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گریییی هنیر المی وی       در شیر  شیمای    ؛تجلیی  ۀنظری

 گرالیی وسیحیت   هند ئییم شمای 

 قهی حسن بلخاری

 ، تهران، ایراندانشگاه تهرانپردیس هنرهای زیبا،  هنرهای تجسمی،  ۀ، دانشکددانشیار

 (12/11/94، تاریخ پذیرش نهایی: 3/8/93)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
جهوان اموروز(   مهو   چون مسیحیت، هندوئیزم و بوودیزم )از موذاه    همها چیست؟ مذاهبی  ب شمایلموضع دین اسالم در با

رسد دین اسالم دیدگاه کامالً  به نظر می ؛ با این حال،پرستند گرا هستند و شمایل قدیسین و اولیای مذهبی خود را می شمایل

 اسوت و  ها نشان نوداده  روی خوشی به شمایل ،یش تاکنوندارد. تردیدی نیست اسالم از آغاز ظهور خو زمینهمتفاوتی در این 

هرگز به  موضوع، این شد شمایل پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( در برخی آثار هنری ظاهر ،های تاریخی گرچه در برخی از دوره

و رجووع   ازدپورد  میها  شمایل موضوعتأویلی به بررسی تطبیقی چهار مذه  در  -این مقاله با روش تحلیلی قاعده تبدیل نشد.

و برخی مراجع بودیس .  بهگودگیتاقرآن، تورات، اناجیل اربعه، منابعی همچون به منابع مقدس این مذاه  گام اول بوده است؛ 

یا به تعبیر سانسکریت، آواتار است. مسیحیت، بودیزم و هندوئیزم به تجسود اعتقواد    1بنیادی تجسدمسئله ای پژوهش نیز مبن

اموا   ها حرام باشد؟ چرا بازنمایی آن در شمایلاست، در این مذاه ، در صورت بشر ظاهر شده « مر مطلقا»بنابراین اگر  ؛دارند

بوا جوواب    ،خواهد تا خود را بر او بنمایاند که حضرت موسی)ع( از خدا می در قرآن هیچ اثری از تجسد نیست و حتی هنگامی

ایون در   .دهد ها نشان نمی روی خوشی به شمایل ،بنابراین ؛نداردشود. اسالم تجسد را باور  مواجه می« هرگز مرا نخواهی دید»

 شوند. ها مقدس شمرده می شمایل ،بنیادی است یدر مذاهبی که تجسد اصل حالی است که

 
 

 کلیدی الژگان 
 .تجلی ۀنظری، تجسد ۀهنر اسالمی، هنر مسیحی، هنر هندویی، نظری 

 

  با حمایت صوندو  حمایوت از پژوهشوگران و     استخراج و «اسالمی ۀگریزی در اندیش گرایی در مسیحیت و هندوئیزم و شمایل شمایل»این مقاله از طرح پژوهشی

 ست.انجام شده ا فناوران کشور
  :021- 88326146، نمابر: 021-88326155تلفن ،Hasan.bolkhari@ut.ac.ir.E-mail: 
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  ___________________________________________________  وقدوه
، زده قورن دارد به سوی نزدیک هنر و معماری اسالمی قدمتی 

 ؛روسوت  ههوایی جودی روبو    نظوری بوا چوالش    ۀلیکن در حوز
حد توان و در مقاالت مختلو  بوه نقود و    هایی که در  چالش

و در اینجا نیازی به تکورار  شده است  2ها پرداخته بررسی آن
توجه به  ،شود کید میأها نیست. آنچه مه  است و بر آن ت آن

 ۀمل در حووز أت فقر تحقیق وسب  عوامل متعددی است که 
هوا در ایون بواب     فقدان نظریه ،تبع هنظری هنر و معماری و ب

ه، نتیجو در و  هوا  چوالش عامل اصلی  موضوع،شده است. این 
 هایی در نفی اسالمیت این هنر و معماری است. گزاره ۀارائ

گروه جدیدی تحوت   ،از نزدیک به بیش از نی  قرن پیش
ن رنوه گنوون،   چوو همگرایان با محوریت کسانی  عنوان سنت

مووارتین لینگووز،   فریتیوووش شوووآن، آنانوودا کوماراسوووآمی،  
مبوانی  ، هوانری کوربن   و سیدحسین نصر، تیتوس بورکهارت

و درمان اصلی دردهوا و   دندکشینظری مدرنیته را به چالش 
های ناشی از آن را بازگشوت بوه سونت و احیوای مجودد       رنج

 تایراسو توالش در  بوه  این اندیشومندان   .مبانی آن دانستند
مبنوا   پرداختند و تبیین مبانی نظری هنر و معماری اسالمی

تبیین آیوات، روایوات و آثوار عرفوانی و      ،ها آنو مرجع اصلی 
 حکمی عرفا و حکمای مسلمان بود.

آثوار بزرگوان   گرایان به خواندن و بررسی  سنت ی،به عبارت 
حکمت و عرفان در تمدن اسوالمی بوا رویکورد کشو  مبوانی      

هوانری   ،مثال برای. روی آوردنداری اسالمی حکمی هنر و معم
 کربن در تبیین وجوهات نظری معماری کعبه که محور اصولی 

ویل دقیقی آویخوت کوه   به تأ ،معماری در تمدن اسالمی است
در شرح خود بور   ،صفویدورۀ حکی  بزرگ  ،قاضی سعید قمی
ورده بوود.  آاز کعبوه و وجوهوات هندسوی آن     توحید صد ق
ظهوور   ،تور ویکرد قاضی سعید قمی و مهو  نوع ر ،جمالت ذیل

چون هانری کوربن بوا   همی و نظر اندیشمندی أدر ررا آرای او 
از » :دهود  موی خوبی نشان  بهنیت تبیین مبانی نظری معماری 

شود  توان تشخیص داد که چگونه می فراز این قله است که می
های اشیا یا موجودات روحانی و  تطابق یا تناظری میان صورت

یا موجوودات موادی برقورار داشوت. قاضوی سوعید قموی        اشیا 
تورین و اسوتوارترین شاشوکال،     گوید عزیمتگاه بحو،، کامول   می

تورین شوکل    کره کامل ،یعنی کره است )به اعتقاد قاضی سعید
ان »انود:   موجودات روحانیش بسیط به شکل کره ،بنابراین ؛است

الموجودات علوی تباینهوا قسومین: جسومانی و روحوانی و ان      
فضل االشکال و اوسعها و ابعدها عن قبوول االفوات هوو الکوره     ا

 «(.  فلذالک صارت البسائط علی هذا الشکل
از شوکل  انتقوال  کنی  که در وضعیت فعلوی،   مالحظه می

 ۀبه مقولو  ای انتقال از مقولهدر حقیقت  ،کره به شکل مکع 

زیرا شکل مکعو  صورفاً جایگواه برخوی روابوط       ؛دیگر نیست
هوا در موتن کوره     های آن که پایهکند  ین میتعیکارکردی را 

شوود   خصوص از این لحاظ وقتی گفته می به .درج شده است
 ؛نباید دچار خطوا شود   ،موجودات روحانی شکل کروی دارند

هندسی به معنوای دقیوق کلموه     ۀزیرا منظور این کالم رابط
به عبوارتی،  کارکردی است.  ۀرابط نوعیبلکه مفاد آن  ،نیست

یست که موجودات روحانی به شوکل گووی بوا    معنایش این ن
گونه نیست که هر  خواهد بگوید این می ، بلکهاند قطر مشخص

« در بهشت»فرشته یا هر صورت نوری بشری یا جس  مثالی 
شان را در درون خوویش   «بهشت»ها  بلکه هریک از آن ؛باشد

شوویطانی  اتطووور کووه هوور موجووود  درسووت همووان .دارنوود
 د. ندار شان را درون خویش«دوزخ»

ورزد کوه شوکل    قاضی سعید قمی بر این مطل  تأکیود موی  
کروی، گردی ]استداره[ چیزی نیست که از قبل موجود باشود و  
بر موجودات روحانی تحمیل شود. شکل کروی که در اداموه بوه   

یعنوی کرویوت عوال  در کلیوت آن و      ،رسوی   تصوری از آن موی 
شوکلی   ،هاسوت  هوایی کوه عوال  متشوکل از آن     کرویت آسومان 

شوکلی اسوت کوه    همچنین برگرفته از موجودات روحانی است. 
ها در مکان ]دنیوی[ خود ما اسوت.   تجلی قانون باطنی وجود آن

تناظر میان مرکز صورت جسمانی و مرکز صوورت روحوانی بوه    »
مرکوز محواا اسوت و تنواظر میوان      نوعی اعتبار آنکه این مرکز، 

عتبار آنکه ایون  مرکز صورت جسمانی و مرکز صورت روحانی به ا
برای آنکه درکی شهودی داشته باشی   ،مرکز محیط است ،مرکز

 ،عالوه بر ایون محویط   ،از اینکه کعبه در جایگاه مرکز عال  خاکی
محوی( بایود در    - حاویو  محاا  -بر این عال  نیز هست )محیط

هوای   خیال درک کرد که ساختار آن متناظر بوا سواختار هیکول   
های نورانی است و این همان معنایی اسوت   هیکلو  عال  روحانی

آسومانی و ابور سو ید بورای بیوان آن طورح        ۀکه مضامین خیم
کوه  شوود   وارد موی اند. باالخره در همین سواختار عنصوری    شده

آنند؛ عنصری که بیوت سونگی را تجورد     ۀچهار سنگ بنا نمایند
 کوربن، « )کنود  بخشد و به بیت روحوانی ایموان تبودیل موی     می

1389 :225). 
 .توووان آورد هووای دیگووری نیووز در ایوون بوواب مووی  مثووال

، زبوان و بیوان   ،هنر اسوالمی  چونهمهایی که در آثاری  مثال
 ،معبوود و مکاشووفه ،هنوور و معنویووت اسووالمی، هنوور مقوودس

ایون   اسوت.  شوده  بررسوی و...  خوشنویسی و فرهنگ اسالمی
نقش بسیار مهمی در تنویر و تبیین هنر و معماری  آثار و آرا
آن را نقد شتند و گرچه برخی متفکران و منتقدان اسالمی دا

ظوری هنور   حال در تدوین مبانی ن لکن به هر ،ندا کرده و نفی
و ایون  ر ظاهر شودند. بوا وجوود    و معماری اسالمی بسیار مؤث



  3 
 گریزی هنر اسالمی و ... نظریۀ تجلی؛ در شرح شمایل

 
 بعضواً توجه به نقدهای  قدر و بی های گران رغ  این تالش علی

همچنووان در کشوو   ،غیرعلمووی بووه آرای ایوون اندیشوومندان
تر آثار هنری تمودن   تر و دقیق توانند کامل هایی که می یهنظر

و مبانی دینی و معنووی آن را آشوکار    دهنداسالمی را شرح 
   تر نیازمندی . تر و جدی به تالشی وسیع ،سازند

هنوری در   ۀتورین نظریو   بح، کش  بنیادی بهاین مقاله 
نموودن امور    کوه چگوونگی صوورت   پوردازد   میتمدن اسالمی 
چووون اسووالم، مسوویحیت و همان و مشوواربی مطلووق در ادیوو
آن بر ماهیوت و صوورت هنور در ایون سوه       تأثیرهندوئیزم و 
 ،اعوراش  ۀسوور  143 ۀبا استناد به آیو  . همچنینمذه  است

لکون پویش از    ؛دهود  تجلی در باب تصویر را ارائه موی  ۀنظری
کوتاه در باب نسبت میان دین ملی أتپرداختن به این نظریه، 

 اثبات این نسبت ضروری است. ،عناو هنر و به یک م
تعریفوی از   ۀگوام اول ارائو   ،در بح، نسبت میان دین و هنر

تورین تعریو     این دو است. دین در مشهورترین و البتوه مقبوول  
عملوی اسوت کوه    فورای   از اصول اعتقادی و ای  خود، مجموعه

 منشوأ  رسوتگاری انسوان اسوت.    ،و غایوت آن دارد الووهی  منشأ 
اموا از آن  ؛ دیون اسوت  جوز   ترین  بنیادی ،انیوحیانی و فالح انس

 .باب تعری  هنر چنوین اتقوان و اجمواعی وجوود نودارد      در ،سو
بگذری  از اینکوه دو گوروه از محققوان یعنوی برخوی فالسوفه و       

ای  داننود. فالسوفه   موی  ناپذیر تعری  اصوالًشناسان، هنر را  جامعه
سیع چون ویتگنشتاین که معتقدند هنر به دلیل گستردگی وهم

 ،ویژه در قرن نووزده  و بیسوت    بهدر ایده و فرم یا قال  و محتوا 
 ناپوذیر تحدیددر ماهیت، نمایانگر مفهومی باز است و مفاهی  باز، 

 .ندناپذیر و تعری 
شناسوان هنوری نیوز معتقدنود هنور و نهادهوای        جامعه 
محصول تحوالت متغیر و متحول اجتماعی هسوتند و   ،هنری

ها نیز چنان قطعیت و ثبوتی ندارنود   ز آنالجرم آثار برآمده ا
گرچوه هور دو    ؛که سر در انقیاد تعری  ثابوت و جوامع نهنود   

 را باور دارند. هنر تأثیرصورت مطلق موجودیت و  بهگروه 
افالطون تا به اموروز( و   )از فالسفه ییسو از  ،این با وجود
چوون داوینچوی و   همانی ورز اندیشه ان وهنرمند ،از دیگر سو

سو( سوعی بلیود در تعریو  هنور       ی )از رنسانس به اینآلبرت
هوا نیوز چنوین اسوت کوه       برآورد نهایی ایون توالش   .اند دهکر

آن در  ۀشناسان چون تخیل خال  و ظهور زیباییهمعناصری 
 یعنوی هموان دو وجوه    ؛ترین عناصر هنرند یک قال ، بنیادی

 ؛فرم در اینجا به معنوای جووهر اسوت    4.و پیکتوریال 3فرمال
هنوری   یگیرد و در قوالب  سرچشمه میی امنشأی ایده از یعن

هوایی بهوره    کوه از مجموعوه قواعود و تکنیوک    یابد  ظهور می
 ،دو وجهی که شاید بتوان با دو عنصر بنیوادی دیون   5؛برد می

مرتبط و مشابه دانسوت. خالصوه اینکوه     ،یعنی عقیده و عمل
ی کارکرد و غایت. حتی آنان ه و ظهور دارد و  منشأه   ،هنر

طور  بهتوانند  نمی ،کنند هنر برای هنر را مطرح می ۀکه نظری
مطلق هرگونه کارکرد یا غایتی را از آثار هنری سول  کننود.   

هنر فاقد هرگونه کارکرد مذهبی، اجتماعی و  ،گاه آنانداز دی
هرگز این معنوا حاصول    ،لیکن از چنین نظری ؛سیاسی است

 د و غایتی است.فاقد هرگونه کارکر شود که هنر ذاتاً نمی
دارد و ه  غایوت. حوال    منشأهنر ه   ،که بیان شد چنان

به این دو ساحت، دیون و هنور بوا هو  نسوبتی       گویی  بنا می
تواند هموان کوارکرد    ویژه در غایت اثر هنری که می بهدارند. 

هموان کوارکردی کوه ارسوطو      ؛اخالقی در ساحت دین باشد
برد و افالطون  میتحت عنوان کاتارسیس یا تطهیر از آن نام 

هنریش روزگوار خوویش، حکو  بوه      به دلیل فقدان آن در آثار
دهود. نتیجوه    اخراج شاعران و هنرمنودان از یوتوپیوایش موی   

و کارکرد اخالقی )در جهت رستگاری  منشأاینکه در دو وجه 
 یابند. دین و هنر با ه  نسبت می ،انسانی(

دو عنووان   بوه هنگوامی کوه    ،بح، نسبت میان هنور و دیون  
کوه هنور    وجهی دارد و هنگوامی  ،دشو مفهوم مستقل بررسی می

وجهی دیگور. در سواحت    شود، بررسی میظل و تحت یک دین 
از اصول بنیادی یوک دیون    تأثرمکامالً  هنر در ایده و قال ، ،دوم

گووون اصووول آن در قووالبی  بازتوواب آیینووه ی،اسووت و بووه عبووارت
 زیباشناسانه.

وریت ماهوی امر ظهور ایده بنیادی اینکه به دلیل مح ۀنکت
« امور مطلوق  »نُموودن   نووع صوورت   ،صورت در تعری  هنر در

)خدا( در یک دین، ماهیوت هنور دینوی آن را تعیوین خواهود      
هنور آن   ،امور مطلوق صوورت بنمایود     ییعنی اگر در دین کرد؛
 ،هنری آشکارا تجسمی خواهد بود و اگر صوورت ننمایود   ،دین
کوه   چنان ،به انتزاع. بر این بنیاد انتزاعی یا متمایلکامالً  هنری
به متن معیار در سه دین و مشرب اسالم، مسویحیت و   ،گفتی 

ها  نمودن امر مطلق در آن و چگونگی رخکرده هندوئیزم رجوع 
 ۀنظریو  ۀبوه بحو، دربوار    ،در اداموه  کنی . س س میرا بررسی 

 که محور اصلی این مقاله است.پردازی   میتجلی 

 

 م  تجسد در هند ئیی
پایدارترین و با پیروانی نزدیک به یک میلیارد نفر،  ،هندوئیزم

نخستین مذه  هندی است که قودمتی بویش از سوه هوزار     
سال دارد. حضور آریاییان در زمانی با حدود تقریبی سه هزار 

ترین )مه  ودا ریگویژه  بهو پانصد سال پیش و ظهور وداها و 
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هنود   ۀقوار  شوبه در یزم را ئترین کتاب هندو( هنودو  و مقدس
بینوی   ودایی که منابع اصلی حکموت و جهوان   ۀآفرید. در دور

، ودا ریوگ وداهوای چهارگانوه همچوون     ،هندو شوکل گرفوت  
سه دسته شرح و تفسویر بور    و ودااآتهاروو  ودا سامه، یجورودا

عنوان متوون   به پانیشادهاوبراهماناها، آرنیاکاها و اها یعنی  ن آ
حکموت و اندیشوه هنودو را     شروتی یا وحوی مننوزل، کلیوت   

 تشکیل دادند.  
کوه بوه    )جینیوزم و بوودیزم(   ظهور دو مکت  غیرودایوی 

سب  ظهور  ،شدند نحوی عصیان علیه هندوئیزم محسوب می
 ،بنوابراین  .معوانی هنودویی گردیود    ۀادبیات دیگوری در ارائو  

شوکل   مهابهاراتوا، رامایانوا و پوراناهوا   چون هممتونی حماسی 
قال  حماسوه و قصوه بودنود. یکوی از     که حکمت در گرفتند 
یانگر آواتار ویشونو در  که نما مهابهاراتا مه  و عالی های بخش
 ،ران آرجونوا اسوت   کریشنا و تجسد او در صوورت ارابوه   قال 
 سورود آن فرهمنود(  ) بهگودگیتوا صورت مجزا و بوا عنووان    به

ترین مضامین  مورد توجه بسیار بود. از دیدگاه متفکران، عالی
 ظهوور دارد.  پانیشوادها در بهگودگیتوا  وادو پس از حکمت هن

انگیزترین کتو  حکموی عوال      این کتاب که آن را از شگفت
تورین   دانند و منبع اصلی مکت  یوگا است، حاوی صوری   می

آیاتی  ؛آیات در باب تجسد در اندیشه و آیین هندوئیزم است
ران خویش )کوه اینوک    تقاضای آرجونا از ارابه ت،صراح باکه 
نمودن حقیقی خوویش   برای صورترا یافته کریشنا است( در

حکمت هنور  مه  ل فصو. این درخواست یکی از کند بیان می
هندیان تجسود خودایان در قالو      هند است. گرچه در آرای

اما صورت بشری  ؛امری رایج و مقبول بود ،های بشری صورت
 شدن آنان نبود.   بشرییافتن خدایان، معادل 

ران بور آرجونوا    که الوهیت ارابهس از اینپ ،آرجونا ۀدر قص
نموودن حقیقوی خودا را     وی تقاضای صوورت  ،شود کش  می

 پذیرفتوه )خارج از صورت و فرم بشوری( و ایون تقاضوا     دارد
تصویر و تجسو    ،گان یک بشردید د و الوهیت در برابروش می
چنین ظهور  بهگود گیتامعنایی که در سرود یازده   یابد؛ می
 دارد:
این سخن که از سرش مهر گفتی، از  ،سرورم»گفت: رجونا آ

 .راز جان جاویدان، وهم  را تاراند

بوود و   ،که چشمانت چون بورگ نیلووفری اسوت    ،سرورم
 .نبود هستی را گفتی، شکوه سرمدی آشکار کردی

 ،بووه هرچووه گفتووی ایمووان دارم. اسووتاد و اربوواب ، سوورورم
 .ات اندازم رت آسمانیخواه  نظری به صو می

خود را در دیده آر، اگر کوه مورا تواب دیودارت      ،دارای دا
 «.جان جاویدانت را به نمایش بگذار ،هست

صووور  ،بنگوور ،آرجونووا»اسووخ داد: پروردگووار پکریشوونای 

گون، بوه هور رنوگ و نیرنوگ.      ام، صدها، هزارها، گونه سماوی
 ،آتوش و خواک، آب و آسومان    ،سراسر هستی را بنگور  ،بنگر

 .همه بادهای سرگردان ،ارگانخورشید و افالک، ماه و ست

 بنگر که این اعجاز به چش  تو آشکار خواهد شد.
بنگر که هر هسوتی، جنبوان و ناجنبوان، در مون      ،آرجونا

ریشووه دارد و بووس؛ موورا بنگوور، بووه هرچووه خووواهی، خووواهی 
 نگریست.

چش  دل به توو  ، آرجونا .اما با چش  سر مرا نخواهی دید
 «.واه  داد. بنگر شکوه جالل  راخ

کریشوونای »گرفووت و گفووت:   پوویسووانجایا گفتووار خووود 
پروردگار، حاک  حکمت، صورت سرمدش را بر آرجونا آشکار 

 .کرد

هزار چش  و دهان، هوزار صوورت پراسورار، هوزار آذیون      
 ور نشانش داد. فروزان، هزار شمشیر شعله

شوده بوا    با هزار حلقۀ گل، هزار رخوت رخشوان، تودهین   
 ی خیره آشکار کرد.تبرک آسمان، خود را چون خدا

دار؛ هوزار    کوران، و بوه هور سوو چشو       انگیوز، بوی   اعجاب
در آن مکاشوفه،   سان که شمعی برابر شمسوش.  خورشید آن

م صور را در صوورت خودای خودایان    آرجونا عال  را دید، تما
 .(114، گیتابهگود)« یدد

کریشنا در برابر تقاضای آرجونوا خوود    ،بینی  که می چنان
نمایانود و ایون نمایانودن یکوی از      می ی بازرا در صورت حقیق

پردازی خدایان و ظهوور   مشروعیت و حلیت صورتمه   ۀادل
نگواری   نگاری، شمایل وسیع هنرهای تجسمی در قلمرو پیکره

یزم اسوت. از دیودگاه حکمووت   و معمواری مقودس در هنودوئ   
هووای  تمثووال ،الووذکر متکووی و مسووتند بوور اصوول فووو  ،هنوودو

شوود و   و صفات الوهی شمرده موی تصویرشده از خدایان هند
 حضور و ظهور اوست و نه صورفاً کنندۀ  بیانبه عبارت تصویر، 

گرایوان اصویل محسووب     گنون که یکوی از سونت   رنهتصویر. 
ایون  بور   «های هنودو  آموزه ۀبر مطالعای  مقدمه»در  ،شود می

تمثوال نموادین    ،در هند خصوصاً»کند:  کید میأمعنا چنین ت
 6شوود و آن را پرتیکوا   الوهی شمرده می بیانگر یکی از صفات

خواننود و بوه هویچ وجوه بوت       ]به معنای نماد و مظهر[ موی 
بلکوه   ،لقوی نشوده اسوت   مثابه واقعیوت ت  بهزیرا هرگز  ؛نیست

کمکی برای تحقوق  ای  وار و وسیله مل مکاشفهامکانی برای تأ
   .(151: 1384 )سوآمی، «است

در  ،نر هنودی عنوان یکی از حکمای ه بهکوماراسوآمی نیز 
 های ایزدان و فرشتگان معتقود اسوت:   باب اصل بازنمایی تمثال

های فرشوتگان حتوی از ایون نیوز      این اصل درخصوص تمثال»
 ؛آشکارتر است. تمثال به ذات خود نه خدا و نوه فرشوته اسوت   

: 1384سووآمی،  ) «بلکه فقط وجوه یوا اقنوومی از خودا اسوت     
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موه نووع داسوتان    ما به ه»کند:  کید می. همچنین وی تأ(151
کننود یوا    گویند یا تعظوی  موی   که سخن می ییها تمثال ۀباردر
هوا و   هوا پیشوکش   بوه تمثوال   .کنوی   برخوورد موی   ،گرینود  می

هوا   گوینود کوه از ایون    دارند و موی  های مادی عرضه می خدمت
هوا   دانی  که حضور واقعی ایزد را در این تمثال می .کامیاب شو

چشوومان تمثووال طووی خواننوود و  بووا هوودش پرستشووش فرامووی
سوان ایون اموور     بدین. شود مفصل و خاص گشوده می مراسمی

گیرنود کوه    دهد که تمثال را چنان در نظر می آشکارا نشان می
   .(150 :1384سوآمی، ) «یابد گویی با آن ایزد جان می

نموایی   صوورت  ،بهگودگیتوا مبتنی بر آیات  ،بدین صورت
مقبول و مشوروع  پیروان هندوئیزم، امری  ۀخدایان در اندیش

بوه دسوت خوویش    خوود را  کوه خودا     هنگامی اصوالًو  است
 چرا تصویرگری او حرام و ممنوع قلمداد شود؟  ،است نمایانده

 تجسد در وسیحیت  
 در قلموروی  اصووالً و دارد شورقی  کوامالً   مسیحیت خاسوتگاهی 

عهود   ۀکه از اسوفار خمسو   چنان است.کرده یهودی ظهور کامالً 
بواب چهوارم    18الوی   15هودیان طبق آیوات  ی ،آید می عتیق بر

مخوالفتی   ،ها که نمودگار خدا باشند سفر تثنیه با تماثیل و پیکره
وقتوی   ،شما در آن روز در کوه حوری »بر بنیاد شریعت داشتند: 

شوکل و صوورتی از    ،گفت خداوند از میان آتش با شما سخن می
از خدا ی ا مبادا با ساختن مجسمه !پس مواظ  باشید .او ندیدید

چوه بوه    ،ختن بتی به هور شوکل  ایعنی با س .خود را آلوده سازید
صورت مرد یا زن و چه به صورت حیووان یوا پرنوده، خزنوده یوا      

توانسوت بوابی بورای ظهوور      بنوابراین دیون یهوود نموی     7«.ماهی
مگر معماری مقدس کوه خداونود حتوی     ؛هنرهای تجسمی باشد

 ۀاسرائیل باید خیم و بنی»بود: کرده ساخت آن را وحی جزئیات 
. این خیموه و  سازند تا در میان ایشان ساکن شوممقدسی برای  ب

دهو    مطابق طرحی که بوه توو نشوان موی     تمام لوازم آن را عیناً
عبادت را بوا ده پورده از کتوان لطیو  ریزبافوت و       ۀ... خیم بساز
و جال  اینکوه خداونود   « .ارغوان و قرمز درست کن ،های آبی نخ
اذن صوورتگری فرشوتگان را بور روی     ،در این بخشاسرائیل  بنی

هوا   هریوک از پورده  » کنود:  مقودس صوادر موی    ۀهای خیم پارچه
هوا نقوش    چهارده متر درازا و دو متر پهنا داشته باشود و روی آن 

 8«.دوزی شود فرشتگان با دقت گل
منع و حرمتی که در ابتدای این باب از آن رغ   بهگرچه  

کالبد بشری یوافتن یهووه در    تجسد به معنای ،سخن گفتی 
حضوری کامل  ،گرفتن یعقوب با خدا کُشتیهایی چون  روایت

 ۀس س مردی به سراغ او آمد تا س ید»در عهد عتیق داشت: 
توانود بور    وقتی آن مرد دید که نمی .شتی گرفتصب  با او کُ

زد و پای یعقووب  ای  بر باالی ران او ضربه ،یعقوب غال  شود

چوون سو یده    ؛بگوذار بوروم   :مرد گفتس س آن  .صدمه دید
گوذارم   نمی ،تا مرا برکت ندهی :اما یعقوب گفت .دمیده است

 :نوام توو چیسوت؟ جوواب داد     :آن مرد پرسید .نجا برویای از
نام تو دیگر یعقووب نخواهود    ،پس از این :به او گفت .یعقوب

زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بووده و پیوروز    ؛بلکه اسرائیل ،بود
 :آن مورد گفوت   ؟نام تو چیسوت  :یعقوب از او پرسید .ای شده

نجوا برکوت داد.   ؟ آنگواه یعقووب را در آ  پرسی چرا نام مرا می
بوا وجوود    .ام رو دیوده  هدر اینجا من خدا را روبو  :یعقوب گفت

 ۀمکان را فنیئل )یعنوی چهور  پس آن  .هنوز زنده هست  ،این
چنودان غریو  نبوود کوه در      ،بور ایون اسواس    9«.خدا( نامید

تجسود خودا    ۀیوحنا کلمه متجسد شود و ایود  انجیلبتدای ا
گرچوه   .به یکی از ارکان شریعت عیسوی تبدیل گوردد  رسماً

حضوور   ،عالوه بر وجود بنیادهای یهودی در بواب ایون معنوا   
های یونانی که خدایان را در قال  و کالبدهای بشوری   اندیشه

 ،داشوتن محوور د تجسود کوامالً   کردنود و الهیواتی   بازنمایی می
تجسود باشود.    ۀثر در مقبولیوت ایود  توانست از عوامل موؤ  می

 یوحنا در باب تجسد کلمه چنین است: انجیلآیات ابتدای 
 :حیات ۀکلم»

   .در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود .1

 از ازل کلمه با خدا بود. .2

او هستی یافوت و بودون او چیوزی     ۀوسیل بههمه چیز  .3
 نشد.آفریده 

او هموه   ۀوسویل  بوه باشد و بر آن نور شهادت دهود توا    .4
 ایمان بیاورند.  

کلمه انسان شد و در میوان موا سواکن گردیود. موا       .14 
فرزنود   ۀشوکوه و جاللوی شایسوت    ؛شکوه و جاللش را دیودی  

10«.پدر و پر از فی  و راستی ۀیگان
 

 325ه در سوال  شوورای نیقیو   ۀایون معنوا در اعتقادنامو   بر 
عیسی مسوی ، پسور خودا،    » گرفت:شده کید چنین تأمیالدی 

به وجود آمده از ذات پدر، تنها اوست که از ذات پدر به وجوود  
خدا از خدا، خدای حقیقی از خدای حقیقوی، مولوود نوه     ،آمده
در بخووش دیگووری از ایوون « .ذات بووا پوودر اسووت لووو ، هوو مخ

 اسوت:  شوده کیود  أتجسود عیسوی ت  صراحت بور   به ،اعتقادنامه
آنچوه در آسومان اسوت و    ؛ او همه چیز وجود یافوت  ۀوسیل به»

آدمیان و برای نجوات موا    ،آنچه در زمین است و برای خاطر ما
نزول کرد و مجس  شد و انسانی گردید و رنج بورد و روز سووم   
برخاست و به آسمان صعود کرد و خواهود آمود توا زنودگان و     

این »و نیز (. 634: 1370)جان ناس،  «مردگان را داوری نماید
کند که بر این باورند که وجوود او از   کلیسا کسانی را لعنت می

جز ماهیت یا وجوود پودر ناشوی شوده یوا       بهماهیت یا وجودی 
 «.اینکه تغییرپذیر بوده و در معرض دگرگونی و تبدیل است
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یزم بور ظهوور   ئشکی نیسوت ایون تجسود همچوون هنودو      
از  تر حلیت و مشوروعیت تصوویرپردازی  هنرهای تجسمی و مه 

کامول گذاشوت و حتوی در     توأثیر خدا و قدیسین در مسویحیت  
موا بوا   » :چنوین ظهوور نموود    787دوم در سوال  شورای نیقیوه  
ای  تماثیل محترم و مقودس   تمام تصمی  گرفتهت اطمینان و دق
قدیسوان و   ۀهمو فرشتگان مکرم و  ،عی  بانوی بی ،عیسی مسی 

ر مواد مناسو ،  های پارسا، چه در نقاشی یا موزاییک و سای انسان
درست مانند صلی  در کلیسای مقدس قورار داده شوود...؛ زیورا    

رسود و   شود، به صاح  صورت می صورت ادا می  احترامی که به
 «.دارد هرکس که صورت را گرامی دارد، اصل آن را گراموی موی  

سوتیزانی بیوان    شوکنان و تمثوال   این معنا که در مقابول شومایل  
بور   11،ال بورده بودنود  ؤی را زیر سو گرای گشته بود که اصل تمثال

 نمایی در مسیحیت مهر قطعی زد.مشروعیت تصویر

 تجلی در قرآن
همان تقاضایی که  .یی دیگر برگزیداما قرآن در باب تجسد رأ

نموودن حوق کورد و اجابوت      آرجونا از کریشنا در باب صورت
اموا اجابوت نشود و     شد، ن به همان وجه تکرارآگردید، در قر

پوس از حضوور در    )ع(. موسوی متفاوت گرفتالجرم پاسخی 
 ،حجاب با او سوخن گفوت   گاه که خداوند از وراینمیقات و آ

در خود تمایلی شدید یافت که حق را در صورت حقیقوی آن  
نموودن کریشونا    اما پاسخ حق بسیار متفاوت با صورت ؛ببیند

)گرچوه در هور    یزم و تجسد کلمه در مسیحیت بوددر هندوئ
های متکلمان و پیروان این مذاه  بوود   شتدو مورد این بردا

ورنوه در   ،ها بدل نموود  که تجسد را به مفهوم محوری در آن
 .  نمایاند( نمی  هیچ دینی امر مطلق صورت

هرگز  ،«مرا نخواهی دید هرگز: ترانی  لن»خداوند با بیان 
پوردازی در   صورت ننمود و این مبنای حقیقوی نفوی صوورت   

تجلی بور کووه، بنیوادی در ظهوور      اما با .اسالمی شد ۀاندیش
و تمثیول در هنور و   ل ثو تمسوب   که  کردصور حقیقی ارائه 

لَمَّا جَاا    وَ» ادب اسالمی شد. اصل آیه در قرآن چنین است:
كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَاالَ لَا     مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَ

لْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَاهُ فَََاوْ َ تَرَانِاي    تَرَانِي وَلَكِ ِ انظُرْ إِلَى ا
خَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَااََ   وَ دَكًّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا

چون موسى بوه   :أَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِي َ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ
عورض کورد    ،او سوخن گفوت  میعاد ما آمد و پروردگارش بوا  

هرگوز   :فرمود .خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم ،پروردگارا
پس اگر بور جواى خوود     .لیکن به کوه بنگر ؛مرا نخواهى دید

پس چون پروردگوارش   .زودى مرا خواهى دید به ،قرار گرفت
آن را ریزریز ساخت و موسى بیهووش بور    ،به کوه جلوه نمود

هوت  به درگا .تو منزهى :آمد گفت زمین افتاد و چون به خود
12«. توبه کردم و من نخستین مؤمنان

 

بودان   را نمودن حوق  این آیه در ساحت اول، اصل صورت
کنود   موی  رد مطلقاً ،یت آن باشدصورت که بشری قادر به رؤ

)ع( چوون موسوی  همبشر پیوامبر اولووالعظمی    حتی اگر این)
و متن معیوار  باشد(. بنابراین در اسالم که قرآن کتاب میزان 

صورت از امور مطلوق از    ۀآن است، تصویر چنانچه در پی ارائ
 دقیقاً ؛طریق تجس  و تجسد آن باشد، ممنوع و مذموم است

بدین دلیل که بنا به روایوت وحیوانی قورآن، حوق در مقابول      
که امور مجورد    اما پیامبران و اولیا تقاضای موسی رخ ننمود.

آیووا  تجسوود دارد، یاکشووان در قالوو  پیکوورنیسووتند و روح پ
پردازی  شامل حرمت صورت ،شمول حرمت تصویر امر مطلق

زیورا اگور روح پواک پیوامبری      ؛خیر شود؟ منطقاً آنان نیز می
 ،خود تجسد گزید و در قال  تصویری مجسود ظواهر گردیود   
چرا تصویرکردن این صورت حرام باشود؟ ایون هموان نقود و     

ستاد معنووی  بر ا «تاسوعات»است که فلوطین در ای  مناقشه
ی افالطون که چون أخویش افالطون دارد. فلوطین در نفی ر

چرا باید تقلیود   :آورد می ،مردود است ،هنر تقلیدِ تقلید است
 ،کنود  مگر آنچه هنور از آن تقلیود موی    ؛هنر حرام اعالم شود

 خود محصول تقلید طبیعت از صور معقول نیست؟
 ؛دهود  موی ی نن عقل به حرمت تصویر نبوی و ولوی رأ  بنابرای

مجوال   تواند دالیل خاص خود را داشته باشود کوه   ولی شرع می
ورت توام دارد  کید بر این معنوا ضور  اما تأ .آن در این مقال نیست

بوه معنوای    قطعواً  ،اسوالمی  ۀدر اندیش که نفی تصویر انبیا و اولیا
 که اشاره خواهی  کرد.   نانچ ؛پردازی نیست نفی هرگونه صورت

جوای   بوه اصل تجلی اسوت. حوق    دوم و مه ، امر و ۀنکت
ال که موسی بتوانود نواظر باشود و سوؤ     تجس  خویش )چنان

وَلَكِا ِ  » :کورد خود را پاسخ گیرد( نگاه موسی را متوجه کووه  
یت را مشروا به استقرار کوه پوس  ؤو امر ر «انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
چوون  و  «فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَاهُ فَََاوْ َ تَرَانِاي   » از تجلی دانست:
پس  .ان این تجلی نبودتو و تابکوه را مطلق  ،حق تجلی نمود

و  «دَكًّاا  جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا» :ه  پاشید تمامی در به
البته این بیهوشی، بیداری موسوی را سوب  گردیود کوه بوه      

خَارَّ  » منوان شوود:  مؤ گردد و از نخستین )اول( سوی خدا باز
أَنَااْ أَوَّلُ   لَمَّا أَفَاََ قَالَ سُابْحَانَكَ تُبْاتُ إِلَيْاكَ وَ   موسَى صَعِقًا فَ

ترین اصول  . بر بنیاد این آیه، تجلی به یکی از مه «الْمُؤْمِنِي َ
اسالمی تبودیل شود و حکموا و عرفوای مسولمان در      ۀ اندیش

 ، آن راتبیین نسبت میان حوق و خلوق یوا وحودت و کثورت     
 13.نددعنوان تنها اصل حقیقی برگزی به

ثور از أتوان در روایوات و احوادیثی مو    اهمیت تجلی را می
امیرالمووؤمنین  ،مثووال بووراینیووز دریافووت.  )ع(اماموان شوویعه 
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انگیوز   ای شگفت که خطبه البالغه نهج 186 ۀعلی)ع( در خطب

در توحید حق تعالی است، پس از ذکر عظمت الهی در خلق 
ن عووال  و نسووبت امووور در آن، از تجلووی حووق برعقووول سووخ

هموین   ۀواسوط  بوه } :بهاا تجلاي صاانعها للعقاول    »گوید:  می
 .«اش بر عقول تجلی کرد که آفریننده {مفاهی  بود

بار دیگور بور    ،البالغه نهج 185 ۀهمچنین ایشان در خطب
لاه المراياي مبمحاهار      و تشهد»کنند:  این تجلی تأکید می

هاا  و بها امتنا  منهاا و الي  تحط به اموهام بل تجلي لها بها  لم
نوه بوه حضوور     ؛های خلقت به او گواهی دهند نشانه :حاكمها

ها بر ذات او احاطه ندارند کوه بوا آثوار     مادی، فکرها و اندیشه
ها تجلی کرده است و نشوان داد کوه او را    عظمت خود بر آن

فکرهوا   ۀتوانند تصور کنند و داوری این ناتوانی را بر عهد نمی
الحمدهللا المتجلاي  »که:  108 ۀیا در خطب« ها نهاد و اندیشه

حمد و س اس خداوندی : خلقه بخلقه و الظاهر لقوبهم بحجهل
را سزاست که با آفرینش مخلوقات، بر خالیق تجلوی کورد و   

 «  .با برهان و دلیل، خود را بر قلوبشان آشکار کرد
 البالغوه  نهوج ذکر این نکته در مورد تجلیش مطورح در   ،اما

 186و  185ون خط  چهمهایی  ضروری است که در خطبه
با چنان فصاحت و بالغتوی توحیود و    ،علی)ع( ،المؤمنین امیر

توان تجلوی مطورح    کشد که نمی وحدت الهی را به تصویر می
با تجلوی مطورح    را عیناً )ع(اطهار در کالم ایشان و دیگر ائمه
لیوک در هور دو منبوع، تجلوی،      ؛در لسان عرفا یکی دانسوت 

 ، کموا اینکوه حضورت    همان ظهور حضرت حق است در عال
حمود و   :الحمدلله الدال علي وجود  بخلقاه »کنند:  اشاره می

هسوتی خوود    س اس خداوندی را که با آفرینش مخلوقات بر
 14«.راهنمایی فرمود

فرازی  ،همچنین حضرت سیدالشهدا)ع( در دعای بلند عرفه
در کت  « .يا م  تجلي بكمال بهايه»چنین در تجلی حق دارند: 

توری   تور و گسوترده   یش شیعه، بح، تجلی نموود روشون  دیگر روای
 چنین حدیثی از امام جعفور  اللتوحیددر کتاب  ،مثال برایدارد. 
ذکر شده است که به هنگام وحی، خداوند بور پیوامبر    )ع(صاد 

 : 1415صودو ،  ) «لاه   هللا  تجلاي  اذا»کورده اسوت:    تجلی می
ای از آن  خطبوه  اللمصیبا  و همچنین شویخ طوسوی در    (115

ذکور   کند کوه حضورت پوس از    حضرت در نماز استسقا نقل می
« و القمر نورا و النجوم بهاوراً  فجرامرض عيوناً»چون هممواردی 

شوواتوری، ) «ثاام تجلااي فااتمك »گویوود:  از تجلووی سووخن مووی
صواد )ع( روایوت    از امام  بحارالالنوالرنیز در ( 20 :6، ج  1408
 «نهم ميبصارون كالم ولك لقد تجلي هللا لخلقه في »شود که  می
 (.107 :89ج  م،1974 ،مجلسی)

 شکی نیست بنا به حضور مطلق اصل بوازنمونی اصوول و  
ویوژه   بوه )ظهور اصل تجلی مبانی دین در قال  هنر و ادب و 

 ،آن در لسووان عرفووا و حکمووای مسوولمان( تحقیووق و توودقیق
وجووهی   ۀارائ، جای تصویر و تجس  معانی بهفرید که آهنری 
محور آفرینشگری و خالقیت هنری خویش  را مبنا ونمادین 
 یزبوان و بیوان   ؛هاسوت   که تصوویر بواطن مجورد آن   قرار داد 

 ظاهر گیاهی. بهمبتنی بر هندسه و نقوشی  انتزاعی و تمثیلی
نقوش هنری و نمادهای معماری در  زبان خاص ،بنابراین

دارد. اعتقاد بر این است ریشه در همین اصل  ،تمدن اسالمی
هوا   واسوطه لزوم ین بمجای نمودن رخ(  بهوه )تجلی حق بر ک

هایی که در قلمرو هنور و معمواری    واسطه ؛در شهود حق بود
در صورت نمادها ظهوور یافوت و هریوک عالمتوی شودند در      

 حقوایق الهوی  تر که ظهوور شوفاش    عالمی فراتر و پاکتجلی 
 نظریوات  از توأثر م نیوز  کوربن  هوانری  اتفاقواً  می کهعالَ. است

 بورعکس  اموا  تجلی: »داند می تجلی عال  آن را بقلی روزبهان
 آن در کوه  اسوت  هسوتی  از دیگوری  ۀمرتب مستلزم( تجسد)

 کربن،) «شوند می پدیدار آیینه در هایی نقش بسان الهی صور
1371 :351). 

 

 

  نتیجه
اصل تجلی در عرفان اسالمی ما را بوه رؤیوت منظوری از منواظر     

در آن دارد. ایون  وار  حضووری آیینوه  خواند کوه خودا    می حق فرا
در تمثال  ،در کش  و شهود خویش ،رؤیت عالوه بر قل  عارفان

و هنوری را شوکل    شوود  موی هنر و معماری اسالمی نیز متجلی 
آن تجلیوات  دار عال  خیوال و   وام ،بخشد که در بنیان خویش می

زیورا مایوه و    ؛تجلی است است. بدین ترتی  هنر اسالمی، تجلیش
ای است از عوالمی   گیرد که خود آیینه می میجوهر خود را از عال

ای که در جوان   کننده ویژه اگر به استعداد شگرش و خیره فراتر. به
جریوانی کوه    ؛و روح هنرمند مسلمان جریان دارد، توجوه کنوی   

و  کوشد نسبت میان این جهان و عال  دیگور را کشو  کنود    می
هنور   نسبتی که تنها با رمزگشایی از مفهووم خیوال در عرفوان و   

رسود حود واسوط میوان جهوان       اسالمی ممکن است. به نظر می
از گری جمال و جالل حوق   عین که هنر اسالمی مصم  به جلوه

گوونش   با آن وجود مطلق ازلی، همین عال  آیینوه   ، استآن طریق 
از آرای روزبهان آن را  تأثرکه کربن معالمی ؛ مثال یا خیال باشد
عووالمی کووه گویووا صوووری  مملووو از ۀمرتبوو عووال  تجلووی نامیوود.

در اسوالم  ، به مفهوم عام آن  ،و مبدأ تکوین هنر منشأترین  اصلی
   است.
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 ها نوشت پی
1. Incarnation. 

 اسووالمی تموودن در هنوور سرگذشووت (،1388. بلخوواری قهووی، حسوون )2
 مهر، تهران، فصل سوم.  سورۀ ، چاپ دوم،(معماری و موسیقی)

3. Formal. 

4. Pictorial. 
5. Techne. 

6. Pratika. 
 .15-18، آیات 4. سفر تثنیه، باب 7
 .26. سفر خروج، باب 8
 .32. سفر پیدایش، باب 9
 .1-14انجیل یوحنا، باب اول، آیات  .10
 پرستش علیه( بیزانس) شرقی روم در که است نهضتی شکنی شمایل .11

 و هوا  شومایل  سووزانیدن  و شکسوتن  بوه  و برخاسوت  مذهبی تصاویر
 محصوول  بسویاری،  دیدگاه از که نهضت این. جامیدان مقدس تماثیل
 از بوود،  اسالمی تمدن بر حاک  ضدشمایلی نگره با بیزانسیان آشنایی
 البتوه . یافوت  اداموه  نهو   قورن  اواسوط  توا  میالدی هشت  قرن اواخر

 قدیسوان  نگواری  شومایل  نیوز  مسویحی  اولیوۀ  قورون  در ترتولیوانوس 
 عبارت تنها پرستی تب بود معتقد و دانست می پرستی بت را مسیحی

 هوای  صوورت  تموام  در بلکه نیست؛ مشرکان خدایان نقش ستایش از
 وجود با. دارد وجود است، خاکی اشیای تجس  مقصدشان که هنری
 عصر در شکنی شمایل نهضت ظهور در عامل دو رسد می نظر به  این،
 بوا  همسوایگی  اول،: اسوت  داشوته  نقوش  بیوزانس  ام راتور سوم لئون

 هرگونووه کووه دیوون ایوون پرسووتی ضوودبت جریووان و اسووالم جهووان
 نفوی  را مقودس  موردان  تصوویرپردازی  و نگاری شمایل تراشی، پیکره

 تثنیوه  سِوفر  در کوه  یهود دین نگاری ضدشمایل جریان دوم، کرد. می 
 .بود شده تأکید بر آن تورات

 .143 :اعراش ،رآن کری ق .12

نی عرفانی هنور  (، مبا1393ر. ک. بلخاری قهی، حسن) تجلی باب در .13
 مهر، چاپ سوم، تهران، فصل سوم. و معماری اسالمی، سورۀ 

 بر دلیلی حق، مخلو  هر موال، کالم این . در152البالغه، خطبۀ  نهج .14
 در اسوت  عرفوا  سخن همان این و اوست مظهر یا حق حضرت وجود
 هموین  در فصووص  پونج   فص شرح در عفیفی. ظهور و تجلی اصل

 دلیل خلق، هستی گویی  می که معناست همین به: »گوید می رابطه
 (.111 فارسی: ترجمۀ فصوص، بر عفیفی )شرح «است حق هستی

 ونابع

 .تهران افرا، ، حنسن(1390)قرآن کری  
هاشو    ، تصوحی  و تعلیوق السوید   التوحیود   ( ،1415الشویخ الصودو )  

الحسینی الطهرانی، منشورات جامعه المدرسین فی الحووزه العلمیوه   
  .، ق فی الق 

 .تفسیری عهد جدید، انجیل یوحنا ، ترجمۀانجیل عیسی مسی 
سرگذشت هنر در تمودن اسالمی)موسویقی    (،1388بلخاری قهی، حسن)

 .، چاپ دوم، سوره مهر، تهرانو معماری(
، چاپ اسالمی مبانی عرفانی هنر و معماری (،1393بلخاری قهی، حسن )

 .سوم، سوره مهر، تهران
جواهریوان و پیوام    کتواب فرزانگوی، ترجموه مهودی    ، (1387)بهگودگیتا 

 .یزدانجو، مرکز، تهران
شواتوری، مؤسسوه    ، محمدالوسائل مستدرک   (، 1408شاتوری، محمد)

 .البیت، ق  آل
 عربوی  الحکو  محیوی الودین ابون     شرح فصوص (،1380عفیفی، ابوالعال )

 .، ترجمه نصراهلل حکمت، الهام، تهرانعربی( )شرح و نقد اندیشه ابن

عهد جدید(، انجمن پخوش کتو  مقدسوه در     )عهد عتیق وکتاب مقدس
 .میان ملل
ترجمه داریوش  ،آفا  تفکر معنوی در اسالم ایرانی ،(1371کربن، هانری)

  .شایگان و باقر پرهام، مؤسسه نشر آگاه، تهران
رحمتوی، سووفیا،    ، ترجمه انشواهلل معبد و مکاشفه ،(1389کربن، هانری )

 .تهران
ترجموه صوال     ،اسوتحاله هنور در طبیعوت    ،(1384ی، آنانودا) کوماراسوآم

 .طباطبایی، فرهنگستان هنر، تهران
دار احیوا  التورا     ، مؤسسوه الوفوا؛  بحواراالنوار  ،(م1974مجلسی، عالموه) 

 .العربی، لبنان، بیروت
حکمت، ویراستار  اصغر ، ترجمه علیتاریخ جامع ادیان ،(1370ناس، جان)

 .انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهرانپرویز اتابکی، چاپ پنج ، 
 .، به کوشش محمد دشتی، مشرقین، ق  (1379) ،البالغه نهج

 


