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چکیده
نظريهپردازان اصلي جريان فكري «سنتگرايان معاصر» ،اهتمام فراواني نسبت به اهميت هنر و زيبايي داشته و بهطور
ی پرداختهاند .نشر وگسترش آراء و نظرات
مستقيم يا ضمني در آثار خود،به زيباييشناسي هنرهای دینی از جمله هنر اسالم 
سنتگرايان درباره هنر و زيبايي در فضاي فكري و فرهنگي كشور ما ،سابقهاي نزديك به پنج دهه دارد .وجود جنبههاي
انتقادآميز و نفيكننده فرهنگ و تمدن غربي و نيز توجه به تفاسير و احياء فرهنگ ديني،دو دليل عمده اقبال به آراء و نظرات
سنتگرايان خصوص ًا در زمينه هنر ديني و سنتي ،چه قبل از انقالب اسالمي و چه بعد از آن بوده است .اما آنچه در اين ميان،
مغفول مانده ،انجام نقدهاي جدي و منطقي بر اين جريان فكري و فرهنگي بهعنوان جريان غالب و تأثيرگذار بر فضاي هنري
بوده است .در اين مقاله ابتدا خالصه نظرات «شوان» درباب مبانی متافیزیکی زیبایی ارائه میشوند .در مرحله دوم این مبانی
متافیزیکی شامل عناوین رابطه زیبایی و حقیقت ،وحدت کمال و زیبایی و واقعیت ابژکتیو از لحاظ صحت منطق و محتوا
ت متفكران سنت فكري اصيل اسالمي از جمله «عالمه جعفری» و«عالمه طباطبایی» ،مورد ارزیابی قرار
در مقايسه با نظرا 
میگیرد .قسمت بعدی مقاله به مرور سمبولیسم بهعنوان اساس زیباییشناسی شوان و سنتگرایان میپردازد که در قالب
دو تیتر ،قابلیت اثبات زیبایی و سمبولیسم ذاتی فرمها از لحاظ روششناسی و محتوی نقد میشود .بهعنوان جمعبندی به
این نکته اشاره میشود که زیباییشناسی شوان و سنتگرایان به خاطر تعمیمهای نسنجیده ،فاقد ویژگیهای منطقی و
علمی روشن بهعنوان مبانی نظری هنر اسالمی است و کاربست این نظرات منتهی به نوعی فرمالیسم بیهوده میانجامد.

واژگان کلیدی

زيبایيشناسي ،زيبايي ،اسالم ،سنتگرايي ،سمبل ،شوان ،سنتگرایان معاصر ،هنر دینی ،هنر سنتی.
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مقدمه
هنر اسالمی در طول تاریخ به جهات مختلف اعم از گستردگی،
تاریخیبودن ،ارایه مفاهیم معنوی همواره مورد توجه
شرقشناسان ،هنرمندان و صاحب نظران مسلمان بوده است.
رویکردهای مختلف و روشهای متعدد بررسی و شناخت این
هنر در طول سالیان همواره دستمایه بررسی عالقمندان به این
حوزه قرار گرفته است و مطالب گوناگونی نیز در وصف ،تعریف
و ارایه چارچوب فکری آن نگاشته شده است .از سوی دیگر
بررسی دقیق وضعیت مبانی نظری هنر و معماری اسالمی در
ایران ،نوعی آشفتگی ،کلیگویی و کثرت فرضیات سادهانگارانه
و نادرست ،برای انطباق دین با زیبایی ،را روشن میسازد.
«یافتن تأثیر امور مختلف بریک اثر هنری کار دشواری نیست،
اما اصرار بر کشف دین در دل هنر اسالمی اغلب حاکی از
خیالپردازی و تنبلی فکری است تا چیز دیگر .وقتی درباره
دین و هنر حرف میزنیم باید دقت بیشتری به خرج دهیم
چراکه اینها مفاهیم وسیعاند و اگر دقت کافی مبذول نکنیم به
افکار مبهم و مغشوش فرو میِافتیم» (لیمن.)10 :1393،عالج
این معضل اتخاذ رویکرد تازهای در شناخت هنر اسالمی است
که در مرحله اول نگاه انتقادی به نظریات موجود ،الزمه آن
است .به این منظور در این مقاله سعی بر آن است که نقدی
منطقی بر زیباییشناسی سنتگرایان معاصر صورت پذیرد.
جریان س ّنتگرایی ،مهمترین جریان فکری در تأویل
هنر اسالمی بوده که از حدود نیمقرن پیش در ایران رواج
یافته است .فريتهوف شوان از بزرگان این جريان است که
پس از «رنه گنون» و «كوماراسوامي» بهعنوان اصليترين
نظريهپرداز سنتگرايي ،شاگردان بسياري را تربيت کرده
است .شوان مانند ساير سنتگرايان عمدت ًا نظرياتی در زمينه

مابعدالطبيعه ،اخالق ،عرفان ،دين و هنر ارائه کرده است
که از جمله مراجع زیباییشناسی سنتی محسوب میشوند.
پيش از پرداختن به مفهوم زيباشناسي سنتي شوان ،بیان
توضيحات مختصري درباره مفهوم سنت و هنر سنتي در
نزد شوان و سنتگرايان ضروري مينمايد ،تا مفهوم مورد
نظر ايشان از زيبايي در اين زمينه فكري قابل شناسايي
و بررسي باشد .سنت ،به آن معنا که سنتگرایان استعمال
میکنند ،نه رسم است ،نه عادت و نه صرف ًا آن چيزی که
تمدن خاص بدان
تاريخ يک
در دوره زمانی خاصی در طول
ِ
ِ
باور داشته و عمل میکردهاند .سنت ،همه آن چيزی است
که در آسمان ريشه دارد و در وحی به عامترين معنايش
متجلی است ،همان منبعی که منشأ سنت است ،همزمان
زمانی خاص ،بدان تعين
با ظهور آن در يک مقا ِم مکانیـ
ِ
حقيقت منشأ ملکوتی ،بلکه
میبخشد .سنت ،نه تنها به اين
ِ
گوناگونی حقوق و هنر
کاربست اصولی که ساحاتی به
به
ِ
ِ
را در خود جای دادهاند ،مانند اصول درونبينی و شيوههای
پرورش يک باغ نيز اطالق میشود (خندقآبادی.)۱۳۸۳ ،
ِ
بنابراين ،استعمال اين اصطالح تنها در حوزه مابعدالطبيعه
اجتماعی سنتی و
و دين نيست ،بلکه هنر سنتی ،ساختار
ِ
علوم سنتی نيز وجود دارند .از نظر آنان س ّنت ،حقیقتی
ازلی و فراگیر است که مافوق بشری بوده و همه ابعاد
زندگی انسانی از دین ،تفکر تا صنایع ،هنر و امور روزمره را
دربرمیگیرد .این س ّنت ساخته و تکاملیافته تجربه بشری
نیست ،بلکه س ّنت از منبعی میآید که هرچیزی از آن نشأت
میگیرد و هرچیزی به آن باز میگردد ،بنابراین س ّنت تمام
چیزها را دربرمیگیرد (منصوری و تیموری.)58 :1392 ،

 .1مباني متافيزيكي زيبايي از نظر شوان

صورتها در هنر ،زيباييشناسي و رمزپردازي در هنر و طبيعت و
اصول و معيارهاي هنر در كتاب هنر و معنويت (رحمتي،)1383 ،
مقاله «اصول و معيارهاي هنر جهاني» ترجمه دكتر «سيد حسين
نصر» ،در كتاب مباني هنر معنوي ( )1369و مقاله « فريتهوف
شوان و معناي زيبايي» (بيناي مطلق )1382 ،ميتوان اشاره کرد.
شوان نظرات زيباشناسانه خود را در دستگاه مابعد الطبيعي افالطون
مطرح ميكند و اين جمله منسوب به افالطون كه «زيبايي شكوه
حقيقت است» ترجيعبند نوشتههاي او در اين باب است .در نظر
او «زيبايي ،چون شكوه حقيقت ،ازسويي داراي مباني متافيزيكي

فريتهوف شوان اگرچه كتابي مستقل درباره زيباييشناسي ندارد
ولي درباره چيزي كه ميتوان از آن به زيباييشناسي سنتي تعبير
كرد ،در آثاري مانند وحدت متعالي اديان ،ساحتهاي معنوي
و واقعيتهاي بشري ،زبان خويشتن خويش و طريقت باطن
بهمثابه اصل و بهمثابه طريق ،به تفصيل سخن گفته است و در
ساير كتابها و مقاالت خويش نيز اشارات بسياري به اين موضوع
دارد .از آثار ترجمه شده وي در باب زيبايي و هنر به مقاالت هنر
و زيبايي از ديدگاه شوان ،حقايق و خطاهايي درباره زيبايي ،درباره
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است (چون از حقيقت جدا نيست) و از سويديگر واقعيتي ابژكتيو
است (چون شكوه حقيقت است)» (بيناي مطلق.)106 :1382،
شوان مباني متافيزيكي زيبايي را اينچنين بيان ميدارد « :پس
زيبايي با تجلي سرآغاز مييابد و در واقع با كمال يكي است؛
يعني از سويي نمودار مطلق و از سوي ديگر نمودار بينهايت
است .به سخن ديگر ،در زيبايي ،نظم ،سمبل مطلق و راز ،نشانه
بينهايت است .كمال نيز از همنشيني نظم و راز زاده ميشود،
چه در طبيعت و چه در هنر ...شكوه حقيقت يعني زيبايي داراي
دو روي يا وجه است  :راز و نظم  ...خالصه ،سرچشمه زيبايي،
حقيقت الهي يا دقيقتر بگوييم ،بينهايت ،يا وجه خالقه آن
است .پس زيبايي واقعيتي ابژكتيو است و حاصل تصور و
ادراك بشر نميباشد» (همان) .از ديدگاه وي ،زيبايي ،چون
جلوه حقيقت ،به لحاظ هستيشناسي داراي واقعيت مستقل و
جداي از افراد بشر است و در جایگاهی فراتر از سطح ادراک و
علم انسانی قرار دارد « :درحقيقت زيبايي اساس ًا عنصري عيني
است كه ممكن است ما آن را ببينيم يا نبينيم ،يا ممكن است
آنرا بفهميم يا نفهميم ،ولي همانند هر واقعيت عيني يا همانند
حقيقت ،كيفيت ذاتي خاص خود را دارد .بنابراين ،زيبايي قبل
از آدمي و مستقل از او موجود است .این ادمی نیست که مثل
افالطونی را خلق میکند ،این مثل افالطونی هستند که آدمی و
فهم او را تعین می بخشد .مبادی وجودی امور زیبا در چیزی بسیار
عمیقتر از آنچه در محدودة درک و فهم و دانشهایی محدود
به پدیدارها واقع میشود قرار گرفته است» (شوان.)26:1383 ،
 .1-1نقد مبانی مبانی متافیزیکی شوان

در خالصهای که از مبانی متافیزیکی شوان نقل شد ،او بر
سه موضوع تأکید دارد :1زیبایی بهعنوان تجلی حقیقت ،وحدت
زیبایی و کمال و زیبایی بهمثابه واقعیتی ابژکتیو (به معنای عینی
در برابر امر سوبژکتیو یا ذهنی) .در ادامه با استفاده از نظرات
عالمه جعفری و عالمه جوادی آملی این نکات ارزیابی میشوند.
 .1-1-1رابطه زیبایی و حقیقت

اگر آنطور که شوان میگوید زيبايي هميشه تجليدهنده
حقيقت ميبود ،ديگر احتياجي به تبيين ،تفسير و تمیيز
مشخصات زيبايي انساني يا الهي در مقابل زيباييهاي كاذب
و شيطاني كه به طرق گوناگون در مكاتب مختلف فكري و
فرهنگي و از جمله سنتگرايان و خود شوان صورت گرفته
است ،وجود نداشت و اص ً
ال وجود و ارائه مختصات زيبايي
ديني يا حقيقي ،معرف اين موضوع است كه زيبايي هميشه
در مسيرحقيقت نيست ،بلكه به واسطه ويژگيهايي كه دارد
ميتواند در موضع موافق حقيقت يا مخالف آن قرار گيرد.
زيبايي هنگامي كه بهعنوان ظرفي براي محتوا درنظر گرفته

شود ميتواند در برابر حقيقت قرارگيرد و حقيقت را وارونه
جلوه دهد .بنابراين هميشه زيبايي تجلي و نمايشدهنده
حقيقت نيست .نمونه آن مثالهاي فراواني است كه درطول
تاريخ هنر و فرهنگ تمدنهاي مختلف ميتوان ارائه داد؛
زيبايي حقيقتي را مستور نموده و حتي آن را معكوس و
مقلوبه جلوه ميدهد« .زيبايي داراي خصوصيتي است كه
ميتواند محتوي را در خود بپوشاند و رويارويي زيبايي و
حقيقت نيز درست از زماني آغاز ميشود كه زيبايي بخواهد
(و ميتواند) حقيقتي را مستور كند» (جعفري.)154 :1369 ،
«عالمه جعفري» نظرات خود را در باب زيبايي ،هنر و رابطه
آن دو با حقيقت ،اينگونه بيان ميدارد « :بدان جهت كه
ارزش زيبايي و حقيقت و برداشت اشخاص از آنها به جهت
اختالف آنان در طرز تفكرات و وضع رواني و موقعيتهاي
خاص فرهنگي ،مختلف است و لذا نميتوان رابطه بين
سه مفهوم مزبور (زيبايي ،حقيقت و هنر) را بهطور مطلق و
يكسان ظر گرفت .ميتوان اين قضيه را بهعنوان يك اصل
در اين مبحث مطرح نمود كه هراندازه رشد مغزي و كمال
انسان باالتر باشد هر حقيقت و هنر مفيد و انساني را زيبا
تلقي خواهد نمود .يعني همان انبساط رواني را كه در حال
شهود زيباييها در خود احساس ميكند ،درموقع دريافت
يك حقيقت و يك اثر هنري مفيد بر حال انسانها همان
انبساط را در درون خود دريافت خواهد كرد» (همان .)155 :
 .2-1-1وحدت کمال و زیبایی

همانطور كه ذكر شد دربيان شوان ،زيبايي با كمال يكي است و
همانند كمال از همنشيني نظم و راز زاده ميشود .درصورتي كه
نسبت منطقي بين زیبایی و امر عالي (موضوعي كه از يك عنصر
كمالي برخوردار است) ،نسبت عموم و خصوص من وجه است.
يعني زيبايي و هنر هر دو زيرمجموعه كمال به حساب ميآيند :
«زيبايي و كمال يك ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق و
جدايي از همديگر .اولين ماده افتراق ،اينست كه واقعيت يا
موجودي عالي است ولي نمود زيبايي ندارد .مثل يك دستگاه
ماشين كه نمود زيبايي نداشته باشد ولي كارآيي آن مطلوب و
كامل باشد .ماده افتراق دوم ،نمودهايي از زيباييهاي معمولي
پيرامون ما وجود دارند و از رنگها و اشكال ساده متداول
به وجود آمدهاند كه زيبا بوده ولي عالي نيستند» (همان).
 .3-1-1زیبایی بهعنوان واقعیتی ابژکتیو

سومين مفهوم قابل نقد در مباني زيباشناسي شوان ،كه
مهمترين و اصليترين مفهوم نظرات اوست ،اين است كه
«زيبايي ،واقعيتي ابژكتيو است» و حاصل تصور ادراك بشر
نیست .طبق اين تعريف زيبايي ،واقعيتي مستقل از ذهن و
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دستگاه ادراكي مدرك زيبايي است و بهعنوان يك واقعيت و
امر محسوس و داراي معني ويژه و يگانه و جدا از نوع و شرايط
زماني ـ مكاني مختلف ،مؤثر بر دستگاه ادراكي انسان است و
دستگاه ادراككننده هيچ نقشي جز منعكسساختن آن ندارد.
برخالف اين نظرات شوان ،وابستگي زيبايي به ُمد ِرك و ذهن
انساني ،آنقدر از نظر عقل روشن و واضح است كه اين امر
را بديهي مينماياند .اولين شاهد بعد ذهني زيبايي ،تنوع،
تكثر و حتي تضاد زيبايي و صور مختلف آن در فرهنگهاي
گوناگون و نيز در نزد افراد مختلف متعلق به يك فرهنگ است.
دليل ديگر ،واكنش و عكسالعمل انسان روح و ذهن انساني
نسبت به زيبايي و تفسير و دريافتي است كه انسان از زيبايي دارد.
عالوهبر آن ،سابقه اينكه ،زيبايي ـ به علت دخالت حواس
باطني و دروني انسان در درك آن ـ داراي ُبعدي ذهني است
به متفكران عهد يونان باستان و سپس بهطور روشنتر و
آشكارتري به دانشمندان و متفكران قرون وسطي اسالمي و
مسيحي ميرسد .به طوريكه«نجيب اوغلو» در اينباره ميآورد
« :اين نظريه اسالمي در قرون وسطي كه روح مجذوب صوري
است كه تناسبات موزون و رنگهاي زنده داشته باشد ،نه تنها
به مفهومي ابژكتيو (بيروني) از جمال مطلوب ارتباط دارد ،بلكه
به روندهاي سوبژكتيو (دروني) و روانشناختي درك زيبايي هم
مربوط است .در اين نظريه فرض برايناست كه ميان امر ذهني
(سوژه) و امر عيني (ابژه) ارتباطي وجود دارد كه واكنشهاي
عاطفي روان ناظر را برمي انگيزد» (نجيباوغلو.)269 : 1379 ،
يك نمونهمثال روشن و مسلم از اين طرز تفكر رايج در دوران
اسالمي را ميتوان نظرات «ابن هيثم»،دانشمند عراقي دانست
كه درباره زيبايي و نحوه ادراك آن مطالب بديعي داشته است :
«از كتاب المناظر ابن هيثم ،معلوم ميشود كه استنباط زيبايي
را در مسير ذهني ـ روانشناسي ادراك بصري قرار ميدادهاند
كه همواره با حواس باطني سروكار دارد .بدينترتيب ،زيبايي را
صنعتي مطلق (و صرف ًا عيني) نميدانستند بلكه حاصل پيوند ميان
ذهن و عين ميشمردند كه با عمليات ذهني و دروني شناخت
مالزمت دارد و در خأل فرهنگي قرار نميگيرد» (همان .)274 :
عالمه جعفري ،اين نظر شوان را اينچنين مورد نقد قرار
ميدهد « :اگر زيبايي عبارت باشد از يك نمود عيني كه
مورد پسند و خوشايند باشد و ذهن آدمي هيچ نقشي جز
منعكسساختن آن را نداشته باشد لذت حاصله از دريافت
زيبايي معلول چه خواهد بود؟ احساس لذت از زيبايي،
روشنترين دليل آن است كه زيباييها با مغز و روان ما
ارتباطي مافوق انعكاس ذهني محض دارند ...ما هنگامي كه
روياروي زيباييها قرارميگيريم تا حدودي ميتوانيم آنها را
تفسير و علت آنها را در مغز و روان و لذتي كه از آن ميبريم
بيان كنيم و دراين تفسير و تعليل بهطور عمده از محتويات

دروني ذاتي خود بهرهرداري مينمائيم» (جعفري.)188 :1369 ،
برخالف شوان ،عدهاي از نظريهپردازان ،زيبايي را صرف درك
و دريافت ذهني از پديدههاي عيني ميدانند و وجود آن را منوط
به ذهنيت آدمي مينمايند .ازجمله «جوادي آملي» در تعريف
زيبايي چنين ميگويد « :زيبايي عبارت است از شيء محسوس يا
نامحسوس كه با دستگاه ادراكي ( ُ مد ِرك) مالئمت و هماهنگي
داشته باشد و از آن لذت ببرد» (جوادي آملي.)5 :1375 ،
 .2سمبولیسم بهمثابه بنیان زیباییشناسی سنتی

تعریف شوان از زیبایی بهعنوان تجلی حقیقت و امری
اُبژكتيو که مستقل از انسان و ذهنیات و سالیق اوست،
زیباییشناسی سنتگرایان را به سوی سمبولیسم و رمزگرایی
سوق میدهد .در نزد او فرم (شكل) همان سمبل است و
زيبايي به معناي تجلي و شكوه حقيقت از سمبل (طبيعي و
هنري) جداناشدني است و زيباشناسي (استتيك) همان دانش
سمبلها يا دانش اشكال است ،از آن روي كه سمبل هستند :
«زيبايي از سويي محسوس است و از سوي ديگر «زيبايي
محسوس» داراي معناست و نمود بي بود نميباشد و بهعنوان
«ظاهر» جلوه باطن است» (بینای مطلق.)107 :1382 ،
«استتيك راستين ،چيزي جز دانش اشكال نيست .هدف آن
امر ابژكتيو ،امر واقعي ،است و نه سوبژكتيويته فينفسه .شكل
و تعقل هنر سنتي همه بر اين تناظر استوار است .ازسويديگر،
معناي صور (اشكال) درچند و چون كردن عقالني نيز ميتواند
داراي نقش و عمل مهمي باشد؛ درستي يا منطق اندازهها در
هر زمينهاي كه عناصر صوري در آن وارد شوند ،معياري براي
(سنجش) درستي (صدق) و نادرستي (كذب) ميباشد( .زيرا)
پرتو فوق صوري در صوري ،چيزي بيشكل و صورت نميباشد،
برعكس بر شكل و صورت دقيق استوار است .فوق صوري
(برتر از صورت) در امر صوري و شكلداري تجسم مييابد
كه هم منطقي است و هم سخاوتمند» (رحمتي.)68 :1383 ،
شوان درجاي ديگر رمزپردازی و سمبولیسم را شرط اصلی
زیبابودن معرفی میکند « :صور ازلی هنر مقدس ،الهامات
آسمانی هستند؛  ...شكلي زيباست و داراي جمال است كه آن
جمال ناشي از معقوليت يا رمزپردازي آن باشد .در هنر ديني
يا سنتي ،وجود زيبايي توسط تماميت و اصالت رمز و تمثيل و
جنبه كيفي سنتي آن هنر ضمانت شده است .هنر ديني اكثراً
هدف زيبايي ظاهري را ناديده ميگيرد و زيبايي آن بيش از
هر چيز از حقيقت معنوي و بنابراين از دقيقبودن جنبه رمزي
و تمثيلي آن و نيز از فايده آن براي اعمال آیيني و مشاهده
عرفاني سرچشمه ميگيرد و عوامل شخصي سنجشناپذير ذوق
شخصي فقط يك عنصر فرعي است» (شوان.)97 :1372 ،
بهاینترتیب شوان معتقد است در هنر قدسی (یا هنر سنتی دینی)

نگاهی انتقادی بر نظرات «فریتهوف شوان» درباره زیباییشناسی اسالمی

محمود تیموری

«وجود زيبايي توسط تماميت و اصالت رمز و تمثيل و جنبه
كيفيت سنتي آن هنر ضمانت شده است» (همان  )97 :به بیان
دیگر در نزد او فرمها و الگوهای سنتی ،هریک حامل رمزها و
معانی ذاتی و نهفتهای هستند که توأمان اعتبار زیبایی شناسانه
و روحانی آنها را تأمین میکند .این ایده یکی از مبانی نظری و
روششناسی سنتگرایان معاصر در تفسیر هنر سنتی و قدسی
است که در نوشتههای خود به تکرار آن را یادآوری میکنند.
بهعنوان نمونه بوکهارت و نصر در تعریف هنر قدسی مینویسند :
«هنر اساس ًا صورت است .برای آنكه بتوان هنری را مقدس
نامید ،كافی نیست كه موضوع هنر از حقیقتی روحانی نشأت
گرفته باشد ،بلكه زبان صوری آن هنر نیز بر وجود همان منبع
گواهی دهد .تنها هنری كه قالب و صورتش نیز بینش روحانی
خاص مذهب مشخصی را منعكس سازد شایسته چنین صفتی
است ...بینش روحانی ضرورت ًا به زبان صوری خاص بیان میشود.
هر هنر مقدس مبتنی است بر دانش و شناخت صورتها ،یا به
بیانی دیگر بر آیین رمزی كه مالزم و دربایست صورتهاست...
این س ّنت است كه با نقل و انتقال الگوهای مقدس ،اعتبار
روحانی صورتها را تضمین میکند» (بوکهارت 7 :1369 ،ـ .)9
«هنر سنتی ،سنتی است نه بخاطر موضوع و محتوای آن،
بلکه بخاطر انطباق و همخوانی آن با قوانین کیهانی صور
و با قوانین نمادگرایی و با ماهیت صوری جهان روحانی
ویژهای که در آن بوجود آمده است» (نصر.)210 : 1381 ،
«هنر س ّنتی به حقایقی مربوط است که در س ّنت آمدهاند
و یک بیان صوری و هنری از آنها ارائه کرده است .این
هنر بایستی با نمادهایی که در شیء مربوطه به ودیعه
نهاده شده و نیز با نمادهایی که مستقیم ًا به وحی مربوط
هستند انطباق و همخوانی داشته باشد .چنین هنری از
ماهیت جوهری اشیاء آگاه است» (نصر.)211 :1372 ،
تفسیری که نصر و بوکهارت از بنای کعبه و نقش آن در هنر
اسالمی ارائه میکنند ،در این رابطه قابل مالحظه است :
«رمز و تمثیل درونی کعبه ،هم در شکل آن و هم در
آداب و شعائری که با آن ارتباط دارد ،هرچیزی را که در
هنر قدسی اسالم بیان شده است ،چون نطفه دربرمیگیرد.
...خداوند گویی در مرکز درکناشدنی عالم قرار گرفته
است ،چنان که او در درونیترین مرکز انسان مأوی دارد.
کعبه نیز بهعنوان خانه خدا و تنها جایگاه مقدس در اسالم
چنین ویژگی شکلی دارد .مکعب با مفهوم مرکز ارتباط
دارد ،زیرا آن ترکیب متبلوری از همه فضاست و هریک از
سطوح آن با یکی از جهات اصلی یعنی اوج ،و حضیض و
چهار سمت مطابقت میکند» (بوکهارت 35 :1372 ،تا.)38
نصر راجع به خانه کعبه و رنگ آن به عنوان محوریترین
تجسم معماری اسالمی اینگونه تعبیر میکند :

«در معماری اسالمی این تقدسبخشی بیش از هرچیز به مدد
قطبیکردن فضا براساس حضور خانه کعبه شکل میگیرد .خانه
کعبه مرکز زمین است و زائران مسلمان به دور آن طواف
میکنند و در نمازهای روزانه به سوی آن رو میگردانند ...
خانه کعبه ،که خداوند آن را بهعنوان سمت و سوی نماز یا
قبله مسلمانان برگزیده است ،چون جهتها را معین میدارد و
قطبی میکند و مجموعهای نامرئی از خطوط تمرکز قدرت پدید
میآورد که تمام نقاط پیرامونی را به سوی مرکز فرامیخواند،
حضوری همهجایی و فراگیر دارد» (نصر.)47 : 1375 ،
«رنگ سیاه در اسالم نقشی اساسی بازی میکند و از نظر
معماری اهمیت ویژهای دارد ،چون رنگ پوشش خانه کعبه
است .این را میتوان گفت که این رنگ رمز اصل فراوجودی
است که حتی از وجود مطلق به مفهوم متعارف هم باالتر
قرارمیگیرد .رنگ سیاه رمز اصل متعالی است که خانه کعبه
با آن ارتباط دارد ،از آن حیث که خود به تعبیری اصل حاکم بر
کل معماری قدسی در اسالم به حساب میآید» (همان .)55 :
 .1-2نقد زیباییشناسی سمبولیک سنتگرایان

در مطالبي كه بهطور خالصه بهعنوان رئوس نظرات شوان درباره
ويژگيهاي زيبايي نقل شد ،دو مطلب قابل نقد وجود دارد :
اول؛ زيبايي بهعنوان مفهوم و ادراك حقيقي كه مستقل
از ذهن انسان ،قابليت اثبات و صدق و كذب دارد
دوم؛ قائلشدن معني و مفهوم ذاتي و مشخص و تعريفشده
براي اشكال و فرمها بهعنوان سمبل در سنت اسالمی.
 .1-1-2قابلیت اثبات زیبایی

براساس تقسيمبندي كه عالمه طباطبايي در كتاب «اصول
فلسفه و روش رئاليسم» ارائه داده ،ادراكات و علوم بشري به
دو نوع حقيقي و اعتباري تقسيم ميشوند (طباطبايي: 1359 ،
 )150و ادراكات هنری و شاعرانه درذيل ادراكات اعتباري قرار
ميگيرد .ادراكات زيباييشناسانه هنري همانند ساير ادراكات
اعتباري ،مطابق خارج از توهم ندارند ،تابع احساسات دروني
بوده ،هركدام داراي حقيقتي هستند ،بدون اثر خارجي نيستند
و درمورد آنها برهان جاري نميشود .تغيير و تبدل افكار و
تصورات چه در اعتباريات اخالقي و چه در اعتباريات اجتماعي
و چه در اعتباريات (شعري و هنري) زياد است .اين ادراكات
و معاني چون زاییده عوامل احساسي هستند ديگر ارتباط
توليدي با ادراكات و علوم حقيقي ندارند و منطق يك تصديق
شعري را با برهان نميشود اثبات كرد و برخي از تقسيمات
معاني حقيقيه درمورد اين معاني وهميه مثل بديهي ،نظري،
ضروري ،محال و ممكن ،جاري نخواهد بود (همان .)154 :
«مرتضی مطهري» در تشريح اين مطلب در كتاب مذكور
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آورده است « :شاعر از آن جهت كه شاعر است و سر
و كارش از طرفي با احساسات و از طرفي با قوه مخيله
است ،جهان را و آنچه در آن است همواره با نيروي تخيل
و عينك احساسات و تمايالت مخصوص به خود ميبيند.
قضاوتهاي شاعرانه درمورد هر چيزي همواره از روابط
معنوي شاعر و آن چيز حكايت ميكند نه از اوصاف واقعي
نفساالمري آن چيز و بهعبارت ديگر افكار شاعرانه انعكاس
واقعيت خارج نيست؛ بلكه احساسات دروني خود شاعر
است .احساسات دروني شاعر به حسب اوضاع و احوال
مختلف است و از اين رو قضاوتهاي شاعرانه دستخوش
همين اختالفات است .به خالف قضاوتهاي عقالني
و نظري كه از نفوذ اين عوامل آزاد است» (همان .)150 :
«طباطبایی» درباره ارزیابی این ادراکات اضافه میکند :
«درامور اعتباري ،رابطه بين دو طرف قضيه ،همواره فرضي
و قراردادي است و اعتباركننده اين فرض و اعتبار را براي
وصول به هدف و مصلحت و غايتي نموده و هرگونه كه
بهتر ،او را به هدف و مصلحت منظورش برساند ،اعتبار
ميكند .يگانه مقياس عقالني كه در اعتباريات به كار برده
ميشود ،لغويت و عدم لغويت اعتبار است (همان .)159 :
با مقايسه منطقي نظرات شوان و مطالبي كه از عالمه طباطبائي
(ره) نقل شد اين نتيجه حاصل ميشود كه برخالف نظر شوان،
زيبايي و ادراكات هنري بهعنوان يكي از ادراكات اعتباري،
مستقل از ادراك و ذهنيت انسان نيست ،بلكه تابع احساسات و
احواالت اوست و بهعلت اين وابستگي و تابعيت ،ثابت و بدون
تغيير و تحول هم نيست .در درجهبعد اين ادراكات قابليت اثبات
و صدق وكذب ندارند و صرف ًا با مقياس لغويت يا عدم لغويت،
قابل سنجش هستند .بهبيان ديگر ،چون زيبايي بهعنوان يك
واقعيت دوقطبي عيني ـ ذهني ،تحت تأثير ادراكات و احواالت
متغير و متنوع انساني قرار دارد ،نسبي است و مطلق و از پيش
تعيين شده نيست و هنرمند بهعنوان خالق زيبايي يا مخاطب اثر
هنري بهعنوان ادراككننده زيبايي،تحتتأثير احساسات دروني
كه برحسب اوضاع و احوال مختلف و متنوع است ،براي نيل به
هدف و غايت مخصوص خويش زيبايي را بهعنوان يك اعتبار
و يك رابطه فرضي و قراردادي ،نه يك واقعيت نفساالمري،
ميآفريند و يا درك مينمايد .بههمين علت زيبايي شامل قضاوت
عقالني و نظري ،مثل دقت (دقيق بودن) و صحت نميشود
و صفت صدق و كذب يا درست و غلط برآن اطالق نميشود.
 .2-1-2سمبولیسم ذاتی فرمها

نظرات شوان و سنتگرایان درباره سمبولیسم ذاتی فرمها
بهعنوان پایه و اساس سنتی از دو منظر رویکرد و روششناسی
و منظر دانش نشانهشناسی قابل نقد است .در منظر اول

روش سنتگرایان در تعمیمدهی و کلیسازی تأویل فرمها و
الگوهای هنر اسالمی با معارف اسالمی این ایراد را دارد که مانع
مشاهده درک بیواسطه زیبایی جهان و آثار هنری میشود :
«تالش برای کشف نمادپردازیهای مختلف در هنرهای
اسالمی با استناد به رویکرد اساس ًا فیثاغورثی صورت میگیرد
که در آن نقوش هندسی و ترتیبات ریاضی ،نماینده معانی
باطنی واقعیات هستند .ایراد این رویکرد این است که الزمه
آن ایمانی است كه ممکن است برخی از افراد نخواهند بدان
متعهد باشند .و اص ً
ال چرا متعهد باشند؟ آیا آنها نمیتوانند یک
تخته فرش،کتیبهای در مسجد ،شعر و نمونهای از خوشنویسی
را بدون دانستن نظریهای درباره سمبولیسم آنچه که میبینند
تحسین کنند؟ اگر این پاسخ است که آنها نمیتوانند ،در
اینصورت توضیح فرآیند تحسین به هنگام مشاهده آثار
هنری ،دشوار خواهد بود ،زیرا آنها مسلح به نظریهای نیستند
که علت تحسین را توضیح دهد .گاهی عقیده برایناست که
آنها نظریه را احساس میکنند بدون آنکه آن را بفهمند ،اما
بایستی گفت این توضیح ،توضیحی تحقیرآمیز و اربابمنشانه
درباره انسانهایی است که تفسیرشان با تفسیری که در
بنیان واقعیت وجود دارد ،یکی نیست» (لیمن.)25 :1392 ،
طبق نظر لیمن 2این نوع سمبولیسم برخالف ادعای سنتگرایان،
روشی اسالمی نیست و دراصل از یونان باستان گرفته شده است.
عالوهبراین ،او این شیوه تفسیرهای کلی را فاقد استدالل و مبنای
منطقی میداند « :همواره درمورد هنرهای اسالمی تعمیمهای
بسیار نسنجیدهای صورتگرفته است و دراغلب موارد هیچ
دلیلی هم برای آنها ارائه نشده است .اتفاق ًا نشانهها ومثالهایی
وجود دارند که این تعمیمها را نقض میکنند» (همان .)27 :
بهعنوان مثال لیمن ،تفسیر نصر و سایر سنتگرایان
از کعبه در هنر اسالمی را اینگونه نقد میکند :
«بدون شک کعبه در دین اسالم اهمیت عظیمی دارد .اما آیا
شکل آن هم واجد چنین اهمیتی است؟ نام کعبه نشأتگرفته
از این شکل بناست و همین ما را دچار این پندار میکند
که چنین شکلی به خودی خود دارای اهمیت است .اما در
مراسم حج آیینهای با اهمیت بسیاری وجود دارد که در آنها
بر اشکالدیگری مانند دایره ،کوه ،آب چشمه و غیره تأکید
میشود.این اشکال و عناصر هم تبدیل به سمبلهای اسالمی
مهمی شدهاند و میتوانند اسالم را بازنمایی کنند ...کعبه بنای
مکعبی است که محوریت دارد اما این محوریت از شکل مکعبی
این بنا نشأت نمیگیرد» (همان  .)22 :از دیدگاه نشانهشناسی
در نقد سمبولیسم ذاتی فرمها میتوان گفت تقريب ًا همه نظرات
ارائه شده درمورد نشانه و نشانهشناسي براين موضوع تأكيد
دارند كه او ًال نشانهها و سمبلها بهعنوان يكي از سه نوع نشانه
كه عبار است از 1ـ سمبل 2ـ نگاره 3ـ نمايه به تنهايي و ذات ًا

نگاهی انتقادی بر نظرات «فریتهوف شوان» درباره زیباییشناسی اسالمی

محمود تیموری

داراي معنا نيستند بلكه معنا چيزي است كه ما بر آنها ميافزاييم
و براي آنها به اصطالح اعتبار ميكنيم و اين افزودن معنا به
نشانهها در سايه قرارداد صورت ميپذيرد (ضیمران:1382،
 .)41از نظر سوسور ،معناي نشانهها در مناسبت ميان امور
قابلمالحظه است و نبايد آنها را در زمره ويژگيهاي ذاتي دال
يا نشانه قلمداد نمود بلكه بايد اولويتها را در اين عرصه به
مناسبات داد و نه به اشياء و پديدهها .در نظر او هيچ نشانهاي
به تنهايي واجد معنا نمیشود بلكه در ارتباط با ساير نشانهها
معنيدار ميشود .معنا را نميتوان بدون توسل به فرايند تفسير
استخراج نمود و فرم به تنهايي واجد معنا نيست (همان .)42 :
ثاني ًا هيچ نشانهاي داراي معناي دقيق و قابلاستناد عقلي (بهتعبير
شوان) نيست .امروزه ثابت شده است كه شرط ضروري سمبل
و نشانه دراين نيست كه حتم ًا و الزام ًا به مدلول و نص ثابت
داللت كند .اين موضوع در نزد نشانهشناساني چون«اوالن»

«بارت»« ،مايكل ريفاتر» و «سوسور» مطرح شده است .درنظر
سوسور ،معناي نشانه در قلمرو جامعه شكل ميگيرد و رفته
رفته تكوين مييابد .بنابر نظر «سايپر وورف» نيز ،معني و
مدلول نشانه بهطوركلي محصول بيچون و چراي نحوه نگاه و
شيوه فهم و ادراك و موضع آگاهي يك فرهنگ است (همان
 .)62 :بهطور خالصه ،ميتوان گفت كه نشانهها داراي ماهيت
و منش چندمعنايي هستند و به عبارتي آنها در معرض تفسير و
تعبيرهاي متعددي قرار دارند .اين معناي ضمني يا التزامي نشانه
باتوجه به جنبههاي فرهنگي ـ اجتماعي و تاريخي خلق نشانه و
نيز پايگاه فرهنگي ،طبقه ،جنسيت و ساير ويژگيهاي ُمد ِرك
و مخاطب ميتواند دربرگيرنده معاني و مفاهيم متضادي باشد.
نشانهشناسان مدعي هستند كه هيچ نشانهاي متضمن معنايي
صرف ًا صريح نيست ،بلكه همواره معناي صحيح داللتها ،ما را به
ساحت ضمنيالتزامي يا تلويحيراهبري ميكنند (همان .)121 :

جمعبندی

ـ تعريفي كه شوان از زيبايي در قالب گزارههايي داراي ايهام،
ابهام و غموض عرضه نموده ،به لحاظ منطقي جامع و مانع نبوده
و داراي نقایص و خلل بسيار است .رابطه و نسبتي كه شوان بين
زيبايي و حقيقت و كمال ذكر نموده ،رابطه منطقي و درستي
نيست .دربيان مشخصات و ويژگيهاي زيبايي هم ،بهنحوي
اغراقآميز بهبرخي از خصوصيات و جوانب آن تكيه شده است.
ـ استقالل زيبايي بهعنوان يك واقعيت عيني (ابژكتيو) از انسان
و ذهن بشري كه اساس نقطه نظرات شوان درمورد زيبايي است،
مبناي مستدل و روشن ندارد .طبق نظراتي كه از دانشمندان
متأخر و متقدم اسالمي در اين موضوع نقل شد ،زيبايي داراي
بعد ذهني است و به دستگاه ادراكي و ُمد ِرك وابسته است.
ـ شوان زيبايي را بهعنوان ادراكي حقيقي معرفي مينمايد كه
ميتوان درباره آن قضاوت نظري و عقالني نمود و درمورد آن
خطا و درستي قائل شد .درصورتي كه طبق بيان عالمه طباطبايي،
زيبايي و توليدات هنري،از جمله ادراكات اعتباري انسان محسوب
ميشوند كه بهعلت وابستگي آنها به احساسات و شرايط و
غايات انساني ،برخالف واقعيتهاي عقلي و نظري ،نميتوان

درباره آنها ،قضاوت صحت و دقت يا درست و غلط روا داشت.
ـ قائلشدن معني و مفهوم ذاتي مشخص و ثابت براي اشكال
و زيبايي بهعنوان سمبل توسط شوان نيز مورد اشكال و ايراد
است .زيرا اشكال و فرمها و زيباييهاي مختلف هنري بهعلت
تبعيت از احواالت و اهداف و شرايط ايجادكننده يا بستر فرهنگي
شكلگيري آنها ،اعتباري و قراردادي هستند و معني و تفسير آنها
نيز با توجه به مناسبات فرهنگي مذكور ،متغير و مختلف است.
ـ بهنظر ميرسد با مالحظه اصالتي كه شوان و سنتگرايان به هنر و
فرهنگ تاريخي ،قبل از رنسانس و دوره مدرن ميدهند ،تعريفي كه از
زيبايي ارائه شده است براساس توجيه و تفسير صفات و ويژگيهاي
صورتهاي هنري دورههاي تاريخي ،شكلگرفته و نظريهسازي او
برمبناي اصالت تاریخی و سنتی اين اشكال انجام گرفته است.
ـ روش سنتگرایان در ارائه تعمیمهای نسنجیده و تصنعی در تطبیق
هنر و دین و نیز قائلشدن معنای ذاتی برای الگوها و فرمهای تاریخی
بهعنوان سمبولهای ازلی و ابدی ،منتهی به نوعی جمو د فرمالیسم
شده است که مانع نگاه درست به ارزشهای واقعی هنر دینی میشود.
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