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  پژوهي فصلنامه اسالمدو
  51ـ80 ، صص1384 تانزمس و پاييز، اولشماره 

  
   هنر، معماري و قرآن

 

  گرابار الگ  
  استاد دانشگاه هاروارد  

  ∗رضايي هفتادرحسن  ترجمه  
   علوم قرآن و حديثليسانس فوق  

                                 

   چكيده
 كه در آن ابتـدا بـه بررسـي اشـارات مـستقيم و               استگرابار   اُلگف   تألي »هنر، معماري و قرآن   « ةمقال

گاه موضوع تأثير و كاربرد قـرآن در هنـر           آن ،غيرمستقيم آيات قرآن به هنر و معماري پرداخته شده        
  مشخـصات آنهـا اشـاره   بناها وها و  برخي از كتيبهبه  باره و در اين شود  ميو معماري تجزيه و تحليل   

رشـته   بـه     ين قـرآن  ئ اسـتفاده از دسـتاوردهاي هنـري در تـز          درباره نگارنده مطالبي     در پايان  .شود  مي
  .آورد   ميتحرير در

  .قرآن و معماري،  قرآن و هنر، معماري اسالمي، هنر اسالمي  :ها  واژهكليد
  

              
  
  

  

                                           
زاده در ويرايش فني ترجمه اين مقاله و تهيه  كتر هادي عالمدانم از زحمات جناب آقاي د بر خود فرض مي  ∗

 .مقدمه براي آن صميمانه سپاسگزاري كنم
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٥٢
  1المعارف قرآن ةدائر

دار خـانم مـك اوليـف بـا      در ديـ  1993المعارف قـرآن در سـال        ةطرح تدوين و انتشار دائر    
والن انتشارات بريل مطرح شد و بالفاصـله پـس از قبـول و تأييـد ايـن                  ئآقاي پري بيرمان از مس    

  . ت مشاوران آن تشكيل شدئپيشنهاد از سوي اين انتشارات، شوراي ويراستاري و هي
المعارف خانم جين دمـن مـك اوليـف، اسـتاد دانـشگاه جـرج تـاون        ةسر ويراستار اين دائر 

شناسـان غربـي وي را در ايـن          ترين قرآن پژوهان و اسـالم      تن از معروف   يكا است كه چهار   آمر
  پـروانس  ــ  آن  ــ  از دانـشگاه اكـس     ژيليـو  كلـود : د از انـ   تاين چهار تن عبار   . كنند راه ياري مي  

 ، وداد قاضـي از دانـشگاه شـيكاگو آمريكـا          ،آمريكـا   ويليام گراهام از دانشگاه هاروارد     ،فرانسه
المعـارف  ةت مشاوران ارشد در ايـن دائـر       ئهمچنين هي . پين از دانشگاه ويكتوريا كانادا    اندرو ري 
 ،فرانسه  محمد اركون از دانشگاه سوربن     ،نصر حامد ابوزيد از دانشگاه ليدن هلند      : ند از ا  عبارت

 فـرد   ، جـرارد هاوتينـگ از دانـشگاه لنـدن انگلـستان           ،گرهارد بورينگ از دانشگاه ييل آمريكـا      
  . آنگليكا نويورت از دانشگاه برلين آلمان، دانشگاه گرونينگن هلندليمهاوس از

ة يكـي از محققـان مـسلمان يـا          تالمعـارف، نوشـ    ةهر يك از مقاالت كوتاه يا بلند ايـن دائـر          
هاي اروپا، كانادا، آمريكا و نيز برخـي كـشورهاي اسـالمي بـه       غيرمسلمان است كه در دانشگاه    

المعـارف،  ةدر جلـد نخـست دائـر   . قرآنـي اشـتغال دارنـد   تدريس و تحقيق در زمينـة مطالعـات      
، محمـد   )ايرانـي (، محمـد علـي اميـر معـزّي          )مـصري (ابوزيـد   حامدمؤلفان مسلماني چون نصر     

 العزيـز ساشـادنيا    ، عبـد  )پاكـستاني (، مستنـصر ميـر      )فلـسطيني (، وائل حـالق     )الجزايري(اركون  
همچنـين شـماري از قـرآن    . انـد  رداختـه به تـأليف مقالـه پ     ) ايراني(و محسن ذاكري    ) تانزانيايي(

پژوهان معروف غربي مانند هربرت برگ، جان برتن، هريبرت بوسه، فردريك دنـي، هريبـرت               
آيزنشتاين، ريچارد مارتين، هارالد موتسكي، اندرو ريپـين، اري ربـين، مايكـل سـلز و آلفـورد                  

  .اند داشتهالمعارف را بر عهده ةولچ، تأليف بخشي از مقاالت جلد نخست اين دائر
                                           

 :آنچه زير اين عنوان ارائه شده بر گرفته از منبع ذيل است .1

 .30ـ32، صص 1283، آبان 190نيا، گلستان قرآن، شمارة  فاضل كريمي   
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٥٣ اي جامع و مرجع در      المعارف، تهية دانشنامه  ةت ويراستاري اين دائر   ئقصد سر ويراستار و هي    
حوزة مطالعات قرآني بوده است؛ از اين رو اعتناي ايشان به مباحث قديم و موضوعات جديـد                 

گونـة نخـست كـه      : انـد  المعارف بـر دو گونـه     ةهاي اين دائر   بر اين اساس، مدخل   . يكسان است 
هـا و    هـا، ارزش   هـاي مهـم، مفـاهيم، مكـان        گيـرد، معرفـي شخـصيت      شتر مقاالت را دربر مـي     بي

 حوادث مهمي است كه مستقيماً در خود قرآن به آن اشاره شده است و يا اموري كه اهميت و                  
طالب، كهف،   ابي بن نمونة آنها مقاالت ابراهيم، هارون، علي     . ارتباط نزديكي با متن قرآن دارند     

دستة دوم از مقاالت اين     . بوت عهد، عرفات، تدفين، بدر، بسمله، نسخ و جز آن است          ارتداد، تا 
چند نمونـه از    . پردازند المعارف به مباحث و موضوعات مهم در حوزة مطالعات قرآني مي          ةدائر

رآن و تقـويم،  ق، قرآن و كامپيوتر،  هاي قرآني معاصر پژوهش: ند ازا ها عبارت اين دست مدخل  
در ايـن هـر دو دسـته    . شناسي و قرآن، و زبان و خط عربي  كنترل مواليد، باستانهنر و معماري، 

مقاالت، هم اطالعات و منابع كهن اسالمي، و هم تحقيقـات، نظريـات و متـون جديـد قرآنـي                    
  .  مدنظر بوده است

اي رعايت شـده اسـت كـه در          المعارف شيوه ةهاي اين دائر   در انتخاب و نام گذاري مدخل     
المعـارف در نـام گـذاري    ةت علمي اين دائرئويراستاران و هي. ف اسالم سابقه ندارد   المعار ةدائر

تـرين اصـطالحات و اسـامي        انـد و معـروف     هـا گذاشـته    ، بنا را بر انگليـسي بـودن واژه        اه مدخل
اند تا حد امكان     اند، بلكه همواره كوشيده    ردهكاسالمي را بر مبناي تلفظ عربي شان آوانگاري ن        

 مثالً به جاي نـسخ    . انگليسي و التين متداول در متون و ادبيات غربي استفاده كنند          هاي   از معادل 
)Naskh(از ، )Abrogation(   ــاي جاهليـــت ــه جـ ــب) Jahiliyya (و بـ  Age of( از تركيـ

Ignorance(  ايشان حتي اسامي خاص و اعالمي چون آدم، ابراهيم، هارون،           .اند كرده استفاده
المعارف اسالم بر اساس تلفظ    ةج، داوود و مانند آن را همانند دائر       هابيل، قابيل، يأجوج و مأجو    

 هـايي انگليـسي چـون      كنند، بلكه بر مبناي ادبيات كتـاب مقـدس، معـادل           عربي آوانگاري  نمي   
)Abraham(   و آن در مـواردي اسـت كـه    دارد تنها يك استثنا وجـود   . برند را به كار مي   ....  و

 در فرهنگ انگليسي نداشـته باشـد كـه در           يمعادل» لكفلذوا«يك اصطالح يا اسم خاص مانند       
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٥٤
  . اند را با آوا نگاري عربي مدخل قرار داده Dhul-Kiflاينجا 

المعارف، گاه  ةهاي اين دائر   كوتاهي و بلندي مقاالت و به طور كلي، انتخاب برخي مدخل          
ها و كوتاهي    معيار گزينش مدخل   يراز. شود ماية شگفتي ما مسلمانان در كشورهاي اسالمي مي       

هاي غربي و عالقـه      و بلندي مقاالت در اين دانشنامه، فضاي خاص مطالعات قرآني در دانشگاه           
مقاالت بسيار كوتاهي به ابوبكر، تابوت عهد، ابولهب اختصاص داده          مثالً  . و سليقه ايشان است   

 تفصيل  با 4 و آناتومي  3، نان 2، حيات حيوانات  1ها هايي مانند رنگ   شده است و در عوض مدخل     
يـابيم كـه بـه هـيچ         المعارف مـي   ةهايي در اين دائر    از همين منظر مدخل    .اند فراواني تأليف شده  

انـدركاران   شـان مـورد توجـه دسـت      وجه قرآني نيستند، اما به دليل اهميت مـذهبي و اجتمـاعي           
در ) يانيـه قاد( التأسيسي چون بهائيه در ايران و احمديه هاي جديد مثالً فرقه. اند كتاب قرار گرفته  

اي در ايـن     ن دارند، هر يك داراي مقالـه      آهند از آن جهت كه اعتقادات خاصي دربارة متن قر         
مـسلمانان سـياه آمريكـا كـه        (= » هاي آفريقيـايي   آمريكايي« افزون بر اين  . المعارف هستند  ةدائر

ي دربـاره  ا و مقاله اند  قرار گرفته مدخلAfrican Americans عنوان اب )نژاد آفريقيايي دارند
هاي اسالمي موجـود   تأليف شده است، زيرا اين گروه در ميان فرقه  5آنها و قرآن مخصوصشان 

نين قرآني مخصوص به خود     چدر كشورهاي غير اسالمي، اعتقادات خاصي درباره اسالم و هم         
گران غيرمسلمان شـايد بتواننـد    توان حدس زد كه هر چند غربيان و پژوهش          مي ،بنابراين. دارند

المعـارف بهـره گيرنـد، امـا بـراي مـا       ة همة مقاالت كوتاه و بلند و غثّ و ثمـين در ايـن دائـر            از
مسلمانان در كشورهاي اسالمي تنها آن دسته از آين مقـاالت مفيـد و بـا اهميـت اسـت كـه يـا                        

كنند و يـا مـسائل قـديمي قرآنـي را همـراه بـا نظريـات و                   اي تازه را معرفي مي     لهئموضوع و مس  
  . كنند د تحليل و بررسي ميتحقيقات جدي

                                           
1. Colors. 

3. Animal Life.  

3. Bread. 

4. Anatomy. 

5. The Holy Koran of  The Moorish Science Temole of America. 
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٥٥  2001در سال   ) هلند(المعارف قرآن از سوي انتشارات بريل در ليدن         ةنخستين مجلد از دائر   
  Aهـاي   جلد نخست حـاوي مـدخل  .  جلد و هزار مدخل خواهد بود  5اين اثر داراي    . منتشر شد 

مل بـر    و جلـد سـوم مـشت       2002در سـال      I تـا  E هـاي    جلد دوم مشتمل بـر مـدخل      .  است Dتا  
  .  انتشار يافته است2003 در سال O تا  Jهاي  مدخل

 

  ، مؤلف مقاله1گرابار الگ
الگ گرابار، متخصص در هنر اسالمي و اسـتاد تـاريخ هنـر در دانـشگاه هـاروارد در سـال                     

. اي بـود  پدر وي، آندره گرابار، بيزانس شناس برجسته  .  در استراسبورگ فرانسه زاده شد     1929
 به آمريكا مهاجرت  و تحصيالت خود را در دانشگاه  هاروارد آغاز 1948 الگ گرابار در سال  

هنـر رسـمي دربـار      «عنوان رسـالة وي     . گرفت  Ph.D از دانشگاه پرينستون     1955وي در   . كرد
سپس در دانشگاه پرينستون زيـر نظـر كـورت وتيزمـان بـه بررسـي نـسخ اسـالمي                    . بود» امويان

هـايي در تـاريخ باسـتان، قـرون           گواهي نامـه   1948 -1950هاي   گرابار در فاصلة سال   . پرداخت
 استاد دانشگاه   1969 تا 1954 در فاصلة .  و تاريخ معاصر از دانشگاه پاريس دريافت كرد        يوسط

 صاحب كرسي مطالعات هنر اسالمي و معماري اسالمي شد؛ سـپس بـا              1980در  . ميشيگان بود 
 وي از   1990در  . ده سـال ويراسـتار آن بـود        را بنيان نهاد و      مقرنسهمكاري بنياد آقاخان مجلة     

دانشگاه هاروارد بازنشسته شد و هم اكنون استاد مدرسة مطالعات تاريخي پرينستون است و در               
 ينئانديـشة تـز  هاي ملون را به صورت كتابي با عنـوان   مجموعه كنفرانس) 1992در سال   (آنجا  

   .2اري اسالمي داردوي آثار بسياري در حوزة تاريخ هنر و معم. به چاپ رساند

                                           
1. Oleg Grabar. 

  :از اند عبارت او آثار از برخي. 2
- The Great Mosque of Islam, New York University Press, 1990. 

- The Mediation Ornament, Princeton University Press, 1992. 

- Art and Architecture: Two Paradoxes in The Islam Art of The Spanish Peninsula in The Legacy of  Muslim 

Spain, Lei den, N.Y., E. J. Brill, 1992. 
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٥٦
 بـا ترجمـة     1شـكل گيـري هنـر اسـالمي       و   ينات معماري اسالمي  ئتزعالوه بر اينها دو كتاب      

همچنـين وي بـا همكـاري       . فارسي مهرداد وحدتي دانـشمند در ايـران بـه چـاپ رسـيده اسـت               
، پژوهـشگر معـروف هنرهـاي اسـالمي، كتـابي بـا عنـوان هنـر و معمـاري                    2ريچارد اتينگهاوزن 

 . تأليف كرده كه تاكنون دوبار به فارسي ترجمه و چاپ شده است  3 650-1250اسالمي، 

ها در قبال هنر و معمارى و عملكرد         ميان كتاب آسمانى اسالم و نگرش      رابطه اين مقاله  در  
 :خواهد شد ، تحت سه عنوان بررسى آنهاه بمربوط

خالقيـت  بـارة   بعـداً در   ارجاعات يا اشارات قرآنى به هنر و معمارى، از جمله آياتى كـه            .1
 .اشاره خواهد شد، حتى اگر در نگاه اول چنين معنايى از آنها مستفاد نشود هنرى بدانها

 هاى گوناگون از قرآن به عنوان يك منبع در امر ساختن و آراستن آثار هنرى  استفاده.2

  هنراين خود قرآن بئ تز.3

  
  در قرآني معمار وهنر

 كه بعداً بررسى خواهد شد، در هيچ جاى قرآن نمل   سوره 44  آيه جزمقدمتاً بايد گفت كه     
عبارتى وجود نداردكه به عنوان توصيفى از مصنوعات يـا راهنمـايى مـذهبى بـراى سـاختن يـا                    

 جهانى نبـود كـه      ،جهانى كه قرآن در آن نازل شد       .ارزيابى اشكال بصرى ملموس تفسير گردد     
هـم  ) هاى مربوط بـه رفتـار وكـردار پيـامبر          ارشگز (قدر آثار هنرى را بداند و حتى در حديث        

                                                                                                       
- The Emirate, Caliphate, and Taifa Period in the First Centuries, An Introduction in al-Andalus: the Art of 

Islamic Spain, Metropolitan museum of Art, 1992.   

- Umayyad Palaces Reconsidered in Arts Orientals: A Special Issue on Pre-modern Islamic Palaces, Univ. of  

Michigan, 1993.  

- The Mosque in Islamic Society Today: history architectural development and regional diversity, Rep. 

Chaners Publishing Company, 1995. 

1. The Formation of Islamic Art. 

2. Richard Ettjnghause. 

3. Islamic Art and Architecture, 650-1250. 
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٥٧ اى بـه منـسوجات پـرنقش و نگـار وجـود دارد كـه همگـى از زبـان                     اشارات مختصر و پراكنده   
به عالوه، در احاديث پيامبر، مواضع نظرى يا عقايد عملى او در باب             . اند پيامبر نقل شده    صحابه

ين نظرها مستقيماً در خود قرآن تـصريح        اما به هيچ يك از ا      ؛خورد چشم مى   خلق آثار هنرى به   
قرآن در باب مـسائلى     . توان آنها را استنتاج نمود     مى  نشده است و تنها از خالل آيات گوناگون       

 امـا در بـاب    ؛كنـد  اظهـار نظـر مـى       چون نماز يا حج كه مخـتص مـسلمانان اسـت بـه صـراحت              
 مطلبيهيچ   بارهد و در اين     كن هاى هنرى هيچ تعريف مستقيم يا غيرمستقيمى عرضه نمى         فعاليت

 فوق، بررسى هنر و معمارى در قـرآن بـه           ةبنابر ادل . وجود ندارد  يك موضع خاص     ةبراى عرض 
انجامد كه در دو     اى از مشاهدات پراكنده مى     شود و نهايتاً به مجموعه     منسجم ختم نمى   يك كل 

اى غيرمـستقيم بـراى   هـ   و اشـاره ،مستقيم به مـصنوعات يـا ابنيـه        ارجاعات: گيرند دسته جاى مى  
 .ساخت مصنوعات و طراحى اماكن

 ارجاعات مستقيم

هاى مختلف ساخت و مخـصوصاً سـاختمان سـازى بـه              نخست، ارجاعات به مقوله     در وهله 
بـار ذكـر      تنها يك  شوند كه  دسته ديگرى از آيات، اشياء ملموسى ديده مى        در. خورد چشم مى 

 سلطانى كه حمايـت او  ـ پيامبر؛اند  توصيف شدهسليمان   فوق تحت مالكيت ياشياة  هم. اند شده
  سـوره  12در آيه   . نيز جنيان بودند   اى بود و هنرمندان زيردست او      از آثار هنرى، حمايتى افسانه    

آسـمانى    ايـن عبـارت كتـاب     . دهـد  اى از مـس مـذاب را مـى          سليمان دستور ساخت چشمه    سبأ
 معبـد سـليمان واقـع در اورشـليم قـرار           در   كهاست  ى  ينبرنج مسلمانان، منطبق با درياچه مشهور    

   سـوره  13در آيـه    .  ذكـر شـده اسـت      8:18و وقايع ايام     13:25  پادشاهان  دوم  در كتاب  وداشته  
سازند كه چنان در زمـين        مى قدورى عظيم و    محاريب، تماثيل و جِفان   سليمان    ، جنيان براى  سبأ

كـه  ) محاريـب مفـرد    (محراب ة واژ معنى. جاى تكان داد   توان آنها را از    اند كه نمى   استوار شده 
 به معناى يـك نـوع ظـرف         جفان .خورد بعداً بررسى خواهد شد در آيات ديگر نيز به چشم مى          

معين آن    اى دارد و مصداق    شود كه شمول معنايىِ گسترده     ترجمه مى » كاسه«است و معموالً به     
معناى دقيـق   . ه است  خاص به كار رفت     تنها در همين آيه    »ديگ«  به معناى  قدور. مشخص نيست 
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٥٨
 نيـز بـه صـورت       انبيـاء    سوره 52  تمثال در آيه  . هام قرار دارد  اى از اب   واژه در هاله   و نقش اين دو   

هـا   ايـن بـت   . هايى است كـه معبـود پـدر ابـراهيم بـود            رود و آشكارا ناظر بربت     جمع به كار مى   
 مطلق مجسمه به طـور عـام   سبأسوره  13اند و احتماالً از آيه  هاى انسان يا حيوانات بوده  مجسمه

 .هايى خاص بايد مستفاد شود و نه بت

گردد كـه در آن سـليمان         تأييد مى  نمل سوره   44ارتباط سليمان با بناهاى غير عادى در آيه         
 ملكه سبا و نهايتاً به منظور نشان دادن تفوق خود بر او، دسـتور سـاخت يـك                   به منظور آزمودن  

كـه معمـوالً     صرح ةواژ. )وارير قَ نْم ٌممرد (كند صادر مى  اپوشيده يا مفروش از آبگينه ر      حصر
 نيـز ذكـر     مـؤمن    سـوره  36و آيه   قصص     سوره 38شود در آيه      يا كاخ ترجمه مى    به بناى مجلل  

دارد كـه    همراه شده و به ساختمانى اشـاره  »عالى« در هر دو مورد اين واژه با صفت       . شده است 
 واژه  ةريـش  پردازنـد و     اى مـى   ين آيات به بناهاى اسطوره     ا ةهم. فرعون دستور ساخت آن را داد     

 مـذكور احتمـاالً بيـشتر نـاظر بـر             بر نوعى خلوص و وضوح داللت دارد، بنـابر ايـن واژه            صرح
پـس ايـن بنـا احتمـاالً شـبيه سـاختمان            . يك ساختمان است تا شكل ظاهرى آن       شفافيت درونى 

بـه  . ى پيش از اسـالم وجـود داشـته اسـت          هاى يمن  شود برفرازكاخ  تودرتويى است كه گفته مى    
 امتيـازات و    اسـاختمانى بـ   « طور كلى، بهتـر آن اسـت كـه وارد جزئيـات نـشويم و ايـن واژه را                  

آنچـه  . اسـت   معنا كنيم، هر چند معناى دقيـق ايـن واژه همچنـان محـل مناقـشه               » جذابيت بسيار 
واقعـى و خيـالى در دل        بلكه حضور آثار هنـرى غيـر         ،اهميت دارد معناى دقيق اين واژه نيست      

از اين گذشته، خواهيم ديد كه ذكر قصه سـليمان و ملكـه   . است كه اهميت دارد تصاوير قرآنى 
  .داردديگرى نيز بر مفهوم هنر  هاى  در قرآن، داللت)بلقيس(سبا 

هـاى   واژهشـامل   انـد،    ديگرى از عبارات قرآنى كه به هنرهاى مختلف ناظر و مربـوط             دسته
در  قريـه  از جملـه  ؛ وجود داردونتهاى متعددى براى اشاره به محل سك  واژه. ندا  بسيار معمولى 

 مدينـه . رود تر به كار مى    هاى كوچك   كه معموالًبراى اشاره به شهر و محل        سوره فرقان  51آيه  
 بـسيارى در      و معانى نهفتـه    )18 و   20: قصص(اى كه تنها دو بار در قرآن به كار رفته است             واژه

كـه غالبـاً در شـعر بـه كـار           ) 38   آيـه  29 سـوره ( »هاى ويران  اقامتگاه« به معناى    نمساك. بر دارد 
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٥٩ كـه  ) 95  سوم سوره   يهآ(به معناى مكان امن      داالمينبللا در عبارت    بلَدترِ    انتزاعى  رود و واژه   مى
اى عـام بــراى خانـه اسـت كــه حريمـى خـصوصى بــه       اژهو يـت ب. احتمـاالً بـه مكـه اشــاره دارد   

ها  خانه  و كليه معماران از گذشته تا حال،      )27ـ29: ، نور 100: ، نساء 49: عمران  لآ(رود   شمارمى
 رفتـه اين واژه در اشاره به منازل همسران پيامبر به كار           . اند ساخته را مطابق اين سنت اسالمى مى     

و در اشاره به اقامتگـاه باشـكوه زليخـا، همـسر            كه حفظ حرمتشان الزم است      ) 33ـ34: احزاب(
شـود   بودن اين خانه اشـاره مـى      ين  هنگامى كه به زر   . نيز به كار رفته است    ) 23: يوسف( پودفار

 در آيـات  »ردا«كلمـه   . تحقير آن خانه به عنـوان تجلـى ثـروت اسـت             منظور ،)93: اسرائيل  بني(
 جز آنكه كلمـه     ، ندارد »بيت «و تفاوت چندانى با   ) 2: ، حشر 5: اسرائيل  بني(مختلفى به كار رفته     

هـاى    داللـت »جهان پس از ايـن «معناى   بهقصص سوره  83   در آيه  »ةالدار اآلخر «بارت  دار در ع  
در قرآن به كـار       چهار بار  )به معناى ارك و كاخ    ( قصر نسبتاً شايع     واژه. ترى دربر دارد   گسترده

هـاى    يك بـار در عبـارتى مـشهور بـه كـاخ            ؛رفته است كه دو بار آن به صورتى استعارى است         
رود كـه بعـداً      اى بـه كـار مـى       براى ارجاع به بهـشت در آيـه       ديگر  شاره دارد و بار     ا  ويران قديم 

 بـه معنـاى     مثـوى اند كه    ندرت به كار رفته   ه  ناظر بر ابنيه يا اماكن ب       ديگر كلمات . شود  ميبحث  
در چنـد   .  از آن جمله اسـت     )129: شعراء(ها   ساختمان به معناي  مصانع يا   )19 :محمد(اقامتگاه،  

  سـوره آيـه دوم   مـثالً در  .شود استعارى، ذكر مى  سازى، غالباً به شكلى    هاى ساختمان  همورد، شيو 
  .اند بدون ستون برپا شده شوند كه آساى خداوند تصوير مى هاى معجزه ها، ساخته ، آسمانرعد

هايى است كه فارغ از معناى اصلى خود، در زمان پيامبر            دسته سومِ اصطالحات، شامل واژه    
 محراب و   مسجداند كه دو واژه بسيار مهم        نان به كار رفته    آ معانى خاص مسلم   ، در يا بعد از آن   

 مـورد بـا     15در  .  بار در قـرآن بـه كـار رفتـه اسـت            28 )سجده  محل( مسجد. از آن جمله است   
مقدس در مكه است كه قداست پيش از اسالم          رود كه ناظر بر مكانى      به كار مى   »الحرام«صفت  

البيـت  (خانـه مقـدس       يـا  كعبـه  ،و دگرگون شد و اين مكـان مقـدس        آن در وحى اسالم حفظ      
 كعبـه بـه     )125: بقـره (است كه ابراهيم و اسماعيل آن را ساختند         ) نجم سوره 97 الحرام در آيه  

بـا  . اسـت    ذكر شده  )96ـ97: ةمائد(و محل حج    ) 142ـ147: بقره( يا جهت نمازگزار     قبلهعنوان  
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٦٠
 پيرامون آن هيچ سخنى گفته نشده است و صـرفاً اشـارات             اين همه، درباره شكل كعبه يا مكانِ      

امـا عمـل تعميـر مـسجد نيـز بـه            ). 19: توبـه (خورد   اهميت تعمير آن به چشم مى      مبهمى در باب  
بار در اشاره به مكان       اسراء اين واژه يك     در آيه اول سوره   . نيست  اهميت اقرار به حقانيت دين    

سوره، واژه فـوق نـاظر بـر معبـد يهوديـان در              فتم همين رود، اما در آيه ه     مقدس مكه به كار مى    
 »دورترين مـسجد  « اسراء اين واژه براى بار دوم درعبارت          در آيه اول سوره   . المقدس است  بيت

. رود كــه محــل دقيــق آن موضــوع مناقــشات بــسيار بــوده اســت  بــه كــار مــى)مسجداالقــصى(
، ايـن   )هـشتم مـيالدى   ( دوم هجـرى     اى از تاريخ و احتماالً در اواسط قـرن         شك، در برهه   بدون

اما در خالل قرن اول بعـد از هجـرت پيـامبر            . رفته است  كار مى  المقدس به  واژه در اشاره به بيت    
به مدينـه، بـسيارى از افـراد، مسجداالقـصى را مكـانى درنزديكـى مكـه يـا مكـانى نمـادين در                        

 .دانستند  مى)يعنى معراج(آسا  رخدادى معجزه

آنهـا    جز آنكه همه،دهند  در قرآن، يك كل منسجم را تشكيل نمى   مسجدده كاربرد ديگر    
مسجد، در معناى واقعـى كلمـه بـه خداونـد           ). 29 :عرافا(خداوند هستند    ناظر بر محل پرستش   

 و ورود   )رود هـاى مـساجد بـه كـار مـى          غالبـاً در كتيبـه      كـه جـن    سوره   18  آيهبنابر  (تعلق دارد   
به خداوند و آخـرت ايمـان دارنـد،          كسانى كه « )17: هبتو(مشركان به مسجد ممنوع شده است       

هراسـند، بايـد بـه تعميرمـساجد خـدا           دهند و از كسى جز خدا نمى       گزارند و زكات مى    نماز مى 
. )رود هاى مـساجد بـه كـار مـى          كه مكرراً در كتيبه    توبه   سوره 18  آيهبر اساس   ( »همت گمارند 

 كـه خداونـد برفـراز ايـشان مـسجدى           كنـد  قصه اصحاب كهف تصريح مـى       قرآن در بازگويى  
 است كه   حج سوره   40 ترين آيه در اين خصوص، آيه      مبهم ترين و  عجيب) 21 :كهف(ساخت  

براى نجات آن اقـدام نكـرده بـود،          پردازد كه اگر خداوند    به ذكر فهرستى از اماكن مقدس مى      
ابيش بـه   كمـ    اسـت كـه    مـساجد  صـلوات و    بِيـع،  ،صـوامع اين فهرسـت شـامل      . شدند ويران مى 

 نخـست در هـيچ       دو واژه . شوند  ترجمه مى  »ها و مسجدها   ، كليساها، كنيسه  )ياديرها(ها   صومعه«
 است معمـوالً در     »صالت« كه جمع    »صلوات«واژه سوم يعنى    . اند ديگر قرآن به كار نرفته      جاى

 معناى يك رسد واژه صالت در اينجا به به نظر مى. رود  نمازمسلمانان به كار مى اشاره به فريضه 
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٦١ از طرف ديگـر، عبـارت فـوق از چهـار نـوع مكـان مقـدس         .مكان است و نه عمل نمازگزاران
اگـر تلويحـاً بـر چهـار ديـن           .گويد كه احتماالً معرف چهار سنت دينى مختلف است         سخن مى 

حتـى  (تـوان دريافـت    مختلف اشاره شـده باشـد، اسـالم، يهـود و مـسيحيت را بـه سـادگى مـى                 
ال اين است كه دين چهارم ؤ، اما س ) واژه به كدام نظام دينى تعلق دارد       اگرمشخص نباشد كدام  

 ترديـد    بـه ديـده    Mosques  بـه  »مـساجد «بـسيارى از افـراد در ترجمـه           كدام اسـت؟ در واقـع     
مسجد به تنهايى به كار نرفته تا معنـاى صـحيح              چون در هيچ جاى ديگر قرآن كلمه       ،نگرند مى

همواره به معناى يـك      كلمه مسجد . لمانان، مستفاد گردد  آن يعنى محل نمازگزاردن خاص مس     
 بنـابراين، آيـه مـذكور     . تواند مورد استفاده مسلمانان قـرار گيـرد        مكان كالً مقدس است كه مى     

 .اى خاص در ارتباط باشد كه معانى دقيق آن بر ما پوشيده است بايد با داستان يا حادثه

 آن اسـت كـه اگـر چـه قـرآن بـه              ،آيد ىخالصه، نتيجه صحيحى كه از قرينه فوق حاصل م        
 در هـيچ جـا، مـسجد را بـه     ،كنـد  مكان مقدس و با قداست را عرضـه مـى      صراحت مفهوم يك  

تنها مكان خاص مسلمانان كه در قرآن . شناسد نمى  عنوان مكان مخصوص مسلمانان به رسميت    
 مـسجد ابهـام   ارجاعـات بـه ايـن      تقريباً در همـه . ذكر شده، مسجد مكه و حرم مقدس آن است       

قبلـه   آيا. كند وجود دارد و همين امر، مشكالت بعدى در تعيين جهت صحيح قبله را توجيه مى              
 يـا   ، به سمت كعبه است يا يكى از اضـالع آن          ،به سمت شهر مكه است يا به سمت پيرامون آن         

آن؟ خالصه، واژه مسجد كه در زبان عربـى و بـسيارى از    حجراالسود در گوشه  شايد به سمت 
 11، بالفاصـله پـس از مـرگ پيـامبر در سـال              داشـت طـوالنى    اى غنـى و    هاى ديگر پيشينه   بانز

واژه . مختص مـسلمانان بـه كـار رفـت          به معناى يك نوع مكان خاص و       ) ميالدى 632(هجرى  
مـسلمانان چنـدان     اى دارد و ارتباط آن با پرستشگاه خاص        هاى گسترده  مسجد در قرآن، داللت   

 .قطعى نيست

هاى بسيارى وجود دارد و اين واژه انواع و اقسام معانىِ             هم پيچيدگى  »محراب«ژه  درباره وا 
اى ممتاز و طـوالنى بـه معنـاى كـنج و گوشـه بـه كـار         اين واژه در پيشينه.  دارد  نمادين و عملى  

واژه محـراب بـر    . اماكن مقدس مسلمانان داللت داشـته اسـت        رفته و بر جهت قبله در ديوار       مى
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٦٢
 در اخيـراً . هـا نيـز داللـت دارد    قاليچـه  هـا و  قبرهـا، قـاب   ينى در سنگئاويه تزيك نوع كنج و ز    

 يهـاى مرتفعـى اسـت كـه نـوع          ساخته  كه اين واژه اصالً به معناى      اى نشان داده شده است     مقاله
قرآنـى بـه صـراحت ذكـر         اينكه عنصر ارتفاع تنها در يك آيـه          ، گو 1اند داشتهاهميت و منزلت    

اين   شأن و منزلت  . كنند ، دشمنان به محراب داوود، تعرض مى      ص  سوره 21  در آيه . شده است 
  كه در آنها اين واژه در      )11: ، مريم 39 و   37: عمران  آل(شود   مكان خاص از سه آيه مستفاد مى      

 »محاريـب «صورت جمع اين واژه يعنى      . رود مورد زكريا، بنده خداوند و پدر يحيى به كار مى         
 دپيـشينه ديرپـايى دار     چه اين تفسير    تفسير شده و اگر    »ها پرستشگاه«ى  معموالً به معنا   )13: سبأ(

 )محاريب، تماثيل، جفان و قدور    (هاى موجود در آيه فوق        زيرا ديگر واژه   ؛نيست  الزاماً صحيح 
هـايى از قـدرت و ثـروت بـه شـمار             هـستند، عمـدتاً نمونـه       هاى جنيان بـراى سـليمان      كه ساخته 

رسد معناى دقيق  مجموع به نظر مى در. دينى نيستند نى يا حتى غيرروند و معرف نيازهاى دي  مى
رابطـه     معنـايى غيـر دينـى اسـت و هـيچ           ،اين واژه در قرآن بـيش از آنكـه معنـايى دينـى باشـد              

مستقيمى با كاربردهاى بعدى اين واژه در مساجد ندارد و نيز فاقد پيوند مستقيم با آن به عنـوان                 
 .تطراحى مساجد اس يك موضوع در

 معمارى اسالمى را  اند كه عناصر عمده هايى بدل شده    به واژه  »محراب« و   »مسجد«هاى   واژه
ها كه ناظر بـر اشـكال مـصنوع هـستند، همچنـان               ديگرى از واژه     دسته هر چند دهند و    مى  شرح

 ديگـرى از     انـد، دسـته     مانـده  )ماننـد صـرح   (يـا نـادر و مـبهم        ) مانند بيت يـا دار    (رايج و واضح    
انـد و تنهـا تـصور     هرگـز ديـده نـشده       كنند كـه   عات قرآنى بر امورى قابل تصور اشاره مى       ارجا
شـود كـه در      مـى  هاى متعدد بهشت، ارجاعات متعددى را شـامل        توصيف. شود وجود دارند   مى

 ها، مخـصوصاً در  احتماالً اين توصيفات بر طراحى باغ  . گيرند  معمارى و طراحى جاى مى      مقوله
نزديك آگـرا و تـاج محـل تـأثير           ول در باره آرامگاه اكبرشاه در سيكاندارا      هندوستانِ عصر مغ  

اند اين عبارات قرآنى بـه معنـاى واقعـى كلمـه در              برخى ادعا كرده    همچنين. اند اى داشته  عمده

                                           
1. N. Khoury, Mihrab. 
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٦٣  )هـشتم مـيالدى   (قـرن دوم هجـرى        هـاى اوايـل    يـك كـارى   ئزاوتزئين مساجد، مخصوصاً در م    
ترديد   با ديدهگرابار مانند برخى ديگر ، اما1اند  ترسيم شدهاموى، مسجد جامع دمشق يا مسجد

طراحـى مـساجد،     ين و ئبا اين حال، فارغ از تحـوالت بعـدى در تـز           . اند به اين موضوع نگريسته   
بايد گفت كه در بخش اعظم توصيفات قرآن از بهشت و گهگـاه از جهـنم، يـك نـوع تـصور                      

 .ينى غلبه داردئتز معمارى و

هـاى بهـشت    گذرد كه رنـگ دروازه  هايى باشكوه مى  ت و جهنم از دروازه    راه ورود به بهش   
: ، محمد 51: ، دخان 70ـ73: زخرف(هايى مصنوعى و نه طبيعى       رودها، باغ ) 72 :زمر(سبز است   

ها نيز سـخن بـه    از چشمه.  به وفور در بهشت وجود دارند   )باغ( و نيز اماكن ديگر      )12: ، دهر 15
 شوند كه از زيـر آنهـا       هايى توصيف مى   باغ) 12 :صف(اى مشهور    هدر آي ) 6 :دهر (آيد ميان مى 
 10  يـا قـصور در آيـه   صـف سوره  12  هايى جارى است و منازلِ زيبا يا مساكن در آيه    رودخانه
: ، زمـر  37: ، سـبأ  58: ، عنكبـوت  75: فرقـان (در پنج آيه    . شوند ها برپا مى   باغ  در اين  فرقان  سوره

شوند كه در همه موارد جز يك مورد بـا            خوانده مى  )رد آن غرفه  مف( غُرَف اين منازل،    )20ـ21
رود و احتمــاالً همــان برابــرى ميــان ارتفــاع و اهميــت كــه در مــورد   بــه كــارمى»عــالى«صــفت 

درك معناى لفظى يا استعارىِ صـورت مفـرد   .  وجود داشت در اينجا نيز صادق است »محراب«
بـسيار دشـوار اسـت و ظـاهراً       بـه كـار رفتـه،   )75: فرقـان (اى عجيـب   اين واژه غرفه كه در آيه

  آيـا ايـن ارجاعـات بـه معنـاى     . حكايت از آن دارد كه در بهشت فقط يك غرفـه وجـود دارد  
هايى ساده؟ از آنجا كه هيچ راهى براى ورود بـه جهـان        هايى با شكوه هستند يا آالچيق      عمارت

اى ايـن پرسـش يافـت، هرچنـد         توان به لحاظ تاريخى پاسخى بر      ندارد، نمى  خيالىِ قرآن وجود  
 .ادبيات هنر متأخر راه يافتند  ها به طور كه خواهيم ديد اين واژه همان

ها كه در آنها حوريـان       ها يا آالچيق    به معناى خيمه   خيامدر هنگام تالش براى تصور معناى       
راى اشـاره    موجود بـ     كه يكى از چند واژه     )ريرمفرد آن س  ( سرُرو نيز   ) 72: الرحمن(مأوا دارند   

                                           
1. C. Brisch, B. Finster. 
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٦٤
و مخصوصاً اورنگ خـود خداونـد اسـت، همـين           ) 15: واقعه(جوان    شاهى با مالزمانى   به تخت 

 است  عرش،  مؤمن سوره   7  اورنگ خداوندى در آيه     نظر براى  واژه مورد . كند مشكل بروز مى  
بـه صـورت مفـرد و در          در اغلب مـوارد، ايـن واژه      . كار رفته است  ه   بار در قرآن ب    29جمعاً  كه  
سليمان    در قصهعرشواژه . رود اره به اورنگ خداوند به عنوان محل حضور الهى به كار مى          اش

: در بقره، عروش( صورت جمع اين واژه )2ـ41: نمل(بار به كار رفته است  و ملكه سبا هم يك
 .تر داللـت دارد  ساختمانى بزرگ   به بخشى از يك مجموعه)22ـ45:  و حج42:  و كهف259

شود كه حاكى    ترجمه مى » ها داربست« يا   »ها برجك« اين واژه معموالً به صورت       در اين موارد،  
اى است كـه همـواره مـورد غـضب خداونـد              خصيصه  مفسران درباره  از سردرگمى مترجمان و   

 .قرار گرفته و ويران شده است

آخرين ارجاع مهم و بصرى قرآن در خصوص بهـشت و امـور قابـل تـصور آن اسـت كـه                      
رو ه  بـ  و در آنجـا بـا خـدمتكارانى رو        ) 21: ، دهر 33: فاطر(دارند   اى زيبايى بر تن   ه ابرار، جامه 

 درخشان چـون  )كأس(هايى    و جام  )اكواب(ها   ، قدح )آنيه(كه ظروف    )15ـ17: دهر(شوند   مى
  16  در آيه  ةِضَّفِقَواريرَ منْ     تفسير صحيح عبارت   رسد اين  به نظر مى  (بلور يا نقره به دست دارند       

بهاترين فلزات، نقره و بلور اسـت و   گران هاى آنها از جنس حرير است، جامه. ) باشد دهر  سوره
از آن جهـت     ايـن تـصاوير   . هاى بصرىِ مـورد عالقـه اسـت        اى از جلوه    درخشان، انگاره   آبگينه

هفـتم  ( مواد و اشياء تجملى در ميان اعراب اوايل قرن اول هجرى              دهنده اهميت دارند كه نشان   
بخش نگارگرى بعدى ايرانى كه در آن، همراهى ميان بهشت و  و همچنين الهام ستند ه )ميالدى

 .شود بها به خوبى نشان داده مى گران ها و ديگر اشياء تجمالت از طريق جامه

 هاى غير مستقيم به هنر اشاره

آيات اوليه قرآن در توجيه و توضيح نگرش مسلمانان در قبال هنر به طور اعـم و بازنمـايى                   
موضوع اخير محل مناقـشات و مباحثـات بـسيار    . رفت اخص به كار مى ودات زنده به طورموج

اى متغيـر در جامعـه و فرهنـگ         ه  نيازها و دغدغه     زيرا بازتاب  ؛بوده است و همچنان خواهد بود     
بـر  . كامالً روشـن اسـت      مورد اخير در مجموع   . حاكم و نيز مواضع عملى و آشكار قرآن است        
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٦٥  ، در هيچ جاى قرآن بـا هنـر يـا بازنمـايى مخالفـت نـشده و                 عهد عتيق اب  خالف فرمان دوم كت   
گونه دعوتى هم براى خلق آثار هنرى يك فرهنگ مادى كه مختص مـسلمانان باشـد، بـه                   هيچ

هـايى چـون     بنابراين، در تفسير آيات قرآنى مرتبط با اين بحث، كاربرد واژه           .عمل نيامده است  
ممنوعيـت  ( Bildverbolt  آلماني   يا حتى واژه   )تصاوير  دعوتى براى تخريب  ( »شمايل شكنى «

فقدان هر گونه آموزه يا حتى «معناى  بهAnicouism  اصطالح. مناسبت است  بى)خلق تصاوير
نگـرش    در ميـان برخـى محققـان، هـوادارانى يافتـه و در انعكـاس      »انديشه در باب تـصويرگرى    

  .قرآن، دقت بيشترى دارد
هـايى بـا     ر فرهنـگ اسـالمى در قلمروهـاى گـسترده، چـالش           از طرف ديگر، پس از استقرا     

هـايى در جهـت      هـاى بيگانـه بـه وجـود آمـد و تـالش             متنـوع فرهنـگ    هاى هنرى غنـى و     سنت
مستقيم يـا غيرمـستقيم از آيـات      استفاده االتى درباب ارزش خالقيت هنرى با  ؤگويى به س   پاسخ

توانـست از    مـى   ، سـه نـوع اسـتدالل      در نبود اظهارنظرهاى مستقيم در قـرآن      . قرآن به عمل آمد   
 .ين كار انجام شدقرآن استخراج گردد كه ا

تواند در ارتباط با بازنمايى تلقـى        ها، مبتنى بر آيات چندى است كه مى        اولين دسته استدالل  
اى   آيـه  .سخن بـه ميـان آمـد      ) 12ـ13: سبأ( ساخته شده براى سليمان      »تماثيل «تر، از  پيش. گردد

 اسـت كـه در آن   انعـام  سـوره  74 آيـه  رود  ممنوعيت تصاوير بـه كـار مـى     يانكه مكرراً براى ب  
آيـا  «: گويـد  است، بـه پـدر خـويش آزر مـى           تر از سليمان   ابراهيم، كه در سنت اسالمى مقدس     

اى؟ راسـتى كـه تـو و پيروانـت را درگمراهـىِ آشـكار                 به خدايى اختيار كرده     را )اصنام(ها   بت
 همـراه   )انـصاب (هـا     مرتبط دانست كه در آن بت      مائده سوره   90 آيه   اين آيه را بايد با    » بينم مى

 .اند  قلمداد شده»هايى از اعمال شيطان پليدى«قمار،  با شراب و

ند كه معمـوالً شـكل و شـمايلى انـسانى يـا حيـوانى دارنـد يـا         ي »ها بت«هر دو واژه به معناى      
اين دو آيه   . مورد استفاده قرار گيرند   توانند به عنوان بت      هايى هستند كه مى     ازچهره »اه  نديست«

ترآن است كه آنها را بيانِ مخالفت بـا          اند، اما درست   شده معموالً اعالم مخالفت با تصاوير تلقى     
تـر   تـر و در نتيجـه مـرتبط        اختصاصى  سوم، عبارت.  با هر شكل و شمايل به حساب آورد        ،ها بت
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٦٦
خداونـد هـر آنچـه      « :فرمايـد   مـى  )س( خداونـد بـه مـريم      عمران   آل  سوره 47ـ49در آيات   . است

و  بـاش  گويـد  كند، فقط به آن مى     كند، هنگامى كه فرمان چيزى را صادر مى        بخواهد، خلق مى   
 : است كه به شرح زير آمـده اسـت         ي داستان اى ديگر،  نمونه .)كن فيكون (» آيد آن به وجود مى   

. اى خواهم ساخت ديس پرندهرس، تن من از گل .ام اى از خداوند بر شما فرود آمده من با نشانه «
در اينجا مـشخص اسـت    .» تبديل شود]واقعى[اى  در آن خواهم دميد تا به اذن خداوند به پرنده      

. كه عمل بازنمايى تنها در صورتى معنا خواهد داشت كه بـه آن بازنمـايى حيـاتى اعطـاء شـود                    
پرنده سـه      اوست كه خلقِ    فقط در اختيار خداوند است، تنها با اجازه       ازآنجا كه بخشيدن حيات     

 .شود مى  بعدى و جاندار محقق

 اما در تحوالت بعدىِ مخالفت با       ،كننده نيستند  نفسه قانع  اين چند آيه مرتبط با بازنمايى، فى      
يت خاص  آيات فوق هنگامى به اهم    . عنوان ارجاعاتى مهم به كار گرفته شدند        خلق تصاوير، به  

 هاى اخير به جاى اتكا استدالل. ها قرار گرفتند استدالل   دوم  خود دست يافتند كه در كنار دسته      
پرسـتى و   مخالفت مطلـق بـا بـت    :بر آيات خاص بر دو مضمون شايع در كل قرآن متكى بودند      

اسالمى   شدند، اين دوآموزه   مادام كه تصاوير واقعاً پرستيده مى     . يگانگى خداوند در مقام خالق    
رفتند و اين عقيده وجـود داشـت كـه           هايى عليه مشروعيت تصاوير به كار مى       به عنوان استدالل  

رفتن پرستش تـصاوير، ارتبـاط    با از بين. اند اى برده  خود بهره نموده از روح موجود باز   تصاوير،
دليل وفـور   اند كه    ها، مقاالت بسيارى مدعى شده     در اين سال  . پرستى نيز كمرنگ شد    آنها بابت 

تزئينات در هنر اسالمى، آن است كه هنرمندان و حاميـان اصـلىِ آنهـا      انتزاع، تحريف بصرى و   
مطابق ايـن   . بازنمايى و بازنموده مهر تأييد بزند       اى بودند كه بر برابرى     جوى آموزه  و   در جست 

ر نتيجـه ايـن     ديدگاه، به منظور اجتناب از انتقاد ديگران و پرهيز از اَنـگ رقابـت باخداونـد و د                 
 .شد هاى بيانى ديگرى يافته مى  ادعايى، بايد شيوه آموزه

شود از قرآن استخراج شده است آموزه مخالفـت بـا تجمـالت              آموزه ديگرى كه گفته مى    
پـيش فـرض ايـن      . را آرمان زهد معقول در حيات فردى و اجتماعى ناميد           توان آن  است كه مى  

از سـوى   در طـول قـرون      اى كـه شـديداً       نكتـه  آموزه آن است كه هنر يك نوع تجمـل اسـت،          
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٦٧ ايـن   . هاى بنيادگرا و با درجه كمترى در نزد اخالق گرايان مورد تأكيد قـرار گرفتـه اسـت          فرقه
 اما به سـختى  ؛گرا، همچون صدر اسالم رواج بسيار دارد آموزه در هرگونه نهضت مذهبىِ توده    

اعتبارى قائل شـد و حتـى مبنـاى قرآنـى           آموزه در خالل اعصار بعدى دوام و         توان براى اين   مى
  .آن نيز تا حدودى غيرقطعى است

هـاى   هاى مخالف، توضيح تحوالت هنر اسالمى بر حـسب آمـوزه           برخى از استدالل   به رغم 
 زيرا بـسيارى    ؛نمايد اين ديدگاه تنها در ظاهر درست مى      . است مستخرج از قرآن، كار دشوارى    

رسدكه هنر اسالمى، از تصادم پيچيده يك        وض به نظر مى   در ع . اند از مسائل ناديده گرفته شده    
 بـاره در. گيـرد  مـى   هـاى بـالغ جهـان و ميـراث بـصرى غنـى آنهـا مايـه                 اخالق جديد با فرهنگ   

 .شوند، تحقيقات دقيقى بايـد انجـام پـذيرد       اصطالحاتى كه مستقيماً يا محتمالً به هنر مربوط مى        
   سوره 8  آيه :شكل(ت   صور )ها تنديس( تماثيل،  )ها بت( انصاب،  )ها بت( چون اصنام هايى   واژه

نـد  ا  همگـى اصـطالحاتى   ) مائده سوره   110  و آيه  عمران  آل   سوره 49 آيه   :شكل (هيأت )انفطار
كنند و حاكى از يـك نـوع ارتبـاط بـا             تقليد اشاره مى   كه عمالً يا تلويحاً بر يك نوع شباهت يا        

قرآن و شعر عربى اوليه و نيز  صطالحات دربررسى جامع كاربرد اين ا.  موجودنداز پيشاصلِ 
اى ازچـارچوب    توانـد شـاكله    تخصصى  مـى   فلسفي    كاربردهاى بعدى آنها در ادبيات و انديشه      

. مفهومى مستتر در وحى را ارائه كند و در باب معناى هنر در آن دوران، نظرياتى فـراهم نمايـد    
مجلـه حقـوق    لب برداشت كـه اخيـراً در        اى جا   در مقاله  محمد قالجى را   اولين گام     باره  در اين 

هاى قرآنى  قول اى از نقل دراين مقاله قالجى بر پايه مجموعه    .  چاپ شده است   عربستان سعودى 
انگيزتر، زيبـايى شـناس      اى خيال  درمقاله. كند از ارزش بنيادين تزئينات در هنر اسالمى دفاع مى        

نـشان داده اسـت    ر راوذكمـ   ه در آيه، مسائل فلسفى عميق نهفت 1جوان فرانسوى، والرى گونزالز   
ـ ء يا  در اين آيه، سليمان يك شى. ) است»دام بلورين«عنوان مقاله   ( صسـازد    اسـرارآميز مـى  رح

 در  . اما در واقع چنين نيـست      ،رسد و بناست كه واقعى درك شود       ظاهر واقعى به نظر مى     كه در 

                                           
1. Valérie Gonzales. 
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٦٨
. جالـب توجـه اسـت    اى ماهيت هنرهنر اسالمى و هم بر  هاى غيرمستقيم هم براى     اين اشاره  كل

بـا ايـن   . اند جمالت مشابهى را بيان كرده  هم1رنه مگريتهاى قرن بيستم از جمله       سوررئاليست
هاى فكرى قـرن     قالب  و ها  ليقهاى ارائه تفاسيرى كه با نيازها، س      برهايى از اين دست      همه، تالش 

تفـسيرى     مقابلـه بـا يـك نحلـه        بـه عـالوه، ايـن قبيـل تفاسـير، بـه           . ما سازگار باشد، نـادر اسـت      
 .توان پذيرفت كند پيام الهى را تنها در حقيقت تاريخى آن مى پردازندكه تصريح مى مى

گويى به نيازهـاى   هاى آتى نيز، قرآن به منظور پاسخ در كل، شكى وجود ندارد كه در سال     
. اهـد گرفـت  هاى مسلمان، مورد كندوكاو قرار خو  شناختى جوامع و فرهنگ    زيبايى اجتماعى و 

هـاى زنـدگى      و بـه عـالوه در شـيوه        رد جايي مهم در وحـي نـدا       اما، تقريباً واضح است كه هنر     
مـؤثر   )هفـتم مـيالدى   (هاى نخست قرن اول هجرى       دهه حاكم بر شبه جزيره عربستان در خالل      

مدينـه جـايى نداشـتند و تلقـى از            در پيرامون مكه و    پر زرق و برق   اشياء باشكوه و    .  است نبوده
قـديم عـرب،     هاى سليمان و خاطرات سـالطين      بر پايه افسانه  .  ساده محدود بود    مارى به كعبه  مع

هـاى موجـود در صـحرا يـا اسـتپ،            خرابـه . يك نوع طرز تلقى از هنر و معمارى وجود داشـت          
بـا  . داد اشباحى از يك جهانِ انسانى گمشده با ابعادى غريب تغييـر شـكل مـى                همانند امروز، به  

النهـرين،   هـاى هنـرى عظـيم مديترانـه، بـين          قرآن از سنت    رسد محيط نزول   ظر نمى اين همه به ن   
هـيچ جـاى قـرآن اثـرى از          بـه عـالوه، در    . ايران، هند يا حتى يمن و اتيـوپى مطلـع بـوده باشـد             

فرهنــگ اســالمى كــه بــه . خــورد مباحثــات نوافالطــونى در بــاب ماهيــت هنــر بــه چــشم نمــى 
كـرد كـه بعـدها     جـو مـى   و االتى را جـست ؤسـ   آن پاسـخ جهان را فراگرفت بايد در قـر  تدريج
 .بندى شدند صورت

  
 كاربردهاى قرآن در هنر متأخر

 بـالد اسـالمى، فـارغ از دينـى يـا غيردينـى بـودن هنـر مـذكور،                     مشخص است در هنر همه    

                                           
1. René Magritte. 
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٦٩ هاى بزرگ، بخش معمـول تزئينـات ابنيـه هـستند و      كتيبه. ايفاء نموده است خطاطى نقش مهمى  
كوتاه مكتوبى دارند كه گهگاه مشق كتابت نيز در          ياء، نوارهاى دراز يا طومارهاى    بسيارى از اش  

شـدند و    شـناخته مـى   » قرآنـى «هاى قـديمى غالبـاً       ها در تذكره   اين كتيبه . خورد آنها به چشم مى   
هـا،   البتـه، ترديـدى نيـست كـه بـر ايـن كتيبـه             . شـد  توجه كافى به محتويات آنـان مبـذول نمـى         

بـه منظـور    .  اسـت  يباشـناختى، مترتـب اسـت كـه مـستقل از محتـواى آنهـا                تزئينـى يـا ز     ارزشى
توجه چندانى به آن نشده است، آن را ذيل دو عنـوان قـرار     دهى اين موضوع كه تاكنون سامان
 .هاى قرآنى صورى از كتيبه  هاى هاى شمايل نگارانه از قرآن و استفاده استفاده: دهيم مى

 هاى شمايل نگارانه استفاده

، نخستين محققـى بـود كـه ثابـت     1مند نقوش عربى، ماكس فان برشم ار مطالعه نظام  ذگ نبنيا
اى  هايى از قرآن وجود دارد كه رابطـه        هاى رسمى بناهاى تاريخى، نقل قول      كتيبه كرد در اغلب  

 هاى عربى را   مند كليه كتيبه   او انتشار و تفسير نظام    . باشد تواند داشته  با كاركرد آن بنا دارد يا مى      
 به عنوان بخـشى     »هاى عربى  پيكره كيتبه  مطالبى براى « با عنوان    1931آثار او از سال     . آغاز نمود 

شـخص  . منتـشر شـد    شناسـى شـرقى در قـاهره        مؤسـسه فرانـسوى باسـتان      »خاطرات«از مجموعه   
اورشـليم و آنـاتولى بـه چـاپ     ـ  2ويت .با تكمله گـ ماكس فان برشم، مجلداتش را در قاهره  

ه به لحـاظ  كرا تحقيق مشابهى . حلب به چاپ رساند  آثارش را در باب3هرتسفلد . واى.رساند
در . اجـرا كـرد    هندوسـتان    سيشنا حسين و براى همايش باستان     محمدتفاسير، مختصرتر است،    

هـايى از   اسـتفاده از منـابع دسـت دوم، مجموعـه     بـا  4هـاوارى . ويـت و ام . هـاى اخيـر، گ   سال
قبل از مغـول ايـران        هاى دوران   اخيراً كتيبه  5بلر. به عالوه، اس  . ندهاى مكه را فراهم آورد     كتيبه

                                           
1. Max Van Berchem. 

2. G. Wiet. 

3. E. Herzfeld. 

4. M. Hawary. 

5. S. Blair. 
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٧٠
سـفانه، مـاكس    أمت. هاى فلسطين را به چاپ سپرده است        كتيبه 1شارون. را گردآورى كرده و ام    

هاى قرآنى بهره گرفته اسـت        سوره و آيه نقل قول      هاى ضبط ارائه شماره    تنها از شيوه    فان برشم 
 مصرچاپ متداول در  انطباق دارد و همواره با      2فلوگل .هاىِ گ  سوره  بندى كه معموالً با تقسيم   

اكثـر  . كنـد  ها مشكالتى بروز مى    دقيق كتيبه   در هنگام بازشناسى مفاد    ،بنابراين. همخواني ندارد 
اثـر مربـوط بـه نقـوش         تـرين  اند، اما هنوز هم در مهـم       هاى اخير اين شيوه را كنار گذاشته       كتاب

 جلد آن به چاپ رسيده اسـت،        18 كه تاكنون    »هاى عربى  هاى كتيبه  راى پيكره مطالبى ب «عربى،  
 .شود ازاين شيوه استفاده مى

 و شـيرين خيـراهللا،      3اريكاداد. ها استخراج شده است    يك ابزار بسيار مهم از كليه اين تالش       
 فهرسـتى از كليـه آيـات قرآنـى          شاملرا چاپ كردند كه نخستين جلد آن         تصوير كالم كتاب  

ها و محل استفاده از آنها بودكه امكان مطالعه كاربرد و استفاده از برخى آيات                ندرج در كتيبه  م
اى  در جلـد دوم، مجموعـه   .كرد و تنوعات زمانى يا جغرافيايى در استفاده از آيات را فراهم مى     

 هـا گـردآورى شـده      االت مرتبط با ايـن كتيبـه      ؤاز مقاالت در باب هر يك از بناها و در باب س           
تمـامى  . انـد  هاى مختلفى از بناهاى مختلف جاى گرفته   ها در قسمت    مثالً چرا برخى كتيبه    .است 

 اذعـان  »تصويركالم« با عنوان 1969ى مهم اريكاداد در سال   تأثيرپذيرى از مقاله    اين مقاالت به  
نگـارى قـرآن    شـناختى نهفتـه در شـمايل    تـاريخى و روان  هـاى  فـرض  دارند كه بـه ترسـيم پـيش    

بـراى اجتنـاب يـا حتـى رد           به نظر او، جريـان اصـلى فرهنـگ اسـالمى در تـالش             . رداختپ مى
 يننـش هـا را جا    تصويرپردازى مسيحيت و كفـار، و در بيـان نكـات دينـى و ايـدئولوژيك، واژه                

داشـت و هـم     چـرا كـه هـم قداسـت     ،داشتدر اين شاكله، قرآن اهميت وااليى       . تصاوير نمود  
بردند  بنابراين، ناظران به اهميت انتخابِ يك آيه خاص پى مى         . بودندآشنا    اكثر مسلمانان با آن   

مـذاهب بـودايى و هنـدو، ظـاهراً در          . كردنـد  و آن را مطابق انتظارات حامى مالى هنرتفسير مى        

                                           
1. M. Sharon. 

2. G. Flügel.  

3. Eriea Dodd. 
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٧١ اگر چـه ايـن ادعـا نيـز ممكـن اسـت در آينـده         اند، گيرى فرهنگ اسالمى، نقشى نداشته شكل
 .دستخوش تغيير قرار گيرد

 امـا در    ، كالم خدا، هرگز به عنوان يك آموزه رسمى استحكام نيافـت           »ايل نگارى شم«اين  
حتـى  .  رشد و نمو يافت    )م 661ـ750،  ق.ـ ه 41ـ132(اسالمى، در دوران امويان       هاى اوان دوره 

 ق.ـهـ  65ــ 86(درست آن است كـه ظهـوراين شـمايل نگـارى را مقـارن خالفـت عبـدالملك                   
 قـرار داد و بـراى نحـستين بـار، عبـارات             يديـوان  بان ادارى و   بدانيم كه عربى را ز     )م 685ـ805

اوست خدايى  « يعنى   »الترس ةآي«در مورد اخير، آيه موسوم به       . دكرها ضرب    عربى را بر سكه   
هـر   كه رسول خود را با دين حق و هدايت فرستاد تا بر همه اديان عـالم تـسلط و برتـرى يابـد،                  

. هزاران هزار سكه تبديل شـد     رايج و رسمي    به عبارت    )33: توبه( »چند مشركان ناراضى باشند   
 61هاى شمال آفريقا،     در سكه . هاى نادرتر، اهميت بسيارى دارد     چگونگى كاربرد آيه   در واقع، 

، اما بسيارى از آنها     )»شناسى تاريخ سكه «،  1اچ، و، هازارد   (شده است   نقل قول قرآنى بازشناسى   
هـاى مهمـى بـه شـمار       شـمايل نگـارى، نقـل قـول         معنـايى يـا    صرفاً اظهاراتى دينى هستند كه به لحاظ      

 .روند نمى

هـا نقـش     هـاى منـدرج بـر سـكه        اظهارنظرهاى ايدئولوژيك و سياسى از حقيقت كه در آيه        
 بـه ويـژه   رفتند و    ها در سراسر جهان به كار مى        چرا كه سكه   ،شود مى  سادگى توجيه ه  بست ب  مى

در همـين اوان اسـت كـه در         . رفتنـد  سيم بيزانس مى   و زر  هاى هاى خود به جنگ سكه     با نوشته 
كـم  كيل را كامل كنيد و از        «:اى مصارف داخلى هم تزئينات راه يافت       هاى شيشه  مهرها و وزنه  

ايـن انتخـاب،    . )»3عربـى   اى اوليـه   هاى شيـشه   وزنه«،  2ميلز .س . گ 181: شعراء » نباشيد فروشان
دينـى    مقاصدبرايى در به كارگيرى آيات قرآنى  ظرافتى قابل توجه و بسيار ابتداي نشان دهنده

 .و عملى است

                                           
1. H. W. Hazard Glass Weights . 

2. G.C. Miles. 

3. Early Arabic. 
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٧٢
تـاريخ سـاخت    (: ه الصخر قبة ترين استفاده اوليه از عبارات قرآنى در ابنيه، در         جالب توجه 

هاى امـوى در هـر سـمت        متر از كتيبه   240خورد كه    المقدس به چشم مى     بيت )م 691،ق.ـ ه 71
شود و هر يك از آنها با عبارت معـروف    مى قسمت نامساوى تقسيم    گنبد هشت گوش به هفت    

 .شود آغازمىالرحمن الرحيم  اهللا بسم

ال اله اال اهللا وحده ال شـريك        «پنج قسمت نخست، حاوى عقايد اصلى دين اسالم است كه           
اى از عبارات كوتاه هم وجود دارد كه احتمـاالً از            به عالوه، مجموعه  . ترين آنهاست   معمول »له

اما احتمال دارد كه صـرفاً اظهـار   ) 2: ، حديد1: ، تغابن111 :اسرائيل بني(اند  قرآن برگزيده شده 
 امـا قـسمت     ،قسمت ششم حـاوى اطالعـات تـاريخى اسـت          .نظرهايى دينى و غير قرآنى باشند     

 نخـست و بخـشى از        كند قرينه چند نقل قول ياعبـارت نيمـه         هفتم كه نيمى از فضا را اشغال مى       
كه تنها بخش كوچكى به        است عمران  آل 19ـ18 و آيات    مريم  6ـ33 آيات   نساء 2ـ171آيات  

كنـد   مى شناسى قرآن را آشكار    اين عبارت، خطوط اصلى مسيحيت    . ميانه آن افزوده شده است    
رفـت، معنـا    كه در شهرى كـه در آن دوران مركـز روحـانى و عبـادى مـسيحيت بـه شـمار مـى         

   سـوره 112 و 255  ركيبـات مختلفـى از آيـه   ، ت ه الـصخر   قبة موجود در   هاى ديگر كتيبه . يابد مى
 ، اعراف 156 و آيات    انعام 12، آيه   عمران  آل 26 آيه   ،انعام 106   و آيه  عمران  آل 1يا آيه   ( بقره
برند كه بـه منظـور ايـضاح مقـصود تبليغـى و        كار مى ه   را ب  عمران  آل  78 يا   بقره 139 و   توبه 33

احتمال وجود دارد كـه انتقـال متـون قرآنـى             اين .دان معادشناختى اين عمارت اندكى تغيير يافته     
ــةين ئبــراى تــز ــه از  هالــصخرقب طريــق  ، بيــشتر بــه صــورت شــفاهى صــورت گرفتــه باشــد و ن
ايـن فرضـيه، عـدم      . هاى مكتوب اين متون، اما اين امر محتاج بررسـى بيـشترى اسـت              رونوشت

 .كند را توجيه مى موجود از قرآن  ترين نسخه ها با رايج كتيبه تطابق بسيارى از اين

 بـوده   الگـويي رايـج   ها در تمـامى تـاريخ اسـالم           در سكه  توبه   سوره 33  اگر چه كاربرد آيه   
هـاى ديگـرى    رود، نقـل قـول    منحصر به فرد به شمار مىهالصخرقبة  است و انتخاب آيات براى   

اين امـر   . تر است  هاى دقيق  خورد كه سزاوار بحث    مى  اسالمى اوليه به چشم     نيز در چندين كتيبه   
يك ديوار . دينى مصداق دارد هاى موسوم به مكى و مدنى با محتوايى عمدتاً در مجموعه كتيبه 
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٧٣  ، نقل قولى طوالنى درخـصوص ايمـان اسـت         )م 735،  ق.ـه117( رنگى عجيب در مدينه       نوشته
اى كـه در     اى از كتيبـه    در مـورد تكـه    . اما محتواى آن نامشخص و تـا حـدودى ديريـاب اسـت            

اى شخـصى، احتمـاالً مربـوط بـه دوران امـوى وجـود داشـت و بـا                    كارى كف خانـه    يكئاموز
گونه تحقيق جدى صورت نگرفته      فلسطين به دست آمد، هيچ      اهللا هاى انجام شده در رام     حفارى
از غافالن  » الغافلين  التكن من «( را بر خود دارد      اعراف سوره   205اين تكه، بخشى از آيه       .است
توانـد محـراب باشـد يـا نباشـد، قـرار گرفتـه               كه مى   نمايى از يك طاق    كه در مجاورت     )مباش
 .بسيار دشوار است  خاص، توضيحِ هدف اصلى اين كتيبه و دليل كاربرد اين آيه. است

طلبـى قابـل توجـه در كـاربرد عبـارات           هاى اوليه، همگى حاكى از يك نوع تنوع        اين نمونه 
از قـرن سـوم بـه بعـد، يـك نـوع هنجـار               . ندا نخست حكومت اسالمى    قرآنى در خالل دو قرن    

 همـة ،  بقـره  255   يعنـى آيـه    ،قبرها، آيه عـرش      روى يها تقريباً تمام نوشته  . خاص تحكيم يافت  
و بىنظير خداوند را اعـالم       اين آيات قدرت فراگير   . شوند  اخالص يا هر دو را شامل مى        سوره
 روند كـه داللـت بـر        به كار مى   توبه  رهسو 33 در اغلب موارد، اين آيات همراه با آيه       . كنند مى

شوند كه بـا ايـن       ين مى ئ تز توبه سوره   18  عرش و آيه    مساجد با آيه  . جهان شمولى رسالت دارد   
سازند كه به خدا و روز آخرت ايمـان          مساجد خداوند را كسانى آباد مى      «:شود عبارت آغازمى 

 اسـتفاده   نـور    سـوره  35 زيباى     آيه قرآنىِ خاص خود از     نگارىِ ها هم در شمايل     محراب ».دارند
همانند چراغدانى است كـه در آن   خداوند نور آسمان و زمين است مثَل نور خداوند    «:كنند مى

همچـون     آن چراغ در حبابى قرار گيـرد، حبـابى شـفاف و درخـشنده              ، باشد )فروزنده(چراغى  
پربركت زيتونى گرفتـه    شود كه از درخت      يك ستاره فروزان، اين چراغ با روغنى افروخته مى        

 نزديـك اسـت     )روغنش آنچنان صاف و خالص اسـت كـه        (نه غربى     و  است شده كه نه شرقى   
نورى و خدا هر كس را بخواهد بـه نـور            ور شود، نورى است به فراز      بدون تماس با آتش شعله    

هـايى   چـراغ  هـا و قبرهـا اغلـب،    ين محرابئ جاى تعجب نيست كه در تز  ».كند خود هدايت مى  
 .خورد اسليمى به چشم مىيناتي ئتزو طاقچه ن در يك آويزا

نگارى هنـوز در ابتـداى راه خـويش اسـت، امـا تقريبـاً تمـامى           تعيين سرگذشت اين شمايل   
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٧٤
شوند كه به بيان     عباراتى مى شامل  اسالمى، عالوه بر آيات مشهور و رايج،          بناهاى مهم معمارى  

. ه حـوادث عمـدتاً فرامـوش شـده دارنـد          ارجاعـاتى بـ     يـا  ،پردازنـد  ها يا مقاصد خاص مى     نقش
اى جالـب در جـام       منـاره  هـاى ايـران،    هاى ايـن وضـعيت، مـسجد جـامع اصـفهان، منـاره             نمونه

 هاى شـيعى را    قاهره كه با عبارات قرآنى، آرمان      ر در مقْألهاى مسجد كوچك ا    افغانستان، كتيبه 
هـاى خـود بـه       مارتى كه در كتيبه   كنند، قصر لشكرى بازار غزنويان در افغانستان، تنها ع         بيان مى 

 اسـت  اشاره داشته است و مدرسه حقوق فـردوس در حلـب             نملسوره   44 قصه سليمان در آيه   
يـك مـتن غيرعـادى      بـا    همـراه    )68ـ72: زخرف(كه در آن يك عبارت قرآنى نسبتاً غيرعادى         

 ان مغـول هنـد    هاى بزرگ امپراتور   مقبره در. نمايد شود كه به نظر قرآنى مى      اسرارآميز ديده مى  
برخـى محققـان را بـه ايـن          هـاى قرآنـى،    اى از كتيبـه     گنجينه )م1858ـ1526 ق.  ـه1274ـ932(

كفرآميـز    نفسه در اقدامى غيرعادى و تا حـدودى       فى  فوق،  گيرى سوق داده است كه ابنيه      نتيجه
ع ايـن تعـابير، تمـامى مورخـان را قـان          . كوشند بهشت خداوند را بر روى زمـين ايجـاد كننـد            مى

توانـد تـصادفى    ها و عبارات قرآنى نمى است كه انتخاب اين كتيبه    در اين    اما نكته  ،نكرده است 
 .مالى اين بناها و پيامى نيرومند به جهان خارج است هاى اصلى حاميان باشد و بازتاب دغدغه

 ويژهه  توان نتيجه گرفت كه عبارات قرآنى اجزاء مهم و معنادار هنر اسالمى و ب              در كل، مى  
 يا شـاهدان كـاركرد و       كنندگان  تضمينآنها به بخشى از بنا تبديل شده و نقش           .معمارى هستند 

 مثـل   .تواننـد بـسيار شخـصى باشـند        هـا مـى    كتيبـه  ايـن . گيرند دليل ساخت آن بنا را به عهده مى       
يا ادعاهـايى كلـى از    شود هاى سنگ قبر كه در آنها جمالتى تكرارى به افراد منسوب مى          كتيبه

بـا ايـن همـه      . شود  شكوه يا رفتار نيك به كل نوع بشر و بويژه به مومنان نسبت داده مى               قدرت،
ها تا حدودى معرف سطح سوادى       اين پيام . ها عمالً نامشخص است    درك و فهم اين پيام      ميزان

ها  به عالوه، انتخاب كتيبه   . زمان ساخت مقبره وجود داشته است      است كه در طول اعصار يا در      
براى توصيف شهرها و بناها نيز بـوده          ها و ديگر منابع    جوى افراد در تقويم    و    جست تحت تأثير 

روزگـار مـا بـه ايـن      رسد در غالباً به نظر مى. هاى اخير بسيار نادر هستند با اين همه، كتيبه  . است
  ابزارهاى نيرومند بصرى كه محققان را به سوى تفاسير متعددى سوق داده است، توجه چندانى              
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٧٥ بنابراين، در زمينه بررسى پاسخ يك فرهنـگ بـه عملكـرد خـود هنـوز راه درازى در             . ودش نمى
را بپذيريم كه كاركرد عبارات قرآنى، معـادل كـاركرد تـصاوير در               پيش است، اگر اين فرض    

عمدتاً غربى با برقرارى چنـين تعـادلى، در           و جديدهاى دينى است، چه بسا محققان        ديگر نظام 
 .رات قرآنى به خطا رفته باشنددرك معانى اين عبا

. نگارانـه بـوده اسـت       اين عمل شمايل    هاى جالب و خيره كننده     روزگار ما شاهد دگرگونى   
الغدير در تهران كه معمارى آن را استاد جهانگير مظلوم به عهـده گرفـت و                 سيسأمسجد تازه ت  

هاى لعابى يـا      كاشى عبارات بزرگى است كه عمدتاً بر       به پايان رسيد، پوشيده از     1987در سال   
هـا يـا     خطـاطى در واقـع همچـون شـمايل          هـاى  بنـدى  برخى از اين قاب   . اند غيرلعابى نقش بسته  

جمالتى دينى  ديگر  عبارات. رسند و مشتمل بر آيات قرآنى هستند تصويرهاى كليسا به نظر مى
 ات تكـرار  اسم خداوند در سقف نقش بسته و تشهد به كـر 99 مثالً ،ى معروف هستند اهايا دع

 اسـتفاده از    دليـل به موفقيت زيبايى شناختى اين بنا، كارى نداريم، امـا خـود بنـا بـه                 . شده است 
رود، جالـب    خطاطى و ادغام آن درساختمانِ ديوار كه گاه تا مرز ناخوانايى عبارات پـيش مـى               

ا هاى زيبايى شـناختى و دينـى آنهـ    كلمات در ازرش انگار دشوارى در خواندن اين. توجه است 
معاصـر مخـصوصاً مـساجد        بـسيارى از ديگـر مـساجد       .)فالمكى، مسجد الغدير  . م(سهيم است   
  .1كنند ها را عرضه مى هايى از اين قبيل دشوارى عظيم، نمونه

يك كاربرد بسيار چشمگير از قرآن را استاد باصل البياتى بـراى شـهر ريـاض در عربـستان                   
هاى بازِ قـرآن را      هاى عظيمى به شكل كتاب     اقطاو در طرح خود،     . است  سعودى پيشنهاد داده  

گرفتنـد و بـا      منتهى به شهر، پشت سـرهم قـرار مـى            اصلى  بينى كرده بود كه در طول جاده       پيش
با اين همه، يك    . است  اين پروژه اجرا نشده   . كردند تشكيل يك نوع داالن، از زوار استقبال مى       

 خـورد و   طراحـى كـرد، بـه چـشم مـى     كتاب باز در سر در مسجدى كه همين معمار در حلب

گـاه سـاخت كـه بـه شـكل دو            لجى يك محراب تماشايى بدون تكيـه      ساز پاكستانى، گُ   مجسمه

                                           
1. R. hold amd, H. khan. 
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٧٦
شـايد ايـن كارهـا      . آبـاد جـاى گرفـت      مسجد ملك فيـصل اسـالم      صفحه از كتاب قرآن باز در     

  دهنـده  اناين آثار تماشـايى نـش      سازد، اما   اند، آشفته  كسانى را كه به اشكال سنتى عادت كرده       
نگارى جديدى اسـت كـه خـود         بسط يك نوع شمايل نگارى منبعث از آيات قرآنى به شمايل          

دهنـد كـه     اين تحوالت، اخير، موفق يا غيرموفق، نشان مـى        . دهد قرآن را به عنوان مدل قرار مى      
 هاى بيشتر در زمينه استفاده از قرآن به عنوان يك كتاب يا بـه عنـوان                طلبى در آينده شاهد تنوع   
هـاى دينـى و      خصوص معمارى مساجد و ابـالغ پيـام       ه  ب  ين معمارى ئ تز براييك منبع نقل قول     

 اندكي پس از پايـان انقـالب فرهنگـي در چـين در اسـتان                ، بنابر اين  .خواهيم بود ايدئولوژيك  
 شـهركوچك    كيانگ، پالك متوسطى در سردر يكى از مساجد مرمت شـده           نشين سين   مسلمان
 يافت شد كه بر آن عبـارتى عربـى نقـش    »تاريم باسين « در سر حد     )ى توفو به زبان چين  (تورفان  

نرسـد كـه مـساجد خـدا را      مـشركان را « .بسته و احتماالً ازگزند پليس مخفى در امان مانده بود        
خدا اعمالشان را نـابود خواهـد كـرد         . دهند به كفر خويش شهادت مى      كه تعمير كنند در حالي   

حـساب، قـرآن همچنـان بـه انعكـاس،         بـا ايـن    )17:توبه (».بودودر آتش دوزخ جاويد خواهند      
 .هاى مسلمانان سراسر جهان ادامه خواهد داد عواطف نيازها و آرمان

 

 شكال قرآناَ

انگيـز چهـل     شناسى عربى اوليه و اكتشاف حيـرت       به يمن تحقيقات مهم اخير در زمينه خط       
ريج مسير تكامل خط عربى در دست       قرآن در صدر اسالم در يمن، به تد        هزار پوست نوشته از   

 هـيچ   )نهـم مـيالدى   (دوره قبل از قرن سوم هجرى        يابيم، هر چند از    نوشته هاى قرآنى را درمى    
/ ق.ـ ه385متوفي(نديم   چون ابن   هاى اوليه را مورخى    تنوع خط .  معتبرى در اختيار نداريم     نمونه
مكتـوب بـه خـط       صفحات قديمى مندان كتاب در عصر حاضر،       ه هم دريافته بود و عالق     ) م 995

 .كنند هاى گزاف در بازار معامله مى  به قيمتنهاده،كوفى را چونان آثار هنرى ارج 

هـاى اوليـه فـارغ از محتـواى مقـدس خـود، بـه                مشكل بتوان گفت كه آيا اين دست نوشته       
 برخـى از آنهـا    . نـه انـد يـا      شناختى صورى نگاشته شده    ىيهاى زيبا  ارزش منظور برخوردارى از  
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٧٧ همچنـين  . بعدى اين مدخل بررسى خواهد شـد        ينى هستند كه در بخش    ئواجد اشكال متعدد تز   
نويسى كه در    شكسته هاى ديگر  هاى فوق يا سبك    توان مشخص كرد كه آيا كتيبه      به سختى مى  

 پس از معرفـى نـوعى خـط       . گنجينه صنعا يافت شد به منظور جلب رضايت كارفرما بوده است          
 328متــوفي ( توســط ابــن مقلــه )دهــم مــيالدى(ن چهــارم هجــرى قــر  در)الخــط المنــسوب(
اوضاع دگرگون شد، برقرارى يك نظام نوشتارىِ بخش بخـشى،           عباس،  وزير بنى  )م940/ق.هـ

خطـوط حـول قواعـد مـشخص را فـراهم             هاى ديگر ايـن    امكان ايجاد معيارهاى كتابت و گونه     
موجـود در    )م1022/ق.ـ هـ  413 فيمتـو (البـواب    ابـن ك  در نتيجه، از زمـان قـرآن كوچـ        . نمود

تـا  انـد،    اى، تالش كرده    هنرمند حرفه  هزاران هجرى   391 به تاريخ    كتابخانة چيستربيتي و مورخ   
ايـن  . جـذاب باشـد    نـواز و   را بيافرينند كه نزد خريـداران چـشم       سنّتي  هاى ديگرى از خط      گونه

اى مربوط به شعر فارسـى،      ه  اما به استثناى دست نوشته     ،شوند خطوط به متون قرآن محدود نمى     
هـاى باشـكوه     ايـن امـر در قـرآن      . كـرد  هـا را از آن خـود مـى         متنى بود كه بيشترين تالش      قرآن

هـاى ايلخانيـان      در مصر، سـوريه و فلـسطين، و قـرآن          )م1517ـ1250/ق.ـ ه 922ـ648(مماليك  
ق متـون   همچنين، به منظور قرائـت دقيـ      .  در ايران مشهور است    )م1353ـ1256 /ق.ـه 754ـ654(

تركيـب كلمـات و حـروف گنجانـده شـدند،       قرآنى بود كه عالئم زير و زبر و ديگر عالئم در     
مربـوط بـه قـرون       »قرمطيان«قرآن معروف   . بدون آنكه تاثير سوئى بر خوانايى متن داشته باشند        

ششم، ورق ورق شد و در سراسر جهان پراكنده گشت، به طورى كه هر ورق آن خود              و  پنجم  
شد و نمونه اعالى تعادل      نفسه به ديده تحسين نگريسته مى      تى مستقل بدل شد كه فى     موجودي  به

اى ميان صـورت و محتـوا آغـاز شـده اسـت       تنش بالقوه. آمد به حساب مى  يناتئميان خط و تز 
هـا يـا     دارد و دومـى نـزد گردآورنـدگان كتيبـه           كه اولى اهميت بسيارى نـزد مومنـان معمـولى         

 .ائز اهميت استهاى هنرمندانه ح خطاطى

  
  هنراين قرآن بئتز

هـاى سـبك نوشـتارى و افـزودنِ      گوناگونى: تر ذكر شده است ين قرآن پيش ئدو جنبه از تز   
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٧٨
در برخـى   .  يا در حواشى آن    ها  ميان سوره معموالً انتزاعى يا گلدار در       ينى و ئنقوش كوچك تز  

هـاى   اوين از طراحـى  برخـى از ايـن عنـ       هـا جـاى گرفتـه و       موارد، عناوين بزرگ در ميان سوره     
كـه احتمـاالً در كتابخانـه ملـى مـصردر قـاهره       ـ تعدادى از صفحات  . اند ينى برخوردار شدهئتز

  ـ در يك قرن قبل كسى آنها را نديده بـود  1 موريتس.به دست ب اما تا زمان انتشارشان ؛هستند
 محـل نمـاز     هاى معمارى كـه شـايد تمثيـل يـا نمـادى از             و ديگر مشخصه   دار اقطهاى   از داالن 

هـاى گلـدار    تركيـب . گيرنـد  بهـره مـي  گلـدار   هاى هندسـى و  گزاردن باشد و همچنين از طرح     
 عتيـق   دورانTabulae Ansatae يابند و طراحى اين عنـاوين بـا   ها امتداد مى بزرگ تا حاشيه

هـاى   هـاى متـأخر، چـارچوب    هاى مملوكى، ايلخانى يا دوره    در دست نوشته  . مقايسه شده است  
 امـا در دسـت   ؛شـود  مـى  مـتن سـوره جـدا    اوين هر سوره غالباً به طـرز چـشمگيرى از       عن  حاوى
ينـى  ئتـوان كـار تز     با  تغيير در اندازه هم مـى       . شدند تلفيق مى  تر آنها با يكديگر    هاى قديم  نوشته

هـاى بـسيار بزرگـى چـون          نـسخه  نيز؛  هايى بسيار كوچك از قرآن وجود دارد       نسخه. انجام داد 
اسـت كـه      قـدر بـزرگ    راى استفاده به يك جايگـاه خـاص نيـاز دارد و آن            قرآن تيمورى كه ب   

ويژه در ايـران،  ه تقريرهاى خطاطان، ب. توان همزمان يك صفحه را خواند و آن را ورق زد       نمى
شناختى و    ارزش زيبايى  گونهنازند و اين     خطاطى از كتاب مقدس اسالم مى       به اين شاهكارهاى  

هـاى باشـكوه و       صـحافى  ،هـاى مختلـف    قـرآن . گذارنـد  مـى   يش را به نمـا    »عجيب بودن «سنتىِ  
. شـدند  هايى خاص نگهدارى مـى     در جعبه  هاى بسيار نفيس   حتى نسخه . اند  شتهقيمت هم دا   گران

اى از   نـسخه ) م 1163-1130 /ق.ـ هـ  558-524(هنگامى كـه عبـدالمؤمن فرمـانرواى موحـدين          
 /ق.ـ هـ 35-23(  به خليفه عثمان تعلق دارد  شد قرآن را از مردم قرطبه دريافت نمود كه گفته مى         

  هاى خون او را هم حفظ كرده است، وى جواهرسازان، فلزكاران، نقاشـان              و لكه  ) م 644-656
 /ق.ـ هـ  1342-680(در دوران عثمـانى     . ين كننـد  ئد تـا آن را تـز      كـر كـاران را اسـتخدام       و چرم 
هـاى ايـن كتـاب       ت نوشـته  هايى بسيار زيبا براى نگهـدارى صـفحات و دسـ           جعبه) م1281-1924

                                           
1. B. Morits. 
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٧٩  .شد مقدس ساخته مى

شـد تـا     هاى بـسيارى بـه كـار گرفتـه مـى            كه شيوه  عجيب نيست در مجموع، بديهى است و      
هـا   تر از ديگر كتاب    تر و مهيج   را ارج نهند و در اين كار، قرآن را جذاب           هاى قرآن  نوشته دست

  ـ رى هنرى به معناى واقعـى كلمـه  اگر نه اثـ  بها ء گران دادند و با آن همچون يك شى نشان مى
نوشـتارى، برخـى     هـاى  توان تعيـين نمـود كـه آيـا برخـى سـبك         مشكل مى . كردند برخورد مى 

ين صفحات و برخى نقش و نگارها عموماً و منحصراً به           ئهاى تز  هاى صحافى، برخى شيوه    شيوه
زدهم يـا ( در خصوص تركيب صفحات پـس از قـرن پـنجم هجـرى         نه؟محدود هستند يا      قرآن

 اين متن مقدس با دقـت  تسته و نستعليق كه در هنگام كتاب     شك  و در خصوص خطوط    )ميالدى
تـوان چنـين     با احتياط بيـشتر مـى     . كرد  اى ارائه  توان داليل قانع كننده    شدند، مى  بسيار نوشته مى  

جـدايى متـون     كه براىـ اى   ينات حاشيهئينى همچون تزئهاى تز استدالل كرد كه برخى ويژگى
 اما تمامى اين فرضيات محتاج تعمـق و  ؛ منحصر به قرآن هستند ـ رفت  يكديگر نيز به كار مىاز

 .سـى  .نظير گنجينه يمـن كـه اچ       بى  مشكل ناشى از اين فرضيات در دو صفحه       . تدبر بيشتراست 
هاى معمارى عظـيم را بـه        اين دو صفحه مجموعه   . يابد بيشترى مى  د، نمود كر چاپ   1فون بوثمر 
نظيـر   ذارند كه به عنوان مساجدى برخوردار ازسطوح و ارتفاعات عجيب و نـه بـى  گ نمايش مى 
هـاى   بازنمـايى  آيا آنها واقعاً تصاوير مسجد هـستند؟ اگـر چنـين اسـت آيـا آنهـا                . اند تلقى شده 

 تصويرگر آياتى هستند كـه      هاهايى از انواع عام مسجد؟ شايد آن       عماراتى خاص هستند يا نمونه    
االت داده ؤپردازند؟ تاكنون هيچ پاسخ قاطعى به اين سـ      مارات بهشت مى  توصيف ع  در قرآن به  

ين ئاى از اشكال و صور كمابيش منحـصر بـه تـز             پيچيده  مجموعه  درو نشده است، اما گمان مى    
  .دهند را تشكيل مى اين اشكال، واقعاً، يك هنر. قرآن وجود داشته باشد

                                           
1. H. C. Von Bothmer. 
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