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ضايى هفتادرحسن ر
چكيده�       

اتسى اشارابار است كه در آن ابتدا به بررلگ�گرُآن»تألي� اى و قرمقال�«هنر،معمار
عضوداخته شده،آن گاه مـوى پرآن به هنر و معمارمستقيم آيات قـرمستقيم و غيـر
ه بـهد و در اين بارى تجزيه و تحليل مـى�شـوآن در هنر و معـمـارد قرتأثير و كاربـر

نده مطالبىد.در پايان نگاره مى�شوخى از كتيبه�ها و بناها و مشخصات آنها اشاربر
�آورآن به رئين قرى در تزدهاى هنره استفاده از دستاوردربار�د.شته تحرير در مى

ى اسالمى،هنر اسالمى.آن و هنر،معمارى،قرآن و معمار:قره�هااژكليد و

١آنف قرة�المعاردائر

لي� بادر ديدار خانم مك او١٩٩٣آن در سال ف قرة�المعارح تدوين و انتشار دائر  طر
ل و تأييد اينح شد و بالفاصله پس از قبوات بريل مطرالن انتشارمان از مسئوى بيرآقاى پر

ان آن تشكيل شد.ى و هيئت مشاوراستاراى ويرات،شورى اين انتشارپيشنهاد از سو
نج تاولي�،استاد دانشگاه جـرف خانم جين دمن مك اوةالمعاراستار اين دائر  سر وير

اها در اين رى رهان و اسالم�شناسان غربى وآن پژوف�ترين قرآمريكا است كه چهار تن از معرو
�آن�ـ پـروت�اند از:كلـوى مى�كنند.اين چـهـار تـن عـبـاريـار�انـسد ژيليو از دانشـگـاه اكـس ـ

داد قاضى از دانشگاه شيكاگو�آمريكـا،د آمريكا،واراهام از دانشگاه هاروانسه،ويليام گـرفر
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فةالمعارشد در اين دائران اراندرو ريپين از دانشگاه ويكتوريا كانادا.همچنين هيئت مشاور
ن از دانشگاه سوربـنكوت�اند از:نصر حامد ابوزيد از دانشگاه ليدن هلنـد،مـحـمـد ارعبار

دتينگ از دانشگاه لندن انگلستان،فرد هاوارد بورينگ از دانشگاه ييل آمريكا،جرهارانسه،گرفر
لين آلمان.ت از دانشگاه برنينگن هلند،آنگليكا نويورس از دانشگاه گروليمهاو

شت� يكى از محققان مسلمان ياف،نوة�المعارتاه يا بلند اين دائر  هر يك از مقاالت كو
هاى اسالمىخى كشورمسلمان است كه در دانشگاه�هاى اروپا،كانادا،آمريكا و نيز برغير

ف،ةالمعارند.در جلد نخست�دائرآنى اشتغال دارمين� مطالعات قربه تدريس و تحقيق در ز
انى)،محمدى (ايرّى)،محمد على امير معزن نصر حامدابوزيد (مصرلفان مسلمانى چومؤ
ائل حالق (فلسطينى)،مستنصر مير (پاكستانى)،عبد�العزيز ساشادنياى)،وايرن (الجزكوار

آنى از قرداخته�اند.همچنين شمارانى) به تألي� مقاله پرى (ايرانيايى) و محسن ذاكر(تانز
تدريك دنى،هريبرسه،فرت بوتن،هريبرگ،جان برت برف غربى مانند هربرهان معروپژو
دى ربين،مايكل سلز و آلفورتسكى،اندرو ريپين،ارالد موتين،هارد مارنشتاين،ريچارآيز

ا بر عهده داشته�اند.ف رةالمعارلچ،تألي� بخشى از مقاالت جلد نخست اين دائرو
ف،تهي� دانشنامه�اى جامـع وةالمعارى اين دائـراستاراستار و هيئت ويـر  قصد سر وير

عاتضوده است؛از اين رو اعتناى ايشان به مباحث قديم و موآنى بوo مطالعات قرجع در حوزمر
ن� نخستنه�اند:گوف بر دو گوةالمعارجديد يكسان است.بر اين اساس،مدخل�هاى اين دائر

ش�هافى شخصيت�هاى مهم، مفاهيم،مكان�ها،ارزد،معرا دربر مى�گيركه بيشتر مقاالت ر
ى كه اهميته شده است و يا امورآن به آن اشارد قر در خوًادث مهمى است كه مستقيماو حو

ن،على�بن� ابى�طالب،اهيم،هارون� آنها مقاالت ابرند.نموآن دارديكى با متن قرتباط نزو ار
مفات،تدفين،بدر، بسمله،نسخ و جز آن است.دست� دوت�عهد،عرتداد،تابوكه�،ار

آنىo مطالعـات قـرعات مهـم در حـوزضوف به مباحـث و مـوةالمعـاراز مقاالت ايـن دائـر
آنـىهش�هـاى قـرت�اند از:پـژونه از اين دسـت مـدخـل�هـا عـبـارند. چـنـد نـمـوداز�مى�پـر

اليد،باستان�شناسى ول موى،كنترآن و تقويم،هنر و معمـارتر، قرآن و كامپيومعاصر�،قر
آن،و زبان و خط عربى.در اين هر دو دسته مقاالت،هـم اطـالعـات و مـنـابـع كـهـنقر

ده است.آنى مدنظر بون جديد قراسالمى،و هم تحقيقات،نظريات و متو
عايت شده استه�اى رف شيـوةالمعارى مدخل�هاى اين دائر  در انتخاب و نام گـذار

ف درةالمعاران و هيئت علمى اين دائـراستارد.ويرف اسالم سابقه نـدارة�المعاركه در دائر
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ف�ترين اصطالحاته�ها گذاشته�اند و معرواژدن وا بر انگليسى بوى مدخل�ها،بنا رنام گذار
شيده�انده كوارده�اند،بلكه هموى نكرانگارا بر مبناى تلفظ عربى شان آوو اسامى اسالمى ر

ن و ادبيات غربى استفاده�كنند.ل در متوتا حد امكان از معادل�هاى انگليسى و التين متداو
)ازJahiliyya) و به جاى جاهلـيـت�(Abrogation)،از (Naskh به جاى نسـخ (ًمثال

ده�اند.ايشان حتى اسامى خاص و اعالمـى)  استفاده كـرAge of Ignoranceكيب (تر
ا هماننـدد و ماننـد آن رج،داووج و مأجون،هابيل،قابيل،يأجـواهيم،هـارون آدم،ابرچو
ى  نمى�كنند،بلكه بر مبناى ادبيات كتابانگارف اسالم بر اساس تلفظ عربى آوةالمعاردائر

ند.تنها يك استثناا به كار مى�بر) و …رAbrahamن (مقدس،معادل�هايى انگليسى چو
الكفل»معادلىدى است كه يك اصطالح يا اسم خاص ماننـد«ذوارد و آن در مود دارجوو

ى عربى مدخلا نگـارا با آو رDhul-Kiflهنگ انگليسى نداشته باشد كه در اينـجـا در فر
ار داده�اند.قر

ف،ة�المعارخى مدخل�هاى اين دائرتاهى و بلندى مقاالت و به طور كلى،انتخاب بركو
ا معيار گزينش مدخل�هاد.زيرهاى اسالمى مى�شوگاه ماي� شگفتى ما مسلمانان در كشور

آنى در دانشگاه�هاىتاهى و بلندى مقاالت در اين دانشنامه،فضاى خاص مطالعات قرو كو
ت عهد،تاهى به�ابوبكر،تابو مقاالت بسيار كوًغربى و عالقه و سليقه ايشان است.مثال

،حيـات٢نگ�هـاض مدخل�هايـى مـانـنـد رلهب اختصـاص داده شـده اسـت و در عـوابـو
انى تألي� شده�اند.از همين منظر مدخل�هايىاو با تفصيل فر٥مى و آناتو٤،نان٣اناتحيو

آنى نيستند،اما به دليل اهميت مذهبى وجه قـرف مى�يابيم كه به هيچ وة�المعاردر اين دائر
قـه�هـاى فـرًفتـه�انـد.مـثـالار گـران كـتـاب قـركارجـه دسـت�انـدرد تـواجتـمـاعـى�شـان مـور

ان و احمديه (قاديانيه) در هند از آن جهت كه اعتقاداتن بهائيه در ايرجديد�التأسيسى چو
نف هستند.افزوة�المعاراى مقاله�اى در اين دائرند،هر يك دارآن دارo متن قرخاصى دربار

انند) با عنواد آفريقيايى داربر اين«آمريكايى�هاى آفريقيايى»(= مسلمانان سياه آمريكا كه نژ
African Americansاى دربارار گر مدخل قر�٦صشانآن مخصوه آنها و قرفته�اند و مقاله

هاى غيـرد در كشورجـوقه�هاى اسالمى مـوه در ميان فـرا اين گـروتألي� شده اسـت،زيـر
ند.د�دارص به خـوآنى مخـصـوه اسالم و همچنيـن قـراسالمى،اعتقادات خـاصـى دربـار

انند ازمسلمان شايد بتوان غيرهش�گرد كه هر چند غربيان و پژوان حدس زاين،مى�توبنابر
اى مـاند،اما بره گيـرف بهـرةالمعـار و ثمين در اين دائـرّتاه و بلنـد و غـثهم� مقاالت كـو
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هاى اسالمى تنها آن دسته از آين مقاالت مفيد و با اهميت است كه يامسلمانان در كشور
اه با نظريـات وا همرآنى رفى مى�كنند و يا مسائل قديمى قرا معـره رع و مسئله�اى تازضومو

سى مى�كنند.تحقيقات جديد تحليل و برر
ات بريل در ليدن (هلند)در سالى انتشارآن از سوف قرةالمعار  نخستين مجلد از دائر

ىد.جلد نخست حـاواهد بوار مدخل خـو جلد و هز٥اى  منتشر شد.اين اثـر دار٢٠٠١
 و جلد٢٠٠٢  در سال I تا Eم مشتمل بر مدخل�هاى   است.جلد دوD  تا Aمدخل�هاى 

 انتشار يافته است.٢٠٠٣ در سال O  تا Jم مشتمل بر مدخل�هاى سو

ل% مقاله،مؤ٧ابارالگ�گر
د درارابار،متخصص در هنر اسالمى و استاد تاريخ هنر در دانشگـاه هـارو  الگ گر

انس شنـاسابار،بـيـزه گرى،آنـدراده شد.پـدر وانسـه زگ فراسبـور در استـر١٩٢٩سـال 
ا درد رت  و تحصيالت خـو به آمريكا مهاجـر١٩٤٨ابار در سال د.الگ گرجسته�اى بـوبر

سال�ان رفت.عنو  گرPh.Dن از دانشگاه پرينستو١٩٥٥ى در د.ود آغاز كراردانشگاه  هارو
مان بهتيزت ون زير نظر كورد.سپس در دانشگاه پرينستوسمى دربار امويان» بوى«هنر رو

اهى نامه�هايى گو١٩٤٨ـ ١٩٥٠ابار در فاصل� سال�هاى داخت.گرسى نسخ اسالمى پربرر
د.در فاصل�سطى و تاريخ معاصر از دانشگاه پاريس دريافت كرن ودر تاريخ باستان،قرو

سى مطالعات هنـر صاحب كر١٩٨٠د.در  استاد دانشگاه ميشيگـان بـو١٩٦٩ تا ١٩٥٤
ا بنيان نهادنس رى بنياد آقاخان مجل� مقرى اسالمى شد؛سپس با همكاراسالمى و معمار

ننشسته شد و هم اكنـود بازارى از دانشگاه هـارو و١٩٩٠د.در استار آن بـوو ده سال وير
عـه)مجمـو١٩٩٢ن است و در آنجا(در سـال س� مطالعات تاريخى پريـنـسـتـواستاد مـدر

ىى آثار بسيارساند.وئين به چاپ ران انديش� تزت كتابى با عنوا به صورن رانس�هاى ملوكنفر
٨د.ى اسالمى دارo تاريخ هنر و معماردر حوز

جم� با تر٩ى هنر اسالمىى اسالمى و شكل�گيرئينات معماره بر اينها دو كتاب تز  عالو
دى ريچارى با همكارسيده است.همچنين وان به چاپ رحدتى دانشمند در ايرداد وسى مهرفار

ى اسالمى،ان هنر و معمارهاى اسالمى،كتابى با عنوف هنرهشگر معرو،پژو١٠ناتينگهاوز
جمه و چاپ شده است.سى ترن دوبار به فارده كه تاكنو تألي� كر١١ ٦٥٠ـ١٢٥٠

ى وش�ها در قبال هنر و معمارابطه ميان كتاب آسمانى اسالم و نگـر   در اين مقاله ر
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اهد شد:سى�خوان بررط به آنها،تحت سه عنود مربوعملكر
o خالقيت در بارًى،از جمله آياتى كه بعداآنى به هنر و معمارات قرجاعات يا اشار.ار١  

د.ل چنين معنايى از آنها مستفاد نشواهد شد،حتى اگر در نگاه اوه خوى بدانها اشارهنر
ى.استن آثار هنران يك منبع در امر ساختن و آرآن به عنون از قرناگو.استفاده�هاى گو٢  
آن با هنرد قرئين خو.تز٣  

آنى در قرهنر و معمار
اهد شد،در هيچ جاىسى خو بررًه� نمل كه بعدا سور٤٤ بايد گفت كه جز آيه ً  مقدمتا

اى ساختناهنمايى مذهبى برعات يا رصيفى از مصنوان تودكه به عنود ندارجوتى وآن عبارقر
دل شد،جهانى نبوآن در آن نازدد.جهانى كه قرس تفسير گرى ملموَرَصيا ارزيابى اشكال ب

دار پيامبر)همكرفتار وط به رش�هاى مربوارا بداند و حتى در حديث(گزى ركه قدر آثار هنر
د كه همگى از زبـاند دارجونقش و نگـار وجات پراكنده�اى به منسـوات مختصر و پـراشار

ى يا عقايد عملى اواضع نظره،در احاديث پيامبر،موصحابه� پيامبر نقل شده�اند.به عالو
د در خـوًها مستقيماد؛اما به هيچ يك از اين نظرى به �چشم مى�خـوردر باب خلق آثار هنر

آند.قرا استنتاج نموان آنها رن �مى�توناگوآن تصريح نشده است و تنها از خالل آيات گوقر
احت� اظهار نظـرن نماز يا حج كه مختص مسلمانـان اسـت بـه صـردر باب مسائلـى چـو

ضه نمى�كندمستقيمى عرى هيچ تعري� مستقيم يا غيرمى�كند؛اما در باب فعاليت�هاى هنر
سىق،بررد.بنابر ادل� فود ندارجوضع خاص وض� يك مواى عره هيچ مطلبى برو در اين بار
عه�اى از مشاهدات به مجموًد و نهايتاآن به يك كل�منسجم ختم نمى�شوى در قرهنر و معمار

عات يا ابنيه،وجاعات �مستقيم به مصنوند:اراكنده مى�انجامد كه در دو دسته جاى مى�گيرپر
احى اماكن.عات و طراى ساخت مصنومستقيم بره�هاى غيراشار

جاعات مستقيم   ار
 ساختمانًصاله�هاى مختل� ساخت و مخصـوجاعات به مقـوهله� نخست،ار  در و

ند كه تنهاسى ديده مى�شوى از آيات،اشياء ملمود.در دسته ديگرى به چشم مى�خورساز
صي� شده�اند؛پيامبـرـق تحت مالكيت �سليمان تـويك�بار ذكر شده�اند.هم� اشياى فـو

دست او نيـزمندان زيرد و هنرى،حمايتى افسانه�اى بـوسلطانى كه حمايت او از آثار هـنـر
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اه سبأ سليمان دستور ساخت چـشـمـه�اى از مـس مـذاب ر سور١٢دند.در آيـه جنيان بـو
نجينى است كهت كتاب� آسمانى مسلمانان،منطبق با درياچه مشهور برمى�دهد.اين عبار

قايعو و١٣:٢٥م پادشاهـان ار داشته و در كتاب دوشليم قراقع در اوردر معبد سليمـان و
اى �سليمان محاريب،تماثيل وه� سبأ،جنيان بر سور١٣ ذكر شده است.در آيه ٨:١٨ايام 

ا ازان آنهـا رار شده�اند كه نمى�تـومين استوند كه چنـان در زى مى�سازفان عظيم و قـدورِج
اهد شد در آياتسى خـو بررًد محاريب)كه بعـدااب(مفرo محـراژجاى تكان داد.معنـى و

جمه به«كاسه»ترًالف است و معموع ظرد.جفان به معناى يك نوديگر نيز به چشم مى�خور
د و مصداق� معين آن مشخص نيست.قـدور بـهده�اى دار گسترِل معنايىد كه شمـومى�شو

هاژفته است.معناى دقيق و نقش اين دو ومعناى «ديگ» تنها در همين آيه� خاص به كار ر
ت جمع بـه كـاره� انبياء نيز بـه صـور سـور٥٢د.تمثال در آيـه� ار داردر هاله�اى از ابهـام قـر

د.اين بت�ها مجسمه�هاىاهيم بود پدر ابرا ناظر بربت�هايى است كه معبود و آشكارمى�رو
ه سبأ مطلق مجسمه به طور عام بايـد سور١٣ از آيه ًده�اند و احتماالانات بـوانسان يا حيو

د و نه بت�هايى خاص.مستفاد شو
دد كه در آنه نمل تأييد مـى�گـر سور٤٤تباط سليمان با بناهاى غـيـر عـادى در آيـه   ار

د بر او،دستورق خو به منظور نشان دادن تفـوًدن �ملكه سبا و نهايتاموسليمان به منظـور آز
حo صراژارير).وَو قْنِ م�دّرا صادر مى�كند(ممش از آبگينه رشيده يا مفروح پوَرساخت يك ص

ه� سور٣٦ه� قصص و آيـه  سور٣٨د در آيه جمه مى�شـو به بناى مجلل يا كاخ تـرًالكه معمـو
اه شده و به ساختمانىه با صفت«عالى»همراژد اين ومن نيز ذكر شده است.در هر دو مورمؤ

نددازه�اى مى�پرا داد.هم� اين آيات به بناهاى اسطورن دستور ساخت آن رعود كه فره �داراشار
ًه� مذكور احتمـاالاژد،بنابر ايـن وح داللت دارضوص و وعى خلـوح بر نوه صـراژو �ريش� و

ًى آن.پس اين بنا احتماالنى�يك ساختمان است تا شكل ظاهربيشتر ناظر بر شفافيت درو
دجوكاخ�هاى يمنى پيش از اسـالم وازفرد برتويى است كه گفته مى�شودرشبيه ساختمان تـو

ا «ساختمانى باه راژئيات نشويم و اين ود جزارداشته است.به طور كلى،بهتر آن است كه و
ه همچنان محل مناقشه�اژات و جذابيت بسيار»معنا كنيم،هر چند معناى دقيق اين وامتياز

اقعى وى غير وه نيست،بلكه حضور آثار هنراژد معناى دقيق اين واست.آنچه اهميت دار
اهيم ديد كه ذكر قصهد.از اين گذشته،خوآنى�است كه اهميت دارخيالى در دل تصاوير قر

د.م هنر دارى نيز بر مفهوآن،داللت�هاى�ديگرسليمان و ملكه سبا(بلقيس)در قر
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ط�اند،شامـلهاى مختل� ناظـر و مـربـوآنى كه به هـنـرات قرى از عبـار  دسته� ديگـر
د؛ازد دارجونت وه به محل سكواى اشاره�هاى متعددى براژلى�اند.وه�هاى بسيار معمواژو

چك�تر بـهه به شهر و محل�هاى كواى اشاربرًالقان كه معموه فـر سور٥١جمله قريه در آيه 
) و١٨ و ٢٠فته است (قصص:آن به كار ره�اى كه تنها دو بار در قراژد.مدينه وكار مى�رو

)٣٨ آيه� ٢٩ه ان»(سورد.مساكن به معناى «اقامتگاه�هاى ويرى در بر دارمعانى نهفته� بسيار
ت البلداالمين به معناى مكاند در عبارَلَ بِاعى�تره� انتزاژد و و در شعر به كار مى�روًكه غالبا

اى خانه است كه حريمـىه�اى عام براژد.بيت وه دار به مكه اشارً)كه احتمـاال٣امن(تين:
ان از) و كليه معمار٢٧ـ٢٩،نور:١٠٠،نساء:٤٩ان:د (آل�عمرمى�روصى به شمارخصو

ه بهه در اشاراژا مطابق اين سنت اسالمى مى�ساختـه�انـد.ايـن وگذشته تا حال،خانه�هـا ر
م است و درمتشان الز) كه حفظ حر٣٣ ـ٣٤اب:فته (احـزان پيامبر به كار رل همسـرمناز
فته است. هنگامى)نيز به كار ر٢٣س�:دفار(يوليخا،همسر پوه زه به اقامتگاه باشكواشار

خانه بـه)،منظور تحقـيـر آن ٩٣ائيل:د (بنى�اسـره مى�شودن اين خانه اشـاركه به زرين بـو
،٥ائيـل: فته (بنى اسـرت است.كلمه«دار»در آيات مختلـفـى بـه كـار ران تجلى ثـروعنـو

ة» درت «الدار اآلخرد،جز آنكه كلمه دار در عبارت چندانى با «بيت»ندار) و تفاو٢حشر:
 �ه�اژد.وى دربر دارده�تـره قصص به�معناى«جهان پس از اين»داللت�هاى گستر سور٨٣آيه

فته است كه دو بار آن بهآن به كار رك و كاخ) چهار بار در قر شايع قصر (به معناى ارًنسبتا
د و باره داران قديم �اشارتى مشهور به كاخ�هاى ويرى است؛يك بار در عبارتى استعارصور

د.ديگر كلمات بحث مى�شوًد كه بعداجاع به بهشت در آيه�اى به كار مـى�رواى ارديگر بر
) يا١٩ى به معناى اقامتگاه، (محمد:فته�اند كه مثوت به كار ر�ناظر بر ابنيه يا اماكن به ندر

ه�هاىد،شيو) از آن جمله است.در چند مور١٢٩اء:مصانع به معناى ساختمان�ها (شعر
عد،ه� رم سور در آيـه دوًد.مثالى،ذكر مى�شـو به شكلى�اسـتـعـارًى،غالباساختمـان�سـاز

ن برپا شده�اند.ن ستوند كه�بدوند تصوير مى�شوه�آساى خداوآسمان�ها،ساخته�هاى معجز
د،درغ از معناى اصلى خـوه�هايى است كه فـاراژ اصطالحات،شامل وِم  دسته سـو

ه بسيار مهماژفته�اند كه دو ومان پيامبر يا بعد از آن،در معانى خاص مسلم آنان به كـار رز
فتـهآن به كار ر بار در قـر٢٨اب از آن جمله است.مسجد (محل �سـجـده) مسجد و محـر

د كه ناظر بر مكانى�مقدس در مكه استام» به كار مى�رود با صفت«الحر مور١٥است.در 
ن شد و اين مكان مقدس،كعبهگوحى اسالم حفظ و دگركه قداست پيش از اسالم آن در و
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ا ساختنداهيم و اسماعيل آن ره نجم)است كه ابر سور٩٧ام در آيه يا خانه مقدس(البيت الحر
) و محل حـج١٤٢ـ١٤٧ه:ار (بقـرگـزان قبله يا جهـت نـمـاز) كعبه بـه عـنـو١٢٥ه:(بقـر

ن آن هيچامو پيرِه شكل كعبه يا مكان) ذكر شده �است.با اين همه،دربار٩٦ـ٩٧(مائدة:
دات مبهمى در باب�اهميت تعمير آن به چشم مى�خور اشارًفاسخنى گفته نشده است و صر

لار به حقانيت دين �نيست.در آيه او).اما عمل تعمير مسجد نيز به اهميت اقر١٩(توبه:
د،اما در آيه هفتمه به مكان مقدس مكه به كار مى�روه يك بار در اشاراژاء اين وه� اسرسور

اءه� اسرل سورديان در بيت�المقدس است.در آيه اوق ناظر بر معبد يهوه فواژه،وهمين�سور
د كه محلترين مسجد» (مسجداالقصى) به كار مى�روت «دورعبارم دراى بار دوه براژاين و

 درًهه�اى از تاريخ و احتماالن�شك،در برده است.بدوع مناقشات بسيار بوضودقيق آن مو
فتهه به بيت�المقدس به�كار مى�ره در اشاراژى (هشتم ميالدى)،اين وم هجرن دواسط قراو

اد،مسجداالقصىى از افرت پيامبر به مدينه،بسيارل بعد از هجرن اواست.اما در خالل قر
اج) مى�دانستند.ه�آسا (يعنى معرخدادى معجزديكى مكه يا مكانى نمادين در رنزا مكانى درر

ا تشكيل نمى�دهند،جز آنكه همهآن،يك كل منسجم رد ديگر مسجد در قر  ده كاربر
اقعى كلمه به).مسجد،در معناى و٢٩اف:ند هستند (اعرستش�خداوآنها ناظر بر محل پر

د) و در كتيبه�هاى مساجد به كار مى�روًه جن كه �غالبا سور١٨د (بنابر آيه� ند تعلق دارخداو
ت ايمانند و آخر)«كسانى كه�به خداو١٧ع شده است (توبه:كان به مسجد ممنود مشرورو

مساجداسند،بايد به تعميركات مى�دهند و از كسى جز خدا نمى�هرند و زارند،نماز مى�گزدار
 در كتيبه�هاى مساجـد بـه كـارًاه� توبه كه مكـررسور١٨ند»(بر اساس آيـه� خدا همت گمـار

از ايشانفرند برگويى �قصه اصحاب كه� تصريح مى�كند كـه خـداوآن در بازد).قرمى�رو
ه سور٤٠ص،آيه ) عجيب�ترين و مبهم�ترين آيه در اين خصو٢١مسجدى ساخت (كه�:
اى نجات آنند برد كه اگر خـداودازستى از اماكن مقدس مـى�پـرحج است كه به ذكر فهـر

ات و مساجد استع،صلوَِيامع،بست شامل صوان مى�شدند.اين فهرد،ويرده بواقدام نكر
ند.دوجمه مى�شوها)،كليساها،كنيسه�ها و مسجدها»ترمعه�ها (ياديركه� كمابيش به«صو

ات»كه جمـعم يعنى«صلـوه سواژفته�اند.وآن به كار نـره� نخست در هيچ جاى� ديگر قـراژو
سدد.به نظر مـى�رمسلمانان به كار مى�روه به فريضه� نمـاز در اشارًال«صالت»است معمو

تف ديگر،عباران.از طرارگزه صالت در اينجا به معناى يك مكان است و نه عمل نمازاژو
ف چهار سنت دينى مختل� معرًع مكان مقدس سخن مى�گويد كه احتماالق از چهار نوفو
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ا بهد و مسيحيت ره شده باشد،اسالم،يهو بر چهار دين مختل� اشـارًاست.اگر تلويحا
د)،ه به كدام نظام دينى تعلق�داراژمشخص نباشد كدام وان دريافت (حتى اگرسادگى مى�تو

جمه «مساجد»بهاد در ترى از افراقع� بسيارم كدام است؟در وال اين است كه دين چهاراما سؤ
Mosquesتر �آن كلمه �مسجد به تنهايىن در هيچ جاى ديگر قرند،چوديد مى�نگر به ديده

دن خاص مسلمانان،مـسـتـفـادارگزفته تا معناى صحيح آن يـعـنـى مـحـل نـمـازبه كار نـر
د استفادهاند مور مقدس است كه مى�توًه به معناى يك مكان كالاردد.كلمه مسجد هموگر

تباط باشداين،آيه مذكور بايد با داستان يا حادثه�اى خاص در ارد.بنابرار گيرمسلمانان قر
شيده است.كه معانى دقيق آن بر ما پو

آنق حاصل مى�آيد،آن است كه اگر چه قر  خالصه،نتيجه صحيحى كه از قرينه فو
اضه مى�كند،در هيچ جا،مسجد را عرم يك� مكان مقدس و با قداست راحت مفهوبه صر
سميت �نمى�شناسد.تنها مكان خاص مسلمانانص مسلمانان به ران مكان مخصوبه عنو

� ارًم مقدس آن است.تقريباآن ذكر شده،مسجد مكه و حركه در قر�جاعات به اين در همه
جيها تود و همين امر،مشكالت بعدى در تعيين جهت صحيح قبله رد دارجومسجد ابهام و

ن آن،به سمت كعبه است ياامـومى�كند.آيا قبله به سمت شهر مكه است يا به سمت پيـر
ه مسجد كه دراژشه آن؟خالصه،ود در گواالسويكى از اضالع آن،يا شايد به سمت �حجر

النى داشت،بالفاصله پس ازى از زبان�هاى ديگر پيشينه�اى غنى و طوزبان عربى و بسيار
ع مكان خاص و مختص ميالدى)به معناى يك نـو٦٣٢ى (هجر١١گ پيامبر در سال مر

تباط آن بـاد و ارده�اى دارآن،داللت�هاى گستـره مسجد در قـراژفت.ومسلمانان بـه كـار ر
ستشگاه خاص�مسلمانان چندان قطعى نيست.پر

اع و اقسامه انواژد و ايـن ود دارجوى واب»هم پيچيدگى�هاى بسـيـاره«محـراژه و  دربار
شه بهالنى به معناى كنج و گوه در پيشينه�اى ممتاز و طواژد.اين و نمادين و عملى� دارِمعانى

ابه محراژار اماكن مقدس مسلمانان داللت داشته است.وفته و بر جهت قبله در ديوكار مى�ر
 درًاد.اخيرها،قاب�ها و قاليچه�ها نيز داللت دارئينى در سنگ�قبراويه تزع كنج و زبر يك نو

عىتفعى است كه نو به معناى�ساخته�هاى مرًه اصالاژمقاله�اى نشان داده شده است كه اين و
احت ذكرآنى به صرتفاع تنها در يك آيه �قر،گو اينكه عنصـر ار١٢لت داشته�انداهميت و منز

 �لت�ض مى�كنند.شأن و منزد،تعراب داووه� ص،دشمنان به محرسور٢١شده است.در آيه
) كه در آنها اين١١،مريم:٣٩ و ٣٧ان:د (آل�عمراين مكان خاص از سه آيه مستفاد مى�شو
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ه يعنـىاژت جمع اين ود.صـورند و پدر يحيى به كار مـى�روكريا،بنده خـداود زه در موراژو
ستشگاه�ها» تفسير شده و اگر چه اين تفـسـيـر به معناى «پـرًال) معمو١٣«محاريب»(سبـأ:

قد در آيـه فـوجـوه�هاى مـواژا ديـگـر و صحيـح �نـيـسـت؛زيـرًامـاد الـزپيشـيـنـه ديـرپـايـى دار
ًاى سليمان� هستند،عـمـدتـا(محاريب،تماثيل،جفان و قدور) كه ساخته�هاى جـنـيـان بـر

هاى دينى يا حتى غيـر ديـنـىف نيازند و معـرت به شمار مـى�روت و ثرونه�هايى از قـدرنمـو
آن بيش از آنكه معنايى دينىه در قراژسد معناى دقيق ايـن وع به نظر مى�رنيستند.در مجمـو

ه در مساجداژدهاى بعدى اين وابطه مستقيمى با كاربرباشد،معنايى غير دينى است و هيچ� ر
احى مساجد است.ع در طرضوان يك موند مستقيم با آن به عنود و نيز فاقد پيوندار

ىه�هايى بدل شده�اند كه عناصر عمده� مـعـمـاراژاب» به وه�هاى«مسجد»و«محـراژ  و
عه�ها كه ناظر بر اشكال مصـنـواژى از وح �مى�دهند و هر چند دستـه� ديـگـرا شراسالمـى ر

ح) مانده�اند،اضح (مانند بيت يا دار) يا نادر و مبهم (مانند صرايج و وهستند،همچنان ر
گز ديده نشده�انده مى�كنند كه �هرى قابل تصور اشارآنى بر امورجاعات قرى از اردسته� ديگر

اجاعات متعـددى رصي��هاى متعدد بـهـشـت،ارند.تـود دارجود وو تنها تصور مـى�شـو
صيفات بـر اين توًند.احتماالاحى جاى مى�گيـرى و طرله� معمارد كه در مقـوشامل�مى�شو

اشاه در سيكاندارامگاه اكبـره آرل در بار عصر مغوِستان در هندوًصااحى باغ�ها،مخصوطر
اتده�اند اين عبارخى ادعا كرا و تاج محل تأثير عمده�اى داشته�اند.همچنين �برگرديك آنز
نايل� قرى�هاى اوائيك كار در موزًصائين مساجد،مخصواقعى كلمه در تزآنى به معناى وقر
اما١٣سيم شده�اند،ى،تـرى (هشتم ميالدى) مسجد جامع دمشق يا مسجد امـوم هجردو
غ ازع نگريسته�اند.با ايـن حـال،فـارضوديد به اين مـوابار با ديده تـرخى ديگر ماننـد گـربر

آنصيفات قراحى مساجد،بايد گفت كه در بخش اعظم توئين و طرالت بعدى در تزتحو
د.ئينى غلبه دارى و تزع تصور معماراز بهشت و گهگاه از جهنم،يك نو

ه�هاى بهشتازنگ درود كه ره مى�گذره�هايى باشكوازد به بهشت و جهنم از درواه ورو  ر
،دخان:٧٠ ـ٧٣ف:خـرعى و نه طبيعى(زدها،باغ�هايى مصنـو) رو٧٢مر:سبز است (ز

نـد.ازد دارجوفور در بهشت و) و نيز اماكن ديگر (باغ) بـه و١٢،دهـر:١٥،محمد:٥١
) باغ�هايـى١٢) در آيه�اى مشهـور (صـ�:٦چشمه�ها نيز سخن به ميـان مـى�آيـد (دهـر:

 زيبا يا مساكن در آيـه�ِلى است و منازدخانه�هايى جارند كه از زير آنهـا روصي� مى�شوتو
ند.در پنج آيـهقان در اين�باغ�ها برپا مـى�شـوه� فر سـور١٠ه ص� يا قصور در آيـه  سور١٢
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فـه)د آن غرف (مفرَُرل،غ) اين منـاز٢٠ـ٢١مر:،ز٣٧،سبأ:٥٨ت:،عنكبـو٧٥قان:(فر
ًد و احتماالمى�رود با صفت «عالى» به كارد جز يك مـورارند كه در همه موانده مى�شوخو

د داشت در اينجا نيز صادقجواب« ود »محرتفاع و اهميت كه در مورى ميان ارابرهمان بر
فه كه در آيه�اى عجـيـبه غراژد ايـن وت مفر صورِىك معناى لفظى يـا اسـتـعـاراست.در

د كه در بهشت فقط حكايت از آن دارًاار است و ظاهرفته،بسيار دشو) به كار ر٧٥قان:(فر
ه هستند يا آالچيق�هايىت�هايى با شكوجاعات به معناى� عمارد.آيا اين ارد دارجوفه ويك غر

ان به لحاظد،نمى�تود ندارجوآن و قرِد به جهان خيالىاى ورواهى برساده؟از آنجا كه هيچ ر
ه�ها به�اژاهيم ديد اين وچند همان�طور كه خـوسش يافت،هراى اين پرتاريخى پاسخى بـر
اه يافتند.ادبيات هنر متأخر ر

يام به معناى خيمه�ها يا آالچيق�ها كه در آنهاِاى تصور معنـاى خ  در هنگام تالش بر
دجوه� مواژرير) كه يكى از چند وَد آن س (مفرُْررُ) و نيز س٧٢حمن:ند (الرا دارحوريان مأو

ندد خداونگ خو اورًصا) و مخصو١٥اقعه:ان (ومانى �جوه به تخت�شاهى با مالزاى اشاربر
ه سور٧ندى در آيـه� نگ خداواى �اورد نظر بره موراژاست،همين مشكل بروز مى�كـنـد.و

ه �بهاژد،اين وارفته است.در اغلب موآن به كار ر بار در قر٢٩ً ش است كه جمعامن،عرمؤ
هاژد.وان محل حضور الهى به كار مى�روند به عنونگ خداوه به اورد و در اشارت مفرصور

ت) صـور٢ـ٤١فته است (نمل:ش در قصه �سليمان و ملكه سبا هم يك بـار بـه كـار رعر
) به بخشى از يـك٢٢ـ٤٥ و حـج:٤٢ و كه�:٢٥٩ه:ش،در بقـره (عرواژجمع ايـن و

ت به صـورًاله معمـواژد،ايـن وارد.در اين مـوگ�تر داللت دارعه� ساختـمـانـى بـزرمجمـو
ه�ان دربارجمان و مفسرگمى متردرد كه حاكى از سرجمه مى�شوجك�ها» يا«داربست�ها» تر«بر

ان شده است.فته و ويرار گرند قرد غضب خداوه مورارخصيصه�اى است كه همو
ص بهشت و امور قابل تصور آن است كهآن در خصوى قرجاع مهم و بصر  آخرين ار

انى رو به) و در آنجا با خدمتكار٢١،دهر:٣٣ند (فاطر:ار،جامه�هاى زيبايى بر تن دارابر
اب) و جام�هايـى (كـأس)ف (آنيه)،قدح�هـا (اكـو) كه ظرو١٥ـ ١٧ند (دهـر:رو مى�شـو

َاريروَت  قسد اين�تفسير صحيح عبارند (به نظر مى�ره به دست دارن بلور يا نقرخشان چودر
ان�بهاترينه� دهر باشد).جامه�هاى آنها از جنس حرير است،گـر� سور١٦ در آيه ِةَِّضِ فْنِم

د عالقـه مورِىه�هاى بصره�اى از جلـوخشان،انگـاره و بلور است و آبگينـه� درات،نقـرفلز
اد و اشياء تجملى در ميانند كه نشان دهنده مواست.اين تصاوير از آن جهت اهميت دار
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ى بعدىگرى (هفتم ميالدى) هستند و همچنين الهام�بخش نگارل هجرن اوايل قراب اواعر
ان�بهااهى ميان بهشت و تجمالت از طريق جامه�ها و ديگر اشياء گرانى كه در آن،همراير

د.به خوبى نشان داده مى�شو

ه�هاى غير مستقيم به هنر   اشار
ش مسلمانان در قبال هنر بـه طـور اعـم وضيح نگـرجيه و تـوآن در توليه قـر  آيات او

ع اخير محل مناقـشـات وضوفت.مونده به طور اخص به كار مـى�ردات زجونمايى مـوباز
ها و دغدغه�هاى متغيـرتاب� نيازا بازد؛زيراهد بوده است و همچنان خومباحثات بسيار بو

عد اخير در مجموآن است.موراضع عملى و آشكار قرهنگ حاكم و نيز مودر جامعه و فر
آن با هنر يـام كتاب عهد عتيق،در هيـچ جـاى قـرمان دوخالف فـرشن است.بر روً�كامـال

هنگ مادى كهى يك فراى خلق آثار هنرتى هم برنه دعونمايى مخالفت نشده و هيچ�گوباز
تبط با اينآنى مراين،در تفسير آيات قرمختص مسلمانان باشد،به عمل نيامده است.بنابر

ه�اژاى تخريب �تصاوير) يا حتى وتى برن «شمايل شكنى» (دعوه�هايى چواژد وبحث،كاربر
Anicouismعيت خلق تصاوير) بى�مناسبت است.اصطالح (ممنوBildverboltآلمانى 

خى محققان،ى» در ميان برگره يا حتى انديشه در باب تصويرنه آموزبه�معناى «فقدان هر گو
د.ى دارآن،دقت بيشترش قرانى يافته و در انعكاس�نگرادارهو

ده،چالش�هايىهاى گسترهنگ اسالمى در قلمروار فرف ديگر،پس از استقر  از طر
د آمد و تالش�هايى در جهتجوهنگ�هاى بيگانه بـه وع فرى غنى و متنـوبا سنت�هاى هنر

مستقيم ازى با استفاده� مستقيم يا غيرش خالقيت هنـراالتى درباب ارزپاسخ�گويى به سؤ
انستع استدالل �مى�توآن،سه نوهاى مستقيم در قرنظرد اظهارآن به عمل آمد.در نبوآيات قر

دد كه اين كار انجام شد.اج گرآن استخراز قر
نمايىتباط با بازاند در ارلين دسته استدالل�ها،مبتنى بر آيات چندى است كه مى�تو  او
) سخن به ميـان١٢ـ١٣اى سليمان (سبأ:دد.پيش�تر،از «تماثيل»ساخته شده برتلقى گر

ه انعام است سور٧٤د  آيه عيت تصاوير به كار مى�رواى بيان� ممنو برًاآمد.آيه�اى كه مكرر
اهيم،كه در سنت اسالمى مقدس�تر از سليمان� اسـت،بـه پـدر خـويـش آزركه در آن ابـر

اانت راستى كه تـو و پـيـروده�اى؟را به خدايى اختيـار كـرمى�گويد:«آيا بت�هـا (اصـنـام) ر
تبط دانست كـه در آنه مائده مر سـور٩٠ا بايد با آيه  آشكار مى�بينم» ايـن آيـه رِاهىدر گمر
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اب و قمار،«پليدى�هايى از اعمال شيطان»قلمداد شده�اند.اه با شربت�ها (انصاب) همر
ند ياانى دار شكل و شمايلى انسانى يا حيوًاله به معناى«بت�ها»�يند كه معمواژهر دو و

ند.اين دوار گيرد استفاده قران بت مورانند به عنوه�هايى هستند كه مى�توچهر«تنديس�ها»از
ِا بيـانآن است كه آنها رست�تـر اعالم مخالفت با تصاوير تلقى�شده�اند،امـا درًالآيه معمـو

م،اختصاصى�تر و درت سود.عبارمخالفت با بت�ها،با هر شكل و شمايل به حساب آور
مايد:مى�فـر(س)ند به مريمان خـداوه� آل�عمر سور٤٧ـ٤٩تبط�تر است.در آيـات نتيجه مـر

ا صادر مى�كند،فقطى رمان چيزاهد،خلق مى�كند،هنگامى كه فرند هر آنچه �بخو«خداو
نه�اى�ديگر،داستانى است كـهن).نمود مى�آيد»(كن فيكوجوبه آن مى�گويد باش و آن به و

س،د آمده�ام.من از گل�رند بر شما فروح زير آمده است:«من با نشانه�اى از خـداوبه شر
اقعى]نده�اى [وند به پراهم دميد تا به اذن خداواهم ساخت.در آن خونده�اى خوتنديس پر
اهد داشتتى معنا خونمايى تنها در صورد».در اينجا مشخص است كه عمل بازتبديل شو

ندآنجا كه بخشيدن حيات فقط در اختيـار خـداود.ازنمايى حياتى اعطـاء شـوكه به آن باز
د.نده سه بعدى و جاندار محقق �مى�شو� پرِست كه خلقه� اواست،تنها با اجاز

ِالت بعـدىنمايى،فى�نفسه قانع�كننده نيستند،اما در تـحـوتبط با باز  اين چند آيه مـر
ق هنگامىفته شدند.آيات فوجاعاتى مهم به كار گران ارمخالفت با خلق تصاوير،به� عنو

فتنـد.ار�گـرم �استدالل�هـا قـرد دست يافتند كـه در كـنـار دسـتـه� دوبه اهميـت خـاص خـو
آن متكـىن شايع در كل قـراستدالل�هاى اخير به جاى اتكا بر آيات خاص بر دو مـضـمـو

ند در مقام خالق.مادام كه تصاويـرستى و يگانگى خـداودند:مخالفت مطلق با بت�پـربو
عيتان استدالل�هايى عليه مـشـروه� اسالمى به عنـوآموزستيده مى�شدند،ايـن دو پـرًاقعاو

ده� باز نموِدجوح مود داشت كه تصاويـر،از روجوفتند و اين عقيـده وتصاوير به كار مـى�ر
نگستى نيز كمرتباط آنها بابت�پـرستش تصاويـر،ارفتن پرده�اند.با از بيـن�ره�اى برد بهرخو

ىاع،تحري� بصرفور انتزى مدعى شده�اند كه دليل وشد.در اين سال�ها،مقاالت بسيار
ى آنها در جست و جوِمندان و حاميان اصلـىئينات در هنر اسالمى،آن است كه هنرو تز
ند.مطابق اين ديدگاه،به منظورده مهر تأييد بزنمونمايى و بازى� بازابردند كه بر بره�اى بوآموز

ه� ادعايى،بايدند و در نتيجه اين آموزقابت باخداونگ رَهيز از اان و پراجتناب از انتقاد ديگر
ى يافته مى�شد.ه�هاى بيانى ديگرشيو

ه مخالفت با تجمالتاج شده است آموزآن استخرد از قرى كه گفته مى�شوه ديگر  آموز
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ض ايندى و اجتماعى ناميد.پيش فرل در حيات فرهد معقومان زا آران آن� راست كه مى�تو
ىن از سول قرو در طـوًع تجمل است،نكته�اى كه شـديـداه آن است كه هنر يـك نـوآموز

فته است.�اينار گرد تأكيد قرايان مورد اخالق گرى در نزجه كمترا و با درقه�هاى بنيادگرفر
د؛اما بـهاج بسيار دارن صدر اسـالم روا،همچوده�گـر توِنه نهضت مذهبـىگـوه در هرآموز

ى قائل شد و حتـىام و اعتبـاره در خالل اعصار بعـدى دواى اين�آمـوزان برسختى مى�تـو
قطعى است.دى غيرآنى آن نيز تا حدومبناى قر

الت هنر اسالمى بر حسـبضيح تحـوخى از استدالل�هاى مخالـ�،تـوغم�بـر  به ر
ست مى�نمايد؛ى�است.اين ديدگاه تنها در ظاهر درارآن،كار دشوج از قره�هاى مستخرآموز

سدكه هنر اسالمى،ازض به نظر مـى�رفته شده�اند.در عوى از مسائل ناديده گرا بسيارزير
ى غنى آنها مايهاث بصرهنگ�هاى بالغ جهان و ميـرتصادم پيچيده يك اخالق جديد با فر

ند، تحقيقـاتط مى�شو به هنر مربوً يا محتمـالًه اصطالحاتى كه مستقيمـاد.دربار�مى�گير
ن اصنام (بت�ها)،انصاب (بـت�هـا)،تـمـاثـيـله�هايـى چـواژد.ودقيقى بايد انـجـام پـذيـر

ان وه� آل�عمر سور٤٩ه� انفطار) هيأت (شكل:آيه  سور٨ت (شكل:آيه (تنديس�ها) صور
ع شباهت يا بر يك نـوً يا تلويحـاًه مائده) همگى اصطالحاتى�اند كه عـمـال سور١١٠آيه 

سى جامعدند.بررجو از پيش مـوِتباط با اصلع اره مى�كنند و حاكى از يك نـوتقليد اشـار
دهاى بعدى آنها در ادبياتليه و نيز كاربرآن و شعر عربى اود اين اصطالحات در قركاربر

ائها ارحى رمى مستتر در وب مفهوچوچاراند شاكله�اى ازو انديشه� فلسفى تخصصى مى�تو
الين گـام ره اواهم نمايد.در اين� بـاران،نظرياتـى فـركند و در باب معناى هـنـر در آن دور

دى چاپق عربستان سعو در مجله حقوًاداشت كه اخيرمحمد قالجى در مقاله�اى جالب بر
ش بنيادينآنى از ارزل�هاى قرعه�اى از نقل�قواين مقاله قالجى بر پايه مجموشده است.در

انتر،زيبايى شنـاس جـومقاله�اى خيال�انگـيـزئينات در هنر اسالمى دفـاع مـى�كـنـد.درتز
ا نشان داده استمسائل فلسفى عميق نهفته در آيه� مذكـور ر١٤الـز،نزى گوالرى،وانسوفر

دآميز مى�سازار اسرْحَران مقال«دام بلورين» است).در اين آيه،سليمان يك شى�ء يا ص(عنو
اقع چنين نيست.د،اما در وك شواقعى درسد و بناست كه واقعى به نظر مى�ركه در ظاهر و

جهاى ماهيت هنر جالب تواى �هنر اسالمى و هم برمستقيم هم بره�هاى غيردر كل اين اشار
ا بيـان هم جمالت مشابهى ر١٥نه مگريتن بيستم از جملـه رئاليست�هاى قراست.سورر

ها،سليقه�ها وى كه با نيازائه تفاسيراى ارده�اند.با اين همه،تالش�هايى از اين دست بركر
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ه،اين قبيل تفاسير،به مقابله باگار باشد،نادر است.به عالون ما سازى قرقالب�هاى فكر
ا تنها در حقيقت تاريخـى آنندكه تصريح مى�كند پيام الهـى ردازى مى�پريك نحله� تفسيـر

فت.ان پذيرمى�تو
آن به منظور پاسخ�گويـى بـهد كه در سال�هاى آتى نيز،قـرد ندارجو  در كل،شكـى و

اركاو قـرد كندوهنگ�هاى مسلمان،مـورامع و فرهاى اجتماعى و زيبايى�شناختـى جـونياز
ه درد و به عـالوحى نداراضح است كه هنر جايى مـهـم در و وًفت.اما،تقريبـااهد گـرخو

ىل هجرن اوه عربستان در خالل�دهه�هاى نخست قرندگى حاكم بر شبه جزيره�هاى زشيو
ن مكه و مدينـهاموق در پيرق و بره و پر زرده است.اشياء باشكـوثر نبو(هفتم ميالدى)مـؤ

د.بر پايه افسانه�هاى سليمـان ود بوى به كعبه� ساده محدوجايى نداشتند و تلقى از معمار
ابه�هاىد داشت.خرجوى وع طرز تلقى از هنر و معمارب،يك نوات سالطين�قديم عرخاطر

 انسانى گمشده با ابعادىِا يا استپ،همانند امروز،به� اشباحى از يك جهاند در صحرجومو
آن از سنت�هـاىل� قرسد محيط نـزوغريب تغيير شكل مى�داد.با اين همه به نـظـر نـمـى�ر

ده باشد.بـهان،هند يا حتى يمن و اتيوپى مطلع بـوانه،بين�النهرين،ايرى عظيم مديتـرهنر
نى در باب ماهيت هنـر بـه چـشـمافالطوى از مباحثـات نـوآن اثره،در هيچ جـاى قـرعالو

ااالتى رآن پاسخ� سؤفت بايد در قـراگرا فرهنگ اسالمى كه به تدريج�جهان رد.فرنمى�خور
ت�بندى شدند.د كه بعدها صورجست�و�جو مى�كر

آن در هنر متأخردهاى قركاربر
دن هنر�مذكور،دينى بـوغ از دينى يا غيرمشخص است در هنر همه� بالد اسالمى،فـار

ئينات ابنيه هستندل تزگ،بخش معموده است.كتيبه�هاى بزرخطاطى نقش مهمى�ايفاء نمو
ند كه گهگاه مشق كتابت نيزتاه مكتوبى دارهاى�كوماراز يا طوهاى درارى از اشياء،نوو بسيار

آنى« شناخته مى�شدند »قرًه�هاى قديمى غالباد.اين كتيبه�ها در تذكردر آنها به چشم مى�خور
ديدى نيست كه بر اين كتيبـه�هـا،ل نمى�شد.البته،تـرجه كافى به محتويات آنان مـبـذوو تو
اى آنها  است.به منـظـورتب است كه مستقل از محـتـوئينى يا زيباشناختـى،مـتـرشى�تزارز

اران قرا ذيل دو عنوجه چندانى به آن نشده است،آن رن �توع كه تاكنوضوسامان�دهى اين مو
آنى.ى از كتيبه�هاى قرآن و استفاده�هاى� صورانه از قرمى�دهيم:استفاده�هاى شمايل نگار
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انه  استفاده�هاى شمايل نگار
دنخستين محققى بو١٦م،ِشش عربى،ماكس فان بر  بنيان�گذار مطالعه نظام�مند نقو

دد دارجوآن ول�هايى از قرسمى بناهاى تاريخى،نقل قود در اغلب�كتيبه�هاى ركه ثابت كر
اند داشته�باشد.او انتشار و تفسير نظام�مند كليـهد يا مى�تود آن بنـا داركرابطه�اى با كاركه ر

ه كيتبه�هاىاى�پيكران »مطالبى بر با عنو١٩٣١د.آثار او از سال ا آغاز نموكتيبه�هاى عربى ر
قى درى باستان�شناسى شرانسوسسه فرات« مؤعه »خاطران بخشى از مجموعربى« به عنو

ـ با تكمله گ.ويتا در قاهرشم،مجلداتش ره�منتشر شد.شخص ماكس فان برقاهر  ـ١٧ه 
ا در باب حلب به چـاپش ر آثـار١٨تسفلـداى.هرسانـد.ولى به چـاپ رشليم و آنـاتـواور

اىتر است،محمد حسيـن و بـرا كه به لحاظ تفاسير،مختـصـرساند.تحقيق مشابـهـى رر
١٩ىارد.در سال�هاى اخير،گ.ويت و ام.هاوا كرستان اجرهمايش باستان�شناسى هندو

ه،دند.به عالواهم آورا فرعه�هايى از كتيبه�هاى مكه رم،مجموبا استفاده از منابع دست دو
٢١نده و ام.شاروى كـردآورا گران رل ايـران �قبل از مغـو كتيبـه�هـاى دورًا اخيـر٢٠اس.بلـر

ه�هاىشم �تنها از شيوده است.متأسفانه،ماكس فان برا به چاپ سپـركتيبه�هاى فلسطين ر
 با تقسيم�بندىًالفته است كه معموه گرآنى بهرل�هاى قره و آيه نقل قوه� سورائه شمار ارِضبط
انىل در مصر هـمـخـوه با چـاپ مـتـداوارد و همـو انطـبـاق دار٢٢گـل گ.فلـوِه�هاى�سـور

شناسى مفاد دقيق كتيبه�ها مشكالتى بروز مـى�كـنـد. اكـثـراين،در هنگام بـازد.بنابـرندار
شط به نقوا كنار گذاشته�اند،اما هنوز هم در مهم�ترين�اثر مربوه ركتاب�هاى اخير اين شيو

سيده جلد آن به چاپ ر١٨ن ه�هاى كتيبه�هاى عربى» كه تاكنـواى پيكرعربى،«مطالبى بـر
د.ه استفاده مى�شواين شيواست،از

 و شيرين٢٣اج شده است.اريكادادار بسيار مهم از كليه اين تالش�ها استخر  يك ابز
ستى از كليه آياتدند كه نخستين جلد آن شامل فهرا چاپ كرالله،كتاب تصوير كالم رخير

د و استفاده ازدكه امكان مطالعه كاربـرج در كتيبه�ها و محل استفاده از آنهـا بـوآنى مندرقر
د.در جلداهم مى�كـرا فرافيايى در استفاده از آيـات رمانى يا جغـرعات زخى آيات و تنـوبر
تبط با اين كتيبه�هااالت مرعه�اى از مقاالت در باب هر يك از بناها و در باب سؤم،مجمودو
خى كتيبه�ها در قسمت�هاى مختلفى از بناهاى مختلـ�ا بر چرًى شده �است.مثالدآورگر

١٩٦٩ى از مقاله�ى مهم اريكاداد در سال فته�اند.تمامى اين مقاالت به� تأثيرپذيرجاى گر
ان�شناختى نهفتهض�هاى�تاريخى و روسيم پيش�فرند كه به تركالم»اذعان داران«تصويربا عنو
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هنگ اسالمى در تـالش�داخت.به نظر او،جريان اصلـى فـرآن مى�پرى قردر شمايل�نگـار
ى مسيحيت و كـفـار،و در بـيـان نـكـات ديـنـى ودازد تصويـرپـراى اجتناب يـا حـتـى ربـر

االيى داشت،آن اهميت ود.در اين شاكله،قرا جانشين �تصاوير نموه�ها راژلوژيك،وايدئو
ان به اهميتاين،ناظردند.بنابرا كه هم قداست داشت و هم اكثر مسلمانان با آن� آشنا بوچر

ات حامى مالى هنر تـفـسـيـرا مطابق انـتـظـاردند و آن ر يك آيه خاص پـى مـى�بـرِانتخـاب
هنگ اسالمـى،نـقـشـىى فر در شكـل�گـيـرًادايى و هنـدو،ظـاهـردند.مذاهـب بـومى�كـر

د.ار گيرش تغيير قرنداشته�اند،اگر چه اين ادعا نيز ممكن است در آينده دستخو
سمى استحكام نيافت،اماه ران يك آموزگز به عنوى« كالم خدا،هر  اين »شمايل نگار

شد و م) ر٦٦١ـ٧٥٠ هــ.ق،٤١ـ١٣٢ان امويـان (ه�هاى �اسـالمـى،در دوران دوردر او
ن خالفت عبدالملكا مقارى راين شمايل نگارست آن است كه ظهورنمو يافت.حتى در

اىار داد و برانى قـرى و ديوا زبان ادار م) بدانيم كه عـربـى ر٦٨٥ ـ ٨٠٥ هـ.ق ٦٥ـ٨٦(
م به «آيـ�سود اخير،آيه مـود.در مورب كـرا بر سكه�ها ضـرات عربـى رنحستين بار،عـبـار

ستاد تا بر همه اديانا با دين حق و هدايت فرد رل خوسوست خدايى كه رسالت» يعنى«اور
ايج وت ر) به عبار٣٣اضى باشند» (توبـه:كان نارى يابد،هر چند مشرترعالم تسلط و بـر

تر،اهميـتد آيه�هاى نادرنگى كاربـراقع،چگـوار سكه تبديل شـد.در وان هزارسمى هـزر
شناسى �شـده اسـتآنى بـازل قـر نقل قـو٦١د.در سكه�هاى شمـال آفـريـقـا،ى داربسـيـار

اتى دينى هستند اظهارًفاى از آنها صر،«تاريخ سكه�شناسى»)،اما بسيار٢٤دار(اچ،و،هاز
ند.ل�هاى مهمى به شمار نمى�روى،نقل قوكه به لحاظ معنايى يا شمايل نگار

ج بر سكه�هـالوژيك و سياسى از حقيقت كه در آيه�هـاى مـنـدرهاى ايدئونظـر  اظهار
فتنداسر جهان به كار مى�را كه سكه�ها در سرد،چرجيه� مى�شونقش مى�بست به سادگى تو

انفتند.در همين اوانس مى�رد به جنگ سكه�هاى� زر و سيم بيزشته�هاى خوه با نوو به ويژ
ااه يافت:«كيـل رئينات رف داخلى هم تـزنه�هاى شيشه�اى مصـارها و وزاست كه در مهـر

نه�هاى شيشه�اى،«وز٢٥ گ.س.ميلز١٨١اء:شان نباشيد» شعركامل كنيد و از كم فرو
جه و بسيار ابتدايـى در بـهافتى قابـل تـو»).اين انتخاب،نشان دهنـده� ظـر٢٦ليه �عربـىاو

اى مقاصد دينى و عملى است.آنى برى آيات قرگيركار
ه:(تاريخآنى در ابنيه،در قبة الصـخـرات قرليه از عبـارجه�ترين استفـاده او  جالب تو

 متر از كتيبه�هـاى٢٤٠د كه  م) بيت�المقدس به چشم مـى�خـور٦٩١ هـ.ق،٧١ساخت 
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د و هر يكى تقسيم مى�شوش به هفت �قسمت نامساوى در هر سمت گنبد هشت گوامو
د.مى�شوحيم آغازحمن الرف بسم�الله�الرت معرواز آنها با عبار

حده الى عقايد اصلى دين اسالم است كه«ال اله اال الله و  پنج قسمت نخست،حاو
د كهد دارجوتاه هم وات كوعه�اى از عباره،مجمول�ترين آنهاست.به عالوشريك له»معمو

د) اما احتمال دار٢،حديد:١،تغابن:١١١ائيل:گزيده شده�اند (بنى�اسرآن بر از قرًاحتماال
ى اطالعات تاريخىآنى باشند.قسمت ششم حاوهايى دينى و غير قر اظهار نظرًفاكه صر

ت نيمه�ل ياعبارا اشغال مى�كند قرينه چند نقل قواست،اما قسمت هفتم كه نيمى از فضا ر
ان است آل�عمر١٩ـ ١٨  مريم و آيات ٦ـ٣٣ نساء آيات ٢ـ١٧١نخست و بخشى از آيات 

ط اصلـىت،خـطـوده شده است.ايـن عـبـارچكى به مـيـانـه آن افـزو�كه تنـهـا بـخـش كـو
حانى و عبادىكز روان مرى كه در آن دورا آشكار مى�كند كه در شهرآن رمسيحيت�شناسى قر

كيباته،ترد در قبة الصخرجوفت،معنا مى�يابد.ديگر كتيبه�هاى� مومسيحيت به شمار مى�ر
 �٢٦ انعام،آيـه ١٠٦ان و آيـه�  آل�عمـر١ه (يا آيـه ه� بـقـر سور١١٢ و ٢٥٥مختـلـفـى از آيـه

ا بهان) ر  آل�عمر٧٨ه يا  بقر١٣٩ توبـه و ٣٣اف، اعر١٥٦ انعام و آيات ١٢ان،آيه آل�عمر
ت اندكى تغييـرد تبليغى و معادشناختى اين عمـارند كه به منظور ايضاح مقصـوكار مى�بر

ته،بيشتر به صورئين قبةالصخراى تزآنى برن قرد كه انتقال متود دارجويافته�اند.اين�احتمال و
ن،اما اين امـرب اين متـوشت�هاى مكتـونوفته باشد و نه از طـريـق روت گرشفاهى صـور

ايج�ترينى از اين�كتيبه�ها با رضيه،عدم تطابق بسيارى است.اين فـرسى بيشترمحتاج برر
جيه مى�كند.ا توآن رد از قرجونسخه� مو

ايجه� توبه در سكه�ها در تمامى تاريخ اسالم الـگـويـى ر سور٣٣د آيه�   اگر چه كاربـر
ل�هاىد،نقل قود به شمار مى�روه منحصر به فراى� قبةالصخرده است و انتخاب آيات بربو

ار بحث�هاى دقيق�تـراود كه سزليه به چشم�مى�خورى نيز در چندين كتيبه� اسالمـى اوديگر
 دينـىًايى عمدتـام به مكى و مدنى با محـتـوسوعه كتيبه�هـاى مـواست.اين امر در مجمـو

لى م)نقل قـو٧٣٥هـ.ق،١١٧نگى عجيب در مديـنـه (شته� رار نود.يك ديـومصداق دار
دى ديرياب است.دراى آن نامشخص و تا حدوص ايمان است،اما محتوخصوالنى درطو

ط به مربوًى ك� خانه�اى شخصى،احتمـاالائيك�كـارد تكه�اى از كتيبه�اى كه در مـوزمور
ام�الله �فلسطين به دست آمـد،ى�هاى انجام شـده در رد داشت و با حفارجوى وان امودور

ااف ره اعر سور٢٠٥فته است.اين تكه،بخشى از آيه ت نگرنه تحقيق جدى صورهيچ�گو
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 نمايى از يك طاق �كهِتد («التكن من�الغافلين»از غافالن مباش) كه در مجاورد داربر خو
 هدف اصلى اين كتيبه و دليـلِضيحفته است.توار گراب باشد يا نباشد،قـراند محرمى�تو
ار است.د اين آيه� خاص،بسيار دشوكاربر

اتد عبارجه در كاربرع�طلبى قابل توع تنوليه،همگى حاكى از يك نونه�هاى او  اين نمو
ع هنجـارم به بعد،يك نون سومت اسالمى�اند.از قر حكوِن �نخسـتآنى در خالل دو قرقر

ه،هم� بقر٢٥٥ش،يعنى آيه� ها،آيه عرى �قبرشته�هاى رو تمام نوًخاص تحكيم يافت.تقريبا
ا اعالمند راگير و بينظير خداوت فرند.اين آيات قدرا شامل مى�شوه� اخالص يا هر دو رسور

ند كه داللت بره� توبه به كار مى�روسور٣٣اه با آيه د،اين آيات همرارمى�كنند.در اغلب مو
ند كه با اينئين مى�شوه توبه تزسور١٨ش و آيه د.مساجد با آيه� عرسالت دارلى رجهان شمو

ت ايمانند كه به خدا و روز آخرا كسانى آباد مى�سازند رد:«مساجد خداومى�شوت آغازعبار
ه� نور استفادهسور٣٥د از آيه� زيباى  خاص خوِآنى� قرِىاب�ها هم در شمايل�نگارند».محردار

اغدانى است كه درند همانند چرل نور خداوََثمين است مند نور آسمان و زمى�كنند:«خداو
نخشنده �همچود،حبابى شفاف و درار گيراغ در حبابى قرنده) باشد،آن چراغى (فروزآن چر

فتهنى گركت زيتوخت پربرد كه از درخته مى�شوغنى افرواغ با روان،اين چره فروزيك ستار
ديك استغنش آنچنان صاف و خالص است كه) نزقى است و نه غربى(روشده كه نه شر

اهد به نورا بخوى و خدا هر كس راز نورى است به فرد،نورن تماس با آتش شعله�ور شوبدو
اغ�هايىها اغلب،چراب�ها و قبرئين محرد هدايت مى�كند. جاى تعجب نيست كه در تزخو

د.ئيناتى اسليمى به چشم مى�خوران در يك طاقچه و تزآويز
 تمامىًاه خويش است،اما تقريباى هنوز در ابتداى رگذشت اين شمايل�نگار  تعيين سر

ند كهاتى مى�شوايج،شامل عباره بر آيات مشهور و رى� اسالمى،عالوبناهاى مهم معمار
ش شدهامو فرً عمدتـاِادثجاعاتى به حوند،يا اردازبه بيان نقش�ها يا مقاصد خاص مى�پـر

ه�اى جالـبان،مناره�هاى ايرضعيت،مسجد جامع اصفهان،منـارنه�هاى ايـن وند.نمودار
مان�هاىآنى،آرات قره كه با عبارر در قاهرَْمچك األقدر جام افغانستان،كتيبه�هاى مسجد كو

تى كه درنويان در افغانستان،تنـهـا عـمـارار غزى بازا بيان مى�كنند،قصر لـشـكـرشيعـى ر
قسه حقوه داشته است و مـدره نمل اشارسـور٤٤د به قصه سليمان در آيـه كتيبه�هاى خـو

اه) همر٦٨ـ ٧٢ف:خرعادى (ز غيرًآنى نسبتات قرس در حلب است كه در آن يك عباردوفر
گه�هاى بزرآنى مى�نمايد.در مقبرد كه به نظر قرآميز ديده مى�شوارعادى اسربا يك متن غير
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م) گنجينه�اى از كتـيـبـه�هـاى١٨٥٨ـ ١٥٢٦هـ .ق ١٢٧٤ـ٩٣٢ل هنـد (ان مغـواتورامپـر
ق،فى�نفسه در اقدامىق داده است كه ابنيه� فوى سوا به اين نتيجه�گيرخى محققان رآنى،برقر

مين ايجاد كنند.اينى زا بر روند رشند بهشت خداوآميز مى�كودى� كفرعادى و تا حدوغير
ده است،اما نكته� در اين است كه انتخاب اين كتيبه�ها وا قانع نكرخان رتعابير،تمامى مور

تاب دغدغه�هاى اصلى حاميان�مالى اين بناهااند تصادفى باشد و بازآنى نمى�توات قرعبار
ج است.مند به جهان خارو پيامى نيرو

اء مهم و معنادار هنر اسالمى و بهآنى اجزات قرفت كه عباران نتيجه گر  در كل،مى�تو
ى هستند.آنها به بخشى از بنا تبديل شده و نقش تضمين�كنندگان يا شاهـدانه معمارويژ
انند بسيار شخصـى�ند.اين�كتيبه�ها مى�تـوا به عهده مى�گيـرد و دليل ساخت آن بنـا ركركار

د ياب مى�شـواد منسوى به افـرارباشند.مثل كتيبه�هاى سنگ قبر كه در آنها جمالتـى تـكـر
منان نسبت دادهه به موع بشر و بويـژفتار نيك به كل نوه يا رت،شكوادعاهايى كلى از قدر

 نامشخص است.اين پيام�ها تـاًك و فهم اين پيام�ها عـمـالان �درد.با اين همه ميـزمى�شو
دجوه ومان ساخت مقـبـرل اعصار يـا در زادى است كه در طـوف سطح سـودى معـرحدو

اد در تقويم�هـا وى افره،انتخاب كتيبه�ها تحت تأثير جـسـت و جـوداشته است.به عـالو
ده است.با اين همه،كتيبه�هاى اخير بسيارها و بناها نيز بوصي� شهراى توديگر منابع �بر

ى كه محققانمند بصرهاى نيروارگار ما به اين ابزسد در روز به نظر مى�رًنادر هستند.غالبا
مينهاين،در زد.بنابـرجه چندانى� نمى�شوق داده است،تـوى تفاسير متعددى سـوا به سور

اض� رى در پيش است،اگر اين فرازاه درد هنوز رد خوهنگ به عملكرسى پاسخ يك فربرر
د تصاوير در ديگر نظام�هاى دينى است،چهكرآنى،معادل كارات قرد عباركربپذيريم كه كار

اتك معانى اين عبـارى چنين تعادلـى،در درارقر غربى با برًبسا محققان جديد و عمـدتـا
فته باشند.آنى به خطا رقر

دهانه بوه كننده� اين عمل شمايل�نگـارنى�هاى جالب و خيـرگوگار ما شاهد دگـر  روز
م به عهدها استاد جهانگير مظلوى آن ران كه معماره تأسيس�الغدير در تهراست.مسجد تاز

 بـرًگى است كه عمـدتـاات بـزرشيده از عبـارسيـد،پـو به پايـان ر١٩٨٧فت و در سـال گر
اقعخى از اين قاب�بندى�هاى �خطاطى در ولعابى نقش بسته�اند.بركاشى�هاى لعابى يا غير

آنى هستند.سند و مشتمل بر آيات قرهاى كليسا به نظر مـى�رن شمايل�ها يا تصويرهمچو
ند در سق� اسم خـداو٩٩ً ف هستند،مثالات �ديگر جمالتى دينى يا دعاها�ى معـروعبار
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ىفقيت زيبايى شناختى اين بنا،كـارار شده است.به مـوات تكرنقش بسته و تشهد به كـر
ار كه گاه تا مرز ديوِساختماند بنا به دليل استفاده از خطاطى و ادغام آن درنداريم،اما خو

اندن اين�كلماتى در خوارجه است.انگار دشود،جالب توات پيش مى�روانايى عبارناخو
ش�هاى زيبايى شناختى و دينى آنها سهيم است(م.فالمكـى،مـسـجـد�الـغـديـر).در ازر
ى�هاارنه�هايى از اين قبيل دشو مساجد عظيم،نموًصاى از ديگر مساجد معاصر مخصوبسيار

٢٧ضه مى�كنند.ا عرر

اى شهر رياض در عربستانا استاد باصل البياتى برآن رد بسيار چشمگير از قر  يك كاربر
ِد،طاق�هاى عظيمى به شكل كتاب�هاى بـازح خودى پيشنهاد داده �است.او در طـرسعو

فتندار مى�گرهم قرل جاده� اصلى� منتهى به شهر،پشت سرد كه در طوده بوا پيش�بينى كرآن رقر
ا نشده �است.با اينه اجردند.اين پروژار استقبال مى�كرّوُع داالن،از زو با تشكيل يك نو

د،به چشـماحى كرهمه،يك كتاب باز در سر در مسجدى كه همين معمار در حلـب طـر
ن تكيه�گاه ساخت كهاب تماشايى بدولجى يك محرُد و مجسمه�ساز پاكستانى،گمى�خور

فت.شايدآن باز در مسجد ملك فيصل اسالم�آباد جاى گربه شكل دو صفحه از كتاب قر
د،اما اين آثار تماشايىده�اند،آشفته �سازا كه به اشكال سنتى عادت كرها كسانى راين كار

ى جديـدىآنى به شمايل�نگارى منبعث از آيات قرع شمايل نگـارنشان دهنده بسط يك نو
فق،موفق يا�غيرالت،اخير،موار مى�دهد.اين تحـوان مدل قرا به عنوآن رد قراست كه خو

انآن به عنومينه استفاده از قـرع�طلبى�هاى بيشتر در زنشان مى�دهند كه در آينده شاهد تنـو
ى مساجدص معمارى� به خصوئين معماراى تزل بران يك منبع نقل قويك كتاب يا به عنو

اين،اندكى پس از پايان انقـالبد.بنابراهيم بولوژيك خـوو ابالغ پيام�هاى دينى و ايدئـو
در يكـى ازسطى در سرهنگى در چين در استان مسلمان�نشين سين�كيانگ،پـالك مـتـوفر

فو)در سر حد«تاريم باسين» يافتفان(به زبان چينى توچك توركومت شده� شهرمساجد مر
د.ند پليس مخفى در امان مانده بـوگـز ازًتى عربى نقش بسته و احتمـاالشد كه بر آن عبار

ا تعمير كنند در حالى كه �به كـفـر خـويـش شـهـادتسد كه مسـاجـد خـدا را نركان ر«مشـر
د»(توبه:اهند بـوخ جاويد خودر آتش دوزد واهد كـرد خوا نابومى�دهند.خدا اعمالشـان ر

اسرمان�هاى مسلمانان سرها و آراط� نيازآن همچنان به انعكاس،عو) با اين �حساب،قر١٧
اهد داد.جهان ادامه خو
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آنشكال قرَا  
ت�انگيزليه و اكتشاف حيرمينه خط�شناسى عربى اومن تحقيقات مهم اخير در زُ  به ي
آن در صدر اسالم در يمن،به تدريج مسير تكامل خط عربىشته از قرست نوار پوچهل هز

ى (نهمم هجـرن سوه قبل از قـرمى�يابيم،هر چنـد از دورا درآنـى رشته�هاى قـردر دست نو
ن ابن�نديمخى� چوا مورليه رع خط�هاى اوى در اختيار نداريم.تنونه� معتبرميالدى) هيچ نمو

د و عالقه�مندان كتاب در عـصـر�حـاضـر، م)هم دريافتـه بـو٩٩٥ هــ.ق/ ٣٨٥فى(متـو
افج نهاده،به قيمت�هاى گزى ارنان آثار هنرا چوفى رب به خط كوصفحات قديمى�مكتو

ار معامله مى�كنند.در باز
د،بهاى مقدس خوغ از محتوليه فارشته�هاى اوان گفت كه آيا اين دست نو  مشكل بتو

خى ازى نگاشته شده�اند يا نـه.بـرش�هاى زيبايى�شناختى صـورى از ارزدارخورمنظور بـر
اهد شد.سى خوئينى هستند كه در بخش� بعدى اين مدخل برراجد اشكال متعدد تزآنها و

ق يا سبك�هـاى ديـگـرد كه آيا كتيبـه�هـاى فـوان مشخـص كـرهمچنين به سـخـتـى مـى�تـو
ده است.ما بوفرضايت كارشكسته�نويسى كه در گنجينه صنعا يافت شد به منظور جلب ر

سطى (دهم ميالدى) توم هجـرن چهارب) در قرعى خط (الخط المنسـوفى نوپس از معر
ى يكارقرن شد،برگوضاع دگرم) وزير بنى�عباس،او٩٤٠ هـ.ق/٣٢٨فى ابن مقله (متو

طنه�هاى ديگر اين� خطوهاى كتابت و گو بخش بخشى،امكان ايجاد معيارِىشتارنظام نو
فىاب (متوّچك ابن�البـوآن كومان قرد.در نتيجـه،از زاهم نمـوا فراعد مشخـص رل قوحو

انارى هز هجر٣٩١خ به تاريخ ّد در كتابخان� چيستربيتى و مورجوم) مو١٠٢٢ هـ.ق/٤١٣
دا بيافرينند كـه نـزتـى رّى از خط سـننه�هاى ديگـرده�اند،تا گـوفه�اى،تالش كـرمند حرهنـر

ند،اما بـهد نمى�شـوآن محدون قرط به متـواز و جذاب باشد.اين خطـوان چشم�نـوخريدار
ا ازد كه بيشترين تالش�ها رآن� متنى بوسى،قرط به شعر فارشته�هاى مربواستثناى دست نو

 م)١٥١٧ ـ١٢٥٠ هـ.ق/٩٢٢ـ٦٤٨ه مماليك (آن�هاى باشكود.اين امر در قرد مى�كرن خوآ
م)١٣٥٣ـ١٢٥٦ هـ.ق/ ٧٥٤ـ٦٥٤آن�هاى ايلخانيان (در مصر،سوريه و فلسطين،و قر

د كه عالئم زير و زبرآنى بون قرائت دقيق متوان مشهور است.همچنين،به منظور قردر اير
انايىئى بر خون آنكه تاثير سوف گنجانده شدند،بدوكيب كلمات و حروو ديگر عالئم در تر

ق شد وق ورن پنجم و ششم،ورط به قرومطيان« مربوف »قرآن معرومتن داشته باشند.قر
ديتى مستقل بـدلجود به� موق آن خوى كه هـر وراكنده گشت،به طوراسر جهان پـردر سر
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ئينات�نه اعالى تعادل ميان خط و تزشد كه فى�نفسه به ديده تحسين نگريسته مى�شد و نمو
لى اهميتا آغاز شده است كـه اوت و محتوه�اى ميان صوربه حساب مى�آمد.تنش بالقـو

مندانهندگان كتيبه�ها يا خطاطى�هاى هنردآورد گرمى نزد و دولى �دارمنان معمود موى نزبسيار
حائز اهميت است.

آن با هنرئين قرتز
ِدنى و افزوشتارنى�هاى سبك نوناگوآن پيش�تر ذكر شده است:گوئين قر  دو جنبه از تز

اشى آن.دره�ها يا در حواعى يا گلدار در ميـان سـور انتـزًالئينى و معمـوچك تزش كـونقو
احى�هاىخى از اين عناوين از طرفته و بره�ها جاى گرگ در ميان سورد،عناوين بزرارخى موبر
ـ كه احتماالخورئينى برتز هدر قاهر در كتابخانه ملى مصرًدار شده�اند.تعدادى از صفحات 

ا نديدهن قبل كسى آنها ر در يك قر٢٨شان به دست ب.موريتسمان انتشارهستند؛اما تا ز
ى كه شايد تمثيل يـا نـمـادى ازد ـ از داالن�هاى طاق�دار و ديگر مشخصه�هاى مـعـمـاربو

كيب�هاىند.تره مى�گيرح�هاى هندسى و گلدار بهردن باشد و همچنين از طرارمحل نماز گز
Tabulae Ansataeاحى اين عناوين بـا گ تا حاشيه�ها امتداد مى�يابنـد و طـرگلدار بـزر

ه�هاى�متأخر،كى،ايلخانى يا دورشته�هاى مملوان عتيق مقايسه شده است.در دست نودور
د؛ه جدا مى�شوى از متن سور به طرز چشمگيرًه غالباى� عناوين هر سورب�هاى حاوچوچار

ه همشته�هاى قديم�تر آنها با يكديگر تلفيق مى�شدند.با  تـغـيـيـر در انـدازاما در دست نـو
د؛نيز نسخه�هاىد دارجوآن وچك از قرئينى انجام داد.نسخه�هايى بسيار كوان كار تزمى�تو

د و آن قدراى استفاده به يك جايگاه خاص نياز دارى كه برآن تيمـورن قرگى چوبسيار بزر
هاى خطاطان،بهد.تقريرق زا وراند و آن را خومان يك صفحه ران همزگ� است كه نمى�توبزر
نهند و اين گـوهاى �خطاطى از كتاب مقدس اسالم مـى�نـازان،به اين شاهـكـاره در ايرويژ
آن�هاى مختل�،ند.قرا به نمايش� مى�گذاردن« ر »عجيب بوِش زيبايى�شناختى و سنتىارز

ان�قيمت هم داشته�اند.حتى نسخه�هاى بسيار نفيس�در جعبه�هايىه و گرصحافى�هاى باشكو
ـ ٥٢٤حدين (اى مومانرومن فرى مى�شدند.هنگامى كه عبدالمؤخاص نگهدار  هـ.ق٥٥٨ 

د كه گفته مى�شـد بـهطبه دريافت نـمـودم قـرا از مرآن ر م) نسخه�اى از قـر١١٦٣ـ١١٣٠/
ا هم حفظن او ر م) و لكه�هاى خو٦٥٦ ـ٦٤٤ هـ.ق/ ٣٥ ـ ٢٣د (خليفه عثمان تعلق دار

ئينا تزد تا آن را استخدام كران رم�كاران،نقاشان� و چركاران،فلزسازاهرى جوده است،وكر
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م)جعبه�هايى بسيار زيـبـا١٩٢٤ ـ١٢٨١ هـ.ق/ ١٣٤٢ ـ٦٨٠ان عثمانـى(كنند.در دور
شته�هاى اين كتاب مقدس ساخته مى�شد.ى صفحات و دست نواى نگهداربر

فته مى�شدى به كار گره�هاى بسيارع،بديهى است و عجيب نيست كه شيو  در مجمو
ا جذاب�تر و مهيج�تر از ديـگـرآن رج نهند و در اين كار،قـرا ارآن �رشته�هاى قـرتا دست�نـو

ى به معنـاىى هنران�بها ـ اگر نه اثـرن يك شى�ء گركتاب�ها نشان مى�دادند و با آن همچـو
خى سبك�هـاى�د كه آيا بـران تعيين نـمـودند.مشكل مـى�تـود مى�كـرخوراقعى كلمـه ـ بـرو
هاخى نقش و نگارئين صفحات و بره�هاى تزخى شيوه�هاى صحافى،برخى شيوى،برشتارنو

نكيب صفحات پس از قـرص ترد هستند يا نه؟در خصـوآن �محدو به قرًا و منحصـرًماعمو
ط شكسته و نستعليق كه در هنگام كتابتص خطودهم ميالدى)و در خصوى(يازپنجم هجر

د.باائه �كران داليل قانع كننده�اى ارشته مى�شدند،مى�تـواين متن مقدس با دقت بسيار نو
ئينـاتن تزئينى همچوگى�هاى تـزخى ويژد كه بران چنين استدالل كـراحتياط بيشتر مى�تـو

ـ كه بر ـ منحصر به قرن از يكديگر نيز به كار مى�راى� جدايى متوحاشيه�اى  آن هستند؛امافت 
ضيات در دواست.مشكل ناشى از اين فرضيات محتاج تعمق و تدبر بيشترتمامى اين فر

ى مى�يابد.ايند بيشترد،نمو چاپ كر٢٩ثمرن بوصفحه� بى�نظير گنجينه يمن كه اچ.سى.فو
ان مساجـدىند كه به عنـوا به نمايش مى�گـذارى عظيـم رعه�هاى معمـاردو صفحه مجمـو

 تصاويرًاقعاتفاعات عجيب و نه بى�نظير تلقى شده�اند.آيـا آنـهـا وح و ارسطودار ازخوربر
نه�هايىاتى خاص هستند يا نمونمايى�هاى عمارمسجد هستند؟ اگر چنين است آيا آنها باز

ات بهشتصي� عمارآن به�توگر آياتى هستند كه در قراع عام مسجد؟شايد آنها تصويراز انو
د�االت داده نشده است،اما گمان مـى�رون هيچ پاسخ قاطعى به اين سؤند؟تاكنودازمى�پر

د داشته باشد.اينجوآن وئين قرعه� پيچيده�اى از اشكال و صور كمابيش منحصر به تزمجمو
ا تشكيل مى�دهند.،يك هنر رًاقعااشكال،و
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فته از منبع ذيلائه شده بر گران ار.�آنچه زير اين عنو١
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