
 

 

  گرايان مبوليسم از نظر هگل و سنتس
  10/8/1389 تأييد:  3/7/1389 تاريخ دريافت:

  ∗احمدرضا معتمدي___________________________________________

  چكيده

تيكي  گئورگ فردريش ويلهلم هگل، آخرين فيلسوف بزرگ و رسمي دوران تجدد، بر مبناي منطق ديالك
انگـاري،   سه گانه مسـيحيت از سـوي ديگـر امـا بيشـتر متكـي بـر ثنويـت         خويش از يك سو و الهام از اقانيم

گرايي و تاريخي نگري دوران تجـدد، هنـر را بـه ادوار تـاريخي سـمبوليك، كالسـيك، و رومانتيـك         مقوله
دستي روح در برابر ماده، كالسيك دوران برابري، و رومانتيك  است. سمبليك دوران فرو بندي كرده  تقسيم

ي روح و فروپاشي ماده لحاظ شده است. وجه رمزي هنر سمبوليك ناشي از مقام انتزاع، تجرد دوران فرادست
و اطالق روح و عدم تعين در ذات صورت و عدم تحقق هويت انضمامي است. آنچه هگل از بيـان ناپـذيري   

يكردي كامالً گرايان با رو كند نزد سنت و ظهور و رمز و كنايه بمثابه خصوصيت اصلي هنر سمبوليسم ياد مي
شود و زبـان رمـز و    مغاير يعني توحيد امر مطلق، و جهان پديداري خصوصيت اصيل هنر سمبوليسم تلقي مي

بخشد. ميان عالم بـرون و درون تطـابق و تنـاظري كامـل      كنايه را به زبان رسمي سنت و دين و هنر ارتقاء مي
اهي در صـورت مقيـد و متنـاهي اسـت. رمـز در      وجه كنايي هنر ناشي از تجلي امر مطلق و نامتن .برقرار است

نظام صوري بيان يك عالمت و قرارداد نيست، بلكه مطابق قانون تكويني، حقيقت رمز پيوند حقيقي عوالم و 
  شود. مراتب مختلف وجود است، و صورت در نظام محسوسات معادل حقيقت در نظام معقوالت تلقي مي

سيسيزم، رومانتيسيزم ، صورت، معنا، روح، مـاده، امـر مطلـق،    اثر هنري، سمبوليسم، كال واژگان كليدي:
  پديدار، انتزاع، انضمام، وجود، رمز.

                                                      
  .مهوري اسالمي ايرانماي جصدا و سي دانشكدههيئت علمي عضو  .∗
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  مقدمه
را » نمـاد «وگو از هنر سمبوليك، دو معناي لغوي و اصـطالحي   خود در آغاز گفت هگل

رود، آغـاز هنـر را    اي كه در اينجا به كار مي نماد، در معناي كلمه«كند:  از هم تفكيك مي
صـرفاً بايـد در    ،رو سازد و از اين اش نمودار مي سان با ماهيت ذاتي و پديدار تاريخيهم

بـراي نمـاد    هگـل  ) (Hegel, 1975, p.303 »مثابة آستانة هنر بررسـي شـود   هاصطالح ب
را آغازگر راه پرفراز و نشـيب تـاريخ هنـر قلمـداد      كند و آن معناي اصطالحي وضع مي

در  مسـتدام ، كـه لغوي نه تنها متعلـق بـه دورة سـمبليك، بل    اما نماد را به معناي ،كند مي
نماد، خاصه متعلق به جهـان شـرق اسـت و    «شناسد.  ادوار كالسيك و رومانتيك باز مي
ل، ئاها، ما را به حقيقت واقعـي ايـد   گري ها و ميانجي تنها بعد ازهمة انتقاالت، دگرديسي

ـ  ،رو كند. از اين شكل كالسيك هنر مرتبط مي ةمثاب هب نمـاد را در قالـب    ددر بدو امر، باي
هنـري   داشت و عرضهكننده، محض معاينه  را چون نوع تعيين كه آن شمشخص و مستقل

يابد، متمايز كنيم.  رود، از آن نوع سمبوليسم كه به شكل بروني صرفي تنزل مي كار ميه ب
  .)(Ibidاختتوان بازشن اخير نماد را در اشكال هنري كالسيك و رومانتيك نيز مي ةنمون
بنـدي اثـر هنـري سـمبليك،      و مبناي ثنويت دوران تجـدد، در صـورت   هگلزعم  به

نشـيند. فرودسـتي هنـر     آورد و پس مي در برابر مقاومت ماده و مصالح تاب نمي» روح«
روسـت كـه معقـول     هنـر كالسـيك و مرتبـت بـدوي آن از آن     در مقايسه بـا سمبوليك 

مملكـت صـورت بـه سـلطنت معنـا تـن        تواند در كالبد محسـوس رسـوخ كنـد و    نمي
كند و با آن بـه وحـدت    كند، اما در آن حلول نمي دهد. روح به جانب ماده رو مي درنمي

از اين دوران ابتدائي با عنوان سمبليك يا نوع رمزپردازانه يـاد   هگلرسد.  و يگانگي نمي
ـ   اي كه روح از منزلت تجرد به مسكنت تفرد هبـوط مـي   كند. مرحله مي ا كالبـد  كنـد و ب

رسـد، دوران كالسـيك هنـر آغـاز      آميزد و با آن به يگانگي و تفـرد مـي   مي محسوس در
رت مظهـر و  شود و صـو  در صورت مستحيل مي امعن هگل پندار اي كه به شود. دوره مي

كـه روح در كالبـد   رسـد. امـا از آنجا   هنر بـه كمـال مـي   شود و  مي امظهر تام و تمام معن
قالـب   ،جوي آزادي و آرامش از دست رفتـه و ، در جستكند محسوس احساس تقيد مي

نوردد، دوبـاره تعـادل و    صورت را در مي ةشكند و معنا مرز و محدود مادي خود را مي
خورد و در پرواز روح بـه جانـب رهـايي دورة     توازن ميان معقول و محسوس برهم مي
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  كند. يآن را دورة رومانتيك هنر قلمداد م هگلخورد كه  پاياني هنر رقم مي
از رفـت و آمـد روح در مسـير     هگـل ير فسبر مبناي ثنويت مفروض عالم تجدد و ت

اختفا بر ظهور، عامل  ةاش، در هنر سمبليك روح مغلوب ماده است و همين غلب تكاملي
 نـاتوان  اصلي پيدايي كنايه و رمز است. آنجا كه روح از اظهار خويش در عينيـت بـرون  

شود. بـه   برد، رمز و كنايه و مثل پديدار مي به سر مي است و صورت در بيگانگي با معنا
انـد. بـيش از آنكـه     بستگي و لكنت معنوي تر، كنايات و رموز ماحصل سر عبارت روشن

را در  اند و بيش از آنچـه معنـا را پديـدار كننـد، آن     گاري پيشه سازند، اهل شبگردي روز
  كنند. خانه خويش پنهان مي كنج و زاويه نهان

در كالبد مادي و صورت محسوس،  دمعقول در اثر هنري الجرم باي ةو ايدروح معنا 
تعين پذيرد. مصالح و مواد هنر چيزي جز سنگ و خشت و رنگ و نور و صـوت و آوا  

ط محسـوس نيسـت. اگـر در    يپرتـو حقيقـت از خـالل وسـا     نيستند. هنر و زيبايي جز
بك و نـوعي از اثـر هنـري    سازي، نقاشي، شعر، يا موسيقي... يا هر سـ  معماري، مجسمه

رسوخ نكنـد، الجـرم لكنـت و سربسـتگي و     نفوذ و روح و معنا در ساختار اثر  ةجانماي
هاي ابتـدايي و   ، هنر سمبوليك گامهگلناگشودگي در زبان پديدار خواهد شد. در بيان 

روح از اقتـدار و اعتبـار نافـذ در شـكفتگي و      ،آغازين آفرينش هنري اسـت كـه در آن  
 ةن محسوس برخوردار نيست و جز نارسايي روح در تنفيذ و تسـخير مـاد  گشودگي زبا

تر، بر خيزش و رويش رموز و اشارات و كنايـات در اثـر هنـري       محسوس سببي بنيادي
  توان يافت. نمي

  گيري و سير تكاملي آن از نظرگاه هگل سمبوليسم، شكل
هم ميان صورت و معناسـت.  اي بر ناسازگاري و سوء تفا ذاتاً نشانه» نماد« هگلبه تعبير 

ـ  »معنا«اگر صاحب خانة صورت  صـورت پنهـان    ةست، پس چرا معنا در كنجـي از خان
 ةزيـرا در وهلـ   ؛هنـر اسـت   ةكل ساحت سمبوليسم در مجموع فقط آستان«شده است؟ 

تنها در برابرمان با معاني انتزاعي روبـرو هسـتيم و معـاني هنـوز در فرديـت و       ،نخست
درست به يك انـدازه از دقـت و   در ساختار بالفصل مرتبط بدانها  عينيت تظاهر نيافته و
سمبوليسـم  «در مـرور تـاريخ هنـر از     هگل. )Ibid, p.314( »است عدم دقت برخوردار
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كند كه ناشي از فعاليت هنـري   ترين شكل هنر سمبوليك ياد مي عنوان بدوي هب» ناآگاهانه
عنوان مثال، در  هب«حاصل شده است. نيست، بلكه نياز به معنا از تلقي يك شكل بيروني 

 ؛شـود  واسطه شناخته شده و همچون خدا، تكـريم مـي   المائيسم انسان واقعي، فردي بال
ها، مـاه، حيوانـات    ها، رود هاي دهري ديگر، خورشيد، كوه طوركه در كيش درست همان

امر منزه و  ةمثاب هشوند و ب هاي بالفصل الهوتي تلقي مي سان هستي ه(گاو نر، ميمون...) ب
هـاي   درسـگفتار در  هگـل اي كـه   .  نمونـه )Ibid, p.324( »انـد   گرامـي قدسي محترم و 

، »نـور «ين زرتشتي است. يدهد، آ ل مورد تجزيه و تحليل قرار مييفصتبه  شناسي زيبايي
، نور. »خير«خير است و » نور«شود.  تمثال صرفي از خير تصور نمي ةمثاب هين بيآدر اين 

كـيش  «كه نور به مفهوم خير و راستي و بركت و تعـالي تصـور شـود.     اين چنين نيست
آتـش، شـعاع    ةكه در طبيعـت وجـود دارد، ماننـد رقـص شـعل      را چنان "نور"زرتشت، 

ـ     مطلق در نظر مي ةمثاب هخورشيد و فروغ ستارگان ب وضـوح ايـن    هگيـرد، بـدون اينكـه ب
            »مــاد صــرف اســتالوهيــت را از نــور جــدا كنــد. گــويي نــور، تجلــي، تمثــال، يــا ن 

)Ibid, p.325( ـ  و ـ  هآنگاه كه الهوت و مظاهر آن چون خير و راستي ب روشـنايي و   ةمثاب
مقابل آن تاريكي و ظلمت نماد شرارت و ناپاكي قلمداد  ةدر نقط ،شود نورانيت تلقي مي

اه، ، هرچند ش"اهورا مزدا"«يابد.  تشخص مي "اهورا مزدا"در برابر  "اهريمن"شود و  مي
ناپـذير   جـدايي  "نور" ةمثاب هاش ب روح بزرگ، داور و غيره خوانده شود، از هستي حسي

 عاميـت موجودات خاص كه در آن نور بالمĤل الهوت واقعـي اسـت،    ةاو در كلي ،است
ـ   سـان روح عـام مسـتقل از ايـن      هدارد. او در آنهاست بدون آنكه از هر چيز موجـود، ب

كـه نـوع در افـراد     چنـان  ؛د. او در جزئيات افراد هستجدا شوطور انتزاعي  هها، ب هستي
  .)Ibid, p.328( »خود هست
اي از اين سمبوليسم ابتدايي را در قالب وحدت بالفاصله معنا و صورت  نمونه هگل

اما  ،تر انديشانه نحوي ژرف هچيزي شبيه به اين، هرچند ب«كند:  ين مسيحيت ذكر مييدر آ
مـثالً در تعـاليم كاتوليـك، نـان      ؛يابد سيحي تظاهر ميبيني م در وجوهي مشابه در جهان

متبرك، جسم واقعي است و شراب، خون واقعي خدا و مسيح بالفاصله در آنها حضـور  
منـان، بـه خـون و    ؤمنـدي م  بهره ةواسط ه،  نان و شراب ب"لوتري" دارد و حتي در باور

  ).Ibid, p.324( »شود جسم واقعي تبديل مي
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اما  ،گيرد ميمعنا و صورت فاصله  فصل وان از آن وحدت بالسمبوليسم (خيالي) هند
امـا فراغتـي    ،شـود  ماند. با مرحلة پيشين فرقتي حائل مي ابهام و ايهام باقي مي ةدر حيط

ـ   صـورت و ميـان   بـي  ،شود. گاه خدايي يكسره مجـرد و منتـزع   حاصل نمي نـام  ه تهـي ب
ودي نتـوان كـرد و گـاه در    هيچ گفـت و شـن   ،شود كه از حقيقت آن پندار مي "برهمن"

گويـا روح   ،نشانند خداوندي مي ةمي را بر اريكيحتي گاه بها ،ها اري صورتجهان پديد
يك افـراط در ذهـن هنـدو از مطلـق     «جاندار در هم آميخته است:  مطلق هستي با جانِِِِِِِِِِِ

يـك   .سـت ز و در نتيجه كامالً نـامتقين ا عام، غير متماي آن چيزي است كه صرفاً ةمثاب هب
شـود تـا    سان شخصيت انضمامي متصور نمـي  هپذير نيست و ب انتزاع افراطي كه مضمون

 مـاوراء غـم انتـزاع افراطـي، از ايـن      ر ولي علـي »... «بتوان با شهودي بدان شاكله بخشيد
. )Ibid, p.335( »گيـرد  ت ميئاتي كوركورانه در نگرش هندويي نشراست حي حيات يك

تهـي و كالبـدهاي    ن نوسان ناشـناخته ميـان مطلـق ميـان    از ايهايي  بالفاصله نمونه هگل
ـ «آورد:  جسماني (حيواني و انساني) در سنت هنـدوان را مثـل مـي    عنـوان مثـال نـزد     هب

ـ  ها، شخصيتي اصلي اسـت...  شاهزادة ميمون "هانومان"دوست راما،  "رامايانا" طـور  ه ب
 لـق مـورد احتـرام اسـت...    متنـاهي مط  الوهيت و مضمون نـا  ةمثاب هكلي در هند، ميمون ب
هايي كه در  شود... و يا طايفه نزد رامايانا با نيرويي نامتناهي لحاظ مي همچنين گاو ساباال

هر برهمنـي از آغـاز     شوند... آنها خود مطلق به شكل انسان واقعي مورد احترام واقع مي
يكسـان   اش در كاست خود، به والدت ثانوي معنوي كه انسان را با خـدا  تولد جسماني

  .)Ibid, p.336( »گردد داند، نائل مي مي
روست كه اقوام بدوي ميان امـر مطلـق و    آگاهانه از نمادپردازي ابتدايي از آن تعبير نا

عزيمت آفرينش هنـري   ةجهان محسوس (الهوت و ناسوت) تفاوتي قائل نبودند و نقط
همين بهانه است كه آنجاست كه هنرمند از تفاوت و تباين صورت و معنا آگاه باشد. به 

الفـارق و   گرايـي مـع   در سياحت تاريخي و جغرافيايي خـود بـه هندوسـتان، نمـاد     هگل
شناس مشـهور،   هگل استيسكند.  تري را با عنوان سمبوليسم خيالي شناسايي مي پيشرفته

كنـد:   بيـان مـي   هگـل عدم تجانس امر مطلق و عين محسوس در هنرمنـدي را از زبـان   
اندازه بـزرگ   رسد كه اعيان محسوس را بي اه به مقصد خويش ميتخيل هندي از اين ر«

كند و بيهـوده   آور ترسيم مي آسا و خنده همين دليل آنها را با ابعادي غوله جلوه دهد و ب
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جاست  سان به ابالغ مفاهيم خدايي توانا گردد. از همين بندد كه آن تصاوير بدين اميد مي
، اسـتيس ( »اند هندي شده  ت مشخصة هنرشده، خصوصي هاي هيوالوش و مسخ كه شكل

  .)634، ص2، ج1348
پسين تكامل هنر نمادين از سمبوليسم خيالي هندوان به نمادپردازي مصـريان   ةمرحل

تـر از كالبـد    اي آشـكار  انديشي تجدد، در اينجا روح در فاصـله  است كه بر مبناي ثنويت
سـازد.   فراهم مـي بيشتر ازي را پرد شود و امكانات هنر سمبوليك و نماد مادي نمايان مي

از  هگـل پايه اسـت كـه    جايگاه متفاوت مضمون و شكل و صورت و معنا در اينجا بدان
ـ  «كنـد:   يـاد مـي   »سمبوليسـم كامـل  «هنر مصري با عنـوان   كامـل گسـترش و    ةامـا نمون

را بايسـتي   اش و هم در شكل آن انديشي دقيق هنر سمبوليك، هم در مضمون ويژه ژرف
 ـ كشوري كه وظيفـة معنـوي خـود    ؛ست جو كنيم... مصر كشور نمادهاو در مصر جست

 »رمزگشايي روح را براي خويشتن قائل اسـت، بـدون اينكـه واقعـاً بـدان دسـت يابـد       
)Hegel, 1975, p.354 (.  

ي، آثـار نمـادين    يـابي بـه رمزگشـايي روح در هنـر مصـر      در عدم دست هگل ةبهان
جـا مانـده و صـرفاً همـراه بـا       و ناگشوده برانگيزي است كه معماگونه، سربسته  شگفت

ويالت احتمالي در بهت و سكون و سكوت اسرارآميز خويش به جهان ناظران چشـم  أت
 ةمصريان در ميان مردماني كه ذكرشان گذشت، مردماني هسـتند كـه از جنبـ   «اند:  دوخته

زيرا خـود   ؛اند، اما آثارشان اسرارآميز و صم و بكم و ساكن باقي مانده است هنري كامل
زبان روشن و آشـكار  تواند با  اش را نيافته و نمي روح در اينجا هنوز واقعاً حيات دروني

هـاي ممنـون،     هاي حيواني، تنـديس  پرستش مواشي و نقاب .)Ibid» (روح سخن بگويد
صورت و هيئات مركب و آميختـه، در   ،هاي ايزيس و اوزيريس... كالبد ميت ابوالهول و 

نـاتواني روح از ظهـور بيـان و رسـانايي      ةسمبوليسم مصري هنوز نشـان از  هگلتفسير 
، حيوانات زنده از قبيل گاو نر، سگ و گربـه اگـر بـه جـاي آنچـه      هگلزعم  معنايند. به

حقيقتاً معنوي است، مقدس تلقي شوند، نه تنها حاوي هيچ حيث نمادين نيستند، بلكـه  
معماري و حتـي   ،ها ها، نقاب دي تنديسم در پيكربناند. اما سمبوليس اموري مشمئزكننده

گليف مصريان نيز  خط هيرو«كند:  گليف بيشتر وجوه كنايي خود را آشكار مي خط هيرو
واقعـي   يترسـيم اشـيا   ةوسـيل  هكوشد ما را با معنايي ب زيرا مي ؛تا حدودي نمادين است
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وگليف خـود را   يره» ... «گذارند آشنا كند كه نه آنها را، بلكه جنبة عامي را به نمايش مي
 »كند كـه بـا آن پيونـد و قرابـت دارد     كند، بلكه به چيز ديگري اشارت مي مشخص نمي

)Ibid, p.357( .د كـه از  كن هاي بسياري را از هنر مصريان  نقد و واكاوي مي نمونه هگل
هاي شير ،.. بـا   قوچ، زن، چنگال هاي ابوالهل با تركيباتي آميخته از سر آن جمله مجسمه

بـه معنـاي واقعـي     »ذات بـرون «عنوان معماي  از آن به هگلپيكر است كه  هاي غول ابعاد
هـاي   هاي ممنون اسـت كـه بـا دسـت     و ديگري تنديس )Ibid, p.361( كند كلمه ياد مي

روح، رو بـه افـق، چشـم انتظـار پرتـو       زده و بي شده، بهت چسبيده به بدن، پاهاي جفت
اي نوراني آفتـاب، روح و صـدا بديشـان ارزانـي     ه اند، تا با تماس اشعه خورشيد ايستاده

بـا در  «خاسـت:   مـي  اي ممنون بره آنجاكه با طلوع آفتاب صدايي مرموز از تنديس ؛شود
ست كه آنها داراي ا اين ،شود ها، معنايي كه بدانها نسبت داده مي گونه نماد گرفتن ايننظر

ي، تناسب و زيبايي بـالقوه  جاي اينكه سر زندگه روان معنوي آزادانه در خود نيستند و ب
هـاي جـان و    را از درون كسب كنند، از بيرون براي آن، خواستار نوري هستند كه رگـه 

  ).Ibid, p.358( »سازد روان را از آنها رها مي
در توضيح نقصان بياني نمادپردازانه در هنر سمبوليك مصري چنـين اسـتدالل    هگل

گونـه انگيـزش بيرونـي     بدون هـيچ  صداي انسان از احساس، و روح خاصش،«كند:  مي
طوركه در اوج هنر، شكل بيرونـي از حقيقـت خـاص درونـي      همان ؛شود انداز مي طنين

گشـته اسـت و در    شود، اما حيات دروني هيبت انساني هنـوز در مصـر سـر     تفويض مي
  . )Ibid( »شود اش فقط عامل طبيعي است كه لحاظ مي زندگي
  

  سمبوليسم واال
نقد قوة در  كانتتكاملي هنر سمبوليك، با استفاده از آنچه  _تاريخي در ادامه سير هگل
اي  زيبـا متمـايز سـاخته اسـت، گونـه      ة)، امر واال را از پديـد 23ـ پاراگراف1799( حكم

كنـد:   هنر متكامل كنايي مطـرح مـي   ةمثاب هب «سمبوليسم واال«ي را تحت عنوان  نمادپرداز
ها، براي  نامتناهي، بدون اينكه در حيطة پديده طور كلي كوششي است براي بيان واال به«

نامتناهي، از كل مجموعه  دليل،ي را متناسب يافت. به همين ئبتوان شي عرضه داشتاين 
شود و  جدا گرديده و باطني مي يت و عاري از شكل،ؤمعنايي غير قابل ر ةمثاب هعينيت ب
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گونه متناهي قـرار   واسطة هر هاش، غير قابل و واال و فراتر از تبيين ب حسب عدم تناهيبر
  .)Ibid, p.364( »گيرد مي

برداري رسمي از تفكيك صورت و معنا برگزار   پس در سمبوليسم واال، نخستين پرده
تواند مستتر شود، در يكسو  گونه شكل حسي نمي در هيچ كانتواال كه به تعبير  .شود مي

اعراض، آثار يا انعكـاس ذات   ةمثاب هجهان پديداري كه ب ،گيرد و در سوي ديگر قرار مي
ئيسـم اديـان    در پانتـه  هگـل هاي برجسـتة سمبوليسـم واال را    شود. نمونه نمودار مي واال

را در دوگونه تفكيك تشبيهي و تنزيهي تشـريح   كند و آن جو ميو شرقي و سامي جست
كند. تفكيك تشبيهي سمبوليسم واال در شعر هندواني، الهوت را پيوسـته بـه جهـان     مي
ـ «كنـد.   يداري و آشكار و برمال در سرتاسر گيتي نمـودار مـي  پد دربـارة   ،عنـوان مثـال   هب

): زمين، آب، باد، هوا، آتـش، روح، ادراك،  Bhagavad Gita,7.iv( شود كريشنا گفته مي
اند، ولي هستي ديگر و متعالي را كـه زمـين    و فرديت، هشت هجاي قدرت ضروري من

  .)Ibid, p.367( »شناس ، در من بازدهد كند و جهان را بسط مي احيا مي
ام، در ميـان   در ميان اختران خورشيد رخشنده«گويد:  دربارة خود مي كريشناه ك چنان

سيارات ماه هستم، در ميان صحف مقـدس، كتـاب سـرودها، در ميـان حـواس، حـس       
 ؛ در ميان قلل كوهستان، در ميان حيوانات، شير، در ميان كلمات)Meru( »مرو«ام،  باطني

  .)Ibid, p.367( »بهار شكوفا هستم ،حرف الف و در ميان فصول
اسالمي شناسايي و از آن  _در اشعار ايراني هگلتر سمبوليسم واال را  برجسته ةنمون

جايي كه  ؛كند دست ايرانيان تكامل يافته، ياد مي هئيسم شرقي در اسالم كه ب با عنوان پانته
است و خود را در مطلق اليتناهي مستغرق شاعر، مشتاق مشاهدة ملكوت در هر چيزي 

موالنـا  كنـد،   بخش الهـوت را احسـاس مـي    سازد و در همه چيز حضور مستي و فنا مي
هايي از  د. آنگاه نمونهكن (البته با عنوان رومي!) را تجليل و ستايش ميالدين بلخي  جالل

كوه و شكايت در اشعار حافظ، ش«كند:  خاطر نشان مي حافظسمبوليسم واال را در شعر 
اما شادي و اندوه و بخت ساعد و نامساعد در  ،يابيم را مي از يار، سقايت جام و مانند آن

  بر او يكسان است: 
  گيرد زبان آتشينم هست و ليكن در نمي         ين مجلس خندم كه چون شمع اندر ميان گريه مي

تانه و مسـرورانه  هـا مسـ   يم، شمع از ميـان شـعله  آموزد بخنديم و بگري ما ميشمع به 
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، شـمع  اندتاب غلتد، دروني پرسوز و گداز را باز مي خندد، اما سرشكي كه آرام فرو مي مي
  .)Ibid, p.369( »گذارد سوزد و شكوهي نويدبخش را به نمايش مي مي

گـو   هايي از تفكيك تنزيهي سمبوليسم واال را در هنـر عبرانـي بـاز    آنگاه نمونه هگل
 كـه بل ،واال و نامتناهي نـه در پيوسـتگي بـا جهـان پديـداري      آنجاكه به حقيقت ؛كند مي

امـا همـان حيـث     ،تابـد  متناهي هرچند نامتناهي را بر نمـي  .كند فرارونده از آن اشاره مي
مزمور صد و چهارم): تو كه هسـتي  «(تاباند.  اش شكوه و جالل نامتناهي را باز مي تناهي

ها  اي و آسمان ور چونان ردا پوشانيدهخويشتن را به ن س هستي،كه به عزت و جالل ملب
پوشـاني، پـس پريشـان     ): روي خـود را مـي  29. (آيـه   اي... اي گسترده را همچون پرده

 ,Ibid( »پيوندند ند و به خاك و خاشاك مي مير ستاني، پس مي شوند، روح آنها را مي مي

p.375-376(  .  

  شكل تطبيقي هنر
 »سمبوليسم آگاهانه«كند،  سمبليك ذكر ميوار در اد هگلگذار كه   ةآخرين مرحله يا دور

يـا   »آگاهانه«است. سبب نامگذاري  »شكل تطبيقي هنر«يا در تعبيري ديگر از خود وي، 
هنرمنـد هـم از ذات    ،نمادپردازانه آن است كه در اين شيوة بيـاني  ةبر اين شيو »تطبيقي«

 ةم از ماهيـت پديـد  مضمون كارش برگزيده، آگـاه اسـت و هـ    ةمثاب هدروني معنايي كه ب
بنـدد. هنرمنـد در سمبوليسـم     كار ميه اي تطبيقي در نمايشي سزاوار ب گونه بيروني كه به

 يو عمـد  آگاهانـه رسـد و   اي در تشابه و تناظر صـورت و معنـا مـي    آگاهانه به مكاشفه
منظورم از سمبوليسم آگاهانـه ايـن   «گيرد.  يك را در نمايندگي ديگري به استخدام ميهر

شود، بلكه صريحاً سـواي   بايست درك كنيم معنا نه فقط آشكارا شناخته مي مياست كه 
صـورت و   ةنتيجه آنكه رابط .گردد شود، ايجاب مي بيروني كه در آن نشان داده مي ةنحو

  .)Ibid, p.378( »معنا در اينجا از نوع اساسي و ضروري است
نـه بـر حـذف مطلـق     گذاري ميان سمبوليسم واال و سمبوليسم آگاها در فاصله هگل

ملزم  ،ورزد و اينكه سمبوليسم آگاهانه برخالف سمبوليسم واال كيد ميأمضمون ت ةمثاب به
اش  به گزينش متعيني از يك معناي محـدود اسـت كـه در تناسـب بـا شـكل انضـمامي       
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بايسـت در ايـن    اما تفـاوت سمبوليسـم تطبيقـي و واال را مـي    «ضرورت پذيرفته است: 
تطبيقي از طرفي بر الحاق يا الصاق شكل انضمامي در خود  واقعيت جست كه در شكل

كـه از جانـب ديگـر،     درحالي ،شود كمتر يا بيشتري آشكارا مكث مي ةاثر هنري به درج
ديگـر نـه    ،شود عنوان مضمون لحاظ مي هزيرا آنچه ب ؛رود حضور واال يكسره از ميان مي

اش  ت و در انفصـال عمـدي  خود مطلق، بلكه فقط برخي معاني متعين يا محدودشده اس
اي  گيـرد كـه شـامل مقايسـه     اي شـكل مـي   داشت در يك تصور و پندار، رابطه از عرضه

مصـاديق   ةمثاب به هگلهاي متنوع ادبي و هنري كه  . اما فرم)Ibid, p.379( »آگاهانه است
پـردازد،   كند و مفصـل بـه هريـك از آنهـا مـي      سمبوليسم آگاهانه يا هنر تطبيقي ذكر مي

ديسـي (سرگذشـت    تيب شامل حكايات اخالقي، افسانه، تمثيل، امثال و حكم، دگـر تر هب
شده)، چيستان، استعاره، پندار، تشبيه، صور خيـال و در نهايـت    اقدام و موجودات مسخ

اشعار تعليمي، ترسيمي و كلمات قصار (سخنان پندآميز باستاني) است كه از مورد اخير 
  كند. ك و ادغام در هنر كالسيك ياد ميانحالل هنر سمبولي ةعنوان مرحل هب

تمثيـل و   ،هـاي موجـود از افسـانه    از هريـك از قالـب   هگـل هاي بسياري كه  نمونه
 ةزدنـي و نشـان   كنـد، مثـل   ملل مختلف ذكر مي هاي لثمنقاط جهان و  حكايات از اقصي

اي از  عمـده بخش اوست كه در اين مختصر جاي پرداختن به  ةكاوش و تفحص پردامن
هـايي   كنـد كـه قصـه    را ذكر مي »هاي اوزوپ افسانه«ها  هاي افسانه نمونه ت. او ازآن نيس

مناسباتي كه در عالم طبيعت يـا حيوانـات شـكل     ،مثل كليله و دمنه است. به اين ترتيب
تواند در حيطة حيات بشري نيـز رخ دهـد و از    گيرد، چنان طراحي شده است كه مي مي
 هگـل اخالقي و تربيتي براي مخاطـب انسـاني باشـد.    هاي  حاوي جنبه دتوان مي ،رو اين
 )Ibid, p.385( درخت بلوط و شاخه نـي  ،هاي اوزوپ مقاومت از افسانه  عنوان نمونه به

شكند و ني،  ايستد و مي زند كه درخت بلوط استوار مي را در برابر وزش تندباد مثال مي
هـاي   فنـاي انسـان   ،خالقـي آن آموزي ا ماند كه پند شود و باقي مي خوار و ناتوان خم مي 

مقدار در طوفان و ناماليمـات   مقابل بقاي آدميان پست و بي سخت و منيع و در نقطه سر
  روزگار است.

كند، حكايت مشهور زاغ و  نقل مي )phaedrus, i , 13( اي ديگر كه از فدروس نمونه
 ةشـيفت  روباه است كه زاغ بر باالي درخت مشغول خوردن پنير اسـت و روبـاه خـود را   
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كند و پنير از دهانش به كـام روبـاه    شروع به آواز مي شده نماياند. كالغ فريفته آواز او مي
راستي در واقع چنين است كه كالغان هنگامي كه  هكند كه ب كيد ميأت هگلغلتد.  فرو مي

حكايـت از   ،بنـابراين  .كننـد  گذرد، قارقار مي اي از برابرشان مي حيواني، انساني يا بيگانه
 ،تمثيالت ةربا. در)Ibid, p.385( شود طبيعي آغاز و به توليد يك معنا ختم مي أك منشي

آشـپزي   »اي تبديل شد اي كه به كوفته گربه« در گوتهكند:  ذكر مي گوتهاي از  نمونه هگل
ـ    زند كه به را مثل مي نـري را بـه جـاي     ةجهت اينكه خود را صياد نيز نشـان دهـد، گرب

پزد و با ادويه و مخلفـات بـه خـورد جماعـت      را مي ند، آنك خرگوش صحرايي ذبح مي
اي كه ايـن دانشـمند    قلمداد كرد كه خورش قيمه نيوتناين را بايد تلميحي به « . دهد مي

اي اسـت كـه آشپزباشـي بـه      پز نمود، چيزي فراتر از گربهو رياضي از علم فيزيك پخت
  .)Ibid, p.392( »سازي كرد جاي خرگوش در كوفته جا

  
  خيال صور
كند  خيال و ... ارائه مي آنگاه تعريف دقيقي از چيستان، استعاره، مجاز، تشبيه، صور هگل
به تشريح جزئيات سـاختار ارتبـاطي صـورت و     ،كه مبناي نظام فكري اوست نهوگ و آن

كند و  تشان را با دقتي موشكافانه ورانداز مي ها و تشابها معنا در هريك پرداخته و تفاوت
زنـد:   هايي برجسته و مشهور از هريك را از ادبيات سراسر گيتـي مثـل مـي    سپس نمونه

آورد و يـا در   نمونه مـي  ويرژيلو  كالدرون، فردوسياستعاره از  ةدر حوز ،عنوان مثال هب
  از آن جمله است: .شود تذكر ميمصور خيال چندباره ابياتي از حافظ را 

 ر زلف سخن را به قلم شانه زدندتا س        از رخ انديشه نقاب گشادكس چو حافظ ن
همـزاد سـخن    هنمايد كه معناي اين تصوير خيالي چنين باشد كـه انديشـ   چنين مي«
و آنجاكه ايـن   _نامد واژه را برادر توأمان انديشه مي كلوپشتوكطوركه مثالً  همان _است

كـس چـون    شـود، هـيچ   همزاد انديشه در قالب سخن، همچون حلقات گيسو آراسته مي
 ,Ibid( »آرايـي و زيباسـازي نمـودار انديشـه در گفتـار نيسـت       متبحر در زينـت حافظ، 

p.410(. و  ايليـاد و  هـومر هايي از تشبيهات حماسي از  نمونه ،تشبيهات ةدر ارائ سپس
آنتـوني و كلئوپـاترا   ، و ژوليت و رومئوچون  شكسپيرتشبيهات تغزلي از آثار مختلف 

گويـد:   مـي  »كارميان«نهد به  فعي كشنده را بر سينه ميا كلئوپاتراوقتي «آورد:  .... مثال مي
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مكـد و   بيني؟ ... كه شير خود را مي ام نمي خاموش، خاموش! .... مگر كودك مرا بر سينه
گزش مار پيكرش را  .دوم) ةصحن ،رود؟... (آنتوني و كلئوپاترا ـ پرده پنجم  به خواب مي

ـ  فريب كند كه حتي مرگ را مي چنان به نرمي آرام مي ـ  هد و خـود را ب خـواب تلقـي    ةمنزل
بخش ايـن   پنداري براي طبيعت لطيف و آرام ةمثاب بهتواند  خود مي ،. اين خيال كند... مي

  .)Ibid, p.421( »شمار آيده تشبيهات ب
وگـو از هنـر سـمبليك، قالـب اشـعار تعليمـي        در بخش پاياني گفـت  هگلباالخره 

آميز باستاني) را تماميت نـاتواني و   متهاي حك (اخالقي)، ترسيمي و كلمات قصار (پند
كنـد و ناسـازگاري    الم مينارسايي پيوند روح و معنا با ماده و صورت در هنر نمادين اع

انگارانه را سبب  ت نافرجام صورت و معنا در اشكال و صور گوناگون نمادسسمدام و گ
بوليسـم  در سم«كنـد.   انحالل هنر سمبليك و سوق هنر به جانب كالسـيك قلمـداد مـي   

ـ    ناآگاهانه ناسازگاري صورت و معنا مستتر بـاقي مـي   سـان   همانـد، در سمبوليسـم واال ب
 ةاي ذهنـي و در نتيجـ   شود و در سمبوليسم آگاهانه به رابطه ناسازگاري آشكار ظاهر مي

  .)Ibid( »شود تأثير هوسناك يكي بر ديگري بدل مي
صوصـيت اصـلي هنـر    ، جدايي صورت و معنـا در اثـر هنـري كـه خ    استيسبه بيان 
 ،گسـلد  رسد كه پيوندشان يكسره از هم مـي  اي مي به درجه ،است هگلزعم  سمبليك به
گونـه اصـالت    گونه آثار هنـري هـيچ   سبب اين بدين«يابد:  بيروني محض مي ةيا فقط جنب
هـاي آن،   صورت ةشوند. عيب اصلي هنر كنايي در هم تباهي هنر كنايي مي ةندارد و ماي

هرگـز بيـان    امعنـ  ،و مضـمون و صـورت و معناسـت كـه بـر اثـر آن      ناسازگاري شكل 
گردد و همين عيب هنـر را بـه سـوي نـوع      بلكه فقط به رمز و كنايه القا مي ،شود... نمي

  . )637، ص2، ج1348، استيس( »كشاند ديگر، يعني هنر كالسيك مي
ر ، آنچه موجب تباهي و ويراني هنـر سـمبوليك و انحـالل آن د   هگلپس به داوري 
ناتواني مستدام روح از يافتن هويت انضمامي و نارسايي ارتبـاط   ،شود هنر كالسيك مي

ساختاري صورت و معناست. رمز و كنايه و تمثيل، نكات برجسته يا نقـاط قـوت هنـر    
و  »عينيـت بيرونـي  «در تكون و تعـين   »ذات درون«سمبليك نيست، ناتواني و نارسايي 

  هاي گوناگون صوري است.  بدري روح در همة اشكال و قال هدرب
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  گرايان سمبوليسم از منظر سنت
انـداز هنـر    در چشـم  هگـل اكنون پس از عرضـة مختصـر و مجملـي از آرا و نظريـات     
انگـاري   نمادپردازي و رمز ةرسمبوليك، شايسته است مرور و نظري هرچند اجمالي دربا

مكاني از بـاب قيـاسِ   گرايان يا اصحاب حكمت خالده بيفكنيم، تا ا در مرآ و منظر سنت
آغــازين  ةمرحلــپايــاني تجــددگرايي و  ةتطبيقــي ميــان دو آوردگــاه انديشــه در مرحلــ

    فراهم آيد.انديشي  سنت
ــون  ــه گن ــRene Guenon( )1886( رن ــوي از  1951ـ ــر فرانس ــوف و متفك ) فيلس

اي از آثـار خـويش بـه طـرح      فكري و آيـين معنـوي در مجموعـه    ةبنيانگذاران اين نحل
توان به مقدمـه   ين رمزي و تمثيلي پرداخته است كه از جمله مييو هنر و آ مقوالت علم
 )Introduction to the Study of the Hindo Doctorines( هـاي هنـدو   كلـي آيـين  

ي ا)، معنـ Dante  The Esoterism of  ( )1925( )، تعلـيم اسـرار در آثـار دانتـه    1921(
 ، سيطرة كميت و عالئم آخرالزمان)Symbolism of  the Cross( )1931( رمزي صليب

)The Reign of Quantity & the Signs of the Times( )1945  و نكاتي چند دربـارة (
متنـوع   هـاي  ه) و بسياري آثار و نوشـت Perspectives on Initiation( )1946( رازآموزي

گرايـان كشـف معـاني     سنتب دأديگر كه از حوصلة اين مقال بيرون است، اشاره كرد. 
صور متخيـل آنهاسـت و    ةها، سنن...... از ناحي آيينرمزآلود و اسرارآميز حقيقت هستي، 

ي از صورت به بهانة هبـوط معنـوي آنهـا    ئروش آنها تقليل يا فروكاهش عناصر يا اجزا
بري از معنـا   دليل برخورداري و سهم هب ،آنچه در صورت پديدار گشته ،نيست، برعكس

  شكل و صورت سامان بخشيده است. احت ارض، بدينرا در س و محتوايي است كه آن
داد، نـاتواني   ورد تأكيد قرار ميدر وجه سمبوليسم هنر م »ناپذيري بيان«آنچه هگل از 

كوشـيد تـا ابـزاري     بود. روح مـي  »صورت«و  »ماده«از تصرف دركالبد  »معنا«و  »روح«
اما در تنگناي تجرّد سمبوليسم بـه مقصـد و    ،توانمند و كارآمد براي تجلي و ظهور بيابد

هنر سمبوليك را ماحصـل رازآلـودگي و    »ناپذيري بيان«، رنه گنوناما رسيد.  مقصود نمي
و  »ال يدرك«د كه در كنه ذات خويشتن، حقيقتي كن مي اسرارآميزي حقيقت هستي تلقي 

و  اســرارآميزي ةاســت. اشــكال، صــور و قوالــب طبيعــت، بالــذات عرصــ »اليوصــف«
هر حقيقت متعالي است كـه بهـره و    ،تبع آن هستي و به »ناپذير بيان« رمزآموزي حقيقت
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كـه راز حقيقـي و خالصـه تنهـا رازي كـه        اسـت  حقيقت اين «سهمي از آن برده است. 
نهفتـه   »ناپـذير  انتقال« و بالتبع »ناپذير بيان« گاه ممكن نيست. فقط در امور افشاي آن هيچ

ي عميق اناپذيري در خود دارد و معن لي بالضروره سهمي از بياناست و هر حقيقت متعا
فقط  _هرچه باشد _اسرار در رازآموزي نيز اساساً در همين نكته پنهان است و هر رازي

   .)101، ص1356، گنون( منزلة تصوير يا تمثيلي از اين اسرار است ... به
ـ    وع راز و حتـي  باري روحية جديد طوري ساخته شده است كه قادر نيسـت هـيچ ن

پندارد كه به نفع افراد معيني مسجل شده اسـت   استثنايي را بپذيرد و آنها را امتيازاتي مي
اصطالح امتيـازات در واقـع،    و اگر كسي بخواهد براي ايشان تبيين كند كه اساس اين به

بـه تصـريح    .(همـان)  »موجودات قرار دارد، رنج او به هدر رفتـه اسـت...   »طبيعت«در 
ناپــذير و  الغيــوب اساســاً اليــدرك و اليوصــف (بيــان مــر مطلــق و ذات غيــب، اگنــون
اسـت و چـون حقـايق عـالم      )inexprimable  and  incommunicable( ناپـذير)  انتقال

ناپـذيري را بـه ميـراث     ناپـذيري و انتقـال   مظاهر و تجليات آنند، تحقيقاً سهمي از بيـان 
حضور مطلق در جهـان   دليل بهاجزاي عالم اند. راز آلودگي و اسرارآميزي عناصر و  برده

پديداري از حقيقـت هسـتي،    برداري جهان پذيري و بهره پديداري است واال با نفي سهم
چه جاي رازآلودگي و رمزپردازي است. ذات مطلق در عالم طبيعت از طريـق صـورت   

ن حضور ذات است كه اساساً زبان حقايق در جهان صوري، زبا دليل بهگويد و  سخن مي
حـواس و   ةكنايي، نمادين و تمثيلي است. طبيعـت، گشـودگي و انفتـاح مطلـق در آينـ     

احساسات ماست، پس به حكم معنـا و محتـوايي كـه در ذات آن نهفتـه اسـت كنـايي،       
از ذات. اما سـير   بيرونبودن و يا امري بيگانه و  تهي دليل بهرمزآلود و تمثيلي است و نه 

پديـداري   مبناي تفكيك ذاتي ميان امـر مطلـق و جهـان   استكمالي هنر در عالم تجدد، بر 
يا از طريق نفي مطلق ذات، يا عدم امكان معرفت ذات يـا انتقـال ذات بـه عـالم      _است

ذات صورت نيست و نسـبت بـه    وجز اكه در هنر سمبليك اساساً معن چندان« _ذوات...
در هنـر   اتـو سـت كـه مح  ا تر دارد و آن اين  ولي اين عيب علتي ژرف ،آن خارجي است

، 2، ج1348، اسـتيس ( »كنايي، به جاي آنكه انضمامي يا مشـخص باشـد، مجـرد اسـت    
بـر   شناسـي  هـاي زيبـايي   درسـگفتار  مقدمـه خود نيز در  هگل. جالب آنكه )638ص

ورزد:  دو بـا يكـديگر تأكيـد مـي     ان جديد و هم بر تخالف و ستيز آنانگاري دور ثنويت
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يان نظريه و تفكر ذهني از سـويي و موجوديـت   فرهنگ معاصر بيش از پيش بر تضاد م«
عيني و تجربه از سوي ديگر، عاميت روحي و خاصيت حسي، آزادي درون و ضرورت 

تـرين   ترين شكل به ميان آورده و به مـرز سـخت   ـ دامن زده است و آنها را به حاد برون
آورده  ها رانده است. تربيت معنوي و عقل معاصر اين تخـالف را در انسـان پديـد    تضاد

دو  كند. اخالق معاصر مبتني بر سـتيز ايـن   زيستي مبدل مياست كه او را به موجودي دو
دو دنيـايي كـه بـا هـم در      ؛انسان ناگزير است در دو دنيا زندگي كند كهمعنا بدين ؛است

  .))318ـ319ص، 1378، هگل( »ستيزاند...
هـاي   عرصـه  گرايش سوبژكتيويستي در تمدن معاصر در همـة  ةبر غلب هگلاعتراف 

الفالسفه دوران تجـدد اسـت و    فيلسوفي كه خود خاتم ةفرهنگ، اخالق و تفكر از ناحي
  گرا در نقد عقالنيت جديـد سـر   مدرن يا سنت  اظهار عباراتي شبيه آنچه فيلسوفان پست

اعتراف به الزامات  ،ستا اما آنچه اين اظهار متضمن آن ،انگيز باشد شايد حيرت ،اند داده
ــا خودآگــاهي متفكــران و   هــاي  دوران مختلــف تفكــر متافيزيــك اســت كــه اغلــب ب
و ظهور  »ناپذيري بيان«از  هگلپردازان آن ادوار همراه بوده است. با اين حال آنچه  نظريه

 »اصـلي «خصوصيت  ةمثاب به _دليل تفكيك ميان مطلق و جهان پديداري به _كنايه و رمز
 _وحـدت امـر مطلـق و جهـان پديـداري      لدلي به _گنوننزد  ،كند  هنر سمبوليسم ياد مي

  هنر سمبوليسم است. »اصيل«خصوصيت 
 ةروح در مقام اظهار است، بلكه از جنبـ  وجه كنايي و نمادين هنر نه از باب ناتواني

صورت به وجهي از انكشـاف و   ةبودن آن است كه با تجلي در مرتب اليدرك و اليوصف
سازد. نتيجـه آنكـه امـر     كنايه را پديدار مييابد و نماد و رمز و  وجهي از اختفا دست ميِ

دو حقيقت منفـك و جـدا از يكـديگر     ،م عقالنيت نوينرغ مطلق و جهان پديداري علي
هنر استحضار يافت. امر  ينيستند كه بتوان براساس ساختار ارتباطي آنها به انواع يا انحا

ي امر مطلق مطلق روح و جان جهان پديداري است و عالم صور وجه ظهوري و پديدار
معتقد است اگر اثر هنري، بر مبنـاي تطـابق و تنـاظر     گنونكه  چنان ؛و ذات غيابي است

وبـيش سـطحي از    وجوه بروني و دروني عالم تحقق يابد، به جاي آنكه تنها جلـوة كـم  
توانـد   ] مـي هگـل روح يا فكر هنرمند در پديدار بيروني باشد [هنر سمبوليك از ديدگاه 

معناي واقعي كلمه باشد [هنـر  ه اي تام و تمام از آن و اثر هنري ب ظهوري منطبق و جلوه



wa  

 

180  

ال 
س

ش
ان 

بست
/ تا

هم 
نزد

ا
13

90
  

همچنين ميان عـالم درون و بـرون تطـابق و تنـاظر كـاملي      ]: «هگلكالسيك از ديدگاه 
آيد، به جـاي آنكـه تنهـا جلـوة      وجود ميه وجود خواهد داشت و اثري كه از اين راه ب

شـد كـه آن را تصـوركرده و    اي معين از شخصيت كسـي با  وبيش سطحي و به درجه كم
همـان   ،اي واقعاً منطبق بر شخصيت او باشد و ايـن  تواند جلوه تحقق بخشيده است، مي

  .)69، ص1356، گنون( »ي حقيقي كلمه استاشاهكار به معن
يابـد كـه    از آن جهت به كمال صورت و معنا دست مـي  هگلهنر كالسيك در منظر 

تاباند و اين امكان از طريق انزال روح  از ميصورت بيروني، معناي دروني را به تمامي ب
 .يابــد رتبــه فرديــت و جزئيــت تحصــل مــي از مقــام اطــالق و كليــت و انحــالل در م

رسـد،   تجسد مي ةرسد و روح به مرحل وقتي معنا با صورت به يگانگي مي ،ترتيب بدين
 هگـل روسـت كـه    از ايـن  .بنـدد  هنر رخـت مـي   ةهرگونه رمز و تمثيل و كنايه از عرص

چراكـه ذهـن    ؛كنـد  هنر كالسيك قلمداد مـي  ةترين نمون سازي يونان را برجسته مجسمه
وار  يوناني خداوند و روح را از مقام اطالق و تجريد درآورده و در قالـب هيئتـي انسـان   

 «مطلق«همانند آدمي و  »خدا«سازد. امتياز اصيل هنرِ كالسيك در آن است كه  مجسم مي
ونه، خصوصيت عمدة هنر گ آيد. آفرينش صور آدمي ن ميدر ذه »آدم متفرد«به صورت 

ي، ديگر مفهـومي مجـرد و    چون در اين مرحله، محتوا يا معناي اثر هنر ؛كالسيك است
آساني با كالبد محسوس خـود   ت، بلكه فردي صاحب صورت است و بهصورت نيس بي

  .)640، ص2، ج1348، استيس( »دآميز درمي
ــوان  ــوف ش ــنت   )Schuon, Frithjof( فريتي ــته س ــر برجس ــوف و متفك ــرا  فيلس گ

 Principle’s  and( اصول و معيارهاي هنر جهاني) در نوشتاري با عنوان 1907ـ1998(

Criteria’s  of  Universal  Art( )1959يوناني در هنر كالسـيك يـاد    ة)، از آنچه معجز
بك دهد كـه در عـين حـال كـه ماحصـل سـ       پارادوكسيكال ارجاع مي شود، به امري  مي

شـود:   صورت منتهـي مـي   »تحديد«و  »تقليل«نهايت به در  ،گرايي است افراطي صورت
متمـادي قـادر بـه     طـي قـرون   _و بعد از آنهـا مسـيحيان   _اگر فرض كنيم كه يونانيان«

توان توجيه كرد كه پس از مرور مـدتي   كردن نبودند، پس چگونه مي نگريستن و طراحي
كـردن شـدند؟ ايـن تغييـر      ستعداد نگريستن و طراحيهمين مردمان داراي ا ،نسبتاً كوتاه

كنـد كـه هـيچ پيشـرفت واقعـي       سهل و آسان بين دو وضع غير قابل سنجش اثبات مي
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دار نظرگـاهي بيشـتر ظـاهري    سبك كامالً طبيعي فقط نمو ،وجود نداشته، بلكه برعكس
ا را جديد نظـر بـه اشـي    ةهايي براي مشاهده و مهارت كه اين نحو م با كوششأاست، تو

فقـط   ،نامنـد  مـي  »يونـان  ةمعجـز «اختصـار بايـد گفـت تمـام آنچـه       كند. بـه  ايجاب مي
جانبه به جاي عقل است. سبك كـامالً طبيعـي در    ساختن نيروي استداللي يك جايگزين

را باز گشود، غير قابـل تصـور اسـت. سـبك      هنر بدون فلسفه صرفاً استداللي كه راه آن
محدود و نه  ء عنوان شي را به »صورت«يعني  ؛است پرستي صورت ةطبيعي افراطي، نتيج

يك رمز و تمثيل نگريستن: نيروي استداللي در واقع بر علم به آنچـه محـدود اسـت و    
منطقي است كـه هنـري كـه     يامر ،فرمايي دارد و بنابراين داراي حد و نظم است، حكم

وعي يكنـواختي  مانند خود نيروي استداللي داراي ن ،توسط نيروي استدالل رهبري شود
  .)101، ص1388، شوان( »حقيقت باطني متمرد استو  باشد كه در مقابل هرگونه سرّ

 هگـل كـه در منظـر    ،انگيز باشد كه هنر كالسـيك و تجسـم يونـاني آن    شايد حيرت
شـود، در رويكـردي    در صورت قلمداد مـي  اتكاملي هنر و ظهور تام و تمام معن ةمرحل
ي و  حقيقـت بـاطني و بالمـĤل خـروج از حيـث رمـز      و  فقدان هرگونه سرّ دليل بهديگر 

هنر دورة باستان (يونان و «صورت و تخليه صورت از معنا تلقي گردد.  »تحديد«كنايي، 
انـد كـه ايـن هنـر      ولي از يـاد بـرده   ،اند روم) را غالباً با روشنايي كامل روز مقايسه كرده

هـاي   و جنبـه  گونـه سـرّ  راهري روشنايي روز است كه فاقـد ه همچنين داراي كيفيت ظ
نامتناهي است و از ديدگاه اين كمال مطلوب صـرفاً اسـتداللي هنـر، كليسـاهاي قـرون      

 »كنـد  وسطي و نيز هنر آسيايي، بالطبع هيوالني، غير عقالنـي و غيـر انسـاني جلـوه مـي     
  .)102ص، همان(

نا در چراكه حقيقت مع ؛راه نيست مثالي پربي ،تعبير از هنر كالسيك به روشنايي روز
صورت به ظهور تام و تمام رسيده است، اما اگر صورت بيروني، معنـاي درونـي را بـه    

بـاقي   ،نماياند و جايي براي رمز و مثـل و كنايـه در عينيـت بـرون داشـت      باز مي تمامي
تقليل و فروكاهش معنـا و محتـوا در ظـرف محـدود مـاده و       ةگذارد، شايد از ناحي نمي

نيز از جابجايي روح از مقام تجـرد و كليـت بـه جانـب     خود  هگل  صورت باشد، آنچه
، از تحديـد صـورت نيـز    اعالوه بر تخليـه معنـ   شوانتفرد و جزئيت گفته بود، اما چرا 

  شكوه و شكايت دارد؟!
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اي زيركانـه   از تعبير روشنايي كامل روز براي هنر يوناني بهـره  شوان ،رسد نظر ميه ب
ر حقيقت صورت، ظهـور معناسـت و صـورت    برده و بحث جدلي راه انداخته است. اگ
در مقـام   »روز«ست، پس صرف اكتفا بـه حيـث   ا تحقق و تعين معنا و ظرفيت بياني آن

صورت به  »تحديد«تعين طبيعت صور، انصراف از بخشي از امكانات تحققي طبيعت و 
مند اسـت   هآن است. طبيعت صورت هم از حيث انكشاف بهر »امكاني«حقيقت نيمي از 

از حيث اختفا و اگر معنا جهت تعين و تحقـق بـه پوشـش صـورت درآيـد هـم        و هم
آن.  ةگردد و هـم برخـوردار از حيـث شـبان     مند از حيث روزانة طبيعت صورت مي بهره

تاب نـور در شـب بـا جمـال و      انعكاس نور در روز با جالل و شكوه همراه است و باز
ـ و تألچشم اسـت   ةكنند  خيره ،زيبايي. درخشش نور در روز  ةنوازنـد  ،نـور در شـب   ؤل

گرا، فراتر از تمثيل شب و روز است. در  شناسان سنت حقيقت صورت نزد هنرچشم. اما 
  است. »معقوالت«در نظام  حقيقتمعادل  ،محسوساتدر نظام  فكري، صورت ةاين نحل

پـرداز هنـر    لسوف و نظريه) فيTitus Burckhardt( )1984-1908( تيتوس بوركهات
 )principes et Metods de L'art Scare( اصول و روش هنر ديني  كتاب مدخلي بردر

تواند بـه هـر شـكل و     نفسه روحانيت مي گمان في بي«  كند: چنين از صورت استقبال مي
اش،  بـه اعتبـار ذات كيفـي    »قالـب «بيان شود. در نظام محسوسات  ،صورتي كه بخواهد

چيـزي اسـت كـه مفهـوم يونـاني      همـان   ،حقيقت در نظام معقوالت است و اينعادل م
طوركه يك صورت ذهني مانند يك عقيـدة جزمـي يـا     رساند. همان ) ميEidosايدوس (

اما محدود يك حقيقت الهي باشد، يك صورت  ،صحيح ةتواند جلو يك اعتقاد ديني مي
در عين حال موجب اسـتعالي  كه دهد نمايش تواند حقيقت يا واقعيتي  محسوس نيز مي

  .)82، ص1376، بوركهات( »گردد نديشه ميصورت محسوس و ا
در جنب حقيقت روحـاني   اهميت صورت را در حد معيار سنجش هنري، بوركهات

مورخان هنر كه عنوان هنر ديني را به هر اثر هنري داراي موضوع مـذهبي  « دهد: تنبه مي
ك برند كه هنر اساساً قالب و صورت است و اين امر كه موضـوع يـ   دهند، از ياد مي مي

براي ديني ناميدنش كـافي نيسـت، بلكـه بايـد      ،هنر از حقيقتي روحاني مايه گرفته باشد
 »اش خوانـد  زبانِِِِ صوري آن نيز از همان سرچشمة سيراب شـده باشـد تـا بتـوان دينـي     

  .)81ص، همان(
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حقايق باطني در ساحت هنر به ناچار به وساطت يك صورت در  بوركهاتبه اعتقاد 
اگر زبان نگشايد،  ؛زبان هنر است ،صورتشود.  م صوري بيان ميقالب يك هيئت و نظا

رسد و اگر زبانِ ديگري بگشايد، يعني صـورت و قـالبش را از    هنر به مرحلة ظهور نمي
نيـز   بوركهـارت ديگري عاريت گرفته باشد، بالطبع حقيقتي ديگر را بيان خواهـد كـرد.   

كه از آن به  _هنر واقعي باشد معتقد است اگر هنر، _شوانو  گنون _اسالف خود مانند
جز به زبان رمزي، نمادين و سـمبليك سـخن نتوانـد گفـت:      _كند هنر قدسي تعبير مي

 آيـين بـه   ،پس هر هنر ديني، مبتني است بر يك علم به صور و قوالب، يا به بيان ديگر«
نمادي و رمزي خاص صور و قوالب (سمبوليسم). در اينجا بايد يادآور شد كه رمز فقط 

النـوع   ك عالمت قراردادي نيست، بلكه مطابق يك قانون هستي، صورت نوعي يـا رب ي
 Coomara( كوماراسواميو سپس از قول  )82ص، همان( »رساند خويش را به ظهور مي

Swumy, Ananda. K( )1877-1947     محقق و پژوهشگر هنـر شـرق، وجـود رمـز را (
وجود «كند:  ي و مادي تعبير ميهاي صور عين زيبايي و زيبايي را همان شفافيت پوشش

روست كـه   كند و از همين رمز عبارت است از وجود همان چيزي كه رمز آن را بيان مي
چون مطابق بينش روحاني جهان، زيبايي  ؛هرگز عاري از زيبايي نيست ،گرايي سنتي رمز

  .)82ص مان،ه( »هاي وجودي و مادي آن چيز است يك چيز همان شفافيت پوشش
  

  رتاهميت صو
گرا بر ارزش ذاتي  كيد عظيم حكيمان سنتأكه ت دهد ميفوق به خوبي نشان  ينمونة آرا
انگارانـة آن اسـت، چگونـه هنـر كالسـيك       هـاي رمـز   ويژه ناشي از ظرفيـت  به ،صورت
شـود، حـال آنكـه صـورت و معنـاي       اي واالتر و برتر از هنر سمبليك تلقي مـي  مرحله

كـه صـورت رمـزي     درحالي ،متفرد و متجسد است ياوار، بيان يك معن ارگانيك و اندام
درتو و بواطن كثيره است. صورت در هنر كالسـيك  انباشت نامتناهي معاني تو ،سمبليك

كليت بـه جزئيـت در آمـده     ةگيري از يك معناي متفرد و متناهي است كه از حيط قالب
كلـي  ي عام و خاص و ااما در هنر سمبليك صورت رمزي مشتمل بر هزاران معن ،است

آيا اين سـير اسـتكمالي هنـر اسـت كـه صـورت        اما .و جزئي و مطلق و مقيد ..... است
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اي ديگر از گنجايش و ظرفيت پذيرش كلي و مجـرد و   گذار از يك مرحله به مرحله در
  نامتناهي تخليه شود و به يك معناي جزئي و مفرد و متناهي تحديد شود؟

رود كه حتي مرحلة عالي هنـر   يش ميگرا تا آنجا پ اهميت صورت نزد متفكران سنت
شـود.   تقبـيح مـي   »سـوزي  صورت«و  »شكني صورت« دليل به(هنر رومانتيك)  هگلنزد 

آنجاكه روح بيش از پيش ميـل  «كند:  هنر رومانتيك را به اختصار چنين تبيين مي استيس
آيد، حجاب حـس را يكسـره بـدرد و     كند كه در قلمرو خويش آزادانه به گردش در مي

مـادي درگـذرد و كالبـد     »صـورت «را از قالب مادي خويش رها كند و از حـدود   خود
 »گيـرد  شـكل مـي   رومانتيـك  يابـد و هنـر   انحالل مي كالسيكمادي را بدور افكند، هنر 

را كـه   هگـل هنـر نـزد    ةشـد  اين مرحلة تحسـين  شوان. )643، ص2، ج1348، استيس(
گرايي دوران تجـدد   مرة ثنويتث ،همچون مراحل قبلي ،اختصاص به اروپاي جديد دارد
صورت نـه   ،صريح و روشنگر است شوانكند. عبارت  و انحراف از هنر اصيل تلقي مي

ست. سوبژكتيويسم دوران تجدد است كه يا صورت ا آن »ضيِرَع«در برابر معناست و نه
نـد:  ك را صورت عارض بر معنا تلقي مـي  دهد و يا آن ابژه در برابر معنا قرار مي ةمثاب بهرا 

 ،اگر با اين فكر شروع كنيم كه صورت بالضـروره در مقابـل معنـا قـرار دارد و دومـي     «
ظاهري است، بعضي از انحرافـاتي كـه در هنـر     عرضيباطني كلي و اولي سيماي  ةجنب

يـا سـوختن توسـط    » معناي صرف«عنوان تقليل به  توانيم به مي ،كنيم قدسي مشاهده مي
كنـد كـه    بـه صـورت يـك آتـش درونـي جلـوه مـي        امعن تعبير كنيم. در اين تعبير، امعن

 شود. به ايـن نحـو آنچـه    متالشي ميها  تناسب ،اي كه در آن شكن است يا ورطه صورت
 اهمانند انفجار معن _ي معنوي نه هيوالنيابه معن _فوق صورت ،مقدس است و بنابراين
  .)99، ص1388، شوان( »در صورت خواهد بود

هاي هنر و حلول در  نوعي فراروي از مرز ،انتيك استاز هنر روم هگلآنچه مقصود 
و  اهنر كامل، كالسـيك اسـت كـه در آن معنـ     هگلساحت دين و فلسفه است. از نظر 

در  ،رسند، اما روح، چون از آزادي تجرد به بند تفرد درآمده است صورت به يگانگي مي
د بـه آزادي  ارديل امتكند و  تنگي مي اش احساس تقيد و نفس صورت فردي و جسماني

 ةشـكند و در حيطـ   ش را مـي قالـب محسوسـ   ،رو و آرامش خويش بـاز گـردد، از ايـن   
چراكه  ؛زند آيد و اين تولد و مرگ رومانتيك را با هم رقم مي اش به پرواز درمي روحاني
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نحـوي عبـور از    يافتة هنر اسـت و عبـور از حـدود كالسـيك بـه      كالسيك مرحلة كمال
گرايان بر هنر سمبوليك در اينجا اصالت  ا تأكيد ويژة سنتمرزهاي متكامل هنر است. ام

انجامد  گرايي، به تحديد صورت مي هنر كالسيك با صورت .دهد خود را بيشتر نشان مي
 ةچراكـه اگـر هنـر را آميـز     ؛شـود  مـي  منجرِ اگرايي به تقليل معن و هنر رومانتيك با معنا

تصنعي و ساختگي، تحديد و تقليـل  حقيقي و ذاتي صورت و معنا تلقي كنيم و نه آميزة 
  زند. هريك بالدرنگ فراخي و وسعت و تناهي و گنجايي ديگري را رقم مي ،و تخليه
ي هـا  عالوه بر آموزه ،اش از سمبوليك و كالسيك و رومانتيك گانه در تعبير سه هگل
گانه  نيم سهنگاهي نيز به اقا دوران تجدد، نيم ةنگران و تاريخي گرايانه انگارانه، مقوله ثنويت

شود (سمبوليك به كالسيك) و سـپس   القدس و خدايي كه متجسد مي ب و ابن و روحاَ
در مسير رهايي روح از كالبد  هگلكند (كالسيك به رومانتيك) دوخته است.  عروج مي

كند كه از سه بعد مكاني، يكـي را نفـي    محسوس، نخست به نقاشي رومانتيك اشاره مي
نفسـه   كند و نهايتـاً شـعري كـه فـي     مكان را به كلي نفي ميكند و سپس موسيقي كه  مي

خيالي و درون ذاتي است. اما پرواضح است كه نه نقاش مصالح و طبيعت و بوم و رنگ 
دهد و نه موسيقي توالي و هماهنگي نواها و اصـوات و نـه    و نقش خود را از دست مي

اگـر هـم قائـل بـه     شعر واژه و تركيب و نظم و وزن خويش را، چه جاي اشكال است 
هـاي رمـزي و    اصالت روح باشيم و هم به شرافت صورت و يك اثر هنري هم از جنبه
شـند و هـم روح   كنايي برخوردار باشد و هم صورت و معنا حقيقتاً در هم تنيده شده با

  داشته باشد. كششي به عالم ماورا
دالل ل مـذهبي را بـا ايـن اسـت    يبردن شـما كار ههاي مسيحي ب هفتمين مجلس اسقف

 ،ناپذير) موجه ساخت كه خداوند در ذات خود اليوصف است (حقيقت نامتناهي و بيان
الهي به كلمة انساني بدل شد (جلـوة حقيقـت نامتنـاهي در صـورت      ةاز آنجاكه كلم اما

آور صورت الهي باشد و موجبات بازگشت صـورت   انساني ياد ةد كلمسبب ش ،متناهي)
  فراهم سازد.انساني را به اصل و اصالت خويش 

تصـاوير آن وجـود خجسـته و    «كنـد:   اي از هنر هندو را خاطر نشان مي نمونه شوان
متعلـق بـه    يها تبلور مقدس اين فضيلت است كـه در اشـيا  »ستْوه بودي«ساير بوداها و 

 كه طبيعت مراسم عبادي نيز نمايان است. اشيايي كه صورت آنها انتزاعي است، در حالي
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 ،. انكـار هنـر سـنتّي    موجودي كه هم ناسوتي است هم الهـوتي...  آن انضمامي است....
اي كه متجسد شد و تجاهل از اين حقيقت كه در هر هنر واقعي  يعني انكار زيبايي كلمه
. تجلـي ذات در  )94ص ،همـان ( وجـود دارد  (س) و مريم (ع)مسيحي، چيزي از مسيح

عالم ناسوت اسـت كـه آغـاز     تر از و صفات (الهوت) چند مرحله فراتر يا پيشيني اسما
نماياند و وجهي  وجهي از ذات را مي ،هاي رمزي و تمثيلي است. هر اسمي بندي صورت
نـه پيونـد   ( و صـفات بيگانـه از ذات نيسـتند    كند. در عين حال اسما ا مختفي ميديگر ر
نـه روح   ( گردنـد  مـي  و به سوي ذات بـر  )وار چون كالسيك، پيوند ذاتي و حقيقي اندام

سـت  ا وضوح روشـنگر آن  هاي فوق به مثال ).معاد جسماني كهبل ،چون رومانتيكمجرد 
هـاي روحـاني و آسـماني خـويش      كه هنر دوران تجدد هرچند بيگانه از سنت و ريشـه 

نگري خويش، هويت سـنتي و   گرايي و تاريخي انگاري، مقوله در تاروپود ثنويت  ،نيست
  است. اش را از درون تهي و مسخ و تحريف ساخته قدسي

سـت  ا سبب محتواي معنوي و ماورائي آن گرايان هم به پس هنر اصيل از منظر سنت
حسب صور رمزي و تمثيلي آن كه تعين نامتنـاهي در صـورت متنـاهي اسـت.     رو هم ب

هاي فردي هنرمند، بلكه به علـت محتويـات و    نه به علت هدف ،يك هنر مقدس است«
سبب محتويات آن: زيـرا موضـوع    عيني. بهيعني به علت امور  ،ي رمزي و سبك آنامعن

ي رمزي آن: ااي كه قانون ديني معين كرده، تعريف شود. توسط معن هنر بايد از راه نمونه
بايسـتي   ،گر شـده اسـت   صورت بشري جلوهه ازآنجاكه شخصيت مقدس با رمزي كه ب

   .)85ص ،همان( »نه به صورتي ديگر.... ،ملبس و مزين شده باشد
 ،اش خصوصيت تجريـدي  دليل بهآن اقتدار اسرار آميز الهي است كه  )âyâM( »مايا«
چراكـه مطلـق    ؛شـود  اي از ناتواني و لكنت بيـاني در هنـر سمبوليسـم تلقـي مـي      نمونه
هاسـت و جزئيـت و    تهي است كه در جـدايي كامـل از جهـان پديـدار     ميان ،صورت بي

و اشكال نـاتوان و محصـور    ها از آميزش با صورت ،رو ن راه ندارد و از اينآفرديت در 
حقيقـت مجـرد خـاموش     »مايـا « بوركهاتدر پيلة انتزاعي خويش است. ولي در تفسير 

چراكـه فعـل الهـي، سـخن الهـي اسـت و        ؛او به اعتبار خالقيتش زبان باز كـرده  .نيست
پس اگر روح آفرينشي، قدسي باشـد،   .گويد خداوند از طريق خلقتش با عالم سخن مي

چيزي نيست جز ايـن امكـان و    "مايا"اساساً «بهره بماند:  قداست بيچرا صورت آن از 
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يـت  ؤيعنـي خـود را موضـوع ر    ؛تواند خود را محـدود بنمايانـد   توانايي نامتناهي كه مي
گونه خداونـد   اش گردد. بدين آنكه اين امر موجب تحديد اليتناهي خويش قرار دهد، بي

گويـد و   و در عـين حـال سـخن مـي    ا ،سـازد  سازد و نمـي  خود را در جهان متظاهر مي
نظر آيد كه دنيا خارج از واقعيـت الهـي وجـود دارد.    ه خاموش است. پس نبايد چنين ب

صور و اشكال است. مطلق بـه موجـب    ةمايا بدين اعتبار، هنر الهي است كه سازندة هم
 ،هاي خويش يا برخي از امكانـاتي را كـه در خـود نهفتـه دارد     يش برخي از جنبه"مايا"
   .)85-84، ص1376، بوركهات( »بخشد... يت ميعين

چراكـه تجلـي حقيقـت مطلـق و      ؛مقـدس اسـت   صورت ،گرايان پس در افق سنت
محسوس در برابر حقيقت معقول است. اگـر روح مقـدس    ةاليتناهي است. صورت آين

نمايانـد،   نمايانـد و نمـي   كه روح خود را مي است، صورت آن نيز مقدس است. همچنان
دهـد و   نشـان مـي   ،گويـد  گويد و نمي عكس او نيز مي ،و خاموش است گويد سخن مي

مشتمل بر حد نهايي و قشر جسماني سنت  شواندهد. هنر صورت است و به تعبير  نمي
كه هنر خود از  چنان ؛يابد تر است، پيوند مي است و هنر به آنچه در سنت از همه دروني

هنر را چه سمبوليك بنـاميم،   ،رو اين . از)84، ص1388، شوان( ناپذير است الهام تفكيك
خـويش اسـت.    فراتـر از چه كالسيك و چه رومانتيك، تحقق و تعين نهـايي، حقيقـت   

ناتواني روح در آميزش با صورت نيست. محض تجلي معنا در صـورت اسـت.    خالصة
را بـر پيشـاني دارد.    »امـر  «اي از نشانه »خلق«پوشيده است.  »خلق«است كه لباس  »امر«
را با خود دارد. مولـود شـباهتي بـا والـد دارد. پـس ماهيـت        »علت«عالمتي از  »ولمعل«

رمـزي و   ،وجـه كنـايي   ،صوري هنر چنان است كه به هر نام و عنوان كه خوانده شـود 
و  تاباند اش را باز مي ناپذير است. يك وجه انكشافي دارد كه حقيقت روحاني تمثيلي از آن تفكيك

  پوشاند. مي »اش صوري«شش را در پو »اش روحاني«حقيقت يك وجه اختفايي دارد كه 
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  گيري نتيجه
نگـري دوران   گرايي و تاريخي ، ثنويت انگاري، مقولههگلتيكي  منطق و روش ديالك .1

كرده اسـت. سمبوليسـم    بندي تجدد را در ادوار سمبوليك، كالسيك و رومانتيك صورت
هـاي   اش و چـه در كـيش   واال و آگاهانـه  چه در ادوار ناآگاهانه، خيالي،، هگلاز نظرگاه 

اي، اسـتعاري، تمثيلـي،    هـاي افسـانه   هندو، زرتشتي، مصري، چينـي،... و چـه در قالـب   
ناتواني روح در تصرف كالبد محسوس و نارسايي  ةمرحل ،.خيال..  تشبيهي، كنايي، صور

اسـت.   گرايان، سمبوليسم، زبان سنت، دين و هنر معنا در صورت است. اما از نظر سنت
است. حقيقت رمـز، پيونـد حقيقـي     »سنت«حد نهايي معنا و هنر قشر جسماني  صورت

عوالم و مراتب مختلف وجود است. تجلي امر مطلق و اليتناهي در مراتب نزولي مقيـد  
سمبوليسـم نـزد    ،رو و متناهي، صورت بخش رمز و تمثيل و زبان كنـايي اسـت. از ايـن   

و تجددگرايان  هگلنزد  رومانتيسيزمو  كالسيسيزمگرايان چيزي وراي سمبوليسم،  سنت
  است.
طفوليت و نارسايي در تصرف  ةدر حال رشد و گذار از مرحل »اي سوژه«، »روح « .2

) و كمـال  كالسيسيزمبلوغ و توانايي آميزش با صورت ( ةصورت (سمبوليسم)، به مرحل
 ) نيســت. روح حقيقــت رومانتيســيزمرهــايي و گــذار از مــرز و حــد صــورت (    

ناپذير، ثابت و ازلي است كه مراتب مختلف وجود تـا كالبـد نهـايي صـورت      رتصيرو
  اند.  محسوس مظاهر تجلي و اسامي ظهوري آن

پـذير    تحت تصرف سوژه يـا مشـتي مـواد و مصـالح شـكل      »اي اُبژه «،»صورت « .3
اي  كند (سمبوليسم) و در مرحلـه  اي برابر سوژه مقاومت مي بيروني نيست، كه در مرحله

اي مقاومتش در برابر  ) و در مرحلهكالسيسيزمدهد ( به سازش و آميزش با آن تن در مي
ود در تقـويم اثـر هنـري، نقـش     ). صـورت خـ  رومانتيسـيزم شـكند (   سوژه در هـم مـي  

  كند. كننده و موثر چون روح و معناي اثر ايفا مي تعيين
  



 
 

 

 

يان
گرا

ت 
 سن

ل و
هگ

ظر 
از ن

سم 
بولي

سم
 

189  

 منابع و مأخذ
ترجمـه  ؛ ويمباني هنر معن ،»دينيمدخلي بر اصول و روش هنر «؛ تيتوس ،بوركهات .1

  .1376 ،دفتر مطالعات هنر ديني ؛ستاري جالل
ترجمـه سـيد حسـين    ؛ مباني هنر معنوي، »ارزشهاي جاويدان هنر اسالمي«؛ ـــــــ .2

  .1376 ،دفتر مطالعات هنر ديني ،نصر
ترجمه غالمرضا  ؛مباني هنر معنوي، »نظري به اصول و فلسفه هنر اسالمي«ـــــــ؛  .3

  .1376 ،دفتر مطالعات هنر ديني ؛ياعوان
 :خـرد جـاودان   ،»فريتيوف شـوان و وحـدت درونـي اديـان    « ؛محمود ،بيناي مطلق .4

  .1380 ،انتشارات دانشگاه تهران ؛مجموعه مقاالت
مجموعـه   :خرد جاودان ،»نقد فلسفه جديد از ديدگاه گنون و شوان« ؛مهدي ،زماني .5

  .1380 ،انتشارات دانشگاه تهران ؛مقاالت
ترجمـه    ؛راز و رمـز هنـر دينـي   : جهان هستي، صنع خـدا ؛ بايديانات ،ا سواتيسار .6

  .1380انتشارات سروش،تهران: اسماعيل سعادت 
  .1348انتشارات اميركبير،  ؛ترجمة حميد عنايت ،2ج ؛فلسفة هگل ؛و.ت ،ستيسا .7
دفتـر   ؛ترجمه غالمرضا اعواني ؛مباني هنر معنوي: رقص شيوا ؛آناندا كومارا ،سوامي .8
 .1376 ،العات هنر دينيمط
ترجمـه جـالل    ؛مجموعه مقاالت اسطوره و رمـز : پرداز روح نماد ؛فريتيوف  ،شوان .9

  .1374 ،انتشارات سروش ؛ستاري
نشـر موسسـه    ؛كامران ساساني و ترجمه بابك عليخاني ؛هاو نژادها كاست ـــــــ؛ .10

  .1388پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 
مجموعـه   :خـرد جـاودان   »نظرگاه جاودان خـرد  دين زرتشتي از« ؛بابك ،عاليخاني .11

  .1380 ،انتشارات دانشگاه تهران ؛مقاالت
 ؛ تهران:ترجمه داريوش آشوري؛ يخته تا نيچهفاز  :تاريخ فلسفه؛ فردريك ،كاپلستون .12

  .1367، انتشارات علمي و فرهنگي سروش
 ترجمـه  ويمباني هنـر معنـ   ؛تاويل قرآن و حكمت معنوي در اسالم ؛هانري ،كربن .13

  .1376 ،دفتر مطالعات هنر ديني ؛رضا داوري
انتشـارات علمـي و    ؛فـواد روحـاني   هترجمـ  ؛كليات زيباشناسـي  ؛بندو تو ،كروچه .14



wa  

 

190  

ال 
س

ش
ان 

بست
/ تا

هم 
نزد

ا
13

90
  

  .1350فرهنگي، 
ترجمـه جـالل    ؛مجموعه مقاالت اسطوره و رمـز : سنت و ناخودآگاهي ؛رنه ،گنون .15

  .1374 ،انتشارات سروش ؛ستاري
مركـز نشـر    ؛ترجمه عليمحمـد كـاردان   ؛سيطرة كميت و عالئم آخرالزمان ـــــــ؛ .16

  .1356دانشگاهي، 
ترجمـه   ؛مجموعه مقـاالت اسـطوره و رمـز   : نمادپردازي ؛رنه آلندي و رنه ،الفورگ .17

  .1374 ،انتشارات سروش ؛جالل ستاري
 ؛مجموعه مقـاالت  :خرد جاودان، »هاي جديد نقد شوان بر فلسفه« ؛مصطفي ،ملكيان .18

  .1380 ،انتشارات دانشگاه تهران
نشر فـروزان   ؛ترجمه فرزاد حاجي ميرزايي ؛معرفت و امر قدسي ؛سيد حسين ،صرن .19
  .1380 ،روز
  .1380، انتشارات سروش ؛ راز و رمز هنر ديني: هنر ديني، هنر سنتّي، هنر مقدس ـــــــ؛ .20
هاي پديدار شناسي روح و  بر درسگفتار  مقدمه گئورگ ويلهم فردريش، ،هگل .21

 .1378نشر علم، ؛ ديانترجمه محمود عبا؛ زيبا شناسي
22. Hegel, G,W,FAesthetics, Lectures on the Fine Art; Tr. by T.M.knox 
Oxford University press; 1975. 
23.  kant, Immanuel; Critique of Judgment; Tr.by.J.C.Meredith. University 
press, 2007. 
24. Burkhardt, Titus; Sacred Art in East and West, Its Principles and - 
Metodes; Tr. by. L.North Bourne; Bedfont, Middlesex, 1967. 
25. Frye, Northrop; The Great Code, The Bible and Literature; ARK 
Papebacks; 1983. 
26.  Lings, Martin; Symbol and Archetype; A Study of the Meaning of  
Existence, Cambrige, 1991. 
27. Geunon, Rene; History of a Pseudo; Religion; Tr. by Alvin Moore; 
Jr.,Cecil Bethell, Hubert and Rohini Schiff, Hills dale Sophia Pereniss, 2001. 
28. Geunon, Rene; Simbolism of the Cross;Tr. by Angus Macnap; Hills 
Dale Sophia Pereniss, 2004. 




