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مقدمه] 
واژه های  اینکه  با  و خداست.  انسان  میان  ارتباط،  و متعالی ترین  واالترین  وحی حاصل 
را  سرزمینی  هر  یخ  تار موهبتی  چنین  قطعًا  است.  الهی  آن  محتوای  و  فرم  اما  دارد،  انسانی 
یخ مشرق زمین ظهور اسالم در قرن هفتم  از مهمترین نقاط عطف تار متحول می کند. یکی 
و  دین  تنها  عرب  مردم  که  نبود  آن چنان  نبود.  دینی  حادثه ای  تنها  رخ داد  این  بود.  میالدی 
آیین های خود را تغییر دهند و باقی امور زندگی همچنان پابرجا بماند. بلکه برعکس، انقالب 
که تمدن بار دیگر به شرق تغییر  واقعی در شیوه ی زندگی فردی و جمعی حادث شد. طوری 

مسیر داد و علم و هنر راه شکوفایی خود را در میان مسلمین ادامه دادند.
تأثیرپذیری هنر از قرآن در دو بعد اتفاق افتاد. مصداقی و مفهومی. مصداقی به این معنا 
اما  بردند.  بهره  انتزاعی  نقوش  یا  قرآن  آیات  از  مستمر  صورت  به  هنری  آثار  در  مسلمانان  که 
که قرآن اساسًا بینش زیباشناختی و مفهوم زیبایی را در میان  تاثیر مفهومی به این معناست 
را  که مسیر هنری هر تمدنی  زیبایی است  از  این درک جدید  تغییر داد.  اعراب صدر اسالم 
روشن می کند. در یونان باستان زیبایی در تناسبات هندسی و عددی معنا داشت )نورآقایی، 
1389( و در روم باستان در طبیعت گرایی )گاردنر، 1395: 210( در هنر مسیحیت تنها تجلی 
کردند.  نمادهای مذهبی مهم بود )آیت اللهی، 1390( و در رنسانس، علم و عقل ابراز وجود 
گسترده ی فکرِی حجاز باعث شکل گیری  )آقایی، 1395( در دوران ظهور اسالم هم تحوالت 

کاشته شد. بینش جدید نسبت به زیبایی شد و بذر هنر اسالمی در اذهان هنرمندان 
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که قرآن  خصوصیت مهم مردم دوره ی جاهلیت، یعنی بی سواد بودن، همان فقدانی بود 
که از نعمت خط و نوشتن  کند. آنها  کردن آن توانست فرهنگ آن منطقه را متحول  با برطرف 
کید بر خواندن دقیق خود و مشاهده ی عمیق جهان  که تأ بی بهره بودند با متنی مواجه شدند 
پژوهش  یک  در  آن  کامل  بررسی  و  عمیق.  هم  و  بود  وسیع  هم  گفتاری  چنین  تأثیر  داشت. 
امکان پذیر نیست. تمرکز اصلی بر تأثیر قرآن، به عنوان نوع جدیدی از گفتار و نوشتار، در تحول 
مفهوم زیبایی و چگونگی آغاز هنر خوشنویسی به عنوان نتیجه این تحول است. به عبارت 
بهتر ما دو سوال مهم را در این تحقیق  پی می گیریم. اول اینکه قرآن چگونه نگاه مردم به زیبایی 
را تغییر داد؛ دوم این تحول چگونه به هنر خوشنویسی انجامید1؟ در بخش یافته ها این انقالب 
یکرد نظری، وضعیت  فرهنگی در چهار دوره طبقه بندی شده است و در هر یک براساس رو

معرفتی آن مرحله تبیین شده است.

روشتحقیق] 
یکرد فلسفی  روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله براساس یک رو
از منابع معتبر  یخی  تار وضعیت فرهنگی دوره ی صدر اسالم تحلیل شده است. اطالعات 

گردآوری شده است. کتابخانه ای  یخی و با استفاده از روش  تار

پیشینه] 
این  است.  شده  انجام  بی شماری  تحقیقات  مسلمین  فرهنگ  بر  قرآن  تأثیرات  پیرامون 
کرده اند  که تالش  کرد. اول مطالعاتی است  کلی طبقه بندی  تحقیقات را می توان در دسته ی 
به  بودند.  برسازنده ی محتوای متن های فرهنگی  نشان دهند مضامین قرآن مهمترین عامل 
اسالمی  کالم  و  فلسفه  عرفان،  شکل گیری  در  قرآن  نقش  درباره  که  پژوهش هایی  مثال  طور 

گاهی از  1. شکی نیست که هر ابداع هنری یک دلیل و عامل مشخص نداشته و مجموعه ای از عوامل در آن دخیل هستند. نگارنده با آ
یسی، همانند ممنوعیت هنر فیگوراتیو، قصد دارد به عامل دیگری اشاره کند که پیش از این کمتر به آن  عوامل دیگر شکل گیری هنر خوشنو
پرداخت شده است. همچنین باید گفت هنر اسالمی شامل گونه های دیگری همانند معماری و فلزکاری و پارچه و سفال و سرامیک است، 

اما طبیعی است در این مجال اندک تنها می توان به یک مورد پرداخت. 
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کریم موضوع برخی از آثار را  که نشان داده اند قرآن  کرده اند1. دوم نوشته هایی است  صحبت 
کثر مواقع  کارش تا دوره ی تیموری ا که موضوع و عنوان  کرده است2؛ مثاًل هنر تذهیب  تعیین 
که در مورد اول عرفان و فلسفه را نوعی  گروه تمایزی دارند. تفاوت اینجاست  قرآن بود. این دو 
گر  گرفته  است. یعنی ا که در تعیین پارادایم های خود از قرآن تاثیر  ساختاری فکری می دانند 
که از یونان باستان )و به نظر برخی  قرآن نازل نمی شد، فلسفه به عنوان شیوه ای از تفکر بشری 
یاد مسیر  از مورخان از هند باستان( آغاز شده مسیر خود را ادامه می داد و به احتمال بسیار ز
متفاوتی می رفت. اما وجود قرآن و ورود اصول اساسی آن در عرفان و فلسفه راه تفکر فالسفه و 
عارفان مسلمان را تغییر داد. اما در مورد دوم قرآن خود موضوع آن متن فرهنگی است. یعنی 
گروه  قرآن به  تذهیب قرآن یا آثار بسیار هنری به وجود نمی آمد مگر به یمن نزول قرآن. در هر دو 
گروه  گروه اول محتوای قرآن مدنظر است و در  گفتار بدیع نگریسته نشده است. در  عنوان یک 

کاغذ آمده است. ی  که رو دوم عینیت محسوس قرآن 
کرده اند و به سبب  که قرآن را در بطن فرهنگی آن دوران بررسی  اما تحقیقاتی هم هستند 
نزدیکی هدف ایشان، در نگاه اول، مهمترین آنها را مرور می کنیم. طالب تالش )1387( در 
که قرآن را متنی برخاسته از  مقاله ی »قرآن و فرهنگ عصر نزول« نقدی نوشته بر علیه افرادی 
کتابی است برخاسته از شرایط انسانی  فرهنگ آن دوران می دانند. این افراد عقیده دارند قرآن 
و اجتماعی آن دوران و عامل غیرانسانی در آن دخیل نیست. طالب تالش با اشاره به تاثیرات 
و   )1393( قربانی  است.  کرده  رد  را  نظر  این  یخ،  تار فرهنگی  منطق  بر  توجه  با  و  قرآن  عظیم 
عبدالخانی )1396( مقاالتی نوشته اند که در آن تاثیر قرآن را در گسترش بینش عقالنی و علمی 
یخی  نشان داده اند. البته آنها بیشتر با ذکر نمونه هایی از علمای مسلمان تحلیلی توصیفی تار
کرده اند. تقریبًا  ارائه داده اند و یا با ذکر آیه هایی از قرآن درباره اهمیت علم، نقش آن را تحلیل 
نگاه  یه ی  زاو اما  انجام شده است.  به تمدن اسالمی هم  مربوط  کتاب های  کاری در  چنین 

یشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن. میرعلی و  یان )1379( میزان تاثیر قرآن و حدیث در فلسفه اسالمی. دهدزی )1383( ر کبر 1. ا
ییلی ) 138( کالم اسالمی؛ عوامل و زمینه های  ین تفکر سیاسی آیت اهلل مرتضی مطهری. جبر شفایی )1396( جایگاه آیات قرآن در تکو

پیدایی.
یسی، مدیون کتاب آرایی قرآن، نعیمایی )1378(  ین هنر به قرآن. نامور )1380( تذهیب و خوشنو یسی نزدیکتر 2. فلسفی )1381( خوشنو

یسی و تذهیب    تأثیر تجلی قرآن بر هنر خوشنو
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کتاب مقدس به  که این  مقاله ی حاضر قرآن را به عنوان یک نوشتار می بیند. سوال اینجاست 
عنوان یک متن مکتوب در آن جامعه که با کتابت بیگانه بود چه نقشی داشت؟ شکی نیست 
یچه ای جدید بود به  که محتوای آیات هم مهم هستند اما برای مسلمان در صدر اسالم قرآن در

یچه تعریف می شدند. که تمامی محتواها در چارچوب این در سوی هستی 

رویکردنظری] 
یدا از وضعیت »لوگوس محور« ارائه  که در یکرد نظری این مقاله براساس تعریفی است  رو
کرد. لوگوس،  یدا، باید واژه ی لوگوس را به صورت اجمالی تعریف  کرده. قبل از توضیح رأی در
از آن عرضه شده است.  گونی  گونا یف  اندیشه تعار یخ  تار که در  از جمله ی مفاهیمی است 
کلمه است )راتلج، 1998، ج 5: 818(. در فلسفه  گفتن چیزی با معنا، و  در واژه به معنای 
کم بر جهان، و در الهیات به معنای »کلمه اهلل« می باشد )وبستر،  به معنای اصل عقالنی حا
کرد )راتلج،  گفتار عقالنی جهان یا عقل الهی یاد  از آن به عنوان  کلیتوس  1996: 892(. هرا
اسوه ی  نمونه ی  و  خدا  سایه ی  و  تفسیر  لوگوس  که  بود  معتقد  افالطون   .)817  :5 ج   ،1998
رشته ی  و  عالم  در  قانون  اصل  و  متعالی  و  درونی  امری  را  لوگوس  نیز  رواقیون  است.  خلقت 
سازمان دهنده مخلوقات می پنداشتند )کاپلسون، 1368، ج 1: 530(. در فلسفه یهودی هم، 
و همین طور نخستین  و جهان مادی  بین خدا  واسط  و  لوگوس عالی ترین موجودات  فیلون 
)راتلج،  است  برتر  موجودات  سایر  به  نسبت  و  فروتر  خدا  به  نسبت  لوگوس  خداست.  مولود 
1998، ج 5: 818(. در تفکر مسیحی هم لوگوس در شکل سخن - فکر، درونی و پنهان است. 
لوگوس  آن  می شود.  آشکار  می شود،  تلفظ  و  می آید  زبان  به  کلمه  شکل  به  که  زمانی  تنها  و 
پنهانی، خداست و مسیح، لوگوس خارجی و آشکار است. به اصطالح لوگوس، خدای دوم 
که  کلمه ای می داند  کل و  است )ایلخانی، 1382: 44-45(. یوستیوس عیسی را همان عقل 
خدا جهان را در او آفریده است. )بریه، 1374، ج 2: 305( نویسنده ی انجیل یوحنا نیز مسیح 
را با لوگوس یکی می داند )راسل، 1373، ج 1: 415(. بنابراین از دیدگاه دینی لوگوس )کلمه( 
اصلی است که کثرت را به احدیت و انسان را به خدا می رساند و به اصطالح »منجی« جهانی 
کثرت مخلوقات است. )همان، ج 1:  کلمه، حد فاصل میان احدیت خدا و  است. لوگوس یا 
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که عقیده داشت، لوگوس در همه جا حاضر است و  569( هایدگر در ادامه ی اشارات فیخته، 
در مقام آشکارکننده ی وجود مطلق قرار دارد، )کاپلستون، 1387، ج 7: 97( به تعریف لغوی 
که معنایی مهم را آشکار می کند، برمی گردد. و نتیجه می گیرد لوگوس  گفته ای  لوگوس یعنی 
که مجال جلوه ی یک چیز را فراهم  هستی را آشکار می کند. در واقع لوگوس آن حقیقتی است 
معنایی  لوگوس  می سازد.  ممکن  را  چیزی  آمدن  ظهور  به  و  تجلی  دیگر،  بیانی  به  یا  می آورد 

شبیه به روشن کنندگی دارد )هایدگر، 1389: 44؛ به نقل از نیک سیرت، 1386(.
یافت. در  تقابل مهم دست  دو  به  تفکر  یخ  تار در  لوگوس  کارکرد معنوی  ی  کاو وا با  یدا  در
دیدگاه لوگوس محور انسان در طلب معناست. و این معنا مستلزم امر حاضر یا حضور است 
گر به جای  گوینده خود حضور دارد امکان پذیر است. ا که  گفتار یعنی زمانی  و این حضور در 
که نویسنده ی آن حضور ندارد، معنای قطعی متن به دست  گفتار با متن مکتوب مواجه شویم 
که »در  این است  بر  او  نظر  به دست نمی آید.  بود  نویسنده در نظرش  که  یا معنایی  نمی آید. 
که  گفتار بر نوشتار امتیاز داده شده است« )احمدی، 1380: 385( چرا  سنت فکری همواره 
گفتار ندارد. حروف زیر سلطه ی  بازنمود  نوشتار یک امر خارجی و بیگانه است و نقشی جز 
کلمه قرار دارد و خویشاوند نزدیک آن است.  گفتار در مجاورت  صدا قرار دارند، چون صدا با 
نوشتار  واژه های  و  ذهن  تجربی  نمادهای  گفتار  واژه های  می گوید؛  ارسطو  که  همان طور  و 

گفتار اند )عبادیان، 1383: 158(. نمادهای 
گفتار در برابر نوشتار، از تقابلی دیگر؛ حضور/ غیاب، و اهمیت حضور در تولید  اهمیت 
گوینده  گوینده و شنونده، هر دو حضور دارند، پس  گفتاری،  معنا ناشی شده است. در ارتباط 
انتخاب  شنونده  بازخوردهای  به  توجه  با  که  بیان  مختلف  شیوه های  با  گفت وگو،  حین  در 
یافتنی  دست  نهایی  معنای  اصطالح،  به  یا  می کند.  منتقل  را  نظرش  مورد  معنای  می کند، 
است،  ممکن  خود  بینش  براساس  خواننده  و  است.  غایب  مؤلف  نوشتار،  در  اما  می شود. 
یدا این نگرش را »لوگوس  کند )احمدی، 1380: 385(. در معنایی غیر نیت مولف برداشت 

که برای رسیدن به معنای هستی، حضور را ارجح می داند. محور1« می خواند. دیدگاهی 

1. Logocentrism
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گفتار و نوشتار مطرح می کند، بدون آنکه نوشتار را برتر باشد،  یدا میان  که در اما در تقابلی 
گره می خورند. جایی  که ذهن و عین با هم  نکته ی مهمی وجود دارد. نوشتار ساحتی است 
یدا نوشتار را خاستگاه علم  که در که تجربه و علم انسان عینیت می یابد. از این جهت است 
نوشتار  طلوع  با  علم  ماهوی،  لحاظ  به  تر  مهم  آن  از  و  یخی  تار لحاظ  به  هم  می داند.  انسان 
یدا، 1997، 32(. در واقع خاصیت تأویل پذیری نوشتار و جدایی  کرده است )در ظهور پیدا 
اثر از مؤلف نه تنها باعث تقلیل معنای متن نمی شود، بلکه راه برای برداشت هایی عمیق تر و 
یخ فلسفه و علم سراسر شاهدی  جامع تر از آنچه نویسنده در نظر داشت، باز می شود. اساسًا تار
کرده،  که هایدگر از متون فلسفه ی یونان باستان اخذ  بر این مدعا است: قطعا برخی از نکاتی 
مورد نظر خود مؤلف هم نبوده. و یا خوانش دقیق نیچه از شوپنهاور و مثال هایی از این دست. 
را در ساحت تصویر  از حافظ  ایرانی قصد دارد غزلی  که نگارگر  نیز زمانی  حتی در عالم هنر 
ی آشکار  کند، آن شعر در غیاب شاعر خوانده می شود و معنایی جدید در نگاره ی و بازآفرینی 
به  ناچار  اما  می دانستند،  ارجح  را  گفتار  و  حضور  اینکه  با  متفکران  کثر  ا بنابراین  می شود. 
را پیش می راند. بی آنکه نگاه لوگوس محور خود را  که فکر  نوشتن بودند و همین نوشتار بود 
گفتار را برتر می دانست  تغییر دهند، در عمل از نوشتار بهره مند می شدند. به طور مثال ارسطو 
ی در تمدن اسالمی و اواخر قرون وسطی اتفاق افتاد به دلیل  که برپایه فلسفه  و اما پیشرفتی 
یدا نوشتار امکان پیشرفت  ی و امکان تأویل عمیق تر متن به وجود آمد. به تعبیر در غیاب و

»پیش بینی نشده« را میسر می کند.
گستره ی تعمیم این نظریه  دو مساله ی مهم الزم به ذکر است. نکته ی اول شناخِت حدوِد 
کتاب ساختار و تأویل متن، اول از مکالمات روزمره و نامه نگاری  است. بابک احمدی در 
کید می کند این تقابل »مختص فلسفه  عمومی برای تشریح این نظریه مثال می آورد، سپس تا
و متافیزیک غرب نیست« )احمدی، 1380: 386(. و در ادامه با مثال هایی نشان می دهد در 
کرده این دیدگاه قابل بررسی  یا الهی پیدا  که هستی شناسی جنبه ی متافیزیک  هر فرهنگی 
یدایی  نوشتاِر در کریستوا«،  یدا،  کتاب »لکان، در که در  است. مورد دیگر مایکل پین است 
یخ و فلسفه قابل بررسی دانسته و نوشتار را جوهره ی شناخت  را در سه ساحت مذهب، تار
یچارد  ر ابرساختگرایی  کتاب   )189-181  :1385 )پین،  می داند.  »تفکر«  و  »تمدن«  »خدا«، 
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یدا درباب نوشتار  که در آن هالند برای تحلیل انتقادی نظریه در هالند نمونه ی دیگری است 
گفتار خط های ابتدایی مشرق زمین را مصداق قرار داده است. )هالند، 1380، 190-185(  و 
کتاب  یداست. در فصل اول با عنواِن »پایان  ک در گراماتولوژی ژا کتاب درباره  اما بهترین مورد 
که منظور از نوشتار، متن عام هم می تواند باشد. به عبارت  و آغاز نوشتار« بارها اشاره می کند 
همه ی  جمعی  و  فردی  وضعیت های  درباره ی  گزاره هایی  انسانی،  علوم  نظریات  کثر  ا دیگر 

انسان ها هستند. این نظریه نیز بنابر نقل قول های آورده شده از این قضیه مستثنا نیست. 
کمک می کند تا دلیل تحول مفهوم  گفتار و نوشتار به ما  که نظریه تقابل  نکته ی دوم این 
که  کنیم، اما برای درک ثمره ی عینی این تحوِل ذهنی  زیبایی را در دوران صدر اسالم تحلیل 
در مرحله ی پایانی یافته ها انجام شده، قدری از این دیدگاه فاصله می گیریم. به عبارت دیگر 
که  گر چنین می شد، بدون تحلیل هنری  کنیم اما ا می توانستیم این مرحله را از مقاله حذف 

امر ذهنی »زیبایی اسالمی« را عینیت بخشیده، بحث ناقص می ماند.  

یافتهها] 
تحلیل  فلسفی  یکردی  رو با  اما  برخاسته اند  یخ  تار دل  از  ما  داده های  بخش  این  در 
که در  به دلیل پیشامد های مهمی است  به چهار مرحله ی زمانی،  می شوند. طبقه بندی آن 

ابتدا یا انتهای آنها رخ  داده است.

مرحلهیاول:قبلازاسالم

که هنوز خبری از بعثت پیامبر نیست. به آن موقعیت »عصر  وضعیت اولیه زمانی است 
است  بهتر  است  دوره  آن  بی سواد  جامعه ی  درباره ی  بحث  که  آنجا  از  می گویند.  جاهلی« 
بحث  این  در  فرعی  شاخه ی  سه  باشیم.  داشته  اطالعاتی  بی سوادی  این  کیفیت  درباره ی 
یخی از سطح سواد مردم عربستان قبل از اسالم. 2- گزارش های  وجود دارد: 1- گزارش منابع تار

یخی. یخی از ادبیات آن دوره. 3- وجود یا عدم وجود خط رسمی در آن برهه ی تار تار
)ابن  نمی دانیم«  حساب  و  کتابت  که  هستیم  امتی  ما  ؛  ُس�بُ ْ�

�خَ  �
َ
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ْ
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�خَ  �
َ
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این حدیث می گوید:  تفسیر  در  نسائی، 1930، ج 4، 139(. ذهبی  بی تا، ج 2، 43،  حنبل، 
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که ذکر جمع در این روایت بیانگر وضعیت غالب مردم جاهلی است و نشان  بدیهی است 
کسی منکر وجود  که  کامل آن. چرا  کتابت در میان عرب جاهلی، نه نفی  نادر بودن و قلت 
 .)192  ،14 ج   ،1993 )ذهبی،  نیست  داشتند  عهده  به  را  امور  حسابرسی  که  اشخاصی 
را  آنها  که  بودند  کم  به قدری  بودند  بلد  که خواندن  افرادی  تعداد  ابن خلدون هم می نویسد 
خود  برای  امتیازی  را  ننوشتن  و  نخواندن  اشراف  می کند  کید  تأ ی  و می کردند.  اطالق  قاری 
صحه  آنها  بی سوادی  به  هم  جاحظ   .)446 و   237  ،1 ج  بی تا،  خلدون،  )ابن  می دانستند 
بر  است  دقیقی  تأیید  نیز  جمعه  سوره   2 آیه  ابتدایی  کلمات   .)28  ،3 ج   ،1948( می گذارد 
که در میان بی سوادان  کس  ُهْم<... اوست آن  ِم�خْ َرُ�ولً�  �خَ  �ی ّ

�یِ
ِمّ
ئُ
�

ْ
ال ى  ِ

�خ  َ َع�ش �بَ  � ِ �خ
َّ
ال همین ادعا: »>ُهَو 

فرستاده ای از خودشان برانگیخت«
کمی متفاوت است. با وجود بی سوادی اغلب مردم و  درباره ی ادبیات آن دوره اما اوضاع 
حتی شاعران، ادبیات شفاهی سطح ادبی بسیار خوبی داشت. شعر عربی، مراحل بسیار و 
گذرانده تا به آن حد از اتقان و زیبایی و نو بودن  تحوالت تهذیب و توجه و آموزش بسیاری را 
آن  )الحاّج حسن، 1993: 95( شعر جاهلی  اواخر عصر می بینیم.  را در  آن  که  رسیده است 
که پژوهشگر را متقاعد می سازد این ها  قدر در زبان و ترکیب ها و اوزان خود قواعد و اصول دارد 
با تالش هایی سخت به دست آمده اند )ضیف، 1364: 14(؛ به خصوص قصائد قرن ششم 
کهن  با پیشینه ی  که ثمره ی صناعتی  از این حکایت دارد  و  برانگیز است  میالدی اعجاب 
است. در واقع شاعران، اشعار خود را بر پایه هایی بلند و ایستاده، با صدای بلند، برای مردم 

شهر می خوانند و آنها نیز به صورت شفاهی برای دیگران سینه به سینه منتقل می کردند.
که تقریبًا همه  ی مردم حجاز سواد خواندن و نوشتن نداشتند،  گاهی به این موضوع  اما آ
)حمید  بودند،  بی اعتماد  کاماًل  نوشتار  به  نسبت  حتی  و   )25  :1392 خانی،  )قلیچ 
کدام خطوط آن دوران باخبر  که مردم آن دوره از  سفادی،1381:1( این سوال را پیش می کشد 
گردیده است، منظور شاعر خط یکی از  که به نوع نوشتار اشاره  بودند؟ در آن اشعاِر آن دوره 
کتب و آثار اهل  کتب ادیان آسمانی بود. و شاعر جاهلی برای استشهاد به خط و نوشتار به 

ی می آورده است: کتاب رو
کخط زبور فی مصاحف رهبان اتت حجج بعدی علیها فاصحبت / 
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کتب رهبانان قدیمی و  که مانند خط زبور در  گونه ای  گذشت به  ترجمه: »سالها بر آن آثار 
ک آلوده شد« خا

گرچه احتمال  کثر این نوشته ها به زبان عبرانی و سریانی بوده است  که ا قابل توجه است 
که از خط و نوشتار  گاه  کتب به زبان عربی ترجمه شده باشد. شاعر آن  داده اند برخی از این 
آثار  و  نمونه  کتب  این  جز  که  چرا  می کند  زبوراستشهاد  چون  دینی  کتب  به  می گوید  سخن 

شناخته شده دیگری میان مردم وجود ندارد )خزعلی، 1390، 127(.
گفت در دوره جاهلی اساسًا خبری از نوشتن نبود. اما از وجود  یدا باید  از دیدگاه نظریه در
آنها  برای  بنیادین  طور  به  گفتار  و  نوشتار  تقابل  که  نبود  اینگونه  یعنی  داشتند.  گاهی  آ خط 
معناست  این  به  می دانستند  شأن  کسر  را  کتابت  آموختن  اشراف  همین که  نباشد.  مطرح 
که خطوط  گاه بودند. قطعا شعرای آن دوران نیز با توجه به اشاراتی  که آنها از امکان نوشتن آ
اقوام همسایه در ذهن  کتب  از  نقل قول هایی  به صورت شفاهی  و سریانی داشتند،  عبرانی 
گفتار؛ حروف  داشتند. نکته ی مهم در لفِظ »جانشینی« است: جانشین شدن نوشتار به جای 
که  گفتگوهای فلسفی سقراط در رساله های افالطون نوشته هایی هستند  به جای آواها. متِن 
گفتگوکنندگان تنها در حضور  گفتار شده اند. معنای مدنظر  برای ثبت آن مکاتبات، جانشین 
نهایی فاصله می اندازد.  و معنای  نوشتار میان خواننده  و  قابل دسترسی است  هر دو طرف 
که امکان  گفتاری« است  را پیش فرض دارند: وجوِد »متن  گزاره ی مهم  اینها یک  اما همه ی 
به نسل  به صورت شفاهی نسل  ابتدا  گیلگمش  فراهم می کند. اسطوره ی  را  نوشتار«  »تحقق 
عربستان  اینکه  با  حقیقت  در  شد.  ثبت  میخی  خط  به  کتیبه ای  در  اینکه  تا  یافت  پرورش 
می کرد.  تضمین  را  نوشتار  امکان  شفاهی  ادبیات  همین  اما  بود،  بی بهره  کتابت  از  جاهلی 
کسی  که نوشتن را الیق حقیرترین افراد می دانستند.  دلیل عدم تحقق آن همان نگرشی است 
که می نوشت حضور خود را نفی می کرد. همه هستی اش در چند خط خالصه می شد. وقتی 
که مردم عادی بخواهند منظور خود را  حتی شعرا هم به نوشته اعتماد نداشتند، طبیعی بود 
گفتار را برتر می دانستند و  رودررو و بدون واسطه به گوش مخاطب برسانند. به عبارت بهتر آنها 
که در ستایش دنیا و حکمت های  نیازی به خلق نوشتار هم نمی دیدند. آنها شاعرانی داشتند 
که  بود  گرفته  نشأت  شاعری  درون  از  پند  و  مدح  آن  شنونده  برای  می گفتند.  شعر  اخالقی 



130         دوفصلنامه الهیات هنر   |   شماره چهاردهم    |   پاییز و زمستان 97

حاضر و آماده آن را می دید، پس دلیلی برای نگارش وجود نداشت. و دقیقا به همین دلیل 
یدا پیشرفت علم و فرهنگ محصول تأویل های  که به قول در از پیشرفت بازمانده بودند. چرا 

غنی از نوشتارهاست.

مرحلهیدوم:نزولوحی

نیز  قرآن  دیگر  عبارت  به  وحی.  می کند:  ظهور  جدید  گفتاری  جامعه ای  چنین  در  حال 
گوش جان پیامبر زمزمه می کرد و او به  گفتاری داشت. فرشته ی وحی آیات را در  ابتدا شکل 
ک  خاطر می سپرد. برای خویشان بسیار نزدیک می خواند و آرام آرام در میان مسلمین به اشترا
با  باشد( هنوز  کوتاه  بسیار  گر  ا یخی )حتی  تار این مرحله ی  در  گذاشته می شد. در حقیقت 
نوشتار قرآن روبرو نشدیم و فقط وحی به صورت شفاهی میان مسلمین خوانده می شود. اما 
کرده بودند یک فرق اساسی داشت: برخالف شعر  که پیش از آن تجربه  گفتاری  وحی با نوع 
با  می توانستند  شعر  شنیدن  از  بعد  آنها  نبود.  مادی  حضور  با  انسانی  آن  گوینده ی  شاعران، 
کنند. به عبارت  کرده اند اطمینان حاصل  که درک  کیفیت معنایی  کنند تا از  گفتگو  شاعر 
این  می رسیدند.  گفتار  به  گوینده  از  معنا  به  دستیابی  برای  وحی  ماقبل  گفتارهای  در  بهتر 
که معنای نهایی را بر متن اش دیکته می کرد. )گوینده محور( اما در وحی، مؤلف  گوینده بود 
گفتار، باید خود  حضور جسمانی ندارد. پس مسلمان صدر اسالم برای رسیدن به معنای آن 
گونه ی مختلف از آیات  وحی را با دقت بیشتری مرور می کرد. )متن محور( از این دیدگاه دو 
که مبدأ اصلی یا مؤلف وحی را توصیف می کنند. مانند آیه 35 سوره  را می شنید: اول آیاتی 
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یُء َول �خِ َها �یُ �قُ ْ �ی َکاُ� رخَ َ هقٍ �ی �یَّ ْر�بِ

� عخَ
َ
هقٍ َول �یَّ ْر�قِ

َ � �ش
َ
هقٍ ل

و�خَ �قُ ْ �ی هقٍ رخَ
َ

اَرک َ َرهقٍ ُم�ب حبَ
َ ُ� ِم�خْ �ش

و�قَ ُ  �ی
ّ

�ٌ �بٌ ُ�ِرّ
َ

َها َکْوک
�خَّ
ئَ
هقُ َکا َ احب َ

�ب
الرخُّ

ٌم<؛ خدا  ْیٍء َعِل�ی
َ ِلّ �ش کُ ُه �بِ

َ
اِس َوالّل

َ اَل ِلل�خّ َ ْم�ش
ئَ
�

ْ
ُه ال

َ
ِر�بُ الّل

صخْ اُء َو�یَ
َ َسش وِرِه َم�خْ �ی ُه ِل�خُ

َ
ْهِ�� الّل َ وٍر �ی

ى �خُ
َ

وٌر َعل
اٌر �خُ

َ ْمَسْسُه �خ �قَ

که در آن، چراغ پر فروغی  نور آسمان ها و زمین است؛ وصف نورش مانند چراغدانی است 
تابانی  ستاره  گویی  بلورین  قندیل  آن  که  است،  ینی  بلور قندیل  میان  در  چراغ  آن  و  است، 
که نه شرقی است و نه غربی افروخته  یتونی پربرکت  از ]روغن[ درخت ز است، ]و آن چراغ[ 
گرچه آتشی به آن نرسیده  کی و صافی[ نزدیک است روشنی بدهد  می شود، ]و[ روغن آن ]از پا
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کند، و  کس را بخواهد به سوی نور خود هدایت می  باشد، نوری است بر فراز نوری؛ خدا هر 
خدا برای مردم مثل ها می زند ]تا حقایق را بفهمند[ و خدا به همه چیز داناست.« )سوره نور، 
آنها هستی در جامع ترین معنای خود، تجلِی خواست صاحب وحی  که در  آیاتی  35( دوم 
َماَوا�قِ  ى الّسَ ِ

ُه �خ
َ
الّل �قَ 

َ
ل َهاِر َوَما �خَ

ِل َوال�خَّ �یْ
َّ
ِ الل ا�خ

َ
ل �قِ

ى احخْ ِ
 �خ

�خَّ معرفی می شود. مانند آیه 6 سوره یونس: »>اإِ
<؛ به راستی، در آمد و رفت شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین  و�خَ �قُ

�قَّ َ ْوٍم �ی ا�قٍ ِل�قَ �یَ
آ
�

َ
ْر�خِ ل

ئَ
�

ْ
َوال

ْحُر  �بَ
ْ
ْو َکا�خَ ال

َ
ْل ل

کهف »>�قُ که تقوا دارند نشانه هایی است« یا آیه 109 سوره  آفریده، براى مردمی 
یا برای  گر در که ا ِلِه َمَ�ً�ا<؛ بگو  ْ ِم�ش ا �بِ َ �خ �ئْ ْو حبِ

َ
ى َول ّ

َ� َکِلَما�قُ َر�بِ
�خَ �خْ �خْ �قَ

ئَ
َل ا �بْ

ْحُر �قَ �بَ
ْ
َ� ال �خِ �خَ

َ
ى ل ّ

ِلَما�قِ َر�بِ ِمَ�اً�ا ِلکَ

یا  در آخر رسد  به  پروردگارم  کلمات  آنکه  از  مرکب شود پیش  پروردگار من  کلمات  )نوشتن( 
کلمات  که  کنیم )یعنی عوالم وجود  یایی دیگر باز ضمیمه آن  خشک خواهد شد هر چند در
ِم�خْ  ْر�خِ 

ئَ
�

ْ
ال ى  ِ

�خ َما 
�خَّ
ئَ
ا ْو 

َ
»>َول لقمان  آیه 27 سوره  و  نامتناهی است(.  و  الهی است بی حد  تکوینی 

هر  گر  ا و  ٌم<؛  َحِک�ی رخٌ  �ی ِ َعرخ َه 
َ
الّل  

�خَّ اإِ ِه 
َ
الّل َکِلَما�قُ  َ��قْ  �خِ

�خَ َما  ٍر  ُ� ْ
�ب
ئَ
ا َعهقُ  َ��بْ ْعِ�ِه  َ �ب ِم�خْ  ُه 

ّ
ُمُ� َ �ی ْحُر  �بَ

ْ
َوال اٌم 

َ
ل

�قْ
ئَ
ا َرهقٍ  حبَ

َ �ش

یای دیگر  یا به اضافه هفت در کف نویسندگان عالم( قلم شود و آب در ی زمین )در  درخت رو
ناتمام  آفرینش است(  کتاب  کلمات خدا )که موجودات بی نهایت  باز نگارش  گردد  مرکب 

که همانا خدا را اقتدار بی نهایت و حکمت بی پایان است.« بماند، 
باید خود  به معنا  برای رسیدن  آنها  اینکه  اول  کارکرد مهم فکری داشت:  آیاتی دو  چنین 
گفتار را بشناسند. یعنی فرآیند تولید معنا  گوینده ی  واژه ها را به دقت مرور می کردند، تا بتوانند 
که تنها دانش ما از خداوند را به  گوینده می رسد. این آیات قرآن هستند  گفتار به  در وحی، از 
یدایی معنای  که ذهن ما توان درکش را داشته باشد. به عبارت در ما می دهند. »با مثل« هایی 
که  به دست آمده به میزان تعمق و تأمل مخاطب بستگی دارد. دوم اینکه با درک توصیفی 
آیات قرآن از خداوند و جهان ارائه می دادند مردم مسلمان صدر اسالم، همه جهان را همچون 
یعنی  به سمت درک معنای نشانه هایش  بروند.  پرهیزکارانه  با روحیه  باید  که  گفتاری دیدند 
که خواست خداوند را متجلی می کنند  کلمه یا لوگوسی هستند  آیات قرآن و جهان خلق شده 
نمی توانیم  کاری  ژرف نگر  مشاهده ی  و  وحی  در  دقت  جز  خواست  این  شناخت  برای  ما  و 

انجام دهیم.
بنابراین وحی به صورت ذاتی پروسه همیشگی دستیابی به معنا را تغییر داد. مخاطب را 
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که معرفت  گفته پیداست همین تالش ها برای فهمیدن است  کرد. )نا مجبور به تعمق و تفکر 
ژرف تر،  چه  هر  و  آید(.  دست  به  تالش  بدون  و  سرراست  که  دانشی  نه  می دهد،  گسترش  را 
و  شد  منتهی  محوری  اصل  یک  به  اینها  تمامی  عمیق تر.  خدا  یعنی  وحی  مبدأ  از  شناخت 
این  و  از معناست،  تمامًا سرشار  که  بود. جهانی  برای مردم حجاز  آن هستی شناسی جدید 
که سرشار از حضور معنوی  کند. جهانی  باید برای درک این معنا تالش  که  مخاطب است 

خداوند است.

مرحلهیسوم:آغازنوشتار

به اعتقاد برخی از مورخان قرآن از همان اولین آیات مکتوب می شد )معرفت، 1389: 154(. 
گر این فرضیه را بپذیریم، باز هم جداسازی مرحله ی نزول وحی و آغاز نوشتار ضروری  حتی ا
کنش های فرهنگی مجزایی هستند. مسلمان صدر  که وحی و مکتوب شدن آن،  است. چرا 
که آیات الهی را می شنید هم درباره ی خداوند به شناخت می رسید هم درباره ی  اسالم زمانی 
جهان مخلوق. اما مورد دیگری هم هست: انسان. قرآن شناخت جدیدی از آدمی را ارائه داد. 
ِه 

َ
الّل ْطَر�قَ  که حتی مراسم دینی اش برای تأمین معیشت اش باشد. »>�خِ بشر دیگر حیوانی نبود 

ُه  �قُ ْ �ی َ�ّوَ ا 
�خَ اإِ

َ >�خ  )30 )روم،  آفرید«  آن  اساس  بر  را  مردم  که  خدایی  فطرت  َها<؛  �یْ
َ
َعل اَس 

َ ال�خّ َطَر 
�خَ ی  �قِ

َّ
ال

کردم و از روح خود در آن دمیدم  <؛ پس وقتی آن را درست  �خَ ِ��ی ُه َ�ا�بِ
َ
ُعوا ل �قَ

ِه ِم�خْ ُروِحی �خَ �ی �قُ �خِ
حخْ

�خَ
َو�خَ

پیش او به سجده درافتید« )حجر، 29( خداوند خالق جهان و انسان از روح خود در انسان 
و  گر خداوند مؤلف جهان  ا باشد.  او در زمین  نائب  را داشت  امکان  این  انسان  دمیده، پس 
کتب مقدس است، پس انسان می تواند آواهای وحی را در حروفی که خود ابداع کرده، عینیت 
که وحی الهی بود اما حروف عربی انسانی. امروزه تفکیک صوت یک  کرد  ببخشد. باید توجه 
آیه از تصویر نوشته ی آن تقریبًا محال است. چرا که با شنیدن هر حرف عربی، بالفاصله تصویر 
مهمی  تحوالت  دچار  اسالم  صدر  در  عربی  خط  که  می دانیم  اما  می شود.  تداعی  حرف  آن 
که هیچ زمینه ای وجود نداشته باشد. با مطالعه بر آثاربازمانده ازجمله  شد. البته اینطور نبود 
یشه  که باید ر که متعلق به قرن ششم میالدی می باشد، نشان می دهد  کتیبه ی »ام الجمال« 
کتیبه منبع  این  راد، 1393: 73(.  الفبای سامی دانست )معنوی  از  را منشعب  خط عربی 
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مستند و موثقی در اقتباس خط عربی از خط نبطی )مشتق از آرامی( است. با استناد به کتیبه 
که خط عربی ازابتدا به دوصورت  گفت  ها و پاپیروس های یافت شده از خط عربی می توان 
متفاوت کتابت می شد. درآغاز خط عربی به نام های جزم وحیری و انباری و مکی ومدنی بین 
عرب شناخته شده بود و از حیره و انبار به شمال )حجاز( در قرن ششم رفته است )دروش، 
کشیده است و تا نیم قرن قبل از  1394: 19(. تحول خط نبطی به عربی تقریبا دو قرن طول 
هجرت پیامبر اسالم تا اندازه ای کامل و درناحیه حجاز معمول گردیده است. همین گونه خط 
مسند حمیری بخط جزم حیری و انباری تبدیل شده و سپ با تصرفات و تغییرات دیگر بنام 

کوفی معروف شده است )فضایلی، 1390: 107(. خط 
گرفته و به یمن  یخی - انسانی شکل  به عبارت بهتر حروف الفبای عربی در یک روند تار
گرفت. البته می توان این  نزول قرآن توسط مسلمانان صدر اسالم شکل منسجم تری به خود 
که توانایی ذاتی انسان برای نوشتن، یک هدیه ی الهی است، اما به این معنا نیست  دیدگاه 
انسانی است. مسلمان صدر  ابزار  که هر چه نوشته شد، سخن خداست. در واقع خط یک 
کرد، به این ابزار خودساخته فخر فروخت.  اسالم، وقتی جایگاه واالیش را در نظام هستی درک 
که تصویر عینی و ثبت  که حتی خدا نیز بر آن قسم خورد. پس حروف به مقامی رسیدند  قلمی 
شده ی وحی باشند. اینجا بود که متن به معنای علمی در میان مسلمانان تحقق یاقت. اینجا 
ِهْم  �یْ

َ
ل َل اإِ

ّ
ِ رخ

اِس َما �خُ
َ �خَ ِلل�خّ ّ

�یِ
�بَ ْکَر ِل�قُ

ّ
ِ َک ال�خ �یْ

َ
ل ا اإِ

َ �خ
ْ
ل رخَ

�خْ
ئَ
ِر َوا ُ �ب

ا�قِ َوالرخُّ َ �خ ّ
�یِ

�بَ
ْ
ال که خواست خداوند محقق شد: »>�بِ بود 

فرو  برای مردم  که  را  آن  بلند(  تا )مفاهیم  کردیم  نازل  تو  به سوی  را  قرآن  ما  <؛  ُرو�خَ
َّ

ک
�خَ �قَ َ �ی ُهْم 

َّ
َعل

َ
َول

 � ِ �خ
َّ
که )در آیات( آن، همواره تفکر نمایند« )نحل، 44( »>ُهَو ال فرستادیم روشن سازی و باشد 

ُل  �بْ
وا ِم�خْ �قَ

�خْ َکا�خُ َمهقَ َواإِ
ْ

ک ِ�
ْ

ا�بَ َوال َ ِک�ق
ْ
ُمُهُم ال

ّ
َعِل ُ ِهْم َو�ی �ی ِکّ رخَ ُ ِه َو�ی ا�قِ َ �ی

آ
ِهْم ا �یْ

َ
و َعل

ُ
ل �قْ َ ُهْم �ی �خَ َرُ�ولً� ِم�خْ �ی ّ

�یِ
ِمّ
ئُ
�

ْ
ى ال ِ

َ �خ َع�ش �بَ

که در میان مردم بی سواد، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات  <، اوست  �خٍ �ی اٍل ُم�بِ
َ
ل

ی صخَ �خِ
َ
ل

و  کتاب  آنان  به  و  کند  کشان  پا و روحی[  آلودگی های فکری  ]از  را  آنان  و  آنان بخواند  بر  را  او 
از  گمراهی آشکاری بودند«. )جمعه، آیه 2(  از این در  حکمت بیاموزد، و آنان به یقین پیش 
کتاب  که متن، آن هم  گفت امکان پیشرفت فکری محقق شد. چرا  یدا باید  دیدگاه نظریه در
آن می توانستند  در  تعمق  با  آنها  و  گرفت.  قرار  قرآن، در دسترس مسلمانان  عمیقی همچون 
به معناهای ژرف تری برسند. پس این نوشتار برای آنها صاحب باطن مقدس شد. این طلوع 
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کند: علم  نوشتار در سرزمین حجاز بود و قطعا چنین طلوعی باید حوزه های بسیاری را روشن 
و هنر از آن جمله اند. 

مرحلهیچهارم:انقالبهنری

تا اینجای مقاله از طریق تحلیل فلسفی وضعیت فرهنگی صدر اسالم روشن شد چگونه 
اما نکته ی مهم، ثمره ی این تحول است. به عبارت بهتر  کرد و مقدس شد.  »نوشتار« ظهور 
به  انتزاعی  حادثه ی  این  که  بود  نیاز  قطعا  اما  بود.  رخ داده  زیبایی  مفهوم  تعریف  در  تحول 
عمومی  خواست  شد.  حادث  نوشتار  همان  راستای  در  بخشی  عینیت  این  برسد.  عینیت 
برای زیبانویسی قرآن نتیجه ی همین تحول بود. مسلمین پیش از آن با مفهوم تجلی آشنا شده 
قصد  عینی،  امر  وقتی  می دانستند  آنها  بود.  خدا  خواست  تجلی  هستی  همه  و  قرآن  بودند. 
که به آواهای  کلی آن همراستا باشد. پس زمانی  تجلی امر ذهنی را داشته باشد، باید با اصول 
وحی در حروف الفبای عربی عینیت دادند، تردیدی نداشتند که این کلمات باید به زیباترین 
شکل ممکن نوشته شود. به دو دلیل: اول اینکه قرآن به لحاظ صوت و بالغت زیباترین متن 
دوران بود. دوم اینکه خدا دوستدار زیبایی بود. پس در جستجوی شکلی برای حروف بودند 

که تعامل صورت و معنا مطرح می شود. که بتواند در سطح معنا زیبا باشد. اینجاست 
کرات به آن  که در فلسفه، عرفان اسالمی به  صورت و معنا، از جمله ی تقابل هایی است 
که هست به ما  اشاره شده است: »خدایا غفلت از بصر و بصیر ما بگشای، و هر چیز را چنان 
بنمای. نیستی را بر ما در صورت هستی جلوه مده. از نیستی بر جمال هستی پرده منه، این 
کن، نه علت حجاب و دوری، و این نقوش وهمی  صور خیالی را آیینه تجلیات جمال خود 
گردان« )جامی، 1383: 48(. پس صورت آن چنان هم بی قدر  را سرمایه دانایی و بینایی ما 
نیز در ذهن حاصل  اشیاء  که صورت حقیقت  »این  فهم معنا دانسته می شود؛  راه  و  نیست 
گر صورت حقیقت اشیاء در ذهن حاصل نشود ممکن نیست  که ا می شود به علت آن است 
کنیم.« )کیوان سمیعی، 1374: 6، به نقل از صدری،  ک  که ما بتوانیم حقیقت چیزها را ادرا
که خداوند  1387( و برای حضور معنا در صورت، از واژه ی »تجلی« بهره مند شده اند. طوری 
گفته است. هر تجلی و ظهوری، نزولی است و  در سوره ی اعراف صراحتًا از تجلی خود سخن 
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حجابی بر معنا و در عین حال خود واسطه ای است برای درک آن. »ظهور و تجلی با تنزل مرتبه 
که در  که در این عالم تجلی می کند و ظهور می یابد مظهر امری است  همراه است. هر چیزی 
مراتب هستی، باالتر از آن قرار دارد. حقایق از مرتبه  ای به مرتبه دیگر تنزل می یابند و در مرتبه  
نازل  تر به ظهور می رسند هر مظهر مانع یا حجابی است برای باطن خود« )اعوانی، 1382: 50(. 
بنابراین در دیدگاه اسالمی، صورت حجابی بر معنای الهی است و امکان رسیدن به معنا را 

فراهم می کند.
آمیخته  با تجلی  که ماهیت هنر  از آن جهت  و معنا در فهم هنر اسالمی،  تقابل صورت 
گون هنر  گونا که عناصر  است، بسیار حیاتی است. در شکل هنر اسالمی نیرویی وجود دارد 
اسالمی را سازماندهی می کند و عامل وحدت و یگانگی در هنر اسالمی می شود )بورکهارت، 
1365: 29(. هنر قدسی هنری است که در آن معنای قدسی حاضر در روح اثر، تعیین کننده ی 
صورت اثر نیز هست. به این معنا که تمامی نقوش و تناسبات در راستای القای آن روح معنوی 

ایجاد شده اند )بورکهارت، 1369: 1(.
برای فهم چگونگی دستیابی به فرم مناسب در خوشنویسی باید به نکاتی درباره ی صورت 
تحت  معیار  دایره  و  الف  و  نقطه  پایه  بر  را  خط  مختلف  شیوه هاى  کرد.  اشاره  خوشنویسی 
به  لوزى شکل  نقاطی  از  با تعدادى معّین  اندازه »الف«  آن،  بر اساس  که  قاعده درآورده شد 
اندازه پهناى قلم تعین می شد و این »الف« مبناى قطر دایره اى قرار می گرفت که اندازه انحناى 
که براساس این قواعد نگارش می یافت، خط منسوب  سایر حروف را به دست می داد. خطی 
نامیده می شد )فضائلی، 1390: 76 - 77(. میزان اندازه گیری دایره و الف معیار، با نقطه ی 
کالم آن، مفاهیم نمادین قائل است؛ یکی  معیار است. خوشنویسی اسالمی برای هر حرف و 
گفته شده است نقطه  ی  از اشارات آن به تفسیر نقطه ی زیر حرف »ب« بسم اله است. مثاًل 
که به منزله ی »اولین قطره الهی بر لوح محفوظ  زیر حرف »ب« نماد نقطه ی نخستین است 
که در قالب حروف  که نه تنها ورای عالم هستی  است و از سویی نماد خود ذات الهی است 
یشه  و کلمات تمثیل یافته است« )نصر، 1375: 113( چون ماهیت هنر خوشنویسی اسالمی ر
کالم نخستین قرآن دارد و همان نقطه  است و چون همه ی خطوط در نقطه است و حروف  در 
نقطه  مثال  است،  گرفته  شکل  آن  پیرامون  عمیقی  بحث های  اسالمی  عرفان  در  نقاط اند  از 
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کلمه علیای  که نقطه نشأت یافته از قلم الهی و همان  را نماد جوهر بسیط دانسته اند یا این 
خداست )جبلی، 1340: 5(. در مباحث نمادین از نقطه به عنوان خالق الف و الف نشانگر 
مقام وحدانیت است. در این رابطه نصر می گوید: »بسم اله خالق همه چیز است پس همتای 
کن است« )نصر، 1375: 110( تفسیر رمزی نقطه به ذات خدا اشاره دارد و آن همان فیض اول 
گویند )همدانی، 1376(. حتی قلم را به  است که در عرفان اسالمی به آن سراالسرار و نوراالنوار 

پهنای یک نقطه می تراشند )بورکهارت، 1384: 48(.
دهه ها  در  که  اسالمی  هنرهای  سایر  مانند  خوشنویسی  هنر  می رسد،  نظر  به  بنابراین 
مورد  معنای  شایسته  صورتی  به  تا  می کردند،  طی  را  خود  تکاملی  روند  نخستین  سده های  و 
کوفی با همه ی  نظر دست یابند، هنر خوشنویسی هم در این مسیر رشد می کرد. انواع خطوط 
که در نهایت خط نسخ  زیبایی خود، نتوانستند آن هندسه ی قدسی را نمایش دهند. طوری 
در  را  دینی  مفاهیم  بود  توانسته  و  بود  معیار  دایره  و  نقطه،  الف،  براساس  آن  هندسه ی  که 
کند، به عنوان خط برتر در قرآن نویسی انتخاب شد. در حقیقت هنرمند  صورت خود متجلی 
که  خوشنویس طی سده های نخستین هجری با طی مراحل مختلف نوشتاری، به آن ایده الی 
توان انتقال معنا، حسن، قدر، و نظم الهی را دارد، دست یافته و این دست رنج، بسیار بهتر و 

دقیق تر از سایر خطوط، در خط نسخ دیده شده است.

نتیجهگیری] 
یخی - فرهنگی مرور شد: پیش از اسالم، نزول وحی، آغاز  در این مقاله چهار مرحله ی تار
تحول  به  مسلمان  چگونه  مراحل  این  از  یک  هر  که  شد  داده  نشان  هنری.  انقالب  و  نوشتار 
کاخ و عمارت می فهمیدند،  که قبل از اسالم زیبایی را در  زیباشناختی نزدیک شدند. مردمی 
کلمه، یعنی بزرگترین نعمت خداوند را، زیبا دانستند. این  در طی چند دهه متحول شدند و 
انقالب از تحول مفهوم زیبایی ناشی می شد. امرزیبا برای آنها پیش از اسالم با تجمل و ثروت 
ی با »نوشتار مقدس« شد. برای شکل گیری چنین انقالبی  برابر بود و بعد از اسالم زیبایی مساو
که از این نعمت بزرگ بی بهره بود، بزرگترین معجزه  به یک متن جدید نیاز بود. در جامعه ای 
کید می  کند، هم بر مشاهده ی  که هم بر خواندن تأ تنها می توانست ظهور وحی باشد. متنی 
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که علم و امر معنوی به هم می رسند و  دقیق جهان. و قرآن بهترین متن ممکن بود. اینجا بود 
بینش جدیدی نسبت به زیبایی ایجاد می کنند. امر معنوی )معنا( با صورتی علمی و هندسی 
که بین صورت و معنا تطابق حاصل می شود.  تنها در این حالت هست  و  متجلی می شود 
با یک  نوشته می شود، مخاطب هم  و نستعلیق  و ثلث  با خطوط نسخ  قرآن  آیات  که  زمانی 
می کند.  مشاهده  را  )هنر(  زیباشناسانه  صورتی  همینطور  و  است  روبرو  علم(  )منبع  نوشتار 
کتب از تمدن های  کید قرآن بر مطالعه ی دقیق آیات باعث شد مسلمین به مطالعه سایر  تأ
شکل گیری  باعث  باستان  روم  و  یونان  ایران،  آثار  دقیق  خوانش  شوند.  عالقه مند  نیز  دیگر 
نیز  اشعار  همانند  قرآن  از  غیر  متن هایی  آرام  آرام  و  شد.  عرفانی  ادبیات  و  عرفان  فلسفه، 
زیبانویسی شدند. شاید بهترین عنوان برای این تحول زیباشناختی »تقدس نوشتار« باشد. یا 

به عبارت بهتر »تقدِس علم«1.

یانی در هنر اسـالمی به  کمـان امـوی و عباسـی جر 1. شـکی نیسـت کـه مسـیر هـر تمدنـی بـدون بیراهـه نیسـت. کاخ سـازی ها و تجمل گرایـی حا
یبایـی مربوط بود.  یباشناسـانه ی اسـالمی نداشـت و بیشـتر بـه بینـش اعـراب جاهلـی نسـبت به ز راه انداخـت کـه هیـچ ارتباطـی بـا ذات ز
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