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  189- 175، ص 89سال ششم، شماره دوازدهم، پاييز و زمستان تاريخ و تمدن اسالمي،    

  
  
  

  1بر مبناي شواهد تاريخي ميان هنر و عرفان اسالمي هبازنگري در رابط
  
  

  2كتر مهرداد قيومي بيدهنديد
  ، تهران، ايرانگروه تاريخ معماري و مرمت ،ر دانشگاه شهيد بهشتياستاديا

  
  

  چكيده
اعتقاد خود را  هاي عرفان نظري پيوند دارد؛ اما اين بسياري از دانشوران معتقدند كه هنر اسالمي با آموزه

استناد متكي  ند نيز انكار خود را بر همين ضعفمنكران اين پيو. كنند به شواهد تاريخي مستند نمي
ماعي است و كوشيم نشان دهيم كه شأن هنر اسالمي شأني عملي و اجت در اين نوشتار مي. كنند مي

 هاز سوي ديگر، عرفاني كه در جامع. اند نه اعيان و فرهيختگان عوام بوده هدر زمر هنرمندان مسلمان نوعا
سازوكارهايي از  ،عرفان عملي و از طريق سازوكارهاي اجتماعي بوده است ،اسالمي نقش داشته است
هاي اصلي عرفان اسالمي از دو راه در  بدين طريق، آموزه. هاي اهل فتوت قبيل نظام خانقاه و حلقه

، و حلول دادن ذكر مدام در احوال و اعمال يكي سلوك فردي: كرد هنرمندان و كار ايشان نفوذ مي
رسد در  بر اين اساس، به نظر مي. هاي فتيان و نظام اصناف اجتماعي چون حلقه ييديگري سازوكارها

  .پيوند ميان هنر اسالمي و عرفان بايد تجديد نظر كرد و آن را از منظري ديگر نگريست هتحقيق دربار
  

  .اصناف صوف اسالمي، ذكر، فتوت،هنر اسالمي، عرفان و ت :ها كليدواژه

                                                  
 .11/9/89: ؛ تاريخ تصويب20/6/89: تاريخ وصول .1

 M-Qayyoomi@sbu.ac.ir: پست الكترونيك. 2
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  مقدمه
آيا هنر اسالمي با عرفان اسالمي . پيوند ميان عرفان و هنر اسالمي است هپرسش ما دربار

پيوندي دارد؟ اگر آري، اين پيوند چگونه است و در طي تاريخ فرهنگ اسالمي چگونه عمل 
منظور ما از . ا روشن كنيمها، نخست بايد خود آنها ر كرده است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش

الدين ابن عربي و صدرالدين  عرفان اسالمي چيست؟ آيا منظور عرفاني است كه در آثار محيي
هايي از پرداختن حكيمان عرفان نظري يا  شود؟ اگر چنين است، آيا نمونه قونوي يافت مي

ان عرفان و هنر مي رسد كه در بررسي پيوند شاگردانشان به عمل هنري سراغ داريم؟ به نظر مي
خطاي خلط عرفان نظري و عرفان : ، نوعي خطا پيوسته تكرار شده استاسالمي، نفيا يا اثباتا

از آن  دش اختصار اين خطا را روشن كنيم و راهي براي برون كوشيم به در اين نوشته، مي. عملي
  .پيش رو نهيم

به آثار  ،اند فان اسالميل به پيوندي استوار ميان هنر اسالمي و عرئبيشتر محققاني كه قا
الصفا و شيخ اشراق، استناد  مانند اخوانعرفان نظري مانند آثار ابن عربي، و آثار حكماي اسالمي 

 ههاي اصلي عرفان نظري، مانند انديش اند كه آثار هنر اسالمي بر آموزه آنان مدعي. اند كرده
شاهدي تاريخي بياورند كه  اند كثرت در وحدت و وحدت در كثرت، مبتني است؛ اما نتوانسته

استدالل ايشان اين است كه چنين پيوندي امري غيرتاريخي و . اين پيوند را نشان دهد
اما حقيقت اين است كه امور  1فراتاريخي است و آوردن شاهدي تاريخي بر آن ضرورتي ندارد؛

به سبب . دارند پايند، ظهور تاريخي هاي زماني مي فراتاريخي نيز اگرچه فراتر از زمان و برهه
همين ضعف در استدالل و استناد است كه مخالفان وجود پيوند ميان هنر اسالمي و عرفان 

آنان، همچون گروه نخست، . كنند اسالمي نيز با استناد به همان منابع، اين پيوند را انكار مي
تاريخي جويند و چون شاهدي  پيوند ميان هنر اسالمي و عرفان اسالمي را در عرفان نظري مي

  2.شمارند نشده مي شوند يا آن را اثبات منكر چنين پيوندي مي يابند، اساسا براي آن نمي
نخبگان و فرهيختگان است و در جو فرهنگي  هويژ رفان نظري و حكمت و فلسفه ماهيتاع

 همچنين در جامعه. ردم در دست نيستجهان اسالم هيچ نشاني دال بر نفوذ آن در عموم م
                                                  

منابع اردالن و بختيـار  . زبان و بيان: هنر اسالمي؛ تيتوس بوركهارت، حس وحدتاردالن و بختيار، : از جمله نك .1
ـ   هيرساالت االحدو  فصوص الحكمهايي است چون  در فرهنگ اسالمي كتاب  شـيخ محمـود   گلشـن راز ، يابـن عرب

هـا يافـت    نامه در ميان منابع ايشان هرگز منابع عرفان عملي يا مقامات اوليا يا فتوت. اخوان الصفا لئرسا، يشبستر
  .شود نمي

  .150اوغلو، نجيب: از جمله نك .2
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در . عالمان و اعيان نبوده است هور يا محترف يا صنعتگر، در زمر ند، يعني پيشهاسالمي، هنرم
الدين بهزاد هراتي نقاش و  اعيان بودند، مانند كمال هايران دوران اسالمي، هنرمنداني كه در زمر

بنا بر اين، نشان دادن پيوند ميان هنر اسالمي و . اند الدين شيرازي معمار، بسيار اندك قوام
  .بلكه سخت محل ترديد است ،نظري در محيط فرهنگ اسالمي بديهي نيست عرفان

  

حكيمان و هنرمندان در كار  هتوان تصور كرد كه جماعتي واسط در ميان دو دست مي
محترفان و  هبخشيدند و در ميان جامع اند كه سخن حكيمان را صورت هنرمندانه مي بوده

اما حتي  ،فرهنگ اسالمي پذيرفتني استچنين تصوري در محيط  1.كردند اصناف ترويج مي
  . امري عالمانه نيست تصوف ماهيتا: به فهم واقعيتي استفهم درست اين معنا موكول 

  

، 2مداران گرايان جديد گرفته تا سياق بسياري از محققان فرهنگ و هنر اسالمي، از سنت
. جويند اسالمي ميهاي عرفان نظري و حكمت  در پس ظاهر هنر اسالمي معنايي مرتبط با آموزه

در اين . شود هاي اصلي تصوف در جامعه و فرهنگ اسالمي غفلت مي اما در اين تلقي، از جنبه
اسالمي  هكوشيم نشان دهيم كه پيوند ميان عرفان و هنر اسالمي را بايد در جامع مقاله، مي

  .در نوع نفوذ تصوف در ميان محترفان و صنعتگران ،پيشامدرن جست
  

حقيقت مغز طريقت و طريقت مغز شريعت  ؛عريف، گوهر دين استتصوف، بر طبق ت
تصوف، مانند دين، . تصوف راه است و راه رفتن؛ و علم تصوف همان علم راه رفتن است 3.است
مردم بايد پا در طريقت  ههم. نه فقط عالمان و فرهيختگان را ،خواند مردم را به اين راه مي ههم

  4.رفته بدهند دانندگان آن بياموزند و دستشان را به استاد راه نهند و البته رفتن اين راه را از
  

. هاي گوناگون داشته است ها و نحله صورت ،اسالمي در طي تاريخ هتصوف در جامع
اما در  ،با هنر، يكسان نبوده است و صوفيان با كار دنيا، با حرفه و صنعت و پيشه همواجه

مردم را يكسره به ترك دنيا خوانده  هني كه هماند كسا هاي صوفيه اندك مجموع، در ميان قله
ابوحامد محمد غزالي طوسي  مثال. ردن به آخرت از راه دنياستدعوت آنان، به روي ك. باشند

                                                  
امـا  . ن، فن و صنعت نوعي از هنر بوده استبوده و بنا بر اي) مقابل عيب(هنر در گذشته به معناي فضل و حسن  .1

: در اين باره، نـك . گرفته است اش در ذيل صنعت و فن و حرفه قرار مي هاي هنر به معناي محدودتر امروزي مصداق
  .117 گولپينارلي،

2. Contextualists 
 .212مطهري،  .3

  .206همو،  .4
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  :گويد ، از بزرگان متصوفه، مي)ق505 - 450(
  

چون دنيا منزلگاه زاد آخرت است و آدمي را به قوت و كسوت «
كه آداب كسب  بايد ،كسب ممكن نيست حاجت است و آن بي

بدبخت است و  ،كه همگي خويش به كسب دنيا دهد بشناسد، كه هر
بخت است؛  كه همگي خويش به آخرت دهد و توكل كند نيك هر

ترين آن است كه هم به معاش مشغول باشد و هم به  ولكن معتدل
وليكن بايد كه مقصود معاد باشد و معاش براي فراغت اسباب  .معاد

  1.»معاد باشد
نياز شدن از خلق و كفايت از  كند كه كسب حالل براي بي نقل مي) ص(ياتي از رسول خدا او روا
در جايي ديگر، ترك پيشه  2.از كثرت عبادت بهتر است و همچون جهاد در راه خداست ،ايشان

خواهد كه  ور و صنعتگر مي شمارد و از پيشه براي عبادت و ضايع گذاشتن خانواده را مجاز نمي
  3.كه به كار و صنعت مشغول است بر ذكر مداومت كند در همان حال

/ يازدهم ه، از عالمان و عارفان بزرگ سد)هـ1090 - 1007(مالمحسن فيض كاشاني 
 و به سوى اصناف مردم مبعوث شد و در ميان آنان بازرگانان) ص(پيامبر خدا گويد  هفدهم، مي

وران نفرمود كه دست از  و پيشهبه بازرگانان . وران و صاحبان حرفه و صناعات بودند پيشه
آنان در راه رستگارى كه  خواند و به توجه به اينمردم را به خداوند  هبلكه هم ،شغلشان بردارند

پيشه و صنعت  هتالش در كسب حالل به واسط 4.سپردن به خداست دل از دنيا و كندن دل
  5.ستكه نماز و روزه و حج عبادت ا همچنان ،عبادت است براي تقرب به خدا

  

و اگر  .بايد با درستى و امانت كار كند ،اگر بازرگان است] بنده[«
مهربانى كار خود را  بايد با خيرخواهى و ،داراى هنر و صنعت است

  6.»انجام دهد
گفت كه  ، از بزرگان مشايخ صوفيه، به مريدان خود مي)هـ440-357(ابوسعيد ابوالخير 

                                                  
 .324 /2، سعادت يايميك ي،غزال. 1

 .325 /2، وهم. 2

 .735 /1، الدين علوم احياءالي، غز. 3

  .523 /7فيض كاشاني، . 4
  .510 /7، همو. 5
 .485 -484 /2، وهم. 6
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گشتي در بند آن بماندي و آن حجاب تو گشت از هر كار كه  ههيچ كار را مشاييا كه شايست«
اما از سوي  2.»ند كه ايشان را اندر هردو جهان هيچ كار نيستا انهمكاران ما آن«و  1.»خداي تو

خواست كه در ميان خلق و در بازار باشند و در همان حال، پيوسته به ياد خدا  ديگر، از آنان مي
  :باشند

: گفت .»رود كس بر روي آب ميفالن «: را گفتند ]ابوسعيد[ شيخ«
فالن كس در هوا «: گفتند .»اي نيز برود بزغي و صعوه ؛سهل است

فالن كس در «: گفتند .»پرد اي مي مگسي و زغنه«: گفت .»پرد مي
شيطان نيز در «: شيخ گفت .»شود يك لحظه از شهري به شهري مي
 چنين چيزها را بس قيمتي اين. شود يك نفس از مشرق به مغرب مي

مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخسبد و . نيست
بخورد و در ميان بازار در ميان خلق ستد و داد كند و با خلق بياميزد 

  3.»و يك لحظه به دل از خداي غافل نباشد
  

. كردند كردند، با آنان چنين رفتار هم مي بزرگان صوفيه نه تنها مردم را چنين دعوت مي
بنديه، و مريد او،  نقش ه، مؤسس طريق)هـ 791 - 717(بند  از خواجه محمد نقشاين حكايت را 

  :اند ، نقل كرده)هـ 822 - 746(خواجه محمد پارسا 
  

 -اهللا تعالي سرَّه س قد - ، ]بند نقش[بهاءالدين  روزي حضرت خواجه «
كردند و همة اصحاب ايشان، از خرد و بزرگ، آنها كه  عمارتي مي

اهتمام تمام به كار گل مشغول بودند؛ و حضرت حاضر بودند، به 
فتاب به چون آ. ، آن روز در ميان گلزار بودند]پارسا[محمد  خواجه 

اصحاب ] پارسا[غايت گرم شد، حضرت خواجه استوا رسيد و هوا ب  حد
كسان دست و پاي  ههم. را اجازه فرمودند كه زماني استراحه كنيد

محمد  افتادند؛ و حضرت خواجه  شستند و به سايه رفتند و به خواب
ها پرگل و در گل، در آفتاب خواب  پارسا هم از آن كنار گلزار، پاي

اصحاب  هآمدند و بر هم] بند نقش[در اين اثنا، حضرت خواجه . كردند
اند و ايشان را به آن  گذر كرده چون پيش خواجه محمد كه رسيده

                                                  
 .302 /1محمد بن منور ميهني، . 1

 .298 /1، وهم .2

  .199 /1، وهم. 3
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خود را در پاي ايشان اند، روي مبارك  كيفيت در خواب افتاده ديده
بر بهاءالدين  ،ها به حرمت اين پاي !خداوندا«اند كه  اند و فرموده ماليده

  1.»رحمت كن
  :اي ديگر از رفتار با اهل پيشه در حكايت ابوسعيد آمده است نمونه

  

بود  يشيدرو - زياهللا روحه العز قَدس -  د،يما ابوسع خيدر روزگار ش«
او  يبود سخت يو هر كجا كه كار يخدمت حسن او كرد شهيكه هم
 داشت، در گل يو دست و پا كرد يروز كار گل م كي. يآورد يبه جا

 يا«: آمد و گفت خيش شيآمد و فرا پ رونيكار ب انيهمچنان از م
طمع . كرد توانم ينم يخدا يسخت برا يها دمتهمه خ نيمن ا خيش
مدد  ينيو تحس ديبگو يم ياحسنت و زه خيكه ش دارم يم
و  شيدرو يآمد و تبسم كرد از آن راست را خوش خيش !»ديفرما يم

را  شيبعد از آن، هرگاه كه آن درو .»ميبعد از آن چنان كن«: گفت
محمدتش  اراو را و بر آن ك يكرد نيتحس خيش ،يكه كار كرد يديد

و بدان قوت آن كار  يگشت يخوش م بدان دل شيو آن درو يگفت
  2.»يكرد يم
  

وفيه، صوفي اگرچه بايد در بخشي از عمر يا در برخي از ساعات روز در از نظر بزرگان ص
او بايد در همان حال كه در كار و بازار . شود از كار و بار و بازار يكسره منع نمي ،خلوت باشد

به همين سبب است كه بسياري از مشايخ صوفيه صنعتگر ــ به . است، دل با خدا داشته باشد
  .اند ــ بوده» هنرمند«اصطالح امروز 

 3خرّاز، العرفاء و تاج فهيدالطايقطب اعظم و س، معروف به )هـ298يا  297د(جنيد بغدادي 
كسب  ياجبه نس«پنجم و استاد احمد غزالي،  هطوسي، عارف بزرگ سد اجابوبكر نس خيش 4.بود

ون خير اند بسياري ديگر از بزرگان چ همچنين 5.»داشت اريدست به كار و دل با  كرد؛ يحالل م

                                                  
  .7 -6 صفي، .1
 .192 -191 /1محمد بن منور . 2

 دوز دوز و پينه مشك. 3

  .110 -108استخري، . 4
 .167 ،همو. 5

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 181/ بر مبناي شواهد تاريخي بازنگري در رابطة ميان هنر و عرفان اسالمي
 

، ابوجعفر حداد كبير، ابوجعفر حداد صغير، حسن حداد، علي بن ابراهيم 1نساج، ابوحفص حداد
، ابوسليمان خواص، سليمان 4، ابراهيم خواص3، ابوالحسين وراق، ابونصر سرّاج2حداد، ابوبكر وراق

 خرّاز،) عبداهللا(، ابوالحسن خرّاز، احمد 5خواص، بالل خواص، حسن خياط، ابوسعيد خرّاز
هاي  ، ابوعمرو زجاجي، علي قوال، كه ذكرشان در كتاب7مؤدب، ابوسهل زجاجي 6ابوسعيد صفّار

  8.هاي صوفيه رفته است كتاب
در دست  يشابوريكار بوحفص حداد ن يابتدا يو معروف است ك«

. از قرآن برخواند يتيدر دكان بود، آ يروز. بداشتن كسـب چه بود
دست فرا  .غافل گشت شيتا از حس خو ،بر دل بوحفص درآمد يوارد

: گفت ديشاگردش چون آن بد. آورد رونيكرد و آهن تافته از كارگاه ب
از كسب  د؛يبوحفص اندر آن حال نگر »ست؟ياز چ نياستاد، ا اي«

  9.»دست بداشت و از دكان برخاست
گاه بافندگي كردي و گاهي به لب  گاه] خير نساج[نقل است كه «

روزي . ن به وي تقرب جستندي و چيزها آوردنديماهيا. دجله رفتي
اگر من درهم بياورم و تو را «: پيرزن گفت. بافت كرباس پيرزني مي
او . پيرزن درهم آورد. »در دجله انداز«: گفت» نيابم، كه را دهم؟

چون خير به لب دجله رفت، ماهيان آن . در دجله انداخت. حاضر نبود
  10.»درهم پيش او آوردند

  

هاي اهل هنر نيز ذكر هنرمندان ذاكر رفته است؛ از آن جمله است ذكر  ز تذكرهدر برخي ا

                                                  
 .آهنگر. 1

  .فروش و كاغذفروش ؛ كاتب؛ كتابصحاف. 2
 .ساز زين .3

 .باف زنبيل. 4

  .دوز دوز و كفش مشك. 5
 .رويگر. 6

 .گر شيشه. 7

، 147، 142، 85، 82، 81، 77، 69، 66، 52؛ قشــيري، 654، 614، 602، 574، 561، 414از جملــه در عطــار، . 8
202 ،252 ،257 ،258 ،335 ،647 ،713.  

 .110 ،يريقش. 9

 .574عطار، . 10
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نقي قمي بنّا در  اكبر معمارباشي اصفهاني و مال علي ميرمنشي حسين قمي خطاط و استاد علي
  :)هـ 1015 - 953( قاضي ميراحمد منشي قمي گلستان هنرِ

 يلَكو اخالق م يصاحبِ نفْس قدس] يقم نيحس يرمنشيم[القصه، «
عشا   نماز  نماز صباح يدراز تابستان، به وضو ياكثر روزها. بودند

و  داشتند يمتبركات و روز پنجشنبه روزه م اميا شتريو ب گزاردند يم
اهللا مشغول بودند و در  نبودند و متصل به تالوت كالم وضو يهرگز ب

را مهارت  شانيا اقيو در علم س .داشتند ييد طواليسرعت كتابت 
بود و در آن عمل و فنْ دستور محاسبان زمان بودند و شكسته و تمام 

ننوشت و در آن باب  شانيا يرا كس به خوب قيو تعل زيآم قينسخِ تعل
قاعده  كيمخترع بودند و طرز نوشتن و روش خط از اول تا آخر به 

  1.»نشد شانيدر خط ا يريپ هبه واسط يرييالعمر تغ بود و در مدت
  

 تيدر نها يياصفهان، مرد كدخدا يارباشمعم ،اكبر ياستاد عل
 دانيواقع در م ر،يمسجد جامع كب. داشت يشيآرام و صالح و درو

 نيا. كرد يفكر شعر كم م. دياو به اتمام رس ينقش جهان، به معمار
  :به زبانش آمده يرباع

  دارد يبردـكس كه به نفس خود ن آن
  دارد يوز و دردــس شهيهم شيخو با
  اد رودـــو و بر بود عدــخاك ش رــگ

  دارد يردـكه باز گ يوـــنش لـــغاف
*  
  يتــا برآر دســـبه دع رــاكب
  2است نيدست تو را در آست تا
 ،بود انياگرچه در سلك بنّا. است يآن هم قم: ينق يعل مال«

آب و گل وجود  هرانيو ريدر تعم قيتوف يفرما كار يارياما به دست
. آورد يكار م يبه پا يخشت نظم، وتيدر عمارت ب. دهيكوش شيخو

دردمند و نامراد و  اريبس. سدينو يكه به دست چپ خود م تر آن عجب

                                                  
 .37قاضي ميراحمد منشي قمي، . 1

  .198 /1نصرآبادي، . 2
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و چون از خوان  ستين يتعشّق هجذب يهرگز ب. است مشرب عيوس
  1.»كند يتخلص م» قسمت«جهت،  نيدارد، از ا بينص يالطاف اله

  

هايي براي  جا هم زاويهآنان در آن. اقشار جامعه از همه ،خانقاه محل تجمع صوفيان بود
خانقاه هم . نشيني ذكر داشتند و هم جايي براي وجد و سماع و هم جايي براي معاشرت و هم

ومان بود و هم جاي اجتماع و صحبت ايشان و همراهي در اقسام  خان جاي سكناي صوفيان بي
ور و صفاي مندي از ن عبادات و خورد و خوراك و، در نتيجه، تقويت الفت ميان ايشان و بهره

بلكه بيشتر جاي مردم  ،خانقاه ابوسعيد ابوالخير فقط جاي عالمان صوفيه نبود مثال 2.يكديگر
او را با افراد گوناگون  يها داستان«كوچه و بازار و صنعتگران و رنجبران شهري و روستايي بود و 

 هنهيدور خود را به م ياز راه نهيكه هر آد ،كاردگر يازجاه هحمز ليطبقات، از قب نيا
   3.»رساندحضور به هم  ديتا در مجلس بوسع ديرسان يم

  

اسرار در ميان اصحاب و مريدان ابوسعيد، اهل صنعت بسيار بودند؛ از جمله آنان كه در 
  .احمد نجار و بلقسم زراد بلريزي و پير حبي درزي: ذكرشان رفته است التوحيد

وران و  ها و پيشه اصناف پيشه ربراي نفوذ عملي بگذشته از خانقاه، تصوف راهي ديگر هم 
فتوت گاه به معناي صفتي است كه هر صوفي بايد بدان آراسته باشد؛ و . فتوت: صنعتگران يافت

گاه به معناي جرياني اجتماعي است، جرياني و جماعتي كه به آنان فتيان و اهل فتوت 
وران و  وفي است عوامانه براي پيشهفتوت تص. تصوف است هاين دومي صورت عاميان. گفتند مي

در صفات مردمي و  :گويد مي نامه قابوسصاحب  4.صنعتگران و كشاورزان ــ براي عامة مردم
است، براي عموم مردم؛ دوم راستي و معرفت و ) فتوت(اول آنها جوانمردي : خرد مراتبي است

انبيا و اصفيا؛ چهارم  ورع است، براي فقراي تصوف؛ سوم دانش و فزوني است، براي حكما و
  5.براي پيغمبران ،صفاست
ها  پرداختن به پيشه 6.»اصل فتوت آن بود كه بنده دائم در كار غير خويش مشغول بود«

                                                  
  .1/521، وهم. 1
 .154 ،يكاشان. 2

  .62، در محمد بن منور ميهني، »مقدمة مصحح«شفيعي كدكني، . 3
 .77 ،يواعظ كاشف، در »مقدمة مصحح«محجوب، . 4

  .246 -245عنصرالمعالي، . 5
  .355قشيري، . 6
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ها به قصد برآوردن حاجت خلقان، يعني مشغول بودن در كار غير خويش، اصل فتوت  و صنعت
آداب و رسوم سخت به هم  ها و در فتوت، تشكيالت اصناف و عقايد تصوف و آيين. است

مشايخ و اقطابي دارند كه آنان را با رسول خدا  هكه صوفيان سلسل همچنان 1.اند درآميخته
، تشكيالت اصناف اهل فتوت نيز چنان بود كه آنان را، عالوه بر )سلسلة واليت(پيوندد  مي

از اوليا و انبيا، كه به فتيان است، با يكي  هكه مراد و ولي هم - السالم عليه - اميرالمؤمنين علي 
هر صنف براي خود پيري تاريخي و واقعي، يا . پيوست گمان ايشان اهل آن حرفه بوده است، مي

رساند؛ به نام او شد  شمرد و نَسب به او مي شناخت و او را ولي مي اي، مي خيالي و اسطوره
مطابق برخي از  ثالم. شمرد را حامي صنعت خود مي گشود و او بست و دكان به نام او مي مي

ابونصر عبداهللا؛ ولي خياطان  2ها، ولي معماران محمد بن ابوبكر بود؛ ولي جوالهگان نامه فتوت
داود بن عبدالرحمن؛ جواهرسازان نصر بن عبداهللا؛ سرّاجان بوالنصر هاشمية بغدادي؛ 

عبداهللا مكي؛ دوزان نصر بن  شمشيرسازان اسير هندي؛ كاردگران ابوالفتح بن عبداهللا؛ خيمه
تراشان قاسم بن عبداهللا؛ بنّايان  سازان عبداهللا حبيب نجار؛ سنگ سپرسازان حسن قتّال؛ چراغ

سازان عبدالفخار مدني؛ و ولي  ابومحمد بن عمران قوسي؛ رنگرزان عمر بن عبداهللا صباغ؛ كاسه
اصلي يا ان پيران باالتر آن همرتب. اينان پيران فرعي بودند 3.گران وعيداهللا بحري بود ريخته

نسبت صنف در نهايت به جذور  هسلسل. از صحابه و تابعين بودند بودند، كه معموال» اصول«
 اطيخ نيكه نخست سيبافنده است و ادر نيكه نخست بيمانند شع ؛رسيد كه انبيايند اصليه مي

 نيكه نخست يسيمعمار است و ع نيكه نخست مينجار است و ابراه نياست و نوح كه نخست
فتيان از اين راه پيشه و صنعتشان را تقدس . باد شانيا هدرود خدا بر همــ  4رنگرز است

در نتيجه، هنرشان نوعي تقرب به خدا و عبادت بود و . پيوستند بخشيدند و به هستي مي مي
  .يافت ذكر در آن حلول مي

  

و فتوت؛ تا اينجا دريافتيم كه مسئله و مطلوب تصوف نه هنر و صنعت است و نه خانقاه 
ياد خدا و حلول دادن آن در همة احوال و اعمال : است» ذكر«مسئلة اصلي تصوف در يك كالم 
يا ايها الذين امنوا اذكروا اهللا ذكراً «فرمايد  خداي تعالي مي. انسان و گستردن آن در جامعه

                                                  
 .140 -139؛ سعيد الشيخلي، 120 -119گولپينارلي، . 1

 .بافندگان. 2

 .122 -121گولپينارلي، . 3

  .92 -90 ،يخليالش ديسع. 4
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 - 376( امام قشيري. 2»اي ايشان كه بگرويديد، ياد كنيد اهللا را ياد كردني فراوان ،1كثيراً
  :گويد) هـ465

  

كس  ذكر ركني قوي است اندر طريق حق، سبحانه و تعالي، و هيچ«
ذكر زبان : و ذكر دو گونه باشد. به خداي تعالي نرسد مگر به دوام ذكر

بنده بدان به استدامت ذكر دل رسد و تأثيرْ ذكر دل را . و ذكر دل
ر وصف و چون بنده به دل و زبان ذاكر باشد، او كامل بود د. بود

  3.خويش در حال سلوك
و از خصايص ذكر آن است كه به وقت نبود، كه هيچ وقت نبود از 
اوقات االّ كه بنده مأمور است به ذكر خداي تعالي، اما فرض و اما 

  4.»مستحب
  

  .بايد به ذكر اشتغال داشت و ذاكر بود ميتوان و  پس در حال صنعت كردن نيز مي
صوفي  5.ها نزد ايشان نيست ه سبب مقبوليت خود صنعتها ب اشتغال صوفيان به صنعت

او از كار . اند پردازد كه اين را از او خواسته فقط از آن رو به كار دنيا، به پيشه و صنعت و هنر، مي
نگرد، براي او پندي در باب  سازد؛ به هر چيزي كه مي و بار خود نيز محملي براي ذكر خدا مي

گشايد، تا از آن پند و  خداوند راهي در آن به روي او مي«كند،  آخرت دارد و به هرچه نظر مي
  6.»عبرت اندوزد

  

كه كسي كه  اين ي براي اين محمل ساختن هست؛ مثالهاي گوناگون در تعاليم صوفيان راه
برد كه مدح  آموزد كه مدح صنعت مدح صنعتگر است؛ و از آنجا پي مي پردازد، مي به صنعتي مي

   7.اند، مدح خداي تعالي است كه صانع آنهاست مخلوقات، كه صنع خداي
صانع مصنوعات نگرند و از  ،به صنعت ]صنعتگران[ سوم آن كه... «

                                                  
 .41 ،)33(احزاب . 1

 .، ذيل آية يادشدهكشف االسرار و عدة االبرارترجمة آيه برگرفته از رشيدالدين ميبدي، . 2

 .347قشيري، . 3

 .349همان، . 4

 .411سعيدالدين فرغاني، . 5

   .505 /1فيض كاشاني،  .6
  .556زاده آملي،  ؛ حسن815 /2؛ خوارزمي، 104 /1ابن عربي، . 7
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آن سبب ياد كردن  هپس مشاهد. آنجا به صفات صانع ترقى نمايند
ها باشد از فكرت كه به سبب آن درهاى فكر بر ايشان گشاده  باب
ات عارفان و عالمات و آن مقام. تر مقامات است و آن عالى. شود

چه محب چون صنعت محبوب خود و كتاب و تصنيف  ،محبان است
و هرچه . او بيند، صنعت فراموش كند و دل او به صانع مشغول شود

پس او را در نگريستن از . د صنع خداى استگرَبنده در آن گردد و ن
آن به صانع مجالى واسع است، اگر درهاى ملكوت براى او گشاده 

  2.»است 1غايت عزيز هآن بو . شود
ذكر در  همحمل و واسط هگيري از صنعت و هنر به منزل هاي بهره بهترين نمونه

ذاكر پاك كردن آهن نيست؛ پاك كردن خود  مشغوليت آهنگر. عارفان آمده است هاي حكايت
  :اندازد آن مي هپتك كوفتن بر آهن او را به ياد رياضت و مجاهده با نفس و تزكي. است

ن آهن و فرا شاگردان آ زد بر كرد و پتك مي آهنگري مي صبوحف«
: پير گفت. ايشان باري چند بزدند تا پاك شد. »بزنيد« :گفت مي

بر كجا زنيم كه پاك شد و هيچ  ،اي استاد«: ايشان گفتند. »بزنيد«
اي بزد و پتك از دست بيفكند و دوكان به  بوحفض نعره. »عيب نماند

  3.»شدغارت داد و پيري بزرگوار 
  

خوارزمي، از محمل چوب زدن بر نمد و تراشيدن چوب همين  شرح فصوص الحكمدر 
  :معنا استفاده شده است

»قبول كن تو مر آن را به جاى مشك تتار    وــر تـــه بر ســـالباگر چه دلبر ريزد گ  
  گسارــع آن سـود هيچ دفــجز جفا نبه ب  هانى ــست پنا منـــدرون تو چو يكى دش

  ارـرون شود ز غبــولى غرض همه تا آن ب  كه بر نمدى چوب زد نه از بد اوست  كسى
  ارـك بــود آن غبار از يــهمى برون نش    جاب منى ــو از حـــت درون تــغبارهاس

  دارـدل گه به خواب و گه بي هرود ز چهر     دك آنـدك انــبه هر جفا و به هر جور ان
  جارـــت در دل نـــلحتى راسـبراى مص     ب استوــــتراش چوب نه بهر هالكت چ

  4»فاش آخر كارـــت بنمايد صــــكه عاقب     حق خير است ازين سبب همه شرّ طريقِ
                                                  

 .ناياب و دشوار. 1

  .699 /4 ،احياء علوم الدينغزالي، . 2
  .256 /1  ،محمد بن منور .3
  .738 /2خوارزمي، . 4

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 187/ بر مبناي شواهد تاريخي بازنگري در رابطة ميان هنر و عرفان اسالمي
 

دفتر . نه از طريق مدرسي و كالسيك ،كرد عرفان و تصوف از اين راه در هنرها نفوذ مي
آموختند و  سينه مي به ف را سينهترين معار آنان عميق. هنرمندان صوفي دفتر سواد و حرف نبود

شد، بلكه در  اهل تصوف فقط فرهيختگان را شامل نمي هآموزش ويژ. كردند مطابق آنها عمل مي
ويژه ذكر قلبي، در حين كار  اصلي آنان مداومت بر ذكر، به هآموز. كرد اقشار جامعه نفوذ مي ههم

دام بر زبان و در دل كه در ميان ها و ذكر م هاي رسوخ كرده در سينه آن معرفت. و صنعت بود
. كرد هاي آنان اثر مي ناگزير در آفريده ،صنعتگران و هنرمندان امري عادي و هميشگي بود

سلوكي عملي كه با  ،ترين معاني عرفاني از طريق سلوك بود آشنايي هنرمندان مسلمان با عميق
ر و حضور در مجامع صوفيان و شد و در طي زندگي و كا توبه و تلقين ذكر در نزد استاد آغاز مي

اين سلوك در دل كار و در حين عمل هنري بود و . گرفت هاي فتيان قوام و قوت مي حلقه
ترين هنرمندان از نظر شأن اجتماعي و فرهنگي  حتي نازل. كرد ناگزير در محصول هنري اثر مي

تيان و نظام اصناف، هاي ف و حتي اخالقي از طريق سازوكار اجتماعي صوفيه، در خانقاه و حلقه
ها از اين راه به صورت  اين آموزه. گرفتند شدند و انس مي هاي اصلي صوفيه آشنا مي با آموزه

صنعتگران، از  هآكند و كمابيش هم فضاي جامعه را مي هآمد؛ هم هنجارهاي اجتماعي درمي
شان تجسم  ريگرفتند و خواسته يا ناخواسته آنها را در اثر هن صالح و طالح، با آنها خو مي

  .بخشيدند مي
 د ميان عرفان و هنر اسالمي اساسانوع پيون هبا چنين ديدگاهي، بايد در تحقيقات دربار

  . تجديد نظر كرد
  

  كتابشناسي
  .1405دار صادر،  ،بيروت ،عثمان يحيي به كوشش ،�Ì�°�¼�·�Y�Èالفتوحات  ،الدين محي ،يعرببن ا
 ،شاهرخ ديحم هترجم ،يرانيا يدر معمار يانسنت عرف: حس وحدت ،اري، نادر و الله بختردالنا
  .ش1379خاك،  ،اصفهان

: مؤلف همقدم خيتار( تا يكانون معرفت، ب ،تهران ،اصول تصوف ،ياهللا عل احسان ،ياستخر
  ).ش1338

  .ش1365سروش،  ،تهران ،نيا مسعود رجب هترجم ،زبان و بيان ،اسالمي هنر ،بوركهارت، تيتوس
وزارت فرهنگ و ارشاد  ،تهران ،در شرح فصوص الحكم الهمم مدم ،زاده آملي، حسن حسن

  .ش1378اسالمي، 
و  رانيا قاتيمركز تحق ،يراولپند ،محمد اقبال ملكبه كوشش  ،هيقدس هرسال ،محمد پارسا خواجه

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 89يز و زمستانسال ششم، شماره دوازدهم، پاي تاريخ و تمدن اسالمي،/ 188

  .م1975/ ش1354/ ق1395پاكستان، 
  .ش1368مولي،  ،تهران ،الحكم شرح فصوص ،الدين حسين بن حسن تاج ،يخوارزم
الدين  سيدجاللبه كوشش  ،)شرح تائيه ابن فارض(مشارق الدراري  ،سعيد فرغاني الدينسعيد

  .ش1379مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي،  ،قم ،آشتياني
مركز نشر  ،تهران ،زاده هادي عالم هترجم ،اصناف در عهد عباسي ،الشيخلي، صباح ابراهيم سعيد
  .ش1362دانشگاهي، 
در،  ،تهران ،زاده جواد سلماسي هبا مقدم ،االولياء �Çتذكر ،يدالديننيشابوري، شيخ فر عطار

  .ش1384
تصحيح  ،نامه قابوس ،كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زيار عنصرالمعالي
  .ش1383علمي و فرهنگي،  ،تهران. غالمحسين يوسفي

 ،قم ،عرفان هلوح فشرد ،زميمحمد خوار ،نيعلوم الد اءياح هترجم ،ابوحامد امام محمدي، طوس يغزال
  .نور همؤسس

  .ش1374 ،يو فرهنگ يعلم ،تهران ،وجميخد نيبه كوشش حس ،سعادت يايميك همو،
 ،سيدمحمدصادق عارف هترجم ،)البيضاء �È�n�v�¼�·�Yترجمة ( راه روشن ،مالمحسن ي،كاشان ضيف
  .ش1372آستان قدس رضوي،  ،مشهد

 ،يمنوچهر ،تهران ،يخوانسار يليحمد سها حيتصح ،گلستان هنر ،يقم ياحمد منش ريم يقاض
  .ش1366

به كوشش  ،ابوعلي حسن بن احمد عثماني هترجم ،رسالة قشيريه ،، عبدالكريم بن هوازنقشيري
  .ش1381علمي و فرهنگي،  ،تهران، الزمان فروزانفر بديع

علمي و  ،ران، تهگفتارهايي در مباني و تاريخ معماري و هنر ،مشق نام ليلي ،بيدهندي، مهرداد قيومي
  ).در دست انتشار(فرهنگي 

 ،ييهما نيالد جالل به كوشش، �Ë�Èو مفتاح الكفا �Ë�Èمصباح الهدا ،يمحمود بن عل نيعزالد ،يكاشان
  .ش1367هما،  ،تهران

روزنه،  ،تهران ،سبحاني. توفيق ه هترجم ،فتوت در كشورهاي اسالمي ،، عبدالباقيگولپينارلي
  .ش1379

 خيمقامات الش يف دياسرار التوح ،ديسع يبن اب طاهر يبن اب سعد ياب بنا ميهني، محمد بن منور
  .ش1381آگاه، ، تهران ،يكدكن يعيمحمدرضا شفبه كوشش ، ديسع ياب

 ،)منطق، فلسفه، عرفان، اصول فقه، فقه، حكمت عملي(كليات علوم اسالمي  ،، مرتضيمطهري
  .ش1388تهران، صدرا، 

 ،يفروغ ،تهران ،يدستگرد ديوح به كوشش ،يآباد نصر هتذكر ،محمدطاهر رزايم ،يآباد نصر
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  .ش1361
 يوميمهرداد ق هترجم، )يطومار توپقاپ( ياسالم يدر معمار نييهندسه و تز ،رو گل ،اوغلو بينج

  .ش1379روزنه،  ،تهران ،يدهنديب
 اديبن ،تهران ،محمدجعفر محجوببه كوشش  ،يسلطان ةنام فتوت ، نيموالنا حس ،يسبزوار يكاشف واعظ

 .ش1350 ران،يفرهنگ ا
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