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 چکیده

 

اختالف نظر ها پیرامون آن ،همواره محققان این عرصهنقوش هندسی است که  ها واسلیمی ،های جذاب هنر اسالمییکی از جنبه   

اند. مسأله رمزپردازی در هنر اسالمی بیشتر باا بررسای ها را صرفاً تزیینی دانستهرا معنادار و برخی نیز کاربرد آن هابرخی آن ،داشته

اصال  کاهاسات  ایان نخساتقابل بررسی است: صاورت  به دو صورت در هنر اسالمی این موضوعگره خورده است.  این نقوش

قارار بررسای ماورد ی یاا سالبی اثبات از منظرو شود پرداخته  در هنر اسالمی جایگاه آنو به  گرفتهبکارگیری رمز مورد توجه قرار 

ایان  د به عنوان رماز تلقای شاوند.توانندر هنر اسالمی میکه  است هاییمولّفهتبیین و چگونگی تفسیر بررسی،  دوم صورت .گیرد

آیا اصل وجود رمزپردازی در هنر اسالمی قابل اثبات است؟ که است  این سؤالدر صدد پاسخ به ناظر به مرحله نخست و پژوهش 

با توجاه . استفاده شده است ایی و شیوه گردآوری کتابخانهتحلیل -توصیفیجهت نیل به مطلوب از روش در این پژوهش چگونه؟ 

پاردازی اصل رمز ،با حکمت نی اسالمی و قرآن و همچنین پیوند مستحکم آناز طریق پیوند هنر اسالمی با جهانبی به شواهد موجود

رای بیاان هناری در ای باهای هنر اسالمی و شیوهاز مؤلفه یبه عنوان یکرا رمزپردازی توان می؛ لذا شده استتبیین در هنر اسالمی 

دلیل پیوند وثیقش یا دین اسالم و حکمت ه بمعنادار خواهد بود و هنری هنر اسالمی  ،گیو با توجه به این ویژ دانستهنر اسالمی 

 .تحلیل نمود این دو مبنابر اساس را های نمادین آن مؤلفهتوان میاسالمی 

 

 

 ، حکمت: رمز، رمزپردازی، هنر اسالمی، هنر دینیکلمات کلیدی
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 مقدمه .1

یکی از  اختالف نظر بسیاری دارند. مربوطپیرامون مسائل  ،چالش است که محققانای پر طالعات مربوط به هنر اسالمی حوزهم

ایان داری قائال باه معناامحققان برخی از مطرح شده است. وش اسلیمی و هندسی آن مسائل رمزپردازی است که بیشتر پیرامون نق

بایاد ایان ز خود درباره اینکه بر چاه مبناایی نیاول مدافعان دیدگاه  ند.پندارمیتزیینی  یامورصرفاً آن را  و برخی نیزنقوش هستند 

رمزپردازی در هنر وجود اصل  نخستتوان توجه نمود: ابطه با این مسأله به دو نکته مینقوش را تفسیر کرد، اتفاق نظر ندارند. در ر

اسات  از این قبیل مطارح تیسؤاال در بحث نخستها. ها و عناصر رمزی و چگونگی تفسیر آناست و دیگری تبیین مؤلّفهاسالمی 

این پژوهش بدنبال ارائه پاساخ  آن ارائه کرد؟اثبات توان شواهدی بر یم ؟ چگونهقابل اثبات استکه آیا رمزپردازی در هنر اسالمی 

که مباحاث از آنجا های هنر اسالمی است. مناسب به سواالت فوق و ارائه دالیل و شواهدی بر رمزپردازی به عنوان یکی از ویژگی

اند که اختالف نظرهای فراوانی پیراماون تحقاق و ی مطرح شوند و هر دو از موضوعاتیتواند ذیل هنر دینمربوط به هنر اسالمی می

ها وجود دارد، الزم است که ابتدا رویکرد مطلوب در این باب مشخص شود و همچنین مقصود از رمز و رمزپردازی نیاز چیستی آن

هاا تحلیلی جهت تجزیه و تحلیال آن -ها و از روش توصیفیای جهت گردآوری دادهروش کتابخانهدر این پژوهش از  تبیین گردد.

 از قبیل:های متعددی انجام شده است پیرامون رمزپردازی در هنر اسالمی پژوهش استفاده شده است.

 حکمت شناختی نقوش اسالمی، تألیف کیت کریچلو، ترجمه حسین آذرکار، انتشاراتتحلیل مضامین جهان -

آیا هنر اسالمی یک هنر تزیینی سطحی است؟، سرینکس هیس، ترجمه محمد اژدری، اطالعات حکمت و معرفت شماره  -

11- 1391 

 1381، بهار 1مجله خیال، شماره جستجوی مفاهیم نمادین کاشی زرین فام، نیر طهوری،  -

های معماری اسالمی، شماره ، مجله پژوهشدرآمدی بر رمزپردازیدر معماری دوران اسالمی، محمد منان رئیسی و دیگران -

2 ،1393 

شمسه نماد نور و وحدانیت در هنر اسالمی، سید فیض اهلل افرازی زاده و پریسا راد، مطالعات راهباردی علاوم انساانی و  -

 1396، 7اسالمی، شماره 

یعی راد، اولین کنفرانس نیارش اعداد در معماری اسالمی با تأکید بر عدد چهار، حمید رضا صارمی و نسیم رف پردازینماد -

 شهر پایا

نمادپردازی در هنر و معماری اسالمی، حسن ورمزیار و دیگران، اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه  -

 1394شهری، 

در آثار خود به گرایان از جمله کسانی هستند که ست. سنتهاهای رمزی و تفسیر آنن مؤلفهها ناظر به تبییعموماً این پژوهش 

ذیال ایان ناوع هنار  زی می دانند که هنر اسالمی نیازهای هنر سنتی و قدسی را رمزپرداها یکی از ویژگیاند. آناین مسأله پرداخته

ای را از درون فرهنا  و این پژوهش بیشتر ناظر به جنبه اثباتی این مسأله است و سعی دارد تاا شاواهد و ادلاهاما مطرح می شود؛ 

 .های اطالعاتی پژوهشی مشابه با این پژوهش یافت نگردیدبا توجه به جستجوی انجام شده در پایگاهالمی ارائه نماید. تمدن اس
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   رمز و رمزپردازی   .2

واژه بیاان گردیاده این لغت معانی متعددی برای  هایفرهن  رود. درکه در زبان فارسی نیز به کار می ای است عربیرمز کلمه

کناد کاه دارای حسی که داللت بر معناای تصاوری می عالمت ،، ایما و اشاره، سِرّها عبارتند از: پوشیده گفتنآن است که برخی از

، عالماتی اصاطالحی کاه باه «هالمیزان رمز العدال»شود مانند: دهد و جانشین آن میم بذات است و آن معنی را تمثل میوجودی قائ

؛ 1350)معاین،  کننادهاا اساتفاده میخودشاان از آن وهی از مردم برای تفاهم سری بینحروف و کلماتی معنا دار اشاره دارد و گر

در این باره  .گیرددر رابطه با این واژه در نظر می کاربرد اصطالحی رمز بستگی به رویکردی دارد که فرد .(، ذیل رمز1386معلوف، 

دیدگاه روانشناسای و روانکااوی کاه ایان  ،1گرایانسنتدیدگاه  فالسفه و عرفای اسالمی،دیدگاه  ه توجه است:چند رویکرد شایست

در فرهن  و تمدن اساالمی تااریخی مقاارن باا  رمزپردازی دیدگاه ادبی. توان مالحظه نمود، ویون  می دیدگاه را در آثار فروید و

رسد، این عقیاده وجاود خود پیامبر میها به با توجه به برخی احادیث که سلسله اسناد آنزیرا ظهور خود اسالم و نزول قرآن دارد 

از  هایی( است؛ این در حقیقت نگاهی رمزگونه به ظاهر قرآن است که حکایاتآن دارای ظاهر و باطن )و یا باطنداشته است که قر

برخای از شایعه،  دماننهای اسالمی گروهاز برخی نگاه رمزی به قرآن و تعالیم انبیاء و اولیاء الهی همواره در بین دارد.  معانی باطنی

سینا، ابن ؛217-216، ص1363؛ 46، ص1393انی،قبادی ؛343، ص2، ج1412)اخوان الصفا،  رایج بوده استعرفا و متصوفه فالسفه، 

، 1382؛ 360، ص8ج؛ 240، ص5ج ؛487، ص3،ج1981،صاادرالمتألهین ؛10، ص1373؛ سااهروردی،125، ص1382؛ 51، ص1404

 (85 -40ص

از ایان به دالیل مختلفی تعالیم خود مکاشفات و بیان  برای ها. آناست و متصوفه جایگاهی ویژه داشتهرفا رمزپردازی در بین ع

عرفاا رماز را  . (176-5، ص1ج ،تاابی غزالای،؛ 34-19، ص1368؛ آملی، 286، ص2، ج1387همدانی، ) اندبردهفراون روش بهره 

؛ 561، ص1374)بقلای،  «کالم ظاهر، که بدان ظفر نیابند اال اهال او باطن است مخزون تحت معنى رمز»: اندبدینگونه تعریف کرده

، ابان ساینافالسفه بزرگ اساالمی همچاون  نزددر  .(174، ص1ج ،تابی عربی،؛ ابن633، ص1380کاشانی، -338، ص1914سرّاج، 

ساه رسااله را باه زباان رماز  سیناابن است. رمزپردازی به عنوان شیوه بیان حقائق حِکمی پذیرفته شده نیز  شیخ اشراق و مالصدرا

ایی نگاشته و در آن مسائل حکمت و سیر و سلوک را بیان کرده اسات. در فلسافه اشاراق نیاز رماز و رمزپاردازی از اهمیات بساز

تر از آن اسات بر طبق نظر سهروردی زبان رماز قاوی. را محور اصلی فلسفه اشراق دانستتوان آن ای که میر است بگونهبرخوردا

 سهروردی بنیان حکمت خود را بر نور و ظلمت استوار ساخته است کاه معناایی رمازی دارناد .تیغ استدالل رد و ابطال شوده به ک

روش فلسافی و حِکمای هایی رمزی را تألیف کرده است. سینا داستاننیز مانند ابنهمچنین وی  .(177-36، ص1392)کمالی زاده، 

عنوان حتی و  دانستهسرشار از رمز و اشاره آن را ، اسفاروی در مقدمه کتاب  نیز بر توجه او به این امر داللت دارد چنانکه مالصدرا

ر قرآن روش خاص تاأویلی وی به عنوان مفس .(9-6، ص1ج ،1981،صدرالمتألهین) است رمزگونهنیز « اسفار عقلیه اربعه»یعنی  آن

حِکمای عالوه بر این از مباانی و اصاول . (82، ص1363)همو، گشودن رمز است و با آن پیوند دارددارد و تأویل در حقیقت همان 

ای اسات کاه د نظر است هار موجاود، شای یاا پدیادهآنچه در اینجا از رمز مور به عنوان مبانی رمزپردازی بهره برد. توانصدرا می

شاود و در ستی جلوه حسی و مادی آن محساوب میوجود و هحقیقت متعالی دارد که بر اساس ساختار ذو مراتب یک حکایت از 

 یابد. رمز سنخیت ذاتی با آن امر متعالی داشته و امری قراردادی نیست.یک ساختار طولی معنا می
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 و هنر اسالمی هنر دینی .3

رد الزم است جهت ورود باه بحاث رمزپاردازی در ابتادا باه ااز آنجا که در رابطه با هنر اسالمی رویکردهای متعددی وجود د

تبیین رویکرد مطلوب گیرد ن هنر دینی قرار میهنر اسالمی ذیل عنوااختصار رویکرد این پژوهش به هنر اسالمی تبیین گردد؛ چون 

و « هنار»ی بار پایاه دو مفهاوم در رابطه با هنر اسالمی مستلزم تبیین رویکرد مطلوب پیرامون هنر دینی است و از آنجا که هنر دینا

د از ایان است کاه مقصاو شایسته لذاها توافق نظر ندارند، اند که محققان درباره آنیم نیز از مقوالتیمفاهو این  2استاستوار « دین»

ای است که شامل جهانبینی، اعمال و مناسک آیینی و قاوانین و مجموعهدر این نوشتار مقصود از دین دو مفهوم نیز مشخص گردد. 

تی است که منجر باه خلاق معرف در اینجا اجتماعی است. مقصود از هنر اعم از فردی یاانسان مقررات مادی و معنوی برای زندگی 

از  جنبه عملی آن یعنی تولیاد اثار وشود که توأم با زیبایی است. این رویکرد هم به جنبه معرفتی هنر نظر دارد و هم به یک اثر می

مصداق آن است و هم یک شعر یا متن ادبی یا یک قطعه موسایقی مصنوع  شود یعنی هم یک شیءعام اراده می اثر در اینجا معنایی

هناری  نیاز 3ز هنر دینایامقصود شود. های مهم آن شمرده مییی داخل در چیستی هنر و از ویژگیو... . در این رویکرد مؤلّفه زیبا

ای با یک دین خاص مرتبط است و این ارتباط هم در محتواست و هم در فرم. ارتبااط در محتاوا بصاورت اولای است که به گونه

های یک دین مستقیماً دستورالعملی برای خلق یاک اثار وجاود زیرا ممکن است در آموزهت ثانوی؛ است و ارتباط در فرم به صور

محتوا و فرم در یکدیگر تأثیر داشته و اقتضاء تناسب با یکدیگر را دارند پس ارتباط اثر با دیان از طریاق نداشته باشد اما از آنجا که 

اشاد و دینای ب معاارفای از مجموعاه عاام و گساتردهتواناد رم نیز تأثیر دارد. این محتوا میمحتوا در نحوه ارائه آن محتوا، یعنی ف

 یابند.میدر اثر انعکاس و یا بصورت غیر مستقیم و رمزی  صورت مستقیمه ب ون مقدس نیست کهمحدود به مت

هاا را باه دو رویکارد سالبی و تاوان آند دارد که به طور کلای میپیرامون چیستی و تحقق هنر اسالمی نظریات مختلفی وجو

 باوده وایجابی تقسیم کرد. رویکرد سلبی معتقد است که چیزی به عنوان هنر اسالمی وجود ندارد و اساساً اساالم باا هنار مخاالف 

، نژادی عاربشود مانند: هنر مسلمانان، هنر به معانی دیگری تأویل و تفسیر میدر این دیدگاه پسوند اسالمی . آن استمانعی برای 

به در رویکرد ایجابی (. 229-107-96-95-84-47-46-21، ص1379؛ گرابار، 30-28،ص 1387)البهنسی،  .تداوم سنت هنری پیشین و..

-15  ص 1394)نصر،  شاودنایی برای هنر اسالمی پذیرفته میشود و به عنوان مبیم اسالمی در هنر اسالمی توجه مینقش دین و تعال

با توجه به آنچه در باب هنر دینی بیان گردید منظور از هنر اسالمی در اینجا هنری اسات کاه باا  .(174-170  ص1390داداشی  ؛ 16

این پیوناد  نیز معنایی عام و در تمامیت آن است نه فقط معارف مختص به متون مقدس.مراد از دین اسالم دارد و دین اسالم پیوند 

تاوان باه دو اسات. هنار اساالمی را میتحقق یافته و به خاطر تناسب محتوا و فرم، بصورت ثانوی در فرم بصورت اولی در محتوا 

اسالم  ای قبل ازو پیشینهاست رفته و نشو و نما داشته بخش تقسیم کرد: هنری که اصالتاً اسالمی است و در فضای اسالمی شکل گ

اند و با ورود به تمادن اساالمی باا چاارچوب و ضاوابط ظااهری و داشته است که پیش از اسالم وجود هایی. قسم دیگر هنرندارد

 اند.  دین اسالم تطابق و سازگاری یافتهمعنوی 
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 رمزپردازی در هنر اسالمی .4

هاایی بحثچنانکه پیش از این اشاره گردیاد  است. طرح است رمزپردازیمسائلی که در حوزه مطالعات هنر اسالمی میکی از 

توان به های موجود در این رابطه را میرباره معناداری نقوش است. دیدگاهبین محققان مطرح است عموماً د موضوعاین که پیرامون 

 دو بخش کلی تقسیم کرد: 

 دیدگاه مخالفان 1.5

نقاوش جنباه تزیینای  کند و معتقد است تنها مقصود و کااربرد ایاننه معنا را به این نقوش انکار میانتساب هر گو این دیدگاه

اسالمی ریشه در قارون وساطی و  نقوشها معنا و مفهومی غیر از این قائل شد. عالقه اروپاییان به توان برای آنصرف است و نمی

های مناسب بارای تولیاد انباوه روپائیان در آن زمان در پی نگارهانوزدهم میالدی به اوج خود رسید.  دوره رنسانس دارد که در قرن

ن و که این امر نقوش را بارای اخاذ و اقتبااس معماارا شد این بودمیها و نقوش اسالمی فاقد معنا پنداشته یل اینکه طرحدل .دبودن

ی و فکری خاصی باشاند . زیرا اگر نقوش فاقد زمینه معنای(89-87، ص1389)نجیب اغلو،ساختطراحان صنعتی متجدد مناسب می

ه ها ببستر فکری خاصی بدانیم انتقال آنها را دارای معنا و ای دیگر انتقال یابند اما اگر آنحوزهتوانند از حوزه خود به به راحتی می

ان تاوز جمله مدافعان این دیدگاه میا سازد که آیا این نقوش با حوزه جدید تناسب دارد یا خیر؟حوزه دیگر این سوال را مطرح می

دانست که گریاز قوش را آیینه یک تمایل فرهنگی می. ریگل این ناشاره کردبار و ... هرتسفلد، اتینگهاوزن، ، گرا به ریگل، بورژوان،

 از تحریم شمایل نگاری در اسالم ناشی شده است. باورژوان نیاز ایان نقاوش را صافت واز طبیعت و میل به انتزاع هندسی است 

دانسات. وی اتکااء معمااری ماهیتااً تزیینای مای  ن شکلِ هنر راشمرد و ایهای اسالمی بر میماهوی هنر اسالمی در همه سرزمین

کرد. هرتسفلد مدعی بود که طبیعات گریازی و انتازاع هندسای، بازتااب وح را نشانی از حقارت آن تلقی میاسالمی بر تزیین سط

عمومااً در فرهنا   هراس روانی از جای خالی است زیرا که جای خالی به چشم مسالمانان تحمال ناپاذیر اسات و ایان موضاوع

 .(105-104 -95-93همان، ص) چنین نظری دارندنیز و گرابار  اتینگهاوزن .شوداسالمی دیده می

باه احتماال زیااد علات اصالی، یاک  کناد از جملاه اینکاهی را بیاان میهنار اساالمی دالیلااز اتینگهاوزن بارای ایان جنباه 

. وجاود ساط  ه اساتخشاک و بای ویژگای اطاراف شاهرها و روساتاها باود ،واکنش روانی دیگر نسبت به چشام اناداز وسای 

را آن و مخااطرات ناخوشاایندی ماه آگاهاناه جهاان عریاان پیراماونی، ساده بی تازیین روی اشایا زنادگی روزماره باه شاکلی نی

وان تازیین فاراای کاه قطعاههمچناین  داد.یان تاداعی کسال کنناده را از دسات مایشاد اکرد. وقتای شای ی تازیین میتداعی می

اتینگهاااوزن، ) کااردباارای خودنمااایی اجتماااعی فااراهم می های بیشااتریفرصااتشااد؛ و داشاات در بااازار سااری  تاار فروختااه می

هااا صاارفاً زیباسااازی و . وظیفااه آننیسااتندکااه ایاان نقااوش دارای محتااوای فکااری کنااد تصااری  میگرابااار نیااز . (54، ص1390

تااوان تصاادیق کاارد کااه چااون اسااالم اند. میساات کااه روی آن نقااش بسااتها دادن حالاات محظااون کننااده بصااری بااه عمااارتی

هایی از نظر اساتفاده از چیزهاای پرمعنای تصاویر شاناختی بار خاود تحمیال کارد طبیعتااً تاوان خاود را بار اساتفاده محدودیت

اقی نماناده . هار شای یاا دیاوار کاامال پوشاانده شاده و هایز بخشای از آن بای زینات باهای زینتی متمرکاز کارده اساتاز چیز
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، 1379)گرابااار،  انادآن توصاایف کرده بوسایلهرا  اسات. ایان همااان تارس مشااهور از فضااهای خاالی اساات کاه اغلااب تزییناات

 . (208 -218 -209ص

الف بار خا گیرند که زنادگی پیاامبر اساالمو بودا نتیجه مین با مقایسه زندگی پیامبر اسالم، حضرت عیسی گرابار و اتینگهاوز

اسات لاذا ایان امار بوده و بودا یک زندگی ساده و معمولی و عاری از هرگونه جنبه اعجاز آمیز و رازگونه  عیسیزندگی حضرت 

می و بطاور کلای هنار هاای اساالادین و رمزی باشد؛ پس نقاوش و طرحهای نمرهن  و هنر اسالمی نیز فاقد جنبهسبب شده تا ف

-7، ص1387و گرابار، )اتینگهاوزنرا حاکی از معانی و حقائق خاصی دانست توان نمادین و رمزی در نظر گرفت و آناسالمی را نمی

برخی ادعاهای این گروه که هراس روانی از فضای خالی، واکنش در برابر محیط خشک و فروش بهتر  .(22، ص1390اتینگهاوزن،؛ 8

تواند از آثاار و نتاایج آن تلقای سوم میلیل است اگرچه مورد دوم و داند ادعاهایی بدون درا سبب بوجود آمدن نقوش هندسی می

توان گفت هر کسی که اندک آشنایی باا تعاالیم اساالمی و یز نبودن زندگی پیامبر)ص( نیز میگردد. همچنین در مورد ادعای راز آم

و نازول وحای، های رازآلاود پیاامبر در کاوه حارا تواند چنین ادعایی را بپذیرد. شابم و زندگی پیامبر داشته باشد نمیتاریخ اسال

حاالت خاص آن حضرت در هنگام نزول وحی، معجزاتی که برای آن حضرت ذکر شده است و همچناین بزرگتارین معجازه وی 

های رازگونه زندگی و شخصایت ایشاان همگی بر جنبهآن پاسخ گوید،  4که تا کنون کسی نتوانسته است به ندای تحدّییعنی قرآن 

 داللت دارند. 

 دیدگاه موافقان    2.5

یت نقوش اساالمی را باد تفسایر کند که معتقدان به دیدگاه اول ماهبل دیدگاه اول قرار دارد بیان میاین دیدگاه که دقیقاً در مقا

اند. اینگونه نیست که این نقوش صرفاً جنبه تزیینی داشته باشند بلکه حکایت از معاانی و حقاائق هاند و به حقیقت آن پی نبردکرده

گرایان همچاون دکتار نصار، بورکهاارت و اعیل الفاروقی، نجیاب اوغلاو و سانتتوان اسمه میمدافعان این دیدگاخاصی دارند. از 

... را نام برد. البته مدافعان این دیدگاه خود در تفسیر این نقوش توافق نظر نداشته و به طور کلی به دو گروه قابال تقسایم شووان و

اطنی مرتبط با آن مانناد عرفاان را و گروه دوم باطن دین و علوم ب های کالمی دانستهوزهآمهستند. گروه اول مبنای تفسیر نقوش را 

ها بیان تصویریِ نامحدودی و یا توصیف ناپاذیری خداوناد که انتزاع طبیعت گریزانه شکل معتقد است. الفاروقی مبنا قرار می دهند

ی نقاوش باا تفسایر عرفاانی و بااطن کاهنجیب اغلو نیاز  .(261-69ص ،1989)الفاروقی،  است« ال اله اال اهلل»و شهادت مسلمانان به 

ا را حااکی از معاانی و مفااهیمی هاکند اما با تزیینی صرف شمردن این نقوش نیز مخالف است و آنهندسی و اسلیمی مخالفت می

با نهضت احیاگری تسانن  طرفی مصادفپنجم هجری است. این دوره از داند که برآمده از فضای فکری و کالمی قرن چهارم و می

می است. وی در این باره تصری  با ظهور غزّالی است و از طرفی مقارن با حکومت عباسیان است که به شدت درگیر مجادالت کال

کارده اسات. ید آمد از آن ماذهب رسامی تغذیاه میکیفیت بیان بصری و انتزاعی که در آن زمان در محیط دربار عباسی پدکند می

منطق و نظمی بلورین و بیان هندسی مستقیم الخطی باه دقات صاورت هندسای ا که نقش غیر شمایلی با انسجام، این رشاید بتوان 

در دوره احیاا گاری تسانن، از  یافته است، به روحیه متعصبانه دوره احیاگری تسنن ارتباط داد کاه ایان نقاش در آن شاکوفا شاد.

ی تا با توسل به استدالل و برهان، ایمان را روشن تر ساازند. در چناان محیطا کردندی دینی با استدالل منطقی دفاع میگرایخلوص
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)نجیاب  های هندسی موجب شده بود که انتزاع هندسی به شیوه بیان بسیار مطلوبی تبدیل شاودالبد خلوص اشکال و قطعیت برهان

 .(145، ص1389اغلو،

معتقدند که این نقوش بیانگر تعالیم معنوی و باطنی اسالم هستند و بایاد بار اسااس آن تفسایر و تبیاین  گرایان، سنتدر مقابل

صال وحادت در کثارت از دانند. اصال تجلای و ار و نشأت گرفته از باطن اسالم میها هویت هنر اسالمی را متأثگردند چنانکه آن

گیرند. پس این نقوش دارای هویت واحدی است کاه این نقوش در نظر مین ها در رابطه با تبییعرفانی است که آن مهمترین اصول

امری فرازمانی  به مقاط  مختلف جغرافیایی و تاریخی قابل تعمیم است زیرا این هویت که همان تعالیم باطنی و معنوی اسالم است

ن نمادی است که از تأمل وحدت در کثرت جالبتری های هندسیستاره»کند: ه عنوان نمونه بورکهارت تصری  میبو فرامکانی است. 

صانعتگر مسالمان، کاه بایسات  برای هنرمناد یاا»، (227، ص1987)بورکهارت، «رسداندیش می فکثرت در وحدت به ذهن ژرو 

کرده، بی شک بافت هندسی مطلوبترین صورت ذهنی بوده است زیرا بیان مستقیم فکار وحادانیت خداوناد در سطحی را تزیین می

ره شکل هندسی که نشان دهنده قرینه اسات هماوا»: معتقد استدکتر نصر نیز  (.63، ص1976)همو، «ی حدّ عالم استپس کثرت ب

نمایش آیه مشاهور  آورد که همواره حضور دارد و نمونه یا، خدا یا مرکز الهی را به یاد میها و الگوها... این طرحرو به مرکزی دارد

 .(82، ص1380، عمار) «می در حقیقت کاربرد این آیاه اسات. هنر اسال(115)بقره/ تُوَلُّو فَثَمَّ وجهُ اهللفرماید: أیَنما قرآن است که می

ها هنر اسالمی گرای هنر اسالمی است. از نظر آنهنگی اصلی ترین ادعای مفسران سنتهندسی از رمزهای فر هایطرحجدا نبودن 

هاای مختلاف هنار نه فقط این نقوش را، بلکه حوزهها البته آناسالم است. های هتعالیم و آموزوامدار رمز و رموز نهفته در ماهیت 

 .5دانند. را سرشار از نماد و رمز می..ها وسی، مینیاتور، معماری، کعبه، رن اسالمی از قبیل خوشنوی

فاسیر و منشأ اینگونه ت ساختهقدهایی را بر این رویکرد وارد گرایان مخالفت کرده و نسنت دیدگاهخانم نجیب اغلو به شدت با 

داند. وی معتقد است هر گونه تفسیر نقوش باید بوسیله شواهد و ادلّاه میالدی می 1670و  1960های را در فضای روشنفکری دهه

 ای و تاریخی الهیات و عرفان اسالمی درباره آن لحان گردد. بر هماینأیید گردد و خصوصیات مظاهر منطقهتاریخی و جغرافیایی ت

سازد کاه عبارتناد گرایان وارد میدهد و انتقاداتی را به سنتی  میرویکرد کالمی را ترجدر تفسیر هنر اسالمی اساس است که وی 

 از: 

 ند که برای اثباات مادعیات اهممکن است تفاسیر عرفانی در بعضی موارد صادق باشند اما این نویسندگان هیز تالشی نکرد

یخی های تاارهاای اعماال هندساه در مجموعاهیا از منااب  دسات اول مطلبای دالّ بار روشخود قرینه و شاهدی بیاورند 

های فاقد دقتی است که با شواهد عینای باه اخصه مشترکی هستند که همان تعمیمها دارای شاستخراج کنند. همه این تفسیر

 اثبات نرسیده است.

  ،اناد، در زماان تولاد گاره هناوز نیاروی باه آن منتساب کردهنقوش اسلیمی را تصوف، که بسیاری از نویسندگان ناآگاهانه

ن اند تااثیر بگاذارد. هار چناد از قاربودههنر و معماری حامیان فرهنگی مهمی نبوده است که بتواند بر نخبگان حاکم که از 

اسی بصاری های متشکل از اخوت نفوذ کرد، تاثیر آن بر زیباشنهای اهل سنت و انجمنکم در حلقهششم به بعد تصوف کم

گرایی شریعت خواهانه جریان احیاای تسانن ی که گره در آن متولد شد غلبه نصرسد. در محیطبه نظر میآن زمان محدود 

 .(150 -111 -108، ص1389)نجیب اغلو،  به مراتب بیشتر از معناگرایی تصوف بود
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تاریخ هنر علمی متجددانه بوده و هنار  که اندگفتهتوجه داشته و به آن پاسخ اول به اشکال مانند بورکهارت گرایان برخی سنت

که این هنار را باه دهد؛ بدین صورت وم متجدد است مورد بررسی قرار میاسالمی را نیز به روش تحلیلی محض که روش همه عل

ماناد. یارون میاست از حیطه چنین روشی ب کند. اما چیزی که در یک هنر الزمانهای تاریخی تجزیه و تأویل میشرایط و موقعیت

تواند حامل چیزی الزمان باشاد و باه ایان اعتباار از چنباره یجه محکوم به زمان است ولی مییک صورت هر چند محدود و در نت

درست همین است. از سوی دیگر علم متجددانه تاریخ هنر بیشتر معیارهای زیباایی شاناختی  شرایط تاریخی بگریزد و معنای سنت

این جای تعجب ندارد که علم متجدد در مقام بحث عد قرون وسطایی گرفته است، بنابرکالسیک یا از هنر ما بخود را از هنر یونانی 

ار عالماناه شود. ایان داوری منفای را در بسایاری از آثااز سر حد یک داوری سلبی متوقف میو بررسی درباره هنر اسالمی اغلب 

 (.219-218  ص1383)بورکهارت   یابیمدرباره هنر اسالمی می

توان چنین گفت که گرایشات عرفانی و باطنی هماواره در طاول تااریخ باا بشار هماراه باوده و در رابطه با اشکال دوم نیز می

و متاون مقادس هماواره مبایّن  مسلمانان نیز از این امر مستثنی نیستند به عالوه اگر به این مسأله توجاه شاود کاه تعاالیم اساالمی

این مطلاب را ؛ اندأکید داشتهبر ظاهر و باطن داشتن قرآن و عالم ت وایان دینی از جمله شخص پیامبرو پیشاند های باطنی بودهآموزه

و سوره بقره ایماان باه غیاب  3آید و در آیه ی برای سایر اعتقادات به حساب میتوان از اعتقادات مهم اسالمی برشمرد که مبنایمی

قارن دوم های خااص عرفاانی نیاز باه عالوه بر این ظهور تصوف و جریان ه است.منان ذکر شدباطن به عنوان یکی از عالمات مؤ

گردد در حالی که تمایل به زندگی صوفیانه و زاهدانه در همان قرن اول و صدر اسالم نیز وجود داشته اسات. جالاب هجری بر می

کند که ایان ادعاای اما وی سخنانی را بیان می کندهای عرفانی نقوش مخالفت میم اغلو با اینکه به شدت با تبییناینجاست که خان

رایی گکارد و هام بااطنگرایان تقویات میگرایی سانتم خلوصانتزاع هندسی را ه»کند که: . وی تصری  میکندخود را نقض می

گاره کاه از  گراییآسامان»گویاد: . همچنین می(145، ص1389)نجیب اغلو، «های نوافالطونی بودندصوفیان که تحت تأثیر اندیشه

هاای ملکاوتی، را باه تقلیاد از الگوهاا و مثال شود تمایل شدیدتر هنر و معماری اساالمیها در آن آشکار میکاربرد مصرّانه ستاره

 . چنانکه روشن است آنچه که خانم اغلاو در اینجاا(262)همان، صدهدهای بهشت یا بیت المعمور نشان میها و باغهمچون خانه

ساعی در یاافتن شاواهد های باطنی نقوش نیست با این تفاوت که وی بر خالف ساایر مادافعان جز همان تبیین کند چیزیبیان می

 .تاریخی دارد

 شواهدی بر رمزپردازی در هنر اسالمی .3.5

با توجه به مطالب بیان شده مباحث مربوط به رمزپردازی و معناداری هنر اسالمی بیشتر پیرامون نقاوش هندسای مطارح شاده 

تاوان آن را با تبیین این اصال می زپردازی در هنر اسالمی است.بر اصل رم اینجا بدنبال آن هستیم ارائه شواهدیه که در است؛ آنچ

 عبارتند از: فت. برخی از این شواهدهای مختلف هنر اسالمی به کار گرفقط در نقوش هندسی بلکه در حوزه نه

 جهانبینی اسالمی  .1.3.5

کاران ایان هنار یعنای هنرمنادان و اندرهای اسالمی نشو و نما داشته است. دساتآموزههنر اسالمی هنری است که در فضای 

گونه اطالعات حِکمی هم نداشتند حداقل مسالمان باوده و اند. این اشخاص حتی اگر هیزگران نیز عموماً افراد مسلمان بودهصنعت
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. عاالم شاهادت هماان 6شاودبه دو بخش غیب و شهادت تقسیم میاند. در جهانبینی اسالمی عالَم با اعتقادات اسالمی آشنایی داشته

جهان حسی است که مشهود ماست اما غیب، عالم یا عوالمی است که از تیررس شهود حسی ما خارج بوده و قابل شهود عقالنی و 

سوره بقاره آماده اسات؛  که در آیه سومعرفانی است. در این جهانبینی اعتقاد به غیب از عالمات اصلی و مهم هر مؤمن است چنان

زیرا اعتقاد به خداوند، فرشتگان، نزول وحی، بهشت و جهنم، قیامت و ... همگی در گرو پذیرفتن غیاب اسات. جهاانبینی اساالمی 

ای است که ذات خداوند چه در آن است آیه و نشانهمحور به موجودات و جهان هستی دارد. عالم در کلیت خود و آن« آیه»نگاهی 

دهاد. دهد یعنی هر موجودی در ورای خود حقیقتی دارد که با توجه به سعة وجودی خاود آن حقیقات را انعکااس مییرا نشان م

د: آفارینش انساان و موجاودات گیرد ماننادر قرآن بسیار به کار رفته است و مصادیق متعددی را در بر می« آیات»و « آیه»های واژه

، 8(5جاثیاه،) ران و احیااء زماین بعاد از پژمردگایشب و روز، ماه و خورشید، بارش باهای طبیعی نظیر ، پدیده7(4)جاثیه، مختلف

 -7آل عماران،) ، قرآن10(17)کهف، هاهای نازل شده بر آنن و عذابهای پیشی، سرگذشت امت9(12)نمل، هاپیامبران و معجزات آن

یابیم که مصادیق آیه در قارآن بسایار گساترده اسات و میها در . با توجه به این نمونه(41یس،) ، و حتی مصنوعات انسانی11(108

توان از نظر اسالم همة هستی را آیه و نشانه خداوند دانست؛ و این در گیرد به همین دلیل میها را در بر میهمه موجودات و پدیده

دانست که هر فرد مسالمان اسالمی  توان یکی از ارکان اعتقاداتحقیقت چیزی جز نگاه رمزی به عالم نیست. این نگاه رمزی را می

اند؛ از طرفی چون هنر اسالمی هنری دینای اسات کاه هام در با آن آشنایی دارد و هنرمندان مسلمان نیز از این مقوله مستثنی نبوده

و به عنوان یک تواند از این نگاه رمزی متأثر بوده محتوا و هم در صورت بر مبنای دین شکل گرفته و یا با آن منطبق گشته است می

 روش از آن بهره برده باشد.

 زبان قرآن  .2.3.5

ای واض  و روشن اسات. ترین متن مقدس مسلمانان، در جامعه و تمدن اسالمی مسألهترین و اصلیجایگاه قرآن به عنوان مهم

می باوده اسات. در همواره دو منب  مهم برای أخاذ احکاام و معاارف اساال -ائمه معصومین در بین شیعیان -قرآن و سنت پیامبر و

بدیل و مهمی را داشته است زیرا شالوده تمدن اسالمی، دین اسالم و قلب اسالم قارآن، پیاامبر و ائماه تمدن اسالمی قرآن نقش بی

ها باا معیاار قارآن سانجیده شاود تاا بادین وسایله اند که احادیث و سخنان آنهستند؛ از طرفی پیشوایان دینی همواره تأکید داشته

توان حضور قارآن را حی  از احادیث مجعول بازشناخته شوند. پس چون دین اسالم به عنوان مبنای تمدن بوده است میاحادیث ص

در جای جای آن مالحظه نمود. در قسمت قبل بیان گردید که جهانبینی اسالمی با نگاه رمزی به عالم قرین است این نگاه در زباان 

که کاربردی مشاابه باا رماز « مَثَل»(؛ اما واژه 41بار به کار رفته است )آل عمران، ر قرآن یکقرآن نیز ظهور و بروز دارد. واژه رمز د

دارد، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. خداوند متعال برای بیان مطالب مختلفی از جمله توصیف بهشت و جهنم، حال ماؤمنین 

؛ 12(31مادثر،) امبران دیگر... از روش تمثیل استفاده نماوده اساتو کافرین، اعمال صال ، داستان زندگی حضرت عیسی و برخی پی

چنین خود را به نور تشبیه نماوده و بارای ایان ناور، تمثیال ( و هم27؛ روم،60حتی خداوند خود را دارای مثل اعلی دانسته )نحل،

، کسانی که 13(89راء،ی را بیان کردیم )إسفرماید در قرآن از هر نوع مثل(. خداوند می35مشکات یا چراغدان را بیان کرده است )نور،

کنند و برای فاسقان چیزی جز ها را جز عالمان تعقل نمیدانند که آن حقی است از جانب پروردگارشان؛ این مثلاند میایمان آورده

 (.     43؛ عنکبوت،26گمراهی ندارد )بقره،
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دارد که تأویل آیات متشابه را کسی خداوند در قرآن بیان می شود وچنین آیات قرآن به دو بخش محکم و متشابه تقسیم میهم

. عموم مفسّران برخی از اموری که به خداوند در قرآن نسبت داده شده مانند داشاتن دسات، 14داندجز خدا و راسخون در علم نمی

ها معاانی ظااهری اند که در آننستهداشتن عرش و کرسی و استواء و استیالء برعرش، نور بودن خداوند و... را جزء آیات متشابه دا

کاه ها حکایت از معانی دیگری دارند؛ اما در تفسیر این آیاات اخاتالف نظار وجاود دارد. دلیال اینالفان مورد نظر نیست بلکه آن

دی شابیه فرماید کاه هایز موجاوشود؛ قرآن در این رابطه میتوان معانی ظاهری را در نظر گرفت نیز از خود قرآن استنباط مینمی

گونه که های موجودات آن( و بالتّب  خدواند نیز شبیه به هیز موجودی نخواهد بود پس صفات و ویژگی11خداوند نیست )شوری،

 توان به خداوند نسبت داد. ها هست را نمیدر آن

دانساتند و جسام می کاه خداوناد را 15به طور کلّی در این رابطه چند نظر وجود دارد: نظر اول مربوط به گروه مجسمه اسات

طور کاه کردند همانها این صفات را حمل بر ظاهر میها اشکال ندارد و لذا آنبنابراین اتصاف خداوند به صفات اجسام از نظر آن

اند بدین معنی که علم باه ایان قبیال آیاات و ها قائل به تفویضشوند. گروهی نیز مانند سلفیها متصف میها به آناجسام و انسان

ها را باید به خداوند واگذارد زیرا از طرفی خداوند برای خود صفاتی مانند داشتن دست را ثابت کرده است و از ساویی باه فهم آن

؛ 520، ص8،ج1420دلیلی عقلی صفات جسمانی برای خداوند مستحیل است پس باید علم آن را به خود خدا واگذار کنیم)آلوسای،

کند تا نشاان ر رازی در تفسیر خود پیرامون استواء خداوند بر عرش شانزده برهان اقامه می(. فخ222، ص23،ج1386جوادی آملی، 

فهمند نبوده و منظور امری جسمانی نیست. روشی که وی به آن معتقاد اسات ایان چه که عامه مردم میدهد که منظور از عرش آن

ن مقصود به روش کنایاه اسات؛ پاس بایاد خدواناد را از لاوازم ها نیست بلکه مراد بیااست که مراد از این الفان حمل بر ظاهر آن

ایان آیاات پرداخات و علام آن را باه خداوناد  چون جهت و مکان منزّه دانست اما نباید به تأویل تفصیلیجسمانی این صفات هم

اناد ماراد از ایان ه قائلکای از مفسرین عالوه بر این(. در مقابل، عده95-94-83(، ص 14-13)7،ج2009واگذار نمود )فخر رازی، 

اند که با تنزیه خداوند از جسم و صفات جسامانی ساازگار باشاد؛ باه ها نیست، معانی و وجوه مختلفی را بیان کردهالفان ظاهر آن

(. 32، ص 6، ج1371اند )طباطباایی،عنوان نمونه منظور از دست را قوت و نصرت، عطیه و نعمت، سلطنت، قدرت و کمال دانساته

ورد استواء بر عرش نیز منظور از آن را استیال و نفوذ قدرت و مشیت خداوند، دوام و استحکام مُلک خداوند، خلق عرش و ... در م

 (.112، ص 29، ج1386؛ جوادی آملی، 220-219، ص 1تا، ج؛ طبری، بی522-520، ص 8،ج1420اند )آلوسی، دانسته

ها نیست با این اختالف کاه منظور از این الفان معنای ظاهری و جسمانی آنپس بجز گروه مجسمه عموم مفسران معتقدند که 

کنند معناهایی را برای آن ارائاه دهناد کاه محاذورات کنند و برخی نیز سعی میبرخی از وارد شدن به فهم تأویل تفصیلی نهی می

ای قرآنی است و معنای آن بازگشت و رجاوع واژه آید. تأویلجاست که پای تأویل به میان میگفته شده را در پی نداشته باشد؛ این

(. با توجه به معنای تأویل، این آیات داللت بر معانی و حقائقی ورای معاانی ظااهری 99، ص 1362به اصل است)راغب اصفهانی، 

و الفان را رمازی توان این آیات دارند که باید به اصل خود ارجاع داده شوند و این نیز در حقیقت همان ویژگی رمز است؛ پس می

اند نه تنهاا دربااره آیاات و چون مالصدرا هستند که قائلکنند. در این میان کسانی همدانست که از یک حقیقت و اصل حکایت می

؛ زیارا قارآن دارای (82الر،  ص  1363)صدرالمتألهین   الفان متشابه بلکه در مورد همه الفان و کلمات قرآن نیازمند تأویل هستیم

یقتی الهی است که از آن مرتبه اعلی به مرتبه ادنی که همان عالم مادی است تنزل یافته است؛ از طرفی الفاان و عباارات اصل و حق
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ها مخاطب کالم الهی قارار گیرناد راهای جاز که انساناند و امور مادی گنجایش و ظرفیت محدودی دارند و برای ایناموری مادی

توانند به طور تام، آن معانی و حقائق را منتقل سازند بلکه رمزهایی هستند که باید با قواعد و بکارگیری الفان نیست پس الفان نمی

توان گفت که قرآن نیز از اصول خاص خود به آن معانی ارجاع داده شوند و البته افراد خاصی توانایی چنین کاری را دارند. پس می

دیث مناب  اصلی تمام کتب حِکمی، عرفانی و ادبای در جهاان اساالم اسات، از آنجا که قرآن و ح شیوه رمزپردازی بهره برده است.

گاردد نیاز هاای آن محساوب میرمزپردازی در این گونه مناب  نیز الگو قرار گرفته است. همچنین هنار اساالمی کاه قارآن از بنیان

قرآنی را در قالب صورت درآورد راهی جاز  خواهد حقائق دینی وتواند از این روش تأثیر پذیرفته باشد. هنرمند مسلمانی که میمی

 ها در هنر نیز همان حکایت الفان است. بکارگیری رمز برای او وجود ندارد؛ چون سر و کار او با صورت است و حکایت صورت

 پیوند حکمت و هنر .3.3.5

. معنای اولیاه و بپردازیمبه بررسی اجمالی واژه حکمت پیوند حکمت و هنر در تمدن اسالمی الزم است قبل از ورود به بحث 

اصلی حکمت در لغت من  و جلوگیری است و برخی معتقدند که واژه حُکم نیز از حکمت مشتق شده اسات و باه معناای چیازی 

کناد. هال و یاا اخاالق ناپساند جلاوگیری میاز ج زیرااند وجه تسمیه حکمت نیز چنین دانسته کند.است که از ظلم جلوگیری می

ر و ت، استحکام و محکم بودن را نیز داخل دانساته و بادین سابب حکمات را معرفتای محکام و خطاناپاذیبرخی در معنای حکم

؛ 145، ص1405؛ فیاومی،1902، ص5،ج1407؛ جاوهری،91، ص2،ج1404)احماد بان فاارس، انادمستلزم افعال متقن تلقای کرده

یی، علام و داناش، عرفاان و معرفات، ؛ همچناین معاانی داناا(91، صتاابی ،زمخشری ؛605، ص6؛ ج659، ص2،ج1408طبرسی،

 .  نامه دهخدا، ذیل واژه حکمت()لغتفرزانگی، حلم، بردباری، درستکاری و راست کرداری نیز برای حکمت ذکر شده است

    حکمت در قرآن .1.3.3.5

-151-129)بقره، در قرآن این واژه در آیات متعددی به کار رفته و وظیفه پیامبران تعلیم کتاب و حکمات دانساته شاده اسات

و لقمان به عنوان ، حضرت داوود (. قرآن بطور خاص از حضرت ابراهیم110؛ مائده،113-54؛ نساء،164-48 ؛ آل عمران،231-251

ای به نام لقماان تصاص سورهو با اخ (251؛ بقره،12؛ لقمان، 20؛ ص،54)نساء، بردها حکمت عطا شده است نام میکسانی که به آن

حکایم وصاف شاده کاه یکای از اوصااف قارآن نیاز  باا صافت خداونادکناد. همچناین های او را بیان میهایی از حکمتنمونه

ای که پیراماون حکمات در قارآن وجاود دارد را . مهمترین آیه(9؛ نمل،2؛ لقمان،1؛ یونس،58-18؛ آل عمران، 129-32بقره،)سته

ه شاده کاه علات فااعلی آن خداوناد و علات قاابلی آن سوره بقره دانست. در این آیه حکمت خیار کثیار دانسات 269آیه  توانمی

اولوااللباب هستند. در احادیثی که ذیل این آیه و برخی آیات دیگر مطرح شده است حکمت به معرفت دین، قرآن، اطاعت از خادا 

؛ 151ص، 1،جتاابی ،عیاشای) و دوری از گناهان کبیره، شاناخت اماام، فهام و عقال، تبعیات از دیان و حاق تفسایر شاده اسات

عباارت اسات از حکمات عالماه طباطباایی از نظار . 16(284، ص2ج ؛206-16، ص1،ج1388؛ کلینی،659، ص2،ج1408طبرسی،

ای که مطابق با واق  باشد یعنی به نحوی مشتمل بر سعادت بشر باشد یا اگر مشتمل بر معارفی از حقائق عاالم طبیعای قضایای حقه

استاد جوادی آملی نیاز معتقاد اسات . (2/395، ج1371)طباطبایی، ن سر و کار داشته باشداست معارفی باشد که باز با سعادت انسا

نامناد. اگار اوصااف سته از شهوت و غضب را حکیماناه میحکمت آن علم ایمن از هر گونه شبهه است چنانکه نیروی عملی پیرا
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برگیرنده عقاید و اخالق و فروع عملی دین است مَلَکی در یک علم مخصوص یافت شود از سنخ حکمت است. حکمت عام و در 

مراد از حکمات  نیزفخر رازی  .(433-431، ص12، ج1386)جوادی آملی،و  اختصاص حکمت به علم فلسفه نوعی اصطالح است

ر مان و همچنین احادیاث مرباوط د. با توجه به آیات سوره لق(59(، ص 6-5)4، ج 2009رازی،)فخر داندمی علم یا فعل صوابرا 

مانناد  مانند شناخت خداوند و تفقه در دین و هم جنباه عملای یابیم که حکمت مورد نظر قرآن هم جنبه نظری و شناختی داردمی

تاوانیم بگاوییم کاه ماراد از حکمات در قارآن ی لغوی حکمت را نیز لحان کنیم میو پرهیز از گناهان. اگر معنا خداونداطاعت از 

اوند به هار کسای کاه مال و رفتار فضیلت محور است که منشأ الهی دارد و بر طبق بیان قرآن خدمعرفت متقن و محکم همراه با اع

ای است که در اینجا مجاال این باره نقش دارد یا خیر، مسألههای او در ه اینکه تالش فرد و میزان صالحیتکند. البتبخواهد عطا می

 پرداختن به آن نیست.

 مسلمان حکمت از دیدگاه حکمای .2.3.3.5

مهارت کامال در ، معرفت ذات حقها از جمله آندر آثار فالسفه معانی و مصادیق متعددی برای حکمت بیان گردیده است که 

 ؛337، ص1367؛ میرداماااد،21ب، ص1404سااینا،؛ ابن382-182، ص1413)فارابی،اساات فعاال محکاام و علاام تااام، یااک صااناعت

چنانکاه  ؛ان مسلمان حکمت و فلسفه مرادف با یکدیگر تلقی شده اساتعموماً در آثار فیلسوف .(362، ص6،ج1981صدرالمتألهین،

 هااای مشااترکی باارای آن دو ذکاار گردیااده اسااتتعریف فلساافی از واژه حکماات اسااتفاده گردیااده و در نامگااذاری مکاتااب

. گرچاه اساتعمال (6؛ طباطباایی، ص20، ص1،ج1981؛ صادرالمتألهین،30، ص1400؛ 493، ص1379؛ 5الاف، ص1404سینا،)ابن

هاایی باا لقای ایان فیلساوفان از فلسافه تفاوتت کاههمانطورفلسفه به عنوان حکمت بین فیلسوفان مسلمان امری مشترک است اما 

هایی وجود دارد. فلسفه مشاء تنها به روش بحثی و اساتداللی متکای ها از حکمت نیز تفاوتیکدیگر داشته است بالتب  در تلقی آن

اناد. اماا مات مشااء را حکمات بحثای نیاز نامیده؛ چنانکاه حکستدالل و بحث عقلی مقوم حکمت اساتها اآناست پس از نظر 

و عرفانی دانست و در کنار آن برخورداری از کشف و شهود دالل و اتکاء به عقل را کافی نمیسهروردی در روش فلسفی خود است

دالل عقلی و شهود نگاه سهروردی بر دو پایه استوار است است دانست؛ در این صورت حکمت درعلم ذوقی و حضوری را الزم می

ای از مکاشافه این مطلاب. (503-452-361، ص1، ج1375)سهروردی،شودکی از آن دو باشد حکیم شمرده نمیو کسی که فاقد ی

مالصادرا نیاز همچاون  است.نیز قابل دریافت کند می بیند و از کیفیت علم سوالکند که در آن ارسطو را میکه سهروردی نقل می

. (286، ص1361؛ 9، ص1،ج1981صادرالمتألهین،)نهد، یا بحث و ذوق بنا میدو پایه عقل و شهودحکمت متعالیه را بر سهروردی 

بهتارین وجاه حااکی از کند کاه باه استفاده می (5الف، ص1363)همو، «البرهانات کشفیه»از اصطالح  مشاعرالوی در خطبه کتاب 

که رآن و تعالیم پیامبر و ائمه است؛ داند و آن قیگری را نیز در روش خود معتبر می. اما وی رکن داستدالل و کشف استبین جم  

 . (218، ص1361؛ ص5-3)همان، ص همان جم  بین قرآن و برهان و عرفان است و در موارد متعددی به آن اشاره کرده است

ت یعنای اسا مدّ نظر پژوهش حاضر مفهاوم صادرایی حکماتهای مختلفی که پیرامون حکمت بیان گردید به دیدگاهبا توجه 

های سه گانه قرآن، برهان و عرفان استوار است. در این رابطه، پیوناد و تاأثیر پاذیری هنار از قارآن و جهاانبینی معارفی که بر پایه

پیوند هنر باا دو مؤلّفاه دیگار حکمات یعنای معاارف برهاانی و اسالمی مورد بررسی قرار گرفت و در این قسمت به طور خاص 

توان یکی از برجسته تارین قهرماناان ایان میادان دانسات. او بارای ارائاه سهروردی را می عرفانی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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هاای و در قالاب تمثیلرا به زبان رماز معانی بلند حِکمی و فلسفی و بهره برده  از زبان هنرمعارف برهانی و کشفیات عرفانی خود 

های رمزی وی همچون پلی معانی عقلی و مجرد محاض روش رمزی سهروردی و داستان .است نمودههنری و داستان رمزی ارائه 

ساازد. ساهروردی باا نماید و معانی عقلی را محسوس و ملماوس میل به جهان مادی و محسوس منتقل میرا به واسطه صور خیا

وی  از نظار برای پیوناد میاان حکمات و هنار فاراهم آورده اسات.قوی و غنی را های نظری چارچوب انی حکمی اشراقیارائه مب

اند. طباق هفیض انوار مجرده هستند و از عقل اول صادر شد و هر دو ناشی از معرفت و هنر دارای منشأ واحد متافیزیکی)عقلی(اند

هماه نغماات و نقاوش زیباا و  اند وپر جبرئیلی همه موجودات عالم حاصل آواز در سیر نزولهای رمزی نظر سهروردی در رساله

، 1392زاده،)کماالی همه علوم و معارف از صفیر سیمرغ است که همان عقل اول و صادر نخستین و فرشته وحی )جبرئیال( اسات

اند کاه هماان گاوهر تابنااک گرفتهزن از چشمه سار واحدی نشأت حسن، عشق و حدر اندیشه اشراقی سه گانه بنابراین  (.145ص

. پس در اندیشه سهروردی میاان حکمات و (154)همان، ص عقل است؛ لذا زیبایی هیچگاه از عقل منفک نیست و هنر از حکمت

راقباه و گردناد. از طریاق مشوند و به زباان رماز ارائاه میکه هر دو از طریق شهود دریافت میهنر پیوندی ازلی برقرار است چرا 

تواند آن بصیرت فرشته خویانه را که منب  تمامی هنرهای قدسی است بدست آورد. همچناان کاه علام است که هنرمند می مجاهده

 . (187-186)همان، ص شود، زبان هنر سنتی نیز زبان رمز استاشراقی با زبان رمز بیان میقدسی و حکمت 

هاا نظریاه مدیناه فاضاله فاارابی توان شواهدی را بر این مسأله یافت؛ که از جملاه آنمسلمان نیز می اندیشمنداندر آثار دیگر 

دارای پنج جزء است که اولین از نظر وی این مدینه است. مدینه فاضله بر مبنای حکمت بنا شده و حکمت در آن جاری است زیرا 

فاارابی  .پردازداست که بر اساس حکمت به تدبیر مدینه مییم بودن وی کح ،همچنین اولین ویژگی رئیس اول و آن حکماء هستند

تّاب و کسانی که در زمره ایان اصاناف قارار داند که عبارتند از خطباء، بلغاء، شعراء، ملحّنون، کُدومین جزء مدینه را ذوی اآلراء می

 جایگااه گیرند و این نشان از اهمیت واه حکماء قرار میبندی هنرمندان در زمره طبقه دوم یعنی بعد از جایگگیرند. در این طبقهمی

ای حکمت است، حکمت در تمامی اجزاء آن رسوخ دارد و در گیری چنین مدینههنر است و از طرفی با توجه به اینکه مبنای شکل

کبری معتقاد الدیننجم .(66-65،ص1405)فارابی، نتیجه کار هنرمند نیز حکیمانه خواهد بود و این همان پیوند حکمت و هنر است

عقل کاه  که بوسیلهاند واسطه حق واسطه. صناعات همگی افعال بااست که خداوند دو گونه فعل دارد: بواسطه شخص انسانی و بی

زیارا بار طباق نظار وی منشاأ  رسند. پس حکمت و هنر هر دو دارای مبدئی واحدانادانجام گرفته و به فعلیت میوزیر روح است 

است و از طرفی عقل یکی از ارکان حکمت است. همچنین صناعات فعل با واسطه خداوندی است که موصاوف باه صناعات عقل 

و آن را دارای دو  دانساتهعموم فالسفه عقل را قوه اختصاصی نفس انساانی . (262-261،ص1322کبری، الدین)نجم است حکمت

شود رو به عالم مفارقاات داشاته و از آنجاا که عقل نظری نیز نامیده مینفس بوسیله جنبه عالمه خود دانند. می هملاو ع عالمهجنبه 

نماید و بوسیله جنبه عامله یا عقل عملی رو به پائین و تدبیر بدن و افعاال آن دارد. عقال عملای کاار خاود را بار کسب معارف می

توان (. با توجه به این مسأله نیز می130، ص8، ج1981صدرالمتألهین، ) دهدحسب حکم عقل نظری و در تحت تدبیر آن انجام می

اند و از دیادگاه از جمله اموری هستند که منبعث از عقل عملی شامرده شادهپیوند بین حکمت و هنر را تبیین نمود زیرا صناعات 

  حکما عقل یکی از ارکان حکمت است پس صناعات منبعث از حکمت هستند و این یعنی پیوند حکمت و هنر. 
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نامه وجود داشته کاه برای هر صنفی یک آییندر گذشته نامه در اصناف مختلف است. وجود فتوت این مسأله شاهدی دیگر بر

را ها هم آداب فنی و هم آداب معنوی و سالوکی است. این دستورالعملبوده هایی برای شاغالن در آن صنعت دستور العمل حاوی

ردی باید زیر نظر یک اساتاد شاگردی بوده است؛ بدین صورت که هر ف -است. نظام حاکم بر صناعات نیز نظام استاد شدهشامل می

. ایان نظاام تربیتای استها بوده ه و ملزم به رعایت آن دستورالعملگرفتو معنوی صنعت مورد نظر را فرا میهای الزم فنی آموزش

را پشات سار  هاای مختلافک باید زیر نظار یاک اساتاد منزلگاهکه در آنجا نیز سال بودهنی نظام تربیتی عرفا بسیار شبیه و متأثر از

های عرفانی در صناعات مختلف و تأثیر پذیری هنر و صانعت از فضاای عرفاانی ی از حضور و نفوذ جریانبگذارد. این مسأله حاک

رفاانی و معناوی نیاز ر بودن از مهاارت فنای از بیانش عاند که عالوه بر برخورداو صنعتی استادانی وجود داشته است و در هر هنر

هاای شاود و در حکمات عملای از دریافتمیاند حکمت به دو بخش نظری و عملی تقسیم چنانکه حکما گفتهاند. برخوردار بوده

یرناد اماا باه گحقیقت در زمره حکمت عملی قارار میها در ت. فتوت نامهشود و مبنایی برای آن اسبرداری میحکمت نظری بهره

  برد.حکمت نظری به عنوان مبنا بهره میلحان پیوندی که بین این دو بخش از حکمت برقرار است از 

این است که از علم شریعت، طریقت و حقیقت آگااه باشاد و ایان هماان ها، در این فتوت نامههای استاد و پیر یکی از ویژگی

واق  شدن مراکز علمی در قلب مراکز تجاری و بازار یا نزدیک آن که محال کاار جنبه حِکمی است که در هر صنعتی نهفته است و 

ها یکای از انبیااء نامهطرفی دیگر در هریک از فتوت نماید. ازت، این مطلب را به خوبی تبیین میو کسب صناعات مختلف بوده اس

سرسلسله و استاد تام و به عبارتی دیگر پیار آن صانعت اند، به عنوان م حکمت و انسان حکیم در این عالمو اولیاء الهی که مظهر تا

اسات و یاا در ازان مستند به امام جعفر صاادق سیت سازان آیین نامه مربوط به چیتنامه چاند؛ به عنوان مثال در فتوتمعرفی شده

ز ایان مساأله بیاان گردیاده نامه آهنگران از حضرت داوود به عنوان پیر این صنعت نام برده شده است که البتاه در قارآن نیافتوت

. در رساله معماریه نیز از شیث پیامبر به عنوان پیر این صنعت و یا از حضرت نوح به عناوان پیار درودگاران ناام (80)األنبیاء/است

باه . همچنین وجود بزرگانی همچون شیخ بهایی که جام  باین حکمات و صانعت (119-118، ص1394)بلخاری، برده شده است

  اند مؤید این مطلب است.بودهمعنای عام 

 گیرینتیجه

؛ زیارا پذیر هنر اسالمی دانساتاثباتهای را یکی از ویژگیرمزپردازی توان میروشن می شود که  شدهبیان  با توجه به مطالب

ن به عنوان مبنای تمدن دلیل پیوند وثیقش با دین اسالم از جهانبینی و معنویت باطنی اسالم بهره داشته و همواره قرآه هنر اسالمی ب

اناد. است تا آنجا که برخی هنرها مانند خوشنویسی حاول ایان محاور شاکل گرفتهبوده  از جایگاه مهمی برخوردارآن اسالمی در 

آیه نگاهی کند؛ جهانبینی اسالمی همواره می تبیینشواهد و دالیلی است که رمزپردازی در هنر اسالمی را از یکی جهانبینی اسالمی 

داند که در بیاان قارآن ی از خداوند مییاهو نشانه هاها حتی مصنوعات بشری را آیهموجودات و پدیدهبه عالم هستی دارد و محور 

ایان شایوه بیاان و شاود. ست که از رمزپردازی اراده میاند. این نوع نگاه همان اها به دو دسته آفاقی و انفسی تقسیم شدهاین نشانه

هنار در هستی در هنر اسالمی نیز پدیدار گشته است و این به علت نقش مبنایی و محوری معنویات اساالمی و قارآن نگاه به عالم 

. خدواند در جاای به کار رفته استو تمثیلی بیان رمزی شیوه قرآن نیز اسالمی است. از طرفی عالوه بر این نگاه رمزگونه، در زبان 

توان از جمله ها را رمزهایی برای بیان حقائق مورد نظر خود قرار داده است که میه و آنجای قرآن از تمثیالت مختلفی استفاده کرد
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ر در بیان هنر اسالمی نیز مؤثر اماین  (؛35ت)نور، ها را تمثیل نور دانست که خداوند برای معرفی خود به کار گرفته استرین آنمهم

. از تاوان باه وفاور آن را یافاتهای سانتی اساالمی میمچنین سایر هنرهای تمثیلی و هچنانکه در عرصه شعر و داستان بوده است

تاوان حکمات و هنار را دو روی یاک ساکه ای که میبه گونهطرفی بین حکمت و هنر اسالمی نیز پیوند مستحکمی وجود داشته 

دی و حکمات اشاراق نموناه سهرور ؛گیردبهره میو هنر نیز برای تعالی خود از حکمت  ،دانست. حکمت از هنر برای بیان حقائق

، این شیوه به بیان هنر اسالمی نیاز راه بوده توجههمواره در حکمت نیز بکارگیری بیان رمزی مورد از آنجا که  .است این پیوندبارز 

 های مهام آن اسات. باربوده و یکی از مؤلفهیک روش بیان هنری نر اسالمی بکارگیری رمز توان گفت که در هلذا می یافته است و

های دلیل پیوند وثیق هنر اسالمی با جهانبینی و حکمت اسالمی مؤلفاهه بدار دانست و توان هنر اسالمی را هنری معنااین اساس می

ها البته استخراج رمزهای مورد استفاده در هنر اسالمی و تحلیل و تفسیر آن .خواهند بودتبیین  نمادین آن بر اساس این دو مبنا قابل

 های مستقلی نیازمند است که از حوصله این نوشتار خارج است.شخود به به پژوه

 هانوشتپی

 پردازند به یکدیگر نزدیک است.های این دو گروه از این جهت که با نگاهی فلسفی و عرفانی به مسأله رمز میدیدگاه -1

 (1392کارول، جهت آگاهی از نظریات موجود پیرامون هنر نگاه کنید به: ) -2

 (19، ص1391نجم الدین، نظریات موجود پیرامون هنر دینی نگاه کنید به: )جهت آگاهی از  -3

 23بقره/ ،38، یونس/88، اسراء/34طور/، 13آیات مربوط به تحدی: هود/ -4

نگااه درباره راز و رماز حاروف در خوشنویسای  -92-91نگاه کنید به: اسالم و تائوئیسم، ص « قبه الصخره»به عنوان نمونه درباره معانی نمادین  -5
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 5؛ جمعه،15؛ محمد)ص(،73؛ حج،45؛ کهف،35؛ رعد،24؛ یونس،117 -59عمران،آل ؛265-261-171؛ بقره،24هود،
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 (.5873تا، حدیث ؛ متقی هندی، بی267-266، ص1،ج1387شانی،؛ فیض کا56، ص3،ج1420؛ آلوسی،109
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Abstract 

   One of the fascinating aspects of Islamic art is geometric designs that The scholars of this field 

always disagreed around them. Some consider them meaningful, and some even consider them to 

be merely decorative. Symbolism in Islamic art is more closely tied to the study of these designs. 

Symbolism can be viewed in two ways in Islamic art: first, use of symbol and it’s position in 

Islamic art from positive or negative perspective. Second is studying elements that can be 

considered as a symbol in Islamic art and their interpretation. This article is about first and it 

want to answer this question: can it be verified symbolism in Islamic art? How? In this research, 

descriptive-analytic method and library collection method are used to achieve desirable goals. 

Considering the existing evidence and linking Islamic art with the Islamic worldview and the 

Quran, as well as its strong link with wisdom, we can explain and prove the symbolism in Islamic 

art; then symbolism is one of the components and a way of artistic expression in Islamic art. Due 

to this feature, Islamic art will be meaningful and due to its connection to Islam and Islamic 

wisdom its symbolic components can be explained according to these two bases. 

 

Key word: symbol, symbolism, Islamic art, religious art, wisdom 

 


