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چکیده
ٍ  ٌّط اؾالهی، ذاللیت ٍ شٍق ثبقس،  تلمی اهطٍظی اظ آًْب زض شیل هجبحث ًؾطی هطثَط ثِ ًجَك،اگط هٌؾَض اظ ٌّط ٍ ظیجبیی
 آًْب ضا ثبیس زض ؾٌت فطفبًی ثطضؾی وطز ٍ ایي، ثطای قٌبذت آثبض ٌّطی زض فبلن اؾالم.ظیجبقٌبؾی زض زًیبی اؾالم هقٌب ًرَاّس زاقت
ِ ًگبُ فبضفبًِ ٍ قَْزی ٌّطهٌساى هؿلوبى ث.تٌْب ثب ًگطقی هفَْهی ثِ ٌّط ٍ ظیجبیی زض هجبحث فطفبًی ٍ حىوی اهىبًپصیط ذَاّس ثَز
 ثبفث ثِ ٍخَزآهسى آثبض گًَبگَى ثی ًؾیط هتقبلی ٍ قىل گیطی ٌّطی قس وِ ضٍایتگط ظیجبیی،پسیسُ ّبی فبلن ٍ هجبًی وتبة آؾوبًی
ٍ  گفتوبى ٌّط، ایي ًَقتبض ضوي پطزاذتي ثِ هقٌبی هبَّی ٌّط اؾالهی.ًمف ثؿتِ اظ تدلیبت شات السؼ الْی زض زًیبی ذبوی اؾت
ٍ  ثِ هقٌبی هقطفت ثِ حمیمت اقیبء،ظیجبیی ٍفطفبى اؾالهی ضا هَضز ثطضؾی لطاضزازُ ًٍتیدِ هی گیطز ثِ ٍالـ ایي ٌّط ثطپبیِی حىوت
.اهَض ٍ فكك ثِ ذبلك ّؿتی ثٌب قسُ اؾت
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Abstract
If by art and aesthetics, we mean its contemporary perception regarding theoretical debates
about ingenuity, creativity and Virtuoso, Islamic art and aesthetics will lose their meaning in
Islamic world. In order to recognize works of art in Islamic context, they must be examined in
mysticism tradition, and this is not possible unless we gain a conceptual insight about art and
aesthetics in mystic and verdict issues. Mystic and intuitive look of Islamic artists to cosmic
phenomena and principles of the holy book leads to various transcendental masterpieces
and forming an artistic school which narrates the beauty carved by manifestation of holy
divine nature in terrestrial ground. This article scrutinizes the concept of Islamic art as well as
discourse of art and Islamic mysticism, and concludes that this artistic school is indeed
based on philosophy, meaning the cognition about the nature of things and affairs, and love
to the creator of the universe.
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هقدهه
ٌّط زض ّط زٍضُ هتٌبؾت ثب تفىط غبلت ٍ ضٍح حبون ثطآى زٍضُ هقٌب هییبثس .چٌبًىِ تلمی خسیس ٌّط ثب فٌَاى  ، artثب آى
چیعی وِ زض توسىّبی قطلی ٍ ثِ ذهَل زض ایطاى ٍخَز زاقتِ ،هتفبٍت اؾتٍ .اغُ ٌّط زض هتَى وْي فبضؾی ٍ زض زٍضُ
اؾالهی ثِ هقٌبی فضیلت آهسُ اؾت ٍ ایي ولوِ ثِ لبثلیت ،لیبلت ،وفبیت ٍ تَاًبیی فَقالقبزُ خؿوی یب ضٍحی تقجیط هی قسُ
اؾت.
ٌّط زض فبلن اؾالم اضتجبط هؿتمین ثب فتَت ٍ خَاًوطزی زاقتِ اؾت .وؿی وِ هیذَاؾتِ ٍاضز حطفِ ٍ پیكِای قَز اثتسا
ثبیس ٍاضز عطیك فتَت هیقسُ اؾت .هْوتطیي هٌجـ زضثبضُ عجمبت ٍ انٌبف ٌّطهٌساى زض فبلن اؾالم ،فتَت ًبهِّبؾت .فتَت
ًبهِّبی ذبل ّط نٌف ،ضؾن ٍ آییي آى نٌف ضا ثبظگَ هیوطز وِ ّسف ،افتجبض ثركیسى ثِ انبلت آى پیكِ ثَز .اّویت
ضٍاًی ایي فتَت ًبهِّبی اذتهبنی ّط نٌف زض آى ثَز وِ ثِ پیكِّب هٌعلت یىؿبًی هیثركیس ٍ همبم پیكِ ضا زض پیًَس ثب
قرهیتّبی هقتجط ضٍحبًی لطاض هیزاز ٍ اظ ایي عطیك وؿت افتجبض ٍ آثطٍ ثطای پیكِ هیوطز( .ثٌیاضزالى)36 : 8855 ،
ایٌگًَِ پطٍضـ اّل نٌقت ،ثیفیت ٍ ًمم ثَزى آثبض نٌبفی ٍ حسّی اظ هطاتت هطغَة ثَزى فطآٍضزُّب ضا ضوبًت
هیوطزّ( .وبى )48 : 8855 ،زض ایي ؾٌت ّوِ ٌّطّب هٌكأ آؾوبًی زاقتِ اؾت ٍ ثطای ٌّطهٌس قسى ،قرم ثبیس ثِ ًعز اؾتبز
ضفتِ ٍ ضاُ ٍ ضؾن خَاًوطزی ضا یبز هیگطفتِ اؾت.
زض زٍضُ خسیس ،ثحث اظ ٌّط زض آضای هتفىطاى هسضى ثِ اهط ذاللیت ٍ ًَآٍضی ٍ ًجــَك فطزی ٍ شٍق قرهی تملیل
هییبثس ٍ آى ٍخِ اظ ٌّط هَضز ًؾط لطاض هیگیطز وِ زض هطتجِ اؾتتیه ( )aestheticsاؾت ٍ هتقلك ثِ ثحث هقطفتقٌبؾی
اؾتًَ( .ضٍظی علت )81 : 8855 ،اهب ثحث ٌّط زض ثیي هتفىطاى هؿلوبى خٌجِ ٍخَز قٌبؾبًِ زاضز .آًْب ٌّط ٍ ظیجبیی ضا زض
ًؿجت ثب ّؿتی ٍ ول فبلن هی ثیٌٌس.
ایي پػٍّف ثِ ضٍـ تَنیفی ثطاؾبؼ هغبلقِ وتبثربًِ ای ثب ًگبّی ثِ تقطیف ٌّط زیٌی ٍ ذهَنبٌ ٌّط اؾالهی  ،هفَْم
ٌّط ٍ ظیجبیی ضا زض اًسیكِ فطفبى اؾالهی ایطاى ثطضؾی هی وٌس .اظ آًدب وِ زض ٌّط اؾالهی ثط حضَض ٍ ًكبًِ ذساًٍس ذبلك
ًؿجت ثِ هرلَلبتف تأویس قسُ اؾت .آثبض ٌّطی هؿلوبًبى ثب ایي انل ّوطاُ قسُ ٍ ّویكِ یبز ذساًٍس زض اًَاؿ آثبض ٌّطی
هكبّسُ هی قَز .زض ّوِ اقىبل ٌّط اؾالهی پیبمّبی آقىبض ٍ ًْبى ثؿیبضی یبفت هیقَز وِ زفَت ثِ هكبّسُ ٍ پطؾتف
ذساؾت ٌّ .ط اؾالهی ثط اقىبل ٍ تهبٍیط ًبثی وِ زض همبثل اقیبء عجیقی لطاض زاضًس ،توطوع هیوٌس.

هنر در عالن اسالم
فٌَاى ٌّط اؾالهی اظ زٍ خٌجِی ولی لبثل ثطضؾی اؾت .اٍل ثِ فٌَاى حمیمتی وِ اؾبؼ ازیبى اثطاّیوی اؾت ٍ .زٍم ثِ
فٌَاى ٌّطی وِ ثب آغبظ ضؾبلت ًجی اوطم (ل) حمیمتی هقٌَی ضا ثِ نَضتّبیی ٌّطی زض تبضید اؾالم آقىبض وطزُ اؾتٌّ .ط
اؾالهی نطفبً ثِ هقٌی ٌّط ؾبذتِ قسُ ثِ زؾت هؿلوبًبى ًیؿت.
ٌّط اؾالهی هتقلك ثِ فبلوی اؾت وِ هقٌَیت ،ثبعي آى ٍ ظیجبیی ،حمیمت شاتیاـ اؾت وِ زض نَض ٌّطی تدلی یبفتِ
اؾتًَ( .ضٍظی علتٌّ )3 : 8855 ،ط اؾالهی هیوَقس وِ خوبل الْی ضا ثِ نَضت آیبت الْی ًكبى زّس ٍ ثِ آزهیبى ثگَیس
وِ ظیجبیی هَخَز زض عجیقت ،وِ ٍالقبً ّن هَخَز اؾت ،اظ ظیجبیی الْی حىبیت هیوٌس .یقٌی فی ًفؿِ ثِ نَضت هؿتمل ٍ
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ثسٍى اًتؿبة ثِ حكً ،وی تَاًس ثب ذَز فبلن ؾطٍوبض زاقتِ ثبقس ،ثلىِ ثب فبلوی ؾطٍوبض زاضز وِ ًؿجتی ثب حك زاقتِ ثبقس.
(پبظٍوی  )55 : 8861ثبعي ٌّط اؾالهی اظ آذطیي زفَت الْی ثِ حك ًكأت هیگیطز ٍ نَضتی اظ فكك اثسی اؾت وِ
هربعت ضا ثِ ؾَی «احس» هیثطزًَ( .ضٍظی علت )81 : 8855 ،ایي ٌّطزض ٍالـ ثبظتبة حمبیك هقٌَی ،زض هَاز قىل گطفتِ
ثِ زؾت اًؿبى اؾت .حمبیمی وِ اًؿبى ًمف ٍ ًكبى آًْب ضا زضیبفت زاقتِ اؾتٌّ .طهٌس ثب لبثل ازضان ؾبذتي ایي حمبیك ،آًْب
ضا ثِ فٌَاى قَاّسی ثط هكیت الْی وِ زض حك فبلن ضفتِ اؾت ،ثطخبی هیگصاضز( .لَئیؽ هیىَى)112 : 8861 ،
ثٌبثطایي ایي ٌّط ثبیؿتی اظ هٌؾطی هَضز ثطضؾی لطاض گیطز وِ ًِ تبضیری اؾت ٍ ًِ تَنیفیٍ ،لی ثط چیعی هجتٌی اؾت
وِ هیتَاى اظ آى ثِ فبلن هقٌَی اؾالم تقجیط وطز .تبضید ٌّط وِ فلوی هتدسزاًِ اؾت ،الخطم ٌّط اؾالهی ضا ثِ ضٍـ تحلیلی
هحض هَضز ثحث لطاض هیزّس ،ثسیي نَضت وِ ایي ٌّط ضا ثِ قطایظ ٍ هَلقیتّبی تبضیری تدعیِ ٍ تأٍیل هیوٌس .چیعی
وِ زض یه ٌّط ،الظهبى اؾت ٍ ٌّط لسؾی هبًٌس ٌّط اؾالهی ّویكِ حبٍی فٌهطی الظهبى اؾت ،اظ زایطُ چٌیي ضٍقی ثیطٍى
هیهبًس.اظ ؾَی زیگط فلن هتدسزاًِ تبضید ٌّط ،ثیكتط هقیبضّبی ظیجبییقٌبذتیاـ ضا اظ ٌّط والؾیه یًَبى یب اظ ٌّط هبثقس
لطٍى ٍؾغی گطفتِ اؾت .ایي ٌّط ،ثِ ضغن تحَالت اذیط آىّ ،وَاضُ فطز ضا ذبلك ٍالقی ٌّط زاًؿتِ اؾت .اظ ایي زیسگبُ یه
اثط تب آًدب اثط ٌّطی اؾت وِ ًمف ٍ ًكبى ًَفی فطزیت ضا ثِ ثیبى ثیبٍضز( .ثَضوْبضتٌّ )116 : 8861 ،ط اؾالهی ّن ٍاخس
ذاللیت اؾت ٍ ّن زض ذسهت ثیبى ،اهب ایي ذاللیت ٍ ثیبى زض ذسهت هفبّیوی ثب اتىبی ثِ خْبى ثیٌی اؾالهی لطاض هیگیطًس.
(ّبقویًػاز )113 : 8854 ،ایي ٌّط ،اؾبؾبً ثطگطفتِ اظ تَحیس اؾت .یقٌی اظ تهسیك ثِ ٍحست الْی ثب تسثط زض آى هأذَش
اؾت .شات تَحیس ٍضای الفبػ اؾت .شات تَحیس ذَز ضا اظ عطیك پطتَّبی زفقی ٍ هٌمغـ فیبى هیؾبظز .ایي پطتَّب ،ثب
ثطذَضز ثِ ؾغح تریل ثهطی ،زض لبلت نَضتّبی ثلَضیي هٌقمس هیقَز ٍ ّویي نَضتّب ًیع شات ٌّط اؾالهی ضا تكىیل
هیزّس( .ثَضوْبضت)111 : 8861 ،
هبّیت ٌّط اؾ الهی ّوَاضُ هحل ثحث ٌّط پػٍّبى ٍ ًَیؿٌسگبى ثَزُ اؾت .هجبًی ًؾطی ایي ٌّط وِ ثطذبؾتِ اظ آزاة
زیٌی ٍ زؾتَضات نطیح یب ثطزاقتّبی ٌّطهٌساى اظ لطآى ٍ ضٍایبت قىل گطفتِ اظ ؾَی ٌّطهٌساى ثِ وبض گطفتِ قسُاًس،
لبثلیت زؾتِثٌسی ثِ انَل هكرهی زاضًس وِ هیتَاى اظ هْوتطیي قبذهِّبی ٌّط اؾالهی ثِ ایي هَاضز اقبضُ وطز -8 :فسم
ثبظًوبیی فیٌی عجیقت  -1 .پطّیع اظ فوكًوبیی (پطؾپىتیَ) -8 .حضَض ٍحساًیت زض ٌّط اؾالهی  -8 .گطایـــف ثِ تدطز .
 -1شضُگطایی زض ٌّط اؾالهی  -1اّویت فضبّبی ذبلی ( .هیطظایی)3 :8861 ،

تولیدات هنری در عالن اسالم
تَلیس ٌّطی زض اؾالم زٍ ٍیػگی اؾبؾی زاضز ،اٍالً ایي تَلیس ٌّطی ،اظ هٌؾط هقٌَی ٍ اذاللی ،اؾبؾبً اظ پیبم لطآًی ٍ اظ
اضظـّبی چیعی وِ ایي ٌّط هیذَاّس آى ضا ثِ هطتجِی نَضی تطخوِ یب هٌتمل وٌس ،هأذَش اؾت .ثبًیبً اظ هٌؾط فٌی ،ایي ٌّط
ثط اًتمبل لَافس ٍ ضٍیِ ّبی ثبثت اظ پسض ثِ فطظًس یب اظ اؾتبز ثِ قبگطز هجتٌی اؾت .چٌیي اًتمبلی ثِ ّیچ ٍخِ هؿتلعم تىطاض
ضاوس ٍ لْطی عطح ّبی اٍلیِ ًیؿت .ثِ فىؽ ،زض اوثط هَاضز ایي اًتمبل یه هٌجـ الْبم ثبثت ثطای ٌّطهٌساى ٍ یه ًَؿ ثجبت زض
هطتجِ فٌی ضا تضویي وطزُ وِ فضبی هغلَة ثطای ذلك قبّىبضّبی ثیقوبضی ضا وِ ثِ ّیچ ٍخِ تىطاضی ًیؿتٌس ،فطاّن آٍضزُ
اؾت( .لَئیؽ هیىَى)865 : 8861 ،
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ّوِی گًَِّبی ٌّطی قىل گطفتِ یب ضٍاج یبفتِ زض ؾطظهیيّبی اؾالهی ضا ًویتَاى زض قوبض ٌّطّبی اؾالهی لطاض زاز.
ّطچٌس تَؾظ ٌّطهٌساى هؿلوبى اًدبم قسُ ثبقس .ظیطا گًَِّبی هتٌَؿ ٌّطی ثب الْبم اظ ٌّطّبی هقبنط زض ثیي ٌّطهٌساى
هؿلوبى ٍ قٌبذتِ قسُ وكَضّبی اؾالهی ضایح اؾت وِ ثب ّیچ یه اظ ؾبذتبضّب ٍ انَل هقیي ٌّط اؾالهی ؾبظگبضی ًساضز.
تٌْب گًَِّبی ٌّطی ؾبظگبض ثب هجبًی ٍ انَل هكرم ٌّط اؾالهی وِ زض ذسهت افتالی فطٌّگ ٍ هقٌَیبت ثكطی ٍ پیطٍ
انَل زیي اؾالم ٍ لطآى قىل گطفتِ ثبقٌس زض قوَل ٌّط اؾالهی لطاض هیگیطًس( .هیطظایی ) 5 : 8861 ،اظ آًدب وِ فلؿفِ
ٍخَزی آزهی ،پطؾتف ذسا اؾت  ،ثبیس ّوِی ٍخَز آزهی فول فجبزت ٍ شوط زض ثطاثط نبًقف ثبقس.زض ٍالـ الظم اؾت وِ
افضبی خبهقِ اؾالهی اؾجبثی فطاّن وٌٌس تب زض توبهی لحؾبت ظًسگی ،هحیظ ظًسگیقبى اظ فضبیی هٌبؾت ثْط یبز ذسا ؾطقبض
ثبقس .چٌیي فضبیی ثبیس آضام ثبقس .ثِ عَضیىِ ًِ فمظ اًؿبى ثلىِ هَخَزاتی وِ ثِ آًْب ثطهیذَضین ،ذَاُ هَخَزات عجیقی ٍ
ذَاُ هَخَزات نٌبفی ،هَخجبت ٍ پكتَاًِّبیی ثطای شوط قًَس .زض ذهَل تأثیطی وِ ثبیس ثط هحیظ هبزی ثركیسُ قَز،
تب ایي هحیظ ًیع ثتَاًس آیٌِ خْبى ضٍحبًی قَز .ثبیس گفت زلیمبً زض ّویيخب اؾت وِ آزهی زض حطین ٌّط ٍ زض حطین ٌّط
لسؾی ٍاضز هیقَز( .لَئیؽ هیىَى)862 : 8861 ،
ٌّط اؾالهی وِ اظ هبّیت اؾالم ثیطٍى آهسُ ،هحَضـ والم اهلل هدیس اؾت  .اظ ایي ضٍ هیبى ٌّطّب زض اؾالم اظ ّوِ هْوتط
ٌّط ذَقٌَیؿی ،تصّیت ٍ ققط وِ ًعزیهتطیي والم ثِ والم ٍحی هیثبقس اؾت وِ ثب لطآى هدیس تٌبؾت زاضز .الجتِ زض فبلن
اؾالم ٌّطّبی زیگطی هثل هقوبضی ًیع ّؿت وِ لبثل تَخِ اؾت .فكك ثطآهسُ اظ تفىط اؾالهی زض هقوبضی هؿبخس تدلی تبم
هییبثس چٌبًچِ هقوبضی هؿبخس ٍ تعئیٌبت آى ،فضبیی ضا اثساؿ هیوٌس وِ آزهی ضا ثِ ضٍحبًیت فضبیی هلىَتی پیًَس هیظًس.
ایي ٌّطّب انَالً ًؿجتی اظ حیث فطفبى ثب زیي زاقتِاًس ٍ تب لجل اظ زٍضُ هسضى ّیچگبُ ٌّطّب هؿتمل اظ زیي ًجَزُاًس( .پبظٍوی
 )25 : 8861ایي پیًَس حیبتی هیبى والم لطآًی ٍ ٌّط ثهطی اؾالهی ضا ًجبیس زض هطتجِ ثیبى نَضی خؿتٍخَ وطز .لطآى اثط
ٌّطی ًیؿت ،ثلىِ ثب ٍخَز ظیجبیی ذیطُوٌٌسُ ثؿیبضی اظ آیبتف ،چیعی وبهالً هتفبٍت اؾت ٍ ٌّط اؾالهی ًِ اظ هقٌبی ؽبّطی
یب نَضت ؽبّط آى ثلىِ اظ حمیمت آى یقٌی شات ثبعٌیاـ هأذَش اؾت( .ثَضوْبضت)111 : 8861 ،
قبیس ثتَاى گفت ضیكِ ًرؿتیي ٌّط اؾالهی ّوبى لطائت لطآى اؾتٌّ ،ط اؾالهی ،اظ لجل ثب ّویي ًرؿتیي ولوبت وتبة
لسؾیّ ،وطاُ ثب هغبلجی وِ ایي ولوبت ثیبى هیوٌٌس ٍ ثِ ّوطاُ ثب لبلجی وِ ایي ولوبت اظ عطیك آى ثِ ثیبى آهسُاًس حضَض
زاضًس .لطائت لطآىٌّ ،طی اؾت وِ نسا ٍ تىیِ گطزیّبی آیبت لطآًی ضا زض ظهبى هتدلی هیؾبظز( .لَئیؽ هیىَى : 8861 ،
 ) 861لطائت لطآىٌّ ،ط لسؾی ثِ هقٌبی وبهل ولوِ اؾتّ .فت قیَُ لطائت ضؾوی لطآى ٍخَز زاضز ٍ ثطای آهَذتي ّط یه
اظ آًْب ؾبلّب قبگطزی الظم اؾت .تأثیط لطائت لطآى ثطول هَؾیمی فطثی اؾت ذَاُ ایي تأثیط ثِ هَؾیمی زیٌی هطثَط قَز،
یقٌی ّوبى لؿن هَؾیمی وِ زض ًكؿتّبی فطفبًی اخطا قسُ اؾت ٍ ذَاُ ثِ هَؾیمی ًبؾَتی اضتجبط پیسا وٌسّ( .وبى8861،
)111 :
ولوبت ٍحی ذساًٍسی زض یه وتبة گطزآهسُاًس ٍ هطوت اظ حطٍف ّؿتٌس ،زٍهیي ٌّط اؾالهی ذَقٌَیؿی اؾت.
ذَقٌَیؿیٌّ ،طی وِ آٍاّب ضا ثِ نَضت زیساضی اؾتٌتبخ ٍ آًْب ضا زض هىبى ثجت هیوٌسٍ .ؽیفِ ٌّط ذَقٌَیؿی ایي اؾت وِ
خوبل خبٍزاًی لطآى ضا هحؿَؼ ٍ هلوَؼ ؾبظزّ .ط زؾت ذغی زض ثبظی ثب نَض ،اثقبز ٍ تٌبؾتّبی حطٍف ثِ عَض اذم،
ثطذی اظ نفبت الْی ضا ثطخؿتِ هیؾبظزّ ( .وبى  )118 : 8861 ،گؿتطـ ٌّط ذَقٌَیؿی ثِ فٌَاى یه ٌّط تعئیٌی ثِ چٌس
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فبهل ثؿتگی زاضز .اٍلیي فبهل وِ هْوتطیي اؾت هطثَط هیقَز ثِ وتبة همسؼ هؿلوبًبى ،لطآى وِ زض آى ذساًٍس یبضی الْی
ضا ثِ وؿبًی وِ لطآى ثرَاًٌس ٍ آى ضا ثجت وٌٌس ٍفسُ هیزّس( .ضیبح)88 : 8861 ،
ٌّطهٌساى هؿلوبى تَاًؿتٌس ثب ووه ٌّسؾِ ،هفبّیوی ثؿیبض هتقبلی ٍ اًتعافی هبًٌس هفَْم تدلی یقٌی تدلی شات الْی زض
وثطت هطاتت ٍخَز ضا ثِ قیَُ زیساضی تهَیط وٌٌسّ .وِ فلؿفِ عطح اؾلیوی ،آًگًَِ وِ زض هَضز عطح تعئیي چٌس ضلقی
زیسُ هیقَز ،هجتٌی ثط هطوع ّوِ خب حبضطی اؾت وِ ذَیف ضا ّطخب ٍ ّط ظهبى وِ ثرَاّس ،هتدلی هیؾبظز ثیآًىِ ثسیي
ٍؾیلِ ثِ ّیچ ٍخِ زض شات آى تغییط یب ظیبزت ٍ ًمهبًی پسیس آیس( .لَئیؽ هیىَى  )118 : 8861 ،زض ٌّط اؾالهی خلَُی
حؿي ٍ خوبل الْی ؽبّط هیگطزز ٍ ٌّطهٌس فبقك زض عطحّبی ٌّسؾی ثِ ًحَ ثبضظی ٍحست ضا زض وثطت ٍ وثطت زض
ٍحست ضا ثِ ًوبیف زض هیآٍضزّ .وطاُ ثب ًمَـ اؾلیوی وِ ًمف ؽبّطی گیبّی زاضًس ،فضبی هقٌَی ذبنی اثساؿ هیًوبیٌس
وِ ضخَؿ ثِ فبلن تَحیس زاضز( .تمَاییٌّ )81: 8852 ،ط اؾالهی ثب عطز ٍ حصف ّطگًَِ توثبل اًؿبى اًگبضاًِ ،الالل زض
حَظُّبی زیٌی ،ثِ آزهی ووه هیوٌس تب توبهبً ذَزـ ثبقس ٍ ثِ خبی آًىِ ضٍح ذَیف ضا ثِ ذبضج اظ ذَیف فطافىٌی وٌس،
زض هطوع ٍخَزی ذَیف وِ زض آى ٍاحس ّن خبًكیي (ذلیفِ) ٍ ّن ثٌسُ (فجس) ذساؾت آضام ثگیطز( .ثَضوْبضت: 8861 ،
)118
ثطای ٌّطهٌس هؿلوبى ایطاًی ًیع ّسف نطفبً ذلك اثط ٌّطی ًجَزُ اؾت  ،اثط ٌّطی ثطآیٌس ؾلؿِای اظ ضفتبضّب ٍ ؾلَن
هقطفتی ثَزُ وِ زض اثط ٌّطی تدلی هیوٌس .اثط نٌبفی ذلك ًویقس ثِ لهس ذَزًوبیی یب ًوبیف هْبضت یب اًگیعُ تحؿیي ،اثط
نٌبفی ظیجبییاـ ضا اظ اًَاض هلىَت ؾْن هیثطز وِ ٌّطٍض زض ؾلَن ؾبذت آى وكف قَْز وطزُ ثَز( .ثٌیاضزالى: 8855 ،
)811اثط ٌّطی حبنل هىبقفِای اؾت وِ ٌّطهٌس زض ثیذَیكتٌی ذَیف آى ضا زضیبفتِ ٍ اًقىبؼ زازُ اؾت .ایي زضیبفت ،وِ
زیگط اهطی ولی قوطزُ هیقَز ٍ فطاتط اظ ظهبى ٍ هىبى لطاض هیگیطزّ ،وبى چیعی اؾت وِ هب ثِ آى هقطفت ًبم هیزّین.
(ّوبى ً )812 : 8855 ،حَُ قىلگیطی آثبضٌّطی زض ایطاى ضا ثبیس زض اهط هقطفت ثِ حك خؿتدَ وطز .

هنرهند عارف هسلواى
ٌّطهٌس حمیمی زض فبلن اؾالم وؿی اؾت زاضای هْبضت ٍ تَاًبیی وِ ثب اثساؿ اثط ٌّطی ؾقی زض تمطة حبنل ًوَزى ثِ
هقجَز ذَز زاضز ٍ عی ایي هطاتت اؾت وِ نبحت فضیلت ٍ ًیىوطزی ٍ فتَت هیقَز.
هٌكأ ٌّط اؾالهی ،اؾالم هغلك ،ذبلم ٍ آؾوبًی اؾت وِ زض ضٍح ٌّطهٌس هؿلوبى هتدلی هیقَزٌّ .طهٌس ًیع اظ خولِ
هؤهٌیٌی اؾت وِ نَضت هحؿَؼ قَْز ذَیف ضا زض اثط ٌّطی ؽبّط هیوٌس .قَْز ٌّطهٌس ،قَْزی فبضفبًِ ٍ هجتٌی ثط
فكك حمیمی اؾتًَ( .ضٍظی علتٍ )5 : 8855 ،ؽیفِ ٌّطهٌس تطخوِ انَل اؾالم ثِ ظثبى ظیجبقٌبؾی ،ثِ فجبضت زیگط ،اًتمبل
زازى آًْب ثِ لبلت نَضتّب ٍ هضبهیٌی اؾت وِ ثبیس زض ؾبذتبض تدؿن ثیبثٌس ٍ زض تعئیي ّوِ اقیبء اظ هحطاة ّب ٍ لهطّب
گطفتِ تب حمیطتطیي اثعاضّبی ذبًگی هَضز اؾتفبزُ ٍالـ قًَس( .لَئیؽ هیىَى)863 : 8861 ،
زٍ انل هجٌبیی ٍ ثِ ّن پیَؾتِ وِ زض ٌّط اؾالهی ٍخَز زاضز ایوبى ٍ فول نبلح اؾت ٍ ٌّط اؾالهی تٌْب اظ فطز هؤهي
هیتَاًس ؽَْض یبثس ٍ ًِ اظ فطزی وِ ثْطُای اظ حىوت ًساقتِ ٍ حمیمت ثط اٍ هؿتَض اؾت( .وطاهت )18 : 8868 ،ووبل ٍ
خوبل هغلك زض اثط ٌّطی ًوَز هی یبثس ٍ ٌّطهٌس ٍؾیلِ ایي ًوبیف اؾتٌّ .ط الْبهی الْی اؾت .هبّیت ایي الْبم ،نَض
ظیجبؾت وِ اظ حمبیك لسؾی ًكأت هیگیطز.
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ٌّطهٌساى اؾالهی زض ٌّط ٍ زاًف الگَی ذَز ضا اظ تدطثیبت لطآًی التجبؼ وطزُاًس ٍ قیَُ خسیسی ضا ثطای ایدبز ٌّط
اؾالهی اظ عطیك فَاهل تقییي وٌٌسُ هؿتمل ٍ غیطهؿتمل آیبت لطآًی قطٍؿ وطزًسٌّ .طهٌس هؿلوبى اظ ثیبى فَاعف ٍ
احؿبؾبت ثكطی پطّیع هی وٌس ،ظیطا هتقلك ثِ فبلن زٍى ّؿتٌس .اٍ زض اضتجبط ثب هفبّیوی اظ خولِ :فبلن ضٍحبًی ،اهط همسؼ ٍ
لساؾت لطاض هیگیطز وِ ثطای ٍی فَالوی وبهالً ٍالقی ٍ اًىبض ًبپصیط ّؿتٌسّ( .بقویًػاز )113 : 8854 ،ثب ًگبّی ثِ تبضید
ٌّط اؾالهی ًیع هیتَاى زضیبفت وِ غبلت هقوبضاى ٍ ًمبقبى ٍ ذغبعبى زض توسى اؾالهی پیكٍِضاًی هؤهي ّؿتٌس وِ ایي فضب
ضا اثساؿ هیوٌٌس .آًْب زض نسز تهَیط ٍ هحبوبت خْبى ذبضج ًیؿتٌس( .هسزپَض)83 : 8851 ،
فَالوی وِ ٌّطٍض ایطاًی ثب آى ؾطٍوبض زاقت اظ چٌبى تمسؾی ثطذَضزاض ثَز وِ هَاخِْ ثب آى هیثبیؿت فیي نسالت ٍ
پبوسلی ٍ تٌعُ نَضت گیطز( .ثٌیاضزالىٌّ )11 : 8855 ،طهٌس ایطاًی  ،ثِ ذبعط ًگطـ فطفبًیاـ ،اؾبؾبً فبلس احَاالت
قرهیِ ثَزٌّ .ط ثطای اٍ ٍؾیلِای ثَز ثِ لهس تعویِ ًفؽ ٍ تهفیِ للتٌّ .طهٌس اظ زلجؿتگیّبی ٍخَز ظهیٌیاـ زض هی-
گصقت تب زض پٌِْی ًبهتٌبّی حك ذَز ضا غطق وٌس .زض ًعز ٌّطٍض ایطاًی عجیقت حبٍی یه ًیطٍی ًْبى اؾتّ .سف اٍ ٍ
وَقف ّویكگی اٍ آى اؾت وِ ثِ ًحَی ثب ایي ضٍح هلْن توبؼ پیسا وٌس تب ثتَاًس ویفیت وٌبیی آى ضا ثطای ثیٌٌسُاـ تدؿن
ثركسّ( .وبى  )81 : 8855 ،ثطّویي اؾبؼ زض ثؿیبضی اظ آثبضً ،بم ٌّطهٌس ذبلك اثط زیسُ ًویقَز .چطاوِ اٍ هقتمس ثَزُ
آفطیٌٌسُای خع آفطیٌكگط حمیمی ٍخَز ًساضز .آًچِ هیثیٌس حك اؾت ٍ ثؽ.
ٌّطه ٌس ثیكتط اظ ایٌىِ اّل تسثیط ،اًسیكِ ،هْبضت فٌی ٍ ٌّطی ذَز ثبقس ،ثبیس اّل یبز ،تصوبض ٍ ذبعطُ ثبقس .ثطای ایٌىِ
یبز ٍ تصوبض اؾت وِ اٍ ضا ثِ آى انل انل یب ثِ آى نَضت ثینَضت هیثطز وِ حمیمت ّوِ ایٌْبؾت .لصا ًؾطیِ هقطفتی زض
ایٌدب ّوبى تصوبض اؾت .هقطفت یب تفىط فطفبًی حبنل ًَفی تصوبض اؾت ٍ ّوچٌیي تفىط ٌّطی ًیع حبنل ًَفی تصوبض اؾت.
(پبظٍوی)41 : 8861 ،

هنر در سنت عرفانی
ٌّط زض فبلن اؾالم زض ثؿتط تهَف ٍ فطفبى ضقس وطزُ اؾت .زض گفتوبى فطفبى ٍ ٌّط اؾالهی حدبةّب ثِ وٌبضی هیضٍز
ٍ فطفبى ٍ ٌّط ثِ هقٌی ذبل ٍحست پیسا هیوٌس .گفتوبى فطفبى ٍ ٌّط زیٌی هیتَاًس ثطگطزاًی اظ هفبّین انیل ٍ غٌی ثِ
حؿبة آیس وِ ٍاغگبى غطثت ،لطثت ،ؾلَن ،فكك ،ظیجبیی ٍ ضؾتگبضی ًوَز هییبثس( .تمَایی)6 : 8852 ،
اظ ًگبُ فطفبًی ذساًٍس زض تدلی ٍ ؽَْضـ ،خوبل ذَز ضا زض هَخَزات ؽبّط هیؾبظز ٍ وؿی وِ ایي حؿي ضا زض فبلن
زض هییبثس ٍ فبقك هی قَز .هوىي اؾت ایي ثهیطت فبقمبًِ ضا زض نَضت آثبض ٌّطی ٍ ثبلفقل تكجیِ ثیبى ًوبیس ٍ ایٌدبؾت
وِ ٌّطهٌس ،ثِ هقٌبی اهطٍظی ٍاغُ ،پیسا هیقَز ٍ آثبض ٌّطی ثب هجٌبی فطفبًی قىل هیگیطز.
ًؾبم ّؿتی اظ زیسگبُ فطفبًی ،زاضای ؾِ هحَض اؾبؾی اؾت :حؿي ،حت ٍ ذعى؛ ظیجبیی ،زلطثبیی ٍ زضزهٌسی( .قید
االؾالهی )36 : 8861 ،فطفبى ضا هی تَاى فمیسُ ثطایي اهط زاًؿت وِ حمیمت ًْبیی زض ثبة فبلن ٍالـ ضا ثب تدبضة هتقبضف یب
ثب فمل ًویتَاى حبنل وطز ثلىِ تٌْب زض هَضز تدطثِ یب قْـــَز فطفــبًی هیتَاى ثِ آى ضاُ یبفت .ثِ فجبضت زیگط حبل ٍالـ
ثیبى ًبپصیط اؾت ٍ ثِ ّیچ ضٍقی ،افن اظ تدطثی یب فملی ،لبثل تدطثِ ًیؿت ٍ تٌْب اظ عطیك قَْز ،ثهیطت یب اقطاق ثیٍاؾغِ
ٍ ثِ ًحَی هتفبٍت ثب اؾتسالل یب ازضان حؿیٍ ،خَز هحض یب نطف الَخَز (هثبل) لبثل زضن ٍ قٌبؾبیی اؾت( .هلىیبى،
 )881 : 8858اظ ثعضگتطیي ٍ ثلىِ هْوتطیي ٍیػگی فطفبى اؾالهی ،زفَت اًؿبى ثِ ذسایی اؾت وِ زض اٍج ظیجبیی ٍ خوبل
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اؾت .تَنیِ فبضف زض قٌبذت ٍ پطؾتف ذسا ثط ظیجبیی ٍ خْبى اٍؾت .ذسای فبضف ظیجبتطیيً ،طمتطیي ،آضاؾتِتطیي،
ّوَاضتطیي ٍ اًقغبفپصیطتطیي حمیمت اؾت( .قید االؾالهی )36 : 8861 ،اظ ًؾط فبضف ،آفطیٌٌسُ زض آثبض ذاللیت ذَز
حبضط اؾت .زض ٍالـ ،ثحث زض هقطفت وِ ثِ قٌبذت آثبض ٌّطی یب ههٌَؿ ووه هیوٌس ،ثب ایي زضیبة اؾبؾی قطٍؿ هیقَز
وِ ذبلك اظ ذلك خسا ًیؿت( .ثٌیاضزالى )64 : 8855 ،زض ؾٌت فطفبًیٌّ ،ط تملیس نطف اظ عجیقت ًیؿتٌّ ،طهٌس ظیجبییّبی
فبلن ضا هكبّسُ وطزُ ٍ آًْب ضا ثِ حمیمتی ٍاالتط هطتجظ هیزاًس ٍ ثب لَُ ذیبل ذَز ٍ ضفبیت انَل آى ظیجبیی ضا زض اثط ٌّطی
ًوبیبى هیوٌس.
هجبحث فطفبًی خَّط َّیت ثرف ضٍح ایطاًی ضا تكىیل هیزّس ٍ ثبلغجـ زض ّط ثوطُ نٌبفی ٌّطٍض ایطاًی تدلی ثبضظ
زاضزٌّ .طٍض ایطاًی ّن قیفتِ ٍ ّن خؿتدَگط نَضت هلىَتی ثَزُ اؾت .اظ آًدب وِ حىوت پكتَاًِ ًؾطی ثطای ٌّطهٌس پسیس
هیآٍضز .قیفتگبى ایي ضاُ زضیبفتِ ثَزًس وِ حدبة آزهی ثطای زضن چٌسٍچًَی حمیمت ٍ ضؾیسى ثِ وٌِ اهَض ٍ اقیبء،
وسٍضت عجـ اؾت .پؽ اگط حدبة ثطزاقتِ قَز ،حمیمت چیعّب ،چٌبًىِ ثبیس ثبقس ،پیسا هیقَزٌّ .طهٌس ایطاًی هیوَقس اظ
عطیك آثبضـ هجبقط ٍ وبضگعاض ًیىَیی ذلك ،ضفتبض پؿٌسیسُ ٍ نفبت ؾتَزُ ثبقس ٍ اظ ضاُ تعویِ ٍ نفب زازى ضٍح ٍ خبى،
هَفك ثِ تطن ضفتبض ًبپؿٌس ٍ اذالق ًىَّیسُ قَز .اثط نٌبفی اٍّ ،ن ٌّطٍض ضا زض ضاُ ضؾیسى ثِ ّسف ووه هیوٌس ٍ ّن
هربعجف ضا زض ؾیط ٍ ؾلَن اٍ قطیه هیؾبظزّ( .وبى )818 : 8855 ،

زیبایی در سنت عرفانی
ثحث ظیجبقٌبؾی ثِ هقٌبی اهطٍظی ،ثحثی خسیسی اؾت وِ هجبًی ذبل ذَزـ ضا زاضز ٍ ایي هجبًیّ ،یچ ههساق زض
تفىط اؾالهی ًساقتِ اؾت .پؽ چیعی تحت فٌَاى ظیجبقٌبؾی زض فبلن اؾالم ٍخَز ًساضز .زض تفىط اؾالهی ًِ ،زض ثبة ٌّطًِ ،
ثحثی ضاخـ ثِ ًجَك ّؿت ٍ ًِ ذاللیت ٍ ًِ وؿی ظیجبیی ضا ثطذبؾتِ اظ حؿیبت ٍ ًِ هحطن حَاؼ هیزاًس .زض حبلیىِ ذَز
لفؼ  ، aestheticsهكتك اظ ٍاغُ یًَبًی  aesthesisثِ هقٌبی حؿی اؾت .زض ٍالـ تٌعل حمیمت ظیجبیی ثِ هطتجِ هحؿَؼ ٍ
حؿیبت ًعز هؿلوبى ،فبلس هقٌب اؾت( .پبظٍوی)86 : 8861 ،
زض هجبحثی وِ زض لطى ّدسُ هیالزی تحت فٌَاى ظیجبقٌبؾی زض آثبض ثَهگبضتي ٍ ؾپؽ وبًت هغطح قس ،اظ ظیجبیی
تفؿیطی ذبل اضائِ وطزُ ٍ ظیجبیی قٌبذتی ثِ فٌَاى یه انغالح ٍاضز فلؿفِ غطة هیقَز ٍ ایي ثحثّب زض تفىطات
اؾالهی ٍ قطلی ٍخَز ًساقتِ اؾت .اظ ًؾط اؾالم ،ظیجبیی شاتبً تدلی حمیمت ولی ٍ خْبًی اؾت.
زض آثبض حىوبی هؿلوبى ثِ ذهَل آًْب وِ گطایفّبی فطفبًی زاضًس ون ٍ ثیف هغبلجی ضاخـ ثِ ظیجبیی هیتَاى پیسا
وطزٍ .لی زض آثبض فطفبؾت وِ خسیتط ٍ هؿتمینتط هجحث ظیجبیی زیسُ هیقَز .زضن ظیجبیی زض فبلن اؾالم تبثـ ًَفی ًگطـ
فطفبًی ثَزُ اؾت .هؿئلِ ظیجبیی یب ثِ تقجیط نحیحتط اظ آى حؿي ٍ خوبل زض فطفبى اؾالهی زاضای قأى ٍخَزی یب اًتَلَغیه
ثِ هَاظات قأى هقطفتی یب اپیؿتوَلَغیه آى اؾت ٍ زض همبثل تلمی هسضى لطاض زاضز .تلمی وِ ثٌبثط آىٌّ ،ط ٍ ظیجبیی وبهالً خٌجِ
ؾَثػوتیَ زاضًس ٍ ثطاؾبؼ آى ،ظیجبیی ًِ اهط فیًفؿِ ٍ فیٌی ،ثلىِ هطثَط ثِ فبفل قٌبؾبؾت ٍ وبهالً ثِ اًفقبالت ٍ احؿبؾبت
شٌّی اٍ احبلِ هی قَز .پؽ اؾبؾبً زض ایي تملی ،اًؿبى قٌبؾب هقیبض ظیجبیی اؾت .اهب زض ًگطـ فطفبًی ،ؾَغُ اًؿبًی ًِ هقیبض
ظیجبیی ،ثلىِ نطفبً هسضن آى اؾت ٍ ظیجبیی ذَز هجٌب ٍ هقیبض ٍاالتطی زاضز( .پبظٍوی)21 : 8868 ،
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فطفب تمؿین ثٌسی ؾِ گبًِ ای اظ زیي زاضًس  :زض تمؿینثٌسی ًرؿت ،زیي زاضای ؾِ خٌجِ قطیقت ،عطیمت ٍ حمیمت
زاًؿتِ هیقَز وِ ثِ تطتیت ثِ ؽبّط ،ثبعي ٍ ثبعي ثبعي زیي اقبضُ زاضًس .اظ ًگبُ فطفبًی زض ایي تمؿینثٌسیٌّ ،طهٌس اّل
عطیمت اؾت ٍ لصا آًچِ ثطای اٍ ضطٍضی اؾت ًِ ،اثسافبت ٍ وٌفّبی فطزی وِ تقْس ثِ انَلی اؾت وِ زض عطیك آى ٌّط ضا
هیثبیس آهَذت .زض ّویي تمؿینثٌسی ٍ ایيثبض اظ خٌجِ حمیمت ،ثحث ظیجبیی زض فطفبى هقٌب هییبثس .همبم حمیمت ،همبم الْی
اؾت ٍ زض ًگطـ فطفبًی ،هؿئلِ ظیجبیی ّن قأًی وبهالً الْی زاضز .فطفب زض تمؿینثٌسی زیگطی ،زیي ضا زاضای ؾِ همبم اؾالم،
ایوبى ٍ احؿبى زاًؿتِاًس وِ زض ایٌدب ّن ثبظ آى تطتیت ثِ ؾِگبًِ ؽبّط ،ثبعي ٍ ثبعي ثبعي زیي ثطلطاض اؾت .زض ایٌدب ثحث
ظیجبیی زض همَلِ احؿبى هغطح هیقَز .احؿبى ّن ثِ هقٌبی ظیجبیی (حؿي) ٍ خوبل اؾت ٍ ّن ثِ هقٌبی فول زضؾت.
(پبظٍوی )23 : 8868 ،زض همبم حؿي ،ذساًٍس زض هرلَلبت ذَزـ تدلی هیوٌس ٍ آًگبُ وؿی وِ ایي تدلی ضا زض فبلن
زضهییبثس ثِ همبم فكك هیضؾس ٍ اّل ًؾط ثِ قوبض هیآیس ،حتی اگط هؤلف آثبض ٌّطیٌّ ،طهٌس ثِ ثیبى اهطٍظی ًجبقسّ( .وبى،
 )25 :8868حؿي ٍ ظیجبیی همبم ؽَْض ٍ تدلی حمیمت اؾت .فبضفبى هیگَیٌس حضطت حك اظ همبم غیتالغیَثی ذَز وِ
فطفبی هؿلوبى آى ضا «وٌع هرفی» هیذَاًٌس ،ثیطٍى هیآیسٍ زض ایي حبل حدبة اظ زیسُ ثطهیوكس.زض ایي وكف حدبة اظ
عطفی فبلنًَ ،ض ٍخَز ضا هییبثس ٍ اظ عطف زیگط حؿي حك ؽبّط هیقَز .اگط حؿي ثرَاّس ؽبّط قَز ثبیس ثِ تدلی زضآیس.
(پبظٍوی)13 : 8861 ،
همَلِ ّبیی وِ ثب خبى ٍ ضٍح آزهی ؾطٍوبض زاضز ٌَّظ زض حَظُ تقطیف هٌغمی زض ًیبهسُ اؾت .خوبل همَلِای ثیتقطیف
اهب زضیبفتٌی اؾت .حمیمتی زض وٌِ ًْبى اهب زض هفَْم پیساؾت .خوبل همَلِای اًؿبًی ٍ هقطفتی اؾتٌّ .ط زض ّوِی چْطُ-
ّبیف هسیَى ذبنیت هدبل زٍؾتی ٍ خوبل آفطیٌی اًؿبى اؾت( .قید االؾالهی )38 : 8861 ،ظیجبیی ،ذبنیت ٍخَز اًؿبى
ٍ توبیل ثِ آى اظ هرتهبت آزهی اؾتّ( .وبى)32 : 8861 ،
زض تمؿینثٌسی ولی ظیجبیی ،هیتَاى آى ضا ثِ ظیجبیی هحؿَؼ ٍ هقمَل تمؿین وطز وِ ّط ثرف هتقلك ذَز ضا زاضز .زضن
خوبل ٍ ظیجبیی ثسٍى زضن ظیجبیی حؿی ٍ ایي خْبًی ٍخْی اظ حمیمت ًساضز .آزهی اگط ًبتَاى اظ ؾطّ زضن ظیجبیی ایي خْبى
ثبقس ٍ یب آى ضا هٌىط گطززّ ،طگع هَفك ثِ زضیبفت یب هلْن اظ فبلن الْی ًرَاّس گطزیسّ( .بقویًػاز)142 : 8854 ،
آًچِ زض نَضت ٌّط اؾالم هتدلی هیقَز ،یقٌی ضؾیسى ثِ تقبزل ٍ تٌبؾت ٍ زض ًْبیت ظیجبیی ،خلَُّبیی اظ ّسف غبیی
اؾت .ظیطا افتمبز ثط ایي اؾت وِ تٌْب اظ عطیك عی هطاتت ظیجبیی اؾت وِ ثِ هغلك آى هیضؾین .ایي هؿیط عی ًویقَز هگط اظ
عطیك هفبّیوی هبًٌس ظیجبیی هحؿَؼ ،لصت ،فكك ٍ . ...ثیبى ظیجبیی ،ذهَنیت ثبضظ ٌّط اؾالهی (لسؾی) اؾت .هقبضف الْی
وِ زض لطآى هتدلی اؾت ؾطقبض اظ شوط ظیجبیی اؾتّ( .بقویًػاز)133 : 8854 ،
هضوَى ظیجبیی زض ٌّط اؾالهی چٌبى فطاگیط ٍ پَیبؾت وِ گَیی حمیمت فبلن فیي ظیجبیی اؾت .ظیجبیی هغلمی وِ ٍضای
ّط ظیجبیی هحؿَؼ ٍ هقمَلی اؾت ٍ تٌْب زض یه ٍحست فطفبًی ثب آى لبثل قٌبؾبیی اؾت( .تمَایی )83 : 8852 ،انَالً زض
حىوت اؾالهی ٍ قطلی ثحث ظیجبیی ًِ تٌْب زض ٌّط ثلىِ زضثبضُ ول ٍخَز ٍ هَخَزات هغطح هیقَز .خوبل ٍ ظیجبیی ،ووبل
ؽَْض اؾت .یقٌی اؾبؾبً حؿي ٍ ظیجبیی ثسٍى ؽَْض هحمك ًویقًَس ٍ زض ایي ؽَْض وِ هَخَزات ثِ نفت ظیجبیی هتحمك
هیقًَس ،تٌبؾت ٍ هالئوت ًیع تحمك پیسا هیوٌس( .پبظٍوی )15 : 8861 ،زض تفىط ایطاًی ،ظیجبیی ثطذبؾتِ اظ حؿیبت ٍ یب
هحطن حَاؼ زاًؿتِ ًوی قسُ اؾت .زض ًعز ایطاًی وِ ثب همَلِ قٌبذت ؾطٍوبض زاضز ،حمیمت ٍ ظیجبیی وِ اهط هیٌَی اؾت،
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تب حس هحؿَؾبت ٍ اهَض هحؿَؼ تٌعل پیسا ًویوٌس ٍ زضیبة ظیجبیی زض ًعز ٌّطٍضاى هؿلوبى ایطاًی ًیع ،هتأثط اظ ًگطـ
فطفبًی ثَزُ اؾت.

نتیجه
گفتوبى ٌّط ٍ فطفبى اؾالهی زض فطآیٌس تهَیطی ثب اًتربة ًمفّبی ٌّطی ،ؾقی هی وٌس تب ًوَز ٍحست زض وثطت
ّؿتی ٍ ضّبیی اظ غطثت ٍ ٍنَل ثِ لطثت ضا زض نَض ّؿتی ؾبهبى زازُ ٍ ثِ اضایِی هقٌب ٍ فوك احؿبؼ زض تدطثِای زیٌی ٍ
ایوبًی زض لبلت ٌّطّبیی چَى ذَقٌَیؿی ٍ والم ،تصّیت ٍ ًگبضگطی ،هقوبضی ٍ  ...هسز ضؾبًس .هقطفت ثِ حك ّوَاضُ
خَّطُی تفىط ایطاًی هؿلوبى ثَزُ اؾت  .ایي هطزم قٌبذت ضا ؾطلَحِی وبض لطاض زازًس ٍ زض ایي ضاُ فبضفبى هؿلوبى ثِ فلن
للت ٍ ًِ ثِ فلن هسضؾی یب هىتجی یب اؾتساللی یمیي زاقتٌس .آًْب هقتمس ثَزًس وِ زاًف افیبى ٍ هبّیت اقیبء خع ثِ وكف ٍ
قَْز هیؿط ًیؿت ٍ زض ایي وبض ثبیس للت ضا نفب زاز ٍ ًفؽ ضا اظ پلیسیّب پبن وطز تب ثسٍى حدبة ثتَاى ثِ حمیمت چیعّب ٍ
اهَض پی ثطز .اظ آًدب وِ ٌّط اؾالهی ،هىبقفِای اؾتحؿبًی ٍ هدبّسُای فطفبًی زض ضًٍس تدطثِای ظیجبقٌبذتی اظ ّؿتی اؾت.
ٌّطهٌس هؤهي ثطپبیِی حىوت ،ثِ هقٌبی هقطفت ٍ حمیمتٌّ ،ط اؾالهی ضا ثِ فٌَاى ٌّط زضثطزاضًسُ ضٍح اؾالم ثؿظ ٍ
گؿتطـ زازُ ٍ ثِ اًدبم ضؾبًسُ اؾت  .غبیت ٌّط اؾالهی ،ظیجبیی اؾت ٍ حبنل تالـ ٌّطهٌس هتأثط اظ زیي  ،ذلك ظیجبیی
اؾت .چطا وِ ظیجبیی ،ثبظتبثی اظ نَضت الْی اؾت .ذساًٍس حك اؾت ٍ ثبظتبة ثطوت اٍ ،آهیعُی ؾقبزت ٍ حمیمت هؿتَض
زض ّوِی ظیجبییّب .اثط ٌّطی ذلك قسُ تَؾظ ٌّطهٌس هؿلوبى وكف ظیجبییّبی الْی زض نَضتْبی هحؿَؼ اؾت.
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ًَضٍظی علت ؿ . 8855،زیبایی و ذات هنر اسالهی،وتبة هبُ ٌّط  ،قوبضُ  ، 816نفحبت  1الی . 88
ّبقوی ًػاز ؿ ،هقتوسی ط . 8854 ،ضرورت درک هرتبه ی زیبایی در هنر اسالهیً ،كطیِ هغبلقبت ایطاًی  ،قوبضُ  ،81نفحبت  132ال . 143
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