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 مقدمه
شته تا به امروز كه ابواب و فصول مختلف از دويست سال گذ

جهان بيني اسالمي مورد توجه و تامل جدي مستشرقان و متفكران 
ترين محورهاي مورد تحقيق و تتبع  غربي قرار گرفته، يكي از مهم

از يك سو و ترديد و مناقشه از ديگر سو، بحث در پيرامون صورت 
هي از آنان اين گرو. و محتواي هنر شگفت انگيز اسالمي بوده است

به (  متاثر از ايمان مذهبي و الهام آسماني دانسته هنر را مستقيماً
در شرِح هنر ومعماري متعالي » آرتور آپهام پوپ«عنوان مثال 

معتقد » تري آلن«و گروهي نيز همچون ) ۱ مسجد شيخ لطف اهللا
نجيب (وجود ندارد» اسالمي«شدند در هنر اسالمي، هيچ چيز 

  .)١٢٢، ١٣٧٩اوغلو، 
اول، عدم : اين ترديد و مناقشه محصول دو كاستي است 

مراجعه يا دسترسي محققان و متفكران غربي به متون اصلي و 
اصيل، كه موجب شده آراء و نظراتشان يا بسيار ذوقي وتاويلي جلوه 

، كه »تيتوس بوركهارت«به عنوان مثال آراء كساني چون (كند
ويا بسيار جاهالنه )  برانگيخته انتقادات كساني چون نجيب اوغلو را

 مغرضانه و دوم كم كاري مفرط و بسيار گسترده محققان و بعضاً
اسالمي در استخراج مباني حكمي و عرفاني هنر اسالمي از البالي 

گرچه نگارنده اين .متون غني و عميق حكمت و فلسفه اسالمي
سطور در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه در متون 

همچون (هاي عميق و لطيفي  المي، حقايق ناب و تئورياس
هاي  در بنيان) مواردي كه در اين مقاله به آن اشاره شده است
 كمتر فيلسوف و نظري هنر وجود دارد اما به اين دليل كه اوالً

هاي  متفكري درحكمت و فلسفه اسالمي دغدغه كشف بنيان
هم بر اين بنيادها  اگر تاملي نظري هنر اسالمي را داشته و ثانياً

بوده است، آنها رادر خدمت اثبات اصولي چون وحدت وجود و 
وحدت شهود، معاد، نبوت، مراتب عالم، قواي نفس و مواردي از اين 
قبيل قرار داده وهرگز به عنوان اصولي در راستاي تبيين ماهيت 

 نظريات متناقض و هنر، مورد بهره برداري قرار نداده است، نتيجتاً
 برخي محققان در وجود و ماهيت هنر اسالمي را بر شتتتم

   .انگيخته است
در چند دهه اخيرسنت گراياني چون رنه گنون، هانري 
كربن، فريتيوف شوآن، مارتين لينگز، تيتوس بوركهارت، و دكتر 
سيد حسين نصر با نيت رمزگشايي از هنر و معماري اسالمي، 

ف و احياي مباني و تحقيقات گسترده اي را آغاز نموده و به كش
منابع مهمي از حكمت هنر اسالمي نائل شدند كه خود به برپايي 

  .انجاميد) درلندن (۱۹۷۶جشنواره مهم جهان اسالم در سال 

ترين مدعيات اين گروه آن است كه هنر  يكي از مهم
اسالمي وامدار صور نوري عالم مثال و عوالمي فراتر از آن است كه 

در دل هنرمند حاصل ) خيال(اي نفس به وسيله قوه اي از قو
به عنوان مثال تيتوس بوركهارت كه نگارگري ايراني را . (شود مي

در عرفان اسالمي ونيز باطني گرايي » اعيان ثابته«متاثر ازمفهوم 
هندسي و (انتزاع بسيار پيچيده نقوش اسليمي . ) دانست شيعه مي
مايي جهان ، واقع گريزي نقوش اسليمي، گريز از واقع ن)گياهي

ونه سه بعدي كه در پي (هاي دو بعدي  عيني با تصويرگري
و وجود فتوت نامه ها يي كه فنون و ) تصويرگري جهان واقع است

هنرها در تمدن اسالمي را به حلقه هاي عرفا و صوفيان پيوند زده 
كه (و فراتر از آن آراء واشارات حكماي بزرگ اسالمي درباب هنر 

در اين » قدرت خيال«و » ذوق«م آن يعني دو نمونه بسيار مه
ترين ادله و دستاويز اين  مهم) مقال مورد بحث قرارگرفته است

گرچه با تمام تالش و سعي اين بزرگان باز نيز (محققان بوده است 
آرايشان به دليل عدم منابع كافي ومستدل و نيز فقد روش تاريخ 

   .۲ )پژوهی مورد نقد و ترديد قرار گرفته است
ترين شيوه در  ترين و دقيق رسد مهم ر اين ميان به نظر ميد

اثبات مباني نظري هنر اسالمي و نيز پاسخ منكران و منتقدان آن، 
رجوع به منابع حكمي جهان اسالم با هدف استخراج اين مباني از 

مقاله زير كه فصلي از .البالي متون حكمي، عرفاني و فلسفي است
است به آراي امام محمد غزالي كتاب بلند حكمت هنر اسالمي 

پردازد كه خود البته متاثر ازتحقيقات و آراء متفكراني چون ابن  مي
سينا و فارابي و مؤثر بر حكما و عرفاي دوره هاي بعدي است اما 
ويژگي منحصر به فرد غزالي اين است كه نظريات خود در مورد 

ست و با ذكر قوه خيال و عالم مثال را در خدمت هنر نيز قرار داده ا
ها را در تجلي يك هنر  هايي كامال هنري، نقش اين بنيان مثال

خواهد به اين  اين مقاله مي.ناب ديني مورد توجه قرار داده است
فرض ها پاسخ دهد كه از ديدگاه غزالي مباني مهم هنِر هنرمندان، 
شعرا و موسيقيدانان چيست؟ اعتقاد به مراتب عالم چه جايگاهي در 

؟ و نقش نفس به عنوان دائرمدار قواي دروني انسان در هنر دارد
) كه بنيان هنر است(احضار و اظهار صور نوري و به ويژه خيال 

  چيست؟
 هدف غايي اين مقاله بررسي دو مفهوم اساسي در حكمت 

اول مراتب عالم در منظر حكماي اسالمي : هنر اسالمي است
بررسي معناو وجايگاه آن در مباني نظري هنر اسالمي و دوم 

كه (جايگاه خيال و ذوق در آراء غزالي با تاكيد بر كاركرد هنري آن 
  .)گيرد ذيل بحث نفس مورد بررسي قرار مي
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  و قواي آن از منظر امام محمد نفس: الف  

 غزالي

 
ترين  امام محمد غزالي كه اورا به عنوان يكي از بزرگ

يخي بين ابن سينا و شناسند و از نظر تار متفكران جهان اسالم مي
نفس را نردبان عروج )  هجري505 – 450(ابن عربي مي زيسته

به معرفت حق تعالي دانسته و انسان را موجودي بينابيني كه به 
از ) ان اهللا خلق آدم علي صورته. (صورت خدا آفريده شده است

ديدگاه او انسان، صاحب نفسي است كه ريشه در عالم اعلي داشته 
  . ه ريشه در عالم سفلي داردو نيز جسمي ك

 غزالي عليرغم تالش گسترده خود در فاصله گرفتن از آراء 
فالسفه و نزديك شدن به قرآن، درعين حال، دربحث مراتب عالم 

به (ونيز انواع سه گانه نفس به آراي نوافالطونيان و فالسفه مسلمان
وي معتقد است اول چيزي كه از .نزديك شده است) ويژه ابن سينا

. واحد صادر شد عقل و پس از آن نفس است و پس از نفس، جسم
عالم : به همين ترتيب غزالي براي عالم نيز سه مرتبه قائل است

عالم ملكوت را خدا «: ملكوت، عالم جبروت و عالم ملك و شهادت
به امر ازلي خود آفريده و آن زيادت و نقصان نپذيرد و عالم جبروت 

حوي كه از يك جهت به عالم ملك و ميان اين دو عالم است به ن
وابسته است و از جهت ديگر به )يعني عالم محسوسات (شهادت 

  .)85، 1358الفاخوري، (» عالم ملكوت
كتاب شرح (احياءعلوم الدين » ربع مهلكات«غزالي در آغاز 

به شرح لغوي نفس، جان، دل، وعقل پرداخته و ) عجايب دل
 ونداند لشكرهاي - هووما يعلم جنود ربك اال«براساس آيه 

وحواس باطن ) حواس پنجگانه (، حواس ظاهر»پروردگارترا مگر او
را از جمله لشكريان دل ) خيال، حس مشترك، تفكر، تحفظ وتذكر(

از ديدگاه غزالي، خيال، ادراك صور درنفس، پس از رؤيت .شمارد مي
  .)22، 1352غزالي، (چيزي است

حياء مورد بحث قرار اين معنا را بر اساس آراء غزالي در ا
ترين تاليف اين  خواهيم داد اما در ابتدا ضروري است به مهم

معارج القدس في «متفكر بزرگ اسالمي در مورد نفس، يعني 
اشاره كنيم كه در آن متاثر از آراء ابن سينا و » مدارج معرفه النفس

كند،  فارابي، نفس را به نفس نباتي، حيواني و انساني تقسيم مي
گوييم  وقتي مي«: ساني از ديدگاه او همان نفس ناطقه استنفس ان

نفس، مقصود ما آن قوه كه طالب غذاست يا قوه اي كه محرك 
شهوت و غضب است، يا قوه اي كه در قلب ساكن است و مولد 
حيات و رساننده حس و حركت است از قلب به تمام بدن، نيست 

ا از نفس جوهر فرد بلكه مقصود م. ..زيرا اين را روح حيواني گويند
كاملي است كه كاري جز تذكر و حفظ و تميز و رؤيت 

غزالي چون ابن سينا دالئلي بر ) 559، 1358الفاخوري، (».ندارد
مغايرت نفس با بدن بيان كرده و عالوه بر براهين عقالني، 

هاي شرع دليل اين  مجموع خطاب«:آورد  استداللي شرعي نيز مي
ا الم اگرچه بر بدن وارد شود به است كه نفس، جوهر است زير

خاطر نفس است ازاين گذشته نفس را عذابي ديگر است ويژهِ خود 

 رأي او .)563، 2همان ج( »او، چون خواري و حسرت و دردِ جدايي
همان رأي حكماي پيشين )در معارج القدس(در مورد قواي نفس 

است با اين تفاوت كه او معتقد است نفس داراي خصوصيتي است 
ه قادربه ادراكِ معلومات غايب است و در اين راه از دو قوه بهره ك

عملي محرك آدمي است در انجام . عملي و علمي: جويد مي
عبارت است از عقل و به اين قوه، از «كارهاي انساني و علمي

 همچنين نفس ناطقه .)565، 2همان، ج(»آموزند مالئكه علم مي
تواند پذيراي  ولي خود، ميانساني به نيروي طهارت اصلي و صفاي ا

اشراق نفس كلي بوده ومستعد قبول صورمعقوله باشد وهمه علوم 
  .دراصلِ نفوس، بالقوه مركوزند چنان كه دانه در زمين

بدين ترتيب از ديدگاه غزالي، نفس قادر به ادراك صور است 
و البته چون حكماي پيشين، او هم بر وجود شرايطي در دريافت 

كند كه از جمله آنها يكي فراغت از شهوات  ياين صور تاكيد م
پس اگر . بر اوصاف حس است» نور عقل«دنيوي وديگري غلبه 

نفس واجد اين شرايط شد آنگاه قادر به دريافت صورِ لوح محفوظ 
چون قلب «:آورد  مي» فرائد اللئالي «27صفحهدر اين باب در. است

ه است زيرا به منزله آينه است و لوح محفوظ نيز به منزله آين
صورت هر موجودي در آن هست و چون آينه اي مقابل آينه اي 
قرار گيرد، صوري كه در يكي است در ديگري حلول كند همچنين 
صوري كه در لوح محفوظ است در قلب افتد، اما اگر قلب به 

همان، ( ».شهوات دنيا مشغول باشد، عالم ملكوت از او پنهان ماند
نايي از براي انبياء، وحي واز براي اولياء  اين قدرت و توا.)574، 2ج

الهام است و اين الهام همان است كه غزالي در تقسيم بندي 
آن را علم ) يعني علم معاملت و علم مكاشفت(مشهور خود از علم 

   .از ديدگاه او اگر اين علم حاصل شود.نامد مكاشفت مي
وعلم مكاشفت به « :گردد جمال حق در آيينه دل نمودار مي

تعلم و مطالعه حاصل نشود حصول آن به اعمال صالح و صفاي 
آينه دل به زهد و گرسنگي و بيداري و خاموشي و اعتزال از مردم 
باشد مثال بيداري در شب، دل را روشن كند و صافي سازد و نور 
بخشد و چون اين صفا به صفايي كه از گرسنگي حاصل شده 

شود و چون آينه اي افزوده شود، دل چونان ستاره اي فروزان 
، 1374غزالي، ( »درخشان و آن گاه جمال حق در آن نمودار گردد

:  شاهد مثال غزالي بر انعكاس صور در دل، دو حديث است.)12
لم يسعني «در حديث قدسي آمده است .يكي قدسي و ديگري نبوي

قابلِ . ارضي و السمايي و وسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوداع 
د زمين من و آسمان من، و قابل من آمد دل بندهِ تجلي من نيام

كه در جواب سؤال ) ص(و حديثي از پيامبر» مؤمنِ نرمِ ساكن من
خداوند كجاست در ارض يا سماء؟ فرمود :كه پرسيد » ابن عمر«
هركه ميان دل «گيرد  پس نتيجه مي» في قلوب عباده المؤمنين«:

  او تجلي نمايداو حجاب برداشته شود صورت ملك و ملكوت در دل
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و نسبت اين دل با عالم خيال، در انديشه هاي ) 46، 1352غزالي، (
  :غزالي بسي روشن و بي نياز از شرح و تاويل است 

پس آن چه در دل حاصل شده است موافق عالمي است  «
كه در خيال حاصل است و آن چه در خيال حاصل است موافق 

رون از خيال آدمي  بي-عالمي است كه در نفس خود موجود است 
 و عالم موجود موافق نسخه اي است كه در لوح –و دل او 

اين عالم كه به وسيله ) 1،62همان، ج( »محفوظ موجود است 
شود از ديدگاه غزالي، اصل و منشاء زيبايي  خيال، مكشوف دل مي

عالم علوي عالم حسن و جمال است و اصل حسن و «: است
ت نمودگاري است از جمال آن جمال تناسب و هرچه متناسب اس

عالم، هرچه جمال و حسن و تناسب كه در اين عالم محسوس 
است همه ثمرات جمال و حسن آن عالم است پس آواز خوش 
موزون و صورت زيباي متناسب هم شباهتي دارد ازعجايب آن 

  ) 358، 1374غزالي، (» عالم
بنا بر اين از ديدگاه غزالي، خيال انسان قادر به حصول 
عالمي سراسر حسن و زيبايي در فراسوي عالم مادي است و اين 
خود اهتمام حكيمي چون او را به بنيادي ترين مفاهيم نظري هنر 

آن چه از مجموع نظرات . دهد نشان مي» زيبايي«و » خيال «يعني 
آيد اين   بر مي-  كه اثري ژرف برحكماي بعد ازخود گذارد -غزالي 

 قوه دريافت  دريافت صور است و ثانياً نفس قادر بهاست كه اوالً
اين صور در نفس، خيال است و نهايت محل دريافت اين صور، 

انسان را قادر  4او همچون پيشينيان، روح و دل و عقل و نفس. 3دل
به ادراك و دريافت صور عالم مثال دانست واين خود مرجع و 

تر از  منبعي براي حكماي بعد از او شدتا با ارائه تصويري شفاف
كرانهِ روح انسان و قواي او، مباني هنري را پي ريزند كه  عالم بي

تماميت آن به حضور عناصري تجريدي و متاثر از عالم مثال است 
تزكيه و تصفيه  و جز از قوه خيال هنرمند مسلمان، آن هم به مدد

. تواند از سرچشمه اي ديگر، بنياد گيرد ونيز شهود و اشراق، نمي
استاد هنر (» نجيب اوغلو«اي كه كساني چون پس نقد ونفي 

مبني بر بي ارتباط بودن عناصر تجريدي ) اسالمي دانشگاه هاروارد
 در رد نظرات سنت گراياني چون -هنر اسالمي با مباني عرفاني 

 بي دليل و بي  دارند، كامالً- » بوركهارت«و » گنون«و » نصر«
اين دعوي ذكر داستاني ترين ادله  يكي از مهم زيرا اتفاقاً 5مبناست

» شرح عجايب دل«است كه غزالي در احياءالعلوم خويش در 
آورد ودر آن به اين معنا كه دلِ  پيرامون نقاشي چينيان و روميان مي

در حكايت «:شود، اشاره دارد صيقل يافته، مجالي نقوش الهي مي
آمده است كه اهل چين و روم در خدمت يكي از پادشاهان به 

ي و وفور حذق در صناعت نقاشي مفاخرت كردندو كمال استاد
مباهات نمودند، پس راي پادشاه بر آن قرار گرفت كه هردو فريق 
صفه اي را نقش كنند، يك جانب اهل چين و يك جانب اهل روم، 
و پرده اي ميان ايشان آويخته شود تا بر كار يكديگر اطالع نيابند و 

ند كه در شمار نيايد و هاي غريب چندان جمع كرد اهل روم از رنگ
اهل چين بي درنگ رفتند و به روشن كردن و زدودن جانب خود 
مشغول شدند و چون اهل روم از نقاشي فارغ آمدند اهل چين 

پادشاه تعجب فرمود كه بي رنگ . دعوي كردند كه ما نيز بپرداختيم
چون . احاطتي نيست پرده بايد برداشت تا صحت دعوي روشن شود

د عجايب دستكاري روميان با زيادت روشني در جانب پرده برداشتن
زيرا كه از بسياري زدودن چون آينه روشن گشته .چينيان ظاهر شد

سپس » بود پس جانب ايشان به سبب مزيد صفا خوب تر نمود
پس همچنين عنايت اوليا در تطهير و «  :گيرد كه غزالي نتيجه مي

 نهايت روشني در تزكيت و جال و تصفيت دل باشد تا حق، صريح با
آن بدرخشد چنانكه چينيان كردندوعنايت علما و حكما در آن كه 

دل -وكار بر هر نوع كه باشد-نقش علم ها در دل حاصل كنند
مؤمن نميرد و علم او به مردن محونشود و صفاي او تيرگي 

  .)66، 1352غزالي، ( 6»نپذيرد
م از بنابر اين وجود چنين عناصري در متون عرفاني جهان اسال

 به ويژه - يك سو و تلقيات حكمي و ذوقي از اسباب و ابزار هنري 
با توجه به آثار ( توسط هنرمندان مسلمان از ديگر سو - رنگ و نور 

) كساني چون نجم الدين كبري، روزبهان بقلي و عال الدوله سمناني 
هاي هنري بس مؤثر واقع  توانست در جهت بخشيدن به خالقيت مي

  7. كالم شرح اين تاثير استگردد كه ادامه

   مراتب نوري عالم : ب
همچنان كه ذكر كرديم استخراج مباني نظري هنر 

بايست در دو مبحث از مباحث حكمت اسالمي پي  اسالمي را مي
اول نفس كه در آن قوه خيال به عنوان عامل دريافت  .گرفت

ز وهنر چيزي ج(گيرد  كننده صور عالم مثال مورد توجه قرار مي
و دوم مراتب عالم، كه عالم مثال ) باز آفريني اين صور نيست
احياء «غزالي نفس و قواي آن را در .يكي از مرتبه هاي آن است

مورد توجه » مشكوه االنوار«و عالم مثال را دررساله » علوم الدين
شرح اين رساله ما را در ايصال به مقصد به ويژه  .داده استقرار 

  .اري خواهد رسانددر ادراك عالم مثال ي
اهللا « كه به درخواست دوستي براي بيان »مشكوه االنوار «

الف  ان هللا سبعين«يزحديث نبوينو ...ضنور السموات و االر
ه كل من هحجاب من نورو ظلمه لوكشفها الحرقت سبحات وج

فصل اول در . نگاشته شده، داراي سه فصل است 8»ادركه بصره 

سوره  35آيه شرح و تفسير وم در ، فصل دمعاني مختلف نورمورد 
 . فوق الذكرنبوي درپيرامون حديث سوم نور و فصل 

شود  بحث نور در اين رساله گرچه با ذكر معاني آن آغاز مي
رسد كه خود بنيان سخن ما  لكن در تداوم خود به مراتب عالم مي

نور حقيقي منحصر  «از ديدگاه غزالي . در اين بخش از كالم است
 و كاربردن اين كلمه در غير ذات او مجاز است و به به خدا است

معنايي نزد  :از ديدگاه او نورسه معنا دارد »هيچ وجه حقيقت ندارد
 درنزد عوام . خواصمعنايي نزد خواص و معنايي نزد خواصِ، عوام

 معني نسبت اين «نور به معناي روشن كردن و آشكار شدن است و
دارد چيزي براي يك فرد به اشخاص، متفاوت است زيرا امكان 

ترين  مهم. )4، 1351غزالي، (» آشكار و براي ديگري پنهان باشد 
 انسان براي ادراك اشياء و آشكاري آنها حواس پنج گانه است زاراب
س نور در اصطالح عامه مردم چيزي است كه قابل رويت و پ«
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،  از ديدگاه غزالي چشم نيز»وسيله اي براي رويت اشياء ديگر باشد
اما بدين  دنشو نور است زيرا به وسيله آن اشياء آشكار مي، ودخ

داراي نواقصي جدي هستند  - يا حواس ظاهر - دليل كه نور چشم 
در باطن انسان نوري حقيقي وجود دارد كه از تمامي نواقص  9

 »نفس ناطقه «يا  »روح «، »عقل «مبري است و آن را گاهي
گزيند و  ين نور باطن بر ميغزالي اصطالح عقل را براي ا .نامند مي

كند هفت نقصي كه در چشم ظاهر  اثبات ميآن با شرح وبسط 
به پرسشي زالي غدر اين جا . در عقل راه نداردهرگزوجود دارد 

يش بيايدكه عقل بشرنيزگاهي اشتباه پاگر اين سوال كه «:چنين 
كه غالباًدر بين عاقالن   استتكند وبه همين مناسب مي

: هد كهد  ميپاسخي عالمانه»الف نظروجود دارد ودانشمندان اخت
نيست بلكه از اوهام وخياالتي است كه  اواشتباهات عقل از خود 

گاه در نزد ذهن حاصل شده و انسان آنها را تصورات عقلي 
برخي از تصورات . اينها تصورات عقلي نيستندر حالي كه دداند مي

تامل يا اقامه برهان عقل بديهي اند و به همين دليل نياز به تفكر و 
و  »امكان ندارد چيزي هم موجود باشد هم معدوم  «د مانند نندار

برخي نيز غير بديهي اند كه الزم است عقل با استمداد از نور درون 
ين رباالترجوع به يا وير صو نيز با هدايت شخص دانشمند و ب

  مهم.پي بردبه آنها ي، ماني كلمات آسعنيش مراتب حكمت و دان
است زيرا همچنان كه روشني قرآن  ،ياناين راهنم ق ان مصدايرت

شود قرآن نيز  نور ناميده مي) كه عامل بينايي چشم است(خورشيد 
فامنوابا  «:شود از اين رو كه وسيله بينايي عقل است نور ناميده مي

 .)8تغابن، (»هللا ورسوله والنور الذِي انزلنا
 ه مقدم)عقل (ن ونور باط)چشم( ظاهر نورتقسِيم نور به 

چشم ظاهر از عالم . يم عالم به دو عالم ماده و ملكوت استستق
ي از آن عالم جائبكه ععقلي .  استكوتماده و عقل از عالم مل

عالم از آثار عالم اين يل كه دلين دگشايد و ب بر انسان ميرا
يه به شخص و ميوه ات به آن مانند نسبت ساست ونسبملكوت 

اسباب وعلل عالم مادي را «يد الت است ببه درخت و معلول به ع
و چنان كه در  ... به طور كلي در عالم ملكوت جست و جو كرد 

ين رساله ذكر مدر ه مصباح و شجره و ي مشكاتعنيان مب

يه آن بي و شنمثال و نموداري از عالم روحا ،شود جهان مادي مي
  »باشد  ي نميخالاست و مشبه از همانندي و موازات با مشبه به 

  .)19 و 18همان، ( 
نامد   ميج منيرسرا يامبر راپقرآن را نور و ، ين فصلاي درزالغ

يرا انوار حقائق و معارف از وجود مقدس اوست كه بر افراد بشر ز
ها از   بهره گرفتن ارواح انساندري زالشاهد مثال غ.گردد وارد مي

ي يزيبايث دح)يا اصل تناظر عالم صغير و عالم كبير(عالم علوي 
و ابن عباس نقل ) ع(يطالبابي بن لين عنير المومماست كه ازا

، دكن ين از كرات آسماني كسب نور ميمهمچنانكه ز« :شود مي
ي و روح الهي استفاده ويز نور معنوِي خود را از عالم علنارواح بشر 

ين اا السالم درباره ميهليطالب و ابن عباس ع ابكنند و علي بن مي
ي هفتاد هزار صورت اراي دارد كه ده اند فرشتخداو :دينوگ روح مي

ي هفتاد هزار راي دااناست و هر صورتي داراي هفتاد هزار و هر ده
همان، (» يح خداوند مشغولندبزبان است كه همه به تقديس و تس

خود استداللِي بر وجود ي،  مادي در بيان مراتب نورِلشرح غزا . )20
سبب تقرب و خود  كه شود ي در عالم ملكوت ميرمراتب نو

ين مراتب بنا به  اوجود. استيكي برخي فرشتگان به نور حقيقي دنز
شود كه به   به ذاتي اليتناهي منتهي ميالزاماًاصل بطالن تسلسل، 

كند و   نور نميكسبيگرد چيز هيچي نوراست و از راي خود دادخو
فقط به فقط » نور «ي ليدگاه غزاداز . ي متعال استحآن خداوند 

ين و رت يعال«كه نوري  .ين وجود حقيقي كاربرد داردابراي 
 . كنند ير موجودات از او كسب نور ميانور هاست و س» ينرباالت

ها و  ه كه چرا نور خدا به آسمانبهين ش اي در مقابلالغز
قائم بالذات و  ، دهد كه خداوند نور اول ، پاسخ ميين اضافه شدهمز

ها را   سراسر زمين و آسمانيل كهلين ددمنبع تمامي نور هاست و ب
  10.پس عالم همه مظهر اوستي فراگرفته لي و عقسانوار ح

ن يي واال مقامند كه به شهود ااين عرفاز ديدگاه او ا 
نور خدا فقط به  «يابند كه  ه و نهايت در ميدي وجود رسوحدت

ت اشراق سبب شده است ثري مانده و كفمخ، واسطه شدت ظهور
  .)34همان، (»دد كه از نظرها مستور گر

  تمثيل نور و خيال در آراء غزالي: ج

)فانوس خيال (
ارواح مراتب و درجات ، اختصاص به فصل دوم مشكوه االنوار

اصطالحاتي .  سوره نور دارد35بشري بر اساس اصطالحات آيه 
شاهد مثال . يهآو تعابِير ديگر ، زيتون زجاجهمصباح،  ،مشكاتچون 

مثل نوره فِي قلب « :ت ابن مسعود استقرائغزالي بر اين معنا 
پس يعني مشكاه مثالي از نور حق در قلب است، » المومن كمشكاه

از مراتب قلب و روح آدمي  - چون مشكاه وزجاجه- تعابير ينمه اه
 . اند

 عالم كه از(ي ي معتقد است كه در اين آيه، ارواح بشرلغزا
مورد توجه  مصباحيري مادي چون مشكات و ب تعابا )ملكوت اند

 عالمعالم ملكوت ويعني (ين دو عالم اين بقرار گرفته اند و چون 
 تنها به تمثيل معنا تبيينفاصله غِير محدودي وجود دارد ) هماد

ي لمثاي ها مفاهيم معنوي با قالببدين وسيله است تا ممكن 
اثبات دو عالم روحاني و ي ول غزالامبناي . دگردن  منتقلرساتر

ين دو عالم ارتباط وجود دارد و  اكه اوالً بينين امحسوس است و
ياً در ني است و ثاننمونه و مثالي از موجودات عالم روحا، هر موجود
 مقام وجود دارند كه يي و عالان شريف، نورييي جوهرهاانعالم روح

رد ه بر ارواح بشر واك ياينوره .گويند آنان را فرشتگان مي
نيز  البته اين فرشتگان را د ونگير  سرچشمه ميآنهااز، گردند مي

ترين نور حقيقي كه همانا  عاليسطح مراتب و درجاتي است تا 
 . خداوند است
ي و حضور نمونه هاي الي اثبات صور مثراي بالي غزهانمونه 
ي است كه به ايياهؤها و ر خواب، درجهان محسوساتي عالم روحان
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ين بزيرا در(شود  ير ميعبعنوان مثال در آنها ديدن خورشيد به شاه ت
يا مثالً ) فرمانروايي :ي تشابه وجود داردن روحايآنها دريك معن

طالبان جان ي كه كشتگاه حقيقت و ان ِيك موجود ثابت روحوجود
و يا . شود ل مييمثتبه كوه طور تشبيه و ، ندك  ميابمعرفت راسير

مند و از ه ياء و دانشمندان كه افراد بشر را بهرلقلوب پيامبران و او «
يه دارند كه مبداء بي وجه تشيد با دريچه هانكن  آگاه مييققاح

كنند و بايد  ها راسيراب مي د و سرزميننباش ريزش و فوران آب مي
رات و منشاء بركات است وادي ايمن يسرچشمه اصلي را كه منبع خ

روح مبارك ، يلاز ديدگاه غزا. )همان(» دانست)ود مباركهر(
و اوحينا اليك  « يه آاين بر اساسهمانند چراغ است و ) ص(يامبرپ

ين چراغ از انور كه  آن است خود مبينت كه اس »روحاً من امرنا
فاخلع  «وي ضمن اشاره به ) ي حو(ست عي باالتر گرفته شده انبم
كه دركوه طور به موسي القاء گرديد، ترك دو جهان را از ؛ يك لنع

ن ظاهر و باطن للقرآ «گيرد زيرا بنا به حديث   نتيجه مييلاين تمث
 وليكن نعلين مد نظر استدر ظاهر، به دور انداختن » و مطلع وحد

 «: گيرد غزالي نتيجه مي.مورد توجه است دو جهان ، تركدر باطن
هاي خود را در آورد و در  خداوند به موسي امر فرمود كه كفش

يز ترك كند نين امر اشاره شده است كه بايد دو جهان رااضمن 
 است و يح كه به آن امر شده است به جاي خود صحين عمليابنابر
ي دكند و افرا  مييز نمودارا ني رطن و بايي سرتين حال حقيقعدر 

كه بتوانند امثال اين حقيقت را درك كنند و اسراري راكه درظاهر 
آيات و دستورهاي الهي نهفته است آشكار سازند به منزله شيشه و 

 چنان كه در وذكر شده است د كه در آيه مباركه نباش فانوسي مي
مادي مانع از ادراك اسرار و  يه روشن خواهد شد خيال بشرِآ

ولي ا آن ذكر شده است خلع نعلين متناسب بمشاهده انوار است و 
وقتي كه صفاي واقعي پيدا كند و به حقايق و اسرار پي برد، مانند 

 بلكه فانوسي خواهد شد كه نه تنها حائل و مانع از ديدن انوار نيست
رساند ودر مقابل تندبادهاي خاموش  نورها را به ديگران نيز مي
چنان صفا  ،ل پيامبرانيااما قوه خ» كند كننده از آنها نگاهداري مي

 اسرار و به همين دليل توان ظهور به فانوسي تبديل شده كهيافته 
ي صعود به راي است بانخود نردباين  و خود را داردي در نعالم روحا
ياء حق بنابه صفاي باطن نه وليامبران واپ.قدس لي و مقامعالم اع

تنها قادر به ديدن صور بلكه قادر به افشاء اسرار باطني آن نيز 
ن ممك» فانوس خيال «ي به كمك الين به تعبير غزاهستند و 

  . است
تر و  توضيحات بعدي غزالي در مورد اين اصطالح، روشن

«  دگاه غزالييم از ديردمچنان كه در ابتدا ذكر كه.گوياتر است
ك از يله هر يرا به وسينور محسوب مي شوند ز , تمامي اقسام روح

ن هر كدام از يل او بين دليبه هم «آنها موجودات ظاهر مي گردند 
ه نور ارتباط يكي از اصطالحات مطرح در آين مراتب روح با يا

 دهد قرار ميمعادل روح حساس را »مشكات «مثالًبرقرار مي سازد 
 را به ودي، نور خيروزنه هابا استفاده از مشكات همچنان كه را يز
با استفاده از منافذي چون چشم نيز روح حساس ، رون مي تراوديب

  . شود اء محسوس مييت اشؤيقادر به ر
داراي سه از ديدگاه غزالي كه زجاجه است الي يروح خمعادل 

ست الي از عالم پست خاكي ايسرشت روح خ :اول :ت استيخاص

 و ثغورندرند داراي حدود و ي كه در مخزن آن قرار مي گييايرا اشيز
 - ن اوصافي باشند بهره مند از انوار عقلي ي كه صاحب چنيياياش

الي جسماني ين كه روح خيوم بااد .ستندي ن-كه از حدود منزهند
ك اگر صفا حاصل كند در موازات معناي عقلي قرار گرفته و ياست ل

ل كه انسان ين دليبد: سوم  . ممانعت نمي كنداز تابش انوار عقل
الي استنباط مي كند ي، معاني عقلي را از صور خيشدرآغاز تعقل خو
ي نري از پراكندگي معقوالت و معايالي براي جلوگيحضور روح خ
معادل (چ مثالي بهتر و مناسب تر از فانوس يهو ضروري است

 مواد خاكي است را اصل فانوس ازينمي تواند داشته باشد ز) زجاجه
، زگييل نازكي و صفا و پاكي اما به دل)الييت اول روح خياصخ (

ن حالي كه حافظ و ضابط نور يت در عيسدن نور چراغ نيمانع از د
و ممانعت از خاموش شدن آن  )الي در اصل صور نوراني خيا(چراغ 

م نين مي توايبنابرا«: اد استيا حركات زيد يبر اثر وزش بادهاي شد
. )58همان، (»الي استين مثال براي روح خيبهتر ،م فانوسييبگو

ا مصباح است كه قادر به ادراك يچراغ ، معادل روح عقليهمچنين 
 دارا بودنق ين مصاديتر ران مهمباميپ(ف الهي است ي شرانيمع
  .)اند  »روح«ن يا

ا ي(درخت با د غزالي مشابهت كامل دياما روح فكري از 
جه يدن صغري و كبري نتيا روح فكري با چريدارد ز) تونه يشجره ز
ج براي كسب معقوالت باالتر مقدمه مي ين نتاي از هميزرد ونيمي گ

و چون « :استفاده كند  )وه ها يا مي (ج ين نتايت از بهتريند تا نهايچ
علوم و معارف و مداومت بر كسب معقوالت   ،ن روحيوه درخت ايم

سته ياد ندارد بلكه شايشابه ز تهريغوب و انار و به يبا درخت س. است
وه اش روشني بخش و روغن يتون كه مياست آن را به درخت ز

 .)59همان، ( »است تشبه كرد ها چراغ
امبران و برخي از خواص يمعادل روح قدسي كه خاص پ

را يمي باشد ز »ضئ ولولم تمسسه ناريتها يكاد زي «است، ياول
د و بدون ب بتا)اءيي اولبرخ( شان يك است انوار الهي بر قلوب اينزد
از كسي حتي ازپيامبران استمداد كنند در معرض اشراق ن كه يا

نور   «روح مصداق فراز ن كه تمامي مراتبيت ايو نها» قرارگيرند
ن مراتب را ي هركدام مرتبه اي از ابه اين دليل كهاند » علي نور 

  . شامل مي شوند
ده ميان ترين حلقه هاي مفقو  بر اين اساس يكي از مهم

با نور يا ) يا مثالي(حكمت وهنر اسالمي همين ارتباط روح خيالي 
به تعبير غزالي فانوسي است كه قادر به رؤيت صور عالم مثال است 

كه ) فانوس خيال(برد و جالب است كه غزالي اصطالحي به كار مي
 امروزي در شرح هنرهايي بصري و تصويري چون اصطالحي كامالً

 هدف اين نوشتار، جعل لفظ ومعنا براي اثبات و البته .سينما است
تاييد اصطالحاتي امروزين چون فانوس خيال، از منابع حكمي 

كه نگارنده اين فعل را عملي سبك و بي معنا (جهان اسالم نيست
 بلكه هدف آن است كه رد پاي مفاهيم بنيادي هنر در  ،)داند مي

ليل فقدان تحقيق حكمت هنر شرقي و اسالمي را دنبال كند تا به د
در مورد اين مباني و تاريخ مدون آن، شاهد جمالتي چنين از سوي 

نبايد توقع داشت كه در تاريخ هنر شرق «: برخي محققان نباشد كه 
نيز سير تحول مشخص ومحكمي كه خاص هنر غرب است يافت 

 به عبارت ديگر دغدغه چنين .)95، 1379نجيب اوغلو، (»شود 
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 از مباني و منابع يكي از درخشان ترين مكاتب مقاالتي، غبارزدايي
هنري جهان است كه در اثبات وجود و تبيين ماهيت آن نقش و اثر 

به ويژه كه اين موضوع جزو موضوعات مطرحِ حوزه . بسزايي دارد
هاي حكمي وفلسفي ما نبوده است يعني اگر در حكمت و فلسفه 

طون و كانت غربي، انديشه هاي هنريِ فالسفه بزرگي چون افال
تحت عنوان فلسفه هنرِ اين دو فيلسوف، مورد توجه و تامل بوده 
است در حكمت و فلسفه اسالمي هيچ گاه فلسفه هنرِ ابن سينا، ابن 

به همين دليل كساني . عربي يا مالصدرا مورد توجه نبوده است
مانند نگارنده اين مقاله كه دكتراي خود را در فلسفه هنر اسالمي 

ده و در كشوري كه سال گذشته رشته اي را تحت دريافت نمو

و دكتري ) دانشگاه هنر(عنوان فلسفه هنر در سطح كارشناسي ارشد
داير نموده، موظفند با كالبد شكافي ) دانشگاه عالمه طباطبايي(

متون حكمي و عرفاني تمدن اسالمي، اين مباني را استخراج و 
رود كه بر رشته هاي  تدوين نمايند ورنه بر اين رشته نيز همان مي

رشته هايي كه هويتي كامال بومي داشتند اما (ديگر دانشگاهي رفت
زيرا هم اكنون نيز با ) به دليل فقدان منابع، هويتي غربي يافتند

كمال تاسف هستند كساني كه معتقدند چيزي به نام فلسفه هنر 
تر اين كه گاهي در كسوت  اسالمي وجود ندارد و تاسف افزون

  . كنند ستاد چنين احكامي صادر ميمدرس و ا

    ذوق: د

تا بدين جا از قوه خيال و عالم مثال سخن گفتيم، آن چه 
باقي مانده و بسيار مهم است جايگاه ذوق در حكمت هنر غزالي 

  .شود است و اين معنا با شرح فصل دوم مشكوه االنوار حاصل مي
ي بطق: داراي دو قطب استاين رساله م كه فصل دوم يگفت

ي ان به مراتب ارواح نوريگربه مفهوم مثال اختصاص دارد وقطب د
مرتبه روح حساس كه : ي پنج مرتبه است البشر كه از ديدگاه غز

ي كه قادر به لت ادراكات حواس است و مرتبه روح خيافايقادر به در
 مرتبهي استفاده عقل است، اهاي حواس بر ثبت و ضبط ادراك

 (ند ك  را درك مييال خكز قوه ادرا كه معناي خارج اعقليروح 
مرتبه  .)هاي كلي را درك كند  تواند علوم و مفهوم اين روح مي

 يلهو به وسبوده ات يب علوم عقلي و كليروح فكري كه قادر به ترك
و  معلومات ديگر است مقدمهآورد كه  آنها نتايجي به دست مي

 دارد كه ياءاول ينهايت روح قدسي كه اختصاص به پيامبران و برخ
ي و احكام اخروي و بسياري از اسرار يب غيدر آن انوار و پديده ها«

گردد  عالم ملكوت و نهفته هاي آسمان و زمين در آن متجلي مي
 ارواح از فهم آنها عاجز يري كه ساانوادراك معارف عقلي و اسرار رب

نكته بسيار  .)54همان، (» روح مقدس است ينباشد از وظايف ا مي
وجود قوه ، كند ي پس از ذكر مراتب روح بيان ميال غزي كهيفظر

 قوه اي كه از ديدگاه او .)قوه ذوق ( اي فراتر از قوه عقل است
  .)موسيقيدانان و شعراء(خاص هنرمندان است 

بند عقل وي كه خود را در قيدانشود آن  متذكر ميغزالي
كنند بدانند كه بعيد  محبوس كرده و هميشه از آن پيروي مي

ي باشد كه قادر به ادراك عجايب و  اي باالتر از عقل مرتبهنيست
ن مرتبه يا .تغرائبي است كه عقل از درك آنها عاجز و ناتوان اس

است  »ذوقي «همان ، كه فوق شان عقل و دون مقام نبوت است
ين  انان از آن بهره دارند و مصداق كاملاد و موسيقي كه شعرا

 منكم و الذين اهللا الذين امنويرفع ا«ه شريفه يصاحب ذوقان نيز آ
 برشرح و تبيِين اين ياست، غزال )11مجادله، (»اوتوالعلم درجات

ترين و   مهم)موسيقي و شعريعني (هاي او  قوه كه بنا به مثال
تري ندارد  ترين معنا به مباحث هنري است كالم افزون نزديك

در نزد  :روشن و مشخص است اي كامالًاما در خود حاوي نتيجه 
آفرينش هاي وي خلق ان باعث و بي قوه اي درون، اسالمييحكما

تفاوت  .نهد نام مي»ذوق« قوه اي كه غزالي آن را ،هنري است

در حكمت اسالمي مطرح ين قوه با مفاهيمي كه در بحث خيال ا
در حكمه االشراق شيخ اشراق » كن « مانند بحث(باشد  مي
ن يدر ا)-فص اسحاقي-در فصوص الحكم ابن عربي» همت«و

» كن«از شرح و ذكر مفاهيمي چون ي است كه حكماي اسالم
اراده و برداشت هنري نداشته اند اما در كاربرد اصطالح ، »تهم«و
و ست مطمح نظر اهنري استنتاجات و كاربردهاي قاً ي دق»ذوق«

قي يقي چون شعر و موسي استفاده غزالي از مصاد، مدعادليل اين
   .قوه استاين ان يبراي ب

ان «ث مشهور ياختصاص به حداالنوار،  مشكوه ل سومِفص 
ن حجاباً من نور و ظلمه لو كشفها ال حرقت سبحات و ياهللا سبع

دگاه غزالي سه گروه از ياز د .دارد» جهه كل من ادركه بصره 
اول افرادي كه به  :دات ذات الهي محجوبنيمشاهده انوار و تجل
دوم افرادي كه  ،ه اندات ذات خدا محروم مانديواسطه ظلمت از تجل

به واسطه نور محض نمي توانند انوار خدا را مشاهده كنند و سوم 
گروه . ده استيشان گرديحجاب ا  ،ن باظلمتيافرادي كه نور قر
و گروه دوم  است نان و كافران به خدا و آخرتياول شامل بي د

هاي  اليا خيال يا خيشان حس ي اگروهي هستند كه منشاء ظلمتِ
ي است و گروه سوم مردماني هستند كه حجابشان نور د عقلسفا

اري هستند من جمله آنها كساني يوف بسنمحض است و داراي ص
ا يده و خدا را بنا به آثارش معرفي مي كنند يكه صفات خدا را فهم

كساني كه معتقدند عالم توسط فرشتگاني اداره مي شود كه با نور 
كي از معتقدند يكه عني خداوند نسبت دارند و گروهي يقي يحق
ان ير عالم است و او از پروردگار عالميدگان خاص خدا در تدبيآفر

ن خداوند است كه محرك يا، واسطه اوبه ن يبنابراواطاعت مي كند 
. ك را خود به عهده گرفته استيل تحرمان است اما عياصلي عالم

قت ين سه صنف را از درك حقي كه اييها دگاه غزالي حجابياز د
ست نيل يغزالي را چندان تما.  دارد انوار محض الهي استباز مي

اي يورود به در «م خود عرا به زين عرصه پر خطر شود زيارد اوكه 
هاي هولناكي دارد و پرده  اسرار الهي كاري پر خطر است و گرداب

گاه درپس از » سر نمي شود يبرداري از انوار عالم علوي آسان م
ش اسرار الهي را ي كرده و باب گشاخداوند در خواست عفو و آمرزش

  . در مشكوه االانوار مي بندد
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  نتيجه گيري
از آراء بوعلي در همانندي قواي )  متاثريرا غي (غزالي متاثر 
كه من  (نور و قواي نفسبين ه نور، ي آمبتني برعقل با مراتب نور 
 ينيجاد كرده و حتي از عناويارتباط ا )ال است يجمله آنها قوه خ

ترين نقطه تلفيق نور و خيال است،  كه روشن »اليفانوس خ«ن چو
ترين عناصر هنر در  ترين واصلي عناصري كه مهم برد بهره مي

  .جهان امروزند
وجود اين رويكرد در انديشه و آثار امام محمد غزالي به 

دهد تمدن اسالمي به بنيادي ترين مباني نظري  روشني نشان مي
و گرچه سر در سوداي بنياد گزاري يك هنر توجه كامل داشته است 

كما اينكه در (فلسفه هنر ديني به عنوان بحثي مستقل نداشته 

اما ) حكمت و فلسفه يوناني نيز اين استقالل وجود نداشته است 
هاي نظري هنر گشوده است كه امروزه اگر به  ابوابي را در بنيان
 مورد) ترين ويژگي عصر حاضر است  كه مهم(صورت تخصصي 

توانددر تبيين و تنوير يكي از اركان جهان  توجه وتامل قرار گيرد، مي
بيني اسالمي كه از نظر عملي و فني ظهور و بروزي حيرت انگيز 

) يعني معماري و هنر باشكوه اسالمي از تاج محل تا الحمراء (داشته 
نمايد، بسيار مؤثر و مفيد واقع  اما در بخش نظري فقير و رنجور مي

  .شاءاهللان .گردد

  : ها وشت نپی
مقياس آن بسيار وسيع و طرحها فوق العاده قوي است اين معماري كه از : اين بنا به خاطر ظرافت و كمالش خالي از هر ضعف و فتوري است «  ۱

  ) ٢٦٧، ١٣٦٥پوپ، .(كند الهامي برتر سرچشمه گرفته حال وهواي خود را در آدمي القاء مي

از نگارنده، در نشريه ) نقدي بر آراء سنت گرايان و منتقدانشان(» مناقشه در وجود و ماهيت هنر اسالمي«كنيد به مقاله   پيرامون اين آراء رجوع ۲

سرگذشت هنر در تمدن اسالمي « و نيز فصل سوم كتاب ۱۳۸۳فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران، شماره اول، زمستان » پژوهش نقد هنر «

  .رندهاز نگا) موسيقي و معماري(»

در اين رابطه رجوع كنيد به . آراء غزالي در اين مورد شباهت و اشتراك بي نظيري با حكمت هنر هندو دارد به ويژه در تصوير صور الهي در دل ۳

 سنت و سنت از نگارنده، مجموعه مقاالت همايش هنر،) تاملي در مباني حكمي هنر هندو بر اساس آراء كوماراسوآمي(» مايا، تخيل هنري خدا«مقاله 

  .١٣٨٣گرايان، انجمن حكمت و فلسفه و فرهنگستان هنر پاييز 

الفاخوري، (ذات انسان و حقيقت او: كنند  اينها همه نامهايي هستند كه بر يك مقصود داللت مي» تاريخ فلسفه در جهان اسالمي« از ديدگاه مؤلفان  ۴

٥٦٤، ١٣٥٨ (.  

سرگذشت هنر در «و براي نقد نظرات او رجوع كنيد به » هندسه و تزيين در معماري اسالمي«يد به رجوع كن» نجيب اوغلو« براي آشنايي با آراي ۵

  .اثر نگارنده) موسيقي و معماري(» تمدن اسالمي

  : در مثنوي معنوي موالنا، جاي چينيان و روميان تغيير يافته است و اين روميان اند كه روِح صافي يافته و صوفي شده اند ۶

  )۱۵۴، ۱۳۷۱مولوي، (صوفيانند اي پدر بي ز تكرار و كتاب و بي هنر روميان آن 

نگارنده در مقاله اي تحت عنوان .  بحث نور ورنگ شناسي عرفاني ونيز آراء عرفا در مورد آن يكي از مهمترين مباحث حكمت هنر اسالمي است۷

 آراء عالءالدوله سمناني و نجم الدين كبري را در اين ۱۳۸۲ بهزاد در سال ارائه شده به كنگره بين المللي» انگاره انسان نوراني در نگارگري ايراني«

  .مورد مورد بحث قرار داده است

  .سوزاند اگر آنها را بردارد انوار ذات او تمام بينندگان را ميكه به حقيقت خداوند داراي هفتاد هزار پرده از نور و تاريکي است   ۸

   .آورد ي خطاي باصره ميدليل برا در اين رساله هفت غزالي ۹ 

چون ي شوند و انوار عقل ي مختلف مياه ي زمين پراکند ه و سبب ظهور رنگوي که رهايانوار حسي مانند خورشيد و ستارگان و اشعه  ۱۰

   .يامبرانپ که در عالم روحاني وجود دارند و نيز ارواح مقدس و پاکيزه يفرشتگان

  : منابعفهرست 
 .، نشر اميركبير، تهران»شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم« )1370(آشتياني، سيد جالل الدين، 

 .، تعليقات، ابوالعالء عفيفي، انتشارات الزهراء، چاپ دوم، تهران»فصوص الحكم« )1370(ابن عربي، محيي الدين، 
 .ن، چاپ دوم ، تهران، عبدالمحمد آيتي، نشركتاب زما»تاريخ فلسفه در جهان اسالمي«) 1358(الفاخوري، حنا و الجر، خليل، 

 .)دوره دو جلدي(، انتشارات سوره مهر، تهران»مباني عرفاني هنر ومعماري اسالمي«) 1384(بلخاري قهي، حسن، 
 .تهران1382نشر حسن افرا ، ) موسيقي و معماري(، »سرگذشت هنر در تمدن اسالمي«)1382(بلخاري قهي، حسن، 

 .، انتشارات پژوهش، تهران»مثنوي معنوي« )1371(بلخي رومي، موالنا جالل الدين محمد، 
 .، ترجمه غالمحسين صدري افشار، انتشارات انزلي، اروميه»معماري ايران«)1366(پوپ، آرتور آپهام، 
 .، ترجمه كرامت اهللا افسر، نشر يساولي، تهران»معماري ايران، پيروزي شكل و رنگ« )1365(پوپ، آرتور آپهام، 
 .، ترجمه نصراهللا حكمت، انتشارات الهام، تهران)بررسي و نقد انديشه ابن عربي(» شرحي بر فصوص الحكم«)1380(عفيفي، ابوالعالء، 

  .م، نشر بنياد فرهنگ ايران، تهران، ترجمه حسين خديو ج»احياء علوم الدين« )1352(غزالي، امام محمد 
 . علمي و فرهنگي، تهران، ترجمه حسين خديوجم، انتشارات»كيمياي سعادت« )1374(غزالي، امام محمد 
 .، ترجمه برهان الدين حمدي، تبريز، نشراداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي، تبريز»مشكوه االنوار« )1351(غزالي، امام محمد 

.، ترجمه مهرداد قيومي بيدهندي، انتشارات روزنه، تهران»هندسه و تزيين در معماري اسالمي«) 1379(نجيب اوغلو، گل رو 
  


