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 چکیده

است، تعریف هنر از قبول همگان برای هنر ارائه نشده با اینکه هنوز تعریف جامع و مانع و مورد

را داشته ی پوشش خألهای موجود ی آنقدر غنی و کامل است که توانایدیدگاه حکمت اشراق

 ،مؤسس این مکتبمحور است و به اعتقاد شیخ شهید استاد و ای نورحکمت اشراق فلسفه. باشد

حکمتی شهودی و ؛ احیاء حکمت معنوی ایرانیان باستان و تحولی تاریخی در فلسفه اسالمی

، چنانکه ادراک پیام «نور و ظلمت» انکشافی بر پایه اشراقات انوار قدسی و مبتنی بر اصل مشرقیِ

دا نیست و مت اشراقی از هنر حقیقی جحک. اشراقی جز با نفس منور به انوار الهی ممکن نیست

از آنجا که هنر و حکمت . تواند تحقق این حکمت را میسر و آن را متجلی سازداز این رو هنر می

لذا اثر هنری  ،هر دو از یک منشأ و مبدأ الهی ملهم هستند و هر دو از زبانی رمزی برخوردارند

اسباب ای هنرمند هنر بر در عالم معنا و مشاهده حقایق است، ونتیجه طی طریق هنرمند 

 .طریقت و عروج

 : واژه های کلیدی

  هنر، هنر اسالمی، حکمت اشراقی

های توصیفی و تحلیلی انجام این پژوهش با استفاده از روش: روش تحقیق و پیشینه تحقیق

. استه دست آمدهای مکتوب و اسناد موجود باطالعات از طریق منابع کتابخانهگرفته و گردآوری 

ینانی در کتب،  مقاالت و غالمحسین ابراهیمی د ،ق و سهروردیپژوهشگر حوزه حکمت اشرا

رداخته و انسان را هنر خداوند های متعدد به ادراک شهودی و شعاع اندیشه سهروردی پسخنرانی

زاده در طاهره کمالی. مثابه انعکاس انوار قدسی تابیده بر اوان را بهداند و تجلی هنر در انسمی

و  رویکردی تحلیلی ،«الدین سهروردیزیبایی از دیدگاه شهابمبانی حکمی هنر و »کتاب 

ایی و هنر و عالم خیال های شیخ اشراق در نگاه به مقوله زیبتوصیفی در خصوص آراء و اندیشه

 .  داندت و شهود هنرمند در عالم مثال میاست و هنر را ادراکاداشته
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 مقدمه

 مقیم پرده اسرار شد ،با همه شوخی            های زبان           ای بسا معنی که از نامحرمی
 (بیدل دهلوی)                                                                                                                      

در ادوار مختلف و در اقصی نقاط . است، ارائه نشدهباشندهنر که همگان بر آن توافق داشته هنوز تعریفی جامع و مانع از     

ز ظن خود آمده و هر کسی ااند و کمتر اتحادی به تحصیل دربر ارائه بیانی از این مهم داشتهفیلسوفان و متفکران سعی  ،دنیا

 .استبه جستجوی معنی هنر برخاسته

 دآن یکی را کف چو بر پایش بسود                       گفت شکل پیل دیدم چون عمو

 در کف هر کس اگر  شمعـی بدی                       اختالف از گفتشان بیرون شـدی
 (دفتر سوم -مثنوی مولوی)                                                                                                    

خواهیم دید که همه  ،اگر قدری در این معنا تأمل کنیم. شدن میست بود، با آن اختالفات بیرواما اگر شمعی و انواری در د

ه موضوع ـی فقط از یک منظر بگرداند و هر یک به تنهایطور مجموع پیل را کامل میتعاریف و تعابیر در کنار هم و به

به واکنش مخاطب ماهیت و چیستی آن وابسته  ،ی است؟ که در این صورتپس به واقع هنر چیست؟ آیا زیبای. استنگریسته

توان لذا آیا می. اعتالی روح آدمی استی و سنجش باشد؛ یا وسیله پاالیش، واالیاست، که این واکنش نمی تواند یگانه عامل 

یم برداشتی از طبیعت است، آنگاه آیا به تصویر عر و سینما یکی دانست؟ و اگر بگویمیزان این پاالیش و اعتالی روح را در ش

 ند باید همانند صفات زیبا، مقدس و محترم باشد؟ کشیدن صفات ناپس

 مثابه بیان  هنر به

. تخیل است زبانی دیگر، زبانی که بر پایه مستتر و پوشیده برای ارائه حقایق؛بیانی  بتوان هنر را نوعی از بیان دانست؛شاید 

دیل ماده به معنا که این خود کم از یا به تعبیری، تب. های محسوس را به رموز خیالی بدل سازدخیال قادر است دریافت

حال اگر خیال در خدمت تعقل باشد، ». (99۳کُربن، ص )« خیال دلیل تأویل است»کیمیاگری نیست و یا به قول هانری کُربن 

   .(۳9 زاده، صکمالی)« کندشود و اگر تابع توهم باشد، جز صورتی موهوم ایجاد نمیگر تبدیل میبه اندیشه نظاره

 اندیشه سهروردی در باب هنر نظرات و

از عالم محسوس را دارد و نقوش مختلف  محاکاتی معتقد است که قوه خیال توانای( اقشیخ اشر)الدین سهروردی شیخ شهاب

ی است که حواس مذکور به آن سان مخزنگانه ظاهر مرتبط است و بهحس مشترک با حواس پنج. نگاردس مشترک میدر ح

معانی  قوه وهم که حاکم خزانه حس مشترک است؛قوه خیال که  عبارتند از حس مشترک؛ه گانحواس پنج. متصلند

قوه حافظه که  پذیرا نیست؛ برد و غیر محسوس راسر مینازعه با عقل بهلذا دائم در تقابل و م نامحسوس بر امر محسوس است،

و تصرف ندارد  خیال در صور دخل. ر از خیال استو قوه متخیله که به کار ترکیب صور مشغول است و این غی است؛انبار وهم 

ر رود به نام حال اگر متخیله توسط عقل به کا. لیکن متخیله به کار ترکیب صور متخیل مشغول و فقط حافظ آن است،

متخیله به »شیخ معتقد است که . شود که تمامی علوم و نیز محاکات در هنرها و رؤیاها از سمت اوستشناخته می« مفکّره»

شد؛ و کسی که میسر نمی، فکر کردن که اگر غیر از این بود و مثبوت نیست؛یابد ز حالتی به حالتی دیگر انتقال میطور دائم ا

، پرتونامه، 9سهروردی، ج )« .خون بر او غالب است، بر چیزهای سرخ محاکات کرده و اگر بلغمی باشد به برف و باران محاکات کند

ن عقل و وهم است، تخیل چون در برزخ بی. خیل از نظر سهروردی گاهی فرشته است و گاهی دیوت»به اعتقاد کُربن . (۹1ص 

اما اگر وهم بر آن چیره شود، خیال ناپسندی است در قالب دیو . تخیلی نیکو و در حکم فرشته است ،اگر از تعقل الهام گیرد
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چند که همین کند؛ هررِ اهریمنی و شیطانی ایجاد میتخیل آمیخته با وهم، صوَ. افزاستکه هر چه بیندیشد پندارین و توهم

 .(۳1۲کُربن، ص )« .شودمینائل قوه خیال در اوج خود به دیدار فرشته 

 عالم مثال و عالم خیال 

به تجارب باطنی درستی بر »: گویدخود عالم مثال و خیال را توسط تجربه و مشاهدات باطنی درک نموده، میسهروردی 

اجسام فلکی و )، عالَمِ برازِخ (نفوس)، عالَمِ انوارِ مدبّره (عقول)عالَمِ انوارِ قاهره : ام که عبارتند ازگانه رسیدهوجود عوالم چهار

وی صور موجود در آیینه و صور خیال را . (۳9۳، ص حکمه االشراق، ۳سهروردی، جلد )( عالَمِ مثال)و عالَمِ صوَرِ معلّقه ( عنصری

قوه خیال مابین قوه عقل و حس قرار دارد و عالم خیال و مثال . داندام عالم مثال و خیال میمتعلق به عالم دیگری به ن

در نفس هر انسانی هنگام انقطاع از این عالم، شهود عالم مثال امری ممکن . واسطی است بین عالم محسوس و عالم معقول

اول خود عالم هستی که »بیند؛ در سه مرتبه اصلی می ، خواص و احکام خیال رامابعدالطبیعه خیالعربی نیز در ابن. شودمی

کل عالم خیال است؛ دوم عالم میانجی در دل عالم کبیر؛ و سوم مرتبه انسانی خیال است که نور محض است و نه ظلمت 

مثال، وسیله رؤیت و کشف و شهود در عالم ». (999-993ص عربی، ص؛ ابن۲1چیتیک، ص )« .ای از هردوستمحض، بلکه آمیخته

از نظر دشتکی، علت . (۹9 زاده، صکمالی)« .نه عقل است و نه دیدگان ظاهر، بلکه همان دیدگان تیزبین خصال صافی است

ص دشتکی، ص)است نامیده شدن این عالم به عالم مثال آن است که هر مجرد و مـادی را واجد است و اقلیم هشتم نامیده شده

اقلیم اول اقلیم کیوان، اقلیم دوم از »: داردگانه را چنین بیان می، اقالیم هفتجم البلدانمعو اما یاقوت حموی در . (۳۵۵و۳۵9

آن مشتری، اقلیم سوم به مریخ و اقلیم چهارم به خورشید منسوب است و اقلیم پنجم زهره و اقلیم ششم متعلق به بروج 

 «.سنبله و جوزا و اقلیم هفتم از آن ماه است

 ا نهاد                       هر کسی را آنچه الیق بود دادآنکه هفت اقلیم عالم ر
 (شیخ اجل سعدی)                                                                                                                 

گونه است و جابلقا ، عالم مثال نیز به همینهای عنصری و فلکی استو اما اقلیم هشتم؛ از آنجا که عالم جسمانی دارای بخش

فیثاغورث علم موسیقی را پس از عروج »باشد و هور قلیا در عالم مثال فلکی است، که و جابلسا دوشهر عالم مثال عنصری می

: گویدیاند، مسهروردی در احواالت کسانی که بـه عـالم افالک عروج کرده(. ۵1۵شهرزوری، ص )« به عالم افالک ترتیب داد

پس سالم و درود بر قومی که در اشتیاق عالم نور و عشق جالل نوراالنوار عنان عقل از کف بدادند، دیوانه و سرمست ! هان»

گانه تشبه جستند و شدند و به وادی حیرت اندر افتادند و پای از از سر نشناختند و در خلسات و جذبات خود، به افالک هفت

حوزه علم خیال . (۳۵۳، ص حکمه االشراق، ۳سهروردی، جلد )« اللباب هستنظران و اولیبرای صاحبدر این امر، درسی و عبرتی 

هاست و از ترینِ عالمعالم خیال وسیع. (9۳9کُربن، ص )چنان وسیع است که دشوار می توان همه بخش های آن را بر شمرد 

القضات همدانی تمثّلی که عین(. ۹، ص 99۲9دینانی، )است فریدهتر از عالم خیال نیاباجه منقول است که خداوند عالمی وسیعابن

کند، همان عالم مثال است و معتقد است که بنای وجود آخرت بر تمثّل است؛ کمااینکه جبرئیل به طریق به آن اشاره می

القضات معتقد عین. چهره بودتمثل به مریم در هیبت آدمی نمایان شد و به پیامبر در هیبت دحیّه کلبیّه که جوانی خوش

در شب معراج خداوند را به ( ص)کما اینکه وقتی پیامبر. شود و همه مُدرک آن نیستنداست که این تمثل بر عموم جاری نمی

سهروردی . (۳1۳-۳19ص القضات، صعین)بیند، این خود تمثّل است و خلقت انسان نیز بر سبیل تمثّل است ها میبهترین صورت

ها را از این رو، حواس ظاهری قابلیت درک آن. داند و از مکان و محل فارغذات میبه آیینه را جواهر قـائم صور خیـال و صور

. ها بر این سبیل استها به آن مظاهر باشد که طریق درک آننداشته اال اینکه دارای مظاهر در عالم حس باشند و ظهور آن

است، بلکه اند و صور موجود در آئینه از خود آیینه ناشی نشدهعلقه مثالیهآیینه و کلیه اشیاء حقیقی و شفاف مظهر صور م»

« حقیقت این صور متعلق به عالم مثـال است. گیردآئینه تنها مظهر یا محل ظهور صوری است که در مقابل آن قـرار می
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کاری ننده عالم مثال است به آیینهکاز جمله هنرهای دینی و سنتی که متجلی. (۳9۳-۳99ص ، صحکمه االشراق، ۳سهروردی، ج )

در این تجلی، نمایش کثرت در عین . گرددتوان اشاره کرد که در اماکن مذهبی جزو الینفک تزئینات محیطی محسوب میمی

 .وحدت بخوبی قابل رؤیت است

 ورود به عالم مثال

های دستیابی ترین روش، از مهمندخواب معطل در از ابواب ورود به عالم مثال، ادراکات خیالی است و از آنجا که حواس ظاهری

های سهروردی رؤیا را از روش. شوداین حالت است که قوه تخیّله به فعالیت واداشته میبه عالم خیال، خواب است و در 

هنگامی که شواغل حسی ظاهری انسان تقلیل و از مشغله تخیل خالصی یابد، بر امور غیب مطلع ». داندحصول بر غیب می

هر »الذکر حسب مطالب فوق. (9۹۲و۳9ص ، ص۵، منطبق با جلد الواح عمادیه، 9سهروردی، ج )« ها را در رؤیا مشاهده کندود و آنش

کند، اما در حقیقت حاوی معنی و مفهوم و پیامی است معنا جلوه میتوان یک داستان رمزی دانست که گرچه بیرؤیا را می

ابوحامد امام محمد غزالی . (911پورنامداریان، ص )« تأویل یا تعبیر رمزهای آن پرداخت که برای دست یافتن به آن باید به

مصرّح است که ریاضت کشیدن در بیداری و دوری دل از غضب و شهوت و اخالق بد و تعطیلی  کیمیای سعادتطوسی در 

و جلّ و در بیداری نیز روزن مربوطه خبری از خود حاصل شود بجز خدای عزّ که بی چنانحواس و پیوند دل با ملکوت، آن

گشوده و آنچه در بیداری بیند، دیگران در خواب بینند و صور نیکو پدیدار شده و به مشاهده پیامبران و فرشتگان فائق آمده و 

غزالی، )« نایدچنان که در وصف شود، آنها بر او گشوده و ملکوت و زمین و آسمان بر وی نمایانده میها برده و راهاز ایشان بهره

ا ـنامیده شده و هر که به این مقام رسد، اصوات و نغمات عجیب و زیب« مقام کُن»این مقام در کتاب الهی ». (۳۵-۳9ص ص

نه حکما و نه . (999زاده، ص کمالی)« ها در این عالم نباشدبیند که قادر به محاکات آنانگیز میشنود و نقوش شگفت و دلمی

ای تواند پایهشده توسط وی میاند، ولی مبانی مابعدالطبیعی ارائهبه طور مستقیم به مقوله هنر نپرداخته سهروردی، هیچ کدام

رمزی سهروردی منابع خوبی برای ایجاد این شناخت  هایرساله. برای درک هنر اشراقی توسط هنرمندان و هنرشناسان باشد

 .  است

 ی زیبای

معتقد است که هنر از سنخ  ،بود( حکمت خالده)هنر که دلبسته مکتب خرد جاودان می از محققان سنتی کوماراسواآناندا 

گنجد و به نظر ات نمیدانستن است و نه از جنس اراده و تمایل، و مستقل از سالیق فردی است و در مقوله احساس

(Contemplation ) حقیقت و شایستگی باشد شود که مقارن با کمالاست و زیبایی یک اثر هنری آن زمان درک میوابسته ،

است که در بطن اثر هنری ( Objective)ترین دستاورد این نظریه آن است که زیبایی امری عینی مهم. (۳۵کوماراسوامی، ص )

زیبایی به هیچ وجه . (۵3همان، ص )چه بسا که ناظر واجد یا فاقد صالحیت شناخت زیبایی باشد . قرار دارد و نه در نزد ناظر

نها ـتپس امور زیبـا نه. جمـال ر حقیقت است و حقیقت باطنـال ظاهـنیست، لذا جم( Subjective)ذهنی  ری صرفاًـام

. (۳۳بینای مطلق، ص )آیند بودن آنها ناشی از حقیقت آنهاست آیندند، بلکه قبل از هر چیز حقیقت دارند و خوشخوش

هویت ملکوتی خویش به عالَم مَلَک آمده و در آغاز آفرینش در پندارد که با حفظ سهروردی زیبایی را امری عینی و مینوی می

از آنجا که سهروردی بر نظریه . ای است از زیباییِ عالَم انواراز این رو زیبایی، حسی نشانه. آدم ابوالبشر به ودیعه گذاشته شده

النی تأکید دارد، زیبایی نیز با شهود شناسی اشراقی و نظریه شهود عقشناسی و جریانابصار و جریان قاعده مشاهده در معرفت

لذا هنر جز تجلّی حقیقت در جان هنرمند و در اثر هنری نخواهد بود . شودمستقیم و نه به روش تفکر استداللی درک می

و یا شهود ( Vision)هنر را دیدن ( 91۵1-9۲۳۵)فیلسوف ایتالیایی ( Benedetto Croce)بندتو کروچه . (9۵9زاده، ص کمالی)

(Intuition )از راه ( احساس زیبایی)وی معتقد است که این ویژگی خاص هنر است که دریافت آن . (۵9کروچه، ص )داند می

دارد و در لوح پس انسان آنچه را که با مکاشفه و شهود دریافت می. شهود و مکاشفه صورت پذیرد نه به روش فکر و استدالل
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گردد و یا با معرفت برای انسان یا از راه شهود و مکاشفه واقع می. سرایدر میسازد؛ به زبان تخیل و یا شعخیال مجسم می

مبانی تیتوس بورکهارت در کتاب . (۳همان، ص )هنر از نوع شهود و مکاشفه است و راه درک زیبایی این است . استدالل و تعقل
مند از لذا هنر بهره. و دیگری بنیاد حکمی و عملیبیند؛ یکی مادی ، هنر را در تفکر اسالمی بر دو پایه استوار میهنر اسالمی

بل حکمتی است که از عقل استداللی و شهودی ( تجربی و استداللی)علم و صنعت است ولی علم نه به معنای علوم جدید 

: است داند، تا آنجا که نقلسید حسین نصر هنر سنتی را درگیر با امر قدسی و شناخت می(. 13بورکهارت، ص )مند است بهره

 .(۵19نصر، ص )« گویدسنت نه تنها از طریق کلمات بشری بلکه از طریق صور هنری نیز با آدمی سخن می»

 الهام

وری خود را ملهم گونه که سهروردی طرح عظیم حکمت نالهام است؛ همان( قدسیِ)امر غیبی  ،یکی از طرق شهود و مکاشفه

بخشند و در حقیقت، اثر واقعی هنری بر اساس این نر به هنرمند الهام میدر جمیع سنن، فرشتگانِ ه. داندمیاز نافث قدسی 

داند داند بلکه الهام را نیز دخیل میافالطون نیز اعتبار شعر را فقط به هنر نمی. (93۵بینای مطلق، ص )شود رابطه خلق می

ای الهی سط قدیس لوقا با الهام از فرشتهتو( ع)کمااینکه منقول است که نخستین شمایل عیسی. (1۹، ص رساله ایونافالطون، )

حکیم و . گردندشوند و به زبان رمز بیان میهنر و حکمت هر دو از طریق شهود دریافت می(. ۵1۹نصر، ص )ترسیم شده 

کنند ان میـنمایند و در این عالم به زبان رمز بیهنرمند اشراقی هر دو اصل حقیقت و زیبایی را در آن عالَم مشاهده می

 .  (9۵۵زاده، ص کمالی)

 هنر ایرانی

است متفاوت با فضای  ی، بیشتر در صدد نمایان ساختن فضایهنر ایرانی که پیوندی عمیق و نزدیک با حکمت اشراق دارد

شود فضا که به نحوی حاکی از عالم مثال است در هنرهای ایرانی بر سبیل تمثیل به طرق مختلف نمایـانده میآن  جسمـانی؛

سازد، بیننده را از افق حیات عادی و نگارگری ایرانی سطح دوبعدی را به تصویری از مراتب نور مبدل می. (9۵۵ همان، ص)

سازد مافوق این جهان مادی که در عین دهد و او را متوجه جهانی میای عالی از آگاهی ارتقاء میوجدان روزانه خود به مرتبه

نگارگری ایرانی تمثّل در عالم مثال است که هنرمند با قوه . (9۹9نصر، ص )ست حال دارای مکان، الوان و اشکال خاص خود ا

ها و اودان خرد، رنگـاب جـاصر، برخی از اصحـسید حسن نصر معتقد است که در دوره مع. خیال قادر به درک آن است

نور نماد . (9۹۳نصر، ص )دانند ثال میکاررفته در نگارگری ایرانی را نتیجه شهود واقعیتی عینی و متعلق به عالم مهای بهشکل

تجلی خداوند و نماد اندیشه بنیادین اسالم و وحدانیت است و هنرمند مسلمان در آفرینش و ارائه اثر هنری، در صدد محقق 

از ؛ و ...ها وها، مشبکشود؛ مقرنساین امر در معماری ایرانی به وضوح مشاهده می. ساختن نور در وجود خویش و انعکاس آن

ای درونی آن را آشکار ـشوند و غنور میـها واسطه انتقال نارمونی رنگـآنجا که رؤیت نور به طور مستقیم ممکن نیست، ه

گونه که کیمیای هنر سنتی، سنگ را بیند، بدینبورکهارت تشابهی بین این هنر و کیمیاگری می. (9۹3بورکهارت، ص )سازند می

 . (9۹9همان، ص )کند میبه نور و نور را به بلور تبدیل 

 ظهور غیب

سوره  ۳9اشاره به آیه  غالمحسین ابراهیمی دینانی فیلسوف ایرانی و پژوهشگر در حکمت اشراق و سهروردی در تعریف هنر

آنکه منبع و خزانه آن نزد  و هیچ چیز در عالم نیست جز)« لُهُ اِالّ بِقَدرٍ مَعلوموَ ما نُنَزِّ شَیئٍ اِالّ عِندَنا خَزائِنَهُ وَ اِنَّ» :حجر دارد

و معتقد است که هنر یعنی همین ( فرستیمفرونمی -مصلحت استکه -بر عالم خلق االّ به قدر معین  ماست ولی ما از آن

شود، از غیب به همه به جهـان غیب اتصال دارند، وقتی دریـچه این مخزن بـاز می»گوید وی می. ظهور غیب به اندازه معین

 .(99۲۹ابراهیمی دینانی، )شود یابد و به این ترتیب اثری هنری خلق میفس و جسم و اندام تنزّل میعقل و روح و ن
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 هنر بودن انسان 

دینانی علت این امر را این . سخن از عدم ارائه تعریفی جامع و مانع از هنر که مورد قبول همگان باشد، رفت ،در آغاز این مقاله

. استگونه که از بدو خلقت تا کنون نیز تعریفی جامع و مانع از انسان ارائه نشدهاست؛ همانداند که هنر وجود خود انسان می

اما به واقع انسان . (همان)« ...است حیوان ناطق؛ و یا مارکس گفته حیوان اقتصادی و یا حیوان صنعتگر ومثالً ارسطو گفته»

فَتَبارَکَ اللّهَ اَحسَنَ »: گویدس از خلقت وی، به خود تبریک میداند، کمااینکه خداوند پچیست؟ دینانی انسان را هنر خدا می

وان هنرمندی مشاهده ـحال در هستی حیا تابهـآی. ر هم خود انسان استـر است و هنـپس آفرینش انسان هن. «اَلخالقین

هیچ موجودی . نداریم ولی حیوان هنرمند...( مثل طوطی و)است؟ ممکن است حیوانی را برای انجام کاری تعلیم دهند شده

کند که خداوند هر چیزی را بابت یکی از صفاتش وی در جایی دیگر اشاره می. غیر از انسان دارای توانایی خالقیت نیست

مثالً کهکشان و ملکوت به صفت خالقیت و رحمت و مالئکه به حیث تنزیه و تقدس، ولی انسان را به حیث همه صفات . آفریده

انسان هم رحیم . کندلذا انسان هم همه آن صفات را منعکس می. است؛ یعنی کمال تجلّی و تجلّی کمالهایش آفریدهو ویژگی

ولی ظهور هر کس در یک صفت بیشتر و در صفتی . است هم جبّار، هم شقی است و هم سعید، هم شیطان است و هم فرشته

. یابدهنر انسان با  تصور عوالم بیشتر، توسعه می. یابدی، عوالم انسان وسعت م(کنتراست)با وجود این تقابل . دیگر کمتر است

هنر هر کس بسته به میزان ارتباط او با با این مرتبه . وسعت عالم خیال میزان هنر است و این وسعت غیر قابل تصور است

این نزول و صعود . دلذا گاهی نزول از جانب خداست و گاهی از جانب خو. هر انسانی نیز در خود عالم غیبی دارد. غیبی است

. تر استتر باشد، هنرش ظریفهر چه انسان آگاه. یعنی گسترش ماده توسط روح که همان هنر معنوی، عرفانی و دینی است

برای گشودن این دریچه غیبی و راهیابی هنر به وجود چه باید کرد؟ گذشته از اینکه استعداد هنری یک موهبت است، اما با 

مجسمه داودِ میکل آنژ . شودبا زدودن زوائد، زیبایی و هنر متجلّی می. توان آمادگیِ دریافت داشتمیها، دور کردن آلودگی

جاست و زیبایی شعر حافظ و چیزی جز یک تکه سنگ نیست، اما سنگی که زوائدش زدوده شده و زیبایی آن در همین

گونه باشد؛ به دور از حسد و کبر و بغض و د به همینسعدی در این است که آنچه نباید در آن باشد، نیست و هنرمند نیز بای

 (.همان)شود تر میگونه است که هنر شفـافاین. معصیت

 گیرینتیجه

ر خویش آن را تعریف و و هر کس به زعم و نظ ول برای همگان از هنر ارائه نشدههنوز تعریف جامع و مانع و قابل قب هبا اینک

پردازد و زبانی بر پایه تخیل است؛ لذا به صورت مستمر به بیان حقایق می از بیان ببینیم که است، اگر هنر را نوعیتأویل کرده

م که بینیالدین سهروردی، میلعه آراء و نظرات شیخ اشراق شهابدر مطا. شودهای محسوس به رموزی خیالی بدل میدریافت

؛ و که قوه خیال مابین قوه عقل و حس قرار گرفتهطوریهداند، بس میی محاکات از عالم محسووی قوه خیال را دارای توانای

و اما تمثّل بر عموم . م استعوال ترینِو عالم معقول و عالم خیال وسیع داند بین عالم محسوسعالم خیال و مثال را واسطی می

ها بی مطلع گشته، آنبر امور غی ؛چون شواغل حسی ظاهری انسان تقلیل یابند. شدنی نیست و همه مُدرِک آن نیستندجاری

هر رؤیا داستانی رمزی است در حقیقت حاوی معانی و مفاهیم و پیامی که نیاز به تأویل و تعبیر  و ؛کندرا در رؤیا مشاهده می

ه شدن خبری از خود حاصل آید و جز خدای عزّ و جلّ ندیدن، موجب گشودپیوند دل با ملکوت به نحوی که بی. رموز آن دارد

که این ها از ملکوت دریافت خواهد شد؛ ، در بیداری تواند دید و بهرهچنان که آنچه دیگران در خواب بینندد آنها گرددریچه

شود که محاکات آن در این عالم ممکن و عجیب شنیده و دیده میزیبا  رِاصوات و صوَ ،مقام، مقام کُن نام دارد و در این مقام

هود و مکاشفه در جان هنرمند و اثر هنری خواهد شد که این خود نوعی از ش درک این مقامات موجب تجلّی حقیقت. نباشد

لمی است که از علم و صنعت هنر در تفکر اسالمی بر پایه مادی و حِکمی و عِ. ی و بیان هنر همین استاست و راه درک زیبای

مبنای هنر  .مبتنی بر آگاهی و علم استاشراقی  نوریِ حکمتِ. مند استکمت از عقل و استدالل شهودی بهرهاین ح. دارد بهره

شناسی است که نوعی شناخت معنوی است و درک آن جز با روشن شدن نفس به بارقه ایزدی میسر نخواهد اشراقی، معرفت
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ی را در عالم دیگر مشاهده کیم و هنرمند اشراقی حقیقت و زیبایح. شناسی و هنر اشراقی استزیبایینفس باب ورود به . گشت

، در صدد نمایان ساختن هنر ایرانی که پیوندی عمیق و نزدیک با حکمت اشراق دارد. کنداین عالم به زبان رمز بیان می درو و 

ده را از افق حیات بینن... نگارگری، معماری، خوشنویسی و. ستی متفاوت با فضای جسمانی است که حاکی از عالم مثال افضای

هنرمند . سازندن جهان مادی را پیش چشم متصور میدهند و جهانی مافوق ایء میاز آگاهی ارتقا ای عالیمادی به مرتبه

نسان را می وجود خود ا. اسالمی در صدد محَقَق ساختن نور در وجود خویش و انعکاس آن است که به کیمیاگری شباهت دارد

و انسان به . گویداین خلقت تبریک می به خودش بابتکه پس از خلقت، خداوند  چنانآن. «خدا هنرِ»توان مظهر هنر دانست؛ 

هم  انسان مجموعی از تضادهاست، هم رحیم است و. کمال تجّلی و تجّلی کمالاست؛ حیث تمام صفات خداوند آفریده شده

یابد و وسعت عالم خیال میزان هنر است و هاست که عوالم انسان وسعت میواسطه این تقابلجبار، هم شقی و هم سعید و به

تر در ظریف هنرِ. گاهی در مقام نزول و گاهی در مقام صعود. ر کس بسته به میزان ارتباط او با این مرتبه غیبی استهنر ه

 داودشود و چنان که زوائد از سنگ زدوده میشود؛ آنزدودن زوائد موجب تجلّی زیبایی و هنر می. ستگرو آگاهی بیشتر ا

 .آیدپدید می

 منابع 

، متن سخنرانی، مرکز هنرپژوهی نقش جهان، اصفهان، «رویکرد حکمت اشراق به هنر اسالمی»غالمحسین؛ ابراهیمی دینانی،  -9

99۲۹. 

 .99۲9، تابستان ۳، مجله خیال، فصلنامه فرهنگستان هنر، ش «ادراک خیالی هنر»ابراهیمی دینانی، غالمحسین؛  -۳

 .99۲9محمد خواجوی، انتشارات مولی، ، ترجمه و تعلیق ۳، ج فتوحات مکّیّهالدین؛ عربی، محیابن -9

 .99۲۳، ترجمه محمود صناعی، تهران، انتشارات هرمس، پنج رسالهافالطون؛  -۵

 .99۲۳، ترجمه و تدوین از امیر نصری، تهران، انتشارات حقیقت، مبانی هنر اسالمیبورکهارت، تیتوس؛  -۵

 .99۲۵گاهان ایده، ، تهران، انتشارات هرمس و آنظم و رازبینای مطلق، محمود؛  -۳

 .991۳، تهران، علمی و فرهنگی، های رمزی در ادب فارسیرمز و داستانپورنامداریان، تقی؛  -۹

 .99۲۵، ترجمه قاسم کاکایی، تهران، نشر کتاب هرمس، عوالم خیال، ابن عربی و مسأله اختالف ادیانچیتیک، ویلیام؛  -۲

، تقدیم و تحقیق علی اوجبی، تهران، کل النور لکشف ظلمات شواکل الغروراشراق هیا الدین منصور؛دشتکی شیرازی، غیاث -1
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