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 چکیده

، طحس باالترین در بلکه؛ نیست احساسات بیانآن، بازنمایی جهان محسوس و یا  غایی   هدف هنر توانش و مهارت خلق زیبایی است و

یگر دی شرقیان، هنر همچون شیء یا موضوعی عینی که بتوان مانند بینی و اندیشهدر جهان رستگاری. به رسیدن برایاست  ابزاری

که  آید و نیز آثار و نتایجیجا میگیرد؛ هنر، بنا به مناسکی که در مسیر ظهور آن بهرا تحلیل و بررسی کرد، مدنظر قرار نمیاعیان آن

« مراقبه»و  (Mantarm)، ذکر(Sadana)شود. حضور سه رکن اصلی عبادت محسوب می« عملی عبادی»شود، از آن حاصل می

(Dhyana)کند. هنرمند در این عرصه با گذراندن مراحلی که شباهت را به حقیقتی قدسی تبدیل میثر هنری، آن، پیش از خلق ا

کند. بنابراین از خود را پیدا می (Devata)« د واتا»یا « ُصور الهی»کاملی با مراسم رهبانان در دیرها و معابد دارد، آمادگی دریافت 

کند؛ بلکه تخیل خالق آنان، بنا به اتصال به عالم باال، صُوری را دریافت زآفرینی نمیکند یا صورت بیرونی شیء را باچیزی خلق نمی

 نفسه دارای سرشتی آسمانی است. گذارد؛ اثری بازتابی که فیکند و در قالب اثر هنری به تماشا میمی

 

 پرمانه، سادرشیه، موکشا، رسه. آکاشه،کلیدواژه ها: 
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Abstract 

 

Art is the proficiency and skill of creating beauty and its ultimate goal is not representing the 

sensible world or expressing emotions, rather it’s a means to reach salvation in its highest level. In 

the eastern thought and worldview, art is not viewed as an objective issue or an object to be 

investigated like other objective things. On the basis of the rites of the manifestation and its results, 

art is considered as an “act of worship”. The existence of three main concepts of worship (Sadana), 

citation (Mantarm) and meditation (Dhyana), before creating an artistic work, turns it to a divine 

truth. By getting on the steps which completely resemble the monks’ ceremonies in monasteries 

and temples, the artist becomes ready to receive the “Divine Form” or “Devata”. So, he doesn’t 

create something by herself/himself or does not represent the external form of the object; but their 

creative imagination, on the basis of the connection to heaven, receives some forms and watches 

out in the form of an art work; a work which has by itself a heavenly nature.  

 

Keywords: Akas, Pramana, Sadrsya, moksa, rasa. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:hossinabadi_2007@yahoo.co.uk
mailto:hamid_nemo@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

3 
 

 

 

 

 مقدمه

ی آن چیزی است که ما نیاز داریم بر روی زمین بدانیم. هنر نیز بیان زیبایی این همه زیبایی حقیقت،حقیقت زیبایی است و 

« وکشام»ای که در هند به ، کلمه«رستگاری»ی الهی و در باالترین سطح ابزاری است جهت رسیدن به است، لکن زیبایی در اندیشه

، ناست که با آیی و ملکوتی رسیدن به اصلی آسمانی ،سنتی و دینی یمعهجادر یک  هاغایی هنر تعبیر شده است. بنابراین هدف 

آناندا  .هنری است مقدس . چنین هنری،قابل تفکیک نیستو از آن  دارد و وثیق ی عمیقهمان تمدن پیوند اعتقادات و مناسک

یاد کرده است و منشأ هنرهای سنتی هند را برگرفته « آکاشه»با نام کانون مثالی  آسمانیاز اصلی  در هنرهای سنتی هند کوماراسوامی

دانند؛ ی خیال و وهم میکه جهان هستی را در مرتبه «مایا»داند. از طرفی اعتقاد هندیان به اصل از صُور همین فضای ملکوتی می

الم ی عور ایشان نهی شود و هنر ایشان بالطبع از مرتبهموجب گردیده که هرگونه تقلید محض از صُور جسمانی عالم محسوس در هن

 ظلمانی فراتر رفته و با هدف غایی آیین ایشان که همان رستگاری )موکشا( است یکی گردد.

که آیا هنر در این تمدن با آنچه که این بررسی معنا، منشأ و هدف هنرها در تمدن سنتی هند است. ی اصلی،مسألهدر این پژوهش  

ها ها و گالریشود هم معنا است یا اینکه باید معنای آن را در جایی دیگر و خارج از موزهخوانده می (Art)امروزه در جوامع غربی آرت 

 آیا به عوالم انسانی و مادی ؟پردازدمسأله مهم دیگر تقلید و محاکات است. اینکه در این تمدن هنر به تقلید از چه اموری می جستجو کرد؟

در خصوص  پردازد و یا اینکه از آن فراتر رفته و با مبادی آسمانی پیوند خورده است؟شود و به تقلید از ظواهر محسوس میمحدود می

و  ی تناسخی از چرخهانسان نیل به رستگاری و رهای هدف غایی  ،که در تمدن سنتی هند ییجاتوان اشاره کرد، از آنفرضیات تحقیق می

نیل به این اصل آسمانی است و نه صرفًا جهت تزیین و خوشآمد  نیز باززایی است، هدف کلیه هنرها از  نقاشی و موسیقی گرفته تا رقص

 شود و از آن فراتر رفته است.ی تقلید به ظواهر امور محسوس محصور نمیبنابراین مسأله زودگذر. حاالت انسان و تحریک

توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. وی در آثارش همواره هایی است که نمی، نام کوماراسوامی از جمله نامی پژوهشپیشینه یزمینهدر  

چنان که درطبیعت هستند بازتاباند. اودرآثارش نمایی  کاذب، عرضیات اشیا را آنکوشد با عمقبه نقد هنر مدرن پرداخته است که می

دسته از هنرمندان به وجه ملکوتی و مثالی اشیا را مورد تأسف قرار داده است. کوماراسوامی در کتابی با نام مبانی هنر و  اعتنایی اینبی

زندگی، در فصول دوم و سوم به هنر سنتی هند پرداخته و اهمیت این هنر را در زندگی انسان مورد بررسی قرار داده است. وی هنر این 

(. همچنین 1931یین و مذهب ایشان ندانسته و هدف هر دو را نیل به رستگاری معرفی کرده است )کوماراسوامی، تمدن را قابل تفکیک از آ

ی های این هنر را بر اساس متون باستانی طبیعت در هنر، به بررسی روح و باطن هنر سنتی هند پرداخته است و ویژگیوی در کتاب استحاله

ماراسوامی در فصل اول این کتاب از فضایی با نام آکاشه یاد کرده است و خیال هنرمند دینی را متصل هند مورد ارزیابی قرار داده است. کو

گران ی هنر و زیباشناسی در هنرهای شرق آسیا،  محمدرضا ریخته(. در زمینه1931به این فضای ملکوتی دانسته است )کوماراسوامی، 
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های شرقی پرداخته است. او نیز هنر شرق مخصوصاً تمدن هند را دارای نری در تمدندرکتابی با همین عنوان به بررسی مراحل خلق اثر ه

 (. 1933گران، منشأیی آسمانی دانسته و مراحل آفرینش هنر در این تمدن را از زبان کوماراسوامی بازگو کرده است )ریخته

اسناد  یها در این پژوهش به شیوهآوری دادهجام گرفته است. روش گردان حلیلیتـ  توصیفیپژوهش حاضر با استفاده از روش 

 ای و نشریات الکترونیکی صورت گرفته است.کتابخانه

 

 های شرق آسیامعنا و مفهوم هنر و هنرمندی، در تمدن

م سنتی مفهومی داشت که با مفهو های شرقی؛ یعنی در هند و چین و ژاپن، هنر ابتدا باید به این نکته التفات کنیم که در تمدن

هم معنی باشد. به بیان  (Art)کنیم که با مفهوم جدید هنر ای را پیدا نمیها ما کلمهجدید هنر تفاوت دارد. در هیچ یک از این تمدن

چه در اً با آنکند، اساسها ظهور پیدا میهای هنر و گالریهای هنر، موزهدیگر، صورت جدید هنر که در عباراتی مانند دانشکده

ها با دشواری رو به رو بوده است. در تمدن ما نیز هنر به ی هنر در این تمدنهای شرقی بوده است تفاوت دارد. بنابراین؛ ترجمهتمدن

و « سونر»گردد و با لفظ ی هنر در زبان فارسی به سانسکریت برمی(. اصل و ریشه3: 1933گران، نبوده است )ریخته «Art»معنای 

زنی، مردی و نیکبه معنی نیک (Hunar,Hunara)« هونره»و « هونر»که در اوستایی و پهلوی به صورت  (Sunar,Sunara)« سونره»

ق ناصری سخن از چهار هنران به (. بنابراین؛ وقتی که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخال22: 1931)مددپور،  ریشه استهم

سازی و یا چیزهایی از این قبیل نبوده است؛ مراد او از چهار هنران عبارت است از آورد، هرگز مرادش نقاشی، معماری، مجسمهمیان می

بسته به توجیه هنر در هند نیز  (.3: 1933گران، حکمت، شجاعت، عفت و عدالت؛ یعنی هنر، خوبی است، سجایای روح است )ریخته

، (Dharma)ی حیات؛ یعنی کردار نیک که تا چه اندازه به نیل به غایت چهارگانهگیرد؛ یعنی با توجه به اینفایده یا غایت آن صورت می

معموالً  (Silpin)(. خود  هنرمند 23: 1931یاری رساند )کوماراسوامی،  (Moksa)و وارستگی معنوی  (Artha)، توانگری (Karma)لذت 

ی شود؛ هیچ ذکری از چیزی همچون قریحهوصف می (Kusala)« ماهر»و  (Silpa-visarada)« اشی پیشهداننده»با اوصافی همچون 

بینیم که توقع دارند فضایل اخالقی در هنرمند نیز باشد. مخاطب اثر هنری نیز با تعبیری آید ولی میخاص یا استعداد ذاتی به میان نمی

 (.112و111شود )همان: ستوده می (Guna grahini)« هاان ارزشقدرد»چون 

« سوَدهَرمه»گویند چه هندوها به آن میها و ذریات مردمان؛ یعنی آنی ازلی نسلهای شرقی با میراث و بهرههنر در تمدن

(Swadharma) ر در رود، هنانگلیسی به کار میی شخصی است، به بیانی که در متون پیوندی وثیق داشت. سوَدهَرمه به معنای دهرمه

شده است؛ مثالً اگر خوانده میاست؛ یعنی شخص فرا« فراخواندن»بوده است؛ اصل این کلمه به معنای   (Vocational)های شرقیتمدن

ریده نجار آف شده است؛ به بیان دیگر، نجار را تکوین یا هستیآورده، بایستی که به آن ساحت فراخوانده میی نجاری روی میبه حرفه

(. به عبارت دیگر 21: 1933گران، )ریخته و تشخصات فردی نیست  (Originality)ی ابتکارها جایی برای قوهاست، پس در این تمدن

جا غایت و نهایت هنر شرقی، مندی از برکت آسمانی است، از اینمدار که محقرترین فعل و قول و فکر انسان، بهرهای خدا در جامعه

و فرا آوردن احساسات و انتقال تأثرات نفسانی نیست؛ بلکه راه آن رمز ا نگاری  معنوی و رجوع به اصل و مبادی آسمانی است و ابداع 
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گونه روح انسان را از قید تعلق به واقعیات خشن هستند و بدین« صُوَر و مثال»ی حقایق ماورایی  عالم اش، جلوههای هنرینمونه

 (. 21و 25: 1931پور، رهاند )مددناپایدار می

د را تحلیل و بررسی کرد، می شرقیان، هنر همچون شیء یا موضوعی عینی که بتوان مانند دیگر اعیان آنبینی و اندیشهدر جهان

 عملی»شود، آید و نیز آثار و نتایجی که از آن حاصل میجا میگیرد. هنر، بنا به مناسکی که در مسیر ظهور آن بهنظر قرار نمی

، پیش از خلق اثر (Dhyana)« مراقبه»و  (Mantarm)، ذکر(Sadana) شود. حضور سه رکن اصلی عبادتمحسوب می« ادیعب

کند. هنرمند در این عرصه با گذراندن مراحلی که شباهت کاملی با مراسم رهبانان در دیرها را به حقیقتی قدسی تبدیل میهنری، آن

کنند یا صورت کند. بنابراین از خود چیزی خلق نمیرا پیدا می (Devata)« د واتا»یا « هیُصور ال»و معابد دارد، آمادگی دریافت 

ثر هنری به کند و در قالب اکنند؛ بلکه تخیل خالق آنان، بنا به اتصال به عالم باال، صُوری را دریافت میبیرونی شیء را بازآفرینی نمی

 (.123: 1939قهی، سرشتی آسمانی است )بلخارینفسه دارای گذارد؛ اثری بازتابی که فیتماشا می

است و نه تحقق بخشیدن به زیبایی. او  (Self-expression)« ابراز وجود»باید توجه کنیم که در این وادی، مقصود تصویرگر نه 

ا صویرگر، کار خود رساز گوتیک، قواعدی مقرر شده را پیروی نموده است. تی کارش را خود بر نگزیده؛ بلکه همانند مجسمهدرونمایه

نگریسته؛ داده؛ یعنی به کار از منظرگاه یک فیلسوف یا زیباشناس نمینگری مورد ارزیابی قرار نمیگاه از دیدگاه خبرگی و زیباییهیچ

ی در کار یبایکار  پرهیزگار همه چیز بوده و اگر زی کار برای این صناعتکار متدّین بوده است. درونمایهبلکه نگاه او، نگاه یک صناعت

آگاه امکان بروز ی ساحتی فکری است که به طریقی ناخودشناختی او نبوده؛ بلکه این زیبایی نتیجهاو متجلی گشته، حاصل نیّت زیبا

گران را به شگفت گر خودپسندی باشد که ممکن است با مهارتش نظارههنرمند نباید عرضه(. 11و19: 1931یافته است )کوماراسوامی، 

که مردمان  نیک چنین صفاتی در او یابند، گری حقیقی نخواهد بود. سزاوار است هر انسان راستینی از اینچه در این صورت صنعتآورد؛ 

را نی مباهات بنگرد و آآوری  خویش به دیدهرا به کار گیرد، نباید به هنررود آنسرافکنده و شرمسار باشد. او در عین هنری که انتظار می

ی خویش که باید را موهبت خداوندی بداند، نه شایستهای نیک یابد، باید آنندارد؛ و اگر هم به دلیل مهارتش در جهان آوازهامر مهمی پ

و غفلت از « خودیاز خود بی»(. سرّ هنر را باید در 31: 1931)کوماراسوامی،  چنان کار کند که گویی هیچ کس در جهان وجود ندارد

جویان پاداش خود را دریافت جویی را در ساحت فیض راهی نیست؛ لذتلذت یدانیم که رهروان عرصهخویش جستجو کرد و ما می

: 1931ی زیبایی رها است )کوماراسوامی، فریبی است؛ لیکن هنرمند در عرصهپذیری و دلکنند، ولی این پاداش در اسارت دلمی

115.) 

کل فرآیند تزکیه نفس و پرستش، تخیل  خالق ذهنی و اتحاد ضمیر  آگاه با صورت  (Rupakara)گر گر یا صورتهنرمند  صنعت

 های سلوک در خصوصسان دستورالعملگیرد. بدینمی ایجاد شده و سپس برگردان ص رف  آن صورت بر سنگ یا فلز را متوالیاً پی

های العمل)دستور« هارَهتْشاسْپَهش لْ»ها در بط و دستورالعملگونه ضواکند و معموالً اینگر، ظوابطی است که او بر طبق آن کار میصنعت

مبتنی است؛ به دیگر سخن  (Yoga)« یوگا»شناختی معروف به هنری( آورده شده است. بدین ترتیب، هنرمندی، بر روش روان

لی  هنر را که هر کس در مورد شود و این شرط، خصلت تعقها؛ بلکه به ساختارهای ذهنی متوسل میهنرمند در کار خود، نه به مدل

ی های فرشتگان را به واسطهدهد. به قول شوکراچاریه؛ آدمی باید در معابد تمثالیابد، به حدّ کفایت توضیح میرا در میخودش آن

 کهانی باطنی )یوگا( است که خصوصیات ظاهری  تمثال، چنشان بر پا دارد، چه با توفیق کامل در این نظارهشهود ذهنی  صفات
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گر  فانی باید به شهود متوسل شود، چه وصول به هدف نهایی، قطعاً نه از ادراک شود. بنابراین؛ صورتها است مقرر میی آنشایسته

 (.151: 1931مستقیم؛ بلکه تنها از این طریق میسر است و الغیر )کوماراسوامی، 

شوند؛ ها برانگیخته میباید منابعی را که ایزدان توسط آن (Shilpan)ر ها؛ هنرمند  استادکاشاسترَهی یکی از ش لپَهبر اساس نوشته

های بند مزین به مهرهبایست ریسمان مقدس و گردنرافهم کند. او می  (Mantras)و اوراد ودایی شاسترَهدو ش لپَهویعنی اتهروا ودا، سی

ای از گیاه کوشا بر انگشت داشته باشد، عبادت خداوند او را مسرور نماید، به همسرش وفادار باشد، از زنان مقدس بر خود بیاویزد و حلقه

ی گر واقعمختلف بپردازد. چنین فردی مسلمًا یک صناعتغریبه )نامحرم( دوری کند و با پرهیزگاری به کسب معارف مندرج در علوم 

ر دار باشد، همچنین گفته شده که او باید دباید انسانی نیک، پرهیزگار، فاضل و خویشتن« نقاش»است. در جایی دیگر گفته شده که 

بینیم که می حال (.12: 1931امی، تنهایی یا در حضور هنرمندی دیگر کار کند ولی هرگز در پیشگاه عوام مشغول کار نشود  )کوماراسو

 های شرق و غرب با هم متفاوت است. تا چه اندازه، معنا و غایت هنر و هنرمندی، در تمدن

 

  شرقی هایی فردیت در هنرمسأله

و  (Humanistic)تواند منشأ انسانی خالقیت در هنر میی فردیت و خالقیت است. ، مسألهی شرقیی مهم دیگر در هنرهامسأله

هست؛  (Cosmocentric)« کاسموس نتریک»های داشته باشد و هنر هند قطعاً دارای ریشه (Cosmic) یا منشأ کیهانی

ی یهاستوار است و نه صرفاً برپا« عالم صغیر و عالم کبیر»کاسموس نتریسم به این معنا است که اساساً کار هنرمند بر تناسب میان 

 (Ego)« من»ی هندوان ی یونان که انسان مرکز کاینات است، در فلسفهیب بر خالف فلسفهبدین ترت. (Humanism)اصالت انسان 

ود وج« من»ممکن است ظاهر شود؛ کوچک و بزرگ، جماد یا حیوان. بنابراین معیار و محک مطلقی برای تعیین حقیقت   به هر گونه

ای است که آرمانی از این دیدگاه جامعه یاستوار است. جامعه« اصالت فرد»بینی  مدرن غربی بر (، اما جهان15: 1939ندارد )وحدت، 

های جمعی های اخالقی و آرمانهای فردی استوار است، دیگر ارزشاند. در نگرشی که بر آزادیافراد در آن امکان ابراز خود را داشته

(. اکثر مورخان  هنر مدرن نیز 291: 1931راسوامی، گیرد )کوماتری از اهمیت قرار میی  نازل)چه دینی و چه غیر دینی(، در مرتبه

سازد، مورد توجه مستقیم دهند و حقیقت معنوی که هنر منتقل میی اول به شخصیت فردی هنرمند دلبستگی نشان میدر وحله

گرایی تیی یا روان شناخی روانی پیدایش این آثار را دریابند و این آیین فردگراکوشند انگیزهایشان نیست. ایشان قبل از هر چیز می

 (.23: 1911از حقیقت هنر شرقی بسیار فاصله دارد )بورکهارت و دیگران، 

گوید: طبق دیدگاه مدرن، هنرمند یک انسان خاص است با حساسیتی خاص که برتری و تمایزش از دیگران به کوماراسوامی می

شود. درحالی که مطابق دیدگاه شرقی؛ هر انسان سقوط می خاطر همین حساسیت او است و اگر از سوی مردم درک نشود محکوم به

گر عواطف خواهد دیدگاه فردی خود را بیان کند و اذعان کند که این کار، نمایانگاه نمینوع خاصی از هنرمند است و هنرمند هیچ

گرفته است و تجلی  قرار نمیگاه در حاشیه شده است؛ بنابراین هنر هیچاست. هر اثر هنری برای کاربردی خاص درست می« من»

 (. 11: 1939فردیت در آثار هنری صرفاً در ارتباط با جزییات تکنیکی اثر است نه جوهر هنری آن )وحدت، 
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کند که گویا کم و بیش ناممکن است که از طریق زندگی مادی و عملی روزمره در خدمت نیازهای امروزه هنرمند چنان کار می

انگارند. جعل یا اختراعی خصوصی اند، هنر را بیان شخصیت خودشان میی جامعه دور افتادهدد که از تودهمعنوی باشد. هنرمندان متج

آوری  مستبدانه را ی آن نودهد. در چنین اوضاع و احوالی او باید همواره تازیانهکه اصالت و منحصر به فرد بودن هنرمند را نشان می

ها را غیر طبیعی خواند، بدین دلیل که مطابق با سرشت  ی اینکوماراسوامی همه«. شویا متفاوت باش یا فراموش »احساس کند؛ 

(، اما هنر در آسیا، 111 :1911اش نیست )کیبل، ادی و معنویواقعیت و مطابق با نیازهای خود انسان در کلیت و تمامیت سرشت م

ل ای موروثی را داشت و از قبیال به هنر، نوعًا صورتی از پیشهطلبی شخصی. اشتغکارکردی از نظم اجتماعی بود، نه بلندپروازی و جاه

ی بزرگ متون مقدس و قوانین های کلی  نهفته در نگرش هر قومی، باالخص مجموعهانتخاب شخصی نبود. مضامین هنر را ضرورت

ییر و ی تاریخ به حقیقت تغتوانست به کمک مطالعهکارکرد زمانه است، نه کارکرد فردی که تنها می کرد؛ سبکْمکتوب، تعیین می

چه اهمیت ی آنیافتند. وقتی همهشدند و از دیاری به دیار دیگر انتقال میها واقف باشد. مضامین نسل اندر نسل تکرار میتوالی سبک

جُرمی. هنرمند در مقام سازنده، شخصیتی « انتحال هنری»نوآوری فضیلتی است و نه  دارد ضرورت نهفته در مضمون باشد؛ نه بداعت و

 (. 111و153: 1933های حتی شهیرترین هنرمندان نامعلوم است )کوماراسوامی، تر از هر شخصیت قابل تصوری نیست و نامبس عظیم

، موجب شدند که به «آتمن همان برهمن است»ن یا در این میان هندوان با اقبال به مجردات و کلیات و به خصوص به آیین آتم

آغشته به تأثرات ناشی از کارهای گذشته است و از این رو « جان»یا « جیوا»فردیت، شخصیت و هویت فردی توجه چندانی نشود. 

لوع هانی پیدا آمده است و با طای است که بر اثر وَهم کیاستقاللی از خود ندارد؛ بلکه سایه ی بازپیدایی است. این جانْسرگردان در دایره

های اخالق و توجهی به عالم محسوس موجب شد که هندوان در کتابشود. این بیتعیّن  نیستی محو میی بیخورشید  معرفت درکنه

یح فالن ربیشتر به جوهر و ذات و ماهیت ماورایی  زیبایی بپردازند تا تش« شناسیزیبایی»حکایت، عواطف شخصی را نادیده بگیرند و در

 (. 221: 1931اثر هنری )مددپور، 

که هندوان، فردیت  دیگران را امتدادی از نفس خود چون فردیت بی اهمیت بود، شخصیت و منیت نیز چندان قوام نیافت؛ چنان

ت شارکو وجهی از شخصیت خویش دانستند و همچنان که تفکر، جویای همسانی و پویای وحدت مطلق بود، در روابط اجتماعی نیز م

شد و این وهم در عالم صغیر که انسان باشد به صورت خواه ترجیح داده شد. عالم؛ وهم شمرده میو یگانگی بر منافع نفس  فزون

رؤیا. ی بیداری، رؤیا و خواب بیها  و در مراتب هستی به شکل مرتبهکرد و در جسم به صورت پنج قشر محدودیتجلوه می« نادانی»

شود و آورد و با ابطال این رؤیا، همه چیز مانند افسون  ساحران به آنی نقش  بر آب میو فردیت را پدید میوهم است که شخصیت 

 (.121: 1939ماند و برهمن که عین آن است )شایگان، فقط آتمن می

 یرد. در نظام فکریگها به اصالت انسان شکل میی عدم اعتقاد آنهای کاربردی هنر هندوان از خصوصیاتی است که برپایهجنبه

ی حضور در عالم کبیر نیست و تنها در صورتی که بتواند مراحل ها انسان، تنها بخش کوچکی از کاینات است که از ابتدا شایستهآن

شناسی در هند با بسیاری از مباحث شود. بر همین اساس، مبحث زیباییتکامل روحی و معنوی را طی کند، از عالم صغیر جدا می

که از دیدگاه غربی وارد نقد هنری شده است برای  (Aesthetic)ی ای دارد، آن قدر که حتی واژهشناسی  معاصر تفاوت عمدهزیبایی

گاه جدای از کارهای دیگر نبوده است، همیشه دارای انگیزه بوده، همیشه تبیین این مقوله مناسب نباشد. در تفکر هندی، هنر هیچ
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که نود درصد هنر هند مبتنی بر زبانی نمادین است، برای همین همیشه کاربرد داشته است و با اینی مخاطب داشته و به واسطه

 (.11: 1939مردمانش غریبه نیست )وحدت، 

همان اصل واحد است که در  نمودننیل به آشکار  ی،شرق مشترک ادیان و هنرهایواالترین مقصود و هدف از نظر کوماراسوامی 

نوع عد کثرت و تهای مدرن، همواره به بُنماید. تنها هنر مدرن است که با انعکاس عالیق و دلبستگیع جلوه میهای کثیر و متنوقالب

و باالخره، هنرمند هندی گرچه فرد است، ولی دارای فردیت  کثرات بر منشأ واحدی استواراند یکه همهنظر دارد بدون عنایت به این

د هنری  هن نه در هنرش. تمام کارهای برجستهو شود او نهایتًا در ابزار کار او متجلّی میی ینیست؛ فردیت و خصایل ویژه و استثنا

دوازده ـ  ده یتوان در یک جزوهاطالعات موجود در مورد زندگی هنرمندان هند را می اند و کلیهتوسط هنرمندان ناشناس خلق شده

گاه این پرسش مطرح نیست که چه ا که در وادی  هنرهای سنتی، هیچچر (؛133 و131: 1932)کوماراسوامی،  ای انتشار دادصفحه

 (12: 1935کسی گفته؛ بلکه سؤال این است که چه گفته شده است )کوماراسوامی، 

   (Moksa)هدف هنرها در تفکر سنتی هند 

است، نجات است، « رهایی»اند و آن ی مهم دیگر این است که هم ادیان و هم هنرها در هند، جملگی متوجه مقصود واحدی بودهنکته

یعنی در ؛ (Samsara)« سامسارا»ی است. به بیان بودایی؛ مصیبت بزرگ برای آدمی این است که در زنجیره (Moksa)موکشا 

به معنای  (Samsara)(. مفهوم سامسارا 22: 1933گران، ه نجات نداشته باشد )ریختهگرفتار شود و را« زادن و مردن یچرخه»

 ناپذیر  رویش وی پایانگیرد. این واژه، در فرهنگ بودایی با چرخهحرکت مداوم و جریان همیشگی است که در مقابل موکشا قرار می

ی آغاز آفرینش تا پایان موجودیت عالم، درگیر این چرخهفرسایش ارتباط دارد. اعتقاد بر این است که همه چیز در هستی، از 

(. بنابراین؛ انسان نیز از 21: 1931ها با همین گردونه )سامسارا( ارتباط دارد )کوماراسوامی، ی رنجکه همهباشد و اینناپذیر میزوال

در یک  (Karma)« کردار»د داشت، زیرا پس از این زندگی حیات خواه ،این چرخه مستثنی نیست و هر فردی هزاران بار دیگر نیز

ش جا است، آن شخص دستخوترین اثری از کردار در زندگی یک فرد بهزندگی، خود علت )بذر( زندگی دیگر است و تا زمانی که کوچک

نی و رنج؛ نادانی (. علت این سرگردا51: 1933گردد )پاشایی، رود و باز میآید و میی وجود سرگردان میسامسارا است؛ یعنی در دایره

(Avidya)  است و نادانی ناشی از عطش وجود و هستی است، نابودی  نادانی؛ هشیاری(Jnana) ی هشیاری؛ رهایی و نتیجه است

انجامد و رهایی نیز غایت است و موکشا. از این رو در هند، تفکر، طریق  وصول به هشیاری است و هشیاری به رهایی و رستگاری می

 (.213: 1931فلسفه )مددپور، دیانت است و 

 برد باقی است. هنگامیی سامسارا تا زمانی که انسان در جهل و نادانی نسبت به مایا )واقعی پنداشتن جهان هستی( به سر میچرخه

د دیگر ایستد و فرباز می (Karma)که انسان به سرشت  عالم )برهمن( و لذا حقیقت ذات خویش )آتمن( پی ببرد، روند انباشت کارمه 

در لغت به  (Nirvana)(. نیروانه 95: 1933رسد )شاتوک، می« نیروانه»یابد و به ی سامسارا نجات میشود و از چرخهمتولد نمی

ی آن شهوات  نادرست که از خودپرستی و در نتیجه از دویی پیدا شده است به فرمان ما درآید معنای خاموشی است؛ یعنی هرگاه همه

 گردد؛ این نیروانههای دیگر آزاد میها و غمیابد و یکسره از نگرانیگاه دل، پاکی و لطافت آغازینش را میشود، آنیا از ریشه کنده 

 (. 11و 53: 1931است )سوزوکی، 
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بنابراین؛ خروج از فراز و نشیب عالم کثرات و تبدّل، و تقرب به حقیقت؛ یعنی ذات حق تعالی که عین وحدت و ثبات است، اوج 

نهاد، اما اگر « اثر هنری»توان بر آن نام دی است. هرگونه ساختن، صنعت و خالقیت  هنری اگر در این مسیر قرار گیرد، میهنرمن

ها و محجوبیت از حق گردد و نهایتاً آدمی را به توّغل و فرورفتن در کثرات بکشاند و موجب غفلت او از غربت خویش در وادی کثرت

های بسیار داشته باشند، ممکن است به ظاهر آثار ها حتی اگر جاذبهگونه ساختها گم کرده است، اینی خود رفراموش کند که خانه

(. لکن غایت و مقصدی که همواره 221: 1933گاه آمال شیطانی و هواهای نفسانی هستند )حکمت، هنری به شمار آیند، اما تجلی

ی طرق تفکر در آن سرزمین بوده است. رستگاری است که غایت همهی معنوی هند بوده، اقبال به ضامن وحدت و تمامیت تجربه

ی مرگ و زندگی )سامسارا( و در نهایت وارستگی از قانون کارمه )مددپور، رهایی )موکشا( است؛ رهایی از گردونه رستگاری برای هندْ

چه اهمیت دارد، حق های شرقی آنتمدن(. هنرها در شرق، جملگی متوجه این مقصود است؛ به تعبیر دیگر در جامعه و 215: 1931

« سودمند و معنادار»گر (؛ پس باید میان هنر داللت25و22: 1933گران، و حضور او در مجالی است و آدمی چندان مهم نیست )ریخته

(Padarhabhinya)  از قید سنت»و هنر رهاننده »(Vimuktida) م خداوند فرق نهاد. میان هنر کسانی که در اجرای خویش به تعظی

گری که به رنگ شور و شوق دنیایی درآمده و تنها به احوال احساسی پردازند و میان هنر ناداللتدر ذات متعال و هم در مظاهرش می

سازد و این یکی است که ما را به غایت طریق رهنمون می  (Marga)« سلوک طریقت»و هیجانی گذرا وابسته است. آن یکی هنر 

پردازد رود و به تقلید از هر چیز و همه چیز میو خارج از عرفی است که سرگشته به هر سویی می (Desi)« بدکیشانه»هنر 

 (.51: 1933)کوماراسوامی، 

 هندتمدن سنتی منشأ آسمانی هنرها در 

های ادبی و هنری بوده است. خیال جنس قریب ترین ابزار آفرینشی خیال انسان مهمگر آن است که قوهتاریخ اندیشه و هنر، بیان

ادب و هنر است و الجرم تا توسن سرکش و خالق آن در فراخنای دشت صُور به جوالن در نیاید و هنرمند بر مَرکب تخیل از حد عالم 

باجه، حکیم اندلسی در قلب  به تعبیر ابن (.21: 1931قهی، گیرد )شفیعی و بلخاریش هنری صورت نمیمحسوس فراتر نرود آفرین

بسیار حرف بزرگی است و کسی که به معرفت دست پیدا کند، این جهان اسالم، کسی که خیال را نشناسد به معرفت دست پیدا نمی

 (.23: 1932دینانی، شناسد )ابراهیمینکند زیبایی را هم نمی

ی خیال سر و کار دارد، توفیق هنرمند بر آفرینش زیبایی بسیار وابسته به در واقع هنرمند در کار هنری بیش از دیگر مردم با قوه

ی خیال بسته به این که بیشتر با امور رحمانی سر و کار داشته باشد یا شیطانی، با همان رنگ قدرت و طهارت خیال او است. قوه

خیال با امور روحانی سر و کار داشته باشد هنری که در این ساحت  یآید. وقتی قوهی بسیار وسیع به حرکت در میغالب خود در عالم

الهی داشته باشد و حضور خداوند را تداعی  یچه جنبهاست. قداست از صفات خداوند است، لذا هر آن« هنر مقدس»شود آفریده می

های نفسانی و مادی هستی است و منشأ ر قدسی به عبارتی، تجلی عوالم برتر در ساحت(. ام11: 1931نظر، کند مقدس است )خوش

چه انسان را به (. از دیگر سو، آن13: 1939صدور امر قدسی، عالم روحانی است که فوق ساحت روانی یا عالم نفسانی است )رهنورد، 

تواند محمل صعود به چه از عالم روحانی نزول یافته میتنها آن گرداند نیز نشان از تقدس دارد )قوس صعود(، چهعالم روحانی باز می

 کند و طنینی غیبی است که انسانی امر روحانی و آسمانی در زمین حکایت میآن قرار گیرد. بنابراین، امر قدسی از تجلی اعجاز گونه
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و هم   (Moksa)تواند رهایی دهنده باشدی میچنین زیبای(. 93: 1911شود )بورکهارت و دیگران، خاکی را به منشأ الهی متذکر می

هنرمند و هم مخاطب را به خارج از زندان نفس رهنمون سازد، اما اگر نفس هنرمند خیال خود را به جهات دانی و سفلی وجود خود سوق 

ی ا خواهد بود و خزانهدهد و حال عصیان بر وی چیره شود و جالی زرق و برق فانی دنیوی بر نفس وی حک شود، خیال وی ناظر به دنی

هستند که از آن لفظ استاتیک  (Aisthetos)خویش را از محسوسات و ظواهر لبریز خواهد کرد. به تعبیری چنین افرادی همان آیستتوس 

(Aesthetiec) آید، و این همان چیزی است که در اندیشه غربی با محبوس کردن خیال در فضای محسوس مادیات سبب به دست می

ظهور هنر غیر متعهد به اخالقیات و مسلمات بشری شده است )هنر ناسوتی(. تصاویر محسوسی که دیگر معانی عظیم را در پی نخواهند 

 (.22: 1931قهی، ی و بلخاری)شفیع هستند داشت و فقط حامل زیبایی ظاهری

شود هنر مقدس از آن روی که با صور مثالی و تجلیات صوری امر مقدس سر و کار دارد به عالم مثال و خیال منفصل مربوط می

ی نفس و ی حق و حقانیت است نه آیینهگوید: هنر  کمال طلب آیینهدر این خصوص سید مرتضی آوینی می (193: 1932)فیروزان، 

دهد. هنر کشف و شهودی یت و بر این اساس عین تعهد است بر آن عهد و میثاق ازلی که وجود عالم و انسان فطرتاً به آن شهادت مینفسان

معنا است. مگر آن که هنرمند خود آزاد چنان است که هر کس را به هر جا ببرد. تخیل آزاد بیی خیال؛ اما این خیال نه آناست با واسطه

ر نه بندد، وگی حقیقت در آن نقش میهای متمثلهیابد و عین صورتگاه عالم  خیالش با عالم حقیقت پیوند میتعلقات. آنباشد؛ آزاد از 

 (.112: 1931)قره باغ و صافیان،  رودقدمی آن سوتر نمی« خیال متصل»های وهمی  مرکب خیال وی از خارستان صورت

ی الهام الهی است. نه تنها موضوع آن هنر مقدس خود در نهایت امر نتیجه یکی از ویژگیهای هنر مقدس دینی بودن آن است.

(. 21: 1932کند )فیروزان، ی اجرا و زبان آیینی آن منشأ قدسی دارد و از دین مورد بحث نشأت میاست، بلکه فرم، نحوه« دینی»

د قابل تفکیک نیست. وجود هنر قدسی به صورت مجرد چون هنر قدسی پلی میان عوالم مادی و روحانی است، از دین و مذهب مرتبط با خو

همان قدر بعید است که نگارش کتاب مقدس بدون الهام از آسمان. به عبارتی هنر مقدس هندو، بودایی و اسالمی وجود دارد، اما چیزی به 

 (.12: 1911دیگران، )بورکهارت و  نام هنر مقدس هندی، اگر مقصود از هندوستان سرزمین و قومی معین باشد متصور نیست

یک تمدن سنتی است که با مناسک و اعمال روحانی « هنر سنتی »ویژگی دیگر هنر مقدس سنتی بودن آن است. هنر مقدس قلب 

توان یممربوط به دین و پیام الهی حاکم بر سنت مورد بحث سروکار دارد. این هنر نیز، که برای تمییز آن از هنر سنتی به طور کلی 

(. غالباً ما از سنت تصویر خوبی نداریم، سنت کمی هم 21: 1932است )فیروزان، « هنر سنتی»نامید البته « هنر قدسی»را آن

ستا ای ایزده و پوسیده است. ما سنت را مبنی بر پدیدهی امروزی سرشار از تصاویر زنگانگیز است، چرا که تصور ما در جامعهدهشت

کن شماریم، لشود و فردیت فرد حق اعالم وجود ندارد میدها که به نظرات گذشتگان به عادات و رسوم کهنه منجر میو انباشتی از بای

جا که سنت به امر قدسی نزدیک است و با ی دست بشر نیست و از آنسنت دارای خاستگاه ازلی، جاودان و مینوی است و ساخته

جا به معنای تابعیت از قوانین الهی در این (Tradition)(. سنت 1: 1931ده )رهنورد، ای است پیچیدین سر و سرّی عمیق دارد مقوله

است و این قوانین الهی ثابت هستند. هنرمند سنتی تجدد طلب نیست یعنی در صدد ابداع و ابتکار نیست تا مجبور شود آن نوامیس 

« خیال منفصل»(. خاستگاه هنر سنتی ساحت 32: 1955است )اعوانی، بند به آن نوامیس و قوانین ازلی الهی را زیر پا گذارد، بلکه پای

گریزی و است. در هنر سنتی به دلیل تالش برای رسیدن به حقایق واال نوع خاصی از طبیعت (Imaginal world)یا مثال 

الی و از محصوالت زیبای های متعشود و این اقدام در حالی است که طبیعت در قلمرو سنت دارای ارزشگریزی مشاهده میواقعیت
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پردازد بلکه در جای جای زندگی بشر هنر سنتی تنها به موضوعات دینی نمی (.9و2: 1931آید )رهنورد، خداوندگاری به حساب می

خواسته هم در حیات دنیایی و پرستی و عیاشی خلق نشده است تا آدمی را سرگرم سازد، بلکه میحضور دارد. این هنر برای تجمل

است. هنر قدسی قلب هنر سنتی « هنر قدسی»روی به یاری او بشتابد. حال اگر چنین هنری به موضوعات دینی بپردازد البته هم اخ

شود و برای آن خلق شده تا و ساحت ناب آن است. هنر قدسی چونان وحی آسمانی به عناصر عبادی آیینی و باطنی سنت مربوط می

 (.11و3: 1931از معنا سازد )شوان و دیگران،  ترین سطح، حیات بشر را سرشاردر عالی

ی نخست مذهبی و مقدس است، چرا که در آن هر چیز معنایی خدایی دارد و به هیچ با این تفاسیر، هنر سنتی هند در درجه

طبیعی در  ها، پرندگان و بسیاری چیزهای دیگر دنیایشود. مردم، درختان، گلهای زندگی به خاطر خود آن توجه نمییک از جنبه

هایی تأثیر ی الهی است که بر اذهان انسانشان ذاتی نیست، بلکه زیبایی در اندیشهشوند، اما زیباییسازی تصویر مینقاشی و مجسمه

است، روحی در متن هستی، « روح»و « الهوت»(. قلمرو هنر هند جهان 23: 1953را دارند )مایترا، گذارد که آمادگی دریافت آنمی

د به آید و خوبه حیات هستی متصل شده و با حقیقت حیات یکی گردیده و این قلمرو است که به تجسم و تصویر در میروحی که 

شود، اما روابط طبقاتی گردند. در هنر هند پرستش، رستگاری و آرامش به تصویر کشیده میخود مضامین اجتماعی از هنر حذف می

ی خود را با هنر (. هنر هند جز در موارد معدود در هنر نو، رابطه12: 1939)رهنورد، و درگیریهای سیاسی و اجتماعی جایی ندارد 

ی ودایی مقدس مذهبی همچنان حفظ کرده و در همان حال و هوا به انتخاب مضمون و پرورش آن پرداخته است، چرا که اندیشه

 (.11بات سیاسی )همان: )آتمن = برهمن( ناظر به شناخت هستی و روح است، نه جامعه و تاریخ و مناس

بدین صورت آمده است: هر اثر   (Aitareya brahmana)«ایتریه براهمانه»ذکر منشأ آسمانی هنر، در سنت هندو به صراحت در 

ای زرین و یا پرداخته شده است، چه فیلی گ لی، چه شیئی رویین، چه جامه (Deva)هنری در عالم خاک، به تقلید از هنر د واها 

را اصالً به معنای ایزد و خدا است و در حالت وصفی باید آن (Deva)ی (. واژه11: 1932بندند )بورکهارت، ای که به قاطر میگردونه

گویند هنگامی که پیشگویان هندی از الهام سخن می (. بر این اساس21: 1931برگرداند )کوماراسوامی، « الهی»و « الهوتی»به 

شان نیروی دیدن و گوششان توان که شعرا با نیل به پارسایی و خلوص، چشماست، و این« وداها»مقصودشان اتصال به منشأ الیزال 

ها تجربیات فردی انسانخیزد، نه از های ماورایی بر میشنیدن خواهد یافت. صدای خواننده و حرکات رقصنده هندی از این ساحت

داند،که ورای حجاب (. به هر تقدیر هنرمند برهمایی یا بودایی، خود را متکفل محاکات از حقیقتی می219: 1931)کوماراسوامی، 

ر گکنند. او با این الهامات دیظاهر متجلی در جهان است. درون او جانی با چشم و گوشی دیگر است، که دایماً قدسیان به آن الهام می

ای آسمانی نقش های خیالی او در پردهها را محاکات نماید. صورتنیازی ندارد، که با چشم ظاهر به جهان و عالم واقع نظاره کند و آن

ی برهوت  ناسوتی )مددپور، ی جبروت  الهوتی است، نه جلوهی آسمانی و جلوهشود. بنابراین هنر او ودیعهخورده و به او موهبت می

 (. 291و299: 1931

   مکانیسم آفرینش اثر هنری بر اساس منشأ ملکوتی

 : مطرح کرده استچنین در پاراگرافی  منشأ ملکوتیهنرهای هندی را بر اساس  آفرینش آناندا کوماراسوانی تئوری

(The formal element in art reperesents a purely mental activity, sitta sanna)؛ 
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ی آن صورتی در نفس فعل نفسانی است. فعل نفسانی فعلی است که در نتیجه (Sitta sanna)« چیته سَنَه»در زبان سانسکریت 

کند شود. به بیان دیگر؛ هنرمند صورت کار خود را مشاهده میآید و یا نفس او متصور به صورتی مییا در ذهن هنرمند پدید می

فعالیت »گر یابیم که عنصر صُوری در هنر، نمایانی نخست این نکته را به روشنی در میرحله(، پس در م21: 1933گران، )ریخته

ن چنی« شهود»رسد که در هند، فن بسیار تخصصی است، از این رو این موضوع بسی طبیعی به نظر می (Sitta sanna)« ذهنی ناب

های گر  هیجاناز تأثیرات  پریشان (Yoga)به ویژه اجرای یوگا های گوناگون ی تمثال یا شمایل، به روشبالنده شده است. سازنده

، فرشته یا مظهر خدا را در ذهن (Devata)« دواتا»گیرد تا صورت کاهد و همچنان این شیوه را پی میزودگذر و خیاالت دنیوی می

 (Dhyan) و مراقبه (Mantram)ر ذک، (Sadhana)این روش در دستورالعملی شرعی بدین صورت وصف شده است: نیایش خود بیابد. 

 (.13: 1931)کوماراسوامی، 

(The maker of an icon, having by various means proper to the practice of yoga eliminated the 

distracting influences of fugitive emotions and creature images, self willing, self thinking,…) 
هایی که مربوط به زندگی ی تأثیراتی که از عالم خارج برای هنرمند پدید آمده و نیز همه احساسشده باید همه در ادامه گفته

شود، گویی که شخص به صبح ی این تعلقات خالی میمعمولی او است حذف شود. به قول کانت؛ هنر، ساحتی است که هنرمند از همه

ها و عواطف زودگذر برکنار است؛ چرا ی احساساین عالم گشوده است. در این حال از همه ازل بازگشته و چشمانش را برای اولین بار به

(. 23: 1933گران، )ریختهیعنی بر احساسات سطحی و زود گذر استوار نیست « سانتیمانتالیسم»های شرقی بر که بنیاد هنر در تمدن

(؛ یعنی 23ها بینی برون از آب و خاک )همان: یر موالنا: نقشهای خیالی از میان برخیزد و حذف شود. به تعبی صورتباید همه

که برابر است با افنای نقوش عالم ناسوت و ملکوت، خود را رها کردن از ذات و ظواهر و دیدن وحدت « بدون مشغولیت ذهنی بودن»

وجات ذهنی و همچنین که جمله تم« چیته ورتی»(. به قول هندوها 131و131: 1932در کثرت و کثرت در وحدت )شایگان، 

که در شود مگر این( و این مقام حاصل نمی91: 1933گران، های خیالی مربوط به زندگی دنیوی پایان گرفته است )ریختهصورت

رسیده باشد و توانسته باشد حواس خود را از این جهان بکند و بر اصل خویش   (Dharana)«دهَرَنه»ی مراتب سلوک، شخص به مرتبه

ای را بکشد، اگر با او خواهد تصویر الههای را از ودانته آورده است: کسی که میده باشد. در این مورد کوماراسوامی جملهمتمرکز ش

م دیگر خواهم بکشگوید این منم و چیزی که میتواند بکشد و یا در تعبیر دیگری آمده: آن کسی که میمتحد نشده باشد چیزی نمی

پردازی به کار برد؛ مثاًل در توان زبان یوگا را در مورد چهرهبه همین ترتیب می (. 23)همان: است، در مقام دو گانگی است 

جا نقاش چیزی از زیبایی مدل خود را از قلم انداخته که این امر به تخفیف بینیم در آنمی (Malavikagnimitra)مالَویکاگنیمیتره 

 (.1: 1939ده است، نه به نقص مشاهده )کوماراسوامی، نسبت داده ش  (Sithila-Samadhi) تمرکز و نقص جذبه

 آورد،صورت آن الهه، آن فرشته، روی می (Visualize) در وحله ی بعد به مصور ساختن

(The mind, produces, or, draws, akarsati this form to itself …)  
« کشدمی»در این حالت است که جان او این صورت را، این صورتی را که مصور ساخته است، از ساحت الوهیت به جانب خودش 

(To draw).  در زبان فارسی و سانسکریت دارای چند معنی است؛ چیزی را از جایی بیرون کشیدن، رسم کردن و « کشیدن»لغت

ت دارد؛ ابتدا باید وجود هنرمند به معنایی حامله شود و سپس آن معنا را از سویدای ی هنر اهمیتحمل کردن. هر سه معنا در حوزه
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ی معانی در اصل سانسکریت را در اثر هنری، مثالً در چوب، سنگ و رنگ، ترسیم کند. همهوجود خویش به بیرون بکشد و سرانجام آن

ای بس دور برای (. ذهن، این صورت را گویی از فاصله91و91: 1933گران، گردد )ریختهیعنی کشیدن بر می« Akarsati»به لفظ 

نامد، یعنی مبدأ بعید آن ملکوت است، می (Akarsati)« آکارشتی»کند، امری که حکمت هنر هند آنرا آورد یا رسم میخود پدید می

 (. 13: 1931)کوماراسوامی،  (Akasa)« آکاشه»جایی که که مصدر و کانون  متعالی صُور است 

(Form the immanent space in the heart… as if seen a dream …) 
که  (Akasa)« اَکاشَه»دهد، معادل و نظیر بنا به اصل تناظر در حکمت هند که عالم و آدم )آتمن و برهمن( را نظیر یکدیگر قرار می

شود چه در این دل رؤیت میوجود دارد و آن« ی نیلوفرین دلخانه»یا  (Antar Hradya)« انتر هرادیا»کانون متعالی مصور است؛ 

یعنی (Samatava) « سامه تاوا»ی دل که جز به اصل شود. انعکاس صُور آسمانی در آیینهنامیده می (Antar Jneya)« اَنتَر جنیه»

ناب  معقول  (. صورت 192: 1939آورد )بلخاری، مقام مشترک شاهد و مشهود ممکن نیست، بنیان تصویری اثر هنری را فراهم می

-Antar)« انتر ـ جنیه»سان دریافت شده و حضوراً به ادراک درآمده است که بدین (Jnana-Sattva-Rupa)«جنیانه ـ ستوه ـ روپه»

jneya)  آکاشه»خود را در برابر کانون مثالی» (Akasa)  جلوه»چون »(Pratibimbavat) رؤیا»نماید که در یا چیزی می »(Svapna) 

 (.1: 1939شد )کوماراسوامی، دیده شده با

 Ami chini go)به  ی خود موسومترانه( در هند بنگالپرداز اهل و چهره موسیقیدان، فیلسوف، شاعرتاگور )رابیندرانات 

chini)،  ا که ای ری بید شینی  بانوی غریبهگاه ترانهگاه و بی« در مکانی اندرون دل»جا که او اشاره کرده است. در آن« آکارشتی»به

آشکار  (Akasa)شنود. این مکان در اندرون دل کجاست و چیست؟ در چاندوگیه اوپانیشاد، آکاشه مظهر زیبایی آرمانی است می

زی اسرار آمی« هیچ چیز»ی اسماء و تجلیات و با برهمن، ذات نامیرا و جان جهان، یکسان دانسته شده است. این است همان کننده

رون مکانی اند»توانند در آن تحقق یابند؛ ی ممکنات میشود. این مکان مثالی، حقیقت اصیلی است که همهکه روح از آن ساخته می

توان با علم حضوری تجربه ی کامل حیات را میکل این مکان  مثالی در س رّ سویدای وجودمان است که در آن جا فقط جوهره«. دل

است. در )چاندوگیه اوپانیشاد( آمده است: آسمان و زمین « حقیقت»شناسانه شناسانه و از منظر معرفتزیبایی کرد؛ این جوهر از منظر

چه اکنون از آن  ما نیست و در بیرهدارَنیکه جا و اکنون از آن ما است و نیز هر آنچه ایناند، هر آندل نهفته (Lotus)در نیلوفر  

ی خدایان( است، برهمن است، همه چیز است. بنابراین معلوم چاپَتی )زمان ناآفریده قبل از همهاوپانیشاد گفته شده: دل همان پره

شود. تخیل ممکن است به صورت دیداری یا  شنیداری حاصل جا به عمده به کار برده میشود خیال )قوه واجد صور ذهنی( در اینمی

اند و های فرعی آن در کالمی گرد آمدهی معارف و نوشتهاها و همههای مقدس صادق است؛ مثاًل ودچه در مورد کتابشود؛ چنان

ماراسوامی، وابسته است )کو« توجه و حضور قلب»اند. این شنیدار به الهام بستگی ندارد بلکه به را شنیدهها( آنسپس پیامبران )ریشی

 (.151و155: 1931

 

 

 آکاشه با توجه به فضای ملکوتیِ در هنر سنتی هند (Sadrsya)مفهوم تقلید  

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.sid.ir


 

04 
 

داند، لکن تقلید از صُور فضای ملکوتی )آکاشه( و نه می« تقلید»چه ذکر شد، کوماراسوامی اساس هنر را در تمدن سنتی هند بنابر آن

، جهان واقع (Maya) «مایا»ترین کتاب حکمت هندو، با استناد به اصل از ظواهر محسوس. در این خصوص اوپانیشادها به عنوان مهم

تر؛ اما در پرتو اصل تناظر که صورت  مادی  این جهان را را در صورت آثار هنری فریبی بزرگرا فریب انگاشت و به ناچار بازآفرینی  آن

خواند. سادرشیه بنیان « تقلید از صُور آسمانی»یا مشابهت و  (Sadrsya) «سادرشیه»دانست؛ هنر را بازتاب صورت  معنوی  آن می

به معنی با؛ سادرشیه  (Sa)به معنی دیدن است و سا  (Drsya)(. درشیه 123و 121: 1939قهی، ت هنر سنتی هند است )بلخاریحکم

گران، های زمینی )ریختهاند با صورتهایی که در اعتزال و کنار کشیدن حواس از محسوسات به شهود آمدهیعنی دیدن آن صورت

کند؛ مانند هماهنگی و قیاس و تمثیل. لکن تأکید عالوه بر مشابهت، معانی دیگری نیز ذکر می (. کوماراسوامی از سادرشیه92: 1933

نمایی صرف را استنباط کرد؛ تعبیر وی چنین گرایی و واقعتوان از این معانی، مفاهیمی چون طبیعتکند که به هیچ وجه نمیمی

دود دانیم مرچه را در مورد مفاهیم شرقی هنر میی خام بفهمیم، باید تمام آننمایگرایی یا واقعاست: اگر ما سادرشیه را به معنای واقع

در هنر شرقی محاکات طبیعت چندان اهمیتی ندارد؛ بلکه محاکات از عملکرد طبیعت  (؛ چرا که93: 1933قهی، شماریم )بلخاری

چه قدیس آکویناس به عنوان یک متفکر مسیحی کند؛ چنانمورد توجه است و هنرمند نیز از کار جهان یا سرشت ذاتی آن حکایت می

طبیعتی که در این جمله از آن سخن رفته و (. 121: 1935کند )نصری، بر این امر تأکید دارد که هنر در اجرا از طبیعت تقلید می

 (.121، 1935تقلید از آن توصیه شده، وجه ذاتی  طبیعت است، نه بُعد عَرَضی و ظاهری آن )کوماراسوامی، 

ترین منابع حکمت هندو یعنی ایتریه براهمنه چنین آمده است: به خاطر تقلید از آثار در یکی از بنیادی (Sadrsya) مفهوم تقلید

ای برنجی، آید، مثالً فیلی گ لی، قطعهجا پدید میاست که هر اثر هنری با زبردستی تمام در این (Deva)ملکوتی  (Silpa)هنری  

که روح و باطن هنر در آیین هندو تقلید است، اما الگوی این تقلید صُور آسمانی اند. نتیجه اینه، همه آثار هنریجامه، شیء زرین و اراب

به کمال نایل آید  (Pratyaksena)و ملکوتی است و ممکن نیست اثر هنری به هیچ صورت دیگری و قطعاً نه با حضور مُدل 

 (.121و21: 1931)کوماراسوامی، 

جا مراد از خدایان هنرمند، تقلید از آسمان است، مثال خدایان کار کردن است و این اساس  هنر شرقی است. در اینبنابراین؛ کار 

(Devata)کند. بر مثال خدایان کار کردن؛ یعنی همچون ؛ موجودات آسمانی هستند که با فرشته )مَلَک( در سنت ما تطبیق می

متمثل کردن و بر هیئت محسوس درآوردن.  ،ی نقشم نگریستن و این همه را در مرتبهمالئکه کار کردن و از چشم مَلَک در این عال

کنند و یا (؛ بنابراین ایشان از خود چیزی خلق نمی91: 1933گران هنرمند شرقی چشمی بر آسمان و چشمی بر زمین دارد )ریخته

گیرد و در تصال به عالم باال )خیال منفصل(، صُوری را میکنند؛ بلکه تخیل خالق آنان بنا به ااز صورت بیرونی شیء بازآفرینی نمی

 (.123: 1939قهی، نفسه دارای سرشتی آسمانی است )بلخاریگذارد؛ اثری بازتابی که فیقالب اثر هنری به تماشا می

لی در جهان است. داند،که ورای حجاب ظاهر متجبه هر تقدیر هنرمند برهمایی یا بودایی، خود را متکفل محاکات از حقیقتی می

کنند. او با این الهامات دیگر نیازی ندارد، که با چشم درون او جانی با چشم و گوشی دیگر است، که دایماً قدسیان به آن الهام می

 ای آسمانی نقش خورده و به او موهبتهای خیالی او در پردهها را محاکات نماید. صورتظاهر به جهان و عالم واقع نظاره کند و آن

 (. 291و299: 1931ی برهوت  ناسوتی )مددپور، ی جبروت  الهوتی است، نه جلوهی آسمانی و جلوهشود. بنابراین هنر او ودیعهمی
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 (Pramana)ر سنتی هند تناسب مطلوب صُور ملکوتی با صُور محسوس در هن

ی بیدار شدن چشم که نتیجه رؤیای مشرقی، رؤیاییهای برون از آب و خاک که در این های مشرقی، صورتدر نهایت باید این صورت

در هنرهای شرقی، آسمان بر زمین ظهور  (.92: 1933گران، شود، دقیقًا در اثر هنری متجلی شود )ریختهسوم و معنوی است دیده می

یعنی ؛ (Kailasa bhavana)« کایالسا بهونه»های ی معابد عالم براساس صورتکند. به همین دلیل هندوها معتقد هستند که همهمی

ی آسمانیان است؛ نقش کردن های اساطیری کیالسا بنا شده است. نقاشی هم ظهور آسمان بر زمین است؛ نقش کردن چهرهکوهستان

های ها و دستگاهزمینی یعنی مقام (Raga) «راگاهای»ی مَلَک است. موسیقی هم آواز خدایان است؛ آواز آسمانی که در چهره

بهوته »با « پرجینا ماتره»به بیان دیگر؛ آوردن  ی آسمانی است؛ آواز مَلَک است.شود، اما اصلش نغمهزمینی متجلی میموسیقایی 

ی زمین های مرتبههای ماتراههای مقام شهود را به تناسبات و اندازههای ماترهاست؛ یعنی تناسبات و اندازه (Bhuta matra)« ماتره

ی شهود؛ یعنی های مرتبهیعنی قدرها و اندازه« پرجینا ماتره»یعنی مقیاس، قدر و اندازه،  (Matra)« اترهم»جا متنزل کردن. در این

باید « پرجینا»شود. اکنون یعنی در فنای مطلق برای ما حاصل می (Samadhi)« سَماهی»چه در اعتزال حواس و در مراقبه، در آن

  .(95-99ی آسمانی در مرتبه پیدایش این عالم تنزل پیدا کند )همان: هادر بیاید و اندازه« بهوته ماتره»در مرتبه 

اما مبنای ضمانت صحت و درستی صور  دریافت شده در جان و دل هنرمند با صور متعالی چیست؟ حکمت هندو در پاسخ به اصل 

ترین ضرورت اه حکمت هندو، مهمشود. پرمانه؛ معیار حقیقیت و از دیدگمتوسل می« تناسب مطلوب»یا اصل  (Pramana)« پرمانه»

(. هنرمندی که با 12: 1933قهی، نقاشی است؛ معیاری برای تطبیق، تشبیه و همانندی صور متجلی در دل، با صُور متعالی )بلخاری

ن تناسب یکند. اانجام مناسک، تزکیه و تهذیب به این صُور آسمانی دست یافت، با مبنا قرار دادن تناسب مطلوب صورتی زیبا خلق می

گر اصالت صورت آفریده شده با صورت متعالی است. بنابراین؛ معیار این مشابهت، تناسب مطلوبی در اثر هنری ظهور دارد و خود بیان

گر آن است که در حکمت هنر هند است که در اثر وجود دارد. حضور پرمانه و سادرشیه به عنوان دو اصل ضروری در تصویرگری بیان

چه تصویر شیوا )خدای رقص( خود شیوا است و همچون او اند. چنانرا فرع و سرمشق را اصل گرفت؛ هر دو اصل توان تصویرنمی

خبره باشد و  (Dhyana)گر باید در شهود مقدس. حکمت هندو به تمایز میان اصل و فرع معتقد نیست به تعبیر شوکراچاریه؛ صورت

(. پرمانه در 192: 1939قهی، به کمال نایل آید )بلخاری« حضور مدل»نه با  ممکن نیست اثر هنری به هیچ صورت دیگری و قطعاً

ای است که به خوبی هدایت شده، در اخالق معیار کرداری است که به خوبی تدبیر شده و در هنر معیار فلسفه به معنای معیار اندیشه

کند های متعالی را ایجاب میوجود سرمشق طرحی است که به خوبی ادراک و دریافت گشته است. از این رو مفهوم پرمانه

 (.23: 1931)کوماراسوامی، 

 (Rasa) سنتی  هند هایدر هنر ی زیبایی شناختیتجربه

گیرد؛ آن صورت می (Purusartha)یا غایت  (Prayajana) اشاره کردیم که توجیه هنر در هنرهای شرقی بسته به فایدهدر ابتدا 

گری ، توان(Kama)، لذت (Dharma)یعنی کردار نیک «  ی حیاتغایات چهارگانه»یعنی با توجه به این که تا چه اندازه به نیل به 

(Artha)  و وارستگی معنوی(Moksa) شود؛ یعنی تقریباً از نظر کاربرد مستقیم یاری رساند. اثر هنری نیز به همین روش برآورد می

بایی  زی»شود: هنر؛ بیانی است ملهم از سان هنر چنین تعریف میسانه. بدینشنای زیباییاش و در نهایت از نظر تجربهواسطهو بی
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ی زهچه آموتوان هنر را بدون معنا یا فایده تصور کرد؛ چنانسوی دیگر نمی رسانی ص رف نیست. ازگری محض و فایده، گزارش«برین

، چه بشری و چه وَحیانی، (Vakya) ی عباراتی منقول در ساهیتَیه دَرپَنه )آیینه بالغت( رد شده است: همهدر جمله« هنر برای هنر»

و گای پریشانود نشود، در آن صورت فقط با سخنان دیوانهها چنین مقصشوند و اگر از آنبرای هدف و غایتی جز خودشان اظهار می

 (. 23و 23: 1931قابل قیاس هستند )کوماراسوامی، 

« زیبایی برین، زیبایی مثالی»است که در تعریف مذکور به  (Rasa)« رَسَه»ترین اصطالح ی هنر هند، مهمبنابراین در نظریه

معادل  (Flavour)یا طعم  (Rasa)(. رَسَه 12: 1939شود )کوماراسوامی، ه میترجم« طعم»شده و در سیاق کنونی به  برگردانده

است. برای درک مفهوم رََسه الزم است به توصیف واژگان   (Aesthetic emotion)شناختیییو حس زیبا (Beauty)های زیبایی واژه

شود، یا ی رَسَه است و به اثر هنری اطالق  میی دربردارندهکه به معنا (Rasavat)« وَترَسَه»مرتبط و مشتق از رَسَه بپردازیم: مثالً 

« ودانارَسَه»ی ی هنری یا هنر دوست و سرانجام واژهبرد؛ خبرهبه معنای کسی که از رَسَه لذت می (Rasika)« رَسیکا»ی واژه

(Rasavadana) ی زیباشناختی که حس زیباشناختی رَسَه را در وجود تماشاگر به مفهوم چشیدن رَسَه یعنی اندیشه(Rasika)  بر

اند. البته مفهوم مترادف دانسته« زیبایی»را با ی اثر هنری است که برخی آن(. رَسَه جوهره31و 35: 1931انگیزد )کوماراسوامی، می

 (. 12است )همان:  شود، متفاوتشناسی مطرح میرَسَه با زیبایی صُوری که در مباحث زیبایی

(. مثالً اگر ما به ترسیم 12: 1931شود )کوماراسوامی، خوانده می (Rasavat)« وَترَسَه»)رَسَه( باشد، « عصاره هنر»اثری که واجد 

تصویری زیبا بنشینیم و یا برای رقصیدن به پا خیزیم، در حالی که چیزی در وجودمان )در غلیان( نباشد که به وضوح حس کنیم که 

ری از ایمان خواهد بود. شاید موضوع نقاشی باید به هر بهایی ابراز گردد؛ با کمال تعجب خواهیم دید که حاصل کار مالل آور و عا

گاه قابل وصول نخواهند بود. بنابراین؛ زیبایی هیچ (Rasavat)وَت ربا باشد، ولی تصویر و رقص، رَسَهبسیار جذاب و رقصنده بسیار دل

ر هنری زمانی قادر (. یک کا15: 1932ی مشخص )ذکرگو، هایی خاص و یک درونمایهنخواهد بود، مگر در راستای تحقق ضرورت

دیگر  ی حاالترا تشکیل دهند، در چنین وضعیتی، همهی اصلی آنمایهانجامد که یکی از حاالت پایدار نقشاست به انگیزش رَسَه بی

ه سَی اصلی تبعیت کنند. به سخن دیگر، اولین شرط ذاتی برای یک اثر انگیزاننده رَبایست از نقشمایه)اعم از پایدار و ناپایدار( می

ربایی گوید. در این هنر؛ مفاهیم زمان و ابدیت، دلی ما در آسمان سخن میاست، این هنر از دیدار دوباره« وحدت»وَت(، )یعنی رَسَه

شوند. حال اگر وضعی مخالف بروز کند؛ یعنی یکی از حاالت زودگذر زمام امور را به عهده بستگی و عشق، با هم خلط میو زیبایی، دل

انجامد. در این وضع حالتی در اثر پدیدار ی غالب کار بدل شود؛ این رد و بسط احساسات زودگذر به غیبت رَسَه میمایهه نقشگیرد و ب

که بر احساسات گذرا و  (Pretty art)آب و رنگ نامیم. هنر خوشکل و خوشمی (Sentimental)« احساساتی»را شود که ما آنمی

آمده( در  99حاالت زودگذر )که تعدادشان در متون (. 33: 1931با است و نه حقیقی )کوماراسوامی، عواطف فردی تأکید دارد، نه زی

گیرند. قراری و حاالتی از این سنخ در زیر مجموعه حاالت زودگذر قرار میشوند: شعف، تشویش، بیاحواالتی چون لذت و رنج جمع می

، (Shanta)آرامش  ،(Veera)، دالوری (Adbhuta)حیرت  ،(Hasya)شوق  ،(Shringara)گانه( عبارتند از: عشق همچنین احوال پایدار )نه

 (.31)همان:   (Vibhasta)و نفرت (Bhayanka) ، وحشت(Raudra)خشم  ،(Karuna)اندوه 

ای است در باب زیباشناسی  که رساله (sahitya darpana)دارپانا در ساهیتیه (Rasa svadana)شناسانه ی زیباییتعریف تجربه

که معرفتی به  (Asvadyate)چشند را کسانی می (Rasa)ی ناب شناسانهی زیباییهندی اثر ویشواناتا کاویراج چنین آمده: تجربه
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حو های مطلق دارند. این معرفت در اوج سُرور آگاهی محض، همچون حقیقتی منیر و تابناک، در مقام توأم سُکر و صَارزش

(Anandacin-Mayah) زاد شهود خداوند )برهمن( است، گویی همچون آذرخشی تابناک شود. ظهور این معرفت که همدانسته می

جا اوج لذت مستلزم تجرد از مصادیق جزیی و دست کشیدن از مان جای دارد. در اینی هستیبا منشأ فوق دنیوی است که در شاکله

ی فهم و ادراک نیز هست که قابل ی احساس است؛ بلکه استحالهشناسانه نه تنها استحالهیباییی زاست. تجربه (Tamas) «دودلی»

بیان شده است  (Anandacin-Mayah)« فهم ناب در مقام سُکر»است که با عبارت  (Susupta) «خواب عمیق»قیاس با حالت 

 (.52-51: 1931)کوماراسوامی، 

است، مفهوم  (Natya shastra)« نانیه شستره»ی زیبایی ی نظریهی هندی که دربارهالهترین رسبهاراته؛ حکیم روحانی در قدیمی

گوید رَسَه احساس نیرومند و دیرپایی است که احساسات را مطرح کرده است؛ بهاراته می  (Rasa)پراهمیت  ذوق  زیباشناختی یا رَسَه 

که رَسَه را حس کند باید در آن حالت آزادی باشد که از فراغت از خود آنرا برانگیزند. تماشاگر برای توانند آنگذرای درد و لذت می

باشد. خودخواهی و میل باید فراموش شود تا بینش و شوق ممکن  (Sattric)شود. ذهن وی باید در حالت ناب و متعادل ناشی می

رهایی عاطفی نیست. تماشاگر تأثیرات خوشایند ی در تراژدی یونانی، رَسَه تنها متضمن اندیشه  (Catharsis)گردد. بر خالف تزکیه

ا کند. فعالیت زیباشناختی مانند یوگآمیزی مبدل میها را به آگاهی سعادتکند؛ بلکه آنهای خود را تجربه نمییا ناخوشایند  واکنش

(Yoga) انگیزد به هیچ شخص خاصی؛ به هنرمند، بازیگر یا تماشاگر است، جستجوی حقیقت است. عواطفی که یک کار هنری بر می

نهایت است و در انتظار خلق شدن ی حقیقت، مطلق و بیطور که کوماراسوامی اشاره کرده است: تمامی دانش و همهتعلق ندارد. همان

 (.23: 1953یترا، نیست؛ بلکه منتظر کشف شدن است )ما

اری از ها که عبه قول ویشواناتا کاویراج؛ چشیدن رَسَه یا تجسم زیبایی فقط توسط افراد شایسته و کاردان قابل وصول است. آن

 های بنا تفاوتی ندارند. چه بسا افرادی که تمام عمر خود را وقفآیند، با تزیینات چوبی، دیوارها و سنگتخیل به تماشای یک تئاتر می

ایی گردند. دریافت فرد ناظر از زیبایی، به پویشناختی نمینمایند، ولی حتی یک بار هم موفق  به تجربه حس زیباییفراگیری هنر می

(، های فنی )موجود در رئالیسمکنند؛ لذا پیچیدگیهای گ لی بازی میطور که کودکان با فیلتخیالت خود او متکی است؛ درست همان

ی رابیندرانات تاگور، در کشور ما مخاطبین حساس معموالً مایل هستند که نفسه عامل بروز رَسَه نیست. به گفتهیی هنر، فدر عرصه

ی خود تکمیل کنند. این سخن، مشابه کالم شوکراچاریه در ارتباط با ها را در ذهن خود، با استعانت از نیروی حس و عاطفهنغمه

شان همواره متوجه خداوند گرانی که قلبها به طور دایم با نیروی تقوای نیایشت شمایلهای موجود در صورها است که نقصشمایل

 (. 32-31: 1931شود )کوماراسوامی، است معدوم می

، اهلیت نیز به خلوص و صفای (Pramatr,sahrdya,rasika)اند شناسانه در دسترس کسانی است که اهلی زیباییاز این رو تجربه

(Sattva) ه منش باطنیدل و ب (Antara-dharma)  یا خوی طاعت(Anusila) گراید های خارجی میکه به قطع توجه از پدیده

 آید و بهشود؛ بلکه فطری است و از راه ممارست و مواظبت به دست میوابسته است. این منش و خوی که از راه تعلیم حاصل نمی

به تصویر  (Bhavana)های با صورت (Yogyata)ی اتحاد و قوه (Vasana) ی تمییز هنری و خوش ذوقی مطلوبقوه

ی گیرد؛ تجربهبستگی دارد. همچنان که شهود نخستین از اتحاد هنرمند با مضمون مورد نظر نشأت می  (Varnaniya)درآمده
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خیزد؛ بنابراین مسیر آفرینش و ابداع چه ارایه شده بر میبا آن (Rasika)گر شناسانه و باز آفرینی ذهنی اثر نیز از اتحاد نظارهزیبایی

 (. 52: 1931شود )کوماراسوامی، نیز  تکرار می« گرنظاره»در 

عالیت شود و فی عاقله مقرر میو در نهایت باید گفت؛ مفهوم اثر هنری از نظر بیرونی برای فایده و کاربرد و از نظر درونی برای لذت قوه

مفاهیم معقول مبتنی بر روابط علّی نیست؛ بلکه فعالیت هنری از راه شکفتن و ویران ساختن دیوارها و موانع ذهنی و هنری نیز به لحاظ 

پذیر است. ضرورت آن که جان باید به مدد ظرافت طبع فطری یا اکتسابی از ها نهان گشته، امکانعاطفی که تجلی ذاتی جان در پس آن

همچون پیش شرطی است « گرنظاره»و هم « هنرمند»باشد؛ لزوم اتحاد با مضمون غایی هم برای پیش مستعد  چنین رهایی و گشایشی 

که به صورت  (Rasa)« زیبایی  برین»گر، و باالخره مفهوم برای نقش بستن صورت  خیال در ذهن هنرمند و بازآفرینی آن در ذهن نظاره

ر، معنوی و ماورای محسوس و تمییز ناپذیر از معرفت  الهی است )کوماراسوامی، نامشروط و غیر مقید به عواطف طبیعی، بسیط و تجزّی ناپذی

 (.51و 55: 1931

 

 گیرینتیجه

این هنر  شناسیم بسیار متفاوت است.می Art مفهومچه ما امروزه از سنتی هند با آن های شرقی باالخص تمدنهنر در تمدنمعنای 

جا که از دین و آیین مرتبط با خود قابل تفکیک نبوده و هر چیز در آن مقدس؛ از آن را هنری سنتی خواندیم البته هنری استکه آن

شود. توجیه هنر در این تمدن با توجه به غایت یا های زندگی به خاطر خود آن توجه نمییک از جنبه معنایی خدایی دارد و به هیچ

ل تفکیک نیستند چرا که هدف در هر دو نیل به رستگاری )موکشا( گیرد. در این تمدن هنر و مذهب از یکدیگر قاباهداف آن صورت می

ترین کتاب حکمت هندو با استناد به اصل مایا یا در این مورد اوپانیشادها به عنوان مهم .قلمرو هنر هند، جهان الهوت و روح استاست. 

 تر، اما در پرتو اصل تناظر که صورت ثار هنری فریبی بزرگرا در صورت  آفریب ازلی، جهان واقع را فریب انگاشت و به ناچار بازآفرینی  آن

 خواند.« تقلید از صُور آسمانی»دانست؛ هنر را سادرشیه یا مشابهت و مادی  این جهان را بازتاب صورت  معنوی  آن می

ی وری ملکوتی است که در خانهبلکه الگوی او صُ نپرداخته؛ نوازظواهر چشمبه تقلید از  دینی با هدفی واال هنرمند است که در اینجا

هنرمند از خود چیزی خلق نکرده بلکه تنها با  ؛بنابراین است. از خالی کردن نفس از هواهای نفسانی نقش بسته پس نیلوفرین دل،

هایی رو از زنجیر نفس دهد  سوق اصل آسمانیتواند انسان را به . چنین هنری میخته استتزکیه نفس اصلی آسمانی را نمایان سا

چیزی که امروزه به طور کلی به دست فراموشی سپرده شده و به مفهوم هنر با هدف بیان احساسات و خودنمایی هنرمند فرو . بخشد

 کاسته شده است. 
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 تهران، فرهنگستان هنر.

  تهران، انتشارات روزنه.ی امیر حسین ذکرگو، ، ترجمهای بر هنر هندمقدمه ،1932 کوماراسوامی، آناندا، .21

 .1-12، 1939، بهار 3ی ی خیال، شمارهمهی صالح طباطبایی، فصلنا، ترجمهنر در آسیای هنظریهکوماراسوامی، آناندا،  .22

، ی صالح طباطبایی)گفتارهایی از آناندا کوماراسوآمی(، به کوشش راجر لیپسی، ترجمههنر و نمادگرایی سنتی  ،1933 کوماراسوامی، آناندا، .25

 تهران، فرهنگستان هنر.

  .111، 1911، تابستان و پاییز 15و12اره نقد و نظر، شم یی م. هدایتی، فصلنامه، ترجمهی روحکوماراسوامی محقق عرصهآناندا کیبل، بریان،  .21

 .23، 1953، دی ماه 211ی برایی، شمارهی هادی غی پیام یونسکو، ترجمه، مجلهعالم ربانی در قلمرو حواسمایترا، رومن،  .23

ی ورهانتشارات سچاپ سوم، تهران، ، )هنر و زیبایی در نظر متفکران شرق( 1متفکران درباره هنر آشنایی با آرای ،1931 مددپور، محمد، .23

 مهر)وابسته به حوزه هنری(.

 ی مهر.چاپ سوم، تهران، انتشارات سوره، حکمت انسی و زیباشناسی عرفانی هنر اسالمی ،1931 مددپور، محمد، .91
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21 
 

ی ،  فصلنامهانات طرح عالم خیال بنا بر تلقی مالصدرا در پدیدار شناسی هرمنوتیک هنرامکجواد، باغ، مهدی و صافیان، محمدناظمی قره .91

 . 112، 1931نهم، شماره چهارم، تابستان  معرفت فلسفی، سال

 .119-121، 1935، بهار و تابستان 2و  1ی هی اشراق، شمار، فصلنامهمحاکات طبیعت از منظر آنانداکوماراسوامینصری، امیر،  .92

، مهر و آبان 19سوم، شماره  ی خبری ـ علمی و فرهنگی گزارش و گفتگو، سال، ماهنامهردپای عرفان در هنر باستانی هندوحدت، مهسا،  .99

1939 ،11-15. 
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