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مقدمه
در سنتی »هنر پیرامون پرسش سه به مقاله این

رویاروییباصنعتمدرن«میپردازد.
پرسشاولدربارةچیستیهنرسنتیاست.مادقیقاً
بهچههنری،هنرسنتیمیگوییم؟وقتیصفتسنتی
درکنارهنرقرارمیگیردچندانروشننیستودارای
ابهاماست.همینابهامباعثمیشودکهعدهایبهنفی

هنریبهنامهنراسالمیبپردازند
هنر بهویژه دینی، هنر تعریف چرا دوم. پرسش
هنر تعریف راه در موانعی چه است؟ دشوار اسالمی،
اسالمیقراردارد؟گروهیبراینباورندکهماهنریبه
نامهنراسالمینداریم؛آنچهبهاینناممینامیمتداوم
هنریاستکهپیشازاسالمهمبوده،ونهبیش.به
همینسانبهگمانبرخیفلسفهاسالمیچیزدیگری

نیستمگرفلسفهمسلمانان.
رویایی یعنی مقاله، اصلی موضوع به پرسشسوم
هنرسنتیودستاوردهایصنعتمدرن،برمیگردد.آن،
ایناست:آیامیتوانیمبرمبنایزیباشناسیسنتیاز
زیباییتولیداتصنعتیپرسشکنیم؟چنینپرسشی
وسایل میتوانیم مثال برای دارد؟ ضرورتی چه اصاًل
منزلامروزیراکهبهصورتکارخانهایومدرنتولید

میشوندزیبابدانیم؟

چیستی هنر سًنتی
اینکارمیتوانیمترتیبیلحاظکنیمکهدر برای
در معمواّل قدیم. هنر نام به است هنری آن رأس
گفتگوهایروزمره،گاهنیزدرنوشتارها،قدیمیوسنتی
مقابلجدیدمیآیندواینبرایگفتگویروزمرهکافی
و نقد بر مبتنی که گفتاری درست، گفتار ولی است.
سخن پس برنمیتابد. را برابری این است بررسی،
سنجیدهدربارةهنرسّنتیبهروشنگریبیشترینیاز
دارد.بنابرایناگراینترتیبرابپذیریم،درآنصورت
مقولهقدیم،مقابلجدیدیامدرنقرارمیگیرد.سپس
هنر همان قدیم مقوله به هنری مقوله نزدیکترین
سنتی هنر  هنری، چه به اما بود. خواهد سنتی
میگوییم؟بههنریکهبنابرقواعدیایجادشدهباشد
برایمثال،اسالمی،مسیحی کهدریکسنتمشخصـ

یاهندو-تعریفشدهاند.هراثریکهبانظربهاینقواعد
»هست«میشوداثرسنتیخواهدبود:یکمعبد،یک
یک یا خیابان یک آبانبار، یک مسجد، یک کلیسا،
بهکار قواعدسنتی تازمانیکهدرساختنآن منزل

رفتهباشد،هنرسنتیگفتهمیشود.
اگردامنههنرسنتیرامحدودترکنیمبههنردینی
بنابراین است. سنتی هنر از نوعی دینی هنر میرسیم.
هنر سنتی، شاخص هنرهای از یكی میگیرد؛ آن ذیل
دینیاست.هنردینیطبیعتاًبههنریاطالقمیشودکه
بانظربهیکدینمشخصوقواعدیکهدرسنتدینی
موردنظروضعشدهورزیدهمیشود.برایمثالمامیتوانیم
ازمسجددرهنردینیاسالمیصحبتکنیم،یامثاًلاز
کلیسادرهنرمسیحییادکنیم،یاازمعبدبودایییاهندو.
دقیقتر آن در و بشكافیم را دینی هنر اگر هم باز
بنگریمبههنردیگریمیرسیمکهدرمیانهنرهایدینی
جایگاهخاصیدارد،یعنیهنرهایآیینی.هنرهایآیینی
هنرهاییهستندکهدرانجاممراسم،آیینهاوشعائردینی
بهکارمیروند.برایمثال،شمایلنگاریدرمسیحیتبرای
پیكرةحضرت کاتولیک، آیین در کارمیرود. به عبادت
مریم)علیهاسالم(برایستایشاوبهکارمیآید.چنین
بورکهارت- تیتوس تعریف به بنا - قدسی هنر هنری،
نامیدهمیشود.دراسالم،کتابتیاقرائتقرآننوعیهنر
است. دینی شعائر جمله از زیرا میشود، تلقی قدسی
میتوانرقصبهشیوةمولویرانیزهنرقدسیدانست.
پسهنرقدسی،ذیلهنردینیقرارمیگیردوهنردینی

همذیلهنرسنتی.
را دیگری هنرهای بگذریم، که دینی مقوله از
مالحظهمیکنیمکهذیلهنرسنتیقرارمیگیرندولی
ندارند. خاص دین آن یا دین این با نسبتی ضرورتاً
اینگونهاستآنچهفولکلور، یا هنر عاّمه،نامدارد.
فولكلوردرمعنایقویواصیلکلمه،نوعیازهنرسنتی
استکهنسبتخاصیبادینخاصیندارد.برایمثال
که میکنیم برخورد هنرهایی به مسیحی سنت در
بكار بهموازاتآن ندارد،ولی بادینمسیحی نسبتی
میآیند،پیشازآنبودهوپسازآننیزادامهدارند.در
عالماسالمینیزباهنرهاییمواجهمیشویمکهنسبت
خاصیبادیناسالمندارند.برایمثالمیتوانازآوازها
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هنرهای یا مقامی موسیقی لری، کردی، رقصهای و
دیگرازاینگونهیادکردکه،هرچندغالباًباضربآهنگ
کیهانیوآمدورفتفصولومراسمخاصپیونددارند،
بااینهمهنسبتیبایکدینخاصندارند.بهنظرماهنر
نیز  را هنرقالیبافی چون ارزشمندی و اصیل بسیار
میتوانذیلهنرفولكلورقرارداد.بافتقالیازمنطقهای
بهمنطقهدیگر،ازاقلیمیبهاقلیمدیگر،فرقمیکند،
اماضرورتاًهنردینیتلقینمیشود.پس،دراینجا،سر

وکارماباهنریاستسنتی،نهدینی.
عالوهبراینمیشودازهنرهایدیگرییادکردکه
هرچنددرجامعةسنتیحضوردارند،باآننسبتیندارند
در مثال برای نیست. دینی آنها محتوای و موضوع و
صورتگری،میتوانازنگاشتنصحنههایشكار،بزمهایا
تصویرصحنههایشاهنامهنامبردکه،هرچندبهلحاظ
تلقی دینی هنر لی و هستند سنتی اجرا و پرداخت
نمیشوند.برایهمیندرتعریفهنردینینمیگنجند.

برایروشنائیبیشتربهدونمونةدیگراشارهمیشود:
اگرمعراجسلطانمحمداثریدینیاست،حمام گرفتن 
شیریناثریسنتی،ولینهدینیاست.بنابراینهنگامی
کهازهنرسنتیسخنمیرود،بهویژهاگرازنسبتهنر
سنتیباهنردینیپرسشمیکنیم،بجاستبیاعتنابه
اینابهامنباشیم.بنابراین،هنردینیبهضرورتهنرسّنتی
است،ولیهنرسنتیهمیشهدینینیست.دراینجا،از
هنردیگرینیزبایدیادکردکه،هرچندذیلهنردینی
هنر  اگرچه دارد، آن با کمرنگی نسبت ولی میآید،
برجستهیاشاخصیبهشمارنمیآید.میتواناینهنررا
میدانیم، چنانکه نهاد. نام اخالقی هدف با دینی هنر
بهمعنای بهویژههنرقدسی،اخالق هدفهنردینیو
رایجکلمهنیست.هنردینیاساساًنسبتیبافضیلتورزی
ودرنتیجهیادآوریزیبائیوحقیقتدارد.بیگماندر
نسبتبااینیادویادآوریهنرهابرابرنیستندوهرکدام
بیشچنینمیکنند؛هرچند یا درخورگوهرخودکم
برایمولویودیگرحكمایبزرگآهنگضربههایچكش

مسگراننیزشوقبرمیانگیزد.
بههرحالغرضازاینگریزذکرایننكتهبودکههنر
دینی-اخالقیموردنظربیشتربادرستونادرست،رواو
به یاری آن غایت پس دارد. کار و سر عاّمه نزد ناروا،

فرهنگ در آنرا از مصداقهایی است. افراد رستگاری
میتوان مسیحی فرهنگ در نیز نمونههایی و اسالمی
یافت.برایمثالمیتوانازدیوارنگارههاییکهدرپارهای
اززیارتگاههامشاهدهمیشودیادکرد.دربرخیازاین
نگارههاسرانجامکاردوانسان،یكینیکویكیبد،تصویر
میشوندتابرایعاّمةمردمهشداریباشدوسببشودتا
کردارورفتاردرستراپیشةخودسازند.ایننوعیهنر
دینیباهدفاخالقیاستکهبهنظرمادرشمارهنرهای
شاخصیکسنتقرارنمیگیرد.ولیهستوبایدازآن

یادکرد.
درمسیحیتهمنمونههائیازاینگونههنرمیتوان
یافت.اناجیل مصّورنمونهایازآناندکهبهآندراصطالح
باغخوشیها)Hortus deliciarum(نیزمیگویند.مراداز
باغخوشیهاتصاویریهستندکهصحنههاییازاناجیلرا
مینمایندوبهصورتدیوارنگارههادربعضیازمراکزدینی
چیزی هم هنر این . میشوند1 ترسیم صومعهها مانند
ولیكن است اخالقی هدف با دینی هنر همان شبیه
میتوان شارتر کلیسای از که آنطور  – را آن نمیتوان

سخنگفت-هنرشاخصمسیحیبهشمارآورد.
پسدرتعریفهنرسنتیوبهویژههنردینیبایدبه
اینظرایفوجزئیاتتوجهکنیمتابتوانیمازهنردینیکه
تعریفیدقیق تاحدممكن، ازهنرسنتیاست، بخشی

ارائهبدهیم.
بهپرسشدوممیرسیم.چراتعریفهنرسنتیوبه

ویژههنردینی)دراینجااسالمی(دشواراست؟

هنر دینی و دشواری تعریف آن
همانطورکهگفتیمگروهیبراینباورندکهچیزی
تحتعنوان»هنراسالمی«نداریموآنچهکهبهآن»هنر
یا اسالم از پیش هنرهای تداوم گفتهمیشود اسالمی«
هنرهایایرانیاست،ونهبیش.چنانکهدرفلسفههم– 
فلسفة از رونوشتی را اسالمی فلسفة غلط- به البته
هیچ خودشان ما فیلسوفان گویی میدانند. ارسطویی
نوآوریوخالقیتینداشتند.اقتباسکردنیکچیزاست
وتقلیدچیزدیگریاست.هیچاندیشهاصیلوپایداریدر
تقلید بر مبتنی صرفاً که یافت نمیتوان حوزهای هیچ
باشد،چهرسدبهیکفرهنگوبهویژهفرهنگفلسفی.در
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پاسخبهچراییایندشواریمیتوانبهنكتههایزیراشاره
کرد:

نكتةاول،مسألهجایگاهصورتدرهنرسنتیاست.
درتعریفشیءبهطورعاموهنربهطورخاص،ناگزیریم
اساساً آن تعریف و ماهیتشیء کنیم. توجه بهصورت
مبتنیبرصورتآناست.یکشیءمادهایداردوصورتی.
درتعریفصندلیودرنسبتآنبامیز،اگرصرفاًعلت
مادیرادخالتدهیمبهتعریفدرستیازآننمیرسیم.
آنچهصندلیراصندلیمیکندصرفاًمادةآننیست،بلكه
صورتیاستکهخاصصندلیاست.بههمیندلیل،در
اعتنا آن »صورت« به چیز هر از بیش صندلی تعریف
میکنیم.بنابرایندرتعریفاثرهنری،خاصههنردینی،نیز
نمیتوانصرفاًبهعناصریاموضوعآنبسکرد؛بهصورت
اساساًصورتاست« بود.چه:»هنر بایدحّساس نیز آن
صورت، به اعتنائی بی .)7 :136۹ بورکهارت، )تیتوس
در هنر،دستکم به تاریخی نگرش در که است چیزی

گونهایازآن،رویمیدهد.
نگرشتاریخی،نگرشیاستکهتجزیهمیکند،جزء
جزءمیکند،تابهمابگویداصلوخاستگاههرپارهوجزء
کجاست:جزئیازروماست،جزئیاززنگ.وقتییکاثر
راجزءجزءمیکنیمدیگراثریازآنباقینمیماند.چون
یکاثر،یکشیء،یاحتییکفردانسانی،چیزیبیشاز
صرفاجزااست.حتیدرموردیکشخصهمنمیتوانیم
وهیئتیمشخصو داوریکنیم:هرکسصورت چنین
منحصربهفرددارد.بههمینساناستیکاثرهنری.در
–مثاًل بپردازید عناصر خاستگاه به صرفاً اگر هنری نقد
بگوییدگنبدومنارهبهدورانپیشازاسالمبرمیگردد-به
میتوان گمان، بی نمیرسید. مسجد از درستی تعریف
پذیرفتکهعناصر،ازفرهنگدیگری– فرهنگیکهپیش
ازظهوریکدینوجودداشته-اخذمیشودولیصورت،
قابلاقتباسنیست.پسمیتوانگفتکهپیش از اسالم 
برای نبوده. ولی مسجد  داشته  مناره وجود  و  گنبد 
آنكههنرمسجدسازیپابگیردمیبایستصورتینو،این
عناصرکهنراورزدهدوازآنپدیدهنویدرآورد.یامثاًل
پیشازمسیحیتمعبدرومی،بازیلیكاوجودداشته،ولی
این که کلیسا »هست« شود  برای  است. نبوده کلیسا
نیازبه مسیحیت بود.بنابراینآنچهراکهیکدینبه

عناصرنونیستند،یکصورتنو ارمغانمیآوردضرورتاً
صورت افق، این پرتو در و میشود باز تازه افقی است:
به که عناصری به صورت، این میشود. هست دیگری
ضرورتوبهطورطبیعیازفرهنگیافرهنگهایدیگر
گرفتهمیشود،هیئتینووترکیبدیگریمیبخشد.هنر
نودرتازگیصورتریشهداردونهکهنبودنعناصرآن.

براساسهمینجایگاهصورت،دونقددیگربههنر
دینیواردمیشود.نقدنخستاینبودکهچونعناصررا
ازجایدیگرآوردهاندپسنمیتوانازهنراصیلاسالمی
یامسیحیسخنگفت:یكیدنبالةهنرایرانیاست،یكی

دیگرتداوممعبدرومی.
ایننقد،ونقدهایمشابهآن،ازنادیدهگرفتنجایگاه
صورتدرهنردینینتیجهمیشود.بیگماندرسرآغاز
تمدن و فرهنگ ایجاد برای عناصرالزم همة دین، یک
به اگر است. طبیعی امری فقدان این نیست. فراهم
سرآغازهانیکبنگریم-چهسرآغازاسالمکهبهمانزدیكتر
و بودایی هنر سرآغاز چه مسیحیت، سرآغاز چه است،
سرآغازهایدیگر-نهشمایلبوداییمییابیم،نهشمایل
رومان. کلیسای نه میبینیم، بودایی معبد نه مسیحی،
 Thérèse(کلیسایرومان1۲قرنطولکشیدتازادهشود
Castieau,1982:5-6(.سرچشمههایبنایآن،منابعیکه

عناصرساختآنرابهدستدادهاند،بیشازشمارانگشتان
است)ibid:7(.اما1۲قرنطولمیکشدتاصورتنویدر
ازاین پرتوافقیکهآیینمسیحیتگشود،هستشود.
صورت،اثریزادهمیشودوکلیسایرومانناممیگیرد.

معماریکلیسایگوتیکاساساًقرنشانزدهمبهکمال
میرسد)Jean-Pierre Willesme,1982:5(. بدینترتیب،
آنچهباگذرزمانکلیسایجامعمیشود،درآغازکرسی
آن روی به موعظه برای قّدیس پطرس که بود مانندی
  cathederaالتین به نشستنگاهی چنین به مینشست.
آن به ما )Titus Burckhardt,1995:11-12(؛ میگویند
cathed-،باگذشتزمان cathederaمیگوئیم.همین رمنب
eral،یاکلیسایجامعمیشود.بنابراینآثارشاخصیک

دیندرسرآغازآن،بهناگهانوازهیچهستنمیشوند.
وانگهی،یکپیامبر،نههنرمنداستونهتاریخنگار.نقد
تاریخیکتابمقدسفروکاستنآنبهکتابتاریخاست.
درآنصورتدیگرکتابمقدسنخواهدبود.ایننكتهرا
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نیزفرونگذاریم:حضورآورندهدین،تااندازهایازضرورت
هنردینیمیکاهد.برایهمینشكلگیریهنردینی،در
معنایدقیقواژه،نیازبهفاصلهگرفتنازآنسرآغازدارد؛
بههمانسانکهگونهایفاصلهالهی،الزمهپیداشدنو
پایداریهستیاست.افالطون،درسرآغازمرد سیاسیبه
اینفاصلهوپیدایشهنرهادرافقیکهایندوریبهدنبال
خودمیگشاید،اشارهدارد)d 271-b272, b274(.پساگر
تداوم سرآغاز این احیای اساس در هنر کار بگوئیم،

بخشیدنبهآناست،نادرستسخننگفتهایم.
تازمانیکهحضرتبودابود،بودائیاننیازیبهشمایل
حضرتبودانداشتند.تازمانیکهحضرتعیسییاحضرت
مریمبود،نیازیبهشمایلیاپیكرهایشاننبود.درفقدان
اینهاستکهاینهنرشكلمیگیردوآنهمنیازبهزمان
نبودنعناصردرسرآغازیکدینطبیعی بنابراین دارد.
و همسنگ مسجدی که نداریم انتظار آنها از ما است.
همطرازمسجدهایاصفهانبسازند،چوناوالًنیازینبودو
ثانیاًصورتهنریهنوزشكلنگرفتهبود.اینامرراتقریباً
درهمهادیانمیتوانیافت؛وتنهاخاصاسالمنیست.

بنابرایننمیتوانایننقدراکهچوندرسرآغازاسالم
ماعناصرینداریمواینعناصرازجایدیگرند،بنابراین
آنچه پذیرفت. تاریخنگاران ازجانب نداریم، اسالمی هنر
نو انتظارداشت،آوردنیکصورت ازیکدین میتوان
دین آن وحیانی)ژنی( سرشت نمودار که صورتی است؛
است.چنیناستکهیکفرهنگدینیزادهمیشود.بی
گمانفرهنگدینیخوددیننیست،هرچنددربستر

یکدینشكلمیگیرد.
دشواریسومکهدرتعریفهنردینیباآنروبهرو
میشویمبهطبیعتآنبرمیگردد.برایبیانایندشواری،
نخستبهیادآوریمکهنسبتانسانمدرنباطبیعتبا
است. متفاوت اساساً طبیعت با پیشامدرن انسان نسبت
قرون در باستان،چه یونان در تولیدسنتی،چه یا هنر
در بررویهم بودایی، یا اسالمی فرهنگ در وسطی،چه
جوامعسنتی،همیشههماهنگباطبیعتپیشمیرفته
است.اگرمااینتعریفارسطوییرا-کهتااندازهایشمول
عامدارد-بپذیریمکههنریاازطبیعتتقلیدمیکندیا
آنچهکهدرطبیعتنیستبراساسقواعدتولیدمیکند،
اینقواعدکههنرسنتیبراساسآنبهتولیدمیپرداخت

در همین، برای طبیعت. با هماهنگ بودند قواعدی
ساختمانخانهیابناهایدیگرآبوهواومصالحنقش
اساسیداشتند.معماریهماهنگباطبیعتپیشمیرفت،
مثاًلآسیاببادییاآسیابآبی،بانیرویمحّرّکطبیعی
درکاربودند.بههمینخاطرتنوعیدرآثارهنریقدیمبه
و یكسانسازی از که میکنیم مالحظه معماری ویژه
ِسری سازیِمدرنبالكلجداست.یعنییكسانساختنو
این گذشته در است؛ مدرن پدیده یک ساختن، سری
و  تنوع بنابراین نداشت. وجود صورت این به پدیده
از سنتی جامعههای در تولید شیوههای گونهگونی

هماهنگیهنرباطبیعتاست.
لذاتفاوتیاساسیمیانتولیدمدرنوهنرقدیم،به
لحاظکاربردمصالح،وجوددارد.برایمثالاگربتنرایكی
ازمصالحشاخصدورانمدرنبدانیموراجعبهمبانیو
با چیستیآنپرسشکنیم،میبینیمکهبتندرقیاس
مصالحگذشتهمثاًلکاهگلازیکنوعخودکامگیبرخوردار
است.بتنقائمبهخودشاست.بابتنمیتواندرهمهجا
بسازید، برج آفریقایک دردل بتن با ساخت.میتوانید
همانبرجرابابتندریادرتهرانبسازید.بتنبهطبیعت
از مدرن تولید افتراق نشانه درست این بیاعتناست.
طبیعتاست.برخالفآنهماهنگیکهدرهنرسنتیبین
افتراق شاهد اینجا در داشتیم، سراغ تولید و طبیعت
ودرهمهآبو بهطوریكسان بتنمیتوان با هستیم.
هواهاساخت.دراینجاهماهنگیباطبیعتدیگرنقش
نگوییم اگر مدرن، بنای یک برایهمین ندارد. بنیادین
نمیتواندنمایانگرنبوغواصالتیکقومباشد،دستکم،در
قیاسباهنرسّنتیبهمیزانبسیارکمتریچنینخواهد
بود.برجایفلبههماناندازهنمودارفرهنگعمیقفرانسوی
بیگمان، ماست! قومی بود نمود میالد برج که است
نمیشودونبایدازساختندستکشید؛تناسبهارانیز

نمیشایدنادیدهانگاشت.
نشان  ما دوران در که معماری نمونههای جمله از
باطبیعتهماهنگ اندازه تاچه میدهدکههنرسنتی
درست اصفهان، دانشگاه در است دانشكدهای بنای بود،
مقابلدانشكدهادبیات،کهقراربوددانشكدهاهلبیتدر
آنجامستقرشودولیسرانجامگروهجغرافیادرآنجای
گرفت.نمایبنابهسبکسنتیاست.ظاهراًمعماربرای
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اینکهبناهرچهبیشترسنتیجلوهکندبادگیرینیزدر
کار بادگیرها  تابستان طبیعتاً است. کرده تعبیه آن
نمیکنندوحضورشاناساساًجنبةتزیینیپیدامیکند.در
واقعبادگیرمتناسبباآبوهواییزداستودراصفهان
بهکارنمیآید.یکمعمارقدیمیاینرامیداندکهیزدبه
واسطهشرایطاقلیمیاشبرایایجادبادگیرمناسباست،
ولیاصفهاننیست.دراصفهانامكاناتدیگریبرایگرم
کردنیاسردکردنداشتند.بنابرایناینبنارانمیتوان
سنتینامید.بهعكسنموداربیگانگیمعمارباهنرسنتی

است،البتهاگرآگاهانهوخواستهچنینکردهباشد.
درنتیجهتنوعیکهمادرهنرسنتیمیبینیم،تعریف
جنوب در باسنگ که کلیسایی میسازد. مشكل را آن
فرانسهمیسازندباکلیساییکهدرشمالفرانسهمیسازند
یكینیست،هرچندمولّفههایبنیادینکلیسادرهردوی
آنهایافتمیشود.بنابراین،نمیتواناینتنّوعراکهاز
هماهنگیباطبیعتناشیمیشود،بهانهکردوبودناثری
مانندکلیسایامسجدو...راانكارکرد.اگردرتعریفهنر
سنتیبهتفاوتآبوهواتوجهنشود،نمیتوانآنرا،وبه
با هماهنگی این کرد. تعریف را، دینی هنر خصوص
هنرسنتی مبانی از یكی میتوان را اقلیمی ویژگیهای

است.
برخالفهنرسّنتیدرهنرمدرنشاهدنوعیگسست
ازطبیعتهستیم.کولرهمهجابهکارمیآید،چهدرروم،
چهدرزنگ!چوننیرویآنبرگرفتهازطبیعتنیست.این
گفتهدربارةهمةدستاوردهایمشابهمدرندرستمیآید.
بررویهمتكنولوژیمدرن،برخالفهنرسّنتی،بهگونهای
کار طبیعت با تقابل در لذا است، خودآیین و خودکامه
میکند.اساساً،تولیدبهشیوةمدرنبرمبنایاینگسست
تعریفمیشود.پدیدهمحیطزیستنیزحاصلاینجدائی
کرد. توجه آن به باید و است اساسی پدیدهای و است،
خالصه،توّجهبهایننكتههامیتوانددرتعریفهنرسنتی

بهماکمککند.

»زیباشناسی« دستاوردهای صنعت مدرن
تولید در زیبایی از پرتوهنرسنتی در آیامیتوانیم
این نخست نظر در بگوئیم؟ مدرنسخن ابزار و وسایل
پرسشعجیبوعبثمینماید؛چونبادوگونهتولید،در

اصلبادودنیایبالكلمتفاوت،سروکارداریم.تالشما
نیزبرآنبودکهنشاندهیمهنرسّنتیوهنرمدرندر
سرشتوبنیادمتفوتاند:یكیهماهنگباطبیعتورزیده
اماشایدشگفتیمادو باآن. تقابل میشود،دیگریدر
چندانشوداگربگوئیمکه– دستکمبهنظرنویسنده-
تنهابرمبنایهنرسنتیوزیباشناسیسنتیمیتوانیم
دربارةزیباشناسیصنعتمدرنپرسشکنیم.دلیلآننیز
بهنسبتزیبائیباهنرسّنتیازسوئیوهنرمدرنازسوی

دیگربرمیگردد.
درنگرشپیشامدرن،زیبائیازمؤلفههایبنیادینهنر
درمعنایفراگیروعامآناست.ایندوازیكدیگرجدائی
زیبا نیز را منزل وسایل افالطون مثال، برای ناپذیرند.
میخواهد،وزیبائیآنرابرایتربیتضروریمیداند.برای
،۲ نغز »کالم میخوانیم: جمهوری از بندی در نمونه،
هماهنگی3،لطف4ووزنخوش5،همهازسادگینفس6
میآید.ولیمقصودمازسادگیآننابخردینیستکهبه
بهحقیقت که سادگی آن بلكه مینامند، سادگی طعنه
نیکوزیباستوپندارینیک7درآنجایدارد«)1380:
e 400،باتصّرف(.سپسافالطونمیافزاید:»اینجملهرا

بافندگی، آن، همانند هنرهای دیگر و نگارگری، در
گلدوزی،درخانهسازیوساختهمهوسایلمنزل،در
در یافت. میتوان نیز گیاهان انواع در و اجسام طبیعت
همهاینهالطفوهماهنگیوناهماهنگیدیدهمیشود.
و باسیرتیزشت ناهماهنگی و ناموزونی و زشتی باری
ناهماهنگنسبتدارند؛زیبائیوموزونیوهماهنگی،به
عكس،تصویرها8وهمچونخواهرانهمزادسیرتینیک

وشریفاند«)همان: 401a،باتصّرف(.
بنابرینزیبائیهمهجائیاست،درطبیعتودرهنر
زیبا هنرهای آن به که آنچه میان امروز جدایی بشری.
میگوییموصنایعدراینجاوجودندارد.هنرهاهمهزیبا
ابزاری،چه هنرهای درخوردخود؛چه کدام هر بودند؛
هنرهایآزاد۹.افلوطیندربارةهنرهاییکهبعدهابههنر
در که نظمی مكانیكی معروفشدند،میگوید یا ابزاری
لباسدوزییامعماریمشاهدهمیکنیم،بهواسطهخرد
آدمیازجهانمعقولدرآنمیآید)نهگانهپنجم،رساله
نهم،فصلیازدهم(.دردورانمدرن،زیبائی،بهدالیلیکه
از گروهی به تنها میطلبد، دیگری فرصت آن بررسی
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خود به نیز دیگری داللت و میشود منحصر هنرها
میگیرد10.برایهمین،نمیتواندرچارچوبزیباشناسی
مدرناززیبائییانازیبائیتولیدهایصنعتی،یکخودرو
را زیبا هنرهای دامنه مگر گفت سخن یخچال، یا
بگسترانیم.ولیامكاناینبسطوگسترشدربسترمدرن
از سّنتی، هنر چشمانداز در عكس، به نمیشود. فراهم
آنرویکهتولیدوسایلمنزلنیزهنرودرنتیجهزیبابه
دیگر اینجا در میشود. میّسر امر این میآیند، شمار
نمیتوانمیانهنرهایزیباوهنرهایدیگرفرقنهاد.ما 
دستاوردهای  زیباشناسی  درباره  بخواهیم  اگر  نیز 
صنعت مدرن پرسش کنیم، ناگزیر باید از منظر هنر 
سّنتی به آن بنگریم  و بپرسیم: یک یخچال، خودرو 
این همه زیبایند؟ نیز  لباسشویی  ماشین  یک  یا  و 
وسایلواردزندگیماشدهاند،روزوشِبماباآنهاسپری
و کردن رها افالطونِی شیوه به بخواهیم اگر و میشود
نجاتبخشیدنپدیدههادرمورداینپدیدهسخنبگوییم،
ناگزیربایداززیباییآنهانیزپرسشکنیم.اینپرسش

چگونهشدنیاست؟
بررویهم،مبانیهنروزیباییدرگذشتهدوچیز
و نظم میکند: یاد رکن دو از همیشه افالطون بودند.
زیبایییاخیروزیبایی11.افلوطینازخیروزیباییسخن
میگوید.البتهارسطواستثنااست1۲.درقرونوسطینیز
نظمودرخششباهماند.درسنتاسالمینیز،زیباییاز
جملهبه»کمالظهور،بهنعتتناسبومالیمت«)مشارق
الّدراری:131(تعریفمیشود.میرعماددرآداب المشق
عالوهبراصول،ازصفایاشأنسخنبهمیانمیآورد)5-
6(.سنتگرایاننیزبهدوگانةنظمورازدرزیبائیوهنر
باوردارند)محمودبینایمطلق،6۲:1385(.پسهمواره
به مدرن، تولید عرصه در میآید. دیگری کنار در یكی
عكس،باگونهایازنظمیاترتیبسروکارداریموبس.
پس،ازناهمانیوفرقمیانایندونگرشنمیتوانچشم

پوشید.
اکنونپرسشایناست:بااینهمهچگونهمیتوان،
را کارخانه ساختههای سّنتی، زیباشناسی چشمانداز در
زیباپنداشت؟هرچهباشد،ماباوسایلواشیائیروبهرو
هستیمکهترکیبوصورتیدارند.آیامیتواناززیبائی
منظر از و شویم آن بر اگر گفت؟ سخن ترکیب این

اگر یعنی دهیم، پاسخ پرسش این به قدیم زیباشناسی
زیباییراپرتوخیربدانیم،یانامالهی،یااگرآنراصفاو
شأنبخوانیم،یاحتیاگرآنرامالیمتوتناسببگوئیم،
پرسش این به درخور پاسخی راز، و نظم باالخره یا و
نمییابیم:تولیدمدرنبراینمبانیاستوارنیست.وانگهی،
زیباییوهنر،دربینشپیشین،نسبتیباسمبولیسمدارد.
بهعكس،علومجدید،ازجملهعلومیکهناظربرتولید
مدرنهستند،باسمبولیسمبیگانهاندواساساًبهمكانیزم
سوئی، از است: همین در نیز کار میپردازند13دشواری
سخن آن زیباشناسی از مدرن تولید قالب در نمیتوان
هنر درچارچوب آنچهگذشت به نظر با کار این گفت؛
سّنتیمیّسرمیشود؛ازسوئینیزدستاوردهایکارخانهرا
نمیتوانزیباـبهبیانیکهگذشتـنامید.تنهایکراه
میماند،دستکمبهباورما:ساختههایصنعتمدرنرا
را، واژه دو این نامید. خوش ریخت یا شکیل میتوان
که آوردهایم یونانی اواسخمون14 واژة  برابر کمابیش،
معادلشبهفارسیهمانشكیلیاخوشریختمیشود،
ولیباکالوس15بهیکمعنیبهکارنمیرود.شكیلبودن
بلكه نیست، کلمه- سمبلیِک معنای به - زیبا ضرورتاً
شكلیاستکهمیتواندخوشایندویاازیکصورتبه
میتوانند خودرو یا یخچال یک باشد. برخوردار هنجار

شكیلباشند،ولینهزیبا.

نتیجه
غرضازرویاروینهادنصناعتقدیموصنعتمدرن
از پرسش طرح آن، رهگذر از و، نكته چند روشنگری
زیباشناسیساختههایکارخانهبود.اینروشنگریبهچه
کارمیآیدواینپرسشبهچهکار؟روشنگریبرایآن
بودکهنشاندهیمچراوچگونههنرسنتی،وازآنمیان
هنراسالمی،هویّتیخاصخودداردکهبهفروکاستنهای
تاریخگرایانهویانگرشهایمدرندیگرکهاساساًگوهرو
ذاتیبرایپدیدهها،ازجملههنرسّنتینمیشناسند،تن
درنمیدهد.بنابرایننمیتوانبهشیوهایبهنقدوبررسی
هنرسّنتیپرداختکهباچیستیآننسبتیندارد.برای
پرداخته قدرت، نظریّه مبنای بر اسالمی هنر نقد مثال،
میشلفوکو،بهچیستیهنراسالمیراهنمیبرد.نظریّه
قدرتنزدفوکوریشهدرنیهیلیسمباورینیچهداردوبی
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آننمیشایدازآنسخنگفت.چگونهبپذیریمجائیبه
کاربیایدکهخودسرشارازمعانیاست؟

در مدرن، نگرش میتوان که را آنچه اینکه، دیگر
معنایژرفآن،بهعالموآدمپنداشت،بهاقتضایسرشت
خود،بهسرشتپدیدهها،کهدرخودچیزیازبینهایتی
کلدارند،اعتناییندارد.درنسبتباهنرسّنتینیزتنهابه
نمیانجامدکهکوشیدیمذیلعنوانهنر تنّوعی نادیدن
سّنتیتااندازهایازآنیادکنیم.ایننگرشهماهنگیهنر
سّنتیباطبیعت،ودرنتیجهویژگیهایاقلیمیرانیزاز

نظردورمیدارد.
مینمود، اساسیتر ما برای مقاله این در آنچه ولی
پیشنهاد و مدرن صنعت زیباشناسی از پرسش همان
طرحیبرایآنبود.برایاینکارنیزمروریبرهنرسّنتی،
بهویژهنسبتآنبازیبائی،ضروریبهنظرآمد.اینارزیابی،
درپیوندباهنرسّنتی،دوچیزرابرایماآشكارترساخت.
یاصناعتدرگذشته،دوم واژةهنر یكیگسترةکاربرد
جایگاهزیبائیدرنسبتباآن.همچنانکهگفتهشد:پیش
ازسیطرهنگاهمدرنبههنر،هرآنچهانسانمیساختاز
لباسدوزیتامعماریو..،هنرنامداشت.بهعالوه،همهآن
یک هر زیبائی، از منزل، وسایل میان آن از ساختهها،
فراخورخودبهرهایداشتند.درنسبتباتولیدوسایلو
ابزارمدرننمیتواناززیبائیسخنگفتچونازاینپس
زیبائیازآنهنرهایزیباستوبس.برایهمین،تنهادر
پرتوهنرسّنتیمیتواندربارهزیبائییانازیبائیکارخانه-

ساختهاداوریکنیم.
ساختههای زیبائی چرا بپرسیم: دیگر بار اکنون،
کارخانهای،ازآنمیانوسایلمنزل،برایماضرورتدارد؟
به ما زندگی بگذریم، که زیبائی با وجودیمان نسبت از
گونهایبااینوسائلبهسرمیشود.پسچگونهبهزیبائی
ویانازیبائیآنهانیندیشیم؟بهویژهآنکهدرشیوهتولید
مدرنکارائیبرزیبائیغلبهدارد.چهبایدکردتاکارائی
اینوسایل،تابشود،زیبائیآنرابازیابد؟بیگمان،اینامر
دیگرچنانکهدرهنرسّنتیسراغداریمشدنینیست،با
باید کار این برای بود! خواهد جرسی« »بانگ اینهمه
مقولهایبیابیمکهدرخوردشانباشد.آنمقوله،ازمنظر
صناعتقدیم،بهنظرمیرسدشکیلیاخوشریخت16 
باشد.پسیکخودرومیتواندشكیلباشدیایکماشین

لباسشوئیخوشریختونهزیبا.بدینسانمیتوان،به
یمنهنرسّنتی،تولیداتصنعتیراتااندازهایازُزمختی 

کارخانهرهاساخت.

پی نوشت ها
1.برایمثال،میتوانازدیوارنگارههایصومعةقدیسهاودیلدر

شهراستراسبورگفرانسهیادکرد.
eulogia.۲.اینواژهدراصلبهاینمعانیبهکارمیرود:بیان
زیباوخوشایند،بیاندرستومعقول،بیاننرمومهربان،

.)A. Bailly: 1950(ستایش،نیایش،تقدیس
3. euarmostia-
4. euschemosune
5. euruthmia
6. euetheia
dianoia-7.اینواژهنزدافالطوندراصلبهمعنایاستدالل
ودربرابرنوسبهمعنایعقلکلبهکارمیرود.دراینجا
بههرحال،در باشد. نیک پندار بهمعنای نظرمیآید به
برگردانفرانسویامیلشامبری،نیزدربرگردانانگلیسی
کورنفردنیامده.جووتآنرابهاندیشهیاذهنبرخورداراز

نظم)...ordered mind(برمیگرداند.
8. mimemata
و تولیدچیزهایمادی بهکار یامكانیكی ابزاری ۹.هنرهای
سودمند،وسایلمنزلووسایلدیگر،میآمدند.هنرهای
آزادباامورغیرمادی،بگوئیممعنوی،سروکارداشتوخود
بهدوگروهبخشمیشد:راههایسهگانه)Trivium(شا
Quadrivi- )ملجدل،نحووخطابه؛وراههایچهارگانه
 Marc موسیقی) و هیئت هندسه، حساب، شامل )um

. )Sherringham,1992:9
10.درواقعصفتزیبادرعبارت»هنرهایزیبا«عاریازابهام

نیست.
،)407 e(11.برایمثالبنگریدبهجمهوری:کالوس-آگاتوس

)a403(کالو-کوسمیو،)e400(کالوس-او
1۲.دربارهارسطوبنگریدبه:زیباشناسیوفلسفههنردر

گفتگو،ج.دوم:ارسطو،بهمشارکت
 The Veil of : 13.دربارهمكانیسموسمبولیسم،بنگریدبه
Les Racines de la condi- :ازفریتهیوفشوون،در Isis

tion humaine
لطف از برخوردار به معموالً را واژه این .euschemon .14
میگردانند. بر )graceful, gracious,grace of form(
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 F. Mac Donald Cornford,The :براینمونهبنگریدبه
 Republic of Plato, 1964: para 400-401

15-kalos
16.پیشترگفتیمکهواژه euschemon  نیزمیتواندبههمین

معنابهکاررود.
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