگرش��ی بس��یار کل��ی و فراگی��ر از ماهیت 
نمادگرای��ی رس��یده ایم. با این ح��ال به وی��ژه هنگامی که 
نمادگرایِی در هنر سنتی مورد نظر است برای اینکه درک 
ما از برداشت کوماراس��وامی دربارهؤ نمادگرایی کامل تر 
ش��ود، باید ت��الش کنی��م درک کاملی از زمینه ای داش��ته 
باش��یم که نم��اد در آن وجود دارد.  نبای��د این حقیقت را 
نادیده گرفت که س��نت، زمینهؤ وجود هنر س��نتی اس��ت. 
فرد با چنین برداش��تی از ماهی��ت نمادگرایی، باید به فهم 
معن��ای نمادهای خ��اص مب��ادرت ورزد. در این راس��تا 
کوماراسوامی بر این باور است که شخص باید در مورد 
زمینه ای که نماد در آن وجود دارد از دانش و آگاهی الزم 
برخوردار باشد زیرا »کس��ی که می خواهد معنای واقعی 
]نمادها[ را بفهمد باید ادبیات بس��یار گستردهؤ ملل زیادی 
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را که در آن معانی نمادها تش��ریح شده اند، مطالعه کرده 
و اندیش��ه و تعمق دربارهؤ این اصطالحات را در دس��تور 
 .)Coomaraswamy, 1977, p. 330( »کار خود قرار دهد
آنگاه  کشمکش��ی بین نیاز به دانستن مفهوم خاص نمادها 
و معنای کلی نمادگرایی روی می دهد و این مشکل زمانی 
حاد می ش��ود که مفهوم یک نماد ب��ا دینی خاص از ادیان 
جهان��ی درمی آمی��زد تا ح��دی که برخ��ی از پی��روان آن 
دین ممکن اس��ت نمادهایش��ان را دارای اعتبار و اصالتی 
انحصاری بدانن��د. برای فهم راه حلی که کوماراس��وامی 
برای این مشکل ارائه داده باید عقیدهؤ او را دربارهؤ فلسفهؤ 
جاوی��دان و حقیقت کلی ادیان گوناگون جهان مورد بحث 
قرار دهیم. برداش��ت قبل��ی م��ا از درک او از نمادگرایی، 

راهگشای این جنبه از اندیشهؤ او خواهد بود.
در بحث تفسیر کوماراسوامی از نمادها در هنر سنتی دو 
س��طح را برای هر نماد مشخص کردیم؛ صورت ظاهری 
و معنای باطنی. در ش��عر مولوی که در آغاز مقاله آمده 
نیز به این دو س��طح اش��اره شده اس��ت. مطالعهؤ اجمالِی 
ادی��ان جهان نش��ان می دهد ص��ور ظاه��ری مانند متون 
مقدس، ان��واع آموزه ه��ا و هنرها، در هر م��ورد متفاوت 
هس��تند. استدالل مکتب س��نت گرایی، آن گونه که به طور 
کامل توس��ط رنه گن��ون و پس از او از س��وی فریتهیوف 

 ش��وئون مطرح ش��ده و در 
دلی��ل  نهادینه تری��ن  واق��ع 
از  کوماراسوامی  تحلیلهای 
بر  نیز هس��ت،  نمادگرای��ی 
این اس��اس استوار است که 

ادی��ان جهان هر چند از نظ��ر ظاهری متفاوت و حتی مانع 
الجمع هس��تند، ماهیت باطنی آنها یکس��ان اس��ت. معنای 
درونی آموزه های مذهبی به س��بکی متناظر با نمادگرایی 
هنری، از سطح قواعد متناقض و گوناگونشان فراتر رفته 
و از این رو چنین موضعی »وحدت متعالی ادیان3« نامیده 
ش��ده که برگرفت��ه از کتابی از ش��وئون با همی��ن عنوان 
است. ش��اید بزرگترین س��هم کوماراس��وامی در تدوین 
س��نت گرایانهؤ فلسفهؤ جاویدان، تفس��یر و توضیح وی بر 
فلس��فهؤ جاویدان هنر باش��د که خود را در س��نن معنوی 
گوناگ��ون تجلی می دهد. این رویه متش��کل از »آموزه ای 
همگانی اس��ت که فلس��فه های هنری انس��ان مدارانه را نه 
با آن می توان مقایس��ه کرد و نه می ت��وان تطبیق داد بلکه 
 فق��ط می توان به ط��ور مقابله ای مورد بررس��ی قرار داد« 

.)Coomaraswamy, 2004, p. 123(
ُبعد جاودانهؤ هنر سنتی به دو طریق متجلی می شود. اول 
اینکه نمادهای خاص در سنن گوناگون مکرراً پدید می آیند 
و با معانی بسیار شبیه به هم تفسیر می شوند. این معانی 
آنقدر به هم شبیه اند که احتمال تصادفی بودن شباهت از 
بین  می رود. عناوین برخی مقاالت کوماراسوامی همانند 
»دریا«4 و »نمادگرایی گنبد«5،به  نمادهایی اش��اره  دارد که 
در ای��ن  مقول��ه قرارمی گیرند. دوم اینکه کوماراس��وامی 
نشان می دهد »فلسفهؤ حقیقی 
هنر در همه جای دنیا یکسان 
اس��ت« )Ibid, p. 37( و ای��ن 
یکس��انی و ش��باهت صرف��اً 
مح��دود به  نماده��ای خاِص 
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مورد توافق س��نن معنوی جهان نیس��ت، بلکه نوع نگرش 
آنها را نسبت به نمادها نیز در بر می گیرد. کوماراسوامی 
در ش��رح ای��ن اظه��ارات، گفته های��ی از فالس��فه و متون 
مق��دس برخی س��نن را برای ما نقل می کند. در راس��تای 
اهداف این مقاله، س��ه نقل ق��ول را ذکر خواهم کرد که به 
خاط��ر صراحت و ارتباط خاص آنه��ا با موضوع حاضر 
از بقی��ه گفته ه��ا متمایز هس��تند. این گفته ها ب��ه ترتیب از 
سنن نوافالطونی، سامی و هندو نقل شده  و نشان  دهندهؤ 
گرایش کوماراس��وامی به جانبداری از منابعی اس��ت که 
احتم��االً خوانن��دگان او در دو حوزهؤ اول با آنها آش��نایی 
دارند و حوزهؤ سوم هم که حوزهؤ تخصصی خود اوست. 
اولین نقل قول از افالطون اس��ت: »پیشه هایی چون بنایی 
و نجاری... از همان حوزه و اندیش��ه ای که بر آنها حاکم 
اس��ت اصول خود را می گیرند« )Ibid, p. 29(. این ارجاع 
آشکاری است به اینکه خاستگاه صنایع و هنرهای سنتی، 
حوزه ای فراظاهری است که به واسطهؤ نمادگرایی شان با 
هم هماهنگ هستند. دومین نقل قول از متون مقدس است 
که از کتاب خروج، فصل بیس��ت و پنج��م، آیهؤ 40 انتخاب 
شده است: »هان! دقت کن همه چیز را عیناً مطابق طرحی 
که در باالی کوه به تو نش��ان دادم، بس��ازی« )Ibid(. در 
این آیه کوه به مکانی اطالق می شود که در آنجا تورات به 

موس��ی وحی شده و از این 
اصل  نش��ان دهندهؤ  جه��ت، 
س��نتی خلق اش��یاء بر طبق 
دستورالعملهای  و  واقعیات 
اله��ی اس��ت ک��ه از طری��ق 

نمادگرایی با یکدیگر ممزوج می ش��وند. سومین نقل قول 
از آیتاری��ا آرانیکاس��ت6 که بخش��ی از مجموع��ه قوانین 
ودا )کت��اب مقدس هندو( را تش��کیل می دهد: »تمام صور 
انس��انِی قالب ریزی ش��ده در این جهان، تقلیدی اس��ت از 
الگوهای الهی« )Ibid(. به همین دلیل این سخن با دو گفتهؤ 
قبلی مش��ابهت دارد. بنابراین، این جنبهؤ اساس��ی فلسفهؤ 
هنر از فلس��فهؤ جاویدان است که نشان می دهد واقعیتهای 
الهی و نهایتاً وحی، سرمنشأ قالبهای هنر سنتی است. با 
توج��ه به بیتی که از مولوی در آغاز این مقاله ذکر ش��د، 
می توان گفت که هدف هنر س��نتی این است که ابزار الزم 
برای تعمق و ژرف اندیشی در واقعیات الهی را در اختیار 
ما ق��رار دهد. هنر س��نتی از ملکوت سرچش��مه گرفته تا 

روشنی بخش راه ما برای بازگشت به ملکوت باشد. 
بای��د یادآور ش��د که برداش��ت کوماراس��وامی از ماهیت 
نمادگرایی به هیچ عنوان منحصر به ش��خص او نیس��ت. 
در حقیق��ت، او ای��ن برداش��ت را ب��ا بینش��ی آش��کار ب��ه 
ش��یوه ای فصی��ح بیان کرده و معتقد اس��ت صرف��اً بیانی 
نوین از یک جنبهؤ فلس��فهؤ جاویدان را ارائه کرده است. او 
بین س��نن گوناگونی که به مطالعهؤ آنه��ا پرداخته، ارتباط 
برقرارمی کند به طوری که خود خواننده بتواند این حقیقت 

جاویدان را مشاهده کند. 
اکن��ون ک��ه معان��ی کل��ی و 
متافیزیک��ی نمادگرایی را از 
نظ��ر گذراندیم، بهتر اس��ت 
پای��ان  در  را  خ��ود  توج��ه 
نمادگرای��ی هنر س��نتی  ب��ه 
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معط��وف کنی��م تا بتوانی��م اهمی��ت آن را م��ورد ارزیابی 
مجدد ق��رار دهیم. هن��ر، در زندگی روزم��رهؤ فرهنگهای 
س��نتی ک��ه زمینه س��از پیدایش آن هس��تند، نق��ش مهمی 
دارد. زی��را همان گونه که کوماراس��وامی بی��ان می کند: 
»ای��ن روی��ه عموماً به واس��طهؤ چیزی  اس��ت ک��ه امروزه 
آن را آرای��هؤ هنری می  نامی��م« که در این مقال��ه، آن ر ا به 
عن��وان نمادگرای��ی هنر ش��ناختیم. »اینکه ه��دف از خلق 
 .)Ibid, p. 119( »چی��زی، نقش معنوی و مادی آن  اس��ت
هن��ر در نقش آیینی و عب��ادی خود قادر اس��ت »تزکیه و 
تطهیری فداکارانه« )Ibid, p. 25( داش��ته باش��د. در واقع 
ای��ن نق��ش، نق��ش بنیادین هنر اس��ت زیرا »نغم��ه نواخته 
نمی ش��ود که گوش آن را بپس��ندد، نقاشی هم برای جلب 
نظر چش��م نیس��ت بلکه هدف آنها منقلب ک��ردن احواالت 
درون��ی ماس��ت همانگونه ک��ه غایت همهؤ آیینه��ا و اعمال 
عبادی نیز همین بوده است« )Ibid, p. 29(. در واقع »همهؤ 
 فعالیتهای هنری در اصل شعائر و مناسک دینی بوده اند« 

.)Ibid, p. 26(
جالل و ش��کوه هنر س��نتی مس��ئولیت س��نگینی بر عهدهؤ 
م��ا محققان و اندیش��مندان می گذارد چرا که بس��یاری  از 
پژوهش��گران و اندیشمندان  مدرن، نمادگرایی هنر سنتی 
را نادیده  گرفته اند. کوماراسوامی در اینجا، هم به واسطهؤ 
اندیش��ه و دانش خود برای م��ا مثالی عالی می آورد و هم 
کلم��ات و عبارات��ی انگیزه بخ��ش و ترغیب کنن��ده را برای 
پی��روان آتی خود مطرح می کند. او با تأکید بر اهمیت این 
مس��ئولیت می گوید: »وقتی معانی، که علت اصلی وجود 
هس��تند، به بوتهؤ فراموش��ی سپرده ش��ده اند، کسانی که 

می توانند، باید این معانی را به خاطر بسپارند و با ارجاع 
به فصل و آیهؤ آن، اعتبار محفوظات خود را نش��ان دهند 
و معان��ی را در قال��ب ش��کلهایی بازخوان��ی کنن��د که چه 
در دورهؤ اخی��ر و چ��ه در گذش��تهؤ دور ناآگاهان��ه بازگو 
ش��ده اند« )Ibid, p. 108(. عالوه  بر این، کوماراس��وامی 
تصری��ح می کند برای اینکه فرد بر نمادها تس��لط پیدا کند 
و در این حیطه به اندیش��مندی کارآمد و خبره مبدل شود 
باید توجه و توان خ��ود را به طور کامل صرف واقعیاتی 
کند که با آنها س��ر و کار دارد. درس��ت همانطور که اگر 
خالق هنر سنتی »اصول الهی را به همان شکلی که هستند 
ش��ناخته باشد« فقط می تواند »از آنها الگوبرداری و تقلید 
 کند« )Ibid, p. 29(، اندیش��مند راس��تین عالم به نماد نیز 
»باید قادر باش��د س��طوح معانی و ارجاع خود از س��طوح 
 مش��اهده را به سطح بینش��ی از صور مطلوب ارتقا دهد« 
)Ibid, p. 108(. حفاظ��ت از می��راث بش��ری تا حد زیادی 
به این مس��ئله بس��تگی دارد زیرا »در این زبان همگانی و 
عموماً عقالنی و قابل درک اس��ت ک��ه متعالی ترین حقایق 

 .)Coomaraswamy, 1977, p. 101( »بیان می شوند
ام��ا نماد »همیش��ه یک وس��یله اس��ت و هرگز ب��ه خودی 
 .)Coomaraswamy, 2004, p. 101( »خود هدف نیس��ت
کوماراس��وامی به ما هش��دار می دهد که اگ��ر قرار بر این 
ب��ود که صرف��اً به درک نماد بس��نده کنی��م و مایهؤ لذت و 
خرس��ندی  ما تنها مضمون زیباشناسی نماد باشد، آنگاه 
همچون »مسافری می بودیم که وقتی تابلوی راهنمایی را 
می بیند، ظرافت و زیبایی آن را تحس��ین می کند، سازندهؤ 
آن را می جوی��د و نهایت��اً آن را از ج��ای َکن��ده و تصمیم 
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می گی��رد از آن ب��رای تزیی��ن طاقچ��هؤ روبخ��اری اتاقش 
استفاده کند« )Ibid(. همانگونه که مولوی در ابیات بعدی 
ش��عر آغازین این مقاله تأکید می کند که رهروی معنوی، 
پا را از صور فراتر گذاشته و در جوهرهؤ معنوی غوطه ور 
می شود، کوماراسوامی نیز هشدار می دهد »هم تصورات 
مفهوم��ی و ه��م واژگان و همچنین هن��ر و به همان میزان 
دوراندیش��ی، ابزارهایی هستند که نباید با اهداف مشتبه 
 ش��وند. هدف، تفکر و مکاشفه ای  است س��عادتمندانه که 

.)Ibid, p. 144( »مستلزم هیچ کنش و عملکردی نباشد
»هن��ر حتی در باالترین س��طح فق��ط ابزاری  اس��ت برای 
رس��یدن ب��ه هدف و حتی هن��ر متون مق��دس و دینی تنها 
ش��یوه ای اس��ت برای »دی��دن از ورای شیش��ه ای زنگار 
گرفت��ه« و جای��ی که می ت��وان رو در روی یار نشس��ت و 
چهره به چهره هم کالم شد دیگر چه نیاری خواهد بود به 
تصویر و تندیس و شمایل اگرچه این رویه بسیار بهتر از 

.)Ibid, p. 145( »هیچ ندیدن است
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مکت��ب حکم��ت خالده ن��ه نحله ای مولود مدرنیس��م اس��ت نه 
جنبش��ی از جنبش��های موس��وم به پس��ت مدرن. هر چند این 
مکت��ب در دوران معاص��ر بازخوان��ده می ش��ود، اما حکمت 
خالده حکمتی سرمدی است که در همهؤ دوره های حیات بشر 
از سرچشمه های الهی اش بهره برده شده است. دنیای مدرن همواره با خودستایی، خود 
را معی��ار و محور ه��ر امری می پندارد. به همین دلیل و به علت تنگنای معرفت ش��ناختی و 
جهان شناختی اش سرمدی بودن و الهی بودن حکمت خالده را مدعایی گزاف برمی شمرد. 
دنیای مدرن اگر توجهی نیز به حکمت خالده می کند، این توجه را به معیارها و مقیاسهای 
خ��ود تقلیل داده اس��ت، و حکمت خالده را فلس��فه ای ایدئولوژیک با اص��ول موضوعه ای 
پیچی��ده و غی��ر علمی ی��ا متناقض نم��ا1 معرفی می کند. اگ��ر مدرنیته زمانمندی را اس��اس 
وجودی خویش برمی شمرد، س��نّت همواره در سرمدیت الهی خویش بی تحویل و تبدیل 
باقی اس��ت. در این مقاله می کوش��یم با بیان برخی نقدهای فرزانگان حکمت خالده بر هنر 

معاصر، مبانی این نقد را تبیین کنیم.

واژگان کلیدی:
حکمت خالده، جاویدان خرد، حکمت سنتی، حکمت اسالمی، نقد هنر مدرن.
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I. paradoxical



از مهم ترین نقدها در حکمت خالده، 
نقد بنیانهای جهان مدرن است. این 
ب��دان معنا نیس��ت که چ��ون حکمت 
خال��ده دنیای م��درن را نق��د می کند 
پ��س باید در َعْرض آن قرار داش��ته 
باش��د. همان گونه که نگرش پس��ت مدرن ضمن همپایگی 
ب��ا نگرش م��درن آن را نق��د می کند، اما از حی��ث پایه های 
معرفت شناختی و جهان شناختی در همان پایه قرار دارد. 
در این ام��ر نکتهؤ بس مهمی نهفته اس��ت، حکمت خالده و 
منظر س��نّتی اساس��اً هنگامی نق��د دنیای م��درن را نقدی 

مؤثر می داند که نخس��ت نقّاد از همهؤ 
روحی��ات  دنیای مدرن رهیده باش��د 
)گن��ون،1384،ص2(. زیرا اس��ارت 

در محدودیتهایی که ذات مدرنیته را تشکیل می دهد، خود 
در آغاز نفی کنندهؤ س��نّت و حکمت خالده است. به عبارت 
بهتر مدرنیته در نفی س��نّت، خ��ود را تعریف می کند )1(، 
اما نه س��نت به معنایی که حکمت خالده به دست می دهد. 
س��نّت از منظ��ر حکم��ت خالده ب��ا تعریف س��نّت از منظر 
مدرنیس��تها برابر نیست، اما به دلیل شناختی که حکمای 
خال��ده از مدرنیته و هم��هؤ جریانه��ای ایدئولوژیک و غیر 
ایدئولوژیک تابع تحوالت بعد از رنس��انس دارند، به طور 
اخص مدرنیته و پس��ت مدرنیته را در تضاد با س��نّت � به 
معنای��ی که خ��ود مراد می کنن��د � می دانند. ای��ن تضاد به 
هیچ وجه به معنای هم عرضی و هم پایگی سنّت و مدرنیته 
نیست. شاید بهتر باش��د این تضاد را نوعی تضاد طولی 
یعن��ی تضاد در مرتبت بدانیم. از دیگر س��و س��نّت، قابل 
اطالق به انحطاط دینی قرنهای چهاردهم و پانزدهم و نیز 
نهضت اصالح دینی یا پروتستانیسم- که تفسیری خشک 
و سطحی از دین مسیح به دست داد- نیست و با آن تضاد 
دارد. این تضاد نیز تضادی طولی اس��ت، زیرا انحطاط و 
تفس��یر ظاهری از دی��ن و تقلیل معرفت دین��ی به معرفتی 
بشری یا تحدید حدود معرفت دینی و اکتفا به عقل جزئی 
ی��ا خرد گیتی جاه1 در تضاد با س��نّت و روح دین از منظر 
سنّتی اس��ت. لذا تعبیر مدرنیته و علوم اجتماعی یا تعبیر 
جامعه ش��ناختی مدرنیته از س��نّت، به  دالیل یاد ش��ده با 
آنچه حکمای حکمت خالده بدان سنّت می  گویند، در تضاد 
است و تفاوتی ژرف دارد. به عبارت 
دیگر، مدرنیته هم با سنت به مفهومی 
که خود مراد می کند تضاد دارد و هم 
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1. نق��د بنیانها 
تطابق  عدم  و 

اصطالحات

1. profane 



معرفت س��ّنتی و معرفت متجدد- دو نوع انس��ان وجود دارد: 
انس��ان س��ّنتی و انس��ان متجدد. انس��ان س��ّنتی همان انس��ان 
خلیفة اهلل است که در عین حال که خود را جانشین خداوند بر 
روی زمین می داند، هرگز دعوی استقالل ندارد. چنین انسانی 
خلیفهؤ خدا اس��ت و نه رقیب او و برای ش��ناخت حقایق عالم 
نیز س��عی می کند که تنها در محدودهؤ عقل اس��تداللی خویش 
باق��ی نمان��د، بلکه عالوه  ب��ر تجرب��ه و اس��تدالل، از نیروی 
حقیقی اش برای ش��ناخت، ک��ه از آن به عقل ش��هودی تعبیر 
می ش��ود، مدد بگیرد. چنین انسانی نه تنها در هستی خویش 
دعوی اس��تقالل ندارد بلکه معرف��ت خویش را در درجهؤ اول 
محصول عقل ش��هودی و افاضه ش��ده از عالم قدس می داند. 
ولی انس��ان متجدد، انسان عاصی اس��ت؛ انسانی است که در 
برابر عالم قدس ش��وریده است و دعوی استقالل از عالم باال 
و ذات الهی را دارد؛ انس��انی اس��ت ک��ه در رقابت با خداوند 
می خواهد خود س��کان کشتی هس��تی را به دست بگیرد و اگر 
هم اعتقادی به خداوند دارد، خدای او خدایی است که وظیفهؤ 
خ��ود را انجام داده و اینک دیگر از رنج تمش��یت امور عالم و 
آدم آسوده اس��ت. بنابراین، طبیعی است که چنین انسانی در 
مقام ش��ناخت نیز خود را بی نیاز از ام��داد عالم قدس بداند و 
راهی به جز عقل اس��تداللی برای تحصیل معرفت نشناس��د. 
برای او تصور چیزی به نام عقل ش��هودی، گاهی در حد یک 

تناقض ظاهر می شود« )نصر،1380،صص21-22(.
مصداق انس��ان س��نّتی ای که اس��تاد نصر به آن اش��اره  
می کند، کشیش��ان متظاهر و قدرت طل��ب دهه های منتهی 
ب��ه رنس��انس نیس��ت، زی��را آن��ان نی��ز از حی��ث مرتبت 
معرفت ش��ناختی و جهان ش��ناختی ب��ا متجّددین��ی، ک��ه 

با سنت به معنایی که سنت گرایان به کار می برند. هرچند 
این دو مفهوم در باالترین س��طح با هم تفاوت دارند و به 
یک معنای مش��ترک اش��اره نمی کنند. تف��اوت نگرش این 
دو به س��نت در این اس��ت که مدرنیست س��نت را فقط در 
س��طحی ترین مفه��وم آن و در تراژدی معرفت ش��ناختی 
و جهان ش��ناختی برابر با افق دید خ��ود می فهمد؛ اما یک 
س��نت گرا س��نت را در معنای کامل آن ب��ا اختصاصات و 
الزام��ات معرفت ش��ناختی و جهان ش��ناختی اش در نظ��ر 
می گی��رد. ب��رای همین به صرف تضاد مدرنیته با س��نت 
نمی توان حکم کرد که س��نت از منظر او با س��نت از منظر 
حکمای خالده و سنت گرایان یکی است یا عکس آن، چون 
فهم وی از سنت با فهم حکمای خالده یکسان نیست، پس 
مدرنیته با سنت بدان معنا نیز تضادی ندارد، پس اختالف 
در کجاس��ت؟ مدرنیته حتی با س��نت به معنای حقیقی آن 
نیز تضاد دارد، هرچند بدان معنای حقیقی واقف نباشد.  
مهم تری��ن گام رهیدگی از روحی��ات دنیای مدرن، رهایی 
از تنگنای معرفت ش��ناختی ای اس��ت که بر اث��ر هبوط در 
گمانک��دهؤ گیتی و خودس��تایی و خودس��ری بش��ر غربی 
ایج��اد ش��ده اس��ت. به عب��ارت دیگ��ر، تحدی��د حقیقت به 
نازل ترین س��احت آن و تحدید معرفت به هوای نفس��انی 
بشر دقیقاً همان مرتبه از معرفت است که به باور حکمای 
سنّتی فروغی کم سو از معرفت حقیقی انسان است. استاد 
نصر این مهم را در اثر گران سنگ خویش کتاب معرفت و 

معنویت به خوبی تبیین می کند: 
»ریش��هؤ معض��ل معرفت شناس��ی متجدد، بیش��تر یک معضل 
انسان ش��ناختی است؛ به این معنا که به  ازای دو نوع ]معرفت[- 
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پ��س از ایش��ان فرهنگ م��درن را پی ری��زی کردند، فرقی 
نداش��تند. رنس��انس به تعریفی که برخی از اندیشه وران 
آن ب��ه دس��ت می دهند، نخس��ت نوعی مقابله با اس��تبداد 
ارباب کلیس��ا بود، زی��را حجیت و والیت معنوی کلیس��ا 
در قرنه��ای منته��ی به رنس��انس به نوعی اقت��دار دنیوی 
در عرض حکومتهای پادش��اهی تبدیل ش��ده بود. سست 
ش��دن پایه های معنوی دین مس��یح آن را به دینی قشری 
مبدل س��اخته بود ک��ه از دین جز ظواهر را نمی ش��ناخت 
و ح��دود و ثغ��ور این دین ظاه��ری را نیز عق��ل بریده از 
سرچش��مه های الهی ارباب کلیسا تعیین می کرد. این امر 
در کلیسای کاتولیک بسیار شدید بود، زیرا در این کلیسا 
بر تقسیم جامعه به روحانی و غیر روحانی تأکید می شد. 
از طرفی، مس��یحیت ظاهری صرفاً ب��ر مالحظات عاطفی 
تأکید بیش��تری داش��ت تا معنویت حقیقی. اربابان کلیسا 
در این روزها قادر ب��ه اقناع عقلی مخاطبان خود نبودند. 
سس��ت شدن پایه های عقل و راندن آن به جبههؤ غرور در 
براب��ر ایمان، آن هم ب��ا تعریفی مبهم و تا ان��دازهؤ زیادی 
عاری از ایمان، سبب شد که تمایالت ضد دینی قوی میان 
مردم در این ایام شکل بگیرد )لینگز،1377،ص70(. یکی 
از تاریخ نویس��ان نامدار غربی که ریش��ه های رنس��انس 
را در ایتالی��ای قرنهای چهاردهم و پانزدهم جس��ت وجو 

می کند، در این باره می گوید:
»سرچش��مهؤ اعتقاد به خدا در ایتالیاییان روزگاران گذشته دین 

مس��یحی و نم��اد خارجی مس��یحیت، 
کلیس��ا بود. هنگامی که کلیس��ا به فساد 
گرایی��د، آدمیان می بایس��ت میان دین و 

کلیس��ا فرق بگذارند و به دی��ن خود وفادار بمانند. ولی وضع 
چنین قاعده ای آس��ان اس��ت و تحقق بخش��ی به آن دش��وار. 
ه��ر قومی چن��ان آرام یا چنان کودن نیس��ت ک��ه تناقض میان 
ی��ک اصل و مظه��ر بیرون��ی اش  را تحمل تواند ک��رد. تاریخ 
مس��ئولیتی س��نگینتر از آنچه کلیس��ای دچار انحط��اْط بارش 
را به دوش داش��ت، نمی شناس��د. کلیس��ا تعالیمی را که برای 
تأمین منافع خود از هر جهت مس��خ و ُمعَوج س��اخته بود، با 
اس��تفاده از همهؤ وس��ایل زور، حقیقت مطلق وانمود می کرد؛ 
و ب��ا اعتماد ب��ه مصونیت خ��ود از هرگونه ای��راد و اعتراض، 
همهؤ مرزهای اخالق را شکسته بود و برای نگاهداری قدرت 
خ��ود در ای��ن حال��ت، از وارد آوردن هیچ ضرب��هؤ مهلکی به 
روح و وجدان اقوام دریغ نمی ورزید، و بدین س��ان بسیاری 
از ش��ریفترین مردم��ان را ک��ه درون خ��ود را ب��ا آن س��ازگار 
 نمی توانس��تند س��اخت به ناامیدی و بی  دینی سوق داده بود« 

)بورکهارت،1376،صص416-417(. 
لذا رخداد رنسانس به شکل تحولی بنیادی که از آن به بعد 
حجیت کلیسا را زیر سؤال ُبرد و از طرفی نهضت اصالح 
دینی یا پروتستانیس��م، که دین را محدود در ظواهر کرد 
و روزن��هؤ امید به احیای مجدد معنویت و معرفت قدس��ی 
را حداقل برای چندین قرن مس��دود کرد، نگرش��ی نوین 
را پی افکن��د که تا امروز نگرش حاکم بر جامعه های غربی 
و دیگر جامعه هایی اس��ت که خواس��ته یا ناخواس��ته آن 
را پذیرفته ان��د. هابرم��اس2، نظریه پ��رداز نام��دار دنیای 
م��درن، معتق��د بود که دنی��ای مدرن 
دیگ��ر نمی توان��د و نمی خواه��د برای 
وام دار  خ��ود  حرک��ت  و  جهت یاب��ی 
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به گون��ه ای ک��ه کم ترین انتق��ادی هر چند علمی را نس��بت 
بدانه��ا برنمی تابند.5 تصور این ک��ه واقعیتها6جزئی جدای 
از نظریه ها7 هستند و از استقراء واقعیتها می توان به طرح 
نظریه ها پرداخت اندکی ساده اندیش��ی اس��ت. زیرا علوم 
جدید بی یاری الگوهای رایج گام از گام برنمی دارند و در 
حقیقت این الگوهای رایج هستند که روش پژوهش علمی 

را تعیین می کنند.  
ولفگانگ اس��میت8، از دانش��مندان معاص��ر و منتقد علوم 
جدی��د، تاکن��ون در مقاله های بس��یاری وضعی��ت ناامید 
کنن��دهؤ نظریه ه��ای علمی را- ک��ه او آنها را اس��طوره های 
عص��ر جدی��د می خوان��د- نش��ان داده اس��ت )2(. هرچند 
فیلس��وفان علم با مغالط��ه ای عجیب می کوش��ند ُمبطالت 
را به ج��ای علم به خورد بش��ر بدهند، اما مس��ئلهؤ اصلی 
این نیس��ت ک��ه نظریه های علم��ی باید ابطال پذیر باش��ند 
بلکه مس��ئله این اس��ت که این بطالت مدام را علم رهنمای 
بش��ر به س��وی نجات ندانیم و از آن مؤی��دی برای اثبات 

مابعدالطبیعهؤ دینها نسازیم.  
گن��ون9در اثر معروفش، بحران دنیای مدرن، با توجه به 
crisis وcritic در زبانهای اروپایی،  هم ریش��گی واژگان 
ب��ه  بحران دنی��ای مدرن و نق��د و قض��اوت دربارهؤ آن 
می پ��ردازد و می کوش��د ریش��ه های خطاهای��ی را بیابد 
ک��ه ب��ه ای��ن بح��ران منجر 
ش��ده اس��ت. وی وضعیت 
ناش��ی  را  معاص��ر  جه��ان 
می دان��د  بی تعادل��ی ای  از 
ک��ه در حی��ات بش��ر غربی 

معیارهایی باشد که بر پایهؤ الگوهای عصر دیگری فراهم  
آمده  اس��ت. مدرنیته مجبور است هنجارها و اصولش را 

از درون خود بیافریند )بروجردی،1378،ص200(.
بنابرای��ن، پدید آورندگان رنس��انس، به ج��ای فرارفتن از 
س��طح و حدود معرفت شناختی و جهان شناختی کلیسای 
منحط، فقط صورت کلیس��ا را به کن��اری نهادند، ولی در 
همان پایه و گس��تره از معرفت یعنی عقل جزئی حاکم بر 
ارباب کلیسا باقی ماندند. بشر پس از رنسانس نتوانست 
به آنچه کلیسا از آن بازگشته و متعاقب آن به سرنوشتی 
اندوهناک دچار شده بود، دست یابد. در این نگرش نوین، 
انس��ان جایگزی��ن خدا ش��د و تحدیدی جهان ش��ناختی و 
معرفت شناختی بر وی چیره شد. تحدید معرفت شناختی 
بش��ر جدی��د، بنیادهای علم��ی نوین را پی ری��زی کرد که 
غایت��ش را در تص��رف طبیعت جس��ت وجو می کرد. این 
نگرش جدید به جای این که علم نوین را یکی از روش��های 
کس��ب معرفت برش��مارد، آن  را به صورت مطلق معرفت 

انگاشت. 
الگوه��ای رایج3 ای��ن علم نوین، جایگزین علم االس��راری4 
ش��د که پیش از دنیای مدرن، راهنمای انس��انها به سوی 
آموزشهای بنیادین دینی بود و خود همین الگوهای رایج 
ب��ه صورت اس��طوره  های دنیای جدی��د درآمدند. همانند 

کپرنیک��ی،  اس��طوره  های 
ک��ه  داروین��ی،  و  نیوتن��ی، 
نزد بس��یاری از دانشمندان 
دس��توری  حک��م  م��درن، 
دارد،  را  تخط��ی  غیرقاب��ل 
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رخ داده اس��ت. از آنج��ا ک��ه تعادل و توازن، ناش��ی از 
تأثیر توأمان دو تمایل متضاد اس��ت؛ چنانچه هر عاملی 
از ای��ن دو از تأثی��ر باز می مان��د، دیگ��ر تعادلی وجود 
نمی  داش��ت و تداوم عالم منتفی ب��ود. اما این امر محال 
اس��ت، زیرا دوس��ویهؤ تضاد هنگامی معنی دارد که هر 
دو باش��ند. به همین دلیل هر بی تعادلی ای ناپایدار است 
و به زودی به سوی تعادل کل میل خواهد کرد. به همین 
س��بب گنون امیدوار اس��ت که وضعیت کنونی به سوی 
صالح حرکت کند )گنون،1378،ص بیست وهفت(. وی 
نابس��امانی دنیای م��درن را در تطبیق ب��ا احوال دورهؤ 
کال��ی ی��وگا10، یا آخری��ن دور از ادوار عال��م در اعتقاد 
هن��دوان، ام��ری گریزناپذیر خوانده و معتقد اس��ت که: 
»عصر کنونی نمی توانس��ت جز آنچه واقعاً هس��ت چیز 
دیگری باشد« )گنون،1384،ص2(. به  باور گنون برای 
فه��م دقی��ق و درک معن��ای حقیقی دنیای م��درن اصوالً 
بای��د از روحیه های خاص آن آزاد ش��د و از تأثیراتش 
پرهیز کرد. همچنی��ن باید از رهنمودهایی که اوضاع و 
احوال زمانه به دس��ت می دهند، درس گرفت، زیرا این 
اح��واالت، تجلیات نظمی جهان ش��مول اس��ت که در این 
دور از دوره ه��ای عالم حکم فرماس��ت. از روحیه های 
دنی��ای جدی��د، اصالت دادن ب��ه نفس آدم��ی و گریز از 
هر امر واالیی اس��ت که بر آن حاکم باش��د. برای همین 
گریز از توحید، درغلتیدن در شرک، شکِّ در عقل، نفی 

والی��ت، رّد حقیق��ت اله��ی، و تقلیل 
همهؤ امور ب��ه کّمیتها و مانند آنها را 
می توان از نش��انه های آن دانس��ت. 

هنگامی که قرار اس��ت اجتماعی از نفس پرس��تان تشکیل 
ش��ود، می کوشند با قرار دادن مش��ترکات نفس پرستی 
در  مصالح��ه  و  آش��تی  ب��ه  ام��ور  مرج��ع  به ص��ورت 
ی��ک جامع��ه برس��ند. ام��ا از س��ویی همی��ن اعتبارها و 
ارزش��های دنیای نفس پرس��ت مدرن نیز در وانفس��ای 
دنیای پس��ت مدرن به کلی نفی شده اس��ت. شاید بتوان 
دنیای پس��ت مدرن را نس��بت به دنیای مدرن به صورت 
معک��وس، متناظر ب��ا باطنی گری در برابر قش��ری گری 
دینی دانس��ت. ام��ا همان گونه  ک��ه مدرنیس��م در برابر 
ادیان به نوعی ایدئولوژی یا دین کاذب تبدیل شده است 
و قد علم می کند، پست مدرنیسم نیز به تقلیدی مضحک 
البته در تناظ��ر معکوس با تصوف و وجه باطنی دینها، 
دس��ت می زند. لیوتار11 در جایی گفته است: »در برابر 
دیدگان انس��ان پست مدرن، دیگر نش��انی از افق تعمیم 
بخش��ی، کلیت بخش��ی، جهانی ش��دن و رهایی عمومی 
به چش��م نمی خ��ورد« )برم��ن،1380،ص38(. در واقع 
هماهن��گ بودن با زمان! فرزند زم��ان بودن، آزادی از 
قی��د روایته��ای کالن! روایتهای اساس��ی و فراروایتها، 
آزادی از قی��د روایته��ا، داس��تانها و منقوالتی که فراتر 
از نف��س انس��ان ب��ه تاریخه��ای ف��ردی و جمع��ی قوام 
می بخش��د یا به عبارتی، خود را از شر تعلّقات عام بشر 
و اعتبارها و ارزش��های کل��ی و فراگیر خالص کردن و 
پناه بردن در یک دم غنیمت ش��مری از دست جزمیتهای 

دنیای مدرن.
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فلس��فه از موضوعهایی است که در 
منظ��ر حکمای حکمت خالده متفاوت 
با تعبیر دنیای مدرن و پس��ت مدرن 
ب��ه آن نگریس��ته می ش��ود. برخ��ی 
پدیدارشناسی،  حوزهؤ  پژوهشگران 
که پیش از این در حوزهؤ فلس��فهؤ اسالمی مطالعه کرده اند، 
همانن��د ایُزوْتُس��و12 و ُکرَبن13نی��ز در این ام��ر با حکمای 
خالده هم س��خن و همداس��تان اند. هرچند لزوم��اً در همهؤ 
موارد آرای ایشان قابل انطباق نیست. ایزوتسو با فرض 
گس��ترده بودن معنای فلس��فه، اعتقاد دارد ک��ه نوعی از 
فلسفه، که از حیث سنخیت و خصوصیتها شایسته است 
اسالمی لحاظ شود، فقط پس از ابن ُرشد پدیدار شد و بالید 
و در دورهؤ صفویه به اوج خالقیت نیرومند خود رس��ید. 
این نوع خاص از فلس��فهؤ اسالمی که در ایران و در مذهب 
ش��یعه ظهور کرد و گس��ترش یافت، همان است که ُکرَبن 
آن را تأل��ه14 )تئوزوفی( نامیده اس��ت. هر چند به جّد باید 
توجه داشت که تئوزوفی که ُکرَبن برای نامیدن این منظر 
ِحکمی اس��تفاده می کند، با آنچه به نام »مکتب تئوزوفی« 
در جهان غرب در عصر حاضر ش��ناخته می شود، کامالً 
متفاوت است. ُکرَبن ساختمان صوری تفکر از نوع حکمت 
را از دو دیدگاه در خور مطالعه و تحلیل می داند؛ نخس��ت 

از لح��اظ فلس��فهؤ مح��ض و 
دوم از حیث بینش��ی مبتنی 
ب��ر تجربهؤ عرفان��ی واقعیت 
یا حقیقت نهایی. وی اذعان 
ش��یعی،  حکم��ت  ک��ه  دارد 

همان آموزه های باطنی و خاص ائمهؤ ش��یعه)ع( است، که 
تأثیر بسیاری در پیدایش و شکل گیری حکمت داشته اند. 
از لحاظ فلس��فهؤ محض، حکمت به عنوان فلس��فهؤ مدرسی 
کامل عرضه و آشکار می شود. این فلسفه نظامی منسجم 
و دقیقاً منطقی با مفهومهای مدرس��ی اس��ت که بیشتر به 
ابن س��ینا برمی گردد. اما از لحاظ بین��ش عرفانی حقیقت 
نهای��ی و تجربهؤ عرفانی، که بر پایهؤ حکمت قرار دارد، آن 
را فلس��فه ای می داند که نتیجهؤ کار عقلی محض در مرتبهؤ 

استدالل نیست. 
»حکمت بیشتر حاصل ابتکاری و اصیل فعالیت عقل تحلیلی 
نیرومندی است که با درک و دریافت عمیق شهودی واقعیت، 
و حت��ی درک و دریاف��ت چی��زی ورای آن ن��وع واقعی��ت که 
برای وجدان و ش��عور آدمی قابل وصول و دس��تیابی اس��ت، 
ترکیب و تألیف و تأیید و تقویت ش��ده باشد. حکمت، تفکر 
منطقی را بر پای��هؤ آنچه می توانیم فوق وجدان و آگاهی بنامیم 
نش��ان می ده��د. در ای��ن جهت، حکم��ت یا فلس��فهؤ ِحکمی 
در م��ورد تفک��ر س��هروردی و ابن عرب��ی نیز صادق اس��ت« 

)ایزوتسو،1379،ص5(. 
اس��تاد نصر ب��ی آن که بخواهد موض��وع را فقط در میان 
فیلسوفان اسالمی یا محدود به ایشان بررسی کند، آن را 
در س��طحی باالتر با فیلس��وفان غربی مقایس��ه می کند و 
معتقد اس��ت که اگر هابز15، 
هیوم16 و آیِر17 را فیلس��وف 
بدانیم، پ��س در این  صورت 
س��هروردی  کس��انی  ک��ه 
آن��ان  را »حکم��ا« می خواند، 
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2. مسئلهؤ 
فلسفه و 
حکمت



فیلس��وف نخواهند بود و بالعکس. تحدید معنای فلس��فه، 
تمایز میان فلس��فه و س��لوک معنوی در غرب، و به ویژه 
تقلیل فلسفه به خردگرایی18 یا آزمون گرایی19، مستلزم آن 
است که تمایزی بین معنایی که سهروردی یا مالصدرا از 
حکمت مراد می کردند و کنش ذهنی صرفی که امروزه در 
حلقه های خاص »فلسفهؤ غرب« نامیده می شود، به وجود 

.)Nasr, 2003, pp. 23-24( آید
ش��وئون در پیگیری مفهوم فلس��فه و امکان اطالق آن بر 

کسانی چون ابن عربی و عبدالکریم جیلی می گوید:
»حکمت به زعم فیثاغورث، معرفت پیشینی20 به  جهان اختران 
و هر آن  چیزی است که بر فراز ما قرار دارد؛ »سوفیا«21 حکمت 
ایزدان است و »فیلوس��وفیا«22از آن انسانها. نزد هراکلیتوس، 
فیلس��وف کسی است که خویش را وقف معرفت ژرفای ذات 
اش��یا کند. در حال��ی که ب��رای افالطون، فلس��فه معرفت امر 
الیتغیر و مثل است؛ و نزد ارسطو معرفت علل اولی و اصول، 
هم��راه با علوم حاص��ل از آنها. افزون بر آن، ن��زد همهؤ قدما، 
فلس��فه مس��تلزم متابعت معنوی از حکمت است: فقط کسی 
حکیم یا س��وفس23 است که بسان حکیمان زندگی کند. بدین 
معنای خاص و دقیق، حکمت ]حضرت[ س��لیمان ]ع[ فلسفه 
اس��ت؛ این امر زیس��تن بر وفق سرش��ت اشیاس��ت، زیستنی 
مبتنی بر پرهیزگاری، تقوای )مخافت( الهی، با نگاهی به آنچه 

 بنی��ادی و آزادی بخش اس��ت 
  .)Schuon, 1981, p. 115(
با توجه به آنچه گفته ش��د، 
ن��زد ش��وئون فلس��فه هیچ 
چیزی که آن را محدود کند 

در بر ندارد. به همین س��بب کسی مجاز نیست به فلسفه، 
معنایی را نس��بت ده��د که ممکن اس��ت تداعی آن موجب 
برانگیختن خش��م شود. مش��کل واقعی آن است که کسی 
که اندیش��یدن را صرفاً در استدالل محدود سازد، آن هم 
استداللی نه تنها بدون یاری خرد مینوی یا عقل شهودی، 
بلکه بدون هیچ عین الیقین غیر قابل شکی، کسی که منطق 
می داند نه نادان اس��ت نه بس��یار جوین��ده و کنجکاو، اما 
اگر کس��ی صرفاً منطق می داند و بس، هم جاهل اس��ت و 
هم بس��یار جوینده و کنجکاو. در حقیقت در این باره نگاه 
شوئون با نگاه موالنا، ابن عربی یا غزالی و برخی عارفان 
اسالمی مطابق است که همواره در آثارشان استداللیون 

و اهل بحث صرف را نکوهیده اند. به نظر شوئون: 
»همهؤ اندیش��ه وران گیتی جاه، فلس��فه را »آزادانه«24 اندیشیدن 
و در ح��د  امکان بی هی��چ پیش فرضی فکر کردن دانس��ته اند؛ 
امری که کاماًل ممتنع اس��ت. از دیگر سو، عرفان یا فلسفه در 
معنای نخستین و حقیقی آن، تفکر مطابق خرد مینوی فطری25 
اس��ت نه با خرد26 تنها. آنچه به حیرت می افکند، این واقعیت 
اس��ت که در ه��ر دو مورد خ��رد مینوی کام��اًل برخالف خرد 
گیتی جاه، مس��تقل از احکام بیرونی کار می کند: چون خردگرا 
الزام��ًا الهامش را از منظومه ای از پیش موجود می گیرد. وی را 
باز نم��ی دارد از این که به طریقی بیندیش��د که می پندارد آزاد 
اس��ت � به غلط، چ��ون آزادی 
مطاب��ق  ب��ا حقیق��ت  حقیق��ی 
اس��ت � همچنین، چون عارف 
� در معنای راست کیش��انهؤ لفظ 
� َعَرض��ًا خویش را بر نوش��تهؤ 
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خردگرای��ی از ویژگیهای مهم دنیای 
م��درن و پس��ت م��درن اس��ت ک��ه 
حکم��ای خال��ده آن را نق��د کرده اند. 
ش��وئون معتقد است که استداللهای 
خردگرایی تأثیری را که یک استدالل 

مابعدالطبیعی دارد، ندارد.
»تأثیر استدالل مابعدالطبیعی اساسًا وابسته به دو شرط است؛ 
یکی درون��ی و دیگری برون��ی. از س��ویی مینوی خردی تیز 
س��وی،  دیگ��ر  از  و  ژرف  و 
ارزش و گس��ترهؤ آگاهیهای در 
دس��ترس. ای��ن دو ش��رط در 
س��پهر خردگرایی مهیا نیست؛ 
نخس��ت ب��ه دلیل این که بس��ا 

غایت نیس��ت، بلکه کلی��دی برای معرفت قلبی اس��ت. اگر 
گاهی نویسندگان مکتب جاویدان خرد، فلسفه را سطحی 
و بی مایه برمی ش��مرند، بدین دلیل اس��ت که فلس��فه های 
معاصر با تحدید معنای فلسفه آن را کامالً و بالذات کافی 

 .)Ibid, pp. 125-126( می دانند
»اعجاز یونان در واق��ع جایگزینی خرد به جای خرد مینوی، 
واقعی��ت به جای اصل مبدأ، پدی��دار به جای مثال، عرض به 
ج��ای مطلق جوه��ر، صورت به جای مطلق ذات، و بش��ر به 
ج��ای خدا بود؛ و این دربارهؤ هنر و نی��ز تفکر صدق می کند. 
اعجاز حقیق��ی یونان اگر اعجازی باش��د- که در این صورت 
مرتبط با »اعجاز هندویی« است � مابعدالطبیعهؤ نظری و منطق 
روش��مند است که خواس��ت خدا بود که به وس��یلهؤ موحدان 

.)Ibid, p. 127( »سامی بهره برداری شود

مق��دس خاصی یا عارف دیگری متّکی می کند، نمی تواند ذاتًا 
او را از تفکر به س��یاق آزاد به وس��یلهؤ فضیل��ت آزادی حقیقی 
درخور حقیقت فطری، یا متناس��ب با ذاتی که وضوح رهیده 
از قیدهای ظاهری اس��ت بازدارد. همچنی��ن: آنچه را عارف 
»می اندیش��د«، چه او آن را با »چشم دل دیده باشد«، یا این که 
برعک��س او »ش��هود« خ��ود را به لطف دخال��ت � مقدماتی و 
موقتی و کاماًل ناکارآمد � اندیش��ه ای که سهمش علت مقتضی 
است کس��ب کند، در نس��بت با حقیقت یا نسبت به جهش و 
 فوران تقریبًا فوق  طبیعی اش در روح، مایهؤ بی اعتنایی اس��ت« 

.)Ibid, pp. 116-117(
ش��وئون تفاوت میان فلس��فه، کالم و عرف��ان را از طرفی 
مطلق و از طرفی دیگر نسبی می شمارد. چنانچه از فلسفه 
فق��ط بحث و اس��تدالل، از کالم تنها توضی��ح آموزه های 
دین��ی و از عرف��ان فق��ط ش��هود و خ��ردورزی مینوی و 
فراِخردی، مراد ش��ود، تفاوتی مطلق دیده می ش��ود، اما 
اگ��ر از فلس��فه، واقعی��ت تفک��ر؛ از کالم، واقعیت س��خن 
جزم��ی دربارهؤ خدا و ام��ور دینی؛ و از عرف��ان، واقعیت 
عرضهؤ مابعدالطبیعهؤ محض را در نظر گیریم، آن گاه این 
ان��واع دره��م می آمیزند. اگر فلس��فه را در معنای محدود 
و محق��ر آن در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که فلس��فه 
از ش��ک می آغ��ازد و در ح��دود ابزاری که در دس��ترس 

آن است )اس��تدالل صرف( 
به مقص��ود می رس��د؛ ولی 
مابعدالطبیع��هؤ  از  عرف��ان 
محض و یقین می آغازد. از 
نظر شوئون نظریه فی نفسه 
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27. rationalism

3. نقد 
خردگرایی27و 
فلسفهؤ انتقادی



خ��ردورزی مینوی خالص28در فرا و ورای روند غیرمس��تقیم 
اس��تدالل  طلب شود و دوم ]در آگاهیها[ فقط امور حسی ساده 
و واقعیته��ای جزئ��ی روان ش��ناختی به کار نیای��د بلکه ممکن 
اس��ت تجلیهای فوق طبیعی وحی )که نابخردانه نیس��ت( هم 
الزم باشد. خردگرا کسی نیس��ت که مطابق مینوی خردی تام 
و فرامنطق��ی و بر اس��اس آگاهیهای ض��روری � آگاهیهایی که 
در اصل س��نتی و خارج از محدودهؤ تجربهؤ مش��ترک هس��تند � 
اس��تدالل کند؛ بلکه برعکس کس��ی اس��ت که فکر می کند هر 
مسئله ای را حل می کند حتی با نفی وجود آن، به وسیلهؤ منطق 
تنه��ا و برخی واقعیتهای جزئی که به دلبخواه خود اس��تخراج 
ک��رده اس��ت. بدین رو ه��ر خردگرایی تام و تم��ام در تعریف 
غلط اس��ت؛ از آنجا که چیزی رّد نمی ش��ود مگر چیز دیگری 
به جایش نهاده ش��ود، در غیاب خرد مینوی، تمایالت فردی 

.)Schuon, 1984, p. 33( 29»جایگزین آن خواهد شد
همان گون��ه  ک��ه پیش از این نیز گفته ش��د، عق��ل مدرن یا 
خردگرایی30به دلی��ل فروبس��تگی در خ��ود هم��هؤ آنچه را 
در ورای آن ی��ا فرات��ر از آن قرار می گی��رد، کج و معوج 
می کن��د و از س��ر هوای نفس��انی، چیزی جز چه��رهؤ فرد 
را نمی نمایان��د. کان��ت به عنوان خردگرای��ی تمام عیار به 
نقد خردگرای��ی جزمی پرداخ��ت. وی مابعدالطبیعه را نه 
عل��م به امر مطلق و حقایق اش��یا، بلکه »علم به حدود عقل 

بش��ری« برمی ش��مرد. وی 
ب��ا یک��ی ش��مردن فاهمه31 
ب��ا خردمن��دی32 ب��ه اصلی 
متناقض باور داش��ت، زیرا 
خردمن��دی در حقیقت مقّید 

نیس��ت و چنانچ��ه مقّی��د باش��د، چگونه خواهد توانس��ت 
اعتب��ار اعم��ال عقل و همچنین فلس��فهؤ نق��ادی را تضمین 
کن��د؟ مرزه��ا و اندازه های  خردمن��دی را نمی توان یافت. 
زیرا یا خردمندی مبتنی به تعریف و بدون مالحظهؤ میزان 
فعلیت آن سرآغاز آزادی و رهایی است، که در این حالت 
نمی توان آن را مقید دانست، زیرا نوع خاصی از خردمندی 
یا توانای��ی خردورزی فعلیت یافته در ی��ک فرد نمی تواند 
ان��دازهؤ خردمندی را معین کند؛ ی��ا خردمندی در تعریف، 
س��رآغاز تقید اس��ت که در این حالت دیگ��ر یقینی وجود 
نخواهد داش��ت و با خردمندی حیوان��ات تفاوتی نخواهد 
داش��ت، و بدین ترتیب »فلس��فهؤ انتقادی« هم ادعایی باطل 
خواه��د بود )Ibid, p. 34(. اگر کارکرد معمول خردمندی 
باید موضوع انتقاد باش��د، آن گاه آن خودآگاهی  ناقد هم 
باید نقد ش��ود و باید پرس��ید: »آنچه می اندیشد چیست؟« 
مانن��د بازی ب��ا آینه ها ک��ه نافرجام و باط��ل و بطالن آن 
در ذات ادراک معلوم اس��ت. به نظر ش��وئون، اندیش��ه یا 
»جزمی« است یا هیچ. اندیشهؤ »انتقادی« با هستی خویش 
تعارض دارد و مطابق این ضرب المثل فارس��ی اس��ت که 

می گوید: »یکی بر سر شاخ بن می برید«. 
دنی��ای جدید، عقل را خادم ح��ّس قرارمی دهد تا اندازه ای 
ک��ه برخی تن��دروان این عرصه تنها مأخذ علم بش��ری را 
می دانن��د.  حّس��ی  تجرب��هؤ 
ش��وئون معتقد است که این 
جماع��ت از حی��ث عقالن��ی، 
لح��اظ  از  و  سس��ت مایه؛ 
خیال، فاقد ق��درت خیال اند. 
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28. pure intellection
29 . این فصل از کتاب را آقای دکتر عالیخانی در مجموعه ای گزیده از آثار شوئون به نام عقل و عقِل 

عقل ترجمه و منتشر کرده است. نک: شوئون، 1384
30 . ما آن را »خرد گیتی جاه« ترجمه می کنیم.

31. Vernunft
32. Intelligence



زیرا دس��ت ایش��ان از امر فوق محس��وس کوتاه اس��ت. 
کان��ت از قائ��الن به صورته��ای محس��وس و همچنین در 
کنار آن قائل به مقوالت نیز بود، ولی مقوالت را پیش��ینی 
و ذهنی تصور می کرد. وی می دانست که مقوالت مستقل 
از تجربه ان��د، ب��ه همین دلیل ب��رای »کش��ف« آنها روش 
»پژوهش اس��تعالیی« را طرح کرد. اما در این مقام نیز از 

فاعل شناسای محض این پژوهش، غافل بود.
به گفتهؤ ش��وئون خردگرایی می خواه��د در ما این باور را 
ایجاد کند که علم، مرکب از تجربهؤ حس��ی و مقوالت ذاتی 
فاهمه است؛ برای همین، اشیا چنان که هستند )فی نفسه( 
بر ما پدیدار نمی ش��وند. از این رو خردگرایی با این ادعا 
دس��ت به خودکش��ی می زند. چگونه می ش��ود که حقایق 
اشیا در تجلی و ظهور یا پدیداری آنها هیچ نقشی نداشته 
باشند؟ حقیقت ادراک، ادراک اشیا است چنانکه هستند و 
ب��دون این ادراک حتی تصور ادراک هم غیر ممکن اس��ت 
)Ibid, p. 36(. خردگرایی با خودکامگی اصرار دارد که از 
هی��چ بیآغازد، به عبارتی بدون هیچ »جزمیتی«. این امری 
موهوم و متناقض اس��ت، زیرا خود خردگرایی مبتنی بر 
ی��ک جزمیت اس��ت و آن این که هیچ چیزی نیس��ت، مگر 
آن که به وسیلهؤ عقل تابع قوای ادراکی حسی کسب شده 

.)Ibid, p. 41( باشد
شوئون به سیاق عارفان مسلمان، معتقد است که در این 
مرتبه مدِرک و مدَرک به یک اندازه نس��بی اند. ش��یء بما 
هوش��یء یا ش��یء فی نفس��ه به معنای حقیقی کلمه چیزی 
ج��ز واقعی��ت مطل��ق نیس��ت و درک آن نیز فق��ط درخور 
خردمینوی اس��ت. در ای��ن مرتبه خردمین��وی با واقعیت 

مطلق منطبق اس��ت و میانشان فاصله ای نیست. پس علم 
مطل��ق همان تطابق ذهن و عین یا تطابق فاعل شناس��ایی 
و متعل��ق شناس��ایی اس��ت. اگر عل��م ما عل��م مطلق بود، 
آن گاه می توانس��تیم مرتب��ت ملکوتی اش��یا را در آفاق و 
انفس ببینیم. اما تار و پود عالم از عینیت و ذهنیت نس��بی 
تنیده ش��ده اس��ت )Ibid, p. 43(. در عرفان اسالمی نیز، 
ب��ا تکیه بر آیات اله��ی رؤیت ملکوت اش��یا، درک حقیقت 
آنها برش��مرده شده است. رس��ول اکرم )ص( در دعایی 
از خداوند درخواست می کرد: »رّب ارنی االشیاء کماهی« 
)فروزانف��ر،1370،ص45(، زی��را ای��ن مقام��ی اس��ت که 
ابراهیم )ع( به آن دس��ت یافته بود. »و کذلک نری ابراهیم 
ملک��وت  الس��موات و االرض« )ق��رآن، انعام، آی��هؤ 75( و 
 ملکوت هر چیز در دس��ت اوست؛ »بیده ملکوت کل شیء« 

)قرآن، یس، آیهؤ 83(. 
براب��ر  در  خ��اص  معان��ی  اتخ��اذ 
اصطالحات و ترجم��هؤ آنها به زبان 
پارس��ی شاید این شبهه را به وجود 
بیاورد که پست مدرنیستها از چیزی 
دیگر صحب��ت می کنند و نباید عقاید 
ایش��ان را در تض��اد با عقاید دینی دانس��ت. ام��ا حقیقت 
اینجاست که هم مدرنیستها و هم پست مدرنیستها، سنّت، 
دین، عق��ل کل، معرفت، حکمت، اص��ول الهی و در برابر 
آن جزمیتهای ایدئولوژیک کلیهؤ ایدئولوژیهای بش��ری یا 
ه��ر اعتبار جزمی عق��ل را به طور کلی زاییدهؤ ذهن بش��ر 
می دانن��د و همگ��ی را با یک چش��م می نگرن��د. از این رو، 
برای مثال هنگامی که اعتبار معرفت یا شناخت بشری را 
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 4. نقد 
نسبیت گرایی 
پست مدرن
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هم��هؤ خرده گروه ه��ا، اجتماعها و افراد- می ش��ود، منجر 
به تسلس��ل باطل نفی خود و نفی این نفی می شود. شکل 
مس��خره ای از فن��ای در حقیق��ت کل! کالمیون مس��یحی 
ق��رون وس��طا نکت��ه ای را در قال��ب این جمله ک��ه »ابلیس 
بوزین��ه یا مقلد خداس��ت« بیان می دارند ک��ه در تطابق با 
اوض��اع عصر حاضر و تقلید بوزینه وار پس��ت مدرنها از 
مقابلهؤ متصوفهؤ احساس��اتی33با ش��ریعت رسمی ادیان، 
می باش��د. به ه��ر صورت هر جا اصل مفقود ش��ود، بدل 

جای آن را می گیرد.
»پیش بینی سرنوشت پست مدرنیسم در قرن بیست و یکم کار 
احمقان��ه ای خواهد بود. لیکن فراز و فرودهای آن در 1990-

1989 می تواند روش��نگر این نکته باش��د که پست مدرنیس��م 
بیش ت��ر نوع��ی ذهنیت اس��ت، تا ی��ک نظریه: سفس��طه ها و 
پیچیدگیهای عمده، گزافه گویی، ایهام و ابهام، مجاز و تمثیل، 
کنایه، اس��تعاره، طنز، هزل و هجو، ش��وخی، تقلید و تصنع، 
شبیه س��ازی و گرته برداری، یکنواختی و س��ادگی احساسی، 
احس��اس کس��الت و رکود، دلمردگی و افس��ردگی، سکوت، 
کسادی و رکود، نفرت و بیزاری از زندگی، احساس خستگی 
مداوم )حتی در جوانان(، اطمینان و یقین به این که هر چیزی 
که می توانس��ت رخ بدهد، پیش��اپیش رخ داده است، اتفاقات 
و ح��وادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی مدتهاس��ت که رخ 
داده اند، دیگر نباید به انتظار وقوع حوادث غیرمترقبه نشست 
)بدین ترتیب حتی مفهوم »خود« نیز به عنوان مفهومی »پسا« 
تلقی می شود(، اس��تعداد ابداع و ابتکار 
چیزها بدون آن که معنی چیزی را داشته 
باشند. ذهن پس��ت مدرن تنها در دوران 

زیر سؤال می برند، نتیجه می گیرند که هر نوع اعتبار کلی 
و احکام پیش��ینی- مانند اصول مابعدالطبیعی مورد قبول 
ادیان و اندیشمندان یا هر آموزهؤ متعالی دیگری- از اعتبار 
س��اقط اس��ت؛ هر چند که ای��ن باور، خود نوع��ی آموزهؤ 
جزمی را برای پس��ت مدرنیته و پست مدرنیس��م تش��کیل 
می ده��د. وحش��ت ش��دید پست مدرنیس��م از جزمیتهای 
نهفت��ه در آموزه ه��ای اله��ی و بش��ری، که به گم��ان آنها 
منج��ر به تحدید آزادی بش��ر در گرایش به دیگر عقیده ها 
و باورهاس��ت، ایش��ان را به این سمت س��وق می دهد که 
نسبی گرایی را به صورت اصلی ریشه ای و پایه ای محکم 
و اس��توار ف��رض کنند ت��ا در پناه آن بتوانند مش��روعیت 
نس��بی همهؤ عقیده ه��ا و باوره��ا را اثبات کنند. مارش��ال 
برمن در مقاله اش با نام »پست مدرنیسم«، که در معرفی 
این پدیده نگاشته اس��ت، به دفاع جانانهؤ پست مدرنیستها 
ب��ا همهؤ توش و توان جس��می و ذهنی خود از جنبش��های 
فمینیس��تی، همجنس ب��ازان، جنبش��های طرف��دار محیط 
زیس��ت، جنبش سبزها، و جنبشهای طرفدار صلح و خلع 
سالح هسته ای اشاره کرده است )برمن، 1380، ص41(. 
آنچه مهم اس��ت، نتیجهؤ این حرکت اس��ت ک��ه طی آن هر 
نوع اعتبار واحد یا آموزهؤ جزمی ای نفی می شود تا بستر 
برای تحقق این آزادی فراگیر مهیا شود. البته باز حاکمیت 
این جزمیت تازه اس��ت که فراموش می شود و »همه چیز 
نسبی اس��ت«. باید توجه داش��ت که گسستن هر پیوندی 

که منجر به اصالت یافتن آموزه ای یا 
عقیده و گروه انسانی مقتدر متشکل 
از آن- ب��ا ه��دف تمهی��د آزادی برای 
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بحرانها و بن بستهای سیاس��ی و شرایط ضیق و اضطرار برای 
زندگ��ی، معنا و مفهوم قائل اس��ت. لیکن هنگام��ی که مردان 
و زن��ان به عرصه های فراروی خ��ود گام  می نهند و در مبارزه 
برای آزادی و اس��تقالل ابداع��ات و مهارتهای تازه ای از خود 
نش��ان می دهن��د و عماًل دنیای��ی جدید در ظل نور خورش��ید 
خلق می کنند، پست مدرنیس��م همچن��ان کر و کور به راه خود 
ادامه می دهد. هنگامی که انس��انها ژرفاه��ای غیرمنتظره ای را 
آش��کار می سازند، پست مدرنیس��م تمام تالش خود را به کار 
 می گیرد تا نش��ان دهد که عمق این ژرفا تهی و بی مایه اس��ت« 

)همان، صص42-43(. 
ب��ه قول رنه گنون این اصرار در انکار، ش��رط الزم حفظ 
روحیهؤ خاصی اس��ت که این جماعت به مدد آن به هستی 
خ��ود ادام��ه می دهن��د. این جماع��ت اکثریت گس��ترده ای 
دارند و فقط در این عصر س��لطه و س��یطرهؤ کمیت اس��ت 
که اکثریت به صرف کثرتش می تواند مدعی باشد که باید 

به عقیده اش توجه شود )گنون،1384،ص5(. 
نکتهؤ قابل تأمل در این دوره این است که زمانی مدرنیسم 
و اکن��ون پس��ت مدرنیس��م خ��ود را یگانه مناظ��ر نگرش 
ب��ه عال��م می دانن��د و علی رغ��م ش��عار پلورالیس��م، تاب 
تحمل هرگون��ه آرا و نظریه های مخالف خ��ود را ندارند. 
خصوصاً این که این منظر یک منظر س��نّتی باش��د؛ یا آن 
را نادی��ده می انگارند ی��ا با تأویل آن به یک��ی از تابوهای 
تهی ش��ده از روح حقیقی، چونان دیگر اعتبارهای بشری 

در ش��مار زاده های ذهن محسوبش 
می کنند که با توجه به جزمیت احکام 
بای��د  آن  معتق��دات  مابعدالطبیع��ی 

به شدت با آن برخورد کرد و با طرد آن جماعت دلخوش 
ب��ه آزادی متوه��م را به حال خود واگذاش��ت تا خوش تر 

باشند.
ترجی��ح پیچیدگی بر خل��وص، اولویت کث��رت بر وحدت 
در س��بک و رجحان وابس��تگی یا پیوس��تگی بر استقالل 
و جدای��ی را می توان از مختصات هنر دورهؤ پس��ت مدرن 
دانس��ت. چارل��ز جنکز34 انقط��اع از س��بک اقتدارگرایانه، 
قریحهؤ احساس��ی و عقالنی مدرنیس��م، رویکرد به کثرت 
س��بکها و آمی��زه ای از س��بکهای کهن��ه و ن��و را ویژگ��ی 
معم��اری پس��ت مدرن برمی ش��مارد و ایهاب َحس��ن35  با 
مالیم��ت بیش ت��ری در امر گسس��تن از س��بکهای مدرن، 
نگارش ادبی پس��ت مدرن را در گرو رویکرد به شکلهای 
متمّردت��ر و غیرقاب��ل مهارت��ر آوانگاردیس��م به صورت 
ویژگی جنبشهای هنر مدرن می آورد. در پست مدرنیسم 
هن��ری، اعتبار اس��تقالل زیبایی شناس��ی ک��ه در هنر به 
آن م��درن توجه می ش��د، نفی می ش��ود. هن��ر از زندگی 
جدا نیس��ت و هر چه در هنر مجاز باش��د، در زندگی نیز 
رواس��ت. در هن��ر م��درن تولید اث��ر هنری نه بر اس��اس 
نیازه��ای زندگی واقعی، بلکه بر اس��اس توهمی صورت 
می گرفت ک��ه پیش تر آن را به مثابهؤ نیاز کاذب با توس��ل 
به ترفندهای تبلیغاتی و بازاریابی ایجاد کرده بودند. این 
حرکت در عرصهؤ اقتصاد با تبدیل اقتصاد مبتنی بر تولید 
ب��ه اقتصاد مبتنی بر مصرف رخ داده بود. تمرکز زدایی، 
نسبیت ارزش��ها، انحالل هنجارها و 
هویته��ای ثابت در زندگ��ی اجتماعی 
و سیاس��ی، مقاوم��ت در براب��ر ه��ر 

34. Charles Jencks
35. Ihab Hassan
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ن��وع قالب ریزی، اذع��ان به پیچیدگی بی��ش از حد جهان، 
تناقضهای گوناگون عوالم بش��ری به روند تکثیر هویتها 
و ش��یوه های گفت وگ��و نیز از دیگر ویژگیهایی اس��ت که 
برخ��ی نویس��ندگان در توصی��ف پست مدرنیس��م ب��دان 

اشاره کرده اند )برمن،1380،صص47-58(. 
»پس��ت مدرن بیانگر یک نظری��هؤ سیس��تماتیک و نظام مند، یا 
فلس��فه ای جامع و فراگیر نیست؛ اساس��ًا قائل به نظریهؤ مدون 
و فلس��فهؤ کلی ی��ا جامع نیس��ت، بلکه برعکس ب��ه دریافتها، 
تشخیصها، ش��ناختها، تعابیر، تفاسیر و برداشتهای متفاوت و 
متن��وع از فرهنگ رایج و ترس��یم نمایی از کث��رت پدیده های 
مرتبط به هم عقیده دارد. ویژگی شاخص تفکر پست مدرن، 
ع��دم اعتقاد به دنیای عینی و بی ایمانی نس��بت به توجیهات و 
اس��تداللهای کلی یا جهان ش��مول فلس��فی و ناباوری یا عدم 
اعتم��اد ب��ه هرگون��ه فراروایت دربارهؤ مش��روعیت اس��ت. با 
مش��روعیت زدایی از نظامهای جهانی تفک��ر، دیگر هیچگونه 
ش��الوده و بنیانی به منظور بنای واقعیت��ی عینی و جهانی باقی 

نمی ماند« )برمن،1380،ص62(. 
نفی مشروعیت از ارکان اساسی دنیای پست مدرن است. 
به همین س��بب دیگر از اعتبار یا درست و درخور توجیه 
ب��ودن امری یا چیزی س��خن به می��ان نمی آید. ب��ه گفتهؤ 
لیوتار36 وضعیت پست مدرن نوعی ناباوری به فراروایتها 
و ارتداد یا کافرکیشی37 است؛ وضعیتی که در آن انسان 
بدون هرگونه معیاری درب��ارهؤ داوری به داوری دربارهؤ 

 حقیقت، زیبای��ی و عدالت می پردازد 
)همان،صص63-64(. 

شوئون در فصل نخست کتاب منطق 

و تعال��ی، ب��ه موضوع اصال��ت نس��بیت و تناقضهای آن 
می پردازد38 و می آورد: 

»در مکتب اصالت نسبیت سعی بر این است که هرگونه اصل 
اطالق به نس��بیت تبدیل شود و حال آن که یک استثنای کاماًل 
غیرمنطقی به اعتب��ار همین تبدیل صورت می پذیرد. حقیقت 
در مکتب اصالت نس��بیت بیان آن است که هیچ گونه حقیقتی 
نیست و یا آن که چیزی جز حقیقت نسبی وجود ندارد. درست 
مثل این اس��ت که با کمک زب��ان حقیقت زبان را نفی کرد و یا 
با نوش��تن منکر حقیقت نوشتن ش��د. به طور خالصه در این 
مکتب هرگونه مفهومی به نوعی نسبیت روانی، تاریخی، و یا 
اجتماعی مبدل می شود. این حکم به این علت متناقض است 
که خود آن نیز به صورت نسبیتی روانی و تاریخی و اجتماعی 
عرضه ش��ده اس��ت. این حکم اگر درست باشد خود را نقض 
می کن��د و با نقض خود از لحاظ منطقی بطالن آن ثابت ش��ده 
اس��ت. مکتب اصالت نس��بیت به این علت نامعقول است که 
پیروان آن می کوش��ند از نس��بیتی که بنا به اظه��ار خود آنها به 

تنهایی امکان پذیر است بگریزند« )شوئون،1354،ص3(.
وی به محدودیت اندیش��هؤ بش��ر در ذهنیت تاخته است و 
می گوید که وقتی انسان کامالً اسیر ذهنیت خویش باشد، 
ادراک چنین ذهنیتی برای وی غیرممکن اس��ت. در حالی 
ک��ه انس��ان برخالف حیوان��ات هم امر ذهنی را فی نفس��ه 
درک می کن��د و هم از آن فراتر می رود. همچنین کس��انی 
که بسترهای اجتماعی را تعیین کنندهؤ تفکر می دانند و آن 
را بر حقیقت مقدم می شمارند، دست 
به مصادرهؤ به مطلوب می زنند؛ بی آن 
که بدانند با تعمیم این نظر هر کس��ی 

36. Jean-francais Lyotard
37. paganism

38. نک: شوئون، 1354، صص11-3 /  اعوانی، 1375، صص 
187-204
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می تواند نسبت به بستر خاصی درک حقیقت را توجیه کند 
و دیگ��ران نیز با معیارهای برخاس��ته از زمینه های دیگر 
آن را مردود بدانند. در مکتب اصالت نسبیت تاریخی نیز 
همین داستان جاری است. »زیرا هر نوع تفکری ضرورتاً 
در لحظ��هؤ مش��خصی در زمان صورت می پذی��رد � نه از 
حی��ث مضمون و محت��وا، بلکه از حیث جری��ان فکری که 
منش��أ آن فکر بوده است � فقط دارای ارزش نسبی است« 
)هم��ان،ص4(. پذیرش این ادعا منجر به این می ش��ود که 
هر اندیش��ه ای از همان آغاز پیدایش کهنه و »عقب  افتاده« 
باش��د، چون تفکِر انس��ان را از قید زمان رهایی نیس��ت، 

پس تفکر بی معنی خواهد بود.
»... آن گونه اش��تباهات فک��ری که در پی انکار عقل فطری و 
عینی هستند با وضع نظریه های متناقض، بطالن خود را اثبات 
می کنند. اما وجود اش��تباه و خطا فی نفسه دلیل این نیست که 
عقل ذاتًا خطاپذیر اس��ت، زیرا خطا از عقل فی نفس��ه ناش��ی 
نمی ش��ود. بلکه امری است عدمی که سبب می شود، فعالیت 
عقل به واسطهؤ مداخلهؤ عامل شهوت و فقدان بصیرت، منحرف 
ش��ود، بدون این که در نتیجهؤ این انحراف قوهؤ شناسایی اعتبار 

خود را از دست بدهد« )همان،ص5(. 
ب��رای مث��ال اگزیستانسیالیس��م جه��ان را ب��ه ش��یوه ای 
غیرممک��ن تعریف می کن��د. در این مکتب هر ن��وع تعقلی 
که عینی و ثابت باش��د، انکار می ش��ود. پس اگر بخواهیم 
مکت��ب اگزیس��تانس را ممک��ن بدانیم، دو ص��ورت پیش 
می آید: یا علم عینی ای که جنبهؤ اطالق دارد ممکن اس��ت، 
که در این صورت مکتب اگزیس��تانس نادرس��ت اس��ت، 
یا مکتب اگزیس��تانس درس��ت اس��ت، که در این صورت 

مدع��ای آن غیر ممکن اس��ت، زیرا هرگون��ه تعقل عینی و 
ثابت را مردود می شمرد.

»انس��ان آن اس��ت که در ذات خود هس��ت و یا ای��ن که هیچ 
نیست؛ اس��تعداد رس��یدن به معرفت عینی و مطلق که فطری 
انس��ان است ویژگی نیمه مطلق و یا ثابت و الیتغیر این موجود 
اله��ی را اثبات می کند و منظور کتب مقدس از این که »انس��ان 
به صورت خداوند خلق ش��ده است« نیز همین است. صرف 
داش��تن همین اس��تعداد معرفت یقینی و مطل��ق همهؤ نظریات 
ش��کاکان را نقض و باط��ل می کند؛ چون اگر انس��ان می تواند 
ش��ک کند، به این علت اس��ت که یقین وجود دارد و به همین 
نحو نفس مفهوم وهم و پندار ثابت می کند که انسان دسترسی 
ب��ه حقیقت دارد... اگر ش��ک ب��ا حقیقت س��ازگار بود، عقل 
انس��انی از علت وجودی خود محروم می ش��د و انسان کمتر 
از حیوان می بود، زیرا عقل حیوانات از تجربهؤ ش��ک در مورد 

حقیقتی که متناسب با آن است عاجز است« )همان،ص9(. 
به نظر شوئون مکتب اصالت نسبیت سبب پدیداری روح 
نافرم��ان و نتیج��هؤ آن اس��ت. روح نافرمان مانند خش��م 
مقدس نیس��ت، که حالتی گ��ذرا و متوجهؤ لغ��زش دنیوی 
باش��د، بالعکس بیماری ای اس��ت مزمن در جهت مخالف 

خداوند و آنچه نماینده و یادآور اوست.
 در جهان مدرن، فرهنگ اومانیستی 
با عهده دار ش��دن وظیفهؤ ایدئولوژی 
و دی��ن از س��ه امر غافل می ش��ود: 
نخس��ت از خدا، زیرا ب��رای خداوند 
نمی گی��رد؛ دوم  نظ��ر  در  اولویت��ی 
از انس��ان، زی��را انس��ان را به جای 

5. نقد هنر 
معاصر
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خ��دا می نش��اند؛ و س��وم از معنای حیات، زی��را غرق در 
 اش��یای فانی می شود و نابخردانه بدانها سرگرم می شود 
)Schuon, 1990, p. 37(. )3(. ب��ه نظ��ر ش��وئون چی��زی 
غیرانس��انی تر از اومانیسم نیس��ت، زیرا در واقع انسان 
را س��ربریده می کن��د و می خواه��د از او حیوان��ی کام��ل 
بس��ازد، ولی موفق می ش��ود کامالً او را ب��ه حیوان مبدل 
کن��د. هر چند خ��رده ای لیاقت دارد که اندک��ی از خصائل 
بربریت را برچیند، اما به »بربریت مجدد«39 جامعه از راه 
»انس��انیت زدایی«40 تمام و کمال در ژرفا منجر می ش��ود 
)Ibid(. سخن از اومانیس��م، سخن از فردگرایی است؛ و 
هر سخنی از فردگرایی، س��خن از خود شیفتگی41 است. 
در نتیج��ه در دیوار حافظ معیار بش��ری رخن��ه کرده اند 
و بنابرای��ن تعادل میان آفاق و انفس یا میان احساس��ات 
اس��ت  ش��ده  گس��یخته  ن��اب  خردمن��دی  و   هرزه گ��رد 

 .)Ibid, p. 36(
ش��وئون در یکی از فصلهای مهم کتاب مراتب و نژادها،42 
با عنوان »اصول و معیارهای هنر جهانی« برای ش��ناخت 
هنر کامل � از دینی و غیردینی )مقدس و غیرمقدس( � سه 

معیار اصلی زیر را برمی شمرد: 
الف. شرافت و اصالت محتویات43 که این شرطی معنوی 

است که بدون آن هنر، حق وجود ندارد.
و  دق��ت جنب��هؤ رم��زی  ب. 
هن��ر  )درب��ارهؤ  تمثیل��ی44 
در  هماهنگ��ی  غیردین��ی45 

ترکیب آن(46 
ج. خال��ص بودن س��بک یا 

ظرافت خطوط و رنگها47)شوئون،1349(48. 
برخی آثار هنری مدرن ممکن اس��ت این فضایل را داشته 
باش��ند. از این رو نباید آنها را فاقد هرگونه اصول مثبتی 
دانست. این استثنا صفت ممیزهؤ هنر مدرن یا پست مدرن 
نیست، زیرا از اوصاف دنیای مدرن و پست مدرن التقاط 
و دست چین کردن توأم با هرج و مرج از نگرشها و مناظر 
دیگر اس��ت. وجود چنین آثاری دال ب��ر حضور یک هنر 
غیردین��ی و غیر س��نتی مش��روع در غرب اس��ت، بی آن 
که نیاز باش��د به نگارگریهای قرون وس��طایی یا نقاش��ی 
روستایی49رجوع شود، زیرا سالمت نفس و به کاربردن 
طبیع��ی م��واد اولی��هؤ کار هنری هم��واره، ب��دون هرگونه 
ادعایی، ضامن درس��ت ایجاد هنر اس��ت. ماهیت اش��یا � 
در مرات��ب معن��وی، روانی، مادی و فن��ی � ایجاب می کند 
هنگامی که یک اثر هنری به کار گرفته می شود، شرایطی 
را که در همهؤ هنرهای س��نتی حاکم اس��ت دارا باشد. در 
هنر مدرن متأسفانه به طبیعت و کیفیت کیهانی مواد اولیه 

توجهی نمی شود.
امروزه در هنر مدرن هر شیادی به اسم »هنر برای هنر« خود 
را مجاز می شمارد که هرچه می خواهد به دیگران عرضه کند 
و اگر ب��ه نام حقیقت و عقل بدان اعتراضی ش��ود، معترض 
را مته��م به نفهمیدن می کند؛ تو گویی فهمیدن یعنی پذیرفتن 
و نپذیرفت��ن یعن��ی نفهمیدن. 
مغالطه ای بزرگ در پس پردهؤ 
جریانه��ای هنر م��درن وجود 
دارد ک��ه موجب می ش��ود هر 
کسی خود را »هنرمند« بداند. 

46. harmony of composition
47. purity of style or el--
egance of line and color

48. و نیز نک: تاج الدینی،1372،ص115/ 
 Schuon, 1999, pp. 79-112
49. peasant painting

39. re-barbarizing
40. dehumanizing

41. narcissism
42. Castes and Races

43. nobility of content
44. exactness of symbolism

45. profane
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این مغالطه ناش��ی از این فرض اس��ت که نوعی ابتکار کامالً 
 مخالف با نظم موروثی یک اجتماع در نفس افراد با عقل سلیم 
امکان بروز می یابد و افراد متکی بدان اثر هنری واقعی ای را 
خل��ق می کنند، به گونه ای که آن اثر برای عدهؤ زیادی از افراد 
باه��وش و زی��رک و اهل فرهن��گ و از همان ن��ژاد و تمدن و 

معاصر فرد مدعی هنرمندی قابل فهم نیست.
هرکسی معتقد اس��ت که جبراً باید شخص بزرگی باشد. 
نو بودن با ابتکار؛ درون نگری بیمارگون با ژرف اندیشی؛ 
بدگمان��ی با صداقت و ادعا با نبوغ اش��تباه ش��ده اس��ت. 
صداق��ت ب��ه معی��اری مطل��ق تبدیل ش��ده اس��ت. گویی 
نمی توان اثری سرشار از صداقت داشت که در عین حال 
از حیث معنوی غلط و از حیث هنری هیچ باشد. بدگمانی 
تبدیل به اخالقی منهای دین و خدا ش��ده اس��ت و فضیلت 

یعنی ابراز هر کاری هرچند بی شرمانه و زشت. 
»مفهوم جدید هنر غلط است تا آن حد که قوهؤ خیال خالق و یا 
صرف انگیزهؤ خلق کردن را جایگزین صورت به معنای کیفی آن 
می سازد و یا تا آن حد که یک ارزیابی ذهنی و مبتنی بر حدس 
جای یک ارزیابی عینی و معنوی را می گیرد. انجام چنین امری 
یعنی اس��تعداد را چه واقعی باشد یا وهمی � جایگزین مهارت 
و صنعتگ��ری ک��ردن، امری که باید به اجب��ار در نفس تعریف 
هنر جای داشته باشد. انگار که استعداد می تواند جدا از عوامل 
الیتغیری که خود س��ازندهؤ نمونه و مثال است و معیار سنجش 

خود استعداد است معنایی داشته باشد« )همان،ص119(.
 ابتکار فقط از حیث محتوایش معنا می یابد. از این رو نمی توان 
ابتکار ناشی از اشتباه یا استعداد فردی ناشایست را ارزشمند 
دانس��ت. هنگامی  که همه بخواهند دست به آفرینش بزنند و 

کسی حاضر به تقلید نباشد و هنگامی که هر اثری می  خواهد 
منحصر به فرد باشد، بی آن که بخواهد در استمرار سنتی- که 
قوای حیاتی اش را از آن برگرفته و احتماالً می توانسته یکی از 
ثمرات برتر آن باش��د- خود را جای دهد؛ تنها امر ممکن این 
است که در برابر عالم، نیستی خویش را فریاد کند. متأسفانه 
برخی این نیستی را با عین ابتکار یکی می دانند. به گمان آنان 
هر چه هنرمندی در از میان بردن س��نت و طبیعت بکوش��د، 
استعداد بیش تری دارد. جانب داری بر این که هر هنرمند »باید 
خود را از نو بسازد«، کوتاهی عمر انسان را برای تحقق چنین 
ش��رطی و نیز تعداد هنرمندان را برای پیش��گیری از افزون 

شدن، نادیده می گیرد.
»خط��ای نظری��هؤ »هنر برای هن��ر« در واقع منجر به این اش��تباه 
می ش��ود که فرض کنیم ممکن اس��ت بعضی واقعیتهای نسبی 
توجیه کافی خود را در خود دربرداشته باشد، در طبیعت نسبی 
خ��ود؛ و در نتیجه معیارهایی از برای ارزیابی وجود دارد که از 
دس��ترس عقل محض به دور است و ]نسبت[ به حقیقت عینی 
غریب است. این اشتباه منجر به از بین بردن اولویت روح است 
و جایگزین ساختن آن توسط غریزه و یا سلیقه، معیارهایی که 
یا صرفًا ذهنی اس��ت و یا کام��اًل دلبخواه و اختیاری... تعریف 
و قوانی��ن و معیارهای هنر را نمی توان از خود هنر یعنی لیاقت 
هنرمند فی نفس��ه به دس��ت آورد. مبانی هنر در عالم روح قرار 
دارد، در حکم��ت و عرف��ان و عل��م الهی، نه فق��ط در علم به 
صنعت مورد نظر و یا در نبوغ، زیرا این امر ممکن است هرچه 
می خواهد باش��د. به عبارت دیگ��ر اصول ذاتی هنر اصواًل فرع 
اص��ول عارض��ی مرتبه ای باالتر اس��ت. هنر ی��ک فعل و عمل 
است، یک نوع بیرون ساختن است، و بنابراین بالضروره مبتنی 
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بر علمی اس��ت که متعالی از آن اس��ت و به آن نظم می بخشد. 
ب��دون این عل��م، هنر هیچ توجیه و دلیلی ندارد. همیش��ه علم 
است که عمل را یا ظهور و خلقت را یا صورت را تعیین می کند 
و نه برعکس. الزم نیس��ت انس��ان خود خالق آثار هنری باشد 
تا بتواند اصواًل آث��ار هنری را قضاوت کند. لیاقت قاطع هنری 
فقط با توجه به یک لیاقت عقلی، که قباًل وجود داش��ته است، 

می تواند مؤثر افتد« )همان، صص120-121(. 
 هنر بشری برانگیخته از نظرگاهی نسبی و اجرای یک اصل 
اس��ت نه نف��س آن اصل. ام��روز در نقد هنر ب��ه معیارهای 
عینی توجهی نمی ش��ود. از این رو هنر صرفاً به یک جنبش 
یا حرکت مبدل شده است. هنرمند پیشرو50 شخصی است 
متکب��ر و بدگم��ان که همی��ن ویژگیها به او نی��روی جنبش 
می بخشد. دیگر اثر هنری خوب جست وجو نمی شود، بلکه 
»ن��و« بودن و »صداقت« � البته به معنایی که در باال اش��اره 
شد � شرط انتخاب است. در حقیقت نوعی انحطاط و هبوط 
به س��وی انحالل. »ارزش کیفی« اثر در نسبت با دیگر آثار 
و حرکتی که اش��اره ش��د، س��نجیده می ش��ود و دیگر هیچ 
اثری فی نفس��ه ارزشمند نیست. همه چیز گریزان، منفصل 
و ازهم گسس��ته شده اس��ت. همان گونه که نسبی گرایی در 
فلسفه مفهوم حقیقت را نابود می سازد، نسبی گرایی در هنر 
نی��ز مفهوم هنر را از بین می برد. از دیگر مغالطه های دورهؤ 
جدید، برتری بخشیدن به »زمانه« در برابر حقیقت است. به 
همین سبب اغلب به ستایش هنرمندانی پرداخته می شود که 

»زمانهؤ خود را بیان می کنند«. این مدعا 
مانن��د این اس��ت که بگویی��م پدیده ای 
خ��وب اس��ت، چ��ون چی��زی را بیان 

می کند. پس خطا خوب است، چون نادانی را بیان می کند!
حکم��ت خال��ده در نقد دنی��ای مدرن 
برمبادی مابعدالطبیعهؤ سنتی استوار 
اس��ت. فریتهیوف ش��وئون به عنوان 
یکی از منادی��ان اصلی این مکتب، که 
به گفتهؤ دکتر سیدحسین نصر »خود 
همانند عقل کیهانی51، از نیروی لطف الهی سرش��ار به نظر 
می رسد که در کل واقعیت پیرامون انسان نظر می کند و همهؤ 
آنچه را به  وجود بش��ری ارتباط می یاب��د، در پرتو معرفت 
قدس��ی ش��رح و بیان می کن��د« )نص��ر، 1380،ص225(. با 
موهب��ت توانایی خ��رد مین��وی در کنه اش��یا و عوالم دینی 
نفوذ می کرد و به ش��یوه ای بی بدیل به ش��رح و بیان حقایق 
می پرداخت. تو گویی حق تعالی او را به موهبت »منطق الطیر« 
یا زبان پرندگان و زبان روح توانمند ساخته بود. شوئون با 
ات��کا بر چنین حکمتی به نقد دنیای جدید می پردازد و بدون 
ش��ک، این منظر تمامی منادیان اصلی حکمت خالده است. 
منطق پوالدین شوئون آن چنان دقیق مبادی و مبانی دنیای 
مدرن و هنر آن را به نقد می کشد که به جرئت می توان گفت 
از هی��چ وجهی غافل نمی ماند. وی در این نقد یک س��ویه به 
داوری نمی پردازد و نقد وی حتی متوجه بسیاری از ضعفها 
و کاستیهای جهان نیز می ش��ود. وی اگر فالسفهؤ مدرن را 
برای تحدید حدود عقل به اس��تدالل صرف و تجربهؤ حسی 
نکوهش می کند، از طرفی دیگر برخی از حکمای سنتی را نیز 
به دلیل سستی استدالل یا سویه گیری 
و بی انصاف��ی در اس��تدالل- علی رغ��م 
به��ره وری نس��بی از ش��هود عقالنی- 

50. avant-garde
51. cosmic intellect

نتیجه 
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سرزنش می کند. برای نمونه می توان به نقد وی از اشاعره 
در جهان اس��الم و برخی از کالمیون افراطی اش��اره کرد. 
برای ش��وئون شهود خرد مینوی مبنا و مبدأ هر اندیشه ای 
است. وی گاهی بدون نام بردن از فرد خاصی کالً نظریات 
یک مکتب یا یک نحله را با همهؤ اذناب آن نقد می کند و گاهی 
نیز به طور دقیق با نام بردن از افراد و منادیان اندیش��ه های 
مدرن و پست مدرن به نقد جوانب مختلف اندیشه و مدعیات 
آنه��ا می پردازد. داوری منصفانهؤ ش��وئون آن گاه آش��کار 
می ش��ود که ت��الش وی را ب��رای طرح یک معی��ار فراگیر52 
ش��اهد باش��یم. معیاری ک��ه وی برای هنر اعم از س��نتی و 
غیرسنتی به دس��ت داده است، نگرش ژرف و گستردهؤ وی 
را تأیید می کند. تناقضات حاکم بر نگرش و اندیش��هؤ مدرن 
و پس��ت مدرن، غفل��ت از خداوند،  محوریت نفس انس��ان و 
استغراق در عالم واقعیات جزوی نقطهؤ عزیمت دنیای مدرن 
و پس��ت مدرن برای بناکردن و عرضهؤ همهؤ دس��تاوردهای 
بشری، از جمله »هنر« است. لذا شعارهایی مانند »هنر برای 
هنر« یا آرایه های فریبنده همانند ابتکار و نوآوری یا صداقت 
هیچ یک مانع از آن نیس��ت که نگاه حکیمانهؤ انس��ان س��نتی 
نتوان��د به ورای این ظواهر نفوذ کن��د و تناقضات درونی و 

سستی مبانی آن را به نقدی منصفانه کشد.    
 )1(. ه��ر چند در این تعریف مدرنیته 
س��نّت م��ورد نف��ی را با منظ��ر خود 
تعریف کند، برای مثال در مقدمهؤ کتاب 

جامعهؤ سنتی و 
م��درن  جامع��هؤ 
)مدرنیته؛ مفاهیم انتقادی( مترجم کتاب 

که وابس��ته به منابع غربی اس��ت، دربارهؤ اصطالح »سنت« 
می گوید: »در خالل پنجاه س��ال گذش��ته، اصطالح »سنّت« 
به ص��ورت نقطهؤ مقابل مناس��ب برای مدرنیته تثبیت ش��ده 
اس��ت؛ »سنّت« به معنای ایستایی یک پیکره بندی طی زمان 
و مجموعه ای از تعهدات فرهنگی اس��ت که از »گذش��ته« به 
صورت مبانی مشروعیت و توجیه ای برای »حال« استفاده 

می کند« )واترز، 1381، ص 58(.
)2(. وی در مقال��ه ای ب��ا عن��وان »مهلک��هؤ کیهان شناس��ی 
اخترفیزیکی« که در سه بخش نگاشته است، عالمانه نشان 
می دهد که نخست: نظریهؤ اخترفیزیکی مه بانگ با بسیاری از 
اکتشافات جدید باطل می شود؛ دوم: علی رغم توافق ظاهری 
این نظریه با »خلق از عدم« و مسئلهؤ آفرینش در مسیحیت، 
»چگونه« با آموزه های مسیحیت کاتولیک در تعارض جدی 
است. زیرا تصویر را به جای حقیقت می نشاند و در نهایت 
ای��ن دین اس��ت که بای��د در تزلزل نظریه ه��ای علمی بهایی 
گزاف بپردازد؛ و س��وم: فیزیک نمی توان��د و نباید به جای 
وظیفهؤ اصلی اش یعنی بررسی عملیاتی واقعیتها، به تفسیر 
وجود ش��ناختی بپردازد، زیرا از شناخت نفس االمری اشیا 

.)Smith, 2001. :ناتوان است. )نک
 )3(. فصل نخس��ت کت��اب نیز به همین عنوان »داش��تن یک 
مرکز« است. در این فصل نسبتاً گسترده، شوئون از دیدی 
انسان شناختی به مسئلهؤ هنر، ادبیات و دیگر دستاوردهایی 
که امروزه فرهنگ مدرن خوانده می شود، پرداخته است و در 
آن گاهی به طور مش��خص با نام بردن 
از چهره های ش��اخص فرهنگ غرب به 

نقدی جانانه دست یازیده است.
52. universal 

پی نوشت
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در یک��ی دو قرن گذش��ته مهم تری��ن آرا درب��ارهؤ مبانی نظری 
هنر اسالمی را اندیشمندانی با عنوان »سنت گرایان« )همچون 
رنه گن��ون، فریتهیوف ش��وئون، مارتین لینگ��ز، دکتر نصر و 
تیتوس بورکه��ارت( ارائه داده اند. اصلی تری��ن وجه این آرا، 
تفس��یر و تأویل هنر اس��المی بر اس��اس مبانی حکمی و عرفانی اندیش��هؤ اس��المی است. 
سنت گرایان، هنر اسالمی را تصویر نمادین معانی باطنی اسالم و به ویژه شیعه دانسته و 
در این راه به تأویل گستردهؤ این هنر براساس آموزه های عرفانی و شیعی دست زده اند.
 آرای ایش��ان را منتقدان��ی نقد و بررس��ی کرده اند ک��ه از جملهؤ آنان نجیب اوغلو، اس��تاد 
دانش��گاه هاروارد اس��ت. این مقاله آرای منتقدانی چون نجیب اوغل��و و دیگر منتقدان هنر 

اسالمی را نقد و ارزیابی کرده است.

واژگان کلیدی:
سنت گرایان، هنر اسالمی، نقد، تأویل.
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در س��ال 1995 مرک��ز تاری��خ هن��ر 
و مطالع��ات انس��انی1 کتاب��ی را ب��ا 
عنوان »هندسه و تزیین در معماری 
اسالمی2« نوشته گلرو نجیب اوغلو3 
دانش��گاه هن��ر و معم��اری  اس��تاد 
اسالمی دانش��گاه هاروارد و سردبیر س��النامهؤ مقرنس، 
منتش��ر س��اخت. خانم نجیب  اوغلو در این کتاب با محور 
ق��راردادن »طومار توپقاپی« )که طوماری اس��ت بس��یار 

ارزش��مند و حاوی نقوشی 
هندس��ی ب��رای دیواره��ا و 
طاقها در معماری  اسالمی( 
ب��ه نق��د و بررس��ی اس��ناد 
و م��دارِک تاریخ��ی نق��وش 

تزیینی معماری اسالمی و نیز مبانی نظری آنها پرداخت. 
این کتاب پنج بخش دارد و طومار توپقاپی ، صرفاً محملی 
اس��ت برای پرداخت��ن به وجه های جغرافیای��ی، تاریخی، 
ریاضیاتی، هندس��ی و زیبایی شناسی نقوش هندسی در 
هنر اسالمی و نیز مجادله و مناقشه در آرای سنت گرایان 

دربارهؤ بنیانهای معنوی و عرفانی هنر اسالمی.
تحقیقهای خانم نجیب اوغلو، حقیقتاً ارزش��مند، خواندنی 
و قابل توجه اس��ت. اما توجه ما در این گفتار، نخس��ت به  
بخش دوم کتاب او با عنوان »مجادله در عربانهؤ )اسلیمی( 
هندسی«4 است. نویسنده در این بخش به تحقیقی انتقادی 
در آرای برخی از س��نت گرایان پیرامون تأویل و تفس��یر 
عرفانی و س��نتی آنان از هنر و معماری اسالمی پرداخته 
اس��ت و در نهایت نتیجه می گیرد که ای��ن مؤلفان متأخر، 
ناآگاهان��ه با برداش��تن مفهومه��ای کلیش��ه ای از دوران 
گذشته و پوش��اندن لباس��های جدید ایدئولوژیک، در پی 
تفسیر گفتاری غیر تاریخی در شرح مبادی نظری نقوش 

هندسی اسالمی بوده اند.
دی��دگاه نجیب اوغلو دی��دگاه جدیدی نیس��ت، اما درخور 
توجه و تأمل اس��ت؛ زیرا از یک  س��و مبتنی بر جدیدترین 
تحقیقها و گس��ترده ترین منابع است و از دیگر سو آن  را 
محقق��ی انجام داده اس��ت که مس��لمان و رش��د یافتهؤ یک 
کشور اس��المی و مهم تر از 
هم��ه بوم��ی قلم��رو تحقیقی 
خوی��ش اس��ت. ام��ا پیش از 
آن ضروری اس��ت به اصل 
مس��ئله که همانا مناقشه در 

1. The Getty center for the History of Art and the Humanities
2. The Topkapi scroll – Geometry and ornament in Islamic 

Architecture
3. Gulru Necipoglu

4. The Discourse on the Geometric Arabesque  

مقدمه
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اصل هنر اس��المی - در س��طح اول- و مجادل��ه در مبانی 
عرفانی آن- در سطح دوم- است بپردازیم.

هنر اسالمی هماره از سوی منتقدان 
و برخی متفکران، نقد و بحث ش��ده 
اس��ت و این به سبب برخی نظرهای 
فقه��ی دی��ن اس��الم  از ی��ک س��و و 
تمثال گری��زی این دی��ن )در قیاس با 
ادیانی چون مس��یحیت( از دیگر سو 
و نیز پیدایش آن در میان قوم و ملتی است که هیچ سابقهؤ 

تاریخی ای در امر هنر ندارد.
 فرهنگ آغش��ته ب��ه ش��رک ع��رب در آن روزگار و نگاه 
س��طحی و س��اده اندیش��انه اش به پدیده ها، تمدنی بدون 
تجلی��ات هن��ری از ی��ک س��و و هن��ری ابتدای��ی مبتنی بر 
بت پرس��تی و ش��مایل گرایی از دیگر س��و آفریده بود که 
به ش��دت با مخالف��ت دین جدی��د روبه رو ش��د. دینی که 
رواج دهندهؤ آموزه هایی مبتنی  بر وحدانیت و عقالنیت بود 
هرگز به بیان اندیش��ه ای که حقیقِت صورت را وانهاده و 
به تقدی��س صورتگری روآورده ب��ود، نمی پرداخت . این 
رویکرِد اس��الم نیز محمل تعبیرها و تفسیرهایی متفاوت 
شد که مشهورترینش )ونه مقبول ترینش( اعالم حرمت و 
ممنوعیت هنر در اسالم بود.5 بی اعتقادی اسالم به تجسد، 

راه را ب��ر ش��مایل نگاری و 
پیکره تراشی قدیسان بست؛ 
ام��ا برخالف نظ��ر محققانی 
که در باال ذکر ش��د، هنر را 
محدود نس��اخت. هنر اینک 

با پش��توانهؤ نظری بس��یار نیرومندی که اتفاقاً با ذات هنر 
نزدیکی و انس بیشتری داشت )اصل ظهور و تجلی( وارد 
عرصه ش��د ت��ا مظاهر بی نظیر و بی مانن��دی از اوج گیری 
ِخیاِل زیبایی طلب و زیبایی نگر انس��ان را خلق و در اصل 
کش��ف کند. اما به  هر حال س��خت گرفتن بر صورتگرِی 
ص��رف و تزیین��ی، دی��دگاه محققان��ی را- ک��ه برآمده از 
فرهنگی تجس��د باور و ش��مایل محور بودن��د- را به ذکر 
این ایده وادار می س��اخت که: »در هنر  اس��المی هیچ چیز 
اس��المی وجود ندارد« و یا »نظر طنزآمیز اس��المیِت هنر 
اس��المی را مس��لمانانی اختیار کردند که خبر نداشتند که 
این نظر چه ریش��هؤ عمیقی در دیدگاه کامالً فرهنگی غرب 
نس��بت به ش��رق دارد«6 )نجیب اوغل��و،1379،ص122(. 
بنابراین هنر اس��المی مواج��ه با انتق��اد منتقدانی بود که 
هویت اس��المی هنر اس��المی را منکر بودند و این هنر را 
کامالً غیر دینی می دانس��تند، اف��رادی چون آلبر گایه7 در 
کت��اب هنر عرب )1893( آن را هن��ری مبتنی  بر نژاد )و نه 
آموزه ه��ای دینی( می ش��مردند و تاریخ نویس��انی چون 
آلویس ریگل8 در کتابی با نام کیفیت سبک )1893( نقوش 
هنری اس��المی )در قاموس غربیان، عربانه( را، که جای 
شمایل و پیکره را گرفته بودند، صرفاً تزیینی می دانستند 

)همان، صص93-89(.
نظ��ر  پی��رو  نجیب اوغل��و 
یاد  کسانی همچون محققان 
شدهؤ نیس��ت زیرا در کتابش 
آرای س��نت گرایان درب��ارهؤ 
مورد معان��ی نمادین نقوش  

5. برای مثال، بورس��تین می گوید: در اس��الم دین، مانع هنرهاس��ت«. )نک: مقالهؤ خانم فاطمه علی، 
ترجمهؤ شهاب الدین عباسی، روزنامهؤ ایران شمارهؤ23340، 28 آذر 1381(
6. آنچه ذکر شد، دیدگاه »تری آلن« در »Five Essay in Islamic Art « است.

7. Albert Gayet
8. Alois Riegl
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اس��المی را رد می کند، اما خود به  حضور معانی نمادین 
دیگ��ری در بط��ن نقوش اس��المی اذعان می کند ک��ه البته 
بیش��تر رنگ کالمی دارد تا عرفان��ی ولی به  هر حال دینی 
اس��ت. بنابرای��ن او در جبههؤ ناباوران به هویت اس��المی 
این هنر قرار ندارد، ولی همچنان که گفتیم نقد و انتقادش 
را بای��د جدی گرفت. پس در همی��ن پیش در آمد مختصر 
معلوم ش��د که از یک س��و در زیبایی شناس��ی اس��المی، 
بحثی بس��یار جدی میان متفک��ران و متخصصان نظری 
این هنر در اس��المی یا غیر اسالمی بودن آن جریان دارد 
و از دیگر س��و در میان معتقدان به اس��المیت این هنر نیز 
مجادله ای دیگر اس��ت که آیا معان��ی نمادین این معماری 
و هن��ر، هویتی صوفیانه و عرفان��ی )و به  همین دلیل غیر 
زمانی و غیر مکانی( دارد یا کالمی؟ آیا می توان به وحدت 
معنوی این مفهومها و حضورشان در آثار هنری اسالمی 
در دورترین نقاط تمدن اسالمی باور داشت؟ و اصوالً آیا 
ب��دون در نظر گرفتن لزوم برابری تفس��یر و تأویل آرای 
س��نت گرایان با ش��واهد تاریخی می توان به آرای  ایشان 

تکیه کرد؟
قبل از آنکه به شرح و نقد این پرسشها بپردازیم، ذکر دو 
نکته را باید یادآور ش��ویم: نخس��ت اینکه ما از دو محور 
اصل��ی مناقش��ه در هنر اس��المی نقد مح��ور دوم را، که 

بیشتر در آرای نجیب اوغلو 
ظه��ور دارد، ب��رای بحث و 
بررس��ی برگزیده ای��م و نقد 
مح��ور اول را ب��ه فرصت��ی 
دیگر وامی گذاریم. دوم ذکر 

گزیده ای از آرای سنت گرایان را- به ویژه آن بخشی را که 
خانم نجیب اوغلو نقد کرده اس��ت- در جهت روشنی بحث 
ض��روری می دانیم )در ای��ن گزیده ب��ر آرای بورکهارت 
تأکید بیش��تری خواهیم داش��ت، زیرا خانم اوغلو بیشتر 

آن را نقد کرده اند(. 
س��نت گرایانی ک��ه از آنان ن��ام بردیم برای هنر اس��المی 
هویت��ی عرفانی قائل اند و هر نق��ش و طرحی را صورتی 
تأویلی از یک معنای باطنی می دانند و شاید به همین دلیل 
است که همهؤ آنان شیعه اند یا نزدیکی ای بیش از اندازه به 
ای��ن مذهب دارند )از این رو که متفکران و دین شناس��ان، 
ش��یعه را مذهبی باطنی و تأویل گ��را می دانند(. یادآوری 
مثالی در این باره جالب اس��ت: تیت��وس بورکهارت آنجا 
که در شرح معانی باطنی نگارگری ایرانی سخن می گوید 
کیفیت خاص عرفانی آن را متأثر از فضای ایراِن ش��یعی 
می دان��د ک��ه در آن، حد فاص��ل میان ش��ریعت و الهام به 
مراتب کم تر از عالم تس��نن اس��ت این معنا در کنار اعتقاد 
گوهری ش��یعه به امامت و جایگاه منحصر به فرد آن در 
میان ش��یعیان، این مذهب را به شدت مستعد اندیشه های 

عرفانی و باطنی ساخته است.9 
وی ب��ا چنین دیدگاهی به ش��رح هنر و معماری اس��المی 
پرداخت��ه اس��ت. به ص��ورت مث��ال در توصی��ف و تبیین 
ساختار  اس��المی،  معماری 
کعبه را با توجه به س��اختار 
فضایی مکعب تشریح کرده 
اس��ت و آن را وابس��ته ب��ه 
اندیش��هؤ مرک��ز می دان��د. از 

9. برای اطالعات بیشتر نک: اعوانی، 1375، ص 313  
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دی��دگاه او ط��واف به دور کعب��ه، طواف آس��مان به گرد 
قط��ب محور اس��ت و جهته��ای چهارگانهؤ آن ب��ا پایه های 
چهارگانهؤ عالم پیوند اس��تواری دارد. کعبه نمایش دهندهؤ 
وحدت اس��المی است و نقش گنبد در مس��جدها، نمودار 
خل��وص عرفان��ی افالطون��ی اس��ت. همچنی��ن از دیدگاه 
بورکه��ارت غاِر زیر صخ��رهؤ قبة الصخره10همچون دل یا 
مرکز وجدان آدمی اس��ت که چون با پرتو آسمانی تالقی 
کند، به س��وی عالم باال می گراید. وی چهل ستونی را که 
در س��اخت قبه الصخره به کار رفته اس��ت با نقل قولی از 
پیامب��ر )ص(، ک��ه: »اب��دال در عالم چهل نفرند«، مس��تند 
می س��ازد. گوی��ا او در این تحلیل خود به روایتی اش��اره 
دارد که هجویری در کتاب کش��ف المحجوب بدان اش��اره 
کرده است: »اما آنچه اهل حّل و عقدند و سرهنگان درگاه 
حق جل و جالله س��یصدند که ایش��ان را اخیار خوانند  و 
چهل دیگر که ایش��ان را اب��دال خوانند و هفت دیگر که مر 
ایش��ان را اب��رار خوانند و چهارند که مر ایش��ان را اوتاد 
خوانند و س��ه دیگرند که مر ایشان را نقیب خوانند و یکی 
ک��ه او را قطب خوانند و غ��وث خوانند و این جمله یکدیگر 
 را بشناس��ند و در ام��ور ب��ه اذن یکدیگر محتاج باش��ند«.
)الهجوی��ری،1371،ص269(. این گفتار هجویری نه تنها 
مس��تند بورکهارت در ش��رح معانی نمادی��ن قبة الصخره 

گن��ون  رن��ه  مس��تنِد  بلک��ه 
و  اس��الم  کت��اب  در  نی��ز 
تائوئیس��م ذیل بحث ارزش 
عددی ح��رف »ح« )در زبان 
عربی( اس��ت: »از نقطه نظر 

طبقه بن��دی باطنی القطب الغوث در مرکز و چهار اوتاد در 
چهار جهت اصلی و چهل تن نجبا روی محیط دایره قرار 

دارند« )گنون،1379،ص92(.
نظرگاه بورکه��ارت پیرامون نگارگری، به ویژه نگارگری 
ایرانی، نیز بسیار جالب توجه است و جای اندیشه دارد. 
»در کل مینیات��ور ایرانی در پی آن نیس��ت که عالم مادی 
عادی را آن گونه که به حواس می آید با همه ناهماهنگیها 
و درش��تیها و برخوردهای نامطبوع آن مجسم کند، بلکه 
غیر مس��تقیم خواه��ان توصیف گوهر دگرگون نش��دنی 
یا اعیان ثابته اس��ت. در این نقاش��ی اس��ب یک��ی از افراد 
نوع خویش نیس��ت، بلکه اس��ب ممت��از عالم ُمُثل اس��ت. 
مینیاتور ایرانی چنین عالم��ی را می پردازد. هرگاه گوهر 
دگرگون نش��دنی یا اعیان ثابته مورد نظر باش��د، ُمُثل آن 
را نمی ت��وان ب��ه حواس دریافت؛ زیرا که از مرز ش��کل و 
صورت بیرون است. با این همه، آثار آن در عالم تصور 
و تفک��ر قابل انعکاس و تصویر اس��ت؛ مانن��د عالم رؤیا. 
ولی نه عالم خواب و بیداری ناشی از بی حالی. این چنین 
عالمی در زیباترین مینیاتورها نگاش��ته شده است. مانند 
رؤیایی آشکار و عالمی شفاف که پنداری از درون بر آن 

پرتو افکن می شود« )بورکهارت،1365،ص44(.
مثالهای فراوانی می توان در تأویل عرفانی هنر اس��المی 
س��نت گرایان  دی��دگاه  از  و 
بی��ان داش��ت. بس��یاری از 
تألیفهای ایش��ان، گستردگی 
عال��م  هن��ری  گوناگون��ی  و 
اس��الم در هنرهای سنتی و 

10. یکی از نخستین مسجدهای معظم ساخته شده به وسیلهؤ مسلمانان در سال 71 هجری
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معم��اری، زیبایی غیر قابل توصیف آثار هنری اس��المی 
هم��راه با انت��زاع بی مانند نق��وش آن که نمایانگ��ر پایانی 
جاودان بود، مجموع��هؤ گس��ترده ای از تألیفهای تحقیقی 
و تخصص��ی را در ادراک ُکن��ه و ماهیت این هنر به وجود 
آورد. ام��ا بی��داری روح رمانتی��ک اروپایی، که ش��یدای 
مش��اهدهؤ دیدنیهای ش��گفت انگیز و شگرف ش��رقی بود، 
چنان موجی از تحقیق و جس��ت وجو در ش��ناخت رمز و 
راز آن برانگیخت که حتی هنر نگاراِن فن محوری همچون 
روبرت هیل��ن برند در مقدمهؤ کتاب معماری اس��المی اش 
نتواند از بیان وجه های ایمانی و نمادین مسجد و نیز تأثیر 
آن بر شاخصهای دیدنی بنا چشم پوشی کند. او می گوید: 
»مسجد در قلب معماری اسالمی قرار دارد. همین مسجد 
نمادی درخور از ایمانی اس��ت که در خدمت آن است، از 
همان آغاز نقش نمادین آن از س��وی مس��لمانان دریافته 
ش��د و )این نقش( س��هم خود را در آفرینش شاخصهای 
دیدنی مناس��بی ب��رای )این( بن��ا باز کرد ک��ه از آن میان 
می توان به شاخصهایی همانند گنبد، مناره و منبر اشاره 

کرد« )هیلن برند،1380،ص4(.
وی همچنین دربارهؤ مح��راب و عقیده هایی که پیرامونش 
وج��ود دارد می گوید: »بدون تردید این محراب اس��ت که 
قان��ون طبیع��ی نمادگرایی مذهبی را در معماری مس��جد 

تش��کیل می دهد؛ و واقعیت 
ای��ن اس��ت ک��ه مح��راب از 
لح��اظ فنی و نظ��ری چیزی 
بیش تر از ی��ادآوری دیدنی 
برای موقعیت دیوار س��مت 

قبله اس��ت؛ ولی اعتقاد همگانی به ش��کل دیگری اس��ت و 
ب��رای آن کیفیته��ای خاصی را قائل هس��تند: ب��رای مثال 
آن  را دروازهؤ بهش��ت و مهبط اش��راق الهی می دانند. این 
اندیش��ه ها را عناص��ر و عاملهایی چون: ش��کل قوس دار 
آن، آراستن شکل چراغ مسجدی در مرکز آن و قاب بندی 
آن ب��ا کتیبه ه��ای قرآنی از س��ورهؤ نور، دام��ن می زنند« 
)همان،ص18(. بنابراین عالم ش��گفت انگیز هنر اس��المی 
چن��ان مایه های ژرفی از معنا و معنوی��ت در جان و بطن 
خود داش��ت ک��ه س��نت گرایان را )و نه صرفاً آن��ان بلکه 
حتی نکته س��نجان و تجددگرایان هنرن��گار تاریخ هنر را( 
به اندیش��ه ای دقی��ق و ژرف در تأویل و تفس��یر این آثار 
برانگیزد11. در این باره در پایان این مقاله س��خن خواهیم 
گف��ت، اما در این بخش بهتر اس��ت به نقطه نظرهای خانم 

نجیب اوغلو در نقد آرای سنت گرایان اشاره هایی کنیم.
گفتی��م که نجیب  اوغلو در بخش دوم 
کتابش )فصلهای 4 و 5( به  بررس��ی 
مناقش��ه و مجادل��هؤ آرای پیرام��ون 
ماهیت هنر اس��المی پرداخته است. 
از دیدگاه نجیب اوغل��و اروپاییان با 

دو نیت:
الف. جست وجوی نگاره های مناسب برای تولید انبوه؛ 

ب. ارض��ای روح رمانتی��ک 
خود همراه با عالقهؤ شدید به 

دیدنیهای شگرف؛
به  ش��رح و نقد هنر اسالمی 
ماهی��ت  درب��ارهؤ  به وی��ژه 
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11. نگارنده که در راس��تای تحقیقهای خویش به کنکاش��ی ژرف در آثار آنان دست زده، این آثار را 
مبرای از نقص و نقض و خطا نمی داند و در موردهایی با تفس��یرهایی از س��نت گرایان دربارهؤ برخی 
از آثار هنری اس��المی مواجه بوده که  صد در صد ش��خصی و ذوقی اند )مستندهای تاریخی، آنها را 
تأیید نمی کند(. ولی موردهای درخور اندیش��هؤ گس��ترده ای در تألیفهای آنان وجود دارد که انتقاد بر 
آنها نه به س��بب خطا بودن تأویل و تفسیرشان که به س��بب نبودن مدرکهای تاریخی و کمی نیازمند 

تحقیقهای دامنه دار در متن تاریخ هنر و تمدن اسالمی، برای اثبات آنهاست.

ب: نقد 
نجیب اوغلو بر 

 آرای 
سنت گرایان



نقوش ش��گفت انگیز انتزاعی آن پرداختند و در این راه به 
تألیف آثار متفاوت و متعددی دس��ت یازیدند. بخش��ی از 
ای��ن آثار صرفاً آش��نایی با آثار هنری اس��المی و بخش 
مهم تر آن بررسی تبیینی و تحلیلی این آثار بود. تألیفهای 
این محققان دو هدف کلی داشت: نخست کشف منشأ این 

آثار و دوم بررسی مقصود این آثار. 
نجیب اوغلو در بیان آرای محققان اروپایی پیرامون منشأ 
نقوش اس��المی از محققان متعددی شاهد مثال می آورد. 
ب��رای مث��ال برخ��ی از ای��ن مؤلف��ان معتقد بودند منش��أ 
نقوش انتزاعی هنر  اس��المی، قرآن و اس��الم است )مانند 
پریس دوان12 در کتاب تزیین عرب(. برخی منش��أ نقوش 
اس��المی را ن��ژاد ع��رب و جغرافیای ش��رق می دانس��تند 
)مانند آلبرگایه در کتاب هنرعرب(. برخی برای آن منش��أ 
تاریخی قائل بودند و ریش��هؤ نقوش اس��المی را در سبک 
کالس��یک یونانی- رومی جس��ت وجو می کردند )همچون 
آلویس ریگل در کتاب کیفیت سبک، اون جونز13 در کتاب 
دس��تور زبان تزیین، و ارنس��ت کنل در کت��اب عربانه14 یا 
اس��لیمی(.  و برخ��ی نیز برای آن منش��أ کانی )س��اختار 
درونی موج��ودات( قائل بودند )همچون ب��ورژوان15 در 

کتاب عناصر هنر عرب(.
بحث مهم دیگری نیز در این بخش )افزون بر منشأ ظهور 

نقوش اسالمی( مطرح است 
و آن اینکه: چرا مس��لمانان 
برای بی��ان جلوه های هنری 
انتزاع��ی  زب��ان  از  خ��ود 
خاص��ی به��ره جس��تند که 

»تشابه و تناظر بی پایان« مهم ترین ویژگی آن بود؟
برخ��ی ازای��ن محقق��ان ه��دف و مقص��ود نق��وش هنری 
اس��المی را صرف��اً تزیین می دانس��تند )همچ��ون آلویس 
ریگل، ارنس��ت هرتس��فلد، گامبریج و گرابار(. از دیدگاه 
ایش��ان، طبیعت گری��زی و انت��زاع هندس��ی عربان��ه، ک��ه 
ش��اخصهؤ آن تکرار بی ش��مار و تش��ابه بی پایان است تا 
اندازه ای که سرتاس��ر سطح را بپوش��اند، بازتاب هراس 
روانی از جای خالی اس��ت که عموماً در فرهنگ اس��المی 
دی��ده می ش��ود. این نظر را نویس��ندگانی چ��ون ریچارد 
اتینگه��اوزن و موری��س اس دیمن��د تکرارکردن��د. دیمن��د 
نوش��ت: »هن��ر محم��دی )ص( ماهیتاً نوعی تزیین اس��ت 
و جای خالی به چش��م مس��لمان تحمل ناپذیر اس��ت« )1( 

)نجیب اوغلو،1379،ص105(.
در مقابل این گروه، محققان دیگری قرار داش��تند که این 
نق��وش را صرفاً تزیینی نمی دانس��تند و برای آن ماهیتی 
باطنی و اس��المی قائل بودند؛ همچون لویی ماس��ینیون، 
ژرژ مارس��ه و اتینگهاوزن. ماسینیون انتزاعهای متحول 
در هنراسالمی را به فلس��فهؤ اتمیسم16 که معتقد بود عالم 
تش��کیل ش��ده از ذرات و اعراضی اس��ت که پیوس��ته به 
دس��ت خداوند قادِر مطلِق واحِد نادیدنی تحول می پذیرد، 
مستند می س��اخت. اما از دیدگاه اوغلو آرای ماسینیون، 
از لحاظ تاریخی غیر مستند، 
همگان��ی، کلی و بدون توجه 

به زمینه هاست.
به هر ح��ال در تبیین ماهیت 
دو  ای��ن  اس��المی،  نق��وش 

12. Prisse d’Avennes
13. Owen Jones

14. Arabesqe
15. Jules Bourgoin

16. Atomism
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دی��دگاه کلی وجود داش��ت که برخی ماهی��ت آن را صرفاً 
تزیینی و برخی دیگر کامالً دینی و اس��المی می دانس��تند 
)بدی��ن عب��ارت که این نق��وش در ظاهر تزیینی اس��ت اما 
در بطنش معان��ی و مفهومهایی کامالً اس��المی دارد(. از 
جمله کسانی که به شدت با آرای گروه اول مخالف بودند 
می توان به دکتر سیدحس��ین نصر و اس��ماعیل الفاروقی 
اشاره کرد که اتفاقاً! نجیب اوغلو به دیدگاه هر دو استناد 
کرده اس��ت و دربارهؤ نصر م��ی آورد: »وی در مقدمه اش 
بر کتاب هنر اس��المی ]از بورکهارت[ تعبیر غربی از هنر 
 اس��المی به هن��ر تزیینی را م��ردود ش��مرد و بورکهارت 
را س��تود که توانس��ته اس��ت از درون س��نت تصوف از 
اصولی تری��ن جنبهؤ حکمت چنان س��خن گوید ک��ه تنها از 

وجدان و شهود عالم روح بر می آید« )همان،ص106(.
همچنین از آرای اس��ماعیل الفاروقی شاهد مثال می آورد 
ک��ه معتق��د بود محققان غربی هنر  اس��المی را بد تفس��یر 
ک��رده و آن را صرفاً تزیینی و بی معنا دانس��ته اند، از این 
رو نتوانس��ته اند »روح« و »اس��المیت« آن را دریابن��د. از 
دیدگاه الفاروقی بنیان نقوش اسالمی بر شهادت مسلمان 
به ال اله االاهلل و وحدانیت مطلِق حق استوار بود و همراه با 
او محققی چون ادوارد اچ مدن نیز اعتقاد داش��ت : »اسالم 
س��نی ]اهل س��نت[ در ن��اب تری��ن ش��کلش جهان بینی ای 
غریب و دوس��ت داشتنی اس��ت. نقش نامتناهی و عربانه 
در ناب ترین صورتش آن جهان  بینی را در جمالی متعالی 

باز می نماید« )همان(.
آن چنان ک��ه از الب��ه الی مطلبه��ای نجیب اوغلو مش��خص 
اس��ت، او از می��ان دو گروه��ی که در باال بیان ش��د خود 

در دس��تهؤ کس��انی قرار دارد که معتقدند نقوش اس��المی 
هویت��ی دینی و نمادین داش��ته اس��ت و صرف��اً تزیینی و 
پ��ر ک��ردن جای خالی نیس��ت. ام��ا در این می��ان با آرای 
الفاروق��ی و مدن که منش��أ عربانه را س��نت گرایی اصیل 
اهل تسنن قرارمی دادند موافق و با آرای کسانی که منشأ 
آن  را صوفیانه، عرفانی و چه بس��ا ش��یعی می دانس��تند 
مخالف اس��ت. س��بب این مخالفت و موافقت نجیب اوغلو 
این اس��ت که اگر نق��وش را بر بنیاد کالم اش��اعره تحلیل 
کنی��م، بنیانهای علم��ی و تاریخی برای اثب��ات دریافتهای 
خود داریم؛ اما اگر بنا را بر آرای س��نت گرایان بگذاریم، 
ب��ه دلیلهای زیر )از دی��دگاه او( نمی توانی��م آرای آنان را 

مستند و معتبر بدانیم: 
نخس��ت اینکه س��نت گرایان معتقد به وح��دت ماهوی این 
نقوش در سراس��ر عالم اس��الم اند و آنها را بازتاب اصل 
وحدت در کثرت می دانند، اما از دیدگاه نجیب اوغلو چنین 
نظری )که در آرای بورکهارت، نصر و نویسندگان کتاب 
حس وحدت س��نت صوفی در معم��اری ایرانی- یعنی نادر 
اردالن و الل��ه بختی��ار- تجلی بیش ت��ری دارد( مظهرهای 
تاریخ��ی و منطقه ای الهی��ات و عرفان اس��المی را نادیده 
می گی��رد و به تصوف معنایی همگانی می دهد که در همهؤ 
منطقه ها و دوره ها نمی تواند به یک اندازه درست باشد. از 
دیدگاه سنت گرایان )همچنان که بورکهارت بر آن تصریح 
دارد( معنای واحد، جلوه های واحدی در هنر آفریده است 
و ب��ه ما این امکان را می بخش��د که بتوانی��م )برای مثال( 
ویژگیهای انتزاعی اس��لیمی را در سراس��ر عالم اس��الم 
دارای هویت و معنایی واحد بدانیم نجیب اوغلو در همین 
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مصداق )اسلیمی( دربارهؤ دیدگاه ماسینیون بحث می کند. 
از دیدگاه ماس��ینیون )که گفتیم برپایهؤ اعتقاد به اتمیس��م 
بود( اس��لیمی بیان کنندهؤ همین عالم تحول یافته و تشکیل 
ش��ده از ذرات اس��ت: »هنر اس��المی از نظریه ای در بارهؤ 
عالم ناشی می ش��ود که ]معتقد است[ در عالم هیچ شکلی 
قائم به خود نیست و هیچ صورتی به نفسه وجود ندارد و 
زنده و پاینده خداوند یکتاس��ت... همان طورکه از دیدگاه 
علمی ایش��ان )مس��لمانان( طبیع��ت ]به اس��تقالل[ وجود 
ندارد، بلک��ه تنها مجموعه هایی مقدر از اعراض و ذاتهای 
بی زم��ان اس��ت. می بینیم که در هنر هم درس��ت به همین 
ترتی��ب نفی ثبات ص��ورت و نفی ثبات ش��کل، خود دقیقاً 
اصل اس��ت« )هم��ان،ص122(. اوغلو همراه ب��ا منتقدانی 
چون الگ گرابار، ارنست گامبریج، و استیوارت دورانت 
معتقد است شاخص مشترک مطالعه های سنت گرایان که 
بر وجه دینی، معنایی و عالم شناسی هنراسالمی استوار 
اس��ت؛ آموزه های بی دقتی است که با شاهدهای عینی به 
اثبات نرس��یده اس��ت. ضمن اینکه اوغلو خ��رده می گیرد 
که چگونه ممکن اس��ت در قلمرویی چون ایران، که بستر 
تحوالتی متناقض و متفاوت چون حضور جمع ناش��دنی 
تسنن خشک سلجوقی و تشیع رسمی اثنی عشری صفوی 
بوده است، محملی برای »این نظر احساسی و شورانگیز 
بوده باش��د ک��ه نقوش متضم��ن معنای جاودان��هؤ وحدت 
اس��ت که از روحی باطنی برآمده و بوم و سنت بی همتای 

ایرانی بدان شکل داده است« )همان،ص108(. 

بدی��ن ترتی��ب نجیب اوغل��و دو ایراد 
بنی��ادی بر آرای س��نت گرایان وارد 
می کند: نخس��ت اعتقاد سنت گرایان 
ب��ه وحدت اصولی هنر اس��المی در 
همهؤ زمانه��ا و مکانه��ا و دوم آرای 
غی��ر مس��تند ایش��ان ک��ه مبتنی ب��ر رویداده��ا و جزئیات 
تاریخی نیست. ما از این دو مورد به نقد و بررسی مفهوم 
نخست می پردازیم؛ زیرا به نظر می رسد مهم ترین عرصهؤ 
اختالف میان نجیب اوغلو و سنت گرایان در ماهیت نقوش 
هنری اس��المی، همین اعتقاد به وحدت مفهومی این آثار 
در همهؤ عالم اسالم و آسوده خاطری این آثار از بررسی 
تاریخی و تاریخیگری باش��د. امری که بورکهارت نه تنها 
به آن اعتقاد کامل دارد بلکه آن را مسئله ای بسیار آشکار 
و بدیه��ی می دان��د: »هیچ کس وحدت هنر اس��المی را چه 
در زمان و چه در مکان انکار نمی کند. این وحدت بس��یار 
آش��کار و بدیه��ی اس��ت؛ چه به مش��اهدهؤ مس��جد قرطبه 
بنشینیم، چه مدرسهؤ بزرگ سمرقند یا آرامگاه عارفی در 
مغرب یا در ترکمنستاِن چین را بنگریم. در هر حال چنان 
اس��ت که گویی نور واحد و یگانه ای از همهؤ این آثارهنری 

ساطع شده است« ) شوئون،1383،ص217(
از دی��دگاه بورکه��ارت ای��ن وح��دت و نظ��م، ک��ه یادآور 
قانونهای حاکم بر بلورهاس��ت، محصول احساس نیست 
بلک��ه چیزی اس��ت به مرات��ب فرات��ر از نیروی احس��اس 
ص��رف که از دی��دگاه او همانا ش��هود عقلی اس��ت. نکتهؤ 
جالب و مرتبط با این بحث اینکه بورکهارت چنین ش��هود 
عقالنی ای را قوه ای می داند که مس��تلزم شهود حقیقتهای 
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بی زم��ان اس��ت. همین نتیجه  مبن��ای نظ��رگاه دوم او در 
فرا تاریخی ش��مردن هنر اس��المی و نیز ناتوان شمردن 
روش تحلیل تاریخی در تبیین این هنر را تشکیل می دهد: 
»تاریخ هنر که علمی متجددانه اس��ت ناچار هنر اس��المی 
را ب��ه روش تحلیلی محض )که در واقع( روش همهؤ علوم 
متجدد اس��ت بح��ث می کند، بدین صورت ک��ه این هنر را 
به ش��رایط و موقعیتهای تاریخی تجزیه و تأویل می کند. 
چی��زی ک��ه در یک هنر ، بی زمان اس��ت )و هنری قدس��ی 
مانند هنر اسالمی همیشه حاوی عنصری بی زمان است( 
از حیطهؤ چنین روش��ی بیرون می ماند« )همان،ص218(. 
ای��ن نظ��ِر روش��ن آش��کارا ارزش تاریخیگ��ری ای را که 
از دی��دگاه منتق��دی چ��ون نجیب اوغل��و مهم تری��ن عامل 
ض��روری در ماهیت شناس��ی هنر اس��المی اس��ت منکر 
می ش��ود، به ویژه که بورکهارت ضمن محتمل ش��مردن 
نقِد نظرهایش به وس��یلهؤ منتقدانی چون نجیب اوغلو خود 
به نق��ِد نظر خویش نشس��ته اس��ت. »ممکن اس��ت ُخرده 
گرفته شود که هر هنری مرکب از صورتهاست و از آنجا 
که صورت محدود است، بنابراین ضرورتاً محکوم زمان 
اس��ت. صورتها نیز همانند همهؤ پدیده های تاریخی نش��و 
و نم��ا دارند، انحطاط می یابند و می میرن��د. بنابراین علم 
هن��ر ضرورتاً یک علم تاریخی اس��ت، ولی این فقط نیمی 
از حقیقت اس��ت. یک صورت - هرچند محدود و در نتیجه 
محک��وم به زمان اس��ت- می تواند حامل چی��زی بی زمان 
باش��د و به این اعتبار از چنبرهؤ شرایط تاریخی بگریزد و 
آن هم نه فقط در مقام حدوث و تکوین-که از جهتی متعلق 
به ساحت معنوی است- بلکه در مقام بقای خود نیز حداقل 

تا اندازه ای آن گونه باش��د .زیرا برخی صورتها به اعتبار 
معن��ای بی زمان خویش به رغم همهؤ دگرگونیهای مادی و 
روانی یک عصر و درمقابل این دگرگونیها باقی مانده اند. 

معنای سنت درست همین است« )همان،ص219(. 
بنابراین مهم ترین اصل مورد مناقشهؤ منتقدان )و از جمله 
نجیب اوغل��و( دربارهؤ آرای س��نت گرایان ب��ا خود آنان به 
بحث واندیش��ه گذاشته شده و پاسخهای مدلل و روشنی 
نیز یافته است که نجیب اوغلو یا نخواسته بدانها توجه کند 
و ی��ا بی تخصصی اش در بحثهای عرفانی و حکمی، او را 
از ادراک کامل نظرهایش��ان باز داشته اس��ت. بیان نکتهؤ 
مهمی در اینجا ضرورت دارد و آن اینکه: آیا تبیین هویت 
ی��ک اثر هنری برپای��هؤ تاریخ و پی��ش  زمینه های تاریخی، 
ی��ک اصل مس��لم و پذیرفته ش��ده ب��رای هم��هؤ منتقدان و 
فیلس��وفان هنر است؟ اس��والد هنفلینگ در کتاب چیستی 
هنر بر پایهؤ آرای اندیش��مندان هن��ر نتیجه می گیرد که در 
همهؤ موارد چنین نیس��ت: »یک مس��ئلهؤ مهم در فلسفهؤ هنر 
این بوده اس��ت که ش��ناخت متن ]یا پیش زمینهؤ[ تاریخی 
و نی��ز ش��ناخت مقصوده��ای هنرمن��د ت��ا چه می��زان با 
ارزش گذاری اثر هنری ارتباط دارد. بیش تر افراد )صرف 
نظ��ر از آنانی که مانند کالیوبل موضعهای افراطی دارند( 
نظر بر ای��ن دارند که ارزش گذاری یا درک اثر، دس��ت کم 
از راه ش��ناخت پیش زمینهؤ تاریخی اعتال می یابد؛ هرچند 
این موضوع درب��ارهؤ گونه ها و س��نخهای مختلف هنر تا 
اندازهؤ زیادی متفاوت اس��ت. در برخی موردها ش��ناخت 
پیش زمینه بس��یار مهم اس��ت، حال آن که در موردهایی 
دیگر بی اهمیت یا بی ربط است« )هنفلینگ،1381،ص56(. 

125

پژوهشنامه فرهنگستان هنر  ♦  شماره 9  ♦  تابستان 87



و مهم ت��ر ای��ن ک��ه اگر ب��رای هنر ش��گفت آور و اندیش��ه 
 برانگیز اس��المی هویتی صرفاً تزیینی قائل نشده و برای 
آن معن��ا و بلکه معانی ای باطن��ی در نظرگیریم، آن گاه بنا 
به متفاوت ش��دن قلمرو تحقیق می بایس��ت از روش��های 
متفاوت��ی به��ره  جوییم. از دی��دگاه س��نت گرایان و دیگر 
صاح��ب نظران هنر اس��المی، ماهیت نق��وش و فرمها را 
در ای��ن هنر می بایس��ت در آموزه های قرآن��ی، روایی و 
به خص��وص عرفان��ی جس��ت و جو ک��رد . حال ج��ای این 
پرس��ش اس��ت که: آی��ا روش تحقی��ق یک متن قدس��ی و 
یا اثرعرفان��ی می تواند همان ابزار تفس��یرهای فلس��فی، 
تاریخی و عقالنی باش��د؟ از دیدگاه مس��لمانان قرآن یک 
متن چند الیه است و به کالم معتبر و صریح پیامبر اسالم 
در پ��س ظاه��ر آن بطنهایی وجود دارد؛17پ��س آیا ادراک 
و کش��ف این بطنها صرفاً با ابزار تفس��یری، که متکی بر 
عقل و مستندهای تاریخی است، ممکن است؟ نگارنده در 
کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اس��المی تقریباً آرای 
همهؤ صاحب نظران مس��لمان در حکمت و هنر اسالمی را 
تحقیق و جست وجو کرده است و به کوچک ترین موردی 
دست نیافته است که این صاحب نظران در کشف و شهود 
قرآنی و عرفانی به ریاضتها، عبادتها، شب زنده داریها و 
سیر و سلوکها در رسیدن به علم مکاشفه )و نه علم معامله 

به تعبی��ر امام محمد غزالی( 
اشاره نکرده و آن را شرط 
ض��روری رس��یدن ب��ه کنه 
و ژرف��ای حقیقتها ندانس��ته 
باش��ند. از ش��یخ اشراق که 

شرط خواندن حکمت االشراق خود را چله نشینی می داند 
ت��ا موالنا که عل��م گفت وگو را وا می گ��ذارد تا علم حال را 
برگزیند. نتیجه اینکه آنچه در این س��یر و سلوک حاصل 
می ش��ود، به  تعبیر خود عارفان و نیز فیلس��وفانی که در 
باب عرف��ان تحقیق می کنند، بیان ناپذی��ر و در نتیجه غیر 
قاب��ل تحقیق به زبان علم و عقل اس��ت. از حکما و عرفای 
مس��لمان، ابن عربی، در این مورد چنی��ن می گوید: »یکی 
از معانی لطیفه، عبارت اس��ت از: اشاره ای که معنای آن 
دقیق باشد به نحوی که در فهم آشکار شود؛ ولی عبارت، 
گنجایش بیان آن را نداشته باشد. علوم اذواق و احوال از 
آن دسته علوم اند که دانسته می شود ولی بیان نمی شود« 
)ابن عرب��ی،1381،ج2ص503(. و ای��ن تنه��ا نظر حکمای 
مس��لمان نیس��ت، مایس��تر اکهارت18، بزرگ ترین عارف  
مس��یحی قرون  وس��طا، نیز اعتقاد دارد: »زبان محصول 
حیات ناس��وتی ماس��ت و ب��رای بیان حقیقته��ای معنوی 
و الهوتی تناس��ب ن��دارد« )کاکای��ی،1384،ص82(. علت 
بیان ناپذی��ری مواجهات عرفانی و ش��هود هنری در آرای 
فلوطی��ن که نقش  انکارناپذیری در حکمِت هنر اس��المی و 
مسیحی دارد، بسیار بارز است به نظر وی بیان ناپذیری 
دلیل��ش، دلیل��ی منطق��ی اس��ت. ب��رای توصی��ف چیزی 
الزم اس��ت ک��ه آن چیز به صورت عین قابل مش��اهده ای 
در براب��ر انس��ان باش��د ت��ا 
بت��وان بررس��ی اش ک��رد و 
ویژگیهایش را سنجید، ولی 
توصی��ف  این گون��ه  ش��رط 
در ح��ال ادراک واحد فراهم 

17 . »م��ا فی الق��رآن آیه اال و لها ظهر و بطن فقال )ع( ظهره تنزیله و بطنه تاویله« »از امام باقر دربارهؤ 
این روایت پرس��یدم: در قرآن آیه ای نیس��ت جز آنکه برای آن ظهر و بطنی اس��ت. فرمود: منظور از 
ظهر، تنزیل آن آیه؛ و منظور از بطن، تأویل آن اس��ت«. )مجلس��ی، محمد باقر: بحار االنوار ج92ص 

94، به نقل از »گفتمان مهدویت« ص173، مؤسسهؤ فرهنگی انتظار نور، قم 1380(.   
18. Meister Eckhart
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نیس��ت. چه ُمدِرک ب��ا مدُرک آمیخته و با آن یگانه اس��ت 
و از آن ج��دا نیس��ت... بیان ناپذی��ری ح��ال عرفا ناش��ی 
از ی��ک بغرنجی نهانی منطقی اس��ت، نه ناش��ی از ش��دت 
ش��ور و احس��اس و ت.اس��تیس نیز در کتاب ارزش��مند 
عرف��ان و فلس��فه ب��ه همی��ن تفس��یرناپذیری گزاره های 
عرفانی اش��اره کرده اس��ت و به نقل از ویلیام جیمز یکی 
از ویژگیه��ای تجربه ه��ای عرفان��ی را بیان ناپذی��ری19 و 
ب��ه نق��ل از د.ت. س��وزوکی توضیح ناپذی��ری20 می دان��د 

)استیس،1376،ص34(.
بنابراین قلمرو عرفان )و نیز هنر( به سبب ماهیت شهودی، 
قلمرویی متمایز از دیگر س��احتهای ش��ناختی اس��ت و به 
همین س��بب در شرح و تفسیر، ابزار دیگری می طلبد؛ اما 
این نکته نیز در خور اندیشه است که به هرحال می بایست 
مس��تندهایی تاریخی ای را در تحلیل آرای س��نت گرایان - 
که برای هنر اس��المی ماهی��ت عرفانی قائل اند – بیان  کرد 
و آرای ش��ان را از این منظر نیز به اندیش��ه نشس��ت. این 
مسئله تا اندازه ای که شیوه ها و منابع به ما اجازه می دهد 
ضروری اس��ت، ضمن آنکه می پذیریم حلقه های مفقودهؤ 
زیادی در تاریخ علم و حکمت و هنر  اس��المی وجود دارد 
و همچنان ک��ه ژول ب��ورژوان در کت��اب هنرعربها21بیان 
می کند تاریخ هنر شرق سیر و تحول مشخص و محکمی 

ندارد که خاص��هؤ هنر غرب 
موردهای��ی  ام��ا  اس��ت؛ 
چ��ون فتوت نامه ه��ا و حتی 
خ��ود  ک��ه  اس��تنادهایی 
کمی  م��ی آورد  نجیب اوغلو 

از این اغتش��اش می کاهد. ما برخ��الف خانم نجیب اوغلو 
ضم��ن اینکه تاریخ و مس��تندهای تاریخی را در تبیین یک 
اث��ر هنری الزم می ش��ماریم، اما هویت ی��ک اثر را صرفاً 
در معی��اری و آن ه��م ادل��هؤ تاریخی منحص��ر نمی کنیم. 
به وی��ژه هنگام��ی که اوالً ب��ا آثاری از س��نخ هنر روبه رو 
هستیم )بدین سبب که اثر هنری الزاماً رازآمیز و به گفتهؤ 
هایدگ��ر روایت  کنن��دهؤ ی��ک »چیزدیگر« اس��ت( و ثانیاً آن 
دس��ته از آثاری که به ش��دت انتزاعی ان��د و با مفهومهای 
عرفان��ی فرهنگه��ا و دینها پیوند خورده اند از ش��مول این 

معیار خارج اند.
نکت��ه پایانی اینک��ه اوالً خود خان��م نجیب اوغلو در بخش 
س��وم کت��اب خویش تح��ت عن��وان وج��وه جغرافیایی و 
تاریخی و معنایی نقش هندسی ضمن اشاره به تحقیقهای 
برخی محققان که در تبیین منش��أ نقوش اس��المی، دورهؤ 
عباس��ی )همچون هرتسفلد و فریدیش ساره( و سلجوقی 
)همچون آرتور اپهام پوپ و فیلیپس اکرمن( را منش��أ این 
آثار می دانستند و با اشاره به اینکه این نقوش به هر حال 
متأثر از س��بک یونانی- رومی بود، ولی در دورهؤ عباسی 
دچ��ار تغییری بنیانی ش��ده اند، از کالم و فلس��فهؤ دوران 
عباسی به صورت عاملی در جهت این تغییر و به عباراتی 
حضور تأثیرگذار بینش��های کالمی آن روزگار بر ماهیت 
به  نق��وش اس��المی س��خن 
می��ان م��ی آورد:  »تصادفی 
نیس��ت که این تغیی��ر ظاهراً 
بی��ان  ش��یوهؤ  در  تعم��دی 
دی��داری در زمان��ی رخ داد 

19. ineffability
20. inexplicability

21. »نباید توقع داش��ت که در تاریخ هنر ش��رق  سیر تحول مش��خص و محکمی که خاصهؤ هنر  غرب 
است یافت شود«. )نجیب اوغلو،1379،ص95(.
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که حکومت بنی عباس سخت درگیر مجادله های کالمی و 
فلس��فی دربارهؤ ماهیت ناپایدار ماده در عالم طبیعت بود، 
که به مباحث وس��یع تری همچون تنزی��ه مطلق خداوند و 
شأن نفس ناطقه و عقل انسان چون جوهری غیرمادی و 
نامقید به ماده می کش��ید. این مجادله ها با ترجمهؤ متنهای 
فلس��فی یونانی آغاز ش��د و با قبول خلفای عباسی مکتب 
معتزله را چون مذهب رس��می کالمی بین س��الهای 233- 
198 ه��� )848-813 م( به اوج خود رس��ید. این مذهب در 
زم�ان ح�کومت آل ب�ویه )447-333ه�/1055-945 م( نیز 
در درب��ار بغداد نفوذ داش��ت، تا آنکه س��لجوقیان بزرگ 
در 447 ه��� )1055 م( بغ��داد را تصرف کردند و س��خت 
ب��ه اذیت و آزار طرفداران آن پرداختند. هر چند که تعیین 
نوع ارتباط محتمل بین مفهومهای معتزلی و سبک منقور 
از ح��وزهؤ تحقی��ق من خارج اس��ت، وسوس��ه می ش��وم 
این گونه تص��ور کنم که کیفیت بیان دی��داری انتزاعی که 
در آن زم��ان در محی��ط دربار عباس��ی پدید آم��د، از آن 
مذهب رسمی تغذیه می کرده اس��ت« )همان،ص134(. و 
نی��ز درهمین صفحه می آورد: »اعتق��اد به عالمی متجزی 
و بی ثب��ات، که پیوس��ته در معرض تحول م��دام اعراض 
است، ش��اید س��بک کنده کاری س��امرایی را تغذیه کرده 
باش��د. س��بکی که ابهامی تعمدی در نمای��ش صورتهای 
طبیع��ی دارد، چن��ان که گوی��ی صورته��ا در حالتی میان 
ابهام و وضوح، بودن و ش��دن، و فعل و قوه قرار دارند. 
آیا این طرز بیان خاص، تفس��یری دی��داری از فناپذیری 
جسم که قوهؤ صرف است و از ناپایداری نهاد صورتها و 
اش��کال نیست؟ آیا ممکن است دو پهلویی و ابهامی که در 

س��بک منقور مندرج است گویای تحقیر جسم نزد معتزله 
)ک��ه آن را در معرض دگرگونی پیامی می دانس��تند( و از 
آن طری��ق، تش��ریف نفس ناطقهؤ انس��ان و تأکی��د بر نظر 
کردن با چشم دل به جای نظر کردن با چشم سر باشد؟« 
)همان( این پرس��ش در پایان کتاب، چنین پاسخ می یابد: 
»در عالم اس��الم مش��هودات زیبا که قادر ب��ه برانگیختن 
عش��ق بود می توانست مقدمهؤ ]عشق به[ جمال منور واقع 
ش��ود و بلکه ش��کلهای انتزاعی نقوش اس��المی نسبت به 
نقش��های طبیعت گرای عالم مس��یحیت تن به تفس��یرهای 
ذهنی متنوع تری می س��پرد. نقوش اسالمی این قابلیت را 
داش��ت که اس��تعاره ای از نظم برتر امور باشد و در عین 
حال چن��د معنایی آنها امکان قس��متهای نس��بتاً بی نهایت 
واکنش��های عاطف��ی در مخاطب��ان را فراهم می س��اخت« 

)همان،ص267(.
بنابراین نجیب اوغلو نیز معتقد به حضور مبانی معنوی و 
دینی در هنر اس��المی اس��ت. اما تفاوتش با افرادی چون 
ماس��ینیون ک��ه اتفاق��اً ذره ب��اوری را عام��ل ماهوی هنر 
اس��المی می دانست چیس��ت؟ تفاوت تنها در این است که 
از دیدگاه نجیب اوغلو: »ماس��ینیون ب��ه ارتباط ناپایداری 
که در نقشهای هنر اسالمی دیده می شود با نظر متکلمان 
اس��المی دربارهؤ عال��م متجزی به ذرات اش��اره کرد، اما 
نتوانس��ت نظریه های تعمیم یافته اش را در متن ]تاریخی[ 
قرار ده��د و نظریه های مختلف قائل به متجزی بودن عالم 

را از هم تمیز دهد« )همان،ص106(.
نجیب اوغلو در همین بخش مثالهای گس��ترده ای می آورد 
ک��ه اعتقادهای��ی چون عالم��ی مخلوِق متجزی اش��اعره و 
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احیاگری متعصبانهؤ اهل س��نت )با حضور کس��انی چون 
ام��ام محمد غزالی( فضایی به وج��ود آورده بود که: »البد 
خلوص اش��کال و قطعیت برهانهای هندس��ی موجب شده 
ب��ود که انتزاع هندس��ی به ش��یوهؤ بس��یار مطلوب��ی تبدیل 
ش��ود«. نتیجه گیری او پس از تأکید بر احیاگری اهل سنت 
و نقش آن در نقوش اس��المی جالب است: »بنابراین انتزاع 
هندس��ی را هم خلوص گرایی س��نت گرایان تقویت می کرد 
وه��م باطن گرای��ی صوفی��ان که تح��ت تأثیر اندیش��ه های 
نوافالطونی بودند. ش��کلهای هندسی متناسب و موزون، 
ک��ه می توانند ذه��ن را بپاالیاند و مدرکهؤ انس��ان را از خطا 
مصون دارند، چنان که در فصل گذش��ته دیدیم این قدرت 
بی بدیل را هم دارند که با کیفیت واس��طگی خود واس��طهؤ 
میان دو عالم محسوس و معقول واقع شوند؛ اگر چه عقال 
اشکال تجرید شدهؤ هندسه را محدود به عالم مادی عوارض 
می دانستند، آنان را قادر به برانگیختن روح برای تعمق در 
مراتب عالی تر ادراک تلقی می کردند. این کیفیت عقالنی در 
محیطی که اهل سنت با عناصری از عرفان در آمیخته بود 

البد جذابیت خاصی داشته است« )همان،ص145(.
چن��ان که می بینی��م تفاوتی م��ا بین آرای س��نت گرایان و 
نجیب اوغلو نمی ماند، زیرا او نیز به حضور اندیش��ه های 
آرای  ب��ر  انتقادهای��ش  ول��ی  دارد  اش��اره  صوفیان��ه 
س��نت گرایان همچنان پا برجاس��ت. پس اختالف بر س��ر 
چیس��ت؟ مس��ئله تنها به روش برمی گردد. س��نت گرایان 
مس��تندهای تاریخی را برای تبیی��ن آرای خود نمی آورند 
اما نجیب اوغلو می کوش��د با در نظر گرفتن دگرگونیهای 

تاریخی، کالمی، و فلسفی آرای خود را مدلل سازد.

اس��تناد به ادلهؤ تاریخی و خودداری 
از تعمیمه��ای کل��ی درب��ارهؤ ماهیت 
نقوش  اس��المی، بزرگ ترین مدعای 
تحلیل گران و مفس��رانی است که بر 
پای��هؤ روش تحلیل��ی و کام��الً علمی 
می خواهند به پرسش��های مطرح در قاموس هنر اسالمی 

پاسخ گویند. اما توجه به دو نکته ضروری است:
الف. اگر اثر یا متنی هویتی رازورانه و اسرارآمیز یافت، 
بن��ا به ماهی��ت خویش از قلمرو تحقیق علمی خارج ش��ده 
است و بنابراین با معیارهای روش علمی قابل رازگشایی 
و تحلیل و تفس��یر نیس��ت. از بیان ناپذیری این معانی در 
س��طرهای باال س��خن گفتیم. نظر بر این است که اوالً اگر 
نقوش اس��المی هویتی رمزآمیز داش��ته )ک��ه دارند زیرا 
تقلید صرِف عالم عین نیس��تند( و صرف��اً تزیینی و تفننی 
نباش��ند )که نیس��تند زیرا مبانی حکم��ی ژرف و مبتنی بر 
برخ��ی س��ندهای تاریخ��ی و نی��ز منابع اس��تواری چون 
فتوت نامه ه��ا نس��بت عرفان و هن��ر را مدلل می س��ازند( 
آن گاه ای��ن رمزآمی��زی ج��ز با ش��یوه های خ��اص خود 
مکش��وف و معلوم نمی ش��وند. عل��م ام��روز و عاملهایی 
چون تاریخیگری )که به هیچ وجه نمی توان ارزش خاص 
آن را منکر شد( صرفاً معیارهای بررسی این هنر نیستند 
که چنانچه با آن معیارها س��ازگار نبود، هویتشان نفی و 

نقض شود.
ب. ای��ن نکت��ه را می پذیریم که هنر اس��المی ب��ه دو دلیل 
متنه��ای دس��ت اول را در ش��رح و تفس��یر خ��ود ندارد: 
دلیل نخست اینکه جامعهؤ ش��رقی یک تاریخ نگاری دقیق، 

نتیجه
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مستند و استوار هنری را ندارد. دلیل دوم اینکه برخی از 
متنها و منابع مهم این تاریخ، مفقود ش��ده و یا احیا نشده 
اس��ت. برای مثال کتاب دوم الموس��یقی الکبیر فارابی و 
اللواح��ق ابن س��ینا )ه��ر دو در مبانی نظری موس��یقی( و 
ی��ا فتوت نامه هایی که برخ��ی از آنها را هان��ری کربن در 
آیین جوانمردی احیا کرد، اما بخش مهم آن در دس��ترس 
تحقی��ق محققان برای کش��ف حلقه های مفق��ودهؤ عرفان و 
هنر اس��المی قرار ندارد و تش��کیل گروه ه��ا و تحقیقهای 
فرهنگی گس��ترده ای را از س��وی حوزه ها و دانش��گاه ها 

درخواست می کند.22
دلیل س��وم اینکه اکثر آرای هنری حکمای اس��المی چون 
ابن عربی، ش��یخ اش��راق، نجم الدین کب��ری، نجم رازی، 
عالالدول��هؤ س��منانی و غزال��ی در خدم��ت کالم و حکمت 
قرار داش��تند تا پی ریزی مبانی نظری هنر اسالمی. آرای 
ژرفی که مالصدرا در مفهومهایی چون قوهؤ خیال و عالم 
مثال دارد در پی اثبات نبوت و معاد اس��ت تا بنیان گذاری 

دستگاه نظریه پردازی شرح هنر اسالمی.23
نهایت اینکه مناقشه ها و مجادله ها برسر وجود و اسالمیت 
هنر اسالمی از یک سو و ماهیت عرفانی یا کالمی این هنر 
از دیگر س��و باقی خواه��د ماند، اگر تاریخ هنر اس��المی 
تدوین نش��ود و تالش��ی بزرگ در راستای یافت و احیای 

متنهای دست اول هنر اسالمی صورت نگیرد.

بنیان��ی  ایراده��ای  از  یک��ی   .)1(
نجیب اوغل��و ای��ن اس��ت ک��ه ب��رای 
تأیی��د نظرهای خود از افراد مختلف 
ارجاعات متع��ارض می  آورد. برای 
مث��ال در جای��ی اتینگه��اوزن را از 
جمل��ه کس��انی می داند که هدف نقوش اس��المی را صرفاً 
تزیین��ی و بازتاب ه��راس از جای خالی می دانس��تند، اما 
در صفحه بعد می آورد: »محققان خاور ش��ناس و تاریخ 
نویس��ان هن��ر همانند لویی ماس��ینیون، ژرژ مارس��ه، و 
اتینگه��اوزن نیز ویژگیهای تزیی��ن انتزاعی را با رجوع به 
ماهیت اس��الم تبیین کردند«. یا برای مث��ال جایی از کنل 
می آورد: »کس��ی که در پی انتس��اب هرگونه کار نمادین 
به عربانه است، ماهیت عربانه را هیچ در نیافته است.... 
عامل تعیین کننده هدفی تزیینی اس��ت که همانا فقدان هر 
نوع هدف ... داراس��ت«. اما در سطرهای بعدی از همان 
کن��ل می آورد: » اعتقاد ب��ه گذرا بودن عالم ب��ه این عقیده 
منجر ش��د ک��ه کار هنرمند نباید تثبیت واقعیتی باش��د که 
چش��م دریافته یا خود احس��اس کرده است، زیرا بسا که 
ثبات بخشیدن به صورتهای ناپایدار مادی خالف مشیت 
الهی باشد. بنابراین هنرمند ملهم از خداوند که »جهان بینی 
اس��المی را در دل داش��ته اس��ت« نگاره های طبیعی را به 
ظرافت به ش��کلهای غیر واقعی تبدیل کرده و خیال هنری 
را آزاد گذاشته است تا در باریک اندیشی در نقوش خطی 
انتزاعی غوطه ور شود« )نجیب اوغلو، 

1379، صص106-104(.

پی نوشت

22. نک: کتاب سرگذش��ت هنر در تمدن اس��المی- معماری وموس��یقی 
ازنگارن��ده و نی��ز آیی��ن جوانم��ردی از هان��ری کربن، ترجمهؤ احس��ان 

نراقی. 
23. نک: بلخاری قهی، 1384  
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شوئون، فریتهیوف و دیگران. )1383(، هنر و معنویت، ترجمهؤ انشااهلل رحمتی، تهران، نشر فرهنگستان هنر.
فلوطین. )1366(، نه گانه ها )تاسوعات(، ترجمهؤ محمد حسن لطفی، تهران، خوارزمی. 

کاکای��ی، قاس��م. )1384(، فصلنامه اندیش��ه دینی، مقالهؤ »وح��دت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل«، ش��یراز، نشردانش��گاه 
شیراز. 

کربن، هانری. )1383(، آیین جوانمردی، ترجمهؤ احسان نراقی، تهران، نشر سخن. 
گامبریچ، ارنست. )1379(، تاریخ هنر، ترجمهؤ علی رامین، تهران، نشر نی. 

گنون، رنه. )1379(، اسالم و تائوئیسم، ترجمهؤ دل آرا قهرمان، تهران،  نشرآبی. 
مجلسی، محمد باقر. )1380(، بحاراالنوار، لبنان، دارالعربیه. 

نجیب اوغلو، گلرو. )1379(، هندس��ه و تزیین در معماری اس��المی )طومار توپقاپی(، ترجمهؤ قیومی بیدهندی، تهران، نشر 
روزنه. 

نصر، سیدحسین. )1375(، هنر و معنویت اسالمی، ترجمهؤ رحیم قاسمیان، تهران، دفترمطالعات دینی هنر.
هنفلینگ، اسوالد. )1381(، چیستی هنر، ترجمهؤ علی رامین، تهران، نشر هرمس.

هیلن برند، روبرت. )1380(، معماری اسالمی، ترجمهؤ دکتر آیت اهلل زاده شیرازی، تهران، نشر روزنه.

پژوهشنامه فرهنگستان هنر  ♦  شماره 9  ♦  تابستان 87





“Art, even the highest, is only a means to an end [and]even the scriptural art is only 
a manner of ‘seeing through a glass, darkly’ and that although this is far better than not to see 
at all, the utility of iconography must come to an end when vision is ‘face to face.’”45 
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scholarship. Here Coomaraswamy offers us both an excellent example through his own 
scholarship, and words of encouragement for those who would follow him. Emphasizing the 
importance of the task at hand he says, “When meanings, which are also raisons d’être, have 
been forgotten, it is indispensable that those who can remember them, and can demonstrate 
by reference to chapter and verse the validity of their ‘memory,’ should re-read meanings into 
forms from which the meaning has been ignorantly ‘read out’ whether recently or long ago.”38 
Furthermore, Coomaraswamy asserts that to be a competent scholar of symbols one must 
fully engage with the realities with which one is dealing. Just as the creator of traditional 
art can only “imitate the divine principles” if he has “known them as they are,”39 the true 
scholar of symbols “must also be able to elevate his own levels of reference from those of 
observation to that of the vision of ideal forms.”40 So much of the preservation of our human 
heritage depends on this, for, “it is in this universal, and universally intelligible, language that 
the highest truths have been expressed.”41

But the symbol “is always a means, and never an end in itself.”42If we were to be 
satisfied with merely appreciating the symbol, simply deriving enjoyment from its aesthetic 
content, Coomaraswamy warns us that we would be like “a traveler who, when he finds a 
signpost, proceeds to admire its elegance, to ask who made it, and finally cuts it down and 
decides to use it as a mantelpiece ornament.”43 Just as Mawlavi, in the lines following the 
verse with which this paper began, urges the spiritual traveler to transcend forms and be 
immersed in the spiritual essence, Coomaraswamy warns that “Conceptual images and words 
alike, art and prudence equally, are means that must not be mistaken for ends; the end is one 
of beatific contemplation, not requiring any operation.”44  

38. Ibid. p.108
39. Ibid. p.29
40. Ibid. p.128
41. Coomaraswamy I: Selected Papers p.330
42. The Essential Ananda K.  Coomaraswamy p.101 
43. Ibid. p.101
44. Ibid. p.144
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two previous quotations. It is therefore a fundamental aspect of the philosophy of art of the 
perennial philosophy that the forms of traditional art have their source in the divine realities, 
and ultimately in revelation. Considering the verse of Mawlavi with which this paper began, 
we could also add that the purpose of traditional art is to give us a means of contemplating 
the divine realities. Traditional art comes from the divine so that it may lead us back to the 
divine.

At this point it should be noted that Coomaraswamy’s understanding of the nature 
of symbolism is not at all unique to him. In fact, he articulates this understanding with an 
explicit awareness that he is simply presenting a fresh formulation of one aspect of the 
perennial philosophy. He is drawing the connections between the various traditions which he 
has studied so that the reader can see the perennial truth for himself.

Now that we have considered the universal metaphysical implications of symbolism, 
it is worthwhile that we return finally to the symbolism of traditional art so that we can 
reevaluate its importance. Art plays a vital role in the daily life of the traditional cultures in 
which it is found, for as Coomaraswamy tells us, “it is generally by means of what we now 
call its decoration,” and which in this paper we have discovered to be its symbolism, “that a 
thing is made to function spiritually as well as physically.”34 Art in its ritual function is capable 
of inducing “a sacrificial purgation and purification.”35 Indeed, this is the fundamental role of 
art, for, “The chant is not for the approval of the ear, nor the picture for that of the eye…but 
to effect such a transformation of our being as is the purpose of all ritual acts.”36 Indeed, “all 
artistic operations were originally rites,”37 Coomaraswamy tells us. 

The grandeur of traditional art places great responsibilities on us as scholars and 
appreciators, for the symbolism of traditional art has been overlooked by so much modern 

34. Ibid. p.119
35. Ibid. p.25
36. Ibid. p.29
37. Ibid. p.26
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certain symbols occur repeatedly in different traditions and are interpreted as having very 
similar meanings in each, so similar that they defy the possibility of coincidence. The titles 
of some of Coomaraswamy’s essays such as ‘The Sea’ and ‘The Symbolism of the Dome,’29 
suggest some types of symbols which fall under this category. Secondly, Coomaraswamy 
demonstrates that, “true philosophy of art is everywhere the same,”30 and thus it is not merely 
in the use of certain symbols that the world’s spiritual traditions are in agreement but also 
in the way they think about symbols. By way of illustrating this assertion, Coomaraswamy 
provides us with quotations from the philosophies and sacred texts of many traditions. For the 
purposes of this paper I will mention three such quotations which stand out for their particular 
clarity and relevance to the topic in hand. They come from the Neoplatonic, Semitic and 
Hindu traditions respectively, thus representing Coomaraswamy’s tendency to favor sources 
which his audience may be familiar with in the case of the first two, and his own primary 
area of specialization in the case of the third. The first quotation is by Plotinus, who states, 
“the crafts such as building and carpentry…take their principles from that realm and from the 
thinking there.”31 This is an explicit reference to the source of traditional arts and crafts being 
the supra-formal realm, which they are in accord with through their symbolism. The second 
quotation is biblical, coming from Exodus Chapter Twenty Five, Verse Forty, which states, 
“Lo, make all things in accordance with the pattern that was shown thee upon the mount.”32 
Here the mount refers to the place where Moses received the revelation of the Torah, and 
hence demonstrates the traditional principle of creating objects in accordance with divine 
realities, which are incorporated through symbolism. The third quotation is taken from the 
Aitareya Aranyaka, which forms a part of the Vedic corpus, and states, “It is in imitation 
of the divine forms that any human form is invented here,”33 thus corresponding with the 

29. see Coomaraswamy I: Selected Papers
30. Ibid. p.37
31. Ibid. p.29
32. Ibid. p.29
33. Ibid. p.29
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symbols are explained and must himself have learned to think in these terms.”27 A tension thus 
arises between the need to know the specific context of symbols and the universal meaning of 
symbolism, and this difficulty is drastically increased when the context of a symbol happens 
to be associated with a particular world religion of which some of the adherents may claim 
for their symbols exclusive authenticity. To understand Coomaraswamy’s solution to this 
problem we must discuss his notion of the Perennial Philosophy, and the universal truth of 
the world’s diverse religions. Our previous consideration of his understanding of symbolism 
will provide a key to this dimension of his thought.
 In discussing Coomaraswamy’s interpretation of symbols in traditional art we 
identified two levels of any symbol, the outward form and the inner meaning. These are also 
the two levels mentioned in the verse by Mawlavi which introduce this paper. It is clear from a 
cursory study of the world’s religions that the outward forms, such as scriptures, doctrines and 
art, are different in each case. The contention of the traditionalist school, as articulated most 
fully by Rene Guenon and later Frithjof Schuon, which lies behind Coomaraswamy’s analysis 
of symbolism, is that while the world’s religions are outwardly different and even mutually 
exclusive, their inward essence is one. In a manner analogous with artistic symbolism, the 
inner meaning of religious doctrines transcends the level of their diverse and contradictory 
formulations, and hence this position has came to be known as ‘The Transcendent Unity of 
Religions’ after Schuon’s book of that name. Perhaps Coomaraswamy’s greatest contribution 
to the traditionalist formulation of the perennial philosophy is his elucidation of the perennial 
philosophy of art, which manifests itself in the various spiritual traditions. This consists of a 
“universal doctrine, with which the humanistic philosophies of art can neither be compared 
nor reconciled, but only contrasted.”28 

The perennial dimension of traditional art manifests itself in two ways. Firstly, 

27. Coomaraswamy I: Selected Papers, p.330
28. The Essential Ananda K. Coomaraswamy p.123
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not ‘conventional’ but ‘given’ with the ideas to which they correspond.”23 As a result of this 
position it becomes clear that the natural world itself is made up of symbols, uncreated by 
human hand. “The heavens declare the glory of God.”24

 These concerns reveal one of the principles of Coomaraswamy’s approach to 
symbolism which suggests the very purpose of scripture, traditional art and even the 
manifested cosmos. He states, “The unmanifested can be known by analogy; His silence by 
His utterance.”25 We therefore live in a world comprised of symbols, manifestations of the 
beyond which also veil it from us. Our situation as human beings in this regard is of crucial 
importance for “It is in as much as he ‘knows immortal things by the mortal’ that the man as 
a veritable person is distinguished from the human animal, who knows only the things as they 
are in themselves and is guided only by this estimative knowledge.”26 For Coomaraswamy, 
the understanding of symbolism is thus vital for us as human beings, for it is only through 
the intellectual awareness that comes about through the contemplation of a symbol that we 
become fully human.
 We have thus reached a very broad an encompassing view of the nature of 
symbolism. However, for our understanding of Coomaraswamy’s approach to symbolism 
to be more complete we must make an effort to understand the contexts in which symbols 
occur, especially when we are considering the symbolism of traditional art. We must not lose 
sight of the fact that traditional art occurs within a tradition. Having understood the nature of 
symbolism as such, one must proceed to understand the meaning of particular symbols. In 
this respect Coomaraswamy is adamant that one must be knowledgeable about the context in 
which any symbol occurs for, “Whoever wishes to understand the real meaning [of symbols] 
must have studied the very extensive literatures of many countries in which the meanings of 

23. Ibid. p.324
24. Psalms 19:1 quoted by Coomaraswamy in The Essential Ananda K. Coomaraswamy p.36
25. The Essential Ananda K. Coomaraswamy p.143
26. Ibid. p.143
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onto the divine realities and is thus analogous to scripture. As a result of this, Coomaraswamy 
concludes that “Religious art is simply a visual theology.”19

 One may think that Coomaraswamy goes too far with this statement, for after all, it 
is difficult to imagine how visual representation could provide the conceptual distinctions and 
subtleties necessary for the expression of theological and metaphysical doctrines. However, 
Coomaraswamy argues that this is not the case, and his response to this potential objection 
is very revealing of his understanding of symbolism. He states that there is an exact science 
of visual symbols, and furthermore, “The semantics of the visual symbols is at least as much 
an exact science as the semantics of the verbal symbols, or ‘words.’”20 To give one example, 
he tells us that, “gold is not merely the element…but the recognized symbol of light, life, 
immortality and truth.”21

 Here the question arises of how gold, or any other form, comes to symbolize what 
it does such that its meaning can be so precise. It is at this point that Coomaraswamy’s 
understanding of symbolism becomes more than just an analysis or art and scripture and 
moves into the realm of metaphysics. He states the conditions of his interpretation of 
symbolism by stipulating that, “a symbol may have a constant sense; but that it should be 
so depends on the assumption that there really are analogous realities on different levels of 
reference.”22 To understand symbolism, therefore, we must also understand the structure of 
the reality in which we live, that the cosmos is composed of gradations of being, dependent 
on the Divine Reality which is their source. Furthermore, he states, for his understanding of 
symbolism to hold true, the world in which symbols are created, the material world of form 
and sensation, must exist in a particular relation to the realities above it. This world must be 
an “explicit theophany, ‘as above, so below.’ The traditional symbols” he continues, “are 

19. Ibid. p.144
20. Ibid. p.106
21. Coomaraswamy I: Selected Papers, p.328
22. Ibid. p.324
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figurative arts and symbolic ‘ornament’ and those of contemporary ‘sermons’ and ‘tracts.’”13 
As with art, the form taken by scripture is a means for the expression of truths of a higher 
order for, “prophecy does not employ figurative forms…for the sake of beauty of diction.”14 
In this respect the rhetorical forms of scripture and sacred literature have two dimensions; 
on the one hand they act as symbols for divine truths since, “We have no other language 
whatever except the symbolic in which to speak of ultimate reality: the only alternative is 
silence;”15 on the other hand these symbols must be presented in “such language…as will be 
intelligible to those addressed.”16 Given that this presentation must take place in the world 
of limited forms and to limited humans, Coomaraswamy concludes that “‘Revelation’ itself 
implies a veiling rather than a disclosure: a symbol is a ‘mystery’”17

 Having discussed the nature of scriptural symbolism, Coomaraswamy goes on to 
use scripture as a means to further elucidate the nature of sacred art, thus revealing the deeper 
connections between these two modes of expression. In this respect he turns our attention to 
the Gospel of St. Matthew, Chapter Four, Verse Four: “Man shall not live by bread alone, 
but by every word that proceedeth out of the mouth of God.” Coomaraswamy comments on 
this verse by showing its significance for sacred art. In this interpretation “bread” refers to 
the sensory dimension of a work of art, while, he tells us, “The ‘words of God’ are precisely 
those ideas and principles that can be expressed whether verbally or visually by art.”18 There 
are two important implications of this analysis for Coomaraswamy’s philosophy of art and 
symbolism; firstly, the deficiency of modern art is that it expects its audience to live by ‘bread 
alone,’ providing them with no spiritual content; and secondly, the intellectual dimension of 
traditional art is equivalent to the word of God, and hence traditional art gives us a window 

13. The Essential Ananda K. Coomaraswamy, p.98
14. Ibid. p.104
15. Ibid. p.144
16. Ibid. p.99
17. Ibid. p.144
18. Ibid. p.129
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in the beauty of their source.”9 Hence the beauty and symbolism of any particular work of 
art is the means by which one can gain contact with Beauty as such, pure, transcendent and 
eternal. In traditional art, therefore, the intellectual dimension and the expression of meaning 
not only take precedence over but are the very reason for the existence of the outward form, 
for, as Coomaraswamy reminds us, “the composition of any work… is determined by the 
logic of the theme to be communicated, and not for the comfort of the eye, and if the eye is 
satisfied, it is because a physical order in the organ of perception corresponds to the rational 
order present in whatever is intelligible, and not because the work of art is for the eye or ear 
alone.”10 The physical form of the work of art is thus a means to a higher end, for, “The appeal 
of beauty is not to the senses, but through the senses to the intellect.”11

 The preceding discussion of Coomaraswamy’s approach to traditional art puts us in 
a position to consider his definition of symbolism as such. In his essay Literary Symbolism 
he states that, “Adequate symbolism may be defined as the representation of a reality on a 
certain level of reference by a corresponding reality on another.”12 In the case of art which 
we have been considering, this definition refers to the representation of archetypal realities 
on the level of physical or sensory realities. However, it is clear from this definition that 
Coomaraswamy does not consider symbolism to be only present in works of art, for there 
are other ways by which one level of reality can represent another. The two other means by 
which a higher reality is represented in the sensory world which Coomaraswamy mentions 
are scripture and nature.
 As far as scripture and sacred literature are concerned, the principles which 
Coomaraswamy identifies in traditional art also apply here. Taking one example, he states 
that, “No distinction can be drawn between the principles of medieval [Christian] plastic and 

9. Ibid. p.27
10. Ibid. p.100
11. Ibid. p.106
12. Coomaraswamy I: Selected Papers p.324
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 Whereas modern art is fundamentally aesthetic, sensational and hence materialistic, 
traditional art is intellectual, contemplative and spiritual.4 Traditional art always refers to that 
which is above and beyond itself; it is always symbolic. With this in mind Coomaraswamy 
distinguishes two levels which are present in any traditional work of art. First of all there is 
that aspect of the art which is accessible to the senses, the physical form of the art. Then there 
is the “picture that is not the colors,” “the more than literal meanings”5 communicated by the 
art work to a receptive member of its audience. It is symbolism which provides the bridge 
between these two levels, for, as Coomaraswamy tells us, “in representing abstract ideas, the 
symbol is ‘imitating’ something invisible.”6

 The act of perceiving the second dimension of a work of traditional art is primarily 
intellectual in nature, for “real art is one of symbolic and significant representation; a 
representation of things that cannot be seen except by the intellect.”7 To put it simply, “Beauty 
relates to the cognitive faculty.”8 In order to further elucidate the nature of the intellectual 
dimension of traditional art and beauty, Coomaraswamy makes use of the concepts of 
Platonism, though as Mawlavi’s distinction between form and meaning found in the verse 
with which this paper began shows, he could equally well have used the formulations of 
another traditional doctrine (and in this respect we can see that he is showing sensitivity to 
the philosophical predilections of his Western readers). From the Platonic perspective, the 
purpose of art is to facilitate contemplation of the eternal archetypes which transcend the 
material realm, and thus Coomaraswamy states that “Beauty absolutely is the equation this 
is the single form of all things, which are themselves beautiful to the extent that they partake 

4. Although Coomaraswamy is careful to point out that traditional art caters for both physical and spiritual 
needs and is thus addressed to the entire human; it is for this reason that many of the objects exhibited in the 
museums of today as art are ancient utensils such as lamps and bowls.
5. Ibid. p.104
6. Coomaraswamy I: Selected Papers p.323
7. The Essential Ananda K Coomaraswamy, p.114
8. Ibid. p.97
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of works on traditional art and metaphysics that he is now considered to be a founder of 
the traditionalist school, along with Rene Guenon. However, neither he nor Guenon wrote 
as if to initiate a new school of thought to join the multitudes of competing opinions of 
the modern world, but rather to give voice to the wisdom of the world’s spiritual traditions 
which had become all but neglected in the aftermath of the period known in the West as the 
‘Enlightenment.’ Coomaraswamy’s most important works on traditional art and metaphysics 
were written during the last fifteen years of his life while he was keeper of the Indian and 
Islamic collections at the Boston Museum of Fine Arts. Many of his essays reveal the 
significance of this context as his primary aim is often to restore to the reader a sense of artistic 
values which accord to the traditional works that he was in charge of. I will therefore begin 
my discussion of Coomaraswamy’s approach to symbolism by considering his philosophy of 
art in which it plays a central role.
 Much of Coomaraswamy’s various discussions of art is devoted to drawing a 
distinction between modern and traditional art. Modern art, conceived of in a very broad sense 
and including the naturalism of the late Greco-Roman classical period and the Renaissance as 
well as the abstractions of the 20th century, is characterized by its concern with the evocation 
of sensations and emotions, and its corresponding appreciation of style and originality for 
their own sake. Appreciation of art from the modern perspective is therefore doomed to end 
up as the mere expression of aesthetic taste, for as Coomaraswamy points out, “If, indeed, the 
whole end of art were ‘to express emotion,’ then the degree of our emotional reaction would 
be the measure of beauty and all judgment would be subjective, for there can be no disputing 
about tastes.”2 Furthermore, the appreciation of a modern work of art is simply to be affected 
by it, and, he points out, “every affection [is] a passion, that is, something passively suffered 
or undergone, and not – as in the operation of judgment – an activity of our part.”3 

2. The Essential Ananda K. Coomaraswamy, ed. Rama P. Coomaraswamy, World Wisdom Publishers, 2004 
p.21
3. Ibid. p.22
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“The picture’s smiling appearance is for your sake
So that by means of the picture the real theme may be established”

From The Mathnawi of Jalal al-Din Rumi1

 I begin with these lines of Mawlavi because in many ways they get right to the heart of the matter 
of symbolism. Ananda Coomaraswamy, whose theory of symbolism I will be discussing in this paper, 
himself quotes these words as an expression of the perennial philosophy which he reveals to lie at the heart 
of traditional art. It is my hope that through the exposition of the central facets of Coomaraswamy’s many 
discussions of symbolism this paper will implicitly act as a commentary on these verses.
 Ananda Coomaraswamy, who lived from 1877 until 1947, has left us such a valuable corpus 

1. See Coomaraswamy 1:Selected Papers, Traditional Art and Symbolism, ed. Roger Lipsey, Princeton University Press, 
1977, p.262
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Criticism of Criticism
(A Criticism of Ideas of Traditionalist Critics about Islamic Art)

Hasan Bolkhari Ghahi, Ph.D.

Academic Member of Iranian Academy of Arts

Since traditional thinkers and researchers refer repeatedly to the dialectical and mystic texts of Islamic 
civilization, their ideas are mostly hermeneutic and also too personal. These thinkers claim that the mysteries 
and codes hidden in the Islamic art, paintings, and drawings are interpretable only by the sources which are 
inherently related to the mysteries.
This approach, which has by far had its own conclusions and findings, has been studied and criticized by 
some critics including Najib Oghloo, a Harvard University professor. She believes that the traditionalist 
thinkers’ ideas do not match the scientific methods and the historical events, and thus are unreliable. This 
article, while referring to some traditionalist thinkers’ ideas and their critics’ claims, studies and analyses 
these critics ideas.

Key words:
Traditionalists, Islamic Art, Criticism, Hermeneutics. 
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Perennialist Criticism of Modern Art 
and Though in the Light of Teaching of Frithjof Schoun

Iraj Dadashi

Academic Member of Art University

Perennialist school does not originate from modernism and nor from post-modernism. Although perennialist 
school is reviewed in the contemporary era, it transcends time and space. The modern world always 
has egoistically considered itself the standpoint for everything. Hence, and because of a lack of proper 
epistemological view, it calls the transcendental and the divine nature of perennialist school a false claim. 
Even if the modern world pays a little attention to this school, it is done based on modern  measurements 
and criteria. The modern world identifies Perennialist school as an ideological philosophy with unscientific, 
paradoxical, and complicated study subjects. While modernity regards timing as its own essence, tradition 
stays unchanged through its own time-surpassing divine nature. Along with exemplifying some Perennialist 
Criticism of contemporary art, this article attempts to clarify the basis of this school.

Key words:
Perennial Philosophy, Traditional Wisdom, Islamic Philosophy, Modern Art Criticism.
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Ananda K. Coomaraswamy and Interpretation of Symbols

Nicholas Boylston

Scholar of Oriental Religions and Languages; Harvard University

In this article,I will give an overview of A.K. Coomaraswamy’s approach to the interpretation of symbols in 
traditional art. Developing my discussion around a close reading of his essay “The Interpretation of Symbols” 
whilst also drawing on his other essays on traditional art, I will attempt to answer three questions:
What is Coomaraswamy’s understanding of the role of symbols in traditional art? How does he articulate 
this understanding? And, how does he approach  traditional symbolism compare with other traditionalists’ 
methods such as those of Rene Guenon and Martin Lings? Based on these questions and after discussing the 
differentiating aspects of outward and inward features of traditional art, I will differentiate between artistic 
forms and permanent archetypes, and will study the relations between symbolism in art and symbolism in 
Revelation and nature.

Key words: 
Symbol, Symbolism of Art, Tradition, Traditionalism, Traditional art.
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A Study and Criticism of Beauty and Perfection 
from Ananda K. Coomaraswamy’s View

Saeed Binaye Motlagh, Ph.D.

Academic Member of  Philosophy Department; Isfahan University

From Ananda K. Coomaraswamy’s point of view, things are equal in the terms of beauty. Therefore, there 
is no difference between a cathedral and a warehouse, or between a rose and a smelly lettuce. We can not 
claim than which one is better. Because each is beautiful in its own way, no matter what it is, and thus there 
is no priority for one over another. This idea is applicable to both nature and art, and one can not talk about 
“the ugly” or “ the less beautiful” or even imagine a range for beauty. This article studies this theory of 
beauty.

Key words:
Good, Beauty, Perfection, Regularity, Secret, Shapely, Unshapely. 

Research Journal of the Iranian Academy of Arts 9, Summer  2008



7

Traditionalists, Beauty, and Art Hierarchy

Mohammad Hasan Faghfouri, Ph.D.

Professor at the Faculty of Religious Teaching; George Washington University

Traditionalist generally classify art into three groups of religious, traditional, and holy. The first two are 
regarded as spiritual arts, but the third one is called holy which is higher in hierarchy. To the traditionalists, 
there is a distinct borderline between these arts. Holy art has a direct influence upon religious and traditional 
art. It has its own language and its message is universal. The holy art’s message is the same in all religions, 
but it is manifested differently in each one. In Christianity, for instance, this message is pictured in the art of 
Christ’s Portrayal, in Islamic art it is pictured in the art of reciting Koran, calligraphy, the holy architecture, 
and in some of the literary and mystic works.
The holy art’s specialty lies in its heavenly beauty, but the beauty itself is not the target. On the contrary, 
this beauty is a reflection of the God’s infinite beauty. This beauty holds its mirror to the spiritual and inner 
world. Thus the artist who creates such art is a special person and also the audience of such art are special 
people as well.
Regarding what was said, this article studies the characteristics of traditional art and also the higher art which 
is the holy art. In this frame, while analyzing the characteristics of such arts, the article will also study the 
ideas and theories of some remarkable figures of traditional school in west including A.K. Coomaraswamy, 
Rene Guenon, Frithjof Schuon, Martin Lings, and Seyyed Hossein Nasr. 

Key words:
Sacred Art, Religious Art, Spiritual Art, Traditional Art, Beauty. 
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Land on the Edge of Time
Re-reading Titus Burckhardt’s Philosophical Attitude 

 towards the ‘Land of the Setting Sun’  

Shahram Khodaverdian

Researcher and Translator of the Great Islamic Encyclopedia Centre

Re-reading (reading what is unwritten between the lines) of Titus Burckhardt’s fascinating work on 
the Islamic Far West entitled Fez, City of Islam (originally published in Germen under the title of Fes, 
Stadt des Islam), provides us with the author’s symbolic vision-in-depth of the visionary geography of 
the ‘Far West’, al-Maghrib al-‘aqsā in Arabic, which means the ‘land of the setting sun’. The encounter 
of ‘time’ and ‘eternity’, or in other words, the assimilation of the nunc fluens (lit. ‘moving present’, the 
terrestrial instant) into the nunc stans (‘abiding present’) during the luminous threshold of the sundown, 
is the macrocosmic equivalent of microcosmic event of ‘spiritual death’, the semi-abiding ‘moment’ 
when the soul of the aspirant reaches its full ontological weight at the threshold of the ‘void’ of the 
‘narrow gate’; this ‘concept’ is one of the major attitudes of the Far-Western (Maghribi) Sufi doctrines. 
This also provides us with understanding of the author’s attitude towards the ‘visionary geography’ of 
the ‘Far West’, as a ‘boundary region’, where the juxtapositions of dual extremes like ‘sedentarism’ and 
‘nomadism’, offer the possibility of sudden unveilings of the mysteries, hidden in the  world-beyond.  

Key words:
Far West, visionary geography, time, eternity, nunc fluens, nunc stans.
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An Introduction to “ The Structure of Horizon” and  
Its Application to Carus’s and Friedrich’s Paintings

Anahid Hempartian; Ph. D. in French Literature

The theory of the structure of horizon, which has been proposed and practiced by Michel Collot, the 
contemporary thorniest and poet, has been  applied to the artistic and literary works. This theory and 
critical approach is largely indebted to the phenomenological and thematic theories ( and especially to Jean 
Pierre Richard’s works); it is, in fact, a sequence to those approaches. In the recent decades, the theory of 
the  structure of horizon has found high popularity amongst researchers and scholars, especially in France. 
Since this approach has remained unknown to the reading public and the elite of this country, this article, 
along with a brief introduction, attempts to apply this approach to the paintings by two German romantic 
painters, Carl Gustave Carus and Casper David Friedrich.

Key words:
Horizon, Landscape, Michel Collot, Romantic Painting, Carus, Friedrich.
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This issue consists of seven articles which are divided as usual into two sections. There are two articles 
presented in the first section; the first article of this section defines the theory and the critical approach 
called “ the structure of horizon”. This is for the first time in Iran that a full article has been devoted to this 
approach. Taking the theory of the structure of horizon into account, the author of this article has attempted 
to study the paintings of two famous German artists. The other article of this section has endeavored to 
examine the relationship between time and the holy place in Titus Burckhardt’s works.
There are five articles presented In the second section, Naghdnameh. Some articles, study the traditionalists’ 
ideas about concepts such as beauty, art, modern art, and…, while some other study and criticize these ideas. 
Traditional criticism is popular amongst the Iranian scholars and other Islamic country’s scholars. Iranian 
Academy of Arts, in order to introduce and clarify these traditional theories, has so far held two congresses. 
Naghdnameh has attempted to carefully study the criticism of traditional approach, which has been always 
misunderstood and ignored by the scholars. Undoubtedly, the critical views taken here in these articles do 
not necessarily deal with all aspects of the traditionalists’ ideas. In the almost expanded introduction of this 
section, it has been tried to pose challenging questions to the traditionalists’ ideas and theories in order to 
provide the ground for the later researches in this field. Herewith, we announce that the articles which aspire 
to critically view traditionalists’ theories and ideas from different perspectives are welcomed. 
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