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Abstract 

The problem of the present study is in the first place to explain why painting is 
important. This article rereads the views of Steven Crowell and Paul Crowder in the 
tradition of phenomenology. According to them, painting is not just a transfer of 
empirical information, but also contains a deep philosophical insight that can be 
explored based on the components: silence, level, place and time. Along these 
components, the two concepts of ideal beauty and metaphysical beauty are also 
proposed. In this article and in the second place, the set of mentioned concepts is 
used to achieve an alternative reading in Iranian painting. Using descriptive and 
analytical methods and using the opinions of these two phenomenologists, the author 
tries to present the importance of Iranian painting with an alternative reading 
[compared to traditionalist and historiographical readings]. By re-reading their 
opinions, it is concluded that the reason for the importance of Iranian painting is the 
way it creates a confrontation with a deeper reality and beyond everyday perception. 
An encounter that reminds us of our ontological role compared to other beings; It 
transcends our finite limitations and invites us to delve deeper into the mystery of 
Being and in this way approach a form of aesthetic excellence. 

Keywords: metaphysical beauty, ideal beauty, painting, Steven Crowell, Paul 
Crowther. 
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Introduction 

There has been much debate in the history of Western thought about art and beauty 
and the relationship between art and truth. In this article, the issue of the value of art 
in general (and painting in particular) has been considered by a number of leading 
thinkers in the tradition of phenomenology. That is, let’s talk about Steven Crowell 
and Paul Crowther. The issue that persuaded the author to make this choice was to 
examine the possibility of a different reading of Iranian painting according to the 
theoretical framework of these two philosophers. Most of the researches that we are 
familiar with until today or search for the importance of Iranian painting in its mystical 
content and try to show its importance with traditionalist readings or, through 
analyzes based on art history; Iranian painting is examined as a purely historical art. 
Therefore, it seems to the author that the concepts introduced in the theoretical 
framework of these two philosophers can be considered as a third way or a way out 
of this duality. This seeks to answer the following questions: How does art convey 
deep truths? Can a work of art be valued based on showing the truth? In the modern 
world, where the connection between art and truth has been severed, why is art, and 
especially painting, still valuable? What is the secret of the permanence of Iranian 
painting after centuries? 

Conclusion  

From Crowell and Crowther's point of view, painting is valuable because it can convey 
important philosophical truths, truths that can only be conveyed visually. Another 
issue is that there is no need to attribute a pre-existing metaphysical design to a 
painting in order to express deep philosophical insight. Because ontological truth is 
not a criterion for the value of a painting. To show the importance of art, they raised 
issues that we will summarize: Through Husserl's analysis of perceptual experience, 
Crowell showed that what makes works artistic is our perceptual experience of them. 
In addition, he showed that Heidegger's phenomenology was not sufficiently 
explanatory and could not define the concept of "thing" in his works; he tried to show 
the originality of things in painting. Crowder explored different states of beauty and 
showed how beauty leads to psychological completion and aesthetic excellence by 
giving a metaphysical dimension to visual beauty.  

After re-reading the views of Kroll and Crowder, an attempt was made to provide 
alternative concepts for the religious reading of Iranian painting. Emphasizing that if 
Iranian painting has retained its importance to this day, it is because of its innovative 
nature, not its mystical content. Most people who have a religious reading of Iranian 
painting examine the work in terms of identifying which religious figures it represents 
or are derived from sacred concepts. While we have seen that there are metaphysical 
structures in the art of painting that are usually hidden but have religious significance, 
these same metaphysical and aesthetic structures reveal aspects of humanity's 
relationship with God. Also, such a religious meaning emerges when metaphysical 
evidence is proven on an independent philosophical basis and then revised in the 
context of faith. 

With this reading, we showed how Iranian painting indirectly invites us to delve 
deeper into the mystery of existence through images. Also, the aesthetic experiences 
we gain in this art push us beyond our finite limits to the point where we see the image 
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of the Creator in ourselves, which in turn leads to aesthetic excellence. This is a brief 
description of a view that neither excludes religion from the reading of Iranian 
painting nor goes back to the point of the traditionalists: rather, the encounter with 
visual beauty is seen as a sign of divine purpose in nature. This sense of purpose is 
enhanced by the ideal and metaphysical beauty of painting, where pleasure lies in the 
excellence of aesthetics. All the aesthetic experiences we encounter in this art are ways 
of discovering the signs of God in the emerging world and a means of transcendence. 
Because the states of aesthetic experience are divine gifts to us. Thus, in the final 
analysis, aesthetics and aesthetic excellence are ways of understanding who we are and 
what our relationship is with God.  
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 چکیده

آرای استیون کروئل و  اين مقاله در مسیر گشودن اين مسئله مسئله پژوهش حاضر در وهلة اول تبیین چرايی اهمیت نقاشی است.
به اعتقاد آنها نقاشی فقط انتقال اطالعات تجربی نیست، بلکه شامل يک بینش کند. پاول کراودر را در سنت پديدارشناسی بازخوانی می

ابتدا ها، قرار بگیرد. در امتداد اين مؤلفه تواند مورد واکاویسکوت، سطح، مکان و زمان می هایفلسفی عمیق است که براساس مؤلفه
در وهلة دوم از مجموعة مفاهیم ذکر شده برای رسیدن به خوانشی  طرح شده است و دو مفهوم زيبايی ايدئال و زيبايی متافیزيکی

اين دو پديدارشناس اهمیت  با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آرا شود. نگارنده سعی داردجايگزين در نقاشی ايرانی استفاده می
ز رهگذر بازخوانی آرای آنها به اين نگارانه[ ارائه دهد. اگرايانه و تاريخهای سنتنقاشی ايرانی را با خوانشی جايگزين ]نسبت به خوانش

کند. ه ايجاد میتر و فراتر از ادراك روزمرراهی است که برای مواجهه با حقیقتی عمیقرسد که علت اهمیت نقاشی ايرانی نتیجه می
برد و می مان فراترهای متناهیما را از محدوديت کند؛شناختی ما را نسبت به موجودات ديگر يادآوری میای که نقش هستیمواجهه

 شناختی نزديک شويم.و از اين مسیر به شکلی از تعالی زيبايی تر به راز هستی بپردازيمکند تا عمیقدعوت می

 زيبايی ايدئال، نقاشی، استیون کروئل، پاول کراودر. متافیزيکی، زيبايی :هاواژهکلید
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 مقدمه

های زيادی شددده اسددت. در اينجا ق ددد در تاريخ تفکر غربی در مورد هنر و زيبايی و ارتباط هنر با حقیقت بحث
پردازيم. در عنوان دريچة ورود به بحث، مخت دددر به آن میتکرار مکررات بپردازيم، بلکه صدددرفاه بهنداريم به 
ست که بهزيبايی شی به زيبايی ا سی کالسیک و قرون وسطی، هنر واکن عنوان يک ويژگی در جهان طبیعِی شنا

اه از هنرِ افالطونی نشأت گرفته شود. البته اين ديدگشود و از يک منبع متافیزيکی ناشی میپیرامون ما ت ور می
سطحی چیزها کپی می صرفاه از ظاهر  ست. از نظر افالطون هنرمند  صرفاه کپی يا ت ويری از ا کند، که خود آنها 

اما در دنیای مدرن چنین برداشددتی يعنی درك از رابطة زيبايی با هنر از بین  .(1380 اشددکال هسددتندطافالطون،
عبارتی، انديشدده مدرن شددود. بهدار و در نتیجه زيبا مشدداهده نمیعنوان نظم معنیرود و ديگر جهان طبیعی بهمی

سفی در مورد زيبايی می سنتی تحقیق فل ضعیف مبانی  شه باعث میشروع به ت که برخی از  شودکند، همین اندي
ترين عنوان مهمويژه نقاشی داشته باشند و يک روايت جديد ارائه دهند. کانت بهای به هنر بهفیلسوفان توجه ويژه

شددد که کند که يک اثر هنری چیزی بیش از زيبايی اسددت. تا زمان کانت ت ددور میمحور اين جربان ادعا می
ردار اسددت، به دلیل اينکه زيبايی طبیعی بر نظم الهی دتلت زيبايی طبیعی از نظر فلسددفی از اهمیت زيادی برخو

طور به .(304: 1388است، فروکاستطکانت، « خیر اخالقی« »نمادِ»دارد، تا اينکه کانت زيبايی طبیعی را به اينکه 
سنتی هنر با حقیقت را رد می و هنر را کند که هگل اين ارتباط را مجدداه برقرارمیکند، در حالیکلی کانت ارتباط 

او همچنین برخالف کانت زيبايی هنری  .گیردعنوان روشی کاماله تسخیر شده برای کشف حقیقت در نظر میبه
 :Hegel, 1964طداندمی« مطلق»را وجهی از حقیقت  اش هنردر انديشدددهداند و را برتر از زيبايی طبیعی می

392).  
سئلة ارزش هنر بهارتباط هنر و حقیقت و  صلی در و بهطور کلی طم سط تعدادی از متفکران ا شی( تو ويژه نقا

ست، در اين مقاله  سی مورد توجه قرارگرفته ا شنا سی برخی بحثسنت پديدار های اخیر دربارة ق د داريم به برر
سی کارمی شنا سنت پديدار صر که در  سوف معا سط دو فیل شی تو ستیون کروئل و پاول ارزش نقا کنند، يعنی ا

ای که نگارنده را به اين انتخاب مجاب کرد بررسددی امکان خوانشددی متفاوت از نقاشددی سددئلهکراودر، بپردازيم. م
هايی که تا امروز با آن آشددنا هسددتیم يا ايرانی با توجه به چارچوب نظری اين دو فیلسددوف بود. بیشددتر پژوهش

گرايانه اهمیت ای سنتهکنند و سعی دارند با خوانشاهمیت نقاشی ايرانی را در محتوای عرفانی آن جستجو می
شان دهند يا از طريق تحلیل شی ايرانی را بهآن را ن سته به های مبتنی بر تاريخ هنر، نقا صرفاه واب عنوان يک هنر 
رو، به نظر نگارنده رسید مفاهیمی که در چارچوب نظری اين دو دهند. از اينتاريخ سرزمینی مورد بررسی قرارمی

سوف معرفی می شود.به تواندشود میفیل سوم يا راه خروج از اين دوگانه در نظر گرفته  از اين رهگذر  1عنوان راه 
توان اثر هنری کند؟ آيا میهنر چگونه حقايق عمیق را منتقل می ها پاسخ داده شود:شود به اين سؤالتالش می

شان ساس ن ست، چرا گذاری کرد؟ در دنیای مدرن که ارتباط هنر و حقیقت دادن حقیقت ارزشرا برا شده ا قطع 
 ها چیست؟ويژه نقاشی ارزشمند است؟ راز ماندگاری نقاشی ايرانی بعد از گذشت قرنهمچنان هنر و به

  2اهمیت نقاشي از ديدگاه استیون کروئل -1

با رويکرد پديدارشناسی بحث در مورد اهمیت هنر  3«شناسیپديدارشناسی و زيبايی»کروئل در مقاله خود باعنوان 
کند، نقد ديدگاه هگل کند. در اين راستا يکی از مسائلی که بیان میو به ويژه نقاشی در دوران مدرن را مطرح می

شناسی تالش برای دور زدن حکم هگل با های پديدارشناسی در زيبايیاست. به اعتقاد کروئل يکی از مشارکت
شة رها کردن هن شة هگل هنر « مفهومی»ر از اندي شود. زيرا در اندي ست بدون اينکه ارتباط آن با حقیقت قطع  ا
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کند همین مسئله است که ای که کروئل به آن توجه میيک جايگزين ضعیف برای انديشة مفهومی است و نکته
سرگرمی  ست پس چرا هنر به غیر از  شة مفهومی ا ضعیف برای اندي عنوان صرف و يا بهاگر هنر يک جايگزين 
خواهد نشدددان دهد که موضدددوعی برای داوری انتقادی همچنان برای ما اهمیت دارد. او با نقد ديدگاه هگل می

 عنوان يک روش مستقل از حقیقت تلقی شود.            تواند بهچگونه هنر مانند علم و فلسفه می
شی توجه می شی میکند، زيرا معتقد کروئل در میان هنرها به نقا ست نقا تواند حقايق عمیقی را منتقل کند. ا

شی می ست که نقا کند اين تواند اطالعات تجربی را منتقل کند، آنچه او انکار میاز نظر او افالطون انکار نکرده ا
تری را انتقال دهد يعنی دانش، به معنای دقیق. اما حقیقتی که کروئل بر آن تأکید تواند حقايق عمیقاست که می

ست. به اعتقاد دار سفی عمیق ا شامل يک بینش فل ست که هنر فقط انتقال اطالعات تجربی نیست، بلکه  د اين ا
ستی، می»کروئل،  سمة مینیمالی صی را در مورد ماهیت تواند از نظر ب ری بینشيک مج سی خا شنا های پديدار

سؤال را از ( او يکCrowell, 2010: 38-41«طادراك ارائه دهد. سد: حتی اگر هنر هگل می بار ديگر اين  پر
آيا اين حقیقت فقط يک جايگزين ضددعیف برای انديشددة مفهومی نخواهد »واقعاه يک شددیوة بیان حقیقت باشددد، 

صددورت آيا اين حقايق به»عبارتی، به« چرا بايد خود هنر برای ما مهم باشددد؟»گونه اسددت پس اگر اين« بود؟
 « اثر هنری قابل انتقال است؟کالمی قابل توضیح است يا فقط از طريق خود 

معنای واقعی حقیقت باشد، پس کند بهگیرد؛ اگر حقیقتی که نقاشی منتقل میکروئل در برابر هگل نتیجه می
ای عمیق باشد که فقط با ارائه آثار هنری قابل درك است. بنابراين، آنچه اهمیت تواند به اندازهحقیقت هنری می

ش ست، بلکه  ست. بهدارد فقط محتوا نی تواند حقیقت را منتقل کند، اما اين فقط عبارتی، هنر مییوه ارائه مطالب ا
بنابراين، حقايقی که هنر  .تواند جدا از رسددانه يا وسددیله انتقال آن باشدددابزاری برای ارائه محتوا نیسددت، بلکه می

وجود داشته باشد، پس هنر اهمیت گر چنین حقايقی تواند کاماله قابل ترجمه در کلمات باشد. اکند، نمیمنتقل می
دهد که در غیر اين صورت غیرقابل دسترسی خواهد غیرقابل جايگزينی دارد. زيرا حقايق مهمی را به ما ارائه می

 .(Ibid: 31-50بودط

 مشاهده تجربه بصري 1-1

در  (Horizonط«افق»کروئل برای اينکه اهمیت هنر را در انتقال حقايق فلسددفی عمیق نشددان دهد، به مفهوم 
از ديد هوسرل، افق هرگز قابل تعیین نیست  .(Husserl, 1989: 60-79کندطپديدارشناسی هوسرل اشاره می

ژگی افق است. نیست، بلکه اين يک ويها باشیم، توانیم در همة مکانتوانايی ما در اينکه نمیو اين به منزلة عدم
گذاريم چیزی که پديدارشدددناسدددی اگر ما معنی را تنها از طريق منطق مفاهیم دنبال کنیم، چیز مهمی را کنارمی

هايی که با جستجوی تعريفِ هنر در تأمل در افق»گیرد رو، کروئل نتیجه میساختن ما دارد. از اين سعی در آگاه
 ,Crowell«طکند تا بفهمیم چرا هنر برای ما مهم استدهد پديدارشناسی کمک میدر آن هنر خود را نشان می

تجربه »گیرد ام میمفهوم ديگری که کروئل برای مشددداهدة تجربه ب دددری از هوسدددرل و .(37-41 :2010
ساختار « ادراکی ست که به آن  سی ا سا صر ا سرل اهمیت دارد عنا ست. آنچه در تجربه ادراکی روزمره برای هو ا
هدای بخشددددد. يعنی برای درك ابژه بدايدد آن را در رابطده بدا چیزهدای ديگر قراردهیم. اگر مدا مرجعمی
های شددید در رو، ويژگین ابژه را تجربه کنیم. از اينتوانیم آرا ناديده بگیريم هرگز نمی( Horizontalطمندافق

شرايط خاصی تجربه ادراکی ما اهمیت دارد هرچند از آگاهی ما جدا هستند. در نتیجه، ويژگی های ادراکی، محلِ 
ستگی مند هستند، اما اين شرطدر محیط افق ستگی بدن من به دنیای ادراك ب ها از لحاظ عملکردی به نحوة واب

شخ ات رنگ ايجاد میهدارند. ب سر من تغییراتی را در م شید عنوان مثال، حرکت  کند، من اين تغییرات را به 
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دهم. اين تغییرات بین تجربه من از حرکات بدنی خودم و نظم آنچه دهم، بلکه به خودم نسددبت مینسددبت نمی
 شود. ك میعنوان چیزی غیر از من درها شید بهشود وجود دارد. از طريق اين شرطدرك می

ساس کروئل نتیجه می ست: »گیرد، بر اين ا سطح قابل درك ا ساده  -1مفهوم تجربة ب ری در دو  سطح 
سازد و مند چنین برخوردی را ممکن میسطح متعالی، در اين سطح شرايط افق -2لوحانه که برخورد ساده است. 

 (Ibid: 38-41«طگیرد.مورد توجه قرارمی
سی ا شنا سطح متعالی میبنابراين، پديدار ساده به  سطح  ضیحات ز طريق تأمل از  سد و آن را در قالب تو ر

-Donald Judd 1928دطدهد. از نظر کروئل برخی از آثار مینیمالیسددتی مثل آثار دانلد جاکالمی نشددان می

 دهند.خوبی نشان میاين دو سطح را به ( 1994
شن میدر نتیجه، کروئل  سیِ ادراك هم رو شنا شی مهم با روش پديدار کند که چرا اثر هنری و به ويژه نقا

 کند. شناختی است و معنای چیزها را تجمیع میاست و هم اينکه اثر هنری بیش از يکسری تجربیات زيبايی

 معناي چیز، مفهوم سکوت  2-1

ستای توجیه مدعای خود درباره هنر به تحلیل هايد ست؟»گر از مفهوم کروئل در را ستی و در کتاب « چیز چی ه
ها و مقاتت زيادی پردازد. در مورد اصل ديدگاه هايدگر کتابمی« چیز چیست؟»و مقاله سرآغاز اثر هنری ، زمان

کنیم: ای که کروئل از هايدگر گرفته است را مطرح میرو، بدون تکرار مکررات تنها نتیجهنوشته شده است. از اين
سخ دهد، در حالی کروئل معتقد ست؟ پا سؤال که چیز چی ست به اين  ست، هايدگر هرگز نتوان که برخی از آثار ا
تواند اثر هنری را صرفاه يک چیز تعريف کند. توانند به اين سؤال پاسخ دهند. او معتقد است هايدگر نمیهنری می

عنوان مثال، کند. بهی از کار بودن توجه میای از وجهعنوان نشددانهگذارد و به ويژگی ابزار بهبلکه چیز را کنار می
ها يک تجربه متمايز داريم، اين تجربه کند. به اعتقاد او در برخورد با کفشگوگ اشدداره میهايدگر به نقاشددی ون

آيد، بلکه اين دسدت نمیشدود، اين تجربه از طريق تجزيه و تحلیل بههنری از طريق پديدارشدناسدی کشدف می
ست میاثر به تجربه از زندگی با سخن گفتن را حفظ کنیم. کروئل د شینیم و توانايی  آيد. يعنی در مجاورت اثر بن

توان اثر هنری را از نظر فلسفی کند که میگوگ خاطر نشان میادعای هايدگر در نقاشی ون»گیرد که نتیجه می
شان می ست، زيرا برخی از آثار ن شی متمايز برای انجاممهم دان ست. همچنین  دهند که هنر رو سی ا شنا پديدار

 (Giorgio Morandi 1890-1964طهای جورجو موراندیکروئل معتقد اسدت برخی از آثار از جمله نقاشدی
که پديدارشدددناسدددی هايدگر قادر به بیان کافی اين اصدددالت چیز دهند، در حالیاصدددالت چیز را نیز نشدددان می

 (Ibid: 41-44«طنیست.
کند اين مفهوم را تعريف کند. اما سددعی می« چیز چیسددت؟»در مقاله  1951هايدگر در سددال  از نظر کروئل،
ديگر معنای ابزاری  هسدددتی و زمانپردازد، اما معنای چیز همانند های خود در مورد ابزار میاينجا هم به ديدگاه

شود. کروئل استدتل از افق انسان درك می نیست که در مکان خود در روابطی منظم تعريف شود، البته هنوز هم
توان آنچدده هددايدددگر هنوز نتوانسدددتدده اسددددت روشدددن کنددد همددان چیزی اسددددت کدده می»کنددد می
توان از هايدگر نتیجه آيا می»گويد ( کروئل میIbid: 46«طچیزهای ساده نامید. (indifferenceط«تفاوتیبی»

آثار هنری »دهد او پاسددخ می« گردد؟همه چیز به پوچی بازمی کنیمای که از ابزار میگرفت که جدا از اسددتفاده
ای گرفت. زيرا ما در آثار تجربة درك چیزهايی را که در چارچوب ابزار توان چنین نتیجهدهند که نمینشدددان می
 ای از قابلیت اطمینانگوگ به ما کمک کرد که تجربهطور که اثر ون( همانIbid: 47«طآوريم.دست میاست به

شیم. به شته با سوق دا شیئت چیزها  سمت تجربة  شود، اثر ما را به  صل  عبارتی، وقتی قابل اطمینان بودن حا
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تواند درك روزمره از شیئت را برجسته کند تا چیزی راجع به موضوع آن به ما بگويد. رو، نقاشی میدهد. از اينمی
سد نظر میبه به بیان ديگر، ست، يعنی معنای به« تفاوتیبی»اين »ر صیف ا شیاد، « سکوت»مطلق غیرقابل تو ا

عبارتی، ممکن است ( بهIbid«طوجود آنها فراتر از هرگونه کاربرد يا معنايی که ممکن است برای ما داشته باشد.
معنی جلوه دهد. دهد تا آنها را بیچیزها را نشددان می« تفاوتیبی»و « سددکوت»ت ددور کنیم که برخی از آثار 

 ماند. معنی باقی نمیدهیم صرفاه پوچ و بیگونه نیست و اهمیتی که ما به آنها میکه، ايندرحالی
سکوت می ستفاده نکنیم  سکوتبه عقیدة کروئل، ابزارها وقتی ما از آنها ا ست، کنند،  شانگر پوچی نی کردن ن

ست، معنايی آنچه اينبی سکوت کرده ا شهاز آنجايیگونه  شود، تاکه بايد در اندي شخص کند،  ای ظاهر  معنا را م
گفتار، نه غیرممکن بودن گفتار اسددت، بلکه يک کردن نه عدمطوری که بتواند صددورت مفهومی بگیرد. سددکوت
رو، اگر چیزی فقط از اين بینی اسدددت که توانايی گفتار دارد.شدددیوة گفتار اسدددت ... فقط برای چیزی قابل پیش

شد، میبه سکوت در ابزار قابل درك با ست، چرا که توانیعنوان  م درك کنیم که چرا هنر اهمیت دارد، هنر مهم ا
 .(Ibid.,50طماندنشده باقی میای ساکت و بیانبدون اينکه اجازه دهد اين سکوت اتفاق بیفتد، چنین تجربه

ها به صورت بسیار گسترده و شماتیک نشان توانیم آنچه را که نقاشینکته کروئل اين است که اگرچه ما می
توانیم آن را عمیقاه درك کنیم و از آن قدردانی کنیم، مگر به صدددورت کالمی بیان کنیم، ما واقعاه نمی دهند،می

ما با ديگران در مورد چیزهای اينکه خود نقاشددی را تجربه کنیم. تفاوت نقاشددی با امور ديگر اين اسددت که وقتی 
صحبت می ستقیم تجربهکنیم بهمختلف  شفاهی در مورد کلیت آنها داريمای از آنها نداريم و طور م ما  .شناختی 

تر کنیم، حتی کشد، عمیقهايی که به ت وير میتوانیم شناخت خود را در مورد چیزها از طريق ادبیات و حالتمی
شیم. به  شخ اه آنها را تجربه نکرده با ست به ما بدهد از »تعبیر آنتونی راد: اگر هنوز  شناختی که ادبیات ممکن ا

شددود، اما دلیل خوبی وجود دارد که فکر کنیم خِردی که توسددط يک رمان بزرگ منتقل ارائه می نظر شددفاهی
ست و نمیمی سیر نی سفی از حقايق اخالقی کاهش داد.شود قابل تف صه فل  ,Rudd«طتوان آن را به يک خال

2017)  
شناسیم و زها را مستقیماه نمیما هرگز چی»گويد می سرآغاز اثر هنریبنابراين، کروئل به نقل از از هايدگر در 

 ,Crowell«طاگر آن را بشناسیم، فقط مبهم است، ما بايد آثار هنری را برای آشکارکردن حقیقت جستجو کنیم.

2010: 54 ) 
تر از فلسددفه بیان تواند کاماله مناسددبهايی وجود دارد که هنر میدر نتیجه، نکته کروئل اين اسددت که بینش

دهد آنها با ما صددحبت کنند. همچنین اهی به آثار نقاشددی قابل توجیه اسددت و اجازه میکند. اين تز فقط با نگ
کند، بلکه رسددد، نقاشددی اهمیت دارد، زيرا فقط از ظواهر سددطحی تقلید نمیبرخالف افالطون به اين نتیجه می

هنر تنها برای  از نظر او حقیقت در .کندوجه در دسدددترس نیسدددت، منتقل میهیچ های عمیقی را که بهحقیقت
  .دادن تزهای فلسفی نیست، بلکه هنر خود منبع اصلی بینش پديدارشناختی استنشان

 توان نقاشي را براساس حقیقت ارزيابي کرد؟  آيا مي -2

تواند حقايقی را بازگو کند. در اينجا ويژه نقاشی میدر بخش اول نشان داديم که به اعتقاد کروئل چگونه هنر و به
آيا « »کنند؟ها حقیقت متافیزيکی قابل توجهی را منتقل میآيا همه نقاشدددی»شدددود که مطرح می اين سدددؤال

 «توان نقاشی را ارزيابی کرد؟براساس اين حقیقت می
که گردد. در حالیمحتوا برمی اين حقیقت به»کنیم شود بیشتر فکرمیوقتی صحبت از حقیقت متافیزيکی می

خود عمل نقاشی يا مح وتت آن وجود خواهد داشت که از لحاظ متافیزيکی دارای  فراتر از محتوا، چیزی درباره
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ست شی( همچنین همانRudd, 2017«ط.اهمیت بوده ا شد، نقا شیاد را بهطور که گفته  ای به ما ارائه گونهها ا
؛ هد تا آنها را ببینیمدکند و بنابراين به ما اجازه میهای معمول و عملی ما جدا میدهند که آنها را از زمینهمی
ها چیزهای خاصی وجود دارد، سبک يا روشی که چیزها در نقاشی« سکوتِ»سکوتشان. عالوه بر « شیئت»مثل 

 قطعاه کلی نیست. 
توانیم به راحتی بگويیم که برخی از آثار و يا هنرمندان توانستند حقايق عمیقی را نشان دهند بنابراين، ما نمی

ساس هنرمندان و آثار را طبقه توانیمو حتی ما نمی شخص کنیم  بندی کنیم.بر اين ا زيرا اگر ما يک هنرمند را م
سی بگويد که هنرمندانِ ديگری مهم ست ک ستند که حقايق عمیق ديگری را منتقل ممکن ا تر از اين هنرمند ه

سوفان از جمله مرلوپونتی و پاول کراودرکنند. با اينمی سئ حال برخی از فیل سعی کردند له پرداختهبه اين م اند و 
    پردازيم.براساس حقیقت، آثار هنری را ارزيابی کنند. در ادامه به ديدگاه آنها می

سوفانی است که به تحلیل نقاشی به ست. او در مرلوپونتی يکی از فیل سی ويژه آثار سزان پرداخته ا پديدارشنا
سزان»و مقاله ادراك  ستودنیِبه« شک  سی سزان، جايگاه  دهد که موجوديت قبل از ابژه از چیزها را را می ک

-Merleauکنیمططرفانه و روشددنفکرانه تجربه میکند، جهانی که ما آن را قبل از اتخاذ موضددع، بیآشددکار می

ponty, 1996).  شم و ذهن»مرلوپونتی همچنین در بخش دوم مقالة آخرش ستدتل می« چ ارتباط »کند که ا
انداز در دورة رنسددانس و تماشدداگرِ جدا شددده در حال مشدداهدة جهان علمی چشددم نقاشددی« کمال»نزديکی بین 

 ( Ibid«طيابد.رياضیاتی وجود دارد که بیان کالسیک خود را در فلسفه دکارت می
عنوان شددهودی کند[ بهبه اعتقاد او هنر مدرنیسددتیِ کالسددیک ]او از کله و ماتیس و همچنین سددزان ياد می

. از کندواسددطه در جهان نزديک میشددود چیزی که ما را به مشددارکت بیفلسددفی ديده میتر بیانگرِ درك عمیق
 ( Ibid: 139«طکل تاريخ نقاشی در دورة مدرن از اهمیت متافیزيکی برخوردار است.»گیرد که، رو، نتیجه میاين

دهد. شددان میبرای مرلوپونتی، سددزان هنرمند بسددیار بزرگی اسددت، زيرا حقیقت متافیزيکی را در آثارش ن
ستی عبارتی، مرلوپونتیبه سزان هنرمند بزرگی »و « چرا هنر اهمیت دارد»شناختی را دلیل اينکه حقیقت ه چرا 

شددناختی در آثارشددان توان صددرفاه هنرمندان را براسدداس انتقال حقیقت هسددتیکه نمیداند. در حالیمی« اسددت
 بندی کنیم. رتبه

ست،  سؤال باقی ا سبت دارد و به ما کمک می»اما همچنان اين  کند حقیقت را درك هنر چگونه با حقیقت ن
شد. « کنیم؟ سیاری جهات قابل بیان با شود، بايد حقیقت مورد نظر از ب شی در بیان حقیقت مطرح  اگر ارزش نقا

شود. با اين ست به يک چالش بزرگ تبديل   حال، اگر ادعای غیرقابل بازگوبودنالبته، گفتن اين حقیقت ممکن ا
رو، اين پرسددش تکرار را بپذيريم، هرگونه بیان کالمیِ اين حقیقت، ناگزير شددماتیک و ناکافی خواهد بود. از اين

پديدارشناس ديگری که به اين مسئله « توانیم حقیقت را در همة اين آثار مختلف پیدا کنیم؟چگونه می»شود: می
شی توجه کرده  شخ اه 4پاول کراودرو اهمیت نقا ست. او م سی هنرهای در دو کتاب خود باعنوان  ا شنا پديدار

سمی و چگونه ت اوير ما را کامل می ست، که کنندتج سئله پرداخته ا آراد او در اين زمینه در ادامه به ، به اين م
 پردازيم.می

 اهمیت نقاشي از ديدگاه پاول کراودر  -3

سمی،پاول کراودر در کتاب خود باعنوان  سیِ هنرهای تج شنا س پديدار شی برای ما اهمیت ا تدتل کرده که نقا
 being inنطبود کند. از نظر کراودر نقاشی با ساختارهای اساسی در جهاندارد، زيرا حقايق مهمی را منتقل می

the world) در آثار هنری »کند: اش، پیرو مرلوپونتی اسدددت. او ادعا میما ارتباط دارد. او در طرح کلی پروژه
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ساخته  هايی کهتجسمی، ويژگی شکلی برجسته و ماندگار  ستند، به  سی ه سا شده ا سوژه و ابژة تجربه  در تقابل 
ذاتی  - يک اثر( aesthetic unityط«شناختیِوحدت زيبايی» ( از نظر اوCrowther, 2009: 5«طشوند.می

وضددعیت ادراکی انسددان » -های يک کل اسددت که تنها از طريق فهمیدن کل آن قابل درك اسددت بودن بخش
ستگی دارد، اما را مدل  می« خودی خودهب سوژه ب ست، بنابراين به  شده ا کند، اين اثر توسط يک هنرمند آفريده 
طورمسددتقیم تعامل متقابل به»گذارد. چنین آثاری طور متقابل هم بر آفريننده و هم سدداير تماشدداگران تأثیرمیبه

هنری تجسددمی لزوماه مکانی اسددت، اما زمانی همچنین، يک اثر  .(Ibid: 25دهندطرا نشددان می« بدن و جهان
سمی همه يکباره  ستند. زيرا در اثر هنری تج سیقی يا يک رمان ]زمانی[ ه شکلی که يک قطعه مو ست، به  نی

ضور دارند و جنبه ستح سی ا اين پُری و کمالِ موجودی مکانی را »بدين ترتیب  .های آن به هر ترتیبی قابل برر
شان می ستی ( بهIbid: 26«طدهد.ن شیاعتقاد او آنچه که از لحاظ ه شکار میشناختی در مورد نقا شود، ها آ
او در کتابش از نقاشان خاص  .ها به اين صورت مشترك استهای بسیار کلی است که توسط تمام نقاشیويژگی

شم سبت به بقیه چ شی نمیاز لحاظ متافیزيکی ن سعی میپو شکلی که گزارشکند و  ی و های مرلوپونتکند از م
تواند شددايسددتگی نمی»مشددکل کراودر اين اسددت که او  آنتونی راد معتقد اسددت .کروئل داشددتند، جلوگیری کند

وجود  ايرادی که درباره مرلوپونتی و کروئلاينکه چرا هنر خوب برای ما مهم است.  شناسی را توضیح دهد،زيبايی
ای عنوان پايهگیرند و از آنها بهاند، میقل وارد شدددهطور مسددتهای متافیزيکی خود را که بهدارد اينکه آنها ديدگاه

ن است که شرح او از از سوی ديگر، ايرادی که با کراودر وجود دارد اي .کنندبندی هنرمندان استفاده میبرای رتبه
 ,Ruddط«.تگی هنرمندان ارتباطی نداردايسدددبندی قابل قبول از شددداهمیت دارد با هیچ رتبه شدددیآنچه در نقا

2017) 
سئلة ديگری که ست. میبا آن روبه م شمند بودن هنر در دنیای مدرن ا ستیم، ارز دانیم که دنیای مدرن رو ه

عبارتی، حقیقت از زيبايی و خیر افالطونی و باعث ناامیدی ما از جهان و حس فقدان زيبايی واقعی شده است و به
تواند ما را از اين بیهودگی آيا هنر می« »چرا هنر همچنان ارزشمند است؟» قرون وسطا جدا شده است. بنابراين،

ست به ما « وجودی نجات دهد؟ ستند که در دنیايی کاماله فاقد امید، هنر ممکن ا سوفان معتقد ه سیاری از فیل ب
ما را از بیهودگی وجودی نجات دهد، همان تا  به قدرت،طورکه نیچه در کتاب کمک کند  یان  اراده معطوف  ب

کند که ما اين با اينکه هنر تالش می. (1381نیچه، «طشددويمما هنر داريم، بنابراين از حقیقت نابود نمی»کرد؛ می
«  تواند دلیلی برای ارزشگذاری آن باشد؟آيا در چنین دنیايی حقیقت آشکارِ هنر می»بیهودگی را تشخیص دهیم، 
شکراودر در کتاب ديگر خود  شان دهد حالتبرای اينکه اهمیت نقا سی میی را ن  کندهای مختلف زيبايی را برر
 پردازيم.   که در ادامه به ديدگاه او می
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معتقد اسددت که  کنند: امر زيبا، امر وات و امر الهی،چگونه ت دداوير ما را کامل میکراودر در کتاب خود باعنوان 
rowther,C «طروانشددناختی را ايجاد کند. (completionلطتواند احسدداس تکمیمی»تجربة زيبايی ت دداوير 

شناختی است و همچنین ممکن است ابزاری رسد گزارشش کاماله توصیفی و رواندر ابتدا به نظر می( 2 :2016
بودن هنر ت ويری را نشان دهد. او معتقد خاص هدف او در کل کتاب اين است که .دهنده به نظر برسديا تقلیل

به  بودن هنر ت ددويری را نشددان دهد اين هنر را مهم کرده اسددت. اما برای اينکه خاص« بیانی»اسددت، ويژگی 
شان میزيبايی ت ويری، بُعد متافیزيکی داده و  مان های متناهیدهد زيبايی ت ويری ما را فراتر از محدوديتن

 رو،شددود. از اينکه حس ارتباط با امر الهی ايجاد میشددود، تا جايیشددناختی ما میتعالی زيبايیبرد و باعث می
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توان اين حس های مختلفی که از طريق آنها میکند و روشت ددويری را متمايزمی های مختلفی از زيبايیحالت
از ديدگاه « زيبايی متافیزيکی»و « ايدئال زيبايی»دهد. در ادامه به تمايز وجود آورد، مورد بحث قرارمیتعالی را به

  .(Ibid: chapter 1 and 2پردازيمطاو می
ستان می شأ زيبايی ايدئال را در دوران با شاره می رو،داند. از اينکراودر من کند؛ افالطون معتقد به افالطون ا

صرفاه کپی شی خوب  ست، بلکه فرمبود نقا سطحی نی کند و آن های ايدئال را در جزئیات پیدا میکردن از ظواهر 
ئه يدئال ارا به شدددکلی ا یات را  بهمی جزئ تا  یان کندروشدددنی آن فرمدهد  ته از نظر افالطون چنین  .ها را ب الب

اش بیان شود تر ماهیت واقعیطور کامل و واقعیشود که شید بهنیست؛ در حقیقت، باعث میسازی جعلی آرمان
 نامد. می« ايدئالزيبايی»کراودر  و اين همان چیزی است که

شناسی از حلول هندسی و کلی انضمامی تعريف عنوان نمايشی از زيبايیبه»زيبايی ايدئال را کراودر 
 پردازيم. به توضیح اين دو مفهوم می ( در ادامهIbid: 22.«طکندمی

شود. اين ساختار هندسی بُعدی نشان داده میبه اعتقاد کراودر، در هنر ت ويری ايدئال با اشکال هندسی سه
های هندسی گونه هنر ت ويری، فرمتوانیم ظواهر يک شید را بشناسیم. در ايناساس ثبات ادراکی است و ما می

شغال مکان در زيبايی ايدئال مهم است و از طريق ساختار هندسی قابل تأمل است. به وابسته به مکان هستند. ا
 همین دلیل است که کراودر معتقد است: 

گرداند ... چنین هنری مکان را در های زيسددته بازمیزيبايی ايدئال ... سدداختار هندسددی را به سددطح تجربه
ساختاری خود اعالم می شرايط زيبايیمیکند و به آن اجازه تمامیت  عنوان يک لذت شناختی ددددد بهدهد تا در 

کند دد رابطة متقابل بین ت ور جزئی و تعريف کلی آن دد تأملی، تجربه شود. ... زيبايی ايدئال پديدار را درگیرمی
شود تعالی منطقی کلی ]غیرقابل بازگشت بودن آن به هر يک از م اديق آن[ ... در ادراك يا تخیل که باعث می
 .(Ibid: 23, 25زنده شودط

شددناخت ما از »کند و معتقد اسددت، کراودر در تعريفش از زيبايی ايدئال به مفهوم کلی انضددمامی اشدداره می
( از اين جهت، زيبايی Ibid: 23«طمفاهیم و م دداديق آنها مبتنی بر درك وابسددتگی متقابل از رابطه آنها اسددت.

ستلزم برطرف سمت ها وکردن عیبايدئال در هنر م ست که از معیار منحرف نواقص موجود در ق هايی از چیزی ا
شددناختی کلی ت ددديق زيبايی»برخالف هنر رئالیسددم، ناتورالیسددم و اکسددپرسددیونیسددم، زيبايی ايدئال  .شددودمی

کند و با انجام اين تر موضوعِ مورد نظر توجه میهای کلیهای جزئی اثر به ويژگیيعنی ويژگی .است« انضمامی
 شود.بر تأثیر متقابل جزئی و کلی دد کلی انضمامی تأکید میکار، 

اين تقابل شدددود. همچنین هماهنگی متقابل جزئی و کلی در زيبايی ايدئال باعث لذت بردن می در نتیجه،
ما در زيبايی ايدئال هم فرم شود تعالی منطقی کلی و رابطه سوژه با آن در ادراك يا تخیل ما زنده شود. باعث می
کنیم، که اين منجر به احسددداس تعالی خودمان را در اينجا و جاهای ديگر به طورهمزمان احسددداس می و هم
ای ذاتاه ارزشمند است، چنین تجربه»شناختی و هم منطقی است. به اعتقاد کراودر، اين تعالی هم زيبايی شود.می

سی با محدوديت سا سطة ما با ابژهضور بیهای ما در پیوند با اينجا و اکنون و حزيرا تعالی اح های ادراك گره وا
تر، يعنی توزيع فرم در کند و به سدددطح کلی( بنابراين، زيبايی ايدئال بر جزئی تمرکز میIbid: 25« ط.خوردمی
ست میها، مکانها، زماننمونه شاهده مختلف د شرايط م سانس را مثال می .يابدها و  زند، که به کراودر هنر رن

صدددورت جداگانه و در رابطه با يکديگر  های موجود بهدهد تا منطقی را در نحوه شدددکلرا می بیننده اين امکان
 ترسیم کند. 
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از نظر او همه هنر ايدئال   کند که تمام هنر بايد به اين معنا ايدئال باشد.تزم به ذکر است، کراودر ت ور نمی
از نظر او دستیابی به چنین هنر  .کنندئال را بیان میفقط برخی از آثار هنریِ خوب منظور او از زيبايی ايدنیست و 

کنندة ايدئال بودن، عمل متقابل توان شدددناسدددايی کرد. اما مالك تعیینايدئالی را با هنر کالسدددیک غربی می
 های کلی و جزئی و در مرکز آن حلول هندسی است. هماهنگ بین ويژگی

داند و بحث خود را از افالطون شددروع دوران باسددتان میهمچنین، با اينکه کراودر منشددأ زيبايی ايدئال را 
های کند اما تفاوتی با افالطون دارد. تفاوت کراودر با افالطون اين اسدددت که کراودر برخالف افالطون فرممی

 .کندهای پويا هم توجه میکند، بلکه به فرمحرکت مشخص نمیايدئال را تنها با ساختارهای هندسی ايستا و بی
شی دتکرواعنبه سانان  وان مثال، نقا شیر شیرها ماهیتِ ذاتِ  شونت آن را-از  به مراتب بهتر از يک  -قدرت و خ

شیر به ت وير می ستاتر از  شد. از اينت وير فرمال يا اي شی رو،ک هايی به جز فرم توانند ذات و ماهیتها مینقا
ای نظريه« زيبايی ايدئال»فالطونی کراودر از توان نتیجه گرفت، گزارش اهندسدددی را بیان کنند. بنابراين، می

ايدئال در هنر کالسیک  سرانجام ما را به آيندة زيبايیديدگاه او  .دهدتر راجع به دلیل اهمیت هنر ارائه میگسترده
سوق می صر  ست، اما معنای  .دهددر دنیای معا شده ا شیه رانده  صر ايدئال به حا به نظر او، با اينکه در دنیای معا

 بخش باشد. تواند لذتاتی آن هنوز هم میذ
شود، شکل ديگری از شناختی میکراودر برای اينکه نشان دهد چگونه زيبايی ت ويری منجر به تعالی زيبايی

 . پردازيمنامد، که در بخش بعد به آن میمی« زيبايی متافیزيکی»شناسی در هنر ت ويری را تعالی زيبايی
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دهد. بحث او در مورد زيبايی متافیزيکی به طرز اخت اص می« زيبايی متافیزيکی»کراودر ف لی از کتابش را به 
شمگیری افالطونی به نظر می شیچ ست که همة نقا سد. اين نوعی زيبايی ا سد در ها دارند، اگرچه به نظر میر ر

شناسی هنر ت ويری تر از بقیه است. او معتقد است اين زيبايی رابطة نزديک با هستیبرجستهها برخی از نقاشی
ست بیان ت ويریدارد، چنین زيبايی در واقع  ست از آنچه ممکن ا ّسی الهی»ای ا شود.« ح به زيبايی او  نامیده 
 ه در ادامه به آن خواهیم پرداخت. کند کاستفاده میهايی مؤلفه دهد، در اين راستا ازت ويری بُعد متافیزيکی می

 وحدت باز  -1
دانیم که برای درك وحدت داند. میمی (open unityط«زوحدت با»های نقاشددی را کراودر يکی از ويژگی
شکیل ها باهم زدج شوند. در درك،درپی در يک نظم خطی درك میصورت پیدهندة آن بهيک رويداد اجزای ت

صیف جلوه میآمیخته می ست، درك ابژه مکانی، مرتبط شوند و اين رويداد را غیرقابل تو دهد. اما کراودر معتقد ا
سبه درك تمام جزد شروع کرد. در حقیقت، وحدت کل از ت. زيرا میها نی سط، پايین، بات و ... ت وير  توان از و

 شود و از اين جهت اين وحدت باز است. های مختلف آن ناشی میادراك تجمعی بخش
روية سطح که با  -2شید فیزيکی  -1»از نظر او در يک ت وير مراحل مختلفی برای اين وحدت وجود دارد: 

بُعدی مجازی که مکان ديگری را در سدددطح نشدددان  بازنمايی از محتوای سددده -3م اسدددت. خطوط و عالئ
( وقتی ما بر روی عملکرد روايی يا اطالعاتی ت دددوير متمرکز شدددويم اين Crowther, 2016: 4«طدهد.می

 شود.مرحلة اخیر مورد توجه است و سطح فیزيکی ناديده گرفته می
یزيکی آن وحدت باز دارد. کراودر اهمیت اين امر را در ارتباط آن با افق بنابراين، محتوای ت ويری و مبنای ف

ست، يعنی ما میزمانی می سان از مفاهیم از نظر زمانی باز ا توانیم در زمان حال عمل داند. زيرا چگونگی درك ان
يا آينده رجوع کنیم.  بازِ پ» همچنین او معتقد اسدددت،کنیم و مسدددتقیماه به گذشدددته  ديدار در ويژگی وحدت 
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ستی شباهت نزديکی با آفرينش خداوند دارد.ه شی  سی نقا شی، کلیه عوامل مرتبط Ibid.,56«طشنا ( زيرا در نقا
شود همه زمان آنها را درك کنیم، اما اثر خود باعث میطور همتوانیم بهشود، البته ما نمیزمان ارائه میطور همبه

 های وجود يک چیز است.  چیز در دسترس باشد و اين ت ويری از درك کامل خداوند از همة جنبه

 سطح -2
اين نوع زيبايی بر اين واقعیت ». به اعتقاد او ای ذاتی استبرای ت وير مؤلفه ر مسطح از نظر کراودر، ساختا

که فضدددای سددده عدی اسدددت  باه دوبُ يک نظم تقري قاشدددی  که ن تدايی اسدددتوار اسدددت  عدی را نشدددان اب بُ
ست، يک هنرمند ( از آنجايیCrowther, 2016: 38«طدهد.می سطح ويژگی قالب ت ويری ا ساختار م که 
سطح تواندمی ستفاده از  صلی ت ويرگری اثر را با ا سطحمکان ا زمینه های جلو و پسهای درونی که موازی با 

سبته به جلو وجود دارد که به تماشاگر بیرونی نزديک است،  هستند، سازماندهی کند. در هر ت وير يک سطح وا
مايش را از درون ت وير کند، يعنی کسی که صحنه ناين سطح جلو موقعیت ناظر فرضی درونی را مشخص می

شاهده می ست، زيرا چنین بیننده به عقیده کراودر، .کندم سیار مهم ا ای زمان و مکان واقعی را اين نمای درونی ب
شغال می ستا ست متفاوت ا های ت ويری عبارتی، ديدن ت وير از نظر ويژگیبه .کند، که با آنچه در ت وير ا

گونه، اين .کنیم خودمان در آنجا هستیمببینیم، ما ت ور می« داخل»مستلزم آن است که مکان ت ويری آن را از 
عنوان مفهومی توجهی به محیط فیزيکی واقعی، آنچه را که بیننده، بهناظر بیرونی با حضدددور در اين مکان و بی

کاله زمان و مکان واقعی را  توجهی به اين معنا نیست کهالبته اين بی .کندمشخص می« کندشاهده میم»درونی 
توان بین محتوای ت ددويری اثر و محتوای دنیای واقعی تمايز قائل شددد. به ناديده بگیريم، اگر چنین باشددد نمی

شی می»اعتقاد کراودر،  شگفتی ما در نقا سآنچه باعث  شودن مکانی ا ت که هم از نظم طبیعی ادراك ما شود گ
  (Ibid«ط.شودکه توسط تجربه شخ ی ناظر بیرونی هدايت میگسسته و هم متفاوت است، در حالی

 مکان و زمان -3
در دنیای متناهی اشدددغال مکان، مالك وجود اسدددت، يعنی اگر چیزی مکان را اشدددغال نکند، وجود ندارد. 

زيبايی ت ددويری در نقاشددی ما را »میت وجودی دارند. در اين میان کنند اههايی که مکان را اشددغال میپديده
کند و اين همان چیزی اسدددت که باعث لذت بردن ما از نقاشدددی متوجه اشدددغال مکان در سدددطح مکان می

 ( Ibid: 43«طشود.می
ر يا زيرا نقاشددی، ظاه .شددودبر اين، مکان مجازی در نقاشددی کاماله به مکان و زمان واقعی مربوط می عالوه
 .شود در مکان و زمان ديگری وجود نداردکند و آنچه نقاشی میبعدی شکل ظاهری را ايجاد میهای سهوضعیت

سه شی از طريق ظاهر  ست خالق يا مخاطب ندارد، اين ت وير بعدی، گذشته و آيندهت وير نقا ستقل از خوا ای م
عنوان ايجاد ت وير به»ودر درست است که، به عقیدة کرا .دهدتنها يک شید ممکن از درك ب ری را نشان می

يک شددید مادی، بايد يک گذشددته واقعی و آينده واقعی داشددته باشددد، اما محتوای مجازی ت ددوير در سددطح 
( از Ibid.,38«ط.ای مانند طراحی يا نقاشی ايجاد شده استشناختیِ متفاوتی وجود دارد که از طريق رسانههستی
شان میرو، واقعیت مجازی که ت واين ستير ن اين بدان معنی  .دهد، چیزی جدا از جريان زمانی دنیای واقعی ا
 idealizedهطسازی شدتحرکی ايدئالبیند در رابطه با بیکه ناظر درونی فرضیِ ت وير و آنچه بیننده می»است 

immobility )40«ط.نامدمی 5«رلحظه حضو»ای که کراودر آن را وجود دارد، رابطه: Ibid  ) 
ست، اين لحظه ما را  سان از زمان حال بیش از يک لحظه ا ست. تجربه ان شرح زير ا اهمیت لحظه حضور به 

کند و به محض اينکه بر زمان حال تأمل کنیم رفته است. زمان کند و از هم جدا میبه گذشته و آينده مت ل می
دانیم بريم، میهای حال لذت میا از زماندهد و تمرکز اصلی بر وجود بشر دارد. وقتی محال به زندگی ما معنا می
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مان. ما در مراحل زندگی خود که ما در حال گذر از چیز ديگری هسدددتیم، يعنی هدف يا پروژه ديگری در زندگی
شدددن در يک حضددور گسددتردة همه جانبه که در گذر زمان پايدار اسددت، شددکل شددويم، اما اين کاملکامل می

فايده اسددت و آنچه داريم خاطراتی از آن رف مطلق آن تالش کنیم، اما بیما ممکن اسددت برای ت دد .گیردنمی
ست ستجنبه به اعتقاد کراودر، .ا اينکه محتوای »نیافتنی بودن زمان وجود دارد، ای ديگر برای زودگذر بودن يا د

شخ یت دركآن از طريق ارتباط بین آنچه درك می شخص میشود و  نگی از لحاظ دومی، چگو .شودکننده م
گیرد. مثل تجربه از شرايط اجتماعی و درگیرشدن سوژه انسانی با زمان حال، تأکیدات وجودی مختلفی را دربرمی

 (  Ibid: 41-42«طفرهنگی.
شدددناخت محتوای  .کندکند و آنها را دگرگون میهای مختلف زودگذر مداخله میت دددوير روی اين جنبه

شته يا  ست از گذ شدت ويری در زمان حال ممکن ا شده با ستخراج ن صورت  .آينده واقعی ا زمان حالِ گذرا به 
های خاصِ اسددتفاده هنرمند، به سددبک نمادين در جای خود معین و ثابت اسددت و از طريق انتخاب مواد و روش

ای خاص از زمان حال ارائه کرد که اين توان تجلیکند، میوجودی شددخ ددی که زمان حال تجربی را درك می
ستخود يک روش ممکنِ ست که هنرمند کامل کرده ا سترس ديگران ا از اين طريق، لحظه حضور  . ديدن در د

دهد تا هم زمان حال گذرا و هم سددبک اين اجازه می .يابدبه يک ايدئال کامل از زمان حال ب ددری دسددت می
طور نمادين و مسددتقل تحقق يابد و اين يک مداخله متافیزيکی در تجربه ما از کند، بهوجودی که آن را حفظ می

کند، بلکه از نظر توجه داشته باشیم که لحظه حضور، زمان حال گذرا را از گذر زمان جدا نمی .مکان و زمان است
صورتی کاماله معنی کراودر، شد، يعنی، هر مفهومی از زمان حال تنها در  شته و آينده مت ل با ست که به گذ دار ا

  .عنوان ويژگی در يک افق زمانی يکپارچه استبه
سئله ديگر اينکه، لحظه حضور، يک زمان حالِ مفهومی را از نظم واقعی وقايع گذشته و آينده جدا می  .کندم

کند، بلکه آن را از اين موضوع بُعد زمانی را محدود نمی .به افق زمان از نظر مفهومی است اما اين مستلزم اشاره
توانیم ت وير است گذشته يا آينده واقعی ندارد، اما می« در»کند. در واقع، آنچه واقعی به سطح امکان منتقل می

بودن محتوای مجازی ت وير و مسطح رابطة بین»رو، از اين .ت ور کنیم که گذشته يا آينده برای آن ممکن است
 (  Ibid: 42«طتواند به جهات کاماله مشخص به حرکت مفهومی در طول زمان اشاره کند.می

مکان »توضددیح اينکه کراودر برای اينکه اهمیت متافیزيکی لحظه حضددور و مکان ت ددويری را نشددان دهد، 
بُعدی داند. زيرا وقتی ت ددوير سدده ددوير میترين مسددئله برای حرکت مفهومی در تکنندهرا تعیین« ت ددويری
شود حتی اگر بینیم و هرگونه حرکت و ترتیب زمانی در آن ديده میشود ما آن را در زوايای مختلف میظاهرمی

 تواند اشیا را در روابط مکانی با يکديگر نشان دهد. از اينبعدی میگونه نباشد. همچنین ت وير سهدر واقعیت اين
هم پیوسته است، يعنی اندازه ( عمق ت وير که به1داند:  ويری را شامل سه نوع ساختار اساسی میمکان ت»رو، 

( وحدت مسطح 2کند. مثل آثار مدرنیستی و مناظر فوويستی. ظاهری چیزها براساس فاصله آنها از بیننده تغییرمی
ثل هنر بیزانس و قرون وسطی بعدی مسطح شده و به سمت جلو کشیده شده است. مکه محتوای سهاست. جايی

ای اسددت. يعنی انداز خطی يک نقطه( چشددم3که يک عن ددر مغلوب وجود دارد، اما تابع روايت مقدس اسددت. 
شیا بهجايی شده در افق نزديککه ا سانس ايتالیا، که تر میهم نزديک و به يک نقطه ناپديد  شوند. مثل هنر رن

 (Ibid: 43«طشود.که از طريق آن يک دنیای مجازی مشاهده می کندحاشیه ت وير نوعی پنجره را تعريف می
که عمق نیاز به حرکت دارد و حرکت با زمان گره خورده اسددت، نتیجه سددخن کراودر اين اسددت؛ از آنجايی

دهد. در چنین حرکتی مکان ت ويری احتمال چنین حرکت مفهومی را از طريق ساختار مجازی مغلوب نشان می
شددود. درونی و بیرونی لذت از زمان حال نیسددت، بلکه رابطه به يک رابطه گذشددته تبديل می رابطة بین بیننده
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دهد و بنابراين، ساختارهای مغلوبِ مکان ت ويری، لحظه حضور را در يک زمینه مفهومی گذشته و آينده قرارمی

شده از طريق  از زمان حال، بلکه به منظم بودن مکان و آنگونه لحظه حضور نه تنها بازنمايی اين حرکت بنیان 

سددازی يابد. در نتیجه، اهمیت متافیزيکی لحظه حضددور و منظم بودن مکان ت ددويری، ايدئالآن گسددترش می
 تجربیات ما از زمان ب ری و منظم بودن رابطه آن با مکان و زمان هستند. 

 رابطة مکانمندي و آگاهي  -4
رابطة مکانمندی و »دهد، هنر ت دددويری را نشدددان میمؤلفه ديگری که از نظر کراودر اهمیت متافیزيکی 

است. اين رابطه به تفکر در مورد خود جهان عینی وابسته است، زيرا وابستگی متقابل بین شناخت اشیاد « آگاهی
د زيرا حرکت از اشغال .د مکان متمرکز استهمچنین، اين رابطه بر درك موضوع اشغال .و خودآگاهی وجود دارد

ست. بهمکان و توانا شر به مکانی »عقیدة کراودر، يی ما برای آگاهی از چیزها و از خود ا از جايی خارج از آگاهی ب
شود و مند بودنِ مکان و محتويات آن چیزی است که آگاهی به آن منتقل میکند، بلکه ويژگی نظامآن نگاه نمی

 ( Ibid: 48«ط.کندجايی بیان خود را پیدا می
قاد کراودررا نشدددان میهنر ت دددويری اين رابطه  مکانِ ت دددويری خود، نمادی از آگاهی »، دهد. به اعت

سته به مکان است، همچنین نمادی از آگاهی صورت نظامطور که بهفهم همان عبارتی،( بهIbid«ط.است مند واب
ست و اين لحظه از نظر فرديت، خودم .الهی است حور در بخش قبل گفتیم، هنر ت ويری تجسم لحظه حضور ا

توان الهی رود که اين را میال متناهی میسدددازیِ کلی، فراتر از زمان حبودن و ابدی بودن، گسدددتردگی، کامل
عنوان موجودات خودآگاه و خودمختار در ت وير خدا وجود رو، با ساختن هنر ت ويری ما نه تنها بهدانست. از اين

  .سازيمر میداريم، بلکه در واقع خودمان را حتی بیشتر از آن ت وي
 .های مختلف برای محتويات آن استها و آيندهنقاشی دعوتی از ما برای ت ور گذشته»کراودر معتقد است، 

( اگرچه ديدگاه پس از Ibid: 44-45«طکند،دادن عمق سددازماندهی میهر نقاشددی عناصددر خود را برای نشددان
به ما ارائه « مجازی»زيرا جهانی را با عمق  .اسددتترين راه برای انجام اين کار رنسددانس به گفته کراودر کامل

 .توانیم از طريق آن تعداد نامحدودی از مسددائل به همان اندازه معتبر را رديابی کنیمدهد، به اين معنی که میمی
سئله  شم خدا نگاه کنیم، مکان را همانکند که میما را به همان موقعیتی نزديک می»اين م طور که توانیم از چ

ستردگی ( ما البته نمیIbid: 49-51«ط.طور همزمان، مکانی را تجربه کنیمکند، يعنی بهتجربه میخدا  توانیم گ
شفافیت معرفت خداوند را درك کنیم، اما حداقل می ساس آن را از منظر هنر ت ويری مطلق و  توانیم ت وير ح

عبارتی، ( بهIbid: 51«طيدگار اسددت.ديدن در اين شددرايط، به معنای نمادين، پیوسددتن به آفر» .مشدداهده کنیم
توانیم در عین زندگی در محضر جاودان خداوند دارد، ما میيک نقاشی ما را به خود مشغول می« حضورِ»]وقتی[ 

 قرار بگیريم. 
انجام داد، زيرا ت اوير اين امکان را « گويا»توان به روشی به عقیده کراودر، اين اشارات به ادراك الهی را می

 کنند:هم نزديک میدهند که تعالی زيبايی خودمان را تجربه کنیم، حتی اگر خدايی نباشد آنها ما را بهمی به ما
مند کنیم تا هم از ثمرات دنیای محدود بهرهما میل و اشددتیاق خود را از طريق زيبايی متافیزيکی، ارضددا می
شرايط آن را به حالت ستیابی به چیزی ماندگارتر،  شناختی اين امر تکمیلی روان .تعلیق درآوريم شويم و هم با د

د خیالی ای، رهايی از محدوديتاز نظر متفکر سکوتر، تجربه چنین آفريدگار خیالی است. ... د های ادراکی است 
  .(Ibid: 52برای تبديل شدن به خداط

تحت عنوان ابديت ببینیم، دهد چیزهايی را نقاشددی به ما امکان می»به نقل از آنتونی راد اين ايده کراودر که 
و اگر اين ديدگاه از ابديت، ديدگاه واقعی باشددد، در واقع اين بدان معنی  بخشدددقطعاه معنای افالطونی به آن می
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تر از ادراك کند، راهی برای يک حقیقت عمیقطور که کراودر آن را درك میکردن همانخواهد بود که نقاشدددی
  (,Rudd 2017«طروزمره است.
رو، شدددناخت و از اين داندها را پايه و اسددداس زيبايی متافیزيکی ت دددويری میکراودر اين مؤلفه يتدر نها

عنوان يک سددداختار شدددناختی برای او بهآنچه از لحاظ زيبايیدهد. ت دددويری را به زيبايی متافیزيکی پیوند می
سهمتافیزيکی تعیین ست، اينکه چگونه ت وير محتوای  سطح بیان میکننده ا کند. بُعدی خاص خود را در يک 

سیع سئله زيبايی متافیزيکی میان عملکردهای ب ری و رود. همچنین، تر ت وير از بین میبدون توجه به اين م
ست که حقیقت با خیر ارتباط دارد ادعای کراو ستوار ا در در مورد زيبايی ايدئال و زيبايی متافیزيکی بر اين فرض ا

   .دانداو اين دو نوع زيبايی را باهم هماهنگ می .و اين اشاره به يک متافیزيک اساساه ارزشگذارانه است
يژه نقاشدددی اهمیت بیناتاريخی و چرا هنر ت دددويری و به و»گرديم اينکه؛ در پايان به سدددؤال کراودر برمی

ست؟ سان دارد و همچنان جذاب ا ست از، « بینافرهنگی برای ان ضح عبارت ا سخ وا پیوند دادن »از نظر کراودر پا
 ,Crowther«ط.شددودهای بیانی درك میشددناسددی، که معموته از لحاظ ويژگیهنر ت ددويری به تجربة زيبايی

ست که روش بیان در اين هنر با هنرهايی مثل ادبیات و علت خاص بودن اين  عبارتی،( به55 :2016 هنر اين ا
سازمان يافته سیقی حول وقايع در زمان  سیقی فرق دارد. ادبیات و مو سجام ت وير بر وحدت اند، در حالیمو که ان

ست سیقی به يک روش بیان می عبارتی،به .ابژه مکانی ا شکلی ديگر؛ادبیات و مو  شوند و هنرهای ت ويری به 
 است که مهم است. « بیان»بنابراين، اين ويژگی 

شان می شی را ن سئله ديگری که اهمیت بیانی نقا ضور دهدم ، اهمیت زيبايی متافیزيکی از طريق لحظه ح
ست. از اين طريق، هنر ت ويری دخالت میددددت ويری و ايدئال بودن آن از تجربیات مکان کند و نحوه زمان ا

ساختنش جلب  .دهدمی ظهور واقعیت ب ری را تغییر سازد که توجه ما را به نحوه  يعنی، اگر هنرمند ت ويری ب
طور نمادين به معرفت خدا پیوسددته اسددت يا در مورد کند تا خود را ت ددور کنیم که بهکند، اين ما را دعوت می

شبیه خدا خیال شی  شغال دنیای مکانی به رو شامل زيبايی متافیزپردزای میا سیر  ست. به کند. هر دو تف يکی ا
 دهد که چرا اين رسانه هنری دارای اهمیت بیانی ماندگار است.   توضیح می اعتقاد کراودر، چنین تعالی

 شناختي در نقاشي ايراني از زيبايي تصويري به تعالي زيبايي -3

شی و اين ستدتل آنها را در مورد اهمیت نقا شی در طول مقاله به آراد کروئل و کراودر پرداختیم و ا که چگونه نقا
کند، ارائه کرديم. در اين بخش ق د داريم با استفاده از آرای اين دو، خوانشی حقايق عمیق متافیزيکی را بیان می

نگارانه ارائه دهیم و نشان دهیم به لحاظ پديدارشناختی ماندگاری گرايانه و تاريخهای سنتجايگزين برای خوانش
شی ايرانی چگونه  ست. مؤلفهو تأثیرگذاری نقا شدن ا ضیح داده  سط قابل تو ستخرج از چارچوب نظری ب های م

 سطح، مکان و زمان. سکوت،  يافته شده در مقاله که هر کدام به تف یل مورد بحث قرار گرفت، عبارتند از:

 سکوت  -1
ست. میکردن و نمايانراهی برای بیان« سکوت» سی که میکردن ا تواند تواند حرف بزند، میدانیم فقط ک

توان گفت سکوت اختیار کند. حرف نزدن کسی که در اصل توانايی گفتن ندارد، سکوت نیست. به اين ترتیب می
معنای باشددیم که اين سددکوت بهگزيند. توجه داشددته نقاشددی ايرانی حرفی برای گفتن دارد و سددکوت را برمی

شیدگی و پنهان ست. از طرف ديگر، میپو ست. در بیان، راه« بیان»دانیم که کنندگی نی های يک عامل وجودی ا
شوند و در غیرزبانی هم می صلی بیان ، معنا می«سکوت»توانند تجربه  شکل ا سکوت  شود. حتی  تواند تولید 

 کار آيد. می بهشود و شايد بهتر از ابزار کالمعرفی می
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تر اشدداره کردن به اين منظور توجه کرد. در اين نقوش توان به نقوش اسددلیمی برای روشددندر اين میان می
ها را فراتر از هرگونه کاربرد يا معنايی که سددکوتی وجود دارد که غیرقابل توصددیف اسددت، سددکوتی که اين نقش

در اين نقوش مطرح اسددت نقش ظاهری و بیرونی  آنچه کهدهد. ممکن اسددت برای ما داشددته باشددد، نشددان می
طبیعت نیست، بلکه قوانین و اصول و نظم باطنی و درونی آنها است. همه نقوش همواره در پی ت وير اين نظام 

شده و از شکلو قانون برپايی عالم بوده های هندسی و رياضی مدد اند، گاهی در شکل منظم و هماهنگ ظاهر 

که اسدددلیمی در همه هنرها، از تذهیب گرفته تا معماری اسدددتفاده شدددده اسدددت، تحقیق و از آنجايی اند.گرفته
ست. اما از رموز اين نقوش بعپژوهش صورت گرفته ا سبتاه جدی و عمیقی در مورد آن  شت قرنهای ن ها د از گذ

م تنها آنها را با گذاريها را جلوی رويمان میدانیم و وقتی نقشاين اسددت که ما همچنان در مورد آنها چیزی نمی
 کنیم. کلماتی گاه شاعرانه و گاه تاريخی، توصیف می

صددحبت »ها اين اسددت که؛ در سددکوتش با ما طور کلی، علت اهمیت نقاشددی ايرانی بعد از گذشددت قرنبه
شدة طور معمولی افقتواند بهو می« کندمی سدود  سکوتی که در اثر وجود دارد « جهان»های م شکار کند.،  را آ
ای از يک واقعیت غیرقابل دسترسی است که در درون خود استوار است و به معنای پوچی نیست. به تعبیر نهنشا

شان می»کروئل،  سته هم هستند درك میچیزی که سکوت ن ، مثل سکوت شوددهد فقط توسط افرادی که دلب
 ( Crowell, 2010: 49«طبین دوستداران.

های کند، تکرار فرمايرانی صددرفاه جنبه ابزار بودن چیز را نمايان نمیدهد نقاشددی نکتة ديگری که نشددان می
شی ايرانی با بهره ست. نقا سنتی(، به خوبی سنتی در آثار ا سنتی زندگی طنمادنگاری  گیری و تکرار قراردادهای 

گل »سوم به های موتوان به تکرار گل و مرغ در نقاشیعنوان نمونه میدهد. بهات اتت افق زندگی را نشان می
ساکت و عاری از جاه« و مرغ شاره کرد. تکراری به ظاهر مکانیکی،  دانیم يکی که میهای بیانی؛ در حالیطلبیا

شی ايرانی تکرار فرم شنا بر نقا سانی اين را حمل بر از نقدهای آ ست ک ست که ممکن ا سنتی در اين آثار ا های 
 ضعف تکنیکی و مضمونی کنند.

 سطح، مکان، زمان   -2
شی ايرانی اين ست که می راز ديگر تأثیر نقا صیل ايجاد کند. همان مفهومی که بها سطة تواند يک لحظة ا وا

شد. به گمان نگارنده اين ويژگی شاره  سمیبازخوانی کراودر به آن ا ست که بتوان بر هر اثر تج صادق ای نی ای 
شددود وقتی ما با کند، باعث میکان میای که در زمان و ماهمیت متافیزيکی لحظه حضددور و مداخلهدانسددت. 

شی ايرانی مواجه می ستردگینقا ست ببینیم. زيرا اين لحظه گ ايی شويم فراتر از آن چیزی را که تجربه واقعی ا
توانیم درك کنیم، که البته همین گسددتردگی، موضددوع را بیشددتر از آنچه در ديد دارد که ما در حالت عادی نمی
کند برای ديدن جزيئات و آنچه عموماه فراهم می عبارتی، امکانیگذارد. بهار ما میمعمولی مجاز اسدددت در اختی

کند و زمان حال ما را به درك ما از زمان و مکان کمک می شدددود. در نتیجه، نقاشدددی ايرانیناديده گرفته می
کند، زيرا به گذشته و آينده مت ل است. درست است که ت وير ديگر گذشته و آينده واقعی ندارد، اما دار میمعنی
از  اين توجه به جزئیات در نقاشی ايرانی باعث شده که در خیلی ای ت ور کنیم.توان برای آن گذشته يا آيندهمی

شعر مطلب را بیان  شی بهتر از  ست، نقا شعر همراه ا شعر را ت وير میکند. بهآثار که با  شی  کند و عبارتی، نقا
گونه به جزئیات در نقاشی ايرانی که توجه اينباعث می شود تماشاگر کنجکاو شده و به شعر توجه کند. در حالی

  مورد نقد پژوهشگران غربی است.
هايی از پديده نحوه ظهور پديدة مکانی است. يعنی ويژگیاشی ايرانی قابل توجه است، نکتة ديگری که در نق
شان میرا که به آنها توجه نمی شتر افراد فکرمی .دهدشود، ن شی و لذتی که میبی بريم کنند که خاص بودن نقا
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ست، در حالیصرفاه به ستفاده هنرمند از عناصری مثل رنگ ا شويم آنچه مهم رو میروبهکه وقتی ما با اثر خاطر ا
ست ويژگی فیزيکی ت وير،و تعیین ست. از اينبندی، محتوای مجازی و ترکیب کننده ا شی  روايت ا طريق، نقا
تواند زيبايی ت ويری جهان را به شکلی متمايز آشکار کند. بنابراين، ما از طريق ظهور پديده در سطح مکانی می
شناختی اثر، توجه داشته باشیم که در اين شرايط برای شناسايی و تفسیر زيبايیجهان مرئی را ببینیم. توانیم می

ست. بلکه زيبايی  شرايط زندگی هنرمند نی شناخت  ست، حتی نیاز به  نیازی به حضور هنرمند از لحاظ فیزيکی نی
 شود.   می دهد و از اين طريق باعث کامل شدن مخاطبت ويری هنرمند و مخاطب را در يک رابطه آزاد قرارمی

شان می ستیم ن سئله ديگر اينکه اين هنر چیزی راجع به آنچه ما ه شان میم ست دهد و آنچه ن دهد چیزی ا
ستکه بیش از هر غريزه شان می .ای، محور بقا ا ستیيعنی ن ستردهدهد که ما نقش ه سبت به شناختیِ گ تری ن

شغال مکان شدرو، تمايل به کاملديگر موجودات در جهان داريم و از اين سطح ا شی اين کار را در  ن داريم و نقا
شکار می .دهدانجام می شغال مکان چیزها را آ شی با ديدن اينکه چگونه يک ت وير با ا کند همچنین، در اين نقا

همدلی »بريم. به اعتقاد کراودر، می شدددويم، بلکه به محدوديت خود پیما نه تنها به سدددبک هنرمند جذب می
شخ ی و اجتماعی کمک میزيبايی از طريق  شناختی از نظر  کند، بلکه به تعالی ت اوير، نه تنها به تکمیل روان

 ( Ibid: 148«طکند.رسیم و اين حس الهی در ما ايجاد میشناختی میزيبايی
واسدددطة بازخوانی آرای کراودر طرح کرد اين توان بهيک خوانش مذهبی جايگزين در نقاشدددی ايرانی که می

ند موجودی خودکفا و خودمختار اسددت که تمام مکان و زمان را به صددورت مطلق ايجاد و درك اسددت که خداو
کند و با ظهور موجودات خداوند در خلق مکان و امکان تکامل انسدددان، افق زمانی را به عالم ارائه می .کندمی

ستورالعمل .کندخودآگاه با آگاهی آزاد، آن را کامل می صرفاه با رعايت د سان نه  سیر ان شی از تف های مفروض نا
سوی خدا را پیدا می اللفظی متون مقدس، بلکهتحت شت به  برای »از نظر کراودر  .کندبا تأمل بر آزادی راه بازگ

سیم،  شنا ستقر کنیم اينکه خدا را در طبیعت خودمان ب ستقلی م ساس حقايق متافیزيکی م بايد جهش ايمانی را برا
ضای کالمی يا شفه بپردازيم نه اينکه فقط به اقت جای گفتن در عبارتی، وجود خدا بايد بهبه( Ibid: 158«ط.مکا

 دهد.  آنچه ايجاد شده است نشان داده شود و نقاشی اين کار را به خوبی انجام می
هايی ها، همچنان با جنبهشود که بعد از گذشت قرندر نتیجه، نقاشی ايرانی برای ما مهم است زيرا باعث می

هايی از همدلی کنیم و خويشاوندی ناتمام خود را با خدا تشخیص دهیم و به صورت نمادين در جنبه از وجود خدا
شرکت کنیم. زيرا ما در اين هنر به ستی متعال  عنوان ت ويری از خداوند خالق وجود داريم که روح خالق آن ه

جايگزين راه را برای تقرب به نقاشی  ساز نوعی از تعالی است. به نظر نگارنده، اين خوانش مذهبیِاين خود زمینه
 عنوان يک دريچة ورود به بحث مدنظر باشد.تواند بهکند و میگرايانه بازمیايرانی بدون استفاده از مفاهیم سنت

 گیرينتیجه

ست، زيرا می شی دارای ارزش ا سفی را منتقل کند، حقايقی که از ديدگاه کروئل و کراودر نقا تواند حقايق مهم فل
به صورت ب ری قابل انتقال هستند. مسئله ديگر اينکه نیازی نیست برای اينکه نقاشی بینش عمیق فلسفی فقط 

ستیرا بیان  سبت دهیم. زيرا حقیقت ه شمند کند، يک طرح متافیزيکی از قبل موجود به آن ن شناختی مالك ارز
شان ست. آنها برای ن شی نی سائلی را مطرح کردنبودن نقا صورت جمعدادن اهمیت هنر م بندی به آنها د که به 

کند کروئل از طريق تجزيه و تحلیل هوسددرل از تجربه ادراکی نشددان داد آنچه آثار را هنری میکنیم: اشدداره می
سی هايدگر به  شنا شان داد که پديدار ست. عالوه بر اين، او ن ضیح قدرتجربة ادرکی ما از آنها ا دهنده کفايت تو

 را در آثارش تعريف کند، او سعی کرد اصالت چیز را در نقاشی نشان دهد.  « زچی»تواند مفهوم نیست و نمی
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سی کرد و با دادن بُعد متافیزيکی بهکراودر حالت سطح، ت ويری ]وحدت باز، زيبايی  های مختلف زيبايی را برر
شدددناختی و تعالی زيبايی منجر به تکمیل روان نشدددان داد که چگونه [رابطه مکانمندی و آگاهیمکان، زمان، 

 شود. شناختی میزيبايی
پس از بازخوانی ديدگاه کروئل و کراودر تالش شددد مفاهیم جايگزينی برای خوانش مذهبی نقاشددی ايرانی 

ست به شی ايرانی اگر تا به امروز اهمیت خود را حفظ کرده ا شود. با اين تأکید که نقا انه خاطر ويژگی نوآورارائه 
بیشددتر افرادی که از نقاشددی ايرانی خوانش مذهبی دارند با توجه به تشددخیص آن اسددت نه محتوای عرفانی آن. 
دهد و يا برگرفته از مفاهیم مقدس هسددتند اثر را مورد های مذهبی را نشددان میاينکه کدام يک از شددخ ددیت

هنر نقاشی وجود دارد که معموته پنهان، اما ايی در که ديديم ساختارهای متافیزيکیدهند. در حالیبررسی قرارمی
هايی از رابطة بشددريت با خدا را شددناختی جنبهاند و همین سدداختارهای متافیزيکی و زيبايیدارای اهمیت مذهبی

کند که شواهد متافیزيکی بر مبنای مستقل فلسفی ای وقتی ظهور میکنند. همچنین، چنین معنای دينیآشکارمی
 سپس در متن ايمان مورد تجديد نظر قرار بگیرد.  اثبات شده باشد و

کند طور غیرمستقیم و از طريق ت اوير، ما را دعوت میبه با اين خوانش نشان داديم که چگونه نقاشی ايرانی
آوريم ما را از دسددت میشددناختی که در اين هنر بهتر به راز هسددتی بپردازيم. همچنین، تجربیات زيبايیتا عمیق
بینیم که اين خود منجر به تعالی که ت دددوير خالق را در خود میبرد تا جايیمان فراترمیای متناهیهمحدوديت
شددود. اين توضددیح اجمالیِ آن نگاهی اسددت که نه مذهب را از خوانش نقاشددی ايرانی بیرون شددناختی میزيبايی
سنتمی شانهشدن با زيبايی ت وگردد: بلکه مواجهگرايان بازمیکند نه به نقطة  ای از هدفمندی الهی در يری، ن

شتر می .شودطبیعت تلقی می شی بی که شود، جايیاين حس هدفمند بودن در زيبايی ايدئال و متافیزيکی در نقا
شددويم شددناختی که در اين هنر با آن مواجه میشددناسددی قرار دارد. تمام تجربیات زيبايیلذت در تعالی زيبايی

های تجربة زيرا حالت .ای برای تعالی هسددتنداوند در دنیای پديدار و وسددیلههايی برای کشددف عالئم خدشددیوه
ستندزيبايی سیرهايی بنابراين، در تحلیل نهايی، زيبايی و تعالی زيبايی .شناختی، هدايای الهی به ما ه سی م شنا

 هستند برای درك اينکه چه کسی هستیم و چه ارتباطی با خدا داريم.   

هانوشتپي  

ست، تا تاريخی که آخرين ويرايش 1 صورت میتزم به ذکر ا صادقیگرفت به غیر از مقالههای اين مقاله  پور در ای که محمدصادق 
شناختدر  91سال  ساس آرای پل کراودر در کتاب امر واتی کانتی: از اخالق تا »باعنوان  مجله زيبا تحلیلی بر امر واتی کانت برا
 حتی کتاب ديگری با محوريت آراد اين دو فیلسوف در زبان فارسی يافت نشد. نوشته است، مقاله و « هنر
2 Steven Crowell : آثار او تاحدود  .کنددر دانشگاه رايس تدريس می 1983استیون کروئل فیلسوف آمريکايی است که از سال

وتیک و پسا ساختارگرايی متمرکز شده است. از زيادی بر فلسفه اروپايی قرن بیستم، از جمله پديدارشناسی، اگزيستانسیالیسم، هرمن
 میان آثار او تنها يک مقاله مشخ اه درباره هنر است که در متن به آن اشاره شده است.   

3 Phenomenology and Aesthetics; or, Why Art Matter 
4 Paual Crowther شناسی، متافیزيک و های زيبايی( استاد فلسفه و نويسنده متخ ص در زمینه -1953: پاول کراودر طمتولد

های مقاله در زمینه تاريخ هنر و فلسفه نوشته است. عالقه و تخ ص کراودر در زمینه 36کتاب و  13فرهنگ تجسمی است. او 
های مختلفی ترجمه به زبان پديدارشناسی هنرهای تجسمیب او درباره شناسی هنر تجسمی، پديدارشناسی و کانت است. کتازيبايی

الهی نام دارد. کراودر برای خوانش هنر  وات و امر زيبا، امر : امرکنندچگونه ت اوير ما را کامل میشده است، کتاب مهم ديگر او 
کند نکه از آراد پديدارشناسان گذشته استفاده میکند. در اين راستا عالوه بر ايمعاصر روش پديدارشناسی پساتحلیلی را معرفی می

شناسی تحلیلی است و اينکه نگاهی انتقادی به آنها دارد. يکی از دستاوردهای مهم او در فلسفه و هنر ارتباط پديدارشناسی و زيبايی
 هم نیازمند هستند.اين دو رويکرد چگونه به

5 Presentensess،عنوان واسطه بین گذشته، آينده و اکنون است.قابل درك بهای يک لحظه يا دوره : لحظه حضور 
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