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 چکیده
خلاق   باا ادیان بزرگ حقایق خود را نه فقط از طریق کلمات، بلکه همچنین 

کنند. هنر اساممی باه مباباه هنار      می اظهارهنرهایی متناسب با دیدگاه خود 
ر صو واسطة هاسمم را بترین حقایق  دین بزرگ الهی، متشابهاً، درونی آخرین

همچناین  ، آن گیار   کرده است. هنر اسممی پا  از کاک    محسوس ظاهر
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 یّت آنهنر اديان و اهم
هنار   ،هایی همچون هنر هند ، هنر چینای، هنار باودایی    ها  تاریخ هنر عنوان در کتاب
یک از ی هرکنند و تحت نام کلّ ن میرا معیّ موضوعاتترین  مهم یا هنر اسممی مسیحی

کود. مبمً هنار  کاه باه     از آثار هنر  لهان بررسی می بزرگییات بخش ا خصوصّآنه
ها  آنان پدیاد آماد تحات     دست مسلمانان در طی چهارده قرن در هر یک از سرزمین

ها  فرعی همچون هنر ایران، هنر مصر، هنر مغرب، و یاا   عنوان هنر اسممی و با عنوان
دین بهازاد و  الّا  کماال  ها  تیموریان، صفویان، یا نقاکی هنر ایران در دوران سلجوقیان،

 رزاده، معرفیکیراز  و حسین لین الدّ ط قوامیا بناها  ساخته کده توسّو  ،حسین بهزاد
ها  دینای   ها  تاریخ هنر یا با عنوان کود. به این ترتیب، کتاب و در مورد آنها بحث می

هایی چاون هنار هناد  و     یم با عنوانهمچون هنر بودایی و هنر مسیحی، و یا غیر مستق
ایان هنرهاا را در    ،و تائویی هستند بوداییر از ادیان هندویی و متأثّخود هنر چینی، که 

هاا   یقت، عمدة آثار هنر  و دست ساختهدهند. در حق توضیح می مذکور ادیان ارتباط با
نقااط  در  قب در غرب، و فقط تا چند دهة  پیشکم تا دو سه قرن  در طول تاریخ، دست

اعی اند. ادیان برا  توسعه و استمرار حضاور التما   گر، در پیوند با ادیان کک  گرفتهدی
 حقاایق بااطنی خاود را در   ابعاد  از اند و به این وسیله  خود همواره به هنر تکیه کرده

بدون هنرها  برآمده از ادیان حقایق آنها  که حالیدر  1،اند قرار دادهمردم عموم  سدستر
  ماند. ه منابع آنها دست یابند محدود میتوانند مستقیماً ب که می خواص معدود  برا 
 

 دربارة اصطالح هنر اسالمی
ها  تاریخ هنر نیز قادمتی   مذکور در کتاب  ها تاریخ هنر از علوم لدید است و عنوان

ط هنرمنادان  گاردد ایان اصاطمو توسّا     آنجا که به هنر اسممی مربوط مای  ندارند و تا
و هنار کناساان غربای پیشانهاد     هنر خان را مورّ ان در گذکته به کار نرفته بلکه آنمسلم
ن غالباً موضوع معیّعلم یا نوکتن دربارة  ،باید یادآور  کرد که در طول تاریخ 2.اند کرده

کند، در  اموش کدن مفاهیم، و تعالیم آن میحکایت از وضعیت رکود آن و نگرانی از فر
زندگی و آگاهی گسترده در مورد یک علام یاا یاک موضاوع،     ها  سر در دوره که حالی

کاود و   و مکتوب کردن اصطمحات احساس نمای ها  ها و کتاب رسالهنیاز  به نگارش 
به این  3.ت کفاهی و آموزش حضور  خود ضامن استمرار علوم و هنرها بوده استسنّ

باا  و  ،ل باار ا  مسالمانان را اوّ ه در دورة اخیر هنرها و دست ساخته که ترتیب کسانی
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فی ایان  ه قرار دادند، برا  معرّاز بیرون و در مقایسه با هنر دیگر مردمان مورد تولّنگاه 
  4.استفاده کردند «هنر اسممی»عنوان از آثار و متمایز کردن آنها 

ن آثار را به خود اسمم مربوط و مشترک ای یات اصلیخصوصّهنر اسممی اصطمو 
لاود  و هام در   و ةت هم به معنی اص  و ریشلپذیرد، اصا اصالت آنها را می کند و می

این برد ر. کادیگرها  مشابه  و متفاوت از نمونه ت ارزکمندر آن، یعنی هویّکاربرد متأخّ
ان نیاز آن را در  رایج اسات و هنرمنادان و کارکناساان مسالم    در غرب اصطمو اکنون 

هاا  اخیار بعضای     دهه . از سو  دیگر، طیّبرند میبه کار    خودها محاورات و نوکته
ن اساممی  نویسندگان غربی در درستی عنوان عام هنر اسممی بارا  آثاار هنار  تمادّ    

دورة اسممی، هنر در هنر  ،هنر مسلمانانتردید کرده و به لا  آن اصطمحاتی همچون 
باا آنکاه در ایان     .اناد  در فرهنگ اسممی را پیشنهاد دادهسممی، و یا هنر ها  ا سرزمین
کود تا عل   با خود اسمم مرتبط است، سعی می ا  گونه هب انها هنر اسممی همچن عنوان

حتّای  ، یاا  و موقعیّت لغرافیایی سیاست و حکومت، اقلیم نژاد، قوم و دیگر  همچون
علّت گیر  و  ا  ایجاد هنر  متفاوت، زمینة کک لوار بر ها  هم نا تمدّرقابت بگاهی 
ها و محاورات بعضی از  این تردیدها اخیراً در نوکته 5.گرددآنها معرفی  خاصّ محتوا 

اند نیز بازتااب یافتاه و تکارار     موضوع هنر مرتبطها  اسممی با  کسانی که در سرزمین
 کود. می

 
 «هنر اسالمی»استدالل منتقدان 

توان  ا مینیامده، امّا  واحد  در نوکتهاین نررات   در مورد مفصّ نسبتاًها   بحثاگرچه 
 خمصة آنها را به صورت زیر مرور کرد: 

ورد هنر یا چگونه ساختن یافت ه احکام یا اکارات ایجابی در مدر منابع اسممی اوّلیّ
هاا    گاه صااحب مصاداق   اسمم یعنی عربستان خود هیچ خاستگاهکود. همچنین،  نمی
. نبوده استدان لهان اسمم گیر  برا  هنرمن الی هنر  لهت الگوبردار  و سرمشقع

آن، و گاهی در  ةهنر اسممی در قرون اوّلیهنرمندان و سازندگان ا  از  هدیگر اینکه، عدّ
گیار  هنار    . و آخار اینکاه، در کاک    اند هنرمندان غیر مسلمان بودهاز قرون بعد  نیز، 

 ةبعضی از عناصر هنر  گذکات حضور ها   در بعضی مناطق لهان اسمم نشانه اسممی
 کود. مولود در آن منطقه دیده می
ها  هنر  در  هنرریّ برا  ترتیب باید گفت که، در لستجو هدر پاسخ به این نکات ب

توان مساتقیماً باه مناابع اصالی و      در هیچ مورد نمیا  مشابه،  گونه هب ،بزرگها   تمدّن
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طور  که مبمً متاون مسایحی در ماورد سااختمان کلیساا و       همرالعه کرد، ب دینیة لیّاوّ
 یینا ئآلیّه هندویی در مورد بنا  معبد و رقص اند، یا متون اوّ سکوت کرده نگار  کمای 

. در گرفتندکک   سنّتی و مقدّس در آنهااند، و با این حال هنرها   ههندویی چیز  نگفت
مفصّ  اکارات  رساله یافقدان  است و بوده مورد هنر اسممی نیز وضع به همین صورت

منشاأ  یافتن این دو نیست. بنابراین برا   ارتباطی دلی  بیدر منابع اصلی اسممی به هنر 
 6.در پی توضیح دیگر  بود دیالهام هنر اسممی با دینی و

دهندگان ت کنندگان پیام هر دین و استمرارکه مستعدترین دریاف طور همچنین، همان
هار دیان نیاز همیشاه     زمینای  ، زادگااه  اند نبودهه در خاستگاه آن اوّلیّ آن الزاماً مخاطبان

ت . این واقعیّنداکته استاستعداد کافی برا  ظهور هنرها  بزرگ متناسب با آن دین را 
کاه خاساتگاه باودایی     که در حالی ،ت قاب  ذکر استدر مورد بودایی و مسیحیّلمله  از

، و بیارون از آن گساترش یافتناد   سرزمین هند بود پیروان و هنر مربوط به آن عمدتاً در 
در رم پایتخات   ابتدا ه مسیحیلیّت که در فلسطین سر برآورد، مسیحیان و هنر اوّمسیحیّ

دورتار اروپاا    هاا   و نواحی مجاور آن ظاهر کدند و بعاداً در سارزمین   رم امپراطور 
عربساتان و سارزمین   گارد   و بیابان ا  مشابه، ساکنان عمدتاً بدو  گونه افتند. بهتوسعه ی

توانستند استعداد  نشان دهند،  هنرها  تصویر  نمی معمار  و  بایر آن خصوصاً برا
مصار، ساوریه،   هناد،  ها  بزرگ گذکته چاون  ایاران،    نمراکز تمدّبعضی و در عوض 

ظهاور هنرهاا     محا ّ  پ  از پاذیرش اسامم  مغرب،  به تبع آنو  ،اسپانیا و نیز ،ترکیه
 بزرگ اسممی کدند.

، و هاا  اساممی   در سارزمین  ها  از هنرمندان اوّلیّا  در مورد اینکه چطور عدّهو امّا 
توان این آثاار را اساممی    ز میان مسلمانان نبودند و باز می، انیز ها  بعد گاهی در دوره

کارفرمایاان مسالمان کاار    سفارش دهندگان و که آنها برا   باید در نرر داکت، دانست
هاا  آناان باه کاار      ها و سلیقه هنر  خود را در لهت خواسته ها  و مهارت دکردن می
فکر و تأیید آثاار از طارم مسالمانان و فقاط     در این موارد گرفتند. به عبارت دیگر،  می

 گران غیر مسلمان بوده است. ط صنعتالراء توسّ
 

 های پیشینتمدن مسلمان و میراث هنری  هنرمندان
ها  گذکته وارد هنار بعضای از    ولوه هنر  تمدنو در مورد اینکه بعضی از امکانات 

اسممی  تمدّن گیر  هنر  اختصاص به هنر که وام باید گفتها  اسممی کد،  سرزمین
عناوان مباال، معماار ،     هکود. ب دیگر نیز دیده میبزرگ ها   همة تمدنهنر ندارد و در 



 137 یدربارة اصالت هنر اسمم ینکات ؟هنر مسلمانان ای یهنر اسمم

 

 
 

مادار   گارا و انساان   طبیعات ی مسیحی عمدتاً بر پایة میراث هنر  کاساز ، و نقّ مهمجسّ
خاود نایا     تی به هنر خاصّپ  از مدّ مسیحیّت ن حالیایونان و رم کک  گرفت و با 

مانساک  رُبیزان  و مسیحی، که اوج فضاساز  آن در کلیساها  سبک . معمار  گردید
ها  کلیسایی، از لملاه در   مهها  قرون وسطی، و مجسّ کود، کمای  میو گوتیک دیده 

هساتند   یمستقلّ  ها تقیخمکلیسا  کارتره، با آنکه نقطه آغاز آنها از لا  دیگر بود، 
 کنند.  را ظاهر میو حقایق آن ت در عین حال روو مسیحیّ که

 عمااران گاردد، م  مار  ایران پ  از اسامم مرباوط مای   همچنین، و تا آنجا که به مع
دار هنر هخامنشی  ایرانی فنون و عناصر  را از معمار  ساسانی، که خود میراث مسلمان
بر ، اخذ کردند  ان و تزئینات گچوساختن طاق و گنبد و کاربرد ای تی بود، همچونو پار

ها  مورد نرر خود برا  ساختن  و در ترکیب با بسیار  از عناصر نو به مفاهیم و آرمان
انواع گوناگونی از بناها را از به این ترتیب هماهنگ با روو اسمم کک  دادند و فضایی 

از این دستاوردها  یام، ساختند. بخشازار و حمّخانه و ب تاکاروانسرا و مسجد و مدرسه 
الزم به یادآور  است که معماار    .بعداً در معمار  نواحی دیگر لهان اسمم وارد کد

تولّه باود   میراث ساسانی تقریباً بی آغاز خود از نرر سبک بهدر ایران پ  از اسمم در 
  اوّلیاه، بعادها در آن وارد گردیاد،    گیر عناصر یاد کده عمدتاً، پ  از کک و فنون و 

ترین مسالد باقی مانده در ایران عناصر یاد کده از گنبد و ایاوان   در قدیمی که طور  هب
 عمادتاً کاروع کاار هنرمنادان     ةآنکاه نقطا   نیاز باا  ایرانی اکی در مورد نقّ ولود ندارد.

ی دیگار  زود  هاویّت  ها با بود امّبیزانسی  ها  کینقا  ا و تا اندازهها  خاور دور  نقاکی
سبک تدریج  هبحفظ کرد، اما در خود ها  اوّلیه را همچنان  یافت، و اگرچه بعضی نشانه

ایرانی خود  ارگر سو با چشم انداز اسممی به ولود آمد. نگ همو و ساختار  متفاوت 
  .ترکی و هند  کمک کرد ها  نگارگر  اسممیِ بعداً به ایجاد کاخه

هاا    گیر  هنر اساممی بعضای از عناصار هنار  تمادن      در مورد اینکه در کک و 
عنوان آخرین  هدن اسممی بگفت که در حالی که برا  تمّ همچنین گذکته وارد کد، باید

ها  بازرگ قبا  از    نبه میراث هنر  همة تمدّ یامکان دسترسلهان دن بزرگ دینی تمّ
بلکه از ، گردیدطور تصادفی و بدون تمایز انجام ن هاده از آنها بفا استآن ولود داکت، امّ

حادود فقاط عناصار  انتخااب کاد کاه       طور سانجیده و م  ههمة آنچه که مولود بود ب
به کار گرفته کاود. باه ایان     مندانی مورد نرر استادکاران و هنرتوانست در طرو کلّ می

گاه هنر یونان و رم و آنچه از آن به طور دست نخورده در  ترتیب، در نگاه به غرب هیچ
ت نیز، ر مسیحیّنهنر مسیحی باقی مانده بود نرر مسلمانان را به خود للب نکرد، و از ه
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ترین دین باه   و از نرر زمانی نزدیک خانواده با اسمم یکی از ادیان ابراهیمی هم عنوان هب
ها  آن مورد  ت داراالسمم، فقط بعضی از لنبهرآن و از نرر قلمرو لغرافیایی در مجاو

از ایان رو، باا آنکاه در    ه هنرمندان مسلمان قرار گرفت، و مابقی کنار گذاکته کد. تولّ
با استفاده از میراث هنر  یوناان و   خود ساز  مسیحی مهاکی و مجسّهمان موقع نیز نقّ

سااخته و پرداختاه    مسیحی کاممًدر هنر  دو هنر نایت مرکز  ت موقعیّبه علّ زرم و نی
لز باه  و از معمار  مسیحی نیز  7،نگردیدبه عالم اسمم وارد  هابود، چیز  از این هنر

 باه چیاز قابا  تاولّهی     توان معمار  عبمانی نمیقلمرو ة معمار  بیزان  در لیّتأثیر اوّ
 .اکاره کرد

حتّای  هاا،   در بعضای زمیناه   خصوصاًکرق، مسلمانان دیدگاه خود را،  ها در نگاه بامّ
در از لملاه  هاا  اساممی،    دیدند. در کرق سرزمین به غرب مینسبت دورتر از همان 

م الهگاان و تأکیاد   انداز اساطیر  و تجسّ چشم ،هند که مرزها  مشترکی با ایران داکت
فاصلة بزرگی با دیادگاه   از این نرر بر کبرت آککارا بر رو  هنرها سایه انداخته بود و

از سراسار کارق فقاط توانساتند     لاذا  داد. مسالمانان   اسمم نشان می و تنزیهی توحید 
اکای خاود وارد کنناد، در    اکی خاور دور را در نقّنقّ و فرعی بعضی لنبه ها  صور 

و در ه که بزود  نوعی نگارگر  را کک  دادند که بسیار متفاوت از الگوها  اوّلیّ یلحا
 8.ها  دو بعد  اسات  کناسی اسمم در قلمرو صورت اد  از لهانعین حال بیانگر ابع

آنهاا   رو سفالی و نقوش  چینی و هنر ظروم، خصوصاً ظرومهایی از  بخش مورد در
ولای در هار صاورت از نرار      ،نیز با نگاه به هنر خاور دور مسیر  مشابه طای گردیاد  

ها  واقع در کرق لهان اسمم تقریباً چیز  برا  هنار   معمار  و دیگر هنرها، سرزمین
که در تأثیرپذیر  از هنر  بر رو  هم باید نتیجه گرفتبه این ترتیب و اسممی نداکت. 

و محادود و بناا بار     آگاهانهکاممً  به طور هنر  انتخاب عناصر ، اواّلها  گذکته نتمد
  از هنار مرباوط باه آن مناابع و     ستقّزود  هنر  متمایز و م هب ثانیاً ،ن بودنیازها  معیّ
  آن کک  گرفت. معنو  ها  سو با چشم انداز اسمم و بیانگر آرمان کاممً هم
 

 ها نتمدتأثیر هنر اسالمی بر هنر ديگر 
به  همچنیندر اینجا  ستها الزم ا نتمدسممی و هنر دیگر میان هنر ا برا  تکمی  بحثِ

یاادآور کاد،    ،کود تاریخ هنر کمتر به آن پرداخته میها   که در کتاب ،را ا  دیگر لنبه
دیگار. هنار اساممی    ها   نتمد ها  هنر اسممی بر هنر گذار ها و تأثیر یعنی وام دادن

کان  ها  دیگر در مسیر تاریخی تمدن ه، آککارا بر ابعاد  از هنرلیّپ  از کک  گیر  اوّ
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به عنوان آخارین دیان    آنت مرکز  لهان اسمم و تقدیر تاریخی . موقعیّگذاکتتأثیر 
انتزاعی و به پرداخت و گرایش  گریز  با کمای هایی  در دورهبزرگ الهی، هنر غرب را 

، و هر دو را با ابعاد معرفتی اسمم آکنا ساخت هنر کرق را با وضوو و سادگی اککال
تحت تأثیر قرار داد. با ظهور در هنر  و بازتاب آنتأکید آن بر تنزیه خداوند  خصوصاً و

هنار اساممی   اسامم و  اسمم و نبوغ هنرمندان مسلمان در ایجاد الگوها  ناب هنار ،  
هنار  کلیساایی، و   سااز   مهمجسّا  ونگار   کمای  عموه بر بعضی از انواع هنر غرب را

لهات دور    در ها، ه و بافتهاز لمله در لوازم و اثاثیّ نقوش در کاربردها  گوناگون آن
عناوان   هپذیر  معمار  گوتیاک، با  در مورد تأثیر9.ر کردرایانه متأثّاز بازنمایی طبیعت گ

دار و زیباا    هیزها  متصاعد ت آخرین سبک مهم معمار  پیشامدرن غرب از انواع قوس
همچنین، آککارترین تأثیر  است.   بودهها  لدّ بحثهمیشه معمار  لهان اسمم نیز 

 هاایی از موسایقی و   آنچه کاه در کااخه  بر عموه ق لهان اسمم را هنر اسممی در کر
وان تا  مای  در هناد ساز  و منرر ساز  ها و باغ بر معمار  کاخ10واقع کد  دهن یاکنقّ

 11.مشاهده کرد
 

 اسالمیوحدت درونی هنر 
باعث گردیده که باا  غلبة دیدگاه کمّی و تحلیلی بر مطالعات دانشگاهی در دورة معاصر 

شترک آثاار هنار    مولوه ها و  مشابهتاز لمله موضوعات و تکیه بر لزئیات،  تجزیة
و لاذا باه لاا     باه نرار آیناد    تار   نگررپها  تر، و ولوه افتراق و تفاوت رنگ اسمم کم
ها  خاص و محدود به کار برده کود. به عبارت دیگار،   ها  عام و لامع، عنوان عنوان
میان آنها ساایه انداختاه و کبارت    و مشابهت ی بر هماهنگی محلّها   ع آثار و سبکتنوّ

گردیاده  و منبع الهاام مشاترک آنهاا    دیده کدن وحدت درونی آنها از  ظاهر  آنها مانع
هنار ایرانای، هنار    هاایی چاون    عناوان هنر اسممی،  است. در نتیجه، به لا  عنوان عام

، هنار  فاطمیاان هنار  باه   مصار  هنار   ،مبمً ،، و حتیرود به کار می مصر  و هنر ترکی
آثاار هنار    عاامّ یات خصوصّا در هار صاورت   کود و  تقسیم می مملوک،، یا هنر ایّوبیان

ها   الزمة پژوهش ها بند  این نوع تقسیم .کود انکار میاسممی نادیده گرفته و یا اصمً 
 گرایی و ترکیب نیز هنر  و تاریخی است، امّا در کنار واگرایی و تجزیه باید دیدگاه هم

مشترک میان الزاء و آحاد، هرلاا کاه ولاود     ها و موارد هماهنگیمورد تولّه باکد تا 
ه آثار هنر اساممی، تولّا  در عموه بر تشابه و هماهنگی مشهود  12.در سایه نیفتددارد، 

  13.دهد دت انکار ناپذیر آنها را نشان میو الهام مشترک این آثار وح یبه معانی درون
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ظارم چناد    اسامم آسا  خود  گسترش برق داسممی، هماننگیر  سریع هنر  کک 
همچاون کاوفی، کاوفی     ه آن،خصوص پیدایش هنر خوکنویسی، در انواع اوّلیّا  هدهه، ب

و  ، تاون  مصر، عراق، مسالد قدیمی در ایران، چنانکه معمار نیز و 14،سختزئینی و نَ
الگوهاا  قبلای سااخته    ه و بدون سابق ا  بی گونه ه، که بکواهد آن هستند لاها  دیگر

دهد.  ز برا  آفرینش آثار زیبا نشان میه این دین را از همان آغاالعادّ ت فوققابلیّ ،اند کده
آن خدایی که آفرینش هر چیز را زیباا  »چگونه ممکن بود با ولود آیاتی همچون اساساً 
، «داردخدا زیباست و زیبایی را دوست »ص( که (، و تأکیدها  پیامبر )7، جده)سَ «کرد
ر هندن اسمم زمینه و انگیزه کام  برا  ایجاد ، تمّ«قرآن را با صوت زیبا تموت کنید»و 

زیباایی   ، وء زیبا زیبایی خود را از خادا دارد هر کی یعنینداکته باکد؟ خدا زیباست، 
تر را نشان  تر و روکن ر چه کیء زیباتر باکد حضور  کام ست و هخدایادآور حضور 

آن انگیز  حیرتساختار و آسمانی  معانیقرآن با  ،عالی زیبایی در اسمممصداق  دهد. می
 عنوان انسان کاما   هب متعادل و اوصام زیبا  ایشانغایت  هبو پیامبر )ص( با کخصیّت 

همة  و الیزال برا  هنرمندان و مبالیحقیقت خود الگوهایی ظاهر و است، و هر دو در 
قرآن خود پیامبر )ص( را برا  امیادواران باه خادا و    اند.  مسلمانان در طول تاریخ بوده

ت و خو  ایشان را عریم دانسته اسات  و خلق «ا  زیبا اسوه»ر و اه  ذکر کبیر خروز آ
اولیا  خادا و طبیعات   ، ا  دیگر مصداق عالی زیبایی، در مرتبههمچنین  .(21احزاب، )
 15.می کماردت عالَم را زیبا قن خلقرآ طور که همان ،ذراستعَ

 
 گیری هنر در اسالم هنر مقدّس اسالمی و شکل

می معمار  مسجد، در کنار هنر قرآنی و هنر تجسّ و تذهیب خوکنویسیدو بعد  هنر 
 ظااهر قرآن را  درونی ا  خاص پیام گونه ه، که هر کدام بتجوید قرآنی موزون و آهنگین

حقاایق قرآنای    واساطه باا   که بی این هنرهااصلی اسمم هستند.  عالی و کند هنرها  می
و از ایان نرار کاه کااربرد      ،پدید آوردناد هنر  وررا در قلم اسمم یتند، صور سنّا مرتبط

درستی گفته کده که اگر قرآن به  هکوند. ب س اسمم کمرده میعباد  دارند هنرها  مقدّ
ورت لوو مکتوب به ایشان ساپرده  ر )ص( وحی کده بود به صبلا  آنکه بر قلب پیام

بود. و  ریحان می یاو ق محقّ ،لثث ها  به خطّ فقط چیز  مشابه قرآن کد صورت آن می
گیر   بستر  معنو  برا  کک  خود طور که خوکنویسی قرآنی و معمار  مسجد همان

د  گردیدناد و بار رو    همچون اسلیمی، گاره و کاربنا   م دیگر و حضور هنرها  مهّ
انواع بناها ظاهر کدند، هنار  ی همچون قالی، پارچه، ظروم و وسای  و یها انواع ساخته
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 دنا دگذارموسیقی لهان اسمم تأثیر  گوناگون بر انواعاذان  همراه باموزون تجوید قرآن 
          16.ندت معنو  آنها گردیدکیفیّ تحقّق گیر  بعد  و لهت عام و 

 

 دربارة اصالت هنر اسالمی
ساساانی در ایاران،   گذکاته همچاون هنار    ها  معیّنی از بعضی الزاء هنرهاا    بازتاب

عمادتاً  لواماع   بیزانسی در ترکیّه و سوریّه، مسیحیانِ قبطی در مصر، بودایی و هندوییِ
هاایی از ایان منااطق، در     گر در بخاش  ساکن در کرق ایران، و نیز هنر سادة قبای ِ کوچ

مراح  مختلف در هنر اسممی وارد کاد. آکانایی هنرمنادان مسالمان باا ایان هنرهاا،        
لاادّه ابریشام، عباور     راه داد و ستد کاالها با مردم نواحی واقع بار رو   خصوص از هب

سر راه عربساتان بارا  انجاام    بر ها   مسلمان از رو  سرزمینزائران ا  از  ساالنة عدّه
هاا    صالیبی در دوره  هاا   موالهة مسلمانان و مسیحیان طیّ لناگ  نیز ، وحجمراسم 

مناابع بیرونای ماورد اساتفادة      ةر میان مجموعدتوان گفت که  امّا میبعدتر، بوده است. 
از ایاران، هنار ساساانی     در گیر  هنار اساممی   در کک  خصوص ههنرمندان مسلمان، ب

در رغم تنوّع و تعدّد منابع الهام بیرونای   علی ه است. امّاتأثیر بیشتر  داکتبعضی نررها 
و خاارج از  ، در داخ  نویسندگاننقش اساسی خود اسمم در هنر اسممی، بعضی  کنار

کامارند.   آن را اسااس هنار اساممی مای     میاراث  ایران، با اغراق در تأثیر هنر ساساانی 
هنار اساممی    اصامً  یاا اینکاه  گویند هنر اسممی صرفاً استمرار هنر ساسانی اسات،   می
عاذاهلل، اسمم مکود که،  کلّی گفته می طور هسره ساخته ایرانیان است. و حتّی گاهی ب یک
برداکت خاصّ مردم ایاران از تفکّار و فرهناگ در ایاران قبا  از      فقط ها  همة زمینه در

به هنر  البتّه بیرون از حوصلة مقالة حاضر است، امّا تا آنجا که اخیراسمم است. موضوع 
 آید. تذکّر چند نکته ضرور  به نرر می کود، مربوط میو اصالت آن اسممی 

لهان اسمم در عین هوّیت واحد و تشاابهات  ها  مختلف  هنر اسممی در سرزمین
ا  از آن  ه هنر اسممی در ایران تنها کاخهطور  ک هبسیار، دارا  کبرت و تنوّع است، ب

ی در حتّا نموناه وار،  ها  هنر اساممی اسات. معماار  اساممی را،      و البتّه یکی از قلّه
از  معماار  قبا    «ایرانای »یاا   «طبیعای »توان تکام  صرفاً  محدودة سرزمینی ایران، نمی
 کود تصوّر کرد که بدون حضور اسمم معمار  کهرها  اسمم ایران دانست. چگونه می

تارین   کلّای، قادیمی   طور هبود؟ ب به صورت حاضر می کاکاناصفهان، یا قزوین و و  یزد
مسجد طولون و حکیم در قاهره،  ج و تاریخانه در ایران، ابنهرَمسالد لهان، همچون فَ

ردباا در ساوریه،   وک و قیاروان و  لاامع دمشاق   ها مسجدسامرّه، در ف لَدُو ابوبزرگ 
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ریاز    اط طارو ضا  باز حیا ف، بر پایة گسترش فضا  پرستون پیرامون تون  و اسپانیا
که چنین الگویی یاا چیاز  کابیه باه آن در معماار  ساساانی یاا         در حالی ،کده است

نقااط  سادگی هنر دیگار   هتوان ب میود ندارد. از سو  دیگر، چگونه معمار  دیگر  ول
کاخ پرککوه  ،مبمً ،توان ا  از هنر ایران دانست؟ چگونه می لهان اسمم را تابع یا کاخه

آثار از بزرگ  ا  هوزمالحمرا را در گرانادا، که عموه بر معمار  خیره کننده آن، به اندازة 
از هنرمنادان در  بسایار     و همیشه منبع الهام برا داردخود  تزئینات بدیع را در  هنر
 یا بعد از اسمم در ایاران  و ها  مختلف در اروپا بوده است، با یکی از بناها  قب  دوره
ها نیاز،   ها و کاربند  ر مورد نقوش هندسی، یا انواع گرهمقایسه کرد؟ دو  دانستمشابه 
 پایش از ر توان مشابهی در هنا  نمیطور مبال،  هباز بخاصّ لهان اسمم است، تقریباً که 

اسمم در ایران یافت. باید گفت، بنابراین، که در همة موارد  که هنر اسممی در ایاران  
 ایان  دارد هاا  لهاان اسامم    نسبت به هنر دیگار سارزمین   هایی امتیازات و برلستگی

ا  مشاابه   گونه هنبوع خاصّ مردم ایران و لطافت طبع خداداد  آنهاست، که ب مربوط به
گاذار باوده   آن تأثیر از مرزهاا  در قب  از طلیعة اسمم و پ  از آن در درون و بیارون  

 است.
بار هنار اساممی گفتاه      باستان آمیز هنر ایران نریر آنچه دربارة تأثیر اغراقهمچنین، 

کده، از طرم بعضی از مستشرقان متمای  به یونان باساتان و فرهناگ هلنای در ماورد     
باید یاادآور کاد کاه تاأثیر هنار       17.مطرو کده است نسی بر هنر اسممیتأثیر هنر بیزا
به معمار  مسالد اوّلیه در ترکیّه، با مرکزیّت استانبول پایتخت سابق  عمدتاًبیزانسی که 

مرور در لریان توسعة معمار  عبماانی   هامپراطور  رم و کلیسا  کرق، محدود بود، ب
  بناهاا  مشاترک الهاام   اصاول و  ار  باا هماان  در آن استحاله کد تا آنجا که این معما 

 18.ها  کاخص معمار  لهان اسمم درآمد اسممی، به صورت یکی از قلّه
 

 چند نکته
تاریخ هایی از  ر و بسط معارم اسممی را در دورهزمان هن ن اسمم توسعة همتاریخ تمد
گیر  متمایا  کارده    را به این نتیجه پژوهشگراندهد.این واقعیّت بعضی از  آن نشان می

بوده است.  و پیرو آنهاکه سیر هنر اسممی وابسته به مکاتب معیّنی از حکمت و عرفان 
، الدّین ساهرورد   کهاب      کود که، مبمً، هنر دورة مغوالن در ایران با مکتب گفته می

صدرالدّین کیراز  مرتبط است. امّا باید در نرر داکت که ظهور و هنر صفو  با مکتب 
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ایان  گیر   ی پیش از کک می اسممی و حتمستق ّ از علوم رس طور هب وّلیة هنر اسممیا
 و مربوط به همان چند قرن اوّل  علوم

، یعنای قارآن و سانّت    از منبعای واحاد  هار دو   علوم و هنرهاکه  اسمم است، در حالی
و و علوم لهت تحقّق بیرونی خود نیازمناد کارایط مسااعد     هااند. هنر سرچشمه گرفته

باه ولاود آیاد. از     دتوان میها  مقتدر  که فقط در سایة حکومت هستندالتماعی ثبات 
آثار مکاتب و ها  پر قدرت غالباً هم مح ّ ظهور  و سلسله ها این رو نیز مراکز حکومت
زمانی بسط و رونق  اند. همعلم و حکمت و عرفان بوده  ها  هنر  برلسته و هم کانون

کیّاه،  ها  بزرگ در هناد، تر  هنر و معارم اسممی را عموه بر ایران، در دورة حکومت
 . مشاهد کردتوان  مصر، اندول  و مغرب نیز می

الادّین یحیای    ولاه داکات کاه حکمات اکاراق کایخ کاهاب       باید تاز سو  دیگر 
 االنوارةمشاکو لیف رساالة  سهرورد ، که مبتنی بر ولودکناسی نور است و پا  از تاأ  

آیاة ناور در    از لملهقرآنی،  آیاتبا ریشه در  کک  گرفت، خودابوحامد محمّد غزالی 
هنر تذهیب  که اکارة وسیع به تمبی  نور در ، در حالیظاهر کدسورة نور، در قرن کشم 

در هنرهاا  گاره و کاربناد  و    حضور اککال گوناگونی از آن و نیز  قرآنی و معمار 
اگر  ،به این ترتیبگردد.  میباز قرون اوّلیه اسمم همان به  ،هنرها  دیگر اسممیبعضی 

کود، معاانی آن   یافت می «کممی»صورت  هها ب کرو تفصیلی معانی رمز  نور در کتاب
گونة  همی کود، ب «محیط»بر انسان  فضا  آن ها  هنر ، خصوصاً معمار  که در تمبی 

 گردد. می منتق به مخاطب  «ولود »
هنار اساممی   »هایی چاون   در خاتمه، بنابر آنچه تاکنون گفته کد، پیداست که عنوان

، «هنر اسممیِ مصر »و  «هنر اسممی مصر»طور  ، یا همین«هنر اسممیِ ایرانی»، و «ایران
نرار از   ها، با صارم  در این سرزمین گذکتهو مانند آنها، برا  اکاره به هنر چهارده قرن 

هنار ایاران در   »ها  مبهم یا ناتمام همچون  ها  اخیر، به لا  عنوان سنتّی دهههنر غیر 
هاا   لاست. در این عنوان هو نرایر آنها مرلّح و ب «هنر مسلمانان مصر»یا  «دورة اسممی

لن  مشترک و عنصر ذاتی در هویّت هنرها تأثیر دین واحد، و فص  ممیّاز میاان آنهاا    
ادهااا  متفاااوت اساات. در واقااع، و بااا اسااتفاده از تااأثیر عواماا  محلّاای، خصوصاااً نژ

ها  بزرگ، از لملاه هنار    نتمداصطمحات فلسفی، باید گفت که در ساختار هنر همة 
اسمم، حضور دین و تأثیرات دینی همچون صورت، و ظارم انساانی باا خصوصّایات     

  دینای  ها نتمدنژاد  و زبانی و مختّصات اقلیمی معیّن به لا  مادّة آن است. در هنر 
تقدّس آنها را بنا بر مح ّ یاا  کدّت ت و ها  هنر سنتّی و هنر مقدّس، معنویّ آنگاه عنوان
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هناار دینای در بعضاای از   اصاطمو  کااه کنااد، در حاالی  مشااخّص مای ناوع کاربردکاان   
گردد که اگرچاه کااربرد دینای دارناد،      أخّر آن صرفاً به آثار  اطمق میها  مت استعمال
باا موضاوع و    هاا   اکای نقاز مسالد و کلیساها  لدید یا ساختمان بسیار   همچون

کاک    بار  اصاول هنار سانّتی    بناا  ها  اخیر در ایران، از آنجا کاه   کاربرد دینی در دهه
هنر سنّتی یاا  و در چارچوب  اند دین مرتبط با خود بی بهره عمیق اند از معنویّت نگرفته

 گیرند. هنر مقدّس قرار نمی
 

 

 نوشت ها پی
 در مورد هنر اسممی طیّ مقالة زیر بررسی گردیده است: مرتبط با ادیان التماعی هنرِ. اهمّیت 1

Farzanyar, H.R., The Significance of Traditional Islamic Art for the Life of Muslim 
Societies in the Modern world, Sophia Perennis, the Quarterly Journal of Sapiental 
Wisdom and Philosophy, Vol. 2, Number 3, Summer, 2010, pp. 5-10 

به صورت  آنلمع  و کود در متون گذکته دیده نمی صفت عنوان هاسممی ب ةقاب  توله است که واژ. 2
برا  اکاره به کسانی که اعتقادکان اسمم است و معادل مسلمانان باه کاار   فقط اسم  همچوناسممیان 
 رفته است.

ا به کسی که خود را مخترع بخشی از رسالة فایدروس طیّ داستانی پاسخ پادکاه مصر ر . افمطون در3
این هنر »آورد:  یادآور  سخن گفته بود، چنین می دانست و در مزایا  نوکتن از لهت دانایی و خطّ می

ندند و نیارو   ب ها می سازد، زیرا مردمان امید به نوکته کند و به نسیان مبتم می روو آدمیان را سست می
کوند از اینکاه   لویند و غاف  می ه حروم و عممات بیگانه توسّ  میگذارند و ب یادآور  را مهم  می

واسطة عواما  بیگاناه در خاود بجویناد و آن را از راه      کنند و دانش را بی باید به درون خویش رلوع
نه برا  نیارو  یاادآور . از   ا  برا  حافره است  ت آورند. پ  هنر  که اختراع کردهیادآور  به دس

دورة کام  آثار افمطون، ) .«این رو به کاگردان خود فقط نمود  از دانش می توانی داد نه خود دانش را
  (.1352، ص 1357دحسن لطفی، تهران، خوارزمی، للد پنجم، رسالة فایدروس. ترلمة محمّافمطون، 

است، به نق  از ترین کتاب به زبان فارسی دربارة تصوّم  ، که قدیمیکشف المحجوبجویر  در . ه4ُ
و قَد کانَ مِن قَب ُ  ةٍانویسد: ابوالحسن فوکنجه رو گوید التِّصومُ اَلیَومَ اسمٌ بِم حَقیق یکی از صوفیّه می

حقیقیت و پیش از این حقیقتی بود بی نام، یعنی اندر وقت  ماسمٍ. تصوّم امروز نامی است بیبِ ةًحَقیقا
حابه و سلف این اسم نبود و معنی اندر هرکسی مولود بود، اکنون اسم هسات و معنای نای، یعنای     ص

ابوالحسن علی ) . نک:معاملت مجهول معاملت معروم بود و دعو  مجهول، اکنون دعو  معروم کد و
 .(49ص  ،1358، تصحیح و.ژوکوفسکی، تهران، طهور ، کشف المحجوبجویر  الغزنو ، بی الهُبن عبمان الجُمّ

تردیاد در   گوید اکنون بای  میدر زمان خود آنچه هجویر  با افسوس، و البّته با اغراق، در مورد تصوّم 
، از لمله در مورد بخش بزرگی از هنر اساممی ادّعاایی معاصار صاادق     فنونمورد بسیار  از علوم و 

 .«بی حقیقتنامی است »است. هنر اسممیِ امروز لفری است مشترک، یا به عبارت هجویر  
 د. نک:نها  نویسندگانی چون گرابار، لیمان و پاپادوپولو در این گروه قرار دار . نوکته5

Grabar, O., The Formation of Islamic Art, New Haven and London, Yale University 
Press, 1987. 
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Leaman, O., Islamic Aesthetics – An Introduction, Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 2004. 
Papadopoulo, A., Islam and Muslim Art, New York, Abrams, 1979. 

و یاادآور  نکاات    دربارة هنر اسممی، غالباً با طرو سؤاالت گوناگونبعضی از منتقدان ها   در نوکته
و ابهاام بااقی   کاک  فضاا    خوانناده در از آنکه به سؤال معیّنی پاسخ داده کود،  پراکنده بیش تاریخی

 رسد. گیر  خاصّ نویسنده به آخر می مطلب با نتیجه یا کود، گذارده می
فرزان یار، حمیدرضا، تصوّم و هنرها  اسممی، )نک: له و پاسخ به آن، برا  لوانب گوناگون این مسأ .6

 .(513-20صص 15للد ، 1386تهران، ، المعارم بزرگ اسممیةدائر
تحاریم کاد و لاذا در دوران     ،ت سابقة آن در بت پرستیبه علّ ا  ، تا اندازهساز  در اسمم مجسّمه .7

ر در ایاران ناوعی نقاش    سنّتی اسمم هنر مجسّمه ساز  به ولود نیامد. در عاوض در قارون متاأخّرت   
آنان است زندگی  تاریخ و هایی از آن بیشتر قامت پادکاهان یا صحنه عمق سنگی که موضوع برلسته کم

کاربناد  در   خصوصاً در معمار  ایران و انادول  و مغارب، و نیاز اناواع     عمق کم بر ِ پدید آمد. گچ
باه لاا     بسیار منرّم در هنار اساممی   و کاممً انتزاعیتوان نوعی حجم ساز   معمار  اسممی را می

 بر کمرد. ساز  مهمجسّ

کاهنامة کاه طهماسبی مرالعه تصاویر توان به  می، از لمله یها  نگارگر  ایران . برا  بهترین نمونه8
 . نک:کرد

Canby, S.R., The Shahnama of Shah Tahmasp, New York, The Metropolitan Museum 
of Art & Tehran, Vijeh Nashr, 2014. 

هنر  ،مینیاتور ایرانیدر عالم خیال و مفهوم فضا ، د حسیننصر، سیّ) ایرانی، نک: طبیعة نگارگر البرا  ما بعد 
 .(171-8صص  1375ترلمة رحیم قاسمیان، تهران، دفتر مطالعات دینی هنر،  ،و معنویت اسممی
مفهاوم پرساپکتیو در کلیلاه و     :پور لواد ، نصراهلل)بعد  اکیاء در نگارگر  ایرانی، نک: برا  نمایش دو 

 (.18-31، صص 1367، مرداد و کهریور نشر دانشدمنه، 
، نقّاکی، و معمار  غرب، از لمله نگاه کنید به مقااالت  ظریفه. در مورد تأثیر هنر اسممی بر صنایع 9

 مرتبط در کتاب:
Arnold, T., & Guillaume, A., The Legacy of Islam, Oxford, Oxford University Press, 
1968. 

 اوایا  قارن   آمریکا طیّ قرنها  کانزدهم تادر انگلستان و بر هنر و معمار  در مورد تأثیر هنر اسممی 
 بیستم، نک:

Sweetman, J., The Oriental Obsession – Islamic Inspiration in British and American Art 
and Architecture 1500-1920, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.  

و نیاز   ،ه اُ اِن لونز، از معمار  اسممی و تزئینات آنو در مورد تأثیر پذیر  معماران انگلیسی، از لمل
تأثیرپذیر  هنر انگلستان در زمینه ها  چاپ رنگی، معمار  چند رنگ، کااربرد مصاالح لدیاد، هنار     

 ، نک: در قرن نوزدهم ساز ، و آموزش هنر با الهام از هنر اسممی بافندگی، هنر کتاب
Darby, M., The Islamic Perspective – An Aspect of British Architecture and Design in the 
19th Century, London, World of Islam Festival Trust, 1983. 
باید یادآور کد که عموه بر تماس مستقیم هنرمندان غرب با آثار هنر  لهان اسمم، بخشی از آکنایی 

ن غربای، از لملاه دیویاد رابارت و لاان      بوده که توسّط نقاکا بسیار آنها به واسطة نقّاکیها  دقیق 
فردریک لوئی ، از رو  این آثار تهیّه و در غرب در دسترس هنرمندان قرار گرفته بود. اکنون مجموعه 

نر اسممی در غرب محادود باه   تأثیر ه به چاپ رسیده است.هایی از این نقّاکیها در کتابها  گوناگون 
منحصر به هنرها  متعارم غربی نبوده، بلکه همچنین در کک  گیر  وسائ  و ابزار  یاها  دور  گذکته
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و تولیدات صنعتی که به لا  صنایع دستی گذکته در پی انقمب صنعتی در غرب ساخته مای کادند،   
هنر اسممی با خصوصیّات سادگی، نقوش انتزاعی و کارآیی آن مورد توله غرب قرار گرفت. در ایان  

 ه، نک:مورد از لمل
Stanley, T., Islamic Art at the V&A., in Crill, R., T., Stanley (eds), The Making of the 
Jameel Gallery of Islamic Art – Victoria and Albert Museum, London, V&A Publications, 
2010, ch. 1. 

سارزمین هناد، کاه عمادتاً در درباار        در ددر مورد تعام  موسیقی ایرانی و عربی با موسیقی هن. 10
همچون چشتیّه صورت می گرفت، و نیاز   فیّهمانند اکبر، و در طریقه ها  صو ،هند پادکاهان گورگانی

تأثیر لدّ  کارها  امیرخسرو دهلو  در این زمینه، به اکاره ها  کوتاه در بخش مرتبط و منابع آنها در 
 مقالة زیر مرالعه گردد:

Michon, J.L., Sacred Music and Dance in Islam, in S.H.Nasr, ed., Islamic Spirituality –
Manifestations, New York, The Crossroad Publishing Company, 1991, p.p. 469-505. 
 در مورد تأثیرات متقاب  نقّاکی ایرانی و نقاکی هند ، خصوصاً در بستر نقّاکی سبک رالپوت، نک: 

Coomaraswamy, A.K., History of Indian and Indonesian Art, New York, Dover, 1985, 
pp. 127-133. 

 ها  بسایار   ه، خصوصاً نگاره ها  نواحی کرقی و مرکز  تبَّت، کباهتبًّتی، معروم به تِهَنکَاکی تَنقّ
تطبیقای در  ا   لیرغم این واقعیّت تاکنون مطالعهاز لوانب مختلف به نقّاکی ایرانی نشان می دهد. ع را

 ه، نک:نکَهَها  تِ ضوع صورت نگرفته است. برا  نمونهمورد این مو
Rhie, M.M., Thurman, R.A.F., Wisdom and Compassion – The Sacred Art of Tibet, New 
York, H.N.Abrams, 1996. 

  گسترده در سرزمین هند معمار  اسممی زمینه ا  مناسب و متفاوت برا  خلق یکی از کاخه ها. 11
مزار، کاخ، باغ، بازار، حمّام و خانه، نمونه  مسجد، و با ککوه خود یافت و در همة انواع کاربرد  آن، از

هایی برلسته به لا گذاکت. حضور معمار  اسممی در هندوستان که باا اساتقرار سلسالة پادکااهان     
ایان سارزمین را نیاز،     گورکانی گسترش بیشتر یافت، معمار  انواع بناهاا  ماردم هنادو و سایک در    

در مورد کاخ ها و باغها، و تا اندازه ها  حتّی معابد، متأثر ساخت، بطوریکه تاریخ معمار   بخصوص
ا  دربارة ایان موضاوع    تشر کدهدر هند از این نرر به دو بخش متمایز تقسیم می کود. هنوز مطالعة من

 ها  این تأثیر، نک: م ولود ندارد. برا  بعضی از لنبهمهّ
Michell, G., Martinelli, A., The Royal Palaces of India, London, Thames and Hudson, 
1994. 

هنر اساممی اواّلً و بایش از هار چیاز     »در این باره می نویسد: با تأکید کتاب هنر همراه آکسفورد . 12
یکدست تار اسات، و   هنر  دینی است، و اسمم یعنی تسلیم در برابر خداوند. این هنر از هنر مسیحی 

 . نک:«آثار آن همچون تولیدات تمدّنی متمایز فوراً قاب  تشخیص است
Osborne, H., ed., The Oxford Companion to Art, Oxford, Oxford University Press, 1993, 
P. 585. 

در تیتوس بورکهارت با مطالعة عمیق هنر اسممی، در آثار متعدد خاود بار وحادت هنار اساممی      . 13
 . از لمله، نک:کرده استگسترة زمان و مکان تأکید 

Burckhardt, T., Mirror of the Intellect-Essays on Traditional Science & Sacred Art, 
Cambridge, Quinta Essentia, 1987, P. 219. 

هستند، نشان  نگاهی به سیر تطوّر خطوط عربی و عبر ، که هر دو متعلّق به خانوادة زبانها  سامی. 14
می دهد که علیرغم تشابه میان آنها در حدود طلیعة اسمم، در حالیکه خطّ عبر  هیچگاه فاصلة چندانی 

گذکتة خود پیدا نکرد، خطّ عربی در دست خطّاطان مسلمان با موقعّیت مرکز  زبان صورت نسبت به 
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زیبایی توساعه  استحکام و وّع و عربی لهت کتابت کمم خدا و معجزة اسمم، پیوسته از نرر تعدّد و تن
یافت، به طوریکه خود به هنر  مستق  و چشمگیر تبدی  کد و در تزئین بناها و ظاروم و وساائ  و   

 .مورد استفاده قرار گرفتاثاثیه 
 اساتوار با این منابع الهام، هنر اسممی رابطة درونی خود را با ابعاد باطنی اسمم، خصوصاً تصوّم، . 15

ین نصار قارار   ت مورد تولّه متفکرّانی همچون مارتین لینگز، هانر  کربن و سایّد حسا  کرد. این حقیق
 –یک پاسخ ممکان   «عرفان اسممی چیست؟»در پاسخ به این سؤال که »نویسد:  گرفته است. لینگز می

صرفاً اکاره به تاج مح ّ یا یکی از کاهکارها  معمار   –به کرط آنکه دیگر پاسخها نیز به دنبال بیاید 
اسممی است. یک عارم بالقوّة مسلمان از فهم این پاسخ عالز نیست؛ زیارا هادم و غایات عرفاان     
اسممی والیت است، و ک ّ هنر مقدّس، به معنا  حقیقی و کام  این کلماه، در حکام تبلاور والیات     

 : «.است
ترلمة فروزان راسخی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهرورد ،  ی چیست؟عرفان اسمملینگز، مارتین، 

 . 32ص  ، 1378
ظهور کام   که هانر  کربن عرفان در ایران را از نرر بیان موسیقایی آن برلسته می داند و معتقد است

 این عرفان در موسیقی است. نک:
Corbin, H., 'the Musical Sense of Persian Sufism', in his The Voyage and the 
Messenger – Iran and Philosophy, Berkeley, California, North Atlantic Books, 1998, pp. 
231-236. 

 معنویّت اسممی بحث کرده است. نک: ونیز سیّد حسین نصر بتفصی  در مورد ارتباط هنر اسممی 
، ترلمة رحایم قاسامیان،   معنویت اسممیهنر و  در، ارتباط هنر و معنویت اسممینصر، سیّد حسین، 

 .9-22صص  ،1375تهران، دفتر مطالعات دینی هنر، 
قاب  تولّه است که محبوب ترین اذان در ایران، یعنی اذان مرحوم ماؤذّن زادة اردبیلای، بار بساتر     . 16

رواو خوانده کده است. این نموناه و نموناه   در آوازبیات تُرک و گوکة روو األ ،یموسیقی سنّتی ایران
ها  مشابه دیگر از سویی نه فقط وحدت درونی موسیقی سنّتی ایرانی و اذان را، کاه پارچم اسامم و    
اظهار کهادتین و دعوت به عبادت است نشان می دهند، بلکه باید گفت که اذان در کنار تجوید قارآن،  

اند، کاهد موسیقی غیار نفساانی و قابا  قباول      نیامدهاگرچه این دو خود هیچگاه موسیقی به حساب 
 اسمم و ضامن معنویّت انواع تجلّیّات موسیقایی در تاریخ موسیقی لوامع مسلمان بوده اند.

ا   گونه هدر مورد تأثیر هنر بیزان  بر هنر اسممی، پاپادوپولو و گرابار و بعضی نویسندگان دیگر، ب. 17
 یا پادوپولو هنر اسممی را عمدتاً حاص  تأثیر هنر بیزانسی، قبطی، یونانی واغراق آمیز سخن گفته اند. پا

 داند. نک: هلنی می
Papadopoulo, A., Islam and Muslim Art, New York, Abrams, 1979. 
Grabar, O., The Formation of Islamic Art, New Haven and London, Yale University 
Press, 1987. 

معمار  اسممی در قلمرو عبمانی در آغاز کار متأثّر از بعضی نمونه ها  بیزانسی بود، امّا با اگرچه . 18
پیش گرفتن راهی مستق ، خصوصاً با ابتکارات معمارسِنان و کاگردان او، بزود  سبک خاصّ معمار  

ا در این سبک عبمانی کک  گرفت و نمونه هایی از زیباترین مسالد، حمّامها، بیمارستانها و دیگر بناه
 ساخته کدند.
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علیرغم بعضی تشابهات میان این دو معمار ، لهت تفاوتها  بزرگ میان آنها کافی است کاه آخارین   
کارها  مسالد سِنان، مبمً مسجد سلیمیّه در ادرنه، و مسجد کوچک محمّد سوکُلّو پاکا در استانبول و 

 کود.ها  بیزانسی آنها مقایسه  بعضی کاگردان او با نمونه
  نک: تیتوس بورکهارت بعضی از لوانب این تحوّل و دستاوردها  آن را بررسی کرده است.

Burckhardt, T., Art of Islam – Language and Meaning, Kent, Westerham Press, 1976, 
pp. 141-63. 
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