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 دهچکی

ی شناسی سینوی و افالطونی از آن رو حائز اهمیت است که ریشه بررسی تفاوت عشق
افالطون . گرددی غرب و مسلمان به آثار این دو بر میشناسی فالسفه اختالف عشق

داند پس عشق یعشق را گاه اشتیاق دارا شدن خوبی و گاه تقاضای تملک زیبایی م
افالطونی نیازمند زیبایی و کماالت معشوق است و عشق او وجه انسانی دارد و 

تواند وصف واجب تعالی باشد از این رو در همه کائنات سریان نیز ندارد؛ پس  نمی
تبیین آن نیازمند مباحث انسان شناختی است و چون عشق برای رسیدن به زیبایی 

د و با تصاحب زیبایی معشوق در قالب وصال از بین است ماهیتی ابزاری و آلی دار
شود و با این توصیف عشق برای رسیدن به زیبایی مطلق، مطلوب واقع می. رود می

ی علم به اما از منظر ابن سینا عشق از احاطه. عشق او وجه معرفت شناختی دارد
ح نظر باشد تواند فی نفسه مطمآید پس وصف باریتعالی است و میزیبایی به وجود می

توان از آن نتایج االهیاتی نیز   میو چون چنین است وجه هستی شناختی دارد که
 . گرفت
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 مقدمه . ١
هیچ  بدر فلسفه ی غر. گرددافالطون حکیم باز می ی هر بحثی از عشق بهپیشینه

ی خطابه«در ١مارتا نوسباوم. بحثی از عشق بی مراجعه به آثار افالطون نیست
رابرت ]. ٩٩ـ٢٥، صص٢٠[ دهدی افالطون به دست می قرائتی از رساله٢»آلکیبیادس
پردازد و در آن پژوهش از آرای می٤» فضیلت عشق اروتیک« به بررسی ٣سالومون

زیباشناسی « در کتاب ٥درو هایلند]. ١٤٠ـ٩٧همان، صص[برد افالطون بسیار بهره می
، ٢١[دهد   میهای خود قرارشناسی افالطون را در محوریت بحث  عشق٦»افالطون
یا به تفسیر برخی فنای اراده عاشق در ـ هر جا سخن از اتحاد عاشق و معشوق ]. ١٣٩٥
توفانس ی آریس است تحلیل افسانهـی معشوق یا مشابهت صفاتی عاشق و معشوق اراده

 خود فصول "اخالق نیکوماخوس" در کتاب پس از او ارسطو .آیدافالطون نیز به میان می
 انواع مختلف دوستی دهد و در آن به تبیینمتعددی را به دوستی اختصاص می

را در روابط بدین ترتیب عشق  ؛کند  علل هر یک را واکاوی میمنشاء وپرداخته، 
 هر یک از در نهایتکرده، ی در سیاست بررسی حتنیز  و ی اجتماعحوخانوادگی، سط

محبت را نوعی عاطفه و دوستی را نوعی رفتار معلم اول . کند آنها را آسیب شناسی می
و قائل به دو نوع دوستی اخالقی و قانونی است که اولی معیار و . داند  میاجتماعی

؛ ]٣٢٥، ص١٣[ مقررات دقیقی ندارد اما دومی براساس موازین از پیش تعیین شده است
از سوی . کندنمی) عشق رمانتیک(از عشق به معنای خاص آن با این حال بحث چندانی 

دیگر اولین فیلسوف مسلمان که بحث مستقلی در باب عشق دارد ابن سینا است؛ به 
شیخ . شناسی خود متاثر از آثار او هستند فیلسوفان مسلمان در عشق دیگر ای کهگونه

خود به » اشارات«و نیز نمط هشتم کتاب » العشق«ی ط در رسالهالرئیس به طور مبسو
ابن سینا دارای  از این نظر عشق پژوهی در آثار افالطون و. شناسی پرداخته است عشق

                                                                                                                                            
١ .Martha Nussbaum   ی سیاسـی در دانـشگاه   استاد فلسفه یونان باستان و روم، و نیز اخـالق و فلـسفه

 :شیکاگو در امریکا
2. “The Speech of Alcibiades” 

٣. Robert C. Solomon: در امریکـا بـود و در سـال    ) آسـتین (ای در دانـشگاه تگـزاس   استاد فلسفه قاره
 .  درگذشت٢٠٠٧

4.“The Virtue of (Erotic) Love”  
٥ .Drew Hyland:ی یونـان، فلـسفه هنـر و    ی اصلی او فلسفهعالقه؛  استاد فلسفه در کالج ترینتی امریکا

 . فلسفه ورزش است
6. “Plato and The question of beauty”  



  ١٣٣  شناسی سینوی و افالطونی تفاوت عشق

ی غرب و اسالمی به آثار این دو بر چه آنکه هر بحثی از عشق در فلسفه. اهمیت است
ی غرب و مسلمان باشد باید فهشناسی فالس گردد؛ بنابراین اگر تفاوتی در عشقمی

رو بر این   پژوهش پیش بدین ترتیب.های آن را در آثار این دو حکیم جستجو کردریشه
شناسی در سنت فلسفه غرب و اسالمی تمایز اساسی  فرضیه استوار است که بین عشق

رو این  وجود دارد؛ تمایزی که ریشه در آرای ویژه افالطون و ابن سینا دارد،؛ از این
های عشق افالطونی و سینوی است تا از این طریق  پژوهش به دنبال یافتن خصیصه

 . اسالمی را آشکار کرد سنت فلسفی غرب و شناسی در بتوان تفاوت عشق
 

 ماهیت شناسی عشق افالطونی . ١
 تعریف عشق از دیدگاه افالطون .٢  .١

ق را اینگونه تعریف ی اول سقراط عشدر ضمن خطابه» ١فایدروس«ی افالطون در رساله
وقتی خواهش غریزی که از خود بیگانه است به اعتقادی که راجع به نیکی «: کندمی

داریم فایق آید و این خواهش مربوط به درک و تملک زیبایی جسمی و لذت بردن از آن 
شق را گاه وی ع ].١٢٢، ص٩[» شودباشد و از شهوت نیرو گیرد عشق نامیده می

فلوطین ]. ٣٣٠، ص١٠[» داندو گاه تقاضای تملک زیبایی می... خوبیاشتیاق دارا شدن «
را ) رب النوع عشق ("اروس"ای که عاطفه«: گویدنیز به عنوان مفسر آرای افالطون می

آغوش  خواهد با موجود زیبایی همشود که میدانیم در روحی پیدا میمسئولش می
 ]. ٣٦١، ص١، ج١٨. [»شود

 
 طونی منشاء عشق افال .٢  .٢
 زیبایی .٢  .٢  .١

ي عشق و زیبایي ي رابطهنظر خود را از قول سقراط، درباره» میهماني«ي افالطون در رساله
 از پیوند خداي -خداي زیبایي-ي عشق روز تولد آفرودیت نطفه«: کند کهچنین بیان مي

همان، [» شودجویي که پسر خداوند خردمندي است، با خداي تهیدستي است بسته ميچاره
و چون از پدر و «]. ١٤٠، ص١١[» روست عشق طبعاً شایق زیبایي استو از این«]. ٢٨٥ص

میراث او از مادر این است که همیشه . برد، خصوصیات دیگري نیز داردمادر خود ارث مي
عشق در طلب «بنابراین چون ). همانجا(» بهرهتهي دست است و از لطافت و زیبایي بي

                                                                                                                                            
1. Phaedrus 
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 ].١٣٦همان، ص[ »...د آن است و زیبا نیستزیبایي است پس فاق
 است اما نه زیبایی وجدانی بلکه "زیبایی"ون منشاء عشق، ترتیب از نظر افالط بدین

کند که فاقد زیبایی هستیم و باید به دنبال آوری میبایی فقدانی؛ یعنی عشق به ما یادزی
بنابراین  .دستش آوریمکشاند تا بمان میعشق ما را به سوی زیبایی نداشته. آن باشیم
پس عشق فی حد ذاته . دانداي براي رسیدن به زیبایي میعشق را وسیلهافالطون 

مطمح نظر او نیست بلکه خاصیت ابزاری آن است که باید مورد توجه نفوس عالی قرار 
 . اندیشدای افالطونی میاز این نظر هر که به عشق نگاه آلی و ابزاری دارد به گونه .بگیرد
در بین چیزهایي که نزد نفس گرامي است یعني حقایق آن عالم، تنها ... « نظر افالطون از

، صص ١٢[» شودتري از آن در این جهان یافت ميزیبایي است که تصویر بهتر و روشن
که کسي«: جا که مي گویددر سخنان فلوطین نیز همین نکته نهفته است آن). ١٣٢٨ـ١٢٩١

اشتیاقي که از پیش در روح آدمي ـ داند ي رسیدن به زیبایي ميمنشاء عشق را اشتیاقي برا
 ].٣٦٢ـ٣٦١، صص١، ج١٨[ »ي من علت راستین عشق را یافته است به عقیده ـوجود دارد

 
 تجانس روحي .٢  .٢  .٢
ای است که عاشقان مجازی در مورد  اصطالح پر کاربرد عامیانه"ی گمشدهنیمه"

منشاء عشق را به مشاکلت و تجانس روحی و   اصطالحاین. برند  میمعشوقشان به کار
توضیح  .اصطالحی که ریشه در آثار افالطون دارد. دهد  میروانی عاشق و معشوق نسبت

ي مناسبات قدیمه  و درباره١"آریستوفانس"از زبان » مهماني«ي آنکه افالطون در رساله
: ند نوع بودها ابتدا سهسانبراساس این اسطوره، ان. کنداي نقل میعشق مجازي، اسطوره

یک  اند کهها شکلي مدور داشتههر سه نوع این انسان.  مادهـنوع نر، نوع ماده و نوع نر 
 دو همزاد چسبیده به ند؛سر، دو صورت، چهار دست، چهار پا و دو دستگاه تناسلي داشت

 این قدرت  ومند بودند ها از قدرت و سرعتي فوق تصور بهرهاین انسان. هم در یک قالب
خدایان که . ور شوندچنان گستاخشان کرده بود که برآن شدند تا به خدایان حمله

 ٢"زئوس"ها پرستندگان خود را نابود کنند، به تدبیر خواستند با از بین بردن انسان نمي
ي مساوي تقسیم کردند و همزادان را از گوشمالي سخت بدانان دادند؛ آنان را به دو نیمه

از این پس اگر هر انسانی در دنیا بتواند ]. ٣٠٦ـ٣٠٢، صص١٠. [ ساختندیکدیگر جدا
خود ای که در حقیقت شود؛ نیمهی جدا شده از خود را پیدا کند عاشقش مینیمه

                                                                                                                                            
1. Aristophanes. 
2. Zeus. 
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از این نظر، عشق ما . پس در هر عشقی، هر کسی به دنبال خود است. ی انسان استگمشده
 عاشق خود و کماالت خود است و چون هر کسی. به دیگری، صورت دیگر حب به ذات است

  . حب ماستموردبخشد   میدیگری این کماالت را به ما
 ینیمه"ی نظریه »مشارق انوار القلوب«دباغ از حکمای مسلمان قرن هشتم در ابن
ها، گفته است جان) افالطون( یکي از علما«: دهد افالطون را چنین توضیح می"گمشده

اند و هر دایره میان دو شخص تقسیم شده است و هریک از ها آفریده شدهچون دایره
، ١[» ي نفس او به آن کامل گرددجوید که دایرهاشخاص در جهان، شخصي را مي

این گفته را معنایي است که «: دهد نگاه این نظر را مورد نقد قرار میآ]. ٧٠ـ٦٩صص
وس انساني محال  براي نف:چون جزءجزء و قسمت شدن. رساندرا نميظاهراً لفظ آن

. نفوس جسماني و مادي نیستند و قسمت شدن، براي نفوس انساني محال است. است
آنگاه سخنان افالطون را در این ]. ٧٠همان، ص[ »قسمت شدن از عوارض جسم است

 : کندتأویل می زمینه چنین اصطالح و
آن اگرچه در . غرِضِ آن، هماهنگي محل بودن و استعداد یکي شدن آن دو است«

درست همان است که در اول مقرر داشتیم؛ دو صورت در استعداد . هم اشکال است
شود یا این مناسبت به جا که استعداد آن دو یکي پنداشته مياند تا آنبه هم نزدیک

رسند سرعت نخستین است یا پس از طي مراتب ورزیدگي آن دو بدان مناسبت مي
چگونگي آن در واقع جز به ذوق .  شودي پنهان از ذهن دیدهشان پدیدهتا میان

 ].٧٠همان، ص[» معلوم نشود
 

 انواع عشق در نزد افالطون. ٢ .٣
عشق هم «: نویسد، چنین میضمن بیان انواع عشق »میهمانی«ی افالطون در رساله

 لقب دارد و دختر "١آفرودیت آسمانی"یکی پیرتر است و ... دست کم دو گونه است
 ٤"دیون"  و٣"زئوس"تر است و دختر که جوانر ندارد و دومی آن است و ماد٢"اورانوس"

که کند کسانیکه بیان میپس از آن]. ٢٦، ص١١[» باشد و خدای عشقِ بازاری استمی
بندند و از عشق منظورشان تمتع و سود بردن است عشق در به عشق بازاری دل می

اما عشقی که از «: گویدد و میپردازگذارد به تبیین عشق آسمانی میها اثر سوء می آن
                                                                                                                                            
1. Aphrodite.  
2. Uranus. 
3. Zeus.  
4. Dion.  
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آفرودیت آسمانی است و در ایجادش ماده سهمی نداشته و تنها از نر آفریده شده این 
عشقی است که تعلقش به پسران است و چون خدای آن پیرتر است از هوسرانی بری 

 ].٢٦همان، ص[ »است
 

 هاي عشق افالطونینشانه. ٢ .٤
از زبان » فایدروس«وی در رساله . افالطونی استی عشق مستی و دیوانگی اولین نشانه

 :نویسدسقراط می
خطا کردم که گفتم معشوق باید ناعاشق را بپذیرد نه عاشق را از آن روی که «

ی خدایان ست که هدیه زیرا نوعی دیوانگی. عاشق، دیوانه است و ناعاشق هوشیار
الهام : تند مانندفرسی نیکی که خدایان برای آدمیان میی همهاست و سرچشمه
ترین بخششی است که خدایان به آدمیان خودی عشق بزرگبی ...گرفتن از غیب و

خردان از پذیرند اما کمرا با آغوش باز میای است که خردمندان آن هدیه. اندکرده
 ].١٣١٣ـ١٣٠٩، صص٣، ج١٢[ »پذیرفتنش بیم دارند

د نیز با دیوانگی قابلیت جمع و خر. پس از نظر افالطون عشق با خرد قابل جمع است
ی خرد نیست؛ آن خردی یا بهتر بگوییم دیوانگی حاصل از عشق زایل کننده. شدن دارد

 .ی خداوندان صاحب خیر و نیکی استجوشد و خود هدیهکه از درون آن نیکی کردن می
. ی عشق افالطونی هراس از هیبت معشوق و در نهایت پرستش اوستدومین نشانه

 : گویداز زبان استادش میافالطون 
اما کسی که به اسرار نهان پي برده و تماشاگر عالم علوی بوده است از دیدن چهره «

ای بر اندامش شود و رعشهو اندام زیبایی که به خدایان شبیه است دچار حیرت می
ی خدا شود و در صورت معشوق جلوهگذرد و رعبی بر وجودش چیره میمی
خوانند، در پای معشوق قربانی اش میزبان مردم نبود که دیوانهبیند و اگر زخم  می

 ].١٣٢١همان، صص[ »افتادکرد و به سجده میو هدیه نثار می
و هر تواضعی . پس از نظر افالطون هیبت و جالل سبب پرستش معشوق است

جاللی که ریشه در جمال و کمال  عظمت و. حاصل ادراک کبربایی و عظمت است
کند و به   میاما چرا عاشق با دیدن زیبایی و کمال معشوق احساس تواضع. معشوق دارد

این بدان سبب نیست که  آیا آید؟  میافتد و در صدد پرستش او برپای معشوق می
عاشق فاقد کمال و جمال معشوق است و در برابر چیزی که خود ندارد اما آرزوی آن را 

 ای است که عاشق که معشوق آیینهیا این بدان سبب است . افتددارد به خاک می



  ١٣٧  شناسی سینوی و افالطونی تفاوت عشق

تواند در آن زیبایی و جمال خود را مطالعه کند؟ و سجده کردن به معشوق نیز نوعی  می
های  تکریم به خویشتن است؟ هر گونه که عشق را توصیف کنیم پاسخمان به پرسش

 . کندشناسی افالطونی مورد نخست را اقتضا می فوق متفاوت خواهد بود، اما عشق
: شمرده شده استهای عشق بر، از دیگر نشانه»درد و لذت توامان«ان رساله در هم

یابد و کند و در حضور او آرامش میبا دوری معشوق، احساس درد می) عاشق حقیقی(«
روست که از این. ترین لذات استشود و این برای او شیرینمیل به پرواز در او بیدار می

. »راه رسیدن به او از هیچ رنجی روی گردان نیستپیوسته به دنبال معشوق است و در 
کند   میدهد که چرا عاشق از دوری معشوق احساس درد افالطون توضیح نمی) همانجا(

 تواند عشق از نوعاین عشق نمی به هر تقدیر. و یا در حضور او احساس آرامش دارد
ار خود را از  باشد در عشق اروس یا جنسی عاشق با زیبایی معشوق آرام و قر"اروس"

 . دهد  میدست
دهد که چرا عاشقان، به ها توضیح میبا توجه به عالم مُثُل یا ایده افالطون

نفوس انسانی در عالم برین هریک «: گویددهند؛ وی میمعشوقشان صفات خدایی می
ی حسن یکی از خدایان را شاهد بوده است و در زمین نیز به دنبال معشوقی جلوه
کوشند رنگی داشته باشد این است که همه میمعشوق آسمانی او همگردد که با  می

صورت خدای خود درآورند و صفات خدایشان را به معشوق نسبت معشوق خود را به
 ).١٣٢٣، صص٣تا، جهمان، بی. (»دهند
 

 ي میهماني کارکردهای عشق در رساله .٢  .٥
 اجتماعی عشق را به ـسی  کارکرد سیا١»آگاتون«افالطون از زبان میزبان میهمانی 

 : کندمیای اینگونه بیان صورت اسطوره
ها است ترین آنترین خدایان است و نیز جوانخدای عشق زیباترین و فرخنده«

وقتی عشق هنوز زاییده نشده بود میان خدایان جنگ و نزاع برپا بود و چون عشق 
ریف طبع است و عشق ظ. زاییده شد از برکت قدمش صلح و صفا فرمانروا گردید

. آیدزیباست و زشتی از او نمی... نهدبر دل و جان مردمان پای می. نرم رفتار
 ].٢٦٦ـ٢٦٥، صص١٠[ »برندمردمان فرمانش را به جان و دل می

اگر لفظ خدایان سمبل و نمادی از حاکمان و یا نمایندگان حکومتی مردم باشد پس 

                                                                                                                                            
1. Agathon 
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حاکم . رابطه ای مبتنی بر عشق باید باشدی میان حاکم و مردم، از نظر افالطون رابطه
طلب و هنرمند باشد؛ این چنین رو، خیرخواه، صلحباید دالور، جوان، خردمند، زیبا

جا که عشق است آن ...«.: گیردحاکمی مورد عشق و فرمانبری زیردستانش قرار می
با عشق دادگستر است و . جا که فرمانبری است دادگستری استفرمانبری است و آن
که عشق را بر او گذر افتد آن. با همه نرمی، دالور است و نیرومند. اعتدال و پرهیزگار
خدای هنرمندان و بر همه خدایان حاکم . ... شودکند و خردمند میشاعری پیشه می

 ].٢٦٦ـ٢٦٥همان، صص[ »است
 داند که منبع فیض وترین و تواناترین خدایان میقدیمی  خدای عشق را١»فایدروس«

به . فایدروس بیش از همه از قدرت و آفرینش چنین خدایی در شگفت است. رحمت است
اصولی که راهنمای زندگانی مردم شریف است یعنی حس حرمت ذات و شرافت،  اعتقاد او

تواند به مردمان در خدای عشق پیش از هرکسی می) همانجا. (تر از عشق نداردنگهبانی قوی
 ]. ٢٨٧ـ٢٨٦همان، صص[»س از مرگ رستگاری عطا کندزندگی فضیلت و خوشبختی و پ

او میانجی بین خدا و ]. ٢٨٧همان، ص[است ٢به اعتقاد سقراط عشق از فرشتگان 
رود و از برکت اوست به هنر اوست که جدایی میان خدا و آدمی از میان می. مردم است

دی عشق یکي از طالبان خردمندی است چه خردمن. که جهان به هم پیوسته است
خواهد پس از مالکیت زیبایی به درک خوشی می زیباست و عشق مشتاق زیبایی است و

و خوشبختی برسد و غایت و منظور جنب و جوش عشق زایندگی در زیبایی است 
 : گویدگاه به برترین کارکرد عشق اشاره کرده میآن]. ٣٢٧ـ٣٢٤همان، صص[

لف درک زیبایی گذشته است که شاگردی مکتب عشق را کرده و از مراحل مختکسی«
اش شود که زیباییرسد ناگهان طبیعتی بر او مکشوف میوقتی به پایان راه خود می

جهان . های ماستی کوششبیرون از حد و وصف است و این غایت و مقصود همه
 ].٣٣٧همان، ص[ »...بیند که زیباییش پاینده است و آغاز و انجام نداردنوینی می

 
 شق در حکمت افالطونیسریان ع. ٢  .٦

 طبیب سریان عشق را ٣»اروکسی ماخوس«میهمانی، افالطون از زبان  یدر رساله
ی انسان و زیبایی نیست بلکه های دوگانه مخصوص رابطهعشق... «: کندگونه بیان می این

                                                                                                                                            
1. Phaedrus. 

 .هایندارواحي که بین خدایان و آدمیان قرار دارند و رابط آن .٢
3. Eryxi machvs 
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مثل بدن جانوران و روندگان : شودموضوعات مختلف دارد و در سایر چیزها نیز یافت می
قلمرو قدرت نمایی خدای عشق تنها جان و تن نیست بلکه سراسر . موجوداتو سایر 

گاه عشقی را که در سراسر کائنات سریان دارد به آن]. ٢٩٧همان، ص[» عالم وجود است
عشق خدایی : دو نوع عشق در کارست؛ اول«: گویدکند و میعشق خوب و بد تقسیم می

گیرد و منظور آن شادی بخشیدن به مردم  زیبای آسمانی الهام می١"اورانیای""که از
عشق بازاری است که : دوم. پرهیزگارست و راهنمای روندگان راه فضیلت و پرهیزگاری

 : گیرد کهبنابراین نتیجه می]. ٢٩٩همان، ص[» آید می٢"پلی همینا"از 
وقتی عناصر متضاد از قبیل سرما و . گردش فصول سال نیز بر همین منوال است... «

و رطوبت و خشکی به هم محبت آسمانی دارند از گزند و آسیب خبری نیست گرما 
اما چون عشق . آورندو برای مردمان و گیاهان و جانوران سالمت و فراوانی می

آورند و گیاهان و جانوران را دچار ها مستولی شد آسیب و ویرانی بار میبازاری آن
. »ی عشق بازاري استجهکنند؛ تگرگ و طوفان نتیهای گوناگون میناخوشی

 ].٣٠٠ـ٢٩٩همان، صص، [
 

 ماهیت شناسی عشق سینوی. ١
 تعریف عشق در نزد ابن سینا .٣  .١

در یک تعریف طبی عشق را نوعی . دهدابن سینا تعاریف مختلفی از عشق به دست می
ی کثرت اختالط به خوبان و افراط در داند که به واسطهبیماری شبیه به مالیخولیا می

، عشق در نگاه فلسفی او]. ١٣٦ـ١٣٥، صص٢[ شودانسان عارض می ن و شمایل برحس
 در تعریف دیگری شیخ الرئیس عشق را]. ١٠٣، ص٥[ آیداز ادراک زیبایی به وجود می

ها را داند که موجودیت و بقای آناشتیاق ذاتی و ذوق جبلی و فطری موجودات می
 ].١٠٢ـ١٠١، صص٦[ کندتضمین می

 
 واع عشق نزد ابن سینا ان. ٣ .٢

عشق دارای انواع مختلفی  توان فهمید که در نزد ابن سینابا توجه به تعریف عشق می
داند یعنی نوعی از عشق را شناسایی وقتی عشق را حاصل ادراک زیبایی می. است
زمانی که . شعور و دارای ادراک و آگاهی است کند که مخصوص موجودات زنده و ذی می

                                                                                                                                            
1. Urania  
2. poly himina 
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کند، آن نوعی از عشق را مد نظر دارد اق ذاتی جبلی موجودات معرفی میعشق را اشتی
فصول  »العشق«ی ابن سینا در همان ابتدای رساله. که مخصوص تمام عالم هستی است

در فصل نخست، نوعی از عشق را . کندی خود را بر حسب انواع عشق تقسیم میرساله
در . و بر هر موجودی قابل اطالق استدهد که عام و فراگیر است   میمورد بررسی قرار

فصول بعدی، از عشقِ ویژه جواهر بسیط غیر زنده، جواهر حیوانی، نفوس انسانی و نفوس 
ابن سینا به صورت مبسوط به انواع عشق و ]. ٧٤، ص٧[ کند  میبحث) عقول مفارق(الهی 

به عنوان . یردگبرای این منظور بسیار از طبیعیات ارسطویی کمک می. پردازد  میشرح آن
نمونه برای اثبات عشق در جواهر بسیط غیر زنده، با توجه به اینکه هر جسمی از ماده و 

ها به  کند که تالزم دائمی ماده و صورت را در عشق آنصورت تشکیل شده است تالش می
ای بدون صورت و هیچ صورتی بدون ماده نیست؛ این نشان هیچ ماده. هم جستجو کند

ماده و صورتی که بنیان تمام . اق و عشق ذاتی و دائمی آنها به هم استی اشتیدهنده
ابن سینا عشق در نباتات . پس اجسام غیر زنده نیز از عشق برخورداند. اجسام مادی است

دهد که هر قوه از  ی نامیه، غاذیه و مولده توضیح داده، نشان میرا نیز به تفکیک سه قوه
پس در . خود را دارند؛ عشقی که سبب بقای آن قوه استی این قوای سه گانه، عشق ویژه

در عشق حیوانی نیز مکانیزم عشق را در قوای . نزد ابن سینا عشق سبب بقای قواست
 ].٣٨١ـ٣٧٥، صص٨[دهدمخصوص حیوانی یعنی غضیبه و شهویه توضیح می

طبیعی و اختیاری تقسیم  در این میان ابن سینا به یک اعتبار عشق را به دو نوع
عشق طبیعی عشقی است که موجود جمادی و گیاهی ]. ٣٨٢ـ٣٨١همان، صص[ :کندمی

اما عشق . رساند؛ عشقی بنیادین که گریزی از آن نیسترا به غایت نهایی خود می
اختیاری عشقی است که مخصوص نفوس حیوانی است، و حیوان بر اساس مصالحی مثال 

از سوی دیگر عشق انسانی را به دو .  کندتواند از آن اعراضهنگام مواجه با خطرات می
کند که متعلق عشق حقیقی ذات باری و متعلق عشق قسم حقیقی و مجازی تقسیم می
 ].٣٨٣ص ،١٦[ مجازی، فردی از نوع انسان است

دهد و   میعالی به دیگری، تبیین عرفانی به دستت ابن سینا در باب عشق باری
-ش عاشق است به وجود تمام معلوالت؛ زیرا که کلیهی وجودحق تعالی به واسطه":گوید می

اما در باب عشق ] ٤٢٩، ص ٥[ ."ی معلوالت همان طور که بیان کردیم پرتو تجلیات اوست
معشوق (مجازی نه تنها ابن سینا بلکه عمدتا فیلسوفان و عرفای اسالمی برای دیگری 

مجاز  ("مجازی"انسان را از همین روست که عشق انسان به . قائل نیستند اصالتی) مجازی
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در عشق مجازی نه عاشق . نامندمی] ٣٤، ص ٨، ج١٥) [از مجوز به معنای پل و محل عبور
 .آنچه مهم است خود عشق است. و نه معشوق هیچ کدام جایگاهی ندارند

 
 منشاء عشق سینوی . ٣  .٣
 وجود  .٣ .٣  .١

ی خیرات و منبع کمال و ماهیت را منشاء شرور و شیخ الرئیس وجود را سرچشمه
از آنجایی که هر ممکنی زوج ترکیبی از ماهیت و وجود است پس هر . داندنقصان می

 ی وجودی خود است که شائق به کماالت و مشتاق به خیراتممکنی تنها به سبب جنبه
 گریزان ی ماهیت استباشد و بر حسب فطرت و ذات از شرور و نقصان که الزمه می

پس . داند اشتیاقی که منشاء آن وجود استسینا این اشتیاق ذاتی را عشق می است، ابن
تمام موجودات اعم از ذات باری و دیگر  ی آنآن عشقی که فراگیر و عام است و دامنه

 .گیرد منشائی جز وجود ندارد میممکنات را دربر
 است تفاوتی بین اصطالح» قالعش« یشیخ الرئیس در متن فوق که برگرفته از رساله

 اما در نمط هشتم. گیردشود و هر دو را به یک معنا می قائل نمی"شوق" و "عشق"
. شودهای واپسین اوست بین عشق و شوق تمایزی اساسی قائل می که از کتاب» اشارات«

در آن متن شوق، مخصوص موجوداتی است که از جهتی بالفعل و از جهتی بالقوه 
موجودات ممکنی و ماهیت داری که تمام کمال خود را بالفعل دارا یعنی . هستند

، ٣ ج ،١٦[ اندنیستند و از این جهت شائق به فعلیت رسیدن کماالت بالقوه خویش
داند به نظر امری بالقوه و فقدانی می پس چون ابن سینا منشاء شوق را]. ٣٦١ص
ء شوق ماهیت است، چه ابن سینا منشا رسد بتوان چنین نتیجه گرفت که در نزد می

 . اندآنکه موجودات تنها از جنبه ی ماهوی خود بالقوه و فاقد کمال
 

 ادراک زیبایی . ٣ .٣ .٢
زیبایی که شامل جمال ظاهری و کمال باطنی . داندموجد عشق می ابن سینا زیبایی را

ه به کمال باطنی  و جمال ظاهری با توج١جمال ظاهری صرف سبب عشق حیوانی. است
. شود می) ربانی(و کمال باطنی صرف سبب عشق حقیقی ) نفسانی(ب عشق مجازی سب

شود عامل شود که زیبایی به تنهایی سبب عشق نمیابن سینا یادآور می). همانجا(
                                                                                                                                            

 .»ضاِئه لِأَنَّهَا اُمُورٌ بَدَنیةٌوَ الْحِیوانِی هُوَ الَّذِی یَکُونُ اَکثَرُ اِعْجابِ العاشِقِ بِظَاهِرِ الْمَعشُوقِ وَ لَونِهِ وَ اَشْکَالِ اعَ« .١
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تا زیبایی مدرک واقع نشود موجد عشق . دیگری هم نیاز است و آن ادراک زیبایی است
ادراکی که از شئون . داند ادراک زیبایی میرو ابن سینا عشق را حاصل از این. شودنمی

 . نفس انسانی است
 

  لطافت نفس .٣ .٣ .٣
آید و ادراک از شئونات نفس انسانی بیان شد که عشق از ادراک زیبایی به وجود می

 تاثر و انفعالی که متعلق آن ظرافت و. چه آنکه عشق نوعی تأثر و انفعال است. است
کند اما زیبایی مدرک هر نفسی نفس انسانی درک میاین زیبایی را . زیبایی است

پس ]. ٣٨٣، ص٣همان، ج[ ١توانند زیبایی را درک کنندتنها نفوس لطیف می. شود نمی
 عامل درونی عشق ،و لطافت نفس) زیبایی معشوق( عامل بیرونی عشق ،ظرافت و زیبایی

تقابل با عشق کند که چون در البته ابن سینا نوعی از عشق را شناسایی می. است
عشق حیوانی در تقابل با  .نفسانی است، از این نظر منشاء آن نیز در تقابل با آن است
شود که مقتضی نفس   میعشق نفسانی است و از لذت بهیمی و شهوت حیوانی ناشی

اماره است، نفسی که لطافت خود را از دست داده و قسی شده است و مالزم فسق و 
 .]٣٨٣همان، ص [ ٢فجور است

 
 تجانس روحی  .٣ .٣ .٤

های مجازی را تجانس روحی و مشاکلت نفسانی عاشق و  ن سینا منشاء عشقاب
عشق  هایی را که منشاء آنها مشابهت نفسانی است رو عشق از این. داند  میمعشوق
خالف اما بر. اندیشداز این نظر ابن سینا افالطونی می]. ٣٨٣همان، ص[ ٣.نامد  مینفسانی

هایی که رسد عشقبه نظر می. کندای میسفی را جایگزین تبیین اسطورهاو تبیین فل
د که در آن، عاشق در عین اینکه نهای دو طرفه باش عشق،اندحاصل تجانس روحی

چه آنکه سبب و منشاء عشق یعنی مشابهت . بالعکس عاشق است معشوق نیز هست و
ید در این نوع عشق هم، گوابن سینا می. نفسانی در هر دو طرف عشق موجود است

                                                                                                                                            
 .»...مِمّا یَقْتَضِیهِ لِطَافَةُ النَّفْسِ و صِفَاتَهُا) عشق نفسانی ( االوَلُّ ...«. ١
 .»..مِمَّا یَقْتَضِیهِ اَلنَّفْسُ األَمارةُ وَ یَکُونُ فِی األَکْثرِ مُقَارِناً لِلْفُجُورِ وَ الْحِرْصِ عَلَیهِ) حیوانی(وَ الثّانِی «. ٢
وَ الْمَجازِی یَنْقَسِمُ إلَی نَفْسانِی وَ حِیْوانِی وَ النَّفْسانِی هُوَ الَّذِی یَکُونُ مَبْـدَأَهُ مُـشاکِلَةَ نَفْـسِ الْعَاشِـقِ         ... «. ٣

 .»...أَلْمَعْشُوقِ فِی الْجوهَرِ 
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های جسمانی آثار صادره از نفس تمایلی به زیبایی معشوق وجود دارد چه آنکه زیبای
همان، [ کندبین حسن صورت و حسن سیرت ارتباط عِلّی برقرار می  از این نظر١هستند

 ].٣٨٣ص
 

 وجوه تمایز سینوی از عشق افالطونی . ٤
ی انکار عشق باری به ذات خویش در نخستین تمایز عشق سینوی از عشق افالطون

 توضیح آنکه افالطون معتقد است. حکمت افالطونی و اثبات آن در حکمت سینوی است
بنابراین چون عشق در «: گوید باره از زبان سقراط ميعشق فاقد زیبایي است و در این

ست چون الزم نی. اما زشت هم نیست. طلب زیبایي است پس فاقد آن است و زیبا نیست
داند از  و چون ماهیت عشق را فقداني مي] ٢٨٥، ص١٠[ »هر چه زیبا نیست، زشت باشد

و زیبایي همان خوبي است و هر زیبایي ... «: کندرو عشق را از ذات خداوندی نفی میاین
چون . با این وصف عشق خدا نیست. خوب؛ بنابراین عشق فاقد خوبي هم هست

. هاستها و خوبيت کسي است که مالک زیبایي و خوشبخ"خدایان خوشبختند و زیبا"
]. ٢٨٥همان، ص[ »که عشق خواهان خوبي و زیبایي است و بدان نیاز داردحال آن

 .تواند از اوصاف خالق هستی باشدبنابراین در حکمت افالطوني عشق نمي
نزد ابن سینا عشق از ادراک زیبایی . دهد  میاما ابن سینا تعریف نوینی از عشق ارائه

نهایت  نهایت است و به این زیبایی علم بی آید و از آنجایی که خدا زیبایی بیبه وجود می
نهایت نیز دارد چه آنکه عشق از ادراک زیبایی به وجود  دارد پس به ذات خود عشق بی

 :چنین است» االشارات و التنبیهات«آید که عین عبارت وی در نمط هشتم از کتاب می
 بِشَيءٍ هُوَ األَوَْلُ بِذَاتِهِ لِأَنَّهُ أَشَدُّ الْأَشْیَاءِ اِدْراکاً لِاَشَدِّ األَشْیَاءِ کَمَاالً اَلّذِي أَجَّلُ مُبْتَهِجٍ «

وَ الْعِشْقُ . هُوَ بَرْيٌ عَنْ طَبِیعَة اَلْإِمْکاِن وَ الْعَدَمِ وَ هُمَا مُنْبَعِثَا اَلشَّرَ وَ الشَاغِلَ عَنْهُ
وَ األَوَلُ عاشِقٌ لِذاتِهِ، مَعْشُوقٌ لِذَاتِهِ؛ عَشِقَ ... جُ بِتَصَوُرِ حَضْرة ذَاتِ مَا الْحَقِیقَي هُوَ إِبْتِهَا

بَلْ هُوَ مَعْشُوقُ لِذَاتِهِ، مِنْ . وَ لَکِنَّهُ لَیْسَ الیَعْشِقُ مِنْ غَیْرِه. مِنْ غَیْرِهِ، اَوْ لَمْ یَعْشِقْ
که از ترین چیزيبزرگ«: یعني]. ٣٥١ـ٣٥٠صص، ٣[ » ذَاتِهِ، مِنْ أَشْیَاءٍ کَثِیرَةٍ غَیِرِه

برد و به او خوش و رضامند است ذات پروردگار است نسبت به ذات چیزي لذت مي
ترین کماالت ترین موجودات است به حقیقتي که بزرگزیرا شدید االدراك. خودش

باشد منزه است و چیزي است که آن حقیقت از امکان و عدم که منشاء شرور مي
و عشق حقیقي عشقي است که از خود به خود . دارد را از آن محبوب باز نميهم او 

                                                                                                                                            
 .»ادِرةٌ عَنْ نَفْسِهِلِأَنَّهَا آثارٌ ص. وَ یَکُونُ اَکْثَرِ اِعْجَابِهِ بِشَمائِلِ الْمَعْشُوقِ«. ١
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است و در این عشق، عاشق بودن غیر او دخالت ندارد و لکن چنین نیست که از 
بلکه او معشوق است هم از ناحیه بسیاري از اشیاء . ي غیر معشوق نیستناحیه
 ].١٠٥، ص ٣، ج١٩[» دیگر

 :ویسدن مي» شقالع«ي همو در رساله
همیشه اوقات مدرك ذات خود و متوجه ) خداي تعالي(چون آن موجود مقدس ... «

ها باشد و نیز در مقام ترین عشقکمال ذاتي خود است باید عشق او باالترین و کامل
طوري که صفات حق عین ذات اوست و خارج خود ثابت و محقق شده است همان

 صفاتش نیست و چون امتیازي میان طور امتیازي هم میاناز ذات او نیست همان
 ].١٠٣، ص٥[»ذات و صفات او نیست پس عشق صریح وجود و ذات اوست
ی علم به احاطه (گیرداز آنجا که عشق در نزد ابن سینا، از امر وجودی نشات می

یابد از همین می) وجودی(در نزد او ماهیتی وجدانی ) اند زیبایی که هر دو وجودی
داند و چون واجب تعالی صرف وجود است ماالت واجب الوجود میروست که آن را از ک

شناسی  و عشق صریح وجود اوست پس عشق همان وجود صرف است؛ پس مباحث عشق
ا از مسائل مورد بررسی قرار داد ی) ontologic(شناختی توان تحت مسائل هستیرا می
جه تمایز دیگری از با این توصیف و. شناختی گرفت و بالعکس شناسی نتایج هستی عشق

ی سینوی شود و آن اینکه عشق در فلسفهعشق سینوی با عشق افالطونی آشکار می
یک و ژمولووامری وجودی و آنتولوژیک است اما در فلسفه افالطونی صرفا امری اپیست

 هرچند هر آن امری که وجودی باشد وجه معرفت شناختی هم دارد اما ١.معرفتی است
سینا عشق را معادل ذات  از سوی دیگر ابن]. ٦٧، ص١٤ [عکس آن صادق نیست

 نمود و از آن ٢توان عشق را وارد مباحث االهیاتیدهد از این رو میخداوندی قرار می
 .نتایج االهیاتی نیز گرفت

توان چنین نتیجه گرفت که اگر متأخرانی چون با توجه به همه آنچه گفته شد می
نوآوری محسوب ] ٦٧، ص٧، ج١٧[ دهندار میصدرالمتألهین عشق را معادل وجود قر

                                                                                                                                            
منظـور از  . توضیح آنکه عشق در نزد افالطون فاقد زیبایی است؛ چون فاقد است به دنبال زیبایی است . ١

 است و کسب زیبایی فرع بر شـناخت         "کسب زیبایی " این است که به دنبال       "به دنبال زیبایی بودن   "
اعوانی .  امری اپیستمولوژیک است   ی ذاتی عشق است در نتیجه عشق      زیبایی است؛ پس شناخت الزمه    

کند امـا    شناختی عشق افالطونی اشاره می     به حیث معرفت  » حب وجودی در حکمت متعالیه    «در مقاله   
 .رسد همان باشد که ذکر شد دهد به هر تقدیر توضیحش به نظر می شرح بیشتری نمی

 . منظور االهیات به معنا االخص است. ٢
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] ٦٧، ص١٤[ هر چند برخی. ی آن را به االهیات سینوی رساندباید پیشینه شود ونمی
ی سینوی متفاوت است و ی صدرایی با وجود در فلسفهاعتقاد دارند که وجود در فلسفه

 .صدرا با تشکیکی کردن وجود، عشق را هم تشکیکی کرده است
شود و آن این است که در طالب باال وجه امتیاز دیگری نیز آشکار میبا توجه به م

یعنی وجه انسانی عشق (ی افالطونی، تبیین نیازمند مبانی انسان شناختی است فلسفه
، ١٠[ چه آنکه عشق نوعی نیاز است و نیاز وصف انسانی است. مد نظر افالطون است

 حقیقت محض است پس  عشق سینوی عشق، وجود صرف و فلسفهاما در] ٢٨٥ص
تبیین آن نیازمند مباحث انسان شناختی نیست بلکه کامال وابسته به مسائل هستی 

نکه چون نزد یی دیگری هم گرفت و آن اتوان از این مبحث نتیجهمی. شناختی است
آید پس باید با به دست آوردن زیبایی از  افالطون عشق از فقدان زیبایی به وجود می

ن رو در عشق انسانی با تصاحب زیبایی معشوق در قالب وصال، عشق از از ای. بین برود
وصال "ی است که سبب شده فیلسوفان غربی تاثیر ماهیت شناسی افالطون. رود  میبین

آید اما عشق پس عشق افالطونی در غیاب زیبایی به وجود می. "را مدفن عشق بدانند
پس بر خالف عشق . شودق میسینوی همانگونه که گفته شد در حضور زیبایی متحق

 . یابدآید عشق سینوی تنها در وصال تحقق میافالطونی که در فراق به وجود می
چه آنکه  ١. که در حکمت سینوی مطلوبیت عشق، فی نفسه است،وجه امتیاز دیگر آن است

اما عشق افالطونی ماهیتی  .عشق صاحب علم و زیبایی است و این دو مطلوبیتشان ذاتی است
با ماهیت فقدانی خود به دنبال زیبایی است پس مطلوبیتش ذاتی نیست  عشق. بزاری و آلی داردا

 ].٢٨٥، ص ١٠[ بلکه ابزاری برای رسیدن به زیبایی و خیر اعلی است؛
وجه تمایز دیگر عشق سینوی با عشق افالطونی سریان عمومی عشق در حکمت 

» مهمانی«ی که هر چند در رسالهتوضیح آن. سینوی و عدم آن در حکمت افالطونی است
راند اما در آخر میهمانی، اروکسی ماخوس طبیب از سریان عمومی عشق سخن می

سقراط از زبان معلم عشق خود . کندنفی می قهرمان داستان افالطون یعنی سقراط آن را
کند که عشق وصف خدا نیست بلکه از اوصاف  همگان را قانع می٢"دیوتیما"یعنی 

]. ٣٢٤همان، ص[ است که بین خدایان و آدمیان قرار دارد ٣و ارواحیفرشتگان 
                                                                                                                                            

و از سـوی دیگـر عـشق از        .  و او فـی حـد نفـسه مطلوبیـت دارد           چون عشق وصف واجب تعالی اسـت      . ١
آید پس فاقد کمالی نیـست کـه بخواهـد بـه آن      ی دو امر وجودی یعنی علم و زیبایی وجود می    احاطه

 . بلکه خود صاحب کمال است. کمال برساند
2. Diotima 
3.Great spirit 



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ نجاه و یکمپ، سال فلسفه و کالم اسالمی  ١٤٦

افالطون از زبان سقراط از سریان عمومی عشق به تمام کائنات جلوگیری  ترتیب بدین
. کرده استترین و برترین وجودها یعنی خدا انکار کند زیرا حداقل عشق را در اصیلمی

ها از یکدیگر، سریان و وجه تمایز آن "شوق" و "عشق"سینا با تبیین دو اصطالح اما ابن
عشق راستین همان «: گویدمی» اشارات«وی در . دهدعمومی عشق را موجه نشان می

شادمانی به دریافت حضرت ذات چیزی است و شوق حرکت است به تمام کردن آن 
سینا عشق را حقیقتی وجدانی و شوق را بنابراین ابن]. ٤٣٤، ص٤[ »ابتهاج و شادمانی

تعالی و نفی آن کند که با اثبات این عشق برای ذات واجبماهیتی فقدانی معرفی می
نه تنها ذات باری بلکه . کندبه سریان عمومی عشق کمک می] ١٣٦، ص٥[شوق از او 

سینا از این عشق برخودارند و چون تمام کماالت خود را بالفعل جواهر عقلی نیز نزد ابن
الرئیس شیخ. ها مانند واجب تعالی غیرممکن استای آندارا هستند تصور شوق نیز بر

داند که از جهتی بالفعل و از جهت دیگر بالقوه شوق را برای موجوداتی قابل تصور می
زیرا با . سازدترتیب اشکالی بر ماهیت عشق افالطونی وارد میبدین]. ٤٣٥، ص٤[ باشند

را وصف داند در همان حال آنکه افالطون ماهیت عشق را حقیقت فقدانی میوجود این
داند با این اشکال افزون بر اینکه عشق افالطونی می) فرشتگان و ارواح(جواهر مجرد 

. تواند باشدتعالی باشد، وصف جواهر عقلی و مجردات نیز نمیتواند وصف واجبنمی
 .رسدچنین سریان عشق در حکمت افالطونی نفی و در حکمت سینوي به اثبات می این

ی اتحاد عاشق و معشوق سین تمایز عشق سینوی و عشق افالطونی در مسالهواپ
ی اتحاد عاشق و معشوق به سهولت موجه و شناسی ابن سینا مساله با مبانی عشق. است

در عشق باری تعالی به ذات خویش واجب از آن نظر که علم دارد عاشق . شودتبیین می
ت و از آن حیث که به زیبایی اش علم دارد است و از آن نظر که زیبایی دارد معشوق اس

، ٥[پس حداقل در ذات واجب بین عشق و عاشق و معشوق اتحاد است . عشق است
اما در عشق افالطونی، زیبایی معشوق است و عاشق فاقد زیبایی است پس ]. ١٠٣ص

 . عاشق اتحادی با معشوق ندارد
 
 نتیجه
غرب به ماهیت شناسی عشق ی اسالمی و شناسی در فلسفه ی تفاوت عشقریشه

ی غربی در ماهیت شناسی عشق عمدتا متأثر از فالسفه. گرددافالطونی و سینوی برمی
از نظر . تندهای ابن سینا هسافالطون و فیلسوفان مسلمان در این بحث وامدار نوآوری

 است اما نه زیبایی وجدانی بلکه زیبایی فقدانی؛ یعنی "زیبایی"افالطون منشاء عشق، 
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عشق ما . کند که فاقد زیبایی هستیم و باید به دنبال آن باشیمشق به ما یاد آوری میع
بنابراین افالطون عشق را . کشاند تا بدستش آوریممان میرا به سوی زیبایی نداشته

پس عشق فی حد ذاته مطمح نظر او نیست . دانداي براي رسیدن به زیبایي میوسیله
از این نظر هر  .که باید مورد توجه نفوس عالی قرار بگیردبلکه خاصیت ابزاری آن است 

نزد ابن سینا عشق . اندیشدای افالطونی میکه به عشق نگاه آلی و ابزاری دارد به گونه
داند یعنی نوعی از وقتی عشق را حاصل ادراک زیبایی می. دارای انواع مختلفی است

ذی شعور و دارای ادراک و کند که مخصوص موجودات زنده و عشق را شناسایی می
کند، آن نوعی زمانی که عشق را اشتیاق ذاتی جبلی موجودات معرفی می. آگاهی است

ابن سینا در باب عشق . از عشق را مد نظر دارد که مخصوص تمام عالم هستی است
ی گوید حق تعالی به واسطهدهد و می  میباریتعالی به دیگری، تبیین عرفانی به دست

ی معلوالت پرتو تجلیات شق است به وجود تمام معلوالت؛ زیرا که کلیهوجودش عا
اما در باب عشق مجازی نه تنها ابن سینا بلکه عمدتا فیلسوفان اسالمی برای . اوست

از همین روست که عشق انسان به انسان . اصالتی قائل نیستند) معشوق مجازی(دیگری 
در عشق مجازی نه . نامندمی) ل عبورمجاز از مجوز به معنای پل و مح ("مجازی"را 

از سوی . آنچه مهم است خود عشق است؛ عاشق و نه معشوق هیچ کدام جایگاهی ندارند
دیگر منشاء عشق از منظر ابن سینا زیبا و وجود است؛ زیبایی موجود که به آگاهی 

 گیرد ازاز آنجا که عشق در نزد ابن سینا، از امر وجودی نشات میپس . رسیده است
داند و چون واجب تعالی صرف وجود همین روست که آن را از کماالت واجب الوجود می

است و عشق صریح وجود اوست پس عشق همان وجود صرف است؛ پس مباحث 
مورد بررسی قرار داد ) ontologic(شناختی توان تحت مسائل هستیشناسی را می عشق

با این توصیف وجه . و بالعکسشناسی نتایج هستی شناختی گرفت  یا از مسائل عشق
شود و آن اینکه عشق در تمایز دیگری از عشق سینوی با عشق افالطونی آشکار می

ی سینوی امری وجودی و آنتولوژیک است اما در فلسفه افالطونی صرفا امری فلسفه
هرچند هر آن امری که وجودی باشد وجه معرفت . یک و معرفتی استژمولوواپیست

از سوی دیگر ابن سینا عشق را معادل ذات . اما عکس آن صادق نیستشناختی هم دارد 
توان عشق را وارد مباحث االهیاتی نمود و از آن نتایج رو می دهد از اینخداوندی قرار می
 به خداوند عشق در "دیگری" که در حکمت سینوی رسدمی به نظر. االهیاتی نیز گرفت

انسان اگر دیگر گروی  به انسان عشق باب رد و است جایگاهی هر فاقد عمال خویش ذات
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 افالطونی عشق ذاتی عشق باشد اصوال عشق در هر دو فلسفه منتفی است؛ در
 حتی دیگری اصوال سینوی عشق در و است ابزار دیگری که زیرا است منتفی دیگرگروی
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