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چکیده
حکمت اشراق سهروردی با دربرداشتن مفاهیم ایرانی  -اسالمی ،میتواند مبنایی برای بررسی مباحث حکمی در هنرهای سنتی باشد .شأن وجودشناختی
و حیث معرفتی زیبایی به مثابه یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحققی آن ،زمینههای تأمالت زیباشناختی در این باب را فراهم آورده است .بهرغم
گسستهای تاریخی و نفوذ فرهنگهای بیگانه ،تحوالت موسیقی سنتی ایران از پیوستگی و تداوم نسبی برخوردار بوده است و وجوه اشتراکات فرمی و
مضمونی فراوانی در آثار دورههای مختلف مشاهده می شود .هدف از انجام این تحقیق ،پاسخ به این پرسش بود که مفاهیم زیبایی شناسی حکمت اشراق
سهروردی چیستند و چگونه در موسیقی سنتی ایران نمود پیدا میکنند؟ روش انجام این تحقیق از منظر هدف ،کاربردی -نظری و از منظر شیوه انجام،
توصیفی -تحلیلی بود .اطالعات نیز به شیوه کتابخانهای بهدست آمد .نتایج نشان میدهد فلسفۀ اشراق سهروردی که با نقد اندیشۀ مشائیان آغاز می شود،
مفاهیم جدید و ابداعاتی را در تبیین و صورتبندی سلسلهمراتبی حیث وجودی و شناختی جهان به کار میبندد .ابتنای این فلسفه بر نورانیت و ظهور
وجود ،مشروط نمودن حیات و هستی و ادراك آن ،بر ظهور و نور ،کارکرد خیال به مثابه امر واســـط و خلق صور معلقۀ مبتنی بر محاکات نقوش ثابتۀ
عالم ملکوت ،لذت و ابتهاج ح اصل از ادراك صور در عالم مثال و مکاشفات عوالم ملکوت و اندراج آن در خاطر سالک ،محتوایی زیباشناختی و فرمی
هنری به اندیشۀ اشراقی بخشیده است .مفاهیم حکمت اشراق بهعنوان محتوا در موسیقی ایرانی نمود یافته و این هنر در جایگاه صورت ،مظهر مفاهیم
حکمت اشراق است .این ارتباط دوسویه بیان گر این است که مفاهیم دقیق و مشخص در پس صور هنری وجود دارد که این مفاهیم ،دلیل بر چرایی
شکل گیری ساختار و مصادیق در حوزۀ موسیقی سنتی هستند و به عبارتی زبان گویای این مفاهیم میگردند.

واژههای كلیدی :زیبایی شناسی ،حکمت اشراق ،سهروردی ،هنر اسالمی ،موسیقی سنتی ایران

35

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال دوم ،شماره  ،31مرداد 3111

 .3مقدمه
شیخ شهابالدین سهروردی فیلسوف نام آشنای جهان اسالم ،در قرن ششم هجری حکمتی بحثی -ذوقی با تاکید بر
کشف و شهود و رهیافت های پادشاهان فرزانۀ ایران و مضامین عرفانی پایه گذاری نمود تحت عنوان حکمت اشراق .او ادراك
خیالی و قلبی را مبنای زیبایی میدانست و هنرمند را چون حکیم متأله می داند که خلق اثر هنری او مبتنی بر ادراك و شهود
حقایق عالم مثال است که دارای فضایی متفاوت با عالم جسمانی است ؛ آن فضا که به نحوی حاکی از عالم مثال است در
هنرهای سنتی ایران از جمله معماری ،نگارگری ،شعر و موسیقی سنتی و ...بر سبیل تمثیل ،نمایان میشود .در پاسخ به این
پرسش که مفاهیم زیبایی شناسی حکمت اشراق سهروردی چیستند و چگونه در موسیقی سنتی ایران نمود پیدا میکنند؟ باید
گفت موسیقی سنتی ایران ،بازی احساساتِ صرف نیست ،بلکه ساز تناسب موجود در نفس انسان است که به مراتب نورانی آن
مرتبط است و هر چه نغمات با درجات احوال و مراتب نفس متناسب باشد ،سیر و سلوك قلبی هنرمند را باعث میشود.
حکمت اشراق سهروردی با بهره گیری از مبانی حکمت اسالمی ،مبانی عرفانی و اشراقی و نیز نظریات حکمای پیشین ایران و
احیای حکمت خالده ،حاوی م ضامین و اندیشههای حکمی -اسالمی است و میتواند مبنای مناسبی برای واکاوی اندیشهها و
مبانی حکمی موجود در هنر ایرانی -اسالمی از جمله موسیقی سنتی قلمداد شود.
 .2روش تحقیق
این تحقیق ،از منظر هدف ،کاربردی -نظری و از منظر شیوۀ انجام توصیفی -تحلیلی است .روش نظری نیز زیبایی -
شناسی سهروردی با تاکید بر نمود مفاهیم حکمت اشراق در موسیقی سنتی ایران است و روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای
بوده است.

 .1پیشینه تحقیق
در حوزه سهروردی پژوهی تحقیقات فراوانی از سوی محققان و نویسندگانی مانند هانری کربن ،سید حسین نصر،
ابراهیمی دینانی ،محمد معین و ...صورت گرفته است ،اما در بحث زیبایی شناسی شیخ اشراق عالوه بر لزوم مطالعۀ کتاب
«حکمت اشراق» اثر شیخ شهابالدین سهروردی و سایر کتابهای وی ،پژوهشهای کمتری وجود دارد .در این حوزه به جز
آثاری همانند کتاب «حکمت انسی» محمد مددپور ،کتاب «تج لیات هنر معنوی در اسالم» اثر سید حسین نصر ،کتاب «مبانی
هنر و معماری اسالمی» از حسن بلخاری قهی که در بخشی از آن به فلسفه زیبایی سهروردی و تاثیر آن بر هنر اسالمی پرداخته
شده و کتاب دیگری که در فرهنگستان هنر به چاپ رسیده ،با عنوان «مبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهابالدین
سهروردی» اثر طاهره کمالی زاده کتاب جدی دیگری در این باب یافت نشد سایر مقاالت و کتابهای تخصصی و تحلیلی و
مطالعات زیر به عنوان پیشینه این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت:
مرتضی مرتضویقهی در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان «نظریۀ زیبایی شیخ اشراق و تاثیر آن بر هنر
آینهکاری و نگارگری» در سال  1535در رشته الهیات و معارف اسالمی در دانشکده پیام نور تهران با راهنمایی مرضیه اخالقی
و مشاورۀ حسن بلخاریقهی به بررسی تاثیر زیباییشناسی حکمت اشراق بر هنر نگارگری و آینهکاری پرداخته و به این نتایج
دست یافته که نقش قوه خیال در هنر بهخصوص هنر نگارگری و آینهکاری بسیار مهم است و هنرمند در دست یافتن به اثر
هنری بدون کمک عالم خیال ناتوان خواهد بود ،هنرمند با تزکیه نفس و درك حقایق زیبایی هستی میتواند دست به خلق اثر
بزند و در هنر نگارگری با ورود مفاهیم حکمی اسالمی و الهام رموز عالم معنا جلوۀ خاصی یافته که در آثار هنرمندان وجود
مفاهیمی چون عشق ،سیمرغ ،آتش ،هالههای نورانی و رنگ طالیی و نقشوارههای هنر آینهکاری با تاکید بر اصل وحدت در
عین کثرت و کثرت در عین وحدت دارای اهمیت فراوانی است.
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معصومه جویبار در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی اشراق نور در هنر ایران باستان و دوره اسالمی
(با رویکرد به معماری و نگارگری )» در سال  1535در رشتۀ نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی ،زیر نظر نسرین عتیقهچی به بررسی زیباییشناسی اشراقی و تاثیر نور بر اعتالی هنر نگارگری و معماری پرداخته و به
این نتایج دست یافته که حکمت اشراقی بر اساس طریقۀ خسروانی ایرانی در جهت هدایت انسان و خودآگاهی او کوشیده و
عنصر نور با تجلیبخشی دینی به هنر نگارگری و معماری و تبدیل سطوح دوبعدی به سهبعدی ،کوشیده است تا از محدوده
زمانی و مکانی خود فراتر رود و هنرمند با سیر در عالم خیال از عالم جسمانی خود دور شده و به عالم نورانی میرسد و نور و
رنگهای منشعب از آن در نگارگری و معماری بروز نموده و به نوراالنوارِ سهروردی متصل میشوند.
سید وحید بصام در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان « بازخوانی مبانی حکمی موسیقی ایران» در سال 1531
در رشتۀ فسلفۀ دانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه هنر تهران زیر نظر علیاصغر بیانی و مشاورۀ اسمعیل بنیاردالن به مرور نظریات
حکمی فیلسوفان اسالمی از جمله سهروردی در باب موسیقی پرداخته و به این نتایج دست یافته :رویکردهای متفاوتی از سوی
فالسفه ،حکما و عرفا نسبت به موسیقی وجود دارد و سهروردی قائل به منشأ آسمانی موسیقی است .نقش عالم خیال نیز هم -
چنانکه در سایر آرای سهروردی اهمیت بهسزائی دارد در موسیقی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است ،تا جایی که درك و
زیبایی شناسی موسیقی بدون اعتقاد به این عالم و درك آن امکان پذیر نخواهد بود.

.1بنیادهای زیبایی شناختی حکمت اشراق
حکمـت اشـراق بــه عنـوان حکمتــی بحثـی -ذوقــی ،فلسـفهای نـور -محــور اسـت کــه در مقایسـه بــا فلسـفههــای
متعارف که بحثی صرف یا وجود -محور بودهانـد تحـولی شـگرف در حـوزه تفکـر فلسـفی ایرانـی -اسـالمی بـه شـمار مـیایـد
(کمــالیزاده .) 1 :1532 ،ایــن مکتــب در قــرن ششــم هجــری توســط شــیخ شــهابالدین یحیــی ســهروردی ( 353- 331
ه.ق ،).فیلسوف نـامآشـنای جهـان اسـالم تأسـیس شـد .شـیخ اشـراق هـر چنـد فلسـفۀ مشـا را بـرای فهـم مبـانی فلسـفۀ
اشراق ضـروری میدانـد ،ولـی بـا نقـد روش ارسـطو و ابنسـینا اعـالم مـیکنـد کـه بـرای تحقیـق در مسـائل فلسـفی و بـه
ویژه حکمت الهی تنهـا اسـتدالل و تفکـرات عقلـی کـافی نیسـت .سـلوك قلبـی و مجاهـدات نفـس و تصـفیۀ آن نیـز بـرای
کشف حقایق ضروری اسـت .او غایـت فلسـفه را نجـات نفـس از ظلمـات هـوی و هـوس و ریاضـات و تزکیـۀ نفـس را الزمـۀ
علـم کامــل میدانـد .ب ـرخالف حکمــت مشـا کــه از فلســفۀ یونـان و بــهویژه ارســطو و تفاسـیر نوافالطــونی آن سرچشــمه
گرفته اسـت ،حکمـت اشـراقی خـود را میـرا دار دو اندیشـۀ فلسـفی میدانـد :یونـان و ایـران .از فلسـفۀ یونـان بـر مکاتـب
فیثاغورس ـی ،افالطــونی و هرمســی تکیــه دارد و از فلســفۀ ایــران باســتان ،کــه غالــب اصــطالحاتش مــأخوذ از آن اســت،
جنبـــۀ رمـــزی نـــور و ظلمـــت و فرشتهشناســـی را وام میگیـــرد (ســـهروردی ،حکمـــهاالشـــراق.) 11- 11 :1533 ،
مشخصۀ اصلی فلسفۀ اشراق سهروردی چنان کـه از عنـوان آن پیداسـت ،بـر اصـول اشـراقیِ ابصـار ،نـور و نگـاه و بـه طریـق
اولی بر شهود و مشـاهده و لـذت بـاطنی اسـتوار اسـت و الجـرم مبتنـی بـر رهیـافتی زیباشـناختی و وجهـهّ هنـری اسـت و
از سویی دیگر ،پررنگتـرین ایـدهای کـه ذهـن را بـه ســمت ایـن ویژگـی ســوق مـیدهـد ،همـانگونـه کـه پـیش از ایـن
اشـــاره شـــد ،ابــدا عــالم خیــال ،صــور معلقــه و ویژگــیهــای آن اســـــت؛ صــوری کــه مظــاهر خــود در عــالم حــس را
مظاهرت (پشــتیبانی) میکننـد .چنـانکـه در کتـاب «حکمـهاالشـراق» در دفـا از مُ ثـل افالطـونی در مقابـل احتجاجـات
مشائیان مبنی بر ابطا ل آن ،از برهان خود مشائیان نتیجـه مـیگیـرد « :در عـالم عقـول ماهیـاتی وجـود دارنـد کـه قـائم بـه
ذات خود هستند ،زیرا کمـال آنهـا ذاتـی اسـت .در عـین حـال آن هـا در ایـن جهـان اصـنامی دارنـد کـه غیرقـائم بـه ذات
خود هسـتند ،زیرا کمـال شـان قـائم بـه خـود شـان نیسـت و کمـالی کـه مخـتص ماهیـات عقلیـه اسـت در آنهـا وجـود
ندارد» (سهروردی ،1513 ،ج .) 32 :2
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« مبنا و محور حکمت اشراق که سهروردی را با انتصاب به آن ملقب به «شیخ اشراق» می نامند ،نور است و عنوان
حکمت اشراق نیز به زیباترین وجه حاکی از آن است .حکمتی که مبتنی است بر اشراق (کشف) و مشارقه (اهل فارس ) .منظور
از اشراقیان نه فقط کسانی است که در مشرق جغرافیایی زمین زندگی می کنند ،بلکه همه کسانی است که اهل شرقاند و
حکمت شان نیز کشف و شهود اشراقات انوار مجرد است که از طریق ریاضت و مجاهدت حاصل میشود .چون این کتاب مبتنی
بر اشراق (تابش) انوار الهی است ،کسی که این انوار را درنیابد به دقایق و اسرار اشراقی آن اطال حاصل نکند .بارق الهی عبارت
از نور فائض از مجردات عقلیه بر نفس ناطقه است که به دنبال ریاضت و مجاهدت و اشتغال به امور علوی روحانی و تعلیم
مجردات و احوال آنها حاصل میشود» (کمالیزاده .) 22 :1532 ،از اینرو ،چنانچه گفته شد ،سهروردی خود را وار دو سنت
فکری باستانی یونانی و ایرانی میداند و بدینترتیب بین افالطون و زرتشت و پادشاهان فرزانه ایران پیون د برقرار کرده و طرح
نظریه آگاهی محور را به ثمر میرساند.
سهروردی عالیترین مقام حکمت و معرفت را از آن کسی می داند که هم در تأله و ذوق و هم در بحث و استدالل در
حد کمال و مهارت باشد .چنانچه خودش هر دو گام شهود و استدالل را برداشته است .لذا از نظر سهروردی ،تمام فلسفه اعم
از بحثی و ذوقی نردبانی برای باال رفتن به مقام قرب خدایی است و برای هیچ یک از این دو نو حکمت اصالتی نمیداند و هر
دو را راهی برای رسیدن به حق می داند ،پس باید در حکمت بحثی ،در حد شایستهای مهارت یابد تا ذهن او ورزیده شود و
آماده دریافت حکمت ذوقی باشد و از این مرتبه نیز خود را باال کشانده و به ملکوتیان بپیوندد .چنانچه عبدالرزاق الهیجی می -
گوید« :طریقۀ اشراقیان نیز در حقیقت از طریق تحصیل علم نیست؛ بلکه ،طریقۀ سلوکی است که از راه باطن (راهی که با آن
به خدا میتوان رسید ) حاصل میشود و مسبوق به سلوك راه ظاهر (راهی که با آن خدا را میتوان شناخت اما میان شناخت و
دانستن تا رسیدن فاصله بسیار است ) نیست .چرا که طریقۀ اشراقی ،در برابر حکمت است به این معنی که هر گاه که سلوك و
راه باطن بعد از سلوك و راه ظاهر منطبق با حکمت باشد طریقه اشراق حاصل میشود» (الهیجی.) 51 :1512 ،
سهروردی قائل به عوالم چهارگانه است :عالم انوار قاهر ،انوار مدبر ،مُثُل معلقه و عالم برزخ .عا لم مُثُل معلقه عالم
خیال است که رازآلودگی شگرفی دارد و موسیقی در آن جایگاه خاصی دارد .سهروردی مُثُل معلقه را بر دوقسم میداند:
مستنیر (نورانی) و ظلمانی( .سهروردی 1531 ،به نقل از آزادهفر1531 ،الف ) 53 :صور معلقه کاملتر از صوری هستند که در
عالم اجسام است و نفوس انسانی با این مثل معلقه مرتبط است .سهروردی نفوس انسانی را منحصر به پنج قسم میداند:
. 1کامل در علم و عمل . 2 ،فقط کامل در عمل . 5 ،فقط کامل در علم . 5 ،متوسط در علم و عمل و  . 3ناقص در علم و عمل.
(شهرزوری 1512 ،به نقل از همان ،همانجا)
در حکمت اسالمی ،امر ه نری حاصل شهود هنرمند است و محاکاتی از حقیقت به حساب میآید ،در واقع اثر هنری
بیان رمزی حقیقت محسـوب میشـود .در اندیشـ ۀ زیباییشناسی سـهروردی ،امر هنری را باید در دامنۀ رهیافتهای معرفت -
شناختی و لوازمات آن از قبیل ابصـار ،ادراك و اشراق بازسازی کرد« .صورت بندی سلسلهمراتبی در جهانشناسی سهروردی،
تجلّی جهانی مبتنی بر تبلور نور در ساختار و کلیت اندیشۀ وی و تبیین جهان بر اساس ظهور و تأللؤ نور ،صورت و ساحتی
زیباییشناختی و هنری به فلسفۀ وی بخشیده است .شاید بتوان گفت که هنریترین وجه و مدخل زیباییشـناختی فلســفۀ
ســهروردی را باید در ابداعات وی در تبیین جایگاه "خیال" در جهانشناسی سلسلهمراتبی فلسفۀ اشراق و نوآوری در
صورت بندی نقش شناختشناسانۀ آن ،در میان قوای شناختی باطنی دانست؛ بهگونهای که خیال از حیث هستیشناختی با
عنوان "خیال منفصل"  1و از لحاظ معرفتشناختی با عنوان "خیال متصل"  2در ساحت فلسفۀ اشراقی پدیدار میشود .میانجی -
 . 1خیال منفصل ،متعالی است و تعلق به انسان بماهو ندارد ،بلکه حضرت جامع الهی است در
مقام ظهور خود بر خویس؛ لذا در تعابیر عرفای اشراقی از تعابیری چون تخیل الهی و خیال
الهی استفاده شده است( .خاتمی) 57- 57 :1131 ،
 .2خیال متصل خیالی است حا صل از نفس که به اصطالح در اتصال با حواس است و دادههای حسی
را به قوۀ شناختی عرضه میدارد( .خاتمی)57 :1131 ،
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گریهای دو سویۀ خیال منفصل در عالم کبیر میان عوالم معقول (ملکوت) و محسوس (مُ لک) که به حسی ات کدر ،لطافت
نورانی می بخشد و به معقوالت  ،5کیفیات حسی را برای ادراك از جانب قوای نفسانی عرضه میدارد و نقش قوۀ خیال متصل در
میان قوای ادراکی عقالنی و حسانی در عالم صغیر ،با ویژگیهایی از بازنمایی  ،5محاکات 3 ،تمثّل  5و تشبیه  1همراه است که
صورتی زیباشناختی و هنری به فلسفۀ سهروردی داده است» (رحیمیان و ذهبی.) 113 :1531 ،
سهروردی در رسالۀ «فیحقیقهالعشق» ،مبنای آفرینش را از طریق تمثیلِ حسن و عشق و حزن ،بر اساس زیبایی و
عشق تبیین کرده و ساختار و نظام جهان را مبتنی بر عشق و زیبایی ،و ادراك حقیقت آن را توأم با لذت دانسته اسـت .از نظر
او ،فاصلۀ انوار در جهانی سلسله مراتبی ،با عشق و زیبایی پر شده است .چنانچه در شرح انوار قاهر و سافل میگوید« :نور
سـافل هیچگاه بر نور عالی محیط نمی شـود زیرا نور عالی همواره سـافل را مقهور خود میگرداند و قاهر بر اوســت و این
مقهوریت موجب نمی شــود که نور ســافل نور عالی را مشاهده نکند و کثیر بودن انوار ایجاب میکند که نور عالی یا قاهر
نسبت به نور سافل قهر و غلبه ورزد و نور سافل مشتاق و عاشق نور عالی باشد» (سهروردی ،1513 ،ج  ) 151 :2و راجع به
زیبایی نور عالی و لذت درك کمال آن اضافه میکند « :نوراالنوار به هر چیزی غیر از خود قهر میورزد و عاشق کسی جز خود
نمیشود .زیرا کمال و هیچ لذتی است باالتر از او بر خود وی و او زیباترین و کاملترین چیزهاست  .3درك و احساس کمال از
آن حیث که کمال است و برای وی حاصل است ،نیست .بنابراین ،آن کسی که از حصول و دریافت کمال غافل است ،لذتی
عایدش نخواهد شد و هر لذتی برای لذت برنده به قدر کمال خود و به اندازۀ ادراك او از کمال است و هیچ چیزی در جهان
زیباتر و کاملتر از نوراالنوار نیست و هیچ چیزی آشکارتر از او بر خود و غیرخود نیست .هیچ چیزی لذتبخشتر از او برای
خود و دیگری نیست» (همان.) 153 :
با اینحال در جهت شناخت تفکر زیباییشناسی سهروردی «میتوان ویژگیهای زیر را به عنوان خصوصیات امر زیبا
یا به عبارت دقیقتر لوازم زیبایی اشراقی از فلسفۀ سهروردی استخراج کرد:
.1

زیبایی اشراقی مبتنی بر وجهی شناختی است و در نسبت با معرفت و تحقق شناخت ظهور و بروز می یابد؛

.2
.5
.5

امر زیبا مالزم عشق و حزن است؛
زیبایی اشراقی امری تشکیکی و ذومراتب است؛
شدت و ضعف زیبایی اشراقی در نسبت با قرب و بعد آن از منبع جمال (نوراالنوار) تعیین میشود؛

.3
.5
.1

زیبایی اشراقی مطالبهای همگانی و مطلوب همۀ نفوس انسانی است؛
زیبایی اشراقی (جمال) در هر شیئی در نسبت با کمال آن شی ظهور می یابد؛
ادراك زیبایی اشراقی ،توأم با ل ذت و ابتهاج است» (رحیمیان و ذهبی.) 113 :1531 ،

 .1عالم معقوالت یعني مثل كه انسان هنوز به آنجا نرسیده است ،اما عالم محسوس اگر چه
مجاز محسوب مي شود ولي واقعیت دارد و نمودي از عالم معقول است( .افالطون)715 :1171 ،
. Memoi sis.

7

 . 7محاکات در کارکرد هنری به معنی تقلید به کار میرود( .میرصادقی)215 :1155 ،
 . 1متصور شدن حقیقتی برای انسان به صورتی خاص ،مأنوس و هماهنگ با غرضی که تمثل برای آن
حاصل شود( .مکارم شیرازی ،1157 ،ج) 11 :11
. Homoi sis.
5

 .هو اجمل االشیاء و اکملها .
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 .5تبیین مفاهیم كلی برآمده از حکمت اشراق
سهروردی در سراسر آثار خود از اصطالحات و مفاهیمی استفاده کردهاست تا مسائل ویژهای را در معرفتشناسی،
طبیعت و مابعدالطبیعه معین سازد ،یعنی حوزههایی در تفکر که او آنها را بازسازی یا به شکل جدیدی از نو صورت بندی کرد.
مفاهیمی چون سیر از کثرت به وحدت ،سلسله مراتب ،غایتگرایی ،کمالخواهی ،خودآگاهی و معرفت نفس و نمادگرایی (نک
گودرزی و شریف ) 121 :1531 ،که در ادامه به اختصار توضیح داده میشوند:
 سیر از کثرت به وحدت:«سهروردی با اصالت نور و بساطت آن به دیدگاه تازه ای از تمایز موجودات دست یافت و به تشکیک در نور قائل شد.
منظور او این است که در جهان هستی نورهای گوناگون و متعددی وجود دارد و کثرت نور جهان را فرا گرفته؛ ولی این انوار در
نور بودن با یکدیگر اشتراك دارند؛ به گونهای که نمیتوان اختالف انوار را در اصل ذات آنها دانست» (گودرزی و شریف،
 .) 121 :1531سهروردی با قائل شدن به شدت ،ضعف ،نقص و کمال ،پیوستگی میان همۀ موجودات جهان هستی را حفظ
میکند و نشان می دهد که در عین کثرت و اختالفی که وجود دارد ،گوهر بنیان جهان هستی گوهر واحدی است ،همه انوار و
ظلمات به نوری واحد ،غنی و ضروریالوجود ختم میشوند که همان « نوراالنوار» است (سهروردی 1551 ،به نقل از گودرزی و
شریف.) 121 :1531 ،
برای سهروردی زیبایی عبارت از کمال ،غلبه و آشکارگی حاصل از کمال است و لذت مساوی با حصول کمال و ادراك
آن است .وی معتقد است « :در سر شت نورِ ناقص همواره نسبت به نور عالی ،عشقی نهفته است و در ذات نور عالی نسبت به
نور سافل قهری خفته است و از آنجا که ظهور نوراالنوار زاید بر ذاتش نیست ،لذا لذت و عشـــق او به ذات خویش امری زاید
بر ذات آن نخواهد بود [ ]...پس انتظام کل جهانِ وجود مبتنی بر قهر و محبت است» (سهروردی ،1513 ،ج .) 155 :2
 سلسله مراتب:جهان سلسله مراتبی سهروردی و افاضۀ انوار در قوس نزولی ،مظهریت صور در هر مرتبه برای تحقق افاضات مرتبۀ
باالتر ،ایجاب می کند زیبایی در عالم جسم (برازخ) واجد عینیت و مظهری برای زیبایی برین باشد .چنانکه در رسالۀ «فی
حقیقهالعشق»  ،یوسف مظهری جسمانی است که حسن در او تجلی یافته است« :آوازهای در والیت ما افتاد که در عالم خاکی
یکی را پدید آورده اند بس بوالعجب ،هم آسمانی است و هم زمینی ،هم جسمانی است و هم روحانی ،و آن طرف را به او دادهاند
و از والیت ما نیز گوشهای نامزد او کردهاند ]...[ .حسن به یک منزل به شهرستان آدم رسید ،جایی دلگشای یافت ،آنجا مقام
ساخت» (سهروردی 1533 ،به نقل از رحیمیان و ذهبی.) 115 :1531 ،
« بر همین ســیاق امور زیبای جسمانی و زمینی مظهری از امری روحانی و آسمانی اند که در عینیت خود صورت
زیبایی برین را متجلی می سازند .که به زبان فلسفی امروز باید گفت زیبایی برای سهروردی امری ابژکتیو است .از سوی دیگر ،با
توجه به تبیین سلسله مراتبی نور و شدت و ضعف وجودی آن ،می توان امر زیبا را در فلسفۀ سهروردی امری تشکیکی تلقی
کرد» (رحیمیان و ذهبی.) 111 ،1531 ،
اصل سلسله مراتبی در بطن اصل کثرت در وحدت جای می گیرد و روند رشد مرتبتی در فلسفۀ سهروردی قابل تامل
است و بدان تاکید بسیاری گردیده است (گودرزی و شریف.) 151 :1531 ،
همۀ فلسفۀ سهروردی پیرامون «نور» است و نیز حل تمام مشکالت و مسائل فلسفی باألخره به نور باز میگردد .مبدأ
همه موجودات در جهان خارج ،نوراالنوار است و نظام سلسلهمراتبی موجودات در واقع همان نظام سلسلهمراتب نورهاست
(محمدی .) 112 :1512 ،نور جوهر زیبایی است و سهروردی به وفور از شدت و ضعف آن سخن گفته است؛ «و شدت و ضعف
نور مربوط به اخ تالط با اجزای ظلمت نیست زیرا که ظلمت امری عدمی است و اجزایی ندارد» (سهروردی 1533 ،به نقل از
رحیمیان و ذهبی ) 111 :1531 ،همچنین در مبحث نسبت میان نور عالی و نور سافل ،مراتب نور و پیوند این مراتب بیان شده
است .هر نوری که از حیث مرتبت از انوار قاهره دورتر باشد به همین میزان از کمال فاصله دارد .انوار مجردۀ مدبره در مرتبۀ
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پایینتر از انوار قاهره که منزه از عالیق ظلمانی است قرار دارد و نور اخس نوری است که به ظلمات نزدیکتر است .بنابراین
هرچه به ظلمات نزدیک تر باشد از کماالت نوریه دورتر خواهد بود( .همان)
در اندیشۀ اشراقی « نور از مرتبۀ نوراالنواری که خداست سریان می یابد و عالم انوار قاهره یعنی عالم عقول کلیّه را که
انوار الهی و فرشتگان مغرباند ،شکل میدهد و در مرتبۀ پایینتر از آن عالم انوار مدبره را که همان انوار اسپهبدیهاند که تدبیر
عالم افالك و جهان و انسان میکند؛ باز ،در مرتبۀ پایینتر عالم برازخ را که شامل ستارگان و عناصر بسیط و مرکب میشود،
شکل میدهد و سپس چنان که در تقریر شیخ اشراق آمده است عالم صور معلّقه را و سپس مرحلۀ أدنی را که نورانیت در آن به
کمترین تابش است .در این سلسلهمرات تشکیکی طولی عوالم محققاند و در همۀ آنها گوهر واحد نور رمز وحدت است که
حقیقتش در عین وحدت در معرض کثرت است و گوهر همچنان که مایۀ اتحاد است مایۀ اختالف مراتب هم هست ،تا در هر
مرتبه از آن مابهاالختالف به مابه االمتیاز بازگردد و معادله وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت برپا مانَد» (خاتمی،
 .) 133 :1535در این منطق تشکیکی ،سلسلهمراتب به هم پیوستهاند و میان درجات و مراتب آن گسست نیست؛ به عالوه این -
که نه فقط این سلسله در مراتب عرضیه بلکه در مراتب عرضیه هم گسترده میشود (همان.) 151 :
 غایتگرایی:برای سهروردی اساس کمال ،توجه تام به « نوراالنوار» و انقطا به سوی اوست و همه خلقها آنگاه دارای ارزش
هستند که انسان را در راه قرب الهی یاری رسانند .یک عارف بر اثر سیر و سلوك و مجاهده ،از مرز حدود قیود شخصی می -
گذرد و به حقیقت مطلق و نامحدود دست می یابد و با آن متحد گشته ،سرانجام در آن فانی میگردد .فنای فیاهلل به معنای از
خودرهایی و بیرون آمدن از تمامی تعلقها و وابستگیهای مادی و بشری و بقا به صفات سرمدی است (سهروردی ،1513 ،ج
 .) 211 :2او نقش دیگری نیز برای هنر با تاکید بر موسیقی قایل است وآن یادآوری الحانیست که نفس در عالم خـود با گوش
جان می شنیده و همین امر باعث میل او به آن عوالم شده و جان آدمی که در قفـس تن اسیر است از شدت شوقی که به پرواز
به آن عالم دارد که « غایت» آن است و تن را نیز با خود به پـرواز درآورده و بدینترتیب رقص و سما در میگیرد (همان،
.) 255
 کمالخواهیدر نظر سهروردی انسان بالفطره کمالخواه و کمال خواهی واقعیتی است که جزو بافت وجودی اوست .میل به کمال
چیزی نیست که در سایۀ تربیت و در شرایطی خاص بر انسان عارض گردد ،بلکه حقیقتی است که سلب آن از انسان از آن
جهت که انسان است غیرمعقول است (امینرضوی.) 112 :1511 ،
برای سهروردی زیبایی عبارت از کمال ،غلبه و آشکارگی حاصل از کمال است و لذت مساوی با حصول کمال و ادراك
آن است .وی معتقد است « :در سر شت نورِ ناقص همواره نسبت به نور عالی ،عشقی نهفته است و در ذات نور عالی نسبت به
نور سافل قهری خفته است و از آنجا که ظهور نوراالنوار زاید بر ذاتش نیست ،لذا لذت و عشق او به ذات خویش امری زاید بر
ذات آن نخواهد بود [ ]...پس انتظام کل جهانِ وجود مبتنی بر قهر و محبت است» (سهروردی ،1513 ،ج  .) 155 :2بنابه این
بینش ،نوری که عالم وجود را برپا و روشن می دارد در باطنِ آگاهی انسانِ کامل نهفته است و عالم وجودی او را نیز روشن و
برپا می کند و این اندیشه و بینش در همۀ مراتب کمالی انسان خواه جمالی و خواه جاللی ظهور دارد و در هنر و عرفان ایرانی با
درخشش بازتاب یافته است و در شعر ،نگارگری و موسیقی سنتی به روشنی به چشم میخورد (نک خاتمی.) 133 :1535 ،
-

خودآگاهی و معرفت نفس
نور به عنوان موضو فلسفۀ اشراق ،رمز و نمادی است از «آگاهی» و «خودآگاهی» و مدار فلسفۀ اشراق « علم» است.

علم به هر امری منوط به علم به نفس خویش است و « علم حضوری اشراقی» است که در علم به غیر ،اضافۀ اشراقی به هر
مفهومی است که در این حضور بر نفس معلوم گشته است .معرفت اشراقی یک شناخت معنوی و متعلق به جان آدمی است و
ادراك پیام اشراقی یا آگاهی اشراقی جز با نفس اشراق شده به انوار میسر نیست( .کمالیزاده51 ،1532 ،و « ) 52در معرفت -
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شناسی اشراقی ،علم و خودآگاهی ذاتی نفس ،نه حاصل انتزا است و نه صورت عین خارجی .این علم از سنخ علم بهکلیات
منطقی نیز نیست .سهروردی در تقابل با علم حصولی مشائی که علم به کلی انتزاعی است ،این نو علم را علم حصوریِ اتصالیِ
شهودی می نامد .بنابراین ،معرفتشناسی اشراقی همان گونه که در ادراکات حسی (ابصار) و خیالی به شهود و اشراق نفس
منتهی میشود ،ادراك عقلی اشراقی نیز با حضور و ظهور اشراقی برای نفس حاصل میگردد» (همان.) 55 ،
به عقیدۀ سهروردی نور مجرد دارای خودآگاهی محض است و دیگر موجودات با توجه به نورانیتشان دارای
خودآگاهی اند .پس ماهیت انسان و خودآگاهی او را فقط در فاعل شناسا میتوان بازیافت ،بنابراین از معرفت نفس است که
نخست ماهیت انسان و در نهایت ماهیت همه اشیا را میتوان یافت (سهروردی ،1513 ،ج  .) 21 :2شیخ اشراق نورانیت را
معادل معرفت می دانست که هر کس با توجه به آن از نفس خود آگاه است .در سطح نظری ،او «من» را سرچشمه معرفت -
شناسی اشراقی میدانست و در سطح عمل« ،من» منبع تمام امیال واال و الهی است که در پس پرده پندار و خودآگاهی استوار
بوده و خودآگاهی نیز کانون هر گونه معرفت بهشمار میرود (همان.) 235 :
نورِ آگاهی که بر وجود انسان تابش گیرد و پرده از تاریکی او برگیرد ،سیر کمالی انسان برای رهایی آغاز میشود و در
پی اصل خویش روانه می گردد .در اندیشۀ اشراقی ایرانیان باستان و حکمت اشراق این اصل است که آگاهی محیط بر وجود
است و انسان ،عالِم است و بی انسان عالَمی نیست و بیآگاهی کسی از وجود اخبار نمی کند .تفکر اشراقی آگاهی را در بُن می -
نهد و بدینسان آگاهی روشنای ی و نور است و آگاهی است که نسبتها را برقرار میکند و به پدیدهها معنی میدهد (خاتمی،
133 ،1535و .) 151
 نمادگراییبیان عرفا و اشراقیون ،عموماً رمزی است ،یا حداقل هنگامی که دقیقاً به حوزۀ اشراقی خود وارد میشوند شکل رمز و
راز پیدا میکند .این بیان رمزی آن قدر گسترده است که برخی فکر می کنند که حرف و سخن عرفانی را اصوالً بدون نماد یا راز

و رمز نمیتوان گفت .از جمله آثار سهروردی ،رسالههای قصۀ الغربۀ الغربیه ،رسالۀ الطیر ،آواز پر جبرئیل ،عقل سرخ و لغت
موران مشخص کننده و آشکار کننده بیان رمزی اویند ( .محمدی) 115 ،1512 ،
سهروردی از زبان نمادین و سمبلیک برای بیان داستانهای حکیمانه و عرفانی استفاده فراوان نمودهاست .در این
زمینه تنو آثار فارسی زبان او -که هیچگونه شرحی از آموزههای اشراقی بهطور صریح دیده نمیشود  -نشاندهندۀ اهمیت زبان
فارسی و داستانهای رمزی آن برای انتقال مفاهیم حکمی و عرفانی است (نصر و دیگران 1533 ،به نقل از گودرزی و شریف،
 .) 153 :1531به طور مثال در نگارگری ایرانی «در رمزپردازی رنگ ها ،سپیدی نماد قرب به عالم معنا و تعلق به عالم انوار است
و در طیف رنگها هرچه این رنگ به تیرگی گراید از سپیدی به زر دی و نارنجی و از نارنجی به سرخی و سبزی و ...تا سیاهی،
این نشان بُعد و فاصله از آن عوالم است .این نماد رنگ در داستانهای دیگر نیز به چشم میخورد .رنگ موی زال سفید است و
نشان تعلق او به عالم ماورا است» (کمالیزاده ) 131 ،1532 ،و یا در مورد اعداد به طور مثال هفت دستگاه موسیقی ایرانی؛
«هفتگانهای مطرح میشود که نمونهای از هفتگانه های ایرانی (نظیر هفت شهر عشق عطار ،هفت پیکر بهارام گور ،هفتخان
رستم) است» (همان) .در باب عدد پنج نیز که در موسیقی ایرانی هم از پنج آواز سخن رفته یا به فواصل ذوالخمس  3اشاره
شده ،نمودش را در رسالۀ عقل سرخ نیز که ماجرای گرفتار آمدن یک باز (نفس انسان) در دام صیاد است که ده موکل بر او
می نهند ،پنج موکل را «روی سوی من و پشت بیرون» -که همان حواس پنجگانه درونی باشند  -و « پنج را پشت سوی من
وروی بیرون» -که حواس پنجگانه ظاهری هستند ( -سهروردی ،1513 ،ج  ،5عقل سرخ ) 221 ،کنایه از هبوط به عالم خاك
دارد .پس از این ،باز صید شده با پیری مالقات میکند که با او از پنج عنصر سیمرغ ،کوه قاف ،گوهر شب افروز ،درخت طوبی و
زره داوودی سخن میگوید (محمدی.) 115 ،1512 ،

3

 .به فاصلۀ پنجم درست در موسیقی ذوالخمس گویند( .آزادهفر1135 ،ب)75 :
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 .6موسیقی سنتی ایران به مثابه هنر ایرانی -اسالمی
هنرسنتی اسالمی -ایرانی آنگونه که درتعابیر بنیادینِ سنت گرایان نیز از نظرگذشت ،همواره درپی تجلی اسم اهلل و ابراز احدیت و
واحدیت است[...« :درهنراسالمی] زیبایی ازخداوند نشات می گیرد و هنرمند فقط باید به این بسنده کند که زیبایی را برآفتاب
اندازد و عیان سازد .هنر بر وقف کلی ترین بینش اسالمی فقط روشی برای شرافت روحانی دادن به ماده است» (بورکهارت،
 ) 155 :1553به عبارتی دیگر ،صنع وهنرتنها ازآن خداوند است و بشرتنها صورت جهان رابروفقِ طبیعت -وزیباییِ عینی  -آن،
متجلی می کند .موسیقی سنتی ایران نیز از این توحید و تنزیه بهرهمند است؛ چنانچه خواجه نصیر طوسی میگوید:
« ...ومقصود ما از این رساله نه آنست که علم غنا و الحان آموزیم ،لیکن مقصود آنست که بداند در هر علم و صنعتی جداگانه
دلیلی هست برهستی واجب الوجود» (طوسی ،1511 ،مجمل الحکمه.) 31 :
آنچه باعنایت به تعاریف سنت گرایان و عرفا و حکما درنگاه نخست ،قابل ادراك است ،همانا تطبیق مبانی موسیقی اقوام و نواحی
ایران اسالمی با بنیانهای هنرسنتی است؛ چراکه این هنر همواره مردم زاد و دارای شأن کاربردی (منحصراً کاربردی مذهبی -
عقیدتی -آیینی) و بهدور از همه شعائر استتیکِ کانتیِ م درن و در شمولیت و انضمام محض باهستی و ساحت معنوی هر تفکر
قومی است( .مسعودیه) 52 : 1553 ،
«موسیقی سنتی ایران» که با نام موسیقی اصیل ایرانی ،موسیقی کالسیک ایرانی و موسیقی دستگاهی نیز شناخته میشود،
شامل دستگاهها ،نغمهها ،و آوازها ،از سالها پیش از میالد مسیح تا به امروز سینه به سینه در متن مردم ایران جریان داشته و
آنچه دلنشینتر ،سادهتر و قابل فهمتر بوده ،امروز در دسترس است « .موسیقی صِرفِ بازی احساسات نیست ،بلکه ساز تناسب
موجود در نفس انسان است که بر حسب مراتب نورانی خویش از آهنگ خاصی تبعیت میکند و چون نفس مستعد ،آن آهنگ
و ساز متناسب احوال و مراتب خود را بیابد آهنگ تعالی می آغازد و سیر و سلوك آن در وادی محبت و عشق آغاز میشود»
(خاتمی.) 251 :1535 ،
موسیقی تا زمان فارابی (  231- 551ق) در ایران جنبۀ نظری نداشته و او و حکمای پس از او بحثهای اساسی در نظری کردن
آ ن و تعریف گام موسیقی ایرانی داشتهاند و آن را بر ایقا (وزن) استوار میدانستند .فارابی در تعریف لحن میآورد « :لحن
عبارتست از جماعت نغمههای مختلف که به ترتیب معینی مرتب شده باشند» (فارابی ) 11 :1513 ،و در ادامه نیز میگوید:
« گروهی از نغمه ها که به وجهی معین تالیف شده باشند و حروفی مقترن به آنها باشد که از ترکیب آنها الفاظی معنی دار
ساخته شده باشد که این الفاظ بر فکر و معنایی داللت دارند» (همان) .از دیدگاه فارابی ،اهمیت زیبایی است در واژه لحن
مستتر است ،که لحن به نغمههای خوش گفته میشود و در واقع صداهای نامو زون و نازیبا ،خارج از موضو موسیقی به حساب
می آیند به همین دلیل فارابی میگوید « :صناعت موسیقی صناعتی است مشتمل بر الحان و آنچه الحان را مالیم و یا نامالیم
میسازد و کمال و نیکویی می بخشد» (همان.) 12 :
از منظر اشراقی نیز میتوان گفت« :موسیقی اشراقی به تناسب احوال نفس و مقامات آن انس علوی با خیال دارد و بیتجرید
آن هیچ صورت شنیداری نفس را نمی انگیزد ،خواه به حال قبض یا حال بسط و خواه در هر مقام که نفس استوار باشد ][...
موسیقی ایرانی از این حیث با حاالت نفس هماهنگ است که نخست ،نفس را تمهید میکند که از حال موجود به حال و احوال
دیگر متفطن شود ،و در این مرحله حالت ناپایداری به نفس دست می دهد و سپس ،در پی این حالت ناپایداری و بیثباتی که
در نفس ایجاد می کند ،در او حال فراشدن و تعالی از وضع موجود میانگیزد و سرانجام ،حالت طمانینه نفس را ایجاد میکند
که در این مرتبهی باالتر پایدار است» (خاتمی .) 251- 252 :1535 ،شیخ اشراق به سما  11و نغمات موسیقی عالقۀ وافری
 « .10سماع بر پایۀ آهنگ و موسیقی است ،هرچند که شعر و آواز نیز در آن آمیخته شوند؛ این
آهنگ و موسیقیِ حق است » (خاتمی.)277 :1131 ،
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داشته (سهروردی ،1513 ،ج  ) 25 :5و ظاهرا کاربرد موسیقی نزد او باید در جهت تزکیۀ نفس باشد چرا که سهروردی همواره
در رساالت مختلف خود به قطع عالقه از دنیا و توسل به ریاضا ت و امحا نفس و امیال شهوانی جسم توصیه نموده و انسان را
مسافر غریبی می داند که باید به اصل خود و عوالم باال رجعت نماید( .امینرضوی) 51- 53 :1511 ،

 .7واحدها
گفتیم که مفاهیم کلی حکمت اشراق عبارتند از :سیر از کثرت به وحدت ،سلسله مراتب ،غایتگرایی ،کمالخواهی،
خودآگاهی و معرفت نفس و نمادگرایی که در ادامه به چگونگی نمود این مفاهیم در موسیقی سنتی ایران می پردازیم:
 سیر از کثرت به وحدتدر موسیقی ایرانی میتوان گفت« :هر یک ا ز قطعات بر مبنای یک هستۀ مرکزی آفریده میشود ،به این هستۀ اصلی
«مایۀ مادر» گفته میشود که نام خود را به دستگاه میدهد» (فرهت .) 52 :1535 ،گوشهها در هر دستگاه در مایههای مختلف
ساخته شدهاند« .مایه یا مُد مادر که در درآمد دستگاهها معرفی میشود ،محل رجو تمامی گوشههاست و باعث یک پارچگی
دستگاه یا آواز میشود» (علیزاده و دیگران .) 52 :1533 ،بدینترتیب ،کثرت گوشهها از طریق سازماندهی مرکزی ردیف ،در
سیر به سوی گوشۀ اصلی  11قطعه در یک دستگاه مشخص ،به وحدت میرسند .مصداق این امر را میتوان در ردیف دستگاه
ماهور بهصورت فرود گوشههای شکسته و دلکش به مایۀ اصلی ماهور و در ردیف دستگاه چهارگاه ،فرود گوشههای حصار و مویه
به مایۀ اصلی چهارگاه مشاهده نمود (گودرزی و شریف.) 151 :1531 ،
هنرسنتی اسالمی -ایرانی ،هنر وحدت درکثرت است (قس بورکهارت ) 152 ،1553 ،تکرار الگوها و انگارههای پرتزیین
موسیقی اسالمی -ایرانی ،همانند طرحهای اسلیمی پیچیده و تجریدی ،نشانگر این اصلاند که مرکز این طرحها (انگارهها) هیچ -
جا نیست و همهجا هست (قس بورکهارت ) 21- 21 :1511 ،اما آنچه در متون حکمی موسیقی سنتی احتجاج میشود ،تنها
همین مشابهت الگوها با اسلیمیهاست (برای نمونه نک کیانی ) 35 :1553 ،ازسویی دیگر ،مبنای تحقق وحدت در کثرت -اصل
بنیادین هنرسنتی اسالمی  -وجود واخوان در سازها است؛ چرا که با وجودِ آن ،در نهایت محصولِ خروجیِ شنیداریِ موسیقی
سنتیِ اسالمی -ایرانی دارای هر دو وجه وحدت (واخوان) و کثرت (ملودی) و بدینترتیب هرلحظه از این موسیقی ،تجلی وحدت
درکثرت خواهد بود( .رك سرایی) 1533 ،
-

سلسله مراتب
12

در موسیقی ایرانی که به مثابه یک نشانۀ کالن در قالب مجموعهای تحت عنوان «ردیف»  ،دارای الیههای متعددی
است که «دستگاه»  15نام دارد .شاید بتوان روابط متوالی میان دستگاهها را روابط بین دستگاهی نام نهاد که بهدلیل داشتن یک
ساختار سلسله مراتبی ،موجب اعتباربخشی به موجودیت موسیقی ایرانی می شود .از این حیث ،هر دستگاه نیز دارای ساختار
درونی است که متشکل از گوشههاست؛ یعنی روابط متوالی بین گوشهها نیز به عنوان متن ،دارای ساختار سلسله مراتبی درونی
دیگری هستند که همان روابط بین نتهاست (اسعدی .) 33 :1532 ،سلسلهمراتب ساختار درونی دستگاه در الگوی ردیف به -
 .11برای ورود به هر دستگاه باید از اصلی ترین گوشۀ دستگاه وارد شویم و دستگاه را با آن
ِ خود است( .آزادهفر،
شروع کنیم .نام این گوشه «درآمد» است که در حقیقت معرف اصلی دستگاه
1135ب.)55 :
 .12قطعاتی که تمامی موسیقی سنتی ایران را شکل میدهند ،انگاره های ملودی که بر مبنای
آنها بداهه انجام میپذیرد( .فرهت)72 :1151 ،
 . 11دستگاه یا آواز از مجموعه قطعات موسیقایی کوچکی ساخته شده است که به هریک از آنها
َ گوشه گفته میشود( .آزادهفر1135 ،ب)51 :
اصطالحا
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صورت فرم اصلی و کلی درآمد ،اوج و فرود نمود پیدا میکند .به عنوان مثال در دستگاه ماهور پس از اجرای درآمد ،اوج در
گوشۀ دلکش اجرا شده و دوباره در فرود به درآمد بازمیگردد( .گودرزی و شریف ) 155 :1531 ،و این همان نظام مرتبتی است
که لزوماً ابتدا درآمد اجرا شده و سپس وارد گوشههای باالتر شده و پس از گردشهای مختلف ،فرود به گوشۀ درآمد دستگاه
اجرا می گردد که نخست در شکل ساختار سلسلهمراتبی گوشهها و دوم در شکل ساختار سلسلهمراتبی بین برخی از گوشههای
مشترك (قس رشیدی.) 111 ،1535 ،
دستگاه شور به عنوان نمونه ،دستگاهی که معموالً دستگاه مادر تلقی میشود ،در واقع از بههم پیوستگی گوشههای
مختلف ،اعتبار موسیقایی و دستگاهی می یابد و به دلیل مجاورت و همنشینی مرتبتی گوشهها ،در قالب یک متن مستقل
قابلیت تحلیل پیدا می کند .این فرایند طولی ،حالتی باز دارد ،به گونهای که هر کدام از گوشهها نیز با دخالت متعدد در عرض
شکل می گیرند که همان صداها و نتها و در نو خود متنهایی قابل تفسیر و تحلیل هستند .در واقع از همنشینی هر کدام از
نتها گوشهها شکل میگیرند و از پیوستگی این گوشهها ،دستگاه به وجود می آید .آنچه در اینجا حائز اهمیت است نه فقط
اجتما گوشهها در قالب یک وحدت کلی ،بلکه روند حرکت سلسلهمراتبی گوشهها نیز هست(.قس رشیدی 31 :1531 ،و نیز
رشیدی111 :1535 ،و  ) 112این مسأله در ارتباط با تمامی دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی صادق است و منحصر به
دستگاه شور نمیشود.
غایتگرایی
در موسیقی سنتی میتوان مفهوم « غایتگرایی» را به دو صورت ساختاری و شکلی مورد بررسی قرار داد .در ساختار
نظام ردیفی دستگاهها ،هدف نهایی تمام گوشهها و اصوات ،فرود مجدد به درآمد دستگاه به عنوان غایت موسیقی است .از سویی
دیگر ،رسیدن به اوج دستگاه به عنوان غایت شکلگیری گوشهها اتفاق میافتد .مانند اوج گوشۀ دلکش در دستگاه ماهور.
(گودرزی و شریف) 155 :1531 ،
در بسیاری از موارد نیز دیده میشود ک ه غایت بسیاری از قطعات در موسیقی ایرانی عالوه بر ردیف ،درراستای
خواست های درونی آهنگساز و پیام اثر هنری اعم از عشق ،فراق ،حماسه ،ملیگرایی و ...اتفاق میافتد که با تأکیدگذاری در
اشعار و استفادۀ بهجا از گوشههای متناسب با این حاالت صورت می پذیرد ،مانند قطع ۀ موسیقی حصار به آهنگسازی حسین
علیزاده که با نامش و درجات موسیقایی دستگاه چهارگاه و ریتم حماسیاش در پی نشاندادن نوعی اعتراض به شرایط حاکم بر
جامعه بوده است ،علیزاده در جایی که قطعه حصار را مثال میزند ،آنرا ابراز مستقیم ذهنیت خود میداند و از نظر وی قطعه
حصار تصویر صوتی مضمون و محتوای مبارزه و خواست انقالبی است؛ «"حصار" ستیز ،مبارزه و نوحهخوانی است و در قسمت
دوم این اثر ،فرم حصار ،فرم نوحهخوانی است و نقش نوحه خوان را تار بر عهده دارد .قطعۀ حصار نقطه پایانی ندارد و تمام
نمیشود چون روبروی شما به عنوان یک ناظر ،گرد و غباری از یک عده کسانی که آمدهاند و رفتهاند ،مانده است که در قطعه
حصار هم به صورت گرد و غبار شکل میگیرد و قطع نمی شود .این یک عده به نظر من پیامی داشتند و آن مبارزه با
دیکتاتوری بود» (شهرنازدار.) 115 :1535 ،
-

کمالخواهی

در موسیقی یعنی همانکه « خالق یک اثر پس از ترکیب اصوات در نغمات دقت کرده و نتهای کوچک دیگری که
موجب زیب و زینت است در میان اصوات قرار میدهد .بنابراین نتهای زینت وسیلۀ زیبایی و لطافت نغمات آهنگهای
موسیقی است» (خالقی ) 155 :1551 ،و در ادامه باید اشاره کرد که «تزئینها در موسیقی سنتی ایران کوچکترین اجزای
نغمگی موسیقی هستند که در حکم ضمائم  15در آواها  13یا زیرنغمگیهایی [ 15اشاراتی] بر نغمۀ [آوای] اصلی بهشمار میروند.
 . 17چیزی که با چیزی آن را فراهم کرده باشند( .دهخدا :1155 ،ذیل واژۀ ضمیمه).
17

 .صوت و آهنگ ،مخفف آواز و بانگ( .دهخدا :1155 ،ذیل واژۀ آوا).
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تزئین ها نقش بسیار مهمی در بافت و ساخت و بیان هنر موسیقی دارند» (کیانی .) 53 :1511 ،تزئین در موسیقی ایرانی شامل
ریز  ،11تکیه  ،13سرمضراب  13و ...است که در بین نغمات دستگاهی نیز قابل بررسی است (گودرزی و شریف.)153- 155 :1531 ،
مانند تحریرها در درآمد چهارگاه در تصویر .1

تصویر  . 1آنالیز تحریرها به شکل زینت در درآمد دستگاه چهارگاه (گودرزی و شریف.)153 :1531 ،

در باب مقامات موسیقی س نتی ایران ،عبدالقادر مراغی تصریح دارد که «حکما این مقامات را از دور افالك گرفتهاند»
(مراغی ) 25 ،1555 ،که افالك نزد قدما سه خصوصیت مهم داشتهاند :نخست آنکه صاحب نفس بودهاند ،دوم آنکه دورشان
دایروی است که «کاملترین» شکل از لحاظ هندسی در هستی تلقی میشده و سوم آنکه واجد حرکتی شوقی بودهاند تا به
«کمال» مطلق رسند( .خاتمی) 232 ،1535 ،
 خودآگاهی و معرفت نفسدر موسیقی ایران ،گردشهای دانگی و ساختار لطیف و مایههای درون نگر لحنی شهودی و حال مالیم شیواگونه دارد.
مایههای ردیف موسیقی ایرانی غالبا پردازشی شهودی دارند بهطوریکه گردشها و فواصل آن سیری انفسی و درونی بهوجود
میآورد .فارغ از هر گونه هیجان زدگی ،التهاب و اغواگری ،حال و اندیشه را به سیری الهامی سوق میدهند( .زادهمحمدی،
 « ) 11 :1535برخی از آثار میتوانند ضمیر ناخودآگاه را نهیب بزنند و موجب انگیزش تفکر شوند .تاثیر این مقوله به دو صورت
است :یکی تنها به وسیله ملودی و فواصل موسیقایی و دیگری آمیزۀ موسیقی و شعر و بیرون آوردن و بزرگ کردن مضامین
نهفته در اشعار» (سراج .) 32 :1531 ،به طور مثال درآمد دستگاه نوا یا همایون که لحنی شیواگونه و تفکر برانگیز دارند و اینکه
این دو دستگاه پیوند درونی با دستگاه شور نیز دارند معلوم میشود که تا چه سان هماهنگ با تعالی درونی نفس انسان است
چراکه این سه دستگاه با گوشه ها و آوازهای متعدد و زیبایی که دارند ،تا چه پایه و با چه مایهای تمامی حاالت قبض و بسط
درونی انسان را روایت میکنند و نفس را میانگیزانند ،یا به تفکر و تأمل وا می دارند و یا حالت حزن و حالت ابتهاج به آن می -
دهند .به سبب و مدد موسیقی در این دستگاهها ،ویژگی استخالصی نفس ظاهر و تحقق آن تسهیل میشود؛ چنانکه گوشه -
هایی چون غماگیز ،عشاق ،صادقخانی و کرشمه و مثنوی حالت تأمل و مناسب قبض نفس ایجاد میکنند و حکمتآموزند و
گوشه هایی نظیر خسرو و شیرین ،عراق و رهاب و لیلی و مجنون به ابتهاج نفس مدد میکنند و به آن حالت بسط میدهند.
(قس خاتمی235 :1535 ،و ) 233
 .11تزئیناتی هستند که روی یک نغمه اعمال می شود و آن را از حالت یک نغمۀ ساده بیرون می -
اورند( .کاظمی.)1 :1131 ،
.Termol o.

55

15

. Accent.

15

. Interruption.
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-

نمادگرایی

در موسیقی ،بهکارگیری نشانهای مقدس و ضرایب ویژه از سابقه طوالنی برخوردار است و در بسیاری از نقاط جهان،
مفاهیم عرفانی –با تجلی در سازوارۀ اعداد مقدس  -باموسیقی پیوندی ناگسستنی یافتهاند .در موسیقی ایرانی نیز تمامی نسبت -
ها ،ضرایب و مقادیر بر مبنای اعداد مقدس تبیین شدهاند( .مهدوینژاد « ) 31- 32 :1535 ،به جهت نقش موسیقی ایران در
طول تاریخ در مراسم آیینی و مذهبی ،سمبلیسم نقشی غیرقابل انکار در آن دارد .خواندن اذان در فواصل ویژۀ آواز بیات ترك،
استفاده از فواصل دستگاه چهارگاه برای اعالم واقعه ای مهم مانند سال نو و عروسی و انطباق زمان موسیقی با ساعات مختلف
شبانهروز .سا ختمان دانگ و تشکیل آن از چهار نغمه ،استفاده از اصطالح چهارمضراب  21و هفت دستگاه و پنج آواز ،تکرارهای
نیایشگونه و بسیاری دیگر ،جلوههایی از سمبلیسم در موسیقی ایران محسوب میشوند» (اخوت.) 113 :1532 ،
وجود تناسبات ریاضی و تطبیق عدد تکرار انگارهها از کهنالگوهایی  21که به این ترتیب از فضیلت اعداد سرچشمه
گرفتهاند ،ترکیب بندی و زیبایی شناسی موسیقی ایران نقش اساسی دارد .در این میان ترکیب بندی نغمات ردیف بر اساس اعداد
چهار و هفت  22بیشترین نقش را بازی میکند .برای عدد چهار میتوان گفت که وجود اسامی گوشههایی نظیر چهار باغ در
ابوعطا ،چهارپاره در ماهور و اطالق لفظ چهارمضراب به قطعات ضربی که دارای الگوی مضرابی مشخصی هستند و بنیان نهادن
موسیقی ایران برمبنای دانگ –ذواالبع یا تتراکورد  -25عدد چهار در خلقت عالم را به یاد می آورد .اینان معتقدند خدای متعال
جهان را چنان ترتیب داده که که اکثر موجودات طبیعت به دستههای چهارگانه تقسیم شدهاند .از آنجایی که ملودی در
موسیقی ایرانی بایستی مانند جمله در زبان ،محدود و در آرایه ،احساس و معنی کامل خود را داشته باشد ،اغلب ملودیها
براساس تکرارهای چهارگانه و رباعیمانند به تکامل و تعادل میرسن د (همان) 111 :؛ مانند کرشمه در دستگاه شور .در باب عدد
هفت نیز « تاکید بر عدد هفت یادآور استفاده و اهتمام خاص حکمت اشراقی و اندیشۀ عرفان ایرانی به این عدد است .نه فقط
آسمانِ عالمِ اشراقی هفت مرحله است و زمین آن هم هفت طبقه و مقامات وصال و فنا هم هفت طبقه ،بلک ه ظاهر و باطن ،این
دوالیۀ وحدت (یکتایی) ،هم که بنیادیترین بنمایۀ اندیشۀ اشراقی و قوام بخش روح ایرانی است ،هر یک هفت الیه و هرالیه
هفت الیه است» (خاتمی.) 232 :1535 ،
وجود سمبلیسم در ساختمان سازها نیز امری شناخته شده است « :نسبت دادن چهار عنصر آتش ،هوا ،آب و خاك؛
چنان که سیم اول نشان خاك ،سیم دوم تداعی کنندۀ آب ،سیم سوم نشانۀ هوا و سیم چهارم نشانی از آتش است» (مسعودیه،
« .) 53 :1553انگارههای تزئینی که در ساختمان سازها بهکار برده می شوند ،گاه خود نقشی سمبلیک دارند؛ مانند گل سنتور
که میتواند نمادی از خورشید یا سمبل ستاره در شبهای کویر باشد» (اخوت.) 113 :1532 ،

 .20چهارمضراب قطعه ای است با متر ثابت که عموما به صورت دوضربی ترکیبی یا ساده اجرا می -
شود و سرعت اجرای آن سریع و پرهیجان است و در گذشته برای نشان دادن مهارت نوازنده به -
شمار میرفته است( .آزادهفر1135 ،ب)110 :
. Archetype.
22

« .هفتگانهای مطرح میشود که نمونهای از هفتگانههای ایرانی (نظیر هفت شهر عشق عطار،
هفت پیکر بهارام گور ،هفتخان رستم) است» (کمالیزاده.)151 :1132 ،
21

 .به فاصلۀ چهارم درست در موسیقی ذواالربع گویند( .خالقی)75 :1130 ،
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 .8نتیجهگیری
شیخ شهابالدین سهروردی در حکمت اشراق به عنوان نمایندۀ حکمت ایرانی -اسالمی ،با احیای حکمت خالدۀ ایرانی و
وارد کردن مبحث شهود ،عالوه بر استدالل به حکمت اسالمی ،مفاهیم مشخصی همچون سیر از کثرت به وحدت ،سلسله -
مراتب ،غایتگرایی ،کمالخواهی ،خودآگاهی و معرفت نفس و نمادگرایی ارایه میکند.
فلسفۀ اشراقی سهروردی که با نقد اندیشۀ مشائیان آغاز می شود ،مفاهیم جدید و ابداعاتی را در تبیین و صورت بندی
سلسلهمراتبی حیث وجودی و شناختی جهان به کار میبندد  .ابتنای این فلسفه بر نورانیت و ظهور وجود ،مشروط نمودن حیات
و هستی و ادراك آن ،بر ظهور و نور ،کارکرد خیال به مثابه امر واســـط و خلق صور معلقۀ مبتنی بر محاکات نقوش ثابتۀ عالم
ملکوت ،لذت و ابتهاج حاصل از ادراك صور در عالم مثال و مکاشفات عوالم ملکوت و اندراج آن در خاطر سالک ،محتوایی
زیباشناختی و فرمی هنری به اندیشۀ اشراقی بخشیده است.
این تحقیق با هدف بررسی چگونگی نمود مفاهیم کلی حکمت اشراق در هنر موسیقی سنتی ایرانی انجام گردیده و در
پاسخ به این پرسش که مفاهیم زیبایی شناسی حکمت اشراق سهروردی چیستند و چگونه در موسیقی سنتی ایران نمود پیدا
میکنند؟ صورت گرفت و این نتایج بهدست آمد:
مفاهیم حکمت اشراق به عنوان محتوا در موسیقی ایرانی نمود یافتهاند.
-1
 - 2موسیقی ایرانی در جایگاه صورت ،مظهر مفاهیم حکمت اشراق است.
این ارتباط دوسویه بیان گر این است که مفاهیم دقیق و مشخص در پس صور هنری وجود دارد که این مفاهیم ،دلیل
بر چرایی شکل گیری ساختار و مصادیق در حوزۀ موسیقی سنتی هستند و به عبارتی زبان گویای این مفاهیم میگردند و بیننده
و شنونده را به طور ضمنی با مفاهیم مشخص و اصیل روبهرو میکنند .پس میتوان گفت این حوزۀ هنری قابلیت تطبیق دقیق
بر اساس مفاهیم حکمت اشراق سهروردی از منظر روش ،ابزار و مصادیق را داراست؛ به طوری که ابزار در موسیقی سنتی
هم چون آواها ،نغمات و نظام دستگاهی ،مفاهیم زیباشناختی مطرح شده را در مضمون و محتوا دارا هستند.
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