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چكيده
ابزار هنري واسطة مؤثر در تحقق معناي اثر هنري است. نوع و شيوة تهية اين ابزار نيز متأثر از هستي شناسي 
هنرمندان است. در هنرهاي اسالمي، ابزار هنري و آداب هنرمندي از مميزات تأثيرگذار در نتيجة کار هنري 
هستند. چگونگي مواد انتخابي براي ساخت ابزار، همچنين التزام به آداب انجام کار مقوم روح معنوي در هنر 
اسالمي است. اين مقاله از طريق مطالعات کتابخانه اي و تحليل تطبيقي نمونه هايي از آثار هنري تاريخ جهان و 
ابزار هنري به کاررفته در آنها، در مقايسه با آثاري از هنر اسالمي، مي کوشد تا نشان دهد که هستي شناسي 

هنرمندان جهان به چه ميزان در انتخاب نوع ابزار هنري مؤثر بوده و هست.
نتايج اين مقاله نشان مي دهد که استفاده از ابزار هنري در هر دوره از تاريخ رابطة مستقيمي با تفکر مسلط در 
آن دوره داشته است. همچنين، در قياس با ابزار هنري در هنر غيرديني، اين ابزار در هنر اسالمي دو ساحت 
مادي و معنوي دارند که هنرمندان بدانها توجه مي کردند. عالوه بر اين، رعايت آداب خاص فعل هنري نيز 
به مثابة تضميني براي تحقق هدف غايي و اظهار عبوديت هنرمندان مسلمان از طريق هنر به درگاه حق بوده 

است. 
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مقدمه
علل ساخت ملزومات هنري با ويژگي هاي خاص مسئله اي 
است که اين مقاله به آن مي پردازد. براي دريافت ماهيت 
تاريخ،  طول  در  آنها  تنوع پذيري  داليل  و  هنري  ابزار 
ضروري است که به مباني تفکر و اصول نظري هنرمندان 
در هريک از مکاتب يا شيوه هاي هنري رجوع شود، زيرا 
ابزار و مواد هنري واسطه هايي براي ابداع اثر هنري و در 
انطباق بسيار با تفکر هنري هنرمندان هستند که بر اساس 
معيارها و اصولي منبعث از حقيقت هر هنر انتخاب يا تهيه 

مي شوند. 
ماهيت ابزار هنري به هستي شناسي و انسان شناسي 
و رابطة مستقيم آنها با هنر ارتباط مي يابد که اين مقاله در 
صدد يافتن آن است. اين مقاله به اختصار مي کوشد دريابد 
که بنيادهاي نظري در انتخاب ابزار هنري چيستند؛ داليل 
تغيير ابزار هنري در سير تاريخ چيست؛ چگونه با تغيير 
کار  براي  گوناگون  هنري  ابزار  هنرمندان  فکري  مشرب 
انتخاب مي شوند؛ و سرانجام معنويت ابزار در هنر اسالمي 

چه جايگاهي دارد. 

روش تحقيق
با بهره مندي از مطالعات کتابخانه اي و روش تحليل تطبيقي، 
نمونه هايي از شيوه هاي کار هنري در تاريخ جهان براساس 
ابزار هنري به کاررفته در آنها مطالعه شد و در قياس با 

شيوه هاي کار در هنر اسالمي قرار گرفت. 

پيشينة تحقيق
بايد اشاره داشت که مطالعات انجام شده دربارة ابزار هنري 
غالبًا معطوف به چگونگي ساخت آنها بدون نظر به بنيادهاي 
و  هراتي  نمونه،  براي  است.  بوده  آنها  در  مستتر  نظري 
عتيقي (١٣٨٣) در اثري با عنوان بوم سنتي در هنرهاي 
ايراني کوشيده اند، ضمن اشاره به پيشينة بوم سازي در 
هنرهاي سنتي و جايگاه آن در توليد آثار هنرهاي ايراني، 
اما  کنند.  تحليل  را  زمينه ها  اين  ساخت  عملي  شيوه هاي 
دربارة حکمت نظري ابزار هنر و همچنين نسبت ميان آن 
با اثر هنري تنها در حاشية برخي تأليفات مي توان اندک 
اشاراتي ديد. جنسن در کتاب تاريخ هنر١ (١٣٦٨)، ضمن 
توضيح سبک هاي مختلف نقاشي در دورة گذار از رنسانس 
و پس از آن، بيان مي دارد که چگونه هنرمندان، متناسب با 
سليقه هاي فردي، از رنگ هاي تمپرا و يا رنگ هاي روغني 
استفاده مي کرده اند. گاردنر در کتاب هنر در گذر زمان٢ 
(١٣٦٥) نيز، در تاريخ نگاري از هنر نقاشي مصريان، دليل 
انتخاب زمينة گچ خشک براي نقاشي ها را با رياضت طلبي 
هنرمند و دقت نظرش در بيان مضامين فرازميني مرتبط 
عنوان  با  اثري  در   (١٩٨٢) برادبري٣  همچنين  مي داند. 
کليساي ارتدوکس روسي به استفادة شمايل نگاران از آب 
متبرک شده براي رقيق  کردن رنگ ها اشاره مي کند و آن 

را برآمده از قصد هنرمند در ابداع اثر هنري به مثابة امري 
که  است  معتقد  نيز   (١٣٦٨) مي کند. شيمل٤  تلقي  عبادي 
ساخت مرکب خوشنويسي توسط هنرمندان مسلمان، که از 
ترکيب آب چاه زمزم و دودة حاصل از سوختن شمع ها در 
مساجد به دست مي آمده، دليلي بر تالش هنرمند براي تبرک 
بيشتر اثر هنري اش بوده است. آراء برخي از سنت گرايان 
چون بورکهارت٥ (١٣٨٩) نيز دال بر باورمندي به وجه 

الهي ابزار هنري در هنرهاي سنتي است.
به اين ترتيب، پژوهش هاي موجود را مي توان حاوي 
برخي اظهارنظرها دربارة مبادي نظري ساخت يا انتخاب 
ابزارهاي گوناگون هنري دانست، اما چنين به نظر مي رسد 
که داليل تغيير ابزار و وسايل هنري صرفًا ذوقي نبوده و 
متناسب با تحوالت فکري هنرمند در ادوار مختلف تاريخي 
و نگرش وي به هستي خود قابل مطالعه است. مقالة حاضر 
با اين فرض مي کوشد تا روند تحوالت مواد و ابزار هنري 
را در سير تاريخ هنر با تحوالت هستي شناسانه در انديشة 
هنرمندان مرتبط سازد و در اين ميان معنويت موجود در 
ابزار هنري در هنرهاي اسالمي را بازشناسد، معنويتي که 
الزمة توليد آثار هنري با هويت ديني آن در اين عرصه 

است.
 

تاريخي بودن هنر و ملزومات هنري
اصل تاريخمند بودن هنر بر اين باور استوار است که ابزار 
هنري تابعي از تفکر حاکم بر هر دوره از ادوار تاريخي 
هستند. اين اصل موجب تذکر به نسبت بي واسطة مصاديق 
هنري با بافت٦ و دورة تاريخي خود بوده و مبناي تفکر 
در حقيقت هر هنر و ملزومات آن از جمله ابزار و مواد کار 
هنري را فراهم مي سازد. بر مبناي اين اصل، هنرمندان در 
هر دوره از تاريخ هنر ابزاري را براي کار هنري خود – اعم 
از ديني يا غيرديني- جستجو مي کردند که واسطة مناسبي 
براي اظهار نوع هستي شناسي و احوال دروني  آنها در قالب 

ابداع اثر هنري باشد.

سير تاريخي تّطور ابزار و مواّد هنري
تاريخ  سرآغاز  هبوط  و  تاريخي  است  موجودي  انسان 
اوست. با هبوط انسان در اين عالم زمان بر اين موجود 
صاحب تاريخ گشت، ادوار مختلف شکل گرفت و در پي آن 

صور تمدني پديد آمد. 
انسان در هر دوران در نسبتي با حق قرار گرفت و هر 
بار با تغيير اين نسبت به جلوة ديگري از اسرار نهان عالم 
و آدم رو نمود که موجبات تمدن جديدي را فراهم آورد، 
تمدني که تمام جلوه هاي آن مبين همين دگرگوني است. هنر 
نيز، که جلوه اي از تمدن است، بهترين و شفاف ترين آينة 
حقيقت هر دوره از تاريخ و تمدن بشري است که در آن 

جلوه هايي از اسرار ميان حق و خلق افشا مي شود.
تاريخ هنر نيز ذيل تاريخ هنرمند است. بر اين مبنا، هنر 
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به دو نوع هنر ديني و غيرديني قابل تقسيم است. در هر دو 
گونه، انسان هنرمند، عالوه بر ابداع و محاکات عالم، براي 

ساخت ابزار کارش در طبيعت نيز تّصرف مي کند.
در هنرهاي ديني، هنرمندي که مظهر لطف حق است با 
طبيعت مأنوس شده و با ديگر موجودات هم سخن مي شود. 
در اين مقام، طبيعت رازهاي خود را بر او مکشوف نموده و او 
را در حصول ابزارها و مواد مناسب صميمانه ياري مي دهد. 
اين رابطة روحاني و متقابل موجب پيدايش صنعتي مي شود 
که سبب سير کمالي اشيا به سوي تقديرشان است و نه تنها 
مخّرب طبيعت نيست بلکه مکّمل آن است.در صورت هايي از 
هنر غيرديني که هنرمند مظهر وجه قهر حقيقت مي شود انس با 
طبيعت را از دست داده بين او و طبيعت فاصله اي قرار مي گيرد. 
او در اين حال سعي مي کند بر طبيعت سيطره يابد تا از اين 
طريق بتواند به ابزارها و موادي دست يازد که او را در جهت 
اميال دنيوي ياري کند، اّما، چون حاصل کارش جز تخريب 
طبيعت و زيست بومش و سردرگمي وي نيست، ابزارهايش نيز 
تابع همين حقيقت شده و توان پاسخ گويي به نيازهاي روحي 
هنرمند را نمي يابد. نگاهي به چگونگي تغيير صور تمدني 
و به ويژه تنوع صورت هاي هنري و به دنبال آن تنوع ابزار، 
تاريخي بودن ابزار و مواد هنري را به وضوح بيان مي کند.

الزامات کار و ابزار هنري در هنر ديني
در عرصة هنرهاي ديني، تخلق به اخالق و تمسک به آداب 

خاص براي ساخت لوازم هنري مهم بوده است. اصول 
تربيتي هنرمندان و پيشه وران مسلمان پيشين برخاسته از 
فرهنگ اسالمي است که الزمة ايجاد اثر هنري از مرحلة 
تدارک ابزار و ملزومات تا خاتمة عمل هنري است. حکما و 
عرفاي اسالمي در تحقق اين مهم به منظور تربيت پيشه وران 
و هنرمندان و به جهت هدايت آنها به حقيقت هنر و باطن 
اعمال هنري کتاب هايي را - مشتمل بر آداب کار و اذکاري 
که هنرمند يا پيشه ور هنگام ساخت وسايل کار و ابداع اثر 
هنري بدان اهتمام مي ورزيد - تأليف کردند تا تمام اعمال 
هنري قرين به عبادت شود. اين آداب متذکر به شأن ساحت 
باطني طبيعت، مواد حاصل از آن و نيز لزوم احترام به ابزار 
مصنوع بشري در ايجاد يک اثر هنري با هدف عبوديت 
حق تعالي بود. از جملة اين آداب مي توان به اذکاري اشاره 
کرد که هم زمان با فعاليت در هر مرحله از کار بر زبان 
هنرمند يا صنعتگر جاري مي شد و از يک سو تحمل رنج هاي 
مقدسي را که مالزم با آن حرفه بود سهولت مي بخشيد و 
از سوي ديگر حصول هرچه بيشتر هدف غايي هنر، يعني 
پرورش و به فعليت درآمدن روح معنويت در اثر هنري، را 
تضمين مي کرد، امري که نه تنها در هنر اسالمي بلکه در 
تمام هنرهاي ديني، که منبع وجودشان سرچشمه در عالم 
قدس دارد، صدق مي کند. براي نمونه، در تأکيد بر اهميت 
رعايت احوال معنوي هنرمند مسيحي، رعايت برخي قواعد 
هميشه الزامي بوده است تا الهام، که عنصر اصلي تحقق 

تصوير ١. ايسيس با بال هاي گشوده، نقاشي ديواري، رنگ و لعاب بر روي گچ، مصر باستان، حدود ١٣٦٠ ق. ماخذ: ويكي پديا



رمزگونه ياري کند. هنرمند اين دوره آنچنان در نسبت با 
معناي روحاني قرار داشته که به جهت ايجاد ارتباط با عالم 
ارواح، انواع صورتک هايي را از مواد گوناگون مي ساخته 
است تا بدين وسيله روح مورد نظر خود را به قالب خويش 

دعوت نمايد.
هنرمند «مصري» نيز نقاشي هاي ديواري را بر روي گچ 
خشک اجرا مي کرد (تصوير ١). در اين آثار ارتباط معنوي 
ميان هنرمند و اثرش از منظر مورخان هنر مورد توجه 
قرار گرفته است: «چنين به نظر مي رسد که گونه اي همدلي 
ميان اين هنرمندان و جانوران برقرار بوده است... اسلوب 
نقاشي روي ديوار خشک که در آن هنرمند پس از خشک 
شدن گچ ديوار به نقاشي روي آن مي پردازد براي کار آرام 
و وسواسي مناسب است و هنرمند حرفه اي کارکشته را به 
تحّمل رنج بسيار در تکميل تصوير و بيان اطالعات دقيقش 

دربارة موضوع آن تشويق مي کند» (گاردنر، ١٣٦٥: ٨٣).
از  عالم  به  انسان  نگاه  که  ادواري  همة  در  امر  اين 
منظر دين بوده است مصداق مي يابد. در بافت هنر ديني، 
رنج مقدسي که هنرمند مومن براي ابداع اثر خود متحمل 
مي شده و مشتمل بر دقت عمل و نظر، هم در انتخاب مواد 

امر معنوي در هنر مسيحي خوانده مي شود، صورت پذيرد. 
فن  به وساطت  از زبان روحاني شمايل  «بخش عمده اي 
تصويرنگاري تعليم مي شود و اين فن چنان سازمان يافته 
است که الهام تقريبًا به نحوي خودجوش با آن جفت وجور 
شود، به شرطي که قواعد رعايت گردد و هنرمند خود قلبًا 
اين  انجام کار خويش آمادگي داشته باشد. معناي  براي 
سخن به طور کلي آن است که هنرمند بايد به قدر کفايت در 
حيات کليسا مستغرق باشد، و علي الخصوص بايد با دعا و 
نماز و روزه داري خود را براي کار خويش آماده سازد» 

(بورکهارت،١٣٨٩: ٩١).
همچون  سنتي  هنرهاي  حقيقت  اسالمي،  فرهنگ  در 
مرتبط  هم  به  را  علوم  و  هنرها، صنايع  تمامي  رشته اي 
مي سازد. زندگي و حيات مادي و معنوي هنرمندان پيشين 
در عرصة هنرهاي سنتي ايران، حتي پيشه وران و سرآمدان 
اصناف اجتماعي، قائم به همان حقيقت واحد بود. هنرمندان 
مسلمان ايراني همواره خود را در مقام بندگي حق مي ديدند 
و مي کوشيدند تا با تمسک به فرهنگ اسالمي و اخالق و 
آداب مربوط به آن در عرصة هنر و حرفة خود، ضمن 
پرورش توانمندي هاي هنري، ادب و حق عبوديت خداوند 
يگانه را به جاي آورند. در اين ميان، يکي از مهم ترين ارکان،  
آن  کار هنري و چگونگي خصايص  ملزومات  و  وسايل 

بود.

ابزار هنري تابعي از تفکر بشري
هريک از مکاتب هنري در ادوار تاريخي بي شک پيوسته و 
وابسته به يکديگرند. همواره، به سبب نوع خاص تفکر در 
هر دوره اي، مکاتب هنري متناسب با آن نوع نگرش خاص 
هنرمند به عالم پديد آمده اند. البته ذيل تفکر هر دوره مکاتب 
متعّددي ظهور کرده اند که نشان از انقالب در فکر نيست، 
بلکه صورت هاي متعدد از ظهور آن تفکر است. اّما اگر در 
مقطعي از تاريخ در نحوة تفکر انقالبي رخ دهد دورة مکتب 
يا مکاتبي به پايان رسيده و مکتب ديگري ظهور مي يابد. 
اين جلوة تفکر نگاه هنرمند را به عالم تغيير داده و در نتيجه 
وسايل و ابزار و ملزومات هنري وي نيز تغيير مي يابد تا 

در خدمت نگرش جديد او باشد.
شيوه هاي مختلف نقاشي در ادوار ديني و غيرديني 
تاريخ هنر جهان و استفاده از وسايل و مواد کار هنري 
نشان دهندة تابعيت تام ابزار و مواد از نحوة تفکر هنرمند 

است.
در تاريخ دنياي کهن اقوام بدوي، پيکره هاي غول آسايي 
تراشيده  آتشفشاني  سنگ هاي  از  که  است  شده  ساخته 
گويي  که  شده اند  رديف  هم  کنار  در  استوار  آنچنان  و 
پهنة  بر  را  خود  طلسم  حمايت  ساية  نيرومند  نگهباناني 
دشت گسترانده اند. هنرمند بدوي، براي نمايش گوشه اي از 
رازهاي قبيله اي خود، هم در شيوه و هم در مواد و ابزار، 
موادي را برمي گزيد که وي را در ارائة تجّسمي از اين معناي 

تاريخمندي ابزار هنري و معنويت 
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هنري و هم در مناسک مربوط به آن، بود متأثر از منظر وي 
به ذات هنر بوده و در زمرة لوازم سلوک هنرمند در همة 

ادوار ديني قرار مي گرفته است.
در نمونة ديگري از آثار هنر ديني و معماري مسيحي قرون 
وسطي، نحوة طراحي نقشة بنا از يک سو و از سوي ديگر 
مصالح انتخاب شده براي ساخت آن ارتباط مستقيمي با 
تلقي هنرمند از تقدس کار هنري دارد. «نقشة هندسي بناي 
مقدس نمودار رمزي «نقشة الهي» است که مبين آموزه هاي 
ديني و اصول عقايد است. از سوي ديگر، مصالح ساختماني 
انتخابي موادي چون چوب و آجر و سفال و سنگ هستند که 
معادل ذات حجم پذير جهان محسوب مي شوند. بّنا که سنگ 
را مي تراشد در آن به ديدة ماده اي که فقط با شکل پذيري 
از جانب روح در فرايند کمال يابي وجود مشارکت مي کند 
مي نگرد. بدين گونه چنين ابزار و آالتي «ابزار» الهي انگاشته 
مختلف  اساطير  در  که  است  منظر  همين  از  و  مي شوند 

نيز ابزار و آالت با صفات و خصايص خدايان در اتحاد 
بوده اند. بنابراين، مي توان گفت ابزار مهم تر از هنرمند و 

صانع است» (بورکهارت، ١٣٨٩: ٦٩).
همچنين مي توان به دليل انتخاب فلز طال براي ساختن اشياي 
کاربردي کليسايي که از آثار مهم هنر مسيحي محسوب 
مي شوند نيز اشاره کرد. «از آنجا که طال مانند و قرينة 
خورشيد است، ظروف و آالتي که زرگر مي سازد، مبين 
ساحت خورشيدي آيين مذهبي است که سبب تجّلي مرکز 

الهي در فضاي تيره و تار جهان ما مي شود»(همان: ٨١).
التزام به دقت عمل در انتخاب مواد هنري را در آثار 
شمايل نگاري مسيحي نيز مي توان ديد زيرا شيوة نگرش 
به مواد هنري در نخستين اعصار شمايل نگاري مسيحي ، 
نشان از پايبندي به حفظ حرمت ملزومات کار هنري دارد. 
شمايل نگاران اين دوران ملتزم به سير و سلوکي عابدانه 
براي تطهير جان و دل بوده اند تا نگاره ها تناسب هرچه 

تصوير ٣. بشارت تولد کودک به مريم عذرا، روبرت کامپين، رنگ روغن روي چوب، قسمت مرکزي از يک اثر سه لته، ٣٢-١٤٢٧ م، ماخذ: 
موزه مترو پوليتن نيويورك



بيشتري با مبدا عالم قدس پيدا کند. نظراتي داّل بر آن است 
که چون هنر شمايل نگاري، نوعي خدمت گزاري به درگاه 
الهي بوده با روزه داري سخت و نيايش مدام همراه مي شده 
است. همچنين در خصوص رعايت مناسک خاص براي 
ترسيم شمايل ها آمده است که «آب مقدس» نقشي اساسي 
براي  شمايل نگار  و  مي کرده  ايفا  شمايل ها  ترسيم  در 
آستر کشي تابلوي خود و نيز رقيق کردن رنگ ها با رعايت 
احترام تمام از آب مقدس استفاده مي کرده است. همچنين 
کار  نيز طي مدت  با عمل هنري شمايل نگار  در همراهي 
تمام برادران روحاني صومعه روزه مي گرفتند و نيايش 

 .(Bradbury,1982: 75) مي کردند
اسالمي  هنر  در  هنري  آداب  و  ابزار  ساخت  شيوة 
نيز تابعي از اين منظر دانسته مي شود. در آثار هنرمندان 
هنري  ابزار  در  معنوي  شأن  به  التزام  و  توجه  مسلمان 
موجب مي گشت تا به هر آنچه متبرک دانسته مي شد نظر 
کنند و براي ساخت ابزار خود از آنها بهره ببرند، چنان که 
«افراد پارسا آب چاه زمزم در مکه را براي تهية مرکب به 
کار مي بردند يا دودة نشسته بر زواياي ديوار مسجد مادة 
خام ساخت مرکب مي شد و برکت مسجد را همراه خود 

مي نمود» (شيمل، ١٣٦٨: ٧٤).
عالوه بر اين، هنرمندان در عرصة هنر ديني به مفاهيم 
آسماني در ابزاري که به کار گرفته مي شد نيز توجه خاص 
داشتند، به نحوي که در نهايت وسايل هنري خود را از ميان 
داشت  نيز  معنوي  که جايگاهي  انتخاب مي کردند  موادي 
مسيحي  شمايل هاي  در  به کار  رفته  «مواد  (تصوير٢). 
مفهوم نمادين دارد. چوب - زمينه يا بوم اثر- نشانه اي از 
درخت زندگي ، بهشت و تصويري از يک نيايشگر نباتي 
است. زيرساخت اثر تهيه شده از گچ و سريشم ماهي نماد 
درياي سنگ شده به وسيلة دعاي خالصانة ارواح مسيحي و 
شخص خداوند است که نماد وي ماهي است... نقاشي هايي 
که بر روي سنگ و سفال اند مظهريت زميني بودن را به 
عهده دارند و رنگ هايي که با تخم مرغ ترکيب مي شوند و 
نماد عيد پاک اند، همگي نشانة نجات کائنات به واسطة دعا به 

درگاه خداوندند» (اوسپنسکي و لوسکي، ١٣٨٨: ٢١٣).
به استناد چنين شواهدي در مي يابيم که شأن ملزومات 
ابزار هنري و آداب مربوط به مراحل ابداع آثار هنري با 
نحوة تلقي هنرمند از عالم و هنر خويش ارتباطي بي واسطه 

مي يابد.
 قابل ذکر است که اساسًا شرايط و امکانات ساده و 
سهل الوصول قابليت ذاتي براي نمايش حقايق عالم معنوي 
در  مهمي  نقش  ساخت  رنج  طبيعي  به طور  و  ندارند  را 
شناخت باطن ابزار و مواد هنري ايفا مي کند. از اين روست 
که در هنرهاي ديني، از جمله در هنرهاي اسالمي ايران، 
آداب معنوي سهم مهمي در آموزش و تربيت هنرجويان 
داشت و هنرجويان پيش از فراگيري فنون هنري اين آداب را 
به عنوان وديعه اي ارزشمند در جهت خودسازي و مراقبة جّدي 

از خود فرا مي گرفته و به کار مي بردند تا شايستگي ورود به 
مرحلة آموزش هنر و پس از آن ابداع اثر هنري را پيدا کنند.

سبک هاي هنري، تفکرات بشري
براي شناخت هرچه بيشتر تأثيرات تفکرات و ديدگاه هاي 
گوناگون بر ساخت ابزار و مواد هنري و روش هاي استفاده 
از آنها، مي توان هنر عصر مينوسي را مثال زد که به دليل 
تجلي خدايان در صورت هايي زميني تر نقاشي هاي ديواري 
آنان ضمن حفظ تأثيراتي از هنر مصر در يک وجه از آنان 
متمايز شده اند که همان حضور پرتحّرک و سيالن عناصر 
و اجزاي اين نقاشي هاست. به سبب ايجاد چنين فضايي 
در به  کارگيري ابزار نقاشي بين هنرمند مينوسي و مصري 
است  گفته شده  دراين باره  مي آيد.  به وجود  تفاوت هايي 
با  که «برخالف مصري ها که نقاشي هاي ديواريشان را 
اسلوب خشک روي ديوار مي کشيدند، مينوسي ها اين کار 
را با اسلوب نقاشي ديواري حقيقي يا ديوار خيس انجام 
مي دادند که مستلزم اجراي سريع و آفريدن جلوه هاي آني 
امپرسيونيستي بود» (گاردنر، ١٣٦٥: ٨٣). به عبارتي،  و 
تغيير در نوع مواد به کار رفته در نقاشي ريشه در تغيير نوع 

نگرش هنرمندان به مقام آسماني خدايان داشته است.
هنرمند يوناني نيز، که اصرار دارد خدايان را از همان 
نيرومندتر  ولي  خصائص  همان  با  دقيقًا  و  بشري  نوع 
کمال  در  را  خود  هنري  آثار  سازد،  مطرح  پرقدرت تر  و 
ابزار و مواد براي کمک به  از تمام  واقع گرايي ساخته و 
اين امر بهره مي گيرد. وي تنديس هاي خدايان را از سنگ 
مي تراشد و آنان را آن چنان رنگ آميزي مي کند که هرچه 
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توالت  از کاسة  با استفاده  تصوير ٤. چشمه، مارسل دوشامپ، 
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بيشتر به يک نوع از آدمي که در برابر زيارتگاه ها ظاهر 
تنديس ها  اين  ساخت  از  پس  وي  گردد.  شبيه  مي شد 
رنگ هاي مخلوط در موم مذاب را داغ داغ در سطح مورد 
نظر مي ريخته و صورتي بسيار واقع گرايانه و نزديک به 

طبيعت به آن مي بخشيده است.
همين خصائص در هنر هلني نيز وجود دارد، به نحوي 
که بيشتر نقاشي ها با استفاده از شيوة موم مذاب اجرا شده 
و گاهي از رنگ لعابي (رنگ مخلوط با زردة تخم مرغ) نيز 
استفاده شده است. اساسًا توجه هنرمندان عصر هلني و 
به ويژه رومي به پيکره سازي و واقع نمايي در نقاشي ها 
بدان سان بود که فرم ها و اشکال بسيار طبيعي به نظر آيند 
که اين امر حاکي از نحوة تلقي هنرمند از هنر در صورت 

زميني آن است.
وسطي،  قرون  و  مسيحيت  صدر  دورة  هنر  در  اما 
به واسطة غلبة تفکر مذهبي و طرح مضامين ديني و تسلط 
مورد  رنگ هاي  بيشترين  هنري،  آثار  در  مذهبي  روحي 
بوده  و...  تمپراها  آبرنگ ها،  خانوادة  از  نقاشان  استفاده 
است. به عبارتي، نوع مواجهه با موضوع و شيوة کار و 
نتيجتًا روح حاکم بر اين آثار بود که استفاده از رنگ هاي 

محلول در آب را ايجاب مي کرد.

رنسانس در ابزار هنري
پس از وقوع جنبش رنسانس در اروپا در سدة پانزدهم 
ميالدي، با انقالبي که در شيوة تفکر انسان مغرب زمين به 
وجود آمد، نوع ابزار و مواد به کار رفته نيز تغيير كرد. با 
رخت بربستن روح مذهبي از تاريخ اين دوره، عامل بصري 
عمق نمايي (پرسپکتيو)، که نمايشگر زمان فاني است در آثار 
حضور جدي يافت و براي نمايش آن رنگ هاي روغني به 
وجود آمد. هنرمندان نقاش در اروپا سعي کردند تا موادي 
را براي نقاشي به دست آورند که بتواند احوال زودگذر و 
اين جهاني انسان را به بهترين صورت بنماياند. بنابر اين آنها 
مي بايست برخالف مواد نقاشي، که پيش تر به کار مي رفت 
و عمومًا از رنگ هايي محلول در آب بود، نوعي مواد رنگي 

ايجاد کنند که بتواند زمان بيشتري بر روي بوم تازه و 
خيس بماند و هنرمند را قادر سازد تا در زمان طوالني تر و 
در دفعات بيشتر بر روي بوم، به هر سو که ميلش کشيد، 
قلم زند و اين رنگ هاي روغني بودند که امکان سايه زدن 
و محو شدن بيشتري داشتند و اين فرصت را در اختيار 

نقاش قرار مي دادند. 
رنگ هاي  با  روغني  رنگ هاي  جايگزيني  نتيجة  در 
غيرروغني، ديگر ابزار نيز تغيير کرد. قلم موهاي لطيف و 
نرم آبرنگ، جاي خود را به قلم موهاي درشت و خشن  رنگ 
روغن داد. حتي تغيير اندازة دسته قلم موها نيز در خور 
توجه است. به همان نسبتي که هنرمند از حقيقت متعالي 
اثر هنري خود فاصله گرفت، بين او و بوم نقاشي اش نيز 
فاصله افتاد و دستة قلم موها بلندتر انتخاب شد. همچنين 
در  کرد.  تغيير  روغن  به  آب  از  نيز  رنگ ها  واسط  مواد 
حالي که آب پس از خشک شدن رنگ هيچ اثري از خود 
در رنگ بر جاي نمي گذاشت، روغن همواره همچون حائلي 
بين چشم و رنگ قرار مي گرفت و نوعي عمق ميدان ايجاد 
مي کرد. روبرت کامپين١ که به استاِد فلمال٢ نيز مشهور 
بود از نخستين نقاشاني بود که سعي کرد با استفاده از 
ابزار جديدي چون رنگ روغن احوال جديدي را در تابلوي 
نقاشي ايجاد کند (تصوير ٣). وي «يکي از نخستين کساني 
بود که در نقاشي خود رنگ روغني را به کار برد. در قرون 
وسطي براي نقاشي بر روي تخته گرد نرم رنگ را با زردة 
رقيق شدة تخم مرغ مي آميختند، و اصطالح فني آن نيز در 
زبان هاي اروپايي کلمة التيني تمپرا٣ از ريشة واژة تمپرار٤ 
به معناي آميختن است. مخلوط يادشده که از اين پس رنگ 
لعابي خوانده خواهد شد (در برابر رنگ روغني) پوسته اي 
نازک و محکم به وجود مي آورد که در مجاورت هوا زود 
قرون  نقاشي  براي سليقة  کار  اسلوب  اين  خشک ميشد. 
وسطايي که رنگ هاي تند را در سطوح مستوي مي پسنديد 
بسيار مناسب بود. اما از طرفي رنگ هاي لعابي را نمي توان 
بر سطح تخته تصوير به طور ماليم با هم جفت و مخلوط 
کرد و در نتيجه با آن اسلوب رنگ آميزي افزايش تدريجي 
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و پيوستة تاريکي ها و روشني ها که براي تجسم خاصيت 
عمق فضايي يا برجسته نمايي ضروري است قابل اجرا نبود. 
همچنين در رنگ آميزي لعابي رنگ هاي تيره، حالتي گل آلود 
مي يافت، بدون آنکه اختالف درجة رنگ را آشکار سازد. 
استاِد فلمال توانست با به کاربردن روغن به جاي مخلوط 
آب و زردة تخم مرغ مشکالت عمدة يادشده را رفع کند. بايد 
گفت روغن صرفًا از لحاظ خاّصيت مادي که داشت براي 
نقاشان قرون وسطي بيگانه نبود، ليکن ايشان آن را فقط 
در مواردي خاص چون کشيدن قشري چرب روي سطوح 
سنگي، يا هنگام نقاشي بر روي فلز استعمال مي کردند» 

(جنسن، ١٣٦٨: ٢٩٧).
روش ها و فنون و نحوة نگاه هنرمند به عالم نيز در آثار 
نقاشي رنسانس در مقايسه با عصر ديني قرون وسطي 
دگرگون جلوه کرد. يکي از مواردي که در همين دوران 
بدان توجه شد «عمق نمايي» (پرسپکتيو) است. جنسن در 
بررسي آثار برادران وان ايک مي نويسد: «اگر در نقاشي 
عيسي بر صليب از هيکل هاي پيش زمينه تا شهر اورشليم 
دقت  به  را  آن  ازبرف پوشيدة پشت  قله هاي  و  دورافتاده 
رنگ هاي  شدت  در  تدريجي  کاهش  شاهد  کنيم،  مطالعه 
خواهيم  تاريکي  و  روشنايي  ميان  تضاد  در  و  موضعي 
بود. در پس زمينه، همه چيز متمايل به خاکستري آبي رنگ 
روشني مي گردد، به طوري که رشته کوه هاي انتهاي صحنه 
اندک اندک در رنگ آسمان مي آميزد و با آن يکي مي شود. 
اين پديدة وابسته به بينايي که نخستين بار به طور کامل و 
اصولي توسط برادران وان ايک استفاده شد با اصطالح 
عمق نمايي جوي نامگذاري شده است، زيرا نتيجه اي است 
حاصل از اين واقعيت که جو هيچ گاه کامًال شفاف نيست. 
حتي در درخشان ترين روزها هواي محيط در ميان ناظر و 
اشياء دور مانند پرده اي مات حايل مي شود و ديد را تيره و 
مبهم مي سازد و چون به حد بينايي آدمي نزديک گردد همه 

چيز را در خود مي پوشاند» (همان: ٢٩٨).
ابزار هنري، که خود  نوع  انتخاب  تغييراتي در  چنين 
دامنة  است،  آدم  و  عالم  به  انسان  منظر  تغيير  حاصل 
اثر  با  هنرمند  ارتباط  در  که  نحوي  به  يافت،  وسيع تري 

هنري اش و نيز طبيعت و جهان نيز بسيار مؤثر بود.

تبعيت ملزومات هنري از ارتباط انسان با عالم
با شروع دورة جديد و غفلت بشر از حقايق ديني و اتکاي 
صرف به دستاوردهاي علمي اش، به مرور پيوند روحاني 
نيز  معاصر  دورة  هنرمند  رفت.  دست  از  عالم  با  انسان 
آينه وار محل تجلي حقيقت دورة جديد گرديد و آثار هنريش 
نشانگر انقطاع از مضامين عالم ِعلوي و متعالي شد. به دليل 
اينکه بشر در دورة جديد درصدد تسلط و حاکميت مطلق بر 
طبيعت برآمد و اجزاي طبيعت را در خدمت خود طلبيد، حتي 
در ابداع اثر هنري خويش نيز از همراهي و تطبيق ابزار خود 
با طبيعت غفلت ورزيد و صرفًا سعي  کرد تا آزادانه هرگونه 

ابزار و موادي را به کار گيرد و آن را تجربه کند.
بنياد اين موضوع در آنجا نهاده شد که بشر تلقي خود 
از هنر را به مثابة مجاليي براي تظاهرات نفساني صرف 
تعريف کرد و منکر شان متعالي هنر به منزلة طريق ارتباط 
با درون هستي شد. حدوث اين امر نخست در بازتعريف 
بشر از ظاهر امر هنري بود که در کالم برخي مورخان 
بدان و تبعات آن اشاره شده است: «شناخت ما از جهان 
به دست مي آيد و زبان واسطة  ابزارها  با کاربرد  خارج 
بيان اين شناخت زبان اختصاصي رياضيات است. بدين 
ترتيب معاني، حقيقت و واقعيت تجربة علمي، يعني شناخت 
علمي، در ابزارهاي مورد استفادة آن نهفته اند و از آنها قابل 
تفکيک نيستند. اين نکته در مورد هنرها در اين عصر علم و 
ماشين گرايي نيز صدق مي کند. موريس دني اصرار داشت 
که تابلوي نقاشي پيش از آنکه چيزي تلقي شود يک سطح 
پوشيده از رنگ هايي است که به ترتيب خاصي در کنار 
هم قرار داده شده اند. با اين رويکرد مي توان شعر را توالي 
صرف کلمات يا کلمه - تصوير و قطعة موسيقي را توالي 

اصوات دانست»(گاردنر، ١٣٦٥: ٦١٥).
بدين ترتيب، نخست، تعريف انسان از هنر و به تبع آن 
تعريف وي از ابزار و کاربرد آنها در هنرها نيز براساس 
تغيير نسبت انسان با حقيقت و طبيعت دستخوش تغييرات 
اساسي  شد. نظري بر ابزار و مواد به کاررفته در عرصة 
هنر مدرن نشان مي دهد که لوازم هنري چگونه در سير 
تاريخي خود جايگاه تعريف شده و پيشين خود را از دست 
دادند، به نحوي که نوع انتخاب و در اختيار گرفتن آنها نه 
به قصد تحقق معناي روحاني در يک اثر هنري بلکه براي 

وقوع تجليات زميني بشر بازتعريف شد(تصوير٤).

هنر اسالمي، طبيعت و ابزار هنري
آنچه به عنوان عالي ترين نمونة ميراث گران بهاي فرهنگ 
آثار هنري  مانده  به جا  براي بشر  هنر  ديني در عرصة 

تاريخمندي ابزار هنري و معنويت 
ابزار در هنر اسالمي

تصوير ٦. مرحله اي از ساخت کاغذ، برگي از يک مجموعه  که براي 
نورالدين جهانگير هندي(١٦٠٥-١٦٢٧) مصور شده است، بخشي از 
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دوران اسالمي است که ماحصل تفکر متعالي اسالمي و 
شيوة سلوک هنرمندان عصر اسالمي است، هنرمنداني که 
در نسبت با حقيقت مظهر وجه لطف حق شده و همواره با 
هنر خود متذّکر آن ذات يگانه بوده اند. همچنين ابزار هنري 
دست ساز آنان نيز تابع همين مقام و حال صفاتي يافته که 
مبين همان جلوه از صفت هنرمند در ساحت قرب به حق است.

با استناد به آراي برخي از هنرمندان مسلمان از هنر 
مي توان چنين تفسيري ارائه کرد که: «هنر عبارت است از 
ساخت و پرداخت اشيا بر وفق طبيعتشان که خود حاوي 
زيبايي بالقوه است، زيرا زيبايي از خداوند نشئت مي گيرد 
و هنرمند فقط بايد بدين بسنده کند که زيبايي را بر آفتاب 
اندازد و عيان سازد. هنر بر وفق کلي ترين بينش اسالمي از 
هنر فقط روشي براي شرافت روحاني دادن به ماده است» 
(بورکهارت، ١٣٨٩: ١٣٤). اگرچه شايد اين تعريف جامعيتي 
بر همة کارکردهاي هنر اسالمي نداشته باشد اما در اشاره 
به موضوع مورد بحث قابل استناد است، زيرا مواد هنري در 
هنرهاي اسالمي شرافتي دارند که به تبع غايت هنر حاصل 
شده است و آن را در تجلي بخشي معنويت و روحانيت در 

قالب ماده ياري مي کند.
براي نمونه، معماري اسالمي نشان مي دهد که کاربرد 
خاک براي ساخت واحد اولية بنا يعني آجر بي حکمت نبوده 
است. در معماري اسالمي از ميان مواد متنوع موجود در 
مي شود.  انتخاب  ماده  اصلي ترين  به عنوان  طبيعت خاک 
هنرمند معمار مسلمان در هم سخني و هم دلي با طبيعت به 
اجزاي عالم و حقيقت آنها توجه کرده و خاک را نشاني از 
ذات عدمي خود يافته است. او ذرات متکّثر و بي شکل خاک 
را دليلي بر ذات عدمي خود دانسته آن را در ترکيب با آب 
که در نظرگاهش تمثيل واليت و محبت حق به خلق است به 
گل تبديل مي کند و سپس آن را با آتش که نشان از عشق 
اوست درمي آميزد و مادة اصلي بنا يعني «آجر» را حاصل 
مي کند(تصاوير٥). در نتيجه، هنر معماري اسالمي تجلي گاه 
وجود انسان مؤمن مي شود و جزء به جزء آن شاهدي بر 

حقايق دل مؤمنان مي گردد.
با شناخت دقيق طبيعت و  نيز،  در موسيقي اسالمي 
همدلي با آن، مواد اولية چوب و پوست و فلز، در مرافقت و 
انسي بي بديل، آن چنان با يکديگر ترکيب مي شوند که هنرمند 
مي تواند با حاصل کار، که «ساز»ي مناسب با احوال اوست 

پيام هاي عالم غيب را بازگو کند. 
ابزار هنري  انسان و  اما در دورة جديد نسبت ميان 
به نحوي تغيير کرد که ابزار مثل خود انسان، که از حق 
مستقل پنداشته شد، تعريفي مستقل از انسان يافت تا جايي 
که امروزه مي توان شاهد حاکميت و واليت ماشين هايي 
در قالب ابزار هنري بر انسان بود. چنين نگرشي خالف 
منظر هنرمندان مسلمان در گذشته است، زيرا آنها به طور 
کلي هرگز اشيا را از ماهيت اصلي شان منفک نمي ديدند و 
بر همين اساس نيز براي ساخت ابزار و مواد هنري مورد 

نظرشان بر اشتراکات مادي و روحاني، که اشيا در عالم 
با يکديگر دارند، تکيه مي کردند. در منظر آنان، نه تنها نبايد 
موجب تخريب و تعرض به طبيعت براي حصول ابزار هنري 
شد بلکه در نوعي هم سخني با اجزاي طبيعت بايد قادر بود 
تا متناسب ترين ابزار هنري را از طبيعت وام گرفت به نحوي 

که شايستة تجلي  بخشي به حقيقت هنري اثر گردد.
هنرمند  رحماني  به سبب حضور  که  است  امري  اين 
انسان  مؤمن در محضر حق محقق مي شد، به نحوي که 
در برابر خداوند، و فارغ از نگاه استيالجويانه به طبيعت 
و مواهب آن، در هر آن، بخشي از وجود خود را يکبار در 
خود و يکبار بيرون از خود مي ديد و در اين مکاشفه جهان 
و منابع آن را تفصيل خود و خود را جامع عالم مي دانست. 
انسان «عالم صغير» و جهان خارج «عالم  اين منظر،  از 
کبير» تلقي شده است، گرچه به دليل جامعيت انسان و درک 
وي از حقايق عالم انسان را «عالم کبير» و جهان را «عالم 
صغير» نيز گفته اند. «تن آدمي با مختصري وي مثالي است 
از همه عالم که از هر چه در عالم آفريده است اندر وي 
نمودگاري است. استخوان چون کوه است و عرق چون 
باران و موي چون درختان است و دماغ چون آسمان است 

و حواس چون ستارگان است» (غزالي، ١٣٧١: ٣٥ ).
در اين مقام، انسان و جهان رابطه اي همدل و همسخن 
دارند و عشقي آنها را به يکديگر پيوند مي دهد و از احوال هم 
باخبر مي سازد. طبيعت زماني که انسان را محرم خود يابد 
به صورت عريان بر او ظاهر مي شود، زيرا به شرط صدق 
انسان طبيعت بدون حجاب بر او ظاهر شده و اسرارش را 
بازگو مي کند. اين امر در هنرهاي اسالمي هميشه مورد 
توجه بوده و موجبات دستيابي به بهترين مواد را به عنوان 

مواد و ابزار هنري فراهم کرده است.
توليد و انتخاب ابزار هنري توسط هنرمندان در همة 
عرصه هاي هنر اسالمي، از خوشنويسي که از شريف ترين 
هنرهاي اسالمي شمرده مي شود تا هنرهاي صناعي، همگي 
با رعايت اين اصول صورت پذيرفته و به سهم خود اين 
کرده  ياري  عالم  حقيقت  آينه گرداني  تحقق  در  را  هنرها 

است.

اخالق و ابزار هنري
يا  در تمدن اسالمي، بنياد آثار هنري مسلمانان به معلم 
معلم هاي روحاني نسبت داده مي شود. از آنجا که انبياي 
الهي و اولياي دين به عنوان مربيان و معلمان بشر با حقيقت 
عالم و مظاهر زيبايي و هنر رابطة مستقيم داشتند، هر حرفه 
يا هنر به يکي از ايشان منسوب شده است. آنان که هرکدام 
در يکي از اين زمينه ها افشاکنندة راز عالم بودند استادان و 
سرمشق هنرمندان مومن بوده و ايشان در ضمن سلوک 
خود در جهت کشف آن حقايق و شناخت جلوه هاي تفصيلي 
آن حرکت مي کردند. «بدان که هيچ کاري بي استاد ميسر 
نمي شود و هرکه بي استاد کاري کند بي بنياد باشد... پس 



هرکه خواهد [که کاري] به اصل باشد اقتدا به استادي کامل 
بايد کرد» (کاشفي،١٣٥٠: ٩٦).

در ضمن اين سلوک و تربيت، عمل هنري به فعل عبادي 
شبيه است، به نحوي که هنرمند در عبادت هنري خود را مقيد 
به آدابي مي کند که الزمة تحقق شايسته و کامل عمل اوست. 
اين آداب اگرچه در تمام مکاتب هنري و در همة دوره هاي 
تاريخ وجود دارد، اما به تبع حقيقتي که هنرمند مظهر آن 
است تفاوت مي يابد، آدابي که بر مبناي تربيت اسالمي در 
زمرة اصول اخالق هنرمندي بوده و در عرصة هنرهاي 
اسالمي و به خصوص ضمن ساخت و تهية ملزومات هنري 
در زمرة مهم ترين مراتب کار هنروران و صنعتگران هنري 
بوده است. «در تربيت خلق وخوي انساني در اسالم، غايت 
با اصل روحاني  مرتبط کردن جهان جسماني  و مقصد 
مختلف  مراتب  که  است  رموزي  شناسايي  طريق  از  آن 
حقيقت و واقعيت را با هم متحد مي سازد»(نصر، ١٣٨٦: 
٢٢). سرچشمه و منشأ اين خلق وخوي ها به اخالق الهي باز 
مي گردد و شرط جوانمردي در فرهنگ و هنر اسالمي است. 
«فتوت خاص الخاص حق خداي تعالي را نگاه داشتن است. 
حق به حق رسانيدن، و آن به جاي آوردن فرموده هاي حق 
تعالي باشد و حق خويش را از حق تعالي گرفتن و متخلق 

شدن به اخالق الهي تعالي شأنه، ٌتَخلِّقوا بِاخالق اهللا»(صراف، 
١٣٥٢: ١٢٠). بر اين مبنا، هنرمند مسلمان، جانب حق را نگاه 
مي دارد و از طريق اخالق نفس خويش را تطهير مي کند. در 
اين طريق، قلب وي اليق مقامي براي تجّلي حق شده و اثر 

هنري وي نيز مظهر صورتي از تجّليات حق مي شود.
براي مشاهدة  سالک  هنرمند  اسالمي،  هنرهاي  در 
حقيقت هنر به آداب و اخالق هنرمندي متخلق است، در اين 
راه مجاهده مي کند و در طلب استاد مي کوشد. اولين معلم 
و مربي عالم ذات باري  تعالي است که فرمود: «و َعلََّم اآلدَم 
االسماَء ٌکلَّها» (بقره: ٣١). معلم و مربي دوم رسول گرامي 
اسالم (ص) است و به تبع ايشان اولياي برحق از خاندان 
رسالت اند. پس از ايشان، پاکان و بزرگاني که در نسبت 
مربيان  و  معلمان  گيرند،  قرار  الهي  آن شخصيت هاي  با 

هنرمندان مسلمان اند.
 هنرمندان متخلق به اخالق الهي، همواره در ايجاد اثر 
هنري خود ملتزم به آدابي بوده اند که پيران و بزرگان و 
اين استادان معنوي در  استادان بر آنها بيان مي داشتند. 
سلسله اي قرار مي گرفتند که پير ايشان مي توانست يکي از 
مالئک مقرب نيز باشد. در باب اصول حرفة «چيتگري» 
آمده است که «پير اين [هنر] جبرئيل امين است و رسيدن 

تاريخمندي ابزار هنري و معنويت 
ابزار در هنر اسالمي

تصوير ٧. شيوة  نشستن خطاطان و نگارگران به هنگام کار، دولت نقاش و عبدالرحيم خوشنويس، اثر دولت، مکتب هند، بخشی از اثر. ماخذ: مجموعه آلبوم 
مينياتورهای مکتب ايران و هند.
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و گذاشتن رنگ را جبرئيل دانست» (ُکربن، ١٣٦٣: ٩٣). بر 
همين مبناست که اخالق هنرمندان و پيشه وران نيز تعريف 
مي شود: «فرض بر پاک نگاه داشتن است و سنت قالب به 

پاکي کار فرمودن و ذکر قالب سبوح است» (همان: ٩٠).
متون فتوت نامه ها به کلي نمايانگر آن است که آغاز و 
انجام هر فعل هنري همراه با رعايت آداب و تخلق به اخالق 
الهي است: «اگر پرسند که افعال چيت سازي چند و کدام 
است؟ جواب بگو: اول، با طهارت بودن و راست گفتن و 
راستي در کار خود پيشه کردن، و کم سخن بودن، و چراغ 
پيران روشن کردن و به ادب خود را نگاه داشتن» (صراف، 
١٣٥٢: ٢٢٧). ذکر آيات الهي نيز از ديگر آداب مهم شمرده 
مي شود: «اگر پرسند که در چيت به  ديگ انداختن کدام آيه 
را مي خواني؟ جواب بگو که َاَفال يْعَلُم اِذا ُبْعِثَر ما ِفي اْلُقُبوِر 

دُوْر» (همان: ٢٢٩). َل ما ِفي الصُّ و ُحصِّ
در فرهنگ اسالمي، تذکر براي اتصاف به خلق وخوي 
همة  در  برمي خيزد  اسالمي  تعاليم  از  که  پسنديده اي 
ضروري  حاالت  شرح  در  دارد.  وجود  هنري  زمينه هاي 
از صفات  براي کتابت و خوشنويسي گفته اند: «کاتب را 
ذميمه احتراز مي بايد زيرا که صفات ذميمه در نفس عالمت 
بي اعتدالي است و حاشا که از نفس بي اعتدال کاري آيد که 
در او اعتدال باشد؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست. 
پس کاتب بايد که از صفات ذميمه به کلي منحرف گردد و 
کسب صفات حميده کند تا آثار انوار اين صفات مبارک از 
چهرة شاهد خطش سرزند و مرغوب طبع ارباب هوش افتد» 
(باباشاه اصفهاني،١٣٩١: ١٧). بدين منوال، هنرمند مسلمان، 
در نيت و عمل و از شروع تا خاتمة هر اثر هنري، متذکر بر 
شان و مرتبة فعلي است که از حقيقت عالم برخواسته و از 

مراتب سلوک معنوي او محسوب مي شود.

حرمت ابزار هنري
ادوات هنري همان شأني را  ابزار و  در فرهنگ اسالمي، 
هنرمند  است.  اسالمي  هنر  مرتبت  خور  در  که  مي يابند 
مؤمن اجزاي عالم را همچون اجزاي وجود خود پنداشته 
و دلسوزانه همراهي و همياري آنان را در جهت مقاصد 
خويش محترم مي شمارد، آن چنان که اجزاي بدن در خدمت 
انسان است، بدون آنکه وي قصد بهره وري از آنان را در 
رابطه اي استثمارگرانه داشته باشد، اجزاي طبيعت نيز براي 
هنرمند مسلمان چنين حکمي دارد و وي در عين استفاده 
از طبيعت براي ساخت ملزومات هنري مرتبة آنان را نيز 
ارج مي نهد. تعابير معنوي که از ابزار کار در رسائل قديمي 
آمده است ما را به طريقت معنوي هنرمندان گذشته و تعمق 
و تدّبر ايشان در حقيقت ابزار هنري متذکر مي سازد: «اگر 
پرسند که تختة چيتگري چوبش از کجاست؟ جواب بگو: 
از درخت طوبي است که او را جبرئيل به امر ملک جليل از 

بهشت آورده»(صراف،١٣٥٢: ٢٢٨).
در نتيجة توجه به مبدأ و مقصد اثر هنري است که 

با دستان هنرمندان خودساخته و مهذب مسلمان آثاري 
به ظهور مي رسد که نشاني از مشاهدات ايشان از عوالم 
شناخت  بر  مزيد  مقام،  اين  در  هنرمند  است.  روحاني 
ويژگي هاي مادي وسايل و مواد هنري خود، به حقيقت آنها 
نيز متذکر است، زيرا که ابزار هنري او نيز نشان از صورت 
حقيقي خود در عالم معنا دارند. در تعريف قلم چنين آمده 

است:
کليد هنر را خرد شد علم

 کليد هنر چيست نوک قلم
قلم رسته از پشتة کاف و نون

 بود خيمة آسمان را ستون
ستون قلم هست معجز نظام

به او خيمة آسمان را قيام
اگر ننهد او پاي اندر ميان

به هم دست ندهد نظام جهان
(قمي، ١٣٦٦: ٧٥ )

و  چگونگي  به لحاظ  نگارگران  يا  خطاطان  که  آدابي 
شرايط کار به آن پايبندي نشان مي دادند حاکي از اظهار 
ادب به اثر هنري و ابزار متعلق به آن است. نگارگران براي 
بر زمين  نقاشي  به هنگام  به مقام خاکساري خود  تذکر 
نشسته و لوح نقاشي را بر زانو قرار مي دادند. قرارگيري 
زمينة نقاشي به نحوي بود که حداقل فاصله ميان هنرمند 
و اثر هنري او ايجاد مي شد(تصوير ٧). آنان با اين شيوه 
لوح نقاشي را به سينه نزديک کرده و در مثال نزديکي کار 
خويش را با حقيقت لوح محفوظ که همان دل پاک انساني 

است طلب مي کردند.
 آدابي اين چنين، که برخاسته از تربيت ديني و مبين 
تالش هنرمندانه براي اعتالي مقام معنوي هنرمند مسلمان 
است، در ميان هنرمنداني که بيشترين نسبت را با حقيقت 
هنر خود يافته بودند قابل اعتناست. از خوشنويسي حکايت 
اواخر عمر در حدود صدسالگي  شده است که «وي در 
خوشنويسي آغاز کرد و نزد شيخ حمداهللا تعليم مي گرفت و 
براي اين کار راهي طوالني از گلستراي تا استانبول را پياده 
مي پيمود و در اين مسير دوات هاي کوچک مرکب را فراگرد 
پاي خود مي بست تا مرکب برسد. به اين ترتيب، در طي اين 
مسير براي آموختن، که همراه با تحمل رياضتي مقدس 
بود، ابزار خويش را نيز تهيه ميکرد و آن را به معنويت 

سلوک خويش مي آراست»(شيمل، ١٣٦٨: ٢٢).
براي حصول نتيجة هرچه بهتر در ايجاد يک اثر هنري 
و مشاهدة جلوه هايي از حقيقت هنر در اين طريق، هنرمندان 
مسلمان هر شرط ممکن را در نظر مي آوردند تا ايشان را 
در سلوکشان ياري سازد. در اين ميان، غرض اصلي ايشان 
در تحمل شدائد و سختي هاي راه، اعم از تهية ملزومات يا 
انجام اثر هنري، حاصل مي گشت. آن ممارست و رياضتي 
که نگارگر براي پرداز زدن به کار مي بست يا حبس نفسي 
که براي انجام دادن قلم گيري مي کرد وي را در مشاهدة 



نتيجه
نتايج اين نوشتار نشان مي دهد که با در نظر گرفتن اصل تاريخمند بودن هنر و ابزار هنري مي توان 
بنيادهاي نظري منجر به ساخت ابزار گوناگون در هنر دوران مختلف تاريخ بشر را شناخت و دريافت 

که انتخاب و يا شيوة ساخت ابزار هنري چگونه تابعي از هستي شناسي هنرمندان تاريخ است. 
از اين منظر، ماهيت ابزار هنري در هنرهاي ديني و غيرديني از يکديگر متمايز است. در عرصة هنرهاي 
غيرديني ابزار هنري تابعي از نفس هنرمند و احوال اوست و در هنرهاي ديني ابزار هنري در نوع، 
چگونگي ساخت و حتي ادب کاربرد آن تابعي از اعتقاد به توحيد و تذکر مدام به حقيقت واحد است. 
هنرمندان مومن در هنرهاي ديني ابزار هنري را با در نظر گرفتن ساحت معنوي اشيا مي ساختند و در 

عين حال موجب سلوک معنوي خود از طريق کار هنري نيز مي شدند.
در هنرهاي اسالمي نيز اين موضوع اهميت بسياري داشته است و هنرمندان مسلمان، در ساخت 
ابزارهاي هنري، دو ساحت مادي و معنوي اشيا را به دقت مالحظه مي کردند و با توجه به ساحت 
مقدس معنوي ملزومات هنري ابزار و مواد هنري را محترم و داراي شأن معنوي مي دانستند که 
شايستة توجه و احترام است. از سوي ديگر، ادب و تربيت خاص براي ساخت ابزار هنري و نيز ايجاد 
اثر هنري در هنرهاي اسالمي از مهم ترين اصولي است که هنرمندان به آنها متصف بودند و آن آداب را 

به مثابة تضميني براي تحقق هدف غايي اثر هنري و اظهار عبوديت به درگاه حق مي دانستند. 
شناخت و معرفت نسبت به اهميت ذاتي ابزار و مواد در هنرهاي اسالمي از يک سو و از سوي ديگر 
لزوم پايبندي و تخلق به آداب هنرمندي در اين عرصه گام مهمي در وقوف به حقيقت هنرهاي سنتي 
ايران اسالمي و تربيت و پرورش هنرمندان است و مي تواند در بازيابي هويت فرهنگي و ملي جامعة 

ايران به طور بنيادين تأثيرگذار باشد.
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حقيقت هنرش رهنمون مي شد و وي را در مرتبة فقر و 
فنا ياري مي کرد. تمرين هاي شبانه روزي که خوشنويس 
را وا مي داشت تا کلمه اي را به چندصد نوبت مشق نمايد 
سبب مي شد تا در رقم زدن کالمي چون «عشق» به درستي 

تمام محبت خويش را نسبت به محبوب حقيقي خود افشا 
مقدمات  تدارک  در  مسلمان  هنرمند  نمايد. سخت کوشي 
تخلق  گران بهاي  ثمرات  از  آن  دادن  انجام  و  هنري  اثر 
به اخالق هنرمندي در تفکر اسالمي و حاصل تربيت در 
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The art tools are effective intermediates in emergence of the meaning of a work of art. The 
types and production techniques of these tools are affected by the artists’ ontology. The art tools 
and artistic manners are influential factors on the resulting work of art. The way materials are 
selected for making tools and the commitment to the manners of the work,reinforce the spiritual 
aspect of Islamic art.Using library sources and comparative analysis of samples of artworks 
from the world’s history and art tools used in them, in comparison to examples from Islamic art, 
this paper attempts to indicate the extent of the influence world’s artists’ ontology have had on 
the selection of types of the art tools.
The results indicate that the use of art tools in every phase of the history is in direct relation to 
the prevalent thinking of that period. Also in comparison to the art tools in non-religious art, 
these tools have two material and spiritual dimensions whichartists cared about in the Islamic 
art. Besides the commitment to the specific manners of artistic act was regarded as guarantee 
for the realization of the final goal and the expression of the Muslim artists’ servitude to God 
through art.
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