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 چکیده
هستی  قمساو، براساس مبانی اصالت، وحدت و تشکیک وجود، عشق را صدرالمتألهین
عـالم، جـارد دانسـته اسـت  او      را برحسب مراتب وجود، در تمامی ذرات  شمرده و آن

و  هـا  از حکمـت  سرشـار را   شـمارد و آن  هاد الهی در ذات آدمی برمـی  عشق را از نهاده
هـاد تفکـر   الوجود، از شاخصـه  تبیین عشق، بر مبناد اصالتداند  گرچه  می ها مصلحت

ل بـه تحلیـ   ،خـویش  «العشق  ةرسال»نیز در  سینا ابنرود، پیش از او،  میشمار  صدرایی به
عرفـا در   است که تا حد زیادد با نگرش پرداخته آنو اطوار   احوال  بیان ،وجودد عشق

نظـر  از در تحلیـل عشـق،   ، شـیرازد لهین أصدرالمتدارد    و همسانی  مناسبت ، باب  این
 د فراوان برده است  مساوقت عشق با وجـود و خیـر،  ها ، بهرهدر این رساله الرئیس شیخ

ق و شوق در هیوال، تبیین عشق در نفوس نباتی و حیوانی، اثبات عش تشکیک در عشق،
حاسن و برکات عشق مجازد انسـانی،  م تشریحاثبات عشق در وجود حضرت احدیت و 

   است ها تأثیرپذیرداین  ۀاز جمل
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 مقدمه

 ودــر بگـش دیـشق آتــش عــآت
 گرچه تند و مهلک و سرکش بود

 ودـتر بـــازو اب ها شــمله آتــج
 لیک عاشق پیشه را زان خوش بود

 [135، ص 15] 
ترین رکن طریقت است و تنها انسان کامل کـه مراتـب ترقـ  و تکامـل را      عشق مهم

 کمال عشـق، حـالت  دسـت    ۀانسان عاشق در مرتب به  کند درک میاین مقام را پیموده، 
امـانتی   ۀمنزل عشق، به  شود میو از زمان و مکان فارغ  ،دهد که از خود بیگانه و ناآگاه می

نشیند و اکسیرد است که مس وجود آدمـی را بـه    میدالن  الهی است که بر جان صاحب
قابـل توصـی     - آن گونه که هست - حقیقت عشق به هرحال  اما کند تبدیل میزر ناب 
 یدسـتیاب غرقه بودن در عشق، عجز خـویش را از   ۀبه واسط ق،طور که عاشهمان  نیست
، غیـر عاشـق نیـز بـه دلیـل      نداردرا  در آنپنهان اسرار تعبیر بیند و توان  میآن جوهر به 

در سـیر تـاریخ حکمـت و عرفـان،     آن تهی اسـت    اسرار از فهم و بیان ،تجربه نکردن آن
میـان   از تـأثیر آن سـینی بـه    توان یافت که در عشق، تأمـل ننمـوده و   میکمتر کسی را 
دانند؛ گرچه کسانی می ناپذیر د عوالم عشق را توصی ها تجربه افراد زیاددنیاورده باشد  
از  در حـد ادراک خـویش،   به شـر  و بیـان آن پرداختـه و   قدر بضاعت  بهنیز هستند که 

عشـق  اند که حقیقـت   مدعی نشده هرگزاند؛ اما  پیچیدگی این عوالم سین به میان آورده
انـد؛ چنانکـه    دست یافتـه  از آن گونه که هست بیان کرده و به تعریفی جامع و مانع را آن

 فرماید: میحضرت موالنا 
    ق آیم خجل باشم از آنـچون به عش          انــر  و بیـق را شـــویم عشــهرچه گ

 ود شکافتم بر خـعشق آمد قلچون به          تافتــش میتن ــشدر نوــم انــون قلـچ
 قی هم عشق گفتـق و عاشــشر  عش          عقل در شرحش چو خر در گل بیفت

 [10، ص1، ج19]
ـ   عشـق، در    ۀدر سیر تاریخ حکمت و عرفان اسالمی، نگاه فیلسوفان و عارفان بـه مقول

اوج نگـرش   ۀنقطـ  هایی نیز، بوده است عین دارا بودن وجوه شباهت فراوان، واجد تفاوت
لیل عشق، ترسیم تجلی ذات اقدس الهی در هستی موجـودات و حرکـت و   عرفانی در تح

به مقام وحدت و غور در دریاد توحید   ها آنسود او و وصول  انگیزش جمله موجودات به
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آن را بـه خـواهش   او در بیان عشق است که ل یرسایکی از  سینا ابن«  العشق رسالة»است  
در این رساله، تا حدد شده  بیانمطالب    فقیه معصومی نگاشته استشاگردش ابوعبدهللا

بـه   عشق اسـت کـه از جهـاتی   مسئلة به ود نگاهی وجودد و گاه عرفانی  ۀکنند منعکس
در ایـن نوشـتار، ابتـدا تعریـ  عشـق و      دارد  نزدیکـی  رفـان  االفاظ و اقوال صـوفیان و ع 
کـیم  ح « رسالةالعشـق »و در ادامـه، بـه تـأثیراتی کـه     شـود   میچیستی حقیقت آن، بیان 

شـیرازد   صـدرالمتألهین شناسـی   عشـق در این عرصه بـر   سینا ابنالرئیس  واالمقام، شیخ
 داشته است، اشاره خواهد شد 

 اشارتی به تعریف حکما از عشق

اهـل حکمـت و عرفـان، سـین     بیـان  در بیان تعری  عشق و تبیین چیستی آن، در 
تعریفـی از  و هرکس، براسـاس بیـنش حکمـی و عرفـانی خـویش،       بیان شدهفراوان 

کنـد:   می، عشق را چنین تعری  قانون ارائه کرده است  بوعلی سینا در کتاب« عشق»
سـازد؛   مـی عشق نوعی بیمارد مشابه مالییولیاست که انسان، خود را بـدان مبـتال   »

بر اندیشه و فکر او  ها و یا سیرت ها طریق که نیکویی و شایستگی برخی صورت بدین
الرئیس است؛  این تعری ، دیدگاه طبی شیخ  [71، ص2، ج5] «شود میمسلط و غالب 

ایـن   -ود قابل استیراج است «  رسالةالعشق»که از  - لیکن از نظر فلسفی رأد شیخ
عشـق    [397-373، ص4] است که عشق حقیقی، جارد در تمـام موجـودات اسـت   

معشوقی  ؛باشد می «ابتهاج، سرور و نشاط ناشی از تصور ذات معشوق»حقیقی، همان 
طوسی   ۀخواج  [360، ص3، ج2] چون ذات حق که خیر محض و کمال مطلق است

محبتی که از اندازه درگذرد و از حـد خـود افـزون شـود، عشـق نامیـده       »نویسد:  می
   [همان] «شود می

عشقه گیاه  اسـت    نددا می «عشقه»عشق را از ۀ ، ریش«العشاق مونس»شیخ اشراق در 
رود تـا تمـام درخـت را      بر درخت پیچیـده و بـاال مـ    کند و  که در بن درخت  ریشه م 
یشکاند  در نگـاه او، انسـان درختـ     برا به تاراج برد و آن را  آنفراگیرد و غذا و رطوبت 
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پیوسـته و وجـود مـادد او تصـویر  از      1القلب ملکـوت حبـة القامه کـه بـه    است منتصب
خت به مـدد آب علـم   القلب، که در عالم کون و فساد، منعکس گردیده است  این درةحب
  هرگاه این شجره بالیـدن آغـاز   روید میرسد و هزاران شاخ روحان  از او القلب م حبةبه 

پیچـد و   خـود را در او مـ    ،آورد ا  سر بر مـ  کمال رسد، عشق از گوشهۀ کند و به مرتب
اش بـه عـالم مـاد      و عالقهشده خشک  و سپسالقامه، زرد و ضعی   منتصبۀ این شجر
از عشـق بـه   « العشـاق  مـونس »و  همچنـین در    [289-287ص، 3، ج12] ودش قطع می

المقدس، و عالم  پاك از کـدورات دنیـا    کند  او عشق را از بیت تعبیر م  «محبت  مفرط»
  [275، ص11] م  داند

وجـود را عـین    ،آموز خویش، عشـق را عـین وجـود    ، در بیانات حکمتصدرالمتألهین
حسـن و عشـق، در    بر این بـاور اسـت کـه   دانسته و  عشق و هردو را عین حسن و جمال

جمیع مراتب شدید و ضعی ، به شدت و ضع ، موجود است  مراتب عشق، عین مراتـب  
الوجـود   خداوند که کـل  ،اساس براین  وجود است و عشق، با هستی، مساوق و متحد است

ماهیـات  گونه کـه وجـود در مراتـب     همان ،رو است، تمام عشق و تمام حسن است  از این
اعم از مجرد و مادد سریان دارد و بر تمام ماهیات ممکنه، گسترده شده، عشق نیـز، بـر   

  [29، ص9] موجودات عالم و در جمیع ذرات، سارد اسـت   ۀحسب مراتب وجود، در هم
خداوند، عشـق او بـه    ۀدربار 2فرعیت  ۀ، پس از استناد به مفاد قاعدالمبدأ و المعادود در 

داند؛ چرا که اگر خداوند نسـبت بـه ماسـود     میعشق او به سایر اشیاء دأ ذات خود را مب
فرع بر عشق او به نفس خـویش اسـت     ،داراد عشق و محبتی باشد، این عشق او به غیر

تـرین چیـز    ترین چیز به آن شیء و نزدیک ذات هر شیئی نزدیک»که  ،کند می کیدأتود 
بـدأ عشـق آن چیـز بـه دیگـر اشـیاء       عشق ذات هر چیز، م ،نزد آن شیء است    بنابراین

کند و شعور هر موجودد به  میمعرفی « شعور به کمال»او عشق را   [147، ص13]« است
مبـدأ  » صـدرا خداوند متعال به تعبیـر   شمارد  میذات خدا را اصل سعادت آن موجود، بر 

                                                           
ی مجرد است  حبةالقلب، سرّ سویدا و حقیقت مکنون انسـان  انسان موجودد مرکب از جسم مادد و رو  ملکوت   1

د قرآنی از این ارتباط و اتصال میان جسـم  ها در عالم ملکوت است که کالبد انسان به آن اتصال دارد  در آموزه
 خاکی و حقیقت ملکوتی آدمی، به نفخ رو  تعبیر می شود 

المبـدأ و  »لهین در أالبتـه عبـارت صـدرالمت   «  المثبت لهثبوت شیء لشیء فرع لثبوت »فرعیت می گوید:   ۀ قاعد   2
 که عبارة اخراد همان تعبیر مشهور است « ء له فرع ثبوته لنفسه ثبوت کل ش »چنین است: « المعاد
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ـ   [همان]است « شعور به تمام وجود و خیر ه و بالطبع شعور موجودات به ذات او منتهـی ب
که کمـال و سـعادت انسـان در گـرو ادراکـات عقلـی و        آنجاو از  ،شعور به حقیقت وجود

  شداستکمال عقل نظرد است، این شعور، مبدأ سعادت انسان خواهد 
مفـرط بـه     ۀو ابـزار عالقـ   «محبـت »روابط انسانی، عشـق را    ۀ، در حیطصدرالمتألهین

 «راد تناسب اعضا و حسن ترکیبشمایل لطی ، صورت زیبا و دا»داند که واجد  میکسی 
محبتی که توأم با التذاذ شدید است و این التذاذ نیـز، حاصـل مواجهـه بـا انسـان       ؛است

آنچه بسیار مهـم و بنیـادد اسـت و بایـد آن را دقیـق و        [172، ص7، ج18] زیباروست
 دانـد و  میوجود آدمی   نحوۀعشق را عمیق، مورد بررسی قرار داد، این است که مالصدرا 

ها را در دامش گرفتار  شود و آن میحادث  ها را حالتی تصنعی و عرضی که براد انسان آن
شـمارد کـه    مـی او عشق را حاصل وضع و جعل الهـی بر   [رک: همان] داند میسازد، ن می

ست  از نظر او عشق، امرد طبیعـی اسـت کـه بـدون هـی       ها و مصلحت ها داراد حکمت
عنـوان   مـا بایـد عشـق را بـه     و افتـد  مـی اتفاق  ها امت و ها تکل  و تصنعی در اکثر انسان

نهفتـه اسـت، در چـارچوب     میاد انسانی که بسترها و مجارد آن در متن وجود آد پدیده
عنـوان   ، مالحظه و بررسی کنیم  عشق به زیبایی، درواقـع بـه  خود  شناسانۀمبانی هستی 

پس سلسـله جنبـان   وجود آدمی و مجعول به جعل الهی است؛  ۀوضعیتی طبیعی در نحو
رو عشـق، مبـارک، متعـالی و داراد     عشق و عاشقی، خداوند تبارک و تعالی است؛ از ایـن 

-شـیخ   رسالةالعشـق  تـأثیرات در ادامه، برخی از   [111و 110، ص7] حکمتی عالی است

    کنیم میبررسی را  شناسی حث عشقادر مب ،صدرالمتألهینبر  الرئیس

 مساوقت عشق و وجود . 1

تصویرد عرفانی از حقیقت عشق است؛ چرا کـه در   ۀمساوقت وجود و عشق، عرض تأکید بر
گـاه   توان نهاد، تجلی میطورکلی هرچه که نام وجود بر آن  پرتو این سین، عالم هستی و به

شهود حقیقـت یکپارچـه در تعینـات میتلـ  را     عشق خواهد بود  درحقیقت چنین نگاهی 
کـه عشـق    ،این اسـت «  رسالةالعشق»یستین فصل از در ن سینا ابنمدعاد  نماید  میترسیم 
تنهـا  هسـتی،  ۀ بـه بـاور شـیخ، عشـق در مجموعـ     حقایق و وجودات جارد اسـت     همةدر 

 سـایر عنصـریات و   ،فلکیـات  اعم از، بلکه در جمیع موجوداترد؛ اختصاص به نوع انسان ندا
کـل  » ۀد قاعـد بـه مفـا  پیش از ورود به این بحـث،   ود  [374، ص4] جریان دارد ،وجودات
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و پاد وجـود و ماهیـت را    [482-470ص، 2ج، 1رک: ]کند  میاشاره « ممکن زوج ترکیبی
وجـود و ماهیـت را منبـع    کشد  او وجود را منشـأ کمـاالت یـک م    میدر ممکنات، به میان 

از یـک   ،تدبیر پروردگارند ذیل از هویاتی که هریک کند که می تصدیق و شمرده نقایص آن
 بـر گرفتـه، بیزارنـد  آن    هـا را در  و از سود دیگر، از نقصی که آن شندسو طالب کمال خوی

سـت    هـا  آنمـاهود     جنبۀاین موجودات و این شر، برخاسته از کمال، همان خیریت وجود 
ـ    ی هسـتند کـه ایـن    بنابراین، هریک از این موجودات، داراد شوقی طبیعـی و عشـقی جبلّ

بیشـد    می ماهود، رهاییاز نقص ها را  آن کند و می محافظتها  آن کمال وجودداز  ،عشق
 الزم اسـت ایـن عشـق در ایـن اشـیا      ضرورتاً ،کند می تأکید، شیخ مقدماتپس از بیان این 

  [406-405ص، 4] شودمتحقق   ها آنوجود بقاد تحقق داشته باشد تا 
ــ صــدرالمتألهین ــر پای ــز، ب ــه، یعنــی   ۀنی ــاد اصــلی خــویش در حکمــت متعالی مبن

عشق را عین وجود و وجود را عین عشق و هر دو را عین حسن و جمـال   «الوجود اصالت»
بـه شـدت و    ،حسن و عشق در جمیع مراتب شدید و ضـعی   کند که می کیدأت دانسته و

مراتب عشق، عین مراتب وجود است  عشق با هستی مساوق  درواقع، ؛ضع  موجود است
اتب ماهیـات بسـیط مجـرد و    گونه که وجود در مر اساس، همان متحد است  براین و بلکه

ۀ فاضـ که ا -مرکب فلکی و عنصرد، سریان دارد و بر تمام ماهیات ممکنه، وجود منبسط 
موجودات همة همچنین عشق هم بر حسب مراتب وجود در  ،انبساط یافته -واجب است  

  [158 و 157، ص7ج ،18]عالم جریان یافته و در جمیع ذرات، سارد است 

 مساوقت عشق و خیر. 2

  [377، ص4] «محبوب و معشوق اسـت  ،ه مطلوببذاتخیر »که  معتقد استالرئیس  شیخ
طالـب چیـزد    بـه چیـزد دارد و  کسی که میل  و خیر بذاته معشوق است»گوید:  میود 

 هـا  و اراده هـا  همـت چنین نباشـد   اگر این  خواهد کردآن را تصور  مقصودخیریت است، 
از بطـالن ایـن تـالی، بطـالن مقـدم،       «د بـود  افعال، نیواه همۀخیر در  ۀبراساس مالحظ

محبـوب و   ،خیـر ذات  بر اساس این برهان،  [408-407ص، همان] شود میگرفته  نتیجه
   معشوق همگان است
بـدأ  م، نیسـت ؛ چـرا کـه   عاشق خیر است ،این خیر، خودافزاید که  میود همچنین 

أ یگـانگی بـا خیـر،    مبد ،عشق، دومو  که خیر، غایب است ، خیر است، وقتیشوق و طلب
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امـر  نیکـی و هـر   استحسـان  » ،کـه عشـق   آنجااز  ،به اعتقاد او  حاضر است ،خیر که وقتی
ت باشـد و درصـور   اوبـا  موافق ه کاست، پس هر موجودد عاشق آن چیزد است  «مالئم
یابد؛ چـرا   میتعالی شکلی متفاوت  البته این تعری  در ذات بارد مشتاق آن است  ،فقدان

اقد چیزد نبوده که بیواهد مشتاق آن باشد؛ بلکـه او خیـر محـض اسـت و     که او هرگز ف
عشق، استحسـان خیـر خـاص بـه شـیء       اساس، براینعشق او عشقی ابدد و ذاتی است  

  [همان] خیر، عاشق خیر است تر، سادهو به بیان  است
ق بر میزان خیریت افزوده شود، بر استحقا اندازههرکند که  می تأکیدبر این مطلب  او

نفسـه، معشـوق و    خیـر فـی   بیـان گردیـد،   نکهزیرا چنا خواهد شد؛افزوده  نیزمعشوقیت 
با افزایش خیریت و نیکویی چیزد، معشـوقیت و مطلوبیـت آن نیـز    » پس ؛محبوب است

عاشـقیت نسـبت بـه آن     میزان و مقیـاس میزان خیریت باال رود، چه هرو  شود میافزون 
افزونـی خیریـت،      انـدازۀ و بـه   خیر عاشق است ،زیرا چنانکه گذشت «شود می بیشترنیز، 
بنابراین، هرجـا کـه عشـق     ؛[377، ص همان] یابد میافزایش  آن نیز،سبت به یت نعاشق

 است، خیر است و  هرجا که خیر است، نشانی از عشق وجود دارد   
کنـد کـه مفهـوم     میپذیرد، حکم  میالوجود را  که اصالت ، کسیصدرالمتألهین باوربه 
داراد مصداق خارجی، حقیقـی و عینـی اسـت و حقیقـت و ذات خـارجی       وجود، بدیهی
عین فعلیت، حصول و وقوع است  بنابراین، قائل به اصالت  -که مصداق آن است  -وجود 

کند کـه خیـر،    میبه سهولت به این امر حکم « خیر»وجود، بعد از توجه به معنا و مفهوم 
لکه همان واقعیت و وجود خارجی اسـت   ماهیت من حیث هی و مفهومی ذهنی نیست؛ ب

به بیان دیگر، خیر محض بودن وجود، براد او واضح و آشکار است؛ چندان که نیازد بـه  
   [495، ص4، ج8] نماید میاقرار  مسئلهبرهان نداشته و با یک تنبیه، به صدق این 

 ،شـوق  کـه  کـرد باید حکم ، گردد وجود بر می  به ،خیر و سعادت ،که هر جمال آنجااز 
صاحب شعور و صاحب حیات باشـند     که ایناعم از  - و مهرورزد در تمام موجوداتعشق 

دلیل مالصدرا در اثبات شوق و عشق بـراد    [457، ص7ج ،18] جارد است - یا نباشند
مساوقت وجود با خیر، به این صورت است که وجود، خیر و مطلـوب  ۀ واسط هر وجود، به

وجود، حقیقت مشترک در میان تمامی موجـودات اسـت    موجودات است؛ از طرفی همۀ 
بنابراین، حقیقت مشترک وجود، خیر و مطلوب همگـان اسـت  حـال کـه چنـین اسـت،       
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همگان عاشق ذات و کمـال ذات خویشـند؛ چراکـه ذات و کمـاالت ذات، امـور وجـودد       
گـرو  وجود، خیر و محبوب است، دوام وجودهاد معلـولی، در    که اینهستند و با توجه به 

و  150-148همـان، ص ] ست؛ چرا که علت، کمال و تمام معلـول خـود اسـت    ها آنعلت 
شـک،   تام است و چنین چیزد بیر خی وجود تماماً  که اینسین    خالصۀ  [159-158ص

 شود    میمطلوب و محبوب همگان واقع 

 مراتب تشکیکی عشق . 3

از سـیرد صـعودد بـه سـمت     شود، پـرده   میآنچه در عرفان از آن به شهود یا تجلی یاد 
دارد که بسته به اسـتعداد نفـوس و وجودهـا، قابلیـت پـذیرش ایـن        میهدفی متعالی بر 

 گرایی در عرفان، حکمی عمومی در تمامی موجوات بوده و هـر  تجلی متفاوت است  غایت
د وجـودد خـویش، از آن برخـوردار اسـت  بـه      هـا  و ظرفیـت  ها موجود، بسته به قابلیت

موجودد به غایت خویش، شدت یابد، حکایت از این دارد کـه عشـق در    هراندازه گرایش
، بحث تجلی  رسالةالعشقدر آخرین فصل  سینا ابنسرشت آن تجلی بیشترد یافته است  

  آن از نظـر خواهـد گذشـت    ۀچکیـد کـه   کنـد  مـی اساسی اشاره  ۀرا طر  و به چند نکت
خیـر مطلـق هسـتند و خیـر     طور غریـزد عاشـق    موجودات عالم، به  همۀ ،که نیست این

کند؛ لیکن تجلیات او بـه حسـب مراتـب     میمطلق نیز، بر تمامی عاشقان خویش، تجلی 
تر باشد، تجلیات او نیـز   موجودات، متفاوت است  هراندازه موجودد به خیر مطلق نزدیک

 ،کـه  بیشتر است و هرچه از این مسیر دورتر باشد، تجلیاتش کمتر خواهد بـود  دوم ایـن  
ق، به دلیل غنا و بیشش ذاتی خویش، عاشق این است که تمامی موجـودات از  خیر مطل

تجلیـات خیـر مطلـق      ۀواسـط  وجود موجودات، به ،که   سوم اینشوندمند  تجلیات او بهره
عشق غریـزد  که هر موجودد به تحصیل کمال خود  با عنایت به این  [393، ص4] است

بنـابراین، هریـک از موجـودات، عشـق     دارد و کمال هر موجودد، خیر آن موجود اسـت،  
 اد از خیریت و عشق، واقع شده است غریزد به خیریت دارد و در مرتبه

نیسـتین  »گویـد:   مـی کنـد و   مـی در قبول تجلی الهی اشاره  ود به مراتب موجودات
؛ زیـرا جـوهر ذاتـی او    «موجودد که تجلی الهی را پذیرفت، عقل کلی یا عقل فعال اسـت 

کنـد؛ هماننـد صـورتی کـه در آینـه       مـی است و تجلی الهی را قبـول  مستعد تجلی الهی 
افتد و در این صورت، تجلی شیص صاحب صورت است  به اعتقـاد ود، عقـل فعـال،     می
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ادراک ذات   واسـطۀ  پـذیرد و بـه   مـی موجودد از موجودات، تجلی خدایی را   ۀبدون واسط
 ست  خود و سایر معقوالتی که در اوست، همیشه بالفعل و ثابت ا

پس از عقل فعال، دومین موجودد که قابل تجلی حق است و بدون واسطه به تجلـی  
 ،هاسـت  بعـد از نفـوس الهیـ     -اعم از انسانی و ملکی  - «نفوس الهیه»شود،  میحق نایل 

رسـد کـه هریـک از قـواد     نوبت به قواد حیوانی، سپس نباتی و بعد از آن، طبیعـی مـی  
استعداد  براساسق فطرد، براد تشبه به مافوق خود و عشق ذاتی وشو  ۀ واسط مذکور، به

کـه هریـک از اجسـام طبیعـی، بـه      کنند  توضـیح ایـن   می قبول تجلیو قابلیت خویش، 
کننـد  همچنـین جـواهر     میحرکات طبیعی براد رسیدن به غایات مطلوب خود، حرکت 

د  نفـوس الهـی   دهن میدلیل تشبه به عالی، افعال خاص خود را انجام  حیوانی و نباتی، به
دهنـد   میدلیل مشابهت به خیر مطلق، افعال عقلی و اعمال خیرد را انجام  بشرد نیز، به

که غایت آن اعمال و افعال، اتصاف به صفات عدالت و تعقل است  نفوس الهی ملکی نیز، 
کننـد و افعـال خـاص خـود را متحمـل       مـی براد تشبه به مافوق خود، حرکـات عشـقی   

، 9و  429-426، همـان ] حرث و نسل اسـت  ،فساد ،ها ابقاد کون نآنهایت شوند که  می
تشـکیک حقیقـت عشـق در مراتـب وجـود را براسـاس        سینا ابنبدین صورت،   [269ص
 کشد  میها به تصویر  د آنها وجودد موجودات و قابلیت ۀ مرتب

نه  پردازد و آن را اشیا می بر ،به کیفیت شمول وجودآثار خود، در نیز،  صدرالمتألهین
نـوع   بـر مانند شمول معناد کلی نسبت به جزئیات خود و نه چون کلی طبیعی یا جنس 

 شناسند آن را نمی ن در علم(ایا راسی) داند که جز عرفا بلکه از سنخ دیگرد می و عرض،
وجـود  اول،    ۀمرتب: کند اشیا را از نظر موجودیت به سه مرتبه تقسیم میود   [8، ص14]

سـوم، همـان وجـود       ۀمرتبـ و  خـود تعلـق دارد،   جودد که به غیـر مودوم،  ۀ مرتب ،صرف
، 2ج  ،18] بلکه بـه نحـود دیگـر اسـت     منبسط مطلقی که عمومیتش نه به نحو کلیت،

موجـودات،    همـة که وجود، فی حد ذاته واحد و بسیط است و در  آنجااز   [328-327ص
، بنـابراین،  (درجـات مگر اخـتالف  ) یک حقیقت است و هی  اختالفی در آن وجود ندارد

 داشـیا سنخ وجود معلول، همان سنخ وجود علت است و تفاوت وجود بمـاهو وجـود، در   
گردد  بنابراین، عشق همیشه  میبر ،بودنتر  ناتوانو تر شدید ،تر ناقص تر، کاملمیتل ، به 

پـذیر   خلـل اسـاس،   ثابت و مقرر است و براین ،موجودات عالماشیاد و در هر حالتی براد 
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وجـودد خـویش،    ۀموجودات، براساس مرتبـ  ۀشود که هم میثابت  ،  بدین ترتیبنیست
 ند ا عاشق جمال حق و مشتاق لقاء و وصال ذات احدیت

تـرین   قـدرد گسـترده و پهنـاور اسـت کـه ضـعی        شمول و حضور عشـق، بـه   ۀدایر
مسـتثنا  قاعـده  ایـن  حتی جمـاد و نبـات نیـز، از    خود دارد و   چنبرۀدات را نیز در موجو

حرکات و سکنات در موجودات عالی و سافل، عشق بـه واحـد احـد و     مینیست  مبدأ تما
کـرده کـه هـی      تأکیـد بر ایـن مطلـب    صدرالمتألهین  [133، ص16] معبود صمد است

که واجد عشقی غریزد و شوقی طبیعی بـه خیـر مطلـق و نـور      موجودد نیست، مگر این
ـ   ، 13] شـمارد  مـی ه ذات خـویش، بـر   محض باشد  او حتی مبدأ اول را نیز واجد عشـق ب

علم و اراده، در تمام مراتب هسـتی حضـور و ظهـور     ،او معتقد است که حیات  [152ص
دارد  با توجه به این نکته، او وجود عشق، در تمام مراتب را فرع بر وجود حیـات و شـعور   

لم او بـه  دارد که ذات و وجود خداوند متعال، عین ع میداند  همچنین اظهار می  ها آندر 
بنـابراین،   ؛باشـد و عشق نسبت به ذات خویش مـی مسرت ذات خویش است و نیز، عین 

همـین ترتیـب،    و بـه   [269، ص17] اسـت مسرت شود، عشق و  میآنچه از ذات او صادر 
 داند  میسایر مراتب وجود را نیز، واجد این خصیصه 

د که رسـیدن بـه آن،   دان میموجودات متنوع و گوناگون را داراد یک معشوق  ۀ ود هم
سود  ی که خداوند عنایت کرده بهو مرتبت ها به اقتضاد طبیعت آن  همۀغرض همه است و 

خداوند سبحان »فرماید:  میرا خواستارند  ود   آن غایت و مقصد، رهسپارند و رسیدن به آن
حسی و طبیعی، کمالی میصـوص   ،نفسی ،براد هریک از موجودات، اعم از موجودات عقلی

، عشـق و اشـتیاق بـه آن کمـال و همچنـین حرکـت و        ها آن باطنداشت و در نهاد و  مقرر
   [158، ص 7، ج18] «تالش در جهت تتمیم آن کمال را قرار داد   

دارد که وجـود، یـک حقیقـت واحـد حقیقـی       میخویش اظهار    متعالیۀاو در حکمت 
شدت و  تفاوت افراد وجود، بهعینی است و افراد و مراتب آن، اختالف تباینی ندارند؛ بلکه 

عـالوه صـفات کمـالی نظیـر علـم، قـدرت و        ضع  در وجود است )اختالف تشکیکی(  به
ایـن صـفات را    ۀعین ذات وجود است، بنابراین یک موجود باید همدر موجودات، حیات، 

دلیـل بسـاطت    که تمام صفات کمالی که مساوق با وجودنـد، بـه   دیگر این   نکتۀدارا باشد  
مراتب هستی، با آن همراه هستند؛ یعنی صفات کمالی وجود، مانند خـود  ۀ در هم وجود
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، 2همـان، ج ] بـه شـدت و ضـع  اسـت      هـا  آنوجود، وحدت تشکیکی داشـته و مراتـب   
براساس همین وجودشناسی تشـکیکی، او بـه اثبـات شـوق و عشـق در مـاده         [235ص

در نهایـت، ذات حـق )جـلّ و    )هیولی(، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، عقول و 
 رساند  میپردازد و عشق را در تک تک این مراتب، به اثبات  میعلی( 

 عشق در هیوال. 4

، خصلت ذاتـی هـر موجـودد اسـت      مقصودشوق و اشتیاق به  ،در مشارب عرفانی، عشق
که از این کیمیاد ارزشمند بهره و حظی دارد  هی  موجودد در این عالم نیست؛ مگر این

شـمارند و   مـی در گرو معشوقی سپرده است  عارفان تمام اجزاد این عـالم را زنـده   و دل 
بـا توجـه بـه     سـینا  ابـن دانند   میسود معشوق خویش  هرچیزد را در تکاپو و جنبش به

پـذیرد؛   مـی جان( را ن حکیمی مشائی است، حیات در هیوال و بسایط غیر زنده )بی  که این
پـردازد  ایـن سـین بـا نگـرش عرفـانی        مـی در آن اما به طریقی دیگر بـه اثبـات عشـق    

گیـرد؛ چراکـه او    مـی خود  یابد و رنگ و بویی عرفانی به میشیرازد تکامل  صدرالمتألهین
داند و به تبع آن عشـق را   میهر موجودد ثابت و راسخ  ادراک را در کمونعلم و  ،حیات

 ساند   ر میشمارند، به اثبات  میجان  بیط ئبسادر هرآنچه حکماد مشائی 
غیـر زنـده اختصـاص    بسـائط  به وجود عشـق در  را  رسالةالعشقفصل دوم از  سینا ابن
در  اعـراض  و  دانـد: هیـوال، صـور    مـی قسم  او این هویات را سه  [378، ص4] استداده 
واقـع،   و دریک عشق غریزد هسـتند  مالزم با ، غیر زندههریک از این هویات  او،  اندیشۀ

کنـد کـه    مـی  کیـد أت سـینا  ابنهمین عشق غریزد است   ،سبب موجود بودن این هویات
به دلیل کشش و شوق نیز هیوال گریزد   میبه طبع خود از عدم  ،هریک از هویات موجود

 دارد،ورد کـه  ن صُنسبت به آ اشتیاقهایی که ندارد و به خاطر حرص و صورتنسبت به 
ورزد تـا   مـی بادرت دیگرد مجایگزین صورت پذیرش به  ،دتهی گردهرگاه از یک صورت 
کنـد و   مـی از تمثیلـی اسـتفاده    مسـئله   او در توضیح بیشتر این نشودمالزم عدم مطلق 
کشد که از برکنارد حجاب و آشکار شـدن   میبه تصویر  «روزشت  یزن»هیوال را همچون 

بـا  رنـد،  بردا بیواهنـد، حجـاب از رخسـار او   هرگـاه  همین خاطر،  پرهیزد؛ به میش صورت
  [379همان، ص] تا تهی از حجاب نباشد پوشاند میخود را شت صورت ز ،آستین
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محـض و اسـتعداد صـرف     ۀ پذیرد که هیوال جوهرد است که قو می سینا ابن  که این با
بـه ایـن    ؛مشتاق به صـورت اسـت  که همواره  کند اقرار می ،بوده و هی  نوع فعلیتی ندارد

 مشتاق به مطلـق صـورت اسـت   چون فاقد هرگونه صورتی است،  ،ذات ۀدر مرتب کهمعنا 
که صورتی به هیوال اضافه شد، بـه اعتبـار    وقتی  نه یک صورت خاص و معین ما(؛ ة)صور

دیگر مشتاق شود و به این لحاظ،  مییابد، نوع خاصی  میاین صورت ۀ تحصلی که از ناحی
اد که پس از حضور صـورت نوعیـه محصـله بـراد آن      ولی شوق به کماالت ثانیه ؛نیست
   [159-157ص، 9] دارد ،شود یمتصور 

براسـاس نگـاه   کند؛ با این تفاوت که  می کیدأتنیز، به عشق هیوال به صورت مالصدرا 
را بـه اثبـات   سریان حیات و شعور در جمیع موجـودات   نیست،تشکیکی خود به وجود، 

جـوهرد   هیوالکند که  میاو تأکید  پردازد  میرساند و سپس به اثبات شوق در هیوال  می
ست که قابلیت و استعداد پذیرش صورت را دارد و فعلیتی ندارد تا بیواهـد بـه تیییـر و    ا

ذات خـود، صـرف نیـرود قبـول عشـق و       ۀدر مرتب دست زند  هیوال ها جایگزینی صورت
بنـابراین،    [همـان ] بالفعل، عشق و اشتیاق به چیـزد را دارا باشـد    که اینشوق است؛ نه 
 بلکه عین اشتیاق به هرگونه صورت کمالی بالفعل است   و عین فقر و نیاز حقیقت هیوال

 -اد از وجـود   د اولی اگر موجـود باشـد، داراد مرتبـه   ود بر این باور است که هیوال
است  چون وجود، اصیل، بسیط و داراد وحدت تشکیکی اسـت و نیـز،    -هرچند ضعی  

التی را کـه بـراد   کمـا   همـۀ نیز،  کماالت وجود، وحدت تشکیکی دارند، پس وجود هیوال
وجـودد  ۀ قدر مرتبـ  وجودد خود داراست و بهۀ شود به تناسب درج میاصل وجود، ثابت 

خود، واجد اراده و شعور است  وجود، مساوق با خیر اسـت و بـراد شـیئی کـه فاقـد آن      
است، مطلوب و مورد اشتیاق است؛ پس هیولی نسبت بـه آن مقـدار از وجـود کـه فاقـد      

بنـابراین از  ؛ اق است و چون قابلیت استکمال به جمیع صور کمالی را داراستاست، مشت
، 2، ج18رک: ] قابلیت صور نامتناهی و به تبـع آن از شـوقی نامحـدود برخـوردار اسـت     

  [152، ص7و ج 240ص

 عشق در نبات. 5

  را به عشق در نفوس نبـاتی اختصـاص داده اسـت    رسالةالعشق ، سومین فصل ازسینا ابن
  قـوۀ گونه که اصول قواد نباتی، سه قوه است، عشـق میـتص بـه     همان ،تقد استمع ود
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، منشأ آنعشق میتص به  که تیذیه قوۀ نیست،» :بر سه قسم است نیز، به تبع آننباتی 
محتاج به غذاسـت و بعـد    ،وقتی که جسم  سبب شوق این قوه به حاضر کردن غذاست و
 د نبـات این عشـق، مبـدا و منشـأ بقـا     ،ل شدغذا به طبیعت جسم و ماده تبدی  که ایناز 

 غذا را تـأمین کنـد    ،کند تا بار دیگر هنگام نیاز میحفظ  آنخواهد بود و این شوق را در 
بـراد بـه دسـت     ،منشأ و سبب اشتیاق این قـوه میتص به آن،  عشق که تنمیه  قوۀدوم، 

بـراد   ،اقاسـت  ایـن اشـتی    نبـات در وجـود   ،آوردن افزایش و زیادتی طبیعی و مناسـب 
 عشـق ، کـه  مولّـده   قـوۀ سـوم،   است  (طول و عرض و عمقافزایش کمی متناسب با آن )

   [411-410ص، 4] «استمبدأ میل به تکثیر و ازدیاد موجود در آن، 
 ،سـت و ایـن طبیعـت عشـقی     هـا  آنمالزم  عشق غریزدموجود باشند، هرگاه این قوا 

طور غریـزد و طبیعـی عاشـق هسـتند و      ا بهاین قو بنابراین،شود   میجدا ن  ها آنهرگز از 
 داستدالل خاصـی در مـور  الرئیس،  البته شیخنهادینه شده است    ها آندر طبیعت  ،عشق

هریـک از   ؛ بلکه تنها به بیان کیفیـت عشـق در  کند میوجود عشق در قواد نباتی، ذکر ن
 پردازد  مینباتی   قوۀاین سه 

، 10] دانـد  مـی  مسـرت  عـین عشـق و   -شد اد که با در هر مرتبه -مالصدرا وجود را 
علـم و   ،تر، او وجود عشق در قواد نباتی را از طریق اثبات حیـات  به بیان دقیق  [390ص

نماید و تا پیش از او، چنین سینی با زبان برهـان،   میکائنات، اثبات  میسریان آن در تما
فرماید: افعالی کـه از   میاثبات عشق در قواد نفس نباتی ارتباط با در  اوبیان نشده است  

شود، به گزاف یا برحسب اتفاق نیستند؛ بلکـه ایـن افعـال، بـه      میقواد نفس نباتی صادر 
این افعال، بـه دلیـل     دلیل غایات و اهدافی است که هماهنگ و سازگار با آن افعال است

که با طبیعت قواد نباتی موافق اسـت و هرکـه بـا دقـت و از رود تأمـل در      ست  ا خیرد
کشـش و   ،از رود قصـد   هـا  آنکنـد کـه افعـال     مـی اد قواد نباتی، بنگرد، تصـدیق  کاره

آن قوا وجود دارد  بنابراین، این قوا، عاشق آن غایات و خیـرات   شهوتی صادر شده که در
هستند، نه عاشق افعال و موضوعات خود، و این غایات هستند کـه مکمـل مبـادد خـود     

بنـابراین، بـر     [همان] دهند میاز نقص به کمال، سوق را از قوه به فعلیت و   ها آنبوده و 
اساس تشکیک وجود، عشق قواد نباتی نیز، عشقی اختیارد است نـه طبیعـی، و افعـال    
صادره از قواد نباتی، اگرچه همواره و از ابتـدا، تـا رسـیدن بـه غایـت خـویش، اسـتمرار        
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اختیـار و قصـد، ناشـی     ،دهورزنـد، ایـن افعـال از رود ارا    میهرگز قصور ن  ها آنیابد و  می
 ارادۀشـعور و   ،مند است و حیات علم و اراده بهره ،هستی از حیات  همۀشوند؛ چرا که  می

، 9] یابـد  مـی هسـتی آن شـدت و ضـع       درجۀوجودد و   مرتبۀهر موجودد، به حسب 
  [173و 172ص

 س حیوانیوعشق نف . 6

بـه   تاگیرد  می کمکان عقلی برهاز یک « رسالةالعشق»از  ین فصلچهارمدر الرئیس  شیخ
از قـواد نفـس   قـوه  هـر  به اعتقـاد او،    پردازدبات نیرود عشق در قواد نفس حیوانی اثب

اگر چنـین  چرا که  ؛دهد میخاص به خود را انجام  یتأثیر عشق غریزد، افعالبه حیوانی، 
اد قتضـ بیهـوده باشـد  ا  عبـث و  س حیوانی، وکه وجود این قوا در نفشود  مینباشد، الزم 

حکمت و علم الهی این است که هی  چیز در دار هستی بیهوده و باطل نباشد؛ بنـابراین،  
ود قـواد    [383-380، ص4] بـه اثبـات خواهـد رسـید    در نفس حیـوانی  چنین عشقی 

از ایـن    هریـک کند و به تبیین چگـونگی عشـق، در    می، تقسیم دستهحیوانی را به چهار 
انـس و  حیوان،  ظاهردیل وجود عشق در حس لد، سینا ابنبه زعم  1پردازد  میچهار قوه 

رخـی  در مقابـل، از ب   هاسـت  آننسبت به برخی از محسوسات و میـل بـه پـذیرش    الفت 
بـه بـاور ود، اگـر ایـن عشـق،       ورزد  مـی امتناع   ها آناز قبول  واکراه داشته  ،محسوسات

 ،د حیـوان عوارض حسی براد حس ظـاهر  میبود، تما مینسبت به برخی از محسوسات ن
حسـی گـرایش دارنـد و از     مـدرکات بـه برخـی    ،حیواناتنفوس که  ؛ حال آنمساود بود

   [411همان، ص] بیزارندبرخی 
حیـوان، آسـودگی و اشـتیاق،    بـاطنی  قـوۀ  دلیل وجود عشق در کند که  می کیدأت او

یابـد؛   مـی آرام و قـرار  است و حیوان، هنگام چنین تییالتـی  آور  تییالت نشاطنسبت به 
 بـا وجـود    کـه  ایـن توضـیح    چنـین امـورد اسـت   حس باطنی حیوانی، عاشـق  نابراین، ب

در موقـع  که آید اشتیاقی پدید می، در حواس باطنی حیوان، آسودگی خاطر و مشتهیات
تیـیالت منبعـث از    ،اسـت کـه منشـأ آن    ین عشـق واقع، هما نیست و این درفقدان آن 

کنـد   میغضبیه و شهویه تقسیم  ه دو قوۀبقواد باطنی را  او [همان] نفوس حیوانی است

                                                           
 حس ظاهرد، جزء حس باطنی، جزء غضبی، جزء شهوانی    1
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  قـوۀ دلیـل وجـود عشـق در    گویـد  او  از این دو قوه، سین می  هریکو در باب عشق در 
انتقام از خصـم و غلبـه بـر دشـمن و      بهنسبت حیوانی نفس  و شیفتگی را تمایلغضبی 

    داند میگریز از ذلت 
همان معشـوق قـواد    ،انسان( زا )غیر شهوانی حیوان  قوۀمعشوق  سینا ابن  ۀدر اندیش
افعـالی کـه توسـط      همان تولید و تکثیر اشیاص و انواع اسـت  این معشوق، ؛نباتی است

نسـبت بـه افعـال صـادره از عشـق طبیعـی حیـوانی،        شود  میعشق طبیعی نباتی صادر 
افعـال صـادره از    -شهوانی حیوانی اسـت    ۀ قوۀکه ویژ -  در عشق اختیارد تر است پست
حتـی    [412همـان، ص ] تر اسـت  تر و لطی  نفیس ،اد برتر نی حیوانی، به گونهشهوا  قوۀ

بعضی از حیوانات، در صدور این افعال و اعمال و  ابراز این عشق ارادد از قواد حس هم 
این اسـت کـه عشـق حیـوانی،      مردم  عامۀ همین دلیل، گمان و توهم به ؛گیرند میکمک 

حـس هـم در ایـن     قوۀچنین نیست  البته  که آن حال ؛حس حیوان است  قوۀمیتص به 
نقش وسـاطت   ،یعنی حس ؛صورت واسطه است هم به آن عشق حیوانی، شریک و شرکت

  یابد میبین معشوق و عاشق را به عهده دارد و از داالن و مجراد حس، این عشق تحقق 
ل بـه  تر و حظ حیوان از نبات در نیل و وصـا  همین دلیل، عشق حیوان، لذیذتر و لطی  به

  1شان بیشتر و شدیدتر  است  محبوب
تمتـع   ،یکی از انواع محبت و عشق، عشق نفـوس حیـوانی بـه نکـا     به باور مالصدرا 

جنسی و لذات بهیمی است که مصلحت و حکمت آن، بقاد نفس و حفظ نوع اسـت کـه   
کنـد کـه    مـی تأکید نیز شود  او  میبه اصال  نظام و تحقق نقش مقصود از خلقت منتهی 

تـر،   تـر، نـورانی  خـالص   هـا  آند هـا  تر باشد، محبـوب  وجودد اشیا، عالیۀ اندازه، مرتبهر 
مراتـب و   همـۀ و این قانون، از اطـالق و عمومیـت برخـوردار و در     ندتر تر و نفیس لطی 

شـود،   مـی درجات وجود، صادق است  اعمال و تصرفاتی که از قواد نفوس نبـاتی صـادر   
گـردد ادنـی اسـت؛     میشهوانی در نفوس حیوانی صادر   قوۀنسبت به تصرفاتی که توسط 

تـر از   تر است و نفس نبـاتی، پـایین   تر و عالی چون که نفس حیوانی از نفس نباتی شری 
 نفس حیوانی است  

                                                           
سینا وارد کرده اسـت،   ت نباتی، به ابناعتراضات واشکاالتی که مالصدرا در عشق هیوال، صورت، عرض و نیز صور   1

 [183، ص9در عشق حیوانی مشاهده نمی شود ]رک: 
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سه قوه در نفوس نباتی است؛ یعنـی  مجموعة شهوانی در نفوس حیوانی عبارت از   قوۀ
شود نیز  میکننده، و فعلی که از این دو صادر  دتولی  قوۀنمودهنده و  قوۀکننده،  تیذیه  قوۀ

قـوۀ  تر اسـت  گرچـه معشـوق     تر و درخشنده یکی است؛ ولی در حیوان، به صورت لطی 
  [165، ص7، ج18] نبـاتی تفـاوتی نـدارد     د گانـه  شهوانی در حیوان با معشوق قواد سه

ســت و بنــابر مبــانی مالصــدرا، وجــود و بــه تبــع آن عشــق، حقیقــت واحــد ذومراتــب ا
؛ لـیکن  انـد  و عاشـق ارادد دارنـد  اساس، نفوس حیوانی و نباتی هر دو عشـق ارادد   این بر
در نبـات،   ،عشـق طبعاً اراده و  ،علم ،دلیل ضع  وجودد نبات نسبت به حیوان، حیات به

 تر و محدودتر است  ضعی 

 انسانی عشق مجازیاستحسان  . 7

ات است  عرفا بر این باورند که خداونـد  عشق در عالم ممکن   مرتبۀعشق انسانی واالترین 
اد تمام نماد و مظهـرد   با خلقت انسان خواست موجودد به جهان عرضه دارد که آیینه

از اسماء و صفات او باشد  انسان، وجهی در عالم معنـا و رویـی در عـالم مـاده دارد  او از     
روحـانی  ۀ وجه اسمائی خود نمایانگر تجلیات شـهودد و فـیض مقـدس اسـت و از جنبـ     

او را مظهـر   ،شود  همین جامعیت انسان میاسماء و صفات همانند  ،خویش، به عالم غیب
انسان بـه    ۀخالفت الهی کرده است  وجود آدمی چون مردمک چشم است و خدا از دریچ

اد  بنابراین عشق انسانی نیز، واالترین عشق و آیینـه   [151، ص6]عالم نظر افکنده است 
 از عشق الهی است 

 فـا و عشق ظر»عنوان  بافصلی ، «رسالةالعشق»در سینا بوعلی ر توصی  عشق انسانی د
 ۀمقدمـ  کنـد   میدر آغاز این فصل، چند مقدمه ذکر دارد  او  «جوانان نسبت به زیبارویان

 ،تـر ضـمیمه گـردد    تر و شری  اد عالی قوه ،هرگاه به یکی از قواد نفسانی  ،که ایننیست 
تر، بـه آن قـوه سـرایت کنـد و از نیکـویی و       عالی  قوۀخلوص شود که زیبایی و  میسبب 

 ،تـر  عـالی ایـن قـوه نیـز،    افعال  ،چنین رخدادد  ۀنتیجدر صفاد بیشترد برخوردار شود  
 نامیـه  قـوۀ  وقتـی بـه   ،حیـوانی    ۀشهوی  قوۀبه عنوان مثال،   شد دنخواهتر  متقنزیباتر و 
ناطقـه در مقاصـد      قـوۀ کاهد و یا  می است، از آنآنچه را اسباب نقصان شود،  میضمیمه 
 د   بیش می لطافت حیوانی قوۀجوید و به  میحیوانی استعانت  قوۀخود از 
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گـاهی انسـان بـا     تواند تحقق یابد: میصورت  چندل انسان به افعا ، که ایندوم  ۀ مقدم
ماننـد احسـاس،   دهـد؛   مـی ( افعـالی انجـام   بدون انضمام نفس ناطقه)نفس حیوانی خود 

و بـا تـدبیر ناطقـه، فعـل و      ،گاهی در مجـاورت نفـس ناطقـه   محاربه   و ، مجامعتتییل
گـاهی  دهـد    میتر انجام  ارزشمندتر، نیکوتر و لطی  یصورت ش را بهو امورانفعاالتی دارد 

 ،حیـوانی و ناطقـه    قـوۀ گاهی بـه کمـک   دهد   میانجام  دخود امور ۀ متییل  قوۀانسان با 
 شود   میصادر از او ی افعال طور مشترک، آثار و به

 وجـود دارد  خیریتـی   ،موجودات در د  الهیها دهااز نه  هریکدر  ، که اینسوم   مقدمۀ
؛ خیر باالتر اسـت  در، موجب ضرر و خسارت تر پایین مقدم داشتن برخی از خیرات ،طبعاً

از جملـه   ،اگرچه در حیوان غیرناطق، وقتی امور میتص به نفس حیوانیبه همین شکل، 
شـمرده  از معایـب   توجه بیش از حد به آن در حیوان ناطق،اما  ،شود میمحسوب نر شرو
 شود    می

نفـس ناطقـه اسـت،       ۀضـمیم کـه   نفس ناطقه و نفس حیـوانی   ،که اینچهارم   مقدمۀ
د مـوزون یـا   هـا  اسـت؛ اعـم از شـنیدنی   متناسـب  زیبـا و  ترکیـب   ،عاشق هرگونه نظـم 

بـا   ،یابـد  مـی در شـد  کلیاتادراک مستعد  انسانی،گاه نفس هرد مطبوع یا      ها خوردنی
و ناهمـاهنگی    مـی نظ بیو از  شده تر ناعتدال و انتظام او افزو ،معشوق حقیقینزدیکی به 

  شود میدورتر 
مـوزون،  رود زیبا و سـیماد   در پاسخ به این سوال که اشتیاق به دیدن سینا ابنحال 

هـاد  گاه که انسـان از نیرو  آن»گوید:  یمبا توجه به مقدمات فوق ، قوه است فعل کدامین
به جهت نقص است و  کاستی و ناطقه در معرض  قوۀصورت حیوانی استفاده کند،  به خود

 ۀنحـو ایـن   نحوه استفاده از قوا باید اجتناب نمایـد   از اینحفظ و صیانت از نفس ناطقه، 
د زیبـا  هـا  رهاساس، اگر عالقـه بـه چهـ    براین  همان عشق مجازد حیوانی استاستفاده، 

  «مالمت است     ۀتشایسچنین عشقی دلیل لذت حیوانی باشد،  به
د نفس ناطقه باشد، بالطبع امرد ممـدو  و پسـندیده   ها از خصلتاگر این عشق، اما 

، عاقلـه    قـوۀ کـه شـأن    آنجـا از  ،باشد مشترکحیوانی  قوۀبین نفس ناطقه و است و اگر 
و دلربا را دوسـت   زیبا یصورت ،هرگاه انسان ،نه جزئیات حسی ،ادراک کلیات عقلی است
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این  بنابر مقدماتی که بیان شد،زیرا  ؛فزونی خیریت استاین دوست داشتن باعث بدارد، 
   [412، ص4] است امور عالی و شری اتصال به معشوق حقیقی اد براد  مقدمه ،محبت
منتهـی  تواند بـه عشـق حقیقـی     میعشق مجازد این است که  سینا ابنسین ۀ نتیج
در کلمـات فالسـفه و عرفـا،     ،حقیقت، طر  کردن بحث عشق مجـازد نفسـانی   شود  در

معشـوق،   خـواه  ؛مافوق طبیعی و رو بـه خداسـت   ۀیک پدیدبدین منظور است که عشق 
همچنـین    موضوع جاذب دنیود و طبیعی باشد یا سعادت جاودانی و ذات اقـدس الهـی  

توانـد بـر    مـی شـود هـم    مـی تـدایی آغـاز   جویی اب عشق که از ادراک جمال و کمال لذت
توانـد از   مـی شود و هم  محدودون مادد( ؤموضوعات طبیعی و ناسوتی )انسان و سایر ش

و به جمال و کمال اصیل و نهد حد و مرزهاد خاکی عبور کند و به مرزهاد افالکی قدم 
  [209 و 208، ص9] پشت پرده منتهی شود

او  پـردازد   میشمارد و به مد  آن  میتحسن عشق مجازد انسانی را مسنیز، مالصدرا 
عنوان امرد طبیعی و بدون تکل ، در دل و روان بسـیارد   رویان به عشق ورزیدن به خوب

به اعتقاد او این عشق نفسانی   [179-171، ص7، ج18] داند میموجود را از اقوام و ملل 
  همـۀ   کـه  ایـن با عنایت بـه   االلهیه( است   االوضاعد  الهی )ها و عفی  در انسان، از نهاده

هاد الهی، خیر و مستحسن است، این عشق نیز، محمود خواهد بود  عشق ورزیـدن  نهاده
هـا  و محبت شدید به انسانی که جامع جمال و کمال است، در جان و روان بیشتر انسـان 

د اهل فضل و علم، از چنـین عشـقی تهـی نیسـتند  بـه      ها موجود است و اکثریت انسان
ذهنـی صـاف و   ، طبعـی ظریـ    ،کس نیست که صاحب قلبی لطیـ   تر، هی  قیقتعبیر د

، 9] بهـره باشـد   نفسی پاک باشد، اما با وجود این، در دوران حیاتش از چنین عشقی بـی 
  [227و 226ص

معشوق حقیقـی اسـت و    ۀپردازد که معشوق مجازد، چهر میود به بیان این مطلب 
شـود، بـه محبـوب حقیقـی      مـی مجـازد   محبوب ۀهمین دلیل، نفس آدمی چون تشن به

جانش متوجه  ۀو چهر رسد میاد است،  مطلق که مقصود همه و پناهگاه هر موجود زنده
اسرار است  اگر ظهور جمـال الهـی    همۀانوار و معدن  همۀشود که منبع  میآن وجودد 

نـور  پـس جمـال ذاتـی و     کنـد،  مـی وجود تا این اندازه، طالبان را شـیفته    ۀنازل  مرتبۀدر 
   [80-77ص، 2، ج9] چگونه است ،درخشان الهی که در نهایت عظمت و بزرگی
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کند، غایـت و   مینفسانی بیان مجازد از دالیلی که مالصدرا براد حسن و مد  عشق 
مترتب است و این اهداف ارزشـمند و آثـار و فوایـد     ها گونه محبت غرضی است که بر این

مدعاد کسانی است که این عشق را از فضـایل و  بر دارد، بهترین شاهد بر  که در میعظی
دانند؛ نه از رذایل و سیئات  مالصدرا دو غایت بـراد ایـن نـوع عشـق، ذکـر       میمحسنات 

مکـارم و تهـذیب نفـوس     ،فضـایل  ،آداب ،آراسته شدن معشوق، به علوم، کند: نیست می
  [175-172همان، ص] لطافت نفس و نورانیت قلب عاشق، آنان  دوم

عشق ورزیدن و محبت شدید به انسانی که جامع جمال و کمال است،   که نایتوضیح 
 ،علـم ، یی کـه اهـل فضـل   ها ها موجود است و اکثریت انساندر جان و روان بیشتر انسان

کمال و ادبند، از چنین عشقی تهی نیستند  ایـن عشـق، ناشـی از نیکـویی و استحسـان      
بهـره بـودن    بهره نیستند  بی از آن بی و ارباب علوم و صنایع ظریفه، استشمایل معشوق 

د سیت و طبایع خشک، قابل تصور است  چنـین عشـقی   ها از این نوع محبت، براد دل
 د الهی و کارهاد خداوندد است ها شود و از نهاده میوفور یافت  به

 اثبات عشق حقیقی خدا به ذات خود . 8

عشـق حقیقـی، ابتهـاج و    »ه پـردازد کـ   می، به این مطلب اشاراتدر نمط هشتم  سینا ابن
معشـوقی اسـت کـه     ،شادد ناشی از تصور حضور ذات معشوق است و ذات اقـدس الهـی  

او اعتقاد دارد که خداوند، از حیـث    [360و 359، ص2] «خیر محض و کمال مطلق است
کمال، در باالترین مرتبه است و از آنجا که هر کمالی، خیر است، پس کمال مطلق )ذات 

کند که واالترین مبتهج، خداوند اسـت؛ زیـرا او    میق خواهد بود  او تأکید خدا(، خیر مطل
از حیث ادراک و کمال، اشد اشیا است و از طبیعت امکان و عدم که دو منبع شرند، برد 

    [همان] است
محبت ورزیدن بـه خیـر، اگـر در حـد     »گوید:  میخواجه در توضیح این سینان شیخ 

د و هراندازه که خیریت یک شیء، شدیدتر باشـد، عشـق   شو میافراط باشد، عشق نامیده 
تر خواهد بود  بنابراین، عشق تام و تمـام، جـز بـا ادراک تـام و      آدمی به آن بیشتر و قود

چنین ادراکی، طبعا لذتی تام و ابتهاجی کامل خواهد بـود    ۀشود و ثمر میتمام، حاصل ن
منحصر در کمـال حضـرت حـق     کمال حقیقی،  که اینحال که چنین است،  با عنایت به 
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تعـالی بـه ذات    است، ادراک تام هم فقط ادراک حضرت حق است؛ بنابراین، ابتهاج واجب
  [همان] «خویش، کامل ترین ابتهاج است

 -عشق حقیقی را همان ابتهاج ناشی از تصور حضور ذات خـدا   سینا ابن  که اینپس از 
تعالی عاشق ذات  واجب»فرماید:  میکند،  میمعرفی  -که خیر مطلق و کمال محض است 

مقدس خویش است؛ خواه معشوق دیگران باشد و خـواه نباشـد  امـا چنـین نیسـت کـه       
خواجـه دلیـل عشـق     «معشوق دیگران نباشد؛ بلکه معشوق خود و دیگـران نیـز هسـت    

گویـد: او همچنـین معشـوق     مـی دانـد و   مینسبت به خدا   ها آندیگران به خدا را ادراک 
 [ 361همان، ص] به حسب ادراکی که دیگران نسبت به ود دارند دیگران است،

تعالی، منزه از معلولیـت اسـت و    مطابق اصول فلسفی و مبانی حکمت متعالیه، واجب
گونه کاستی در او راه ندارد؛ چرا که او وجود صرف و خیـر محـض اسـت؛ بنـابراین،      هی 

ـ     ذات   ۀی اسـت کـه الزمـ   برترین موجودات از نظر عشق به ذات خـود و عشـق بـه خیرات
؛ بلکه عشق، عین ذات اوسـت  بـه   شود جدا نمیمقدس اوست و این ذات، هرگز از عشق 
تـرین   و اکمل کماالت را داراست، لذا کامـل  ها بیان دیگر، از آنجا که ذات حق، اتم حسن

تـر باشـد،    ، میتص به او بوده و او عاشق ذات خویش است  هرچـه وجـود، کامـل   ها عشق
حضرت   که اینبیشتر است و در نتیجه، عشق نیز شدیدتر است و به سبب  کمال و حسن

ترین عشق، به ذات خـود اسـت و موجـودات،     حق، عین حسن و کمال است، واجد کامل
و  ،کمال عشق به ذات و آثار خـود  مرتبۀوجودد خویش، داراد مرتبۀ کدام به حسب  هر

  [ 140و 139، ص9] عشق به حضرت حق هستند
عشـق، نسـبت بـه ذات      مرتبـۀ صدرا ذات حق را واجـد برتـرین    ، که این مطلب دیگر

شود این  میفهمیده کالم او مضمون استداللی که از  [ 149، ص7، ج18] داند میخویش 
که چون ذات حق، کل حسن و کمال است، بـر خـود حاضـر و شـاهد اسـت و بـه        ،است

هم چیـزد جـز   مسرت و کند و عشق  میشهود ذات خود، کل کمال و جمال را مشاهده 
مسـرت  ترین عشق و  درک حسن و کمال نیست  بنابراین، حق در شهود ذات خود، کامل

عشق و معنـاد عاشـق در ذات حـق تحقـق دارد       مرتبۀترین  رو، عالی را داراست و از این
تعالی، نقصی در او نیست؛ زیرا او محض حقیقت خیر و وجـود اسـت؛    گوید: واجب میود 
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برترین موجـودات   ،هجت و محبت بر ذات خود، اعظم اشیاست؛ بنابراینپس او از حیث ب
 [ همان] ذات اوست  ۀاز حیث محبت به ذات خود و خیراتی است که الزم

هسـتی اسـت      همۀعشق حق به ذات خود، مشتمل بر عشق او به   ،که ایندیگر ۀ نکت
خـود اسـت؛   به تعبیر او، عشق حق به جمیـع موجـودات، منطـود در عشـق او بـه ذات      

 [ 150همـان، ص ] ذات خویش اسـت ه چنانکه علم او به جمیع اشیا، منطود در علم او ب
که وجود محض و  - ماهیات، ظهورات عشق هستند؛ منتها عشق ذات حق  که اینتوضیح 

به اتم وجه است و عشق او به آثار و میلوقاتش، پرتو عشق به خـود   - هستی بحت است
 [ 281، ص9] است یشو حسن اعظم خوو تابع محبت ذاتی به کمال 

 گیری نتیجه

د هـا  گذاران و در واقـع، از نقطـه   در میان حکماد اسالمی، از بنیان سینا ابنالرئیس  شیخ
د فلسفی و عرفـانی شـیخ، منبـع الهـام     ها رود  ایده میشمار  درخشان آغازین این راه، به

 صـدرالمتألهین ویـژه   یر و بهبراد بسیارد از متأخران او، از جمله شیخ اشراق، خواجه نص
حقـایق و وجـودات    همـۀ عشق را مساوق وجود و جـارد در   سینا ابنشیرازد بوده است  

از موجودات، داراد شوقی طبیعی و عشقی جبلّـی هسـتند     هریکداند و معتقد است  می
را از نقص ماهود، رهـایی    ها آنکند و  میمحافظت   ها آن که این عشق، از کمال وجودد

کند و معشوق حقیقی را خیر  مییشد  ود همچنین به مساوقت عشق و خیر، اشاره ب می
داند و قائل به این مطلب اسـت   میداند  او عشق را در تمام مراتب هستی سارد  میبذاته 

اد از عشق دارد  مالصدرا  که هر موجودد براساس مرتبه و ظرفیت وجودد خویش، بهره
ت وجود، عشق را مسـاوق وجـود و وجـود را مسـاوق     شناسی مبتنی بر اصال عشق ۀبر پای

طـور کـه وجـود را حقیقیـت واحـد ذومراتـب        همین خـاطر، همـان   شمارد  به میخیر بر 
 شمارد   داند، عشق را نیز، حقیقتی داراد وحدت تشکیکی بر می می

را به وجود عشق در بسائط غیـر زنـده اختصـاص داده      رسالةالعشقفصلی از  ،سینا ابن
پردازد و ایـن سـه را واجـد عشـق،      میبه تبیین عشق در هیوال، صورت و عرض است  او 

 ،هیـوال  اوت کـه پذیرد؛ با ایـن تفـ   شمارد  مالصدرا نیز عشق را در این سه موجود، می می
کنـد؛ بلکـه براسـاس حکمـت متعالیـه،       مـی جان تلقـی ن  صورت و عرض را موجوداتی بی
و داراد حظی از وجودند  او اثبات عشـق در  اد از هستی  هرکدام از این بسائط، در مرتبه
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د هـا  دانـد  در تبیـین عشـق    مـی ، امرد ناتمـام   ها آناین بسائط را بدون اثبات حیات در 
قـرار گرفتـه    سینا ابنانسانی، عشق ظرفا و جوانان نسبت به زیبارویان، بسیار مورد توجه 
  شـود  قی در انسان میاست  به باور او چنین عشقی باعث تلطی  سر و تتمیم مکارم اخال

دلیـل مقارنـت ایـن عشـق بـا       داند و به مید الهی در انسان ها او چنین عشقی را از نهاده
خویش،   ۀحکمت متعالینیز در  صدرالمتألهینشمارد   میرا ممدو   انسان، آن  ۀنفس ناطق

 د فراوان برده است ها از این اندیشه، بهره

پــردازد و  مــیوس نبــاتی و حیــوانی ، همچنــین بــه اثبــات عشــق، در نفــســینا ابــن
داند که در نهـاد ایـن موجـودات، قـرار داده      میحرکات را ناشی از انگیزه و عشقی  میتما

بـا ذکـر    سـینا  ابـن عشق، عشق ذات الهی به خویش است کـه    مرتبۀشده است  باالترین 
هی و آگـا  ،نیز بر مبنـاد اصـالت وجـود، علـم     صدرالمتألهین  کند میدالیلی آن را اثبات 

علـم و بـه تبـع     ،داند و تمام موجودات را واجد حیات میشعور را در تمام هستی، جارد 
تعـالی   ذات الحـد بـارد   بـه شمارد و وجه تام و تمـام ایـن عشـق را     میآن، داراد عشق 

 د   ده میاختصاص 
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