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 فالسفه و دانشمندان شود.ترین ابعاد هنر محسوب میمفهوم زیبایی بدون تردید یكی از بنیادی

با توجه  .اندهای خود را مطرح کردهزیبایی اندیشیده و ایدهمفهوم  ۀمتعددی در طی تاریخ فلسفه دربار

زیبایی نزد فالسفه ، نظریات متفاوتی دربارۀ این مقوله پدید آمده است. هانآهر کدام از  یبه مبانی فكر

 دمور ،فلسفی در میان مسلمانان رایج شد ۀاندیشکه  نخستینو حكمای اسالمی نیز از همان روزهای 

این توجه که از سویی ناشی از نگاه دینی به اسالم و مبانی دینی مسلمانان و از  .توجه واقع گردید

رای آایجاد باعث  ،الطون و ارسطو و فلوطین بودهنان از آثار افآفلسفی های یافتسوی دیگر ناشی از در

های دو فیلسوف بزرگ شراقی در کنار اندیشه. تفكر مشائی و ادش کدام به مفهوم زیبایی هرخاص 

. پژوهش حاضر روندبه شمار میایران و جهان اسالم  فلسفی  یهاترین مكتبسهروردی مهمو  سیناابن

های پژوهش ای انجام شده است. یافتههای منابع کتابخانهو با تكیه بر دادهبه روش توصیفی و تحلیلی 

زیبایی هم دارای  بارۀدر ،االت فلسفی عامؤدر کنار تمام مباحث و س است که این فالسفهحاکی از آن 

ن جایگاه خیال و یتوان از تبیزیبایی را میبارۀ هنر و درها تفكرات آن .هایی بودندها و دیدگاهندیشها

-و زیبایی فلسفۀ نور سهروردی .شعر و ادبیات بیرون کشید_های رمزیحافظه و از دل رمز و داستان

 ه.ق(1135-907) صفویه هنر در دورۀ حكومت سینا در بعضی از هنرهای اسالمی ازجملهشناسی ابن

هنر ایرانی در دورۀ حكومت صفویه یكی از اعصار درخشان خود را تجربه کرد. در  قابل مشاهده است.

 این هنر مفاهیم مذهبی و عرفانی نقشی محوری داشته است.

 اهداف پژوهش 

 .یسهرورد و نایسابن ۀشیانددر  یشناسییبایزهنر و  یبررس .1

 یدر هنرها یو سهرورد نایسابن ۀشیاند یشناسییبایز و هنر یهاجلوه انعكاس یبازشناس .2
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سهروردی و سینا ابن تفکرات در یسشنا زیبایی و هنر جایگاه  

 سیما علیپور مقدم، سعید شاپوری، انشاهلل رحمتی

 مقدمه

زیبایی به معنای عام )محسوس یا نامحسوس( کمال اخیر یا  ،سینانظر ابن از .استاصِل زیبایی  ،هنر هایاصلیكی از 

های مؤلفه اعتدال، حسن تألیف، تقارن،. از نظر او زیبایی محسوس شامل نظم، استصفات شایسته و بایسته  ۀهمداشتن 

 به وجود لم است.انهایی زیبایی جمیل مطلق یا خداوند ع اءمنشکه  او معتقد است .استوحدت و اتفاق در یک شیء 

 ۀقو دربارۀسینا ابنت. اسکننده زجمله آثار زیبایی بر ادراکبرانگیزی اتحسیناعجاب و  آمدن لذت، دوستی، عشق،

الرئیس میل بعید هنر نزد شیخمنشاء  کند.یبحث مصورت مفصل به  ،خیال که در آفرینش هنری نقش مهمی دارد

سینا و سهروردی این دو دانشمند . با وجود اشتراکات در نظریات ابنی استجویزیباییو  میل فطری، غریزی به محاکات

که این نور دارای  نور محور فلسفه سهروردی استۀ فلسف اند.متفاوت دانسته ی را محصول دو امرکدام زیبای هر

شناختی های زیباپیكره ا جاری است وهخیال در ظاهر شدن علوم و دانسته طراحی ابداعی نقش .استمراتبی سلسله

تجلی شناسی سهروردی، مراتبی در جهانسلسلهبندی صورت. گذاردخود به نمایش میرا ی از جهان فلسفی و ابعاد هنر

صورت و ساحتی ، اساس ظهور و تأللو نوربروی و روشن و هویدا شدن جهان  ۀاندیشتبلور نور در کلیت  ۀپایجهان بر 

سهروردی را باید  ۀفلسفشناختی ترین وجه و مدخل زیباییهنری وی بخشیده است. ۀفلسفشناختی و هنری به زیبایی

شناسانه مراتبی فلسفه اشراق و نوآوری در نقش معرفتسلسلهی شناسخیال در جهانوی در تبیین جایگاه در ابداعات 

نوان خیال منفصل و از لحاظ شناختی با عای که خیال از حیث هستیگونهبه دانست.درونی در میان قوای شناختی آن، 

های عصر حكومت صفوی یكی از دوره شود.در ساخت فلسفه اشراقی پدیدار می شناسی با عنوان خیال متصلمعرفت

 ؛شناسی در آثار هنری این دوره دارددرخشان هنر اسالمی است و مضامین عرفانی نقش مهمی در ظهور ابعاد زیبایی

 صفوی حائز اهمیت است.دورۀ هنر آن در  سینا و سهروردی در آثار شناسی ابنلذا بررسی تأثیر فلسفه زیبایی

اما آثاری به ؛ تحریر درنیامده استرشتۀ دهد تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به نشان میپژوهش پیشینۀ بررسی  

هنر و »ای با عنوان ( در مقاله1394اند. حكیمی و همكاران )بررسی اندیشه سهروردی و انعكاس آن در هنر پرداخته

، به واکاوی اندیشه نوری «اسالمی الدین سهروردی و تأثیر حكمت نوری ایشان بر نگارگریزیبایی از نگاه شهاب

ظهور زیبایی و »ای با عنوان ( در مقاله1397رحیمیان و ذهبی ) اند.سهروردی و بازتاب آن در هنر نگارگری پرداخته

به واکاوی نظریات فلسفی و مبانی فكری او درخصوص نور از نظر  «سهروردیفلسفۀ هنری در پرتو انوار اشراقی هیئت 

 ،یث ساختارسینا و سهروردی از حابنآرای کلی  ،شناختی آثاردر این پژوهش وجوه زیباییاند. پرداختهشناسی زیبایی

 مراتبی عوالم،بندی سلسلهصورتست. سعی شده معلقه بررسی شده ا صور های ابداعی عالم وت کلی اثر و جنبهأهی

 ۀپیكرها با یكدیگر و تبیین معرفت تشكیكی مشایی و اشراقی برای درک حقایق و معارف، ربط و نسبت آن

های سایه و خیال با جنبه نور، کند تا جهانی آمیخته از رنگ،ای را فراهم زمینه و شته باشدداشناختی و هنری زیبایی

آوری گردو روش  انجام شده لیحلیت _ صورت توصیفیبه این پژوهش .فلسفه ظاهر شود ۀعرصشناختی و هنر در زیبایی

  ده است.بوای صورت کتابخانهها بهداده
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 1400 شهریور ،42 ۀشمار، 18 ۀدور
283 - 296  

 یصفو ۀدوردر  هنر یهاشاخصه .1

اند. با تشكیل حكومت صفوی در سال ای از شكوفایی و تحول را تجربه کردهمرحله صفوی، ۀدورهنرهای مختلف در 

ها یک حكومت مستقل و دارای ثبات سیاسی را به قرن ست بعد ازنایران تواجامعۀ ه.ق توسط شاه اسماعیل اول، 907

نمای تحوالت درونی جامعه، از طرفی ابزاری کارآمد در شناخت و تفسیر تحوالت مثابۀ آینۀ تمامبههنر  خود ببیند.

گرفتن تحوالت مذکور، تبیین تغییراتی که در سبک و سیاق آثار هنری نظردربدون سوی دیگر شود و از محسوب می

ئل سیاسی و اجتماعی زمان اهای قبل تحت تأثیر مسصفوی همچون دورهدورۀ هنر غیرممكن است.  ،جای مانده به

صفویان با جسارت تمام مذهب شیعه را در ایران، در مقابل قلمروی خالفت سنتی  ،خویش فرم یافته است. در این دوره

ول سبب شد تمایالت فراگیر مذهبی در آثار هنری این تح (.87: 1386)کریمیان،  مذهب عثمانی، رسمی اعالم کردند

 این دوره نیز انعكاس یابد.

حال تغییرات مهمی اینباشود. های پیشین دیده میمانند نگارگری نوعی تداوم سنت های این دورهدر برخی از هنر 

نقاشی شیوۀ  ،این دورهنیز در این حوزه ایجاد شد. مذهب و مضامین مذهبی در نگارگری این دوره افزایش یافت. در 

شاگردان رضا عباسی همچون وسیلۀ بههای مستقل تولید بعضی نگاره اندازد. خصوصا  اروپایی نیز بر نگارگری سایه می

 های این دوره شاهد دگرگونی هستیم.. در فضای کلی نقاشی(10: 1379معین مصور گرایش دنیوی یافت )آژند، 

دورۀ مانده از برجایامروز وجود آثار متعدد  .هنر معماری بود ،اوج شكوفایی رسیدصفوی که به دورۀ از دیگر هنرهای 

صفویه در شهرهای مختلف ایران تأییدی بر این مسئله است. با ظهور شاه عباس اول صفوی، عصر زرین معماری در 

های یكسان دارای ویژگیی کارگیری عناصر معماری و الگوهای طبیعبناهای این دوره در بهتمامی این دوره آغاز شد. 

مربع یا مستطیل  ،ها، فضاهادر بیشتر ساختمانست که های معماری این دوره ساده شدن طرحهاویژگیاز  بودند.

و   (.1: 1395فرخزاده، قراخانی، )هستند. استفاده از هندسه، استفاده از عناصر طبیعی چون نور و آب، آیینه و شیشه 

معماری در این دوره است. رنگ الجورد تزئینات ای از مختصات الیی، سفید و فیروزههای الجوردی، طکاربست رنگ

بزرگ تمام هنرهای مكاشفۀ تمثیل غایت نور در عالم مخفی و رنگ طال تمثیل غایت نور در مقام جلی است. این 

شود الجورد دیده میکاری مساجد غلبه رنگ گرفته است. در کاشی صفوی را دربردورۀ تصویری جهان اسالم و 

های آبی و سفید است. از کاربرد رنگ ندۀدهصفوی نیز نشاندورۀ (. بررسی هنرهای سفالگری 222: 1395پور، )هادی

این موضوع است که فضای مذهبی و دهندۀ نشان ،ها در آثار سفالگری و فلزکاریسوی دیگر استفاده از آیات و کتیبه

 دوره داشته است.عرفانی تأثیر عمیقی بر هنر این 

 نایسابن و یسهروداز نظر  یشناسییبایز و هنر .2

زیبایی شكوه حقیقت ، طورکه افالطون گفته استزیرا همان ؛کنددمی را جذب خود میآ ،آنكه حق است زیبایی به دلیل

وجود را تا مراتب  ،ی و فیضان حضرت حقبا آن تجل   ،امتناهی در ارتباط استبا ذات ننهایت دراست. از آنجا که زیبایی 

-الرئیس و شیخ اشراق بحثشناسی شیخزیباییخصوص هنر و در .(80:1398، )رحمتی دهدمیتشكیل زمینی مرتبۀ 

هنر  ۀفلسفرا به بخش مستقلی ود مسلم است که این دو فیلسوف در آثار خ ولیهای زیادی صورت گرفته است 
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سهروردی و سینا ابن تفکرات در یسشنا زیبایی و هنر جایگاه  

 سیما علیپور مقدم، سعید شاپوری، انشاهلل رحمتی

یكی . گنجدهنر می ۀفلسفاند که در قالب به طرح مسائلی پرداختهث گوناگون الی مباحاما در البه ؛انداختصاص نداده

های ناقص جلوه ،ی زیبایی موجود در این عالمحكمای اسالمۀ به عقید .زیبایی است ،هنر ۀفلسفز مباحث محوری در ا

 .استو مقیدی از زیبایی مطلق یعنی حق تعالی 

بحث  بهحكمای اسالمی به وجه مبسوط  آثار هنری است.خیال در پیدایش  نقش ،هنر ۀفلسفدومین بحث محوری در 

در آثار فیلسوفان اسالمی حسن  .اندیدایش آثار هنری مثل شعر پرداختهثیر آن در پأعالم خیال و ت، خیالۀ قو، خیال

و نیكی  بلكه به معنای خیر ؛و زیبایی مساوی با خیر و نیكی تلقی شده است نه به معنای خیر و نیكی اخالقی

ای به گونه کند: زیبایی خدارا چنین تعریف می وندسینا زیبایی خداابن .(39: 1392نژاد، شمها) شناسانه وجودییهست

از نظر  را سینا مستلزم این است که زیباییدرک ماهیت زیبایی از نظر ابن. باشد که بر او ضرورت دارد چنان باشد

ثر از أمتسینا بخشی از فلسفه اوست و فلسفه او شناسی ابنزیباییچون . رسطو و فلوتین درک کرده باشیمافالطون و ا

 .فلسفه یونانی است

 .یبایی یا ذاتی مناسب نیستها باشد اما خود زتواند سبب و علت برخی از زیباییچه تناسب میاز منظر افالطون اگر

 .ها نیستزیبایی ۀهمما ذات ا؛ شودهای محسوس یافت میم و گوش هرچند در اکثر زیباییخشی از طریق چشبلذت

 )به معنای وجود نه حقوقی، معنایی آن با دو مفهوم عدالتهمماهیت زیبایی را با اذعان به مشكل بودن آن، باید در 

ارسطو سه  .(39: 1392نژاد، هاشم) کرد جووجست اتحاد آن با نیكی ۀنحوحقیقت و  ،یعنی وضع کل شی فی موصغه(

یاضی های ردانشگویند کنند کسانی که میپس خطا می؛ شماردرا صور اصلی زیبایی میعین تو  عنصر نظم، تقارن

ها برهان گویند و بر آنها سخن میآن ۀدربارها به بیشترین نحو گویند، زیرا آن دانشزیبا یا نیک سخن نمی ۀدربار

اما به اثبات  شود(علوم ریاضی برده نمییی و حسن در )اسمی از زیبا برندها نام نمیزیرا اگرچه از آن؛ آورندمی

 تعین است( و تقارن )صور اصلی زیبایی، دنپردازمی ،آن دو هستند رایبی که ناشی از آن دو و تعاریفکه ی یهاویژگی

را  (معین )تقدیر مناسب ۀاندازنظم و  ،شعرارسطو در کتاب فن  د.کنرا بیش از همه علوم ریاضی اثبات می این امور

 ۀانداز در کتاب فن خطابه هم بر محوری بودن نظم و حسن تقدیر )حدود وی .کنداساس زیبایی معرفی میپایه و 

، نژادهاشم) م زیبایی هستندوحسن و تقدیر مق تقارن، نظر ارسطو سه عنصر نظم،به .کندکید میأدر ماهیت ت مناسب(

1392 :97). 

اسالمی  ۀفالسفشناسی رو زیباییازاین ؛اندو افكار فلوطین بودهثیر آرا أتحت ت ،فالسفه ۀهمكمای اسالمی بیشتر از ح

های افالطون توان در گفتهشناسی افلوطین را میهای زیباییهرچند برخی از ریشه .ثر استأهم بیشتر از افلوطین مت

با تعریف زیبایی به  زیرا افلوطین؛ شناسی ارسطوستتام با زیبایی بتا  قابل نستهای افلوطین در اما دیدگاه ؛رصد کرد

تناسب  ،که ذکر شدطورارسطو همان .دهدمقابل ارسطو قرار می ۀنقطاو را  تناسب و توازن مخالف است و همین موضوع

رواقع معنای داند و اینجاست که دنفس را در تشبیه آن به خداوند میفلوطین زیبایی  .داندو توازن را مقوم زیبایی می

شود که خیر و زیبایی نفس در تشبیه آن به خداوند است چون زیبایی گفته می درستیبه»  .شودکمال و جمال یكی می

ا بدون زیبایی ر ،روح اعلی .و مطلق است ضزیبایی مح ،رفصبه نظر افلوطین خداوند زیبایی . «خداوند است ۀناحیاز 

بایی اعمال و روابط انسانی هم ناشی زی کند.س هم زیبایی را از روح اقتباس مینف ،کندتعالی کسب میحقواسطه از 
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صورت موجود  ،ای است از عالم مثال و عقللوطین زیبایی محسوس در اشیا بهرهنظر اف ینكه بهنتیجه ا از نفس زیباست.

محسوس هم جلوه و پرتوی از زیبایی ناب اما زیبایی نا ؛در عالم مثال است هاسایه و شبحی از اصل آن و زیبا ءدر اشیا

ز روح فضایل و ملكات زیبا اخذ نفس کلی ا گیرد،میی عل   ءواسطه از مبداروح کلی زیبایی خود را بی .استو محض 

صورت عمودی از بهدرنتیجه زیبایی  ؛شودهای زیبا هم از نفس زیبا صادر میی از نفس کلی و رفتارئکند و نفوذ جزمی

 : شودبه دو دسته تقسیم می سیناابنزیبایی از منظر  .(46: 1392، نژادهاشم) شودمی رسرازیین عوالم باال به پای

شیخ الرئیس  ،اسالمی ءمشا ۀالسفف ۀقرن ششم و سردست ءاز علما شیخ سهروردی ،اشراقی اسالمیالسفۀ ف ۀسردست

 .برندمیعنوان رئیس مشائیان نام نامند که از او بهالرئیس میجهت او را شیخبدین .دآیسینا به شمار میعلی بنابو

در روش اشراقی برای تحقیق در مسائل فلسفی و  روند.و مشائیان پیرو ارسطو به شمار میاشراقیان پیرو افالطون 

آن برای  ۀتصفیسلوک قلبی و مجاهدات نفس و . حكمت الهی تنها استدالل و تفكرات عقل کافی نیست مخصوصا 

صورت اجمالی سینا بهرات ابننظ .فقط بر استدالل است اما در روش مشائی تكیه ؛کشف حقایق ضروری و الزم است

ی است مراد از تعریف عام تعریف. : عام و خاصدو تعریف دارد یسینا برای زیبایناب. در باب زیبایی و هنر اینگونه است

عریف زیبایی تصادق باشد و مراد از تعریف خاص ، زیبا ءکند از حق تعالی گرفته تا اشیامصادیق صدق می ۀهمکه برای 

جمال کل شی و بهائه هو ان یكون علی ما یحب »: سینا عبارت است ازف عام زیبایی از منظر ابنتعری .محسوس است

هایی را داشته باشد تا چه ویژگی. وجوب باید یعنی یک موجود واجب و ضروری است وجوب غایی ،مراد از وجوب، «له

حسن  لیف؛أحسن ت نظم، سینا یعنی داشتن حسنی محسوس در نظر ابناما زیبای ؛اشداکمل آن نوع ب مصداق اَت م و

 ،خاص او راسینا را مالک قرار دهیم چه تعریف چه تعریف عام زیبایی ابن مندی بیشتر از وحدت و اتفاق.بهره ،اعتدال

 .زیبایی امری عینی و آفاتی است، سینادر هر صورت به نظر ابن

ولی  ؛در آثار مختلف از فیلسوفان مشائی گلچین کردرا شناسی اسالمی باید بیش از هر کار فرازهایی برای فهم زیبایی

باید  همچنین .دویژه آثار صوفیه هم رجوع کرمكتب اشراقی و به تر موضوع باید به آثاربسیار افزون بسطبرای شرح و 

اضافه  ،می مختلف به شاگردانشان منتقل شده استتعالیمی را که نسل اندر نسل از اساتید هنرهای اسال سنت شفاهی،

اند و تا به امروز حیات دارند نیز باید به منابع مبنای خلق آثار هنری اسالمی بوده ،تعالیمی که در طی قرون .کرد

ام آن شناسی فقط به حیث اهتمزیباییدربارۀ صورت صوری/منطقی ی این فلسفه بهنمایندگان اصل .مكتوب اضافه کرد

بر تصور سینا ابن .اندپرداخته ،ی از تحقیقات منطقی اوستهای کتاب شعر ارسطو که بخشبا شرحارتباطدربه شعر 

استدالل  هاری آنهای شعری و ارزش صوگیری قیاسبر نقش صوری لذت در شكل» کید ورزید وبرهانی ارسطو تأ

او  همچنین .ماهنگی مبتنی استو همیت خیال و اصول توازن سینا بر اهشناسانه ابنزیبایینظریۀ بنابراین ؛ «کرد

جالب است که  .خالق مرتبط سازدشناسی را به اباال بیان شده، زیباییدر شرحی که کوشد از طریق اصل توازن به می

 نامد.می «الحكمته المشرقیه» كمت مشرقیسینا در آن بخش از آثار خویش چیزی است که خود وی حابنموضوع بحث 

اثر وی با  های روشنی از این رویكرد را درگزیند. نمونهشاعرانه را برای بیان افكار خویش برمی ای کامال سینا رسالهابن

بلكه بر عنصر  ؛النیفقط بر تفكر عقنهگذاری اثر به خاطر تأثیر سینا در آنجاابن .توان دیدمی قظانی بن یحعنوان 
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-395: 1398، )رحمتی گزیندبرمیو رمزی را برای گفتار خویش  شاعرانه زبانی کامال کند و شناسانه تكیه میزیبایی

398.) 

سینا ابنالبته  قابل شناخت و درک است. ،عقلی و شهود ظنی، ،وهمی ،خیالی ،زیبایی از چند طریق حسی از دیدگاه او

ی او اما با استفاده از مبان ؛روزگار او رایج نبودمعنای کنونی در  هنر بهتعریف مشخص و معینی برای هنر ندارد و اساسا 

تحقیق به که ازسازی کردتوان تعریفی برای هنر بخلق آثار بشری میفرآیند و  «صورت» دربارۀو سخنان پراکنده او 

 صورت نزد او شكل وی انمعاز  یکند. یكمعانی گوناگونی برای صورت نقل میایشان  تعاریف موجود باشد. همۀبهتر از 

ذهن پدید  قوۀخیال یا قوۀ د که ابتدا در نبخشو صنایع بشری به مصنوعات خود می شمایلی است که سازندگان آثار

در مصنوعات بشری پس وجود صورت  د.وشای پیاده میخارج بر روی مادهو در  ، سپس متعلق اراده واقعاندهآورد

دن این الرئیس روشن و شفاف است. با ضمیمه کرشیخدیگر معنای زیبایی در کالمات . از طرف استضروری و واجب 

 واسطۀزیبا بخشیدن است. اسناد با  رسیم که هنر صورت بخشی زیباست یا هنر فعل صورتدو آموزه به این تعریف می

تواند حدتام هنر سینا نمیابن موجه و معتبر است. این تعریف اگرچه حتی طبق مبنای سینا کامال ابنچنین تعریفی به 

 تعاریف بهتر است. ۀهماما آشكارا از  ؛باشد

ثار سهروردی . در آآمده است العشق ۀقیحق یف لهرساه شكل داستان تمثیلی در زیبایی ب دربارۀمطالب سهروردی عمدۀ 

شیخ اشراق . دشومیزیبایی مطالبی یافت  شناسیو هستی ءمنشا ۀدرباراما ؛ تعریف خاصی برای زیبایی ارائه نشده است

ادراک حق . 1: جهت و شأن داشته است سهعقل اول  .ائیان معتقد است اول مخلوق آفرینش عقل بوده استشتبع مبه 

شناخت . 3 ؛شناخت خود که از آن عشق پدید آمده است. 2؛ آن حسن و زیبایی پدید آمده است ۀنتیجتعالی که در 

گوهری بود تابناک  ،ق سبحانه و تعالی بیافریدح کهبدان که اول چیزی  .ممكنات یعنی آنچه نبود و سپس هستی یافت

 .1: این گوهر را سه صفت بخشید و (1/97تا: بی االنوار،)بحار «ما خلق اهلل تعالی العقل اول»او را عقل نام کرد که 

 ،از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت .بودبشناخت آن که نبود پس . 3 ؛شناخت خود. 2 ؛شناخت حق

های که ازجمله نامبدان ،داندلب کمال و جمال میمخلوقات عالم را طا ۀهم .حسن پدید آمد که آن را نیكویی خوانند

ند و هیچكس نبینی که او را انی طالب کمالجسمند از روحانی و هرچه موجود... حسن یكی جمال است و یكی کمال

کوشند که خود را به حسن اند و در آن میب حسنهمه طال ،چون نیک اندیشه کنیسپس  ،به جمال میلی نباشد

محبت  اما حقیقت عشق چیست؟ ؛اول و عشق نخستین همزاد هم هستندطبق دیدگاه شیخ اشراق زیبایی  .برسانند

زیرا که همه عشقی ؛ تر از محبت استخاصمفرطه و عشق محبۀ العشق  آن را عشق خواندند. ،چون به غایت رسد

ن گیاهی است که در باغ پدید آ اند وعشق را از عشقه گرفته .(97همان: ) محبتی عشق نباشداما همه  محبت باشد؛

رود تا پیچد و همچنان میس سر بر آرد و خود را در درخت میپ ،کند اول میخ در زمین سخت فرو آید در بن درخت،

 .گیردجمله درخت را فرا

کنند که از آن جهت که ذات خویش را درک می .م معشوقواقع عاشق است و هدراز نظر شیخ اشراق حق تعالی هم 

چون عشق درواقع  معشوق است.، شوداز آن جهت که مورد ادراک واقع میعاشق است و  مطلق حسن و جمال است،
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 ها وکمال ۀهم اءمنشت که ذات حق تعالی همان ابتهاج و سرور و التذاذ ناشی از ادراک و معرفت به جمال و کمال اس

مخلوقات  ۀهمچون  معشوق ماسوای خود هم هست؛ تعالی ضمن که معشوق وجودش است،حقبنابراین ؛ هاستجمال

عالم موجودات  مۀهپس عشق در  .عاشق حضرت حق هستند ،الهی دارند بسته به میزان ادراکی که از جمال و کمال

 «ه و غیرهلذات معشوق و فحسب  لذاة عاشق االول و…بتهاج بتصور حضرت ذات ما والعشق هو اال» سریال دارد.

هایی تعریف در بعضی از. کنندهساس لذت است بر روی مدرک و ادراکاح ،كی از آثار زیبایی. ی(135: 1392، نژادهاشم)

زیبایی تلقی شده است های پایهیكی از  بخشیلذتبخش است و غیره، لذت ۀوجلزیبایی  اند مثلکه برای زیبایی کرده

یخ اشراق هم به د. شپردازنلذت میث حبهنر هم به  ۀفلسفسی و شنااوقات زیباییگاهیین جهت است که و به هم

یند آفرداند به شرط آنكه در لذت در ادراک را کمال یا خیر می سهروردی .پردازدهای گوناگون به بحث از لذت میزمان

 کند. خیر را درکدرک بتواند کمال یا متا نباشد  مانعی یا متضادی ،این ادراک

آید و اگر مانع و امر متضاد برای مدرک آفت و شر به حساب می ،دمقابل لذت است و اگر درد عارض شو ۀنقطدرد  

شیخ  .المضاد المدرک و شره الیه اذا لم یكن شاغل وفته آو االلم هو ادراک ما وصل من ید آدرد به وجود می  ،نباشد

در لحظات اولیه تصادف فرد ، دهدمیرانندگی رخ حادثۀ . زمانی که کندکید میقید نبودن مضاد و شاغل تأاشراق بر 

علت این احساس . کنددرد را احساس نمی ،کیفیتی که هست متوجه درد نیست یا به آن شدت و مجروح یا اصال 

عنوان به .جه فرد به اصل حادثه استضمیر و تو نكردن درد با وجود شكستگی و قطع عضو همان مشغول بودن ذهن،

کند نمیدرک  ،خوردلذت غذایی را می ،انگیز استدر حال تماشای یک فیلم هیجان حین صرف غذا، درمثال فردی که 

تمام این موارد . کندحتی ممكن است آن را تلخ احساس کند و غذا را حس نمیمزۀ طعم و  ،یا فردی که زکام گرفته

 .داندمیمدرکه از لذت یا درد  ۀقوو شاغل موانعی هستند که شیخ اشراق آن را به مضاد 

بینایی قوۀ لذت . ن وجود داردام از قوای ادراکی لذت مناسب با آو برای هرکد هستای بین ادراک و لذت یک رابطه

شنوایی در شنیدن لذت  است.یت ؤرهایی است که با چشم قابل ای مختلف، نورها و در کل زیباییهدر دیدن رنگ

خیال با تصور قوۀ مثال  است از لذت برخوردار  قوای باطنی ادراک هم ،حالعیندر های زیباست.آهنگنواهای خوش و 

که حال عینرسهروردی د برد.عاقله به درک کردن حقایق لذت می قوۀبرد و های خیالی زیبا لذت میکردن صورت

در  را هالذتدر آثار مختلفش از کسانی که ای دارد و غیرحسی هم توجه ویژه به لذات ،شماردهای حسی را برمیلذت

که پندارند میبرخی از عوام چنین »دهد. ختلف به شدت مورد مواخذه قرار میهای مبا استدالل ،دانندلذت حسی می

لی از شهود، شكوه و تعاحقدانند لذتی که فرشتگان در جوار که نمیلذت حسی لذت دیگری نیست درحالی غیر از

 .«برندها و دیگر غرایز میات از خوردنیبسیار واالتر از لذتی است که حیوان ،برندجاللش می

در رسیدن به لذت  ،هم تفاوت دارند از آنجایی که ادراک کار موجودات مجرد است و چون نفوس و عقول در معرفت با

تر هم مقدار لذات شدیدتر و واالزان به همان می ،وجودی و نورانیت باالتر باشد مرتبۀم متفاوت خواهند بود. هرچه ه

 اند وقتی اموری که انسان را به بدن وکنند چون نچشیدههای روحانی را انكار میت بدن لذتپیروان اصال». خواهد بود

طبق تعریف  .«بردملكوت و با اشراق انوار لذت میمشاهدۀ نفس عارف با  ،د برطرف شودکننامور جسمانی مشغول می
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که شود میال مطرح ؤاما اینجا این س ؛های مربوط به ساحت انسان استم ادراک کماالت و خیرلذت عقلی ه لذت،

 است، آن با بدن رابطۀگیریم یعنی عقلی که منهای اگر عقل صرف را در نظر ب کماالت ساحت عقل انسان کدام هستند.

؛ عقل هستندها کماالت تمام اینهای عالم ملک و ملكوت شگفتی ،ط به حق تعالیحقایق مربو ،درک معارف متعالی

غضبیه و ۀ گی و قدرت عقل بر دیگر قوای بدنی و جسمی همانند غلبه بر قوچیر عقل با بدن، رابطۀاما از نظر بدن 

جمله ازاز افراط و تفریط دور کند و اعتدال برقرار کند آن را  ،شهویه و... و اینكه انسان بتواند قوای بدنی را مدیریت کند

 ،هر زمان که عقل انسان به این کماالت و خیرات نائل شود .رودهای ساحت عقل انسان به شمار میخیرو کماالت 

به همان اندازه از انسانیت بیشتری برخوردار خواهد  ،احساس لذت خواهد برد و هرچقدر لذت عقلی انسان بیشتر باشد

به  داند.نیاز از تعریف میامری بدیهی ظاهر و بی ردی نور راچون عقل انسان پایه و اساس انسانیت است. سهرو ،بود

بنابراین ؛ آن امر ظاهر است و چیزی ظاهرتر از نور نیست ،اشداز شرح و تعریف باز ینبیر در وجود چیزی گا نظر وی

 .(34: 1392، زادهگری مستغنی از تعریف است. )کمالینور بیش از هر چیز دی

 .داندمیجسمانی و عالم معقول محض میان عالم  واسطۀپردازد و آن را خیال میخود به نقش عالم نظریۀ سهروردی در 

ای . البته ابن عربی هم مباحث گستردهاست شده ررسیب صورت واضحبهبار یننخستعالم خیال در سهروردی برای 

سهروردی  .روشنی داردگاه که خالق هم هستند و البته در مابعدالطبیعه مالصدرا هم جای دارد نیروهای خیال دربارۀ

کنند و با نثر فارسی العشاق هم یاد میکه از آن به مونس العشق قتیحق یف الرساله ناش با عنوامثیلیت رسالۀدر 

با آوردن ایشان در این رساله  .کندزیبایی تشریح میدربارۀ را  اشریهخیلی ماهرانه نظ ،بسیار زیبا نگاشته شده است

 هم راز زیبایی الهی و هم زیبایی بشری را در، قرآن کریم )یوسف( دوازده سورۀیوسف پیامبر )ص( و زلیخا در حكایت 

 داستان راترین قصه در قرآن است و خود قرآن این طوالنی که این داستان .سازدارتباط با حزن و عشق روشن می

آسمانی  ریشۀو منشاء که گرفتار جمالی با  بشری است ی عشقباالنمونۀ از نگاه اسالمی  ،کند.القصص تعبیر میاحسن

عشق و حسن رابطۀ داستان به  در این بشری مهار شده است. مرتبۀلطف نظر و نگاه خداوند به  حال بهعیندرشده و 

پس تحقیق  ؛دهدمیتجسم بشری خاص مورد بحث قرار  سهروردی حسن را مثل حقیقتی جدا از هرگونه پردازد،می

پایه و اساس است شناسی زیباییاین بحث برای  .ستزیبایی و نیروی آن ا دربارۀشامل بحثی فلسفی عرفانی  سهروردی

 شود.مینیز زیبایی آثار هنری شامل  ،بر زیبایی بشریعالوهکه 

نویسد اول چیزی که زیرا می ؛کندحسن را تأسیس میوجودی زیبایی / در فصل اول کتاب سهروردی او ابتدا جایگاه

؛ شناخت حق. 1 :و را عقل نام کرد و این گوهر را سه صفت بخشیدا. گوهری بود تابناک ،حق سبحانه و تعالی بیافریده

حسن پدید آمد  ،از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت .بودبشناخت آن که نبود پس . 3؛ شناخت خود. 2

خوانند و از آن  «مهر» عشق پدید آمد که آن را ،به شناخت خود تعلق داشت که که آن را نیكویی خواند و از آن صفت

حق تعالی بنابراین زیبایی از باالترین آفریده  ؛حزن پدید آمد که آن را اندوه خواندند ،صفت که نبود به بود تعلق داشت

با معرفت که از  ،که دارددی زیبایی به دلیل جایگاه وجو شناخت خود حق است پدید آمد. یعنی عقل و این قابلیت

را در مرکز  مرتبط است و به دلیل ذاتش از معرفت به حق از طریق عقل که ما نیز آن ،باالترین برخوردار است مرتبۀ

 .(401: 1398 )رحمتی، ناشدنی استجدا ،وجود خویش داریم
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اندوه و نابینایی  ،برادران ویف عبارت است از خیانت کل داستان یوس .گردیم به داستان قرآنی یوسف)ع(حال باز می

قدرت وی  ،ادن ویبه زندان افتو سرباز زدن یوسف )ع( از این عشق  ،عشق زلیخا به یوسف )ع(  ،پدرش یعقوب )ص(

بینا شدن دیدگان پدر  و درنهایت بخشوده شدن برادران یوسف )ع( ،شوکت سیاسی و اجتماعی ویبر تعبیر خواب، 

با نزول جمال الهی به نفس وجود یوسف )ع(  ،که نشانگر شفا و رهایی روحانی استیوسف)ع( در اثر بوی پیراهن وی 

سیس جایگاه وجودی زیبایی در ارتباط با عقل و علم خداوند فقط تأنهسهروردی رسالۀ تأویل  بنابراین؛ مرتبط است

ه در هنر خلق شده خوا ،است زمانی که خویش را عیان سازد بخش زیباییبر آن تأسیس نیروی نجاتعالوهكه بل ؛است

ین خداوند آن جانشترین شاهكار حضرتش ه بزرگمتعال ک رمند باشد و خواه در آثار هنرمندهای هنو به دست انسان

هنری خلق کند که در خور نزول پرتوهای آن  آثار اند در خالقیت الهی شریک باشد وتوبر روی زمین است که می

 جمال ملكوتی هست.

ها این تفاوتکند. می بحث هایی نسبت به رویكرد مشائی رویكرد اشراقی از ابزارهای معرفت با تفاوتسهروردی در 

بلكه ناحیه از عالم ذکر  ؛حافظه مادی انسان نیست ناحیۀ قوۀ: یادآوری و تذکر از جایگاه حافظه و خیال. 1 از: اندعبارت

بلكه از  ؛خیال مادی انسان نیست ۀقو ناحیۀتخیل( از ل )خیا. است و عالم ذکر در اجرام و نفوس آسمانی جای دارد

 .)عالم مثل معلق( است و این عالم در حد واسط عالم ماده و عالم عقول جای دارد ناحیه

بیر ابلكه یک قوه هستند با تع ؛مجزا نیستند ۀقودرواقع سه  حواس باطنی، ۀقواین سه  متخیله و خیال: ۀواهماتحاد . 2

در عین حال . بلكه غیر از آن هستند ؛ی نیستندحواس به لحاظ ذات با خود نفس یك، و نفس نسبت حواس. مختلف

 .حواس هست ۀهمسایه ذات نوری نفس هستند پس نفس  حواس،

شهود  ۀقوبه  ،حسی و مادی رهایی یابدت االغاشتنفس ناطقه در صورتی که از  )قوه شهود(: حواس مثالی و قلب. 3

پس در اینجا این دو . استخدام خویش دارد: حواس مثالی و قلب دو ابزار معرفتی دیگر را دراین قوه . گرددمجهز می

گیری ادراک خیالی یا مثالی و شود و درنتیجه این دو ابزار شكلافزوده می ابزار دیگر به دو قسم فوق )حسن و عقل(

 .ادراک قلبی است

هم ادراک خیالی یا مثالی و هم  هم ادراک حسی، ،آگاهیگذشته از ادراک ذات یا خود ،شراقیسهروردی در رویكرد ا

ین ادراکی اوج باالترین آن در این مرتبه ادراک قلبی است و چن .داندقلبی را به نحو شهودی و حضوری میادراک 

مشائیان پیش از خودش تفاوت جدی با آرای  ،رویكرد در اینهای سهروردی سان دیدگاهبدین .دهدیقین را به دست می

خویش  شخصیشهودی  بتجار ۀنتیجرا  هاآن ،گذشته از این .کندها جدا میدارد و راه او را از آنسینا جمله ابناز

 ؛ادراک ذات یا خود آگاهی. 1 :گیردیا قسم برای معرفت در نظر می سهروردی در رویكرد مشائی چهار مرتبه .داندمی

فقط قسم نخست به نحو شهودی و حضوری است و سه قسم دیگر . ادراک عقلی. 4 ؛ادراک خیالی. 3 ؛ادراک حسی. 2

 اند.علم حصولی سنخاز 
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سهروردی و سینا ابن تفکرات در یسشنا زیبایی و هنر جایگاه  

 سیما علیپور مقدم، سعید شاپوری، انشاهلل رحمتی

 یصفو ۀدوردر هنر  یو سهرورد نایابن س دگاهیاز د یشناسییبایز و هنر بازتاب .3

توان با رویكردی می ،ها مورد بحث قرار گرفتشناسانه آنییفیلسوف ذکر شد و مبحث زیبا دوذیل مباحثی که قبال از 

در جهان  ،هنر اسالمی کار شده زۀحوها خیلی جدی در هایی که این سالیكی از جریان .این کار را پیش بردجدید 

اشخاصی مانند سید  ؛هستندگراها جریان سنت ،دانیمها میگذار بوده و ما فهم هنر اسالمی را مدیون آنیراسالم تأث

 خواهندمی که زمانی البته و اندبوده ثرمؤ خیلی اسالمی هنر معرفی در اشخاص این... شوان و، ارتهبوک، حسین نصر

 مبنای بدون را اسالمی هنر که اندکرده ذکر و کرده کیدتأ اسالمی هنر نظری مبنای روی ،کنند معرفی را اسالمی هنر

یكی از مبانی  .متفاوت استن و عرفان اسالمی آاسالمی ازجمله قرالبته مبانی نظری هنر  .شود درک کردن نمیآ نظری

 تواندی نشان دادند که میول ،هنر نباشد دربارۀکه ممكن است مستقیم  استفیلسوفانی  ۀنظری، حكمت اسالمی ،آن

هایی که فیلسوفان ما ذکر بحثیكی از م ،عنوان مثالبه ؛منجر شود هنر ۀبه دستاوردهایی در زمین مبنای فیلسوفان ما

دی از عالم مثل معلقه ردرک سهرو ،سینا و سهروردی از عالم خیال داردابنمبحث خیال است و درکی که  ،اندکرده

 .گیردمیسهروردی دو عالم مثل را در نظر  .البته نه مثل افالطونی ،است

طون در افال ۀنظری .شكل و صورت ندارند، حیوانی نیستند، مثل افالطونی مجردند؛ مثل معلقه. 2 ؛نوری افالطونی. 1

هایی که در مثل صورت ،ولی ماده ندارند ؛اندازه دارند مثل معلق شكل و صورت و کند.مثل نوری افالطونی صدق می

قرار دارد که گاهی به آن برزخ و جسم ونی طافالسهروردی معتقد است ما عالمی داریم که بین مثل  .بینیمخواب می

پنج  دربارۀکه است هایی در قسمتی از کتاب ،اندشناسانه داشتهزیبایی ۀزمینکه فیلسوفان ما در  نظریاتی گویند.می

 .مبادله و جدل ،شعر ،خطابه، صنعت برهان ؛دنکنصحبت می صنعت

 

 (.1396: هوشمند منفرد). مأخذ: ق 943حدود صفوی، دورۀ بارگاه کیومرث، سلطان محمد، شاهنامه فردوسی،  :1تصویر
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شود که با دیدگاه های متنوع و درخشان دیده میبندی موزون با رنگفضاسازی چند ساحتی، رنگ، 1نگارۀ شمارۀ در 

)شعر هم  سینا در بحث صنعت شعرابنویژگی هنر و زیبایی یعنی ایجاد لذت و شادی همخوانی دارد. دربارۀ ابن سینا 

به شرح و تفضیل پرداخته است که  شعر شعر  دربارۀدر صناعت شعر مفصل  خصوصا ، (یكی از هنرهاست ۀمجموعزیر

 .مخیالت است ،محسوسات هم نیست، معقوالت نیست ،گوید شعر ماده استسینا میابن .آن چیست ۀمادچیست و 

مخیالت صحبت  دربارۀ ،کندمحسوسات هم صحبت نمی دربارۀ، زندنمی یامور معقول فلسفی حرف بارۀغیر شعر در

توجه پس با  .شناسی را بیرون کشیدزیبایی ۀنظریتوان می، سینا گفته استشعر ابن ۀدرباراحكامی که از دل  .کندمی

 :توان به سه رویكرد دست یافتشده میوریآگردبه مطالب 

سهروردی این مبحث  سینا وخصوص در صناعت شعر که ابنآمده است بهشناسی مبانی زیباییدر مباحث فلسفی . 1

، نور ،عالم معلقه، حكمت خودشان مباحثی دارند مانند عالم خیال وابن سینا و سهروردی در فلسفه . 2؛ اندرا ادامه داده

یعنی ابن سینا و گ شرقی این دو فیلسوف بزر .3 ؛را استخراج کرد هابحثتوان این اینها می ازتجلی که و  ظلمت

ده رساله دارد مانند  سهروردی .هنری هستندکه آثار  نوشتندمیهای عرفانی زیبا تمثیل وهنرمند بودند سهروردی 

هنر  ۀموزادبیات هم در  ،بگیریمدر نظر  ایشاناگر هنر را از منظر  .دهستنآثار ادبی  کهو... آواز پر جبرئیل ، عقل سرخ

بنحیسینا در رسالۀ ابن ،عنوان مثالبه ؛اندهنر داده دربارۀنظریاتی را  هایشاندر کتاب این دو فیلسوف .گنجدمی

شود و این را در زیبایی و حسن چگونه وارد عالم میکه دهد مینشان  العشقحقیقۀرساالت فی ر و سهروردی دضان قی

ستحاله روحی سینا و سهروردی تنها کسانی نبودند که به تحقیق یا ابن. اا نشان داده استخییوسف و زل ۀقصقالب 

اند ازجمله کسانی هستند که موفق شدهاما  ؛اندبودهی عقیده داشته یا به آن قائل های روحانو به این تجربهشده موفق 

با عقل آنان در  ا تخیل فعال مرتبطو باند کردهبه ذوق یا در طی تجربیات روحانی دریافته و مشاهده که آنچه را 

بیان  های شگفت روحانی و غیرهای رمزی اسیر کنند و لحظهداستانضرورت در قفس  ،اندآمدهن انداز روحشاچشم

 .(282:1364یان، )پورنامدار های شخصی خود در معرض تماشای ما قرار دهندخوش را در قالب رمزها و مثال

 

 (1396منفرد:  هوشمند) ه.ق. مأخذ:946صفوی، دورۀ داستان هفتواد و سرگذشت کرم، دوست محمد، شاهنامه فردوسی،  ۀنگار :2تصویر 
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سهروردی و سینا ابن تفکرات در یسشنا زیبایی و هنر جایگاه  

 سیما علیپور مقدم، سعید شاپوری، انشاهلل رحمتی

 الوجود هم الجمال و البافالواجب» .های موجود در عالم هستی استزیبایی ۀهم ءالوجود مبداواجب ،سینااز نظر ابن

رض زیبایی بر ازجمله عوا عشق یعنیشدید آن  ۀمرتبسینا دوست داشتن و از نظر ابن. «کل اعتدال ءالمحظ و هو مبدا

بخشی اثر دیگر زیبایی بر مدرک لذت. «معشوقٌکل جمال و خیرٍ مدرک فهو محبوبٌ و » کننده استمدرک و ادراک

های زیبا و ، نیز با کاربست رنگ2شمارۀ تصویر  .شود به ادراک مالئم از آن جهت که مالئم استیتعریف م که است

 بر اصل زیبایی عینی و اهمیت آن در هنرهای عصر صفوی است.تأییدی  ،نوازایجاد فضای چشم

 

 

 صفوی. )مأخذ: نگارنده(دورۀ اهلل اصفهان، لطفمسجد شیخ گنبدخانۀ : 3تصویر

به نمایش گذاشته ، با ایجاد نوعی وحدت و زیبایی در گنبدخانه در حقیقت جمال و زیبایی ازلی پروردگار 3در تصویر 

نور و نور که زیبایی را با است شناسی ای برای نوعی زیباییزمینهشناسی سهروردی پسمابعدالطبیعه و جهان. شودمی

درجات شدت و  طولی انوار است که مراتب آن به ۀسلسلاول از همه مشتمل بر  ،جهان داند.را با خود وجود یكی می

  خود این درجات چیزی جز نور یا فقدان نور نیست. .انداز یكدیگر متمایز شدهضعف نور و ظلمت 

 

 صفوی. )مأخذ: نگارنده(دورۀ اهلل اصفهان. لطف: فضاسازی نور در معماری مسجد شیخ 4تصویر 
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ای از یكی است. هر موجود در جهان ما جلوه عالم عرضی انوار نیز وجود دارد و این عالم منطبق بر عالم ارباب انواع ثانیا 

وص این حقیقت درخص از آن ارباب انواع است که حضور ملكی در درون موجود موردبحث نیز عبارت از همین است.

سهروردی در عین  کند.صدق می ،ها در هنر هستندصورتمبداء  های خیالی کهصورت های طبیعی و همچنینصورت

این نظریه، طبق  کند.دربارۀ اجسام عرضه میای نظریه (hylomorphism)  صورتارسطویی ماده و نظریۀ رد و انكار 

ای که طبق آن نظریه ؛ازندسزندانی می ،ی استمتعلق به عالم ملكکه درنهایت را ی هستند که نوری هایاجسام سایه

 سازدصور ارسطور مینظریۀ ایگزین ج ،عناصر را فرشتگان خواندن یا ،ن و به زبان دینها عناصر نور آصورتهمۀ 

  (.397: 1398، )رحمتی

 گیرینتیجه

-زیباییخیال نقش مهمی در آفرینش هنری و خلق ابعاد قوۀ ، باید گفت سینا و شیخ اشراقهای ابنتوجه به دیدگاهبا 

اما درخصوص زیبایی بر زیبایی محسوس تأکید دارد. او  ؛ندارد ابن سینا تعریف معینی برای هنر شناسی آن دارد.

لذا از دیدگاه او زیبایی باید احساس لذت و شادی را در بیننده ایجاد کند. با تكیه بر این ؛ داندزیبایی را امری عینی می

رک موضوع هنری دارد. حكمت اشراق سهروردی که اساس آن بر تفسیر نور زیبایی ظاهری نقش مهمی در د ،دیدگاه

اشارۀ که آراء سهروردی شناسی در هنر شد. درحالیهای زیباییترین مؤلفهاسالمی تبدیل به یكی از مهمدورۀ در  ،است

با توجه به این نكات و  رشته مبادی مابعدالطبیعی را ارائه کرده است.یکاما شیخ اشراق  ؛مستقیمی به بحث هنر ندارد

باید گفت طرح و نماد نور که در قالب شمسه، روشنایی و آفتاب و غیره منعكس شده  ،نور در هنر صفویمقولۀ بررسی 

دورۀ شناسی سهروردی است. این نماد در هنر نگارگری، معماری، فلزکاری و سفالگری در زیبایینظریۀ منطبق با  ،است

 ؛توان یافتتر از نور نمیای شایستهسهروردی در نماد احدیت هیچ گزینهاندیشۀ وفور قابل مشاهده است. در بهصفویه 

های الجوردی، زرد و سفید کاربست رنگ صدد انعكاس حضور الهی با نقش نور است.دربه همین دلیل هنرمند اسالمی 

 اصلی زیبایی و هنرمندی است.منشاء که نیز در هنرهای این دوره تمثیلی از نور و وجود خداوند است 
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سهروردی و سینا ابن تفکرات در یسشنا زیبایی و هنر جایگاه  

 سیما علیپور مقدم، سعید شاپوری، انشاهلل رحمتی
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