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تحلیل آلبوم موسیقی «نینوا» به آهنگسازی حسین
علیزاده با تکیه بر مفهوم رنج و شادی فینفسه در نظام
زیباییشناختی آرتور شوپنهاور
محمدرضا عزیزی  ، 1نیر طهوری

*2

 .1دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2دکتری تخصصی پژوهش هنر ،عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

چکیده

فلسـفة هنـر ،يكـي از اجـزای الينفـك نظـام كلـي انديشـة شـوپنهاور اسـت .در ايـن نظام ،هنـر براي هنـر مطرح
نيسـت ،بلكـه هنـر دـر صدد حل مسـئلهای وجودی اسـت .بنابراين ،هنـر نه غايت ،بلكـه وسـيله و گذرگاهي براي
رهايـي از رنـج و عـذاب ارادـه دـر مقام شـيء فينفسـه اسـت .عالم هنـر ،براي فـرد آرامش بـه ارمغان مـيآورد و
بـراي مدتـي هرچنـد كوتـاه و موقـت ،فر ِد داراي شـناخت مجـرد و نابغـه را از خواسـت اراده به زندگـي ميرهاند
.شـوپنهاور ،موضـوع هنرهـا را ایدههـای افالطونـی میدانـد و موسـیقی از منظر او دـارای جایگاه خاصی اسـت که
حتـی بـا خـو ِد ارادـه برابری میکنـد .موسـیقیدان از منظر شـوپنهاور با فیلسـوف برابر اسـت و موسـیقی میتواند
حکمتـی کـه بـا کالم قابـل بیـان نیسـت را بیـان نمایـد و خـو ِد رنـج و خو ِد شـادی را همچـون اراده ،بـه مخاطب
بیان مفاهیم اساسـی در اندیشـۀ زیباییشـناختی شـوپنهاور ،در صدد
خـود معرفـی نمایـد .دـر این تحقیق ،ضمن ِ
پاسـخ به این پرسـش اساسـی بودیم که جایگاه موسـیقی در نظام فلسـفۀ هنر شـوپهاور چیسـت و آلبوم موسیقی
«نینـوا» چگونـه ایـن مفاهیـم را دـر تناسـب بـا آن نظـام بیـان میکنـد؟ آنچـه کـه دـر نتیجـه بـه دسـت آمد
تراژدی
ایـن بـود کـه حسـین علیزادـه ،بـه عنـوان یک آهنگسـاز نوگـرای ایرانـی ،بـا ایجـا ِد روایتی بـه مثابۀ یـک
ِ
ِ
هارمونیک متناسـب با دیدگا ِه شـوپنهاور
موسـیقیایی دـر اثر «نینوا» با اسـتفاده از راوی (سـاز نـی) و تنظیمهای
فلسـفی
شـادی فینفسـه ،توانسـته اسـت بـه خلق اثری بـه غایت متناسـب با نظام
غـم توأم با
دـر
ِ
ِ
ِ
نمایـش رنـج و ِ
ِ
متافیزیک موسـیقی دسـت یابد.
شـوپنهاور دـر بابِ

واژههای کلیدی

زیباییشناسی ،موسیقی ،شوپنهاور ،آلبوم نینوا ،حسین علیزاده.
*نویسندۀ مسئولntahoori@gmail.com:
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مقدمه
آرتور شـوپنهاور )1860-1788( 1يكي از فيلسـوفان ايدئاليست
3
همعصـر هگل 2و ديگر ايدئاليسـتهاي آلمـان از جمله فيخته
و شـلينگ 4اسـت .او از فیلسـوفان پسـاکانتی اسـت و بنابراين،
ميتـوان گفت كـه به يك معنـا ،دغدغۀ وي حلكردن مسـائل
و مشـكالتي بود كه نظريۀ تمايز ميان شـيء فينفسـه( 5نومن)
فيلسـوفان پسـاكانتي
و پدیدـار 6بـه بـار آورده بود و هر كدام از
ِ
بـه شـيوۀ خـاص خويـش ،در صدـد حـل آن بودند .امـا تالش
شـوپنهاور در اين زمينه ،با سـاير فيلسوفان پسـاكانتي متفاوت
بـود .دـر ايـن نوشـتار ،سـعي ما بـر اين بوده اسـت كـه جايگاه
هنـر در نظام فلسـفي شـوپنهاور و ارتبـاط آن با كل انديشـة او
دـر بـاب هنـر و زیبایـی را نشـان دهيم و سـپس ضمـن تأکید
بر اندیشـههای شـاخص وی دربارۀ موسـیقی ،به بررسـی آلبوم
«نینـوا» به آهنگسـازی حسـین علیزادـه که ظاهرا بـا تفکرات
شوپنهاور متناسب اسـت ،بپردازیم.
فلسـفۀ هنـر يكي از بخشهـاي چهارگانۀ فلسـفه شـوپنهاور را
بـه خـود اختصاص مـي دهد .هنر دـر نظام فلسـفي وي ،نقش
و جايـگاه بـس رفيعـي دـارد .اهميتـي كه بـراي هنر (بـه ويژه
هنر موسـيقي) و كاركرد شـناختي آن قائل اسـت ،او را از سـاير
فيلسـوفان متمايـز میكند .دـر واقـع ،يكـي از بخشهاي مهم
کتـاب جهـان بـه مثابـه ارادـه و تصور ،7به فلسـفۀ هنـر و انواع
هنرهـا و مراتـب هريـك از آنهـا پرداختـه اسـت .مسـئلۀ مهـم
اينجاسـت كه هنر در نظام فلسـفي او ،تافتهاي جدابافته از كل
اين نظام نيسـت .خود شـوپنهاور در مقدمۀ كتاب اصلياش اين
نكتـه را به صراحت گوشـزد ميكنـد و بر آن پاي ميفشـارد .به
همين دليل ،براي درك فلسـفه هنر و علیالخصوص موسـیقی
و نقش آن در فلسـفۀ شـوپنهاور ناگزيريم كه دورنمايي كلي از
آن ترسـيم كنيـم؛ زيـرا درك فلسـفه هنر ،كاركـرد آن و مراتب
آگاهـي كافـي از كل دسـتگاه
هنرهـا از نظـر شـوپنهاور بدـون
ِ
بیان
فلسـفي وي تقريباً غيرممكن اسـت .در این تحقیق ،ضمن ِ
مفاهیم اساسـی در اندیشـۀ زیباییشناختی شوپنهاور ،در صدد
پاسـخ به این پرسـش اساسـی بودیم کـه جایگاه موسـیقی در
نظام فلسـفۀ هنر شـوپهاور چیسـت و آلبوم موسـیقی «نینوا»
چگونـه ایـن مفاهیـم را دـر تناسـب بـا آن نظام بیـان میکند؟
آنچه که در نتیجه بهدسـت آمد این بود که حسـین علیزاده
بـهعنـوان یـک آهنگسـاز نوگـرای ایرانـی ،بـا ایجـا ِد روایتی به
تراژدی موسـیقیایی دـر اثر «نینـوا» با اسـتفاده از
مثابـۀ یـک
ِ
ِ
هارمونیک متناسـب بـا دیدگا ِه
راوی (سـاز نـی) و تنظیمهـای
شـادی فینفسـه،
غـم تـوأم بـا
شـوپنهاور دـر
ِ
ِ
نمایـش رنـج و ِ
فلسـفی
توانسـته اسـت به خلق اثری به غایت متناسـب با نظام
ِ
ِ
متافیزیک موسـیقی دسـت یابد.
باب
شـوپنهاور در ِ

ایـن تحقیـق ،از منظـر هدـف ،کاربردـی -نظـری و از منظـر
شـیوۀ انجـام ،توصیفـی -تحلیلـی اسـت .روش نظـری تحقیق،
زیباییشناسـی آرتـور شـوپنهاور بـا تأکیـد بـر آلبـوم نینـوا به
آهنگسـازی حسـین علیزاده بود و روش گردآوری اطالعات نیز،
به صـورت کتابخانـهای بوده اسـت.


پیشینۀ تحقیق

حـوزۀ زیباییشناسـی دـر اندیشـۀ شـوپنهاور ،علاوه بـر

دـر
کتـاب مهـم جهـان به مثابـه ارادـه و تصـور و نیز کتـاب دیگر
او بـا نـام هنر و زیباشناسـی :شـاهکار فلسـفی ،کتـب مرتبط با
تفکـرات زیباییشناسـی و هنر شـوپنهاور؛ خصوصـا متافیزیک
موسـیقی از دیدـگاه او نظیر زیباییشناسـی و ذهنیـت از کانت
تا نیچه نوشـتۀ اندرو بـووی ترجمۀ فریبرز مجیدی از انتشـارات
فرهنگسـتان هنر ،متفکران بزرگ زیباییشناسـی بـا گردآوری
السـاندرو ُجوان ِلـی بـه کوشـش امیـر مازیار از نشـر لگـو و کتاب
مهم فالسـفه و موسـیقی از یونان باسـتان تا نیچه نوشـته آرین
رحمانیان از انتشـارات فرهنگسـتان هنر و البته کتاب حقیقت و
زیبایـی بـه قلـم بابک احمدی از نشـر مرکـز ،مـورد مطالعه قرار
گرفتنـد .سـایر مقـاالت و پژوهش هـای مرتبـط عبارتاند از:
رامیـن روشـندل ( )1391دـر پایاننامـۀ کارشناسیارشـد
خود در رشـته آهنگسـازی بـا عنـوان «آنالیز فـرم و هارمونی و
ارکستراسـیون قطعـه نینوا» در دانشـگاه هنر تهـران ،زیر نظر
دکتـر امیرحسـین اسلامی ،به بررسـی فـرم و هارمونـی در اثر
«نینـوا» به آهنگسـازی حسـین علیزادـه پرداخته و بـه نتایج
تحلیلـی مرتبـط بـا هارمونـی ،تنظیم و تناسـب در اسـتفاده از
ِ
انگارههـای ردیـف دسـتگاهی دـر این اثر دسـت یافته اسـت.
محمدجـواد صافیان و عبداهلل امینـی ( )1388در مقالهای تحت
عنوان «جایگاه هنر در اندیشـه شـوپنهاور» که در شـمارههای
 12و  13فصلنامـه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی به چاپ
رسـیده اسـت ،بـه بررسـی عناصـر زیباییشـناختی دـر نظـام
پرداخته و ضمن بررسـی آرای شوپنهاور در

فلسـفی شـوپنهاور
بـاب هنـر و تأکیدـات وی بـه موسـیقی ،بـه ایـن نتایج دسـت
یافتهانـد کـه فلسـفۀ هنـر شـوپنهاور از نظام فلسـفی وی مجزا
نیسـت .شـوپنهاور ایدههـا را منشـأ هنرهـا (بـهجز موسـیقی)
میدانسـته و هنر گریزگاهی اسـت برای رهایی از سـلطۀ اراده
در زندگی.

دستگاه فلسفی شوپنهاور

اگر مسـائل مهم متافيزيك را جهان ،خدا و انسـان لحاظ كنيم،
از ميـان ايـن موضوعات سـهگانه ،جهان ،بحث محوريِ فلسـفۀ
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شـوپنهاور اسـت و در حقيقت ،جغرافياي فلسـفۀ او را تشـكيل
ميدهـد .تـا جايـي كـه كل فلسـفه شـوپنهاور ،در صدـد بيان
ِ
«چيسـت» جهـان اسـت .عنـوان اثـر اصلي او شـاهدي بـر اين
مدعاسـت؛ امـا او ميخواهـد جهـان را از زاويـة ديگـري غيـر از
آنچـه فيلسـوفان تـا زمـان او نگريسـتهاند ،بنگـرد .بـر اسـاس
انديشـۀ شـوپنهاور ،جهـان را ميتـوان بـا دو رويكرد نگریسـت:
شناختشناسـی و هستیشناسـی .كتاب جهان به عنـوان اراده
و بازنمـود بـا ايـن جملۀ معـروف آغاز میشـود« :جهـان ،تصور
مـن اسـت»  (Schopenhauer, 1977, 3).ايـن عبـارت بـه هـر
شـيوهاي كه تفسير شـود ،جنبۀ ايدئاليستي تفكر شـوپنهاور را
نشـان ميدهـد .رابطۀ دوقطبـي میان سـوژه و اُبژه ،اسـاس این
نـوع نگـرش به جهان اسـت.
جهـان از لحـاظ شناختشناسـانه ،بازنمـود و تصـور «مـن» در
9
مقـام سـوژه اسـت؛ يعنـي جهـان بـه مثابۀ عيـن 8بـراي ذهن
اسـت ،اما شـوپنهاور برخالف غالب فيلسـوفان و تا حدي همگام
بـا هـگل ،نـه ذهـن را تابـع عيـن ميدانـد و نـه عين را فـرع بر
ذهـن .بـه تعبيـر ديگـر ،وي نه از ذهـن آغاز ميكند تـا به عين
برسـد و نـه برعكـس  .امـكان هرگونـه شـناخت ،نيازمند عمل
توأمان ذهن و عين اسـت؛ زيرا ذهن براي شـناختن ،به موضوع
نيـاز دـارد و عين نيز براي اينكه شـناخته شـود ،نيازمند ذهن
اسـت .دـر نتيجه ،تصـور يا بازنمـود ،محصول هيچ كدـام از اين
دـو به تنهايي نيسـت ،ولي ذهن براي شـناخت عيـن ،خود تابع
علیت
اصـل جهـت كافي و صـور آن یعنـی زمان ،مـکان و اصل ّ
است؛ زیرا درک توالی و نسبت این دو در اشیاء ،نیازمند آگاهی
«پیشـینی» به این صور اسـت .بنابراین ،جنبۀ شناختشناسـی
فلسـفۀ شـوپنهاور در راسـتاي فلسفۀ نظري كانت اسـت .از اين
جهـت ،تأثيـر شناختشناسـي كانـت بر انديشـۀ شـوپنهاور ،بر
كسـي پوشـيده نيسـت؛ اگرچه جنبۀ ديگر فلسـفه شـوپنهاور،
دـر صدـد حل مسـئلۀ كانتي اسـت ،امـا اولويتي كه شـوپنهاور
بـراي اوليـن بار در تاريخ فلسـفه بـه اراده (و نه عقـل و مفاهيم
انتزاعي) میدهد ،وي را از تمام فيلسـوفان پيش از خود متمايز
ميكند (صافیـان و امینـی.)137 ،1388 ،
بـه علاوه ،ايـن تصـور كـه جهـان نـزد شـوپنهاور تنهـا جهان
پديدـاري و فقـط بازنمـود و تصور سـوژه اسـت ،تصـور و خيال
خامـي اسـت؛ زيـرا اين تنها يـك روي سـكه اسـت .روی دیگر
جهـان را شـیء فینفسـهای بـهنـام «ارادـه» تشـکیل میدهد
کـه از اصـول قواعـد حاکم بر جهـان پديدـاري و بازنمودي فارغ
اسـت .از ايـنرو ،از طريـق قواي عقالني ،قابل شـناخت نيسـت؛
زيـرا مـا تنها چيزي را ميتوانيم بشناسـيم كـه تابع اصل جهت
كافـي 10و صورتهـای آن باشـد) . (Janawy, 1999, 74ارادـه به

عنـوان نیـروی متافیزیکیای کـه ذات درونـی و بنیادین جهان
را تشـكيل ميدهد ،نيـروي كور و ناآگاه ،غيرعقالني و كوشـش
بيپايـان و بيغايتي اسـت كه فينفسـه ،واحد اسـت ،اما داراي
تعينـات و مراتـب گوناگونـي اسـت كه از طريـق آنها،
تجلّيـاتّ ،
متعيـن ميكنـد .اين جنبۀ هستيشـناختي
خـود را متجلّـي و
ّ
فلسـفۀ شـوپنهاور اسـت .از آنجا كه همـۀ اشـياء و موجودات،
تعیـن اراده بالذات هسـتند ،انسـان و به ويـژه ارادۀ او،
تجلّـي و ّ
يافتگي
متمايزتريـن ،عاليترین و بیواسـطهترين مرتبة عينيت
ِ
این اراده در جهان بهعنوان بازنمود اسـت .بهطور کلی« ،من»
یـا هر موجـود دیگـری ،جهـان را از لحاظ شناختشناسـي ،نه
تنهـا بـه مثابـۀ بازنمـود ذهـن خـود ميانـگارد ،بلكـه بايسـتي
اذعـان کـرد كه جهـان از لحـاظ هستيشناسـي ،عبارت اسـت
از ارادـه (جنکینز.)108 ،1398 ،

تجربۀ زیباییشناختی

خودـی خود»
جهان «به
گفتیم که شـوپنهاور بر سـر مفهـو ِم
ِ
ِ
12
ِ
اختلاف نظـر دـارد و معتقد اسـت که ما بـه طریق
بـا کانـت
13
شـهودی دسترسـی به این جهان را داریم و اذعان میدارد که
علـم ،تنهـا میتواند بـه اراده در جلوههای ظاهـریاش پی ببرد.
«فردی ِ
ت خویشـتن را بـه نحوی ذاتی ،بیواسـطه،
هـر شـخص،
ّ
بدون هیچ شـکلی ،حتی به شـکل سـوژه و ابژه  ...که در اینجا
بـه منزلۀ شناسـنده و شناختهشـده بـر هم منطبق میشـوند،
بـاز میشناسـد» ) .(Schopenhauer, 1969, 172-173پس باید
عامـل شناسـایی تجربـی درگذرد و تـا مر ِز
حـد
دـر ایـن راه از ّ
ِ
عینیـت ،گسـترش یابـد.
ذهنیـت و
همانندـی بنیادیـن میـان
ّ
ّ
ایـن همانندـی ،شـرط فایقآمدن بر تقسـیمبندی کانتـی میان
خودی خود اسـت (نک .بـووی،1394 ،
نمودهـا و چیزهـای بـه
ِ
.)446-445
شـوپنهاور ادعـا میکنـد کـه تجربـۀ زیباییشـناختی بـه کلی
جهـان
بـا شـناخت تصـورات فـرق میکنـد .معرفـت مـا بـه
ِ
ِ
شـناخت عینهـای جزئـی اسـت کـه از
پیرامونمـان ،همـواره
طریـق روابـط علّی و معلولـی ،با دیگر عینها ربـط مییابند اما
در تجربۀ زیباییشـناختی ،یگان ه عینهای آگاهـی ما عبارتاند
از آنچـه شـوپنهاور ،به تأسـی از افالطـون «صورتهای مثالی»
ً
مثلا وقتی به نقاشـی یـک درخت مینگریـم ،نه یک
مینامـد؛
ِ
درخـت جزئـی بلکـه ایده یـا صورت مثالـی درخـت را در خود
حاضـر مییابیم ،یعنی چیزی مشـترک میان تمـام درختان که
بالقـوه یا بالفعل وجـود دارند (جنکینـز .)109-108 ،1398 ،به
تعبیر شوپنهاور« ،ما دیگر در چیزها کجا و کی و چرا را مالحظه
نمیکنیـم ،بلکـه فقط و فقط چـه بودن را مالحظـه میکنیم»
11

.
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(Schopenhauer, 1969, 178).بدینترتیـب ،شـوپنهاور تجربـۀ
زیباییشـناختی را نـوع خاصـی از معرفـت میدانـد کـه چـون
عیـن یـا متعلّقی به غیـر از ُمثُل یـا صورتهای مثالی ندـارد ،با
شـناخت هـر روزۀ مـا که ناظـر به عینهـای جزئی اسـت ،فرق
دارد.
شـوپنهاور ،هرچنـد زندگـي را سراسـر رنـج و عـذاب ميبينـد،
امـا بـراي رهايـي از ايـن رنـج و انـکا ِر اراده بـه زندگی ،سـه راه
پیشـنهاد میکنـد -1 :هنـر و زیباییشناسـی -2 ،اخالقـی-3 ،
متافیزیکی -عرفانی (کاپلستون .)276 ،1375 ،شوپنهاور ،تجربۀ
زیباییشناسـی را بدیـن علـت نیز مـورد اهمیت میشـمارد که
کشـیدن با ِر ارادـه آزاد میکند .در اینجا
مـا را بهطور موقت از
ِ
یعنـی دیگـر دغدغۀ ما این نیسـت که بدانیم یـک عین چگونه
میلـی را ارضـا میکنـد یـا بالقـوه بـه مـا صدمـه میزنـد ،بلکه
تعمق میکنیم کـه این تجربـه ،از همین
صرفـاً دـر خو ِد عیـن ّ
طریـق در حکـم رهایـی از آالم و ارادهورزی اسـت و در نهایت،
دیگـر نشـانی از اراده و رنج و ملال نزدمان نمیماند (جنکینز،
 .)110 ،1398بـه زعـم خـود شـوپنهاور« ،فردیـت خـود ،ارادۀ
خـود ،را از یـاد میبریـم و کماکان هسـتی داریم منتها در مقام
یـک سـوژۀ نـاب ادـراک ،همچـون آینـهای صـاف و تمیـز برابر
عیـن» (Schopenhauer, 1969, 178).بـا این تفاسـیر ،تنها در
اصل جهـت کافی دور شـدهایم.
ایـن حالـت اسـت کـه از ِ
بـد نیسـت اگـر اشـاره کنیم کـه افالطون ،هنرمنـد را دو بـار از
ایده دور میدانسـت ولی شـوپنهاور ،هنرمند را یگانه شناسندۀ
ایدـه میشـمارد (احمدـی .)149 ،1396 ،بنابراین ،بـا اینکه بر
ِ
اساسـی واقعیت
شـناخت جنبههای
اسـاس اندیشـۀ افالطونی،
ِ
همـه چیـز بـرای انسـان باارزشتـر اسـت ،لـذا شـوپنهاور در

از
دیدگاهـی متفـاوت بـا افالطـون -کـه اذعـان داشـت تجربـه
زیباییشـناختی این معرفت را به ارمغان میآورد -بیان میدارد
کـه اتفاقا تجربۀ زیباییشـناختی اسـت که میتواند به رسـیدن
بـه ایـن معرفـت کمک کنـد (صافیـان و امینـی-139 ،1388 ،
 .)140بيـان تفاوتهـاي ميـان رويكـرد شـوپنهاور بـه ايدههـا
بـا نـوع نـگاه افالطون نسـبت به آنها ،بـه معنـاي ناديدهگرفتن
شـباهتهاي ايـن دـو نظريـه نيسـت .ميـان ايـن دـو ديدگاه،
ميتـوان شـباهتهاي قابل مالحظـهاي يافت .به عنـوان مثال،
شـوپنهاور نيز همانند افالطـون به ايدهها صفـات زماني ،مكاني
و علّي نسـبت نميدهد و آنهـا را فـارغ از ويژگيهاي موجودات
جزئـي و منفـرد ميدانـد .همچنين ،از نظر شـوپنهاور نيز مانند
نظريـۀ افالطـون ،ايدهها داراي مراتب هسـتند .هـم در ديدگاه
افالطـون و هـم دـر نظـر شـوپنهاور ،فـرد بـراي دـرك ايدهها،
بايسـتي شـناخت متعـارف و روزمـره را رهـا كنـد تـا بـه ديدار
ايدههـا نائـل شـود .آنگونه كـه از آثـار شـوپنهاور برميآيد ،وي

برخلاف افالطـون ،بـراي ايدههـا قائل بـه عالمي مجزا نيسـت؛
يعنـي وجـو ِد عينـي ايدههـا را منكـر اسـت .ايـن امـر ،توجيه و
تبيين جايگاه ايدهها را در نظام فلسـفي شـوپنهاور دشوار كرده
اسـت .بسـياري از مفسـران ،اين نكته را مورد نقد قـرار دادهاند
ایـن بـاره ميگويد:
(همـان .)141-140 ،تامـس تافـه نیـز دـر 
«دريافـت رابطه خـود اراده ،ايدههـاي افالطونـي و جهان نمود
در فلسـفه شـوپنهاور آسان نيسـت» (تافه .)192 ،1379 ،از اين
تعين بيواسـطۀ
انتقادهـا كـه بگذريـم ،بـه طور كلـي ،ايدههـاّ ،
ارادـه در مقام شـيء فينفسـهاند و موضوع هنر قـرار میگيرند.
شـوپنهاور بـا یگانهانگاشـتن تجربـۀ زیباییشـناختی و تجربـۀ
عینـی ،پیونـد نزدیکـی میـان زیبایـی و حقیقـت میآفرینـد
(جنکینـز .)112-111 ،1398 ،ایـن یگانهانـگاری ،دـر ضمـن
حاکـی از آن اسـت کـه هـر عینی میتوانـد زیبا باشـد .او تأکید
میکنـد کـه یک عین ،میتوانـد زیباتر از یک عین دیگر باشـد
تعمـق سـراپا عینی را تسـهیل کنـد ،به
بـه شـرطی کـه «ایـن ّ
رویارویـی بـا آن برآیـد و بـه تعبیری ،حتـی آن را تحمیل کند»
).(Schopenhauer, 1969, 178
شـوپنهاور در شـرح آفرینـش هنری ،این توانایی دـر خلق اثر را
«نبـوغ» میخوانـد .تمام اشـخاص ،قادـر به دـرک صورتهای
مثالیانـد امـا شـخص نابغـه ،آسـانتر از دیگـران پـای دـر این
حالـت میگـذارد و مدـتزمانـی درازتـر در آن سـاکن میماند
توانایـی آن را دـارد کـه یک صورت مثالـی را در
و بدیـن قـرار،
ِ
فضـای هنـر بازتولید کند .آثار هنریِ تولید شـده بـا این فرایند،
میتواننـد صورتهـای مثالـی را بـا وضـوح بیشتـری نسـبت
بـه عینهـای طبیعـی به مـا عرضـه کننـد و راه را بـرای درک
ایـن صـور ،هموارتـرسـازند .دـر واقـع ،هنرمندـان ،راه عینیتی
را کـه دـر خـو ِد تجربـۀ طبیعت نیـز امکانپذیـر اسـت ،هموار
میکننـد (جنکینـز .)111 ،1398 ،البتـه هنرمنـد و بـه تعبيـر
خـود شـوپنهاور ،نابغـه ،یـک مرتبـه از طبیعـت بـه حقيقـت
نزديكتـر اسـت؛ زيـرا هنرمند در پي تجسـم خو ِد ايده اسـت،
ِ
اصـل جهت
تحـت سـيطرۀ صور
نـه شـيء محسـوس و جزئـي
ِ
كافـي (صافیـان و امینـی.)142 ،1388 ،
دـر دیدگاه شـوپنهاور ،تنهـا هنگامی که بتوانیـم وجود خویش
ِ
تأثرات حسـی
دسـتخوش
شناسـایی فردی و
را بهعنوان عامل
ِ
ِ
فرامـوش کنیـم ،به وضع و حالی خواهیم رسـید که زیر سـلطۀ
تعمق زیباییشـناختی،
جهان گذرای خوشـی و رنج قرار نداردّ .
تضـاد سـوژه و ابـژه را محو میکنـد ،نه به این منظـور که نقش
تشـکیل حقیقـت ،به سـوژۀ معقول دهـد ،بلکه به
غایـی را دـر
ِ
ایـن منظـور که بـر سـوژۀ فردیتیافتـه و خواهنده ،غالـب آید.
عینیت توصیف
بنابراین ،نبوغ هنری برحسـب اسـتعدادی برای
ّ
میشـود کـه بـه نابغه امـکان میدهـد تا بـه ذات اشـیاء ،یعنی
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«ایدـۀ» آنهـا پـی ببـرد بیآنکـه هرگونـه رابطه بـا ابژۀ ناشـی از
آرزوهـا و خواسـتهای زودگـذر ،ذهنـش را بیاشـوبد (بـووی،
.)448-447 ،1394
نكتۀ جالب توجه در انديشـه شـوپنهاور اين اسـت كه وي نبوغ
و بـه تبع آن ،نابغه را همسـايۀ ديوار به ديـوار ديوانگي ميداند.
از نبـوغ تـا جنـون ،يك قدم فاصله اسـت .به نظـر او ،اص ً
ال نبوغ،
نوعـي ديوانگـي اسـت (شـوپنهاور .)45 ،1375 ،وي براي تأييد
حـرف خود از كسـاني ماننـد ژان ژاك روسـو ،بايـرون و الفيري
نـام ميبـرد كـه در ايـن افراد ،نبـوغ در كنـار جنون قـرار دارد.
البتـه مطابـق ويژگيهايـي كـه وي بـه نابغـه نسـبت ميدهد،
گوشـه چشـمي هـم بـه خودش به عنـوان نابغـه دارد .بـه طور
خالصه« ،نوابغ فانوس دريايي نوع بشـر هسـتند كـه بدون آنان
بشـر در اقيانـوس بيپايان و هولناك گرفتار میشـود» (مهرين،
.)76 ،1334
از اينكـه ميگوييـم موضـو ِع هنـر ،ايدـه اسـت ،ايـن نكتـه
را نيـز قصـد ميكنيـم كـه برخلاف علـم ،هنـر بـا مفاهيـم
سـروكار ندـارد؛ زيـرا مفهـوم ،وحدت بعـد از كثرت اسـت ،ولي
ايدـه ،وحدـت قبـل از كثـرت .بنابراين ،شـناخت عقالنـي كه با
مفاهيـم سـروكار دـارد ،در قلمـروی هنر ناكام اسـت .به همين
جهـت شـوپنهاور ميگويـد« :همه هنرهاي حقيقي از شـناخت
حسـي ناشـي ميشـوند نـه از مفاهيـم يـا شـناخت عقالنـي»
) .(Schopenhauer, 1977, 34چـون هنـر بـا شـناخت عقالنـي
و مفاهيـم سـروكار ندارد ،طريق شـناخت ايدهها هم شـناختي
عقالني نيسـت ،بلكه شناخت شهودي و مسـتقيم است؛ نهايتاً،
ايده پويا و مفهوم ايستاسـت؛ يعني درك ايدهها سرچشـمۀ آثار
ماندـگار هنري میشـود چون شـوپنهاور بـه اولويـت اراده قائل
اسـت و بـر جنبـۀ پويايي و شـور و احسـاس تأكيـد ميكند ،تا
حدي در راسـتاي آرمان رمانتيسـتها گام برميدارد (صافیان و
امینـی.)143-142 ،1388 ،
شـوپنهاور نیـز ماننـد هـگل بـه تقسـیمبندی و درجهبندـی
هنرهـا میپردـازد و دـر ایـن زمینه ،دـوری و نزدیکـی هر هنر
بـا ارادـه و خواسـت را ملاک قـرار میدهـد .هر هنـری ،درجه
یـا طبقـۀ خاصـی از ایدـه را نشـان میدهـد .بعضـی هنرهـا به
بازآفرینـی ایدههـا میپردازنـد و ایدههـا نیـز بـا درجههـای
پیچیدـۀ عینیتیافتـن ،یعنـی بـا طبیعـت بیجـان ،طبیعـت
نباتـی ،طبیعـت حیوانـی و طبیعـت انسـانی  -کـه باالتریـن
درجـۀ عینتیافتـن اراده را دـارد  -مطابقت دارند .شـوپنهاور،
هدـف هنـر را دـر ارتبـاط بـا انسـان میدانـد و دـر ایـن میان،
معمـاری دـر پایینترین درجـه قـرار دـارد و نزدیکترین هنر
ِ
طبیعت
بـه ارادـه و دورتریـن به ایده یا سـوژه و عینیتیافتـن،
بیجان اسـت .در این سلسـلهمراتب ،باالترین هنر ،شـعر اسـت.

شـعر ،نمـاد انسـان و بیانگر احساسـات ،حـاالت و اندیشـههای
اوسـت .شـوپنهاور ،تراژدـی را باالتریـن نـوع شـعر میشـمارد؛
زیرا بیانگر شکسـت خواسـتهای انسـانی در طـول تاریخ بوده
ِ
بودـن زندگـی اسـت و مـا را پند
چ
واقعیـت پـو 
و نشـاندهندۀ
ِ
میدهـد تـا بیهوده گرفتـار امیال و خواسـتهای خود نشـویم
شـأن واالیی نیز برای
(رحمانیـان .)88-87 ،1392 ،شـوپنهاور،
ِ
موسـیقی قائل اسـت که اختلاف زیادی بـا معماری بـه عنوان
پایینتریـن درجـۀ هنرهـا دارد؛ زيـرا «معماري فقـط در مكان
بدـون ارتبـاط با زمان و موسـيقي نيز دـر زمان بدـون ارتباط با
مكان شـكل ميگيرد» (ذاكرزاده .)161 ،1386 ،هنر موسـيقي
به جهت جايگاه ممتازش در انديشـۀ شـوپنهاور و تفـاوت آن با
سـاير هنرهـا ،بـه بحث مفصلتـری نيـاز دارد.

موسیقی ،بهعنوان واالترین هنر

به راسـتی ،موسـیقی چه معجـزه و كار خارقالعادـهاي ميكند

كـه هنرهـاي ديگر از انجـام آن عاجزنـد؟ نظريۀ شـوپنهاور در
اينجـا ،دچـار يـك جهـش میشـود .وي موسـيقي را از تمـام
هنرهـاي ديگـر متمايـز ميداند .بـه زعـم او ،موسـيقي تفاوت
جوهـري با سـاير هنرها دـارد و تافتهاي جدابافته اسـت .تا حاال
ميگفتيـم كـه موضـوع هنرهـا ،ايدههـاي افالطوني هسـتند و
كاركردشـان نيز نمايان سـاختن ايـن ايدهها در اشـياء طبيعي
اسـت .دـر نتيجـه ،حتـي اگـر هنرهـا بتواننـد بـه نحـو واضـح
و صريـح ،ايدههـا را بـراي مـا نمايـان كننـد ،بـاز هـم بـه خـو ِد
حقيقت يا اراده فينفسـه نميرسـند ،يعني تا حقيقت راستين
يـك قدـم راه باقـي ميماند.
دلیل عظمت موسـیقی نزد شـوپنهاور این اسـت که موسـیقی،
برخالف سـایر هنرها ،غیر بازنمودی 14اسـت و به همین سـبب،
جهـان ظواهر اسـت کـه میتـوان آن را در قالب
کمتـر پایبنـد
ِ
کلی راسـتین» اسـت
مفاهیم درک کرد .موسـیقی ،مقا ِم
ِ
«زبان ِ
کـه «از چیزها سـخن نمیگویـد؛ از هیچچیز سـخن نمیگوید،
جـز از بهـروزی و اندـوه ،کـه یگانـه واقعیتهـای مربـوط بـه
ارادهانـد» (شـوپنهاور 1986 ،به نقل از بـووی.)449 ،1394 ،
اما شـوپنهاور كاركرد ،موضوع و متعلق موسـيقي را چيزي غير
از ايدههـا ميدانـد .بنا بر ادعـاي او« ،موسـيقي از مثُل [ايدهها]
تعيني از اراده اسـت ،ماننـد دنيا و به
فراتـر مـيرود ،موسـيقي ّ
همـان اندـازه نسـخه مسـتقيم تمـام اراده اسـت» (شـوپنهاور،
 .)12 ،1375سـاير هنرهـا ،ارادـه را به وسـاطت ايدههـا نمايان
ميكننـد ،اما موسـيقي ،به طور مسـتقيم خـود ارادـه را نمایان
میسـازد .دـر نتيجـه ،موسـيقي هماننـد ديگر هنرهـا به هيچ
وجـه شبيهسـازي ايدهها نيسـت ،بلكه شبيهسـازي خـو ِد اراده
اسـت ،امـا دـرك اين نكتـه تا حدي دشـوار اسـت .شـوپنهاور،

.
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ن اراده در
تعي ِ
صداهاي زير و بم موسـيقي را بـا مراتب گوناگون ّ
جهـان مقايسـه ميكنـد؛ بهطـوری که صدـای بـم ،پایینترین
درجـه از عینیتیافتگـی ارادـه اسـت و ایـن قلمرو کانی اسـت.
صدـای تنـور به همـراه فاصلۀ سـومش ،مربـوط به عالـم نباتی
اسـت .صدـای آلتـو بههمـراه فاصلـۀ چهارمش مربـوط به عالم
حیوانـی و صدـای سـوپرانو بـههمـراه اکتـاو ،مربـوط بـه عالـم
انسـانی اسـت (رحمانیان .)89 ،1392 ،نیروهای مخالف با اراده
و آنهایـی که مطلوب ما هسـتند ،دـر رابطه بیـن همخوانیها و
ناهمخوانیهـا منعکـس میشـوند .باالترین صدـا ،عینیتیافتن
اراده و خرد یا زندگی خردمندانه و کوشـش انسـان اسـت .پس
موسـیقی ،با زندگی درونی ما همخوانـی دارد و به همین دلیل
اسـت که هیچ هنر دیگری به اندازۀ موسـیقی ،قادر به رسـیدن
بـه چنین عمق و نزدیکیای نیسـت که لذت و شـادی کامل یا
غـم و رنـج مطلق را بیـان کند (همـان.)90 ،
زبـان احسـاس ،شـور و هيجـان اسـت ،نـه عقـل و
موسـيقي،
ِ
مفاهيم انتزاعي .اين نشـانگر حضو ِر اراده اسـت .زبان موسـيقي،
زبـان جهاني اسـت و دليـل تأثير و نفوذ بيش از حـد آن بر روح
و روان مـا بـه ايـن جهـت اسـت كـه ذات و عمق يـك رويداد يا
پديدـه را بـراي مـا بـه صـورت واضـح بازگـو ميكند .دـر نظام
فلسـفي شوپنهاور ،موسـيقي چيزي همپاي خو ِد اراده میشود.
جهـان را ميتـوان هم تجلّي موسـيقي و هم تجلّـي اراده خواند
(شـوپنهاور .)160 ،1375 ،بنابرايـن ،رسـالت يـك موسـيقيدان
همانند رسـالت يك فيلسـوف اسـت و حتي رسـالت خويش را
شـايد با ابزاري بهتر از فيلسـوف بـه انجام ميرسـاند؛ زيرا آنجا
كـه فيلسـوف بـراي تعبير و تفسـير جهـان از مفاهيـم انتزاعي
اسـتفاده ميكند ،موسـيقيدان اين امر خطير را بدون اسـتمداد
از نيـروي عقـل و مفاهيـم انتزاعـي بـه نحـو بيواسـطه انجـام
ميدهـد (صافیـان و امینـی .)149 ،1388 ،چنانكـه خـود او
نيز ميگويد« :موسـيقي اشـتغال ناخودـآگاه ذهن به متافيزيك
اسـت ،در حالي كه نميداند كه فلسـفه ميسـازد» (شوپنهاور،
 .)163 ،1375بـر ايـن اسـاس ،ميتـوان گفـت موسـيقيدان يـا
هنرمند ،در آخر فيلسـوف میشـود .نكتهاي كـه بايد در تفاوت
ميان فلسـفه و هنر بيان كرد اين اسـت كه موسـيقي ،سرشـت
جهـان را بـه نحـو ذهنـي يـا درونذاتـي متجلـی میکنـد امـا
فلسـفه ،بـه نحو عيني يـا برونذاتـي (صافیان و امینـی،1388 ،
 .)150ادعـای شـوپنهاور ایـن اسـت کـه موسـیقی ،بهتریـن
نه تنها
نمایشـگر نیروهای ناخودآگاهی اسـت که زمینۀ سازندۀ 
صورتهـای ذهنـی مـا ،بلکه بقیۀ جهـان نیز بهشـمار میروند:
«آهنگسـاز درونیتریـن جوهـر را آشـکار میسـازد و ژرفترین
حکمـت را بـا زبانـی ادـا میکنـد کـه خـرد او از فهمیدنـش
درمیمانـد» )(Schopenhauer, 1977, 363
15
حل تعارض در درون شـکل «سـونات» از
بیان ِ
شـوپنهاور ،بـا ِ

موسـیقی ایسـتای گذشته در
موسـیقی مدرن از
تحول مسـیر
ِ
ِ
16
پویایـی جدید مبتنی بر
قالـب «کنترپوئان» به سـمت نیروی
ِ
بیان ذهنیـات  -مانند آثار
«هارمونـی» بـه دلیل امکاناتش برای ِ
بتهـوون -17اسـتقبال میکنـد (بـووی .)453 ،1394 ،در میان
انواع موسـیقی نیز ،شـوپنهاور موسیقی بیکالم و سـازی را برتر
از انـواع دیگـر میشـمارد و اعالم میکند که این نوع موسـیقی،
زبـان خـود را میآفرینـد و به تنهایـی ،بیانگر احساسـات کامل
اسـت (رحمانیان« .)91 ،1392 ،موسـیقی بیانکنندۀ این یا آن
معین نیسـت ،این یا آن تألّم ،درد ،اندوه ،وحشـت،
لذت جزئی و ّ
نشـاط ،بهجـت ،آرامش خاطر ،بلکه بیانکنندۀ خـود این احوال
اسـت ،خـو ِد شـادی ،خـود غم ،خـود دـرد ،خود وحشـت ،خود
معینی
نشـاط ،خـود بهجـت ،خود آرامـش خاطر ،آنها را تـا حد ّ
مجرد بیـان میکند ،طبیعـت ذاتی آدمهـا را ،بدون

بـه صـورت ّ
هیچگونـه ضمایـم و لـوازم جانبـی و بدینسـان ،بدـون هیـچ
سـائقی بـرای آنهـا») . (Schopenhauer, 1969, 261شـوپنهاور،
رنـج جزئی که در بسـتری جزئی روی
دـر اینجا بین شـادی و ِ
رنـج کلی که در یک قطعه موسـیقی رخ
مینمایـد ،با شـادی و ِ
میدهـد ،فـرق میگـذارد؛ یعنـی نشـاطِ موجود دـر یک قطعۀ
موسـیقی به یکسـان در مورد تکتک مصادیق نشـاطِ انسـانی
صدـق میکنـد و بیانکنندۀ قدر مشـترک تمام آنهاسـت .البته
شـوپنهاور اذعان میدارد که درسـتی اسـتداللش دربارۀ پایگاه
متافیزیکی موسـیقی قابل اثبات نیسـت« ،زیرا در این استدالل
عنـوان یک تصـور و آنچـه که اصـوالَ هرگز
میـان موسـیقی بـه
ِ
ممکـن نیسـت بازنمایـی یا تصـور باشـد رابطهای ایجاد شـده و
مـورد قبول قـرار گرفتـه اسـت» (Ibid, 1977, 358).اما از تأثیر
او بـر فیلسـوفان بـزرگ بعـد از خودـش روشـن میشـود که او
بیانکنندـۀ نکتـۀ حیاتـی و مهمـی دـر تجربـۀ مدرنیته اسـت
کـه یکـی از ویژگیهـای اصلـی زیباییشناسـی ،همانـا زندـه
نگهداشـتن مفهوم «ناگفتنیها»سـت (بـووی.)454 ،1394 ،
دـر پایـان ایـن بخـش ،الزم بـه اشـاره اسـت کـه از نظـر
به عنـوان یـک تجربۀ
شـوپنهاور ،علاوه بـر اینکـه موسـیقی ،
زیباییشـناختی ،آدمی را موقتاً از رنجهای بنیادینی که زندگی
را تشـکیل میدهنـد میرهاند ،امـا در همان حـال ،دقیقاً بیان
میکنـد که چـه چیزی زندگـی را به صورت عذابـی درمیآورد.
18
دـر اینجـا ،زیباییشناسـی در جهـت «غیر زیباییشناسـی»
به مثابۀ یک داروی بیهوشـی ،تغییر مسـیر میدهـد .از اینرو،
همانگونـه کـه نیچه 19دـر کتاب زایـش تراژدی 20گفته شـده
اسـت ،موسـیقی ،نقشـی شـبیه به تراژدی ایفا میکند؛ تراژدی،
بدترین رویدادهای انسـانی را در قالب نمودی زیباییشـناختی
سـاختن امـو ِر
نمایـش میدهـد کـه هدفـش ،تحملپذیـر
ِ
تحملناپذیـر اسـت (همـان .)452 ،حـال بـا توجـه بـه تمامـی
خوانـش تحلیلـی و نیز
نکاتـی کـه ذکـر گردیدنـد ،دـر صدـد
ِ
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اسـاس
بندـی زیباییشـناختی اثـر موسـیقی «نینوا» بر
صورت
ِ
ِ
اندیشـۀ زیباییشـناختی شـوپنهاور برخواهیم آمد تا نحوۀ نمود
ایـن عناصـر را دـر ایـن اثر مورد بررسـی قـرار دهیم.

تحلیل آلبوم «نینوا»
ِ

موسـیقایی «نینوا» ،الزم اسـت اشـاره
تحلیل اثر
پیـش از آغـا ِز
ِ
ِ
گردـد کـه «اگر ما دربارۀ مسـائل فنی و تخصصی موسـیقی به
دانش موسـیقی .اما اگر
تجزیه و تحلیل بپردازیم ،این میشـود
ِ
خو ِد موسـیقی را از دیدگاه بسـیار کلّی بررسـی کنیم ،میشـود
فلسـفۀ موسـیقی» (صفـوت« .)124 ،1386 ،این دو مبحث در
عرض هـم؛ یعنی برای وارد شـدن در
طـول یکدیگرنـد و نه در
ِ
ِ
فلسـفۀ موسیقی باید از موسـیقی اطالعات اجمالی بدست آورد
تا بشـود فلسـفۀ موسـیقی را درک کرد» (همان).
موسـیقی بیکالمی از حسـین علیزاده (زادۀ اول
«نینوا» ،آلبوم
ِ
شـهریور  ،)1330موسـیقیدان ایرانی اسـت که در مهر ماه سال
 ۱۳۶۲توسـط مؤسسـۀ فرهنگی و هنری ماهور منتشـر شـد و
پـس از پخش توانسـت از محبوبیـت عمومی برخوردار شـده و
پایههـای شـهرت علیزادـه را نیـز محکمتـر کند .هسـتۀ اصلی
«نینـوا» ،بـه سـال  1355مربـوط میشـود که در جشـن هنر
شـیراز بـا همراهـی سـازهای ایرانـی اجرا شـد و فرم اصلـی آن،
ِ
شـده بود (نـک .علیزاده،

ردیـف سـازی و آوازی بنا
مبتنـی بـر
موسـیقیدان نوگـرای ایرانی با دو
 .)7 ،1383حسـین علیزادـه،
ِ
نامزدـی گرمی ،یک دورۀ تور بینالمللی و موسـیقی متن اصلی
بـرای فیلمهـای بسـیار معتبـری ماننـد «گبه» و «الکپشـتها
هـم پـرواز میکننـد» ،یکـی از مهمتریـن و تأثیرگذارتریـن
چهرههـای موسـیقی ایرانـی اسـت .آمـوزش رسـمی وی دـر
ردیـف موسـیقی کالسـیک ایرانـی بـا هوشـنگ ظریـف آغـاز
شـد و زیـر نظـر علیاکبـر شـهنازی ،نورعلـی برومنـد ،محمود
کریمـی ،عبداله دوامی ،یوسـف فروتن و سـعید هرمـوزی ادامه
یافت .وی بر اسـاس تفسـیر میـرزا عبداهلل ،تمام بدنـۀ ردیف را
بـرای تار و سـه تـار ضبط کرده اسـت .علیزاده ،لیسـانس خود
را دـر رشـتۀ آهنگسـازی و اجرای موسـیقی از دانشـگاه تهران
دریافـت کـرد و بعداً در دانشـگاه برلین در رشـته آهنگسـازی
و موسیقیشناسـی تحصیـل کـرد .وی دـر دانشـگاه تهـران،
هنرسـتان موسـیقی تهران و مؤسسه هنرهای کالیفرنیا تدریس
کردـه اسـت(National Museum of Persian Art, 2002).
حسـین علیزاده در کتاب گفت و گو با حسـین علیزاده درباره
موسـیقی ایرانی ،به صراحت بر امکان بیان صریح در موسـیقی
نسـبت بـه سـایر هنرها با توجـه به انتـزاع آن تأکیـد میکند و
ایـن انتـزاع را یکـی از خصوصیات همـۀ هنرها میدانـد که هر
نگاهـی بـه زندگی از دید هنـر ،در نهایت به ایـن حالت انتزاعی

منجـر میشـود (شـهرنازدار .)50 ،1384 ،تمامـی قراردادهـای
ارتباطی انسـانی ،به مرور عادی میشـوند و لزوماً همیشـه قادر
بـه بیان منظور خود نیسـتند .هنر ِشـاعر در این اسـت که ابزار
او ،بـه ظاهـر دـر اختیـار همگان قـرار دـارد ،اما هنـگام ترکیب
ایـن ابـزار ،مفاهیمـی به دسـت میآید که دـر رونـد روزمرۀ ما
وجـود ندـارد .علیزاده معتقد اسـت« :به نظر مـن هنر هرچقدر
کـه نابتـر شـود ،خـود را از اسـتفاده روزمـره جدـا میکنـد و
قراردادهـا را از بیـن میبـرد» (همـان) .به این ترتیـب ،میتوان
ماهیتـی تصویری نیـز برای آثـار علیزاده قائل بـود .یعنی صدا،
معادـل تصویـری نیز پیدا کرده یـا الاقل با این ذهنیت ،شـکل
گرفته اسـت .وی میگوید« :همیشـه قبل از اینکه صدا بشـنوم،
تصویـر میبینـم و بعـد آن را به صوت تبدیل میکنـم» (همان،
ِ
انتزاعی
حالـت
 .)120ایـن گفتـه را میتـوان بـهنوعـی همـان
ِ
شـهود از نظـر شـوپنهاور دانسـت کـه علیزادـه از آن سـخن
میگویـد .چنانکه دیدیم ،شـوپنهاور همواره در نوشـتههایش
تأکید داشـته که هنرمند – موسـیقیدان -با نبوغ و شـهود خود
ِ
اصیـل اراده رهنمون
سـاحت
تعلیق عین و ذهن ،به
دـر جهت
ِ
ِ
میگردد.
علیزادـه اشـاره دـارد کـه دـر آلبـوم «نینـوا» ،سـا ِز ن ِـی ،نقش
ِ
نخسـت نینامـۀ مولـوی ،یکـی از
یـک راوی را دـارد و مصـرع
مواردـی بودـه که علیزاده از آن ایده گرفتهاسـت (میراسـداهلل،
 .)1393دـر تحلیـل اولیـۀ ایـن اثـر درمییابیـم کهالزم اسـت
کـه بـه نقـش و تأثیر سـاز نـی در سـاختار مـورد اسـتفاده در
یـک اثـر هنـری موسـیقایی اشـاره کنیـم که ن ِـی تا چـه اندازه
مطلق
دـر انتقال پیام درونی هنرمند و کشـف آواهـای پنهان و
ِ
جهـان ،دـارای اهمیـت بودـه و بـهنوعـی دـر روایـات تراژیک
تأثیرگـذار اسـت (نـک .خاتمـی )258 ،1393 ،و دـر عین حال
نیـز ،دسـتگاه 21نوا ،حاالت خاصی در جهت شـرح حـال درون
و نجـوای شـیواگون دـارد و دـارای حـزن و اندـو ِه خاصـی دـر
حرکت به سـوی ذات مطلق هسـتی نیز هسـت .مناسـب است
کـه بگوییـم این دسـتگاه و ملودیهایـش ،آن هـم،زمانی که با
سـاز نـی دـر یـک روایـت موسـیقیایی همـراه میشـود ،تا چه
اندـازه بـه آن خـو ِد غـم و خـو ِد دـرد مـور ِد طرح شـوپنهاور که
بدـون هیچگونـه ضمایمـی اسـت ،نزدیـک میگردـد (خالقی،
 .)149 ،1390بیتردیـد ،بیـان ایـن آواهـا و نواهـا از ضمیـر
ناخودآگاهـی برخاسـته اسـت کـه بیارتبـاط بـا حـال و هوای
درونـی خالـق آن نبوده اسـت .به گفتـۀ علیزاده ،هنـگا ِم خلق
اثـر ،هوشـنگ ابتهـاج (سـایه) بر روی سـاخت مثنـوی خودش
کار میکردـه و علیزادـه نیـز میخواسـته تـا بـه گونـهای بـا او
همـراه شـود« :به خودـم گفتم اگر بخواهـم با او همراه بشـوم؟
گفتـم بشـنو از نیچـون حکایـت میکنـد! بعـد گفتم نـی باید

.
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یک نقشـی داشـته باشـد ،اما چه نقشـی؟ نی بیاد سـولو بزند؟
بعـد فکـر کردم یک کاری کنم که نکرده باشـم یا نشـده باشـد
و یـک فرم نی و ارکسـتر باشـد کـه باالخره نینوا شـد و من هم
همیشـه عاشـق دسـتگاه نوا بودم و هسـتم و این ایدۀ نینوا از
مفهـوم موسـیقایی میآیـد و بعـد میفهمیـم کـه نینـوا یعنی
کربال!» (میراسـداهلل.)1393 ،
علیزادـه بـه مفهـوم «نینـوا» و ارتبـاط آن بـا واقعـۀ کربلا نیز
اشـاره کردـه و گفته اسـت« :نينـوا آن واژهاي اسـت كه ما همه
حسهـا را ميتوانيـم درباره آن داشـته باشـيم .اگـر ميخواهند
موضـوع و حـس مبارزه امـام حسـين(ع) را بـه آن اطالق كنند،
مـن افتخـار ميكنم« .نينوا» اسـم زيبايي اسـت كه يك معناي
چندبعدـي ميتـوان بـه آن دـاد .هم «نينوا» اسـت هـم «نواي
ُ
نـي» اسـت و هـم قطعـهاي كـه اين نـي مينـوازد در دسـتگاه
نواسـت .بـه هميـن جهت نينوا يـك قطعۀ ملي شـد و هر كس
بـا هـر عقيدـهاي با ايـن قطعـه ارتبـاط برقـرار كـرد» (علیزاده،
 .)1386امـا ایـن ادعـا کـه نینـوا با واقعـۀ کربال مرتبط اسـت را
نیـز میتـوان از نزدیکـی فضای ملودیها و حـس و حال تنظیم
و روند آهنگسـازی خاص و نکات برداشتشـده از دسـتگاه نوا و
سـاز نی برداشـت کـرد که این فضا را به نمادـی در جهت نوعی
آن واقعۀ عظیم جهان اسالم،
سـوگواری دسـتهجمعی مرتبط با 
تبدیل کرده اسـت؛ اما علیزاده ،در مسـتند«به تماشـای آبها»
(میراسـداهلل )1393 ،عنـوان کردـه کـه هدفـش ،صرفاً سـاخت
یک موسـیقی مذهبی نبوده اسـت.
آن سـالهای ایران دـر زمان جنگ
نقـش حـال و هوای جامعـۀ 
بـا عـراق را نیـز بایـد دـر سـاخت ایـن قطعـه دـر نظـر گرفت؛
همانطـور کـه علیزادـه میگویـد« :روزهـای خاصـی بـود کـه
هنـوز هـم تمـام چیزهایش از جملـه تلخیها و شـیرینیها ،که

تلخیهایش بیشـتر بـود ،برایم زنده اسـت ،ولی بـرای من ،نینوا
ماننـد نوشـتن خاطـرات روزانه بود و وقتـی میگویند که انگیزه
و منظـورت چـه بـود میگویـم کـه هیـچ منظـوری جـز اینکه
خاطـرات روزانـهام را دـر سـال [ ۶۲و فضـای جنـگ] بـه زبـان
موسـیقی بنویسـم نبـود» (میراسـداهلل .)1393 ،انـگار کـه این
شـادی توأمـان را دـر این اثر
بیـان غم و
تراژدـی موسـیقیایی،
ِ
ِ
پیش مـیآورد.

موسـیقی
دـر بـاب سـاختار «نینـوا» هـم میتـوان اشـاره کـرد کـه
«سـاختمان اصلـی اثـر از همـان سـاختمان کلـی دسـتگاه نـوا
پیـروی کرده که دـر کل آن انگارههای گوشـه22های اصلی نوا،
دـر حرکت ملودی و ترکیـب موازی آنهـا و هارمونی از درجات
شـکلدهندۀ مقـام یـا مدهـای گوناگـون دسـتگاه نـوا ،بسـط و
گوشـه یـا مدهـای اصلـی ماننـد

گسـترش یافتـه اسـت .بهجـز
درآمـد ،نیشـابورک ،جامهدران و نهفـت ،انگارههای گوشـههای
فرعـی نیـز دـر شـکلگیری و ترکیـب ملودیها نقش اساسـی
داشـتهاند» (علیزادـه .)7 ،1383 ،انگارههـای ریتمیک دسـتگاه
نـوا نیـز پایـه و اسـاس بسـط و گسـترش ریتـم دـر نینواسـت
کـه شـامل انگارههـای ریتمیـک درآمـد ،نیشـابورک ،نهفـت،
مثنـوی ،نغمـه ،جامهدران و  ...میشـود (همان) .با این تفاسـیر،
میتـوان گفـت کـه این اثر با همۀ فراز و نشـیبهایش ،سـاختار
مرتبتی
«سلسـلهمراتبی» دسـتگاه نـوا را طی نموده و دـر روند
ِ
ِ
هارمونیک آن با وجود کثـرت ،در یک واحد
ملودیهـا و تنظیـم
ثابـت بـه نام دسـتگاه نوا به وحدت میرسـند؛ ایـن اثر با مقدمه
در درآمد دسـتگاه نوا آغاز شـده و پس از ورود به مثنوی ،نغمه،
جامهدـران و نهفـت ،مقدمه را عینـاً تکرار نمودـه و به محدودۀ
مـد اصلـی نـوا فـرود میآیـد (همـان) .علیزاده دـر بخشهایی
از ایـن آلبـوم ،از انگارههـای ردیـف ،عیناً اسـتفاده نموده اسـت

شکل  .1انگارۀ ملودی درآمد نوا (طالیی.)200 ،1379 ،

شکل  .2گوشۀ نغمه در دستگاه نوا (همان.)206 ،

شکل  .3ملودی نی در نغمۀ «نینوا» (علیزاده.)16 ،1383 ،
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(روشـندل .)15 ،1392 ،بـا توجـه به شـکل ( ،)1انـگارۀ درآمد
دـوم دسـتگاه نـوا در بخـش درآمـدنینوا نیـز دیده میشـود.
و نیـز بـا توجـه بـه شـکل ( )2کـه گوشـۀ نغمـه دـر ردیـف
میرزاعبدـاهلل دـر دسـتگاه نوا را نشـان میدهد ،به نـوع حرکت
ملودـی نـی دـر قسـمت نغمـه و شـباهت ساختاریشـان دـر
شـکلهای ( 2و  )3اشـاره میکنیـم.
دـر ادامـۀ اثـر ،با اشـاره به گوشـۀ بیات راجه توسـط ویـوال ،به
نوعی سـکون در روایت رسـیده و بعد به قطعۀ نهفت میرسـیم
داسـتان
شـرح
موسـیقی دسـتگاهی،
کـه بـا تکیه بـر ردیـف
ِ
ِ
ِ
«نینـوا» بـه یـک ثباتی دـر اوج خود میرسـد (شـکل  .)4این
های پی
فـراز و فرودهای سـا ِز نـی ،به نوعی ،تالشها و خواسـت 
پـی ارادـه را نیـز بر ما نمایان میسـازد که تنهـا در مواقعی
دـر ِ
خـاص بـا پیداکردن فاصلـۀ هماهنگ ،به سـکون رسـیده و باز
دـر پـی آرزو و ماللـی دیگـر ،میآیـد .نتهای موسـیقی مانند
ذهـن انسـان ،از یک مبدأ شـروع میکنند و با رفتن بـه راههای
گوناگـون ،در پی ارضـای امیال گوناگوناند (رحمانیـان،1392 ،
.)89
ِ
ریتمیک تندتـر و با همراهی
دـر ادامـه ،قطعۀ نهفت با جمالت
نی و ارکسـتر پایـان مییابد تا زمینه برای تکـرا ِر مقدمه ،فراهم
«رقص سـماع»،
شـده و «نینوا» با رسـیدن به موومان 23پایانی
ِ
به نوعی در غایت خود ،به
کاتارسـیس 24تراژیک نیز برسـد .این
ِ
کمالگرایـی بـا هماهنگـی هارمونیـک در تنظیـم– که مطمح
نظـر شـوپنهاور نیـز هسـت -قابـل دریافـت اسـت و مشـخص
میشـود که آهنگسـاز تا چه اندازه وسـواس و دقـت در زیبایی
اثـر بـه خرج داده اسـت تا قطعه به تکامل زیباییشـناختی نیز
برسد.
«رقص سـماع» (شـکل  ،)5با توجه به تزیینات
در قطعۀ پایانی
ِ

و نتهـای زینـت و نحوۀ همراهی و سـوال و جواب دو سـا ِز ن ِی،
نوعی پایانی با جلوهای شـبیه به حماسـه در اثر میشـنویم که
موسـیقایی اثر دـر دیدگاه
همـواره همـان چیـزی که دـر رون ِد
ِ
شـادی توأمـان و
بیـان فینفسـۀ غـم و
شـوپنهاوریِ آن ،یعنـی
ِ
ِ
ِ
عالم انسـانی را شـاهد هستیم
رسـیدن به یک
وحدت نهایی در ِ
(نـک .روشـندل .)19 ،1392 ،پس چنانچه پیشتر نیز اشـاره
شـد ،موسـیقی در اینجا نقشـی شـبیه به تراژدی ایفا میکند:
«تراژدـی بدتریـن رویدادهـای انسـانی را دـر قالـب نمودـی
زیباییشـناختی نمایـش میدهـد کـه هدفـش تحملپذیـر
سـاختن امـو ِر تحملناپذیر اسـت» (بـووی.)452 ،1394 ،
در این قطعه ،آهنگسـاز در صدد نمایش رقص و سـماع عرفانی
سـالکی اسـت که پس از گـذر از حزن و اندوه فـراوان ،در جهت
امیـد بـه شـادی و شـور و دعوتـش بـه پایـان رنج ایـن جهان و
بازگشـت بـه مبدـأ هسـتی ،بـه وجـد و سـماع و رقص رسـیده
اسـت و علیزاده آن را با ریتمی متفاوت با سـایر قطعات بر پایۀ
متـر دـه ضربی نمایـان سـاخته و از دو نی بـا تأکیدات مختلف
در فرم حرکتی ملودی دسـتگاه نوا اسـتفاده کرده اسـت (نک.
علیزاده7 ،1383 ،؛ روشـندل )19 ،1392 ،تا حالتی انتزاعی از
وجد ،شـور و سرمسـتی در سـماع بـه نمایش درآید کـه اگر از
عرفانی دو سـاز نی نیز بنگریم ،حالت َدم و باز َد ِم سـازهای
وج ِه
ِ
بادـی نمایـان میگردد کـه یکی هبوط بر این جهـان و دیگری
اصـل دورافتادـۀ نفس از آن اسـت (نـک .خاتمی،
بازگشـت بـه
ِ
موسـیقایی
تراژدـی
 .)258 ،1393پـس دـر اینجاسـت کـه
ِ
ِ
سـوال و

کاتارسـیس نفـس میرسـد و دـر
نـوا» بـه اوج
«نی 
ِ
ایـن تقابل نفس و خواسـتهای
جوابهـای نـی و ارکسـتر نیز ،
اراده ،مشـهود اسـت .گویی این نوع موسـیقی در «نینوا» خبر
بدـون یاریِ مفاهیم،
از عالـم پنهـان از منظر شـوپنهاور دارد که
ِ

شکل  .4جملۀ اول نی در نهفت «نینوا» (علیزاده.)28 ،1383 ،

شکل  .5ملودیهای نی در «رقص سماع» (علیزاده.)38 ،1383 ،

.
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چیزهایـی بیـان میشـود کـه مـا هرگـز نمیتوانیـم آنهـا را بـا
مفاهیم بیـان کنیم (نـک .احمدـی.)150 ،1396 ،
حال همانطور که اشـاره شـد ،ظاهرا ً میتوان نوعی خودآگاهی
کاتارسیسـی را دـر روند حرکت بر اسـاس نظام

نفـس
و تزکیـۀ
ِ
ِ
حـاالت دسـتگاه نـوا -که دـر آن،
دسـتگاهی و نیـز تأکیـد بـر
ویژگـی اسـتخالصی نفس بـه ظهور میرسـد -برداشـت نمود.
دـر نگاهـی به تنظیـم این اثر نیـز باید گفت اگر سـازهای زهی
هارمونی مطرحشـده در اندیشـۀ
را متناسـب با مفهوم تنظیم و
ِ
شـوپهاور بدانیـم؛ «نینـوا» در مبنای ُسـل) (Gنوشـته شـده و
آهنگسـاز ،آ ُکردهـا 25را بر اسـاس ِحرکت ملودیـک ملودیهای
ردیـف انتخاب کردـه و همچنیـن ،انتخاب صداهای هـر آ ُکرد،
کل
به تناسـب اولویت آن صداها در آن گوشـه نوشته شده و در ِ
قطعـه نیـز میتـوان هارمونـی را بـر اسـاس روابط بیـن فواصل
موسیقایی مشـاهده نمود (نک .روشندل .)20 ،1392 ،بنابراین
شـناختی قابل
بـه نظر میرسـد که «نینـوا» ،تناسـبات زیبایی
ِ
توجهی با اندیشۀ شـوپنهاور دارد.

جمعبندی

ِ
شـناخت اساسـی از اندیشـۀ زیباییشـناختی
این تحقیق با هدف
ِ
فیلسوف آلمانی تأثیرگذار در حوزۀ هنر و زیباییشناسی
شوپنهاور،
مفاهیـم اساسـی دـر اندیشـۀ
بیـان
انجـام گردیدـه و ضمـن
ِ
ِ
زیباییشـناختی شـوپنهاور ،در صدد پاسـخ به این پرسش اساسی
بودیم که جایگاه موسـیقی در نظام فلسـفۀ هنر شوپهاور چیست
و آلبـوم موسـیقی «نینـوا» ،چگونه در صدد بیـان این مفاهیم در
تناسـب بـا آن نظـا ِم فکری برآمده اسـت .اشـاره شـد که:
 فلسـفۀ هنر شـوپنهاور ،جزء الينفكي از نظام كلي فلسـفه اوستو تنها در نسـبت با كليت دسـتگاه فلسـفي او معنا پيدا ميكند .از
ايـنرو ،ارزيابـي فلسـفۀ هنر بدـون ارتباط با سـاير بخشهـاي اين
نظام ،تلقـي صحيحي به مـا نمیدهد.
 بـر اسـاس رويكرد شـوپنهاور ،مراتـب و جايگاه خـاص هر هنريدـر تناظر با ايدههاي افالطوني مشـخص ميشـود .بـه بيان ديگر،

انواع هنر ،فينفسـه داراي ارزش ذاتي نيسـتند ،بلكه دـر ارتباط با
متعينكردن ايدههاسـت كه مرتبة هريـك را ميتوان
آشـكار و
ّ
مشخص کرد.
 در سلسـلهمراتب هنرها ،هنر معماري در پايينترين مرتبه وموسـيقي ،در واالترين مرتبه قرار دارد .چون موضوع موسـيقي،
خـو ِد ارادـه اسـت نـه ايدهها ،موسـيقي با سـاير هنرهـا تفاوت
دارد.
در فلسفۀ شوپنهاور دست كم در حوزه هنر ،متافيزيك به هنرفروكاسـته ميشـود و هنرمنـد (به ويـژه موسـيقيدان) ،هرچند
بـراي زمـان كوتـاه و زودگذر ،همـان كاري را انجـام ميدهد كه
فيلسـوف به كمـك متافيزيك در صدد انجام آن اسـت.
دـر پایـان نیـز بایـد گفـت که حسـین علیزادـه بهعنـوان یک
تراژدی
آهنگسـاز نوگـرای ایرانی ،با ایجـا ِد روایتی بهمثابـه یک
ِ
موسـیقیایی دـر اثـر «نینـوا» بـا اسـتفاده از راوی (سـاز نی) و
ِ
نمایش
هارمونیک متناسـب با دیدگا ِه شوپنهاور در
تنظیمهای
ِ
شـادی فینفسـه ،توانسـته اسـت به خلق اثری
غم توأم با
ِ
رنج و ِ
ِ
متافیزیک
باب
به غایت متناسـب با نظام
فلسـفی شـوپنهاور در ِ
ِ
موسـیقی دسـت یابد .ایـن در حالی اسـت که شـوپنهاور اعالم
داشـته کـه هنرهای دیگـر با ایدههـای افالطونی برابرنـد و این
اسـاس فلسـفۀ شوپنهاور،
موسـیقی اسـت که جایگاهی برابر با
ِ
یعنی اراده را دارد .شـوپنهاور در جایی دیگر به اهمیت تراژدی
نقـش تزکیه و کاتارسیسـی کـه در خود
اشـاره میکنـد کـه با
ِ
آرامش نسـبی به انسـان ،او را از رنج
دارد ،میتواند در عین ارائۀ
ِ
عـذاب موجـود دـر این جهـان آگاه نمایـد .در آلبـوم «نینوا»
و
ِ
ی به نی داده شـده که در
نیز چنانچه گفته شـد ،نقشـی روای 
ِ
ِ
درونی
حـاالت
بیان
غم دسـتهجمعی ،بـه ِ
ِ
سـاحت سـوگواری و ِ
آهنگسـاز پرداختـه و دـر رون ِد حرکت در سـاختا ِر دسـتگا ِه نوا
همراهـی سـازهای زهـی بـه تکامـل میرسـد و در پایـان با
بـا
ِ
رسـیدن بـه قطعـۀ رقص سـماع ،با نغمههـای حماسـی که غم
شـادی توأمـان را دـر جهـت آگاهیبخشـی نمایان میسـازد،
و
ِ
ِ
پایـان تراژیک خود میرسـد.
موسـیقایی «نینـوا»بـه
روایـت
ِ
ِ

پینوشت
. Arthur Schopenhauer
)2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831
)3. Johann Gottlieb Fichte (1762-1814
)4. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854
5. noumena
6. phenomena
7. The World as Will and Representation

ـل جهــت كافــي ،اصــل حاكــم بــر روابــط ميــان پديدارهاســت
 .10اصـ ِ
كــه دــاراي ســه صــورت زمــان ،مــكان و علّیــت اســت .مــا بــه يــاري
ايــن اصــل ،قادــر بــه شــناخت جهــان پديدــاري ميشــويم و اعتبــار و
کاركــرد آن نيــز محدــود بــه هميــن جهــان تصــوري اســت .بــا كمــك
ايــن اصــل ،جنبــۀ توالــي و همبودــي و ارتباط ميــان آن دــو را در جهان
بــه عنــوان بازنمــود ،میيابيــم .كليتريــن بيــان اصــل جهــت كافــی،
عبــارت اســت از اينكــه «هيــچ چيــزي بدــون جهــت و دليــل نيســت
از آن جهــت كــه هســت»(Schopenhauer, 1903, 5).
11. In itself
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) 12. Immanuel Kant (1724-1804
 .13شهود یعنی ژرفاندیشیای که با کمک آن میتوان موضوع
شناسایی را دریافت ،بیآنکه نخست بر اساس مفهومهای تعریفکننده
ادراک شود (بووی.)449 ،1394 ،
14 . non-representational
15. Sonata
16. Contrpoan
17. Beethoven
18. Anaesthetics
)19. Friedrich Nietzsche (1844-1900
20. The Birth of Tragedy
 .21دستگاه یا آواز ،از مجموعه قطعات موسیقایی کوچکی ساخته
شده است که به هریک از آنها ،اصطالحاَ گوشه گفته میشود (آزادهفر،
.)86 ،1397
 .22قطعاتی که تمامی موسیقی سنتی ایران را شکل میدهند،
انگارههای ملودی که بر مبنای آنها بداهه انجام میپذیرد (فرهت،
.)42 ،1386
23. Movement
.24. Catharsis
 .25چند صدا که در زمان واحد با هم شنیده شوند را آ ُکرد مینامند
(پورتراب.)169 ،1390 ،
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