
 

 گرایان پیرامون هنر اسالمی آراء سنت نقد و بررسی

  1سیدرضی موسوي گیالنی
 

  چکیده
دانند که عناصر متفـاوت و گـاه    گرایان هنر اسالمی را داراي وحدت و یکپارچگی می         سنّت

اما از هویت یکسان و متمـایزي برخـوردار     ،  ها در آن اقتباس شده      متعارضی از دیگر تمدن   
هـاي شخـصی و مهـارت فنّـی هنرمنـد        قابلیت،  که از نبوغ    بر این  عالوه،  هنر اسالمی . است

همچنـین از  ،  ظهورات متفـاوتی دارد   ،  نشأت گرفته است که این امور در میان اقوام متفاوت         
ط                 ،  شناخت عرفانی  متافیزیکی و روح هنرمند سرچـشمه گرفتـه و خلـق اثـر هنـري توسـ

بخـشی حقـایق     تجلّـی -هنر قدسـی   یعنی -ترین وجهش  به ویژه در متعالی  ،  هنرمند سنّتی 
  . حِکمی و معرفت عرفانی است

گرایـان در عرصـه دینـی و     سنّت در این مقاله فارغ از حسن انسجام و پیوستگی فکري   
ها   تهافت،  هاي مثبت افکار آنان در عرصه هنر اسالمی         وارگی و جنبه    هنري و عالوه بر نظام    

و گردآوري شده که   استقصاء- هفت مورد- ها در آراء آنان پیرامون هنر اسالمی       و تعارض 
اند تا به بعضی از این اشکاالت پاسخ  البته آنان تالش نموده. ها تأسیسی است بسیاري از آن

ذکـر   ها آن پاسخ، دهند که در این مقاله سعی شده تا مجموعه انتقادات و در بعضی از موارد     
  . شود و داوري گردد
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  مقدمه
بورکهـارت  . هنر اسالمی از جمله مصادیق هنر سنّتی و مقدس است         ،  گرایان  از دیدگاه سنّت  

، و منظـور از صـورت همـان معنـا         1معتقد است که هنر اسالمی داراي ماده و صورت است         
علیت ماده که قـوه و اسـتعداد     محتوا و یا به تعبیر ارسطویی همان چیزي است که تحقّق و ف            

از نظر او خاسـتگاه و ریـشه هنـر اسـالمی از وحـی و             . پذیرد  توسط آن صورت می   ،  است
، عناصـر وحیـانی  ، بخـش مـاده اسـت    طور که صورت قـوام  هاي قرآنی است و همان     آموزه

یا  3و تکنیک  2بنا به نظر وي هنر اسالمی از دو بخش حکمت         . بخش هنر اسالمی است     قوام
متافیزیـک و  ،  تشکیل شده است و توجـه بـه حکمـت را بـراي فهـم معنـاي روحـانی                فنّ

. ( .Nasr, 1999, p. 146)دانـد  شناسی هنر اسالمی به ویژه معماري امري ضروري می جهان
 در هنـر    7 و نقـوش   6مـواد ،  5فنـون ،  4هـا   یعنی شـیوه  ،  اگرچه ماده هنر اسالمی   ،  گوید  وي می 
که زبـان صـوري یـا     اما این مسئله در این ،  ي پیشین است  ها  تأثیرگرفته از فرهنگ  ،  اسالمی

سـازد و   خللـی وارد نمـی   ،  اصول و منبع اصلی هنر اسالمی برگرفته از تعالیم وحیانی است          
هاي آسمانی است و در قلب آن هنر مقـدس   معنا و محتواي هنر اسالمی که برآمده از آموزه 

  . ( .Ibid, pp. 143-144) استهاي معنوي و روحانی داراي ویژگی، قرار گرفته است
سـت کـه    يگر چیز حکایت، ترین سطح قرار دارد   که آنچه در پایین    -بنابر اصل هرمسی  

محتوا و حقیقت   ،  نماد و رمزي از صورت    ،   ماده هنر اسالمی   -سطح آن قراردارد   در باالترین 
ی و وحیـان  گـر واقعیـت   بیـان ، از هـر چیـزي    است و هنر سنّتی و مقدس در اسالم بـیش          آن

 ( .Ibid, p. 144)قرآنی است هاي گرفته از آموزه آنها الهام گیري اسالم وساختار وشکل آسمانی
درك و ، هنر اسـالمی ، حسن و زیبایی را در همه اشیاء آفریده است    ،  که خداوند  اینر  ب و بنا 

  . ( .Ibid, p. 152)سازد ممکن می، تجربه عمیق این زیبایی را در آثار هنر سنّتی
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یـک حقیقـت اسـت کـه وقتـی در مـتن       ، گاه آنان اسالم فراتر از الفاظ و کلمات      از دید 
به شکل کلمات و الفاظ در آمده و یـا وقتـی بـا قـوه     ، شود  مقدسی همچون قرآن مطرح می    

اسـالم و  . آیـد  به شکل هنر اسالمی در مـی ، گردد متخیله انسان و جنبه بصري او مواجه می    
طـور کـه    هاي دینـی همـان   اند اما اندیشه   را با خود نیاورده   ادیان دیگر در ابتدا هنر خاصی       

گیري ادبیات و هنـر اسـالمی         باعث شکل ،  گیري علوم متفاوت اسالمی گردید      موجب شکل 
هیچ دینی هنگامی کـه پـا در ایـن          ؛  اسالم احتیاج به هنر نداشت    ،  در بادي امر  «: شده است   

، وبی مرکّب از صور بـصري و سـمعی  احتیاج به چهارچ  . متوجه به هنر نیست   ،  نهد  جهان می 
از این منظـر هنـر همـواره در خـدمت     . )77ص، )ب(1376، بورکهارت(».آید  بعداً پدید می  

هـایی   ادبیـات و کـاربرد واسـطه      ،  هاي آئینی و هنجاري یا هنر مقدس است و از هنـر             جنبه
  : بیشتر جهت بیان حقایق و گوهر دین استفاده شده است، کلمه و صدا، همچون رنگ

و  گیرد  اکثراً هدف زیبایی ظاهري را نادیده می      ] مقدس[هنر دینی 
زیبایی آن بیش از هـر چیـز از حقیقـت معنـوي و بنـا بـر ایـن از                     

بودن جنبه رمزي و تمثیلی آن و نیز از فایده آن براي اعمـال             دقیق
ناپذیر  گیرد و عوامل سنجش     آیینی و مشاهده عرفانی سرچشمه می     

  . )97ص، 1376، شوئون(رعی استذوق شخصی فقط یک عنصر ف
اما این زیبـایی ریـشه در      ،  هنر قدسی هر چند در ظاهر خود زیبا است        ،  از دیدگاه آنان  

، نـه بـرانگیختن احـساس   ، رو هدف غایی هنر سنّتی و قدسـی  از این. معناي باطنی آن دارد   
بـه  بلکه نمایاندن حقایق فرامادي است و برخوردار از اصل ملکـوتی و سـاحت جاویـدان      

نه تنها نماد و رمز هـدف نیـست و صـرفاً     . )84ص،  )ب(1376،  بورکهارت( مخاطبان است 
مضمون زیباشناسانه حسی و ظاهري نماد هـم مـورد           بلکه،  ابزاري براي غایتی دیگر است    

امـري طفیلـی و   ، گرایان شناسی حسی از نگاه سنّت توجه نیست و توجه و التفات به زیبایی   
  .  ( .Guenon, 2001, pp. 3-5)شود فرعی قلمداد می

خیر در خداوند بر خالف انسان آشکار و زیبایی در او نهـان    ،  بنا به سخن مارتین لینگز    
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زیرا آنان در   ،  هاي مکنون الهی را بنمایانند و آشکار سازند         توانند زیبایی   است و عارفان می   
بـاطنی الهـی    هـاي     کننـد و از حقـایق و زیبـایی          هاي حکمی و درونی عالم غـور مـی          الیه
وي میان خیر و جمال در خداوند و انسان یـا عـالم ملـک و ملکـوت           . کنند  گشایی می   رمز

انـسان را آخـرین   ، دانـد و در برابـر   تناسب معکوس قائل است و خدا را اول موجـود مـی          
جمـال الهـی در   . داند که بر صورت الهـی آفریـده شـده اسـت      مخلوق ذات باري تعالی می    

اما در انسان جمال و زیبایی امري ظاهري و خیر   ،  رّي و پنهان است   خداوند بیش از خیر س    
توسط عارفان و اهل باطن مکـشوف       ،  جمال پنهان الهی  ،  به همین جهت  . پنهان و نهان است   

دادگـی دارنـد و بـا هنـر      هاي باطنی و مکنون الهـی دل  شود و آنانند که نسبت به زیبایی  می
ـ         ،  مقدس هـاي پوشـیده الهـی     بـرداري از جنبـه   ه پـرده زیبایی الهـی را آشـکار سـاخته و ب

  . )14ص، 1383، لینگز(پردازند می
، گنبـد ، هایی همچون طـاق   که سازه   مسلمانان نخستین بار نبوده   ،  گرایان  بنا به نظر سنّت   

ها را از   بلکه آن، اند  و افکار خود به کار گرفته مناره و امثال آن را مطابق با اندیشه   ،  محراب
عناصـر  ، بـه همـین دلیـل   . اند گرفته و گاه در آن تغییراتی نیز به وجود آورده    ها    دیگر تمدن 

پـس از   ،  یا مینیـاتور چینـی    ،  متحول شد ،  ساختمان ایاصوفیه پس از تبدیل شدن به مسجد       
از عناصر دیگري برخوردار گردید و یا معماران اسالمی در اقتباس ،  ورود به فرهنگ ایرانی   

قوس در هنـر اسـالمی بـه         ی آن را تغییر داده و یا رواق و        نقشه داخل ،  از گنبدهاي مسیحی  
  . )68 – 70صص ، همان(هاي متفاوتی تغییر شکل داد فرم

اتّخاذ و اقتباس فرم و اسلوب خاص توسط مـسلمانان را  ، نگري برخالف روش تاریخی  
 داننـد کـه صـرفاً امـري         شان می  تعمدي و مبتنی بر مبانی فکري     ،  در هنرهاي سنّتی آگاهانه   

بـا  ، هاي فرهنگی در طول قرون و اعـصار    پاسخ مسائل مرتبط با پیوند    «: اتّفاقی نبوده است  
سرمنـشأ هنـر اسـالمی را بـر مـا مکـشوف       ، وجود جذّابیتی که از دیدگاه تاریخ هنـر دارد    

هاي پیش  شناخت شیوه و اسلوب هنري تمدن، از این منظر  . )10ص،  1375،  نصر(»کند  نمی
زیـرا منظـور از هنـر اسـتفاده از     ، سـازد   هنر اسالمی را آشکار نمی    گوهر و منشأ  ،  از اسالم 
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ی              بینـی   بلکه مهم نگرش و جهان    ،  مصالح و مواد نیست    اي اسـت کـه بـه خلـق هنـر خاصـ
ها و  هفاما مؤلّ، ایرانی و رومی تأثیر پذیرفته است، هنر اسالمی از عناصر بیزانسی  . انجامد  می
امـري  ،   عناصر متباین در ترکیبی واحد جمع گـردد        اي که موجب شده تا این      هاي دینی  پایه
 . )65ص، )ب(1376، بورکهارت(تر هستند مهم

آنان درباره هنر سنّتی و قدسی معتقدند که اگر مسلمانان بـه طـور مثـال گنبـد و طـاق          
بر اسـاس مبـانی فکـري خـود ایـن کـار را       ، اند قوسی و هاللی را در معماري وارد ساخته     

شناسـی بـه چـشم     شناسی و فرشته رونی میان معماري اسالمی و جهان     اي د   رابطه«: اند  کرده
که جبر دوران و شرایط تـاریخی ایـن شـیوه را بـر          نه این ) 45ص،  1375،  نصر(»خورد  می

زیـرا  ، داننـد  به همین دلیل هنر عصر مدرن را سنّتی نمی      . فرهنگ اسالمی تحمیل کرده باشد    
در حالی که هنر سنّتی ، باشد  نی آن نمی  صورت و قالب آن برگرفته از مذهب و اصول روحا         

  . )81ص، )ب(1376، بورکهارت(کند  و غیر دینی تبعیت نمی از صورت و زبان عرفی
که به توجیه و تبیین رویـدادهاي تـاریخی بـسنده شـود و               بنا به نظر ایشان به جاي آن      

ري و هـاي فکـ    بایـد بـه مؤلّفـه     ،  پیدایش یک اندیشه با رویدادهاي تاریخی گره زده شـود         
هـاي   گردد و چون سـنّت  توجه ، یافتن هنر اسالمی شده است    اعتقادي دین که موجب تحقّق    

از این جهت تأثیرپذیري هنر اسـالمی از هنـر سـنّتی       ،  اند  دینی داراي گوهر و روح مشترك     
چـه در نزدشـان مهـم        آن. داننـد   بودن هنر نمی   هاي پیش از اسالم را متضاد با اسالمی         تمدن
  . میان هنر سنّتی و هنر مدرن استتفکیک ، است

. رمزگونـه و معنـادار اسـت     ،  نمـادین ،  هنري انتزاعـی  ،  هنر اسالمی ،  گرایان  از نظر سنّت  
تـرین اعتقـاد خـود یعنـی توحیـد را بـه         توانستند اساسی   انتزاعی است چون مسلمانان نمی    

ست که بـا  مبتنی بر وحدانیت خداوند ا،  اسالم«: نگاري بیان کنند    صورت تصویري و شمایل   
 .Burckhardt, 2001, p. 135. / Nasr,1999, p. 144)»هیچ تصویري قابل نمایش نیـست 

کفر و از ادب بـه دور     ،  و تقلید از خلقت خالق به صورت ساختن صورت موجودات زنده           (
گرایانه در تمدن اسالمی شکل نگیـرد و ایـن    بود و موجب گشت تا هنر ناتورالیستی و واقع    
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سـوق  ، ان را به سمت نماد و رمز کـه فعالیـت و خالقیـت قـوه خیـال بـود      جنبه انتزاعی آن  
  . )283ص، 1384، بورکهارت(داد

بورکهارت و سید حسین نصر در تحلیل هنـر     ،  مارتین لینگز در تحلیل هنر قرون وسطی      
، کوماراسوآمی در تحلیل هنر در ادیان شرقی تیموري و صفوي و، اسالمی در عصر ایلخانی   

و راز و رمزهاي معنوي در آثار هنـري قائلنـد و   ، معانی حکمی،  د سمبولیسم شدیداً به وجو  
  . نمودند هاي دینی استفاده می مایه از عناصر و نقش معتقدند هنرمندان در خلق آثار هنري 

  گرایان پیرامون هنر اسالمی ارزیابی نگرش سنت
ویـدان یـا سـنّت    الگویی خاص با تکیه بـر حکمـت جا     ،  گرایان در تبیین هنر اسالمی      سنّت

هـاي   شان درباره هنر ادیان و تمدن اند و چه بر این باور باشیم که الگوي   خالده مطرح نموده  
تـوان   امـا از ایـن حقیقـت نمـی     ،  هاي نوین درباره هنر است یا نه        گوي پرسش  پاسخ،  سنّتی

علّق به مت،  هنر اسالمی ها در عرصه    پردازي  ترین نظریه     ترین و منظّم    گذشت که یکی از جدي    
  . جریان فکري است این

 و گاه نیز به نتـایج        گرایی گاه به مبانی فلسفی و متافیزیکی        هاي سنّت   منتقدان به اندیشه  
اي از انتقـادات   جا صرفاً پاره  اما در این   1.اند  خرده گرفته ،  هاي متفاوت   شان در عرصه    فکري

انتقـاداتی کـه گـاه در    ، سـت هایشان درباره هنر اسالمی مورد توجه قرار گرفتـه ا    به اندیشه 
  . اند ها بوده دهی به آن  توجه نموده و در تالش براي پاسخها  آنبعضی از آثارشان به

  : اشکال اول
دشوار بودن اثبات تمام مصادیق هنر سـنتی و قدسـی بـا        ،  گرایان  از جمله انتقادات بر سنت    

                                                                    
، مؤسـسه  راهی به رهـایی مصطفی ملکیان، : به. ك.گرایان ر هاي سنت براي مطالعه آثار انتقادي به اندیشه  .1

، از مجموعه »گرا نیستم چرا سنّت«محمد لگنهاوزن، مقاله   / 355 - 417، صص   1381نگاه معاصر، تهران،    
گرایان درباره هنر به کتاب اولیور لیمن در عنوان        اي نقد آثار سنّت   و بر  . 233 - 267، صص   خرد جاویدان 

  :ذیل
Oliver Leaman, Islamic Aesthetics, Edinburgh University Press, Edinburgh, 
2004, pp. 2-56. 
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کـه  ، ن و مورخان هنر  گرایا  با توجه به اختالف روش سنت     . تکیه بر مستندات تاریخی است    
مورخـان بـر ایـن باورنـد کـه          ،   بـه هنـر اسـت       برآمده از دو نگرش فراتاریخی و تاریخی      

مبتنـی بـر اسـتفاده آزاد از متـون     ، گرایان درباره هنر سـنتی و قدسـی      هاي کلی سنت    تعمیم
  : متفاوت صوفیه است

اي مبتنی است که  هاي مفهومی بندي هاي مطلق ایشان بر طبقه تعمیم
آنکه به  بی، اند انه از مجموعه وسیعی از متون صوفیه اخذ کردهآزاد

زمان و مکان یا به سازوکارهاي فرهنگی کـه از ارتبـاط مفـروض            
. توجهی داشته باشند، میان زیباشناسی بصري و تصوف حکایت کند

  . )108ص، 1379، اوغلو نجیب(
نه تاریخی بـسیاري    سازند که با توجه به پیشی       مورخان همواره این پرسش را مطرح می      

هـاي   هایی که در هنر اسالمی بکار گرفته شده اسـت و ریـشه در تمـدن      ها و اسلوب    از فرم 
توان اثبات نمود که هنرمند مسلمان به هنگـام کـاربرد ایـن              چگونه می ،  پیش از اسالم دارد   

نمادي از توحیـد  ، خواسته می، الگوها همچون ساختن گنبد و نقوش گیاهی درهم تافته شده     
  : لهی و یا کثرت در وحدت را به نمایش بگذاردا

نویسندگان هیچ تالشی نکردند که براي اثبات مدعیات خود قرینه 
هـاي   مطلبی دالّ بـر روش ، و شاهدي بیاورند یا از منابع دست اول   

، همـان (هـاي تـاریخی اسـتخراج کننـد         اعمال هندسـه در مجموعـه     
  . )109ص

،  به راحتی از بررسی تاریخی و تجربی هر امرجزئـی     نباید،  اولیور لیمن وگرابار معتقدند   
، تعمیم کلّی را نتیجه گرفت و گاه دلیلی براي اثبات این امر نداریم که هنرمند در همه موارد           

گرایـان   افکـار سـنّت  .  ( .Leaman, 2004, pp. 7-8)معانی خاصی را در نظر داشـته اسـت  
بـه  ،  تحلیل مستقل از آثـار هنـري باشـد   که مبتنی بر بیش از آن ،  درباره هنر سنّتی و قدسی    

هـاي    توانند درباره پرسـش     به طوري که آنان نمی    ،  نوعی تطبیق افکارشان با مصادیق است     
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کـه   بیش از آن، به عالوه که در بررسی آثار هنر اسالمی، اي بکنند قضاوت منصفانه،  تاریخی
یاسی و اقتـصادي مواجـه    س،  عرفانی،  با مفاهیم مذهبی  ،  با مفاهیم زیباشناختی مواجه باشیم    

تـر شـدن      مفاهیمی که عمدتاً با هنر ارتباط چندانی ندارنـد و ایـن امـر بـه سـخت                 ؛  هستیم
  . ( .Ibid, p. 2)ها انجامیده است داوري

ی از خـود       ،  گرایان در تطبیق شواهد تـاریخی       سنّت،  بنا به نظر اولیور لیمن     دقّـت خاصـ
بـه عناصـر عرفـانی و    ، بینند ي کهن شرقی میها چه را که در هنر تمدن دهند و آن   نشان نمی 

گرایان در هنر اسالمی مبتنی بر پذیرش         که دیدگاه سنّت   با توجه به این   . برند  دینی تأویل می  
، از جملـه محوریـت خانـه کعبـه    ، هاي پایدار و ثابت از دین و عرفان است       عناصر و مؤلّفه  

هـا و پـذیرش ایـن اصـول الزامـاً        آنبیان توحید و امثال ،  ارزشی و ناپایداري عالم ماده      بی
حال پرسش ، گردد هاي زندگی از جمله هنر می ها در تمامی عرصه  موجب دخالت یافتن آن   

شـدن بـه رعایـت و        تا چه اندازه موجب ملزم    ،  وفاداري به این اصول و مبانی      این است که  
ندازه ارتبـاط میـان   که تعیین حد و ا گردد؟ به عالوه با توجه به این      ها در هنر می     دخالت آن 

. امري غامض و پیچیـده و غیـر قابـل تعیـین اسـت     ، افکار دینی و تجلّی آن در آثار هنري    
توان تعیین نمود که بعضی از آثار هنري هنرمندان متأثر از تعالیم دینی و عرفانی               چگونه می 

ویه هاي عصر صـف  حتّی بعضی از نگاره. ( .Ibid, p. 10)چنین نیست است یا بعضی دیگر این
یک از نگـارگران اسـت و    داراي امضاء نیست و مشخّص نیست که آن آثار منسوب به کدام   

  . ( .Ibid, p. 8)اند یا خیر؟ آیا این نگارگران اصالً گرایش عرفانی داشته
توان گفت عالقه شاهان به هنر به جهت روح لطیف و گـرایش معنـوي بـوده یـا         آیا می 

عظمـت و  ، دادن شـکوه  نگارگري امري جهـت جلـوه     که هنر شاهانه همچون معماري و        این
گرایان که عناصر موجـود در هنرهـاي      قدرت آنان بوده است؟ مورخان هنر بر خالف سنّت        

هـا را    و امضاءنشدن نگاره1کنند سنّتی را جلوه گرایش عرفانی هنرمندان و شاهان تفسیر می 
                                                                    

 اي نیست و گرایان معتقدند در اسالم برخالف ادیان دیگر میان زندگی مادي و زندگی معنوي فاصله        سنّت .1
آنان در پاسخ به این پرسش که چگونه هنر درباري با ماهیت هنر اسالمی سازگار است، بر این باورند کـه                   
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تفسیر دیگریـاز ایـن امـر ارائـه          ،دانند  گریزي آنان می    گرایانه و تکبر    دلیل بر روحیه مالمت   
شد تا این آثار را کـه سـفارش دربـار       ها اجازه داده نمی    دهند و معتقدند گاه اصالً به آن        می

  . امضاء کنند، بوده
صرفاً تطبیق ،   و اسلوب گاه تفسیر عرفانی از بعضی عناصر هنر اسالمی از جمله تکنیک      

لـیمن  .  از مفـسران هنـر اسـالمی اسـت    اي  امري شخصی و برگرفته از ذوق و الهامات پاره        
تأویل معناشناسانه بسیاري از خطوط و حروف را در خطـاطی و وجـود راز و رمـز را در               

 یا وجـود نقـوش اسـلیمی را در    ( .Ibid. p. 16)کند ها امري ساختگی و تصنّعی تلقّی می آن
یـا بعـضی از   بلکه به جهت تـزیین و  ، نه به جهت وجود معانی متافیزیکی    ،  معماري اسالمی 

مفـسران عرفـانی   . ( .Ibid, p. 36)داند هاي پذیرفته شده در زمان خاص می ها و قالب طرح
و مدرسه شاه سـلطان حـسین    گرایان در تفسیر گنبد مسجد امام از جمله سنّت، هنر اسالمی 
گویند که آن در مـتن بـاغ بهـشت کـه مـسجد نمـاد آن اسـت و در دورتـادور               اصفهان می 

به مثابـه درخـت زنـدگی اسـت و ایـن      ، هاي در هم تنیده    ر و شاخ و برگ    هاي انگو   خوشه
، اسـتیرلن (دانند که مرکـز دنیاسـت   اي از وجود چشمه آب حیات می    درخت بهشت را نشانه   

در زیر آفتابی که از فراز گنبد داخلـی مـسجد           ،  یا محراب در پاي گنبد     1.)168ص،  1377
شـود و راهـی     که به سوي خدا رهنمون میدر حکم دري است ،  تابد  به درون می  ] امام[شاه  

                                                                                                                                                               
اي نیست و آثار هنـري   در فرهنگ اسالمی، میان حکومت و زندگی مادي با زندگی معنوي و عبادي فاصله    

ـ   . منتسب به حاکمان و شاهان از مصادیق هنر اسالمی است          ان اسـالم و مـسیحیت   لیمن به ایـن تفکیـک می
هاي متفاوت از جمله هنر اثرگذار اسـت و ایـن    کند و معتقد است، در مسیحیت هم دین بر عرصه    خدشه می 

  (Leaman, 2004, p,63)امر اختصاص به اسالم ندارد

درباره معماري و شهرسازي و محصور بـودن شـهر، مفـاهیم          » حس وحدت «به طور مثال مؤلّفان کتاب      . 1
شهر محصور یادآور کیهان است و نمادي از جهات کیهان بـه        « : دهند  معماري زمانه تطبیق می   عرفانی را با    

، هـشت تـا   )جهات اصـلی (توانند چهار تا  هاي شهر که می بخشی دروازه  با گزینش و مکان-دهد  دست می 
ایـن دورنمـاي   در ... باشـند ) گانـه  بروج دوازده(یا دوازده تا ) ي آسمان ي چهار دروازه   چهار جهت باضافه  (

اند، در همان حال محرابـی بـر جـدار مـسجدي ایـن فـضا را بـه                     بادگیرها با بادهاي رایح متناسب    ... شهر
آید که سرانجام بـه   کند و از این روي مکانی پدید می         مرکزاالرض، مکه، میقات آسمان و زمین، معطوف می       

  ).15ختیار، حس وحدت، ص نادر اردالن و الله ب(» برد اهللا راه می مفهومی نمادین به کلمه
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باید در هنگام نماز رو به سوي آن داشته  رسد و به همین دلیل مومنان می       است که به اهللا می    
  . )169ص، همان(باشند

محراب داراي قدمتی پیش از اسالم و متعلّـق بـه کلیـساها             ،  که از نظر مورخان    حال آن 
محراب وجود نداشته است و نخستین بار    ،  ختبوده است و در مسجدي که پیامبر اسالم سا        

در دوره خلفاء اموي صـورت پذیرفتـه کـه یـادبودي از پیـامبر         ،  ساخت محراب در مسجد   
 و محل ایستادن وي براي عبادت بوده است که به تدریج به مرکز مـسجد اضـافه                  9اکرم

ه بـه          از ایـن  . )30 – 31صص،  1378،  اتینگهاوزن و گرابار  ( شده است  ریـشه  رو بـا توجـ
هاي اسالمی و افکار      هایی که ریشه در آموزه      باید میان آن اسلوب   ،  تاریخی ساخت محراب  

چه مبتنی بر تحلیل ذوقی و تطبیق شخصی بعضی از مفسران عرفـانی   با آن،  مسلمانان داشته 
رغم تأکید بر این امر که در تحلیـل هنـر و            گرایان علی   اي از سنّت    پاره. تفکیک نمود ،  است

ورزنـد و در   گاه از ایـن واقعیـت عـدول مـی        1،سالمی نباید از واقعیت خارج شد     معماري ا 
  . گویند سخن می، فراتر از ریشه تاریخی، تطبیق مفاهیم عرفانی با عناصر معماري

به طور مثال بورکهارت درباره نقوش اسلیمی در رد سـخن مورخـان هنـر کـه نقـوش                   
ورزد و  با آن مخالفـت مـی  ، دانند  المی می گیاهی و هندسی را جایگزین شمایل در تفکّر اس        

  : داند هاي عرفانی می گرایش به نقوش اسلیمی را مبتنی بر اندیشه
اي  نوع طرح اسلیمی یک رمز گیرا از مقام شهودي انسان در مرتبه

است کـه وحـدت را در کثـرت و کثـرت را در وحـدت مـشاهده                  
، ن اسـت طرح اسلیمی در عین حال منطقـی و داراي وز    . ...کند  می

از لحـاظ روح اسـالم ایـن       . ریاضی و داراي آهنگ موسیقی اسـت      
حقیقت داراي نهایت اهمیت است که طرح اسلیمی تعـادلی اسـت     

 . )74ص، )ب(1376، بورکهارت(بین سکر عشق و صحو عقل

به تفسیر مبانی غالب ادیان شرقی و از جمله اسالم  »هنر مقدس «همچنین وي در کتاب     
                                                                    

پشتوانه ارائه کـرد و   توان بی نباید پنداشت، چنین تفسیرهایی را می«: گوید  هانري استیرلن در این باره می    .1
 ). 169، ص1377استیرلن، (»ها فراتر از نیات معماران ایرانی است مضمون آن
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کنند این است که  که مسلمانان در مسجد چاهی را حفر می دلیل این،  استپردازد و معتقد   می
هاي  که مساجد و خانه اي است که در بهشت توصیف شده است یا این این چاه سمبل چشمه   

توانند چهار همسر انتخاب  زیرا مسلمانان می، مسلمانان به این دلیل داراي چهار زاویه است   
  . ار همسري دارد که مسلمانان مجاز هستند که برگزینندکنند و چهار زاویه داللت بر چه

کوشند تـا دلیـل دو بعـدي     بورکهارت و پس از او سید حسین نصر می    ،  در هنر مینیاتور  
بودن مینیاتور را در هنر نگارگري اسالمی به بحث اعیان ثابته و عالم مثال در نزد افـرادي                   

ند اگـر هنرمنـد مـسلمان در نقاشـی     الدین و سهروردي مرتبط سازند و معتقد    همچون محیی 
مینیاتور به پرسپکتیو و ژرفانگري توجه نداشته و تصاویر را دو بعدي و بدون عمق ترسـیم          

، خواسته عالم مثال را رسم کند و چون در عالم مثـال    به این خاطر بوده که او می      ،  نموده  می
مورخان ،  در مقابل . استکرده    رو در نقاشی هم به عمق توجه نمی        از این ،  عمق وجود ندارد  

ها درصدد    هنر معتقدند نگارگري یا مینیاتور از چین وارد فرهنگ ایرانی شده است و چینی             
بنابراین چطور امکان دارد سبک و الگویی ، اند بیان و توصیف عالم مثال و اعیان ثابته نبوده      

ان بـه ایـن هنـر    که از کشور دیگري وارد ایران شده است و هنرمندان ایرانی تحت تأثیر آن             
در نقاشی و ترسیم تصاویر مینیاتور به توصیف اعیان ثابته و حـضرات خمـسه               ،  اند  پرداخته

  الدین بپردازند؟ محیی

  :پاسخ به اشکال اول
از ، انـد  گرایان به اشکال مذکور توجه داشته و بـه آن پاسـخ داده      الزم به ذکر است که سنّت     

، ن متأخر به عناصر عرفانی در خلـق آثـار هنـري   که عدم توجه بعضی از هنرمندا    جمله این 
گیري اولیه آن آثار توسط صـاحبان فتـوت و عرفـان              دلیل بر این نیست که در زمان شکل       

هاي عرفـانی شـکل    چه بسا یک سنّت در ابتدا با ریشه     ؛  توجه به عناصر عرفان نبوده است     
ه داشـته         نبدون آ ،  پردازند  گیرد اما دیگران تنها به تقلید آن اثر می          می که به آن مبـانی توجـ

گرایان برگرفته شـدن یـک سـازه یـا یـک الگـو از دیگـر         به عالوه از دیدگاه سنّت . باشند
در . توانند تفسیر عرفانی از آن داشـته باشـند    ها به این معنا نیست که مسلمانان نمی         فرهنگ
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هـا وارد   ر تمـدن از دیگـ  ...مناره و، محراب، بسیاري از موارد یک فرم و الگو همچون گنبد    
همچنـین ایـن    . یابـد    داده و هویت جدیدي می     1سپس تغییر شکل  ،  شود  فرهنگ اسالمی می  
 هاي هندسی و گیاهی را     هیچ یک از شکل   ،  گوید مردم در جامعه اسالمی      سخن لیمن که می   

دلیل بر این نیـست کـه نخـستین    ، کنند شناسی اسالمی ادراك نمی  نماد و رمز جهان    عنوان  به
  . اند توجه به عناصر دینی و عرفانی نداشته، اند  به تأسیس این اشکال پرداختهکسانی که

گرایان و افراط آنـان   به عالوه عدم توانایی اثبات تمام مصادیق مطرح شده توسط سنّت       
لزوما به معناي مردود شمردن اصـل بحـث آنـان نیـست و شـاید در بعـضی از                    ،  در تطبیق 

کـه هنرمنـدان    اما اساس سخن آنان مبنی بـر ایـن      ،  باشندروي کرده     مصادیق و تطبیق زیاده   
بـه اصـول عرفـانی توجـه        ،  اي که معروف به دوره الهیات عرفـانی اسـت           مسلمان در دوره  

  . قابل خدشه نیست، اند داشته

 : اشکال دوم

، اي از زمان همچون دوره رنسانس که آغاز آن همراه با نهـضت ادبـی و هنـري بـوده                برهه
آنـان در  . گرایان تلقّی شده است ک هنر مقدس از هنر دنیوي در نزد سنّت      عاملی براي تفکی  

کـه  ، به این امر اشاره دارند، بیان تفکیک میان آثار سنّتی و یا مقدس با آثار مدرن و دنیوي    
داراي قالـب و صـورتی اسـت کـه از حقیقتـی      ، عالوه بر موضوع مـذهبی   ،  چون هنر سنّتی  

آن باید از   ،  خواندن هر اثري   رو براي مقدس    از این ،  ستروحانی و معنوي سرچشمه گرفته ا     
، بورکهـارت (برخـوردار باشـد  ، اي که از دین و اصول حکمی سرچشمه گرفته     زبانی صوري 

اي   رو هنر پس از رنسانس از جمله پـاره          از این . )50ص،  1380،  نصر؛  82ص،  )ب(1376
عاصـر را کـه داراي موضـوع    اي از شـاعران م    معماري کلیساها یا اشعار پـاره     ،  ها  از نقاشی 

زیرا زبان صوري آن آثار برگرفتـه  ، دانند از مصادیق هنر سنّتی و مقدس نمی ،  مذهبی هستند 
گـاه سـینما حتّـی آثـاري کـه       در این راستا هیچ . باشد  از مبانی مذهبی و اصول معنوي نمی      

ـ ، به دلیل استفاده از زبان مدرن  ،  پیرامون زندگی انبیاء است    نّتی و قدسـی  از مصادیق هنر س
  . شود شمرده نمی

                                                                    
1. deformation 
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هاي عرفانی و  بر اساس آموزه، ورزند که زبان صوري هنر اسالمی گرایان تأکید می   سنّت
 2و یاکوبـسون   1هـایی همچـون بـاختین       آنـان مثـل فرمالیـست     . اعتقادي شکل گرفته است   

، شمیـسا (کنـد   بلکه این محتوي است که فرم را ایجاد مـی         ،  فرم بیان محتوي نیست   ،  معتقدند
  بلکـه ، گـردد   می  بودن   موجب اسالمی    که   هنر نیست   در واقع تنها موضوع   . )191ص،  1385

و کـاربرد    باشـد   داشـته   هماهنگی  اسالم  نیز باید با دین     آن   و صورت    بیان  ي  شیوه،  ساختار
هاي دنیـوي منافـات بـا         فرم و زبان خاص مینیاتور گاه در راستاي مجالس لهو یا موضوع           

در نگـاهی   .  و کاربرد اولیه ایـن فـرم بـراي مـضامین و معـانی عرفـانی نـدارد                  بکارگیري
فرم و زبان صوري هنر اسالمی برگرفتـه از هنـر     ،  هر چند سبک  ،  فرمالیستی به هنر اسالمی   

این ، اما در اصل، هاي پیشین بوده و هرچند گاه در خدمت هنر لهوي قرار گرفته باشد        تمدن
، گیري فرم و زبان صوري خاص در هنر         قادي بوده که به شکل    محتوا و معانی عرفانی و اعت     

  . انجامیده است
هـایی در فـرم و صـورت     گرایان این اسـت کـه چـه ویژگـی      از جمله انتقادات بر سنّت    

گردد تا انسان در کلیساي قرون وسـطی        کلیساي قبل از رنسانس وجود دارد که موجب می        
اما در کلیساي سـبک  ، یابد دسی را درحضور امر ق  ،  و بر اساس سبک رومانسک و گوتیک      

اي  باروك این فضاي قدسی را حس نکند؟ آیا این تفاوت در فرم و زبان صوري بـه گونـه                  
، گرایـان  است که کلیساي قرون وسطی را از کلیساي مدرن جدا سـازد؟طبق نگـرش سـنّت       

ـ     ، نباید چیزي را صرفاً بدان جهت که مدرن یا سنّتی است     سا در قبـول یـا رد کـرد و چـه ب
اي از  زیـرا مدرنیتـه دوره  . نکات مثبت یا منفی موجود باشـد ،  مدرنیته و یا در جوامع سنّتی     

صنعتی و نظام سیاسی عـصر  ،  اقتصادي،  طور که در عرصه فرهنگی     تاریخ اروپاست و همان   
چنین است و با گذار از دوره قرون  در عرصه هنر نیز این    ،  تحول به وجود آمده است    ،  مدرن

ایـم و نبایـد    گرایی حرکت نموده   گرایی و احساس    به سوي طبیعت  ،  وره رنسانس وسطی به د  
، 1382، لگنهــاوزن( دوره مــدرن را صــرفاً بــه جهــت عــدول از تفکّــر ســنّتی رهــا نمــود

                                                                    
1. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
2. Roman Jakobson 
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، توان هنر مهمی همچون سینما را که مجموعه هنرهاي پیشین اسـت            نمی. )240–241صص
در حالی که طبق نگرش ، نادیده گرفت، نیستکه از زبان سنّتی برخوردار     صرفاً به جهت آن   

بخشی از هنرهاي جدیدالتأسیس همچون سینما نیز از قلمرو و دسـترس هنـر              ،  گرایان  سنّت
 . گردد سنّتی خارج می

توان زبان و فرم صوري جدیدي را ساخت کـه در عـین وفـاداري بـه مبـانی و                   آیا می 
ه بـه تأکیـد     . دبه تازگی و نوآوري در آن توجه گرد       ،  بینی سنّت   جهان به تعبیر دیگر با توجـ
که بحث از زمان و جغرافیا را  گرایان به بررسی فراتاریخی از هنر سنّتی و مقدس و این سنّت

تـوان بـه مـرز شـفافی میـان       چگونه می، دانند مهم نمی، گیري هنر اسالمی در ایجاد و شکل   
بتـوان  ، ي بـه زبـان سـنّت   تا عالوه بر وفـادار ، سبک و فرم هنر سنّتی با سبک مدرن رسید     

خالقیت و تنوع سبک را در آن تضمین نمود؟ آیا لزوماً استفاده از روش سـنّتی بـه معنـاي          
  هاي بکار رفته در هنرهاي گذشته است؟ ها و اسلوب تکرار سبک

  : پاسخ به اشکال دوم
 اصول و مبانی فکري رنسانس موجب شد تا فـرم و زبـان        ،  گویند  گرایان در پاسخ می     سنّت

در واقـع هنـر دنیـوي پـس از رنـسانس را      . صوري خاصی در دنیاي مدرن به وجود بیاید       
دانند که هنر را در فرم و محتوي به سوي دنیاي جدیدي           شناسی خاصی می    مبتنی بر معرفت  

، نفـی خـدا محـوري   ، سوبژکتیویسم، محوري انسان، از جمله فردگرایی؛ رهنمون نموده است  
ترین عوامل بوده که موجب شد تا آثار هنرمنـدان رنـسانس        مهمگرایی از     گرایی و علم    عقل

  و در میـان ) 24ص، 1382، لینگـز (در صورت و محتوي از هنر قرون وسطی متمایز گـردد       
تنها هنر قرون وسطی به جهت صورت و معنا قابل مقایـسه بـا هنـر شـرق                  ،  هنرهاي مدرن 

ـ (شـود   از عناصر سنّتی اسـتفاده مـی      ،  زیرا در هنر آن   ،  است در ایـن راسـتا    . )23ص،  انهم
داخل قلمـرو هنـر سـنّتی    ، هاي مذهبی در آن اي از موضوع گاه هنر مدرن با وجود پاره  هیچ

رو رنـه گنـون    از ایـن . زیرا این هنر فاقد زبان و اصول برگفته از دین بـوده اسـت          ،  نگردید
سـه مفهـوم   ، هـاي عرفـانی و بـاطنی    نخستین کسی که پس از چهار قرن فراموشـی آمـوزه   

، را مورد تأکید قرار داده است     ) ازوتریسم(سنّت و مفاهیم باطنی     ،  متافیزیک محض : اساسی
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تنها راه رهایی از بحران دنیاي متجدد را بازگشت به سنّت و برقراري دوباره سلسله مراتب           
  . )28ص، 1385، بیناي مطلق(دانست ارزش سنّتی در جمیع شئون زندگی می

هرچه را که از قلمرو هنـر سـنّتی و   ، هاي سنّتی و مدرنگرایان پس از تفکیک هنر    سنّت
، حال چه در عصر مدرن ؛  دانند  از دنیاي سنّت خارج می    ،  همچون سینما ،  قدسی خارج باشد  

آنان خلق آثار هنـري بـر اسـاس سـنّت     . آن هنر مخاطبان زیاد داشته باشد یا نداشته باشد 
امکان و بستر مناسـب آن      ،  یاي مدرن دانند که دن    دینی را نیازمند سلوك و تربیت درونی می       

نیازمنـد  ، آفریند و خلق اثر هنري بر اسـاس سـنّت قدسـی           را براي انسان عصر حاضر نمی     
هاي باطنی است که براي انـسان معاصـر تـا حـدي               ها و دریافت    تالشی درونی براي بارقه   

 . رسد ناممکن به نظر می

  :اشکال سوم
دوره سقوط و انحطاط هنـر سـنّتی    ،  شاه عباس دوم  هنر ایران را پس از عصر       ،  گرایان  سنّت

زیرا در این دوره به طور مثال نقاشان ایرانی تحت تأثیر هنر غرب قرار گرفتنـد و         ؛  دانند  می
این ، بنا به نظر ایشان 1.هاي نقاشی غربی را وارد تصویرگري ایرانی نمودند   عناصر و ویژگی  

عناصـر  ، هنرمنـدان غربـی بـه ایـران    هنرمندان که بر اثر مـسافرت بـه غـرب و یـا آمـدن       
هنر سنّتی را به سمت هنر مدرن و هنر غربی ، تصویرگري غربی را وارد نقاشی ایران نمودند   

  هـاي فلــسفی و عرفــانی و ســنّت  هـایی را کــه برگرفتــه از اندیــشه  سـوق دادنــد و مؤلّفــه 
بـه جـاي   ؛ از هنر ایرانی حذف نمودنـد ،  اسالمی بود و ریشه در سنّت دینی داشت    -ایرانی  

                                                                    
در اکثر دوره حکومت شاه عباس، هنر بسیار «: درباره تأثیر فرهنگ و هنر غرب بر ایران گفته شده است          . 1

هـا و سـفالگري ایـن دوره ستایـشگران پروپاقرصـی       مورد حمایت بوده است، معماري، منسوجات، فـرش      
 سرزندگی و خالقیت یافت که توان انحطاطی در اند، با این وجود تقریبا در تمام هنرهاي این دوره، می     داشته

گري به صورت تقلیدي کلّی از اشکال چینی، و در منـسوجات و   شود، در سفال به طرق گوناگون نمودار می   
شاه عبـاس سـخت شـیفته اروپاییـان     ... ها روح شدن فزاینده نقوش و زننده شدن رنگ      ها به شکل بی     فرش

گمـارده شـد،   کار   بهنرمند اروپایی بود که در دربار    احتماالً نخستین ه   - نقاش هلندي  -جان هلندي   .... بود
سیر تاریخ نقاشی ایرانی، لورنس بینیـون و  (» هاي بعد در دربار بودند   هنرمندان اروپایی دیگري نیز در سال     

  ).376 – 377همکاران، ترجمه محمد ایرانمنش، صص 
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پا افتاده پرداختند و عناصـر هنـر    هاي پیش ترسیم عالم متعالی به ترسیم عالم مادي و سوژه 
، هـاي قدسـی     زدایی از مفـاهیم و شخـصیت        تقدس،  فردگرایی،  گرایی  از جمله انسان  ،  مدرن
  . گرایی و امثال آن را وارد هنر ایران نمودند طبیعت، هاي عمومی و مبتذل صحنه

  م صفویه    ،  خانبعضی از مورل هنري در دوره دوم را  ، تحوپس از زمان شـاه عبـاس دو ،
 هنري پیـشین و تحـول    فراروي از سنّت، گرایان و بسیاري از دیگر مورخان  بر خالف سنّت  

به این صورت کـه ایـن دسـته از هنرمنـدان     . کنند رو به رشد در تاریخ هنر ایران قلمداد می 
، ه و ارتباط با تمدن غربی که در حال تجربه رنـسانس بـوده          بر اثر مراود  ،  دوره دوم صفویه  

هاي جدیـدي را وارد هنـر ایرانـی     موجب تحول و پیشرفت در هنر ایرانی گردیدند و مؤلّفه        
آن عناصري که هنر غرب در سیر تکـاملی         ؛  اقتضاي آن را داشت   ،  نمودند که شرایط دوران   

رایی در این دوره از نظر آنان طبیعـی بـوده       رو تحول و نوگ     از این . ها رسیده بود   خود به آن  
 :است

شمار فرنگیان در اصـفهان و داد و سـتد کاالهـاي       از دوره شاه عباس دوم با حضور بی       
شناسی ایرانیان به تـدریج دگرگـون گـشت و هنجارهـاي      طبایع زیبایی ...اروپایی در ایران  

موس پیرامونی جـاي جهـان   بازآفرینی جهان مل. هاي جدید داد  سنّتی جاي خود را به جنبه     
   1)244ص، 1385، آژند(غیر ملموس برزخی را گرفت

، نمـایی  واقـع ، )پرتـره (نگـاري  چهـره ، هـا  نگـاره  در این دوره اوالً عناصري همچون تک 
جدید و غیرمـرتبط بـا   ، هاي عمومی بکارگرفتن سوژه ،  پردازي  سایه،  پرسپکتیو و ژرفانمایی  

کاسـتن از   ،  هـاي تـصویري     کاشـی ،  ج نقاشی دیواري  روا،  مناظر طبیعی و روستایی   ،  ادبیات
                                                                    

دوم سده یازدهم، سـبک غالـب   سازي به خصوص از نیمه  سبک فرنگی«: نویسد وي درباره این دوره می . 1
کاري گرچـه در دسـت نقاشـانی     نمایی و سایه روشن نمایی عمقی، حجم این سبک با کوتاه  . نقاشی ایران شد  

رفت، ولی در دست نقاشان دیگر کار     به دار به صورت پخته و پرورده       چون محمد زمان، و علیقلی بیک جبه      
سازي به تدریج در بستر ذوق و  سبک فرنگی . ه نداشت ذوق و غیرجذاب و بدقوار      پیامد دیگري جز آثار بی    

به هر ... سلیقه هنر ایران قرار گرفت و از نیمه دوم دوره قاجار سیر تکاملی خود را در نقاشی ایران طی کرد  
هاي آن، واژگان هنري نقاشی ایران را از سده یازدهم هجري به         مایه تقدیر ورود موضوعات اروپایی و نقش     

  ).199اصفهان، ص یعقوب آژند، مکتب نگارگري(» بعد دگرگون کرد
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، حیوانات،  گل،  تصویر پرنده (گرایی    رقص و طبیعت  ،  تصویر زنان ،  عناصر بصري و تزیینات   
نگارگري ایرانی که پـیش از ایـن تحـت سـیطره             ثانیاً. وارد نگارگري ایرانی شد   ) درختان

، و امـوري همچـون تـذهیب   آرایـی   به هویت مستقلّی رسید و از کتاب، ادبیات و کتابت بود   
و ثالثاً هنر از انحصار دربار و اشراف بیرون آمد و  .  جدا شد  ها   آن خطاطی و امثال  ،  صحافی
آرایـی و نیازمنـد حمایـت      گردید و هزینه نقاشی که پیش از این در خدمت کتـاب       همگانی

  عالیـت ها به ف نگاري  کاهش یافت و موجب شد تا هنرمندان با تک        ،  دربار و شاهزادگان بود   
هاي هنري خود     باز به فعالیت  ،  کرد  هنري بپردازند و در زمانی که دربار از آنان حمایت نمی          

   1.ادامه داده و آثار خود را به غیر درباریان و اشراف بفروشند

  : اشکال چهارم
اي از هنرهـا از جملـه         میان نگرش بورکهارت و سید حسین نصر در تحلیل عرفـانی پـاره            

گـاه کـه بـه تحلیـل      بورکهارت آن، رسد  به نظر می  . خورد  هایی به چشم می    تفاوت،  مینیاتور
اوالً تحلیل را مقید و منحـصر بـه مینیـاتور     ،  پردازد  عرفانی و حکمی از عناصر مینیاتور می      

کند و سخن خود را به دیگر انـواع مینیـاتور همچـون مکتـب بغـداد و نگـارگري         ایران می 
  : دهد النهرین گسترش نمی بین

و نه ، مینیاتور ایرانی است، چه در وهله نخست مورد نظر ماست آن
ــین ــاً آن  مینیاتورهــاي ب ــرین کــه مجموع ــوان   النه ــا را تحــت عن ه

ها را نقاشی عربی به  مینیاتورهاي مکتب بغداد قرار داده و گاهی آن
ایـن مینیاتورهـا خیلـی بـا کیفیـت      . انـد  مفهوم مطلـق تلقّـی کـرده      

  . )45ص، )الف(1376، بورکهارت(ارندمینیاتورهاي ایرانی فاصله د
                                                                    

/ 371-412سیرتاریخ نقاشی ایرانی، لورنس بینیون و همکاران، ترجمه محمد ایرانمنش، صـص           : ك به .ر. 1
مکتب نگارگري اصفهان، یعقـوب آژنـد، صـص      / 96 - 129نقاشی ایران، رویین پاکباز، بخش دوم، صص        

تـاریخ نقاشـی   / 102 -116فـر، صـص    ترجمه مهناز شایـسته نگارگري ایرانی، شیال کنباي، / 187 - 199
 .55 - 65صص  ایران، مرتضی گودرزي،
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هاي ایرانی و وجود شهود  ثانیاً وي در هنگام تفسیر صفات نوعی و اعیان ثابته در نگاره   
کـه داراي  ، هاي معـراج  تحلیل خود را تنها به مینیاتورهایی همچون نگاره ،  ها عرفانی در آن  

  : نماید معطوف می، سوژه و موضوع دینی است
تواند براي بیان   دلیل خصوصیات معیاري آن میبه، مینیاتور ایرانی

جــا  نظــر مــا در ایــن ...شــهود عرفــانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
مثالً مینیاتورهایی ؛ مینیاتورهاي خاصی است که موضوع دینی دارد

  . )48-49صص، همان(دهد که معراج پیغمبر را به آسمان نشان می
آن را به  ،   با پذیرش اصل اول بورکهارت     اما سید حسین نصر در تحلیل عناصر مینیاتور       

دهـد و     هاي تیموري و صـفوي گـسترش مـی          هاي موجود در دوره     کلّیه مینیاتورها و نگاره   
  .سازد  دینی همچون معراج محدود نمی هایی با سوژه تفسیر عرفانی را به نگاره

  : اشکال پنجم
دادن  مـشروعیت ، ها از سـنّت    آن اند که منظور    گرایان بارها تأکید نموده     که سنّت  با وجود این  

رسد به امور کهن و متعلّق بـه      اما گاهی به نظر می    ،  هاي کهن و نفی امور جدید نیست        پدیده
نفسه احتـرام    گویی براي زمان گذشته فی    ؛  دهند  عالقه نشان می  ،  گذشته در برابر امور مدرن    

نقد شعر نـو و بـه دفـاع از    پردازند و یا به    مثالً به دفاع از پوشش سنّتی می      ؛  بیشتري قائلند 
  : دانند پردازند و شعر کهن را آواز بهشت و شعر نو را هبوط از بهشت می شعر کهن می

در ، شعر فارسی طنین قرآن مقدس را در ذهـن آفریننـدگان خـود        
آنان که شـعر فارسـی را قـدر    . …کند قالب وزن و قافیه تداعی می    

شعر « آن را به وساطت کوشند بافت مسجع و مقفّاي یا می، دانند نمی
آنـان نـوعی   . اند  هم اینک از بهشت هبوط کرده     ،  در هم بریزند  » نو

کنند تا صور و  رو تالش می اند و از این هبوط روحانی را تجربه کرده
که از شعر  آن . ...قوالب کالسیک شعر فارسی را به نابودي کشانند

بردکـه شـعر   هنوز بالقوه در بهشتی به سر می    ...جوید  کهن بهره می  
  . )80 – 81صص ، همان(فارسی در پرتو قرآن کریم آفریده است
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  :اشکال ششم
هـاي تطبیقـی آنـان پیرامـون عناصـر       گرایان این است که اندیشه    از جمله انتقادات بر سنّت    

، با افکار اهل سنّت سـازگار نیـست و اهـل سـنّت بـر خـالف شـیعه          ،  عرفانی هنر اسالمی  
به طـوري کـه ایـن سـخن     ؛ تابند ی در هنر اسالمی را برنمیگرایی و نمادشناسی حکم    باطن

اي از وحی اسالمی و تجلی حقـایق الهـی در مرتبـه تجـسم مـادي            دکتر نصر که هنر جلوه    
، گریـزي دارد  روحیـه تجـسم  ، حتّی ممکن است از نظر اهل سنّت که درباره خداونـد    ،  است

یمی و هندسـی بیـشتر بـا افکـار     تفسیرهاي عرفانی از نقوش اسل  . نوعی کفر هم تلقّی گردد    
، 1379، اوغلو نجیب( سازگار است، صوفیه و شیعه که تمایل به تفسیر و معانی باطنی دارند          

  . )110 – 111صص

  :اشکال هفتم
گرایان میان سمبولیسم برآمده از ضمیر ناخودآگـاه یـونگی بـا سمبولیـسم برآمـده از                 سنّت

ایـن پرسـش مطـرح      ،  با توجه بـه ایـن امـر       . الهامات عرفانی و شهودي تمایز قائل هستند      
هـا را برآمـده از    گرایـان آن  شود که آثار آفریده شده در تاریخ و سنّت اسالمی که سنّت          می

چقدر برآمده از سنّت عرفانی و معنوي     ،  دانند  روحیه عرفانی و معنوي هنرمندان مسلمان می      
توانیم به طـور   ت؟ آیا میاست و چقدر برآمده از ضمیر ناخودآگاه و امیال سرکوب شده اس       

اي  کـه پـاره   قاطع همه آثار هنر اسالمی و یا شرقی را برآمده از روحیه عرفانی بدانیم یا این 
اي دیگـر نیـز تحـت تـأثیر      توانند برآیندي از حاالت و روحیات نفسانی و پـاره  از آثار می 

از آثار تمایز نهـاد  توان میان این دو دسته   هاي اعتقادي و عرفانی باشند؟ چگونه می        اندیشه
  ها را از یکدیگر تشخیص داد؟ و آن

  گیري نتیجه
ویژگی منحصر به فرد ماهیت هنر اسالمی را ارتباطش        ،  گرایان در بررسی هنر اسالمی      سنّت

ایـن  ، اي که ارتباط با تعالیم وحیانی  گونه به؛  دانند  با حقیقت معنوي و مابعدالطبیعی اسالم می      
زبان صوري ، هاي وحیانی  آموزه،  از دیدگاه آنان  . یز ساخته است  هنر را از دیگر هنرها متما     



 شماره دوم/ فصلنامه الهیات هنر 

 

 

62 

هـاي دینـی کـه        و محتواي خاصی را به هنر اسالمی بخشیده است و با طرح مبانی و ایـده               
هنـر اسـالمی صـرفاً    . قلمرو و چارچوبه هنر را تعیین نمـوده اسـت  ، جاویدان و ابدي است   

نی بر شهود عقلی و حکمـت اسـت و          بلکه مبت ،  برآمده از احساسات و عواطف دینی نیست      
با وفاداري به اصول و تعالیمی ، از نظر آنان. کند  آن معنا و محتواي هنر اسالمی را تعیین می        
در ، هایی مبتنی بـر رمـز و تمثیـل      خالقیت،  کنند  وحیانی و نبوي که از آن به سنّت تعبیر می         

ـ ، ها در هنرهاي اسالمی  که از جمله آن   ،  گیرد  انسان شکل می   ، خطـاطی ، مینیـاتور ، اريمعم
  . تالوت قرآن و دیگر هنرهاي سنّتی است

کنند و بـراي هـر      آنان هنر اسالمی را به دو بخش سنّتی مقدس و غیر مقدس تقسیم می             
که در تفـسیر هنـر اسـالمی و      با وجود آن  . دارند  هایی را بیان می     یک خصوصیات و ویژگی   

ها است کـه مبتنـی بـر مبـانی و           ین نظریه تر  یکی از منسجم  ،  گرایان  نگرش سنّت ،  هنر ادیان 
امـا  ، انسجام و همبـستگی وجـود دارد  ، شان هاي فکري چارچوب فکري است و میان مؤلّفه 

هـا اشـاره نمـود کـه      ها و نقصان اي از ضعف    به پاره ،  توان در تفسیر آنان از هنر اسالمی        می
ده است کـه البتـه بعـضی از    از جمله انتقاداتی بود که بر افکار آنان ایراد ش،  موارد ذکر شده  

، ترین اشکاالت مطرح در این مقاله از جدي. این اشکاالت توسط آنان پاسخ داده شده است
هاي خود بـا آثـار هنـري در     اي از موارد به تطبیق اندیشه گرایان در پاره  این است که سنّت   
ه سـخنان آنـان   گا، شان در حالی که با اصل صحت مبناي سخنان،  پردازند  تمدن اسالمی می  

  . الطّرفینی است جدلی، در مصادیق
شـود    هاي متفاوت دیده می     هاي اسالمی پیرامون هنر اسالمی دیدگاه       به عالوه میان فرقه   

همچنـین  . هاي فکري مسلمانان صادق نیـست  گرایان درباره تمام سنّت و مبانی فکري سنّت  
ین مـصداق در راسـتاي آن   مرزهاي تفکیک میان هنر سنّتی و هنر مدرن شفاف نیست و تعی   

که جایگاه نوآوري و ابـداع در خلـق آثـار هنـر         تعاریف بسیار دشوار است و سرانجام این      
هـاي آنـان     گرایان تبیین نشده است و چـارچوب و سـاختار اندیـشه             در نزد سنّت  ،  اسالمی

  . قابلیت پذیرش آثار نوین در عرصه هنر و یا هنر اسالمی را ندارد
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