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مسئلة نسبت بین هنر اسالمی و اندیشة اسالمی یکی از پرسشهای محوری در فهم هنر اسالمی است و روشن میکند که وصف
اسالمی در عنوان «هنر اسالمی» بر چه داللت دارد .تاکنون پاسخهای گوناگونی به این پرسش داده شده است .در این مقاله به
پاسخ خاص سنتگرایان به این پرسش پرداخته شده است .سنتگرایان با تعریف خاص خود از سنت و نسبتی که بین سنت و
مظاهر زندگی ،از جمله هنر ،در جوامع سنتی برقرار میکنند دیدگاهی خاص خود در این باره دارند .در این مقاله پس از تعریف
سنت از این دیدگاه به بیان نسبت آن با هنر پرداخته شده و بر این مبنا نسبت هنر اسالمی و اندیشة اسالمی شرح داده شده
است .در پایان نقدهایی مختصر بر این دیدگاه مطرح شده است.
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تقسيمبندي ديدگاههاي موجود در باب هنر اسالمي و
نسبت آن با انديشة اسالمي تاكنون به دقت انجام نگرفته
و انديشمنداني كه در اين باب نظريهپردازي كردهاند
به دقت مرز موضع خود را با موضع ديگران مشخص
نكردهاند .از جمله دیدگاههای مهم و تأثیرگذار در این
حوزه دیدگاه خاص سنتگرایان است که در این مقاله
به تشریح آن میپردازیم.
سنتگرايان يا اصحاب حكمت خالده طرفداران
گرايشي هستند كه در قرن بيستم ظاهر شد و مهمترين
وظيفة خود را احياء و دفاع از سنت و تمدنهاي سنتي
از طريق شرح و تبيين مفهوم «سنت» منطوي در
اين تمدنها ميداند .رنه گنون ،آناندا كوماراسوامي و
1
فريتيوف شوان از مؤسسان اين گرايش تلقي ميشوند.
تيتوس بوركهارت ،سيدحسين نصر و مارتين لينگز از
جمله مهمترين سنتگراياني هستند كه آثاري در باب
2
هنر اسالمي پديد آوردهاند.
براي توضيح ديدگاه سنتگرايان در باب نسبت هنر
اسالمي و انديشة اسالمي ابتدا بايد تلقي ايشان از مفهوم
سنت را توضيح داد ،سپس بررسي كرد كه از ديدگاه
ايشان هنر چيست و چه نسبتي با سنت دارد و در
واقع هنر سنتي چيست .از منظر سنتگرا هنر اسالمي
موجود در تمدن اسالمي يكي از انواع هنرهاي سنتي
است و قواعد و اصول حاكم بر هنرهاي سنتی ،بر هنر
اسالمي نيز قابل اطالق است .در پايان ،خواهيم ديد كه
از ديدگاه سنتگرا هنر اسالمي چه ويژگيهايي دارد و
چه نسبتي با انديشة اسالمي مييابد.
امر اساسي در آموزههاي سنتگرايان تلقي خاص
ايشان از مفهوم سنت است .در نزد اينان سنت به معناي
آنچه در گذشته بوده يا شيوههاي معهود و مرسوم
نيست ،بلكه حقايق يا اصولي است داراي منشأ الوهي
كه از طريق شخصيتهاي مختلفي معروف به رسوالن،
عوامل انتقال براي
پيامبران ،اوتارهها ،لوگوس يا ديگر
ِ
ابناء بشر و در واقع يك بخش كامل كيهان آشكار شده
و نقاب از چهرة آنها برگرفته شده است و اين با پيامد
و اطالق و به كارگيري اين اصول در حوزههاي مختلف

اعم از ساختار اجتماعي و حقوقي ،هنر ،رمزگرايي و علوم
همراه است( .نصر)135 :1380 ،
چنان كه در تعريف باال نيز مشهود است سنت
در تلقي سنتگرايان داراي چند ويژگي اساسي است.
نخست ،سنت داراي منشأ الوهي و آسماني است و
از سنخ امور صرفاً بشري و زميني نيست .پس ،سنت
فرآوردة دانش و تالش محض بشري نيست و به همين
دليل حامالن يا ناقالن خاصي دارد .سنت از اين جهت
با مفهوم «دين» و «وحي» قرابت دارد ،اما بايد توجه
داشت كه هر چند دين و وحي آسماني در كانون سنت
قرار ميگيرند ،اما «سنت مفهومي عامتر است كه دين
ت حاوي
را هم شامل ميشود( ».همان .3)241 :دوم ،سن 
حقايقي واحد ،ازلي و ابدي است؛ حقايقي متافيزيكي كه
تنها با تعقّل (= شهود عقلي )Intelectual knowledge ،به
فهم درميآيند ( .)Schuon, 1993: xxx-xxxiiسوم ،اين
حقايق واحد تجليات گوناگون و متكثر دارند:
از يك لحاظ فقط يك سنت ،يعني همان سنت ازلي،
وجود دارد كه هميشه هست .اين همان حقيقت يگانهاي
است كه هم لب و هم مبدأ حقايق است ،همة سنتها
تجلياتِ
ثل اعالي آسماني هستند كه ماأل با
زميني ُم ِ
ِ
مثل اعالي ثابت سنت ازلي مرتبطاند به همان سان كه
همة وحيها با لوگوس يا كلمه كه در آغاز وجود داشت...
ارتباط دارند( .نصر)144 :1380 ،
تجلي متكثر سنت واحد به بارزترين شكل در اديان
گوناگون مشهود است كه چيزي جز بيانهاي متنوع
امر واحد نيستند .تكثر تجليات سنت امري است كه
نخست از باال و از جانب خود سنت تعيين شده و با
مسائل تاريخي و جغرافيايي و مخاطبان خاص هر پيغام
نيز مرتبط است .چهارم سنت زنده است و قابليت ايجاد
تغيير و تبديل در مخاطبان خود را دارد .اين امر حاصل
جاري بودن ذات قدسي در سنت است و از اين جهت
تمدن سنتي از تمام تمدنهاي غير سنتي جدا است
(همان146 :ـ )147و در نهايت اينكه سنت امري فراگير
است و همة وجوه زندگي بشر را در بر ميگيرد:
«ماهيت فراگير سنت بايد مورد تأكيد قرار گيرد،
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در تمدني كه سنتي توصيف ميشود هيچ چيز خارج از
قلمرو سنت قرار نميگيرد .هيچ حوزة واقعيتي نيست كه
خارج از اصول سنتي و موارد اطالق و كاربرد آن اصول
حق موجوديت داشته باشد؛ بنابراين ،سنت نه فقط به
معرفت بلكه به محبت و اعمال نيز اهتمام ميورزد».
(همان152 :ـ)153
ماهيت فراگير سنت باعث ميشود كه سياست،
اخالق ،قوانين ،علم ،اجتماعيات و ...تعينات خاص
خويش را در هر جامعة سنتي از سنت متحقق در
آن جامعه بگيرند .به عبارت ديگر ،همة وجوه تمدن
سنتي ،مظاهر باطن واحدياند كه سنت است و از اين
رو تمدن سنتي داراي انسجامي بر مدار سنت است.
بنابراين ،هنر نيز به مثابه يكي از وجوه زندگي در جامعة
سنتي برآمده از سنت است( .نبايد فراموش كرد كه اين
هنر خود جزئي از سنت تحققيافته است و از اين رو
داراي همه ويژگيهايي است كه براي سنت ذكر شد).
در واقع ،در همة جوامع سنتي هنر سنتي موجود است
كه بيان يا تجلي صوري حقايق متافيزيكي سنت خاص
آن جامعهاند .البته ،از نظر سنتگرايان هنر داراي شأن
و قابليت خاصي براي انتقال اين حقايق است؛ شأن و
قابليتي كه ناشي از تلقي خاص ايشان از هنر است و به
اجمال به آن اشاره ميكنيم.
از نظر سنتگرا هنر اساساً صورت است (بوركهارت،
7 :1376؛  .)Schuon, 1993: 61در عالم سنتي ميان
ُص َوري كه در هنر آشكار ميشوند و حقايق متافيزيكي
تناظر برقرار است« :صورت به لحاظ جوهر كيفيتش در
مرتبة محسوسات ،همتاي حقيقت در مرتبة معقوالت
است( ».بوركهارت .)8 :1376 ،اين تناظر زبان نمادين
و رمزي هنر را شكل ميدهد .همة هنر سنتي رمز
است؛ رمزي كه مبتني بر توافق يا قرارداد نيست ،بلكه
برآمده از شأن متافيزيكي موجودات در مراتب مختلف
آنهاست و برآمده از اين حقيقت كه موجودات واقع در
مرتبة فروتر ذاتاً انعكاسدهنده يا تجلي حقايق باالتر
از خويشاند .به دليل وجود اين تناسب و تناظر دقيق
ميان ُص َور آثار هنري و حقايق متعالي سنت ،آفرينش

صورتها در هنر سنتي امري صرفاً بشري نيست ،بلكه
كام ً
ال وحياني است «كتابهاي آسماني ،تأويل و هنر ولو
در مراتب مختلف ،مأخوذ از وحياند .كتب آسماني بيان
مستقيم كالم آسماني ،تأويل تفسير الهامي و هنر نهايت
يا پوستة مادي سنت است( ».شوان .)113 :1383 ،هر
سنت ،متناسب با چشمانداز معنوي خود ،بيان صورياي
خاص خود دارد كه از طريق وحي و الهام در جان
هنرمند شكل ميگيرد و از مجاري سنت متحقق در
جامعه استمرار مييابد.
بدينترتيب ،معناي هنر اسالمي هم از منظر سنتگرا
روشن ميشود .هنر اسالمي بيان صوري سنت وحياني
اسالم است .اين بيان صوري مانند كتاب مقدس وحياني
است و از عالم باال بر جان هنرمندان مستعد فرود آمده
است .سنتگرايان به نوعي معتقد به اصالت صورتاند
[فرماليستاند] و در آثار آنها بارها و بارها تكرار شده كه
صرف موضوع ديني يا سنتي يا ديگر عوامل غير صوري
به هنر شأن قدسي و سنتي نميدهد« :نه موضوعهايي
كه آن هنر به نحوي كام ً
ال ظاهري و ادبي از مذهب
اقتباس ميكند ،نه احساسات و عواطف پارسايانه و
خداترسانه كه عنداالقتضا هنر مزبور را بارور ساخته
و نه حتي نجابت طبيعي كه گاه در آن رخ مينمايد
كافي نيست كه بدان خصيصة مقدس دهيم؛ تنها هنري
كه قالب و صورتش نيز بينش روحاني خاص مذهب
مشخصي را منعكس سازد شايستة چنين صفتي است».
(بوركهارت)9 :1376 ،
سنتگرايان در آثاري كه در باب هنر اسالمي
تأليف كردهاند سعي كردهاند تا ُص َور و زبان صوري
خاص هنر اسالمي و نسبت آن را با وحي اسالمي
نشان دهند .چنانكه پيشتر گفتيم ،اين نسبت نه
نسبت تفسيري است نه نسبت فقهي بلكه نسبت تناظر
ميان حقايق مفهومي و حقايق صوري در عالم اسالمي
است .بوركهارت در سرآغاز كتاب مهم خود در باب هنر
اسالمي مينويسد:
«اگر كسي كه ناگزير شده به پرسش اينكه اسالم
چيست پاسخ گويد ،به يكي از شاهكارهاي هنر اسالمي،
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مانند مسجد قرطبه يا مسجد ابن طولون در قاهره يا
يكي از مدرسههاي سمرقند يا حتي تاجمحل اشاره كند
پاسخش معتبر است .زيرا هنر اسالمي خود نمودار آن
مفهومي است كه از نامش برميآيد .اين مطلب نبايد
شگفتانگيز بنمايد و نه عجيب كه بيرونيترين مظهر
يك دين يا تمدن مانند اسالم بايد نمودار جهان دروني
آن تمدن باشد( ».بوركهارت)16 :1365 ،
پذيرش يا رد ديدگاه سنتگرايان در گرو رد يا
پذيرش مبادي مابعدالطبيعي انديشة آنان است كه،
البته ،قبول آن براي عقالنيت معاصر چندان سهل و
ساده نيست .سنتگرايان خود مدعياند كه اين مبادي
با تعقل شهودي براي ايشان آشكار شدهاند ،اما براي
متقاعد كردن مخاطبان خود دست به تفسير گستردة
مظاهر تمدنهاي سنتي زدهاند .هدف ايشان در اين
تفسير نشان دادن انسجام مظاهر تمدن سنتي و ابتناي
آنها بر حقايق متعالي سنت بوده است .آنها تأكيد
ظواهر علوم ،فلسفه ،و هنر
دارند كه نميتوان بر اساس
ْ
تمدنهاي سنتي را فهم كرد ،بلكه بايد براي فهم آنها
و براي فهم اينكه چرا صورت آنها بدين شكل است به
مبادي باطني آنها رجوع كرد .در هنر اسالمي نيز آنها
چنين كردهاند .در واقع ،ميتوان گفت از مرحلهاي كه
سنتگرايان به تفسير آثار هنري دست مييازند ،آثار
و تفاسير ايشان با آراي افرادي كه در بخش پيش ياد
كرديم مشابهت دارد ،هر چند دسته اخير لزوماً مبادي
مابعدالطبيعي سنتگرايان را قبول ندارند و همچنين در
ارائه اين نوع تفسير فضل تقدم با سنتگرايان است كه
همچنان مفصلترين تفاسير هنر اسالمي متعلق به آثار
ايشان است.
در اينجا ،براي نمونه ،به برخي از تفاسير بوركهارت
در كتاب هنر اسالم ( )1365اشاره ميكنيم .نخست خود
عنوان «هنر اسالم» ( )Art of Islamبيانگر تلقي خاص
بوركهارت از هنر سنتي است ،يعني اينكه خود اسالم
ذاتاً داراي هنري است كه در تمدن مبتني بر آن جلوهگر
شده است .بوركهارت اشاره ميكند كه نفي شمايلنگاري
به عنوان يكي از مهمترين وجوه هنر اسالمي برآمده از

توحيد و تنزيه حق تعالي در انديشه اسالمي است .در
اسالم ،بر خالف مسيحيت خداوند تجسم پيدا نكرده و از
اين رو ،تصويرگري الوهيت منع شده است .در مقابل ،در
اسالم خوشنويسي قرآن مطابق با شمايلنگاري مسيحي
است (بوركهارت40 :1365 ،ـ .)42بوركهارت همچنين
به مسجد اسالمي اشاره ميكند كه چگونه وجوه اسالمي
معماري آن برآمده از ذات اسالم است و از اين جهت آن
را با كليسا كه معماري آن برآمده از ذات مسيحيت است
مقايسه ميكند:
«كليسا داراي يك كانون براي تشريفات عشاي رباني
است ،كه همانا محراب باشد ،كه همه چيز بدان سمت
رو دارد ،جايگاه سرودخوانان محوطة مقدسي است كه
محراب را در ميان گرفته است و نمازگاه مانند راهي
است كه از جهان بيروني به سوي مكان مقدس محراب
ميرود .چون به كليسا بنگريم درمييابيم كه خود
نمودي است از سلسلهمراتب تقريب تدريجي به جايگاه
مقدس ...ولي مسجد داراي كانوني مقدس در درونش
نيست و محراب آن تنها براي نشان دادن قبله است. ...
صف مؤمنان بر خالف كليسا عرضي است نه عمقي.
فضاي دروني مسجد مانند يكي از بخشهاي بيشمار
پيرامون مكان مقدس مكه است ...از لحاظي معماري
مقدس مسيحي زمان را در قالب فضا نمودار ميسازد. ...
معماري مقدس اسالمي چون قبلهاي بر روي زمين دارد
با ميزان زماني كاري ندارد فضايي كه با آن سر و كار
دارد با تمركز توجه به يك نقطة نزديك مربوط است
و هيچ نظري به مكان نزديك و دوردست و به افالك
ندارد( . ...همان)32 :
همچنين بوركهارت توجه خاصي به زبان هندسي
هنر اسالمي نشان ميدهد و آن را از نتايج هندسه
مقدس ميداند .اشكال خاص هندسي به كار رفته در
هنر اسالمي هر كدام معنايي نمادين دارند و در كل
بيانگر توحيد اسالمي و فرايند آفرينش از واحد هستند
كه به اشكال گوناگون تنوع و تكثر مييابد (همان:
73ـ )87همچنين است اشارات ديگر بوركهات به كاربرد
نور در معماري اسالمي و فضاي خالي و . ....در باب

نسبت هنر اسالمی و اندیشة اسالمی از منظر سنتگرایان

پينوشتها
 .1دربارة جريان سنتگرايي به طور عام آثار زير مفيدند:
نصر ،سيدحسين ،)1380( .مجلة نقد و نظر شمارة ويژة سنتگرايان؛
مصطفي دهقان (گردآورنده) جام نو و مي كهن ( )1384مؤسسه
تحقيقات و توسعة علوم انساني و
Oldmeadow, H., (2000). Traditionalism. Svilanka.
Quinn, W. (1997), The Only Tradition, State University of
New York Press.
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ديدگاه سنتگرايان به هنر اسالمي چندين نكته قابل
ذكر است:
 .1سنتگرايان از نخستين كساني بودند كه در دورة
غلبه نگاه پوزيتيويستي به تاريخ هنر بر رويكردهاي
معناكاوانه تأكيد ميكردند .از ديدگاه پوزيتيويستي ادوار
گذشته هنري جنبههاي ناكامل و اوليه هنر امروز بودند
و اساساً همه هنرها با مقياس هنر معاصر اندازهگيري
ميشدند .سنتگرايان بر اين امر تأكيد كردند كه بر
اساس ظواهر اشكال و نقوش نميتوان به فهم هنر يك
دورة تاريخي و تمدن كهن رسيد ،بلكه بايد به فرهنگي
تنبه
كه اين هنر در آن باليده است توجه كرد .اين ّ
مورخان هنر و ،حتي گستردهتر،
تأثيرات قابل توجهي بر ّ
مورخان اديان و تمدنهاي سنتي گذاشت .امروزه ،و
ّ
نگر نسبت مظاهر
خصوصاً ،بر مبناي ديدگاههاي تاريخي ْ
تمدني با جريانهاي عميقتر جاري در تمدن يكي از
مهمترين وجوهي است كه در هر تحقيق تاريخي بايد
در نظر گرفته شود.
 .2سنتگرايان تفاسير گسترده و متنوعي از مظاهر
گوناگون تمدنهاي سنتي ارائه كردند .اين طرح فراگير
و گسترده بسيار شايان تأمل و توجه است .در واقع،
ايشان دادههاي فراواني را عرضه كردهاند كه به گمان
ايشان گوا ِه نسبت اين مظاهر با باطن تمدنها است .اين
دادهها ،آنجا كه متقاعدكننده به نظر ميرسند ،گواهي
هستند بر پيوند مظاهر تمدن با فرهنگ ،انديشهها ،و
باورهاي رايج در آن و آنجا كه ناصحيح تلقي ميشوند،
فينفسه ،ابطالگر مدعاي اصلي سنتگرايان نيستند؛
يعني ،ممكن است ما با برخي از تفاسير آنها در مورد
برخي از اشكال و صور مخالف باشيم يا آنها كام ً
ال غلط به
نظر آيند ،اما اين مناقشه در واقع صغروي است.
 .3مشكل اصلي ديدگاه سنتگرا ،دستكم از منظر
عقالنيت امروز ،آن است كه سنتگرايان ميان ظاهر و
باطن ،يعني ميان مظاهر تمدني و بنيانهاي فرهنگي،
نسبتي غير تاريخي برقرار ميكنند .در واقع ،وجود باطن
براي مظاهر تمدني در اينجا به باطنگرايي رازورزانهاي
كشيده شده است كه ،البته ،ريشه در مبادي متافيزيكي

انديشة اينان دارد .اما ،صرف نظر از اين مبادي كه در
جاي خود بايد به نقد آنها پرداخت ،به نظر ميرسد نوع
پيوندي كه ايشان ميخواهند ميان اجزاء تمدن سنتي
با سنت برقرار كنند ،پيوندي كه به گمان ايشان براي
هر ناظر بصير تمدنهاي سنتي مشهود است و ما را
الجرم به ديدگاه باطنگرايانة ايشان ميكشاند ،امروزه با
ديدگاههاي تاريخينگر غير پوزيتيويستي قابل توجيه و
بيان است .اين ديدگاهها نيز ميپذيرند كه ميان اضالع
و ابعاد بيروني يك تمدن و فرهنگ ،و انديشه و باورهاي
دروني آن پيوندي برقرار است و براي فهم ظواهر بايد
به اليههاي درونيتر رجوع كرد .اما ،ربط و نسبت غير
تاريخي نه تنها ضروتي ندارد بلكه گمراهكننده است.
 .4همچنين ،براساس مباني تاريخينگرانه اين ربط
و نسبت اختصاص به سنت و تمدنهاي سنتي ندارد و
مث ً
ال ميتوان آن را در باب مدرنيته و مظاهر تمدني آن
نيز بيان كرد .سياست ،اخالق ،رفتارها و باورهاي ديني
انسان مدرن بيشك ربط و نسبتي با ويژگيهاي كالنتر
حاكم بر اين دوره دارند و براي فهم آنها بايد به اين
ويژگيها رجوع كرد.
 .5سنتگرا به هنر اسالمي به مثابه كلي يكپارچه
مينگرد و هر چند نسبت به تحوالت تاريخي و جغرافيايي
آن بيتوجه نيست ،اما آنها را صرفاً امور عارضي تلقي
ميكند .اما ،به نظر ميرسد بدون دخالت دادن جدي
عناصر متنوع تاريخي و جغرافيايي ،فهم هنر اسالمي
ممكن نيست .نميتوان صرفاً با بيان اينكه خوشنويسي
قرآن بازتاب و تجسد كلمةالله است تحوالت كتابت قرآن
و تنوع آن را در جهان اسالم توضيح داد.
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مباني هنر اسالمي ،ترجمة امير نصري ،تهران :حقيقت.
Lings, Martin (1997). Fez, The City of Islam, Lings,
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نصر ،سيدحسين ،)1375( .معنويت و هنر اسالمي ،ترجمة رحيم
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Keith Criechlow. (1999), Islamic Patterns, An Analytical and Cosmological Approach, London.

 .3سنتگرايان گاه اظهار داشتهاند كه در نظر آنها سنت همان دين
است ،اما با توجه به تلقي سكوالر كنوني از دين و خروج بسياري از
عرصههاي زندگي اجتماعي از مفهوم دين ،مناسبتر ميدانند كه
در استعمال معاصر ميان اين دو واژه تفاوت گذارند.
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