دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره دوازدهم ،شماره  ،12بهار و تابستان  ،6046صفحه 320-353

مطالعۀ انتقادی جایگاه عقل شهودی در خلق و فهم هنر سنتی از منظر سنتگرایان
جواد امین خندقی 1سیده مرضیه هندسی

2

تاریخ دریافت:

چکیده:::سنتگرایی یکی از جریانهایی است که به طور مستقیم در برابر باورهای تجددگرایانه قرار

6044/3/61
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از زمینههایی که در این اندیشه جایگاه ویژهای دارد ،نظریه در باب هنر و زیبایی است .یکی از مفاهیمی
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که در فهم نظریۀ سنتگرایان در باب ادراک هنر و زیبایی اهمیت بسیاری دارد ،درک جایگاه «عقل

واژگان کلیدی:

شهودی» در خلق و فهم هنر سنتی از سوی هنرمند و مخاطب است .تبیین و بررسی تعریف سنتگرایان
از عقل شهودی و چگونگی کارکرد آن در خلق و فهم هنر سنتی ،امری مهم برای فهم چگونگی فرایند

عقل شهودی،

انتقال سنت است .در این پژوهش ،با بهرهگیری از روش گردآوری اسنادی و تحلیل کیفی ،پس از

هنر سنتی،

بررسی مفاهیم اصلی همچون سنت ،هنر سنتی و عقل شهودی بهعنوان چارچوب نظری ،جایگاه عقل

سنتگرایی،

شهودی در خلق و فهم هنر سنتی در دیدگاه سنتگرایان بررسی و نقد میشود .این پژوهش نشان

خلق هنر ،فهم

میدهد که دیدگاه سنتگرایان در مسائلی همچون کافی نبودن تعریف عقل شهودی ،مشخص نبودن

هنر.
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یکی از زمینههایی که در این اندیشتته

مقدمه
در م قا بل جر یان مدرنیستتتم ،جر یان های

جایگاه ویژهای دارد ،نظریه در باب هنر و

6

زیبایی است .سنتگرایان دیدگاه خود در

یکی از جریانهایی است که اندیشۀ ایشان

این باب را ذیل نظام فکری متافیزیکی بیان

بتته طور مستتتت ت ق یم در برا بر بتتاورهتتای

میکننتتد .یکی از مفتتاهیمی کتته در فهم

تجتتددگرایتتانتته قرار میگیرد .نستتتتل اول

نظریۀ ستتتنتگرایان در باب ادراک هنر و

ا ندیشتتتم ندان و مهمترین پایه گذاران این

زیبتتایی اهمیتتت ب تهستتتزایی دارد ،درک

جریان شتتتامل افرادی همچون رنه گنون،1

جایگاه «عقل شهودی» یا «عقل کلی» در

آناندا کوماراستتوامی ،3فریتیوف شتتوان 0و

یا «عقل ریاضتتتی»

فکری متفاوتی شکل گرفت؛ سنتگرایی

تیتوا بورکهارت 5میشتتود .این جریان با
اندیشتتمندانی همچون ستتید حستتین نصتتر،1
مارتین هینگز ،7مارکو پاهیس ،2ویتال پری،3
هیو ستن ا سمیت ،64وهفگانگ ا سمیت 66و
دیگران ادامه یافت .دیدگاه ستتتنتگرایان
در طول تاریخ اندیشتته ،تبدیل به یک نظام
فکری من سجم شده ا ست .این دیدگاه در
زمینههای مختلفی جاری استتتت و در دور
معا صر یکی از مهمترین جریانهای فکری
در بتتار شتتترق و غرب هنتته بتته معنتتای
جفرافیایی آن) بدل شده است.
1. Traditionalism.
2. René Guénon, (1886-1951).
3 . Ananda Coomaraswamy, (18771947).
4. Frithjof Schuon, (1907-1998).
5. Titus Burckhardt, (1908-1984).
6. (-1312).
7. Martin lings, (1909-2005).

12

مقابل «عقل جزئی»

13

استتتت که در خلق و فهم هنر ستتتنتی 14از
ستتتوی هنرم ند و م خا طب دارای اهم یت
ا ست .تبیین و برر سی تعریف سنتگرایان
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

ستتتنت

15

به مخاطب در معنای خاص آن

استتتتت .در این پژوهش ،با بهرهگیری از
روش گردآوری استتتنادی و تحلیل کیفی،
پس از بررسی مفاهیم اصلی همچون سنت،
هنر ستتتنتی و عقتتل شتتتهودی بتته عنوان
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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چارچوب نظری ،جایگاه عقل شتتهودی در

میگیرند که تنها راه شتتتناخت ذات خدا،

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

ع قل شتتتهودی استتتتت .همچنین اح مدی

سنتگرایان بررسی و نقد میشود.

ه )6323در مقاههای ،علم مقدا در دیدگاه

اگر پیشینۀ خاص و مستقیم با اشتراک

نصتتتر را تحلیل کرده و نتیجه میگیرد که

در م سأهۀ ا صلی پژوهش مد نظر با شد ،این

در دیدگاه نصتتر ،شتتهود عقلی پیونددهند

پژوهش پیشتتتینه ندارد ،اما میتوان به چند

شناخت حقیقی و یقین علمی است؛ اهبته او

گروه از پژوهش ها بهعنوان پیشتتتی نۀ عام

این دیدگاه را با انتقاداتی همراه میداند.

اشاره کرد.

گروه دیگر از پژوهشهتتا مواردی

در میان پژوهشهای صتتورت گرفته،

است که عقل شهودی یا شهود عقلی را در

تنها یک مقاهه یافت شتتتد که بحق عقل

بستتتتر عر فانی دن بال میکن ند .گرج یان و

شتتتهودی را در زمی نۀ هنر م ری میک ند.

هاشتتمی ه )6336در مقاههای ستتهم عقل در

امین خندقی و مو سوی گیالنی ه )6330در

شتتتهودات عرفتتانی از منظر ابن عربی را

م قا ههای ضتتتمن بررستتتی و ن قد د ید گاه

بررسی کرده و نتیجه میگیرند که عقل در

سنتگرایان در باب هنر سنتی ،هنر مقدا

شتتتهودات عرفانی کارکرد دارد .اهبته فقر

و هنر دینی ،نتی جه میگیر ند که در زمی نۀ

عقل شتتتهودی یا کلی این جایگاه را دارد.

تعریف هنر سنتی و مقدا با عقل شهودی،

همچنین فاضتتلی ه )6331در مقاههای چهار

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

مدل تبیینی در توجیه زبان عرفان را بررسی

خلق یا فهم هنر نمیپردازد.

کرده و نت یجتته می گیرد عقتتل شتتتهودی

در گروه د ی گری از پژو هشهتتا،
میتوان به نمونههایی ا شاره کرد که ضمن

بهعنوان یکی از چهار مدل ،حضتتتور عقل
در مقام قلب و نوعی شهود قلبی است.

بررستتتی موضتتتوعی مرتبر بتتا دیتتدگتتاه

گروه بعدی شتتامل مواردی استتت که

ستتنتگرایان ،به عقل شتتهودی هم اشتتاره

عقل شتتهودی یا شتتهود عقلی را در بستتتر

دارند .رحمتی ،عباستتی داکانی و شتتاکری

فلستتفۀ استتالمی م ری میکنند .جعفریان و

راد ه )6333در مقاههای به بررستتتی جایگاه

موسوی کریمی ه ،)6331موسوی کریمی،

عقل شتتهودی در شتتناخت ذات خدا مبتنی

صتتتی تاد منصتتتور ،و جعفری تان ه )6331و

بر دیدگاه ن صر و شوان میپردازند و نتیجه

موستتتوی کریمی ،عبدلآبادی و جعفر یان
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ه )6333در ستتته مقاهۀ جداگانه و مرتبر با

را بنیاد آگاهی دانستتته و بدون آن حصتتول

هم به معنای شتتهود عقلی در طری اخالقی

آگاهی را منتفی میداند.

ابنستتینا پرداخته و آن را با دیگر دیدگاهها

نوآوری این پژوهش نستتبت به موارد

مقایسه میکنند و نتیجه میگیرند که شهود

یادشتده در این امر استت که مستأهه بهکلی

عقلی در دیدگاه ابنسینا ،ادراک حد وسر

متفاوت استتت و هی کدام از موارد پیشتتین

بدون شتتتوق و حرکت استتتت که امکان

به عقل شهودی در زمینۀ فرایند خلق و فهم

مشتتتتا هد معقول با ک مک ع قل ف عال را

هنر سنتی نمیپردازند.

فرا هم میآورد؛ ه م چ ن ین کمتتا هیزاده
ه )6334در مقتتاهتتهای شتتتهود را از منظر

 .0معنای سنت

سهروردی در مراتب ادراک حسی ،خیاهی

برای فهم بهتر هنر ستتتنتی و جای گاه ع قل

و عقلی تحلیل میکند و نتیجه میگیرد که

شتتهودی در خلق و فهم هنر ستتنتی از منظر

در د ید گاه او ،حقی قت ادراک در مرا تب

ستتتنتگرایان ،ابتدا باید معنای «ستتتنت»

مختلف شتتهودی استتت .احمدی ستتعدی

رو شن شود .سنتگرایان بر این امر تأکید

ه )6324نیز در مقاههای شتتتهود عقالنی در

دارند که « سنت» در معنای مص لح ایشان،

دیدگاه مالصتتدرا را بررستتی کرده و نتیجه

امری مترادف بتتا « عرف» 1یتتا «عتتادت»

2

میگیرد با مفاهیم و شتتیوههای عرفانی گره

نتتیستتتتتت ه.)Guénon, 2004: 211

خورده است .به عنوان گروه آخر ،میتوان

همچنین نمیتوان ستتنت را امری تاریخی و

به مواردی ا شاره کرد که شهود عقالنی را

زمانی صرف دانست ،زیرا هر چیزی که در

در بستتتتر فلستتت فۀ غرب م ری میکن ند.

زمان و در نتیجه در تاریخ قرار بگیرد ،وارد

معماری و طاهبزاده ه )6335در مقاههای

یک ستتتیر بی بازگشتتتتت و تکرار نا پذیر

معنای شتتهود عقالنی را در فلستتفۀ کانت و

میشتتود .ستتنت ،امری تاریخی نیستتت و از

فیشتتته بررستتی کرده و نتیجه میگیرند که

اینرو ،تکرارپذیر است هنصر.)01 :6322 ،

هرچند کانت مخاهف آن استتتت و فیشتتتته

سنت در این اص الی شامل معانی مختلفی

خود را دریافتکنند روی فلستتتفۀ کانت

میشود:

میداند ،در عین حال ،فی شته شهود عقالنی

 .6حک مت بیز مان ،بیصتتتورت و

1. Custom.

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

 .6منبع وحی؛

است؛

 .1جریان تأثیر یا فیض که از آن منبع

 .1تج سم صوری این حکمت که در
طول زمان منتقل شده است؛
 .3سنت ،جریان پویای انتقال است؛
 .0مجراها یا بستتترهای انتقال ،ستتنت
نام دارد هاهدمدو.)653 :6323 ،

ستتترچشتتتمه میگیرد و بیوقفه از طریق
مجراها و بسترهای متنوع منتقل میشود؛
 .3راه تحقق که اگر با ایمان کامل
دنبال شتتتود ،فاعل انستتتانی را به مقامهای
پیدرپی میرساند؛

نصتتر در اینباره ،ستتنت را بهگونهای

 .0تجستتم صتتوری ستتنت در تعاهیم،

تعریف میکند که تمام این معانی را شامل

هنرها ،علوم و دیگر عناصتر که همه با هم

می شود .از منظر او ،سنت مجموعۀ حقایق

در تعیین خصتتوصتتیت یک تمدن بهنجار

و اصتتوهی استتت که منشتتأ اههی دارد و بر

دختتیتتلتتنتتد هPallis, 2008: xxvii-

انسان وحی شده است .این حقایق و اصول

.)xxviii

که از طریق شتتتخصتتتیت های گوناگونی
ه م چون پیتتا م بران ،ا ن بیتتا ،اواتتتارهتتا 1و

 .8هنر سنتی

هوگوا 2نمود یاف تها ند ،از طریق مراکز

تمایز میان هنرها 5و پیشتتته ها 1و همچنین

انتقالدهنده منتقل شتتتده و همراه با تمامی

هنرمند 7و پی شهور 2پدیدهای معا صر ا ست.

نتایج و تأثیرات این اصتتول در حوزههای

ستتت نتگرا یان این تفک یک را ناشتتتی از

گونتتاگونی همچون ح قوق ،ستتتتاختتتار

جتتایگزینی بینش غیر ستتتنتی میداننتتد

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

ه .)Guénon, 2004: 55در تمدن های

معرفت عاهی 4توأم با ابزارهای ک سب آن،

سنتی ،هر امر مصنوع شامل هنر و پیشه ،دو

ستتنت بهشتتمار میروند هنصتتر6324 ،اهف:

امر زی بایی و کارکرد را باهم دارد .یعنی

 .)52الزمۀ تحقق یک ستتنت کامل ،وجود

فا صلهای میان هنر و پی شه وجود ندارد .هر

چهار چیز است:

امر مصتتنوع ،عالوه بر برطرف کردن نیازها

1. Avatar.
2. Logos.
3. Symbolism.
4. Supreme knowledge.

5. Art.
6. Craft.
7. Artist.
8. Artisan.
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و ضتترورتهای زندگی ،در زمینۀ نیازهای

 .3هنر ستتتنتی ضتتتد طبیعتگرایی

1

درونی هنرمنتد و مختاطتب نیز نقش دارد

استتتت هکوماراستتتوامی 67-61 :6320 ،و

هنصتتتر6324 ،ج .)03 :برای نمونتته ،یتتک

.)72

ظرف در تمدن ستتتنتی را در نظر بگیرید.

 .0جستارمایۀ هنر سنتی از امور متعاهی

این شیء جنبۀ کارکردی هنوشیدن) و جنبۀ

و قد سی ن شأت گرفته ا ست هبورکهارت،

تزئینی هزی بایی) را همز مان دارد .جدایی

02 :6322؛ نصر6324 ،ب.)006-033 :

هنرهای کاربردی و زیبا ،محصتتتول دور

 .5در خلق هنر ستتنتی ،اهمیت مواد و

مدرن استتت و این تفکیک در دور ستتنتی

جنبۀ کیهانشتتناختی آنها مورد توجه قرار

معنا ندارد .سرچشمۀ فرم و ساختار این هنر،

متتتیگتتتیتتترد هشتتتتتوان661 :6371 ،؛

عاهم مابعداه بیعی و معنوی استتتت که به

کوماراسوامی.)634 :6321 ،

هنرم ند ت عاهی میبخشتتتتد .این امر ریشتتتۀ

 .1هنر ستتنتی کاربردی استتت ،یعنی

تفاوت بزرگ میان هنر ستتنتی و هنر مدرن

آمیزهای از کارایی ،زیبایی و تجلی جمال

استتتتت هنصتتتر .)335 :6325 ،طبق آن چه

اهتتهتتی استتتتتت هنصتتتتتر333 :6325 ،؛

ستتت نتگرا یان در باب هنر ستتتنتی ب یان

کوماراسوامی.)621 :6321 ،

کردهاند ،ویژگیهای اصتتلی هنر ستتنتی در
موارد زیر خالصه میشود:
 .6هنر ستتتنتی آمیزهای از فتتایتتده و
زی بایی استتتتت و این دو جدایی نا پذیر ند
هکوماراسوامی03 :6321 ،؛ نصر6324 ،ب:
.)011

 .7هنرمند ستتنتی در انضتتمام ،انتزاع و
صورت از هنرمند ازهی و ابدی اهگو گرفته
و بر ا ساا آن د ست به هنرآفرینی میزند
هشوان.)34 :6322 ،
 .2هنر ستتتنتی ،جای گاه ن مادپردازی
است .رمزپردازی در هنر سنتی ،یادآور آن

 .1فلستتتف تۀ هنر ستتت نتی ،بتتا معنتتای

عهد ازهی و راهنمای ان سان در بازگ شت به

صتتورتها ،چنانکه در فلستتفۀ ستتنتی معنا

سوی مرتبۀ اعالی خود پیش از هبوط و به

مییابد ،سر و کار دارد و فهم هنر سنتی در

جتتا یگتتاه ملکوتیاش در وجود استتتتت

گرو فهم صورت است هنصر304 :6325 ،؛

هبورکهارت .)633 :6313 ،مانند اینکه نور

کوماراسوامی.)11 :6321 ،

در معماری ستتتنتی ،نماد و رمزی عمیق از

1. Naturalism.

ب
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متعتنتتای وحتتدت اهتهتی استتتتت هن.ک:

زبان آیینی آن نیز منشأ قدسی دارد هشوان،

بورکهتتارت 02 :6321 ،و  .)660م تتابق

25 :6322؛ نصر6324 ،ج ،)54 :زیرا صرف

قتتانون تنتتاظر 1کتته شتتتتا هود هر گونتته

مو ضوع نمیتواند هنری را مقدا گرداند،

نمادپردازی است ،هر شیء برآمده از یک

بلکه با ید صتتتورت آن نیز مقدا باشتتتد

مبدأ مابعداه بیعی به نحو خاص تی و در حد

هبورکهارت .)65 :6334 ،اما هنر دینی نیز

مرتبۀ وجودی خودش ترجمه یا حکایتی از

به ده یل موضتتتوع یا وظی فهای که مورد

آن مبدأ استتتت؛ چنان که از یک مرتبه تا

اهتمام قرار میدهد و نه به ده یل ستتتبک،

مرتبۀ دیگر ،همۀ اشتتتیاء به هم وابستتتته و با

روش ،اجرا ،نمتتادپردازی و ختتاستتتتگتتاه

یکدیگر متناظرند هگنون.)01 :6370 ،

غ یرفردیاش ،هنر د ی نی تلقی میشتتتود

 .3ع مل هنرم ند ستتتنتی در خلق هنر

هن صر6324 ،ب .)010 :هنر مقدا ،بخ شی

ستتنتی ،موهود و محصتتول کشتتف و شتتهود

از هنر ستتنتی استتت اما هنر دینی مربوط به

استتت هنصتتر )674 :6323 ،و همچنین برای

هنر مدرنی استتتت که تنها موضتتتوع دینی

م خا طب نیز نوعی شتتتهود عقالنی پد ید

دارد هن.ک :نصر6324 ،ج.)53-51 :

میآورد هنصتتتر6324 ،ب002 ،؛ ا هد مدو،

هنر مدرن در این استتتت که هنر ستتتنتی در

.)151 :6323
در د یدگاه ستتت نتگرا یان ،عالوه بر
مفهوم «هنر ستتنتی» با مفاهیم «هنر مقدا»

تفاوت اصتتلی هنر ستتنتی و مقدا با

2

مواد ،شتتتیو اجرا و زمان خلق ،مع وف به
ستتنت استتت و همهچیز برگرفته از ستتنت

و « هنر دینی» 3نیز روبرو هستتتتیم .هنر

صتتتورت می پذیرد؛ اما هنر مدرن در امور

مقدا ،قلب هنر سنتی است که با مناسک

یاد شده ،مربوط به دور مدرن هرن سانس به

و اعمال روحانی مربوط به دین و پیام اههی

بعد در هنر غرب) استتتت .بر این استتتاا،

حاکم بر سنت مورد بحق سر و کار دارد.

ارزشگتتذاری ستتتنتتت گرایتتان صتتتورت

این هنر ،اصتتتول روحتتانی را مستتتتقیمتر

میگیرد و هنر مدرن را در جای گاه نازل

منعکس میکند .نهتنها مو ضوع هنر مقدا

قرار میدهند .اگر این هنر مدرن موضتتتوع

دینی استتتت ،بلکه صتتتورت ،نحو اجرا و

دینی داشتتت ته باشتتتتد« ،هنر دینی» نام یده

1. Law of correspondence.
2. Sacred art.

3. Religious art.
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میشود.
 .3عقل شهودی

نامشتتروط ،عینی و پذیرای شتتهود از مرتبۀ
فوق پد یداری هنوعی توا نایی ذهنی و قو
ادراک و مشتتتاهد امر متعال) در قاهبی غیر

برای واژ « »intellectدر متون مختلف،

قابل آفریدنی ا ست هاهدمدو.)145 :6323 ،

عالوه بر «عقتتل شتتتهودی» برگردانهتتای

این قوه ،هم در یافت میکند و هم انتقال

د ی گری ه م چون عقتتل م حض ،عقتتل

میدهد .فرایند فعاهیت این عقل یعنی شهود

ماوراءاه بیعی ،عقل مافوق ،عقل قدستتتی،

عقلی ،حقیقتی استتت که بدون شتتک فراتر

عقتتل کتتل ،ذات عقتتل ،عقتتل نخستتتتین،

از صرفِ قو اح ساا ا ست .یعنی نیرویی

بصیرت عقلی ،علم قدسی ،علم حضوری،

که وستتیعتر از استتتدالل و فکر ،مربوط به

علم آستتتمانی ،علم مبتنی بر ستتتنن معنوی،

شتتتهود حقایق ابدی استتتت هبورکهارت،

علم اههی ،علم سنتی ،علم بیوا س ه و علم

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

شهودی نیز بیان شده است .در این نو شتار

معنای هر حکم ،راهحل یا نتیجهای استتتت

ما از واژ «عقل شهودی» استفاده میکنیم.

که بهطور ناگهانی در آگاهی حاضتتر شتتود

مفهوم عقل شهودی و همچنین شهود

هخوارزمی و م یا نداری .)76 :6333 ،یعنی

عقلی در دیدگاه اندیشتتتمندان مختلفی از

مقدمات استتتدالل من قی در عقل جزئی را

سنت عرفان ،فل سفۀ اسالمی و فل سفۀ غرب

نتدارد .از یتک منظر ،میتوان گفتت کته

م ری شده ا ست .از یک سو ،میتوان در

شناخت شهودی بر دو نوع است:

شتتتری این مفهوم از این منابع بهره گرفت،

 .6توانایی ادراک ستتتریع و مستتتتقیم

اما این امر میتواند سبب ایجاد م شکل در

یک پد یده بهعنوان وجهی از وجوه تفکر

تبیین دیدگاه ستتنتگرایان باشتتد؛ زیرا در

عقالنی؛

هر یتتک از این زمینتتههتتا ،مبتتانی نظری

 .1کشتتف حقیقتی یافتنی که در عاهم

متفاوتی استتتفاده شتتده استتت که میتواند

ح ضور دارد و ساهک با سلوک آن را در

نتایج را متفاوت ستتازد .از اینرو ،در تبیین

مییابد هخادمی و گلآقایی.)01 :6323 ،

مفهوم عقتتل شتتتهودی ،تمرکز بر آرای
سنتگرایان یا مفسران ایشان است.
ع قل شتتتهودی ،قوهای شتتتخصتتتی،

در دیتتدگتتاه ستتتنتتتگرایتتان ،عقتتل
شتتهودی ،قوهای استتت که حتی م لقبودنِ
خودِ م لق و نستتتبیبودن تعی نات را به قدر
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دسترسی بشری معلوم کرده است .این عقل

آورد چه هستتتت و چه باید باشتتتد .اههام،

در عاهم کبیر و صتتتغیر بهطور عارضتتتی،

همچون وحی ،نوعی امالی اههی استتتتت؛

مخلوق است .عقل شهودی مخلوق بازتاب

اهبته با این تفاوت که در وحی ،رویاهقدا

نور در مرکز وجود استتتت .به نفس جوهر

یک شتتتریعت و پیام با پیروی واجب را با

خود ،هر آنچه دانستتتنی باشتتد ،میداند و

قدرت تمام اهقا میکند .در حاهی که پیغام

در همۀ عاهم جریان دارد و به طور طوهی تا

اه هامشتتتتده ،به هر در جه از اعت بار ،وا جد

به غیر متناهی گشتتتوده میشتتتود هشتتتوان،

اهمیت اعتقادی نیستتتت و صتتترفاً نقشتتتی

 .)000 :6327عملی کتته توستتتر عقتتل

روشتتنگرانه در چارچوب آن پیام اصتتلی

شتهودی انجام میشتود ،کشتف ،1وحی،2

دارد .اههام رویاهقدا بدین معنی نیستتتت

اههام 3و معرفت 4استتتت هشتتتوان:6327 ،

که اههام جانشتتتین عقل شتتتده و یا از همۀ

 .)000این تعبیر نشتتتتان میدهتتد کتته در

محدودیتهای طبیعی رها شده است ،چرا

دیدگاه ستتتنتگرایان با معنای دوم از دو

که در این صتتورت وحی استتت و نه اههام.

حتتاهتتت بتتاال روبرو هستتتتیم .هر یتتک از

اهبته اشتتراق روحی و معنوی ،فقر در پرتو

شتتتهودات عقلی ،مرتبهای از مراتب عمل

معرفت راستتتتین به ماوراءاه بیعه حاصتتتل

عقل شهودی ا ست .در این میان ،ک شف،

می شود .این مفهوم با اشراق و شهودی که

شهود و وحی عاری از هرگونه اوامر مادی

برخی فالستتتف تۀ معتتاصتتتر از آن ستتتخن

بهشتتتمار میروند ،اما گاهی اههام و معرفت

میگویند ،م لقاً ارتباطی ندارد .اشتتتراق و

قلبی با اوامر مادی مخلوط میشتتتو ند .در

شهود فالسفۀ معاصر ،جنبۀ محسوا دارد،

این تعابیر ،ک شف همان وحی ا ست ،با این

مادون امور استتتتدالهی استتتت اما اشتتتراق

تفتتاوت کتته کشتتتف محض ،نوعی وحی

واقعی ،عقل محض و مافوق امور استدالهی

ذهنی و م تدانی استتتتت ،ا ما وحی ،نوعی

استتتتت هگتتنتتون .)52 :6371 ،از ایتتنرو

کشتتف عینی و متعاهی استتت .وحی نوعی

نمیتوان بر استتتاا دیدگاه ایشتتتان مبانی

تجلی عینی و رمزی نوری در ژرفای وجود

فلسفی سنتگرایان را تبیین کرد و باید این

ان سان ا ست؛ تذکاری برای ان سان تا به یاد

دیدگاه در بستر فکری خودش تبیین شود.

1. Discovery.
2. Revelation.

3. Inspiratation.
4. Knowledge.
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بهعنوان جمعبندی ،میتوان گفت که

معرفت ح ضوری نی ست ،زیرا تنها از طریق

عقل شتتتهودی بیواستتت ۀ مفاهیم ذهنی ،به

استتتتنتتتاج بتته ذوات میتوان بتته معرفتتت

شتتتهود ح قایق کلی و فراگیر می رستتتتد.

حضتتتوری رستتت ید .همچنین ع قل جزئی،

همانطوری که شهودهای ح سی ،حا صل

مدرک کل یات من قی استتتتت ،ا ما ع قل

مواجهۀ م ستقیم و بیوا س ه با مح سو سات

شتتتتهتودی ،متتدرک متبتتادی و اصتتتتول

است ،شهود عقلی حا صل مواجهۀ م ستقیم

مابعداه بیعی و شتتتهودی استتتت .میتوان

با حقایق فراگیر و کلی ا ست .از این جهت

گفت که عقل جزئی ابزار عقل شتتتهودی

شتتتهود های عر فانی ،فراعقلی بهشتتت مار

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

میروند هن.ک :رحمتی ،عبا سی داکانی و

شهودی اههام گرفته با شد یا از اندی شههای

شاکری راد.)6333 ،

صتتتح یح و واقعی تتهتتای دق یق بهره برد

 .4تفاوت عقل شهودی و عقل جزئی
عقل جزئی نوع دیگر عقل و در مقابل عقل

هشوان .)000 :6327 ،یعنی در مراتب طوهی
میتوان عقل شهودی را پایۀ شناخت عقل
جزئی دانست.

شتتهودی اس تت که در تعابیر مختلف به آن

عقل شتتتهودی بر قواعد بنیادی اعتبار

عقل جزئی ،عقل استتتتدالهی ،عقل من قی،

میبخشد .شایسته است عقل جزئی از خود

عقل مادون ،عقل جزء ،علم ح صوهی ،علم

عبور کند و به شتتهود عقلی حق ،یعنی علم

جدید ،علم کمّی و علم باواس ه گفته شده

بیواست ه به حق برستتد .در عقل شتتهودی،

است .این عقل در بستر فلسفههای مختلفی

نزدیکترین و سیله ،شهود عقلی ا ست .اما

م ری شده است ،اما خود سنتگرایان در

در عقل جزئی ،نزدیکترین وستیله شتتهود

اینباره م اهب کافی دارند.

عقلی نی ست ،بلکه و سیلهای ا ست که ما را

عقل جزئی ،قو دانشِ باواستتت ه در

به عقل شتتتهودی میرستتتا ند و این عقل

غیاب بینشِ بیواستتت ه استتتت .عقل جزئی

شتتهودی ،به نوبۀ خود نزدیکترین وستتیلۀ

ماهیتاً و در کارکرد صوری است .این عقل

وصتتول به هدف استتت .از این حیق ،عقل

ه مان ند عقل شتتتهودی ،نور مجرد ستتتی ّال

جتتزئتتی ارزش فتتراوان دارد .ایتتنتتکتته

نیستتت و استتتحکام و اعتبار خود را از عقل

سنتگرایان عقل شهودی را برتر میدانند،

شتتهودی گرفته استتت .این عقل متضتتمن

بتتدینمعنتتا نیستتتتت کتته منکر قتتدر عقتتل
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جزئیاند .اشکال و اعتراض سنتگرایان به

م ابق مبانی نظری ستتنتگرایان و تصتتریح

ان سان متجدد و فل سفۀ جدید ا ست که چرا

در برخی موارد ،این امر مستتتلم استتتت که

عقل جزئی را فراتر از جایگاهی که درخور

ع قل شتتتهودی در فرای ند خلق و فهم هنر

آن ا ست ،نشانده و در حق او غلو کردهاند.

ستتنتی نقش دارد؛ اما از آنجایی که بهطور

در نظر نداشتتتن تمایز بین عقل شتتهودی با

مفصتتل این فرایند در دیدگاه ستتنتگرایان

عقل جزئی ،سبب پر ستش روحیات فردی

م ری نمیشتتود ،نیاز استتت که بر استتاا

و ضدیت با سنن معنوی می شود که ری شۀ

مبتتانی متتتافیزیکی موجود ،این امر تبیین

هر نوع انحراف است هگنون.)24 :6371 ،

شود .دربار این موضوع ،در دیدگاه دیگر

عقل جزئی برای شروع کار و فعاهیت،

اندی شمندان م اهبی آمده ا ست یا مف سران

نیازمند مواد خام ،کافی و منا سبی به شکل

آن ها م اهبی در این باره بیان کردهاند ،ا ما

اطالعات و دادهها استتت ،اما دربار «هی »

اهتزام تاً بتتا چتتارچتوب نتظتری انتتدیشتتتتۀ

نمیتوان استتت تدالل من قی کرد و پس در

ستتنتگرایان همخوانی ندارد .از اینرو در

ن ت یجتته ،ن می توان در مورد ا مور جز ئی

بخشهتتای آتی ،جتتایگتتاه و نقش عقتتل

ا ستدالل آورد .اما عقل شهودی ،مواد خام

شتتهودی در زمینۀ خلق و فهم هنر ستتنتی بر

را از طریق بصتتیرت و یا شتتهود عقلی به

اساا شواهد و توضیحاتی بیان میشود که

دست میگیرد .عقل شهودی نسبت به عقل

در مباحق دیگر آمده و با فرایند خلق یا

جزئی ،هم مبتدا و هم منتهاستت .از ستویی

فهم هنری همخوان است.

تا عقل شتتهودی نباشتتد ،مواد خاص کافی

توجه به این امر که نقش و کارکرد

در دستتترا نیستتت تا عقل جزئی بر روی

عقل شتتهودی در خلق و فهم هنر ستتنتی به

آنها کار کند و معلومات جدید به دستتت

صتتورت مفصتتل در دیدگاه ستتنتگرایان

آورد .از طرفی معلومات جدید عقل جزئی

نیامده استتتت و با توجه به م اهبی که ذکر

باید تبدیل به مشهودات شود وگرنه به کار

شد ،میدانیم عقل شهودی نقش مهمی در

نمیآ ید هملک یان337 :6372 ،؛ ا هد مدو،

این امر ایفا میکند؛ به این ترتیب ضرورت

.)046-147 :6323

این پژوهش آشکار می شود و به ما در فهم

 .5جایگاه عقل شهودی در خلق و

بهتر دیدگاه سنتگرایان در باب نظریۀ هنر

فهم هنر هستی

یاری میرستتتاند .با ذکر این مقدمۀ کوتاه،
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در ادامه نقش و جایگاه عقل شتتتهودی در

راستتتتتتای تخلق بتته اخالق اههی ،تمتتام

خلق و فهم هنر سنتی تبیین میشود.

و یژ گیهتتای ا ه هی را در خود م ت ج لی

 .0-5خلق هنر سنتی

میکند ،زیرا این صورت از آنِ صانع است
هن.ک :شتتتوان73 :6322 ،؛ بورکهتتارت،

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

 .)66 :6313این امر ،پیشزمینتتهای برای

ستتتنتتتگرایتتان ،تصتتتویری نظتتاممنتتد از

فراینتتد م لوب خلق هنری استتتتت .یعنی

چگونگی بهره منتتدی هنرمنتتد از عقتتل

ضتترورت دارد هنرمند پیش از خلق اثر این

شتتتهودی در خلق اثر هنری ارائ ته کنیم،

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

میتوانیم با توجه به تعریف هنر ستتتنتی و

خاهق را بداند.

و یژ گیهتتای ه نر منتتد ستتتت ن تی از م ن ظر

اگر فرایند خلق اثر هنری را در معنای

سنتگرایان ،چنین تبیینی داشته باشیم؛ این

عام آن و در بستتتتر دیدگاه ستتتنتی مد نظر

امر در قا هب چ ند نک ته و توضتتتیح ارا ئه

داشتتتته باشتتتیم ،به نظر میرستتتد در گام

میشود.

نخستتتت ،هنرمند برای خلق یک اثر هنری

پیش از بیتتان فراینتتد خلق هنری در

ستتتنتی ،ابتدا به دنبال ا ید آن استتتت .از

دیدگاه ستتنتگرایان ،باید به این امر توجه

آنجایی که این ایده نوعی از تجلی ستتنت

داشتتت که در این دیدگاه ،در نظر داشتتتن

را به همراه دارد یا از آن گرفته شده است،

ارتباط هنرمند با خدا بستتتیار مهم استتتت.

پس هنرمند نیازمند فهم آموزههای ستتتنت

مبتنی بر د ید گاه دینی ،خدا انستتتتان را بر

است .همانطور که پیشتر بیان شد سنت،

صورت خود آفرید و این امر سبب شد تا

آن اصتتتول ثتتابتتت و جتتاودان فرازمتتان و

ان سان به علت صورت اههی ،خود یک اثر

فرامکان برگرفته از ادیان آسمانی و تج سم

هنری و در عین حال ،یک هنرمند باشد .او

حقیقت است .هنرمند سنتی برای فهم سنت

یک اثر هنری استتتت ،زیرا خدا انستتتان را

و آموزههای ستتتنتی نیاز به عقل شتتتهودی

تجلیگاه صتتورت خود آفریده استتت .از

دارد ،زیرا درک صتتحیح این آموزهها نیاز

سوی دیگر ،هنرمند ا ست ،زیرا نحو عمل

به آن دارد و جز با این وستتیله قابل وصتتول

خلقت اههی را در خلق هنر ستترمشتتق خود

نیست.

قرار میدهد .انستتان بهعنوان جانشتتین خدا،
خود زیباترین اثر هنری خداوند ا ست و در

م ابق دیدگاه سنتگرایان ،هنرمند با
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روشهای گوناگون ،از تأثیرات پریشانگر،

تعیین میکند .از آنجایی که هنر سنتی در

ه یجتتانتتات زودگتتذر ،خیتتاالت د ن یوی،

تمتام مراحتل و اجزا مبتنی بر آموزههتای

خودخواهی و خودا ندیشتتتی خود را دور

سنتی است ،درک و فهم آنها نیز مبتنی بر

میک ند و این شتتتیوه را پیش میگیرد تا

بهرهگیری از ع قل شتتتهودی استتتتت .در

صتتتورت ،فرشتتتته یا مظهر خدا را در ذهن

دیدگاه ستتتنتگرایان ،هنرمند ستتتنتی در

خود بیتتابتتد .معرفتتت واقعی بتته هر چیز از

کاربرد مواد و مصتتتاهح به اهم یت کی هان

مشاهد تجربی یا عینی صرف آن ،حاصل

شناختی آنها توجه ویژهای دارد و در خلق

نمیشتتتود ،بلکه هنگامی روی میدهد که

هنر سنتی ،به ا صل وحدت وجود ،وحدت

عاهم و معلوم ،شاهد و مشهود ،در فرایندی

ماده و معنا ،روحان یت و نفستتتان یت توجه

واالتر از ت مایز ،با ی کدیگر تالقی یاب ند

دارد .اینهمته فقر بتا بهرهگیری از عقتل

هکومتاراستتتوامی .)63-62 :6320 ،ممکن

شهودی ممکن ا ست و بدون آن نمیتوان

استتتت این اشتتتتباه پیش آید که منظور از

به این م عانی دستتتتت یا فت؛ زیرا همین

شتتتهود در بیان باال ،شتتتهود خیاهی استتتت.

مفاهیم از جمله اموری استتتت که با تجربۀ

شتتتهود عقلیای که مقدمۀ خلق اثر هنری

عینی یا عقل جزئی میسر نمیشود و هنرمند

ا ست ،شهود خیاهی نی ست .در واقع ،نوعی

در قاهب نوعی سلوک با بهرهگیری از عقل

ادراک دوسویۀ عرفانی است که مدرِک و

شهودی به این شناخت میرسد .این چیزی

مدرَک در آن همزمان نقش دارند و ماده

است که هنرمند مدرن یا پستمدرن به آن

و محسوسات در آن نقش ندارد.

اهت مام ندارد و مع وف به دانش و تجر بۀ

در حین آفرینش هنر ستتتنتی ،هنرمند

شخصی و نه با شهود عقلی حقیقت دست

پس از شتتهود عقلی ستتنت و دریافت ایده،

به خلق اثر هنری میز ند .هنرم ند ستتتنتی

بدون دخاهت امیال و خواستتتته های مادی

چون یک ستتتاهک از گام آغازین تا اتمام

خود ،تالش در ظهور و تجلیبخشتتتی امور

خلق اثر هنری نیاز به شتهود عقلی به معنای

مت عاهی دارد .یعنی هنرم ند در فرای ند خلق

خاص آن دارد.کوماراستتتوامی در این باره

اثر هنری ،چگونگی تجستتتم ایده در قاهب

بیان میکند که واالترین مقصتتود و هدف

محستتوا را طراحی میکند .در این میان،

هنر سنتی ،آشکار کردن همان اصل واحد

چگونگی مواد ،ستتبک و ش تیو خلق را نیز

استتت که در قاهبهای کثیر و متنوع جلوه
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مین ما ید .بر خالف هنر مدرن که تن ها با

بهگو نهای ع مل میک ند که هنر ستتتنتی

انعکاا عالیق مدرن ،بدون عنایت به من شأ

حاکی از اههام آستتتمانی آمیخته با قریحه و

وا حد کثرات ،همواره به ب عد کثرت نظر

طبیعت خاص قومی باشتتد .هنرمند این کار

دارد هکوماراستتوامی .)622 :6321 ،در این

را از طریق دانشتتی قاعدهمند انجام میدهد

د ید گاه ،جوهر هنر ستتتنتی بازگردا ندن

و بتتداهتته پردازی صتتتترف فردی در آن

کثرت طبیعتتت بتته وحتتدت نظم استتتتت؛

جایگاهی ندارد .این ستتتلوک هنری بدون

بدینمع نا که هنرم ند ،ه مۀ مخلو قات را

بهرهگیری از عقل شتتهودی ممکن نخواهد

برای بازگشتتتتت به ستتتوی خداو ند مه یا

بود .برای نمو نه ،با آن که جن بۀ مادی هنر

میستتازد هکوماراستتوامی .)31 :6320 ،این

معماری نستتت بت به هنر های دیگر بیشتتتتر

امر تنهتتا بتتا فهم وحتتدت از طریق عقتتل

استتتت ،اما میتوان گفت که انستتتان را در

شهودی و درک چگونگی بخ شیدن قاهب

حاهت تعادل و وقار ،مجذوب حضور زمان

محسوا به آن ،میسر است.

حال می سازد .محراب معابد و م ساجد ،از

از منظر سنتگرایان ،سنت در تمامی

باب شباهت و مماثلت ،مأمن و ملجأ است

شئون و مراتب متجلی ا ست و هنر سنتی،

هبورکهارت 33 :6321 ،و  .)11طبق مبانی

ستتتنت را در قاهبی محستتتوا به مخاطبان

نظری ستتتنتگرایان ،معمار ستتتنتی ،بدون

نمتتایش میدهتتد .پس میتوان گفتتت هنر

بهرهوری از عقل شتتتهودی نمیتواند چنین

سنتی ،خاستگاه اههی دارد و عنا صر آن در

هنری را ب یافری ند .فهم چنین تجلیای و به

فرایند ایده تا خلق ،برگرفته از شهود عقلی

کار بستتتن آن در خلق هنری ،نیاز به وجود

ا ست و صرفاً مح صول تراو شات ذهنی و

اصل آن در درون هنرمند سنتی دارد و این

پندار درونی هنرمند نی ست .این امر سبب

ادراک بدون عقل شتتهودی میستتر نیستتت.

می شود که هنر سنتی بر خالف هنر مدرن

دهیل نقش عقل شهودی در فرایند خلق اثر

اروپا که اشتتتیاء را آنچنان که به خودی

هنری از منظر ستتتنتگرایان این استتتت که

خود هستتتتند ،بازنمایی میکنند ،اشتتتیاء را

آنها بر این امر تأکید دارند که هنر سنتی /

چنان بازنمایاند که ن سبت آنها را با خدا و

مقدا راهی برای انتقال ستتنت به مخاطبان

مبدأشان بیان کند هنصر.)302 :6325 ،

استتتت و تجلی ستتتنت در هنر نمیتواند از

هنرمند ستتتنتی در پروستتتۀ خلق اثر،

عاملی جز هنرمند باشتتتد ،زیرا هنر معلول

ب
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اوستتت .بر این استتاا ،ضتتروری استتت که

بیشتر در خود تشبیه کند و این امر نادرست

هنرمند ،سنت را ادراک کرده با شد و طبق

است هبورکهارت.)31-30 :6321 ،

تصتتریح ستتنتگرایان ،فهم حقیقت آن جز

برای خلق هنر ستنتی ،باید محتوا ،فرم

با شتتتهود عقلی میستتتر نیستتتت .از اینرو،

و ابزار با بهرهگیری از ع قل شتتتهودی و

میتوان گفت شهود در فرایند ایده تا خلق

مبتنی بر سنت باشد .شاید در وهلۀ نخست

اثر هنری ،شتتتهود عقلی در مع نای خاص

به نظر برستتتد که عقل شتتتهودی فقر در

ستتتنتگرایان استتتت .این امر نقش شتتتهود

محتوا کتتارکرد دارد و برای فرم و ابزار

حستتتی و خیاهی را انکار نمیکند بلکه از

نیستتتتت .ا ما این تصتتتور با م بانی نظری

منظری متفتاوت ،شتتتهود عقلی را در این

سنتگرایان همخوانی ندارد .همانطور که

فرایند دخیل میداند.

پیشتر نیز عنوان شد ،از منظر سنتگرایان،

ستتت نتگرا یان به این امر نیز اذ عان

فرم و شیوههای خلق هنر سنتی باید برگرفته

دار ند که ممکن استتتت عناصتتتر فرمی و

از ستتتنت باشتتتد و همچنین ابزار مبتنی بر

تکنیکی هنر ستتنتی از ستتنتهای غیر دینی

هحاظ جنبۀ کیهانشتتناختی و اصتتول ستتنت

باشتتد ،مثل گنبد که از قبل استتالم وجود

اخذ شتتتود و شتتتناخت این امور راهی جز

داشته است ،اما در هنر سنتی ،عناصری که

عقل شتتتهودی ندارد .توجه به این نکات

با روی ادیان سازگار با شد ،جذب شده و

نشتتتان میدهد که در این دیدگاه ،هنرمند

عناصتتر ناستتازگار حذف میشتتوند .برای

سنتی از طریق عقل شهودی این شناخت را

نمونه ،در استتالم ،شتترک حرام استتت ،به

به دستتت آورده و در فرایند خلق استتتفاده

همین ده یل در استتتالم ،هی گاه تصتتتویر

میکند .در دیدگاه ستتتنتی ،رمزها در خلق

خداو ند بازنمایی نمیشتتتود و هنرم ند به

هنری اهمیت دارد و هی رمزی کاملتر از

سمت نقوش نمادین ،اسلیمی و گیاهی می

نور برای ی گانگی اههی وجود ندارد .فهم

رود .دهیل عدم جواز ،ناتوانی صورتها در

این آموزه با ع قل جزئی ممکن نیستتتتت.

توص تیف حقیقت م لق استتت .بورکهارت

هنرمند سنتی به دنبال مواجه کردن مخاطب

در اینباره اشاره میکند که در این صورتِ

با ت صویر رمزی از کمال خوی شتن ا ست و

انستتانانگارانه ،احتمال این خ ر استتت که

میکوشتتتتد آن را از قوه به ف عل درآورد.

ان سان خود را ببیند و ت صویر اههی را هرچه

برای نمونتته ،در معمتتاری ،نور نتته ت نهتتا
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قسمتهای مختلف بنا را وحدت میبخشد،

هنرمند ستتتنتی با ر یاضتتتت و ستتتلوک از

بل که همچنین به م ثا به مغ ناطیستتتی برای

هرگونه نمایش فردیت و خودنمایی د ست

جذب جان انستتتان به ستتتوی وحدت عمل

کشتتتی تده و در خلق اثر هنری ،تالش در

میکنتد .هتدف هنر معمتاری مستتتجتد و

نمایش وحدت باطنی ادیان دارد.

کلیسا ،آگاه ساختن ان سان از ابعاد قداستی

هنرم ند ستتتنتی ،همچون کیم یاگری

استتتتت که او در خود دارد و جن به های

استتت که در وهلۀ اول ،مس وجودی خود

گوناگون خاص خود را به مثابه امتدادهای

را به طال مبدل میکند و برای دریافت اههام

آن ابعاد به او عرضه میکند ههینگز:6336 ،

و شتتتهود ،نفس خود را عاری از هرگونه

.)651-656

ناخاه صی میکند؛ سپس با اک سیر معرفت

در دیدگاه ستتتنتگرایان ،امور مادی

قدسی و شناخت مینوی خود هر مادهای را

بهواستتت ۀ نور مشتتتخص میشتتتوند .رنگ،

به طال مبدل می سازد .برای به ظهور و بروز

شکل و حاهت آنها از یکدیگر قابل تمییز

رساندن امر قدسی ،هنرمند نباید از نفسانیت

میشتتتود .بدون نور ،ستتتایر اشتتت یاء قابل

و فرد یت خود ،خلقِ اثر ک ند .بل که برای

شتتتناستتتایی نیستتتتند .این امر در معماری

جاودانگی اثرش باید به عقل شتتهودیاش

اسالمی جایگاه ویژهای دارد ،همانطور که

تک یه کند .هنرمند ستتتنتی با هدف انت قال

در نور ،نمتتادی از م لق وجود استتتتت.

مفاهیم قدستتتی و تجستتتم ادراکات عقل

و حدت و چگونگی وحدت در کثرت از

شتتتهودی ،اثر هنری میآفری ند .در همین

معارف قدستتی پر اهمیتی استتت که قابل

مورد ،نصر بیان میکند که هنرمند در خلق

درک با عقل جزئی نیستتتت ،بلکه فقر با

هنر ستتتنتی ،بر خالف هنرمند جد ید برای

عقل شهودی فهم می شود .هنرمند در خلق

نمایش اح سا سات و آرمانهای خود نمی

هنر ستتتنتی و تجلیبخشتتتی به امر متعاهی و

کوشتتتتد ،بل که با صتتتی قل دادن روحش،

معتتارف قتتدستتتی ،بتتایتد نفس خود را از

فردیت را کنار گذاشته و ادراکات شهودی

هرگونه ناخاهصتتتی و آهودگی پاک کند.

را به تصتتویر میکشتتد .هنر ستتنتی همواره

روی خود را مانند آینه صیقل دهد تا بتواند

راهی برای حضتتور تقدا و زیبایی استتت.

با عقل شتتتهودی انوار قدستتتی و متعاهی را

هنرمند سنتی با ریاضت و سلوک ،آمادگی

درک کند و به مرحلۀ ظهور و بروز برساند.

دریافت درونی پیدا کرده و فردیت خود را
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از دستت داده و آینۀ تمامنمای امر قدستی

پرستتتش پرداخت که آیا فهم هنر ستتتنتی

میشود هنصر.)331-335 :6325 ،

بدون بهکارگیری عقل شتتهودی و ورود به

بهعنوان جمعبندی در این بخش ،باید

ستتتنت دینی که آن هنر در بستتتتر آن خلق

گ فت که از منظر ستتت نتگرا یان ،ع قل

شتتتتده ممکن استتتتت به نظر میرستتتتد

شهودی از چند جنبه در فرایند خلق اثر هنر

ستتنتگرایان از ستتویی فهم هنر ستتنتی را

سنتی نقش دارد:

متوقف بر دین میدانند ،زیرا هنر ستتتنتی به

 .6درک آموزههای سنت؛

ستتتنت خاص دینی تعلق دارد و فهم بدون

 .1یافتن ا یده برای تجستتتم دادن به

ورود به آن عاهم میستر نیستت .برای نمونه،

سنت در قاهب محسوا هنر؛
 .3کشف مواد و شیوههای الزم برای
تحقق هنر؛
 .0یتتافتن رمز و رازهتتا و چگونگی
تجسمبخشی به آنها؛
 .5سلوک معنوی در فرایند خلق.
 .8-5فهم هنر سنتی

مسلمانان پایبند با تماشای شمایل مسیح ،به
نوعی از شناخت میر سند ،اما در صورتی
به همدهی کامل با آن میرستتند که به عاهم
معنوی پدیدآورنده دستتتت یابند .همچنین
یک بودایی با بازدید کلیسای جامع مربوط
به ستتتدههای میانه ،تنها زیبایی آن را تجربه
متتیکتتنتتد و تتتا آگتتاهتتی از اهتتهتتیتتات و
جهانشتتناستتی مستتیحی نداشتتته باشتتد ،فهم

میتوان مبانی نظری سنتگرایان را در باب

کاملی از آن نخواهد داشت .بر این اساا،

فهم و تخاطب اثر هنری نیز هحاظ کرد و از

همدهی کامل معنوی ،نیازمند فهم آن دین

این منظر ،چگونگی بهرهمندی مخاطب در

ا ست .ن صر در اینباره تو ضیح میدهد که

فهم اثر هنری را تبیین کرد .م خا طب هنر

فهم هنر سنتی میسر نیست ،مگر اینکه بتوان

ستتتنتی میتوا ند هنرم ند ،منت قدان یا افراد

به درون عاهم م قدا و معنوی این هنر ها

دیگر باشد .بر اساا م اهب پیشین ،جایگاه

راه یا فت و در آن ز ندگی کرد .به همین

ع قل شتتتهودی در فهم اثر هنری در ادا مه

جهت ،یک فیلستتتوف برجستتتته میتواند

بیان میشود.

جذب معماری و خوشنویستتتی یک حرم

پیش از آنکه نقش عقل شتتهودی در

م هر شتتود ،اما از حضتتور مقدا این هنر

فهم هنر سنتی بررسی شود ،ابتدا باید به این

دچار تحوهی نمی شود ،زیرا در این ف ضای
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معنوی زیست نکرده است .رساهت حقیقی

صورت میگیرد .اهبته منظور این نیست که

هنر ستتنتی ،انتقال به ستتوی خداستتت .هنر

این دقیقاً همان شتتهود عرفانی استتت ،بلکه

ستتتنتی و تقدا جدایی ناپذیرند ،زیرا این

م ابق دیدگاه ستتتنتگرایان که در برخی

خود امر مقدا ا ست که آن هنر را آفریده

موارد نیز با عرفا تشابه اندیشه دارند ،شهود

است .هنر سنتی نمیتواند متحول کند مگر

عقلی به همراه نوعی ستتتلوک معنوی برای

آن که در عاهم معنویای که آن را خلق

دستتتیابی به حقیقت عاهم در قاهب ستتنت

کرده مشارکت جوییم هنصر-354 :6325 ،

استتتت .فهم هنر ستتتنتی هوازمی دارد و علم

 .)351بر همین استتتاا ،فهم فردی را که

تأویل معنوی و هنر تمثیلی و رمزی هر دو

بهطور کامل در آن جهان ستتتنتی زیستتتت

در اصتتل وابستتته به تعقل شتتهودی استتت

نکرده ،به این صتتورت میتوان توجیه کرد

هشتتتوان 34-23 :6322 ،و  .)663اهبته این

که این فهم بر استتاا ذات ف ری و مفاهیم

امر را نیز باید در نظر داشتتتت که درک و

و آموزههایی که در سنتهای دیگر درک

فهم هنر سنتی موهبتی خدادادی ا ست ،اما

کرده است ،محقق می شود .یعنی هر انسان

از راه آموزش میتوان مستعد این فهم شد.

مبتنی بر میزان درکش از ستتت نت میتوا ند

بر همین استتتتاا ،این فهم برای همگتتان

هنر سنتی را فهم کند.

مقدور نیست هنصر.)375 :6325 ،

این امر مسلم است که فهم هنر سنتی

نکتۀ مهم دیگر این ا ست که فهم هنر

به هر مقدار و کیفیت باشتتتد ،مبتنی بر عقل

ستتنتی در گرو فهم نمادگرایی استتت .نماد

شتتهودی استتت .زیرا برای فهم آموزههای

در هنر ستتنتی جایگاه ویژهای دارد .در این

ستتنتی عقل شتتهودی ضتتروری استتت .اکثر

د ید گاه ،ه مۀ آ ثار هنری ،صتتترفنظر از

انستتانها با هنر ستتر و کار دارند ،اما درگیر

کمتتال زیبتتاییشتتتنتتاختی ،معتتانی معین و

تعاهیم حکمی و عرفانی نیستند .هنر سنتی با

متعارفی دارند و هنرمند ،فراستتوی مرزهای

مخاطبی که ظرفیت فهم آن را دارد ،ارتباط

فتتهتتم و درک بشتتتتری را درمتتینتتوردد

میگیرد .در دیدگاه ستتنتگرایان ،این امر

هکوماراستتتوامی .)55-50 ،35 :6320 ،در

به دهیل نحو بیان غیر ذهنی و انضتتتمامی و

دیدگاه ستتتنتگرایان ،نماد ،مشتتتارکت

مستتتتقیم استتتت .فهم به واستتت ۀ نوعی از

واقعیتتت مرتب تهای پتتایین تر در واقعیتتت

کشف و شهود در معنای مشابه عرفانی آن

مرتبهای عاهیتر از راه مماثلت استتتت .فهم
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نمتتادهتتا م ب ت نی بر پتتذ یرش ستتتتا ختتتار

شتتهودی در خلق و فهم هنر ستتنتی اهمیت

ستتتلستتت لهمراتبی کل عاهم و اطوار متکثر

بهستتزایی دارد ،اما نکاتی نیز در تحلیل این

وجود استتتتت .ن ماد مبتنی بر قرارداد های

دیدگاه میتوان بیان کرد:

ساخت بشر نیست ،بلکه جنبهای از واقعیت

 .6ستتتنتتتگرایتتان بتتارهتتا بتته «عقتتل

وجودشناختی اشیاء است و به خودی خود

شهودی» و « شهود عقلی» ا شاره میکنند؛

م ستقل از ادراک ان سان ،از آن وجود دارد

اما در اینجا یک پرستتش م ری استتت که

هاهتدمتدو .)106 :6323 ،همتانطوری کته

این شتتهود چه ارتباطی با شتتهود در معنای

نمادپردازی در هنر ستتتنتی متوقف بر عقل

فلستتتفی -عرفانی دارد گنون در این باره

شتتهودی استتت ،درک و فهم آن نیز مبتنی

توضتتیح میدهد که شتتهود عقالنی تنها راه

بر این ع قل استتتتت زیرا نمیتوان ن ماد را

برای شتتتناخت مابعداه بیعی استتتت و هی

مشارکت واقعیت در مراتب هستی دانست

قدر مشتتتترکی با شتتتهود دیگر ندارد و

و فهم آن را مبتنی بر عقل جزئی دانست.

دیگری بتته قلمرو محستتتوا تعلق دارد

بتته عنوان جمعبنتتدی در این بخش،

هگنون .)11 :6371 ،نکتۀ دیگر آن استتتت

باید گفت که از منظر ستتتنتگرایان ،عقل

که متعلق این شهود چی ست سنتگرایان

شهودی از چند جنبه در فرایند فهم اثر هنر

در این باره جواب یکستتتتانی ندار ند و به

سنتی نقش دارد:

مواردی همچون وجود م لق ،حق یقتتت،

 .6درک آموزههای سنت؛

امور متعاهی مفارق از ماده ،حقیقت متعاهیه،

 .1یافتن ایده ورای تجسم مادی هنر؛

حق متعال ،امر م لق و حقیقت اشتتتیاء و ...

 .3فهم مواد و شیوههای تحقق هنر؛

ا شاره میکنند؛ اما ملکیان تو ضیح میدهد

 .0یافتن رمز و رازها؛

که این تعابیر و توضیح کافی نیست و ابهام

 .5سلوک معنوی در فرایند فهم.

در معنای عقل شتتتهودی ،کارکرد و متعلق

 .6تحلیل و بررسی

آن و جود دارد هن.ک :م ل کی تان:6372 ،
 .)033-032این امر ما را با یک مشتتتکل

با آنکه دیدگاه ستتنتگرایان در زمینۀ هنر

مهم روبرو میستتتازد .تبیین فرایند ذهنی-

و بهخصتتتوص هنر ستتتنتی جایگاه ویژهای

عملی خلق و فهم هنر خود پیچیدگی هایی

دارد و تبیین ایشتتتان در زمینۀ جایگاه ع قل

دارد ،زیرا نستتتبت امری بیرون از اثر هنری
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ههنرمند /مخاطب) با آن سنجیده می شود.

عقل شتتتهودی در خلق و فهم هنر اشتتتاره

بیان این امر که عقل شتتتهودی در خلق و

کرد .این انتقاد میتواند مکمل مورد پیشین

فهم هنر سنتی نقش دارد ،از یک جهت در

باشتد .اگر فلستفه را استتنتاج عقلی صترف

توضتتتیح بیشتتتتر فرایند کمک میکند ،اما

ندانیم و ستتتنتگرایان را فیلستتتوف هحاظ

اب هام مذکور در مع نای ع قل شتتتهودی،

کنیم ،کتته اهبتتته خود نیز چنین ادعتتایی

کارکرد و متعلق آن مشتتتکل تبیین فرایند

ندارند ،در هر صورت در بیان آنان استدالل

خلق و فهم را دوچ ندان میک ند .تو جه به

یا تبیین کافی عقلی برای این مفروضتتتات

این اشتتتکتتال نشتتتتان میدهتتد کتته تبیین

وجود ندارد.

ستتنتگرایان در این باب دستتتکم کافی

 .3دیدگاه سنتگرایان در باب هنر و

نیست و صرف حداهای مفسران یا ت بیق

کارکرد ع قل شتتتهودی در هنر با مفهوم

با دیگر مبانی فلستتتفی -عرفانی اشتتتکال را

«دین» گره خورده استتتتت ،زیرا ستتتنتتت

برطرف نمیسازد.

متجلیشتتتتده در هنر در زمی نۀ یک دین

 .1دیدگاه ستتنتگرایان در زمینههای

مشتتتخص تحقق مییتتابتتد .در دیتتدگتتاه

هستتتتیشتتتناستتتی و شتتتناختشتتتناستتتی با

ستتتنتگرایان ،دین اهزاماً منشتتتأ اههی دارد

مفروضتتاتی همراه استتت که مورد پذیرش

هشتتوان )13 :6323 ،و حقیقت اصتتلی همۀ

همگان نیستتتت و ستتتنتگرایان تنها به بیان

ادیان یکی استتت و هر دینی حقیقت واحد

اینگونه مستتتائل اکتفا کرده و استتتتدالهی

را به صورتی م ابق ا ستعداد و طبع پیروان

برای آن ها ارائه نمیکنند هملک یان:6372 ،

جلوهگر مینماید هنصتتر :6321 ،ج 55 ،6و

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

 .)147 :6373در ایتتن زمتتیتتنتته ،دیتتدگتتاه

در زمینۀ وجود و کارکرد عقل شهودی در

ستتنتگرایان با اشتتکالهایی روبرو استتت.

خلق و فهم هنر ستتنتی نیز جاری استتت .به

با ید تو جه داشتتتتت که دهیلی بر آ گاهی

نظر میرستتد ستتنتگرایان دغدغۀ تبیین و

رو حان یت مستتتیحی ،استتتالمی یا یهودی

استتتتدالل عقلی را برای تمام مفروضتتتات

بهعنوان مستتتیر انتقال ،از این ستتتنت وجود

خویش ندارند ،اما برخی از ادعاهای ایشان

نتتدارد هاهتتدمتتدو )043 :6323 ،و وجتتود

به صورتی است که نیاز به استدالل و تبیین

ح قایق مشتتتترک در اد یان ن یاز به تبیین و

عقلی دارد .از جم له میتوان به کارکرد

تمهیداتی دارد که توسر سنتگرایان ارائه
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نشتتده استتت هن.ک :ملکیان-004 :6372 ،

میکند ،دیگر با یک انستتان معموهی روبرو

 .)006به این نکات باید این امر را اضتتتافه

نی ستیم .سنتگرایان بر این امر تأکید دارند

کرد کتته این دیتتدگتتاه م نجر بتته نوعی

که هنرمند سنتی ان سانی با نگرش فرامادی

«کثرتگرایی باطنی» 1استتتت که خود با

بوده که به ز ندگی بهعنوان یک کل یت

انتقادهایی روبرو است:

مینگریستتتته و با تمام حواا خود در آن

 -شهود عقلی حتی اگر شیوهای معتبر

میزیسته هکوماراسوامی 63 :6321 ،و -11

برای کستتب شتتناخت باشتتد ،کثرتگرایی

 )13و همچنین او نوع خاصتتتی از انستتتان

باطنی را تأیید نمیکند؛

نبوده ،بلکه هر انسانی نوع خاصی از هنرمند

 -تفاوت های باطنی ،به همان انداز

بوده است هنصر6324 ،ج .)01 :این دیدگاه

تفاوتهای ظاهری ،در ادیان وجود دارد؛

با مشتتکالتی روبرو استتت که جایگاه عقل

 -شیو قرائت متون دینی توسر

شتتهودی در خلق اثر هنری را نیز مخدوش

سنتگرایان ،دچار مصادره به

میکند .این امر در باب مخاطب هنری که

م لوب است؛

از عقل شتتتهودی بهره میگیرد نیز جاری

 ستتنتگرایان برای حذف تناقضهاو م غایرت های اد یان ،ت فاوت های مهم را
نادیده میگیرند؛
 به جای اصتتتول و تعاهیم دینی ،ازستتتنتتت و شتتتهود عقلی بتتهعنوان معی تار
ارزی تابیهتتای خود ستتتود میجوینتتد کتته
پذیرفته نیستتت هن.ک :هگنهاوزن:6321 ،
 .)101-103اینهمه در مسأهۀ عقل شهودی
و کارکرد آن در خلق و فهم هنر نیز جاری
است.
 .0اگر در نظر بگیریم کتته هنرمنتتد،
مبتنی بر عقل شتتهودی ،هنر ستتنتی را خلق
1. Esoteric pluralism.

ا ست .رو شن ا ست که نمیتوان برای تمام
آثار هنر ستتنتی تفستتیر عارفانه قائل شتتد و
همچنین در نظر گرفتن چنین مفروضتتتی
برای ذهنیتتت تمتتام هنرمنتتدان ستتتنتی بتتا
مشتتتتتکتتالت فتتراوانتتی روبتترو استتتتتت
ه .)Leaman, 2004: 8-17دیتتدگتتاه
ستتنتگرایان در شتتری وضتتعیت هنرمندان
ستتتنتی دچار مصتتتادره به م لوب استتتت و
دال یل تاریخی یا نظری برای آن ندار ند.
چ ور میتوان برای تعابیری همچون اینکه
ن صر ،گنبد را محور جهان میداند که تمام
مراتب عاهم هستتتی را با ذات واحد مربوط
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متتیستتتتازد ه،)Nasr, 1987: 49-50

 .1نک تۀ دیگری که میتوان م ری کرد،

توجیهی داشتتت و تمام هنرمندان ستتنتی را

تعصتتب ستتنتگرایان به شتترق استتت تا جایی که

در اینباره یکستتان دانستتت این در حاهی

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

استتت که میدانیم گنبد در تمدنهای پیش

میداند هشتتوان )32 :6327 ،و این امر همان عقل

از ا سالم هم بوده و قدمت نخ ستین گنبدها

شهودی شرقی مقابل عقل جزئی غربی ا ست که

به حدود بیستتت تا یازدههزار ستتال پیش از

باعق ارزش گذاری میان هنر ستتنتی و مدرن نیز

میالد میر سد ه Palmer, Pettitt and

میشتتود .شتتاید در پاستتخ به این انتقاد ،بگویند که

 .)Bahn, 2005: 24گنبد در ستتتاهیان

منظور شتترق و غرب جغرافیایی نیستتتت و خود

ستتتتال م عانی دیگر داشتتت ته و ناگ هان در

ستتنتگرایان هم به این امر اشتتتاره دارند هگنون،

معماری استتتالمی محور جهان قرار گرفته

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

است .مواردی از این دست ،دستکم نیاز

سنتگرایان به این امر که رنسانس در غرب ،دور

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

سقوط هنر ا ست هگنون36 :6371 ،؛ بورکهارت،

سنتگرایان نیست.

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

 .5از جمله ادعاهای سنتگرایان این ا ست

مدرن نیز احیای همان هنر سنتی است هبورکهارت،

که در تمدن سنتی ،هی هنر کامالً غیر دینی وجود

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

ندارد ه شوان .)24 :6322 ،این امر بهطور م ستقیم با

میدهد صتترف دور زمانی ستتنتی میتواند عامل

مو ضوع این پژوهش مرتبر ا ست .چراکه این امر

چنین ارزشگذاری عجیبی شده و نوعی تع صب

مبتنی بر کارکرد عقل شهودی در خلق هنر است.

در این دیدگاه وجود دارد.

در همین زمینه ،بورکهارت تالش میکند نقاب را

نتیجهگیری

هنر مقدا بنامد و این در حاهی استتت که خود او

مبانی متافیزیکی ستتنتگرایان این امر را به طور

اذعان دارد «نقاب برای مستتیحیت ،یهود و استتالم

ضمنی ن شان میدهد که عقل شهودی در خلق و

چیزی جز صتتتورتی از بتپرستتتتی نیستتتت»

فهم هنر سنتی جایگاه به سزایی دارد .شهود عقلی

هبورکهارت .)66 :6374 ،یافتن اید مرکزی برای

در این معنا ،شهود حقایق کلی و فراگیر بیوا س ۀ

تفستتیر هنر همچون «دینی بودن» کاری مرستتوم

مفاهیم ذهنی استتت .این امر در زمینههای مختلفی

استتت ،اما اشتتکال وارد به ستتنتگرایان ،تعمیم به

از خلق و فهم هنر ستتنتی دخیل استتتت .مهمترین

تمام آثار است ه.)Leaman, 2004: 7-8

کارکرد عقل شتتهودی در خلق و فهم هنر ستتنتی،
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مع وف به جنبههای شناختی هنر ا ست .شناختی

این امر باعق اهمیت نظریۀ هنر ایشان نیز می شود،

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

زیرا در ارتباط با دیگر زمینه های دینی -فرهنگی

فرایند فهم نیاز استتت .م ابق آنچه پیشتر در باب

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

تحلیل دیدگاه ستتنتگرایان بیان شتتتد ،به نظر

و تو جه بیشتتتتری استتتت و انف کاک از دیگر

میرستتتد این دیدگاه در مستتتائلی همچون کافی

حوزههای فرهنگی ندارد .دوم اینکه اگر تمایل به

نبودن تعریف ع قل شتتهودی ،مشتتخص نبودن

تفستتیر عرفانی هنر به خصتتوص در زمینۀ هنر دینی

کارکرد و متعلق شهود عقلی ،مفروضات غیر قابل

وجود داشتتته باشتتد ،دیدگاه ستتنتگرایان در این

پذیرش ،دچار شتتدن به کثرتگرایی باطنی ،تبیین

زمینه قابل توجه است .در نظر دا شتن جایگاه برای

شتتخصتت یت عر فانی اغراقآمیز برای هنرم ند و

عقل شتتهودی ،میتواند تفستتیر متفاوت عرفانی از

مخاطب ،تعمیمدهی نادرست و تعصب در برخی

هنر ستتنتی ارائه دهد .توجه به این نوع تفاستتیر در

موارد دچار مشکل است .اما دیدگاه سنتگرایان

سالهای اخیر اهمیت ویژهای یافته است و دیدگاه

در زمی نۀ هنر و به کارگیری ع قل شتتتهودی

ستت نتگرایان یکی از زمی نه های مهم م اهعه و

مزیتهایی نیز دارد که آن را بااهمیت میکند.

ج ستوجوی عرفانی ا ست .بهعنوان آیند بحق،

نخست باید به این امر اشاره کرد که دیدگاه

میتوان نسبت عقل شهودی و شهود عقالنی را با

ستتنتگرایان ،یک نظام فکری یکپارچه استتت و

مفاهیم متناظر آن در ستتنتهای دیگر مانند ستتنت

میتوان رد پای عقل شهودی را در همۀ زمینههای

عرفانی مقایستته کرد که در این مجال بحق نشتتد.

مرتبر با آن دنبال کرد.

همچنین این امر را در قاهب مصتتادیق یک زمینه از
هنر دینی مانند هنر اسالمی یا مسیحی دنبال کرد.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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