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 مقدمه 

تهنر در حقیقت مهارت و  ادراک  به،  و  زندگی و طبیعت  امور در  به    برایکارگرفتن آن  جربه   .زندگی استخدمت 

ادا کردن    و بیان    ۀیک شیو  ترین ابزار ابالغ و تبلیغ پیام است. هنرکاریترین و  ابزارهای هنری، یکی از رساترین، بلیغ

  و   بشری   خالقیت  هنر،  .تر، نافذتر و ماندگارتر استدیگر، رساتر، دقیق  ی بیان از هر شیوه تبیین  ۀ است، منتها این شیو

برای ارتباط با محیط اطرف  وجود احساس در انسان . شودمی هدایت بشری  فوق الهامی  با  گویی که  فنی  است مهارتی 

بلکه با   ؛مایهنه به صورت خشک و بی ،الضمیر او در جریان بودهدر ما فی را که آن داشته است که آنچه خویش او را بر

  ها را از رهگذر ه دهد تا ارتباط انسانئگرایانه در کل آفرینش در قالبی نو و دلربا ارااستعانت از احساسات و تجلیات زیبا

انسانی که از فطرت و روان سالم برخوردار باشد میل و گرایشش به زیبایی    ، به طبع  .و این جذبه صدچندان کنداین فن  

بود خواهد  زیاد    جایگاه   به  را  خود  روزی  داشت  امید  همواره  آمد،  گرفتار  هبوط  در  که  هنگام  آن  از  انسان   .بسیار 

  فردوس »  به  بازگشت  در  خود   تکاملی  حرکت  در  تا  بخشید  مقدسی  پویایی  او  به  که  بود  امید  همین  .رساند  باز  اشحقیقی

  تصریح  نیز  خداوند.  کند  سیراب  را  خود  جان  و  آورد  دست  به  را  وصل  جام  بتواند  مگر  تا  یابد  دست  ابزاری  هر  به«  برین

  در  سختىبه  خود  پروردگار  سوى  به  تو  که  حقاً  انسان،  َفم لَاِقیهِ؛ اى   کَدْحًا  رَبَُِّک  إِلَى  کَادِحٌ  إِنََُّک  الْإِنْسَان   أَی ُّهَا  »یَا  :کندمی

  به   توجه  با   ولی   نیست  باشد  داشته   ای اشاره  هنر  به   مستقیماً   که   مطلبی  قرآن  در   .کرد«  خواهى  مالقات   را   او   و   تالشى

 .اسالمی استهنر اسالمی برگرفته از جهان بینی است و  هنر سراسر قرآن آن،  هایآیه و هاسوره

  طول   در.  شد  آمریکا  عازم  سالگی دوازده  در  و  شد   متولد  تهران  در  ش1312  در  ایرانی  فیلسوف  نصر،  حسین  سید

  را  مسیحی  هایآموزه  و  غربی   فرهنگ   آمریکا،  تاریخ  علوم،  انگلیسی،   زبان  آمریکا،   هایدانشگاه   و  مدارس   در   تحصیالت

  هایرشته  در   وی .  کرد  آغاز   را   ای گسترده  مطالعات   انسانی  علوم   در   فیزیک،   رشته   در  التحصیلی فارغ  از   پس.  آموخت

  از   دکتری  درجه  با  سالگی  پنج  و  بیست  سن  در  و  رسانید  پایان  به  را  ارشد  کارشناسی  مقطع   ژئوفیزیک   و  شناسیزمین

  و  فلسفه   دانشیاری  مرتبه با  ، ایران به بازگشت  از  پس  و  شد  التحصیل فارغ  علم   تاریخ و فلسفه  ۀ رشت در  هاروارد  دانشگاه

  ایران،   در  اقامتش  دوران  طی  در.  پرداخت  تدریس  به  تهران  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات   دانشکده  در  علوم  تاریخ 

  در   و   کرد   مهاجرت  غرب  به   انقالب   از   پس .  کردمی   تلمذ   قزوین   و  قم   ، تهران  در   اسالمی  فلسفه   استادان   نزد   همچنین 

  اگرچه .  شد  شناخته   رسمیت  به  آمریکا   علمی   جامعه   در  گرا سنت  اندیشمند   یک  عنوانبه  زود  خیلی   و  شد   ماندگار   همانجا 

  انتشار  مانع  امر  این   اما   کندمی  صرف  سخنرانی  ایراد   و  دانشجویان  آموزش  برای   را  خود  وقت   بیشتر   نصر  حسین   دکتر 

  در   سنتی  اسالم » ،«معنویت و  اسالم » به  توانمی نصر ارزشمند های کتاب  از . است نشده  او  از  گوناگون  مقاالت  و  کتاب

 The study Quran  کتاب  نیز  پیش   چندی . کرد اشاره « غرب  دنیای  در   مسلمان  جوان راهنمای » و  «مدرن  دنیای 

در یکی از این مقاالت به بررسی رابطه قرآن با هنرهای اسالمی پرداخته شده    .است  رسیده  چاپ  به  آمریکا   در   ایشان 

 صدد بررسی این مقاله است. است. پژوهش حاضر در
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لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی و    ؛نیامده استتحریر در  ۀدرخصوص موضوع پژوهش تاکنون اثر مستقلی به رشت

  تحلیل   و   بررسی   پی   در  که   ای مقاله  ای درصدد بررسی این موضوع است.های منابع کتابخانهتحلیلی و  با تکیه بر داده

  محسوب   کتاب   این  مقاله   یازدهمین  «میشون  لویی  ژان  » آقای  نوشته  «و هنرهای اسالمی  قرآن»عنوان    با  هستیم،  آن

  ایشان،  نوشتار   و   مقاله  متن   به  توجه  با  و  پرداخته   آن  ۀ نویسند  معرفی   به  امر  ابتدای  در  منظور،  همین   به.  شودمی

 .پردازیممی او تفکرات  تحلیل به حدودیتا

 The study Quran ن کتاب مطالعه قرآ .1

 پیرامون   مقاله  پانزده  حاوی  کتاب   انتهای   همچنین  و  انگلیسی   زبان   به  قرآن  کل   تفسیر  و  ترجمه  شامل   مذکور  کتاب

  آماده  همکارانش  و نصر فسوروپر  مستمر تالش سال  ده  طی که  دارد کار سرو  اسالم و قرآن با  کهاست   متفاوتی مسائل

  ناشر   ترینبزرگ  پیش   سال  ده   حدود : »کندمی  بیان  کتاب  این   نگارش   علت  خصوصدر  ایشان .  است  رسیده   چاپ  به  و

 Study Bible نام به کتابی  دارد، شعبه  نیویورک و سانفرانسیسکو در  که  هارپر انتشارات  نام به  آمریکا در  دینی  کتب

  مقدس   کتاب   متن   تمام  بر  مختلف  شروح  شامل   و   قدیم  عهد   جدید،   عهد  از   جدیدی  ۀ ترجم  شامل  که  کرد  منتشر

  بود؛  برانگیزجنجال  بسیار   کتاب   دو   این   انتشار.  کرد  عرضه Study Torah نام  به  کتابی   نیز  آن   از   بعد  و   است  مسیحیان 

  آن   از   جدیدی   شرح   یا   ترجمه  سال  هر  و   دارد   انگلیسی  زبان  به  ترجمه   صدها   مسیحیان   مقدس   کتاب   اینکه   وجود  با

  پس .  شد  استقبال   بسیار  دینی  محافل  و  کلیساها   در  چه  و   هادانشگاه  در   چه   هارپر  انتشارات   ترجمه   از  اما   شودمی  منتشر

  مقدس  کتاب   انتشار  از  بعد   واقع در  یعنی.  کند  اجرا  نیز  قرآن   بارۀدر  را  طرحی  چنین  گرفت  تصمیم  هارپر  که  بود  این  از

  درخصوص را    جامع   طرحی  اجرای   ،Study Torah و Study Bible یعنی   تورات   و  عتیق   عهد  و (  انجیل )  مسیحیان 

 Study طرح   اجرای  درخصوص   انتشارات   این   تصمیم   این   از   پس .  داد  قرار  اشبرنامه   در   کریم   قرآن   تفسیر  و   ترجمه

Quran شود تهیه شما  نظر زیر کتاب   این و باشید  طرح این  ویراستار شما خواهیممی که  گفت  و  گرفت  تماس من با.  

 .«شد شروع انگلیسی به قرآن  تفسیر و ترجمه  کار ترتیب این  به و کردم  قبول فراوان  تأمل از پس  بنده

   The study Quran ب کتا بر نقد .2

  غیرانتفاعی   هایمؤسسه  با   که   آمریکاست   در   مذهبی   فعاالن  از   و   دینی   علوم   طلبۀ   سنت،اهل  مسلمانان   از   1وید   مبین

  خصوصدر  وی.  کندمی  همکاری  داوطلبانه  طور  به   muslimmatters.orgرسانی  اطالع  پایگاه   جملهاز  و  اسالمی

 نویسد:  می The study Quran  کتاب

  منظر  از  است  ممکن   که  منابعی   از  است  تفاسیری  بر  مشتمل  حیث   این  از  و  است  آموزشی  و  آکادمیک   اثری   کتاب  »این

  شده  پرداخته  عقایدی شرح به کتاب  این درهمچنین . نشوند محسوب کیشی راست نمایندۀ مذهبی هایگرایش برخی

  احتماالً   هم  صوفیانه  شروح  برخی .  نیست  سازگار   ماتریدی  یا  اشعری  سلفی،   سنتاهل  غالب   جریان   های نظرگاه  با   که

 
1  .Mobeen Vaid 
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  همچنین.  اندشده  بیان   تکذیب   و  انکار   قصد  به  لزوماً   نه   و  خوارج   های دیدگاه  گهگاه.  شوند  تلقی   باطنی   غلوآمیز  هایاندیشه

  محمد   سرنگونی  از  که   کسی  همان  و  سیسی/مبارک  حکومت  به  وابسته  و   االزهر  کنونی  شیخ  طیب،   احمد   از   ایمقاله  درج

  پیش   به  مقاله   این  نگارش  تاریخ  که   داشت  نظر  در  باید  هرچند .  باشد  آزاردهنده   برخی  برای  شاید  کرد،  حمایت  مرسی

 .گردد برمی م  2011 در  مصر انقالب از

  آشکار  همواره   عادی   خوانندۀ  برای  امر  این   البته .  است  سکوالر  علمی  جامعۀ  عرف  با   منطبق  کتاب  این   قرآن شرح  بخش

  یا   رودمی سخن  قرآن  ماهیت از  وقتی  مثالً . دارد  هاییداللت مطلب  این  بر ضمنی  طوربه کاررفتهبه زبان  گاه   اما نیست،

  خودش   صدای  با   که   شودمی  برخورد  شیئی   مانند   قرآن   با   بیاموزد،   چیزی  ما  به  است   قرار  که  شود می  نقل   قرآن   از   مطلبی 

  وحیانی   اءمنش  به  مربوط  مناقشات   از  تا   شوندمی  متوسل  بدان   دانشگاهیان  عموماً   که  است  روشی  این.  گویدمی  سخن

  در   خطیبان  و  دین   عالمان.  قرآن  نه  گویدمی  سخن  که   خداست   این   مؤمنان  نظر  از  مقابل،   در.  کنند  پرهیز  قرآن

  برای  زبان  این  کاربرد  گرچه.  کندمی  نهی  و  امر  که  خداست  این  چه  کنند، می  نقل  را  خدا  سخن  قرآن  از  هایشان خطابه

  جامعۀ   در   زبان   این  که  بود   مراقب  باید   اما  است،  ضروری  حتی  و  مناسب  ،پذیرندنمی  را   قرآن  وحیانی   اءمنش  که  آنان

 .نشود درونی مؤمنان

  به  خواه  و  نیست   سازگار   غالب   نگاه  با   آنکه  دلیل   به  خواه  مختلف،  مذاهب  به  منسوب  فقهی  احکام   بیان   نحوۀ  از  برخی

  ؛ شودمی ذکر تفاسیر و احادیث نقل مأخذ  کتاب  این در اینکه  با. اندکرده انتقاد  کتاب این از  آراء نادرست  انتساب  دلیل

  بدیهی   هرچند.  بکاهد  انتقادها   این  شدت  از  توانستمی  منابع  به  ارجاع  کهحالیدر  است،  نیامده  فقهی  آرای  مراجع  اما

  استفسار   علمیه   هایحوزه  در   آموختهدرس  عالمان   از   باید  مذهب   هر  در   فقهی  دقیق   حکم  از   اطالع  برای  افراد   که   است

 .کنند 

  تبیین  را  حدود  که  38  / مائده   مانند  آیاتی  به  پرداختن  از  کتاب  این  مؤلفان.  اندجدی  ۀمناقش  محل  که  هست  هم  مواردی

  رویکرد  مخرب  اثرات  و  گراشمول  و   جامع  نگاه  مزایای  از  برعکس .  گذارندنمی  مغفول   را  آن  یا   روندنمی  طفره   نیز  کنند می

  موارد،   این  دشوارترین   از  یکی .  کنندمی  استناد  قدیم   مفسران  به  باره این  در   و   گویند می  سخن  انحصارگرا  و  نظرانهتنگ 

  به   را(  رجم)  سنگسار  دربارۀ  فقهی  اجماع  ۀآی  این  شرح  در  مؤلفان.  زناست  مجازات  دربارۀ  که  است  نور  سورۀ  2  آیۀ

  روایات   این   که شوندمی مدعی   ادامه   در   اما   کنند، می  نقل  را   رجم   به   ناظر  نبوی   روایت   چهار  اینکه  با   و   گیرندمی  پرسش

  سنت   با  قرآن  نسخ  هم  و  رجم   منسوخ  آیۀ  دربارۀ  هم  نسخ،   درستی  در  مؤلفان  برعالوه.  اند«متناقض»  و  «مضطرب»

 .باشند  داشته  کفایت قرآنی صریح  و   روشن احکام  الغای   برای  غیرمتواتر روایات   که   پذیرندنمی  اصالً   و   کنندمی  تشکیک

  و   کتاب   مؤلفان   «گرایانۀکثرت»   رویکرد  به  استثنا بی  تقریباً  آمیزتوهین  گاه   و  شدید   انتقادهایی  کتاب،   انتشار  از   پس

 .شد وارد «ادیان دیگر و  مقدس تاریخ به قرآنی نگرش»  مقالۀ  در  المبارد  جوزف ویژهبه
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  در   غیرمسلمان  و  مسلمان   خوانندگان  به  ایارزنده  متاع  تاکنون   انگلیسی  زبان  به  قرآن  تفسیر  زمینۀ  در  آنکه،  آخر  سخن

  های پایگاه  یا هاکتاب سوی به کنجکاو افراد  نتیجهدر ؛است نشده  عرضه اند،بوده قرآن دربارۀ   یادگیری جویای که  غرب

  کالمی  ایزاویه  از  و  جنجالی   موضوعات   به  صرفاً  هم  آنها  که  اندشده  داده  سوق  سطحی   اغلب  و  ناپذیراعتماد  رسانی اطالع 

  از   بسیاری .  است  ناشناخته   تخصصی   محافل   از   بیرون   غالباً  اسالمی   فکری  میراث  ارزش  رو ایناز  ؛ پردازندمی  ای فرقه  یا

  از  یا   مخرُّب   را  آنها  حتی   و   کنند می  تلقی   استثنایی   مواردی  را   طلبگی   نظرهایاختالف  و   علمی   آرای   تکثر   مسلمانان 

  و   کالمی   های چالش  در  شدنغرق.  پندارندمی  هنجار   را  کالمی  هایتقابل  درعوض   و  دانندمی  خیالی  وحدت  برندۀبین

  اذهان   در   قرآن  و   اسالم  از   شده تحریف  تصویری  است  شده  موجب  قرآنی   عمیق   ادبیات   به  دسترسی   بدون   مذهبی، 

 .بگیرد  شکل  عمومی

  توضیح   و  تفسیر  کاستی  اما  ؛است  بوده  کارگشا  بسیار  اخیر   هایسال  در  قرآن  از  ترمفهوم  هایترجمه  تولید  تردیدبی

  تفسیری   بارنخستین  برای  که  The study Quran  کتاب  شرایط  این  در.  است  محسوس  همچنان  آیات  ترجمۀ  با  همراه

  قرآنی  مطالعات  حوزۀ  در  ماندگار  و  شایسته  اثری  قطعاً  گذارد،می  خوانندگان  اختیار  در  انگلیسی  زبان  به  را  قرآن  از  کامل

  مشاهیر   آرای   است،  علمی   فعالیت  سال   هزار   از  بیش  انباشتۀ  که   اسالمی   سنت  به  اتکا   با   کتاب  این  در .  گذاشت  خواهد

  ، «نیست  سنت  این  کل  بازنمایندۀ»  کتاب  این  گرچه.  است  آمده   گرد  یکجا  مختلف  مکاتب  و  مذاهب  از   متکلمان  و  فقها

  بازنمایی   را   چندوجهی   سنتی  کتاب   این  شده،   یادآور   کتاب  به   انتقادات  نخستین  به   پاسخ  در   دالی  جانر  که چنان  اما

 . «شودمی احساس  پیش از  بیش آن به نیاز که  کندمی

 2میشون لویی  ژان .3

  مترجم   عنوان به  ها های تصوف و هنر اسالمی است. میشون سالمیشون، دانشمند و مترجم برجسته فرانسوی در زمینه

  که  یونسکو  پروژه چندین  در   و شد  مراکش  دولت اول  مشاور سپس  و  بود کار  به  مشغول جهانی  بهداشت سازمان   ارشد

  شهر  در   معنویت   و   اسالم، هنرها  هایچراغ  وی،   های ازجمله کتاب.  کرد  کار   کشور،   این  هنری   میراث   حفظ   منظور   به

را در    عبده  ابن  هجدهم همچون  قرن  مراکشی   صوفیان  و  اساتید  های نوشته  از  متعددی   هایترجمه  اسالمی و ... است.

 کارنامه علمی خود دارد.

توان به مطالبی  های او نمیخصوص دیدگاهچون مطالب زیادی درخصوص بیوگرافی مؤلف در دسترس نیست، چندان در

  مسلط   آن  به  که   زبان دومی   به  را  مقاله   توان ذکر کرد که اشاره کرد. اما با توجه به اینکه ایشان فرانسوی هستند، می

 .است گاشتهن بوده، یعنی انگلیسی 

 
2     .Michon  Jean-Louis 
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های  مثالاش هر کجا که الزم دانسته و مربوط به تصویر و هنر اسالمی بوده، به شاهدبا توجه به اینکه در متن مقاله

توان ذکر کرد که وی اشراف خوبی نسبت به  مند شده است، میههم از احادیث بهرقرآنی اشاره دارد و چندین مورد  

 آیات و روایات دارد.  

 مقاله قرآن و هنرهای اسالمی متن بندیموضوعهرمونتیک و  .4

هر یک با هرمونتیک خاص خود    که   رسیده   چاپ   به   و  نگاشته  هنرهای اسالمی،   و  پیرامون قرآن   کتبی   و   مقاالت تاکنون  

 . کنیممی اشاره آنها  از برخی  بهاند، در ادامه مندرج در قرآن پیرامون هنرهای اسالمی پرداخته به بررسی مضامین 

 . 1381، گلستان قرآن  پرنده  یک  بال دو هنر؛ و  قرآنآزاده محب علی،  .1

 . 1381 قرآن  ، گلستان اندشده تنیده  هم در هنر و  قرآنمحمد علی ملبوبی،  .2

 .1379  علم،  و  قرآن   ، سنت  و   قرآن  اساس  بر  اسالمی  شناسیزیبایی  و  هنر  شناختیمعرفت  بررسی  انور خالندی، .3

  مطالعات   ،دانشگاهی  های پژوهش  در  پژوهیقرآن  و  اسالمی   هنر  مضامین   جایگاه  السادات موسوی لر،  اشرف .4

 .1391 اسالمی، هنر

 . 1382قرآن، زیباشناخت،  در  گو وگفت: دین  در  هنر های خاستگاهابوالفضل حری، : مترجم میر؛  مستنصر .5

  فرهنگی   آوینی، معرفت  سیدمرتضی  و  نصر  سیدحسین  منظر  از  دین  و  هنر  ۀرابط  الدین اسماعیلی، بررسیرفیع .6

 .1395اجتماعی، 

 و... .  .7

 ند از: اعبارت ، اندبی که در این زمینه به چاپ رسیدهکت

 . 1386، قرآن  علوم و  تفسیر هایپژوهشعلی نصیری، قرآن و هنر،  .1

 .1384، تهران، بیان جوان، هنرهای دستی در قرآن کریممحمد بیستونی،  .2

 تا(.گنجینه هنر اسالمی، کتابدار، )بیکشمیری،   وزیرپور مهردخت گلزاری،  مسعود بامبرو، فیلیپ  .3

 و... .  .4

  و  زندگی  سبک  اساسبر و حدودیتا و  مسلمانند اصوالً که  شده  نگارش کسانی برای شدهبردهنام کتب  و مقاالت  تمامی 

اثر ژان لویی    روپیش  مقاله  که  رسدمی  نظر  به  اما  دارند؛  مختصری  آشنایی  آن  تفاسیر  و  کریم  قرآن  با  خانوادگی،  عالقه

  درآمده  تحریر  ۀ رشت  به  کسانی   برایمیشون با هرمونتیک خاص وی به بررسی این موضوع پرداخته است. این مقاله  

  ۀ ژان لویی میشون مقال.  است  کم   وحی  کالم   با   آشناییشان  یا  ندارند  خداوند  کالم  با  آشنایی  هیچگونه  شاید  که  است

 :است کرده  ارائه در چهار بخش را  مذکور
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 ؛ آسمان هدیه دو .1

 ؛ مدینه  در ( ص) پیامبر  مسجد .2

 ؛ تلفیق موهبت .3

 .گرفتن الهام  برای دایمی منبع  یک  .4

 

 هنر .4.1

کند، مبانی کالمی، اصول اخالقی، اعتقادی و  ه با نزول قرآن دانسته و بیان میمیشون، نقطه اوج هنر اسالمی را همرا

گیری هنر اسالمی  برای شکلعنوان دو هدیه آسمانی  فطری سبب گسترش هنر اسالمی است. وی قرائت و کتابت را به

کند و برای مستند ساختن کالمش، به آیات سوره مبارکه علق  مان برای پیشرفت در هنر معرفی می و سوق دادن مسل

الَُّذِی  وَرَب َُّک  »اْقرَأْ   قلم   ۀوسیلبه  که   کس  نهما  .است[  کریمان]  ترینکریم  تو  پروردگار  و  بخوان  3بِالَْقلَمِ؛   عَلَُّمَ  الْأَکْرَم  

کند، قابل ذکر است که خداوند متعال به قلم  آسمانی، یاد می   عنوان دومین هدیهمؤلف از کتابت و نوشتن به  .آموخت«

  جهت  این  شود: ازویسند«. عالمه طباطبایی متذکر مینمى  آنچه  و  قلم  به  سوگند  4یَسْط ر ونَ؛  وَمَا  قسم خورده، »وَالَْقلَمِ

  کرده  هدایت  آن  به  را  بشر  خداوند  که  است  الهی  هاینعمت  ترینعظیم  از  نوشته،  و  قلم  شده، که  یاد  سوگندقلم    به

  یکی نیز  منظور همین  به. کندمی ضبط  را  افراد  دل   در  نهفته  معانی و  آدمی انظار  از  غایب حوادث  آن،  ۀوسیلبه و است

 .(19/616: 1375، )طباطبایی است رفته   شمار به الهی  هاینعمت از

 کنیم. وارد دیگر از هنر قرآنی اشاره میدر کنار آنچه مؤلف ذکر کرده، به برخی از م 

  و   بیان   او   به  و  آفرید   را  انسان   5الْبَیَانَ؛   عَلَُّمَه    الْإِنْسَانَ   »خَلَقَ  : فرمایدمی  الرحمن   مبارکه   ۀسور  در   خداوند تبارک و تعالی

  ربانی   آالی  و  نعمت  اعظم  از  سخن  بر  قدرت  بیان»نویسد:  طباطبایی در ذیل این آیه میالمه  آموخت«. ع  را  گفتن  سخن

. در این آیات  (159)همان:    «کندمی  هدایش  خیری  هر  سوی  به  ده،کر  حفظ  را  انسانیش  موقف  بشر  برای  که  است،

 کند.  ند به هنر بیان در قرآن اشاره میخداو

ولی از آنجا که دعوت    ؛هنر و ارزش آن وارد نشده است  ۀ ای دربارصراحت آیهدر قرآن کریم، به  همانطور که ذکر شد،  

های مختلف هنری  میل به زیبایی و استفاده از شیوه  ،قرآن کریم و اسالم به چیزهایی است که در فطرت آدمی است 

ای به زیبایی هنر  گونهبایست، به  برای جذب بیشتر از امور فطری است که در وجود انسان است و قهراً قرآن کریم می

، برخی آیات که در این  (280:  1383ای،  ؛ خامنه138:  1378؛ بستانی،  85:  1369)جعفری،    و ارزش آن پرداخته باشد 

 :ند ازااند عبارتزمینه وارد شده

 
 .3-4. علق/ 3
 .1. قلم/ 4
 . 3-4الرحمن/.  5
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 آفرید.  نیکو آفرید، را  هرچه که  است کسی  همان او 6خَلََقه ؛  ءٍشَی  کلَّ أَحْسَنَ  الَّذِی .1

 آفرید.  نیکو را صورتتان  و  گریکرد  صورت را  شما و 7ص وَرَکمْ؛   َفأَحْسَنَ  صَوَّرَکمْ وَ .2

 است.  آفرینندگان بهترین که  یی خدا است، بزرگ پس 8الْخالِِقینَ؛  أَحْسَن  اللَّه   فَتَبارَک .3

های  دهد. البته از ویژگیا هم به سمت هنر و زیبایی سوق میمخاطبش ر  مطمئناً  ،وقتی که قرآن پر از هنر و زیبایی است

کند. پس هنر قرآن  هنر، به سمت کمال نیز رهنمون می  فرد قرآن، در کنار سوق دادن مخاطبانش به سمتبهمنحصر

 کند.  یزی است که مؤلف به آن رهنمون میبلکه بسیار فراتر از آن چ ؛ شودتنها در قرائت و کتابت خالصه نمی

 معماری اسالمی قرآنی .4.2

مسلمانلویی   معماری  هنر  به  دارد. کعبه، محراب سلیمان  ان میشون  معماری خانهاشاره  و حتی   ... و  و  ، مساجد  ها 

  اعتقاد  نشانه  اسالم  دین با  معماری   ارتباط  داند. الزم به ذکر است که  ن را برگرفته از معنویت قرآن میشهرهای مسلمی

  سبکی   واحد،  خدای  به  اعتقاد  بر  مبنی  توحیدی   اندیشه.  است  اسالم   دین  تعالیم  و  هاآموزه  به  عمل  و  ایمان   توحید،  به

  معماری   کند،طور که مؤلف نیز بیان میهمان  .رفتمی  کار   به  بکر  موضوعی   عنوانبه  اسالمی  هنرهای  اکثر  در  که  بود

  و   قصرها  و  هاضریح  مدارس،  در  آن  از  بلکه  شد؛می  استفاده  مساجد  چون  دینی  اماکن  در  تنهانه  که  بود  هنری  اسالمی،

  بیت،  و  خانه  کهاین  بر  قرآن  عنوان مثال، وقتیبه  ؛(22:  1384)گرابار،    شد می  گرفته  بهره  نیز  ها حمام  و  هاخانه  حتی

کید  أداد«، تمحل سکونت قرار  را  هایتانخانه شما  براى خدا  و 9سَکَنًا؛  ب ی وتِک مْ  مِنْ  لَک مْ جَعَلَ  وَاللَُّه است، » سکونت محل

  و   سکونت  معنای  به  متافیزیکی   معنای   دارای   خود  در  ،باشد  داشته   فیزیکی   مفهومی  کهنآ  از  پیش  سکونت  این   کند،می

  شکل   معانی   این  تحقق   جهت  در  اسالمی   جامعه   در   مسکن   های فرم  و   هاقالب  کندمی  ایجاب  است،   روان   و  روح   آرامش

  توسعه   اساسی  عامل  وحدت  این  .باشد  آن  هایویژگی  ترینبرجسته  از  شاید  اسالمی  معماری  در  تنوع  و  وحدت  .بگیرند

  ۀکند، ولی نکتمؤلف به بنای مساجد اشاره می  .رودمی  شمار   به   دینی  تأسیسات   و   اسالمی  معماری  هویت  تکوین  و

برخی از آیات و روایات درخصوص    هآید که شایسته بود، میشون بالزم به نظر می  .کندآن بیان نمیچندانی پیرامون  

 کرد، مانند:  پرداخت و آنها را نیز ذکر میمی قداست و اهمیت مساجد

  یستغفرون  العرش حملة و المالئكة  تزل لم   سراجا اهلل مساجد  من مسجد  فی اسرج من»حضرت رسول)ص( فرمودند: 

  خدا مساجد  از مسجدی  در  کس ؛ هر(3/513ق: 1416عاملی،)حر   السراج ذلک من ضوء   المسجد ذلک   فی دام  ما  له

 
 .7. سجده/  6
 . 64. غافر/ 7

 . 14. مؤمنون/ 8
 .80. نحل/ 9
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  استغفار برایش عرش، حامالن و فرشتگان   تابد،می چراغ آن از  پرتوی مسجد،  آن  در که  وقتی تا برافروزد،  چراغی

 کنند«. می

 .«مساجد، خانه پرهیزگاران است 10؛الْمَساجِد  ب یوت  الْم تَّقین حضرت رسول)ص( همچنین فرمودند: »

مجلسی،  )  الْجَنَّةِ  فِی  دَرَجَةً  فیه   تَنَفَّسْتَ  نََفسٍ  بِک لِّ  الْمَسْجِدِ   فِی   جَالِساً  د مْتَ   مَا  ی عْطِیَک  اهللَ  إِنَّ»پیامبر اکرم)ص( فرمودند:  

  بهشت   در  منزلت  درجه  یک   آن  در  نََفسی  هر  تعداد  به  خداوند  ،بریمی  سر  به  مسجد  در   که  زمانی  ؛ تا(83/370تا:  بی

 برد«. می باال تو برای

  یحِب   واللَّه   یتطَهَّر وا  أَن  یحبُّونَ  رِجَال  ِفیه  ِفیهِ  تَق ومَ  أَن  أَحَقُّ  یوْم  أَوَّلِ  مِن  التَّْقوَی   عَلَی  أ سُِّسَ  لَّمَسْجِد  أَبَدا  ِفیه  »الَتَق م 

  آن   در.  کنی[  عبادت  و ]  قیام  آن  در  که  است   شایسته  شده،  بنا  تقوا  ۀپای  بر  نخست  روز  از  که  مسجدی   آن  11الْم طَّهُّرِین؛ 

 . دارد« دوست  را پاکیزگان خداوند و  باشند پاکیزه دارند  دوست  که  هستند مردانی

آورد،  قرآن در ساختن آن سخن به میان میآید زمانی که ژان لویی میشون درخصوص مساجد و تأثیر  الزم به نظر می

توجه به اینکه اکثر مخاطبین مقاله وی کسانی هستند که یا آشنایی  به اهمیت آن از دید آیات و روایات بپردازد. با  

د  گیری مسلمانان از قرآن ندارند، نیاز بونایی با اسالم و سبک و سیاق بهرهآش   کمی با قرآن و اسالم دارند یا اینکه اصالً

میت ویژه مساجد و چون و چرایی  کرد، تا مخاطبان و خوانندگان مقاله با این مطالب و اهبه این آیات و روایات اشاره می

 آن بیشتر آشنا شوند.  

 هنر اسالمی و صنایع دستی   .4.3

 به مبحث صنایع دستی اشاره کرده، الزم است به برخی از مطالب بپردازیم.   با توجه به اینکه میشون در مقاله خود

 .شودمی  مشاهده  دیوار و ...  روی  یناتئتز  یا  آهن  یا  چرم  نساجی،  سازی،سفال  مانند  هنری  آثار  در  خداوند  یاد  همیشه

  طریق  از   اسالمی  هنر  ایجاد  برای  و  کرده   اقتباس   قرآنی  تجربیات   از   را  خود  الگوی  دانش،  و   هنر  در  اسالمی  هنرمندان

  نشانه   و   حضور  بر   اسالمی  هنر  در  . کردند  شروع  را   جدیدی  ۀ شیو  قرآنی   آیات   مستقل غیر  و   مستقل   کننده تعیین   عوامل

  تلقی   الهی  موجود  یک  عنوانبه  انسان   اسالمی،   هنر   در  .است  شده  تأکید  انسان   مانند   مخلوقاتش،  به  نسبت  خالق   خداوند

  باورهای   کردن   زنده  جهت  در   را  خالقیتشان   اسالمی،   هنرمندان  .است  اهلل   نام   به  مطلق،  قدرت   یک  ۀآفرید  که  شودمی

  آثار  اسالمی،  هنرمندان   ۀعقید   به   .دادند سوق  فرد به منحصر  هنری  آثار   و   تجسمات   از   ایمجموعه  ایجاد   و  خویش   درونی

به همین دالیل گفته شده است که هنر اسالمی    .پردازندمی   اسالم   دین   پیام  انتقال  به  بیشتر  که   هستند   آثاری   هنری

 در صنایع دستی رسوخ یافته و نمود پیدا کرده است.  
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الزم بود که مؤلف در کنار صنایع دستی و مطالبی که ذکر کرده، به این موارد نیز اشاراتی داشت و میزان تأثیر قرآن و 

 شد.   م بر هنر صنایع دستی را متذکر میاسال

 آیات هنری  .5

است«، اشاره کرده و از آن    زمین  و  ها آسمان  نور  وَالْأَرْضِ؛ خدا  السَُّمَاوَاتِ   ن ور   مبارکه نور »اللَُّه    ۀسور  35  ۀ میشون، به آی

  داراى   تعالى  خداىنویسد: »خصوص این آیه میدر  عالمه طباطبایی   کند.ع دائمی برای الهام گرفتن یاد می به عنوان منب

  کرده  ظهور  حقایقى  وجود،  عالم  در   نور،   آن  وسیله   به  نتیجهدر  و  شده   نورانى   زمین  و  آسمان   آن   با  که   عمومى  است  نورى

  نور  میان  این  در  .اندیافته  ظهور  آنها  بر  او  اشراق  با  زمین  و  هاآسمان  که  است  نورى  تعالى  خداى.  است  نبوده  ظاهر  که

  معرفت   نور  آن   و  یابند مى  راه   صالح   اعمال   سوى   به  آن  ۀ وسیلبه  و  شوندمى  روشن  آن  با  مؤمنین   تنها   که   هست   خاصى 

  سوى  به  نتیجهدر  ؛دشومى  روشن   آن   به  شود، مى  رووزیر  هادیده  و   ها دل  که   روزى  در  مؤمنین  هاى دیده  و   هادل  که   است

)طباطبایی،    شود« مى  عیان  برایشان   روز   آن   در   ، بود  غیب برایشان  دنیا  در   آنچه   و  شوندمى  هدایت   خود  جاودانه   سعادت 

15/168.) . 

ند  مین سرچشمه برای بهره بردن و بهرهبرد، بهترها را از بین میشه است و همچون منبع نور، تاریکیخداوندی که همی

کند که نور الهی منبعی دائمی برای الهام گرفتن است، اما بسیار باالتر از این نکته  چند مؤلف بیان میشدن است. هر

 لهی بهترین رهنمون در جهت سعادت و کمال است. اینکه، نور ا 

صورتگر«، اشاره کرده و    نوساز   خالق  خداى  الْم صَوُِّر ؛ اوست  الْبَارِئ    الْخَالِق    اللَُّه   حشر »ه وَ  ۀمبارک  ۀ سور  24  ۀلویی به آی

:  نویسدمی  آیه  این  درخصوص  طباطبایی  کند خداوند در این آیه به خلقت در سه مرحله اشاره داشته است. عالمهبیان می 

  دارد،   را  معنا  همان  نیز  « بارئ »  کلمه.  باشد  آورده  پدید  گیرىاندازه  با   را  اشیایى  که  است  کسى  معناى   به  خالق  کلمه»

  معناى   به  «مصور»  ۀکلم.  ممتازند  یکدیگر  از  ،آورده  پدید  که  را  اشیایى  که  است  اىآورندهپدید  «بارئ »  که  فرق  این  با

  گانه سه  کلمات  این،بربنا.  نشوند  مشتبه   یکدیگر  به  که  باشد  کرده   صورتگرى  طورى  را   خود  هاى آوردهپدید  که   است   کسى 

  است   این  فرع   تصویر  اینکه   براى  هست،   ترتیب   آنها  بین   که  مختلف   اعتبارات   به  اما   هستند،  ایجاد   معناى  متضمن   سه  هر

  موجوداتى   بخواهد   اصال   که   آنست   فرع  نیز  این   و   کند  خلق   یکدیگر  از   متمایز   را   موجودات   بخواهد  تعالى   خداى   که

 (.382/ 19 :1375، )طباطبایی بیافریند«

  جایى  یا   کسى   از   مخلوقاتش،  آفرینش   در   که  است  اىآفریننده  خصوص این آیه آمده است: خداوند،در تفسیر نور در

 .(9/565: 1388، )قرائتی  هاستپدیده بخش صورت خود، بلکه  ؛است نکرده الگوبردارى

کند، هر سه کلمه به معنای  که عالمه بیان میحالیبا توجه به نظر میشون، این آیه به سه مرحله خلقت اشاره دارد، در

این است که خداوند    ۀدهنداهلل مکارم هم بر این نظر است که این آیه نشانو آیت  ست اما با اعتبارات مختلفخلقت ا
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پس مفسرین شیعه به چیزی   ؛دهند  توجه  خلقت  مرحله  سه  به  اینکه   نه  کرده، خلق  جایی  برداری از چیزی وبدون الگو

 کند، نظر دارند.  ورای آنچه مؤلف بیان می

متفاوت است با مطالب و تفاسیری که علمای    ،طور که بیان شد، تفسیری که میشون برای آیات مذکور بیان کردههمان

 اند. شیعی در خصوص این آیات بیان کردهمفسر 

برخی بیان شد. اول اینکه مؤلف بر   مقاله ژان لویی میشون، دارای نکات و نقاط مثبت زیادی است که در طول مقاله

خوبی ارائه داده است. با توجه به اینکه مقاله به زبان  مطالب و موارد را به  ، اش انتخاب کردهاساس عنوانی که برای مقاله

  .افرادی هستند که آشنایی چندانی با قرآن، اسالم و هنرهای اسالمی ندارند  انگیسی است، پس مخاطبینش عمدتاً 

و مناسب است. میشون اسالمی، مفید  و هنرهای  قرآن  با  افراد  اینگونه  آشنایی  برای  به  مقاله وی  خوبی در  توانسته 

مند  عنوان شاهد مثال بیاورد و در برخی موارد از روایات نیز بهرهمواردی که الزم و ضروری بوده، آیات کتاب وحی را به

 شده است.   

 . بود بیان و ذکر  قابل  مذکور مقاله  بر مثبت نکات عنوانبه که  بود مواردی اینها

های مؤلف از برخی آیات متفاوت با  طور که ذکر شد، برداشتی موارد هماناز نقدها بر مقاله لویی آن است که در برخ

بندی مطالب است. الزم و  وی عدم جمع  ۀترین نقد بر مقالمهمطور که ذکر شد. اما  نظر مفسرین شیعی است، همان

  اختیار   در   یکجا   صورت  و به  خالصه   حال  عین  در  و  کامل  جامع،   مواردی   مطالب،  از   بندیجمع  یک   با  ضروری بود که وی 

 .    دهد قرار  مخاطب

 . بود بیان و ذکر  قابل  مذکور  مقاله  بر نکات ضعف و منفی عنوان به که  بود نیز مواردی اینها

 گیرینتیجه

  مؤلف   که مطالبی  : دارد  دربر را  زیر   ژان لویی میشون نتایج   قلم   نوع  و   روش دیدگاه،  تفکرات،  خصوص   در   حاضر   پژوهش

  تحت  توانسته  هایی قالب در  و  کرده   انتخاب  اشمقاله  برای  که  است  عنوانی  با  کرده، متناسب  اشاره  آنها  به  مقاله  متن  در

به    را  مطالبی  و   مباحث  انتخابی  هایعنوان زمینه  این  در  را  مواردی  و  کند  بیان  اسالمی  هنرهای  و  قرآن  پیرامون 

  مقاله   نویسنده  که گفت  توانمی  شد،  ذکر  که مطالبی  به  نگاه   نیم  یک   در خوانندگان مقاله اش انتقال دهد.    مخاطبین و

  برای  دائمی  منبع  یک   تلفیق،  موهبت  مباحثی همچون، دو هدیه آسمانی،  هنرهای اسالمی به  و  قرآن  درخصوص   مذکور

دین و آشنا با هنرهای    علم   در  متخصصین  برای  مذکور   مقاله   اما  کرده،   ذکر  را   مطالبی  و  داشته   توجهاتی  گرفتن و ...  الهام

  آشنایی   برای  و  کند می   بیان  را  مفید  تاحدی  مطالبی  متخصصین،  نیمه  برای  اما   ندارد،  همراه  به  را  جدیدی   نکات  اسالمی،

  پژوهش  برای  مقاله  متن  همچنین  دهد.می  آنها  به  یاطالعات  قرآن و هنرهای اسالمی،  با   مسلمانتازه   و  مسلمانغیر

  مقدار  و شده  آشنا اسالم  و با زیسته در جهان غرب می  که  زبان انگلیسی  شخص فرانسوی  یک  اطالع  میزان درخصوص

 . است مفید ،است چقدر  اسالم، مسلمین و هنرهای اسالمی از درکش  و فهم 
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  که   گفت  توانمی  کند،بیان میقرآن و هنرهای اسالمی    خصوص  در   که   مطالبی  به  نسبت  وی  تعهد   میزان  خصوص  در

بندی مطالب  ترین نقد بر نگاشته وی، عدم جمعانطور که ذکر شد، مهمترین و اصلیهم  . است  قبول   قابل  تعهد   این

 گرفت. اطبین و خوانندگان مقاله قرار می است، الزم و ضروری بود تا مطالب به صورت خالصه و یکجا در اختیار مخ 

 ( 1)جدول شماره توان در یک جدول مطالب را به صورت اختصار توضیح داد.  می

 

 1جدول شماره  

 قبول   قابل ساختار 

 قابل قبول  محتوا

 به برخی  از منابع  مراجعه داشته است. منبع 

 مناسب  دیدگاه 

 مناسب و شایسته   هماهنگی عنوان مقاله با محتوا 

 مناسب  مسلمان مسلمان و غیریی برای تازهآمیزان کار

 مفید است. متخصصنیمهیی برای آمیزان کار
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 منابع 

 ها کتاب

 قرآن کریم. 
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