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 چکیده

ها و اي برخوردارند. این هنرها در عین تفاوتشان باهم شباهتدر فرهنگ ایرانی اسالمی هنر خوشنویسی و شعر از جایگاه ویژه

کشند. نگارنده در این اي خاصی که پیش میرسانههاي ساختاري هاي بسیاري به هم دارند، هم در محتوا و هم در فرمنزدیکی

با تأکید بر ( با تأکید بر خط نستعلیق)، شعر( خوشنویسی-هاي نظري این هنرهابنیان توصیفی تحلیلیکوشد با روش می مقاله

 واقعکند. به ها با عرفان و تصوف را بسنجد و جستجوي آنرا به هم نزدیک کرده و رابطه -نوع نگاه مولوي و حافظ به غزل)

 ما بافهم ارتباط در را آن و رودیم فراتر زیباشناختی مقوله به صرف توجه از و است قائل هنري برای شناختی نقش کردیاین رو

براي هنرهاي ایرانی اسالمی است. رو هدف از این پژوهش کشف مبنایی نظري وتئوریک دهد. ازاینیم قراری هست جهان از

شناسی در تفکر اسالمی و چگونگی بازنمایی آن در هنرها از دیگر اهداف این پژوهش است. زیبایی شناخت چیستی و جایگاه

ي ساختاري و نظري این هنرها باهم چگونه است و به چه شکلی به توان پیش کشید این است که رابطهپرسشی اصلی که می

چگونه  وفی گري در ساختار درونی این هنرها،و حضور و تجلی مباحث عرفان و در دل آن تصوف و ص شوندهم مرتبط می

ي نهایی این تحقیق بر این ایده استوار است که در فرهنگ ایرانی اسالمی دال اعظم گفتمان دوران را نتیجه تأثیرگذار بوده است.

توان در ر  را میعنوان دال شناور در سرتاسر آن حضور دارد و این امتصوف هم به دهند وتشکیل می ي اسالمیاسالم و فلسفه

ساختار همه ي هنرهاي ایرانی (هم در فرم و هم در محتوا) به نظاره نشست. پژوهش حاضر با رویکردي تحلیلی تبیینی با 

 استفاده از گردآوري اطالعات کتابخانه اي، منابع معتبر داخلی و خارجی صورت پذیرفته است. 
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 کلیدواژه 

 شعر. خوشنویسی، تصوف، اسالمی،عرفان، هنر گفتمان،

 مقدمه

هنرهاي ایرانی اسالمی از لحاظ فرم و محتوا شباهت هاي بی شماري به هم دارند. در فرهنگ ایرانی اسالمی  خوشنویسی، 

شعر(غزل)، معماري، نگارگري، موسیقی و حتی صنایع دستی مثل معرق، منبت و... نزدیکی هاي بسیاري می توان مشاهده کرد، 

خاص هنر ایرانی اسالمی و نوع ریتم و هماهنگی بین اجزا هرکدام از این رسانه ها(هنرها) به شکلی با استفاده از هندسه ي 

دیگري یکسان می نماید. حتی گاهی این هنرهاي همه در کنار هم تجلی پیدا کرده اند، به طور مثال کتاب آرایی و معماري 

. به راستی این شباهت و نزدیکی از کجا نشات گرفته است؟ گفتمان ایرانی اسالمی تجلی گاه برخی از این هنرها باهم بوده اند

حاکم بر صورتبندي این هنرها مبتنی بر کدام دال هاست که اینچنین آن ها را به هم نزدیک کرده است و رابطه ي بین آن ها را 

به مدلول(معناي نهایی) یکسانی  برناگذشتنی می نمایاند؟ آیا می توان دال مشترکی را در سرچشمه ي شکل گیري آن ها یافت و

براي همه ي آن ها رسید؟  به زعم نگارنده از یک سو آشکار بدون در نظر گرفتن فلسفه ي اسالمی نمی توان مبنایی نظري براي 

این هنرها یافت. از سوي دیگر در بازخوانی آن ها می توان به ایده ي تصوف دقت داشت چراکه به شکل بی پایانی در همه ي 

 اصلی محور پژوهش این در هنرها تاثیر گذار بوده است و ساختار و محتواي آن ها را شکل داده است. بر همین اساس آنچه این

 تحلیل روش از داشت آن بر را نگارنده پی گیري امر مشترك برسازنده ي هنرهاي ایرانی اسالمی است. آنچه است قرارگرفته

به چشم  ایرانی اصیل این هنرهاي در همواره که است هایینزدیکی اشتراکات و کند، تحقیق استفاده این پیش برد براي گفتمان

اسالمی مانند دیگر هنرهاي  ایرانی شعر(این دو هنر به عنوان نمونه هاي آرمانی در نظر گرفته شده اند) خوشنویسی و. می خورد

 استفاده شعر از همواره هاخوشنویس اند،کشیده سرك هم به تاریخ طول در مدام و دارند شباهت هم به عجیبی طرز ایرانی به
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.  ...و تعادل هندسه، هماهنگی، ریتم، وزن، مثل هاییاند و شباهت هاي ساختاري بسیاري بین این دو وجود دارد. ویژگیبرده

 هم به بسیاري هايشباهت هم هنرها این گیريشکل نوع بر حاکم هايوضعیت و محتوا مایه،درون ساختار، و فرم بر عالوه

 یعنی هستند؛ یکسانی گفتمانی وضعیت از متأثر هنرها این احتماالً که کرد امر این ي متوجه را نگارنده اشتراکات این. دارند

پیش فرض این مقاله معطوف به این ایده است که تصوف و صوفی . اندگرفتهشکل خود دوران گفتمان چتر زیر هاآن يهمه

گري که در دل فلسفه ي اسالمی به زیبایی شناسانه دیدن دین پرداخته اصلی ترین گفتمان شکل دهنده ي این شباهت هاست 

ایرانی اسالمی گفتمان کاوي فرهنگ به همین دلیل وجهه غالب این پژوهش را تصوف به خود اختصاص داده است. به طور کلی 

  از دریچه ي دو رسانه ي خوشنویسی و شعر شالوده ي این پژوهش را شکل داده است.

 مبانی نظري/ روش

 اجتماعی کردار هیچ و اي پدیده هیچ. است ها گفتمان از هاي مجموعه از متشکل جامعه هر گفتمان، تحلیل نظریه اساس بر

 این میان در. است شدهتشکیل ها نشانه یا و ها گزاره از هاي مجموعه از خود هاگفتمان. ندارد معنا گفتمانی حوزه از بیرون

 می تعبیر شناور هاي دال به هاآن از که دیگر گزاره هاي و دارد قرار مرکز و هسته در مرکزي، دال عنوانبه گزاره یک ها، گزاره

 را خود معناي که است مرتبط هم به هاي دال از معنادار اي مجموعه گفتمان. اندزدهحلقه مرکزي دال اطراف و پیرامون در شود

توصیفی  روش از مقاله این ي شالوده و ساختار در. آورد می دست به مخالف هاي گفتمان با تمایز در و گفتمانی بنديصورت از

 تنها ابتدا در که گفتمانی هاي تحلیل. کرد خواهیم استفاده ايتحلیلی با رویکرد نظري تحلیل گفتمان و روش گردآوري کتابخانه

 فرهنگی، مطالعات وارد... و بارت کریستوا، دریدا، فوکو، چون کسانی توسط بعدها بود، آغازشده زبانشناسی در متون بر تأکید با

 عمده فلسفی روش دو از خود سنت در گفتمان تحلیل" متفکران. گرفت خود به انتقادي شکل و شد سیاسی و اجتماعی

 به توجه جايبه آن مشغولیدل" و است متمرکزشده فهم هاي روش بر ها آن تمرکز و اند برده بهره هرمنوتیک و پدیدارشناسی

 انسان فهم ,pichering)37 ,2004( است استوارشده " دهد می معنا چه رویداد این " اینکه بر " است افتاده اتفاق چه" اینکه

 این و است برقرار جهان تفسیر براي نزاع یا گفتمانی هاي نزاع پیوسته جامعه در. است ها گفتمان از ناشی او عمل و جهان از

 عمل و قدرت اعمال با همراه ها گفتمان است، تصادف و امکان عرصه اجتماعی جهان. کند می تعیین را جامعه سرنوشت نزاع
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 در مختلف هاي گفتمان. است معنایی نظام یک گفتمان هر بنابراین می روند؛ بین از و آیندمی وجود به سازي غیریت و طرد

 به مقابل گفتمان طرد و خود کردن برجسته با گفتمان هر. برند می سر به کشمکش و نزاع در همواره معنا، خلق سر بر جامعه

 هیچ. کند می هویت کسب نیز تعارضات همین رهگذر از و بخشد می خود مرکزي دال با متناسب معناي ها، پدیده و امور تمام

 را واقعیت اند تالش در که است دیگري هاي گفتمان همواره او مقابل در زیرا باشد ثابت و ابدي و دائمی تواند نمی گفتمانی

 تحلیل عمدتاً .کند جایگزین خود خاص معنایی نظام با جدید گفتمان گفتمان، این براندازي با و کنند تعریف دیگر ايگونهبه

وجود  گفتمان تحلیل در دو این بین روشنی چندان تفکیک و نظریه مثابهبه هم و گیرند می نظر در روش مثابهبه هم را گفتمان

 حائز امر این و می کند تغییر نظریه با همراه روش ها که دارد وجود اعتقاد این). در این خصوص Paul Gee, 1999ندارد (

 صورتبه شدهتضمین نتیجه به دستیابی براي که ندارد وجود قواعد از اي مجموعه یعنی الگوریتمی روندیک که است اهمیت

 براي را هایی استراتژي و تحقیق خاص ابزارهاي و خودشان ها پژوهش روازاین). Ibid, 6( کرد پیروي آن از مرحلهبهمرحله

 موضوعات، با را خود پذیريانعطاف شکل به و مداوم ابزارهایی و هااستراتژي چنین). Ibil( می کنند سازگار نظریات این اجراي

 در. شوند می دگرگون کاربرد، هنگام در و عمل در مداوم واقعبه و کنند می سازگار تحقیق خاص هاي زمینه و مسائل

 قرار مورداستفاده متنوعی هاي رهیافت شود، می استفاده گفتمان تحلیل روش خصوصبه و کیفی هايروش از که هاییپژوهش

 کالیر مثالً. است متفاوت معموالً نظري رویکردهاي در مختلف هاي روش و نظریات از تلفیقی عمدتاً ها رهیافت این. گیرد می

 سکوت و نطق بین درونی روابط تا کند می ترکیب را گرایی فراساختار و مدرن انتقادي نظریه فمینیسم منابع) 1999 لیندالف،(

 و ندارد وجود ترکیبی چنین بودن مورد در قبلی توافق هیچ که دارد فراوانی اهمیت نکته این. کند بررسی را مقاومت و ستم و

 اینکه بودن همآن شناسی روش یک فراگیري وجودبااین. است اهداف و هاموقعیت بین تناسب اثبات و تشریح مسئول محقق

 شکل را آن از استفاده که هنرمندانی اینکه بدون است موسیقی آلت یک آموختن مثل گیرد، قرار اشفکري سنت در را روش آن

 آموختن این بر عالوه. شود آشنا کار اصول از برخی با باید فردي هر). همان( باشند کرده مشخص را اجرا هاي سبک اند،داده

 در و اي فزاینده صورتبه محققین واقعبه. دهد می را بهتري هاي انتخاب امکان کارتازه کیفی محققین به فکري هاي سنت این

 سایرین از ترموفق و ترمنطقی هاآن از برخی که کنند می ترکیب باهم را فکري هاي سنت موفقیت و انسجام از مختلفی سطح

 ترکیباتی و استدالالت به اقناع این در موفقیت میزان و شود می تأکید اقناع بر چیز هر از بیش کیفی هاي روش در روازاین. است
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 وسیلهبه اعمال این کنندمی روي پی خاصی قواعد از که است اعمالی گفتمان از منظور طورکلیبه. بردمی کار به محقق که است

 آن اصلی موضوع است گفتار و زبان به مربوط و پذیرد می صورت فکري یا و حقیقی و علمی اجتماعی، سیستم یک کارگزاران

 براي را تاریخ از اي ویژه يلحظه در و خاص موضوعی درباره صحبت امکان که هاست بیان از گروهی گفتمان. است حکم

 ذهن، بدن، طبیعت گفتمان. سازد می و کند می تعریف را سوژه و اجتماعی دانش حقیقت، گفتمان درواقع. آورد می فراهم زبان

 و کردار اندیشه، که است قواعدي مجموعه گفتمان پس. دهد می تشکیل را هاانسان احساسی وزندگی خودآگاهی، ناخودآگاه،

 قواعد گفتمان. گیرد می او از را فرد فردیت فرد، بر خاصی رفتار و اندیشه تحمیل با درواقع و دهد می شکل را فرد رفتار

 کل ها، گفتمان. ندارد معنا خودآگاه يسوژه محور، حقیقت گفتمان درون در اساساً  پس دهد می شکل را معرفت ناخودآگاه

 زمان مسلط گفتمان به سازد برقرار را خود هژمونی بتواند که گفتمانی اي، دوره هر در تنها و هستند شفاف و مشخص هایی

 طول در نیز ها گفتمان اما دارد، متفاوتی هژمونیک توانایی ايدوره هر در کهاین بر عالوه گفتمان این. شود می تبدیل خودش

 هر در واقعبه. دارد ها گفتمان سایر مقابل در گفتمان که است اي رابطه با متناسب تغییرات این. دهند می تغییر را خود زمان

 هایی آن حتی یا و بودند طردشده یا و رفته حاشیه به قبالً که هایی گفتمان کنند، ظهور خاصی هاي گفتمان است ممکن دوره

 توجه با ها گفتمان که است اساس همین بر ).19،1389شوند(احمدي، مطرح دوباره اند، داشته قرار گونگی گفتمان حوضه در که

 یا یک با را خود هویت ها گفتمان دیگر،عبارتبه. کنند می تنظیم را خود زبان ها، گفتمان این از یک هر با خود روابط تنظیم به

 . شوند می دگرگونی و تغییر دچار نیز ها آن دیگري، هویت در تغییر اساس بر و کنند می تنظیم دیگر دیگري چند

گویی از یک گفتمان شنویسی، شعر، نگارگري و... که در فرهنگ ایرانی اسالمی هنرهاي وجود دارند  مانند معماري، خو

سرچشمه می گیرند. این هنرهاي به طرز حیرت انگیزي از لحاظ فرم و محتوا به هم نزدیک هستند و حتی گاهی در کنار هم 

یک بناي معماري هم خوشنویسی دیده می شود هم نگارگري. از لحاظ فرم  و ساختار هم، تجلی پیدا می کنند. به طور مثال در 

آشکارا ساختار هندسی خاص حاضر در یک بناي معماري را می توان در هنرهاي دیگر یافت. به طور کلی می توان به این نکته 

ري دارد به اسم فلسفه ي اسالمی. در دل فلسفه اشاره کرد که این هنرها در یک گفتمان نفس می کشند و آن گفتمان مبنایی نظ

ي اسالمی تصوف ایده اي است که می توان به عنوان امر مشترك در سرچشمه ي شکل گیري این هنرها  مورد توجه قرار 
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 يمطالعه است مهم نوشتار این در نگارنده براي آنچه ،است بوده مناقشه مورد همواره ایرانی اسالمی هنر چیستی و بگیرد. مفهوم

 نوع و اسالم دین. است ساخته را اسالمی ایرانی اصیل هنرهاي محتوایی ترمهم آن از و ساختاري يشالوده که است گفتمانی

 هاياندیشه و تصوف دیگر سوي از و دارد گسترده حضور متن این يهمه در اعظم دال عنوانبه شناسیزیبایی و هنر به آن نگاه

 مقاله این اصلی محور گیرندمی سرچشمه و کرده تبعیت آن از اصیل هنرهاي این هستی که  شناوري دال عنوانبه گري صوفی

 .است هنرها این محتواي و شکل جایگاه، تصوف بر تأثیرات است موردبررسی آنچه معنا یک به. دهندمی شکل را

 تصوف پیشینه

 يدرباره که تحقیقات همه ازاینپس و دارد؛ وجود وبیشکم فلسفی مکاتب حتی و مذاهب و ادیان يهمه در عرفان و تصوف

 ایرانی و اسالمی تصوف اصلی منشأ که بگوید نتوانسته کسهیچ هنوز شده،انجام عرفان و درویشی و صوفیگري شدن پیدا

 و انصراف و مادي امور به اعتناییبی و پرهیزگاري و زهد از هایینشانه ادیان و مذاهب از یک هر در ؟کجاست یا و چیست

 و معنوي امور به توجه همین مذاهب و ادیان عمومی خصوصیات از یکی که گفت بتوان شاید و است آمده دنیا به توجهیبی

 بعضی در ولی ،است اندك مطلب این هاينشانه یهود دین مانند ادیان برخی در آنکه نهایت ؛است مادي مظاهر و دنیا تحقیر

 الئوتسه و بودا کلمات و انجیل و تورات در. است ترقوي مطلب این دیگران و تائوگرایی و بودائی آیین و مسیحیت مانند هاآیین

 امور و نیست صوفیگري ينشانه تنها پارسایی و زهد البته. است نکته این مؤید که یافت توانمی زیادي مطالب مزدك و مانی و

 و عرفان به توجه هايانگیزه ترینبزرگ از یکی شکبی زهد یعنی آن شدن پیدا اما دارد، دخالت زهد جزبه بارهدراین بسیاري

 .شد معنوي امور و خدا به بستن دل و دنیا پرشوروشر زندگانی از کندن دل يمایه و تصوف

 مسیحیت و نوافالطونی مذهب به را آن نیکلسن و مرکس اند،دانسته هندي آیین از گرفتهنشئت را تصوف دوزي و کرمر فون

 و تصوف. نمایدمی تلقی) اسالم( سامی عاطفی غیر ادیان از یکی قبال در آریایی واکنشی را آن نیز براون ادوارد دهند،می نسبت

 اسالمی ایرانی هنرهاي مقابل در تواننمی که طوربه است، گذاشته اسالمی ایرانی کالسیک هنرهاي بر بسیاري تأثیر گري صوفی

 شودمی پرداخته بدان مقاله این يادامه در آنچه. رسید مناسبی و دقیق درك به فکري ينحله این هاياندیشه گرفتن نظر در بدون
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 هم متصوفه و است اسالمی يفلسفه ساخته را دوران گفتمان اعظم دال آنچه اسالمی ایرانی فرهنگ در که است منظر این از

 و شعر خوشنویسی، مثل هنرهایی در را تأثیرگذاري این رد آشکارا توانمی و دارد؛ حضور آن سرتاسر در شناور دال عنوانبه

 ).30 ص مالصدرا، خردنامه از نقل به آبادي،حسن صادقی مجید( کرد مشخص و گیري پی  موسیقی

 

 زیبابینی یا زیباشناسی

 زمان هر در و جا هر در هنرمند و باشد می هنرمند احساسات مادر که بسا و است زمانه فرزند جا، هر در و زمان هر در هنر  

 می وجود به را خود اثر و شده ملهم خود اجدادي و آباء ومعتقدات زندگی هاي شیوه از و سنن و آداب از ، آئین و فرهنگ از

 یا و بخشکاند را او ي شناسانه زیبایی هاي ریشه تواند نمی گردد، ایجاد او هنر در که هم تحول و دگردیسی گونه هر آورد،

  .)1379 طوبی، سایه اللهی، آیت اهللا حبیب( سازد  جدا خویش فرهنگ از را او و کند قطع

مادامی که صفات و ذات او خشنود از توست و تو قدردان ابن حزم می گوید: هیچ چیز بهتر از وحدت با محبوب نیست،  

شناسی برخالف تفکر ظاهري، زیبایی ).Vilchez,1997,507بخششهاي فطري او، و صفات او هر کدام همسان با زیبایی است(

، زیبایی را از اساس سینا در شرق جهان اسالم یا ابن طفیل و ابن باجه در اندلسمتافیزیکی نوافالطون گرایانی نظیر فارابی و ابن

به عبارت بهتر، نور  متفاوت در نظر می گیرند. در تطابق با آراي نوافالطونی، تعریف ارزش و اعتبار امر زیبا با نور روحانی یا

درك است. سنت فلسفی افالطونی یونانی التینی بوده، قابل بخش تفکر فلسفی یونانی وشناسی صدور که الهامحاصل از کیهان

شناسی داشته از طریق مفسرین نوافالطونی به دست مسلمین ي مشایی تأثیر عمیقی در تئوري زیباییبه سنت فلسفه که نسبت

که وجود ها وجود دارد، همچنآنبها) موجودات در آن -). زیبایی (جمال) و شکوه (قدر88،1374رسید (اتینگهاوزن و دیگران،

 ). 368،1363سینا،اي باشد که بر او ضرورت دارد چنان باشد (ابنگونهی اینکه بهآن موجودات، ضرورت دارد... یا زیبایی خدا یعن

 به اندازیمدقیق تر می  نگاهیدر ادامه  برسیم تصوف و اسالمی ایرانی فرهنگ در زیبایی يمسئله از درستی درك به اینکه براي 

 و حسی هايداده راه از توانیممی ما که معناست این متضمن »بینی زیبا« یا »زیباشناسی« اصطالح. اصطالح این تعریف و جایگاه
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 زیبایی فلسفه باب در کندوکاو به و کنیم تعریف را زیبایی عقلی و فلسفی مبانی اساس بر و برسیم زیبایی شناخت به عقل داوري

 اجزاي هماهنگی و هارمونی را زیبایی منشأ که کسی مثالً زیباست؟ چیز چه و چیست؟ زیبایی که بگوییم سرانجام و بپردازیم

 محبت و عشق ما اگر وضعیت این در. کند تقسیم زشت و زیبا به را هاچهره تواندمی اساس این بر داند،می چهره یک یا چیزیک

 تواندمی زیبا، اشیاي کردن معین و شناسایی از پس زیباشناس فیلسوف آیا. است طرحقابل مسئله چند بدانیم، زیبایی مولود را

 چیزي دلباخته و عاشق کسی اگر که گفت توانمی آیا است؟ کرده معین او که شد هاییزیبایی دلباخته باید که دهد عقلی فتواي

 آیا آید؟می حساببه جمیل و زیبا فیلسوف، آن خاص زیباشناسی موازین با مطابق ضرورتاً شخص آن یا چیز آن است، کسی یا

 نیست؟ عشق او عشق درواقع، که گفت توانمی است، دلباخته -خاص موازین آن حسببه -نازیبا ايچهره به که کسی درباره

 کار و کشدمی میان به مقتضیاتش و لوازم تمام با را بشري محض تعلق پاي زیباشناسی، عرصه در ورود صورت هر به ؟…آیا و

 مختلف، مکاتب با هنري آثار زیبایی قلمرو در که اینجاست از کند؛می دشوار غایتبه را آن درباره داوري و زیبایی ادراك

 زیبایی اوج در ايعده را هنري اثر یک که اندازه آن تا روییمروبه دورودراز مناقشات و بسیار هايجنجال گوناگون، هايدیدگاه

حقیقت می کرد و حجاب براي ابن رشد هنر الهام الهی بود و هنرمند کاشف آن؛ هنرمند کشف . دانندمی زشتی غایت در برخی و

 عربی ابن عرفان سپهر .در)102،1381،از چهره ي آن بر می داشت و در اثر هنري آن را به نمایش می گذاشت(پازوکی

 خود جاي و شودمی زده کنار معرفت، در عربی ابن مبناي با مطابق دارد، را بشري محض عقل داوري اقتضاي که »زیباشناسی«

 نفسانی هايخواسته و اغراض پاي که است تحقق قابل درجایی تنها »عقالنی زیباشناسی« وي ازنظر و دهدمی »بینی زیبا« به را

 طریق از تنها باشد، کمال جمال جمال، اگر اما شناسد؛می زیبا را چیزي خاص غرضی برحسب کس هر. باشد میان در انسان

 و متعال خداي آن از خود اوج در زیبایی و جمال زیرا شود؛می متجلی پیامبر قول و خدا سخن برابر در تسلیم و غیب به ایمان

 و زیباست خدا( »الجمال یحب و جمیل اهللا ان«: است گفته و کرده آگاه و باخبر زیبایی این از را ما پیامبرش. اوست صفت

 رسید آن به توانمی پیامبر قول تصدیق و خدا به ایمان راه از و است حقیقی و ذاتی جمال خدا، زیبایی). دارد دوست را زیبایی

 در آدمی که است عرضی جمال رسید، آن به حسی رؤیت طریق از توانمی که جمالی آن. عقلی فهم و حسی رؤیت راه از نه

 زیباشناسی تابع حب، این زیرا نیست؛ ماندگار هرگز و است عرضی حبی نیز عرضی جمال بر مترتب حب. بیندمی وآناین چهره

 شد واقع انسان عالقه و عشق متعلق که خاصی چهره زیبایی نکند، تغییر انسان عقالنی زیباشناسی بالفرض اگر و است خاصی
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 تابعی آید،می وجود به زیبایی از پس که عشقی بنابراین رفت؛ خواهد میان از نیز عشق آن، تبعبه و شد خواهد زائل مرورزمانبه

 قلمرو در اما گفت؛ زیباشناسی از سخن توانمی عرضی، عشق و عرضی جمال حوزه در تنها. بود خواهد عرضی جمال متغیر از

 این. است حقبه عشق آن، گوناگون ساحات به وصول و زیبایی این ژرفاي به وصول راه تنها خداست، جمال که ذاتی جمال

 و حق کماالت بسط عالم، چون و زیباست خدا. بگشاید را زیبایی و جمال از بسیاري درهاي کلید، یک همانند تواندمی عشق

 حق کماالت مجموعه نیز آدم »اهللا جمال العالم«: گوید عربی ابن چنانکه زیباست نیز عالم پس خداست، صفات و اسماء ظهور

 سرایت عالم سرتاپاي به حق ذاتی جمال و زیبایی ترتیب بدین. زیباست نیز آدم پس است؛ شدهآفریده خدا صورتبه و است

 به خاص عقلی زیباشناسی با بتوان که نیست جمالی زیبایی، و جمال این. اندشدهآفریده زیبایی اوج در آدم و عالم و است کرده

 به. ببیند زیبا را عالم این چیزهمه که کرد تربیت چنان را دیده آدم، و عالم و خدا حقیقی زیبایی به باایمان باید بلکه رسید، آن

 :شیرازي حافظ قول

                       ورزیــدن عشق به شهرم شهرة که منم«

 دیــــدن بد به امنیالوده دیده که منم  

                         باشیم خوش و کشیممالمت و کنیم وفا

 »رنجیدن است کافري ما طریقت در که 

 خواهیم آدم و عالم عاشق و دید خواهیم زیبا نیز اندحق جمال و کماالت مظهر که هم را آدم و عالم بدانیم، زیبا را خدا وقتی

 براي مظهري زیرا است شده خدا عاشق شود، آن عاشق عالم، زیبایی جهت به کس هر«. خداست به عشق عالم، به عشق. شد

 نیز عالم، جمال پس} است ذاتی حق جمال و{ و است حق جمال مظهر عالم، چون و نیست} آدم و{ عالم جز خدا زیبایی

 اثر خود به تواننمی را هنري اثر و صنعت زیبایی« که کندمی تصریح هنري زیبایی به اشارتی با عربی ابن اینجا در. »است ذاتی

 زیبا« باب در عربی ابن خاص دیدگاه مولود نیز، دقیق نکته این »کرد منتسب هنرمند و اثر آن صانع به باید بلکه داد، نسبت هنري

 زیبا ارزیابی مورد را هنري اثري بخواهیم خاصی زیباشناسی معیارهاي با و فلسفی دستگاهی چارچوب در اگر واال است »بینی
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 هنري اثر زیبایی عربی، ابن نگاه در اما نه؟ یا زیباست آیا هنري اثر فالن هنرمند، از نظرصرف با بگوییم باید دهیم قرار شناسانه

 اثر و هنرمند میان اکبر، شیخ ازنظر که رسدمی نظر به. قرارداد ارزیابی مورد آن، صانع و اثر صنع زیبایی و جمال طرق از باید را

 این زیباست هنري، اثر یک اگر روازاین شودمی منتقل او هنر و صنع به صانع زیبایی و است برقرار شناسانه هستی رابطه او

. مشخصه عینی )34 ص پژوهش، آیینه نشریه از نقل به پور، قاسم محسن( است  اثر آفریننده آن از حقیقت در زیبایی و جمال

ي شناسی، ترقی و توسعهتفهیم و درك گردد. سطح ابتدایی واصلی زیباییتواند قابلزیبایی و زشتی حتی توسط یک کودك هم می

حواس است؛ یعنی کودك قادر به تشخیص، مقایسه و تخمین اشیاء برحسب درجه کیفیاتی است که به چشم او آشکار و منتقل 

 :دهدگردند. متن زیر از جلد دوم کتاب المناظر این تجربه را شرح میمی

اي نباشد بخواهد چندان خردسال که قدرت قضاوت و تشخیصش نیز در حد بسیار باال و رشد یافتهبراي مثال، اگر کودکی نه"

برگزیند، از میان آن دوشی یکی را داراي از بین دوشی، مثالً دو میوه نادر یا دو جامه یا دو چیزي که کودکان دوست دارند، 

گیرد پس آنی را که صورت زیبا دارد شکلی زیبا (حسن الصوره) و دیگري را داراي شکلی زشت (قبیح الصوره) در نظر می

دهد که کودك در حال رسیدن به آگاهی است و طفلی خردسال نیست. ایضاً گزیند، اگر این امر روي دهد نشان از این میبرمی

گر کودك از میان دو شیء زیبا (حسنین) که یکی که از دیگري زیباتر (احسن) است، شی احسن را انتخاب کند، این نیز نشان ا

دهد. پس مشخص است که مزیت کودك در این است که رجحان امر زیبا به امر زشت را از راه قیاس از آگاهی کودك می

زیبایی امر زیبا و زشتی امر زشت و رجحان امر زیبا به امر زشت و  چیز با دیگري صورت دهد. ادراك کودك نسبت بهیک

دهد که وي دوچیز را با یکدیگر مقایسه کرده، صورت انتخاب امر زیباتر (الزائد الحسن) نسبت به امر کمتر زیبا، زمانی روي می

شمول باشد که: ه دلیل این قضیه عام و جهانتواند بها را ادراك و مازاد زیبایی را تشخیص دهد. ترجیح زیبایی بیشتر تنها میآن

آنچه زیباتر (اخیر) است بهتر است و آنچه بهتر است ارزش بیشتري براي انتخاب کردن دارد. پس کودك بدون آگاهی از این 

 ).21،2006(گونزالس، "کند قانون کلی، از آن استفاده می
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 مقدس هنر و اسالمی عرفان

 و برداشته در را فضل و فراست که کمال از درجه آن به باظرافت همراه امري معرفت، علم، عت،صن فن،« معناي به لغت در هنر

 دیگري مفاهیم در نره. است آمده »کمال و کفایت لیاقت، اهمیت، و خطر زیرکی، کیاست، بنمایاند، دیگران از برتر را هنرصاحب

 .است کاربردهبه معنی دو در ترتیب، به را هنر ذیل، شعر در حافظ کهچنان آمده؛ »حقیقت« و »عشق« ازجمله نیز

 هنريبی عیب به کس نخرد را بنده که       مباش نصیببی عشق از و خواجه بکوش

 .است عاري هنر از که کسآن اطلس قباي               نخرند جو نیم به حقیقت روندگان

 و فتوت اصحاب با هاحرفه و صنوف تنگاتنگ ارتباط عرفان و معنویت با آن ارتباط و اسالمی هنر در مهم هايبحث از یکی

 . برد پی تعامل این به توانمی هنري آثار از بسیاري در و تاریخی دوره هر در. است تصوف و عرفان

 حقیقت به عرفان در آنچه و قرآن در موجود باطنی حقایق و اسالمی معنویت و حکمت به توانمی اسالمی هنر هايسرچشمه از

 در و است مطلق جمال تاروپود ظهور و تجلی حقیقت در هنر اسالمی عرفان در. برد نام را است معروف الهی الهام و محمدیه

 .)46، 1 شماره الکساندرکنیش،(گرددمی محقق عشق و جمال آن

 

 تصوف و خوشنویسی

 اتصال چنین. است قرآن نگارش به آن ارتباط در اسالمی خوشنویسی تقدس خاستگاه تریناصلی رسدمی نظر به که گونهآن

 با الهی کالم رابط مستقیماً خوشنویسی. شودنمی دیده عمیقی، حجم چنین با دیگري، کشور هیچ خوشنویسی سنت در مقدسی

 در کالم با خوشنویس يرابطه). 64،1385آغداشلو،( شده نگاشته متن يکننده تجلیل و تزئین دیگر، هنرهاي و شودمی مردم

 نمایش به زیبایی نهایتبی به باید پس خدا، کالم و است پیامبر يمعجزه خط. است الهی و عمیق يرابطه اسالمی ایرانی فرهنگ
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 هايپدیده تمام زیربناي که سردارند در اساسی الگوهاي از هايایده هنرمندان که کرد اشاره نکته این به توانمی طورکلیبه. دربیاید

 حروف و کلمات آید،می چشم به نستعلیق خوشنویس يشیوه در که است گراییآرمان نوعی این و سازند؛می را ما اطراف جهان

 هاينمونه" به رسیدن آنان يانگیزه انگار. برسند زیبایی اعالي يدرجه به تا بیافریند هماهنگ و هارمونیک متناسب، سرحد تا را

 از بازنمایی و تقلید بر مبتنی که رنسانس از بعد هنرغربی و نقاشی برخالف خوشنویس هنرمند ،" است ناپایدار هايفرم ازلی

 که( چیزهاست ذات این بلکه نیست، بیرونی فرم است واقعی آنچه آنان براي انگار. کنندمی نگاه جهان به است، عینی واقعیت

 ذاتاً  آنچه دادن نشان براي بیرونی سطح از تقلید آنان براي. دارد واقعی ماهیت که) است متجلی کلمه کالم و زبان در همآن

 گرایانهآرمان که آثاري زیربناي ياندیشه. دارند گرایانهآرمان ویژگی خوشنویسی آثار روازاین. است محال امري است، واقعی

 بررسی شویم وارد مقاله اصلی بحث به تر انضمامی شکل به اینکه براي  جا این در. است زیبایی اندیشه معموالً شوند،می اطالق

 از مناسبی درك به بتوانیم اینکه براي ابتدا در. گرفت خواهیم پی را) نستعلیق بر تاکید با( خوشنویسی هنر همین نظري مبناي

 نگاهی با. کوفی خط با نستعلیق مقایسه مثال طوربه. کنیم مقایسه خوشنویسی دیگر انواع با را آن برسیم نستعلیق خوشنویسی

 خط یعنی دریکی. دارد وجود خط نوع دو این در آشکاري هايتفاوت چقدر که کرد درك توانمی غیرمتخصص حتی و ساده

. کندمی کار دوایر بر مبتنی ریتم و حروف کشیدگی و دایره نستعلیق در اما دارند، گرایش باال سمت به غالباً و تیز خطوط کوفی

 از.است شده گرفته کار به مختلفی هاي شکل به بارها آیدمی چشم به گري صوفی تفکر در که است الگوهاییکهن از یکی دایره

. گیردمی سرچشمه دایره همین از صوفیه تفکر در  سماع. دانند می کامل شکل و مکان و زمان نماد را دایره شناسانه نشانه بعد

 دیرین سابقه سماع. شودمی گفته معنوي اهداف براي خلسه باحالت همراه بدن چرخش شامل صوفیه رقص از نوعیبه سماع

 و دایره" کهن هايفرهنگ از بسیاري در. است نموده پیدا دین این در نیز مخالفانی و موافقان اسالم از پس و داشته تاریخی

 مستدیر که زمین روي بهشت در و اساطیري درزمانی مار، و زندگی درخت. شوندمی محسوب اساسی رمزهاي ازجمله مرکز

 را دمش که ماري اروبوروس، و چرخ و دایره شکل به ابدیت ها،تمدن غالب در. بودند مرکز نگاهبانان و هانشانه شده،توصیف

. است کمال و شکفتگی و کلیت و وحدت یعنی زندگی جهات ترینمهم از یکی نمودار مدور شکل. شودمی تصویر گرفته گاز

 را انسان که بسته شکل این به سنن، بسیاري در. است شده تصویر است پیکر تناسبات نشانگر که ايدایره درون در غالباً انسان

 النهرین،بین همچون ایران در). 77،1376دوبوکور، مونیک( است شده منسوب جادویی ايویژه کار کند،می محافظت برگرفته؛ در
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 و خورشید -خداي) میترا( مهر زرتشت، آیین در بعدها و مهر آیین در. بود موردتوجه خورشید خدایان و خورشید به توجه

 نام به شودمی ظاهر اصطالحی ایران در). 12-13 ،1380قم، درسی کتب تدریس واحد ،2 ادیان شناخت( بود خورشید نماینده

 برگزیده افرادي به خدا جانب از که است نیرویی فر. کندمی تجلی شکل ايدایره نمادهایی صورتبه باستان ایران هنر در که فر

 از شودمی ظاهر ساسانی هنر در که چرخ و حلقه رو این از. رساندمی سروري و برتري به مقامی و موضع هر در را آنان و اعطا

 گردش و زمان از دورانی تلقی از متأثر که زمان؛ چرخ و آسمان گردش و خورشید ظاهر صورت از برگرفته است؛ فر تجلیات

 زبان برخالف فارسی زبان ساختار به طور کلی می توان گفت در). 148-149 ،1381جعفري، سعیده( است زرتشتی آیین در آن

 ها گردش و ویژگی این داراي نستعلیق خط و شود، می  ختم مدور حروف از یکی به اسامی و الفاظ از بسیاري انتهاي عربی

 .گذارد می نمایش به را متعادلی روحیه که حدي تا است حروف شکل و ها حرکت در

 مستقیم خطوط که جائیکه تا است استوار ها منحنی براساس آن اجزاء و حروف حرکات عمده و است زیاد بسیار خط این دوایر

 تناسب»  چ«  و»  گ«  ،» ژ«  ،» پ«  مانند فارسی ویژه حروف نگارش براي نستعلیق.  است هیچ تقریباً و نادر بسیار وصاف

 تعامل و اجتماعی ثبات مسیر در  گفت بتوان شاید. افتد می جا  خوب ، حروف این  تاي سه در ها نقطه همچنین و دارد کامل

 کشور تاریخ از مهم اي برهه در را هنري آمدن بوجود مسئولیت تعلیق خط و عرفانی ادبیات شیعه، مذهب ،  اسالمی حکمت

 خوشنویسی در تحوالتی پیدایش ساز زمینه بعد هاي سال در فرهنگی عنصر سه این تعامل  نهایت در و اند بوده دار عهده را

 صوفیانه تفسیري اساس بر  .ایم برده اسالمی ایرانی فرهنگ در فراوان هاي بهره آن از نستعلیق خط بنام امروزه که گردید ایرانی

 با طبیعت حرکت که بود معتقد فیثاغورثی نگاهی نوع با صفا اخوان. است خداوند ذکر مشخصاً اسالمی هنر که گفت توانمی

 توانمی آشکار هم هنر به صوفیانه نگرش نوع در را این و دارند مستقیم پیوند طبیعت حرکات با هنري هايفرم و هنري هايفرم

 و) غزل( شعر در هم نستعلیق خوشنویسی در هم که است دایره و چرخش صوفیانه، مناسک اصلی هايفرم از یکی. کرد دنبال

 به و آمدنددرمی چرخش به موسیقی نواي با صوفیان. دهدمی شکل و سازدمی را هنري آثار ساختاري يزمینه موسیقی در هم

 و آنجاست خدا بنگرند سو هر به که است واقعیت این از فرد آگاهی نماد آنان براي چرخش. زدندمی حلقه طریقتشان پیر دور

. کنندمی بلند طرفین به را خود دست دو سماع هنگام صوفیان. است زمین دور به افالك گردش نماد شیخ دور به زدن حلقه
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 که گیرندمی زمین به رو را چپ دست و کنند تمنا را الهی بخشش و رحمت تا گیرندمی زمین به رو را راست دست کف

 هاییویژگی توانمی صوفیانه خاص فرم این تحلیل در. کندمی منتقل درپیپی هايسن به را رحمات صوفی کهاین از اينشانه

بدون  "از نظر ابن هیثم. اندپیداکرده ظهور شعر خوشنویسی و یعنی مدنظر هايهنر در چطور که دهیم نشان تا کرد برجسته را

هندسه قادر به شناخت طبیعت نیستیم، اصول آن قاطعانه در کل و جزء عالم و طبیعت صادق است. از طریق خطوط، اشکال و 

 "کنیم چیز درك و کسب نمیهاي طبیعی هستیم. بدون این وسایل از طبیعت هیچه بیان علل پدیدهزوایاست که قادر ب

 خداوند با) جهان( طبیعت تنیدگی هم در کرد مراد شود می فرم این از که را مفهومی و ایده ترین . ابتدایی)23،2006(گونزالس،

 بخصوص شعر در. آوردمی پروردگار وجود از نشان که دارد اهمیت روازآن صوفیانه تفکر در طبیعت گفتیم که گونههمان است،

 دیگر چیزي به غالباً که زمینی هايویژگی از است ترکیبی حافظ شعر. کرد ردیابی توانمی را نگرش نوع این هم فارسی غزل

 همین بر باز توانمی را موسیقی و دارند ویژگی گونهاین هم کلمات زیبانویسی و کلمات خوشنویسی در. دارد اشاره آن وراي

 سه هر در. کندمی طبیعت اصول این از هم اسالمی ایرانی هنر از نوع سه این درونی فرم دیگر سوي از. کرد بازخوانی اساس

 يپایه ساختار موسیقی در دانست، عروضی وزن و ریتم شعر در را آن يپایه توانمی نوعیبه که دارد بیسار اهمیت دایره هنر،

 طوربه. سازدمی را حرف هر چارچوب و قاعده که نقطه خوشنویسی در و دستگاهی خاص هايویژگی همان یعنی موسیقایی

 هايدستگاه در ردیف و غزل در عروضی وزن حکم نستعلیق، خوشنویسی در نقطه. باشد استوار نقطهسه محور بر باید الف مثال،

. کشانندمی خود مرکز به را ما که خوددارند دور به چرخشی هنرها این سه هر گفت توانمی نهایی تحلیل در. دارد را موسیقی

 حتی و آن خاص هايویژگی و خوشنویسی هنر گفتمانی تحلیل در که هايزمینه از یکی شد اشاره بدان ابتدا در که گونههمان

 پنهان و باطنی هايجنبه معرف تصوف. است صوفیانه تفکر و روحیات به توجه گرفت نظر در توانمی اشگیريشکل هايزمینه

 از یکی. نیازمندند پیر یا شیخ یک راهنمایی به خداوند به رسیدن براي طریقت راه سالکان آن، هايآموزه مطابق و است اسالم

 خداوند به عشق. واقعی شراب نوشیدن از حاصل مادي مستی نه اما است، مستی نماد که است شراب تصوف اصلی نمادهاي

 کرده سیر افالك عالم به خاك جهان از گویی و ریزدمی هم به فرد معمول حواس حالی چنین در زیرا است، مستی همچون

 هايروش شعر و موسیقی. است ساقی هم سفر این معنوي راهنماي و است دیگر جهان به جهان این از سیر نماد شراب. است

 عناصر از ساختار، در اسالمی خطوط). 103، 1393لیمن، اولوین( رسانندمی باید که حالی آن به را حقیقت راه سالک که اندمهمی
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 از توجهی قابل بخش هستند، نمادین بیانی داراي عناصر این از کدام هر که اند شده تشکیل هم با مرتبط دوایر، و افقی عمودي،

 خوشنویسی در ها قوس این و ثلث، خط مانند دهند، می شکیل را منحنی و دایره از قوسی نوشتن، هنگام در عربی الفباي حروف

 نماینده " و " است تمامیت و کمال بیکرانگی، آسمان، نماد دایره " شوند می بیشتر شکسته و نستعلیق، تعلیق، ایرانی خطوط

 ). 558، اسالمی معماري و هنر عرفان مبانی( "آید می حساب به کیفیت

. خوشنویسی هنر به آنان نگاه نوع به اندازیممی تر تئوریک  نگاهی کنیم دریافت و درك بهتر را هنر به متصوفه نگرش اینکه براي

 هاينشانه ترینمهم از یکی و جوشدمی خداوند خلقت اعالي يسرچشمه از که پیوسته است حرکتی صوفیان دید از خوش خط

 آثار این يمشاهده از حاصل لذت و است مقدمات نیازمند و دشوار غالباً خوشنویسی آثار خواندن. است جهان در او حضور

 حالتی نستعلیق خط ظاهر. او ماهیت از درکی به نیل و او سويبه حرکت خداوند، ترژرف شناخت توفیق از است بازتابی

 و یابندمی امتداد نسخه یا را صفحه سراسر و خورندمی پیوند یکدیگر به مختلف اشکال به حروف که ايگونهبه دارد، الیتناهی

 کمک به و کنیممی تجربه را انتهاییبی و پیوستگی ما ترتیب بدین. شودمی باعث ذهن در را خداوند تصور مداوم ویژگی این

 يپیوسته خطوط این کرد؛ بیان و کاربرد به توانمی هم اسلیمی نقوش مورد در را نکات همین. شناسیممی را خداوند تجربه این

 نمادي ویژگی این گویندمی. اندشدهاقتباس تاك يپیچیدهدرهم هايساقه ظریف الگوهاي از ابتدا در کمدست که پیچاپیچ و مواج

 که نکته این همچنین. کنندمی کمک خداوند جاودانگی مفهوم درك به هااین دو هر که هاصورت تنوع و ابدي حرکت از است

 به را چیزها این خداوند و دارند تقدس نیز طبیعی و معمولی چیزهاي که دهدمی نشان است گیاه یک اسلیمی اصلی مایهنقش

 نمایش را خداوند مفهوم بودن انتزاعی وجه بهترین به هندسی نقوش اینکه سرانجام. ببریم لذت دیدنشان با تا داشته ارزانی ما

 براي شخص که اندنمادهایی همچون نقوش این اینکه ضمن کند،می بازنمایی را او الیتناهی ذات هاآن شکل زیرا دهند،می

 ). 107، 1393لیمن، اولوین( کند هویدا را مکتومشان سر و بکاود را هاآن باید درکشان

 واقعیتی با رابطه ایجاد اسالمی هنر مایهجان که دهندمی نشان ما به) هنرها بخوانید( هااین يهمه است معتقد نصر حسین سید 

 ايگوشه هاانسان ما شناختیزیبایی و اخالقی کردار با و است حقیقت و زیبایی ثابت معیارهاي مصدر که واقعیتی است؛ واالتر

 و یابدمی گسترش و بسط نامیدش صوفیانه شناسیزیبایی توانمی آنچه در نظریه این. رسدمی ظهور به حقیقت و زیبایی آن از
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 هنرمند هنرها این سه هر در رو همین از) 144 همان،. (کندمی هویدا زمینیان نا براي را خداوند جمال و جالل از ايشمه هنر

 چیزها ذات خود هنر در هنرمند. شود ظاهر در باطن تدریجی تجلی هنرش تا باشد داشته واالیی معنوي و اخالقی شخصیت باید

 در یا و بینگاریم مهم را ظاهرشان صرفاً اگر اندکنندهگمراه اندازه چه تا جهان این اشیاي که دهدمی نشان و کندمی متجلی را

 به را ما دو این. دارند بسزایی اهمیت "ذکر" و "کشف" يصوفیانه مفهوم دو بحث این در. بپردازیم را هاآن ظاهر فقط آثارمان

 را ما مادي و ظاهري امور زیبایی، جستجوي هنگام که هست خطر این گفته، غزالی محمد کهچنان. گردانندبازمی خود اصل

 همچون که ظاهري" زیبایی"باطنی، حقیقت زیبایی با مقایسه در کرده، خاطرنشان غزالی، احمد برادرش کهچنان و کند راضی

 نهان ژرفاي به رسوخ براي مادي هايصورت از استفاده بین باید. مطلق زشتی مگر نیست چیزي پوشاندمی را حقایق حجاب

 ما اختیار در منظور همین به اساساً هاصورت این زیرا شود، برقرار ظریف تعادلی صور آن از بردن لذت حالدرعین و جهان این

 بدان فرشتگان. ببینیم را هاآن فراسوي که کنند فراهم را آن امکان دیگر سوي از و برسانند لذت ما به سویی از تا است قرارگرفته

 چگونه دانندمی همیشه که نحو همان به درست چیست، زیبایی واقعی ذات دانندمی قاعدتاً نیستند، خاکی جهان اسیر که سبب

 کارگیریمبه را حواسمان و بیابیم کوشش و سعی با را زیبایی نیست بهتر آیا است؟ خوشایند دانستن ينحوه این آیا اما کنند؛ رفتار

 سبب همین به گفت بتوان شاید و است بهتر که البته کنیم؟ دنبال معنا عالم در هم و ماده عالم در هم را زیبایی ردپاي بتوانیم تا

 سبب همان به اما کنند،نمی نرم وپنجهدست مادي زندگی هايدشواري با فرشتگان. برند سجده آدم بر که شد امر فرشتگان به

 ارضاي براي تنهاییبه خوشنویسی که معتقدند خوشنویسی با برخورد در پژوهشگران. بدانند را زیبایی قدر ما همچون توانندنمی

 به و است معطوف طبیعت هايآهنگضرب به توجهش انگار نستعلیق خوشنویس. است کافی ما شناختیزیبایی عطش و میل

 بیشتر امواج شدت و شودمی طوفانی هامشقسیاه و نستعلیق يشکسته در مثالً گاهی که آرام اقیانوسی در حرکت ایجاد ينحوه

 هنجار به چیدن با موسیقیایی اي گونه به)  ریتم(  وزن. برون به درون از کنندمی کار طبیعت يشیوه به انگار هاآن. شودمی

 طرازي نقش خشک حروف خواه دارد، موسیقیایی و موزون کیفیتی خوش خط گمان بی«آید می وجود به نوازي چشم عناصر

 فارسی شعر درونی آهنگ به گویی که نستعلیق خط یا کرد وصف موزون اي رژه آهنگ با را آنها پوپ اپهام آرتور که باشد کهن

 . )1389،166 ،اسالمی فرهنگ و خوشنویسی( »کوبد می پاي
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 چیزهمه اسالمی خوشنویس در. است زبان و کلمات بازتولید از بیش چیزي خوشنویسی که دریافت را نکته این توانمی آشکارا

 گیردمی نشئت سبک و هاشکل خود از اسالمی خوشنویس زیبایی بلکه شود،نمی خالصه کالم زیبایی و کلمات معناي زیبایی به

 ماندمی مغفول استداللی چنین شودمی گفته خوشنویسی يدرباره عموماً آنچه در البته. است مستقل کلمات معناي از کلیبه که

 شناختیزیبایی وجوه استقالل اثبات اما کند؛می پیدا ثانویه اهمیتی کالم معناي و موضوع به نسبت خوشنویسی صورت و

 که اينکته. باشد واقف آن معناي به آنکهبی ببرد لذت خوشنویسی دیدن از تواندمی بیننده چراکه نیست دشوار خوشنویسی

 زبان از بخشی صرفاً  حروف عربی زبان در که است این کنندمی مطرح استدالل این علیه کراتبه شیمل ماري آن و ولش آنتونی

 است شبیه سجده حال در نمازگزاري به) ص( پیامبر نام شکل گویندمی اینان. رودمی فراتر حروف خود از معنایشان و نیستند

 حروف از عمدتاً اهللا اال اله ال عبارات و اهللا يکلمه معتقدند همچنین. دارد همخوانی تسلیم معناي به اسالم دین با شکل این و

 در هاآن براي تروسیع بسیار معانی و کنندمی مقایسه عالم از هاییبخش یا آدمیان با را حروف گاهی. است شدهتشکیل عمودي

 مشابهت بعديسه اشیاي و کاغذ روي بر ساده هاينشانه میان توانمی راحتیبه زیرا دارد، تأمل جاي نگرش این. گیرندمی نظر

 کلمه یا حروف از ايجنبه بر بساچه کنندهعبادت زیرا گیرند،می نظر در مراقبه براي ايوسیله را حروف شکل گاه. کرد برقرار

 براي که نیست آن مصداق این آیا یکسان، احتماالً بامعنایی همآن باشند، بامعنا و خرد حروف و کلمات اگر اما کند؛می تمرکز

 توانا قدرآن کلمات مگر پرسید باید یعنی نیست؟ الزم علت قدراین آنکهحال شویم، متوسل علت چندین به چیزیک تحلیل

 هم کنار ينحوه که نیست این نظریه این طرفداران منظور البته کنند؟ منتقل را موردنظر معناي بتوانند خودخوديبه که نیستند

 بامعنا خودخوديبه کلمات يدهندهتشکیل حروف که است این منظور بلکه کنند، منتقل را معنایی توانندمی کلمات گرفتن قرار

 ما که گونههمان درست دیگر،بیانبه. دارند نقش معنا انتقال در کلمات خود ياندازهبه درست و اندمعنایی طرح از نمودي و

 حروف حتی و کلمات عینی صورت از را معنایی توانیممی صورت همان به کنیم،می استنباط هاجمله و کلمات خود از را معانی

 متصوفه از برخی البته خداوندند، هاينشانه یا اهللا آیات درواقع قرآن هايآیه گویندمی نظریه این طرفداران. کنیم دریافت نیز

 الهی هاينشانه را آن آنچه هر اصوالً یا قرآن هايآیه بر است ممکن که گونههمان کنند،می تمرکز حروف شکل بر مراقبه براي

 دینشان اصلی متن که حروفی که تأکیددارند هم ادیان سایر باشد، هرچه. دارد وچراچون جاي دیدگاه این. کنند تمرکز دانندمی

 این يهمه ازآنجاکه. گیرندمی بهره خویش معنی رشد و مراقبه براي حروف آن از و دارند خاصی ویژگی است شدهنوشته بدان
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 به را ايوظیفه چنین توانندمی سایرین از بهتر حروف مجموعه این از یککدام گفت بتوان دشوار اند،متفاوت یکدیگر با حروف

 نیز را حروف توانمی راحتیبه بگیریم، نظر در خداوند هاينشانه از آکنده را عالم صوفیان همچون اگر البته. برسانند انجام

. بگوید ما به چیزي حروف خود يدرباره تواندنمی رویکرد این پس است، الهی نشانه چیز هر وقتی اما دانست؛ الهی هاينشانه

 از و دارند خاصی قدرت حروف بپذیریم اگر زیرا است، آن بودن مشرکانه کرد، اقامه نگرش این رد در توانمی که دیگري دلیل

 ،1393لیمن، اولوین(( خداوند نه و مایند حافظ حروف که شود تصور چنین است ممکن کنیم، استفاده حرز یا طلسم عنوانبه هاآن

 و گسستگی است معتقد او. نیست ارتباطبی ما صحبت ما موضوع با محوري لوگوس موضوع با دریدا ژاك بحث). 65-66

 فرهنگ او قول به خصوصیات از جدایی چنین هرچند بدانی، ناپذیراجتناب را آن که نیست چیزي شانمعانی از کلمات جدایی

 معناي از فراتر معنایی شعرها در کلمات بنديترکیب و شکل دهدمی نشان که است دست در متعددي هايمثال. است غربی

 خطاست. باشیم داشته خاطر به باید نیز را نماد عنوانبه حروف و کلمات از جادوي ياستفاده سنت. کنندمی پیدا هاآن واقعی

 از توانمی را مقوالت این دیگر سوي از. است بوده غربی نگاريشمایل مهم بسیار هايجنبه از همواره هااین که بپنداریم اگر

 و دارد صرف نوشتار از فراتر معنایی نوشتار شناسی،زیبایی این در چراکه گرفت، نظر در اسالمی شناسیزیبایی هايویژگی

 البته و اندخوانده صنعتگر استاد درستیبه شاندستیچیره سبب به را خوشنویسان از بسیاري. بامعناست بسیار آن ظاهري صورت

 تأثیرگذار و مهم هم کاريظریف و تزئینات و خوشنویسی بدون متنی چنان زیرا نیست، متن معناي به ایشان آثار گیريچشم که

 بازنمایی براي دیگري يشیوه تا واداشته را دین این توحیدي دین آخرین اسالم، جایگاه که گفت توانمی اعتبار یک به. است

 متمایز الهی ادیان سایر از را خود آن کمک به توانسته و آورده فراهم اسالم تحدي براي مناسبی فرصت محوري لوگوس و بیابد

 متشکل و است نوشتار نوعی خوشنویس اینکه صرف. نگیریم نظر در نوشتار منزلهبه صرفاً را نوشتار که باشیم مراقب باید. کند

 معناي برعکس، بلکه. باشد نظر در را هاجمله و واژگان آن معناي صرفاً که شودنمی آن دلیل خواندنقابل هاییجمله و کلمات از

 این اوقات گاهی زیر است، ارتباطبی کلیبه یا دارد اندکی ارتباط حروف طراحی زیباشناختی بامعناي -هاجمله و کلمات–

 یا کوفی هايسبک از برخی. است دشوار خواندنشان غالباً و نیستند خواندنقابل راستیبه شده خوشنویسی هايجمله و کلمات

 هايکاشی بر بسته نقش قصار جمالت. باشد افزوده هاآن زیبایی بر ویژگی همین شاید و هستند ناخوانا عامدانه نستعلیقشکسته

 ظروفی بر مضفور و مورق کوفی خط به بعضاً جمالتی. دارند سازگاري باشکوهشان خوشنویسی با و پرمغزند بسیار گاه ایرانی
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. است هاآن وضوح هاخوشنویسی این تربیش بارز ویژگی. اندشده وصل هم به قیطان با که فاصله هم نخلی برگ تزئینات با

 یا هنرمند حال وصف است ممکن کهچنان اند،پاافتادهپیش حالدرعین اما زیبا هاکاشی این بر شدهنوشته جمالت از برخی

 این در آنچه. است روروبه پرمغز هايجمله با که اندازدمی گمان این به را بیننده نوشتارشان سبک اما باشند، اثر يدهندهسفارش

 محوریت و دارد اهمیت که است فرم. نیست اهمیت حائز چندان آن محتواي و هاستجمله خوشنویس دارد اهمیت آثار قبیل

 که اسالم چون دینی در که کرد مطرح را ایده این توانمی نهایی تحلیل در. است محوري لوگوس تقابل در درست فرم یافتن

 معمولی اشیا انواع روي بر اسالمی هنر در. است اسالمی هنر واالي هايشمایل از یکی خوشنویسی دارد محوري نقش کتاب

 در است، ادیان از بسیاري محوري اصول از که قدسی امر و دنیوي امر تمایز اساس همین بر. شودمی مشاهده دینی معانی هم

 گرفت نتیجه نباید آیا است، حاضر جاهمه دینی ارجاعات اسالمی ایرانی فرهنگ کاربردي اشیاي حتی و هنر در. نیست اسالم

 متصوفه باور این با دقیقاً نگرشی چنین است؟ مسلمانان آحاد زندگی در عمل ترینمهم دین اسالمی ایرانی يجامعه در که

 با که یافت درخواهیم بنگریم، دینی امر به نیک اگر و ندارد وجود ايذاتی تمایز دنیوي امر و قدسی امر بین که دارد همخوانی

 تصویر از است مجبور ازآنجاکه مسلمان هنرمند محمدسجلماسی، و خطیبی عبدالکبیر يگفته به. کندنمی تفاوتی قدسی امر

 دوباره و کند عبور مقدس متن صافی از باید چیزهمه که کند رجوع بنیادین نظریه این به باید بپرهیزد انسان یا خداوند کشیدن

 معنوي هنر نوعیبه پرداختن با او)... بیافریند تواندمی خداوند فقط زیرا( سازدمی را چیزها شبیه مسلمان هنرمند...بازگردد بدان

 سرچشمه چینهم از نیز اسلیمی مهیج هاينقش. قدسی امر تمثیلی يهندسه...مطلق امر خوشنویسی... کندمی پر را خأل این باطنی

 Khatibi and 169-170است( مطلق بخشی تقدس میل...اسالمی هنر مهم يمؤلفه که شودمی نتیجه همهاین از...جوشدمی

Sijelmassi PP  .( 
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 ملت یا قوم یک زندگی رسم و راه و عقاید باورها مذهب، و دین زبان، و ادبیات هنر، رسوم، و آداب از اي مجموعه به فرهنگ 

به شکلی می توان گفت گفتمان هر دوران مجموعه اي  ).1387 ایرانی، فرهنگ تعریف در خویی، زریاب عباس(  شود می گفته

 براي. استبرخوردار واالیی اهمیت از شعر فرهنگ ایرانی  از همه ي این ها با عالو ي دانایی آن دوران را در بر می گیرد. در

 پیروي آن از ایرانی شاعران که گفتمانی زمینه از مناسبی درك به رسیدن و نظري هاي بنیان به بردن پی و بخش این شدن روشن

 هايتفاوت فارسی شعر مخاطبان معموالً. حافظ و مولوي. افکنیممی نگاهی اجمالبه ایرانی شاعران ترینمهم از تن دو به کردندمی

 بیان براي همانندي يشیوه از حتی و اندداشته مشابهی عقاید شاعر دو هر. گیرندنمی نظر در بزرگ شاعر دو این بین چندانی

 است، نگارنده موردنظر تحقیق این در که اندبوده تصوف از خاصی نوع پیرو دو هر کهآن ویژهبه اند؛کرده استفاده هانظریه این

 هايشیوه آیا  که است این داد جواب بدان باید ابتدا در که سوالی. شودمی یافت وضوحبه هاآن شعر در تصوف به اعتقاد این

 رسد،نمی نظر به چنین دارد؟ مشخصی تفاوت باهم عشق ماهیت و خدا و انسان يرابطه يدرباره خاصشان آراي بیان در آنان

 با ما يرابطه که گمان این. کنندمی تأکید عشق وادي در عقل پاي لنگیدن و دل و عقل بین تمایز اهمیت بر نفر دو هر زیرا

 دانیممی خوبیبه که گونههمان. آیدمی پدید عشق بر متصوفه بخصوص تأکید از است، دل کار و احساس بر مبتنی اساساً خداوند

 عشق توصیف گیرند،می کارش به مولوي هم و حافظ هم که عشق توصیف کلی هايراه از یکی. شناسدنمی منطق و دلیل عشق

 يرابطه و است جسم فاقد خداوند باشد هرچه. است اسالم شرع خالف کار این که کنند گمان برخی شاید و است زمینی

 فراتر باخدا رابطه که معتقدند صوفیان طرفی از اما شود؛ توصیف جسم داراي موجودي با رابطه همچون نباید خداوند با شخص

 است، صوفیان نزد خدا و انسان میان مطلوب يرابطه هايجنبه از کی که ذوق مفهوم اصوالً. است صرف عقالنی يرابطه یک از

 استوار ما مادي بعد بر باید ايتااندازه کمدست خدا و انسان يرابطه که است پیام این حامل و دارد جسمانی و مادي يجنبه

 ممکن مادي بعد بر تأکید اما کند؛می تجربه اشمادي حواس طریق از را جهان که است موجودي هرحالبه انسان زیرا باشد؛

 کردن فرض مادي اسالم در و اوست نبودن مادي همین مخلوقاتش با خداوند تفاوت. بینجامد معنوي بعد به توجهیبی به است

 آن تفکر این ضمنی معناي زیرا است، سازمشکل خداوند کردن فرض غیرمادي هم صوفیان دید از اما است؛ شرك عین خداوند

 بدان شعرهایش در مولوي که نکاتی از یکی. قائلیم او از مستقل کامالً هویتی خود براي و دانیممی جدا او از را خود که است

 بستري در را عقل و عشق بین يرابطه دیدگاه این. است موجه اعمال و عقالنیت يسرچشمه خود عشق که است این پردازدمی
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. کنیم مشاهده را حافظ و مولوي اساسی تفاوت یک توانیممی که جاستهمین و بنامیمش عقالنی بستر توانیممی که دهدمی قرار

 مستقیماً  و ایستدمی عقل برابر در بلکه باشد، عقالنیت يسرچشمه خود اینکه نه اما است، غیرعقالنی ماهیتاً عشق گویدمی حافظ

 سلطه آن بر شیدایی و شوریدگی ا زیر آپولونی، تا است دیونوسوسی تربیش عشق این اي،نیچه تعبیر به. شودمی درو رو باعقل

 بر او شدید تأکید که است آن حافظ رویکرد مورد در خطرناك بسیار ينکته. است نبرده چندانی يبهره متانت و ژرفا از و دارد

 مولوي اشعار در. است مغایر دین خود اساسی اصول با که بینجامد دینی بیان از شکلی راحتیبه است ممکن احساس و شور

 برهم را تعادل این غالباً حافظ آنکهحال است، برقرار تعادل نوعی الهوت و ناسوت میان ملکوت، و دنیا میان معنا، و ماده میان

 رمز و کندمی تأکید هاآن میان هماهنگی بر مولوي مقابل، در. دهدمی قرار همروي به رو را دوگانگی این معموالً و زندمی

 بیان یافت توانمی مولوي آثار در آنچه. است همین نیز غیرمسلمان زبانغیرفارسی جوامع در او عظیم محبوبیت و موفقیت

 امور از و ماورایی امور به معمولی موضوعات از آرام حرکت. است عشق زبان به وحدت این شرح و وجود وحدت يماهرانه

 برداشت مولوي آثار در درستیبه خواننده که است چیزي وجودي وحدت تعادل این بازگشت؛ سپس و معنوي امور به مادي

 هم حافظ را قالب این البته. کنیم بررسی مختصراً را غزل یعنی مولوي يمورداستفاده خاص بیانی قالب دهید اجازه. کندمی

 مولوي. اندگرفته کار به متفاوت کامالً يشیوه دو به را قالب این دو این اما بوده، خود سلف این از متأثر آشکارا و کندمی استفاده

 نکاتی بیان به ایجاز از گیريبهره با ویژهبه و گیردمی جدي بسیار را عواطف و مفاهیم بین تضاد و تعادل ایجاد در غزل قابلیت

 نیست شکی و ببرد پایان به متفاوت یکسر درجایی و کند آغاز جایی از را سخنش تا بردمی بهره غزل از حافظ اما پردازد؛می نغز

 کامل تسلط کندمی خلق که تعابیري و مفاهیم بر گاه که گفت توانمی حافظ يدرباره اما است؛ زبردست بسیار کار این در که

 او شعر تأثیرگذاري البته. است سپرده اشدرونی عمیق احساسات و عواطف دست به را خود یکسره که نمایدمی چنین و ندارد

 از است سرشار البالغهنهج. است البالغهنهج مولوي بخشالهام مهم منابع از یکی تردیدبی. گیردمی سرچشمه ویژگی همین از

 بلکه شود،نمی ترویج گزینیعزلت و زهد آن در رو هیچ به حالبااین. مادیات در شدن غرق و دنیاپرستی نکوهش در هاییگفته

 دانست، غزل در مولوي رویکرد يمایهجان توانمی را متعادل نگرش این. است معنویت يعرصه در اعتدال حفظ اهمیت بر تأکید

 خیر از می، و عشق ياستعاره بر تأکید با حافظ. کندمی نکوهش نیز را آن به سپردن دل دنیا، ترك مذمت عین در نیز او چنانکه

 شاعرانه سلوك این يگستره از و رسیممی متفاوت یکسر جاییبه روزمره و معمولی امور از او اشعار در ما. گذردمی تعادل این
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 اما دید آن در را تريرفیع بسیار معناي توانمی کهاین گوید،می سخن ما با روزمره جهان روحانیت از مولوي اما کنیم؛می حیرت

 با همواره بلکه بارکنیم، برجهان که نیست چیزي معنویت دیگر، تعبیر به. است بوده همیشه که است همان هرحالبه آن ماهیت

 دو از تصوف در. باشد برداشته در یکجا را مادیت و معنویت باید واقعیت درست وصف و شرح بنابراین و است بوده عجین آن

 نوع از کشتند، گفتن انالحق يواسطهبه را او که حالج. شودمی استفاده خدا با رابطه نوع دو توصیف براي اتصال و اتحاد مفهوم

 بنابراین خداست، يآفریده چون انسان و خداست از جزئی او که بود این منظورش احتماالً هرچند زد،می دم باخدا رابطه اول

 و شور سنخ از باید خداوند با ما يرابطه گویندمی صوفیان و است عشق ویژگی معشوق با یگانگی احساس. اوست از جزئی

 است اتصال مصداق که رابطه نوع آن. دسترس از دور و غیرمادي خدایی به معمولی و مجرد عشقی جنس از نه باشد، شیدایی

 کرده تکرار بارهاهم مولوي و-میگویند صوفیان. کند راضی را صوفیان که نیست نزدیک قدرآن اما رسمی، هم و است متین هم

 الهی عشق به زمینی عشق مفهوم بسط با آنان. هاستانسان بین يرابطه نوع از پایدارتر و ترپاك مراتببه خدا با رابطه -است

 کافی قوت زمینی عشق فقط زیرا دریافت، را الهی عشق مفهوم تواننمی زمینی عشق معناي فهم بدون ایشان باور به. رسندمی

 تعابیر با باید را رابطه این معشوق، عظمت دادن نشان براي که است بدیعی هرچند دارد، را خدا با ما يرابطه توصیف براي

 اعتبار وگرنه باشد، داشته چندانی فرق ما معمول زبان با نباید خدا توصیف در ما زبان غزالی ازنظر. کرد وصف متفاوت کمابیش

 ).157-156 ،1393لیمن، اولیو( ندارد

 اصلی گفتمان که کرد صورتبندي اینگونه را ایرانی هنرهاي فرهنگی فکري فضاي بر حاکم گفتمان توان می نهایی تحلیل در

 غیرآگاهانه چه و آگاهانه شکل به چه گفتمان این کنند مشخص آن با را خود نسبت اند کوشیده هنرمندان همواره که است اسالم

 مدام که است شناوري دال گري صوفی و تصوف دیگر سوي از. است داشته اثارهنري خلق و گیري شکل بر را فراونی تاثیرات

 هنرهاي توان نمی و شود می بازنمایی اي تازه شکل به دیگر شخصی به شخصی از است، حرکت در دیگر هنر به هنري از

 .فهمید و کرد درك آن شناخت بدون را اسالمی ایرانی
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 گیرينتیجه

   اشاره کرد:در نتیجه گیري این پژوهش می توان به نکات زیر 

 که است بشر فکري هاي نحله ترین غنی از آن اخالقی و ارزشی هاي مایه دلیل به اسالمی عرفان و تصوف شک بی) الف

 به اسالمی جامعه در عرفانی هاي اندیشه نفوذ عمق و تأثیر قدرت. اند داشته عهده دین باطنی پیام ابالغ در را رسالت بیشترین

 محدود ي دایره در) تجریدي مفاهیم( عرفا شهودي و کشف مفاهیم که آنجا از اما نیست؛ آن انکار یاراي را کسی که است حدي

 جز اي پاره نارسایی و تنگنا چنین رفع براي ، است »نارسان همیشه معنا« در لفظ موالنا قول به و گنجد نمی الفاظ و واژگان

گفتمان کاوي فرهنگ و تمدن   دارد؛ وجود شاعرانه زبان هاي ظرفیت و تأویل مانند حقیقت کشف  روشهاي از گیري بهره

 .اسالمی بدون توجه به این امر نتیجه ي دقیقی به بار نخواهد داشت

 رهگذر از  اجتماع ایرانی است، جامعه و گفتمان حاکم بر دوران آن فرهنگ از پذیري تأثیر با توأم جامعه، در انسان زیستن) ب

 از. دهند می رواج مردم بین در را، خود فرهنگی هاي نماد شده، پذیرفته رفتارهاي و ها ارزش اساسی، اعتقادات تبیین و تبلیغ

 ، ایرانی مسلمان هنرمند .باشد می نستعلیق)، شعر و موسیقی خو شنویسی (خط باالخص هنر ایران، اسالمی فرهنگ مهم عناصر

 با دوسویه ارتباط یک در هنر .است اسالم دین هاي آموزه تأثیر تحت رهگذر این از و داده قرار حقیقت خدمت در را هنرش

 طرف از و است؛ یافته الهوتی اي جنبه اسالم از گرفتن تأثیر با ایرانی هنر. گزارد می تأثیر آن بر و گیرد می تأثیر آن از فرهنگ،

 می مواجه اسالمی هنر با که را مردمانی آن، در رایج نمادهاي طریق از توانسته اسالمی هنر گرفتن خدمت به با دیگرفرهنگ

  . سازد خویش فرهنگ ي شوند؛ پذیرنده

برخوردار است و این دوران را  اي ویژه بسیار جایگاه از هنر ایران تاریخ در قمري هجري ششم، هفت و هشت هاي قرن) ج

می توان مبتنی بر یک گفتمان خاص صورتبندي کرد. گفتمان مد نظر همه ي هنر ها و حتی چگونگی اندیشیدن مردمان آن 

 دوران را هم شکل داده است. 
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. ندارد معنا مانیگفت حوزه از بیرون اجتماعی کردار هیچ و اي پدیده به طور کلی در جمع بندي این مقاله می توان نوشت هیچ 

 گفتمان دوران هر. است گفتمان دو حداقل و ها گفتمان از هاي مجموعه از متشکل جامعه هر گفتمان، تحلیل نظریه اساس بر

 بنديصورت هنري آثار ازآنجاکه. است دوران آن بر حاکم گفتمان از متأثر دوران هر هنر و فرهنگ اندیشه، و دارد را خود خاص

 بر حاکم گفتمان اسالمی ایرانی اصیل هنرهاي به شناسانه هستی نگاهی با شده کوشش مقاله این در هستند دوران آگاهی

 و معنویت با آن ارتباط و اسالمی هنر گفتمان در مهم هايبحث از یکی گفت توانمی کالمیک در. شود روشن هاآن گیريشکل

 آثار از بسیاري در و تاریخی دوره هر در. است تصوف و عرفان و فتوت اصحاب با هاحرفه و صنوف تنگاتنگ ارتباط عرفان،

 جمال آن در و است مطلق جمال تاروپود ظهور و تجلی حقیقت در هنر اسالمی، عرفان در. برد پی تعامل این به توانمی هنري

ساختار، فرم و  بر حاکم گفتمان که است این باشد اصلی محور توانمی مقاله این گیري درنتیجه آنچه. گرددمی محقق عشق و

 بسیاري تأثیر گري صوفی و تصوف. است تصوف گفتمان از متأثر شعر) اسالمی (خوشنویسی و ایرانی اصیل محتواي هنرهاي

 هاياندیشه گرفتن نظر در بدون اسالمی ایرانی هنرهاي ي مطالعه در تواننمی کهطوريبه است، گذاشته اسالمی ایرانی هنرهاي بر

 ایرانی فرهنگ در که است منظر این از شد پرداخته بدان مقاله این در آنچه. رسید مناسبی و دقیق درك به فکري ينحله این

 دارد حضور آن سرتاسر در شناور دال عنوانبه هم تصوف و است اسالمی يفلسفه و اسالم را دوران گفتمان اعظم دال اسالمی

 هرچند. کرد مشخص و گیري پی  شعر خوشنویسی و مثل هنرهایی در را تأثیرپذیري این رد آشکارا توانمی. آیدمی چشم به و

 در -تصوف-فکري ينحله این نمود همچنان ولی براند حاشیه به را تصوف یعنی شناور دال است کوشیده اعظم دال همواره

 .شودمی دیده آشکار اسالمی ایرانی هنري آثار
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