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 ها و علل گسترش آن  نگاهی گذرا بر مفاهيم هنر اسالمی، شاخصه

 2فاطمه آقایی نژاد ،1 بيبه شریف

 

 چکيده

با توجه به گستردگی جررافیایی جهان اسالم از دیرباز محققان غربی، شرق شناسدان و ایدران شناسدان، بده هنگدام بحدگ       

اند و مدا،   را به مجمووه دستاوردهای هنری آن داده« هنر اسالمی»ونوان  ی پهناور، نام و ی هنر مربوط به این خطه درباره

یعنی مسممانان و ایرانیان نیز به وم  و د،ی  گوناگون اوتقادی و ایمانی، ممی، جررافیایی، تمدنی و فرهنگی و نیدز تماید    

 -ی و در بسدیاری از اوقدات اسدالمی   به دسته بندی و متمایز شدن از دیگران، هنرمان را به طور کمی اسدالمی و گداه ایراند   

هدایی دارد کده آن را از هنرهدای دیگدر متمدایز نمدوده و سدبب         ای . آنچه مسم  است هنر اسالمی مشخصده  ایرانی خوانده

گستر  آن گردیده است و در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این مقاله با هد  بیان مفاهی  هنر اسدالمی و ومد    

ای و اسدتفاده از  توصیفی تدوین یافته است. گردآوری اطالوات در آن به رو  کتابخانده  -ی تحمیمیگستر  آن، به شیوه

 سایت های اینترنتی معتبر صورت گرفته است.

 کليدواژگان: مف وم هنر اسالمی، معيارهای شناخت هنر اسالمی.

 مقدمه .1

هدای   هنرهای تجسمی است تا دیگر شاخه گویند، مقصود بیشتر سخن می« هنر اسالمی»هنگامی که در ور  پژوهشی از 

هنرهای زیبا. یکی از د،ی  موضوع این است که به موسیقی و ادبیات که هری  وسعت بسیار دارند مستق  نگریسته شده 

است. در میان هنرهای تجسمی یا بصری مسممین، معماری و کتابت نخستین جایگاه را از آن خدود سداخته و بده نحدوی     

اند. در این هنرها تجرید و تزئین اهمیتی به سزا یافته است. معمو،ً زمانی کده از هندر    را در بر گرفته دیگر هنرهای بصری

هدایی دارد و یدا اصدو،ً چده تعریفدی را       آید: که هنر اسالمی چه ویژگدی  شود، این سوا،ت به ذهن می اسالمی نام برده می

                                                           
1
 habibe.sharif@yahoo.comمدرس دانشگاه جامع وممی و کاربردی جیرفت، کارشناسی ارشد هنراسالمی،   

0
 f.aghaeinezhad@modares.ac.irدانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.  دانشجوی کارشناسی ارشد هنراسالمی.  

مككرتبط بككا انديشكككده هككاي: 

 معنويت -فرهنگ 
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تر  هنر اسالمی نقش داشته و دارند؟ جهت پاسدخ بده سدوا،ت    توان برای آن قائ  شد؟ و یا اینکه چه وواممی در گس می

 فوق بهتر است ابتدا به معنا و مفهوم هنر اسالمی پرداخته و سپس وم  گستر  آن مورد بررسی قرار گیرد.

 معنا و مف وم هنر اسالمی .2

و تحدول را پیمدوده و    هنر اسالمی، هنری است که بر اساس ابتکار و ابداع و کش  و شهود به وجود آمدده و سدیر تکامد    

هایش در توحید و معیارهایش بر معاد استوار است. همچنین، این هنر، حقایق در مورد فنون هنرهای اوصار ماقب  و  ریشه

هدا کیفیدت و    ها را در خود جدیب کدرد و بده آن    ها نیز نشد بمکه، وناصری از آن ه  وصر خود را نفی نموده و مجیوب آن

(. آن چه که به نام هنر اسالمی آمدده، در واقدع شدیوه و رو  ابدداوی خدود      060، 0760 زاده، هویت اسالمی داداآیت اهلل

، 0713هاست که با تفکر خودشان قاب  تطبیق است و به صورت مکتوب و یا تجربی به اثبات رسیده استاالبهنسی،  تمدن

قی شگر  است؛ که انسانِ سردرگ  امروز توان گفت: هنر اسالمی، زبان فرهنگی است که حاوی حقای (. از سوی دیگر می3

رساند. در واقع با گستر  هنر اسالمی، به رونق فرهنگ ایراندی اسدالمی از نظرگداه نقدش و تدزئین       را به مثمن آرامش می

 (.00، 0713دست یافتاتوفیق، 

د: هنر اسدالمی، ید    کن ، این هنر را اینگونه معرفی می«هنر اسالمی»البهنسی در جایی دیگر از کتاب خود تحت ونوان 

های تعام  با واقعیت و ی  رو  و سب  غیدر ودادی.    وم  وامیانه یا معر  دین اسالمی نیست بمکه روشی است از رو 

گوید: هنر اسالمی در وضعیت مستقمی قب  از اسالم و در ابتدای آن زیسته و در خدالل ایدن    چنان که لوئی ماسینیون می

یافته که بی حد و مرز است و این حاصمخیزی، ومی رغ  قیدد و بنددهایی کده وممدای      مراح  هنر، بر چیز پُر ثمری دست

(. کون  معتقد است: هنر اسدالمی، تبمدور احسداس و بصدیرتِ     33، 0713حدیگ و فقه وضع کردند، ادامه یافتاالبهنسی، 

کند. هنرِ اسالمی غیر از هنرِ  یای برای تقرب به حق تمقی م هنرمندِ مسممان است. هنرمندِ مسممان هنر را وبادت و وسیمه

(. هنر اسدالمی مشخصده   10، 0703ی اسالم باشداکون ،  های سازنده مسممانان است و آن هنری است که منبعگ از آموزه

هدا   نماید. این  به ایدن مشخصده   هایی دارد که آن را از دیگر هنرها مانند هنر غربی، هنر چینی و ... متمایز می یا مشخصه

 شود.  پرداخته می

 های هنر اسالمی شاخصه  .3

ی  ها و فرهنگ اسالمی برخوردار باشد. در واقدع هندر، وسدیمه    هنر اسالمی چون منسوب به اسالم است، پس باید از ویژگی

توان ارتباط موثری با دیگران برقرار کرد و آن را برای ایجاد همدلی، نظ   ارتباط فکر و بیان است. بنابراین از طریق آن می

م و تربیت واطفی، اخالقی و اجتماوی افراد به کاربرد. در هنر اسالمی، طرح و نقش ودالوه بدر مضدمون و زیبدایی     و انسجا

ا ، دارای ی  معنای درونی است که چش  جستجوگر بیننده، از پس ظواهر زیبا به دنبال یدافتن آن رمدز دروندی     ظاهری

حکمدت و  »هدای هندر اسدالمی،     تدرین ویژگدی   (. از مهد  0713 گردداباشگاه اندیشه، است معنایی که به وال  باطن باز می

سازد، نه این که پنهانش کند.  است که در ورای آن نهفته است. این حکمت، سرشت الهی انسان را جموه گر می« توحیدی

 اره کرد:توان به موارد ذی  اش های مشترکی دست خواهی  یافت. از جممه آن می با نگاهی به انواع هنر اسالمی، به ویژگی

اولین آثار این تمقی، تفکر و توجه ومیق بده  «. توحید»نکته اساسی در هنر اسالمی که باید بدان توجه کرد وبارت است از 

گیرد تا به وحدت  سازد؛ زیرا هنرمند مسممان از کثرت می مراتب تجمیات است که آن را از دیگر هنرهای دینی متمایز می

 (.1، 0710نای  آیدامددپور، 
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دارد؛ امدا   ای از دین است که ذهن انسان را به جسدت و جدو و پرسدش وا مدی     هنر اسالمی، در هر شک  خود، جنبه )الف(

ترین  ی کام  کند. گویی قصد ایجاد انگیزه و حرکت در مخاطب را دارد، اما خود از ارائه خود، پاسخ نهایی را به او ارائه نمی

رساند  ترین پاسخ را بیابد. هنر اسالمی تنها به مخاطب خود یاری می باید کام کند، چرا که مخاطب، خود  پاسخ پرهیز می

« قرب الهدی »های زیبایی، به سوی جایگاه اصمی خود که همانا  تا حقایق الهی را در ساحت مادی تجربه کند و سوار بر بال

 (.010، 0717است، حرکت کندایثربی، 

ت و حقیقتی که در این هنر متحقق شده رجوع به ظهدور و تجمدی حدق    ی حُسن و جمال الهی اس هنر اسالمی جموه )ب(

تعالی به اس  جمال دارد. این هنر اصی  اسالمی با ابمیس و جهان ظممانی اساطیری و حتی مکاشفاتی کده مسدتمزم بیدان    

 (.00، 0710کند، سر و کار نداردامددپور،  صُور قبیحه است. تا آن جا که به حقیقت اسالم قرب و حضور پیدا می

کند  برخاسته است. این هنر، پیام نهفته در وحی اسالمی را به اشکال و صوری ورضه می« بطن وحی»هنر اسالمی از  ) (

 (.011، 0737ی اص  و منشث معنوی و آسمانی اسالم استانصر،  که منعکس کننده

پدییرد، تدا ودالوه بدر زیبدایی       صدورت مدی  در هنر اسالمی تزئین از جایگاه مهمی برخوردار است، زیرا تزئینات هدفمند  د(

تدوان گفدت:    (، به وبارت دیگدر مدی  77، 0713ظاهری، مسئولیت مه  انتقال معانی بمند اسالمی را به انجام رسانداتوفیق، 

ی معانی و مفاهی  فرهنگی هستند، که هندر را بده وندوان     ی تزئینی ندارند؛ بمکه نماینده نقو  در هنر اسالمی، تنها جنبه

 (.71های والی خود را گستر  دهداپیشین،  خود برگزیده است؛ تا از طریق نمادها، آموزهزبان 

اه( غایت هنر اسالمی، زیبایی است. این ادوا بدان معنی است که حاص  تدال  هنرمندد متدثثر از دیدن و الهیدات، خمدق       

ی معندی و هدد  غدائی هندر در      ه(. تیتوس بورکهارت، هنرشناس مسممان در زمین066، 0713زیبایی استاهاشمی نژاد، 

هاسدت کده بدالقوه     گوید: معنی و هد  غائی هنر در اسالم، ساختن و پرداختن اشیاء مطابق با فطدرت آن  اسالم چنین می

زیباست. در واقع جوهر هنر زیبایی است و از دیدگاه اسالم کیفیتی ممکوتی دارد. هنر اسالمی حاص  ترکیدب حکمدت بدا    

 (.060، 0760ی ترکیب دو بعد وادی و معنویستاآیت اهلل زاده،  نشان دهنده فن یا صناوت است و خود

« نمداد  » توان گفت: زبانی که هنر اسالمی برگزیده تا مفاهیمش را به مخاطبدانش منتقد  کندد زبدان      به این ترتیب می

دارندد؛ و بده راحتدی    است. این یکی از محسنات هنر اسالمی است زیرا مم  مختم ، نسبت به وقاید خود احسداس ومقده   

شوند. اما هنر اسالمی با زبان نرم خود، این فرصت را در اختیار کسانی که پییرای آن هسدتند،   ی جدید نمی پییرای وقیده

ای غیر مستقی  نیدز از مفداهی  ،هدوتی آن داشدته      برند، بهره دهد؛ تا والوه بر حظ  وافری که از زیباییش بهره می قرار می

(. رهنورد معتقد است: هنر اسالمی ایرانی، در قممرو بصری با سه بیان در ورصه فرهنگ و تداریخ  70، 0713باشنداتوفیق، 

 ظاهر شده است:

 یابد. ها ظهور می ها و گره ها، لچ  ته سرکج ها، ترنج ها، به ها، خطایی اال ( تجرید و آبستره که در اسمیمی
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 شود. ای و قاجار نمایان می و نقاشی قهوه خانهکه در نگارگری ایرانی در گ  و مرغ  0اب( فیگوراتیو

 (.0، 0711شودارهنورد،  اج( کاربردی با ترکیبی از دو ونصر با، که در صنایع دستی جموه گر می

 علل گسترش هنراسالمی .4

و  های پیشوایان دین بر زیبدایی، دوام فدیض، تجمدی، نورانیدت، وضدمت، وفدو       در منابع اسالمی و به ویژه ادویه و مناجات

رحمت وام پروردگار و جالل و جمال، اسما و صفات فراوان تثکیدد شدده اسدت و همدین مضدامین، پیوسدته الهدام بخدش         

ی هنرهای اسالمی از تیهیب و خوشنویسی و کتابت قرآن، تا شعر و موسیقی و  هنرمندان مسممان بوده و هست و در همه

فته است؛ به طوری که بیننده و خواننده و مخاطدب را بده ودوال     ادبیات و معماری و دیگر هنرها، بازتابی ژر  و شگر  یا

 (.030، 0717دهداهمتی،  با، سوق می

مفهوم هنر اسالمی با سنت و تفکر سنتی و نگر ِ دینی و معنوی و الهی نسبت بده جهدانا کده انسدان نیدز جزئدی از آن       

های متندوع آن را   ایی شناسانه ای است که جموهاست( پیوندی ناگسستنی دارد. این مفهوم دارای کارکردهای وممی و زیب

توان مشاهده کرد. از این منظر، ادبیدات ورفدانی    در ک   فرهنگ و تمدن اسالمی و در آثارِ هنری منتسب به وال  اسالم می

و اخالقی و دینی، معماری اسدالمی، خوشنویسدی، کتابدت، نقاشدی و اندواع دیگدر هنرهدای سدنتی نظیدر کاشدی کداری،            

ی( و گمی ، انواع تیهیب و تشعیر، صفحه آرایی و جمد سازی، ساخت ابزار و آ،ت مراس  آیینی، موسدیقی، نقدش   فر اقال

برجسته، طراحی لباس و منسوجات، باغ سازی، شهرسازی، هنرهای نمایشی، آداب و رسوم دینی، صنایع دستی و هرگونه 

ت، معطو  به هویتی است که وبارتِ هندر اسدالمی آن را   شیئی که در زندگی، کاربردی وممی و زیبایی شناسانه یافته اس

(. آنچنان که در ابتدا ذکدر شدد؛   010و 003، 0717در آثار مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمی متجمی کرده استانوروزی، 

ی هنر اسالمی، احدیت و وحدانیت و به وبارت دیگر توحید آن اسدت و ایدن اصد  در آیدات      ترین ویژگی و شاخصه اساسی

ای که قابمیت تجس  چندین معندایی را    های مقدس، معماری، نگارگری، نقو  تجریدی و هر ماده لهی، خوشنویسی کتابا

 دارا باشد، ظهور یافته است. 

ی هنرهایی قرار  کانون اصمی هنر اسالمی قرآن و کعبه و مسجد است. مسجد به ونوان معماری اسالمی محور و مرکز همه

هدای   انون بودند. خوشنویسی، کاشیکاری، نقو ، فضا سازی، منبت کاری، حجاری و گدچ بدری  گرفت که معطو  به این ک

پر نقش و نگار، ساخت محراب و منبر و رح ، تصویرسازی کتاب مقدس یعنی قرآن و ومی الخصوگ تصویر سازی معدراج  

(. بده لحداظ همدین    010ن، ترین وم  گستر  هنر اسالمی در سرتاسر جهان اسالم گردیداپیشدی  پیامبر اسالم اگ( مه 

اغمب هنرها و صنایع، از قبی  درودگری، ظری  کاری، منبدت کداری روی چدوب،    « ابن خمدون»اهمیت معماری است که 

ی  های مرمر یا آجر یا سفال یا صد ، نقاشی تزئینی و حتی قالیبافی که از هنرهدای ویدژه   آرایش دادن روی دیوارها با تکه

توان گفت: که معماری نیز مانند کتابدت   (، از این رو می0711دانداابن خمدون،  ه معماری میوال  اسالم است را منسوب ب

                                                           
0-  Figurative :  هنری که آن چه را در طبیعتِ موجود قاب  مشاهده است به صورت واقعی یا حتی به صورت ترییر یافته یا کژنمایی

به تصویر در آورد؛ منتها این امر نمی بایست به از دست رفتن چارچوب کمی موضوع مورد تقمید منجر شود. هنر فیگوراتیدو متدراد    

 (.07، 0713است افور،  هنر بازنمایانگر و در مقاب  هنر انتزاوی
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ترین آثار هنر اسالمی، یا در مساجد و یا بر گِرد مزار امدام   ترین مقام را دارد. چنان چه بهترین و جاودانه قرآن کری ، شری 

 ز ین به آیات الهی، او  از نقش و خط است.گردد که سرتاسر م ای از اولیای خدا متجمی می معصوم یا ولی

های مختم  او  از نگار ، تزئین، قرائت و ... مورد توجه جددی قدرار    قرآن کری ، کالم وحی و معجزه پیامبراگ( از جنبه

گرفته است و همان گونه که قرائت آن با صوت زیبا توصیه شده، خوشنویسی و آراستن آن نیز همواره مدورد توجده بدوده    

ها از این راه، قداست و اهمیت آن را نشان دهند و به خداوند تقرب جویند. هنر کتاب آرایدی قدرآن موجدب     تا انساناست 

شده است تا هنرهای وابسته به آن مانند خوشنویسی، تیهیب و ... به بهترین شک  توسعه یابند و هر ی  از این هنرها در 

هدا( بده بهتدرین شدک  بدروز       ی هر ی  از این حدوزه  ی هنری و پیشینه های مختم  تمدن اسالمیا متناسب با ذائقه حوزه

البهنسی با بیان این مطمب که هنر اسالمی  به ونوان منبع و مصدر هنرهای جدید بده خصدوگ   (. 0، 0731داکارگر، کنن

صورت مستقی  یدا  هنر معاصر در جهان ادامه یافته است وقیده دارد: که هنرهای اسالمی در طول امتداد تاریخی خود، به 

، 0713گردداالبهنسدی،   غیر مستقی ، به خصوگ در هنر برنزکاری و سفالگری و نساجی به ونوان تثثیرات شرقی تمقی می

13.) 

 نتيجه گيری .5

اگر قرار باشد هنری اسالمی و یا به طورکمی هنری منبعگ از ی  فرهنگ الهدی و ورفدانی وجدود داشدته باشدد، بایدد کده        

را پایه و اصول خود قرار دهد. به طور کمی هنر اسالمی، هندری اسدت کده در ذید  تعدالی  و احکدام       بنیادهای آن فرهنگ 

اسالم تبمور یافته است. همین حکمت معنوی است که در بی پیرایه ترین هنر اسالمی، یعنی خوشنویسی، بده نمدایش در   

تجسمی اسالمی مستقیماً ظاهر کممات قرآن  کند. در حالی که هیچ کدام از هنرهای آید و حقیقت اسالم را متجمی می می

آورد و همدین اسدت کده آن را در کندار      کنند، فقط خط است که کممات خدا را مستقیماً به نمدایش در مدی   را تصویر نمی

 ترین هنرهای تجسمی اسالمی کرده است. ترین و شری  معماری، والی

 مراجع

 .0711، 0پروین گنابادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر، جمد  (. مقدمه تاریخ العبر، ترجمه محمد0711ابن خمدون. ا -0

   ، بهار.7(. بررسی هنر فمزکاری در دوران سمجوقی، نشریه هنر و معماری، شماره 0760آیت اهلل زاده، باقر. ا -0

 (. نمادگرایی در هنر اسالمی.0713باشگاه اندیشه. ا -7

 ی، تهران: سوره مهر، چاپ دوم.(. هنر اسالمی، ترجمه محمد پورآغاس0713البهنسی، وفی . ا -0

 (. تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی: نگارگری، تهران: سمت، چاپ دوم.0711رهنورد، زهرا. ا -1

 (. وناصر هویت و فرهنگ ایرانی در آثار هنر اسالمی، کتاب ماه هنر، شهریور ماه.0713ونایت توفیق. ا -6

طی در آثار تیتوس بورکهارت: از کتداب هندر و زیبدایی در    (. هنرهای اسالمی و مسیحی ِ قرون وس0713فور، فمیپ. ا -3

ورفان ایران: مجمووه مقا،ت درباره هنر و زیبایی در نشریه ورفان ایران. گردآوری ،دن اوتضادی، تهران: انتشدارات  

 حقیقت.

 شارات سمت.(. ساریخانی مجید، کتاب آرایی در تمدن اسالمی ایران، چاپ اول، تهران، انت0731کارگر، محمدرضا. ا -1

 ی هوشنگ طاهری، تهران: ابن سینا. (. هنر اسالمی، ترجمه0703کون ، ارنست. ا -3

 .، تابستان0(. مبانی هنرهای تجسمی در اسالم، فصمنامه نگره، شماره 0710مددپور، محمد. ا -01

 (. جوان مسممان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران: طرح نو.0737نصر، سیدحسین. ا -00
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ی نوین: تقاب  سنت و مدرنیته، نشریه بینداب، شدماره    (. جایگاه هنر اسالمی در جامعه0717طمب ومیرضا. انوروزی،  -00

 .هفت ، آبان ماه

ی مطالعدات   ی زیبدایی در هندر اسدالمی، مجمده     (. معتمدی طیبه، ضرورتِ درک مرتبده 0713هاشمی نژاد، ومیرضا. ا -07

 .ی چهارده ، پائیز ایرانی، سال هفت ، شماره

 .ی هفت ، آبان ماه ی مدرن، نشریه بیناب، شماره (. هنر اسالمی و جامعه0717همایون. اهمتی،  -00

 .(. بحثی در باب هنر اسالمی، نشریه هنر و معماری، شماره هفت ، آبان ماه0717یثربی، چیستا. ا -01
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