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  چکیده

ترین شناخت دانند و مجرایی برای رسیدن به عالیای برای ادراک حقیقت میبسیاری از اندیشمندان، هنر را وسیله

یابی بدان با ابزار و وسایل دیگر محال است. کوماراسوامی از و معرفت قابل حصول بشر و نوعی از معرفت که دست

 گرا، مفهوم و معنای هنر رارأی است. آناندا کوماراسوامی متفکر و اندیشمند سنّتمتفکرانی است که با این اندیشه هم

آناندا  ترین مفاهیمی است که، یکی از مهم«هنر برای هنر»ی قرار داده است. آموزه موردبحثهای خود در نوشته

در  ی خویش، به بحث در خصوص آن پرداخته و غایِت هنر رابر اساس اصول زیباشناسانه و معناگرایانه کوماراسوامی

ی هنر برای هنر را از منظر آناندا کوماراسوامی تبیین نماید آموزهاین مقاله در نظر دارد نگرش سنّتی تعریف نموده است. 

و با بیان مفهوم هنر از منظر کوماراسوامی وجوه افتراق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن را مطرح نماید. فرضیات 

و به نفی غایت هنر  مقاله بر این استوار است که از منظر کوماراسوامی هنر در نگرش سنّتی، غایتی غیر از خودش دارد

های پژوهش حاکی از آن است هنر برای کوماراسوامی پردازد. یافتهبرای هنر که اساس تفکر در هنر مدرن است می

نماید. ست که این امر را تسهیل میوسیله ا یمثابهبهرهنمون مخاطب برای غایتی دیگر بر مبنای فعل عقل است و 

در خدمت غایات ی سنّت داند و آن را در سیطرهپیش تصوّر شده در قالب مادّی میکوماراسوامی هنر را تجسّم فرم از 

در دنیای مدرن به این اشاره دارد که « هنر برای هنر»از آثار و تبعات شعار شمارد. در مقابل آن، معنایی و کارکردی می

. مند استدنبال هنر معناگرا و غایتمذاق عموم مردم به همچنین  ؛کندیممعنا اثر را بی ،پرسش از موضوع و مضمون

تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطالعات در این نوشتار با بهره از منابع –ی توصیفیروش تحقیق در این مقاله به شیوه

 ای انجام پذیرفته است.کتابخانه

 اهداف پژوهش

 هنر سّنتی و مدرن با توجه به نظرات کوماراسوامیمیان  یهاتفاوتبررسی  .1
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 پژوهش سؤاالت

 ؟وجود داردمیان هنر سنّتی با هنر مدرن از دیدگاه کوماراسوامی  هاییچه تفاوت .1

 از منظر کوماراسوامی تبیین نمود؟هنر برای هنر را  یآموزهتوان چگونه می .2
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 مقدمه

متفکّران و اندیشمندان، محملی جهت ادراک حقیقت است و ابنای بشر را در حصول واالترین هنر نزد کثیری از 

رأی با این اندیشه، آرای و هم همگامسازد. کوماراسوامی از متفکرانی است که شناخت و نوعی معرفت رهنمون می

ی ی عالقهواسطهفیلسوف سیالنی که بهمتفکّر و  6آناندا کنتیش کوماراسوامیدر این راستا طرح نموده است.  یتأملقابل

ی فرهنگ و هنر مشرق زمین شد و در یک جریان فکری و فلسفی با عنوان وافرش به سرزمین و آیین خود، شیفته

سلوک کرد. جریانی که با رنه گنون، متفکّر فرانسوی آغاز و پس از وی، آناندا کوماراسوامی و فریتهوف شوان  7گراییسنّت

 در مقام مؤسسان این جریان، آن را در جهان رواج دادند. 

ّنتی، کارکرد سمبنای نمایش زیبایی در هنر »رود. وی معتقد است شمار میکوماراسوامی از منتقدان هنر مدرن به

ای حاصل از ظهور مدرنیته علت نزول ماهیت هنر و کارکرده»و ( 77: 1389کوماراسوامی، )« نقش کاربردی آن استو 

وجه به شأن ت(. از نظر وی این نزول و افت هنر محصول عدم 109)همان: « آن در عدم توجه به شأن و غایت هنر است

 و غایت هنر است.

ست و آن را توجه خاصی دارد و برای آن غایتی غیر از خودش قایل اکوماراسوامی به مفهوم هنر در نگرش سنّتی 

 کالم: گویدمی کهچنان داندمی خداوند کالم را هنر سازد. وی،داند که ما را به یک غایت رهنمون میای میصرفاً وسیله

 لذا. است آن ابراز به ادرق –تصویر قالب در چه و کالم صورتبه چه– هنر که است اصولی و هاآرمان همان دقیقاً خداوند

ها و توان گفت واژهامل معانی و مفاهیم است و با چنین نگاهی به هنر است که میح ظواهر و الفاظ ورای خداوند کالم

اگونی را حمل تنها با حواس ما سروکار ندارند بلکه با خود، معانی گون ،شودتصاویری که توسط هنرمند خلق می

 . (Coomaraswamy, 1955: 33)کنندمی

                                                           
ی دورهپردازان های شناخته شده در میان نظریهم( از چهرهAnanda Kentish Coomaraswamy( )1947-1877آناندا کنتیش کوماراسوامی ).  6

مبتنی بر آرای -معاصر هنر شرق و غرب است. با توجه به مطالعات عمیق حکمی و دینی وی در جهان شرق و غرب، آثار قابل اعتنایی با رویکرد سنّتی 

ی ن وسطی، دربارهی قروویژه فلسفهدر باب مبانی نظری هنر شرق به طور عام و همچنین هنر غرب پیشامدرن مسیحی به -متفکران همان زمانه و زمینه

هایش، وجوه مختلف این هنر را مورد هنر سنّتی مسیحی و قیاس آن با هنر مدرن دارد.  وی همواره مدافع دیدگاه سنّتی شرق بوده و در جای جای نوشته

 نگرانه قرار داده است.گرانه و ژرفبررسی تحلیل
7  .mtraditionalis 
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ی هنر برای هنر  را از منظر آناندا کوماراسوامی بررسی و آرای وی را در این خصوص این مقاله در نظر دارد آموزه

مطرح نماید. هنر و غایت آن در نگرش سنّتی با مفهوم آن در عالم تفکر مدرن متفاوت است و با بیان مفهوم هنر از 

 شود. اق معنای هنر در نگرش سنّتی و مدرن پرداخته میمنظر کوماراسوامی به طرح وجوه افتر

تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطالعات در این نوشتار با بهره از –ی توصیفیروش تحقیق در این مقاله به شیوه

 ای انجام پذیرفته است.منابع کتابخانه

ها، افکار پژوهش نیا است. در ی انجام شدهکوماراسوام یهاشهیاند یدرباره یمتعدد یهاپژوهشتاکنون 

ی هنر برای هنر پرداخته و آن را مورد مطالعه اند، اما کمتر پژوهشی به بررسی آموزهکوماراسوامی و آرای وی طرح شده

بررسی و نقد زیبایی و کمال از نظر آناندا »ای با عنوان مقاله در (،1378مطلق )و مداقه قرار داده است. سعید بینای

به بررسی زیبایی و کمال پرداخته و مفاهیم بنیادین آن را از منظر کوماراسوامی طرح نموده است. مرضیه «  کوماراسوامی

، بر آرای «گرایانی خیر در هنر از منظر سنّتایده»ای با عنوان مقالهدر ، (1391) رادونک، حسامی و خادمیپیراوی

 کید کرده است. ی خیر در هنر تأکوماراسوامی در طرح ایده

چاپ شده در کتاب مجموعه مقاالت همایش طبیعت در هنر « طبیعت در هنر شرقی»با عنوان  (،1388مقاله ذکرگو )

شرق، خالی از لطف نیست. ذکرگو در این مقاله به بررسی برخی آرای کوماراسوامی در باب طبیعت در هنر شرق 

 قی با ذات، مربوط است نه با ظواهر. دارد که طبیعت در واژگان شرپردازد و بیان میمی

، و  «ی روحآناندا کوماراسوامی، محقق عرصه»ی با عنوان ا، مقاله(1388)ی هدایتی در میان مقاالت انگلیسی، ترجمه

برخی آرای کوماراسوامی 1378پور در سال ترجمه صفی« آناندا کوماراسوامی و تفسیر نمادها»ی دیگری با عنوان مقاله

 است.  طرح شده

 

 مفهوم هنر از منظر آناندا کوماراسوامی

که، چه از نظر کوماراسوامی، هنر ملک هنرمند و دانش و مهارتی است که او دارد. این دانش و مهارت مربوط به این

ی اوّل توانایی تصوّر فرم نهایی شیئی است که قرار است ساخته شود و خواهد بسازد نیست، بلکه در مرحلهچیزی را می

که ترین مواد، قالب جسمانی ببخشد تا اینی دّوم یافتن راهی است که به فرم تصوّر شده، با استفاده از مناسبدر مرحله

تجسّم »دهد عبارت است از: شده قابل استفاده گردد. تعریفی که کوماراسوامی برای هنر ارایه مینهایتاً محصولِ تولید

(. در اینجا، برای هنرمند عملکردی دوگانه قایل است؛ 115: 1393)کوماراسوامی، « فرمِ از پیش تصوّرشده در قالب مادّی

هر شیئی »گوید: طور که اکهارت میکارانه. همانیکی فّعالیتی عقالنی یا آزاد و دیگری، فّعالیتی فیزیکی و خدمت

« ه بیانی خود، دست یابدبایست از درون، یعنی از آن فرم حقیقی مربوط به خود، ناشی شود تا به قالب شایستمی

ی اوّل تخیِّل آن فرمِ یابد، مرحلهبرای حصول این مقصود، گذر از چند مرحله ضرورت می (.115: 1393)کوماراسوامی، 

که تخیّل امری مجرّد است پس قابلیّت تقلیدشدن مادّی ندارد و حقیقی که قرار است از آن تقلید شود. با توجه به این

گیری اثر است، و ی مفاهیم ملموس و فرایند شکللب فرمی ثانویه و قابل تقلید، که در بر دارندهبایست در قالذا می

 مجری اثر قادر به پیروی از آن تخیّل ذهنی و ساخت عینی آن است، تخیّل شود.
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ه قد است ککوماراسوامی در بحث میان هنرهای زیبا و کاربردی و شناخت مخاطبان آن در نمایش آثار هنری، معت

در نگرش »ند که: ککوماراسوامی از توماس آکویناس نقل میباید حایل میان هنرهای زیبا و کاربردی را از بین ببریم. 

های کاربردی تهساخ، و دست«مصرفهنِر زیبا و بی»سنّتی ما به هنر،در هنرهای عامیانه و هنر مسیحی و شرقی، میان 

ده است و با حقیقت (. این هنر که بر مبنای تفکّر و تأمّل ساخته ش49: 1393کوماراسوامی، « )تمایز اساسی وجود ندارد

های معقول در دهارتباط دارد، نه تنها خصلتی کاربردی دارد، بلکه خدمت بزرگی به نزدیکی آسمان به زمین و تجسم ای

 کند. های مادی میعالم ماده و صورت

راه رسیدن به « نهشناسامردم»داند و بر این موضوع تأکید دارد که با رویکرد نمیجدا « هنر»را از « شناسیمردم»وی 

ی گسترده عی سایهشناسانه و هنر عامیانه، حکمت ماورای طبیتر است. بدین جهت که در رویکرد مرمحقیقت و هنر کوتاه

، ما «شناسانهمردم»دریافت که رویکرد جدا کرد بلکه، باید « هنر»را از « شناسیمردم»افکنده است. پس از این، نباید 

سوامی برای هنر کومارا .(34: 1393کوماراسوامی، ) کندبه حقیقت هنر نزدیک می« شناسانهزیبایی»را بیش از رویکرد 

م که در آثار هنری مان بیاموزیعامیانه، محتوایی غیر از حکمت ماورای طبیعی قایل نیست و معتقد است که باید به مردم

 از هر چیز طالب وضوح باشند.بیش 

ی دو نوع هنر کاماًل متفاوت وجود دارد که یکی از آن دو نوع، ثابت و بهنجار و دیگر»نویسد: کوماراسوامی در جایی می

 هنرهای مصر، همان هنرهای آسیا به طور عموم، به بیان کلّی، ر و فردگرایانه است. هنرهای سنّتی و طبیعی،متغیّ

ها با عنوان ه از آنت آنند کواخر دوران باستان، هنرهای قرون وسطا و آن قسم هنرهای جهان در تمامیّهنرهای یونان تا ا

های مربوط نرهو هنر عامیانه تعبیر شده است. هنرهای نابهنجار، همان  (هنرهای بدوی) جمعی هنرهای مردم ابتدایی

 (.21: 1391راسوامی، )کوما« به مقطع زوال دوران کالسیک و اروپای مابعد رنسانس است

 یزینر سنّتى به چه داند.می تاندیشى و معنویّبر محور عقالنیت، ژرفرا سنّتى خاصه هنر  ،هنربنیان کوماراسوامی 

ین ا چننمادین است. کوماراسوامى بسمبلیک و شود که مافوق و ماوراى خودش است. این هنر همواره اطالق مى

اط است و دیگری ی فیزیکی هنر که با حواس ما در ارتبدو جنبه قایل است: جنبهای برای هر اثر هنری سنّتی اندیشه

نخست اینکه : »کندیم یمعرف الفظی وجود دارد. وی این دو مقوله را چنینچه ماورای قالب فیزیکی و تعاریف تحتآن

 یریه تصوبهنر است. سپس  یزیکیقابل درک است که همان قالب فاى از هنر وجود دارد که با حواس گوناگون جنبه

 ,Coomaraswamay« )ماوراى معانى تحت اللفظى است یزیها در آن نهفته است و چرسیم که پیامى وراى رنگمى

 .کندیخود ارتباط برقرار م ی مشتاقینندهکه با مخاطب و ب، (21 :2004

مدرن(  شناسیزیباییعکس نگرش ی )بهبودن هنر در نگرش سنّت یو نه صرفًا احساس یعقالنی درباره یکوماراسوام

 یزیبه چ توانمیبه طرز عادالنه، نم»است:  ینکه چن شودیاز افالطون آغاز م یانوشتار با جمله ین. اگویدیسخن م

احساسات ی ههنر است که هنر را به مرتب شناسیزیباییاز نگرش  ی، انتقادنوشتار ینا .«را اطالق کنم هنرنام  النی،عقیرغ

هنر و سر و  بودنیعقالن یینبه خصوص افالطون به تب یونانی یهاو با اّتکا بر فلسفه دهد،یتنزّل م یعواطف خام بشرو 

به  بنابراین .8است یچاست که هنر بدون معرفتْ ه ینو شعار او ا ورزدیاهتمام م یکار داشتن آن با خرد و عقل شهود

                                                           
8. Ars sine scientia nihil  
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دارد، و  یتهنرمند حکا یدرون یمثال که در واقع، از صورتِ  داندیکات ممحا میمسیس یاهنر را  یکوماراسوام ی،طور کلّ

 است. یختهآمیی و نمادپردازی لحاظ سخت با رمزنما یناز ا

 

 افتراق هنر مدرن با هنر سنّتی از منظر کوماراسوامی

هنر راستین و های پردازد تا بهتر ارزشکوماراسوامی در سخن از هنر شرقی و مسیحی، به نقد هنر مدرن نیز می

نمایی کوشد با عمقهای متقدم هنر مدرن که مییکی گرایشنگرد: حقیقی را به نمایش بگذارد. وی از دو موضع بدان می

های متأخر هنر مدرن که جریان را آن چنان که در طبیعت هستند، بازتاباند؛ و دیگری نقد او به ءکاذب، عرضیات اشیا

ها و موهومات هنرمندی پردازیخیال چه هست، در حدّ تر از آنواقعیت ناسوتی را پست، ءاعتنا به وجه ملکوتی اشیابی

اما در  آورد.می کند که نمایش توهّماتش بسیار مهم است، به نمایش درکه سخت اسیر فقر معنوی گشته و گمان می

دارای هیچ « هنر برای هنر»چون هایی ترین معنا، هنر، کاربردی است و نظریههنر حقیقی و راستین، به عالی یحیطه

ها ارتباط دارد، گرفته وسایلی که انسان در زندگی روزمره خود با آن یاز تهیه کاربردی بودن این هنر اعتباری نیستند.

 .شودوحدت الهی را شامل می تا به نظم درآوردن کثرت موجودات در سایه

های هر کدام را مشخص نهد و مؤلفهمدرن و اصیل فرق میمیان دو رویکرد متفاوت نسبت به هنر، یعنی رویکرد وی 

 یبا عواطف بشر یماست و به طور مستق یسح یهنر امر، مدرندر دیدگاه . توان آن را چنین خالصه کردکند که میمی

مردم،  یانهنرمند در مو هنرمند به نوعی حساسیت عاطفی مختص به خود مجهّز است. در این رویکرد،  ارتباط دارد

و وسایل  دنبپرداز یزگر در اوقات فراغت خود به هنر نممکن است کارگر و صنعت است. یعادیرغ یخاصّ و حتّ یفرد

و  ینوآورگونه هنر، بایست کار خود را بر مبنای طبیعت استوار نماید. در اینهنرمند می .مورد نیاز همگان را بسازند

صرفًا  یکار هنر و بروز خود او است. یشهنرمند، کاماًل نما یسع ارج است.و مورد  شودتلّقی می بدعت همواره مطلوب

 دارد. یتعوام اهم یتنها برا یب،ترک ینا یصداها است و معنا یاها رنگ یدمانچ

 یهنرمند نوع خاص در جوامع سنّتی بر شعور و خرد است. یمبتن یاساساً فعل یهنرورزاما در دیدگاه اصیل و سّنتی، 

هنرمند که اگر چنین نباشد کاستی در انسانیّت اوست.  خاص و متفاوت است یهنرمند ،بلکه هر انسان یست،از انسان ن

 شود،یخواهد بود. هر چه ساخته م یباساخته شود، ز یقتمطابق با حقخوب و دارد که چون اثرش  ینکته آگاه ینبه ا

ندارد؛ چرا  یبه نوآور یازیهنر ن وجود ندارد. یبقاتتفاوت ط ور،یشههنرمند و پ یانم مند شدن انسان است.بهره یبرا

به نمودن همان اصل واحد است که در  یلمقصود هنرمند، ن ینواالتر است. یکسانو همه جا  یشهبشر هم یازهایکه ن

-185: 1382)کوماراسوامی،  .یستن یّتفرد یداراولی هنرمند گرچه فرد است،  .نمایدیو متنوع جلوه م یرکث یهاقالب

188) 

وجود  اییکارگران گمنام یو هم در صنعت مدرن برا ورانیشههنرمندان و پ یاست که هم در هنر سنّتی برا درست

سنّتی  ورانیشهکه مورد اوّل از علوّ مرتبه هنرمندان و پ اند؛یدو نوع متفاوت گمنام هاینتوجه داشت که ا یدبا یدارد، ول

شان با بودنیکی یزو ن یشانصرفِ ا یکمّ  یتاهم یاکارگران مدرن  یتیاهمیو ب یاز پوچ یگرو مورد د دهدیخبر م

 دارد. یتحکا ین،ماش
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 ی هنر برای هنر از منظر کوماراسوامینفی غایتِ آموزه

بر اساس اصول زیباشناسانه و  آناندا کوماراسوامی ترین مفاهیمی است کهیکی از مهم« هنر برای هنر»ی آموزه

این آموزه که ی خویش، به بحث در خصوص آن پرداخته و غایتِ هنر را در نگرش سنّتی تعریف نموده است. معناگرایانه

گیرد، برای می بسیاری از نظریات و محصوالت جدید قرار یشود و پایهوحی مُنزل تلقّی می سانِ در هنر مدرن، به

ضیح این مبنا تو در او .(59: 1391)کوماراسوامی، « است گو قابل قیاسای پریشانسخنان دیوانه فقط با»کوماراسوامی 

غایات "که تا چه اندازه به نیل به گیرد؛ یعنی با توجّه به اینتوجیه هنر بسته به فایده یا غایت آن صورت می»گوید: می

، غایات یننخست تاییاری رساند. از این میان، سه ( )کردار نیک، لذّت، توانگری، وارستگی معنوی "چهارگانه حیات

یعنی تقریباً از نظر کاربرد شود؛ اند و آخری، غایت قصوای حیات است. اثر هنری نیز به همین روش برآورد میقریب

بیانی است شود: هنر سان، هنر چنین تعریف میشناسانه. بدینی زیباییاش و نهایتًا از نظر تجربهواسطهمستقیم و بی

رسانی صِرف، هنر نیست، یا فقط به معنای ابتدایی و ناپخته، هنر است. گری محض و فایدهگزارش ملهم از زیبایی برین.

شود. فقط انسانی که از هوش و قریحه چندانی برخوردار زیرا در این صورت، در معنای ظاهری و صریح خود، منحصر می

این  در سخن] اما. است لذّت یسرچشمه ماهیتاً  –یابد ظهور که صورتی هر به–تواند تشخیص دهد که هنر نیست، نمی

در واقع، هنر برای هدف و غایتی (. 58: 1391)کوماراسوامی،  «توان هنری را بدون معنا یا فایده تصوّر کرداست که[ نمی

 گو قابل قیاس است.ای پریشانشود و گرنه به قول کوماراسوامی فقط با سخنان دیوانهجز خودش اظهار می

در دنیای « هنر برای هنر»داند، از آثار و تبعات شعار وی که هنر سّنتی را در خدمت غایات معنایی و کارکردی می

مندی یا خوداِبرازی هنرمند معنا ساخته و صِرف لذّتمدرن به این اشاره دارد که پرسش از موضوع و مضمون اثر را بی

مند که فهم و مذاق عموم مردم به دنبال هنر معناگرا و غایتری درآورده است. حال آنرا به عنوان قبله تولیدات هن

خواهند بدانند موضوع اثر هنری چیست؟ ... پس بگذارید در پاسخ به گاه که میاست مردم از یک جنبه حّق دارند؛ آن

چه هستند، ی کارهای هنری دربارهاند. یعنی به ایشان بگوییم که پرسش مردم به همان چیزی پاسخ دهیم که پرسیده

  .نه اینکه درباره کارهای هنریبرایشان بگوییم

آمیز به فیلسوفان مدرن هنر دارد: در ادامه با توجّه به مضامین دینی و معنوی هنر سنّتی، خطابی کنایه کوماراسوامی

است؛ همان کسی که در  "خداوند"بیایید این حقیقت دردناک را بر مردم بازگوییم که اکثر کارهای هنری در مورد »

آید! بیایید اعتراف کنیم که اگر قرار باشد به مردم آموزشی گاه سخنی از او به میان نمییک مجمع مبادی آداب، هیچ

بر داشته باشد، آموزشِ قلمرو حّساسیت  ارائه کنیم که مفاهیم مندرج در باطن و بیان فصیح آثار به نمایش درآمده را در

شناسی، الهیات و شیوه بلکه آموزش فلسفه است. فلسفه از دیدگاه افالطون و ارسطو، مفاهیم هستی حواس نیست؛

که دیوار اجتماعی و این»پی دارد:  پذیرش این دیدگاه از نظر کوماراسوامی البته ضرورتی را در .«زیست را دربردارد

 (.34-33: 1393وامی، )کومارس «ریزیم را فرو "کاربردی"و  "زیبا"اقتصادی میان هنرهای 

از هنرهای را هنرهای زیبا  ، با عنایت به تعابیر رایج هنری خویش،«هنر برای هنر»ی کوماراسوامی در بحث آموزه 

؛ چراکه از یک سو، کار و صنعت را در خدمت غایات کاربردی درآورده و هم زمان از ذیل تفکیک نموده است کاربردی
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هنرمند و ابراز خویشتنِ او اسیر ساخته و نهایتاً به  تِوی دیگر، هنرها را در بند فردیّاز س ؛مفهوم هنر خارج ساخته است

ایم؛ ما در تعابیر رایج هنری خود، کاربرد هنر را از معنا و مفهوم آن تفکیک کرده» .جویانه تن داده استکاربرد صرفاً لذّت

 (.48 :1393)کومارسوامی، « "هنرهای زیبا"ان ایم و به دسته دیگر عنوداده "هنرهای کاربردی"به گروهی نام 

ی که در نتیجه کوماراسوامی جدایی هنر از صنعت و علم در دنیای جدید را به جدایی نان از معنا تشبیه کرده است

ه منظور کاربرد آن آن هنر کاربردی از هنر زیبا تفکیک شده است. به عقیده وی، انساِن سنّتی، هر اثر هنری را تنها ب

و اصول نیز  هاها، ارزششود بلکه این حیات به آرمانساخت، هر چند حیات انسان تنها در نان خالصه نمیمی نان

ز شغل خود های عصر مدرن انیازمند است که باید در همین آثار متجلّی شود. همین جدایی سبب شده بیشتر انسان

ه این معنا، برخالف بمستقل از کار کردن به حساب آورند.  ایرضایت الزم را نداشته باشند و تفریح و استراحت را مقوله

برد، در عصر یمسازد و از آن لذت دنیای سنّت که هنرمند در جریان کار هنری، خود را نیز ترّقی داده و شکوفا می

 قطع شده است.لی نیز ی لّذت از کار جدا شده و بنابراین پیوند میان کار و حقیقت و به تبع آن، کار و تعامدرن، مقوله

نیز قرار گرفته است. کوماراسوامی با تزئینی خواندن « هنر برای هنر»چون مبنایی در خدمت نظریه همین تفکیک هم

گرچه اشتغال هنر ساختن »هنر مدرن و تعلیمی و تبلیغی خواندن هنر سّنتی، این تمایز را چنین بیان داشته است: 

ها را، در باالترین حّد ممکن به شود، بلکه هنر رسالت خطیر تعلیم انساننمیاست، ولی مسئولیت هنر به تولید منحصر 

قائل است و برای لّذت  9احساس که به اصالتآن. های رایج محقّق نخواهد شدگاه با شیوهعهده دارد. ولی این مهم هیچ

دور از  آوا استرنگ و خوشخوشمصرفِ و بی 10یعنی تولید اشیاء زیبا «هنر برای هنر»کند و پیرو دیدگاه زندگی می

ایم؛ چرا که بنامیم، راه خطا پیموده 11«یتزئین»ها را هنرهای چه آنهنرهای سّنتی نیز چنان بابدر می باشد.این وادی 

های تزئینی زنانه را اصل و جوهر لباس این است که مثاًل کاله یبه عنوان گوهر و ذات هنر، به مثابه «تزئین»پذیرفتن 

... . در نگرش سنّتی ما، در هنرهای ها بدانیم و یا پرده و مبل را اساس و بنیان لوازم منزل تلّقی کنیمو پوشش آن

 «سی وجود نداردهای کاربردی تمایز اسامصرف و دست ساختهعامیانه، در هنر مسیحی و هنر شرقی، میان هنر زیبای بی

 (.48 :1393)کومارسوامی، 

این هنر که بر مبنای تفکر و تأمل ساخته شده است و با حقیقت ارتباط دارد، نه تنها خصلتی کابردی دارد، بلکه 

کند. همین های مادی میهای معقول در عالم ماده و صورتخدمت بزرگی به نزدیکی آسمان به زمین و تجّسم ایده

کند؛ هر چند میان هنر سنّتی و هنر ناسوتی را بر حسب تولید، به هنر دینی و هنر قدسی نزدیک می خصلت، هنر سنّتی

 و نسبت این دو با هنر قدسی و هنر دینی تمایزاتی وجود دارد.

اثر، در مورد "تر از این نیست که بپرسند گر هنر مدرن، هیچ چیزی آزاردهندهبرای نمایش»این در حالی است که 

او ممکن است با برافروختگی و با لحنی معترضانه بگوید که:  "مقصود و هدف از این کار چیست؟"که یا این "چیست؟

ما »دهد: کوماراسوامی با ذکر این اعتراض هنرمند مدرن، پاسخ می« پس بیایید و بپرسید که به چه چیز شباهت دارد!

که بگوییم اثر باید معقول و سودمند ا اینشبیه باشد ... امّایم که کار هنری اصالً قرار نیست به چیزی مشخّص هم موافق

                                                           
Sentimentalism .9  

10. eFin  
11. veDecorati  
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آید؟ فایده باشد و ارمغانی برای ما نداشته باشد، به چه کار میمعنا و بیباشد، امری علی حده است. چرا که اگر اثری بی

گویند رنگ سبز که میمان بیاید یا نیاید. درست مثل گاو نر ماند، این است که از چیزی خوشتنها چیزی که باقی می

و در نهایت، وقتی فیلسوف هنر مدرن، به طرح (. 127 :1393کومارسوامی، ) «را دوست دارد و از قرمز متنفّر است!

دیگر »دهد، رضایت می "همانا نشاندن هنر بر مسند خدایی است"که به تعبیر کوماراسوامی،  -« هنر برای هنر» ینظریه

سهم بردن از آن، تفاوت چندانی نخواهد داشت. در چنین وضعیتی، سهیم شدن در هنر، کردن زندگی بدون هنر یا طرح

بهره بودن از آن هم هیچ خللی در فرآیند رشد حیات انسانی وارد ای غیرضروری است و بیبه معنای سهم بردن از پدیده

 (.155 :1393)کومارسوامی،  «نخواهد کرد

 این از یکی» سازد؛می درگیر –شان هنر استکه موضوع-تب معاصر فکری بدین ترتیب کوماراسوامی ما را با دو مک

عنوان تولید توأم با و هنر به "زیبا"شود، میان هنر وسیله گروهی بسیار کوچک شامل نخبگان ترویج میمکاتب که به

 "ابراز فردیِ"یا  "فردی لهاما"اند و آن را العاده قائلها برای هنرهای زیبا ارزشی فوقمهارت، تفاوت قائل است. آن

را در  "درک و تحسین هنر"کنند و معنای ها استوار میدانند. این نخبگان، تعالیم زیباشناختی را بر سبکهنرمند می

ها همان استادان ها. اینحقیقی مندرج در آن ینمایند، نه در محتوا و انگیزههای هنری جستجو میها و سبکشیوه

آیند، و از سوی دیگر اند و از آن به وجد میهنر هستند که از یک سو به غیرمفهوم بودن هنر قائلزیباشناسی و تاریخ 

. کنندهنر او می ی)هنرمند( را جایگزین مطالعه انسان یپردازند و بدین ترتیب مطالعهشناسانه آن میبه توصیف روان

های ای به شناخت شخصیتهایی که واقعاً عالقه؛ انسانهای عادّی قرار دارنددر طرف دیگر این وادی، خیل عظیم انسان

ای است غریب تا امری ضروری، و لذا به گونه که در باال تعریف شد، بیشتر پدیده، آن"هنر"ها برای آن. هنری ندارند

 آید.هیچ کارشان نمی

هنر  ینظریههنر وجود دارد که همان ای طبیعی ولی از یادرفته در ارتباط با اما به اعتقاد او، در ورای این دو، نظریه
طبیعی این دیدگاه در  یاخیر انطباق دارد. نتیجه یدر دنیای غرب، عقاید کاتولیکی هنر مشخّصاً با نظریه»است:  سنّتی

بدیهی است که اگر قرار باشد که  "رسد.هیچ چیز بدون هنر به کارآیی نیکو نمی": کالم توماس قدّیس چنین است

مند شد. توان به بهترین شیوه از آن بهرهبرداری واقع شوند، چنانچه به نحو بهینه ساخته نشوند، نمیبهرهی مورد یاشیا

شدن، چیزی ورای خوشایندی است. ... حاالت شخصی هنرمند برای مخاطب و مشوّق هنری منداینجا منظور از بهره

ها اهمیت دارد؛ تنها چیزی که او از هر دوی آنسالم، همان قدر با اهمیت است که زندگی خصوصی خیّاطش برای او 

 د.خواهد این است که صاحب هنر باشنمی

همان »گوید: طبیعی که همان نگرش راستین مذهبی به هنر است، چنین می یدر واقع به تعبیر دیگر او، نظریه 

که باید ساخته شود یا به  چیزی است ، هنر هم به معنای بهسازی هر"راه درستِ انجام کارها است"طور که اخالق، 

 (.143-141 :1393)کومارسوامی،  «"راه درسِت ساختن چیزها است"تر، عبارت ساده

انحرافات احساسی "، جز «عشق به هنر»و « داریکلکسیون»هایی نظیر ، فّعالیت«هنر برای هنر» یبا پیروی از نظریه

 .، چیز دیگری نیست"کشانندارند و به بیراهه میدمی که انسان را از سیر در مسیر اصلی و جدّی زندگی باز
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ی از یک پارادایم کالن تفکّر جدید است که معیارهای خیر و ی، جز«هنر برای هنر» یاز نگاه کوماراسوامی، نظریه

آید: محور هم بیرون میگرا و شخصهای اخالقی لذّتکند و از دل آن، برخی توصیهمدار میزیبایی را کامالً شخص

های تر از ارزشبینانهحان اجتماعی امروز نیز شأنی باالتر از فرهنگ منحط کنونی ندارند، ... موازین ارزشی او نیز واقعمصل»

های و چه آموزه« هنر برای هنر» یدر واقع، چه آموزه«. کندرا ترویج می "احسان برای احسان"آن واعظی نیست که 

یتی جز پسند شخصی هر فرد انسانی را مدّنظر ندارد و البته به فرجام تلخ ، غا«احسان برای احسان»و « دین برای دین»

او متوجّه نیست که اگر نیاز ما به هنر، صرفاً به خاطر »آید: معیاری در مقام ارزش داوری هم گرفتار میپلورالیزم و بی

اشد که این صفت برایمان خوشایند مان به احساس نیکی صرفاً به خاطر این بآید و میلاین باشد که از هنر خوشمان می

ای بدل خواهند شد. بنابراین اگر کسی بگوید که هنر به هیچ کاری هایی سلیقهگاه هنر و اخالق به مقولهاست، آن

که هیچ دلیلی برای احسان و نیکویی وجود ندارد چون من ترجیح آید، یا اینچون من از هنر خوشم نمی ،آیدنمی

 (.148-147 :1393)کومارسوامی،  «توان به او اعتراض کردمیدهم که بد باشم، نمی

و  ،«شودگاه هدف تلقّی نمیهنر از دیدگاه مسیحی، همیشه وسیله است و هیچ»که در نظر کوماراسوامی، حال آن

ریزهای ای نامعقول خواهد بود و شأنی بیش از خردهپدیده»دهی نشود، در نتیجه اگر به سمت هدفی مشخّص جهت

مندی هنر وی در ادامه از تشبیه تابلوی راهنمای مسافران برای تبیین منظور خود درباره غایت .«صنعتی نخواهد داشت

که در بحث نمادگرایی بدان اشاره کردیم و ذکر مجدد آن ضرورت  گیردآن در نگاه انسان مدرن، مدد می یو استحاله

کند؛ ممکن است مسافری به یکی از هگذران را به مقصد راهنمایی میهنر باید مانند تابلو و عالئمی باشد که ر»: دارد

این تابلوها برسد و چنان مدهوش زیبایی و ظرافت آن شود که در جستجوی سازنده آن برآید، و سرانجام آن را نیز از 

دی نداشته باشد بخاری خود بیاویزد. شاید هم این عمل ایراجای خود بردارد و به عنوان عنصری تزئینی در نمای پیش

 (.165 :1393)کومارسوامی،  «توان ادّعا کرد که آن مسافر، معنای اثر را دریافته استولی قطعاً نمی

های ارتقاء ادراک مخاطبان را شود و زمینهدر هر حال، در هنر سّنتی، هنر برای غایتی غیر از خودش ساخته می

نماید. در این وادی، کار هنرمند بیشتر نوعی مکاشفه است رغیب میانگیزاند و مخاطبان را به تأمل و اندیشیدن تبرمی

ی وسیله تا نوعی آفرینش. بنابراین، نقش کلیدی هنر، رهنمون مخاطب برای غایتی دیگر بر مبنای فعل عقل و به مثابه

 نماید.ست که این امر را تسهیل میا

 

 گیرینتیجه

ابتدا باید دریافت درونی هنرمند ؛ ستپیش تصوّر شده در قالب ماّدیبر مبنای نظر کوماراسوامی هنر تجسّم فرم از 

 .از آن حقیقت عِلوی اّتفاق افتد و سپس در ساحت خیال و تجسیم به وادی محسوس درآید

کند: یکی رویکرد مدرن و در بررسی آموزه هنر برای هنر، کوماراسوامی دو رویکرد مهم در کارکردهای هنر مطرح می

به اعتقاد وی هنر در دیگاه مدرن، امری حسی، مرتبط با عواطف بشری، تأکید بر خودابرازی هنرمند،  دیگری سنّتی.

تالش برای تطبیق با طبیعت ظاهری و تابعیت از نوآوری و بدعت است و در دیدگاه سنّتی، هنرورزی اساسًا فعل عقل 
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و بدعت، نیل به اصل واحد و نیز تأکید بر نفی  مند شدن انسان، عدم نیاز به نوآوریاست، مطابق حقیقت و برای بهره

 فردیت هنرمند است. 

کار به در خدمت غایات معنایی و کارکردی هنر سنّتی برای تأمل و تعمق و تأمین نیازهای معنوی و روحانی ماست و

که پرسش از موضوع و در دنیای مدرن به این اشاره دارد « هنر برای هنر»از آثار و تبعات شعار رود و در مقابل آن، می

 تولیدات هنری در یهنرمند را به عنوان قبله ،مندی یا خوداِبرازیو صِرف لّذت معنایی اثر گشته، منجر به بیمضمون

هنر » یاز نگاه کوماراسوامی، نظریه. مند استکه فهم و مذاق عموم مردم به دنبال هنر معناگرا و غایت. حال آنآوردمی

کند و از مدار مییک پارادایم کالن تفکّر جدید است که معیارهای خیر و زیبایی را کاماًل شخص ی ازی، جز«برای هنر

آید؛ اما در نگرش سنّتی، هنر برای غایتی غیر از محور هم بیرون میگرا و شخصهای اخالقی لذّتدل آن، برخی توصیه

نگیزاند و مخاطبان را به تأمل و اندیشیدن ترغیب اهای ارتقاء ادراک مخاطبان را برمیشود و زمینهخودش ساخته می

 نماید.می

 

 

 نگارندگان ،هنر سنتی از دیدگاه کوماراسوامی معنایی هنر مدرن وافتراق  -1جدول

 

 

 

 هنر مدرن هنر سنتی

 

 بر مبنای طبیعت بر مبنای شعور و عقل

 با توجه به عالم ناسوت مطابق با حقیقت عالم ملکوت

 عمق نمایی کاذب-فقر معنوی دینی و معنوی

 کاربردی و زیبایی توجه به غایات چهارگانه حیات

 تولید اشیاء تبلیغیتعلیمی و 

 گزارشگری محض کثیر و متنوع

 پسندعوام ارتقاء درک مخاطب

 اهمیتی کارگربی ورانعلو مرتبه هنرمندان و پیشه

 مدارشخص غایتی غیر از خویش

 نوآوری عدم نیاز به نوآوری

 افتراق هنرهای کاربردی و زیبایی اتحّاد هنرهای کاربردی و زیبایی
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Abstract 

Many thinkers consider art as a means to perceive the truth and it is the way to achieve 

the highest human knowledge and epistem, And a kind of epistem that access to it with 

other means and equipment is impossible.Coomaraswamy is one of the thinkers who co-

opt this idea. Ananda Coomaraswamy, a thinker of traditionalism, has discussion the 

concept and meaning of art in his writings. The "art for art" doctrine is one of the most 

important concepts that Ananda Coomaraswamy has been discussing based on his 

aesthetic and semantic principles. He has defined art's ultimate goal in traditional 

attitude. This paper aims to determine the doctrine of art for art based on Ananda 

Coomaraswamy's idea And by expressing the concept of art from Coomaraswamy's idea, 

proposes the means of differentiating the meaning of art into a traditional and modern 

approach. The hypothesis of the article is that based on Coomaraswamy's idea, art in the 

traditional attitude has a goal other than itself, and negates the ultimate purpose of art for 

art, which is the basis of thinking in modern art. Research findings suggest that Art for 

Coomaraswamy guides the audience for another purpose based on reason and it's as a 

means that it facilitates. Coomaraswamy considers art as the embodiment of a pre-

conceived form in material and it dominated by tradition and serve it ends considers the 

meaning and function. In contrast, the effects of the slogan "Art for the Art" in the 

modern world indicate that the question of the subject and theme makes the work of art 

meaningless. Also, people's interest in semantic and endemic art is greater. The method 

of research in this paper has been descriptive-analytic and the data collection is done 

based on a documentary study. 
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Objective 
1. A Study of the Differences Between Traditional and Modern Art According to 

Komarashvami's Comments 

 

Problems 
1.  What are the differences between traditional art and modern art based on 

Coomaraswamy idea? 

2. How can the doctrine of art for the arts to be explained in the context of 

Coomaraswamy? 

 

Keywords 
The meaning of art, Traditional art, Modern art, Coomaraswamy, Art for the Art. 


