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  طرح مسأله -1
ها را به منبع جمال یعنی ذات حقیقتی است که انسان ،امري وجودي لحاظ شود ۀاگر به مثاب زیبایی

   هايدوست دارد، که آثار و نشانهیک ذات زیبا سازد. ل و مطلق الهی رهنمون میمیحقیقی ج
ترین مسائل مطرح در حوزه از مهم یکی استاي زیبا نزد بشر خلق پدیده ،هنر اش آشکار شود.زییایی

 شهاب الدین سهروردي ۀدر اندیش. شودحسوب میم آنشناسی، زیبایی و چیستی فلسفه هنر و زیبایی
سخنی هرچند به طور صریح  را گرفت، سراغ زیبایی و مباحث مربوط به آنتوان می ق) 587 – 549(

 اومبانی فلسفی  ۀبر پای اوهاي شناسی سهروردي مانند دیگر اندیشهزیبایی .از آن به میان نیامده باشد
ن بر ای. اسخگوستالتی نظیر تعریف زیبایی و حتی ادراك زیبایی را پؤاس ونور) استوار است  ۀفلسف(

و  شناختیهستیمفهوم و به لحاظ  ۀدر حیطباب زیبایی  او در ۀتوان به بازسازي اندیشاساس می
گردد پس از یافتن معناي زیبایی در آثار در این پژوهش کوشش میپرداخت.  شناختیمعرفت 

ن گردد؛ از سهروردي، شأن وجودي آن یا به عبارتی جایگاه آن در مدل جهان شناسی سهروردي روش
خود از حسن و شأن آن گفته است  (فی حقیقه العشق) نس العشاقؤمرساله آنجایی که سهروردي در 

مقصود از شأن وجودي، رتبه در  ،موجز به نوعی در این تحقیق محوریت دارد. بنابراین ۀپس این رسال
  ع بحث خارج است.                        ً        وجود و اعتباریت آن تخصصا  از موضو ۀمسأل ،بنابراین ،شناسی استنظام جهان
-با آنچه در زیباییشود که در میان این مباحث مطرح می ايشناسیساختار زیباییرسد به نظر می

تالش براي جستجوي زیبایی و در حکمت سهروردي  .، متفاوت باشدشناسی امروزه مطرح است
-انسان در روح  و تحوالت عمیقی رساندمیهستی هنرمند را به کمال  ۀکرانبی ۀآفرینش آن بر پهن

 ةاي، جوهرصیقل یافته ۀآیین ۀمثاببه هنرش  که آوردمیباشند، به وجود هایی که مخاطب آن می
شود که تسلط روح زیباي هنرمند بر مراتب هایی میورزي و گرایش به خلق زیباییراستین عشق

 ،متعالی هنري و با آفرینشدر یک فضاي ملکوتی تنفس خواهد کرد  یعنیدهد. هستی را نشان می
شناسی زیبایی و .نمایدموجبات تعالی انسان را فراهم می که کندآرامش روحی در اطرافش ایجاد می

کارکرد اخالقی  ۀهاي طوالنی در زمیننیز از تمایل اخالقی برخوردار خواهد بود. یعنی احیاي بحث
 که آن داردسعی بر  هرورديآرا و نظرات س بر اتکابا نوشتار این  شناسی و هنري.مصادیق زیبایی

هنر  ۀبه تبیین آن در مقول را نزد این حکیم مشخص کند و ی زیباییشناختستیمفهوم و جایگاه ه
ي چگونه موجبات ردوسهرکه زیبایی نزد د ین زیبایی نزد وي به این هدف برسو با بیان و تبیزد پرداب

  ؟کندهنرمند و هنر وي را فراهم می، سالکتعالی 
  



       زیبایی و شأن وجودي آن نزد سهروردي                                                  
 

103

  ه تحقیقپیشین -2
ترین گزینه براي بیان مفهوم زیبایی و عنصر کلیدي و مناسبدر مبحث زیبایی و هنر اسالمی نور 

منابع مختلف  گیري ازهویت فرمی هنر اسالمی است. از میان متفکران اسالمی، سهروردي با بهره
 -ن نماد عالم خیالنماد اصیلی چو نیز داند و نور رامینور زیبایی را مظهر الخصوص آیات قرآن، علی

ها و صور تجریدي هنر اسالمی در داند که اصل نقوش، رنگمی -شهرستان جان، ناکجا آباد
تحت  هنر را مقدس و معنوي ،براي مباحث معرفتی و وجودي نور آنجاست؛ که چون بنیادي استوار

یبایی از دیدگاه مبانی حکمی هنر و ز اگر چه کتابی تحت عنوان؛ نمایدتبیین می عنوان هنر اشراقی
یک نگاه کلی به مبانی آن با زاده موجود است که در طاهره کمالی خانم از الدین سهروردي شهاب

ی فلسفه اشراق شناختتهنر اشراقی پرداخته ولی آنچه در این کتاب مالك قرار گرفته جنبۀ معرف
در پی گذر از  نوشتار ایندر حالی که  .سنت گرایان است بر سخنانکید و تکراري تأ گویاي است که
شناسی اشراقی است که مفهوم خیال بهترین گزینه براي نشان دادن شناسی به سوي هستیمعرفت

بررسی هنر و زیبایی از هاي موجود در لذا این مقاله را با احتیاط جزء اولین پژوهش این مطلب است؛
توان محسوب کرد که سعی می میاسالم و هنر اسال هاي قرآن،دیدگاه سهروردي در انطباق با آموزه

  دارد به تحلیل مبانی هنر و زیبایی در ساختار حکمت نوریه و عناصر بنیادین آن بپردازد.
  
  شناسی زیباییمفهوم -3

را با جمال و کمال مترادف دانسته                کار برده و ح سن ه        ح سن را ب ةسهروردي در سخن از زیبایی واژ
و به  کندمییداي خود کند که همه را شزیبا معرفی می ،ر داردکمال قرادر نهایت را و هر چه ا. است

هر چه موجودند از روحانی و جسمانی طالب « :گویدمی فی حقیقه العشقدر . کشددنبال خود می
سن      هاي ح از نام« :گویدمی داند ومیو هر دو را نام یک مسما جمال و کمال مترادف  او ».کمالند

 جمال واقعی رانیز  جاي دیگر،در ) 284ص  3، ج1373 ،سهروردي( .»یکی کمالست و یکی جمال
آن چیزیست که کمال  ،دارد که جمال عین کمال است و جمالبیان می سنجد ومی کمال به نسبت

پس زیبایی هر چیز در گرو کسب کمال است که الیق آن چیز  .او الیق او باشد، در او حاصل شود
باشد یعنی تمام ه کماالت الیق خود را حاصل کرده ک   ً                     مثال  جمال درخت در آن است  ،است

و جمال انسان به نسبت کماالتی ) 39،  31 (همان، ص استعدادهایش از قوه به فعل درآمده باشد
حضور در نیز کمال غایی در انسان  و )142ص ،1384زاده، نقی( ،که در او حاصل شده استباشد می

کمال از توان گفت می ،شود. بنابراینن حضور تلقی می      ِ          ی مسیر  وصول به آط) منبع جمال(محضرحق 
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کند و در این حالت است که عروج انسان از عالم محسوسات به سمت آرمان غایی حیات حکایت می
را سبب گرایش انسان به زیبایی از نظرسهروردي  ،همچنین .1انسان، نهایت جمال را خواهد داشت

یی آن مند باشد و در جهت شکوفان از این فطرت بهرهکه هر چه انساتوان دانست میامري فطري 
هاي اطرافش قانع زیبایی هو در ادراك زیبایی ب هاي جهان بهره خواهد بردکوشا باشد بیشتر از زیبایی

چرا که طلب زیبایی و رسیدن به نهایت . آیدسعی بر ایجاد چیزهاي زیبا بر می نخواهد شد و خود
  . کمال در او فطري است

  
  و مهر رتبت وجودي زیباییم -4

گوید: . او میداندمشائیان کمال و جمال مطلق را واجب الوجود می شیوة به پرتونامه سهروردي در
پس هیچ چیز را جمال چون واجب . چیز آنست که کمال او الیق او باشد، او را حاصل بود     ِجمال «

کماالتست پس کمال و جمال  ۀجمل ةالوجود نیست؛ زیرا که کمال بیرون از ذات او نیست و او بخشند
زیرا که خیر گویند به معنی نافع و  ؛واجب الوجود خیر محض است. واجب الوجود حقیقت او راست

چیزها اوست نیز خیر گویند به معنی آنکه  ۀتر از واجب الوجود نیست که وجود جملهیچ چیز نافع
چیزها  ۀواجب الوجود نیست که هم چیزها بدو آرزومند باشند؛ پس بدین معنی هیچ چیز خیرتر از

سهروردي که حسن و  ،بنابراین )39 ص، 3، ج1373(سهروردي، .»سوي اویند و بجود اوه مشتاق ب
همان مفاهیم را با بیان  الشراقا ۀحکم، در است اوج کمالیات دانستهدر ابتدا به شیوة مشائیان جمال 

هستی و زیبایی و کمال است و کماالتش ذاتی : خدا عین نور و داردمی اظهار و کندمیاشراقی طرح 
لذا جمالی برتر از او نیست و ادراکی هم برتر از . اوست و ذات خدا در نهایت کمال و زیبایی است

      ِمعشوق  ،حق ،همراه دارد. بنابراینه ادراك او نیست و ادراك بیشتر نسبت به زیبایی، عشق بیشتر را ب
(ر.ك: همان،  ست از ظهورش به قیاس به غیر خودشخود و ظهورش براي نفس خودش شدیدتر ا

در نتیجه نور و وجود و زیبایی یکی خواهند بود و همه موجودات از این عشق به نور  )135-137 ص
 ۀکلمو  )84 ص(ر.ك: همان،  ۀالواح العمادیو هستی و زیبایی محض بهره دارند. شیخ اشراق در 

  .کندید میبه این مطلب تأک )121صهمان،  (ر.ك: التصوف
کند که صدور کثرت از وحدت را به این شکل تبیین می )128ص، 2(ج حکمۀ االشراقسهروردي در 

از این نور عظیم هم نور مجرد  .گرددمی گویند حاصلاز نوراالنوار، نور اقرب که به آن بهمن هم می
با  قاد الحکماءفی اعت ۀرسالدر اما  )138ص، 2(همان، ج .شوددیگري و برزخی (جسمی) حاصل می
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نظر به باري  د و او را سه جهت حاصل ازگوید که ابتدا عقل اول را خدا ابداع کرمیاصطالحاتی دیگر 
بود. از این عقل اول به اعتبار نظر به ذات خودش  وو تعقل آن  و تعقل در آن، نظر به امکان خودش

و تعقل ممکن الوجود بودن خود  هبه اعتبار نظر بقل دیگر و ع) جهت اشرف(به باري و تعقل آن  نظر
 .2آیدو به اعتبار تعقل ذات خودش نفس فلکی پدید میفلک اول جسم ) جهت اخس(آن 

  )264-265ص، 2، ج1373سهروردي،(
عقل اول را داراي سه  و گویداولین صادر را عقل اول می فی حقیقۀ العشق ۀرسالسهروردي در اما 
براي  ،؛ بنابراین)269، ص3، جهمان( داند(زیبایی) می را حسنو یکی از وجوه عقل اول  ،داندمی وجه

 3اعتقاد الحکماءفی و گفته او در  اي جز برقراري تناظر بین این بیان سه وجهیچارهحسن  ۀتعیین رتب
 نیست.

و از هر عقل اول را خداي تعالی سه صفت بخشیده است  :گویدمی فی حقیقۀ العشقدر سهروردي 
دیگري  ،می آید است که از آن حسن (نیکویی) پدیدشناخت حق صفت اول  ،آیدکدام امري پدید می

که  صفت شناخت آنچه نبود پس ببود سه دیگرو آید است و از آن عشق (مهر) پدید میشناخت خود 
انگار که حسن متناظر با عقل مجرد دوم است و عشق  )269ص، 3جهمان، ( .آیداز آن حزن پدید می

مقدم بر عشق و حسن مراتب خلقت  نماید که دربا جرم فلک و چنین می با نفس فلکی و حزن
 وجود آمدهه بتري عالی سن از صفت ح چون  .مادون خویش استساز خلقت که زمینهاست عاملی 

حق است و شناخت حق صفت مربوط به از آن جهت که  ،همچنین .تر خواهد بودشریف پس ،است
است حسن تر از پایین ۀدر رتبمده از شناخت خود عقل است که برآعقل است پس عشق از تر شریف

  گونه که عقل اول مخلوق حق است، عشق نیز مخلوق حسن است.شاید حتی بتوان گفت همان
چو «: گویدداند و میحسن و جمال را عشق می سهروردي با تقدم زیبایی بر عشق، راه رسیدن به

ه حسن که و ب. کوشند که خود را به حسن رسانندیاند و در آن منیک اندیشه کنی همه طالب حسن
واسطه ه اال ب ،زیرا که وصول به حسن ممکن نیست ؛توان رسیدنمطلوب همه است دشوار می

گیرد حسن شده که انسان مسجود مالیک قرار  و آنچه باعث )285-284ص ص، 3ج(همان،  .»عشق
و آنچه باعث شده  )271ص، 3ان، ج(هم )73(ص/ »کلهم اجمعون ۀفسجد المالئک.«ی اوستیو زیبا

یا ابت انی احد عشر کوکبا و .«که برادران یوسف او را سجده کنند زیبایی و کمال او بوده است
  )284ص، 3(همان، ج )4(یوسف/ »الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین
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و لو ال و لو ال کم ماعرفنا الهوي «با بیان این عبارت: فی حقیقه العشق سهروردي در آغاز رسالۀ 
تنگاتنگ و چنان در هم را رابطۀ عشق و زیبایی ، )268، ص3،ج1373(سهروردي، .»الهوي ما عرفناکم
درنگ، معناي زیبایی و جمال هرجا سخن از عشق و دلدادگی است بی گونه کهتنیده دانسته آن

 .4شود، دلباختگی و محبت را در پی داردیابد و هرگاه بحث از زیبایی و حسن میحضور می
و در  )286 ص، 3، ج1373سهروردي،(. داندمفرط می عشق را محبت، العشق ۀفی حقیقدر هروردي س

در نتیجه از آنجا ) 151 ، ص4(همان، ج .نیز همین مطلب را تکرار و تأکید کرده است یزدان شناخت
-جمیل ،تر و جمالکامل ،و هر چه کمالجاذبه به سوي کمال و جمال دارد                ً      که انسان فطرتا  کشش و

شود، سهروردي رسیدن به عالم آن براي انسان بیشتر و محبت و عشق ایجاد می ۀجاذب ،تر باشد
وي سیر و ) 286ص، 3(همان، ج .دانداز طریق ساختن نردبانی از معرفت و محبت ممکن می را عشق

-و میکند ن رمز و اشارات بیان میسلوك رسیدن به عشق، شاهراه وصال به معشوق جمیل را با زبا
براي  پس .عبور کندو حواس باطنه  ظاهري گانههاي حواس پنجگوید که سالک باید از دروازه

 »میحبهم و یحبونه« ۀمرتبه ها را تحمل کنند تا بها کشیده و سختیرسیدن به این مقام باید رنج
د و ه ندهعشق هر کسی را به خود را و« )275-281 ص، 3، ج1373سهروردي،(. برسند) 54(مائده/

و چون معلوم شود که عشق است که طالب را به  ... روي ننمایدو به هر دیده به همه جایی مأوا نکند 
ه عشق تسلیم کند و بعد از و خود را بکردن که خود را مستعد آن گرداند جهد باید  ،رساندمطلوب می

  )285 ص(همان،  ».ب بیندیآن عجا
الهی که منبع یعنی زیبایی مطلق  هافاي زیباییعشق را راه وصول به ژر ،سهروردي ،بنابراین
 عشق کلید درهاي بسیاري از کند که این ها است، معرفی میزیبایی ۀیعنی سرچشم ،کماالت
. باشدیابی میقابل دست ،زیبا کردن روح استکه از راه خاصی که همان ریاضت و . ها استزیبایی

ظهور  ۀعالمی که صحن شود کهمشخص میلی جمال و حسن مطلق الهی اینجاست که معنی تج
گونه است که زیبایی در همه جا سرایت کرده چگونه زیباست و این ،5کماالت خداي خویش است

هی مثل حواس و هاي حسی و عقلی با راشود که در میان نمودهاي زیباییراهی گشوده میو  است
به مراتب  ین برتر رفت وا ادامه از درها به عنوان مراتبی از زیبایی پی برد و عقل به این زیبایی

در  آنکه ؛ بنابرو این همان تقدم جمال بر عشق است. یعنی به منبع جمال واصل شد ،ي زیباییاعال
و است زیبایی او را درك نموده  برسداز کماالت ذاتی حق  ادراکیبه انسان وقتی نظر سهروردي 

ه عنوان حقیقتی یعنی زیبایی را ب ،د شداهکنید و عاشق او خوه سویش پیدا میشوقی دو چندان ب
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از . داندستی دهنده و نور دهنده به غیر میچرا که نوراالنوار را نور صرف که ه ؛پذیردخارجی می
، اما استودي خود داراي جذبه و کشش خ اگر چه زیبایی، بهذکر این نکته الزم است که رف دیگر ط

    ً          اصال  عشق تحقق  ،عشق به زیبایی محقق نباشدعشق فاقد معناست و اگر استعداد  ۀجذببدون 
              ِجمال و زیبایی  ،در نتیجه. است آورد که کلید وصول به جمال اعالینگاه زیبا عشقی م. پذیردنمی

زیبایی هنرمند  ةآفریند که نشان دهندصنعی زیبا می ،اي از منبع جمال استکه نمونه و آینه هنرمند
   .و زیبایی هنرمندي واالتر است

قرین و مالزم آن است تا خویش را  همراه دارد وه گري را ب                              آنجا که ح سن و جمال، خاصیت جلوه از
کنت : «در حدیث قدسی آمده کهچنان نمایان و همه را مجذوب خود کند و کمال ظهور را داشته باشد

ند لذا خداو) 431 ص، 1، ج1314(شوشتري،» کنزا مخفیا و فاحبت ان اعرف فخلقت الخلق ال أعرف
خالیق را  ۀمعشوقی، جمال خویش را بنگرد، لذا هم ةتمایل ظهور و اظهار پیدا کرد و خواست به دید

  .موجودات جاري ساخت ۀبه وجود آورد و شراب عشق و محبت را در میان هم
اگرچه خود زیبایی داراي  زیرا ؛گیرداي ویژه به خود میعشق و زیبایی در رابطه با هنر جلوه ۀرابط

                                         ً اگر استعداد عشق به زیبایی محقق نباشد، اصال  ، فاقد معناست جذبۀ عشقبی کشش است اماجذبه و 
 توان آفرینش زیبایی یا ساختن زیبایی با استفاده از نیروي عشقهنر را میلذا  ؛پذیردعشق تحقق نمی

بدون و  که در روح انسان هنرمند ریشه داردچون هنر نمود زیبایی است . تعریف کرد) به زیبایی(
عشق  ةلذا این هنري که زایید ،اي حیات نفسانی وي دچار رکود خواهد شددریافت چنین زیبایی

 زیرا ؛کندهنرمند به حسن و زیبایی است، واالترین هنرمندان را عاشقان کوي دوست معرفی می
ا گشوده زیب عالمزیبایی نموده و چشم دل را بر پهناي  خویش رو به سوي صور اعاليهنرمند با ارادة 

-هاي موجود پی برده و آینۀ تماماي از زیباییسنج وي به جلوهکه روح حساس و نکته تا جائیاست 
ها همین خلق آثار هنري ورزي او به این جلوهو ثمرة عشق گرددمینماي حقیقت و اصل خویش 

لق و منشأ جوي وي و خااست که لباسی ماندگار براي زیبایی و تذکاري نسبت به فطرت اصیل زیبا
گی مادي و معنوي انسان گونه است که همراهی زیبایی و هنر در تمام زنداین. آنها، نوراالنوار است

ه فضاهاي متعالی و روحانی کچنان. توان مقام هنر نامیدورزي و زیباجویی را میاین عشق .وجود دارد
مطلب  دهندهنشان...  ري وموجود در هنرهاي اسالمی از جمله موسیقی، خوشنویسی، معماري، نگارگ

  .6است
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  هاي زیباییویژگی -5
  یتعینی 1- 5

باشد و روابطی از جمله در اندیشۀ سهروردي، زیبایی، امري عینی است که با عالم خارج منطبق می
شود. هاي مختلف میان نمودهاي عینی منشأ درك و بروز احساس زیبایی میها و شکلنورها، رنگ

، 3ج، 1373،سهروردي(ر.ك: . ها معرفی شده استیوسف نمونه بارز این زیبایی ،العشق ۀفی حقیقدر 
که با حفظ هویت داند هاي ملکوتی میاي از زیباییها را سایهاما با این وجود، این زیبایی) 271ص

اند و در آفرینش و در اشرف مخلوقات در مظاهر مختلف ملکی و زمینی نمودار شدهملکوتی و نورانی 
  . دیعه نهاده استبه و

عقول متکافئه م لعا، مظهري از حقایق اصیل در جهان برتري به نام به بیانی دیگر جهان محسوس
خودشان حقیقتی دارند که آنها نیز، زیبایی و کمالشان را از مراتب  ،       این ص ور. یا عقول عرضیه است

تفکیک جمال از کمال و یعنی نوراالنوار دارند که حقیقت محض است. پس  ،باالتر و منبع جمال
-یعنی گذر از زیبایی محسوس و مشاهدة زیبایی ،حقیقت، محال است. براي همین، وصول به حقیقت

هاي باالتر و باألخره مشاهدة جمال اصیل نور محض، اثبات کنندة عینیت زیبایی است و زیبایی 
زیبایی نیز حقیقتی دارد که وجود عینی خواهد داشت و چیزهاي زیبا وجود دارند. به عبارت دیگر، خود 

و نور، جمال و حقیقت، یکی هستند. اگر بگوییم  گرداو بر میها به تمام جمالو همان نوراالنوار است 
زیبایی وجود عینی ندارد و حاصل ذهن  و ایمال بردهؤیعنی حقیقت وي را زیر س ،که او جمال نیست

، 2، ج1373(ر.ك: سهروردي، نیز  ل افالطونیاعتقاد سهروردي به مث. ما و امري نفسانی خواهد بود
آنچه در آفرینش متجلی است از روي  دارد وابدي  به این معنی است که جهان، الگویی )92ص

                   ِ                حقیقت و حقیقت، باطن  جمال است پس هر                                          ِحقایق الهی سرچشمه گرفته است و جمال، ظاهر 
یل بر اثبات نوراالنوار است و از نوراالنوار است و هستی آن موجود دل) هستیش(موجودي نوریت 

سازد. لذا زیبایی همان قدر زیبایی، پرتوي از نوراالنوار است که به نحوة خاص خود، آن را متجلی می
پس دربارة عناصر زیبایی باید گفته شود که نه تنها خوشایندند، بلکه قبل از . ابژکتیو است که حقیقت

اما عینی بودن زیبایی منعی ایجاد  .از حقیقت آنهاستهرچیز حقیقت دارند و خوشآیند بودنشان ناشی 
حقیقت، به لحاظ  ةجلو انزیبایی چون ؛ت ذوق و سلیقه نادیده گرفته شودکند که دخالت واقعینمی

لحاظی معیار ه تواند بمستقل و جداي از افراد بشر است، اما سلیقه می یی داراي واقعیتختشناهستی
پیوندي ظریف و  ۀتواند نشانو چون ذوق و سلیقه می. شدزیبایی با                   ِسنجش و گزینش اشکال 

ها یا صوري از زیبایی باشد و نه با نفس زیبایی، پس در تعیین زیبایی به طور خویشاوندي با گونه
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شناختی داشتن سلیقه، چنان به گزاف ابژکتیو لحاظ روانه طبیعی نقش خواهد داشت از این رو، ب
آنکه به غلط چنین نتیجه بگیریم که تنها یک گونه یا صورت تلقی نشود، طبیعی است، یعنی بی

توان . در تفسیر این سخن میزیباست، و یا برعکس اینکه هیچ صورتی داراي زیبایی ابژکتیو نیست
کند. به ن صورت از زیبایی بیشتر میل میآخود، به این صورت یا  ۀچنین گفت. هر کس به سلیق

طور طبیعی از زیبایی ه ی زیبایی نیست، بلکه نمودار گرایش ما بذوق، معیار بودن و هست سخن دیگر
جدا و  است. پس ذوق و سلیقه انگیزه و معیاري براي گزینش زیبایی است. ولی حقیقت زیبایی

  )106 ،60 ص ،1385 ،بیناي مطلق؛ 60ص ،1369 ،بورکهارتر.ك: (» .مستقل از سلیقه و ذوق است
  
  تشکیک 5-2

در میان مراتب انوار و هستی، زیبایی را در قهر و محبت و عشق  ۀدادن رابط سهروردي با مبنا قرار
نور و  ،هسترا سهرودي هر چه . کندهر مرتبه تبیین و اثبات و زیبایی را امري مشکک معرفی می
ار مختلف یعنی مراتب مختلف هستی غیر نور را ظلمت و قهر و محبت را عامل خلقت و پیدایش انو

. گرداند و نور سافل شوق و عشقی به نور سافل داردالی سافل را مقهور خود میانوار ع .داندمی
علل و معلوالت از جهت  ۀآنهاست در سلسل ۀنظام اتم که الزم«و  )136 ص، 2ج ،1373،سهروردي(

شود و نسبت بعضی از آنها به بعضی دیگر که موجب تکثر تکثر جهات و اشراقات عقل حاصل می
ت بر وجه اتم و ترتیب افضل تا آنجا که عوالم کثیره همه به صورت یک عالم عوالم و نظام آنهاس

این مراتب در پی وصول و درك به مرتبه  )پاورقی شارح 236، ص 1377،سهروردي( ».نموده شوند
را که  ، و زیبایی مرتبه باالتراستدیگر لذتی که همان شعور به کمال حاصل از آن جهت که کمال 

. شدشود و عاشق آن خواهد درك و شوق او نسبت به مرتبه باالتر بیشتر میباشد کمال آن مرتبه می
 ؛ بنابراي از زیبایی قرار دارددر رتبه مرتبه هر پس. اگر عشق عالی نبود سافل پایدار نبود ،بنابراین

ر عالم د زیرا ؛زیبایی نوراالنوار استو باالترین زیبایی در مراتب انوار  .تري داردکمال عالی آنکه
تر از او نسبت به خودش چیز دیگري نیست و لذت زیباتر از او وجود ندارد و ظاهر تر وچیزي کامل

اگر هر مرتبه از حصول کمال غافل شود از . معشوق خود و غیر استآورتر از او براي خود غیر خود و 
کمال حاصل  ةه اندازشود ببرد و البته لذتی هم که حاصل می درك زیبایی باز مانده و لذتی نخواهد

 ۀعنوان مرتبه ب «و  )135-137، ص 2ج ،1373،سهروردي(. براي او و درك او نسبت به کمال است
عالی هر چیزي را کمال بخشید و او را شوقی و عشقی داد، طبیعی را بقدر طبیعی و ارادي را بقدر 
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تش، واگر نه عشق عشق جالل و عظمه ارادي و چون نظام نگاه داشت و وجود را برپاي داشت ب
  )160ص ،3ج(همان،  .»عالی بودي سافل هرگز پایدار نشدي

عوالم  مسألهو  قهر و عشق ۀبا درنظر گرفتن رابط سهروردي با مشکک دانستن زیباییتوان گفت می
هاي خیالی، زیبایی هاي محسوس، زیبایی بهرا زیبایی  به شکلی ،چندگانه هستی و قواي انسان

 Error! Reference .است کردهتقسیم ) زیبایی نوراالنوار(و آرمانی و زیبایی مطلق هاي معقول زیبایی

source not found..   
 
  (ظاهري و بالعرض) هاي محسوسزیبایی 1- 2- 5
واي ظاهري داند. از آنجا که انسان براساس قهاي حسی را در عالم محسوسات میسهروردي زیبایی 

خود، نسبت به اطرافش به درك متفاوت و انبساط و لذتی متفاوت و سرانجام شوق به سوي او پیدا 
هاي حسی که متعلق به اعیان است از سنخ ترکیبات و کیفیات محسوس است و بر زیبایی ،کندمی

شود. قسیم میهاي مختلف زیر تهایش به زیباییگانه و دریافتاساس اعتدال و تناسب در قواي پنج
هاي بصري که از جمله مصادیق آن، یکی زیبایی صورت است و بهترین نمونه آن یوسف که زیبایی

هاي موجود در طبیعت مثل اشکال به زیبایی ترسیم شده است. دیگر زیبایی العشق ۀفی حقیقدر 
و توجه معماران توانند به عنوان الگهاي عنکبوت و عجایب دیگر جانوران که میمسدس انگبین، خانه

ر.ك: . (ترین ابعاد هنر اسالمی به خود جلب کندمسلمان را در معماري به عنوان یکی از مهم
هاي سمعی مثل اصوات دلنشین که خود سهروردي و زیبایی) 158-160، ص 3، ج1373سهروردي، 

هاي اییزیبو ) 459، ص 1365شهرزوري، ( .به این مورد یعنی سماع و نغمات دلنشین عالقه داشت
گوید بیانی تمثیلی و استعاري می العشق ۀفی حقیقدر  سهروردي سایر قواي حسی.لمسی و چشایی و 

باید آنها را در حد  ،هاي حسی قابل درك توسط این قواهاي فراتر از زیبایییباید براي درك زیبای که
-زیرا زیبایی ؛ري کردکار گرفت و از سرکشی و طغیان و حاکم شدن آنها جلوگیاعتدال و تناسب به

   ) 276- 281ص  ،3ج، 1373(ر.ك: سهروردي،  .هاي باالتر استهاي محسوس پرتوي از زیبایی
هاي فراتر اي از لذتهاي حسی را سایهسهروردي براساس اصول فلسفی خود، عالم محسوس و لذت

ساس اشراقات انوار چرا که برا ؛داندمی یعنی نور و زیبایی اعال ،هااین لذتاز حس و سپس منبع 
این نظر سهروردي یادآور و بازگشتی به سخن غزالی . هاي موجود در عالم باالتر از حس استلذت

ال تناسب است و هر عالم علوي عالم حسن و جمال است و اصل حسن و جم: «گویداست که می
در عالم ، نمودگاري است از جمال آن عالم، هر چه جمال و حسن و تناسب که چه متناسب است
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محسوس است همه ثمرات جمال و حسن آن عالم است پس آواز خوش و موزون و صورت زیباي 
  )370ص، 1، ج1361(غزالی، .»متناسب هم شباهتی دارد از عجایب آن عالم

  
   هاي خیالیزیبایی 2- 2- 5

مات و هستند که تمام نغیا عالم صور معلقعه هاي مربوط به عالم خیال هاي خیالی، زیباییزیبایی
هاي محسوس را پرتوي سهروردي زیبایی. ندداصوات دلنشین و تصاویر روح بخش در این عالم موجو

 ،هاي حسیدر واقع زیبایی. داند که صورشان در عالم خیال موجود استهاي خیالی میاز زیبایی
موجود  متخیله در انسان مظهري است براي صور ةقو. هاي عالم خیال هستندفضاي هنري از زیبایی

سهروردي، ر.ك: (. شوندالی زیبا براي انسان قابل درك میسبب آن این صور خیه در عالم خیال و ب
ی و عینی است که از یک شهود واقع ۀنتیج هنر هنرمند در این مرحله در )211-215، ص2، ج1373

هایی در صورت ةو ادراك خیالی مشاهد. پذیر استدر وجود هنرمند امکان هاي خاصشعور و آگاهی
پس . عالم خیال، جهان خاص صور است که در این عالم محسوس داراي مظاهر گوناگون هستند

هایی هستند و براي باشند، قادر به درك چنین زیباییایی که داراي روح لطیف و منزه میهانسان
  )213ص  ،(ر.ك: همان .7اي نیز از درك آنها عاجز هستندهمین عده

هانی به آن حسن و جمال علوي وابسته است و عالم فانی در حد ذات خویش                    در نتیجه، بود  این ج
با پیدایش حسن در عالم یعنی وجود یافتن موجودات سراسر عالم را حسن فرا . بیش نیستي نمود
که حاکی از نظم و  شوندآورد و همه موجودات زیبا خوانده میگیرد و نظم و تناسبی به وجود میمی

  .8»شیکلعلیاالحسانکتباهللان: «فرمایدپیامبر می کهیقی است، چنانشگفتی و زیبایی حق
  )105ص، 1386 بورکهارت، ؛321 ص، 1375 (ر.ك: اعوانی،

 
  هاي معقولزیبایی 3- 2- 5

خص داند و براي تصفیه روح، شروح را براي رسیدن به کمال و زیبایی الزم می ۀسهروردي تصفی
ی خود را در حد اعتدال و تناسب نگه دارد و از وابستگی به و باطن باید قواي نفسانی اعم از ظاهري

که فضایل اخالقی نام دارند و از  بدهاي نفسانی دست یاتعلقات نفسانی دوري جوید تا به زیبایی
، 4، ج1375، سهروردي(. نام برد عفت و عدالت ،حکمت، شجاعتتوان جمله مصادیق آنها می

  )16ص
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ند و وقتی رساطلبی انسان را به مکارم اخالقی میطلبی و کمالیباییي حس زپس از نظر سهرورد
شوند و حسن و نیکویی در باطن و ظاهر حاصل شود این مکارم محقق می که تناسب و تعادل اجزا

و روح زیبا به دنبال کارهاي زیبا . خورداینجاست که زیبایی با نیکی پیوند می .یابدانسان ظهور می
  . این روح زیبا شده، بقیه را به سوي خود خواهد کشاند خواهد رفت و حتی

نگاه به جوامع مختلف در اعصار متفاوت گویاي این است که نظر سهروردي،  به شاید بتوان گفت
 گر این است که، نشانخودو فرهنگ  حیات ةها دربارهر فرد و هر قوم و ملتی از انسانتفسیر 

هاي معقول مثل از سنخ عظمت که اندهاي اعال براي خود پذیرفتهها و ایدهحقایقی را به عنوان آرمان
ها، تحقق و انطباق آنها در زندگی عینی انسان هستند وعدالت، شجاعت و سایر تجلیات تکاملی روح 

هاي معقول لذا زیبایی )33ص، 1362 ،جعفرير.ك: ( .شوندعقول و زیبایی عقالنی نامیده میجمال م
شوند اگر چه بلکه با عقل درك میخیال  ةس هستند که نه با حس و نه با قوهایی غیر محسوزیبایی

هاي معقول را زیبایی خیر و نیکی توان زیباییمیگردد. پس ها و خیرهاي اخالقی باز مینیکی به
در . هاي عقلی سخن گفتهاي عقلی یا نازیباییان از زشتیتومعرفی کرد که در مقابل آنها می

از  ،راه کمال را در پیش بگیرد ،هاي معقول چه در یک حال باقی بماند و چه در همان زیباییزیبایی
هاي محسوس چنین است و در واقع وراي ه در زیباییک؛ چنانشودلذت حاصله از آنها کاسته نمی

 اشد،بها میکمال منشأ این نوع زیبایی از آنجا که معرفت و شناخت به. هاي کمی قرار داردحسابرسی
نهفته در کمال است.  ۀو زیبایی جاذب. بخشدخاصی می ۀنیکی به آن جاذب پیوند زیبایی با معرفت و

اثر هنري آنگاه زیباست که با  در تعریف آن نیز آن را با کمال مترادف دانسته است و کهچنان
انگاشت،  یباتوان زپس چیزهاي عبث و مبهم را نمی. قرین باشد» شایستگی«و » حقیقت«، »کمال«

هنرمند  -یعنی آنها را مهم پندارند- به آنها بها دهند» دوست دارند دانند چهمی«اي که حتی اگر عده
تواند به خوبی دیگران و حتی ها میبه حقایق و معرفت به آن نیز با مهیا نمودن جان خویش و اتصال

    آن به سوي تعالی سوق و جان ایشان را با تذکار  را به سوي نور و جمال هدایت کند خویشتن
  )124 ص، 1384 (کوماراسوآمی، دهد.می

جواهر روحانی که با ایشان ه زمانی که شخص خود را پاك و تمام کند و باز دیدگاه شیخ اشراق 
با عمل صالح به  ،پیدا کندرا قربانی گاو نفس  قابلیتدد و از بند نفس رها شود و مشابهتی دارد بپیون

   ابد که شایستگی مقام عشق را خواهد یافت و عشق روانش را چنان پاك ینفسی زیبا دست می
 .گر خواهد شدرا خواهد یافت و جمال محبوب را نظاره ورود و دیدار باغ الهی ۀکند که شایستمی

 )289-291، ص3، ج1373 (ر.ك: سهروردي، )30و29(فجر/»           ّ  وادخلنی جن تی /فادخلنی فی عبادي«
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ثقیل و تعلقات مادي و عروج  به عالم روحانی راه وصول به            ِهایی از تن پس لطیف نمودن روح با ر
دهد و تا زمانی که این زنجیرها و تعلقات لذت بخش از دل انسان حسن و جمال را دشوار جلوه می

کناره نرود انسان حسن و زیبایی را به همین امور محدود خواهد نمود و از دریافت حقیقت و درك 
 که به نوعی فضیلت را به همراه دارد ،لذا درك زیبایی تام و کامل. ماندمی جمال حقیقی محروم

هیچ  زیرا ؛تواند زیبایی را درك کندند، نمیاگر کسی خود را زیبا نک. همان مقام هنر و هنرمندي است
محبتی از زیبایی در دل خود قرار نداده است. در واقع با مشغول کردن خود به چیزهایی که او را از 

خود که مظهر جمال حقیقی است و خود جمال راستین را پنهان کرده    ِ حسن   ،داردرك زیبایی باز مید
پس هر کسی شایستگی . لیخا وي را به زندانزرا به چاه انداختند و  اوبرادران یوسف،  کهچنان. است

الحرث  تثیر االرض و ال تسقی.«... ها باالخص زیبایی هاي حقیقی را نخواهد یافتدرك زیبایی
ور شدن در هاي حیوانی و غوطهبدون پاالیش روح از آلودگی) 271(بقره/ ...» فیها ۀالشی ۀ   َّ مسل م

مظاهر و نمودهاي محدود کنندة تفکر، شهود و درك زیبایی، درك جمال مطلق نوراالنوار در 
 که برخی محققان معاصر به فعلیت رسیدنچنان. میسر نخواهد شد مظاهرهاي مختلف زیبایی

 جعفري، ر.ك:( .دانندعالم میاستعداد زیبانگري را مستلزم درك زیبایی و نظم و قانون و عظمت 
  )25-27ص، 1362

  
 با معرفتزیبایی همبستگی  5-3

ت است که سرآغاز آفرینش هنري توان نتیجه گرفت. پیوند هنر با زیبایی و معرفدیگري که می ۀنکت
گونه که هست و و در این هنگام، نفس چیزها را آن تنی معرفت، همان زیبا شدن نفس اسیع، است

شناسی نزد شناسی و هستیمعرفت ،شناسیییپیوند زیبا ۀباید باشد دیده و تمیز داده و این نقط
 سهروردي خواهد بود. 

زیرا ؛ شترا کنار گذا 9یشناسزیبایی مانند يابراي درك زیبایی و هنر از دیدگاه سهروردي باید واژه
 تحقیقات مربوط ذوق و هنر معنايبه  ،مطرح است شناسییا زیبایی به عنوان استتیک روزهامآنچه 

با هدف هنر و و این  .)13-14، ص1384اللهی، (ر.ك: آیت استزیبایی و چیستی و ماهیت آن 
   نفس و خوشایند حواس خلق                                                     ّنزد سهروردي فرق دارد. زیرا امروز، این هنرها براي حظ زیبایی 

ه اشارت رفت و کبخشد. چناندر حالی که پیوند زیبایی با معرفت و نیکی به آن جذابیت میاند. شده
و این همان  .اي براي هدایت غایتی است که منبع زیبایی و خیر است عنوان وسیلهه این زیبایی ب

، 1384 کوماراسوآمی،(ر.ك:  باشدنیز می و اصحاب جاویدان خرد گرایانچیزي است که مراد سنت
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اند، هنرهاي اسالمی را به عنوان هنرهاي که در پرتو نظریات حکمی سهروردي توانسته .)24-25ص
   .10مقدس تبیین و تعریف کنند

دهد و فطرت انسان نوعی جذبه از آنجا که سهروردي درك حقیقت زیبایی را با شهود باطن پیوند می
اینجا نسبیت معنا نخواهد داشت و  .ستهازیبایی ۀیعنی نوراالنوار که منشأ هم ،سوي منبع جماله ب

معناي ه ب. شودجمال و جالل الهی، همه چیز زیبا می ۀشود که به نشاننگاه انسان چنان زیبا بین می
ها مظهر و تجلی زیبایی نوراالنوار هستند که جمال مطلق است و جمال دیگر از آنجا که تمام زیبایی
پس دریافت حقیقت . ن گفت زیبایی، مطلق است نه نسبیاي شاید بتواذاتی آن است اینجا به گونه

   زیبایی نسبیت بردار نیست.
فرایندي  ،لذا عشق .عشق استدهد، که انسان در مقابل زیبایی از خود نشان می العملیعکس
و درك جمال معشوق که محمل زیبایی است و وصل  که مشاهده شودحسوب میمشناسانه زیبایی

   و دوري از او سبب اندوه و حزن عاشقفراق شود و و شادي در وي میعاشق به آن سبب لذت 
با این تفاوت . لذا عشق از هر نوعی باشد با لذت وصال معشوق و هجران و فراق همراه است. شودمی

هاي جسمانی با فراق عشق ، پسکه در هر عشقی شادي و لذت و فراق در خور همان عشق است
هاي الهی غم هجران دوست است که وي را به کمال غم در عشق .الهی و روحانی متفاوت است

رساند شیخ اشراق نیز وقتی که از عشق که به دنبال حسن راهی مملکت آدمی شد، معنویت می
حسن تاج تعزز بر سر نهاده و بر تخت آدم قرار گرفته خواست تا خود «گوید که وقتی دید سخن می

ار دهشت خورد و از پاي درآمد و دچار الم شده در اینجا بود که پیشانیش به دیو. را در آنجا گنجاند
تواضع بجنباند، حسن دست استغنا سینه بر طلب باز  ۀو بار دیگر خواست حلق. حزن دستش را گرفت

شود می  بار حزن دستگیر او و باز عشق نومید گشت و این )270ص، 3ج ،1373 ،سهروردي( .»نهاد
حزن حالی دستش «شود. در این موقع عشق دچار الم و ناراحتی می .هدنو روي به بیابان حیرت می

اما حزن بار دیگر خواست حلقۀ تواضع بجنباند، حسن دست استغنا به سینه طلب « (همان)» بگرفت
(همان،  .»باز نهاد، .... و عشق چون نومید گشت، دست حزن را بگرفت، روي به بیابان حیرت نهاد

 )272 ص
-و فراق معشوق که منبع زیبایی. شودحزن است که دستگیر عاشقان می ،سهرورديواقع از نظر  در

. ها کشانده استتسلیم و ریاضتبه سوي  العشق ۀفی حقیقهاي ظاهري و معنوي است عشق را در 
 و روز مهر چند از بعد وقتی که یعقوب از یوسف جدا ماند اینجا بود که حزن چنان با وي درآمیخت و

 ابیضت و«...  بخشید او به را اشدیده سواد یعقوب که آنجا تا آیدمی پدید یعقوب و وا میان الفتی
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(همان، ص  نامید االحزان بیت را آن و سپرد او به را اشصومعه تولیت ،همچنین و» الحزن من عیناه
273(.  

    و زیبایی معشوق لذت و عشق را به اقسام مختلف تقسیم براي حصول به مرتبهشوق و عشق 
) نوراالنوار( و مطلق الهی) آرمانی( ها را به حسی، خیالی و عقلیگونه که زیباییکند. لذا همانمی

هاي و عشق را نیز به عشق شودمیمعنوي تقسیم  عقلی،، لذات را نیز به لذات حسی، گرددتقسیم می
لذات معنوي و لذات را به  ۀسهروردي هم .توان تقسیم نمود؛ عقلی، روحانی و معنوي میجسمانی

  )227ص، 2(همان، ج .داندو منتهاي لذت معنوي را لذت نوراالنوار می دانگردمیروحانی بر
  
  هنر اشراقی -6

از آنجا که حکمت اشراقی بر ظهور بامدادي انوار معقول و فیضان آن انوار به نفوس در حالت تجرد از 
اي از دار وجود دارد و دربردارندة نقشه اي عرفانیابدان مبتنی است و نیازمند شهود باطنی و تجربه

یابد و از است که به کمک آن از عالم غرب و کون و فساد به عالم مشرق انوار و ملکوت راه می
و این راه، راه و روش حکماي پیشین از جمله پدر . یابدزندان تیرگی جسم و مشهودات رهایی می

شده الت توسط موجود قدسی به آنها الهام میحکما بوده است که از طریق ذوق در ظهورات و مناز
شخص در این راه اشراقی به  ،بنابراین )259ص(همان،  )قد القاه النافث القدسی فی روعیو . (است

  . کند که در اوج کمال و زیبایی قرار دارندیابد و الهاماتی را دریافت میعالمی راه می
دارد و پا به عرصۀ شهود و اشراق اشراقی گام بر می لذا هنرمندي که مانند حکیم اشراقی در چنین راه

آنها را به زبان رمز و  درك خواهد کرد و در این عالم ها را در عالم علوي و نورانیگذارد، زیباییمی
ز حقایق کامل در آید، محاکاتی ااي که پدید مینماید. لذا هنر متعالی و قدسیآثار رمزي ترسیم می

 اي که در عالم روح به اراده خلق کردهپایمردي خیال، با انعکاس صور خیالی که با عین زیبایی است
و . یعنی تخیل هنرمند را به عالم ملکوت سوق داده سدردر عرصۀ هستی به منصۀ ظهور می است

 . )211-215 و 209، ص2ج (ر.ك: همان، ده استهنر را به اوج و تعالی خود رسان
 داند (ر.ك:ن در عالم روح است میکه مبناي آعلمی قدسی ي هنر را نیز مبنا که دکتر دینانیچنانآن

و معرفت  .شوداینجاست که پیوند حکمت اشراقی، الهی و هنر مشخص می .)389 ص، 1388 دینانی،
هاي خیالی صورت ۀاصلی هنر است که به واسطۀ مایو حکمت ذوقی بن -درك حضوري و شهودي-

یث محتوا نوعی معرفت ذوقی است و از طریق ادراك شهودي و لذا هنري که از ح. است محقق شده
ن ، ما را به ایاست حضوري براي هنرمند مکشوف گشته و توسط خیال در صحنۀ وجود محقق شده
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شود که از روزنۀ زیبایی به حقایق زیبایی اي تلقی رساند که ادراك هنري ادراك حکیمانهمطلب می
چنین هنري که انسان را  ،بنابراینیابد. ف هنري ظهور میهاي مختلنگرد. و در قالبهستی می

، جایی استکند و از منبع الهامات و جمال نامتناهی سرچشمه گرفتهمتوجه حیات روحانی خود می
اي شوق و عشق، نسبت به جمال مطلق تجربه براي رکود نخواهد گذاشت. با دیدن چنین اثر هنري

باعث رشد و تعالی درونی و روحانی انسان به سوي دیدار  شود وشده و یاد وي در دلش زنده می
شود در نتیجه ساحت چنین هنري ساحت دینی و عرفانی است که حاکی از جمال مطلق الهی می

متناظر با کتبی که فالسفۀ غرب به صرف استتیک شاید دلیل اینکه و . دار استحیات جمیل و غایت
که هنر و در عالم اسالم چنان این باشد که نداشته است،جود هایی در عالم اسالم واند، کتابنگاشته
هاي واال با مضامین اند و سراغ از زیباییها را به امور محسوس به حواس ظاهر محدود نکردهزیبایی

تواند می معنوي با عالم خیال ۀبا تکیه بر مبانی حکمی و رابط و هنرمند مسلمان. گیرندمتعالی می
  ها رهنمون سازد.یو آنان را به منبع زیبایراي مخاطبان باشد هاي معنوي بوسیله انتقال پیام

د، رود، عنوان توصیفی تالشی است که سعی دارعنوان هنر براي هنري که امروزه از آن سخن می
فارغ از حکمت و شود، بلکه بنا بر تعریف، هنرمند را نه تنها انکار می نیاز از حکمت کند.هنر را بی
گردانند که به می. لذا هنر را به ساحت احساس و حکمت را به ساحت عقل بر کندطرح میمعرفت م

لحاظ منطقی، پیوندي میان آنها وجود ندارد. اما تفکر و نظر به ساحت خاصی تعلق ندارد چرا 
کنند و مخاطب را تحت تأثیر افکار پردازي میهنرمندان با آثارشان، در مسائل مختلف وجود نظریه

دهند. فقط نحوة بیانشان متفاوت است. البته هنرمندان نیز نباید شأن هنر را از یاد برند و قرار می خود
ست که هنر را نه ا حق، آنرا به میثاق ازلی از یاد برند.  ابی بزرگ شود و تعلق خویشجهنرشان ح

تواند ا که می                 ّو نه چون ظرفی مجز  »هنر براي هنر« دهد، بنگریمچون امري که خویشتن را معنا می
. بلکه هنرمند »هنر سفارشی«رد هر نوع مظروفی را قبول کند و در خدمت هر محتوایی قرار گی

نان حکیمی در این ساحت، باید چنان مشام جان زیباپسند طالبان جمال حقیقی را معطر واسالمی چ
ا و مصفاي جمال نماید و هنرش تجلی شیدایی ساحت هنر در برابر زیبایی باشد که وجه کامل و زیب

دگرگون سازد. در نتیجه آنچه  مطلق از افق ظاهر طلوع نماید و احوال مخاطب را از نور و زیبایی آن
شود، حکمت و معرفت مضمون و محتوا بیان می ۀواسطۀ تکنیک و در قالب اثر هنري به مثاببه 

  .)135-161، ص1381 آوینی، (ر.ك: خواهد بود
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ظام فلسفی سهروردي، حقیقت هنر، نوعی معرفت است که در عین حضور در نتوان گفت می ،بنابراین
شود و این کشف تجلی واحدي و شهود، براي هنرمند سالک و طالب حقیقت و معرفت، مکشوف می

  شود. ب اثر هنري وي ظاهر میاست که در محتوا و قال
  

  گیرينتیجه
عین نور و هستی و ي عینی و وجودي زیبایی امرداند پس مالزم میکمال را با سهروردي حسن  -1

لذا . کماالتش ذاتی اوست و ذات خدا در نهایت کمال و زیبایی استکه ، نوري گرددمیکمال و 
جمالی برتر از او نیست و ادراکی هم برتر از ادراك او نیست و ادراك بیشتر نسبت به زیبایی، عشق 

گیرد پس از عقل اول جاي می ،ی سهرورديشناساین حسن در نظام جهانهمراه دارد. ه بیشتر را ب
و  -عقل اول دو وجهی است حکمه االشراقگرچه در –که این عقل اول سه وجهی باید لحاظ گردد 

رسد که با لحاظ متناظر با عقل دوم است. پس به نظر می حسن شأن آن از دو وجه دیگر برتر است و
هستی و زیبایی نور، و همه موجودات از  هستندنور و وجود و زیبایی یکی  مراتب بتوان گفت که

   محض بهره دارند.
دو  ۀبه واسط جریان خلقت، ديرسهروشناسانه در ساختار حکیمانه و اشراقی زیباییدر واقع  -2

اي وراي آنچه به عنوان اي حکیمانهشناسیزیباییکه  زیبایی و عشق رقم خورده است یۀخمیرما
العملی گرایش به زیبایی امري فطري و عشق عکس اند؛استتیک مطرح است را به وجود آورده

که عاشق  شودشناسانه در مقابل زیبایی و جمال و مخلوق و شرط وصول به حسن معرفی میزیبایی
ورزي او ثمرة عشق. ها انجام دهد و با زیبا نمودن روح خویش به معشوق زیبا دست یابدباید مجاهدت
موجود شاهد آن اصیل و هنرهاي ي هاي بشراوردهاي تمدندست ،هاي زیبایی خلقتبه این جلوه

جوي وي و خالق و منشأ آنها، زیبا یبایی و تذکاري نسبت به فطرتهستند که لباسی ماندگار براي ز
در تمام زندگی مادي و معنوي انسان وجود داشته که با قدرت که  نوراالنوار استحقیقت محض، 

  .عشق به جمال انجام شده است
هیم حسن و عشق در ساختار زیبایی شناسی اشراقی سهروردي ما را به تشکیک و مراتب مفا -3

داند که با حفظ هاي ملکوتی میاي از زیباییسایه رساند.چندگانه هستی و سرانجام انواع زیبایی می
اند و در آفرینش و در اشرف هویت ملکوتی و نورانی در مظاهر مختلف ملکی و زمینی نمودار شده

  . لوقات به ودیعه نهاده استمخ
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هاي . یعنی احیاي بحثاستاز تمایل اخالقی برخوردار  از نظر سهروردي شناسیزیباییزیبایی و  -4
لذا حقیقت هنر نیز نوعی معرفت  شناسی و هنري.کارکرد اخالقی مصادیق زیبایی ۀطوالنی در زمین

و طالب حقیقت و معرفت، مکشوف شود که در عین حضور و شهود، براي هنرمند سالک محسوب می
ادراك  شود.شود و این کشف تجلی واحدي است که در محتوا و قالب اثر هنري وي ظاهر میمی

نگرد و در                               ِ        از روزنۀ زیبایی به حقایق زیباي  هستی می هنرمند اي خواهد بود کههنري، ادراك حکیمانه
  دار است.ل و غایتیابد که حاکی از حیاتی حمیهاي مختلف هنري ظهور میقالب

  
  نوشتپی

اند، فی . برخی از محققان بزرگ متأخر نیز با عنایت به همین تالزم بین کمال و جمال نظر در باب زیبایی بیان کرده1
بسیار قوي است و نباید جمال را از  ۀهر کمال مستلزم جمال و هر جمالی مستلزم کمال است و بین آنها رابط« المثل:

خواه فضیلت باشد که فضـیلت، کمـال و    ،خواه کمال نفسانی باشد ؛ز طرفی کمال، خودش زیباستا. کمال منفک کرد
. جمال نفس است، یا زیبایی بیرونی و جمال محسوس باشد که آن هم زیباست. بنابراین زیبایی ذاتاً با کمال ارتباط دارد

ده که اسمایی است زیبا و منشـأ حسـن   به همین جهت است که در قرآن از اسماي الهی به اسماي حسنی نام برده ش
  )320-321، ص1375اعوانی، ( .»است

معناي زیبایی و جمال نمودیست نگارین که بر روي کمال کشیده شـده اسـت وکمـال قـرار گـرفتن هـر       «همچنین، 
و این جمال حقیقتی است که در برابر درك آدمـی قـرار   . هاي خود استها و شایستگیموضوعی در مجراي بایستگی

ـ   گیرد و موجب تحریک ذوق و یا احساس خاص زیبایابی مییم    وجـود  ه گردد و در وضع روانی انسـان انبسـاطی را ب
 )106-107ص، 1362، جعفري( ».کشاندآورد که وي را به سوي منبع زیبایی میمی

 اشارات سینا هم درابن داند: عقل دوم، نفس فلکی و جرم فلک. امااز عقل اول سه شئ را صادر می شفاسینا در  . ابن2
و این به نوعی هم آید وهري عقلی و جرمی سماوي پدید میکه مطابق آن از عقل اول جکند این صدور را دو جهی می

سینا شود. (براي تحلیل نظر ابناست که از نور اقرب دو امر حاصل می حکمۀ االشراقخوان با سخن سهروردي در 
 ) 12- 11، صص1388ر.ك: رحمتی، 

 )53، ص3، ج1373کند. (ر.ك: سهروردي، نیز سهروردي صدور از عقل اول را سه وجهی بیان می پرتو نامهدر . 3
هرجا سخن از . اندعشق و زیبایی به صورت تنگاتنگ است و این دو در هم تنیده ۀرابط«اند: . برخی محققان نیز گفته4

شود، دلباختگی و یابد و هرگاه بحث از زیبایی میدرنگ معناي زیبایی و جمال حضور میعشق و دلدادگی است بی
دست در آغوش یکدیگر دارند، سخت باهم  - یعنی عشق و جمال  -تردید این دو معنا بی. دارددوست داشتن را در پی

جایی آیند و کند، لذا همواره و همه جا در شعر و ادبیات نیز این دو معنا با یکدیگر می اند و غیر قابل انفکاگره خورده
محبت و . نیست که بتوان در آنجا عشق را از حسن و زیبایی، یا حسن و زیبایی را از عشق و دلدادگی جدا دانست

کند و در اندرون خود با آن سرو کار دارد و کم و بیش دوست داشتن چیزي است که هرکس به نحوي آن را تجربه می
 )268ص، 1389حکمت، ( .»کندفهمد و درك میآن را می
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 )72، ص1363؛ الهروي، 431، ج، ص1314شوشتري » (کنت کنزا مخفیا و فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ال أعرف«. 5
تواند با نواي آسمانی خود آتش دان، هنرمند عشق است که میموسیقی بال پرواز بی تاب وصل است و موسیقی«. 6

  )345ص ،1386بابایی، ( .»دهاي سوزان را مالیم سازتر و شعلهدوري و فراق را قابل تحمل
  جوشش دیگ درون را وانشان   مطربا آبی بر این آتش فشان        

  نغمه بر آهنگ دیگر ساز کن         مطرب جان را سخن ساز کن
 )345، ص 1386، به نقل از بابایی150، ص 1340،صدرالدین شیرازي( 

.نمایداست که خطاط هنرمند ترسیم میهاي ملکوتی اي از زیباییهنر خوشنویسی نیز نمودار و جلوه
و مقدس خوشنویسی که حامل نوعی تزیینات ذاتی است، داراي منشأیی از عالم مقداري علوي و نورانی  هنر متعالی

و همچون  است که با نبوغ و خالقیت هر قومی به اشکال مختلف نمایان شده استبوده که تجلی آن در عالم سفلی 
ساحت قدسی و انسانی، هدفش هم القاي حقایق آسمانی و معنوي است و هم یادآوار حضور یک ي دو دهندهپلی پیوند

خصوصاً کتابت کتاب شریف قرآن که بینندة خود را به مراقبه در درون  حقیقت ملکوتی، یعنی زیبایی نامتناهی نوراالنوار.
ات آن به خودي خود زیباست. و آیینۀ ي طولی و عمودي با عالم آفرینش در ذدهد و به خاطر وجود رابطهسوق می

و عالوه بر معرفی زیباترین پدیدة هنري یعنی . باشدها یعنی حضور جمال مطلق نوراالنوار میتجلی منبع زیبایی
خوشنویسی و نمایاندن کتابت آسمانی، هدف آگاهی دادن بیننده از عالم بال و نهایتاً کشاندن او به حیطۀ قدسی را به 

اي که هنرمند تجربۀ عرفانی خویش را در ساحت زیبایی کتابت و خوشنویسی قرآن با بیننده و د به گونهرسانانجام می
خواهد گویی می. بردگذارد و مخاطب نیز بنا به ذوق و استعداد معنوي خود از نورانیت آن فیض میشنونده در میان می

هاي پاکی که زبان او را و به طور غیبی بر فطرت. دروح ناقص خود را با سیر در این حیطه به سوي کمال رهنمون کن
ي نگرش به عالم و یک وجه نورانیت گذارد. بنابراین، هنر قدسی خوشنویسی قرآن یک شیوهفهمند تأثیر خود را مینمی

هاي ماهر یک که در پنجه )110- 107،115ص ،2ج ،1373ر.ك: سهروردي، (باشد. است که عین علم آگاهی می
ها انسان را به عالم باال رهنمون ساخته و به آگاهی و وجدان او شکل داده، او را به سرچشمۀ همۀ زیباییخطاط سالک 

در حالی که روح خود هنرمند محل تجلی و ظهور انوار و الهامات عالم انوار بوده و هنر او نیز چون آیینه . دهدپیوند می
   اي مظهر جمال آن است.

 فضایی مافوق زمان و. انددري به سوي عالم باال و فضاي بیکران جهان ملکوت گشودهطریق نگارگري، هنرمندان از 
، 1386، نصرر.ك: ( یابدهاي دنیوي، فضایی که روح در آن بار دیگر آرامش فطري خود را باز میصیرورت و کشمکش

بینند و بر ر فراز طبیعت میشود که بییندة نگاره خود را فراتر از زمان و مکان باي میو فضا به گونه )183-189ص
اي کند و با رسیدن به مرحلهخویش چشم دل باز می ةنگارگر  است که با ارادکند. ها را نظاره میوقایع آن اشراف و آن

صورت الهامات رسیده از در این. شودي تمام نماي حقیقت و اصل خویش است، مظهر صور حقیقی و زیبایی میکه آینه
که حاکی از تناسب و کمال و جاذبه و زیبایی  هاییو رنگ های به هنرمند، به صورت نقوش و طرحعالم نور و زیبای

.شوندحقایق اصیل هستند، منعکس می
                                                                                                     مینیاتور و سایر هنرهاي مشابه از قبیل موسیقی، هنري معنوي مربوط به عالم خیال هستند، همیشـه مخاطـب از    «  .7

     هـا                      یابد که این زیبـایی                                      اي از بعد متعالی است درك کرده و در می           یت که نشانه   نها            هایی لذتی بی                  تماشاي چنین زیبایی
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                     باشد که لذت آنها هیچ                                                      اي که وراي محیط دنیوي و عادي حیات روزانه بشري است، می          هاي زیبایی                تذکاري از واقعیت
  )   188   ، ص    1386      (نصر،    . »   شود                          گاه از لوح دل آدمی پاك نمی

تواند بر داللت اخالقی میایم این است که این حدیث عالوه) را شاهد مدعا آوردهدلیل اینکه ما سخن پیامبر (ص. 8
داللت زیبایی شناسی داشته باشد. درست است که احسان به معنی فعل نیکو است، ولی فعل نیکو صادر از ذات 

کرد .یعنی خدا  شود که زیباست. خداوند احسان را بر هر موجودي فرضنیکوست یعنی فعل نیکو از ذاتی صادر می
زیبایی را براي هر موجودي فرض کرده است. که همه حسن هستند و تجلی جمال حق یک شیء، کامل یا زیباست تا 

سازد. و خداوند محسن است، یعنی فاعل حسن و فاعل خیر و مبدأ کمال است. حدي که یک صفت الهی را متجلّی می
 )105ص ، 1386؛ بورکهارت،  321، ص 1375(ر.ك: اعوانی، 

9. Aesthetic. 
شود که از آن اي می. از آنجا که فلسفۀ سهروردي همچون مشعلی، روشن کنندة راه عرفان ایرانی است، وارد مسأله10

از کسانی که   و در این کوشش، گوي سبقت را .کند ) به جاویدان خرد یاد می 276ص  ،3(ج مجموعه مصنفاتدر 
  ) 110، ص1387(ر.ك: اکبري،  .ودشوند، ربامروزه سنت گرا نامیده می

  
  و مآخذ منابع

نشر  ،تهران ،چاپ دوم ،اهللا حبیبیویراستار حبیب ،رستاخیز جان )،1381، (آوینی، سید مرتضی] 1[
  ساقی.

 ،حکمت و هنر معنوي: مجموعه مقاالت ،»مبادي مابعدالطبیعه هنر«)، 1375، (ضارالماعوانی، غ] 2[
    .317-326ص ،گروس ،تهران ،چاپ اول

 ،چاپ هشتم ،شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي )،1388، (ابراهیمی دینانی، غالمحسین] 3[
  حکمت. ،تهران

  پرسش. ،آبادان ،درآمدي بر فلسفه اشراق)، 1387، (اکبري، فتحعلی] 4[
مقاالت همایش دویست سال  ،ا همکاري حسن کلباسی اشتريب)، 1384، (اللهی، حمیدرضاآیت] 5[

 ،تهران ،(آبان و آذر) چاپ اول ،تأملی در مبادي و مبانی فلسفه هنر در عصر روشنگري کانت:پس از 
 دانشگاه عالمه طباطبایی.

 .انتشارات مولی ،تهران ،شناسی در مکتب صدرا: پریچهره حکمتزیبایی )،1386، (بابایی، علی] 6[
نظم و راز:  ،امی گنجوينگاهی به زندگی و آثار حکیم نظ )،1385، (حمودبیناي مطلق، م] 7[

 ،کاربه اهتمام حسن آذر  ،مجموعه مقاالت و گفتگوهایی در موضوع حکمت الهی و هنر مقدس
  .103–127ص ،آگاهان ایده: هرمس ،تهران
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(انتشارات صدا و  سروش ،تهران ،ترجمه جالل ستاري ،هنر مقدس )،1369، (بورکهارت، تیتوس] 8[
  .سیما)

  .حقیقت ،تهران ،ترجمه و تدوین امیر نصري ،مبانی هنر اسالمی )،1386، (بورکهارت، تیتوس] 9[
 ،(عشق، زیبایی و حیرت) حکمت و هنر و زیبایی در عرفان ابن عربی)، 1389، (حکمت، نصراهللا] 10[

  .(متین) سسه تألیف و ترجمه و نشر آثار هنريؤم ،تهران
دفتر نشر فرهنگ و ارشاد  ،رانته ،هنر و زیبایی در اسالم )،1361، (محمد تقیجعفري، ] 11[

  .اسالمی
نفوس فلکی در جهان شناخت سینایی و همانندي آن با نفوس  )،1388، (رحمتی، انشاء اهللا] 12[

 .34-5صص ،)42(پیاپی 2سال یازدهم شماره  ،کالمی-هاي فلسفیپژوهش ،بشري
یح و حبه تص ،، جلد سوممجموعه مصنفات)، 1373، (حبشبنییالدین یحسهروردي، شهاب] 13[

 ،تهران ،چاپ دوم ،هانري کربنبا مقدمه و تحلیل فرانسوي  ،تحشیه و مقدمه سید حسین نصر
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تصحیح و مقدمه  ،، جلد دومصنفاتمجموعه م)، 1373، (حبشبنییالدین یحسهروردي، شهاب] 14[
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،چاپ دوم ،هانري کربن

تصحیح هانري  ،جلد دوم ،مجموعه مصنفات )،1375، (حبشبنییالدین یحسهروردي، شهاب] 15[
 فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ،تهران ،چاپ دوم ،نجفقلی حبیبیکربن سیدحسین نصر 

جعفر سید  و شرح ترجمه ،االشراقۀ حکم)، 1377، (حبشبنییالدین یحسهروردي، شهاب] 16[
  .دانشگاه تهران ،تهران ،سجادي

اهللا المرعشی ۀآی ،قم ،ق الباطلازهااحقاق الحق و   )،1314، (الدینبن شریفشوشتري، نوراهللا] 17[
 .العام

، نزهه االرواح و روضه االفراح (تاریخ الحکما) )،1365( ،محمودالدین محمدبنشهرزوري، شمس] 18[
تقی دانش پژوه  به کوشش محمد ،نگاري فلسفهاي درباره تاریخبا دیباچه ،ترجمه مقصود علی تبریزي

 .انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،یو محمد سرور موالی
 ،هاي فارسی صدرارساله رسالۀ سه اصل یا ش)،1340، (صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم] 19[

 .دانشکده علوم معقول و منقول ،تهران ،حسین نصرتصحیح سید
 ةنظیر نثر و شیو کیمیاي سعادت: نمونه کم )،1361، (محمدمحمدبنبنغزالی، ابی حامد محمد] 20[

  .کتابخانه مرکزي ،تهران ،، تصحیح احمد آرام1ج. ،پنجم هجري ةنگارش اخالق در سد
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 ،تهران ،ترجمه امیرحسین ذکرگو ،هنر مسیحی و شرقی ۀفلسف )،1384، (می، آنانداکوماراسوآ] 21[
 .فرهنگستان هنر

 ،الدین سهرورديمبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب )،1389، (زاده، طاهرهکمالی] 22[
  .متنتألیف و ترجمه و نشر آثار هنري  سسهؤم ،تهران

جاودان خرد: مجموعه و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی، عالم خیال )، 1386، (نصر، حسین] 23[
  .179 -192مهر نیوشا، ص ،تهران ،1جلد  ،زیر نظر و به اهتمام حسن حسینی ،مقاالت حسین نصر

 ،مبانی و نظام فکري)( جلد اول ،مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی )،1384، (زاده، محمدنقی] 24[
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران

  
   


