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 چکیده 

 هنر مقدس، هنری است که با ساحت قدسی و متعالی دین، در ارتباطی تنگاتنگ است.
 دار اسووت.ای برخوووراسالم، از اهمیت ویژه به عنوان هنری مقدس در دین  ،هنر خوشنویسی

امر قدسی در هنرهای اسالمی به واسطه ارتباط انسان با خداونوود   ،گراسنّت  به اعتقاد اصحاب
از کند که این پیدایش اموور قدسووی در هنوور خوشنویسووی اسووالمی، خووود متعال، نمود پیدا می

کنوود. ی پیوودا مووینی و اسالمی هنرمند خوشوونوی ، ت لوو ساحت درونی و اندیشه عرفا  طریق
 و ایگاه این هنر به عنوان هنری ت ریدیمستلزم تأمل در چگونگی اثبات ج  ،امرشناخت این  

 
  mohaqaq2005@gmail.com هیئت علمی گروه گرافیک:اه شاهد تهران، عضو ر دانشگ. استادیار دانشکده هن1
: )نویسررنده مسرر و  دانشررگاه شرراهد تهران ،دانشکده هنررر یهنر اسالم یلیو تحل یق یخ تطبیتار یدكترا یدانشجو. 2

hossienbehroozi@yahoo.com 
 Farhad56@chmail.ir دانشجوی دكترای پژوهش هنر دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران:. 3

 17/4/99تاریخ پذیرش:                        11/2/99تاریخ دریافت: 

mailto:chareie@shahed.ac.ir
mailto:hossienbehroozi@yahoo.com


 

100 
   

 

100
    

 

9139 پاییز و زمستان ،61 هرشما ،تمشه سال  

 ی کند. مت ل اقدسی است که توانسته کالم خدا را در صورت و محتو
خوشنویسی اسالمی به عنوان هنری مقدس، چووه پیاموودها و نتووای ی را  ال این است:ؤس

بووه شوویوه  ،ایوون پووژوهشسووت  اسالم بووه دنبووال داشووته ا  در بین هنرهای اسالمی در جهان
ای( اسووت. )کتابخانووه اسوونادی  ،هوواو روش گووردروری دادهصورت گرفتووه  حلیلی  ت  توصیفی و

 ، یعنوویگووراسوونّت هووای دو اندیشوومندارزیابی و تحلیل نظریات و دیوودگاه  هدف این پژوهش،
اسووالم و  قداست هنر خوشنویسووی در جهووان خصوصنصر در حسین بورکهارت و سیدتیتوس

است کووه خوشنویسووی اسووالمی بووه عنوووان هنووری مقوودس در بووین   ییپیامدهانتایج و  ین  تبی
  هنرهای اسالمی داشته است.

حاکی از رن است که چون ذات هنوور خوشنویسووی اسووالمی بووا کووالم و   ،های تحقیقیافته
 ،رموز نمادین ذات قدسووی حووق در حووروف خوشنویسووی  ،الهی مناسبت داشته، بنابراینوحی

های مختلف خوشنویسی بر ابنیووه وجود رمدن سبک همی و بخوشنویسی اسالباعث پیشرفت  
ادغام شدن بووا دیگوور هنرهووای تزینووی اسووالمی،  دلیلبه   ،و همچنین  شده  کتب مقدسدر  و  

هووم در  ،است. خوشنویسی اسالمی به دلیل کتابت ریووات الهووی شدهرنها  رشد و توسعه  باعث
ی ذات قدسووی خوودا، عاموول ت لوو ر ساجد، عالوه بهای مه کتیبهکتاب قررن کریم و هم بر پهن

های مذهبی حاکمان اسالمی بوووده و و همچنین اندیشه ،مهمی در جهت تبلیغ مذهب اسالم
 شد.مشروعیت حاکمان اسالمی را نیز در نظر مردم سبب می ،نتی ه در

 واژگان کلیدی
 نصر. نحسی بورکهارت، سیدپیامد،  ،گرایان، هنر مقدسسنّت خوشنویسی اسالمی، 

 
 

 مقدمه

هووا را چشم ،خوشنویسی در جهان اسالم، هنری است که در میان سایر هنرهای اسالمی
کند. این هنر، بووا زیبووایی قدسی، جلب توجه می یصالبت به خود معطوف ساخته و با قدرت و

کوودام از ای ب  قوی دارد. هیچ، در عالم الهوت و معنا هم، ریشهیشانگیز صوری خوحیرت
و هوویچ  انوودهووای رن را موودنظر قوورار ندادهمانند دین اسالم، خوشنویسی و زیبوواییالهی  ادیان  
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  به اندازۀ هنر خوشنویسی حمایت و تأیید نشده است.  ،هنری در اسالم
. (57: 1365)بورکهووارت،  سووازدمووی رشوورارکووالم وحووی را در برابوور دیوودگان    ،این هنر 

ویی در اال با تلفیق زیبایی در صووورت و نیروو خوشنویسی اسالمی، به عنوان هنری و  ،بنابراین
بووا بهووره  ،خوشوونوی  .کندسیرت، در نقطه اوج شگفتی، بشر را به دنیای معنویت مرتبط می

جستن از عالم معارف و نوشتار ریات وحی، بیانات زیبای معصومین)ع(، شووعرهای پرمفهوووم 
 وش هنووری بووه ابووال نخسووت بووا سووبک و ر ،رگووان اندیشووه دینوویهای زیبا از بزگفته  و  شعرا

خویشتن را از نظر لطافت روحووی، خلوووص  ،و در مرحله بعد پردازدمیشناخت و دانش و معنا  
 کند. قلبی، تفررات عرفانی متعالی و بینش سرشار الهی برخوردار می

نصوور(،  و سیدحسووین 1)تیتوس بورکهارت  گرای اسالمیسنّت  رجوع به نظریات متفرران
بووا در نظوور گوورفتن  ،کنوود. بنووابراینا هویدا میشنویسی اسالمی رتقدس در هنر خو  ینمودها
 یسووالما یسوو یموجود در خوشنو یتوان به رمزورازهایها و نظریات این اندیشمندان ماهدیدگ

افووت. پرسووش مقالووه ایوون اسووت کووه: یبووه عنوووان هنووری مقوودس در جهووان اسووالم دسووت 
ی ی را در بووین هنرهووای خوشنویسی اسالمی به عنوووان هنووری مقوودس، چووه پیاموودها و نتووا

شناخت هنر مقدس  .1اسالم به دنبال داشته است  هدف از این پژوهش:   اسالمی در جهان
ارزیووابی  .2 ؛و هنر خوشنویسی اسالمی به عنوان هنری ت ریوودی مقوودس در جهووان اسووالم

تبیووین  .3 ؛تقوودس هنوور خوشنویسووی اسووالمی  موووردگریان در  سوونّت  هوواینظریات و دیدگاه
نری مقدس در بووین هنرهووای اسووالمی ویسی اسالمی به عنوان هنتای ی که خوشن پیامدها و

 داشته است.  
ی و سوونّت گرایووی و هنوورسوونّت و سنّت ابتدا به که اندنگارندگان سعی داشته  ،در این تحقیق

پیاموودها و نتووای ی را کووه هنوور خوشنویسووی بووه عنوووان هنووری  ،هنر مقدس بپردازند و سپ 
 بووا توجووه بووه قداسووت خوشنویسووی ،سالمی در جهان اسووالم داشووتهمقدس در بین هنرهای ا

 نصر مورد واکاوی قرار دهند. اسالمی از منظر تیتوس بورکهارت و سیدحسین
 

 
1 - Titus Burckhardt. 
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 پیشینه تحقیق 

مووورد توجووه پژوهشووگران قوورار در سده اخیوور  ،های هنر اسالمیشناخت ماهیت و ویژگی
 ، تیتوس بوکهارت و سیدحسین1لینگزمارتین  :گرایی همچونسنّت  گرفته است. اندیشمندان

شناسووی، شناسی تطبیقی، انسووان، علوومهای خود درباره مابعدالطبیعه، دیندر پژوهش  ،نصر
خصوووص هنوور گرایانووه بووه موتوووعات ذکرشووده، بهسوونّت  عرفان، فلسفه و هنر با رویرووردی

کووه کتووابی بووا  شوودبالینگووز موویمارتین ،گراسنّت اند. یری از این پژوهشگراناسالمی پرداخته
هووای خطوووط و خوشنویسووی ،عنوان »هنر خط و تذهیب قررنی« نوشته است. او در این کتاب

توور پیوسووته جلووی نسخ، اصول تذهیب قررن، خووطّ کوفی، خطّ کریم را با موتوعات خطّقررن
یب در دوره ممالیووک و مالوووالن، تووذهیب در دروه تیموریووان، تووذهیب در دوره مشرق، تووذه
 ،کند. بخش عمده کتووابفویان و خط و تذهیب در مالرب اسالمی را معرفی میعثمانیان و ص

 (. 1370)لینگز،   شامل تصاویر متنوعی از خطوط و تذهیب است
ر مووورد هنوور اسووالمی د ،گووراسوونّت تیتوس بورکهارت نیز به عنوووان یرووی از اندیشوومندان

به شوومار رنها  یری از، نزبان و بیا ؛هنر اسالمیها و مقاالت متعددی نوشته که کتاب کتاب
بووه انوودازه  ،دارد که هوویچ هنووری در پوورورش ذوق مسوولمانانرید. او در این کتاب بیان میمی

در سووطر افقووی از  ،خطاطی مؤثر نبوده است. بوکهارت عقیده دارد کووه خوشنویسووی اسووالمی
و جووای دل  ،باشد و چپهمانا پهنه کار و کوشش می ،شود که راستراست به چپ نوشته می

(. 1365سوویری اسووت از بیوورون بووه درون )بوکهووارت،  ،خوشنویسووی اسووالمی ،ونووهبوودین گ
 ،در زمینووه هنوور اسووالمی ،گرایان دینووی بووودهسنّت  پردازان واز نظریهنصر نیز که    سیدحسین

توووان بووه »پیووام روحووانی موویرنها  ویژه هنر خوشنویسی مقاالت متعددی نوشته که از جملههب
ایشان هنر خوشنویسی اسالمی را به عنوووان  ،اشاره کرد. در این مقالهخوشنویسی در اسالم«  

گیوورد کووه علووم نتی ه مووی ،مورد واکاوی قرار داده و در رخر یک پیام روحانی خداوند در اسالم
بووه  ،گیوورد و هنوور خوشنویسوویت میئاز حقیقت موجود در باطن وحی قررنی نش  ،خوشنویسی

ی اسووت، تناهرهووای سوونّت های مختلف خوشنویسوویواسطه این علم که مبنای قواعد اسلوب
در سیدحسووین نصوور در کتووابی بووا عنوووان  (.1375)نصوور،  کنوودکیهووانی خاصووی را افشووا مووی

االتی که رامووین جهووانبگلو از او در مووورد هنوور اسووالمی و هنوور ؤطی س جست وی امر قدسی

 
1-  Martin Lings. 
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ه در ایوون مقدس پرسیده، توتیحاتی نیز در مورد هنوور خوشنویسووی در جهووان اسووالم داده کوو 
اتر اسووتفاده از رن توتیحات به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر نگارندگان مقاله ح  ،مقاله

 (. 1386شده است )نصر، 
، توومن از خوشنویسووی تووا تووایپوگرافیالسادات افضل طوسی در کتابی بووا عنوووان عفت

هنرهووای کوشش در مورد نقاط اوج و قوت این هنر، تأثیر و قدرت خطوط در هنر اسووالمی و 
گووی روز را رهنایران و تأثیر رن بر هنر غرب و در دوران معاصر به عنوان یک زبان بصری و ف

 ،بووه تاریخچووه و انووواع خطوووط اسووالمی و همچنووین ،لنیز بررسی کرده اسووت. در فصوول اوّ
نیووز بووه کاربردهووای مختلووف خووط در  را خوشنویسی ایرانی و هنر مقدس پرداخته و فصل دوم

مریم فدایی تهرانووی  (.1388)افضل طوسی،   است  اختصاص دادهی  سنّت  هنرهای اسالمی و
 بووه ارشد خود با موتوع »خوشنویسی هنر مقدس از منظر ادیووان«  رشناسینامه کانیز در پایان

(. بهووروز الیاسووی در 1387تقوودس هنوور خوشنویسووی پرداختووه اسووت )فوودایی تهرانووی،   بیان
به بررسی تقدس و زیبایی در محتوووا و   ،می«ای با موتوع »تقدس در خوشنویسی اسالمقاله
گیرد که تقوودس در خوشنویسووی پردازد. وی نتی ه میهای تقدس میها و نمادها و نشانهفرم

وابسته به ارتباط انسان با خدا از طریق متن مقدس قررن کریم است و خوشنویسووی   ،اسالمی
امووا از نظوور فوورم،  ؛شووودیاز نظر محتوا توانایی تقدس دارد و به تقوودس نزدیووک موو   ،اسالمی

زیوورا هوور اموور  ؛ی مقدس نیسووتول  ،های استعالیی و هندسه روحانی استاگرچه دارای جنبه
 (. 1387)الیاسی،   لزوماً مقدس نیست  ،واالیی

هووا، جامعه رماری برخی از این پووژوهش  که  دهدگفته نشان میهای پیشبررسی پژوهش
یا فرمی واکاوی کرده است و برخی نیووز تقوودس شناسی  خوشنویسی را از لحاظ ساختار زیبایی

 از منظر مفهومی یا دینی مووورد پووژوهش قوورار دادهویسی را به عنوان یک هنر اسالمی  خوشن
 له قداسووت هنوور خوشنویسووی از دیوودگاهئکوودام از ایوون تحقیقووات، مسوو هیچ رو،زایووناسووت. ا

گرایووانی چووون سوونّت دگاهده است. بنابراین، هنر خوشنویسی از دیوو را واکاوی نررگرایان  سنّت
ان بوور ایوون بوووده کووه بووا نصر بررسووی شووده و سووعی نویسووندگ  تیتوس بورکهارت و سیدحسین

گرایان در زمینه هنر خوشنویسووی اسووالمی، پیاموودها و سنّت روری و تحلیل نظریات اینجمع
بووین  ها در رن اتفاق نظر دارنوود، درنتای ی که هنر خوشنویسی اسالمی با توجه به این دیدگاه

اندیشوومندان دربوواره هووای ایوون ها و نوشووتهترین پژوهشهنرهای اسالمی واکاوی شود. مهم
ی، هنر و معنویت و جاودانگی هنر اسووت کووه در سنّت فرهنگ و هنر اسالمی، هنر قدسی، هنر
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 .انداین مقاله مورد استفاده قرار گرفته
 

 روش تحقیق

نویسندگان پژوهش  ،این منظور تحلیلی است. برای  وبه صورت توصیفی    ،روش تحقیق
ها و نظریووات دو دیدگاه ،گراییسنّت و سنّت یفی بهاند تا با رویرردی توصحاتر، سعی داشته

ت نصوور را بوور اسوواس مسووتندا  یعنی تیتوس بورکهارت و سیدحسین  ،گراسنّت  اندیشمند حوزه
وشنویسی و پیاموودها نظر قرار داده و به تحلیل قداست هنر خمدرنها  موجود در کتب و مقاالت

اسووتفاده ای( )کتابخانووه از روش اسوونادیهووا د. بنووابراین، در گووردروری دادهو نتایج رن بپردازن
 است.   شده

 

 گرایی سنّت و سنّت

( کووه پوو  از مسوولمان 1951-1886فرانسوووی )  1به دست رنه گنون  ،این مسلک فرری
 2کوماراسوووامی ی رنانوودابووا مسوواع ،»عبدالواحد یحیی« نووام گرفووت، رغوواز شوود. سووپ   ،شدن

(، هویووت و موجودیووت مسووتقلی یافووت. بووا 1877-1947نگار هنرِ هندی )هنرشناس، تاریخ
ر مقوودس و شناسی، تیتوس بورکهارت در زمینووه هنوو در زمینه دین  3مطالعات فریتهوف شوان
های دینی در جهووان موودرن، توسووعه یافووت و بووه گفتمووان و سنّت  مارتین لینگز درباره قرائت

ترین چهووره ایوون نصوور، شوواخ  سیدحسووین  ،ن فرری خاصی بدل شد. در حال حاترجریا
 (.2: 1394جریان است )منصوری و تیموری، 

کووه صوورفاً  یهر امر ی[ براسنّتگوید: »ما به سهم خود مطلقاً از اطالق نام ]یرنه گنون م
 ،رسین نصوو سیدح  (.39و38:  1349)گنون،    م«یکنیم  یخوددار  ،داشته باشد  یخصلت بشر

عقیووده دارد:  سوونّت در مووورد معرفت و معنویتهای خود با عنوان ترین کتابدر یری از مهم
عووالم بوواال پیونوود توان مشتمل بر اصولی کووه انسووان را بووه رن را میتر  در معنای کلی  ،سنّت»

 
1 - Rene Guenon 
2 - Ananda Kumaraswamy. 
3 - Frithjof Schuon. 
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توووان در حووال رنرووه از منظوور دیگوور، دیوون را می ؛مشتمل بر دین دانست  ،دهد و بنابراینمی
اند و انسان را به مبوود ش همان اصولی تلقی کرد که از عالم باال وحی شده ،اشسیمعنای اسا
کارگیری ایوون توان در معنایی محدودتر اطالق و به را می  سنّت  دهند. در این مورد،پیوند می

متضمن حقووایقی دارای موواهیتی فراشخصووی اسووت کووه ریشووه در ذات   ،سنّت  اصول دانست.
شناسووی کودکانووه یک اسطوره ،سنّت  ،اندطورکه گفته؛ زیرا همانواقعیت بماهی واقعیت دارند

، هماننوود دیوون، دررنِ سنّت بلره علمی است که بیش از اندازه واقعی است.  ؛و منسوخ نیست
شناسد و معلووومی کووه شووناخته به عالمی که می  ،سنّت  قیقت است و هم حضور.واحد، هم ح

رید که هرچیزی از رن منشأ گرفته و هوور چیووزی از مبد  کلی می  ،سنّت  شود، اهتمام دارد.می
همه چیزهووایی چووون »نفوو  رحمووان« را کووه بووه اعتقوواد   ،سنّت  گردد. بنابراین،به رن باز می

(. 156: 1388ود وجووود اسووت، شووامل اسووت« )نصوور، عارفووان )مسوولمان(، همووان ک نووه خوو 
الطبیعووه، بعدما :مباحووث نظووری چووون  ،انوودگرایان بووه رن پرداختهسنّت  بیشتر  موتوعاتی که

گرایی، سوونّت از منظوور جریووان  سوونّت  باشوود.سفه، انسان، عرفان، دین و هنوور میاخالق، فل
بلرووه ازلووی و  ؛نیسووت ،دهاش سووررمامری منسوخ و مربوط به روزگار گذشته که دوره و زمانووه

جاویدان است کووه از زمووان و مرووان  سنّت همان ،حقیقت  در  ،سنّت  زوال است. مقصود ازبی
 باشد. ورش در عالم زنده و جاوید میحضو بیرون  

 

 گرایان سنّت ی و هنر مقدس از منظرسنّت هنر

مووادی، بووا های متشود کووه در طووول سوودهبه رن دسته از هنرها گفته می  ،یسنّت  هنرهای
 ،دهنوود. در ایوون هنرهوواها رشد کرده و به زندگی خود ادامووه میهای اصیل و ریشهسنّت  حفظ

ورد توجووه قوورار گرفتووه و بووا اسووتفاده از مووواد و در تمامی مراحل کووار موو  بینش و اعتقاد هنرمند
 1.زندمختلف هنری دست میبه ابداع ت لیات  ،مصالح بومی و محلی

ی اسووت. سوونّت هنر ،کنندباشد و به رن تریه میگرا میسنّت  هنری که مورد قبول جماعت
 رسوواند. هنوورل میبووه کمووا و او رااسووت هنری است که برای انسووان مایووه نشوواط  ،یسنّت  هنر

 
  « نوشته سید رضا حسینی، برگرفته از وبگاه راسخون، نشانی: 1از مقاله »آشنایی با هنرهای سنّتی ) برگرفته  - 1

https://rasekhoon.net/article/show/785339 
 

https://rasekhoon.net/article/show/785339برگرفته
https://rasekhoon.net/article/show/785339برگرفته
https://rasekhoon.net/article/show/785339برگرفته
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ع ووین شوودن بووا  به واسووطه سنّت بالیده است. بورکهارت عقیده دارد، سنّت  در دامان  ،یسنّت
معنووایی  ،گیووردرورد که »هرچووه ان ووام میشرایطی به وجود می ،ی قدسی و دینیهاخصیصه

ایوون محقرتوورین اعمووال از  ،در جوامووع خوودامحور  ،به همین دلیل  .کندابدی و جاوید پیدا می
 (.9: 1369)بورکهارت،   مندند«هبرکت رسمانی بهر

ی، هنوور قدسووی یووا هنوور مقوودس سوونّت  ترین وجه ههور هنرمتعالیگرایان،  سنّت  از دیدگاه
 ،از عالم علوی است و از سوووی دیگوور ،زیرا منشأ رن ؛سو قدسی استاست. هنری که از یک

ساحت قدسووی  ،همچون پلی ،یعنی در این عالم است. هنر قدسی  ،ت لی رن در عالم سفلی
دهوود. در ت و زمین را به هم پیونوود میدنیا و رخرت یا بهش ،و قلمرو انسانی و به عبارت دیگر

 ,Cooper)یابوود پیوندد و ابوودیت در زمووین حضووور موویی، زمان به ابدیت میسنّت قلمرو هنر
2007: 34(. 

کند. کنایه صحبت میچون با زبان اشاره و  ؛توان هنری نمادین دانستهنر مقدس را می
 ،1باشد. کنت الوودموورسمانی و بازتاب حقایق عالم ماورا می ،قدسی ، امریشه و اصل هنرری

 دارد:می های هنر مقدس را این گونه بیانویژگی
بایست از حیث محتوا، مقدس، در ی، میسنّت  »هنر مقدس، همچون همه هنرهای دینی

 (. 248: 1389« )الدمدو، ی باشدروحان  ،سمبولیری و از حیث پرداختجزئیات  
 

 شناخت هنر خوشنویسی به عنوان هنری مقدس در جهان اسالم

در مسوولمانان را یوو ز ؛استبوده  برخوردار نزد مسلمانان ایاز جایگاه ویژه ،یسیهنر خوشنو
در مقووام  ،قرائت قررن م یوودطورکه همان .نددانیم  یت سم کالم وح  ر خود، این هنر راتفر

ی است، هنر خوشنویسووی نیووز سنّت سرمنشأ هنرهای صوتی ،عیاریِ قدسیِ تمامیک هنر صوت
حت زمینی اسووت، سرچشوومه هنرهووای که بازتاب تحریر کالم پروردگار بر لوح محفوظ در سا

ت ئدر عین حال که از وحی اسووالمی نشوو  ،رید. خوشنویسی متن قررنمی به حساب میت س
(. 39: 1381هووی اسووت )نصوور، بت به پیام الملل مسلمان نس  یرد، معرّف واکنش تمیرگمی

اسووت کووه رغوواز شووده با نگارش و کتابت قررن  ،رشد و تحول هنر خوشنویسی اسالمی شروع

 
1-  Kent Eldamo. 
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»الفوواظ  ؛رسوودتوانوود برن نمووی مقامبه  ،مسلمانان نظردر  نسخه یا نوشته مرتوبیارزش هیچ  
 (.130: 1386)شیمل،   که جداست، باز تقدس خود را دارد« یزمان یحت ،قررن

از  ،بورکهارت عقیده دارد: »هنر خطاطی در اسالم در میووان هنرهووای ت سوومی اسووالمی
هووای جهووان این هنر هووم بووه م موووع پدیووده ،همه بیشتر به عرب وابسته است. با این همه

کالم وحووی  ،رو که این هنررنزا ؛دانندترین هنرها میاسالم متعلق است و نیز رن را از شریف
»بووه علووت بووه عقیووده شوویمل: (. 57: 1365)بورکهووارت،  سووازد«ن نمود میرا در برابر دیدگا

 یهاسوونّت همانند ؛گردد یاط تلقید بااحتیبا ،نوشته شودرنها  ، هررنچه بایتقدس حروف عرب
افت کووه یتوان یم یدرباره مردمانه یژه صوفیوبه ،یاسالم یهاداستان  [و]  یهودیو    یحیمس

 مقدس بوور یا لفظیلت رنره احتمال داشت نام خداوند به عرا  یحروف عرب  یهرتره کاغذ دارا
پیشرفت و ترقووی (.127: 1386)شیمل،  ان نرود«یاز مرنها    رورند تا برکتیگرد م  ،باشدرنها  
دیوون  ههووور زبانان، نتی ووهفارسوویچه در میان و    زبانممالک عربدر  چه    ،خوشنویسی  هنر

تزیینووی، هنرهووای  :ماننوود ی دیگوورکوواربردهنرهووای  ت تحووریمعلوو اسالم بوده که به    مقدس
ی خوشنویسووی می، فرصووتی مهووم بوورای پیوودایش و ت لوو هنرهای ترسوویت سّمی و هنرهای  
هووای امووا در دوره ؛وجود رمووده اهلل و متون مقدس دینی بکالم  کتابتدر    خصوصهب  ،اسالمی

های ایوون واسطه قرار گرفتن بیشتر هنرها در مسیر دین اسالم، رثووار و پیامووده  دریج بتبه  ،بعد
روشوونی توووان بهمی یووز در هنرهووای دیگوور در جهووان اسووالمپیشرفت خوشنوی  اسالمی را ن

 مالحظه کرد.
، ن هنووریوو ز ایوو قبوول از اسووالم ن یدن هووا، در تمن اسالم نبودهی، منحصر به دتقدس خط

 یان و کتوواب هووایوو ههووور ادشده است. »می  یان و نوع بشر تلقیخدا  یبرا  یارتباط  یالهیوس
همووه ملوول  در ثر بوده است وؤ، مط و تحوالت و رواج رن و حفظ رثارشت خسرنودر    ،مقدس
 یمللوو  (.91 :1362)فضووائلی،  کرده است«می  یرا باز  یب، نقش مهمن و مذهید  ،یباستان

بلره  ؛اندندانسته ینیزمک خط را یگاه چی، هاندخط و کتابت بوده  یدور دارا  یهاکه از گذشته
 یابووداع خووط را معموووالً بووه موجووودات» ان و فوووق بشوور دانسووته ویااز جانب خدای هیرا عط  رن

نسووبت  ،شوووندمی ادیوو  یگوو که به نام قهرمانووان فرهنرنها   از  یا گروهی  یرسمانمهیا نی  یرسمان
 .(163 :1367، )گاوراند«  داده
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 خوشنویسی در جهان اسالم پیامدها و نتایج قدسی بودن هنر بحث و تحلیل:

در جهان  تآثیراتی که قداست هنر خوشنویسی اسالمییامدها و  چگونگی پ  ،در این بخش
ی این هنر در بین هنرهای اسالمی شده، مورد مطالعووه قوورار گرفتووه اسالم داشته و باعث ت ل

است. برای رسیدن به این مهم، نیاز به دالیلی مطلوب جهت توتیح دادن به این چگووونگی 
نصوور،  تیتوووس بورکهووارت و سیدحسووین ،گووراسوونّت است که بر اساس نظریات دو اندیشوومند

بوور نظریووات ایوون دو اندیشوومند، از  شووود. عووالوهتوتیح داده شووده و توصوویف و تحلیوول مووی
 ذیوولاز قوورار  ،گرایان نیز استفاده شده است. پیامدها و نتایج ایوون قداسووتسنّت نظریات دیگر

 است:

 حق در حروف آن  رموز نمادین ذات قدسی  ی  ل پیشرفت خوشنویسی اسالمی به دلیل تج  .1
گیوورد ت میئاز حقیقت موجود در بطن وحی قررنی نشوو   ،به عقیده نصر: »علم خوشنویسی

 های مختلووف خوشنویسوویکه مبنای قواعوود و اسوولوب این علم هبه واسط  ،و هنر خوشنویسی
کنوود و حتووی از خووالل نمووادپردازی خووود، ی است، تناهرهای کیهانی خاصووی را افشووا میسنّت

بورکهووارت نیووز:  بووه عقیووده(. 43: 1381)نصوور،  سووازد«ی را فوواش میموواهیتی فراکیهووان
بوور ریووین  ،ها یا به بیووانی دیگوورهنر مقدس مبتنی بر دانش و شناخت صورت]خوشنویسی،[  »

ایوون،  وجووود (. بووا8: 1369)بورکهووارت:  هاسووت«ای کووه مووالزم و دربایسووت صورترمووزی
گیرنوود، بووار مضووامین و مفوواهیمی یعناصری که در خوشنویسی اسالمی مورد استفاده قوورار م

دهنوود و یووا بیننده انتقال می نبال دارند که یا از طریق مستقیم، این مفهوم را بهمقدسی را به د
ولی در شرل کلی  ؛کننداین معانی را به ذهن انسان منتقل می  ،به صورت رمز و نماد و اشاره

یوول بووه همووراه داشووته کووه بووه خود، هنر خوشنویسی اسالمی، نمادهایی به صورت رمز یا تمث
 کند.، کمک میدی متوجه شدن مؤمن به معبود واالی خورسالت قدسی خویش برا

از نگاه بورکهارت بووه ایوون صووورت اسووت کووه  ،سیر تحول و پیشرفت خوشنویسی اسالمی
رن بووه دوران  هسرچشووم ،پوو  .خط عربی از الفبای سریانی یا نبطی سرچشمه گرفتووه اسووت

 ،ابتوودایی نبووود. بسوویاری از حووروفای جز پدیووده ،ا در صدر اسالمام  ؛رسدپیش از اسالم می
 ؛شدها شناخته نمیی بسیاری از واژهاشد، معنهمانند بودند و چون در رن مصوت نموده نمی

بووه  ،توومن در الزاماً به سوووی دگرگووونی گراییوود. ترامل خط بنابراین، مگر با حدس و گمان.
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نی« یافووت کووه همانووا یعنی رنره گرایشی »روحووا ؛رو کرد )نمادگرایی(  1همان شیوه سمبولیسم
تأکید بر دگرگونی حروف نسبت به هم اسووت و نیووز توووازن نهفتووه در طبیعووت خووط بووه سوووی 

، در جووایی دیگوور(. 60-59 :1365رهنمووون شوود )بورکهووارت،  نیووزیگووانگی و هموواهنگی 
ز سووبک فخوویم بورکهارت معتقد است: »درباره هنر خطاطی بایوود گفووت کووه انعراسووی اسووت ا

بوورای هرحوورف و کووالم  ،خوشنویسووی اسووالمی(. 58: 1374های قررنی« )بورکهارت،  سوره
 «ب»زیوور حوورف  «نقطووه»بووه تفسوویر  ،مفاهیم نمادین قایل اسووت و یرووی از اشووارات رن  ،رن

نموواد نقطووه  اهلل، بسم «ب»گفته شده است نقطه زیر حرف  رسد. مثالًسوره قررن می  هللابسم
نماد خووود ذات  ،لین قطره الهی بر لوح محفوظ است و از سویی»اوّ هبه منزلنخستین است که  

الهی است که نه تنها ورای عالم هستی کووه در قالووب حووروف و کلمووات تمثیوول یافتووه اسووت« 
ار سوون ش یوو اسووت کووه مع یاسووالم یسوو ین عنصر در خوشنویلاوّ  ،نقطه  (.43:  1381)نصر،  

 ،نقطووه ،ت حووالجیوو ق و تربیوو ان است. »در طریم خط به مبتدیاس تعلیتناسب و به عنوان مق
: 1386م« )شوویمل، یانش به رن برخوووردهیرفر  هیشتر به منزله پایاست که ب  یهمان نقطه ازل

هووای تمامی کثرت»ب« در زبان عربی را تصویر  اسالم و تائوئیسمگنون نیز در کتاب   (.140
 : »پیوورو مفوتوواتگویداو می یده رن است.یزا ،الوجودهای ممرنداند که هستینامتناهی می

بلره به واسووطه  ،که نخستین حرف است «الف»ی علم حروف، اهلل جهان را نه به واسطه سنّت
هرچنوود کووه وحوودت، الزاموواً اصوول نخسووتین  ،رفرید و در واقووع ،باشدکه دومین حرف می  «با»
میووان دو اصل دوگانگی است که در  ،کند لی است، اما رنچه که ت لی بالفاصله ای اب میت

دهوود کووه را تشووریل می «ب»دو سوور حوورف  ،ی قرار دارد. این دو قطووبقطب مرمل رن ت ل
 «،بووا»یووا  «ب» ،زاییده رن است. پوو   ،الوجودهای ممرنهای نامتناهی هستیتمامی کثرت

: 1379پذیرد« )گنووون، می حقیقتاً منشأ رفرینش است و رفرینش توسط او و در عالم او ان ام
81-82.) 

هم کتابی اسووت و هووم  ،معتقد است که »جهاناو    ؛ای مهم اشاره داردبه نرته  ،رتبورکها
یووده اسووت. حووروف یاز یووک تنووۀ واحوود رو ،های رنها و شاخهشده که برگ درختی است الهام

هووای درخووت بووه که برگ همچنان .های درخت مورد بحث هستندمانند برگ   ،شدهمکتاب الها
ها و ها به جملهها و واژهگونه حروف به واژههمان ،اندپیوستهها به تنۀ درخت ها و شاخهشاخه

 
1Symbolism.-  
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اگرچووه (. 62: 1365)بورکهووارت،  اند«سران ام م موع و مفرد حقیقت کتاب با هووم پیوسووته
دارای قواعد خاص خود و زبان و کالم وحی با قواعوودی قووراردادی و  هنر خوشنویسی اسالمی

اند و هرکدام در شرایط و جایگاه و ه خود گرفتهنمادینی است که در قالب حروف شرل مادی ب
اصل واحدی داشووتند و حقیقووت الهووی  ،وهوای خود با دیگری فرق دارد، اما این ت لیاتحال

ی رموووز نمووادین ذات حووق در خوشنویسوو  یِانوود. توومن رنرووه ایوون ت لوو نبال کردهواحدی را د
ت و گسترشی اسووت کووه در شرفپی ،را نیز به دنبال داشته و رن  اسالمی، پیامد و نتی ه مهمی

زمینووه خوشنویسی اسالمی بین هنرمندان خطاط مسلمان در جهان اسووالم روی داده اسووت. 
 این پیشرفت نیز ابتدا از خط کوفی رغاز شد. 

جهووان اسووالم  در در بین هنرهای اسالمی دیگوور ی هنر خوشنویسیت ت لعل  ،بورکهارت
واعد بسیار دقیق است که مربوط به قطووع ای قدار  ،کند: »هنر خوشنویسیگونه بیان میرا این

شووود. از سوووی دیگوور، ی)ریتم( و انتخوواب سووبک م و وصل حروف، تناسب رنها، حفظ وزن
های خط هم متنوووع اسووت. از کوووفی کووه تقریباً نامحدود است و سبک ،امران ترکیب حروف

سوود. جمووع رکه در رن گردش قلم بووه اوج خووود میطش مستقیم است گرفته تا نستعلیق خطو
قاعده و کمال رزادی عمل، به هنر خوشنویسی در اسووالم صووفتی این دو، یعنی نهایت نظم و 
یک از هنرهای بصری دیگوور نیسووت کووه روح اسووالم ایوون چنووین واال بخشیده است. در هیچ

نه تنها خود  ،)اسالمی( هنر خوشنویسی عربی(. 12: 1361پرده ت لی کند« )بورکهارت،  بی
مختلف را از خط کوفی مستطیلی گرفتووه  هاید، بلره طیف وسیعی از سبکبه اوج کمال رسی

ن اشرال »نسخ«، به وجود رورد. هرک ا اسالم حاکمیت یافته است، ترین و دلپذیرتریتا سیال
به (. 30: 1368)بورکهارت،  جو کردوتوان جستشمار خوشنویسی عربی را میگوهرهای بی

گوناگون شد که عمدتاً در تووزیین معموواری و   یش چند قلممایۀ پیدا  ،کوفیعقیده بورکهارت: »
توانوود همچووون رجوور نمووودار شووود و کوووفی ع کووه میمانند کوفی مرب  ؛رودساختمان به کار می

الرتاب و کوفی موشح و ةویژه در فاتحبه ؛رودمش ر یا مورق که در کار تزیین کتاب به کار می
رواج دارد« )بورکهووارت، سووته چروواری برجویژه در گمشبک کووه در خوشنویسووی مالربووی و بووه

توان به عنوووان یووک می را مینمونه بارز این پیشرفت و ترقی خوشنویسی اسال(. 60:  1365
 )تصووویر مشوواهده کوورد وتوحبهدر جهان اسالم های مساجد در کتیبه  ،پیامد مهم و کاربردی

جهووان اسووالم سووبب در واقع، این پیشرفت در خوشنویسی در میان مسلمانان در   (.1شماره  
های گوناگون قومی هووم در خووط گوید: »گروهت میپیدایش تنوع در این هنر نیز شد. بورکهار
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 ]و[ رانحنووای زیبووا ابووداع کردنوودپ  های شوویوالمثل ایرانیان گونووهاند. فیتأثیری به جای گذاشته
ه از اسپانیا بی کمالر هنوشتند. شیوزبان خود را با الفبای عربی می  ،بدان  بسیار روان و چابک و

وفووادار  ،تا سواحل شرقی افریقا رایج بود، به همووان دررمیختگووی نسووبی کهوون کوووفی و نسووخ
رانرسار و چشمگیر اسووت خواه عمودی، خواه افقی، قرص و جلی و پ   ،است. سبک رن  مانده

 (.62)همان:   ست«های باز اها و گرهو دارای حلقه
 

 یا مشجر، مدرسه خرگرد خراسان،  مورق  کوفی  با خط  ای  کتیبه :  1شماره    تصویر 
 ( 21:  1397نژاد،  دوره سلجوقی، موزه ایران باستان، دوره اسالمی )مأخذ: مکی 

 
های در سووبک بلره خطاطی ترکووی ؛تنها ایران در اوج نیست  ،به گفته نصر: »در خطاطی

صووری نیووز هایی از خطاطی عراقی و مکه گونهچنان ؛های این هنر استهثلث و نسخ نیز از قل
سبک مالربووی در اسووپانیا و مووراکش کووه بسوویار هووم   هاگر نخواهیم دربار  ؛ ]البته[گونه استاین

ها و مفاهیم نمووادی خوشنویسووی (. فرم384:  1386)نصر،    زیباست، سخن به میان روریم«
این ا هم، طبق قریحه و اسووتعداد هوور قوووم،  .با قررن مقدس و بیان قررنی مرتبط هستندنیز  

نسووتعلیق« و »شرسووته« پدید رمده است. ایرانیان بووه عنوووان اسوواتید خووط در »  سبک دیگری
نصوور، اند )که قوم ترک همواره در »نسخ« بر دیگووران سووبقت جسووتهدرحالی  ؛اندشهرت یافته

  .(2 شماره ( )تصویر142 -141: 1380
ها و مفاهیم نمادی خوشنویسی نیز با قووررن مقوودس و بیووان قررنووی موورتبط هسووتند. فرم

هایی کووه طووی ایوون تراموول با دگرگونی ،خوشنویسی اسالمیپیشرفت نابراین، ترامل خط و ب
معنوی نسبت به حروف رن ان ام گرفت، تماماً بووه طریقووه نمووادین بوووده اسووت. ایوون حضووور 

هم بصیرت معنوی و روحووانی مسوولمانان را دربرداشووت و هووم بووه   ،نمادین و روحانیرفیض  پ 
یدا کووردن ذات قدسووی خداونوود کووریم و ملموووس نشووان دادن واسطه قرار گرفتن در مسیر هو
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درک حقووایق معنوووی و روحووانی  و تراموول یافووت ،وفپروردگار از طریق بیووان نمووادگرای حوور
نقووش بسووتن نمووادین و روحووانی و  گرین جلوووهایوو  ،سووتیرامسوولمان را نیووز دربرداشووت. به

سووی ذات دادن حقیقت قد گرا، برای نشانسنّت خوشنویسی اسالمی، از نظر این دو اندیشمند
ی قداسووت خوشنویسووی در جووز ت لوو ریووا معنووایی احدیت در ذهن مسلمانان در جهان اسالم،  

و بیان هنرمنوودان  رو، زبانی هنری خود در بین هنرهای اسالمی دارد  ازایناصورت و محتو
متناسب با الهیات دینی و در جهووت ت سووم بخشوویدن بووه کووالم  ،خوشنوی  در جهان اسالم

 است. حیانی بودهمقدس و
 

 
 میالدی   18: برگی از قرآن به خط نسخ با ترجمه فارسی به خط نستعلیق، اوایل سده  2شماره    تصویر 

 ( wikimedia.orgاینترنتی    درگاه خذ تصویر:  أم ) 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Quran_page
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ایوون  .ترلفووی وجووود دارددر عووین زیبووایی و بیاسووالمی  در خطوط ،این عظمت و واالیی
چه با قلم کوفی یا ثلث نوشته شده باشد، چه با قلم نستعلیق یا غبار و جووادو نگاشووته   ،خطوط

شده باشند و چه با قلم کتیبه و در قطع بزرگ، از واالیی و عظمووت برخوردارنوود. خوشنویسووی 
ولی عالوه بوور نهادینووه کووردن اصوول  ،است گرچه از لحاظ جلوه دارای تنوع بسیاری  ،اسالمی

و بووه توحید و یگانگی ذات مقدس پروردگار در ذهن مسلمان، خود را به عنوان هنری مقدس 
 ی کرده است. مت لهای مختلف و متنوع در جهان اسالم صورت سبک

 

 ینی اسالمی به سبب تلفیق با خوشنویسی اسالمی یرشد و پیشرفت هنرهای تز .2
که به نوووعی بووا  است رفته کارهقررن، عمدتاً نقوش هندسی و گیاهی بذهیب  در تزیین و ت

هووای قووررن، ها و سرسورهبه عنوان نمونه، در سرلوحه  ؛اندیعنی قررن در رمیخته  ،کالم الهی
هووای هندسووی، طوورح :نوود ازاانوود کووه عبارتسه عنصر مهم هنر تزیین اسالمی با هم رمیخته

با اصل بزرگ روحووانی و معنوووی مطابقووت  ،گانهن عناصر سهخوشنویسی. اینقوش اسلیمی و 
خوف و خشیت الهووی، عشووق پروردگووار و معرفووت خداونوودی  :ند ازادارند که به ترتیب عبارت

گانه مشووتمل بوور: خوشنویسووی کووالم (. تلفیق و رمیزش عناصوور سووه34-33  :1380)لینگز،  
ر حیطووه یسووی اسووالمی داینرووه خوشنو گیوواهی، عووالوه بوورهای هندسی و نقوشوحی، طرح

تووذهیب  :ررایی را به اوج تعالی بصری و معنوی رسانده، در پیوند با هنرهای دیگر مانندقررن
شووده یکارکاشیهای چینووی و یووا همووراه بووا نقوووش اسوولیمی و ختووایی در کتیبووهو تشعیر، گره

 قرار گرفتند.  ، این هنرها نیز در مسیر تعالی خودمساجد
در تووزیین معموواری و حتووی در تووزیین کتوواب، خوشنویسووی را ت: »به نظر تیتوس بورکهار

همووان  ،این رمیزش هدهند. یری از ترکیبات بسیار خ ستهای اسلیمی پیوند میغالباً با نقش
ها از حروف مستمر. گاهی پیچک هشوندهای درهمهای عمودی و پیچککوفی است با ساق

 و ریحانی کوفی است« پیدایش خط مش ریگمان همان رغاز  بی  ،این پدیده  .ریندبیرون می
نصر نیز تذهیب اطووراف خوشنویسووی، چووون   (. از دیدگاه سیدحسین62:  1365)بورکهارت،  

کند و ت سووم انوورژی معنوووی ناشووی از قررئووت مووتن کتوواب ای کلمه مقدس را احاطه میهاله
را متبلووور سیالن روح به پروردگار  ،است تذهیب قررنیسازد. وی معتقد  مقدس را ممرن می

شووود، موودد ناشووی مووی «اهلل»کند و خود به ت دید و احیای روح که از حضور مقدس کلمووه می
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  (.33: 1375رساند )نصر، می
مووا را بووه یوواد هماننوودی میووان  ،رگل و برگ و ررایش پ   بورکهارت معتقد است: »پیوند خط

انوودازد. مظهوور یمؤمنان هسووتند، موو  هشدمظاهر معروف و شناخت»کتاب جهانی« که هردو از 
هووای رسوویایی موونعر  در بسیاری از روایت ،همانا قررن کریم است و مظهر دومی  ،نخستین

 ،( بنووابراین62: 1365گیرد« )بورکهارت، از درون طبیعت اشیا سرچشمه می  ،است. وانگهی
خوشنویسی اسووالمی بووه عنوووان یووک با  ینی اسالمییبا تلفیق و پیوندی که میان هنرهای تز

سووبب رشوود، بالنوودگی و پیشوورفت ایوون هنرهووا در این عامل خووود س صورت گرفت، هنر مقد
زیوورا خوشنویسووی اسووالمی بووا معرفووت و شووناخت روحووانی خداونوودی،  ؛جهووان اسووالم شوود

نقوووش گیوواهی و اسوولیمی بووا حووب و عشووق   و  ،های هندسی با خوف و خشیت پروردگارطرح
عی داشووته تووا کردند. هنرمند مسلمان س نوعی با هم پیوند برقرارالهی، مطابقت داده شده و به

ها، کارگیری از تلفیق هنر خوشنویسی و سایر هنرهووا در کتیبووههبا ب  ،به بهترین صورت ممرن
خلق  ،یانگر عالم علوی استگاه حضور خدا و بکه ت لی را  فضای ملروتی در مساجد اسالمی

 نماید.
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کاربرد خط ثلث با   : 4  شماره   تصویر 

کاری  نقوش اسلیمی و ختایی در کاشی 
 وکیل شیراز، دوره زندیه   مسجد 

 نگارندگان( )مأخذ تصویر:  
 

تلووف در پیوند با اشوورال مخ ،های تمثیلی گیاهی و هندسینمونه،  4و3  شماره  در تصاویر
کالم خداوند به عنوان وحی در کتوواب مقوودس قووررن م یوود و در  ،که در رن است  خوشنویسی

 ی مس د وکیل شیراز، م سم شده است.کارکاشی
 

،  1467/ 827  ان، : قرآنی به خط ابراهیم سلط 3شماره    تصویر 
 گنجینه قرآن 

 ( 24:  1381تصویر: خلیلی و جیمز،    )مأخذ   
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 دین مبین اسالمدر جهت تبلیغ   مساجد ی بر دیوار و محراب  ی روحانی خوشنویس تجل  .3
ار رونی جایگاه نماز قرش که بر روی دیوار دهای منقّتیتوس بورکهارت معتقد است، کتیبه

ی کلمووات رن اشووخ  مووؤمن را نووه تنهووا بووه یوواد معنوو  دارد و یا دور محراب را گرفتووه اسووت،
فیضان با جالل و قوودرت ر روحانی رن و اندازد، بلره او را متوجه وزن )ریتم( اشرال و صوَمی

نصوور نیووز عقیووده دارد کووه  (. سیدحسووین6: 1346)بورکهووارت،  کنوودوحووی الهووی نیووز می
ینووی اسووت کووه در عووین یترین هنوور تزرتوووانمظهوور پ  ،سالمیوشنویسی در میان هنرهای اخ

سووازد. در شوورل اصوولی هنوور قدسووی، یعنووی معموواری و گر میای روحانی را جلوهحال، شیوه
 هشوودیکارکاشیخصوووص مسوواجد بهینی مسوو د،  یکنار یردیگر معماری تز  خوشنویسی، در

 نمایوودرتو نور رسمان را منعر  میخاک، پ   هر هلمتردایران وجود دارند که همچون بلوری د
رکوواربرد قووررن در هووای پ به عنوان نمونه، سوره »کوثر« از سوووره  ؛(142-141:  1380)نصر،  

در بنای مس د سید اصووفهان  ،اسالمی است که در عصر صفویکتیبه بناهای مذهبی دوران  
-تهند به پیامبر)ص( است )شایسبیانگر بخشش و سخاوت خداو  ،کار رفته است. این سورهبه

 (. 63: 1380فر، 
اهلل و بناهای دوران اسالمی دارد. مس د شیخ لطووف  در کتیبه  بسیاری  سوره قدر نیز نمودِ

هایی از سوووره قوودر ه بناهای عصر صفوی هستند که با کتیبهاز جمل  ،مدرسه چهاربا  اصفهان
رنره شب قوودر، شووب نووزول قووررن کووریم  اند. بر پایه تفاسیر این سوره، افزون بررراسته شده

دارد و دانسته شده، به عنوان شبی معرفی شده است کووه امووام عصوور بووه اذن خداونوود حضووور 
وشنویسووی را چووون بووه صووورت هنوور خخووورد )همووان(. سرنوشووت مردمووان در رن رقووم مووی

توورین و توووان از مهمکنوود، میهای مسوواجد را تووزئین میهایی کووه دیوارهووا و کتیبووهنوشووته
کار رفتووه دانسووت هترین عضو خووانواده هنرهووای اسووالمی کووه در معموواری اسووالمی بوو شریف

 ؛یک هنر فرعووی نیسووت  ،»البته خوشنویسی(. به عقیده بورکهارت:  12:  1361)بورکهارت،  
اش از مرتبووه همووه هنرهووای رود و لووذا مرتبووهکار موویحروف عربی برای کتابت قووررن بووه  زیرا

بسووتن توووان گفووت نقشایوون، می وجووود بووا )همووان(.تر اسووت« م، باالاسالمی دیگر در اسال
خوشنویسی اسالمی به عنوان کتیبه بر دیوارهووا و دور بنووا و محووراب مسوواجد اسووالمی، خووود 

در مسیر هدایت انسان که به عنوان یک هنر مقدس در میووان هنرهووای   مشخصی است  نمودِ
تمرکووز مسوولمانان در مسوواجد ت مووع و دارای ارزش و اعتبوواری واال بوووده و باعووث  ،اسووالمی

دارای عملروورد ابالغووی نیووز بوووده و بووه صووورت  ،شناسیزیرا عالوه بر ارزش زیبایی  ؛شودمی
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های مقوودس، ها و محراب مساجد در قالب کتیبهریات مقدس قررنی و اشعار مذهبی بر دیواره
 ای در ابال  دین مبین اسالم دارد. کنندهنتی ه و پیامد تعیین

ینووات اسوولیمی، خووود یهای خطووی بووا ریووات قررنووی و تزای اسالمی بووا کتیبووهتن بناهرراس
 بووا هنوورصورتی اسووت از بیووان روحووانی جووالل و جمووال مقوودس ذات کبریووایی پروردگووار کووه 

 ی گردیده است.  تره دیوارها و محراب مساجد، مت لخوشنویسی اسالمی بر گس
 
 

 
  اسالمی،  ی در معماری کار کاشی ه  : کاربرد خط ثلث به عنوان کتیب 5  شماره   تصویر 

 مسجد وکیل شیراز، دوره زندیه  
 خذ تصویر: نگارندگان( أ)م 

نشووان وکیوول شوویراز  شده مسوو دیکارکاشیکتیبه  را در خط ثلثکاربرد  ،5  شماره  تصویر
نووه  ،خوشنویسی در این ووا .دارند ینی گیاهی و اسلیمییتزدهد که ترکیبی مرتبط با نقوش  می
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ی ریووات ابخش زیبووایی صوووری و محتوووت لووی ،، بلره بیشتر از رنگر استینیفقط عامل تز
 افزاید.روحانیت و معنویت فضای مس د می رب ،از نظر معنویمقدس قررن کریم است و 

 

 عدم پیوند خوشنویسی اسالمی با طبیعت مادی .4
موول از توانوود بووه شوویوه تمووام و کانه را به دلیل اینرووه انسووان نموویگرایاشوان، هنر طبیعت

گونه موارد، چیووزی مورد نقادی قرار داده و معتقد است که اثر هنری در اینبیعت تقلید کند،  ط
دارای دو رسووالت سووحررمیز  ،معنوی نیست. هنر یبالاستفاده شده و دیگر مناسب هیچ فضا

و معنوی است. سحررمیز است از این لحاظ که اصول نیروها و اشوویایی را کووه بوورایش جووذاب 
ت از ایوون دهد و معنوی اسوو هماهنگ« حی و حاتر جلوه می عی »افسونفضل نو به ،هستند

ها را با نظر به ساخت باطن ما با نظر به بازگشت ما به ملروووت خوودا لحاظ که حقایق و زیبایی
 .(16: 1383)شوان،  کندهاهری و بیرونی می ،است انسانکه در درون 

شووود و طبیعووت دیووده نمی پووای ردّ ،یطوووط اسووالمبورکهووارت نیووز عقیووده دارد کووه در خ
ن خطوووط بووا موجووودات زنووده هایی که گاه استادان، جهت تفهیم هندسووه رازگونووه ایوو شباهت

شوند، زاییده ذهن خالق رنهاست. شبیه دانستن یک حرف الفبا به یووک موجووود، متصور می
ی بووه سووند ،دلیلی بر ت رید فرم رن موجود و رسیدن به یک حرف الفبایی نیست. تا به حال

ت نیامده که ثابت کند این خطوط از نوع خطوط ت ریوودی و برگرفتووه از طبیعووت هسووتند. دس
بوودان  ،هووای موجووود باشوود. ایوونترین خطکووامالً مصوووت و شوواید از مصوووت  ،عربیخطوط  

رنره به اشرال طبیعووی مربوووط بی ؛کامالً انتزاعی است ،ا خط عربیمعناست که خوشنویسی ب
 (.58: 1365)بورکهارت،  شود

صووورت هوواهری  مورد استفاده برای نشووان دادن ه خوشنویسی اسالمی از جهت ابزارِگرچ
دار طبیعووت نبووود و  این هنر به هیچ عنوان درگیر ،حقیقت ولی در ،گیردخود از طبیعت وام می

خود را در جریووان ایوون ارتبوواط بلره پیونددهنده طبیعت مادی با خالق خویش است و   ؛نیست
همتای شوونیداری حووروف و کلموواتی  ،نصر عقیده دارد: »نوای نییدحسین  کند. سی میمت ل

نوود و انسووان را از طریووق یووادروری اهووای قلمفووررورده  ،نویسد. هووردواست که خوشنوی  می
و دیووداری خووویش  های شنیداریی و خوشنویسی در قالبسنّت  های ازلی که موسیقیصورت

توان گفت کووه می ،از دیدگاهی دیگرخواند. سازند، به موطن روحانی خود فرا میمنعر  می
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نی مورد استفاده به عنوان ابزار خوشنویسی، بیشتر یادرور کوونش رسوومانی یووا »قوووس نزولووی« 
رجعت به اصوول یووا »قوووس سووعودی«  ی، و نی در مقام فلوت، یادرور کنشسنّت  شناسیکیهان

سووت کووه تبوواطی امشووابه همووان ار ،نوود و ایوون ارتبوواطااست که بووه صوورف وجووود اشوویا مربوط
تمووامی  شناسی کووه سرچشوومهت ان  میان هنر و کیهان  هی را به واسطسنّت  های هنرصورت

 (. 41: 1381دهد« )نصر، می ی است، به حقیقت اشیا پیوندسنّت  هنرهای
گووذارد و همووین طووور با عمق تأثیرگذاری شگرفی که بر روح انسان مووی  ،خوشنویسیهنر  

ی به دلیوول نداشووتن مشووابهت یووا هماننوودی بووا نّتس  ک هنربه عنوان ی  ،فرد بودنشمنحصربه
اجسام یا عناصر مادی موجود در طبیعت، در میان هنرهایی که در خدمت اندیشه، احسوواس و 

ترین هنر مقدس در بین هنرهای اسالمی شووناخته شووده حانیگیرد، به عنوان رومعنا قرار می
بووارز خوشنویسووان و  ایهوو ویژگوویو  با نگاهی کوتاه به سوویر تراموول هنوور خوشنویسووی  .است

روح عرفووانی و هنووری  جوووانمرد بووا اندیش وافرادی رزاد  هنرمندان خوشنوی  گذشته که اکثراً
و ذهوون  حرم به اصول و شوورافت انسووانیتوان دریافت که رنان با پایبندی ماند، میقوی بوده

 نگوواه زو تمرکوو  های مووادی، اصوولتوجهی به امیال و جاذبهکمواالی معنوی و روحانی خود و  
معطوووف  مقوودس هنوور یک عنوان به رن اعتالی  و  اسالمی  خوشنویسی  زیبای  هنر  به  را  خود

زودگووذر  نفسانی هایهوساند؛ بدون اینره در گرداب تندبادهای دنیای مادی و باتالق داشته
 .هنر مقوودس خوشنویسووی اسووالمی جنبووه مووادی بووه خووود بگیوورد  ،فرو رفته و به واسطه رن

توان تحلیل کرد که هنرمند خوشنوی  بوورای ابووراز ه سیدحسین نصر نیز میز دیدگاا  ،براینبنا
هنر معنوی و قدسووی خووویش، سووازوکارش را از طبیعووت مووادی گرفتووه، ولووی از رن در رونوود 

 ،خدا استفاده کرده است و این کار او  وییعنی یادروری انسان به س  ،ب رد هدف غایی خودپیش
سالمی در بین هنرهای اسووالمی، باعووث بیووداری و نویسی اهنر مقدس خوش  یعالوه بر ت ل

انسووت کووه بووا رسوویدن بووه ایوون دزیرا هنرمنوود خوشوونوی  می  ؛ه استهوشیاری مردم نیز شد
خداونوود  ویعل هوودایت بشوور بووه سوو م و روشوون مانوودن مشوو توانوود در بیووداری مووردهدف، می

شووود، می م دریافووتکهارت هکه از دیدگاه بورگونهزایی را ایفا کند. همانسنقش ب ،تعالیباری
بووه هوویچ عنوووان  ،موجووود در طبیعووت یخوشنویسی اسالمی به جهت تشابه حووروف بووا اشوویا

خوشنویسی را با موجووودی  توان شباهت حروف ت ریدیپیوندی با محیط مادی ندارد و نمی
بوورای ایوون اسووت کووه ریووات قررنووی یووا  ،هوواچرا که این خالقیت ؛مرتبط دانست در عالم مادی

 .بووه ایوون واسووطه در ذهوون و دل مووؤمن جووای بگیوورد  ،روحانی خداوند کریم  قدسی و  یاسما
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پیاموود اسالمی و همچنووین قداسووت ایوون هنوور، ی ذات حق در هنر خوشنویسی  ت لبنابراین،  
ایوون اسووت کووه هنرهووای دیگوور اسووالمی مثوول تووذهیب و  ،ی را نیز به دنبال داشته و رنردیگ

 .انوودگرفتهقررن کریم قرار  خصوصهب ،شدهیسیخوشنودینی در خدمت ررایش متون   ،تشعیر
کووالم ) یت لوو  زیبووایی ایوون ایبر ،در معماری اسالمیری ب گچ وی کارکاشیهنرهای اینره یا  
مووورد  در مسوواجد و ابنیووه توواریخی جهووان اسووالم  ،شدههای خوشنویسیبه صورت کتبه  (خدا

 .اندگرفتهاستفاده قرار  
 

تناسب خوشنویسی اسالمی با کالم و وحی   به سبب   تبلیغ مشروعیت حاکمان اسالمی   .5
 الهی 

»هنوور قدسووی  :نسبت خوشنویسووی و وحووی الهووی، معتقوود اسووت موردنصر در   سیدحسین
چووون  ؛اسالم، هم از جهت صورت و هم معنووا، بووا کووالم الهووی و وحووی قررنووی مناسووبت دارد

ول یافتووه نزکتاب بلره به صورت   ؛بشری نپذیرفتهکالبد    ،»کالم« اسالمی برخالف مسیحیت
نه با شمایل انسانی کووه  ؛ی حروف و اصوات کتاب الهی سروکار داردبا ت ل  ،هنر قدسی  .است

(. تیتوس بورکهارت نیز معتقد است کووه 140:  1380مت سد است« )نصر،  1  1خود »لوگوس«
خصوص نوشتن متن قررن کووریم ؛ بهخطاطی است  ،ترین هنر بصری در جهان اسالمشریف

 ،یووت رن در اسووالمتوووان گفووت کووه بووه نحوووی سووهم و اهمرید. میر میبه شما که هنر دینی
 نمودار هرف مشهود کالم الهی اسووت ،زیرا رن  است؛  مطابق با کشیدن صنم در هنر مسیحی

ه تا از ما خواست ،زیبا و نیروست ،که صورت روحانی قررنگونههمان .(6:  1346)بورکهارت،  
 ؛شایسووته مقووام قووررن هوواهر شووود و یبووایرووو و زصووورت شوونیداری و نوشووتاری رن نیووز ن

هنرهووای  أعیار و سرمنشطورکه قرائت قررن کریم در مقام یک هنر صوتی قدسی تمام»همان
هنر خوشنویسی که در ساحت زمین بازتاب تحریر کالم پروردگار بوور لوووح  ،ی استسنّت  صوتی

المرتا غ .(39 :1381)نصر،  رید«ای ت سمی به حساب میمحفوظ است، سرچشمه هنره
چووون بووه طووور  ؛هنوور مقوودس اسووت ،گوید: »خطاطی قووررن کووریماعوانی نیز در این باره می

مستقیم با وحی ارتباط دارد، موتوع رن دینی است و وسووایل ای وواد و خلووق رن هووم همووه از 
 ؛ای طولی در باطن وحی داردهمیشه جنبه ،منبع و منشأ وحی الهام گرفته است. هنر مقدس

 
 .Logos عقل: - 1
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اینرووه خوشنویسووی اسووالمی  (. ایوون بوواور، حوو 28ّ: 1384)اعوووانی:  نیست«    هرگز عرتی
طوسووی، )افضل کنوودیق میبخشوود و خوشنویسووان را تشووودارد را وزن می  محتوایی روحووانی

گرایش روحانی خوشنویسی و ارتباط تنگوواتنگی کووه بووا کووالم و وحووی (. بنابراین،  45:  1388
مبحووث قبوول کووه بووه عنوووان تنهووا ابووزار وجه به واسطه نوشتن ریات قررن داشت، با ته  الهی ب

ل عموم مسلمانان جهان قوورار گرفووت و در تبلیووغ تبلیالی مقدس در جهان اسالم که مورد اقبا
توورین هنوور سبب شد تا این هنوور، بووه عنوووان مهم ای داشت،کنندهم نیز نقش تعییندین اسال

قوورار بگیوورد و اسووالمی قدسی در بین هنرهای اسالمی در جهان اسالم مورد توجووه حاکمووان 
پیدا کردند.فراوانهنرمندان مسلمان نیز به این هنر گرایش    ی 

باعووث شوود کووه   ،ها و کارکردهووای خوشنویسووی در دوران اسووالمیرو، همین ویژگیازاین
مایه افتخار و نوعی امتیوواز تلقووی شووود و بخووش  ،رموختن رن نزد بسیاری از طبقات اجتماعی

و ررزو و ررمووان هوور فووردی شووود  ،فرر و اشوورافقووه روشوونهای عمووومی طبمهمی از رموزش
فوووت  وق 802)تولوود نووه، عالقووه زیوواد بایسوونقرمیرزابووه عنوووان نمو  ؛(60:  1385)سوچک،  

های ق( در دوره تیموووری، بووه هنوور خوشنویسووی و کتیبووه  807-850ق( فرزند شوواهرخ)837
: 1385 رجعفووری،ی که در مس د گوهرشاد نوشته، خود شاهدی بر این گفته است )میبسیار
امین دینووی در هنوور و های متنوع خوشنویسی به همراه مضگیری از فرمبهره  ،(. بنابراین124

های مسلمان بووود ها و باورهای مذهبی جامعه و حرومتبیانگر اندیشه  ،معماری، از یک سو
س در نووزد جوامووع مسوولمان، اثوور عمیقووی بوور به دلیل اهمیت، جایگاه و تقد  ،و از سوی دیگر

در نیمووه  ،برای مثال ؛گیری باورهای مذهبی فردی و اجتماعی داشتان و شرلرش مردمنگ
ل حرومت صفویان، به سه دلیل، اعتماد مذهبی عمیقی در میان مردم به شوواهان صووفوی اوّ

های دینی و اصول مووذهب تشوویع و اعووالم شرل گرفت: نخست، تأکید ویژه شاهان بر رموزه
اب شوواهان بووه خانوودان امامووت و سوووم، حمایووت م، انتسوو رسوومی رن از منووابر و مسوواجد؛ دو

ای را از زبان فردی خطاب سون در توصیف این اعتقاد و اعتماد، جملهکه سانچنان  ؛روحانیان
 :1346تو دین و ایمان من هستی« )سانسون،  !»ای شاه :گونه بیان کرده است کهبه شاه این

شوودند دم مقوودس شوومرده مینگوواه مووربر اساس گزارش شوواردن، شوواه و دربووار او در   .(169
وشنویسی اسالمی با ویژگی تناسب باطنی که با خ  ،روازاین  .(1446و1445  :1375)شاردن،  

 جهووتبووه  ،نهایووت هووای هوواهری بصووری و درویژگی ،کالم و وحی الهی داشت و همچنووین
ای تبلیالووی بووه عامل مهم قداستی که داشت، مورد توجه حاکمان اسووالمی بووه عنوووان وسوویله



 

122 
   

 

122
    

 

9139 پاییز و زمستان ،61 هرشما ،تمشه سال  

بووه ایوون  گرفووت. های خوشنوسی در مساجد و ابنیه تاریخی و اماکن متبرکه قراریبهصورت کت
های مووذهبی، ترتیب، خوشنویسی اسالمی به عنوان هنری مقوودس، توومن توورویج اندیشووه

 شد. موجب مشروعیت حرومت حاکمان اسالمی در نزد مردم نیز می
 

ادبیات  .6 به واسطط ه تقططدس  عرفانی ارتباط و خویشاویندی خوشنویسی با شعر و 
 خوشنویسی اسالمی

خصوص اشعار عرفانی با خوشنویسی اسالمی نیز یرووی دیگوور هرابطه بین شعر فارسی و ب
در بین ی هنر خوشنویسی اسالمی تقدس و ت لدر نتی ه همان از پیامدها و نتای ی است که  

و تناسووب  ،هنوور خوشنویسووی اسووالمی  اسووت.  هنرهای اسالمی دیگر در جهان اسووالم بوووده
اسووالمی از طریووق خلووق رثوواری  چراکووه هنرمنوود ؛تقارب ع یبی با شعر و ادبیات عرفانی دارد

دارد و هووردو، هووم وسوی وحدت گووام برموویبه سمت  ،بخشی به مخاطبا هدف تعالیالهی ب
زیرا بووه عقیووده بورکهووارت: ؛ روندمیپیش غایت هنر اسالمی  ویبه س ،مؤلف و هم مخاطب

کنوود« ای درک ارتبوواط میووان هنوور و معنویووت اسووالمی فووراهم میمهم بوور  ایعرصه  ،»ادبیات
 نصر، تشبیه زیبایی را در ارتبوواط بووین خوشنویسووی و  سیدحسین(.  102:  1369)بورکهارت،  

قلم انسانی معموالً از نی ساخته شووده،  ،برد. به عقیده اوکار میهقلم انسانی و شعر و عرفان ب
کنوود، بلرووه روای ی را تووداعی میسوونّت نویسوویبووای خوشاشوورال زیالجرم نه تنهووا خطوووط و  

شود و رنان را به جایگاه اصوولی خووود سحرانگیز موسیقی قدسی عاشقان پروردگار را متذکر می
رومووی در سووررغاز  الوودین[]جالل همووان نئووی اسووت کووه ،خوانوود. ایوونخداوند فرا می  در جوارِ
از جوودایی هووا  /کنوودیووت میچووون حراو از نووی بشوون» مثنوی هم از رن یاد کرده است:  هجاودان

 .(41: 1381)نصر، « کندشرایت می
صورت تمثیلووی بوورای درک حقووایق ه همان وجود انسان است که ب  ،در این ا منظور از نی

جلیل و جدایی اشرف مخلوقووات از رن ذات مقوودس و سوووزوگداز   و قدسی ربّ  ذاتی و معنوی
ی از ایوون جوودایی قدسووی بووا صووورت نوو    خود بووهخوشنوی ،کند. در این میانرن حرایت می

در این میان، خوشنویسان مسلمان ایرانی با نشان دادن کووالم  کند.خدای خویش درد دل می
رمعنای ادیبان پارسی و شعرهای حریمانه بزرگان سرزمین ایران همراه با مفاهیم عارفانووه ، پ 

و  ماینوودبرجسته نوچندان دادبی پارسی، رثار را در رن و پیامدهای کردند هم تأثیر  کوشش می
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 .ی قداست هنر خوشنویسی اسالمی را در ذهن مردم برجسته کنندهم جلوه ت ل
بودن و مرتبط بودن هنر خوشنویسی اسالمی با شعر و ادبیووات عرفووانی رو، متناسب  ازاین

به عنوان هنری مقدس، هم در مسیر هنر و فرهنووگ و ادبیووات عرفووانی اسووت و هووم ثبووت و 
یووک  ،. ایوونشووتاندیشه عرفای دینی و شاعران ادیب را به دنبووال دا  رفته ازتبط ادبیات برگ

بوور داشووتن مواهووب قدسووی در راسووتای  امر طبیعی است که هنر خوشوونوی  اسووالمی عووالوه
های سیروسلوک عارفانه خود، با پرهیز از مسووائل نوواروا و ناشایسووت، همووواره توانسووته نرتووه

 پارسی را نیز به انسان انتقال دهد.و ادب  عمیق موجود در شعر مقدس وهریف عرفانی،  
 ،رنهووا توان با نگرشی بهمیدالیل دیگری نیز وجود دارد که   ،عالوه بر دالیلی که ذکر شد

منوودی هعالقترغیووب و تشووویق و به یری دیگر از پیامدهای مهووم هنوور خوشنویسووی کووه بووه 
 جهان اسالم قدسیهنرهای فراگیری این هنر به عنوان یری از و نیز    یمسلمانان شیعه و سنّ

ر توانوود هنوو زیرا هوورک  بووا نوشووتن رشوونا باشوود، در مقووامی اسووت کووه می  ؛، پی بردمن ر شد
مبالالووه گفووت کووه هوویچ هنووری در توووان بیو به داوری بنشیند و می  خوشنویسان را بازشناسد

: 1365)بورکهووارت،  به اندازه خوشنویسی مووؤثر نبوووده اسووت ،پرورش ذوق هنری مسلمانان
هم بووه عنوووان یووک هنوور  ،گذار خوشنویسی اسالمیمثال، از نظر مسلمانان، پایه  رایب  ؛(57

ر حسووین نصوو )ع( است. دکتر سیداسالمی و هم به معنای هنری مقدس و واال، حضرت علی
هنوور مقوودس را خووود  هرچشوومس ،هاسنّت ه»همگوید: می در جست وی امر قدسیدر کتاب  

 ،]در ایوون دیوون[در نظر بگیرید، برترین هنر اسووالمی الم را مثالً اگر شما اس  ؛دانندخداوند می
نوود کووه اریوود. مسوولمانان بررنم درمیاهلل بووه ت سوو کالم  ،ین هنرچون در ا  ؛خوشنویسی است

نخسووتین خوشوونوی  اسووت. درسووتی یووا  ،حضوورت علووی)ع( اسووت و او  ،خوشنویسووی  بدعِم 
ا رنچووه مهووم اموو  ؛نووداریم رن ردّ چون ما راهی به تأیید یا  ؛اهمیتی ندارد  ،نادرستی این مطلب

خوشنویسووی را در کسووی  هان سرچشوومشووود مسوولمانعلوووم میاست کووه منف  این ادع  ،است
معنوووی در اسووالم اسووت... « )نصوور،  هترین چهوورجسووته)ص(، بردیدند که پ  از پیامبرمی

اصوول و  هنویسد: »فقط رن ک  که با نقططور در جایی دیگر می(. همین348  -347:  1386
 توانوود بووه عنوووان قلمووی دریدارد، م وجود وحوودت درونوویخطوط و مرکز تمام دوایر ل تمام اوّ

؛ ای برای خلووق هنوور قدسووی خوشنویسووی اسووالمی باشووددستان پروردگار عمل کند و وسیله
. (42: 1381)نصوور،  «ی فرافردی داردئنشهنری که چونان تمامی هنرهای قدسی واقعی، مَ

)ع( »خلووق کوورد« خوشنویسی قررنی را حضرت علیین سبک ترمهم ،نصر  به نظر سیدحسین
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ل نیووز خووود در است. سوره اوّل رن مندرج در سورۀ اوّ ،»چریده تمامی قررن  هم او فرموده:  و
 «امرن نقطووه ،زیر این حرف خالصه شده و موون هاهلل در »ب« و »ب« در نقط»بسم اهلل«، بسم

و  اعووراب از هوور نوووع ی اسووت کووهاز خطوووطای  نمونووه  ،سوواده  یکوووف  خووطرو،  (. ازاینهمان)
 در بین مسوولمانان توورویج شووده یه ر لاوّ در قرن ،طخ نمونه نیو ا است یخالگذاری  نقطه

 نمووود )تصووویر اشوواره توانی( م)عیعل ماماوسیله ه ب  شدهکتابت  یهاقررن  به  مثال،  یبرا  که
 (.6شماره 

 
 
 
 
 
 

 اولووو نویسوود: »خطووی کووه دیووده می گلسووتان هنووری قمی نیز در کتوواب قاتی احمد منش
اهلل علیه ورلووه صلی و نواهی حضرت رسالت پناهی  اوامر ووار به وحی الهی و  بصار را سرمهاأل

به خط کوفی بر پوست آهو، دارای  ن کریم  : قسمتی از قرآ 6شماره    تصویر 
  ه گنجینه اسالمی موزه ملی ایران، شمار   طالب)ع(، ابی بن رقم الحاقی علی 

 4279    موزه 
 ( 9:  1393)ساریخانی و همکاران،  
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 پنوواهخط کوفی بود و ارقام اقالم مع ز نظام حضرت شوواه والیت ،بخشیدروشنایی میو وسلم  
فرمایوود جالء کرامت میدر میان است که چشم جان را تیاء و لوح تمیر را   و  اهلل علیهسالم  و

های کوفی رن دیگر ننوشته و بهترین خطک   و ،  اهلل علیهصلوات  و  تر از رن حضرتو خوش
در نظوور  (.14-13تووا: )منشووی قمووی، بی «نوشته است و اهلل علیهسالم و است که رن حضرت

پیونوودی نیرومنوود دارنوود. خوشنویسووان و   ،میووان مسوولمانان، عرفووان و خوشنویسوویگاور نیز  
بر اکوورم)ص( وی پیووامپسوورعم  ،)ع(طالووبابیبنصوفیان هردو، تبار معنوی خووود را بووه علی

رو، قررن م ید این کتاب مقدس مسلمانان جهان کووه ازاین  (.208:  1367)گاور،    رسانندمی
نووازل وحووی فرشته  وسطا برای جهانیان به ارمالان رورد، از وقتی که تر)ص( رن  پیامبر اسالم

 ،ماناندر نظوور مسوول ،نگووارش و کتابووت رن همه جهات گوناگون ماننداز  ،شد تا دوران معاصر
 ،و خوشنویسووان اسووالمیدر میان هنرمندان  ،موتوعاست که این  یک امر مهم دانسته شده

زیوورا حضوورت  سووت؛ا تر این ریات مقدس الهووی داشووتهر و صحیحزیبات  انتقالدر    نقش مهمی
و  ریووده حسوواب میکوفی سوواده بوو خط کنندگان خوشنویسان و ابداع ازبه عنوان یری    علی)ع(
 ،رای رن ردابی نیووز قائوول شوود و از ایوون بزرگوووار و کاتووب ریووات الهوویب  ،ه شدطورکه گفتهمان
 .ها موجود استو دیگر کشور  های ایرانهایی منسوب به ایشان در موزهقررن

عووالوه  ،نصر گرایی چون تیتوس بورکهارت و سیدحسینسنّت  دیدگاه اندیشمندانمطالعه  
 یکووریم و اسوومادسووی و روحووانی قررنریات ق بر اینره هنر خوشنویسی را با توجه به نگاشتن

ها های مقدسی که بر دیوارهو همچنین به دلیل معیارهای کابردی رن در کتیبه  ،جالله خداوند
در ی کوورده اسووت. عنوان هنری مقدس مت لوو  کند، خود را بهی میو محراب مساجد خودنمای

زده هووا پوول ی ملتباسووتان اشتراک در مذهب باعث شده تا روی اختالفات نژادی و سنن  ،واقع
بووه  بلره حتی رداب و رسوم کشووورهای گونوواگون  ،نه تنها عالیق معنوی  ،رن  باالیو از    شود

. چیزی که بیش از همه در ایوون گردندانگیزی در جهت روشن و مشخصی هدایت طرز حیرت
 .فعل و انفعال جهت ای اد وحدت و پاسخ به جمیع مسائل زندگی قاطعیت داشت، قووررن بووود

قررن به زبان اصلی و فرمانروایی مطلق خط عربی، پیونوودی بووه وجووود رورد کووه تمووام انتشار  
مربوط ساخت و عامل مهمی در خلق هر نوع اثر هنری گردید )کونوول،   دنیای اسالم را به هم

 ،های اسووالمی، ریشووه در قلووب قووررن دارد و قووررنخوشنویسی در فرهنگ  زیرا  ؛(6:  1384
ای شد که امت مسوولمان را رهای اسالمی بود و چون پدیدهیان کشواتصال معامل  ترین  مهم

توووان گفووت می ،(. بنووابراین41: 1388طوسووی،  )افضل  داشووتبر محوری مشترک نگووه می
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گذرد، پیوند و ارتباط عمیقووی بووین هنرمنوودان شوویعه و سالیان طوالنی که از عمر این هنر می
لهی بر قلووب پیووامبر)ص( نووازل شوود، ریات ا چون زمانی کهی را نیز به دنبال داشته است. سنّ

توان که از رن می تنها هنری بود که کالم خدا را ثبت کرد. همین خط  ،خطاطی و خوشنویسی
رد و امروزه بین تمووام مسوولمانان جهووان مشووترک اسووت، دینی نام ب  ی مقدس وبه عنوان هنر

سووبب شووده کووه  نوعیبووههمین عامل،  چراکه ؛پیامد مهم دیگری را نیز به دنبال داشته است
قاریووان طورکووه همووه خوشنویسان تشیع و تسنن در جهان اسالم را به هم نزدیک کند. همان

هووای قررنووی و سوواله در همایشچووه اهوول تسوونن و چووه پیووروان مووذهب تشوویع، همه ،قووررن
کننوود، هنرمنوودان می شوورکت ،مسووابقات حفووظ و قرائووت قووررن در جهووان اسووالم ،همچنووین

خوشنویسووی اسووالمی در موتوووعات گونوواگون دینووی و  تلووفهای مخمسلمان نیووز در سووبک
 ،کت کرده و تمن همدلی و دوسووتی و وحوودتشردر مسابقات ممالک جهان اسالم   ،مذهبی

 پردازند.میمضامین دینی اشعاری با یا خوشنویسی ریات یا هم به قرائت قررن  با
 

 نتیجه

 گرای اسالمیسنّت انندیشمندهای اپژوهش حاتر، به منظور بررسی و رجوع به دیدگاه
نتووایج تقوودس هنوور نصوور(، بوورای رسوویدن بووه پیاموودها و  )تیتوووس بورکهووارت و سیدحسووین

خوشنویسی اسالمی در بین هنرهای اسالمی ان ام گرفته است. در نتی ووه ارزیووابی نظریووات 
گرا، به منظور شناخت هنوور مقوودس و همچنووین شووناخت خوشنویسووی سنّت این دو اندیشمند

های وان یک هنر مقدس، نراتی بیان شده که هرکدام از رنهووا، در ررا و اندیشووهی به عناسالم
هایی کووه از پووژوهش حاتوور لین یافتهدارای نقاط مشترکی است. بر همین اساس، اوّ  ایشان،

های پیشوورفت و گسووترش خوشنویسووی اسووالمی در سووبکدهد کووه نشان می،  دست رمدهه  ب
پیامدهای مهم تقدس خوشنویسی اسالمی در بین  خود، ازمختلف و متنوع در مسیر روحانی  

رموووز نمووادین ذات حووق در حووروف خوشنویسووی ی واسطه ت لوو ه هنرهای اسالمی است که ب
 وجود رمده است. ه اسالمی در بین هنرهای اسالمی ب

ینی اسالمی ماننوود: تووذهیب و تشووعیر در یتلفیق خوشنویسی اسالمی با دیگر هنرهای تز
چینووی یووا همووراه بووا نقوووش اسوولیمی و چه به صورت ترکیب با گره  کریم و  کتاب مقدس قررن

ینووی یی مساجد اسالمی، باعث رشد و پیشرفت این هنرهای تزکارشیکاهای  ختایی در کتیبه
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خوشنویسی اسالمی عالوه بر اینرووه بوورخالف هنرهووای   ،است. از طرفی دیگراسالمی شده  
توجووه انسووان مووؤمن بووه ذات مقوودس ، باعووث دیگر اسالمی، پیوندی با طبیعت مووادی نوودارد

 تقوودسرو، گووردد. ازایوونمینیووز تر شدن پیوند بین انسان و خداونوود خووویش خداوند و محرم
ری و ب وو و گچخوشنویسووی اسووالمی باعووث شووده تووا دیگوور هنرهووای اسووالمی مثوول تووذهیب 

دادن  ررنی بوورای زیبوواجلوهشده ریات قهای خوشنویسیدر خدمت کتیبه  ،کاری اسالمیکاشی
 ،ی روحانی خوشنویسی اسالمی بر دیوار و محراب مسوواجد. ت لقرار بگیرد  قدسیی  ین ت لا

باعووث تقوودس هنوور  ،نصوور نرته دیگری اسووت کووه از نظوور تیتوووس بورکهووارت و سیدحسووین
ی شوودن جلوووه الوه بوور مت لوو این است که ع ،و پیامد و نتی ه مهم رنخوشنویسی شده است 

غ دین عمل کرده و در نوعی به عنوان مبلّراب مساجد، بها در محها یصوری رن بر پهنه کتیبه
  کند.ای را ایفا میکنندهتبلیغ ریات الهی و دین مبین اسالم نیز نقش تعیین

تقدس هنر خوشنویسی اسالمی در جهان اسالم، به سبب متناسب بودن ایوون   ،همچنین
ار گرفتووه و بووه ایوون المی قوورهنر با کالم و وحی الهی سبب شده که مووورد توجووه حاکمووان اسوو 

های با استفاده تبلیالی از هنر خوشنویسی در زمینووه معموواری، توومن توورویج اندیشووه  ،ترتیب
 کردند.یت عامه مردم را نیز کسب میمذهبی خود در جامعه، مشروعیت و مقبول

ویژه ادبیووات عرفووانی نیووز یرووی ارتباط خوشنویسی اسالمی با شعر و ادبیات فارسووی و بووه
 حسووینتقدس خوشنویسی اسالمی است که بر طبق نظریووات بورکهووارت و سید  ز نتایجدیگر ا

می در جهووان ترین هنر قدسی اسالمی، در بین هنرهای اسالنصر، این هنر را به عنوان مهم
دهد. توومن رنرووه تقوودس خوشنویسووی در جهووان اسووالم در بووین هنرهووای اسالم نشان می

وحدت و اتحادی که به واسووطه ایوون هنوور   ا؛ زیرستاسالمی دیگر، نتایج دیگری هم داشته ا
نخسووتین هنووری کووه در صوودر اسووالم  .در بین مسلمانان ای اد شده، خود پیامد مهمی اسووت

شوود، بووه صووورت نوشووتاری بووه ثبووت ه بر قلب پیووامبر)ص( نووازل میتوانست ریات الهی را ک
 برساند، همان هنر خوشنویسی اسالمی است.
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