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چکید ه
نظرگاه سنت گرایی و به ویژه آرای نصر د ر باب هنر ،یکی از برجسته ترین رویکرد ها برای خوانش آثار هنری
به ویژه نگارگری سنتی د ر د وره معاصر به شمار می آید  .از سوی د یگر ،فرشچیان د ارای سبک مشخص و آثار
برجسته ای است که هیچ گاه از چشم اند از سنتی کاوید ه نشد ه اند  .مسأله این پژوهش ،احصای نظریه ای جامع د رباره
آثار فرشچیان د ر ضمن تطبیق و تحلیل آرای نصر د ر باب هنر با آثار فرشچیان و مشخص نمود ن وجوه افتراق و
اشتراک آنها بود ه است .د ر این میان نگاره های«سیمرغ ،قاف و سی مرغ»« ،آزمون بزرگ» و «عصر عاشورا» به
د لیل ظرفیت های ویژه بصری و محتوایی ،به عنوان نمونه های معیار با هنر سنتی ،د ینی و مقد س نصر مورد تطبیق و
تحلیل قرار گرفته اند  .نوع این پژوهش؛ بنیاد ِی نظری ،روش پژوهش؛ تطبیقی و تحليلي و شیوه گرد آوری اطالعات،
اسناد کتابخانه ای بود ه است .با توجه به وجوه اشتراک و افتراق آرای نصر د ر باب هنر با آثار فرشچیان ،نظریه «هنر
متعالی» به همراه جهان شناسی و مبانی آن مطرح شد ه است که بتواند نارسایی های موجود ِ نظریه «هنر سنت گرا» را
د ر باب آثار فرشچیان و به طور کلی منظومه هنر ایرانی -اسالمی بر طرف نماید .
واژگان کلید ی

سنت گرایی ،نگارگری ،سید حسین نصر ،محمود فرشچیان ،نظریه «هنر متعالی»

* این مقاله مستخرج از رساله د کتری نگارند ه اول با عنوان :پژوهشی تطبیقی د ر نسبت میان آرای سنت گرایان د ر باب هنر با نگارگری معاصر ایران ،به
راهنمایی نگارند ه د وم و به مشاوره د کتر یعقوب آژند است که طرح نامه(پروپوزال) آن د ر جلسه مورخ  1396/11/30شورای گروه مطالعات عالی هنر د انشگاه
تهران به تصویب رسید ه و د ر حال انجام است.
نویسند ه مسئول :تلفن /021- 66499680 :نمابر021-77921861 :؛ ُپست الکترونیکhasan.bolkhari@ut.ac.ir & Amir.Rezaeinabard@ut.ac.ir :
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مقد مه

آرای سنت گرایان د ر باب فلسفه و حکمت هنر ،یکی از غنی ترین
و برجسته ترین نگرش ها د ر گفتمان «سنت گرایی» است که د ر
د وره معاصر و به ویژه د ر زمینه هنر بسیار مورد تامل و توجه و
همواره مورد ارجاع و استناد بود ه است .امروزه چهره هایی چون:
«رنه گنون»« ،1کوماراسوامی»« ،2شوان»« ،3بورکهارت»« ،4لینگز» 5به
عنوان بنیانگذاران و شارحان سنت گرایی شناخته می شوند  .د ر این
میان سید حسین نصر به عنوان نمایند ه ایرانی نظرگاه سنت گرایی
و نیز مشهورترین شخصیت د انشگاهی د ر میان سنت گرایان زند ه
جهان ،د ارای نظرات بلند و عمیقی د ر باب هنر سنتی ،هنر د ینی و
هنر مقد س است.
از سوی د یگر ،نقاشی ایرانی و نگارگری سنتی به عنوان یکی از
تأثیرگذارترین هنرهای ایرانی  -اسالمی ،و به ویژه آثار کمال الد ین
بهزاد  ،سلطان محمد و رضا عباسی ،همواره مورد عالقه و زمینه
تحقیق حکیمان ،فیلسوفان و هنرشناسان بین المللی بود ه است .د ر
این میان ،سبک و آثار محمود فرشچیان به عنوان نمونه معیار این
پژوهش ،برکارکرد بنیاد ین ،زیباشناختی و فاید ه مند هنر اصیل
نگارگری تأکید ویژه ای د اشته است .او د ر د وره معاصر ،عالوه
بر  احیا نگارگری کالسیک و ایجاد سبک و مکتب نوین ،سهم قابل
توجهی نیز د ر گسترش و غنای هنرهای سنتی و ملی د اشته است.
با توجه به این ظرفیت ،مسأله این پژوهش ،چگونگی احصای
نظریه ای جامع ،نو و د رون زا د ر باب سبک و آثار محمود فرشچیان
د ر منظومه هنر ایرانی  -اسالمی ،پس از تطبیق و تحلیل آرای نصر د ر
باب هنر با آثار فرشچیان و مشخص نمود ن وجوه افتراق و اشتراک
این د و مؤلفه بود ه است .د ر این راستا ،هد ف این پژوهش این بود ه
است که این نظریه بتواند به طور جامع و مانع معرف و توصیف گر
آثار محمود فرشچیان د ر قلمرو نگارگری و هنر ایرانی -اسالمی
باشد و بد ین ترتیب ،مرتفع کنند ه انتقاد ات ،کاستی ها و نارسایی های
گفتمان سنت گرایی و آرای نصر باشد  .همچنین پیش بینی می شود
با توجه به توسعه پذیر بود ن این نظریه ،د ر صورت اثبات نظریه
جوهری 6یا خرد (آثار فرشچیان) ،به د و سطح د یگر نظریه ،یعنی
8
نظریه رسمی7یا میانه(هنرهای   ایرانی-اسالمی) و نظریه کالن
(هنرهای جهان اسالم) نیز تعمیم د اد ه شود .
روش پژوهش
نوع این پژوهش«بنیاد ی نظری» و روش پژوهش« ،تطبیقی و
تحليلي» است .شیوه گرد آوری اطالعات نیز بر پایه اسناد کتابخانه ای
خواهد بود  .همچنین ِ
روش پرد ازش و تجزیه وتحلیل منطقی د اد هها،
به د و صورت اصلي کيفي و کمي خواهد بود .
با توجه به روش شناسی این پژوهش و د ر راستای مطالعات

«فرشچیان پژوهی» ،9برای حل مسأله این جستار ،نظریه«هنر متعالی»
مطرح شد ه است .رویکرد و جهت منطقی روش شناسی این گفتمان
نیز ،قیاسی(اصل موضوعی ،تحلیل منطقی) خواهد بود  .د ر تد وین
این نظریه ،روش شناسی های اصلی نظریه پرد ازی ،یعنی :نظریه های
د وبین( ،)1978ون د ی ون( ،)2002کارالیل و کریستنسن(،)2005
لینهام( )2002و همچنین مباحث نظریه پرد ازی نیومن ،گروور
و گالزیر مورد توجه بود ه اند و نهایت ًا روش شناسی ترکیبی ارائه
شد ه است .د ر همین راستا ،جامعه آماری این پژوهش را آثار جامع
تکنیکی( 538اثر) و کاربرد ی محمود فرشچیان تشکیل می د هد  .د ر
این میان سه نگاره «سیمرغ ،قاف و سی مرغ»« ،آزمون بزرگ» و
«عصر عاشورا» به د لیل ظرفیت های ویژه محتوایی و بصری ،به عنوان
نمونه های معیار با هنر سنتی ،هنر د ینی و هنر مقد س مورد نظر نصر
مورد تطبیق و تحلیل انتقاد ی قرار خواهند گرفت.
پیشینه پژوهش
آنچه د رباره پیشینه این پژوهش می توان گفت ،این است که نگارند ه
نظرات و آثار د یگران د رباره زند گي ،آثار و اند یشه فرشچيان را از
حد ود هفتاد سال پیش تاکنون د ر چهار د سته به طور مفصل مورد
بررسی قرار د اد ه است که به د لیل حجم زیاد مطالب و فضای محد ود
این نوشتار ،از بیان آن پرهیز شد ه است ،لیکن به طور خالصه می توان
گفت که د سته نخست ،گفتگوها و نوشتارهای عمومی ،د سته د وم،
کتاب های عمومی چون بال سیمرغ( ،)1389کیمیاگران نقش(،)1384
د سته سوم شامل پایان نامه ها و مقاالت د انشگاهی و د سته چهارم
شامل مطالعات کام ً
ال تخصصی «فرشچیان پژوهی» می شود  .بر همین
مبنا می توان گفت که د ر خصوص موضوع این پژوهش و نظریه آن،
تاکنون هیچ مطالعه ای صورت نگرفته است.
تطبیق و تحلیل آرای نصر د ر باب هنر سنتی با آثار فرشچیان
نصر به طور ویژه د ر باب هنر ،به تعریف و تنسیق هنر سنتی ،هنر
د ینی و هنر مقد س پرد اخته است .د ر آغاز باید خاطرنشان ساخت
که جایگاه نگارگری ایرانی از نظرگاه سنتی و بر مبنای آراء نصر،
مانند شعر فارسي است« .شعر فارسی ،هنري قد سي به معناي صريح
كلمه نيست ،بلكه هنر سنتي متعالي و الهام گونه اي است كه با قرآن
مقد س پيوند نزد يك د ارد »(نصر1389 ،ب .)87 :نصر هنر مقد س
را د ر د ل هنر سنتي جاي می د هد و بر این باور است که هنر سنتی،
هنري است كه د ر آن خالق هنر يا همان هنرمند به ياري فنون سنتي
به ابزاري براي بيان پاره اي از نماد ها و ايد ه ها   -به معناي افالطوني
كلمه  -تبد يل مي شود .
نصر براي ارائه تصوري روشن از اصول هنر سنتي ،چند مورد
معد ود از مقد ماتي ترين فقرات آنها را خاطرنشان ساخته است:
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«اول از همه اين است كه اثر اجرا شد ه بايد با كاربرد ي كه برايش
د ر نظر گرفته شد ه است هماهنگ باشد »(شوان .)53 :1390 ،د ر
این جا ،اند یشه «هنر برای هنر» اهمیتی ند ارد و تمد ن های سنتی
اساس ًا هرگز نه موزه ای د اشته اند و نه یک اثر هنری را صرف ًا برای
خود آن اثر پد ید آورد ه اند  .همچنین «برطبق اصول هنر سنتی ،منبع
فرم هایی که به وسیله هنرمند ایجاد می شوند  ،نهایت ًا منبعی الهی
هستند »( .)Chittick, 2007: 212د ر هر هنر سنتي ،نماد ها ،فنون،
صور ،الهام فوق فرد ي آن و بسياري عوامل د يگر ،اثر هنري مورد
بحث را به اصول روحاني پيوند مي د هند و به بينند ه هنر كمك
مي كند تا از حضور امر الهي آگاه شود (نصر.)49 :1392 ،
هنر فرشچیان د ر بستر هنر ایرانی  -اسالمی ،عالوه بر وجه
زیبایی شناسانه ،د ارای وجه کاربرد ی و فاید ه مند ی بر طبق د کترین
سنت گرایی نیز هست .این گونه از آثار هنرمند  ،اغلب د ارای
تذکاری از فضائل اخالقی نظیر مهرورزی ،عد الت ،د انش اند وزی،
صلح و غیره هستند  .یعنی غایت و پیام نهایی هنرمند  ،زیبایی برای
زیبایی ،چون هنر مد رن نبود ه است .آثار کاربرد ی هنرمند شامل:
طراحي هاي ضريح ،روپوش ضریح ،فرش ،پارچه زربفت ،بسته بند ی،
نقو ش    تزیینی(تذهیب   ،تشعیر     ،سرلوحه     و   غیره)    ،کاشی کاری،
سرامیک کاری   ،سفالگری   ،گچ بری    ،نشانه ،د یوارنگاری ،یاد مان،
کارت د عوت و غیره می شود  .از سوی د یگر ،هنرمند د ر نگاره
«سیمرغ ،قاف و سی مرغ»(تصویر  )1به عنوان نمونه معیار هنر
سنتی ،به رمزپرد ازی مورد نظر د ر هنر سنت گرا پرد اخته است.
این نگاره جزو طبقة موضوعی «اساطیری و تاریخی» است که د ر
مجموع با تعد اد  106اثر و 19/70د رصد از مجموع آثار هنرمند
( ،)538د ر رد ة هشتم جد ول طبقه بند ی موضوعی آثار هنرمند
قرار گرفته است.
کنشگران اصلی این نگاره ،یعنی :هد هد  ،موسیجه ،طوطی ،کبک،
تُنگ باز ،د ُراج ،بلبل(عند لیب) ،طاووس ،تذرو ،قمری ،فاخته و
باز(عطار 169 :1395 ،و  )170که تمثیلی از روح سالکان طریق
حق هستند  ،از امورات زند گی خود جد ا و د ر جستجوی پاد شاهی
برای خود  ،یعنی سیمرغ هستند که مظهر حق و کمال مطلوب
است .آنها به راهنمایی هد هد (مرشد ) ،د ر آستانه سفر خطیری به
سوی کوه قاف که جایگاه سیمرغ است ،قرار می گیرند  .د ر این
میان ،هر مرغی براساس ظرفیت های وجود ی خود  ،رمز نوع و
طبقه اجتماعی خاصی از انسان است و به عنوان یکی از قوای نفس
معرفی می شود .
ساختار روایی منطق الطیر د ارای عناصری چون کهن الگوها و
نماد های متعارف جهانی است که روانشناسی تحلیلی ،مبانی عرفانی
و رویکرد اسطوره ای را عمیق ًا به هم پیوند می زند  .هنرمند د ر این
نگاره به طور کلی اهمیت نماد پرند ه و پرواز معنوی را خاطر

تصویر « .1سیمرغ ،قاف و سی مرغ» 81×101/5 ،سانتی متر1395 ،
(فرشچیان) 132 :1396 ،
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نشان ساخته است .فرشچیان د ر نگاره «سیمرغ» ،پرند ه را به تعبیر
هند رسن ،مناسب ترین نماد تعالی می د اند (هند رسن.)226 :1389 ،
د ر این جا ،سی مرغ به لحاظ فرم متکثر ،حضوری شمایلی ،به لحاظ
فرم و پیکر واحد (سیمرغ) ،به نوعی حضوری نمایهای ،و سیمرغ
اصلی سفید د ر باالی اثر ،حضوری نماد ین د ارد  .فرشچیان برطبق
آموزه های اصیل سنتی ،کوشید ه است که با نماد ها ،فنون ،صور ،الهام
فوق فرد ي و د يگر تمهید ات بصری ،این نگاره را به تعبیر نصر ،به
اصول روحاني پيوند زند تا حضور امر معنوی و الهي را از طریق
رمزپرد ازی اسطوره ای و اد بی به تماشاگر یاد آور شود .
یکی د یگر از مؤلفه ها و ویژگی های هنر سنتی ،مسأله «اصالت» و
«خالقیت» است .نصر آثاری را اصيل می د اند که به اصل اشياء(خد ا
و عالم معنا) باز گرد ند که خود باالترين صورت خالقيت است.
همچنین ،خالقيت فرعي را د رباره شخصي می د اند كه صورت هاي
سنتي را خوب مي د انست و مي توانست بر   پايه آن صورت ها،
آثار هنري بيافريند (نصر  1389  ،الف )381- 380:د ر نظرگاه سنتی،
هنرمند کاشف است و نه خالق .اصالت و خالقیت مورد نظر
نصر ،جوهره همه نوآوری ها و جسارت های فرشچیان د ر طول
زند گی حرفه ای اش بود ه است .فرشچیان ،نه د ر د ام تکرار بیهود ه و
بی حاصل و عمل مکانیکی گیر افتاد ه است و نه مبد ا و مرجع سنتی
و تاریخ معنوی کارش را از یاد برد ه است.
از   سوی د یگر ،عالوه براهمیت کیهان شناختی مواد اولیه د ر   هنر
سنتی ،جستار  مایه فعالیت هنری فرشچیان نیز ،د ر نگاره های   متاخرش
و به ویژه نگاره منتخب ،موضوعات معنوی است .هنر سنتی
فرشچیان ،د ارای یک خاستگاه بشری صرف نیست و همواره به
امری فوق انسانی و مابعد الطبیعی    -که د ر این جا وجود مطلق سیمرغ
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است -از طریق اسلوب های زیباشناختی و تمهید ات تجسمی ارجاع
می د هد .
یکی د یگر از مؤلفه های هنر سنتی ،مسأله «شناخت تعقلی
ناب»(نصر )512 :1388 ،است .همان طور که علم سنتی یک
هنر است ،هنر سنتی نیز اساس ًا یک علم است و این برگرد انی
از جمله مشهور قد یس  توماس است« :هنر بد ون علم پوچ
است» .)Coomaraswamy, 2007: 85(10د ر این میان فرشچیان
نیز به گونه ای حضوری و شهود ی و نه به روشی آکاد میک و
د انش پژوهانه و یا سنت گرایانه ،این علوم جهان شناختی و به تعبیر
نصر ،علم مقد س ،را د ر آثاری چون«جام جهانبين» نمایان ساخته
است.
طبق بیان نصر«،خد اوند به تمام معنا واقعیتی انضمامی است
و د ر قیاس با او هر چیز د یگری امر انتزاعی است»(نصر:1388 ،
 )507د ر این جا ،نگاره فرشچیان هرچند که با انتزاعی ترین
مرتبه    وجود  ،یعنی مرتبه ماد ی(سی مرغ) سروکار د ارد  ،برپایه همین
اصل   معکوس سازی ،به باطنی ترین مرتبه د ر یک سنت نیز(سیمرغ)
پیوند می خورد  .منشاء این صور د ر عالم طبیعت نیز ،همان عقل کلی
است که ذهن فرشچیان یا هنرمند اولیه را که سرمشق اعضای یک
مکتب خاص قرار می گیرد  ،نورانی می کند  .فرشچیان نیز صورت را
بر ماد ه به معنای مواد اولیه و خام و نه به معنای هیله فلسفی ،منطبق
می کند  .البته فرشچیان صورت یا «پوروشا»(11روح) پرند گان را د ر
نگاره معیار ،برمبنای آموزه های سنتی هند و ،برپایه «ساد ریشیه»،
یعنی شباهت و محاکات مثالی گرفته است و نه صرف ًا روگرفتی از
خود طبیعت یا «پراکریتی»12ماد ه).
د ر همین راستا ،فرشچیان به عنوان یک هنرمند سنتی براساس
مفهوم «اسواذرما»13د ر آیین هند و ،مطابق با ماهیت و طبیعت
خاص خود رفتار نمود ه است و مطابق با نظم یا «ریتا» ،وظیفه ای
را بر عهد ه گرفته است و این یکی از کلید ی ترین نکات د رباره
زند گی ،آثار و اند یشه فرشچیان به شمار می رود که کم تر بد ان
پرد اخته شد ه است .از د یگر ویژگی های هنر سنتی و د ر این جا
هنر فرشچیان و نگاره معیار ،به طور خالصه می توان به مسأله
«کمال»« ،نظم» و «رازآمیزی»(نصر ،)518 :1388 ،عد م تقليد صرف
از طبیعت(نصر1389 ،الف ،)336:نظام استاد   -شاگرد ی« ،همت
عالی»(زمانی ،)19 :1384 ،انتقال د هند ه حقيقت« ،سبک» ،گمنامی
هنرمند  ،مرد م د اربود ن هنرمند  ،زیبایی ،خیر ،بی کرانگی و زمان
سرمد ی اشاره نمود  .سرانجام با لحاظ نمود ن چنین ویژگی هایی برای
هنر سنتی ،نصر ،آثار فرشچیان را هنری سنتی از نظرگاه سنت گرایی
و این آثار را نمایند ه سنت تاریخی نگارگری ایرانی می د اند « .جاي
شك نيست كه استاد فرشچيان ،از معروف ترين هنرمند ان معاصر
ايران اند و آوازة شهرتشان جهان گير است .ايشان هم نمايند ه سنت

تاريخي نگارگري و مخصوص ًا مينياتور د ر كشورمان هستند و هم از
مطرح ترين هنرمند اني كه كوشيد ه اند  ،بابي جد يد د ر كاخ اين سنت
بگشايند و فصلي نوين به تاريخ نقاشي د ر ايران بي فزايند  .هنر واالي
اين استاد  ،ثمر استعد اد ذاتي و زحمات فراوان د ر مراحل گوناگون
تع ّلم نزد استاد ان فن از يك سو و ايمان به د ين و عالم معني از سوي
د يگر است»(رضائی نبرد .)6 :1397 ،
د ر پایان باید افزود که گر چه به طور کلی هنر فرشچیان با
هنر سنتی سنت گرایان و به ویژه نظریه نصر د ارای اشتراکات
گوناگون و د ارای همخوانی و هماهنگی کلی است ،لیکن عین ًا همان
نیست .فرشچیان همیشه با مفروضات مابعد الطبیعی نصر و د یگر
سنت گرایان نقاشی نساخته است .همچنین نصر متعل ِق عقل شهود ی
را به طور روشن بیان نمی کند  .از سوی د یگر ،بینش سنتی گر چه
آموزه های عمیقی به ویژه د ر هنر ارائه می کند  ،لیکن به لحاظ علم
منطق ،جامع و مانع نیست .برای نمونه د ر قلمرو هنر و اساس ًا د یگر
موضوعات ،نگرش سنتی هر گونه ابد اع و سبک هنری جد ید پس
از رنسانس ،تأثیرپذیری آشکار فرشچیان از سبک های باروک و
روکوکو(طبق اظهارات خود هنرمند ) و غیره را فاقد مشروعیت
سنتی می د اند  .د ر این میان ،چگونه می توان خالقیت ،نبوغ و
د رک شهود ی میکل آنژ از هنر را با کسی که مث ً
ال میخ طویله د ر
پیش از رنسانس می ساخته برابر د انست؟! زند گی و هنر فرشچیان
براساس جبر اجتماعی با مظاهر تجد د و عصر «جهانی شد ن» 14د ارای
آمیختگی است و خواسته و ناخواسته د ارای تأثیرات و تأثرات
گوناگونی بود ه است .د ر این میان ،رویکرد فرشچيان به سنت ،تجد د
و «جهانی شد ن» ،همواره گزینشی بود ه است.
تطبیق و تحلیل آراء نصر د ر باب هنر د ینی با آثار فرشچیان
یکی د یگر از مؤلفه هایی که نصر د ر راستای نظرگاه سنت گرایی
بد ان پرد اخته است« ،هنر د ینی» و به ویژه «هنر اسالمی» است.
هنر د ینی برابر با «الفن الد يني» عربی و « »Religious Artانگلیسی،
د ارای گونه های متعد د ی نظیر :هنر د ینی تاریخ مد ار ،شریعت مد ار،
طریقت مد ار و حقیقت جو است .نصر د ر خالل تبیین ساختار و
اصول هنر د ینی ،به طور مستقیم و غیرمستقیم به این موارد نیز
اشاره د اشته است .هنر د ینی به د لیل سبک ،روش اجرا ،رمزپرد ازی
و خاستگاه غیرفرد ی اش نیست که هنر د ینی تلقی می شود  ،بلکه به
د لیل موضوع یا وظیفه ای که مورد اهتمام قرار می د هد  ،هنر د ینی
خواند ه می شود (نصر .)494 :1388 ،نصر خاطر نشان می سازد که
د ین د ر تاریخ معاصرغرب ،آن چنان به وجه بیرونی و ظاهری اش
محد ود شد ه است که د یگر هنر د ینی یا اد بیات د ینی فاقد د رک
و فهم د رست از امر قد سی شد ه اند  .نصر نقاشي هاي مريم يا مسيح
پس از رنسانس و حتي واتيكان را هنر د يني می د اند و نه هنر

صفحات 48-37
تطبیق و تحلیل آرای سید حسین نصر در باب هنر با آثار محمود فرشچیان:
نظریه «هنر متعالی»

مقد س(نصر .)53 :1392 ،عالوه بر این ،نقاشي هاي متعد د كريشنا،
راما و صحنه هايي از حماسه هاي هند ي و معابد هند ي را بيش تر
هنر د يني می نامد تا هنر سنتي يا هنر مقد س(نصر.)56 :1392 ،
پرد اخته ترین آثار هنرمند را د ر طول زند گی حرفه ای ،تمثال
پیامبران ،امامان و شخصیت های برجستۀ د ینی و مذهبی به خود
اختصاص د اد ه است .البته هنر د ینی فرشچیان مصد اق هنر د ینی غربی
که صرف ًا موضوع اش د ینی است       -آن گونه که نصر می گوید  -نیست،
چرا که آثار هنرمند  ،خاستگاهی سنتی و مابعد الطبیعی د ارند و
همواره به اصل الهی و به جنبه فوق فرد ی خود ارجاع و استناد
می د هند .
به طور كلي  53مورد از نگاره های هنرمند ( 538اثر) ،مختص به
موضوعات و مضامين د يني و مذهبي اند كه اين تعد اد  9/85 ،د رصد
از مجموعه آثار هنرمند ( 538اثر) را تشكيل مي د هند  .اين آمار
گرچه شايد د ر مقايسه با مجموع آثار هنرمند چند ان به نظر نيايد ،
ولي جهت شناخت جهان بيني و بينش و بصیرت هنرمند و میزان
راست اند یشی د ینی هنرمند اهميتي بنياد ين مي يابند  .هم چنين د ر
میان موضوعات د يني هنرمند  ،نقش پيامبران ابراهیمی ،امامان شیعی
و مقد سان( 42اثر) ،کلید ی است(نمود ار .)1
فرشچیان ،از تمام معارف الهی ،بیش از همه توجهش معطوف به
توحید به عنوان هسته مرکزی راست اند یشی د ینی بود ه است و این
همان نکته ای است که گنون بد ان تأکید خاص د اشت« :برخالف
اعتقاد رایج ،هرگز و د ر هیچ کجا ،اعتقاد واقعی به چند خد ایی وجود
ند اشته است ،یعنی اعتقاد ی که کثرت مطلق و تقلیل ناپذیر اصول را
به رسمیت بشناسد »(گنون .)37 :1389 ،برپایة آمار ،بیشترین تعد اد
آثا ِر فرشچیان مربوط به پیامبران ،امامان و مقد سان ،با هفت اثر
مربوط به حضرت ابراهیم (ع) است .عناوین این آثار بد ین قرارند :
«گلستان آتش»« ،آزمون بزرگ»(تصویر« ،)2سخت ترین امتحان»،
«حضرت ابراهیم(ع)»« ،حضرت ابراهی ِم(ع) بت شکن»« ،توکل» و
یک نگاره با اسلوب سیاه قلم .د ر این میان ،نگاره آزمون بزرگ به
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عنوان نمونه معیار هنر د ینی د ر این پژوهش ،پرکارترین اثر از هفت
تابلویی است که با محوریت حضرت ابراهیم ساخته و پرد اخته
شد هاند .
این اثر ،عالوه برطبقة د ینی ،د ر  طبقات قرآنی ،معنوی ،تاریخی،
اجتماعی ،حماسی ،و غنایی نیز جای د ارد  .طبقة قرآنی د ر مجموع با
تعد اد  41اثر و  7/62د رصد از مجموع آثار هنرمند ( )538د ر رد ة
د وازد هم جد ول قرار گرفته است .البته با توجه به معاشرت نزد یک
نگارند ه با هنرمند و د یگر اسناد مرتبط ،جان هنرمند همواره به
آموزه های د ینی و به ویژه کتاب قرآن به عنوان معیار د ین اسالم و
شاخص راست اند یشی مانوس بود ه است و این تعد اد آثاری است که
صرف ًا و صراحت ًا مورد ساخت اثر واقع شد ه اند  .سرچشمه هنر د ینی،
اسالمي و د ر این جا هنر ایرانی فرشچیان(آزمون بزرگ) ،بي واسطه
از معنويت اسالمي و از حقيقت د رون قرآن كريم است و نه از متون
شرعي .همان گونه که نصر می گوید  ،هيچ كتاب فقهي اي نيست
كه به شما د ستورالعمل بد هد كه مث ً
ال چگونه مقرنس بسازيد  ،يا
نمود ار  .1توزیع فراوانی نام های پيامبران ابراهیمی ،امامان شیعی و مقد سان چگونه خطاطي كنيد (نصر.)98 :1394 ،
د ر مجموعه آثار محمود فرشچيان
عالوه بر هنر اسالمی یا د ینی که نصر بد ان پرد اخته است ،نظرات
قابل تأملی نیز د رباره هویت و هنر سنتی ایران د ارد « .هنرمند
مجموعه آثار 538 :اثر
پيامبران ابراهيمی ،امامان شيعی و مقدسان در مجموعه آثار42 :مورد( 7/80درصد)
ايراني يا به طور كلي هنرمند صاد ق و صاحب ذوق مسلمان كسي
7
است كه به جاي ارزيابي خويشتن با موازين غربي ،تالش كند
5
4
شخصيت و هويت هنري خود را كه همان سنت و فرهنگ اوست،
3 3 3
2 2 2
باز شناسد » (نصر1389 ،ب  95:و .)96
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
د ر همین راستا ،فرشچیان به عنوان هنرمند ی صاد ق و صاحب
ذوق مسلمان به تعبیر نصر ،د ر موارد ی بسیاری فرهنگ و هنر
ایران را د ر برابر فرهنگ و موازین غربی و به ویژه آمریکایی پاس

42

رهپویه  هنر /هنرهای تجسمی

د اشته است و همواره با جان و مال خود از این هویت د فاع نمود ه
است .پایه گذاری«انجمن ایرانیان مسلمان شرق آمریکا» ،نپذیرفتن
شهروند ی رسمی ایاالت متحد ه ،د فاع از تمامیت ارضی ایران،
پیشنهاد تاسیس د انشگاه هنرهای ایرانی  -اسالمی ،صیانت از معماری
و هنرهای سنتی(نگارگری) از جمله مصاد یق این رویکرد هستند .
به هر حال ،آن چه از طریق تطبیق و تحلیل آرای نصر د رباره
هنر د ینی با آثار فرشچیان به د ست می آید  ،این است که علی رغم
اشتراکات یاد شد ه ،هنر د ینی نصر از سه منظر با آثار فرشچیان د ارای
افتراق است .نخست این که اساس ًا هنر د ینی د ر طبقه بند ی نصر ،ناظر
بر «موضوع» است ،لیکن د ر د وگونه د یگر هنر مورد نظر نصر ،یعنی
هنر سنتی و هنر مقد س ،رویکرد براساس «غایت» است و از این
نظر د ارای مغایرت منطقی است .فالسفه و د انشمند ان ،علوم را از
سه منظر طبقه بند ی نمود ه اند ؛ نخست ،طبقه بند ي براساس«موضوع».
د وم ،براساس «روش» و سوم براساس «غايت(فد ائی.)69 :1389 ،
مغایرت د وم این است که هنر د ینی نصر   -که منظور ایشان هنر
د ینی از نوع غربی است -هنری است که صرف ًا د ارای موضوعی د ینی
و مذهبی است ،لیکن از د اشتن جنبه های مابعد الطبیعی و قد سی تهی
است ،د ر حالی که د ر آثار فرشچیان و هنر ایرنی -اسالمی این
چنین نیست و عالوه بر موضوع که د ینی است ،د ر شکل ظاهری و
محتوای باطنی ،به اصالت و سرچشمه آن د ین و پیامبرش(حضرت
محمد (ص)) ارجاع د اد ه می شود .
همچنین ،د ر مغایرت سوم ،د ین اسالم و مذهب تشیع ،رکن و محور
آثار فرشچیان د ر موضوعات د ینی هستند  .یهود یت و مسیحیت نیز
د ر راستای همین د ید گاه و بینش قرار می گیرند  .اما د ر نظریه
سنت گرا و د ر اینجا نصر ،به استناد آثار متعد د سنت گرایان ،اد یان
سامی ،هند ی و مسالک و مشارب چینی و غیره نیز از مصاد یق اد یان
به شمار می روند .
بد یهی است که این رویکرد سنت گرایان ،وسعت مشرب و عمق
مطالعات آنان را نشان می د هد و از طرفی ،نصر با توجه به زمینه
ایرانی  -اسالمی اش با آثار فرشچیان د ر سه ساحت هنر سنتی ،هنر
د ینی و هنر قد سی هم سو و هم د استان است .یعنی آثار او را مصد اقی
از هنر سنتی و هنر د ینی متعالی می د اند  .لیکن این مغایرت ها بیش
تر برای تبیین نظریه «هنر متعالی» و عنوان واحد و جایگزین آن که
بعد اً معرفی می شود  ،نشان د اد ه شد ه اند .
تطبیق و تحلیل آرای نصر د ر باب هنر مقد س با آثار فرشچیان
مهم ترین هنر د ر نظرگاه سنتی و به ویژه آرای نصر« ،هنر قد سی»
است .هنر قد سی د ر تمد ن های سنتی ،تا ماد امی که اصول معنوی
آن تمد ن ها د ر متن جامعه شان جاری و ساری بود ه است ،همواره
حضوری چشمگیر و پربرکت د اشته است .هنر مقد س براي نگرش

زیباشناختی و آویختن د ر موزه و نمایشگاه به وجود نیامد ه است،
بلکه این هنر ما را به معنویت و به سوی خد اوند راهبری می کند .
«براي د رك هنر قد سي بايد معناي امر قد سي و نيز معناي هنر را
د رك كرد  ،هنري كه امروز از زند گي انسان جد ا شد ه و به انزواي
بناهاي چند ي موسوم به موزه تبعيد گرد يد ه است .امر قد سي را هم
بايد د ر سايه بينش سنتي نسبت به واقعيت  -اعم از واقعيت كيهاني و
فراكيهاني -شناخت»(نصر1389 ،ب .)77 :به طور کلی آنچه د ر هنر
قد سي ،حائز اهميت است ،محتوا و كاربرد اثر هنري است .همچنین
هنر قد سي به موجب محتوا ،رمزپرد ازي ،سبك و به طور کلی به
د لیل عناصر عيني است که هنر قد سی است و نه به د ليل اهد اف
شخصي هنرمند .
نصر د ر آثارش روشن ساخته است که «هر هنر قد سی ،هنر سنتی
است ،لیکن هر هنر سنتی ،قد سی نیست»(نصر .)529 :1388 ،البته
نصر تأکید د اشته است که مقصود از هنر مقد س ،تنها هنري كه به
د رون مايه هاي د يني بپرد ازد  ،نيست ،بلكه هنري است كه مطابق
اصول هنر سنتي اجرا و بیان شود و بازتاب نماد ها و صوري باشد
كه نهايت ًا منشاء الهي د ارند  .یعنی همان سرمشق های افالطونی یا
مثال هاي اعالي ملكوتي(نصر )76 :1393 ،از سوی د یگر ،نصر
الزامی برای اسطوره ای بود ن هنر مقد س نمی بیند  .سرانجام رسالت
هنر مقد س باید كمك به رستگاري و رهايي انسان باشد .
قرآن ،اساس هنر قد سي د ر اسالم ،چه از جهت صورت و چه
از جهت معنا است .كالم الهي د ر اسالم ،بر خالف مسيحيت،
كالبد بشري نپذيرفته ،بلكه به صورت كتاب نزول يافته است ،به
همین د لیل ،هنر مقد س با تجلي حروف و اصوات كتاب الهي سرو
كار د ارد  ،نه با شمايل انساني كه خود لوگوس متجسد است .به
تعبیر نصر« ،هنر قد سي اسالمي پژواكي از آخرت د ر زهد ان هستي
ناپايد اري است كه انسان ها د ر آن مي زيند » (نصر1389 ،ب.)207 :
سرچشمه هنر مقد س را د ر همه تمد ن های سنتی خود خد اوند
مي د انند  .یعنی د ارای خاستگاهي انسانی نیست .نصر معتقد است،
خاستگاه هنر مقد س يا ناشناخته است و يا با فرشته اي يا كسي
همچون حضرت علي(ع) و مانند او همراه است ،د ر حالي كه هنر
د يني چنین نیست و سرچشمه اي منحصراً انساني د ارد .
د ر این میان ،بين هنر قد سي اسالم و هنر سنتي اسالمي تمایزی وجود
د ارد  .هنر قد سي با اَعمال اصلي د ين رابطه مستقيم د ارد و هنرهاي
خوشنويسي ،معماري مسجد و تالوت قرآن را د ر بر مي گيرد .
لیکن هنرهای سنتي اسالمي ،مانند منظره نگاري و شاعري و غیره
است ،اصول وحي را به شيوه اي غيرمستقيم تر متجلي مي سازند (نصر،
1389ب.)23 :
نصر نمود هاي واقعي هنر قد سي د ر محد ود ه فرهنگ ايراني را به
هنرهاي زرتشتي ،ميترايي ،مانوي يا اسالمي منحصر مي د اند  .او اشعار

صفحات 48-37
تطبیق و تحلیل آرای سید حسین نصر در باب هنر با آثار محمود فرشچیان:
نظریه «هنر متعالی»
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شبستري را د اراي چنان كيفيت و الهام آسماني اي می د اند كه مي توان
آن را تقريب ًا گونه خاصي از هنر مقد س به حساب آورد  .عالوه بر
این ها ،برخی از نگاره های سنتی ایران را از جمله معراج پيغمبر
اكرم(ص)(خمسه نظامي) را گونه ای از هنر مقد س می د اند (نصر،
 .)52 :1392همچنین ،نصر هنرهاي مربوط به واقعه كربال را بيشتر
هنر سنتي متمايل به هنر مقد س می د اند تا خود هنر مقد س(نصر،
.)51 :1392
از مصاد یق این اظهارات نصر د ر خصوص هنر مقد س و تمایل
برخی آثار به این گونه از هنر ،می توان به نگاره «عصر عاشورا»ی
فرشچیان(تصویر ،)3به عنوان نمونه معیار این پژوهش اشاره کرد .
این نگاره عالوه برطبقة د ینی و مذهبی ،د ر موضوعات معنوی،
اجتماعی ،تاریخی ،حماسی ،و غنایی نیز جای گرفته است .طبقة د ینی
و مذهبی د ر مجموع با تعد اد  53اثر و 9/85د رصد از مجموع آثار
هنرمند ( )538د ر رد ة د هم جد ول قرار گرفته است .هنر مقد س که
هنری فوق فرد ی با محتوا و منشاء الهی است ،نمی تواند با زبانی فرد ی
و با اسلوبی طبیعت گرا بیان شود  .لذا هنرمند باید بیانی متناسب و
نماد ین را برای بازتابانید ن آن حقایق الهی برگزیند  .د ر این نگاره،
شواهد و نشانه ها و نماد هایی وجود د ارد که بیان فرشچیان را هر
چه بیشتر به هنر قد سی نزد یک می سازد  .د ر این نگاره هنرمند از
به کاربرد ن رنگهای د رخشان و شاد اب پرهیز کرد ه است و غربت
و گرمای جانکاه زمین کربال را با رنگهای گرفته و تیره بیان کرد ه
است .به طور کلی فضای تیره و روشن این اثر بر وضوح و سرعت
انتقال پیام و مفهوم اثر افزود ه است .مفاهیم حق و باطل ،ظالم و
مظلوم ،آزاد گی و اسارت ،و عزت و ذلت د ر نتیجة همین تمهید
بصری تشد ید شد ه اند و کارکرد ی نماد ین پید ا کرد ه اند  .بر پایه آراء
نصر د رباره مؤلفه های هنر قد سی ،این نگاره گرچه به طور مستقیم
با وحی و تجلیات الهی سروکار ند ارد  ،لیکن با د رون مایه د ینی خود
و به طور غیرمستقیم ،منشاء الهی این واقعه را باز می تاباند  .یعنی این
نگاره اعمال و آد اب عباد ی و آیینی ،رمزها و صورت های متخیل و
جوانب عملی و اجرایی راه های متحقق شد ن به حقایق معنوی را نشان
می د هد  .به عبارتی ،این نگاره گر چه به عناصر و اصول هنرهای
بصری توجه د اشته است ،لیکن غایت زیبایی شناسانه ند ارد و مقاصد
عباد ی و عرفانی را می جوید که غایت هنر مقد س محسوب می شود .
د ر قلمرو هنر قد سي ،تعاد ل روحی ،شرط حضور معناد ار هنرمند
است .یعنی فرشچیان از مرکز و مرجع خود آگاه است و خود تجلی
و تعاد ل عالم غیب و شهاد ت خد اوند ی است .عالوه بر خود هنرمند ،
نگاره «عصر عاشورا» نیز د ربرد ارند ه چنین نکته ای است .این نگاره
به طور همزمان حاوی شهاد ت و غیبت قهرمان است .آثار به ویژه
متأخر فرشچیان ،نگاره های د ین ِی سنتی هستند  ،چرا که عالوه بر

تصویر « .3عصر عاشورا» 73×98 ،سانتی متر1355 ،شمسی
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خاستگاه و زمینه سنتی خود هنرمند  ،صورت و کاربرد ی سنتی و
فوق فرد ی د ارند و به تعبیر نصر به د لیل د اشتن منشاء الهی ،به
هنر مقد س متمایل اند  .نگاره عصر عاشورا را می توان برگرفته از
سرمشق های افالطونی یا همان مثال هاي اعالي ملكوتي د انست تا
مشق های متعارف یک نقاش زمینی .البته باید یاد آوری کرد که
فرشچیان نیز مانند حافظ ،د ارای آثاری معمولی و فاقد کیفیت قد سی
و غیره است و همه آثار او د ربرد ارند ه مفهوم «آن» نیستند و حتی
برخی از آثار اولیه فرشچیان ،شاید ضد هنر سنتی ،د ینی و قد سی
نیز قلمد اد شوند  .این آثار اولیه هنرمند  ،د ربرد ارند ه مفاهیم متعالی
سنتی نیستند و به اقتضای سن هنرمند  ،بیشتر ناظر براحساس جوانی
و عشق جسمانی هستند  .یعنی آثار هنرمند  ،از تکوین تا تکامل،
مشمول گذشت زمان و یک سیر تد ریجی بود ه است .سرانجام باید
گفت که هد ف هنر قد سی انتقال حقایق معنوی و انتقال یک حضور
معنوی است که تطابق و تناظر د رخوری با نگاره «عصر عاشورا»
پید ا می کند و این نگاره مصد اق چنین نظری است .همچنین ،رسالت
هنر مقد س ،رستگاری و آزاد ی انسان است از تمامی تعلقات فرد ی
و د نیوی و هد ایت به سوی عالم امن ،حقیقی و جاوید ان الهی که
د ر این نگاره مجال تجلی یافته است .آن چه از نظرات نصر د رباره
هنر مقد س و یا هنرسنتی و د ینی بر می آید  ،این است که بیشتر
ناظر بر تقد س و تأکید بر مبانی و رسالت و اهد اف است و کم تر
به روش شناسی د ر هر کد ام از این شاخه های هنر پرد اخته شد ه
است .به عبارتی ،مرزها و معیارهای د قیق این گونه هنرها مشخص
نشد ه است .همچنین نصر نیز چون د یگر سنت گرایان ،با وجود
تعاد ل و انسجام و جامعیتی که د ر آثارش هست ،همچنان نگاهی
کم تر سازش پذیر با تمام مظاهر فرهنگی غرب د ارد  .برای مثال،
آیا «د اوود » میکل آنجلو را به صرف تحد ید زمانی و مکانی اش به
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د وره رنسانس و فلورانس ،می توان هنر زمینی ،هنر د ینی غیرسنتی یا
هنر منحط غربی خواند ؟ این اثر ،با زمان سرمد ی اش ،حاوی تکانه
مسحورکنند ه ای است که عالوه برموضوع د ینی و حتی اجتماعی اش،
خود را به مفهوم هنر قد سی نزد یک می سازد  .د ر مقابل و د ر زمینه
سنتی و جهان شرقی نیز ،ممکن است کسی معمار مسجد جامع،
قاری قرآن و یا خوشنویس قابل و قهاری باشد  ،اما هم زمان متخلق
و متصف به مفسد ه و رذایل اخالقی باشد  .حتی د ر جایی ،کاشی کار
بی تمییزی د ید ه شد ه است که کاشی های هفت رنگ مسجد ی را
جابجا نصب کرد ه بود و آیاتی وارونه ساخته بود ! آیا می توان هنر
این شخص را مصد اقی از هنر مقد س د انست؟ ساحت وجود ی انسان
و هنرش ،چه شرقی و چه غربی و چه سنتی و چه متجد د  ،بسیار
پیچید  ه  تر از آن است که با فراروایت های سنتی و نگاه کالن و
انتزاعی ،د ر طبقه خاصی تعریف و تقسیم شود  .یعنی می توان تعریف
کلی ،جامع و الهی د اشت و باید هم د اشت ،لیکن مشخص نمود ن
د قیق معیارها ،مصد اق ها و مرزهای آن و چگونگی احیا سنت
و هنر مقد س د ر د وره معاصر ،کاری است سترگ .به ویژه د ر
د وره فشرد ه و جهانی شد ه کنونی و بی مفهوم شد ن مرزهای رسمی
و سیاسی و فقد ان د ولت -ملت15های سنتی ،باید با احتیاط بیشتری
قضاوت و د اوری صورت گیرد  .البته نصر تا حد ود ی آثار فاخر و
شاهکارهای غرب را از هنر منحط غربی ،استثنا کرد ه است ،لیکن
آن چنان که سزاوار بود ه است ،بد ان ها نپرد اخته است .د ر پایان این
قسمت می توان گفت که سنت گرایان و به ویژه نصر د ر آرای خود ،
اساس ًا و به طور کلی هنر نگارگری را هنری سنتی می د انند  ،الجرم
آثار فرشچیان بیرون از د ایره هنر مقد س قرار می گیرد  .اما از سوی
د یگر فرشچیان د ر میان مجموعه آثار سنتی و د ینی خود  ،نگاره هایی
مانند «عصر عاشورا» د ارد که گر چه مشمول هنر قد سی نیستند ،
لیکن از متصف شد ن به صفت هنر د ینی صرف نیز سر باز می زنند .
یعنی کیفیتی میان هنر د ینی و هنر مقد س د ارند  .از سوی د یگر بر
فرض این که هنر فرشچیان مشمول هنر مقد س قرار گیرد  ،همه آثار
فرشچیان د ربرد ارند ه مضامین د ینی یا قد سی نیستند  .لذا اطالق عنوان
مقد س به د ور از واقعیت و فاقد اعتبار د ینی ،علمی و هنری خواهد
بود  .به هر روی آن چه آشکار است این که عنوان هنر مقد س و
تعریف و تعمیم آن به آثار فرشچیان ،جامع و مانع نخواهد بود .

تعریف و تبیین نظریه «هنر متعالی» د ر منظومه هنر ایرانی اسالمی
«هنر متعالی» برگرفته از د و واژه «هنر» و «متعالی» است .د ر باب
واژه «هنر» و فرسایش لغوی و سیر معنایی آن به اند ازه کافی د اد سخن
د اد ه شد ه است .لیکن واژه متعالی به کسر الم ،اسم فاعل از تعالی،
از باب تفاعل و برگرفته از «علو» است .متعالی به لحاظ لغوی ،به
معنای بلند شوند ه ،بلند و واال است .همچنین ،تعالی از جمله نام های

گوناگون خد اوند است(معین :1387 ،مد خل متعال ،متعالی)  .به طور
کلی «هنر متعالی» ،براساس تعریف تحلیلی ،هنری است متعهد  ،بر
پایه جهان بینی الهی(توحید ی) و اسالمی(تشیع) و د ر راستای حکمت
متعالیه که از طریق مؤلفه های هنر ایرانی(نگارگری) تکوین و
تکامل می یابد  .سرچشمه «هنر متعالی» ،وحی و هد ف و غایت
آن تعالی و رستگاری انسان است .این هنر اصیل ،خالق ،رمزگرا،
زیبا و کاربرد ی ،د ارای آد اب ویژه ای با تأکید بر رویکرد باطنی
و حکمی است که عالوه بر لحاظ نمود ن اهمیت و نقش تاریخ و
جغرافیا ،فرامکان و فرازمان است« .هنر متعالی» ،هنری با صور
خالق و خیال انگیز است که صفات جمال و جالل الهی د ر آن
بازتاب و تجلی می یابد .
16
همچنین ،اگر بخواهیم با تعبیر هگل این نظریه را تبیین کنیم،
ِ
حرکت نظریه «هنر متعالی» د ر روش د یالکتیکی،17
باید گفت منطق
هم نهاد 17بود ه است و نه برنهاد 19یا برابرنهاد  20صرف .یعنی «هنر
متعالی» ،نظریه ای است راهبرد ی و متعاد ل که با پرهیز از هر گونه
جهت گیری شرقی یا غربی ،سنتی یا متجد د و ایرانی(ملیت) یا اسالمی
بود ن صرف(د یانت) ،قابل تحلیل و خوانش برپایه روش شناسی های
گوناگون خواهد بود .
به عبارتی« ،هنر متعالی» را نه می توان صرف ًا به یکی از
رویکرد های تاریخی ،تأویلی ،عرفانی ،پد ید ارشناسانه و غیره فرو
کاست و نه می توان الزام ًا آن را با هنر سنتی ،هنر د ینی و هنر
مقد س مورد نظر چشم اند از سنت گرایی(نصر) یکی د انست و یا
صرف ًا از این منظر مورد تحلیل قرار د اد  .د رخوانش این نظریه،
بافت(فرهنگی و اجتماعی) ،اید ئولوژی ،قد رت ،مسائل بینافرهنگی،
نظام های معناشناختی و نشانه شناختی فرهنگ ،ساختار فنی و
عناصر و اصول حاکم زیباشناختی ،روابط بینامتنی و غیره مورد
توجه خواهند بود  .از سوی د یگر ،د ر «هنر متعالی» ،براهمیت و
نقش هنرمند (کالسیک) ،اثر هنری(مد رن) و مخاطب( ُپست مد رن)
به طور هم زمان تأکید می شود .
آن چه د ر عنوان «هنر متعالی» حائز اهمیت است ،این است
که خود را از مد عیات و مفروضات اید ئولوژیک و موارد مشابه
می رهاند و هرگز جهت گیری یک سویه ای ند ارد  .برای مثال ،د ر
حوزه هنرهای اد یان توحید ی ،مانند  :هنر یهود ی ،هنر مسیحی و
هنر اسالمی ،ملیت(جغرافیا) و د ین ،د و عنصر الینفک این هنرها
محسوب می شوند و اگر سهم این د و عنصر را د ر شکل گیری این
هنرها برابر فرض کنیم ،آن گاه با ذکر یکی از مؤلفه ها د ر این
عناوین ،مانند هنر اسالمی به جای هنر ایرانی  -اسالمی ،د رها را
به روی انواع مناقشات و چالش ها و انتقاد ات خواهیم گشود .
هنر ایرانی ،محور و مقوم هنر اسالمی بود ه است .همچنین برخی
هنرهای ایرانی اساس ًا ارتباط چند انی با اسالم ند ارند .

صفحات 48-37
تطبیق و تحلیل آرای سید حسین نصر در باب هنر با آثار محمود فرشچیان:
نظریه «هنر متعالی»

45

همچنیـن ،بینش هـای چهارگانـه شـامل.1 :
نگرش هـای علمـی محـض .2 ،بینش هـای نظـری،
جهانشناسی نظریه «هنر متعالی»
 .3بینش هـای فلسـفی .4 ،بینش هـای
سلسلهمراتب جهان شناسی
ردیف
مذهبی(جعفـری )19 :1388 ،د ر تعریـف و
جهانبینی
الهی(توحیدی)
1
تبییـن «هنـر متعالـی» لحـاظ شـد ه اند  .از سـوی
پارادایم/پارادایمهای رقیب
«هنر متعالی»« /هنر سنتگرا»
2
د یگـر ،چهـار نـوع زیبایی اساسـی ،یعنـی :زیبایی
نظریه کالن
«هنر متعالی» در ادیان توحیدی(یهودیت ،مسیحیت و اسالم)
3
محسـوس ،زیبایـی نامحسـوس طبیعـی ،زیبایـی
نظریه رسمی(میانه)
«هنر متعالی» در جهان اسالم(تشیع ،تسنن)
4
معقـول ارزشـی و زیبایی یا جمـال مطلق(جعفری،
«هنر متعالی» در هنرهای ایرانی -اسالمی
 )162 :1388مقـوم ایـن نظریـه بود ه انـد .
نظریه جوهری(خرد)
5
(نگارگری ،مکتب اصفهان ،فرشچیان)
همان گونه که پیش تر آمد  ،با وجود اشتراکات
پرسش /فرضیهها
پرسش و فرضیههای مرتبط
6
کلی آرای نصر با سبک و آثار فرشچیان ،لیکن،
قضیه(گزاره حکمی)
گزارههای مرتبط
7
کارکرد جامع و مانعی د ر این باب ند ارد  .البته
مفهوم
مفاهیم مرتبط
8
تعاریف سه گانه نصر از هنر ،بیش تر ناظر بر همه
تعریف
تعریف و تبیین «هنر متعالی»
9
اد یان و سنت ها و آن هم از نظرگاه سنت گرایی
نماد
«هنر متعالی»
10
و کلی است و نه برپایه فرهنگ و هنر
آثار محمود فرشچیان
پدیده
ایرانی  -اسالمی و مشخص ًا سبک و آثار فرشچیان.
11
نظریه «هنر متعالی» ،د ستاورد تطبیق و تحلیل
تأثیر بر نحوه عمل ،منطق پذیری ،جامعیت ،د قت د ر تحریر ،ارائه
آرای عمیق نصر د ر باب هنرهای سنتی ،د ینی و
مقد س با آثار فرشچیان بود ه است و بر آن است که عنوانی جامع و زمانی مناسب و غیره ،د ر تکوین این نظریه مورد توجه بود ه اند  .د ر
واحد را جایگزین عناوین نصر نماید  .البته نظریه «هنر متعالی» عالوه قسمت روش پژوهش این رساله به روش شناسی مربوطه پرد اخته
برگفتمان هنر سنت گرای مورد نظر نصر ،جایگزین گفتمان های هنر شد  .لیکن د ر اینجا ،جد ول جهان شناسی و سلسله مراتب آن با استفاد ه
از الگوی تقسیم بند ی نظریه گروور و گالزیر(Glazier; Grover,
اسالمی و هنر پیرااسالمی نیز خواهد بود که نگارند ه د ر رساله
 )2002: 318به جهت تنویر و تبیین نظریه «هنر متعالی» د رج شد ه
د کتری خود بد ان ها نیز پرد اخته است.
است(جد ول .)1
مباني نظريه جوهری «هنر متعالی»
آن چه د ر این نظریه حائز اهمیت فراوان است این که واژه
گر چه د ر این جا انقالب علمی(تجربی) بد ان معنا مطرح نیست،
متعالی د ر نظریه «هنر متعالی» ،د ربرد ارند ه د و تعریف عام و خاص
لیکن فرایند و ساختار نظریه «هنر متعالی» ،بر پایه ساختار انقالب
است .معنی و مفهوم عام آن ناظر بر باالروند گی و سیر استعالیی
های علمی محکم و مقوم شد ه است« .انقالب های علمی با این
و استد راجی هنر فرشچیان است که از تکوین تا تکامل(مبتذل،
احساس فزایند ه ،که آن هم غالب ًا منحصر به زیر مجموعه کوچکی
متعارف و متعالی) را د ر بر د ارد  .از سوی د یگر ،واژه متعالی به
از جامعه علمی است ،شروع می شوند که پاراد ایم 21موجود توان
مفهوم خاص آن ،د اللت بر آثار متأخر و معناگرا و عمیق ًا معنوی
کاوش کفایت مند انه د ر جنبه ای از طبیعت را که خود پیش تر بد ان
فرشچیان د ارد که مصد اق مفهوم هنر متعالی اند .
رهنمون بود ه است ،از د ست د اد ه است .د ر هر د و تحوالت سیاسی
البته بد یهی است که براساس سطح نظریه «هنر متعالی»(خرد ،
و علمی ،احساس سوکارکرد ی 22که می تواند به بحران منجر شود ،
میانه و کالن) ،برخی از مؤلفه های فرعی آن نیز د چار تغییر و
پیش شرط انقالب است»(کوهن.)126 -125 :1397 ،
انطباق خواهند شد و لیکن مبانی و ساختار اصلی نظریه هنر متعالی
د ر این پژوهش کوشش شد ه است که نظریه «هنر متعالی»،
ثابت خواهد بود  .یعنی پویایی ،فزایند گی و توسعه پذیربود ن از
نظریه ای نو ،جامع و برطرف کنند ه سوکارکرد یاد شد ه د ر خصوص
ظرفیت ها و قابلیت های گفتمان «هنر متعالی» محسوب می شود  .د ر
هنر فرشچیان باشد  .همچنین ،بومی و د رون زا باشد  ،یعنی د ستاورد
اد امه مبانی نظریه جوهری «هنر متعالی»(سطح خرد ) ،د ر منظومه
مطالعات شرق شناسی ،ایران شناسی و پسااستعماری غربی نباشد و
ایرانی  -اسالمی براساس روش شناسی و جهان شناسی این نظریه د رج
براساس نیازهای فرهنگ و هنر ایرانی   -اسالمی باشد  .همچنین
شد ه است(جد ول .)2
ارزیابی سهم نظری یا معیارهای صحت نظریه ،یعنی ،نکته جد ید ،
جد ول  .1جهان شناسی نظریه «هنر متعالی» و سلسله مراتب آن(مأخذ :نگارند ه)
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رهپویه  هنر /هنرهای تجسمی

جد ول  .2مباني نظريه جوهری «هنر متعالی» د ر نگارگری ایرانی  -اسالمی(سبک و آثار محمود فرشچيان)(مأخذ :نگارند ه)
مباني نظريه جوهری «هنر متعالي»
1

تفکر توحیدی

21

پشتکار بيوقفه هنرمند(همت عالي)

2

جهانبیني الهي :اديان ابراهیمي ،اسالم ،تشیع

22

آداب ويژه در آفرينش آثار

3

جهانبیني طبیعي :جماد ،نبات ،حیوان ،انسان ،فرشته ،خداوند

23

تخیل خالق

4

همخواني هنر متعالیه با حکمت متعالیه

24

گستردگي و کشف موضوعات و مضامین نو در نگارگری ايران

5

عدم تأکید بر يکي از ابعاد ايراني ،اسالمي و يا سنتگرا و متجددبودن

25

جايگاه پیامبران ،امامان و قديسان

6

عدم محدوديت در خوانش

26

جايگاه ادبیات فارسي به ويژه اشعار خیام و حافظ

7

بینش جهاني هنرمند

27

جايگاه ويژه زن ،آهو و اسب

8

معیار آزمون نظريه :نظرات هنرمند ،مردم و منتقدان

28

فرازمان و فرامکان

9

هنر برای تعالي انسان و نه «هنر برای هنر»

29

استفاده از عناوين ادبي و به ويژه واژگان فارسي برای نامگذاری آثار

10

تجلي مراتب شناخت :علم ،دانش ،حکمت و عرفان

30

بیان آثار از طريق نشانههای طبیعي ،نمايه ای و نمادين

11

استفاده توأمان از ابزار و اسلوبهای سنتي و مدرن

31

فروتني هنرمند

12

قابلیت تأويل و تفألپذيری آثار

32

تأکید بر نظام دوقطبي

13

بهرهگیری از فرم و محتوای مکاتب گذشته و مکتب نگارگری معاصر

33

ابداع سبک و مکتب

14

بهرهگیری از فرم و محتوای آثار فاخر غرب

34

ارتقاء نگارگری معاصر ايران و هنرهای سنتي

15

تجلي جمال و جالل الهي

35

بر انگیختن نظرات صاحبنظران ملي و جهاني

16

رويکرد گزينشي به جهانيشدن

36

تأکید بر روح آثار

17

خالقیت و نوآوری بر پايه مباني سنتي نگارگری ايران

37

رويکرد حکمي و باطني به پديدهها

18

زيبايي و فايده مندی آثار

38

هنر نقاشي به عنوان رسالت و نه صرفاً شغل نقاشي

19

آثار به مثابه حافظه و هويت تجسمي و تصويری قوم ايراني

39

اهمیت همزمان نقش هنرمند(کالسیک) ،اثر هنری(مدرن) و

20

سیر تدريجي تعالي شخصیت و آثار هنرمند :اولیه ،متعارف و متعالي

40

مخاطب(پُستمدرن)

نتیجه گیری
بر پایه تطبیق و تحلیل نظریه عمیق و مستقل نصر د ر باب «هنر
سنتی»« ،هنر د ینی» و «هنر مقد س» با آثار هنرمند (فرشچیان) و
با توجه به تحلیل های کمی و کیف ِی نمونه های معیار(«سیمرغ»،
«آزمون   بزرگ» و «عصر  عاشورا») و   براساس د یگر مصاد یق و
مستند ات مکمل ،آثار نگارگری فرشچیان را د ر پاراد ایم هنر
ایرانی  -اسالمی ،نمی توان مصد اق کاملی از هنر سنت گرا به حساب
آورد .
یعنی گر چه هنرمند با بهره گیری از تمهید ات بصری و به طور
کلی با مبانی نظری و عملی سبک خود و به طور ناخود آگاه و
شهود ی به هم خوانی و هماهنگی کلی با نظریه د انش پژوهانه نصر
د ر باب هنر سنتی ،هنر د ینی و هنر مقد س د ست یازید ه است ،لیکن
همچنان وجوه اختالف و افتراق این نظریه با آثار فرشچیان ،مانع از
تأویل و تعمیم کامل آثار فرشچیان به نظرگاه سنتی گرایی و به ویژه

مطالعه در زمانيِ تاريخي و همزماني حال و آينده در هنر متعالي

آرای نصر د ر باب هنر بود ه است .به همین منظور نظریه جوهری
«هنر متعالی» و مبانی آن د ر منظومه ایرانی  -اسالمی مطرح شد که
مرتفع کنند ه نارسایی ها و کاستی های مربوط به گفتمان سنت گرایی
باشد .
د ر همین راستا تالش بر این بود ه که ارزیابی سهم نظری یا
معیارهای صحت نظریه از جمله جامعیت ،نوبود ن ،ارائه زمانی
مناسب و غیره لحاظ شوند  .هد ف اصلی ،عالوه بر تأکید برعمق و
اهمیت بنیاد ین گفتمان سنت گرایی ،ارائه نظریه ای تازه و راهبرد ی
د ر باب سبک فرشچیان د ر د وره معاصر و د ر قلمرو نقاشی ایرانی
و براساس نیاز فرهنگ ایرانی  -اسالمی بود ه است .امید است که
با توجه به ظرفیت فزایند گی و توسعه پذیری این نظریه ،با آزمون
نظریه و کسب اعتبار از طریق مطرح شد ن د ر د انشگاه ها و مجامع
علمی -هنری و با نقد  ،اصالح و تنقیح این نظریه توسط استاد ان و
صاحب نظران ارجمند  ،به صورت نظریه جوهری برای هنرهای
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ایرانی  -اسالمی و احیان ًا د ر سطح نظریه رسمی برای هنرهای جهان
اسالم و د ر سطح نظریه کالن برای هنرهای اد یان توحید ی مطرح
و تعمیم د اد ه شود .

پی نوشت ها
)1. Rene Guenon(1886-1951
)2. Ananda Coomaraswamy(1877-1947
)3. Frithjof Schuon(1907-1998
)4. Titus Burckhardt(1908-1984
)5. Martin Lings(1909-2005
6. Substantive Theory
7. Formal Theory
8. Grand Theory

 .9فرشچیان پژوه ی»Farshchian Studies« ،؛ مانند
«حافظ پژوهی» ،مجموعه مطالعات علمی -پژوهشی د ربارۀ
زند گی ،آثار و اند یشه محمود فرشچیان ،نگارگر برجسته ایرانی
است که برای نخستین بار ،از سال  1384توسط امیر رضائی
نبرد (نگارند ه اول) بنیان نهاد ه شد ه است و تاکنون تد اوم و استمرار
د اشته است.
10. Ars sine Scientia nihil

 ،Purusha .11این واژه سنسکریت د ر فرهنگ د ینی هند به
مفهوم روح ،آسمان ،مرد کیهانی ،انسان اصیل یا حقیقت انسانی
است .عالم هستی د ر این نگرش به یک انسان عظیم تشبیه شد ه
است که اجزای جهان اعضای پیکر او را می سازند .
 ،Prakrit .12به مفهوم طبیعت و ماد ه است .پراکریتی اصل
مونث جهانی به د و معنی زمین و آفرینش و د یگری باروری زنانه
است .با ازد واج ایزد پروشا و ایزد بانوی پراکریتی ،تد اوم حیات
میسر می شود .
13. Swadharma

14. Globalization
15. Nation-State
)16. GeorgWilhelm Friedric Hegel(1770-1831
17. Dialectical method
18. Synthesis
19. Thesis
20. Antithesis
21. Paradigm
22. Malfunction
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گنون ،رنه( ،)1389نگرشی به مشرب باطنی اسالم و آیین د ائو ،چاپ
د وم ،ترجمۀ د ل آراء قهرمان ،تهران :مؤسسه انتشارات  حکمت.
معین ،محمد ( ،)1387فرهنگ فارسی(معین) ،انتشارات فرهنگ نما
با همکاری انتشارات کتاب راد .
نصر ،سید حسین( ،)1388معرفت و معنویت ،چاپ چهارم،
ترجمه انشااهلل رحمتی ،د فتر پژوهش و نشر سهرورد ی.
نصر ،سید حسین(1389الف) ،د ر جستجوي امر قد سي:
گفتگوي رامين جهانبگلو با سيد حسين نصر ،ترجمه سيد مصطفي
شهرآييني،تهران :نشر ني.
نصر ،سید حسین(1389ب) ،هنر و معنويت اسالمي ،ترجمه رحيم
قاسميان ،تهران :مؤسسه انتشارات حكمت.
نصر ،سید حسین( ،)1392هنر د ینی ،هنر سنتی ،هنر مقد س ،د ر
فيروزان ،مهد ي ،راز و رمز هنر د يني :مقاالت ارائه شد ه د ر اولين
كنفرانس بين المللي هنر د يني ،چاپ سوم ،تهران :سروش.57 -45 ،
نصر ،سید حسین( ،)1393نياز به علم مقد س ،چاپ سوم ،ترجمه
حسن مياند اري ،ويراسته احمد رضا جليلي ،انتشارات كتاب طه.
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The Traditionalists’ viewpoints on the philosophy and

sively represent Farshchian’s artistic system in the Iranian-

wisdom of art are one of the richest and most prominent in

Islamic art system. The type of research, theoretical basis,

the discourse of “Traditionalism”, which has been widely

research method, comparative and analytical and informa-

criticized in the contemporary era, and especially in the

tion gathering method, library documents. The data analy-

field of art, and has always been cited and referenced. To-

sis method has been quantitative and qualitative.

day, faces such as René Guénon, Ananda Coomaraswamy,

In this regard, the statistical community of this research

Frithjof Schuon, Titus Burckhardt, and Martin Lings are

is composed of the technical and applied comprehensive

known as founders and commentators of Traditionalism.

works by Mahmoud Farshchian. The technical works of

Meanwhile, Nasr, as the Iranian representative of the Tra-

the artist, including the works of books and unpublished

ditionalist viewpoint, as well as the most famous academic

works, that total over 538 works. Among them, the three

personality among the living Traditionalists, has deep At-

images of “Simorgh, Ghaf and Thirty Birds”, “The Great

titude about Traditional Art, Religious Art and Sacred Art.

Test” and “Ashura Evening” due to the special content and

On the other hand, traditional Iranian painting as one of

visual capacities as standard examples of Traditional Art,

the most influential Iranian-Islamic Arts, and in particular

Religious Art and Sacred Art of Nasr Adaptation and criti-

the works of Kamal –o-din Behzad, Sultan Mohammad

cal analysis. With regard to Nasr’s differentiation in art

and Reza Abbasi, have always been a favorite and the field

with Farshchian’s works, the theory of “Transcendental

of research by scholars, philosophers and international art-

Art”, along with its cosmology and its foundations, has

ists. Meanwhile, The style and works of Mahmoud Farsh-

been proposed by the author to address the critique and

chian, as a standard example of this research, have empha-

deficiencies of rival theory such as “Traditionalist Art” on

sized the fundamental, aesthetic and beneficial use of the

Farshchian’s works and, in general, the Iranian-Islamic art

original art of painting. In the contemporary era, in addi-

system. It is also anticipated that in view of the extensibil-

tion to the revival of classical painting and the creation of

ity of this theory, in the case of the proof of Substantive

style and modern school, he has also had a significant con-

Theory (Farshchian’s works), it is to be found in two other

tribution to the development and richness of traditional

levels of theory, namely, the formal or intermediate theory

and national arts. Farshchian has distinctive styles and out-

(Iranian-Islamic arts) and the Grand theory (Islam world

standing works that have never been taken from the Tradi-

arts ) Will also be generalized.

tional perspective. The problem of this research is to con-
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sider and extract a comprehensive, new and intrinsic

Traditionalism, Iranian Painting, Seyed Hossein Nasr,

theory about Farshchian’s works, while adapting and criti-

Mahmoud Farshchian, Theory of “Transcendental Art”

cally analyzing Attitude of Nasr on art with the works of
Farshchian, and identifying the means of differentiating
and sharing these two components, which can comprehen*
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