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 چکیده 

اماتی در اینن بناو ودنود    ،  با این  كماكان ابه دربارة پيدایش هنر اسالمی مطالب فراوان نگاشته شده است

 -مطالتنا  كتابخاننه ا    –داشته است. در این مقاله بر آنيم تا با استفاده از كتب و مقنات  متتبنر عيمنی    

یا همان هنر  كه كه بتد از اسنال  و مقنارن بنا آن شنکل      –ضمن مترفی اساس  شکل گير  هنر اسالمی 

شناسی به برخنی از ابهامنا  وارده و راز دناودانگی     بپردازیم و در آخر با گریز  از مباحث زیبایی –گرفته 

 این هنر پاسخگو باشيم.

 هننر كنند. ننه   سر و كار پيدا میبا ابداع كه  استخاص  متنی، هنر به استهنر آمده  متنا  امروز به آنچه

انسنان   و حضور واسطه بی بتنسعبارتی  به عا متنی اما هنر به .است آندر زمره  و مترفت عرفان كه عا 

 هننر عنا   مرتبنه  امنا عناليترین    .اسنت كمنا    مراتب در تما نسبت  و ایناست مظهر آن  كهاست با اسمی 

عبنار   اساساً راهنش  خاصمتنی این به اند. هنركرده تتبير« اهللفنا فی»به صوفيه  كهاستمقامی  ازعبار  

 شنود و  صنورتها كننده  از اینن   انسانكه است  شرطیو به  وقتیآن كما   منتهی استالی خي از صورتها 

خينالی  صنورتها    كند، در اینجنا پيدا میتحقق خيالی  با صورتها  نيز اسالمیهنر اصيل .كندحاصل تتالی

امین و صورت ها ، همان كوشش   در هنر اسالمی تکرار مض .شنوند میاهلل اسم بهتتالی برا ا  واسطه

انتخناو نقنو     .اسنت  " توحیشد  ". نکته اساسی در هنر اسالمی دائمی برای رفتن به اصل و مبدا است

شنریتت اسنال    هندسی ، اسييمی و ختایی و كمترین استفاده از نقو  انسانی ، تاكيد بر اینن اسناس دارد.   

 .سازديمروها  تجييا  هنر را هنر متين میكند بيکه قنمی هنر را تجویز  صور و سبکها  خاصی از

 ایشن  در موجشود  های زیبایی اسالمی، حکما  باور به.زیبایی در اسال  تابع نوعی نگر  عرفانی است 

 قنرآن  و اسنال   دیندگاه  از .هسشتند  تعشالی  حشق  یعنی مطلق زیبایی از مفیدی های جلوه عالم،

.پن  بطنور   -غایت زیبایی در كمنا  اسنت    - سو به  نيز چيز همه پایان و خداست از چيز همه سرچشمة

 هنر اسالمی اساساً از توحید یعنی پشيیر  وحشدت ال شی یشا مةشاهد  آن     كيی می توان گفنت    

 .گیردسرچةمه می

 هنر ، اسال  ، زیبایی شناسی ، هنر اسالمی ، داودانگیواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

و  عرفانكه عام هنركند. نه سر و كار پیدا میبا ابداع كه  استخاص  عنیم، هنر به استهنر آمده  معنای امروز به آنچه

 (1)  تخنهاروپاییدر زبانها  ، كه هنر خاص متنی بههيچگاه امروز در گذشته هنر برخالف  لفظ .است آندر زمره  معرفت

  اروپایی هند و از ریشهكه آلمانی  ( به5)كونست و انگييسی (به4) و آر  نسهفرا به (3آر )  ، وتتينی( به2)و آرس ، آرتوسیونانیبه

برا   اروپا تنهاگذشته در تاریخ الفاظ . این است كار نرفته، به استآمده كردن و درست پيوستن  و بهمساختن  متنا  ( به6آر)

هفتگانه هنرها  در اصطالحیونانی  فرهنگ دركاربرد آن و بيشترین نيز آمده فضييت  متنیو به رفته كار نمیبه  خاص هنرها 

 .اندبودهفکر  هنرها   كهآزاد بوده هنرها اصطالح به وسطی و در قرون یونان

هونر و صور  به  و پهيو اوستایی  در( كه 7) سونر و سونره لفظ گردد و بابرمیسانسکریت به فارسی در زبان  هنر و ریشه اصل

 ومرد   نيك متنی( به و زنیمرد   متنی به فارسی= به ، نر و نرهو خوونيك  فارسی( )سو = هو به 8) هونره

به عميی و حکمتفت و ععدالت  و شجاعت چهارگانه فضایلمتنی به« چهار هنران» نيزقدیم فارسی  . در زباناستریشههمزنینيك

 .است شدهاستتما   فضييتمتنینيز بهو در اشتار فارسیاست آمده  فرزانگیمتنی 

 فالن  و بهمان وبد گفتن  نشود بد به                              بزرگ هنر گشتو به فضل به كهبزرگیآن 

 بهاینها همگی و استریشه  هممتنی  همين به و ارژنگ ارتنگ باكه است هنر آمدهتنی م به« ارد » نيز لفظ فارسی در فرهنگها 

متضاد  و الفاظمتانی  در مقا  فارسیرا در ادبيا   و هنرعيب  كه شود و از اینجاستمی هر كمالی شاملهنر هستند كه عا  متنا  

 .بينيممی

 كندعيب  هنر افتد نظر بهبی هركهكه                                    گناهنقص نه  ببينسر محبت  كما 

كما   مراتبدر تما نسبت  و ایناست مظهر آن  كهاست با اسمی انسان  و حضور واسطه بی نسبتعبارتی  به عا متنی اما هنر به

. اما عاليترین است تتبير شدههنر و هنرمند  با لفظ  و تقو دیانت  و، حکمتاعت، شج، فداكار سياستكهاینجاست . ازاست

 :گویدمی باواند. موتنا در این كرده تتبير« اهللفنا فی»به صوفيه  كهاستمقامی  ازعبار   هنر عا مرتبه 

 شد دیده سوی به از دل صد حجاب                                     شدپوشیده  آمد هنرغرض چون

 :كندمی وصفرا چنين و موتنا آن است غرضی بی ، مقا مقا این  كه

 عاشقان و غير دانغير دسم                                در دهان نبود بگرد غرض بی

 فيك دو چونبر این گرد  غرض بی                              ميك همچونو ز نان از آو  رستم

از  انسانكه است  شرطیو به  وقتیآن كمال  منت ی استخیالی  از صورت ایعبارت اساساً راه  خاصمعنیاینبه هنر

 و بهاست وس نامحس محسوس هنر ديوهمتنی  بدین ،استمظ ر آن  كهاسمیكند به حاصل تعالی شود و صورت ا كندهاین 
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 و از اینجاستاست آن  منتک صور   ثابت عين كهاست ( و اسمی صور  = صور ثابتدیدار )= عين محسوس تتبير دیگر ديوه

 .است دیدارو بازبينی دیدار بينی  نحو  هنر و هنرمند كه 

 را آشنا   دیداربينيم   باز  كه  باشد                               برخيزباد شرطه ا    شکستگانيم كشتی

دارد انسان را برا   پر سکو   در اینجا حکمخيالی ، صورتها  است خيالیاز صورتها  یافته  تركيبمتنی این هنر بهو از طرفی 

 .شود كندهاز آن كه 

 خيالیصور   بازد این نقش تا خود چه                            دهد فریبممیخو   وصيتخيا  حالی 

اهلل اسم بهتعالی برایای واسطهخیالی صورت ای  كند، در اینجاپیدا میتحقق خیالی  با صورت ای نیزاسالمیهنر اصیل 

 . شوندمی

 بينمها میچهپرده این در كهیمگو با كه                               خيا راه زند  نقشی  تواز رو  هر د  

هنرمند مظهر آن  كهو اسمی انسان ميان  استحجابی مراتبی در استظهور اسماء الهیمظهر و واسطه كه  همانطور خيالی صور 

و مقا   اقتضا به  است اسماء اهللدر  ، فنا استآیينه  و همحجاو  همعالی مراتب  بهنسبت كه  خيالیصور  ازشدن  . كندهاست

 .آدمی منز 

بدین متنی كه هنرمندان اسالمی همه   مودودا   روح هنر اسالمی سیر از ظاهر به باطن اشیا و امور در آثار هنری است.

ا و عکسها  متجيی را مظهر  از اسما الهی می بينند و بر این اساس اثر هنر  آنها به مثابه محاكا  و ابداع تجييا  و صور  ه

 اسما اهلل است.

عالم عيو  حسن و دما  است و اصل حسن و دما  تناسب است و هر چه تناسب است  » در نظر هنرمند مسيمان ، به قو  غزالی 

، نمودگار  است از دما  آن عالم ؛ چه هر دما  و حسن و تناسب كه در این عالم محسوس است همه دما  و حسن آن عالم 

 «.از خو  موزون و صور  زیبا  متناسب هم شباهتی دارد از عجایب آن عالماست.پ  آو

به هر تقدیر جلوگاه حقیقت در هنر ، همچون تفکر اسالمی ، عالم غیب و حق است.به عبارت دیگر ، حقیقت از عالم 

)پازوكی ،  ندغیب برای هنرمند متجلی است و به همین ج ت ، هنر اسالمی را عاری از خاصیت مادی طبیعت می دان

1388،36 .) 

 

 رو  تحقیق 
 رو  تحقيق بصور  كتابخانه ایی بوده و در این راستا از مقات  پؤوهشی و كتب و سفرنامه ها بهره گرفته شده است.
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 توحید در هنر اسالمی

كه آن -تجييا  است  اولين آثار این تيقی ،تفکر تنزیهی و توده عميق به مراتب است . "توحید  "نکته اساسی در هنر اسالمی 

.چرا كه هنرمند مسيمان از كثر  می گذرد تا به دركی از وحد  -(23،   1383را از دیگر هنرها  دینی متمایز می سازد) پرای  ، 

نائل شود و درست همين ویژگی است كه مانع از ایجاد هنرها  تجسمی مقدس شده است . زیرا دایی برا  تصویر مقدس نيست! 

 ندسی ، اسييمی و ختایی و كمترین استفاده از نقو  انسانی ، تاكيد بر این اساس دارد.انتخاو نقو  ه

تاریخ هنر اسالمی با بانگ اهلل اكبر » در كتاو تاریخ هنر اسالمی درباره آغاز هنر اسالمی چنين می نویسد    "كریستين پرای "

 «.آغاز می شود

است. دهاد  كه در آغاز كيما  آمده است، مقا  « اهلل اكبر » اطن هنر اسالمی كيما  پایانی سخن پرای  در واقع بيان حقيقت و ب

نفی كنندگی تفکر اسالمی را نسبت به صور  نوعی شرك آميز هنر ميل و نحل بيگانه بيان می كند و متطوف به اهلل اكبر و روح 

 (11، 1386)مدد پور ، الهی است 

. هنرمند در این مضامين ان كوش  دائمی برای رفتن به اصل و مبدا استدر هنر اسالمی تکرار مضامین و صورت ها ، هم

 از الگویی ازلی و نه از الگویی محسوس بهره می دوید، به نحو  كه گویا صور خيالی به صور مثالی عالم ميکو  می پيوندند.

 

 اسالمی فلسفه و هنر در شناسی زیبایی

 ها  ديوه عالم، این در مودود ها  زیبایی اسالمی، حکما  باور به .است هنر حکمت در بنيادین عناصر از یکی زیبایی

 تتالی حق خالقيت قبيل از اتهی صفا  و اسماء برخی هنر، منشأ همچنين .هستند تتالی حق یتنی مطيق زیبایی از مفيد 

 اسالمی فييسوفان نزد نتوا می .صفاتند و اسماء این بخش تجيی خود حدّ در آثار  خيق با هم هنرمندان .است شده دانسته

  .پردازد می موضوع این به رو، پيش مقاله . است هنر ذاتی زیباآفرینی، عنصر آن، در كه كرد بازساز  هنر برا  تتریفی

 طبق و اند نسبی ها زیبایی از خييی . است زیبایی به هنر قوا  .دارد حضور زیباآفرینی ویژگی ، هنر  فتاليت و اثر هر در

 آفرینی زیبایی و زیبایی هنر، ذا  در ، باشيم داشته زیبایی برا  كه تتریفی هر از نظر صرف .كنند می فاو ت افراد ذائقه

 بيکه ؛ كنيم محدود محسوس زیبایی به نباید را زیبایی البته .ناميد انسان زیباآفرینی فتل را هنر توان می بنابراین است؛ نهفته

 هم سينما و تئاتر مثل هنر دیگر ها  شاخه برخی در یا شتر در نهفته زیبایی ملشا كه دهيم تتميم متنو  زیبایی به را آن

 نمی خطاطی هنر در چون گنجيد؛ نمی ارسطو تتریف در كه حالی در گنجد؛ می تتریف این در راحتی به خطاطی هنر .بشود

  .كند نمی خطاطی طبيتت كه چرا دارد؛ ودود طبيتت از تقييد گفت توان

  زیبایی ماهیت
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 می تتریف چنين را زیبایی فارابی، .است شده تأكيد زیبایی عنصر رو  اسالمی فييسوفان متون از شده استنباط تتریف در

 و سقراط تتریف شبيه زیبایی، از تتریف این« .است زیبایی كمالش، واپسين حصو  و مودود  هر برتر ودود پيدایی»:كند

 ناظر بودن نيك و خير و بودن سودمند بودن، مفيد قبيل از امور  به بيشتر زیبایی آن، مطابق كه است زیبایی از افالطون

 تناسب حصو  سه، این نتيجه كه اعتدا  تأليف؛داشتن نظم؛داشتن داشتن:كند می تيقی زیبایی مقوّ  را امر سه سينا ابن.است

  .است هارمونی و

 زیبایی شامل صرفاً تتریف این كه این دميه از است؛ تهداش دنبا  به مناقشاتی پيوسته هماهنگی، و تناسب به زیبایی تتریف

 تا نيستند ادزا دارا  تتالی حق مثل بسيط ها  ودود چون متنو ؛ و متقو  ها  زیبایی نه شود، می مادّ  و محسوس ها 

 صرفاً نه است؛ شده تيقی نيکی و خير با مساو  زیبایی و حُسن اسالمی، فييسوفان آثار در .باشد هماهنگی و تناسب ادزا بين

 را خدا زیبایی ویژه به زیبایی، سينا، ابن .ودود  و شناسانه هستی نيکی و خير متنا  به بيکه اخالقی؛ نيکی و خير متنا  به

 لطيف بودن، قدیر مثا  برا  .باشد چنان دارد ضرور  او بر كه باشد ا  گونه به یتنی خدا زیبایی :كند می تتریف چنين

  .نبود زیبا واقع در نبود، دواد و كریم لطيف، قدیر، اگر بنابراین دارد؛ ضرور  حضرتش بر بودن دواد و بودن كریم بودن،

  زیبایی منةأ

 این در مودود ها  زیبایی ها، آن دیدگاه در .دانند می تتالی حق یتنی مطيق زیبا  را ها زیبایی همه منشأ اسالمی فييسوفان

 حُسن و محض زیبایی دارا  الودود وادب :گوید می سينا ابن .است تتالی حق زیبایی از ا  ديوه و سایه همگی دهان،

 و ا  رشحه كمالی و زیبایی هر :گوید می شيراز  صدرالمتالّهين .است چيز  هر حُسن و زیبایی منشأ و مبدأ و است محض

 و زیبایی هر منشأ و كما  و کیني هر سرچشمه تتالی حق :گوید می دیگر دا  در یا .است خداوند كما  و زیبایی از پرتو 

  .است حُسن

 كه داند می دیگر عوالم و بات ها  دهان در مودود زیبایی از پرتو  و سایه است، دهان این در كه را زیبایی هر همچنين او

 نيرو، هر.ييرندتغ و نقص و ماده به مشوّو دهان این در اما تغييرند؛ و شائبه و نقص هرگونه از عار  و خالی عوالم آن در البته

 دهان در آنچه از هستند تصویرهایی و سایه حقيقت در شود، می یافت فرودین دهان این در كه زیبایی و منظره و كما 

 و بر  عيب، و نقص هرگونه از كه آن از بتد اند، درآمده دِر  صور  به و اند شده متکثّر و یافته تنزّ  امور این .است فرازین

  .. سایت آفتاو( ذوالفنون)بودند  عار  تاریکی و زنگار ر،غبا هرگونه از و پاك

 دیدگاه اندیةمندان مسلمان درباره زیبایی

اندیشمندان مسيمان درباره زیبایی دیدگاهها  متفاوتی دارند نقطه اشتراك دیدگاه آنان اینست كه زیبایی و دما  هر چيز را در 

 دست یافتن به كما  می دانند.

، رنگ، فاصيه، زیبایی،مکان، بيکه به تتامل پيچيده ميان بيست و دو عامل ) نور حسن ( را نه به عامل بسيط زیبایی )ابن هیثم: 

زشتی،همانند ،  تاریکی، سختی ، شکل، اندازه، ددایی، تداو ، تتداد، حركت، سکون، زبر ، نرمی، شفافيت، كدور ، سایه،

يز  دارد و به طور مستقيم در ح  زیبایی تاثير می گذارد و بيست عامل تتریف كرد. ولی فقط نور و رنگ نيرو  انگناهمانند ( 

 دیگر دز مقوله كيفيت زیبيی شناسی هستند و باید در ذهن تركيب شوند.
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محمد غزالی در كتاو احيا التيو  به تتریف زیبایی می پردازد)حسن هر چيز در این است محمد غزالی(:زیبایی شناسی ماهوی )

 و ممکن خود را دارا باشد و زیبایی را در شکل و رنگ محدود نمی بيند و كما  را تزمه زیبایی می داند.(كه كما  سزاوار 

در كتب سياسه المدینه فارابی به بحث زیبایی می پردازد و زیبایی و دما  هر چيز را در   زیبایی شناسی وجودی ) فارابی ( :

 سرشت و دست یافتن به كما  می داند.

رساله صفير سيمرغ اثبا  لذ  را در حاصل شدن كما  هر چيز می داند و به بيان عالم مثا  می پردازد و عالم مثا  در س روردی:

 را ورا  این دهان می داند كه فقط با تخييی حقيقی می توان آن را دریافت.

 ا مشاهده می كنيد.یك سيوك چهار مرحيه ا  در نظر می گيرد در شکل زیر این سيوك رزیباشناسی جامع)مالصدرا(: 

 

 زیبایی شناسی مالصدرا.1

  با توده به دو سرچشمه بيرونی و درونی در پدیدار شدن زیبایی دو مرتبه زیبایی را از هم تفکيك می عالمه محمد تقی جعفری

 زیبایی لغيره ) برا  دیگران ( -2زیبایی فی نفسه )در خود (  -1كند 

ی )رئاليسم ( با اصا  دادن به زیبایی فی نفسه و مکتب ذهن گرایی ) ایده آليسم ( با و  توضيح می دهد كه دو مکتب واقع گرای

 اصالت دادن به زیبایی لغيره از حقيقت منحرف شدند.و  مراحل دریافت و ادراك زیبایی را به پنج مرحيه تقسيم می كند 

نظاره با احساس دو  )بصير  و دریافت  -4يل (    نظاره داور  ) نظر و تحي-3تماشا ) نگاه دقيق (  -2نگاه یا تماس سطحی  -1

 (1383،25دتفر  ، گذر از زیبایی به كما ) شهود ( ) -5كيی(     

  زیبایی را یکی از مهمترین گرایش ها  انسان می داند. و زیبایی به خاطر خود زیبایی هميشه یکی از اهداف انسان ش ید مط ری

-عقيی-خيالی-دسته )حسی 4ر  می دانستند.تاثير زیبایی و قابل درك بودن زیبایی را به بوده است و هنر و عيم و زیبایی را فط

 قيبی ( تقسيم می كند.
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  جمع بندی و نتیجه گیری از دیدگاه اندیةمندان مسلمان

هستی  ميان اندیشمندان مسيمان و منابع اسالمی بحث زیبایی به طور مستقيم مطرح نشده است و بتد از مسائل متبود شناسی و

شهود  و درونی ا  است  -شناسی مختصراً به زیبایی اشاره می كنند. مبانی نظر  هنرمند مسيمان در خيق اثر هنر  عيم حضور 

رتبط می شود و برا  رسيدن به این امر هنرمند باید در ابتدا درون خود را زیبا كرده باشد و در اینجاست كه اخالق كه به زیبایی م

 در هنر نقش مهمی پيدا می كند.

 

 . نظریا  مکاتب و اندیشمندان اسالمی در باو زیبایی2

 

همين دليل عرفان نقشی كييد  ایفا می كند. در  در حکمت اسالمی بنياد مبانی نظر  عيم حضور  و شهود  به زیبایی است و به

حوزه عرفان اسالمی دو دسته عارفان هوشيار و سرمست ودود دارد. عارفان هوشيار مانند حافظ بيشتر به عشق مجاز  و تشبيه 

این است كه توده می كنند و آثارشان تفاسير متتدد  دارد و انتقاداتی توسط عالمه دتفر  و مکار  شيراز  بر آنان می شود 

عارفان هوشيار تا این حد مجازگویی را كه سبب می شود بسيار  در مرحيه ظاهر  آن باقی بمانند و حقيقت موضوع را درك 

نکنند نمی پسندند.عارفان سرمست به عنوان مثا  در اشتار مولو  رك گویی و صراحت خاصی ودود دارد و انتقاد  كه به آنان می 

ا  توده به مسائل واقتی دامته است و عموما حالت آشفته و عد  توده به ظاهر پيدا می كند و شود عد  هوشيار  تز  بر

روشنفکرانی مانند دكتر شریتتی از مولو  انتقاد كرده و نه تنها او را الگو  سازنده تمدن اسالمی نمی دانند بيکه بروز و ظهور امثا  

 و  را آغاز افو  تمدن اسالمی می دانند. 

ه حکمت اسالمی در انسانها  تکامل یافته سرمستی و هوشيار  ددایی ناپذیر است و عارفان و هنرمندان در آثارشان به از دیدگا

 دا  آشفتگی و سردرگمر باید به مسائل واقتی دامته توده كنند و درصدد بيان حقيقت باشند.

 

 راز جاودانگی هنر اسالمی
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بيزانسی و ایرانی و هندو و مغولی مطالب فراوان نگاشته شده است لکن  قبيل منابعدربارة پيدایش هنر اسالمی از عناصر قبيی از 

تواند وحد  هنر رفته است. هيچ ك  نمی بسيار كم سخن كند،نيرویی كه تما  این عناصر متباین را در تركيبی واحد دمع  دربارة

 آشکار و بدیهی است. چه انسان به مشاهدة مسجدمکان ؛ زیرا ودود این وحد  ب   اسالمی را منکر شود ؛ چه زمان و چه در

ببيند و چه در تركمنستان چين، گویی یك  قرطبه بپردازد و چه در مدرسة بزرگ سمرقند تأمل كند، چه مزار عارفی را در مغرو

 ؟پس باید پرسید خصلت و ماهیت این وحدت چیستهنر  متجيی است.  نور و فقط یك نور در تما  این آثار

و  سازدكند بلکه قلمروهای تجلیات هنر را هنر معین مینمی هنر را تجویز  م صور و سبک ای خاصی ازشریعت اسال

اند؛ ها گفتهچنانکه خييی «احساس دینی»نفسه خالق نيست. از سو  دیگر نسبت دادن این وحد  به یك فی حدود و تتينا 

آهنگ درآورد كه در تواند دنيایی از اشکا  و صور را به صورتی همنمی حداقل، گمراه كننده است. هرقدر احساس قو  باشد هرگز

اسالمی یادآور قوانينی است كه بر  كننده و دقيق باشد. اتفاقی نيست كه وحد  و نظم و هنر غنی و وزین، مستغرق عين حا 

ا  كه مبهم و همواره در هاست كه بدون شك مافوق صِرفِ قوة احساس است، قو دواهر و بيورها حکمفرماست. حقيقتی در بين

به متنا  اصيی آن یتنی « عقل»مقصود ما از  ناميم واست. این حقيقت را شهود عقيی كه ذاتاًدر هنر اسالمی مودود است می تغيير

 همين فکر، نيرویی كه مربوط به شهود حقایق ابد  است. متنا  عقل در متارف اسالمی نيز تر از استدت  ونيرویی است ب  وسيع

قادر به درك متنی و نتایج توحيد است. به همين  است. ایمان، كامل نيست مگر اینکه، توسط عقل منور شده باشد، عقيی كه تنها

 .گیرداز حکمت سرچةمه می زیبایی هنر اسالمی همواره نحو

زیه و تحييل و تقييل دادن آن به ددید، هنر اسالمی را از طریق تج از آنجا كه تاریخ هنر، عيمی ددید است طبتاً مانند تما  عيو 

روشی به دور است در حاليکه  كند. آنچه در هنر داویدان و مافوق زمان است از دسترس چنينتاریخی بررسی می شرایط و عوامل

. ممکن است برخی اعتراض كنند كه همه باشدجاویدان و ابدی می هنر دینی مانند هنر اسالمی، همواره شامل عاملییك 

مانند تما  پدیدارها   صور تركيب یافته و از آنجا كه صور  محدود است بالضروره محکو  به زمان است و اشکا  و هنرها از

ميرد. بنابراین عيم تاریخ هند به ادبار یك عيم تاریخی یافته و می یابد و سپ  انحطاطتاریخی، صور به ودود آمده و توسته می

 .است

محکو  به زمان است، ممکن است حاكی از حقيقتی مافوق  صور  گرچه محدود و در نتيجهاین نظر فقط نيمی از حقيقت است. 

مربوط به ساحت  و از این دهت مافوق شرایط تاریخی قرار گيرد، نه تنها در تکوین خود كه تاحد  زمان بوده و داویدان باشد

ها  داویدان بتضی از صور و اشکا  به عيت ارز كه فقط  متنو  است بيکه همچنين اقالً تا حد  در حفظ و بقا  آن، از آنجا

درست همين است و دز   سنتماند. متنا  تحوت  و انقالبها  ماد  و روانی یك عصر این اشکا  باقی می رغم تما است كه عيی

 .این نيست

دورة بتد از قرون وسطا  غرو خود را از هنر كالسيك یونان و یا  شناسیاز سو  دیگر تاریخ ددید هنر، بيشتر متيارها  زیبایی

« هنر »و در نظر آن یك اثر  صرف نظر از تحوت  اخير آن، این عيم همواره فرد را خالق واقتی هنر شناخته است .اخذ كرده است

از نظرگاه اسالمی زیبایی اساساً تجلی سازد. حا  باید توده داشت كه  است، تاحد  كه نشانة خصوصيا  یك فرد را منتک 

 .است كلیحقیقت 
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بازیابد و  كوشد تا محیطی به وجود آورد كه در آن انسان بتواند وزن و وقار فطری خود رامی هنر اسالمی بطور كلی

هيچ چيز نباید حجاو بين انسان و حضور نامرئی  .ورزد حتی به معنای نسبی و موقت آنبنابراین از هرگونه بت دوری می

 .خداوند قرار گيرد

دارد و نظامی را تمایالت ش وانی دنیا را از میان برمی ها وكند و همة پریةانیاد یك نوع خأل میپس هنر اسالمی ایج

مركزی  توان فوراً به اهمیت اساسی وكه مبین تعادل و آرام  و صلح است. از این امر می سازدگزین آن میجای

خود را مورد عنایت قرار داده و تما  سطح زمين را  امت . گرچه پيغمبر )ص( فرمودند كه خداوندمعماری در هنر اسالمی پی برد

طبيتت یافت  است، متمار  است كه در اماكن پر دمتيت باید وضع صفا و آرامش را كه همه دا در دایگاه عباد  او قرار داده

  اوست، آن نيز در سطح و بمثابة آثار دست خالق و آیا  قدر شود از تو ایجاد كند و اما زیبایی طبيتت بکر و دست نخورده كهمی

به نحو  محدودتر است  تر و به همين دهتا  كه به عقل بشر  نزدیكآید، در مرتبهمتمار  به ودود می ا  دیگر توسطمرتبه

 .ولی به هرحا  از حکومت دابرانة شهوا  فرد  بر  است

در خانة خود قرار دارد، گرچه در اینجا خانه به  توان گفت اومی در یك مسجد فرد مؤمن هيچگاه فقط یك ناظر و شاهد نيست بيکه

ها  عرضی رهایی یافته باشد دگرگونی نيست. هرگاه او توسط وضوع خود را تطهير كرده به این نحو از تحوت  و متنا  عاد  آن

 .گرددبازمیبپردازد، به نحو  رمز  به مقا  حضر  آد )ع( كه در مركز دهان است  وسپ  به قرائت كيما  ناز  شدة قرآن

و همه دا در تما   متکی به خود است فضایی به وجود آورند كه كامالً كوشیدند تاهمة معمارهای اسالمی میبنابراین 

 سازد. این هدف توسط طریقی آن چنان متفاو  مانند اطاقها  افقی بامتجيی می خود كيية صفا  و كيفيا  فضا را« مقاما »

داخل هيچ یك از این فضاها انسان احساس  نبدها  متحدالمركز تركيه تحقق یافته است. درستون در مسجد قدیمی مدینه و گ

انسان  ها  فضاشود، نه به سو  ديو و نه به بات. نيز هيچگاه به واسطة محدودیتمی كند كه به سو  دهتی خاص كشيدهنمی

 .هرگونه كشش بين زمين و آسمان است كند. به درستی گفته شده است كه متمار  مسجد فاقدتحت فشار احساس نمی

كند. به درستی گفته شده است خود را تحت فشار احساس نمی مستطيل كييسا  مسيحی اساساً طریقی است كه انسان یك تاتر

متمار  یك كييسا فرد  كند. تما به سو  آسمان صتود ميکند و یا به سو  ميز عشاء ربانی نزو  می كه یك گنبد مسيحی یا

یابد مانند نور  كه در بررو  ميز خاص آن قرار گرفته است فيضان می شود كه حضور الهی از عشاء ربانی كهرا یادآور میمؤمن 

دهندة دهت قبيه است در حاليکه تما   درخشد. مسجد دارا  یك مركز از برا  مراسم آیينی نيست، محراو فقط نشانمی تاریکی

 .سازددر دميع دها  و محيط بر انسان خاطر نشان می د رانظا  فضا آن چنان است كه حضور خداون

سينان، مبتنی بر نقشة ساختمان ایاصوفيه، آن نقشه را طبق نظر  ب  آموزنده است اگر مشاهده كنيم چگونه متمار بزرگ ترك

ه توسط دو نيمه گنبد ایاصوفي تا باتخره در مسجد سييميه در آدریانپل آن را به كما  رسانيد. گنبد بزرگ اسال  توسته داد

 امتداد آن قرار دارد. تما  فضا  داخيی در دهت محور مراسم آیينی مسيحی كشيده در (9)دارنگاهدار  شده و چند محراو طاق

گنبد اصيی آدرنا را بر رو  یك هشت  حد و حصر حل شده است. سينانشده و قسمتها  گوناگون در یکدیگر در یك عظمت بی

 دار در دها  اریب قرار دارد. به این نحو او یك نوعها  طاقاربته و محراو دیوار صاف در دها  اصيی گو  ساخت كه بر رو 

 .نوسان است و نه باریك است ها  آن نه در حا دواهر  كه دقيقاً تراشيده شده است به ودود آورد كه كرانه

دادند در بسيار  از موارد، نقشة داخيی را تغيير ته میتوس هنگامی كه متمارها  اسالمی بتضی گنبدها  مسيحی را گرفته و

مسجد سراسر فضا  اصيی  ها شد. در موارد متتدد عالوه براین تغييرا  رواقكه طو  آن تبدیل به عرض می ساندادند به اینمی

رود. تی خاص پيش نمیگيرد در دهیك كييسا  بزرگ را در بر می هایی كه قسمت وسيع مركزگيرد و مانند رواقرا فرا می
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را به آرامش و و سکون دعو   این نحو انسانسازد بدون اینکه در آن مداخيه كند و بهحركت فضا را مسدود می ها  مسجدرواق

 .كندمی

جای تعجب نیست كه كلمة روق یا رواق در عربی تقریباً  معمارهای اسالمی توجه و عالقة زیاد به شکل رواق داشتند، و

است و آنچه  در هنر اروپایی فقط دو نوع قوس رومی كه ساده و منطقی و ثابتبودن و پاكی است.  زیبایی و موزون مترادف با

حركت صتود  است. لکن هنر اسالمی انواع فراوانی از  نامند غيرمستقيم از هنر اسالمی اخذ شده است و دارا قوس گوتيك می

 :تروف استدو تا  آن بيشتر م اشکا  قوس به ودود آورد كه

ای كه كم و بی  كةیده شده یك نعل اسب با نقطه قوس ایرانی به شکل تبرته یا حمال كةتی و قوس مغربی به شکل

 قوس ایرانی در عين سازد.ميكور در فوق، یعنی آرام  ثابت و سبکی را، توأم می ها دو صفتاست. هر دوی این قوس

كند. و اما قوس مغربی مصون باشد صتود می ند شتية یك مشتل نفتی كه از بادحا  فراخ و موزون است و بدون كوشش و تقال مان

بدون  چهارچوو مستطيل تتدیل می شود تركيبی است از ثبا  و وستت. در آن یك نوع تنف  كه عرض فوق التادة آن توسط یك

یابد طبق كال  قرآن كریم می سو  درون بسط حركت ودود دارد و آن تصویر  است از فضایی كه توسط فيضان بركت الهی به

دارد كه  ها  درست ساخته شده باشد این اثر راگير (. یك رواق ساده كه طبق اندازه1آیة )سورة انشراح،«. الم نشرح لك صدرك»

ا  تبهكيفی صرفاً بتد و امتداد نيست بيکه به عنوان مر سازد. فضا فضا را از یك واقتيت صرفاً كمی به یك واقتيت كيفی مبد  می

 .دهدشود. متمار  سنتی، انسان را به مشاهده و شهود سوق میتجربه می از ودود، در حا  ودد،

ودود دارد لکن نه در سبك از آنجا كه در خانة اسالمی دایگاه  بين متمار  یك مسجد و یك خانة شخصی اسالمی در نقشه تفاو 

زندگی اسالمی به دو  شود. بطور كيیگيرد عمل میر مسجد انجا  میدارد و درآن همان مراسم عباد  كه د نماز و نيایش ودود

تواند وظيفة اما  مسيمان كه فکراً سالم و دارا  اصو  اخالقی باشد می قيمرو دینی و دنيو  یا شرعی و عرفی تقسيم نشده است. هر

متجيی است. چه در داخل یك مسجد و  دار شود. این وحد  حيا  در یك رنگ بودن شرایط خاردی این زندگینماز عهده را در

فکر  حکمفرما است تتاد  و توازن و آرامش و صفاست. تزیينا  آن نباید هيچگاه ناقض چه در یك خانة شخصی، قانونی كه بر آن

پختة كند تا خالئی به ودود آورد كه بدنة ناكمك می فقر متنو  باشد. در واقع تزیين در متمار  اسالمی با وزن و نظمی كه دارد

سازد. رو  كف  كند و اثر سطوح بزرگ سفيد را كه آن چنان شاخص داخل عمارتها  اسالمی است بيشتر دیوارها و ستونها را دذو

 .رود و اطاقها پر از ميز و صندلی نيستنمی گاه با كفش راهها  سنتی اسالمی مانند مسادد هيچها  خانهاطاق

، كه برگرفته از نظام هستی است به «هندسة مقدس»است كه « صور تنزی ی»زیبایی اشکال در هنر اسالمی مبتنی بر 

بخةد. عوامل اصلی این هندسه، نظم وتقارن وتوازن و تعادل وتناسباتی است كه از ساختار محسوس آن عینیت می

زیبایی در هنر  ها  هستی بيکران است.كه ضرباهنگ )ریتم( آن در برگيرندة همة پدیده است،نظمی كی انی سرچةمه گرفته

ا  است كه مسيمانان را برا  شائبه است و ایجاد خأل در متمار  اسالمی و مسادد، زمينهاسالمی نتيجة این وحد  مقدس و بی

 دهد. كند و آنان را در برابر داودانگی حضور قرار میدرك حضور خداوند آماده می

 بوركهار  نوشته است 

ماند. آن چه در هنر نتی حاكم برآن، از سقوط در این دریان شدید تغير و تحو  در امان میهنر قدسی متموتً به دليل قواعد س

ها  فرد  ونفسانی در آن است. اسالمی تحت عنوان سکون و عد  تحرك مورد انتقاد فراوان قرار گرفته، صرفاً همين غياو انگيزه

ناشی از تحریم تصاویر پدید نيامد، است.طرح اسييمی برا  خالً  دليل توسته فوق التادة تزئينا  هندسی در هنر اسالمی نيز همين
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سيبی  بيکه نفی و نقيض هنر تصویر  )و بازنمایانه( است. مركز یك طرح اسييمی همه دا هست و هيچ دا نيست؛ در پی هراثباتی،

ها برا  روح دین اسال  و این ویژگیاست و به دنبا  هر سيبی، اثباتی. طرح اسييمی منطقی و موزون، ریاضی گونه و آهنگين است 

تر تابع شهود و تفکر است تا احساسا  باشد. هنرمند در این مقا  بيشكه طالب موازنة ميان عقل وعشق است، بسار حائز اهميت می

 (16،  1386،  بوركهار ) شود.خيزد، بدون این كه از شور خالقة او كاستهو نفسانيا  خویش و بالضروره فردیتش از ميان برمی

سازد، از كما  و . هر چيز به ميزانی كه صفتی الهی را متجيی میسازدهنر اسالمی اشیاء را با اصول ج انی خوی  مرتبط می

هنر توان كما  را در چيز  دست و دو كرد، مگر آن كه قابييت آینگی صفا  خدا را داشته باشد. برد. پ  نمیزیبایی بهره می

هنر اسالمی در اصل از گيرد. شکل آن )قرآن( نشأ  میو از حقيقت و دوهر بی ری كالم وحی استبصری اسالمی بازتاب بص

. دوهر توحيد در ورا  كيما  قرار دارد و خود را در شودتوحید، یعنی از تسلیم در برابر یگانگی خدا و ش ود آن حاصل می

یابد و این ها در ساحت تخيل بصر  در صور بيورین تبيور میبارقهسازد. این ها  ناگهانی و منقطع متجيی میقرآن به واسطة بارقه

 (16و  15،  1386،  بوركهار )« آورند.صور هستند كه به نوبة خود، دوهر هنر اسالمی را پدید می

 

 نتیجه گیری:

نيست. احتياج به چهارچوبی نهد متوده به هنر پا در این دهان می در باد  امر اسال  احتياج به هنر نداشت، هيچ دینی هنگامی كه

مفصل كتاو آسمانی، گرچه تما   آید مانند احتياج به تفاسير بصر  و سمتی كه حافظ دین باشد بتداً پدید می مركب از صور

 مودود است. هنر اسالمی اساساً از توحيد یتنی پذیر  وحد  الهی یا مشاهدة آن تجييال  اصيل یك دین بالقوه در آغاز ظهور آن

 .گيرده میسرچشم

سازد. این لمتا  در برخورد با گر میلمتا  منقطع و ناگهانی ديوه ذا  توحيد ماوراء الفاظ و كيما  است و در قرآن خود را توسط

است به نوبة خود، اساس هنر  متخيية انسان در دنبة بصر  آن در صور بيورین، منجمد و متبيور ميشود و این صور سطح نيرو 

 .د و شاید همين اساس راز داودانگی هنر اسالمی استدهمی اسالمی را تشکيل
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