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. اعتبارم و آن را يبين را بااعتبار بدانيم، ايبنه گريکديرا مقابل » باطن«و » ظاهر«
 يتياز مهان امه» صورت«نجا يدر ا. ستي ننيچن ١يکيزيمتافدر نگرش  ويل

ابد، ييمن يگرجلوه امکان » معين«، »صورت«وجود ؛ يب»معين«برخوردار است که 
است و نه » يصور«، »صورت«پس نه . »ياثر هنر«و چه در » هسيت«چه در 

. استشده» يظاهر«در روزگار ما » ظاهر«توان گفت که يم. »يظاهر«، »ظاهر«
ست اگر يراه نيب. است» ينيهنر د«ژه يو، به»هنر« ياساس هٴمؤلف» صورت«ن، يبنابرا
از آا » ريتصو«شود که يده مينام يان عناصرين عنصر در ميدشوارتر» صورت«

  ). ۴۲: ۱۳۵۴د، ير( ديآيفراهم م
ف يرا، تا آجنا که ممکن است، تعر» ينيهنر د«در » صورت«گاه يجا آنکه يبرا     
گاه و نقش هنر در يف جايتعر عيني، »نيد«و » هنر«ان يم يم، خنست به رابطهٴکن

، يصور هنر يريگش و شکليدايپ يپس از آن، به چگونگ. ميپردازين، ميد هٴعرص
. ميکنينظر م» سنت«و » نيد«در بستر » يصور هنر«گر، به خاستگاه يعبارت دبه
 يرا بررس» يصور هنر«آمدن در فراهم ينيد» نبوغِ« ريتوان تأثيله، مين وسيبد
ران يژه در ايودر جهان معاصر و به» ينيهنر د« ت کنوينيان، به وضعيدر پا. کرد

هنر «ران معاصر، از يتوان در ايا ميآ: م کهيرسيم ين پرسش اساسيمعاصر و طرح ا
   ٢ن گفت؟سخ» ينيد
  

  ن يهنر و د
به دو » هنر«، ينيدگاه ديدارند؛ در د يضرور يونديگر، پيکديبا » هنر«و » نيد«

ق يحقا«گركردن منودن و جلوه يبرا - ۱: »نيد« ياست برا يالهيمعنا مهچون وس
 عيني، »قيحقا«ن يدن به ايخبشا حتقّقيافنت يانسان در باز ياري يبرا - ۲؛ »ياهل

» هنر«توان گفت که ي مرياخ ياست؛ در معنا» نيقت ديگوهر و حق«که درواقع آنچه
در ) اتيآ(» خداوند يهانشانه«. ميباش ديباا ي، ميهستاست که ما  يزيمنودار آن چ

 يهانشانه«دن به يخبشاست و کار هنرمند جتسم يمتجلّ) آفاق و انفس(» ما و هسيت«
حاصل » هنر«، و »صنع خداوند«اثرِ » هسيت«. است» يآثار هنر«در قالب » خداوند

عالوه، از به . است» مقدس«، در ذات خود، »هنر«، نيمه يبرا. است» يصنع آدم«
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وند دارد، تا يپ» ييبايز«ضرورت با  ز بهين» هنر«هستند، » بايز« يق اهليآجنا که حقا
 ن،يبنابرا. »است ييبايهنر مهان جتسم ز«: توان گفتيم» هنر«ف يآجنا که در تعر

گر، آنچه را که يبه سخن د. است» نيقت ديحق«منودار » هنر«توان پنداشت که يم
 است نيچن. کنديان ميب» صورت«با » هنر«آموزد، يم» سخن و کالم«با » حکمت«

 يک، براي، هر نيا افالطون و افلوطيرقص باشد،  يتواند مؤسس قسميم يکه مولو
ن، يد يي، در دوران شکوفايرونيز مها. واال قائلند يگاهيجا» هنر«و » ييبايز«

ز ين» هنر«برجسته و زنده است، » نيد يو حکم يکيزيمتافوجه «که  يهنگام
       آن،  يکيزيمتاف شدن مباينن، و سستيعکس، با احنطاط دبه. درخشان است

ز فراموش ين» هنر«به کسب ثواب و شعائر، » نيد«شدن گر، با فروکاستهيعبارت دبه
توان از آن يکه م يزيچ عينيشود، يپنداشته م لوکسو  ياديز يزيا چيشود،  يم

  .(Schuon, 2005: 61)ندارد  يگذشت، چون ضرورت و کاربرد
 ييوند، تا جاين پيان اي، در بيکوماراسوام.  استنيعج» نيد«با » هنر«پس      
شد، يق مناز افراد اطال ي، هنرمند به گروهيد، در جوامع سنتيگويرود که ميش ميپ

 :Coomaraswamy, 1956)هنرمند بود يقين جوامع، به طريدر ا يبلکه هر فرد

 مردم در جوامع سنيت هٴن سخن اين نيست که مهياز ا يالبته، مقصود و .(112
بردند که يسر مبه ييدر فضا يمهگن است که يا ياند، بلکه مقصود وبوده» ميحک«

. است» افتهيحکمت جتسم«اشاره شد، چنانکه ، »هنر« راي؛ زور در حکمت بودغوطه
  » يذوق هنر«و » ييبايشم ز« ي، دارايتک افراد در جوامع سنترو، تکنياز ا
توان گفت که يد ميترداست که يب ييتا جا» هنر«و » نيد«ان يوند ميپ. اندبوده

    ان زم، هم»يمعمار« عيني، »هنر بزرگ«رفنت انيبا ازم يجوامع سنت يفروپاش
رو است که ن جوامع پرداخت، از آنيا يايتوان به احيز منياگر اکنون ن. استبوده
  . ستيگر فراهم ني، ديژه معماريوبه» ينيهنر د مباين«

گر كردن جلوه«و » ييبايمنودن ز«است، و اگر کار هنر » صورت«اگر هنر اساساً      
ا ي ياوهيق، به هر شين حقايدن به ايخبشجلوه عينين کار، ياست، پس ا» يق اهليحقا

با و يصورت ز«، »ييبايجتسمِ ز« هٴعکس، الزمبه ست؛يممکن ن به هر صوريت
چنانکه . جا استنيز از مهين» ينيهنر د«در » صورت«ت يامه. است» متناسب
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   هنر نيابه احنطاط  »ينيهنر د«در  »صورت«گاه يبه جا يياعتناد، يبيم ديخواه
و  »معنا«کردن فراموش هٴز نشانين »صورت«گاه يگرفنت جادهيدنا. اجنامديم
 يبرا يک اثر هنري »موضوع«بودن يني، دن اساسيا بر. هنر است »قتيحق«
درست واژه،  يمعناد، بهيز بايآن ن »صورت«ست، بلکه ين دن آن اثر کايفينامينيد
را  »ينيهنر د« در »معنا«و  »صورت« هٴم رابطيکوشيبا دو مثال محال . باشد ينيد

بيناي مطلق، (د يگوين نام ميبه ا کريپهفت دنيت نامعلّ هٴدربار ينظام؛ روشن كنيم
٧٢: ١٣٨٥:(  

  ام  به هفت عروسن دادهاوس        جلوه زن نامه را چو زند جمير ايد
  ک  راه        در   عروسان   من   کنند   نگاهيتا عروسان چرخ اگر 

   ياريکند    يکيرا     يکيهر             يارک و  هم   يشياز  هم آرا
ا يکر يپهفت(» تيرواعروسان «و ) افالک( »عروسان چرخ«ان ين ميبنابرا     
 يگريبه د يکيوجود داشته باشد تا  »يشيآراهم«و  »يسنخهم« ديبا) گنبدهفت
عکس، هب ،ستين تفنينو ، خودسرانه کريپهفتاثر به  يگذارن، ناميل کند؛ بنابرايم
مهاهنگ با  »اثر«ب، هم يترتنيبد. اثر تناسب وجود دارد ي»معنا«و  »صورت«ان يم
   نظر  »اثر«به  يشاوندين خوين امي، به »هفت آمسان«است، و هم  »مسانآهفت «
ن رابطه يز در اين »ل کبوتربازيمتث« .خبشنديو برکت م »معنا«کنند و به آن يم
  گانه به هر يشکار کبوتران ب يان کبوترند، برافتگيکبوتربازان، که ش ٣.استيگو
را که  يان کبوتران خود، کبوترين کار، کبوتربازان از ميا يبرا. کننديعمل من ياوهيش
خود باز  هٴکه هر کجا رها شود، سراجنام به الن يکبوتر عيني - شوديده مينام »جلد«
گانه يکبوتر ب .کننديانه رها مگيکبوتر ب يسوهرا بسپس آن و ننديگزيبر م -  گردديم
ل يآن م يسوند، بهيبيدن ميبرچدانه مشغول  را شياز جنس خو يز چون جانورين
 .دريگيرا مرسد و آنيم ن هنگام کبوترباز سريدر ا. شوديمهراه م يکند، و با ويم

 افت که از مهاني ي»صورت«د يبا »معين«انداخنت  دام هب يز براين »ياثر هنر«در 
 ي»صورت«ز با ين »معين«، »کبوتر با کبوتر، باز با باز«گونه که مهان. جنس باشد

     يسعد؛ د که از جنس آن استيآيدر م ي»صورت«کند و به دام آن يم پرواز
     :ديگويم
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     ط خواينمنن يگر تو قرآن بد 
  حرمت مسلماين يبرب 

 »منت تقدسِ«با  »واندنخ صورت« خواينناهم، قرآناز بدخواندن  يغرض و     
 يسوهتواند بي، هم م»يس اسالمهنر مقد«عنوان ه، بقرآن »تالوتصورت «. است

ا از ي آشکار کندکه در خور آن است،  ياگونهرا به »م خداوندالک«آن جذب کند، و 
در حکم  »قرآنمنت « يبرا» الوتت«. كندرا پنهان  »کالم ييبايز«آن دور کند، و 

 هٴويو ش يتوان، از سبک منشاويمثال م يبرا. است »ريتصو« يبرا »صورت«
ن دو صورت يان ايم. اد کردي – ميشنويم يکم آنچه روزانه از ودست – سطعبدالبا

ان دو سبک رومان و يم يوجود دارد، که در معمار و سبک از قرائت مهان تفاويت
 كه شنونده در  ايگونهقرائت عبدالباسط بسيار شلوغ و مصنوع است، به. باروک
به سخن ديگر، شنونده . رسدماند و به مقصد منيهاي تالوت وي در ميخموپيچ

سادگي قرائت . قرآنشود تا جمذوب بيشتر جذب صوت وي و گريايي آن مي
  واسطه به روح كالم خدا رهنمون عكس، چون شاهرايي است كه يبمنشاوي، به

نانکه چ، آنگشوده باشد معين يسوهبهم  توانديم »صورت اثر«ن، يبنابرا شود؛مي
که  ،روزنهباشد يب يفسقتواند مهچون يز مينو  باشند »کارهم«و  »شيآراهم«هر دو 

 »گذر معين« يدر آن برا يکه راه ،چهيدرباشد يب يا سديد، ريميدر آن م »معين«
 هٴقيسل يا از رويخودسرانه  »ينيهنر د«در  »صورت«نش يگز ن اساس،يبر ا. نباشد

   .شوديهنرمند اجنام من
ين ست، پس خاستگاه آن کجاست؟ با ايهنرمند ن هٴقيصورت سل اگر منشاِءاما       

   .ميرسيم »ير هنروت صيماه« پرسش به حبث دربارهٴ
  

   ينيهنر د ر دروص هٴخاستگاه و سرچشم
خاستگاه صاهبِو«گر، ياست، به سخن د »يقت اهليحق«ر مهان و صرو« )dator 

formarum( يا. مهان خداوند استن صمربوط  »ينيهنر د«که به يير، تا جاو    
شدن روشن يبرا. دنابييان انتقال ميبه آدم »يوح«و  »سنت«د، از رهگذر نشويم

باره نيتوس بورکهارت در اي که تميپردازيم ر، به نقل داستاينوص يخاستگاه اهل
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 ٤ياز کوچکس، که يگرد مراکشک آوازخوان دورهياز  يروز بورکهارت. استآورده
 ينوازنده به و. ن ساز تنها دو تار دارديد چرا ايسرود، پرسينواخت و افسانه ميم

. خواهد بود ٥بدعت يوسبه گام نين ساز، خنستيبه ا يافزودن تار سوم: پاسخ داد
د، يدرآ »تن«ون خواست به دريمن »نفس«د، يآفر را» س آدمفْن«اوند دکه خ يهنگام

ن هنگام خداوند به فرشتگان يدر ا. گشتين قفس ميدور اه ب ياو مهچون پرنده
که  »فسن«. دنشوند، بنوازيده مينه نامينه و ماديکه نر يدو تار يفرمود که بر رو

د، به درون آن درآمد يآيم  -  باشد »تن«که  –ن ساز ين آهنگ از درون ايپنداشت ا
 - نه نام دارندينه و ماديکه مهچنان نر -  دو تار] نيمه[، رونياز ا. شد و در آن زنداين

   .(Burckhardt, 1976: 8)بس است  ،»تن«از  »نفس«دن يرهان يبرا
ر وص«ان يوند ميمهان پ يکي. جه گرفتيتوان دو نتيکم مدست فوق از داستان      
و تکلّف در  يدگيچيپ .روص يتکلّفو يب يسادگ يگري، و د»يق اهليقاح«با  »يهنر

 ينش هنريدر آفر »معين« بر »کيتکن« هٴغلب هٴنشان دوران احنطاط و يژگيهنر، و
امروز روشنگر  يدر گذشته و صورتگر يان صورتگريم هٴسين نظر، مقاياز ا. است

دن به يحضور خبش ،هنر کاررو، چون نياز ا .م گفتيباره سخن خواهنياست؛ در ا
له، يوسنيبد. ز باشندي، ساده نييباي زنيد در عيبا يهنرر و، صاست يق اهليحقا
   ست يها نيدگيچيات و پير بار جزئيابد و زي يم يگرجلوه يبرا ييجا »معين«
است،  »ياثر هنر«ک ي ٦»چادر سرخپوسيت«ک يتوان گفت که يم درسيتهب. شوديمن

تواند يم يودک ملي«: ديگويشوئون م فويتهيفر .ستي ننيخراش چنک آمساني ويل
ها را شهير«: ينيچل ثَک مي بنا بر ٧؛»است يافراط پرااا ي مسفوين باشد ويل آمساين

ک يبودن يشوئون از افراط فويتهيمقصود فر ،هالبت .»ادينه ز د نشان داد ويليبا
ک يباره آشناست، آن است که نيدر ا دگاه وييسنده با ديکه نويي، تا جامسفوين
 نيز به مهينمذکور  ينيل چثَم. کنديد و آشکار ميگويم ،ديچه باش از آنيب مسفوين
زبان متون «گونه که د، مهانشبا »زبان اشاره«د يبا »زبان هنر«جه، يدر نت. ستا معنا

 ،»انيبدر  يادروياز ز يخوددار« عيني ،يژگين ويااست؛  »زبان اشاره«ز ين »مقدس
گفتار  هٴويشو شود يده ميز دين يمولو يمثنوا يات حافظ يدر غزل روشينبه
  ٨.استز بودهيچون افالطون و سقراط ن لسوفاينيف
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      اگر صيندارند، چگونه هنرمند م يبشر هٴشير روتواند صگرداند  »يخود«ر را و
 »سنت«ق ي، از طرهاا مسبولير وم که صيشتر گفتيد؟ پريکار گهنش اثر بيو در آفر
د يا بايآا، هنرمند  »شناخت«ا ي، »روکردن صيخود« يپس برا. دنابييانتقال م
باره نيدر ا توس بورکهارتيت .ور باشدحکمت غوطه يا در فضايم باشد يخود حک

مالزم  يورزد، به قانون اهليکه هنر مقدس م ينکه هر هنرمند و صنعتگريا«: ديگويم
با صاز وجوه و  يبرخ ديتنها با يو ؛يه ممکن است و نه ضرورنر آشنا باشد، و

اوست بشناسد، و در  هٴآن قانون را که منحصر و حمدود به قواعد حرف يکاربردها
که از  ياوهيشيا به بسازد  يسبپردازد، جام مقد يليتواند مشاي مني قواننيحدود مه

 ييآنکه جمبور باشد عمق رمزهاکند، يب يسيمعترب باشد، خوشنو حلاظ شعائر مذهيب
مقدس، اعتبار  ين سنت است که با انتقال الگوهايا. ابدي، دربرديکار مهرا که ب
  . (Burckhardt, 1976: 7) »کند ي منير را تضموص روحاين
ور است، و با غوطهبوده »سنت«، خود »روص« يو بقا ن ضامن درسيتينابراب      

ن، در يز اگذشته ا. شديسر ميم »روص«با  يو ييبودن هنرمند در آن فضا، آشنا
نکه آنچه يل ااو :ميکنيز اشاره مينگر يد هٴدو نکتبه بورکهارت، توس يتسخن  يهٴحاش

 ينيمربوط است که سنت د ياجامعهد، اساساً به يگويم يرفتار هنرمند سنت هٴاو دربار
جوامع  هٴشان دربارين، سخن ايبنابرا ؛کپارچه و درست وجود داردي صورتبه در آن

گر يشناخت، و چه در ديم خويبهبورکهارت بتوس يتمراکش، که  امروز، چه در
در . ستيصادق ن يا به متاميکند، يگر صدق مني، دياسالمريا غي، ياسالم يکشورها

 مباين ،مهه نياست، با امانده يجاهب يتاز بافت سن ي، هر چند اثرجوامع کنوين
نکه، يدوم ا. استرنگ شدهکم  ار يبس -  ان نرفته باشدياگر ازم - آن يو اهل يکمح
ضرورت ندارد،  يهنرمند هر يبرا »روصمالزم با  يقانون اهل«با  يياو، آشنا هٴگفتبه
 يکمح از هنرمندان، با مباين ياتوان پنداشت که پارهيپس م ؛ستيممکن ناساساً ا ي
صيز مين »حکمت«، »صنعت«گر، عالوه به يان ديبا بهياند، ز آشنا بودهين ير هنرو 
 نيشاعر راست هٴافالطون دربار: شوديتر من نکته روشنيبا چند مثال ا. انددهيورز
 يوانگيد( يوانگين ديا آنکه ازبنهد، يب يگام در راه شاعر ياگر کس... «: ديگومي
تواند شاعر شود، يه ميوزن و قاف ياريافته باشد و بپندارد که به ي ياره) ياهل
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ن، يبنابرا ).٢٤٥٩، دروسيف(» ...خواهد بود  ٩)atelos(» رمناحمو  ناکام« يشاعر
صش يب يزيبه چ »يهنرمند«. ستين شدن کايفهنرمند يبرا ،»کيتکن«آموخنت  رف
 يمعنابهکه البته ، »اهلام فرشتگاين«ا ي، »يجنون اهل«مهان  عينياز دارد، ين نياز ا
 »ناحمرم« نيست نيکه چن يشاعر. است» ير هنروص مالزم با يقانون اهل« با ييآشنا
 چون ،است »ناکام«و  ؛است »ناآشنا با اسرار« ، چوناست »ناحمرم«: است »ناکام«و 
  .»ابدييت خود دست منياغ«، به يين ناآشنايا هٴواسطهب

 ٤٣١، وناينيتراش کريپ(اس يديف هٴ دربارنير را افلوطوص با معاين يين آشنايا      
 گونه سرمشقِچيکر زئوس را با نظر به هياس پيديف«: ندکيان مي بني، چن)ق م

که اگر ) »گرفت«، »ر کردتصو«ا ي( اخت، بلکه او را چنان ادراک کردسحمسوس ن
 ،اسيديگر، فيبه سخن د ١٠.»زئوس خبواهد بر ما ظاهر شود، آنگونه خواهد بود

    خود را ساخت که زئوس  ياز و رو، صوريتني؛ از اده بوديد ياگونهزئوس را به
  . خواستيگونه مآن

د سخن يدر فرهنگ ما، شا »و حکمت ير هنرووند صيپ«ن منودار يبارزتر      
، با شته شودالف آنچه ممکن است پنداخ، براملشقآداب. است املشقآدابعماد، در ريم
عکس، با به ،شودياغذ آغاز منو کب مرکّ هٴدربار ا مطاليبي دست گرفنت قلمهب هٴويش

د از يکه کاتب با بدان«: شوديآغاز م »ييبايز«و  »نفس هٴيتزک« هٴدربار يگفتار
است و  اعتدايلمه در نفس عالمت يبيرا که صفات ذميد زيمه احتراز منايصفات ذم

د که از يپس کاتب با...  د که در او اعتدال باشديآ ياعتدال کارحاشا که از نفس يب
ن صفات يده کند تا آثار انوار ايکسب صفات مح منحرف گردد و يکلّهمه بيصفات ذم

عماد، ريم(» سرزند و مرغوب طبع ارباب هوش افتد ششاهد خطّ هٴمبارک از چهر
ر وص«و  »ييبايز« يمعنا، به»باشدنيز«س، با يا خوشنويپس کاتب . )۹۳: ۱۳۶۸

   ن،يبنابرا. ابديير دست موآن ص »مم و جتسيترس هٴويش«جه يو در نت »بايز
 .است »حکمت«ر، وبا ص ييآشنا هٴالزم: است »يهنرورز«سرآغاز  »يورزحکمت«

ن يبه د يني، از د»ير هنروص« گوناگوين. است» سنت«مهان  »روخاستگاه ص«پس 
  .ان استياد »اينير وحوص« گوناگويناز يناشز يگر نيد
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   انيدر اد ير هنروص گوناگوين
هنر «را ياست، ز ياساس »ينيهنر د«در  »ورتص«گاه يم که جاين گفتيش از ايپ
ان يک از اديدر هر  »ير هنروص«، نيمه يبرا. و سنت دارد يشه در وحير »ينيد
 گوناگوين. دنريگيد و شکل منيآيد مين پديآن د »ينايصورت وح«متناسب با  ياهل
»صهٴگفتبه اي، يسيست، مثالً خوشنوا جانيو اسالم، از مه تيحيمس ي، برا»ير هنرو 
را حمور و يز. دانست ياسالم ين هنرهايترلياص توان از مجلهٴيعماد، کتابت را مريم
 و ياهل» قيحقا«و » اتامکان« مسبول قرآندر  »مکال« ؛است »مکال«اد اسالم بر يبن
و  يکرتراشيعکس، پت، بهيحيدر مس. است »نعص«و  »ينندگيآفر« لوبمس ،»قلم«
استوار  »شدن خداانسان«به اصل  يحين مسيرا، ديز. ه داردغلب ينگارليژه مشايوهب

خداوند  يد مادس و جتنيتع رب ت مبتينيحيتوان گفت که مسيم در جمموع. است
، »کلمه« يکي؛ در خدا استوار است يد انتزاعس و جتنيکه اسالم بر تعدر حايل است، 

  . ابدييم يجتلّ» کالم«صورت به» کلمه«، يگريشود و در ديم» انسان«
: شوديم ده يز دين يقيت در هنر موسيحيدر اسالم و مس »ير هنروص«تفاوت       
 ينوعبه ،است يحيمس يم از وحهلکه ميي، تا جاغريبک يو آواز کالس يقيموس
 يسالم ا( salve reginaمثال  يسا، برايدر کل يمجع يشه در آن دارد، چه آوازهاير

با  يصوران ياز حلاظ بگر، يزان دساون و آهنگهوبت يهامسفوين ي، و چه حت)ملکه
. متفاوت هستند - استمانده »يسنت«واقع که بهييتا جا - انيرانيا ما يسنت يقيموس
 يوح«وهر ج، با نظر به ک غريبيکالس يقيکه به موس يهنگام ١١مثال، يبرا
، گوش فرا انيان آدميدر م يد و ظهور وس، و جت»بشرشدن خداوند« عيني، »يحيمس
زدان يفضا پر از ا: دهديدر فضا به ما دست م يم، بالفاصله، احساس حضوريدهيم

دار يجا پد، در مههيقي، از رهگذر موس»يحضور اهل« ياگونهبه وشود يو فرشتگان م
شتر يپ. است يگريد هٴگونکند بهياد مجيما ا يسنت يقيکه موس ييفضااما  .شوديم
ز، هر ين »مکال« است؛ استوار »مکال«ت، اساساً به يحيالف مسخرم که اسالم، بيگفت

 يمادريغ ، صوريت»شدن خداوندجسم« اس باياست، در ق »صورت« يچند نوع
 »مکال«، بلکه ديها در آان انسانيشود تا به ميمن »جسم«خداوند  ،در اسالم: است

اساساً  »يالمهنر اس«رو، نياز ا. خواند خود فرا يسوشود تا انسان را بهيم
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اگر . حمسوس است خويبهز بيما ن يقيدر صورت موس يژگين ويا. است »يانتزاع«
ما در  سنيت يقيشود، موسيمجسم خداوند  ييچنان است که گو يحيمس يقيموس

جداشدن از « و» بازگشت به درون«احساس : زديانگيبر م يگريشنونده احساس د
-به«از  »زنح«ن يا.  استنيمه ين براآ -» يزيانگغم« و نه -» حزن« ؛»ونريب
 يقيب، برخالف موسيترتنيبد .شوديزاده م »ل به بازگشتيم«ا ي »ادآوردن اصلي

 يقيدنبال دارد، موسهبرا » ياهل يپرشدن فضا از حضور«، »يپر«که  غريب - يحيمس
. شوديجا گسترده م که در مههريفراگ يئخال. مهراه است »ءاد خالجيا«ما با  سنيت
. ک و مهانند استينزد وهند يقين حلاظ، به موسي، از ايحيمس -غريب يقيموس
 يقيزد که در موسيانگيرا بر م »حضور«ز در شنونده مهان احساس يهندو ن يقيموس
توان به يم ير هنروان اختالف صير بان ذکر است که ديشا. ميشناسيم يحيمس
  .ل جستز توسين يترريتر و فراگيکلّ يارهايمع

ا ي ١٢»راز«است و  »نظم«هنر،  ياساس هٴوف شوئون، دو مؤلفيهتينظر فربه      
از . است» امعن«ناظر به  »راز«و  »صورت«ناظر به  »نظم« ؛»مجال«و  »جالل«

 »راز«است و  يقت اهليحق »تيمطلق«منودار  »نظم«هنر،  يکيزيمتاف اينبحلاظ م
   مهه، گاه نيبا ا. است »راز«و  »نظم«ان يمجع م ياثر هنر. آن »يتيايب«منودار 

بر  »نظم «يگريچ. »نظم« يگريتر باشد و در اثر دغالب »راز« يشود در اثريم
مثال،  يبرا. اجنامديم ير هنروص گوينا، به گون»نظم«بر  »راز«عکس، ها بي، »راز«

 ان هندويداخ يهاکرهيپشتر مقصود ينجا بيدر االبته (به گمان نگارنده، در هنر هندو 
 »راز« ينشان برجستگ. است »نظم«با  پوسيتو در هنر سرخ »راز«، غلبه با )ستا

توان يعنوان منونه، مبه. است »حرکت«و بعضاً  »خطوط منحين«در هنر هندو وجود 
هستند، اشاره  ١٣هايشنا و گُپيکه منودار حضرت کر يريا تصاوي »رقصان يوايش« به
هندو  يبه آثار هنر »ييايپو« ياگونه »حرکت«و  »خطوط منحين«حضور . کرد
خطوط راست «، وجود پوسيتدر هنر سرخ »ظمن« يگريدر مقابل منودار چ. خبشديم

 خويبستاده، بهيا ايز، نشسته يپوست نحالت سرخ. است »ييستايا«و  »دهيو کش
  جنبش و شتر به قامت راست و يبيپوست را بسرخ. است يژگين ويانگر ايمنا

د بتوان يکه شايطوربه. توان شناختياست م »ينثخ« ييکه حالت آن گو ياهچهر
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سخن  پوسيتسرخهنر  »وقار«و  »ينيسنگ«ر هندو و يها و تصاوکرهيپ »هٴکرمش«از 
، تا نوف شوئويتهيفر ياشتوان در آثار نقّيرا م يژگين وياز ا جذّايب يهامنونه: گفت
  .مشاهده کرد پوستان است،سرخ که از زندگاينييجا
  

   ران معاصريدر ا ينيهنر د
ت يو امه »ينيهنر د«در  »صورت«گاه يبه جا ياتوان تا اندازهياز آنچه گذشت، م

ز يآن ن »صورت«، »موضوع«است که عالوه بر  ي، هنر»ينيهنر د«پس . برد يآن پ
ا يآ:  مين مقاله بازگردين اياکنون وقت آن است که به پرسش آغاز. است »ينيد«
 »معين«و  »صورت« هٴسخن گفت؟ اگر رابط »ينيهنر د«ران معاصر از يتوان در ايم

و  »يوح«در  سنيت هٴدر جامع »روص« که ميري، و اگر بپذميريرا بپذ »ينيهنر د«در 
ران ي واژه، در انيراست يمعنا، به»ينيهنر د«م از يتوانياست، منشه داشتهير »سنت«

و چه در  يشود، چه در معماريپنداشته م »ينير دهن«آنچه . مييمعاصر سخن بگو
رت وص«نه  ، ويل»ينيموضوع د« با ندسته يريا تصاويها ، ساختمانيصورتگر

 ييو جداافتراق ، بر »ينيهنر د« هٴنيمدرن در زم يهايرسازيتصو ،جهيدر نت. »ينيد
گر يد که ياگونههب. دو ان آنيم ونديپاستوار است، و نه بر  »موضوع«و  »صورت«
 راينيدر هنر معاصر ا »معاين«و  »روص«ان يم »يکارمه«و » يشيآرامه«توان از يمن

روبرو  ي، با آثاريو چه در معمار يصورتگر هٴعرص را، چه دريز ،سخن گفت
   .ندهست »ينيصورت د«، فاقد »ينيموضوع و کاربرد د«رغم داشنت م که، بهيهست
ساخته  تدعبا يهر دو بنا برا: ها نام برديمصلّ جد واتوان از مسيمنونه م يبرا     
ز، ين يدر صورتگر. شونديحمسوب من ينيد ير هنراثجزو آک يچيه د، ويلانشده
آثار عنوان منونه، به .غالب است »صورت و معين هٴدغدغ«به  »دسيتهريک و چيتکن«

درخت ا ي نالرمح هٴسور ١١-٩ات يآ، يات اهليآ :، از مجلهين امامياءالدياستاد ض
آثار استاد . دندار »ينيهنر د«از  يظرافت، تنها نام يرغم داشنت نوع، بهطويب
. ندستهام يخ يات حکميا رباعيحافظ  يات اهلياز غزل يا، منودار اهلام وارونهيديجتو

حکمت و عرفان  هٴنيدر زم يشياندشانيخرب از پر يديخطوط در آثار جتو يآشفتگ
ن يگزيجا »يدگيچيپ«ان، ي، اثر استاد فرشچانالوم مشس و يدر تابلو. دهديم
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« سنيت، تابلوي از منظر هنر. شوديم »نظم«ن يگزيخطوط جا »شاينيپر«و  »راز«
اين . كنددهد وفا منياي كه ميروي جاي نقد دارد كه به وعدهآن از» مشس و موالنا

سش كه از اين پر. مشس و مولوي: تابلو منايش دو شخصيت بزرگ معنوي است
گونه افراد در اسالم تا چه اندازه رواست، بگذرمي، خواننده انتظار دارد كه تصوير اين
. ي آن، چيزي از زندگي معنوي و بركت اين دو شخصيت را احساس كندبا مشاهده
عكس بيننده خود را در برابر به. دهدبه اين انتظار پاسخ مني» مشس و موالنا«تابلوي

دسيت و مهني چريه. انددسيت ترسيم شدهيابد كه با چريهيل ميتصوير دو پريمرد معمو
خبشد كه در اثر آن مي اي اين دو شخصيت دقت در جزييات حاليت به خطوط چهره

عكس تصوير شيخ امحد علوي به به. شوندهاي مانوس روزمره نزديك ميبه چهره
خود  هٴوي سوژرغم سادگي خطوط چيزي از شخصيت معنقلم فريتهيوف شوئون به

  . ورزدگويي بيننده در متركز و آرامش درون وي مشاركت مي.كندبه بيننده القا مي
افزايد و سدي براي تراوش معنا به عالوه سادگي خطوط برگريايي تصوير ميبه

  .شودبريون از تصوير مني
عکس، ذان، بهاا ي قرآنت تالو، يقيگر، مهچون موسيد يهنر يهادر عرصه      
ن يپس در ا. ستا» معنا«ن يمهچنان قر »صورت« ام که در آيابييم ييهامنونه

سخن گفت »ينيهنر د«از  ياتوان تا اندازهي، مموارد خاص.   
 ياسالم يادهي، تنها پد»ينيحبران صورت در هنر د«د پنداشت که يمهه، نبانيبا ا      

ک منونه از ي ذکر نجا بهيدر ا. استمنانده مصونز از آن يمعاصر ن يحياست؛ هنر مس
تا جلج ١٥.يصورتگر فرانسو ١٤ر،تو شاريراست از  ينام اثر تاجلج: ميکنيمآن اکتفا 
. ندده شديب کشيبر فراز آن به صل هيصلوات اهللا عل حيمس يسياست که ع يانام تپه
ن ينو هدف هنرمند، برداشيت. دينام ١٦»حيمصائب مس« توانيتور را م شارير يتابلو

    شدن تا ح از هنگام حمکوميمس يسياست که حضرت ع ياه مرحلهداز چهار
، آن يدادهايو رو ١٧،»بيراه صل«ن مراحل، ينام ا. کننديم يط يسپارخاک
 ،مثال يبرا ؛مهراه است يدادين مراحل، با رويک از ايهر . است »حيمصائب مس«
، »بار اول ي برانيافتادن بر زم«، »يسيب توسط حضرت عيدن صليکشبر دوش«
   ل يرا تشک» بيراه صل«هستند که مراحل  ييدادهايرو. ...و  »برخورد با مادر«
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 مانند ديعصر جد يدادهايرو »حيسمصائب م«از  تور ت مدرنيدر روا. دهنديم
و  ياسيس يهاانير جريران و سايانقالب ا ١٨س،تيشوآما، يوشريه يانفجار امت
   »بيراه صل« گانهٴدهک از مراحل چهاريهر ن يزگيجهان معاصر، جا ياجتماع

راه رنج  »حيمصائب مس« شار تور،ي، در اثر ريمنتقد هٴگفت، بهبيترتنيبد .شوديم
     انساينو  يحلاظ اجتماعگمان، اثر به يب ١٩. ... ت را در خود دارديمتام بشر
ب انسان است تا مصائح به جهان امروز بازگشتهيمس يسيع ييگو: توجه استجالب

 يآن، عار رغم ارزش انساينشار تور، بهيکار ر ،مههنيبا ا. دريامروز را به دوش بگ
  .استآن منانده رب يجز نام »ينيهنر د«است، و از  »تعايل«از 
  
   جهينت
گاه يجا يپس از بررس اء کرد؟يرا اح پرورش هنرمند سنيت يهاوهيتوان شيا ميآ
 يد بتوان پاسخيخاستگاه و منشاء آن، شا يبررسز يو ن »ينيهنر د«در  »صورت«
پرورش هنرمند  يهاوهيش ياياز نظر نگارنده، اح. شنهاد کردين پرسش پيا يبرا
ي امرنيچن هٴالزم. ستيگر فراهم نيدآن و ابزار  را مباينيز ،ستيگر ممکن نيد يتسن ،

 ،سمقدهنر  اثر خود، توس بورکهارت درياست که ت به صوريت يتسن يابودن جامعه
عماد رينزد م که ياگونه، بهينيهنر د يکمح مبايند به يعالوه، باهب. کندياد  مياز آن 

 ، يتد کرد؟ اگر پرورش هنرمند سنيپس چه با.  شعور و باور داشتميمشاهده کرد
  : است ير عملياهتمام در امور زن واژه، ناممکن است، در عوض يدرست ا يمعنابه
د ين کار بايا يبرا. ينيد يد آثار هنريتول يهاکيون و تکنفن يحفظ و نگهدار -١
ق و يدق يزيراز به برنامهين ،را حفظ آثاريز. ار بود و درست عمل کرديار هوشيبس
  .دارد ي اقدامنيه و فرهنگ متناسب با چنياد روحجيژه، ايوهب
- امعهاگر در ج. هنر يکمح مباينهنر با خمتلف  يهاان رشتهيآشناكردن دانشجو -٢

 با حکمت و مباين ييآشنا ، در جوامع کنوينهنر بود يضامن بقا »سنت«، سنيت يها
ا در صورت يگر وجود ندارد، يشود که د ن سنيتيگزيد جايهنر، با يکيزيمتاف

با آثار  يين کار، آشنايا يبرا .ستي نريکپارچه، مهاهنگ و فراگيگر يوجودداشنت، د
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وس بورکهارت، آناندا تيوف شوئون، تيتهيفر ٢٠، چون رنه گنون،سندگاينينو
 .است يضرور ،اندهنر پرداخته شه وياند يکمح که به مباين... و  يکوماراسوام

  
  چونکه گل رفت و گلستان شد خراب                    
  م؟ از گالبييگل را از چه جو يبو                 

  
                                                 

  هانوشتپي
 ، يا»بسيار«و » يک«است، » مراتب وجود«و » وجود«در اينجا دانش » حکمت«يا  متافيزيکغرض از . ۱
 .ماياو  آمتاعبارت ديگر، به
 . کنيم، مگر آنکه به چيز ديگري تصريح شودرا مراد مي» هنر ديين«، »هنر«از اين پس،  از واژه . ۲
 .اين متثيل از نويسنده است .۳

4. guitare arabe.  
5. hérésie.  
6. tipi. 

 ٧ .تيتوس : کنباره در اين. شودناميده مي »کردنقرباين« ساين مهان اصلي است که در هنر مقد
 ؛ حممود۲۰-۱۹ :١٣٧٦، ترمجه جالل ستاري، سروش، ران، سهنر مقد، »معبد هندو«تکوين بورکهارت، 
 داريوش؛ ۷۸-۷۵ :١٣٨٥، هرمس، ران، نظم و راز ، »ايييبمباين متافيزيکي هنر و ز« بيناي مطلق،

: ؛ نيز نک۸۷-۸۲ :١٣۷۵ران، امريکبري،  ،۱ج ،دهاي فلسفي هناديان و مکتب شايگان،  - Frithjof, 

Schuon, “Du sacrifice”, L’œil du cœur, Paris, Dervy- Livres, 1974. 
- A.K., Coomaraswamy, La doctrine du sacrifice, Paris, Dervy-Livres, 1999. 

 
 راط، فيلسوف گفتگو،جمموعهٴ مقاالت مهايش سق، »سقراط، گفتگو و ديگري«سعيد بيناي مطلق، : کن. ۸ 

    .١٣٨١ران، اسفندماه 
  . »ناکام«معناي است و هم به» ناحمرم«معناي در يوناين هم به  atelosواژه . ۹

10. Plotin, Ennéades, V, 8, 1, 38-40.    
 . اين مثال مبتين بر جتربهٴ نويسنده است. ۱۱
  :كدر اين باره ن. ۱۲

Frithjof ,Schuon, “Fondements d’une esthétique intégrale”, L’Ésoterisme 
comme Principe et comme Voie, Dervy-Livres, 1978, pp. 171-177.  
13. Radha Krishna and Gopies.   
14. Richard Thur.  

تابستان : منايش ، فرانسه، تاريخ)آلزاس(کليساي پولُس و پطروس مقدس، رزهامي : اثر حمل منايش. ۱۵
٢٠٠٢. 

16. The Passion of the Christ.   
17. Via Crucis.  
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18. Auschwitz.   
  . ٥، راهنماي منايشگاهمنايشگاه فوق، . ١٩

20. René Guénon (1886-1951). 
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