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 *الدین سهروردیشناسی شهابنگاهی بر مفهوم عشق در جمال

 15/10/1401: رشیپذ خیتار - 2۸/07/1401 :افتیدر خیتار

 **محمدرضا عزیزی

  دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

 

 چکیده

تی باشد. از آنجا های سنتواند مبنایی برای بررسی مباحث حکمی در هنرمی، میاسال-حکمت اشراق سهروردی با دربرداشتن مفاهیم ایرانی

 به زیبا امر و مفهوم یک مثابه به زیبایی معرفتی حیث و وجودشناختی اند، ولی شأنکه حکمای اسالمی بحثی اخص درباب زیبایی نداشته

های رغم گسستاست. به آورده فراهم براساس مفاهیم حکمت اشراقرا  باب این در زیباشناختی تأمالت هایآن، زمینه تحققی وجه عنوان

ه اشتراکات صوری و های بیگانه، تحوالت موسیقی سنتی ایران از پیوستگی و تداوم نسبی برخوردار بوده است و وجوتاریخی و نفوذ فرهنگ

ین تحقیق، پاسخ به این هدف از انجام ا .شودشاهده میهای بعد از انقالب اسالمی مسالخصوصاً  های مختلف،مضمونی فراوانی در آثار دوره

؟ روش گیرندار میشناسی حکمت اشراق چیستند و چگونه در تحلیل آثار موسیقی ایرانی مورد استفاده قرهای زیباییمؤلفهپرسش بود که 

به دست  ایتابخانهک طالعات نیز به شیوةتحلیلی بود و ا-انجام، توصیفی ةنظری و از منظر شیو-انجام این تحقیق از منظر هدف، کاربردی

از به نوعی سلوک دهند آهنگسازی در موسیقی ایرانی با فرض وجود عشق، حسن و حزن در روح این موسیقی همواره نیآمد. نتایج نشان می

حلیل آثار موسیقی تی برای توانند مبنای... می گرایی، نمادپردازی ومراتب، غایتوحدت، سلسله عرفانی داشته و مفاهیمی چون کثرت در

 .سنتی ایران باشند

 .شناسی، عرفان اسالمیعشق، سهروردی، جمال: واژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                             
است « اشراق سهروردی در موسیقی سنتی ایران شناسی حکمتزیبایی مطالعة»نامة کارشناسی ارشد نویسندة اول با عنوان این مقاله برگرفته از پایان *

شمال به راهنمایی دکتر پویا سرایی و مشاورة دکتر حسین یزدی توسط نویسنده دفاع و مورد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 1399که در مردادماه 

 ه است.تپذیرش قرار گرف
** maazizi4321@gmail.com 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 

 مقدمه

کار برده و سهروردی در سخن از زیبایی، واژة حُسن را به

حُسن را با جمال و کمال مترادف دانسته است و هر چه در نهایت 

د که همه را شیدای خود کنکمال قرار دارد را زیبا معرفی می

هر چه »گوید: کشد؛ چرا که میکرده و به دنبال خود می

 )سهروردی،« موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمالند

های حسن یکی جمال است از نام»گوید: ( و می2۸4، 3، ج1375

، وقتی جمال پرتونامه)همان(. البته سهرودی در « و یکی کمال

جمال عین »دارد که سنجد، بیان میمیواقعی را به نسبت کمال 

کمال است و جمال، آن چیزیست که کمال او الیق او باشد، در 

او حاصل شود پس زیبایی هر چیز در گرو کسب کمال است که 

الیق آن چیز است مثالً جمال درخت در آن است که کماالت 

الیق خود را حاصل کرده باشد یعنی تمام استعدادهایش از قوه 

درآمده باشد و جمال انسان به نسبت کماالتی که در او  به فعل

 (.32و  31)همان، « حاصل شده، است

کمال غایی در انسان حضور در محضرحق )منبع جمال( »

شود. بنابراین کمال از طی مسیرِ وصول به آن حضور تلقی می

عروج انسان از عالم محسوسات به سمت آرمان غایی حیات 

این حالت است که انسان، نهایت جمال کند و در حکـــایت می

هر کمال مستلزم » .(142،  13۸4زاده، را خواهد داشت )نقی

ها رابطة بسیار جمال و هر جمالی مستلزم کمال است و بین آن

قوی است و نباید جمال را از کمال منفک کرد. از طرفی کمال، 

خودش، زیباست خواه کمال نفسانی باشد، خواه فضیلت باشد که 

ضیلت کمال و جمال نفس است، یا زیبایی بیرونی و جمال ف

محسوس باشد که آن هم زیباست بنابراین، زیبایی ذاتاً با کمال 

ارتباط دارد. به همیت جهت است که در قرآن از أسماء الهی به 

اسماء حسنی نام برده شده که اسمایی است زیبا و منشأ حسن 

 (.321و  320، 1375)اعوانی، « است

است نگارین که بر  معنای زیبایی و جمال نمودی» ،اینبنابر

روی کمال کشیده شده است و کمال، قرار گرفتن هر موضوعی 

های خود است و این جمال، ها و شایستگیدر مجرای بایستگی

گیرد و موجب حقیقتی است که در برابر درک آدمی قرار می

ع روانی شود و در وضتحریک ذوق و یا احساس خاص زیبایابی می

آورد که وی را به سوی منبع انسان، انبساطی را به وجود می

 (.10۶ – 107، 13۶2 )جعفری،« کشاندزیبایی می

 شیخ اشراق در آثار فلسفی و رسائل رمزی زیبایی در اندیشه 

اشراقی و ذوقی وی در آن  که اندیشهاالشراق حکمهدر خصوصاً 

د هستی، انسان، عالم متبلور است، در مواردی مانند صدور موار

مثال، خورشید )هورخش( و نفوس آمده است. از طرفی در بحث 

معرفت نفس، با توجه به اعتقاد وی به عالم مثال نظرات قابل 

 (79، 13۸0پور، توجهی ارائه نموده است. )افراسیاب

در این مقاله با بحث درباب رابطة بین جمال و تجلی آن با 

ی تالش گردیده تا به این پرسش مفهوم عشق و لذت نزد سهرود

شناختی و عرفانیِ پاسخ داده شود که عشق در مباحث جمال

 سهروردی چه جایگاهی دارد؟

 روش پژوهش

این تحقیق، با رویکرد پژوهش کیفی، از منظر هدف، 

تحلیلی است. -نظری و از منظر شیوة انجام توصیفی-کاربردی

آوری شناسی سهروردی و روش گردروش نظری نیز جمال

 ای بوده است.کتابخانهبه صورت  اطالعات،

 پیشینۀ پژوهش

پژوهی تحقیقات فراوانی از سوی محققان سهروردی در حوزة

و نویسندگانی مانند هانری کربن، دکتر سید حسین نصر، دکتر 

ابراهیم دینانی، دکتر محمد معین و... صورت گرفته است. اما در 

کتاب ة بر لزوم مطالع شناسی شیخ اشراق عالوهبحث زیبایی

های الدین سهروردی و سایر کتاباثر شیخ شهاب حکمت اشراق

های کمتری وجود دارد. در این حوزه به مطالعة وی، پژوهش

دکتر محمد مددپور، کتاب  حکمت انسیآثاری همانند کتاب 

اثر دکتر سیدحسین نصر، کتاب  تجلیات هنر معنوی در اسالم

قهی که در از دکتر حسن بلخاری یمبانی هنر و معماری اسالم

آن بر هنر اسالمی  تأثیربخشی از آن به فلسفه زیبایی سهروردی و 

 شعاع اندیشه و شهود در فلسفة سهرودیپرداخته شده، کتاب 

نوشتة دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی در نشر حکمت و کتاب 

مبانی دیگری که در فرهنگستان هنر به چاپ رسیده، با عنوان 
اثر دکتر الدین سهروردی می هنر و زیبایی از دیدگاه شهابحک

 زاده پرداخته شد.طاهره کمالی

شناسی در زیبایی مطالعة»ای تحت عنوان ده در مقالهنگارن

« موسیقی سنتی ایران براساس مفاهیم حکمت اشراق سهروردی

، 1399، مرداد پژوهش و مطالعات علوم اسالمیکه در نشریة 

-رسیده است به طرح و تبیین مفاهیم زیبایی به چاپ 13شماره

شناختی اندیشة سهروردی پرداخته و به چگونگی نمودشان در 

و در پایان به این نتیجه دست  آثار موسیقی سنتی ایران پرداخته

عنوان محتوا در موسیقی سنتی که مفاهیم حکمت اشراق به یافته

ظهر مفاهیم ایرانی نمود یافته و این هنر در جایگاه صورت، م

گر این است که حکمت اشراق است. این ارتباط دوسویه بیان

مفاهیم دقیق و مشخص در پس صور هنری وجود دارد که این 

گیری ساختار و مصادیق در حوزة مفاهیم، دلیل بر چرایی شکل

موسیقی سنتی هستند و به عبارتی زبان گویای این مفاهیم 

 گردند.می
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 یِ جمال نزد سهروریتجلّ

جلی در لغت به معنی منکشف شدن کار و هویدا گردیدن، ت

آشکار شدن و جلوه کردن است. )دهخدا: تجلی( و در نزد عارفان 

ظهور حقیقت است در هر مظهری به خصوصیتی و صفتی »تجلی 

)الهیجی،  «پاک سالکق است بر دل دیدهو نوعی ظهور ح

« خفیاانی کنتُ کنزاً م»با توجه به حدیث قدسی  .(2۶3، 13۸۸

حضرت حق برای اظهار موجودات است. حسن و ة تجلی، اراد

گری را به همراه دارد و قرین و مالزم آن جمال ، خاصیت جلوه

است تا خویش را نمایان کرده، همه را مجذوب خود کند و کمال 

کنت »چه در این حدیث قدسی آمده: ظهور را داشته باشد. چنان

« لقت الخلق ال أعرفکنزاً مخفیا و فاحببت ان اعرف فخ

( که یعنی: من گنجی پنهان 431، 1ه.ق، ج 1314)شوشتری، 

بودم و دوست داشتم که شناخته شوم پس خلق را آفریدم تا 

شناخته شوم. خداوند تمایل ظهور و اظهار پیدا کرد و خواست به 

دیدة معشوقی، جمال خویش را بنگرد، لذا همة خالیق را به وجود 

محبت را در میان همة موجودات جاری آورد و شراب عشق و 

 ساخت. 

رو از طریق تجلی است که وجود مطلق تنزل و تعیّن از این

توان کثرت را در عالم تبیین کرد. در واقع تجلی یابد و میمی

نوعی ابراز وجود است که نمایانگر ذات حق در جهان هستی است. 

حت وی خود را صورت حسن و مال»گوید: چه فرغانی میچنان

به همه بنمود تا هر یک از قبیله اهل انسانیت به هوای او در رقص 

« الست بربکم»در آمد و در دیدن حسن دیدار و سماع و گفتار او 

یکدیگر را مزاحمت کردند و به جواب گفتن بلی بر هم مبادرت 

این جهانی به آن  (. در نتیجه، بود325ِ، 1357)فرغانی، « نمودند

ابسته است و عالم فانی در حد ذات خویش حسن و جمال عِلوی و

 نمود و خیالی بیش نیست.

 مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

 (33، 13۶3)حافظ،  رخ تو در نظر من چنین خوش آراست

بر همین سیاق امور زیبای جسمانی و زمینی مظهری از 

اند که در عینیت خود صورت زیبایی برین امری روحانی و آسمانی

سازند. که به زبان فلسفی امروز باید گفت زیبایی میرا متجلی 

برای سهروردی امری ابژکتیو است. از سوی دیگر، با توجه به 

توان امر می مراتبی نور و شدت و ضعف وجودی آن،تبیین سلسله

)رحیمیان  فة سهروردی امری تشکیکی تلقی کردزیبا را در فلس

  .(177، 1397و ذهبی،

الوجود جمال خود را با توجه به بدر نظر شیخ اشراق واج

برخورداری موجودات از کمال در ذات مخلوقات خود متجلی 

 النورهیاکلکند به ترتیبی که سهروردی در بیان صادر اول در می

این جوهر ممکنی است در نفس خود، واجب است به »گوید: می

ذات خالق خود و مدرِک مراتب خویش است و به اعتبار ادراک 

کند از کامل و خود از کمال و نقص، اقتضای چیزی میمراتب 

کند با خالق خویش و ناقص، از آن روی که ادراک به خود می

تر اعتباری است، کند که شریفجمال و جالل الهوت میة مشاهد

کند که آن جوهری است مجرد و از آن چیزی شریف اقتضا می

ری است و تر اعتباکند که خسیسروی که ادراک امکان خود می

کند به نسبت با کبریای خالق خود، اعتبار نقص ذات خود می

 (.95، 1372)سهروردی، « کنداقتضای جرم سماوی می

مراتبی سهروردی و افاضة انوار در قوس نزولی، جهان سلسله

باالتر، ة مظهریت صور در هر مرتبه برای تحقق افاضات مرتب

واجد عینیت و  کند زیبایی در عالم جسم )برازخ(ایجاب می

-فی حقیقهکه در رسالة مظهری برای زیبایی برین باشد. چنان

، یوسف مظهری جسمانی است که حسن در او تجلی یافته العشق

ای در والیت ما افتاد که در عالم خاکی یکی را پدید آوازه»است: 

اند بس بوالعجب، هم آسمانی است و هم زمینی، هم آورده

اند و از ، و آن طـرف را به او دادهجسمانی است و هم روحانی

اند. ]...[ حُسن به یک منزل ای نامزد او کردهوالیت ما نیز گوشه

« دلگشای یافت، آنجا مقام ساخت به شهرستان آدم رسید، جایی

 (.3، 1374)سهروردی، 

 عشق در نگاه سهروردی

رابطة عشق و زیبایی تنگاتنگ و چنان در هم تنیده است که 

درنگ، معنای زیبایی و عشق و دلدادگی است بی هرجا سخن از

شود، یابد و هرگاه بحث از زیبایی و حــسن میجمال حضور می

چه سخن سهروردی در باختگی و محبت را در پی دارد. چناندل

به خوبی گویای این مطلب است.  فی حقیقه العشقآغاز رسالة 

 گوید: وی می

 هوی ما عرفناکم )همان(و لو ال ال و لو ال کم ماعرفنا الهوی

دست در  -یعنی عشق و جمال  -تردید این دو معنا بی»

اند و غیر قابل هم گره خورده آغوش یکدیگر دارند، سخت با

جا در شعر و ادبیات نیز این دو معنا اند، لذا همواره و همهانفکاک

جا عشق را از آیند و جایی نیست که بتوان در آنبا یکدیگر می

دادگی جدا بایی، یا حسن و زیبایی را از عشق و دلحُسن و زی

دانست. محبت و دوست داشتن چیزی است که هرکس به نحوی 

کند و در اندرون خود با آن سروکار دارد و کم و آن را تجربه می

(. 2۶۸، 13۸9)حکمت، « کندفهمد و درک میبیش آن را می

ری و در شناسی و زیبایی هندر عرصة مباحث زیبایی»بنابراین 

باب جمال خدا که در سراسر عالم متجلی است نیز در صنع خدا 

از رابطة عشق و زیبایی نقش سؤال  و صنعت انسان، پاسخ

چنان سُکرآور سؤال  ای دارد و آشنایی با ساحت اینکنندهتعیین

خواهد از مستی آن بیرون رود و پاسخش را است که آدمی نمی

ش که زیبایی مقدم بر عشق است بیابد. به هرحال دربارة این پرس
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و عشق زاییدة زیبایی و جمال است، یا عشق مقدم بر زیبایی 

 (.27)همان، « است، نظرات مختلفی ارائه شده است

ل ها خیاند که برخالف آنچه انساناگروهی بر این عقیده

ی آفریند، برعکس است: عشق، زیبایکنند که زیبایی، عشق میمی

بایی، ل زیبایی وجود ندارد که بعد در اثر زیآفریند، یعنی اومی

کند و بعد عشق، عشق ایجاد شود؛ اول عشق، وجود پیدا می

ضی کند. این نظر خالی از انتقاد نیست. مرتزیبایی را خلق می

شود وجود این یک نظر افراطی است. نمی»گوید: مطهری می

ج، ارزیبایی را در خارج انکار کرد. قدر مسلم این است که در خ

ی چیزی به نام زیبایی وجود دارد. این جور هم نیست که زیبای

 صد درصد مخلوق عشق، و عشق، حقیقتی گزاف باشد که همین

 شود، بلکه زیبایی حقیقتی است. گیریم که نسبیجور پیدا می

جا که هم باشد، باز خودش حقیقتی است. از طرف دیگر آن

ا ای هم هست. زیبهکند یک نیرو و جاذبزیبایی وجود پیدا می

جاذبه دارد. آنجا که زیبایی وجود دارد، عشق و طلب در یک 

 (. گروه دیگر99-100، 13۶۶)مطهری، « موجود دیگر وجود دارد

حسن، خالق عشق است نه عشق موجود »اند که بر این عقیده

توان دید حسن؛ منتهای امر، در عشق کامل، حسن کامل را می

ة حسن کامل و جمال حق که حسن و چشم غیر عاشق از مشاهد

، 13۸۸ای، )الهی قمشه« الحسن است، بربسته استکامل و کل

141.) 

بر این نظر که جمال بر عشق مقدم شده و بر ادراک جمال 

آید، نقد وارد است؛ زیرا عشق و محبت و دلدادگی به وجود می

نظر این گروه نیز چند الزمه دارد؛ یکی اینکه: طبق این نظر قبل 

ز عشق باید درک و عقالنیتی نسبت به جمال باشد تا فرد را به ا

سوی عشق هدایت کند؛ زیرا در این حالت، بدون ادراک زیبایی، 

شود، دوم اینکه: طبق این نظر، همگان باید عشق محقق نمی

دربارة شیء زیبا نظر یکسانی داشته باشند بدون اینکه اختالفی 

کند، ه زیبایی یک پدیده میداشته باشند؛ یعنی وقتی عقل حکم ب

گونه باید همگان نیز یک چیز را زیبا قلمداد کنند. در حالی که این

ای است که بیشترین محل اختالف در نیست؛ زیرا زیبایی، مسأله

نزد همگان است. مثالً یک پدیده مثل گل، نزد برخی زیبا و نزد 

برخی زیبا نیست و یا اینکه صورت یک شخصی که در مقام 

شوق است، نزد عاشق زیباست درحالی که نزد دیگران ممکن مع

های گونه نباشد. چنانچه داستان لیلی و مجنون و پاسخاست این

دهند، گواه آشکاری بر که وی را مورد شماتت قرار میوی به آنان

سخن است. لذا اگر این نظر بخواهد صادق باشد، همه باید یک 

گونه نیست. دیم که اینچیز را زیبا بدانند در حالی که دی
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 ادراک. و مدرَک باتم

 (27۶و 270-272، 13۸9)حکمت، 

تر مراتب چگونگی رابطة زیبایی و عشق در مراتب پایین

حسن و عشق، مثل مرتبة محسوسات شاید قابل حل باشد؛ چون 

ما در یابیم اها میای از آنگانه درک اجمالیاز طریق حواس پنج

ال مورد مراتب برتر زیبایی و عشق به خصوص منبع جم

ه این )نوراالنوار(، حل مسأله دشوارتر خواهد بود؛ زیرا رسیدن ب

ز اهای برتر در شرایط خاصی، یعنی رهایی مراتب و درک زیبایی

شود. عشق، واسطة های جسمانی حاصل میکالبد تن و آلودگی

حصول حسن خواهد شد. لذا دریافت چنین ارتباطی میان حسن 

 ملی عمیق است.و عشق در نظر سهروردی نیازمند تأ

ل بدان او»شود: آغاز می گونهاین العشقفی حقیقه رساله

و  چیزی که حق بیافرید گوهری بود تابناک. او را عقل نام کرد

این گوهر را سه صفت بخشید: یکی شناخت حق و یکی شناخت 

، 1374)سهروردی، « خود و یکی شناخت آن که نبود پس ببود

 خت به هم درآمیخته است چنان( در این عبارات وجود و شـنا3

که هر یک در گرو تحقق دیگری است؛ موجودیت حسن منوط 

به شناخت حق است و پیدایش عشق به خودشناسی گوهر عقل 

ة وابسته است و از علمِ بر وجود مسبوق به عدم و شناخت سابق

 عدم عالم امکان و به عبارتی شناخت پدیدة پیدایش عالمی که

از آن صفت که »ت، حزن خلق شده است: پیش از این نبوده اس

به شناخت حق تعلق داشت حُسن پدید آمد و از آن صفت که به 

شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد و از آن صفت که نبود 

 )همان(.« و پس به بود تعلق داشت حزن پدید آمد

شـدیدترین حظّ و لذت را که از  الواح عمادیهسهروردی در 

داند چرا که این ذات متعلق به ذات حق میلوازم زیبایی اسـت 

هم از حیث کمال و هم از حیث ادراک کمال برترین است و 

کند که بگوییم لذت زیبایی در کمال و همین تعبیر ایجاب می

و حق پیش از همه شدیدترین ابتهاج را به »ادراک آن اســت: 

ذات خود دارد، زیرا که از حیث کمال و ادراک کمال خود 

ترین چیزها پس شیئیت و وجود هر چیز وابسته به کمال شـدید

)سهروردی، « آن و ادراکی است که از کمال خود دارد است

وجودها متعلق به حق ترین و بر این اساس مطلق (۸4، 2،ج1375

است. این نظریه با مضمون و عباراتی بسیار مشابه در 

 (121)همان،  1نیز آمده است. التصوفکلمه

گوید: کند، میکه مراتب خلقت را تبیین می سهروردی وقتی

گونه اولین چیزی که از نوراالنوار صادر شده، عقل اول است. بدین

با نظر به باری و تعقل آن )جهت اشرف( عقل دیگر و از »که 

الوجود بودن خود )جهت اخس( فلک اول و به هر جهت ممکن
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لی، یک عقل سه اعتبار نام برده از عقل دوم تا عقل نهم از هر عق

رسد که از آن شود تا به عقل دهم میو نفس و فلکی موجود می

شود و هیوالی مشترک و عالم عنصریات و نفوس انسان صادر می

القدس و جبرئیل نام الصور که انبیا از آن، به روحاوست واهب

انما انّا رسول ربک ألهب لک غالماً »اند و در آیات آمده: برده

علومی که در ما »( و 2۶4-2۶5، 2،ج1375)سهروردی،2«زکیاً

شود، نیز از اوست و به واسطة آن از قوه به فعل حاصل می

« آییم و نسبت او با نفوس ما نسبت آفتاب است با بصردرمی

 (.54، 3)همان، ج

این سه جهت صدور کثرات و پیدایش خلقت همان سه 

در تفسیر خلقت العشق فی حقیقه جهتی است که سهروردی در

طرح نموده است، بدین شرح که جهت نظر و تعقل حق را همان م

 شناخت حق و نظر به ذات خود عقل را به شناخت خود و نظر به

 الوجود بودن خود را به صفت شناخت آنچه نبود پس ببودممکن

عد )ممکنات( برگردانده، اولین صادر از عقل همان حسن است و ب

ر او شوری افتاد و عشق که برادر میانی است از تبسم حسن د

خواست حرکتی کند که حزن پدید آمد و از آویزش حزن، آسمان 

 ( بنابراین سهروردی، حسن2۶9، 3و زمین پدید آمد. )همان، ج

ذا از داند. لساز خلقت شد، میرا مقدم بر عشق و عاملی که زمینه

 تر خواهدوجود آمده و شریفای بهنظر وی، حسن از صفت عالی

توان گفت که از آن جهت که صفت عقل دیگر می بود و از سوی

تر از عقل تر است پس عشق در رتبة پاییناست و عقل شریف

است که مخلوق وی و از جهت و صفتی اخس است پس حسن 

ای عامل پیدایش عشق و مقدم بر آن است و در هر مرتبه

کنندة میزان عشق و لذت وصول به حسن خواهد بود. پس تعیین

حرکت است و جمال و  وردی زیبایی عامل خلقت واز نظر سهر

ت نور عقول )همان انوار( را عامل عشق و شوق و در نتیجه حرک

نفسش »داند که نفس آن عاشق عقول شده است. افالک می

معشوقیست از عالم عقل و نفع سافل و رشح خیر دائم و نزول 

و نور  لافتد حرکات ایشان را و تا این جمابرکات بر عالم تابع می

هست، این عشق و شوق هست و این حرکت هست و این فیض 

 (. 52، 3، ج1375 )سهروردی،« خیرات هست

سهروردی، با تقدم زیبایی بر عشق، راه رسیدن به حسن و 

چو نیک اندیشه کنی همه »گوید: داند و میجمال را عشق می

اند و در آن می کوشند که خود را به حسن رسانند طالب حسن

توان رسیدن زیرا که حسن که مطلوب همه است دشوار میو به 

 )همان،« عشق ل به حسن ممکن نشود الّا به واسطةوصو
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( و آنچه که باعث شده که انسان مسجود مالیک قرار 2۸5- 2۸4

 3«فسجد المالئکه کلهم اجمعون»بگیرد حسن و زیبایی اوست 
ا سجده ( و آنچه که باعث شده که برادران یوسف او ر271)همان، 

یا ابت انی احد عشر کوکبا و »کنند زیبایی و کمال او بوده است. 

(. سهروردی 2۸4)همان،  4«الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین

 یزدان شناخت( و در 2۸۶داند )همان، عشق را محبت مفرط می

( 151، 4نیز همین مطلب را تکرار و تأکید کرده است. )همان، ج

گوید، حُب شدید بارة زلیخا سخن میچه قرآن نیز وقتی درچنان

و قال ان نسوه فی المدینه امرات العزیز تراود »آورد: را به میان می

 5«فتاها عن نفسه قد شغفها حباً انا لنراها فی ضالل المبین

، مبنای آفرینش را از العشقحقیقهفی سهروردی در رساله

 طریق تمثیلِ حسن و عشق و حزن، بر اساس زیبایی و عشق

تبیین کرده است و ساختار و نظام جهان را مبتنی بر عشق و 

زیبایی، و ادراک حقیقت آن را توأم با لذت دانسته اسـت. از نظر 

مراتبی، با عشق و زیبایی پر شده او، فاصلة انوار در جهانی سلسله

نور سـافل »گوید: است. چنانچه در شرح انوار قاهر و سافل می

شـود زیرا نور عالی همواره سـافل ط نمیهیچگاه بر نور عالی محی

گرداند و قاهر بر او است و این مقهوریت موجب را مقهور خود می

شود که نور سافل نور عالی را مشاهده نکند و کثیر بودن انوار نمی

کند که نور عالی یا قاهر نسبت به نور سافل قهر و غلبه ایجاب می

)سهروردی، « ی باشدورزد و نور سافل مشتاق و عاشق نور عال

( و راجع به زیبایی نور عالی و لذت درک کمال 137، 2،ج1375

ورزد نوراالنوار به هر چیزی غیر از خود قهر می»کند: آن اضافه می

شود. زیرا کمال و هیچ لذتی است و عاشق کسی جز خود نمی

 ۶ترین چیزهاســت.باالتر از او بر خود وی و او زیباترین و کامل

حساس کمال از آن حیث که کمال است و برای وی درک و ا

حاصل است، نیست. بنابراین، آن کسی که از حصول و دریافت 

کمال غافل است، لذتی عایدش نخواهد شد و هر لذتی برای 

ادراک او از کمال است و  برنده به قدر کمال خود و به اندازهلذت

 یست و هیچتر از نوراالنوار نچیزی در جهان زیباتر وکاملهیچ

چیزی  چیزی آشکارتر از او بر خود و غیرخود نیست. هیچ

 (.135)همان، « تر از او برای خود و دیگری نیستبخشلذت

مطابق این رویکرد، بدیهی است که برای سهروردی زیبایی 

عبارت از کمال، غلبه و آشکارگی حاصل از کمال است و لذت 

ر ادامة بحث مساوی با حصول کمال و ادراک آن است. وی د

و در سر شت نورِ ناقص همواره نسبت به نور »کند: اضافه می

عالی، عشقی نهفته است و در ذات نور عالی نسبت به نور سافل 

 .30یوسف/ 5
 هو اجمل االشیاء و اکملها. ۶
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 
قهری خفته است و از آنجا که ظهور نوراالنوار زاید بر ذاتش 

نیست؛ لذا لذت و عشق او به ذات خویش امری زاید بر ذات آن 

وجود مبتنی بر قهر و  تظام کل جهانِنخواهد بود ]...[ پس ان

 (.13۶)همان، « محبت است

جا که انسان فطرتاً کشش و جاذبه به سوی در نتیجه از آن

تر تر و جمال، جمیلکمال و جمال دارد و هر چه کمال، کامل

شود، باشد، جاذبة آن برای انسان بیشتر و محبت و عشق ایجاد می

طریق ساختن نردبانی از سهروردی رسیدن به عالم عشق را از 

( 2۸۶، 3، ج1375داند. )سهروردی، معرفت و محبت ممکن می

وی سیر و سلوک رسیدن به عشق، شاهراه وصال به معشوق 

گوید: سالک، کند و میجمیل را با زبان رمز و اشارات بیان می

پس »گانه و حواس باطنه عبور کند. های حواس پنجباید از دروازه

ها را تحمل ها کشیده و سختیین مقام باید رنجبرای رسیدن به ا

برسند. ]چرا که[ عشق  7«یحبهم و یحبونهم»کنند تا به مرتبة 

هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند و به هر 

دیده روی ننماید، ]...[ و چون معلوم شود که عشق است که 

ود را مستعد رساند، جهد باید کردن که خطالب را به مطلوب می

آن گرداند که عشق را بداند و خود را به عشق تسلیم کند و بعد 

 (.2۸5)همان، « از آن عجائب بیند

 که تا یک سنگ اصلی زآفتاب ها بایدسال

 (291)همان،  لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

 ز سر بیرون کنتهی سودای میان

 زون کناز ناز بکاه و در نیاز اف

 جا برسیچو آن ،شق استاستاد تو ع

 (2۸5)همان،  او خود به زبان حال گوید چون کن

ها، بنابراین، سهروردی عشق را، راه وصول به ژرفای زیبایی

ها، یعنی زیبایی مطلق الهی، منبع کماالت یعنی سرچشمة زیبایی

کند که این عشق، کلید درهای بسیاری از معرفی می

ی یعنی همان ریاضت و زیبا هاست. این عشق، از راه خاصزیبایی

کردن روح، قابل دستیابی است. اینجاست که معنی تجلی جمال 

و حسن مطلق الهی مشخص می شود؛ عالمی که صحنة ظهور 

کماالت خدای خویش است، چگونه زیباست؟ اینگونه است که 

شود که زیبایی در همه جا سرایت کرده است و راهی گشوده می

ها به های حسی و عقلی به این زیباییدر میان نمودهای زیبایی

ها به مراتب عنوان مراتبی از زیبایی پی برد تا با گذر از این زیبایی

اعلی زیبایی یعنی به منبع جمال واصل شود. این همان تقدم 

گویند وقتی درکی از جمال بر عشق است؛ چرا که ایشان می

ده و کماالت ذاتی حق پیدا کنید یعنی زیبایی او را درک کر
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کنید و عاشق او خواهید شد، شوقی دو چندان به سویش پیدا می

پذیرد؛ چرا که یعنی زیبایی را به عنوان حقیقتی خارجی می

 داند.دهنده و نوردهنده به غیر مینوراالنوار را نور صرف هستی

 ادراک و لذت جمال

از جمله مفاهیمی که در رویارویی با زیبایی، در نفس آدمی 

سهروردی،  .است ۸مقابل الم د، لذت است که درشوحاصل می

لذت را رسیدن به امری مالیم و سازگار با ]طبیعت[ چیزی با »

تعریف کرده « ادراک لذت برنده به وصول به آن امر مالیم

( و در جایی دیگر به بیانی دیگر 224، 2، ج1375)سهروردی،

لذت رسیدن به کمال چیزیست بدو و ادراک کردن »گوید: می

( که یعنی لذت، ۶7، 3)همان، ج« ن از آن روی که چنین استآ

رسیدن به کمال و خیر چیزی است که از طریق ادراک و دریافت 

یعنی شعور به کمال حاصل از آن جهت که کمال است و برای او 

حاصل است. کمال، چنانچه قبالً اشاره شد، یعنی قرار گرفتن هر 

 خود.های ها و شایستگیموضوعی در بایستگی

 ادراک یعنی حضور شیء نزد مجرد که در هر مرتبة ادراکی،

ک احاطة نوریة مُدرِک مجرد بر مدرَکش الزم است حال چه مدرِ 

حسی، خیالی و یا عقلی باشد. یعنی اشراق و حضور نفس نقش 

 مهمی دارد. در این میان ، زیبایی نیز با کمال یکی دانسته

لم عکه قبالً اشاره شد،  ( با تشکیک زیبایی13۶شود. )همان، می

و ادراک نیز تشکیکی خواهد بود و هرچه شدت نورانیت مدرِک 

بایی های اعلی و سرانجام حقیقت زیبیشتر باشد بیشتر به زیبایی

انایی شود، درحالی که عدم توبرد و همه چیز زیبا دیده میپی می

بر ادراک حضوری زیبایی و نور، اشیای زیبا را زشت خواهد 

رسیم که هر چیزی لذت و الم و به این مطلب می پنداشت

ازة شایستة وضع خود را دارد و هر لذتی برای لذت برنده به اند

کمال حاصل برای او و ادراک او نسبت به کمال خود است. 

بنابراین وقتی کسی به کمال حاصل شده برای چیزی، آگاهی و 

سبت کند و ندرک حاصل کند، لذتی نسبت به آن چیز حاصل می

کمالی  سنجد و به فقر خود و غنابه کمال و زیبایی خود، آن را می

وق شبرد و ای که خود در آن قرار دارد پی میاو نسبت به مرتبه

شود. و و عشقی برای حصول به مرتبة آن چیز در او حاصل می

های متفاوتی های مختلف در هر مرتبه، لذت و عشقدر زیبایی

الی و ها را به حسی، خیگونه که زیباییشود. لذا همانایجاد می

ذات را کنیم، لعقلی )آرمانی( و مطلق الهی )نوراالنوار( تقسیم می

ه بنیز به لذات حسی، عقلی و معنوی تقسیم کرده و عشق را نیز 

 .توان تقسیم کردهای جسمانی؛ عقلی، روحانی و معنوی میعشق

]کسی[ از آن جهت که  حصول امری غیر مالیم با ]طبیعت[ چیزی» ۸

 (.224، 2، ج1375)سهروردی، « نامالیم باشد
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 گوید مردم عادی، لذت را فقط در لذتسهروردی می

جسمانی خالصه کرده و سعادت و لذت را جز وقاع و اکل و شرب 

دانند و پیش اینان لذت فرشتگان که لذتی معنوی و مثل آن نمی

تر از لذت جسمانی است و حالِ چهارپایان را که لذات است، پایین

دانند. حسی دارند بهتر از حال فرشتگان و مقربان مالء اعلی می

لذت روان، دریافت »گوید: ر ادامه می( اما سهروردی د۶7)همان، 

وجودیست از مسبّبُ االسباب و عقول و نفوس و سماویّات و 

عنصریّات بر ترتیب، تا چون منتقش شود به معقوالت بعد از 

مفارقت عالمی عقلی گردد به فعل از جمله وجوه و از جهت عقل 

عملی، کمالش آن است که او را بر بدن هیأت استعالیی باشد نه 

یأت انفعالی از بدن و خُلق عدالت او را حاصل شود و عدالت ه

(. سهروردی ۶۸-70)همان، « عفت است و شجاعت و حکمت و... 

های برتر در عوالم نور را لذت حاصله از فضایل و مشاهدة زیبایی

پایان و همیشگی داند که لذاتی بیلذت عقلی و معنوی می

الت لذتی نیابیم و از اگر درین عالم معقو»گوید: هستند و می

رذائل و جهل دردناک نشویم، از آن روست که شکر عالم طبیعت 

بر ما غالبست و از عالم خویش هستیم؛ چون این شواغل برخیزد، 

مشاهدت نهایت بهآن کس که کمال دارد، لذتی یابد بی

الوجود و مالء اعلی و عجایب عالم نور و دائم درآن لذت واجب

نورانی و از جمله فرشتگان مقرب شود و هرگز بماند و عقلی شود 

و اذا »این خاکدان پلید را یاد نیارد و از نگریستن بدو ننگ دارد. 

و حق تعالی از انوار جاللش  9«ملکاً کبیرا رأیتم ثم رایت نعیما و

 و سقاهم ربهم»که گفت: های روحانی دهد. چناناو را شربت
حاصل از شهود عالم نور های لذت(. »70)همان،  10«شراباً طهورا

هایی سرمدی و عظیم هستند که این نوع و جمال نوراالنوار لذت

کنند، از این جهت که آنان آن را پرستان انکار میلذت نیز بدن

اند اما وقتی که از شواغل و موانع تن و قوای آن رها درک نکرده

یابند و نفس عارف شود به حقایق، لذتی عظیم یابد به مشاهدة 

 (.172)همان، « لم ملکوت و اشراق انوار حق تعالیعا

بنابراین، سهروردی همة لذات را به لذات معنوی و روحانی 

داند. وی برگردانده و منتهای لذت معنوی را لذت نوراالنوار می

های ظلمانی قابل مقایسه لذت نور مجرد با لذت»گوید: می

نی احاطه یافت نیستند و در این عالم نتوان به لذت روحانی نورا

های های روحانی با لذتو به کنة آن پی برد و چگونه لذت

جسمانی قابل مقایسه باشند درحالی که هر نوع لذت برزخی نیز 

از ناحیة انوار و به واسطة امری نوری است که بر برازخ فیضان 

های حقة نوریه کند تا آنجا که لذت جماع نیز رشحه از لذتمی

کند میل به مجامعت با مرده جماع می هست زیرا آن کسی که

شود مگر با برزخی ندارد بلکه میل به مجامعت در او حاصل نمی

صاحب جمال و زیبایی که در او رشحات و آمیختگی نوری بود و 
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لذت وی به واسطة حرارتی که خود یکی از عشاق نور و معلوالت 

ق باشد و نیز به واسطة حرکتی که یکی از معلوالت عشاآن می

گونه دو نیروی محبت یابد و بدیننور است، کمال و تمامیت می

خواهد مونث که مذکر )نر( میآید به طوریو قهر به جنبش در می

 (. 227، 2)همان، ج« )ماده( را مقهور خود کند و...

گفته شد که متناسب با لذات، عشق نیز مراتبی دارد که 

جودات از جمله های جسمانی که شامل همه موعبارتند از عشق

ه که عشق به چهرة زیبا از آن جمل-نباتات، حیوانات و انسان 

شود می -است که بهترین نمونة آن عشق زلیخا به یوسف است

ر هایی هستند که انسان بر اثهای عقلی و روحانی، عشقو عشق

مجاهدت نفس با ایجاد ملکات اخالقی و امور عقالنی در خود 

کند که در وجودش همیشه یجاد میعشقی نسبت به این امور ا

ها بوده و این عشق همان عشق نفس ناطقه کشش به سوی خوبی

ا جوید و لذتی از آنهاست که در نتیجة آن از رذائل دوری می

عالم نور  ها و لذات به مشاهدةبرد و با دستیابی به این زیبایینمی

ین ا هایشود و از مشاهدة زیباییو کشف و شهود خیالی نائل می

ین ایابد و در نهایت یعنی لذات خیالی دست میعالم به لذتی بی

شده  مرحله مستعد وصل به منبع نور و زیبایی یعنی باالترین نور

 است. چنانچه حافظ گفته: 

 خیال روی تو در هر طریق همره ماست

 ) )حافظ نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

سرمنزل مقصود های عقالنی و معنوی، عشق به نهایت عشق

شود که حقیقی و مشاهدة این زیبای مطلق، نوراالنوار نائل می

های از عشق»لذت این زیبایی، همیشگی و زوال ناپذیر است. 

های مجازی نیز تعبیر کرد. قدرت توان به عشقجسمانی می

ها زیبایی و عشق در این ساحت موجب تحول و تکامل انسان

خبر مانده به ای دنیوی بیهگردد. کسی که از دلبستگیمی

، زلیخا فی حقیقه العشقهای اخروی نخواهد رسید. در دلبستگی

باید خویشتن را از محسوسات و لذات جسمانی عبور داده تا بتواند 

از قنطره عشق انسانی گذر کرده و به کرانة جیحون توحید برسد. 

قط زیرا عشق انسانی منهاج عشق ربانی است. زلیخا در آغاز راه، ف

خواهد، یوسف که طالب جمال الهی بیند و میجمال صوری را می

بوده در پایان راه، چون که چشم زلیخا بر مشاهدة جمال الهی 

نگرد. گشوده شده است، در حسن صورت زلیخا به دیدة قبول می

بسا اند و چههای جسمانی مقدمة عشق الهیپس همواره عشق

شود. در رفانی محسوب میترین مسیر سلوک و عروج عاین آسان

، سه مثلث عشقی، سه نوع عشق را به نمایش فی حقیقه العشق

اند که همان عشق جسمانی زلیخا به یوسف است، عشق گذاشته

روحانی یوسف به نوراالنوار و عشق یعقوب به یوسف که از زیر 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 
شود و زلیخا و یعقوب، هایی جسمانی محسوب میمجموعة عشق

رسند که از عشق انسانی به عشق الهی زمانی به مقصود می

 (.۶7، 13۸0پور، )افراسیاب« بازگردند

 شوق به عشق

مهم برخواهیم سؤال  در بحث ادراک، لذت و شوق به یک

غالب عرفا این دو »خورد که آیا شوق همان عشق است یا نه؟ 

اند برخی شوق و اشتیاق را در کار بردهکلمه را به یک مفهوم به

پذیر مارند به این ترتیب که شوق را زود گذر و زوالشدو مقوله می

ند و اشتیاق را بادوام و زایل نشدنی. حتی بعضی عشق و ادانسته

اشتیاق را یکسان شمرده و آن دو را فرع و جزئی از کل 

اند. در هر اند. عشق و اشتیاق را غیر قابل تفکیک دانستهپنداشته

« شودحسوب میصورت اشتیاق هستة اصلی و مرکزی عشق م

لذت، وصول »گوید: باره می(. سهروردی در این17، 137۶)فقیه، 

تصور حضور ذاتی کمال است و ادراک آن و عشق، ابتهاج است به

)سهروردی، « و شوق حرکت نفس است به تتمیم آن بهجت

(. او در جایی دیگر، به سراغ همان تعریف 74و73، 3، ج1375

گوید: اب عشق و اشتیاق میرود و در بمی العشقفی حقیقه

عشق محبتی است که از حد بیرون رفته باشد ]و عشق با یافتن »

مراد نماند و شوق نماند[ پس هر مشتاق بضرورت چیزی یافته 

است و چیزی نایافته، اگر از جمال معشوق همه یافته بودی 

آرزوش نماندی ]و اگر هیچ نیافته بودی و ادراک نکرده، هم 

د[؛ پس هر مشتاقی یابندة نایابنده است و در آرزوش متصور نش

)همان، « شوق نقص است زیرا که نایافتن در وی ضروریست

329.) 

 حزن و عشق

العملی است که انسان در مقابل زیبایی از خود عشق، عکس

شناسانه است که مشاهده و دهد. لذا فرایندی زیبایینشان می

عاشق به آن درک جمال معشوق که محمل زیبایی است و وصل 

شود و عدم وصل و دوری از او سبب لذت و شادی در وی می

وقتی که »گوید: شود. افالطون میسبب اندوه و حزن عاشق می

بالهای نفس در حال جوانه زدن و روییدن است، نفس را چشم 

افتد و ذرات ریز و گرمی به او هجوم به زیبایی معشوق می

انیم و او از جنس این خوکنند. این است آنچه هیجان میمی

شود. شود و شعف جانشین درد و رنج او میذرات، گرم و تازه می

ها را شود رطوبتی که نمو بالاما همین که معشوق از او دور می

شود و فشار هیجان نبض را تند به تپش کرد خشک میآسان می

شود. اندازد تا اینکه سراسر نفس دچار اضطراب و شکنجه میمی

تواند بیاساید و روز قرار درد و رنج نومیدی شب نمینفس از 

رود و تواند گرفت به دنبال معشوق به این سرو آن سر مینمی

کند چون به دیار معشوق نائل شود درد و شکنجه او را ترک می

ترین لذات است. گیرد و این شیرینو تری و تازگی را از سر می

رود و از این وق میبدین علت است که عاشق پیوسته دنبال معش

تر است. روست که معشوق او را از هر چه در میان است گرامی

در راه این طلب، عاشق، پدر و مادر و خواهر و برادر را هم از یاد 

کند. در راه این طلب، برد و از فدا کردن هرچه دارد، دریغ نمیمی

آیین و رسوم زندگی که پیش از این در نظرش ارج داشت، 

شود ]...[ چه معشوق آن پزشکی است که درد او را میارزش بی

 (.14۶ – 147، 13۶2)افالطون،  «کنددرمان می

پس عشق، از هر نوعی باشد با لذت وصال معشوق و هجران 

و فراق همراه است. با این تفاوت که در هر عشقی شادی و لذت 

های جسمانی و فراق در خور همان عشق است. مثالً فراق عشق

های الهی غم هجران ی و روحانی متفاوت است. غم در عشقبا اله

رساند. شیخ اشراق دوست است که وی را به کمال معنویت می

نیز وقتی که حال عشق را که به دنبال حسن راهی مملکت آدمی 

عشق چون به مملکت آدم »گوید: کند و میشد توصیف می

آدم قرار  رسید، وقتی دید حسن تاج تعزز بر سر نهاده و بر تخت

جا گنجاند. پیشانیش به دیوار گرفته، خواست تا خود را در آن

(. 270، 3، ج1375)سهروردی، « دهشت افتاد و از پای درآمد

حزن حالی »شود دراین موقع عشق دچار الم و ناراحتی می

)همان،(. اما حزن بار دیگر خواست حلقة تواضع « دستش بگرفت

ه طلب باز نهاد، و ]...[ عشق بجنباند، حسن دست استغنا به سین

چون نومید گشت، دست حزن را بگرفت، روی به بیابان حیرت 

( در واقع از نظر سهروردی حزن است که 272نهاد. )همان، 

های شود. فراق معشوق که منبع زیباییدستگیر حال عاشقان می

به سوی  العشقفی حقیقهظاهری و معنوی است، عشق را در 

کشانده است. وقتی که یعقوب از یوسف جدا ها تسلیم و ریاضت

جا بود که حزن چنان با وی درآمیخت و بعد از چند روز ماند، این

مهر و الفتی میان او و یعقوب پدید می آید تا آنجا که یعقوب 

« و ابیضت عیناه من الحزن»... اش را به او بخشید سواد دیده

االحزان بیتاش را به او سپرد و آن را همچنین تولیت صومعه

 (.273نامید. )همان، 

 گیرینتیجه

کار برده و سهروردی در سخن از زیبایی، واژة حُسن را به

حُسن را با جمال و کمال مترادف دانسته است و هر چه در نهایت 

کند که همه را شیدای خود کمال قرار دارد را زیبا معرفی می

یبایی بر سهروردی، با تقدم ز. کشدکرده و به دنبال خود می

داند. نهایت عشق، راه رسیدن به حسن و جمال را عشق می

مراتبیِ سهروردی، های عقالنی و معنوی در جان سلسلهعشق

عشق به سرمنزل مقصود حقیقی و مشاهدة این زیبای مطلق، 

شود که لذت این زیبایی، همیشگی و زوال یعنی نوراالنوار نائل می

 ناپذیر است.
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ها، یعنی وصول به ژرفای زیبایی سهروردی عشق را، راه

ها، زیبایی مطلق الهی، منبع کماالت یعنی سرچشمة زیبایی

شق، کلید درهای بسیاری از کند که این عمعرفی می

ا هاست. این عشق، از راه خاصی یعنی همان ریاضت و زیبزیبایی

کردن روح، قابل دستیابی است. اینجاست که معنی تجلی جمال 

 .مشخص می شود و حسن مطلق الهی

سهروردی مبنای آفرینش را از طریق تمثیِل حسن و عشق 

و حزن، بر اساس زیبایی و عشق تبیین کرده است و ساختار و 

نظام جهان را مبتنی بر عشق و زیبایی، و ادراک حقیقت آن را 

او، فاصلة انوار در جهانی  توأم با لذت دانسته اسـت. از نظر

های ایی پر شده است. نهایت عشقمراتبی، با عشق و زیبسلسله

عقالنی و معنوی، عشق به سرمنزل مقصود حقیقی و مشاهدة این 

شود که لذت این زیبایی، زیبای مطلق، نوراالنوار نائل می

 همیشگی و زوال ناپذیر است.

توان به واکاوی سایر های آتی، میبه عنوان پیشنهاد تحقیق

ایرانی از منظر حکمای  مصادیق فلسفی و عرفانی در آثار موسیقی

اسالمی اشاره نمود.
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