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تيهاي عرفان اسالمي در هنرهاي سنّ آموزه بازتاب

∗ مهدي امرائي

علمي دانشكده هنر دانشگاه سمنان، سمنان، ايران عضو هيئت

چكيده
ديني است. برخـي فالسـفه يها آموزهبا عرفان و  هنردرك نسبت  ،هنرهاي سنتي ز مباحث كليدي و مهم در حوزها

از برخـي ؛ ايـن در حـالي اسـت كـه     شمارند يبرمرهگذار دين  اساس رسيدن به عرفان را ازاط با دين و عرفان در ارتب
كه گويي چندان توجهي بـه ارتبـاط علمـي و عملـي بـين حـوزه ؛اند شيخوخلق اثر هنري  غرق در چنان هنرمندان 

يپيونـد دينـي   يهـا  آمـوزه سنتي با هنرهاي حوزه در  ژهيو بههنرمندان  گروهي از اماندارند، هنري عرفان و خلق اثر 
،. برخـي فالسـفه و اهـل دانـش    گذارنـد  يمـ و خدا آگاهي  يخودآگاهاز ناخودآگاه خويش قدم در  ؛ ايشانعميق دارند

عرفـان و ديـن و. شـناخت  آورنـد  يمـ آن را جزئي از اجزاي ديـن بشـمار    يا دستهو  شمارند يبرمعرفان را عين دين 
و محـيط پيرامـون يديگـر بـر   هـا  آن تـأثر و  ريتـأث سنتي جز با كشف ماهيت هـر يـك و    يهنرها با ارتباط اين دو

بـه كوشـد  ميو هنر تبيين و مكاشفه ارتباط فطري انسان با دين، عرفان  پژوهش حاضر با رو ازاين .ستين ريپذ امكان
انسـان را بـه چگونـه باطن دين و باطن آثار هنري خصوصاً هنرهاي سـنتي   عنوان بهكه عرفان  اين نكته دست يابد

صـورت گفتـه  تحليلـي بـا رويكـردي تطبيقـي      - توصيفي به شيوهحاضر پژوهش  ؟سازد مي حقيقت خويش رهنمون
بپـردازد. تـا، هـا  آندريافت نسبت دين، عرفان و هنرهاي سـنتي و درك چيسـتي   با معياري روشن به بتواند تا  است.

كـه ؛دهـد   دست بهبر مبناي عرفان و هنرهاي اسالمي  ،از معيار تشخيص هنر ديني و اصيل تري روشنو  درك بهتر
ايـن دو اخـروي اسـت؛ يها افتهيو اساساً  ابندي ينم، اما در دنيا هيچ اند عالمعرفان و مذهب در پي رسيدن به حقيقت 

اما هنر در پي آشكار ساخت اين حقيقت براي نسل بشر در دنيا است.

يكليدواژگان 
.مذهبي يها آموزهر سنتي، اسالم، رفان، اخالق، هنع
35131- 19111دستي، كد پستي:  سمنان، دانشگاه سمنان، دانشكده هنر، گروه صنايعمسئول مكاتبات:  ∗

 amraei@semnan.ac.irالكترونيكي:  پست

 سال چهارم  شماره  1 بهار و تابستان 1۳99 �ی�نا 
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  مقدمه 
  

انسان در عالم طبيعـت   يرماديغتجلي ابعاد و ساحت  واقع درهنر 
ـ گ يمـ قـرار   هـا  انسانمتعالي  يها شهياندكه در خدمت  ؛است . ردي

خداوند در آفرينش انسان همه صفات الهـي خـويش را بـه وديعـه     
اشرف مخلوقات به باالترين درجه كمـال   عنوان بهو او را  گذارد يم
رحمـان،  همچون . لذا اين مخلوق الهي، صفات خداوندي رساند يم

و... را در سـطحي متناسـب بـا درك، دريافـت و     جبار  قهار،رحيم، 
انسان با كسب مواهب الهـي   هرگاه. رديگ يمتوانايي خود به اختيار 

ولي نمـود ظـاهري    ديده شود، تواند يم بتواند آنچه در عالم هستي
 تواند يمبه همان اندازه كه  .هنر كرده است ،ندارد را به ظهور رساند

و بـر   .ابدي يمتجلي روح خدايي  شهنر ،آشكار سازد از عالم پنهان
ـ گ يمـ قـرار  مخاطبـان   توجـه  مورداساس ميزان دانش جامعه   .ردي

نگريستن به هنر در ميـان اديـان آسـماني بـه ذات خـود       گونه نيا
درخشان و الهي است. اما درجات آن با تغيير در رويكـرد و نگـرش   

. وجوه مشترك اديان امري متعـالي  شود يماديان و جامعه متفاوت 
قرار دارد و هنر مقدس را شـكل   ها يخوباست و در باالترين درجه 

تفسـير   يا گونه به. اما گروهي از هنرهاي در ميان جوامع بخشد يم
الگوهاي از وحدت، يگانگي، خوبي، نيكي و راهنمـاي  كه  شوند يم

د زيبايي ياد خدا را در دل نتوانكه ب ها آنو  دت انسان خواهند بودسعا
مفاهيم معرفتـي كـه تجلـي     يا گونه بهمخاطب خويش بيافريند يا 

انسان را به معرفت اهللا رهنمون و  دنانيبنماجمال خداوندي است را 
از دايـره هنرهـاي    ؛سازند و همچنين مقصد حقيقي را نشان دهنـد 

 .شوند يم شناختهعرفاني 
  
  
  
  پژوهشپيشينه . 1
 وجـود  يا گسـترده  مطالب تصوف حدودي تا و عرفان مذهب، حوزه در

 نقـش  با رابطه در اما .پردازند يم ها آن حدود و جايگاه تبيين به كه دارد
 از .اسـت  گرفتـه  صـورت  جـدي  يطور به باحثيم كمتر هنر در عرفان
 نصـر  :دكـر  اشـاره  موارد چند به توان يم حوزه اين در علمي منابع ميان

 »ياسـالم  هنر يشناس ييبايز بر درآمدي« عنوان با يا مقاله در )2013(
 بـا  آن از ييهـا  بخش در و اسالمي هنر حكمت اسالمي، هنر مفهوم به

ـ  بـه  ارزشـمند  بسـيار  اشاراتي  معنويـت  و هنـر  ارتبـاط  و اسـالم  و رهن
 يهـا  آموزه تجلي« عنوان با خود مقاله در )2013( زاده يعقوب .پردازد يم

 را نيشـابور  يها نهيسفال در ها بهيكت مضامين و مفاهيم »اخالقي و ادبي
 در رفتـه  بكـار  مـذهبي  و بياد اخالقي، نكات به و داده قرار توجه مورد
 هنر« عنوان با يا مقاله در )2002( نژاد مهدوي .پردازند يم ها كتيبه اين

 و مفـاهيم  چـالش  و ؛پردازنـد  يمـ  هـا هنر در يبنـد  دسته به »اسالمي
 در )2001( ريـد  هربـرت  .نشـيند  مـي  بحـث  به را اسالمي هنر تعاريف
 زيبـا  عناصر توصيف به زيبايي و هنر تعريف ضمن »هنر معني« كتاب

 هـاي  مكتـب  از گيـري  بهره با تا كوشد مي و پرداخته هنر آثار محتوي و
 اهـل  و نظران صاحب متفاوت نظرگاه از ،ها سرزمين ديگر هنر به هنري
 شـريعتي  د.كن بيان اسالمي هنر براي معيارهاي و بپردازد فلسفه و هنر

 بـه  جامعـه  در مـذهبي  نقـش  بررسـي  ضمن »هنر« كتاب در )1997(
 برخـوردار  براي كوششي را هنر و پردازند مي  مذهب و هنر ميان رابطه
 وي .كنـد  مـي  بيـان  نيسـت  اما باشد، خواهد مي كه ازآنچه انسان شدن
 بشر هدايت براي سازنده هنرمند دست در الهي امانتي را هنر كوشد مي

 و شرح پي در »چيست؟ هنر« كتاب در )1994( تولستوي نمايد. تعريف
 كشـد  مـي  و اسـت  هنـر  چيستي به پاسخگويي و وتحليل تجزيه بسط،
 با كند مي تالش همچنين شود قائل بنيادين تفاوت مذهب و دين ميان

 و بنشـيند  بحث به و هنر در را انساني و متعالي مفاهيم ،عالي مضاميني
 دسـتيابي  پـي  در حاضـر  پژوهش اما كند. دعوت آن به را عاصرم انسان

 بـا  عرفـان  عرفـان،  با مذهب نسبت تصوف، و عرفان از واحد تعريف به
 نقـش  واكـاوي  پـي  در ويـژه  طـور  بـه  و اسـت  اسـالم  و عرفـان  دين،

 است. سنتي هنر در اسالمي عرفان يها آموزه
  

  پژوهشروش . 2
تحليلي است كه بر مبناي تطبيق در عرفـان و   - روش تحقيق توصيفي

. پـردازد  يمـ عرفاني در هنر سـنتي   يها آموزهتصوف، مذهب، اسالم و 
بـه شـيوه اسـنادي و ميـداني و     ، كوشـد  مـي پـژوهش حاضـر    رو ازاين
نقش قدرتمنـدترين ايـدئولوژي   ي از تجارب ارزنده هنرمندان، مند بهره

عـالم بـراي انسـان     حاكم بر جامعه را در راستاي دستيابي بـه حقيقـت  
 واكاوي نمايد.جايگاه حقيقي هنر در اين عالم دست  آشكار سازد و

  
  مذهب، عرفان و تصوف. 3

تا خود را پاك سـازد و از  » هست آلوده« مذهب تالش انساني است به
 ،نـد يب يمـ  » دنيـا « خاك بـه خـدا بـازگردد؛ طبيعـت و حيـات را كـه      

 .(Shariati, 1997, p.101)كند  »يواخر« بخشد و »قداست«
است كه مانند يك تـز و رسـاله از    از اديان مذهب نوعي برداشت

، مانند مـذاهب اربعـه اهـل    شود يمسوي امام و مرجع آن مذهب طرح 
سنت، مذهب جعفري در تشيع، مـذاهب كاتوليـك، ارتـدكس و حتـي     

اصلي منفك شده در سـاير اديـان    يها شاخهپروتستان در مسيحيت و 
مـذهب يـك واقعيـت    ... تائو، شـينتو و  ،و حتي شبه مذاهبي مانند هندو

نيز واقعيتي تـاريخي اسـت، مـذهب     ها آن تفرقه بين و است و اختالف
از آن از بـدو تولـد تـا پايـان عمـر       عمومي است كه پيروي يها قيطر

و امـروز   (Zarorie zenos, 2017, p.1)د گيـر  يدربرمـ اكثريت مردم را 
مردم دنيـا داراي مـذهبي هسـتند و حتـي      نيقي به بيقرتقريباً اكثريت 

و همچون برخي افـراد دنيـاي كـه     شوند يمآنان كه بي مذهب خوانده 
ـ اهل كدام دين و آيـين هسـتند، امـا     داند ينم روشـي بـراي    شـك  يب

زيستن دارند و به آن ايمان دارد. لـذا همـين بـس كـه بـدانيم در ايـن       
ايـن خـود    بر كيش، مسـلك و آيينـي اسـتوار اسـت. و     يهركسمسير 
 هـا  افـت يدرمراتبي دارند و بـراي   ها نيااست. اما همه  يدار نيدنشانه 
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ديـن در اصـطالح، يـك     لـذا  .كننـد  يمـ خود به طريقي اولي حركـت  
توضـيحي بـراي    كوشـد  مياست كه  باورهااي از  و مجموعه بيني جهان

شـود،   ها كه در طول زندگي بشر براي او مطرح مي از پرسش رشته كي
مانند چگونگي پديـد آمـدن اشـيا و جانـداران و كيفيـت آغـاز و پايـان        

امـا آنچـه در دريافـت و     .لي چيزها، و چگونگي زيستن، ارائه دهداحتما
پاسخ به اين چيزها مهم است ميزان و كيفيتي است كه هـر ديـن بـه    

در برخي اديـان مرتبـي بـر آن وجـود      يحت و. كند ميپيروان خود ارائه 
 دارد.

در آثار و معارف ما دو واژه وجود دارد كه بـر بعـد معنـوي اسـالم     
معـاني   مـا  نـزد اما عرفـان و تصـوف    .عرفان و تصوف :كند ميداللت 

دقيق و روشني دارد. در عرفان و تصوف بـيش از هـر چيـز ديگـر بـه      
طريق الي اهللا با دستورات اسالمي، با آداب معنـوي و احكـامي كـه در    

از همه معرفـت در عرفـان و تصـوف     تر مهمو  شود يمآن هست اشاره 
 .(Pazuki, 2000, p.8)د دار يا ژهيواهميت 

عرفان، تجلي التهاب فطري انساني است كه خود را اينجا غريـب  
، همخانه اسـت؛  اند كائناتموجودات و  ي همهو با بيگانگان، كه  ابدي يم

ـ درودخـود را بـه    تابانه يبهمچون بازي كه در قفسي اسير مانده و   واري
ـ و براي پرواز  كوبد يم و در هـواي وطـن مـالوف     كنـد  مـي  يقـرار  يب

ـ ماتا وجود خويش را نيز كـه   كوشد ميخويش،   اسـارت اوسـت و   ي هي
 ,Shariati, 1997)از ميـان برگيـرد    »خود حجـاب خـود شـده اسـت    «

p.102)  ،يا مرحلـه تعمـق و عبـور از ظـاهر، مرتبـه يـا       منزله بهعرفان 
    .شوند ينماكثر مردم وارد آن  تكميلي است و

در  خصـوص  بهعرفان در لغت مصدر و به معناي شناختن است و 
. به اين معنا هر كس كه بـه دركـي   رود يممورد شناخت خداوند به كار 

از حق و هستي برسد عارف است، يعني بـه معرفـت اهللا در حـد خـود     
است. به اين توصيف عرفان خيلي عمومي است يعني از آن  افتهي دست

(ص) از گـردش چـرخ    كه در زمـان حضـرت رسـول    يسير نخپيرزن 
تـا آن عـارفي كـه مراتـب مختلـف       كرد يمجود خدا اثبات و يسير نخ

. منتهـا معرفـت   اند عارفيك معنا  به ها نيا، همه كند ميسلوك را طي 
است و اين عـارف در   يا مرتبهاهللا درجات و مراتبي دارد: آن پيرزن در 

 وديگر. لذا هر كـه بـه نحـوي معرفـت و ادراكـي از خداونـد        يا مرتبه
دارد به اين معنا عارف اسـت. امـا عرفـان اصـطالحي فقـط در       يهست

است و آن معرفت قلبي به خداونـد اسـت كـه     شده مطرححوزه تصوف 
حاصل سلوك قلبي است و اين سلوك قلبي پس از پيامبر(ص) و ائمـه  

ايشان در ميان صـوفيه اسـتمرار يافتـه و طريقـه      واسطه به(ع) و  اطهار
گفت كه فرق عرفان با تصـوف در   توان يم جهت نيازاآنان بوده است. 

. (Pazuki, 2000, p.9) مقصداست و عرفان  راهاين است كه تصوف 
تصــوف «ت: شـيخ احمـد احسـائي در عـوالي اللئـالي نقـل كـرده اسـ        

از صوف است كه داراي سه حرف (ص و ف) است، صـاد   شده برگرفته
اشاره دارد به صبر و صداقت و صفا، و واو اشاره دارد بـه ود (دوسـتي) و   

اهللا  آيـت  (Ahsai, 1983, p.45)» .وفا و فاء اشاره دارد به فقر و فرد و فنا
كنـد. در   بهبهاني رحمة اهللا عليه از شارح فاضل، مقداد سيوري نقل مـي 

صوفي حقيقي كسي است كه لباس پشمينه از « ست:آمده ا اين روايت
ر پـيش  د روي صفا بپوشد و دنيا را پشت سر خود نهـد و راه مصـطفي  

گيرد و طال و سنگ و نقره و كلوخ براي او يكسان باشـد، در غيـر ايـن    
 ,Kermanshahi) »صورت سگ كـوفي از هـزار صـوفي بهتـر اسـت     

1991, p.45).  

 نسبت عارف با دين. 1- 3
بـه آن   از مرحله ظاهر كه عموم مـردم  خواهد يمعارف كسي است كه 

و  شـرر  تلنگـر،  جـه يدرنت معمـوالً عبور كند و ايـن احسـاس    ،اند يراض
در يـك  اگـر ظـاهر را ماننـد دوره مقـدماتي      .شـود  يمه حاصل تحالاس

 يهـا  دورهبدانيم، نخست گذراندن آن الزم است تـا بتـوان بـه     مهارت
درك و  را مقتضـيات آن  ظـاهر و  و دوم اينكه بايدباالتر رسيد.  تكميلي

مـذهب،   .گذراند تا ورود به عمق و بـاطن، معنـا و لـزوم يابـد     اصطالحاً
طـي   اين دوره عمـومي را  ديبا يمگذرگاهي عمومي است كه عارف نيز 

اشـتياق ورود بـه    باشد تا آمادگي و و تنگناي ظاهر را درك نموده كرده
لذا تا آداب، روش و آيين را نداشـته  وادي تعمق و عشق را كسب نمايد. 

 وارد مرحله باالتر شويم.   ميتوان ينمباشيم 
نظر اكثر محققان بر آن است كه آبشخور اصلي و بنيادين عرفـان  

گرايانه عملي و معرفتـي در متـون    هاي باطن اسالمي دين است و مايه
چنان فراوان و گسترده است كـه انسـان    و سنت، آنديني اعم از كتاب 
هـاي اوليـه عرفـان اسـالمي را در منـابع       دهد مايـه  به خود اجازه نمي

  .(Amini Nejad, 2015, p.107) وجو كند خارجي جست
  

 عرفاندين اسالم، از ديدگاه . 2- 3
مجموعه احكام و آداب اسالمي كه در دستورات فقهي و اخالقـي  الف) 

نمايان است و عمدتاً سطح اول وجود انسان يعنـي ظـاهر او را پوشـش    
شـود،   اعمـال جـوارحي را شـامل مـي     مجموعـه  اصطالح بهدهد و  مي

همانند نماز، روزه، حج، حمد و شكر لسـاني، آداب صـحبت و معاشـرت    
 د.برن نام مي »شريعت« و... كه عرفا از اين بخش تحت عنوان

سـير از مقـامي بـه مقـام      هـا  آنمسائل سلوكي اسالم كه در ب) 
وصول به مقام عنداللهي و تخلّـق بـه    درنهايتو  اهللا اليديگر و تقرب 

اخالق الهي مطرح است كه مجموعه اعمال جوانحي و قلبي كه تحـت  
عنوان معامالت قلبي و دور شدن از مهلكات و فـراهم آوردن منجيـات   

عارفـان   ...شـود مثـل يقظـه، توبـه، اخـالص و      گنجد، را شامل مي مي
 د.نماين ياد مي »طريقت « مسلمان از اين بخش دين با عنوان

شناسانه اسالم كه در آن حقيقت هستي و نظام  مباحث هستيج) 
شود كه مباحثي همچون توحيد، اسماء و  ساختاري موجودات، تبيين مي

شـود، از ايـن قسـمت ديـن در      صفات و افعال خداوند متعال مطرح مي
 د.گرد تعبير مي »حقيقت« كالم عرفا به

 موجـب  بـه شريعت عبارت از ايمان قلبي به افعـال انبيـا و عمـل    
هـاي   و طريقت عبارت از تحقق بخشيدن به افعـال و خـوي   هاست آن

رعايت شـود و   ها آنهمه حقوق و جوانب  كه نحوي بهانبيا در خود است 
حقيقت عبارت است از كشف و شهود ذوقي حاالت انبيا و اتصـاف بـه   

لَقَد كَانَ لَكُم فـي رسـولِ   «كه خداوند در آيه:  اي ؛ زيرا اسوة حسنهها آن
پذيرد مگر به رعايـت همـه    ، فرموده است، تحقق نمي»اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ
كه هستند، چراكـه اسـوه حسـنه و اقتـداي      گونه آنگانه  اين مراتب سه

 ايـن  كـه  اسـت ˆاهللا درست همانا قيام به اداء حقوق مراتب شرع رسول

 اسـت  حقيقـت  و طريقـت  و شـريعت  بخـش  سـه  هر رب مشتمل شرع
(Amini Nejad,2015, p.1) .  

  
 نسبت عرفان با اسالم. 3- 3

اگر بگوييم كه تصوف و عرفان همان مقام طريقتي دين است، با توجه 
گفتيم هر دينـي از سـه جنبـه شـريعت، طريقـت و حقيقـت        كه نيابه 
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ظاهري دين، طريقـت   آداب وو شريعت ناظر به احكام  شود يمتشكيل 
ناظر به معنا و آداب قلبي و حقيقت همان مطلوب و مقصود اصـلي هـر   
ديني است، از اين منظر تمام اديان داراي مقام طريقتي هستند كـه در  

كـه در   يا نكتهعرفان و تصوف ناميده شده است. منتها  عنوان بهاسالم 
دارد و ايـن   كه جامعيت جهت ازآناينجا وجود دارد اين است كه اسالم 

جامعيت فقط خاص اسالم است (چون دين آخرالزمان است) به همـين  
جهت هم طريقت و هـم شـريعت در ايـن ديـن حضـوري متعـادل و       

اتفاق افتاده اسـت   ندرت بهچشمگير دارند. در اديان ديگر تعادل اين دو 
مسـيحيت طريقـت    مـثالً  ;يكي بر ديگري غلبه داشته است معموالًو 

ـ امقابل دين يهود كه شريعت خالص است. نه خالص است، در   كـه  ني
يهود جنبه طريقتي نداشته است، ولي جنبه طريقتي آن مخفـي اسـت.   

هـم مـا عرفـاي     اآلناين است كه دين يهود به شريعت مشهور است. 
رفان و فلسـفه  يهودي شاخصي نداريم، مگر معدودي در طريقه قباال (ع

، ولي مغلوب طريقـت اسـت.   ). در مسيحيت نيز شريعت وجود دارديهود
يا در چين مذهب كنفوسيوس بيشتر ناظر به شـريعت اسـت و مـذهب    

كـه   شود يمتائو بيشتر ناظر به طريقت. اما در اسالم ميان اين دو جمع 
، پيـامبري كـه هـم    گـردد  يبرمـ به مقام جامعيت خود حضرت رسـول  

. اين حالت خود شـخص رسـول   رود يمو هم به معراج  زند يمشمشير 
  .(Pazuki, 2000, p.27,28)د ت كه جامع شريعت و طريقت بودناس

 باكمــالدارد كــه  يخاصــ(ره) يــك عقيــده  مطهــريمرتضــي 
: يكي از علومي كـه در دامـن   سدينو يمصراحت و صداقت  شجاعت و

فرهنگ اسالمي زاده شد و رشد يافت و تكامل پيدا كرد، علـم عرفـان   
يعني بستر تولّـد، تكامـل، زايـش و رويـش عرفـان را فرهنـگ        است؛

و بين اسالم، معـارف اسـالمي و فرهنـگ اسـالمي و      داند يماسالمي 
عرفان چه علمي و چه عملي نسبت وجودي و استكمالي قائل اسـت و  

: عرفان، هم در بخش عملي و هم در بخش نظري، بـا ديـن   سدينو يم
؛ زيـرا اسـالم ماننـد هـر     كند ميمقدس اسالم تماس و اصطكاك پيدا 

دين و مذهب ديگر و بيشتر از هر دين و مذهب ديگر، روابط انسـان را  
با خدا و جهان و خودش بيان كرده و هم به تفسـير و توضـيح هسـتي    
پرداخته است، و در نسبت شناسي و نسبت سـنجي عرفـان بـا اسـالم     

ي ماوراي : البتّه عرفاي اسالمي هرگز مدعي نيستند كه سخنسدينو يم
 هـا  آن. بـرعكس،  نديجو يماسالم دارند و از چنين نسبتي سخت تبرّي 

و  انـد  كـرده مدعي هستند كه حقايق اسالمي را بهتر از ديگران كشـف  
. عرفـا چـه در بخـش عملـي و چـه در      باشـند  يم ها آنمسلمان واقعي 

اكـابر   ائمـه بخش نظري، همواره به كتـاب و سـنّت و سـيره نبـوي و     
  .(Motahhari, 2010, p.2) كنند يمناد صحابه است

به گفته سيد حيدر آملـي، تصـوف حقيقـي، همـان تشـيع اسـت.       
يك مـذهب فقهـي در جنـب مـذاهب فقهـي       عنوان بهتشيع را  عموماً

ديگر مثل مذهب حنبلي و حنفي يا مالكي و شـافعي يـا يـك مـذهب     
ـ ا ;داننـد  يمكالمي بين اشاعره و معتزله يا يك نهضت سياسي   هـا  ني

. حاال اگر ما بـه  شود يماز شيعه به دست داده  معموالًتعاريفي است كه 
ـ يب يمـ شيعه حقيقي برگرديم و بحث واليـت را مطـرح كنـيم     كـه   مين

حقيقت تشيع همان واليت به معنـاي عرفـاني لفـظ اسـت و شـيعيان      
حقيقي معتقدند كه بعد از ختم دور نبوت در شـخص حضـرت رسـول،    

ـ پن واليت اسـت، اسـتمرار   حقيقت معنوي نبوت كه هما و بـه   داكردهي
بـه ائمـه اطهـار     سـپس  ونص صـريح پيـامبر، بـه حضـرت علـي(ع)      

  .(Pazuki, 2000, p.13)رسيده است  السالم هميعل

 يهـا  سـاحت عرفـان، سـاحتّي از    معتقـد اسـت:   استاد مطهـري 
ـ الفرهنگ و معارف اسالمي است كه نبايد از آن غافل شـد و    يهـا  هي

باطني دين مقدس اسالم در عرفان اصيل و خالص اسالمي بـه ظهـور   
 رينقدپـذ عرفان و تصوف  رسيده است؛ اگرچه عملكرد عارفان و كاركرد

  .(Motahhari, 2010, p.3)ت اس
 را آننيز  يا عدهو  پندارند يماز مذهب  يا مرتبهعرفان را  يا عده

برخي نيـز   .ندينما يمتلقي  فراتر از مذهب و طريقي خاص و فرامذهبي
لـزوم و جايگـاه    با توجه به حصول تعمق و يقين شـهودي در عرفـان،  

 يا قـه يطر عنـوان  بـه تصـوف   و براي عرفان يـا  كنند يممذهب را نفي 
  .اند قائلجايگزين، اصالت 

مرحوم عالمه طباطبايي نيز در كتـاب رسـالت تشـيع در     كه چنان
فسـادها و اختالالتـي كـه    «: در بحث از عرفان، ديفرما يمدنياي امروز 

كه از يك مشرب و مسلك عمـومي كلـي    يا فهيطادر روش و اعمال 
، داللت بر فساد و بطالن اصول اولي آن طايفه نـدارد و  اند شدهمنشعب 

را نبايـد در روش و   ها آنبه همين سبب بحث از چگونگي اصول اوليه 
بايد به سـراغ مـواد اصـلي اصـول      انجام داد بلكه ها آناعمال فرعي از 

 .(Tabatabai, 2008, p.103)رفت  ها آن
معتقدا كه عرفان يكي از مراتب عاليه سلوك  ها يصوفبسياري از 
  عارف نيست.   يا يصوفاست يعني هر 

 د:موالنا درمثنوي مي فرماي

 پس به هر دستي نشايد داد دست     اي بسا ابليس آدم رو كه هست

» خودسـازي «و » خودشناسي«دومحور اسالمي برعرفان  اساس
كـه فرهنـگ اسـالمي مملّـو از      قرار دارد» يخودآگاهي و خداآگاه«يا 

مباحث معرفتي و آموزه هاي عميق و دقيقي در سـاحت خودشناسـي و   
محـور خودآگـاهي، بـه ويـژه      خودسـازي اسـت و بـر    تهذيب نفـس و 

  .(Motahhari, 2010, p.25-28) تكيه مؤكّد دارد» خودآگاهي عرفاني«
همانطور كه گفته شد، عرفان يك مرتبـه عـالي و دوره تكميلـي    

ذوقـي و اشـراقي    كامالًشخصـي،  است، گذر از ظاهر بـه وادي تعمـق،  
شـدن   است، تبديل شدن عرفان به طريقه و مذهب، منجر به عمـومي 

تكرار همان نقشي مي گردد كـه مـذاهب    ظاهري كردن عرفان و و آن
زيرا مذاهب ساختار و طراحـي   ؛عبث و ناشيانه استري بعهده دارند وكا

و غيـر   براي عموم دارند، ولي طريقه هـاي صـوفيانه، شـكلي موهـوم    
كارهاي محيرالعقول، خرافـات و   شناختي را از تعمق ارائه مي نمايند كه

  .ند و نه عرفانا شبه جادوگري از آن جمله است، يعني نه مذهب
ن است كه هرچند ارتباط بـين  اما اعتقاد راسخ عارفان محقق بر آ

شريعت و طريقت و حقيقت ارتباطي در شكل ظهور و بطوني است، امـا  
هر ظاهري در عين حال كه مقدمه رسيدن به باطن است، حافظ بـاطن  

يعنـي آن هنگـام كـه انسـان بـا       .(Amoli, 1989, p.353) دباش نيز مي
در اصـل ورود و  تنها  شود، نه استفاده از شريعت به مقام طريقت نائل مي

گيـرد بلكـه بـراي حفـظ مقـام       دخول به طريقت، از شريعت بهره مـي 
طريقتي خويش نيز بايد مقام شريعتي خود را نگاه دارد، به بيـان ديگـر   
اگر آن شريعت و پوسته باشد، باطن آن كه طريقت است از آفات سـالم  

ماند. و همچنين عـين همـين نسـبت بـين شـريعت و طريقـت بـا         مي
 ياگر چنين نگاهي را مد نظر داشته باشـيم، مـ   لذا. ستقرار احقيقت بر

كه يك شخص كامـل عـارف كـه بـر صـراط مسـتقيم قـدم         يمپذير
دارد، حتـي آن   دارد، كسي است كه همة مراتب را با هم نگاه مـي  برمي



17 

  

 
 

ب 
زتا
با

وزه
آم

سنّ
اي 

ره
 هن

 در
مي

سال
ن ا

رفا
ي ع

ها
 تي

دارد  رسد از مراتب و مراحل قبلي دسـت برنمـي   زمان كه به حقيقت مي
ويش را حفظ نمايد تا مقام حقيقتـي  بايست شريعت و طريقت خ زيرا مي

  د.  او محفوظ بمان
تنهـا سـه بخـش مجـزّا و      از منظر عرفا، اين سه بخش ديـن، نـه  

گسسته از هم نيست بلكه در يك رابطه طـولي بـا يكـديگر مراتـب و     
دهند. از اين روي نسبت اين سه حوزة ديني  مراحل دين را تشكيل مي

اسـت، يعنـي شـريعت ظـاهر     در عرفان اسالمي، نسبت ظاهر و بـاطن  
طريقت و طريقت باطن آن است و طريقـت ظـاهر حقيقـت و حقيقـت     

گيـري كنـيم،    بنابراين اگر مراحـل ديـن را پـي   . باشد باطن طريقت مي
الـبطن آن   بطـن آن طريقـت و بطـن    ؛سطح و ابتـداي ديـن، شـريعت   

  .(Amoli, 1989, p.353) حقيقت است
گ اسالمي است كه در و فرهن »اسالم« از ديدگاه استاد مطهري،

تفسير عالم وجود و هستي شناسي هاي اسالمي متجلّي شـده و چـون   
رابطـه   .3، .رابطه انسان با خـود 2. رابطه انسان با خدا، 1روابط چهارگانه 
. رابطه انسان با جهـان از حيـث نظـري و عملـي در     4انسان با جامعه، 

خـاص   مكتب و فرهنگ اسالمي به خوبي و با حساسـيت و جـامعيتي  
 تبيين شده است، اليه هايي از نگرش ها و گـرايش هـاي اسـالمي و   
فرهنگ اسالمي، اليه هاي باطني و عرفاني است كه عارفان از آمـوزه  

اسـالمي اسـتخراج و نظـام منـد     هاي اسالمي و متون و بطون معارف 
  .(Motahhari, 2010, p.2, 3) اند ساخته

شهود و عشق است كه  ازطريق شناخت و عرفان، معرفت رسالت
عرفـان بـا تلنگـر و     غيرشكلي، غير ظاهري و غيرعمومي است، ماهيتاً

عرفـان بـا    مصداق مي يابد و اين تفاوت شرر و در جهت عبور از ظاهر،
تصوف عمالً كاركردي طريق گونـه و شـبه مـذهب     تصوف است، زيرا

  ت.اس يافته
عشـق   وجود عرفان و عارفان، گوياي وجود عرصه اي از تعمق و

هـاي   يكـي از بزرگتـرين آثـار و خروجـي     .ورزي در خداشناسي اسـت 
عرفان، اشعار عاشقانه عارفان نامي و سخنان نغز و حكيمانه اسـت كـه   

نمايد و قانع نبـودن بـه صـورت و     روح انسانها را تلطيف و تحريك مي
تبيـين   طريـق  از الگو سازي بـراي رهـروان،   .ظاهر را گوشزد مي كند

 راهنمـائي در جزئيـات و پـرورش و    ثرتر اسـت تـا  مسير طي شـده مـو  
زيرا عرفان يك فن نيست و بيشتر شبيه هنـر اسـت و امـري     تدريس،

از درون بجوشد. لذا هنر سنتي كـه همـواره    است و بايد اشراقي وذوقي
در جوشش است تا انسان را بـا آفـرينش و خلـق آثـار زيبـا وآشـنا بـا        
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 در را هسـتي  و كند ينم سيرش هست آنچه كه است روحي تجلي هنر،
 سـارتر،  ي گفتـه  بـه  حتـي  و زشت و سرد و ابدي يم اندك خويش برابر

ــق، ــاري و احم ــي از ع ــد و معن  و اضــطراب او و ،احســاس و روح فاق
 و معنـي  دار هيسرما و بزرگ انديشمندي و بلندپرواز صاحبدلي يكام تلخ

 و پست و روح يب و درد يب مردمي انبوه در كه دارد را معرفت و احساس
 تنهـا  خويشـتن،  بـا  جـز  ديگـران،  با را خود و است آمده گرفتار خوش

 و بيگانـه  اسـت  ميـان  ايـن  در چه هر و آسمان و زمين اين با و ابدي يم
 حيات، و هستي از تلخ چنين احساسي و بيزار چنين بينشي ي زاده هنر،
 و سـازد  نزديـك  باشـد  بايـد  آنچـه  بـه  كنـد،  تكميل را آن تا كوشد مي

  .(Shariati, 1997, p.102) ببخشد ندارد را آنچه عالم، اين به باالخره،

 حقيقتي به رسيدن پي در عرفان و مذهب شد گفته كه طور همان
 ندارنـد  تعلـق  جهـان  ايـن  بـه  و نيست دنيوي كه هستند قدسي و برتر
 بـه  و كنـد  تكميل را هستي كوشد مي سنتي هنرهاي و هنر كه يدرحال
 و مـذهب  .گـردد  يمـ  آشـكار  راه دو اين تفاوت نجايازا دارد. تعقل عالم

 بـازش  واقعيـت  از ،شوند يم رهنمون وطن به غربت از را انسان عرفان
 دو هـر  عرفـان،  و مـذهب  و سـازند  نـزديكش  حقيقـت  بـه  تا دارند يم
 كـه  جا هر به اين و جائي به آن گريز، ي فلسفه و ندينجايا در يقرار يب
  .نيست نجايا

 نجـا يا كـه  داند يم چون وانگهي، است؛ ماندن ي فلسفه هنر اما
 از كـه  يا خاطره با قولي به و تصوري با تا كوشد مي نيست، ماندن جاي
 آن ي گونـه  بـر  را جـا  نيهمـ  دارد، آن در زندگي و خويش وطن و خانه

 يهـا  رنگ و اشكال ،ها فرم ات،اصو زبان، هنري، يها خلقت با و بيارايد
 و كنـد  تقليـد  گانـه بي پيـداي  ايـن  در را زيبـا  و آشـنا  ناپيـداي  ديار آن
ـ گو يمـ  ارسـطو  كـه  چنان هنر، كه نجاستيا  امـا  اسـت،  محاكـات  ،دي

 درسـت  بلكـه،  نيسـت  صـرف  طبيعت از محاكات او، ي گفته برخالف
 آن صـورت  بـر  را طبيعـت  تـا  است طبيعت ماوراء از محاكات برعكس،

 گـويي  اسـالمي  هنـر  در يا خالقـه  يهـا  طـرح  و هـا  نقش لذا بيارايد.
 از يهـا  گوشـه  از اسـت  محدود هنرمند انسان توان چون اما اند ييآنجا

  .اند عتيطب انتزاع در كه نديآفر يم آثاري و رديگ يم بهره نيز طبيعت
ـ ا است اهميت حائز بسيار ميان اين در آنچه  ايـن  تمـامي  كـه  ني

 و كشـف  پي در ها آن بيان يها وهيش و احساسات و ادراكات و ها تالش
 كـه  زيبايي است. زيبايي آن و هستند تر يمتعال و كلي مفهوم يك بيان
 اسـت  چيـزي  آن اسـت،  شده برده نام نيز جمال به ما فرهنگ در آن از
 و حركـات  در همـواره  و اسـت  مستور آن اركان تمام و عالم كنه در كه

 هنرهـاي  و هنـر  در موجود مفاهيم تمام د.شو يم متجلي ها آن سكنات
 بيـان  و ارتبـاط  ايجاد ويايي،گ ي،هماهنگ ل،عادت سب،تنا قبيل از سنتي

 .انـد  آن بيـان  پـي  در و هسـتند  زيبـايي  يهـا  رمجموعـه يز از احساس
ــ افالطــون« ــگو يم ــايي، بهــاء : دي ــتزيب  Binae( ».اســت حقيق

Motlagh,1988, p:49.(  
 رسـيدن  پـي  در مـذهب  و عرفان شد گفته تر شيپ كه گونه همان

 رو ازايـن  ؛ابنـد ي ينمـ » هـيچ « دنيـاي  اين در را آن و اند عالم حقيقت به
 پـي  در سـنتي  هنرهاي خصوصاً هنر و ابدي يم اخري در را واال حقيقت
 از يهـا  نشانه با .است ظاهر دنياي در اخروي حقيقت اين كردن آشكار
 نيـز  هنر زيرا باال، عالم و وااليي به انسان حركت در تفكر و آفريني زيبا
 كـه  بگـذارد  بجـا  آثاري هيچ اين در كوشد مي و نديب يم» هيچ« را دنيا

 بـا  تنگاتنـگ  امروزه كه مفهوم اين زيبايي، خلق پي در و است اخروي
 و فكـري  نظـام  در ،شـود  يمـ  نگريسـته  آن بـه  يشناسـ  ييبايز مفهوم

  .دارد ديرين بسيار يا سابقه ما آموزشي
 مشـاهده  عـالم  در كـه  ييهـا  ييبـا يز ي همه تفكر، اين اساس بر

 اسـت  ها آن ي دآورندهيپد و صانع خالق، از ييها نشانه و ياتآ ،ميكن يم
 پيـدا  را آن درك تـوان  معـرفتش  چشـم  بينـايي  فراخـور  به كس هر و

 و خداونـد  روي حسن از است ابشيت ل،جما اين حقيقت در كرد. خواهد
 زنگـار  و بخشـيدن  شفافيت در كه نسبتي به ،يا نهيآ همچون كس هر

 پرتو آن بازتابش و دريافت قابليت باشد، بوده موفق قرب و وجود زدايي
 و ظهـور  سـبب  آنچـه  نيـز  ازليـت  ي مرحلـه  در حتـي . يافت خواهد را

 خود عشق اين است. بوده ذات به ذات حب است گرديده عالم پيدايش
 بـوده  خداونـدي  جمـال  و حسن و ذاتي كماالتي ي مشاهده به مسبوق
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 پرسـيد:  خداوند از) ع(داود حضرت كه است نبوي مشهور ديثح ست.ا
 ان فاحببـت  مخفيـا  كنزا كنت« :فرمود خداوند الخلق؟ خلقت مل رب يا

 ».اعرف لكي الخلق فخلقت اعرف
 پـس  شوم شناخته خواستم بودم، پنهاني گنج من كه معني بدين

 حـب  كه الهي حسن و ذاتي كماالت بنابراين. كردم خلق را وجود عالم
 است بوده عالم پيدايش علت گرديد باعث را خويش به خداوند عشق و
 درك بـا  را خويش بودن اهللا فهيخل كوشد مي نيز عارف و هنرمند انسان.

 بـه  رسـيدن  بـراي  آفرينش به فلذا دهد. نمايش خداوندي صف همين
 .زند يم دست الهي و باال يها مرتبه

 كرد افالك از تر روشن را خاك    كرد چاك زپري بود، مخفي گنج
 )مولوي(

ـ ظر از جهـان  تمـام  در حقيقي خالق قتحقي در  مـوارد  نيتـر  في
 را ناپيـدا  يهـا  تينها يب تا است پرندگان پر كردن چاك كه ما شهودي

 بنيـاد  زيـرا  اسـت.  زيبـايي  و عشـق  حـديث  وايـت، ر ناي مبين و دارد.
 درك و اسـت  شده نهاد آن، به عشق و زيبايي جمال، بر جهان آفرينشِ

 هـر  كـه  سازد آشكار را يسنت هنر در عرفان مباني تواند يم حقيقت اين
 خـويش  آرزوي بـه  انسـان  رود بـاالتر  آفـرينش  در دقت و ظرافت چه
   .شود يم تر كينزد

ـ ا خصوص در كه يافت توان ينم را شخصي دو هيچ  هنـر  كـه  ني
 را فـردي  هنـر  و دينـي  هنر لذا و باشند داشته نظر اتفاق چيست، خوب

 كـه  اسـت  آشـكار  شيكمـاب  اما  كرد. جدا هم از دقيق طور به توان ينم
 احساس كه آن مگر بپردازد، كار به ودل جان از تواند ينم هنرمندي هيچ
 في ما بيان هنر كه نظريه اين هستند. او مخاطب مردم از جماعتي كند

 آن محتـواي  ميپرسـ  يمـ  كه زيرا برد، نخواهد ييجا به راه است الضمير
 ناهشيار؟ ذهن يها يباف اليخ چيست؟ خود شود، بيان بايد كه ضميري

 ارزش ،هـا  يبـاف  اليخ اين ارزش اما است. سؤال اين متداول جواب اين
 ميـان  كـه  شـناختي  جمال و صوري يها ارزش از نظر قطع ها آن مثبت
 ذهـن  سـاختمان  از مـا  ؟ چيسـت  در است مشترك نيز هنر ديگر انواع

 تعريـف  برحسب ذهن اين اما نداريم، دست در اطالعي چندان ناهشيار
 كلـي  آرمـان  آن بـه  مربوط يها ارزش از كدام چيه حائز تواند ينم خود
 هنـر،  اوسـت.  بـدوي  اسـالف  از متمـدن  انسـان  تميـز  وجـه  كه باشد

 دارد سـروكار  انسان حساسيت با باآنكه و است انسان با انسان ي مخابره
 دسـت  در دليلـي  هـيچ  ،كنـد  مـي  عمـل  انسان حساسيت ي لهيوس به و

 مخـابره  هـا  انسـان  ميان را ها ارزش حس وسيله، اين بگوييم كه نيست
 از مسـتقل  تواند يم عالي هنر آيا كه سؤال اين جواب بنابراين .كند ينم

 خواهـد  بسـتگي  مـا  يهـا  ارزش مقيـاس  بـه  باشد، داشته وجود ديانت
 ي مرتبـه  بـه  بخواهد كه هنرمندي هر كه رسد يم نظر به لذا و داشت.
 بـاالترين  تـاكنون  جويد. توسل مردم اجتماعي حس به بايد برسد عالي
 ي رابطـه  كـه  كسـاني  اسـت.  بـوده  ديانت همان اجتماعي حس شكل

 ديگـري  اجتمـاعي  حـس  بايـد  ، منكرند را ديانت و هنر ميان ضروري
ـ يرديغ تاريخي مداومت يك هنر، براي كه كنند پيدا ديانت معادل  را ين
 .(Read, 2001, p.63, 64) دكن تضمين

 بـا  ارتبـاط  حـين  در و مخاطب ي جامعه با ارتباط از پيش هنرمند
 شـود  يمـ  شخصيتي صاحب نديب يم كه ييها آموزش اساس بر جامعه،

 مشـخص  و تعريـف  شخصـيت  آن اسـاس  بر او مخاطبِ ي جامعه كه
 كـه  اسـت  هنـري  اثـر  مخاطـب،  بـا  او ارتبـاط  راه نجـا يازا و .شوند يم

  . رديگ يم سرچشمه اعتقاداتش و باورها از ماًيمستق
 حقيقتـي  از پرجاذبـه  نمـودي  و دلپذير و نو شكلي را هنر توان يم
 و دارد انسـان  پـاك  فطرت در ريشه كه دانست آرماني ماهيتي و اصيل

 عبـارتي  به .كند مي راهنمايي باشد بايد آنچه يسو به هست ازآنچه را او
 بـا  تـا  دارد عيس ندي مانند متعالي هنر كه گرفت نتيجه چنين توان يم

 ديـن،  اهـداف  همان ان،ايش الهي و پاك فطرت به ها انسان دادن توجه
ـ  انسان ي رابطه تصحيح و تقويت  جهـان  و نوعـان  هـم  خـود،  خـدا،  اب
 و وجــود عــالم تفســير همــان دقيقــاً ايــن و ســازد محقــق ار يهســت
ـ تأك آن بـر  مطهـري  اسـتاد  مطالب كه است اسالمي يشناس يهست  دي
  است. شده

 يهـا  راه نيتـر  ياصـل  از يكـي  تـوان  يمـ  ها گفته اين به توجه با
 هنرمنـد  شخص كه دانست اين را او آثار و هنرمند ماندگاري و موفقيت

 و مسـئوليت  حـس  پـرورش  و قـوي  معنوي و اعتقادي مباني كسب با
 بـراي  تـاريخ  در مانـدگار  و اثرگـذار  مخاطبِ ي جامعه ،خويش در تعهد
 ي پهنـه  بر را آثارش ،جامعه آن ماندگاري و غنا ي واسطه به و بيابد خود
 معرفـت  صاحب بايد هنرمند مرحله اين به رسيدن براي بگستراند. عالم
 قالـب  در هنرجـويي  يهـا  تجربـه  بـا  زمـان  هـم  بايد معرفت اين باشد؛
 تـا  شـود  داده او بـه  مدار ارزش باورهاي و اعتقادي و معنوي يها آموزه
 . باشد معرفت با توام و هنري او ي شهياند از حاصل هنرِ

 بلكـه  ،زيبـايي  و هنـر  نـه  غـايتش  و هـدف  ت،معرفـ  با توأم هنرِ
 .هاسـت  ييبـا يز تمام منشأ ذاتش كه است خداوندي به قرب و شناخت

 از برآمـده  هنـرِ  كه كند ايجاد ما در را توهم اين نبايد توصيف اين البته
  بصـري  لذائذ و احساس از عاري ،ميخوان يم مقدسش كه ،يشناس جمال
 را حساسـيت  اعجـاب  و شگفتي تحسين، هنر اين برعكس بلكه است.
 را آن و افتـه ي ينمـ  خاتمـه  جـا  همـان  در ولـي  است، ختهيانگ يبرم نيز
 جهـانِ  رد سـت. ا داده يمـ  قـرار  نهايي هدف به رسيدن براي يا لهيوس

 نيسـتند.  جـدا  هـم  از زيبايي و هنر ي درباره تأمالت هنر، اين از برآمده
 و است هستي كل به متعلق بلكه شود ينم هنر به معطوف صرفاً زيبايي

 عرضـي  بعـد  نه و اشيا غايي و ذاتي طبيعت و معرفت ،باوجود مالزمتي
ـ  اين .(Taghvaei, 2002, p.6) دارد ها آن ـ  رهن  ،)معرفـت  بـا  تـوأم  رِ(هن

 تاسـ  افتهي ينم راهي آن در نمايشگري و عرضه چون .نداشته يا موزه
(Nasr, 2001, p.426).  

 كه يافت خواهند توفيق جهيدرنت و هستند ماندگار ي،آثار شك يب
 بـه  بتواننـد  كـه  شـوند  وپرداختـه  ساخته انسان انساني فطرت اساس بر

 از كـه  شـد  گفتـه  تـر  شيپ دهند. پاسخ انسان فطري نيازهاي از نيازي
 جهـان  و دنيـا  ايـن  ميـان  حجـاب  يها پرده زدن كنار هنرمند، رسالت
 زبـان  بـه  اسـت  ديده آنجا در رشد و تعالي از آنچه بتواند تا است واالتر
 دنيـا  ايـن  در بايـد  ازآنچـه  يعني د.كن بيان ديگران براي تكنيك و ابزار
 انسـان  فطـري  يازهـا ين بـه  و دهد ارائه خبري و تصوير نيست و باشد
 و كمـال  دنبـال  بـه  آغـاز  از همـواره  انسان فطرت ازآنجاكه ند.ك توجه
 آثـاري  هسـت،  و بوده مطلق سطح در هم آن زيبايي و جاودانگي تعالي،
 كنـار  در نگـاه  ايـن  با را تكنيك و محتوا و دارند توجه نيازها اين به كه

 وجـود  در كـردن  باز جا براي بيشتري تضمين ،كنند يم سازگار يكديگر
 خواهنـد  توفيـق  و مانـدگاري  جـه يدرنت و ها آن بر ياثرگذار و ها انسان
  . داشت

 :ابنـد ي يم آشكار يبند ميتقس نيز متنزل هنر و متعالي هنر نجايا در
 و دارنـد  توجه آدمي متنزل و شهواني نيازهاي به كه آثاري از دسته آن
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 ايـن  نيازهـاي  بـه  انسـان  دادن توجـه  ها آن ي سازنده وغم هم ي همه
 مبتـذل،  و متنـزل  پسـت،  و دني نيازها همين ي اندازه به اوست، جهاني
 را انسـان  توجه كه آثاري از دسته آن برعكس و هستند فاني و زودگذر

 يبرتـر  و دهنـد  يم سوق او ي طلبانه كمال فطرت و متعالي نيازهاي به
 تعـالي  از ، سـازند  يم متجلي نبات و جماد و حيوانات به نسبت را انسان

 انسـان  فطرت با همواره و برخوردارند عالي مفاهيم اين تراز هم ارزشي و
 ابـدي  ازلـي  و خدايي فطرت همچون و بود خواهند همزيست و همراه
ـ پا بـر  كـه  آثاري بگوييم اگر و دارند طوالني اثري و عمر ، انسان  ي هي
 عمومـاً  ،شوند يم وپرداخته ساخته انسان فطرت متعالي نيازهاي به پاسخ
  .هستند ماندگارتري و موفق آثار

  
 عرفاني در هنرهاي سنتي يها آموزهتجلي . 1- 4
 داراي كــه دارد حضــور انســاني هنــري، اثــر يــك خلــق اولِ گــام در

 بازتـاب  درواقع كند مي خلق كه اثري و است خود به منحصر شخصيتي
 شخصـيت  بازتـاب  يعني .فن و ابزار زبان به عالم اين از اوست ادراكات

 عـالم  اسـت؛  عالم در او تفكر و تدبر حاصل شخصيت و ادراك اين و او
 ميـزان  بـا  نيز او ادراك ميزان خود. اطراف ماوراي و اطراف خود، درون
 بـا  عالم، اين از جديد يها روزنه و دارد مستقيم ارتباط تأمل در او تالش
  .شوند يم نمايان ممارست و تأمل

 توانـد  يم كه نظر اين از .است زبرين و زيرين دوعالم ميان انسان
 جهان اين از فراتر عالمي به كه كند عروج و يابد تعالي كند، رشد قدر آن

 و اند گفته سخن آن از اديان تمام كه است ييجا همان فراتر اين و برسد
  متنزل قدر آن تواند يم زمان هم و است. بودن نيك پاداش ديگر زباني به

 كنـد.  سقوط پليدي و شهوت و ظلم ي ورطه به كه كند رفتار و بينديشد
 زبـرين  و زيرين عالم و عالم اين مابين يها پرده آدمي ت،حال دو هر در
 ورزد اهتمـام  هركدام به مربوط اعمال به بيشتر چه هر و زند يم كنار را

  .شود يم تر كينزد و تر عيوس عالم آن به نگاهش درواقع
 هنرمنـد  شخصـيت  و درونـي  يها جنبه و روحيات كه اول عامل

 بـر  مخاطب ي جامعه طرفي از چراكه .كند مي ايفا تر ياساس قشين دباش
 سـوي  از و نـد يگز يبرم را خود شيموردستا هنرمند معيارهايش اساس
 شـود  يمـ  الهام او به آنچه غناي و قوت هنرمند اعتقادات و باورها ديگر

ــين را ــي تعي ــد م ــديهي . كن ــه اســت ب ــد ك ــاط هنرمن ــل ارتب  و متقاب
 .دارد جامعه با يريناپذ ييجدا

 چيـزي  آن ي همـه  و هـا  شـه ياند ، ها دهيشن و ها دهيد تجلي هنر،
 بيـان  مختلـف  يهـا  زبـان  به را آن و دارد خود در انسان يك كه است
 سـير  آن در و سـرزده  عـالمي  هر به كس هر كه است بديهي . كند مي

 عمـر  تمام كه كسي از توان ينم بنابراين ؛دزن يم حرف ازآنجا باشد كرده
 را اثـري  خلـق  توقـع  اسـت  كرده زندگي ظلمت و شهوت و پليدي در

 .بكشد تصوير به را برتر عالم و برتر انسان يها يژگيو كه باشيم داشته
 سـر  ها انسان از كه چيزي آن ي همه و آثار گفت توان يم رو نيازا

 ين.زبـر  و زيـرين  جهـان  ي بازگوكننـده  يا است، جهاني اين يا ،زند يم
ـ چ همـه  از كـه  انسـاني  هنرمنـد،  يعنـي  خالق، انسان  ايـن  ،بـرد  يمـ  زي
 كـه  يدرحال ،برد يم زيچ همه از وقتي ؛ است هنر كار عظمت نيتر بزرگ

 را خـود  ،تراشد يم ،نوازد يم ،ديسرا يم اش يهنر آفرينش با و نديآفر يم
 ،كـنم  يم جديد خلق يك كه يدرحال من، .كند مي بيان را خود ،سازد يم

 كـه  فردوسـي  ،سـد ينو يم جديد اثر يك كه كسي .ام كرده خلق را خود
 آفريـده  را فردوسـي  يعني است؛ آفريده را خود است، آفريده را شاهنامه

 معنـي  در نـه  خودش، انساني معني در هنر كه ميزاني به انسان، و است
 ي سازنده و خويشتن خالق ،رود يم شيپ به خودش، صنعتگري و علمي

 هنـر  در معنويـت  و هنرمنـدي  آداب اسـت  ايـن  و شـود  يمـ  خويشتن
  سنتي. هنرهاي خصوصاً
 تـاريخ  قـدمت  بـه  يا سابقه ايران در كه شاگردي- استاد ي وهيش
 و پـرورش  شيوه اين سراسر .هاست آموزه اين غني و بارز ي نمونه دارد،

 شخصـيت  در متعـالي  اعتقـادات  و باورهـا  و درونـي  يها جنبه ساختن
 مكتـب  ايـن  در كـه  آثـاري  كـه  نيسـت  تصـادفي  امـر   .است هنرمند

 مقتدرانـه  و جاودانه هنوز ها دهه و ها قرن گذشت از پس ،اند شده دهيآفر
 و يشناسـ  جمـال  حـس  و انـد  يهنرمنـدانگ  و هنـر  ي عرصـه  تـاز  كهي
 حيــرت بــه ادراك از ميـزان  هــر بــا را يا ننـده يب هــر يشناســ ييبـا يز
  .دارند يم وا

ـ يب ينم را عواطف انگيزش تنها ، اصيل هنري اثر در ما  بلكـه  ،مين
 كهنـه  معناي به نه اصيل  .است بزرگي و آرامش و صلح مينيب يم آنچه

 يا شـه ير .دارد خود موطن در ريشه كه است چيزي آن بلكه قديمي، و
 آن يهـا  يژگـ يو از شدن نو به نو و رويش و زايندگي كه استوار و غني
 شك يب كه مريا .است چيزي هر حيات و جاودانگي رمز اصالت ت.اس
 فاقـد  اثـر  .شـد  نخواهد ميسر حدوحصر يب و موهوم يها يآزاد ايجاد با

 اثري چنين كه است بعيد و است بزرگي و آرامش و صلح فاقد ، اصالت
  .باشد موفق و ماندگار

ـ  باشـد  صداقت و تعهد ، مسئوليت حس فاقد كه فردي  شـك  يب
 كـه  يخودپرست يا خودپسندي آن« .شد دخواه خودپسندي حس دچار
 ي لهيوسـ  اروپـايي  هنرمند كه است شده باعث بعد به رنسانس زمان از

 ,Read, 2001) »كنـد.  ابـداع  خود براي مردم نيازهاي از مستقل بياني

p.86) هنرمنـد  نمونه عنوان به – متعهد هنرمند در حس اين كه يدرحال 
 – افتـه ي پـرورش  دينـي  و اصيل خداجوي و متعالي مكتب در كه ايراني
  .ندارد وجود

 ظـروف  چـون  مفيـدي  اشـياي  ي سـازنده  اساسـاً  ايراني هنرمند
 و شـده  تـذهيب  يهـا  كتـاب  ، پارچه فلزي، و چوبي مصنوعات سفالي،

 يهـا  جنبـه  پي در ايراني هنر در كه كساني است. بوده علمي ابزارهاي
 يافـت  خواهند آنچه اما .شد خواهند سرخورده سخت ،گردند يم انساني
 كـه  اقـوامي  نيتـر  بافرهنگ و نيتر حساس از يكي آثار از است عبارت
 اشـياي  صـورت  بـه  آثـار  ايـن  كه نكته اين و است ديده خود به جهان
 مغـرب  كـه  است ييها درس نيتر قيعم از يكي هستند روزمره زندگي
 رازهاي از رازي اغراق يب و (Read, 2001, p.86) دبياموز تواند يم زمين

 مقابـل  در متعهـد  هنرمنـد  و هنـر  تواضـع  همـين  آثـار  اين جاودانگي
 .اوست نيازهاي و مخاطب
 و آگاهانـه  طور به فرد يك كه نيا شامل ي،انسان است فعاليتي هنر

 بـه  اسـت  داشـته  زندگي در كه را احساساتي ها نشانه بعضي ي لهيوس به
 و شـوند  متأثر احساسات آن از نيز ديگران كه چنان كند، منتقل ديگران

  .(Read, 2001, p.217, 218) دكنن تجربه را ها آن
 از حـاكي  هنري اثر: دارد هنري اثر ويژگي به اشاره ماتيس هنري
 را جـايي  بيننـده  ذهـن  در زائـدي  جزء هر: اجزاست ي همه هماهنگي

 ,Read, 2001) گرفـت  خواهد را اساسي جزء جاي يعني گرفت، خواهد

p.219). اسـت  جمعـي  حركات و احساسات اصول، از يا مجموعه دين 
 خصوصـاً  او كارهـاي  در و دهنـد  يمـ  قـرار  ريتأث تحت قاًيعم را فرد كه

  .شوند يم گر جلوه هنري آفرينش و خَلق
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ـ يرديغ و ديني به هنر يبند دسته به معتقد كه افرادي  هسـتند،  ين
 بـودن  همراه كه كنند يم بيان و شمارند يبرم را ييها يژگيو سري يك
 يـن ا .شـود  يمـ  آن شدن ديني باعث هنر با خصوصيات اين از يك هر

 ،هنـري  اثـر  مكان ،هنر كاركرد ز:ا اند عبارت شده برشمرده يها يژگيو
 و هنـري  اثـر  خلـق  در هنرمنـد  عقايـد  و معنويـت  هنري، اثر موضوع
  .هنري اثر يك از ديني ي جامعه يك حمايت

  
    گيري نتيجه

  
 و شـناخت  بلكـه  زيبـايي،  و هنر نه غايتش و هدف معرفت، با توأم هنر
 نبايـد  البتـه  .هاسـت  ييبـا يز همه منشأ ذاتش كه است خداوند به قرب
 معنـوي  زيبـايي  بـودن  دارا ضـمن  هنـر  گونـه  نيا كه داشت دور ازنظر
 تـاريخ،  طـول  در سـنتي  يهنرها آثار يافت. خواهد نيز ظاهري زيبايي
 سـنتي  هنرهـاي  هنرمنـد  و انـد  سـاخته  همـراه  خود با را ماندن فلسفه
 بـر  هيتك با بتواند خود آثار در مادي زيبايي خلق با است كوشيده همواره
 دنيـايي  ايـن  كـه  را آدمـي  خيالي يها ييبايز عرفاني، و معنوي زيبايي
 تـالش  نيسـت  مانـدن  جاي دنيا اين داند يم چون و بيافريند را نيستند
 برجـاي  خـود  از خاطري كه كند مي ماندگار آثاري خلق معطوف را خود

 كـه  كنـد  مـي  دنبـال  را هـدفي  همان زيبايي، جستجوي در هنر گذارد.
 ديـن  خـدمت  در هرگـاه  هنـر  .هـا  انسـان  اعـتالي  و رسـتگاري  دين:

 رويـاروي  هرگـاه  و شـده  جاودانه است پذيرفته ريتأث آن از و قرارگرفته
 اسـت.  افتـاده  زوال و بيهـودگي  روزمرگـي،  ي ورطه به ،قرارگرفته دين
 هنـر  تعـالي  و رشـد  كنار در معاصر دوران در ميكن يم مشاهده كه چنان
ـ گ يمـ  قـرار  پست اهداف خدمت در هنر ديني،  همچـون  اهـدافي  ؛ردي
 برتـري  القـاي  و پوچي ترويج جنسي، يبردار بهره براي هنر از استفاده
 همچـون  ايراني هنرهاي ژهيو به سنتي هنر وجوه اين همه با اما نژادي.

 هنرمنـد  .درخشـد  يمـ  تاريخ تارك بر درخشان مرواريدي و پاك گوهر
 از يا نشـانه  و آيـه  را عالم يها ييبايز اخالق، و دين به عارف مسلمان،
 اهـل  از كـه  ييهـا  آموزه اساس بر كوشد مي و داند يم خداوندي خلقت
 اجتمـاعي  حس نيتر يقو كه بيافريند اثري است آورده دست به كتاب

 كـه  كنـد  خلق اثري و برانگيزد را هاست آن ديانت همانا كه را مخاطب
 بـا  كـه  اسـت  اسـالمي  هنـر  شـيفتگان  و هنرمنـدان  از شـود.  ماندگار

 خـانواده  از متـأثر  ديني يها آموزه اساس بر و صناعي هنر در تخصص
 عالمـان  محضـر  در تلمـذ  واسطه به همچنين و سنتي اجتماع و مذهبي
 بـا  بخـش  روح آثاري خويش هنري تكنيك و تخصص با عرفان و دين

 نيسـتند  كم اند دهيآفر شيعي خصوصاً و اسالمي تفكرات و ديني مفاهيم
 آثـار  در اسـالم  مكتـب  در تربيت و ديني اخالق يها نشانه يخوب به كه
 آثـار  توليد و طراحي در هنرمند انديشه و تفكر توانايي، هويداست. ها آن

 و اسـت  انسـان  الهـي  روح تجلـي  و انديشيدن از متأثر سنتي هنرهاي
 رسـيدن  بـراي  هنرمندان پژوهشگران، براي الگويي و راهنما توانند يم
 و خـويش  نسـل  براي رگذاريتأث آثاري خلق در آموزش و نگاه تفكر، به

 رهنمـون  ايمـان  و حكمـت  در تأمـل  براي را جامعه افراد و باشند آينده
  سازد.
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