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Abstract 

With the arrival of the modern era in west civilization and with major 
changes took place in the social, cultural, artistic, and other fields. The 
effects of this trend in the field of art are visible as one of the concepts of 
the new era with the emergence of fine art in the 18th century. Following 
the changes in the West, different theorists have expressed many different 
critical views on the fine arts. Among the theorists who have presented 
critical views about these modern times, especially about the fine arts is 
Dr. Seyyed Hossein Nasr who presents his critical views about fine arts, 
architecture, poetry etc. and then expressed his opinions about this 
different type of Arts. He criticized and reviewed fine arts from a 
traditionalism position. In this paper [article], Nasr's view of the concept 
of fine arts, the way these arts emerge, its cultural and content 
characteristics have been studied. According to Dr. Seyed Hossein Nasr, 
the art of this era, on the one hand, reflects western culture and its crises, 
and on the other hand, has played a significant role in creating a new 
cultural space and the art itself has become a decorative object, which has 
separated art from its traditional trend. The research method of this article 
is descriptive and analytical and the tool for collecting information is 

library. 
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Introduction 

Traditionalism or the school of immortal wisdom as a contemporary 

intellectual-philosophical current was opposed to modernism, the 

followers of this current of thought are called traditionalists or preachers 

of eternal wisdom. 

In traditionalist thought, traditional arts have a valuable place, which 

has led them to critique the fine arts of modern times. Among the 

traditionalists who have paid attention to the art of the modern era, we 

can mention Dr. Seyyed Hossein Nasr, who has criticized the art of the 

modern era based on his traditionalist thought. 

Traditionalists and the modern era 

With the onset of modernity in the West, advances in science and 

technology began. In contrast to modernism, the school of traditionalism 

emerged as a critical current. Traditionalists have associated the modern 

age with the worldly knowledge, which focuses on the superficial. Given 

the fundamental developments of this era, we can point to the role of art 

in the descent of material man in the modern world; In the minds of 

traditionalists, the role of art has been a fundamental and pivotal element, 

in the sense that the art of the modern era, which is referred to as the fine 

arts, is a manifestation of the new stages of man's inner fall from the 

spiritual model .  

Dr. Seyed Hossein Nasr and the Modern era 

The developments of the modern era can be seen in the art of this era. So 

that Dr. Nasr considers the art of this period to be devoid of any esoteric 

relationship and taste wisdom. And it is considered a folk art that depicts 

the image of a material man far removed from the truth in the outside 

world.  

Therefore, he does not consider the creative process of man as a means 

of remembrance and the process of internalization, but considers this 

process as a means of keeping man away from the general origin and 
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origin, which distorts the truth of man as the face of God and turns it into 

The originality of the mind becomes individualistic. 

The concept of fine arts in the modern era 

the beginning of the modern era, art has been separated from human life 

and has given way to decorative and machine products.  

According to this principle, the beautiful art of the modern era can be 

expressed in this way. Individualism without a definite order, 

preoccupation with innovation, and creativity and aesthetic originality, 

which ignored the moral, intellectual and intellectual functions of art, of 

which it was an integral part in previous eras. In addition to the 

developments in the art of the modern era, one of the most important 

factors influencing the art of this era is technology. So that it can be 

considered the main concern of Dr Nasr in the modern era, which is a 

technology influenced by modern science. 

Conclusion 

Dr. Nasr considers the art of the modern era as "arena" as an arena to 

reflect the developments of this era. Fine arts are the product of their time 

and are in line with the technology and innovations of the time. The 

technology of the modern age is a culture of its own that opposes the 

human soul as a mortal being and is at odds with the spiritual relationship 

between man and the objects he creates in traditional societies. This can 

be seen in the fine arts of the modern era, such as the visual arts, 

architecture and poetry. Dr. Nasr has some criticisms of these arts. In 

referring to the traditional society, he knows everything about spirituality, 

but the modern age disrupted man's relationship with God and human life 

became devoid of spirituality. 
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 1411 بهار /3۸/ شماره 1۶سال 

 نژاد حسینی محبوبه مقیم

واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمی، شاهرود،  ،گروه فلسفه هنردکتری، دانشجوی 
  s.m.moghimnejad@gmail.com.ایران

 )نویسنده مسئول(امیر مازیار 

 Maziar1356@gmail.com. استادیار گروه فلسفه هنر، دانشگاه هنر، ایران

 چکیده

 هنری فرهنگی، اجتماعی، زمینه در ای عمده تحوالت متجدد، دوران به ورود با زمین مغرب در
 قرن رد «زیبا هنرهای» مفهوم پیدایش با هنر عرصه در روند این تأثیرات. است گرفته صورت... و

 فتهگر صورت تغییرات پی در. است مشاهده قابل دمتجد عصر مفاهیم از یکی عنوان به هجدهم،
 جمله از .اند نموده بیان زیبا هنرهای باب در متمایزی نقادانه دیدگاه پردازان، نظریه غرب، در

 اصخ طور به و متجدد دوران به نسبت ای نقادانه دیدگاه و نظرات حوزه این در که یپردازان نظریه
 بررسی و نقد به گرایانه سنت موضعی از که است، نصر سیدحسین دکتر نمود، ارائه زیبا هنرهای
 نموده بیان حیطه این در نظراتی و پرداخت شعر تجسمی، هنرهای معماری، همچون زیبا هنرهای

 نرها،ه این پیدایش نحوه زیبا، هنرهای مفهوم به نسبت نصر دکتر دیدگاه مقاله این در. است
 هنر ر،نص دکتر دیدگاه مطابق. است گرفته قرار بررسی مورد آن محتوایی و فرهنگی های ویژگی

 ایجاد در دیگر سوی از و است آن های بحران و غرب فرهنگ کننده منعکس سویی از دوران این
 هنر امر ینا که شده، مبدل تزیینی شی به نیز خود و داشته بسزایی قشن جدید فرهنگی فضای

 ابزار و تحلیلی و توصیفی نوشتار این تحقیق روش. است ساخته جدا خویش سنتی روند از را
  .است ای کتابخانه صورت به اطالعات گردآوری

 .نصر سیدحسین دکتر متجدد، دوران زیبا، هنرهای گرایی، سنت ها: کلید واژه

 پژوهشی -علمینوع مقاله: 

 ۲۲/۹/1411ذیرش: تاریخ پ      11/۸/1411تاریخ دریافت: 

mailto:s.m.moghimnejad@gmail.com
mailto:s.m.moghimnejad@gmail.com
mailto:Maziar1356@gmail.com
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 مقدمه 

ای کمتر از یک قرن دارد، این جریان از اوایل قرن بیستم، سابقه (Traditionalism)گرایی سنت

( فرانسوی آغاز شد. به 1881-1591) عالم، حکیم و عارف (،René Guénon)با رنه گنون 

 ؛(15: 1885)الدومدو،  دانندگرایی میهمین دلیل پیروان این جریان فکری او را پدر مکتب سنت

ای گنون هگرایی پرداخت. با تالشزیرا وی نخستین فردی بود که در غرب به احیای اندیشه سنت

-1591هنرشناس، حکیم و متفکر سیالنی ) (Ananda Coomaraswamy) و کوماراسوامی

رایان گ( این جریان فکری هویت مشخص و مستقلی یافت. عالوه بر آن با کوشش سایر سنت1811

 «تیتوس بوکهارت»، (Frithjof Schuon)« فریتیوف شوآن»آن جمله به توان از که می

(Titus Burckhardt) ،«مارتین لینگز »((Martin Lings ،«سیدحسین نصر »(Seyyed 

Hossein Nasr) یان گرا و... اشاره کرد، اندیشه سنت(traditionalist)  ترویج و تشریح شده

گرایان، سنت لب کرده است. به گمان سنتاست و نظر اندیشمندان بسیاری را به خود ج

((tradition  مجموعه حقایقی است که اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد.آنان خواهان

های و بازگشت به سنت حاکم در تمدن( The crisis of modernity)خروج از بحران مدرنیته 

بنای ی برخوردار است و زیراز اهمیت بسزای« سنت»گرایان، مفهوم سنتی هستند. در اندیشه سنت

 (.959: 1881اصلی اندیشه آنان است )نصر، 

از جایگاه ارزشمندی برخوردار  (Traditional art)یان، هنرهای سنتی گرا در اندیشه سنت

مدرن شده است.  (Fine arts) در عین حال همین امر موجب نقد آنان به هنرهای زیبایو  است

اصول معنوی و روند سنتی خویش مجزا گشت و بر طبق نظام  هنر از ،با ورود به دوران متجدد

 .نوین معرفتی بر پایه تجربه و استعداد ذهنی شکل جدیدی با عنوان هنرهای زیبا به خود گرفت

م با انقالب تکنولوژیکی است موجب تغییرات اساسی در هنر أجامعه اروپایی در دوران متجدد که تو

تفاوت ایجاد نمود. در این  بردی( و هنر ظریف یا زیباطوری که میان هنر مفید)کاره شد ب

گذاری، مرزهای شناسایی هنر از یک سو و صنعت و فن از سوی دیگر باز شناخته شد. در تمایز

ی مرتبط با نبوغ، خالقیت و زیبایی پس از این تحوالت شکل گرفت. عالوه بر ها نتیجه آن بحث

آرت قرار داشت، دیگر به  (art)مفهوم  هم در آن مقوله مهارت دست که هم در مفهوم تخنه و
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مفهوم گذشته خود نماند و در کاربرد نوین به صورت تکنیک به حوزه صنعت و فن منحصر شد و 

درونی هنرمند و انعکاس حیات اجتماعی در دستاورد  اش، نمایش احواالت آرت در شکل تازه

)الدمدو،  .. به ظهور رسید.ری وشخصی شد. هنرهای زیبا به صورت هنرهای تجسمی، شعر، معما

1859 :11.) 

اره توان به دکتر سیدحسین نصر اش اند، می یانی که به هنر دوران متجدد توجه نمودهگرا از سنت

یانهِ خویش، هنر دوران متجدد را مورد نقد و بررسی قرار داده گرا کرد، که بر مبنای اندیشه سنت

متعددی از دکتر نصر مورد ارزیابی قرار  یها و مقاله ها است. برای بررسی مباحث مورد نظر، کتاب

معرفت و معنویت، نیاز به علم مقدس  ،توان به جوان مسلمان و دنیای متجدد می گرفته است، که

 و... اشاره نمود.

ی هنر ها ها پاسخ خواهیم داد: از دیدگاه دکتر نصر، تعریف و ویژگی در این مقاله به این پرسش

دکتر نصر در بررسی مفهوم هنرهای زیبا ابه  ؟بتی با فرهنگ مدرن غرب داردزیبا چیست و چه نس

 ؟و چه نقدهایی بر هنرهای زیبا بیان نموده است ؟داردشاره اچه هنرهایی 

وران د یان و دکتر نصر،کمتر به هنرهای زیبایگرا ی مرتبط با اندیشه و نگاه سنتها در مقاله

یی که به دیدگاه دکتر نصر در ها ی انجام شده از پژوهشها اند. با توجه به بررسی متجدد پرداخته

ر معنوی در اندیشه دکتر نص -توان به مقاله سنجش هنر قدسی می باب هنر متجدد پرداخته شده

( اشاره نمود. نگارنده در این پژوهش اذعان دارد معرفت مبتنی بر 1889) پرست از منوچهر دین

یان به معرفت قدسی تعبیر میگردد. این امر از گرا ن سنتکه در میا ایمان توام با معنویت است،

در اندیشه دکتر نصر برخوردار است وی یکی از بسترهای مناسب اشاعه معنویت  جایگاه ارزشمندی

 شاند.ک می حیطه دستاوردهای تجسمی را هنر دانسته، هنری که معنویت، عبودیت و بندگی را به

؛ کرمی ساناز) «نصر سیدحسینمی ایران از دیدگاه دکتر حکمت هنر اسال»مقاله در عالوه بر آن 

ی ها با پیدایش ادیان، معنویت از پشتوانهکه نماید  نویسنده بیان می (1859، سورکی بهرام چم

اسالمی این معرفت را حکمت مبتنی بر ایمان  در منابع .معرفتی وحی و متون مقدس برخوردار شد

است. دکتر نصر بعنوان عارف در دنیای متجدد، اشاره به این  نیاز از معرفت بشری که بی اند نامیده

ی بشری تعالی ها امر دارد که طریقت معنوی، طریقی است که آدمی با کمک آن از محدودیت
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گردد. این روند در هنر که ساخته دست بشر و حاکی از وحدت  جسته و به وحدت حقیقی نزدیک می

به طوری که در فرهنگ ایرانی بعنوان فرهنگ  ؛هد بودهمسانی با زندگی است قابل مشاهده خوا و

 اصیل سنتی قابل ادراک است. 

ی ها بررسی و نقد دیدگاه دکتر نصر در باب معماری اسالمی و ویژگی»با عنوان  یدر مقاله دیگر

(، نگارنده بر اساس نظرات دکتر نصر و نگرش 1851: مرتضی شجاری ؛امیرحسین فرشچیان)« آن

ین پردازد. همچن می تعریف بنیادین معماری اسالمی ی اساسی سنت به بررسی ووی درباره معنا

منصور ) «ی شاهنامه بایسنقریها معنوی از دیدگاه سیدحسین نصر و تحلیل نگاره هنر»در مقاله 

 توضیحاتی تقسیمات و ( نویسنده با اشاره به1881، غزاله واعظ موسوی ؛محمد معمارزاده :حسامی

دارد، سعی نموده تا با نگرشی متکی بر نظریات وی به تحلیل  نر بیان میکه دکتر نصر از ه

به این رهیافت دست یافت، که  یو .بپردازد .ق 5قرن  دری ارزشمند شاهنامه بایسنقری ها نگاره

 ؛دار خواهد شسنتی تجلی صفات الهی در زندگی بشر و باعث پیوند انسان و پروردگ هدف هنر

 گردد. گشاید، هنر سنتی محسوب می که به سوی عالم معنا می ای دریچه ز بایبنابراین نگارگری ن

ا مفهوم هنرهای زیبتاکنون ی مرتبط، ها ها و مقاله ی انجام شده در کتابها با توجه به بررسی

صورت مجزا مورد مطالعه قرار نگرفته است. نو آوری پژوهش حاضر، بررسی ه در اندیشه دکتر نصر ب

این نوشتار، با روش گردآوری اسنادی و  ی زیبا در اندیشه دکتر نصر است،تر مفهوم هنرها عمیق

 تحلیل محتوا صورت گرفته است.

 یان و دوران متجدد:گرا . سنت1

یی در زمینه علم و تکنولوژی آغاز ها با شروع جریان مدرنیته در غرب از قرن هفدهم، پیشرفت

ی یگرا در مقابل مدرنیسم، مکتب سنت شناخته شد، (Modernism)گردید که با عنوان مدرنیسم 

به عنوان یک جریان انتقادی شکل گرفت. تقابل سنت و تجدد در عصر متجدد بصورت تقابل علوم 

تجلی یافت.  (Modern science)و علوم جدید  Traditional sciences))سنتی 

است، مرتبط یان، دوران متجدد را توأم با معرفت دنیوی که به امور ظاهری متمرکز گرا سنت

یی گرا یان، دنیای متجدد توأم با عصر مادهگرا (. در اندیشه سنت11ب: 1881)نصر،  اند دانسته

(Materialism)  است که در آن به امور مادی توجه خاصی شده است. آنان اعتقاد بر این اصل
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و  ها ، فلسفهاه دارند که این تحوالت در غرب تا به امروز، در ادیان به طور گسترده با ایدئولوژی

یانه داشته، همراه است و با آنچه مرتبط با اقتدار دین و گرا سایر نهادها که ماهیت غیر دینی و دنیا

(. به نوعی نگرش اصالت 115 - 118: 1851مشروعیت آن بوده، به مبارزه برخاسته است )گنون، 

 را از حیطه دین جدادنیا که ماحصل دوران متجدد است؛ بیش از سایر امور، فلسفه و سپس علم 

کرد و پس از آن همه نهادها و آرا دوران قرون وسطی که فحوا و معنایی دینی داشت را از این 

(. به فراخور این تحوالت، مدرنیته با خود جهانی را ساخته 111: 1858حیطه مجزا ساخت )نصر، 

وری که شناختی از زدایی در آن حاکم است و امور مقدس در حاشیه قرار گرفته به ط که معنویت

 آن صورت نگرفته است و به خیال خود، جهان و همه متعلقات آن را به سمت پیشرفت سوق

دهد که در رقابت با خداوند، خواهان سلطه بر نظام هستی است  می دهد و انسانی را شکل می

غرب  ه درشود، پیدایی فلسف می (. با این حال، آنچه در اندیشه آنان مهم انگاشته11: 1881)نصر، 

است؛ اما در  Love of Wisdom))است. با این که معنای اولیه فلسفه، دوستداری حکمت 

فلسفه  ادامه آنچه از خود بر جای گذاشت انحرافی بیش نبود، به طوری که در این فرآیند

(Philosophy( جایگزین حکمت )Wisdom شد. این دو مقوله توأم با تمایزهایی است که از )

توان به ارتباط فلسفه با امور دنیوی و دوری جستن از هر آنچه ماهیت دینی دارد  می نبارزترین آ

و در مقابل به حکمت مرتبط با اصل حقیقت و روحانیت، اشاره نمود. این مرحله گذار خود به عنوان 

هدف در نظر گرفته شد. که توأم با نادیده گرفتن ماهیت حقیقی حکمت و معرفت است به عبارت 

-19، 1881)گنون،  حکمت کامالً انسانی جای حکمت حقیقی، سنتی و فراانسانی را گرفتدیگر 

توان به نقش هنر در هبوط انسان مادی در دنیای  می (. با توجه به تحوالت بنیادین این عصر11

یان نقش هنر به صورت عنصری بنیادی و محوری بوده گرا در اندیشه سنت .متجدد اشاره کرد

از مراحل نوین سقوط  ای ث که، هنر دوران متجدد با عنوان هنرهای زیبا جلوهاست، از این حی

 و ها باطنی انسان از الگوی معنوی خویش است؛ زیرا هنر، پیش از عصر متجدد سرشار از ارزش

داد، با ورود به دوران متجدد هنر این دوران  می معانی دینی بود که انسان را در جهت حقیقت سوق

شد )کوماراسوآمی،  می از عوامل عمده دور ماندن از اصل حقیقت انسان محسوب)هنرهای زیبا( 

، 1881زیرا انسان ساخته دست خویش را با خویشتن یکسان دانسته است )نصر،  ؛(195: 1885
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ی معنوی، رو به ها یان، توام با تأویلگرا (. به نوعی هنر عصر متجدد در اندیشه سنت911-911

دگردیسی کاملی که در آگاهی مذهبی نسبت به هنر ایجاد  خور آن، بهزوال رفته است و به فرا

یان هنرهای زیبا را ماحصل زمانه و نتیجه مقتضیات گرا کنند. به هر ترتیب، سنت می شده، اشاره

نمایند؛ زیرا نوآوری موجود در هنرِ عصرِ متجدد که رکن اصلی هنرهای زیبا  می اجتماعی تصور

 (15: 1881گیرد.)گنون،  می با روح زمانه خویش شکل است، با تناسب و هماهنگی

 دکتر نصر و دوران متجدد .۲

هرت را یان زنده، بیشترین شگرا که در میان سنت ای شناس برجسته نصر، اسالمسیدحسین  دکتر

در محافل دانشگاهی دارد، در تهران متولد شد. وی پس از دوران جوانی به سرعت خود را در مقام 

(. در 115 -118: 1859در علم و فلسفه اسالمی تصویب و تثبیت نمود )اُلدومدو، مرجعی معتبر 

اندیشه نصر، علم مقدس در دنیای متجدد کم اعتبار گشته، که این امر خود موجب جایگزینی علوم 

که  شده، Spiritual sciences))بجای علوم و معارف معنوی « Occult Science»غریبه 

ن علوم سنتی و مقدس است. وی نوع مواجهه علم جدید با علوم سنتی را توأم با ناچیز جلوه داد

داند )نصر،  می اعتبار از علم مقدس شد، جز الینفک عصر مدرن یی بیها که موجب برداشت

 ای نصر نسبت به علم جدید و دنیای متجدد، موضع نقادانه دکتر(. به همین علت 111الف: 1881

زدگی موجود در این عصر، که خود موجب  دید؛ بلکه نسبت به علمدارد، اما نه نسبت به خود علم ج

شد عالم خارج، از عالم محسوسات دور بماند. عالوه بر آن هویت انسان و فلسفه وجودی او در 

 The Crisis of)« بحران معنویت»دوران متجدد، مغفول واقع شد و از این طریق، موجب 

Spirituality)  متجدد، کل جهان بینی، مقدمات و مبانی و اصول آن در این عصر گردید. دنیای

خاستگاه ذاتی و درونی ندارد. به طوری و است  اگر خیری در آن پدیدار شود، بصورت خیر عَرَضی

ر که عالم متجدد ذاتاً ش اند، در حالی عوالم سنتی ذاتاً خیر و عرضاً شر بوده»دارد:  می که وی بیان

داند،  می (. نصر، انسان متجدد را دور مانده از اصل حقیقت181: 1881)نصر، « و عرضاً خیر است

زیرا انسان بصیرت خویش را که در نظر علم قدسی همان مثال است، با مفهوم ذهنی آمیخته و 

امر انضمامی که توأم با امور مابعدالطبیعه است را به مرتبه مادی تنزل داده؛ در نتیجه این امر، امور 

ه امر انضمامی و مابعدالطبیعه است. برابر دانستن اشیاء مادی با امور مادی قهراً تداعی کنند
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اعتباری صورت در مقابل ماده در مرتبه مادی دارد، بلکه خود نیز  انضمامی، نه تنها اشاره به بی

ارزش جلوه دادن امور جسمانی و مادی به عنوان یک منبع شناخت خواهد بود )نصر،  موجب بی

1881 :911 .) 

توان در هنر این عصر مشاهده نمود. دکتر نصر هنر این  می ن تحوالت دوران متجدد رابنابرای

 ای که آن را هنر عامیانه بطوری داند، می دوران را عاری از هرگونه رابطه باطنی و حکمت ذوقی

وی  .گرفته، که تصویر انسان مادی دور مانده از حقیقت را در عالم خارج به تصویر کشاند در نظر

به همین دلیل فرآیند خالقانه  ؛را در فرایند هنر دوران متجدد، در جایگاه خدا دانسته است انسان

برای  ای بلکه این روند را وسیله ؛داند نمی سازی برای یادآوری و فرایند درونی ای انسان را وسیله

 تچه بیشتر انسان از اصل و مبدأ کلی دانسته، که این امر موجب تحریف حقیق دور ماندن هر

 شود. در اندیشه دکتر می انسان به عنوان صورت خدا و مبدل شدن آن به اصالت ذهن فردگرایانه

نصر اصالت ذهن انسان متجدد، نهایتِ فاصله ممکن را از صورت خداگونه انسان دارد. هنرِ آفریده 

 ذهن انسان متجدد، به هیچ وجه جایگاه انتقال معرفت یا رحمت نخواهد بود.

 ت هنر در دوران متجددروند تحوال .3

سیدحسین نصر در ارتباط با هنر تمدن اروپای متجدد، بیش از هر چیز اشاره به این امر دارد، در 

های فرهنگ غرب در  این عصر، با هنری مواجه خواهیم بود که بازتاب دهنده تحوالت و بحران

دهنده فضای فرهنگی  از سوی دیگر آن را از عوامل شکل .(818: 1858)نصر،  دوران جدید است

 داند؛ درواقع وی نقش هنر دوران مدرن که از آن با مقوله هنرهای زیبا یاد می جدید غرب نیز

ابطه (. در همین رهمانکند، در ایجاد فضای فرهنگی جدید بعنوان اصلی اساسی نامبرده است ) می

 پردازیم: می به بررسی هنر مغرب زمین از دیدگاه دکتر نصر

 تا دوران رنسانسهنر غرب . 1-3

دکتر نصر در ارتباط با هنر غرب تا دوران رنسانس اشاره به این امر دارد که هنر این دوران وجهه 

سنتی خود را به خوبی حفظ نمود؛ یعنی هنر سنتی غرب، دقیقاً به همان صورت که جوانب سنتی 

ارز هنر وعی خصلت برا محفوظ نگه داشت، بر برخی اصول دینی و الهی نیز تکیه کرده است. به ن
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ی حِرَف که از نسلی به ها سنتی این دوران نه تنها در وحی است، بلکه در فنون و آداب و روش

. صورت الهی و معنوی، نشأت گرفته استه نسل دیگر منتقل شده، از عوالم فراتر از جهان انسانی ب

و  تمسیحی خود گسس وی معتقد است این روند تنها با ظهور عصر رنسانس اروپا، از تمدن سنتی

ی دیگر ساختار جامعه ها این گسست و کمرنگ شدن معنویت، بیش از آن که خود را در زمینه

 (.811-818: هماننمودار کند، در عرصه هنر تجلی یافته است )

 هنر غرب پس از دوران رنسانس. ۲-3

ش دارد، بی می ندکتر نصر در روند تحوالت هنر مغرب زمین که با ظهور رنسانس بوجود آمد، بیا

ی معنوی، هنر سنتی مقدس و الهی قرون وسطی را باز نماید، ها از آن که هنر این دوران زیبایی

(. وی هنر 818: 1858سازد )نصر،  می گر های زمینی و این جهانی عوالم انسانی را جلوه زیبایی

 دانسته است، تا امروزی و رایج در دنیای غرب و عمدتاً غرب جغرافیایی را مبتنی بر نظم فردی

ی سنتی. در واقع هنر این دوران، هنری است براساس انسان ها نظم عمومی موجود در تمدن

؛ که این امر خود (God-centered)محوری تا خدا (Anthropocentrism)محوری 

د سازد، مور می نمایانگر سقوط آدمی از معیار الهی و مقدس خویش است. زیرا آدمی خود را با آنچه

یی، گرا (. هنر دوران متجدد با تمرکز بر ذهن111: 1888، همودهد ) می ت و ارزیابی قرارشناخ

صویر کشد البته ت می انسان را در جایگاه خدا به طوری که انسان را که گویی خداست، به تصویر

(. در تلقی 119: همانزداید ) می که هرآنچه توأم با معنویت و الوهیت است را از وی ای خداگونه

این دوران، موضوعات انسانی را به وجه  (Humanist)یانه دکتر نصر، هنر اومانیستی گرا نتس

 کند. این روند را در نقاشی دوران متجدد می نزدیکتر« Naturalistic»روانشناختی و ناتورالیستی 

توان به خوبی مشاهده نمود. با این تغییرات، خصلت سنتی در هنرهای غربی به دست فراموشی  می

سپرده شد. این تحوالت نخست در هنر رنسانس ایتالیا، سپس در آلمان و در سایر کشورهای 

رشد و نمو یافت. در این رویکرد در قلمرو جهان غیرسنتی، بیان هنریِ  European))اروپایی 

نامند اگرچه روش اجرا و زبان آن تهی از هرگونه  می (Religious art)مطابق با آن را هنر دینی 

 (. 91: 1881، هموسنتی قرون گذشته است )وجهه 
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 منزلت فرم هنری در دوران متجدد  .4

با توجه به آنچه پیشتر نسبت به روند تحوالت هنر در دوران متجدد اشاره شد، دکتر نصر اذعان 

دارد فرم اثر هنری نیز متأثر از این تغییرات دستخوش دگرگونی قرار خواهد گرفت، در اندیشه وی، 

رن که در محاصره یک علم کمی است، معنای فرم به جهتی که شامل حقیقت یک دوران مد»

بینانه  مطابق اندیشه ژرف»دارد:  می همچنین در ادامه بیان«. شی گردد، تقریباً از بین رفته است

، پردازد... می ارسطویی که به نمایش متافیزیک هنر (materialistic view)انگاری  ماده-صورت

(. در واقع وی از 111: 1888، همو« )کننده حقیقت آن است یست، بلکه تعیینفرم عرضی شیء ن

 هانگارانه، فرم اثر را حقیقت مثالی یک شی در سطح مادی دانسته است، که ب ماده -دیدگاه صورت

، وی کند. با وجود این می صورت شی سیر عنوان فرایند باطنی و به طور صعودی به سوی ذات بی

واقعیت ملموس و  موجودی دانسته که قدرت شهودی خویش را از دست داده انسان عصر حاضر را

ر گیرد و تفکیک این ام می نامند را با مفهوم ذهنی اشتباه می و آنچه را که معرفت مثالی و ایده

 برایش غیرقابل تشخیص است. در نتیجه، امور ملموس و عینی را تا سطح وجودی مادی تنزل

( (Artistic formalism. نگرشی که نهایتاً به فرمالیسم هنری (118و  111: هماندهد ) می

 (. 11 :1881 )گات، شناختی انجامیده است با تکیه بر اصول حسی و زیبایی

 مفهوم هنرهای زیبا در عصر متجدد .5

با ورود به دوران رنسانس، امور مقدس، حقیقت و معنویت به عنوان الگوی اولیه دوران اخیر، به 

(. دکتر نصر، عصر متجدد را متمرکز بر فرد و 198: 1885)کوماراسوامی،  ده شدفراموشی سپر

: 1881یی و هر آنچه مرتبط با درونیات انسان همچون عقل و احساس دانسته است )نصر، گرا فرد

(. همراستا با این تحول، الگوی اولیه این عصر در همه امور از جنبه فوق بشری و زبان رمزی 151

ی ناسوتی و دنیوی معطوف گشته است. این روند در هنر ها به جنبهو  صله گرفتهجهان معنوی فا

انگارد و در وجود  می عصر متجدد، ماحصل تفکر انسانی، که خود را مستقل از جهان پیرامونی

(. به فراخور آن وی هنر این 959: 1889، هموپذیرد، تجلی یافته است ) نمی خویش قدرتی برتر

نامد، فلسفه به وجود آمدن اصطالح  می )غیر سنتی( یا هنر زیبا (Nasut Art)عصر را هنر ناسوتی 
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هنرهای زیبا آن است که با شروع دوران متجدد، هنر از زندگی انسان جدا شده و جای خود را به 

توان هنر زیبای  می طبق این اصل .(9: 1888)رحمتی،  محصوالت تزئینی و ماشینی داده است

ه بیان نمود: فردگرایی بدون نظم و قاعده مشخص، دلمشغولی نسبت به عصر متجدد را اینگون

شناختی که نسبت به کارکردهای اخالقی، تعقلی و معنوی هنر  نوآوری، خالقیت و اصالت زیبایی

اعتنا گشت. این روند تأکید بر منشأ  شد؛ بی می که در ادوار پیشین جزء الینفک آن محسوب

رو غایت هنرهای  (. بدین191: 1885)الدومدو،  عصر متجدد دارد فردگرایانه و دنیوی هنر زیبای

شناسانه اثر دانست که خود توأم با  توان در جنبه ظاهری و زیبایی می زیبای عصر متجدد را

(. مخاطب در ارتباط با هنرهای 198: 1885احساسات و درونیات خالق اثر است )کوماراسوامی، 

معنوی مواجه خواهد شد که این امر به تفنن و سرگرمی زیبای عصر متجدد، با فقدان ادراک 

(. درواقع هنر زیبا تنها بخش محدودی 195: 1888، هموانجامد ) می مخاطب در مواجهه با اثر هنری

 دهد. می از زندگی انسان عصر متجدد را به خود اختصاص

ار بر هنر این ترین عوامل تأثیرگذ عالوه بر تحوالت ایجاد شده در هنر عصر متجدد، از مهم

توان به عنوان دغدغه اصلی  می توان به تکنولوژی اشاره نمود به طوری که این امر را می دوران،

متأثر از علم مدرن است، دانست. وی  (Technology)دکتر نصر در عصر متجدد، که تکنولوژی 

(. از دیدگاه 51: 1851داند )نصر،  نمی طرف تکنولوژی حاصل از علم مدرن را خنثی و کامالً بی

وی برای رفع معضل جوامع با تکنولوژی عصر متجدد، اولین موضوعی که باید در نظر گرفته شود 

ژی طرف نیست. در اندیشه ایشان تکنولو و بی« خنثی»این است که تکنولوژی حاصل از علم مدرن 

ولوژی ن تکنطرف انگاشت علم مدرن نیز خالی از نظام ارزشی نیست، لذا بیو  متأثر از علم مدرن

(. دکتر نصر معتقد است استفاده درست و بجا از تکنولوژی 51: همانانگارانه است ) امری ساده

مدرن عاری از اشکال نخواهد بود. زیرا به طور مثال رانندگی با خودروی شخصی عالوه بر آلودگی 

ن . بنابرایشود و این امر منتج به گرم شدن کره زمین خواهد شد می هوا موجب لطمه به طبیعت

مسئله استفاده خوب یا بد از تکنولوژی نیست بلکه مسائل دیگری نیز دخیل هستند. در واقع 

سنتی  ی متعالی در جوامعها تکنولوژی عصر متجدد به همراه فرهنگ تکنولوژیکی، در تضاد با جنبه

ی ی سنتها ی بشر بعنوان دست ساختهها که همه امور زندگی انسان و عالوه بر آن دست ساخته
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نماید، است  می که بر هنری خالقانه مبتنی هستند و خالقیت خدا را به عنوان صنعتگر اعلی آشکار

ه با به اقالمی انبوشدند  می هنرهای سنتی که به صورت فراگیر توسط افراد تولید(. 11: همان)

برداری  شناسانه در آنها کپی و هرگونه جنبه زیبایی اند مبدل شده هدف صرفاً کاربردی یا تزئینی

گر  وهترین معنای کلمه جل صرف خواهد بود و فرایند تولید محصول و بازآفرینی تصنعی، به ناب

(. با ورود به دوران متجدد که ماحصل آن تکنولوژی مدرن است، موجب 51-81: همانخواهد شد )

ندگی انسان بخصوص خلق اثر هنری شده است. این امر موجب زدودن معنویت در همه امور ز

و کاالی  (Machine object)فقدان هنرها از اصالت خویش و مبدل شدن آنها به شی ماشینی 

رو فرصت تعالی بخشی روح معنوی از انسان زدوده  گردید بدین (Industrial goods)صنعتی 

نتی از رونق افتاد و جای آن را هنر متجدد یا به وران س پیشهشد. به فراخور آن حرفه هنرمندان و 

 نماید، یم ی تکنولوژیکی عصر خویش را آشکارها اصطالح هنرهای زیبا گرفت. هنرهای زیبا جنبه

ی قرون پیش که در هر عصری به فراخور آن ها توان بیان کرد تکنولوژی مدرن با تکنولوژی می

ریت ی پیشین رابطه میان بشها گاه تکنولوژی هیچ شدند کامالً متفاوت است؛ زیرا می زمان متجلی

زد، اما تکنولوژی مدرن عالوه بر این که این رابطه را کم رنگ نمود، موجب  نمی و معنویت بر هم

( روند تحوالت هنر دوران 51: همان) از بین رفتن روح معنویت و خالقیت در انسان شده است

ید در هنرهای زیبای این عصر مورد بررسی قرار نما متجدد را آن گونه که دکتر نصر اشاره می

 خواهیم داد.

 هنرهای تجسمی . 1-5

دکتر نصر در اشاره به عصر متجدد و ظهور هنرهای زیبای این دوران اذعان دارد در زمینه نقاشی، 

(. 811: 1858، همواست ) (Islamic art)اهمیت و منزلت آن در هنر غربی بیش از هنر اسالمی 

قاشی را در این عصر، به دلیل سبک و سیاق هنری بیش از هر چیز دیگر بیانگر روح وی مرکزیت ن

چون آوری هم انسان غربی دانسته است. دکتر نصر این دوران را توأم با ظهور هنرمندان و نوابغ نام

 Leonardo Da)و لئوناردو داوینچی  (Michael anglo)، میکل آنجلو (Raphael)رافائل 

Vinci) ی معنوی را در تصاویر ها به فراخور این تحوالت، آنان بیش از آنکه زیبایی داند. می

ی زمینی و این جهانی توجه خاصی داشتند در واقع در تصاویر خود ها گر سازند، به زیبایی جلوه
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انسان را در مرکز طرح هستی قرار دادند. اگرچه عنایت به موضوعات دینی، در هنر رنسانس 

(Renaissance Art) ،مایه و شالوده اصلی هنر مدرن است، تماماً  که شروع این عصر و بن

(. بطور مثال 818-819: همان) متوقف نشد، اما این هنر روند سنتی قرون پیشین خود را طی نکرد

یی همچون مریم عذرا که توسط نقاشان برجسته رنسانس به تصویر کشیده ها دکتر نصر، به نقاشی

ی ها نمایانگر خصوصیات و جنبه ها (. این نقاشی959: 1881، هموشد، اشاره نمود )

 هایی از مریم که مطابق قواعد سنتیِ قرون گذشته به تصویر کشیده و آن تمثال اند شناسی زیبایی

ی مریم یا مسیح که در رنسانس و پس از ها گیرند. عالوه بر آن نقاشی نمی شدند، در آن جای می

های کلیساها به کار رفته است، از نوع هنر دینی دانسته  راباند، با این که در مح آن کشیده شده

(. بین هنر دینی و هنر مقدس تمایزهایی موجود 98: همان) (Sacred Art)است نه هنر مقدس 

توان به ارتباط و تعلق هنر مقدس به عالم قدسی که فهم آن بدون ورود به آن عالم  می است که

رتی دیگر، از طریق هنرهای مقدس تحول کامل و رستگاری میسر نخواهد بود اشاره نمود. به عبا

دینی در صورتی میسر خواهد شد که بتوان به عالم قدسی و معنوی این هنرها راه یافت. هنر 

مقدس حضوری دارد که باید در ما نفوذ کند و یاریمان رساند تا از وجهه زمینی به فراسوی قلمرو 

(. این هنر در تمدن سنتی از اهمیت بسزایی 891-891: 1889، همواین جهانی تعالی یابیم )

دهد، نه ذهن تنها  می برخوردار است زیرا به واسطه نمادهای موجود، کل وجود فرد را مخاطب قرار

: 1885را. بدین طریق این هنر در به فعلیت رساندن تعالیم سنت یاری خواهد رساند )اُلدومدو، 

 ای ینی مواجه خواهیم شد که در حقیقت به عنوان مقوله(. در مقابل هنر مقدس، با هنر د191-198

هنری در قلمرو مدرنیسم و به خصوص تمدن اروپای مدرن در قرن پانزدهم، آغاز شد. این هنر 

بیش از هر چیز، مبتنی بر انسان محوری است تا خدامحوری؛ و به عنوان هنر اومانیستی متمرکز 

 یی است. از این رو زبانگرا وضوع عرفانی و طبیعتبر روان شناختی نمودن هر آنچه مرتبط با م

هنر غربی از خصلت سنتی فاصله گرفت، این روند در هنرهای تجسمی به خصوص نقاشی قابل 

 (.98-91: 1881مشاهده است )نصر، 

ی ها در اندیشه دکتر نصر هر عصری اسلوب و سبک با توجه به تحوالت هنری دوران متجدد،

ی معنوی فاصله گرفته ها مود، به فراخور آن هنرهای زیبای غرب از جنبهمختص به خود را ایجاد ن
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های نقاشی رنسانس در ایتالیا و شمال اروپا، موجب شکوفایی عده زیادی از هنرمندان  سبک .است

گشود و مسیر  (Classicism)مشهور شد و عرصه را برای ظهور سبک موسوم به کالسیسیسم 

که خود بر تعادل و تناسب طبیعی اندام انسان یا هر  را کهن (Classic)تقلید از سبک کالسیک 

یی از سقوط هنری در یونان ها موجود دیگری است، هموار ساخت. در این باب دکتر نصر به نمونه

 باستان اشاره نمود: 

هنگامی که بُعد شهودی سنت یونانی رفته رفته کمرنگ شد و هنر یونانی، »

نیستی نزدیک شد، توسط افالطون که به ی این جهانی و اوماها به جنبه

هنر سنتی مقدس مصر باستان، با آن ارزش و اعتبار واالیش معتقد بود، 

 (. 119: 1888، همو« )مورد انتقاد قرار گرفت

مفرط  ییگرا یسیسم به اوج رسید سبک هنری به طبیعتسکه کال وی اذعان دارد پس از آن

نوزدهم جنبش رمانتیک  عدها در قرن سیزدهم/سوق یافت، ب (Naturalism) یا ناتورالیسم

(Romantic Movement) یی این مکتب شکل گرا العملی در مقابل افراط به عنوان عکس

. یانه دوران کالسیک فاصله بگیردگرا یانه و طبیعتگرا گرفت و تالش کرد تا از تمایالت عقل

به مکاتب  (romantic) نتیکو مکاتب نامبرده، دکتر نصر در خالل دوره رما ها عالوه بر سبک

ها و نور شکل گرفتند.  ی نو اشاره نمود که در استفاده از رنگها و نگرش ها هنری جدید و روش

اشاره کرد، اما این سبک  (Impression) توان به سبک امپرسیون می ترین این مکاتب، از مهم

امپرسیونیسم  های دیگر همچون پست ساز ایجاد سبک یا مکتب را زمینه

(Post_Impressionism) اکسپرسیونیسم ،(expressionism) کوبیسم ،(Cubism)  که

در نهایت موجب فرو ریختن چارچوبها و قالب کالسیک شد، دانست. از نظر وی تغییر و دگرگونی 

یی( با توجه به گرا )فراواقع (Surrealism)و شکست تصاویر در سبک کوبیسم و سورئالیسم 

یی دوران متجدد صورت گرفت، به فراخور آن بجای گرا یانه و تجربهگرا عقل یانه،گرا اندیشه انسان

باز نمودن امر متعالی و واال، این روند، سیر نزولی و دنیوی به خود پذیرفت. دکتر نصر این امر را 

مجرایی برای طرح عناصری دانسته که نشانگر عقل گریزی و روان شناسی گری عصر متجدد 

برای ورود به حقیقت مطلق  ای ت عناصر تصویری را همچون روزنهاست. در واقع وی شکس
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 ای ندانسته، بلکه آن را تا حدود زیادی عاملی برای بروز عناصرِ نفسانیِ نزول یافته و در نتیجه دریچه

در جهت ورود امور غیرانسانی انگاشته است. در میان هنرمندان متجدد افرادی چون کاندینسکی 

تا با سبک و سیاق سنتی هنر آشنا شوند و خود را همراستا با آن قرار  اند دهو موندریان تالش نمو

دهند. لیکن آنها در هنرشان به معنویت به معنای حقیقی نرسیدند و تنها به ایجاد هنر فردگرایانه 

 (. 19-11ب، 1881: همو) اند و نفسانیِ مطابق با عصر خویش دست یافته

رنیته، آنچه در هنرهای تصویری یا نقاشی بدون تغییر باقی در واقع با گذر زمان و تحوالت مد

ماند، شمایل نگاری در محافل کامالً دینی مثل کلیساها است، در حالی که جریان هنر غرب به 

 کند و تحوالت عظیمی را از سر گذرانده است. می طور جدی در جهتی خالف گذشته خود سیر

فه مدهای فرهنگی یاد کرد که در طی این زمان نتوانسته وق دکتر نصر این امر را توأم با تغییر بی

 (.819-811: 1858، هموسبکی با مقبولیت عام ایجاد نماید )

 معماری . ۲-5

یانه دکتر نصر پس از دوران رنسانس، تحوالت اساسی در هنرهای زیبای عصر گرا در اندیشه سنت

ه شد. به طوری ک ای والت عمدهمتجدد ایجاد شد، معماری تحت تأثیر این تغییرات دستخوش تح

 توان به بنای جدید واتیکان، می این هنر روند هنر سنتی قرون گذشته را طی نکرد، برای مثال

بعنوان مرکز مذهب کاتولیک که تا روزگار ما باقی مانده اشاره نمود. این بنا به جای بنای قدیمی 

ی معنوی و الهی کلیساهای جامع اه ویران شده در دوران رنسانس ساخته شد، که در آن زیبایی

 یها کند که ویژگی می قرون وسطایی وجود داشت، اما در عصر حاضر فضای قصری را تداعی

: مانهیی)اومانیستی( عصری که در آن جای گرفته، کامالً آشکار است )گرا دنیا مداری و انسان

ره دارد، که مُدهای های معماری به ظهور رسیده در عصر متجدد اشا (. دکتر نصر به سبک818

 م/نمایانند. به طوری که وی قرون یازده می فرهنگی و تفکرات فلسفی مطابق با سالیق روز را باز

یانه حاکم بر آن دانسته گرا یانه و طبیعتگرا دوازدهم و هفدهم/ هجدهم را زمان بروز تمایالت عقل

ن خواهد بود و در قرن سیزدهم/ است، این امر توأم با تقلید از الگوهای کهن یونان و روم باستا

 Gothic)درصدد احیای هنر گوتیک  (Romantic movement)نوزدهم جنبش رومانتیک 

art) تر در معماری است. دکتر نصر روند این جریان را در  ی رومانتیکها و برخی دیگر از سبک
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اری تر در معم«(Functional)کارکردی»تر و «(Abstract)انتزاعی»عصر حاضر به صورت 

ی دیگر دانسته که در نهایت این امر، طی ها آلمان و سایر جنبش (Bauhaus)مکتب باوهاوس 

انجامید. به رغم همه تحوالتی که از  (Post_modernism)چند ساله اخیر به پست مدرنیسم 

 تر، بخصوص در زمینه معماری که عصری به عصر دیگر رخ نمود، پدیدارهای هنری سنتی قدیمی

در مناطق گسترده  (Nordic)ی گوتیک و رومانتیک و نوردیک ها حضور مستمر سبک توان به می

های معماری قرن چهاردهم و بیستم برخی  همچنان باقی مانده، اشاره نمود. عالوه بر آن به سبک

از شهرهای غربی که به صورت بناهای زیبای گوتیکی، همچون کلیسای جامع واشنگتن در شهر 

ی ها هی گذرای دورها است، اشاره نمود. به جای تأکید و به کارگیری سبکواشنگتن، ساخته شده 

سانی الهام از منبعی فرا انو  متفاوت، از سبک سنتی گوتیک تقلید نموده که دارای تاریخی طوالنی

 (. دکتر نصر معماران برجسته قرون گذشته را افراد متجددی819-818همان: ) گرفته است

نگی انگاشتند که در پی هماه می نتی و هر آنچه مرتبط با آن را، نادیدهبینی س دانست که جهان می

خویش بودند، این امر خود میراث برجسته فلسفه قرن نوزدهم  (Zeitgeist)و زیست با روح زمان 

دارد آنان در مقابل هم مسلکان قرون وسطایی خویش قرار داشتند که در  می اروپا بود. وی بیان

آنها به واسطه اندیشه درونی و همچنین اصول و قواعد بیرونی، به طور مداوم بودند.  پی روح قدسی

سادگی » و« ناب بودن کارکرد»کردند و از  می از اندیشه و سبکی به اندیشه و سبک دیگری سیر

ورزیدند. دکتر نصر  می دهنده معنوی تأکید به عنوان عناصر شکل« ها و یکدستی فرم

ته ی غیر انسانی دانسها و محیط ای یی شیشهها را مشابه جعبه ی معماران پیشینها ساخته دست

که از لحاظ محیطی و انسانی، عذاب آور و غیر قابل تحمل است. وی از این افراد به عنوان استثناء 

رساند  می انسانی را به مشام ای دوران خویش یاد کرد که هر آنچه از آنان بر جای مانده رایحه

 (.15ب: 1881، همو)

های  ی سنتی معماری در عصر حاضر در مقایسه با سبکها جود این، تداوم و استمرار سبکبا و

 ای نوظهور که بخش عمده معماری غرب و مناطق غیرغربی را فرا گرفته، جنبه ثانوی و حاشیه

( دکتر نصر بازخورد نهایی معماری عصر حاضر را، معماری 99: 1881؛ 818-819: 1858، همودارد )

داند، وی این امر را نه به این معنا که معماری از جنبه  می ی غیرانسانیها انه با جنبهیراگ انسان
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دانسته  ،تر شده رود، بلکه به این معنا که از جنبه فردی و انسانی نازل می شخصی و فردی فراتر

 (.15: 1881، همو) است

 شعر . 3-5

ر نسبت به سایر هنرهای ذکر دکتر نصر، معتقد است در روند تحوالت هنری دوران متجدد، شع

شده همچون هنرهای تجسمی و معماری گرایش کمتری به عوامل پیرامونی، اقتصاد بیرونی، 

( با توجه به خصائص موجود در شعر، 818-811: 1858، همو) اصول و قراردادهای اجتماعی دارد

بک ین نوع سعصر حاضر بستر مناسبی جهت ایجاد شعر با ویژگی سنتی و معنوی خواهد بود. ا

شود.  می دیده (W. B. Pitts)، و همچنین در آثار دبلیو، بی، پیتز (Elliott)شعری در آثار الیوت 

، به معنای سنتی امور که حیطه (Symbolic language)پیتز با استفاده از زبان نمادگرایانه 

ینگز وان و مارتین لگیرد، راه یافت. عالوه بر آن دکتر نصر از فریتهوف ش می را در بر ای گسترده

کند که اشعاری توأم با رایحه معنوی و خصلت سنتی سروده اند. اگرچه وی دوران  می نیز یاد

داند، این امر موجب کمرنگ شدن زبان  می زدایی شده متجدد را تحت سیطره روحیات تقدس

که  یا نهنمادپردازانه ]رمزی[ شده است. دکتر نصر روند شعر سنتی در عصر حاضر غرب را به گو

کند شعر در دوران متجدد در حاشیه  می ندانسته است. او اشاره در جوامع غیر غربی متداول است،

جای گرفته به طوری که حضور کمرنگ آن در همه امور حتی گفتارهای عمومی در تاریخ غرب 

 (.18ب: 1881، هموشود ) می احساس

 نقد دکتر نصر به هنرهای زیبای دوران متجدد .۶

صر، نقد مدرنیسم را وظیفه تمام متفکران الهی و اسالمی دانسته است. وی تنها به نقد نتایج دکتر ن

ی نظری اندیشه حاکم بر دوران متجدد را نیز ها و عوارض منطقی مدرنیسم بسنده نکرد، بلکه پایه

پایه و اساس دانسته است. به نظر وی، فراموشی حقیقت الهی، غیر قدسی شدن  متزلزل و بی

شر ی زندگی بها ت بشری، جایگزینی خدامحوری با اومانیسم و فقدان معنویت در همه عرصهمعرف

شود و هر آنچه مرتبط با معنویت است در این عصر کارکرد  می در دوران متجدد به خوبی دیده

اجتماعی یافت، به طوری که فقدان امر قدسی و مقدس به سهولت قابل مشاهده است. دکتر نصر، 
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دانه خود به هنر دوران متجدد معتقد است تحوالت این دوران، پیش از هر چیز در هنر در نگاه نقا

به هنر دوران متجدد دارد عالوه بر نقد مبانی علم  ای جلوه گر شده است. وی نگاه بسیار نقادانه

مدرن، نصر به نقد پیامدهای منفی و نتایجی که این علم در عصر مدرنیته به همراه داشت، پرداخته 

ی ها سایر هنرها و در زمینهو  ست. چرا که از نظر وی معماری، شهرسازی، هنرهای تجسمیا

علوم، فلسفه و ادبیات تمدن اسالمی در اثر تسلط اندیشه و فرهنگ حاکم در غرب اصالت موجود 

(. در واقع دکتر 11: 1858، همودر آنها یا از بین رفته و یا به طُرُق دیگری استحاله یافته است )

ی تحول یافته روح انسان غربی دانسته، ها ر هنر غرب را در عین حال که شاخصه اصلی انگیزهنص

داند، که این امر کمک شایان ذکری  می ی غرب نیزها ی موجود در جریانها آن را نشانه گوناگونی

 دارد می به تصور و خودآگاهی انسان غربی از خویش کرده است. وی در نقد هنر دوران متجدد بیان

ری و هن اند و با آن یکی شده و زیست کرده اند به تجربه به دست آورده ها میان هنری که انسان

ی مختلف هنری ها ی معنوی و درونی آن وجه مادی به خود گرفت و خود را بر زمینهها که جنبه

(. عالوه برآن وی تحوالت 818: هماننمود داده است، نوعی کنش همسان و هماهنگ وجود دارد )

ی هنری را مصادف با فرهنگ این دوران ها از هم گسیختگی و شکسته شدن قالبها در سبکو 

دانسته است )همان(. در نتیجه، این فرایندها موجب سیر نزولی روان آدمی گشته، به طوری که 

 این روند بخش اعظم هنر جدید غرب را فراگرفته است.

 گیری نتیجه

گسترش معنویت و بروز سنت حاکم در تمدن سنتی  از نظر دکتر نصر، هنر بستر مناسبی جهت

اند. رس می بندگی را با دستاوردهای تجسمی به منصه ظهور است. در اندیشه وی هنر، عبودیت و

ی سنتی با علوم روز مواجه گردید و با ها دکتر نصر اذعان دارد، سنت با روندی مساعد، در سرزمین

متجدد، بعنوان یک جهان بینی نوظهور، امور مرتبط ظهور مدرنیته متحول شد. به طوری که دوران 

با الوهیت را نادیده گرفته و صرفاً به کارکردهای اجتماعی و روانی تنزل یافت. این امر موجب شکل 

گیری علم مدرن گردید که در آن هر آنچه از طریق حس قابل ادراک و قابل مشاهده باشد، علمی 

ی نگیرد فاقد ارزش و اعتبار است. این امر خود باعث شود و آنچه در این حیطه جا می قلمداد

پیدایش یک جهان بینی مادی شد، که در آن انسان به عنوان یک موجود مادی و فاقد هرگونه 
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ارزش الهی در مرکز توجه قرار گرفت. این روند به سهولت در عرصه فرهنگ و هنر آشکار شد. 

 جهت نمود تحوالت این عصر ای را عرصه« باهنرهای زی»دکتر نصر هنر دوران متجدد با عنوان 

ی دوران ها داند. هنرهای زیبا ماحصل زمانه خویش بوده و به نوعی با تکنولوژی و نوآوری می

همراستا است. تکنولوژی عصر متجدد، فرهنگ مختص به خود را که مخالف نفس آدمی به عنوان 

سازد،  یم سان و اشیایی که در جوامع سنتیموجود فناپذیر و عالوه بر آن مخالف روابط معنوی بین ان

مبتنی است. این امر در هنرهای زیبای دوران متجدد همچون هنرهای تجسمی، معماری، شعر و... 

 ی مختص بهها دارای مشخصه به خوبی قابل مشاهده است. در اندیشه دکتر نصر، هنرهای زیبا

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: می خود است، که

مورد اهتمام قرار گرفته که بدون توجه به سبک و  ای ای زیبا، موضوع یا وظیفهدر هنره .1

 به خودای  یانهگرا روش اجرا، آن را جلوه گر خواهند نمود که در نهایت وجهه طبیعت

رت یانه از حضگرا ی نقاشی، بطور مثال: نقاشی طبیعتها گیرند. این روند در سبک می

 مسیح قابل رؤیت است.

عاری از هرگونه وجهه تمثیلی و فضای رمزپردازی است، به نوعی خاستگاه  هنرهای زیبا .1

 ورزد. می بر ابعاد عَرَضی اثر هنری تأکیدو  آن بشری صرف

فرم هنرهای زیبا، با توجه به تحوالت عصر مدرن دستخوش تحول و دگرگونی خواهد شد،  .8

 نی یک شی سر و کاردر واقع فرم اثر هنری در سطح مادی و ملموس که صرفاً با جنبه عی

یابد. انسان در ارتباط با فرم هنرهای زیبا از اصالت اثر هنری و حقایق  می دارد، تنزل

ی ذهنی خویش مواجه خواهد شد و آن امور را ها موجود، دور مانده و صرفاً با دریافت

 گیرد. می حقیقت اثر هنری در نظر

ام کنند صرفاً اله می نیز از آن یاد ،گرا هنرهای زیبای عصر متجدد که با عنوان هنر انسان .9

کند و امور فراتر از آن  می فردی و یا روان جمعی که هنرمند متعلق به آن است، را منتقل

 )پیام تعقلی و حکمت ذوقیه( را در بر نخواهد داشت.

روند ساخت این هنرها از طبیعت ذاتی اشیاء کامالً فاصله گرفته، عالوه بر آن انطباق و  .9

طبیعت مواد اولیه مورد استفاده که به شکل و صورت خاصی درآمده اند، وجود  هماهنگی با
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ندارد. بدین ترتیب، هنرمند در روند ساخت این هنرها صُور ظاهری آن را مدنظر قرار خواهد 

 داد.

به ترین مرت گری مرتبه نفسانی که با ظاهری زیبایی موجود در هنرهای زیبا، تنها جلوه .1

 گرد.  می مادی، یا به نوعی واقعیت یک شی است، را در بروجود که همان مرتبه 

ی ذکر شده در هنرهای زیبا، دکتر نصر نقدهایی بر این هنرها دارد، وی ها عالوه بر مشخصه

داند، اما عصر متجدد و تکنولوژی  می در اشاره به جامعه سنتی همه چیز را در ارتباط با معنویت

ا مختل نموده به فراخور آن زندگی بشر عاری از معنویت شد. مرتبط با آن، رابطه انسان با خدا ر

 وی اشاره به این امر دارد، از موضوعاتی که بشر در جامعه سنتی روح معنوی خویش را جلوه گر

کرد، هنر بود. اما عصر متجدد با تکنولوژی جدید و ماشینی کردن همه هنرها، این فرصت را از  می

ی معنوی دور کرد و جای آن را هنرهای زیبا گرفت. مفهوم ها حتانسان زدود و بشر را از آن سا

اصطالح هنرهای زیبا، اشاره به این امر دارد که هنر پس از انقالب صنعتی در زندگی روزمره انسان 

و به نوعی فرایند ساخت اشیا )تولید، طراحی و پرداخت ....( از اصل و ذات اولیه دور مانده است. از 

از جنبه سودبخشی و فایده منفک شده و جای خود را به محصوالت ماشینی داده  این رو این هنرها

است در صورتی که در جامعه سنتی مرزی میان هنر و تکنولوژی وجود نداشت و معنویت هنر در 

 تکنولوژی )صنعت( آن دوران که تجسم روح و هنر بود، کامالً مشهود است.
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