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 چکیده

زیبایی حقیقی در . اند سازی کرده سهروردی زیبایی را براساس کمال مفهومبوعلی و 
افعال و اخالق و ملکات  الوجود، و از دیگرسو بر سو بر واجب آثار این دو فیلسوف از یک

اصطالح عشق سینا  ابن. گردد  اطالق می،ودارادی انسانی که منجر به سعادت نهایی ش
از آنجا که ادراک شامل . آن اخذ کرده است  ادراک را درۀلفؤ م ومیان آورده ارادی را به

انواع حسی، خیالی، وهمی، ظنی و عقلی است، عشق ارادی و زیبایی نیز دارای همین 
ر ادراک عقلی  عشق ارادی را که متوقف بۀترین مرتبیس شریفئالر شیخ. مراتب است

تر عشق را عشق حیوانی  خواند و مراتب پایین است، عشق عقلی یا اختیاری یا نطقی می
سهروردی به زبان . های بوعلی سینا است سازی  پیرو مفهوماشراق عمدتاًشیخ . نامد می

او نمادهای سلطان عشق و . ده استکرداستان و رمز به مفاهیم زیبایی و عشق توجه 
از نگاه هر دو . ا برای تصویرسازی عشق عقلی به کار برده استسلیمان عشق ر

فیلسوف، عشق طریق وصول به زیبایی است و تنها راه نیل به زیبایی حقیقی، عشق 
 .نطقی است
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  مقدمه. ١
یی یعنی  زیبا.آیند شمار می به فیلسوفان ۀرینهای دی زیبایی و عشق از دغدغهمفاهیم 

 چیزهایی شایسته چه به چه معناست؟عشق رود؟  شمار می زیبا به اموریچه ؟ چه
ورزی دارد؟ آیا فقط به  عشقچه سهمی در  زیبایی ۀلفؤشود؟ م ورزی قلمداد می عشق

ایی و عشق زیبتر؟  داشتنی تر و دوست آیا هر چه زیباتر، معشوقشویم؟  زیبایی عاشق می
از طرف اما . رسند نظر می نیاز از تعریف به شنا و شاید گاه بی مفاهیمی آاز یک طرف

 به اشتراک هم عشقو  که هم زیبایی شویم درنگ به این نکته واقف می قدریبا دیگر 
 . شوند  اطالق میمتعددلفظ بر امور 

های  ی از گامسازی و نسبت زیبایی و عشق، یک بررسی مسائل یادشده، یعنی مفهوم
نباید پنهان کنیم . آید شمار می  هنر اسالمی بهۀشناسی و فلسف اساسی در تدوین زیبایی

 زیباشناخت به ۀتوان مطلبی در گستر که از آثار برخی فیلسوفان مسلمان به سختی می
ویژه  الرئیس از حکیمانی است که در این مقام، به شیخ. معنای رایج امروزی بیرون کشید

شیخ اشراق در مقیاس وسیعی از . است ی و مراتب و آثار عشق سخن گفتهدر چیست
 ها و نظریات زیباشناختی  تدوین دیدگاهبر این اساس،. سینا تأثیر پذیرفته است بوعلی

شناسی یا  جای تذکر دارد که زیبایی. این دو فیلسوف درخور توجه و تحقیق است
اما . م میالدی رواج یافته استالجمال اصطالحی متأخر است که از قرن هجده علم

. ای طوالنی برخوردار است  در میان فیلسوفان از سابقههای آن اصطالح جمال و مترادف
افالطون . توان به سقراط و افالطون و ارسطو اشاره نمود برای نمونه، در یونان باستان می

این . استسازی زیبایی   مفهومۀئ آن اراکه هدفآورده  از سقراط طوالنیگویی و گفت
پایان   جالبۀجملبا این دست آید،  به زیبایی ی ازتعریفآنکه مکالمه ناکام است و بدون 

ذات و  به مئ افالطون به زیبایی قا.]٥٦٦ـ٥٤٣، صص٢ج، ١٨[زیبا دشوار است : پذیرد می
های اصلی زیبایی  فرم ارسطو .]١٢٣٩ ص،٣؛ ج٤٣٦ ص،١، ج١٨[  دارداعتقادغیرمادی 

، ٤٠ [شوند  مشخص میخاصی با درجات اتریاضیدر داند که  مین و تعیّرا نظم و تقارن 
 پنجم مسائل ۀگان نه اول و باب هشتم ۀگان فلوطین در باب ششم نه .]١ب، س١٠٧٨

 .]٣٨ـ٢٩، ص٢٣[کشد  به میان می را پیرامون زیبایی گوناگونی
 کمال عنصربر  از آنهاکه در یکی  مواجه هستیم  دو تعریف از زیباییبادر آثار فارابی 

جمال و بها و زینت در هر موجودی آن است که وجودش به نحو افضل :  استکید شدهأت
 در .]٤٣ـ٤٢ص، ٣٢؛ ٧٠ ص،٣٥[ و برتر موجود شود و کماالت اخیر، او را حاصل آید
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 خوب و زیبای مطلق تنها آن چیزی است:  زیبا و خوب در کنار هم آمده،تعریف دیگر
محدود به زیبایی در این موضع نیز زیبایی  .]٥٤ ص،٣٣[شمارند که عقال آن را نیکو می

حسی نیست و در بحث آغازین تعریف، آمده است که صحت و جمال و ثروت، برای غیر
 فارابی در مواضع متعدد .]٤٨، ٤٠ ص،٣٣[ شر است خوبان خوب است و برای اشرار،

 و ]٧٧ ص،٣٣[جمیله  تعابیر ظواهر دیگر، جمال را هم به معنای زیبایی ظاهری در
، هم زیبایی باطنی و اخالقی را در نظر داشته و  است به کار برده]٥ص، ٣٧[الوجه  جمیل

 ارادی جمیل، افعال جمیل یجمیله، وعد جمیل، ذکر جمیل، اشیااز اصطالحات اخالق 
است  دهکر افعال قبیح استفاده  ارادی قبیح، سیره قبیح وییا مقابل اینها مانند اشیا

 در .]٥٤ ص،٣٨؛ ٦-٥صص، ٣٦؛ ٢٣، ٢١صص، ٣٧؛ ٨٢، ٨١، ٧٨، ٦٩، ٤٦ صص،٣٣[

 یا یبایی ز].١٨، ص ٣٥[اند  شدهعطف بر یکدیگر خیر و  جمیل ارادی، افعال خصوص

 ،٣٤[ است اعمال و اخالق علوم، افکار، از اعم انسانی ارادی امور ۀهم شامل ارادی خیر
 ].١١١ـ١١٢صص

هر چیز  الیق کمال که داند می به این معنا یکویی ران ، غزالیشبیه فارابی در تعریفی
 یاد حسن و جمال نیکویی، الفاظ با را زیبایی  غزالی.باشد چیز حضور داشتهدر آن 

 را حسن ۀ واژ الدین علوم احیاء ۀترجم در  خوارزمی.]٥٧٥ـ٥٧٤، صص٢، ج٣١[ کند می

 آن لیفأت و نسج که  ... دیبایی:است برده کار به ابریشم وصف در و ظاهری زیبایی برای

 بودن اعم بر جمال و حسن معنای بیان در  غزالی.]٣٠٥همان، ص[ باشد حسن غایت در

 و سفیدی و سرخ و رنگ نیکویی و شکل و خلقت محسوس و تناسب زیبایی از زیبایی
 و ظاهر :است دو جمال دارد که تصریح و] ٢٥٦، ص٤، ج٣٠[کید دارد أامت تق بلندی
 است ترمحبوب بلکه ظاهر، جمال همچون است محبوب باطن، تصور جمال و باطن

 تصریح هم علوم احیاء در  وی.]٥٧٦، ص٢، ج٣١[دارد  عقل مایه اندک که هر نزدیک

 زیبایی نیز  و]٢٥٨، ص٤، ج٣٠[ است باطنی و ظاهری صور شامل جمیل کهنموده است 

 .]٢٥٥، ص٤، ج٣٠[است  ظاهری صور زیبایی از تربزرگ معقول معانی
 مانند اعم معنای هم و باطنی هم ظاهری، معنای به هم الصفا اخوان رسائل دراما زیبایی 

 زینت و بها و حسن و جمیل عادات و اخالق و بهیه صور و مناظر و جسم زیبایی و سالمت

 .]٢٢٢ـ٢١٥ ،٥٦ ،٤٩، ٤٤، صص٤؛ ج٣١٧ ،٣١٤، صص٢ ج ،١٧[است  رفته کار به عالم
گوناگون  حکمای آثار توان بر را می آن دو ۀق و رابطچیستی زیبایی و عشمسائل 

خ  بوعلی و شیبه جهت جامعیتی که بیان شد در آثار در اینجا پاسخ را .عرضه داشت
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 ۀابتدا چیستی زیبایی و آنگاه معنای عشق را نزد فیلسوفان دامن. کنیم اشراق دنبال می
به را  زیبایی  مقاله، در این.کنیم لفه را تحلیل میؤتحقیق بررسی و سپس نسبت این دو م

 ۀطورکه سهروردی در ترجم  همان.بریم  فارسی معادل جمال به کار میۀعنوان واژ
  .]٢٠٤ ص،٢٦؛ ٤٠٤ ص،٩: ـ نک[ ابن سینا زیبایی را در ازای جمال آورده است الطیر رساله
 

 سینا پیرامون زیبایی  آرای ابن.٢
 تتبع در آنها الفاظی را که در زبان فارسی به  دارد که بافارسیبه زبان  هایی رسالهبوعلی 

به اشکال  از بها و جمال الرئیس شیخ. ایم مفهوم زیبایی استفاده شده است، احصا کرده
او گاهی . توان این موارد را در سه موضع کلی جای داد مختلف بحث کرده است که می

یدی یا در مصداقی در بدون آنکه زیبایی را همراه قگوید  به نحو کلی سخن میاز زیبا 
استفاده  انسان ۀرا دربار نیکو و زشت در مواضعی دیگر تعبیر یو .]١٠٨ص، ٦[ نظر گیرد

در مواضعی  الرئیس شیخ .]١٦١صهمان، [ تر ی مردم نیکوتر بود و دیگر زشتیک: کند می
 ]١٣ص، ٨[  و سخن از جمال حضرت ربوبیتبرد کار می به به حق تعالی هم زیبا را ناظر

 است خداوند از  جمال و نظام و بهاءۀگوید و اینکه هم الوجود می مال و بهای واجبو ک
 .]١٠٩،١٤٨، ١٠٦صص، ٦[  جمال استۀصل همیا آنکه او خیر محض، کمال محض و ا

الفاظ جمال و بها را به معنای مطلق زیبایی و در  نیز  خود ابن سینا در متون عربی
 در آثار مختلفو  ]١٧ ص،١٤؛ ٥٩٠ ص،١٦؛ ٣٦٨ص، ١٠[تعریف زیبایی به کار برده 
 چنان باشد که زیبایی هر چیزی، یعنی آن چیز،: ده استکرتعریفی برای جمال بیان 

 تعریف توان به این سخن را می.]١٧ص ،١٤؛ ٥٩٠ ص،١٦؛ ٣٦٨ص، ١٠[بایسته است 
 .های هر چیز را کماالت آن دانست فارابی برگرداند و بایسته

 متعلق و نیکو اعمال مفهوم به جمیل را ۀواژ فارابی،لف خویش سالرئیس همانند  شیخ

 را عقل برای خیر و متفاوت مختلف، قوای برای را شر و خیر وی. برد کار می نیز به عملی عقل
 سیناابن سخن شرح در طوسی خواجه و رازی فخر. ]٣٤٠ ص،١[داند می جمیل و حق شامل

 .]٥٦٩ ص،٢٢؛ ٣٤٠ ص،١ [دانندمی عملی قلع متعلق را جمیل و نظری عقل متعلق را حق
 کودکان تربیت در نموده و قبیح و جمیل به تعبیر انسان ارادی افعال درباره طوسی خواجه

 .]٢٢٦، ٨٢، ٤٨صص، ٢٨[است  آورده میان به جمیل عادت و نیکو ادب از سخن
 که تاس آن بر  وی.استک نیز سخن گفته ادرا و زیبایی پیرامون ارتباط سینابوعلی 

، ١٤ ؛٥٩١ ص،١٦[باشد  عقلی یا یظنّ وهمی، خیالی، حسی، ادراک تواند می جمال أمنش
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 ی و عقلیخیالی، وهمی، ظنّ حسی، زیبایی به وی نزد را زیبایی توان می  بنابراین؛]١٧ص

 .دکر تقسیم
باید توجه داشت که سخن از زیبایی به سبک غزالی، یعنی با ادبیاتی که به روشنی 

طور که اشاره  همان. شود محسوس داللت کند، در آثار بوعلی مشاهده نمیبر زیبایی 
برد و از تقسیم زیبایی به جمال  کار می کردیم، غزالی زیبایی را در وصف دیبا و ابریشم به

های مشخصی همچون  گوید و برای زیبایی ظاهری مثال ظاهری و باطنی سخن می
  .کند رنگی بیان می شبلندی قامت، تناسب خلقت، سرخ و سفیدی و خو

 
  زیباییۀآرای سهروردی دربار. ٣

 در  دو بارفیلسوفان مسلمان دشواریاب است، آثار در که را زیبایی ۀواژعین  سهروردی
  رساله الطیرۀترجم در  وی.]٢٦٩، ٢٠٤، ص٢٦[ برده است کار به های فارسی خود رساله
 الوجود واجب از تمثیلی که ملک، تحضر برای نیکویی و جمال کنار در را زیبایی سینا، ابن

 صفت که درخواستند من از من، دوستان از بعضی« :گویدمی  ودهکر استفاده ،است

 جمالی خود خاطر در گاه هر بدانکه  ... .او شکوه و زیبایی وصف و بگوی ملک حضرت

 آنجا را او نگردد، او پیرامن نقص هیچ که کمالی و نیامیزد او با زشتی هیچ که کنید تصور

 .]٢٠٥ـ٢٠٤ صص،٢٦[» راست او حقیقت به ها ل جما همه که یابید
 را حقیقی زیبایی و داند می الوجود واجب آن از بالذات، و اوالً را زیبایی اشراق شیخ

 نسبت الوجود واجب به را مطلق جمال و وی کمال. ندکمی قلمداد الهی جمال در منحصر

 آن چیز، جمال« :دکنمی تعریف چنین غزالی ندهمان را جمال مناسبت، این به و دهدمی

 جمال چون جمال، را چیز هیچ پس .بود حاصل را او ،باشد او الیق که او کمال که است

 کماالت جمله ۀبخشند او و نیست او ذات از بیرون او کمال که  زیرا.نیست الوجود واجب

 .]٣٩ ص،٢٦[ »راست او حقیقت به جمال و کمال پس .است
 تمثیلی رساله در وی. دهد ه زبان نماد نیز زیبایی را مورد توجه قرار می بسهروردی

 مهر، یا عشق نیکویی، یا حسن آفریده سه اول، عقل و اول صادر از پس العشق حقیقه فی

 رسد در این موضع به نظر می. ]٢٦٩ـ٢٦٨، صص٢٦[ دهدمی قرار را اندوه یا حزنو 

 یوسف با حسن از نظر سهروردی. تاس زیبایی حقیقی یامعن به نیکویی و حسن

این  .]٢٧١ صهمان،[ ماند باقی نمی یوسف و حسن میانهیچ تفاوتی  چنانکه آمیزد میرد
 .تعبیر کنایی مؤید تفسیر یادشده است
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 سینا پیرامون عشق دیدگاه ابن. ٤
؛ ٣٩٦ـ٣٧٥ صص،١١[داند  میوجود تا هیوال را عاشق ال  موجودات از واجبۀسینا هم ابن
اثبات جسمانی  یاشیا ۀهم وی در برخی مواضع نیز عشق را برای .]٣٦٣ـ٣٥٩صص، ١

 این به طبیعی یا ارادی عشقی و خود مختص کمال از  آنها را برخوردارۀکند و هم می

 این عشق بر .]٣٦٣ـ٣٥٩ صص،١[ داندمی طبیعی یا ارادی شوقی دارای تبع، به و کمال
 .شود ی بدن است، جسمانی قلمداد میداراانسان شمول دارد و انسان، از آن حیث که 

 آنها کند که برخی از شق را بررسی میالرئیس در مواضعی دیگر، اقسامی از ع شیخ
 است، فصل هفت بر مشتمل کهرساله عشق وی در فصل اول . گیرد می انسان را دربر

ان که انس کندمی اثبات و به نحو کلی مطرح را 1موجودات و هویات همه در عشق سریان
 هیوالی امر سه که غیرزنده بسائط در عشق وجود دوم، فصل در. شود را شامل می

 مورد شود،می شامل را اعراض و است جوهر مقوم و نیست منفرد که صورتی حقیقی،

 این عشق نیز ،است که چون انسان برخوردار از صورت و اعراض است گرفته قرار بررسی
 قوای یعنی نباتی، قوای جهت از نباتات در عشق اثبات به سوم فصل. او را دربر دارد

دارد که از جهت اشتمال آدمی بر قوای نباتی ناظر به  اختصاص ،مولده و نامیه غاذیه،
 قوای حیث از حیوانی جواهر ۀهم در عشق وجود اثبات به معطوف چهارم فصل. اوست

 به فتیان و ظرفا عشق پنجم، فصل لهئ مس. انسان استۀاست که دربرگیرند حیوانی

 نفوس بر مشتمل که است لهأمت یا الهی نفوس عشق ششم، فصل لهئمس و رویان خوب

 .شوندمی ملکی و بشری
 علت و دهدمی ارائه انگاری عاشق همه از دیگری  بیانعشق رساله هفتم فصل در شیخ

 سخن، دیگر به؛ ]٣٩٣، ص١١ [داندمی اشیا و موجودات ۀهم معشوق را اول خیر و اولی

همگی، از جمله انسان، به  دارند، خاص کمالی به یک هر که عشقی بر عالوه داتموجو
 .ورزند عشق می نیز الهی مقدس ذات

 قدسی جواهر الوجود و واجب از عشاق پس ۀدربار سخنی طی اشارات در سینا ابن

 غبطه به که هایی انسان .]٣٦٣ـ٣٥٩، صص١[ اشاره دارد مشتاق  عشاقۀعقلی به مرتب

 که است آن بر خواجه. است مشتاق عاشق حالشان در دنیا، حال سند، بهترینرمی علیا

                                                                                                                                            
ـ  را موجـودات  و هویـات  اصـطالح  دو عـشق  سـریان  بیـان  در الرئیس شیخ .١   صـص ،١١[ بـرد مـی  کـار  هب

 نظر به دقیق که است شده استفاده ماهیت و وجود تعابیر از عشق رساله فارسی ۀترجم در .]٣٧٧ـ٣٧٥

 .]٤٠٧ـ٤٠٦، صص١٥ :ـ نک[ سدرنمی
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 بشری نفوس گروه عشاق، چهارمین .است کامل انسان و فلکی نفوس ۀمرتب این جایگاه،

از آن  پنجمین رتبه، .دارند درجاتی خود اینها که هستند پستی و ربوبی جهات بین متردد
توان  عشق در این مرتبه را می. بیعت استط عالم در گرفتار ناقص و منحوس نفوس

 .شمار آورد گرفتاری در جهان طبیعت به
 نحو به یا آن را برده کار هب واحد معنای به مصادیق ۀهم در را عشق سینا ابن آیا اما 

 موجب عشق از متمایز و واضح سازی  مفهو ارائه است؟ کرده استفاده لفظی مشترک

 آیا اینکه مانند مسائلی نیاییم؛ گرفتار مغالطه دام به مرتبط مسائل سایر در شودمی

نه؟  یا شودمی یافت عاشقان همه در بودن مدرک یا ارادی همچون یکسانی مختصات
 ،٢[ نموده استعمال مترادف نحو به را حب و عشق نجات، و شفا الهیات سینا در ناب

 تعبیر زیبا صور حب به فتیان و ظرفا عشق از هم عشق رساله در و ]٥٩١ ص،١٦ ؛٣٩٦ص

 نیکو جز چیزی حقیقت عشق در گوید می عشق تعریف در  او.]٣٨٧ص، ١١[ است کرده

 ابتهاج را حقیقی عشق  وی در جای دیگر.]٣٧٧ص ،١١[ نیست مالیم و نیکو امر شمردن

 و زیبایی به را معشوق و ]٣٥٩ص ،١[ داندمی چیزی حضور تصور اثر در شادمانی و
از   تعریفهمین .]٥٩١ص، ١٦ ؛٣٩٦ص ،٢[ کندمی تعریف شده درک خیر و سازگاری

 طبیعت به ،کند درک را خیری که هر : استقابل برداشتنیز دیگر بوعلی تعابیر عضی ب

 .]٣٩١  ص،١١[ شودمی آن عاشق خویش
 قید با عشقاول، تعریف : ارجاع داد تعریف دو به را  این تعاریفتوان به طور کلی می

 ادراک یعنی تصور، حقیقی، عشق تعریف در .ادراک قید بدون عشق  تعریف دوم، و؛ادراک

 .دارد تصریح ادراک بر معشوق، تعریف در الرئیس همچنین  شیخ.است اخذشده معشوق
 و استحسان که رود گمان چنین شاید. است درک لفهؤم از خالی عشق رساله تعریف اما

 ملحوظ آن در نیکو امر از تصوری و درک و است دانستن نیکو معنای به شمردن، نیکو

 که دهدمی نشان و سازدمی مرتفع را گمان این تعریف، ۀادام در شیخ سخن لکن است،

 با سازگار امر موجودات از یک هر: است موجودات همه شامل و فراگیر عشق وی مقصود

 ستا معشوقً ذاتا خیر که داردمی اظهار نیز تعریف از قبل سینا ابن .داردمی نیکو را خود

نسبت مستقیم میان  .]٣٧٧ ص،١١ [دارد عاشقی اطالق بر داللت نیز تعبیر این که
 ،١٦ ؛٤١٦ـ٤١٧ صص،٢ [واضع متعدد تصریح شده استمعشوقیت و خیریت در م

  وی.است موجودات همه در فراگیر ادراک به قائل شیخ که پنداشت نباید. ] ٦٢٦ص

 .]٣٩٦ص، ١١[ یستندن خود عشق به آگاه موجودات، اکثر که دارد تصریح
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 متعلق )١ :شود می تحلیل لفهؤم دو به کم دست عشق گذشت، مفهوم براساس آنچه
 یا عشق، تعریف دو بر بنا دوم لفهؤم )٢ ؛خیر و مالئم حسن، کمال، جمال، عشق یعنی

 نیست، ملحوظ آن در ادراک که عشق رساله تعریف اساس بر. ادراک یا است استحسان

 اخذ آن در ادراک که دیگر تعریف اساس بر اما .دهدمی تشکیل ار لفه دومؤم استحسان

   .بود خواهد معرفت و ادراک لفه دوم، علم وؤم است، شده
 .استعشق  اقسام و ها ویژگی تصویر واضح و متمایز از مفهوم عشق متوقف بر تحلیل

 در .اندد  میاختیاری و طبیعی ۀگون دو بر را عشق ،عشق رساله چهارم فصل در سینا ابن

 رسد،می، است طبیعی موضع به اتصال همان که غایت به همواره عاشق طبیعی، عشق

 معشوق از تواندمی عاشق اختیاری، عشق در اما. آید پیش خارجی قاصر و مانع آنکه مگر

 را آن که شودمی رو هروب ضرری با عاشق که دهدمی رخ هنگامی این، و نماید اعراض

 و کندمی رها را خوردنگرگ  با مواجهه در حمار مثالً .یابدمی معشوق نفع از ترسنگین
 فصل در شیخ سخن از استفاده با را اختیاری عشق .]٣٨١ص، ١١[دهد  فرار را ترجیح می

 ملیحه، و مستحسنه صور حب که چراکرد؛  تقسیم گونه دو به توان می ،عشق رساله پنجم

 عقلی اعتباری با همراه یااست  سرزنش مستحق  گناه وکه است حیوانی لذتی جهت به یا

 ۀقو اثر صرفاً یا اختیاری عشق، سخن دیگر به. دارد مشارکت آن در نطقی قوه و است
 اختیاری عشق که است روشن .است ناطقه ۀقو مشارکت با حیوانی ۀقو اثر یا است حیوانی

مان، ه[است حسی و جزئی عشق در سخن زیرا باشد، ناطقه ۀقو اثر تنها تواندنمی
کرده است تصریح  نطقی عشق تعبیربر  خود، اسین  ابن جای تأکید دارد که.]٣٨٧ص

   .  ]٣٨٨همان، ص[
 و کندمی تقسیم ارادی و طبیعی به را معشوق و دیگر عشق مواضع در الرئیس خشی
 ۀاراد )١ :است قسم چهار بر متعلقش حسبرب اراده زیرا .داند می چهارگونه را ارادی عشق

 مطلوب ۀاراد )٣ غلبه، مانند خیالی وهمی مطلوب ۀاراد )٢ لذت، همچون یحس مطلوب

 خیر طلب معنای به اخیر، قسم این که عقلی مطلوب ۀاراد )٤ ،مظنون خیر یعنی ظنی،

 ؛٦٢٧ ص،١٦ ؛٤١٧  ص،٢[ شودمی نامیده اختیار طلب، گونه این و است محض حقیقی
 قسم پنج خیالی، و وهمی مطلوب تفکیک به را اراده گاهی شیخ البته. ]٥٩  ص،١٤
 گانه، پنج و چهارگانه تقسیمات این در سینا ناب .]٥٩١ ص،١٦ ؛٣٩٦  ص،٢ [انگارد می

 هنگامی عشق رساله در که حالی در  است؛گرفته ارادی عشق از اخص را اختیاری عشق

را  اعم معنای به ارادی عشق گوید،می سخن طبیعی عشق مقابل در اختیاری عشق از که



  ٢٨٧  سهروردی  و بوعلی نزدربط و نسبت مفاهیم زیبایی و عشق  

 .است غذا به حمار عشق نیز آورد ی که میمثال وکند  قصد می
 

 عشق در آثار سهروردی. ٥
 را عشق ۀدربار الرئیس شیخ تعریف متعددی مواضع در خود، سینوی آثار سهروردی در

 پرتونامه فارسی ۀرسال در .دهدنمی ارائه عریفی تاالشراق حکمه در اما است، کرده بیان

 ،تلویحات در و؛ ]٧٤، ص٢٦[ ذاتی حضور تصور به است تهاجاب عشق،:  استآمده چنین
 بتصور االبتهاج هو العشق :است شده تکرار اشارات عبارت همان لمحات و التصوف کلمه

 ،٤ ج همو، ؛١٣٤  صالتصوف، کلمه ،٤ ج همو، ؛٩١ ، ص١ ج، ٢٥[ ما ذاتٍ حضره
 تعریف سینا بنا همانند نیز را شوق اشراق شیخ .]٣٥٩ ص،١، ج٢٥ ؛٢٣٨  صلمحات،

 این تتمیم برای نفس حرکت را شوق نامد،می ابتهاج نوعی را عشق آنکه از پس و کندمی

: آورد می شمار هب فقدان و نقص مالزم را شوق و] ٧٤ص ،٢٦ ؛٢٣٨ ص ،٢٧[ داندمی ابتهاج
 و است یافته چیزی ضرورت به مشتاقی هر پس .نماند شوق و بماند مراد یافتن با عشق و«

 نیافته هیچ اگر و نماندی آرزوش بودی، یافته همه معشوق جمال از اگر که نایافته، چیزی

 و است نایابنده ۀیابند مشتاقی، هر پس .نشدی متصور آرزوش هم نکرده، ادراک و بودی
 .]٣٢٩ ص،٢٦[ »است ضروری وی در نایافتن زیرا است نقص شوق در

 برای را عشق تعریف همان و بردمی کار به مترادف را محبت و عشق گاهی اشراق شیخ

 و ]همان [دیگر ذات حضور تصور به است ذاتی شدن شاد محبت، و :دهدمی ارائه محبت
 از است عبارت عشق«: است نهاده ضعف و شدت سنخ از تفاوتی محبت و عشق میان گاه

 عشق را آن رسد غایت به چون محبت .]همان[» باشد رفته بیرون حد از که محبتی

 محبت عشقی همه که زیرا است محبت از ترخاص عشق و مفرطه محبه العشق «:خوانند

 محبتی همه که زیرا است معرفت از ترخاص محبت و نباشد عشق محبتی همه اما باشد،

 معرفتمفهوم   لحاظ داشتن.]٢٨٦  ص،٢٦[ »نباشد محبت معرفتی همه اما باشد معرفت

 ۀگون عشق، و محبت از سهروردی ورمنظ اینجا در  کهدهدمی نشان محبتمفهوم  در
 .است لحاظ شده آن در شناخت و درک که است آن ارادی

 موارد، برخی در لکن رسد،می نظر به قراردادی و وضعی مفاهیم اگرچه بر الفاظ داللت

 ،٣٠[شوند می وضع مفهومی ارتباط نوعی و ها ویژگی و اوصاف اساس بر الفاظ
 دهدمی قرار توجه مورد را ای رابطه چنین عشق ۀاژو ۀدربار اشراق  شیخ.]١٦٣ـ١٦٢صص

 که است گیاهی آن عشقه و اندگرفته عشقه از را عشق«: گویدمی آن نامگذاری وجه در و

 در را خود و برآرد سر پس کند، سخت زمین در بیخ اول .درخت بن در آید پدید باغ در
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 کشد شکنجه در چنانش و فراگیرد را درخت جمله تا رودمی همچنان و پیچدمی درخت

 به ،رسدمی درخت به هوا و آب واسطه به که غذا هر و نماند درخت رگ میان در نم که

 در را معنا این اشراق شیخ .]٢٨٧ ص،٢٦[ »شود خشک درخت که آنگاه تا بردمی تاراج

 عالم به را جان اگرچه عشق : استشده قائل عشق اوصاف در رساله همین از دیگر جایی

 که نیست چیز  هی فساد و کون عالم در که زیرا .آورد باز فنا عالم به را تن رساند،می بقا

 .]٢٨٩صهمان، [داشت تواند عشق بار طاقت
 شده توجه عشق طبیعی و ارادی صورت دو به عمادی الواح در: عشق مراتب و اقسام  

 را طبیعی د،دا عشقی و شوقی را او و بخشید کمال را چیزی هر چگونه که بنگر و« :است

 در اشراق شیخ .]٧٤ص ،٢٧ ؛١٦٠  ص،٢٦[ »ارادی قدر به را ارادی و طبیعی قدر به

 چیزی هر:  استپرداخته طبیعی و ارادی ۀگون دو در موجودات عشق به نیز تلویحات

 متناسب نیز طبیعی برای و وی با متناسب ارادی برای... دارد کمال آن به عشقی و کمالی

 را سینا ناب از تعریفی تنها عشق تعریف در گذشت، که طور همان ی و.]٩٤، ص٢٧[وی  با

 عشق به ،تلویحات و عمادی الواح در اما، است ملحوظ آن در ادراک قید که کندمی ذکر

 .دارد تصریح نیز طبیعی
 دو، آن متعلق که گویدمی سخن ظاهری و باطنی محبت گونه دو از دیگر جای در وی

 باطنی حیوانی محبت و لذت: اند نباط حواس مدرکات و هرظا حواس مدرکات ترتیب به

 بر را آن دارد، دوست را شطرنج که کسی مثالً .است غالب ظاهری حسی محبت و لذت بر

 هر باطنی، و ظاهری محبت که  روشن است.]٨٦ص، ١، ج٢٥[ دهدمی ترجیح ها یخوردن

 و است وهمی لذتی و بتمح شطرنج، در غلبه لذت و حب. اند ی اراد محبت مصادیق از دو
 .حسی لذتی و محبت خوردن، لذت و حب

 نبرده کار بهکه در آثار بوعلی دیدیم،  را نطقی یا عقلی عشق ارادی تعبیر سهروردی
 وی در این شعر.  هم به مقام عشق نطقی، توجه دارد واما هم به ارادی بودن عشق ،است

 :کند می تصریح ورزی عشق انتخاب و اختیار به
 

 ايم برخاسته ننگ و نام بر از ما 
  ما و كش عاشق و است ستمگر معشوقه

 ايم آراسته عشق لباس به را خود  
  ايم هـخواست ودـخ آرزوي به معشوقه

 ]١٠١، ص٢٤[    
 

 کردن قربانی. کند خودنمایی میخوبی  بههای سهروردی  عشق نطقی در نمادپردازی
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 آمده »بقره تذبحوا ان یامرکم هللا ان «ۀشریف ۀآی ذیل که عشق سلطان پای در نفس گاو
 .دکنمی تجسم را سینا ابن عقلی یا نطقی عشق که است تمثیلی، ]٢٩٠، ص٢٦[

 
 از دیدگاه بوعلی تناظر مراتب عشق و مراتب زیبایی. ٦

دیدگاه . اند، اما در عالم واقع قابل انفکاک نیستند زیبایی و عشق اگرچه مفاهیمی مباین
ان زیبایی و عشق، از سخن وی در توصیف عشق عقلی، قابل اخذ سینا در نسبت می ابن

 عقلی قوای عشق و عقلی محبت عنوان با االنصاف  در را عقلی مطلوب به او عشق. است

 و تغیر از بری و آفرین لذت و کامل و زیبا ذاتاً که اموری به عقلی محبت: کندمی یاد چنین
 سبب به عشق این و است اموری چنین به عقلی، قوای عشق و گیردمی تعلق فسادند،

 عقلی، عشق و محبت که آنجا  از.]٩٠، ص٣[رود نمی بین از هرگز معشوق، به شباهت

 حقیقت و ذاتی زیبایی متعلق ترینعالی و است کامل حقیقت و بالذات زیبایی به عشق

 او البته .است الوجود واجب معشوقیت مصداق برترین پس است، لوجودا واجب کامل،

و جمال  ادراک عاشقی، لفهؤم دو هر اتم مصداق هکچرا؛ ستاهم  عاشقیت اتم مصداق
 صص ،١١[ اشق بالذات و معشوق بالذات استترین، عترین، معشوق عاشق او پس. است
ـ ١٧ صص ،١٤؛ ١٢٠ص، ٤؛ ٥٨٧، ٥٩١ـ٥٩٠صص، ١٦ ؛٣٩٦ـ٣٩٧ صص،٢ ؛٣٧٧ـ٣٧٨
 خوشایند اصطالحات، و تعابیر ستا ممکن که دارد توجه نکته این به الرئیس  شیخ.]١٨

 .نداریم معانی این برای دیگری اسامی ما گویدورزد و می و بر آن اصرار نمی نباشد برخی
 ؛٣٩٧  ص،٢ ؛١٨  ص،١٤[ببرد  کار هب دیگری الفاظ ،داردنمی خوش را ها این کسی اگر
 .]٥٩١ ص،١٦

 بر همین قیاس، طور کلی، عشق عقلی، متعلق به زیبایی ذاتی و حقیقی است و به
 .توان مراتب عشق، از عقلی تا حسی را متناظر با مراتب زیبایی، از عقلی تا حسی انگاشت می

 
 از نگاه سهروردی  تالزمی مراتب عشق و مراتب زیباییۀرابط. ٦

 زیبایی و عشق در ۀ و نیز آثار سینوی خویش گاه به رابطاالشراق حکمهسهروردی در 
ح و له را هم به نحو مصرّئوی این مس. موجودات توجه دارد ۀ در همگاه  انسان وخصوص

 موجودات ۀهم آن است او بر. رمز و داستان، بررسی کرده است نماد و با زبان هم
 کمال و میل به جمال و حسن آن عشق به و کمال نوعی از روحانی و جسمانی

 ماند رپا نمی و نظام هستی بآمدنمی پدید موجودی هیچ نبود، عشق اگر و برخوردارند
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 و حسن و کمال طلب. ]٧٤ص، ٢٧؛ ٢٨٥ـ٢٨٤، ١٦٠ص، ٢٦؛ ٤٣٣، ٩٤ص، ١، ج٢٥[
 عشق از ای مرتبه است، ملحوظ روحانی و جسمانی موجودات همه در که جمال، به میل

 .کردیم گزارش سینا ابن عشق رساله از که معناست آن به
. است مطرح نیز قرساله فی حقیقه العشنسبت میان زیبایی و عشق، در داستان 

آن پدید  از نیکویی یا حسن که تعالی حق شناخت :دارد صفت سه عقل، اول، مخلوق
 پس نبود که آن  و شناخت؛آید به وجود می آن از مهر یا عشق که خود  شناخت؛آید می

 و داشت انسی حسن، با عشق. آورد پدید می اندوه را یا حزن که امکان همان یا ببود
 .]٢٦٨ ص،٢٦[بردارد  نظر او از توانست نمی

 راه تنها کند و عشق رامی تصویر عشق سلیمان نماد با را اشراق عشق نطقی شیخ

 :داند  میهای حسن حسن، و جمال را یکی از نام به رسیدن
 ان :که دان آورده خبر در و کمال یکی و است جمال یکی حسن، های نام جمله از که بدان
اند و  کمال طالب جسمانی، و روحانی از موجودند چه هر و .الجمال یحب جمیل تعالی هللا
 طالب همه کنی، اندیشه نیک چون پس .نباشد میلی جمال به را او که نبینی کس هیچ

، است همه مطلوب که حسن به و رسانند حسن به را خود که کوشند می آن در و اند حسن
 هر عشق عشق و ۀواسط به اال نشود ممکن حسن به وصول که زیرا .رسیدن توانمی دشوار
 وقتی اگر ننماید و روی دیده هر به نکند و واأم جایی همه به و ندهد راه خود به را کسی
 عشق سلیمان درآمدن ... که بفرستد را حزن بود، سعادت آن مستحق که یابد کسی نشان
 .]٢٨٥ـ٢٨٤همان، صص[ کند خبر
اگر به  .]٣٩همان، ص[ نددا را از آن خداوند میزیبایی ذاتی و حقیقی سهروردی 

گونه که در  سازی زیبایی ذاتی یا حقیقی بر اساس کمال و امور ارادی خوب، همان مفهوم
دیدگاه فارابی نیز اشاره شد، عطف توجه شود، ترادف رسیدن به جمال، رسیدن به کمال 

 این اساس که زیبای حقیقی، فقط بر افعال بر. و رسیدن به حسن، قابل قبول خواهد بود
 ۀلئ مس.شود، قابل اطالق است  ارادی که منجر به سعادت قصوا میو اخالق و ملکات

 .  میان سعادت با زیبایی و عشق، برای تحقیقات بعدی قابل پیشنهاد استۀرابط
 توجه عطف شقاوت و سعادت مالک مثابه به عشق به االشراق هحکم در سهروردی

 رهایی سهروردی راه .یناستس ابن ۀموزآ با تنظیر قابل نیز لهئمس این که  استنموده

 شهرستان(شهرستان  بدان که خواهد که هر«: داندمی عشق را نور عوالم به عروج و نفس

 بر ذوق زین و سازد عشق از کمندی و  بگسلد1طناب شش طاق، چهار ازین رسد،) جان

                                                                                                                                            
 نماد را طناب شش و اربعه عناصر از کنایه را طاق چهار .اند گفته فرشتگان و روح عالم را جان شهرستان. ١

 .]٣٢٩ ص،٢١: ـ نک[ اند دانسته چپ و راست عقب، جلو، پایین، باال، یعنی جسمانی، عالم جهت شش
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 محبت که شودمی حاصل آنگاه  وی سعادتنگاه از ].٢٧٦همان، ص[نهد  شوق مرکب

 و غواسق به آدمی عشق و محبت که است آن شقاوت، و باشد نور عالم متوجه انسان
 که است  روشن.]٢٢٥، ص٢ ج،٢٥[گردد  ظلمات مقهور نفس و گیرد تعلق جسمانیات

 به تواند نمی عاشق طبیعی، عشق در که چرا .است اختیاری عشق معنای به عشق این

 .کند انتخاب ورزی عشق برای را یمعشوق و ورزد عشق طبیعی کمال از غیر معشوقی
 دارد بازگشت الرئیس شیخ عقلی عشق به است، سعادتأ مبد که نور جهان به نفس عشق

 حیوانی عشق همان مصداق است، شقاوت موجب که جسمانی عالم به انسان عشق و

 .است الرئیس شیخ های آموزه در شده مطرح
 

  گیری  نتیجه.٧
 اشراق به صورت مصرّح و نمادین در آثار خود به الرئیس به شکل مصرّح و شیخ شیخ

وجوه وفاق و خالف میان این . اند تعریف زیبایی، چیستی عشق و ارتباط این دو پرداخته
 :دو حکیم در سه بخش تحقیق به ترتیب زیر است

 ی و عقلیخیالی، وهمی، ظنّ حسی، ۀگون زیبایی از نظر پور سینا بر پنج: زیبایی. ١
زیبایی حقیقی را بر او . سازی زیبایی نزد وی کمال است سی مفهوممؤلفه اسا. است
 ،دشو  سعادت نهایی میوجب اخالق و ملکات ارادی که م،الوجود همچنین بر افعال واجب

  .است حسن و جمال و کمال مترادف مرتبه بادر این زیبایی . ندک اطالق می
کند و همچون  سازی می هومسینا زیبایی را بر محور کمال مف شیخ اشراق همانند ابن

 . داند الوجود می وی زیبایی حقیقی را منحصر در واجب
کند؛ یکی اینکه تقسیمات  دو وجه تمایز میان سهروردی و بوعلی جلب نظر می

دوم آنکه . خورد مشخص بوعلی در اقسام زیبایی در آثار شیخ اشراق به چشم نمی
های داستانی هم به مسئله زیبایی  یسهروردی عالوه بر تعاریف مصرّح، در نمادپرداز

 . توجه کرده است
 شادمانی) ب ؛حسن استحسان) الف :ارائه داده است عشق از تعریف دوپور سینا : عشق. ٢

 .یک چیز حضور تصور اثر در
 لحاظ شده، بارها آن در  تصوریمعرفت و کادر اۀمؤلف که را دوم تعریف سهروردی

 ادراک از خالیو  طبیعی و غریزی عشقسم اول، یعنی او به ق. کرده است تکرارصراحت  به
چنین .  استدهورارادی آ عشقرا به عنوان قسیم  طبیعی عشق اصطالح واشاره دارد  

 .شود بدون استثنا شامل میهمه موجودات را عشقی 



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال سالمیفلسفه و کالم ا     ٢٩٢

. تر از سهروردی در اقسام عشق بحث کرده است تر و دقیق به نحوی مفصلسینا  ابن
اطقه؛  نۀقوعشق ارادی تحت تأثیر ) الف: کند قسم تقسیم می دوبر  ار ارادی عشقبوعلی 

 . ناطقهۀمشارکت قوبدون عشق ارادی ) ب
البته .  استنبرده کار به را نطقیو عشق  عقلی عشق ارادیاصطالحات  سهروردی

 و با  توجه داردهایش به جایگاه و مفهوم عشق نطقی در نمادسازی توان گفت وی می
 .کند عشق و سلیمان عشق، همان عشق عقلی سینوی را محاکات مینمادهای سلطان 

توان گفت بوعلی مراتب زیبایی و عشق، از حسی تا عقلی،  می: ارتباط زیبایی و عشق. ٣
الوجود،  وی به این مطلب تصریح دارد که زیبای حقیقی، یعنی واجب. داند را متناظر می

. ترین زیبایی است عشق ناظر به عالیترین  به دیگر سخن، عالی. متعلق عشق عقلی است
 . دکن قلمداد میبیماری اساساً  را عقلی ۀعشق بدون دخالت قوهمچنین سینا  ابن

 ۀهم او.  ارتباط زیبایی و عشق سخن گفته استۀسهروردی با تعابیری دیگر دربار
را  موجودات ۀنیز هم وداند  می زیبایی برخوردار نوعی از و روحانی را جسمانیموجودات 

چنین تعمیمی داللت دارد که این عشق، همان عشق غریزی . انگارد زیبایی می شق آناع
اما عشق ارادی که موجب سعادت، بلکه تنها راه سعادت است، عشق به . و طبیعی است
  .ها و ظلمات منجر به شقاوت خواهد شد عالم تیرگی به عشق در مقابل،. عالم انوار است

الوجود در آثار   انوار تعبیر دیگری از همان عشق به واجبتوان گفت عشق به عالم می
 .الرئیس است  کالم شیخۀبوعلی است و عشق به عالم ظلمات همان عشق بیمارگون
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 .عاتالمطبو وکالهکویت،  دوم، چاپ ،العرب عند ارسطو ). ١٩٧٨ (عبدالرحمن بدوی،. ]١٩[
 .داراالندلس  بیروت،سوم، چاپ ،االسالم فی افالطون ).1402(ـــــــــــــــــ . ]٢٠[
 انتشارات تهران، ،فارسی ادب در رمزی ایه داستان و رمز). 1364 (تقی پورنامداریان،. ]٢١[

 .فرهنگی و علمی
 زاده، نجف ضاعلیر تصحیح و مقدمه ،2ج ،التنبیهات و االشارات شرح ).1383 (فخر رازی،. ]٢٢[

 .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن، تهران



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکم، سال سالمیفلسفه و کالم ا     ٢٩٤

 تا کهن عهد از هنر قلمرو برجسته نویسندگان ،»فلوطین«). 1384 (سوزان جیلت، سترن. ]٢٣[
، دینی، تهران فائزه و طباطبایی صالح ترجمه و ماری کریس کوشش به ،نوزدهم سده پایان

 .هنر فرهنگستان
 تصحیح ،پراکنده اثر چند پیوست به موران لغت ).1386( یحیی الدین شهاب سهروردی،. ]٢٤[

 ۀسسؤم و ایران فلسفه و حکمت پژوهشی ۀسمؤس ،تهران پورجوادی، نصرهللا ۀمقدم و
 .برلین آزاد دانشگاه اسالمی مطالعات

 و تصحیح ،٢و١ج اشراق، شیخ مصنفات مجموعه ).١٣٨٠(ـــــــــــــــــــــــــ . ]٢٥[
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه، سوم، تهران چاپ کربن، هانری ۀمقدم

 تصحیح و مقدمه ،3 ج ،اشراق شیخ مصنفات مجموعه ).١٣٨٠(ــــــــــــــــــــــــ . ]٢٦[
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،تهران سوم، چاپ نصر، حسین سید حاشیه و

 و حاشیه و تصحیح ،4ج ،اشراق شیخ مصنفات مجموعه ).1380(ـــــــــــــــــــــــ . ]٢٧[
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه، تهران سوم، چاپ حبیبی، قلی نجف مقدمه

 حیدری، علیرضا و مینوی مجتبی تصحیح ،ناصری اخالق). ١٣٧٨ (نصیر خواجه طوسی،. ]٢٨[
 .خوارزمی، ششم، تهران چاپ

 .الدروبی عبدالوکیل کتابخانه، دمشق ،٤و 1 ج ،الدین ومعل احیاء). تا بی (ابوحامد غزالی،. ]٢٩[
 به و خوارزمی محمد مؤیدالدین ترجمه ،الدین علوم احیاء). ١٣٥١(ــــــــــــــ . ]٣٠[

 .ایران فرهنگ بنیاد، تهران خدیوجم، حسین کوشش
 خدیوجم، چاپ حسین کوشش به ،٢ و 1 ج ،سعادت کیمیای). 1387(ــــــــــــــ . ]٣١[

 .فرهنگی و علمی انتشارات ،تهران اردهم،چه
 علی واشیح و مقدمه ،مضاداتها و الفاضله المدینه اهل آراء). ٢٠٠٣ (ابونصر فارابی،. ]٣٢[

 .الهالل مکتبه و داربیروت،  بوملحم،
 عبدالرحمن، بدوی،: شده در ، چاپافالطون نوامیس تلخیص). 1402(ــــــــــــــ . ]٣٣[

  .االسالم فی افالطون
 و التعلیقات با همراه افست چاپ ،السعاده سبیل علی التنبیه ).1371(ـــــــــــــ . ]٣٤[

 .حکمتن، تهرا یاسین، آل جعفر تحقیق ،فلسفیتان رسالتان
شاهی،  ملک حسن شرح و ترجمه و تصحیح ،المدنیه السیاسه ). 1376(ــــــــــــــ . ]٣٥[

 .سروش، تهران
 ملکشاهی، حسن شرح و ترجمه و تصحیح ،منتزعه فصول ). ١٣٨٢(ــــــــــــــ . ]٣٦[

 .سروش، تهران
 عبدالرحمن، بدوی،: در شده اپچ ،اجزاءها و افالطون فلسفه ). 1402(ــــــــــــــ . ]٣٧[

 .  االسالم فی افالطون



  ٢٩٥  سهروردی  و بوعلی نزدربط و نسبت مفاهیم زیبایی و عشق  

دوم،  مهدي، چاپ محسن تصحیح ،اخري نصوص و المله ). ١٩٩١(ــــــــــــــ . ]٣٨[
 .المشرقدار، بیروت

 دانشگاه ،، مشهد)تحریری نو(شناسی مطالعات دینی  روش ).١٣٨٥ (فرامرز قراملکی، احد. ]٣٩[
 .علوم اسالمی رضوی

[40]. Aristotle (1995). The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan 
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