مقدمه

رهنمــون ميســازد .یــک ذات زیبــا ،دوســت دارد

ميرفتــه اســت .چــرا کــه از منظــر معرفتشــناختي،

کــه آثــار و نشــانههاي زییایــياش آشــکار شــود .در

قــوۀ خیــال یکــي از قــواي باطنــي انســان اســت.

ایــن میــان ،هنــر نــزد بشــر ،خلــق پدیــدهاي زیباســت؛

همــواره پرســش از چیســتی موســیقی ،دشــوارتر از

لــذا یکــي از مهمتریــن مســائل مطــرح در حــوزۀ

پرســش دربــارۀ ســایر هنرهــا ماننــد نقاشــی اســت کــه

فلســفه هنــر و زیبایيشناســي ،زیبایــي و چیســتي آن

از عینیــت و صــورت مــادی برخوردارنــد و برخــالف

محســوب ميشــود .آن چنانکــه در اندیشــۀ شــیخ

آثــار ادبــی ،مدلولهــای یــک اثــر موســیقایی،

شــهابالدین ســهروردي ( 587-549ه.ق) ،ميتــوان

اجراهایــی هســتند کــه قابــل تفســیرند و لــذا اثــر

آن را جســتجو کــرد .هــر چنــد ســهرودی بــه طــور

مکتــوب موســیقایی را نیــز میتــوان بــدون در نظــر

در اندیشۀ سهروردی ،واژۀ زیبایي به ُحسن تعبیر ميشود که به جمال و کمال اشاره دارد؛ پس هر چه در نهایت

صریــح بــه نظریهپــردازي در ایــن بــاب نﭙرداختــه

گرفتــن اجــرای آن تفســیر مجزایــی کــرد و در تبییــن

کمال قرار دارد ،زیباست .الگوهاي زیباییشناختی که سهروردي در ساختار ُحسن و عشق معرفي ميکند ،به خیال باز

اســت ،امــا زیبایيشناســي ســهروردي ماننــد دیگــر

معنــای موســیقی ،میبایســت بــه ســطح انتزاعیبــودن

متخیله
دانستن قوۀ
ميگردد .با در نظر گرفتن خیال به عنوان یکي از عوالم چندگانۀ هستي و قواي انساني و مظهر
ِ
ّ

اندیشــههاي وي بــر پایــۀ مبانــي فلســفي عمیــق

موســیقی نیــز توجــه داشــت ،زیــرا موســیقی مجــرد،

براي صور خیالي در عالم خیال و وجود رابطۀ قهر و محبت میان مراتب مختلف هستي ،بازتاب صور معلقۀ آن عالم در

اســتوار اســت ،تــا جایــي کــه ســواالتي نظیــر تعریــف

یعنــی موســیقی نــاب و غیــر وابســته بــه کالم در

روح هنرمند را ميتوان معیاري براي کشف ریشههاي متعالي هنر اسالمي معرفي کرد .اگر عالم خیال نبود و یا اگر بود

زیبایــي و حتــي ادراک زیبایــي را پاسخگوســت.

ســطح حــوزۀ شــنیداری ،اساس ـاً انتزاعیتــر از ماهیــت

و صرفاً به مثابۀ حافظه و نیروي بایگاني ،ایفای نقش ميکرد؛ هیچ یک از انحاء هنر صورت نميبست؛ هیچ اثر هنري

بــر ایــن اســاس ،ميتــوان بــه بازســازي اندیشــۀ

نوشــتاری آن اســت.

شکل نميگرفت و دیگر زبان ،داراي رمز و استعاره نبود و ادبیات شعري پدید نميآمد .هدف از انجام این تحقیق ،پاسخ

او در بــاب چیســتي زیبایــي پرداخــت و بــه لحــاظ

مهیــج دل
موســیقی ،نوازشگــر گــوش ،رهنمــون و ّ

به این پرسش بود که قوه خیال چه نقشی در خلق اثر موسیقایی ایفا مینماید .روش انجام این تحقیق از منظر هدف،

معرفتشــناختي ،چگونگــي ادراک و شــناخت زیبایــي و

خلــق
و تلطیفکننــده و صفادهنــدۀ روح اســت و
ِ

کاربردی -نظری و از منظر شیوه انجام ،توصیفی -تحلیلی با رویکرد تطبیقی بود و اطالعات نیز به شیوۀ کتابخانهای

نیــز حــاالت روانــي انســان را در رویارویــي بــا زیبایــي

عبــارت اســت از نظــام صوتــی کــه اجــزای گوناگــون

بهدست آمدهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد در نظام فلسفي سهروردي ،خیال ،وسیلهاي براي تبیین مباحث هنر و

و نازیبایــي بررســي کــرد .الگوهــاي زیبایيشــناختی

یــک اثــر موســیقایی را بــا انســجامی وصفناپذیــر بــه

زیبایيشناسي است و آهنگسازان نیز در خلق آثار خود از خیال بهره بردهاند و در این مرحله ،هنرمند سالک به مقام

کــه در خــالل مباحــث ســهروردي قابــل طــرح هســتند

یکدیگــر پیونــد میدهــد .موســیقی ،ســادهترین و

« ُکن» که همان قدرت خلق صور معلقه و محاکات زیباییهای عالم ،اعم از اصوات دلنشین و کشف نغمات این عالم

بــه خیــال بازميگــردد کــه تــالش انســان را بــراي

ـن هنرهاســت کــه توصیفکننــدۀ هیجانــات
خالﺺتریـ ِ

رسیده است.

جســتجوي زیبایــي و آفرینــش آن بــر پهنــۀ بیکرانــۀ

ـان
ـس زیباپرســتی و ترجمـ ِ
ـرک ذوق هنــری و حـ ّ
و محـ ّ

هســتي منعکــس ميکنــد و تحــوالت عمیقــي در

احساســات ،بــه دور از ســودجویی اســت .شــوپنهاور،

روح انســانهایي کــه مخاطــب آن هســتند ،بهوجــود

موســیقی را عالیتریــن هنرهــا میدانــد چــون بیــش

مــيآورد .اهــل حکمــت و فلســفه ،تــا قبل از ســهروردي

از ســایر هنرهــا از قیــد هدفهــای غیرهنــری آزاد

درکاربــرد خیــال ،نظــرات مختلفــي داشــتند؛ گروهــي

اســت .شــلینگ ،موســیقی و شــعر را برتــر از ســایر

خیــال را بــه عنــوان قــوهاي از قــواي نفــس مطــرح

هنرهــا میدانــد چــون بــه دنیــای اســطوره و از آنجــا

محمدرضا عزیزی
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از عینیــت و صــورت مــادی برخوردارنــد و برخــالف

محســوب ميشــود .آن چنانکــه در اندیشــۀ شــیخ
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زیبایــي و حتــي ادراک زیبایــي را پاسخگوســت.
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ِ

کاربردی -نظری و از منظر شیوه انجام ،توصیفی -تحلیلی با رویکرد تطبیقی بود و اطالعات نیز به شیوۀ کتابخانهای
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روح انســانهایي کــه مخاطــب آن هســتند ،بهوجــود

موســیقی را عالیتریــن هنرهــا میدانــد چــون بیــش

مــيآورد .اهــل حکمــت و فلســفه ،تــا قبل از ســهروردي

از ســایر هنرهــا از قیــد هدفهــای غیرهنــری آزاد

درکاربــرد خیــال ،نظــرات مختلفــي داشــتند؛ گروهــي

اســت .شــلینگ ،موســیقی و شــعر را برتــر از ســایر

خیــال را بــه عنــوان قــوهاي از قــواي نفــس مطــرح

هنرهــا میدانــد چــون بــه دنیــای اســطوره و از آنجــا

محمدرضا عزیزی
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کلید واژهها
موسیقی ،قوه خیال ،سهروردی ،زیباییشناسی ،هنر قدسی.
 .1دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
پست الکترونیکMaazizi4321@gmail.com :

بخــــش

حقیقــي جمیــل و مطلــق الهــي
جمــال یعنــي ذات
ِ

انســان ،یکــي از مهمتریــن مباحــث فلســفي بهشــمار

9
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زیبایــي ،حقیقتــي اســت کــه انســانها را بــه منبــع

آن بــا فلســفۀ نــاب ،بحــث قــواي ﻇاهــري و باطنــي

مطالعۀ نقش و کارکرد قوۀ خیال در خلق اثر موسیقایی
براساس اندیشۀ سهروردی

8

ميکردنــد کــه فــارغ از ارتبــاط یــا عــدم ارتبــاط

بــه ترتیــب دورتــر.

تعبیــر ميشــود .وي صــور خیالیــه را در عالــم مثــال

ایــن تحقیــق ،از منظــر هــدف ،کاربــردی -نظــری و

شــیخ اشــراق و تاثیر آن بــر هنر آینــهکاری و نگارگری»

رابینســون نیــز معتقــد اســت تیــره و تــار خوانــدن

موجــود ميدانــد کــه بــا تأســي از عارفــان و متأثــر از

از منظــر شــیوۀ انجــام ،توصیفــی -تحلیلــی اســت.

در رشــته الهیــات و معــارف اســالمی در دانشــگاه پیــام

یــک قطعــه موســیقی ،اســتعاریتر از آن نیســت کــه

آموزههــاي باطنــي دیــن اســالم و متأثــر از آموزههــاي

روش نظــری تحقیــق ،زیباییشناســی ســهروردی بــر

نــور تهــران بــا راهنمایــی مرضیــه اخالقــی و مشــاورۀ

خبــری را تیــره و تــار و ســوگوار بخوانیــم .بلکــه قطعــه،

فهلویــون و مســئله نفــوس فلکــي نــزد مشــائیان ،وجود

اســاس تعاریــف وی از قــوه خیــال در معرفتشناســی

حســن بلخاریقهــی ،بــه ایــن نتایــج دســت یافتــه کــه

بهطــور حقیقــی ،خصوصیــت تیــره و تــار و ســوگواری

آن را اثبــات ميکنــد.

و عالــم خیــال در هستیشناســی بــا تأکیــد بــر نقــش

نقــش قــوه خیــال در هنــر بهخصــوص هنــر نگارگــری

دارد .وی بــه نقــل از لئــو ترایتلــر میگویــد« :مــن

اندیشــۀ ســهروردی در تبییــن عوالــم متعــدد و تأکیــد

ایــن مفاهیــم در خلــق آثــار موســیقایی بــوده اســت.

و آینــهکاری بســیار مهــم اســت و هنرمنــد در دســت

مســتقیماً ســوگوار بــودن و دلتنــگ بــودن را بــه انــدازه

وی بــه عالــم خیــال و درک و احیــای نغمــات و صــور

داراییهــای واقعــی خــود تجربــه کــردهام» .ســوگوار

مثالــی در ایــن عالــم در طریقــۀ هنرمنــد ســالک کــه

پیشینه تحقیق

یافتــن بــه اثــر هنــری ،بــدون کمــک عالــم خیــال
ناتــوان خواهــد بــود .هنرمنــد بــا تزکیــۀ نفــس و درک
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فلکــیای از جزییــات ســطح موســیقی کــه البتــه قابــل

و الهامــات و کشــف ایــن ُم ُثــل در قــوۀ خیــال صاعــد،

ســوی محققــان و نویســندگانی ماننــد هانــری کربــن،

اثــر بزنــد و در هنــر نگارگــری بــا ورود مفاهیــم حکمــی

کاهــش بــه ایــن جزییــات نیســت .بــه همــان انــدازه که

صــورت میگیــرد ،هنرمنــ ِد موســیقی بــه شــیوۀ

ســید حســین نصــر ،ابراهیــم دینانــی ،محمــد معیــن و

اســالمی و الهــام ،رمــوز عالــم معنــا جلــوۀ خاصــی

بــه موســیقی تعلــق دارد بــه جزییــات خــارج از آن هــم

خویــش ،صــور خیــال را نقــش میزنــد .خیــال هنــری

 ...صــورت گرفتــه اســت .امــا در بحــث زیباییشناســی

یافتــه کــه در آثــار هنرمنــدان وجــود مفاهیمــی چــون

تعلــق دارد .بنابرایــن اگرچــه موســیقی ســازی محــﺾ،

او ،خــالق اســت و ایــن خالقیــت بــا تصــرف هنرمنــد

شــیخ اشــراق عــالوه بــر لــزوم مطالعــۀ کتــاب حکمــت

عشــق ،ســیمرغ ،آتــش ،هالههــای نورانــی و رنــگ

تجســم عمــل شــخﺺ خاصــی تجویــز نمیکنــد ،امــا

در مــاده ،زمینــۀ افاضــه و اﻇهــار صــورت جدیــدی

اشــراق اثــر شــیخ شــهابالدین ســهروردی و ســایر

طالیــی و نقشوارههــای هنــر آینــهکاری بــا تأکیــد

لحظههایــی از ُکنــش ،توقــف و حرکــت بــه ســوی

را خــواه در عالــم مثالــی و خــواه در عالــم طبیعــی

کتابهــای وی ،پژوهشهــای کمتــری وجــود دارد.

بــر اصــل وحــدت در عیــن کثــرت و کثــرت در عیــن

یــک تجربــه جدیــد را تجســم کنیــم« .موســیقی مــا را

فراهــم میســازد .خیــال خــالق ،نســبتهایی تــازه

در ایــن حــوزه ،آثــاری هماننــد کتــاب حکمــت انســی

وحــدت دارای اهمیــت فراوانــی اســت.

وامــیدارد تصــور کنیــم کــه در حــال احســاس کــردن

برقــرار میکنــد و بــا آنهــا یــک عالــم در اثــر هنــری

محمــد مددپــور ،کتــاب تجلیــات هنــر معنــوی در

ســید وحیــد بصــام ( )1387در پایاننامــۀ کارشناســی

چیــزی هســتیم .صداهــا مــا را بــه ســوی تجســمکردن

خلــق مینمایــد و آســتانۀ تــازهای بــرای تقــرب

اســالم اثــر ســید حســین نصــر ،کتــاب مبانــی هنــر

ارشــد خــود بــا عنــوان «بازخوانــی مبانــی حکمــی

و تجربهکــردن تنشهــا و تصمیمهــا و شــادیها و

بــه زیبایــی بنــا میکنــد .بــه ایــن معنــی ،هنرمنــد

و معمــاری اســالمی از حســن بلخاریقهــی کــه در

موســیقی ایــران» در رشــتۀ فلســفۀ دانشــگاه هنــر

اضطرابهــا هدایــت میکننــد .در چنیــن حالــی

موســیقیدان از طریــق اشــراق ،زیبایــی را در خیــال

بخشــی از آن بــه فلســفه زیبایــی ســهروردی و تاثیــر

تهــران زیــر نظــر علیاصغــر بیانــی و مشــاورۀ

اســت کــه بــا موســیقی خیالپــردازی میکنیــم».

خــود بازآفرینــی میکنــد؛ خلــق خیــال زیبایــی،

آن بــر هنــر اســالمی پرداختــه شــده و کتــاب دیگــری

اســماعیل بنــیاردالن ،بــه مــرور نظریــات حکمــی

شــیخ شــهابالدین ســهروردي ،بنیانگــذار حکمــت

نامکــرر زیبایــی در ســاحت خیــال
همــان تجلیــات
ّ

کــه در فرهنگســتان هنــر بــه چــاپ رســیده ،بــا عنــوان

فیلســوفان اســالمی از جملــه ســهروردی در بــاب

اشــراق ،بــا رد قــول مشــائیان در بــاب حــواس باطنــه

اوســت و از اینروســت کــه هــر موســیقیدانی در

مبانــی حکمــی هنــر و زیبایــی از دیــدگاه شــهابالدین

موســیقی پرداختــه و بــه ایــن نتایــج دســت یافتــه

کــه معتقدنــد قــوۀ وهمیــه و متخیلــه متمایزنــد و محل

موســیقی ایــران زیبایــی را آنطــور ﻇاهــر میکنــد

ســهروردی اثــر طاهــره کمالــیزاده ( ،)1392و نیــز

اســت کــه رویکردهــاي متفاوتــی از ســوي فالســفه،

آنهــا نیــز تجویــف اوســط دمــاغ اســت ،و متخیلــه،

کــه در خیــال خــود میشــنود .در ایــن پژوهــش ،در

ســایر مقــاالت و کتــب تخصصــی و تحلیلــی و مطالعات

حکمــا و عرفــا نســبت بــه موســیقی وجــود دارد و

فعــال اســت بــدون اینکــه ادراک باشــد ،ميپــردازد

صــدد ارائــۀ تعاریفــی از چگونگــی کارکــرد قــوۀ خیــال

زیــر بــه عنــوان پیشــینه ایــن تحقیــق مــورد بررســی

ســهروردي ،قائــل بــه منشــأ آســمانی موســیقی اســت.

و ميگویــد محــل خیــال و متخیلــه یکــي اســت .در

در خلــق اثــر موســیقی و حیــث قدســی و الهــی آن از

قــرار گرفتنــد:

نقــش عالــم خیــال نیــز همچنانکــه در ســایر آراي

نتیجــه ،خیــال ،وهــم و متخیلــه ،هــر ســه یــک چیــز و

منظــر شــیخ اشــراق بودهایــم.

مرتضــی مرتضویقهــی ( )1394در پایاننامــۀ

ســهروردي اهمیــت بهســزایی دارد در موســیقی نیــز از
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بــودن ،نوعــی ﻇهــور اســت وابســته بــه صورتهــای

بــا نزولشــان بــر قــوۀ دل و بــا اســتفاده از قــوۀ خیــال

در حــوزۀ ســهروردیپژوهی ،تحقیقــات فراوانــی از

حقایــق زیبایــی هســتی ،میتوانــد دســت بــه خلــق

بخــــش
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بــه ایــده نزدیکترنــد و نقاشــی ،پیکرســازی و معمــاری

یــک قــوت هســتند کــه از آنهــا بــه اعتبــارات مختلــف

روش تحقیق

کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان «نظریــۀ زیبایــی

بــه ترتیــب دورتــر.

تعبیــر ميشــود .وي صــور خیالیــه را در عالــم مثــال

ایــن تحقیــق ،از منظــر هــدف ،کاربــردی -نظــری و

شــیخ اشــراق و تاثیر آن بــر هنر آینــهکاری و نگارگری»

رابینســون نیــز معتقــد اســت تیــره و تــار خوانــدن

موجــود ميدانــد کــه بــا تأســي از عارفــان و متأثــر از

از منظــر شــیوۀ انجــام ،توصیفــی -تحلیلــی اســت.

در رشــته الهیــات و معــارف اســالمی در دانشــگاه پیــام

یــک قطعــه موســیقی ،اســتعاریتر از آن نیســت کــه

آموزههــاي باطنــي دیــن اســالم و متأثــر از آموزههــاي

روش نظــری تحقیــق ،زیباییشناســی ســهروردی بــر

نــور تهــران بــا راهنمایــی مرضیــه اخالقــی و مشــاورۀ

خبــری را تیــره و تــار و ســوگوار بخوانیــم .بلکــه قطعــه،

فهلویــون و مســئله نفــوس فلکــي نــزد مشــائیان ،وجود

اســاس تعاریــف وی از قــوه خیــال در معرفتشناســی

حســن بلخاریقهــی ،بــه ایــن نتایــج دســت یافتــه کــه

بهطــور حقیقــی ،خصوصیــت تیــره و تــار و ســوگواری

آن را اثبــات ميکنــد.

و عالــم خیــال در هستیشناســی بــا تأکیــد بــر نقــش

نقــش قــوه خیــال در هنــر بهخصــوص هنــر نگارگــری

دارد .وی بــه نقــل از لئــو ترایتلــر میگویــد« :مــن

اندیشــۀ ســهروردی در تبییــن عوالــم متعــدد و تأکیــد

ایــن مفاهیــم در خلــق آثــار موســیقایی بــوده اســت.

و آینــهکاری بســیار مهــم اســت و هنرمنــد در دســت

مســتقیماً ســوگوار بــودن و دلتنــگ بــودن را بــه انــدازه

وی بــه عالــم خیــال و درک و احیــای نغمــات و صــور

داراییهــای واقعــی خــود تجربــه کــردهام» .ســوگوار

مثالــی در ایــن عالــم در طریقــۀ هنرمنــد ســالک کــه

پیشینه تحقیق

یافتــن بــه اثــر هنــری ،بــدون کمــک عالــم خیــال
ناتــوان خواهــد بــود .هنرمنــد بــا تزکیــۀ نفــس و درک
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فلکــیای از جزییــات ســطح موســیقی کــه البتــه قابــل

و الهامــات و کشــف ایــن ُم ُثــل در قــوۀ خیــال صاعــد،

ســوی محققــان و نویســندگانی ماننــد هانــری کربــن،

اثــر بزنــد و در هنــر نگارگــری بــا ورود مفاهیــم حکمــی

کاهــش بــه ایــن جزییــات نیســت .بــه همــان انــدازه که

صــورت میگیــرد ،هنرمنــ ِد موســیقی بــه شــیوۀ

ســید حســین نصــر ،ابراهیــم دینانــی ،محمــد معیــن و

اســالمی و الهــام ،رمــوز عالــم معنــا جلــوۀ خاصــی

بــه موســیقی تعلــق دارد بــه جزییــات خــارج از آن هــم

خویــش ،صــور خیــال را نقــش میزنــد .خیــال هنــری

 ...صــورت گرفتــه اســت .امــا در بحــث زیباییشناســی

یافتــه کــه در آثــار هنرمنــدان وجــود مفاهیمــی چــون

تعلــق دارد .بنابرایــن اگرچــه موســیقی ســازی محــﺾ،

او ،خــالق اســت و ایــن خالقیــت بــا تصــرف هنرمنــد

شــیخ اشــراق عــالوه بــر لــزوم مطالعــۀ کتــاب حکمــت

عشــق ،ســیمرغ ،آتــش ،هالههــای نورانــی و رنــگ

تجســم عمــل شــخﺺ خاصــی تجویــز نمیکنــد ،امــا

در مــاده ،زمینــۀ افاضــه و اﻇهــار صــورت جدیــدی

اشــراق اثــر شــیخ شــهابالدین ســهروردی و ســایر

طالیــی و نقشوارههــای هنــر آینــهکاری بــا تأکیــد

لحظههایــی از ُکنــش ،توقــف و حرکــت بــه ســوی

را خــواه در عالــم مثالــی و خــواه در عالــم طبیعــی

کتابهــای وی ،پژوهشهــای کمتــری وجــود دارد.

بــر اصــل وحــدت در عیــن کثــرت و کثــرت در عیــن

یــک تجربــه جدیــد را تجســم کنیــم« .موســیقی مــا را

فراهــم میســازد .خیــال خــالق ،نســبتهایی تــازه

در ایــن حــوزه ،آثــاری هماننــد کتــاب حکمــت انســی

وحــدت دارای اهمیــت فراوانــی اســت.

وامــیدارد تصــور کنیــم کــه در حــال احســاس کــردن

برقــرار میکنــد و بــا آنهــا یــک عالــم در اثــر هنــری

محمــد مددپــور ،کتــاب تجلیــات هنــر معنــوی در

ســید وحیــد بصــام ( )1387در پایاننامــۀ کارشناســی

چیــزی هســتیم .صداهــا مــا را بــه ســوی تجســمکردن

خلــق مینمایــد و آســتانۀ تــازهای بــرای تقــرب

اســالم اثــر ســید حســین نصــر ،کتــاب مبانــی هنــر

ارشــد خــود بــا عنــوان «بازخوانــی مبانــی حکمــی

و تجربهکــردن تنشهــا و تصمیمهــا و شــادیها و

بــه زیبایــی بنــا میکنــد .بــه ایــن معنــی ،هنرمنــد

و معمــاری اســالمی از حســن بلخاریقهــی کــه در

موســیقی ایــران» در رشــتۀ فلســفۀ دانشــگاه هنــر

اضطرابهــا هدایــت میکننــد .در چنیــن حالــی

موســیقیدان از طریــق اشــراق ،زیبایــی را در خیــال

بخشــی از آن بــه فلســفه زیبایــی ســهروردی و تاثیــر

تهــران زیــر نظــر علیاصغــر بیانــی و مشــاورۀ

اســت کــه بــا موســیقی خیالپــردازی میکنیــم».

خــود بازآفرینــی میکنــد؛ خلــق خیــال زیبایــی،

آن بــر هنــر اســالمی پرداختــه شــده و کتــاب دیگــری

اســماعیل بنــیاردالن ،بــه مــرور نظریــات حکمــی

شــیخ شــهابالدین ســهروردي ،بنیانگــذار حکمــت

نامکــرر زیبایــی در ســاحت خیــال
همــان تجلیــات
ّ

کــه در فرهنگســتان هنــر بــه چــاپ رســیده ،بــا عنــوان

فیلســوفان اســالمی از جملــه ســهروردی در بــاب

اشــراق ،بــا رد قــول مشــائیان در بــاب حــواس باطنــه

اوســت و از اینروســت کــه هــر موســیقیدانی در

مبانــی حکمــی هنــر و زیبایــی از دیــدگاه شــهابالدین

موســیقی پرداختــه و بــه ایــن نتایــج دســت یافتــه

کــه معتقدنــد قــوۀ وهمیــه و متخیلــه متمایزنــد و محل

موســیقی ایــران زیبایــی را آنطــور ﻇاهــر میکنــد

ســهروردی اثــر طاهــره کمالــیزاده ( ،)1392و نیــز

اســت کــه رویکردهــاي متفاوتــی از ســوي فالســفه،

آنهــا نیــز تجویــف اوســط دمــاغ اســت ،و متخیلــه،

کــه در خیــال خــود میشــنود .در ایــن پژوهــش ،در

ســایر مقــاالت و کتــب تخصصــی و تحلیلــی و مطالعات

حکمــا و عرفــا نســبت بــه موســیقی وجــود دارد و

فعــال اســت بــدون اینکــه ادراک باشــد ،ميپــردازد

صــدد ارائــۀ تعاریفــی از چگونگــی کارکــرد قــوۀ خیــال

زیــر بــه عنــوان پیشــینه ایــن تحقیــق مــورد بررســی

ســهروردي ،قائــل بــه منشــأ آســمانی موســیقی اســت.

و ميگویــد محــل خیــال و متخیلــه یکــي اســت .در

در خلــق اثــر موســیقی و حیــث قدســی و الهــی آن از

قــرار گرفتنــد:

نقــش عالــم خیــال نیــز همچنانکــه در ســایر آراي

نتیجــه ،خیــال ،وهــم و متخیلــه ،هــر ســه یــک چیــز و

منظــر شــیخ اشــراق بودهایــم.

مرتضــی مرتضویقهــی ( )1394در پایاننامــۀ

ســهروردي اهمیــت بهســزایی دارد در موســیقی نیــز از

11
پژوهـــــش

بــودن ،نوعــی ﻇهــور اســت وابســته بــه صورتهــای

بــا نزولشــان بــر قــوۀ دل و بــا اســتفاده از قــوۀ خیــال

در حــوزۀ ســهروردیپژوهی ،تحقیقــات فراوانــی از

حقایــق زیبایــی هســتی ،میتوانــد دســت بــه خلــق

بخــــش
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بــه ایــده نزدیکترنــد و نقاشــی ،پیکرســازی و معمــاری

یــک قــوت هســتند کــه از آنهــا بــه اعتبــارات مختلــف

روش تحقیق

کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان «نظریــۀ زیبایــی

عالــم و درک آن امکانپذیــر نخواهــد بــود.

منطقــي از جنــس و فصــل اســتفاده ميشــود و بــا

مکاتــب فیثاغورثــي ،افالطونــي و هرمســي تکیــه دارد

ســهروردي ،امــر هنــري را بایــد در دامنــۀ رهیافتهــاي

توجــه بــه اینکــه نــو ِر ﻇاهــر ،بذاتــه و مظهــر لغیــره

و از فلســفۀ ایــران باســتان ،کــه غالــب اصطالحاتــش

معرفتشــناختی و لوازمات آن از قبیل ابصـــار ،ادراک و

ســهروردی

اســت ،اگــر بخواهــد جنــس داشــته باشــد در ایــن

مأخــوذ از آن اســت ،جنبــۀ رمــزي نــور و ﻇلمــت و

اشــراق ،بازســازي کــرد« .صورتبنــدي سلســلهمراتبی

خصوصیــت نیازمنــد «غیــر» خواهــد بــود .در نتیجــه،

فرشتهشناســي را وام ميگیــرد (ســهروردی،1355 ،

در جهانشناســی ســهروردي ،تجلّــی جهانــی مبتنــی

«زیبایــي» ،نخســتین مقولــه و از مقدمــات اصلــي هنــر

وقتــي جنــس نداشــته باشــد ،فصــل را کــه در صحنــه

.)11-10

بــر تبلــور نــور در ســاختار و کلیــت اندیشــۀ وي و

محســوب ميشــود کــه نــه تنهــا بهخــودي خــود ،بلکــه

وجــود جنــس مشــخﺺ ميشــود ،نخواهــد داشــت.

مشــخصۀ اصلــی فلســفۀ اشــراق ســهروردي چنانکــه

تبییــن جهــان بــر اســاس ﻇهــور و تﻸلــؤ نــور ،صــورت

بــه لحــاظ هنــري مــورد بررســي قــرار ميگیرد .لــذا در

لــذا فاقــد حــد یعنــي تعریــف منطقــي خواهــد بــود

ـراقی ابصــار ،نــور
از عنــوان آن پیداســت ،بــر اصــول اشـ ِ

و ســاحتی زیباییشــناختی و هنــري بــه فلســفۀ وي

ابتــدا بــه مســئلۀ چیســتی زیبایــي پرداختــه ميشــود.

(ســهروردي28 ،1372 ،؛ همــو ،1375 ،ج.)106 ،2.

و نــگاه و بــه طریــق اولــی ،بــر شــهود و مشــاهده و لذت

بخشــیده اســت .شــاید بتــوان گفــت کــه هنريتریــن

تعریــف زیبایــی بــه عنــوان متغیــری کیفــی ،همــواره

حکمــت اشــراق ،بــه عنــوان حکمتــی بحثــی-

باطنــی اســتوار اســت و الجــرم ،مبتنــی بــر رهیافتــی

وجــه و مدخــل زیباییشــناختی فلســفۀ ســهروردي

دشــوار ،پرمخاطــره و بســیار جدلآمیــز بــوده اســت

ذوقــی ،فلســفهای نورمحــور اســت کــه در مقایســه

زیباشــناختی و وجهــۀ هنــري اســت و از ســویي دیگــر،

را بایــد در ابداعــات وي در تبییــن جایــگاه «خیــال»

(لوینســون و گایــر .)20 ،1387 ،زیبایــی از نظرکانــت،1

بــا فلســفههای متعــارف کــه بحثــی صــرف یــا

پررنگتریــن ایــدهاي کــه ذهــن را بــه ســمت ایــن

در جهانشناســی سلســلهمراتبی فلســفۀ اشــراق و

ذوق ،قــوۀ داوری دربــارۀ یــک عیــن یــا یــک شــیوۀ

وجودمحــور بودهانــد ،تحولــی شــگرف در حــوزۀ

ویژگــی ســوق میدهــد ،همانگونــه کــه پیــش از

نــوآوري در صورتبنــدي نقــش شناختشناســانۀ آن،

تصــور ،بــدون هــر عالقــهای اســت؛ چــه آن تصــور ،از

تفکــر فلســفی ایرانــی -اســالمی بــه شــمار میآیــد

ایــن اشـــاره شـــد ،ابــداع عالــم خیــال ،صــور معلقــه

در میــان قــواي شــناختی باطنــی دانســت؛ بهگونــهاي

طریــق رضایــت باشــد یــا عــدم رضایــت .بــه هــر حــال،

(کمالــیزاده .)7 ،1392 ،ایــن مکتــب در قــرن ششــم

و ویژگیهــاي آن اســت؛ صــوري کــه مظاهــر خــود

کــه خیــال از حیــث هستیشــناختی بــا عنــوان

متعلــق چنیــن رضایتــی ،زیبایــی نامیــده میشــود

هجــري توســط شــیخ شــهابالدین یحیــي ســهروردي،

در عالــم حــس را مظاهــرت (پشــتیبانی) میکننــد.

«خیــال منفصــل» و از لحــاظ معرفتشــناختی بــا

(کانــت44 ،1377 ،؛ یاســﭙرس.)192-191 ،1372 ،

فیلســوف نــام آشــنای جهــان اســالم تأســیس شــد.

چنانکــه در کتــاب «حکمهاالشــراق» ،در دفــاع

عنــوان «خیــال متصــل» –کــه در ادامــه بیــان خواهیــم

امــا از ســوی دیگــر ،اگــر زیبایــی در توصیفــی عــام،

شــیخ اشــراق ،هــر چنــد فلســفۀ مشــاء را بــراي فهــم

از ُمثــل افالطونــی در مقابــل احتجاجــات مشــائیان

نمــود -در ســاحت فلســفۀ اشــراقی پدیــدار میشــود.

کیفیــت ویــژه ادراکــی -احساســی تلقــی شــود ،ایــن

مبانــي فلســفۀ اشــراق ضــروري ميدانــد ،ولــي بــا

مبنــی بــر ابطــال آن ،از برهــان خــود مشــائیان نتیجــه

میانجیگريهــاي دو ســویۀ خیــال منفصــل در عالــم

مفهــوم تــا حــد زیــادی متــرادفِ تعابیــری نظیــر امــر

نقــد روش ارســطو و ابنســینا اعــالم میکنــد کــه

میگیــرد« :در عالــم عقــول ماهیاتــی وجــود دارنــد

کبیــر میــان عوالــم معقــول (ملکــوت) و محســوس

زیبــا ،اســتتیک و تجربــۀ زیباییشــناختی خواهــد بــود

بــراي تحقیــق در مســائل فلســفي و بهویــژه حکمــت

کــه قائــم بــه ذات خــود هســتند ،زیــرا کمــال آنهــا

( ُملــک) کــه بــه حســیات کــدر ،لطافــت نورانــی

(لوینســون و گایــر.)20 ،1387 ،

الهــي ،تنهــا اســتدالل و تفکــرات عقلــي کافــي نیســت.

ذاتــی اســت .در عیــن حــال آنهــا در ایــن جهــان

میبخشــد و بــه معقــوالت ،2کیفیــات حســی را بــراي

بــا عنایــت بــه مفاهیــم کلــی جهــان اســالم ،بســیاري از

ســلوک قلبــي و مجاهــدات نفــس و تصفیــۀ آن نیــز

اصنامــی دارنــد کــه غیرقائــم بــه ذات خــود هســـتند،

ادراک از جانــب قــواي نفســانی عرضــه مــیدارد و نقش

مفاهیــم ،در عیــن آشــکاري و پیدایــي ،بــدون تعریــف

بــراي کشــف حقایــق ضــروري اســت .او غایــت فلســفه

زیــرا کمالشــان قائــم بــه خودشــان نیســت و کمالــی

قــوۀ خیــال متصــل در میــان قــواي ادراکــی عقالنــی و

منطقــي هســتند .یعنــي انســان بــه مجــرد تأمــل در

را نجــات نفــس از ﻇلمــات هــوي و هــوس و ریاضــت و

کــه مختــﺺ ماهیــات عقلیــه اســت در آنهــا وجــود

حســانی در عالــم صغیــر ،بــا ویژگیهایــی از بازنمایــی،3

ُکنــه و معنــاي آن ،آن را درميیابــد .بهتریــن نمونــۀ

تزکیــۀ نفــس را الزمــۀ علــم کامــل ميدانــد .برخــالف

نــدارد» (همــو ،1375 ،ج.)92 ،2.

محــاکات ،4تم ّثــل 5و تشــبیه 6همــراه اســت کــه صورتی

ایــن حقایــق ،نــور اســت .نــور یــک حقیقــت کامــ ً
ال

حکمــت مشــاء کــه از فلســفۀ یونــان و بهویــژه ارســطو

در حکمــت اســالمی ،امــر هنــري ،حاصــل شــهود

زیباشــناختی و هنري به فلســفۀ ســهروردي داده اســت»

بدیهــي بــوده و هیچکــس نیســت کــه مفهــوم آن را

و تفاســیر نوافالطونــي آن سرچشــمه گرفتــه اســت،

هنرمنــد اســت و محاکاتــی از حقیقــت بــه حســاب

(رحیمیــان و ذهبــی.)178 ،1397 ،

خیــال در اندیشــۀ زیباییشــناختی

مطالعاتهنرهایزیبا
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بخــــش

و زیباییشناســی موســیقی بــدون اعتقــاد بــه ایــن

مفهــوم ،تعریــف منطقــي نــدارد؛ چــرا کــه در تعریــف

فلســفي ميدانــد :یونــان و ایــران .از فلســفۀ یونــان بــر

محســـوب میشــود .در اندیشـــۀ زیباییشناســی

13
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پژوهـــــش

اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت ،تــا جایــی کــه درک

درنیابــد و دریافــت آن ،غیــر از تعریــف آن اســت .ایــن

حکمــت اشــراقي ،خــود را میــراثدار دو اندیشــۀ

میآیــد .در واقــع ،اثــر هنــري بیــان رمــزي حقیقــت

عالــم و درک آن امکانپذیــر نخواهــد بــود.

منطقــي از جنــس و فصــل اســتفاده ميشــود و بــا

مکاتــب فیثاغورثــي ،افالطونــي و هرمســي تکیــه دارد

ســهروردي ،امــر هنــري را بایــد در دامنــۀ رهیافتهــاي

توجــه بــه اینکــه نــو ِر ﻇاهــر ،بذاتــه و مظهــر لغیــره

و از فلســفۀ ایــران باســتان ،کــه غالــب اصطالحاتــش

معرفتشــناختی و لوازمات آن از قبیل ابصـــار ،ادراک و

ســهروردی

اســت ،اگــر بخواهــد جنــس داشــته باشــد در ایــن

مأخــوذ از آن اســت ،جنبــۀ رمــزي نــور و ﻇلمــت و

اشــراق ،بازســازي کــرد« .صورتبنــدي سلســلهمراتبی

خصوصیــت نیازمنــد «غیــر» خواهــد بــود .در نتیجــه،

فرشتهشناســي را وام ميگیــرد (ســهروردی،1355 ،

در جهانشناســی ســهروردي ،تجلّــی جهانــی مبتنــی

«زیبایــي» ،نخســتین مقولــه و از مقدمــات اصلــي هنــر

وقتــي جنــس نداشــته باشــد ،فصــل را کــه در صحنــه

.)11-10

بــر تبلــور نــور در ســاختار و کلیــت اندیشــۀ وي و

محســوب ميشــود کــه نــه تنهــا بهخــودي خــود ،بلکــه

وجــود جنــس مشــخﺺ ميشــود ،نخواهــد داشــت.

مشــخصۀ اصلــی فلســفۀ اشــراق ســهروردي چنانکــه

تبییــن جهــان بــر اســاس ﻇهــور و تﻸلــؤ نــور ،صــورت

بــه لحــاظ هنــري مــورد بررســي قــرار ميگیرد .لــذا در

لــذا فاقــد حــد یعنــي تعریــف منطقــي خواهــد بــود

ـراقی ابصــار ،نــور
از عنــوان آن پیداســت ،بــر اصــول اشـ ِ

و ســاحتی زیباییشــناختی و هنــري بــه فلســفۀ وي

ابتــدا بــه مســئلۀ چیســتی زیبایــي پرداختــه ميشــود.

(ســهروردي28 ،1372 ،؛ همــو ،1375 ،ج.)106 ،2.

و نــگاه و بــه طریــق اولــی ،بــر شــهود و مشــاهده و لذت

بخشــیده اســت .شــاید بتــوان گفــت کــه هنريتریــن

تعریــف زیبایــی بــه عنــوان متغیــری کیفــی ،همــواره

حکمــت اشــراق ،بــه عنــوان حکمتــی بحثــی-

باطنــی اســتوار اســت و الجــرم ،مبتنــی بــر رهیافتــی

وجــه و مدخــل زیباییشــناختی فلســفۀ ســهروردي

دشــوار ،پرمخاطــره و بســیار جدلآمیــز بــوده اســت

ذوقــی ،فلســفهای نورمحــور اســت کــه در مقایســه

زیباشــناختی و وجهــۀ هنــري اســت و از ســویي دیگــر،

را بایــد در ابداعــات وي در تبییــن جایــگاه «خیــال»

(لوینســون و گایــر .)20 ،1387 ،زیبایــی از نظرکانــت،1

بــا فلســفههای متعــارف کــه بحثــی صــرف یــا

پررنگتریــن ایــدهاي کــه ذهــن را بــه ســمت ایــن

در جهانشناســی سلســلهمراتبی فلســفۀ اشــراق و

ذوق ،قــوۀ داوری دربــارۀ یــک عیــن یــا یــک شــیوۀ

وجودمحــور بودهانــد ،تحولــی شــگرف در حــوزۀ

ویژگــی ســوق میدهــد ،همانگونــه کــه پیــش از

نــوآوري در صورتبنــدي نقــش شناختشناســانۀ آن،

تصــور ،بــدون هــر عالقــهای اســت؛ چــه آن تصــور ،از

تفکــر فلســفی ایرانــی -اســالمی بــه شــمار میآیــد

ایــن اشـــاره شـــد ،ابــداع عالــم خیــال ،صــور معلقــه

در میــان قــواي شــناختی باطنــی دانســت؛ بهگونــهاي

طریــق رضایــت باشــد یــا عــدم رضایــت .بــه هــر حــال،

(کمالــیزاده .)7 ،1392 ،ایــن مکتــب در قــرن ششــم

و ویژگیهــاي آن اســت؛ صــوري کــه مظاهــر خــود

کــه خیــال از حیــث هستیشــناختی بــا عنــوان

متعلــق چنیــن رضایتــی ،زیبایــی نامیــده میشــود

هجــري توســط شــیخ شــهابالدین یحیــي ســهروردي،

در عالــم حــس را مظاهــرت (پشــتیبانی) میکننــد.

«خیــال منفصــل» و از لحــاظ معرفتشــناختی بــا

(کانــت44 ،1377 ،؛ یاســﭙرس.)192-191 ،1372 ،

فیلســوف نــام آشــنای جهــان اســالم تأســیس شــد.

چنانکــه در کتــاب «حکمهاالشــراق» ،در دفــاع

عنــوان «خیــال متصــل» –کــه در ادامــه بیــان خواهیــم

امــا از ســوی دیگــر ،اگــر زیبایــی در توصیفــی عــام،

شــیخ اشــراق ،هــر چنــد فلســفۀ مشــاء را بــراي فهــم

از ُمثــل افالطونــی در مقابــل احتجاجــات مشــائیان

نمــود -در ســاحت فلســفۀ اشــراقی پدیــدار میشــود.

کیفیــت ویــژه ادراکــی -احساســی تلقــی شــود ،ایــن

مبانــي فلســفۀ اشــراق ضــروري ميدانــد ،ولــي بــا

مبنــی بــر ابطــال آن ،از برهــان خــود مشــائیان نتیجــه

میانجیگريهــاي دو ســویۀ خیــال منفصــل در عالــم

مفهــوم تــا حــد زیــادی متــرادفِ تعابیــری نظیــر امــر

نقــد روش ارســطو و ابنســینا اعــالم میکنــد کــه

میگیــرد« :در عالــم عقــول ماهیاتــی وجــود دارنــد

کبیــر میــان عوالــم معقــول (ملکــوت) و محســوس

زیبــا ،اســتتیک و تجربــۀ زیباییشــناختی خواهــد بــود

بــراي تحقیــق در مســائل فلســفي و بهویــژه حکمــت

کــه قائــم بــه ذات خــود هســتند ،زیــرا کمــال آنهــا

( ُملــک) کــه بــه حســیات کــدر ،لطافــت نورانــی

(لوینســون و گایــر.)20 ،1387 ،

الهــي ،تنهــا اســتدالل و تفکــرات عقلــي کافــي نیســت.

ذاتــی اســت .در عیــن حــال آنهــا در ایــن جهــان

میبخشــد و بــه معقــوالت ،2کیفیــات حســی را بــراي

بــا عنایــت بــه مفاهیــم کلــی جهــان اســالم ،بســیاري از

ســلوک قلبــي و مجاهــدات نفــس و تصفیــۀ آن نیــز

اصنامــی دارنــد کــه غیرقائــم بــه ذات خــود هســـتند،

ادراک از جانــب قــواي نفســانی عرضــه مــیدارد و نقش

مفاهیــم ،در عیــن آشــکاري و پیدایــي ،بــدون تعریــف

بــراي کشــف حقایــق ضــروري اســت .او غایــت فلســفه

زیــرا کمالشــان قائــم بــه خودشــان نیســت و کمالــی

قــوۀ خیــال متصــل در میــان قــواي ادراکــی عقالنــی و

منطقــي هســتند .یعنــي انســان بــه مجــرد تأمــل در

را نجــات نفــس از ﻇلمــات هــوي و هــوس و ریاضــت و

کــه مختــﺺ ماهیــات عقلیــه اســت در آنهــا وجــود

حســانی در عالــم صغیــر ،بــا ویژگیهایــی از بازنمایــی،3

ُکنــه و معنــاي آن ،آن را درميیابــد .بهتریــن نمونــۀ

تزکیــۀ نفــس را الزمــۀ علــم کامــل ميدانــد .برخــالف

نــدارد» (همــو ،1375 ،ج.)92 ،2.

محــاکات ،4تم ّثــل 5و تشــبیه 6همــراه اســت کــه صورتی

ایــن حقایــق ،نــور اســت .نــور یــک حقیقــت کامــ ً
ال

حکمــت مشــاء کــه از فلســفۀ یونــان و بهویــژه ارســطو

در حکمــت اســالمی ،امــر هنــري ،حاصــل شــهود

زیباشــناختی و هنري به فلســفۀ ســهروردي داده اســت»

بدیهــي بــوده و هیچکــس نیســت کــه مفهــوم آن را

و تفاســیر نوافالطونــي آن سرچشــمه گرفتــه اســت،

هنرمنــد اســت و محاکاتــی از حقیقــت بــه حســاب

(رحیمیــان و ذهبــی.)178 ،1397 ،

خیــال در اندیشــۀ زیباییشــناختی

مطالعاتهنرهایزیبا
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بخــــش

و زیباییشناســی موســیقی بــدون اعتقــاد بــه ایــن

مفهــوم ،تعریــف منطقــي نــدارد؛ چــرا کــه در تعریــف

فلســفي ميدانــد :یونــان و ایــران .از فلســفۀ یونــان بــر

محســـوب میشــود .در اندیشـــۀ زیباییشناســی
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زمستـان 99

پژوهـــــش

اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت ،تــا جایــی کــه درک

درنیابــد و دریافــت آن ،غیــر از تعریــف آن اســت .ایــن

حکمــت اشــراقي ،خــود را میــراثدار دو اندیشــۀ

میآیــد .در واقــع ،اثــر هنــري بیــان رمــزي حقیقــت

مطالعاتهنرهایزیبا
زمستـان 99

بــر اســاس زیبایــی و عشــق تبییــن کــرده و ســاختار و

صــورت کــه نــور مدبــر هنــگام اشــراقش بــر قــوۀ باصره

را در خیــال خــود بازآفرینــی میکنــد؛ خلــق خیــال

عناصــر عاطفــی خودانگیختهانــد و بــه ناخــودآگاه

نظــام جهــان را مبتنــی بــر عشــق و زیبایــی ،و ادراک

بــه علــم حضــوري اشــراقی ،آنچــه مقابــل باصــره اســت

نامکــرر زیبایــی در ســاحت
زیبایــی ،همــان تجلیــات
ّ

هنرمنــد تعلــق دارنــد .ناخــودآگا ِه هنرمنــد اشــراقی

حقیقــت آن را تــوأم بــا لــذت دانســته اســـت .از نظــر

از مبصــرات ادراک میکنــد ،همانگونــه نیــز در

خیــال اوســت و از اینروســت کــه هــر هنرمنــدی،

بهدلیــل عناصــر عاطفــی ،محتوایــی تجربــی دارد از

او ،فاصلــۀ اَنــوار در جهانــی سلســلهمراتبی ،بــا عشــق

هنــگام اشــراقش بــر قــوۀ متخیلــه بــه علــم اشــراقی

زیبایــی را آن طــور ﻇاهــر میکنــد کــه در خیــال

جنــس تجربــۀ وجــودی زیبایــی (همــان.)110 ،

و زیبایــی پــر شــده اســت .چنانچــه در شــرح اَنــوا ِر

حضــوري ،صــور متخیلــۀ خارجــی را ادراک میکنــد.

خــود میبینــد ]یــا میشــنود[ (خاتمــی،1393 ،

مباحــث شــیخ اشــراق دربــارۀ خیــال و عالــم مثــال ،در

قاهــر و ســافل میگویــد« :نــو ِر ســافل هیــچگاه بــر

در واقــع ،میتــوان خیــال را آیینــۀ نفــس دانســت

 .)107پیداســت کــه در ایــن حــال ،خالقیــت هنــری

درجــۀ اول در خدمــت هستیشناســی و انسانشناســی

نــو ِر عالــی محیــط نمیشــود ،زیــرا نــو ِر عالــی همــواره

کــه بــه وســیلۀ آن ،صورتهــاي مثالیــه را مشــاهده

نیــز در گــرو بهرهمنــدی از اشــراق زیبایــی اســت

اوســت .امــا بایــد توجــه داشــت کــه در فرهنــگ

ســافل را مقهــور خــود میگردانــد و قاهــر بــر اوســت

میکنــد (همــان ،ج .)356-354 ،3.بــه همیــن دلیــل،

(همــان .)108 ،هنگامــی کــه هنرمنــد ،کار هنــری

اسالمی ،هنـــر همـواره وسـیلهاي بـــراي رسیدن انسان

و ایــن مقهوریــت موجــب نمیشــود کــه نــور ســافل

ســهروردي معتقــد اســت شــخﺺ بایــد نفــس خــود

انجــام میدهــد ،کامـ ً
ال درگیــر آفرینــش هنــری اســت؛

بــه کمــال نهایــیاش بــوده و بــه همیــن دلیــل ،پیوندي

نــور عالــی را مشــاهده نکنــد و کثیربــودن انــوار ایجــاب

را از شــواغل و حجــب بــازدارد تــا قــوي و آیینهگــون

او بــا کار هنــری ،خــود را همچــون خالــق اثــر هنــری

ناگسســتنی بــا حکمــت داشــته اســت .از طرفــی ،در

میکنــد کــه نــور عالــی یــا قاهــر نســبت بــه نور ســافل

گشــته و بتوانــد ماننــد انبیــاء و فضــال بــر مغیبــات و

تجربــه میکنــد و از ایــنرو ،عالمــی را فرامینهــد

حکمــت شــیخ اشــراق ،نیــل بــه مقــام کمــال از طریــق

قهــر و غلبــه ورزد و نــور ســافل مشــتاق و عاشــق نــور

نقــوش عالــم ملکــوت اشــراق یابــد (ابراهیمــی دینانــی،

کــه تــار و پــودش را ارزش و فرهنــگ شــکل میدهــد

ســفر بــه عالم خیال میســر اســـت .از آنجـــا که هنـــر

عالــی باشــد» (ســهروردی ،1375 ،ج )137 ،2.و راجــع

 .)368-367 ،1388چــرا کــه در غیــر اینصــورت،

و خــود هنرمنــد در آن و بــا آن میزیَــد؛ هرچنــد،

میتوانــد وســیلهاي باشــد کــه بــه ایــن ســفر کمــک

ِ
بــه زیبایــی نــو ِر عالــی و لــذتِ
درک کمــال آن اضافــه

ممکــن اســت در خلــق آثــار هنــري و یــا ادراک آنهــا،

میــزان اصالــت و عمــق آن بــه درجــۀ ﻇهــور اشــراق

میکنــد ،میتــوان کارکــرد ایـــن مفـــاهیم را کارکــرد

میکنــد« :نوراالنــوار بــه هــر چیــزي غیــر از خــود

رجــوع نفــس بــه خیــال متصــل باشــد کــه احتمــاالً در

زیبایــی در افــق روح آن هنرمنــد و تعالــی او در ســاحت

هنــري نیــز محســوب کــرد .پــس در حیطــۀ هنــر

قهــر مــیورزد و عاشــق کســی جــز خــود نمیشــود.

آن ،صــوري بــه ﻇهــور میرســند کــه نتیجــۀ دعابــت

وجــود بســتگی دارد (همــان .)109 ،چنانچــه گذشــت،

میتــوان گفــت« :خیــال جنــس هنــر اســت .خیــال

زیــرا کمــال و هیــچ لذتــی اســت باالتــر از او بــر خــود

نفــوس بــوده و داراي مــالک و ضابطــۀ عقلــی نیســتند.

«زیبایــی در ذات خویــش واحــد اســت و چــون صفــت

بســتر ﻇهــور خالقیــت هنــری اســت و در حقیقــت
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ایــن گونــه صــور ،در عالــم مثــال منفصــل موجــود

ـع
ذاتــی وجــود و نــور اســت و مســاوق آن دو ،بــه ت ََبـ ِ

بــه وســیلۀ خیــال اســت کــه مــا آفرینندگــی هنــري

درک و احســاس کمــال از آن حیــث کــه کمــال اســت

نبــوده و نمیتــوان آنهــا را از افعــال حکیــم دانســت

آن دو و در عیــن وحــدت ذاتــی از مراتــب ﻇهــور در

داریــم .بــه عبـــارتی تجــرد ذاتــی نقــوش اســالمی در

و بــراي وي حاصــل اســت ،نیســت .بنابرایــن ،آن کســی

(همــان.)364 ،

ســطح طولــی و عرضــی وجــود و نــور برخــوردار اســت

نگارگــري ،خوشنویســی ،معمــاري و موســیقی را تنهــا

کــه از حصــول و دریافــت کمــال غافــل اســت ،لذتــی

هنرمنــد اشــراقی نیــز بــه شــیوۀ خویــش صــور خیــال

و لــذا ،در عیــن وحــدت مشـ ّکک اســت و لــذا در آیینــۀ

بــا اســتناد بــه عالــم صــور معلقــه مـــیتوان توضیــح

عایــدش نخواهــد شــد و هــر لذتــی بــراي لذتبرنــده

را نقــش میزنــد .خیــال هنــری ،خــالق اســت و

نورانــی موجــودات رخ مینمایــد .بدیهــی اســت کــه

داد .مقامــی کــه ســالک بــا تعلــق بــه اخــالق الهــی

بهقــدر کمــال خــود و بهانــدازۀ ادراک او از کمــال

ایــن خالقیــت بــا تصــرف هنرمنــد در مــاده ،زمینــۀ

درک هــر مرتبــه از زیبایــی جــز بــا حضــور در آن

میتوانــد هــر آنچــه را اراده کنــد در عالــم مثال تحقـــق

اســت و هیــچ چیــزي در جهــان زیباتــر و کاملتــر

افاضــه و اﻇهــار صــورت جدیــدی را خــواه در عالــم

مرتبــه و تجربــۀ اشــراق زیبایــی در آن ســاحت ممکــن

بخشــد» (بلخــاری قهــی« .)1397 ،پــس درود بــاد بــر

از نوراالنــوار نیســت و هیــچ چیــزي آشــکارتر از او بــر

مثالــی و خــواه در عالــم طبیعــی فراهــم میســازد.

نیســت» (همــان) و از آنجــا کــه فراینــد خالقیــت بــا

گروهــی کــه در شــوق جهــان نــور و عشــق جــالل

خــود و غیرخــود نیســت .هیــچ چیــزي لذتبخشتــر

خیــال خــالق ،نســبتهایی تــازه برقــرار میکنــد و

تجربــۀ هنرمنــد اشــراقی و جنبــۀ درونــی او آشــکار

نوراالنــوار همچنــان حیــران و ســرگردان و مســت و

از او بــراي خــود و دیگــري نیســت» (همــان.)135 ،

بــا آنهــا یــک عالــم در اثــر هنــری خلــق مینمایــد و

روانــی نفــس هنرمنــد
میشــود ،از جریــان عاطفــی-
ِ

از خــود بیخبراننــد ،آنــان کــه در مواجیــد و ســرور

وي نیســت و او زیباتریــن و کاملتریــن چیزهاســت.
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پژوهـــــش

ـل ُحســن و عشــق و حــزن،
آفرینــش را از طریــق تمثیـ ِ

اشــراق ایــن نــور بــر ابصــار اســت .یعنــی بــه همــان

بــه ایــن معنــی ،هنرمنــد از طریــق اشــراق ،زیبایــی

زیبائیــک انعــکاس مییابــد .در ایــن ســطح ،تمــام

بخــــش
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ســهروردی در رســالۀ «فیحقیقهالعشــق» ،مبنــاي

چگونگــی اشــراق نــور مدبــر (نفــس) بــر خیــال ماننــد

آســتانۀ تــازهای بــرای تقــرب بــه زیبایــی بنــا میکنــد؛

حکایــت دارد کــه بــه انــدام دل برمیآیــد و در آگاهــی

مطالعاتهنرهایزیبا
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بــر اســاس زیبایــی و عشــق تبییــن کــرده و ســاختار و

صــورت کــه نــور مدبــر هنــگام اشــراقش بــر قــوۀ باصره

را در خیــال خــود بازآفرینــی میکنــد؛ خلــق خیــال

عناصــر عاطفــی خودانگیختهانــد و بــه ناخــودآگاه

نظــام جهــان را مبتنــی بــر عشــق و زیبایــی ،و ادراک

بــه علــم حضــوري اشــراقی ،آنچــه مقابــل باصــره اســت

نامکــرر زیبایــی در ســاحت
زیبایــی ،همــان تجلیــات
ّ

هنرمنــد تعلــق دارنــد .ناخــودآگا ِه هنرمنــد اشــراقی

حقیقــت آن را تــوأم بــا لــذت دانســته اســـت .از نظــر

از مبصــرات ادراک میکنــد ،همانگونــه نیــز در

خیــال اوســت و از اینروســت کــه هــر هنرمنــدی،

بهدلیــل عناصــر عاطفــی ،محتوایــی تجربــی دارد از

او ،فاصلــۀ اَنــوار در جهانــی سلســلهمراتبی ،بــا عشــق

هنــگام اشــراقش بــر قــوۀ متخیلــه بــه علــم اشــراقی

زیبایــی را آن طــور ﻇاهــر میکنــد کــه در خیــال

جنــس تجربــۀ وجــودی زیبایــی (همــان.)110 ،

و زیبایــی پــر شــده اســت .چنانچــه در شــرح اَنــوا ِر

حضــوري ،صــور متخیلــۀ خارجــی را ادراک میکنــد.

خــود میبینــد ]یــا میشــنود[ (خاتمــی،1393 ،

مباحــث شــیخ اشــراق دربــارۀ خیــال و عالــم مثــال ،در

قاهــر و ســافل میگویــد« :نــو ِر ســافل هیــچگاه بــر

در واقــع ،میتــوان خیــال را آیینــۀ نفــس دانســت

 .)107پیداســت کــه در ایــن حــال ،خالقیــت هنــری

درجــۀ اول در خدمــت هستیشناســی و انسانشناســی

نــو ِر عالــی محیــط نمیشــود ،زیــرا نــو ِر عالــی همــواره

کــه بــه وســیلۀ آن ،صورتهــاي مثالیــه را مشــاهده

نیــز در گــرو بهرهمنــدی از اشــراق زیبایــی اســت

اوســت .امــا بایــد توجــه داشــت کــه در فرهنــگ

ســافل را مقهــور خــود میگردانــد و قاهــر بــر اوســت

میکنــد (همــان ،ج .)356-354 ،3.بــه همیــن دلیــل،

(همــان .)108 ،هنگامــی کــه هنرمنــد ،کار هنــری

اسالمی ،هنـــر همـواره وسـیلهاي بـــراي رسیدن انسان

و ایــن مقهوریــت موجــب نمیشــود کــه نــور ســافل

ســهروردي معتقــد اســت شــخﺺ بایــد نفــس خــود

انجــام میدهــد ،کامـ ً
ال درگیــر آفرینــش هنــری اســت؛

بــه کمــال نهایــیاش بــوده و بــه همیــن دلیــل ،پیوندي

نــور عالــی را مشــاهده نکنــد و کثیربــودن انــوار ایجــاب

را از شــواغل و حجــب بــازدارد تــا قــوي و آیینهگــون

او بــا کار هنــری ،خــود را همچــون خالــق اثــر هنــری

ناگسســتنی بــا حکمــت داشــته اســت .از طرفــی ،در

میکنــد کــه نــور عالــی یــا قاهــر نســبت بــه نور ســافل

گشــته و بتوانــد ماننــد انبیــاء و فضــال بــر مغیبــات و

تجربــه میکنــد و از ایــنرو ،عالمــی را فرامینهــد

حکمــت شــیخ اشــراق ،نیــل بــه مقــام کمــال از طریــق

قهــر و غلبــه ورزد و نــور ســافل مشــتاق و عاشــق نــور

نقــوش عالــم ملکــوت اشــراق یابــد (ابراهیمــی دینانــی،

کــه تــار و پــودش را ارزش و فرهنــگ شــکل میدهــد

ســفر بــه عالم خیال میســر اســـت .از آنجـــا که هنـــر

عالــی باشــد» (ســهروردی ،1375 ،ج )137 ،2.و راجــع

 .)368-367 ،1388چــرا کــه در غیــر اینصــورت،

و خــود هنرمنــد در آن و بــا آن میزیَــد؛ هرچنــد،

میتوانــد وســیلهاي باشــد کــه بــه ایــن ســفر کمــک

ِ
بــه زیبایــی نــو ِر عالــی و لــذتِ
درک کمــال آن اضافــه

ممکــن اســت در خلــق آثــار هنــري و یــا ادراک آنهــا،

میــزان اصالــت و عمــق آن بــه درجــۀ ﻇهــور اشــراق

میکنــد ،میتــوان کارکــرد ایـــن مفـــاهیم را کارکــرد

میکنــد« :نوراالنــوار بــه هــر چیــزي غیــر از خــود

رجــوع نفــس بــه خیــال متصــل باشــد کــه احتمــاالً در

زیبایــی در افــق روح آن هنرمنــد و تعالــی او در ســاحت

هنــري نیــز محســوب کــرد .پــس در حیطــۀ هنــر

قهــر مــیورزد و عاشــق کســی جــز خــود نمیشــود.

آن ،صــوري بــه ﻇهــور میرســند کــه نتیجــۀ دعابــت

وجــود بســتگی دارد (همــان .)109 ،چنانچــه گذشــت،

میتــوان گفــت« :خیــال جنــس هنــر اســت .خیــال

زیــرا کمــال و هیــچ لذتــی اســت باالتــر از او بــر خــود

نفــوس بــوده و داراي مــالک و ضابطــۀ عقلــی نیســتند.

«زیبایــی در ذات خویــش واحــد اســت و چــون صفــت

بســتر ﻇهــور خالقیــت هنــری اســت و در حقیقــت
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ایــن گونــه صــور ،در عالــم مثــال منفصــل موجــود

ـع
ذاتــی وجــود و نــور اســت و مســاوق آن دو ،بــه ت ََبـ ِ

بــه وســیلۀ خیــال اســت کــه مــا آفرینندگــی هنــري

درک و احســاس کمــال از آن حیــث کــه کمــال اســت

نبــوده و نمیتــوان آنهــا را از افعــال حکیــم دانســت

آن دو و در عیــن وحــدت ذاتــی از مراتــب ﻇهــور در

داریــم .بــه عبـــارتی تجــرد ذاتــی نقــوش اســالمی در

و بــراي وي حاصــل اســت ،نیســت .بنابرایــن ،آن کســی

(همــان.)364 ،

ســطح طولــی و عرضــی وجــود و نــور برخــوردار اســت

نگارگــري ،خوشنویســی ،معمــاري و موســیقی را تنهــا

کــه از حصــول و دریافــت کمــال غافــل اســت ،لذتــی

هنرمنــد اشــراقی نیــز بــه شــیوۀ خویــش صــور خیــال

و لــذا ،در عیــن وحــدت مشـ ّکک اســت و لــذا در آیینــۀ

بــا اســتناد بــه عالــم صــور معلقــه مـــیتوان توضیــح

عایــدش نخواهــد شــد و هــر لذتــی بــراي لذتبرنــده

را نقــش میزنــد .خیــال هنــری ،خــالق اســت و

نورانــی موجــودات رخ مینمایــد .بدیهــی اســت کــه

داد .مقامــی کــه ســالک بــا تعلــق بــه اخــالق الهــی

بهقــدر کمــال خــود و بهانــدازۀ ادراک او از کمــال

ایــن خالقیــت بــا تصــرف هنرمنــد در مــاده ،زمینــۀ

درک هــر مرتبــه از زیبایــی جــز بــا حضــور در آن

میتوانــد هــر آنچــه را اراده کنــد در عالــم مثال تحقـــق

اســت و هیــچ چیــزي در جهــان زیباتــر و کاملتــر

افاضــه و اﻇهــار صــورت جدیــدی را خــواه در عالــم

مرتبــه و تجربــۀ اشــراق زیبایــی در آن ســاحت ممکــن

بخشــد» (بلخــاری قهــی« .)1397 ،پــس درود بــاد بــر

از نوراالنــوار نیســت و هیــچ چیــزي آشــکارتر از او بــر

مثالــی و خــواه در عالــم طبیعــی فراهــم میســازد.

نیســت» (همــان) و از آنجــا کــه فراینــد خالقیــت بــا

گروهــی کــه در شــوق جهــان نــور و عشــق جــالل

خــود و غیرخــود نیســت .هیــچ چیــزي لذتبخشتــر

خیــال خــالق ،نســبتهایی تــازه برقــرار میکنــد و

تجربــۀ هنرمنــد اشــراقی و جنبــۀ درونــی او آشــکار

نوراالنــوار همچنــان حیــران و ســرگردان و مســت و

از او بــراي خــود و دیگــري نیســت» (همــان.)135 ،

بــا آنهــا یــک عالــم در اثــر هنــری خلــق مینمایــد و

روانــی نفــس هنرمنــد
میشــود ،از جریــان عاطفــی-
ِ

از خــود بیخبراننــد ،آنــان کــه در مواجیــد و ســرور

وي نیســت و او زیباتریــن و کاملتریــن چیزهاســت.
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ـل ُحســن و عشــق و حــزن،
آفرینــش را از طریــق تمثیـ ِ

اشــراق ایــن نــور بــر ابصــار اســت .یعنــی بــه همــان

بــه ایــن معنــی ،هنرمنــد از طریــق اشــراق ،زیبایــی

زیبائیــک انعــکاس مییابــد .در ایــن ســطح ،تمــام

بخــــش

14

ســهروردی در رســالۀ «فیحقیقهالعشــق» ،مبنــاي

چگونگــی اشــراق نــور مدبــر (نفــس) بــر خیــال ماننــد

آســتانۀ تــازهای بــرای تقــرب بــه زیبایــی بنــا میکنــد؛

حکایــت دارد کــه بــه انــدام دل برمیآیــد و در آگاهــی

مطالعاتهنرهایزیبا
زمستـان 99

دل را و افــالک را ســمعی بــود کــه مشــروط بــه آلــت

غیبــی منقــش میگــردد .نقــش غیبــی گاهــی بــه

(همــان387 ،؛ ابراهیمــی دینانــی .)376 ،1388 ،بدیــن

ميگیــرد و هنرمنــد فقــط بایــد بــه ایــن بســنده کنــد

و عضــو نبــود ،و بصــری بــود کــه مشــروط بــه وجــود

ســرعت پنهــان گشــته و گاهــی بــر حالــت ذکــر آدمــی

ترتیــب ،تنهــا راه شــناخت حقیقــت موســیقی اشــراق

کــه زیبایــي را برآفتــاب انــدازد و عیــان ســازد .هنــر بــر

چشــم نبــود و شــمی بــود کــه مشــروط بــه عضــو

پرتــو میافکنــد در برخــی مــوارد نقــش غیبــی بــه

و علــم بیواســطه و حضــوري اســت .ﻇاهــرا َ ایــن

وقــف کليتریــن بینــش اســالمي فقــط روشــي بــراي

بینــی نبــود و وجــود اینگونــه حــواس بــرای افــالک از

عالــم خیــال رســیده و از آنجــا بــه علــت تســلط خیــال

دیــدگاه جــزو دیدگاههــاي هستیشــناختی ماننــد

شــرافت روحانــي دادن بــه مــاده اســت» (بورکهــارت،

بــاب قاعــده امــکان اشــرف واجــب بــود و خداونــدان

در لــوح حــس مشــترک بــه نیکوتریــن صــورت و در

دیــدگاه افالطــون (آثــار موســیقی موجــودات ازلــی

 )134 ،1369بــه عبارتــي دیگــر ،صنــع و هنــر ،تنهــا

تجریــد و کامــالن در حکمــت عملیــه و علمیــه را مقــام

غایــت حســن و زیبایــی ترســیم میپذیــرد آنچــه از

موجــود در خــارج از زمــان و مــکان هســتند) (کنیــا،

آن خداونــد اســت و بشــر ،تنهــا صــورت جهــان را
از ِ

خاصــی بــود کــه در آن مقــام خــود ،تواننــد کــه بــه هر

باطــن غیــب آدمــی بــه حــس مشــترک وي میرســد

 )38-34 ،1394و فیثاغــورث (افــالک) قــرار دارد .امــا

زیبایــي عینــي -آن ،متجلــي
وفــق طبیعــت -و
بــر
ِ
ِ

صــورت کــه خواهنــد مثــل معلقــه را بیافریننــد ،پایــدار

گاهــی در قالــب یــک صــورت زیبــا قابــل مشــاهده

تفــاوت مهــم و جالــب توجهــی کــه ایــن نظریــه بــا

ميکنــد .موســیقي ســنتی ایــران نیــز از ایــن توحیــد و

بــه خــود و ایــن مقــام «کــن» بــود و هــر آن کــس کــه

بــوده و گاهــی بــر ســبیل کتابــت ســطري اســت کــه به

نظریــۀ موســیقی افــالک فیثاغــورث دارد در ایــن اســت

تنزیــه بهرهمنــد اســت؛ چنانچــه خواجــه نصیــر طوســي

ایــن مقــام را رؤیــت کنــد بــه وجــود جهــان دیگــر بــه

رشــته نــگارش درمیآیــد .یکــی از وجــوه دیگــر ایــن

کــه ســهروردي بــه عالــم افــالک در عالــم مثــال اشــاره

میگویــد...« :و مقصــود مــا از ایــن رســاله نــه آنســت

جــز جهــان بــرزخ جســمانی یقیــن حاصــل کنــد .بــه

جریــان باطنــی ایــن اســت کــه ســروش غیبــی ،صــدا و

ِ
افــالک همیــن
میکنــد ،در حالــی کــه فیثاغــورث،

کــه علــم غنــا و الحــان آموزیــم ،لیکــن مقصــود آنســت

آن جهانــی کــه در او مثــل معلقــه و مالئکــه مدبــره

صوتــی را بــه گــوش انســان میرســاند کــه بــه هیــچ

عالــم را مدنظــر دارد .در ایــن خصــوص ،اخوانالصفــا،

کــه بدانــد در هــر علــم و صنعتــی جداگانــه دلیلــی

اســت؛ ]کــه عالــم انــور[ اســت مالئکــه کــه مدبــر ]ایــن

وجــه قابــل تردیــد نیســت .اعــم از ایــن کــه انســان در

ﻇاهــرا ً حــد وســط را گرفتــه و بــه گونــهاي مبهــم

هســت بر هســتی واجــب الوجــود» (طوســی.)51 ،1371 ،

مثلانــد[ و بــرای ایــن مثــل طلســماتی جســمانی ]در

خــواب باشــد یــا بیــداري ،آنچــه بــراي وي پــس از ایــن

و دوپهلــو ســخن گفتهانــد .بــه هــر حــال ،بــه نظــر

آنچــه بــا عنایــت بــه تعاریــف ســنتگرایان و عرفــا

ایــن عالــم اجســام[ برگیــرد» (ســهروردی،1361 ،

حالــت باقــی میمانــد ،یــا رؤیــاي صادقــه بــه شــمار

میرســد اگــر بخواهیــم تعریفــی از موســیقی ارائــه

و حکمــا ،در نــگا ِه نخســت قابــل ادراک اســت ،همانــا

.)371

میآیــد یــا وحــی آشــکار» (ســهروردی ،1375 ،ج،1 .

دهیــم بایــد تعریفــی باشــد کــه بتوانــد خصیصــۀ ممیــز

تطبیــق مبانــي موســیقي اقــوام و نواحــي ایران اســالمي

وجــود ایــن عالــم صــور ،کــه ســهروردي متأثــر از

104-103و بلخاریقهــی.)1397 ،

و دیگــر ویژگیهــاي موســیقی (عــالوه بــر صفاتــی

بــا بنیانهــاي هنــر ســنتي اســت؛ چــرا کــه ایــن هنــر،

کــه در تعاریــف متــداول بــه صــوت نســبت میدهنــد

همــواره مــردمزاد و داراي شــأن کاربــردي (منحصــرا ً

ســهر و ر د ی

ماننــد تناســب ،خــوش آهنگــی ،زیبایــی ،ســازمان

کاربــردي مذهبــي -عقیدتــي -آیینــي) و بــه دور از

یافتــه بــودن ،قرارداشــتن در یــک گام ،انتزاعیبــودن

ِ
ـي مــدرن و در شــمولیت
همــه شــعائر اسـ
ـتتیک کانتـ ِ

کــرده اســت ،صریحتریــن و شــفافترین تئــوري

شــاید اگــر از ســهروردي بﭙرســیم کــه موســیقی

و غیــره) (همــان) را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت در

و انضمــام محــﺾ بــا هســتي و ســاحت معنــوي هــر

در ایجــاد واســطه میــان شــهود عرفانــی و تصاویــر و

چیســت؟ نشــان عالــم مثــال و هورقلیــا را بدهــد زیــرا

برگیــرد .هرچنــد از نظــر ســهروردي ،امــکان تعریــف

تفکــر قومــي اســت (مســعودیه.)32 ،1365 ،

تماثیــل هنــري در جهــان اســالم اســت .صریحتریــن

معتقــد اســت صــوت مثالــی تنهــا در ایــن عالــم یعنــی

تمــام صفــات یــک چیــز وجــود نــدارد و هــر تالشــی

بایــد گفــت کــه «موســیقی اشــراقی بــه تناســب

بیــان ســهروردي کــه خــود بنیانــی بــر فلســفۀ نظــري

عالــم افــالک مثالــی متحقــق میشــود .او بــراي ایــن

بــراي تعریــف کــردن آن چیــز بیهــوده خواهــد بــود

احــوال نفــس و مقامــات آن انــس علــوی بــا خیــال

هنــر اســالمی اســت ،در تلویحــات چنیــن ذکــر شــده

عالــم ،اصــوات و نغماتــی قائــل اســت کــه شــرایط

(امینرضــوی.)88 ،1377 ،

دارد و بیتجریــد آن هیــچ صــورت شــنیداری نفــس

اســت« :هنگامــی کــه شــواغل حســی تقلیــل مییابــد،

اصــوات ایــن جهــان را ندارنــد امــا اصــل موســیقی ایــن

هنــر ســنتي اســالمي -ایرانــي نیــز آنگونــه کــه در

را نمیانگیــزد ،خــواه بــه حــال قبــﺾ یــا حــال بســط و

نفــس ناطقــه در خلســهاي فرورفتــه بــه جانــب قــدس

عالــم محســوب میشــوند .او هیــچ نغمــهاي خــوش

ـن ســنتگرایان از نظرگذشــت ،همــواره
تعابیــر بنیادیـ ِ

خــواه در هــر مقــام کــه نفــس اســتوار باشــد ] [...موســیقی

تعالیــم قرآنــی ،ســنت نبــوي ،فلســفۀ نــوري ایــران
باســتان ،حکمــت یونانــی و اندیشــۀ فالســفۀ مســلمان
قبــل از خــود چــون ابــن ســینا و غزالــی تبییــن

جایــگاه موســیقی در فلســفۀ
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ایــن امــر عبــرت و بصیرتــی اســت ،صاحبــان خــرد و

کــه لــوح صــاف و شــفاف ضمیــر آدمــی بــه نقــش

ایــن اصــوات ،تنهــا ســالکان طریــق حــق آگاهــی دارنــد

اســت]...« :در هنــر اســالمي[ زیبایــي از خداونــد نشــات

بخــــش

16

خــود تشــبیه بــه افــالک ســیارگان هفتگانهانــد و در

متوجــه و مجــذوب میگــردد در ایــن هنــگام اســت

آهنگتــر و لذتبخشتــر از آنهــا متصــور نیســت و از

در پــي تجلــي اســم اﷲ و ابــراز احدیــت و واحدیــت
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دل را و افــالک را ســمعی بــود کــه مشــروط بــه آلــت

غیبــی منقــش میگــردد .نقــش غیبــی گاهــی بــه

(همــان387 ،؛ ابراهیمــی دینانــی .)376 ،1388 ،بدیــن

ميگیــرد و هنرمنــد فقــط بایــد بــه ایــن بســنده کنــد

و عضــو نبــود ،و بصــری بــود کــه مشــروط بــه وجــود

ســرعت پنهــان گشــته و گاهــی بــر حالــت ذکــر آدمــی

ترتیــب ،تنهــا راه شــناخت حقیقــت موســیقی اشــراق

کــه زیبایــي را برآفتــاب انــدازد و عیــان ســازد .هنــر بــر

چشــم نبــود و شــمی بــود کــه مشــروط بــه عضــو

پرتــو میافکنــد در برخــی مــوارد نقــش غیبــی بــه

و علــم بیواســطه و حضــوري اســت .ﻇاهــرا َ ایــن

وقــف کليتریــن بینــش اســالمي فقــط روشــي بــراي

بینــی نبــود و وجــود اینگونــه حــواس بــرای افــالک از

عالــم خیــال رســیده و از آنجــا بــه علــت تســلط خیــال

دیــدگاه جــزو دیدگاههــاي هستیشــناختی ماننــد

شــرافت روحانــي دادن بــه مــاده اســت» (بورکهــارت،

بــاب قاعــده امــکان اشــرف واجــب بــود و خداونــدان

در لــوح حــس مشــترک بــه نیکوتریــن صــورت و در

دیــدگاه افالطــون (آثــار موســیقی موجــودات ازلــی

 )134 ،1369بــه عبارتــي دیگــر ،صنــع و هنــر ،تنهــا

تجریــد و کامــالن در حکمــت عملیــه و علمیــه را مقــام

غایــت حســن و زیبایــی ترســیم میپذیــرد آنچــه از

موجــود در خــارج از زمــان و مــکان هســتند) (کنیــا،

آن خداونــد اســت و بشــر ،تنهــا صــورت جهــان را
از ِ

خاصــی بــود کــه در آن مقــام خــود ،تواننــد کــه بــه هر

باطــن غیــب آدمــی بــه حــس مشــترک وي میرســد

 )38-34 ،1394و فیثاغــورث (افــالک) قــرار دارد .امــا

زیبایــي عینــي -آن ،متجلــي
وفــق طبیعــت -و
بــر
ِ
ِ

صــورت کــه خواهنــد مثــل معلقــه را بیافریننــد ،پایــدار

گاهــی در قالــب یــک صــورت زیبــا قابــل مشــاهده

تفــاوت مهــم و جالــب توجهــی کــه ایــن نظریــه بــا

ميکنــد .موســیقي ســنتی ایــران نیــز از ایــن توحیــد و

بــه خــود و ایــن مقــام «کــن» بــود و هــر آن کــس کــه

بــوده و گاهــی بــر ســبیل کتابــت ســطري اســت کــه به

نظریــۀ موســیقی افــالک فیثاغــورث دارد در ایــن اســت

تنزیــه بهرهمنــد اســت؛ چنانچــه خواجــه نصیــر طوســي

ایــن مقــام را رؤیــت کنــد بــه وجــود جهــان دیگــر بــه

رشــته نــگارش درمیآیــد .یکــی از وجــوه دیگــر ایــن

کــه ســهروردي بــه عالــم افــالک در عالــم مثــال اشــاره

میگویــد...« :و مقصــود مــا از ایــن رســاله نــه آنســت

جــز جهــان بــرزخ جســمانی یقیــن حاصــل کنــد .بــه

جریــان باطنــی ایــن اســت کــه ســروش غیبــی ،صــدا و

ِ
افــالک همیــن
میکنــد ،در حالــی کــه فیثاغــورث،

کــه علــم غنــا و الحــان آموزیــم ،لیکــن مقصــود آنســت

آن جهانــی کــه در او مثــل معلقــه و مالئکــه مدبــره

صوتــی را بــه گــوش انســان میرســاند کــه بــه هیــچ

عالــم را مدنظــر دارد .در ایــن خصــوص ،اخوانالصفــا،

کــه بدانــد در هــر علــم و صنعتــی جداگانــه دلیلــی

اســت؛ ]کــه عالــم انــور[ اســت مالئکــه کــه مدبــر ]ایــن

وجــه قابــل تردیــد نیســت .اعــم از ایــن کــه انســان در

ﻇاهــرا ً حــد وســط را گرفتــه و بــه گونــهاي مبهــم

هســت بر هســتی واجــب الوجــود» (طوســی.)51 ،1371 ،

مثلانــد[ و بــرای ایــن مثــل طلســماتی جســمانی ]در

خــواب باشــد یــا بیــداري ،آنچــه بــراي وي پــس از ایــن

و دوپهلــو ســخن گفتهانــد .بــه هــر حــال ،بــه نظــر

آنچــه بــا عنایــت بــه تعاریــف ســنتگرایان و عرفــا

ایــن عالــم اجســام[ برگیــرد» (ســهروردی،1361 ،

حالــت باقــی میمانــد ،یــا رؤیــاي صادقــه بــه شــمار

میرســد اگــر بخواهیــم تعریفــی از موســیقی ارائــه

و حکمــا ،در نــگا ِه نخســت قابــل ادراک اســت ،همانــا

.)371

میآیــد یــا وحــی آشــکار» (ســهروردی ،1375 ،ج،1 .

دهیــم بایــد تعریفــی باشــد کــه بتوانــد خصیصــۀ ممیــز

تطبیــق مبانــي موســیقي اقــوام و نواحــي ایران اســالمي

وجــود ایــن عالــم صــور ،کــه ســهروردي متأثــر از

104-103و بلخاریقهــی.)1397 ،

و دیگــر ویژگیهــاي موســیقی (عــالوه بــر صفاتــی

بــا بنیانهــاي هنــر ســنتي اســت؛ چــرا کــه ایــن هنــر،

کــه در تعاریــف متــداول بــه صــوت نســبت میدهنــد

همــواره مــردمزاد و داراي شــأن کاربــردي (منحصــرا ً

ســهر و ر د ی

ماننــد تناســب ،خــوش آهنگــی ،زیبایــی ،ســازمان

کاربــردي مذهبــي -عقیدتــي -آیینــي) و بــه دور از

یافتــه بــودن ،قرارداشــتن در یــک گام ،انتزاعیبــودن

ِ
ـي مــدرن و در شــمولیت
همــه شــعائر اسـ
ـتتیک کانتـ ِ

کــرده اســت ،صریحتریــن و شــفافترین تئــوري

شــاید اگــر از ســهروردي بﭙرســیم کــه موســیقی

و غیــره) (همــان) را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت در

و انضمــام محــﺾ بــا هســتي و ســاحت معنــوي هــر

در ایجــاد واســطه میــان شــهود عرفانــی و تصاویــر و

چیســت؟ نشــان عالــم مثــال و هورقلیــا را بدهــد زیــرا

برگیــرد .هرچنــد از نظــر ســهروردي ،امــکان تعریــف

تفکــر قومــي اســت (مســعودیه.)32 ،1365 ،

تماثیــل هنــري در جهــان اســالم اســت .صریحتریــن

معتقــد اســت صــوت مثالــی تنهــا در ایــن عالــم یعنــی

تمــام صفــات یــک چیــز وجــود نــدارد و هــر تالشــی

بایــد گفــت کــه «موســیقی اشــراقی بــه تناســب

بیــان ســهروردي کــه خــود بنیانــی بــر فلســفۀ نظــري

عالــم افــالک مثالــی متحقــق میشــود .او بــراي ایــن

بــراي تعریــف کــردن آن چیــز بیهــوده خواهــد بــود

احــوال نفــس و مقامــات آن انــس علــوی بــا خیــال

هنــر اســالمی اســت ،در تلویحــات چنیــن ذکــر شــده

عالــم ،اصــوات و نغماتــی قائــل اســت کــه شــرایط

(امینرضــوی.)88 ،1377 ،

دارد و بیتجریــد آن هیــچ صــورت شــنیداری نفــس

اســت« :هنگامــی کــه شــواغل حســی تقلیــل مییابــد،

اصــوات ایــن جهــان را ندارنــد امــا اصــل موســیقی ایــن

هنــر ســنتي اســالمي -ایرانــي نیــز آنگونــه کــه در

را نمیانگیــزد ،خــواه بــه حــال قبــﺾ یــا حــال بســط و

نفــس ناطقــه در خلســهاي فرورفتــه بــه جانــب قــدس

عالــم محســوب میشــوند .او هیــچ نغمــهاي خــوش

ـن ســنتگرایان از نظرگذشــت ،همــواره
تعابیــر بنیادیـ ِ

خــواه در هــر مقــام کــه نفــس اســتوار باشــد ] [...موســیقی

تعالیــم قرآنــی ،ســنت نبــوي ،فلســفۀ نــوري ایــران
باســتان ،حکمــت یونانــی و اندیشــۀ فالســفۀ مســلمان
قبــل از خــود چــون ابــن ســینا و غزالــی تبییــن

جایــگاه موســیقی در فلســفۀ
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ایــن امــر عبــرت و بصیرتــی اســت ،صاحبــان خــرد و

کــه لــوح صــاف و شــفاف ضمیــر آدمــی بــه نقــش

ایــن اصــوات ،تنهــا ســالکان طریــق حــق آگاهــی دارنــد

اســت]...« :در هنــر اســالمي[ زیبایــي از خداونــد نشــات

بخــــش
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خــود تشــبیه بــه افــالک ســیارگان هفتگانهانــد و در

متوجــه و مجــذوب میگــردد در ایــن هنــگام اســت

آهنگتــر و لذتبخشتــر از آنهــا متصــور نیســت و از

در پــي تجلــي اســم اﷲ و ابــراز احدیــت و واحدیــت
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بــه حــال و احــوال دیگــر متفطــن شــود ،و در ایــن

اخــوان تجریــد 10مقــام خاصــی دارنــد کــه در آن مقــام

دانســته و بــراي هــر لحنــی ،تأثیــرات خاصــی قایلنــد.

نمیگویــد» (همــان .)40 ،بدینترتیــب ،میتــوان

مرحلــه حالــت ناپایــداری بــه نفــس دســت میدهــد

هرگونــه کــه بخواهنــد میتواننــد م ُثــل قائــم بــه خــود

بدینترتیــب ،شــنیده شــدن و تأثیرگــذاري را بــه

گفــت حالــت وجــد و ســرور و داشــتن اندیشــۀ تابنــاک

و ســﭙس ،در پــی ایــن حالــت ناپایــداری و بیثباتــی

ایجــاد کننــد کــه ایــن ُم ُثــل بــه واســطۀ طلســمهایی

نوعــی وارد تعریــف موســیقی نمودهانــد .ســهروردي

و فکــر لطیــف و نیــز نحــوۀ حضــور ،نقــش مهمــی در

کــه در نفــس ایجــاد میکنــد ،در او حــال فراشــدن

ســخن میگوینــد .طلســمهایی جســمانی مظهــر

نقــش دیگــري نیــز بــراي موســیقی قایــل اســت و

افزایــش تأثیــر موســیقی ایفــاء میکنــد.

و تعالــی از وضــع موجــود میانگیــزد و ســرانجام،

آن ُمثُلانــد و از آن طلســمهای جســمانی جمــادی

آن یــادآوري الحانــی اســت کــه نفــس در عالــم خـــود

حالــت طمانینــه نفــس را ایجــاد میکنــد کــه در ایــن

بهواســطۀ ُمثــل آوازهــای شــگفتآوری کــه خیــال هــم

(عـــوالم بــاال) بــا گــوش جــان میشــنیده و همیــن

مرتبــهی باالتــر پایــدار اســت» (خاتمــی-241 ،1393 ،

نمیتوانــد آنهــا را محــاکات کنــد شــنیده میشــود

امــر ،باعــث میــل او بــه آن عوالــم شــده و جــان آدمــی

 .)242شــیخ اشــراق ،بــه ســماع 8و نغمــات موســیقی

و انســان هنگامــی کــه نوعــی تجــرد برایــش حاصــل

کــه در قفــس تــن اســیر اســت از شــدت شــوقی کــه

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و اینکــه یــک وجــ ِه

عالقــۀ وافــری داشــته (ســهروردی ،1375 ،ج )26 ،3 .و

میشــود آن صداهــا و آوازهــا را میشــنود و بــه آن

بــه پــرواز بــه آن عالــم دارد تــن را نیــز بــا خــود بــه

محــاکاتِ فــرد محاکاتکننــده اســت ،نــوع محــاکات

ﻇاهــرا ً کاربــرد موســیقی نــزد او بایــد در جهــت تزکیــۀ

گــوش میدهــد و در مییابــد کــه خیــال نیــز در آن

پـــرواز درآورده و بدیــن ترتیــب ،رقــﺺ و ســماع در

بنــا بــر مرتبــۀ فــرد ،متفــاوت خواهــد بــود .اگــر

نفــس باشــد چــرا کــه ســهروردي همــواره در رســاالت

هنــگام آن آواز را اســتماع میکنــد؛ پــس آن آوازی

میگیــرد (ســهروردی ،1375 ،ج .)264 ،2.نکتــۀ

بخواهیــم ایــن مراتــب را در موســیقی تبییــن کنیــم،

مختلــف خــود بــه قطــع عالقــه از دنیــا و توســل بــه

اســت از مثــل معلــق» (آزادهفــر.)41-40 ،1397 ،

دیگــري کــه بایــد بــه آن توجــه داشـــت ایـــن اســـت

شــاید بتــوان گفــت :مرتبــه اول ،فــردي بــدون هیــچ

ریاضــات و امحــاء نفــس و امیــال شــهوانی جســم

ســهرورديُ ،حســن (زیبایــی) را حاصــل شــناخت حــق

کـــه اگرچــه ســهروردي و دیگــر فالســفۀ اســالمی بــه

ارتباطــی بــا عالــم مثــال آن موســیقی را کــه در عالــم

توصیــه نمــوده و انســان را مســافر غریبــی میدانــد

یــا خیــر اعلــی میدانســت (امینرضــوی-61 ،1377 ،

لذتــی ناشــی از درک کمــال و زیبایــی موســـیقی بـــاور

محســوس شــنیده – مثــ ً
ال از اســتاد خــود -و بــه

کــه بایــد بــه اصــل خــود و عوالــم بــاال رجعــت نمایــد

 .)69او معتقــد بــود زیباییهــاي ایــن عالــم ،تجلــی

دارنــد ،بــه هیــچ وجــه آن را غایتــی بــراي موســیقی

خاطــر ســﭙرده اســت ،محــاکات میکنــد .ایــن مرتبــه

(امینرضــوی.)69-61 ،1377 ،

زیبایــی عالــم مثــال و موهبتــی الهــی اســت .امــا ایــن

یــا هنرهــاي دیگــر در نظــر نگرفتهانــد ،بلکــه ایــن

را میتــوان مصــداق همــان تقلیــدي دانســت کــه

ســهروردی یکــی از شــیوههای باخبــر شــدن از غیــب

بــه آن معنــی نیســت کــه هرچــه در عالــم مثــال اســت

لــذت عــالوه بــر ایــن کــه از نظــر ســهروردي ،ســایه و

افالطــون قایــل اســت و معمــوالً در مرتبــۀ نوآمــوزان

و اطــالع از حــوادث گذشــته و آینــده را کــه در عالــم

یــا هرچــه از آن عالــم محــاکات کنــد ،زیباســت؛ زیــرا

صنــم لذتهــاي عقلــی محســوب میشــود ،بــه ایــن

اســت ،زیــرا بایــد از اســتاد خــود تقلیــد نماینــد .مرتبــۀ

مثــال محفــوظ اســت ،خبــر یافتــن بــا صــدای خــوش

در ایــن عالــم ،صــور زشــت و شــیطانی نیــز وجــود دارد.

دلیـــل ممــدوح و پســندیده اســت کــه یاريدهنــدۀ

دوم هنگامــی اســت کــه همــان نوآمــوز ،در اثــر تکــرار

میدانــد کــه ایــن مــورد یکــی از هشــتگونه 9باخبــر

ایــن امــر بــه ایــن معنــی آمــد کــه زیباییشناســی در

نفــس انســان در طــی مســیر او بــه ســوي کمــال اســت

زیــاد و کســب مهــارت در عمــل و تقویــت قــوۀ متخیلــۀ

شــدن از عالــم غیــب اســت (آزادهفــر .)40 ،1397 ،بــر

ایــن تفکــر ،امــری اســت وابســته بــه هستیشناســی

(ابراهیمــی دینانــی.)613 ،1388 ،

خــود ،بــا ترکیــب و تفصیــل هــر آنچــه در حافظــه دارد

اســاس دیــدگاه ســهروردی ،آنچــه «مکاشــفان ،ماننــد

و آن نیــز مــا را بــه شــناخت حقیقــت یــا همــان نــور

ســهروردي نکتــۀ جالــب توجهــی دربــارۀ تــالوت قــرآن

اثــري ارائــه میدهــد .ایــن فراینــد در موســیقی ایرانــی

انبیــا و اولیــا میشــنوند ،صداهــای هولانگیــزی

هدایــت میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،زیبایــی نســبت

-کــه خــود یــک نــوع موســیقی اســت -ذکــر میکنــد

ممکــن اســت فیالبداهــه نیــز صــورت گیــرد .مرتبــۀ

هســتند کــه نمیتــوان گفــت از تمــ ّوج هــوا در مغــز

مســتقیم بــا نــور دارد .همــان طــور کــه زیبایــی و

کــه میتــوان آن را بــه پدیدههــاي موســیقی نیــز

ســوم مربــوط بــه هنرمنــدي اســت کــه در اثــر تزکیــۀ

اســت و اصــال ایــن صداهــا در عالــم اجســام نیســت.

جمــال انســان مربــوط بــه نــور اســفهبد اســت و نــه

تعمیــم داد .او میگویــد« :تنهــا در هنگامــی بــه

نفــس ،بــه مرتبــهاي رســیده اســت کــه ارتباطــی

اهــل کشــف آنهــا را در عالــم مثــال میشــنوند»

مربــوط بــه جســم او (ســهروردی. )356-340 ،1361 ،

قرائــت قــرآن اشــتغال ورزیــد کــه داراي وجــد و ســرور

بــا عالــم خیــال برقــرار نمــوده و باطــن او بــه نقــش

(اکبــری« .)198 ،1387 ،ســهروردی در رمــوزی کــه

همانطــور کــه ذکــر شــد ،اخوانالصفــا در اینبــاره

بــوده و از فکــر لطیــف و اندیشــۀ تابنــاک برخورداریــد و

غیبــی منقــش شــده و ســروش غیبــی در گــوش او

ـال اشــراقی در خلــق اثــر
نقــش خیـ ِ

موســیقی
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نخســت ،نفــس را تمهیــد میکنــد کــه از حــال موجــود

خاصــی بــرای نواهــا و آواهــا قائــل اســت .او میگویــد

موســیقی در جانهــا را داراي جلـــوههاي روحانــی

شــما نــازل گشــته و دربــاره چیــز دیگــري ســخن

بخــــش

18

ایرانــی از ایــن حیــث با حــاالت نفــس هماهنگ اســت که

بــرای عوالــم غیــر جســمانی طــرح میکنــد جایــگاه

معتقدنــد نفــس انســان مــادۀ موســیقی اســت و تأثیــر

قــرآن را بــه گونــهاي بخوانیــد کــه گویــا فقــط در شــأن

مطالعاتهنرهایزیبا

بــه حــال و احــوال دیگــر متفطــن شــود ،و در ایــن

اخــوان تجریــد 10مقــام خاصــی دارنــد کــه در آن مقــام

دانســته و بــراي هــر لحنــی ،تأثیــرات خاصــی قایلنــد.

نمیگویــد» (همــان .)40 ،بدینترتیــب ،میتــوان

مرحلــه حالــت ناپایــداری بــه نفــس دســت میدهــد

هرگونــه کــه بخواهنــد میتواننــد م ُثــل قائــم بــه خــود

بدینترتیــب ،شــنیده شــدن و تأثیرگــذاري را بــه

گفــت حالــت وجــد و ســرور و داشــتن اندیشــۀ تابنــاک

و ســﭙس ،در پــی ایــن حالــت ناپایــداری و بیثباتــی

ایجــاد کننــد کــه ایــن ُم ُثــل بــه واســطۀ طلســمهایی

نوعــی وارد تعریــف موســیقی نمودهانــد .ســهروردي

و فکــر لطیــف و نیــز نحــوۀ حضــور ،نقــش مهمــی در

کــه در نفــس ایجــاد میکنــد ،در او حــال فراشــدن

ســخن میگوینــد .طلســمهایی جســمانی مظهــر

نقــش دیگــري نیــز بــراي موســیقی قایــل اســت و

افزایــش تأثیــر موســیقی ایفــاء میکنــد.

و تعالــی از وضــع موجــود میانگیــزد و ســرانجام،

آن ُمثُلانــد و از آن طلســمهای جســمانی جمــادی

آن یــادآوري الحانــی اســت کــه نفــس در عالــم خـــود

حالــت طمانینــه نفــس را ایجــاد میکنــد کــه در ایــن

بهواســطۀ ُمثــل آوازهــای شــگفتآوری کــه خیــال هــم

(عـــوالم بــاال) بــا گــوش جــان میشــنیده و همیــن

مرتبــهی باالتــر پایــدار اســت» (خاتمــی-241 ،1393 ،

نمیتوانــد آنهــا را محــاکات کنــد شــنیده میشــود

امــر ،باعــث میــل او بــه آن عوالــم شــده و جــان آدمــی

 .)242شــیخ اشــراق ،بــه ســماع 8و نغمــات موســیقی

و انســان هنگامــی کــه نوعــی تجــرد برایــش حاصــل

کــه در قفــس تــن اســیر اســت از شــدت شــوقی کــه

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و اینکــه یــک وجــ ِه

عالقــۀ وافــری داشــته (ســهروردی ،1375 ،ج )26 ،3 .و

میشــود آن صداهــا و آوازهــا را میشــنود و بــه آن

بــه پــرواز بــه آن عالــم دارد تــن را نیــز بــا خــود بــه

محــاکاتِ فــرد محاکاتکننــده اســت ،نــوع محــاکات

ﻇاهــرا ً کاربــرد موســیقی نــزد او بایــد در جهــت تزکیــۀ

گــوش میدهــد و در مییابــد کــه خیــال نیــز در آن

پـــرواز درآورده و بدیــن ترتیــب ،رقــﺺ و ســماع در

بنــا بــر مرتبــۀ فــرد ،متفــاوت خواهــد بــود .اگــر

نفــس باشــد چــرا کــه ســهروردي همــواره در رســاالت

هنــگام آن آواز را اســتماع میکنــد؛ پــس آن آوازی

میگیــرد (ســهروردی ،1375 ،ج .)264 ،2.نکتــۀ

بخواهیــم ایــن مراتــب را در موســیقی تبییــن کنیــم،

مختلــف خــود بــه قطــع عالقــه از دنیــا و توســل بــه

اســت از مثــل معلــق» (آزادهفــر.)41-40 ،1397 ،

دیگــري کــه بایــد بــه آن توجــه داشـــت ایـــن اســـت

شــاید بتــوان گفــت :مرتبــه اول ،فــردي بــدون هیــچ

ریاضــات و امحــاء نفــس و امیــال شــهوانی جســم

ســهرورديُ ،حســن (زیبایــی) را حاصــل شــناخت حــق

کـــه اگرچــه ســهروردي و دیگــر فالســفۀ اســالمی بــه

ارتباطــی بــا عالــم مثــال آن موســیقی را کــه در عالــم

توصیــه نمــوده و انســان را مســافر غریبــی میدانــد

یــا خیــر اعلــی میدانســت (امینرضــوی-61 ،1377 ،

لذتــی ناشــی از درک کمــال و زیبایــی موســـیقی بـــاور

محســوس شــنیده – مثــ ً
ال از اســتاد خــود -و بــه

کــه بایــد بــه اصــل خــود و عوالــم بــاال رجعــت نمایــد

 .)69او معتقــد بــود زیباییهــاي ایــن عالــم ،تجلــی

دارنــد ،بــه هیــچ وجــه آن را غایتــی بــراي موســیقی

خاطــر ســﭙرده اســت ،محــاکات میکنــد .ایــن مرتبــه

(امینرضــوی.)69-61 ،1377 ،

زیبایــی عالــم مثــال و موهبتــی الهــی اســت .امــا ایــن

یــا هنرهــاي دیگــر در نظــر نگرفتهانــد ،بلکــه ایــن

را میتــوان مصــداق همــان تقلیــدي دانســت کــه

ســهروردی یکــی از شــیوههای باخبــر شــدن از غیــب

بــه آن معنــی نیســت کــه هرچــه در عالــم مثــال اســت

لــذت عــالوه بــر ایــن کــه از نظــر ســهروردي ،ســایه و

افالطــون قایــل اســت و معمــوالً در مرتبــۀ نوآمــوزان

و اطــالع از حــوادث گذشــته و آینــده را کــه در عالــم

یــا هرچــه از آن عالــم محــاکات کنــد ،زیباســت؛ زیــرا

صنــم لذتهــاي عقلــی محســوب میشــود ،بــه ایــن

اســت ،زیــرا بایــد از اســتاد خــود تقلیــد نماینــد .مرتبــۀ

مثــال محفــوظ اســت ،خبــر یافتــن بــا صــدای خــوش

در ایــن عالــم ،صــور زشــت و شــیطانی نیــز وجــود دارد.

دلیـــل ممــدوح و پســندیده اســت کــه یاريدهنــدۀ

دوم هنگامــی اســت کــه همــان نوآمــوز ،در اثــر تکــرار

میدانــد کــه ایــن مــورد یکــی از هشــتگونه 9باخبــر

ایــن امــر بــه ایــن معنــی آمــد کــه زیباییشناســی در

نفــس انســان در طــی مســیر او بــه ســوي کمــال اســت

زیــاد و کســب مهــارت در عمــل و تقویــت قــوۀ متخیلــۀ

شــدن از عالــم غیــب اســت (آزادهفــر .)40 ،1397 ،بــر

ایــن تفکــر ،امــری اســت وابســته بــه هستیشناســی

(ابراهیمــی دینانــی.)613 ،1388 ،

خــود ،بــا ترکیــب و تفصیــل هــر آنچــه در حافظــه دارد

اســاس دیــدگاه ســهروردی ،آنچــه «مکاشــفان ،ماننــد

و آن نیــز مــا را بــه شــناخت حقیقــت یــا همــان نــور

ســهروردي نکتــۀ جالــب توجهــی دربــارۀ تــالوت قــرآن

اثــري ارائــه میدهــد .ایــن فراینــد در موســیقی ایرانــی

انبیــا و اولیــا میشــنوند ،صداهــای هولانگیــزی

هدایــت میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،زیبایــی نســبت

-کــه خــود یــک نــوع موســیقی اســت -ذکــر میکنــد

ممکــن اســت فیالبداهــه نیــز صــورت گیــرد .مرتبــۀ

هســتند کــه نمیتــوان گفــت از تمــ ّوج هــوا در مغــز

مســتقیم بــا نــور دارد .همــان طــور کــه زیبایــی و

کــه میتــوان آن را بــه پدیدههــاي موســیقی نیــز

ســوم مربــوط بــه هنرمنــدي اســت کــه در اثــر تزکیــۀ

اســت و اصــال ایــن صداهــا در عالــم اجســام نیســت.

جمــال انســان مربــوط بــه نــور اســفهبد اســت و نــه

تعمیــم داد .او میگویــد« :تنهــا در هنگامــی بــه

نفــس ،بــه مرتبــهاي رســیده اســت کــه ارتباطــی

اهــل کشــف آنهــا را در عالــم مثــال میشــنوند»

مربــوط بــه جســم او (ســهروردی. )356-340 ،1361 ،

قرائــت قــرآن اشــتغال ورزیــد کــه داراي وجــد و ســرور

بــا عالــم خیــال برقــرار نمــوده و باطــن او بــه نقــش

(اکبــری« .)198 ،1387 ،ســهروردی در رمــوزی کــه

همانطــور کــه ذکــر شــد ،اخوانالصفــا در اینبــاره

بــوده و از فکــر لطیــف و اندیشــۀ تابنــاک برخورداریــد و

غیبــی منقــش شــده و ســروش غیبــی در گــوش او

ـال اشــراقی در خلــق اثــر
نقــش خیـ ِ

موســیقی

19
پژوهـــــش

زمستـان 99

نخســت ،نفــس را تمهیــد میکنــد کــه از حــال موجــود

خاصــی بــرای نواهــا و آواهــا قائــل اســت .او میگویــد

موســیقی در جانهــا را داراي جلـــوههاي روحانــی

شــما نــازل گشــته و دربــاره چیــز دیگــري ســخن

بخــــش

18

ایرانــی از ایــن حیــث با حــاالت نفــس هماهنگ اســت که

بــرای عوالــم غیــر جســمانی طــرح میکنــد جایــگاه

معتقدنــد نفــس انســان مــادۀ موســیقی اســت و تأثیــر

قــرآن را بــه گونــهاي بخوانیــد کــه گویــا فقــط در شــأن

مطالعاتهنرهایزیبا
زمستـان 99

آموختــه اســت و حکــم طلســمات را دارنــد ،نغماتــی

 .)75در حالــت کلــی ،خیــال از حیــث نقــش خالقــش،

تجســد مــادی و پرداخــت
روحانــی محــﺾ بــه مرتبــۀ ّ

(ابراهیمــی دینانــی 364 ،1384 ،و نیــز بلخــاری قهــی،

را از آن عالــم محــاکات کنــد (بلخــاری قهــی 1397 ،و

قــوهای اســت بــا دوکارکــرد :تجســید و تجریــد (همــان،

صــور خالقــۀ خــود در ســاحت مــادی و اهــدای صــور

 .)1397او دربــارۀ منشــأ موســیقی ،یعنــی موســیقی

ابراهیمــی دینانــی .)435 ،1388 ،مرتبــۀ آخــر ،مرتبــۀ

 .)76در پرتــو همیــن دو کارکــرد اســت کــه خیــال

زیبــای متم ّثــل در کالبــد امــور حســی تنــزل میکنــد

افـ ِ
ـالک عالــم مثــال نیــز معتقــد اســت ،ایــن موســیقی

فــردی اســت کــه بــه قــول ســهروردي داراي نــور الهــی

اشــراق
مقتضــی
میتوانــد صــور هنــری را چنانکــه
ِ
ِ

و صــوری را کــه در اصــل مــادی نیســتند بــه اشــکال

ناشــی از حرکــت افــالک اســت و حرکــت آنــان نیــز

ـره) 11بــوده و در زمــرۀ کامــالن در حکمــت
(کیــان ُخـ َ

زیبایــی اســت ،در سـ ِ
ـاحت مــکان -زمــان (تجســید) و

تجســم و تصــور در
نازلــهای درمــیآورد کــه قابــل ّ

بهدلیــل شــوق بــه جهــان نــور و عشــق بــه نوراالنــوار

عملیــۀ خداونــدان تجریــد بهشــمار میآیــد .او داراي

ِ
ســاحت زمــان -مــکان (تجریــد) ،ابــداع و انشــاء
در

محسوســات باشــند و هنرمنــد میتوانــد آثــار هنــری

اســت کــه توســط فرشــتگان بــه میانجیگــري ایــن

مقــام خاصــی اســت کــه میتوانــد م ُثــل معلقــه را بــه

کنــد (همــان 77 ،و نیــز قــس .ســهروردی،1375 ،

را بــا کار خویــش بیافرینــد .اکثــر هنرهــا و در رأس

محبــت در حرکتــی دوري ســرگردان و مســتاند

هــر صــورت کــه خــود میخواهــد خلــق کنــد .حتــی

ج ،3.پرتونامــه ،فصــل ســوم) .از آنجــا کــه خیــال دارای

آنهــا معمــاری و نقاشــی ،مرهــون خیــال نازلانــد.

(ســهروردی .)364 ،1361 ،در نتیجــه ،میتــوان گفــت

میتوانــد بــراي طلســمات جســمانی در ایــن عالــم

مراتــب تشــکیکی اســت ،از آن مرتبــۀ اعلــی کــه ذات ـاً

امــا مرتبــۀ خیــال صاعــد ،شــأنی از خیــال اســت کــه

موضــوع موســیقی عشــق اســت و حــاالت و احساســاتی

نیــز م ُثــل قائمــه ،بــه هــر صورتــی کــه خــود خواهــد

روحانــی اســت و مجــرد از مــاده اســت تــا مرحلــهای

صــور روحانــی را از مرتبــۀ مــادۀ حســی منتــزع و آن را

کــه در آن بیــان میشــود ماننــد غــم هجــران یا شــادي

بیافرینــد بــه طــوري کــه طلســمات مذکــور ،مظهــر آن

کــه بــه اتصــال بــا مــاده در میآیــد و در کار ادراک

متالئــم و متناﻇ ـ ِر اصــل روحانــی میکنــد و آن را تــا

وصــل و  ،...همه مربوط به عشــق و شــوقی اســت که در

م ُثــل باشــند (ســهروردی .)388-387 ،1361 ،در بــاب

حســی مــادی مشــارکت میکنــد ،تنــزل مییابــد

مرتبــهای فــرا میبــرد کــه جــز بــه انتــزاع محــﺾ و

تمــام کاینــات نســبت بــه نوراالنــوار مشــاهده میشــود.

خلســهای کــه ســهروردی اشــاره میکنــد ،میتــوان

آن خیــال اســت کــه میتوانــد از
و ایــن امتیــاز از ِ

نیــروی خیــال نمیتــوان هنــرش را پرداخــت و عالــم

ســهروردي ایــن حــاالت را منبعث از ســه پدیدۀ ُحســن

بیــان کــرد کــه در بســیاري از ســنتهاي موســیقایي

یکســو بــه ســاحت روحانــی و از یکســو بــه ســاحت

آن را دریافــت؛ هنرهایــی نظیــر شــعر و موســیقی از

و عشــق و حــزن میدانــد (نــک .امینرضــوی،1377 ،

در حــوزۀ فرهنــگ اســالمي -ایرانــي ،مقولــه خلســه یــا

مــادی متصــل باشــد و از هــر دو ســو کارپــردازی کنــد.

ایــن فعالیــت و مرتبــۀ خیــال حاصــل میشــوند (نــک.

 )69-61و در عیــن حــال ،بایــد توجــه داشــت کــه

ســبب بــرو ِز ســطح
مــوارد مشــابه آن کــه بهنحــوي
ِ

همیــن خصوصیــت اســت کــه خیــال را واجــد دو مرتبۀ

خاتمــی .)86-85 ،1393 ،پــس اســتفاده از خیــال

ـخصی هنرمنــد مــالک
در ایــن نگــرش ،احساســاتِ شـ
ِ

بــاالي تمرکــز و در نتیجــه ،اعــراض از احساســات

نــازل و صاعــد مینمایــد کــه بــر پایــۀ همــان دو وجــه

صاعــد اســت کــه هنرمنـ ِد موســیقی بــا تهذیــب صــور

نبــوده و احساســات بیانشــده ،احساســاتی داراي صــور

خــودآگاه ،هماهنگــي بــا محیط-گــروه انســاني و یــا از

نفسانــد .حکمــت عالیــۀ هنــر هــم همیــن اســت کــه

زیبــا از ﻇواهــر مکانــی -زمانــی ،در بازگشــت خیــال

مثالــی قائــم بــه ذات در عالــم مثــال هســتند .الزم بــه

خــود بيخودشــدگي باشــد ،قابــل مشــاهده اســت.

روح انســان را در ایــن فراینــد مــدد میکنــد :هــم از

ـﺾ غیرمــادی ،ناگزیــر اشــکالی را
ـی محـ ِ
خــود بــه زیبایـ ِ

ذکــر اســت کــه ایــن صــور مثالــی ،منشــأ احساســات

دیدیــم کــه در اندیشــۀ اشــراقی ،خیــال بــه دو صــورت

لحــاظ بازیافــت کیفیــت هبــوط خویــش و منزلگزینــی

فرامــیآورد کــه بــه تناســب و درجــات مختلــف ،مجــرد

مــا نیــز بــوده و بــه همیــن دلیــل بــراي مــا قابــل درک

متصــل و منفصــل وجــود دارد .خیــال متصــل خیالــی

در عالــم مــادی تجســی ِد معنویــت در اشــکال و مظاهــر

از مــادۀ طبیعــی اســت؛ خیــال صاعــد هنرمنــد در ایــن

هســتند (ابراهیمــی دینانــی .)370 ،1388 ،بدینترتیــب،

اســت حاصــل از نفــس کــه بــه اصطــالح ،در اتصــال بــا

مــادی کــه نشــانه و رمــز خاطــرۀ فروشُ ـ ِد خــود اوســت

حــال بــه حضــرت ذاتــی خیــال منفصــل کــه واجــد

چــون ســهروردي معتقــد بــه محــاکات و قدرت خیــال در

حــواس اســت و دادههــای حســی را بــه قــوۀ شــناختی

و هــم از لحــاظ إعانــۀ نفــس بــرای فراشُ ــد و تعالــی و

تجــرد
معانــی روحانــی اســت راه مییابــد و بهســبب
ّ

محــاکات بــوده و نیــز همانطــور کــه اشــاره شــد ،منشــأ

عرضــه مــیدارد .خیــال متصــل ،در بهتریــن صــورت،

اســتخالص از عالــم تــن و مــاده .از ایــن حالــت اخیــر

حاصلــه ،قــوای ادراکــی او هــم در ایــن مقــام ارتقــاء

موســیقی را حرکــت افــالک در عالــم هورقلیــا میدانــد،

نفــس را کــه ســنخ آن از جنــس عالــم مثــال و خیــال

اســت کــه نفــس ،چنــان مشــتاق هنرهــای جانافــزا و

مییابــد (نــک .همــان.)92-85 ،

میتــوان گفــت کــه او موســیقی را هنــري حکایتگــر

اســت ،بــرای بازگشــت بــه ســاحت عِلــوی و فراشــد بــه

روحانگیــز موســیقی و شــعر اســت و در شــوق بازگشــت

شــیخ اشــراق ،عشــق را زیربنــاي نظــام کیهانــی

دانســته و نغمــات موســیقی را محاکاتــی از نغمــات آن

وضعیــت خیــال منفصــل إعــداد میکنــد و در عیــن

بــه اصــل خویــش بــه ســماع و اســتماع آنهــا بــه رقــﺺ

میدانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه عشــق ،بــه معنــاي

عالــم بهشــمار مــیآورد.

21
پژوهـــــش

فــن موســیقی و اســتفاده از قالبهایــی کــه از پیــش

ابــزار انتقــال بــازی میکنــد (نــک .خاتمــی،1393 ،

از خیــال نــازل ،آن شــأن خیــال اســت کــه از مرتبــۀ

مجموعــه کاینــات بــه حکــم عشــق در حرکــت هســتند

بخــــش

20

نجــوا میکنــد .بدینترتیــب ،او میتوانــد بــر اســاس

حــال ،نقــش میانجــی درون و بیــرون را بهعنــوان

ـراروی میکنــد .منظــور
میآیــد و آهنــگ تراشَ ــوی و فـ َ

عــام ،در تمــام موجــودات جهــان جــاري اســت و

مطالعاتهنرهایزیبا
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آموختــه اســت و حکــم طلســمات را دارنــد ،نغماتــی

 .)75در حالــت کلــی ،خیــال از حیــث نقــش خالقــش،

تجســد مــادی و پرداخــت
روحانــی محــﺾ بــه مرتبــۀ ّ

(ابراهیمــی دینانــی 364 ،1384 ،و نیــز بلخــاری قهــی،

را از آن عالــم محــاکات کنــد (بلخــاری قهــی 1397 ،و

قــوهای اســت بــا دوکارکــرد :تجســید و تجریــد (همــان،

صــور خالقــۀ خــود در ســاحت مــادی و اهــدای صــور

 .)1397او دربــارۀ منشــأ موســیقی ،یعنــی موســیقی

ابراهیمــی دینانــی .)435 ،1388 ،مرتبــۀ آخــر ،مرتبــۀ

 .)76در پرتــو همیــن دو کارکــرد اســت کــه خیــال

زیبــای متم ّثــل در کالبــد امــور حســی تنــزل میکنــد

افـ ِ
ـالک عالــم مثــال نیــز معتقــد اســت ،ایــن موســیقی

فــردی اســت کــه بــه قــول ســهروردي داراي نــور الهــی

اشــراق
مقتضــی
میتوانــد صــور هنــری را چنانکــه
ِ
ِ

و صــوری را کــه در اصــل مــادی نیســتند بــه اشــکال

ناشــی از حرکــت افــالک اســت و حرکــت آنــان نیــز

ـره) 11بــوده و در زمــرۀ کامــالن در حکمــت
(کیــان ُخـ َ

زیبایــی اســت ،در سـ ِ
ـاحت مــکان -زمــان (تجســید) و

تجســم و تصــور در
نازلــهای درمــیآورد کــه قابــل ّ

بهدلیــل شــوق بــه جهــان نــور و عشــق بــه نوراالنــوار

عملیــۀ خداونــدان تجریــد بهشــمار میآیــد .او داراي

ِ
ســاحت زمــان -مــکان (تجریــد) ،ابــداع و انشــاء
در

محسوســات باشــند و هنرمنــد میتوانــد آثــار هنــری

اســت کــه توســط فرشــتگان بــه میانجیگــري ایــن

مقــام خاصــی اســت کــه میتوانــد م ُثــل معلقــه را بــه

کنــد (همــان 77 ،و نیــز قــس .ســهروردی،1375 ،

را بــا کار خویــش بیافرینــد .اکثــر هنرهــا و در رأس

محبــت در حرکتــی دوري ســرگردان و مســتاند

هــر صــورت کــه خــود میخواهــد خلــق کنــد .حتــی

ج ،3.پرتونامــه ،فصــل ســوم) .از آنجــا کــه خیــال دارای

آنهــا معمــاری و نقاشــی ،مرهــون خیــال نازلانــد.

(ســهروردی .)364 ،1361 ،در نتیجــه ،میتــوان گفــت

میتوانــد بــراي طلســمات جســمانی در ایــن عالــم

مراتــب تشــکیکی اســت ،از آن مرتبــۀ اعلــی کــه ذات ـاً

امــا مرتبــۀ خیــال صاعــد ،شــأنی از خیــال اســت کــه

موضــوع موســیقی عشــق اســت و حــاالت و احساســاتی

نیــز م ُثــل قائمــه ،بــه هــر صورتــی کــه خــود خواهــد

روحانــی اســت و مجــرد از مــاده اســت تــا مرحلــهای

صــور روحانــی را از مرتبــۀ مــادۀ حســی منتــزع و آن را

کــه در آن بیــان میشــود ماننــد غــم هجــران یا شــادي

بیافرینــد بــه طــوري کــه طلســمات مذکــور ،مظهــر آن

کــه بــه اتصــال بــا مــاده در میآیــد و در کار ادراک

متالئــم و متناﻇ ـ ِر اصــل روحانــی میکنــد و آن را تــا

وصــل و  ،...همه مربوط به عشــق و شــوقی اســت که در

م ُثــل باشــند (ســهروردی .)388-387 ،1361 ،در بــاب

حســی مــادی مشــارکت میکنــد ،تنــزل مییابــد

مرتبــهای فــرا میبــرد کــه جــز بــه انتــزاع محــﺾ و

تمــام کاینــات نســبت بــه نوراالنــوار مشــاهده میشــود.

خلســهای کــه ســهروردی اشــاره میکنــد ،میتــوان

آن خیــال اســت کــه میتوانــد از
و ایــن امتیــاز از ِ

نیــروی خیــال نمیتــوان هنــرش را پرداخــت و عالــم

ســهروردي ایــن حــاالت را منبعث از ســه پدیدۀ ُحســن

بیــان کــرد کــه در بســیاري از ســنتهاي موســیقایي

یکســو بــه ســاحت روحانــی و از یکســو بــه ســاحت

آن را دریافــت؛ هنرهایــی نظیــر شــعر و موســیقی از

و عشــق و حــزن میدانــد (نــک .امینرضــوی،1377 ،

در حــوزۀ فرهنــگ اســالمي -ایرانــي ،مقولــه خلســه یــا

مــادی متصــل باشــد و از هــر دو ســو کارپــردازی کنــد.

ایــن فعالیــت و مرتبــۀ خیــال حاصــل میشــوند (نــک.

 )69-61و در عیــن حــال ،بایــد توجــه داشــت کــه

ســبب بــرو ِز ســطح
مــوارد مشــابه آن کــه بهنحــوي
ِ

همیــن خصوصیــت اســت کــه خیــال را واجــد دو مرتبۀ

خاتمــی .)86-85 ،1393 ،پــس اســتفاده از خیــال

ـخصی هنرمنــد مــالک
در ایــن نگــرش ،احساســاتِ شـ
ِ

بــاالي تمرکــز و در نتیجــه ،اعــراض از احساســات

نــازل و صاعــد مینمایــد کــه بــر پایــۀ همــان دو وجــه

صاعــد اســت کــه هنرمنـ ِد موســیقی بــا تهذیــب صــور

نبــوده و احساســات بیانشــده ،احساســاتی داراي صــور

خــودآگاه ،هماهنگــي بــا محیط-گــروه انســاني و یــا از

نفسانــد .حکمــت عالیــۀ هنــر هــم همیــن اســت کــه

زیبــا از ﻇواهــر مکانــی -زمانــی ،در بازگشــت خیــال

مثالــی قائــم بــه ذات در عالــم مثــال هســتند .الزم بــه

خــود بيخودشــدگي باشــد ،قابــل مشــاهده اســت.

روح انســان را در ایــن فراینــد مــدد میکنــد :هــم از

ـﺾ غیرمــادی ،ناگزیــر اشــکالی را
ـی محـ ِ
خــود بــه زیبایـ ِ

ذکــر اســت کــه ایــن صــور مثالــی ،منشــأ احساســات

دیدیــم کــه در اندیشــۀ اشــراقی ،خیــال بــه دو صــورت

لحــاظ بازیافــت کیفیــت هبــوط خویــش و منزلگزینــی

فرامــیآورد کــه بــه تناســب و درجــات مختلــف ،مجــرد

مــا نیــز بــوده و بــه همیــن دلیــل بــراي مــا قابــل درک

متصــل و منفصــل وجــود دارد .خیــال متصــل خیالــی

در عالــم مــادی تجســی ِد معنویــت در اشــکال و مظاهــر

از مــادۀ طبیعــی اســت؛ خیــال صاعــد هنرمنــد در ایــن

هســتند (ابراهیمــی دینانــی .)370 ،1388 ،بدینترتیــب،

اســت حاصــل از نفــس کــه بــه اصطــالح ،در اتصــال بــا

مــادی کــه نشــانه و رمــز خاطــرۀ فروشُ ـ ِد خــود اوســت

حــال بــه حضــرت ذاتــی خیــال منفصــل کــه واجــد

چــون ســهروردي معتقــد بــه محــاکات و قدرت خیــال در

حــواس اســت و دادههــای حســی را بــه قــوۀ شــناختی

و هــم از لحــاظ إعانــۀ نفــس بــرای فراشُ ــد و تعالــی و

تجــرد
معانــی روحانــی اســت راه مییابــد و بهســبب
ّ

محــاکات بــوده و نیــز همانطــور کــه اشــاره شــد ،منشــأ

عرضــه مــیدارد .خیــال متصــل ،در بهتریــن صــورت،

اســتخالص از عالــم تــن و مــاده .از ایــن حالــت اخیــر

حاصلــه ،قــوای ادراکــی او هــم در ایــن مقــام ارتقــاء

موســیقی را حرکــت افــالک در عالــم هورقلیــا میدانــد،

نفــس را کــه ســنخ آن از جنــس عالــم مثــال و خیــال

اســت کــه نفــس ،چنــان مشــتاق هنرهــای جانافــزا و

مییابــد (نــک .همــان.)92-85 ،

میتــوان گفــت کــه او موســیقی را هنــري حکایتگــر

اســت ،بــرای بازگشــت بــه ســاحت عِلــوی و فراشــد بــه

روحانگیــز موســیقی و شــعر اســت و در شــوق بازگشــت

شــیخ اشــراق ،عشــق را زیربنــاي نظــام کیهانــی

دانســته و نغمــات موســیقی را محاکاتــی از نغمــات آن

وضعیــت خیــال منفصــل إعــداد میکنــد و در عیــن

بــه اصــل خویــش بــه ســماع و اســتماع آنهــا بــه رقــﺺ

میدانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه عشــق ،بــه معنــاي

عالــم بهشــمار مــیآورد.

21
پژوهـــــش

فــن موســیقی و اســتفاده از قالبهایــی کــه از پیــش

ابــزار انتقــال بــازی میکنــد (نــک .خاتمــی،1393 ،

از خیــال نــازل ،آن شــأن خیــال اســت کــه از مرتبــۀ

مجموعــه کاینــات بــه حکــم عشــق در حرکــت هســتند

بخــــش

20

نجــوا میکنــد .بدینترتیــب ،او میتوانــد بــر اســاس

حــال ،نقــش میانجــی درون و بیــرون را بهعنــوان

ـراروی میکنــد .منظــور
میآیــد و آهنــگ تراشَ ــوی و فـ َ

عــام ،در تمــام موجــودات جهــان جــاري اســت و

نتیجهگیری
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معقــول و فیضــان آن انــوار بــه نفــوس در حالــت تجــرد

آن نظــم مــي بخشــد و بــدون ایــن علــم ،هنــر هیــچ

هنــری او ،خــالق اســت و ایــن خالقیــت بــا تصــرف

هنرمنــد اشــراقی بهدلیــل عناصــر عاطفــی ،محتوایــی

از ابــدان مبتنــي اســت و نیازمنــد شــهود باطنــي و

توجیــه و دلیلــي نخواهــد داشــت .زیــرا علــم اســت

هنرمنــد در مــاده ،زمینــۀ افاضــه و اﻇهــار صــورت

تجربــی دارد از جنــس تجربــۀ وجــودی زیبایــی.

تجربــهاي عرفانــي اســت و دربردارنــدۀ نقشــهاي از دار

کــه عمــل یــا ﻇهــور و صــورت را تعییــن مينمایــد.

جدیــدی را خــواه در عالــم مثالــی و خــواه در عالــم

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه نقــش و اهمیــت قــوه

وجــود اســت کــه بــه کمــک آن از عالــم غــرب و کــون

اینجاســت کــه پیونــد حکمــت اشــراقي و الهــي بــا

طبیعــی فراهــم میســازد .خیــال خــالق ،نســبتهایی

خیــال در تولیــد و خلــق آثــار موســیقی ســنتی ایــران

و فســاد بــه عالــم مشــرق انــوار و ملکــوت راه ميیابــد

هنــر موســیقی ســنتی مشــخﺺ ميشــود و معرفــت

تــازه برقــرار میکنــد و بــا آنهــا یــک عالــم در اثــر

چیســت؟ بایــد گفــت کــه در نظام فلســفي ســهروردي،

و از زنــدان تیرگــي جســم و مشــهودات رهایــي

(درک حضــوري و شــهودي) و حکمــت ذوقــي ،بُنمایــۀ

هنــری خلــق مینمایــد و آســتانۀ تــازهای بــرای تقــرب

خیــال ،وســیلهاي بــراي تبییــن مباحــث هنــر و

ميیابــد .بنابرایــن ،شــخﺺ در ایــن را ِه اشــراقي بــه

اصلــي هنــر اســت کــه بهواســطۀ صورتهــاي خیالــي

بــه زیبایــی بنــا میکنــد؛ بــه ایــن معنــی ،هنرمنــد

زیبایيشناســي اســت .او بــا طــرح خیــال در نظــام

عالمــي راه ميیابــد و الهاماتــي را دریافــت ميکنــد

محقــق شــده اســت .آمیــزش حکمــت خســرواني و

موســیقیدان از طریــق اشــراق ،زیبایــی را در خیــال

فلســفي خویــش بــه عنــوان عامــل خالقیتبخــش،

کــه در اوج کمــال و زیبایــي قــرار دارنــد .بنابرایــن،

تعالیــم عالــم فکــری صوفیانــه و عارفانــه و نیــز پــي

خــود بازآفرینــی میکنــد؛ خلــق خیــال زیبایــی ،همــان

بــه طــرح رابطــهاي معنــوي میــان صــور و اصــوات

راههــاي رســیدن بــه زیبایيهــاي حقیقــي بیــش

بــردن بــه رمــز و رمــوز عنصــر نــور ،هرچنــد مختصــر،

ـرر زیبایــی در ســاحت خیــال اوســت و از
تجلیــات نامکـ ّ

موجــودات ایــن جهــان و خیــال پرداختــه و بــا ابتنــاي

از آنکــه عقلــي باشــد ،ذوقــي خواهــد بــود و از دل،

حکمتــي ایرانــي– اســالمي پدیــد آورده کــه عمــدهاي

اینروســت کــه هــر موســیقیدانی در موســیقی ایــران،

هنــر در عالــم اســالم بــر ایــن مبنــا ،بــه تعریــف رابطــۀ

الهــام خواهــد گرفــت و ادراک هنــري از نظــر شــناخت

از نتایــج و یافتههــاي حکمــي آن در آثــار موســیقایی

زیبایــی را آنطــور ﻇاهــر میکنــد کــه در خیــال خــود

شــکل و محتــواي آثــار هنــري پرداختــه و بــه نظــر

در همیــن مقولــه قــرار ميگیــرد؛ یعنــي ادراک

جلوهگــر گشــته اســت .چنانکــه دیدیــم ،هنرمنــد

مـــیشنود .در ایــن حــال ،خالقیــت هنــری نیــز در

میرســد آهنگســازان ایرانــی نیــز در خلــق آثــار خــود

حکیمانــهاي کــه از دریچــۀ زیبایــي بــه حقیقــت عالــم

دان اشــراقی در طــی مســیر معرفتشناســی
موســیقی ِ

گــروی بهرهمنــدی از اشــراق زیبایــی اســت .هنگامــی

از خیــال بهــره بردهانــد و در ایــن مرحلــه ،هنرمنــد

مينگــرد .لــذا هنرمنــدي کــه ماننــد حکیــم اشــراقي

و ریاضتهــای نفــس ،بــه وســیلۀ پــرواز خیــال خــود

کــه موســیقیدان ،اثــری خلــق میکنــد ،کامـ ً
ال درگیــر

ســالک بــه مقــام « ُکــن» کــه همــان قــدرت خلــق صور

بــا رهایــي از مشــغوالت مــادي ،قــوۀ خیالــش در چنین

در عالــم مثــال صداهایــی را مـــیشنود و صــوری را

آفرینــش هنــری اســت؛ او بــا کار هنــری ،خــود را

معلقــه و محــاکات زیباییهــای عالــم اعــم از اصــوات

راه اشــراقي گام برمــيدارد و پــا بــه عرصــۀ شــهود و

میبینــد کــه در ســیر از کارکــرد تجریــدی خیــال

همچــون خالــق اثــر هنــری تجربــه میکنــد و از

دلنشــین و کشــف نغمــات ایــن عالــم برخــوردار گشــته

اشــراق ميگــذارد ،زیبایيهــا را در عالــم خیــال درک

منفصــل در حرکـ ِ
ـت ســاحت خیــال نــازل بــه صاعــد،

ایــنرو ،عالمــی را فرامینهــد کــه تــار و پــودش را ارزش

اســت.

خواهــد کــرد کــه در ایــن عالــم ملــک ،آنهــا را بــه

آنهــا را بــه آواهایــی خــوش تبدیــل نمــوده و نویــد

و فرهنــگ و حــاالت درونــیاش شــکل میدهنــد و

زبــان رمــز و آثــار رمــزي ترســیم ميکنــد .لــذا هنــر

عشــق و بازگشــت بــه اصــل ســر میدهــد.

خــود هنرمنــد در آن و بــا آن میزیَــد؛ هرچنــد میــزان

متعالــي و قدســياي پدیــد ميآیــد کــه محاکاتــي

اندیشــۀ ســهروردی در تبییــن عوالــم متعــدد و تأکیــد

اصالــت و عمــق آن بــه درجــۀ ﻇهــور اشــراق زیبایــی

از حقایــق کامــل در عیــن زیبایــي هســتند کــه بــا

وی بــه عالــم خیــال و درک و احیــای نغمــات و صــور

در افــق روح آن نغمهپــرداز و تعالــی او در ســاحت

پایمــردي خیــال بــا انعــکاس صــور خیالــياي کــه در

مثالــی در ایــن عالــم در طریقــۀ هنرمنــد ســالک

وجــود نیــز بســتگی دارد .از آنجــا کــه فراینــد خالقیــت

عالــم خیــال بــه اراده خلــق کــرده ،در عرصــۀ هســتي

کــه بــا نزولشــان بــر قــوۀ دل و بــا اســتفاده از قــوۀ

بــا تجربــۀ ســال ِک و هنرمنــد اشــراقی و جنبــۀ درونــی

تخیــل هنرمنــد
بــه منصــۀ ﻇهــور ميرســاند؛ یعنــي
ِ

خیــال و الهامــات و کشــف ایــن ُم ُثــل در قــوۀ خیــال

او آشــکار میشــود ،ایــن مهــم از جریــان عاطفــی-

بــه عالــم ملکــوت ســوق داده ميشــود و هنــر بــه اوج

صاعــد ،صــورت میگیــرد؛ هنرمن ـ ِد موســیقی ســنتی

ـی نفــس هنرمنــد حکایــت دارد کــه بــه انــدام دل
روانـ ِ

و تعالــي خــود ميرســد .در ایــن هنــگام ،هنــر یــک

ایرانــی چنانچــه در تعاریــف و مصادیــق ســایر عرفــا

برمیآیــد و در آگاهــی زیبائیــک انعــکاس مییابــد .در

.1

1804-1724( Immanuel kantم) ،فیلســوف بــزرگ
قــرن هجدهــم.

.2

عالــم معقــوالت یعنــي ُمثــل کــه انســان هنــوز بــه آنجــا
نرســیده اســت ،امــا عالــم محســوس اگــر چــه مجــاز
محســوب ميشــود ولــي واقعیــت دارد و نمــودي از عالــم
معقــول اســت (افالطــون.)518 ،1356 ،

.3

.Memoisis

23
پژوهـــــش

حکمــت اشــراقي ســهروردي بــر ﻇهــور بامــدادي انــوار

مبتنــي بــر علمــي اســت کــه متعالــي از آن اســت و بــه

شــیوۀ خویــش صــور خیــال را نقــش میزنــد .خیــال

و بــه ناخــودآگاه هنرمنــد تعلــق دارنــد .ناخــودآگا ِه

بخــــش

22

فعــل و عمــل محســوب خواهــد شــد و بــه طــور لــزوم،

و ســنتگرایان نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت ،بــه

ایــن ســطح ،تمــام عناصــر عاطفــی ،خودانگیختهانــد

نتیجهگیری
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معقــول و فیضــان آن انــوار بــه نفــوس در حالــت تجــرد

آن نظــم مــي بخشــد و بــدون ایــن علــم ،هنــر هیــچ

هنــری او ،خــالق اســت و ایــن خالقیــت بــا تصــرف

هنرمنــد اشــراقی بهدلیــل عناصــر عاطفــی ،محتوایــی

از ابــدان مبتنــي اســت و نیازمنــد شــهود باطنــي و

توجیــه و دلیلــي نخواهــد داشــت .زیــرا علــم اســت

هنرمنــد در مــاده ،زمینــۀ افاضــه و اﻇهــار صــورت

تجربــی دارد از جنــس تجربــۀ وجــودی زیبایــی.

تجربــهاي عرفانــي اســت و دربردارنــدۀ نقشــهاي از دار

کــه عمــل یــا ﻇهــور و صــورت را تعییــن مينمایــد.

جدیــدی را خــواه در عالــم مثالــی و خــواه در عالــم

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه نقــش و اهمیــت قــوه

وجــود اســت کــه بــه کمــک آن از عالــم غــرب و کــون

اینجاســت کــه پیونــد حکمــت اشــراقي و الهــي بــا

طبیعــی فراهــم میســازد .خیــال خــالق ،نســبتهایی

خیــال در تولیــد و خلــق آثــار موســیقی ســنتی ایــران

و فســاد بــه عالــم مشــرق انــوار و ملکــوت راه ميیابــد

هنــر موســیقی ســنتی مشــخﺺ ميشــود و معرفــت

تــازه برقــرار میکنــد و بــا آنهــا یــک عالــم در اثــر

چیســت؟ بایــد گفــت کــه در نظام فلســفي ســهروردي،

و از زنــدان تیرگــي جســم و مشــهودات رهایــي

(درک حضــوري و شــهودي) و حکمــت ذوقــي ،بُنمایــۀ

هنــری خلــق مینمایــد و آســتانۀ تــازهای بــرای تقــرب

خیــال ،وســیلهاي بــراي تبییــن مباحــث هنــر و

ميیابــد .بنابرایــن ،شــخﺺ در ایــن را ِه اشــراقي بــه

اصلــي هنــر اســت کــه بهواســطۀ صورتهــاي خیالــي

بــه زیبایــی بنــا میکنــد؛ بــه ایــن معنــی ،هنرمنــد

زیبایيشناســي اســت .او بــا طــرح خیــال در نظــام

عالمــي راه ميیابــد و الهاماتــي را دریافــت ميکنــد

محقــق شــده اســت .آمیــزش حکمــت خســرواني و

موســیقیدان از طریــق اشــراق ،زیبایــی را در خیــال

فلســفي خویــش بــه عنــوان عامــل خالقیتبخــش،

کــه در اوج کمــال و زیبایــي قــرار دارنــد .بنابرایــن،

تعالیــم عالــم فکــری صوفیانــه و عارفانــه و نیــز پــي

خــود بازآفرینــی میکنــد؛ خلــق خیــال زیبایــی ،همــان

بــه طــرح رابطــهاي معنــوي میــان صــور و اصــوات

راههــاي رســیدن بــه زیبایيهــاي حقیقــي بیــش

بــردن بــه رمــز و رمــوز عنصــر نــور ،هرچنــد مختصــر،

ـرر زیبایــی در ســاحت خیــال اوســت و از
تجلیــات نامکـ ّ

موجــودات ایــن جهــان و خیــال پرداختــه و بــا ابتنــاي

از آنکــه عقلــي باشــد ،ذوقــي خواهــد بــود و از دل،

حکمتــي ایرانــي– اســالمي پدیــد آورده کــه عمــدهاي

اینروســت کــه هــر موســیقیدانی در موســیقی ایــران،

هنــر در عالــم اســالم بــر ایــن مبنــا ،بــه تعریــف رابطــۀ

الهــام خواهــد گرفــت و ادراک هنــري از نظــر شــناخت

از نتایــج و یافتههــاي حکمــي آن در آثــار موســیقایی

زیبایــی را آنطــور ﻇاهــر میکنــد کــه در خیــال خــود

شــکل و محتــواي آثــار هنــري پرداختــه و بــه نظــر

در همیــن مقولــه قــرار ميگیــرد؛ یعنــي ادراک

جلوهگــر گشــته اســت .چنانکــه دیدیــم ،هنرمنــد

مـــیشنود .در ایــن حــال ،خالقیــت هنــری نیــز در

میرســد آهنگســازان ایرانــی نیــز در خلــق آثــار خــود

حکیمانــهاي کــه از دریچــۀ زیبایــي بــه حقیقــت عالــم

دان اشــراقی در طــی مســیر معرفتشناســی
موســیقی ِ

گــروی بهرهمنــدی از اشــراق زیبایــی اســت .هنگامــی

از خیــال بهــره بردهانــد و در ایــن مرحلــه ،هنرمنــد

مينگــرد .لــذا هنرمنــدي کــه ماننــد حکیــم اشــراقي

و ریاضتهــای نفــس ،بــه وســیلۀ پــرواز خیــال خــود

کــه موســیقیدان ،اثــری خلــق میکنــد ،کامـ ً
ال درگیــر

ســالک بــه مقــام « ُکــن» کــه همــان قــدرت خلــق صور

بــا رهایــي از مشــغوالت مــادي ،قــوۀ خیالــش در چنین

در عالــم مثــال صداهایــی را مـــیشنود و صــوری را

آفرینــش هنــری اســت؛ او بــا کار هنــری ،خــود را

معلقــه و محــاکات زیباییهــای عالــم اعــم از اصــوات

راه اشــراقي گام برمــيدارد و پــا بــه عرصــۀ شــهود و

میبینــد کــه در ســیر از کارکــرد تجریــدی خیــال

همچــون خالــق اثــر هنــری تجربــه میکنــد و از

دلنشــین و کشــف نغمــات ایــن عالــم برخــوردار گشــته

اشــراق ميگــذارد ،زیبایيهــا را در عالــم خیــال درک

منفصــل در حرکـ ِ
ـت ســاحت خیــال نــازل بــه صاعــد،

ایــنرو ،عالمــی را فرامینهــد کــه تــار و پــودش را ارزش

اســت.

خواهــد کــرد کــه در ایــن عالــم ملــک ،آنهــا را بــه

آنهــا را بــه آواهایــی خــوش تبدیــل نمــوده و نویــد

و فرهنــگ و حــاالت درونــیاش شــکل میدهنــد و

زبــان رمــز و آثــار رمــزي ترســیم ميکنــد .لــذا هنــر

عشــق و بازگشــت بــه اصــل ســر میدهــد.

خــود هنرمنــد در آن و بــا آن میزیَــد؛ هرچنــد میــزان

متعالــي و قدســياي پدیــد ميآیــد کــه محاکاتــي

اندیشــۀ ســهروردی در تبییــن عوالــم متعــدد و تأکیــد

اصالــت و عمــق آن بــه درجــۀ ﻇهــور اشــراق زیبایــی

از حقایــق کامــل در عیــن زیبایــي هســتند کــه بــا

وی بــه عالــم خیــال و درک و احیــای نغمــات و صــور

در افــق روح آن نغمهپــرداز و تعالــی او در ســاحت

پایمــردي خیــال بــا انعــکاس صــور خیالــياي کــه در

مثالــی در ایــن عالــم در طریقــۀ هنرمنــد ســالک

وجــود نیــز بســتگی دارد .از آنجــا کــه فراینــد خالقیــت

عالــم خیــال بــه اراده خلــق کــرده ،در عرصــۀ هســتي

کــه بــا نزولشــان بــر قــوۀ دل و بــا اســتفاده از قــوۀ

بــا تجربــۀ ســال ِک و هنرمنــد اشــراقی و جنبــۀ درونــی

تخیــل هنرمنــد
بــه منصــۀ ﻇهــور ميرســاند؛ یعنــي
ِ

خیــال و الهامــات و کشــف ایــن ُم ُثــل در قــوۀ خیــال

او آشــکار میشــود ،ایــن مهــم از جریــان عاطفــی-

بــه عالــم ملکــوت ســوق داده ميشــود و هنــر بــه اوج

صاعــد ،صــورت میگیــرد؛ هنرمن ـ ِد موســیقی ســنتی

ـی نفــس هنرمنــد حکایــت دارد کــه بــه انــدام دل
روانـ ِ

و تعالــي خــود ميرســد .در ایــن هنــگام ،هنــر یــک

ایرانــی چنانچــه در تعاریــف و مصادیــق ســایر عرفــا

برمیآیــد و در آگاهــی زیبائیــک انعــکاس مییابــد .در

.1

1804-1724( Immanuel kantم) ،فیلســوف بــزرگ
قــرن هجدهــم.

.2

عالــم معقــوالت یعنــي ُمثــل کــه انســان هنــوز بــه آنجــا
نرســیده اســت ،امــا عالــم محســوس اگــر چــه مجــاز
محســوب ميشــود ولــي واقعیــت دارد و نمــودي از عالــم
معقــول اســت (افالطــون.)518 ،1356 ،

.3

.Memoisis
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حکمــت اشــراقي ســهروردي بــر ﻇهــور بامــدادي انــوار

مبتنــي بــر علمــي اســت کــه متعالــي از آن اســت و بــه

شــیوۀ خویــش صــور خیــال را نقــش میزنــد .خیــال

و بــه ناخــودآگاه هنرمنــد تعلــق دارنــد .ناخــودآگا ِه

بخــــش

22

فعــل و عمــل محســوب خواهــد شــد و بــه طــور لــزوم،

و ســنتگرایان نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت ،بــه

ایــن ســطح ،تمــام عناصــر عاطفــی ،خودانگیختهانــد

.4

.5

محــاکات در کارکــرد هنــری بــه معنــی تقلیــد بــه کار

هنــری ،بــا نجــوا و بــا رؤیــت خــود ُمثُــل آویــزان

 -رحیمیــان ،شــیرمرد و ذهبــی ،محمــد« ،)1397( .ﻇهــور زیبایــی و هیــأت هنــری در پرتــو انــوار اشــراقی فلســفه

مــیرود (میرصادقــی.)237 ،1377 ،

(ســهروردی ،1375 ،ج.)237-236 ،2.

ســهروردی» ،نشــریه شــناخت ،شــماره .186-167 ،78
 -ســهروردی ،شــهابالدین یحیــی ،)1355( .حکمهاالشــراق ،بــه اهتمــام هانــری کربــن ،جلــد دوم ،تهــران:

متصــور شــدن حقیقتــی بــرای انســان بــه صورتــی خــاص،

« .10اصطالحــی اســت کــه ســهروردی بــرای اهــل تجربــه

مأنــوس و هماهنــگ بــا غرضــی کــه تمثــل بــرای آن حاصل

بــهکار میبــرد .تجریــد را صوفیــه و متألهــان مســلمان بــه

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

شــود( .مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)36 ،13.

معانــی گوناگونــی بــهکار بردهانــد امــا معنــای مشــترک

 ،)1361( ------ -حکمهاالشراق ،ترجمۀ سیدجعفر سجادي .چاپ چهارم ،تهران :دانشگاه تهران.

.6

.Homoisis

میــان آنهــا عبــارت اســت از خالــی شــدن قلــب از عالقــه

 ،)1375( ----- -مجموعــه مصنفــات ،مجلدهــای  ،3-1چــاپ دوم ،تهــران :موسســه مطالعــات و تحقیقــات

.7

هو أجمل االشیاء و أکملها.

بــه امــور دنیــوی و متوجــه شــدن آن بــه اﷲ» (آزادهفــر،

فرهنگــی.

.8

«ســماع بــر پایــۀ آهنــگ و موســیقی اســت ،هرچنــد کــه

 ،1397پانوشــت صفحــۀ.)40

 -طوســی ،خواجــه نصیرمحمــد ،)1371( .مجمــل الحکمــه؛ ســه رســاله فارســی در موســیقی ،بــه اهتمــام تقــی

شــعر و آواز نیــز در آن آمیختــه شــوند؛ ایــن آهنــگ و

.9

 .11آن نــوری باشــد کــه از جانــب اﷲ بهســوی پادشــاهان ،چــه

بینــش ،تهــران :نشــر مرکــز.

مطالعاتهنرهایزیبا

هشــتگونه باخبــر شــدن از غیــب ،عبارتانــد از :مکتــوب،

خــدای متعــال بــه بنــدگان فایــﺾ شــود ،کــه بدانســبب

 -کمالــیزاده ،طاهــره ،)1392( .مبانــی حکمــی هنــر و زیبایــی از دیــدگاه شــهابالدین ســهروردی ،چــاپ دوم،

بــا صــدای خــوش ،بــا صــدای مهیــب ،بــا دیــدن صــورت

برخــی پادشــاهی و ریاســت کننــد و بعضــی صنعــت و حــرف

تهــران :فرهنگســتان هنــر.

حادثــه ،بــا شــنیدن از زیبارویــان ،بــا شــنیدن از پیکرههــای

آموزنــد (دهخــدا ،1377 ،ذیــل واژۀ کیــان خــره).

 کنیا ،اندرو ،)1394( .فلسفۀ موسیقی ،ترجمۀ گلنار نریمانی ،تهران :ققنوس. -لوینســون ،جرولــد و گایــر ،پــل ،)1387( .زیبایيشناســي فلســفي ( :)1تاریــخ زیبایيشناســي جدیــد ،ترجمــۀ
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 مسعودیه ،محمدتقی ،)1365( .مبانی اتنوموزیکولوژی :موسیقیشناسی تطبیقی ،تهران :انتشارات سروش. مکارم شیرازی ،ناصر ،)1374( .تفسیر نمونه ،چاپ سی و دوم ،تهران :دارالکتب االسالمیه. -ابراهیمــی دینانــی ،غالمحســین ،)1388( .شــعاع اندیشــه و شــهود فلســفه ســهروردی ،چــاپ هشــتم ،تهــران:

 -میرصادقی ،میمنت ،)1377( .واژهنامه هنر شاعری ،تهران :مهناز.

نشــر حکمــت.

 -یاسﭙرس ،کارل ،)1372( .کانت ،ترجمۀ میرعبدالحسین نقیبزاده ،تهران :انتشارات طهوری.

 آزادهفــر ،محمدرضــا ،)1397( .موســیقی در فلســفه و عرفــان یــک مقدمــه کوتــاه ،چــاپ دوم ،تهــران :نشــرمرکــز.
 افالطون ،)1356( .دورۀ آثار افالطون ،ترجمۀ محمدحسن لطفی ،جلد ،3تهران :خوارزمي. اکبری ،فتحعلی ،)1387( .درآمدی بر فلسفه اشراق (درسنامه) ،آبادان :پرسش. امینرضوي ،مهدي ،)1377( .سهروردی و مکتب اشراق ،ترجمۀ مجدالدین کیوانی ،تهران :نشر مرکز. بلخــاري قهــی ،حســن ،)1397( .خیــال و عالــم مثــال در ذهــن و زبــان شــیخ اشــراق( .بازیابــی در )1399/2/14باشــگاه اندیشــه ،ســهروردینامه ،جلــد دوم ،برگرفتــه از وب ســایت http://Bashghah.net

 بورکهارت ،تیتوس،)1369( .هنر مقدس ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :انتشارات سروش. خاتمی ،محمود ،)1393( .پیشدرآمد فلسفهای برای هنر ایرانی ،چاپ دوم ،تهران :فرهنگستان هنر. -دهخدا ،علیاکبر ،)1377( .لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران.
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فریبــرز مجیــدي ،تهــران :فرهنگســتان هنــر.

بخــــش

موســیقی حــق اســت» (خاتمــی.)244 ،1393 ،
ِ

کیــان پادشــاهان و خــره نــوری و پرتــوی را گوینــد از جانــب

 -کانت ،امانوئل ،)1377( .نقد قوۀ حکم ،ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان ،تهران :نشر نی.

.4

.5

محــاکات در کارکــرد هنــری بــه معنــی تقلیــد بــه کار

هنــری ،بــا نجــوا و بــا رؤیــت خــود ُمثُــل آویــزان

 -رحیمیــان ،شــیرمرد و ذهبــی ،محمــد« ،)1397( .ﻇهــور زیبایــی و هیــأت هنــری در پرتــو انــوار اشــراقی فلســفه

مــیرود (میرصادقــی.)237 ،1377 ،

(ســهروردی ،1375 ،ج.)237-236 ،2.

ســهروردی» ،نشــریه شــناخت ،شــماره .186-167 ،78
 -ســهروردی ،شــهابالدین یحیــی ،)1355( .حکمهاالشــراق ،بــه اهتمــام هانــری کربــن ،جلــد دوم ،تهــران:

متصــور شــدن حقیقتــی بــرای انســان بــه صورتــی خــاص،

« .10اصطالحــی اســت کــه ســهروردی بــرای اهــل تجربــه

مأنــوس و هماهنــگ بــا غرضــی کــه تمثــل بــرای آن حاصل

بــهکار میبــرد .تجریــد را صوفیــه و متألهــان مســلمان بــه

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

شــود( .مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)36 ،13.

معانــی گوناگونــی بــهکار بردهانــد امــا معنــای مشــترک

 ،)1361( ------ -حکمهاالشراق ،ترجمۀ سیدجعفر سجادي .چاپ چهارم ،تهران :دانشگاه تهران.

.6

.Homoisis

میــان آنهــا عبــارت اســت از خالــی شــدن قلــب از عالقــه

 ،)1375( ----- -مجموعــه مصنفــات ،مجلدهــای  ،3-1چــاپ دوم ،تهــران :موسســه مطالعــات و تحقیقــات

.7

هو أجمل االشیاء و أکملها.

بــه امــور دنیــوی و متوجــه شــدن آن بــه اﷲ» (آزادهفــر،

فرهنگــی.

.8

«ســماع بــر پایــۀ آهنــگ و موســیقی اســت ،هرچنــد کــه

 ،1397پانوشــت صفحــۀ.)40

 -طوســی ،خواجــه نصیرمحمــد ،)1371( .مجمــل الحکمــه؛ ســه رســاله فارســی در موســیقی ،بــه اهتمــام تقــی

شــعر و آواز نیــز در آن آمیختــه شــوند؛ ایــن آهنــگ و

.9

 .11آن نــوری باشــد کــه از جانــب اﷲ بهســوی پادشــاهان ،چــه

بینــش ،تهــران :نشــر مرکــز.

مطالعاتهنرهایزیبا

هشــتگونه باخبــر شــدن از غیــب ،عبارتانــد از :مکتــوب،

خــدای متعــال بــه بنــدگان فایــﺾ شــود ،کــه بدانســبب

 -کمالــیزاده ،طاهــره ،)1392( .مبانــی حکمــی هنــر و زیبایــی از دیــدگاه شــهابالدین ســهروردی ،چــاپ دوم،

بــا صــدای خــوش ،بــا صــدای مهیــب ،بــا دیــدن صــورت

برخــی پادشــاهی و ریاســت کننــد و بعضــی صنعــت و حــرف

تهــران :فرهنگســتان هنــر.

حادثــه ،بــا شــنیدن از زیبارویــان ،بــا شــنیدن از پیکرههــای

آموزنــد (دهخــدا ،1377 ،ذیــل واژۀ کیــان خــره).

 کنیا ،اندرو ،)1394( .فلسفۀ موسیقی ،ترجمۀ گلنار نریمانی ،تهران :ققنوس. -لوینســون ،جرولــد و گایــر ،پــل ،)1387( .زیبایيشناســي فلســفي ( :)1تاریــخ زیبایيشناســي جدیــد ،ترجمــۀ
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 مسعودیه ،محمدتقی ،)1365( .مبانی اتنوموزیکولوژی :موسیقیشناسی تطبیقی ،تهران :انتشارات سروش. مکارم شیرازی ،ناصر ،)1374( .تفسیر نمونه ،چاپ سی و دوم ،تهران :دارالکتب االسالمیه. -ابراهیمــی دینانــی ،غالمحســین ،)1388( .شــعاع اندیشــه و شــهود فلســفه ســهروردی ،چــاپ هشــتم ،تهــران:

 -میرصادقی ،میمنت ،)1377( .واژهنامه هنر شاعری ،تهران :مهناز.

نشــر حکمــت.

 -یاسﭙرس ،کارل ،)1372( .کانت ،ترجمۀ میرعبدالحسین نقیبزاده ،تهران :انتشارات طهوری.

 آزادهفــر ،محمدرضــا ،)1397( .موســیقی در فلســفه و عرفــان یــک مقدمــه کوتــاه ،چــاپ دوم ،تهــران :نشــرمرکــز.
 افالطون ،)1356( .دورۀ آثار افالطون ،ترجمۀ محمدحسن لطفی ،جلد ،3تهران :خوارزمي. اکبری ،فتحعلی ،)1387( .درآمدی بر فلسفه اشراق (درسنامه) ،آبادان :پرسش. امینرضوي ،مهدي ،)1377( .سهروردی و مکتب اشراق ،ترجمۀ مجدالدین کیوانی ،تهران :نشر مرکز. بلخــاري قهــی ،حســن ،)1397( .خیــال و عالــم مثــال در ذهــن و زبــان شــیخ اشــراق( .بازیابــی در )1399/2/14باشــگاه اندیشــه ،ســهروردینامه ،جلــد دوم ،برگرفتــه از وب ســایت http://Bashghah.net

 بورکهارت ،تیتوس،)1369( .هنر مقدس ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :انتشارات سروش. خاتمی ،محمود ،)1393( .پیشدرآمد فلسفهای برای هنر ایرانی ،چاپ دوم ،تهران :فرهنگستان هنر. -دهخدا ،علیاکبر ،)1377( .لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران.

25
پژوهـــــش

فریبــرز مجیــدي ،تهــران :فرهنگســتان هنــر.

بخــــش

موســیقی حــق اســت» (خاتمــی.)244 ،1393 ،
ِ

کیــان پادشــاهان و خــره نــوری و پرتــوی را گوینــد از جانــب

 -کانت ،امانوئل ،)1377( .نقد قوۀ حکم ،ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان ،تهران :نشر نی.

