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Traditional Fundamentals of Islamic Art
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There have been varieties of discussions about formation of Islamic Art.
Traditionalistic view, comprehensively and holistically, involves in the
issue, which explains origination and influential factors of Islamic art,
while defining history of the art from the same view.
Material culture of different people uniquely specializes for a given group
of people, symbolizing what is usable for recognizing and understanding
the same people. Characteristics of the culture suggest interpretations that
were unavailable earlier, however, it is heir and extract of the whole past
of the cultural zone. But, it should not present contradiction to the
material culture of a given period of time. one can suggest a contradiction
in territories such as Egypt, where local material culture abandoned and
the state transformed to an Islamic polity during Islamic period. In other
countries, including Iran, combination of pre Islamic culture to Islamic
message led to a new material culture consisted of earlier cultural legacy
that is purely authentic .
Present paper discusses formation of Islamic art and how pre Islamic
material culture transformed to a new Islamic one, considering authentic
traditionalists’ ideas. However, there is a critical comparison of few
outlined non traditionalists’ view to traditionalist ones. Accordingly, lack
of progressive and linear evolutionary view is one of the most outline
points. Tradition, including Islamic one, is a whole body of common
techniques, arts, and beliefs of a group of people within a given temporary
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framework. Furthermore, functional and conceptual values precede to
decorative and ornamental values in Islamic traditional arts. Islam,
characteristically, gathers and combines earlier traditions, where there are
obvious veins of pre Islamic cultures .
Quran is axis of Islamic art, while the art depends on the interior of Quran
as the ultra-imagination and belief in the One, which leads to reluctance to
realistic illustration in Islamic arts .
Examples of Islamic arts are available in the paper as manifestations of
tradition in the Islamic arts, However, there are summaries of few modern
and non-traditional beliefs, with lines of traditionalistic criticism with.
Referring to ancient Iranian legacy, the authors explain how Islam affects
the formation of artistic manifestations that followed by presentation of
the history of some main types of Islamic arts. For example, coinage
demonstrates absorption and transformation of pre Islamic styles into
Islamic later ones. Architecture, specially the sacred one, shows the extract
of Islamic belief in mosques as a combinational achievement of earlier pre
Islamic advances. However, illustration roots in ancient Iranian drawings,
it appears that it followed Islamic and traditional rules, at least until
Islamic modern times.
Information and data collected bibliographically
Key Words: Islamic art, Tradition, pre Islamic legacy, formation, historic
process
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مبانی سنتی هنر اسالمی



حسین صبری
غالمرضا اعوانی


*

چکیده

شکلگیری هنر اسالمی موضوعی است که از ديدگاههای مختلف به آن
پرداختهشده است .منظر سنّتگرايانه با نگاهی کلنگر و جامع به اين مبحث
می پردازد و ضمن توضیح دربارۀ خاستگاه اين هنر به عوامل آن میپردازد و
سیر تاريخی آن را از اين ديدگاه توجیه میکند .در نوشتار پیشرو ،با مبنا
قرار دادن آرای اصیل سنّتگرايان ،به بحث دربارۀ شکلگیری هنر اسالمی
پرداخته میشود ،در همین راستا سیر تاريخی برخی انواع شاخص هنر
اسالمی نیز مطرح میگردد .در عین حال ،برخی آرای غیرسنّتی و مدرن نیز
مورد اشارۀ اجمالی قرار گرفته و به اختصار به نقد کشیده میشوند .ضمن
اشاره ای بسیار کلّی به میراث گذشته ايران ،تأثیرگذاری اسالم بر آن به بحث
گذاشته میشود و نحوۀ بروز جلوههای جديد توضیح داده میشود .سیر
شکلگیری برخی گونههای اصلی هنر اسالمی نیز برای نمونه در همین
چهارچوب مطرح خواهند شد .گردآوری اطالعات و دادهها بر مبنای
فعالیت کتابخانهای است.
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تاريخ پذيرش31/1/66 :
تاريخ دريافت31/1/63 :
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کلیدواژهها :هنر اسالمی ،سنّت ،میراث پیش از اسالم ،شکلگیری 6،سیر
تاريخی.

مقدّمه
تاريخ برای انسان گذشته وسیلهای برای بازگشت به اصل 2بوده است و نه امرری بررای
رساندن به وجود ظاهری برمبنای بقايرای باسرتانشرناختی (کرربن .)313 :6333 ،آنچره بره
عنوان فرهنگ مرادیی و بقايرای مرادیی اقروام و فرهنرگهرای مختلرف قابرل بررسری و
مستندسازی است« ،ويژه» و مختصی همان فرهنگ است به نحوی که به تنهرايی نمراد و
نشانهای است از آنچه از آن فرهنگ يا قوم شناخته میشود .در برههها و ادوار مختلرف
که با نامهای مجزّايی شناخته میشوند ،فرهنگ مادیی نهتنها دارای ويژگیهرای مخرتصی
همان دوره و گويای تعاريف و تعابیری است که پیشتر وجود نداشت ،بلکه هر زمران
3
میراثدار و عصارۀ تمام گذشتهای است که در آن حوزۀ فرهنگی جراری بروده اسرت.
البتّه اين به شرطی است که میراث گذشته در تناقض و تضراد برا چیرزی نباشرد کره در
فرهنگ مادیی هر مقطع زمانی به منصیۀ ظهور میرسد .چنین امری در زمان ظهور اسرالم
و توسعۀ آن نیز صادق است .در برخی از حوزههای فرهنگی تضرادهای حاصرل باعرث
حذف و متروک گذاشتن میراث پیشین آن سرزمین گرديد و فرهنرگ اسرالمی و عربری
غالب شد همانند مصر که در عمل میراث مسیحی و پیش از آن به کنار نهاده شد و بدل
به کشوری عربی اسالمی گرديد ،در حالیکه برای مثال در ايران میراث گذشرته برا پیرام
اسالم «تلفیق» شد و فرهنگ مادییای به وجود آمد که سرشار از پیشینۀ گذشتۀ فرهنگری
و غنی از پیام اسالمی گرديد و کامالً اصیل 4مینمرود .هر خروانی و هر راسرتايی مرواد
فرهنگی با پیشزمینههای فکری هر دوره 3و متون و موادیی که نمايندۀ آنانرد ترا زمرانی
است که فکر مورد نظر در جامعه سرايه گسرترانده باشرد .امیرا میرراث گذشرتۀ پریش از
اسالمی هنر دورۀ اسرالمی ايرران چیسرت و آنچره کره در دورۀ تمردین اسرالمی جديرد
مینمايد چه میتواند باشد؟
در حوزۀ فرهنگی ايران ،مجموعۀ عظیمی از فرهنرگهرا و خرردهفرهنرگهرای برومی
وجود داشته که در طول تاريخ هر يک ويژگیهای خود را داشتهاند که در فرهنگ مادیی
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آنها بروز يافته است .میراث پیش از اسالم ايران عالوه بر صرور و آرايرههرای برومی از
يک سو میراث شرقیِ بودايی و هندی است و از سوی ديگر جلوههرا و فنرون يونرانی و
بیزانسی به فراوانی در آن وجود دارند که کامالً ايرانی شدهاند .چنین پیشزمینرۀ غنری و
پرب اری در زمان ورود اعراب وجرود داشرتم میرراث هنرری و فرهنگری متنرویع کره در
زمینه های مختلف به اوج فرهیختگی خود رسیده بود .گچکاریها و موزايیککاریهرای
موجود در موزههای مختلف مربوط به دورۀ ساسانی را میتوان به عنوان مثرالی روشرن
برشمرد .ويژگی فرهنگی ايران به گسترش اسالم در ايران دامن زد و در ايجاد رابطره برا
عال مادیی شکل منحصر به فرد خود را به وجود آورد که با وجود اسالمی بودن ايرانری
است(نصر.)3 :6311 ،
آرای برخی صاحبنظران هنر اسالمی
تعريفها و رويکردهای غالب در زمینۀ شکلگیری هنر اسالمی معموالً سریری تراريخی
را مدی نظر داشته و هنر دورۀ اسالمی را کامالً تداوم پیش از آن مریداننرد در حرالی کره
شايد به ندرت به چیزی جديد اشاره داشته باشند و يا در بین آرايهها و اجراهای جديرد
به دنبال آنچه میتوان اسالمی نامید بگردند ،در صرورتی کره هریچ پاسرخی نسربت بره
«اسالمی شدن» احتمالی میراث گذشته ندارند و يا به هر دلیل به سرمت آن نمریرونرد.
برای مثال روبرت ايروين ( )6313هنرر دورۀ اسرالمی را بیشرتر برگرفتره از میرراث روم
شرقی ،بیزانس و ساسانیان میداند و مثالهای متعدیدی در کتراب خرود آورده اسرت ترا
نشان دهد هنر آغازين دورۀ اسالمی تقريباً بدون هیچ ک و کاستی همان میرراث پیشرین
اقوام ديگر استم يا شیال کنبی ( )6333ضمن برشمردن عوامل متعدید در شکلگیری هنر
دورۀ اسالمی مثل جرح و تعديل فرمهای انسانی ،ايمان اسالمی ،عوامل مراورااالطبیعی،
منشأ محلی نقوش گیاهی و جانوری ،سیری تاريخی بررای آن ترسری مریکنرد و هریچ
تالشی برای توضیح نحوۀ تأثیرگذاری اين عوامل نداردم رايس ( )6333سریری تراريخی
برای شکلگیری هنر اسالمی قائل است ضمن اينکه آن را میراثدار بیزانس و ساسانیان
میداندم ارنست کونل ( )6311ضمن اذعان به تأثیر مستقی اسرالم در شرکلگیرری هنرر
دورۀ اسالمی ،قرآن را به خاطر خط عربی محور مشترک اقسام اين هنرها میداند ضمن
اينکه میل فرمانروايان را نیز در شکلگیری اين هنرها بیتأثیر نمی بیند .وی تمايز سربک
هنر اسالمی ايرانی را به خاطر مذهب تشییع ايرانیان میدانرد ،ولری بايرد پرسرید وجرود
سبکهای شاخص هنرهای متنویع دورههای متقدیم را چگونه میتوان توجیه کررد .بررای
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مثال سلسلههايی مانند سلجوقیان حکومتهايی شیعه نبودند و يا اگر مانند آلبويه شیعه
بودند بسیاری از هنرهای ظريف معاصرشان بیشتر در مقیاس منطقهای بروز مریيافتنرد،
مانند سفالهای مناطق مختلف .برخی ديگر از جمله آنته هاگرهدورن ( )6334بره تبرادل
فرهنگی بین سرزمینهای مختلف اسالمی اصالت می دهند و هنر اسرالمی را ترکیبری از
سنّتهای پیشین و میل به انتزاع در ترکیب آنها میدانند در حالی کره بره درسرتی هریچ
«جزا» جديدی را نو و تازه نمیداند .وی نیز دلیلی برای اين میل به انتزاع در هنرر دورۀ
اسالمی ندارد و به اشاره به سیر تاريخی بسنده میکندم گرابرار ( )6313در کتراب خرود،
شکلگیری هنر اسالمی را امری تطویری و آزمونی دانسرته و اذعران دارد کره نمریتروان
عنصر سادهای را اصالتاً اسالمی دانست بلکه هنرر اسرالمی ترکیبری از عناصرر عاريرهای
پیش از اسالم است و معنايی در خود دارد کره در هنرهرای معاصرر خرود يرا هنرهرای
قديمیتر وجود ندارد ،ضمن اينکه تلويحاً انتشارگرايی 1را نیز مه میدانرد .وی معتقرد
است فرقههای مختلف اسالمی در شکلگیری هنر اسالمی مؤثر هستند امیا توضیح نمی-
دهد چگونه عوامل فرقهای در شکلگیری هنر دورۀ اسالمی مؤثرنردم از طرفری کسرانی
مانند بهنسی )6336( 1نیز برای هنر اسالمی منشأ قومی قائلاند و آن را هنرر عربری مری-
دانند .وی خاستگاه هنر اسالمی را همان خاستگاه اسالم میداند و مریگويرد کره ايمران
اسالمی عامل شکلدهندۀ هنر متنویع اسالمی است امیا دربارۀ نحوۀ تأثیر اين عامرل هریچ
توضیحی نمیدهد و از سوی ديگر نمیگويد که چرا تنویع عظی موجود در اين هنر ،در
شبهجزيرۀ عربستان به وجود نیامد .برعکس ،کريسرتین پررايس ( )6333اعرراب را فاقرد
پیشینۀ هنری دانسته و پیروزی آنها بر جوامع ديگر را دلیل آشرنايی ايشران برا «پیشره و
هنر» میداند و اينکه پس از آشنايی با اقوام مغلوب صرناعت توسرعه يافرت و هنرهرای
پیشین رونق گرفت .وی اين گروه از دست ساختههرا را صررفاً چرون در دورۀ اسرالمی
واقع شدهاند هنر اسالمی نامیده است .در آخرين اشاره به صاحبنظرران در ايرن حروزه
بايد به اثر مشترک اتینگهاوزن و گرابار اشاره کرد کره بره پریشزمینرههرای ذهنری هنرر
اسالمی اشاره شده و خاستگاه آن از شبهجزيره دانسرته مریشرود و معتقدنرد برخری از
اجزای شاخص هنر اسالمی به نوعی در عربستان پیش از اسالم وجود داشته است .ايرن
در حالی است که تأثیر قرآن باالخص در معماری مسراجد را ناديرده نمریگیرنرد و بره
میراث شرقی و غربی (بیشتر غربی) در زمینۀ هنر اسالمی نیرز اشرارههرايی دارنرد و در
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نهايت تأثیر خرده فرهنگهای حاضر در سرزمینهای ساسانی و بیزانسی را نیز مدی نظرر
قرار میدهند (اتینگهاوزنم گرابار ،ا.)63-3 :6313
تعریف سنت
اسالم در اقلی های متفاوتی وارد شد که جهانبینیهای متفاوتی نیز داشرتند ،از سررزمین
هند با خدايان کثیر تا آسیای غربی که خاستگاه اديان توحیدی ابراهیمی بروده اسرت .در
همین راستا فرهنگ مادیی حاصله نیز به شکلی به وجود آمده بود که کامالً منطبق با اين
جهانبینیهای متنویع است و میتوان آن را به دو بخش قدسی و غیرقدسی تقسی کررد.
از يکسو هنر قدسی کامالً منطبق با شعائر و مناسک بود و از سوی ديگر هنر غیرقدسی
1
آنها از منظرهای مختلف کارکردی ،زيبايیشناختی و غیرآنها وجهی پررنگترر داشرتند،
هرچند الزاماً نمیتوان آنها را فقط از يک وجه بررسی کرد.
چنین در ه تنیدگی را میتوان مجموعهای از آموزههايی دانست که به صورت
نوشتاری و بیشتر شفاهی قابل انتقال است و در آن هیچ امری ناديده گرفته نمیشود ،از
اصول و ضوابط جهان شناختی و معنوی تا علوم رياضی و تجربی و غريبه ،و از
پايهريزی نظام های اجتماعی و موازين رفتاری تا کنترل و تنظی هنر .اين مجموعۀ
رفتاری پیشزمینۀ ديدگاه دينی جامعۀ مورد نظر و خاص همان جامعه است که در
جوامع ديگر يافت نمیشود ( .)Herlihy, 2009: 93-96بهترين اطالق برای اين مجموعۀ
رفتاری «سنّت» است که البتّه با تعبیر و برداشت جوامع امروزی از سنّت بسیار متفاوت
است و ه خوانی و انطباق فراوانی با اديان اصیل دارد امیا عین آنها نیست .چنین تعبیری
از سنّت نیازمند برهان نیست بلکه اصلی بديهی است که در کنکاش آن فقط فه يا
عدم فه آن ممکن است و علّتی آغازين دانسته میشود که خود علّتی ندارد و خارج از
پديدارهای حادث و زمانمند قرار میگیرد و مطلقاً فراشخصی است (الدمدو.)632 :6313 ،
جلوه های اين امر فراشخصی که در قالب اساطیر ،مناسک ،نمادها ،شمايل ،آداب و
مظاهر فرهنگی ديگر بروز میيابد در حقیقت به شکل امری ظاهری انتقال دهندۀ همان
سنّت هستند .اين ناقالن با توجیه به کیهانشناسی قابل درک جامعۀ میزبان (در اينجا
ايرانی) ملموس میشوند و قابل معنا هستندم در عین حال ،هر يک از اين جلوههای
سنّتی به تنهايی نمايندۀ تمامی سنّت مورد نظرند (نصر .)613 :6333 ،نیروی سنّت به کلّ
فرهنگ انتقال میيابد و هنرها و صنايعی را شکل میدهد که موضوع آنها در بدو امر
متضمین هیچ امر قدسی نیست و مصارفی غیرقدسی و غیرآيینی داشته و در زندگی
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روزمرۀ مردم و امور عادی آنها کاربرد دارند .چنین نیرويی حتماً درونزاست و اسلوب
فرهنگهای سنّتی را تشکیل میدهد( 3بورکهارت .)61 :6333 ،در اين نوع جهانشناسی،
ساختار جهان سلسله مراتبی از وجود است که در آن مراتب مادی با مکان ،زمان و
کمییت تحديد شده و قابل سنجش است در حالی که مراتب ديگر وجود در توالی زمان
و مکان نمیگنجد(63بورکهارت .)33-32 :6311 ،در همین باور «تطویر» جايی ندارد و
موجودات روندی خطّی را نمیپیمايند( 66) Burckhardt,1987: 74در عین حال ،در سنّت
به گذر خطّی زمان توجیه می شود هرچند آن را روندی مستمر در نظر نمیگیرد بلکه آن
را توالی منظّ ادواری می بیند که قوانین حاک بر فضا بر آن احاطه دارد و اين سلسله
مراتب طولی باعث نمیشود سیر خطّی عرضی همانند تطویر داروينی در سنّت ورود
پیدا کند(نصر.)616 :6333 ،
سنت در هنر اسالمی

تغییر صور دينی با توجیه به کیهانشناسی رايج باعث جرح و تعديل و تغییر در صورت-
های هنری میشود .بايد يادآور شد که چنین تغییراتی را نمیتوان تقلیدی کورکورانره از
صور وارداتی يا دستوری دانست .در حقیقت سنّت را میتوان «پیکررۀ کراملی از فنرون،
صررنايع و عقايررد مشررترک گروهرری از انسررانهررا در يررک مقطررع زمررانی مشررخّص»
دانست( .)Herlihy, 2009: 93-96به زبان ديگر بحث از کمییت و کیفییتی است که دو وجره
مکمیل يکديگرند و ثنويیتی ظاهری ديده میشود که عین وحدت و يکپرارچگی اسرت و
حدوثی با ظهور هر دو را القاا میکند(گنون .)61-63 :6313 ،در اين راستا هر کمییتی صرفاً
ابعادی فاقد کیفییت و فقط مادیی تلقّی نمیشود بلکره کیفییتری بررای آن وجرود دارد کره
قبض و بسط کمییت مورد نظر در جهات مختلف وابسته بره آن اسرت (همران )46-31 ،و
هیچ ارتباطی به بزرگی و حج شیا ندارد .هر آنچه به شکل مادیۀ فرهنگی از گذشتگان
وجود دارد دارای جنبههای کمیی و کیفی است و تأکید میشود که روشهرای کمیری بره
هیچ روی توانايی توضیح جنبههای کیفی را ندارند(بورکهارت .)16-13 :6311 ،بره تعبیرری
ديگر ،اگر چیزی در جامعۀ سرنّتی بره کرار گرفتره شرود حتمراً معنرا و کرارکردی ترو م
دارد(کوماراسروامی ،)423 :6313 ،هرچند در راسرتای انتقرال معنرا ،ارزشهرای کراربردی و
معنايی بر ارزشهای تزئینی تقدم دارند( 62همان 632 :و  .)233در اين نگررش بره واسرطۀ
انتقال ظاهر و باطن در طول زمان ،امور ،ثبات و ايستايی را تداعی مریکننرد و در طرول
يکديگر قرار میگیرند زيرا به کیفییات ثابت و کلّی رجروع دارنرد (بورکهرارت-42 :6311 ،
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 .)43شباهتهای کلّی مشهود در جلوههای متنویع هنر اسالمی را میتوان در همین راستا
تعبیر و تفسیر کرد« .تشابه» مادیی و ظاهری میان جهانبینیهای سرنّتی و مروادی فرهنگری
حاصل از آنها هیچ ارتباطی با سیر تاريخی مواد ندارد( 63همان .)34 :در سرطح ظراهری و
آنچه که ملموس است هماهنگی کاملی بین اين معنرای غرايی و محریط بکرر پیرامرونی
وجود دارد .اين وجه غیرمخدوش ه نشان بهشت زمینری 64اسرت و هر پریشفرر
بهشت آسمانیم يک فرهنگ تا جايی يکپارچه و متوازن خواهد ماند کره تعرادل کراملی
بین اين معنای ازلی و مادیۀ فرهنگی منبعث از آن وجود داشته باشد .در جهان مادیی اين
روند خود رخ مینمايد و قابل پیگیری نیست زيرا بنیرانهرايی برر برینهايرت دارنرد و
دسترسی کامل به آنها غیرممکن است( .)Schoun, 1991: 15ارتباط بین اين ظاهر و براطن
متناظر است با ارتباط بین صورت و روح که در همۀ گزارهها و نمادهرا قابرل دسترسری
است( )Schoun, 2005: 30و اين صورت يا ظاهر را نمیتوان از «هنر» جدا کرد زيررا هنرر
تجلّی باطن دانسته میشود ،باطنی که خود را متجلّی میسازد و برعکس ،ظاهر براطن را
میآرايد( .)Ibid: 61, 78اين دوگانگی ظاهری در حقیقت هیچ قطبییتی نردارد و نمریتروان
63
اين دو وجه را متضاد يکديگر دانست .در جلوههای سرنّتی بره ظراهر امرری متنراقض
وجود دارد و اين مربوط به تجلّی امر نامحدود در فضا و زمان محدود اسرت (.)Ibid: 55
61
دو بُعد ظاهری و باطنی به ترتیب گويای نوعی صالبت رياضیاتی و لطافت موسیقايی
هستند که با ه در وحدت بوده و با عمق غیرقابل درک الوهیت پیوند دارنرد (.)Ibid: 95
در بُعد ظاهری ،انسانی و مادیی عوامل مختلف قومی و فرهنگی برجسته هستند که آنهرا
نیز بیشتر در شريعت مطرح هستند و در طريقت (براطن) راه ندارنرد (شروان.)13 :6313 ،
جلوههای سنّتی چون در جهان کهنالگويی 61روح ريشه دارند فقرط بره شررطی ترداوم
حیات میيابند که سنّت زندۀ ديگری بتواند آنها را جذب کند .فحوای اين جذب بسریار
بیشتر از يک وامگیری تاريخی صرف است .در هر مرورد ،نمادهرا و عقايرد سرنّتهرای
غیرزنده يا بیگانه را نمیتوان به طور مشروع در جهان ديگری به کار گرفرت يرا جرذب
کرد که خود سنّتی نیست يا سنّتی است در خالف جهرتم بره کرارگیری هرر عنصرر از
سنّت ديگر بايد قوانین و آموزههايی را دنبال کند که نحوۀ وجرود سرنّتی را کره عناصرر
فوق را به کار میگیرد تعیین کند ،در غیر اين صورت اين به کارگیری مریتوانرد سربب
آسیبی بزرگ يا حتّی نابودی سنتی شود که پیشتر زنده بود (Nasr, 1989: 77م نصر:6333 ،
 .)631مرگ يک سنّت زمانی است که انحرافی در صور اصلی نمادين آن آغاز میشود و
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دخل و تصرّفهايی نابهنجار در آن صورت پذيرد کره برا باورهرای روحرانی آن سرنّت
همخوانی ندارد (.)Burkhardt, 1987: 74
امیا در اشاره به اسالم و تأثیر آن در شکلگیری هنر در قرون اویلیه کره بحرث اصرلی
اين نوشتار است میتوان بر همین مبنا گفت که اسرالم ديرن يقرین و تروازن ( Schoun,
 ،)1998: 5دين امر مطلق ( )Ibid: 7و فاقد ديدگاه تاريخی بره معنرای مردرن آن ()Ibid: 10
است .به بیان ديگر همانند فرهنگهای سنّتی ،فرهنگ اسالمی نیز در «مکان» است و نره
در «زمان»م و برای اسالم زمان فقط انحراف از همین مکران اسرت ،)Ibid: 22( 61بره ايرن
معنا که در حوزههای فرهنگی مشخّص ،شکلی از ايسرتايی در صرورتهرای مررتبط برا
خود را بروز می دهد که در راستای ماهییرت اسرالم اسرت و از منظرر ظراهر ،منطبرق برا
موازين فرهنگی و روزآمدی است که کلّیت فوق را دستخوش قرار نمیدهند و تا جايی
که به اين ماهییت خدشه وارد نشود از حدی ظراهر و پوسرته فراترر نرفتره ،ترداعی کننردۀ
نوعی سبک و سیاق خواهند بود که مختصی يک زمان خاص و معیین است .ويژگی بارز
اسالم قدرت ترکیبی آن است و از آن جايی که آخرين وحی است عناصرر تمردینهرای
پیشین را به شرط سازگاری در خود جذب کرده امیا نه به اين معنا که هر سرطح و يرک
شکل گرداند (نصر.)633 :6313 ،
جایگاه قرآن در هنر اسالمی
قرآن نقش محوری در بروز جلوههای هنری ايفا میکند زيرا تجلّری و تجسیرد الهری در
اسالم قرآن است ( .)Schoun, 1998: 39منظر قرآنی در رويکرد به جنبههای صوری فراترر
از اديان توحیدی ديگر است ( )Ibid: 56و در برگیرنردۀ تمرامی صرور پیشرین اسرت بره
نحوی که در حدی امکان و تا جايی که صور پیشین کارکرد داشرته باشرد در بیران اصریل
اسالمی ابراز خواهند شد .پیوند بین هنر اسالمی و قررآن نره در ظراهر قررآن ،بلکره در
حقیقت آن نهفته است که صورتی فراصورت دارد و در باور به توحید اسرت و فحروای
شهودی آن .)Burkhardt, 1987: 245( 63در چنرین بسرتری نمادهرای گفتراری و قرائرت،
محسوس و ملموس دانسته میشود ( .)Schoun, 1998: 161بیدلیل نیسرت کره قرائرت و
کتابت قرآن رواج خاصیی در بین هنرهای اسالمی دارنرد زيررا هرر شرکل هنرری بیرانی
مکفی از محتوای آن است و نمیتوان آن را به قراردادها و احساسرات افرراد تقلیرل داد
( ،)Ibid:162ضمن اينکه هنر اسالمی بره مسرائل روانشرناختی بریتوجره اسرت و فقرط
عناصری را حفظ میکند که ارزش جاويدان دارد ( .)Burkhardt, 1987: 226-227در همین

641

جاويدان خرد ،شماره  ،33بهار و تابستان 6331

راستا نیل به اوج انتزاع و نفی شمايل معنا پیدا میکند زيرا بنا به حرديثی از پیرامبر(ص)
واقعگرايی در هنر تقلید از خداوند و مسرتوجب سرختتررين کیفرر اسرت 23.در اينجرا
تصويرسازی برابری با خالق را تداعی میکند و نفی يگانگی اوست (.)Schoun, 1970: 15
منع تصاوير خالئی است که با نروع ديگرر هنرر يعنری اسرلیمی پرر مریشرود .اسرلیمی
جايگزين تصاوير نمیشود بلکه ضدی آن و نافی هنر تجسیرمی اسرت ( Burkhardt, 1987:
 .)226-227نفی بتها و حتّی نابودیشان ترجمان شهادت به وحدانییت خداست .بنابراين
به تصويرکشیدن رسوالن ،انبیاا و اولیاا منع شده است 26،نهتنها به خراطر اينکره چنرین
تصاويری منظور و مقصود بتپرستی می شود بلکه به خراطر احتررام بره آنچره در آنهرا
غیرقابل تقلید است ( .)Ibid: 231-232در هنر اسالمی با حالتی سر و کار داري که جنبره-
های ظاهری محدود و فارغ از کثرت است و از طرف ديگر کثرتی است که فارغ از هرر
جنبۀ ظاهری تداعیگر ماهییتی اليتناهی است .در همین راستا همیشره بايرد عنصرری از
مطلق بودن با بیکرانگی همراه باشد (.)Schoun, 1970: 72
در اسالم توجیه به حقیقت معطوف به مطلق است و نه پديردارها (،)Schoun, 2002: 2
پس در اين هنر جسمانییت پیامبر(ص) همانند مسیحییت موضروعییت نمریيابرد وو مرثالً
نمیتوان محمديت نامید] زيرا (حداقل بخش قدسی) هنر اسالم همانند هنرهرای سرنّتی
ديگر تداعی کنندۀ کالم الهی است و انتساب الوهییت به هرر شرخص چنرین معنرايی را
مستفاد نمیکند زيرا آنگونه که در اين نوشتار بر آن تأکید شرده اسرت منظرر اسرالم برر
وجود مطلق متمرکز است (Schoun, 1998: 107م نصر .)11 :6313 ،در چنین هنرری فرديیرت
هنرمند ضرورتاً ناپديد میشود بدون اينکه خط و مسیر خالقانۀ آن خاموش شودم چنین
هنری کمتر احساسی و بیشتر شهودی میگردد (.)Burkhardt, 1987: 227
از طرفی هنر اسالم فقط برخاسته از شريعت نیست زيرا شريعت چهرارچوب رابطرۀ
خدا و فرد را تعیین میکند و نقش مهمی در ايجاد حرال و هروا و زمینره بررای خلرق و
شکلگیری هنر اسالمی ايفا میکند و از سوی ديگر محدوديیتهايی برای بعضی هنرهرا
و دلگرمی برای برخی ديگر پديد میآورد .شرريعت در اصرل احکرامی عملری اسرت و
دستورالعملی برای خلق چیزی نیست .نقش شرريعت در هنرر بره غیرر از ايجراد زمینرۀ
اجتماعی شکل دادن به روح هنرمند از طريق القای شیوههای رفتاری و فضرايل خراصی
منبعث از قرآن ،حديث و سنّت پیامبر است امیا راهنمايی برای خلرق هنرر قدسری ارائره
نمیدهد ( .)Nasr, 1987: 5-6برای مثال ،نفی کمابیش جزمی تصاوير در هنرر اسرالمی بره
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صراحت با داليل شرعی توضیح داده میشود ( .)Burkhardt: 1987: 242از سروی ديگرر،
هنر اسالمی صرفاً استداللی نیست و از تمثیلهای انتزاعی برای تجسی توحید مدد مری-
گیرد که فقط با توسیل به احکام سلبی و از طريق طرحهای هندسری مریتروان در عرال
مادیی به آن اشاره کرد (.)Nasr, 1987: 18
يگانگی عیسی (ع) در مسیحییت به دنیا آمردن او از يرک براکره را توجیره مریکنرد.
توحید مطلق مدی نظر اسالم نیز چنین بستری میطلبد و بايد بر ذهن شخصی خطور کند
که هیچ دانشی از پیش ندارد و ذهن او نیز «بکر» است در نتیجه برای تداعی «الالهاالاهلل»
که بنیان اسالم است نیازی نیست که پیامبر بیش از يک انسان باشد و تنها دلیل يگرانگی
وی خاتمییت اوست .)Schoun, 2002: 23(22اگر پیامبر (ص) خات است به ايرن معناسرت
که بايد مجموع چیزهايی باشد که پیش از او آمده است و جنبرۀ «متروازن»« ،برینرام» و
«بیشمار» اوست که در قرآن مستتر است ( .)Schoun, 1998: 125بنابراين اسالم برا تأکیرد
جزمی بر جنبۀ جامع و شامل مطلق ،پیامی را ارائه میدهد که عین هستی است و بردون
زمان .اين حقیقت بر خالف اديان پیشین و غیرتوحیدی بايد حتماً چره از منظرر معنرا و
23
چه از منظر مادیی در چرخۀ تکخدايی شرکل مریگرفرت کره بره اسرالم خرت شرود
( .)Schoun, 2002: 27هنر اسالمی به طور کامالً گويا نشان میدهد که چگونره هنرر بايرد
تکرار طبیعت باشد 24،به شرکل خالقانرۀ آن امیرا بردون گرترهبررداری صررف از نترايج
( .)Schoun, 2007: 38همانطور که قبالً اشاره شد زيبايی حاصل از اين هنر بازتراب امرر
فراصوری در امر صوری است .از همین روی اگر پیرامبران توحیردی ،از جملره پیرامبر
اسالم ،شرک را نفی کردند به اين دلیل بود که اديان گذشرته کرارآيی خرود را از دسرت
داده بودند و شکل صوری آنها فاقد فحوای معنوی گذشته بود.
تصوير مقدیس نوعی پشتوانه برای شهود و مکاشفه است امیا برعکس ،هنر دينری کره
صور انسانريخت 23دارد به خاطر امیال روانی که ه فردی هستند و ه جمعی ،حرائز
نوعی ماهییت بیثبات استم از طرفی ممکن است بسیار سهلالوصول باشرد و بره يرک
حد واقعگرايانۀ محض کشیده شود .اسالم اين مسأله را با مستثنی کردن تصروير انسران
از چهارچوب نیايشی خود و ايجاد يک خالا روحانی ريشه کن کررده اسرت .آنچره در
مناسک و در هنر اسالمی اولويیت دارد شرهادت بره وحردانییت خداسرت و ايرن شرعار
هرگونه عینییتتراشی برای خدا را حذف میکند ( .)Burkhardt, 1987: 235از منظر قرومی
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نیز اين امر مصداق دارد زيرا سامیهای بدوی فاقد حسی عینییتگرايی

.)1989: 76

بودنرد ( Schoun,

فحوای عقايد رايج در زمینۀ هنر اسالمی و شکلگیری آن داللرت دارد برر اينکره در
مقطع ورود اسالم نقطهای برای سرآغاز آنی اين هنر وجود داشته باشرد و برا تأکیرد برر
جلوههای مختلف آغازين هنر اين دوره اصرار بر غیراسالمی بودن آن دارنرد و بنرابراين
بر وجود چیزی به نام «هنر اسالمی» خرده میگیرند .اين در صورتی است که بیشرتر برر
عواملی مثل شرايط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و امثال آن پافشاری میکننرد و آنچره را
که پیشتر در اين نوشتار به عنوان عوامل ذاتی در شکلگیری هنر اسرالمی ذکرر شرد را
باور ندارند و در اين زمینه در ورطۀ تاريخینگری مدرن و تکاملباوری غرق شردهانرد.
اشارههای ضمنی اين نوشتار در رابطه با فحوای هنر اسالمی و «روند» شرکلگیرری آن،
به اين معنا نیست که عوامل ديگر را بايد ناديده گرفت و همانطور که پیشتر نیز اشاره
شد عوامل ديگری نیز در اين زمینه مؤثّر هستند ،امیا آنچه اهمییت دارد اين است که ايرن
عوامل به هیچ وجه بر ذات آنچه هنر اسالمی خوانده میشود تأثیرگرذار نیسرتند و ايرن
قدرت را ندارند که معنا و مفهوم اشیاا را تغییر دهند و در حد نفاست و ظرافرت اشریاا
(پرداخت ظاهری) باقی میمانند .سیر ظاهری تاريخی هنر اسالمی و شکلگیری آن «در
طیی زمان» به معنای بازی کردن با میراث گذشته و زايرش جلروههرای جديرد از همران
میراث است .در اين زمینه شرايط سیاسی ،اقتصرادی و بسرترهای اجتمراعی منافراتی برا
آنچه «سنّت» دانسته میشود ندارند ،بلکه عوامل تسهیلکننردۀ شرکلگیرری جلروههرای
اسالمی بوده و باعث تقدیم و تأخّر در برروز آنهرا مریشروند .در ادامره بره اختصرار بره
شکلگیری برخی از جلوههای هنری در دورۀ اسالمی اشاره میشود.
مثالهایی از شکلگیری هنر اسالمی
اویلین جلوهای که میتوان به آن اشاره کرد سکّهها هستند .سکّه يکی از مه ترين وسايل
اعالن و ادیعای مشروعییت است که از بدو ظهور ،بار معنوی ،سیاسی و اجتماعی بسیار
پررنگی داشته است هر چند ه زمان به عنوان کااليی عمومی و وسیلهای کمیی با
معیارهای معیین و رايج نیز مطرح و پذيرفته بوده است(گنون .)633-621 :6313 ،در زمان
ورود اعراب برای اعالن ادیعای سیاسی و مشروعییتسازی در نقاط مورد مناقشه و
مراکز مه ايالتی شاهنشاهی ساسانی سکّه ضرب شده است که کامالً از جلوههای سکّه-
های ساسانی استفاده شده است .در آغاز از رايجترين سکّههای متأخّر شاهنشاهان
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ساسانی به واسطۀ مشروعییت فراگیر آنها (در جامعۀ پیش از اسالم ايران) استفاده گرديد
و در ادامه با تعديل صور اين سکّهها و نوشتارشان سکّههای «عرب ساسانی» به وجود
آمد که حدواسط بین سکّههای ساسانی و تراز اسالمی بودند و در حقیقت آنچه
سکّههای اموی خوانده میشود ،از دل آنها بیرون آمد .تنویع فراوان سکّههای عرب
ساسانی و به اصطالح «جرح و تعديل»21های فراوانی که در آنها صورت پذيرفت تا به
تراز اسالمی برسند و فارغ از اينکه چه معنايی را تداعی میکنند گويای استفاده از
میراث پیشین و سنّت رايج جامعۀ ايرانی برای رسیدن به جلوههای جديد سکّههای
اسالمی هستند ،در اين روند شرايط سیاسی ،عدم ثبات و رقابتهای گروههای مختلف
باعث شد که اویلین سکّۀ تراز در دهۀ هشت قرن اویل ظاهر گردد و ثبات نسبی اين چند
دهه و کوششهای قبلی که در اين زمینه صورت گرفت منجر به ظهور سکههای تراز
اسالمی گرديد ..جلوۀ جديد سکّهها که به درستی اسالمی خوانده میشود کامالً منطبق
با انتزاع مطلق و بی شکلی است که در اسالم مدی نظر است و آنچه شرايط جانبی خوانده
میشود فقط باعث تقدیم و تأخّر بروز آن گرديد.
21
مثال ديگر از جلوههای هنر در دورۀ اسالمی میتواند مساجد باشد که روند شکل-
گیری آنها در ايران و سرزمینهای ديگر گويای تأثیرگذاری شررايط جرانبی برر برروز و
ترکیررببنرردی آنهاسررت .متأسیررفانه برره جررز روايررتهررای ترراريخی ،شررواهد مسررتقی
باستان شناختی از مساجد دو قرن اویل هجری در ايران وجود ندارد امیا با انردکی تسرامح
میتوان اينگونه استنباط کررد کره اویلرین مسراجدی کره در بردو ورود اعرراب احرداث
گرديدند به جز ترکیب کلّی خانۀ پیامبر الگوی خاصی نداشتند و برای همین ه به نظرر
چهارديواریهای ستون داری بودند کره يرا برر اسراس الگروی شربه جزيرره ،يرا بنرا برر
روايتهای تاريخی با استفاده از مصالح و سازههای شاخص محلّی ساخته شدندم کره از
اویلی شايد بتوان از توج 21و از دویمی استخر 23را نام برد .اسرتفاده از معمراری شراخص
ايرانی در مساجدی مانند فهرج و دامغان در مساجد ستون دار فقط در قرون بعدی اتّفاق
افتاد که کامالً متفاوت از شبستان ستوندار عربری و در عرین حرال هر معنرا و عرین آن
است .امیا گنبدخانههای ايرانی 33آنگونه که در جامع عتیق اصفهان شاهد هستی در عرین
اينکه رجعتی به میراث گذشتۀ ساسانی است و بر مبنای کیهرانشناسری سلسرله مراتبری
ايرانی ،به معنای عقبگرد به گذشته نیست بلکه چنان سازههايی در مقیاس کوچرکترر
(ترکیب مکعیب و دايره) در شبستان ستوندار دامغان ديده میشرود و مریتروان اينگونره
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استنباط کرد که در اویلین فرصت گسرتردۀ سیاسری و اقتصرادی(دورۀ سرلجوقی) مجرال
بروز يافت و اين بهرغ سنّی 36بودن اين سلسله است.
اينگونه سیر تاريخی امری «تطویری» نیست بلکه «تبلور» و «انطباق» چیزی است کره
در ذات فرهنگ ايرانی و در پیشینۀ آن وجود داشته است.
در مورد ديگر ،اگر بخواهی الگويی کلّی از روند تاريخی ظرروف فلرزّی و سرفالین
ارائه دهی بايد بگويی که اين روند نسبتی معکوس با توسعه و تمرکزگرايی دارد به اين
معنا که در طول تاريخ ايران ،در پیش و پرس از اسرالم ،در مقراطعی کره شراهد تمرکرز
قدرت و سلسلههای فراگیر هستی  ،فلزينههای پیچیده و پرتفصیل ظاهر میشروند و بره
مروازات آنهرا سرفالینههررا بیشرتر کرارکردی و دارای گسرتردگی محلرری يرا شرايد فاقررد
پیچیدگی ها در تزئینات هسرتند .بررای مثرال در دورۀ هخامنشری و ساسرانی برا وجرود
فلزگری پیچیده و بسیار شاخص ،سفالینههای چندان با کیفییرت و دارای پیچیردگیهرای
تزئینی تولید نشده است .با ظهور اسالم و عدم تمرکز قدرت به آن معنرايی کره در دورۀ
ساسانی وجود داشت فلزگری از رونق افتاد و به همان مقدار سفالگری رونرق گرفرت.
در اين دوره شاهد هستی که سفالینهها هرچه بیشتر با رويکرد منطقهای دارای تزئینرات
پیچیده و عالی هستند امیا در عین حال ويژگیهای مشترک نقشی نیز در آنها وجود دارد
که شاخص دورۀ اسالمی استم مانند میل نقوش به انتزاع هرچه بیشتر که اين انترزاع در
مرکز ظرف با استفاده از نقوش فراوان و طرحهای متنوع به حداکثر خود میرسرد و يرا
اگر نقوش انسانی يا جانوری در آنها استفاده میشود برا پرهیرز از واقرعگرايری اسرت و
انسانها و جانوران اين نقوش فقط جنبۀ نمادين دارند.
در زمینۀ نگارگری 32میراثی بس غنی در پیش از اسالم وجود داشته که از
هزارههایپیشین ساخته و پرداخته میشده استم انواع طرّاحیهای جانوری ،گیاهی،
هندسی و انسانی به طريقی تجريدی و نمادگرايانه بر روی انواع سطوح پديد آمد و اين
حدوث با انواع تکنیکهای معاصر هر دوره اتّفاق میافتاد.
آنگونه که در جلوههای ديگرر هنرر دورۀ اسرالمی شراهدي در اينجرا نیرز در دورۀ
آغازين(يعنی دورۀ اموی) انبوهی از تصويرهايی استفاده شد که کمترر مریتروان آنهرا را
اسالمی نامید و مورد آزمون و خطا قرار گرفتند .بايد در نظر داشت که برهواسرطۀ عردم
نیاز اسالم به هرگونه بازنمايی بصری و انطباق آن با بیشکلی مطلق 33،نگارگری ايرانری
جنبۀ غیرقدسی و کارکردی پررنگی يافت و هرچه بیشتر بره عنروان وجهری کمکری در
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تفصیل مت ون مختلف و کمتر در سطوح ساختمانی استفاده شد .در عین حرال ،در اينجرا
نیز هرگونه بازنمايی در اين زمینه نیرز بیشرتر وجهری غیرواقرعگرايانره دارد و هرگونره
تصويرگرايی فارغ از پیامی که دارد با سبک و سیاق دورههای مختلف بازنمرايی کلّری و
اشارهای به چیزی است که گويای آن است و فقط از اواخر دورۀ صفوی است کره میرل
به بُعدنمايی پیدا کرده و هر چه بیشتر به واقعگرايی سوق میيابد تا جايی که در اواخرر
دورۀ قاجار و ظهور استادانی مانند کمالالملک کرامالً بره واقرعگرايری پرداختره و آثرار
معاصر شباهتهای تامیی با عکسهای آن دوره میيابند.
در برخی جلوههای ديگر هنری ،وجه کارکردی آثار بسیار پررنگ بوده و شايد معنرا
و مفهوم قدسی کمتری بتوان برای آنها متصویر بود ،مانند انواع پارچهبافیها که عالوه بر
نقوش اساطیری پیش از اسالم ،از انرواع کتیبرههرای کروفی و نیرز نقروش گیراهی بهرره
میجستند(اتینگهاوزن و گرابار.)331 :6313 ،
نتیجه
میراث مادی و معنوی ايران پیش از اسالم گويای سنّتی است که از بیشرکلی مطلرق در
سرآغاز آن شروع شده و به کثرت میگرايد تا اينکه با ظهور اسالم به بیشکلی آغرازين
خود بازمیگردد .کثرت صور در سرآغاز ظهور اسالم در سرزمینهای مختلف از جملره
ايران باعث ايجاد فرمهای متنوع و بروز جلوههايی گرديد که شايد سنخیتی با آنچه مردی
نظر اسالم است نداشته باشد امیا آزمون و خطاها و جرح و تعديلهايی صرورت گرفرت
که در ادامه منجر به ظهور و بروز صور هنری گرديد که حداکثر انطباق با پیام اسرالم را
داشتند و میتوان آن را «اسالمی» نامید .در چنین حالتی انتقال صور از پیش از اسالم بره
دورۀ اسالمی تقلید صرف نیست ،بلکه آفرينشی آگاهانه است و در راستای رسریدن بره
معانی حاک جديد تلقّی میشود .در اين زمینه ،سلسلههرا ،دورههرا و ترأثیرات سیاسری،
اقتصادی و اجتماعی باعث تقدیم و تأخّر در بروز اشیاا شده و بر نفاست و ظرافت آنهرا
و ايجاد سبکهای متنویع تأثیر میگذارند .سیر تاريخی هر يک از انواع آثرار هنرری دورۀ
اسالمی گويای چنین چیزی است و ثبات و يکنواختی در کلّییت فرمهرا و تنرویع فرراوان
ظاهری آنها در طیی دورههای مختلف را نشان میدهد.
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پینوشتها
6 . formation

 .2البتّه ديدگاه مدرن تاريخی به اين امر بیتوجیه است و با نگاهی خنثی يا متضاد نسربت بره ايرن امرر،
نگاه متفاوتی به «گذشته» دارد .اين در حالی است که با نگاهی از جنس گذشته به اين مقولره مریتروان
نگاه نمادين پیشینیان به جهان هستی را تا حدودی درک کرد.
 .3برای مثال ،از ابزار سنگی دورههای مختلف پارينه سنگی تا سفالینههرای فرهیخترۀ دورۀ اسرالمی را
میتوان نام برد که هريک به تنهايی نشانهای از دورهها و گويای فضای فرهنگیاند که به آن تعلّق دارند.
 .4اين اصالت به معنای ويژگیهای ظاهری است که در عین ايرانی بودن در چرارچوب اسرالمییت نیرز
قابل تعريفاند.
 . 3فارغ از اينکه خوانندگان محترم ارتباط بین فرهنگ مادیی و غیرمادیی را پذيرفته باشند يا خیر ،در هر
دورۀ تاريخی میتوان ارتباط آشکاری بین اين دو حوزه يافت و نیز بخش غیرمادیی را مقردیم برر مرادیی
دانست.

1. Diffusionism
1. Bahnassi

 .1مظاهر هنر قدسی همانند معماری مساجد که به شکل مستقی با مناسک و آيینها ارتبراط دارد .هنرر
غیرقدسی همانند انواع سفالینهها و فرشها که هرچند جايگاهی در مناسک اسالمی ندارند امیا حداقل از
منظر نقش و نگار میتوان نگاه سنتّی اسالمی را در آنها مورد بحث قرار داد.
 .3سنّت در تمامی اليههای زندگی افراد تسرّی میيابد و تمامی آثار مادیی که در زندگی روزمرّه کاربرد
دارند در دورهای معیین شباهتهای کلّی با يکديگر دارند تا جايی که هر يک به تنهرايی معررّف همران
سنّت هستند .ريشههای آن را نمیتوان در جايی غیر از همان جامعه جستجو کرد.
 . 63بر مبنای اين باور آنچه از آثار مادیی و غیرمادیی وجود دارد حتماً بر مبنرای شرکلی از جهرانبینری
تعريف میشود که معرّف نظام هستی استم بخش مادیی آن به نحوی شکل میگیرد که در امتداد بخش
ناديدنی همان جهان قرار میگیرد و برگرفته از آن است.
 .66در عر يکديگر قرار نمیگیرند و جانشین ه نیستند.
 .62همانطور که در اين نوشتار به کرّات بیان شده است صور و آرايهها تا جايی که ه خروان و قابرل
انطباق باشند قابل استفاده اند و اين فقط در هنر امروز است که بدون هیچ حد و مرزی و فقط برمبنرای
سلیقه و تلقی هنرمند جنبههای تزئینی و هنری يک اثر اجرا میشرود .در فضرای سرنّتی چنرین چیرزی
غیرممکن است.
 .63تشابه آثار در دورههای متوالی تقلید ناآگاهانه از يکديگر نیستند.
 .64فضايی آرمانی که سايه و نماد جهان ابدی در هر جهانبینی سنّتی است.
 .63اين تناقض فقط در نگاه تاريخی مدرن معنرا دارد کره ظراهر و براطن مرذکور را امرور فیزيکری و
متافیزيکی میشناسد و دارای حوزههايی مجزايند وگرنه در يک جامعۀ سنّتی اين دو يک کل را تشکیل
میدهند.
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 .61به همین دلیل است که قرائت قرآن جنبهای هنری نیز دارد.
 :Archetype .61اين واژه در نگاه تاريخی مدرن کهنترين اثر مادیی دانسته میشود که شرباهتهرای
کلّی با آثاری پیچیدهتر از همین شکل در قرون و هزارههای بعدی داردم برای مثال شباهتهای کلّی بین
تاالرهای ستوندار پیش از تاريخی و شبستانهای ستوندار مساجد .اين تعبیر ظراهری باعرث پیردايش
سیری تطویری برای آثار مختلف می شود که البتّه نسبی اسرت زيررا ترا جرايی معتبرر خواهرد برود کره
نمونههای ديگری متقدیمتر و يا متأخّرتر پیدا نشوند .چنین رويکردی هیچ توضیحی بررای ماهییرت آثرار
نخواهد داشت به غیر از يک روند تاريخی مدرن که هیچ قرابتی با گذشته ندارد و فقط توجیهگر ايجراد
آثار متأخّر است بر مبنای آثاری قديمیتر.
 .61شکلگیری فرهنگها و تمدینهای سنتّی همیشه با استفاده از امکانرات موجرود برومی و شررايط و
امکانات حاضر در منطقه است ،به نحوی که تمامی جلوههای مادیی هر فرهنرگ کرامالً نشرانهای از آن
خواهند بود .اين در حالی است که گذر زمان در اين مورد چارچوب اصلی جلروههرای مرورد نظرر را
تغییر نخواهد داد و فقط در آن تنویع ايجاد میکند.
 . 63هرچند نوعی از امر مطلق در اديان غیرتوحیدی نیز وجود دارد امیا اين فقرط در اسرالم اسرت کره
بیشکلترين و انتزاعیترين تلقّی از امر مطلق ديده میشود.
ٍ
ِ
 .23أشدُّ الن ِ
َبي ،و إما ُم َضاللة ،و ُُم َ ِّث ٌل من املُ َم ّثليَ (میرزان الحکمره ،ج
ّاس عَذابا َيو َم القيامة ُ
رج ٌل َق َتل نَب ّيا ،أو َقت َل ُه ن ٌّ
 ،2ص  ،312ح .)3311
 .26البته در اين زمینه استثناهايی نیز ديده میشوند که بستر وجودی آنهرا متفراوت اسرت و مریتوانرد
توجیهگر خلق اين آثار باشد .مانند برخی مینیاتورهای دورۀ ايلخانی که چهرۀ پیامبر (ص) را به تصروير
کشیده اند .به نظر نگارنده پیشینۀ بودايی مغوالن بستر مناسبی برای پذيرش اديان مختلف و نیز فرهنرگ
مادیی آنها بود .عدم تداوم اين نگارگری گويای ناهمخوانی آن با اسالم اسرت .توضریح بیشرتر در ايرن
زمینه در اينجا نمیگنجد و فرصت ديگری میطلبد.
 .22کلمه اهلل ريشه در مطلقی دارد که کامالً بینام ،بیشکل و فاقد هرگونه فرم مادیی است ،پس بسرتر
شکلگیری مادیی و زمینی آن نیز به طور نمادين بايد فاقد هرگونه پیشینۀ مادیی باشد .يعنری عیسری (ع)
بايد بر مادری بکر ،و قرآن کري بر پیامبری امیی نازل شود.
 .23تجمیع صور و عدم کثرت فقط در اديان توحیدی بروز میيابد کره غايرت آن و بریشرکلی مطلرق
همان شعار توحیدی اسالم است.
 . 24سرآغاز خلقت بشر مصادف است با کمترين آثار مادیی که انسران در آن دخرل و تصررّف دارد ترا
جايی که در تاريخ طبیعی محو میشود .پس از ظهور انسان است که تنویع مصنوعات ( )artifactفراوان
میشود .آنچه مدی نظر اسالم است بازنمايی همان انتزاع آغازين است در کثرات متنویعی کره بره میرراث
برده است.

23. Anthropomorphic
21. Manipulation

 .21برای اطّالع از سیر تاريخی معماری اسالمی (به معنای مدرن آن) رجوع کنید به هیلن برند.6333 ،
 .21مسجد جامع شهر توج به دست عثمان ابن ابیالعاص فرماندار بحرين در زمران عمرر سراخته شرد
(دينوری.)611 ،6316 ،
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جاويدان خرد ،شماره  ،33بهار و تابستان 6331

...« .23جامع آن مانند جامعهای شام در بازار است و ستونهای گرد دارد که سرسرتونش هماننرد سرر
گاو است و گويند آتشکده بوده است( »...مقدسی ،ج.)141 ،6316 ،2
 .33فارغ از سبک و دوره ،گنبدخانهها در مساجد از باال به پايین گويای واحد به کثیر و از پايین به باال
بروز کثیر به واحدند.
 .36شاهدی بر اين مطلب که فرقه عاملی تأثیرگذار بر شکلگیری مساجد نیسرت بلکره ايرن در قررون
بعدی است که مساجدی با سبکهای منطقهای مانند سبکهای ايرانی و عثمانی ،به عنوان نشانۀ مذاهب
بومی پذيرفته شده و ساخته میشوند.
 .32در اين زمینه به آژند 6332 ،رجوع کنید.
 .33نفی هرگونه صورتگری در اسالم گويای همین مطلب است.

منابع














اتینگهاوزن ،ريچاردم گرابار ،الگم هنر و معمراری اسرالمی ( ،)6چرا
سمت ،تهران.6313 ،
آژند ،يعقوب ،نگارگری ايران ،جلد اویل ،چا دوم ،انتشارات سمت ،تهران.6332 ،
البهنسی ،عفیف ،هنر اسالمی ،ترجمۀ محمود پور آقاسی ،چا سوم ،انتشارات سورۀ مهر،
.6336
الدمدو ،کنت ،سنتگرايی :دين در پرتو فلسفۀ جاويردان ،ترجمرۀ رضرا کورنرگ بهشرتی،
چا دوم ،انتشارات حکمت.6313 ،
ايروين ،روبرت ،هنر اسالمی ،ترجمۀ رويا آزادفر ،چا اول ،انتشارات سورۀ مهر.6313 ،
بورکهارت ،تیتوس ،جهان شناسی سنتی و عل جديد ،ترجمرۀ حسرن آذرکرار ،چرا اویل،
انتشارات حکمت.6311 ،
ررررررررررررررررر ،مبانی هنر مسیحی ،ترجمۀ امیر نصری ،چا اویل ،انتشرارات حکمرت،
تهران.6333 ،
پرايس ،کريستین ،تاريخ هنر اسالمی ،ترجمۀ مسرعود رجرب نیرا ،چرا هشرت  ،مؤسسرۀ
انتشارات امیرکبیر ،تهران.6333 ،
تالبوت رايس ،ديويد ،هنر اسالمی ،ترجمۀ ماه ملک بهار ،چا ششر  ،شررکت انتشرارات
علمی و فرهنگی ،تهران.6333 ،
دينوری ،ابوحنیفه احمد بن داود ،اخبار الطوال ،ترجمرۀ محمرود مهردوی دامغرانی ،چرا
چهارم ،نشر نی.6316 ،
شوان ،فريتیوف ،اسالم و حکمت خالده ،ترجمۀ فرروزان راسرخی ،چرا اویل ،انتشرارات
هرمس (وابسته به مؤسسۀ شهر کتاب) ،تهران.6313 ،
کربن ،هانری ،اسالم ايرانی ،ج ،2ترجمۀ انشاهلل رحمتی ،چرا دوم ،نشرر سروفیا ،تهرران،
.6333
چهرارم ،انتشرارات

مبانی سنّتی هنر اسالمی











633

کنبی ،شیال ،جزيیاتی از هنر اسالمی ،ترجمرۀ افسرونگر فراسرت ،چرا
میردشتی ،تهران.6333 ،
کونل ،ارنست ،هنر اسالمی ،ترجمۀ هوشنگ طاهری ،چا هفت  ،انتشارات توس ،تهرران،
.6311
کوماراسوامی ،آناندا ،فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی ،ترجمۀ امیرحسرین ذکرگرو ،چرا دوم،
مؤسسۀ تألیف ،ترجمه و نشر آثار هنری «متن» ،تهران.6313 ،
گنون ،رنه ،سیطرۀ کمییت در آخرالزمان ،چا چهارم ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران.6313 ،
مقدسی ،ابوعبداهلل محمد بن احمد ،احسن التقاسی  ،ترجمرۀ علینقری منرزوی ،چرا اول،
شرکت مؤلفان و مترجمان ايران ،تهران.6316 ،
نصر ،سید حسین ،آرمانها و واقعیتهای اسالم ،ترجمۀ شهابالدين عباسری ،چرا دوم،
دفتر پژوهش و نشر سهروردی ،تهران.6313 ،
رررررررررررررررررررر .)6333( ،نیاز به عل مقدس ،ترجمۀ حسرین میانرداری ،کتراب طره،
چا سوم،
هاگهدورن ،آنتره ،هنرر اسرالمی ،ترجمرۀ عطیره عصرارپور و مسریح آذرخرش ،چرا اول،
انتشارات يساولی ،تهران.6334 ،
هیلنبرند ،روبرت ،معماری اسالمی :فرم ،عملکرد و معنری ،ترجمرۀ ايررج اعتصرام ،چرا
چهارم ،شرکت پردازش و برنامه-ريزی شهری ،تهران.6333 ،
اویل ،فرهنگسررای

 Burckhardt, Titus. (1987). Mirror of the intellect. Quinta
Essentia.
 Grabar, Oleg. (1978). The Formation of Islamic Art. Yale
University Press..
 Herlihy, john. (2009). The Essential of Rene Guenon. World
Wisdom, Inc. and Sophia Perennis.
 Schoun, Frithjof. (1991). Roots of the Human Condition. World
Wisdom Books.
. (2005). The Transcendent Unity of religions. Questـــــــــــــــــــ 
Books.
. (1998). Understanding Islam. World Wisdom.ـــــــــــــــــــ 
. (1989). In the Face of the Absolute. Worldـــــــــــــــــــ 
Wisdom.
 Nasr, Seyyed Hossein. (1987). Islamic art and spirituality. State
University of New York Press. Albany
. (1989). Knowledge and Sacred. State Universityـــــــــــــــــــ 
of New York Press.

