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 .01طبيعت در هنر شرقي
(تاملي در آراي آناندا كوماراسوامي)
وقتي از طبیعت سخن مي گويیم منظور طبیعت آفرينش است ،آفرينش خداوند ،نه محیط قالب ريزي شده اطراف ما .در همه سنن
به شباهت انسان با صنعتگران الهي تاکید شده است؛ چرا که اين هر دو سازندگاني هستند که موضوعات خود را با «هنر» يا «کلمه
اي که در انديشه شکل گرفته» مي سازند .در متون هندي آمده که «ما بايد آنگونه بسازيم که خداوند در آغاز ساخت».
طبیعت در هنرهاي شرقي عموماً ،در هنرهاي سنتي هند (و فرهنگ هاي متاثر از آن) خصوصاً ،مفهومي متفاوت دارد از آنچه در
واژگان غرب (و جهان مدرن متاثر از آن) رايج است.
کوماراسوامي در مقام متفکري که دانش عمیق و تجربیات وسیعش در باب هنر ،هر دو حوزه شرق و غرب را در بر گرفته همواره
مدافع ديدگاه سنتي شرق بوده و در جاي جاي نوشته هاي خود ،وجوه مختلف اين هنر را مورد بررسي تحلیل گرانه و ژرف نگرانه
قرار داده است .وي در آثارش از متفکرين بزرگي چون افال طون ،سنت توماس آکويناس و مايسترواکهارت نقل قول مي کند ،لیکن
در پرداختن به سخنان اين بزرگان همواره شیوه او از مسندي شرقي و خاص خود اوست .کوماراسوامي همگام با بسیاري
انديشمندان «هنر را در شیوه عملکردش مقلد طبیعت» مي داند ولي تصريح مي کند که «تقلید مي بايست متوجه وجه ذاتي و
عليّ طبیعت باشد نه بعد عرضي و ظاهري آن».
نظرات کوماراسوآمي در اغلب موارد قرابت تنگاتنگي با آراي متفکران مسلمان دارد و ميتواند براي پژوهش هاي آينده پژوهشگران
هنر ما راهگشا باشد.
واژگان کلیدي  :هنر سنتي و شرقي ،جوهر طبیعت ،فرم ذاتي ،وحدت جهت.
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مقدمه
هنگامي که نگاهي گذرا به هنرهاي مشرق زمین مي افکنیم آن ها را کامالً با هنرهايي که در غرب رايج اند ،متفاوت مي يابیم .اين
تفاوت ،تفاوت موضوعي نیست و به ظواهر مختلف اشیا ،دست ساخته ها و چهره هاي اقوام گوناگون ارتباطي ندارد .مظاهر گوناگون
طبیعت؛ نظیر کوه و درخت و ابر و حتي انسان – به مثابه يک پديده ،نه به عنوان يک تیرة خاص در میان تیره هاي مختلف نوع
بشر – نیز در هنرهاي شرقي جلوه هاي متفاوتي مي يابند .اين تفاوت ظاهري نتیجة تفاوت موجود در بنیان هاي فکري و جهان
بیني ها است؛ به سخن ديگر ،اين ظواهر مختلف از بواطن مغاير برخاسته اند .در میان بزرگاني که سهم موثري در معرفي هنر
شرقي و خاستگاه آن داشته اند ،آناندا کوماراسوامي ،انديشمند ،هنر شناس و نويسندة قرن  81و  02مقامي بس رفیع دارد .در
مکتوباتي که از وي به جاي مانده به کرات به مضامیني بر مي خوريم که ديدگاه شرقي را نسبت به طبیعت ،مورد بررسي و تبیین
قرار داده است.
نگاه و مشاهده
رکن اصلي همة هنرهاي بصري ،نگاه و مشاهده است؛ نگاه به اطراف و مشاهدة کلیات و اجزاء و مواد خام هنرها همواره از همین
مشاهده تام ین مي گردد .لیکن همه اين مواد در درون هنرمند استحاله مي شود و در اثري که او تولید مي کند وجهي «هنري»
مي يابد .اينجاست که بحث ديدگاه فلسفي يا جهان بیني هنرمند به میان مي آيد؛ چرا که مسیري که مواد خام يا «طبیعت خارج
از عالم هنرمند» طي مي کند ،تا نهايتاً در ق الب اثر هنري بروز يابد ،را همین جهان بیني يا نگاه فلسفي تعیین مي کند .اگر منظور
از «طبیعت» در ديدگاه هنرمند ،ظواهر اشیا و پديده ها باشد ،جلوة آن در قالب «هنر» به نوعي خواهد بود و اگر برداشت هنرمند از
«طبیعت» وجهي متفاوت داشته باشد ،اثر هنري نیز سیما و جلوه اي متفاوت خواهد داشت .لذا تعريف «هنر» نیز بنا بر تفاوت
ديدگاه ها نسبت به «طبیعت» دست خوش تغییر خواهد شد.
بنابر ديدگاه شرقي ،هنر حقیقي ،هنري است با بیاني نمادين و سرشار از معني؛ نمايش چیزهايي است که تنها با عقل به رويت در
مي آيند .از اين لحاظ ،هنر ،نقطة م قابل آن چیزي است که ما آن را آموزش بصري مي نامیم؛ چرا که هنر مي خواهد به ما بگويد
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که آن چیزهايي که نمي بینیم ،اگر قادر به ديدن آنها باشیم ،چه هیئتي خواهند داشت .آندره 1در تعريف هنرهاي باستاني به آنچه
«هنرحقیقي» مي خواند ،مي پردازد و مي گويد :
«اين وظیفه ه نر است که آن حقیقت اصلي را به چنگ آورد ،به آنچه ناشنیدني است،آوا بخشد ،کالم نخستین را به صراحت بیان
کند ،نگاه و سیماي ازلي را دوباره به تصوير بکشد که اگر چنین نباشد ،هنر نیست».

2

کوماراسوامي با نقل قول از آندره ،سیر طبیعي فعالیت ذهن را ،حتي در مورد صورت اشیا ،سیري عقالني مي داند تا صرف تقلید
بصري و براي اين منظور ،عملکرد ذهن کودك را که بي پیرايه و خالص است ،شاهد مثال مي آورد :
غريزة طبیعي کودك ،ايجاب مي کند که از درون به برون سیر کند .وي (کودك) با خود چنین مي گويد « :من اول فکر مي کنم و
آنگاه فکر خود را ترسیم مي کنم»  ،اين ،چه تالش باطلي است که کودك را از تفکر باز داريم و او را به تماشا وا داريم 3.واقعیت اين
است که اگر از بخشي از هنرهايي که در اروپاي دو – سه سدة گذشته ظهور کرد و دامنة آن به هنرهاي بصري برخي از جوامع نیز
رسوخ نمود -صرف نظر کنیم ،در مي يابیم ک ه هنرهاي بصري در هیچ برهه اي از تاريخ به بازسازي صورت ظاهري طبیعت
نپرداخته اند .از زماني که قوانین پرسپکتیو (علم مناظر و مرايا) به عنوان يک اصل براي تصوير طبیعت مورد توجه قرار گرفت ،جلوه
هاي طبیعت در هنر ،بیش تر و بیش تر به سوي ثبت ظواهر مايل گشت و ثبت ظواهر ،چنان در هنرهاي اروپايي همه گیر شد که
از آن پس ،هر اثري را که در آن ،قواعد مناظر و مرايا رعايت نشده بود ،ضعیف شمرده مي شد و آن را نتیجة عدم آگاهي هنرمند از
اين قواعد مي انگاشتند «ما غافل از آنیم که علم مناظر و مرايا ،صرفاً وسیلهاي است براي نیل به غايت مربوط به آن؛ ما از ياد برده
ايم که علم منظره نگاري تنها برآورندة نمايش صوري موضوعات است و اينکه «نمايش» از منظرگاه هاي ديگر نیز میسر است،
شیوههايي هستند که عقالني ترند و نیاز ارتباطي هنرهاي سنتي را بهتر بر مي آورند».
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 1آشوري شناس برجسته قرن  91و Dr.W.Andrae : 02
Ananda K. Coomaraswamy. Christian and Oriental Philosophy of Art, P.11. 2
Ibid 3
Ibid, p.46. 4
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در عبارت فوق ،کومارا سوامي «هنرهاي سنتي» را در رديف هنرهايي قرار مي دهد که با عقالنیت سر و کار دارند و به همین
واسطه در ظواهر پديده ها خالصه نمي شوند .هنرهاي اصیل ديني و سنتي همواره فاصلة خود را به ظواهر طبیعت حفظ کرده اند.
دوري از ظواهر ،در هنر سنتي ،به اين علت است که «هنر با «طبیعت» اشیا سر و کار دارد و اگر هم به ظواهرشان مي پردازد ،اين
پرداختن عرضي و جانبي است؛ چرا که ظواهر اشیا بیش از آنکه پرده از طبیعت آن شيء بردارند به پیچیدگي و ابهام آن دامن مي
زنند .کار هنرمند اين نیست که به طبیعت به عنوان معلول بپردازد بلکه وظیفة او پرداختن به طبیعت علّي است که معلول از آن
صادر مي شود» 5.وقتي در ادراك میان علت و معلول ،خلط واقع ميشود ،نگاه و مشاهده ،دچار خلل و آشفتگي مي گردند .وقتي
هنر سنتي با محک هايي که صرفاً در وادي حس بینايي فیزيکي معنا مي يابد ،سنجیده مي شود ،معلوم است که در درك مفهوم
موضوع ا صلي ،خلل وارد شده است؛ چرا که مشاهده در مرتبة حکمي آن ،با شهود باطني سر و کار دارد و نوعاً با رويت فیزيکي ،که
جز تشکیل تصوير شيء خارجي بر روي قرنیة چشم ،چیز ديگري نیست ،تفاوت ماهوي دارد« .جهل ما نسبت به حکمت سنت و
قواعد آن ،اين تصور را در ما ايجاد کرده که هنرمند ]ناآگاهانه[ کوشش در انجام کاري نموده که اگر آگاه مي بود ،از آن اجتناب مي
ورزيد» 6.به عبارت ديگر ،ما تصور مي کنیم که هنرمند سنتي مي خواسته صورت اشیاء را به تصوير بکشد ولي از آنجا که مجهز به
دانش ها و فنون مربوط به آن نبوده ،ظا هر اثر هنريش با حاصل کا ر نقاشان طبیعت گراي امروزي متفاوت گشته .اين قضاوت
همانند اين است که ما با محک سنجش ابعاد – که با متر و سانتي متر سر و کار دارد – به مطالعه پديده اي بپردازيم که اساساً با
وزن سنجیده مي شود؛ و آنگاه به خاطر ناسازگار بودن محاسباتمان با پديده هايي که اساساً به منظوري ديگر ساخته شده اند و
محک سنجشي متفاوت دارند ،آنها را ناموزون و مغلوط بدانیم.
تقليد از طبيعت
کومارا سوامي در کتاب معروف خود «استحاله هنر در طبیعت» 7مفصالً به مفهوم طبیعت در هنر شرق پرداخته و با ارائه شواهد
مثالي از منابع مختلف هنري ،مضمون فوق را مورد موشکافي محققانه قرار داده است .وي به يافته هاي محققین ديگري نیز اشاره

Ibid, p.93. 5
Ibid, p.47. 6
- Transformation of Nature in Art
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مي کند که به حقیقت هنر هند واقف گشته اند و آن را به صراحت ابراز نموده اند؛ مثالً ماسون اورسل 8و هاينريش زيمر 9هر دو به
مطلب واحدي اشاره کرده اند :
هنر هند هدفي غیر از تقلید ]ظاهر[ طبیعت دارد  ...اگر گاه و بیگاه به مواردي بر مي خوريم که ،در يک نقش برجسته يا نگاره،
هنرمند به بازسازي برخي از پديده هاي طبیعي پرداخته ،اين رويکردي عرضي بوده که هنرمند در کنار تصاويري که از درون خود
نشات گرفته به طور جانبي ،جزئیاتي را نیز از طبیعت واقعي ثبت نموده است.

10

در اينجا نیز دوباره سخن از محک سنجش است ،محک هاي رايج سنجش هنري ،امروز عموماً منشا اروپايي – آن هم اروپاي بعد از
قرن شانزده و هفده دارند و کوماراسوامي به صراحت ابراز مي کند « :آن عده که قصد مطالعة سیر تحول هنر هند را دارند مي
بايست خود را به کلي از قید گرايشات اروپايي  ...رها سازند ،چرا که هنر اروپايي محک سنجش با درجات کم يا زياد مشاهده عیني
سر و کار دارد» 11.البته کوماراسوامي به کرات از عبارت «تقلید از طبیعت» ،به مفهوم افالطوني آن استفاده مي کند و بر آن مهر
صحت مي نهد؛ ولي تاکید مي کند که اين تقلید ،تقلید از ظواهر نیست .او طبیعت را يک «سرمشق» يا «منبع الهام» معرفي
میکند و در اين مورد مي گويد که «هنرها ،بدون استثنا ،نمايش يا شبیه سازي يک سرمشق هستند»؛ 12ولي فوراً منظور خود را از
نمايش و شبیه سازي تبیین مي کند که « البته استعارة فوق (نمايش و شبیه سازي) به معناي توصیف ظاهري آن سرمشق نیست؛
چرا که اين کار غیر ممکني است .اساساً جلوه هاي هنرهاي سنتي ،تقلیدهايي هستند از يک امر نامرئي و ناديدني؛ لیکن قیاس ها و
ترجمان هاي اين هنرها چنان شايسته و مناسبند که ياد آن صورت نوعي ازلي را در ما زنده مي کنند 13».در اين عبارت ،به وضوح
تاکید بر اين شده که طبیعت مرئي مي بايست به حقیقت نامرئي راه ببرد و اين مسئله ،تنها هنگامي میسر مي گردد که هنرمند از
مرتبة مشاهده به مرتبة ت جربه وارد گردد .اگر کسي طبیعت را تجربه کند ،با آن يگانه مي شود و آنگاه نقل قول هنري او ديگر نقل
قول يک ناظر نخواهد بود بلکه به تجربة عیني يک شاهد ،بدل خواهد گشت و به سخن کومارا سوامي «وقتي از فراگیري از تقلید از

8

MOursel
HZimmer
10
Oursel Masson, line Connexion das Esthetique et la Philosophic de India, Rev. des Arts Asiatiques,II.
11
Ananda K. Coomaraswamy. The Transformation of Nature in Art, p. 117.
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A. K. Coomaraswamy, Christian and Oriental Philosophy of Art, p. 10.
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Ibid, p.63.
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طبیعت سخن مي گويیم ،منظورمان قابلیت تقلید عکاسانه از طبیعت نیست؛ بلکه مقصود ،تقلید از طبیعتي است که فرد هنرمند
آن را تجربه مي کند ،و باالخره آن تجربه را در قالب هنر ارائه مي دهد» 14.وي بارها ،در نوشته هايش ،به تبیین معناي طبیعت
ميپردازد .او به سخن افالطون که «هنر در روند عملکرد خود طبیعت را تقلید مي کند» اشاره مي کند و تصريح مي کند که
منظور افالطون از «طبیعت» در اين جمله وجه آشکار طبیعت پیرامون ما نیست.

15

هنگامي که افالطون در سخنانش ،عبارت «مطابق طبیعت» را به کار مي برد ،منظور او شیوة عملکرد و سلوك اشیاء نیست بلکه
مراد وي طريقتي است که موجودات بايد ا ز آن پیروي کنند تا عملکردشان عصیان در برابر طبیعت نباشد .طبیعت از ديدگاه سنتي،
آن چیزي است که آن را طبیعت مادر ،مي نامیم .طبیعت مادر اصلي است که براساس آن ،طبیعت اشیاء شکل مي گیرد؛ مثل آن
جوهرة «اسبي» که جانور را اسب مي کند و آن جوهرة «انساني» که وجه طبیعي انسان است.

16

پس مطابق تعاريف فوق ،هنگامي که سخن از طبیعت در هنر شرق به میان مي آيد ،منظور وجه ذاتي و علّي طبیعت است نه بعد
عرضي و ظاهري آن .منظور طبیعت آفرينش است؛ آفرينش خداوند ،نه محیط قالب ريزي شدة اطراف ما؛ لذا تقلید موجه ،تقلید از
علت است ،تقلید از خداوند است «و هنر در اين میان ،تقلیدي است از طبیعت اشیاء ،نه ظواهر آن ها».

17

از «فرم» تا «صورت»
هنرمندان در طول تاريخ و عرض جغرافیا ،همواره در آثار خود ،انسان را به عنوان يکي از موضوعات مهم تصويري ،مورد توجه خاص
قرار داده اند .اين موجود گاهي به واسطه شان الهي اش ،زماني به دلیل ترکیبات صوري و زيبايي ظاهري اش ،و گاه به واسطة نقشي
که در سیر تحول اجتماعات بشري ايفا کرده ،همیشه از ارکان مهم هنري بوده و هست .اما تجلیات گوناگون صورت و پیکرة انسان
در آثا ر هنري همواره منبعث از منظرگاهي بوده که انسان ،از آن نقطه ،مورد بررسي و نگاه تحسین گرانه ،توصیف گرانه ،متدينانه يا
منتقدانه قرار مي گرفته است .آثار هنري در مقاطع زماني مختلف و در قوالب سبک هاي متنوع ،هم به صورت و هم به سیرت اين
موجود چند وجهي ،و اشرف مخلو قات ،پرداخته اند؛ اما از آن جا که هر اثر هنري ،به رغم تنوع و تکثر جزئیات تشکیل دهنده اش
Ibid, p.63.

14
15

Ibid, p.63.
Ibid.
17
Ibid.
16
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پديده اي يک پارچه و واحد است ،و اين ،وحدانیت خود را از جهان بیني و فلسفه محرك خود مي گیرد ،همواره اجزاء اين آثار،
رنگ و بوي آن نیروي محرکه و جهان بیني واحد حاکم بر آثار را داشته و دارند.
انسان در منظر گاه سنتي و ديني از يک سو پديده اي است طبیعي و از سوي ديگر فرامادي و ماوراي طبیعي؛ ولي در هر دو
صورت ،اين «نقش»« ،کاربر» يا «کارکرد» اوست که مدنظر هنرمند سنتي است نه صرف صورت ظاهري او« .در هنرهاي سنتي،
تمثال افراد ،به هر منظوري که ترسیم شده باشند ،ندرتاً شبیه سازي -آن گونه که ما «شباهت» را تعريف ميکنیم – در آن رعايت
شده است .کوشش هنرمند سنتي بیشتر معطوف نمايش يک نوع ( )typeبوده نه يک فرد؛ 18به سخن ديگر آن صورت مثالي يا
صورت نوعي انسان که متضمن جايگاه ،وظیفه و نقش او در نظام آفرينش است نقطه توجه هنرمند سنتي و شرقي بوده است.
کومارا سوامي میان تعاريف فرم و شکل تمیز قايل مي شود .او «فرم» را ساختاري تجريدي معرفي مي کند که ظواهر گوناگون يک
«نوع» با آن ارتباط دارند؛ مثالً فرم انسان ،آن بنیاد انتزاعي اي است که اشکال کثیر انسان ها از آن نشئت مي گیرند .هنرمند
شرقي ،مقلد «فرم» است نه مقلد صورت.
تقلید 19تجسم مادي فرم از پیش تصور شده است و اين همان چیزي است که ما آن را آفرينش هنري مي نامیم .هنرمند وسیله اي
است براي انجام کار . ...هنگامي که به هنرهاي بدوي و سنتي ،و آن عده از هنر هايي که ما آن ها را طبیعي 20خوانديم ،مي نگريم،
حضور انتزاع را در آن مشاهده مي کنیم .گرچه اين هنرها تقلیدي هستند ولي تقلیدشان از ظاهر مرئي و ناپايدار طبیعت و يا
تاثیرات موقتي نور نیست؛ بلکه تقلید از آن فرم معقول است ،تقلیدي که فرآيند آن ،نیاز به شبیه سازي ندارد.

21

کوماراسوامي براي تفهیم ارتباط علّ ي فرم با صورت از ارتباط معادالت رياضي با اشکال هندسي شاهد مثال مي آورد و مي گويد :
يک معادله رياضي ]مربوط به يک شکل هندسي[ مي تواند کامالً دقیق باشد بدون اينکه میان آن فرمول و شکل هندسي ،شباهت
صوري وجود داشته باشد 22.او انتز اع موجود در آثار هنري مدرن را انتزاعي سطحي مي شمرد که عمقش از صورت اشیا ،فراتر نمي
رود « .فرق است میان آن که به واسطة ضرورت موضوع و طبیعت کار ،تصويري با وزن و آهنگ خطي و با نور انتزاعي ترسیم مي
18

Ibid, p.56.
- imitation
20
- nonnal
21
Ibid, p.74.
22
Ibid, p.73.
19
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کند و آن که ذاتاً و به مفهوم فلسفي کلمه ،واقع گرا 23نیست؛ ولي در اثرش به وجه ظاهري انتزاع روي مي آورد و هنر انتزاعي را
ترويج مي کند » 24.اين عبارت ،خواننده را وا مي دارد که در مورد معناي واژة «واقع گرا» دوباره بیانديشد و به آن از منظري وسیع
تر و عمیق تر نظاره کند .از خود سوال کند که چه چیز «واقعي» است ؟ و «واقع گرايي» به چه معناست ؟ آيا ظاهر اشیا که دائماً
در حال تغییرند ،واقعیت طبیعت محسوب مي شوند يا ذات ثابت (و به عبارت کوماراسوامي «فرم ذاتي») آنها واقعیت شان را
تشکیل مي دهد ؟ بحث موجود به تفاوت میان «واقعیت» و «حقیقت» ارتباط ندارد 25.سخن در مورد طیفي از واقعیات است؛
و اقعیات ذاتي و واقعیات عرضي؛ و ارتباط میان اين دو ساحت .واضح است که اثر هنري ،در ساحت تجلي و ارتباط ،با واقعیات
صوري و عرضي سر و کار دارد؛ اما پرسشي که مطرح شده ،اين است که آيا رنگ رخساره – که در آثار هنري متجلي است  -از سر
ضمیر خبر مي دهد يا نه؟
کوماراسوامي بر اين باور است :
اثري هنري را آنگاه مي توان «راستین» نامید که فرم ظاهري آن ،منعکس کنندة فرم ذاتي ثبت شده در انديشة هنرمند باشد .در
اين ساح ت است که صنعتگر از انطباق کار دست خود با حقیقت سخن به میان مي آورد .اگر کار دست او در انطباق کامل با غايت
متصور ش ده ،و انگیزه اي که براي آن ساخته شده  ...باشد ،آنگاه مي توان کار را موثر و شايسته ارزيابي نمود.

26

اما اين شیوه ارزيابي ،که در همه فرهنگ هاي سنتي و تمدن هاي باستاني رايج بوده ،در جهان مدرن ،منسوخ گشته و کاربرد
چنداني ندارد .واقع گرايان نوين ،واقعیت را در صو رت جستجو مي کنند و از اين رو مقلد صورت هستند ،در حالي که شمايل نگاران
مشرقي به تقلید از فرم ذاتي به پیکرنگاري مي پردازند.
« در همة سنن شرقي به شباهت انسان با صنعتگران الهي تاکید شده است چرا که هر دو سازندگاني هستند که مصنوعات خود را با
«هنر» ،يا «کلمه اي که در انديشه شکل گرفته»  ،مي سازند .در متون ديني هند آمده که ما بايد آن گونه بسازيم که خداوند در
Realist

23
24

Ibid, p.74.
 25اين بحث لزوماً به مباحث فلسفي ارتباط میان واقعیت و حقیقت – که واقعیت را «آنچه که هست» و حقیقت را «آنچه که بايد باشد» تعريف مي کنند –
ارتباطي ندارد .چون «بايد» و «نبايد» از مقوالت اخالقي هستند و به «طبیعت» که با «هست» ها ارتباط دارد ،مربوط نمي شوند.
26
Ananda K. swamy. Christian and Oriental Philosophy of Art, p. 74.

8

مجوعه مقاالت الکترونیک

www.zekrgoo.com

پروفسور امیرحسین ذکرگو

آغاز ساخت» 27.اين جمله ،تاکید مجددي است بر اينکه شبیه سازي شرقي با فرم ذاتي ،يا واقعیت جوهرين اشیا و پديده ها ارتباط
دارد؛ واقعیتي که در اسارات زمان نیست و لذا زوال ناپذير است.
شمايل نگاري ديني و پيكرنگاري صوري
براي روشن تر شدن مطالب ،نگاهي تطبیقي به پیکرنگاري واقع گرايانه غربي و شمايل نگاري ديني شرقي راهگشا خواهد بود .اگر
به آثار مجسمه سازان واقع گرا و شاخص غربي؛ نظیر رودن 28پیکر تراش معروف فرانسوي قرن  81و  02نظر افکنیم ،قدرت ضبط
و ثبت ظواهر جسم انساني در آثارشان چشم را خیره مي کند .يکي از آثار پیکرنگاري رودن ،به نام «عصر مفرغ» 29چنان به واقعیت
نزديک بود که او را متهم کردند که آن مجسمه را از طريقي قالب گیري گچي ازبدني واقعي ساخته است (تصوير  .)8البته رودن
توانست چهار سال بعد ( ) 8112نام خود را از لکه اتهامي که به وي وارد کرده بودند ،پاك کند و به واسطة شهرت و قدرتي که ،به
عنوان مجسمه سازي ماهر ،کسب کرده بود ،سفارشات هنري بسیاري به او رجوع شد .هنر رودن ،بي ترديد هنري ممتاز است و از
نبوغ سرشار و قدرت استثنايي او حکايت مي کند .لذا تعجب آور نیست که او را بهترين مجسمه ساز بعد از میکل آنژ نامیدهاند.
چیزي که در آثار میکل آنژ ،رودن و پیکر نگا راني از اين دست به چشم مي خورد دانش کالبد شناختي برجسته اي است که در آثار
ايشان متجلي گشته است .اين پیکر تراشان ،زوايا و اجزاي تشکیل دهندة کالبد انسان را به خوبي مي شناختند و حتي هنگامي که
موضوع آثار ايشان را مضامین ديني و موضوعات مندرج در کتب مقدس عهد عتیق تشکیل مي داده ،غلبة دانش کالبد شناسي
چنان در آثارشان مسحور کننده است که وجه ديني ،نیايشي و قدسي اثر را تحت الشعاع قرار مي دهد؛ به سخن ديگر ،موضوع اين
آثار ،ديني و معنوي است ولي در پرداختن به آنها مسیري صوري و مادي طي شده است .يوحناني قديس (تصوير  )0اثر رودن يا
داوود پیامبر (تصوير  ) 8اثر میکل آنژ ،بهانه هايي بودند که هنرمند ،دانش و توان فني خود را از طريق آن ها به نمايش بگذارد .اين
پیکره ها نه به تقلید از آن منشا روحاني – که يوحنا را مقدس ساخت و داوود را پیامبر  -بلکه به تقلید از کالبدهاي واقعي و مادي
افرا د ساخته شده اند .برجستگي و پیچش ماهیچه ها ،برآمدگي رگ ها و حالت چهره ها در اين گونه آثار ،چنان استادانه انجام شده
است که انسان ،بي اختیار لب به ستايش مي گشايد.
Ibid, p.73.
- Auguste Rodin
 : )The Age of Bronze( 29اين اولین اثر معروف رودن است که وي آن را به سال  9771-7در سن  61يا  67سالگي ساخت.
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اما هنگامي که با پیکرتراشي و شمايل نگاري شرقي رو به رو مي شويم ،آن طبیعت گرايي اروپايي را نمي بینیم .چهره ها عموماً از
احساسات و عواطف فردي ،از رنج ها و وجدهايي که حاصل شرايط گذرا و روزمرة زندگي است ،تهي هستند .کششي در ماهیچه ها
و برآمدگي در رگ ها ديده نمي شود .و کالً نگاره ها و شمايل هاي انساني ،ياد و تصوري از هیچ انسان مشخصي را در خاطر بیننده
زنده نمي کنند .حتي سن و جنسیت افراد تصوير شده ،مورد ترديد قرار مي گیرد؛ يعني در بسیاري از موارد ،صورت ها چنان صاف،
بي حالت و آيیني تصوير شده اند که اشاراتي منوط بر جنسیت موضوع اثر (حالت مردانگي يا زنانگي) در چهرهها وجود ندارد ،و
حدس زدن سن شخصیت تصوير (يا پیکرتراشي) شده نیز به همین داليل ممکن نیست (تصاوير  4و  .)1طبیعي است که اين سنخ
آثار ،توقع تماشاگري را ،که ذائقة بصريش به تقلید صور طبیعي – از انساني و غیر انساني – عادت کرده ،بر نمي آورد .او آثار شرقي
را به واسطة عدم موفقیت در شبیه سازي ظاهري ،ضعیف و ناقص ار زيابي مي کند و عدم نمايش جزئیات فیزيکي را در شمايل ها و
نگاره هاي شرقي ،ناشي از عدم توانايي هنرمنداني مي داند که آن آثار را خلق نموده اند؛ به عبارت ديگر ،تماشاگر غربي تصور
ميکند که پیکرتراشاني که شمايل هاي بودا و ويشنو (تصوير  )6را خلق کرده اند ،قصد داشته اند که پیکره هايي؛ نظیر آثار میکل
آنژ و رودن بیافرينند ولي ضعف دانش کالبد شناسي و عدم توانايي فني ،مانع از اين گشته که به چنان مراتبي دست يابند.
اين غلط فهمي آثار شرقي ،ناشي از تفاوت ديدگاه ها و نبود وحدت جهت در نظاره موضوعات است و چیزي نیست مگر يک خلط
م نطقي .وحدت جهت يکي از ارکاني است که براي بحث در مورد يک موضوع واحد ،ضرورت دارد  :منظور از وحدت جهت اين است
که دو طرف مباحثه هر دو به موضوع مورد بحث خود از يک جهت واحد نگاه کنند؛ مثالً اگر موضوع بحث ،نقش روي يک سکه
باشد ،چنانچه هر دو طرف بحث از جهت واحدي به سکه اي نگاه کنند هر دو نظر واحدي خواهند داشت و در اينکه نقش سکه شیر
است يا خط با هم نزاع و مجادله اي نخواهند داشت .اما اگر طرفین مباحثه در دو سوي سکه نشسته باشند ،يکي با قطعیت به نقش
شیر و آن ديگري با همان قطعیت ،به نقش خط ،گواهي خواهد داد .البته نظر هیچ يک غلط نیست؛ هر دو به يک اندازه ،نظري
دقیق و صحیح ابراز کرده اند ،لیکن مشکل ،در عدم وجود وحدت جهت در نظر گاه است .اگر نظاره گر مدرن به ديدگاه شرقي
شمايل نگاري واقف مي بود ،قضا وتي متفاوت صورت مي گرفت .در هنر شرقي ،خصوصاً هنرهاي ديني شرق ،نگارگري و
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پیکرتراشي ،آدابي دارند که در متون مندرج است .مثالً رساله شوکراني تیسارا 30به تجويزات آيیني و ديني شمايل نگاري اشاره
کرده است  « :شمايل نگار موظف است به قواعد بصري مربوط به نمايش ايزدان ]يا فرشته ها[ 31توجه کند .اين قواعد به منظور
توفیق در انجام اين استحالة بصري تدوين شده اند».

32

در اين رساله ،تجويز موکد شده که پیکر تراشان شمايل هاي انساني 33مي بايست در پیروي از قواعد مربوط مهارت داشته باشد و
اينکه نبايد مبناي پیکر نگاري را مشاهده مستقیم 34قرار دهد 35.تجويز به تجسم بصري اخیر ،در مخالفت کامل با پیروي از صورت
ظاهر انساني است و دلیل اين امر هم اين چنین توصیف شده که «تنها با پیروي از قوانین تجويز شده 36مي توان به زيبايي حقیقي
و دلپذيري واقعي 37دست يافت .مجذوب آن صوري مي شوند که دلشان رادر اسارت در مي آورد؛ ولي براي آن هايي که معرفت
دارند ،هر چیزي که نقض قوانین تجويز شده را در بر داشته باشد ،زيبا نخواهد بود» 38.پس معلوم گرديد که «زيبايي» در نگاه ديني
شرقي مبنا و مفهومي متفاوت دارد .کوماراسوامي يک فصل از کتاب خود ،استحاله هنر در طبیعت ،را به مباحث زيباشناختي آيیني
مندرج در رسالة شوکراني تیسارا 39اختصاص داده است 40.در رسالة مذکور تصريح شده که «رگ هاي دست و پا و استخوان هاي
مچ پا نبايد به نمايش در آيند»؛ 41چرا که «هر عضو مي بايست زيبايي و لطف 42شايسته خود را داشته باشد 43».زيبايي آيیني
 : Śرساله اي است که در آن به ابعاد مختلف ساختار اجتماعي شامل زيباشناسي و خالقیت هنري با دقت پرداخته شده است .اين کتاب ukran Tisāra

30

) در کلکته انتشار يافت .متن چاپي اين رساله براي اولین بار در سال  9712توسط پانديت جیباناندا ويديا Śukrâcāryaدر ادوار میانه توسط شوکرا چاريا (
) انتشار يافت ،تنها ترجمه کامل اين رساله  )Saked Books of the Hindus, Vol XITتحت عنوان (Pandit Jibânanda Vidyāsāgaraساگارا (
))Dr. (sirدر سال  9191در اهلل آباد منتشر شد .دکتر (سر) براجندرانات سیل (Benoy Kumar Sarkarتوسط بنوي کومار سرکار (
که در مجالت  91و  )The Positive Backgrounds of Hindu Sociologyمقدمه اي به ترجمه آن نگاشت تحت عنوان Brajendranath Seal
 02همان مجموعه چاپ شده است.
31

- Devata
Śukranitisāra, p. 70.
33
- Pratimakara
34
- Pratyaksa
32

Śukranitisāra, p. 71.
- Sastramana

35
36
37

- Ramya
Śukranitisāra, p. 105-106.
39
- Sukranitisara
38

Transformation of Nature in Art, Chapter IV, pp. 113-117.
Śukranitisāra, p. 106.
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مطرح شده در رساالت هندي ،زيبايي آرماني ا ست .زيبايي انسان در مرتبة کمال يافتگي اوست که به اوج مي رسد و آن ،مرتبه اي
است که ايام کودکي و ناپختگي ،سپري شده و پیري و ناتواني همه بر وي عارض نگشته .از اين رو در شمايل هاي هندي ندرتاً اين
دو وجه انساني که با نوعي «نقص» مقارن هستند به نمايش در مي آيد .پس «هنرمند 44همواره مي بايست درصدد شکل دهي
زيبايي 45در پیکره هاي جوان 46باشد و ندرتاً به تمثال هاي کودك وار 47بپردازد» 48.البته استثنائاتي در مورد کودکي کريشنا و بودا
در میان شمايل هاي هنري به چشم مي خورد که آن هم داليل ديني دارد( 49.تصاوير  7و  )1رساله مذکور ضمناً تاکید کرده که
شمايلهاي مربوط به ايزدان و فرشته ها را هیچگاه نبايد در حالت پیري تصوير نمود.

50

«پس کامالً واضح است که شوکرا چاريا 51به تبیین مبادي مدرسي از مفاهیم دوست داشتني و زيبا پرداخته و هیچ گاه براي ذايقة
فردي ،اعتباري قايل نشده است».

52

حذر کردن از ظوا هر و تعريف زيبايي و تناسبات بصري براساس مباني ديني و آيیني منحصر به پیکره هاي انساني نیست ،بلکه هر
پديده اي که در هنر شرق ،خصوصاً هنرهاي ديني ،نقش ايفا مي کند ،سیري استحاله اي را طي مي کند تا اتصال خود را به عالم
معنا جلوه گر سازد .مثالً گل نیلوفر آبي 53که در شمايل نگاري هندويي و بودايي و چیني حضوري فراگیر دارد  -و ايزدان اين

- pava

42

Śukranitisāra, p. 121.
- Silpi

43
44

-Vapu

45

- Taruna

46

- Bata-Sadrsa

47
48

Śukranitisāra, p. 201.
 49در میان تمثال ها و شمايل هاي ديني شرقي (هندي) تنها تمثال کريشنا و گاهي بودا است که در برخي آثار هنري به صورت کودك به نمايش در مي آيد.
دلیل اين امر ،توصیفات دقیق و جالبي است که از دوران کودکي کريشنا در متون ديني آمده است .کريشنا از ايزدان محبوب هند است و تمام وجوه زندگي او
که در اسطوره ها ذکر شده – با باورهاي ديني ارتباط مستقیم دارد .بودا نیز تولدي اسرار آمیز داشته که در اعتقادات ديني نقشي مهم دارند و از اين رو تولد
و نوزادي بودا نیز موضوع برخي از آثار هنري قرار گرفته است.

50

Śukranitisāra, p. 201.
- Sukracurya
52
A. K. Coomaraswamy, Transformation of Nature in Art pp. 116-117.
53
- Lotus
51
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اديان ،همواره در حالت نشسته يا ايستاده بر آن به تصوير در آمده اند – از تیره هاي مشخص علم گیاه شناسي است ،همچنین
زمینه اي است براي شکوفايي هستي ،که بر پهنة بي کران امکانات بي انتها رويیده است« .پس به بي معنا و بي مناسبت خواهد بود
اگر پیکرة بودا را با پیوست و گوشت انسان خاکي فاني تصوير کنند و سپس آن را ناپايدار بر گلبرگ شکننده يک گل طبیعي
بنشانند».

54

طبیعت در واژگان شرقي با ذات ،مربوط است نه با ظواهر .پس گرچه هنرمندان شرقي نیز همانند همتاهاي غربي خود «طبیعت» را
منشأ الهام و تعلیم مي دانند ،ولي منظورشان از طبیعت ،مقوله اي متفاوت است که با طبیعت آفرينش ارتباط دارد نه قوالب
ظاهري محیط .وجه اشراقي ديدگاه شرقي همواره هنرها را از تقلید از ظواهر به دور مي داشته است و هنرمندان را به سیر در عالم
شهود ،يا رويت دروني ،تشويق نموده است .براي فهم هنر شرقي مي بايست نخست ،جهان بیني شرقي را باز شناخت و از آن منظر
به طبیعت نگريست .آنگاه نگاه ،طبیعت ،تقلید ،آفرينش ،نیايش ،ظاهر و باطن ،و ماده و معني در يک ارتباط توحیدي علت و
معلولي قرار مي گیرند و هنرها شأني متفاوت مي يابند.
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