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 چکیده

تبیین، تحلیل و نقد نسبت و پیوند واقعی میان هنر اسالممی و معنویالت و اداشناسالی  الر رو هدف اصلی پژوهش پیش

 ۀهالا از شالیوآوری دادهاسنادی است و در جمال  -تحلیلی روش پژوهش در این نوشتار،اساس رویکرد دکتر نصر است. 

ی اهالزون  الر ایالن کاله از نگالاه نصالر، هنالر اسالمم دهالدنشالان میهای پالژوهش ای استفاده شالده اسالت. یاهتالهکتا خانه

هالای شود انسان در الارۀ زیباییتواند  ه عنوان تجلی غایت الهی نیز  ه شمار آید؛ زیرا سبب می خش است، میمعنویت

ماهیالت  نسبت  الهنوع نگاه ایشان   هترین نقد  ر دیدگاه نصر، هنر تفکر نموده و  ا کمک آنها همواره ادا را یاد کند. مهم

 ا تقسیم هنالر  اله دینالی، قدسالی و سالنتی، وی  است. واردکارکردهای معنوی و اداشناسانه  درهنر و همچنین نقش آن 

 ۀدانالد کاله از یالک جامعالدانسته است و هنر قدسی را نیز هنری می ،ممک و معیار قدسی  ودن هنر را جوام  و نه انسان

د  الا آاالار هنالری در تمالدن ی االوهاتطبیال  اندیشاله ،وی در  الا  هنالر ۀنظری دیگر اشکال .گرهته است سرچشمهسنتی 

 شود.پژوهش  ه آنها اشاره می ۀکه در ادام استاسممی 
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 مقدمه و طرح مسئله

گسالترش و شالده گالااری ورکهارت پایهگنون، شوان و   ه سردمداری رنه ،نسبت  ه هنر در قرن  یستم یگرایدیدگاه سنت

 خش که  رگرهته از حقیقت معنالوی و تجلالی جهت گرایان است، حقیقت هنر را از آنسنتجمله . نصر هم که از یاهت

شمارد. وی معتقد است در تمدن اسممی، پیشینه و آغالاز هنالر اسالممی  اله قالرن اول هجالری و داند، مقدس میآن می

گردد میازمسجد  زرگ یعنی مسجدالنبی در مدینه  ال نخستینمساجد و حتی  نخستین های اط کوهی ونسخه نخستین

و نماد عناصر ااص معماری از سوی دیگالر اسالت  سوویسی از یکاصول دقی  زیبانویسی و هنر اوشن ۀدهندکه نشان

گی مسلمانان نقالش هنر اسممی از تجلیات اصلی دین اسمم است که نه تنها در زند ،نصراز نظر  .(40: 1131)نصر، 

های اسمم  اله ترین جنبهاز صرِف ظاهر  اشد، کلیدی  رای ههم عمی هتن اساسی دارد،  لکه  رای کسی که اواهان هرار

 ۀکاله همال گیالرداز آنجالا سرچشالمه می، ،  ه ویژه هنالر معمالاریاارگااری هنر اسممی ، ورکهارت ۀ ه گفتآید. شمار می

ن تالوازن، دارد و  ه جای آن، نظم و نظام میدنیا را از میان  رمی ۀختهای اهسارگسیها و وسوسهاضطرا  آهرینالد کاله مبالیت

هالای هنالر اسالممی اصلی این اارگااری را  ایالد در ویژگی ۀریش این اارگااری کجاست؟ ۀصفا و آرامش است. اما ریش

هنالری  اله ااالری  گاه موجود غر ، ااالردیدکند. در و جدایی آن را  ا هنر غر  روشن می تفاوتهایی که جست، ویژگی

تجلی حقیقالت  -در ذات اود  -تا اند، ولی از نظر اسمم، هنر ت هنرمند را در اود،  از میشود که نقش هردی  گفته می

   .(111: 1174کلی و جهانی است )جملی، 

ته شده است از جملاله نوش مختلفیدر را طه  ا کارکردهای معطوف  ه اداشناسی و معنویت هنر اسممی، مقاالت 

 ۀهصاللنامشماره سی و پالن  که در  ی و غممرضا اعوانیحسین صبرتألیف  «مبانی سنتی هنر اسممی»ای  ا عنوان مقاله

گیری هنر اسممی را  ا مبنا قالرار دادن دیالدگاه منتشر شده است. این مقاله، ااستگاه و شکل 1134جاویدان ارد، سال 

اللاله توسالط ولی ،«گرایانمعنویت و هنر از دیدگاه سالنت» ا موضوع  دیگر ۀرده است. مقالگرایان، تبیین و تحلیل کسنت

 ،که  ه تحلیل و ارزیا ی نسبت هنالر و معنویالت ، منتشر شده است1131اامق، در سال  ۀمجلشمارۀ  یستم عباسی در 

سیدحسالین  ۀدینالی در اندیشال هنالر و معنویالت» ۀ حسین نصر پردااتاله اسالت. مقالال گرایان  ه ویژه سیداز دیدگاه سنت

 اله ویالژه نصالر  ،گرایانهای هنر سنتی از دیدگاه سالنت ه ویژگی نیز  ه قلم منصور حسامی و غزاله واعظ موسوی ،«نصر
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هنالر و دیالن از منظالر سیدحسالین نصالالر و  ۀ ررسالی را طال» ۀمقالالدر الالدین اسالماعیلی رهی همچنالین . اسالت پردااتاله

 ه چاپ رسیده کاله  اله تبیالین و تحلیالل آرای دو  (1131)سال  اجتماعی -یمعرهت هرهنگۀدر مجل« سیدمرتضی آوینی

 حث کارکردهالای هنالر  ۀهای پیشین در زمیندین و هنر اشاره کرده است.  ا  ررسی پژوهشۀ را ط ۀاندیشمند هوق، در ار

اداشناسی و معنویالت هنر و  ۀرا ط ۀدر زمینطور کلی  هکه  یشتر تحقیقات انجام شده   ه دست آمداسممی، این نتیجه 

.  نالا راین وجاله تمالایز ایالن محل  حث نبوده اسالتچندان  ،گرایان صورت گرهته است و دیدگاه دکتر نصراز منظر سنت

تحلیلالی،  اله ایالن  -صالورت جالام  و  الا روش توصالیفیو  اله مستقلطور  ههای پیشین این است که تحقی  از پژوهش

ماهیت و کارکردهای هنالر اسالممی  الر مبنالای  ییشناسا پژوهش حاضر،اصلی  ۀلئمس ،در مجموع پردازد.میکارکردها 

سپس کارکردهالای هنالر در  کنیم ومیا تدا ماهیت و منشأ هنر اسممی را تبیین ااطر، همین   هرویکرد دکتر نصر است. 

 .اواهیم کردرا تبیین، تحلیل و نقد آن اداشناسی و معنویت  ۀحوز

 نصر ۀماهیت هنر اسالمی در اندیش. 1

 ،اصطمح هنر وجود ندارد.  رای نموناله از دیالدگاه اهمطالون، ماهیالت هنالر در ارۀرویکردی جام  و مورداتفاق همگان 

هنالر یکالی از نمودهالا و »نویسالد: عممه جعفری می .(121: 1، 1111تقلید از صور معقول و نه اعیان است )اهمطون، 

هنالر » ،از نظالر دکتالر شالریعتی .(11-11: 1113عفالری، )ج «حیات  شری است ۀانگیز سازندهای  سیار شگفتجلوه

تولسالتوی  .(1: 1111)شریعتی،   اشدمی خش  شریت ای دینی و یک حقیقت متعالی و مقدس است که نجاتمقوله

ریالد،  ،در نهایالت .: مقدمه(1172)تولستوی،  داندمی«  یان احساسات و عواطف هنرمند و انتقال آن  ه دیگران»هنر را 

ایالن  ۀروشالن اسالت کاله  ررسالی همال .(2: 1141)ریالد،  شمارد رمی«  خشششی  رای آهرینش ُصور لاتوک»هنر را 

از نظالر   ر دیدگاه دکتر نصالر در ایالن مالورد اسالت. تنها ، وده و تمرکز پژوهش حاضر گسترده یها، نیازمند مباحثدیدگاه

عظمالت و  اهتد و  هادا می یادآنها، آدمی  ه های اال  هستی است که  ا مشاهده نصر، طبیعت و هنر اسممی از نشانه
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 ؛داند که یارای شناات هنراسممی را داردرا تنها دانشی می 1 رد. او در روند این تعریف، حکمتقدرت اداوند پی می

 گردد. ه اداوند  از می نهایتدر دارای الهام هراهردی )ماوراءالطبیعی و الهی( است که  ،زیرا حکمت

 نویسد:نصر می

کته ییتی از روست که خالق و صانع آن خداوند بوده استت، نناناگر طبیعت یک محمل یاد خدا با ذکر است، از آن

قرار گیرد، به این دلیل است که اگر نه خالق « احد»تواند محمل ذکر اسماء خدا، صانع است و اگر هنر اسالمی، می

 (.  51: 5731گردد )نصر،باز می ،«او»شود که به یآن انسان است، اما از نوعی الهام فرافردی و حیمت ناشی م

 ،که هنر  ا معرهت  اطنی که منشأ آسمانی دارد، مالرتبط اسالت.  نالا راین هنالر شودچنین ههمیده میاز عبارات نصر 

هنالر  الر علمالی  اله عالالم »و تمثل نفس زیبایی و جمیل ح  است. از دیدگاه نصر  ای الهی در  اطن آدمی و تجلیهدیه

اود، محملی  رای انتقال معرهت  الا یالک سرشالت معنالوی  ۀنو مبتنی است که ماهیتی معنوی و  اطنی دارد و  ه هستی

رویکردی متعالی  اله هنالر دارد،  الرامف  راالی  ،نصر توان گفت راساس این عبارت می(. 030: 1141است )نصر، 

انالد و دهه غایت و ذات و محتوای هنر توجاله نکالراند یا  همچون تولستوی و رید که یا هنر را  راساس تخیل تعریف کرده

ل داده ،زمینی ۀآسمانی  ه مرتب ۀیا اینکه هنر را از جنب الزم  ، رای تدقی  ماهیت هنالر از نگالاه نصالر رسدنظر می هاند. تنز 

 د.مچنین پیوند هنر  ا وحی  ررسی شوهای هنر و هاست گونه

                                                      
د اصطمح حکمت نخستین  ار توسط تیوتیس  ورکهارت متفکر آلمانی،  ه صورت جدید و  ا انضمام  ه هنر اسممی وارد مباحث نظری هنالر اسالممی شال .1

یف و تشریح هنر اسممی  ه کار رهت. در تفکر  ورکهارت هنر اسممی متکی  ر حقایقی است  نیادی کاله طیفالی از وااگالان سالامان و پس از آن، در روند تعر
کنند و در مرکز این وااگان توحید الهی قرار دارد. وااگان مز ور عبارتند: از توحیالد الهالی، وحالدت، کثالرت، نظالم، علالم و یاهته در کنار یکدیگر، آن را  یان می

ای ی تجر الهزیبایی و در مجموعه این وااگان وحدت در جایگاه ااصی قرار دارد تا توحید الهی را معنا  خشد. در حقیقالت از دیالدگاه  ورکهالارت هنالر اسالمم
ر عالین حالال شالوند. دها در حوزه نظمی  دی   ه وحدت تبدیل میهای جهان است که در این تجر ه کلیه کثرتزیباشنااتی و غیرشخصی از وحدت و کثرت

اال الله، در همان حال که تمایز سطوح مختلف واقعیت  ا یکدیگرمحفوظ است )کثرات(، هر چیز زیالر قباله  یکالران احالدیت گوییم ال اله وقتی در اسمم می
تلقی کرد و  ه همین علت پدیالده هالانی  توان آن را  ه مثا ه واقعیتی در کنار نامتناهینفسه متناهی، دیگر نمیگیرد؛ یعنی  ه مجرد تشخیص امر هیاعم جای می

شود، اما هرگاه استعداد و جایگاه رهی  امر متعالی و نامتناهی را  ه اشالتباه  اله پدیالده هالانی  بخشالیم، گرهتالار تالوهم عظیمالی و محدود در نامتناهی مندم  می
، تمشالی  الرای جلالوگیری از «حکمالت»کنالد و قاعالده ه میپایر ایالن اشالتباه را مشالاهدایم و هنرمند مسلمان در هنالر تصالویری تجلالی  الارز و سالرایتشده

محتوای ایالن روش تفسالیر و تأویالل اشالکال  داند. نا راین  ورکهارت حکمت را روشی تأویلی  رای ههم هنر اسممی می .پایری این اشتباه  زرگ استسرایت
تباین ارد و معنویالت را ااتماله  خشالد. وی در عالین حالال معتقالد کند زیباشنااتی  ه  نیادهای نظری و عرهانی است. نصر هم در تعریف حکمت سعی می

 .است که حکمت  ر عملی  اطنی استوار است که  ر ظواهر اشیا نظر ندارد
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دانالد کاله  الر اسالاس اصالول دینالی و وی هنر سنتی را هنری می .کندنصر هنر را  ه دینی، سنتی و اسممی تقسیم می

تالروی   هالدهشکاله  پندارداز هنر سنتی می ااص ایههستی را دارد و هنر مقدس را جلو سنت الهی، قصد نمایش مبدأ

هنر اصالوال  از داند که در آن، میمر وط هنر دینی را  ه دوران مدرن و پسامدرن  ،. اما نصراستسنتی  ۀدین در یک جامع

غیردینی اسالت، هنالر دینالی  الا  ،ای که اوداست. در چنین جامعهمبتنی های الهی جدا شده و  ر تفکر اومانیستی سنت

گیرد.  ا توجه  ه آنچه گفته شد، نصر، معیالار مقالدس  الودن هنالر را تمالدن هراگیالر آن درآویختن  ه ظواهر دین شکل می

رود و  ه ماهیت و هالدف ایالن هنالر هرم و محتوا هراتر می ۀاز مقولوی  نا راین است. های دینی داند که مبتنی  ر سنتمی

کند. چنین هنری حتی ممکن است در ظاهر، هرم و محتوا نشان آشکاری از دین نداشته  اشالد، امالا  اله االاطر اشاره می

هنر اسممی، هنالر  ،اه نصر(.  نا راین از دیدگ01-17 : ؛1144نشأت گرهتن از یک دنیای دینی، مقدس است )نصر، 

ات الهی است. اما وی هنر دینالی را  اله سالبب موضالوعیتی کاله چون دارای منشأ وحیانی و تجلی   آید،شمار می ه مقدس

 ،موضالوع و محتالوای دینالی داشالته  اشالدآنچه یعنی  پندارد،میوا سته صرها  انسانی دارد،  ۀدارد،  ه جهان مدرن که ریش

 نباشد. گرچه شکل و صورت آن دینی ا

ت هنر اسممی را  هتر معرهی کند. وی معتقد اسالت هنالر کوشد ماهی  می ،نصر  ا تدقی  ارتباط و نسبت هنر  ا وحی

کاله -درونی و  الاطنی سالنت اسالممی هنر اسممی را  اید در وجهۀ  ه این معنا که سرچشم ؛داردریشه اسممی در وحی 

ی رسید که اال  این هنر و حاهظ آن، در طول قرون و اعصار  الوده و از آن طری   ه منب  هیاض یاهت -وحی است ۀیدیزا

 :از منظر نصراست. 

. این هنتر ارتباط دارد هم با روح قرآن و وحی اسالم مرتبط است، هم با صورت ظاهری آنطور مستقیم بههنر اسالمی 

یبایی و معنتای بت یم و ز اطنی آن، هتر دو از خداونتد در پی بازتاباندن یگانگی خداوند است. صورت ظاهری قرآن کر

ند کته ک، به َاشیال و صُوری عرضه میقرار داردنحو پیامی را که در بطن وحی اسالمی است. هنر اسالمی نیز به همین

خواند. هم روح هنر اسالمی و خداوند فرا می سویبه انسان را  اصل، منشأ معنوی و آسمانی اسالم است و بازتاب ر

 (.541: 5731)نصر،  هر دو ُملَهم از وحی اسالمی است هم َاشیال و صور آن،

است و از این حیث، این وجه  اطنی و درونالی  اله معطوف  ا این توضیحات، هنر اسممی  ه  اطن وحی یا طریقت 
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ارگانیک میان هنر و پرستش اسالممی وجالود  ایناپایری  ا معنویت اسممی، پیوند دارد. اهزون  ر آن، را طهجدایینحو 

، و سرشالت تفکرآمیالز ایالن هنالر -که در قالرآن توصالیه شالده اله صالورتی-اداوند  ۀدر ارمیان تفکر و تعم  را طۀ رد. دا

که هدف غایی تمالام اعمالال و شالعامر مالاهبی در اسالمم اسالت و نقشالی کاله هنرهالای « الله ذکر» همچنین را طۀ میان

د این را طکند، طور عام ایفا میتجسمی و شنیداری در زندگی هر مسلمان  ه طور ااص و امت اسممی  ه  الی  ۀمؤی  عل 

نداشالت،  ترین وجه ممکن  ا صورت و معنای دین اسالمم پیونالدمیان وحی و هنر اسممی است. اگر این هنر  ه نزدیک

 (.14: 1171معنوی  رآید )نصر،  ۀجام این وظیفان ۀتوانست از عهدهرگز نمی

ر وا ستگی مخلوقات عالم هستی  ه ادای واحالد و حاکمیالت او  الر گکه نشان نصر معتقد است هنر اسممی  ا آن 

سرشالت  ،اسالت کاله االودمبتنالی کند و  ر معرهتی عروج و صعود  ه طرف عالم غیب می آمادۀهمه چیز است، روح را 

در اسالمم،   ه همالین االاطر(. 11-10: 1171)نصر،  نام نهاده استروحانی دارد؛ معرهتی که  ورکهارت آن را حکمت 

آیند. حکمتی که هنر اسممی  الر میشمار ناپایرند و وجوه مختلف یک حقیقت  هت و اردمندی از هم جداییانی  روح

اود روحانیت و معنویت اسممی نیست. این هنر  ر علمی  اطنی یا همان  ۀاردمندان ۀآن استوار است، چیزی جز جنب

سممی  ه  رکالت ایالن و هنر ا است ناظر یقت درونی آنها ر حقمبتنی است که  ه ظواهر اشیاء نظر ندارد،  لکه  ،حکمت

، حقیقت اشیاء را که در ازاین غیالب قالرار دارد، در سالاحت هسالتی  راورداری از  رکت محمدی ۀعلم و  ه واسط

 (.11: 1171سازد )نصر،جسمانی متجلی می

کاله مخلالوقی اداگوناله ن جهتداند و معتقد است انسان از ایالانسان را یک اار هنری کامل از طرف ادا می ،نصر

نمالود یالک ااالر  ،او را  ه وجود آورده است. القالت انسالان هنرمند یاالق آید کهشمار می هیک اار هنری  ،است، اود

رو در دین مقدس اسمم یکی از صفات این. از ازتا اندتواند جمال الهی را می مستقیمطور  ههنری تام و کامل است که 

ر» ،اداوند هالم  ،هالم معمالار ،سالت.  نالا راین چالون اداونالد متعالال یان شالده ا هاصورت ۀمعنای آهرینند  ه« المصو 

همین کارهالا  ،انسان نیز که مخلوق ادا و جانشین او در روی زمین استاست  غیره هم شاعر و هم نقاش و ،دانهندسه

 (.024 :الف؛1144تواند  ه نحو احسن انجام دهد )نصر،را می

قالوت دیالدگاه  ۀتالرین نقطالهایی  راوردار است. مهمت هنر اسممی از نقاط قوت و ضعفماهی   ۀدیدگاه نصر در ار
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نصر در مورد ماهیت هنر اسممی این است که هنر را عامل ارتباط  ا قرآن و اانالدان نبالوت، انعکالاس جمالال و جالمل 

کمالک قالرآن و سالنت نبالوی تعریالف حقیقت هنر اسالممی را  الا وی داند. اهزون  ر این، الهی و یادآور حقای  الهی می

گرایان از جمله نصر نسبت  ه هنرهای سنتی، مقدس و دینی در تطبیال   الا مصالادی ، کند. در عین حال، دیدگاه سنتمی

دیگر، سو، اابات مصادی  هنر سنتی و مقدس  ا تکیه  ر مستندات تاریخی دشالوار اسالت و از سالوی. از یکداردمشکل 

.  اله آیالدبتنی  ر تحلیل آاار مستقل هنری  اشد،  ه نوعی تطبی  اهکار  ا مصادی   ه شمار می یش از آنکه دیدگاه ایشان م

هنرهالا  رۀ الا ر اسالاس ایالن تحلیالل، دیالدگاه مالا درمستقل تحلیل شوند و نحو  ه ه جای آنکه ا تدا آاار هنری   یان دیگر،

ریت مفهوم سنت،  ه معنالای االاص آن در های ما عدالطبیعی  ا محوهرضپیش ،گرایان ندی شود، نصر و سنتصورت

مصالادیقی   الردر نهایت این دیالدگاه را ایشان دهند. گرایی را لحاظ کرده و  ر اساس آن، نظر هنری اود را ارامه میسنت

 ا مشکل رو روست.  رای نموناله، نصالر در جالایی  تفسیرها نمونهاین  رای از رسد  ه نظر میکنند که ااص تطبی  می

 ناهالای  دیگالرها و هالا، حسالینیهها، اانقاهها، تکیالهکه قرامت قالرآن، اوشنویسالی قالرآن، مسالجد، مدرساله  ر آن اهزون

های سالنتی را نیالز هنالر مقالدس ها و  یمارستاناانهها، مهمان سیاری از کاخ ،اواندااتصاصی دینی را هنر مقدس می

(. ایالن 11 ؛ :1144دهد )نصر، هنر مقدس قرار میکه عزاداری شیعیان را ذیل هنر سنتی متمایل  ه در حالی ،داندمی

تالوان مالدعی شالد کاله معمالاری کالاخ یالا گرایی صالحیح اسالت، امالا آیالا میهای سالنتشناسی  ر اساس هرضمصداق

)اندقی و موسالوی گیمنالی،  سازد؟حضور امر قدسی را  رای مخاطب متبلور می ،سنتی،  یشتر از عزاداری ۀاانمهمان

1130 :121.) 

ادیان و امر قدسالی و ههالم او از وحالی  ۀاین، نوع نگاه نصر  ه حقیقت هنر، در پایرش اصل وحدت متعالی اهزون  ر 

االارج از  حالث در الارۀ آن کاله البتاله  گیالرددر رمینیالز را ها حقیقت هنالر دارد. پس تمام مناقشات معطوف  ه آنریشه 

داند و  رای وحی دو نوع کار رد و کارکرد قامالل این پژوهش است.  رای نمونه وی منشأ هنر اسممی را وحی می محدودۀ

آن راهالی  ۀوسیل ه چیزی است کهست و کارکرد  اطنی و جوهری آدا ، رسوم، تعالیم و نمادهااست: کارکرد ظاهری آن 

ایالن اسالت کاله آیالا وحالی  پرسالشحالال  (.11: 1140شالود. )نصالر،هراسوی معنویت و آسمان  رای انسان گشالوده می

؟ اگر نصر الهامالات کسالانی ماننالد کنفوسالیوس را در گیرددر رمینیز را آسمانی است یا الهامات  آهرین، وحیمعنویت

توان ادیان زمینی را  ستری  الرای معنویالت از جملاله نشاند، چگونه میرا در ردیف ادیان میایشان وحی و تعالیم  ۀچرا



 

 
 
 

 144 

 نصر یدحسینس یدگاهاز د یتو معنو یدر اداشناس یو نقد کارکرد هنر اسمم ی ررس

د چنین چیزی اساسا  وحی اصالطمحی  اشالد، معنویت هنر قرار داد؟ پاسخ این است که متکلمان اسممی اعتقاد ندارن

دانالد می مندرج وحی مفهوم در– شیطانی نه و  اشد رحمانی و درست آنکه هرض  ر –لکن نصر، گویی این الهامات را 

که این اصطمح را  ه معنالای چیالزی  مشروط  ر این ،دین اارج  دانیم ۀگوید: دلیلی ندارد که آیین هندو را از مقولو می

دهالد رسالد،  الا مبالدأ کالل پیونالد میمی 1«الحقای حقیقة»ای که از ه انسان را از طری  یک پیام، وحی یا جلوه فهمیم ک

هالا تحالت ای از دریاهتتوانالد  الرای پالارهها و الهامات میاز نگاه وحی، همین پیام  نا راین .(101 :الف؛1144)نصر،

 شود. ستری مناسب و شایسته عنوان آیین و دین ااص 

تنالوع  روازایالنشالده اسالت، اداونالد  اله تنالوع وحالی و که از نظر نصر چون  شر دچار انحالراف می دیگر این ۀنکت 

شالد، آیالا اینجاست که اگالر  شالر دچالار انحالراف نمی پرسش .(141: 1141های توحیدی دست زده است )نصر، آموزه

هالا و تعالالیم مشالا ه و ز الان دیالن هعصر کنونی، دین و وحالی یکسالان و آموز انساناعصار نخستین  ا   شر  رایاداوند 

نمود؟ یعنی آیا نباید تصور کنالیم، حتالی در صالورت سالممت نفالس انسالان، همانند و رمز و رازهای همگون منظور می

و از این جهت، شریعت  عدی را در سطحی  رتالر  کردهتکامل  شر توجه  ۀاداوند در انزال کتب و تشری  ادیان،  ه مسئل

تالوانیم ادیان را تجلیات لوگوس یا کلمةالله  دانیم، نمی ۀنموده است؟ پس هر چند همزل مینسبت  ه شریعت قبلی، نا

 را در همه یکسان  ینگاریم. سطح تجلی

 کارکرد معرفتی هنر اسالمی. 2

توان در نشان دادن محتوای وحی و شناات حقیقت اداوند مشاهده کرد. در اداماله  اله نقش معرهتی هنر اسممی را می

 :کنیمارهی اشاره میچنین مع

 های وحیانیمعرفت به محتوای آموزه .2-1

اراماله کالرده و وجاله  الاطنی و درونالی وحالی را نشالان شالنااتی های وحیانی از نگاه نصر، هنر اسممی از محتوای آموزه 

را در دهد. وی معتقد است هنرمندان مسلمان تحت تعالیم دین مبین اسمم، توانسالتند  سالیاری از مفالاهیم معنالوی می

تالوان  اله کالارکرد تفسالیری و معرهتالی هنالر های تزمینی مبتنی  ر اصول زیباشنااتی ارامه نمایند. از اینجا مالیقالب نقش

                                                      
1. Ultimate Reality 
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یعنالی همالان  ،که هنر،  ازتا ی از وحی و ناظر  ه وجه  الاطنی آن صورت های وحیانی اشاره کرد؛  ه ایناسممی از آموزه

آید،  لکه گویی وجه  اطنی دین و وحالی را شمار نمیکی از ارکان دین و وحی  هی ۀمثا طریقت معنوی است. پس هنر  ه

َه َجمیٌل ُیحب  »کند. اکنون  ه حدیث شریف آشکار می  ( توجاله کنیالد کاله  الر7: 11ق، 1023کلینالی، «)اْلَجَمالالانَّ اللَّ

دارد و آن را عشال  زیبالایی اساس آن، عالم هستی، مظهر جمال اداوند سالبحان  الوده و انسالان نیالز چالون  اله جمالال و 

و آن را در قالب زیبایی حقیقالی در ااالری  نموده محق   ،حقیقت معنوی را در این عالم کوشدمیاود  ۀنو پرستد،  همی

دانالد و هنالر در زیبایی و نیکی را  ه اود ذات اداوند مالرتبط می ،سانهنری آهریده و  ه آن وجود اارجی  بخشد.  دین

حالال هنالر را در عینوی (. 104: 1171یا الد )نصالر،ویژه و البتاله مسالتمر و مسالتدام می یجایگاه مرکز تمدن اسممی،

هالا  دهالد. هنالر  الر عکالس تواند معرهتی از جمال الهی  ه انسانداند که میای از جمال الهی در سراسر هستی میجلوه

آن، سخن گفتن  الا اهکالاری  ۀی   وده و وظیفای  اطنی و عمبهتفسیر کتب آسمانی،  ه علت رمز و تمثیل اود، دارای جن

هالای الهالی را  یان عینالی و انضالمامی و مسالتقیم االود، معرهتالی از جلالوه ۀمایلی معنوی دارند و  ه دلیل نحواست که ت

 شود. نمایاند و سبب ههم هقهی و اامقی در اطا  عام جامعه میمی

ر صحن مسالجد جالام  اصالفهان  یالا در مسالجد چه د ،چه در صحن وسی  مسجد جام  دهلی  اشیم از نگاه نصر

االورد، االود را در هضالای هایی که در آنها  ه چشم میتفاوت ۀمطولون در قاهره،  ا وجود هاسپانیا، یا مسجد ا ن ۀقرطب

در آن را  ایالد گردد کاله  الازمی خش هنالر اسالممی وحالدت ۀسرچشالم که این امر  ه یا یمهنری و روحانی مشا هی می

و  رکالات نبالوی جسالتجو کالرد. در ایالن تصالویر هالر جالا  رکالات  -که حقای  اصلی هستی هستند-ی قرآن حقای  درون

هنری امقانه را یاهت که  اله هنالر قدسالی اسالمم  ۀ وده و هست، در آنجا  اید سرچشم محمدی و ااندان نبوت جاری

االاطری قی االاص و تعل مجال  روز داده است. پس جای تعجب نیست که استادان  زرگ هنر اسممی، همالواره عشال

و اانالدانش را همالواره گرامالی  از اود نشالان داده و هنرمنالدان شالیعه، یالاد پیالامبر ویژه نسبت  ه پیامبر اسمم

 ؛آمیالز نیسالتاهراط -کلیه گفته شالود  ۀحتی اگر  ه شکل موجب –دهد که این سخن ( وی ادامه می11: اند. )همانداشته

هماله  ایالد از یالک ه جهت مضمون و محتوا و نه  ه لحاظ شکل و هالرم اسالت.  الا این « آنجا»و « هر جا»زیرا مقصود از

شالان یالا دوری انسالان معاصالر از الالوت و مندانه سخن گفت و آن اینکه، غر ت ااندان و  رکاتدردآور و سوگ ۀمسئل

اسممی و دین، مالورد ها و وجه نمود در زندگی انسان امروزی،  اعث شده که هنر معنویت درونی و عطف توجه  ه آرایه
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ای از روحانیالت و الالوت درونالی سالنت اسالممی واسالطهطالور  یهنر اسممی،  اله»غفلت واق  شود. در واق   ا آنکه 

قدر که روحانیت و تفکر مالورد غفلالت قالرار گرهتاله،  اله گیرد، ولی متأسفانه در جهان معاصر اسمم، همانسرچشمه می

 (.10-11: 1171)نصر،  «ط و نا ودی گااشته استهمان اندازه هم این هنر رو  ه انحطا

حتالی »یاهته از وحی الهی دانست، اما نسبت  ه این ادعا کاله توان حقیقت هنر اسممی را الهام ه هر حال اگرچه می

، جای تأمل است.  رای نمونه اگر  توان صورت ساات مسجد یا اشالکال «های هنر  ا الهام از وحی الهی استصورت

و نفی طواغیت و در تسنن  الا یالک منالاره، « ال»ناظر  ر وجه سلبی توحید یا همان  ۀساجد شیعه مثم   ا دو منارآن را در م

توان االط هنالری یالا موسالیقی گرهته از وحی اسممی اواند، چگونه میناظر  ر وحدانیت و یکتایی دانست و آن را الهام

کنالد و آن صالور را  گوییم هنرمند، الهامالاتی دریاهالت میهنری را ملهم از وحی الهی دانست؟ مگر آنکه  ه شکل کلی 

گرایانه  یاندیشالیم و آن را  اله الهالام نیالز تسالری و یم،  اید در مفهوم وحی الهی، کمی توسعهیگونه  گو سازد. اگر اینمی

 -گفتالیم  تالرپیشطالور کاله  همالان –ندارد. اهزون  الر ایالن مخالفتی تعمیم دهیم. البته گویی نصر  ا این تسری و تعمیم 

یاهتاله از آن نیالز مالورد حقیقت وحی از نگاه نصر نیز مورد نقد غالب متکلمین اسممی است و در این صورت هنالر الهام

 گیرد.تردید قرار می

 معرفت به خدا و تجّلی غایت الهی. 2-2

هالایی کاله منشالأ آن از ییو در زیبالانمالوده ادا را یاد  پیوستهمسلمانان  ،شودنصر معتقد است که هنر اسممی سبب می

ی غایالت الهالی هسالتیم. از  ل نمایند. اهزون  ر ادااندیشی، شاهد کارکرد هنر اسممی در تجل  اداوند است، تفکر و تأم 

العاده ارزشمند حیات معنالوی و هرصالتی گرانبهالا  الرای یالادآوری هوقۀ هنر اسممی  رای اهل تفکر پشتواندیدگاه نصر، 

ی وحدت  در کثرت، مفهومی عامیانه نیست،  لکه یک چارچو  نظری  رای اندیشمندان اسالت حقای  الهی است. تجل 

 گوید: نمایاند. نصر میو هنر اسممی این چارچو  را  رای متفکران،  ر می

بخش دارد ای رهتاییتجّلی وحدت در ساحت کثرت است و توازن و هماهنگی ناشی از آن، جلوه ۀنتیج هنر اسالمی،

حتد و حصتر تقترب بته ختدای یگانته را دهد تا وجد و نشاط بیبند کثرت رها ساخته و به او امیان میکه انسان را از 

 (.  511-514: 5731تجربه کند )نصر، 
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جستجو و پیگیری است و آن اینکه، اگر دین منبال  اصاللی و اساسالی هنالر اسالت و هنالر البته یک نکته در اینجا قا ل

های ادیان،  ر وحدت در کثرت یالا ا کمی جلوتر  رد و پرسید آیا اساسا  آموزهتجلی وحدت در کثرت است،  اید پرسش ر

اواهد آدمیان در عین کثالرت، متوجاله وحالدت  اشالند یالا در ؟  ه دیگر سخن، آیا دین میهستندناظر  کثرت در وحدت

ی پالدر، االدای شود که اگالر االداعنوان یک احتمال مطرح میعین توجه  ه وحدت،  ه کثرات  یاندیشند. این سخن  ه

 ینیم،  ه دیالدگاه وحالدت القدس را مظاهر کثرات  دانیم، اما  ا این همه  گوییم ما در این کثرت، وحدت میپسر و روح

ایم و شاید این اندیشه در عرهان اسممی، ارمغانی از مسیحیت  اشد. لکن اگر  خواهیم قصاله را شدهقامل در عین کثرت 

ت را  بینیم که همان کثرت در وحدت است، ناله وحالدت در کثالرت،  اله مفهالومی  رعکس کنیم و در عین وحدت، کثرا

که  ا اد  دینی اسممی تطا    یشتری دارد و مبنی  ر آن،  ا آنکه ذات مطل ، واحالد اسالت، یا یم میمانند تجلی دست 

 (.111-112: 1143)هیاضی،  آیندشمار می هو تجلی اسماء و صفاتش  او هستندکثرات، ظهورات  ۀهم

تیا ی  ه غایتی که اسالمم اود را در مقام پشتیبان وحی قرآنی  رای دس ۀ ا این توضیحات، هنر اسممی هدف و وظیف

غایالت تجلالی اداونالد یگاناله از  .کنالدیعنی تحق  اصل توحید )ال اله اال الله( دنبال می ،آن الهام شده است ۀ ه واسط

های ادا، ظاهرا  صوری محدود هسالتند کاله هالم جلوه همثا ت، که  هها و اصوااشکال، رنگ هامل زیبایی مسحورکنند

یا الد و (. از این منظر، هنر هر چنالد  اله دسالت انسالان هنرمنالد تکالون می130: 1171)نصر، است جمل و هم جمال 

اهتاله تجلی غایت الهی است و در آن سلب و ایجاد یا جمال و جمل که در توحید تجمی  ی ،شود، اما در واق مصنوع می

 . اشدمینظاره است، قا ل

مشکل ادعای نصر این است که وی ممک و معیار قدسی  ودن هنر را جوام  و نه انسان دانسته است و هنر قدسالی 

سنتی ناشی شده است. اما این مقوله  ا ویژگالی آزادی و انتخالا  انسالان، مخالالف  ۀداند که از یک جامعنیز هنری میرا 

و آزادی  قدسی است، پالس نقالش انتخالا  ،شودسنتی ال  می ،هر هنری که در یک جام  مچون اگر قامل شوی ،است

داری اسالت؟ کند، انسان دینسنتی زندگی می ۀنی این است که هر انسانی در جامع؟ آیا معنای چنین سخچیستانسان 

تمالا  دینالی  اشالد. عکالس ایالن آید، معلوم نیست حچنین نیست. پس هر هنری هم که در این جامعه  ه وجود می ا  مسلم

مدار و غیردینالی کنالد، انسالانگفتاله زنالدگی میمدرن  ا اصوصیات پیش ۀنیز صادق است. آیا هر کس در جامعمطلب 
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چنالان کاله تواند قدسی  اشد  دون اینکه آورد، میچنین نیست.  نا راین هنری که چنین هردی  ه وجود میا  است؟ مسلم

وجود اعتقادات دینالی در انسالان وجود یا عدِم ،  ه ظاهر مقدس آراسته  اشد. در حقیقت صرها  اود را  مدعی استنصر 

هنالر قدسالی یالا  ۀکننالدتوانالد تعیینتالاریخی، نمیۀ شود.  نا راین صرف دورمنجر ا غیردینی تواند  ه ال  هنر دینی یمی

 (.144-143: 1144مدرن  اشد )ر یعی، 

نشالان دهالد  تاای در ااتیار است پاسخ دهد که چه سنجه پرسشد  ه این این است که  ای مشکل دیگر دیدگاه نصر

آیالد؟ و از ها و ادیان نو هستند، هالرود میاداوند  ر کسانی که مدعی آیین ۀاین  ه اصطمح الهامات،  ه حقیقت از ناحی

کاله  سالت یالا آنهای شخصی و عادی االود اوکجا  دانیم آنچه که  ر ز ان کنفوسیوس جاری شده است، حاصل اندیشه

 ها را  ر ز انش  ه الهام جاری کرده است؟اداوند آن

الی غایالت الهالی ادیان است. درست است که هنر می ۀاشکال آار  ه دیدگاه نصر در مورد وحدت متعالی توانالد تجل 

یرد و در ایالن پالاادیان را مالی ۀ اشد و انسان را  ه ذکر ادا وادارد، اما نباید هراموش کرد که نصر، ادای مورد ادعای هم

کالم متفالاوت کنند و دستمی دنبالغایت الهی و ادای متفاوتی را  یکدر جهان هستیم که هر  ییشاهد هنرها ،صورت

 ها اواهیم  ود.روی این تکثر در غایت متعالی و هنر ابردهنده از آنپیش ییهاشاهد چالش روازاینرسند.  ه نظر می

 شیبخکارکرد هنر اسالمی در معنویت .2-3

ایالن  .طور مستقیم، شهودی از وجود معنوی را عرضه کنالدمقدس است که  ه ، رای  ر این  اورند هنر تنها  ه این اعتبار

معنویت اسالممی ۀ از نظر پیدایش امر هنر اسممی،»(. از نظر نصر نیز 113: 1140گرایان است )دیوتش، دیدگاه سنت

ِ  مبدأ یا  ازگشت  ه آن، یاور، ل و حالامی حیالات معنالوی اسالت و از نظر تحق  (. از نگالاه وی، 11: 1171)نصالر، «مکم 

کوشند معنویت را  ه جای دیالن ای میهای ااصی است و عدهمبهم و واجد پیچیدگی ،معنای معنویت در دنیای امروز

 نویسد: رداری کنند. وی میشناسی از آن  هرهو یا در  را ر آن  ه کارگیرند و در ُ عد روان

دو -های کاتولیتک، در ییتیهای اروپایی، کاماًل جدید استت و در حلقتهرگیری اصطالح معنویت در زبانکامنشأ به

قرن گذشته بوده که اصطالح معنویت کاربرد یافته است و اینک به شیل گسترده یا به جای دین یا در مقابل آن بته کتار 

یشههای شرقی اما، واژگانی که دال بر مفهوم معنویترود. در زبانمی  "spiritus"شناسی ایتن واژه را کته ازاند، غالبًا ر
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و دقیقتًا بته معنتای « التروح»کته مشتتق از « ةالروحانیت» ۀدهتد. امتا واژ( اشتقاق یافتته، نشتان می)روح "Spirit"یا 

"spiritus" و بته عنتوان واقعیتتی عینتی « روح»ابهام است. در جهان جدیتد، است، در زبان عربی متداول و البته بی

عربی نیستت و لیتن  ةشود، پس معنویت، دیگر الروحانینهارم عالم اصغر/انسان( انیار می ۀوجودشناسانه )و مرتب

نباشتد، نته معنتایی « التروح»یابد. وقتی معنویت معطوف به ، کاربرد می"psyche"سوم انسان یا نفس ۀناظر بر مرتب

امتور  ۀمعنتا و تجربت یمبهم برا یآرزوی ۀاغلب دربردارند توان گفت: معنویت،تواند داشته باشد؟ این است که میمی

کته منشتأ  یبزرگت یهادرون ستنتنهارم انستان، فقتط  ۀو معنویت ناظر بر این مرتب« روح»است. پس  یاالمر نفس

شتود یشناستانه قناعتت متکه در عالم جدید در باب معنویت بته امتور روانشود، در حالییدارند، آشیار م یآسمان

 (.  31: 5731)نصر،

آن کاله یکالی  الا انکالار روح  ۀو منشأ این ا هام در کار ردهالای دوگانال دچار ا هام شداین است که اصطمح معنویت 

پالیش از ایالن انکالار یالا پالیش از ش رست آن،  اید  ه کار رد و کارکردپس  رای یاهتن معنای د گردید.است، لحاظ همراه 

 توجه کرد. -ی سنتی استکه کار رد و معنا-دوران تجدد و هرونهادن سنت 

اسممی نفوذ کرد و هنر نه تنهالا در  ۀجامع ۀهای روزمرهتوت در هعالیت از طری  نصر معتقد است معنویت اسممی

که معنویالت اسالممی را درک کنالیم،  معنوی اسمم درآمیخت. از نظر وی  رای آن ۀم نظر،  لکه در مقام عمل،  ا جنبمقا

یعنالی موجود در آن هعالیت همگانی،  ۀاود، ماد   ۀنو ر دگرگونی روح اهراد پی  بریم که  ه اید ا تدا  ه نقش جوانمردی د

اش تغییالر و تعالالی ها منحصر شود، در مفهوم سنتیااصی از انسان ۀمدرن غر   ه طبق ۀکه در جامع هنر را پیش از آن

 (.171: 1131دادند )نصر، 

دهنالد. منظالور از  رکالت درونی  ا معنویت،  ه صدور  رکت اداماله میپیوند  ۀواسطآاار هنر اسممی  ه از نظر نصر،

از دوران قالرون  مالدعی اسالتهای عالم هستی جریان دارد. نصر  ه صراحت کامل همان هیض الهی است که در شریان

 قایالای زمین، امر معنوی )معنویت(، تقریبا  از هنر رات  ر سته است، لیکن هنالوز  سالیاری از در مغر  وسطی  ه  عد

غالر   الا معنویالت  ۀتوان یاهت. رات  ر ستن امر معنوی و هنر از یکدیگر در غر ،  ه دلیالل مواجهالآن را در شرق می

 .  شمار آمد هی معنایشد، دیگر سراغ گرهتن از معنویت در هنر، امر  ی پنداشتهشده هراموش یاست. وقتی معنویت امر
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زیبایی و هنر، در معنویت نقشی اساسالی ایفالا »نویسد: پردازد و میمی هنر و معنویت ۀاز شوان  ه را طنصر  ه نقل 

ل می ،امتداد یا انعکاس الیتناهی الهی است و از این حیث ،کند؛ زیباییمی سازد و مالوانعی سختی دل را  ه لطاهت مبد 

، نصالر راستا همین در(. 104: 1171دارد )نصر،  رمی را که  ر سر راه رهایی و رستگاری نفس قرار گرهته است، از میان

زدگی زدگی و مصالرفگرایی نسالنجیده، تجالارتهداند که از تسلیم شدن  ه مالاد  گرایان میهنرمند واقعی را دوست سنت

 ه دیدگاه سنتی اود نیالز  ویکند و طالب معنویت است. زمانه، هرواهتادن در دام نفوس و رذایل اامقی، اودداری می

 نویسد:در این زمینه می و کردهاشاره 

یق صعود بته عتالم معنتا )روح مطلتق( و ویتران ستاختن  منظر سنتی در پی آن است که به مدد سلوک معنوی، از طر

گرایان بتا بستیاری از استحیاماتی که روان نازل بر روی نفس نامیرای ما ایجاد کرده است، ما را به آزادی برساند. سنت

یق هنر، متحقق ب خواهند ازهنرمندان که می    .(511)همان:  د ه حقایق معنوی شوند، همدلی دارنطر

رها شدن از قیدو ندهایی است  ،زیرا مقصود ؛شد،  هتر از آزادی  اشد  یانشاید تعبیر آزادگی در عبارتی که از نصر 

 تر است.سازد و این  ا آزادگی مناسبکه آدمی را از وصول  ه معنویت محروم می

رنالگ شالدن سالاز کمرا زمینه یالکاشاره  ه پیوستگی هنر، سنت و معنویت، تخریب و یالا اهالول هالر  وی همچنین  ا

یکالی از علالل عاصالی شالدن انسالان  ، در نتیجه وییعنی تخریب هنر سنتی، اهول سنت را  ه دنبال دارد، دانددیگری می

های اهد او  الر ایالن هرضالیه، شالورش. شالپنالداردرهت از معنویت را از دست دادن الگوی قدسی هنر میمعاصر و  رون

اش  الا  ینی قرون وسطاست که  ه قصد تخریب نسبتا  کامل هنر مسیحی سنتی و جالایگزینیهلسفی و علمی علیه جهان

گرا انجام شدند.  نا راین هنر اسممی، تبلور احساس و  صیرت هنرمنالد مساللمان اسالت. هنرمنالد هنر عاصیانه و انسان

 لکاله  ،کند و هنر اسالممی َ نالد یالأس نیسالتای  رای تقر    ه ح  و معنویت تلقی میو وسیله هنر را عبادت ،مسلمان

ناالن را  ه نیستان وصال معهود  رساند. هنر اسممی غیالر از هنالِر مساللمانان اسالت و آن  ۀهای امید است تا این  رید ال

آااِر هنر اسممی ارزشی  را ر و یکسان ندارنالد، امالا  ۀچه همگراهای سازنده اسمم  اشد. هنری است که منبعث از آموزه

 .(240: 1142توان از معنویت اسممی جدا هرض کرد )نصر، ترین این آاار را نیز نمیمعمولی

نهفته است و انسالان آن  اوشوق او  ه  هشت است که در ذات  ،از نظر نصر، شور و شوق انسان  ه زیبایی در حقیقت
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گرهته و در واقال ،  اله یادآور آن ح  معنوی است که انسالان از آن نشالأت ، ا اود دارد. زیبایی را در ارهای وجود اویش

 .(240: 1142دهد )نصر، انسان در  ازگشت  ه آن ح  همیشه حاضر یاری می

رو نهاد. پس هنر اسممی هقالط از آنوجود نمی ۀ ه عرصهنر اسممی  دون قرآن و  رکت نبوی، پا  معتقد است نصر

اسممی نیست،  لکاله ایالن هنالر همچالون شالریعت و طریقالت از وحالی اسالممی نشالأت  ،مسلمین موجد آن  ودند که

کنالد و چالون از وجاله  الاطنی ها متبلور و نمایالان میحقای  درونی وحی اسممی را در جهان صورت ،گیرد. این هنرمی

 ۀامالر ،هنالر اسالممی از نظالر پیالدایشسالازد. شود، انسان را  ه الوت درونی وحی الهالی رهنمالون مالیاسمم ناشی می

ل و حامی حیات معنوی است )همان:  معنویت اسممی ِ  مبدأ یا  ازگشت  ه آن، یاور، مکم   .(11و از نظر تحق 

کاله چالون   یان الدین ،داد و سالتدی و تولیالدی اسالت ۀهنر و معنویت، را ط ۀشود که را طاز عبارات هوق استفاده می

اطنی وحی و دین است و هنر نیز همان تبلور عم  و  اطن است،  نا راین  اله لحالاظ پیالدایش طریقت و معنویت، وجه  

ال  و آشالکارگی توان هنر را امره و میوه معنویت اسممی دانست. اما از دیگرمی سو، وقتی هنر مصنوع شالد و لبالاس تحق 

شالود و هالم  الر معنویالت معنویت ناشی می  رد و معنویت را  ه دنبال دارد. پس هم ازپوشید، آدمی را در اندیشه هرو می

 ۀپایال معرهالت ،سالواز یک را در این راستا  یان نمود که  راساس آن،گردد. شاید  توان مثال معرهت و پارسایی رهنمون می

ما َیْخَشی» هرماید:که قرآن میپارسایی است چنان َه ِمْن ِعباِدهِ ِإنَّ  ندگان االدا،  حقیقت چنین است که از میاناْلُعَلماء؛ اللَّ

و علم و معرهت، پایه و اساس اشالیت الهالی و پرهیزگالاری اوانالده شالده  (24 /)هاطر« ترسندتنها دانشمندان از او می

َه َیْجَعْل َلُکْم ُهْرقانا؛)» است و از دیگرسو، ُقوا اللَّ ( هرقان یا مقام معرهالت تفکیالک حال  از  اطالل، رهالاورد 23 /انفالِإْن َتتَّ

 .پرهیزکاری است

 ،شالودشعامر و مناسک اسممی نیز آشکار می ۀت اسممی  ا هنر اسممی،  ه واسطتوان گفت ارتباط میان معنویمی

طالور دارند. مثم  نماز که  اله سزاه  یگرها تأایرهنرمندها و صنعت ماننددهی روح و ذهن مسلمانان چون اینها در جهت

ازلی مسجد است و ارجاع قرآن  ه حقالای  آاالرت و  ۀ کر که نمونین قرا ت  ا طبیعت و همچن شودروزانه ادا می ،منظم

و  شالدهپروری  الر روح آدمالی ایالال ۀمالان  ساللط هالا،این ۀ ر عظمت اداوند متعال و هم معاد و گارا  ودن دنیا، تأکید

 .(11:  1171)نصر،  گردندمیگیری ذهن و روح مسلمانان شکل موجب
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آهرینی آن در قالب هنر اشکالی وجالود دارد و آن اینکاله  ایالد معنویت نسبت  ه ادعای نصر در مورد حقیقت وحی و

؟ اگر نصالر، الهامالات گیرددر رمینیز را آهرین در هنر، وحی آسمانی است یا الهامات آیا وحی معنویت پرسیداز ایشان 

ان ادیالان زمینالی را تالونشالاند، چگوناله میوحی و آن تعالیم را در ردیف ادیالان می ۀکسانی مانند کنفوسیوس را در چرا

دانیم کاله متکلمالان اسالممی اعتقالاد قرار داد؟ می -که اصم  و قاعدتا  ارتباط  ا آسمان است – ستری  رای معنویت هنر 

 الر هالرض آنکاله درسالت و  –ندارند که چنین چیزی اساسا  وحی اصطمحی  اشد، لکن نصر، گالویی ایالن الهامالات را 

دین االارج  ۀدلیلی ندارد آیین هندو را از مقول»گوید: داند و میمیمندرج حی در مفهوم و–رحمانی  اشد و نه شیطانی 

ای کاله از مشروط  ر اینکه این اصطمح را  ه معنای چیزی  فهمیم که انسان را از طری  یک پیام، وحی یالا جلالوه ، دانیم

 (.101 :الف؛1144دهد )نصر،رسد،  ا مبدأ کل پیوند میمی« الحقای حقیقة»
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 گیرینتیجه

های اداوند متعال است که انسان را  اله یالاد هنر از مظاهر و نشانه .از نگاه نصر، هنر اسممی کارکردهای گوناگونی دارد

هم  ا روح قرآن و وحی اسمم و هم  الا صالورت ظالاهری آن مالرتبط ، مستقیمطور  هکند و ادا و عظمت او رهنمون می

کند و این هنالر های وحیانی ارامه میاین است که شنااتی از محتوای آموزهترین کارکرد هنر اسممی است.  نا راین مهم

ل نماینالد. آاالار هنالر ییو در زیبا کنند ادا را یاد پیوستهسبب شده مسلمانان  هایی که منشأ آن اداوند است، تفکر و تأم 

را  ازتالا  معنوی اسمم  ۀ ا جنب پیوستگی آندرونی  ا معنویت، در مقام نظر و عمل،  ۀپیوند و را ط  ه سبباسممی هم 

جوامال  مالدرن و ۀ هنر دینی را ویژ، وی است نهادههنر قدسی تمایز و  هنر سنتی ،هنر دینی میان. همچنین نصر دهدمی

 دون معنویت  داند و معتقد استیدار در معنویت ماواند و هنر قدسی را ریشههنر سنتی را از آِن جوام  غیرمدرن می

معنویت هنر، در عین  راالورداری از نقالاط قالوت، از  راالی  ۀا قدسی دانست.  نا راین دیدگاه نصر در ارتوان هنر رنمی

های االود  الا آاالار هنالری در یکی از نقاط ضعف دیدگاه وی، تطبی  اندیشاله عنوان مثال ه  راوردار است. نیزها کاستی

که اگالر مالمک و در صالورتی دانالد،میهنر قدسی که نصر جامعه را معیار است  تمدن اسممی است و اشکال دیگر این

معیار قدسی  ودن هنر را جوام   الدانیم و انسالان را از ایالن چرااله االارج کنالیم  الا آزادی و انتخالا  انسالان  اله مقا لاله 

 ایم که درست نیست.ایم و سنتی  ودن را ممک قرار داده رااسته
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