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چکیده
مورد توجه متفکران ،هنرشناسان و فالسفه بوده است .سنتگرایان نیز به
زیبایی بهعنوان جوهر هنر ،همواره 
زيباييشناسي بهطور مستقیم و گاه ضمنی ،پرداختهاند .سنتگرایی ،جریان فکري قرن بیستم میالدي در غرب
سید حسین نصر ادامه پیدا کرده
شد و با بورکهارت و در ایران با 
است که توسط گنون ،کوماراسوامی و شوان آغاز 
چند از فالسفه و سپس به بیان آراء پنجتن از
است .در پژوهش پیش رو ،با رویکردى شناختى ،به بیان نظریاتی 
اندیشمندان سنتگرا ،در امر زیباییشناسی پرداخته ،آنگاه با فرض اینکه ،آراء سنتگرایان در باب زیبایی ،دارای ایهام
نقد و ارزیابی این آراء
و تناقضات آشکار همراه با منطقگریزی ،بیان احساسی و عاری از واقعیت و حقیقت است ،ب ه 
عهد قدیم بیان شده ،غالباً قائمبهذات
و تفکرات پرداخته شده است .بهطورکلی ،تعریفی که از زیبایی توسط فالسفۀ 
بوده و توجه به امور محسوس دارد ،و تعریف سنتگرایان از زیبایی ،بیانی مبهم ،احساسی و سرشار از تناقضگویی
موارد زیادی این تعریف به حاشیه رفته و
اند که حتی در 
اده 
است که مصادیق آن را به معماری و سایر هنرها تعمیم د 
کردهاند ،امری
دچار ایهام و ابهام نیز شده است؛ اما این مبحث که بسیاری از سنتگرایان زیبایی را به حقيقت تعبیر 
انکارناپذیراست.

واژگان کلیدی :زیبایی ،نقد ،سنتگرایان ،نماد ،حقیقت.
مقدمه

زیباییشناسی که از مباحث مهم در تعریف و شناخت هنر است،
یدهای است وابسته به حس که تنها انسان ،بهعنوان اشرف
پد 

قادر به درک صحیح از آن
استفاده از قوۀ تعقل و تفکر ،

مخلوقات ،با
بوده و در
بود .سنتگرایان نیز اهمیت فراواني برای امر زيبا قائل 
خواهد 

اند .نشر و گسترش نظرات آنان دربارۀ هنر
پرداخته 
خود ،به این امر 
آثار 
2
ً
ارد؛ اما آنچه در اين
و زيبايي  ،در كشور ما ،سابقهای نسبتا طوالنی د 
نقدهاي موشکافانه ،بر اين جريان مهم
شده ،انجام 
یده گرفته 
ناد 
ميان ،
بوده است .ازاینرو ،در
و تأثيرگذار بر فضاي فکری ،هنري و فرهنگی ما 
ابتدا به خالصهای از آراء فالسفۀ بزرگ و سپس ،به نظرات
این مقاله ،
1

* این مقاله ،برگرفته از مباحث مطرحشده در کالس حکمت هنر اسالمی ،دکتر
نقد آرای سنتگرایان ،در دانشکدۀ هنرهای تجسمی ،پردیس
شهره جوادی ،در باب 
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،درترم بهمن  1400-99بوده است.
** نویسندۀ مسئول09353961754,roza.behvand@gmail.com :

شوان ،3بورکهارت ،4گنون ،5کوماراسوامی 6و نصر ،7بهعنوان سنتگرایان
نقد و ارزیابی
پرداخته و سعی بر معرفی ،
مطرح ،در باب زیباییشناسی 
شده است.
این آراء 
هنرمندان و متفکران نظرات

از دیرباز تاکنون زیباییشناسان ،فالسفه،
اند که این نظرات در دو طیف بزرگ
اده 
گوناگونی در باب زیبایی د 
بوده و امر
معتقد به منشأ الهی برای زیبایی 

شود .جمعی
خالصه می 
اند ،بهويژه در جهان باستان و در
دانسته 
زیبا را با خیر و نیکی یکی می 
معادل هم
تفکر سنتی؛ زیبایی و خیر ،زیبایی و نیکی و زیبایی و خوبی 
بوده و زیبایی مطلق ،الهي و در
بوده ،زیبا نیز 
اند .آنچه خیر و خوب 
بوده 

مادی ،امری نسبی است
بوده است؛ اما امر زیبا در جهان 
اوند 
خد 
وجود 

ارد .البته ،فالسفهای همچون افالطون و
که نشانههایی از زیبایی الهی د 
ارسطو نظریات متفاوتی با فالسفهای چون افلوطین ،هگل و باومگارتن
ابتدا ،به تعریف زیبایی از
کنند .پس در 
مورد زیبایی مطرح می 
در 
11
10
9
8
یدگاه افالطون  ،ارسطو  ،افلوطین  ،باومگارتن
یدگاه سنتی و از د 
د 

 130رزا بهوند و همکاران

پرداخت.
و هگل 12خواهیم 
عهد يونان و روم باستان
آغاز تأمل فلسفي دربارۀ «امر زيبا» ،به 
رويكردي

اد و با
د 
د؛ که امر زيبا را در كنار امر خير قرار مي 
گرد 
بازمی 
ً
يد ،كه امر زيبا غالبا در
جد 
اخالقي به آن مينگريست ،برخالف عصر 
ارد و درنتیجه گرايش به جانب ارزيابي آن
كنار علم و شناخت قرار د 
يده ميشود
جدا د 
از دريچۀ معرفت صورت گرفته و از خير اخالقي 
(غفاری.)62 ،1394 ،
یدهای دارای سابقه و پیشینهای است و شرایط امروز آن ،تابع
پد 
هر 
بدون در نظر گرفتن گذشتهای
همان گذشته است و هویت آن 
آمد .پس بر این
نخواهد 

که در آن تکوین و تبلور یافته ،به دست
اساس با توجه به بررسیهایی که در آرشیوهای مختلف کتابخانهها و
نگارندگانصورتگرفته
پایگاههایاینترنتیمقاالتپژوهشی،توسط 
جدی و مستقل
یدگاه سنتگرایان ،بهطور 
است ،زیباییشناسی از د 
کمبود پژوهشهای عملی

مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته و هنوز

ً
مشهود است

و نظری در ارتباط با این موضوع و بهویژه 
نقد آن ،کامال
وچندان؛ و ازآنجاکه
و همین نکته ،ضرورت پژوهش در این زمینه را د 
برازندهتر،
مدل 
رسیدن به یک نتیجۀ تحقیقی خوب و نیل به یک 

استفاده از تجربیات پیشین محققان قبلی نسبت به همان

نیازمند

ودی با موضوع فوق در ارتباط
حد 
مسئله است ،پژوهشهایی که تا 
استفاده و همچنین واکاوی قرار گرفته

مورد
اند ،در پژوهش حاضر 
بوده 

است؛ ازجمله مقالۀ «بررسی معناي زیبایی از نگاه سنتگرایان نوشتۀ
(قرهخانی و اردالنی،)1393،سنتگرایان،زیباییوسلسلهمراتبهنر
«محمدحسن فغفوری» ،در پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر و

نوشتۀ
خالده» (
قدسی :هنر و زیبایی در حکمت 
«در پیشگاه هنر 
کتاب 
فرخزاد نیا.)1394 ،

مبانینظری
باید گفت که مفاهیم زیباییشناسی و سنتگرایی،
بهطورکلی ،
شده و مبناى
اد 
قلمد 
بنیادین پژوهش حاضر 
بهعنوان مفاهیم 
ابتدای این بحث
شد .لذا در 
خواهند 

اده
پرسشهای اصلى ،قرار د 
برده ،از حیث لغوی ،اصطالحی و همچنین
ضرورى است مفاهیم نام 
گیرند.
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
کاربردی ،
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زیباییشناسی یا استتیک ( )aestheticsرشتهای فلسفی است که
به مباحث مربوط به «امر زیبا» و بهتبع ،به مسائل ناشی شده از
بررسی نقادانۀ هنر میپردازد .از منظر زبان شناسیک ،ریشۀ لغوی
اصطالح استتیک ( )aestheticدر زبان یونانی به ادراک حسی،
احساس و حساسیت ( )aesthesisو نیز امر محسوس ()aistheton
بعدا ً در مسیر تاریخ تفکر ،در معانی
بازمیگردد .گرچه این اصطالح 
مختلفی در حیطههای علم محسوس ،نظریۀ امر زیبا ،و شاخهای از
فلسفۀ هنر رواج پیدا کرده است .آنچه را که در رابطه با شکلگیری
پیوند عمیق
و تعریف این اصطالح نمیتوان از نظر دور داشت همین 
دانش زیباییشناسی با امر محسوس است (رادی و افضل،1393 ،

.)275-274
سنتگرایی ،جریانی است که طی دو سدۀ اخیر ،بهمنظور پاسداری
از علم ،هنر ،تمدن و ارزشهای متعالی انسانی و ارائه راه حل مناسب
برای انسان بحرانزدۀ غربی ،در برابر مدرنیته و دستاوردهای آن به
مقابلهبرخاستهاست.مهمترینمؤلفههاومدعیاتآن،دفاعازحکمت
خالده ،وحدت متعالی ادیان ،کثرتگرایی دینی ،علم مقدس و
معنویتگراییاست.سنتگرایانمبانیومفروضاتمعرفتشناختی،
خود را مبتنی بر فلسفۀ جاویدان
هستیشناختی و انسانشناختی 
خرد ،تبیین کرده و آن را در قلمروهای مختلفی چون مابعدالطبیعه،
ادیان ،علم ،تمدن ،هنر و آیینهای اقوام سنتی بسط و گسترش
ادهاند .این جریان ،طی دو سه دهۀ اخیر ،در جهان اسالم نیز
د 
طرفدارانی داشته است (بهسودی ،محسنی و سالم.)129 ،1397 ،
بر این اساس ،در خصوص چارچوب نظرى پژوهش حاضر باید
اذعان کرد ،این پژوهش رویکردى شناختى ،در خصوص بررسی و
نقد زیباییشناسی از دیدگاه سنتگرایان دارد .در این پژوهش از

موجود و

چارچوب نظری ترکیبی ،ازجمله استفاده از نظریه و مفاهیم
نقد موشکافانۀ آنها استفادهشده است .لذا بر همین اساس ،در
سپس 
این پژوهش با مرور متون تحقیقاتی و پژوهشهای پیشین مرتبط با
موضوع تحقیق و اشاره به نظریههای مرتبط ،چارچوب نظری تحقیق
تدوینشدهاست.
روشتحقیق
این پژوهش ،پژوهشی کیفی و از نوع توصیفی-تحلیلی است .لذا به
نقدآن،از
موردزیباییشناسیو 
منظوربررسینظریاتسنتگرایاندر 
ابتداباتحلیلمحتوایی،ساختار
روش قیاس آراء استفاده شده است .در 
ادهها ،از
مورد مطالعه تبیین ،و سپس برای جمعآوری د 
ُکلی موضو ِع 
موجود در پایگاههای

جستوجو در منابع کتابخانهای و مقاالت
مورد مطالعه ،از
کتبی 
شده است .منابع
استفاده 

اینترنتی معتبر،
ِ
شده ،و مقاالت و پژوهشهای
کتابهای فارسی و غیر فارسی ترجمه 
اند .در گام آخر این پژوهش ،اطالعات
بوده 
شدۀ مرتبط با موضوع 
انجام 
شدن به یک نتیجۀ مشخص و قابل
شده ،بهمنظور منتهی 
جمعآوری 
نقدموشکافانهقرارگرفتهاستتابتواند
موردتجزیهوتحلیلو 
استفاده ،

باشد.
گامیمثبت درزمینۀشناختسنتگرایان 
یشمندان

اند
یدگاه فالسفه و 
زیبایی از د 
هجدهم،
الکساندر باومگارتن ،در قرن 

واژۀ استتیک را نخستین بار
به معناي شناخت حاصل از راه حواس ،یعنی همان معرفت حسی
بعدها از این واژه در اشاره به ادراک زیبایی به کمک
برد .او 
به کار 
کاربرد این واژه در احکام

حواس ،بهویژه در هنر بهره جست .کانت با
بخشید.

زیباییشناسی در هر دو عرصۀ هنر و طبیعت به آن جانی تازه
شده است
گستردهتر 

دامنۀ این مفهوم در ادوار متأخر بار دیگر
(قرهخانی و اردالنی.)4 ،1393 ،
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پردازان سنتگرا ،با معنی و
یدگاه طیفی از نظریه 
تعریف زیبایی ،از د 
یشمندان متفاوت

اند
مفهوم آن در مکاتب و تفکرات دیگر فالسفه و 
است .از گذشته تاکنون نیز تعاریف بسیاری در باب زیبایی از جانب
شده است .از آنجا که زیبایی امری نسبی است ،تعریف
فالسفه مطرح 
مصداق آن نیز نسبی و متفاوت است .صاحبنظران گاه زیبایی را
و 
اند .جمعی از فالسفۀ
اده 
محسوس و گاه به ماوراء و نامحسوس نسبت د 
قدیم غرب ،زیبایی را با حقیقت یکی دانسته ،و به زیبایی حقیقی که

یدگاه فالسفۀ اسالمی ،منشأ
اشتند .از د 
همانا خیر مطلق است باور د 
بوده و زیباییهای این جهان
زیبایی حق تعالی است که زیبایی مطلق 
جلوه و پرتوی از زیبایی حق و جهان باالست یا همان جهان عاری از
نقص و تغییر .بنابراین به ذکر آراء شاخص فالسفۀ غربی و مسلمان
شده است.
پرداخته 
نقد نظریات سنتگرایان 
و در ادامه به معرفی و 
قدیم غرب
یدگاه فالسفۀ 
زیبایی از د 
بنیانگذار زیبایيشناسي کالسیک ،در معنای عام و در زمان حال
بوده است .افالطون از نخستین کسانی است
و گذشته ،افالطون 
که به تفکر در مقولۀ هنر و زیبایی و نقش اجتماعی و تربیتی آن
وجود واقعی دارد
پرداخته است (زحلی .)32 ،1366 ،زیبایی ازنظر او ،

یدههای عالم محسوس ،برحسب بهرهای که از زیبایی عام و کلی،
پد 
و 
عقیدۀ
زیبایند (همان .)32،به 

ارند،
یعنی زیبایی مطلق و قائمبهذات د 
ایده (مثال)،
رسیدن به زیبایی مطلق یا همان زیبایی 
افالطون ،برای 
کند و مرحلهبهمرحله ،به
باید از زیباییهای زمینی شروع 
جوینده 

ابدی و مطلق است.
برسد که 
اصل زیبایی 
فمندي
هد 
در عالم هنر و به نقل از ارسطو نیز ،صورت ،عين غايت و 
است و علت صوري چيزي جز همان علت غايي نيست .در علت فاعلي
شود ،چيزي جز شوق به كمال و زيبايي صورت
ناميده مي 
هنرمند 

كه
د» (ارسطو15 ،1398 ،
گرد 
نيست« .علت غايي به علت صوري برمي 
سازندۀ شيء هنري
هنرمند ،

به نقل از نوروزیطلب.)470 ،1378 ،
كند.
ايدۀ زيبايي را مجسم 
كند تا 
ابداع مي 
است ،يعني شيء هنري را 
هدف
بيافريند .

تواند فرم را
سازد ،بلكه تنها مي 
او موضوع و معنا را نمي 
هنرمند ،آفرينش فرم زيباست (نوروزیطلب.)15،1398،

فلوطين ،اصل ظهور زيبايي و تحقق اثر هنري را اینگونه توصيف
يد .ازاينرو،
تواند د 
نباشد زيبايي را نمي 
خود زيبا 
کرده است« :روح اگر 

بايد همانند
خود 
ببيند ،نخست 
خواهد نيکي و زيبايي را 
کسي که مي 
اوند منشأ هستي ،يعني زيبايي
خد 
شود .زيرا 
د نيک و زيبا 
گرد 
خدا 

خود جزئي از زيبايي است ،به هرچه
خدایي و 
موجودي 

است .روح
حد که قابليت بهرهوري از زيبايي
يابد ،آن را تا آن 
شود و دست 
نزديک 

سازد» (فلوطین 52 ،1398 ،به نقل از نوروزیطلب،
ارد ،زيبا مي 
د 
118 ،114 ،1366و .)121
آدمیو ادراکحسیاو
باومگارتننسبتیمیانآگاهیزیباییشناسانۀ 
خود نوشته :استتیک
شد .او در کتاب «زیباییشناسی» 
از زیبایی قائل 
(نظریۀ هنر آزاد ،آیین آگاهی فرودست ،هنر زیبا اندیشیدن) همان

فرودست،
علمآگاهیمحسوساست.البتهمنظورباومگارتنازآگاهی 
ودی در مقابل مفهوم زیبایی
حد 
دانش به زیبایی طبیعی است که تا 
گیرد ،است .او
آدمی قرار می 
آفریدۀ 
هنری که به معنای نتایج هنر 
خواند و زیباییشناسی را نخستین پله در
آزاد می 
زیبایی هنری را هنر 
اند (احمدی.)۲۲-۲۰ ،۱۳۹۵ ،
د 
شناخت امور حسی می 
داند
هگل ،زيبايي را تجلي معقول يا صورت عقلي در امر محسوس مي 
اعتقاد داشت زیباشناسی یا استتیک اصطالح
(صافیان .)1،1383،او 
دقیقی نیست ،به این دلیل که دانش دریافت حسی فقط یک بخش
از کار فلسفی شناخت زیبایی است و عنوان استتیک تنها روشنگر این
یک بخش است .هگل تمایزی بر زیبایی هنر و زیبایی طبیعی قائل
زادۀ روح سوبژکتیو
کند که زیبایی هنری ،
استدالل می 
است و چنین 
باید گفت
است و به همین دلیل نیز از زیبایی طبیعی برتر است .پس 
باید گفت
زیبایی هنری برتر و واالتر از زیبایی طبیعی است .همچنین 
آدمی است و برتر از زیبایی طبیعی
کارکرد ذهن 

زادۀ
زیبایی هنری ،
نداشته است .او در قسمتی
است که در آفرینش آن انسان نقشی 
زادۀ بیمیانجی
گوید« :زیبایی هنری 
در رابطه با زیبایی هنری می 
شود» (احمدی،1395 ،
روح است ،پس زیبایی در روح آشکار می 
.)۱۰۶ -۹۸
یدگاهسنتگرایان
زیباییاز د 
مابعدالطبيعي افالطون
خود را در دستگاه 
شوان ،نظرات زیباشناسانۀ 
و اين جملۀ منسوب به او كه «زيبايي شكوه حقيقت است» مطرح
کند .در نظر او «زيبايي ،چون شكوه حقيقت ،از سويي داراي
می 
مباني متافيزيكي است( ،چون از حقيقت جدا نيست) و از سوی دیگر
واقعيتي ابژكتيو است( ،چون شكوه حقيقت است)» .شوان در مباني
يابد و درواقع
ارد« :زيبايي با تجلي سرآغاز مي 
د 
متافيزيكي بيان مي 
نمودار
نمودار مطلق و از سوي ديگر 
باکمال يكي است؛ يعني از سويي 
بينهايت است» .به سخن ديگر ،در زيبايي ،نظم ،سمبل مطلق و راز،
شود،
زاده مي 
نشانۀ بينهايت است .كمال نيز از همنشيني نظم و راز 
چه در طبيعت و چه در هنر .شكوه حقيقت يعني زيبايي داراي دو
روي يا وجه است :راز و نظم؛ خالصه ،سرچشمۀ زيبايي ،حقيقت الهي
يا دقيقتر بگوييم ،بينهايت ،يا وجه خالقۀ آن است (تیموری،1394،
.)12-13
ازنظر شوان زیبایی امری معنوی است .زیبایی نه منحصر به هنر است،
نهمنحصربههرچیز دیگر،شأنعقالنیزیباییبهاینحقیقتحالتی
بخشد ،پس میتوان خاطرنشان ساخت که زیبایی
جهانشمول می 
کند.
منطقی است و حتی فرامنطقی ولی از حوزۀ منطق تخطی نمی 
خدا
به نظر شوان این حقیقت عقالنی درون زیبایی است که آن را با 
عبادت است و اگر
باشد 
خدا پیوسته 
هد .زیبایی چون به 
د 
پیوند می 

باید دانست فریتیوف شوان
بود .حال 
نخواهد 

بگسلد بتی بیش

از او
کند .به نظر شوان زیبایی
منشأ الهی زیبایی را بر چه مبنایی بیان می 
گیرد (فرخزادنیا،1394 ،
حقیقتی است که از عشق الهی نشأت می 

 132رزا بهوند و همکاران

.)81
خود ،بسیار تأثیرگذار
پردازان پس از 
رنه گنون ،که افکارش در نظریه 
هدف نیست و
نماد و رمز 
گوید« :نهتنها 
مورد زیبایی می 
بوده است ،در 

ً
صرفاابزاريبرايغایتی دیگراست،بلکهمضمونزیباشناسانۀحسیو
مورد توجه نیست و توجه و التفات به زیباییشناسی
نماد هم 
ظاهري 
شود» (موسوی
اد می 
قلمد 
حسی ،از نگاه سنتگرایان ،امري فرعی 
نمادین به هستی ،یکی از
پردازی و نگرش 
نماد 
گیالنی .)45 ،1393 ،
بودهاست.
مهمترینآموزههایسنتگرایان 
اندیشۀ وی
کوماراسوامی ،پس از آشنایی با آثار «گنون» تحت تأثیر 
ارزشمندی برجای گذاشت .او

درزمینۀ هنر سنتی قرارگرفته و آثار
انتقاد از
کرد و به موازات آن به 
خود را به زبان هنر بیان 
تفسیرهای 
پرداخت (جوانی جونی ،کفشچیان مقدم و
د و هنر متأثر از آن 
تجد 

خود را
بزرگمهر .)33 ،1396 ،سوامی ،بخشی مفصل از تحقیقات 
اده
کارکردهای زیبایی بهویژه در هنر سنتی اختصاص د 

به اهمیت
هدایت ما به یک غایت،
است .ازنظر او «زیبایی ،وسیلهای است برای 
خودش (زیبایی) ِ
باشد» تا جایی که بهزعم وی در
غایت هنر 
نه اینکه 
مقصودی که

بود مگر اینکه با آن
نخواهد 

هنر سنتی «هیچ چیز زیبا
بوده است که
هدف کلی اثر ،این 
باشد .
شده ،سازگار 
برایش ساخته 
بدبختیبرهاند
برند،از 
انسانهاییراکه درحیات اینجهانیبه سرمی 
نماید» ،بر همین اساس انسان سنتی،
هدایت 
سعادت 
و به ساحت 
شود» قانع نخواهد
مند 
باید از آن «بهره 
بردن» ازآنچه 
صرفاً به «لذت 
شد ،چراکه ذهن او به سطح و صرفاً بهظاهر وجه زیباییشناختی اثر

راستین
موجود در پس

هنری معطوف نیست ،بلکه به علت یا منطق
ِ
ارد (همان.)37 ،
زیبایی نظر د 
منطق
ایجادساختاریزیبانیست،بلکه
موجود درپسزیبایی 

انگیزهو
ِ
نیلبهحقیقتاست،اینچنیناستکهکوماراسوامی«مبناینمایش
اند ،نه در
د 
کاربردی آن می 

کارکرد و نقش

زیبایی را در هنر سنتی،
سودمند
ظاهر و جلوۀ بصریاش» .بهعالوه او «این نوع از هنر را نهتنها 
کند،
اند بلکه ازآنجهت که از سرمشقهای صحیح پیروی می 
د 
می 
ارد» (همان .)37-38،طبق نظر او ،هر چیز که بهخوبی
پند 
زیبا نیز می 
شود ،حتماً زیباست چرا که کمال را در
و بر مبنای حقیقت ساخته 
فرآیند تولید

اند،
یکدیگر منطبق 
ارد .ازآنجاکه کمال و جمال بر 
خود د 

کند؛ اما این طریق نیل به
نیز ناگزیر بهسوی ساختهای زیبا میل می 
هنرمند کشف و بیان زیبایی است ،کامالً

قصد
زیبایی ،با اینکه بگوییم 
استادکار سنتی ،زیبایی علت غایی اثر
متفاوت است .در کارگاه یک 
نیست بلکه از عوارض اجتنابناپذیر آن است (همان .)38،درواقع باید
تزیینی-کاربردی

به این نکته توجه داشت که هنرهای سنتی همان
زندگی روزمره ،با خیر ،حقیقت و زیبایی
کاربرد در 
مندی و 
سود 
ند ،
بود 

بوده است.
بر هم منطبق 
یدۀ
پد 
ازنظر بورکهارت ،بر اساس جهانبینی معنوی ،زیبایی یک 
نمادهای آن؛ یعنی تنها
هنری ،چیزی نیست جز شفافیت یافتن 
هنری شایستۀ عنوان هنر است که حقیقت و زیبایی را توأم داشته

باشد (فغفوری .)62 ،1387 ،بورکهارت زیبایی در هنر اسالمی را

معتقد است که منشأ

اند و
د 
نیز اساساً جلوهای از حقیقت کلی می 
زیبایی اشیاء صفات جمال و کمال الهی است .یک شیء تا به آن
کند ،کامل یا جمیل است
حد که یکی از صفات الهی را منعکس می 

معتقد است« :از منظر اسالم،

(نوروزیطلب .)315،1398،بورکهارت
زیبایی ذاتاً تجلی حقیقت صورت و هم از جهت معنا آن را (محتوای
اند و
د 
صورت و زیبایی محتوا) با کالم الهی و وحی قرآنی مطابق می 
قوانین سنت و روح سنت ،بین هنرها ،به هنرهای سنتی ،صبغهای
بخشیدن

بخشد .رسالت هنر در بینش اسالمی ،شرافت
قدسی می 

عقیدۀ او ،زیبایی از حقیقت باطنی
ماده است» (همان .)282 ،به 
به 
شود .این حقیقت درونی
و ذاتی اسالم سرچشمه گرفته و جاری می 
توحید است (همان .)294،اینگونه تفسیر و تعبیرها که به هنر

همان
شده ،در هنر پیش از اسالم و هنر اصیل ایرانی
اده 
اسالمی نسبت د 
وجود داشته است.
نیز 
کاربرد زیبایی

کاربرد است،

خود
معتقد است ،زیبایی بهنوعی 

نصر
تمایل انسان به برطرف ساختن نیاز انسان به زیبایی و متوجه ساختن
کنندۀ آن است .اگر به
او به سمت چیزی است که زیبایی منعکس 
شیوهای صرفاً جسمانی به اثر معماری نگاه کنیم تزیین وابسته به
رسید ،به عبارت دیگر در هنر
خواهد 

فایده به نظر
معماری ،امری بی 
برآوردن نیازی میساختند
مقصود خاصی و 

ابتدا شیء را برای
سنتی ،
ند،
افزود 
آراستند و اینگونه زیبایی را به شیء می 

و سپس آن را می
فاقد زینت و زیبایی
کاربردی 

مانند امروز ،شیء
بود که 
ازاینرو ممکن 
باید گفت در عالم سنتی
باشد ،
کاربرد 

فاقد
باشد و شیء زیبا و هنری 

ند .در
ید 
د 
همدیگر می 
این دو جنبه را ،نه در عرض هم که در طول 
خدمت معناست و نه در مقابل معنا (پیغامی،
آثار سنتی ،صورت در 
عقیدۀ او چیزی که هنر
پیکانی ،رضایی و شکیبی .)75 ،1399 ،به 
کند طرح و رنگ و ظرافتهای آن نیست .عظمت
قدسی را زیبا می 

بدانها
مسجد یا کلیسا البته که مهم است اما چیزی که 

بنای یک
اوند در گوشه
خد 
بخشد ،طنین کالم الهی و حضور 
جاودانه می 
زیبایی 
گوشۀ این بناهاست (همان .)75 ،اما بهطورکلی ،آنچه از سخنان نصر
آید این است که هنر از منظر وی ،مسامحتاً امری است که بر
برمی 
هدف و غایت هنر نیست
افکنده است .زیبایی ،
زندگی سایه 
جریان 
اوند است (همان.)73،
خد 
بلکه هنر آیینۀ تجلی زیبایی نامتناهی 
یدگاه سنتگرایان در باب زیباییشناسی
نقد و بررسی د 

بهطورکلي ،زیباییشناسی ،از مباحث مهم در تعریف و شناخت هنر
است که سنتگرایان نیز ،اهمیت فراواني برای هنر و امر زيبا قائل
خود ،به زيباييشناسي هنرهای دینی ،ازجمله هنر
بوده و در آثار 

یدگاه پنج تن از
اند که د 
پرداخته 
اسالمی بهطور مستقیم یا ضمنی 
شده است .در ادامه نیز
سرشناسترین آنان در مقالۀ پیشرو بررسی 
پرداخت.
نقد و ارزیابی این آرا ،خواهیم 
به 
یابد که این
پیوند می 
آراء و نظرات سنتگرایان با سنت و آراء دینی 
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یدگاه افالطون و ارسطو کام ً
ال منطبق است ،درحالیکه
نگرش ،با د 
نظریات فالسفهای چون هگل ،باومگارتن و فلوطین تجربهگرایانه و
عقلگرایانه است .پس میتوان گفت ،اگر از نظر سنتگرایان اصالت
خود حقیقت و یک امر ماورایی و از نظر بعضی از فالسفه
زیبایی 
متکی بر اصول عقلي در امور محسوس است ،درواقع زیبایی در میان
ند ،در
شد 
سنتگرایان و فالسفۀ مذکور که در پژوهش حاضر بررسی 
شده است.
دو قطب متفاوت تعریف 
یدگاههای
تعریفزیبایی،ازنظرسنتگرایانبامفهومآن درمکاتبو د 
بیننده
یدۀ 
یدگاه آنان ،زیبایی تنها در د 
دیگر بسیار متفاوت است .از د 
عقیده
نیست ،بلکه سرچشمۀ آن در طبیعت و ذات اشیاء است .آنها 
اوند ،سرچشمه و منشأ تمام زیباییهای عالم و خود
خد 
ارند 
د 
نیز زیبایی مطلق و حقیقی است و هر زیبایی دیگری که در عالم
ارد ،تنها جلوۀ کوچکی از آن زیبایی بیانتهاست .درنتیجه،
وجود د 

اوند زیبایی مطلق است ،پس در آفرینش زشتی وجود
خد 
ازآنجاییکه 
بیننده است که یک شیء یا اثر را
ارد .در دیگر مکاتب فکری ،این 
ند 

بیننده،
ید دو 
واحد ،ممکن است در د 
اند و یک اثر 
د 
زشت یا زیبا می 
اند و دیگری زشت.
بد 
باشد؛ یکی آن را زیبا 
جلوۀ متفاوتی داشته 
گویند :زیبایی همیشه
البته اگر آنگونه که سنتگرایان می 
باشد دیگر احتیاجی به تفسیر زیبایی انسانی یا
هندۀ حقیقت 
د 
نشان 
الهی در مقابل زیباییهای کاذب و یا حتی شیطانی که به روشهای
د فکری و فرهنگی ،ازجمله در نظرات
متعد 
مختلف و در مکاتب 
بود؛ اما مشخصات زیبایی حقیقی یا به تعبیری
نخواهد 

آمده
فالسفه 
هندۀ این موضوع است که زیبایی ،همیشه معرف
د 
دینی ،نشان 
تواند ،موافق
ارد ،می 
حقیقت نیست ،بلکه بهواسطۀ ویژگیهایی که د 
تواند در مقابل حقیقت قرار
باشد .زیبایی ،گاهی می 
یا مخالف حقیقت 
گیرد.

از سوی دیگر ،سنتگرایان ،عموماً از نوعی زیبایی در آثار هنری یاد
اردو درتقابلبامعنایحسیمعمولاست
وجودی د 
کنندکهشأنی 
می 
نبودنچنینتفکری درپیشینۀفرهنگیوسنتی
ارد ،
وآنچهاهمیت د 
ما ،در مبحث زیبایی است .به بیان دیگر ،مفهوم زیبایی ،آنچنانکه
ارد .ازاینرو،
ند 
مورد نظر آنان است ،در سنت فکری و تاریخی ما جایی 

بحث و اختالف نظر در خصوص اینکه آیا اساساً میتوان ،دانشی تحت
بود یا خیر نیز ،بسیار است.
عنوان زیباییشناسی اسالمی قائل 
اندکی
شد ،بهطورکلی فالسفه ،با 
همانطورکه پیشتر نیز اشاره 
عدهای زیبایی را تنها در
انستند؛ 

د
اختالفنظر ،زیبایی را امر واالیی می 
ند که زیبایی میتواند
بود 
معتقد به این 

عدهای دیگر
حقیقت دانسته و 
باشد .توجه به اختالف
وجود داشته 
در امور خارجی و در طبیعت نیز 
نظر فالسفه با سنتگرایان ،نیز حائز اهمیت است ،چرا که در جایی
یدگاهها از هم دور و در جایی دیگر ،نظرات سنتگرایان با فالسفه
د 
شوند .آنچه مسلم است ،در جهان سنت و در شرق و غرب
نزدیک می 

ند؛ در
بود 
بوده و از منشأ الهی ،الهام یافته 
عالم ،زیبایی و خیر یکی 
ید که عقل و اختیار انسان جایگزین وحی شد
جد 
مدرن و تفکر 
جهان 

تدریج از عالم الهی فاصله گرفت ،معیارهای زیباییشناسی و هنر
و به 
شد.
نیز دچار دگرگونیهای عمیق 
نتیجهگیری
پیچیدۀ فلسفی و امری نسبی است که از

زیبایی ،یکی از مفاهیم
یشمندان و زیباییشناسان ،نظرات

اند
گذشته تاکنون ،فالسفه ،
اند .برخی زیبایی را با حقیقت و خیر
نموده 
گوناگونی در باب آن ارائه 
منطبق دانسته ،گروهی دیگر زیبایی را محسوس و جماعتی دیگر
اند .فالسفۀ مسلمان منشأ
نموده 
آن را به ماوراء و عالم واال منسوب 
کرده و زیباییهای این
زیبایی را باری تعالی و امری مطلق فرض 
اند .طیفی از فالسفه
جهان را پرتوی از زیبایی خالق مطلق دانسته 
یشمندان معاصر سنتگرا نیز در تعریف و تحلیل زیبایی،

اند
و 
بهخصوص تجلی آن در هنرهای دوران اسالمی ،متوسل به مباحثی
اند که
شده 
احساسی و شاعرانه ،دور از منطق و تعابیری مبهم و گنگ 
دارای تناقضاتی آشکار است.
رابطه و نسبتی که برخی از آنان بین زیبایی ،حقیقت و در ادامۀ
اند ،رابطۀ منطقی و صحیحی نیست .از سوی
نموده 
آن کمال ،بیان 
دیگر ،در نظر گرفتن معنی و مفهوم ذاتی و مشخص برای اشکال
مورد ایراد
نماد ،توسط سنتگرایان نیز 
و زیبایی بهعنوان سمبل و 
اهداف و شرایط
است ،زیرا اشکال و زیباییهای مختلف هنری به علت 
کننده یا بستر فرهنگی شکلگیری آنها بین اقوام و جوامع
ایجاد 

بوده و معنی و مفهوم آنها نیز با توجه به فرهنگ
ادی 
قرارد 
مختلف ،
رسد،تعریفیکه
کشورها،متغیرومتفاوتاست.بهطورکلیبهنظرمی 
موارد بسیار
شده ،جامع و کامل نیست و در 
از زیبایی توسط آنان ارائه 
شد دارای ابهام و اشکاالت فراوان است.
که پیشتر بیان 
پینوشتها

 .1استتیک ( .2 /)aestheticsزیبنده ،شایسته ،نیکو ،جمیل ،قشنگ ،خوشگل ،دختری
زیبا؛ در مقابل زشت و بدگل (معین .3 /.)541 ،1382 ،فریتیوف شوان در سال 1907
م .در شهر بازل سوئیس به دنیا آمد .او از ابتدا با هنرهای شرقی و غربی آشنا شد .وی
بهگود گیتا و هزارویک شب و

در کودکی کشش و عالقۀ بسیاری به مطالعۀ آثاری چون
کرد و به
همچنین آثار افالطون داشت .در  16سالگی ،پس از فوت پدر ،مدرسه را ترک 
مطالعۀ تعالیم معنوی پرداخت و با آثار گنون در همین سالها آشنا شد .او به زبانهای
آلمانی ،فرانسوی ،عربی ،سانسکریت و انگلیسی آشنایی داشت و از این رهگذر با آثار
کرد و در طول
حکمت شرقی از جمله عرفان اسالمی آشنا شد .او به شمال آفریقا سفر 
آورد و نام
شد و اسالم 
بود که با شیخ علوی از علما و مشایخ سلسلۀ شاذلیه آشنا 
این سفر 
اد و به
خود دریافت کرد .شوان تعلیمات گنون را بسط د 
احمد را از شیخ 
عیسی نورالدین 
دیدار گنون نیز شتافت و گنون در مقاالتش از او بهعنوان همکار و دوست فاضل ما ،یاد
میکند .شوان شیفتۀ مابعدالطبیعۀ ناب متجلی در هنر قدسی است ،ازاینرو هنر و زبان
شوند (فرخزادنیا،
توانند بهتمامی پذیرا 
ود الهی را نمی 
اند که جمال نامحد 
را حدودی مید 
خانوادهای معروف در کشور

 .4 /.)69-67 ،1394تیتوس بورکهارت ،در سال  1908م .در
سوئیس و شهر بازل چشم به جهان گشود .پدرش کارل بورکهارت ،مجسمهساز سوئیسی
و پدربزرگش یاکوب بورکهارت مورخ شهیر هنر بود .بورکهارت ،در فلسفه و ماوراءالطبیعه
الوجود و شناخت سنن دینی هندوئیسم ،بودیسم ،مائوئیسم ،مسیحیت و اسالم

و معرفت
و هنرهای سنتی و کیمیاگری و رمزشناسی از صاحبنظران بنام دوران و دنبالهروی گنون،
(فرخزاد نیا-1886( .5 /.)97 ،1394 ،

کوماراسوامی و شوان ،منادی حکمت خالده است
 1951م ،).رنه گنون مابعدالطبیعهدان ،عارف و حکیم نامدار فرانسوی ،در سال 1886م.
گشود (فرخزادنیاAnanda Kentish .6 /.)19 ،1394 ،

در بلوای فرانسه دیده به جهان

 134رزا بهوند و همکاران

 ،Coomaraswamyzاز برجستهترین فیلسوفان سنتگراست .وی در  ۲۲آگوست ۱۸۷۷
پیوند وی با دین و هنر شرقی و
متولد شد .ریشه شرقی کوماراسوامی ،موجب 
م .در سیالن 
خلق آثار ارزشمندی در عرصۀ هنر ادیان شرقی شد .کوماراسوامی پس از آشنایی با آثار رنه
گنون ،تحت تأثیر اندیشۀ وی قرار گرفت ،و در زمینۀ هنر سنتی ،آثار ارزشمندی بر جای
سید حسین
گذاشت (جوانی جونی ،کفشچیان مقدم و بزرگمهر .7 /.)۳۳ ،۱۳۹۶ ،دکتر 
سید ولی ،اهل نصر ،پزشکی مشهور،
نصر در سال  1312در تهران به دنیا آمد .پدرش 
محقق ،نمایندۀ مجلس ،وزیر فرهنگ و رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران بود .مادرش
بعد از سپری کردن دوران دبیرستان به
شهید شیخ فضلاهلل نوری بود .او 

هم از نوادگان
آمریکا رفت و در رشتۀ فیزیک از دانشگاه تکنولوژی ماساچوست لیسانس گرفت .سپس
هاروارد رفت و در سال  1335در رشتۀ زمینشناسی و ژئوفیزیک درجۀ

به دانشگاه
ارشد اخذ کرد .او سپس در سال  1337در رشتۀ فلسفه و تاریخ علوم موفق به
کارشناسی 
د ازجمله دانشگاه
اخذ درجۀ دکتری شد .او سپس به ایران بازگشت و در دانشگاههای متعد 
تهران ،به تدریس پرداخت .وی بنیانگذار موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران است و
(فرخزاد نیا .)137 ،1394 ،الزم

در کشورهای زیادی به تدریس و سخنرانی پرداخته است
خود او از مریدان شوان و فردی فرقهگرا و قبل از انقالب
جد نصر صوفی و 
به ذکر است ،
بنیاد فرح پهلوی بوده است.
نیز ،از اعضای دربار و 
کنندهترین نویسندگان در سنت
 429-347?( .8پ .م ،).با هر برآوردی ،یکی از خیره 
ادبیات غربی و یکی از ژرفاندیشترین و جامعاالطرافترین و تأثیرگذارترین آفرینندگان
شهروند آتنی بلندپایه است که در آثارش کشش خود

در تاریخ فلسفه است .او یک
هد (کروت،
را نسبت به رویدادهای سیاسی و جنبشهای فکری روزگارش نشان مید 
 .9 /.)14 ،1396ارسطو (فیلسوف یونانی مشهور) ملقب به «معلم اول» پایهگذار فلسفۀ
میالد مسیح در شهر «استاگیرا» شهری
شاگرد افالطون .در سال  483قبل از 

مشاء و
آمد (معصومی .10 /.)3 ،97 ،فلوطین ( 273-203م،).
کوچك در شمال یونان به دنیا 
رشد يافت
يد و در اسكندريه 
متولد گرد 
یکی از فیلسوفان نوافالطونی است .او در مصر 
(بوذرینژاد ،غفاری و بینای مطلق .11 /.)36 ،1387 ،باومگارتن (فیلسوف آلمانی -1714
 1762م ،).مشهور در امر زیباییشناسی ،)Hegel( .12/گئورگ ویلهلم فردریش (فیلسوف
آلمانی  1831-1770م .).فیلسوفی ایدئالیست که سخن از «تحلیل رفتن هنر» به میان
آورد و یکی از برجستهترین نظریهپردازان زیبایی است (پاکباز.)1640 ،1394 ،

.13زیباییشناسی.
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