
 

 

  

 
 

 
 

قرار  هانیتجددگرا یدر برابر باورها میبه طور مستقکه است  ییهاانیاز جر یکی ییگراسنت:::چکیده

 گرایان در طول تاریخ اندیشه، تبدیل به یک نظام فکری منسجم شده است. یکیدیدگاه سنت .ردیگیم

ز مفاهیمی اای دارد، نظریه در باب هنر و زیبایی است. یکی هایی که در این اندیشه جایگاه ویژهاز زمینه

عقل »اه جایگاری دارد، درک و زیبایی اهمیت بسیهنر ادراک گرایان در باب که در فهم نظریۀ سنت

گرایان از سوی هنرمند و مخاطب است. تبیین و بررسی تعریف سنتر خلق و فهم هنر سنتی د« شهودی

از عقل شهودی و چگونگی کارکرد آن در خلق و فهم هنر سنتی، امری مهم برای فهم چگونگی فرایند 

ی، پس از کیفی اسنادی و تحلیل روش گردآورگیری از بهرهبا است. در این پژوهش،  انتقال سنت

اه عقل جایگعنوان چارچوب نظری، بررسی مفاهیم اصلی همچون سنت، هنر سنتی و عقل شهودی به

شان این پژوهش ن .شودگرایان بررسی و نقد میدر دیدگاه سنتسنتی  شهودی در خلق و فهم هنر

نبودن  عقل شهودی، مشخص گرایان در مسائلی همچون کافی نبودن تعریفدهد که دیدگاه سنتمی

گرایی کارکرد و متعلق شهود عقلی، مفروضات غیر قابل پذیرش برای همگان، دچار شدن به کثرت

عصب در دهی نادرست و تآمیز برای هنرمند و مخاطب، تعمیمباطنی، تبیین شخصیت عرفانی اغراق

فرهنگی و  هایباط با دیگر زمینهبرخی موارد دچار مشکل است. همچنین در زمینۀ ارائۀ نظریۀ هنر در ارت

 سازی برای تفسیر متفاوت عرفانی از هنر مزیت دارد.زمینه
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 مقدمه
یان مدرنیستتتم، جر یان  بل جر قا های در م

 6گراییسنتشکل گرفت؛  فکری متفاوتی

هایی است که اندیشۀ ایشان یکی از جریان

یم در  بتته ق ت بر طور مستتتت بتتاورهتتای برا

. نستتتتل اول گیردمی قرارتجتتددگرایتتانتته 

ندیشتتتمندان و مهم یها پا گذاران این ترین 

 ،1رنه گنونجریان شتتتامل افرادی همچون 

و  0فریتیوف شتتوان، 3کوماراستتوامی آناندا

شتتود. این جریان با می 5تیتوا بورکهارت

، 1اندیشتتمندانی همچون ستتید حستتین نصتتر

، 3، ویتال پری2، مارکو پاهیس7مارتین هینگز

سمیت ستن ا سمیت64هیو و  66، وهفگانگ ا

 گرایاندیگران ادامه یافت. دیدگاه ستتتنت

در طول تاریخ اندیشتته، تبدیل به یک نظام 

ست. این دیدگاه در  شده ا سجم  فکری من

استتتت و در دور  های مختلفی جاری زمینه

صر یکی از مهم  های فکریترین جریانمعا

معنتتای  در بتتار  شتتترق و غرب هنتته بتته 

 جفرافیایی آن( بدل شده است.

                                                           

1. Traditionalism. 

2. René Guénon, (1886-1951). 

3 . Ananda Coomaraswamy, (1877-

1947). 

4. Frithjof Schuon, (1907-1998). 

5. Titus Burckhardt, (1908-1984). 

6. (-1312). 

7. Martin lings, (1909-2005). 

هایی که در این اندیشتته یکی از زمینه

باب هنر و جایگاه ویژه ای دارد، نظریه در 

گرایان دیدگاه خود در زیبایی است.  سنت

یان ب این باب را ذیل نظام فکری متافیزیکی

از مفتتاهیمی کتته در فهم کننتتد. یکی می

و هنر ادراک گرایان در باب نظریۀ ستتتنت

ستتتزایی دارد، درک هزیبتتایی اهمیتتت بتت

در  12«عقل کلی»یا « عقل شهودی»جایگاه 

بل  « عقل ریاضتتتی»یا  13«عقل جزئی»مقا

از  14ر خلق و فهم هنر ستتتنتید استتتت که

یت  طب دارای اهم خا ند و م ستتتوی هنرم

ست. تبیین و بر سنتا سی تعریف  گرایان ر

از عقل شتتتهودی و چگونگی کارکرد آن 

در خلق اثر هنری ستتنتی توستتر هنرمند یا 

در فهم آن توستتر مخاطب یا مفستتر، امری 

مهم برای فهم چگونگی فراینتتد انتقتتال 

خاص آن  مخاطب در معنای به 15ستتتنت

گیری از بهرهبا استتتتت. در این پژوهش، 

 کیفی،روش گردآوری استتتنادی و تحلیل 

، ون سنتپس از بررسی مفاهیم اصلی همچ

عنوان هنر ستتتنتی و عقتتل شتتتهودی بتته

8. Marco Pallis, (1895-1989). 

9. Whitall Perry, (1920-2005). 

10. Huston Smith, (1919-2016). 

11. Wolfgang Smith, (1930- ). 

12. Intellect. 

13. Reason. 

14. Traditional art. 

15. Tradition. 
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جایگاه عقل شتتهودی در چارچوب نظری، 

نر ه هم  ف لق و  تی  خ ن در دیتتدگتتاه ستتتت

 .شودگرایان بررسی و نقد میسنت

 نۀ خاص و مستقیم با اشتراکاگر پیشی

سأ شد، این در م صلی پژوهش مد نظر با هۀ ا

توان به چند اما می ،پژوهش پیشتتتینه ندارد

بهگروه از پژوهش عام ها  نۀ  عنوان پیشتتتی

 اشاره کرد. 

های صتتورت گرفته، در میان پژوهش

تنها یک مقاهه یافت شتتتد که بحق عقل 

نۀ هنر م ری می ند. شتتتهودی را در زمی ک

سوی خندق نیام در  (6330ه یالنیگ یو مو

هه قا قد دای ضتتتمن بررستتتی و م گاهین  د

سنت انیگراسنت ا نر مقده ،یدر باب هنر 

جه مینیو هنر د نۀ ی، نتی که در زمی ند  گیر

 ،تعریف هنر سنتی و مقدا با عقل شهودی

قاداتی وجود دارد ند  ؛انت به فرای هه  قا این م

 پردازد.خلق یا فهم هنر نمی

هش پژو گری از  ی گروه د هتتا، در 

ضمن توان به نمونهمی شاره کرد که  هایی ا

بررستتتی موضتتتوعی مرتبر بتتا دیتتدگتتاه 

، به عقل شتتهودی هم اشتتاره گرایانستتنت

 یو شتتاکری داکان یعباستت ،یرحمتدارند. 

ای به بررستتتی جایگاه ( در مقاهه6333راد ه

عقل شتتهودی در شتتناخت ذات خدا مبتنی 

شوان می صر و  ه پردازند و نتیجبر دیدگاه ن

گیرند که تنها راه شتتتناخت ذات خدا، می

قل شتتتهودی استتتتت. همچنین  مدع ی اح

لم مقدا در دیدگاه ع ،ایدر مقاهه (6323ه

 که گیردنصتتتر را تحلیل کرده و نتیجه می

  دهنددر دیدگاه نصتتر، شتتهود عقلی پیوند

 او تهاهب ؛شناخت حقیقی و یقین علمی است

 داند.این دیدگاه را با انتقاداتی همراه می

پژوهش مواردی گروه دیگر از  هتتا 

است که عقل شهودی یا شهود عقلی را در 

بال می فانی دن ند. بستتتتر عر و  انیگرجکن

قل در ای ستتهم عدر مقاهه (6336هی هاشتتم

عربی را شتتتهودات عرفتتانی از منظر ابن

در  گیرند که عقلبررسی کرده و نتیجه می

شتتتهودات عرفانی کارکرد دارد. اهبته فقر 

عقل شتتتهودی یا کلی این جایگاه را دارد. 

چهار ای در مقاهه (6331هی فاضتتلهمچنین 

ررسی را ب بان عرفانز هیدر توج ینییمدل تب

گیرد عقتتل شتتتهودی یجتته میکرده و نت

عنوان یکی از چهار مدل، حضتتتور عقل به

 در مقام قلب و نوعی شهود قلبی است.

که  استتت گروه بعدی شتتامل مواردی

عقل شتتهودی یا شتتهود عقلی را در بستتتر 

و  انیجعفرکنند. فلستتفۀ استتالمی م ری می

 ،یمیکر یموسو ،(6331ه یمیکر یموسو

و  (6331ه انیتتمنصتتتور، و جعفر ادیتتصتتت

 نایو جعفری آبادعبدل ،یمیکر یموستتتو
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جداگانه و مرتبر با  ۀدر ستتته مقاه (6333ه

نای شتتهود عقلی در طری اخالقی هم به مع

ها ستتینا پرداخته و آن را با دیگر دیدگاهابن

شهود  یرند کهگکنند و نتیجه میمقایسه می

ادراک حد وسر  ،سیناعقلی در دیدگاه ابن

بدون شتتتوق و حرکت استتتت که امکان 

عال را  قل ف با کمک ع هد  معقول  مشتتتتا

می هم  ین  ؛آوردفرا ن چ م هه  زادهیکمتتا

ای شتتتهود را از منظر در مقتتاهتته (6334ه

سهروردی در مراتب ادراک حسی، خیاهی 

یرد که گکند و نتیجه میو عقلی تحلیل می

تب  قت ادراک در مرا یدگاه او، حقی در د

ی ستتعد یمداحمختلف شتتهودی استتت. 

ای شتتتهود عقالنی در نیز در مقاهه (6324ه

دیدگاه مالصتتدرا را بررستتی کرده و نتیجه 

ه های عرفانی گرگیرد با مفاهیم و شتتیوهمی

توان به عنوان گروه آخر، می خورده است.

شهود عقالنی را  شاره کرد که  به مواردی ا

فۀ غرب م ری می ند. در بستتتتر فلستتت کن

هب یمعمار طا هه (6335ه زادهو  قا ای در م

معنای شتتهود عقالنی را در فلستتفۀ کانت و 

رند که گیفیشتتته بررستتی کرده و نتیجه می

کانت مخاهف آن استتتت و فیشتتتته  هرچند

کنند  روی فلستتتفۀ کانت خود را دریافت

شهود عقالنی می شته  داند، در عین حال، فی

                                                           

1. Custom. 

را بنیاد آگاهی دانستتته و بدون آن حصتتول 

 داند.آگاهی را منتفی می

وری این پژوهش نستتبت به موارد وآن

 کلییادشتده در این امر استت که مستأهه به

کدام از موارد پیشتتین متفاوت استتت و هی 

به عقل شهودی در زمینۀ فرایند خلق و فهم 

 پردازند.هنر سنتی نمی

 معنای سنت. 0

گاه عقل  برای فهم بهتر جای هنر ستتتنتی و 

شتتهودی در خلق و فهم هنر ستتنتی از منظر 

نای گستتتنت ید مع با تدا  یان، اب نت»را  «ستتت

شود. شن  گرایان بر این امر تأکید سنت رو

در معنای مص لح ایشان،  «سنت»دارند که 

 2«عتتادت»یتتا   1«عرف»بتتا  مترادفامری 

 .(Guénon, 2004: 211ه نتتیستتتتتت

تاریخی و  یامررا  ستتنت توانهمچنین نمی

چیزی که در  زیرا هر دانست،زمانی صرف 

اریخ قرار بگیرد، وارد تزمان و در نتیجه در 

پذیریک ستتتیر بی نا  بازگشتتتتت و تکرار

و از  امری تاریخی نیستتت ،شتتود. ستتنتمی

 .(01 :6322هنصر،  تکرارپذیر است رو،این

سنت در این اص الی شامل معانی مختلفی 

 شود:می

مت .6 مان،بی حک  و صتتتورتبی ز

2. Use. 
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شکار زمان آغاز در که تغییرناپذیر  دهش آ

 ؛است

 در که حکمت این صوری تجسم .1

 ؛است شده منتقل زمان طول

 ؛است انتقال پویای جریان ،سنت .3

ستتنت  ،انتقال بستتترهای یا مجراها .0

 (.653: 6323نام دارد هاهدمدو، 

 ایگونه، ستتنت را بهبارهنصتتر در این

کند که تمام این معانی را شامل تعریف می

سنت مجموعۀ حقایقمی  شود. از منظر او، 

 دارد و بر اههی منشتتأ ت کهاصتتوهی استت و

است. این حقایق و اصول  شده انسان وحی

  گوناگونی هایشتتتخصتتتیت طریق که از

بران، م پیتتا چون  م بیتتا ه ن  و  1اواتتتارهتتا ،ا

ته نمود  2هوگوا ند،یاف  مراکز طریق از ا

 تمامی دهنده منتقل شتتتده و همراه باانتقال

 هایحوزه در اصتتول این تأثیرات و نتایج

 ستتتتاختتتار قوق،همچون ح گونتتاگونی

ماعی، مادپردازی هنر، اجت  نیز و علوم ، 3ن

سب ابزارهای با توأم 4عاهی معرفت  آن، ک

اهف: 6324روند هنصتتر، شتتمار میستتنت به

 وجود کامل، ستتنت الزمۀ تحقق یک .(52

 :است چیز چهار

                                                           

1. Avatar. 

2. Logos. 

3. Symbolism. 

4. Supreme knowledge. 

 ؛وحی . منبع6

 نبعم آن از که فیض یا تأثیر . جریان1

 طریق از وقفهبی و گیردمی ستتترچشتتتمه

 ؛شودمی منتقل متنوع بسترهای و هامجرا

با که تحقق . راه3   کامل ایمان اگر 

  هایمقام به را انستتتانی فاعل شتتتود، دنبال

 ؛رساندمی درپیپی

 تعاهیم، در ستتنت صتتوری . تجستتم0

 هم با همه که عناصتر دیگر و علوم هنرها،

  ارنجبه تمدن یک خصتتوصتتیت تعیین در

-Pallis, 2008: xxviiنتتد هدختتیتتلتت

xxviii). 

 هنر سنتی. 8

یان هنرها  و همچنین 1هاو پیشتتته 5تمایز م

شه 7هنرمند ست. ای پدیده 2ورو پی صر ا معا

نت یک را ستتت یان این تفک ناشتتتی از گرا

ننتتدمیجتتایگزینی بینش غیر ستتتنتی    دا

های . در تمدن(Guénon, 2004: 55ه

امر مصنوع شامل هنر و پیشه، دو سنتی، هر 

باهم دارد کارکرد را  بایی و  . یعنی امر زی

صله شه وجود ندارد. هر فا ای میان هنر و پی

امر مصتتنوع، عالوه بر برطرف کردن نیازها 

5. Art. 

6. Craft. 

7. Artist. 

8. Artisan. 
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در زمینۀ نیازهای  ،های زندگیضتترورتو 

درونی هنرمنتد و مختاطتب نیز نقش دارد 

. برای نمونتته، یتتک (03 ج:6324هنصتتتر، 

مدن ستتتنتی را در نظر بگیرید.  ظرف در ت

نبۀ و ججنبۀ کارکردی هنوشیدن(  این شیء

بایی( را هم جدایی تزئینی هزی مان دارد.  ز

با، محصتتتول دور   هنرهای کاربردی و زی

مدرن استتت و این تفکیک در دور  ستتنتی 

معنا ندارد. سرچشمۀ فرم و ساختار این هنر، 

عداه ب ماب به  یو معنو یعیعاهم  استتتت که 

عاه ند ت  ۀشتتتیراین امر  .بخشتتتتدیم یهنرم

 نمدر و هنر یهنر ستتنت انیتفاوت بزرگ م

چه (. طبق آن335: 6325استتتتت هنصتتتر، 

نت باب ستتت یان در  یان هنر ستتتنتی گرا ب

ر دهای اصتتلی هنر ستتنتی اند، ویژگیکرده

 شود:می وارد زیر خالصهم

و  فتتایتتدهای از آمیزه. هنر ستتتنتی 6

بایی  جداییاستتتتت زی ند و این دو  پذیر نا

ب: 6324نصر، ؛ 03 :6321هکوماراسوامی، 

011). 

نتی، بتتا معنتتای نر ستتته ۀفلستتتفتت. 1

نا معکه در فلستتفۀ ستتنتی ها، چنانصتتورت

در  یهنر سنتو فهم  دارد کار و ، سریابدمی

؛ 304 :6325 نصر،هاست فهم صورت گرو 

 .(11: 6321 ،یکوماراسوام

                                                           

1. Naturalism. 

 1گراییستتتنتی ضتتتد طبیعت هنر. 3

و  67-61 :6320هکوماراستتتوامی،  استتتت

72). 

ی از امور متعاه هنر سنتی یۀجستارما. 0

سیو ق ست هبورکهارت،  د شأت گرفته ا ن

 (.006-033ب: 6324نصر، ؛ 02: 6322

و مواد  تیاهم. در خلق هنر ستتنتی، 5

ها مورد توجه قرار آن یشتتناختهانیکجنبۀ 

؛ 661: 6371گتتتیتتترد هشتتتتتوان، متتتی

 (.634: 6321 ،یکوماراسوام

استتت، یعنی  یکاربرد یستتنت هنر. 1

بایی و تجلی جمال آمیزه ای از کارایی، زی

؛ 333: 6325اهتتهتتی استتتتتت هنصتتتتتر، 

 (.621: 6321کوماراسوامی، 

انتزاع و  ،انضتتمام. هنرمند ستتنتی در 7

 هتاز هنرمند ازهی و ابدی اهگو گرفصورت 

ساا بر و ست آن ا  زندیم ینیهنرآفر به د

 (.34: 6322 شوان،ه

مادپرداز گاهیجا ،هنر ستتتنتی. 2  ین

 آن ادآوری ،در هنر سنتی یازردپرمز. است

سان در بازگشت ب یو راهنما یهعهد از  هان

 از هبوط و به شیخود پ یاعال رتبۀم یسو

 اش در وجود استتتتتیملکوت گتتاهیجتتا

نور  مانند اینکه(. 633: 6313هبورکهارت، 

از  قیعم یو رمز نماد ،یستتتنت یدر معمار
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ن.ک: ه استتتتت یوحتتدت اهتهت یمتعتنتتا

بق (660و  02: 6321، بورکهتتارت م تتا  .

تنتتاظر هر گونتته   هودکتته شتتتتا  1قتتانون 

ش، است ینمادپرداز  کیبرآمده از  ءیهر 

حد  و در یبه نحو خاصتت یعیمبدأ مابعداه ب

از  یتیحکا ایخودش ترجمه  یوجود ۀمرتب

تا  کیکه از آن مبدأ استتتت؛ چنان به  مرت

به هم وابستتتته و با  اءیاشتتت ۀهم ،گرید ۀمرتب

 (.01: 6370متناظرند هگنون،  گریکدی

ند ستتتنت. 3 لق هنر در خ یعمل هنرم

موهود و محصتتول کشتتف و شتتهود  ،یستتنت

 یبرا نی( و همچن674: 6323استتت هنصتتر، 

طب ن خا  دیپد  یشتتتهود عقالن ینوع زیم

مدو، 002ب، 6324هنصتتتر،  آوردیم هد ؛ ا

6323 :151.) 

نت دگاهیدر د عالوه بر  ان،یگراستتت

 2«هنر مقدا»با مفاهیم « هنر ستتنتی»مفهوم 

نی»و  یم.   3«هنر دی ت یز روبرو هستتت  هنرن

 است که با مناسک یمقدا، قلب هنر سنت

 یاهه امیو پ نیمربوط به د یو اعمال روحان

سر سنت مورد بحق  کار دارد.  و حاکم بر 

 ترمیرا مستتتتق یاصتتتول روحتتان ،هنر نیا

تنها موضوع هنر مقدا . نهکندیمنعکس م

اجرا و   استتتت، بلکه صتتتورت، نحو ینید

                                                           

1. Law of correspondence. 

2. Sacred art. 

ان، دارد هشو یمنشأ قدسنیز آن  ینییزبان آ

صرف  رای(، ز54ج: 6324نصر، ؛ 25: 6322

را مقدا گرداند،  یهنر تواندیموضوع نم

با باشتتتد  زیصتتتورت آن ن دیبلکه  مقدا 

ما  (.65: 6334هبورکهارت،  نیز  ینیهنر دا

که مورد  یافهیوظ ایموضتتتوع  لیبه ده

به ده دهدیاهتمام قرار م نه  ستتتبک،  لیو 

و ختتاستتتتگتتاه  یروش، اجرا، نمتتادپرداز

 شتتتودیم یتلق ینیهنر د ش،ایرفردیغ

صر،  ، بخشی هنر مقدا (.010ب: 6324هن

اما هنر دینی مربوط به  از هنر ستتنتی استتت

هنر مدرنی استتتت که تنها موضتتتوع دینی 

 (.53-51ج: 6324نصر، دارد هن.ک: 

تفاوت اصتتلی هنر ستتنتی و مقدا با 

هنر مدرن در این استتتت که هنر ستتتنتی در 

وف به ، مع مواد، شتتتیو  اجرا و زمان خلق

چیز برگرفته از ستتنت ستتنت استتت و همه

؛ اما هنر مدرن در امور پذیردصتتتورت می

سانس به  ،شدهیاد مربوط به دور  مدرن هرن

بعد در هنر غرب( استتتت. بر این استتتاا، 

گرایتتان صتتتورت گتتذاری ستتتنتتتارزش

نازل می گاه  جای مدرن را در  گیرد و هنر 

دهند. اگر این هنر مدرن موضتتتوع قرار می

باشتتتتد، دینی داشتتت یده « هنر دینی»ته  نام

3. Religious art. 
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 شود.می

 عقل شهودی. 3

 ،در متون مختلف« intellect»برای واژ  

هتتای برگردان« عقتتل شتتتهودی»عالوه بر 

حض،  م عقتتل  چون  م ه گری  ی عقتتل د

ه بیعی، عقل مافوق، عقل قدستتتی، ءاماورا

عقتتل کتتل، ذات عقتتل، عقتتل نخستتتتین، 

بصیرت عقلی، علم قدسی، علم حضوری، 

، نویمبتنی بر ستتتنن مع علم آستتتمانی، علم

سنتی، علم بی س ه و علمعلم اههی، علم   وا

شده  شهودی ست.نیز بیان   ارنوشت نیا در ا

 .کنیماستفاده می« یشهود عقل»واژ   ما از

مفهوم عقل شهودی و همچنین شهود 

ندیشتتتمندان مختلفی از  عقلی در دیدگاه ا

سفۀ غرب  سالمی و فل سفۀ ا سنت عرفان، فل

ست. از شده ا سو، می م ری  توان در یک 

شتتتری این مفهوم از این منابع بهره گرفت، 

شکل در اما این امر می سبب ایجاد م تواند 

در  یرازگرایان باشتتد؛ تبیین دیدگاه ستتنت

مبتتانی نظری  ،هتتاهر یتتک از این زمینتته

واند تمتفاوتی استتتفاده شتتده استتت که می

ین رو، در تبینتایج را متفاوت ستتازد. از این

شتتتهودی، تمرکز بر آرای مفهوم عقتتل 

 گرایان یا مفسران ایشان است.سنت

 ،یشتتتخصتتت یاوهق ی،عقل شتتتهود

شتتهود از مرتبۀ  یرایو پذ ینینامشتتروط، ع

پد نا یهنوع یداریفوق    و قو یذهن ییتوا

در قاهبی غیر ادراک و مشتتتاهد  امر متعال( 

ست . (145: 6323هاهدمدو،  قابل آفریدنی ا

  انتقالهم  و کندیم افتیدرهم  ،این قوه

هود شفرایند فعاهیت این عقل یعنی  .دهدیم

راتر فکه بدون شتتک استتت حقیقتی  ،عقلی

ساا از  ست. صرفِ قو  اح یعنی نیرویی ا

به  مربوط ،تر از استتتدالل و فکروستتیعکه 

هبورکهارت،  استتتتشتتتهود حقایق ابدی 

به . در واقع، شتتتهود در این(34 :6321 جا 

استتتت  یاجهینت ایحل هر حکم، راهمعنای 

 شتتودحاضتتر  یدر آگاه یطور ناگهانکه به

نداریو م یهخوارزم . یعنی (76: 6333 ،یا

مقدمات استتتدالل من قی در عقل جزئی را 

توان گفتت کته نتدارد. از یتک منظر، می

 دو نوع است:بر  یشناخت شهود

 میو مستتتتق عیادراک ستتتر یی. توانا6

از وجوه تفکر  یعنوان وجهبه دهیپد کی

 ؛یعقالن

م هعا که دریافتنی  یقتیکشتتف حق. 1

ساهک  ضور دارد و  سلوک آن را ح  دربا 

 .(01: 6323 ،ییآقاو گل یهخادم ابدییم

عقتتل گرایتتان، در دیتتدگتتاه ستتتنتتت

 بودنِم لقای استتت که حتی قوه ،یشتتهود

 ردرا به ق ناتیبودن تعیخودِ م لق و نستتتب
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عقل  ایناست.  معلوم کرده یبشر یدسترس

عاهم کبیر و  بهدر  عارضتتتیصتتتغیر   ،طور 

مخلوق بازتاب  عقل شهودی. مخلوق است

به نفس جوهر . نور در مرکز وجود استتتت

داند و می ،باشتتد یچه دانستتتنآن هر ،خود

و به طور طوهی تا جریان دارد عاهم  ۀدر هم

هشتتتوان،  شتتتودمیبه غیر متناهی گشتتتوده 

ل(. 000: 6327 توستتترعم عقتتل  ی کتته 

 ،2وحی ،1، کشتفشتودشتهودی انجام می

هام : 6327استتتت هشتتتوان،  4و معرفت 3اه

دهتتد کتته در (. این تعبیر نشتتتتان می000

با معنای دوم از دو دیدگاه ستتتنت گرایان 

حتتاهتتت بتتاال روبرو هستتتتیم. هر یتتک از 

به شتتتهودات عقلی، تب عمل مرت ای از مرا

ست. در این میانی شهودعقل  شف، ا ، ک

شهود و وحی عاری از هرگونه اوامر مادی 

گاهی اههام و معرفت روند، اما یشتتتمار مبه

مادی مخلوط میق با اوامر  در  د.نشتتتولبی 

ستکشف این تعابیر،  ین با ا ،همان وحی ا

نوعی وحی  ،محضتفتتاوت کتته کشتتتف 

تدانی استتتتت ما  ،ذهنی و م نوعی  ،وحیا

وحی نوعی  کشتتف عینی و متعاهی استتت.

تجلی عینی و رمزی نوری در ژرفای وجود 

ست سان ا سان تا به یادتذکاری برای  ؛ان  ان

                                                           

1. Discovery. 

2. Revelation. 

، اههام .آورد چه هستتتت و چه باید باشتتتد

 ؛اههی استتتتت یهمچون وحی، نوعی امال

قدا اهروی ،با این تفاوت که در وحیاهبته 

ا واجب را ببا پیروی یک شتتتریعت و پیام 

 غامپی حاهی که در .کندمیقدرت تمام اهقا 

هام جد شتتتتدهاه بار، وا جه از اعت به هر در  ،

نقشتتتی  ت و صتتترفاًاهمیت اعتقادی نیستتت

ام اصتتلی گرانه در چارچوب آن پیروشتتن

اهقدا بدین معنی نیستتتت دارد. اههام روی

 ۀکه اههام جانشتتتین عقل شتتتده و یا از هم

شده استهای طبیعی رهمحدودیت ، چرا ا 

. و نه اههام استتتکه در این صتتورت وحی 

 فقر در پرتو ،اشتتراق روحی و معنویاهبته 

ل حاصتتتیعه معرفت راستتتتین به ماوراءاه ب

با اشراق و شهودی که  شود. این مفهوممی

معتتاصتتتر از آن ستتتخن  ۀفالستتتفتت برخی

 اشتتتراق و .ارتباطی ندارد گویند، م لقاًمی

معاصر، جنبۀ محسوا دارد،  ۀشهود فالسف

اما اشتتتراق  ر استتتتدالهی استتتتمادون امو

مافوق امور استدالهی  وعقل محض  ،واقعی

رو . از ایتتن(52: 6371 هگتتنتتون، استتتتت

توان بر استتتاا دیدگاه ایشتتتان مبانی ینم

د این گرایان را تبیین کرد و بایفلسفی سنت

 دیدگاه در بستر فکری خودش تبیین شود.

3. Inspiratation. 

4. Knowledge. 
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 توان گفت کهبندی، میعنوان جمعبه

واستتت ۀ مفاهیم ذهنی، به عقل شتتتهودی بی

قایق کلی و فراگیر می رستتتتد. شتتتهود ح

سیهمان شهودهای ح صل  ،طوری که  حا

ستقیم ۀمواجه س ه با محو بی م ساتوا  سو

شهود عقلی حاصل مواجهۀ ستقیم  است،  م

ست. از این جهت  با حقایق فراگیر و کلی ا

فانی،  های عر بهشتتتهود مار فراعقلی  شتتت

س ،یرحمتروند هن.ک: می  و یداکان یعبا

 (.6333، راد یشاکر

 ئیجز عقل و یشهود عقل تفاوت. 4

عقل جزئی نوع دیگر عقل و در مقابل عقل 

ت که در تعابیر مختلف به آن شتتهودی استت

عقل استتتتدالهی، عقل من قی، ی، ئعقل جز

صوهی، علم  عقل مادون، عقل جزء، علم ح

ده گفته شواس ه ی و علم باجدید، علم کمّ

لفی های مختاست. این عقل در بستر فلسفه

گرایان در است، اما خود سنت م ری شده

 باره م اهب کافی دارند.این

در  واستتت هاب دانشِ  قو ،عقل جزئی

عقل جزئی . واستتت ه استتتتبی غیاب بینشِ

 . این عقلصوری است در کارکردو  ماهیتاً

ّه ند عقل شتتتهودی، نور مجرد ستتتی ال مان

 استتتحکام و اعتبار خود را از عقل و نیستتت

متضتتمن . این عقل شتتهودی گرفته استتت

ست،معرفت حضوری  زیرا تنها از طریق  نی

بتته معرفتتت توان میاستتتتنتتتاج بتته ذوات 

یدضتتتوری ح قل جزئی، . همچنین رستتت ع

یات من قی  قل استتتتتمدرک کل ما ع ، ا

شتتتتهتودی، متتدرک متبتتادی و اصتتتتول 

توان دی استتتت. میشتتتهوو  مابعداه بیعی

 یشتتتهود عقلابزار  عقل جزئیگفت که 

ست صار عقل اهبته  .ا ستب شرط آنکه از ا به 

شد گرفته اههام یشهود  یهاشهیاند از ای با

 برد بهره قیدق یهتتاتیتتواقع و حیصتتتح

(. یعنی در مراتب طوهی 000: 6327هشوان، 

شناخت عقل می شهودی را پایۀ  توان عقل 

 جزئی دانست.

 اراعتب یادیعقل شتتتهودی بر قواعد بن

عقل جزئی از خود . شایسته است بخشدیم

لم ع یعنیحق،  یعبور کند و به شتتهود عقل

 ،یعقل شتتهود دراستت ه به حق برستتد. ویب

س نیترکینزد ست. اما  یعقل شهود ،لهیو ا

شتتهود  هلیوستت نیترکینزد ،در عقل جزئی

سستین یعقل ست که م یالهی، بلکه و ا را ا

ند و ایم یبه عقل شتتتهود عقل  نیرستتتا

ۀ لیوستت نیترکی، به نوبۀ خود نزدیشتتهود

عقل  ،قیح نیوصتتول به هدف استتت. از ا

 نتتکتتهیتتاجتتزئتتی ارزش فتتراوان دارد. 

، نددانی را برتر میعقل شهود انیگراسنت

 عقتتلر قتتدر منک کتته ستتتتتین معنتتانیبتتد
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  به نایگرااند. اشکال و اعتراض سنتجزئی

سان سف و متجدد ان ست که چرایۀ جدفل  د ا

ور خکه در یگاهیعقل جزئی را فراتر از جا

. دناهو در حق او غلو کرد دهنشان ،ستا آن

تمایز بین عقل شتتهودی با  در نظر نداشتتتن

ستش روحیات فردی سبب عقل جزئی،  پر

سنن معنوی و ششود که می ضدیت با   ۀری

 (.24: 6371هگنون، است هر نوع انحراف 

، تیشروع کار و فعاه یعقل جزئی برا

سب یمواد خام، کاف ازمندین ش یو منا کل به 

 « یه» ، اما دربار استتتها اطالعات و داده

تدالل من قینم و پس در  کرد یتوان استتت

یجتته، ت م ن ئ توانین جز مور  مورد ا  یدر 

ستدالل آورد.  شهود اماا مواد خام  ،یعقل 

  هب یعقل شتتهود ای و رتیبصتت قیاز طررا 

 نسبت به عقل ی. عقل شهودردیگیم دست

 ییستو ستت. ازهم مبتدا و هم منتها ،جزئی

 یمواد خاص کاف ،نباشتتد یتا عقل شتتهود

 یت تا عقل جزئی بر روستتیدر دستتترا ن

 دستتته ب دیها کار کند و معلومات جدآن

عقل جزئی  دیمعلومات جد یز طرف. اآورد

کار ه ب گرنهبه مشهودات شود و لیتبد دیبا

مدو،  ؛337: 6372 ان،یهملک دیآینم هد ا

6323 :147-046.) 

شهودی در خلق و . 5 جایگاه عقل 

 فهم هنر هستی

ح گرایان و تصتتریم ابق مبانی نظری ستتنت

در برخی موارد، این امر مستتتلم استتتت که 

ند خ قل شتتتهودی در فرای لق و فهم هنر ع

ور طجایی که به؛ اما از آنستتنتی نقش دارد

ایان گرمفصتتل این فرایند در دیدگاه ستتنت

شتتود، نیاز استتت که بر استتاا م ری نمی

ن این امر تبیی ،مبتتانی متتتافیزیکی موجود

بار  این موضوع، در دیدگاه دیگر درشود. 

سران  ست یا مف شمندان م اهبی آمده ا اندی

ما اند، ابیان کردهباره در این ها م اهبی آن

اهتزامتتاً بتتا چتتارچتوب نتظتری انتتدیشتتتتۀ 

رو در خوانی ندارد. از اینگرایان همستتنت

جتتایگتتاه و نقش عقتتل  ،هتتای آتیبخش

شتتهودی در زمینۀ خلق و فهم هنر ستتنتی بر 

که  شوداساا شواهد و توضیحاتی بیان می

یا  ند خلق  با فرای باحق دیگر آمده و  در م

 .خوان استفهم هنری هم

به این امر که نقش و کارکرد  توجه 

عقل شتتهودی در خلق و فهم هنر ستتنتی به 

گرایان صتتورت مفصتتل در دیدگاه ستتنت

کر ذم اهبی که  با توجه بهنیامده استتتت و 

شهودی نقش مهمی در ، میشد دانیم عقل 

  ؛ به این ترتیب  ضرورتکنداین امر ایفا می

 در فهم به ماو  شودآشکار میاین پژوهش 

ر گرایان در باب نظریۀ هندیدگاه سنت بهتر

 کوتاه، ۀرستتتاند. با ذکر این مقدمیاری می
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در ادامه نقش و جایگاه عقل شتتتهودی در 

 شود.خلق و فهم هنر سنتی تبیین می

 خلق هنر سنتی. 5-0

گر ه ا خوا ظری  میب ن نی  مبتتا بر  نی  ت ب م

منتتد از نظتتام یریتصتتتوگرایتتان، ستتتنتتت

هره یچگونگ عقتتل  منتتدیب هنرمنتتد از 

 م،یکن هئتتارا یدر خلق اثر هنر یهودشتتت

به تعر با میتوانیم  وی هنر ستتتنت فیتوجه 

گیو ت یهتتایژ ن منتتد ستتتت نر ظر  از یه ن م

این  چنین تبیینی داشته باشیم؛ ان،یگراسنت

ئا ته و توضتتتیح ارا ند نک هب چ قا ه مر در 

 شود.می

پیش از بیتتان فراینتتد خلق هنری در 

گرایان، باید به این امر توجه دیدگاه ستتنت

داشتتت که در این دیدگاه، در نظر داشتتتن 

ارتباط هنرمند با خدا بستتتیار مهم استتتت. 

یدگاه دینی،  خدا انستتتتان را بر مبتنی بر د

شد تا  دیصورت خود آفر سبب  و این امر 

صور سان به علت   اثر کخود ی، یاهه تان

او . باشدهنرمند  کی ،حال نیو در ع یهنر

 را انستتتان خدا رایزاستتتت،  یاثر هنر کی

 از. استتت دهیآفر خود ه صتتورتگایتجل

ستسوی دیگر،  عمل   نحو، زیرا هنرمند ا

ستترمشتتق خود هنر را در خلق  یخلقت اهه

عنوان جانشتتین خدا، به انستتاندهد. یقرار م

 رد و ستوند اخدا یهنر اثر نیباتریز خود

ه اخالق بتته تخلق یراستتتتتتا ه تمتتام  ،یا

گی یژ ههتتای و ه ل یا ج ت م خود   یرا در 

 است صانع آنِ از صورت نیا رایز کند،یم

بورکهتتارت،  ؛73: 6322شتتتوان، ن.ک: ه

ای برای زمینتتهپیش ،این امر (.66: 6313

فراینتتد م لوب خلق هنری استتتتت. یعنی 

ضتترورت دارد هنرمند پیش از خلق اثر این 

سبت خود با  شد و ن شته با زمینۀ فکری را دا

 خاهق را بداند.

اگر فرایند خلق اثر هنری را در معنای 

آن و در بستتتتر دیدگاه ستتتنتی مد نظر عام 

گام  در رستتتدینظر م بهداشتتتته باشتتتیم، 

 یهنراثر  کیخلق  ینخستتتت، هنرمند برا

تدا ،یستتتنت بال ا اب آن استتتت. از  د یبه دن

 ستتنت یاز تجل ینوع دهیا نیکه ا ییجاآن

از آن گرفته شده است،  ایرا به همراه دارد 

  ستتتنت یهاآموزهفهم  ازمندینهنرمند پس 

 ،تسن تر بیان شدطور که پیشهمان. است

فرازمتتان و  جتتاودان و ثتتابتتت اصتتتولآن 

جسم و ت یآسمان انیفرامکان برگرفته از اد

نت فهم س یبرا یسنت هنرمند است. قتیحق

  یشتتتهود عقلبه  ازین یستتتنت یهاو آموزه

 ازیها نآموزه نیا حیدرک صتتح رایز دارد،

و جز با این وستتیله قابل وصتتول  به آن دارد

 نیست.

سنت  اگرایان، هنرمند بم ابق دیدگاه 
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 ،گرثیرات پریشانتأهای گوناگون، از روش

یوی،  ن خیتتاالت د یجتتانتتات زودگتتذر،  ه

ندیشتتتی خود را دور خودخواهی و خود ا

ند و این شتتتیوه را پیش میمی تا ک گیرد 

هن صتتتورت، فرشتتتته یا مظهر خدا را در ذ

چیز از  خود بیتتابتتد. معرفتتت واقعی بتته هر

ربی یا عینی صرف آن، حاصل مشاهد  تج

دهد که بلکه هنگامی روی می ،شتتتودنمی

شاهد و مشهود، در فرایندی  عاهم و معلوم، 

با مایز،  ند واالتر از ت یاب کدیگر تالقی   ی

. ممکن (63-62 :6320هکومتاراستتتوامی، 

استتتت این اشتتتتباه پیش آید که منظور از 

شتتتهود در بیان باال، شتتتهود خیاهی استتتت. 

که مقدمۀ خلق اثر هنری ای شتتتهود عقلی

ست. در واقع، نوعی  شهود خیاهی نی ست،  ا

عرفانی است که مدرِک و  ۀادراک دوسوی

زمان نقش دارند و ماده مدرَک در آن هم

 و محسوسات در آن نقش ندارد. 

در حین آفرینش هنر ستتتنتی، هنرمند 

پس از شتتهود عقلی ستتنت و دریافت ایده، 

دی ی ماهابدون دخاهت امیال و خواستتتته

بخشتتتی امور خود، تالش در ظهور و تجلی

عاهی دارد. یعنی  ندمت ند خلق  هنرم در فرای

 در قاهب دهیاتجستتتم  یچگونگاثر هنری، 

کند. در این میان، طراحی میرا محستتوا 

یز را نخلق  و یمواد، ستتبک و شتتچگونگی 

 در یسنت هنر که ییجاآن از. کندتعیین می

  یهتاآموزه بر یمبتن اجزا و لمراحت تمتام

 بر یمبتن زین هاآن فهم و درک ،است یسنت

قل از یریگبهره . در استتتتت یشتتتهود ع

در  یهنرمند ستتتنت ،گرایاندیدگاه ستتتنت

به اهم هانیک تیکاربرد مواد و مصتتتاهح 

دارد و در خلق  ایهژیها توجه وآن یشناخت

سنت صل وحدت وجود، وحدت  به ،یهنر  ا

 توجه تیو نفستتتان تیماده و معنا، روحان

 عقتل گیری ازهمته فقر بتا بهرهاین .دارد

ستممکن  یشهود توان و بدون آن نمی ا

فت یا عانی دستتتتت  همین زیرا  ؛به این م

مفاهیم از جمله اموری استتتت که با تجربۀ 

د شود و هنرمنعینی یا عقل جزئی میسر نمی

ل گیری از عقدر قاهب نوعی سلوک با بهره

 چیزی رسد. اینشهودی به این شناخت می

مدرن به آن که هنرمند مدرن یا پستاست 

بۀ  به دانش و تجر ندارد و مع وف  مام  اهت

شهود عقلی حقیقت دست  شخصی و نه با 

ند ستتتنتی اثر هنری می به خلق ند. هنرم ز

چون یک ستتتاهک از گام آغازین تا اتمام 

خلق اثر هنری نیاز به شتهود عقلی به معنای 

باره نیدر ا یکوماراستتتوامخاص آن دارد.

  هدف و مقصتتود نیکه واالتر کندیم انیب

  واحد اصل همان کردن آشکار ی،سنت هنر

 وهجل متنوع و ریکث یهاقاهب در که استتت
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مایم با  بر. دین ها  که تن مدرن  خالف هنر 

 شأمن به تیعنا بدون مدرن، قیانعکاا عال

حد عد به همواره کثرات، وا  نظر کثرت ب

در این  (.622: 6321 ،هکوماراستتوامی دارد

ید ندنجوهر  هنر گاه، د بازگردا  ستتتنتی 

 ؛استتتتت کثرت طبیعتتت بتته وحتتدت نظم

ندعمبدین که هنرم قات را  ،نا  مۀ مخلو ه

یا  ند مه خداو به ستتتوی  بازگشتتتتت  برای 

. این (31: 6320 هکوماراستتوامی، ستتازدمی

امر تنهتتا بتتا فهم وحتتدت از طریق عقتتل 

شیدن قاهب  شهودی و درک چگونگی بخ

 محسوا به آن، میسر است. 

 در تمامیگرایان، سنت ظر سنتاز من

ست و شئون و مراتب متجلی  ، سنتی هنرا

 ستتتنت را در قاهبی محستتتوا به مخاطبان

گفتتت هنر  توانیم پس دهتتد.نمتتایش می

ستگاه اههی  عناصر آن در  دارد وسنتی، خا

شهود عقلفرایند ایده تا خلق،  ی برگرفته از 

ست و  صول ا شات ذهنی و صرفاً مح تراو

ستپندار  درونی هن سبب .رمند نی  این امر 

سنتی شومی خالف هنر مدرن  برد که هنر 

به خودی اشتتتیاء را آن که اروپا چنان که 

 اشتتتیاء را، کنندخود هستتتتند، بازنمایی می

سبت آن اندچنان بازنمای  و ها را با خداکه ن

 .(302: 6325هنصر،  مبدأشان بیان کند

هنرمند ستتتنتی در پروستتتۀ خلق اثر، 

نهبه مگو که ل میای ع ند  ستتتنتی  هنرک

 قریحه وآمیخته با از اههام آستتتمانی حاکی 

ار این کباشتتد. هنرمند طبیعت خاص قومی 

دهد مند انجام میدانشتتی قاعدهاز طریق را 

در آن  فردیصتتتترف پردازی و بتتداهتته

این ستتتلوک هنری بدون . جایگاهی ندارد

گیری از عقل شتتهودی ممکن نخواهد بهره

با آ نه،  مادی نبود. برای نمو بۀ  ر هنکه جن

به هنرها یمعمار بت   رشتتتتیب گرید ینستتت

را در  توان گفت که انستتتان، اما میاستتتت

مجذوب حضور زمان  ،حاهت تعادل و وقار

ساجد، و معابد محراب .سازدیم حال  از م

 است ملجأ و مأمن ،مماثلت و شباهت باب

. طبق مبانی (11و  33: 6321 هبورکهارت،

بدون  ،یمار ستتتنتمعگرایان، نظری ستتتنت

 نیتواند چنینم یاز عقل شتتتهود یوربهره

به  ایفهم چنین تجلی .ندیافریرا ب یهنر و 

بستتتن آن در خلق هنری، نیاز به وجود  کار

اصل آن در درون هنرمند سنتی دارد و این 

ادراک بدون عقل شتتهودی میستتر نیستتت. 

شهودی در فرایند خلق اثر  دهیل نقش عقل 

ایان این استتتت که گرهنری از منظر ستتتنت

ها بر این امر تأکید دارند که هنر سنتی / آن

مقدا راهی برای انتقال ستتنت به مخاطبان 

تواند از استتتت و تجلی ستتتنت در هنر نمی

باشتتتد، زیرا هنر معلول  ند  عاملی جز هنرم
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اوستتت. بر این استتاا، ضتتروری استتت که 

شد و طبق  ،هنرمند سنت را ادراک کرده با

 هم حقیقت آن جزف ،گرایانتصتتریح ستتنت

رو، با شتتتهود عقلی میستتتر نیستتتت. از این

شهود در فرایند ایده تا خلق می توان گفت 

خاص  نای  اثر هنری، شتتتهود عقلی در مع

ود گرایان استتتت. این امر نقش شتتتهستتتنت

 بلکه از کندحستتتی و خیاهی را انکار نمی

منظری متفتاوت، شتتتهود عقلی را در این 

 داند.فرایند دخیل می

نت عان  زیامر ن نیبه ا نایگراستتت اذ

که  ند  ناصتتتراستتتت  ممکندار و  یفرم ع

 ینید ریغ یهاستتنت از یستتنت هنر یکیتکن

د وجو استتالم قبل از که گنبد مثل باشتتد،

 هک یعناصر ی،داشته است، اما در هنر سنت

شد، سازگار انیادبا روی   و شدهجذب  با

 یبرا. شتتوندیم حذف ناستتازگار عناصتتر

ام استتت، به حر شتترکدر استتالم،  نمونه،

  ریتصتتتو گاه یه ،استتتالم در لیده نیهم

ند مایی خداو ند و  شتتتودینم بازن به هنرم

سل ن،ینمادسمت نقوش  یم یاهیگ و یمیا

در  هاصورت یناتوان ،عدم جواز لی. دهرود

 . بورکهارتاستتتم لق  قتیحق فیتوصتت

 صورتِ نیدر ا که کندمیاشاره  بارهنیدر ا

خ ر استتت که  نیا الانگارانه، احتمانستتان

سان خود را بب صو ندیان چه را هر یاهه ریو ت

ادرست و  این امر ن کند هیدر خود تشب شتریب

 (.31-30 :6321 هبورکهارت،است 

رم محتوا، ف دیبا ی،خلق هنر ستنت یبرا

قل شتتتهود یریگبهره باو ابزار  و  یاز ع

ت شاید در وهلۀ نخس .باشد سنتمبتنی بر 

ر در به نظر برستتتد که عقل شتتتهودی فق

محتوا کتتارکرد دارد و برای فرم و ابزار 

بانی نظری  با م ما این تصتتتور  نیستتتتت. ا

طور که خوانی ندارد. همانگرایان همسنت

رایان، گتر نیز عنوان شد، از منظر سنتپیش

ه های خلق هنر سنتی باید برگرفتفرم و شیوه

باشتتتد و همچنین ابزار مبتنی بر  از ستتتنت 

 اصتتول ستتنت شتتناختی وهحاظ جنبۀ کیهان

اخذ شتتتود و شتتتناخت این امور راهی جز 

به این نکات  ندارد. توجه  عقل شتتتهودی 

دهد که در این دیدگاه، هنرمند نشتتتان می

سنتی از طریق عقل شهودی این شناخت را 

به دستتت آورده و در فرایند خلق استتتفاده 

کند. در دیدگاه ستتتنتی، رمزها در خلق می

تر از هی  رمزی کاملهنری اهمیت دارد و 

ندارد.  گانگی اههی وجود   فهمنور برای ی

قل جزئی ممکن نیستتتتت.  با ع این آموزه 

 بمخاطمواجه کردن  سنتی به دنبالهنرمند 

صویر رمزی از کم شابا ت ست تنل خوی و  ا

عل درآوردمی به ف . کوشتتتتد آن را از قوه 

عمتتاری،  م مونتته، در  ن نهتتا نور نتتهبرای  ت
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، بخشدمی های مختلف بنا را وحدتقسمت

ناطیستتتی برای  به مغ ثا به م که همچنین  بل

عمل  جذب جان انستتتان به ستتتوی وحدت

معمتاری مستتتجتد و  هتدف هنر .کنتدمی

ستی سان از ابعاد قدا ساختن ان سا، آگاه   کلی

به و که او در خود دارد استتتتت های جن

 امتدادهای هگوناگون خاص خود را به مثاب

 :6336ههینگز،  کندمی هعرض اوآن ابعاد به 

656-651.) 

 یامور مادگرایان، در دیدگاه ستتتنت

 ،رنگ .شتتتوندیم نور مشتتتخص ۀواستتت به

 زییتم قابل گریکدیها از شکل و حاهت آن

بل  اءیاشتتت ریبدون نور، ستتتا .شتتتودیم قا

 یدر معمار امر نیا. ستتتتندین ییشتتتناستتتا

 طور کههماندارد،  یاهژیو گاهیجا یاسالم

از م لق وجود استتتتت.  ینمتتاد ،در نور

 از کثرت در وحدت یو چگونگ حدتو

 قابل که استتت یتیاهم پر یقدستت معارف

 با فقر بلکه ستتتت،ین جزئی عقل با درک

در خلق  هنرمند. شودیم فهم یشهود عقل

و  یبه امر متعاه یبخشتتتیو تجل یهنر ستتتنت

 از را خود نفس دیتتبتتا ،یقتتدستتتمعتتارف 

 .کند پاک یآهودگ و یناخاهصتتت هرگونه

اند بتودهد تا  قلیص نهیخود را مانند آ یرو

را  یو متعاه یقدستتت انواربا عقل شتتتهودی 

. دبرسان بروز و ظهور ۀمرحل بهدرک کند و 

و ستتتلوک از  اضتتتتیبا ر یهنرمند ستتتنت

 دست ییخودنما و تیفرد شینما گونههر

 در تالش ،یهنر اثر خلق در و دهیتتکشتتت

 .دارد انیاد یباطن وحدت شینما

ند ستتتنت  یاگریمیک همچون ،یهنرم

 دخو یمس وجود ،اول وهلۀ رداستتت که 

  ههاما افتیدر یبراو  کندیمرا به طال مبدل 

  هرگونه از یعار را خود نفس شتتتهود، و

ص س ؛کندیم یناخاه  رفتمع ریسپس با اک

را  یاماده هر خود ینویم شناخت و یقدس

ظهور و بروز  به یسازد. برایم مبدل طال به

 تیاز نفسان دینباهنرمند  ،یرساندن امر قدس

که براکخود، خلقِ اثر  تیو فرد  یند. بل

  اشیشتتهود عقل به دیاثرش با یجاودانگ

قال انت هدف با یستتتنت هنرمند. کند هیتک

ادراکات عقل  تجستتتمو  یقدستتت میمفاه

همین  در .ندیآفریم یهنر اثر ی،شتتتهود

 لقخ درهنرمند کند که ، نصر بیان میمورد

 یبرا دیخالف هنرمند جد بر ،یهنر ستتتنت

سات شینما سا ینم خود یهاآرمان و اح

با صتتت ،کوشتتتتد که   ،دادن روحش قلیبل

 یو ادراکات شهود گذاشتهرا کنار  تیفرد

 همواره ی. هنر ستتنتکشتتدیم ریرا به تصتتو

 .استتت ییبایحضتتور تقدا و ز یبرا یراه

 یآمادگ ،سلوک و اضتیر با یسنت هنرمند

 را دخو تیفرد و کرده دایپ یدرون افتیدر
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 یقدست امر ینماتمام ۀنیآ و داده دستت از

 (.331-335: 6325هنصر،  شودیم

بندی در این بخش، باید عنوان جمعبه

نت که از منظر ستتت فت  قل گ یان، ع گرا

شهودی از چند جنبه در فرایند خلق اثر هنر 

 سنتی نقش دارد:

 ؛های سنت. درک آموزه6

به 1 یده برای تجستتتم دادن  یافتن ا  .

 ؛سنت در قاهب محسوا هنر

شیوه. کشف 3 های الزم برای مواد و 

 ؛تحقق هنر

. یتتافتن رمز و رازهتتا و چگونگی 0

 ؛هابخشی به آنتجسم

 . سلوک معنوی در فرایند خلق.5

 فهم هنر سنتی. 5-8

 گرایان را در بابتوان مبانی نظری سنتمی

فهم و تخاطب اثر هنری نیز هحاظ کرد و از 

مندی مخاطب در این منظر، چگونگی بهره

طب هنر فهم اثر  خا هنری را تبیین کرد. م

یا افراد ستتتنتی می قدان  ند، منت ند هنرم توا

دیگر باشد. بر اساا م اهب پیشین، جایگاه 

مه  قل شتتتهودی در فهم اثر هنری در ادا ع

 شود.بیان می

که نقش عقل شتتهودی در پیش از آن

فهم هنر سنتی بررسی شود، ابتدا باید به این 

 تیستتتنآیا فهم هنر پرستتتش پرداخت که 

ه ورود بکارگیری عقل شتتهودی و بهبدون 

در بستتتتر آن خلق دینی که آن هنر ستتتنت 

رستتتتد به نظر میممکن استتتتت  شتتتتده 

گرایان از ستتویی فهم هنر ستتنتی را ستتنت

  بهستتتنتی  هنردانند، زیرا می متوقف بر دین

بدون و فهم  تعلق داردستتتنت خاص دینی 

  برای نمونه،ورود به آن عاهم میستر نیستت. 

به ح، شمایل مسی با تماشای نان پایبندمسلما

شناخت می سند،نوعی از  صورتی ر  اما در 

هم عاکه به  دنرستتمیبه همدهی کامل با آن 

همچنین . دستتتت یابند دهنورآمعنوی پدید

وط کلیسای جامع مرب با بازدیدبودایی یک 

زیبایی آن را تجربه  تنها ،های میانهبه ستتتده

اهتتهتتیتتات و آگتتاهتتی از تتتا و  کتتنتتدمتتی

شتتناستتی مستتیحی نداشتتته باشتتد، فهم جهان

بر این اساا، کاملی از آن نخواهد داشت. 

نیازمند فهم آن دین معنوی، کامل همدهی 

ست صر در این .ا ضیح مین ه دهد کباره تو

ه بتوان مگر اینک ،میسر نیستر سنتی فهم هن

ها  قدا و معنوی این هنر عاهم م به درون 

فت  راه ندگی ک و دریا ن به همی رد.آن ز

 تواندمی برجستتتته فیلستتتوفجهت، یک 

نویستتتی یک حرم جذب معماری و خوش

از حضتتور مقدا این هنر م هر شتتود، اما 

ضای  شود،نمیدچار تحوهی  زیرا در این ف
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 رساهت حقیقیزیست نکرده است. معنوی 

 هنر ستتت.انتقال به ستتوی خدا ستتنتی،هنر 

ن زیرا ای ،ناپذیرندجدایی و تقدا ستتتنتی

ست که آن هنر را آفریده خود امر مقدا ا

ر تحول کند مگمتواند نمی سنتیاست. هنر 

عاهم معنویآن که آن را خلق که در  ای 

-354 :6325نصر، هیم جوی تکرده مشارک

که . (351 بر همین استتتاا، فهم فردی را 

طور کامل در آن جهان ستتتنتی زیستتتت به

توان توجیه کرد نکرده، به این صتتورت می

ا ذات ف ری و مفاهیم که این فهم بر استتا

های دیگر درک هایی که در سنتو آموزه

شود. یعنی هر انسان کرده است، محقق می

نت می ند توامبتنی بر میزان درکش از ستتت

 هنر سنتی را فهم کند.

این امر مسلم است که فهم هنر سنتی 

به هر مقدار و کیفیت باشتتتد، مبتنی بر عقل 

ی هاهشتتهودی استتت. زیرا برای فهم آموز

اکثر ستتنتی عقل شتتهودی ضتتروری استتت. 

کار دارند، اما درگیر  و ستتر هنرها با انستتان

با نتی س. هنر نیستند تعاهیم حکمی و عرفانی

ظرفیت فهم آن را دارد، ارتباط که مخاطبی 

گرایان، این امر گیرد. در دیدگاه ستتنتمی

ذهنی و انضتتتمامی و  بیان غیر دهیل نحو به 

 ۀ نوعی ازاستتتت. فهم به واستتت  مستتتتقیم

در معنای مشابه عرفانی آن کشف و شهود 

ه اهبته منظور این نیست ک. گیردصورت می

این دقیقاً همان شتتهود عرفانی استتت، بلکه 

گرایان که در برخی م ابق دیدگاه ستتتنت

موارد نیز با عرفا تشابه اندیشه دارند، شهود 

عقلی به همراه نوعی ستتتلوک معنوی برای 

 م در قاهب ستتنتیابی به حقیقت عاهدستتت

علم  استتتت. فهم هنر ستتتنتی هوازمی دارد و

و هر دتأویل معنوی و هنر تمثیلی و رمزی 

 استتت شتتهودیدر اصتتل وابستتته به تعقل 

ته این  (.663و  34-23 :6322هشتتتوان،  اهب

درک و امر را نیز باید در نظر داشتتتت که 

ست فهم هنر ما ا ،سنتی موهبتی خدادادی ا

 .مستعد این فهم شد توانمیاز راه آموزش 

بر همین استتتتاا، این فهم برای همگتتان 

 (.375 :6325 ،هنصرمقدور نیست 

ست که   نرفهم هنکتۀ مهم دیگر این ا

اد نماستتت.  نمادگراییدر گرو فهم  ستتنتی

ای دارد. در این در هنر ستتنتی جایگاه ویژه

گاه،  ید ثد مۀ آ نظر از ار هنری، صتتترفه

و ، معتتانی معین شتتتنتتاختیکمتتال زیبتتایی

فراستتوی مرزهای  ،هنرمند و متعارفی دارند

 دنتتوردمتتیفتتهتتم و درک بشتتتتری را در

در  (.55-50، 35: 6320کوماراستتتوامی، ه

ماد، مشتتتارکت دیدگاه ستتتنت یان، ن گرا

قعیتتت مرتبتت قعیتتتپتتایینای هوا   تر در وا

م فه استتتت. تر از راه مماثلتای عاهیمرتبه
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بر  نی  ت ب م یرنمتتادهتتا  ختتتار  شپتتذ ستتتتا

عاهم و اطوار متکثر  مراتبیهلستتتلستتت کل 

ماد مبتنی .وجود استتتتت های  ن بر قرارداد

قعیت ای از وابلکه جنبه نیست،ساخت بشر 

است و به خودی خود  ءوجودشناختی اشیا

سان ستقل از ادراک ان  وجود دارداز آن  ،م

طوری کته . همتان(106 :6323، هاهتدمتدو

نمادپردازی در هنر ستتتنتی متوقف بر عقل 

فهم آن نیز مبتنی شتتهودی استتت، درک و 

قل استتتتت ماد را نمی زیرا بر این ع توان ن

واقعیت در مراتب هستی دانست  تمشارک

 و فهم آن را مبتنی بر عقل جزئی دانست.

بنتتدی در این بخش، عنوان جمعبتته 

ل گرایان، عقباید گفت که از منظر ستتتنت

شهودی از چند جنبه در فرایند فهم اثر هنر 

 سنتی نقش دارد:

 ؛های سنتزه. درک آمو6

 ؛. یافتن ایده ورای تجسم مادی هنر1

 ؛های تحقق هنر. فهم مواد و شیوه3

 ؛. یافتن رمز و رازها0

 . سلوک معنوی در فرایند فهم.5

 تحلیل و بررسی . 6

نر ه یان در زمینۀگراستتنت دگاهیدکه با آن

ای خصتتتوص هنر ستتتنتی جایگاه ویژهو به

قل ع دارد و تبیین ایشتتتان در زمینۀ جایگاه

اهمیت  یهنر ستتنت شتتهودی در خلق و فهم

ستتزایی دارد، اما نکاتی نیز در تحلیل این هب

 توان بیان کرد:دیدگاه می

عقتتل »گرایتتان بتتارهتتا بتته . ستتتنتتت6

شاره می« شهود عقلی»و « شهودی  ؛کنندا

جا یک پرستتش م ری استتت که اما در این

ارتباطی با شتتهود در معنای  این شتتهود چه

اره بنیگنون در اارد  عرفانی د -فلستتتفی

 تنها راه یکه شتتهود عقالن دهدیمتوضتتیح 

  یهاستتتت و  یعیشتتتناخت مابعداه ببرای 

و  ندارد گریبا شتتتهود د یقدر مشتتتترک

قلمرو محستتتوا تعلق دارد دیگری بتته 

استتتت  آننکتۀ دیگر  (.11: 6371هگنون، 

سنتکه متعلق ا ست   شهود چی یان گراین 

نددر این ندار به  باره جواب یکستتتتانی  و 

 قتتت،یوجود م لق، حقمواردی همچون 

 ه،یمتعاه قتیمفارق از ماده، حق یامور متعاه

. .. و اءیاشتتت قتیحق متعال، امر م لق و حق

شاره می ضیح می ؛کنندا دهد اما ملکیان تو

که این تعابیر و توضیح کافی نیست و ابهام 

در معنای عقل شتتتهودی، کارکرد و متعلق 

جود دارد هن.ک:  کآن و ل : 6372 ن،ایتتم

با یک مشتتتکل 032-033 ما را  (. این امر 

ندمهم روبرو می  -ذهنی ستتتازد. تبیین فرای

ی هایعملی خلق و فهم هنر خود پیچیدگی

دارد، زیرا نستتتبت امری بیرون از اثر هنری 
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سنجیده میههنرمند شود. / مخاطب( با آن 

یان این امر که عقل شتتتهودی در خلق و  ب

ک جهت در فهم هنر سنتی نقش دارد، از ی

ند، اما کتوضتتتیح بیشتتتتر فرایند کمک می

قل شتتتهودی،  نای ع مذکور در مع هام  اب

ند  کارکرد و متعلق آن مشتتتکل تبیین فرای

به خلق و فهم را دوچندان می ند. توجه  ک

دهتتد کتته تبیین این اشتتتکتتال نشتتتتان می

 کم کافیگرایان در این باب دستتتستتنت

 های مفسران یا ت بیقنیست و صرف حدا

ل را عرفانی اشتتتکا -مبانی فلستتتفی با دیگر

 سازد.برطرف نمی

 هایگرایان در زمینه. دیدگاه ستتنت1

شتتتناستتتی با شتتتناستتتی و شتتتناختهستتتتی

مفروضتتاتی همراه استتت که مورد پذیرش 

گرایان تنها به بیان نتهمگان نیستتتت و ستتت

 کرده و استتتتدالهی ل اکتفاگونه مستتتائاین

: 6372 ان،یملککنند هه نمیها ارائبرای آن

مدو،  ؛000-005 هد (. این امر 331: 6323ا

در زمینۀ وجود و کارکرد عقل شهودی در 

خلق و فهم هنر ستتنتی نیز جاری استتت. به 

گرایان دغدغۀ تبیین و رستتد ستتنتنظر می

استتتتدالل عقلی را برای تمام مفروضتتتات 

ندارند، اما برخی از ادعاهای ایشان  یشخو

ن تبیی دالل وبه صورتی است که نیاز به است

له کارکرد می عقلی دارد. از جم به  توان 

عقل شتتتهودی در خلق و فهم هنر اشتتتاره 

 تواند مکمل مورد پیشینکرد. این انتقاد می

باشتد. اگر فلستفه را استتنتاج عقلی صترف 

گرایان را فیلستتتوف هحاظ ندانیم و ستتتنت

کنیم، کتته اهبتتته خود نیز چنین ادعتتایی 

ل استدال نانندارند، در هر صورت در بیان آ

یا تبیین کافی عقلی برای این مفروضتتتات 

 وجود ندارد. 

سنت3 گرایان در باب هنر و . دیدگاه 

با مفهوم  قل شتتتهودی در هنر  کارکرد ع

، زیرا ستتتنتتت گره خورده استتتتت« دین»

یک دین متجلی نۀ  شتتتتده در هنر در زمی

یتتابتتد. در دیتتدگتتاه مشتتتخص تحقق می

دین اهزاماً منشتتتأ اههی دارد  گرایان،ستتتنت

 ۀهم یاصتتل قتیحقو  (13: 6323 هشتتوان،

 واحد قتیحق ینیاستتت و هر د یکی انیاد

صورت ستعداد و طبع پ یرا به   روانیم ابق ا

و  55، 6: ج6321، نصتتره دینمایگر مجلوه

در ایتتن زمتتیتتنتته، دیتتدگتتاه  (.147: 6373

روبرو استتت.  هاییلگرایان با اشتتکاستتنت

گاهی  که دهیلی بر آ جه داشتتتتت  ید تو با

یت مستتتیحی،رو یا یهودی  حان استتتالمی 

عنوان مستتتیر انتقال، از این ستتتنت وجود به

و وجتتود  (043: 6323هاهتتدمتتدو، نتتدارد 

به تبیین و  یاز  یان ن حقایق مشتتتترک در اد

ه رائاگرایان تمهیداتی دارد که توسر سنت



 ب

  جواد امین خندقی، سیده مرضیه هندسی/ شهودی در خلق و فهم هنر سنتی ...مطالعه انتقادی جایگاه عقل 

 

 
033 

 

 

 

-004: 6372 ان،یکملن.ک: هنشتتده استتت 

. به این نکات باید این امر را اضتتتافه (006

م کرد ین دیتتدگتتاه  نوعی کتته ا جر بتته  ن

باطنیکثرت» با استتتت   1«گرایی  که خود 

 روبرو است:  ییانتقادها

بر معت یاوهیاگر ش یحت یشهود عقل -

 ییاگرکستتب شتتناخت باشتتد، کثرت یبرا

  کند؛ینم دییرا تأ یباطن

نداز   ،یباطن یهاتفاوت - به همان ا

 وجود دارد؛  انیدر اد ی،ظاهر یهاتفاوت

سر وت ینیقرائت متون د و یش -

دچار مصادره به  ان،یگراسنت

 م لوب است؛ 
ها حذف تناقض یبرا انیگراستتنت -

غا فاوت ان،یاد یهارتیو م مهم را  یهات

  رند؛یگیم دهیناد

جا - عاه یبه  از  ،ینید میاصتتتول و ت

 اریتتعنوان معبتته یستتتنتتت و شتتتهود عقل

کتته  نتتدیجویخود ستتتود م یهتتایابیتتارز

: 6321هاوزن، هگنهن.ک:  پذیرفته نیستتت

عقل شهودی  أهۀهمه در مس(. این103-101

و کارکرد آن در خلق و فهم هنر نیز جاری 

 است.

 ،. اگر در نظر بگیریم کتته هنرمنتتد0

هنر ستتنتی را خلق  ،مبتنی بر عقل شتتهودی

                                                           

1. Esoteric pluralism. 

کند، دیگر با یک انستتان معموهی روبرو می

سنت ستیم.  ید دارند کأگرایان بر این امر تنی

سنتی سان که هنرمند   یادنگرش فرام با یان

ندگ به ز که   تیکل کیعنوان به یبوده 

و با تمام حواا خود در آن  ستتتتهینگریم

-11و  63: 6321 ،یاراسوامهکوم ستهیزیم

از انستتتان  ینوع خاصتتتو همچنین او  (13

رمند از هن ینوع خاص ی، بلکه هر انسانهنبود

. این دیدگاه (01ج: 6324هنصر،  ه استبود

ل ه جایگاه عقبا مشتتکالتی روبرو استتت ک

شتتهودی در خلق اثر هنری را نیز مخدوش 

کند. این امر در باب مخاطب هنری که می

جاری از عقل شتتتهودی بهره می گیرد نیز 

ست که نمی شن ا ست. رو توان برای تمام ا

شتتد و  لئآثار هنر ستتنتی تفستتیر عارفانه قا

همچنین در نظر گرفتن چنین مفروضتتتی 

بتتا برای ذهنیتتت تمتتام هنرمنتتدان ستتتنتی 

مشتتتتتکتتالت فتتراوانتتی روبتترو استتتتتت 

(. دیتتدگتتاه Leaman, 2004: 8-17ه

گرایان در شتتری وضتتعیت هنرمندان ستتنت

ستتتنتی دچار مصتتتادره به م لوب استتتت و 

ند.  ندار یا نظری برای آن  تاریخی  یل  دال

توان برای تعابیری همچون اینکه چ ور می

صر داند که تمام گنبد را محور جهان می ،ن

ا ذات واحد مربوط مراتب عاهم هستتتی را ب
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، (Nasr, 1987: 49-50هستتتتازد متتی

نتی را توجیهی داشتتت و تمام هنرمندان ستت

باره یکستتان دانستتت  این در حاهی در این

 های پیشدانیم گنبد در تمدناستتت که می

ست سالم هم بوده و قدمت نخ ا ین گنبدهاز ا

ستتال پیش از  هزاربه حدود بیستتت تا یازده

سدمیالد می  Palmer, Pettitt andه ر

Bahn, 2005: 24 یان بد در ستتتاه (. گن

هان در  ناگ ته و  عانی دیگر داشتتت ستتتتال م

معماری استتتالمی محور جهان قرار گرفته 

کم نیاز است. مواردی از این دست، دست

یان  یل دارد و این امر در ب بات و ده به اث

 گرایان نیست.سنت

سنت5 ست . از جمله ادعاهای  گرایان این ا

هی  هنر کامالً غیر دینی وجود  که در تمدن سنتی،

ستقیم با (. این امر به24: 6322شوان، ندارد ه طور م

ست. چراکه این امر  موضوع این پژوهش مرتبر ا

مبتنی بر کارکرد عقل شهودی در خلق هنر است. 

را  کند نقابدر همین زمینه، بورکهارت تالش می

هنر مقدا بنامد و این در حاهی استتت که خود او 

و استتالم  هودی ت،یحیمستت ینقاب برا»ارد اذعان د

بت یجز صتتتورت یزیچ «  ستتتتین یپرستتتتاز 

. یافتن اید  مرکزی برای (66: 6374هبورکهارت، 

کاری مرستتوم « دینی بودن»تفستتیر هنر همچون 

گرایان، تعمیم به استتت، اما اشتتکال وارد به ستتنت

 (.Leaman, 2004: 7-8تمام آثار است ه

که می1 تۀ دیگری    ری کرد،توان م. نک

گرایان به شتترق استتت تا جایی که تعصتتب ستتنت

حتی شتتوان قو  ن ق شتترقی را برتر از ن ق غربی 

( و این امر همان عقل 32: 6327داند هشتتوان، می

ست که  شرقی مقابل عقل جزئی غربی ا شهودی 

گذاری میان هنر ستتنتی و مدرن نیز باعق ارزش

 هشتتود. شتتاید در پاستتخ به این انتقاد، بگویند کمی

یایی نیستتتت و خود  منظور شتترق و غرب جغراف

گنون، گرایان هم به این امر اشتتتاره دارند هستتنت

ما در نظر داشتتتتن تصتتتریح 04-06: 6371 (، ا

گرایان به این امر که رنسانس در غرب، دور  سنت

ست ه ؛ بورکهارت، 36: 6371گنون، سقوط هنر ا

  هنر ارزشمند در دور( و 633: 6313و  630: 6334

، است هبورکهارت یهمان هنر سنت یایاح زیمدرن ن

، نشتتتان (311: 6373نصتتر،  ؛ 142-143: 6313

تواند عامل زمانی ستتنتی می  دهد صتترف دورمی

شده و نوعی تعصب چنین ارزش گذاری عجیبی 

 در این دیدگاه وجود دارد. 

 گیرینتیجه
ور گرایان این امر را به طمبانی متافیزیکی ستتنت

شان می شهودی در خلق و  دهد کهضمنی ن عقل 

سنتی جایگاه به شهود عقلیفهم هنر   سزایی دارد. 

شهود حقایق کلی و فراگیر بی س ۀ در این معنا،  وا

های مختلفی مفاهیم ذهنی استتت. این امر در زمینه

ترین از خلق و فهم هنر ستتنتی دخیل استتتت. مهم

کارکرد عقل شتتهودی در خلق و فهم هنر ستتنتی، 
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شمع وف به جنبه شناختی های  ست.  ناختی هنر ا

که پیش از خلق، در فرایند خلق، پیش از فهم و در 

در باب  ترچه پیشفرایند فهم نیاز استتت. م ابق آن

به نظر تحلیل دیدگاه ستتنت یان شتتتد،  گرایان ب

رستتتد این دیدگاه در مستتتائلی همچون کافی می

قل شتتهودی، مشتتخص نبودن  نبودن تعریف ع

ابل روضات غیر قکارکرد و متعلق شهود عقلی، مف

بیین گرایی باطنی، تپذیرش، دچار شتتدن به کثرت

فانی اغراق یت عر ند و شتتخصتت آمیز برای هنرم

دهی نادرست و تعصب در برخی مخاطب، تعمیم

 گرایانموارد دچار مشکل است. اما دیدگاه سنت

به نۀ هنر و  قل شتتتهودی در زمی کارگیری ع

 .کندهایی نیز دارد که آن را بااهمیت میمزیت

نخست باید به این امر اشاره کرد که دیدگاه 

گرایان، یک نظام فکری یکپارچه استتت و ستتنت

شهودی را در همۀ زمینهمی های توان رد پای عقل 

 مرتبر با آن دنبال کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود، این امر باعق اهمیت نظریۀ هنر ایشان نیز می 

با دیگر زمینه  هنگیفر -های دینیزیرا در ارتباط 

ست.  شده ا در این قاهب، هنر مورد اهتمام تعریف 

کاک از دیگر  جه بیشتتتتری استتتت و انف و تو

های فرهنگی ندارد. دوم اینکه اگر تمایل به حوزه

تفستتیر عرفانی هنر به خصتتوص در زمینۀ هنر دینی 

گرایان در این وجود داشتتته باشتتد، دیدگاه ستتنت

شتن جایگاه برای  زمینه قابل توجه است. در نظر دا

تواند تفستتیر متفاوت عرفانی از عقل شتتهودی، می

هنر ستتنتی ارائه دهد. توجه به این نوع تفاستتیر در 

ای یافته است و دیدگاه های اخیر اهمیت ویژهسال

نت نهستت یان یکی از زمی عه و گرا های مهم م اه

ست. بهجست عنوان آیند  بحق، وجوی عرفانی ا

با  اتوان نسبت عقل شهودی و شهود عقالنی رمی

های دیگر مانند ستتنت مفاهیم متناظر آن در ستتنت

عرفانی مقایستته کرد که در این مجال بحق نشتتد. 

همچنین این امر را در قاهب مصتتادیق یک زمینه از 

 هنر دینی مانند هنر اسالمی یا مسیحی دنبال کرد.

 

  مالحظات اخالقی:  

 ک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمحامی مالی

 : طبق اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله: پایان نامه/برگرفته از 
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 منابع

شهود (. 6324. هعباا ،یسعد یاحمد -
. نییاندیشۀ د. یعرفان ای یعقالن یی،صدرا

 .11-3(؛ 3ه3

و نقد علم  یبررس(. 6323. هفاطمه ،یاحمد -
(؛ 1ه6. حکمت معاصر. مقدا از نگاه نصر

6-12. 
https://wisdom.ihcs.ac.ir/articl

e_75_94599df1369d6615e77b

fdba4d60c709.pdf 

امین خندقی، جواد و موسوی گیالنی،  -

 دگاهینقد د(. 6330سیدرضی. ه
 هنر مقدا ،یدر باب هنر سنت انیگراسنت

-647(؛ 13ه1. معرفت ادیان. ینیو هنر د

612. 

هنر مقدا: (. 6313بورکهارت، تیتوا. ه -
. ترجمۀ جالل ستاری. هااصول و روش

 تهران: سروش.

زی: رمزپردا(. 6374بورکهارت، تیتوا. ه -
. ترجمۀ جالل مجموع مقاالت تحقیقی

 ستاری. تهران: سروش.

مبانی هنر (. 6321بورکهارت، تیتوا. ه -
. ترجمۀ امیر نصری. تهران: اسالمی

 .حقیقت

شناسی جهان(. 6322بورکهارت، تیتوا. ه -
. ترجمۀ حسین آذرکار. سنتی و علم جدید

تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ 

 ایران.

مبانی هنر (. 6334ا. هبورکهارت، تیتو -
 . ترجمۀ امیر نصری. تهران: حکمت.مسیحی

 ،یمیکر یموسوی، و محمدهان ان،یجعفر -

شهود   گستره و محدود(. 6331. هدیرسعیم
. ظرنقد و ن. نایابن س یدر اخالق مشرق یعقل

 .10-56(؛ 76ه62

آقایی، معصومه. خادمی، عزت و گل -

 .تربیت عرفانی از دیدگاه سهرودی(. 6323ه

 .51-37(؛ 5ه1. أمالت فلسفیت
http://phm.znu.ac.ir/article_19

523_0702f79927ea02244e604

10e64200344.pdf 

خوارزمی، حسین و میانداری، حسن.  -

نقش شهود در حکم اخالقی از (. 6333ه
 .تأمالت فلسفی. ه جاناتان هایتدیدگا

 .30-16(؛ 15ه64

http://phm.znu.ac.ir/article_24

2282_861dc7cc2025feeae700f

cf184175bef.pdf 

گرایی: دین سنت(. 6323اهدمدو، کنت. ه -
. ترجمۀ رضا جاویدان در پرتو فلسفۀ

 کورنگ بهشتی. تهران: حکمت.

و  زیپرو ،یداکان یاهلل؛ عباسانشاء ،یرحمت -

و  یعقل شهود(. 6333. هراد، مائده یشاکر
 .نصر و شووان دگاهیشناخت ذات حق از د

 .624-616(؛ 20ه16. ذهن

اصول و معیارهای (. 6371شوان، فریتیوف. ه -

https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_75_94599df1369d6615e77bfdba4d60c709.pdf
https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_75_94599df1369d6615e77bfdba4d60c709.pdf
https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_75_94599df1369d6615e77bfdba4d60c709.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_19523_0702f79927ea02244e60410e64200344.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_19523_0702f79927ea02244e60410e64200344.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_19523_0702f79927ea02244e60410e64200344.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_242282_861dc7cc2025feeae700fcf184175bef.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_242282_861dc7cc2025feeae700fcf184175bef.pdf
http://phm.znu.ac.ir/article_242282_861dc7cc2025feeae700fcf184175bef.pdf
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: ن. ترجمۀ سیدحسین نصر. تهراهنر جهانی

 دفتر م اهعات دینی.

اسالم و حکمت (. 6323شوان، فریتیوف. ه -
. ترجمۀ فروزان راسخی. تهران: خاهده

وگوی اهمللی گفتهرمس؛ مرکز بین

 ها.تمدن

. من ق و تعاهی(. 6327شوان، فریتیوف. ه -

ترجمۀ حسین خندق آبادی. تهران: نگاه 

 معاصر.

ها و کاست(. 6322شوان، فریتیوف. ه -
ۀ بابک عاهیخانی و کامران . ترجمنژادها

 ساسانی. تهران: حکمت.

 یقیت ب یبررس(. 6331. هاحمد دیس ،یفاضل -

 .زبان عرفان هیدر توج ینییچهار مدل تب

-33(؛ 76ه63. های فلسفی کالمیپژوهش

663. 

https://pfk.qom.ac.ir/article_8

17_9286fa60087224fabdb851

e1afef94a1.pdf 

مراتب  یبررس(. 6334زاده، طاهره. هکماهی -
و  فلسفه. یاشراق یشناسشهود در معرفت

 .663-33(؛ 6ه00. کالم اسالمی

(. 6321کوماراسوامی، آناندا کنتیش. ه -

. ترجمۀ امیرحسین ای بر هنر هندمقدمه

 ذکرگو. تهران: روزنه.

(. 6320کوماراسوامی، آناندا کنتیش. ه -

. ترجمۀ صاهح استحاهۀ طبیعت در هنر

 طباطبایی. تهران: فرهنگستان هنر.

(. 6321کوماراسوامی، آناندا کنتیش. ه -

. ترجمۀ فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی

 امیرحسین ذکرگو، تهران: فرهنگستان هنر.

. جهیخد ،یهاشمی، و مهد محمد ان،یگرج -

نظری و عقل شهودی  گستر  عقل(. 6336ه
. آیین حکمت. عربیدر عرفان از دیدگاه ابن

 .115-633(؛ 61ه3

. بحران دنیای متجدد(. 6371گنون، رنه. ه -

 اهدین دهشیری. تهران: سپهر.ترجمۀ ضیاء

معانی رمز صلیب: (. 6370گنون، رنه. ه -
ۀ ، ترجمتحقیقی در فن معارف ت بیقی

 بابک عاهیخانی. تهران: سروش.

گرا چرا سنت(. 6321محمد. ه هاوزن،هگن -
. تهران: دانشگاه خرد جاویدان. نیستم 

تهران؛ مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم 

 .111-133انسانی؛ 

رمز و مثال اعلی: (. 6336هینگز، مارتین. ه -
. ترجمۀ فاطمه تحقیقی در معنای وجود

 صانعی. تهران: حکمت.

. دیحم دیزاده، سطاهب و ،زهره ،یمعمار -

 یشهود عقل ۀهأمس یلیتحل یسبرر(. 6335ه

 .شناسی بنیادیغرب. شتهیدر کانت و ف

 .611-633(؛ 63ه7

راهی به رهایی: (. 6372ملکیان، مص فی. ه -
 .جستارهایی در باب عقالنیت و معنویت

https://pfk.qom.ac.ir/article_817_9286fa60087224fabdb851e1afef94a1.pdf
https://pfk.qom.ac.ir/article_817_9286fa60087224fabdb851e1afef94a1.pdf
https://pfk.qom.ac.ir/article_817_9286fa60087224fabdb851e1afef94a1.pdf
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 تهران: نگاه معاصر.

، منصور ادی؛ صدیرسعیم ،یمیکر یموسو -

(. 6331ی. ههان محمد ان،یجعفر و رضایعل

 یدر طری اخالق مشرق یشهود عقل تیماه

 .12-3(؛ 60ه0. تاریخ فلسفه. نایسابن

 ،ی؛ عبدل آباددیرسعیم ،یمیکر یموسو -

(. 6333ی. ههان محمد ان،یجعفرو  اکبر یعل

در طری اخالق  یمعنا و متعلق شهود عقل
-613(؛ 67ه5. تاریخ فلسفه. نایسابن یمشرق

621. 

جوان مسلمان و (. 6373نصر، سید حسین. ه -
. ترجمۀ مرتضی اسعدی. ددنیای متجد

 تهران: طری نو.

نیاز به علم (. 6373نصر، سید حسین. ه -
 . ترجمۀ حسن میانداری. قم: طه.مقدا

معرفت و امر اهف(. 6324نصر، سید حسین. ه -
. ترجمۀ فرزاد حاجی میرزائی. تهران: قدسی

 فرزان روز.

معرفت و ب(. 6324نصر، سید حسین. ه -
، تهران: اهلل رحمتی. ترجمۀ انشاءمعنویت

 سهروردی.

هنر دینی، هنر ج(. 6324نصر، سید حسین. ه -
راز  .سنتی، هنر مقدا؛ تفکراتی و تعاریفی

. تنظیم و ویرایش مهدی و رمز هنر دینی

 .57-05فیروزان. تهران: سروش؛ 

اسالم و (. 6323نصر، سید حسین. ه -

 اهلل. ترجمۀ انشاءتنگناهای انسان متجدد

 رحمتی. تهران: سهروردی.

وجوی در جست(. 6325، سید حسین. هنصر -
وگوی رامین جهانبگلو با امر قدسی: گفت
. ترجمۀ سید مص فی شهر سیدحسین نصر

 آیینی. تهران: نی.

. معرفت جاودان(. 6321نصر، سید حسین. ه -

 به اهتمام سید حسن حسینی. تهران: سروش.

. گلشن حقیقت(. 6322نصر، سید حسین. ه -

 ران: سوفیا.اهلل رحمتی. تهترجمۀ انشاء
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