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چكيده
همزمان با شروع نهضت ترجمه در جهان اسالم، تعداد بسياري از منابع فلسفي و الهيات به زبان عربي برگردان 
شد و انديشمندان از اين منابع استفاده کردند. فلوطين از فيلسوفان قرن سوم ميالدي با فلسفة نوافالطوني، به 
دليل نزديک کردن انديشه هاي افالطون و ارسطو به يکديگر، توانست بر انديشه هاي بسياري از فيلسوفان 
اسالمي، تأثير گذارد، چنان که مي توان اثر بسياري از انديشه هاي فلوطين را در افکار فلسفي عارفان اسالمي، 
زيبايي شناسي و هنر در فرهنگ اسالمي و بر پيکره فهم ديني مسلمانان يافت. هدف اين مقاله بررسي آراء 
فلوطين در باب هنر و بازتاب آن در زيبايي شناسي هنر اسالمي، با تأکيد بر حوزة کتاب آرايي و معماري است.

سؤاالتي که مقاله به آنها پاسخ مي دهد عبارت است از: 
 آراء فلوطين در باب هنر و زيبايي شناسي کدامند؟  شاخصه هاي زيبايي شناسي هنر اسالمي چيست؟ کدام 

يک از آراء فلوطين در زيبايي شناسي هنر اسالمي ديده مي شود؟ 
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که آراء مطرح شده از سوي فلوطين در باب هنر بر اصول و سنت کتاب آرايي 
و معماري ايراني- اسالمي تأثيرگذار بوده و نظريات فلوطين پس از بازانديشي و بازنويسي توسط متفکران 
مسلمان، به هنر ايراني - اسالمي راه يافته است. اين اصول عبارت اند از: نور بسيط و منتشر، رنگ هاي تخت و 

خالص با منشأ فلزي، حرکات مارپيچ و دايره وار که متأثر از فلسفة وحدت وجودي فلوطين است.
روش تحقيق مقاله توصيفي- تحليلي و روش گردآوري اطالعات آن کتابخانه اي است. جامعة آماري شامل 

نمونه هاي آثار کتاب آرايي و معماري ايراني- اسالمي به شيوة گزينشي است.

 واژگان كليدي 
فلوطين، زيبايي شناسي، هنر اسالمي، کتاب آرايي، معماري.
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مقدمه
بدون شک، دين اسالم و ديدگاه فالسفة اسالمي نسبت به 
انسان و جهان به عنوان هستة اصلي اين وحدت قابل ذکر 
است و بايد آن را از ميان عناصر هنر و زيبايي شناسي 
ظهور  از  که  سال هايي  طي  اسالمي،  هنر  شناخت.  باز 
اسالم گذشت، واجد شاخصه ها و ويژگي هاي منحصر به 
فردي شد که صرفًا هنر اسالمي را از ديگر هنرها متمايز 
جمله  از  اسالم،  جهان  هنرهاي  مسير،  اين  در  ساخت. 
کتاب آرايي و معماري، داراي خصوصيات ويژه اي گرديد 
اين  داشت.  عميقي  پيوند  اسالمي  فلسفي  تفکرات  با  که 
تفکرات نشئت گرفته از منابع متفاوتي چون قرآن، سنت، 
آراء فالسفه و متفکران اسالمي و نيز سنت هاي پيشين 
مذهبي و هنري همچون حکمت خسرواني و آراء فالسفة 
يونان و ديگر ممالک و فرهنگ ها بود که متفکران اسالمي، 
با شيوه اي انديشمندانه پس از ترکيب جوانب مختلفي از 
هر انديشه (که مطابق با دين اسالم بود) فلسفه و عرفان 

اسالمي را منسجم و يکرنگ نمودند.
يکي از فالسفة باستان، که آراء او در فالسفة مسلمان 
تأثير زيادي داشت، فلوطين بود که نظريات او زيربناي 
عرفان و تصوف اسالمي قرار گرفت. فلوطين از پيروان 
افکار و انديشه هاي فيلسوف نامدار، افالطون است و ريشه  
و بنياد فکر او برخاسته از افکار افالطون است؛ از اين رو، 

وي را نوافالطوني و يا پيرو افالطون نيز مي دانند. 
اهداف مورد نظر اين مقاله به شرح زير است: 

-بررسي آراء فلوطين در باب هنر و زيبايي شناسي 
-تبيين شاخصه هاي زيبايي شناسي هنر اسالمي 

-شناخت تاثيرات و بازتاب آراء فلوطين در زيبايي شناسي 
هنر اسالمي 

همچنين اين مقاله به اين سواالت پاسخ مي دهد:
-آراء فلوطين در باب هنر و زيبايي شناسي کدامند ؟ 

-شاخصه هاي زيبايي شناسي هنر اسالمي چيست؟
-کدام  يک از آراء فلوطين در زيبايي شناسي هنر اسالمي 

ديده مي شود؟

روش تحقيق
و  بوده  توصيفي _ تحليلي  مقاله  اين  در  تحقيق  روش 
روش گردآوري اطالعات آن کتابخانه اي است. همچنين 
(فيش)  شناسه  برگة  شامل  اطالعات  گردآوري  ابزار 
نمونه هاي  شامل  نيز  آماري  جامعة  است.  تصاوير  و 
شاخصي از آثار کتاب آرايي و معماري ايراني _ اسالمي 
است که به شيوة گزينشي انتخاب شده است. اين مقاله 
باب  در  فلوطين  تفکرات  و  آراء  به  ارجاع  با  مي کوشد 
هنر و زيبايي شناسي و تطبيق آنها با نمونه هاي ارزشمند 
کتاب آرايي و معماري اسالمي ريشه هاي فلسفه فلوطين 
بازنمايي  اسالمي  هنر  زيبايي شناسي  در شکل گيري  را 

کند.

پيشينة  تحقيق
فلسفه  باب  در  متعددي  مقاالت  و  پايان نامه ها  کتاب ها، 
شده  منتشر  فلسفه  رشته هاي  در  فلوطين  آراء  و 
نوشتة  فلوطين  فلسفة  کتاب  به  مي توان  جمله  از  است 
کارل  نوشتة  فلوطين  کتاب  رحماني(۱۳۹۰)،  غالمرضا 
از  افلوطين  فلسفة  بر  درآمدي  کتاب  و  ياسپرس(۱۳۶۳) 
نصراهللا پورجوادي(۱۳۷۸) اشاره کرد که صرفًا به معرفي 
کتب  در  و  کرده اند  توجه  فيلسوف  اين  فلسفة  و  آثار 
ديگر شامل سير فلسفه ها نيز در بخش هايي اشاراتي را 
مي بينيم. در مورد آراء فلوطين در باب هنر نيز مقاالت و 
کتبي موجود هستند از جمله کتاب هنر و زيبايي از ديدگاه 
همين  با  مقاله اي  و  بوذري نژاد  يحيي  نوشتة  افلوطين، 
عنوان مستخرج از اين کتاب. همچنين در مقالة «زيبايي 
اطالعات  ماهنامه  در  که  فلوطين»  فلسفة  در  محسوس 
حكمت و معرفت، شمارة ۲۲، به چاپ رسيده است، نظرات 
فلوطين در باب هنر مطرح شده و نيز به همين مباحث به 
شکل تطبيقي با افالطون در کتاب مقايسة هنر و زيبايي 
ترجمة صادق  و  واتسون  اندرو  اثر  افالطون  با  فلوطين 
عالماتي که در كتاب ماه هنر، شمارة ۱۳۶، به چاپ رسيده 
پرداخته شده است. اما نکتة قابل تامل در اينجا اين است 
که تطبيق آراء اين فيلسوف با شاخصه هاي زيبايي شناسي 
هنر اسالمي به طور مشخص مورد بررسي و توجه قرار 
نگرفته است. لذا اين مقاله مي کوشد اين موضوع را مورد 

بررسي قرار دهد.

شرح زندگي و آراء فلوطين 
«فلوطين از فيلسوفان قرن سوم و متولد سال ۲۰۴ ميالدي 
است» (راتلج، ۱۳۸۰: ۱۶۱). «وي از يونانيان مصر بود 
که خانوادة او اصًال رومي بودند، ولي در مصر سکونت 
داشتند. فلوطين طالب آشنايي با حکمت ايرانيان و هنديان 
گرديد و براي رسيدن بدين مقصود با گرديانوس سوم 
امپراطور روم که براي جنگ با شاپور اول پسر اردشير 
بتواند در  ايران بود همراه شد که شايد  ساساني عازم 
ايران بماند و از دانشمندان آن بهره مند گردد و بعدا ًنيز از 
فلسفة هند برخودار شود. در چهل سالگي مطابق سال ۲۴۴ 
يا ۲۴۵ م به روم آمد و در آنجا منزل گزيد و مشغول نشر 
عقايد خود گرديد. فلوطين به زهد و دوري از لذايذ دنيا و 
پاك کردن روح از کدورت هاي بدن بسيار مايل بود و بدين 
جهت از لّذت هاي دنيوي دوري مي کرد و از خوردن گوشت 
اجتناب داشت و به قدر کفايت از غذاهاي نباتي مي خورد» 
(تابندة گنابادي، ۱۳۶۰: ۲۸-۲۹). فلوطين، بر اثر گرايش به 
افکار افالطوني و آشنايي با تفکرات باطني و عرفاني زمان 
خود، نوعي رويکرد عرفاني به فلسفه و مباحث متافيزيکي 
از خود نشان مي دهد و سخنان و افکار فلسفي او و آنچه 
از احوال وي نقل مي کنند تا حدي اثبات کنندة اين سخن 
و  افالطون  انديشه هاي  نزديک کردن  دليل  به  است. وي 
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ارسطو به يکديگر توانسته است بر انديشه هاي بسياري 
از فيلسوفان عارف يا عارفان فيلسوف در فرهنگ اسالمي 
اثري ژرف گذارد. «فلوطين حقيقت را واحد و احديت را 
اصل و منشأ تمام مراتب وجود مي شمارد. وي مي گويد: 
نور  از  پرتوي  ديگران  و  او،  به  منحصر  حقيقي  وجود 
واقع،  در  (همان، ۱۳۶۰: ۴۱).  اويند»  فيض  تراوش  و  او 
مباني فکري و نظري فلوطين در فلسفه و زيبايي شناسي 
و  طبيعت  جهان  که  است  افالطوني  اصل  اين  بر  مبتني 
است،  جزيي  و  زوال پذير  تغييرپذير،  که  محسوس  عالم 
سايه و تصويري ناقص از جهان برتر معقول است. اما 
«فلوطين که در مقام مواجهة نظري با حکمت شرقي بود 
و به نوعي تفکر عرفاني غير ديني نزديک شده بود از عالم 
طبيعت يوناني فاصله گرفت» (مددپور، ۱۳۷۵: ۶۶۱). تفکر 
نوافالطوني، که فلوطين پايه گذار آن بود، مبتني بر رابطة 
خالق و مخلوق است، اتصال و فيضان بين مبداء اصلي و 
پديده ها و مخلوقات. فلسفه فلوطين رويکردي عرفاني به 
فلسفه افالطون بوده که ترکيبي از نظريات افالطون همراه 

با انديشه هاي زردشت و عرفان هندوئيزم است. 
فلوطين در رساالت خود از مبدأ کل به اسامي مختلف 
ياد مي کند. گاهي خير و گاهي هم به احد (يگانه) تعبير 

مي کند. در باب صدور موجودات از مبدأ کل ّمعتقد است 
ندارد الزمة ذات  اول کامل است و بخل  که «چون مبدأ 
التفات حق به  او نورپاشي و ادامة فيض است. توّجه و 
همانا  اين فيض  و  افاضة فيض شده  کمال خود موجب 
عالم است... عالم عقل و معقوالت عالم نور و صفاست و 
با وجود کثرت، همه مّتحد و يکي هستند» (تابندة گنابادي، 
۱۳۶۰: ۴۴). همة امور عالم ماده حتي زيبايي ها و نيکي هاي 
عالم ماده از عالم معقول صادر شده است؛ يعني هر چه 
در اين عالم ماده وجود دارد از اصل و ريشه خود دور 
مانده است و در درون خود براي رسيدن به اصل خويش 

اشتياق دارد.
به زعم فلوطين، هرچه منتسب به وجود است خير است 
چون پرتو خير مطلق است و در عالم وجود شر نيست، 
بلکه شر امر عدمي و عالم ماده چون به عدم نزديک و 
مي شود.  يافت  آن  در  است شرور  دور  وجود  کمال  از 
عالم ماده عالم تاريکي است و آن شّر است. ديدن تاريکي 
و روکردن بدان نيز شّر است. فلوطين در رسالة هشتم 
راجع  آن،  منشاء  و  بدي  ماهيت  عنوان  با  اول،  انئاد  از 
به خيريت وجود و شريت ماده معتقد است در آن عالم 
هيچ بدي يافت نمي شود، اگر موجودات منحصر بدان ها 
آنها همه خوب اند ولي چون  زيرا  نبود،  مي بودند شري 
اين بدي در موجوداتي  بدي را مي بينيم معلوم مي شود 
است که آميخته از وجود و عدم اند، و آن موجوداتي که 
بدند، نه آنکه وجودشان بد است بلکه بدي عارض آنها 
مي شود. ماده که جنبة عدمي جسم است چون ناقص و 
زشت و شّر است موجب نقص جسم نيز مي شود، وگرنه 
صورت عبارت از نيکي و زيبايي و کمال است و انتساب 
است»  مطلق  احديت  مقام  از  دوري  موجب  ماده  به  او 

(فلوطين، ۱۳۶۶: ۱۴۹ - ۱۳۳).
وي در رسالة اول از انئاد پنجم، سه مرتبه واحد يا احد، 
عقل و نفس را مراتب وجود عالم معقول و يا سه اقنوم 
يا واحد، ريشه و مبناي همة موجودات  احد  مي خواند... 
معقول و محسوس است... از نظر او واحد يا خداوند منشأ 
همة امور عالم از جمله زيبايي، خير و کمال است» (همان: 
۶۶۹ - ۶۵۹). پس از واحد، عقل کلي و نفس کلي، که سه 
اصل يا اقنوم معقول تلقي مي شوند، مراتب عالم محسوس 
قرار گرفته است. فلوطين غايت فلسفه را بازگشت نفس 
انساني به مبدأ نخستين مي داند، ولي با اين تفاوت که وي 
در اين مسير، تنها سير و سلوک نظري و استدالل را کافي 
نمي داند، بلکه انسان را به سير و سلوک عملي و تصفية 

نفس نيازمند مي بيند.

مراحل سلوك از منظر فلوطين
«سلوك معنوي و راه به سوي خدا در نظر فلوطين سه 
مرحله دارد: هنر ، عشق و حکمت و اين هر سه در حقيقت 
در يک راه هستند، ولي به يک اعتبار هر يک از اين سه 

تصوير ١. رنگ هاي خالص و درخشان بدون ابهام در نگارگري 
 Gray, 1971: 71 :ايراني، برگي از شاهنامة بايسنغري. مأخذ



مرحله راهي جداگانه به سوي خداوند است.
و  راستي  جستجوي  و  جمال  و  حقيقت  طلب  ۱.هنر: 
زيباييست که هر دو يکي است. صنعتکار و هنرمند حقيقت 
واز  مي کند  جستجو  خود  محسوس  شاهکارهاي  در  را 
راه صنعت جوياي حقيقت مي شود. زيرا ظرافت و زيبايي 
پرتو روح و دريچة  و  تجّلي  بواسطة  آن مي بيند  در  که 
عالم حقيقت است از اين رو طالب ظرافت در هنر است.

زيبايي همان صورت است که ماده را تحت قدرت خود 
در مي آورد و وحدت مي دهد. تابش روح است که برجسم 
مي افتد و او را زيبايي مي دهد. پرتو عقل است که بر نفس 
مي تابد و او را روشن مي کند. شوق و وجد و حالي که از 
مشاهدة زيبايي براي روح دست مي دهد براي اين است 
که به هم جنس خويش برمي خورد و آنچه خود دارد در 

ديگري مي يابد. 
۲.عشق: کساني که داراي احساسات و عواطف روحي 
مطلق  حسن  طالب  آن  دوستي  و  زيبايي  راه  از  هستند 
مي شوند. اهل ذوق و هنر دنبال تجّليات محسوسة زيبايي 
مي روند، ولي زيبايي محسوس، پرتوي از زيبايي حقيقي 
است، کسي که داراي عاطفة حقيقت دوستي است نظرش 
به زيبايي روح که از عالم الهوت است است، زيرا جسم و 
ماده به خودي خود هيچ حسن و لطافتي ندارد و زيبايي 
آنها از نفس است، چنان که زيبايي نفس از عقل و عقل عين 

زيباييست.
نظر شخص  که  است  آن  يا حکمت  تام  ۳.حکمت: عشق 
به ماوراي زيبايي و صورت باشد يعني به اصل و منشأ 
زيبايي نظر داشته باشد، زيبايي نفوس و عقول موقعي 
مطلق  خير  جمال  و  نور  به  که  مي کند  پيدا  معشوقيت 
منور و زيبا گرديده و به حرارت او افروخته شده باشد، 
همان طور که در عالم ظاهر پيکر بي جان دلربا نيست و 
لطيفة نهاني که عشق را ايجاد مي کند جان است. همچنين 
نفس و عقل به خودي خود دلربا نيستند و به واّسطة ظهور 
و تجّلي خير مطلق جّذاب شده اند. نفوس کامله به زيبايي 
محسوس و معقول اکتفا نکرده و آرام نمي گيرند و مطلوب 
حقيقي را طالب و عاشق اند که به وصال او نائل شده با 
اويکي گردند. هنر و حکمت حقيقي نيز همين است» (تابندة 

گنابادي، ۱۳۶۰: ۵۶).

تأثير و بازتاب آراء فلوطين بر آراء فالسفه مسلمان
در  را  منابع سرشاري  بغداد  مکتب  و  عباسي  «حکومت 
اختيار فالسفه و حکماي ايراني قرار داد که گوشة چشمي 
هم به فلسفة يوناني داشتند و سعي نمودند ارتباط ميان 
جنبه هاي نظري و عملي را تقويت کنند» (بلخاري، ۱۳۸۴: 
۵۳۳). مترجمان با باز انديشي، ضمن حفظ تفکرات فالسفة 
يونان، آن ها را به شکلي تغيير دادند تا قابل فهم و قبول 
کردن براي متفکران مسلمان شود. «حضور انديشه هاي 
ُمُثلي افالطون و فلوطين در  يوناني به ويژه انديشه هاي 

پردازش اعتقاد به عالم مثال و خيال بس مؤثر بود. اين 
انديشه از سوي حکما و عرفاي بزرگ اسالمي در ذکر 
مراتب عالم يا صدور کثرت از وحدت مورد توجه بسيار 
و  فلسفه  ترکيب  با  فلوطين،   .(۳۸۶ گرفت»(همان:  قرار 
عرفان، توانسته بر فيلسوفان و عارفان اثر گذارد. مي توان 
اثر بسياري از انديشه هاي او را در آراء عارفان اسالمي و 

نيز زيبايي شناسي و هنر در فرهنگ اسالمي ديد.
يکي از مباحث افالطوني و نوافالطوني که در فرهنگ 
گذاشت  تأثير  اسالمي  عارفان  و  فيلسوفان  بر  اسالمي 
بحث مراتب هستي است که هر يک از فيلسوفان کوشيدند 
عقل  و  الهي  عقل  يا  کلي  عقل  عالم  از  را  تفسير خود  تا 
اول بيان دارند و آن را با ادبيات و اصطالحات موجود 
کربن، ۱۳۷۷: ۱۵۰  (نک:  کنند  تفسير  پيشوايان  زبان  در 

.(۱۰ –
داشت  بيشتري  نوافالطوني  تمايالت  که  «فارابي 
نخستين فلسفة اسالمي را طرح کرد... ابن سينا راه فارابي 
را ادامه داد و به تدريج به اتحاد ذات احد و وجود مطلق 
گراييد و نوعي عرفان فاسفی را عرضه کرد» (مددپور، 
۱۳۷۵: ۶۰۲). نظريات فلوطين ابتدا در آثار فارابي و سپس 
ابن سينا نمود زيادي پيدا کرد و پس از آنان ديگر متفکران 
مسلمان، با مطالعة آثار اين دو حکيم ايراني، با آراء فلوطين 

بيشتر انس و آشنايي پيدا کردند.
«نظرية فيض و صدور، مبناي تفسير فارابي از کائنات 
و مبدأ قدسي است. در نظر فارابي عالم بر اثر فيض و 
رحمت از مبدا صادر مي شود... در اين نظر انديشة فيض 
_ ارسطويي  جهان  مراتب  سلسله  با  فلوطين  صدور  و 

 اسکندراني و نجوم بطلميوسي جمع شده اند تا مادة اولية 
فالسفة اسالمي و مسيحي قرون وسطي گردند» (همان، 

.(۳۹۳ – ۳۹۲ :۱۳۷۵
که  است  اصطالحاتي  کليدي ترين  از  فيض  مفهوم 
است.  شده  اسالمي  فرهنگ  وارد  نوافالطوني  تفکر  از 
«نوافالطونيان به صدور و فيضان وجود معتقد بودند» 
(مددپور، : ۶۰۳). «سهروردي در تبيين مراتب نور به آراء 
فلوطين رجوع مي کند. از منظر سهروردي، روحي که عامل 
و واسطه نفس و بدن است، خود نور است و مظهر نوري 
ديگر است و او نيز مظهر نوري ديگر تا اوِل نوراالنوار که 

حضرت حق است» (بلخاري، ۱۳۸۴: ۴۱۰).
است،  سياليت  و  چرخش  و  گردش  نماد  که  دايره، 
به طور مسلم مي تواند رابط. مستقيم با فيض و مفهوم 
صدور مورد نظر فلوطين داشته باشد و نزديک ترين و 
مناسب ترين شکل و عنصر هندسي براي توصيف فلسفة 
فلوطين به شمار مي آيد. «نزد فلوطين تاريخ و زمان دوري 
يا دايره اي است. موجودات که از واحد صادر شده اند به 
يک  اطراف  در  که  است  حرکتي  اين  و  مي گردند  باز  او 
بر  است  مبتني  فلوطين  تصور  مي پذيرد...  انجام  مرکز 
منتهي  انسان  به  سرانجام  که  واحد  از  صدور  يا  فيض 

 بازتاب آراء فلوطين در زيبايي شناسي 
بر  تأکيد  (با  ايراني-    اسالمي  هنر 

کتاب آرايي و معماري) 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

زيبايي در آراء فلوطين 
نيز  هنر  و  زيبايي شناسي  دربارة  فلوطين  فکري  «نظام 
است؛  افالطوني  انديشه هاي  تأثير  تحت  فلسفه اش  مانند 
به ويژه وي در سه رساله از مجموعه رساله هاي نه گانه يا 
انئادها در بارة زيبايي سخن گفته است» (ياسپرس، ۱۳۶۳: 
از  قبل  باب زيبايي،  براي شروع بحث در  فلوطين،   .(۱۳
پرداختن به واژة زيبايي به صورت موضوعي در هنر و 
به طور خاص ابتدا زيبايي را در مباحث اخالقي به طور 
عام مطرح مي کند. از نظر فلوطين زيبايي بسيط است يعني 

مرکب از اجزا نيست.
قدرت  و  بگيرد  خو  نور  ديدن  به  روح  اينکه  براي 
و  درخشش  از  سمبلي  (که  را  خورشيد  در  نگريستن 
زيبايي است) پيدا کند، ابتدا بايد به رفتارهاي زيبا و سپس 
به آثار زيبا بنگرد. فلوطين در رسالة ششم از انئاد اول 
تأکيد مي کند که منظورش از آثار زيبا آثار هنري نيست، 
بلکه توجه به زيبايي روح انسان هايي است که آثار هنري 
را مي آفرينند و باور دارد هر کسي براي تشخيص و ديدن 
اين زيبايي ابتدا بايد روح خود را زيبا کند. «اگر ديدي زيبا 
نيستي همان کن که پيکرتراشان با پيکر مي کنند؛ هر چه را 
که زيادي است بتراش و دور بينداز. اينجا را صاف کن، 
آنجا را جال بده، کج را راست کن و سايه را روشن ساز و 
از کار خسته مشو تا روشنايي خدايي فضيلت درخشيدن 
ببيني»  اورنگ مقدسش  بر  را  کند و خويشتنداري  آغاز 

(فلوطين، ۱۳۶۶: ۱۲۱ - ۱۲۰).
فلسفة فلوطين داراي يک نوع بد بيني است و عالم ماده 
را شّر مي داند. فلوطين مي گويد: «براي مّتصف شدن به 
اخالق نيک، فرار از بدي ها الزم است. بدي عبارت است از 
عالم ماده و وابستگي بدان. عالم وجود خير است و بدي 
که پيدا مي شود به واسطة نزديکي به عدم است. چون ماده 
از مراتب اوليه وجود دور و به ظلمت نزديک است» (تابندة 
گنابادي، ۱۳۶۰: ۵۰). در رسالة دوم از انئاد اول مي گويد: 
«روح براي اينکه به فضيلت برسد و به بدي گرايش پيدا 
نکند، بايد در خوردن و نوشيدن به حّد نياز بسنده کند و 
در پي لذايذ شهواني نرود. بدين گونه است که روح پاک 

مي شود» (فلوطين، ۱۳۶۶: ۶۵ – ۶۴).
فلوطين در طرح خود - مدارج نا متناهي صدور وجود 
از نوراالنوار - نظريه اي در خصوص زيبايي مطرح مي کند 
که «زيبايي در اشياء مرئي و محسوس قرار دارد و نيز 
در رفتار و منش خوب و زيبايي بهره مندي از صورت هاي 
الهي است» (بيردزلي و هاسپرس، ۱۳۸۷: ۱۶- مثالي و 

معنوي  دنياي  زيبايي  است  قادر  زيبايي محسوس   .(۱۷
را در خود متجلي کند. به بيان ديگر، جهان محسوسات 
زيباست، اما زيبايي آن تنها به دليل وجود نمونة ايده آل 
زيبايي است.» اين جهان به تقليد از آن جهان ساخته شده 
و زيبايي اين جهان به دليل زيبايي انگاره و سرمشق آن 
را مي توان  اين جهان  تنها نقص  فلوطين،  باور  به  است. 

مي شود، سپس يک بازگشت با انسان آغاز مي شود و او 
از اين کثرات عبور کرده و به مبدا واحد خويش مي رسد» 
(حکمت، ۱۳۸۴: ۳۷). تعاليم فلوطين به دستورات تصوف 
اسالمي خيلي شباهت دارد بطوري که بعضي گمان کرده 
اند تعاليم آن منشأ تصوف اسالمي است. «فلوطين فرار 
از عالم ماده را الزم مي داند و توّجه به کارهاي دنيوي 
به هرقسم باشد نزد او پسنديده نيست» (تابندة گنابادي، 

.(۸۵ :۱۳۶۰
فلوطين  اثولوجياي  انديشه هاي  از  متأثر  «مالصدرا 
است و از روح حاکم بر معاني خيال و زيبايي در اثولوجياي 
فلوطين بهره هاي بسيار برده است» (بلخاري،۱۳۸۴: ۴۳۵) 
و در شرح فلسفة خود به او رجوع مي کند. در دستگاه 
عبارت  زيبايي  و  «هنر  مالصدرا  متعالي  حکمت  فلسفي 
است از رسيدن به وجود برتر و باالتر در قلمرو عوالم 
مثال و عقل و در نهايت ادراک صورت هاي کلي اين دو 
ساحت» (همان: ۴۳۹). در راستاي تفکر فلوطين در باب 
فيضان، «بسياري از عرفاي اسالمي اعتقاد دارند که تمامي 
موجودات آينة ذات الهي اند و چون ذات حق نور خود را 
در هر لحظه و دم به دم به شيء افاضه مي کند پس در هر 
لحظه اجسام حياتي ديگر باره مي يابند» (خزايي، ۱۳۹۰: 
۵۷). اين فيضان و اين افاضه لطف و رحمت از سوي مبدأ 
هستي در آثار متفکران اسالمي وارد شده و منبعي براي 

شرح فلسفه آنان گرديد.

تصوير ٢. برگي از شاهنامة محمد جوکي. رنگ هاي با منشأ فلزي در 
نگارگري ايراني، رنگ ساخته شده با فلز طال براي آسمان روز و نمايش نور 
خورشيد و رنگ ساخته شده با فلز نقره براي آب (در طي زمان اکسيد شده و 

.Brend ،2010 :50  :به رنگ سياه درآمده است). مأخذ



چنين بيان كرد كه در زيبايي به پاي آن جهان نمي رسد... 
همة فرم هاي اين جهان به تقليد از فرم هاي جهان معقول 
ساخته شده اند، تا براي ديدگان انساني قابل رؤيت شوند» 
(راهيل قوامي، ۱۳۹۱: ۲۸-۲۹). «از ديدگاه فلوطين، زيبايي 
رويت يک امر معقول است. بدين سان جسم زيبا از طريق 
خدايي  صور  از  که  صورت بخشي  نيروي  از  بهره يابي 

مي آيد وجود پيدا مي کند» (بلخاري قهي، ۱۳۸۴: ۴۴۵).
انتزاعي مستقيمًا وحدت  هنر  براي هنرمند مسلمان، 
هنرمند مسلمان  نزد  هنر  مي سازد.  نمودار  را  کثرت  در 
عبارت است از «ساخت و پرداخت اشيا بر وفق طبيعتشان 
بالقوه است زيرا بناي زيبايي از  که خود حاوي زيبايي 
شرافت  براي  روشي  فقط  هنر  مي گيرد..  نشئت  خداوند 

روحاني دادن به ماده است» (بورکهارت، ۱۳۹۲: ۱۳۴).
چنين خالصه  مي توان  را  زيبايي  به  فلوطين  نگرش 

کرد:
«منبع و سرچشمة زيبايي تنها در جهان معقول است؛

- زيبايي اين جهان نشانه ها و عالمت هاي راهنمايي است 
به سوي آن جهان و زيبايي نخستين؛

وام  نخستين  زيباي  از  را  خود  زيبايي  زيبا  چيزهاي   -
گرفته اند؛

- براي ديدن زيبايي بايد ابتدا خود زيبا شد و آغازگر اين 
زيبا شدن ديدن چيزهاي زيبا و رفتارهاي زيبا است؛

- تنها روِح زيباست که مي تواند زيبايي را دريابد و زيبا 
شدِن روح توانايي ديدن زيبايي اصلي و نخستين را به 

انسان مي دهد؛
- تنها روح زيباست که مي تواند آثار زيبا اعم ازهنري يا 

رفتاري را پديد آورد؛
- زيباترين حالت هر چيز ايده و فرم آن است» (راهيل 

قوامي، ۱۳۹۱: ۲۶).

هنر نزد فلوطين
«فلوطين در سه رساله از رساالت تاسوعات، به بحث در 
مورد هنر و زيبايي به عنوان بحثي مستقل پرداخته است» 
(بلخاري،۱۳۸۴: ۴۴۶). «هنر از نظر فلوطين نبردي است 
براي پيروزي فرم بر بي فرمي. زيبايي يک اثر هنري يعني 
بر  چيرگي  يعني  ماده،  درون  به  ايده آل  فرم  يک  تزريق 
سکون طبيعت و سرشار کردن آن، معنوي کردن و دميدن 
روح تازه اي در آن» (Panofsky, 1968: 27). فلوطين در 
اثولوجيا۱، ضمن تبيين کامل عوالم سه گانه، هنر را نه تقليد 
از صورت طبيعت، بلکه کشف صور معقول مي داند... از 
ديدگاه فلوطين زيبايي رويت يک امر معقول است در يک 

امر محسوس» (بلخاري، ۱۳۸۴: ۴۴۵).
پروردگار  رب،  خداوند  چون  توحيدي،  اديان  در 
هنرمند محسوب  به نوعي  پس  است،  هيچ  از  آفريننده  و 
خداوند  چون  نيز  توحيدي  عرفان هاي  در  و  مي شود 
نتيجه  و  زيباست  مي آفريند  که  هر آنچه  پس  زيباست 

به  پروردگار  ديدگاه مسيحيت  «از  اوست.  زيبايي  جلوة 
خداوند  قرآن  در  است...  هنرمند  واژه  معناي  واالترين 
هنرمند (مصور) است. پيش از هر چيز تجلي وحدت الهي 
در جمال و نظم عالم است... هدف هنر بهره مند ساختن 
محيط انساني و دنيا از نظم متجلي از وحدت الهي است. 
هنر جهان را روشن و مصّفا مي کند و به روح کمک مي کند 
از کثرت به وحدت باز مي گردد» (بورکهارت، ۱۳۹۲: ۱۲-

۱۱). پديده هاي عالم هستي صورت تنزل يافته از صورت 
اصلي خود در عالم برتر هستند و هنرمند تالش مي کند 
مصداق هايي از صور عالم معنا را دريابد و با کشف و 
شهود به ملکوت و زيبايي خداوند پي ببرد و آن را براي 

ديگران در قالب محسوس ارائه کند.
«به زعم فلوطين، هنر کارش ميمسيس از طبيعت است، 
از  هنرها  يعني  دارد؛  ويژگي خاصي  ميمسيس  اين  ولي 
عين پديده هاي طبيعي و آنچه در جلوي ديدگان هنرمند 
حضور دارد تقليد نمي کنند، بلکه هنرمند انديشه اش را به 
سوي فرم هاي جهان معقول سوق مي دهد و آثار خود را 
به تقليد از فرم و ايدة هر چيز مي سازد، نه خود شيء يا 

 بازتاب آراء فلوطين در زيبايي شناسي 
بر  تأکيد  (با  ايراني-    اسالمي  هنر 

کتاب آرايي و معماري) 

١. رساالت نه گانه يا همان تاسوعات

 تصوير ٣ . حرکت مارپيچ در نگارگري ايراني، معراج حضرت پيامبر، 
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طبيعتي که جلوي ديدگان او گسترده شده است .به بيان 
ديگر: ميزان واقعي بودن اثر هنري بستگي به ميزان تقليد 
از جهان محسوسات، و يا به اصطالح امروز مدل ندارد، 
بلکه وابسته به اين است که تا چه حد به ايدة (الگوي) آن 
چيز نزديک شده باشد» (Russon, 1998: 4-7). وظيفة 
هنرمند محاکات کردن نور ازلي حق است، نوري که در 
حال فيضان به همه پديده هاي عالم است. هنرمند از جلوة 

لطف و رحمت الهي تقليد مي کند.
در فلسفة يوناني، به ويژه فلسفة فيثاغورث و پيروانش 
افالطون، ارسطو و فلوطين، توازن و تناسب اساس زيبايي 
است. نظم و هندسه نيز در آراء فلوطين در باب هنر و 
زيبايي جايگاه ويژه اي دارد. او شيء داراي نظم و قاعده و 
تناسب را زيبا مي داند. «فلوطين معتقد بود که رياضيات به 
دليل ساحت معقول خويش (و نه محسوس) جنبة الهوتي 
دارد و اصوًال خداوند جهان را بر اساس يک نظم رياضي 
حيرت انگيز مبتني بر دو مثلث خلق کرده است» (بلخاري 
و  ُحسن  اصل  هنرمند  نظر  در  قهي، ۱۳۸۴: ۵۳۰-۵۲۹). 

و  باالست  عالم  در  دارد  تناسب  تناسب و هرچه  جمال، 
اين تناسب در عالم محسوس است.» رنگ ها  از  نمودي 
و طرح هاي درخشان و ناب، آن گاه که نظمي به هنجار و 
يک دست داشته باشند، نيکوترند تا آنکه فاقد نظم باشند» 

(همان، ۱۳۸۴: ۵۲۶). 
فلوطين در مورد ضوابط و قوانيني که بايد بر آثار 
را  بخش هايي  و  کرده  ارائه  نظراتي  باشد  حاکم  هنري 
«بر  اينکه  جمله  از  است،  کرده  مؤکد  و  بيان  به وضوح 
کرد،  دوري  عمق پردازي  از  بايد  فلوطين  نظرية  اساس 
چون توهم ايجاد مي کند. از ايجاد سايه و تيرگي در اثر 
نيز بايد پرهيز کرد چون همه چيز بايد در روشنايي کامل 
باشد و تاريکي از آن ماده است. از محو کردن چيزهايي 
که در فاصلة دور است نيز بايد خودداري کرد، زيرا اين 
از وضوح کامل محتواي اثر مي کاهد. فرم همواره داراي 
وضوح، روشني، و اندازة کامل و صحيح است» (راهيل 
قوامي، ۱۳۹۱: ۳۱). فلوطين عمق پردازي را نفي مي کند و 
اين يعني عدم حضور قوانين مربوط به پرسپکتيو در اثر 
هنري. در نگارگري ايراني، رنگ هاي خالص و درخشان، 
ابهام، در همه  بدون سايه پردازي، بدون تيرگي و بدون 
جاي کادر ديده مي شوند. همه جا به يک اندازه از رنگ 
معمول  دنياي  از  غير  دنيايي  گويي  و  دارد  بهره  نور  و 
است. نور موجود در نگارگري نور منتشر است، به اين 
معني که منبع تابيده شدن نور در داخل يا خارج از صفحه 
مشخص نيست، نور به همه جاي صفحه يکسان مي تابد و 
همة اشيا، پيکره ها، گياهان و هرآنچه در کادر است به يک 

اندازه نور دريافت مي کنند (تصوير ۱).

تجلي نور در نگارگري ايراني - اسالمي
تبيين منبع و  به عنوان عنصري اساسي و مهم در  نور، 
تفکرات  اديان و همة  اولية هستي، همواره در همة  مبدأ 
و  مقدس  همواره  نور  است.  بوده  فالسفه  توجه  مورد 
داراي اثر بخشي مثبت و قابل احترام و پرستش است. در 
حکمت خسرواني ايرانيان، که يکي از منابع مورد توجه و 
مطالعه فلوطين بوده، نور اهميت ويژه اي در کيش ماني و 
زردشت داشته تا جايي که آراء هردو حول محور نور و 
تاريکي شکل گرفته است. در ديگر اديان توحيدي مانند 
به عنوان عنصر مقدس و  نور  از  نيز  يهود و مسيحيت 
تجلي خداوند ياد شده است. در تفکر اسالمي نيز نور يکي 

از اسماء الهي به شمار مي رود.
«طبيعت نزد هنرمندان و عرفا محل تجلي اسماء الهي 
است و از اعتبار خاصي برخوردار است. به همين دليل در 
ترسيم آن دنيايي غرق در نور و رنگ و فضايي به دور از 
هرگونه تباهي و در نهايت دقت شکل مي گيرد. دنيايي که 
يادآور بهشت است و نگارگر در ترسيم جزء به جزء آن اوج 
ظرافت را به کار مي برد چون طبيعت و عالم محل حضور 
و ظهور حق و جمال و کمال اوست» (خزايي، ۱۳۹۰: ۵۰). 
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نمود انسان کامل که نوري از خداوند در وجودش دارد 
حقيقت  ميان  واسط  حلقه اي  که  نوراني  انسان  همان  يا 
معنا در عرفان اسالمي و تجلي آن در هنر ايراني است، 
سابقه اي ديرين در فرهنگ هاي زردشتي، نو افالطوني و 
به  مزدا  اهورا  توسط  نور  اين  اوستا  در  دارد.  هرمسي 
همة انسان ها داده شده است. «نوري که بر گرد مخلوقات 
قدس  عالم  از  نور ساطع  همان  افکنده  مزدا سايه  اهورا 
(بلخاري،  است»  گفته  سخن  ان  از  سهروردي  و  است 

.(۴۷۸-۴۷۷ :۱۳۸۴
سر  دور  نوراني  هالة  مورد  در  مثال،  به عنوان 
اشخاص، در مکتب سلجوقي مي بينيم که دور سر همة 
افراد هالة نوراني وجود دارد که برگرفته از تفکر زردشتي 
«به دليل حضور فره ايزدي است که همة موجودات از آن 
بهره مندند» (بلخاري، ۱۳۸۴: ۴۷۹) و مي تواند اقتباسي هم 

از نظر فلوطين در باب فيضان باشد ولي در مکاتب بعدي 
نگارگري هالة دور سر مختص اوليا و پيامبران شد که 

برگرفته از فرهنگ و تفکر اسالمي است.
ادعية  از  را  نور  با  مرتبط  مفاهيم  مسلمان  متفکران 
اسالمي و نيز از قرآن اقتباس کردند، همچنين آنطور که 
متن  و  مانوي  زردشتي،  اديان  در  مفاهيم  اين  شد  گفته 
انجيل مورد توجه بوده و منبعي براي فالسفة مسلمان 
اما  است  داشته  وجود  همواره  پيشينه  اين  است.  بوده 
به طور خاص فلوطين با رجوع به منابع پيشين خود، در 
خصوص هنر و قواعدي که هنرمند بايد در اثر هنري خود 

رعايت کند، اظهار نظر کرده است. 
يکي ديگر از شاخصه هاي نگارگري، دو بعدي بودن 
و دوري از قواعد علم مناظر و مراياست. «صورت ها در 
عالم مثال به دليل کيفيت غير مادي و مجردشان کيفيتي 
دو بعدي دارند» (بلخاري، ۱۳۸۴: ۴۹۷). نگارگري ايراني 
با ناديده گرفتن پرسپکتيوي که به دنبال واقع نمايي عالم 
بيرون بود اساس خود را بر تقسيم بندي جداگانه فضاي 
دو ُبعدي تصوير قرار داد. «نگارگر ايراني به آثار نور و 
نورپردازي چندان توجهي ندارد و بر اين باور قلبي است 
که تمامي صفحات را نور الهي به طور يکسان روشن کرده 
است... نگارگر ايراني کوشيده اصل و جوهر صورت هاي 
طبيعي را به تصوير درآورد و شيوة او اساسًا مغاير با 

طبيعت گرايي است» (ياوري، ۱۳۹۰: ۳۹-۳۸).
استفاده از فلزات و رنگ هاي با منشأ فلزات (رنگ هاي 
هنر  شاخصه هاي  ديگر  از  نقره  و  طال  مانند  متاليک) 
نگارگري و همچنين از قواعد مورد نظر فلوطين براي اثر 
هنري است که بي شک تداعي کنندة نور و فيضان نور الهي 

است (تصوير ۲). 
رنگ زرد طاليي رنگي است منّور و بدون وزن. طاليي 
همواره به جاي نور و روشني در نقاشي ايراني استفاده 
شده است. در تذهيب، رنگ ها نيز معنايي متعالي مي يابند. 
طاليي رنگ نور و نماِد اشراِق آگاهي بخش الهي و مناسب 
ر است و در ميان رنگ هاي تذهيب نخستين منزلت  اسم منوِّ
را دارد. بسان رحمت اليتناهي الهي همه چيز را فرا گرفته 
است. در تذهيب افزون بر نقش و رنگ، فضا نيز کارکردي 
اين هنر نشان مي دهد که  قدسي دارد. فضاي دو ُبعدي 
هنرمند نه تنها درپي تقليد از عالم جسماني نبوده، بلکه با 
ساختن ُبعد متعالي، عالم خيال يا صور معلقه را نمايانده 

است
هنر اسالمي تحت تأثير هنرهاي دوران پيش از خود 
به ويژه کتاب آرايي و سنت تصويرگري مانوي بوده است. 
براي نمونه استفاده از طال در تزيينات کتب مانوي مورد 
نظر است اما در کنار تأثير از سبک و سياق کتاب آرايي 
به طورکلي  و  کتاب آرايي  بر  نيز  فلوطين  آراء  مانوي، 
زيبايي شناسي هنرهاي اسالمي تأثير داشت. چراکه آراء 
فلوطين به انديشه هاي عارفان، متفکران و نيز هنرمندان 

 بازتاب آراء فلوطين در زيبايي شناسي 
بر  تأکيد  (با  ايراني-    اسالمي  هنر 

کتاب آرايي و معماري) 
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در  طاليي  رنگ  از  استفاده  شد.  وارد  اسالمي  قلمرو 
نگارگري مانوي، از تجلي دنياي معنوي و آرماني مانوي 
که همانا دستيابي به نور است حکايت مي کند. در نگاره هاي 
مانوي، رنگ طاليي در بيشتر بخش هاي به کاررفته،عالوه 
نيز  تزيين  جنبه  آرماني،  يا  معنوي  قدرت  به  اشاره  بر 
داشته و در نگارگري اسالمي، رنگ طاليي نشاني از نور 

ازلي و دنياي مثالي است.
حرکت دايره اي يا اسپيرالي در برخي نگاره ها،باعث 
ايجاد حرکت در تمام مجموعه يک نگاره مي شود و سکون 
در نگاره را از بين مي برد، گويي هر شيء موجوديت خود 
را از منبع و مبدا اصلي وجود دريافته و همواره فيضان 

نور و جمال حق را تداعي مي کند. (تصاوير ۳، ۴ و ۵)

تجلي نور در معماري ايراني _ اسالمي
معماري به عنوان هنري اسالمي، ترکيبي از جسم(خانه) 
معماري  نماد  ترين  کامل  مسجد  و  است  (خدا)  معنا  و 
اسالمي است. «مقرنس ها تمثيلي از فيضان نور در عالم 
جان  سر  بر  چلچراغي  چون  که  است  خداوند  مخلوق 
نمازگزاران نور رحمت و معنا و معنويت مي گستراند.» 
تراش  سطح  هزار  با  مقرنس ها   » (بلخاري، ۱۳۸۴: ۵۰۲) 
خورده، نور مي گيرند و مواد و مصالح را به دّر و گوهر مبدل 
مي سازند و به نوعي سبک شده و شفافيت يافته اند ... چنين 
مي نمايد که از ارتعاشات نور تنيده شده اند، به سان نوري 
بلورين اند و جوهر باطني شان سنگ نيست بلکه نور الهي 
هنري  آثار  ذاتي  است.»(بورکهارت، ۱۳۹۲: ۱۳۳)»جنس 

در اسالم نور است.» (بلخاري، ۱۳۸۴: ۳۸۶) (تصوير ۶)
تجلي  بر اصل  تأکيد  اسالمي  معماري  در  نور  نقش 
است. معماري اسالمي در انديشة کاربرد طرح ها و موادي 

است که نور خداوند را بازتاب دهد. اين تجلي نوري با 
دو شيوه خود را نشان مي دهد: «از يک سو با استفاده 
از کاشي هاي لعاب خورده از محو و انحالل نور بر سطح 
ديوار جلوگيري نموده و با استفاده از سطح صيقلي کاشي 
يا آينه آن را بازتاب مي دهد... از سوي ديگر با تغيير سطح 
کامل  مظهري  به  تبديل  را  بنا  مقرنس ها،  از  استفاده  با 
نقوش  با  را  نور حق مي کند. هنرمند سطوح  انعکاس  از 
برجسته و مشبک مي آرايد تا از نور استفاده کند. مقرنس 
گونه اي جلب کردن و پخش کردن نور در درجات رقيق و 

باريک است» (بلخاري، ۱۳۸۴: ۵۰۹-۵۱۰؛ تصور ۷).
که  است  اسالمي  معماري  در  ديگر  عنصري  گنبد 
اهميت بسياري دارد. گنبد در معماري اسالمي نماد کروي 
بودن و دايره (از زيباترين و کامل ترين َاشکال) است که 
از آسمان  نمادي  از سوي ديگر  تداعي مي کند.  را  کمال 
و دربرگيرندة تمامي خلقت است که قابل تطبيق با دواير 
فيضان از عقل اول به نفس است که فلوطين مطرح کرده 
است. در معماري اسالمي نقشة متحدالمرکزي را مي بينيم 
با سقف گنبدي که بازنمايي از همان مفهوم وحدت است. 
با  نور  از  هنرمند  استفادة  با  اسالمي  معماري  فضاهاي 

يکديگر ترکيب شده و به وحدت مي رسند.
معماري اسالمي بستر و مظهر تمامي ابعاد هنر اسالمي 
چون کتيبه نگاري، تذهيب، مقرنس کاري، آينه کاري، نقوش 
اسليمي و... است. از نمودهاي بارز معماري اسالمي توجه 
به عنصر آينه و هنر آينه بندي يا آينه کاري است. با اين 
وسيله از نور، انعکاس هاي بيشماري ايجاد مي شود و به 

بنا تحرک و پويايي مي بخشد.
نگارگري،  همانند  اسالمي،  ايراني-  معماري  در  نور 
منتشر و بسيط است؛ منبع تابش نور وجود ندارد و به 

تصوير ٧. استفاده از کاشي هاي لعاب دار، کاربرد لعاب در انعکاس نور در معماري. مأخذ: برند، 
.١٣٨٣: ١٢٧



 بازتاب آراء فلوطين در زيبايي شناسي 
بر  تأکيد  (با  ايراني-    اسالمي  هنر 

کتاب آرايي و معماري) 

تصوير ٨. زير گنبد مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان، حلقة مرکزي و 
نمايش وحدت در کثرت. مأخذ: برند، ١٣٨٣: ١٥٤.

نتيجه
همزمان با نهضت ترجمه در جهان اسالم، منابع فلسفي به زبان عربي برگردان شد و انديشمندان ايراني 
نيز از اين منابع استفاده کردند. فلوطين، فيلسوف قرن سوم ميالدي، يکي از متفکراني بود که فلسفه اش 
مورد مطالعة ايرانيان قرار گرفت. او توانست بر انديشه هاي عارفان مسلمان تأثير گذارد. اثر بسياري 
از انديشه هاي فلوطين را مي توان در افکار فلسفي عارفان اسالمي و در نتيجه در زيبايي شناسي و هنر 

فرهنگ اسالمي و حتي بر پيکرة فهم ديني و روايي مسلمانان به خوبي مشاهده کرد. 
در حوزة کتاب آرايي، نور منتشر است و منبع تابش ندارد. فضا عالم مثال است و از قواعد ُبعد نمايي و 
سايه روشن اين جهاني پيروي نمي کند. همة رنگ ها در اوج خلوص و درخشش اند و رنگ هاي طاليي و 

نقره اي براي نمايش آسمان و آب به کار مي روند.
در حوزة معماري ايراني _ اسالمي، علت استفاده از کاشي هاي لعابدار، طال و نقره، حوض، آب و 
آيينه اين است که احد، نور و خير است و آن را بايد با ابزار و مواد مرتبط و رنگ هاي درخشان و 
انعکاس دهندة نور نشان داد. همة عناصر بنا در عين کثرت به وحدت مي رسند. همة نقوش تزييني نيز 
نمايانگر مفهوم کثرت در وحدت و وحدت در کثرت اند. همگي حول يک محور، که مرکز دايره اي پنهان 

است، مي گردند و گويي به طوافي بي پايان مشغولند.
از نظر فلوطين هنر بايد شاخصه هاي زير را دارا باشد که مورد ١ مرتبط با نقاشي و نگارگري و مورد 

٢ و ٣ مرتبط با معماري است:
١.داراي وضوح باشد، بدون ابهام، تاريکي و سايه روشن. در نتيجه هنرمند بايد از رنگ هاي تخت و 

درخشان و خالص استفاده کند.
٢. هنر بايد داراي نور باشد و نور را انعکاس دهد. بنابراين هنرمند بايد از رنگ ها و مصالح درخشان 

طال و نقره استفاده کند.
٣. نور بايد منتشر و بسيط باشد، يعني منبع نور مشخص نيست، نور متمرکز نيست چون از مبدأ هستي 

به صورت يکسان، يکنواخت و دايره وار به همة مخلوقات مي تابد.

همين دليل فضا روحاني و سبک است. برخالف نورهاي 
معماري  در  نور  مي شود،  ديده  کليساها  در  که  متمرکز 
ايراني از هر سو انعکاس مي يابد و اين انعکاس هاي نور، 
در هر قسمت از بنا، بوسيله يک عنصر معماري نمود پيدا 

مي کنند (تصوير ۸).
معماري  در  که  است  خداوند  حضور  جلوة  نور 
اسالمي، به ويژه در مسجد تجلي مي کند. «هنرمند مسلمان 
شيفتگي به نور و رنگ و شعور هماهنگ کردن رنگ ها 
را در همه جا در کار خود آشکار مي سازد. جلوة نقوش 
حجاري و گچ بري در تباين نور و سايه دو چندان مي گردد. 
رنگ و جالل کاشي هاي مناره و گنبد و ديوار چشم را 
مي نوازد» (باونديان، ۱۳۹۰: ۱۲۶). به جرئت مي توان گفت 
اغلب مواد و مصالح به کار رفته در ساخت بناي معماري 
ايراني به منظور انعکاس نور بوده و نيز تزيين بنا داراي 

اهميت بسياري بوده است.
«ديوارهاي مساجد، که پوشيده از کاشي هاي لعابي 
است  اين  يادآور  است،  گچبري  ظريف  اسليمي هاي  يا 
است»  پنهان  نور  حجاب  هزار  هفتاد  پشت  خداوند  که 

(بورکهارت، ۱۳۹۲: ۱۴۷). استفاده از لعاب، فلزات گران بها 
و آينه در مساجد نيز از ديگر نکاتي است که آراء فلوطين 

در باب هنر را به همراه دارد.
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Simultaneous with the translation movement in the Muslim world during the Abbasid era, 
many philosophical and even theological literatures were translated into Arabic and used 
by the commentators and scholars. Plotinus, a third century A.D. philosopher with the Neo- 
Platonic philosophy, profoundly influenced the ideas of many Muslim philosophers by 
bringing together the ideas of Plato and Aristotle; so much that the influence of many of 
his ideas may be traced in the philosophical ideas of Muslim mystics, aesthetics and art in 
the Islamic culture and in the body of religious understanding of the Muslims. The purpose 
of this paper is to study Plotinus’ views on art and their reflection on the aesthetics of the 
Islamic art, with emphasis on illustration and architecture.
This article will answer the following questions:
-what are the Plotinus’ ideas about art and aesthetics?
- What are the aesthetic features of Islamic art?
- Which of the ideas of Plotinus can be found in aesthetics of Islamic art?
The findings show that the opinions expressed by Plotinus on art, influenced the principles 
and tradition of illustration and the Islamic-Persian architecture, and Plotinus’ ideas were 
introduced into the Islamic-Persian art, after reexamination and revision by Muslim scholars. 
These principles are extensive and scattered light, flat and pure metal based colors, spiral 
and circular movements influenced by Plotinus’ idea of the Unity of Being.The research 
method is descriptive-analytical, anddata were collected from library research. Statistical 
population includes examples of Islamic-Persian architecture and illustration using selective 
procedure.

Keywords: Plotinus, Aesthetics, Islamic Art, Illustration, Architecture.

2
Summer  2016  No38

    Abstract


