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  مقدمه
 يازهاين بتواند كه هنر مختلف يها رشته در يتخصص يوكاف الزم منابع وجود عدم مييبگو بهتر ايو كمبود ليدل به

 يزير برنامه يعال يشورا مصوب يها فصل سر با برابر را ها رشته نيا انيدانشجو و نيمدرس يدرس يواحدها
 از تا داشت آن بر را نور اميپ دانشگاه يعلم يها گروه  موضوع نيا. دينما برطرف را آنان ومشكالت داده پوشش

 فيتال ا ينيتدو به نسبت كم اريبس فرصت در و اول مرحله در ، شود درخواست بزرگوار نيمدرس و دياسات
 تيسا يرو بر pdf صورت رابه آن بتوان تا ند،ينما اقدام مختلف دروسازيموردن جزوات هيته و ي،گردآور
 با بتوانند بعدا مناسب زمان و درفرصت محترم دياسات وسپس قرارداد محترم انيدانشجو استفاده جهت دانشگاه،

 اريدراخت  اهدانشگ توسط انشااله تا ندينما ديتول و هيته را مختلف دروس ازين مورد كتب و منابع خود يكارها ليتكم
 با منطبق مطالب نيتدو و يگردآور باشد يم زانيعز شما يرو شيپ كه يمنبع راستا نيدرهم.رديبگ قرار انيدانشجو

 ، يدست عيصنا :يها رشته يكارشناس دوره يهنراسالم حكمت درس جزوه موضوعات به مربوط يفصلها سر
 2 ارزش به كدام هر يبرا)) ينگارگر شيگرا ((ياسالم هنر و) پارچه چاپ يطراح شيگرا (ولباس پارچه يطراح
   .باشد يم واحد
ازوكي و خانمها شيما سيار خلج و مارال برزين و زهره شريعتي نيا و ليدا اصغريان به خاطر پ شهرامي آقا از نيهمچن

  .تالش و كوشش خالصانه اي كه در تهيه اين جزوه مبذول داشته اند كمال تشكر را دارم
 نجايا در كه است نموده استفاده يمتعدد يچاپ ومنابع مطالب از جزوه نيا يآور گرد و هي،ته نيتدو در نگارنده 

 شان،يها محبت از مجدد يقدران زين و آثار از يبردار بهره امانت نيد يادا يبرا را خود احترام و تشكر مراتب
 به مربوطه منابع از شده ستفادها صفحات و نيعناو و فهرست ضمنا .  دارم يم ميتقد زانيعز نيا تك تك خدمت
  :باشد يم ريز شرح
 حكمت، فيتعر: حكمت - هنر مفهوم هنر، فيتعار: هنر(» ياسالم هنر و حكمت «ياسالم هنر و هنر -١

  سها طاهره مهندس كتاب 29 ص يال 17 ص از) آن از ييزدا قداست و معرفت
 تيمعنو و هنر ارتباط ،ياسالم فلسفه بر يدرآمد( » آن يخواستگاهها و ياسالم فلسفه«ياسالم هنر و هنر -٢

 )ياسالم
  نصر) سها (طاهره مهندس كتاب 47 ص يال 31 ص از
  215 ص يال 199 ص)     كونيم سيلوئ – ژان ( ياسالم هنر تا قرآن يوح از -3
  235 ص يال 217 ص از ) بوركهات توسيت ( ياسالم هنر در دانيجاو يها ارزش -4
 نشر دفتر يفه يبلخار حسن كتاب از 226 يال 215 ص) محاكات و اليخ ( ياسالم هنر يگروه عناصر -5

  يفه يبلخار حسن دكتر   فرهنگ
 انجمن تيسا  5-1 و   4-1 ص از) ينجوم اهللا تيآ عالمه مرحوم سخنران متن ( خط هنر تيمعنو -6

  سانيخوشنو
  ) كايآمر و اروپا يمعمار و هنر بر ياسالم يمعمار و هنر ريتأث  ( يجهان يها تيقابل ياسالم يمعمار و هنر -7
  )  هنر حكمت و يمذهب مقاالت مجموعه ( تيمعنو و هنر كتاب -8
  صفاران اسيال دكتر
  1389 زيپائ
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   )حكمت و هنر( ي اسالم هنر و هنر
 هنر -

  هنر فيتعر -
  .ديآي م دست بهي موجود مبدأ باي وحدان مبدأي تالق از و استي حدسي شناخت هنر

ي م حمل را يبزرگي معان خود وجود اعماق در اوصاف، نيا با اما. ستين شيبي كوچك موجود ،يهست نيا در انسان
ي م تو "» االكبر العالمي انطور كيف و ريصغ جرم انك اتحسب« : ديگوي مي عرب ابن ن،يالديي مح چنانكه كند؛
 ماده همانند نكهيا جهت به انسان ".است هنهفت تو دري بزرگ جهان كهي درحال ،يهستي كوچك جسم كه يپندار
 نيا اگر حال. است نهفته او جوهر در كهي زيچ خاطر به مگر ندارد،ي چندان ارزش ،يهست درمحاسبات است،
  .است حس ماند،ي مي باق آنچه و بود، خواهدي عوضي زيچ مجموع در انسان م،يينما جدا انسان از راي ذات جوهر
ي راهها انيم در آن زبان بودني جهان خاطر به و بوده برخوردار اميپ انتقال در سرعت و شتريب رشيپذ ،ييازرسا هنر

  .باشدي م راه نيتر رفتهيپذي رسان اميپ مختلف
  .شودي م زاده هنرمند ازي نهان و زيرازآمي شكل بهي هنر اثر
 كمال و رشد و ستينگر خواهند اوي هنر اثر بهيي انسانها نكهيا به علم با كه نستيا هنرمند روحي برا هنرمند دهيفا
 به را خود روح سطوح و اعماق وي مغزي استعدادها كرد،همه خواهد اثر زين هنرمند خود در انسانها آن سقوط ا يو

 بدهد، ليتحوتا اثر وانگيزه تحول به رشد و كمال را به آن انسانها كه خود جزيي از آنان مي باشد؛  اندازد،ي م كار
ي برا اتيح آب دهيفا د،يبرآ شده، فيتوص هنرمند روح اعماق از كهي صورت در تماشاگري سانهااني برا هنر دهيفا
  .بود خواهد اتيح
  
  هنر مفهوم -

 و فراست كه كمال از درجه ،آنيكار زهير و ظرافت با توأمي فن،صنعت،علم،معرفت،امر« ي معنا به لغت در هنر
 و تياقت،كفايت،لياهم و ،خطريركياست،زياند،كيبنما گرانيد از برتر را هنر صاحب آن نمود و داشته بر در را فضل
  .است آمده» كمال
 دو در -  بيترت به را هنر ل،يذ شعر در حافظ كه چنان آمده،» قتيحق «و» عشق «جمله از زيني گريد ميمفاه در هنر
  .است برده كار به - ي معن
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  يهنري ب بيع به كس نخرد را بنده كه       ش                      مبا بينصي ب عشق از و خواجه بكوش
  استي هنرعار از كه آنكس اطلسي قبا                                        نخرند جو مين به قتيحق روندگان

 وي گستردگ و عشق خاطر به هنر دهدي م نشان كه خوردي م چشم بهي اديز هنر،اختالفاتي اصطالحي معنا در
   :سدينوي م ست؟يچ هنر معروف كتاب سندهينو ،يتولستو كه چنان داست؛يناپيي دايپ نيع در خود، ظرافت

 ايآ ست؟يچ خته،يبرانگ خود رامونيپ در گو و گفت همه نيا ارسطو و افالطون زمان از ربازيد از كه هنري براست"
 نه، ا يكند؟ي م حلول جان و روح به ابرهاي ماورا از كهي آسمان استي ا مائده ايآ زد؟يخي م بر انسان درون از هنر
  "استي آدم سركوفته اليام تبلور "ديفرو" باور به ا يو نهاياي تمام از استي ا زهيآم

ي ذهن عوالم از خارج در آن انتقال زين و مشخص قالب دري انسان احساس ضبط و ثبتي برا استي ا لهيوس هنر
  .است گرانيد به هنر احساس آن تفهم نيوهمچن
ي م اشاره مهمي امهايپ انتقال در آن موثر نقش به است، داده دست به هنر از كهيي بايز ريتفس نضمي بستان محمود

  :سدينوي مي و. كند
 در را آن ما كهي عاد اي يعلم زبان اگري عن ي، استي زندگ قيحقا انيب ازي خاص روش ،يانسان تجربه در هنر
 نيا زين هنر زبان باشد،يم قيحقا ميمستق انيب كه استي ژگيو نياي دارا ميريگي م كار به خود روزمرهي زندگ

 به قيحقا نقل بر نخست زبان كه است آن زباندو نيا تفاوت. است قيحقا نيهم ميرمستقيغ انيب كه دارد راي ژگيو
 تياهم ميبخواه اگر مثال عنوان به. استواراست ليتخ عنصر بر هنر زبان كهيحال در است، استوار خودي واقع صورت
 پاداش آن برابر چند كند انفاق را خود اموال خداي خشنودي براي هركس مييگوي م ميكن انيب را خدا راه در انفاق

 ..باشدي مي علم اي يعاد اي يواقع انيب ك يسخن نيا حالت نيا در. گرفت خواهد

 نيا م،يكني م انيب) هحب كمثل اهللا ليسبي ف اموالهم نفقون ينيالذ مثل ( كريمههيآ رابا مفهوم نيهم كهي هنگام اما
 انيمي ديجد رابطه ك يافزودن ا يجاديا ر،يتعب نيا با گذشته ريتعب تفاوت و بود خواهد "يهنر" انيب ك يريتعب
 .است "گندم دانه" و "انفاق"

 آنها وجود با كه ابدي يم بيتركي عناصر از هنر كه افتيدر تواني است،م شده هنري برا كهي فيتعار مجموع از
ي نم سريمي امكان نيچن گر،يد طيشرا در كه ابد يدستي آدم احساس ازي فيلطي دستاوردها به تواند يم انسان
  .ييبايز و تيخالق ذوق، ل،يتخ: از عبارتند عناصر نيا. باشد
 تيفيك دري آخر عنصر و دارند نقشي هنر اثر ظهور و نيتكو در نخست عنصر سه عناصر، نيا انيم در

  .آني ارزشگذار
 هنرمند كه استي آرمان هر انيب هنر. ستيني خاص آرمان چيه صورتي تجسم انيب هنر كه كرد افاعتر ديبا

 و صورت ثيح ازي هنر اثر هر كه كنمي م گمان آنكه با من و. بخشد تحققي تجسم صورت در را آن باشد توانسته
 دهم،ي نم قرار ديتأك ردموي آشكار صورت چيه به را اصل نيا كند،ي م تيتبع اصل ك ياز خود منسجم ساختمان

 م،يكن مطالعه رشتيب كنندي مي زندگ خودي زيغر و ميمستق كشش حكم به كه راي آثار ساختمان ما كه قدر هر رايز
  .شودي م دشوارتر حيتوض قابل و سادهي ها فرمول صورت به آنها دادن ليتقل

 شدت و اندازه طبق بر تنها و ديبجوي روند ازين اصول درون در را آن ديبا است،يي بايز شگرياگرستاي تح هنرمند
  .بسنجد ازشين
  .باشد روح از برخاسته و د،يآ وجود بهي درون ازين اثر بر كه باستيزي زيچ
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 كننده جذب ا يمشتاق روح، از شيبي زيچ ايدن در: ديگوي م روح نينو هنرمندان و شگامانيپ نياول ازي ك ينكيمترل
 .كنندي مي داريپا بخشد،ي ميي بايز آنها به كهي روح رهبر مقابل در ريفناپذ حروي معدود ليدل نيا به ستينيي بايز

 و جلو به را مثلث ريناپذ مقاومتي ول نامحسوس ،يجيتدر حركت كه استي روغن همچون روح تيخاص نيا و
  .سازدي م روان باال
 بلكه نند،يآفري نم لسوفانيف راي فلسف مسائل «كه كنديم اشاره هنر فلسفه كتاب مقدمه در) 1944-1875 (لهيجنت
ي ازين چون آنها بهيي گو پاسخ و كشندي سرم ها انسان تشنه و دراك نفس در ناگاه به كه هستندي سواالتي همگ

 نيتر دهيچيپ ازي هنر فعل. استي ازين نيچن مصداق زين هنري ستيچ از گفتن سخن» .گرددي م احساس نياديبن
 دركي برا. است شده شهياند عرصه دري تنازعات باعث همواره آني ستيچ نييتب كه است،ي انسان ناطقه نفس افعال

 آنجا در را تنازع اصل و بازگشت كننده نييتبي شتاخت معرفت وي شناختي هست خاستگاه به ديبا الجرم تنازعات نيا
  .جست
 افت يميخواه در م؛يكنفياست،بي اسالم-يرانيا فرهنگي نما تمام نهييآ كه ،يپارس ادب بهي اجمالي نگاه اگر حال
 نهيگنج. است داشته  وجودي ونديپ كمال و عشق ويي بايز و ريخ وي تعال با همواره هنر واژه فرهنگ نيا در كه

ي نظام ميحك اشعار از بايز نمونه دو نيا جمله از مدعاست، نياي براي اريبسي ها نمونه از آكندهي پارس ادب
  :ي گنجو
  سفري نكرد روز و شب چرخ                                                هنري نبود خاك از سفر گر
  
  :و است؛ انهيجو كمال عشق همان هنر نجايا در
  دست بهي آر هنر تا نينب بيع                                            هست بيع هنروي زيچ همه در
 در پس. است آمده ،يشناخت معرفت مفهوم در چه وي تشناخي هست مفهوم در چه كمال،ي همتا هنر زين تيب نيا در
ي انفس ريس قيطر از كه دوست جمال روئت و مطلق كمال به دنيرسي براي حب استي حركت هنر ،يارزش نظام نيا

ي عن يهنر، نيامروز مفهوم با معنا نيا. است كرده هبوط صورت عالم به معنا عالم از و آمده حاصلي انسان ذات در
 خودي وجود گوهر در نازل ريتخد و لذت نيا هرچند است؛ متفاوت اريبس دارد،ي ريتخد و نيآفر لذت ياثر آنچه
 و متفاوت تيغا به استي صورتي ماهو اتيثيح مرتبه در است، حق جمال تيرو ازي ناشي خودي ب و لذت همان

 .دارد قرار آن با معكوسي تناظر در گنون زبان به اي

 
 حكمت -

  خداست ركا واحد ك يجهان،
  مالصدرا                                                                                                         

 همه نيا افتيدر و شناخت. كامل انسان است، انسان» يهنر كار «نيا ني،نگييبايز و  كثرت،تنوع اوج دري واحد
  .ستين سريم مانيحك حكمت با جز ،يشگفت ويي بايز
 حكمت فيتعر -

 قابل ابدأ كهي عقل معلومات در و ندارد راهي ا رخنه آن در كه استي كار محكمي نوعي معنا به لغت در حكمت
 به و رفته كار به زين عرفان وي ،علم،دانش،دانشمندييداناي معنا به كمتح. رودي م كار به ستين كذب و بطالن



 ٨

  .است شده معنا زين زيهرچ تيغا و برهان و قتيحق و قتيطر ومعل وي شرع علوم فراگرقتن و حقيي شناسا
 ديبا معرفت، كه است معتقد و كندي م رد آني حسي معنا در را معرفت كه استي متفكران دسته آن از سقراط
. ستنديني شخص دهيعق اي يحس ريمتغ و ثباتي ب تأثرات تابع كهيي ارزشهاي عن يباشد؛ دانيجاوي ها ارزش معرفت

 تا دارد رسالت كردي م فكر او. باشند حكمت و لتيفضي ايجو ،يشخص منافعي جا به ديبا مردم سقراط رنظ از
 از سقراطي تلق. كنند توجه لتيفض و حكمت قيطر از» نفس«ي عن يش،يخويي دارا نيتري عال به تا زديبرانگ را مردم

 .شودي م نفسي هماهنگ و المتس به منجر و است ريخ انساني برا كه استي قتيحق آن به رتيبص حكمت،

 چراكه كند؛ي نم ريتصو خوب را اءياش هنرمند است معتقد كه رديگي م نشأت آنجا از هنر، به افالطوني منف نگاه
 نيا و كندي م كار حواس بر راتيتĤث دگاهيد از كشد،فقطي م را تخت ك يكهي نقاش مثأل است؛ نمود و ظاهر مقلد
  .است دور بهي قيحق معرفت از
 مفهوم به دادها،يرو و اءياش شناخت به نسبت محضي سطح وي حسي ها افتيدر با مبارزه روند در زين رسطوا
 است معتقد و كندي مي تلقي مساو را عهيماوراءالطب فهم و حكمت اوي رو نيا از ابد؛ي يم دست"حكمت"
 و است تيواقع و اءياش تيماه ويي نها علت درباره معرفت خواستار كه استي كس حكمت دوستدار ا يلسوفيف

 و دهدي م قرار بحث مورد را اءياش هياول علل و اصول حكمت او نظر در. خواهدي م معرفت خودي برا را معرفت
 نيبنابرا و نيتري انتزاع حواس، از علم نيدورتر حكمت و است درجه نيتري عال دري كل معرفتي رو نيا از

 چيه و است آسان نيبنابرا مشترك، همهي براي حس ادراك. است فكر نيشتريب مستلزم چون است علم نيتر مشكل
ي م قرار بحث مورد حكمت را آنچه. معناست تمام به عهيماوراءالطب حكمت، او نظر از البته. ستين حكمت نشانه
  .ريخ ايي ينها علت وي فاعل علت ا يحركت موضوع،منشأ ا يء،مادهيش ذات ا يجوهر: است زيچ چهار دهد
 
  
 آن ازيي زدا قداست و معرفت -

 «علمونيال نيالذ و علمون ينيالذي ستو يهل»

 «9 هيزمر،آ سوره»

 «؟يداري م پنهان را شيخو هاي سخت ي هنگامه در چرا! يا ستادهيا دور همه نيا چرا  ! گارا پرورد "

 « داوود ريمزام»

 سه ايهندو، سنّت در آنندا و تيچ ست، همان (رحمت هم و معرفت بود،هم وجود هم واحد، آن در حق آغاز در
 وستهيپ معرفت است،ي شگيهم "آغاز در " كه ي "اكنون" آن درو) اسالم در رحمت، و قدرت،حكمتي اله اسم
 انيجري ط. استي مقدس امر هر ي سرچشمه وي قدس ذات همان كه داردي اول و لياص حق آن با قيعمي ا رابطه
 اصغر، عالم و اكبر عالمي تجل متعددي ها نهيآ بر حقي ها اسانعك و انكسارها و زمان ي رودخانه نزول به رو

 به بايتقر معرفت. است گرفته فاصله است،ي هست و معرفت اتحاد مشخصه كهي ا خلسه ا يوجد وي هست از معرفت
 نديفرآ موجب به كه بشر نوع ازيي ها بخش آن انيم در ژهيو به است، شدهيي زدا قداست وي ظاهر كامل، طور
ي قدس ذات ميشم ازي ا جنبه و مطلق واحد با اتحاد ي ثمره كهي وجد آن و اند، شده دگرگوني كل بهي ابيتجدد
 گرفته قرار نيزم ساكني انسانها ازي ميعظ تياكثر فهم و درك از خارج و شده دسترس رقابليغ شيكماب است،
ي تيواقع آن به معرفت معرفت، اتذ چراكه است؛ ريناپذيي جداي قدس امر از همچنان معرفت حاق و كنهي ول. است
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 صور ي همه و وجود مراتب ي همه آن با اسيق در و است كلمهي واقعي معنا بهي قدس ذات ن،يبر جوهر كه است
 امكان موهبت از است،ي آدم درون در شناخت ابزار كه عاقله ي قوه. ستين اعراض جزي زيچ متكثر، وجود

ي م باز آن به و تابدي م مطلق ذات از كه ماندي مي نور شعاع به لهعاق ي قوه. است مند بهره مطلق ذات شناخت
 .يتناهيال هم و است مطلق هم كه است حق آن اثبات بر ليدل نيبهتر خود زش،ياعجازآم عملكرد و گردد

 عرض، و جوهر ،يكل ويي جز ب،يترك از خارج عالم بيترت نيوبد. شودي م روبروي خارج حدس باي ذات تامل نيا
 از و گردد،ي م بنا حدسي مبنا بر هنر لذا. گردد جداي قيحق وجود از تا د،يآي م دست به حق و انسان روح، و ماده
ي م عرض و ماده مرز و حد از حدس. است متفاوت احساس با حدس. گرددي م سريمي ابد جوهر ادراك آن قيطر

 از است عبارت احساس، اما. گردد رمستق است خداوند عالم كه مطلق عالم دري ذهن مقدمه چيه بدون تا گذرد،
 كهي معن نيا به است،ي مخروطي امتدادي داراي حدس شناخت. استي اضير ابزار جهينت كهي مشخصي واقع صور

  .بالعكس و شودي م عيوس زين عمق نظر از ابد،ي يم توسعه همچنان
 نيبد و. ستين عمقي اراد و استي سطح شناخت، نيوا است شكلي ا استوانهي امتدادي داراي حس شناخت اما
 شكل به و انسان محدوده دري غرب هنر. است شناخته غرب كهي معن آن به و ستين نقاش ك يهنرمند، بيترت

  .است شده متمركزي وظاهري عرض
 آن از قايدقي ول است، دهيچش است،ي وحدان مظهرمعرفت كه را» اتيح درخت« ي وهيم ن،يبر بهشت در ،يآدم
 معرفت است، گرفتهي جا اش عاقله ي قوه كنه در و كرده مقامي و وجود مركز دراني وحد تيرو نيا كهي رو

 كه است حق آن با اتحادي برا برتر قيطر همچناني قدس معرفت و استي قدس ذات بهي اب يدست ابزار همچنان
ي ها هبوط ي همه و شرّ و ريخ درخت ي وهيم از دنيچش وجود با. اند افته ياتحاد وجد و معرفت،وجود درآن
 دستي برا برتر قيبالقوه،طر است،معرفت وضبط ثبت مختلفي ها وهيش به عالم گوناگون انياد در كه انساني بعد
ي م رسوخي هانيكي تجل انعقاد و انجماد و تراكم در كه استي نور شعاع عاقله ي قوه و استي قدس ذات بهي ابي

 به موجودات، ي همه ور الهي ، كه در انسان ودر واقع، درمرتبه فعليت يافته اش چيزي نيست مگر خود ندر و كند
  .است شده منعكس مختلف انحاء و ها وهيش
 فقط نه ،يزرنگ وي ركيز به عاقله ي قوه كردن محدود وي استدالل عقل بهي شهود عقل متجدد،فروكاستني ايدن در

ي رانيو به زين راي عقل اتيااله لكهب شود، معناي بي برخي براي حت و دسترس رقابليغي قدس معرفت كه شده سبب
 ازي بازتاب ؛يقدس مرتبتي دارا معرفت از بودي بازتابمظهر  الاقل تيحيمس بافت در  كهي عقل اتيااله كشاند؛
 وي جمهور در افالطون فهم مطابق ابتدا در كهي عقل اتيااله. است فالح وي معنو كمالي اصلو يا سپينتيا  حكمت

 نيع در و فروتري شكل بهي حيمس مراجع گريد و نيآگوست سيقد دست به بعدها و بودي ذوق حكمت همان ن،يقوان
 ليتحو و ارجاع و معرفت ازيي زدا ندقداستيفرآ كه نيافت،هم يمقام تنزلي اله امور به معرفت ارزشمند،از حال
 فلسفه تطور راحلم نيآخر با هراجهان،هم ادراكي برا محضي بشر و» يجهان - نيا«محمل ك يبهي استدالل عقل
 ن،يبنابرا. ديگرد ديناپدي كل به مانيا دژ از هم و علم دژ از هم زيني عقل اتيااله د،يرس اشي انيپا مرحله به د،يجد
 امكاني ابيباز وي شهود عقل باي استدالل عقل ي دگرباره دادن ونديعاقله،پ ي قوهي عيطب العاده فوق ي فهيوظ اءياح

.  در حد و مرتبه خودش را نيز شامل ميشوديعقل اتيااله تياهم درك به ازگشت،بيقدس معرفت بهي اب يدست
 همه نيا باي كرد،ول ريتعبي قدس علم به تواني م آن از كهي زيچ از فروتر استي ا مرتبهي دارا كهي ا الهيات عقلي

 .است داشته غرب جهاني سنتّي تعقل ي منظره دري انيشا تياهم
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 آموزه نيتر مقدس ي مطالعهي برا پس، آن از كه "يناسوت "ي علم خلق و اشي قدس سرشت از معرفت شدني ته
 بهي ذوق ساحت تفوق گوناگوني ها سنت درون در كه شد سبب قرارگرفت، استفاده مورد نيد قلب صور،در و ها

 ي بالقوه شناخت امكان از برخوردار داندي مي موجود را او كه انسان دربارهي سنت ي آموزه و فتديب انينس طاق
 سپردهي فراموش دست به انجامد،ي م قيالحقا قهيحق شناخت به مĤالً كه اءياش ي همهي مباد شناخت زين و اءياش

 بشري تعقل ي قوه كهي اتيمدع ،ييگرا استدالل اتيمدع و است افتاده انينس طاق به چناني ذوق منظر واقع، در. شود
 فرو است، كرده مخالفت نيدي ادهايبن نفس با پس ازآن كهي ذهن آني ليتحل و نگرانه برون ي فهيوظ به تنها را

 شده ريناگز ،ينيد تيحساسي دارا اشخاص ازي اريبس غرب، جهان در كه اند قرارگرفته ديتاك مورد اند،چنان كاسته
ي نديفرآ ي چنبره در كه رييالتغ دائمي اتينظر ا يالگوها به راي اعتقاد اصول ا يدهيعق و رنديبگ پناه مانيا در تنها اند
ي اتيح تياهم و مانياي اصل نقش وجه چيه به آنكه بدون. واگذارند اند، آمده گفتار مستمر تبدل وي  سازي نسب
 ي ادامه در واقع، در كهي ا نكته - شوم رمنكريصغ عالم عقل درون دري ذات امكاناتي بخش تيفعالي برا راي وح
 ريناپذيي جدا معرفت از مانيا خود -يذوق منظر در كه داشت خاطر هب ديبا -گشت ميخواه باز آن به قيتحق نيا

 راست انسان مورد در خاص ي منظره از بفهمم تا اورميم مانيا كه آنسلم معروف ي گفته فقط نه كهي طور به است،
 كنم،ي م اللاستد ابتدا كه ستين نيا شيمعنا كه مي فهمم تا ايمان بياورم گفت تواني م ن،يبرا عالوه بلكه د،يآي م

 آن ازي انعكاس و امتداد فقط كهي استداللي روين كه را تعقل ي قوه اي» كنمي م تعقل «كه است نيا آن،ي معنا بلكه
 .بندمي م كار است،به

 را معرفت كهي اي ذوق منظر آن انحاء، از ينحو مانند،بهيا هدف و ساز نهيزم كه انيادي ا هيپا ميگذشته،تعال نيا از
  .دارند دربر دانند،ي م مرتبطي قدس امور همهي كل مبدا وي اله عقل با مĤالً

  :ديگوي م "دزو جوانگ" كه همانطور
 در زيچ همه كهيي جا در بشنود تواندي م.استي ظلمان زيچ همه كهيي جا در نديبب تواندي م .... لتيفض با انسان
 را اصوات توافق تواندي م او تنهاي خاموش در. نديبب را نور تواندي م او تنهاي كيتار در. است فرورفتهي خاموش
 .كند كشف

 را اصواتي سازگار ، »نديبب جا همه در را خدا « تا دهدي م امكان ميحك به كه استي قدس ا يلياص معرفت نيهم
 گرانيد ظلمت در جايي كهرا نور و دهد صيكنند،تشخي م  مالحظه را اصوات دري ناسازگار گرانيد كهيي جا در
 به نديفرآ نيا قيطر از و باال عالم به تا رودي م فراتر شيخو از معرفت اهل انسان. كند نظارت است، تهساخ كور را
ي كيتار كه هياول » ظلمت « آني عن يست،برسد؛ين خودشي هستي قدس اديبن جزي زيچ كه شيخو نفسي  »دائو« 

 قرون دوراني ها قصه در مقدسي ظلمان مغاك همانند. است تينوران شدت ليدل به بلكه نور فقدان ليدل به نه اش
  .شودي مي جار ازآن اتيح چشمه كهي وسط
 در انجذاب را  نيا. داد صيتشخ تواني نم گريد را او أتيه كهيي جا شود،ي م سوار آسمان جالت بري اله انسان
 انسان و خدا با او. كندي م عمل شيخو عتيطب با مطابق او. سازدي م محقق را شيخو ريتقد او. نديگوي م نور

 نيا. گردنديبازم  شيخو هياول حالت به اءياش ي همه و شوند،ي م ساقطي هست از امور ي همه اوي برا. است متحد
  .نديگو ظلمت درشدن  احاطه را
 محور حولي وح اميپ رد،يگيمي جاي ميابراه تيمعنو قالب در اشي صور ساختار لحاظ به ز،كهين اسالم مورد در

ي رواقعيغ امور وي واقع امور انيم دادن زيتم تيقابل كهي ا عاقله ي قوه همانند را انسان ،يوح و چرخدي م معرفت
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ي برخ در ،يسامي عرب تيذهني عن يام،يپ نياي نيزم وعاء هرچند.سازدي م مخاطب دارد، را مطلق ذات شناخت زين و
 در كه نهاده عتيود بهيي گرا مالهاي وهوا الحي نوع ،ويزدگ ،شتابيعاطف شور ازي عنصر نيد نياي ها جلوه
ي ول است، شده ظاهر رهعاشا با مرتبط » زانهيست تعقل« ي اله قبح و حسن ي هينظري نوع عنوان بهي كالم سطح
( ، اهللا اال الاله مان،يا به شهادت. است بوده متحد معرفتي برتر وي ذوق منظر با وستهيپي اسالم اميپي محتوا

 معرفت هيرمايخم شهادت نيا. اراده ا ياحساسات ي درباره نه و است معرفت ربارهدي انيب) معبودي جز خدا نيست
 تا اهللا اال الاله دييبگو« : است فرموده)  ص(اسالم امبريپ. دارد بر در را آني وتجل كل مبدأ ي دربارهي عيمابعدالطب
  .دارد لياص معرفتي قدس تيفيك به اشاره مايمستق نيا و » ديشو رستگار

 الفرقان) خواندن( القرآن: مرتبطند معرفت باي همگ اسالم، مقدسي آسمان كتاب مورد در شده استعمالي تسني اسام
 كندي م اشاره شناخت و تعقل تياهم بهي ا سوره هر در عمال قرآن خود). ها كتاب مادر( الكتاب ام و) دادن زيتم(
 م،بهين،تعليعلم،بنابرا (علم با زين و است معرفت مستلزم كه) "بخوان" اقرأ ( خواندن با  شدهي وح اتيآ نياول و

  :است مرتبط) داد ادي يمعنا به دادن،علّم، ادي يمعنا
 ما االِنسانَ علّم * بِالقَلَمِ علّمي اَلّذ * االَكرم ربك وّ اِقرأّ * علّق مِن االِنسانَ خّلقّ * خَلّقّي الذّ ربك بِاسمِ اِقرأ
  *علَم يلَم
 در.است مرتبط شناخت ا يتعقل با) فقه(ي اسالم حقوق علمي برا شده وضعي عرب ي واژهي لغو ي شهيري حت

 اشكال ي همه آن در كه داشت وجود معرفت ازي واقعي ميتكر و ليتجل د،يبال آن دامن در كهي تمدن و اسالم
» يتجرب« ي نحوه ك ياز هكي مراتب سلسله ك يقالب در هم بودند،آن مرتبطي قدس امر با انحاء ازي نحو به معرفت

 عبارت شناخت نيواالتر نيا كه افتي يم بسط» عرفان ا يالمعرفه «  شناخت شكل نيواالتر تا شناختي عقل و
 قيطر ازي معرفت بلكه فرد، ك يعنوان به خداوند به انسان معرفت نه خداوند، به نسبتي وحدان معرفت از است
 است ليدل نيهم به. معلوم هم و شودي م عالم هم قوه نيا عرفان، ي بهرتم در كه ،يبشر ي عاقله ي قوهي اله مركز
 علم خدا ي واسطه  ياخدا قيطر از كهي عارف« ي عن يند؛يگوي م» باهللا العارف«را افته ياشراق ميحك ا يعارف كه

 كه است عقل نيا رايز است؛ ستنب هم بهي معن به زين العقلي عرب ي واژه. دارد علم خدا به كهي عارف فقط نه» دارد
 مورد نيا در رايز كرد؛ هيتشب "نيد " خود به را آن توان يمي لغو ي شهير لحاظ از وندد؛يپي م مبدأش به راي آدم
ي معنا با زين الشعري عرب ي واژهي حت. سازديم مرتبط و دهدي م ونديپ خداوند به را نسانا كه است همان زين نيد
 سنت. ديده مي شود "پويسيس"با معناي ساختن،آنگونه كه در مورد  نه است مرتبط شناخت و شعوري ا شهير

ي معنو اتيح دري ذوق منظر تيورمح و شناختي قدس تأينها تيماه بري ا كننده رهيخ مدارك و شواهدي اسالم
 ي هيعط ي منزله به عاقلهيه ي قو تيماه و معرفت بخش نجات ي فهيوظ به وستهيپ كهي ا منظره دهد،ي م ارائه
 وصول لهيوس نيتر مهم ابد،يب تيفعلي وح واسطه به چون كهي ا هيعط است؛ قفوا و وفادار خداوند ازي مندارزش
 .داردي قدسي سرشت تاينها خود كهي ا عاقله ي قوه شود،ي مي قدس ذات به
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  آني ها خواستگاه وي اسالم فلسفه
  ياسالم فلسفه بري درآمد -

 در كه استي خيتار متعدد» اتيتجل«ي دارا فلسفه نيا اما است، واحدي تيواقع نفسهي في اسالم فلسفه گرچه
 رانيا دري اسالم فلسفه مستمر و زنده سنّت آنكه نخست. است افته يتبلور غرب و شرق در آني بررسي چگونگ
 دارد وجود هند تا گرفته عراق از آن وارهمج ومناطق

 بر فقط نه و گرددي بازمي اسالم هياولي ها سده به كه است بوده مستمر خيتاري داراي اسالم فلسفه ،»يتجلّ «نيا در
 افته يانتقال شاگردان به استادان از متعددي ها نسلي ط كه استي متكي گفتار سنّت بر بلكهي نوشتار متون
ي فكري ها رشته ازي كيگرفت، نام حكمت سپس و فلسفه كهي اسالم ط،فلسفهيمح نيدرا ن،يا بر افزون.است
 فقها مخالفت رغم به فلسفه نيا اما است؛ي فكري ها رشته گريد با مقابله ايمجادله،مباحثه،مطابقه،ي براي اسالم
 بود خواهد كماكان و است بوده اسالمي فكر اتيح از نفكياليي جز

 جهان دري قيعمي ها شهيري داراي اسالم فلسفه سنّت آنكه نخست. ميكني م استفادهي اسالم قلسفه عنوان از چرا
 شده رفتهيپذي تيواقع مثابه بهي وح ا ينبوت كه است كاركردي داراي جهان در و استي قرآني وح از برخاستهي نيب

 كامال طرز به نيكوري هنر كه است ليدل نيهم به. هست زين شناخت منبع بلكه اتياخالق منبع فقط نه كه است
 مفهوم اما است، كلمه كامل مفهوم به فلسفهي سالما فلسفه گرچه نكهيا دوم. دينامي نبو فلسفه را آني ا محققانه

 بودي ا وهيش همان به طيمح آن در كاركردش كه افت يانتقالي معنو وي فكري طيمح در فسلفه نيا دگاهيد از عقل
ي قيحق امر نيا. كرد عملخرد  با متفاوتي ا گونه بهي منورالفكر ي دورهيي خردگرا توسط افته يانتقال عقل كه

 امر نيا نيهمچن اند؛ كردهي بررس سنّت نيا حدود در راي اسالم فلسفه كه استي كسان همهي برا ريانكارناپذ
 كردي بررسي ا زده غرب زين وي غرب مسلمان دانشوران ازي گروه تالش رغم به را آن ديبا كه استي اساسي تيواقع
 نكهيا سوم. اندي اسالم فلسفه در خرد از ريتعب نيا خواهان ديجد فلسفه دريي خردگرا برابر در ميتسل با اكنون كه
 نيا كه كرد فراموش دينبا هرگز. بودند عتيشر رويپ مانياي رو از آنها همه بايتقر و بودند مسلماني اسالم لسوفانيف

 مذهب ارشد مقام شد،ي مي تلقيي خردگرا مظهر غرب در ها ومدت بود اسالم در انهيخردگرا فلسفه نمونه كه رشد
 هفت عه،يمابعدالطبي اسالم عالمان نيبزرگتر ازي ك يمالصدرا، و بود) يكنوني اياسپان در كوردورو(          قرطبه در
 تواني نم كه  دارد وجودي گريد ليدال نيهمچن. دكر فوت تشرف نيهفتمي ط در و رفت مكه به ادهيپي پا بابار
  .كرد بحث آن از نجايدرا
 تيماه به كه كند اشارهي قيطر همان بهي اسالم فلسفه  اسالميتيماه به تا زديآمي درم گريكد يبا عوامل نيا همه
 فلسفه اصطالح كاربرد با كس چيه آنكه بيعج. شودي م اشاره هود يفلسفهي هود يتيماه وي حيمس فلسفهي حيمس
ي برخ با مرا نيا اند؛ كرده مخالفت آن با ها سدهي ط تلمود دانشوران ازي تعداد كه كندينم مخالفت علت نيبد هودي
  .دارد زمصداقين تيحيمس درباره الزم راتييتغ
  

  .استي قرآني وح از برخاستهي نيب جهان دري قيعمي ها شهيري ارا دي اسالم فلسفه سنّت
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 اما غرب در معتبري ا نهيشيپي دارا اصطالح نيا كه هرچند ست،ين عربيي ا فلسفه متعدد ليدال بهي اسالم فلسفه
 آثار اكثر گرچه آنكه نخست. تينس دوازدهم سده از قبل دوره در اسالم جهان خود دري خيتار تقدم چيهي دارا
ي م نايس ابن خود آثار آن مبدأ كه شد فيتألي فارس به آنها ازي اريبس شد،اما نوشتهي عرب زبان بهي اسالم سفهلف

 واقع در وي ريكث تعداد دند،امابو عرب رشد ابن اي يالكند مانندي اسالم لسوفانيف ازي اريبس گرچه آنكه دوم. باشد
 فلسفهي اصل مركز رانيا ن،يبرا عالوه. بودندي هند ا يتركي قوم نهيشيپي دارا زين  از آنانيبرخ وي رانيا آنان شتريب

  .است ماندهي باق اسالم خيتاري ها دوره اكثري ط دري اسالم
 نام عرب فلسفه شد،اما نوشتهي عرب  زبانبه دهو يفلسفه ازي بزرگ بخش.دارد وجوديي ها استدالل زين گريد منظر از

 تياهمي داراي اسالم فلسفه هياول خيتار در كه دارد وجود زيني فلسف تيماه باي حيمس عرب اتيادب كل. ندارد
 راي افراط ديجد ي پرستانه هنيم ا  يانهيگراي ملي ها شهياند چنانچه. دارد تعلقيي مجزاي فلسف سنّت به است،اما

. دينامي اسالم فلسفه را آني خيتار وي فكر ليدال به توانيم م،فقطيبنگري اسالم فلسفه سنّت كل به و گذاشته كنار
 سده در  جيرا مفهوم به را آن قايدق ديرود،باي م كار بهيي اروپاي ها زبان در هم هنوزي اسالم فلسفه اصطالح اگر
 ازآن پس ،ويرانيعرب،ا مسلمانان توسط  اسالميفلسفه. اصطالح نيا ديجد ريتعب اساس بر كرد،نه درك انهيمي ها

 از متاثري حد تا شدويم انجام انيحيمس توسط غالبا كه گرفت شكليي ها ترجمه براساس...ويي اي،ماليهند و ترك
 در.بود حاكم برآن  ديتوح  الهي بااصل تيماهي تجل وي قرآني وح بودكهي ونان يفلسفه با انيهود يو انيحيمس تعامل

 انهيمي ها سده در هود يفلسفه ظهوري برا دهنده شتاب عامل عنوان به كه شد جادياي اي فلسف ،سنتينجها نيچن
 زين مسلك هندو هندوستان بري فلسف سنت نيا. داشتي حيمس غرب در كالم و فلسفه بري قيعم ريتاث و كرد عمل
 اساس بر و رفتيپذ ريتاثي اسالم رتفكي ها حوزه گريد از متعددي ها جنبه ازي اسالم فلسفه سنت. گذاشت ريتاث

 مثابه به امروز به تا كه كرد خلق را جهاني فكري ها سنت نيتري غن ازي ك يميقد دوران معرفت ازي بزرگ بخش
  .است افته ياستمرار زندهي تيواقع
 فقه اصول و كالم به را خودي گرفت،جا قرار اسالم ميتعال هيحاش در مجزاي ا رشته مثابه به فلسفه عرب، جهان در

 مصرتوسط دري اسالم فلسفه كه بود گذشته سده در فقط واقع، در. شد قلمدادي خارج تجاوز عنوانت به  غالبا داد،و
  .بود رانيا در مالصدرا حوزه شاگرد قاهره به مهاجرت از قبل كه شد اياح) ياسدآباد(يافغان نيالد جمال
ي عرب فلسفه را آن داندوي م خودي فكر سنت ازيي جز زلهمن به را آن غرب كه دارد وجودي اسالم فلسفه نيهمچن
 نفوذ كهي زماني عنيشد، قفمتو رشد ابن با ناگهان كه داندي مي ا فلسفه راي اسالم فلسفه دگاهيد نيا. كندي مي تلق

 اوس،لوون،پاديپار مانندي اماكن در سده هفت مدت به. رفت انيم از جيتدر به و افت يكاهش غرب بهي اسالم فلسفه
 عالوه، به. است شده سيتدر غربي فكر خيتار از نفكياليي جز عنوان بهي اسالم فلسفه از صورت نيا،ايبولون و
ي ط در و است شده قلمدادي اسالم فلسفه خود منزله بهي اسالم فلسفه مورد در مدارانه اروپا دگاهيد نيا غربدر

 عرب جهان مشهوري ها تيشخص ازي برخ. تاس شده دييتا غرب جهان دري هپژو دانش اساس بر ستميب سده
 سميوناليناسي ها فرض از استواري نظر تيحما را هايي اروپا توسطي عرب فلسفه عنوان بهي اسالم فلسفهي تلق

 فلسفه و كالم به  مند عالقه افراد و كيكاتول محافل عمدتا كهي اسالم فلسفه از ريتعب نيهرحال،ا به. اند دانسته عرب
 اواخر نيهم تا هذا مع كه است داده پرورش را بزرگ دانشوران ازي شمار معتقدند، آن بهي وسط ونقر دريي اروپا
 فلسفه كه بمانند اعتناي ب قتيحق نيا زين و رشد ابن از پسي اسالم فلسفه از سده هشت به نسبت اند داده حيترج

 است ديجد نچندا نه اما معاصري ا فلسفه بلكه» يوسط قرون «به مربوط فقط نهي اسالم
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 ويي اروپاي كشورها ريدرسا سپس و لمانآ در» فلسفه خيتار «رشته ظهور بعد،با به نوزدهم سده سطاوا از نيهمچن
 خواهان آنان كه شد معطوفي اسالم فلسفه بهي غرب دانشوران ازي تعداد ،توجهيشناس شرق در تحول با ونديپ در

 بودند آن»يعلم«يبررس

 عمدتاي خيتاري ها داده و متون حيتصح به وافر كمك نيع دري اسالم فلسفه مورد در انهيگرا شرق دگاهيد نيا
 نيحالت،ا نيبهتر در. بوديي استثنا كامال "كوربني هنر" ظهور البته ؛يفلسف جنبه تا داشتي خيتار وي الغت فقه جنبه

 تيواقع نيا.است پرداخته فلسفه ندرتا و ها شهياند خيتار اي يفرهنگ خيتار حدود دري اسالم فلسفه به شتريب دگاهيد
ي ها گروه در ندرتا و انهيخاورم ا ياسالم،شرقي بررسي ها گروه در عمده بطور كماكان غرب دري اسالم فلسفه كه

 زبان و منطق به را فلسفه كه ستين ديجد فلسفه ازي بزرگ بخش محدود طهيح ازي ناش شود،فقطي مي بررس فلسفه
 در شناسان شرق توسطي اسالم فلسفه ارائه وي بررس  روش ازي ناشي اديز حد تا بلكه است، داده ليتقلي شناس

  .است سده كي يط
ي قالب و حدود ها سدهي ط است،در ثيحد بسط مفهوم به عيتش جهان در كه ائمه، انسخن با ه ث،همرايحد و قرآن
 براساسي اسالم لسوفانيف كه است آورده وجود به راي اجتماع وي فكر اوضاع و كرده ارائهي اسالم فلسفهي برا را
  .اند كردهي پرداز فلسفه آن

 كه است كرده ارائه را تيبشر اهداف و خيتار و تياء،بشرياش تيمبدأ،ماه ث،علميحد و قرآن ن،يبرا عالوه
 يزبان نيث،همچنيحد و قرآن. اند كرده هيتك برآنها اعصاري ط در و پرداخته تفكر به آنها مورد دري اسالم لسوفانيف
 گاه چيه البته. اند بوده برخوردار آن ازي اسالم اجتماع هيبق با همراهي اسالم لسوفانيف كه اند كرده ارائه ريتقري برا را

 نيا در كه دارد تياهم نكته نيا صيتشخ اما باشد، داشته وجود توانستي نمي اسالمي وح بدوني اسالم تمدن
 روانيپ ازي برخ وي غرب دانشوران ازي اريبسي ادعا فبرخال. داشتي نم وجود همي اسالم فلسفه چيه صورت
 رغم به كه ستيني عرب زبان بهي ونان يفلسفه از كوركورانهي ديتقل صرفا اسالم جهان دري فلسف تيآنها،فعال مسلمان
ي طيمح در كه داردي تيماه نيچن علت نيبد قايدقي اسالم برعكس،فلسفه. باشد افته يبسط ثيحد و قرآن وجود
  .شد نييتبي قرآني وح براساس آني ها طهيح كه افت يبسط
 درخشان ازي كي ياسالم تمدن آمده، وجود به ايدن در كهي بزرگي ها تمدن انيم در كه گفت توانيم خالصه بطور
 ازي برخ اشتباه،چنانكه به تواني نم و است زنده نوزه چون. هست و بوده آنها نيپرثمرتر و نيتري جهان و نيتر
  .كردي تلق گذشته راثيم عنوان به فقط كنند،آنرايم ورتص  هايغرب
 نيسرزم آغاز همان از. است آنيي ايجغراف گسترش نخست. است توجه و تامل قابل كه دارديي هاي ژگيو تمدن نيا

ي نژادها و ها زبان توانست و گرفت بر در را  نيماچ و نيچ سرحد تا و رانيا و ا،سودانياسپان مانندي متفاوتي ها
  .سازد متحد -ي عرب زبان -ي علم زبان ك يو فرهنگ كي يلوا تحت را لفمخت

 به ، جهان  قديمبزرگي ها تمدن تمام وارث  توانست ،ييايجغراف عيسر گسترش نيهم سبب بهي اسالم تمدن
 در زين ،وياضير اتينظر ازي بعض ديشا وي اگريميك مانند ها نهيزم ازي بعض دري حت. شدبادور خاور تمدن ياستثنا

ي خ،علميتار در بار نياولي برا توانست اسالم اوالي رو نيا از. است بوده رابطه در زين دور خاور تمدن با صنعت
  .هستند ازانتخاب ريناگز - هنرها مانند درست-ها تمدن. آورد وجود بهي الملل نيبي ا واقعه عنوان به راي الملل نيب

 اقوام بر مختلف ادوار در اءيانب توسطي اله قتيحق. نگرديم تيبشري اوال  مذهبمجدد نظر به خود در اسالم
 كه است دهيعدي هاي وح آن همه» خاتم «و ،يالهي وحيي نها دييتا و تيقرآن،تثب. است شدهي وح گوناگون



  ١۵

 رهيزنج آني ها ن،حلقهيشيپي هاي وح ت،ماننديحيمس و تيهود يرود،ويم بازپس آدم حضرت تا اش سرسلسله
 شوندي م محسوب

ي رياساط جامه خلق با را سنن نيتر كهن راثيم كه است دهيبخش راي آمادگ نياي اسالم تمدن به انداز چشم نيا
 ازآن و جذب ش،يخو تياحد ناب  آموزه با تر موافق ترو»يانتزاع «راتيتقر ازي خلعت با لباسشان مزبورو سنن همه
 .كند خود

 ونديپي وح نيا.استي وح ماحصل كه است مقدس ابكت ليبرتاوي متك و» ينبو فلسفه «اساساي اسالم فلسفه
 فلسفه. درآورد فعل به را ما درون در يعقل نهفته امكانات است قادريي تنها به و دارد ريصغ عالم عقل باي نفكيال

 در نهفته قتيحق بهي ابيدستي براي راه و مقدس كتابي نودري نعم ي كننده زآشكارين آني سنت مفهوم بهي اسالم
ي م جهان مراتب سلسله در مراحل همه و جهان كتا،وجود يا يمطلق وجود بهي اسالم فلسفه. است قرآني ندرو جنبه

 ليتاو نيا. پردازدي م خداوند به موجودات همهيي غا رجعت ،جهان،ويو كمال و انساني بررس به فلسفه نيا.پردازد
ي نيع مراتب فهم اساس آن درباره تامل هكي كتاب است، وجود خود كه است قرآني دروني معن در نفوذ همان وجود

 .اند داشته توجه آن به اعصاري ط دري اسالم لسوفانيف كه است وجودي ذهن و

 مسئله و نيين،تبيتدو در را ثيحد و قرآن نقش آن ساله ستيودوزاره خيتاري ط دري اسالم فلسفه تر قيعمي بررس
 و قرآن با بعد بهي الكند ازي اسالم لسوفانيف همه هك همانگونه. سازدي م آشكاري فلسف عمده سنت نياي شناس
 سدهي ط دري اسالم آشكار منابع با را خودي درون ونديپي اسالم كردند،فلسفهي زندگ آن با و داشتنديي آشنا ثيحد
 ليتاو منزله به اساساي اسالم فلسفه راياست،ز شده داتريهو ها سده گذشت باي حت ونديپ نيا. است ساخته دايهو ها

 مرحله اصال كهي اسالم فلسفه ليدل نيمه به. است باستان فلسقهي غن راثيم از استفاده نيع در مقدس كتاب فلسفه
ي اصلي ها دگاهيد ازي ك ياكنون و مانده پابرجا ها سدهي ط ،در ستيني اسالم تفكر خيتار در گانهيب و گذراي ا

  .دارد شهير ثيحد و قرآن در قايعم گريدي اسالم امر هر همانند كه استي اسالم تمدن دري فكر
 مختلفي ها حوزه در مسلمان است،مراجع شده استفاده حكمت اصطالح از آنها در كه ثيحد و قرآن پرتو در
ي ها ترجمه قيازطر فلسفه اصطالح. كنند فيتعر را فلسفه و حكمت مفهوم تا اند دهيكوش اعصاري ط دري فكر

  .شدي عرب انزب وارد نهم و هشتمي ها سده دري وناني
 عرفا همي گاه و لسوفان،متكلمانيف نيب مباحثه وي اسالم فلسفهي برا رفته بكاري ها اسالم،اصطالح خيتاري ط در
 همچنان فلسفه و حكمت. كامال نه بود،اما متفاوت گريكد يباي خيتار دوره برحسب ها اصطالح نيا مفهوم مورد در

 در خصوصا اسالم خيتاري بعدي ها سده دري متعال وحكمتي اله متحك ماننديي ها اصطالح بود،اما استفاده مورد
 بود داشت،حكمت وجود مباحثه نيشتريب آن مورد در كهي اصطالح.افتي يديجد كاربرد و مفهوم مالصدرا حوزه

 ريخ و است واجب شما بر حكمت طلب « مانندي ثيحد به آنان همه.بود لسوفانيف و عرفا،متكلماني ادعا مورد كه
 شدندي م متوسل » است متدرحك

 با را آنها بودندو برده ارث بهي ميقد منابع از كه پرداختند تامل بهي ا فلسفه  تعاريفمورد دري اسالم لسوفانيف
 ني،اوليالكند وبيا ابو. بودي اله حكمت خاستگاه باورشان به كه دانستندي م همسان حكمتي قرآن اصطالح

 توان حد در اءياش تيواقع شناخت فلسفه«: ديگويم نيچن "ياول فلسفه باب رد" نام به خود اثر ،درياسالم لسوفيف
 بر رفتار منزله بهي عمل شناخت در قت،ويحق كسب منزله بهي نظر شناخت در لسوفيف امجفر راياست،ز انسان
 و جدل(مظنونه فلسفه و) يتجل (هينيق يفلسفه نيب زيتما "يفاراب" ف،يتعر نيا قبول رغم به» .است قتيحق اساس
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 .پردازدي م موجودات همه به و است علوم مادر فلسفه كه كرد ديوتاك افزود مفهوم نيبرا را) سفسطه

 "الحكمه ونيع " نام به خود اثر دري و.كرد اعمال راي خاصي ها دقت رفت،امايپذ را هياول فيراتع نيا زين نايس ابن
 قيتصد و اءياش تصور قيطر از انسان روح كمال) كنديم قلمداد فلسفه همان را آني و كه (حكمت«: ديگوي م نيچن
 و نهاد پافراتر نيا از خودي زندگي ط در بعداي و كنيل» .است انسانيي توانا حسب بري علم وي نظري ها تيواقع

 شامل راي تحقق شناخت نبود،بلكهي مبتن تعلق بر فقط كه شد قائلي زيتما "يمشرق فلسفه " ويي مشا فلسفه نيب
 .ساخت ايمهي سهرورد اشراق حكمتي برا را نهيوزم شديم

 .ميشوي مي اسالم فلسفه از گريدي ا طهيح وارد بلكه ديجدي ا دوره وارد فقط نه ماي سهرورد با

 بهره اشراق فلسفهي جا به االشراق حكمه اصطالح بود،از اسالم دري فكر ديجد شنگر گذار انيبن كهي سهرورد
 ،محقق"كوربني هانر". داشتي نام نيچني و توسط گذاشته انيبن حوزه زين وي فلسف شاهكار عنوان رايز.جست
 نظر مورد مفهوم به حكمت اصطالح ترجمهي فرانسه،برا زبان به االشراق حكمه مترجم وي سهرورد آثار پرشور

  جست؛ بهره فلسفهي جا به " تؤسوفي"اصطالح از مالصدرا چوني گريد مانيحك بهي سهرورد
 موافق كوربن ترجمه نيا با و كرده ترجمه " ترانسندنت تؤسوفي"به را مالصدرا هيمتعال متحك زين نصر حسن ديس

ي ضمن ميمفاهي دارا رياخ دوران در» حكمت «اصطالح كه دارد وجود موجه نسبتا استدالل نيا البته. است
 است خورده ونديپيي راگ باطن شبه ويي گرا نهان با و بودهي سيانگل در خصوصايي اروپاي ها زبان دري زيرآميتحق

 عنوان به عمدتا را حكمت ،يبعدي اسالم لسوفانيف همه وي سهرورد كه دارد تياهم نكته نيا درك بر ديتاك
 افالطون همانندي و. ابد يتحقق او وجود كل در بلكه انسان فكر در فقط نه ديبا كه اند كردهي تلقي اله حكمت
  .كردي مي تلق كسان يواران عالم به عروج و جسم از خروج با را حكمت

 همانند كه شودي م بدل معقولي جهان به انسان) حكمت قيطر از:  (ديافزاي م نيچن " هيالبربوب شواهدال " دري و
 .است جهان اتيح در نظم با مشابه وي نيع جهان

  .پردازدي م حكمت مختلف فيتعار به راجع بحث به مفصال مالصدرا وجود، باب در اسفار اول جلد در
 قيتحق و ريتنو بعد گنجاندن به فلسفهي معن شمول با سپس و رديپذي م راي سهرورد منظر از فلسفهي معن مالصدرا

  .است اصطالح نيازاي عرفان وي اشراق فهم حايتلو كه پردازدي م درآن
 نيتر كامل را مانيحكي و رد؛يگي م نشأت» نبوت مقام «از كه استي اله تاينهاي خاستگاه باي عال علم ك يفلسفه
 .دارندي كمتر شأن ائمه و اءيانب از فقط كه داندي مي انسان افراد

 كمال و ريتطه باي فكر شناخت بيترك و اءياش تيماه قتيحق كشف به پرداختني معن به فلسفه از برداشت نيا
ي اسالم فيعرت تياست،اهم داشته است،وجود افته ياستمراري اسالم فلسفه سنت كه هرجا در امروز تا انسان وجود

 تاينها وي معنو خلوص از هرگز تاينها و سازدي م دگرگون را روح و فكر كه استي تيواقع عنوان به فلسفه از
  .دارد داللت آن بر اسالم حدود در حكمت اصطالح كه سازدي نم جداي تقدس

  
  ياسالم تيمعنو و هنر ارتباط -
يي خودنما كهي سشرم،پيافكن نظر مكان و زمان عيوس ي ترهگس دري اسالم هنر متنوع اتيتجل به رتيبص دهيد با اگر
 تيماه و كجاست هنر نيا سرچشمه جست؟ ديبا كجا را هنر نيا بخش وحدت اصول سرمنشأ كه است نيا كندي م
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 صحن در حضور با ست؟يكرد،چ انكار تواني مي دشوار به را آن كننده رهيخ ريتاث كهي نيآفر وحدت اصل نيا
 رآن،ينظا وي ساختاري ها وهيش و مصالح و موادي محلي ها تفاوت وجود مختلف،باي ورهاكش در مساجد عيوس
 زويمتماي هاي ژگيخاص،و نبوغ باي هنر جهان نيا خلق. ميابي يمي مشابهي روحان وي هنري فضا در را خود

 باي معلول چوندارد،ي علت است،حتما نهفتهي زمان ايي ياي،جغرافيفرهنگي ها اختالف باطن در كهي صور تجانس
  .دانستي خيتار عواملي تصادف تجمع ا ياتفاق امديپ صرفا تواني نم وجه چيه به را ميعظ ابعاد نيچن
 كه اينك نه تنها زبانهاي رايج در يياروپاي ها زبان تمام به بايبزرگ،تقر كتابخانه ك يشيگنجا اندازه بهي متعدد آثار

ي ژگيو و آن خيهنر،تار نيا فيتوص _روپايي را هم بايد به آن افزودخود كشورهاي اسالمي، بلكه زبانهاي چيني و ا
 وي فرد فوق هنر نيا سرچشمه بر ناظر  ايهيپا مسئله آن هنوز اما.است شده مصالح،نگاشته و مواد نظر از شيها

 وي ساساني الگوها و ها كيتكن چگونه است شده روشني خوب به گريد اكنون. است نشده مطرح تيكفا بهي قدس
 شدوچگونه كارگرفته بهي اسالمي شهرساز دري رومي الگوها و ها وهيش و اسالم صدري معمار دري زانسيب

ي وندهايپ با مرتبط مسائل پاسخ اما. كردند اقتباسي ساسان دورهي قيموس ،ازيعباسي خلفا درباري ها دانيقيموس
 مكشوف ما بر را ياسالم هنر سرمنشأ دارد، نره خيتار دگاهيد از كهي تيجذاب اعصار،باوجود و قرون طول دري فرهنگ

 خالصه شده گرفته كار به كهي مصالح و مواد در گر،صرفاي،ديقدس هنر هري همتاي اسالم هنر كند،چراكهي نم
  پذيرفتهشكل خاصي نيد جامعه ك يتوسط چگونه نظر مورد مصالح و مواد كه پردازدي م امر نيا به بلكه گرددينم
ي رد،حتيگي نم كساني يوناني يمعبد با را ونان يدري زانسيبي سايكل ك يكس چيه. است گرفته رقرا استفاده مورد و

ي اجزا نكيا ها سنگ نيا.باشد شده آورده معبد آن از ي مزبورسايكل  بنايساخت در استفاده موردي سنگها تمام اگر
 توانيم بيترت نيهم به. دارد تعلق باستان انيوناني يمذهب جهان با متفاوت بسي مذهبي جهان به كه عمارتند كي

 وبازتابگر حضور از آن،سرشار ساختماني خيتاري ها سرچشمه از نظر دمشق،صرف در هيامي بن مسجد كه گفت
  .استي اسالمي معنوي فضا كي

 و اسالمي نيب جهان به دياست،با بوده هنر نيا موجد كه راي اصول و روهاين سرشت وي هنراسالم منشأ ن،مسئلهيبنابرا
 تيكل دري اسالم واسطه،هنر با و اسالمي قدس واسطه،هنري ب آني ها جلوه ازي ك يكه داد ارتباط اسالمي وح
 كهي صورت به خداوند درباره تعمق تفكرو اني،مياسالم پرستش هنرو انيم كيارگان برآن،ارتباط افزون.است شيخو
 دري مذهب شعاعر و اعمال همهيي غا هدف كه» ذكراهللا «نيهنر،ب نيا زيآم تفكر سرشت و شده فيتوص قرآن در

 طور بهي اسالم امت و خاص طور به مسلمان هري زندگ دري داريشن وي تجسمي هنرها كهي نقش و است اسالم
 با ممكن وجه نيتر كينزد به هنر نيا اگر.استي اسالم هنر وي وح انيمي علّ رابطه نيا ديكند،موي م فايا عام

 ديبرآي معنو فهيوظ نيا انجام عهده از توانستي نم نداشت،هرگز ونديپ اسالم نيدي معنا و صورت

ي اسيس- ياجتماع طيشرا در راي اسالم منشأهنر باشند،اما داشته اذعاني ا رابطه نيچن وجود به است ممكني برخ
 كامالي دگاهيد باشد،باز هم مسلمانان ازي گروه مقبول اگري حت دگاهيد نيا. كنند جستجو اسالم ظهور ازي ناش

 آن خاص هاضمه و جاذبهي روين وي قدس هنر و دانديم ظاهر در راي باطن امر منشأ است،چوني راسالميغ متجددو
 نيا.دهدي م ليتقل صرفي اقتصاد عوامل ست،بهيماركس مورخان همچون ايمحض،ي اجتماع وي رونيب طيشرا به را
 كرد،چراكه ردي سادگ به داندي م فرمها تمام منشأ را وندخدا كهي اسالم اتياله و كيزيمتاف نظرم از توانيم را دگاهيد

 تفكر. اند»ياله خرد «ونيمد را خود قتياء،حقياش همه صور و ذوات نيبنابرا و است عالم زيچ برهمه كه اوست
 دگاهيد ازي تح اما. داندي نم مجاز راي جهان نيا بهي قدس اي يجسمان بهي عقالن اسفل، بهي اعل تنزلي اسالم
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ي طرفي ب ناظر است،هر آثار آن خلق لوازم از كه يمعنو درك وي اسالم وعلوم هنرها سرشت هم،صرفي المراسيغ
 اند كرده رااشغالي سنت مذهبي جا ريفراگي هاي نيب جهان مقام در امروزه كهي مختلفي هاي دئولوژيا رياس كه را

ي نم آثار نيا صدور ،منشأياسالم الهام هنرو نايم ونديپ هرگونه از نطر صرف كه رساند خواهند جهينت نيا نباشد،به
 داكرديپ اسالم نيد خود در ديبا را پاسخ واقع در. باشد اسالم ظهور ازي ناشي اجتماع-ياسيس تحوالت تواند

 و عتيشر منشأ كه است»قتيحق«و»قتيطر«اي يمعنوي ،راه»عتيشر «اي ياله قانون از مركب اسالم نيد
 و فقه،كالم،فلسفه علم،ازجمله مختلف اشكال بر مشتمل اسالم نيگر،ديدي وس از. شوديم محسوب قت،هردويطر

 ليتحل و هيتجز دگاهيد نيا از را اسالم اگر.دارند ونديپ قتيوحق قـتيعت،طريشر با كه استي باطن علوم
 انيم رابطه درواقع عتيشر نوچ.باشد شده ثبعمني اله عتيشر از تواندي نم اسالم هنر كه افت يميم،درخواهيكن

 شكل و خلقي براي ا نهيزم و هوا و حال جاديا در عتيشر.ارد ديم مشخص عمل ساحت در را جامعه و فرد و خدا
ي دلگرمي ها هيما و هنرهاي بعضي برايي ها تيگر،محدوديدي سو از و. كندي م فاياي مهم نقشي اسالم هنري ريگ
 رندهيدربرگ است،ونه نيمسلمي براي احكام يحاو اصل در عتيشر هرحال به. آوردي م ديپد گريدي بعضي برا

 روح به دادن ،شكليكلي اجتماع نهيزم جادياي هنر،سوا در عتيشر نقش ،يزيچ خلقي برايي ها دستورالعمل
اما همانطور . است امبريپ سنت و ثيحد و قرآن از منبعث خاص ليفضا وي رفتاري ها وهيشي القا قيطر از هنرمند

 . براي خلق هنري قدسي همچون هنر قدسي اسالمي ارايه نمي دهدكه گفته شد راهنمايي عملي

 فيتعر به و دارند عتيشر باي كينزد رابطه دو نيافت،ا يتواني نم همي كالم وي فقه علوم در راي اسالم هنر منشأ
 ريتحر رشته بهي لبامط هميي بايز دربارهي غزال چوني متكلم البته. پردازندي م  اسالمنيد اصول و معتقدات از ودفاع

 رساالت اما.اند ساختهيي بايزي ها ،باغيعامل نيبهاءااد رينظ فقه علم شاخصي ها چهرهي خبري حت. است درآورده
. دارند شهرت كه ستيني اسالمي شناسيي بايز و هنر ليمسا نييتب طرح واسطه فقه،به و كالم علم نهيزم در موجود
 و رنديبگ منسجم مدون شكل علوم نيا ازآنكه شيپي اسالم رهني شاهكارها نيتر بزرگ ازي اريبرآن،بس افزون
  .اند شده شوند،خلق نوشته مينامي م ها عرصه نيا در معتبر و موثق آثاررا آنها امروزه كهي آثار
 روشن آنرا  قتيوحق بوده مستتر قتيطر در كه اسالم نيد باطن به ديباي اسالم هنر سرچشمه افتني يبرا پس

 معادل واژه. دارد ونديپي اسالم تيمعنو باي ريناپذ انفكاك نحو بهي درون وجه نيا.كرد رجوع است ساخته
 دو هر در.شودي م مشتق»معنا «اي» روح «واژه از كه است تيمعنو اي» تيروحان«ي اسالمي زبانها در) اسپريچوليتي(

ي اسالم سنتي درون اي يباطن وجه واقع،در در دارند داللت يدرون اي يباطن امر بري ضمن بطور ها واژه خود مورد
 و قرون طول در آن حافظ هنرو نيا خالق دكهيرسي اضيف منبع به كردو دايپ ديبا راي اسالم هنر سرچشمه كه است
 سازدي م ممكن را هنر نيا زيشكرامي باطن وجه و كننده رهيخ وحدت و بوده اعصار

 هنر. نهادي نم پا وجود عرصه بهي نبو تبركي گريد و قرآني ك يمنشأ و سرچشمه دو نيا بدوني اسالم هنر
 الهام قت،ازيطر و عتيشر همچون هنر نيا بودند،بلكه آن موجد مسلمانان كه ستيني اسالم رو ازآن فقطي اسالم
ي باطن وجه از چون و مي كند متبلور ها شكل جهان در راي اسالم الهامي درون قيحقا هنر نيا. رديگيم نشأت اسالم
 تيروحان ش،ثمرهيدايپ نظر ازي اسالم هنر. سازديم رهنموني اله الهامي درون خلوت به را ،انسانشوديمي ناش ياسالم
  .استي معنو اتيحي حام و اور،مكملي يآن،نوع به بازگشت ا يمبدأ شناخت نظر از وي اسالم
ي اصل كننده،وحدت رهيخي ا وهيش به هنر نيا. است كثرت ساحت در وحدتي تجل جهينتي اسالم هنر
ي م نشان را نشيآفر اي يهست عالم وجود مثبت اتيفيك و جهاني ريگانه،فناپذي يخدا به زيچ همهي ،وابستگيهال
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 هودهيب را باعظمت دستگاه نيا(» باطِال هذا خَلَقَت ما ربنّا«: ديفرماي م آن درباره قرآن در خداوند كهي خلقت. دهد
 واسطهي ب انسان حواس كهي ماد نظام قالب در راي مثالي اواكنشه قيحقا هنر نيا). 191 هيعمران،آ آل.)(يديافرين

 عالم بهي دنيشن وي دنيد جهان عرصه از روح سفري برا استي نردبان لذا و كند،ي م آشكار آن درك به قادر
 ..هست زين اصوات تمامي ورا» سكوت «كه»بيغ«

ي هاي ژگيو از متاثر حال نيع در تهالب ردويگيم سرچشمهي اسالم تيروحان از واسطهيبي ا وهيش بهي اسالم هنر
 ميتعم آن مثبتي هاي ژگيو به اسالم كه است نينش كوچ وي سام جامعهي عني،يقرآن الهام ظهور محل مشخص

 وجه وي دروني محتوا در هنر نيا منشأ كه كاهدي نم قتيحق نيا بار ازي زيچي اسالم الهام ظاهر با ونديپ اما.ديبخش
 ازي ريگ بهره با ايشدند،ي اسالمي هنر اءياش خلق به موفق اعصار طول در كه آنان.است نهفتهي اسالمي روحان
 راي مثال جهان آن ازي شهود توانستند بود نهاده ارشانياخت دري محمد بركت ژهيبو وي اسالم الهام كهي امكانات

 هنري فرافرد تسرش رايدند،زيد آموزش داشتندي رتيوبص شهود نيچن كهي كسان محضر در ا يآورند، فراچنگ
  مي تواندكه استي جهان وي كل امر تنها. رسد ظهور بهي فرد تيخالق ا يالهام براساس صرفا توانستي نمي اسالم
 نيا كه روست آن برد،ازي م راهي اسالم سنتي درون خلوت بهي اسالم هنر اگر. آورد وجود بهي جهان وي كل اثر
ي فضا آنكهي برا زين و بشنوند را بخشيي رها اميپ نيا توانندي م هك آناني برا درون خلوت ازهمان استي اميپ هنر
ي رو سو هر به انسان آن در كهيي شود؛فضا فراهم آن تيكل در جامعهي اسالم،برا سرشت با متعادل،همساز و آرام
ي ور خداي سو د،بهيكن رو طرف هر به پس«: كندي نم حيتصر قرآن ايآ.شود دايپ او ريضم در خداوند اديآورد،
 )115 هيبقره،آ(».ديا آورده

 را آني اسالم   هنريسنت استادان كهي معرفت. داردي روحان سرشت خود كه استي معرفت بري مبتني اسالم هنر
يي جدا هم از تيروحان وي آن،خردمند تيروحاني عرفان غهيص ،باياسالم سنت در چون.اند نهاده نام» حكمت«

 جزي زيچ است استوار برآني اسالم هنر كهي حكمت ند،يآي م سابح به قتيحق ك يمختلف وجوه و رنديناپذ
 ستيني اسالم تيروحان خود خردمندانه جنبه

ي علم هيپا بر هنر نيا .دكني مي متجل را آني اساس اصول ست،بلكهين عتيطبي ظاهر اشكال مقلدي اسالم هنر
 به صرفا آن حصول كه است» يمقدس علم«بري مبتن است،بلكهيي گرا تجربه نه و استدالل ثمره نه كه است استوار
 بهي اسالم هنر هركجا و هروقت كه ستيني تصادف پس. گرددي م سرينهد،مي م ارياخت در سنت كهي ابزار واسطه
 حضوري خاصي سرزندگ و قدرت باي اسالم سنت - يمعنو اي-ي فكر انيافته،جر يدست كمال و تيخالق اوج

 اسالمي روحان وجه وقت هر چرا كه مسئله نيا دركي برا استي ليدل خود ارتباط نيبرعكس،هم و. است داشته
 همان گفت ديبا معاصر جهان درباره. است شده كاسته همي اسالم هنر تيفيك گشته،از بيغا ا يشده زوال دستخوش

 اندازه همان گرفته،به قرار غفلت كند،مورديم نيتام راي اسالم هنر اتيحي روين واقع در تفكركه و تيروحان كه قدر
 .است شده نابود هنر نيا

 در بشود،چوني ا اشاره زين هنر نيا انيحام نقش به دي،باياسالم تيمعنو هنرو انيم ارتباط از بحث در سرانجام
 مشخصه ،كه)يعرف(ي ويدن وي قدس امر انيم تناقض چهارچوب در راي معنو امري غرب موارد،خوانندگان اغلب
ي اسالم تيمعنو و هنر نيب اگر ديپرس خواهند احتماال خوانندگان نيا ازي برخ .كننديم است،دركي غرب تمدني اصل
 نبوده مند بهره مسجد اي يمذهب مقامات تيحما از هرگزي اسالم هنري ها قالب ازي برخ هست،چراي ا رابطه نيچن
 سروكاري ويدن امور با اروپا خيتار در معموال بازرگانان،كه و تجار ايحاكم، دربار،طبقات تيحما به فقط و
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 وي دوگانگ نيچن اسالم در كه كرد اشاره نكته نيا به ديبا ابتدا پرسش نيا به پاسخ در.اند بوده دارند،پشتگرم
 اصطالح به عناصر ا يها قدرت.ندارد هستند،وجود قائل آن به درغرب كهي ا گونه به ايدن و نيد انيمي تعارض

 كه اند داشتهي مذهب تياهم همانقدري اله عتيشر ريفراگ وبچهارچ در ،هموارهياسالمي سنت جامعه دري ويدن
 نهفتهي تر فيظر هنرها،رابطه نيا فهيوظ و ت،كاربرديحما مسئله ،دريدرثان. كلمه اخصي معن بهي مذهب عناصر

 .شود خوانده»دربار «و» مسجد«تواندي م اجماال آنچه انيم متقابلي ليتكم نقش بري مبتني ا است،رابطه

ي پ شتريبي اسالم تيمعنو و هنر نيا انيم قيعم اريبس رابطه م،بهيكن رغو شتريبي اسالم هنر تياهم ببا در هرچه
، شاهزادگان، يمذهب محققان توسط چه دربار، ه چباشد، آمده ديپد مسجد حمايت با چهي اسالمي سنت م؛هنريبريم

» بركت «از تينها در كه است بودهي اماله مخلوق بازرگانان بزرگ يا كشاورزان خرده پا بكار گرفته شده باشد،
 ميبتوان آنكهي برا. است نهفته ميكر قرآن بطن در كه آمده ديپدي حكمت مدد به و است گرفته سرچشمهي محمد
   ديبا م،يكن دركي تمام به راي اسالم هنر تياهم
يي بايزي بالها بر را انسان تا، استي ماد ساحت دري اله قيحقا تمثل و اسالم نيد ازي ا جنبه هنر نيا كه ميباش آگاه
  .است،برساندي اله قرب همانا او،كهي اصل گاهيجا به و بنشاند خود بخشيي رها شكوه و
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ياسالم هنر تاي قرآني وح از
  كونيم سيلوئ - ژان
  ياسالم هنر اميپ -

 ما االِنسانَ علّم * بِالقَلَمِ علّمي اَلّذ * االَكرم ربك وّ اِقرأّ * علّق مِن االِنسانَ خّلقّ * خَلّقّي الذّ ربك بِاسمِ اِقرأ
  )4-1سوره علق،(                                                                                           *علَم يلَم
ي قرآني وح كه بود) ص (اهللا رسول محمد به نيام ليجبرئي سو از شده اعالم فرمان نيهم ها،با خطاب نيهم با

 به را محمد كه خطاب نيهم و شد هجرت،آغاز از شيپ سال الد،دهيم از بعد 612 در شيپ قرن چهارده
 موضوع كهي گفتاري براي درآمد شيپ عنوان من،به نظر به كرد بيترغي اله اميپ اعالم به بلند،ي صدا با)آن(خواندن
  .است وبجا مناسب است،كامالي اسالم هنر آن بحث
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 و بدين سان سرآغاز مخاطره ي شدندي وح كه بودندي اتيآ نينخست قرآن اتيآ نيا كه ستين آن فقط امر نيا ليدل
ي هنراسالم رايدارد،ز وجود موضوع نياي برا همي قتريدق ليدال نيبرا عالوه بلكه عظيم اسالم محسوب مي شوند،

 كهي قالب با همراه و كنندي م انيب كلمات نيا كهي مطالب با ،همراهيقدس كتاب كلمات نينخست نيهم با همراه قبل از
  .دارد اند،حضور آمده انيب به آن قيطر از كلمات نيا
 آن از دارند،كهي ذاتيي رويني عني. دارندي قيدق كامال نياند،طن رفته بكاري عرب زبان در كهي صورت به كلمات نيا

ي م موجب ها آن كه حروف دريي رهاييتغ و ليتبد و هايي اآو هم رويزي حرف سهي ها شهيري اصلي معان با جمله
  :است شوند،مرتبط

  شدن لخته = علَقَ      و     كردن خلق = خَلَقَ
  قلم = قَلَم       و          خواندن = قَرَأ
لَمقلم هم باز و كردن درك ، دانستن = ع  

 شده عرضه و است كلمه كاملي معنا به»قرائت«،» خواندن «شود،همانيم مستفاد نامش از كه قرآن،همانطور خالصه،
 راي اسالم هنر نينخست شهيگردد،ر تكرار كامل طور به و شود داشته نگه شود،درخاطر دهيشن كامل طور به تا است
 از مركب و اند گردآمده»كتاب «ك يدري خداوندي وح كلمات كه ازآنجا و. دارد خود است،در قرآن قرائت همان كه

 كهي هنر است؛ي خطاط هماني اسالم هنر نيدوم م،يدار ارياخت دري نيجن حالت در را آنها قبل از هك هستندي حروف
» آموخت انسان به را قلم با نوشتن« خداوند دارد،چراكه شيخو درون در خاصي نحو به را آني وح آغاز ازي آدم
ي مرا  معرفت  بهي ابيدست امكاني آدم به كه راي قدسيي ها نشانه جوهر در آن فروبردن با كه ،ين قلم با نوشتني عني

 .كنديم نقش دهند،

 به را آواها كهي هنر ،يخطاط سازد؛ي مي متجل زمان رادر قرآن اتيآي هاي گرد هيتك و صدا كهي هنر قرآن، قرائت
 نره ي سرچشمه همان در را خود انيبي الگو دو نيا با...كنديم تيتثب مكان در را ها وآن استنساخي داريد صورت
  .است بودهي اسالم هنرمندان الهام منبع اوقات شهيهم قرني ها قرن كهي ا سرچشمه م؛يابي يمي اسالم

 آنها.استيي ايجغراف هم وي گاهشناخت هم كه استي ا هيزاو از موضوع به ورودشان معموالي اسالم هنر متخصصان
 داده، قرار ليتحل مورد را آني تيعار وي رابتكا اجزاء. كشندي م فيتوص به را زماني ط در هنر نيا تكامل و رشد

 به گوناگون،ي فضاها در و اسالم جهان مختلفي بخشها در و مختلفي ها دوره در شده خلق آثار آن اتيخصوص
 داشتن كه استي هيبد. شوندي م خاطرنشان راي نييتز وي صنعتي هنرها ،يقيموس ،يمعمار عرصه در آني ريكارگ
 هم لزوما و بپردازد، ها داده كنواخت ياحصاء به خواهدي م فقط كه واحدي ستارج چارچوب دري كرديرو نيچن

ي ارزشها تواني نم شهيهم كرد،يرو نياي ليتحل تيماه به توجه با عالوه، به. ستين ريپذ امكان است، ناقص كامال
 جا همه آنها مدد به ندتواي هنرم نيا كهيي ها ارزش. كرد طرح آن در آسوده اليخ با راي هنراسالم) دانيجاو(ثابت

  .شود برخوردار مسلم اصالتي نوع از و بوده وفادار خود به نسبت هازمان همه در و
 وي خيتار نه كه رديبگ قراري بررس موردي منظر ازي اسالم هنر كه است مهم قلم نيا صاحب نظر به ليدل نيهم به
 نيا شكي ب. كرد ريتعب اسالم»يمعنو المع «به آن از تواني م كه استي مبتني زيچ بري است،ولي فيتوص نه

 نكهيهمي ول. دارد تعلقي مسلمان هر به استي انيوح اميپ عالم كه  عالم نيا. ستينيي تنها به هنرمند طلق عالم،مِلكِ
 در جامعه مشتركيي دارا صورت به كهي ماد اءياش دارد،به سر در كهيي ها شهياند نهد،ي م گام عالم نيا در هنرمند

 نيا فيتوص محمل كهي زبان فهم و درك در ميباش واستهخ اگر كه است ليدل نيهم به. گردندي م منتقل نديآي م
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  .ميبدان را ها شهياند نياي معنا ديبا م،يباش داشتهي شتريب قيتوف هاست شهياند
ي ادآور يموجب آن،به شارحان قيطر از هنر نيا درباره بحث به ورودي عن ي،ياسالم هنر بهي كرديرو نيچن اتخاذ

 همه در. است شده تر آسان ميدورآن،برا باختر تا اسالم جهان دور خاور ازي سنت هنرمندان با شمارمي بي دارهايد
ي طيشرا در اغلب و بودند شاني متول كهيي ارزشها به ،آگاهيومتق صادق،معقول و متواضع: افتم يمشابه را آنان جا

بنابراين در ادامه بحث در درجه اول منابع الهام آنها سپس . دندكري م تالش داشتنشان نگه زندهي برا نامساعد
ابزارهاي بياني را كه مورد استفاده قرار داده اند و در نهايت برخي از آثاري را كه خلق كرده اند مورد بررسي قرار 

 .خواهيم داد

 
 مسلماناني زندگ مكمل جزء - هنر

 را انس و جن و " "عبدونيل اال االنس و الجن خلقت ما و ": ديفرماي م انسان از بحث قرآن،در در خداوند
 باالتر خدا ادي" "اكبر لذكراهللا ": است فرموده عالوه به) . 56 هيآ- اتيذار ("بپرستند مرا آنكهي برا جز ميديافرين

  )45هيعنكبوت،آ("است
 همه ديبا كه است آن مستلزم نيا است،و خدا ،پرستشيآدمي وجود فلسفه كه است آن كالم نيا الزمه نيبنابرا
  .باشد صانعش برابر در ذكر و عبادت عملي آدم وجود
 ازي ك ينام نيا وهعال به.است شده ريتعب)ادخداي(ذكراهللا به قرآن از.است اسالمي برايي مبناي ر،مفهوميذكر،تذك مفهوم

 بود،بلكه قرآن ي نندهك ابالغ و امانتدار او آنكه ليبدل فقط نه است شده داده رسول حضرت به كه استيي ها نام
ي حاك -دهدي م ليتشك راي نبو رهيسنت،س آنچه همه خالصه-  مشيتعال و رفتار،كلمات آنكه ليدل به نيا بر عالوه

 بوده كينزد او  حضرتبه دائم ذكر نيا جهينت در و داشتهي م اديفرا را شيخوپروردگار همواره امبريپ كه تاس آن ار
  .است

ي فرد كمالي ها هؤلفم ازي ك يفقط خداوند، اد يذكر، د،بهيشدي مشغول دل فت اين اشتغال وحتي مي توان گنيا
 به خدا اديم،يباش خدا اد يبه آنكهي برا.هست زيني هنر كمالوي اجتماع اتيح محرك هيرمايخم نيا بر عالوه.ستين

 در تا كنند فراهمي باسباي اسالم جامعهي اعضا كه است الزم واقع در است،اغلب قرآن ديتاك مورد كه صورت همان
 خدا ادي يبرا مناسبيي فضا از شاني زندگ طيمح -ينييآي نمازها نيح در فقط نه - يزندگ لحظاتي تمام

 آنها به كهي موجودات بلكه انسانها فقط نه كهي طور به باشد آرام و بايز ديبايي فضا نيچن. سرشارباشد
 در. شوند مبدل ذكري برايي ها پشتوانه و موجبات ،بهيمصنوع موجودات خواه وي عيطب موجودات م،خواهيخوريبرم

 قواعد بر مشتملي انيوحي نيد قانون هماني عنيعت،يشر قيطر ازيي فضا ني،چنياجتماع وي بشر طيمح خصوص
  :داد صيتشخ راي اساس ركن نجبايد پ عتيشر نيدرا.است افته يهمگان،تحققي برا االطاعه واجب
 از متشكل چهارچوب ك يها نيهم بركت به. ارتيدادن،ز ،روزه،صدقه)روز در بار پنج(مان،نمازيا به شهادت
 شده دهيتن "امت " جماعت هست،دردل زيني جمع استي فرد كه اندازه همان به كه افته، يتقدسي رفتاري الگوها
 ديبا.دشوي روحان جهان نهيآ بتواند زين طيمح نيا شود،تا دهيبخشي ماد طيمح بر ديبا كهي ريتاث خصوص در. است
 خداوندگار آن ريتعب به كهي شود؛هنريم واردي قدس هنر ميحر هنر،در ميحر دري آدم كه است جا نيهم قايدق گفت
ي نييآ كسوت سپس وي وحي داريشن وي داريد صورت همه از اول «شوان وفيتيفر معاصر )ميتر اپنسرو( شهياند

 «.هست زين آن ريناپذ اجتناب)يعباد(
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 و ها صورت قالب به آنها دادن گر،انتقاليد عبارت ،بهيشناسيي بايز زبان به اسالم صولا ترجمه هنرمند فهيوظ
 نيرتريحق تا گرفته قصرها و ها محراب از اءياش همه نييتز در و ابنديب تجسم ساختارها در ديبا كه استي نيمضام
 و باستيز خداوند( "الجمال حب يو ليجم اهللا " كه است آمده ثيحد در.شوند واقع استفاده موردي خانگي ابزارها

 كهي اسالم منظر برطبق.كردي تلقي اسالمي شناسيي بايزي نظر اديبن را ثيحد نيا توانيم كه) دارد دوست رايي بايز
 كهي استعداد مگر ستيني زيچي هنر تيدهد،خالقي م قرار ديتاك مورد را مخلوق حقوق بر خالق حقوق تفوق

 عداد دري فرد فقط هنرمند نيبنابرا. كندي ار يرسدي م خدا به كهي راه در سلوك رد را او تا نهادهي آدم در خداوند
 از كند نقشي فايا هترب جامعه در انكهي برا خود ديبا او.ندارد تعلقيي استثنا طبقه چيه به او. است خداوند بندگان

 رابطه. شود است،مبدل موافق آن با كهي سنتي برا ممكن شارح نيتر شفاف به و بي طرفانه  شائبهي بي خدمت قيطر
 نيهم است،از بوده موجودي ا حرفه عمل كمال و ليفضا به عمل انيم مسلمان هنرمندي برا شهيهم كهي ا

 و» .ديده انجام كمال و تمام صورت به د،آنرايدهيم انجامي اگركار كه دارد دوست خداوند«: ديفرماي م امبريپ.جاست
 آنهاي برا ك،كهيكالس دوران تمامي ها واخوت اصناف هنرمنداني سو از صاخصو هيتوص نيا كه كرد اثبات توانيم
 .است قرارگرفته تيتبع مورد مو موبه شدهيم محسوب هيعل ومتفق معتبري ا حرفه نامه قانون ك يگرانه صنعت ثاقيم

 آن ريتعب نيا از ما مراد و است نرفته بكار جهتي ب هرگز هنر نيا كه است نيا اسالمدر يهنر تيخالقي ژگيگرويد
 غرب هنر خالف بري اسالم هنر.دهديم پاسخ مشخص كامالي اتيغا به هيشهمي اسالم هنر كه است

 اول نوع هنر كه رايكاربرد ا يطلبانه منفعت هنر و"هنري برا هنر " ا ي"ناب " فرضا هنر انيم تمايزمتجدد،هرگز
ي م برآورده راي مشخص ازين صرفا دوم نوع هنر و شدياندي م) ياستحسان( يشناختيي بايز احساس جاديا به صرفا

، دهيفا نيا ه خوا. است ديمفي هنري عنياست، "يكاركرد" شهيهمي اسالم هنر قتيدرحق. است شناختهي سازد،نم
يك آرامگاه يا دوخته شده بر پرده اي كه ) معماري( حك شده بر سنتوري  مانند آيات قرآنيباشدي معنو فايده اي

 مانند چلچراغ يا باشد داشته تعلق متعدد تبمرا به حال نيعرد  اين فايدهخواه و را مي پوشاند خانه كعبه در مكه
  .آبنمايي كه با اسليمي ها معرق كاري شده است

مورد افرادي كه باعث درشايد جالب توجه باشد كه من مؤلف اصطالحات هنرمند و صنعتگر را بدون هيچ تمايزي 
 واژه ك يتنها  كالسيكيعرب ن زبا ده اند بكار مي برم دليل اين امر آن است كه درو باني بيان هنري در اسالم بو

 به.است سازنده ا يعاملي معنا به "صانع" واژه ان و دارد وجود كنديم عمل دستانش با كهي انسان بر دالتي برا
 كه استيي معنا همان به هنر ا يفن ك يدري شاگرد به موظف و است صناعت ك يبه عامل كه استي كسي معنا

 شده ريتعب فن به آن ازيي وسطا قروني فحوا همان باي عرب زبان در و است رفتهي م بكاري وسط دوران در واژه نيا
 آمد انيب است،به چيه حكمت بدوني عني"معرفت بدون مهارت ا يفن " كه معروف مثل نيا در معنا نيا. است
 اند آن را از آن خويش سازند و تلويحاً ميتوان گفت كه بسيار مسلمان توانسته) صنعتگران(،مثلي كه هنرمنداناست

 هنرمند به معنايي كه ما امروزه آن را مورد توجه قرار مي دادند، بنابراين) غربيها(خوب بود اگر فن مداران متجدد ما
ي ايدن در معهجا در اشي ا هيحاش نسبتا موضع وي فرد انيبي برا تالشش وي سع با هراهم هنرمند آن را مي شناسيم

 كيهر از من،استفاده اعتقاد به كه است ليدل نيهم به و ستين است،موجود ما بحث موضوع نكيا كهي سنتي اسالم
  .شود سوءتفاهم گونه چيه موجب اقيس نيا در دينبا "صنعتگر" و "هنرمند" دواصطالح از
 دباغ مانندي ا حرفه تخصصانمي برخ اما.آورندي نم بار به آشكاري هنر محصول ذاتا عيصناي برخ شكي ب

 ازآن تواني ،نميعني كساني را كه پوستها را پرداخته ميكنند و به صورتي رنگين در مي آورند) پوست پيراها(ها
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 گريدي سو از.ساخت بود،منفك خواهدي هنري اثر  زين تشريفاتي يك فرشاشيي نها محصول كه ديتول نديفرآ
 مورد صنف ك يجشن اميا در كهي مخصوصي محليي ها لباس و ها ننشا ا يها نغمه مانندي هنر عواملي برخ

ي فرهنگ اتيح در آنها اندوسهم مرتبطي سنتي دست عيصنا ي هيرو با موارد همه در بايتقر  رديگيم قرار استفاده
  .گرفت دهيناد تواني نم راي اسالم جامعه

 اميپ از ،اساسايواخالقي معنو منظر ازي هنر ديتول نياوال،ا: استي اساسي ژگيو دوي دارا اسالم دري هنر ديتول
 منظر ا،ازيثان. است كند،مأخوذ)منتقل(ترجمهي صور مرتبه به را آن خواهدي م هنر نيا كهي زيچي ،ازارزشهايقرآن
 چيه بهي انتقال نيچن. استي شاگرد،مبتن به استاد از ا يفرزند به پدر از ثابتي ها هيرو و قواعد انتقال بر هنر ني،ايفن
ي برا ثابت الهام منبع ك يانتقال نيا موارد اكثر در عكس به. ستين هياولي ها طرحي قهر و راكد تكرار مستلزم جهو

ي شماري بي شاهكارها خلقي برا مطلوبي فضا كه است كرده نيتضم راي فن مرتبه در ثبات نوع ك يو هنرمندان
ي نحو به ينيبازآفر اثر دري باستان قواعد نيا مواقع گريد در اگر.است آورده فراهم ستنديني تكرار وجه چيه به كه را

  .ميباش انحطاط نيا علتي پ در آنهاخود از ريغ گريديي جا در  ديباشند،با رفته ليتحل
  
 يصوري ها زبان -

 ساله 150 زمان نيا.بود كوتاه اريبسي زمان نسبتاي هنراسالم تيشخص كمال و تمام تكاملي برا ازين موردي ها زبان
 اسالم وار صاعقه گسترش با و شودي م شامل را)يالديم 632 اي يهجر دهم سال در امبريپ وفات از پسي ادرعيغ
 منطبق)الديم از بعد750(بغداد دري عباس خالفت استقراري ها هده نياول با زين وي ا ترانهيمد ويي ايآس عوالم در

  .است
 و فنون. دنديگرد آن مغلوب و شدند مواجه اسالم با كه است بودهي ميقدي ها فرهنگ با تماس جهينت رشد نيا

 نيب و رانياي ،ساسانياني،سر)يزانسيب - يروم و(يمĤبي ونانيگوناگون،ي ها تمدن دست به شده اجراي هنري ها گونه
 انيم در كه ستين ذكر به مزال والبته. گرفتند قرار اسالم ارياخت در )آني فرعون راثيم با همراه( مصري ن،قبطيالنهر
 آنها توانست اسالم كه اياسپاني غربي ها گات ا يقايافر شمالي بربرهاي ها سنت مانندي شماري بي محلي ها تسن
  .گرفت قرار نيد نيا ارياخت در نوردد،همه در را

ي باق ناخورده آغاز،دست در آنها،الاقل هياولي ها صورت اغلب.قرارگرفت نينو جامعه خدمت در عوامل نيا همه
 -  داشتند نقش هنرمندان خود همانقدركه نشيگز نيا در كه.گرفت صورت آنها مورد دري شنيگز آن لدنبا به و.ماند

 - بودند نينوي شناختيي بايوزي اخالقي ارهايمع عيمط نيبنابرا و دهيگرو اسالم به آنها ازي اريبس كهي هنرمندان
ي عبادي ازهايازها،نين نيا انيم در. بود ،موثركرديم نيتمك آنها برابر در بعد به ازآن هنر ديبا كه همي نينوي ازهاين

ي برا خود تيقابل و قوه بار نياولي براي اسالم هنر كه بودي نيدي معمار ي عرصه در كردندو فايا برجسته اي نقش
 را خود خاصي ازهاين و رتيبص با آنها ساختن منطبق و قبل از موجودي هنري ها سنت ساختن كپارچه يو قيتلف

 رامثال دمشق مسجداعظم كيكالس وست،نمومهيپ وقوع به معنا چه به تكامل نيا دهم نشان انكهي راب.ساخت آشكار
ي براي زانسيب هنرمندان از مسجد نيا ساختن نيع در.شد ساختهي الديم هفتم قرن در انيامو دست به كه زد خواهم

 به كهي معمار عناصر و انبوه درختان با - نييتز سبك ك ياز استفاده با رواقي وارهايد و محوطهي اهانمي كار نهييآ
 و ونان يانهيگرا عتيطب سنت هنوز بودو متداول رومي امپراطوري شرق بخش در و - بود شده اجرا نما واقعي صورت
 دست نيا از انهيگرا عتيطب نيمضام كه است نيا توجه جالب تيواقع. آمد عمل به ساخت،دعوتيم منعكس را روم
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ي ها چيمارپي عن ي- هاي كاش نيهمي نبات وي هندس عناصر آنكه است،حال نشده ظاهر يخيتاري بناها در بعدها
ي ها بيترك و فيتال دري زود به و است شده حفظ -ها گل تاج و ها برگ وي سرخ گلي ها نيمضاعف،آذ

  ) كمتر از يك قرن بعدقرطبه محراب مانند.(است افته يآراسته،تكامل
 ساخته هيامي بن خالفتي برا كهيي ها دارالحكومه هماني عن ي"هيبادي صرهاق"ي ها وارنگارهيد مشابهيي فضا رد

 اي يمĤبي ونان يسبك به كه بود انيشكارچ و نوازندگان،رقاصان ليقب از ها انسان ازي شماري ب ريتصاوي شد،حاو
 در جز گريد گفت توانيم شدو گذاشته كناري عيسر نسبتا بطوري ريتصو نگاره واريد هنر نيا.بود شده اجراي ساسان
  .نشد بود،ظاهر افته يكاهش اريبس آني ها اندازه كوچك،كه مدل

 قلمصاحب  اين  اهتمام مورد ازهمه شتريب كهي زيچي ول.كرد ذكر خصوص نيدراي اريبسي ها مثال شاهد تواني م
  .است گرفته صورتيي ارهايمع چه طبق بر نشيگز نيا مينيبب كه است نياست،ا

 را)ديتوح(ياله وحدت بتواند تا باشد داشته ديباي هنر اثر هر كه استيي رويقلم،ن نيا صاحب اداعتق بهي اصل اريمع
 كه شود پرت آنقدر نندهيب حواس و توجه دينبا كه كند ميتفه موارد همه در و انحاء ازي نحو بهي عن يكندي ادآوري

 اموري سو به و سازد شيخو توجه نونكا راي ذات امور تا دهدي ار يرا روح ديبا هنر.گرددي توهم ظواهر رياس
  .نكند ليم داريناپا وي عارض

 كهي شرعي نه بر انكار وي نف نيا. است دغدغه نيهم ،ياسالم هنر دري ريتصو انيب وانكاري نف قيعم ليدل عالوه به
 صور زا ديتقلي آرزو در انسان مينيبب كه است نيا از نفرت گرانيب بلكه. ستيني باشد،مبتن شده درج درقرآن

. ستين دهينكوه خود ذات در هنرمند ي خالقانه عمل نيا عكس، به كامال. است نشانده خداي جا بر را ،خوديعيطب
 كندي م استفاده شيخو خالقانه عمل فيتوصي دهد،براي م شكل را گل كهي سفالگر مثال از قرآن در خداوند رايز
 )14- الرحمن(».ديمانند،آفر سفالي ا دهيشكخ گل از را انسان« ،»كالفخار صلصال من االنسان خلق«: 

 خود او كه كند جاديا را توهم نيا هنرمند درانسان است ممكن كه دارد همراه به را مخاطره نياي عمل نيچني ول
 همه نيبدتر جمله از اسالم در كهي زيشود،چي مي ناش نيهم از غرور ي وسوسه و.است افزوده خلقت به راي زيچ

 خدا به راي كيشر ا يرينظ گريد انيب به ا يدهد قرار خالق مرتبه در را مخلوق تواندي م ه،چراكهآمد حساب به گناهان
 نابغه ديتمج و نيتحس به را او باشدكه داشته ناظري رو بر ررايتاث نيا است ممكني ريتصو هنر نيهمچن.دهد نسبت
 كه سازد،پروردگارش آشكار را ردگارشپرو حضرتي نامتناهي غنا اشي هنر اثر در آنكهي بجا كه واداردي اي بشر
  .است فراگرفته راي بشر جسم ا يگل كيدرخت، كي ينيبازآفر  ينحوه فقط ده،يآفر را موجودات همهي اعال مثل
 جا نيهم دارد،ازي اضير اي يهندسي اديبن كه رمتشخصيغي خط صور خصوص دري هنراسالم بند نظام حيترج
 نيچن زيني سيخوشنو و قرائت  مورد دري عني،يالهي وحي سو از"شده ارائه" رشته دو از مأخوذ صور درمورد.است
  .دارد وجودي تيوضع
 ك يهر آموختني برا و دارد وجود قرائتي رسم وهيش هفت.است كلمه كاملي معنا بهي قدس قرآن،هنر قرائت
 وترنم -اوراد،احزاب- اتمناجي نيياذان،ذكرآ ،مانندينيد اتيح متعددي ها جلوه.است الزمي شاگرد ها سال ازآنها
 نيهم به كهي زيچ. است شده گرفته قرائت هنر نيهم ،ازيعرفاناشعار و)اسالم امبريپ شيستا دري اذكار(اتيدومول
ي قيموس به ريتاث نيا خواه - استي سازي قيموسي عني يعربي قيموس كل بر قرآن قرائت رياست،تاث تياهم از هيپا
ي قيموس به خواه و - است شده اجراي عرفاني ها اخوت نشست در كهي قيموس گونه آني عن ي- شود مربوطي نيد

  .است بوده دشوار اغلبي قيموس نوع دو نيا انيمي مرزبند نيا كند،مضافا دايپ ارتباطي ناسوت
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 نيا. سازد محسوس و ملموس را قرآني جاودان جمال كه است آن هنر نيا فهيگفت،وظ ديباي سيخوشنو مورد در
 قرار قرآن ازي قطع و كاملي تيروا تيتثب خدمت در امبريپ رحلت از بعد سال ستيب حدود هآنك از هنر،پس

 كه آورده ديپدي  شناختيي بايزي اتيفي،كينوشتاري ها صورت و سبكي برا و كرده جيترو را متن نيا گرفت،همواره
  .اند ختهيبرانگ خود به نسبت زين را رمسلمانيغ نيتحسي حت

ي م برجسته راي اله صفات ازي اخص،برخ طور حروف،بهي ها تناسب و صور،ابعاد باي باز دري خط هردست
 رمز كه است شده مطرح"الف " خط ،بخصوصيعمود خطوط قيطر ازي الهي تعال ،قهرو جالل مثال.سازد

ي گفتاربرجا)يآهنگها ضرب (اوزان بر را شيخو نشان و نقش و استي متعال مبدأ)ديتوح(وحدت
 مانندي حركات و ها نشانه آنها زِبر رويز در كه است آمده انيب بهي افق خطوط قيازطر حلول و جمال،رأفت.گذارديم

 مغرب سبك در نون مدور،مانند اشكال قيطر از)غنا(وفور و كمال.شودي م نوشتهيي ايقيموس توريپارت كي يها نت
  .است شده انيبي ربع

 همه كهيي ها تناسب و- قرآني ها استنساخ نيتنخس در همه از باالتر -آنهاي قدس تي،ماهيعرب حروف صورت
 و اند بوده آن مستعد اعراب نايق يكه كشاندي مي هنر انيب وهيش گريد به را دهد،ماي م راسامان آنهاي كل رئوس
 استي هندس صور و اشكال هنر،زبان نيا از منظور.است آورده فراهم را آنيي استثنايي شكوفا موجبات زين اسالم

  .اند افته يونديپ بدان زين اعداد زبان كه
 ذاتي تجلي عني،يتجل مفهوم مانندي انتزاع وي متعال همه آني ميمفاه هندسه كمك با توانستند مسلمان هنرمندان

 نقش وي مياسل طرح فلسفه همه.كند ريتصو)يداريد(يبصري ا گونه به را وجود مراتب كثرت دري اله
 مركز بري شود،مبتني م دهيدي ضلع چند نييتز طرح مورد در كه ونهگ ،آنيهندس خواه و باشد گلدار توربافت،خواه

 ذات در وجه چيه به لهيوس نيبد آنكهي ب سازديمي بخواهد،متجل هرزمان و هرجا  خود راكه استي حاضر جا همه
 از يريتصو- هيترك و رانيا مساجد در خصوصا-گنبد ك يبرطاق ها ستاره انفجار.ديايبي نقصان و ادتيز ا يرييآن،تغ

 سقف ك يريز در ا يشده نقش محراب ا يدر ك يگرداگرد كه تورباقت نقشي ها بهيكت درخصوص.است هينظر نيا
ي زندگ كه زمان ريس نقشها،همانند و ها بهيكت نيا گفت ديدهند،باي م ليتشك را فرش كي يها هيحاش ا  يقرارگرفته

ي م هماهنگ و تيهدا را موجودات همه و عوالم ههم كه اند كننده تيهداي ا رشته ادآوريبخشد،ي م نظام را ما
  .ستيني اله حضور جزي زيچ رشته نيا كندو

 مكمل نيمضام دري راتييتغ با همراه و هاي مياسلي خط طرح كه ميبگو خواهمي م موضوع نيا درخصوص هرچند
 را ها پاسخ و رسشپي باز ي همه هنرمند آن در كهي عربيي ايقيموس فيتصن به اريآن،بسي مكان ماتيتقس در هم
  .است كينزد كند،كاماليميي سرا ههيبد

ي زمان ميتقس و استي چندضلعي ها ستاره شبكه متاثراز كهي مكان ميتقس انيم عامدانه و آگاهانهي تشابه نيهمچن
ي هندس طرح ك يبرطبقي لعضچند شبكه هر.دارد گرفته،وجود قراري عرب شعر اديبن در زين و قرآن قرائت اديبن در كه

  قسمتپنج ا يچهار ،سه هب ابتدا رهيدا نكهيا به بسته.شودي م آغازي مساوي اجزا به رهيدا ميتقس با كه شده ساخته
 زين و)پر پنج ستاره(يضلع پنج ا ياالضالع،مربعي متساو مثلث شبكه نيا)كيتمير(موزون هيباشد،پا شده ميتقس

ي رمزي معان.بود خواهد...پرو هشت ستاره اي يضلع درهم،هشت دو مثلثاي يضلع ششي عن ياشكال نيا مضرب
 همان به استي نتسي هنر ميتعل ازي بخشي معان آن به علم.است شده داده اعدادنسبت و اشكال نيا همه بهي قيدق

 دهم(يهجر چهارم قرن در شده الصفاء،نوشته اخواني ها نامه جمله ازآن و مختلفي ها نوشته در كهي صورت
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ي م بدست دوران آني ها دانش هنرهاو ازي ارزشمند اطالعات ها نامه نيا.است گرفته قرار دييتا ،مورد)يالديم
 .دهند

  يريگ جهينت -
 حرفه ،ازيبانيپشت عدم ليدل ،بهيدست عيصنا حوزه در گران صنعت ازي ارياسالم،بس جهاني ها بخش همه در امروزه

 بكار مشغول سازمان ك يدر صرف كارمند بعنواني گاه ا يمدرن صنعت در كارگر عنوان به كشندويم دست شيوخ
 نيتام به قادر گريد شاني اجداد آباءوي دست عيصنا رايدهند،زيم تن وضع نيا به بااكراه و ضرورت از آنها.شوندي م

  .ستين شان خانواده و آنها معاش
 كه هاست مدت غربي ايدن عالم نيا در و است شده ريفق همه نيا قبل ازي معنوي ها ارزش لحاظ به كهي عالم در
 بود؟ همتاي بي انيب ابزار ك ي يندهيفزا زوال ناظر وماند تفاوتي ب تواني م اياست،آ داده دست از را اشي قدس هنر
 مواد قت،دري،حقيمعنو قيحقا بازتاب درواقع هنر نياست،اي بشر فوق الهامي داراي اسالم هنر زبان كه آنجا از

 ادراك قابل با هنرمند. است داشته افتيدر را آنها نشان و نقش نسانا كهي قيحقا. است انسان بدست گرفته شكل
ي است،برجا شده اعمال ما عالم خصوص در كهي اله تيمش بري دواهش بعنوان را آنها قيحقا نيا ساختن

ي معمولي ها تيخالق لحاظ به هم و اش پرآوازهي خيتاري بناها لحاظ به همي اسالم هنري تمام.گذارديم
ي ن،اثربخشيبرا عالوه.است داشته افتيدر شيپ قرن چهارده) ص(خدا رسول كه استي اميپ تيحقان بر ترش،شاهد

 كننده اغنا جمال موجب به هنر نيا و.نشاندي م اثباتي كرس به را ومكان زمان طول در اميپ نياي سرزندگ و
  .كنديم خود ابند،جذبي يم ارتباط آن با كه راي اش،كسان

كنان شهرهايي تمام وكمال رانابودكند درعين حال كه بدون كمترين شفقتي قادربودسابرزگ، رانگريو نآ ،لنگ موريت
 در حكومتش تختيپا به را همرمندانمي گذشت، حتي  و همچنين هنرمندان-فقها علماءو - نيد علم حافظان از

  .ساختيم منتقل شهر نيا آراستني برا سمرقند
و اشتياقشان در پي فن آوري و رفاه، در مقام تخريب ارزشهاي سنتي، آيا بايد گفت كه دولتهاي متجددبا همه تالش 

مخرب تر از سپاههيان تيمور لنگ خواهند بود؟ اي كاش مي توانستيم به اين پرسش، پاسخ منفي بدهيم، باالخص 
  .اين كه نمي توان گفت بهبود شرايط زندگي، مقتضي فدا كردن اصحاب صنايع دستي است

المي، به نقشي كه هنر اصيل، بايد همچنان در معماري شهر اسالمي ايفا كند، هنوز وقوف برخي رهبران جامعه اس
دارند واميد است الگوي آنها در جهان اسالم دقيقا مورد تبعيت قرار بگيرد، به طوري كه به موجب ثمراتي كه همان 

  .ه بلوغ رسانده استآثار هنري اند، همچنان شاهد آن درختي باشيم كه آن آثار را به بار آورده و ب
  
  

  ياسالم هنر در دانيجاوي ها ارزش
  بوركهارت توسيت

 بودهي مغول ،هندووي،روميزانسيب اصالتا كهي قبل،عناصر از موجود عناصري برمبناي اسالم هنر نيتكو مورد در
ي فيالت قالب در را گوناگونعناصر آن همه كهي زيچي رويون تيماه دربارهي شده،ول نوشته مطلب اند،فراوان
 در چه و زمان در چه راي اسالم هنر وحدت كس چيه. است رفته سخن كم اريكرده،بس جمع فرد منحصربه
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 مدرسه نظاره به م،چهينيبنش قرطبه مسجد نظاره به است،چهي هيبد آشكارو اريبس وحدت نيا.كندينم مكان،انكار
 گانه يو واحد ورنيي گو كه است چنان حالن،درهريچ تركمنستان  يا درمغرب دري عارف آرامگاه ا يسمرقندو بزرگ

ي هنر صورت چيه اسالم عتيشر ست؟يچ وحدت نيا تيپس،ماه.است شده ساطعي هنر آثار نيا همه ازي ا
 تيمحدود نيا و كندي م محدود را ها صورت آن اظهار و ابراز حوزه صرفا عتيشر نيا.كندي نم هيراتوصي خاص
 اغلب نكهيصرف،كماا"ينيد احساس " به وحدت نيا گرانتسابيدي سواز. ستندين خالقانه خود ذات حد در ها
 به را صور ازيي ايدن تواندي نم باشد،هرگز رومندين هم هرقدر احساس كي. است كننده گمراه شود،الاقلي م دهيد

 نظم و وحدت كه ستيني اتفاق.باشد قيدق و ن،قاطعيوز وي غن حال نيع در كه دهد شكل هماهنگي صورت
ي روين از فراتر وضوح به كه دارد وجودي زيچ نجايدرا.شود ادآور يما به را بربلورها حاكم نيقواني هنراسالم
 ريتعب "يعقل شهود" به زيچ نيا از.است ريمتغ وهمواره بوده مبهم لزوما كه احساسي روين.است صرف احساس

 زماني ب قيحقا شهود مستلزم كه ميريگيمي ا قوه عنوان به كلمهي اصلي معنا در را عقل نجايا در و كرد ميخواه
 باشد،عقل افته يتينوران نورعقل به نكهيست،مگراين كامل مانيا.است نيهم زيني اسالم سنت در العقلي معنا. است
 جمال زيني اسالم هنر صورت نيهم به.كندي م درك راي اله وحدت به دهيعقي عن يديتوح لوازم قوه نيهم تنها كه

  رديگي م ازحكمت را خود
 متجدد علوم همه روش)واقع در كه(محضي ليتحل قيطر به راي هنراسالم است،الجرم متجددانهي علم كه هنر خيتار

 ليتأو و هيتجزي خيتاري تهايموقع و طيشرا به را هنر نيا كه صورت نيبد .دهديم قرار بحث است،مورد
 از - است الزمان يعنصري حاو شهيهمي اسالم هنر مانندي قدس وهنر -است هنر،الزمان ك يدر كهي زيچ.كنديم
 كه ازآنجا و است ها صورت از مركبي هنر هر كه شود اشكال است ممكن. ماندي م رونيبي روش نيچن طهيح

 ونما نشوي خيتاري ها دهيدپ  همه همانند زين ها صورت. است زمان محكوم ضرورتا نيبنابرا است، محدود صورت
 قتيحق ازي مين فقط نياي ول.استي خيتار علم ك يضرورتا هنر علم نيبرابنا. رنديمي م و ابندي يم دارند،انحطاط

 نيا به و باشد الزماني زيچ حامل توانديمي است،ول زمان به محكوم جهينت در و محدود هرچند صورت كي: است
 ساحت به متعلقي جهت از كه -  نيتكو و حدوث مقام در فقط نه هم آن و دريزبگي خيتار طيشرا چنبره از اعتبار
 الزماني معنا اعتبار به ها صورتي برخ رايز باشد، گونه نياي حد تا ز،الاقلين خودبقاء  مقام در بلكه - استي معنو
 درست ،سنتي معنا.اند ماندهي باق تحوالت نيا درمقابل و عصر يكي روان وي ماد  تحوالت همه رغم ش،بهيخو
  .است نيهم
 مابعد هنر از ا يكيكالسي ونانيهنر از را خودي شناختيي بايزي ارهايمع رشتيهنر،ب خيتار متجددانه علم گريدي سو از

 نيا از.است دانسته هنري واقع خالق را فرد رآن،هموارهياخ تحوالت رغم به هنر نيا.است گرفتهيي وسطا قرون
يي باي،زيالماس منظر از اما.آورد انيب به را تيفردي نوع ونشان نقش كه استي هنري اثر آنجا تا اثر ك يدگاهيد

  .استي كل قتيحق ازي ا جلوه اساسا
ي سلبي داور ك يسرحد در ،اغلبيهنراسالمي بررس و بحث مقام در متجدد علم كه ندارد تعجبي جا نيبنابرا
ي م انها غالب تياكثر در نه هم ،اگرياسالم هنر درباره عالمانه آثار ازي اريدربس راي منفي داور نيا.شوديم قفمتو
 مرحله در  فقطياسالم هنر كه ميخواني م آثار نيا در اغلب.كسانند يشيمختلف،كماب درجات به ار،ولوآث نيا.ميابي

 هرچه سپس و ساخت متحول كردو قيتلف خود رادر هياولي ها راثيم كهي نيح دري عني.است بوده اش،خالق هياول
ي ها امتي قوم ي تفاوتها قواعد نيا هك ميخواني م نيبرا عالوه. افت يجمود ميعق نيقوان و قواعد قالب در شتريب
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 رسديم بنظر نگونهيا.كردند سركوب را مندهنري فرد عمل ابتكار تاسف كمال باي لو نداشتندي مخف راكامال مسلمان
 نيچن تحقق شد،راه محروم قيعم وي اتيح تيغا بهي  ساحت رازيتصاوي نيد ميتحر اثر دري اسالم هنر نكهيهم كه
 اند كم كه ميداني م كين البته و ميكرد نقل آنها شكل نيدرحادتر را هاي داور نيا.شد رت آسان اريبسي نديفرآ

ي نظري هاي داور نيا به رودررو كه است خوب الوصف مع.باشند موافق آنها باهمه كهيي اروپا محققان ازي افراد
  .است منطبقي اسالم هنر تيماه با واقعا هستندكهي دگاهيد به ناظر خود تيمحدود همان موجب به رايم،زيافكنيب
 هيدوال ميتحر نيا. ميكنيم پردازد،آغازي م ريتصوي نيد ميتحر به كهي الذكر،انتقاد فوق انتقادات از مورد نيآخر با

 ازي داريد ريصوت هرگونهي كلي اسالم منظر از كه ميدار راي پرست بت خصوص دري قرآن ميتحريي سو از.است
يي سو از. است كلمات قالب دري ،حتيفيتوص هري ورا خداوند ذات. شودي م لراشامي صورت هر بقال در خداوند

 به و زنده موجودات از ديتقل قيطر از خالق فعل از ديتقل اراده آنها طبق بر كه ميدار را امبريپي ها گفته گريد
 اتمراع دياك صورت به جا همه و شهيهم رياخ دستور نيا. زآستيكفرآمي حت و ادب انسان،خالف خصوص

ي ريتصو اند خصوص،گفته به يهند و يرانياي ايدن در.آنها عمل به تا شوديم مربوط افراد تين به شتريب چراكه.نشده
 سبك ليدال ازي كي.است مجاز نباشد آن بهي ا اشاره از شيبي زيچ نداشته،بلكه راي واقع وجود از ديتقلي دعو كه
 انهانگار انسان ريتصاو باي مسجد چياماه. است نيهم آنها، در نما ژرف و هيسا ،نبوديرانياي اتورهاينيمي رتوهميغ
  .است نشده نييتز
 كهي شگريرايپ اسالمي را به منظرمنظر كه ميشو وسوسه تاس م،ممكنيبنگر امور بهي سطحي نگاه با اگر

ي زرمزپردا. ميكن هيدارد،تشب انكار كاذب انيب ك يعنوان رابهي قدس هنر همه نيبنابرا . رديگيم هديرانادي رمزپرداز
 از كهي زيهرچ) واحد الوجود.(است گانه يمطلق وجود كه ازآنجا.استي مبتن وجود مختلف مراتب انيم برتشابه

 كه را قانون نيا وجه چيه به اسالم.سازد رامنعكس خودي سرمد منبعي نحو به دياست،با موجود ا يدارد بهرهي هست
 بحمده سبح يالّا ءيش من ان " كه قتيحق نياي عني.رديگي نم دهياست،ناد كرده انيب استعاره هزار زبان به را آن قرآن

  )44-اسراء("ديگويم او حيتسب شيستا درحال كه نيا مگر ستين زيچ چيه ("
 ليدل به عكس به.كندي م ميتحر راي بشر رياوصت اسالم كه ستين خلقتي قدس تيماه بهي توجهي ب ليدل به پس
 بر" را آدم خدا فرمود امبريپ.است نيزمي رو بر خدا)فهيخل (نيجانش انسان: ديفرمايم قرآن كه همانطور كه است آن

 از مند بهره انسان رايز است،ي فيك شباهتي معنا به مورد نيا در صورت و ديآفر)صورتهي عل("شيخو صورت
 نعكسم را كالم و وبصر اراده،قدرت،سمع ات،علميحي عنيخداوند، گانه هفت "يشخص"صفات كه استيي قوا

  .سازد
 نيهفتم.كرد خواهدي ار يمطالب تر قيدق انيدرب انسان،مارا ريتصو بهي حيمس وي اسالمي كردهايرو انيم سهيمقا

 از بود،استفاده متاثر اسالم نمونه از شيكماب كهي زانسيب نيشك ليشما به واكنش ،دريحيمس مذاهب بيتقري شورا
ي است،ول فيتوص رقابليغ شيخو ذات درحد خدا كه كرد هيوجت  استدالل نيا باي عباد مراسم در را ها ليشما

 كرد ملحق خود به دوباره را شيخو هياول صورت واقع گرفت،در خود بهي بشر ذاتي اله)لوگوس (كلمه كه ازآنجا
 شكي ب.شوديم ادآور يرازتجسم به را ما حيمسي بشر صورت ريتصو با هنر. ساخت سرشاري اله جمال از را آن و

ي عن يواحدي مبنا به ناظر  دگاهيد هردو حال نيدرعي دارد،ول وجود اسالم دگاهيد و دگاهيد نيا انيمي ديشد تقابل
  .اند انسان خداگونه تيماه به ناطر
 ريشه عارفي سو از كه ميكن اد يهنر بهي حيمس كرديرو از ها نييتب نيتر ژرف ازي ك يار است ستهيشا نجايا در
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 راي نقاش هنر نياروم« : سدينوي م هيالمك الفتوحات  دري عرب ابن.است شده ر،مطرحاكب خيش ،يعرب ابن نيالديي مح
 شده انيب او تمثال در كهي صورت بهي  سيع دنايس) هيفردان (فرد به منحصر تيماه شانياي برا رايدند،زيرسان كمال به

 حد در تمثال كي يرمز نقش هدديم نشان انيب نيا كه طور همان. »استي اله ديتوح برتمركز پشتوانه نياول است،
 از استفاده شهي،هميقرآن عتيشر از تيتبع به آنها، كه ست،هرچندين نامعقول شهود اهل مسلماناني برا خود ذات
 ك يبه. داد خواهند حيترج " هيتشب " بر را) يريناپذ اسيق ("هيتنز "نيبنابرا و كرد خواهند انكار را مقدس ريتصاو

 خود در را انسان  گونه خدا تيماهي حت- ي الهي تعال اي يريناپذ اسيقي عن ي- "جنبه" دو نيا از مورد نياعتبار،اول
 صفاتي عن ي- دهندي م ليتشك را آدمي اله " صورت " كه گانه هفتي كل صفات نيا قتيحق در. كندي م ليمستح

 دارد،نه اتيح نه ريوتص كي. دهندي نمي بصر ريتصو به تن ك يچيه -  كالم و علم،اراده،قدرت،سمع،بصر ات،يح
 .الذكر فوق صفات نيا از ك يچيه نه و قدرت علم،نه

 دري هستند،ول محدود درانسان كه هرچند هفتگانه صفات نيا.دهدي م تنزل اشي جسمان حدود به را ر،انسانيتصو
ي م آن اب كه بود خواهمي چشم شنود،مني م آن با كه بود خواهمي گوش من...  « كهي قدس ثيحد نيا برطبق واقع

 ارائه و افاده عهده ان،ازيبي عيطب ابزار چيه كه هست انسان دري زيچ. اندي حضوراله بالقوهي ها ره،محمليغ و» نديب
 منها أشفقن و حملنها يأن نيفأب الجبال و االرض و سماواتي عل األمانـة عرضنا انا«: ديفرماي م قرآن. ديآي برنم آن
 آن برداشتن از م،پسيكرد عرضه كوهها و نيزم و ها آسمان بر را) فيتكل وبار ياله (امانت ما «،»االنسان حملها و

 )72- احزاب(»برداشت را آن انسان) يول (شدند هراسناك آن از و زدند سرباز

 درآنها.است بالفعل اءياول و اءي،انب رسوالن كامل،در انسان در امانت نيا.است بالقوه صرفا ،يعاد انسان در امانت نيا
 ميب ازي هنراسالم. درخشدي م شانياي جسمان ظاهر تتمام در و ابدي يم انصيف برون به درون ازي حت قتيحق نيا

  .كندي مي خال شانه اءياول و اءيرسوالن،انب دنيكش ريتصو به از شهيانسان،هم دري اله امانت نيا به نيتوه
 نبود رايز كنم، استفاده»ياسالمي ليشماي ب «از ،» اسالمييشكن ليشما «ريتعبي جا به كه دهمي م حيترج مؤلف من
 انسان تمثال هرگونه حذف و طرد باي اسالم هنر.دارد زيني جابيا نقش ندارد،بلكهي سلب نقش صرفا اسالم در ليشما

 به را خودش روح آنكهي جا به و.باشد دشوخ تماما تا كندي م كمكي آدم ،بهينيدي ها حوزه در الاقل انگارانه،
 هم و) فهيخل (نيجانش هم واحد آنِ در مركز آن در كه شيخوي وجود مركز كند،دري فكنفرا شيخو از خارج
 كرامت تا كند كمكي آدم به كه شدياندي ميي فضا جاديا به خود تمامت ،دريهنراسالم.رديبگ خداست،آرام)عبد(بنده
 "بت" ،يموقت وي نسب كامالي درحدي حت بتواند كهي زيهرچ از نيبنابرا.سازد محقق را شيخو)هياول(يازل

 ..شود خداوند،حائلي نامرئ حضور و انسان انيم دينبا زيچ چيه.ديجوي م باشد،احتراز

 و كندي م حذف را عالمي شهوان و كننده شانيپر القائات همه هنر نيا واقع در. نديآفري م خالءي اسالم هنر مثال
 و مقام كه شوديم معلوم درنگي ن،بيا به توجه با.است وسالم تعادل،صلح ازي حاك كه نهدي م بنا آنهاي برجاي  نظام

 و نهاد منتي و برامت خداوند كه است فوموده) ص(امبريپ هرچند.استي محور حد اسالم،تاچه دري معمار موضع
ي نواح در ديبا كه استي معمار نياي ول داد، قرار امت نيا ارياخت در معبد عنوان به را نيزم طيبس تمام

 مورد در.كند جاديا نو شود،ازي م فراهم عتيطب قيطر ازي نواح گريد در كه را آرامش و خلوص طيت،شرايپرجمع
 عقل به گر،كهيد سطح در جمال نيا كه گفت ديبا است، خالق دست نشان به هيشب كه بكر عتيبكر،طب عتيطب جمال
 است،از آزاد عواطف خودسرانه تيحاكم از حال نيع دري است،ول تر محدودي نحو به نيبنابرا و كترينزدي بشر
  .است گشته محققي معمار قيطر
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ي عادي معن نجايدرا كه  است،هرچند شيخو خانه در اويي گو.ستين صرف ناظر هرگز مؤمن مسجد،فرد ك يدر
 و افتهيي يرهاي عارض راتييتغ از لهيوس نيبد و كرده ريتطه وضو با را خود واي وقت. ستين نظر مورد كلمه نيا

 عالم مركز در كه) ع(البشر آدم "تيموقع" بهي رمز صورت كند،بهي م مبادرت قرآني انيوح كلمات تالوت به سپس
 و بوده خود بهي متك كامال كه اند داشتهيي فضا خلق بري سع مسلمان معماران اساس،همه نيبرا.گردديم دارد،باز قرار
 نهيمدي ميقد مسجد دار،مانند ستوني فقا تاالر اندازه بهي تفاوت با متفاوت،ي طيوسا قيطر از ك يهر جا،در همه در
 ميكني نم احساس ماي دروني فضاها نيا از ك يچيه در.اند افته يدست هدف نيا ه،بهيترك متحدالمركزي گنبدها اي

 ما خودي مكاني ها تيمحدود واسطه به فضاها نيا.ميشويم دهيباال،كش به خواه و جلو به ،خواهيخاص جهت به كه
ي نف را نيزم و آسمان انيمي تنش مسجد،هرگونه كي يمعمار كه اند گفته حق به.دهند ينم قرار فشار تحت را
  .كنديم
 گنبد كي.شودي م دهيكشي اصلي ربان عشاء زيم به خارج عالم از كه استي راه  اساساي حيمس كيليباز تاالر كي

 كه شوديم نيا به ادآور يرا مومنان سايكلي معمار همه. كندي م نزولي ربان عشاء زيم به ا يصعود آسمان به اي يحيمس
 ظلمت در كهي نور است،بسان گرفته قراري ربان عشاء زيم بر كه)يربان عشاء(شراب و نان ازي اله حضور

 حال و است)قبله(مكه جهت ازي حاك فقط مسجد محراب نداردي عباد مركز چيه مسجد.ابدي يم صانيبدرخشد،ف
  .است شده جاديگرد،ايم بر رادر مومنان وجود ابعادي تمام كه يحضوري القاي برا اشي مكان نظم همه آنكه
 بر را طرح نيه،اياصوفياي راهگشا طرح نان،بااقتباسيس ترك، بزرگ معمار چگونه مينيبي م كه است آموزنده اريبس

 دايپ دست) هيترك غرب در (نهدرا در هيميسل مسجد كامل نظم به توانست نكهيا تا داد توسعه ياسالم رتيبص طبق
 افته يتوسعه كوچك محراب چند و نيچند بواسطه و شده تيحما گنبد مهين دو واسطه ه،بهياصوفيا ميعظ گنبد. كند

 در كراني ب عظمتي نوع در آن مختلفي ها افته،بخش يبسطي عباد محوري معنا به آني دروني فضا همه. است
 هاتج در ميمستقي وارهايد بهي متكي لعض هشت كي يرو بر را نهدرا دري اصل گنبد نان،يس. است ختهيآم هم
 لبه كه كرد خلق تراش خوش جوهري نوع و كرد بنا بيار جهت چهار در)طاقدار(شكلي قوسي ها محراب وي اصل
  .كيبار نه و است ناهموار نه شيها
 در يراتييتغ دادند،اغلب بسط و درآوردند شيخو تيمالك به راي حيمسي ها كيبازلي برخ مسلمان معماراني وقت

 نيا بر عالوهي حت و - موارد اغلب در. شد عرض به ليتبد آنها طول كهي كردند،بطور جاديا آنهاي درون نقشه
 ك يشبستان كهيي ها رواق برخالف ها رواق نيا. رديگيدربرم ها را،رواقي اصلي فضا مسجد كيدر - راتييتغ
 سازند،ي م متوقف را نمكا حركت ها رواق نيا. روندي نم شيپ واحدي جهت دهند،دري م ليتشك را جامعي سايكل
  .كنندي م سكون به دعوت راي آدم سان نيبد و كنند مداخله آن در آنكهي ب

 اغلب رواق  ا يروق  كه ندارد تعجب.كردند ها رواق صورت نثار راي  اريبس اهتمام و عشق مسلمان معماران
  كهيروم رواقي كي: شناسدي م رواق نوع دو عمدتايي اروپا هنر.است ناب و بيترك با،خوشيز با مترادف

 صورت به رواق نيوا - استي صعود حركتي دارا كه كيگوت اصطالح به رواقي گريد و ستستايواي ساده،منطق
 آنهاي دوتا كه است آورده ديپد ها رواق ازي اريبس انواعي اسالم هنر. است شده اقتباسي اسالم هنر از ميرمستقيغ
 اسب نعل شكل بهي مغرب رواقي گريد وي كشت  فقرات ستون شكل بهي رانيا رواقي كي: است معمول همه از شتريب
 رواق.كنندي م جمع ستاياي سبك و سكوني عن يالذكر فوق صفت دو انيرواق،م هردو برجسته؛ شيكمابي ا نقطه با
 باد از كهي نفت راغچ ك يآرام ي شعله بسانيي تقال چيهي ب و. بيترك خوش هم و است فراخ هم واحد درآني رانيا
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  .كندي م باشد،صعود امان در وباران
 جمعي نوعي عني،يشكل ليمستط چهارچوب ك ي يبواسطه آن، حد از ادهيز عرض گفت ديباي مغرب رواق مورد در
 ازي ريتصو نيا دارد،و وجود جنبش بدون تنفسي نوع رواق در.است شده متوازن) يفراوان (وسعت و ثبات انيم

 "صدرك لك نشرح الم " ميكر قرآن ريتعب به.ابدي يم بسط درون به سعادت صانيفي نوع موجب هب كه استيي فضا
  )ميا نگشاده را ات نهيس  تويبرا ايآ(
ي كمي تيواقع از را مكان كه دارد را فضل نيباشد،ا شده ح،ساختهيصحي ها تناسب تيرعا با ساده،كه رواق كي

 حالت ك يبسان فضا نيا. ستين صرف گرامتداديد ،يفيك يفضا. سازدي م مبدلي فيكي  تيواقع به محض
  .كندي م ليتسه را شهود و كشف راهي سنتي معمار انسنيبد.شودي م تجربه)وجد(وجود

 موجود سبك در تفاوتي دارد،ول وجود نقشه در تفاوت مسلمان كي يشخص خانهي معمار و مسجدي معمار انيم
 انجام مسجد همانند زين نجايا در مناسك همان: است دتعبا مسلمانان،محل هر محل سكونت رايست،زين
 اجتماع كه همانطور است،درست نشده هيتجز)يناسوت(ي ويدن و مقدس حوزه به  اسالمياتيحي كل بطور.شوديم

 اخالق و نفس سالمت از كهي مسلمان هر: شودينم ميتقسي عاد مردم و مقام نيا به منصوب ونيروحان به آنان
 قيطر از را ،خوديزندگ وحدت نيا. رديبگ عهده به را) عبادت دري شوايپ(امام فيوظا تواند يباشد،م برخوردار
 منزل كي ياندرون خواه و باشد مسجد كي ياندرون نه،خواهيزم نيا.سازدي م اش،آشكار نهيزمي همگن و انسجام
. رديبگ قرار تناقض در قرف مفهوم با دينبا هرگز آن ناتييتز.است خلوص و تعادل،سكون اش قاعده و ،قانونيشخص

 كه صورت نيكند،بدي م كمك خالء جاديا خود،به ظامتان و آهنگ اعتبار ،بهياسالمي معمار دري بند هيآرا واقع در
 در همه نيا كه را ديسپ بزرگ سطوح ريتاث سان نيبد و داردي برم انيم از را ها ستون و واريد نسخته ي بدنه

  .دهد شيفزااست،ا شاخص انمسلماني هاي اندرون
 كفش با آن كف در  كسيكه است نيشود،چنيم دهيد زين مساجد مورد در نكهي،كماايسنت مسلمان ك يخانه مورد در
  .ستيني صندل از پر زين ها اتاق و رودي نم راه
 اتيح وحدت ازي ميعظ ست،بخشين شده هيتوصي ها نييآ با منطبق گريد كه شودي م دهيپوشيي ها لباسي وقت

 و كرده جاديا اسالمي براي هنراسالم كه استي چهارچوب ازي بخشي محل لباس قتيحق در.روديم دست ازي اسالم
 و خذوا آدمي بن ا ي" : ديفرماي م امر ميكر قرآن كه همانطور. نداردي اسالمي هنرها ازي كم دست پوشش هنر نيا
  ). 31اعراف،( )ديريرگبي نماز هر در را شيخو ي جامه آدم فرزنداني ا  ("مسجد كل عند نتكميز
 داده مرد به اسالم كه استي نقش انگريب لباس نيا  شهيهمي ول است مشهودي اريبس تنوعي سنت مردانه لباس در

ي مي حت.است نيوز و نيمت حال نيع دري لباس نيچن نيبنابرا. باشد خدا بنده و نيجانش كه نقش نياي عني است
 باال اورا)وجنات(حاالت پوشاند،ي م را مردي وانيح عتيطب لباس نيا.است رانهيفق و شاهانه لباس نيا گفت توان
يي اروپا عكس،لباس به.سازدي م آسان را نماز در مختلف حاالت و بخشديم وزانت را او حركات و برده

  .كند  ميينف را اوي ازل شأن قتيحق دري سازد،ول آزادي بندگ ديق از را مرد خواهدي م متجدد،هرچندكه
ي جابياي معنا ،ه استبودي عيش ممالك از دتريشدي سن ممالك در ،كهياسالم هنر از ريتصاو حذف و ردط كه ميديد
 خود است،به افته ياختصاص انسان ريتصو به مذاهب گريد در راكهي شأن كه اعتبار نيا دارد،به هنر ي مرتبه دري حت

 ريتصاو نبود با خاصي معنا اند،به گرفته هخردي اسالم برهنر آن ليدل به كهي سكون و ثبات. گردانديبازم انسان
 كهيي الگو قالب در را شيخو روح او. كندي م رييتغ شيخو ازي ريتصاو جاديا قيطر از انسان رايابد،زي يم ارتباط
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 از كهي ريتصو دادن رييتغ درصدد كه نيا تا نهدي م ريتاث خودش بر سان نيبد و افكندي است،فرام داده شكل خود
ي ا سلسله در نطوريهم ريس نيا و شد خواهد موجب او در راي واكنش خود نوبه به نيوا د،يآي رمساخته،ب شيخو
 ازي عنيبعد، به) يينوزا( رنسانس اصطالح به دوران ازيي اروپا هنر در را اش نمونه كه ابدي يم انيجر انيپاي ب

 ني،ايهنرقدسي سنت قواعد موالمع.ديد تواني است،م شده سپردهي فراموش به ريتصو محضي رمز نقش كهي زمان
 راياست،ز شكننده شهينگارانه،هماوار انسان ريتصاو از اما،استفاده. است كرده حفظ رييتغ ريس در فروافتادن از را هنر

ي م شكل كهي ريتصو به را شيخو اصخي رواني ها تي،محدوديشرعي ها ميتحر همه رغم به است ليما انسان
 هيعل نيبرا عالوه ر،بلكهيتصو آن خود هيعل فقط نه شورش نيوا شوردي م آن هيلع زود ايريد و سازد دهد،منتقل

 بارز وصف كه مقدسات به نيتوه كفرو ريگ همه وعيش. شودي م محسوب آن ومدلول مصداق كه استي زيچ
 هنر نيا بالفعل انحطاط و زوال و) يهيتشب (نگارانهاوار انساني نيد هنر وجود بدون است اروپا خيتار ادواري برخ
 زين گريدي ها لحاظ از بلكه لحاظ نيا از تنها نه اسالم. است زده اصل از را مسأله نيا شهير اسالم.ستين تصور قابل
 گونه نبودهر همان واقع است،در انتقاد مورد كهي اسالم هنر "وسكون ثبات " نيا.كنديمي معرف نيد نيراآخر خود

  .است هنر نيا دري ذهن محرك
ي م حفظ است معتبر اعصار همه در كه راي عوامل وفقط ندارد اهتمامي روان مسائل به كه استي هنري اسالم هنر
  .كند
 نياي برمبنا را رشد نيا اند كرده تالشي برخ.است نيهمي هنراسالم دري هندس نييتز العاده خارق رشد دليل
 ازي گريد نوع قيطر از خأل نيا ديبا كه كرد جاديايي خأل اسالم در ريتصاو ميتحر و تالش كه كنند نييتب تيواقع
ي ها طرح بلكه.ستين ريتصاو مافات جبراني مياسل طرح.ستين بخش جهينتيي ها تالش نيچني ول.شدي پرم هنر
 به صاف سطح ليتبد باي مياسل نييتز نيا.استي ريتصو هنر انكار وي نفي معنا به درست و ريتصاو ضدي مياسل
  ميزند"منَم" كهي خاص صورت بر كه شوديم ازآن مانع ها،مارا هيسا و نورها ازي امواج به ا يها رنگ ازي جينس
 دنبال به.ستين جا چيه و هست جا همهي مياسل ك يمركز.ميبمان ثابت "زنديم منم" ريتصو ك يكه د،آنگونهيوگيم

  .اثباتي سلب هر دنبال به و ديآي م سلبي اثبات هر
ي ها ستاره ازي ريكث از كه استي هندسي دگيچيپ درهمي نوع دو نيا اري ك يم،يدار  معموليمياسل طرح دوگونه
 طرح نيا.است وستهيپ هم به انيپاي ب و  دهيچيپي الگو ك يدر آنها شعاع كهيي ها ستاره. است شده ساختهي هندس
ي ف الوحدة ("وحدت در كثرت و كثرت در وحدت " كه است نفس مكاشفه مقام آن رمز نيتر برجستهي مياسل
  .كندي م تصور را) الوحدةي ف الكثرة و رةيالكث
 دايپي هنر اقيس و سبك و آمده ديپدي  نباتي ها زهيانگ است،از شده  خوانده نام نيا به معموال كهي مياسل طرح نيا

 طرح نيا.كندي م   تيتبع زنو نيقوان از فقط و است داده دست از را عتيطب به شباهت هرگونه كهيي جا تا كرده
 معكوس سطحي هرسطح و خوردي م تاب و چيپ هم مكمل مراحل در است،هرخط ها وزني واقعي طراحي نوع

 امر نيا و است)نواز چشم (نيآهنگ وي اضيموزون،ر وي منطق حال نيع دري مياسل طرح نيا. دارد را خود مكمل
  .است تيهما نيشتريب حائز كند،ي م جادياي عقل متانت و عشق انيم كهي تعادل لحاظ به اسالم روحي برا
 نيا   .باشد افته يكاهش او تيخالق سرور آنكهي ب شود،البتهي م ديناپد ضرورتا هنرمند تيفردي هنر نيچن در

 فقط ت،يخالق سرور هرگونه سركوب.است)يا مكاشفه(يشهود و كشف شتريب و)يشهوان(ي كمتراحساس  قتايهنرحق
 لذت هنر نيايي بايز ،يدست عيصنا سطح دري حت :گفت ديباي نتس هنر مورد در. است متجدد صنعتي انحصار حق
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  .كندي م اثبات است، مندرج ان در هك راي ژرف
 خواه و شود ظاهري بدو )قاليچه(نمد ك يدر آن،خواهي اصل عناصر كه - ي هندس نييتزي كل خصلت عالوه به
 نيشهرنش دانشمندان با را هيباد نانيچادرنش كه اسالمي كل تيماه با كامال - است كسانيمهذب،ي شهر نييتز كيدر
  .اند منطبق سازد،ي م متحدي نب ميابراه ي زمانه با را ما رياخ دوران و
 سخن آغاز در كهي اسالم هنر منتقداني برخ  انتقادات بهي ضمن بطور شد، گفته نجايا تا كهي مطالب به توجه با

 هنر منظر نيا از ست؟يچي اسالم تفكر در رهن مفهوم كه ميده حيتوض ديبا حال نيا با. شودي م داده پاسخ م،يآورد
 منتقل )نسل اندر نسل (منظم صورت به كه  علم ك ياز و اشي ماد اديبن عنوان به  صناعت ك ياز تواندي نم هرگز

 كه علم نيا عالوه به. دارد ههرب علم از هم و  صناعت از هم خود خاصي معنا در)فن (هنر. باشد گردد،منفكي م
 شاني كلي مباد به را امور كه استي حكمت جلوه برآن عالوه  بلكه ست،يني عقلي ميتعل فقط رددا هرهب ازآن هنر
  .دهدي م ونديپ
 حد در ديباي زيهرچ كه است فرموده امر خداوند (، "ءيش كلي عل االحسان كتب اهللا ان ": فرمود اسالم امبريپ

 جمال و كمال . "بايد به صورت زيبا انجام شود ... "و ميتوان اين سخن را اينگونه ترجمه كرد كه )شود انجام كمال
 راي اله صفات ازي ك يكه حد آن به تا ءيش كي،ي عبارت به.است نهفته خداوند حق در آني ثنا و حمد ز،دريچ كي

 چگونه ميبدان نكهيا مگر ميده صيتشخي زيچ در را كمال ميتواني نم ماي بار. است ليجم ا يكامل كند،ي م منعكس
  .باشد خداوندي تجل نهيآ تواندي م زيچ آن
 مورد علم كهياست،درحال بنّا صنعت آني ماد اديبن كه مينيبيم،ميريبگ نظر در نمونه ك يعنوان به راي معمار اگر

 كم ابعاد به تجدد،هندسه دوراني مهندس ،برخالفيسنتي معمار در مثالي برا. استي هنر،مهندس نيا در استفاده
 وحدت كه تناسب نيقوان در را خود كه دارد زيني فيكي ا جنبهي معمار نيا.است دهنش محدود  اشي كم شيوب
 قيطر از رهيدا ميتقس بر مرسوم طبق تناسب نيقوان.سازدي م انينما است، آن مولود بِنا) همتاي ب(ديتقل رقابليغ بايتقر

 آشكار رمز كه است مأخوذ رهيدا از تينها در بنا ك يابعاد يتمام سان نيبد.استي مبتن شده، احاطه منظم اشكال
 اريبس چه وي ضلع چندي ها هيپا با گنبدها  بسيارچه. دارد خود در را وجود امكانات همه و است وجود وحدت

ي درون مراتب سلسله مالحظه با! اندي رمزپرداز نيا ادآور يكه دارد وجود مكملي ها قوس از مركبي ها طاق
 ا ياست ممكني هنرسنت ك يكه افتيدر تواني مي آسان است،بهي مبتني كشف حكمت و صناعت،علم هيبرپا هنر،كه

 هنر. است افته يانحطاط اشي معنو اصول رفتن دست از موجب بهي حيمس هنر. شود بيتخر نييپا از اي باال از
  .استي رانيو حال در جيتدر ،بهيسنتي دست عيصناي رانيو ليدل بهي اسالم
 شتريب خلدون ابن قتيحق در. ميا گفته سخن  اسالم جهان در آني محور نقش هب توجه با ، يمعمار درباره عمدتا
 كه راي بافي قالي حت وي نييتزي ،نقاشيسفالي ،كاشيبر چوب،گچ ،تراشيارك ،منبتيدرودگر مانندي فرعي هنرها

ي ها بهيكت قالب در تواندي مي سيخوشنوي حت.سازدي م مرتبطي معمار اند،با شاخص اسالم جهان در همه آن
 هنر نيا كه ازآنجا. ستيني فرع هنر ك يخود ذات درحد ،يعربي سيخوشنو اما،.كند دايپ ارتباطي معمار باي نييتز
ي م اختصاص خود بهي اسالمي هنرها همه انيم در را مرتبه نيباالتر رد،يگي م قرار استفاده مورد قرآن كتابتي برا

  .دهد
 مورد راي هنربصر متضاد قطب دو استي كاف. است خارج نوشتار نيا حوصله ازي اسالمي هنرها همه درباره بحث
 راي وابستگ نيشتريب كه استي دو،هنر نيا از مورد نياول. يسيخوشنو وي معمار قطب دوي عني: ميده قرار بحث
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 هنر نيا الوصف مع. است آزاد يگريد هنر هر از شتريب لحاظ نيا از دوم قطب آنكه حال دارد،ي ماد طيشرا به
 سبك انتخاب و وزن ها،اتصال تناسب حروف،  مشخصي ها صورت خصوص در سرسختي قواعد طرهيس تحت
 خط راست سبك از آني ها سبك و است نامحدود بايتقر حروف انيم ممكني ها فيتال گريدي سو از. داد قرار
ي ها خصلت ،يآزاد تينها وي مند قاعده تينها انيم جمع.است ريمتغي خطي نسخ سبك نيتر اليس تاي كوف

  .شودي نم دهيدم نيازا تر انيع اسالم روح ،يگريدي بصر هنر چيه در.بخشدمي ي عربي سيخوشنو بهي ا شاهانه
 قول نقل باي اسالم اتيح كل كه است تيعقوا نيا ادآور يبناها گريد و مساجدي وارهايد بري قرآني ها بهيكت وفور
 نياي معنو قرآن،پشتوانه از مأخوذ اذكار و ه،اوراديادع زين و قرآن) تالوت(ذكر و است دهيتن درهم قرآن ازيي ها

 و من واژه اي بهتر براي اين معنا نمي يابم،زيرا خواندي معنو ارتعاش را قرآن صادراز ريث تأ بتوان اگر.استي زندگ
 حامل ديباي هنراسالم همه گفت تواني م حق به. آن تاثير در آن واحد هم ماهيتي معنوي دارد وهم ماهيتي شنيداري

 نيا جز هنر نيا.استي قرآن كالمي بصر بازتاب فقطاسالمي ي بصر رهن سان نيبد. باشد ارتعاش آن نشان و نقش
 نيم،اييبرآ هنري قرآني الگوهاي جستجو مقام در اگر رايدارد،ز وجودي پارادوكس نجايا در اما.باشد تواندي نم

ي  اسالم ،هنريرانياي اتورهاينيمي برخ در ،جزييسو از  .آن صورت در نه و ميابي يم قرآن اتيمحتو در نه الگوهارا
 حوادث مثالي برا كه استي حيمس هنر با متفاوت ثيح نيا و كندي نم منعكس را قرآن در مندرج امثال و اتيحكا
 قلمنتي معمار قالب در بتواند كه ندارد وجود قرآن دري شناس جهان گونه چيزهين و. كشديم ريتصو به را نيعهد
 گريدي سو از.ديآي م انيب به هندوي معمار قالب در كه استيي وداي شناس جهان با متفاوت جهت نيا زا و شود

. شود داده انتقالي هنر هر به بتواند كه ميباش نيتدو و بيترك اصل ك يبه هيشبي زيچ دنبال به قرآن در است هودهيب
. يدروني معمار گونه چيه نه و است مشهودي منطقي نظم نه قرآن در. است كننده رهيخي گسستگي نوعي دارا قرآن
 تماماي اسالم هنر كه استي درحال نيا و كندي نم تيتبعي ثابت قانون و قاعده چيه از آن، رومندين آهنگ و وزني حت

ي بصر هنر وي قرآن كالم انيمي اتيح ونديپ واقع در.است نيبلور شكل و مراتب سلسله و وضوح ،نظم از مركب
ي اريبس كننده رهيخيي  بايز وجود با لكه يست،يني هنر اثر قرآن. كرد جستجوي صور انيب مرتبه در دينبا راي اسالم

 اش،ي باطن ذاتي عن يآن قتيحق از بلكه اني ظاهري معن از نهي اسالم هنر و است متفاوت كامالي زيچ اتش،يآ از
  .است مأخوذ
 ازين .ندارد هنر دغدغه نهد،ي م جهان هصعر به اپ كهي زماني نيد چيه نداشت،و هنر بهي ازين ظهورش اغاز در اسالم

 ردوم در همانطوركه درست.شوديم دايپ بعدها باشد،ي داريشن وي داريدي ها صورت از مركب كهي محافظ قالب به
 از نيد ك ياز نيراست انيب هر در البته هرچندكه .است قرار نيهم از هيقض زيني انيوح كتاب بر مبسوط ريتفاس به ازين

  .است گرفتهي جا آن هياولي تجل در مكنون)يا قوه(يامكان صورت به قبل
 ديتوح ذات - است مأخوذ آن در تدبر اي ياله وحدت به قيتصد ازي عن ي-است ديحوت از مأخوذ اساساي هنراسالم

 سطح به برخورد با اپرتوه نيا.سازديم انيع منقطع وي دفعي پرتوها قيطر از را خود ديتوح ذات.است الفاظي ورا
  .دهدي م ليتشك راي اسالم هنر تذا زين صورتها نيهم و شودي م منعقد نيبلوري ها صورت درقالب ،يبصر ليتخ
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  )محاكات و اليخ ( ياسالم هنري گوهر عناصر

 يطوس نيرالدينص خواجهي ها شهياند در

 خواجهي ادب وي ،نجومي،هندسي،منطقي،كالمي،فلسفيهفقي ها شهياند نيب بتوان رسدي نم نظر به اول نگاه در: الف
 ك ياز كه است ليدل نيا به البته نيا و نمود برقراري ارتباط و ونديپي اسالم هنري نظر مباحث باي طوس نيرالدينص
 هنر عرصه دري نظر مباحث گريديي سو از و دارد كامل تفوق خواجهي كالم وي فلسفي ها شهياند سو

ي ها جنبه نمودن باز در كامل ققتد و تأمل  ازمندين و استي اسالم قاتيتحق و علوم در ديجدي ا ،عرصهياسالم
  . آني اديبني ها شهير وي خيتار مختلف

 پيرامون محاكات " اساس االقتباس"نگارنده اين مقاله اميدوار است با تامل در انديشه هاي شيخ در مقاله نهم كتاب 
  ... انشاءا.  هنر اسالمي را پي گيردوخيال، منظرگاهي نوين در كشف مباني

 انيم در كتاب نيا. است منطق علم در "االقتباس اساس" كتاب ن طوسيالدي نصير خواجه مشهور فيتصان جمله از
 منطق فن در كه استي كتاب  و جامعتريننيبهتر« نايسي ابوعل شفاء منطق كتاب از پس  اسالم جهاني منطق كتب
 مانند  تيجامع و بسط و  قيتحق به  كتابيكنون تاي ونان يازي عقل علوم قلن و ترجمهي ابتدا از ديشا و شده فيتال
 دهينرس ما دست به و رفته انيم از داشتهي رينظ هم اگر و است نشده فيتألي فارس زبان به فن نيا در كتاب نيا

ي هجر هفتم قرن در هخواج ي "منطق "ي ها نوشته نقش و سهم كه است نيا بر دهيعق را محققان نيهمچن.است
 بلكه ستين منطق علمدر او كتاب تنها نيا مانده ادگار يبه او از كهي كتاب و رساله 185 انيم در البته.است مهم اريبس

 در)سال همان("االفكار ليتنز نقدي ف اريالمع ليتعد" زين و) يهجر 656 سال("دالمنطقيتجر" چوني گريد كتب
 جهان بهي پهلو وي اني،سريونان يمعارف انتقال و ترجمه نهضتي ريگ اوج اب منطق علم. هستند مطرح عرصه نيا

ي اسالم علوم دري مهم گاهيجا ،يكوتاه مدت در گريد علوم كسب در اشيي ربنايز تيماه ليدل وبه شد وارد اسالم
 متفكراني سو از كاملي اضافات و حيتنق زين وي كالبدشكاف ،ينقاد باي ارزشمند و مهم تبك كه يقسم به.نمود احراز
  منطقيمتون بري اضافات تنها نه كه "االقتباس اساس " ژهيو به .شد هيهد شهياند فكرو جهان به اوان همان دري اسالم
 در اسالم جهاني فلسف مشكالتي برخ برحلي مدخل خود كتاب نيا در خواجه حاتيتوض بلكه داشت خود از قبل

 .بود جوهر و ذات مسئله

 در دوم مقاله) يساغوجيا (نطقم در اول مقاله. دارد مقاله 9 خواجه ريتعب به ا يفصل 9 س،االقتبا اساس  كتاب
 مقاله) يقايآنولوط( اسيق علم در چهارم مقاله )ناسيرميبار (جازم لاقوا در سوم مقاله) اسيغوريقاط(عشر مقوالت
 در هشتم مقاله) قايسوفسط (مغالطه در هفتم مقاله) قايطوب (جدل در ششم مقاله) دومي قايآنولوط (برهان در پنجم
 نيهم در خواجه توسط شده گفته زمطالبين مقاله نيا اساس. است) قايبوط (شعر در نهم مقاله و) قايربطور (خطابه
 نيا وي  هنراسالمي نظري مبان در آنمهم  گاهيجا و محاكات و اليخ مبحث ژهيو به و است شعري عن يآخر مقاله
ي ريرپذيتأثي گريد هنرو عالم در) ميمسيس (ديتقلنظريه ي  نييتب باب دري ك ياستي رورض مقدمه دو ازمندين خود
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  .محاكات مسئله در ژهيو بهي ونان يشهياندي شناسيي بايزي ها دهيا از اسالم جهان
 وي روحات شهود و كشف گاهيجا عرفان وي هستي وعقالني برهان  نييتب لفك،فلسفه،متياسالمي نيب جهان در: ب 

  حكيمانهيريتفس ارائهي درپ - اوست نام برازنده ميحك شتريب كه - تمدن نيا در لسوفيف.است وجود عالمي نعرفا
 وي وجود عارف ك يخود ميحك .حق حضرت به دنيرس و صالياي پ در عارف و است آدم و عالم جان و جهان از

 به اصل در كه است نهفته "وجود" اصطالح تيماه در هردو اتحاد و صاليا نقطه و است ي شهود ميحك ك يعارف
  )جودوو وجد،تواجد باب ليذه،يريقش رساله.(است دنيرس و افتني يمعنا
 را عالم نيصدرالمتاله عنوان به مالصدرا. ظهور وي تجل اصل : اند مشترك و متفق زيگرنيدي اصل در عارف و ميحك

 به زيني عرب ابن و "المراتب عيجمي ف والصفات االسماء عيجمب مراتبهي في تجل ياهللا ان ": داندي م حق ظهور عرصه
  "ظهورا قخل كلي ف للحق فان": است معتقد "فصوص" سوم فص در ،ياسالم درعرفان اكبر خيش عنوان
 و جالل وي بايزي مجال مصورو هنر و است ظهور و نور جهان،عرصه ،ياسالم عارف و ميحكي نيب جهان در پس

 انيم نسبت انيم نيدرا.اوست مثالي ب اتذ بندهيز وجود و بود وتنها ندنمود همه او جز كه "او" حضرت جمال
 عالءالدوله" ريتعب وبه .گرددي م محققي صوف وشهود كشف و وجود مراتب ميتقس با وجود وحدت و نمود تاكثر

 - االرضي السماءال من دبراالمري (هيآ براساس نزول قوس در عالم)يهجر هفتم قرن بزرگي ازعرفا("يسمنان
ي م عروج صعود قوس در "هيال عرج يثم " وبراساس كرده نزول امكان نيزم بهي اله عالمي سما از)،5جدهس
 در بيترت نيبد.است آدمي روحان صعود و عالم مراتب نزول ثيحد نيهمي اسالم عرفان در آدم و عالم ثيحد.ابدي

ي عرب ابن چوني عارف منظر در مراتب نيا و است بطون دري مراتب صاحب كه نمود نيهم نه شه،عالمياند نيا متن
  .وجود مراتب مالصدرا چوني ميحك منظر از و است"خمس حضرات"
 "        چوني شمندياندي گرا سنت دگاهيد از و است ثابته انياع عالم دوم، ني،تعيعرب ابن خمس حضرات در
 رنگ كه است ليدل نيهم وبه است تهثاب انياع نيهم مصور ،يرانيا اتورينيم ژهيو بهي هنراسالم "بوركهارت توسيت

 مراتبي نزول ريس ذكر در كهي عالم.است گريدي عالم تگريحكا وي راو رايز كندي نم تيتبع واقع درآن،ازعالم ونور
يي بايزي تجل و ريتصو صعود قوس بهي اسالم هنرمند توسط نكيا م،يحك و عارف توسط عالم

 عالم": "سعادتي ايميك" دري غزال محمد امام ريتعب به.گرددي م مبدلي ونقاشي سي،خوشنوي،معماريقيدرشعر،موس
 جمال از است عالمي است،نمودگار متناسب چه تناسب،وهر جمال و حسن اصل و است جمال و حسن عالمي علو
 . است عالمآن حسن و جمال ثمرات همه است محسوس عالم نيا در  كهتناسب و حسن و جمال هر عالم،چه آن
 به كهي هنراسالم بيترت نيبد عالم؛ آن بيعجا از داردي شباهت  هممتناسبي بايز وصورت ونموز خوش آواز پس

 محاكات ال،يخ و محاكات: بردي م بهره گوهري عنصر دو از استي اسالم حكمت و عرفان بنان و انيب معنا كي
  .سو گريد زا اليخ و مثال عوالم ژهيو به وجود  عالممراتب و -گريدي عوالم وبل - سو ك ياز عالم
  او اليخ از ريبغ ميا نبستهي نقش
  او جمال از جدا ميافتيني حسن
 اليخ عنصر نيا بر شاه و زكيكن قصه پادشاه،در بر شده ظاهر ريپ اوصاف ذكر دري روم محمد نيالد جالل موالنا
  :كندي م ديتاك
  اليخ شكل بر هست و بود ستين                                      هالل مانند دور از رسدي م
  روان نيبي اليخ بري جهان تو                                    جهان اندر اليخ شداب وش ستين
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  خداست بستان انيرو مه عكس                                         استياول دام كهي االتيخ آن
  
 و مكاشفات و اتيازتجل عبارتند قتيحق خدا،در بستان انيرو مه سعك و ندياياول دام كهي روحان االتيخ نيا" و
 چون شانيا قلب صفحه در اليخ و ثالم عالم از كه نيمعصوم صور ارتيز مايالس نويروحان مادهي ب صور دنيد

 گريد االتيازخ ريغ االتيخ نيا واما است مشهود و رونما شده سر بر منقلب هم آن كه سر ا يسر چشم با آفتاب
 فصوص " مختلف ابواب و "هيمك فتوحات " اول جلد دوم باب دري عرب ابن كهي سوطمب شرح "است مردمان
  .دارد اليخ باب در "الحكم

 باب دري طوس رينص خواجه "االقتباس اساس" و است اليوخ محاكات عناصري هنراسالمي ذات عناصر بيترت نيبد
 نيا ذكر از شيپ لكن.است گفته سخن تمحاكا و اليخ عناصر مورد در كه استي فارس متون اولينازي كيجزو شعر
 كه رو نيازا دارد ضرورتي ونان يفرهنگ در ژهيو به ديتفل ا يمحاكاتي خيتار سابقه مورد دري گريد مقدمهي معان
  .است برده ها بهره سابقه نيا ازي اسالم هنر
 ثاغورثيف گفت، سخن)نهتخ: يونان يزبان به اي(هنر تيماه و منشاء درباب كهي كس ني،اوليخيتار منابع طبق: ج
ي سپر ها نيسرزم نيا در را خود عمر از سال ستيب به كينزد بودو رانيا و مصر،بابل آموخته دانش كهي و.بود
ي قيموس ازي ديتقل ا يبازتابي قيموسي ها نت و ها آن،آهنگ اساس بر كه داد ارائهي قيموس در راي مباحث بود، كرده
ي م آمادهي هانيكي قيموس مروقل دريي رهاي برا را روح شديم نواخته او دخو توسط كهي قيموس نيا .بود افالك
 را او روانشيپ. بود مجسم قتيحق ك يخود بلكه نبودي قيموس تنها افالكي قيموس روانشيپ و او دگاهيد از. ساخت

 نيا خود رسائل در "الصفا اخوان" چوني وكسان بشنود راي هانيكي قيموس تواندي م كه دانستندي مي كس تنها
 لهيوس بهي هانيكي قيموس ديتقل و خواندن با كردي سع او. دانستندي م دلي جال و نفس هيتزك واسطه به رااو يي توانا
 آسمان از ديتقل -  راي قيموس ژهيو به -  هنر كه استي نكسا نياول جزو او بيترت نيبد.ركنديتاث خود دانيمر بر چنگ

  :سرود كه گاه آني مثنو ردي رومي موالنا. گرفتي آسمان قيحقا و
  ما ميبگرفت چرخ دوار از                                 ها لحن نيا اند گفته مانيحك پس 

  حلق به وطنبور به ندشيسراي م                       خلق كه نيا است چرخي ها گردش بانگ
  ميا بشنوده ها لحن نيا بهشت ر  د                                      ميا بوده آدمي اجزا همه ما
  

 در او آراء بوداما ثاعورثيق از هنرمتاثري ديتقل تيماه در زين افالطون. داشت افالطون وا خلف و ثاغورثيف به اشاره
 دور قتيازحق درجه دو را سيمسيم ا يديتقل ،يجمهور دهم كتاب دري و.است متضاد بعضا و مضطرب باب نيا

 تيفعال و حركت چيه منشاء جامعه دركه  ليدل  اينبه را هنرمندان و شاعران او. مقلد مقلد را هنرمند و دانست
ي تيخصش را هومر گذارد تفاوت ثاغورثيوف هومر نيب كهي درحال (شمرد ومردود مطرود ستندين جامعهي براي ديمف
 كهي حال در باشند ندم عالقه او به كه نكرده تيترب راي كساني حت و نداشتهي سودمند تيفعال چيه كه دينام
 است گرانيد از ازيامت هيما كهي روش و راه روانشيپ هم هنوز كه كرده الهام دانشيمر به راي ديشد محبت ثاغورثيف
 از رايي سرودها شعرا ". دينام خداي ها وردست را )هنرمند عنوان به (شعرا "ونيا" رساله در اما. نامندي رثاغويف

 نند،يچي م آنها سرسبزي ها دره و  باغات ازيي ها خوشه و كنندي م نيگلچ )وزهايم(شعري ها الهه زاللي ها چشمه
 زيچ ك  يچراغ ك يمثل شاعر چون است قتيحق ك ينيا و روندي م گريدي گل بهي گل از عسل زنبوران مانند آنها
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 او قدرت د ياز ذهنش و نشده ختهيبرانگ او دري احساس و نگرفته الهام هكي  تازمان و است مقدس زيچ ك يو بالدار
  ازآنها و  دهدي م قرار مبهم و فيضع را اشعر ذهن خداوند نيبنابرا. نداردي تيخالق نوع چيه  باشد نرفته رونيب

ي  ستيبا رو نيا واز دهدي م انجام زين اءيانب و انيكروب با را كار نيا كه  چنان رديگي م بهره خودي ها وردست بسان
 بلكه كنندي نم  انيب خودشان ،از رانندي م زبان به ناخودآگاه حالت كيدر كه را ارزشمند سخنان نيا آنها كه دانست

 بلكه ستين بشر نوع كار باياشعارز نيا. ديگوي م سخن باما آنها قيطر از و استي اصل ندهيگو كه است خداوند نيا
  ".است خداوند كار وي الهوت
 استي اله هيهد ك يكهي ربوبي جنون را شاعر كار و داندي م نيبر راعالم شعروهنر سرچشمه افالطون بيترت نيبد
 و موثر اريبس نقش بر"نيقوان" كتاب در افالطون نيهمچن. شودي م هيهد انسان به كهي اتيعنا نيارجمندتر منبع و
 و آواز نوع نيبهتري وجو جست در كهي كسان " : داندي م ريخ ازي ديتقل را آن و كندي م ديتاكي قيموسي تيترب
 كه چنان ديتقل قتيحق و است آور لذت آنچه نه باشند استي قيحق چه آني وجو جست در ديهستندباي قيموس
 باالخره او "فلسفه خيتار" در كاپلستون ريتعب به ".است تيفيك و تيكم طبق بر ديتقل مورد ءيش نمودن در ميگفت

  .باشدي قيحق است ممكن) محاكات ا يسييمسم (ديتقل كه كندي م قبول
 نافذتر هنر فلسفه خيتار در و فراتر فلسفه، به هنر بيتقر در او كار اما گرفت ديتقل را هنر استاد، چون زين ارسطو

 و بيترك شعر وي شناسيي بايز نيب خود، منطق بحث در آن بر ديتاك ژهيو وبه شعري كالبدشكاف دري و. بود
 در مقوالت، و نيقوان ازي نظام منظر از كه شديي اه تالش و ها تيفعال همه شاخص": كه آورد وجود بهي اختالط

 به ديتقل نه اما دانستي م ديتقل را هنر افالطون چون زين ارسطو ميگفت كه همچنان ".است بوده هنر فلسفه جادياي پ
 قيعم ريتاث بر ديتاك بر عالوهي و داشتند، وجود امكان كهيي زهايچ " فيتوص بلكه "زهايچي واقع فيتوص " عنوان

ي درون شيپاالي نوع به دنيرس در را او شفقت، و ترس احساس ختنيبرانگ با كه مخاطب عاطفه و برروحي راژدت
ي فكر تيفعال به را آن و كندي زير هيپاي عقالني قواعد شعر حوزه در كردي رساند،سعي م كمك "سيكاثارس" اي

 فكر با ارزش نيا بلكه ستين عتيطبي ماورا از اماله به ديتقل ارزش ارسطو دگاهيد از. الهامي نوع تا سازد بشرمستند
ي شناسيي بايز خيتار در رينظ كمي اثر را آن كه خود "شعر فن "    دررسالهي و. شودي م حاصل مند ضابطه وعقلِ

 با و گذاردي م تفاوت شعر همان اي يلسان هنر با) يبصر هنر (طرح و رنگ باي ديتقل هنر نيب.داندي مي ادب نقد و
 و ابداع ساحت (كهيتيپوئ و) يعمل ساحت (تهيپراك ،)ينظر ساحت (كهيتئور به انسان تفكري ساحت هس ميتقس

 تا كندي م كمك انسانها به كه داندي مي شناخت رواني  كل قيحقا بر ديتاك باي انساني زندگ طراح را شاعر) ساختن
 كهي و. نشست بار به نيفلوطي ها شهياند در محاكات و ديتقل مورد در افالطون و ارسطو نظرات قيتلف. شوند عاقل

ي نيدي ها شهياند به چنان شدي م محسوب كافر ظاهر به وي حيمس باطن به گريد عبارت به وي وجود وحدت كي
ي فلسف دستگاه نيتر روشن و نيتر پاك را افالطوني فلسف دستگاه "نوسيآگوست سيقد " كه شد كينزدي قدس و
 و بود وحدتگرا ك ينيفلوط ميگفت كه همچنان. كردي زندگ گريد بار افالطون وجود در كهي كس را نيافلوط و دينام
 به بود نموده ادراك را قتيحق ويي باير،زيخ فيتال و بيترك افالطوني فلسف دستگاه دري نوافالطون ك يعنوان به
 ازي تري قيحق نحو هب تواندي م كه دانستي كس را هنرمند " تاسوعات " هشتم رساله پنجم انئاد در ليدل نيهم

 در موجوديي بايز نيفلوط دگاهيد از كند اضافه آن به دارد كمي زيچ عتيطب كه جا آن و كند ديتقلي متعال صورت
  .دارند تعلق واحدي نظم به كه شوندي م محسوب واحد ك ياتيتجل هنر، در شده انيبيي بايز و عتيطب
ي نيب جهان با كه  افت يدستي ميمفاه وي معان به ونان،ي فلسفه با مواجهه دري هنراسالم و حكمت بيترت نيبد
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 گونه محاكات تيهو همان با هنر انيم نيا در.بود منطبق اشي عرفان وي برهاني وح وي انيوح تيعقالن بري مبتن
 رامونيپ ارسطوي "منطق" مباحث قيطر از هم و ديگرد وارد اسالم جهان بهي نوناي يحكماي فلسف قلمرو از هم اش
 عصام" ريتعب به و كرد جادياي راتييتغ خود ميتعال بري مبتن د،يتقل منشاء و تيماه م،هومف در اسالمي ايدن گرچه .شعر
 كه رو نيا از ". داد دست از فرهنگ نيا در را خود برجسته گاهيپا عتيطب از ديتقل "پارمان شهيعا" و "ديالسع

را  جهان كه شد داريپد عتيطب و ماده از جدا وي زاعانتي نييتز هنر بيترك در واحد و گانهي يدگاهيد گسترش
 صورت ازي برداري كپ عنوان به ديتقل مفهومي اسالم فرهنگ كيل ".كردي نمي رويپ عتيطب از و اندينماي مي متعال
 چنان  پذيرا شد،ودل جان با را) حق كمال ويي بايز گاهيتجل عنوان به(ي خداوند مصنوع عتيطبي حت وي ازلي ها
ي مبادي اعال از رايز است افضل) هنر (صنعت از عتيطب": كرد حيتصري اسالم بنامي عرفا ازي دوان نيالد لجال كه

 پس استي مداخلت نيچن حاصل صرفا صنعت آنكه حال باشدي مداخلت آن در را بشري را آنكهي ب است شده صادر
 در) هنر (صنعت كمال و استي مباد به شباهتشان در اءياش كمال كه چنان و است صنعت معلم و آموزگار عتيطب

  ".است غتيطب به هيتشب گرو
 از استفاده وي ونان يسيمزيم ا يديتقل هينظر نييتب دري طوس نيرالدينص خواجه نقش است مهم انيم نيا در آنچه اما

 زين را ريتعب و شينما انيب ت،يحكا چوني ميمفاه و است سيمزيم اصطالح از تري قو مراتب به كه -  محاكات واژه
 نيا. كنندي م استناد آن به "سيمزيم "ي معنو وي لفظ ترجمه دري هنراسالم محققان امروزه كه است - دارد خود با

 ما آنند نيتكو خيتار بر مؤثر زيوني هنراسالمي گوهر ميمفاه نييتب كنندگان آغاز ازي كي يرطوسينص خواجه كه معنا
 اساس " نهم مقاالت اول فصل در خواجه. داردي وامي اسالم ردم زرگ ينياي ها شهياند در قيعمي تأمل به را

. داردي فاوتمت فيتعار متأخران و متقدمان منظر در شعر او دگاهيد از پردازدي م شعر تيماه نييتب به ابتدا "االقتباس
 وجه بر باشد مخصوصي انفعاالتي مباد كهي التيتخ قاعيا بر آن حصول با كه استي ا ملكه" شعر قدما منظر در

 شده ليتشكي مقف وي متساو موزون،ي اقوال از كه ليمخ استي كالم شعر متأخران نظر در و ".باشد قادر مطلوب
 نظر در را آن صورت و كالم را شعر ماده آن نييتب در و داندي م اول فيتعر از جامعتر را فيتعر  نيا خواجه. باشد

 ليتخ و قيتصد تفاوتتبيين  باب نيا در توجه جالب نكته .كندي م ذكر اليان،خيمنطق نظر در و وزن  متأخران
 و ل،التذاذيتخ رشيپذي مبنا كهي درحال خارج امر با است آن مطابقت ق،يتصد قبولي مبنا خواجه دگاهيد از. است

) خارج و(نيع عالم نه است گريدي عالم تگريروا ال،يخ بيترت نيبد. گريدي امر مالحظت بدون است فسن تعجب
ي م منسوخ شود ذكر مكرر نوچ باشد مشهور اگر صدق رايز. قيتصد تا لنديتخ عيمط شتريب مردم ليدل نيهم به و

ي ذات عنصر بودن دارا ليدل به شعر. ندارد وجود آن بهي التفات كندي نم التذاذ جاديا چون باشد ررمشهويغ واگر شود
 را امور بيترت نيبد و كرده ادجيا نشاط و رت،خجلت،فتورينفس،بسط،قبض،تعجب،ح در تواندي م اليخ

 اهداف در شعر شودي م سببي قدرت نيچن خواجه دگاهيد از. كند ليتسه و) زيانگ هراس( لير،تهويم،تصغيتعظ
 سبب معنا نيهم. باشد رذائل منع و فضائل رشد باعثي اخالق لحاظ از و اختالفات و مشاجرات كننده برطرفي مدن
 ترو نافع ها خطبه از را كين اشعار واثر بداندي ك ياءيانب مقام با قدماي برخ ريبتع به را اشعر مقام خواجه، شودي م

 متفاوت راتيتأث از تواني م را مراتب نيا و استي مراتبي دارا اليخ نيا كه نيا است مهم آنچه كيل بداند مؤثرتر
  .افتيدري انبساط وي انقباض مختلف حاالت جاديا در مخاطب بر آن
 مثل راديا محاكات ": پردازدي م بدان تمقال نيهم دوم فصل در خيش ست؟يچ اليخ با اكاتمح انيم نسبت اما
 انياع است نفس محاكات قت،يحق به اليخ و راي عيطب مصور وانيح مانند نباشد هوهو آنكه شرط به  بودي زيچ
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  ".يعيطبي محاكات كنيول را محسوسات
  معنانيا و شودي م ارائه معنا ازآن كه استي ريتصو بلكه تسين شودي م تيروا آنچه نيع محاكات خواجه، نظر از
 و افتيدر كند،ي م محاكات علل ذكر دري رگريتصو و ليشما به كهي اشارات از كه فوق فيتعر از تواني م تنها نه را

 "شعر فن " در ارسطو كه همچنان شاعر. است اليخ آني ذات عنصر كه است) يديتقل(يمحاكات منظر نيا در شعر
 را است شده صلاو آن به اليخ عالم در را آنچه بلكه كندي نم تيحكا و تيروا هست را هچآن تنها كندي م ديĤكت

 كه گاه بل كند تنها موجود  محاكات نه شعر و بود محاكات ليتخ ": داردي م انيبي قفم و موزوني كلمات در
 صور مصور كه همچناني ماض حال ازي باقي ثرا اتيه ا يمتوقع،ي حال استعداد اتيه كند،مانند رموجوديغ محاكات

 خواجه "كند ريتصو ماند،ي اثر او در و باشد دهش فارغ جاديا از ا يباشدي فعل جاديا مستعد كهي كس اتيه بر را
ي نم قرار ليتأو مورد دهند،ي م قرار ليتحل و كنكاش مورد وحكما عرفا كه چنان آن را محاكات و اليخ ن،يرالدينص
 از متاثر خواجه كه نيا اول: است ليدل دو به نيا و دارد توجه آن راتيتاث وي ،كاربرديفني مبان به شتريب بلكه دهد
 اصالت و تياهم ارسطو دگاهيد از. آن تيماه به نه داندي م آن كاركرد به را هنر تيارسطو،غاي ها شهياند

 " جاديا) فعل به ا يشعر چون داندي م قول به ا يرا زمحاكاتين خواجه ( است فعل به محاكات خود كه شيهنرنما
 موردي منطق متن ك يدر را اليخ و محاكات خواجه كه نيا دوم و است مخاطب در نفس هيتزك ا ي"سيكاثارس
 خود كه ليدل نيبد اماي فن و است كوتاه گرچه زيني بررس نيهم اما. يهنر اي يعرفاني متن نه و دهدي م قراري بررس
 بر اقتدار " احساس در زين و) دارد انيجر شعر چوني هنر تيماه كه رو نيا از (اكاتمح نييتب در استي ليتحل
 اجازه هنرمند و شاعر به كه اليخ زقدرتين و شد ريتعب و فيتعر تيخالق مفهوم به درهنر بعدها كه "يزيچ جاديا

 "االقتباس اساس " نكهيا به باتوجه ژهيو به شود، گريدي عالم تگريروا و بشكند را خود رامونيپ محصوري مرزها داد
 گاهياست،جا پرداخته اليخ و محاكاتي عني،يهنراسالمي اساس مفهوم دو شرح به كه استي فارس متون نياول جزو

 مورد ستيباي م خاص صورت به كهي گاهيجا ،داراستيهنراسالمي نظري مباني خيتار سابقه دري مهم و ژهيو
  .رديبگ قرار ليتحل و توجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ۴٢

  
  
  

  خط هنر تيمعنو
 )ي نجوم عالمه مرحومي سخنران متن( 

 همت، بلند آراسته، اشخاصي غالبا اويند معنويت و خط هنر در غرق و شيفته كه اي نابغه و بزرگ خطاطان و كاتبان
 از انسان» .هِبِجليسِ يعرَف واَلَمرء «محشورند بزرگان و اوليا و انبيا با را عمري كه گويي .منال و مال به اعتنا بي

 كلهر رضاي محمد ميرزا و ميرعماد حاالت. كند مي پيدا تجلّي آنان در برجستگي و نبوغ رنگ شود، شناخته همنشين
 همنشيناني و نفسيات با زيرا محرومند حاالتي چنين از بزرگ استاداني گهگاه ليو. است مطلب اين بر صادق گواهي
 همه با هم اينها اتفاقا. آنهاست دل به انساني عالي معاني اين انوار رسيدن مانع ضخيم ابري چون كه يابند مي پرورش

 .رسند نمي نابغه استادان آن پاي به هايشانتالش

 والَبحرُ اَقْالم شَجرَةٍ منْ األَرضِ فِي ما اَنَّ ولَو   26لقمان، - الْحميد هوالغَنَي اللّه اِنَّ واألَرضِ السمواتِ فِي ما لِلّهِ
هدمدِهِ مِنْ يعةُ بعبرٍ سحما اب تنَفِد 27لقمان، - ميحك زُيعز اللّه اِنَّ  ِاللّه كَلِمات  

 و احساسات بيانگر تا نهاد ما دست در خامه و كام در زبان كه سزاست را خداوندي مر قياس و بيحد سپاس و حمد
 چشم و گوش به زيبايي و جمال و هنرمندي با را دروني يازن و راز و ساز و سوز آنها با و بوده ما باطني عواطف
  . برسانيم شيدايي و عشق وادي سوختگان و شيفتگان

 خيزد او از عشق كه نهاني ايست لطيفه

 زنگاريست خط و لعل لب نه آن نام كه

 وخال وعارض وزلف چشمست نه شخص جمال

 دلداريست بار و كار درين نكته هزار

  ، نخرند جو نيم به طريقت روندگان
  عاريست هنر از كه آنكس اطلس قباي
به وجود مشاهد و خلقت شؤون تمام در عنايتش و لطف از كه است تعالي باري صفات از زيبايي و جمال حب 
 موجودي هيچ كه يافته را دروني و بروني باطني و ظاهري زيبايي اين بروز و شهود بنگريم جا هر در و نهاده وديعه
 باري صفات از دوستي و حب اين كه نباشد چنين چرا و است جمال و زيبايي مشاهد از مشهدي آنكه مگر نيست
 لطفش و زيباييهاست و ها حركت همه سرچشمه و است كمال و است مطلق و است حق تعالي و تبارك او و است
 تمام در تردگيگس عام مفهوم با جمال و زيبايي اين. نيست صفاتش در تخلّفي و فيضش عموم در بخلي و عام

 سبد سر گل و األرض في  اللّه خليفة انسان. است ديگر چيزي انسان بر خداوندي زائد لطف اما هست خلقت شؤون
 كماالت از تا شد مقتضي انسان بر تعالي باري محبت و لطف. است وجود و خلقت اعجوبه حقّ به و شهود عالم
 اخالق مشهد و باري صفات گاه تجليل تا نهد وديعه به او ودوج در خود مرز و حد بي جماليه صفات و نهايت بي
 در كه است الهي و ملكوتي وديعه مطلق جمال سوي به كشش و زيبايي احساس» . اللّه بِاخْالقِ وتَخَلَّقُوا« باشد،  اللّه
 چيز همه. است  هاللّ چيز هر نهايت و سرآغاز گيرد، مي سرچشمه متعال خداوند و خلقت اصل از و شده نهاده او نهاد
 اظهار و ابراز مقام در هميشه ولي بيش و كم فطرت و غريزه همين حكم به آدمي. گردد مي ختم او به و شروع او از
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 ناموسي و الهي زباني كه هنر زبان به را باطني تأثّرات و احساسات و دروني جوشش است جذّابيت و استعداد اين
 و عقلي تفكّرات استداللش و بيان با همانطوركه. رساند مي ظهور و زبرو به دارد عظيم كاربردي و است خلقتي

 و گرفته سرچشمه الهي لطف از نهاد و فطرت اين استعداد، و غريزه اين دارد مي ابراز و آشكار را ذهني فضايابي
 توقّفي حد و ثابت مرزي هم آنها حب و جمال و زيبايي مرز و حد بايد است بيكرانه خود خداوندي لطف چون

 .باشد نداشته

 برد مي كمال و مطلوب بسوي دائما خداوندي پيشگاه و الهي قرب جاذبه در را انسان كه است جمال اين كشش
 و جمال توقّفگاهي بي و مرزي بي همين شايد هم بهشت جاودانگي سرّ و. جاودانگي نعمت و بهشت عالم در حتي
 است الهي الطاف و مواهب بزرگترين از ديگر يكي نيز جمال و زيبايي اين درك اما. است مطلوب و محبوب كمال

 همه اين از ما كه است سببي وديعه اين خود  اللّه سبحان كه بنگريد عشق و عبرت نظر به آسماني وديعه اين به
نْت ولَوال«. كنيم پيدا آگاهي زيبايي و جمال  كه موجوداتي. ونترافز نعمتي دركش و نعمتي زيبايي» .اَنْت ما اَدرِ لَم اَ

 .ندارند را زيبايي درك و فهم محرومند خاص لطف اين از

 ما به متعال خداوند كه اكنون كنيم فكر خوب. عاجزند آنها جمال اندازه و حد هنرها، زيباييها، اين تميز از حيوانات
 كه فهميديم و ستا بخش روح و فزا جان و ارزشمند چقدر و چيست زيبايي كه فهميديم و فرمود را لطف اين

 است ممكن راستي كه بياوريم خاطر به دقت با بايد اكنون. محرومند عظمايي نعمت چه از ما پايه دون حيوانات
 آن. كرديم مي درك و شناختيم مي را آنها كه نبوديم محروم اگر و باشيم محروم آن از هم ما كه باشد زيباييها بسيار

 .دريافت بايد ابديت پهنه و بهشت مشاهد در و خداوندي درگاه صالحان و اوندخد اولياي دامن و دل از را زيباييها

 خداوندي عنايت و لطف از و شده سرشته آدمي نهاد در كه است عطشي زيباآوري و زيباپسندي حسن باري
 نام به بازدهي بايد عطش اين. برآرد روزن از سر ببندند برويش را در اگر و ندارد مستوري تاب گيرد مي سرچشمه

 هيچ كه گيرد برمي چنان آن دروني هاي عطش و احساسات و عواطف و استعدادها از پرده كه هنري باشد، داشته هنر
 رساندن، و رسيدن در را خط نجيب هنر مخصوصا هنر كه مكتبي انساني سعادت زهي. گيرد نمي را او جاي چيز

 گسيخته لجام و كنترل بي هنر كاذب بازده و ذبكا عطش به و گيرد مي وسيله ربوي پيشگاه به ايصال و وصول
 آثار در را اسالمي هاي ارزش و گرفته كار به مكتبي اصالتهاي جهت در را ذوق و استعداد هميشه بلكه نكرده اعتنايي
 هنري كشش اين» .گوياست كتاب يك قدر به عكس يك«: كه است معروف مثلي. آورد مي وجود به خود هنري
 به هنرمند كه همانطور آنكه عجب و. شود نمي جدا او از انسان و انسان از وقت هيچ و بوده آدمي همراه هميشه
 سوي به كشش يعني جاذبيت همين حكم به رساند مي ظهور و بروز منصه به را خود هنر فطرت و غريزه حكم
 .گردند مي واقع هنر اين تأثير تحت هم ديگران مطلق جمال

 بايد انساني غريزه هر چون. آورد مي مسئولّيت و تعهد انساني براي مجذوبيت و اذبيتج و همنوايي اين كه اينجاست
 اسالم باالخره و مكتب رهبري نقش و. آيد مي ميان در ايمان به پايبندي و تعهد پاي باشد مسئولّيتش كنترل تحت
 افتد، مقبول او مقبوليت و جاودانه اسالم جاودانگي به آيد بوجود اسالم و مكتب تعهد با كه هنري. گردد مي آشكار

 هر در برد لذت بفهمد و بيند كه هر. نيست مكان و زمان و شخص اسير. است عام و شامل مكتب عموم و شمول به
 انساني ارزش و شخصيت از است؛ موقّر و مؤدب هنري متعهد هنر زيرا. نباشد هم مسلمان كه يا باشد زمان و مكان
 لذّت و بينيم مي را پيشينشان هزاره آثار و اند رفته خاك به انسانها. گردد واقع اصيل شخصيات مقبول طبعا خيزد برمي
 چه نشده كاسته قيمتش از اما. است كرده عوض ها موزه و ها مكان و رفته ها سرزمين به هنر و گذشته زمانها. بريم مي
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 .است نيامده وجود به مخصوص مكاني و خاص زماني ارزش به

 پيشگاه به ايصال و وصول رساندن، و رسيدن در را خط نجيب هنر مخصوصا هنر كه مكتبي انساني ادتسع زهي
 هميشه بلكه نكرده اعتنايي گسيخته لجام و كنترل بي هنر كاذب بازده و كاذب عطش به و گيرد مي وسيله ربوي

 وجود به خود هنري آثار در را اسالمي هاي ارزش و گرفته كار به مكتبي اصالتهاي جهت در را ذوق و استعداد
 از صنعت و هنر و ذوق در ابتكار و دستي چيره چنان زيبايي و جمال عام مفهوم همين از الهام با مسلمانان.آورد مي
  .شمرند مي اي معجزه را ها نمايي هنر اين راستي به و شده متعجب دنيا كه اند داده نشان خود

 است هنر و دانش و فن و عقل معلّم و مشوق خود كه هستيم ديني به متدين و يمكتب شاگرد ما كه المنّه و  بحمداللّه
 به ايدئولوژي و مكتب كدام را عقلي هاي تالش با برخورد طرز اين. است فرموده شرع و عقل مالزمه به حكم و

 و هنر به نسبت او صدر سعه مكتب و دين اين هاي ويژگي از است داده نشان اسالم مثل كامل و گسترده طور
 مجال بدو او خدايي و انساني واالي استعداد كه مقدار هر به و نيست محدودي و بسته در نظام اسالم. است فرهنگ
 و ارزش دانش و علم و عقل به كه همانطور. است مربي و معلّم و مشوق روان و پويا او همپاي هم اسالم دهد

 فرهنگي اعتبار سبب و اجتماع و انساني فكر پيشرفت موجب هبود سازندگي راه در كه هنري منتهي دهد مي اهميت
 سر فساد و بدبختي منجالب در فرورفته مردمان با كه پستي و مبتذل هنرهاي نه باشد بوده غرب و شرق مقابل در ما
 با كشور مختلف طبقات همه وفاداري آنكه اميد. آنانست حيثيت و ارزش و پول و وقت اتالف باعث داشته، كار و

  انشاءللّه گرداند آراسته كمال صفات همه به را آنها و برده اوج نقطه به را ما هنر و فرهنگ اسالمي جمهوري رژيم
  .تعالي
 در و هستي جهان سراسر در كه عمومي زيبايي الجمال يحب جميل  اللّه جهاني و عام مفهوم از مسلمانان نزد هنر
 در كه كنيم مي مالحظه را زيبا هنرهاي اسالمي پهناور جامعه در ما. است گرفته سرچشمه كرده تجلّي آن شؤون همه
 حتي و آنها جلدهاي و كتابها عمومي، معابر و بازارها در متبرّكه بقاع و مساجد و خانه در آنها زندگي هاي جنبه همه
 سبب و نكرده پيدا ممتازي طبقه به اختصاصي كه چنان آن نموده، جلوه وسيعي طور به آنها غالف و شمشيرها در
 هاي خانه و بازارها و مساجد و تاريخي بناهاي و آثار در مطالعه كمترين.است نشده معدودي دسته تعيش و رفاه

 هنرنمايي به دارد وجود ما عزيز ايران و هند و تركيه و مصر قاهره و قيروان و فاس و اشبيليه و شام در كه قديمي
 و ذوق در ابتكار و دستي چيره چنان زيبايي و جمال عام مفهوم همين از هامال با مسلمانان.برد خواهيم پي مسلمانان

  .شمرند مي اي معجزه را ها نمايي هنر اين راستي به و شده متعجب دنيا كه اند داده نشان خود از صنعت و هنر
 درشت و ريز و درون و ديوار و در از. اند داده نشان زندگي و حيات شؤون همه و جا همه در را ذوق اين

 و فقيران خانه از كه لندن در چستربيتي مجموعه خوري دوغ چوبي هاي قاشق در حتي جا همه در اسالمي كشورهاي
 هاي مجموعه كه هنري و ذوق نمايانست، هنر و ذوق اين است شده برده بدانجا اسالم عالم هاي نشين ده مستمندان

 .دهد مي تشكيل را دنيا بزرگ هاي موزه نفيس

 شايد ديگر اديان در. است نشده داده اهتمام او به اسالم چون ديني هيچ در كه است خطّ هنر نجيب و اصيل هنر اين
 شؤون همه در را جمال اصل كه اسالم مقدس دين خالف به باشد نشده زيبا هنرهاي به نسبت ترغيبي و تشويق
 .دانسته آسماني و الهي موهبتي را خط هك داشته بيشتر عنايتي خط جميل و زيبا هنر به خصوص به و داشته مرعي

 هنرها از بعضي به نسبت اسالم البته. است بوده هنرها اين معّلم و مشوق و مربي خود اسالم شد عرض كه همانطور
 به نسبت اما شود بحث جداگانه بايد امر اين علّت و فلسفه. است كرده هم نفي بلكه نداده نشان اي عالقه چندان
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 هنر اين. دارد هم اخروي ثواب كه دانسته عبادتي خود را او به اشتغال بلكه داده نشان تمايل و بترغ ديگر بعضي
 تشويق شايد ديگر اديان در. است نشده داده اهتمام او به اسالم چون ديني هيچ در كه است خطّ هنر نجيب و اصيل

 مرعي شؤون همه در را جمال اصل كه اسالم مقدس دين خالف به باشد نشده زيبا هنرهاي به نسبت ترغيبي و
 انصافا و دانسته آسماني و الهي موهبتي را خط كه داشته بيشتر عنايتي خط جميل و زيبا هنر به خصوص به و داشته

 اسالم عنايت. گردد آشكار زبان و قلم بيان و خط به است وجود عالم مصطفاي و منتخب خود كه انساني ارزش كه
 نسبت مخصوص عنايتي و خاص توجه مسلمانان مملكت و امت مثل ملت و امت هيچ كه شد سبب خط و قلم به
  .نكرد پيدا ملّتي و امت هيچ در را منزلت و مكان اين هم خط و نكرد پيدا خط به

  .خداوند متعال دركتاب كريم خود به قلم وانچه كه مي نويسد سوگند ياد فرموده است 
 است ارزشمندي و احترام و گراميداشت جهت بهقسم قرآني   " بسم اهللا الرحمن الرحيم ،ن والقلم ومايسطرون" 
ء است آموخته خط و قلم فن او به كه است انسان معلّم اول خود سبحانه او و  بِالْقَلَمِ علَّم الَّذي األكْرم وربك اِقْرَ

لَّمما األِنْسانَ ع لم لَمعي 

 بهشت به بنويسد خوش خطي به را الرَّحِيمِ الرَّحمنِ اهللا بِسمِ كه هر: فرمايد مي وسلم آله و عليه اهللا صلي اكرم سولر
   شود داخل
 لجنَّةَا دخَلَ الرَّحِيمِ الرَّحمنِ   اللّه بِسمِ كِتابةَ حسنَ ومنْ الجنَّةَ دخَلَ الرَّحِيمِ الرَّحمنِ اهللا بسم الخطِ بِحسنِ كتب

 خوش به. باد شما بر. الرِّزقِ مفاتيحِ مِنْ فَاِنَّه الْخَطِّ بِحسنِ علَيكُم من:فرمود عليه وسالمه  اللّه صلوات اميرالمؤْمنين
 .است روزي كليدهاي از كه خطي

 يأكُلُونَ واَلخياطونَ الخَطّاطُونَ اِنَّما يا معيونِهِ اَعماقِ مِنْ يأكُلُونَ فَاِنَّهم الخَطاطينَ اَكْرِموا«: چون ديگري احاديث
 آنهاست سند بررسي به محتاج كه هست ».عيونِهِم اَعماقِ مِنْ

 مكاني قدر آن اسالم در كتابت و بيان و قلم. است پخش كتب پهنه در و زياد بسيار باب اين در بزرگان كلمات
 حديث و است شده داده ترجيح شهدا خونهاي بر مكرره احاديث در هك دارد ارزشمند و مؤثّر واال، مقامي و ارجمند
 در اسالم علماء رسالت به نيست عجبي و گفتار اين بر صادق گواهي» .الشّهداء دماء مِنْ اَفضلُ العلماء مِداد «مشهور
 و امانت به را ماسال فرهنگي تمدن و الهي اصيل و عاليه معارف چگونه قلم از گيري بهره با كه بنگريد قرنها طول
 .رساندند اسالم طلب حق و خداجو هاي نسل به و نموده حفظ خوبي

 و جزيي مفاهيم ها، شناخت ها، درك تفهيم و دادن نشان براي است مفاهيم و معاني سوي به دريچه خط و سخن
 .دارد جوالن انساني مغز در كه عقلي كلّي ادراكات

 رويم خط هنر يمعنو بعد يعني اصلي گفتار سر بر اكنون و

 و جزيي مفاهيم ها، شناخت ها، درك تفهيم و دادن نشان براي است مفاهيم و معاني سوي به دريچه خط و سخن
 دالالت و اشارات. نيست قلم و بيان از كاملتر و بهتر راهي هيچ. دارد جوالن انساني مغز در كه عقلي كلّي ادراكات
 گوناگون مفاهيم آن داللتي و اشارت چه با زيرا. مختصر خيلي ولي بنمايد را وظيفه اين تكفّل قدري است ممكن
 علما قول به كه خودند معاني بيانگر خط و سخن قدر آن. كنيم بيان ما را ثانويه معقوالت عقلي دقيق تمايز و عقليه
 لفظ به نظر اوست به توسل آلت و معني قالب لفظ يعني اويند خود كه خودند معاني در فاني و غرق ما فقه اصول
 كلمات و الفاظ به معاني زشتي و خوبي و قبح و حسن. است اسمي و استقاللي معني به نظر و است حرفي و آلي
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 كار و سر كه بينيم مي جا همين از. دارد ابا زشت و قبيحه معاني رسم و ذكر از آدمي كه طوري به كرده سرايت
 .است انساني ادراكات جميع راقيهِ مضامين و عاليه مفاهيم با همه كاتبان و نويسندگان

 زندگي ها شيفتگي و ها عشق ها، خوبي ها، حسن ها، جمال و ها زيبايي همه از جوي و معنوي بعد چه در آنان و
 از معني عالم به ورود و دخول براي بلندمرتبه درگاهي و وسيع درگاهي و وسيع گذرگاهي آنان براي خط. كنند مي
 اين اگر. باشد مي عقائد و اديان شرايع و احكام اخالق، و عرفان فنّ، و هنر شعر، و دبياتا علوم، فلسفه،: جهت هر

 الذّكر سابق مفاهيم آن معنوي لذّات و حظوظ سوي به راهي زيبا و خوب خط باشد، خط مطلق به مربوط نعمت
  .است
 پيشرو و سرآمد اسالمي نرهايه ميان در معنويت و سالمت جمال، و زيبايي در اسالمي خط اغراق بدون و شك بي
 .است اول رتبه در و

 نشاندهنده و دروني معرفت و فكر نمايانگر و باطني عقل پيك و روان از تابشي و انگشتان در زباني واقعا خط
 و حوادث و وقايع خزينه و رازها پناهگاه دور، راه از اتصال و ارتباط و حضور الفت و انس مايه و نفسي شناخت
 تحقق عقلي از ادراكي و شناخت هيچ و گذرد نمي خاطر از اي خاطره هيچ. است بشري معارف و يختوار مخزن
 كند درك را او حواس كه محسوسي هيچ آيد، نمي بدست وهم از خيالي هيچ و فهم از آوردي ره هيچ و پذيرد نمي

  .گردد مي منتقل ديگران به و محفوظ نوشتن و كتابت و خط با آنكه مگر نيست
 خط اغراق بدون و شك بي. طرف يك بزرگ كاتبان وااليي و هنرمندي و معنويت و لذّت و طرف يك اينها تمام اما

 هيچ. است اول رتبه در و پيشرو و سرآمد اسالمي هنرهاي ميان در معنويت و سالمت جمال، و زيبايي در اسالمي
 آورده خدمت به را طاغوت و نيامده در تطاغو خدمت به گاه هيچ. است نشده و نبوده مبتذل و جلف هنر گاه

 .كرد خواهيم عرض بعدا چنانكه است

 كه گفتيم و فرموده قسم آنانست كتابت آلت كه قلم به سبحانه حق حضرت كه است آن از بهتر خطّاطان براي چه
 است معلّمي اولين سبحانه خداي كه ببيند خطاط اگر. است احترام و ارزشمندي و گراميداشت جهت به قرآني قسم
 آسمان بر سر البته» .يعلَم لَم ما اإلنْسانَ علَّم بِالقَلَمِ علَّم الَّذي األكْرَم وربك اِقْرَأ «آموخته، خط و قلم فن انسان به كه
 عالم در خود خط و ببينند زيبا و جميله هنرهاي همه از برتر و مقدس هنري را خط تا بود جهت همين به.سايد مي
  اللّه كالم كتابت را خود كار خطاط اگر مخصوصا است شده حائز را مرتبه باالترين جميله فنون ساير از المياس

 اين پايداري موجب و مبقيه، علّت كه كتابتي. ببيند بزرگان كلمات و معصومين ائمه و اكرم پيغمبر احاديث و شريف
 بعضي كه دانستند مقدس و گرامي را نجيب هنر اين رآنقد. ارزد مي خلقت ارزش به كه ذخائري است معنوي ذخائر

 .بپردازند مجيد  اللّه كالم كتابت به خواستند مي اگر مخصوصا نشستند نمي نوشتن به وضو و طهارت بي آنان از

 آوري جمع را قلمش هاي تراشه آنان از بعضي كه گرفت مي بر در را  اللّه كالم كاتبان چنان خط هنر معنوي بعد
 العصر في اإلسالمية الزخرفية الفنون كتاب (نمايند گرم ها تراشه آن سوزاندن با را غسلش آب كه كرد وصيت ،نموده

 كه نمودند وصيت الهي معارف و حديث كتابت احترام به ما بزرگان و علما از بعضي يا) ديگر جاهاي و العثماني
 شود رجوع (الشّيعه اعيان گرانقدر مؤلّف عاملي امين محسن سيد حاج مرحوم چون بگذارند كفنش در را هايش قلم
  )اعيان چهلم جلد به

 و الهي آيات و خداوندي كالم با غالبا كارشان و سر كه آنجا از رسند مي هنر و خط از عالي مقام به كه خطاطيني
 ارتباط يك. باشد مي بزرگان كلمات و السالم عليهم معصومين ائمه و وسلم آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول احاديث
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 روحيه در سزايي به مشهود تأثير كه شود مي پيدا معنوي واالي مفاهيم آن و كاتب شخص بين معنوي و روحي
 اشخاصي غالبا اويند معنويت و خط هنر در غرق و شيفته كه اي نابغه و بزرگ خطاطان و كاتبان. دارد نويسنده
 يعرَف واَلَمرء« محشورند بزرگان و اوليا و انبيا با را عمري كه وييگ منال و مال به اعتنا بي همت، بلند آراسته،
 ميرزا و ميرعماد حاالت. كند مي پيدا تجلّي آنان در برجستگي و نبوغ رنگ شود، شناخته همنشين از انسان» .بِجليسِهِ
 با زيرا محرومند التيحا چنين از بزرگ استاداني گهگاه بلي. است مطلب اين بر صادق گواهي كلهر رضاي محمد

. آنهاست دل به انساني عالي معاني اين انوار رسيدن مانع ضخيم ابري چون كه يابند مي پرورش همنشيناني و نفسيات
 .رسند نمي نابغه استادان آن پاي به تالش همه با هم اينها اتفاقا

 در همانطوركه نكنند توجهي آنان به ئلفضا و مكارم شيفته هاي دل كه باشد آن مانع وامانده نفسيات همين هم شايد
 گونه دو اين. گردد مي مبذول آنان به خاص توجهي شده تربيت استادان آن مĤثر و فضائل واسطه به عكس طرف
 برد مي صعود به را او شده هنرش ضميمه يكي معنوي فضائل اما برسند هم پاي به كتابت و خط عالم در شايد استاد

 بين اي مقايسه كرده ادبي بي و جسارت خواهم نمي. كشاند مي هبوط به رو را هنرش ديگري نفسي هاي زشتي و
 ترك اش جمعه غسل و جماعت نماز كه ميرزايي انصافا اما نمايم معاصرينش و كلهر محمدرضاي ميرزا مرحوم
مِ معجونٌ فَاَّنِه األُمراءِ مطَعا اِتَّقُوا «گردد؛ نمي است عجين فقرا و مستمندان خون با كه ديواني نان گرد و شود نمي بِد 

 و بودند مي ها دوله و ها سلطنه و ها الممالك فالن با معاشر. بردند مي كار به فوت و فن هزار كه كساني آن با» الضُّعفاءِ؛
 اند؟ كفه يك در دو اين آيا نمودند، مي بيزار را آدمي كه فروختند مي تزوير و حيل و كبريا و پز و افاده و فيس قدر آن

  هرگز
 و مذهبي و ديني هاي واقعيت پايه بر آنكه شرط به است دروني عواطف و احساسات بيانگر كه آنجا از واقعي هنر

 و باشد بوده انساني اصيل هاي ارزش و معنويات باالترين بيانگر آنكه از بهتر هنري چه باشد بوده اجتماعي و سياسي
 و ايست عاليه مفاهيم و معاني چه با كارشان و سر كه اند بوده متوجه خود زرگب خطّاطان. است جميل و زيبا خط آن
 و دالّ بين تجانس و توافق كه اند نگاشته مناسب و زيبا چنان است معارف و لطائف آن نمايانگر كه را خطي لذا

 زيبا و جميل معناي اب را نازيبا خط و زشت معناي آغوش هم را زيبا خط درآورده تحسين و وجد به را آدمي مدلول
 .نبيند آغوش هم

 ربط آلت و وسيله و صراط و پل عنوان به را خوش خط كه كنند مي زندگي معنوي جوي در هنرمند خوشنويسان
 به ورود براي مرتبه بلند درگاهي و گذرگاه را خط حقيقت در و گرفته فرا را آنان خط هنر معنوي بعد. اند گرفته
  .اند گرفته معنوي لذات و حظوظ و معني عالم

 به خاصي توجه قطعه مضمون انتخاب در بزرگ خطّاطان غالبا كه است سبب معني در لفظ فناء و آليت و قالبيت
 و خصوصيات داراي، حتما كنند مي انتخاب قطعه عنوان به كه را آياتي نويسند ثلث اگر. دارند خود مكتوب مضمون
 جمع قطّاعان و مجلّدان و سازان مرقّع بعدها كه را آنچه نه شود نوشته قطعه عنوان به آنچه البته. است برتري ميزان
 را خوب مضامين آن غير يا چليپا هاي قطعه در بينيم مي هستند غير يا نويس نستعليق اگر و سازند قطعه نموده، آوري

 را خوش خط كه كنند يم زندگي معنوي جوي در هنرمند خوشنويسان كه است شواهدي اينها همه. كنند مي انتخاب
 را خط حقيقت در و گرفته فرا را آنان خط هنر معنوي بعد. اند گرفته ربط آلت و وسيله و صراط و پل عنوان به

 .اند گرفته معنوي لذات و حظوظ و معني عالم به ورود براي مرتبه بلند درگاهي و گذرگاه



 ۴٨

 توصيف قابل كه دهد مي پرواز روحاني ملكوتي به را آدمي كه آميخته در چنان هم با خط جمال و معني كمال
 حاضرند باشد بها گران هم قدر هر را خود دنياي گذران و فاني ذخائر هنر عاشقان كه است علّت همين به. نيست
  .بدهند
 و دستان چنين با ماييم كه بوسند مي را خود دستان كه گردند مي هنري و معنوي بعد اين لذّت غرق قدر آن گاه

 بيننده لذّت و خط. نيست خطّاط و كاتب به مخصوص لذت و ذوق اين آفرينيم؟ مي جمال و زيبايي چنين انگشتان
 چنين دهش و بخشش دست روزگار كه داند مي زيرا. باشد بيشتر مراتب به شايد نبوده، كمتر نويسنده خود از گاه

 عاشق و مرادي و مريد به نويسنده و بيننده عالقه گهگاه نهاده، ارج را هنر لذا. ندارد زيادي و آساني به را هنرمنداني
 و تعريف در سازند مي گرم را صحنه و شتافته كمك به بران لذّت و تماشاگران همين گاه. است رسيده معشوقي و

  .آورند مي ميدان به هم را ابجد و حساب زده در همه به خط تمجيد
 لطائفي و نكات تطبيقات اين در حتما كه كنيم نمي ادعا و نيستيم توافقي و تطبيقي نكات اين بيان مقام در گرچه
 عطف واو بدون(» .اللّه رسولُ محمد ، اللّه اِالَّ الاِله «شهادت كلمتين ابجدي اعداد كه اند گفته لطيفه باب از ولي است
 لفظ با مطابق و 454»  اللّه ولُرس محمد «حروف ارقام و) خطّاط (لفظ با مطابق و 619 كنيم حساب را) جمله دو بين

 براي ولي نيستند استداللي اينها دهنده، بهره بسيار يعني) نَفّاع (كلمه با مطابق و 201) القلم (حروف و) الكاتب(
 را كار كه اند كوشيده خطّاط و كاتب و قلم و خط مقام در قدر آن كه شود عرضه نيست بد صحبت و كالم نمك
 زيرا. نيست ها حرف اين به حاجتي ولي اند رسانده بازي ابجد و سازي حساب هاي دقت بدين

 بِالْقَلَمِ اَقْسم   اللّه اَنَّ الَّدهِر مدي ورفْعةً فَخْرَا الكُتّاب قَلَم كَفي

 آيات از كه شد سبب زيباسازي و تجميل به تمايل و تزيين حسن و خط هنر زيبايي و قرآني كريمه آيات به عالقه
 حظّ واقعا انسان كه بيايد وجود به غيره و تاريخي بناهاي ديوارهاي مساجد، ها، اطاق زينت براي قطعاتي هچ قرآني
 قابل كه دهد مي پرواز روحاني ملكوتي به را آدمي كه آميخته در چنان هم با خط جمال و معني كمال. كند مي

 باشد بها گران هم قدر هر را خود دنياي نگذرا و فاني ذخائر هنر عاشقان كه است علّت همين به. نيست توصيف
 جسمي آنكه از خرسند و بخرند گوياست و زنده و پايدار و جاودان هميشه كه را قطعات اين و بدهند حاضرند

 .اند گرفته را شاداب جاني و اند داده را جان بي

 و انساني فضائل و الهي رفمعا عاشقان و دل اهل توجه مورد بسيار كاتبان و خطّاطان كار كه بود سبب هم همين
 چنان آن. بپردازند قيمتي گونه هر بودند حاضر آنان هاي نوشته دست آوردن دست به براي و بود هنر اين عالقمندان

 اجرت صفوي تومان هزار شصت عمرش مدت در نسخ خطّ معروف خطّاط نيريزي، احمد ميرزا مرحوم به كه
 در را پول اين هنرمند هم باز. است بوده شهري ساالنه خراج مانشتو پانصد كه توماني هزار شصت رسيد، كتابت
 پنجمين توحيد اسماعيل ميرزا. بدهد را هنري اثر يك كه آيد نمي دلش هم اينها از بيش به و داند مي ناچيز هنر مقابل
 سفارش چنين برادران و فرزندان به است نوشته خود زيباي خطّ به كه مثنويي درباره شيرازي وصال فرزند
 آن غير بهايش در باشد حيف جان است جان مثنوي اين قيمت.كند مي

 .اند گرفته را شاداب جاني و اند داده را جان بي جسمي آنكه از خرسند و

 گويي كه شود مي جذب چنان افتد مي ثلثي كريمه آيات مخصوصا زيبا قطعات اين به نظرش انسان كه گاهي باري
 ثلث خطّ به كه ديدم اي قطعه ترك معاصر خطاط آمدي حامد از كه رود نمي يادم. دخور مي بر آيه معناي به تازه
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م بِنَفْسِك كَفي كِتابك اِقْرَء«: بود نوشته را آيه اين عاليش والْي كلَيسيبا عكه كرد شيفته را جانب اين قدري به» .ح 
 را خصوصيت اين ثلث خط به نسبت بخواهم اينكه نه است گر جلوه ام ديده و دل در كريمه آيه خط و مضمون دائما
 اين از و است احاديث و آيات بيشتر ثلثي قطعات آنكه مگر چنينند هم ديگر خطهاي قطعات.دهم خرج به بيشتر
 از حديثي آوردند تشريف بنده منزل باختران در وقتي جعفري محمدتقي عالّمه. است قطعات آمد سر جهت

  .بود نوشته مضمون بدين زرين خط با السالم عليه اميرالمؤمنين

 ديدن ديدم. كند مي فاسد را ناتوان و ضعيف هاي عقل دنيا زخارف و ها زينت» .الضَّعيفَةَ العقولَ تُفْسِد الدنيا ارِفزخ»
 در زيرا. گرفت را ايشان كه بود استاد ذهني سابقه و خط زيبايي و معني جمال. كرد اثر استاد در بسيار احاديث اين
 از هنر فلسفه يكي و معقول حيات يكي بود رسيده چاپ به سروش در ايشان از مفصل سخنراني دو قبلش هفته چند
 ديده قبالً را حديث اين كاش كه خورند مي افسوس ايشان و شد مي مربوط حديث اين با بحث دو هر و اسالم نظر
  دگردي مي واقع استناد و استفاده مورد بحث دو آن در تا بودم

 هم قطعه هيئت كه اند داده تركيب و شكل چنان را خط اوقات گاهي بود خطي قطعات اين معنويت در صحبت
 عليه اميرالمؤمنين آقا به توسل معروف شعر دو اين متنوع طور به مكرّر مثالً باشد، داشته معنا و حالت آن بر اشعاري
 :را السالم و الصالة

 النوائب في لك عونا جدهت العجائب مظهر علِّيا نادِ

 علِّي يا علِّي يا علِّي يا بِوِاليتِك سينْجلي وغَم هم كُلَّ

 كريمه آيه يا نشسته، و آرام گاهي و پرقوت و شرزه و ايستاده بطور گاهي اند نوشته شير صورت به را شعر دو اين
 ال وحده   اللّه اِالَّ الاِله اَنْ اَشْهد« تشهد عبارت يا ».العالَميِن بر   للّه ومماتي ومحياي ونُسكي صالتي اِنَّ قُلْ«

شَريك لَه دنَّ واَشْه لُه عبده محمدا اَ وستطابق تا اند نوشته است نماز تشهد حال در كه مردي صورت به را» .ور 
 نَجي ركِبها منْ نُوحٍ سفينَةِ كَمثَلِ بيتي اَهلِ مثَلُ« ينبو معروف حديث آنكه يا. باشد بوده معني و ظاهر بين كامل
 ذهن به را معاني الفاظ با آنكه بر عالوه تا اند نوشته اقيانوس در شناورِ سفينهِ صورت به را» .غَرقَ عنْها تَخَلَّف ومنْ

 ابونواس قول به بگذارند نمايش به هم را قدسي مكانت و موقعيت آن هم شكل و تصوير و نقش با بياورند خواننده
 الخَمرُ هِي لي فَقُلْ خَمرًا فَاسقِني اَال

 عرض نيست بد. شد خواهد مفصل كتابي خود و طوالني بسيار كنيم ذكر را ها نمونه اين بخواهيم اگر صورت هر در
 بطور رنگ كم كه شريف نبوي محر و مسجدالحرام از اي منظره دو گذشتم مي معلّي كربالي در خياباني از وقتي: كنم
 از منظره همه ديدم كردم دقت رفته جلو كرد جلب را نظرم قابساز شخصي دكان در بود رسيده چاپ به سفيد و سياه
 بود ها نخل و بوستان از اي منظره كه ديگر منظره دو با و بود قرآن از نيم و جزو هفت گويا كدام هر و قرآني آيات
 بلكه بود خطي قطعات مخصوص آنكه نه كرديم عرض كه را آنچه. شدند مي شامل را كامل قرآن يك همه جمعا
 عالم هاي زينت اغلب كه شد سبب خط گيرندگي و زيبايي و جذّابيت و ظاهري جمال و الهي كالم معنوي كمال
 تزيينات چون است الهي كالم عاليه معاني حامل كه باشد هنري از نموداري و خط هنري مشاهد از مشهدي اسالم

 و ها كتاب و ها سردرخانه و ها پل حتّي و ها خانقاه و رباطات و مدارس و مساجد و بقاع و متبركّه ابنيه نماهاي
 هر و گسترده اسالمي كشورهاي پهنه در نمودها اين  بحمداللّه و اينها غير و ها بشقاب كاسه ها، قلمدان آن، جلدهاي

 و است برخوردار ارزش و اهميت از كمتر جاها بعضي كه تفاوت اين با است ديده را آنها نمونه بيش و كم كسي
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 نوشته اول درجه اساتيد خطوط به كه هايي كتيبه جهت از يا است ارزشمند و بخش لذت و ديدني واقعا جاها بعضي
 و. است هم غير و كامل احمد حاج شفيق، عزّت زهدي، راقم، خطوط به كه تركيه مساجد از بعضي مثل است شده

 استاد زهدي  عبداللّه خط به اش كتيبه كه النبي مسجد و است محمد هاشم بخط كه بغداد در شهداء و بنَيه مسجد
 خط به اش كتيبه كه مشهد در ما گوهرشاد مسجد و مصر قاهره در مؤنس محمد كتابات از بعضي و. است بزرگ
 تبريزي، الدين عالء خطوط به كه ديگر ابنيه از ضيبع و است گوركاني تيمور نوه و شاهرخ پسر ميرزا بايسنقر
 و حروف با گچبري و گچكاري در كه بنّايي هنري نفاست جهت از يا و است امامي رضاي محمد و عباسي عليرضا
 و مصر تركيه، ايران، در ابنيه از بعضي. ليبي قيروانِ مراكش، فاسِ اسپانيا، اسالمي بناهاي هاي كتيبه چون است خطوط

  .اينها غير
 از من: گفت امپراطور. شد نوشته بيزانس امپراطور به اي نامه المعتمد زمان در كه خوانيم مي چنين ديگر حكايتي در 

 حسد آنان به خط اين اندازه به چيز هيچ در و ام نيافته شكل اين زيبايي به را چيز هيچ ام ديده اَعراب از آنچه تمامي
 و گرفتن قرار طرز زيبايي، هندسه، بندي، تقسيم خاطر به آنرا ولي بخواند نستتوا نمي را عربي خط او ورزم نمي
 نمود مي تمجيد و تحسين حروف بندي درجه

 بازي نوع يك حقيقت در كه هندسي نقشهاي صورت به اول از اسالمي بنّايي هاي زينت اصل كه نماند پوشيده
ةُ «كاخ يا دمشق در امويان مسجد مثل ها كاخ و مساجد هاي پنجره شده حجاري هاي بندي شبكه در هندسي خَرَب 
 شد سبب هنرمندان روحي كشش و حديث و قرآن كلمات معاني به توجه زمان مرور به و كم كم شد؛ پيدا» .المفْجرْ

 اشبيليه، غرناطه، بنديهاي زينت تا گذاشت ميان در پا هنرمندي و زيبايي اين به بخشيدن زينت براي اسالمي خط كه
. اينهاست غير يا» .وحده   للّه الملْك يا   اللّه اِالّ غالِب ال «مكررات از شده تشكيل همگي كه بينيم مي را فاس و ليطلهط
 ها، خانه در چه دارد حضور جا همه در هنر همپاي هم اسالم دنياي در قرآن خط و زبان كه بينيم مي» كَمك كَم «و

 منبرها، ها، كتبيه. عبادت اماكنِ و مساجد در چه و ها، غالف و شمشيرها نبرد، هاي نميدا در چه و ها بشقاب كاسه
 خانقاهي، اي، مدرسه مسجدي، از صحبتي گاه هر كه شد چنان آن اسالمي ابنيه بندي زينت. ادعيه كتب و ها قرآن

 گاه و هنري هاي ارزش رايب گاه شوند مي هايش نوشته و ها كتيبه متوجه كتيبه و خط هنري كارشناسان شود رباطي
 .بنا زماني شناسنامه و تاريخي هاي ارزش براي هم

 مسيحيان رشك و حسد بلكه تحسين و تمجيد مايه آن با تجميل و بندي زينت و اسالمي خط گيرايي و زيبايي
 بدون پرداختند خود براي خط اين از سازي نمونه و تقليد به آنان كم كم و است بوده بعد و سوم و دوم قرن اروپاي
 :كنيم اشاره اي قصه چند به. بدانند را آن معناي آنكه

 قسطنطنيه به الوثيق طرف از كه شده نقل مأمون دربار خوشنويس يگانه المحرّر باألحول معروف خالد احمدبن از
 هايشان كنيسه در بر او خوش خط به طوالني طومارهاي كه ديده و جسته شركت آنان هاي جشن از يكي در و رفته

 نمايش به موزوني و زيبايي نظر از كه است احول خط به مأمون هاي نامه اينها اند گفته پرسيده را علّت اند، آويخته
  .بخوانند بتوانند را مضمونش آنكه بدون اند گذارده
 بوده دلپـذيري خيلي الگوي كوفي خط آن از زودتر و فارسي خط آن از پيش حتي و هجري هفتم و ششم درقرن
 فخرداعي محمدتقي سيد آقا مرحوم ترجمه اسالم تمدن تاريخ در فرانسوي گوستاولوبون غربي هنرمندان بـراي
 بديع و زيبا چندان خود خودي به) است اسالمي مقصود (عربي خط: گويد مي چنين اول چاپ 662 صفحه گيالني
 عينا اند آورده مي دست به اتفاقا كه را عربي ايه كتيبه از قطعاتي غالبا تجدد و وسطي قرون عيسوي معماران كه است
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 نمونه فقط را عبارات آن باشند خبر با آن معني از آنكه بدون و كرده تقليد اند ساخته مي كه اي ابنيه و عمارات در
 را تاستعماال قبيل اين از مكرّر ايتاليا در خصوص به الووا مسيو و پِرْيه لُنگ مسيو. اند پنداشته مي طرح و نقش
 در الووا مسيو و كرده معاينه را استعماالت قبيل اين از مكرّر ايتاليا در خصوص به الووا مسيو و كرده معاينه
 داخل زينت و آورده بيرون سنگ از اي كتيبه آن دور كه ديده جناغي درگاه ميالن بزرگ كليساي مخزن يا كن رخت
 روي بر همچنين شده، حجاري سنگ در مكرّر در مكرّر كه است بوده عربي عبارت يا كلمه يك از عبارت كتيبه

 اطراف در نور تُتُق و هاله شكل به عربي عبارت شده تعمير هفتم ژن او پاپ حكم به كه پِيِر سِن كليساي درهاي
 در آنها مجسمه كه پول سن و پِيِر سِن حواريون از نفر دو رداي دور و كرده نقش السالم عليه عيسي حضرت صورت
 مصنّف كه است تأسف جاي. است كرده مشاهده عربي خطوط به مشحون طوالني حاشيه دو كليساست همان
 نقش السالم عليه عيسي حضرت سر دور كه عبارتي نيست مزه بي. نداده دست به را حاشيه و كتيبه عبارات ترجمه
 .گوستاولوبون كالم پايان    اللّه رسولُ محمد ، اللّه اِالَّ الاِله «يعني. باشد مسلمانان شهادت كلمه عين است بسته

 را مفهومش و معني حتي اينكه بدون كوفي»  اللّه اِالَّ الاِله «زمان آن مسيحي بزرگ روحانيون از بسياري قباي دامن در
 .دندبو گرديده نجيب هنر اين تركيبي خوش و زيبايي جلب ها غربي كه دهد مي نشان اين. شده بافته بدانند

 هجري هفتم و ششم قرن در. كند مي ادعا چنين كسي مقبور دوره تماشاي مجلّه در كه باشد قضيه اين به اشاره شايد
 بدين غربي هنرمندان براي بوده دلپذيري خيلي الگوي كوفي خط آن از زودتر و فارسي خط آن از پيش حتي و

 حتي اينكه بدون كوفي»  اللّه اِالَّ الاِله «زمان آن مسيحي رگبز روحانيون از بسياري قباي دامن در كه بينيم مي ترتيب
 نجيب هنر اين تركيبي خوش و زيبايي جلب ها غربي كه دهد مي نشان اين. شده بافته بدانند را مفهومش و معني

 .بودند گرديده

 آن جمال و زيبايي از دندارن بدان اعتقادي و نبوده اسالم ملّت جزء كه آنان به نسبت است اسالمي خط گيرايي اين
 اين قضيه اما. باشد دينش اصل با منافي كه هنگامي آن در حتي بفهمد را معنايش آنكه بدون برد مي بهره و لذّت
 در. نيست كردن وصف قابل اي هنگامه باشند مي اش شيفته و عاشق كه آنان پيش و اسالم ملّت نزد دلپسندي و جمال

 و اند نشسته شيدا و عاشق كه بيني مجنون و ليلي و عذرا و وامق و دلدار هزاران ها ينسرزم و ها قرن كنار و گوشه هر
 در معنوي زيباييهاي يعني بحث ديگر مورد دو بايد كنيم ادا را مطلب حقّ بخواهيم اگر. اند واله خط شيفتگي به

 چه كه ببيند انسان تا كرد گفتگو مستوفي و كامالً را هنري قطعات ساختن در موضوع اهميت و اسالمي خطوط
 راستي به اسالمي كتب خطّي هاي نسخه نرفته، بكار كه هايي هنرمندي چه و نيامده وجود به كه هايي زيبايي و جمال
 گفتاري آنها تذهيب و خط و دنيا اسالمي گرانقدر هاي نسخه ميان در تا نيست مجالي كه افسوس. است كننده گيج
 معجزه يا است كتابت نويسندگان از بعضي قول به كه خطي هاي قرآن اي پاره درباره كه نيست فرصتي باشيم، داشته

 خطي زيباي قطعات و مرقعات و ها كتاب و نفيس هاي قرآن عجيب هاي نسخه از خواهم نمي اكنون شود، صحبتي
 مشرّفه علي «يرضو قدس آستان چون دنيا بزرگ هاي كتابخانه و ها موزه در يا شخصي، هاي مجموعه در كه اسالمي
 استانبول قاپوسراي طوب يا نيويورك، پوليتان مترو يا) سابق سلطنتي (اسالمي جمهوري كتابخانه يا» .السالم و الصالة

 مخصوصا لندن هاي كتابخانه و بريتانيا موزه يا مملوكي عهد نسخ و قاهره كتابخانه يا تركيه هاي كتابخانه ساير و
 يا واتيكان در پاپ كتابخانه و گراد لنين ارميتاژ موزه و بزرگ كتابخانه يا فرانسه ملّي كتابخانه يا چستربيتي مجموعه

  .ببرم نام بوستون موزه

 به محتاج خود مورد اين در كافي تحقيق و پخش فهرستي متعدد كتب پهنه در مطلب اين مستوفاي بحث
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 ميان در خطّ هنر آنكه: شود مي استفاده آنها كردن زيارت و ديدن از كه آنچه بلي. بحثي و گفتاري نه ايست كتابخانه
 مجالي كاش. است زده تكيه هم ديني مسند بر و نموده احراز را مقام باالترين شك بدون اسالم عالم زيباي هنرهاي

 در شويم واقف آن در هنرمندي و خط عظمت به پيش از بيش و شد مي كافي هاي بحث خطوط انواع درباره تا بود
 خطوط درباره اما است شده شكسته بعد و نستعليق خط در گفتگو بسيار ايراني برادران هاي سخنراني و ها نوشته
 تشريح و بحث مقام در كمتر و بوده كم يا اند نبوده يا خطوط آن در حقيقي خبرگان و كامل استادان زيرا خير، ديگر
 در و باطني اي رابطه قرآني آيات و خط اين ميان بطهرا كه كرد ادعا بتوان شايد ثلث خط به راجع مثالً اند، برآمده
 گرفته سرچشمه اسالم و قرآن و توحيد واالي معنويت از كه باشد مشاهد و مفاهيم و مظاهر و معاني حقيقت و حاقّ

 همراهي با را مرحله اين درك ريزد مي وجود و شهود صحنه به غيب عالم از افزا روح و بخش جان زاللي چون و
 خطّاطان و خط سير در گفتگويي كه نيستم آن مقام در اكنون بنده و كرد بايد خدايي ذوقي راهنمايي و خضري

 به و بنمايم اند ناميده الخطوطش ام اسالمي دول ساير و تركيه گذشته در بزرگ نويسندگان كه ثلث خط مخصوصا
 گويي كه است آن عجيب و است يزانگ تحسين و آور اعجاب كه آمده وجود به خط اين در زينتي قطعاتي راستي
 كالم و شعر و نثر و حديث كه است ميان در قرآني آيات با تركيبي زينت و خطّي اعجاز اين در غيبي ارتباطي
 گويند مي) وار آينه (لي آينه تركها كه معاكس ثلثي قطعات در مخصوصا آيد نمي در لطافت و شيريني بدان معمولي
 اين كه» .المصور البارِي الخالِقُ جلَّ «است آمده وجود به آسايي معجزه كتابت ينچن براي قرآني آيات فقط گويي
. نيست توصيف و درك قابل هنري و عرفاني ذوقي با و خاصي شامه با جز نمكيني و مالحت چون راستي به مطالب
 قرن مستعصمي ياقوت تا پنجم قرن بواب ابن از خطّ سير اينكه و شود نظري ثلث خطّ سير خط در تا نيست مجالي
 تا شد عوض قدري ياقوت اسلوب كه آمدند كيان بعد به تا دهم قرن تبريزي الدين عالء و ميرزا بايسنغر و هفتم
 بلكه راكد درايران ثلث خط آن از پس و. رسيد عثماني در الشّيخ ابن  حمداللّه و ايران در عباسي عليرضاي به نوبت
 پسر چهارمين فرهنگ ابوالقاسم چون اند نوشته خوش تقريبا را خط اين معدودي عده و نهاد بهبوط رو مانده مهجور
 ملك عبدالحميد ميرزا و قزويني سيفي محمدحسين ميرزا عمادالكتاب مرحوم اواخر اين در و شيرازي وصال

 اشرف عبدالعلي زا،مير مرحوم. زنجاني احمد ميرزا آقا و غروي محمدعلي ميرزا آقا مرحوم و كردستاني الكالمي
 آقا مطهر صحن هاي كتيبه خصوصا و نوشته خوب اعلي حد به را نسخ و ثلث مخصوصا خطوط همه يزدي الكتاب

 در را عبدالعلي ميرزا مرحوم كتابات وقتي. نوشته ممتاز و خوب بسيار اشرف نجف در را السالم عليه اميرالمؤمنين
 ..جهنم نه است بهشت اين گفتم شوخي به كه بود نوشته زيبا چنان را جهنم كلمه ديديم مي اشرف نجف صحن

 مكانتي ثلث خط قرآني آيات خصوص از سازي قطعه به نظر) قديم عثماني تقريبا (تركيه و عربي كشورهاي در ولي
 راقم، مصطفي چون بزرگ خطّاطيني كه چنان آن نهاد صعود به رو بعد به عثمان حافظ زمان از و كرد پيدا عالي
 سيدمحمد الوصفي، عمر زهدي،  عبداللّه الدين، جالل محمود افندي، عزّت زهدي، اسماعيل خط، عالم نژميكال
 و تركيه در آمدي حامد حقّي، اسماعيل رضا، سيدحسن حاج افندي، عزيز افندي، نظيف كامل، احمد حاج شوقي،
 شام در بدوي حاج و عراق در ديبغدا محمد هاشم و هاللي صبري محمد و مصر در حسني محمد و مؤنس محمد
 به كه طور آن ثلث خط به كافي عنايت كه بود آن از مختصر اشاره اين. بودند هنر از دنيايي كدام هر كه آمدند
 خطوط از خطّي هيچ: بگويم توانم مي جرأت به و نشده است شده شكسته و نستعليق و نسخ مخصوصا ديگر خطوط
 در توان مي را آيه يك بطوريكه ندارد ثلث خط چون را گوناگون تركيبات قساما و انواع و هنرمندي مجال اسالمي

 هنرنمايي خاص نوعي به و آورده وجود به توانند مي او از تركيباتي چه تا گذارد مسابقه به بزرگ خطّاطين ميان
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 براي زينت ترين سمقد و بهترين شود نوشته هنرمندي و مهارت و عنايت اين با كه حديث و قرآني قطعات. نمايند
 را خط كه شد مي موجب اوقات گاهي ثلثي قطعات در تركيبات هنرمندي. است قصور و كاخها و منازل و مساجد
 و بود هنري خود خطوط اين خواندن و خواست مي استادي و هنري خواندنش كه دهند تابي و پيچ و تقابل چنان
  .داشت بر در معماها حلّ چون نفسي آرامش نحو يك عبارات حل

 اظهار و گوناگون استعدادهاي ابراز. شود نمي تمام ها حرف اين به خطّ عالم معنوي هاي زيبايي و هنرمندي
 به ارزشمند اي تكّه و زيبا اي قطعه و گرانبها چيزي زمان هر كه است سببي هنرمندان دروني رنگارنگ احساسات

 آوردن وجود به در هنرمندان. ريزنويسي يا نويسي درشت در چه و تركيب حسن در چه نداشته، سابقه كه آيد وجود
 است هايي انسان هاي دست معجزه و العاده خارق راستي به كه اند آورده وجود به چيزهايي كوچك بسيار هاي نوشته

 ياسالم زيباي هنرهاي در ما عزيز ايران كه  بحمداللّه. است نهاده وديعه به آنها در شگرفي قدرت متعال خداوند كه
 زيبايي و خطّ هنر خصوص در ايراني نبوغ گويي كه دارد واال و رفيع بس مقامي خوشنويسي و خط خصوص به

 و مذهبي هاي مطلوب به رسيدن براي وسيله بهترين را اصيل و نجيب هنر اين و كرده پيدا روشني تجلّي آن معنوي
 پرداخته مختلف هاي كتابت و نمايي هنر به نگوناگو نحوي به زماني چند هر دانسته، آنها نماياندن و خود هنري
 كه داد تشخيص توان مي روشني به نگارش مختلف اساليب و خوشنويسي درجات و ها سبك از كه طوري به است،
  .است قرني چه به مربوط و زمان چه در اين
 ها تمرين از زياد بسيار زحمات با بلكه رسد نمي ظهور به نابغه و هنرمند يك انگشتان از آساني به جميل و زيبا خط
 دروني اضطراب و اندوه و غم نفسي، آرامش و ثبات و نفسي حاالت زيرا انسان؛ رواني حاال مخصوصا و ها مشق و

  .دارد گرفتن قلم و نوشتن در روشني و بارز تأثير
 و مارستم و تمرين و مشق دراز ساليان به محتاج و مشكل بسيار اعلي درجه به شدخوشنويسي عرض همانطوركه

 و خوشنويسي و مشق ذوق و شوق. است بزرگ استادان هاي نوشته و كلمات هاي نمونه به دقيق نظر و توجه
 گذراند مي زندگي و معاش امرار كتابت و نوشتن با كه خطّاطي گهگاه كه گيرد مي فرا را هنرمند انسان چنان هنرمندي

 .پردازد مي خوشنويسي و نويسي قطعه و شقم به انداخته كناري به را مزدگيري و اجرتي كتابت كار

 نويسنده روان و روح بر حاكم خط عاليه معاني و مفاهيم معنوي بعد قدر آن و واالست و باال آنقدر خط معنوي بعد
 رسيده مرادي و مريد و معنوي رابطه يك به و گذشته مادي روابط از شاگرد و استاد بين معنوي بعد اين كه است
 راه در نفس سالمت و وفاداري و خالصانه روآوري و اقبال و ذاتي استعداد شاگردي از كه هنگام آن ن،استادا. است
  .كنند نمي كوتاهي مودت و محبت توجيه و تعليم گونه هر بذل از كنند، مي مشاهده نجيب و ارزشمند هنر اين كسب

: خوانيم مي چنين عماد مير به منسوب المشق دابآ در هم باز اما بيفتد فردا به روز آن نان است ممكن كه چنان آن
 طور به خارجي مشق و تمرين ضميمه آنكه شرط به شود حاصل انسان قلبي ايمان و الهي مدد به ممتاز خوش خط
 عروج اوج نقطه به را آمده،او دست به كاتب و خطّاط اختيار و انتخاب و زحمت با رتبه علو و امتياز. گردد مدام
 بسيار. باشند بوده هنري و رواني فضائل عالي درجات در كه گرانمايه و گرانقدر هنرمنداني كه جاستاين و دهد مي
 نداشته را استاداني چنين بخشش و دهش دست روزگار و نموده ظهور و بروز تك تك ها قرن و ها سال طي و نادر
  .است ورزيده هم بخل و خست بلكه
 مقام در آنان از خيلي كه رسيدند ظهور به ايران در زيادي خوشنويسان طّخ مختلف انواع در هجري چهارده سده در

 شيرازي،  اسداللّه ميرزا حجاب، فتحعلي آقا فرزندانش، و وصال مرحوم چون اند اوج هاي قلّه در و هنري واالي
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 آقا و اب،الكت اشرف العابدين زين آقا نوري، عباس ميرزا شيرازي، نقي علي ميرزا شيرازي، محمدحسين ميرزا
 عبدالغفار ميرزا پرتو، عليرضا آقا تبريزي، احمد ميرزا ارسنجاني، شفيع مالمحمد و عسكر مالعلي. اصفهاني غالمعلي
 و المعالي شرف بقاء محمد سيد گلستانه، نشاط، تبريزي، رضي ميرزا نياز، علي سيد ميرزا شيرازي، هماي تبريزي،
 بزرگند استاداني همه اينها تبريزي ميرحسين و اصفهاني غالمرضا ميرزا تعليقنس خط مسلّم و بزرگ استاد دو باالخره

 كتابت، تركيب حسن خطّ، مالحت هنري، عظمت نفس، مناعت در هم باز كلهر رضاي محمد ميرزا مرحوم گويي اما
 محمدرضا رزامي بيايند جلو ديگران چه هر كه است تابان گوهري فن راه در تفاني و تعليم گيرايي نوشتن قدرت
 .دهد قرار مرحمتش و لطف كنف در و رحمت را آنان همه جلّ و عزّ خداوند است جلوتر هم باز و جلودار

 بيامرزاد را جمله عزّوجل خداي بگذشتند و بگذاشتند نه خويش نظير

 است؟ رسيده خود عروج و صعود نقطه و اوج قلّه به خط آيا كه خورم مي بر سؤاالتي و كلماتي به بنده اين گهگاه
 پيدا زيبايي قدر هر كه دارد گسترده مرزي چنان آن كمال و زيبايي چون. خير: كه آنست ناچيز بنده نظر در جواب
 در همه به نسبت كاتبان و خطّاطان از بعضي فعالً كه ندارد منافات اين البته. است متصور باالتر اي مرتبه هم باز شود
 اشرف تبريزي، احمد ميرزا نستعليق، در كلهر محمدرضاي ميرزا ميرعماد، هروي، علي مير چون اند قلّه و اوج نقطه

 كوچك ميرزا درويش، ثلث، در زهدي  عبداللّه عزّت، راقم، نسخ، در ارسنجاني شفيع محمد مال اصفهاني، الكتاب
 .اينان غير يا شكسته در گلستانه

 نويسنده روان و روح بر حاكم خط عاليه معاني و مفاهيم معنوي بعد قدر آن و واالست و باال آنقدر خط معنوي بعد
 رسيده مرادي و مريد و معنوي رابطه يك به و گذشته مادي روابط از شاگرد و استاد بين معنوي بعد اين كه است
 راه در نفس سالمت و وفاداري و خالصانه روآوري و اقبال و ذاتي استعداد شاگردي از كه هنگام آن استادان،. است
. كنند نمي كوتاهي مودت و محبت توجيه و تعليم گونه هر بذل از كنند، مي مشاهده نجيب و ارزشمند هنر اين كسب
 و موقّر افتاده، و متواضع شاگردي يا دنيا منال و مال به اعتنا بي و واال النّفس، سليم منش بزرگ استادي ارتباط و عالقه
 استاد. است جمال و زيبايي مشاهد از مشهدي خود دامادش ابوتراب رزامي و ميرعماد قضيه چون فداكار و ايثارگر
 امتيازي و استادي مرحله به كه شاگردش خوشنويسي از برد مي لّذت خود خوشنويسي و هنرمندي از كه گونه همان
  :كه است معترف او به خويش دل در و كند مي ذوق است رسيده عالي
 كنار به ريزد و آرد برون كلك از گوهر بورق شد پا و آرد زير به چرخ از اختر

 را هنري جنبه اند نوشته مي كه هدف هر به را چه هر خوشنويس نويسندگان غالبا و بوده هنري هميشه خوش خط
 خط طفيل به ها كتاب تذهيب و نقاشي بياورند پايين بودن هنر مقام از را هنر كه اند داده نمي دل و نموده مالحظه
 خطّاط هنرمند و كردند مي همراه خطوط بهترين با را كتابي هاي نقّاشي و ها تذهيب بهترين. مدندآ مي وجود به خوب

 حقيقت در و بنمايند نابايي همسر را كدام هر آورده پايين خود منيع مقام از را تذهيب و خطّ داشتند ابا مذهب و
 خط ارزش اين و سازند نمي ارزش بي ينگين براي را ارزشدار خاتم. نگيني براي بود خاتمي چون تذهيب و نقش
 برد نقاشي از جلوتر بسيار بسيار را خط اسالم عالم در خط معنويت. آورد مي ميدان به را كتابي تذهيب هنر كه بود

 مشهورترين از خود دوره در بزرگ خطّاطان. افتاد روش به زيبا خطوط سايه در نقاشيها و تذهيبها غالبا بطوريكه
 و كرده تحرير كسي چه را كتاب فالن گفتند مي كه شده مي مبذول آنان به توجهي چنان آن و بوده هنرمندان

 هنر گوياي خود و محض هنر خود خط اصوالً است كرده نقاشي و تذهيب كسي چه گفتند مي كمتر يا گفتند نمي
. باشد مي قطعه و مجموعه يتاهم و ارزش گيرايي، در مؤثّر تزيين البته شده مي هنر تزيين با آنكه نه است بوده خود
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 آنكه عين در و رفته تذهيب و نقاشي كمك به خطّ هنر گهگاه دهد نمي تغيير هست چه آن از را خطّ هنر ولي
  .است شتافته كمك به زينتش براي هم ريز خط سه دو هم باز اند كشيده را تصويري

 زيباي هنرهاي از او افتادن جلو و است داشته خصوص به گيرايي خط اسالم در هنري تاريخ طول در ولي
 خود دين عالم در محبوبيت و معنويت. بود كرده خود دلبسته را مختلف طبقات كه بود او معنويت همانا اي كتابخانه
 پولداران و امرا و سالطين چون ديگر دلباختگان. بود او به ما بزرگوار علما خصوص به عموم توجه وسيله بزرگترين

 و آوردن دست به در كدام هر امرا و سالطين كه بود اسالم عالم در جمالش و خط به عنايت آنقدر. بودند پيرو كه
 به او نور در نويسنده تا گرفت مي دست به چراغي سلطاني گهگاه و جست مي پيشي ديگران از آن نگهداري
 كالم نوشتن به شده، وشنويسخ تا پرداخته تمرين و مشق به خود نكرده اين به اكتفا هم گاهي و بپردازد هنرمندي

 خط به الجايتو سلطان و اول طهماسب شاه جالير، احمد سلطان ديلمي، عضدالدوله گويند. بپردازند مجيد  اللّه
 ديلمي، عضدالدوله: چون اند بوده بزرگ خطّاطان و خوشنويسان از سالطين از بعضي و. اند نوشته قرآن خود خوش
 سوم احمد و طهماسب شاه چون و گوهرشاد و شاهرخ پسران ميرزا ابراهيم و يرزام بايسنغر و وشمگير، بن قابوس
 چهارم، و سوم و دوم مرادخان دوم خان محمود دوم خان مصطفي سوم، محمدخان قانوني، دوم سليمان عثماني،
 هاي قرآن مذكور سوم احمد. دان بوده زياد كه اينها غير و اند بوده عثماني سالطين از اينها همه كه دوم ولي بايزيد

 كتابخانه در اكنون هم كه داد پاشا حافظ مسجد امام به را يكي و مصطفي قوجه خانقاه به را يكي كه نوشته متعددي
 به را خود نوشته دست قرآني سوم محمد. كرد هديه نبوي مطهر حرم به هم نسخه دو و است موجود مذكور مسجد
 محمود خط به زيبا بسيار اي قطعه مصر العربيه دارالكتب موزه در. كرد وقف تانهآس در سوم مصطفي پدرش مقبره
 بايسنغر قرآن هاي نمونه. هست سوم مراد خط نمونه اياصوفيا مسجد محراب در. است استادانه انصافا كه است دوم
  .است همگان ديد در تهران و مشهد در هم ما

 است قرآن كتاب در مخصوصا خوشنويسي به نسبت مقدس شرع نظر در كه فضيلتي و ثواب وعده و اهميت به نظر
. خواهد مي مستقلّي تأليف آنان شمارش كه اند بوده عاليقدر و ممتاز خوشنويسان بلكه خطّ خوش ما علماي از خيلي

 خشي مرحوم الفقيه اليحضره من مقدس كتاب از خطي اي نسخه اشرف نجف در حكيم  اللّه آية مرحوم كتابخانه در
 صالح مالمحمد مرحوم واالي فرزند و ثاني مجلسي زاده خواهر مازندراني محمدهادي آقا مرحوم خط به صدوق

 حواشي با جلد يك در را كتاب تمام ريز نسخ خط به و خط خوش بسيار كه ديدم اول مجلسي داماد مازندراني
 ظريف و حجم كم بسيار كتاب آنكه مطلب حسن و شد نمي سير ديدنش از آدمي كه بود نوشته چنان خودش عالمانه

 و سجاديه صحيفه شارح مدني عليخان سيد مرحوم. گرفت مي جا نقل و حمل براي دستمالي و خورجين هنر كه بود
 دختري نوه حسين ميرمحمد مرحوم. است بوده خوشنويسان از نيز الرّبيع انوار گرانقدر كتاب مؤلّف و صمديه
 زمان بزرگ مرجع شيرازي حسن ميرزا آقا مرحوم. است بوده فقيه مجتهد، خوشنويس، ليهع  اللّه رحمة ثاني مجلسي

 درويش مرحوم خطّ پايه در را او خطّ راستي به كه بود خوشنويس چنان شكسته خط در تنباكو قضيه قهرمان و
 خط به تا كردند مي استفتاء او از باشند داشته را زيبايش خطّ نمونه آنكه براي اشخاص غالبا و گذارد بايد عبدالمجيد

) پايين ـ وسط ـ باال (سطر سه صفحه هر در نسخ و ثلث طرز به كه نفيس بسيار خط قرآني. بنويسد جواب خودش
 قطعا آيد مي يادم آنطوركه و ياقوت سبك خطّاطان از، يكي خط به و بود شده نويسي ميان نسخ سطور با و ثلثي به
 خط يا بود ياقوت بالواسطه شاگرد عاشور بن عبداللّه خط به دانم نمي ندارم رسيدست چون اكنون و  عبداللّه خط به

 مرتضي شيخ مرحوم المجتهدين شيخ مقبره وقف مزبور ميرزاي مرحوم بزر كشي جدول با بود شيرازي طباخ  عبداللّه
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برِةَم علي وقَف«: بود فرموده توشيح چنين مبارك خط به را آن پشت و بود فرموده انصاري  العِظامِ األَساطينِ شَيخِ قْ
» .الحسيني حسنُ كَتَبه «بود فرموده امضا خاتمه در و نيست يادم بود ديگري عبارتي آيا و» .االَنْصاري مِرْتَضَي الشَيخ
 يارسنجان عسكر مالعلي مرحومين. گفت مي آفرين انسان راستي به كه بود نوشته را شكسته خط اين درستي با چنان

 احمد ميرزا عرض در كه اند بوده خوشنويس چنان شود مي مالّ به تعبير آنان از كه ارسنجاني شفيع مالمحمد و
 انصاري كليبري عبدالرحيم ميرزا مرحوم ما علماء متأخّرين خوشنويسان از ديگر يكي. روند مي شمار به تبريزي
 آذربايجان محترم علماي از بسياري اصوالً و وشتهن مي خوش علي حد به را نستعليق و نسخ كه است بوده تبريزي

 آقا  اللّه آية مرحوم و ناييني محمدحسين ميرزا العظمي  اللّه آية مرحوم. اند بوده خوب چيز همه بلكه خوشنويس
 ما خوشنويس متأخّر و علماء از ديگري. اند نوشته شيرين و خوش بسيار را تحريري شكسته ميالني هادي سيدمحمد

 االنوار و الحكيم تحفة صاحب و مكاسب و كفايه شارح كمپاني به معروف اصفهاني محمدحسين شيخ آقا وممرح
 علماي از ديگر و است نوشته خوبي اعالي حد در را نسخ خط راستي به كه باشد مي رسائل و كتب ساير و القدسيه
 سيد آقا پدرم مرحوم نوشته تبريزي ميرزاي ونچ خطّ هنر قحطي دوران اين در راستي به را نسخ خطّ كه ما متأخّر

 از اي شمه نبود پسري و پدر ربط اگر كه بود خط خوش بسيار بزرگوار متقّي عالمي كه بود نجومي محمدجواد
 و بزرگ عزيزاني چه ما هاي دوره همين در كه بدانند همگان تا كردم مي عرض تاريخ در ثبت براي را حاالتش
 مجتهدين القصيده بيت و الختام حسن. ننشست آنان دامان بر خاك عالم از گردي و ندرفت و آمدند ارزشمند

 چنان اوقات گاهي حقّا و عالي بسيار ايشان تحريري خط راستي به كه باشد مي امام ما عاليقدر رهبر خوشنويس
 چون قرنها كه است يابرمرد دستنوشته كه رسد چه دارد را بندي زينت و تذهيب ارزش هنري نظر از كه است نوشته

 گويد مي هم باز و آورد بوجود اسالم قيام از بعد را اسالمي و اصالحي نهضتهاي و جنبشها بزرگترين و نيامد او
. باشد كه است شايسته چگونه طلبه يك و چيست طلبه يك واقعي ارزش كه داند مي او چون بله. نيستم بيش اي طلبه
 دقيق نكاتي تا شد عرض اي جمله چند نيستيم آنان تراجم ذكر درصدد ما و دزيا بسيار اسالم عالم خوشنويس علماء

 هنر اين در كه مشروحي و مفصل كتب به بايد خط عالم در گسترده بحث و شرح براي. بياوريم نيست كتابها در كه
  .شود مراجعه شده نوشته
 ايشان تحريري خط راستي به كه باشد مي امام ما عاليقدر رهبر خوشنويس مجتهدين القصيده بيت و الختام حسن
 كه رسد چه دارد را بندي زينت و تذهيب ارزش هنري نظر از كه است نوشته چنان اوقات گاهي حقّا و عالي بسيار

 قيام از بعد را اسالمي و اصالحي نهضتهاي و جنبشها بزرگترين و نيامد او چون قرنها كه است ابرمردي دستنوشته
 .نيستم بيش اي طلبه گويد مي هم زبا و آورد بوجود اسالم

 كه است لطيف و دقيق نكاتي خود اينها و نمايم عرض نيست بد كه آمد يادم خط عالم به راجع اي لطيفه جا اين در
 و بالنّصوص الهداة اثبات كتاب در عاملي حرّ شيخ مرحوم. كشند بيرون بايد كتب البالي از تحقيق و مطالعه اهل

 مجلس در گويا كه را فرجه تعالي  اللّه عجلّ عصر امام ديدم خواب كه نويسد مي 380 ص هفتم مجلّد المعجزات
: كردم عرض بوسيده را مباركش دست و گفتم سالم شنافته او سوي به من و نشسته شرقي گنبد زير در من درس
  كنم؟ سؤال فرماييد مي اجازه دارم مسائلي من آقاي

. فرمود نزديك من سوي به را كاغذي و دوات سپس. نگردد فراموش كه سمبنوي جواب تو براي تا بنويس فرمودند
 ايشان خط تا رفتم نزديك من. نوشتن به كردند شروع حضرت آن. گذاردم سپيد را جوابها جاي نوشته مسأله چهار

 از فكرت اين تا. باشد اين از بهتر آقايم خط كردم مي گمان كه گذشت خاطرم به. است ميانه خطّي ديدم ببينم را
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 باشد خط خوش بسيار كه نيست آن امام شرط از فرمود گويم كالمي آنكه از پيش فرموده التفاتي گذشت خاطرم
 .گردم فدايت فرمودي درست كردم عرض

 هيچ باشد آمده بيرون عاليقدر و همت بلند استادان بركت و خير پر انگشتان از اگر مخصوصا عالي و ممتاز خطوط
  .است نبوده شامل را اخالق منافي پرت، و چرت يهوده،ب لغو، مضامين گاه
 است؟ رفته توانگران و طاغوتيان خدمت در اصيل و نجيب هنر يك عنوان به خط آيا. خط معنوي بعد به گرديم باز

 آنان بين گرفتن پيشي به و سبقت و همسري و تنافس همه اين گرنه و است چنين كه كند مي خيال انسان گاهي
 كه جواهري. است عكس به كامالً مطلب كه است آن در قضيه اين لطافت. نبود اصيل هنر اين آوردن تدس به براي
 آنان خدمت در جواهر آن شتابند مي آن سوي به وار ديوانه آنها و زده لبخند جستجوگران و جويندگان به كاني در

 و وسائط با را زيبا زنان كه جوياني سلطه و ءامرا و شاهان آيا. اند شده دلباخته و گرديده دو به آنان يا است رفته
 استفاده با جنسي وري بهره براي را آنان قدرتمندان آن و رفتند مي آنان خدمت در زنان آن آوردند مي دست به رسائل
 زيبايي قبال در و سپردند مي سر جمال خدمت در آنان واقعا يا آوردند مي دست به فروش و خريد از بري بهره و مالي
 گيراتر و روشنتر مثالي. بود شده زيبايي و جمال اسير و بنده وار ديوانه كه بود سلطه و طاغوت اين و زدند مي نوزا

 در» است؟ آمده در آنان خدمت به منال و پول يا مالند و مال اسير و پول خدمت در دنياداران و پرستان پول«: زنيم
 و رفته خدمت به خطّاط گهگاه. است گرفته خدمت به بلكه نرفته خدمت به خط گاه هيچ. است چنين هم خط عالم

 و غالب فعل و مصدر آورده خطّاطان محضر به را گردنكشان آن خطّ اما شده گردنكشان منال و مال و پول فريفته
 خوب خط. است ديگري چيز فاعل قبح و حسن و چيزي فعل قبح و حسن فروش و مغلوب فاعل و متلبس و برتر

 تدليسي نه گذارد مي نمايش مرحله به امانت و شرم تواضع، كمال با هست كه اي پايه هر به را خود جملهال في زيبايي
 در خيانت و تقوايي بي حيايي، بي كبري، تبليغي، تزويري، و تدليس اگر. تبليغي نه و است كارش در تزويري نه و

 .اند شده او كار متولّي و متصدي كه است آنان از نيست خط خود از باشد زدن قالب

 نقاش چون است آلوده هاي انسان كاري هوس و بازي هوس و زشت و وقيحه مناظر بر مشتمل كه نقاشي تابلوهاي
 ارزش و اصالت كه تابلوهايي و است شده داده هديه و فروخته هوس به هنر و آمده در آلوده انسانهاي خدمت در

 و ممتاز خطوط. است برتر و غالب كه دارد را جميل و زيبا طّخ حالت است گذارده باقي و زنده را انساني واالي
 لغو، مضامين گاه هيچ باشد آمده بيرون عاليقدر و همت بلند استادان بركت و خير پر انگشتان از اگر مخصوصا عالي

 برداشته در را نازله مفاهيم نوع اين كتابي و نگارشي اگر. است نبوده شامل را اخالق منافي پرت، و چرت بيهوده،
 مفاهيم ممتاز، و عاليه كتابات با نه يافته نگارش خوانا و خوش خطي به هم باز باشد شده نوشته خوب هم خيلي اگر
 روا داده، او به ارزشي و اصالت نموده، نويسنده روح در تأثير باشد مي خطوط مضامين در كه بلندي معاني و عاليه
  .نمايد نااليق و پست معناي آغوش هم را جميل خط و دهد پستي به تن كه دارد نمي
 طاغوت خدمت به كه بود اين باشد فساد و فحشا و ابتذال هنر توانست نمي خط هنر كه آنجا از قبل مقبورِ رژيم در

 يعني نقوش و الفاظ و معاني نظر از باشد شده كشيده فساد و ابتذال به هنر اين موردي در هم اگر و درآمد كمتر
 و طاغوت كار به خطّاطان خود و خطوط معاني گاه كه شد معلوم بيان اين با. خطّ خود نه است خط محتواي
 و است حافظ حال همه در را خود هنري واالي مقام عالي خطّ خير، خط خود اما شوند گرفته فساد به خدمت

م كه بود سبب همين به شايد. نگاشت رژيم بيدردي و رذالت و پستي طور به را خط خود شود نمي  رژيم كَمك كَ
. ديدند نمي هنرمند را كاتب و اصيل هنري را او كه آنجا تا نداد نشان نجيب و اصيل هنر اين به دلخوشي چندان قبل
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 بيننده و مردم تحويل فانتزي نام به لوسبازي و دراري من چيزهايي بدهند هم خطي پز خواستند مي كه آنجا و
 و دراري من اشكال تحميل در گذشته رژيم در امور مسئولين اينادانيه و خودكامگي و خودسري دادند مي

 خوشنويسي دنبال كسي اگر كه داد سوق ارزشي بي جاهاي به را خطّ جواجور هاي فرهنگ اختالط با فانتزنگري
. خزيد مي اي گوشه به خجل و رسوا و محسوب وامانده بزرگ تمدن سوي به شتابنده جماعت قافله از رفت مي

 موضوع دارد شرم نوشتن از آدمي كه نياورد ما سر بر ها مصيبت چه مقبور الفزن و غباف و در رژيم طّمنح فرهنگ
 پوچ هاي جشن برپايي مصروف كه كالن هاي بودجه. نداشت كارها ديگر از كم دست دوران آن در هم هنري مسائل

 مختصر چيزي مخارج اين دادن هدر به لمقاب در و نيست نوشتن ياراي را قلم كه بود زياد آنقدر شد مي معني بي و
 ترين مبتذل همه و همه ها فيلم تئاترها، ها، جشنواره فرهنگ، هنر،. آمد نمي بدست كند تأمين را فرهنگي نيازي كه

 شكر. داد مي ارائه بود بار و بند بي و پست طاغوتيان جمعي خانواده فرهنگ كه را ها فرهنگ ترين جان بي ترين، پست
 اين ما مسلمان ستمديده و قهرمان ملّت تواناي بازوان همت به و لطفش و عنايت به كه را متعال وندخدا سپاس و

 مردم يافتند آسودگي و جسته رهايي ديدنش از مردم و مدفون هميشه براي تيره خاك در باري بندو بي و پستي همه
 و اصيل آرزوهاي و ها آرمان در تفكّر و شوق با و نمودند رها را تباه و سياه فرهنگ اخالقيات و رسوم و آداب ما

  .كوشند مي مردانه منّت و مزد بي جانبه همه خدمت به انساني متعالي
 تمدن و الهي اصيل و عاليه معارف چگونه قلم از گيري بهره با كه بنگريد ها قرن طول در اسالم علماي رسالت به

 بر اينك و رساندند اسالم خداجوي و طلب حق هاي لنس به و نموده حفظ خوبي و امانت به را اسالم فرهنگي
  .باشيم قلم اين مسؤول و متعهد ماست فرهنگي انقالب آوردش ره بزرگترين كه اسالمي انقالب عهد در كه ماست
 ديگر اكنون. است تازه هاي ارزش با تازه تولّدي ما براي ماست فرهنگي انقالب از جزيي كه مكتبي هنري انقالب

 اسارت و ها بستگي از باشد قرآني و اسالمي ما براي ها ميزان و معيارها ها، سعادت ها، ارزش اخالق، آداب، بايد
 اين اسالمي انقالب آوردهاي ره واالترين و بهترين از يكي شايد و جست رهايي غيرخدايي رنگارنگ هاي پرستش
 نبوده نما و صورت رهايي و تغيير اين اينكه به توجه با اما است، خداوندي زمين و ها انسان در خدايي و الهي تغيير

 معيار هر و چيز هر كه باشد راسخ ما روان و جان در چنان ژرف عمقي با بلكه نزند گول را ما كاذب سرابي چون و
 نه را ها پليدي و ها پستي يافته را خود واالي شخصيت و اصيل هويت تا ببينيم الهي و خدايي نظر از را ارزش و

 زيرا. نيست بيان به محتاج كه دارد ارجمند بس مكاني اسالم در كتابت و بيان و قلم. كنيم نابود و محو بلكه وداع
 اين به بشري جوامع. است الحقين به سابقين از امور اين انتقال وسيله و ها تمدن و مذاهب و احكام و شرايع حافظ
 انساني عاليه هاي اصالت رمز و سازنده قلم تا است مقتضي خود ارزش همان آنكه توجه قابل نكته اما آگاهند ارزش

 به. است قلم از استفاده كيفيت و نحوه به ارزش پس. اخالقي هاي ارزش همه مهدم و مخرّب نه باشد بوده الهي و
 تمدن و الهي اصيل و عاليه معارف چگونه قلم از گيري بهره با كه بنگريد ها قرن طول در اسالم علماي رسالت
 بر اينك و رساندند اسالم خداجوي و طلب حق هاي نسل به و نموده حفظ خوبي و امانت به را اسالم فرهنگي
 باشيم، قلم اين مسؤول و متعهد ماست فرهنگي انقالب آوردش ره بزرگترين كه اسالمي انقالب عهد در كه ماست
 من افضل العلماء مداد «ديثح مقتضاي به. نگيريم الهي رضاي خالف ارزش بي و پست معاني خدمت در را قلم
 حقيقي هاي خون ارزش چون ارزشش و ريزد مي اسالمي اجتماع پيكر بر كه است خوني علماء قلم ،».الشهداء دماء

 شهيدپرور كه اوست و سازد مي را شهيدان كه است قلم اين و است شهيدان خون ارزش حافظ قلم بلكه شهداست
 در انحرافي مباد كه باشيم مواظب بايد چقدر جهاني مهم بسيار وظيفه و سنگين تعهد و مسؤوليت اين با پس. است
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 .آيد پديد خط اين

 كه كرديم عرض و دانستيم است انساني راقيه مفاهيم و عاليه معاني سوي به اي دريچه جهت خط ارزش و معنويت
 گويي كه است معنوي ارزش داراي چنان هم او و كند مي سرايت بيان و خط به معاني و مفاهيم آن معنوي ارزش
 ارزش بي مفاهيم زشتي و قبيحه معاني قبح و گردد مي هم منعكس استدالل همين اما. اند مفاهيم و معاني نفس خود

 و كند مي سرايت خطوط و الفاظ به دو هر معاني حسن و قبح. كند مي سرايت هم خطوط و الفاظ به اصالت بي و
 قبيح معاني آنكه به شود مي انسان عارض قبيحه معاني الفاظ تلفظ از كه خجلتي و سرخي است مطلب اين شاهد
 برخالف و متعال حق رضاي برخالف آنچه تا بود مواظب و متعهد بايد چقدر بنابراين خطوط و الفاظ نه است
. بداند مفاهيم و معاني مقام در متعهد و مسؤول را خود نياورد قلم و زبان بر آدمي است انساني اصيل هاي ارزش
 و مسلمانان آرمان كه اسالمي جمهوري رژيم اين به نسبت ادبي خالف اي، نكته اي، ضربه خطي با ناكرده خداي مبادا
 تعالي و تكامل رشد، پيشبرد، در هنري وسائل همه با بلكه خط با تنها نه آوريم وارد است جهان مستضعفان همه

 را ما شهيدان خون و است ممكن كه آنجا تا توان و قدرت كمال با. بكوشيم انقالب و اسالم فرهنگ و ميراث
 پويا حركتي يا باشد اسالمي جمهوري اصالت شايسته و شأن خور در كه هنري و فرهنگ اعتالي راه در خواند مي
 اليع الگوهاي و ها نمونه ابراز و پيشنهادها و طرحها دادن از و بوده پويا انقالب مسير در و انقالب با صادقانه و تند

 صرف و است شهود مشهد و وجود مقام در هنرش اظهار و ابراز در هنرمندي هر هنرمندي اصوالً و نكرد خودداري
  .كند نمي هنرمند را انسان ذوق و زيباشناسي و زيبايي احساسات و افكار و هنري هاي آرمان داشتن

 و زمان و زمين به كبريا و پز و افاده و فيس باشيم خدمتگزار متواضعتر بارتر پر كه هر كه فروتني و شكستگي با
  .نفروشيم بزرگ و كوچك
. ندانيم عزيزان ساير از فراتر و برتر را خود نبوده گير گريبان برتربيني و بيني گنده خود مصيبت با نبوده طلب فرصت

 و پستي كه نيست ينفسان هاي زشتي و اخالقي دالئل بر محتاج ديگر. برد مي باالتر را ما رود باال قدر هر خود هنر
 و طاغوتيان تنها. فهمند مي چه هنر از مردم كه نبايد ما براي زشت فكر اين. ببرد را آن ارزشِ و بلندي اين ارزشي بي

 خيلي اما دارند هنر فهم اند چنين ها وامانده اين از بعضي خير هستند چيزها اين اهل كه هستند ها گنده كله و پولداران
 و برده فرو نفهمي منجالب در را آنها خانوادگي محيط و ثروت و مقام خرفتي يعني نفهمند نهاشا خيلي هم ها وقت
 ساختگي، خود اجتماعِ دانشگاهِ التحصيالنِ فارغ هنرمند نقّاد، فهم، چيز ما مستضعفان و عامي مردم هم ها وقت خيلي
 و شده نمي ترك شان شرعيه آداب و جماعت و نماز و غسل هيچگاه كه هنرمنداني چه. اند جوشش و كوشش تجربه،
  .دانند مي هنري اي معجزه را دسترنجشان و گفته آفرين مانده مات هنرشان و كار در دنيا بلكه ما هنرمندان نه اكنون

 لذّتي با گهگاه و عبرتي با بنده كه خوريم مي بر زمان آن مردم از عكسهايي به پيش سيزده و يكصد در ايران كتاب در
 عكس عمامه و ريش با همه هايي جوان كه اصفهان فروشان قالي بازار از تصويري در مخصوصا. نگرم مي را آنها

 خداوندا: گفتم خود با ها عكس آن به نگاهي در ولي بدانم صحيح و صواب را آنها چيز همه خواهم نمي اند گرفته
 مقصود آيا. اند بافته است شده اول رتبه دنيا يباف قالي صنعت در كه را ايراني ممتاز هاي قالي كه اند بوده جوانان همين
 است؟ نبوده ها همين مثل كرده تمام را اردبيلي الدين صفي مقبره معروف قالي هجري 946 سال در كه كاشاني بيگ
 كه اند بوده ها همين آيا و. اند آورده بوجود را صفوي و تيموري عهد هاي تذهيب و مينياتورها كه اند بوده ها همين آيا

 سرّ از سر دنيا كه اند آورده وجود به قدس آستان موزه مسي آفتابه باالي را ميليمتر يك به قريب كلفتي به مينايي
 عبدالمجيد درويش آيا. شرعيه وظائف از تركي نه و ديني بي نه و اي افاده نه و دارند فيسي نه. آورد نمي در كارشان
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 مايه كه را شكسته درست هاي تحفه همه اين و بوده خزائن تاحمف اش خامه و رفته حق رحمت به جواني در كه
 نگارش و هنرمندي به باغ و خانه و حجره در افتادگي و شكستگي همين در داده تحويل است دل و ديده روشني
 است؟ بوده مشغول

 كتابخانه و همدين هاي كتابخانه ذكر در 494 صفحه العربيه، اللغة آداب تاريخ كتاب چهارم جزء در زيدان جرجي
 شعري كتاب كتابخانه اين در كه آورده حجاز سفرنامه صاحب بك بتانوني محمد: گويد مي چنين پاشا حكمت عارف
 و نظافت و فن و هنرمندي و خط زيبايي از گويد او و ديده بود شده نوشته زيبايي و سپيد خط به كه را فارسي
 به و شده بريده همه حروف و كلمات افزود كتابخانه مدير كه بوديم شگفتي در ريز بسيار كلمات تركيبي خوش
 كه آورده دوم جزء هشتم سال مقتبس مجله در مخلص  عبداللّه. است شده چسبانده صفحه بر تقطيع و قطّاعي طور
  .است شده نوشته قمري هجري 655 سال در و شاهي غزليات نام به كتاب اين
 حسين سلطان عهد اواخر در ظاهرا قطاعي هنر زيرا باشد قمري ريهج 955 صحيحش شايد و غلط قطعا تاريخ اين

 و هفتم، قرن به رسد چه نشده ديده هشتم قرن در يعني سنوات اين از قبل و است شده پيدا دهم قرن اوائل و بايقرا
 تاس سبزواري شاهي است معروف شاهي غزليات به غزلياتش كه شاهي اين و نداريم تواريخ آن در تخلّصي شاهي

 است مؤيد علي خواجه خواهرزاده و سربداريان هاي نواده از فيروزكوهي الدين جمال ملك فرزند ملك آقا نامش كه
 خانقاه در و حمل سبزوار به و وفات هجري 857 سال استرآباد در سال هفتاد از متجاوز عمري با و متولّد سبزوار در

 و غزليات زيبايي و بوده شير علي امير مرتبطين و بايسنقر يندما از مدتي. گرديد مدفون شهر بيرون در اجدادش
 مذكور كتاب كه باشد شاهدي شايد شاهي غزليات از ارزشمند هاي نسخه وجود و هنرمندان اين امثال با شاعر ارتباط

 بوده قطاعي طرز به كلمات و حروف چون و است قمري هجري 955 تاريخ و باشد شاهي غزليات همان پيش در
 ها كتاب جور اين قصه. باشد شده 6 به تبديل 9 كه باشد پريده 9 حرف سر دائره باالي نصف است مكنم است

  .ندارد اندازه كه است شيرين قدر آن گرانقدر و ارزشمند نفيس جلدهاي ها، حاشيه و متن ها، وصالي
 اين. ببرم نام ايران ليتحمي جنگ خونبار كربالي از شهيدي و رفته دست از عزيزي از كه نيست بد جا اين در

 سروش مجله در او از حالي شرح. بيايد بديدنم بوده شايق و مايل بسيار شنيدم ولي بودم نديده بنده را عزيز نوجوان
 چگونه كه بخوانيد و كنيد مراجعه زند مي انسان دل به آتش كه است شده نوشته دوستانش از يكي قلم به 78 شماره
 پيدا اطالع كسي آنكه بي گرفته دست به قلم جهل هاي شب در شبگرد و معصوم اي انهپرو چون متعهد هنرمند اين
 زنده را اميدها توانش پر دست و دهد مي پيروزي نويد سرخش خط با و برد مي هجوم سياه ديوارهاي به كند
 در كار و امام امپي تكثير و مبارزه و ديوارنويسي چقدر اي، كليشه شعارهاي چه است كشيده زحمتها چه. نمايد مي

 و مستضعفين بسيج سازندگي، جهاد اسالمي، جمهوري حزب اسالمي، هاي انجمن انقالب، مختلف هاي ارگان
 زندگي و ابدي بهشت كه شهادت اعلي مقصد و است اسالمي جمهوري انقالب ارگان واالترين كه سپاه سرانجام
  .او بر خوشا است، جاويد

 چون و خيز كشيدن خواري يكي تا«: نويسد مي چنين 1358 محرم 8 مشق ياهس در كه رفته دست از هنرمند اين
 شهيد» .ندارم باكي روم مي دشمنانم جنگ به من ويران ساز جورش كاخ كنْ، ستم و ظلم پايه خروشان رودي

 كه باشد مي گز بندر محترم جمعه امام رباني  اسداللّه شيخ حاج آقاي المسلمين و االسالم حجة فرزند رباني محمدباقر
 در سوسنگرد در مذكور مشق سياه از بعد سال يك درست يعني قمري هجري 1401 محرم 8 و 1359 آبان 27 در
 بد جا اين در. رفت تيره خاك زير به قم در پاكش جسد حسيني عاشوراي در و نائل شهادت به تن به تن جنگ يك
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 36 مجله مذكور شماره در ناجي. ·· ه. س نام به انشعالقمند و ياران از يكي كه را جمالتي از بعضي كه نيست
 :نماييم نقل آورده

 از دنيا، قفس از همه از تر مقدم خود و نمودي، نقاشي را آزادگي رسم خود اما كني، آزاد را ديگران تا بودي رفته
 ياران شما. وحييد و قبله مردان راد شما رهيدي،  اللّه لقاء سوي به و رستي ها طلبي مقام و غرورها ها، پستي زندان
 گام آن بر تر صادقانه و نموده انتخاب صادقانه ها مرارت و ها رنج ها، سختي همه آن با را راه شما خداييد، باوفاي
 و ها بينهايت و ها پاكي سوي به سپس و گشته پرپر تاريخ قابيليان دست به كه بوديد ناشكفته گل پنج شما. نهاديد
  نموديد وازپر نايد وهم در كه آني
 خطّ تو و خطّي تو راهداري، تو و راهي تو راستايي تو عزمي، تو رعنايي، تو سرودي، تو جوشاني، تو كوهي، تو

 تو باراني، تو ابري، تو طوفاني، تو بادي، تو پروازي، تو شاهيني، تو پيماني، تو عهدي، تو باراني، تو رعدي، تو داري،
 .باراني نور تو نوري تو مردداري، تو مردي، تو خروشاني، موج

 با پروازت با رفتنت كه توأم با آري،. نگاري و نقشش از نشاني خود و ديواري هر بر نقشت و دري هر بر نگارت
 آن به ترا خدا، به را تو اما. نمودي اشكبارتر را چشمان و جانسوزتر را انتظارمان تر، سنگين را غمان ات باره دگر تولّد

 افتخارت پر حيات تا بخواه خدا از و مگذار نصيب بي نعمت اين از نيز را ما كشاندت دتشها سوي به كه نيرويي
  .كشيم پر حق سوي به صادقانه و سازد ما نصيب را شهادت يعني

 نگرفت آرام و نخفت روز و شب كه نوجوان شهيد عزيز هنرمند اين بين كنيم اي مقايسه كه نيست بد جا اين در و
 برنامه يك براي. دارد سال نود اكنون و است شده متولّد قمري هجري 1312 در گويد مي خود كه هنرمندي آن با

 رژيم در هم آن كند مي درست را خود كراوات مشقتي و تكلّفي چه با و حالي چه با و ضعفي چه با تلويزيوني
 حيف كه راستي. است شده رها ها زدگي غرب ها، بدبختي ها، اسارت ها، بندگي قيد از آدمي كه اسالمي جمهوري

 و آزادگي ما در متعال خداوند اگر» .حرّا   اللّه جعلَك وقَد غَيرِك عبد التَكُنْ«. باشد اسير و بنده آدمي نيست
 از آزادگي تنها آزادگي مگر. كنيم نثار گير دامن تعلّقات پاي به را بها گران تحفه اين چرا نهاده؟ وديعه به جوانمردي

 و قيمت و اصالت از مانع كه گير دامن پايبندِ تعلّقات همه از بايد آدمي است غير برداري بهره و ركشيبا يوغ زير
 چه هر از كبود چرخ زير تا برسد خداشناسي زيباي عرفان و الهي انساني واالي مقام به. چيند بر دامن اوست ارزش
 عذر. آييم بخود قدري. باشد او همت غالم مه شيرازي حافظ ما سخن شيرين شاعر و باشد آزاد پذيرد تعلق رنگ

 كالم نمك و تكميل براي آمد ميان به بحث موضوع محدوده از خارج جمالتي اگر و كشيد درازا به سخن خواهم،
 .نبود لذت و لطف از خالي كه باشيم داشته خط هنر در معنوي زيباييهاي در مفصل گفتاري تا بود مجالي كاش بود

 نوشت شكسته خط با ما نامه توبه كه مرساد شكستگي داني قاعده كلك به

 «وبركات  اللّه ورحمة عليكم والسالم ولَكُم لَنا   اللّه غَفَرَ»
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  يجهاني ها تيقابل ،ي اسالمي معمار و هنر
 )كايامر و اروپاي معمار و هنر بري اسالمي معمار و هنر ريتأث(

 چون و كرده قلمداد شدني غرب معادل را آني گروه. اند داده قرار تأمل و توجه مورد كرديرو سه با را شدني جهان
 وي اخالق درابعاد ژهيو به (اش شهياند و فرهنگي لجهانشموي برا الزمي ها تيصالح فاقد را تمدن نيا

ي براي واف وي كاف دالئل البته و كنندي مي ابيارز معاصر جهاني براي خطر را شدني جهان دانند،ي م) يآرمانگرائ
ي غرب معادل كامال شدني جهان  كهنيا اما.دارند - يغرب تمدن الزمي ها تيصالح فقدان در - شيخوي مدعا اثبات
  .ملأت هيف باشد، شدن
ي عامل را آن و دانسته مشتركي ا شهياند و زبان به دنيرس دري بشري اهايرو تحقق را شدني جهان گريدي گروه
 نانيا دگاهيد از. دانندي م جهان سطح در معنا و ماده كسان يو همسان عيتوز وي هانج عدالتي نوع به دنيرسي برا

 حاصل و دنزيآم هم در ها قوت و ها ضعف كه استي ترق ازي سطح به دنيرسي برايي طالي فرصت شدني جهان
 هري نگر واقع و صحت سوم، گروه. باشد نيزمي معنو وي ماد امكانات ازي بر بهره در عدالتي نوع ختن،يآم نيا

 گريد از مفرطي نيبدب و سو ك يازي زدگ ذوق محصول را آن و انكار، شدن،ي جهان قيدق نييتب در را فوق دگاهيد دو
 فرصت كياند، شهياند و دهيا صاحب كهيي ها تمدن و ها ملتي برا از شدني جهان دارند، دهيعق نانيا دانندي م سو

يي معنا ژهيو به - ها فرهنگ و ها تمدني ها تيقابل و ادهااستعد كردن عرضهي براي فرصت تنها شدني جهان. است
ي برا ايمه و عيمطي بستر صرفا نه و اند پرداخته و ساخته را آن ها رسانه كه استي گون نهييآ جهان در -ي معنو و

ي نم حاصل بودني جهان استعداد لزوما شدني جهان تصور از عبارت ك يبه. خاصي ها تمدني جهاني گر سلطه
 جهان شناخت با نيا و جست بهره تر بخردانه و تر عادالنه بهتر،ي جهان به دنيرسي برا فرصت نيا از ديبا اذل .گردد

 مقدمه ستيباي م كه استي ا پروسه شدني جهان. شودي م حاصل شيها شهيواند ها دهيا زين و شيها فرهنگ و
 كه دارند آن بري شدن،سعي جهان قبول اي ينف حكم صدور از قبل سوم گروه. باشد داشتهي شناس جهان چوني ا

 مطلوب شدني جهان نيا.بشناسانند را خود و بشناسد اشي هنر وي فرهنگ وي فكري ها جلوهي تمام با را جهان
  .دارند اعتقاد انسان شگرفي ها تيقابل و استعدادها و عزت كرامت، به كه استي كساني تمام

ي م سخني تمدني ها تيقابل از راستا نيهم در و است دهيبرگز را سوم كرديرو فوق، هايكرديرو از مقاله نيا
 بودني جهان نيا و. دارد يجهاني انيوب انسان،زبان كرامت زين و خالقي مصور تيوحدان به اعتقاد ليدل به كه ديگو

  .شود نظاره تامل و دقت دهيد به تمدن نيا هنري اشراقي ها انيبن وي شهودي ها نگره كه شوديمآشكار شتريب آنگاه
 نيمسلم هشتصدساله حضور. است غرب و اسالم هنر و فرهنگ واسط  يحلقه ،)يامروزي اياسپان همان اي (اندلس

 نياول ديشا. نمود ليتبد تمدن دو انيمي پل به را اياسپان ،ياسالم هنر و فرهنگ قيعم نشستن بار به و نيسرزم نيا در
 فرهنگ اتصال نقطه نيمهمتر را آن و ليتبدي فرهنگي كزمر به را قرطبه ژهيو به و اندلس كهي  اسالم حاكم

ي ها شرفتيپ به اندلسوي  زمان در باشد،) م 852- يهجر 238ي متوف (دوم قرارداد،عبدالرحمن غرب باي هنراسالم
 كه ديگردي تمدن بايي ارويرو دري متعالي فرهنگ دار هيطال و افت يدستي شگرفي هنر وي ،فني،علميفرهنگ
  .گذاشتي م سر پشت را خودي خيتار ورهد قرون نيآغاز
 بن عباس " دربارش شاعر ليگس سبب جهان،ي شهرها نيتري علم ازي ك يبه قرطبه ليتبد در او ذوق و شوق
. كند استنساخ را ونان يو رانيا وعلومي داريخر را ارزش با كتب تا داشت تيماموري و. شد نيزم مشرق به "ناصح
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 در كتاب هزار چهارصد "النسپرويي لو " گفته به كه ديانجام قرطبه دري ا كتابخانه قخل به مورد نيا در واي تالشها
 سوزان كتاب جشن در اندلس در نسيخم ناليكارد افتن يقدرت از پس كتب نيا ازي مهم بخش.(بود موجود آن

 نهم قرن در كهي دانشمند نياول(اسنفر ابن چوني مشهور دانانياضير و حضوردانشمندان )شد سوزانده غرناطه
 بيحب بنيي ح ي،)نمودي ،طراحيمسافتي ط و خودي برايي بالها ساختن با را انسان پرواز برنامهي الديم

ي موصل اسحاق شاگرد( ابيزر چوني بزرگ انداني قيموس زين وي ضب اقحاس ن بعبدالواحد و شمس داهللايمنجم،عب
ي اسالم تمدن دو اتصال نقطه به هنر ورود بري آغاز خود كه ديالرش هارون دربار دانانيقيموس نيمشهورتر از يكيو
  .افزود مياندلسي علم شكوه و تياهم بر) بودي غرب و
 دهييزا است،خودي اسالم تمدني رظن عرفان مباحث سلطان كهي عرب ابن نيالديي مح چوني ا بلندآوازه گرسويد از

  .بود دهيدوان شهير نيسرزم آن در كه استي قيعم وي غن فرهنگ بر راثيم و اندلس هيمرس
 مهم ازي ك يعنوان به) يالديم 899يمتوف ("مسره ابن" از اريبس چه "فتوحات"و "فصوص" در او مثال عنوان به
 داريد.است بودهي عرب ابني ها شهياند بر موثر كامال محققان، قيتصد و قيتحق به كه نام مي برد اندلسي عرفا نيتر

 نقاطي اقص دري اسالم مهم شمندانياند و فالسفه حضور انگريب خود زين هيمرس در رشد ابن باي عرب ابن مشهور
 فالسفه ريسا با سهيمقا در را او كه) يالديم1138ي متوف (باجه ابن چوني ا فالسفه. استي اسالم تمدني غرب

 به كهي كتاب (است "رالمتوحديتعب " چوني مشهور كتاب صاحب و اند كرده هيشب) يثان معلم(يفاراب به] مسلمان
 س مياندلي فرهنگ وي علم تيبراهم) است فاضلهي ا نهيمد كيتئوري ادگذاريبني افالطون،درپي جمهور سبك
 كتاب" چوني گريد كتب صاحب زين بزرگ،و منجم و دانياضيقرآن،ر ب،حافظيشناس،شاعر،اد لغت نيا. ديافزا

 نامدار لسوفيل،فيطف ابن. است وارسطوي نوس،فارابيجال آراء بر قاتشيتعل بر عالوه "االتصال رساله "و "النفس
 نيهم او نقش و تيدراهم و آمد ايدن به قادس درشهر) يالديم1106( يهجر520 سال در كه است اندلس ازي گريد

  .اروپاست در اسالم جهاني فلسف آراء مروج نيرشد،مهمتر ابن استاد  ويكه بس
 و االفالك ،علميشناس ستاره چونعلومي . است ازهآو مسلمان،صاحب اندلس زين گريد علوم فلسفه،در بر عالوه

 و خود روزگار سرآمدان از و گشود جهان به دهيد طيمجر در كه) م 1007يمتوف(يطيمجر مثال عنوان به. اتياضير
ي ساسان ميتقو براساس كه راي خوارزم جيز. بود شيخو عصر نناداياضير امام "االمم طبقات"در صاعد ريتعب به
 ابوالحكم.نمود فيتال ايميك و اتياضينجوم،ر دري مهم كتب و داد رييتغي اسالمي هجر ميتقو به ودب دهيگرد ميتنظ

 استي دانشمند نياول كهي بزرگ كيمكان و دانياضير( صلتي اب ابن هيام و) م 1066(يطيمجر شاگرد ،يعمروكرمان
 كف از راي كشتي وسائل و آالت ساختن با شد غرق ترانهيمدي ايدر در مس محموله باي باربري كشت ك يچون كه
  .هستند نجوم وي اضير علوم در اندلس گريد برجستهي ها نمومه) نمود منتقل آب سطح به ايدر

 ابن چوني دانشمندان باي داروساز وي شناس اهيگ چون گريدي علوم و الذكر فوق علوم بر عالوه اندلس مسلمانان
 چوني بانيطب باي پزشك علوم در ،)م1248يمتوف(طاريب ابن و) م1165يمتوف(يغافق ،)م 1248ي متوف(نيسبع

 يمتوف(زهر ابن بود، اروپا دري پزشكي ها دانشكده مرجعي متوال قروني ط فاتشيتال كه)1009يمتوف(يالزهراو
 بني عل و) كرد سيتاس شتر چهل با اريسي مارستانيب كهي كس نياول عنوان ،به1154يمتوف(يالباهل ،)1162
 نيقسطنط " چوني مترجمان توسط (ترجمه قيطر از علوم نيا. بودند سبك صاحب و متبحر )م 994يمتوف(عباس

ي بيصلي ها جنگ قيطر از نيمسلم با انيياروپايي آشنا زين "يميكل ميسل بن فرج " و "يكرمون جرارد " ، "ييقايافر
  .ديگرد انيياروپاي داريب سرآغاز و شده منتقل اروپا به
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 نيا. بود اندلس قيطر از اروپا در نيمسلم شگرف استعداد و نبوغ ظهوري براي گريدي جالم و هرظم ،يمعمار هنرو
 ها،ضرب پل و ها،پاركها مساجد،كاخي ،معماريشهرساز چوني هنر مختلفي ها رشته در حضور

 روح چناني دارا خود بطن در و بود ريچشمگي كاغذساز وي پارچه،نساجي رو بري ،زردوزيسيسكه،خوشنو
  .گرفت قرار انيياروپا ديتقل مورد صورت همان به كه بودي قدرتمند و هباشناسانيز
ي هاي معمار ازي ك يكهي مسجد. است قرطبه جامع حضور،مسجد نيا زيانگ شگفت نمونه نياولي معمار در

 هشام توسط و شده آغاز "داخل عبدالرحمن" توسط آني بناي هجر 168 سال در و است اسالم جهان شكوهمند
ي ها طاق با كه بود مرمر سنگ از ستون 1392ي دارا مسجد نيا. بود دهيرس انيپا بهي هجر 177 سال در فرزندش

 ساخته زرگب شمعدان و زيآو هزار ده از آن كردن نروشي برا درشب. خوردندي م ونديپ هم بهي مانند رهيدا مين
 بردن نيب از و مسجد بزرگ يها قبه بيتخر اندلس،با ريتسخ از پس انيحيمس.( شدي م استفاده مس از شده
 گرچه حضور آيات قرآني بر سنگهاي ببرند نيب از را بناي اسالم تيهو كردندي سع منبر و وارها،محرابيد ناتييتز

 جامع مسجد م،يعظ مسجد نيهم از ديتقل به دوم عبدالرحمن). محراب اين هويت را حتي تا به امروز فرياد مي كند
 اريبس ،گردشگاه"ريكبي واد "رود كناره دو در ابانيخ دو دنيكش زين و قرطبه قصر عهتوس با و نمود بنا را هيلياشب
ي محققان كه رساند جا بداني آبادان ويي بايز ثيح از را غرناطه مسلمان، حاكم نيا. نمود فراهم قرطبهي برايي بايز

ي متوف (سوم عبدالرحمن نيهمچن. دندينام عظمت ويي بايز شهر را غرناطه ،"وياولوج" و "مونهيس ويمس" چون
 اندلس هنر و فرهنگ در ميعظ و مهمي نقش دوم، عبدالرحمن از پس "الناصر" به ملقب)يالديم961-يهجر350
 نبا نقل به. بود) يهجر 324 درسال ("الزهرا" عنوان تحتي شهر ساخت او،ي كارها نيمهمتر ازي كي. دارد

ي حت و مصر بغداد، اندلس، سراسر از نقاشان و عبدسازان،خطاطانم هنرمندان، معماران، فراخواندن با ناصر، خلدون،
 تاالر ژهيو به و الزهرا قصر  بناها نيا نيشكوهمندتر ازي كي. كرد بنا شكوه بايي بناها با بايز اريبسي ه،شهريقسطنطن

  :اند آورده تاالر نيا وصف در  .بود آنيي رايپذ
 بزرگي حوض و شده نييتز شنگرف و طال با و شده بنا مرمر سنگ از آني وارهايد كه مرتفعي ا قبه ريز تاالر نيا "
 آني ها دهانه از كه بود شده نصبيي بايز و ريظن كم مجسمه حوض وسط در.بود شده بنا داشت نرا درميا بايز و

 حوض نيا در.بود كرده هيهد الناصر فهيخل بهي گريدي گرانبها در با را مجسمه نيا روم امپراطور و ديپاشي م آب
 جنبش و حركت به  جيوهعيما ،يحركت جاديا با و باد وزش با كه بود شده استفاده آبي جا به) زنبق( وهيج از

 درخشش چوني وگاه كرد،ي م منعكس اطراف به رايي روشنا نورو متحرك، ا يو شكستهي ها نهييآ چون و درآمده
 را خودي دستها تاالر در حاضراني گاه و دكري م ورعب وحشت جادياا يو نديخوشا و لذت موجب آسمان در برق
  ".بكاهند آن برق و نور شدت از تا دادندي م قرار خود چشمان برابر در
 ستون 4313 ها كاخ نيا است، شمرده را الزهرا كاخي ها ستون تعداد وسواس و دقت با كه "يعذار ابن " نظر به

  .داشتند نيمرمر
 كهي قسم به نمود ليتبد جهاني شهرها نيباتريز ازي ك يبه شهررا نيا شد ساخته الزهرا در كه پاركهايي باغهاو
 نياي هنر نييتز. ساختند مرتبط شب ك يهزاروي ها افسانه با را الزهرا قصر ژهيو به و شهر نيا مورخان،ي برخ
 وهم زمان، نآ تاي ريتعب به كه بود همراهي ا هنرمندانهي هاي نقاش و هاي بر گچ وي قرآن اتيآ نگار و نقش با قصر

ي ب ازي ك يكه شد ساخته زيني ميعظ مسجد ر،قص كنار در.نبود آن ريظن نشيآفر به قادري بلندپرواز چيه اليخ و
  .بودي اندلسي هاي معمار نيرترينظ
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 در نشاندهي لؤلؤ " نيا. بود "الحمراء "ي براي ا مقدمه و ديتمه باشكوه،خودي هايمعمار و هايهنرمند نياي تمام    
. كرد رهيخ را اروپا چشم مدتها كه بود "يغربي هنراسالم بيرقي ب شاهكار " ،يمراكش شاعران ريتعب به "زمرد انيم

 پرشكوهي نشان جواهر به و ديرسي ا افسانهي شهرت به شيكاخها واسطه به بود رصني بن شهرپادشاهان كه الحمراء
 ديآ اليدرخ كه چنان تورا فرشتگان كهي قصري ا حمراءي ا ": سرود مدحش در هوگو كتوريو كه چنان شد ليتبد
 شده پرنقش برگ و شاخ و ها وبوته گلها با كه دار كنگره باشكوه قلعهي ا اند، داده بيدلفري ا نشانه و كرده نييتز
 آواز افكندي م پرده توي وارهايد و نماها برطاق ماه فام نقره اشعه كه هنگام ،شبيروي مي رانيو به اكنون وي ا

  "رسدي م گوش به تو ازي زيسحرانگ و دلربا
 نيا در و ختيبرانگ اثر نيا تيماه درادراك انهيرمزگشاي تالش به را نالحمراء،محققايي همتاي ب وي زيانگ شگفت

 زعرفانين و) بطون نيسبع او بطنا للقرآن ان ( بطنش هزاري هزارتو قرآنِ اتيآ با همراهي اسالمي نيب جهان راه
 در چنانكه. ديگرد دست نيا ازي آثاريي رمزگشا در اريبس متفكران و محققان مسند و مبنا ش،ا عاشقانه و رازورانه

   :اند آورده الحمراءي كار منبت طاق شرح
 شده ذكر آن همراهي قرآن بهيكت در كه كند اشارهي آسمان هفت به خواهدي م الحمراءي كار منبت طاق كه اند گفته "

 طبقه آسمان هفت آنكه... تواناستي زيهرچ بر او و اوست دست بهيي فرمانروا هآنك استي متعال بزرگوارو: (است
ي م شكاف درآسمان ايكن،آ نظاره گريبارد پس. ينيبي نمي نظمي ب و خلل رحماني خدا نشيآفر در. ديافريراب طبقه

  ).گشت خواهد باز تو نزد به خسته و درمانده تو نگاه. بنگر و بگشا چشم زين گريبارد ؟ينيب
 چيهي ب و سازگاري هاي چندضلع و ها شمسهي نيهمنش و نشسته همي روي ها فيرد با طاقها نيا بودن مطبق پس
 كه معناست نيبد قرآن سخن. استي اله حكمت مخلوق كه دانست آسمانها شكفت طرح ازي مثال توانيم را رخنه
 اشكال متناسبِ و هماهنگ و قيدقي نيهمنش موضوع با كه استي پرداز نقش نشيآفر به هيشب خداوند خلقت
 درمانده و خسته ناظر ماندن مبهوت. اند بسته هم بهي ا رخنه چيهي ب و سخت كه دارد سروكاريي حجمها و سازگار

 درهمي هايچندضلع و ها ستاره كه است گره نقوش ناظر حال همچون خدا مخلوق عالم پنهان نظم رمز درك در
 تاالر مقرنس طاق "گرابار". سازند برمال را خود پنهان هندسه آنكهي ب شوند يم متبدل بهم وستهيپيي گو شان بافته
 شاعر از شعر نيا. است آمده طاقي پا بهيكتي عرب شعر در كه دانسته "فلك دوار طاق " ريتعب تجسم را خواهران دو

ي ها فيرد و شود،ي م نور و هيساي باز موجب اند گشوده بهيكتي ال البه كهيي ها روزنه. است زمرك ابن ،ياندلس
 "گرابار". كندي م پخش طاق مراتب در ظرافت به را نور نيا است، مطبق و گون ستارهي بيترك طاق،كه مقرنس
 را ربروجيمتغ منازل وي كيتار و نور روزانه گردش كه اند افتهي يم دواري گنبد را گنبد نيايي گو " : است نوشته

 است، برون ديد حد از كه عيرف چندان استي گنبد نجايا ": است نيچن مذكور شعر ربطيذي بخشها ".دينماي م باز
 شيپ سر نجوا به بدر ماه و است گشوده آني سو كمك بهر خود دست جوزا. دايپ هم و باشد پنهان هم آن حسن
 هاقوس چه آن طاق در... نمانند سرگردان فلك طاق در همچنان تا رنديگ مأوا درآن كه خواهندي در كواكب. آورده

 در كه  اندي آسمان كواكبيي گو! گرددي م نيمز نور به شامگاهان كهيي ستونها بر استواريي قوسها اند، برافراشته
 رنگ شانيپرتوا رد،دريگ شدن آشكار اندك اندك موديپ را آسمان چون فجر،كه اُستن و .گردند،ي هم مداراتشان

  ".ببازد
 را الحمرا نيرنگ هيپرما نقوش و زيانگ دلي ها ،نگاره"هنر خيتار "خود پرنفوذ كتاب در زين "چيگامبر ارنست"
 و رنديبرگي رو واقع واموري ويدن مسائل از هنرمندان آن در كه آورد وجود به رايي فضا كه ": داندي م اسالم ونيمد
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  ."كنند ريس ناب رنگ و خطي ليتخ ويي ايرو سپهر در
 باطني هنري سخن بگوييم كه هنرمندش جهان را چون جلوه  اينجا مجال سخن نيست كه از رازهاي پنهان واسرار

 جمال نياي رگريتصو در را خدادادش واستعداد ذوقي تمام و انگاردي م واحدي مطلق وجودي همتاي ب ازجمالاي 
 جو و جست شده نگاشته متفكراني سو از كهي مفصل فاتيتال و كتب در ديبا را آن كه رديگي م خدمت به مثالي ب

 نيباا اندلس قيازطر كه غرب تمدن ژهيو به و گريدي تمدنها بر هنر نيا زيانگ شگفت اثر از تواني م اما نمود
  .استي ريپذ ريتاث نيا از محدودي قيمصاد ذكر تنها مقاله نيا.گفت گشت،سخن روبرو رمزورازها

 شاعران فيظري هاي ازالپرديخي همتا را الحمراءي هايگچبر خود، "زمان درگذر هنر" كتاب در كه "گاردنر هلن"
 در اياسپان برهنر سبك نيا نفوذ": آوردي م كايامر و اروپا بر الحمراء معماران سبك ريتاث داند،ي م مسلمان

 هنر دري حت توانيم را ازآنيي ها رگه و ديرس زين رنسانس دوره تا و بودي قو همچنان انهيمي ها سراسرسده
 قصد و عمد آن و ميداني مي ضرور راي ا نكته ذكر نجايا در البته. "كرد مشاهده كايامر قاره در اياسپان مستعمرات

 برغرب،مجموعهي اسالمي معمار و هنر،فرهنگ راتيتاث) گرفتن دهيناد كم، دست اي( انكار در كه استي عيوس
 از ا،ياناسپ امروز مدارس مختلفي ها دوره خيتار كتب كهي هنگام. است گرفته بر در را انيغرب مطالعات و قاتيتحق

ي غرب منصف محققان از و كنندي م بسنده صفحه دو به ا،تنهاياسپان در نيمسلم حضور قرن نه به كينزد حضور
 مورخ انايمار ": نگاردي م "بيالط نفخ "  كتاب ترجمه مقدمه دريي اياسپان مستشرق "گوسيگان" چوني كس
 قيعمي توز نهيك وي دشمن با همراهي نيد تعصب وي مل  احساسات با كشور نيا  بزرگ مورخان ريسا ويي اياسپان

 بحثي علم روش جهينت در اند، شمرده زيناچ و كرده ريتحق را عرب مورخان فاتيتال شهيهم عرب، به نسبت
 دگاهيد هيپا بر را ودخ فاتيتال  اند داده حيترج و اند كرده رد راي حيمسي نوشتارها با عربي خيتار  اسناد ومقارنه

 معاصر،همچنان مورخان قاتيتحق وجود باي وسط قروني اياسپان خيتار لذا كنند، ميتنظ گذشته خيرتا از انيحيمس
 آثار مجموعه در راي مستند وي مكف منابع داشت انتظار تواني نم نيبنابرا "است تناقضات و خرافات جوالنگاه
ي قاتيتحق مراكز فهيوظ نيا. افت يراتيتاث نياي بررس رامونيپ) ينادر و معدود موارد در جز(ي غرب محققان
 وي اسالمي دانشگاهها توسطي دكتري ها رساله اختصاص زين و محققان ارسال باكه  است اسالم جهاني ومطالعات

 دوره نينابتر ازي ك يقطعا راكهي جهان ريتعب به وي اسالمي هنرومعمار گرفته غبار تاريخاز بخش نيا ،يرانيا ژهيو به
  .سازند روشن ست،اي اسالمي هنرومعماري ها
 هنرو ريتاث از راي روشني خيتار ومستندات ها محققان،نمونهي برخ انصاف زين و آثار نياي كنندگ رهيخ وجود نيا با

 نيمارت" مثال عنوان به. نهدي م مانيرو  برابر در - است شده متذكر "گاردنر" كه همچنان غرب بري اسالمي معمار
ي اسالمي معمار تيخصوص وجود "اسالم راثيم" دركتاب "ساختمان وي عمارم " عنوان تحتي ا مقاله در "گزيبر
 رآنانيتاث و اياسپان در مسلمان معماران حضور به را - شد ساختهي الديم نهم قرن در كه -  دوپرهي نيژرمي سايكل در
 و گنبد دادن قرار هم كنار راتيتاث نيا گريدي ها نمونه ازي كي يو دگاهيد از. سازدي م مرتبط سايكل نياي معمار بر

 و گنبد ساختمان ،ياسالم نيمهندس و معماران درنظر كه ستيني شك ": است مسلماناني معمار از ديتقل به مناره
 برج و گنبد پا، سنتي بنا در كهي بطور نموده نفوذ) رن (در قسمت نيا و بوده مطلوب اريبس همي پهلو مناره
 سبك از انيياروپا ،ينظامي بارو و برج ساخت در شودي م ذكرمت نيهمچني و "شودي م دهيد گريكدي يپهلو
 كه ها كنگره نيا رينظ هيسور در ": بودند متاثر) ماچيكوليشن (به موسوميي ها كنگره ساخت در نيمسلمي معمار
 قاهرهي ها دروازه ازي كي. باشدي م الديم از بعد 729 سال به متعلق كه شده كشف زين شده ساخته نيمسلم بدست
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  .باشدي م شنيكوليماچي دارا شده ساختهي ارمن  معماران لهيوس به و  )1087(است النصرمعروف باب به هك
 ،)1186(ونيشات ،)1184(ارديگ قصر ليقب از اروپا در آن رينظي بناها بري خيتار لحاظ از ها ساختمان نيا

 دري بيصلي جنگها انينگجوج كه گرددي م واضح قيطر نيبد. دارد تقدم) 1193(نچستريو و) 1187(چينورو
  "اند آموخته اعراب از را قسمت نياي معمار

ي ها بهره نيمسلمي معماري الگوها از زين) بودي سيع تن مثابه به يحيمس حكمت و شهياند در كه (سايكل ساختمان
 1180در و ازيالز 1154 در و مارتوراناي سايكل 1136سال در نا،يكاپالپالت 1132 سال در ليسيس در": برد فراوان
 لهيوس به مذكوري بناها اگري حت كه دانست ديباي ول. بود خارج نيمسلم تسلط طهيح از بناها نيا شد ساخته الكوبا
 ،گرددي م مشهود ايتاليا خاك در سالرنو وي امالف در كه)يعرب(كيساراسن مشخصات باز باشد شده ساخته ها نورمان

  "است فراوان آنها در
. است كيگوتي معمار بر -نوكداري هاللها از استفاده در ژهيو به - ي اسالمي معمار ريتاث فضا نيهم در مهمتر نكته

 شباهت اما ديآي نم انيم بهي ذكر آن از و شده انگاشته دهيناد معموال هنر مورخان فاتيتال اكثر در گرچه نكته نيا
  .بردي م نيازب راي رگذاريتاث نيدراي ديدتر هرگونه بايتقري اسالمي معمار با كيگوتي هايمعماري برخ العاده فوق
 رفتي م ارك به باروها و برج ساختمان در كهي ناتييتز سبك": است نيچني رگذاريتاث نيا در "گزيبر" مستند شرح

 بر كهي حروف. ديگرد كيگوتي معمار مشخصات ازي ك يبعدا و نمود نفوذ ايتاليا به آنجا از و قاره به نيالنهر نيب از
 ساختمان در بعدا گرددي م مشهود قاهره در طولون ابن مسجد در نهم قرن در و شدهي م كنده چوب و سنگي رو
 نفوذ فرانسه در نيمسلم توسطي جنوب االتيا اشغال هنگامي كوف حروف نوشتن بعالوه شودي م دهيد كيگوتي ها

 جمله ازآن سازدي م مشهود شورك آن در را عربي ساختمان ناتييتز نفوذ كه هستي موارد زين درانگلستان و نمود
ي رو بر انگلستان در بعدا  كندندي م چوب در اعراب كهي نقوش. استي خوب نشانه "سترينيم وست "ي سايكلي بنا
 نيمسلم به ما ونيد جزو محققاً ناتييتز جهتي هندسي نقوش استعمال و عربسك طرح. شد معمول اتفلز

 نكات شد گفته آنچه تمام. بودند هندسه علم دري اريبس اصول دعمب خود كهي نيمسلم هماني عن يشودي م محسوب
 اريبس نفوذ نيزم مغربي هايمعمار دري وسط قرون در دوستانه بطور بعدا و آنها ذكر به مختصرا كه بودي بخصوص
ي خوب به تجدد دوره اواخر تا اعرابي ساختمان سبك اياسپان در. است دهينگرد آن ازي ذكر مختصر نيا در كه داشته

ي م مشهود را كيگوتيي اياسپاني معمار بيعج و مبهم نكات ازي اريبس قسمت نيا در مطالعه و رفتي م شيپ
ي نما نشوو به اند مانده عقب ما نظر به كه ممالك ازي برخ در هنوزي اسالمي معمار كه دانست ديبا باالخره. سازد
  ".دهدي م ادامه شيخو
 با غربيي آشنا هياول قرون همان شد،مختص ذكري اسالمي معمار اروپا،ازي معماري ريرپذيتاث عنوان تحت آنچه
 كه  رنسانس نهضت زين و  انيحيمس دست به اندلس فتح از پسي حت بعدي ها دوره در معنا نيا. بود اسالم جهان

. افت يامهاد دانست،ي م خود آرمان را) مجلل و پرشكوهيي ساختمانها با(ي ونان يكيكالس دورهي اياحي  معمار در
ي شرق رازگونهي هايي بايز از جهانگردان و مستشرقان نيا كهي گزارشات شرح و شرق به انيياروپا سفري ريگ اوج
 كتاب در "بلوم جاناتان" و "بلر اليش". بود موثر اريبس نيمسلم از اروپاي معماري ريالگوگ در كردندي م ارائه

ي ريرپذيتاث تداوم از "يرهنراسالميتاث" عنوان تحتي شبخ اختصاص با"ياسالمي معمار هنرو" خود ارزشمند
 دردسترس ر،يچشمگي بناها آن با اياسپان": ديگوي م سخن نيا،چنياسپان ژهيو به وي اسالمي معمار زا اروپاي معمار

 فرناندو،دو سني ،آكادميهجر12/م18 قرن دوم مهين در تر شيپ. بود انيياروپاي سو از الگو اخذي برا كشور نيتر
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 قرناطه ازيي مهاي،ترس"اليموس دهر خوزه " نظارت به تا بود فرستاده را"پدروروآرنال" و "النويدو خوان" بنام عمارم
 " آنتيگ ودادزكرابس دو اپنا" هجري با عنوان1195- م 1780اين ترسيمها در   .بكشند )گرانادا و كوردوبا(قرطبه و

 وي كالم ليتخ به بود،الحمراء مواجه عيبد مناظر ندگانيجو هنديفزا اقبال با كشور نيا كه همچنان. منتشر گرديد
 بسر اي،دراسپانيهجر1224تا1217/م1809 تا1802 از كهي مورخ "كاوانه مزيج". كرد دايپ نفوذ غربي تجسم
 شاتو" چونيي كايامر ويي اروپاي نجبا و ادبا كه نگذشتي چند و. ساخت منتشر را عربان دوران از قهيعت برد،آثار

ي پ اورا كار بدانجا خود مسافرت شرح نگارش با "هيگوات ليتئوف" و "نگيارو نگتنيواش"،"هوگو كتوريو"،"نايبر
 ژرالد "ي هجر1248/م1832-3 سال در: ديگرد ارائه همي تجسمي گزارشهاي كالمي گزارشها نيا با همسو .گرفتند
 مسلماناني خيتاري بناها" آن دنبال به و "غرناطه الحمراء ها، سوغات" بعد سال چهار و كرد دنيد اياسپان از "پرانژه

 بعد سال چند. ساخت پردازد،منتشري م هياشلب و قرطبه به فقط واقع در را،كه "غرناطه و لهياشب و قرطبه در مورها و
ي معرف به درآن و نگاشت قايافر شمال و ليسيس و اياسپان در مورها و مسلماناني معمار باب دري ا رساله وا هم
 1250/م1834 در "جونز اون" و "يگور لوج". پرداخت "بون" رويتونس،الجزا در قايافر شمالي خيتاري هابنا

 تنهاي هجر1253/م1837 در و داد ادامه را كار تنه ك يجونز و درگذشتي گور. دنديكش را الحمراء ريتصوي هجر
 انتشار اطلس دو در كه الحمراء التيتفص وي مقطعي نما،برشهاي ها كف،نقشهي ها نقشه بنام آنان اثر. بازگشت

  "شدي تلق معماراني الگو كتاب افتي
ي تاالرها و تئاترها ساخت در الحمراء ازي ريگذاشت،الگوگ ريتاث غربي معمار در كهي ازموارد گريدي ك ينيهمچن
 چاپ "كايوامر انگلستاني درهنرومعماري اسالم ،الهاماتيزدگ شرق " كتاب در نمتييسو جان. استي قيموس
ي م انيم به سخن لندن سستريل دانيم در 1856 سال در "كونيپانوپت اليرو " عنوان تحتيي بنا افتتاح از "جيكمبر
 زعم به. افت ينام رييتغ "الحمراءي قيموس تاالر" به افتتاح، از بعد سال دو و بود الحمراءي ها طرح از متاثر كه آورد
ي سالنها از گريدي بعض در انهيگرا شرقي ا وهيش به سبك نيا ديترد بدون"ي اسالمي معمار هنرو كتاب سندگانينو

 كه است ذكر به الزم زين نكته نيا شد ذكر برآنچه عالوه "ديگرد تيتثب كايامر و انگلستاني سقيموي تاالرها و تئاتر
 بوديي اوردهادست واقع "در كه دارد وجودي نييتزي هنرها وي معمار در"ي جن مد" سبك بنامي سبك هنر خيتار در
 كه استي آثار فيتوصي برا اساساي نج مد اصطالح ماند،ي جا به نيمسلم از اياسپان مجدد فتح از پس كه

 متاخر آثار فيتوصي برا اصطالح نيا هنگام ازآن و كردند اجراي حيمس ارباباني برا نمسلما يدست صنعتگران
 شده انجامي مغرب وهيش به كهي كاريكاش وي چوب ،آثاريرچبگ ، يآجركار ژهيو به ،ياسالم سنت دريي اياسپان

  ".است افته ياند،گسترش
 كه استي معدود قيمصاد از فراتر اريبس ،ياسالمي معمار از غربي معماري ريرپذيتاث رامونيپ قيمصاد و ادله
 كتب و )  چاپهاي جديد آكسفورد ("اسالم راثيم" چوني مستند بعامن در ديبا را آن ليتفص. شد ذكر نجايتابد

 )1500-1920       (" كايامر و انگلستاني معمار هنرو دري اسالم الهامات ،يزدگ شرق " چوني گريد  ارزشمند
) ديگردي سيانگل معماران و هنرمندان ازي اريبس بخش الهام كهي هنداسالمي خيتاري بناها زيون( .نمود وجو جست

 م،موزه1976 سال در كه ستين لطف ازي خال ستارا ايندر گريدي ا نكته ذكر بخش نيا اتمام از شيپ كيل
 قسمت نياول. آغازنمودند هنر قيطر از متوسطه اتياضير آموزش هدف با راي ا پروژه "هانتر كالج"و "نتيمتروپول"
 )كه از بنيانهاي تئوريك معماري ونيز اسليميهاي هندسي اسالمي است( ي اسالمي هندس نقوش به تماما پروژه نيا

ي هندس نقوش نيازا استفاده به را كايامري اضير معلمان و مولفان محققان، پروژه نيا طراحان. داشت اختصاص
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 سيتدري براي ارزشمند اريبسي ابزارها به را آنها تشان،يكل وي دات تجرد،منطق كهيي طرحها ": كردند قيتشو
  ".ستا كرده ليتبدي هندس ،جبروگسترشيمعرقكار چوني موضوعات

ي زينتي هنرها صرفا ن،ييتز از ما مراد جا نيا در . است غرب هنر بري اسالم هنر ريتاث دري گريد مهم ن،محورييتز
 نقش نياي كاركردها ازي ك يوالبته (دارند سروكار نقش باي نحو به كه استيي هنرهاي تمام بلكه ستيني ا هيآرا اي
  )است نييتز
ي كتابت خود هيحاش در ردا نيا. استي رومان پادشاه "دوم روجر"ي سلطنتي ر،ردايتاث نيا قيمصاد نياول جمله از
 هنرمندان. استيي اروپاي كشورها هنربري اسالم فرهنگ هنرو ريتاث نشانگر خود و داردي كوف خطوط باي عرب

 زين و شانيكش اسقفان، جالل و پرابهتي لباسها ساختي برا ان،يحييمس توسط اياسپان فتح از پسي اندلس
  .بودند كرده باب را آن آندلس در خود حضور طول در نيمسلم كه رفتندي نقوش طرحهاو انهم سراغ پادشاهان،به

 قرن از كه داشت تياهم چنان گريدي سو از آنجا اشراف و بزرگان و سو ك يازي اندلس هنرمنداني برا مسئله نيا
 زدندي م ها پارچه هيحاش  بر راي عرب مهر و نقش همچنان اروپا دري نساجي كارگاهها ازي اريبسي الديم16تا14

 ها برپارچه آني معان به توجه بدون راي عربي كوف خطوط ازي اريهنرمندان،بس و بود شده آغاز 12قرن زا كهي امر(
  )كردندي م ميترس

 چنانكه افت، يبارزي زحضورين نقاش هنرمندان كتب در كه ان،يياروپاي نييتز درآثار تنها نهي اسالم شونق حضور
 غربي نهايسرزم دري مياسل نقوش": سدينوي م "يهنراسالم" عنوان تحت شيخو كتاب در "كونل ارنست"

 كتب نقوش در16 قرن در و ديگرد هنراروپا وارد15 قرن اواخردر شدو برخورداري اديز تيمحبوب ازي اسالم
  "گشت وارد... و نيهولبا وهانس فالنتنر، تريپ نو،يگر پله فرانچسكو: چوني هنرمندان
ي برگزار با همراهي شناس شرق و استشراقي ريگ اوج آن جينتا ازي ك يكهي غرب جامعه ريفراگ تحوالت و رنسانس

 تر گشوده را غرب و اسالم جهان نيبي افزونترهنر مراوده و ارتباط باب بود اروپا دري الملل نيب مهمي شگاههاينما
ي جاي شناس شرق " سيمات كتاب در "درياشنا ري يپ " ريتعب به كه بود شگرف چنان ريتاث وي ريگ اوج نيا. ساخت
  "سپرد شدني شرق به را خود
 نظر و ذوق ستم،يب قرن اوائل و19 قرن دوم مهين دري هنر بزرگي شگاههاينماي برگزار گشوده باب گريدي سو از

ي تحول ببس و متوجهي واسالمي شرق هنري بايز نقوشي زيانگ تفشگ به مايمستق را انييكايامر و انيياروپا كنجكاو
 ، "گوگن" ، "دمورگان اميليو" ، "چرچ كيفردر" ، "دالكرو اوژن" چوني آور نام هنرمندان وهيش و سبك در قيعم
  .ديگرد "سورا ژرژ" و "سيماتي هنر"
 آشنا در و شد برگزار لندن "پارك ديها" در م1851 سال در كه بود  بزرگ شگاهينما شگاهها،ينما نيا ازي كي

 .ديگرد واقع موثر اريداد،بسي م ليتشك را شگاهينما ازي بخش كه نيمسلمي هنر زيانگ شگفت آثار با انيياروپا ساختن
 ،يهنراسالم رامونيپي غرب محققاني برخي سو ازي ا گسترده فاتيتال و قاتيتحق شگاهها،ينما نيا با مزمانه البته

به ويژه ي درهنراسالم وتامل قيتحق به انبيغر شوق نيا) اوغلو بيرونج گل (هاروارد دانشگاه استاد. گرفت صورت
 رنسانس دوره وي وسط قرون در شهير عالقه اروپاييان به تزيينات اسالمي ": نقوش تزييني را چنين شرح مي دهد

ي انتزاع نقوش تيماه در تامل به پردازان هينظر كهي صنعت انقالب از بعد. ديرس خود اوج به19 قرن در داشت،اما
 مدرن نهضت كه نييتز.  درگرفت نييتز دربارهي پرشور بحث دانستند، مطلق رنگ و شكل زبان را آن و پرداختند

 نقد مباحث در 19قرني اروپا در كرد، ائشياح سميمدرن پست نهضت سپس و داد تنزلي نازلتر بس مرتبه به را آن
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 مناسبت چون و بودند انبوه ديتولي برا مناسبي ها نگارهي پ در زمان درآن انيياروپا. شدي اصل نقش حائزي طراح
  .افتي يفزون بسرعت باره نيدرا مطلب شد،انتشار آشكار منظور نياي براي اسالمي انتزاع نقوشي عمل

 دريي اروپا كيرومانت روحي داريب آن و ختيانگي برم ملل گريد هنر در كاوش به را انيياروپا زيني گريد عامل البته 
 رشته ان،بهيغرب بهي اسالمي معمار هنرو شناساندن وي معرف دري متفاوت و مهم آثار بيترت نيبد. بود 19و18 قرون
 "ي چندجلد كتاب ،يمرف كاوانا مزيج اثر "اياسپان دري عربي باستان آثار": از عبارتند ازآنهاي برخ كه درآمد ريتحر

 مصراسالمي در ي هابنا ريتصو شامل و شد نگاشته ناپلئون دستوره ب 1828ي ال1809ي سالها در كه "مصر وصف
 طرحهاونقوش" كست، پاسكال اثر "1826 تا1818 از طرحهاونقوش قاهره، باشكوهي بناها يا عربي معمار". بود
 اساس بر هنرعرب" ،يژدوپرن رويگ ژوزف بهيليف نوشته "1845تا1824رازيصغي ايآس  و مصروشامي عربي بناها
 شامل اين كتب  (دوان سياثرپر 1869سال به شده نگاشته "دهمهج قرن انيپا تا هفتم قرن از قاهره باشكوهي بناها

 و نماها و پالنها" ه،يآلبرگا اثر "عرب هنر")بود نقوش با همراهي اسالمي معماري وپالنها نقوش ازي رنگي تابلوها
 و اياسپان در انيمغرب و عربهاي معمار در رساله" جونز، واوني گور جولزاثر) 1842("الحمراء اتييجز و مقاطع

ي ايآس وصف" ،"يرودوبرنژيگ ژوزف بهيليف نوشته "الحمراءي مغرب ناتييتز نيگلچ" و)1841("هيبربر و ليسيس
ي ماري فلي شارل اثر هردو) 1824 ("نيالنهر نيب و رانيوا ارمنستان وصف" و ،)ياسالمي معمار موضوع در("ريصغ
 "اثر لئو ن پاروويله ،)1874("15 قرن در تركان نييتز وي معمار"كست، نوشته)1867("رانيا ديجدي بناها "ه،يتكس

) 1879( "يبافتگ درهمي ژگيو: يعرب عناصرهنر" و) 1873("هنر عربها"اون جونز،) 1851 ( "دستور زبان تزيين
ي طراحي سنتي ها وهيش" ،يهي رمز ديويد اثر) 1844("پارچهي براي هندس لياص نقوش "بورژون، ژول اثر هردو
 "غرناطه در الحمراءي مغرب ناتييتز دربارهي ساختار ليتحل و گروه هينظر براساسي پژوهش" ،يستيكر اثر "نقش

  ...مولرو تياد) 1944(
 گريد از نقاشان توطي غرب ناتييتز دري اسالم نقوش ديوتقل سو ك يازي اسالم هنر رامونيپ انيياروپا ريكث نسبتا آثار
 "دالكرو اوژن" مثال عنوان به.ديگرد نرمدي هنري سبكها بر رهن نيا ميمستق ريتاث  عوامل نيازمهمتري ك ي، سو

 ريالجزا و مراكش در خود حضور مدت دري شرقي هاينقشگر از متاثر دايشد خودي هاي نقاش در) 1836-1798(
 نيفلسط به سفر از بعد نوزدهم، قرن دوم مهين دريي كايامر پرداز منظره نيمشهورتر "چرچ كيفردر" نيهمچن. بود
 كلمه نيا.(دينام "اوالنا" را آن و ساختي انياعي عمارت بازگشت، از پس و ديگردي اسالمي معمار فتهيش هيسور و
 سادهي هاي كار زهير الحمراء،ي ها هيما نقش خانه نيا در ").بود شده گرفته - ما عيرف مكان - عالناي عرب واژه از

 هيژاو پاسكال" نوشته "رانياي خيتاري بناها "ازي ا نسخهي و است ختهيآم هم بهي رانياي كاريكاش ويي هندو شده
 كرت"هاي ي بردار گرته و اوالنا خانه باال وانياي ستونها همچون عناصر رو نيا از داشت، اريدراخت را "كاست
 طراحان و نقاشاني ريرپذيتاث بر "بود شده آشنا آنها با كاست آثار راه از كه استي رانياي ها نگاره بري مبتن "هال

 كه افزود ديبا زين را نوزده قرنيي كايامر طراحان نيمشهورتر ازي ك يدمورگان اميليو نام ،ياسالم نقوش ازيي كايمرا
 به خود بعدها كارشان سبك و روش كه (نقاشان نيمشهورتر اروپا در اما .بودي اسالم مشرب تجسم شينقشها
 به كهي  فرانسو نقاش "سيماتي هنر" همچون تند،داشي اسالم هنر ازي كاملي ريرپذيتاث) شد ليتبدي هنر مكاتب

 "ختيآم هم دري هنراسالم با را غرب بالنده انس شيكارها در كه بودي هنرمند نيبزرگتر احتماال و نياول"ي ريتعب
 " ،1900 "يجهان شگاهينما " ،1893 سال در "يهنراسالم قطعه 2500" چونيي ها شكگاهينما داريد بهي و

 و فتهيش چنان آخر شگاهينما نيا در ژهيو به و رفت 1910 "خيمون دري اسالم هنر شكاهينما "و "1903 شگاهينما
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 رها را خود ،ييآشنا نيا از پس كه او."داد نجات را ما شرق ": داشت ابراز كه ديگردي شرق وي اسالم هنري دايش
 اياسپان به سال همان در پس ،دانستي م نور افتن يو كشف را آثارش دري اصل هدف دانستي م "سميفوو " از شده
 به او سفر بعدها و سفر نيا. ديد كينزد رااز) غرناطه(ناداگرا و) هيلياشب(ليسو) قرطبه(كوردوبا د،يمادر و كرد سفر

  .ديگردي متجل "نقاش خانواده " چوني آثار در و نموده كاملتر راي اسالم وي شرق هنر از اوي ريرپذيتاث مراكش،
ي ها مكتين ن،يزم بر شده پهن فرش. است گرفته ريتاثي رانيا وي اسالم هنر قواعد از اثر نيا محققان، دگاهيد از

 نيا ليدال) يرانياي نگارگر از ريتاث به(يي جز سهي بند بيترك وي عمود ويپرسپكت عقب، دريي بالشها باي راحت
 ديگردي و آثار نيتري ادماندنيب ازي بعضي ريگ شكل سبب ،1912 سال لياوا در مراكش به سيمات سفر ": نديادعا
 دري اسالم هنر به عالقه نيا. هست زيني مغربي معماري ها تمثال  ترينزانندهيبرانگ ازي برخ حال نيع در كه

 را ريتصو و متن شد منتشر 1947 سال در كه او جاز مصور كتاب چوني آثار و داشت ادامهي وي طوالن عمر سراسر
 است همان سيمات نيا و "كندي م بيترك باهم آن، بري مبتن مايمستق ميينگو اگر ور،مص نسخ از گرفته الهام وهيش به
 ديتاك "آنباربر " و ".سپرد شدني شرق به را خودي جاي شناس شرق سيمات آمدن با ": گفت او مورد در درياشنا كه
 اثر "آموزگارش و شاهزاده "وراتينيوم "يعرب خانه قهوه "ي تابلو انيميي ها شباهت وجود بر تواندي م انسان ": كرد
 به دومش سفر از قبلي كم س،يمات را اثر نيا احتماال. كند اذعان "آقارضا " نام به شانزدهم قرني رانيا هنرمند كي

  ".بود دهيد 1913 سال در سيپاري نييتزي هنرها موزه شگاهينما در تانجر،
: كندي م تيروا  نيچن سيمات آثار وي رانياي اتورهاينيم انيمي قو ارتباط "هنري معن " كتاب در زين "دير هربرت "
 نقاش لهيوس به خود تيفيك نيخالصتر و نيتريقو به رنگها كه مينيبي م سيمات آثار وي رانياي اتورهاينيم در "

 ديپد نيرنگي نواح و رنگهاي نسب ضعف و قوت نهادن برابر از كه سازديمي نقش آنها از  نقاش و شوندي م انتخاب
  ".ديآي م

 نقاشي برا راي ا رساله)1848-1903(يفرانسو مشهور نقاش "گوگن " كه است آن تگريروا ،  هنرخيتار نيهمچن
 نوشته كتابچه نيا. بود "ترك نقاش كتابچه " رساله ترجمه كه فرستاد) 1859-1891 ("سورآ ژرژ "ي فرانسو گريد

 و "ديكني نقاش بر از است بهتر " كه كندي م هيتوص نجوا نقاشان به كه بود) 1809يمتوف(ي وهب سنبلزاده ترك شاعر
ي اصلي رنگها و مجردي طرحها به كه آموزدي م معلمان به او. كندي م سفارشي رونيب ظواهر ازي  تعمد احتراز به
 قول ادآوري يبيعج طرز به سخن نيا. ديببخش شكل "استيمه ذهنتان در شيپ از كهي ا هينطر قالب در "ي اليخ
 كه است توجه انيشا. بنددي م شقن هنرمندان خاطر در كه استي انتزاع قوالب درباره مسلمان تري ميقد سندگانينو
 "ي دارا تمنيچ نظر به كه اند، شدهي م متوسلي اسالمي بصري سنت وجاهت به مدرني انتزاعي نقاش هيتوجي برا
 " ستميب قرن تا گوگني ها جربهت نينخست زمان ازي انتزاع هنر گسترش و تيماهي براي ساز سرنوشتي معان
ي م القا هنرمندان و معماران بهي اسالمي بصر سنتي ليرشمايغ اريبس  تيماه است، وشتهن هدسن كه چنان. است
  ".باشد لذت وي شگفت از آكنده خود خاص انيدرب كه... ننديافريب ديجدي عالم اليخ قوه از " كه كرد

 رب  سنبلزاده كالم ريتاث كه پردازدي م گوگن ازي ا جمله ذكر به "معاصر هنر فلسفه " كتاب در "دير هربرت "
ي موقع ديبگذار اما باشند داشتهي مدل كه است خوب جوانهاي برا ": كرد مشاهده درآن تواني م كمال به را گوگن

 ازآن كارتان صورت نيا در چون ديكني نقاش حافظه به اتكا با است بهتر. بكشند پرده شيرو كنندي مي نقاش كه
  ".شد خواهد روزيپ) كار تفنن(آماتور هنرمند چشم بر روحتان و احساس،هوش. بود خواهد خودتان
ي ژاپني هنرها از ديتقل ليدل به هماره سزاني سو از كه چنان آن داشتي شرق هنر ازي قيعمي ريرپذيتاث خود گوگن
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 به وي شرق هنر از سيمات و گوگن چوني رگبز هنرمنداني ريرپذيتاث كه دارد وجود اعتقاد نيا اما شد،ي م ريتحق
. بازكردي هنريي ايپو بهي هنريي ستايا از رجعت وي هنر انقالب ك يبروزي برا را راهي رانيا –ي هنراسالم ژهيو

 داشت اظهار صراحت به شيها گفته در " بود فرم و رنگ نيب تنگاتنگ ارتباط جاديا دنبال به خود آثار در كه گوگن
 با را آن ونديپ ديبا ضرورتا كه استي درخشان نيرنگ سطح باشد درخت ك ياي كشتزار كه نيا از قبل ريتصو كه
 كه سازدي م متبادر ذهن به راي رانياي نقاش ژهيو تيفيكي انيب نيچن. كرد هماهنگ و افت يريتصوي قسمتها گريد

. است دادهي جا خود در را نوي قاشني مبان كه بخشدي م تينيع ريتصو قالب در راي طرح ،يمثاليي ايدن جاديا ضمن
ي رانياي ها فتهبا به ديريفراگ و ديبشناس را فرم و رنگ انيم رابطه ديهست طالب اگر ديگوي م گريدي جا در گوگن
ي ارهايمع به كردن پشت بايي اروپا شرويپ هنرمندان كه كرد عنوان تواني م صراحت به كه نجاستيا در... ديكن توجه
ي برا را راه نوزدهم، سده در ، توانستند نيزم مشرق هنر ريتصوي ارزشها به كرديرو وي ربغي ستايا سميآكادم
 ريتصو در را آني ها شهير. است نينو هنري هايژگيو از تحول و تحرك ،ي،نوآورييايپو. بازكنند نينو هنر نيتكو
 ستين متوقف نگاهش است حركت در هنرمند كه شودي م احساسي سنت ريتصو در. افت يتواني م رانياي سنت

 ريغيي فضا ر،يتصو در هنرمند، اليخي ايدن و دو نيا چرخش با. ديĤيم در حركت به زين موضوع آن، با همزمان
  ".است آني جو و جست در وستهيپ نو هنر كه ديآي م فراهم عيبد و ف متعار
 را افزونتر مستندات و گفت خنس نيا از شيب تواني م غرب هنر بر  اسالمييمعمار و هنري رگذاريتاث رامونيپ در

 نيمشهورتر و نيبارزتر از گريدي ك يبه تنها كالم ليتطو ازي ريجلوگ ليدل به كيل داد، قراري بررس و قيتحق مورد
  .ميكني م اشاره است نيمسلم سكه ازيي اروپا  پادشاهاني ها سكهي ريالگوگ كه راتيتاث نيا

 "           و " دوم عبدالرحمن " چونيي امرا توسط اندلس دري اسالم فنون و علوم رشد از مقال نيا آغاز در
ي  ها سكه ضرب و دارالضرب سيتاس دوم عبدالرحمن مهمي كارها از. ميگفت سخن) الناصر (" سوم عبدالرحمن

  رويك يدر بيترت نيبد و كرده صادر را ها سكه نيبرا ديجدي نگار و نقش ضرب دستوري و. بود نقره و طال
 ضرب "ميالرح الرحمن هو اال الاله واحد اله  الهكم " و "ريالخ دكيبي ال الملك مالك اللهم قل " وشتهن دو سكه

  .بستي م نقش آن اطراف در "اهللا اال الغالب " جمله و آن مركز در ريام نام سكه گريدي رو و شدي م
ي ها هيآ همان باي حت نگار و نقش نيا آن، از پس زين و اندلس در نيمسلم حضور دوران همان در مورخان گفته به

 پادشاه) 1124- 1158 ("هشتمي آلفونسو " مثال عنوان به. بودي حيمس ويي اروپا پادشاهان استفاده مورد ،يقرآن
 كه بر آن چنين جمله اي نقش بسته بودبود كرده ضرب خود بنام راي ا سكه ونيول ليكاست

 امام "       ا،جملهياسپان نيمسلم از ديتقل به كه نمود ضرب راي ا سكه روم در اعظم پاپ زين و) نيكيالكاتول ريام(
 در كه استي ا سكه ها سكه نيا نيمهمتر اما. بود زده نقش آن بر را تيحيمسي سايكل رهبري عن ي" هيحيالمس عهيالب
 كامال "اهللا رسول محمد و االهللا الاله " آن در و است مشهور) 757-796 (ايمرس پادشاه " اوفا "  سكه به هنر خيتار
ي الديم نهم قرن به متعلق كه استي رلندياي برنج بيصل ك يگريد مشخص نمونه نيهمچن. خوردي م چشم به

  .خوردي م چشم به كامال "اهللا بسم " جملهي كوف خط با آن درمركز و است
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  هنري سنت ي آموزه درباره
  يكوماراسوام.يآنتداك

   
 نيا. اند تجمالت) صرف(صورت نيا ريغ در ا ياند،ي بشري ازهايني پاسخگو) اي(نره قيطر از شده جاديا اءياش

 دون باشند، راحت و سهل وسائل نيا كه هم هرقدر معنا،ي بي عن يتياهمي بي راحت وسائل تحمل كه معناست بدان
 وي عمل اتيحي ازهاين هم بتوانند تا دارند ازين كوين صنعت و ساخت بايي اياش به انسانها همه. است ماي فطر شأن
يي اياش از حاصل لذت گر،يدي سو از. سازند برآورده را) يشهود و كشف(ي عرفان اتيحي ازهاين حال نيع در هم
 همان ازي بخش بلكه ست،ين اءياش آن خود به ما ازين از مستقل ما، دري ازين ن،يراست و كوين صنعت و ساختي دارا

ي معنا به انهيگرا دهيفا كامال هنر، اتيغا. ستين آن تيغاي ول رساند، يم كمال به را عمل لذت،. است ما سرشت
  .نهاد هنر نامي رعقالنيغ امر چيه بر تواني نم. شودي م اطالقي آدم تمامت بر كه نيا اعتبار به است، كلمه كامل

  
  ييايآس هنر
 ازي گريد نوع  ندهينما صرفا نره نيا كه داشت توجه ديبا زيهرچ از قبل آن، تمامت در ايآس هنر در تامل مقام در
 نهيزم كامال ما همه. ميفهمي م متجدد دوران در "هنر" از ما آنچه با متفاوت استي هنر اساسا بلكه ست،ين هنر

 شگاهينما ك يدر كه خاص هنرمند كي يشخصي هنر اثر ويي ايآس هنر نمونه ك ياز كه ميدار را خطا نيا ارتكاب
 طيمح از نكيا كه ،ييايآس هنر نيا كه ميكن فراموش حال نيدرع و ميباش تهداشي واحدي تلق شود،ي م هرضع

ي برا كهي مكان همان جزيي جا در شينماي برا نه و شده ساخته استفاده جزي هدفي برا نه هرگز افتاده، دور شيخو
 كامال هنر نوع دو است، شده نشان خاطر تيكفا قدر به اغلب كه همانطور قتيحق در. است شدهي طراح آن

 ،يعيطب وي سنتي هنرها. است انهيفردگرا و ريمتغي گريد و بهنجار و ثابت نوع، دو ازآني ك يكه دارد وجود متفاوت
هنرهاي يونان تا اواخر دوران باستان هنرهاي قرون  مصري هنرها طورعموم، بهيي ايآسي هنرها همان ،يكل انيب به

 ريتعب انهيعام هنر ويي ابتدا مردمي هنرهاي جمع عنوان به زآنهاا كه آنند تمامت در جهاني هنرها قسم آن ووسطي 
  .است رنسانس مابعديي اروپا و كيكالس دوران زوال مقطع به مربوطي هنرها همان نابهنجار،ي هنرها. است شده
 زيتما چيه نه. اند شده ديتول خاصي بشر ازين ك ينيتامي براي عن يت،يموقع كي يبرا شهيهميي ايآسي هنر آثار
 محضي نييتز هنر مانندي زيچ نجايا در نه و است شده گذاشته ديمف وي كاربرد هنر و دهيفايب و بايز هنر انيمي دياك
ارزش   آثاريبعض در كه است نيا گفت توانيم آنچه همه. دارد وجود هدف،ي ب كامالي رومبل ك يصرفي معنا به

 انيمي منطق زيتما چيه. ستندين الجمع مانعه هرگز زشهاار نياي ول دارد، غلبهي معنو ارزشمادي و در برخي ديگر
 بيدرتهذ  تفاوتي گاه و ليتفص در تفاوت انها تفاوت. شد قائل تواني نم انه،يعامي هنرها و عالمانهي هنرها
 با متناسب ،ييجو صرفه نيقوان به است ممكن هرچند گريد عبارت به. محتوا اي يدگيچيپ در تفاوت نه است،



 ٧۴

 كسان يطبقات همهي برا ،يمعنو وي ماد از اعم ،يزندگي اساسي ضرورتها م،يبربخوري كاربرد مراتب سلسله
 ازي مند بهره بواسطه فقط هنرمند ست،ين نييتب ازمندين هرگز آنها،ي معنا وي هنر آثاري كاربردها نيبنابرا. است
 عهده از مختلفي هنرها به اقدام محدود، حد ك يتا. است گريدي انسانها با متفاوت خاص،ي مهارت و دانش
ي برا را مختلف انواع از هنر "چهار و شصت " مجموعه انه،يم دوران هندوستان در مثالي برا. است ساختهي هركس

ي برا همي اشرافي مهارت خصوص به) يناسوت (سكوالري نقاش و دانستندي مي ضرور) جوانان (پرورش و آموزش
دست اعضا  به اغلب هرچند ن،يچ "بانهياد "يي دائو نييآ در منطرهي نقاش سان نيهم به. بود زناني برا هم و مردان

 بوده ده،يخودگزي تيفعال بلكهي ا حرفه تيفعال ك ينه قيدق انيببسيار يا نسلهايي از يك خانواده اجرا مي شده، به 
 و هيرو. است فهم قابل مبنا نيبرهم تنها و. است بوده شهيپ و حرفه بري مبتنيي ايآس جامعه ،يلك طور به اما. است
 شيخو فرزندان پدران شود،ي م منتقل نسل اندر نسلي شاگرد وي استادي توال صورت به مختلف،ي هنرهاي سنتها

 نيچن زيني وسط قروني اروپا درمورد كه همانطور درست ر،ياخ انيب نيا. سازندي م آشنا شيخو حرفه اسرار با را
 است، شده منتقل سنت قيطر از كهي هنر به عمل رايز است، صرفي فن ازآموزش شتريب اريبسي زيچ مستلزم است،
ي استعدادها ندم نظام بروز و ظهوري نوع بلكه ،يزندگ گذراني نوع صرف نه: است نييآ نوع ك يخود اساسا
 خود ذات  درحد فرد  هريبرا عدالت " همان افالطون ريتعب به – اشي آزاد كه است بحث مورد فردي باطني معنو
 رسد؛ي م ظهور به اشي ا حرفهي تهايفعال در كه اوست خود سرشت نيا كه است تيواقع نيا از عبارت – " او

 وحقوق حق همان كارگر، هر حرفه ن،يبنابرا. است شده زاده سرشت برآن مفروض طيشرا ك يدر كهي سرشت همان
ي طراح هندوستان در مثال،ي راب ،يرو نيا از. است مشروع اوي برا تنها مفروض فهيوظ نيا كه  اوست مخصوص

 ساختمان تيماه اگر و است، قتل به هيشب نباشد، معماراني مراتب سلسله صنف عضو كهي كس دست به شهر، كي
 مد در ".رديگ صورت ديبا كهي عمل ريخي برا " نه و خودشان نفع خاطر به كه را، انمانكاريپ دست به مدرني ساز
 ناشده، تيترب پزشكان كار از خطرتر كم  قاعدهيب معماران كار مييبگو اگر است معقول بسا چهي حت م،يده قرار نظر
 "يعمل"هنر هر مورد در كه كندي م صدق همانقدري قيموس وي نقاش مورد در اصول نيا ايآس در هرحال به.  ستين
 فيضع و فينح مراحم به "راحت اليخ با " را عقل و نفسي ازهاين تواني م كه است متجدد غرب در فقط. تر
  .سپرد انيمبتد) ريپذ بيآس(
. است رفتهيپذ ريتاثيي اروپاي اقهايس و سبك هنراز نيا مكرر و است مشهودي سبك  هاييوتوال زهايتما ايآس هنر در
 ملت رييالتغ دائمي روان اوصاف با ،يخيتار لحاظ به دوم، مقام در وي نژاد اختصاصات با نخست مقام در سبك رييتغ
 هرگز هنرمند است، بحث مورد نجايا در كهي هنر نوع نيا در رايز افراد، ها،نه ملت ميگفت. است طبقمن ربط،يذي ها
 منش وي مش ازيي ها نشانه و رد صرفا بلكه دهد،ي نم قراري بردار بهره مورد را خود تيشخص آگاهانه صورت به
 نيا. شودي م انينما او خط دست در فرد كي يشخصي ژگيو كه سان همان به نهدي مي برجا اثرش در شيخو
 هنر درحد الاقلي مرتبت ،يسيخوشنو همان كتابت، هنر كه رانيا و انهيخاورم در رايز است مناسبي هيتشب ه،يتشب
ي دورانهاي ط كرد ريتعب "سبك" به آن از تواني م كهي زيچ است، كرده دايپي كرتراشيپ از برتر اريبس وي نقاش
 به آن معاصر دوره در گريد سيخوشنو اثر از سيخوشنو ك ياثر صيتشخي برا و است، مانده، كساني يطوالن

 به شدن كينزد زانيم به بلكه ،يشخص ذوق به مربوط نه صيتشخ قابل زاتيتما. است ازين ممكن تجربه نيشتريب
ي م صدق هنرها ريسا مورد در مطلب نيهم. شودي م مربوط است، كسان يهمهي برا كه كمال قاعده ا ياريمع كي

 شدت در برتر و فروتر رقاصان انيم زيتما هنر، نيا در چه است، نيچن رقص هنر مورد در مثالي برا نكهيكماا كند،
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 نه است عرَضآنهاست نه در تمايزات محتوايي يا سبكي، بنابراين سبك هميشه براي هنري هنرمند در ضعف و
ي ها حيترج ،يهنر تياهم تا داردي خيتار و يروانشناخت تياهم شتريب سبك به مربوط مسائل رايز) جوهر (صورت

 سازنده ازآن نه است ريتصو صاحب آن رازيتصو. قراردادي داوري مبنا را آنها تواني نم و اندي ذوق امور ،يسبك
  .ريتصو

ي هيبد است، شاخص مفروضي هنر اثر ك يدر راتيتاث نيا كه آنجا تا. است تر دهيچيپي حد تا راتيتاث مسأله 
 با بلكه است، شده ابرازي درست به نه و است وحدت ك ينه واقعا كه ميدار سروكاري زيچ با جرمال ما كه است

 مربوط منابع از كيچيه منظر ازي جد صورت به را آن تواني نم كه ميدار سروكار) يونديپ (دورگه ا يمركبي زيچ
 گريد سنت در) يناسازگار(ي تهافت چيه بدون و اقتباس سنت ك ياز تواني نم را ها فرمول. داد قراري  بررس مورد
 شرط نياول ،يرمز) انسجام (تالئم. ساخت منتقل گر،يد نيد بهي نيد از را آنها تواني نم كه همانطور كرد، هيتعب

 از صرفا نه كه ميدار سروكاري عناصر بيترك با كه كندي م صدقي مورد در ههم از باالتر مطلب نيا. است كمال
 شده اقتباس توسعه، و رشد متفاوت مراحل در متفاوت كامال هنر نوع دو از بلكه ،يقوم لحاظ به متفاوت سبك دو
 ازي ايهنرآس كهيي ها دوره دري عني. است داده رخ تجددم دوره وي مĤبي ونان يدوره دوره، دو در قايدق نيا و: اند

 با بودن، تياهمي ب لحاظ به كه است آورده بار بهي جينتا و است، رفتهيپذ ريتاثيي اروپاي ها اقيوس سبك
  .است اسيق قابل متجدد،ي پرست تيبدو ويي گرا كهنه ويي اروپا مĤبي نيچ محصوالت

 ،يياروپاي زيچ به آشكار شباهت هر كه دهدي م نشانيي ايآسي هنر اثر ك يكه گرفت مسلم تواني م نيبنابرا
 در عكس،درست به. آورد دست به آني جرام از را هنري قيحقي هاي دلمشغول ازي فهم ديبا كه استي منبع نيآخر
 شباهت دارد،ي روم اي يزانسيب هنر باستان، ونان يهنر ،يياروپا هنر به راي نوع شباهت نيشتريبيي ايآس هنر كهيي جا
  .است صيتشخ قابل جا همه از كمتري سطحي ها

ليل كه هر چند همه مي توانيم به در اينجا الجرم با دو سبك هنري ضرورتا متفاوت سروكار داريم، متفاوت به اين د
به لحاظ سبك متفاوتند، ولي . افكار واحدي بيانديشيم ولي فقط ميتوانيم آنها را به روش خاص خويش ابراز كنيم

ذاتا يكي هستند، زيرا غايات واحدي را در مد نظر دارند و به روش واحد از علل صوري در جهت شكل دهي به 
اثر هنري است كه فلسفه وجودي  در هنر آسيايي و قرون وسطي اين مسؤليت نهايي مواد اوليه پيش ميروند همچنين

  .آن است و اگر بنابر فهم اثر هنري ونه صرف پسنديدن يا نپسنديدن آن باشد بايد همين را درك و فهم كرد
 كه استي زيهرچي عيطب حق كه اثريي بايز ".است مرتبط معرفت بايي بايز ". است محال قتيحق ازيي بايزيي جدا

ي تيغا همان هرگز بهجت نياي ول كند،ي م اعطاي آدم به را مشروعي بهجت دارد،ي قيحق و كويني سرشت و ساخت
 بايزي انيب به نظرش مورد مضمون كه است نيا نه اش دغدغه كه هنرمند. است داشته رظمدن در هنرمند كه ستين

 بدون مهم. ( استي زيچي برا مهم مهم، هرهنر. دارد ابراز الجرم را مضمون آن ديبا كه است نيا بلكه شود، ابراز
 و استي پرست بتي نوع صرفا نفسه،ي ف اتيغا عنوان بهي شناخت بايز ظواهري تلق). ندارديي معنا چيه "يبرا"

ي برايي سوفسطاي آور زبان همه نيا "  پرسدي م ستهيشاي صورت به كه آنجا دارد، ذهن در را بمطل نيهم افالطون
 و آنها خيتار به توجه با همراهي هنر آثاري شناختيي بايز ظواهر به ما پرستانه بتي دلمشغول نيهم قايدق " ؟ستيچ
 ماي پرست بت. كندي م مداخله عالم بهنجاري هنرها از ما فهم در همه شترازيب كه است آنهاي محتوا به ماي توجهي ب

 و سنگ ما خود همانند گريدي انسانها همه كه ميريگي م مسلمي ديترد چيهي ب كه است دار شهير وي بوم چنان
 هنر عاشق كه ما. اند دهيپرست را " بايزي صداها و رنگها " افالطون ريتعب به و تاروپودها و ها هيما رنگ چوبها،
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  ها رنگ از عبارت كه ريتصو آن " صيتشخ و درك وي نقاش ك يپرستش انيم است فرق كه ميبري م اد ياز ميهست
 بهي شناختيي بايزي ها ارزش خاطري برا گردآوردن. است موجود آن خاطر بهي ماد اثر و " ستيني زيآم ورنگ
هنر . يك آفتابه دزد هم همين كار را ميكند.است آنها گذاشتن بالاستفاده ا ياءياش از سوءاستفاده حكم در ،ييتنها

 حال نيع در كه استي ناظر به "يرسان عاطال"هنر هدف. است آور زبان و ايگو هنر .امري زباني و ارتباطي است
ي شهود عمل ك يقيطر از است، بوده موجود هنرمند در هنر عنوان به ابتدا كه راي صورت همان ازآن، تواندي م  فقط
 مورد در اگر قتيحق در. دارد افتيدر  شبيه به عملي كه آن صورت ابتدا از طريق آن به تصور درآمده استييعقال
 وي مدرسي شناسيي بايز به نيشيپ معرفتي نوع بتوان بود، خواهند "ييابتدا هنر " ايي يايهنرآس محقق كهيي آنها
 تواني م گرفت مفروض است، "اءياش ساختي برا حيصحي ا وهيش" درحد وفقط فقط هنر كه را دهيعق نيا زين

مسيحي در قرون وسطي از –ي  اما متاسفانه هنرهاي اروپايستين ازينيي ايهنرآس فهمي براي شتريبي آمادگ به گفت
هر جهت جز به لحاظ تاريخشان براي نگرش كنوني ما به اندازه ي هنرآسيا ظاهراً تحكمي و اسرار آميزند 

  .قرون وسطي و هنر آسيا به يك اندازه رمانتيك است رويكردهاي دوران معاصر به هنر
 طيشرا و لوازم موجب به شده مطرحي صور ئلهمس مندهنر كرديرو نوع ويي ايهنرآس اتيغاي بررس با تنها نينابراب
 زيرا داشت راي واقعي فهم بهي ابيدست توقع تواني م شود، ساختهي معنو و خاص اتيمقتض برطبق ديبا كهي اي ش

تا زماني كه ندانيم يك شي براي چه ساخته شده است و توقع ايفاد چه معنايي از آن ميرود هيچ مبنايي براي داوري 
داوري هنري كه ميخواهد بگويد شي مورد بحث از ساخت و صناعتي نيكو و . ر نخواهيم داشتهنري در اختيا

حقيقي بر خوردار است و يقيناً هيچ ربطي به ذوق و سليقه ندارد مگر اينكه ذوق و سليقه ما در فضايي غير متعارف 
. يزي را بشناسيم كه مي پسنديمتربيت شده باشد بطوريكه آموخته باشيم كه چيزي را بپسنديم كه مي شناسيم نه چ

 رايز شود،ي م ختم جهل به و آغاز جهل با عت،يطب درباره چه و هنر درباره چه ، طرفانهي ب وي نيع قيتحق هرگونه
 فعل ك يدر ،يزيتما چيه بدون معلوم و عالم انيمي هماهنگي نوع كه ندينشي م مشاهدهي برجاي زمان تنها شناخت

 ريتصو به  خواهدي م كه باشدي زيچ همان ديبا نخست مقام در هنرمند كه نطور ماه درست. باشد موجود ،يهست
ي مي زمان فقط خود نوبه به زين ناظر ،.)است همداستان كامالي نيچ وي هندي رهنمودها با نجايدرا دانته و ( كشدي م

 ابراز اثر آن كه ابديدر و شود يهنر اثر آن مضمون و مفاد او خود كه است،بشناسد دهيكش ريتصو به كه را آنچه تواند
  .اوست خود اظهار و

ي عموم فرهنگ حوزه به هنر واسطهي ب حوزه ازيي ايآس هنر در پرورش و آموزش درخصوص ما مسئله ن،يبنابرا
 وهيش دي،بايماد هيسو در. رسد ميظهور بهي اجتماعي ها سازمان و هنرها همه در فرهنگ نيا كه شودي م منتقل
 كدام ميبدان ديباي معنو هيسو در. ميكن درك است، شده ديتول آنهاي برا و آنها دست به آثار نيا كه راي كساني زندگ
 بايد درتجربه ي آسيايي ها شركت بجوييم ، براي مدت زماني از .است شده گرفته مفروضي زندگ تيوغا معنا

ن چيزي هرچند ممكن است چني.ساخت وسرشت آسيايي بهره مند باشيم وباچشماني آسيايي درعالم نظركنيم 
دشوار بنمايد ولي محال نيست ويقيناً ارزشهاي غايي هنر آسيايي دراينجا براي مامكشوف مي افتد ، نه درداشتن 
احساسات بصري نوين هرقدر هم كه ممكن است اين احساسات مهذب باشند، نه درارضاء بلند پروازيهاي تزييني 

  . كتساب الگوهاي سبكي نوين كه مي خواهيم آنهارا مورد تقليد قراردهيم غيرمنتظره ، ونه درهيج وسيله اي براي ا
 و اول نگاه دري حت افراد ازي اريبس و زنديبرانگ نيتحسي فن لحاظ بهيي ايهنرآس دهيبرگزي ها نمونه كه استي هيبد
 و دور ا  يندهيآ و گذشته قالب در را امور و است خيتار نييتع قابل وي محل كهي هرمنظر (ما رانهيسوگ  منظر از
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 نهيهز همه تواندي نميي تنها به نياي ول: كرد خواهندي تلق بايز را آنها) است رانهيسوگ ضرورتا نگرد،ي م كينزد
يي ايآسي هنر آثاري گردآور عكس، به.كند هيتوج را كايامر دري هنر آثار نيا حضوري برا الزمي مال وي زمان
 معنا ك يبه ايي يتماشا صحنه ك يهنرصرفا كه نيبراي مبن است ما صولالو سهل اريبس  فرض با مخالف مايمستق
ي م هشدار ما به صراحتا و است معنا و مفاد از سرشار آثار نيا از كيهر. استي اتيح مسائل از زيگري براي ا لهيوس
 واظهارات احكام اگر بعالوهو شناخت را آن ديبا بلكه كرد تيرو را آن ديبا فقط نه كه هستي زيچ نجايدرا كه دهد
 چالش با هيشبي چالش آثار نيا از كيهر. ميباش نكرده هم تيرو را آن بسا چه نكند، جاديا درماي تحرك و رييتغ آن
ي تيغاي برا ،يالهي كمد كه نيا به سازدي م مطمئن را ما كه دانته. نهدي م ماي رو شيپ دانته قيطر از شده جاديا
ي م حيترج كه درآمده ريتحر به ژرف فطرت آني برا و است، شده نگاشته يشعر ليدال به بنا نه وي عمل كسرهي

 موردي ادبي ارزشها ليدل به تنهاي آسمان كتاب نكهياي جا به.بماند هنواختناي قيموس ا يناخواندهي آسمان كتاب دهد
ي احساسي ،هنرها)هاي غرب (ماي هنرها برخالف نهايا رايز.شود استماع "تذكار " بدوني قيموس و رديقرارگ مطالعه

 و معقول كه است نيا آنها هياول تيغا بلكه ات،يادب رگريتصو نه و انهيگرا عتيطب نه اند انهيگرا انسان نه آنها. ستندين
 نه آنها قتيحق. استي ك يشاني ينهاي ها مدلول كه استي رو ازآن اتيادب به شباهتشان و باشند) ايگو(داري معن

 به شباهتشان از عبارت بلكه اند، شدهي تلق نامرتبطي ها دهيپد كه عتيطبي صورمرئ به شباهتشان از عبارت
 آشكار هنر هياول رسالت ،ينيچ منظر از. است آمده انيب بهي عيطب صور نيا خود در كه استي اي معان و  تصورات
 وي قدس واهخ ها، نغمه همه كه اند گفته هندوستان در. است اتيحي صورتها در) يچ( ي كل روح عملكرد ساختن
 به نسبت فوقي اعال روح حضور كه استي قيحق آموزگار همان او تنها و خداست به ناظر كسان يبه ،يناسوت خواه

ي قيموس  نيا اسالم در. كندي م آشكار سازد، ملحق آن به را خود) يبشر عقل (ذهن كه هرجا در را )پاراماتمان(
 چه و عتيطب در چه مطبوع، هرصورت و است شده انداز نيطني بشر) ينوا(ي نا و عود قيطر از كه است افالك

گفتن ندارد كه اين تصورات درباره ي عالم به عنوان نوعي تجلي  . رديگي ميي ماورا منبع از را خوديي بايز هنر، در
الهي ، به هيچ وجه از تصورات سنتهاي افالطوني ومدرسي قابل تشخيص نيست به عبارت ديگر زيبايي ظواهر 

 شناختي يا زيبايي صورتهاي طبيعي كه ممكن است ماآنرا به ياد بياوريم يابه ياد نياوريم ، هميشه خيراست زيبايي
ثارهنري مانند فندق اند اكر خواسته باشيم تصويري رارويت كنيم كه دررنگهايش آ. ولي خير غايي نيست 

 درحد ءيش ك يعتيطب افتني يبرا موجودنيست بايد پوسته مادي زيبايش راجداكنيم درست همان طوركه بايد 
. "شكست هم در را صورتها همه ديبا " ،)رديگ ميقرار ديتقل مورد هنر در عملش نحوه كهي عتيطب همان (خود ذات
 عتيطب و وارانگارانه انساني هنري ها گونه كه معناست نيهم به قايدق. اند شكنانه سنت تينها در هنر اتيغا همان
گرايانه در ميان همه گونه هاي هنري عتيطب وهيش جزو رايز اند، نيمقدارتر كمي  هنري ها هگون همه انيم در انهيگرا

 ديبا قايدق جهت، نيا از و كند ديتقل خودش خاص اثرات از كه ستين نيا كم مقدار ترينند زيراجزو شيوه طبيعت
 در كهي ا كلمه قيطر از " بلكه شيخو ذات از خارجي تصورات قيطر از  نهكه كرد، اسيقي اله معمار به را هنرمند
 مشاهده، قيطر از نه هم آن خواست، ديبا رايي زهايچ چه كه كندي م حكم و كندي م عمل "است متصور وا عقل
. كند تصور ديتقل قابليي صورتها قالب در را آنها ديبا همه از اول كه ، "آنها) ي ها دهيا (تصورات قيطر از " بلكه

 عمل آن قيطر از او كه هنرمند، در هنر ،يعقالن عملكرد كه دهدي م دستي زمان قتيحق در يهنر كمالبنابراين 
 و. شود صادر هنرمند ازي تان و تاملي ب وسپس رد،يگ انجام ديبا كه شودي عمل آن صورت همه خودش كند،ي م

 باشد داشته وجوديي غا يكمال اگر رايز. است نيهم هنرمند خود رفتن انيم از وي نيچ شهيدراند "اژدها پرواز " مفاد
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 وي آزاد كه است آن مستلزمي بشر "هنرخالق " ك ياز سخن صورت آن در كنند،ي م ليم بدان  موجودات همه كه
 با قبل از شود، ساخته ديبا كهي اي ش صورتي عني ( دارد را شيخو هنر كامل تيمالك كهي كسي نسبي خودجوش

 ،) است اثر آورنده ديپد اتيح بازتاب زين نيا كه ( اثر آن خود حياتزين و) است موجود او ذات در لشيتفاص تمام
 بنابراين براي اينكه نكند دجارسوء فهم .باشد آن آثار لحاظ به و عملكرد لحاظ به عتيطب نيا ازي قيحقي دهايتقل

ا اگر كامل شويم بسيارمهم است كه بدانيم جلوه هايي كه اين هنر عرضه مي كند حاكي ازادراكات بصري نيست ي
هم باشد فقط به صورت عارضي واتفاقي اينگونه است دراينجا نه هيچ گونه بررسي ازطريق يك الگوي فرضي 

همه ي مضامين متعلق به جنسيت با اين هنربيگانه اند براي مثال . درميان است ونه ثبت وضبط تأ ثيرات گذراي نور
اني اين قسم نقاشي تصويرمي شود كه اقتضاي نقاشي عريان هرگز به خاطرخودش تصور نشده است بلكه فقط زم

بعالوه نمي توان اين نقاشي را برمبناي هيچ مالحظه ي اخالق گرايانه اي ، كه . مضمون موردنظرچنين چيزي باشد 
حتي . درآن رمز پردازي جنسي به صورتي آزادانه براي مقاصد اعتقادي به كارگرفته مي شودتبيين وتوجيه كرد 

ي ، مراد ازمنظره ، منظره به معناي موردنظرما نيست بلكه بسيار بيشتر، هدف ازآن نوعي گفتگوي درمنظره سازي چين
نبايد دچار اين خطاي معمول . درباره ي مبادي بهم پيوسته هستي است ) وفقط نسبت به ما، ابهام آميز( ايهام آميز 

ي درجهت آن نوع مهارت توصيفي مي داند كه شويم كه هنرهاي عاميانه ي باستاني ياهنرهاي آسيايي را تالشي ناكاف
همه ي مادرهرجاكه سخن ازتكامل يا پيشرفت درهنر به ميان مي آوريم بطورضمني مفروض مي گيريم كه غايات 

 آنچه از قبل بوده ، آنها هيچ چيزدرباره ي علم "           نبايد به خود بباليم بدينصورت كه بگوييم . هنر همين بوده است
ره مغفول مانده اند وازياد ببريم كه احتماالً دلمشغولي ظ يا اشكال كنيم كه همان قواعد من"مي دانسته اند تشريح ن

نايد فرض كنيم كه . هاي طبي يا جغرافيايي ما انسانهاي معاصرهيچ اهميتي براي افراد مورد بحث پيدا نمي كرده اند 
كه درمورد ماچنين است ، شكل مي گرفته است بلكه بايد دراينجا تأ ليف برمبناي جستجويي براي تسلي ، كما اين

بدانيم كه دريك هنرمعنادار تأليف متكي به مناسبات منطقي اجزا است واگرنتيجه خوش آيند ازكاردرآيد چه بسا 
دليلش اين نباشد كه هدف ازتأ ليف كسب لذت بوده است ، بلكه به دليل آن باشد كه اصولي براي نظم دهي وجود 

 ميان فكرورويت مشترك است يا بعبارت ديكر به دليل آن باشد كه حقيقت خواه حقيقت رياضي باشد دارد كه
اينگونه نيست كه همه ي هنرها حتي انتزاعي ترين . وخواه حقيقت مابعد الطبيعي ، جزبه بياني زيبا ، قابل بيان نيست 
ازي توصيفي وعملي شباهت بلحاظ صورت است آنها ببان دقيق ، تقليدي نباشند ، بلكه درهنر، متمايزازتصويرپرد

اً كافي ووافي خواه سمعي وخواه بصري ، خواه هندسي وخواه طبيعي وبگونه اي است كه وجود رمزپردازيهاي طبع
درحقيقت به همين . را مفروض مي گيرد زيرا دراين نگاه به زندگي تشابهات درتمام سطوح داللت ، مفروض است 

هندسي بلكه صوربه ظاهرطبيعت گرايانه مانند كوهها ، ابرها ياحيوانات وهمچنين همه ي دليل است كه نه فقط صور
  . روابط بشري ازهرنوع را مي توان درتفهيم معاني اي غيرازمعاني صرفاً فيريكي مورد استفاده قرارداد 

 اثر آن با نيا جزي خوردبر اگر رايز كرد، فرض مسلم را آن تيغا ديبا ضرورتا ناآشنا،ي هنر اثر كي يبررس مقام در
 بالفعل شكل فهمي برا. نشود دايپ آن وجودي براي موجب چيه هرگز ميكن آرزو كه است نيا حكم در م،يباش داشته
 از اول ديبا آن،ي هنر قتيحق ا يارزش دربارهي داوري برا و )ساخته ي دست بشر (يصناع باالخصي منظر از آن،
 فلسفه آن. داد قرار نظر درمد است، بوده موجود هنرمند،ي آكاه در شيشاپيپ كه ثيح آن از را اثر آن صورت همه

ي باق درهنرمند ،)نشود ساخته هرگز اگري حت اي ( كند دايپ ءيش خود كهي ريتقد هر رغم به ءيش دهيا اي يوجود
 كه كرد ذعانا ديبا ، باشد نيا جز اگر و. است موجود زمان انيپا تاي بشر سرشت در بالقوه صورت به و ماندي م
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ي م  گرفته كار به كه  ايهيمواداول عتيطب موجب به البته. بفهمد را دستانش هنر تواندي نم هنرمند خود جز چكسيه
 براي مثال، تصورانسان درسنگ با تصورآن .شد خواهد ليتعد و جرح د،يتقل قابل صورت از هنرمند تصور نوع شود،

 عالوه به. است اشارات و مايا درقالب آنهاي توال از ريكلمات،غ قالب در ها تجربهي توالدررنگمايه متفاوت است و
 ( صورت تواندي نم كهي انسان سازد،ي م را آن كهي انسان عتيطب از شود، ساخته ديبا كهي اي ش تصور است ممكن

ي حد تا شده، تمام ءيش ك يشكل نكهيا باالخره و. رديبپذ ريتاث كند، تصور شيخو خاص روش به جز را آن) دهيا
. افت يخواهد نيهست،تع زين آني صور علت بلكه ،يفاعل علت تنها نه كهي انسان شتريب ا يكمتر  مهارت موجب به
 ماهر شيخو كار دري انسان هري كل انيب به و باشد، مسلم و مفروض) سازنده (مهارت كهيي جا در ز،ين نياي ول

ي صورت به علم دارد، تياهم هنر دربارهي داوري برا آنچه خالصه،. نداردي چندان تياهم كه استي عامل است،
  .است شده خلق آن برطبق هنر، آن كه است

موضوعي سهل وساده درجوامع يك دست كه درآنها تنها تمايز مشتري از هنرمند (  ،يمشتر اراده موافقت فرض با
 ديبا هنرمند عملكرد)علم دارد دراين واقعيت است كه يكي بĤنچه بايد انجام داد وديگري به چگونگي انجام دادنش 

ي م تصور آن قيطر ازي مقتض صورت كهي عقل تيفعال ك ياز اوال  يعني عبارت باشد ، :باشد هيدوالي عملكرد
 بنابراين بايد پرسيد چگونه صورت والگوي كاري كه بايد .دهيبرگز مواد قالب در صورت نيا ازي ديتقل ايثان و شود،

 .ميتوان گفت احتمال اينكه رازهنردراينجا نهفته   باشد بيشترازهرجاي ديگري است انجام داد تحصيل شده است ؟ 
 واقع، بهي اليخ عمل. ستين وابسته عالنه،فمن "مزاج" ا ي"الهام" به و است تيفعال ك يبالذات و اوالي عقل اتيعمل
 نيع جهات همه از نييآ نياي مشخص مقطع تا قتيحق در. است قيدق اتيعمل بهي متك آن قيتوف و است نييآ كي
 كه استي اثر ا يمضمون مبدا همان هنرمند مورد در كه (    پرستش متعلق آن در كه. است "فيلط پرستش" نييآ
 به. است شده ريتصو) يمقتض "رهنمود" قالب در هنرمند منظر از اي( ي مقتض تجسم ك يقالب در) شود اجرا ديبا
 .كندي م تصور د،يتقل قابلي صورت قالب در ، است شده معطوف بدان اش هاراد كه را ءيش مثال هنرمند گر،يدي انيب

 بيانديشد يك خط مارپيچ را مي بيند اگر به زمين بيانديشد يك چرخ " احتمال"         يا" آب "به  براي مثال اگر
مي بيند اگربه راميبيند اگربه خورشيد بيانديشد  عقاب يا اسب رامي بيند اگربه سپيده بيانديشد يك پرنده را

حتي پيش ازآنكه درخت موردنياز براي ساخت مجسمه بيفتد تصويرذهني . پدرآسماني بيانديشد يك اژدها رامي بيند
 خود غم اي يخودخواه ديبا شود، ريپذ امكاني زيچ نيچن نكهياي برا . واضح ومشخصي ازمجسمه تمام شده دارد 

 آنچه درون به ديبا او. است نيهم "دل دري نخوت داشتن بدوني نقاش "ي معنا و نسازد آشفته را خاطرش داشتن،
 "وگه ي– انهيد " در ديبا او اند گفتهي هند كتب كه همانطور. باشد خودش بالقوه فقط و شود منتقل كند،ي م ليتخ

نه .باشد ديتقل قابل كلمه قيدقي معنا به كه ستيني زيچ عالم در بود، خواهد دهيفايب " مشاهده ". باشد متخصص
ميتوان يك درخت را ازطريق به انديشه درآوردن آن بازآفريني كرد ونه تصوراتي كه هيچ وضع مكاني ندارند ، 

  . چيزي جزتصورات ذهني ميتوانند بود
 صرفا ا ي"هنرمند در هنر" با وشهود، كشف وگه يتيحيمس در و ذني ژاپن واژه چان،ي نيچ واژه انه،يد واژه نيا
 خود. است مترادف است،ي هنر اثر سازدي م آنچه و كندي م عمل آني مبنا بر هنرمند كهي زيچي معن به "هنر"

 كي يقيحق نام دانستن. "است آنها وجود ناظر و شدياندي م اءياش به حق حضرت". استي شهود نشيآفر ك يعالم
ي سايكل اثر كي بسان و هانيك ازي ديتقل كه آتش قربانگاه سازندگاني وقت. است آن آوردن ديپد حكم در ءيش

 فرو شهياند در " كه ندنزي م بينه را شانيا انيخدا مانند،ي م عاجزي ا مرحله درهر است، هنرها همه جامع جامع،
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 در ،"رسالت سپس ت،يرو اول " كهي هند انيب نيا با موافقت در زين دزو جانگ نكهيا كما ، ") كنند تامل (روند
ي زيچ از تصورات نيا و. "شو كار به دست سپس كن، شهود ذهن در ار صورت ابتدا " است گفته قتيحق نيا انيب
 دهينام "وار برده و آزادانه" اي) دوم دست و اول دست (دوم و اول "ي هنر اتيعملي مدرسي شناسيي بايز در كه را

ش  براي مثال كيوهسي درباره ي نقا.افت يتواني م هنر دربارهيي ايآس ومكتوبات منابعي تمام در است، شده
خاطرنشان مي شود كه اوبايكي دانستن خود باكوهها ورودها مثالي آنهارادرك مي كند وبنابراين مثال منظره به 

 واين يادآورقطعه " درك ودريافت مثال دشواراست "وعالوه براين مي گويد . صورت  انتزاعي رويت شده است 
(  يامضمون " مثال ") ارائه اي ( ند كه بيان  است كه درآنجا قهرمان مالحظه مي ك" گنجي مونوگاتاري "اي در 

 نيا همه .منظره هاييكه مي خواسته به تصويربكشد برايش آسان نبوده است ) همان كوكوروژاپني ، يي  چيني 
) حدكمال در(ي درست ه يآنكهي برا ءيش ك ي": كه كرد صيتلخ اكهارت عبارت نيا قالب در ا يتواني م را موضع
فورما ي التيني مساوي با  ( "باشد شده ختهيبرانگ خود  صورت قيطر از شود،ي جار درون از ديبا شود، ابراز

 را اءياش كدام ميكني م حكم كه است اءياش مثل قيطر از" كه نيآگوست عبارت نيا قالب در ا ي)ايدوس يوناني است 
ي آرمان"ي هنر ،ييايهنرآس كه است "عتيطب در بردن دست " انهيعامي معنا به نه معنا، نيا به تماما. "خواست ديبا
  .است ") يمثال(

بسيارارزنده است كه توافق اين تصورات باديگرويژگي خاص هنرهاي آسيايي وديگرهنرهاي سنتي را درك وفهم 
 قواعد منتقل ":  تعريف شده است " هسيهو"كنيم يعني همان ويژگي خاص كه بنابرمعمول درآخرين قاعده ازقواعد 

به هيچ وجه غيرعادي نيست كه ناظران متجدد اين هنرها را كه درسراسرادوارهزاره اي مضامين  . "شده راتكراركن
يكساني درآنها بيان شده ورمزهاي يكساني درآنهابكارگرفته شده مالل آور بدانند، درست به همان صورت كه يك 

ط با همين مسايل ناظردوران متجدد درارتبا. تمدن ثابت را تمدني راكد وخود معرفت را فروترازپژوهش مي انگارند
كه به مفهوم حقوقي كپي رايت عادت كرده است دلبسته وسرگشته درخشش نبوغ است وبرغم ماشن زدگي محيط 

 "خويش ازكليشه هاوطرحهاي قالبي سخن مي گويد واطاعت هنرمند را نوعي بردگي مي داند وازدرك معناي 
يك پاسخ . همه ي مفهوم مرجعيت منفوراست . ناتوان است ) سيكيوه ( "نقاشي كردن بدون داشتن نخوتي دردل

 تقريباً همه ي شرقيها وقتي مي ": قابل تحسين به اين مدعيا ت رامي توان درقالب اين عبارت كيسرلينگ بيان كرد
الف خواهند تجربه ي شخصي مستقيم خويش را به بيان بيĤورند به نقل قولها رومي آورند واين امردرمورد آنها برخ

آنچه درمورد ما ديده مي شود به معناي ضعف يابي ذوقي نيست بلكه بدان معناست كه نفس خودرامكرراً دربرخي 
جلوه هاي سرمدي تشخيص مي دهد كما اينكه طبيعت خودرا درقالب صورتهاي عين هم تجديد مي كند بي آنكه 

خن صادق است كه هنرتقليدي ازطبيعت به بازهم مي بينيم كه چگونه اين س . "نقصاني دراصالت آن پديد بيĤيد
اعتبارنوع عملكرد آن است زيراهمانطوركه بهارها ازپي هم مي آيند بي آنكه مالل آورباشند همين طورتوده ي مردم 
كه درميان آنها هزاران سال است كه طرحهاي عين هم نسل اندرنسل منتقل شده است هنوزاشيايي ازهمان نوع توليد 

  . هرگزهمانند ويك نواخت نيستندمي كنند كه البته
  

 حق بر كامال " اوست خود ازآن " اش استفاده موردي صورتها كهداعتقا نيا در بلكه ست،ين گرا كهنهي سنت هنرمند
 ليدل. ستين متصور ها، مثال مورد دري گريد تيمالك نوع چيه و. است ساخته خود آن از را ها صورت رايز.است
 سهلي محلي سبكها شهيهم هنرها، نيترانه كار محافظه دري حت كه است نيا تيقعوا نيا در هنرمندانهي آزاد
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ي بردگ به تن هنرمند كه استي سنتي هنرها در درهنرهاي دانشگاهي ونه دارد وجودي سبكي هاي توال و صيالتشخ
 نيا و است، يمشتري آزاد همان نيا. ستين كلمه قيدقي معنا به هنرمندي انحصار حق ن،يمضام انتخاب. است داده
 آمده انيب بهيي ارسطو گفته نيا قالب در كه (را انسان با هنرمندي عيطب رابطه كه بود خواهد كيرمانتي امر صرفا
ي م قرار خود اريمع را سبك ك يكهي كس. ميكن فيتوصي آزاد فقدان ، )"است بشر ريخ هنري كل تيغا " كه است
 چيه به كهي قواعدي منطق تياهمي وقت. كندي م دنبال را "يثابت اتيغا" او هنر كهي كس نه است، بردار نسخه دهد،
 قالب" ك يصورت به صرفا رمز موقع درآن و باشد، گرفته قرار انكار مورد ا يمانده مغفول ستند،ين ما خود آن از معنا
سازي افريقايي  مقايسه كنيد باتأثيرات فاجعه باري كه حركات موزون شرقي ومجسمه د،يآي م در " نظم " ا ي"يهنر

نمونه هاي . گفت سخن كلمه موهني معنا به ديتقل از حق به تواني م صورت آن در برروي ما غربيها داشته است  
چنين فعاليتهاي طوطي واري درميان ما فراوان است كافي است كه ازساخت اماكن دولتي ، موزه ها  ، پستخانه ها به 

نام ببريم كه دران صريحاً اذعان شده است كه ما " دور ه اي "اب واثاثيه هاي تقليد از معابد يوناني يا ازبازسازي اسب
درغيراينصورت جايي براي نوعي ابرازواظهاروجود شخصي ونوعي ابداع سنجيده وجود . ايده اي ازآن خود ندارم 

گرش عاميانه ويك ندارد زيراهرچه بيشترطبيعت بشرمبتال به تنوع شده وبا ان متحد گشته باشد بيشتر به طرف يك ن
مي توان گفت درحالي كه درجوامع يك دست ويك نواخت تنوع . فصل مشترك حداقل پيش خواهيم رفت 

چيزي كه درهنرسنتي براي ما مسأله . درجوامع فردگرايانه ، يك ساني درتنوع موجوداست درشباهت وجوددارد، 
اگرما تاب شنيدن . است) به هردومعناي كلمه ( تجديد خاطره وتكرارماالل آورمي نمايد به واقع نوعي بازآفريني

حكايتي را كه بيش ازيك بارنقل شده است بدون احساس مالل نداريم دليلش آن نيست كه گوينده ي حكايت 
ازابداع بي بهره است بلكه اين حالت خود نشانه ي خستگي انسان هاي پرمشغله ي خسته وكوفته است مطالبي كه 

لي گفته آمد برطبق مرسوم نوعي اقتباس همه ي صورهنري ا زمراتب ماوراي اين عالم درباال درباره ي عمل خيا
است كه دراين داردنيا يك اثرهنري ) ملكي ( به تقليد ازاعمال فرشتگان "توصيف شده اند اين گفته هندي هاكه 

 هرگونه موسيقي "رد كه  هم بااين گفته هاي افلوطين توافق كامل دا"مثالًيك جامه يا يك گاري به دست آمده است 
 صنايعي مانند بنايي ودرودگري اصول " و"بازتاب زميني آن موسيقي است كه درآهنگ عالم مثال موجوداست 

 وآگاه باش " 40 ، 25، باب  وهم بااين دستور سفرخروج "خويش را ازآن قلمرووازانديشيدن به آنجا اخذ مي كنند 
 كه برحسب همين ترتوليان توانست بگويد "ه به تونشان داده شد بسازي كه آنها راموافق نمونه اصلي شان كه دركو

 درآن صورت تشابه كه نهي ازبت پرستي "تابوت تورات ) ازماليك حامل عرش درنظريهوديان ( كروبيان وسرافيم 
 به متون هندي عالوه براين ازواال نمونه هاي عقلي ياملكي هنر. "درخصوص آن وارد شده است يافت نمي شوند 

(  نوعي كمال يابي "عنوان انطباق هاي معنوي سخن به ميان آورده ومي گويند ازطريق مصنوعات بشري مشابه آنها
درواقع دقيقاً به دليل همين .  ايجاد شده است " بهجت آميز" يا " نوراني" ، " موزو ن") چاندومايه ) ( كمال نفس

شركت مي جويد ازحد ) كه هميشه يك اثرهنري است ( ماهيت موزون يك آيين است كه هركس كه درآن آيين 
اگراوفقط حاضرباشد بسط وتوسعه هايي دروضع وحال . خود فراترمي رود ودرمراتب وجودي باالترقرارمي گيرد

ي بشري اوحاصل مي شود ولي حتي درمراتب نورفوق بشري قرارمي گيرد درموردي كه اودرك وفهم كند يعن
به اين . فعاالنه بامحتواي غايي عملكرد الزم آمده ازعمل به آيين وهنر، منطبق باشددرموردي كه آگاهي اوواقعاً و

جمال صوري اثرهنري بيننده رابه اجراي يك عمل .  است" پشتوانه اي براي كشف شهود "طريق هراثرهنري، بالقوه 
ركلي مابخطا انتظارداريم بطو. روحاني خاص كه اثرهنري فيزيك صرفاً نقطه ي عزيمتي براي آن است ، فرامي خواند
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كه اثرهنري عملي را براي ما انجام دهد به جاي اينكه آن اثررا صرفاً تابلوي راهنمايي درمسيري بدانيم كه فقط 
 .هركسي براي خود مي تواند آن مسيررابپيمايد 

ش ميليارد  يا الاقل شجهان ازي مين هنر ازي خيتار اي يفيتوص گزارش ك يهيشبي زيچ ميتواني نم نجايا در
همه ي آنچه كه دراينجا درجهت نيل به آن كوشيديم مشخص ساختن اهميت  اساس .كرد ارائه اازجمعيت جهان ر

 گريدرد كهي هنر با تنها نه مشابه،ي هنرها ويي اسبآي هنرها . مفهوم هنر دراين فضاي  فرهنگي واجتماعي بود 
ي سبك اي يقومي تفاوت صرفا تفاوت نيوا. درنداي نوع وتتفا م،يمأنوس آن با كهي هنر با بلكه ،ه ايم ديد جاها

 ارزشاست  ماي نيب جهان با متفاوت كسرهي ينيب وجهاني زندگ به متفاوت كامالي كرديرو بهي متك بلكه ست،ين
 ا يميبپسند را آنها ميمختار ما لحاظ نيا به البته كه آنهاي چگونگ وي ستيچ در نه ماي برا هنرها نيا تياهم و محتمل

. ميريبگ شان دهيناد شيخو ساختن مغبوني بها به ميتواني م فقط كه است، هنرها نيا مدلول و مصداق در بلكه نه،
 قابل ماي برا حد بدان تا فقط و باشكوهند اقيس ك ياز دهيبرگزي قطعات فقط هستند، كه صورت نيا به هنرها، نيا

. ميكن درك را آن همبسته اتيتجل همه ضرورت و شده ميسه آن در كرده،ي بازساز را اقيس آن ميبتوان كه اند فهم
  .استي جاودان قانون ك يهمانند ،يبشر اتيحي ده سازماني نوع ،ييايآس هنريي نها دستاورد

 شان دربارهي اندك اريبس مطالب احان،يس قيطر ازي حت ا يها موزه ا يكتابها در كهي زندگ نيا التيتشكي تمام
 و ضرورتها نيرتريحقي حت آن برطبق كه است افته يهيتعب و گرفته شكليي مرآ و نظرم قيطر از شد، رمانيدستگ
كه التذاذ ازاين آثارهنري نمي خواهم بگويم . داد استناد آنها) ييماورا(ي متعالي ليدال به تواني م راي زندگ اعمال

 كنند ، نامشروع يانكوهيدني آنگونه كه هستند ، البته درصورتي كه براي ذوق ماجذاب بوده يافراست ماراتحريك
است ماكامالً مختاريم كه آنهارا نوعي خرت وپرت يا منابعي براي اطالعات تاريخي تلقي كنيم درحقيقت رويكرد 

بي شك درست است كه .باستان شناختي قطعاً بسيارمعقول تراز رويكرد زيباشناختي روانكاوانه ي مااست 
ي يك زندگي بسامان به همان صورتي مورد استفاده قرارمي گرفته اند ، ماديگرنمي توانيم ازاين قطعات پراكنده 

 از شيبي زيچ مشابهي هنرها ويي ايآسي هنرها آن در كه افتيدر تواني مي خوب به الوصف معي ول .استفاده كنيم 
 را آنها تواني م شاني آراستگ همه با كهي گريدي هنرها در ديشا و است موجود رد،يگ قرار ديد معرض در آنكه
ي غذا است، محدود شان،ي شناختيي بايز سطوح به واقع به آنها تياهم تمام و كردي تلقي سرگرمي ها گونه صرفا
 .شود افت يبشري براي كمتر روح
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