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در  ـــ  علیه  اهلل  رحمة  ـــ  غزالی  محمد  امام  که  فرمود  ]موالنا[  »همچنان 
برافراشته، مقتدای  را  علم  م 

َ
َعل برآورده،  عالم  یای  از در رد 

َ
گ ُملک،  عالم 

همچون  گر  ا چه  شد  عالمیان  عاِلم  امام[ و  لقب  به  گشت ]اشاره  جهان 
چون  را  قربت محمدی  سر  و  بودی  بهتر  بودی  عشقش  ذرۀ  غزالی  احمد 
مرشدی  و  استادی  عشق  ْم همچون 

َ
عال در  آنک  از  کردی،  معلوم  احمد 

نیست«. موصلی  و 
کی افال مناقب العارفین 

رحمانی«  کنوز  و  قرآنی  »رموز  مورد  در  یالت  تأو و  تحقیقات  این  »همانا 
و  )غّزالی(  حجة االسالم  گسترده  تمثیل هاى  از  کوتاه  است  اشارتی 
و  پارسا  دانشور  آن  مفصل  یافت هاى  در از  مجمل  است  خالصه اى 
گلچینی  روان ها،  شفاى  و  جا ن ها  نجات  براى  است  یده اى  گز پیشرو: 
ـــ  )غزالی(  ى  و چون  ى.  رستگار و  هدایت  راه  شناخت  شایسته  است 
که از صدف هایش می توان »جواهر  گوهرزا  یایى است  ایده اهلل تعالی ـــ در
که از مشکاتش می توان انوار بیان  کرد، و آتشی است فروزان  قرآن« صید 
سعادت  کیمیاى  که  است  احمرى  یت  کبر غّزالی  پرفروغ  ذهن  برگرفت. 
یاهاى  در از  که  است  غّواصی  ى،  و فکر  است.  گرفته  مایه  آن  از  بزرگ 
بصیر  است  ى، صرافی  و فهم  است.  کرده  صید  معانی  گوهرهاى  مبانی 
ارج  که  است  ى، میزانی  و عقل  علم ها.  معیار  بر  خردها  نقد  عیارسنج  و 
را  ى  و است.  سنجیده  مستقیم  صراط  راستاى  بر  را  )قرآن(  یم  قو برهان 
کردن اموات علوم دین و معجز موسوى  کار زنده  دم مسیحایى است در 
پس  یقین.  نشانه هاى  ساختن  یدا  هو براى  بیضا«  آوردن »ید  پدید  نوع  از 
که  که آثار و خواصش چنین باشد و سیراب باد روانی  شادمان باد جانی 

یخت«. گر یست و در خداى  وارسته شد و با مردم ز
ی شیراز صدرالمتألهین  مفاتیح الغیب 





طلیعه

این رساله در سال 1389 و در قاموس چهل رساله فرهنگستان هنر در باب آرای 
ارزشمند  بسیار  طرحی  گردید؛  تألیف  یبایى  ز و  هنر  حوزه  در  مسلمان  حکمای 
ین  تدو راستای  در  را  مسلمان  حکمای  از  تن  چهل  آرای  و  اندیشه  بود  مقرر  که 
قرار  بررسی  و  تحقیق  مورد  اسالمی  یبایى شناسی  ز و  هنر  نظری  مکتب  و  مبانی 

دهد.
یبایى  ز و  خیال  هندسه،  طرح های  عهده دار  فوق  تحقیق  در  حقیر  این 
یان؛  مه رو عکس  یبایى(،  ز و  هنر  حکمت  در  اخوان الصفا  آرای  در  )پژوهشی 
یبایى  ز مفهوم  و  معنا  موالنا(،  آرای  در  خیال  )مفهوم شناسی  عارفان  خیال 
ذوق  و  خیال  یعنی  پیش رو  رساله  نهایت  در  و  تنقیح المناظر  و  المناظر  در 
به  همگی  حق  لطف  به  که  شدم  غزالی  محمد  امام  آرای  باب  در  یبایى  ز و 

رسیدند. سرانجام 
انجام   1389 سال  در  طرح  این  کردم  بیان  کالم  این  آغاز  در  همچنان که 
همه گیری  دوران  در  اخیرًا  نگردید.  میسر  امروز  به  تا  آن  چاپ  دالیلی  به  اما  شد 
مورد  مذکور  پژوهش  بمانیم«  خانه  طرح »در  در  و  کشور  در  کرونا  مهلک  ی  بیمار

شد. کامل تر  بخش ها  برخی  و  گرفت  قرار  کامل  بازخوانی 
امام  آرای  تطبیقی  بررسی  عنوان  با  مجموعه  این  از  بخشی  است  ذکر  شایان 
یبایى به ضرورت تکمیل بحث  کانت در باب ذوق و ز محمد غزالی و ایمانوئل 
غربى،  فلسفه  و  اسالمی  حکمت  در  یبایى شناسی  یبایى )ز ز باب  در  کتاب  در 
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جای  که  حالی  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  تهران، 1397(  دانشگاه  انتشارات 
است. طرح  همین  در  آن  اصلی 

هنر،  فرهنگستان  محترم  سرپرست  اسماعیلی،  علیرضا  آقای  از  پایان  در 
آقای  و  هنر  فرهنگستان  »متن«  مؤسسۀ  محترم  سرپرست  قربانی،  نادر  آقای 

یابد. ادامه  رساله  چهل  طرح  همچنان  امیدوارم  سپاسگزارم.  افشین شیروانی 

ِقهی ی  ُبلخار حسن 
تهران دانشگاه 
1399 فروردین 



مه مقد

است  اسالم  جهان  متفکران  بزرگ ترین  از  یکی  تردید  ن  بدو غزالی  محمد  امام 
راستین  احیای  در  فالسفه،  تهافِت  و  فلسفه ستیزی  به  اشتهارش  به رغم  که 
بى نظیر  نقشی  تصوْف  و  یعت  شر یا  دل  و  عقل  انس  نیز  و  اسالمی  اندیشه های 
ین الدین«  »ز و  »مجّدد«  »حجة االسالم«،  »امام«،  چون  القابى  دارد.  بى بدیل  و 

ادعایند.1 این  ُمثبت 
ی  عیار از  تأمل برانگیز  سخنی  شنودن  تا  یتیمی  از  او  نشیب  و  فراز  پر  حیات 
که  بود  خوانده  معرفتی  کسب  به  را  او  غیرمستقیم  جرجان،  از  بازگشت  در  که 
و  نظام الملک  خواجه  با  آشنایى  نیز  و  نرود2  تاراج  به  رهزنان،  رهزنی  اندک  به 
دوازده  و  کردن  رها  خان و مان  تا  بغداد  نظامیه  امامت  و  پیشوایى  به  رسیدن 
حسد  و  نرفتن  شاهان  بارگاه  به  و  یستن  ز آفاقی  و  انفسی  هجرت  در  سال 
چون  عظیم  ی  آثار و  نمودن  فالسفه  یم  تحر و  تکفیر  و  برانگیختن  را  حساد 
همه  گذاشتن،  به جای  خود  از  اثر  هفتاد  و  کردن  تصنیف  را  احیاءعلوم الدین 
تصفیۀ  بر  بزرگی  حق  که  دارد  اندیشمردی  شگفت  زندگی  از  حکایت  همه  و 
گرچه  دارد.  اسالمی  تمدن  یْل در  تأو و  تحقیق  در  جدید  راهی  گشودن  و  اندیشه 
آثارش  و  آرا  و  دانستند  اسالمی  تمدن  در  عقالنیت  انحطاط  آغاز  را  او  برخی، 
فارابى  چون  ثانی  معلمی  و  ابن سینایى،  دیگر  تا،  عقل،  دکان  تعطیل  سبب  را 
مشکوةاالنوار  در  مگر  اما  نشوند.  ظاهر  و ...  ابن هیثم  و  عامری  ابوالحسن  امثال  و 

1. Philosophical Tehology in the Middle Ages and Beyond (An Anthology of Philoshopy in 
Persia), vol. 3, p. 84.

کالم اصل قصه را آورده ام. 2. در ادامه 



12  / خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی

از  پس  سال  هفتاد  مگر  و  نخواند؟  االرض1  فی  اهلل  میزان  و  ننامید  سلطان  را  عقل 
کشیدنش، حکمة االشراق نوشته نشد و یکصد و بیست سال پس از  ک  رخ در خا
مرگش فتوحات و فصوص به رشتۀ تحریر در نیامد و چهل سال پس از فتوحاْت 
و  اشراق  شیخ  نقش  و  شأن  که  کند  ادعا  هست  کسی  آیا  و  نشد؟  سروده  مثنوی 

یخ اندیشۀ اسالمی نازل تر از ابن سینا و فارابى است؟ ابن عربى و موالنا در تار
بر  دیده  و  پوشید  چشم  غزالی  تعصبات  برخی  از  نمی توان  حقیقتًا  گرچه 
جزو  ارسطو[  و  فیثاغورث  ]آرای  که  مسائل  »این  بست:  این چنین فرو  کلماتی 
در  همه  این  با  است.  آمده  رسائل اخوان الصفا  در  است  فلسفه  یات  حشو
به  و  می اندازد  رنج  دانش به  طلب  در  را  خود  عمر  همۀ  که  کسی  از  شگفتم 
دانش ها  به نهایت  که  می پندارد  خود  پیش  و  می شود  قانع  مزخرفات  این گونه 

است«.2 یافته  دست 
دانشنامه  اولین  به  عنوان  را  رسائل اخوان الصفا  و  گفتن  سخن  این گونه 
مزخرف  است(  روایات  و  به آیات  مستند  موارد  ی  بسیار در  )که  اسالم  جهان 
که آیا  نامیدن، حسی ناخوشایند و به تبع حس و قضاوتی در انسان برمی انگیزد 
کرد و سخنش را به عنوان  در موارد مختلف می توان به حکم این متکلم اعتماد 

پذیرفت؟  مستدل  سخنی 
نه  احساس )و  از  برخاسته  و  نامستدل  آرای  این  از  اغماض  با  و  حال  این  با 
یکرد درخشان فلسفه و حکمت اسالمی،  اندیشه(، غزالی درست در میان دو رو
ایستاده  سرافراز  و  خود، سربلند  فردای  بر  مؤثر  بسیار  و  یش  خو دیروز  از  متأثر 
نوشته  نیز  را  مقاصدالفالسفه  اما  یسد،  می نو را  تهافت الفالسفه  گرچه  است. 
یش  خو از  پیش  فالسفۀ  وامدار  خود  اندیشه های  از  ی  بسیار در  البته  و  است 
اصلی  محور  که  یبایى  ز و  خیال  و  نفس  به  مربوط  مباحث  همچون  است؛  بوده 

کالم العشاق فی حال السکر یطوى و ال یحکی فلما خف عنهم  1. قال اآلخر: ما فی الجنة إال اهلل، و 
حقیقة  یکن  لم  ذلک  أن  عرفوا  أرضه  فی  اهلل  میزان  هو  الذی  العقل  سلطان  إلی  وردوا  سکرهم 
تحاد مثل قول العاشق فی حال فرض العشق )مجموعه رسائل االمام غزالی،  تحاد بل یشبه اال اال

ص 276(:
أنا من أهوى و من أهوى أنا                       نحن روحان حللنا بدنا 

المنقذ، ص 45.  .2



مقدمه  /  13  

از  غزالی  یح  صر پذیری  تأثیر و  آن  یخی  تار سیر  به  نگارنده  و  است  پژوهش  این 
است.  واقف  پیشین  فالسفۀ 

کید بر تأثیر شگرف و نقش بسیار مهم او در اندیشۀ اسالمی  به  نظر می رسد تأ
او  مفرط  فلسفه ستیزی  علیه  تند  و  سخت  حمالت  حال  عین  در  و  سو  یک   از 
که خوشایند عقل ستیزان بود محصول دو نظر متفاوت به آثار و احوال او باشد. 
صادقانه  اعترافات  و  سعادت  کیمیای  احیاءالعلوم،  یچۀ  در از  را  غزالی  برخی 
الحق  که  یسته اند  نگر آثارش  از  دیگر  برخی  و  الضالل  من  المنقذ  در  زاللش  و 
که قول موالنا  یخ اندیشه نهضت آفرین بوده است )همچنان  تأثیربرانگیز و در تار
یخ اندیشۀ شیعی،  که در تار و مالصدرا را در آغاز این رساله آوردیم و نیز آنچنان 
با  و  کند  المحجة  البیضا  نگارش  قصد  کاشانی  فیض  محسن  مال  چون  بزرگی 
شیعی  فکر  و  غزالی  اندیشۀ  یب  تقر آن،  پاالیش  و  احیا  جهت تهذیب  در  تالش 
به  بى پروایش  و  تند  حمالت  و  تهافت  منظر  از  دیگر  برخی  و  کند(1  تعقیب  را 

آخرت  در  مهمی  دینی  علوم  بر  مشتمل  و  شهرت خورشید  همچون  را  احیا  شهرت  کاشانی   .1
تقریر  و  ترتیب  نیکویى  و  بیان  یبایى  با ز کتابى  نیز  و  فاخر  درجات  به  رسیدن  برای  عاملی  و 
إحیاء  تهذیب  فی  کتاب  تحریر  من  عزمی  انبعث له  فیما  ثالثا  سبحانه  أستخیره  »و  می داند: 
فإّنه  ـــ  سّره  اهلل  قّدس  ـــ  الطوسی  الغزالی  بن محّمد  محّمد  حامد  أبى  تصانیف  من  الّدین  علوم 
المهّمة  الّدینیة  العلوم  من  اشتمل  و  النهار،  رائعة  الشمس فی  اشتهار  األقطار  فی  اشتهر  إن  و 
و  البیان  حسن  مع  الفاخرة،  بالّدرجات  الفوز  إلی  به  التوّصل  ما یمکن  علی  اآلخرة  فی  النافعة 
اعتقاد  زمان  در  را  کتاب  این  غزالی  است  معتقد  گرچه  التقریر«.  و  جودة الترتیب  و  التحریر، 
یتشیع  لم  و  المذهب  عاّمی  تصنیفه  حین  کان  لّما  حامد  أبا  أّن   

ّ
»إال نگاشته:  عامه  مذهب  به 

یده است: »و إّنما رزقه اهلل هذه السعادة فی أواخر عمره ـــ  گرو بعد«. اما اعتقاد دارد بعدًا به تشیع 
بیان  فاته  قد  کان  ـــ  الحنبلی  ی  الجوز ابن  به  و شهد  العالمین  بسّر  المسّمی  کتابه  أظهره فی  کما 
و  بهم  بالتمّسک  جاءت الوصیة  ذین 

ّ
ال المعصومین  ئّمة  األ معرفة  هو  و  اإلیمان،  من  عظیم  رکن 

بالقرآن من سید اإلنس و الجاّن ـــ صلوات اهلل علیه و علیهم«. با این حال احیا را مشتمل بر آرای 
علی  مبتنیا  منها  العبادات  فّن  فی  خصوصا ما  مطالبه  من  کثیر  کان  »و  می داند:  نیز  ناصواب 
مسندة  فیه  یة  المرو األخبار  کثر  أ کان  األهواء کاسدة.و  ألهل  مبتدعات  و  فاسدة،  عاّمیة  أصول 
وثوق  ال  مّمن  م 

ّ
سل و  آله  و  علیه  اهلل  ی 

ّ
صل رسوله  و  علی اهلل  االفتراء  و  بالکذب  ین  المشهور عن 

یة عن أهل العصمة و الطهارة  بأقوالهم مع وجود ما یطابق العقل منها و الّدین فی  أحادیثنا المرو
کان  أتقن.و  و طریق  ببیان أحسن  ـــ  اهلل علیهم أجمعین  ـــ صلوات  السفارة  و  أهل بیت الوحی  و 
العقالء  کثر  أ یتلّقاه  ال  ما  الصوفیة  عن  یة  المرو الغریبة  القصص  و  العجیبة  من الحکایات  فیه 
تی 

ّ
ال من األمور  ذلک  غیر  إلی  عائدتها  نزارة  و  فائدتها  ة 

ّ
قل مع  العقول  ظواهر  عن  لبعدها  بالقبول 

الناجیة اإلمامیة و ینبو]بسببها عن مطالعته و ....«  الفرقة  کان یشمئّز عنها قلوب أهل الحّق من 
1، ص 2(. )المحجة البیضاء فی تهذیب اإلحیاء، ج 
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سیاسی  و  مذهبی  اجتماعی،  تأثیرات  مهم تر  و  فارابى  و  اخوان الصفا  ابن سینا، 
صلیبیان،  حملۀ  در  سکوتش  کمان،  حا خیانت  توجیه  در  یژه  به و او  آرای 
ید،  یز او  فرزند  چون  کسانی  لعن  ندانستن  جائز  و  یه  معاو چون  کسانی  از  تجلیل 
بود  بغداد  نظامیه  امام  و  بود  یافته  حجت االسالم  لقب  که  کسی  سوی  از  هم  آن  

بود. بسیار  رغبت  و  میل  او  همنشینی  و  مصاحبت  به  را  کمان  حا و 
گر  ا نیست )که  یخی  تار بلند  مناقشۀ  این  بررسی  نوشتار  این  قصد  هرحال  به 
کتاب را به خود اختصاص خواهد داد( بلکه تنها تأمل بر آرای  کل  چنین باشد 
برخی  و  مشکوةاالنوار  سعادت،  کیمیای  احیاءالعلوم،  در  او  تأثیرگذار  و  عمیق 
)فن(،  هنر  دربارۀ  الحسنی  اسماء  شرح  فی  االسنی  مقصد  چون  او  آثار  از  دیگر 
و  هنر  فلسفۀ  اصلی  بنیادهای  از  همه  که  است  ذوق  یژه  به و و  خیال  یبایى،  ز

می شوند.  محسوب  یبایى شناسی  ز
بابى مستقل و وسیع در باب موسیقی، هم در احیاءالعلوم و هم در کیمیای 
در  یبایى  ز و  جمال  درباره  عمیق  و  غنی  بسیار  تأمالت  نگاشتن،  سعادت 
عظیم  کارکردهای  و  خیال  قوه  کارکرد  در  لطایفی  نمودن،  ارائه  احیاءالعلوم 
قرن  چند  )که  دادن  ارائه  ذوق  قوه  از  ی  َقَدر تحلیل  داشتن،  بیان  آن  هنری 
هنری  مثال های  به  استناد  مهم تر  و  کرد(  بیان  کانت  ایمانوئل  را  آن  مشابه  بعد 
و  غزالی  نظرات  و  آرا  اختصاصات  جمله  از  رومیان،  و  چینیان  نقاشی  چون 

اوست. آثار  هنری  فلسفۀ  کارکردهای 


