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  12/7/1394ـ پذيرش:  6/2/1394دريافت: 

  دهكيچ
بزرگ جهــان منشــأ  يهاسنتهمة ان، يگراسنت يرا طبق ادعايز؛ است خ بشريتارهمزاد » ييگراسنت«اعتبار،  يكبه 

ف و يتعر ،پردازندكه به آن مي دگاه خود در باب هنريان در ديگراسنتمورد بحث  از موضوعات مهم يكيارند. د كمشتر
ة يــم در فهــم نظرين مفــاهيــا ياســت. بررســ» نــييهنــر د«و » هنر مقدس«، »يهنر سنت«همچون  يمين مفاهييتب

ن يــن ايــيمحتوا، پــس از تب ليتحل و ياسناد يگردآور روش بامقاله  نيدارد. ا ييت بسزاياهم ،ان در باب هنريگراسنت
 كه با مناسكاست  ياز هنر سنت يبخش ،ه هنر مقدسكدهد ين پژوهش نشان ميج ايشد. نتاكيم، آنها را به نقد ميمفاه

رد. يــگيقــرار نم يدر زمرة هنــر ســنت ،به واسطة اختالف در صورت ينياما هنر د، م در ارتباط استيبه طور مستق ،نيد
ان را يگراة هنر سنتينظرتنها نه هكرو است هروب يي، با انتقادهايني، مقدس و ديسنت يدر باب هنرها ييگرانتدگاه سيد

  شان است.يا ينظر ياز مبان يانگر مخدوش بودن برخيه بكسازد، بليممواجه ل كبا مش

  ، سنت.ييگرا، سنتيني، هنر مقدس، هنر ديهنر سنت ها:دواژهيلك
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  مقدمه

و  يخيه شــمول تــاركــاست  يقيمجموعة حقا )traditionalism(» ييگراسنت«ان، يگرانتس يطبق ادعا
ه درســت در كــ ،دياز آرا و عقا ياش آگاهانه به پارهيبه عنوان گرا ييگرار دارد. سنتيگهمه ييايجغراف

 ياراســوامومك آنانــدا، )René Guénon( گنــونرد، با تالش رنه يگيد انسان متجدد قرار ميبرابر آرا و عقا
)Ananda Coomaraswamy(  ــتيفرو ــواني ــهو ،)Frithjof Schuon( وف ش ــتقل تي ــت و ي يو مس اف

دگاه خود در يان در ديگراه سنتك يموضوعات مهمجمله رد. از كرا به خود جلب  ياريشمندان بسياند
و » نــيينر ده«و » هنر مقدس«، »يهنر سنت«همچون  يمين مفاهييف و تبيپردازند، تعريباب هنر به آن م

بسزايي  تيان در باب هنر اهميگراة سنتيدر فهم نظر ،مين مفاهيا يگر است. بررسيديكآنها از  كيكتف
ن يــن ايــيانه، پــس از تبيگراواقع رديكرو با محتوا ليتحل و ياسناد يگردآور روش با ،نوشتار نيا .دارد
  شد.كيم، آنها را به نقد ميمفاه

  سنت يمعنا

ابتــدا  ،»ينــيهنر د« يو حت ،رديگيقرار م يه در دل هنر سنتك ،»هنر مقدس« و »يتهنر سن«تعريف  يبرا
 )coutume(» عــرف«مترادف با  يامر» سنت« .وشن شودر ييگرادر سنت )tradition(» سنت« يد معنايبا
 ست؛ين صرف يزمان و يخيتار امر يك سنت ،نيهمچن .)211، ص2004(گنون، ست ين )usage( »عادت« اي

 ريرارناپــذكت و بازگشــتيب ريســ يك وارد رد،يبگ قرار خيتار در جهينت در و زمان در هك يزيچ رهزيرا 
 يمختلف يمعان .)46، ص1388(نصر، است  ريرارپذكتدليل ن يبه همو  ستين يخيتار يامر ،سنت شود.يم
  ه شده است:ئسنت ارا يبرا

  است. گشته اركآش زمان آغاز در هك ريرناپذييتغ و صورتيب الزمان، متكح .1
  .است شده منتقل زمان خالل در هك متكح نيا يصور تجسم .2
  است. انتقال يايپو انيجر سنت خود .3
  .)153، ص1389(الدمدو، انتقال سنت نام دارد  يبسترها اي مجراها .4

شــود. از يرا شــامل م ين معــانيــاهمــه ه كاند ردهكف يتعر ياسنت را به گونه يبرخ ،انين ميدر ا
 شــده الهــام و يوحــ بشر بر هكداند يم ياله منشأ يدارا اصول و قيسنت را مجموعة حقا ،نصر، جمله

 لوگــوس و اواتارهــا امبران،يپهمچون  يگوناگون يهاتيشخص قيطر ه ازك ،ق و اصولين حقاياست. ا
 نيــا راتيتــأث و جينتــا يتمام همراه با شوند،يدهنده، منتقل مانتقال زكمرا رساي قيطر از و اندافتهي نمود
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 شــامل زيــن و علــوم ،ينمــادپرداز هنر، ،ياجتماع ساختار حقوق، شامل يگوناگون يهاحوزه در ،اصول
  .)58الف، ص1380(نصر، روند يمشمار به سنت ،آن سبك يابزارها با توأم يعال معرفت
 كيــ ؛يوحــ منبع يك: است زيچ چهار وجود ،آن الزمة باشد، داشته وجود املك سنت يك جا هر

 متنــوع يبســترها و مجراهــا قيطر از وقفهيب و رديگيم سرچشمه منبع آن از هك »ضيف« اي ريتأث انيجر
 يهامقام به را يانسان فاعل شود، دنبال املك مانيا با و صادقانه يوقت هك »تحقق« راه يك شود؛يم منتقل

 و بخشــد تيــفعل نــد،كيم ابالغ يوح هك را يقيحقا است قادر او ،هامقام آن در هك برديم راه يدرپيپ
 نيــيتع در هــم بــا همــه هكــ عناصــرســاير  و علــوم هنرهــا، م،يتعــال در سنت يصور تجسم ،سرانجام
  .)28ـ27، مقدمه، ص2008س، ي(پالاند ليدخ بهنجار تمدن يك تيخصوص

  يهنر سنت

 از يناشــ و يمــروزا يادهيــور پدشهيپ هنرمند و انيم اي) حرف(ها شهيپ و) صناعات(هنرها  انيم زيتما
(گنــون، وجــود نداشــت  يافاصله ،ان هنر و صنعتيم يدگاه سنتيدر د. است يرسنتيغ نشيب ينيگزيجا

 و يزندگ يهاضرورت به ،حال نيع در هك است يسنت هنر يهنر هر ،يسنت يهاتمدن در .)55، ص2004
 يتنشــ چيه ،ن هنريدر ا. ستا مربوط هنرمند يدرون تحقق به هم و هنر از نندةكاستفاده يروح يازهاين
ســت ين يزنــدگ خــود جــز يزيچ هنر ،قتيحق در. ستين ارك در يمنددهيفا و ييبايز انيم يتعارض اي
 انيــب يبرا يابزار به ،يسنت فنون ياري به هنرمند آن در هك است يهنر ،يسنت . هنر)49ص ج،1380 نصر،(

 سرچشــمة ،رونيــااز. هســتند يفرافــرد هكــ ييهــادهيا و نمادها شود؛يم ليتبد هادهيا و نمادها ياپاره
 و يعيمابعــدالطب عــالم هكــبل هنرمند، يفرد روان نه ،يسنت هنر در هارنگ و هاقالب نمادها، ها،صورت

 از زيــن مــدرن هنــر و يســنت هنر انيم بزرگ تفاوت شةير و بخشديم يتعال هنرمند به هك است يمعنو
  شود:ير خالصه ميه در موارد زكاست  ياصول يدارا ،يتهنر سن .)335ص ،1385 همو،(جاست نيهم
 منظــر دردليل ن يرند. به هميناپذيين دو از هم جدايا .است ييبايز و دهيفا از يازهيآم يسنت هنر .1

؛ 100و  49، ص1386، يوماراســوامك( معناســتيب يامر ياربردك و بايز يهنرها انيم كيك، تفيسنت
  .)426ب، ص1380 نصر،

 فهمنــد،يم را آنهــا يسنت فلسفة در هكچنان ها،صورت يمعنا با هك است يافلسفه ،يسنت هنر فلسفة .2
 در. اســت مهم صورت فهم ،يسنت هنر يمعنا فهم يبرا ،رونيااز .)340ص ،1385 همو،(دارد  اركسرو
 و طــرح« يهــاواژه بــا واژه نيــا هكبل ست،ين» محسوس لكش« مفهوم به »صورت«، يسنت متكح
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 در. اســت جسم جانِ صورت :اندگفته هكنيا مانند. است مترادف )soul(» جان« يحت و )idea( »معنا
 همان بود؛ خواهد آن صورت نندةكانيب اثر، لكش گاهآن. رسنديم اتحاد به ماده و صورت ،يهنر اثر

. دبخشــيم لكشــ طرح، آن اساس بر را خام مواد او و دارد قرار هنرمند يذهن بافت در هك يصورت
 ياريمع ،)ماده قالب در آن يدهلكش و دهيا ديتقل( ديتقل نديافر نيا انجام در هنرمند تيموفق درجة

 هك است يزي، صورت، چيسنت يدر معنا .)26، ص1386، يوماراسوامك( مال استك زانيم سنجش يبرا
  .)433ب، ص1380 نصر،( ستين يعرض ءيش يبرا و هست هك است يهمان ،آن موجب به ءيش يك

 موضــوع يذاتــ ينمــادپرداز با ديبا يسنت هنر است. يگاه نمادپردازيجا ،ياصل مهم در هنر سنت يك .3
 اركآشــ را اشيبــاطن عــدبُ هنــر نيا هك ،يوح با مرتبط ماًيمستق ينمادپرداز آن و خود اهتمام مورد

 بــه وطمربــ يتــيواقع :دگاه، نماد عبــارت اســت ازين ديدر ا .)425همان، ص(ند ك قيتطب سازد،يم
 بــر نمــاد. دارد تكمشــار تريعــال يامرتبه به مربوط يتيواقع در مماثلت، راه از هك ترنييپا يامرتبه

 يخــود بــه و اســتياش يوجودشناســ تيواقع از ياجنبه هكبل ندارد، ابتنا بشر ساخت يقراردادها
 مرتبــة در تيــواقع از يتريعــال مرتبــة شــافكان ،نمــاد. اســت آن از انسان كادرا از مستقل ،خود
در  ،نمادهــا فهــم .شــود رهنمــون تريعال يقلمرو به توانديم يآدم ،آن قيطر از هك است يترنييپا

   .)243ـ240، ص1389(الدمدو، است  وجود ثركمت اطوار و عالم لك يمراتبسلسله ساختار رشيپذ گرو
 نيا. ستين يخيتار اي يظاهر يمعنا ينف مستلزم ،يرمز يه سخن گفتن از معناكد توجه داشت يبا

 قــانون، نيا طبق بر. زديخيبرم ،است ينمادپرداز گونه هر شالودة هك ،تناظر قانون ندانستن از گمان
 نحــو به ،آورده دست به آن از را خود تيواقع يهمگ هك، يعيمابعدالطب مبدأ يك از برآمده ءيش هر

 تا مرتبه يك از هكچنان. تمبدأ اس آن از يتياكح اي ترجمه خودش يوجود مرتبة حد در و يخاص
  .)46، ص1374(گنون، متناظرند  گريديك با و وابسته هم به اءياش همة ،گريد مرتبة

ا يــونــان يه در دورة كــگونه آن، در هنر ييگراعتيه با طبكنيا ،يگر در باب هنر سنتيتة مهم دكن. 4
را در يــز؛ اســت ييگراعــتيطب ضــد همــواره هكــنــدارد، بل يهمخــوان ،ميرنسانس شاهد هســت

و  17ـــ16، ص1384، يوماراسوامك( است ناشدهفيتعر و يرعقالنيانه غيگراعتي، هنر طبييگراسنت
 ديــتقل يبــرا تالش اما است، نكمم يسنت هنر در عتيطب قيدق شيب و مك مالحظةهرچند  .)87
 بــه واســطة هكــ يهنــر ؛رودشــمار به يســنت هنــر در نفسهيف يتيغا تواندينم هرگز ،عتيطب از

 يايــدن ظــواهر و هاهيــرو هكــ ســتين آن دنبال به مماثل، يهانسبت و نمادها با ار داشتنكسرو
  .)251، ص1389(الدمدو،  ندك ينيبازآفر انهيگراواقع ياوهيش به را يماد
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 امــر قلمــرو بــه هك اندازه همان به يسنت هنر. دارد اركسرونيز  يقدس امر شناخت و با يسنت هنر .5
 يبــرا رايز ؛دارد اركسرو شناخت با يسنت هنر. ددار اركسرو زين يقدس امر با ،دارد تعلق يقدس
 شــناخت بــا خــواه را ردكــعمل نيــا ديــبا، انــة آنيگراواقع يينه بازنمــا، عتيطب ردكعمل ديتقل
 نجــايا در مــوردنظر علــم. اســت علــم اساساً ،يسنت واقع هنردر. واسطه بشناسد با اي ،واسطهيب

 هكــ دارد يفن يتيماه ،علم نيا از يبخش. است آن يشناختجهان يبردهاارك و يقدس علم همان
آن  يظــاهر ســاحت نــه و ســنت يبــاطن ساحت با يقدس علم نيا. است زيرمزآم و آوررتيح

  .)441ـ439ب، ص1380 نصر،( است مرتبط

  هنر مقدس

 اعمــال و كمناســ بــا هكــ است يسنت تمدن يك و يسنت هنر قلب مقدس، ان، هنريگرادگاه سنتيدر د
 و است يسنت هنر هنر، نيا. دارد اركسرو بحث مورد سنت بر مكحا ياله اميپ و نيد به مربوط يروحان
 الهــام منبــع از صــادر تكــبر بــه يتريافتنيــدست قيطر و ندكيم سكمنع ترميمستق را يروحان اصول
 منشــأ آن ينــييآ زبــان و اجرا نحوه صورت، هكبل است، ينيد هنر مقدس موضوعتنها نه .است قتيحق
 را صــرفيــز؛ )50ج، ص1380 نصــر، ؛85، ص1388شوان، (رد يگيم تئنش بحث مورد نيد از و دارد يقدس

 اساســاً هنــر رايــز ؛باشــد مقــدس زيــن آن صورت ديبا هكبل گرداند، مقدس را يهنر تواندينم موضوع
  .)15، ص1390هارت، ك(بوراست  صورت
  ست:ت ايته دربارة هنر مقدس حائز اهمكچند ن

 ياز به صورتيز نيشود، هنر مقدس ن انيب يخاص يصور زبان بهبايد  ضرورتاً يروحان نشيه بكآنجااز. 1
، 1376(همــو، ســازد يبــودن خــارج م يرا از قدسآن گر هنر، يخاص دارد و اخذ صورت از اقسام د

 شيبــ ،قدسهنر م ييبايز انگارد.يم دهيناد را يظاهر ييبايز هدف ياديزحد  تا مقدس هنر .)7ص
 اعمــال يبــرا آن دةيــفا از زيــن و آن يليتمث و نينماد جنبة بودن قيدق يمعنو قتيحق از زيچ هر از
  .)81ـ80، ص1388(شوان، رد يگيم سرچشمه يعرفان مشاهدة و ينييآ

 ةيــاول يهانمونــه را مقدس هنر اصالت باشد؛ زيآمنبوغ ندارد يازين ن،شد يقدس يبرا يهنر اثر يك .2
 يفــكي ريتفســ قيــطر از را خــود ،يامرتبــه هــر در هنرمند نبوغ مقدس، هنر در. ندكيم نيتضم آن

 در ،»گستره« در شدن پخش يجا به نبوغ نيا يعني؛ سازديمآشكار  يخاص هنر در مقدس يالگوها
  .)117، ص1390هارت، ك(بورابد ييم ظرافت و بسط »عمق«

١١٢     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

 زبان و است نامخلوق ذات ريتصو؛ دارد رقرا صورت يورا هك است يزيچ آن صورت مقدس، هنر .3
 عــتيطب و حــهيقر بــا را يآســمان الهــام هك شوديم يناش يتيخالق از يوت، و همچون هنر سنتكس

 قيــطر از نــه ،دهــديم انجــام منــدقاعده يدانشــ ســبب بــه را ارك نيا .زديآميم درهم يقوم خاص
  .)239، ص1389(الدمدو،  يفرد يپردازبداهه

 قيحقــا هكــ است ناي به بسته امر نيا. باشد هم يااسطوره دينبا الزاماً نشد يقدس يراب ،مقدس هنر .4
 ،ياساســ قيحقــا بــاتنها نه ،ينيد هر در مقدس هنر رايز؛ شوديم انيب چگونه موردنظر نيد يانيوح
  .)353، ص1385(نصر، دارد  ارتباط هم قيحقا آن يتجل يچگونگ با هكبل

ســم يسيالسكهمچــون  يتصــور حســب بــر. ميابيــيم را راز و نظم رورتاًض و جا همه ،مقدس هنر در .5
)classicism(، فضا ل فقدان راز، فاقديبه دل ييبايز نيا هكاست اين قت ياما حق ؛است ييبايز مولد نظم 
 ،لفــهؤم دو نيــا يولــ س،كــبع ايــ و ابــدي غلبه نظم بر راز ،مقدس هنر در توانديم البته. است عمق اي

  .)63، ص1385مطلق،  ينايب(ند يآفريم را مال هنرك هك است دو آن نيب تعادل .دارند حضور همواره
 بطــن از مقــدس هنــر. دارد ينيع تيواقع هكبل، ستين ياعتبار امر يك اي يعاطف ،يذهن مقدس، هنر .6

 يــك نماد واقع در ،مقدس هنر در يزيچ هر يعني؛ است ينمادپرداز علم بر يو مبتن برخاسته يوح
 .رسانديم ياعل مثل به و ندكيم تيهدا برتر قيحقا به را انسان هك است ينماد ؛است برتر قتيحق
 يحــالت در را يســنت هنرمند ،ينيد ينيبجهان و يوح. شوديم محض شهود ينوعموجب  ،جهينت در

، ي(اعــوانسازد يم يمتجل خودش هنر در را آن و ندك شهود مانيا قيطر از را قيحقا هك دهديم قرار
 قــانون ياريــ بــه نمــاد هكبل ست،ين يدقراردا يانشانه ن معنا، صرفاًينماد در ا .)325و  321، ص1375

  .)16، ص1390هارت، ك(بورسازد يم اركآش را ياعل مُثُل ،ينيمع يوجودشناخت
باشــد ـ  آن بــا يهمراهــ يمعنا به اگر ز ـيدارد، فهم آن ن تعلق يخاص عالم به ،مقدس ه هنركآنجااز .7

 به دنيرس و املك تحول مقدس يهنرها راه گر، ازيدعبارت به . ستين سريم عالم آن به ورود بدون
 گشوده يراه هنرها نيا يمعنو و مقدس عالم درون به بتوان هكآن مگر ست،ين سريم ينيد يرستگار

 انميزندگ تا ندك مانياري و ندك نفوذ ما در ديبا هك دارد يحضور مقدس هنر. مينك يزندگ آن در و
  .)351ـ350، ص1385(نصر، م يبخش يتعال ياله وتكمل تا و ينيزم وجود قلمرو يفراسو به را

 طــور بــه يانســان اجتمــاع در هك ياعاقله قوة توسط يمتعال يهاارزش انتقال و ابالغ با ،مقدس هنر .8
ي زيــاد تيــاهم از يســنت تمــدن يــك در هكــدارد  ييهاهويژ ارك ندارد، وجود پارچهيك و يهمگان

 نــه و دهديم قرار مخاطب را شخص ،وجود لك شينمادها واسطة به مقدس هنر. است برخوردار



  ١١٣  ب هنر سنتي، هنر مقدس و هنر دينيگرايان در بانقد ديدگاه سنت

 ،لحــاظ نيبــد. رسانديم ياري موردنظر سنت ميتعال دنيبخش تيفعل به ،قيطر نيبد و را تنها ذهن
 ،رهنــ نيــا. يعيمابعــدالطب يانتزاع يهايبندصورت به تا ازمندترندين يبس مقدس هنر به افراد شتريب

 دانــانياله و لسوفانيف زبان در يوقت هك دهديم قرار يعاد شخص ارياخت در را يقيحقا و هاارزش
  .)253ـ252، ص1389(الدمدو، است  فهم قابل يليقل عدة يبرا تنها ،شونديم انيب

  ينيهنر د

 يصــورت نــهامــا  اســت، ســنت از يصورت ،نيد هكبل ستند،ين يكي سنت و ني، دييگرادگاه سنتيدر د
، 1388(گنــون، دارد  سنت با يكنزد اريبس ينسبت شهيهم نيد هرچند ،است نيد از رتريفراگ سنت،. جامع
 در يوافــ و يافكــ امالًك ياآموزه بر كيمت ديبا شود، يتلق يقيحق نيد باطناً نيد يك هكآن ي. برا)94ص
 نيــا از .باشد آموزه نيا با رازهمت هك ببخشد تحقق و ديبستا را يتيمعنو ديبا گاهآن. باشد مطلق امر بارة

 يفلســف نــه و باشــد داشــته ياله منشأ يعني باشد؛ داشته تقدس عمالً و نظراً خود محدودة در ،رهگذر
 ،يهنــد انيــاد ،يســام انيــادهمــة شامل  ييگران در سنتين قاعده، ديبر اساس ا .)29، ص1383(شوان، 
دارنــد و  اختصــاص هيــناح و قــوم يــك هب هكشود مي يمل و يمحل مذاهب و ينيچ مشارب و كمسال

  .)110، ص1379همو، ؛ 47ـ46، ص1، ج1386(نصر،  شوديم ياو اسطوره يانتزاع يهانييآ
 هنــر و هنر مقدس خارج است. ياز زمرة هنر سنت ينيان شد، هنر دين بيه از دك يبا توجه به مفهوم

 بــه ،ينيد هنر .)99، ص1386، يسواموماراكاست ( يرسنتيدر بستر غ يبصر اتياله ساده،بيان  به ينيد
 و ينمــادپرداز اجــرا، روش، ،كســب ليدل به نه و دهديم قرار اهتمام مورد هك يافهيوظ اي موضوع ليدل

 ينقاشــ يــكن اســاس، يــبــر ا .)424ب، ص1380 نصــر،( شــوديم يتلق ينيد هنر اش،يرفرديغ خاستگاه
شــمار به ي، هنــر ســنتيســنت ر در تمــدنيشمش اي تابك جلد و است ينيد هنر ح،يمس از انهيگراعتيطب
 اربســت،ك وةيشــ امــا ،اســت ينيد موضوعش هك است يهنر ،ينيد هنر :توان گفتيم ،واقعرود. دريم

 هنــر. ستين برخوردار ن هنرهايا نينماد تياهم از و دارد فرق و مقدس يسنت هنر با آن زبان ها،روش
 ؛348ـــ347، ص1385(همــو،  آورديمــ بــار بــه مانيا صادفت دارد و به يانسان منحصراً ياسرچشمه ،ينيد
  .)217، ص1388نگر، ياتسك

 تمــدن خصــوصب و ســميمدرن قلمــرو در يامقولــه عنوان به فقط »ينيد هنر« اصطالح، قتيحق در
 تمــدن در. شــد در غــرب آغــاز رنســانس برآمــدن با ،پانزدهم قرون در هك است مناسب مدرن ياروپا
 يفــرد فــوق الهــام بــر يمبتنــ گريد هك مينكيم مشاهده را يهنر ظهور ز،يچ ره از شيپ مدرن، يياروپا

١١٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

 متوجــه هكــ، يســتياومان هنــر نيــا هكــ يزمــان. يخــدامحور تــا است يمحورانسان شتريب هكبل ست،ين
 هنــر زبــان افت،ي تفوق ،ينقاش در بخصوص، است ييگراعتيطب و يانسان موضوع ردنك يشناختروان
 دســت به عذرا ميمر ينقاش به توانيم نمونه، يبرا. داد دست از را خود يسنت خصلت سرعت به يغرب

 تيخصوص ،هاينقاش نيا. ردك اشاره )Raphael( رافائل مانند نقاشان، نيتربزرگ يحت رنسانس، نقاشان
 سراسر در محفوظ يسنت قيدق قواعد با مطابق را آنها هك ميمر از ييهاتمثال مقوله در يول دارند، زيآودل

 دهيشــك آن از پس و رنسانس در هك را حيمس اي ميمر يهاينقاش .رنديگينم يجا اند،ردهك ينقاش قرون
 يمعمار هنر نه است، ينيد ييبنا انيكوات يحت. مقدس هنر نه ،دانست ينيد هنر نوع از ديبا است، شده

  .)53ـ52ج، ص1380(نصر، مقدس 

  يل و بررسيتحل

 ؛روديمــشــمار به ينــينة هنر ديمهم در زم يهادگاهياز د يكي ،هنرها در باب هنر وگرايان سنتدگاه يد
شان با در نظر گرفتن تمام ابعاد آن، ية هنر ايالبته نظر. ا نهيم يريان در باب هنر را بپذآن يركخواه نظام ف
شود يمطرح م ينجا موارديان شده است. در ايبزيادي انتقادات  ،نهين زميست. در اروهروب ييبا انتقادها

ا به طور ي ، ومربوط هستند» ينيهنر د«و » هنر مقدس«، »يهنر سنت«به سه مفهوم  ،ميه به صورت مستقك
  بر آنها دانست. يتوان مبتنيور را مكه سه مفهوم مذكارتباط دارند  ييهافرضشيم با پيرمستقيغ

(الدمــدو، عصــب دارنــد خود، نسبت به شرق ت يهاليان در تحليگراه سنتكاند ردهكانتقاد  يبرخ .1
 يهنر ســنت يزيآما مقدس مقابل هنر مدرن، به طور اغراقي يل هنر سنتيدر تحل ،رونيااز .)379، ص1389

را برتــر از قــوة  يقوة انتقاد و نطــق شــرق ييدر جا ،شوان يحت .دهندميد قرار ين و تمجيرا مورد تحس
در  .)98، ص2009(شــوان، نــد كيمــ يمعرف يقدس را برابر با نطق يداند و نطق شرقيم يانتقاد و نطق غرب

 هســتومند غــرب، و ان از شــرقيگرامــراد ســنت ،رســديبــه نظــر م گفت:د يبا ،ين انتقاديپاسخ به چن
 يــك ،غــرب و شــرق. اســت يسنتضد و يسنت يهادگاهيد انيم تقابل هكبل ست،ين يقوم و ييايجغراف
هــا. انكم هاســت تــادوران مســئلة و يزندگ يهاهويش تضاد ؛ييايجغراف تقابل نه و است يفرهنگ تقابل

، 1388(گنــون، باشــند وجــود داشــته ز يــن ييايتوانند در غرب جغرافيم يا نطق سنتي يهنر سنت ،رونيااز
اســت و  يدگاه آنها نسبت به هنر سنتيم، ديرين امر را در نظر بگياگر ا .)380، ص1389و الدمدو،  41ـ40ص

  شود.يم ين انتقاد منتفيا ،ن جهتي. به همينه هنر شرق
شــرق و غــرب،  يل دســتاوردهايــان در تحليگراه ســنتك معتقدند ين، برخيشيدر ادامة انتقاد پ .2

ن امر سبب شده ي. ا)380، ص1389الدمدو، ؛ 250، ص1382هاوزن، (لگنرند يگيده ميغرب را ناد يدستاوردها



  ١١٥  ب هنر سنتي، هنر مقدس و هنر دينيگرايان در بانقد ديدگاه سنت

هنــر مــدرن  يل شوند و دستاوردهايثبت تحلز ميآماغراق يبه صورت ،و مقدس يهنر سنت يهاه نمونهك
ه كنيده شده است. مانند ايسقوط هنر نام يهاتحول هنر دوره يهاه دورهك ييتا جا ،در نظر گرفته نشود

؛ 134، ص1390هــارت، ك؛ بور31، ص1388(گنــون، اند ردهك يهنر رنسانس در غرب را دورة سقوط هنر معرف
  .)193، ص1376همو، 
ل تمــام يــبه دنبــال تحل ،يل آثار هنريان در تحليگراه سنتكپاسخ داد توان ميگونه نيارا ن انتقاد يا
هنــر  يدســتاوردهاهمــة ل هنر به ســراغ يرو در تحلنياستند، ازين يهنر يهاكو سب يخيتار يهادوره

 يســنتان هنرها و برتر دانستن هنر يم يگذاران در ارزشيگراسنت يروند. اما با توجه به مبانيمدرن نم
  ماند.يم يباقشكال همچنان رسد و ايح به نظر نمين پاسخ صحيو مقدس، ا

رش يمورد پذ هكاست  يبتنم يايعيمابعدالطب و يشناختمعرفت مفروضات ان بريگرادگاه سنتيد .3
 چنــدان و نــدكيمــ تفــاكا خــود اتيمدع اعالم به آثارشان سراسر در باًيتقر انيگراسنت. ستيهمگان ن
از  يبرخ .)392، ص1389الدمدو، ؛ 445ـ444، ص1381ان، كي(ملندارند  يمعرفت هيتوج مكدست اي اتاثب دغدغة

ة هنــر يــل در نظريــن قبيــاز ا ياتياست، اما مدع يپژوهنيها مانند دحوزهساير ها مربوط به فرضشيپ
  شود.يان مياز آن ب ييهانمونهينجا ه در اكز وجود دارد يشان نيا

 و يئنــامر امــر يك از هستند ييدهايتقل ،يسنت هنر يهاه جلوهكند كيان ميب يواموماراسكاز جمله، 
 يازل ينوع صورت آن ادي هك ندهست مناسب و ستهيشا چنان ،هنرها نيا ترجمان و هااسيق اما ،يدنيناد
 رهنــ در يمــاد ه امــركــدهد يح ميتوض نصرن يهمچن. )15ص، 1386 ،يوماراســوامك( نندكيم زنده ما در را
. يانيم ينفسان مرتبة جلوة نه و است يروحان امر ميمستق جلوة يعني مرتبه نيباالتر ميمستق جلوة ،يسنت
 اصل حسب بهاما  دارد، اركسرو، است يماد مرتبه همان هك، وجود مرتبه نيتريظاهر با هك هرچند هنر
 امــر هكــ است يسنت هنر قيطر از. شوديم مربوط زين سنت يك در مرتبه نيتريباطن به ،يسازوسكمع
 از حراســت و حفظ به قادر ييتنهابه يظاهر امر هك را يتعادل و شوديم يمتجل يجمع سطح در يباطن
 و شــوديم گرجلوه يقدس سرشت يدارا شناخت يك ،يسنت هنر يمجرا از. سازديم نكمم ست،ين آن
 را آن ،اصول يتعقل فهم از تواننا افراد احساسات يحت هك ديآيدرم يجمال آن سوتك به ،ظاهر مقام در
 امــر يــك مطلقــاًتنهــا نــه هكــ ورزديم اهتمام يجمال به يسنت هنردليل  نيهم به. ندكيم جذب خود به

 يمعنا به ،حق يباطن ساحت با و است ريناپذييجدا تيواقع از هكبل ست،ين يذهن حالت يك اي يتجمل
 ثيــح از را »يتنــاه عــدم« و خــود انتظــام و منظ ثيح از را »تيمطلق جمال«. است مرتبط لمهك قيدق

 امــلك هــم ،يســنت هنر اركشاه يك. است مالك يمقتض و سازديم سكمنع يزيرازآم و تيباطن يمعنا

١١٦     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

 در هكــ را ينظم و يهماهنگو  ل،ك مبدأ تيريخ و مالك هم اركشاه نيا. زيرازآم هم و منظم هم است،
 تيــباطن و راز آن هم و است يتجل مقام در مطلق أمبد تيمطلق نشان و است افتهي اسكانع يهست عالم
 مراقبه و اشفهكم مقام ،لمحه يك در توانديم و ندكيم سكمنع د،ياييم راه ياله يتناهايال خود به هك را
  .)448ـ444 ص ب،1380 نصر،( سازد متبلور را

 و يشــناختمفروضــات معرفت شريا مقــدس، منــوط بــه پــذيــ يل از هنــر ســنتين تحلياش ريپذ
گرا فــرض ه ســنتكــن اســت يــتة مهــم اكگاه انسان است. نيو جا يدر باب مراتب هست يعيمابعدالطب

ان آورد، يــبــه م يبارة اثبات آن بحثه دركو صادق است و بدون آن يقطع ياز هست ينيين تبيرد چنيگيم
  ند.كيط به آن مشروو مقدس را م يسنت ياز مطالب خود در باب هنرها ياريصدق بس

ان يگراســنت دگاهيــد ز دريــنمطرح شــد » نيد«، در باب مفهوم ل آنچه در انتقادياز قب ياتمفروض .4
به هــم  ،نيان در باب هنر و ديگراسنت يهادگاهيه دكد توجه داشت يرا بايزوجود دارد؛ به هنر نسبت 

هســتند.  يمبتنــ يســانيك يشــناختيو هست يشــناختگره خورده است و هر دو بــر مفروضــات معرفت
مفهوم  ثانياً،ده گرفت. يشان را ناديا يشناختنيدگاه دية هنر، ديل نظرين و تحلييتوان در تبينم ،رونيااز
 يف هنرهــايــان، در تعريــدان و وحــدت اديشان از سنت جاوين خاص اييان و تبيگرانزد سنت »نيد«

ف هنــر يــتعرســنت در  يو چگونگ يستيچمالحظه ه كدارد؛ چرا ياژهيگاه ويجا يني، مقدس و ديسنت
ه هنر مقدس كاست  ينيد يا محتواين ين بر اساس ارتباط خاص با ديو مقدس نقش دارد. همچن يسنت
دگاه يــبــه دابتــدا ه در كــبــا آن ،شــودين انتقــاد طــرح ميــآنچــه در ا ،رونياشوند. ازيف ميتعر ينيو د

 يير نهــايت دارد و تفسيمز اهية هنر نيم در نظريرمستقيطور غبه، ن مربوط استيان در باب ديگراسنت
  ند.كين مييور را تعكمذ ياز هنرها
 نينخســت انسان يعقالن و يمعنو ةياول راثيم هك دارد وجود ينينخست سنت ،ييگرادگاه سنتيدر د

 اسكــانع يبعــد يهاسنت تمام در ،نينخست سنت نيا. است دهيرس يوح از ماًيمستق هك است يمثال اي
 يعمــود نــزول بــا يسنت هر. ستندين آن) يعرض( يافق اي يخيتار تداوم صرفاً يبعد يهاسنت اما. دارد

 ديــبا انيــاد يلــك رو، ســنجشنيااز .)110ص، 1379 همو،( شوديم مشخص ياله مبدأ از ياتازه) يطول(
 يصــورت بــه را واحــد قتيحق ينيد هر ؛است يكي انياد همة ياصل قتيحق هك باشد هيپا نيا بر يمبتن

 همــة .شــود استهك يزيچ آن اساس از هكنيا بدون ،دينمايم گرجلوه خود روانيپ طبع و استعداد مطابق
  .)55، ص1، ج1386(همو، گردد يم واصل قتيحق و مبدأ يك به طرق نيا

همــة ه كن امر شوند يل به ائو مقدس، قا يان در باب هنر سنتيگراه سنتكب شده موجدگاه ين ديا



  ١١٧  ب هنر سنتي، هنر مقدس و هنر دينيگرايان در بانقد ديدگاه سنت

(همــو، رنــد يگيسرچشــمه م يواحد ياز منشأ اله، يت واحد الهل وجود سنيبه دل، و مقدس يآثار سنت
بر وجــود  يمبتن ،و مقدس يآثار سنت يبرا يرش منشأ الهيه الزمة پذكد توجه داشت ي. با)207، ص1379

البته . دان استيهمان سنت جاو يمنشأ اله ،شانيدگاه ايرا در ديز؛ ان استيدان و وحدت اديسنت جاو
  روست:هروب ياتكبا ن ين سنتيوجود چن
 از يكــي هكنيا از ،يهوديا ي ي، اسالميحيمس تيروحان دستگاه هك ندارد وجود كيمدر و ليدلالف. 

هنــر بتوان از رو، . ازاين)403، ص1389(الدمدو، باشد  بوده آگاه اصالً است، يلك سنت انتقال ريمس نيچند
  .فتحد سخن گوا يمنشأ اله يدارا يهوديا ي يحي، مسياسالم يني، مقدس و ديسنت

 و آراء رغميعل ،آنها همة آثار در قيحقا از يامجموعه هكنيا و عهيمابعدالطب عالمان يياثبات همگراب. 
و  يســنت يمنشــأ هنرهــا ،كق مشــترين حقايا .لنديقا كيمشتر قيحقا به يهمگ دارند، هك يمتخالف نظرات

 يهــاگزاره از اعتنــا قابــل ياد مجموعــهيگرا با. سنت1ز دارد: يردن چند چكاز به فراهم ين و مقدس است
 ازپرشــماري  . تعــداد2 ه دهــد؛ئــشاهد ارا عنوان به غموض و هاميا ابهام، از يخال يحالت در يعيمابعدالطب

 در فعاالنه و ميمستق تكمشار و اند»ياله مكيح« اي »يروحان« ،»عارف« هك دهد نشان و ببرد نام را رانكمتف
 و لــفكت بــدون و يكيهرمنــوت و يريتفســ قواعــد گذاشتن رپايز بدون هك دهد نشان .3دارند؛  ياله لدع

 اســتخراج و اســتنباط است، رانكمتف نيا آنِ از قطعاً هك يمتون از را يعيمابعدالطب يهاگزاره توانيم ،تصنع
  اند.را انجام نداده يدين تمهيان چنيگراه سنتك. حال آن)441ـ440، ص1381ان، يك(ملرد ك

 مــردود را گريديكــ مختلــف يهــانييآ و انيــاد شــمندانياند هكــ دارد وجود ياديز يهانمونهج. 
(همــان، دانســت؟  تيــاهميب و يعارضــ و يســطح را هــااختالف تــوانيم چگونــه حــال .خواننــديم

  و مقدس قائل شد؟ يسنت يان به عنوان سرچشمة هنرهايوحدت اد .)442ـ441ص
ه كشود يمنجر م» يباطن ييگراثرتك«به  ،دانيونة وجود سنت جايان در زميگرادگاه سنتيد د.

 شــناخت ســبك يبــرا معتبــر ياوهيشــ اگــر يحت يعقل روست: الف. شهودهروب ييخود با انتقادها
 يهــاتفاوت انــدازة همــان بــه ،يبــاطن يهــاتفاوت ند؛ ب.كينم دييتأ را يباطن ييگراثرتك باشد،
 يباطن يهاشباهت از همچون يظاهر يهاباهتش از توانيم نيهمچن .دارد وجود انياد در يظاهر

 به مصادره دچار ،انيگراتوسط سنت ينيد متون قرائت وةيش آورد؛ ج. دست به ميتعم و ديتجر زين
 دهيناد را مهم يهاتفاوت ان،ياد يهارتيمغا و هاتناقضحذف  يان برايگراسنت د. است؛ مطلوب

 خــود يهايابيارز اريمع عنوان به يعقل شهود و سنت از ،ينيد ميتعال و اصول يجا به و. رند؛يگيم
  .)246ـ243، ص1382هاوزن، (لگنند يجويم سود

١١٨     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

ا مقــدس يــ يهنــر ســنت نواتــياست، چگونه م ناسازگار اسالم ينيد ميتعال با ييگراثرتككه ازآنجا
دگاه يــو مقــدس در د يهنــر ســنت يهامسجد به عنــوان نمونــه يا معماريخانه  ي(مانند معمار ياسالم
ل منجــر شــدن بــه يــه بــه دلكــ، آنهــا) يدان (به عنــوان منشــأ الهــيان) را بر اساس سنت جاويگراسنت

ل يــان بــه دليگراســنت يابيــن امر، ارزيالحاظ ا با يرد؟ آكر يتفس، ندارد ي، با اسالم سازگارييگراثرتك
  ست؟يرو نهل روبكبا مش يباطن ييگراثرتك

 يان متوســل بــه نــوعيگراه ســنتكــشــود مي بموجــمفروض گــرفتن وجــود ســنت واحــد .  ه
ننــد. كن يــيرا تب يو فرهنگــ ينــيمات ديتقســ يمردمان شوند و به دشوار دربارة ناموجه يهاييگويلك
ها همگــام ت انســانيــرا با نژاد، باورهــا و قوم يار صفات اخالقكن يشان با ايه اكاست اين ال امر كاش
 ياز تمــدن ســنت يه بخشــكــ ،ي، هنرمنــد ســنتاســاسن يبــر همــ .)379و  378، ص1389(الدمدو، اند ردهك

ن يه چنــكــافتــه اســت. حــال آني ياژهيــاســت و تقــدس و يهنرمند ارزشــ ،است يمحورِ اخالقارزش
  ست.يرفته نيپذ، شودين مييتب يبعد يه انتقادهاكطور همان، يايدهميتعم

واحــد  يزكــدة مريا يدنبال نوعبه  ،آثارهمة ه در پس كمعقول است  ين روشيدر باب هنرها، ا .5
د صــرفاً در يــبا ،يا هنري يست. هر محصول فرهنگآنها يدهميان تعميگراسنت ياما اشتباه اساس، ميباش
بــدون  ،يل آثار هنــرير و تحليگرا در تفساما سنت .ده شوديده و فهميو خاص خود سنج يخينة تاريزم
خــود  يا هرگــز بــرايــســت آينعلــوم ه مكرسد يم ييهادهيم و ايبه مفاه ،كيل و مدريگونه دلچية هئارا

. از )8ـــ7، ص2004من، ي(لــ ؟ريا خياند داشته يت و اعتبارياهم ،شين آنها در زمانة خواهنرمندان و مخاطب
نة خلق هنر يبه عنوان زم ،يسنت يهاتمدن ه دركند كيان ميب ،شوانه كن است يها ايدهمين تعميا ةجمل
 يرو، بــرانيــا. از)80، ص1388(شــوان،  باشــد ينيرديغ امالًك هك ندارد جودو يهنر چيه، و مقدس يسنت

 ينــيرا هنــر د، انيگرادگاه سنتيدر د يق بارز هنر سنتيبه عنوان مصاد، يرانيا يد آثار نگارگرينمونه، با
ران است. از جمله ين مورخان هنر ايتردگاه مهميبرخالف د ،ن ادعايا .ل استكه اثبات آن مشكدانست 
 يآرمان يزندگ انگريب«د يها را باين نقاشياكه داند ين ميخود را ا يحاصل بررس ،)Oleg Grabar( گرابار
م، يريرا نپــذ گرابارسخن اين . اگر )188، ص1390(گرابار، » عارفانه يهاشهياند تا دانست شاهانه و ياشراف
  ن آثار صادق است.يشتر ايم در باب بكدست

 مفهوم نيا ةيپا بر يسنت ينيبجهاناز نظر آنان ه كن است يان، ايگراسنت ياهيدهميگر تعمينمونة د
اســت  شــمولجهان هكــ ييمعنــا باشــد؛ معنــا و ييبــايز قــت،يحق دهندةانتقال ديبا هنر هك است استوار

را  يزين چيتوان چنيه چگونه مكن است يا ،هان گزارهيتة مهم در باب اكن .)198، ص1386، يوماراسوامك(



  ١١٩  ب هنر سنتي، هنر مقدس و هنر دينيگرايان در بانقد ديدگاه سنت

ح يدر انتقاد ششم توض ،بارهنيرد؟ در اكه ئارا يلكن قاعدة يهنرمندان نسبت داد و چنهمة  ينيبجهانبه 
  شود.يان ميب يشتريب

 نبــوده بنــا يداخلــ اركنييتز صرفاًين هنرمند ه اكن باورند يبر ا يبارة هنرمند سنتان دريگراسنت .6
 حــواس همة با و ستهينگريم تيلك يك عنوان به يزندگ به هك يفراماد نگرش با بوده يانسان او. است
 بــرآوردن بــه و گذرانــدهينم عمــر نــان ســبك يبرا تنها  هك بوده يسك او. است ستهيزيم آن در خود

 ،يهنرمنــد ســنت .)23ـــ22و  19، ص1386، يوماراســوامك(اســت  پرداختــهيم يجســمان و يروحــان يازهاين
 هــر هكــبل نبــود، انسان از يخاص نوع هنرمند يسنت امعجو در ،واقعدر. دارد يفردمنحصربه يهايژگيو

 اخــالق او ل را دارا بود: الــف.يذ يهايژگيه وك )46ج، ص1380(نصــر، بود  هنرمند از يخاص نوع يانسان
 يفنــ بــا ارتباط در هك است يتخصص ياو دانش ب. دانش. است يجوانمرد و ينيد يهاآموزه به كيمت

 و ادعايب و عارف ج. معموالً. است گرفته لكش يـ شاگرد استاد آموزش روند در و ،مرور به و خاص
 ،ينــيد و ياخالقــ يهــاآموزه اســاس بــر ياقهيســل و ذوق د.. هنر او ناخودآگاه است يحت يموارد در
 تكــحر محسوســات از فراتــر ييمحتــوا و معنــا يوجوجســت در و دارد گرادرون و يباطن ،ياقهيسل
 بــه و ل گرفتــهكشــ ياخالق و يباشناختيز مباحث سر بر يجمع توافق اساس بر آن . فرهنگ		ه .ندكيم

 خاســتگاه و.. اســت يســنت جامعــة فرهنــگ محصــول و شــده حاصل نهيس به نهيس و يشهود صورت
 يارتبــاط ينيد اي يعرف روزمرة يزندگ يازهاين مردم و او با نيب ز. .است محبت و عشق او يباشناسيز

 .دارد وجود تنگاتنگ
آثار  همةر عارفانه نسبت به يل شدن به تفسيدر باب نادرست بودن قا ،)Leaman( منيله كر طوهمان
ل در رابطــه بــا انســان يــن قبياز ا ياتيمدع گفت:توان ي، م)11ـ8، ص2004من، ي(لند كيان ميب يهنر اسالم

 يالمك عاناذ صرف ايآ ست؟كي يمذهب انسانراستي بهست. روهروب يالتكبا مش ،يو خلق اثر هنر يسنت
 در تأمل است؟ يافك يگريد بدون ،قتيطر اي عتيشر ايآ دهد؟ نشانخود را  زين رفتار در ديبا اي است

فرد مــذهبي  يهاشيگرا يحت و هانشك و هانشيب تمام در ديبا ،نيدو  مذهب هك دهديم نشان امر نيا
 تمــام در نيــد مــذهب هك يسك ،رسديم نظر به ند؟هست گونهنيا يسنت هنرمندان همة ايآ. باشد يجار

ه كــس نبودنــد، بليقــد يسنت يهاتمام انسانچند است. هر سيقد يك ،است يجار وا يزندگ شئونات
 حــد چــه تــاگونه مطــرح كــرد: توان پرسش را اينفراتر اينكه مي .شدنديز شامل نميان غالب را نيجر

 است؟ تياهم حائز اثرش و يابيرزا در ،هنرمند ياعتقاد ـ يشناختروان يهايژگيو و اتيذهن شناخت
 بــر يمبتنــ ،ا مقدسي يسنت هنر عنوان تحت ،يهنر عيوس متنوع يهافرم سرشت و تيماهه ميزان چبه 
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صرفاً فرض  يو. ندارد يپاسخ گراسنت ،بارهنيا ؟ دراندخلق كرده را آنها هك است يهنرمندان اتيدرون
 ياز سنت اله ،شه)يا پيند (هنر كيجاد ميد و هر آنچه ادار يضرورتاً الهام فوق فرد يرد انسان سنتيگيم

گرفتــار  ،خود متوسل شــود يشناختانسان يهاپاسخ به آموزه يگرا برااگر سنت .سرچشمه گرفته است
  .خواهد شدمصادره به مطلوب 

ن يــنند. بر اســاس اكير ميتفس يعيدگاه مابعدالطبيو مقدس را بر اساس د يان هنر سنتيگراسنت .7
 هــم و اســت شــناخت هــم هكــ ،يقدس علم آن بر اي رحمت بر هم و شناخت بر هم يسنت هنر ،ريستف
 يقدســ علم آن اي رحمت و شناخت انتقال يبرا ييمجرا ،حال نيع در .است يمبتن دارد، يقدس يتيماه
 ،است آن يصور و يهنر جلوة هنر نيا هك يسنت ،آن در هك دارد اركسرو يقيحقا با ،هنر نيا. هست زين

 بافــت در هكــ اســت يمبتنــ انسان يبرا هنر شةياند بر ،يسنت ندارد. هنر يبشر خاستگاه واست  مندرج
 يبــرا يزيچ ساختن رايز؛ شوديخدا م يبرا ل به هنريتبد است، نيزم رد خدا نيجانش انسان هك يسنت

 هكــ زانيــم انهمــ بــه هنر. خداست يبرا زيچ آن ساختن يمعنا به خداگونه، موجود يك مثابةبه ،انسان
 يمتجلــ را يقدســ امــر حضور است، حق هك زانيم همان به و ندكيم سكمنع را قتيحق ،است يقدس

  .)71ـ70، ص1385مطلق،  ينايب؛ 428ـ424ص ب،1380 نصر،(سازد يم
 يباشناختينظام ز يك يرا به سو گراسنتة ير، نظرين تفسيدر ا ين الهيگاه خدا و انسان و مضاميجا

هرچنــد . شــمارديز نمــيجــا ييبــايز يابيرا در ارز يگريد رديكچ رويه هكدهد يوق مس يعيمابعدالطب
ا يــن، مــذهب يد با ارتباطيب يهنر اثر يك بارة در خاص ميمفاه يبرخ يحت و يباشناختيز عام ميمفاه
 يمهمــ نقــش ،يعين مابعدالطبيا مضامين، مذهب يد :گفت توانيم يحت و ستندين يعين مابعدالطبيمضام
 دنيد« در روش لحاظ از ،يباشناسيز و نيد نيهمچن. دارد يهنر آثار خلق و ييبايز كمال يزيرهيپا در
ن يا مضــاميــن، مذهب يد جز به يگريد اريمع و رديكرو چيهما  اگر. دارند كاشترا )seeing as( »مثابهبه

 ينــوع به ،جمله از. شد ميخواه افراط ينوع دستخوش م،يباش نداشتهشناختي ييبايز يبرا يعيمابعدالطب
وجــود  اســتخراج يو الهــ يمذهب نيمضام، نقوش يتمام پس در هك شوديم منجر يافراط يينمادگرابه 
 و دستيك يامر به ليتبد است، فردمنحصربه يامر هك يباشناختيز تجربة شوديم سبب ،امر نيا. دارد
 شــوديمموجب ن يهمچن. ابدي استحاله ياشهيلك و يقالب ياتجربه به و تمام مخاطبان گردد يبرا مشابه

 .دباش داشته ازين متخصص به هنر فهم يبرا حتماً و شود ريتحق ،نشود يمعان نيا متوجه هك يه مخاطبك
از آثــار  يبرخ توانينم ه چراكمبني بر اينداشته باشد  يخيبر مستندات تار يمبتن يپاسخ ،گراد سنتيبا

 است داشته ذهن در را يزيچ نيچن هنرمند هك ستين نيا مسئلهدانست؟  نييتز يرا صرفاً برا يهنر سنت



  ١٢١  ب هنر سنتي، هنر مقدس و هنر دينيگرايان در بانقد ديدگاه سنت

 ةيــه نظركــ است نيا مسئله هكبل ،نه اي شوديم متبادر معنا نيا مخاطب عنوان به ما ذهن به اي و ر،يخ اي
، 2004من، ي(لند ك نييتب را يهنر ديتمه نيا ردكارك و معنا ستين قادر ،شانيدگاه ايمانند د يايعيمابعدالطب

 يو اله ينين ديو مقدس را به مضام يق هنر سنتيمصاد ،گراه سنتكشود يب مموجن امر ي. ا)17ـ11ص
و مقــدس،  ينسبت به هنر ســنت ،انيگراسنت ياز سو يعين مابعدالطبيقوان يدهميرا تعميز؛ ندكل يتحم

، يعيلطبمابعــدا يريا مقدس، تفسي يهر عنصر در هنر سنت يه براكدهد سمت سوق مين يشان را به ايا
  ه دهند.ئارا ينيا دي يعرفان

ه كداند يم» محور جهان«را  ،ش از اسالم اخذ شده استيپ يه از معمارك، ز گنبدكمر نصراز جمله 
و ســتون  يرسكرمز  ،گنبد يوجهسازد. قاعدة هشتيرا با ذات واحد مربوط م يتمام مراتب عالم هست

 لــين اســت. ويزمــ يرو يرمز جهان جسمان ،وشة آنا چهارگيز عالم فرشتگان و قاعدة مربع يو ن ياله
ن و تبلــور يزمــ يبه سو يآسمان ي، نزول مأوايآسمان يمثال يهااز نمونه يمقرنس را بازتاب يساختارها

رمــز  ،و منــاره يرمز جمــال الهــ ،گنبد يل خارجكداند. شيم ينيزم يهار در قالبيا اثي يجوهر آسمان
  .)50ـ49، ص1987(نصر، است  يجالل اله

ل كبــا مشــ ،قيق بــا مصــاديــدر تطب ينــي، مقــدس و ديسنت يان در باب هنرهايگرادگاه سنتيد. 8
دشوار است و  يخيه بر مستندات تاركيبا ت ،و مقدس يق هنر سنتيسو، اثبات مصاد يكروست. از هروب

ق يــتطب يعباشد، بــه نــو يل مستقل از آثار هنريبر تحل يشان مبتنيدگاه ايه دكش از آنيگر، بيد ياز سو
 يه ابتدا آثــار هنــركآن يبه جا يعني؛ )215ـــ214، ص1390، يالنيگ ي(موسود آييمشمار به قيار با مصادكاف

گرا شــود، ســنت يبنددر بــاب هنرهــا صــورتمــا دگاه يل، دين تحليل شوند و بر اساس ايمستقل تحل
را لحــاظ  ،ييگراتخــاص آن در ســن يبه معنــا ،ت مفهوم سنتيبا محور يعيمابعدالطب يهافرضشيپ
خــاص  يقيدگاه را در مصــاديــن ديا ،تيدر نها. دهديه مئرا اراي خود ة هنرينظر ،رده و بر اساس آنك

 يروســت. بــراهروبــ يالتكرها بــا مشــين تفسيا ،رسديها به نظر ماز نمونه يه در برخكند كيق ميتطب
 ها،خانقاه ها،هكيت ها،مدرسه مسجد، قرآن، يسيخوشنو قرآن، ه قرائتكعالوه بر آن ييدر جا نصرنمونه، 

 و هامهمانخانــه هــا،اخك از ياريخوانــد، بســيرا هنر مقدس م ينيد اختصاصاً يبناهاساير  و هاهينيحس
ل بــه يــمتما يل هنر سنتيان را ذيعيش يعزادار درحاليكهداند. يز هنر مقدس ميرا ن يسنت يهامارستانيب

 ييگراســنت يهــابــر اســاس فرض ،يشناســن مصداقي. ا)51، صج1380(نصر، دهد يهنر مقدس قرار م
حضــور  يشتر از عــزاداريب ،يا مهمانخانه سنتياخ ك يه معماركشد  يتوان مدعيا ميح است، اما آيصح

 از يكيرا  »نقاب« ،)Titus Burckhardt( هارتكبوره كنيا ايسازد؟ يمبلور مخاطب مت يرا برا يامر قدس

١٢٢     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

 ت،يحيمس يند نقاب براكيخود او اذعان م درحاليكهو  دانديم مقدس هنر نواعا نيترهنك و نيترجيرا
 بــه نــه ،ه نقــابكــنــد كيه آن اشاره مــيست. در توجين يپرستبت از يصورت جز يزيچ ،اسالم و هودي

ان يــز در اديــن ييخــداامــا چند .)11 ، ص1370هــارت، ك(بورشــود يم بــوطمر ييچندخدا به هك يپرستبت
ا يــنباشــد. آ كه شــركــرد كــر يتفســ ياد آن را به گونهيبا :ديگويم ،رونيااز .ندارد يگاهيجا يميابراه

  ز جلوه داد؟يآن را مقدس ن يقيبه طر ،بودن نقاب يل سنتيه به دلكاست  يضرور
 شهود و شفك محصول ،ا مقدسي يدر خلق هنر سنت ي، عمل هنرمند سنتييگرادگاه سنتيدر د .9
 هادوره يط هكآورد يد ميپد يشهود عقالن يز نوعيمخاطب ن ين برايهمچن. )170، ص1383(نصــر،  است
، 1375، ياعــوان؛ 252، ص1389؛ الدمــدو، 448ص ب،1380 (همو،است  نكنامم آن تصور يحت مطالعه و قيتحق
 ،يمصطلح فلسف يبا شهود در معنا يست و چه تفاوتيچ ين شهود عقالنيه اكن است ياسؤال . )325ص

 شــناخت تــوانيم آن قيطر از فقط هك ،يعقالن ه شهودكدهد يباره پاسخ منيدر ا ،گنونرد؟ دا يعرفان
 محســوس قلمرو به يدوم: ندارد گريد شهود با كيمشتر قدر چيه مطلقاً آورد، دست به را يعيمابعدالطب

  .)66، ص1388(گنون، عاقله است  ةكمدر قوة ياول و دارد تعلق
 يموارد .ندارند يواحدپاسخ باره نيان در ايگراند؟ سنتكيم عقلت را يزيچ چه ،يشهود اما عقل

 و مطلــق امــر متعــال، حــق ه،يــمتعال قــتيحق ماده، از مفارق يمتعال امور قت،يحق مطلق، ل وجودياز قب
هــام يسازد و ايم دشوار را آن اصل فهم ،عقل نيا متعلق نبودن نند. روشنكيان ميرا ب... و اءياش قتيحق

  .)439ـ438، ص1381ان، كي(ملسازد يل را دوچندان مكز مشين يفلسف ين با شهود در معنادر تفاوت آ
از ســنت  يصورت (فــرم) هنــر ،و هنر مقدس يه در هنر سنتكد دارد كين امر تأيگرا بر اسنت .10
 را هيــاول هنرمند اي ،هنرمند ذهن هك است لك عقل همان صور، نيا شان، منبعيدگاه ايشود. در دياخذ م

 مانند( ماده بر را صورت زين هنرمند. ندكيم ينوران رد،يگيم قرار خاص تبكم يك ياعضا سرمشق هك
 ذهــن در موجــود مثــال همــان هكــ يصورت و است متحد ماده با هك يصورت. ندكافيم) چوب و سنگ
 صــورت .اســت متفاوت آنها يوجود مرتبهاينكه  جز دارند، واحد يسرشت و منشأ دو هر است، هنرمند

 هنرمنــد بحــث موضــوع هك ،صور أمنش است و تيهو نيتريانتزاع ماده و يانضمام امر ،يماد عالم در
  .)439ـ435ب، ص1380 (نصر، دارد ياله منشأ تينها در است،

 ياز بســتر ينــيو مقدس از ســنت، و در هنــر د يسنت يصورت در هنرها ،انيگراسنت يطبق ادعا
بــا  ،و صــورت مقــدس يان صورت سنتيتوان ميارج چگونه مشود. اما در خي(مدرن) اخذ م يرسنتيغ

 يآســمان يهــاييبايز وسطا، قرون يسايلكه كند كيان ميب ييدر جا ،نصر؟ مايز قائل شدت ينيصورت د



  ١٢٣  ب هنر سنتي، هنر مقدس و هنر دينيگرايان در بانقد ديدگاه سنت

 همــة و جهــان قــدرت بــه قــول هكــ نــدكيمــ يتداع را يقصر يهوا و حال رنسانس يسايلك و دارد
 در ييهــايژگيو چــه .)320، ص1373(همــو، اســت  افتهي يتجل آن در ديجد عصر يستياومان يهايژگيو

 يقدســ امر حضور ،آن در انسان هك ستيوسطا ن قرون يسايلك در هك هست رنسانس يسايلك صورت
  .)220، ص1390، يالنيگ ي(موسوندارد  يباره پاسخنيگرا در اند؟ سنتكينم حس را

اســت و  ييبهشت قرون وســطا يك بازگشت به يدر پ يبه نوع ييگراه سنتكتقدند مع يبرخ .11
ن يــ. ا)225، ص1390، يالنــيگ يموســو ؛384، ص1389(الدمــدو، اســت  يياز نوگرا يو دور ييگراهنهكدچار 
ار در چارچوب سنت را مجاز كه ابتكان با آنيگرارا سنتيز؛ ز وارد استيو مقدس ن يهنر سنت ، بهانتقاد

همــان هنــر  يايــز احيــه هنر ارزشمند در دورة مــدرن نكد ن باورني، اما بر ا)86، ص1388(شوان، دانند يم
هــارت، ك(بورهنرمنــد اســتفاده شــود  يــكد توسط يدر دورة جد كهمان سب يعني؛ و مقدس است يسنت

چ يرا هيز؛ رديگيده ميار در هنر را نادكو ابت ينوآور ،دگاهين دي. ا)322، ص1373نصــر، ؛ 209ـ208، ص1376
  ست.يرفته نياه پذدگين ديدر ا يديا هنر جدي كسب

دگاه در يــن ديــا .اســت يمبتن» ييگراباطن«بر  ،و مقدس يان در باب هنر سنتيگرادگاه سنتيد .12
با اصول اهل  ،و مقدس يشان در باب هنر سنتيدگاه اينمونه، د يست. براين يجار ينيد يهاتمام سنت

ر يه تفســكــقــرار داد  يل انتقــاديــذ ن انتقــادي. البته ا)226، ص1390، يالنيگ ي(موسوندارد  يسنت همخوان
  ند.كيان مطرح ميگراة هنر سنتينظر يفرض نادرست براشين را به عنوان پيخاص از سنت و د

همچــون  يمتفــاوت يردهــايكتــوان از رويم ،ينــي، مقــدس و ديف هنــر ســنتيــتعر يبــرا. 13
ن اســاس، هنــر يبر ا .)48ـ44، ص1391، ين خندقي(اممحور بهره برد محور و مخاطبمحور، متنمؤلف
ه كــ يمحــور)؛ هنــرخلــق شــده اســت (مؤلف يه توسط هنرمنــد ســنتك يتوان به هنريرا م يسنت

ر و تجربــة يه در مخاطب تــأثك يمحور) و هنراست (متن يم آن سنتين و مفاهيات، مضاميخصوص
ر ف هنــيــان در تعريگراســنت ،رســديرد. به نظــر مكف يمحور)، تعرآورد (مخاطبيد ميپد يسنت
 يعني ؛محور دارندرد متنيكبر رو يشتريد بكياند، اما تأرد بهره بردهيكاز هر سه رو ،و مقدس يسنت

ح يه طبــق تصــركــچرا؛ نــدكيجــاد مــيو مــدرن را ا يســنت يان هنرهايه مرز مكصورت هنر است 
ن يــ. با ا)15، ص1390هــارت، ك(بورست ياش ـ نيسنت يـ در معنا جز صورت يزيهنر چ ،انيگراسنت
ســت و يدگاهشان تنها معطوف به صــورت نيد ،يني، مقدس و ديسنت يف هنرهايدر تعرآنها حال، 
را محتــوا  ؛ينــيرديو غ ينــيم هنر مدرن به ديا در تقسيرمقدس، يبه مقدس و غ يم هنر سنتيدر تقس

  رسد.ينما به نظر من امر تناقضيدانند. ايل ميدخ
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ز در نظر گرفــت. در يگر را نيد ياتهكد نيم، بايدهدخالت  يبندميم محتوا را در تقسياگر بخواه
م: الــف. يشــويرو مهاثــر متفــاوت روبــدسته با چند  ،انيگرادگاه سنتيبر اساس د يان آثار هنريم

رمقــدس اســت؛ ب. يغ يه هنر سنتك يخانة سنت يمانند معمار. است يندارد، اما سنت ينيمضمون د
ه كــ يمانند نگارة ســنت. ستيمربوط ن ينيد كبه مناس ماًياست، اما مستق يدارد و سنت ينيمضمون د

است و  يدارد، سنت ينيج. مضمون د. رمقدس استيغ يه هنر سنتكبرگرفته از قرآن دارد  يمضمون
د. مضــمون . مقــدس اســت يه هنر سنتك يمسجد سنت يمانند معمار .مربوط است ينيد كبه مناس

دارد، امــا  ينــيمضــمون د	.	. هاست ينيرديمدرن غه هنر كندارد و مدرن است، مانند آپارتمان  ينيد
تــاب كبرگرفتــه از  يه مضــمونكــمــدرن  ينقاشــ يكمانند  .ستيمربوط ن ينيد كماً به مناسيمستق

مربــوط  ينــيد كماً بــه مناســيدارد و مســتق ينيو. مضمون د .است ينيه هنر مدرن دكمقدس دارد 
  است. ينيه هنر مدرن دكمدرن  يسايلك يكمانند  .است
ان (الــف) و يــگرا مسنت ،هكنيدهد. نخست ايرا نشان م يات قابل تأملكندسته، ن شش يقت در اد

ن دو را يــا. نــدارد يش با (الــف) تــوجهيهاگذارد، اما به (ب) و تفاوتي(ج) بر اساس محتوا تفاوت م
ر دو را در شــود و هــيل نميقا يان (هـ) و (و) تفاوتيخود م يبندميدر تقس ،هكنيشمارد. دوم ايم يكي

 يان هنرهــايــشمارد، اما در ميبرم يني) را همچون (و) د		انگارد. سوم، (هيسان ميكو  ينيمقابل (د)، د
مــدرن،  يه در هنرهــاكــن اســت يا ،يبندمين نوع تقسيال اكداند. اشي، (ب) و (ج) را متفاوت ميسنت

م (ج) يد و ارتباط مســتقيآيم انيگر به ميد ي، عامليسنت ياما در هنرها. مهم است ينيصرف موضوع د
ات نشــان كــن نيــشــود. امي ينــيرديو غ ينــيتفاوت دو نوع د كمال ،نيم (ب) با ديرمستقيا ارتباط غي
  ل مواجه است.كزان با مشيتا چه م ،يبندمين تقسيه اكدهد يم

 يبتنــم ديبا يداور هك ندارد وجود نقد يمحور اصل نيا در ياختالف چيه هنر، منتقدان انيم در .14
 ارهــايمع نييتع سر بر تنها اختالف و باشند مدلل ،خود نوبة به ،آن يايقضا هك باشد ارهايمع از ينظام بر

منصفانه به نظــر  ،انيگرادگاه سنتيهنرها در د يگذارار ارزشي. مع)167ـ166، ص1، ج1389(شتروبه، است 
اثر  يكد ارزش يان، بايگرادگاه سنتيانواع هنر در د يگذارو ارزش يبندرا بر اساس دستهيز؛ رسدينم
ماننــد  ينــياثــر مــدرن د يكخلق شده، از  يه در بستر سنتك يشاورزكل يب يكرمقدس، مانند يغ يسنت
جهان  ينقاش يارهاكاز شاه يكيبه عنوان  ،)Michelangelo( النژيكمن اثر يستيسقف نمازخانة س ينقاش
ه كــدهــد يز باشــد، امــا نشــان ميــآمن نمونــه اغراقيــد ايشتر باشد. شــايب ،)303ـ298، ص1390ج، ي(گامبر
  ست.يان منصفانه نيگرادگاه سنتيمنطبق بر د يگذارارزش



  ١٢٥  ب هنر سنتي، هنر مقدس و هنر دينيگرايان در بانقد ديدگاه سنت

  يريگجهينت

 يبــا مبــان ،»ينيهنر د«و » هنر مقدس«، »يهنر سنت«م يه تا چه اندازه مفاهكدهد ين پژوهش نشان ميا. 1
گــر ية هنــر و ديا نقد نظريدر فهم  يمگاه مهيچه جا ،رونياازاست. ان گره خورده يگراسنت يركف

  آنها دارد. ينظر يمبان
. ســتين يمنددهيفا و ييبايز انيم يتعارض ،ياست. در هنر سنت يسنت هنر يهنر ، هريدر تمدن سنت .2

ن هنــر يا. ت دارديدر آن اهم ين نمادپردازيو همچن ءيش ذات و »معنا و طرح« يبه معنا» صورت«
 بــا ،تيــاســت و در نها ييگراعتيضــدطب دارد و تكمشــار تريعــال يامرتبه به مربوط يتيواقع در

  دارد. اركسرو يقدس امر و شناخت
 نيــد بــه مربــوط يروحــان اعمال و كبا مناس ،ميه به طور مستقكاست  يز هنر سنتكهنر مقدس، مر .3

 اشد. هنرب زيآمنبوغ ستيه الزم نك دارد خاص يصورت به ازين ،ن هنريدارد. ا اركسرو سنت بر مكحا
 راز و نظم ضرورتاً و جا همه ،دارد و در آن قرار صورت يورا هك است يزيچ آن صورت مقدس،
 عــالم بــه هكــ يمقدســ هنــر فهــم دارد. ينيع تيواقع هكست، بلين يا عاطفي يذهن ،ن هنريهست. ا

 تيــفعل بــه ش،ينمادهــا واســطة به ن هنريست. اين سريم عالم آن به ورود بدون ،دارد تعلق يخاص
  رساند.يم ياري سنت ميتعال دنيبخش

 انيــاد تمــام شــامل ،ن معنــايــا در نيشود. ديم يتلق ينيد ،كسب نه و موضوعش ليدل به ،ينيد هنر. 4
 و يانتزاعــ يهــانييآ و يملــ و يمحلــ مــذاهب و ينــيچ مشــارب و كمســال ،يهند انياد ،يسام

  شود.يم يااسطوره
تــوان يروست. از جملــه مهروب يي، با انتقادهايني، مقدس و ديسنت يدر باب هنرها ييگرادگاه سنتيد .5

 مفروضــات غــرب، يده گرفتن دستاوردهايتعصب داشتن نسبت به شرق، ناد ،همچون يبه موضوعات
انداخته و به  ييگويلكگرا را در دام ه سنتك ،ر خاص از سنتي، تعبيايعيمابعدالطب و يشناختمعرفت

ت هنرمنــد يها، اغــراق در شخصــهينادرست نظر يدهميشده است، تعمباطل منجر  يباطن ييگراثرتك
هام در ي، ايشدن هنر بر مفهوم شهود عقالن يق، مبتنيق نادرست با مصاديبودن، تطب يعي، مابعدالطبيسنت
 يهابــا تمــام ســنت ي، عــدم همخــوانييگراهنهكو تفاوت آن با صورت مدرن،  يت صورت سنتيماه

  رد.كدور از انصاف آن اشاره  يگذارو ارزش يبندميال در تقسكش، تناقض و اشياندراست
ل كان را بــا مشــيگراة هنر ســنتينظرتنها نه ،يني، مقدس و ديسنت يوارد به مفهوم هنرها يانتقادها .6

  ز است.يشان نيا ينظر يمبان يانگر مخدوش بودن برخيه بكسازد، بليممواجه 

١٢٦     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

 يركــن امر در دســتگاه فيرا ايز؛ ستيادشده نيم يمفاه ين برايگزيار جية تعابئبه دنبال ارا ،ن مقالهيا. 7
 يميه مفــاهكــدهد يسوق م يما را به سمت ،انيگراسنت ينظر يست. مبانير نيپذانكان اميگراسنت

ر و ية تعــابئــن چــارچوب معنــا دارنــد. ارايتنها در همــ ،يني، هنر مقدس و هنر ديهمچون هنر سنت
(ماننــد  يگــريد يركــد بر اساس نظام فيه البته باكجداگانه دارد  يوشتاراز به نين ،نيگزيم جايمفاه
  .بنا شود همچون مشاء) ينظام فلسف يك
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