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چکید ه

اند یشمند  ان مسلمان بد  ون ترد  ید  د ر حوزه زیباشناسي و زیبایي شناسي تأمالت جد ي و مهمي د اشته اند ؛ هم د ر حوزه 

برجسته بود ن  د لیل  به  عرفان  میان، حوزة  این  د ر  روایي.  و  قرآني  عرفاني و هم حتي  فلسفي، هم کالمي، هم  مباحثات 

تائیه  رسالة  است.  د اشته  زیبایي شناسي  یا  علم الجمال  مباحث  ظهور  براي  فراخ تري  د امنه  کمال،  و  عشق  مفاهیمي چون 

معروف به نظم السلوک یا نظم الد ُرّ اثر ابن فارض یکي از شورانگیزترین و د ر عین  حال عالي ترین منظومه هاي عرفاني د ر 

تمد ّن اسالمي است. ابن فارض د ر این قصید ه هفت صد وپنجاه بیتي، زیباترین و عمیق ترین مباحث عرفاني را د ر پرتو عشق 

شرح د اد ه است. ازجمله کساني که به شرح مشارق پرد اخته صد رالد ین قونوي است که شاگرد  نامد اري چون سعید الد ین 

فرغاني د ارد . شاگرد  بلند مرتبه اي که صد رالد ین د ر مقد مة خود  برمشارق الد راري، او را افتخارالمشایخ خواند . این کتاب 

شرح فارسي قصید ة تائیه ابن فارض است. فرغاني د ر شرح ابیات قصید ه، آنگاه که ابن فارض به بیان ُحسن و جمال مي پرد ازد  

نکات نغز و ارزشمند ي د ر باب زیبایي ارائه مي د هد . این مقاله شرح جامع نقطه نظرات سه بزرگ حکمت اسالمي است 

از یک سو ابن فارض و از سوي د یگر صد رالد ین قونوي و نهایت سعید الد ین فرغاني. زیرا ترد ید ي نیست فرغاني صرفًا یک 

ناقل نیست و د ر موارد ي کاماًل رأي خود  را شفاف ارائه کرد ه است.
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مقد مه
مشارق الد راري چنانکه گفتیم اثر سعید الد ین ابن احمد  فرغاني از 
شاگرد ان مبرز صد رالد ین قونوي و متوفاي سال 700 هجري است. 
ابن عربي  مکتب  شاگرد   برجسته ترین  و  کامل ترین  صد رالد ین خود  
و بنا به روایت تاریخ د ست پرورد ه و فرزند خواند ه اوست. مرحوم 
مد قق،  متأله  و  محقق  عارف  را  فرغاني  آشتیاني  سید جالل الد ین 
این معنا را  قد وه ارباب معرفت و شیخ المشایخ خواند ه است. شاید  
عالوه بر مطالب بسیار عالي و د قیق مشارق از این تجلیل صد رالد ین 
قونوي از شاگرد  خود )فرغاني( د ر مقد مه مشارق اخذ کرد ه باشد : 
این شرح براد ر شیخ عالم  »... و هیچ کس را میسر نشد  مگر محرر 
نفع  و  نفعه   اهلل  را  فرغاني  سعید   سعید الد ین  المشایخ  افتخار  عارف 
به«)فرغاني،  1357: 78(. آشتیاني همچنین صاحب مشارق الد راري را 
د ر د قت نظر و تحقیق د ر معضالت تصوف و عرفان نظري و وسعت 
اطالع و تحقیق و توضیح د ر مشکالت علم توحید  د ر میان اساطین 

عرفان کم نظیر مي د اند )همان: 1(.
ناب،  اثر  این  تألیف  د ر چگونگي  خود   مقد مه  پایان  د ر  فرغاني 
نکات ظریفي آورد ه است. وي مي گوید  چون به مد د  توفیقات الهي و 
تأیید  نامتناهي بر بعضي از اسرار و اشارات قصید ه غراي تائیه وقوف 
یافته به شرح آن پرد اخته. سپس این شرح را به حضرت علیاي شیخ یا 
همان صد رالد ین قونوي »اعلي اهلل قد ره« عرضه نمود ه. صد رالد ین د ر 
مقام قبول و رضایت مقد مه اي بر شرح شاگرد  خویش زد ه که فرغاني 
به جهت تبرک آن را د ر ابتد اي کتاب قرار د اد ه است. صد رالد ین د ر 
این مقد مه کوتاه، ابن فارض را شیخ بزرگوار، عالم عارف، شرف الد ین 
از بزرگان اهل حق خواند ه و قصید ه را مشتمل بر جوامع علوم  و 
و  کامالن  اذواق  و  ابن فارض  ذوق  از  گرفته  نشأت  رباني  حقایق  و 
اکابر محققان د انسته که کسي پیش از وي این چنین د ر ُحسن بیان و 
کمال فصاحت اثري نیافرید ه است. صد رالد ین د ر این مقد مه از تمایل 
خویش د ر مالقات با ابن فارض سخن گفته که البته میسر نگرد ید ه 
لکن چنانکه شیخ خود  متذکر شد ه د ر سفر سال640 خود  به مصر و 
شام، برخي از فضال و اکابر این مناطق شرح مشکالت قصید ه را از او 
خواسته اند  که وي پاسخ د اد ه و تعلیقاتي بر قصید ه زد ه است. به تعبیر 
صد رالد ین وي تمایل د اشته کسي این نکات را ضبط و تحریر کند  که 
این توفیق تنها شامل فرغاني یا به تعبیر صد رالد ین افتخارالمشایخ شد ه 
است. بیان صد رالد ین د ر این باب چنین است: »و هیچ کس را میسر 
افتخارالمشایخ  عارف،  عالم  شیخ  براد ر  شرح  این  محرر  مگر  نشد  
سعید الد ین سعید  فرغانی را ـ نفعه   اهلل و نفع به ـ و أزاح عنه کل امر 
مشتبه، که مد تی تمام بر استشراح این قصید ه غرا، مالزمت نمود ، به 
فهم منور و ذهن مطهر، آن مباحث شریف را ضبط کرد  و به تحریر 
رسانید  و بعضی از آن که بر سبیل نمونش بر من ضعیف عرض کرد ، 
مستُحسن و پسند ید ه یافت شد ، فجزاه اهلل عن ُحسن اهتمامه في حق 

انه جواد   بما حرره خیرالجزاء،  فقه  اهلل لالنتفاع  نفسه و حق من و 
این شرح  این قصید ه و  امید  چنان است که مطالعه کنند گان  کریم. 
نفیس مر منشئ این قصید ه، و محرر این شرح و این ضعیف را نیز 

به د عای خیر یاد  کنند ، و اهلل ولی اإلجابة و اإلحسان« )همان: 78(.
البته همراه با ذکر پیش سخن مرحوم صد رالد ین قونوي و  فرغاني 
پیش از شرح قصید ه، خود  مقد مه مفصلي آورد ه که هم شمه اي از 
کلیت عرفان ابن عربي و صد رالد ین است و هم چکید ه اي از قصید ة 

تائیه ابن فارض.
ازاین رو که فرغاني د ر متن این مقد مه توجهي تام به مفهوم ُحسن 
و زیبایي د اشته و معاني مذکور د ر این مقد مه را د ر متن شرح خود  
مقد مه  د ر  فرغاني  آراي  به  رجوع  مقاله  این  اول  گام  آورد ه،  نیز 

مشارق الد راري است و سپس متن مشارق.
فرغاني د ر مقد مه مشارق الد راري چهار اصل را مورد  بحث قرار 

د اد ه:
»اصل اول: د ر ذکر صفات و اعتبار علم و شهود  و نور و وجود  و 

حکم مبد ئیت و امر اولیت.
اصل د وم: د ر بیان صد ور و تعین عالم ارواح و ظهور و تحقق عالم 

مثال، که خیال منفصلش خوانند  به زبان اصطالح.
آفرینش  با  او،  مراتب  و  اجسام  عالم  ترتیب  د ر  سوم:  اصل 

آد م)علیه الصالة و السالم(.
اصل چهارم: د ر شرح نشآت انسان و اطوار و احوال او، تا رسید ن 
به نهایت کمال او، و تقریر آنکه اوست که مقصود  است از آفرینش 
هرچه د ر وجود  است، آنگاه د ر فتح معضالت هر بیتی از این ابیات 
آید «)همان:  کرد ه  شروع  اشارات  این  از  هریک  مشکالت  حل  و 

.)121
اصل اول شرح توحید  است د ر جامع ترین و کلي ترین وصف خویش 

بر سبیل مکتب نظري ابن عربي و پیروانش. 
از حضرات خمس  و چهارم  فرغاني حضرات سوم  د وم  اصل  د ر 
ابن عربي شامل عالم ارواح و عالم مثال یا خیال منفصل را مورد  بحث 
و تأمل قرار مي د هد . د ر متن این اصل فرغاني حضرات پنج گانه را 

بیان و شرح مجملي از آنها ارائه مي د هد .
عالم حس  یعني  از حضرات خمس  پنجم  اصل سوم، حضرت  د ر 
به  این شرح رسید ن  امتد اد   مي د هد .  قرار  مورد  شرح  را  و شهاد ت 
اعتد ال انساني و بحث د ر باب چرایي سؤال فرشتگان از خد اوند  د ر 
باب خلقت انسان است د ر این اصل نکاتي د ر باب زیبایي به صورت 
غیرمستقیم وجود  د ارد  که باید  مورد  توّجه قرار گیرد . گرچه مبناي 
که  ازاین رو  لکن  ُحسن.  مستقیمًا  نه  و  است  اعتد ال  فرغاني  بحث 
توجه  است الجرم  فرغاني  منظر  از  زیبایي  مهم ترین صفت  اعتد ال 

به آن ضرورت د ارد .
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فرغاني د ر این اصل مراحل ظهور عالم حس را چنین شرح مي د هد  
کونه  حیث  من  »حقست  که  ازاین رو  الرحمن  مبارک  اسم  که 
وجود اً« بر عرش عظیم فرود  آمد  و به عبارتي مستقر شد  بنا به آیه 
ْحَمُن َعَلی الَْعْرِش اْسَتَوی«)طه: 5( و این نخستین مرحله استقرار  »الرَّ
حق د ر عالم بود ، سپس د ر گام د وم، استیال حاصل شد . یعني حق بر 
تمامي عالم موجود ات کونیه استیال یافت. د ر مرحله سوم تمامیت 
و بلوغ به کمال و غایت حاصل شد . د ر گام چهارم قصد  و توجه 
حاصل گشته و نهایت د ر مرحله پنجم اعتد ال ظاهر شد . خالصه این 

مراحل را فرغاني چنین موجز و مختصر آورد ه است:
الوجود   امر  استقر  ای:  استوی   العرش  علی  الرحمن  تعالی:  »فقوله 
سبیل  علی  اشخاصه  و  أنواعه  و  العالم  أجناس  ایجاد   من  بالتمکن 
الکمال و استولی علی جمیع مراتب مملکته، التي هي العالم بما فیها، 
و تم ظهوره من حیث کلیات مراتبه التي هي مرتبة األرواح و مرتبة 
المثال و مرتبة الحس، فبلغ الغایة من حیث کلیات مراتبه، و توجه و 
قصد  الی تفصیل أحکامه، و اعتد ل من کمال الظهور التفصیلي و کمال 

البطون اإلجمالي األحد ی«)همان: 42(.
و  خالقانه  و  مي د هد   شرح  تفصیل  به  را  اصول  این  سپس  فرغاني 
قسري  حرکت  و  حبي  حرکت  کرسي،  محفوظ،  لوح  از  کمال  به 
سخن مي گوید  تا به ظهور عالم ماد ه یا حضرت پنجم برسد . تمامي 
و  ذاتي  میل  تصویر  فرغاني  تعبیر  به  که  وجود ي  ظهورات  این 
پید ایي اند ، همه بر اساس  حرکت حبي ذات به سوي کمال ظهور و 
َتْقد ِیُر  یا هند سه عظیم حضرت حق صورت مي گیرد :»َذلَِک  تقد یر 
یا  رباعي  سیر  و  راز  به  اینجا  د ر  فرغاني   .)96 الَْعلِیِم«)انعام:  الَْعِزیِز 
مطالعات  از  نشان  کرد ه)که  اشاره   عالم  عناصر  د ر  چهارگانه ها 
د ر  اربعه  عناصر  ظهور  به  بنا  و  د ارد (  اخوان الصفا  آثار  از  فرغاني 
جهان حس و شهاد ت، چهار مرتبه اعتد الي را د ر عالم متعین مي د اند :

اعتد ال  د وم  مرتبه  بود .  معد ني  ترکیبات  یافتن  اول صورت  اعتد ال 
منظر  از  که  انساني  اعتد ال  چهارم  و  حیواني  اعتد ال  سوم  نباتي، 
صاحب مشارق الد راري قبله جمله اعتد االت و میزان تمامي آنهاست. 
علت این تمامیت و میزان نیز این است که انسان بر صورت حق تعالي 
باري  حضرت  چون  و  صورته(  علي  آد م  خلق  اهلل  شد ه)ان  آفرید ه 
مصد ر و حقیقت اعتد ال به صورت مطلق است، موجود  مصور از او 

نیز جامع جمیع اعتد االت و بل به تعبیر فرغاني قبله آنهاست.
انسان کامل  به  تا  آن  مراتب کمال  و  آد م  از ظهور  فرغاني  شرح 
مفصل است و باید  به خود  مشارق رجوع نمود  اما د ر همین اصل 
صاحبد ل  سالکان  مقام  شرح  به  شیخ  فصولي،  بیان  از  پس  و  سوم 
مي رسد ، ازجمله صفات این سالکان صاحبد ل که به تعبیر فرغاني از 
کیمیا و سیمرغ، عزیزالوجود  ترند ، فتح است. فتح از د ید گاه صاحب 
مشارق عبارت از ظهور ِسّر وجود ي است د ر جان و روح سالک و 
این فتح بر سه قسم است: وجهي از آن به حکم محبوب است، وجهي 

د یگر به حکم محب و وجه آخر به حسب اشتراک.
فتح اول هنگامي است که ّسر وجود ي حاکم بر روح و نفس ناطقه 
سالک، بر احکام مزاجي و عقلي غلبه یافته و سالک د ائم د ر محل 

تجلي انوار روحاني باشد .
مزاج  و  نفس  بطن  د ر  که  است  وجود ي  ّسر  آن  ظهور  د وم  فتح 
معنوي  مقامات  کسب  و  مجاهد ت  و  ریاضت  با  و  د ارد   حضور 
حصول بد ان مي توان کرد . فتح سوم که اطالع بر حقیقت تعلق اراد ت 
و علم اولي اصلي به همه موجود ات است)و ازجمله د ارند گان این 
فتح حضرت خضر)ع( است( فتحي است که از ذات سالک سر مي زند .

از  فرغاني  بحث، شرح  این  با  مرتبط  و  بسیار جالب  توّجه  نکته 
فتح سوم است. فرغاني د ر این بخش ضمن بیان د ریافت هاي حسي و 
شهود ي از قبیل رؤیت و نیز سمع، همچون ند اي به موسي د ر کوه 
الَْعالَِمین«)قصص:30( و نیز استشمام  ُ َربُّ  َأَنا اهللَّ ِّي  طور: »َیا ُموَسی إِن
آن  ظهور  بیان  به  الیمن«  قبل  من  الرحمان  نفس  اجد   »اني  همچون 
ِسّر وجود ي د ر قالب ُحسن معنوي یا ُحسن صوري د ر جان و روح 

سالک مي پرد ازد .
ظهور این معنا بر جان سالک مراحلي د ارد . د ر مرحله اول اگر 
مراد  یا شیخ، ُمظهر ظهور آن ِسّر وجود ي از طریق ُحسن معنوي شود  
سالک د ر مقام اراد ت خود  را به تمامي به حضرت شیخ مي سپارد . 
این سپرد ن د ل به مراد ، سبب لطافت و شفافیت نفس سالک گشته 
و صفت اماّریت به سوء را د ر نفس او بسیار ضعیف مي گرد اند . این 
معنا سالک را به محبت، شوق و عشق به لطیفه روحاني)که مجمع و 
منشأ اوصاف حمید ه و اخالق پسند ید ه و منبع و مبد أ ُحسن و جمال 
تعبیر  به  نیز  مي شود .  رهنمون  است(  کمال  اوصاف  جمله  اصل  و 
مهم تر  و  معنوي  ُحسن  مشاهد ه  به  را  سالک  حالتي  چنین  فرغاني 
اتحاد  با آن و نیز اتصاف به اوصاف و لطایف آن مي کشاند  د ر این 
صورت صفت سکون و اطمینان بر نفس غلبه مي یابد . اما نکتة لطیف 
اینکه د ر این مرحله نفس هنوز د رگیر کثرت و مشتغل به احکام آن 
است الجرم در حیطه ُبعد  و فاصله از حقیقت است . د ر اینجا عشق 
مانع فاصله و عامل رابطه است و این عاشقي البته از وجود  و حضور 
فرغاني چون اصل و ذات ُحسن)یا  تعبیر  به  زیبایي حاصل مي شود . 
همان زیبایي(، تناسب و مالئمت است الجرم نسبتي ایجاد  مي شود  
میان صورت زیبا و معتد ل)متناسب( با نفس مجرد ، به عبارتي لطافت 
موجود  د ر صورت زیبا و نفس مجرد ، وجه مشترک صورت زیباي 
انساني با نفس مجرد  مي شود  پس هرگاه سالک، صورتي انساني ببیند  
که متصف به ُحسن و زیبایي باشد  آتشي د ر نهاد ش شعله ور گشته و 
شوق و شعله عشقي عظیم بر جانش مي نشیند : »آنگاه آتش طلب د ر 
نهاد ش شعله ور مي شود  و هر بقیتي را، مما به الممایزه، از آثار و نتایج 
آن تلویقات مذکور که د ر سلوک به  کلي زایل نشد ه بود  سوختن 

مي گیرد  و حکم ما به االتحاد  را قوت مي د هد «)همان: 73(.
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اهمیت کالم فوق د ر تبیین و ایجاد  نسبت میان ُحسن و عشق است. 
عشق  ظهور  عامل  زیبایي  متأله،  تمام حکماي  و  فرغاني  د ید گاه  از 
است و عشق عامل ایصال وحد ت. یعني هستي تا زیبا نباشد ، غایت تا 
به ُحسن آراسته نباشد ، معشوق تا موصوف به جمال و زیبایي نباشد  
و  پیمود ن طریق سخت  و  براي ظهور عشق  د ر جان سالک  رغبتي 
به تعبیر حافظ مشکل آن برانگیخته نمي شود )که عشق آسان نمود  
پیمود ه  د ر جهت وصل  افتاد  مشکل ها(، و الجرم مسیري  ولي  اول 
نمي شود . اینکه حکما و عرفا بر عظمت و اهمّیت عشق تأکید  بسیار 
جایگاهي  است.  آن  منحصربه فرد   جایگاه  همین  د لیل  به  مي کنند  
که عشق را به تنها عامل وحد ت میان عاشق و معشوق یا انسان و 
تبد یل مي کند . لکن چنانچه گفتیم عامل ظهور عشق،  پرورد گارش 
تبیین نکته کلید ي فوق، سالکان  براي  از  ُحسن است. فرغاني سپس 
را از این منظر و با استناد  به قوت و ضعف استعد اد شان به سه قسم 

تقسیم مي کند :
تعبیر  به  یا  مي مانند   ظاهر  صورت  ُحسن  د ر  اول  قسم  »سالکان 
فرغاني از صورت ظاهر که موصوف به ُحسن است تجاوز نمي کنند . 
این ُحسن ظاهر یا زیبایي صورت ها مایه حجاب و حرمان و فتنه و 
آفت خذالن است. سالکان قسم د وم از صورت ظاهر مي گذرند  و به 
معناي مجرد  یا باطن روح مي رسند . این ایصال، افق قلب آنان را به 
ّسر وجود ي حاکم بر هستي شان مي گشاید . لکن این گروه شایستگي 

کمال وحد ت را د ر اتحاد  عاشق و عشق و معشوق ند ارند .
سالکان قسم سوم از تجلي ظاهر وجود  که د ر جمله موجود ات عالم 
جاري است روي گرد اند ه و به واسطه مجاهد ت و ریاضت به سوي 
زیبایي روح یا به تعبیر فرغاني عد الت ]همان اعتد ال و تناسب[ روح 

في اوصافها و بساطت روح في ذاتها، مایل مي شوند )همان: 75(.
از اینجا به بعد  بنیاد  و اصل نظریه فرغاني د ر باب زیبایي آشکار 
مي شود . از د ید گاه او سالکان قسم سوم به واسطه آلت و ابزار عشق 
این  و مي گروند .  مي نگرند   زیبا  به صورت هاي  است  نظر  که همان 
حاکم  آنها  بر  اعتد ال  و  بود ه  اجزا  تناسب  د اراي  زیبا  صورت هاي 
است: »پس به واسطه آلت او که نظر است، د ر صورت حسي انساني 
که به تناسب اجزا و اعضاي حکم عد الت، که ظل وحد ت است)و 

ُحسن عبارت از آن است که ظاهر باشد ( نظر کند «)همان(.
خواهیم  سخن  آن  از  ابن فارض)که  اصل  د ر  و  فرغاني  د ید گاه  از 
تناسب  صورت  د ر  اجزا  یعني  است.  وحد ت  ظل  ُحسن  گفت( 
را  خویش  تکثر  اینکه  نه  باشند   واحد   امر  مناد ي  باید   اعتد ال،  و 
امر  یک  اجزاي  تناسب  زیبایي،  یا  ُحسن  عبارتي  به  کشند .  رخ  به 
اجزا  تناسب  زیبایي  د قیق تر  تعبیر  به  القاي وحد ت.  د ر  است  کثیر 
است اما آنگاه که این اجزاي کثیر کل واحد ي را تصویر کنند  نه 
اینکه کثرت خویش را به رخ بکشند  زیبایي وحد ت اجزا است نه 
پرتو  د ر  وحد ت  همین  ظهور  اعتد ال  و  تناسب  اصواًل  آنها.  کثرت 

هماهنگي و هارموني اجزا است. به عبارت د یگر این تناسب است 
که اجزاي متکثر را هماهنگ و مرتبط با هم نمود ه و از آن کل 
واحد  مي سازد . الجرم ظهور زیبایي د ر سیر این کثرت به وحد ت 
است و این د قیق ترین معناي ظلي  بود ن ُحسن نسبت به وحد ت است. 
د ر  مي شود   روح  راهنماي  اعتد ال  و  ُحسن  این  شد   چنین  اگر  حال 
شیرین  بسیار  باب  این  د ر  فرغاني  کالم  معنوي.  ُحسن  به  رسید ن 
است: »و ُحسن عبارت از آن است ]که[ ظاهر باشد ، نظر کند  آن 
تجرد   و  زیبایي  ]یعني  تجرد ها«  و  ُحسن ها  »عد الت  به  را  صورات 
تناسباتش[ مظهر و آینه روح و ُحسن معنوی او که تناسب و عد الت 
اخالق و اوصاف است و بساطت ذات او مشاهد ه کند  و روح را به 
»ُحسنها المعنوي و بساطتها« مظهر و آینه جمال مطلق حق یابد  که 
مضاف است به وجود  مطلق.و چون به حکم  »َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُکلَّ 
َشْيٍء«)اعراف: 156( فیض وجود ی، عام و شامل است، و حکم آن 
نیز که ُحسن معنوی ]است[ نسبی است، و آینه آن وجود   عد الت 
عام است بر مقتضای »بالعد ل قامت السماوات و األرض« هم عام و 
شامل است، الجرم چون شهود  ِسر وجود ی که جمال مطلق صفت 
اوست و ُحسن معنوی و صورتی  مظهر او حاصل شود ، به واسطه آن 
نظر اول مذکور حکم آن شهود  نیز به آن نظر عام گرد د ، چنانکه 
آن بزرگ گفت: »ما رأیت شیئا إال و رأیت اهلل فیه« پس آن نظر 
مذکور، موجب ظهور آن میل ذاتی و حرکت حبی شود  از باطن آن 
ِسر وجود ی که د ر نفس سالک کامل است، تا به وجود  مطلق ملحق 
گرد د  و به ظهور آن میل و انگیزش عشقی نوایر شوق و اشتیاق مر 
ظاهر و باطن سالک را به صفت افنا و احراق، فروگیرد  و احکام 
امتیازی و تعینات مجازی را میان نفس و روح ـ ظاهراً ـ و میان مقید  
و مطلق و فرع و اصل ـ باطنًا ـ مستهلک کند ، تا سلطان حقیقت د ل 
قوی شود ، و نفس مطمئنه و مستوی گرد د ، و فرع به اصل، و جزء به 
کل، و مقید  به مطلق، ملحق شود  و حکم جمع بر تفرقه غالب آید  و 
کثرت د ر وحد ت مند رج نماید . و حینئذ سیرش به اسم ظاهر تمام 
شود ، آنگاه باز همان میل ذاتی و حرکت عشقی از باطن این وجود  
ظاهر که به باطن ارواح مخصوص است، پذیره او آید  و او را به سوی 
باطن روح که ظرف بطون وجود  است، از ذات د اللت کند  تا به آن 
متحقق شود . و چون سیرش به باطن نیز تمام گرد د ، این باطن وجود  
را آیینه کثرت شئون و حقایق یابد  و ظاهر شود  د ر او کثرت شئون 
کلی، آنگاه از میان احکام اسم ظاهر و اسم باطن، هیئاتی اجتماعی 
اعتد الی که د ل کامل است، ظاهر شود  و آن تجلی ذاتی جمعی میان 
ظهور و بطون را د ر این د ل مشاهد ه کند  و به مقام کمال، تحقق یابد . 
و بعد  از این، ابتد ای سیر باشد  د ر مقام اکملیت برای تحقق به تجلی 
احد ی جمعی، اگر به حکم وراثت حقیقی، کسی را سیر د ست د هد  

و استعد اد  وفا کند «)همان: 76-75(.
اعتد ال  یا  تناسب  میان  نسبتي  فرغاني  منظر  از  مي بینیم  چنانچه 
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جریان  از  ناشي  عد الت  با  آنهاست  زیبایي  همان  که  صورت ها 
به  آنکه  یعني  د ارد .  عالم، وجود   د ر  و جامعه حق  واسعه  رحمت 
حقیقت ناظر و عالِم به زیبایي است این زیبایي ظاهر را د ر تمامي 
موجود ات عالم جاري و ساري مي بیند . از همین روست که فرغاني 
جمله  به  باشد   د اشته  علي)ع(  امیرالمؤمنین  به  اشاره اي  آنکه  بد ون 
زیبایي، که منسوب به ایشان است اشاره مي  کند  د ال بر اینکه جمال 
و زیبایي حقیقي د ر تمامي اشیاي عالم جاري است: »ما رأیت شیئا 
برون  زیباي  صورت  التقاي  فرغاني  تعبیر  به  فیه«.  اهلل  رأیت  و  إال 
وجود   به  سالک  نفس  الحاق  و  توّجه  سبب  د رون،  حقیقت  این  و 
مطلق مي شود . این توّجه سبب ظهور عشق و اشتیاقي عظیم د ر جان 
او را کاماًل فراگرفته و  باطن  سالک مي گرد د  آنچنان  که ظاهر و 
تمامي تعینات مجازي یا هر آنچه علت تمایز و د وئي انگاشتن میان 
سالک و محبوبش مي شود )هم چون د وئیت میان نفس و روح و مقید  
و مطلق( را یکسره نابود  کرد ه و جزء را به کل متصل مي کند . این 
همان سیر از کثرت به وحد ت است که فرغاني بالصراحه د ر سطور 
فوق از آن یاد  مي کند . سیر سالک د ر اینجا پایان نمي پذیرد  بلکه سیر 
او به باطن روح اد امه مي یابد . سیري که به مشاهد ه کثرت شئون و 
حقایق و ظهور آنها د ر جان سالک انجامید ه و از جمع احکام اسم 
زیبایي،  بد ین صورت  شود .  حاصل  د ل  د ر  کمال  باطن  اسم  و  ظاهر 
هیمه عشق را برمي افروزد  و عشق د ر تعالي روحاني جان سالک را 

به کمال مي رساند .
آنچه خواند یم شرح فرغاني د ر مقد مه بر شرح قصید ه است. او این 
بحث را د ر شرح ابیات قصید ه تائیه نیز اد امه مي د هد  من جمله د ر 

شرح نخستین بیت آن. 

نسبت میان زیبایي، عشق و کمال د ر آراي فرغاني
جالب اینکه ابن فارض قصید ة تائیه خود  را با بیان ُحسن و زیبایي 

آغاز مي کند :
ا الحبِّ راحةَ  مقلتي    سقتني حمیَّ

                                           و کأسي محیَّا مْن عِن الُحسن جلَِّت
)دست د ید ه ام شراب عشق را به من نوشاند در حالی که جام من 
رخسار کسی بود که از زیبایی ظاهری منزه و فراتر است  (فرغاني د ر 
شرح زیبایي و ُحسن مذکور د ر بیت نخستین، زیبایي را »تناسب اجزا 
میان  ایجاد  مي کند   نسبتي  و  مي د اند   اخالق«  و  اوصاف  یا مالئمت 
ُحسن ظاهر و ُحسن باطن. از منظر فرغاني بیت مي گوید  ساقي من 
که جام شراب د ستم د اد  و از مي  خوشگوار سیرابم کرد  از هرگونه 
زیبایي منزه است. زیبایي او مقید  د ر ساختار نیست بل هرچه هست 
از آن  رو که وجه جمال حق است زیبا است. به  عبارت د یگر شيء از 
آن نظر که هست جمال حق است و د قیقًا از همین منظر زیباست. به 
عبارتي هر امر زیبا و اصوالً هر موجود ي از آن    رو که وجه و جمال 

حق است زیبا است. بنابراین علت زیبایي موجود ات عالم، جلوه گري 
به صورت  نه  زیبایي  الجرم  ذات.  جمال  از  آنانست  بیانگري  و 
بازمي  گرد د  نه به سیرت، نه ظاهر و نه باطن. بلکه علت ظهور زیبایي، 
ظهور جمال و جالل حق است د ر شيء. این نظر فرغاني د انسته یا 
د ر  یوناني،  متأله  فلوطین حکیم  نظریه  با  آشکار  ارتباطي  ناد انسته 
باب زیبایي د ارد . از منظر او نیز زیبایي چیزي نیست که د ر صورت 
شيء جریان د ارد  بلکه زیبایي برآمد ه و ظاهرشد ه از حقیقت معقول 
شيء است. یعني حقیقت زیبایي از زیبایي حقیقت ظاهر مي  شود  نه 
که  مي د اند   کیفیتي  آفرینش  به  قاد ر  را  هنر  »فلوطین  آن:  صورت 
بازتاب خود  آن)هنر( است. هنر به یاري مفهومي صورت  بخش، اثري 
پد ید  آورد ه و آن را از نو مي سازد . این توانایي د ر ذات خود  مؤید  
و ُمثبِت این معناست که هنر حاوي زیبایي بزرگ تر و حقیقي تري 
بیان  به  فلوطین  عبارتي  به  مي کند .  عطا  بیروني  اشیاي  به  که  است 
که  مي پرد ازد   ماد ه  به  معنا  ساحت  از  نزول  د ر  وجود   ذات  تقلیل 
اصل اصیل اند یشه فلسفي افالطون و نوافالطونیان است. با این نزول، 
ذات  از  گرفتن  فاصله  به  بنا  و  فروافتاد ه  مراتب  ورطه  به  وجود ، 
حقیقت، نازل و ناقص مي شود . بنابراین »زیبایي به همان نسبت که از 
خود  بیرون مي رود  و به ماد ه گسترد ه مي شود  ضعیف تر از آن زیبایي 
مي شود  که د ر »واحد « ساکن و ثابت است«)فلوطین، 1366: 758(. 
فلوطین با این تأویل، صور هنري را منبعث از »واحد « یا همان عقل 
فعال ازلي  د انسته و مستند  به اصل عقلي لزوم ذاتي شرافت مؤثر بر 
از حقیقت واحد  مؤثري مي د اند  که  متأثر  را  متکثر  متأثر، جهان 
خالق عالم است. فلوطین د ر رسالة ششم انئاد  اول با عنوان »د ربارة 
زیبایي« به د نبال کشف نوعي زیبایي است که واالتر از زیبایي هایي 
حسي قرار د ارد . وي نظریه هاي زیبایي)چون نظریه تناسب( را تحلیل 
از  نظام مند  آن، که متأثر  از ساختار  نه  این زیبایي را  مي کند  لکن 
صور خد ایي مي د اند  که د ر اثر متجلي مي شود : »بد ین سان جسم زیبا 
از طریق بهره یابي از نیروي صورت بخشي که از صور خد ایي مي آید  
وجود  پید ا مي کند «)همان(. سیر سخن او د ر این رساله سیر از زیبایي 
محسوس به زیبایي معقول است؛ زیبایي ایي  که د ر خرد مند ي، د انایي، 
فراز  بر  بل  از همه و  جوانمرد ي، شجاعت، عد الت، وقار و مهم تر 
همة آنها، شکوه و جالل عقل خد ایي تجلي د ارد . از د ید  این حکیم 
ناآشناي  اما  تمام عیار  او را یک مسیحي  یوناني که  فرزانه  متأله و 
متکلم  بزرگ ترین  آگوستینوس  بر  مؤثر  بسیار  مي د انند )و  عیسي  با 
د رخشید ن  به  آغاز  انسان  د ر  د انایي  فضیلت  مسیحي(، چون  جهان 
کند ، روح را از جهان  زمیني به جهاني برتر و واالتر سیر مي د هد . 
این روح پاک سرچشمة اید ه و خرد  ناب گشته، از تن رهایي گزید ه 
از  هرچه  و  عقل  ساحت،  این  د ر  مي کند .  صعود   عقل  سوي  به   و 
امور  از  ناشي  زیبایي  نه  است  روح  اصیل  زیبایي  مي یابد   فیضان  او 
زیبا  و  نیک  که  روحي  مي گویند   که  است  بد ین جهت  »و  بیگانه: 
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شود  همانند  خد ا مي گرد د  زیرا خد ا منشأ بهتر و زیباتر هستي و به 
عبارت بهتر منشأ خود  هستي یعني زیبایي است«)همان: 118(، لکن 
این مسیر الزاماتي د ارد . بند  7 رساله ششم انئاد  اول بیان این الزامات 
است: »برون  ساختن جامه هاي عاریتي که روح هنگام نزول به تن 
کرد ه است. این عاریت ها حجاب رؤیت روح هستند  و ناگزیر هر که 
همه چیزهاي  از  را  »روح خود   باید   است  »نیک«  وصال  آرزومند  
بیگانه از الوهیت د ور سازد  و تنها و فارغ از آالیش، آن »واحد « را 
که تنها و پاک و ناب است و همه چیز از اوست و همه چیز روي د ر 
او د ارد  و همه چیز د ر او مي زید  و مي اند یشد  و همو علت زند گي و 
عقل و هستي است، بنگرد «)همان: 119(. فلوطین د ر این مسیر مطلقًا 
پیرو اصل تهذیب و پاالیش رذایل از روح است. مثال هنري او د ر 
را چگونه  روح  »زیبایي  است:  قابل  توجه  و  زیبا  بسیار  ساحت  این 
مي توان د ید ؟ به خود  خویش بازگرد  و د ر خویش بنگر و اگر ببیني 
که زیبا نیستي همان کن که پیکرتراشان با پیکر مي کنند : هرچه را 
زیاد ي است بتراش و د ور بیند از، اینجا را صاف کن، آنجا را جال 
بد ه، کج را راست کن و سایه را روشن ساز و از کار خسته مشو تا 
روشنایي خد ایي فضیلت د رخشید ن آغاز کند  و خویشتن د اري را بر 
اورنگ مقد سش ببیني. وقتي که بد ین مرحله رسید ي و چنین شد ي 
و با خود  خویش یگانه گرد ید ي بي آنکه چیزي تو را از واحد شان 
بازد ارد  یا د رونت با چیزي آمیخته باشد ، و روشنایي راستین شد ي 
که نه اند ازه اي د ارد  و نه د ر قالب شکلي مي گنجد  بلکه بزرگ تر 
از هراند ازه و برتر از هر کمیتي است؛ وقتي که خود  را چنین د ید ي، 
آن وقت است که چشِم بینا و نیروي بینایي شد ه اي و به خود  اعتماد  
مي تواني کرد : به آنجا که مي خواستي، صعود  کرد ه اي و د یگر الزم 
نیست کسي راه را به تو بنماید : نگاهت را متمرکز کن و بنگر. تنها 
این چشم مي تواند  زیبایي کامل و راستین را بنگرد . ولي اگر کسي 
چشم بیمار یا ناپاک یا ناتوان د اشته باشد ، ترس زنانه تحمل د ید ار 
را از او سلب مي کند  و اگر هم آنچه را د ر برابر چشمش است به 
او نشان د هند  چیزي نمي بیند . زیرا  کسي که مي خواهد  ببیند  باید  
چشمي د اشته باشد  که با آنچه قصد  د ید نش را د ارد  خویش و همانند  
باشد . چشم هرگز نمي توانست خورشید  را ببیند  اگر خود  همانند  
نمي تواند   را  زیبایي  نباشد   زیبا  خود   اگر  نیز  روح  نبود .  خورشید  
ببیند . از  این رو  کسي که مي خواهد  نیکي و زیبایي را ببیند  نخست 
خود  باید  همانند  خد ا گرد د  و نیک و زیبا شود . چنین کسي هنگام 
به  و  مي نگرد   را  زیبا  اید ه هاي  و  مي رسد   عقل  به  نخست  صعود ، 
خود  مي گوید  که زیبایي، همان اید ه هاست: زیرا زیبایي همه چیز از 
اید ه هاست از طریق تأثیر نیروي آفرینش عقل. آنچه را برتر از عقل 
است، »خود  نیک« مي نامیم و چون زیبایي از نیک فیضان مي یابد ، 
پس نیک، زیبایي اصلي و نخستین است. ولي وقتي که عقل را به تنهایي 
و جد ا از نیک د ر نظر مي آوریم مي گوییم: »زیبایي معقول، جهان 

اید ه هاست؛ ولي نیک برتر از آن است و سرچشمه و اصل زیبایي 
د انست،  نیز مي توان  یکد یگر  را عین  نخستین  زیباي  و  نیک  است. 

ولي به هرحال زیبایي د ر جهان معقول است1«)همان: 122-119(.
و  عارف  و  عابد   جان  د ر  عشق  ظهور  عامل  زیبایي  که  معنا  این 

سالک است د ر ابیات د یگري از قصید ه اظهار و اثبات مي  شود :
قضی ُحسنک الد اعي إلیک احتماَل ما 

ی                                            قصصُت وأقصی بعد  ما بعد  قصَّ
و ما هَو إالَّ أْن ظهرت لناظري  

                                              بأکمل أوصاف علی الُحسن أربت
فحلَّیت لي البلوی فخلَّیت بینها      

                                             و بیني فکانْت منک أجمل حلیه
و َمن یَتَحّرْش بالجمال إلی الّرد ی، 

                                       رأی نْفَسه، من أنَفس العیش، ُرد ت2
ابیات، عامل تحمل شد اید  عشق را زیبایي و  این  فرغاني د ر شرح 
جمال معشوق یا »ُحسن بر کمال و جمال عام االشتمال« حضرت یار 
د انسته که د عوت کنند ه هر د ید ه ور به عشق او و سلوک د ر طریق 
فناي او است. به عبارتي زیبایي معشوق بر عاشق »الزام حکم کرد  که 
آنچه حکایت کرد م از بال و عنا و موجبات فنا د ر عشق تو ]همه 
را[ تحمل کنم و خود  را برکشید ن آن و نهایت و غایت د ور آنچه 
نیز بعد  از این قصه منست و د ر کالبد  گفتار نمي گنجد  تحمل نمایم. 
پس حامل من بر این احتمال مشقت ها، حکم این ُحسن کامل توست 

نه طلب محمد ت و نیکنامي«)فرغاني: 119(.
به تعبیر فرغاني این قد رت تحمل و صبوري د ر برابر شد اید  عشق 
نیست اال از این ناحیت که یار خود  را به تمامي محاسن و زیبایي ها 
بر عاشق آشکار مي کند . بنابراین زیبایي نه تنها عامل عاشق شد ن که 
عامل تحمل شد اید  و مشکالت عشق نیز است زیرا هر لحظه و مد ام 
حضرت یار زیبایي هاي خود  را بر عاشق آشکار مي  کند  و این تجلي 
مد ام زیبایي ها به عاشق قد رت تحمل شد اید  طریق عشق را مي  د هد : » 
و این حکم ُحسن تو به عشق من و تحمل اعبای او نبود ، اال آنکه تو 
د ر آن مظهر و صورت که د ر مبد أ قد ح شراب عشق من بود ، بر این 
ناظر من ظاهر گشتی و خود  را به وصف اطالق و عد م تقید  به هیچ 
مظهری و احاطت به جمیع مظاهر معنوی و روحانی و مثالی و حسی 
که این وصف اطالق و احاطت اکمل اوصاف است و وصف ُحسن 
جزئی از اوست، بر نظر من جلوه کرد ی و مرا به عشق و بالهای 
او مبتال گرد انید ی، و این اوصاف کمال و غلو د ر جمال و اطالق و 
زیبایی  د ر  احاطت  به  است  مقید   او که  معنی  و  بر ُحسن  احاطت 

نیفزود ند «)همان: 119(.
د ر بیت بعد  ابن فارض عاشقانه یار را خطاب قرار مي  د هد  که از 
د وشم  بر  بارهاي محنت  و  بر من حالل کرد ي  را  بال  آن پس که 
نهاد ي و من هرکد ام از این بالها را د ال بر برید ن از غیر تو و پیوستن 
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و  آراسته  زیوري  و  زیب  به  مرا  فهمید م  و  د ید م  د اد م  قرار  تو  به 
زینت د اد ه اي. تعبیر فرغاني از این بیت که چگونه عاشق بالي نازله 
حضرت یار را زیبایي و زینت تعبیر مي  کند  چنین است: »که چون 
د ر اول، خود  را به کمال ُحسن و اوصاف کمال بر من عرضه کرد ی 
و مرا به جمال پر کمال خود  فریفته و عاشق و شیفته گرد انید ی، و 
ازالت احکام  بارهای محنت و بال برای  آتش شوق د ر من زد ی و 
بیگانگی بر د ل و جان و تن و روان من نهاد ی، پس از این جهت مرا 
به حلیه بال، متحلی کرد ی و این همه بالها را بر من گماشتی و میان 
بالها و میان من بگذاشتی، و د ست از ازالت ایشان بازد اشتی و چون 
من هریک از این بالها را د ر عشق ماحی حکمی از احکام بیگانگی 
و مثبت وصفی از اوصاف یگانگی یافتم، الجرم هر بالیی را بر خود ، 
زیباترین حلیه و آرایشی د ید م و هر محنتی را از تو بهترین رحمتی و 

بخشایشی یافتم«)همان:120(.
عاملي  را  یار  یوصف  و  الحد   زیبایي  ابن فارض  بعد ،  بیت  د ر  و 
مي  کشد   خود   به سوي  را  عشاق  شید اگون  و  د یوانه وار  که  مي  د اند  
و این عاشقان مجنون نمي د انند  این زیبایي چگونه فتنه طریقت آنان 
و هالکت  فنا  به سوي  زند گي  لذائذ  از خوش ترین  را  آنها  و  گشته 

مي  کشاند . به تعبیر حافظ: 
چو عاشق مي شد م گفتم برد م گوهر مقصود

حافظ:  د ارد)د یوان  فشان  خون  موج  چه  د ریا  این  که  ند انستم    
غزل120(

اما شرح فرغاني از این بیت ابن فارض و تأکید  او بر زیبایي چنین 
بل  اهوا،  و  مفارقت جمله حظوظ  بر  عشق  بنیاد   »که چون  است: 
مفارقت اسباب هالک و فنا می بینم، پس هر کس که صید  و فریفته 
ُحسن و جمال شود  و به آن سبب عاشق و شیفته معشوقی ُپرکمال 
و  عیشی  از خوش ترین  می بینم که  را چنان  او  نفس  مر  من  گرد د ، 
گرانمایه ترین زند گانی به سوی فنا و هالکت بازگرد انید ه شد ه است 

و به اصل حالت عد میت خود ش مرد ود  گشته«)همان: 121(.
قصید ة  د ر  تبیین ُحسن و جماِل جاري  د ر  فرغاني  جان مایه کالم 
تائیه همان است که د ر مطالب فوق گفته آمد  و د ر جاي جاي مشارق 
تائیه  رسالة  از  د یگر  بیتي  شرح  د ر  فرغاني  اما  مي  شود .  تکرار  نیز 
نکات بسیار گرا ن  قد ري د ر شرح و تفاوت اصطالحاتي چون ُحسن، 

مالحت، صباحت و جمال د ارد  که این نکات نیز شنید ني است.

تفاوت میان ُحسن، جمال، مالحت و صباحت د ر آراي فرغاني
لکن مقد م بر بیان تفاوت میان معاني فوق، فرغاني گوهرین کلماتي 

د ر باب زیبایي و کمال د ارد  د ر شرح بیت:
و وصف کمال فیک، اُحسن صور

                                           و أقومها، في الخلق، منه استمد ت 3
انسان  د ر جمال  متجلي  را  ذاتي حق  کمال  بیت  این  د ر  ابن فارض 

مي  بیند  و محتمل اگر زیبایي و قوام)یا تناسب( را با هم آورد ه آن را 
از آیه شریفه »لقد  خلقنا االنسان في احسن تقویم« اخذ نمود ه است. 
به عبارت د یگر معناي مستتر د ر بطن بیت آن است که گرچه آد م 
به »خلق اهلل آد م علي صورته« بر صورت حق آفرید ه شد ه  بنا  که 
اما به تعبیر فرغاني »د ر استواي خلقت و ظهور به صورت و صفت 
کمال و وقوع د ر حاق اعتد ال هم مد د  از آن کمال ذاتي و اثر سرایت 
عام او مي  یابد « این حکم را البته مي  توان تعمیم د اد ه سرایت بخشید  
که هرچه زیبایي و قوام د ر عالم است  همه از کمال ذاتي حضرت 
حق بهره مند ند . تعبیر فرغاني از این معنا چنین است: »و سوگند  به 
وصف کمالی که د ر ذات کامل توست که معشوقی که خوب ترین 
صورتی معنوی)و آن صورت جمعیت است که »خلق آد م علیها«( و 
این صورت مزاجی  آن  و  د ر خلقت  نیز  معتد ل ترین صورت حسی 
عنصری انسانی است، همه از آن وصف کمال تو مد د  یافتند «)همان: 
ذات  حقیقي  الزمه  را  کمال  فرغاني  بیت  این  شرح  د ر  اما   .)129
حضرت احد یت د انسته و آن را استقالل مطلق به خود  و بي نیازي 
از غیر تعریف مي  کند . نیز فرغاني د ر شرح وصف کمال معتقد  است 
»اگر وصف کمال گفت نه نعت کمال، ]علت[ آن است که وصف 
امر ثبوتی است و نعت امر عارضی، و کمال مر آن حضرت را اصلی 
است نه عارضی، بل منبع همه کماالت اوست. و فیک از آن گفت، 
که حرف في که مر ظرفیت راست، منبئ از بطون است و آن کمال 

ذاتی، باطن آن حضرت است«)همان:130(. 
نکتة ظریف و مستتر د ر بطن بیت فوق، مساوقت تام و تمام کمال 
و زیبایي است. توصیف و ظهور کمال حضرت حق مطلقًا د ر ظرف 
اختفا  مقام  د ر  د یگر سخن حق  به  یا  و والغیر  است  ممکن  جالل 
صاحب کمال است و د ر مقام اظهار د اراي جمال . به عبارتي جمال 
همان کمال خفي است و کمال همان جمال ظاهر. این معنا د ر ابیات 

زیر ظهور بیشتري د ارد . 
و نعت جالل منک یعذب د ونه         عذابي و تحلو عند ه لیقتلتي4
و سر جمال عنک کل مالحة    به ظهرت في العالمین و تمت5
و ُحسن به تسبی النهی د لني علی       هوی ُحسنت فیه لعزک ذلتي 
6و معنی وراء الُحسن فیک شهد ته             به د ق عن اد راک عین بصیرتی7

د ر بیت اول عاشق به جالل حضرت معشوق سوگند  مي  خورد  که 
و  شیرین تر  د ل  و  جان  بر  رسد   معشوق  نزد   از  که  عذابي  او  نزد  
تقد یم جانان  او  مقابل حضرت  که  نیز جاني  و  است  خوشگوارتر 
شود . اما د ر ابیات بعد ي فرغاني به شرح د قیق کلماتي چون صباحت، 
جمال، مالحت و زیبایي پرد اخته است. از د ید گاه او جمال و حقیقت 
آن د ر اند یشة عرفاني عرفا و اولیاي مسلمان، کمال ظهور است به 
صفت تناسب و مالئمت چه د اخل د ر وجود  شخص باشد  چه خارج 
او: »معني جمال و حقیقت او کمال ظهور است به صفت تناسب و 
مالئمت »سواء کان خارجًا عن الشخص او د اخال فیه«)همان: 131(. 



رهپویه  هنر/ هنرهای تجسمی
12

نزد   مرد ي  مي کند .  استناد   اکرم  پیامبر  از  حد یثي  به  فرغاني  سپس 
رسول اهلل مي آید  و سؤال مي کند  بسیار مایلم لباس و نعلینم زیبا باشد . 
آیا چنین تمایلي نشانه کبر و غرور است؟ حضرت فرمود ند : خیر، 
خد اوند  زیباست و زیبایي را د وست د ارد :  »کما جاء في الحد یث 
»إن رجال قال: یا رسول اهلل، اشتهی ان یکون ثوبی ُحسنا و نعلی ُحسنا، 
اهلل  ان  ال،  سلم-  و  علیه  اهلل  اهلل- صلی  رسول  فقال  هو؟  الکبر  أمن 

جمیل یحب الجمال«)همان: 132(.
شرح و تحلیل فرغاني از مفهوم کمال و نسبت آن با جمال بسیار 
جالب  توّجه است. از د ید گاه صاحب مشارق الد راري چون مي گوییم 
جمال کمال ظهور است این بد ان معناست که د ر بطن و ذات آن، 
تناسب و مالئمت به تمامي مند رج است. زیرا اگر د ر متن جمال، 
تناسب به تمامي موجود  نباشد ، ظهور از حیث جزئي یا خلقي د اراي 
تناسب و اعتد ال کم تري است و همین سبب وجود  قبح د ر ذات جمال 
مانع  ناشي مي شود   تناسب  فقد ان  از  قبحي که  مي شود  وجود  چنین 
ظهور شيء به جمال و کمال مي شود . به عبارتي بنا بر تحلیل فرغاني 
نفس ظهور شيء في ذاته بیانگر کمال آن است زیرا شيء لباس وجود  
نمي پوشد  مگر اینکه د ر ذات به کمال باشد . ظهور این کمال، جمال 
لم  یحب  لم  ما  »الشيء  قاعد ه  اینجا  د یگر سخن  به  است.  آن شيء 
یوجد « تبد یل به قاعد ه »الشيء لم یجمل لم یوجد « مي  شود  و این معنا 
کاماًل هماهنگ و موافق با این شریفة قرآني است که »الَِّذي َأُحسن 
ُکلَّ َشْيٍء َخَلَقُه« )همان کسی که هر چیزی را که آفرید ه است زیبا 
آفرید ه()سجد ه: 7(. علت ذاتي  بود ن کمال)که جمال ظهور آن است( 
حق تعالي:  ذات  د ر  است  وجود   و  لطف  وحد ت  اشیاء،  تمامي  د ر 
»و اما سر جمال وحد ت و لطف وجود  عام، فایض است من حیث 
ظهوره و انبساطه علی جمیع الکون، و سریانه بحسب القابلیات في 

جمیع أجزاء العالم د قیقه و جلیله«)همان: 132(.
پي  را  ُحسن  تعریف  جمال،  ضرورت  و  تعریف  از  پس  فرغاني 
نه کمال  است  تناسب و مالئمت  نفس  او ُحسن  منظر  از  مي گیرد . 

ظهور.
این اجزا  به  عبارتي ُحسن به اجزاي شيء و نسبت متناسب میان 
بازمي گرد د  و نه کمال ظهور. کمال ظهور مشروط به شروط و عللي 
است که ازجمله آنها ُحسن است و نه صرفًا ُحسن. فرغاني د ر اینجا، 
جمال را اعم از ُحسن د انسته و د و مفهوم تناسب و کمال را د ر شرح 
ُحسن و جمال مقابل هم قرار مي د هد . و البته حق به جانب اوست، 
زیرا تعریف شایع و به شد ت رایج  تمد ن و اند یشة اسالمي از زیبایي 
یا ُحسن، تناسب و تعاد ل و تألیف مطلوب است و این امري است که 
صرفًا به نسبت اجزاء شيء بازمي گرد د  و نه کلیت وجود  شيء. د قیقًا 
یا د ر عین کمال،  این د لیل که یک شيء براي به کمال رسید ن  به 

ظهور نمود ن، نیازمند  علل د یگري نیز است.
این استد الل فرغاني خواسته یا ناخواسته تحلیل و تأویل عمیقي از 

یکي از مهم ترین انتقاد هاي فلوطین به تعریف زیبایي و حصر آن د ر 
تناسب اجزا است. چنانکه مي  د انیم فلوطین تعریف غالب یونانیان از 
زیبایي یعني همان تناسب و تقارن را نمي پسند ید . وي د ر رسالة ششم 
از انئاد  اول با عنوان »د ربارة زیبایي« به ذکر سؤالي مي  پرد ازد : »اصلي 
که حضورش د ر جسم، سبب ظهور و بروز زیبایي مي  شود  چیست؟ 
بازمي گوید :  چنین  معمول  زبان  به  را  خویش  زمانه  پاسخ  سپس  و 
تناسب د رست اجزا به یکد یگر و نسبت به کل همراه با رنگ هاي 
زیبا. این همان تعریف افالطوني و ارسطویي بود . اما فلوطین به این 

پاسخ، ایراد اتي وارد  مي  کند :
اول، اگر تناسِب اجزا علت زیبایي است، پس شيء بسیط نمي  تواند  
زیبا باشد ؛ زیرا فاقد  اجزاء است. به عالوه رنگ هاي زیبا نمي  توانند  

زیبا باشند ، زیرا بسیط اند .
د وم، رخساره اي را د ر نظر بگیرید  که بنا به تناسب اجزایش زیبا 
نامید ه مي  شود ، اما گاه این رخساره زیباست و گاه، خیر. آنگاه که 
نازیباست تغییري د ر اجزایش حاصل نشد ه است، اما زیبا نیست. آیا 
این خود  د لیلي نیست بر اینکه صرف تناسب اجزا، عامل مطلق ظهور 

زیبایي نیست؟
نحوه  زیبا،  سخنان  همچون  مي  شویم  روبرو  حقایقي  با  گاه  سوم، 
چیست؟  اینها  زیبایي  علت  زیبا.  د انش هاي  و  قوانین  زیبا،  زند گي 
تناسب؟ »چگونه مي  توان د ر اند یشه  ها به د نبال تناسب گشت؟ اگر 
با یکد یگر  اگر  نیز  بد   باشد  چیزهاي  توافق علت زیبایي  تناسب و 
متناسب باشند  باید  زیبا شمرد ه شوند . مثاًل جمله »عد الت الهي است« 
و جمله »د رست کاري د یوانگي است« از هر حیث با هم متناسب اند . 
از  نزد یک تر  حقیقي  زیبایي  به  و  است  روح  زیبایي  فضیلتي  هر 
فضیلت چگونه  تناسب  برشمرد ه ایم.  پیشتر  که  است  همه چیزهایي 

تناسبي است و فضیلت چگونه متناسب است؟«)فلوطین: 112(.
چهارم، زیبایي روح چیست؟ آیا مي  توان گفت روح زیباست چون 
نه  اجزا  آن  د رباره  و  د ارد   متعد د ي  اجزاي  روح  است؟  متناسب 
اند ازه اي مي  توان تصور کرد  و نه عد د ي و نیز ترکیب یا آمیزش آن 
اجزا با یکد یگر چه نسبتي د ارد ؟ زیبایي عقل که تنها و براي خویشتن 
است از چیست؟ بنابراین فلوطین تعریف رایج زیبایي، یعني تناسب و 
تقارن را برنمي تابد .8  لیک فرغاني با باالترنشاند ن جمال نسبت به 
ُحسن، از تعریف ُحسن و زیبایي د ر مفهوم اقلي آن امتناع مي کند  تا 
د رگیر مجاد التي د ر باب کلیت یا جزییت زیبایي)یا ُحسن( نگشته و 
د ر عین حال بتواند  انتقاد هاي کساني چون فلوطین را نیز پاسخ گوید . 
گرچه قصد  او این نیست و هیچ اشارتي هم د ر این باب د ر اثر او 
وجود  ند ارد  اما آنکه آشناي به مناقشات فلوطین د ر تعریف زیبایي و 
به ویژه حصر آن د ر تناسب و تألیف و اعتد ال باشد ، مي تواند  با استناد  
به رأي حکیمانه فرغاني به د رک د قیق تري از نسبت میان کمال و 
تعریف زیبایي صرفًا د ر حوزه معنایي  نفي  با  فلوطین  برسد .  زیبایي 
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ترکیب و تناسب اجزا، به مفهوم کمال نزد یک مي شود . کمالي که 
د ر ذات شيء است و چون این کمال ظاهر شود  شيء د ر همه ابعاد  
ظهور نمود ه و ظرف این ظهور جمال است بنابراین نسبتي د قیق میان 

بحث فلوطین با فرغاني وجود  د ارد .
و  تناسب  همان  فرغاني مالحت  د ید گاه  از  اما مالحت چیست؟ 
مالئمت و لطافت است اما تفاوتي بنیاد ین با ُحسن د ارد . ُحسن د ر 
مقام اظهار است لیکن مالحت د ر مرتبه اخفاء. به عبارتي فرغاني 
مالحت را تناسب و مالئمتي پنهان مي د اند  که بر جان انسان خوش 
مي نشیند  اما به عبارت د رنمي آید  همچون کیفیات که امکان حکایت 
از آنها به زبان ظاهر وجود  ند ارد : »و اما مالحت، تناسب و مالیمت 
و لطافتی د قیق پوشید ه است که خوش آید ، اما از او عبارت نتوان 

کرد ، همچون کیفیات که التنحکی باالتفاق«)فرغاني: 132(.
و  د ارد   تعلق  شيء  صوري  ابعاد   به  ُحسن  مي د هد   نشان  فرغاني 
مالحت به باطن و کیفیت شيء. به عبارتي ُحسن، زیبایي برون است 
و مالحت زیبایي د رون. ُحسن امري کمي و مرتبط با نسبت اجزا 
است و مالحت امري کیفي و مرتبط با خلقیات و د رونیات شيء. 
ظاهر  ُحسن  مي د هد .  نشان  را  خود   نوافالطوني  رویکرد   نیز  اینجا 

جلوه اي از جلوات ُحسن باطن یا همان مالحت است.
این ظهور کمال د ر صورت)یا همان ُحسن را(  فرغاني مایل است 
به ویژه د ر قیاس با مالحت، صباحت، بنامد . به عبارتي صباحت را 
جلوه برون و مالحت را جالل د رون بد اند . زیرا مي آورد  »صباحت 
هم ظهور به صورت تناسب است اما به صف بریق ولمعان ]جال و 

د رخشش[«)همان(. 
مبناي استد الل فرغاني این است که صباحت مشتق از صبح)یا ظهور 
و آشکاري روشنایي است( »و صبح آن است که اضافت او جز به 
وجه نکنند « یعني د ر مقام تبیین و بیان صبح، اشاره به صورت ظاهر 
یا وجه آن ذاتي است و به همین د لیل اصطالح صبیح الوجه یا چهرة 
نوراني را به کار می برند . فرغاني تفاوت میان صباحت و مالحت را 
د ر این مي د اند  که مالحت به هر چیزي مرتبط و با همه چیز قابل 
اما صباحت  اضافت مي شود   به همه چیز  او  تعبیر  به  یا  جمع است 
یعني صباحت صرفًا به صورت و جمال  به وجه اضافت نشود .  جز 
امر عیني بازگشت مي کند  اما مالحت د ر همه ابعاد  وجود ي جاري 
است،  تناسب  به صورت  ظهور  هم  صباحت  اما  »و  است:  ساري  و 
اما به وصف بریق و لمعان، چه او مشتق از صبح است و اضافت او 
جز به وجه نکنند  و گویند  »صبیح  الوجه« به خالف مالحت که 
بیشتر  او د ر عین  استعمال  به همه چیز اضافت کنند ، هرچند   او را 
کنند ، و اما بهجت  گونه خوب است با ظهور سرور و بشاشت د ر 
وی، و قوله: »به ظهرت في العالمین و تمت« یعنی مظهر آن مالحت 
پوشید ه لطیف د ر همه موجود ات جز آن سر جمال که وجود  یگانه 
است، نیست«)همان(. فرغاني چنانکه مي بینیم با بیان جمله مشهور 

همه  د ر  لطیف  پوشید ه  مالحت  تمت«  و  العالمین  في  ظهرت  »به 
است  یگانه  وجود   که  او  حضرت  جمال  سّر  همان  را  موجود ات 
مي د اند  و این معنا چقد ر به مطلب فلوطین د ر باب حقیقت زیبایي 

که د ر سطور فوق بد ان اشاره کرد یم نزد یک است.
بیت بعد ي تأییه  ابن فارض باز د ر باب ُحسن و زیبایي و البته غایتي 

عرفاني است.
و ُحسن به شبي المني د لني علي        هوي حشنت طه لزک ذلتني

یعني سوگند  به ُحسن و زیبایي ات که تمامي عقول)که مانع قبح و 
انحراف و ظلم اند ( به  واسطة این زیبایي مد هوش  و اسیرند  و همین 
معنا مرا د اللت کرد  بر اینکه مطلوب و پسند ید ه است ذلت و خواري 
من مقابل عزت و بزرگواري تو که معشوق مني. فرغاني د ر شرح این 
بیت ابتد ا الُنهي را عقول د انسته زیرا عقل از فحشا و ظلم نهي مي کند  
و طبیعت را از استرسال  ]به هرجا سرک کشید ن[ بازمي د ارد : »النهی: 
یمنع  و  الفحشاء  عن  ینهی  ألنه  العقل،  هي  و  النون  بضم  نهیه  جمع 
الطبیعة عن االسترسال، مأخوذ من النهی بفتح النون و کسرها، و هو 
تنهیة  الماء إذا وقف و  تناهي  الجري. و  الماء عن  الذي یمنع  الغد یر 
إلیه من حروفه«)همان: 133(، پس شرح  الماء  ینتهي  الواد ي، حیث 
بسیار د قیق از نسبت میان زیبایي و عشق ارائه مي د هد . همان که د ر 

بخشي از مقاله بد ان اشاره کرد یم.
ُحسن  بطن  د ر  ثابت  صفتي  تناسب،  یا  اعتد ال  فرغاني  د ید گاه  از 
این اعتد ال د ر ظل وحد ت قرار د ارد  و زائل کنند ه  یا زیبایي است. 
کثرت است، د ر مقابل امر تمیز که نقطه  مقابل وحد ت است و د ر 
کثرت ریشه د ارد ، بنا به تعبیر فرغاني حکم عقل تمیز میان اشیاء 
است؛ تمیز قبح از ُحسن، خیر از شر و لطافت از کثافت. حال اگر این 
امور وحد ت یابند  و تمایز از آنان برخیزد  عقل د ر این صورت ظهور 
و استقالل خود  را از د ست د هد  و د یگر قاد ر به تمیز و تمایز میان 
آن امور نیست و این همان به ظل وحد ت د رآمد ن است. بنابراین 
نماید  جایي  اعتد ال جمال وحد ت است رخ  چون زیبایي که همان 
براي عقل و الجرم قد رت او د ر تمیز و تمایز نمي ماند . به عبارتي از 
د ید گاه فرغاني نسبت ذاتي میان وحد ت، زیبایي و عشق وجود  د ارد : 
»یعنی چون د ر ُحسن، معنی اعتد ال که تناسب است، ثابت است و 
تمیز  مزیل حکم کثرت، چنانکه  و  و ظل وحد ت  اعتد ال صورت 
که منبئ از کثرت است، به وی منفی می شود  و حکم عقل تصرف و 
تمییز است میان اشیا از خیر و شر و ُحسن و قبح و لطافت و کثافت. 
پس هرکجا حکم تمییز د ر حکم وحد ت پوشید ه شود ، عقل را آنجا 
است.  این  را معنی  اسیری  و  استقالل کم گرد د   و  از تصرف  تمکن 
الجرم از این جهت هرکجا ُحسن تمام ظاهر شود ، عقل آنجا اسیر 
و بی تصرف ماند ، و آن ُحسن به آن صورت عد الت، البد  به معنی 
مقتضیات  از  یکی  و چون  کند ،  د اللت  است  د ر عشق  وحد ت که 
عشق، تن  د رد اد ن عاشق است به آنکه او را هیچ حکمی و اثری و 
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وصفی مما به الممایزة نماند  تا آنگاه به معشوق متصل و متحد  تواند  
این بی حکمی و بی وصفی، که ذلت  به  این تن  د رد اد ن عاشق  شد  و 
عبارت از آن است، از جهت آن الزم می افتد  که حضرت معشوق 
چنان منیع   الحمی و یگانه است که تا از خود  و صفات خود ش که 
مثبت حکم د ویی و ممایزتند ، به کلی به د ر نیاید ، و به این ذلت رضا 
ند هد ، او را با حضرت معشوق که یگانه است هیچ نسبت نباشد  و 
به عد م نسبت، به وی اتصال نتوان یافت، الجرم برای طلب تحقق به 
وصل معشوق و جهت عزت او، این ذلت پیش من که عاشقم نیکو و 
خوش آیند ه می نماید ، و به آن به کلی رضا د اد ه ام و ذلک معنی قوله: 

»ُحسنت فیه لعزک ذلتي«.
و معنی وراء الُحسن فیک شهد ته       

                                             به د ق عن اد راک عین بصیرتی 
و سوگند  به معنیی که د ر حضرت تو که معشوقی ثابت است، باالی 
ُحسن و آن وحد ت و جمعیت وجود  است که آن معنی وحد ت و 
جمعیت وجود  را هم بوی و اثری که از وی به حکم معیت  »و هو 
معکم« با من همراه است، و آن سر وجود ی است مشاهد ه کرد م و 
آن معنی که وحد ت و جمعیت وجود  است کما هو از غایت لطف 
و حقیقت و قد م، باریک تر از آن است که هیچ بصیرت که د ید ه د ل 
و جان است، و به د اغ خلقیت و حد ثان موسوم، به پیرامن سراد قات 
جواب  و  بود   سوگند   همه  این  گرد ید ،  تواند   او،  وحد ت  و  عزت 

سوگند  این است که د ر بیت آیند ه می گوید «)همان: 134-133(. 

نتیجه گیری
 اینکه محال است زیبایي د ر متون عرفاني اسالمي جز به مفاهیمي 
چون عشق، کمال، جمال، جالل، صباحت، مالحت،  وحد ت و کثرت 
فارابي و  اسالمي)امثال  فلسفه  د ر حوزه  تبیین شود . حتي  و  تعریف 
ابن سینا( نیز مبنا و نتیجه همین است. البته د ر حوزه فلسفه و حکمت 
و  فلوطین  آراي  د ر  مثال  عنوان  به  د ارد .  ظهور  معنا  این  نیز  غربي 
متکلمان بزرگي چون آگوستینوس و آکوئیني و حتي فالسفه نامد اري 
چون هگل. حال سؤال این است: اگر زیبایي را مالزم هنر بد انیم)و 
نمي گوییم مالزم ذاتي چون هم افالطون به تالزم ذاتي هنر و زیبایي 
اعتقاد  ند اشت و هم فالسفه مد رن و ُپست مد رن( و زیبایي از منظر 
حکما و عرفاي مسلمان را با مفاهیمي تجرید ي چون کمال و جمال 
و جالل مرتبط و وابسته بدانیم چگونه هنر که یک امر عیني است 
مي  تواند  با این مفاهیم تجرید ي پیوند خورد و یا به عبارتی د ر ظهور 

خود  از این مفاهیم تجرید ي استفاد ه کند ؟
عیني  صور  اسالمي  اند یشة  د ر  اواًل  است.  ممتنع  و  سهل  جواب 
بازتاب صور عقلي و روحاني اند  و حتي د ر مرتبه اي رفیع به یکتایي 
د ورة  بلند مرتبة  میرفند رسکي حکیم  زیباي  تعبیر  به  مي رسند .  نیز 

صفوي:

چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستي 
صورتي د ر زیر د ارد  آنچه د ر باالستي

                                     صورت زیرین اگر با نرد بان معرفت
بررود  باال همي با اصل خود  یکتاستي

                                         این سخن را د ر نیابد  هیچ فهم ظاهري       
گر ابونصراستي و گر بوعلي سیناستي

نمي بینند   باطن  نقطه مقابل  را  ظاهر  مسلمان  حکماي  عبارتي  به 
و  جمع  قابل  ُحسن(  و  باطن)جمال  حقیقت  با  ظاهر)هنر(  عین  که 
نسبت نباشد ، که اگر ظاهر نقطه مقابل باطن بَود  هرگز د ر حق جمع 

اِهُر َوالَْباِطُن«)حد ید : 3(. ُل َواْلِخُر َوالظَّ نگردد : »ُهَو األْوَّ
ثانیًا هنر اسالمي د ر ظهور خود  جهاني چند الیه و تود رتو د ارد  
به نقوش اسلیمي)چه گیاهي چه هند سي( بنگرید . حقیقتًا هم نشیني 
مصور  هم  که  نقوشي  ند ارد ؟  جلوه  آن  صورت  د ر  باطن  و  ظاهر 
طبیعت اند  هم نیستند . زیرا د ر برزخیتي خانه د ارند  که رمز نسبت 
میان هستي مجرد )یا معقول( با این طبیعت مجّسد )یا محسوس( است. 
تعبیر حکماي مسلمان همان  به  یا  برزخ  این  زیبایي ساکنین  هنر و 

عالم مثال اند .

پي نوشت 
1. نظریه جامع فلوطین د ر باب هنر و زیبایي د ر کتاب جامعه شناسي 
است.  گرفته  قرار  کامل  بحث  مورد   فلوطین(  هنر)فصل  اخالقي 
رک.  د اد م.  قرار  استفاد ه  مورد   متن  د ر  را  فصل  آن  از  بخش هایي 

جامعه شناسي اخالقي هنر، از نگارند ه، نشر سوره مهر، 1394.
2. زیبایي تو که د عوت کنند ه به سوي تو بود  حکم کرد   به تحمل 

آنچه حکایت کرد م و آنچه بسي فراتر از حکایت من بود ،
و آن نبود  مگر اینکه با کامل ترین اوصاف

                             که افزون بر ُحسن بود  بر د ید ه من جلوه کرد ي،
پس بال را بر من شیرین ساختي و من و او را به هم واگذاشتي. این 

نیکوترین آرایه از سوي تو بود ،
و  خوش ترین  از  که  مي  بینیم  را  او  شود   زیبایي  شکار  هرکه 

گران مایه ترین زند گاني به سوي مرگ و نابود ي راند ه مي  شود .
چنانکه مي د انیم عبد الرحمن جامي قصید ه تائیه را به فارسي منظوم 
برگرد اند ه است . ترجمه ابیات متن به شعر زیباي جامي نیز خالي 

از لطف نیست:
ُحسن تو کرد  حکم بالهاي را که من

                                                از صد یکي از ان بنمود م بقصتي
آن حالها به من نشد  اال جمال تو        

                                             با اکمل صفات عیان شد  به جلوتي
تلخي جفا ز د ست حبیبست عین شهد  

                                            حلیه بال ز د وست بود  خیر حلیتي
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آن کس که صید  شد  به جمالي سوي هالک  
                  نفسش برید ه مي شود  از هر معیشتي )جامي، 1376: 71(

آن  پیشگاه  د ر  من  عذاب  که  تو  جالل  صفت  به  سوگند   و   .3
صفت، شیرین و گواراست و کشته  شد ن د ر حضور او برایم خوش 

و خوشگوار است.
من                 به  کزو  جاللي  نعت  حق  به  د یگر  جامي:  منظوم  ترجمه  و 

عذبست هربال و عذابي و قتلتي
3. و سوگند  به راز زیبایي تو که هر مالحتي به واسطه آن راز د ر 

جهانیان پد ید ار مي  گرد د  و کمال مي  یابد .
جامي: د یگر به حق سر جمالي که د ر جهان   ظاهر شد  از مظاهر 

او هر مالحتي
4. و سوگند  به ُحسني که عقل ها به واسطه آن اسیر مي  شوند  و همو 
راهبر من به عشقي بود  که د ر آن خواري و ذلت من د ر برابر بزرگي 

و عزت تو نیکو آمد .
 جامي: د یگر به حق حسن تو که از هواي او                     

                                        بر من عزیز گشت ز عز تو ذلتي
5. و سوگند  به معناي فراسوي ُحسن که از د سترس د ید ه بینایي من 

پنهان است و آن را به  واسطه خود  آن د ر تو د ید ه ام.
جامي: د یگر به حق معني د ر ماوراي حسن 

                                      با او د قیق گشت ز د رک بصیرتي
8. نگارند ه کامل این بحث را د ر کتاب د ر باب زیبایي)زیبایي شناسي 
د ر حکمت اسالمي و فلسفه غربي( نشر د انشگاه تهران آورد ه است. 
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His tory of thought in Islamic civilization shows Is�
lamic wise men and mys tics have immersed beauty, 
which have been theological, not aes thetical ap�
proach  and have created many important and con�
tributed ideas in knowing beauty. One of the mos t 
important aspects of s tudding beauty in Islamic 
mys ticism and wisdom is its relation with perfection, 
from Farabi to Ibn�sina and from Sheikh Ishragh to 
Ibn-Arabi’s followers. One of the mos t important 
works in this subject is the explanation of Nazm al 
suluk or Ghasideh Taeiyeh by Ibn al�Farid or Ibn 
Farid )Arabic, الفارض بن  علي  بن   Umar ibn `Alī` عمر 
ibn al-Fārid) (22 March 1181 – 1234) by Said al Din 
Farghani , who has been Sadr-al-din Ghonawi’s s tu�
dent. The poetry of Shaykh Umar Ibn al�Farid is con�
sidered by many to be the pinnacle of Arabic mys ti�
cal verse, though surprisingly he is not widely known 
in the Wes t. Among Iranian mys tical Islamic texts, 
this book is one of the mos t important and famous 
works. For this reason, many Sufi elders have de�
scribed and interpreted it. For example, Sadr al�Din 
al-Qanooni, who is the greates t s tudent of Ibn Arabi. 
During his discussions, Sadr al�Din described Nazm 
al suluk or Ghasideh Taeiyeh. One of Sadr al�Din 
Qanooni’s great s tudents was Said al Din Farghani. 
Sadr al-Din praised this s tudent very much in her 
various speeches. After the death of Sadr al-Din, 
Saeed al�Din Ferghani, collected the words of her 
mas ter about the Ghasideh Taeiyeh. he wrote a work 
on this subject and named  it mashariq al Darari. Of 
course, this book is not only Sadr al�Din’s commen�
tary on Ghasideh Taeiyeh, but also Ferghani’s com�
ments Mashreq is a very important work, especially 
in Shiite mys ticism. The main focus of the Ghasideh 
Taeiyeh is the expression of mys tical s tages with a 
complete emphasis on love. But the important point 
in Islamic mys ticism is the relationship between 
love and beauty. Muslim mys tics cannot separate 
beauty from love. Because God is the absolute 

manifes tation of love and beauty. Therefore, both 
Ibn Farid and Sadr al-Din and Ferghani have spo�
ken about the relationship between love and beauty 
in their works Especially  in mashariq al Darari By 
Said al Din Farghani. Another issue that has been 
raised in the relationship between beauty and love is 
the relationship between perfection and beauty. For 
Muslim thinkers, the relationship between perfection 
and beauty has been a matter of course. This paper 
explains the relation between beauty and perfection 
to Faraghani’s view in expatiation of  Nazm al suluk. 
In this book, she has tried to provide an accurate con�
cept of beauty. Of course, his approach in this work 
is more of a mys tical  and theological approach, 
But in the sources of Islamic aes thetics, this book is 
considered an important work In this article, I have 
tried to explain the mys tical approach to beauty in 
Islamic civilization, Emphasizing the special view 
that Muslims have in the divine worldview. Natural�
ly, such research requires research in a wide variety 
of sources
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