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فصلنـامه                           سال اول، شماره 3، تابستان 1391           

تقسیم بندي دیدگاه هاي موجود در باب هنر اسالمي و 
نسبت آن با اندیشة اسالمي تاکنون به دقت انجام نگرفته 
کرده اند  نظریه پردازي  باب  این  در  که  اندیشمنداني  و 
دیگران مشخص  موضع  با  را  موضع خود  مرز  دقت  به 
نکرده اند. از جمله دیدگاه های مهم و تأثیرگذار در این 
حوزه دیدگاه خاص سنت گرایان است که در این مقاله 

به تشریح آن می پردازیم.
طرفداران  خالده  حکمت  اصحاب  یا  سنت گرایان 
گرایشي هستند که در قرن بیستم ظاهر شد و مهم ترین 
وظیفة خود را احیاء و دفاع از سنت و تمدن هاي سنتي 
در  منطوي  »سنت«  مفهوم  تبیین  و  شرح  طریق  از 
و  کوماراسوامي  آناندا  گنون،  رنه  مي داند.  تمدن ها  این 
فریتیوف شوان از مؤسسان این گرایش تلقي مي شوند.1 
از  لینگز  بورکهارت، سیدحسین نصر و مارتین  تیتوس 
جمله مهم ترین سنت گرایاني هستند که آثاري در باب 

هنر اسالمي پدید آورده اند.2
براي توضیح دیدگاه سنت گرایان در باب نسبت هنر 
اسالمي و اندیشة اسالمي ابتدا باید تلقي ایشان از مفهوم 
از دیدگاه  بررسي کرد که  را توضیح داد، سپس  سنت 
در  و  دارد  سنت  با  نسبتي  چه  و  چیست  هنر  ایشان 
واقع هنر سنتي چیست. از منظر سنت گرا هنر اسالمي 
انواع هنرهاي سنتي  از  موجود در تمدن اسالمي یکي 
است و قواعد و اصول حاکم بر هنرهاي سنتی، بر هنر 
اسالمي نیز قابل اطالق است. در پایان، خواهیم دید که 
از دیدگاه سنت گرا هنر اسالمي چه ویژگي هایي دارد و 

چه نسبتي با اندیشة اسالمي مي یابد.
خاص  تلقي  سنت گرایان  آموزه هاي  در  اساسي  امر 
ایشان از مفهوم سنت است. در نزد اینان سنت به معناي 
مرسوم  و  معهود  شیوه هاي  یا  بوده  گذشته  در  آنچه 
الوهي  نیست، بلکه حقایق یا اصولي است داراي منشأ 
که از طریق شخصیت هاي مختلفي معروف به رسوالن، 
براي  انتقال  عوامِل  دیگر  یا  لوگوس  اوتاره ها،  پیامبران، 
ابناء بشر و در واقع یك بخش کامل کیهان آشکار شده 
و نقاب از چهرة آنها برگرفته شده است و این با پیامد 
و اطالق و به کارگیري این اصول در حوزه هاي مختلف 

اعم از ساختار اجتماعي و حقوقي، هنر، رمزگرایي و علوم 
همراه است. )نصر، 1380: 135(

سنت  است  مشهود  نیز  باال  تعریف  در  که  چنان 
در تلقي سنت گرایان داراي چند ویژگي اساسي است. 
و  است  آسماني  و  الوهي  منشأ  داراي  سنت  نخست، 
بشري و زمیني نیست. پس، سنت  امور صرفاً  از سنخ 
فرآوردة دانش و تالش محض بشري نیست و به همین 
دلیل حامالن یا ناقالن خاصي دارد. سنت از این جهت 
باید توجه  اما  قرابت دارد،  با مفهوم »دین« و »وحي« 
داشت که هر چند دین و وحي آسماني در کانون سنت 
قرار مي گیرند، اما »سنت مفهومي عام تر است که دین 
را هم شامل مي شود.« )همان: 241(3. دوم، سنت  حاوي 
حقایقي واحد، ازلي و ابدي است؛ حقایقي متافیزیکي که 
تنها با تعّقل )= شهود عقلي، Intelectual knowledge( به 
فهم درمي آیند )Schuon, 1993: xxx-xxxii(. سوم، این 

حقایق واحد تجلیات گوناگون و متکثر دارند:
از یك لحاظ فقط یك سنت، یعني همان سنت ازلي، 
وجود دارد که همیشه هست. این همان حقیقت یگانه اي 
است که هم لب و هم مبدأ حقایق است، همة سنت ها 
با  ماأل  اعالي آسماني هستند که  ُمثِل  زمینِي  تجلیاِت 
مثل اعالي ثابت سنت ازلي مرتبط اند به همان سان که 
همة وحي ها با لوگوس یا کلمه که در آغاز وجود داشت... 

ارتباط دارند. )نصر، 1380: 144(
تجلي متکثر سنت واحد به بارزترین شکل در ادیان 
متنوع  بیان هاي  جز  چیزي  که  است  مشهود  گوناگون 
که  است  امري  سنت  تجلیات  تکثر  نیستند.  واحد  امر 
با  و  تعیین شده  جانب خود سنت  از  و  باال  از  نخست 
مسائل تاریخي و جغرافیایي و مخاطبان خاص هر پیغام 
نیز مرتبط است. چهارم سنت زنده است و قابلیت ایجاد 
تغییر و تبدیل در مخاطبان خود را دارد. این امر حاصل 
جاري بودن ذات قدسي در سنت است و از این جهت 
است  غیر سنتي جدا  تمدن هاي  تمام  از  تمدن سنتي 
)همان: 146ـ147( و در نهایت اینکه سنت امري فراگیر 

است و همة وجوه زندگي بشر را در بر مي گیرد:
گیرد،  قرار  تأکید  مورد  باید  فراگیر سنت  »ماهیت 
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نسبت هنر اسالمی و اندیشة اسالمی از منظر سنت گرایان

در تمدني که سنتي توصیف مي شود هیچ چیز خارج از 
قلمرو سنت قرار نمي گیرد. هیچ حوزة واقعیتي نیست که 
خارج از اصول سنتي و موارد اطالق و کاربرد آن اصول 
حق موجودیت داشته باشد؛ بنابراین، سنت نه فقط به 
مي ورزد.«  اهتمام  نیز  اعمال  و  محبت  به  بلکه  معرفت 

)همان: 152ـ153(
سیاست،  که  مي شود  باعث  سنت  فراگیر  ماهیت 
خاص  تعینات  و...  اجتماعیات  علم،  قوانین،  اخالق، 
در  متحقق  سنت  از  سنتي  جامعة  هر  در  را  خویش 
تمدن  وجوه  همة  دیگر،  عبارت  به  بگیرند.  جامعه  آن 
سنتي، مظاهر باطن واحدي اند که سنت است و از این 
است.  سنت  مدار  بر  انسجامي  داراي  سنتي  تمدن  رو 
بنابراین، هنر نیز به مثابه یکي از وجوه زندگي در جامعة 
سنتي برآمده از سنت است. )نباید فراموش کرد که این 
این رو  از  و  از سنت تحقق یافته است  هنر خود جزئي 
داراي همه ویژگي هایي است که براي سنت ذکر شد(. 
در واقع، در همة جوامع سنتي هنر سنتي موجود است 
که بیان یا تجلي صوري حقایق متافیزیکي سنت خاص 
آن جامعه اند. البته، از نظر سنت گرایان هنر داراي شأن 
انتقال این حقایق است؛ شأن و  و قابلیت خاصي براي 
قابلیتي که ناشي از تلقي خاص ایشان از هنر است و به 

اجمال به آن اشاره مي کنیم.
از نظر سنت گرا هنر اساساً صورت است )بورکهارت، 
میان  سنتي  عالم  در   .)Schuon, 1993: 61 7؛   :1376
ُصَوري که در هنر آشکار مي شوند و حقایق متافیزیکي 
تناظر برقرار است: »صورت به لحاظ جوهر کیفیتش در 
مرتبة محسوسات، همتاي حقیقت در مرتبة معقوالت 
نمادین  زبان  تناظر  این  )بورکهارت، 1376: 8(.  است.« 
رمز  سنتي  هنر  همة  مي دهد.  شکل  را  هنر  رمزي  و 
است؛ رمزي که مبتني بر توافق یا قرارداد نیست، بلکه 
برآمده از شأن متافیزیکي موجودات در مراتب مختلف 
آنهاست و برآمده از این حقیقت که موجودات واقع در 
باالتر  حقایق  تجلي  یا  انعکاس دهنده  ذاتاً  فروتر  مرتبة 
از خویش اند. به دلیل وجود این تناسب و تناظر دقیق 
میان ُصَور آثار هنري و حقایق متعالي سنت، آفرینش 

صورت ها در هنر سنتي امري صرفاً بشري نیست، بلکه 
کاماًل وحیاني است »کتاب هاي آسماني، تأویل و هنر ولو 
در مراتب مختلف، مأخوذ از وحي اند. کتب آسماني بیان 
مستقیم کالم آسماني، تأویل تفسیر الهامي و هنر نهایت 
یا پوستة مادي سنت است.« )شوان، 1383: 113(. هر 
سنت، متناسب با چشم انداز معنوي خود، بیان صوري اي 
جان  در  الهام  و  وحي  طریق  از  که  دارد  خود  خاص 
در  متحقق  سنت  مجاري  از  و  مي گیرد  شکل  هنرمند 

جامعه استمرار مي یابد.
بدین ترتیب، معناي هنر اسالمي هم از منظر سنت گرا 
روشن مي شود. هنر اسالمي بیان صوري سنت وحیاني 
اسالم است. این بیان صوري مانند کتاب مقدس وحیاني 
است و از عالم باال بر جان هنرمندان مستعد فرود آمده 
است. سنت گرایان به نوعي معتقد به اصالت صورت اند 
]فرمالیست اند[ و در آثار آنها بارها و بارها تکرار شده که 
صرف موضوع دیني یا سنتي یا دیگر عوامل غیر صوري 
به هنر شأن قدسي و سنتي نمي دهد: »نه موضوع هایي 
مذهب  از  ادبي  و  ظاهري  کاماًل  نحوي  به  هنر  آن  که 
و  پارسایانه  عواطف  و  احساسات  نه  مي کند،  اقتباس 
ساخته  بارور  را  مزبور  هنر  عنداالقتضا  که  خداترسانه 
مي نماید  رخ  آن  در  گاه  که  نجابت طبیعي  نه حتي  و 
کافي نیست که بدان خصیصة مقدس دهیم؛ تنها هنري 
مذهب  خاص  روحاني  بینش  نیز  صورتش  و  قالب  که 
مشخصي را منعکس سازد شایستة چنین صفتي است.« 

)بورکهارت، 1376: 9(
اسالمي  هنر  باب  در  که  آثاري  در  سنت گرایان 
صوري  زبان  و  ُصَور  تا  کرده اند  سعي  کرده اند  تألیف 
اسالمي  وحي  با  را  آن  نسبت  و  اسالمي  هنر  خاص 
نه  نسبت  این  گفتیم،  پیش تر  چنان که  دهند.  نشان 
نسبت تفسیري است نه نسبت فقهي بلکه نسبت تناظر 
میان حقایق مفهومي و حقایق صوري در عالم اسالمي 
است. بورکهارت در سرآغاز کتاب مهم خود در باب هنر 

اسالمي مي نویسد:
اینکه اسالم  ناگزیر شده به پرسش  »اگر کسي که 
چیست پاسخ گوید، به یکي از شاهکارهاي هنر اسالمي، 
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یا  قاهره  ابن طولون در  یا مسجد  مانند مسجد قرطبه 
یکي از مدرسه هاي سمرقند یا حتي تاج محل اشاره کند 
پاسخش معتبر است. زیرا هنر اسالمي خود نمودار آن 
نباید  مطلب  این  برمي آید.  نامش  از  که  است  مفهومي 
بیروني ترین مظهر  نه عجیب که  و  بنماید  شگفت انگیز 
یك دین یا تمدن مانند اسالم باید نمودار جهان دروني 

آن تمدن باشد.« )بورکهارت، 1365: 16(
یا  رد  گرو  در  سنت گرایان  دیدگاه  رد  یا  پذیرش 
که،  است  آنان  اندیشة  مابعدالطبیعي  مبادي  پذیرش 
و  سهل  چندان  معاصر  عقالنیت  براي  آن  قبول  البته، 
ساده نیست. سنت گرایان خود مدعي اند که این مبادي 
براي  اما  شده اند،  آشکار  ایشان  براي  شهودي  تعقل  با 
متقاعد کردن مخاطبان خود دست به تفسیر گستردة 
این  در  ایشان  هدف  زده اند.  سنتي  تمدن هاي  مظاهر 
تفسیر نشان دادن انسجام مظاهر تمدن سنتي و ابتناي 
تأکید  آنها  است.  بوده  سنت  متعالي  حقایق  بر  آنها 
دارند که نمي توان بر اساس ظواهْر علوم، فلسفه، و هنر 
تمدن هاي سنتي را فهم کرد، بلکه باید براي فهم آنها 
و براي فهم اینکه چرا صورت آنها بدین شکل است به 
مبادي باطني آنها رجوع کرد. در هنر اسالمي نیز آنها 
چنین کرده اند. در واقع، مي توان گفت از مرحله اي که 
آثار  مي یازند،  دست  هنري  آثار  تفسیر  به  سنت گرایان 
و تفاسیر ایشان با آراي افرادي که در بخش پیش یاد 
کردیم مشابهت دارد، هر چند دسته اخیر لزوماً مبادي 
مابعدالطبیعي سنت گرایان را قبول ندارند و همچنین در 
ارائه این نوع تفسیر فضل تقدم با سنت گرایان است که 
همچنان مفصل ترین تفاسیر هنر اسالمي متعلق به آثار 

ایشان است. 
در اینجا، براي نمونه، به برخي از تفاسیر بورکهارت 
در کتاب هنر اسالم )1365( اشاره مي کنیم. نخست خود 
عنوان »هنر اسالم« )Art of Islam( بیانگر تلقي خاص 
اینکه خود اسالم  از هنر سنتي است، یعني  بورکهارت 
ذاتاً داراي هنري است که در تمدن مبتني بر آن جلوه گر 
شده است. بورکهارت اشاره مي کند که نفي شمایل نگاري 
به عنوان یکي از مهم ترین وجوه هنر اسالمي برآمده از 

توحید و تنزیه حق تعالي در اندیشه اسالمي است. در 
اسالم، بر خالف مسیحیت خداوند تجسم پیدا نکرده و از 
این رو، تصویرگري الوهیت منع شده است. در مقابل، در 
اسالم خوشنویسي قرآن مطابق با شمایل نگاري مسیحي 
بورکهارت همچنین  )بورکهارت، 1365: 40ـ42(.  است 
به مسجد اسالمي اشاره مي کند که چگونه وجوه اسالمي 
معماري آن برآمده از ذات اسالم است و از این جهت آن 
را با کلیسا که معماري آن برآمده از ذات مسیحیت است 

مقایسه مي کند:
»کلیسا داراي یك کانون براي تشریفات عشاي رباني 
است، که همانا محراب باشد، که همه چیز بدان سمت 
رو دارد، جایگاه سرودخوانان محوطة مقدسي است که 
راهي  مانند  نمازگاه  و  است  گرفته  میان  در  را  محراب 
است که از جهان بیروني به سوي مکان مقدس محراب 
خود  که  درمي یابیم  بنگریم  کلیسا  به  چون  مي رود. 
نمودي است از سلسله مراتب تقریب تدریجي به جایگاه 
کانوني مقدس در درونش  داراي  ولي مسجد  مقدس... 
نیست و محراب آن تنها براي نشان دادن قبله است... . 
عمقي.  نه  است  عرضي  کلیسا  خالف  بر  مؤمنان  صف 
از بخش هاي بي شمار  مانند یکي  فضاي دروني مسجد 
معماري  لحاظي  از  است...  مکه  مقدس  مکان  پیرامون 
مقدس مسیحي زمان را در قالب فضا نمودار مي سازد... . 
معماري مقدس اسالمي چون قبله اي بر روي زمین دارد 
با میزان زماني کاري ندارد فضایي که با آن سر و کار 
نزدیك مربوط است  نقطة  به یك  با تمرکز توجه  دارد 
و هیچ نظري به مکان نزدیك و دوردست و به افالك 

ندارد... . )همان: 32(
زبان هندسي  به  توجه خاصي  بورکهارت  همچنین 
هندسه  نتایج  از  را  آن  و  مي دهد  نشان  اسالمي  هنر 
به کار رفته در  مقدس مي داند. اشکال خاص هندسي 
کل  در  و  دارند  نمادین  معنایي  کدام  هر  اسالمي  هنر 
بیانگر توحید اسالمي و فرایند آفرینش از واحد هستند 
)همان:  مي یابد  تکثر  و  تنوع  گوناگون  اشکال  به  که 
73ـ87( همچنین است اشارات دیگر بورکهات به کاربرد 
باب  در   . و....  خالي  فضاي  و  اسالمي  معماري  در  نور 
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نسبت هنر اسالمی و اندیشة اسالمی از منظر سنت گرایان

دیدگاه سنت گرایان به هنر اسالمي چندین نکته قابل 
ذکر است:

1. سنت گرایان از نخستین کساني بودند که در دورة 
رویکردهاي  بر  هنر  تاریخ  به  پوزیتیویستي  نگاه  غلبه 
معناکاوانه تأکید مي کردند. از دیدگاه پوزیتیویستي ادوار 
گذشته هنري جنبه هاي ناکامل و اولیه هنر امروز بودند 
اندازه گیري  با مقیاس هنر معاصر  همه هنرها  اساساً  و 
بر  که  کردند  تأکید  امر  این  بر  سنت گرایان  مي شدند. 
اساس ظواهر اشکال و نقوش نمي توان به فهم هنر یك 
دورة تاریخي و تمدن کهن رسید، بلکه باید به فرهنگي 
این  تنّبه  کرد.  توجه  است  بالیده  آن  در  هنر  این  که 
تأثیرات قابل توجهي بر موّرخان هنر و، حتي گسترده تر، 
و  امروزه،  گذاشت.  سنتي  تمدن هاي  و  ادیان  موّرخان 
خصوصاً، بر مبناي دیدگاه هاي تاریخي نگْر نسبت مظاهر 
از  با جریان هاي عمیق تر جاري در تمدن یکي  تمدني 
مهم ترین وجوهي است که در هر تحقیق تاریخي باید 

در نظر گرفته شود.
2. سنت گرایان تفاسیر گسترده و متنوعي از مظاهر 
گوناگون تمدن هاي سنتي ارائه کردند. این طرح فراگیر 
واقع،  در  است.  توجه  و  تأمل  شایان  بسیار  گسترده  و 
به گمان  را عرضه کرده اند که  فراواني  ایشان داده هاي 
ایشان گواِه نسبت این مظاهر با باطن تمدن ها است. این 
داده ها، آنجا که متقاعدکننده به نظر مي رسند، گواهي 
اندیشه ها، و  با فرهنگ،  بر پیوند مظاهر تمدن  هستند 
باورهاي رایج در آن و آنجا که ناصحیح تلقي مي شوند، 
نیستند؛  سنت گرایان  اصلي  مدعاي  ابطال گر  في نفسه، 
یعني، ممکن است ما با برخي از تفاسیر آنها در مورد 
برخي از اشکال و صور مخالف باشیم یا آنها کاماًل غلط به 

نظر آیند، اما این مناقشه در واقع صغروي است.
3. مشکل اصلي دیدگاه سنت گرا، دست کم از منظر 
عقالنیت امروز، آن است که سنت گرایان میان ظاهر و 
باطن، یعني میان مظاهر تمدني و بنیان هاي فرهنگي، 
نسبتي غیر تاریخي برقرار مي کنند. در واقع، وجود باطن 
براي مظاهر تمدني در اینجا به باطن گرایي رازورزانه اي 
کشیده شده است که، البته، ریشه در مبادي متافیزیکي 

اندیشة اینان دارد. اما، صرف نظر از این مبادي که در 
جاي خود باید به نقد آنها پرداخت، به نظر مي رسد نوع 
پیوندي که ایشان مي خواهند میان اجزاء تمدن سنتي 
با سنت برقرار کنند، پیوندي که به گمان ایشان براي 
را  ما  و  است  مشهود  سنتي  تمدن هاي  بصیر  ناظر  هر 
الجرم به دیدگاه باطن گرایانة ایشان مي کشاند، امروزه با 
دیدگاه هاي تاریخي نگر غیر پوزیتیویستي قابل توجیه و 
بیان است. این دیدگاه ها نیز مي پذیرند که میان اضالع 
و ابعاد بیروني یك تمدن و فرهنگ، و اندیشه و باورهاي 
دروني آن پیوندي برقرار است و براي فهم ظواهر باید 
به الیه هاي دروني تر رجوع کرد. اما، ربط و نسبت غیر 

تاریخي نه تنها ضروتي ندارد بلکه گمراه کننده است.
4. همچنین، براساس مباني تاریخي نگرانه این ربط 
و نسبت اختصاص به سنت و تمدن هاي سنتي ندارد و 
مثاًل مي توان آن را در باب مدرنیته و مظاهر تمدني آن 
نیز بیان کرد. سیاست، اخالق، رفتارها و باورهاي دیني 
انسان مدرن بي شك ربط و نسبتي با ویژگي هاي کالن تر 
این  به  باید  آنها  فهم  براي  و  دارند  دوره  این  بر  حاکم 

ویژگي ها رجوع کرد.
5. سنت گرا به هنر اسالمي به مثابه کلي یکپارچه 
مي نگرد و هر چند نسبت به تحوالت تاریخي و جغرافیایي 
امور عارضي تلقي  آنها را صرفاً  اما  آن بي توجه نیست، 
اما، به نظر مي رسد بدون دخالت دادن جدي  مي کند. 
اسالمي  هنر  فهم  جغرافیایي،  و  تاریخي  متنوع  عناصر 
ممکن نیست. نمي توان صرفاً با بیان اینکه خوشنویسي 
قرآن بازتاب و تجسد كلمةالله است تحوالت کتابت قرآن 

و تنوع آن را در جهان اسالم توضیح داد.
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