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مطالعۀ تطبیقی منود مفاهیم حکمت ارشاق سهروردی
در نگارگری و موسیقی سنتی ایران
محمدرضا عزیزی ،1مینو خانی

*2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هرن ،واحد تهران شامل دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
-2عضو هیات علمی واحد تهران شامل دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
[تاریخ دریافت مقاله ،98/09/09 :تاریخ پذیرش نهایی]99/01/23 :

چکیده

حکمت ارشاق سهروردی که مفاهیمی ایرانی-اسالمی دارد ،میتواند مبنایی برای بررسی مباحث حکمی در
هرنهای 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 تاريخی و نفوذ
فرهنگهای بيگانه ،تحوالت نگارگری و موسیقی سنتی ايران از پيوستگی و تداوم نسبی برخوردار بوده است
و وجوه اشرتاكات ُص َوری و مضمونی فراوانی در آثار دورههای مختلف مشاهده میشود .هدف از انجام این
تحقیق ،پاسخ به این پرسش بود که چه تفاوتها و تشابهاتی در نحوۀ منود مفاهیم حکمت ارشاق در موسیقی
سنتی و نگارگری ایران وجود دارد؟ روش انجام این تحقیق از منظر هدف ،کاربردی-نظری و از منظر شیوۀ انجام،
توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی بود .اطالعات نیز به شیوه کتابخانهای بهدست آمد .نتایج نشان میدهد
مفاهیم حکمت ارشاق بهعنوان محتوا در نگارگری و موسیقی ایرانی منود یافته و نگارگری و موسیقی ایرانی در
جایگاه صورت ،مظهر مفاهیم حکمت ارشاق هستند .این ارتباط دوسویه ،بیانگر این است که مفاهیم دقیق و
مشخص در پس ُص َور هرنی وجود دارد که این مفاهیم ،دلیل بر چرایی شکلگیری ساختار و مصادیق در حوزۀ
نگارگری و موسیقی سنتی هستند و بهعبارتی زبان گویای این مفاهیم میگردند.

واژ ههای کلیدی

زیباییشناسی ،حکمت ارشاق ،سهروردی ،نگارگری ،موسیقی سنتی.
**نویسندۀ مسوول.Email: khanyminoo@gmail.com - 09123072350 :
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مقدمه

شیخ شهابالدین سهروردی ،فیلسوف نامآشنای جهان اسالم ،در
قرن ششم هجری ،حکمتی بحثی-ذوقی با تاکید بر کشف و شهود
و رهیافتهای پادشاهان فرزانۀ ایران و مضامین عرفانی پایهگذاری
منود تحت عنوان «حکمت ارشاق» .از منظر او ،مبنای زیبایی،
ادراک خیالی و قلبی هرنمند بوده و هرنمند را چون حکیم متأله
میدانست که خلق اثر هرنی او مبتنی بر ادراک و شهود حقایق
عامل مثال است که دارای فضایی متفاوت با عامل جسامنی است؛ آن
فضا که بهنحوی حاکی از عامل مثال است در هرنهای سنتی ایران
از جمله معامری ،نگارگری ،شعر و موسیقی سنتی و ...بر سبیل
متثیل منایان میشود .در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتها و
تشابهاتی در نحوۀ منود مفاهیم حکمت ارشاق در موسیقی سنتی
و نگارگری ایران وجود دارد؟ در این پژوهش ،به بررسی فضای
نگارگری در فضای عامل مثال ،که خود هم وراء عامل عینی مادی
است و هم درون نفس انسان ،پرداخته شد؛ آنجا که اصل و ریشۀ
ُص َور طبیعت و اشجار و گلها و پرندگان و نیز پدیدههایی که
در درون روح انسان متجلی میشوند .موسیقی سنتی ایران ،بازی
ِ
احساسات رصف نیست ،بلکه ساز تناسب موجود در نفس انسان
است که به مراتب نورانی آن مرتبط است و هر چه نغامت با
درجات احوال و مراتب نفس متناسب باشد ،سیر و سلوک قلبی
هرنمند را باعث میشود .حکمت ارشاق سهروردی با بهرهگیری
از مبانی حکمت اسالمی ،مبانی عرفانی و ارشاقی و نیز نظریات
حکامی پیشین ایران و احیای حکمت خالده ،حاوی مضامین و
اندیشههای حکمی-اسالمی است و میتواند مبنای مناسبی برای
واکاوی اندیشهها و مبانی حکمی موجود در هرن ایرانی از جمله
موسیقی و نگارگری قلمداد شود.

روش تحقیق

این تحقیق ،از منظر هدف ،کاربردی-نظری و از منظر شیوۀ
انجام ،توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است .روش نظری نیز
زیباییشناسی سهروردی با تاکید بر مفاهیم حکمت ارشاق در
موسیقی سنتی و نگارگری بود .اطالعات نیز به شیوۀ کتابخانهای
بهدست آمد.

پیشینۀتحقیق

در حوزه سهروردیپژوهی تحقیقات فراوانی از سوی محققان
و نویسندگانی مانند هانری کربن ،سید حسین نرص ،غالمحسین
ابراهیمیدینانی ،محمد معین و ...صورت گرفته است ،اما در بحث
زیباییشناسی شیخ ارشاق عالوه بر لزوم مطالعۀ کتاب حکمت
ارشاق اثر شیخ شهابالدین سهروردی و سایر کتابهای وی،
پژوهشهای کمرتی وجود دارد .در این حوزه به ج ز آثاری هامنند
کتاب حکمت انسی نوشتۀ محمد مددپور ،کتاب تجلیات هرن
معنوی در اسالم اثر سید حسین نرص ،کتاب مبانی هرن و معامری
اسالمی اثر حسن بلخاریقهی که در بخشی از آن به فلسفۀ
زیبایی سهروردی و تاثیر آن بر هرن اسالمی پرداخته شده و کتاب

دیگری که در فرهنگستان هرن به چاپ رسیده ،با عنوان مبانی
حکمی هرن و زیبایی از دیدگاه شهابالدین سهروردی اثر طاهره
کامل یزاده کتاب جدی دیگری در این باب یافت نشد .سایر مقاالت
و کتابهای تخصصی و تحلیلی و مطالعات زیر به عنوان پیشینۀ
این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت:
مرتضی مرتضویقهی در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان
«نظریۀ زیبایی شیخ ارشاق و تاثیر آن بر هرن آینهکاری و نگارگری»
در سال  1394در رشته الهیات و معارف اسالمی در دانشکده پیام
نور تهران با راهنامیی مرضیه اخالقی و مشاورۀ حسن بلخاریقهی
به بررسی تاثیر زیباییشناسی حکمت ارشاق بر هرن نگارگری و
آینهکاری پرداخته و به این نتایج دست یافته که نقش قوه خیال
در هرن بهخصوص هرن نگارگری و آینهکاری بسیار مهم است و
هرنمند در دست یافنت به اثر هرنی بدون کمک عامل خیال ناتوان
خواهد بود ،هرنمند با تزکیه نفس و درک حقایق زیبایی هستی
میتواند دست به خلق اثر بزند و در هرن نگارگری با ورود مفاهیم
حکمی اسالمی و الهام رموز عامل معنا جلوۀ خاصی یافته که در آثار
هرنمندان وجود مفاهیمی چون عشق ،سیمرغ ،آتش ،هالههای
شوارههای هرن آینهکاری با تاکید بر
نورانی و رنگ طالیی و نق 
اصل وحدت در عین کرثت و کرثت در عین وحدت دارای اهمیت
فراوانی است.
معصومه جویبار در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان
«بررسی ارشاق نور در هرن ایران باستان و دوره اسالمی (با رویکرد
به معامری و نگارگری)» در سال  1393در رشتۀ نقاشی دانشکده
هرن و معامری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،زیر نظر
نرسین عتیقهچی به بررسی زیباییشناسی ارشاقی و تاثیر نور بر
اعتالی هرن نگارگری و معامری پرداخته و به این نتایج دست یافته
که حکمت ارشاقی بر اساس طریقۀ خرسوانی ایرانی در جهت
هدایت انسان و خودآگاهی او کوشیده و عنرص نور با تجلیبخشی
دینی به هرن نگارگری و معامری و تبدیل سطوح دوبعدی به
سهبعدی ،کوشیده است تا از محدوده زمانی و مکانی خود فراتر
رود و هرنمند با سیر در عامل خیال از عامل جسامنی خود دور شده و
به عامل نورانی میرسد و نور و رنگهای منشعب از آن در نگارگری
و معامری بروز منوده و به نوراالنوا ِر سهروردی متصل میشوند.
سید وحید بصام در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان
«بازخوانی مبانی حکمی موسیقی ایران» در سال  1387در رشتۀ
فسلفۀ دانشکدۀ فلسفۀ دانشگاه هرن تهران زیر نظر علیاصغر
بیانی و مشاورۀ اسامعیل 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 ،حکام
و عرفا نسبت به موسیقی وجود دارد و سهروردی قائل به منشأ
آسامنی موسیقی است .نقش عامل خیال نیز همچنانکه در سایر
آرای سهروردی اهمیت بهسزائی دارد در موسیقی نیز از اهمیت
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خاصی برخوردار است ،تا جایی که درك و زیباییشناسی موسیقی
بدون اعتقاد به این عامل و درك آن امکانپذیر نخواهد بود.
فاطمه گودرزی و حمیدرضا رشیف در مقالهای تحت عنوان
«نگاهی تحلیلی-تطبیقی به معامری و موسیقی ایرانی بر مبنای
مفاهیم حکمت سهروردی» که در نرشیۀ شناخت ،بهار و تابستان
 ،1397شامره  78به چاپ رسیده است ،به تبیین مفاهیم کلی
حکمت ارشاق از منظر فلسفی پرداختهاند و با نگاهی تحلیلی-
تطبیقی بروز این مفاهیم را در موسیقی و معامری ایرانی بررسی
منودهاند و در پایان به این نتیجه دست یافتهاند که یکی از
روشهای مطالعۀ تطبیقی میان دو حوزۀ معامری و موسیقی،
تطبیق مفهومی این دو حوزه است و این دو حوزه قابلیت تطبیق
دقیق بر اساس مفاهیم حکمت ارشاق سهروردی را از منظر روش،
ابزار و مصادیق دارا هستند.
شیرمرد رحیمیان و محمد ذهبی در مقالهای تحت عنوان «ظهور
زیبایی و هیات هرنی در پرتو انوار ارشاقی فلسفۀ سهروردی» که
در نرشیۀ تاریخ فرهنگ و متدن اسالمی ،بهار  ،1397شامره 30
به چاپ رسیده است به تبیین ویژگیهای زیباییشناختی اندیشۀ
سهروردی پرداخته و به چگونگی بررسی آثار هرنی از باب اندیشۀ
شیخ ارشاق پرداختهاند و در پایان به این نتیجه دست یافتهاند که
پاسـخ به پرسشهایی از قبیل چیسـتی زیبایی ،کیفیت ظهور امر
زیبا ،نحوۀ ادراك و لوازم معرفتی آن ،نظریۀ زیباییشناسی ارشاقی
را به عنوان ذوق ایرانیِ متأثر از پارادایمهای فلسفی ،عرفانی،
الهیاتی و فرهنگی صورتبندی میمناید و آبشخوری نظری را برای
بررسی ویژگیهای هرن ارشاقی فراهم میمناید.

بنیادهای زیباییشناختی حکمت ارشاق

«زیبایی» نخستین مقوله و از مقدمات اصلی هرن محسوب
میشود كه نه تنها به خودی خود ،بلكه به لحاظ هرنی مورد
بررسی قرار میگیرد .لذا در ابتدا به این مسئله كه زیبایی چیست،
پرداخته میشود .تعریف زیبایی به عنوان متغیری کیفی همواره
دشوار ،پرمخاطره و بسیار جدلآمیز بوده است (لوینسون،1387 ،
 .)20زیبایی از نظر کانت :1ذوق ،قوۀ داوری دربارۀ یک عین یا
یک شیوۀ تص ّور ،بدون هر عالقهای است .چه آن تص ّور از طریق
رضایت باشد یا عدم رضایت .به هر حال متعلق چنین رضایتی،
زیبایی نامیده میشود (کانت44 ،1377 ،؛ یاسپرس-192 ،1372 ،
 .)191اما از سوی دیگر ،اگر زیبایی در توصیفی عام ،کیفیت ویژه
ادراکی-احساسی تلقی شود ،این مفهوم تا حد زیادی مرت ِ
ادف
تعابیری نظیر امر زیبا ،استتیک و تجربۀ زیباییشناختی خواهد بود
(لوینسون.)20 ،1387 ،
با عنایت به مفاهیم کلی جهان اسالم ،بسیاری از مفاهیم در عین
آشكاری و پیدایی بدون تعریف منطقی هستند .یعنی انسان به
مجرد تأمل در كُنه و معنای آن ،آن را درمییابد .بهرتین منونه این

حقایق ،نور است .نور یك حقیقت كامالً بدیهی بوده و هیچكس
نیست كه مفهوم آن را درنیابد و دریافت آن غیر از تعریف آن
است .این مفهوم تعریف منطقی ندارد؛ چراكه در تعریف منطقی
از جنس و فصل استفاده میشود و با توجه به اینكه نو ِر ظاهر
بذاته و مظهر لغیره است ،اگر بخواهد جنس داشته باشد در این
خصوصیت نیازمند «غیر» خواهد بود .در نتیجه ،وقتی جنس
نداشته باشد ،فصل را كه در صحنه وجود جنس مشخص میشود،
نخواهد داشت .لذا فاقد حد یعنی تعریف منطقی خواهد بود
(سهروردی،1375 ،ج106 ،2؛ هامن.)28 ،1372 ،
حکمت ارشاق به عنوان حکمتی بحثی-ذوقی ،فلسفهای
نورمحور است که در مقایسه با فلسفههای متعارف که بحثی
رصف یا وجودمحور بودهاند ،تحولی شگرف در حوزۀ تفکر
فلسفی ایرانی-اسالمی بهشامر میآید (کامل یزاده:1392 ،
 .)7این مكتب در قرن ششم هجری توسط شیخ شهابالدین
یحیی سهروردی ( 549-587ه.ق ،).فیلسوف نامآشنای جهان
ق هر چند فلسف ۀ مشاء را برای
س شد .شیخ ارشا 
اسالم تأسی 
2
فهم مبانی فلسفۀ ارشاق رضوری میداند ،با نقد روش ارسطو
و ابنسینا 3اعالم میکند كه برای تحقیق در مسائل فلسفی و
بهویژه حكمت الهی تنها استدالل و تفكرات عقلی كافی نیست.
ق
ف حقای 
س و تصفی ۀ آ ن نیز برا ی كش 
ت نف 
سلو ك قلب ی و مجاهدا 
ت نفس از ظلامت هوی
رضوری است .او غایت فلسفه را نجا ِ
و هوس و ریاضات و تزكیۀ نفس را الزمۀ علم كامل میداند.
برخالف حكمت مشاء كه از فلسفۀ یونان و بهویژه ارسطو و
تفاسیر نوافالطونی آن رسچشمه گرفته است ،حكمت ارشاقی خود
را میراثدار دو اندیشۀ فلسف ی میداند :یونا ن و ایران .از فلسفۀ
یونان بر مكاتب فیثاغورسی ،افالطونی و هرمسی تكیه دارد و از
فلسفۀ ایران باستان ،كه غالب اصطالحاتش مأخوذ از آن است،
جنبۀ رمزی نور و ظلمت و فرشتهشناسی را وام میگیرد (سهروردی،
.)10-11 :1355
مشخصۀ اصلی فلسفۀ ارشاقی سهروردی چنانکه از عنوان آن
پیداست ،بر اصول ارشاقیِ ا َبصار ،نور و نگاه و به طریق اولی
بر شهود ،مشاهده و ِ
لذت باطنی استوار است و الجرم مبتنی
بر رهیافتی زیباشناختی و وجهۀ هرنی است و از سویی دیگر،
پررنگترین ایدهای است که ذهن را به سـمت این ویژگی سـوق
میدهد؛ ابداع عامل خیال و ُص َور معلقه از جملۀ این ویژگیهای
خاص اسـت؛ ُص َوری که مظاهر خود در عامل حس را مظاهرت
(پشــتیبانی) میکنند .چنانکه در کتاب حکمهاالرشاق در دفاع از
ُمثل افالطونی در مقابل احتجاجات مشائیان مبنی بر ابطال آن ،از
برهان خود مشائیان نتیجه میگیرد« :در عا ِمل عقول ماهیاتی وجود
دارند که قائم به ذات خود هستند ،زیرا کامل آنها ذاتی است .در
عین حال ،آنها در این جهان ا َصنامی دارند که غیرقائم به ذات
خود هسـتند ،زیرا کاملشان قائم به خودشان نیست و کاملی که
مختص ماهیات عقلیه است در آنها وجود ندارد» (سهروردی،
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 ،1375ج.)92 :2
«مبنا و محور حکمت ارشاق که سهروردی را با انتصاب به آن
ملقب به "شیخ ارشاق" مینامند ،نور است و عنوان حکمت ارشاق
نیز به زیباترین وجه حاکی از آن است .حکمتی که مبتنی است بر
ارشاق (کشف) و مشارقه (اهل فارس) .منظور از ارشاقیان نه فقط
کسانی است که در مرشق جغرافیایی زمین زندگی میکنند ،بلکه
همۀ کسانی است که اهل رشقاند و حکمتشان نیز کشف و
شهو ِد ارش ِ
اقات انوا ِر مجرد است که از طریق ریاضت و مجاهدت
حاصل میشود .چون این کتاب مبتنی بر ارشاقِ (تابش) انوار الهی
است ،کسی که این انوار را درنیابد به دقایق و ارسا ِر ارشاقی آن
ِ
مجردات
اطالع حاصل نکند .بارقِ الهی عبارت از نو ِر فائض از
عقلیه بر نفس ناطقه است که به دنبال ریاضت و مجاهدت و
اشتغال به امور علویِ روحانی و تعلیمِ مجردات و احوا ِل آنها
حاصل میشود» (کامل یزاده .)22 :1392 ،از اینرو ،چنانچه گفته
شد ،سهروردی خود را وارث دو سنت فکری باستانی یونانی و
ایرانی میداند و بدینترتیب بین افالطون 4و زرتشت 5و پادشاهان
فرزانه ایران پیوند برقرار کرده و طرح نظریه آگاهیمحور را به
مثر میرساند.
سهروردی عالیترین مقام حكمت و معرفت را از آن كسی
میداند كه هم در تأله و ذوق و هم در بحث و استدالل در
حد كامل و مهارت باشد .چنانچه خودش هر دو گام شهود و
استدالل را برداشته است .لذا از نظر سهروردی ،متام فلسفه اعم از
بحثی و ذوقی نردبانی برای باال رفنت به مقام قرب خدایی است
و برای هیچیك از این دو نوع حكمت ،اصالتی منیداند و هر
دو را راهی برای رسیدن به حق میداند ،پس باید در حكمت
بحثی ،در حد شایستهای مهارت یابد تا ذهن او ورزیده شود و
ِ
ِ
حكمت ذوقی باشد و از این مرتبه نیز خود را باال
دریافت
آمادۀ
6
كشانده و به ملكوتیان بپیوندد .چنانچه عبدالرزاق الهیجی
میگوید« :طریقۀ ارشاقیان نیز در حقیقت از طریق تحصیل علم
نیست ،بلكه ،طریقۀ سلوكی است كه از راه باطن (راهی كه با
آن به خدا میتوان رسید) حاصل میشود و مسبوق به سلوك راه
ظاهر (راهی كه با آن خدا را میتوان شناخت اما میان شناخت
و دانسنت تا رسیدن فاصله بسیار است) نیست .چرا كه طریقۀ
ارشاقی ،در برابر حكمت است به این معنی كه هر گاه كه سلوك و
راه باطن بعد از سلوك و راه ظاهر منطبق با حكمت باشد طریقۀ
ارشاق حاصل میشود» (الهیجی.)40 :1372 ،
سهروردی قائل به عوامل چهارگانه است :عا ِمل انوا ِر قاهر، 7انوا ِر
ُمدبرُ ، 8مثُلِ ُمعلقه و عا ِمل برزخ .عامل ُمثُلُ ،معلقۀ عامل خیال است
که رازآلودگی شگرفی دارد و موسیقی در آن جایگاه خاصی دارد.
سهروردی ُمثُل معلقه را بر دو قسم میداند :مستنیر (نورانی) و
ظلامنی (سهروردی 1380 ،به نقل از آزادهفر(الف).)39 :1397 ،
ُص َو ِر معلقه کاملتر از ُص َوری هستند که در عامل اجسام است و

ِ
نفوس انسانی با این ُمثُل ُمعلقه مرتبط است .سهروردی نفوس
انسانی را منحرص به پنج قسم میداند.1 :کامل در علم و عمل.2 ،
فقط کامل در عمل .3 ،فقط کامل در علم .4 ،متوسط در علم و
عمل .5 ،ناقص در علم و عمل (سهروری 1372 ،به نقل از هامن).
در حکمت اسالمی ،امر هرنی حاصل شهود هرنمند است و محاکاتی
از حقیقت بهحساب میآید ،در واقع اثر هرنی بیان رمزی حقیقت
محسـوب میشود .در اندیشـۀ زیباییشناسی سهروردی ،امر هرنی
را باید در دامنۀ رهیافتهای معرفتشناختی و لوازمات آن از قبیل
ا َبصـار ،ا َدراك و اَرشاق بازسازی کرد« .صورتبندی 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 هرنی به فلسفۀ وی بخشیده است .شاید
بتوان گفت که هرنیترین وجه و مدخل زیباییشناختی فلســفۀ
سهروردی را باید در ابداعات وی در تبیین جایگاه «خیال» در
جهانشناسیِ سلسلهمراتبی فلسفۀ ارشاق و نوآوری در صورتبندی
نقش شناختشناسانۀ آن ،در میان قوای شناختی باطنی دانست؛
ب ه گونهای که خیال از حیث هستیشناختی با عنوان «خیال
منفصل »9و از لحاظ معرفتشناختی با عنوان «خیال متصل»10
در ساحت فلسفۀ ارشاقی پدیدار میشود .میانجیگریهای دو
سویۀ خیال منفصل در عامل کبیر میان عوامل معقول (ملکوت) و
محسوس ( ُملک) که به حسیات کدر ،لطافت نورانی میبخشد و
به معقوالت ،کیفیات حسی 11را برای ادراك از جانب قوای نفسانی
عرضه میدارد و نقش قوۀ خیال متصل در میان قوای ادراکی عقالنی
و حسانی در عامل صغیر ،با ویژگیهایی از بازمنایی ،12محاکات،13
متثّل 14و تشبیه 15همراه است که صورتی زیباشناختی و هرنی به
فلسفۀ سهروردی داده است» (رحیمیان و ذهبی.)178 :1397 ،
سهروردی در رسالۀ فیحقیقهالعشق ،مبنای آفرینش را از طریق
متثیلِ 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 ا َنوار
در جهانی سلسلهمراتبی ،با عشق و زیبایی پر شده است .چنانچه
در رشح ا َنوا ِر قاهر و سافل میگوید« :نو ِر سـافل هیچگاه بر نو ِر
عالی محیط منیشود ،زیرا نو ِر عالی همواره سـافل را مقهور خود
میگرداند و قاهر بر اوســت و این مقهوریت موجب منیشود که
نور ســافل نور عالی را مشاهده نکند و کثیربودن 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،1375 ،
لذت ِ
ج )137 :2و راجع به زیبایی نو ِر عالی و ِ
درك کامل آن اضافه
میکند« :نوراالنوار به هر چیزی غیر از خود قهر میورزد و عاشق
کسی جز خود منیشود .زیرا کامل و هیچ لذتی باالتر از او بر خود
وی نیست و او زیباترین و کاملترین چیزهاست .16درك و احساس
کامل از آن حیث که کامل است و برای وی حاصل است ،نیست.
بنابراین ،آن کسی که از حصول و دریافت کامل غافل است ،لذتی
عایدش نخواهد شد و هر لذتی برای لذتبرنده بهقدر کامل خود
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و بهاندازۀ ادراك او از کامل 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» (هامن.)135 :
بااینحال،درجهتشناختتفکرزیباییشناسیسهروردی«میتوان
ویژگیهای زیر را به عنوان خصوصیات امر زیبا یا به عبارت دقیقتر،
لوازم زیبایی ارشاقی از فلسفۀ سهروردی استخراج کرد:
.1زیبایی ارشاقی مبتنی بر وجهی شناختی است و در نسبت با
معرفت و تحقق شناخت ظهور و بروز مییابد؛
.2امر زیبا مالزم عشق و حزن است؛
.3زیبایی ارشاقی امری تشکیکی و ذومراتب است؛
.4شدت و ضعف زیبایی ارشاقی در نسبت با قرب و بعد آن از
منبع جامل (نوراالنوار) تعیین میشود؛
.5زیبایی ارشاقی مطالبهای همگانی و مطلوب همۀ نفوس
انسانی است؛
.6زیبایی ارشاقی (جامل) در هر شیئی در نسبت با کامل آن
شیء ظهور مییابد؛
.7ادراك زیبایی ارشاقی ،توأم با لذت و ابتهاج است» (رحیمیان
و ذهبی.)178 :1397 ،
هرن ایرانی که پیوند عمیقی با حکمت ارشاق دارد ،بیشرت درصدد
منایان ساخنت فضایی متفاوت با عامل جسامنی است .آن فضا که
بهنحوی حاکی از عامل مثال است در هرنهای ایرانی از جمله
موسیقی و نگارگری بر سبیل متثیل ،به طرق مختلف منایان
میشود.

تبیین مفاهیم کلی حکمت ارشاق

سهروردی در رسارس 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 صورتبندی کرد .مفاهیمی چون
سیر از کرثت به وحدت ،سلسلهمراتب ،غایتگرایی ،کاملخواهی،
خودآگاهی و معرفت نفس و منادگرایی (گودرزی و رشیف:1397 ،
 )127که در ادامه به اختصار توضیح داده میشوند:

سیر از کرثت به وحدت:«سهروردی با اصالت نور و بساطت آن به دیدگاه تازهای از متایز
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 کرثت نور ،جهان را فرا گرفته؛ ولی این انوار در نور بودن
با یکدیگر اشرتاک دارند؛ به گونهای که منیتوان اختالف انوار را
در اصل ذات آنها دانست» (گودرزی و رشیف.)127 :1397 ،
سهروردی با قائل شدن به شدت ،ضعف ،نقص و کامل ،پیوستگی
میان همۀ موجودات جهان هستی را حفظ میکند و نشان
میدهد که در عین کرثت و اختالفی که وجود دارد ،گوهر بنیان

جهان هستی ،گوهر واحدی است ،همۀ ا َنوار و ظلامت به نوری
واحد ،غنی و رضوریالوجود ختم میشوند که هامن «نوراالنوار»
است (سهروردی 1361 ،به نقل از گودرزی و رشیف.)127 :1397 ،
برای سهروردی زیبایی عبارت از کامل ،غلبه و آشکارگی حاصل از
کامل است و لذت مساوی با حصول کامل و ادراك آن است .وی
معتقد است« :در رسشت نو ِر 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 ،1375 ،ج.)136 :2
سلسلهمراتب:ﻋﺎﻢﻟ ﺧﯿﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻤﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺮاﺗﺐ
و
ﻌﻠﻘﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ُﺻ َﻮر ُﻣ
ِ
ﻫﺴﺘﯽ و ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺤﺴـﻮس ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻮاﻢﻟ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺸـﻌﺸﻊ و ﻣﺸـﮑﱠﮏ ،در ﺳـﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻮراﻻاﻧﻮار
ﺗﺎ اﻧﻮار اﺳــﻔﻬﺒﺪﯾﻪ ،زﻣﯿﻨﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ از
ﻧﻮر ،رﻧﮓ ،ﺳــﺎﯾﻪ و ﺧﯿﺎل ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺮﻨی در
ﻋﺮﺻﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد (رحیمیان و ذهبی.)172 :1397 ،
سهروردی در رسالۀ فیحقیقهاﻟﻌﺸﻖ ،ﻣﺒﻨﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻤﺗﺜﯿﻞِ ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ و ﺣﺰن ،ﺑﺮ اﺳﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻋﺸﻖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎن را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ،و ا َدراك
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻟﺬت داﻧﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ .از ﻧﻈﺮ او ،ﻓﺎﺻــﻠﮥ اﻧﻮار
در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ،ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .چنانچه
در ﺮﺷح ا َﻧﻮا ِر ﻗﺎﻫﺮ و ﺳﺎﻓﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻧﻮ ِر ﺳــﺎﻓﻞ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺮ ﻧﻮ ِر
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻤﻧﯽﺷــﻮد زﯾﺮا ﻧﻮ ِر ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺳــﺎﻓﻞ را ﻣﻘﻬﻮر ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻗﺎﻫﺮ ﺑﺮ اوﺳـــﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﻬﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻤﻧﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﻮ ِر ﺳﺎﻓﻞ ،ﻧﻮ ِر ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﻨﺪ و ﮐﺜﯿﺮﺑﻮدن ا َﻧﻮار اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮ ِر ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮ ِر ﺳﺎﻓﻞ ﻗﻬﺮ و ﻏﻠﺒﻪ ورزد
و ﻧﻮ ِر ﺳﺎﻓﻞ ﻣﺸﺘﺎق و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮ ِر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ» (سهروردی 1389 ،به
نقل از رحیمیان و ذهبی.)172 :1397 ،
جهان سلسلهمراتبی سهروردی و افاضۀ انوار در قوس نزولی،
مظهریت ُص َور در هر مرتبه برای تحقق افاضات مرتبۀ باالتر،
ایجاب میکند زیبایی در عامل جسم (برازخ) واجد عینیت و مظهری
برای زیبایی برین باشد .چنانکه در رسالۀ فیحقیقهالعشق دربارۀ
یوسف که مظهری جسامنی است و ُحسن در او تجلی یافته است،
مینویسد« :آوازهای در والیت ما افتاد که در عامل خاکی یکی را
پدید آوردهاند بس بوالعجب ،هم آسامنی است و هم زمینی ،هم
جسامنی است و هم روحانی ،و آن طرف را به او دادهاند و از
والیت ما نیز گوشهای نامزد او کردهاندُ ]...[ .حسن به یک منزل
به شهرستان آدم رسید ،جایی دلگشای یافت ،آنجا مقام ساخت»
(هامن.)176 :
«بر همین سیاق امور زیبای جسامنی و زمینی مظهری از امری
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روحانی و آسامنیاند که در عینیت خود صورت زیبایی برین را
متجلی میسازند که به زبان فلسفی امروز باید گفت زیبایی برای
سهروردی امری ابژکتیو است .از سوی دیگر ،با توجه به تبیین
سلسلهمراتبی نور و شدت و ضعف وجودی آن ،می توان امر زیبا را
در فلسفۀ سهروردی امری تشکیکی تلقی کرد» (رحیمیان و ذهبی،
.)177 :1397
اصل سلسلهمراتبی در بطن اصل کرثت در وحدت جای میگیرد
و روند رشد مرتبتی در فلسفۀ سهروردی قابل تامل است و بدان
تاکید بسیاری گردیده است (گودرزی و رشیف.)130 :1397 ،
نور ،جوهر زیبایی است و سهروردی به وفور از شدت و ضعف
آن سخن گفته است« :و شدت و ضعف نور مربوط به اختالط با
اجزای ظلمت نیست ،زیرا که ظلمت امری عدمی است و اجزایی
ندارد» (سهروردی 1388 ،به نقل از رحیمیان و ذهبی.)177 :1397 ،
اتب
همچنین در مبحث نسبت میان نو ِر عالی و نو ِر سافل ،مر ِ
نور و پیوند این مراتب بیان شده است .هر نوری که از حیث
مرتبت از ا َنوا ِر قاهره دورتر باشد به همین میزان از کامل فاصله
دارد .ا َنوا ِر مجردۀ مدبره در مرتبۀ پایینتر از ا َنوا ِر قاهره که منزه
از عالیق ظلامنی است قرار دارد و نور اخس ،نوری است که به
ظلامت نزدیکتر است .بنابراین هر چه به ظلامت نزدیکتر باشد
از کامالت نوریه دورتر خواهد بود (هامن).
در اندیشۀ ارشاقی «نور از مرتبۀ نوراالنواری که خداست رسیان
مییابد و عامل انوار قاهره یعنی عامل عقول کلیّه را که انوار الهی
و فرشتگان مقرباند ،شکل میدهد و در مرتبۀ پایینتر از آن عامل
انوار مدبره را که هامن انوار اسپهبدیهاند که تدبیر عامل افالک و
جهان و انسان میکند؛ باز ،در مرتبۀ پایینتر عامل برازخ را که شامل
ستارگان و عنارص بسیط و مرکب میشود ،شکل میدهد و سپس
چنانکه در تقریر شیخ ارشاق آمده است عامل ُص َور معلّقه را و
سپس مرحلۀ أدنی را که نورانیت در آن به کمرتین تابش است .در
این سلسلهمراتب تشکیکی طولی عوامل محققاند و در همۀ آنها
گوهر واحد نور ،رمز وحدت است که حقیقتش در عین وحدت
در معرض کرثت است و گوهر همچنان که مایۀ اتحاد است ،مایۀ
اختالف مراتب هم هست ،تا در هر مرتبه از آن مابهاالختالف
به مابهاالمتیاز بازگردد و معادلۀ وحدت در عین کرثت و کرثت
در عین وحدت برپا مانَد» (خامتی .)158 :1393 ،در این منطق
تشکیکی ،سلسلهمراتب به هم پیوستهاند و میان درجات و مراتب
آن گسست نیست؛ بهعالوه اینکه نه فقط این سلسله در مراتب
طولیه ،بلکه در مراتب عرضیه هم گسرتده میشود (هامن.)160 :
غایتگرایی:برای سهروردی اساس کامل ،توجه تام به «نوراالنوار» و انقطاع 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 سلوک و

مجاهده ،از مرز حدود قیود شخصی میگذرد و به حقیقت مطلق
و نامحدود دست مییابد و با آن متحد گشته ،رسانجام در آن
فانی میگردد .فنای فیالله به معنای از خودرهایی و بیرونآمدن
از متامی تعلقها و وابستگیهای مادی و برشی و بقا به صفات
رسمدی است (سهروردی ،1375 ،ج.)271 :2
او نقشی ویژه نیز برای هرن با تاکید بر موسیقی قائل است و آن
یادآوری الحانی است که نفس در عامل خـود با گوش جان میشنیده
و همین امر باعث میل او به آن عوامل شده و جان آدمی که در
قفـس تن اسیر است از شدت شوقی که به پرواز به آن عامل دارد
که «غایت» آن است و تن را نیز با خود به پـرواز درآورده و
بدینترتیب رقص و سامع در میگیرد (هامن.)264 ،
کام لخواهیدر نظر سهروردی انسان بالفطره کاملخواه و کاملخواهی واقعیتی
است که جزو بافت وجودی اوست .میل به کامل چیزی نیست که
در سایۀ تربیت و در رشایطی خاص بر انسان عارض گردد ،بلکه
حقیقتی است که سلب آن از انسان از آن جهت که انسان است،
غیرمعقول است (امینرضوی.)112 :1377 ،
برای سهروردی زیبایی عبارت از کامل ،غلبه و آشکارگی حاصل از
کامل است و لذت مساوی با حصول کامل و ادراك آن است .وی
معتقد است« :در رسشت نو ِر ناقص همواره نسبت به نو ِر عالی،
عشقی نهفته است و در ِ
ذات نوری عالی نسبت به نو ِر 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 ،1375 ،ج .)136 :2بنابر این بینش،
نوری که عا ِمل وجود را برپا و روشن میدارد در باطنِ آگاهی انسانِ
کامل نهفته است و عامل وجودی او را نیز روشن و برپا میکند و
این اندیشه و بینش در همۀ مراتب کاملی انسان ،خواه جاملی
و خواه جاللی ،ظهور دارد و در هرن و عرفان ایرانی با درخشش
بازتاب یافته است و در شعر ،نگارگری و موسیقی سنتی به روشنی
بهچشم میخورد (خامتی.)159 :1393 ،
خودآگاهی و معرفت نفسبه عقیدۀ سهروردی نو ِر مجرد دارای خودآگاهیِ محض است و
دیگر موجودات با توجه به نورانیتشان دارای خودآگاهیاند .پس
ِ
ماهیت انسان و خودآگاهی او را فقط در فاعلِ شناسا میتوان
بازیافت ،بنابراین از معرفت نفس است که نخست ماهیت انسان
و در نهایت ماهیت همۀ اشیا را میتوان یافت (سهروردی،1375 ،
ج .)20 :2شیخ ارشاق نورانیت را معادل معرفت میدانست که هر
کس با توجه به آن ،از نفس خود آگاه است .در سطح نظری ،او
«من» را رسچشمۀ معرفتشناسی ارشاقی میدانست و در سطح
عمل« ،من» منبع متام امیال واال و الهی است که در پس پردۀ پندار
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تصویر  :1سلطان محمد ،معراج حرضت محمد (ص) ،سدۀ دهم هجرى ،خمسه نظامی شاه طهامسب ،مكتب تربيز ۲۸٫۷[ ،سانتیمرت در  ۱۸٫۶سانتیمرت]( ،اصالنی و دیگران.)191 :1391 ،
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ارشاق این اصل است که آگاهی محیط بر وجود است و انسان،
عالِم است و بی انسان عالَمی نیست و بیآگاهی کسی از وجود
اخبار منیکند .تفکر ارشاقی آگاهی را در بُن مینهد و بدینسان
آگاهی ،روشنایی و نور است و آگاهی است که نسبتها را برقرار
میکند و به پدیدهها معنی میدهد (خامتی159 :1393 ،و.)160
منادگراییبیان عرفا و ارشاقیون ،عموماً رمزی است ،یا حداقل هنگامی که
دقیقاً به حوزۀ ارشاقی خود وارد میشوند شکل رمز و راز پیدا
میکند .این بیان رمزی آن قدر گسرتده است که برخی فکر میکنند
که حرف و سخن عرفانی را اصوالً بدون مناد یا راز و رمز منیتوان
گفت .از جمله آثار سهروردی ،رسالههای قصة الغربة الغربیه ،رسالة
الطیر ،آواز پر جربئیل ،عقل رسخ و لغت موران مشخصکننده و
آشکارکنندۀ بیان رمزی اویند (محمدی.)103 :1372 ،

تصویر  :2كاملالدين بهزاد ،گریز يوسف از زليخا893 ،ق ،ابعاد21 :در 30سانتیمرت،
بوستان سعدی (اصالنی و دیگران.)192 :1391 ،

و خودآگاهی استوار بوده و خودآگاهی نیز کانون هر گونه معرفت
بهشامر میرود (هامن.)254 :
نو ِر آگاهی که بر وجود انسان تابش گیرد و پرده از تاریکی او
برگیرد ،سیر کاملی انسان برای رهایی آغاز میشود و در پی اصل
خویش روانه میگردد .در اندیشۀ ارشاقی ایرانیان باستان و حکمت

سهروردی از زبان منادین و سمبلیک برای بیان داستانهای
حکیامنه و عرفانی استفادۀ فراوان منودهاست .در این زمینه تنوع
آثار فارسیزبان او -که هیچگونه رشحی از آموزههای ارشاقی
بهطور رصیح دیده منیشود -نشاندهندۀ اهمیت زبان فارسی و
داستانهای رمزی آن برای انتقال مفاهیم حکمی و عرفانی است
(نرص و دیگران 1389 ،به نقل از گودرزی و رشیف.)139 :1397 ،
بهطور مثال در نگارگری ایرانی «در رمزپردازی رنگها ،سپیدی مناد
قرب به عامل معنا و تعلق به عامل انوار است و در طیف رنگها
هر چه این رنگ به تیرگی گراید از سپیدی به زردی و نارنجی
و از نارنجی به رسخی و سبزی و ...تا سیاهی ،این نشان بُعد
و فاصله از آن عوامل است .این مناد رنگ در داستانهای دیگر
نیز به چشم میخورد .رنگ موی زال سفید است و نشان تعلق
او به عامل ماوراء است» (کامل یزاده )181 ،1392 ،یا در مورد

تصویر  :4آنالیز تحریرها به شکل زینت در درآمد دستگاه چهارگاه (گودرزی و رشیف.)135 :1397 ،
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تصویر  :3منسوب به صادقی ،دیدار سام از
زال در النۀ سیمرغ 984 ،ه.ق ،شاهنامه شاه
اسامعیل دوم (حسین یراد.)311 :1384 ،

تصویر  :5بینام ،جنگ رستم با ارژنگدیو944 ،ه.ق،
شاهنامه طهامسبی (حسین یراد.)257 :1384 ،

اعداد بهطور مثال هفت دستگاه موسیقی ایرانی «هفتگانهای
مطرح میشود که منونهای از هفتگانههای ایرانی (نظیر
تخوان
هفت شهر عشق عطار ،هفت پیکر بهرام گور ،هف 
رستم) است» (هامن) .در باب عدد پنج نیز که در موسیقی
17
ایرانی هم از پنج آواز سخن رفته یا به فواصل ذوالخمس
اشاره شده ،منودش را در رسالۀ عقل رسخ نیز که ماجرای گرفتار
آمدن یک باز (نفس انسان) در دام صیاد است که ده موکل بر او
مینهند ،پنج موکل را «روی سوی من و پشت بیرون» -که هامن
حواس پنجگانه درونی باشند -و «پنج را پشت سوی من و روی
بیرون» -که حواس پنجگانه ظاهری هستند( -سهروردی،1375 ،
ج )227 :3کنایه از هبوط به عامل خاک دارد .پس از این ،باز صید
شده با پیری مالقات میکند که با او از پنج عنرص سیمرغ ،کوه
قاف ،گوهر شبافروز ،درخت طوبی و زره داوودی سخن میگوید
(محمدی.)104 :1372 ،
نگارگری ایرانی
هرن سنتی اسالمی-ایرانی آنگونه كه در تعابیر بنیادینِ سنتگرایان
آمده ،همواره در پی تجلی اسم الله و ابراز احدیت و واحدیت است:
«[...در هرن اسالمی] زیبایی از خداوند نشات میگیرد و هرنمند فقط
باید به این بسنده كند كه زیبایی را بر آفتاب اندازد و عیان سازد .هرن
بر وقف كلیترین بینش اسالمی فقط روشی برای رشافت روحانی
دادن به ماده است» (بوركهارت .)134 :1369 ،بهعبارتی دیگرُ ،صنع
و هرن تنها از آن خداوند است و برش تنها صورت جهان را بر وفقِ
طبیعت-و زیباییِ عینی -آن متجلی میكند.
نگارگری ایرانی دارای حرکتی است از افقی به افق دیگر بین
فضای سه بُعدی که هرگز سه بُعدی محض منیشود ،چرا که در
این صورت به هرن طبیعتگرایانه تبدیل میشود که همواره هرن
اسالمی از آن دوری جسته است .چنانچه که باید گفت« :فضای

تصویر  :6سلطان محمد ،معراج پیامرب (ص) 963 ،ه.ق،
هفت اورنگ جامی (آژند.)218 :1384 ،

نگارگری فضای عامل مثال است ،آنجا که اصل و ریشه ُص َور طبیعت
و ا َشجار و گلها و پرندگان و نیز پدیدههایی که در درون روح
انسان متجلی میشوند ،رسچشمه میگیرد .این عامل خود هم وراء
عامل عینی مادی است و هم درون نفس انسان .در سنت نگارگری
هرنمندان بزرگ همواره با توسل به آن آثاری که در درون انسان
و نیز در عامل مثال واقع است ،نقشهای خود را بهوجود آورده و
از این طریق دری به سوی عامل باال و فضای بیکران جهان ملکوت
گشودهاند» (نرص.)20-19 :1389 ،
نگارگری از عرصههای هرنی محسوب میشود که در هر جای جهان
از آن سخن میرود ،نام هرنمندان ایرانی بر تارک آن میدرخشد.
رس وجودیش در نهانخانههای تاریخ پرتالطمش ماوا
هرنی که ّ
گزیده و توانسته است در گذرگاه زمان راه و رسم به ترسیم کشیدن
جامل را بر پا دارد« .بر روی بالهای پرواز خیال نگارگر از جامل
ُصوری به سوی جهان و اموری فراتر از آنچه مشهود در حواس
ظاهری پنجگانهاش است ،کشیده شود؛ جهانی که موبدان پیش
از طلوع اسالم در باب آن گفتهاند :دروازههای آن دنیا را باغهای
پر از نعمت و غرقه در نور نابی که خود زایندۀ متام رنگهاست،
فراگرفتهاند» (کوِرکیان و سیکر )2 :1377 ،و نگارگری ایرانی را با
ظهور اسالم به تشنگیای مبتال منود که تنها در پرتو نور و رنگی
خاص فرو مینشست که هرنمند با مجاهدتهای نیروی خیال که
افسون این تشنگی را در آستین میپروراند ،سعی در گنجاندن
هر چه متامتر آن واقعیت مشهود با حواس باطنیاش را در صحنۀ
نگارگریاش داشته است.
در هرن اسالمی ،نگارگر ایرانی در پی آن نیست که جهان مادی
عادی را آنگونه که به حواس میآید با همه ناهامهنگیها و
درشتیهای نامطبوع ترسیم کند ،بلکه غیرمستقیم خواهان ترسیم
ُص َور مثالی از طریق خیال نازل است« .هرن نگارگری ،در عین حال

 Advanced Studies of Art Quarterlyنرشیه مطالعات عالی هرن  /دوره دوم /شامره  ،2تابستان 1399

124

گامی است از تجسید خیال به سوی تجرید؛ هر چند تجرید در این
مرحله تحقق منییابد و خیال همچنان در کار تجسید و تجسم
است» (خامتی.)213 :1393 ،
به شهادت تاریخ ،نقاشی ایرانی از زمان تصاویر نقاشیشده بر
دیوارۀ غارها و دخمهها در پنج هزار سال پیش تا دوران اخیر
سیری از طبیعتگرایی به سوی انتزاع داشته است« :از نقشزدن
ُص َور حیوانات و امور طبیعی بر سنگ و گل و فلز و سفال به
سوی نقشزدن ُص َور و فضاهای فراطبیعی ُملهم از اشعار و حکمت
عرفانی ایران بر اوراق دیوانهای اشعار؛ از نقاشیهای بدون سایه
و هامهنگ دوران هخامنشی با سطوح سیاه پررنگ تا نقاشیهایی
با ترکیببندیهای انتزاعی چند سطحی با رنگهای درخشان
پرمایه و آرام» (هامن).
در باب مکاتب و سبکهای نقاشی ایرانی ،هم به نحو تاریخی
و هم به نحو موضوعی ،میتوان تحقیق کرد اما «بیگامن آنچه
مشخصۀ نقاشی و نگارگری ایرانی است ،مانینگاری است که به
نحو شگرف و شگفتی میان فرهنگ باستان و دوران اسالمی پیوند
میزند و با همۀ تنوع روحی ،حکمت ایران و از همه مهمتر
فراروی به سوی خیال انتزاعی در آن موج میزند» (هامن.)214 :
نگارگر ایرانی با پیروی از مفهوم فضای منفصل یا عامل خیال،
توانسته سطح دو بُعدی نگارگری را به تصویری از مراتب هستی
مبدل سازد و بیننده را از افق حیات عادی و وجود مادی و وجدان
روزانۀ خود به مرتبهای عالیتر ارتقاء دهد و او را متوجه جهانی
سازد مافوق این جهان جسامنی ،لکن دارای زمان و مکان و اشکال
خاص خود ،جهانی که در آن حوداث رخ میدهد ،اما نه به نحو
مادی (نرص ،)189-183 :1386 ،بلکه حوادث با مقیاسی فراطبیعی
سنجیده میشوند که نگارگر را قادر به نشان دادن زمان و مکانهای
مختلف در فضایی کرده که نورانیت یکنواختی آن را دربرگرفته
که نشاندهندۀ تجلی نور در متام مراتب هستی است و اینکه
غیر از نور ظلمت است که جایگاهی در مراتب کاملی ندارد« .اگر
شخص نفس خود را سیاسات الهیه نیرومند و محکم گرداند ،قوس
صعود را در مراتب باالتر طی خواهد منود ،بازنگردیده و در صعود
خود از طبقهای به طبقهای دیگر شاهد تصاویر و سامع صداهای
دلنشینتر میشود تا به طبقۀ ارشف میرسد که در آنجا شبیه
انوار مجرد میشود و پس از وصول به آن در جهان نور ظاهر
میشود و باز صعود منوده تا به نوراالنوار بپیوندند و در آن ُمقام
کند» (سهروردی ،1375 ،ج.)243 :2
بدینترتیب ،نگارگر ایرانی با ترکیببند ی منادین بر اساس مباحث
فنی زیباییشناسی اسالمی و تقویت نفس و ورود به عامل خیال به
تجسم فضایی چند زمانه و چند مکانه میپردازد که برخالف هرن
غرب است که مبنی بر هندسۀ اقلیدسی است .نگارگری ایرانی تابع
یک زاویۀ دید خاص نیست ،بلکه طبق نیاز ذهن ،فضا و تصویر از

منودار  :1انواع عنارص منادین در نگارگری ایران (کفشچیانمقدم و یاحقی.)68 :1390 ،

پنجرههای متعددی به جهان مینگرد (کفشچیانمقدم و یاحقی،
.)67 :1390

موسیقی سنتی ایران

گفته شد که هرن سنتی-اسالمی در پی تجلی اسم الله و منایانگر
توحید و وحدانیت الهی است .موسیقی سنتی ایران نیز از این
18
توحید و تنزیه بهرهمند است؛ چنانچه خواجهنصیرالدین طوسی
میگوید...« :و مقصود ما از این رساله نه آن است که علم غنا
و الحان آموزیم ،لیکن مقصود آن است که بداند در هر علم و
صنعتی جداگانه دلیلی هست بر هستی واجب الوجود» (طوسی،
.)51 :1371
آنچه با عنایت به تعاریف سنتگرایان و عرفا و حکام در نگاه
نخست ،قابل ادراك است ،هامنا تطبیق مبانی موسیقی اقوام و
نواحی ایران اسالمی با بنیانهای هرن سنتی است؛ چراكه این هرن
همواره مردمزاد و دارای شأن كاربردی (منحرصا ً كاربردی مذهبی-
ِ
استتیك كانتیِ مدرن و
عقیدتی-آیینی) و به دور از همۀ شعائر
در شمولیت و انضامم محض با هستی و ساحت معنوی هر تفكر
قومی است (مسعودیه.)32 :1365 ،
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 منت مردم ایران جریان داشته و آنچه
دلنشینتر ،سادهتر و قابلفهمتر بوده ،امروز در دسرتس است.
«موسیقی ایرانی ِص ِف 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 میآغازد
و سیر و سلوک آن در وادی محبت و عشق آغاز میشود» (خامتی،
.)231 :1393
موسیقی تا زمان فارابی 19در ایران جنبۀ نظری نداشته و او و
حکامی پس از او بحثهای اساسی در نظریکردن آن و تعریف
گام موسیقی ایرانی داشتهاند و آن را بر ایقاع (وزن) استوار
میدانستند .فارابی در تعریف لحن میآورد« :لحن عبارت است از
جامعت نغمههای مختلف که به ترتیب معینی مرتب شده باشند»
(فارابی )11 :1375 ،و در ادامه نیز میگوید« :گروهی از نغمهها
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قتن به آنها
که به وجهی معین تالیف شده باشند و حروفی ُم َ
باشد که از ترکیبشان الفاظی معنیدار ساختهشده باشد که این
الفاظ بر فکر و معنایی داللت دارند» (هامن) .از دیدگاه فارابی،
اهمیت زیبایی در واژه «لحن» مسترت است ،که لحن به نغمههای
خوش گفته میشود و در واقع صداهای ناموزون و نازیبا ،خارج از
موضوع موسیقی بهحساب میآیند به همین دلیل فارابی میگوید:
«صناعت موسیقی صناعتی است مشتمل بر الحان و آنچه الحان
را مالیم یا نامالیم میسازد و کامل و نیکویی میبخشد» (هامن:
.)12
از منظر ارشاقی نیز میتوان گفت« :موسیقی ارشاقی به تناسب
احوال نفس و مقامات آن ا ُنس علوی با خیال دارد و بیتجرید آن
هیچ صورت شنیداری نفس را منیانگیزد ،خواه به حال قبض یا حال
بسط و خواه در هر مقام که نفس استوار باشد [ ]...موسیقی ایرانی
از این حیث با حاالت نفس هامهنگ است که نخست ،نفس را
متهید میکند که از حال موجود به حال و احوال دیگر متفطن شود،
و در این مرحله حالت ناپایداری به نفس دست میدهد و سپس،
در پی این حالت ناپایداری و بیثباتی که در نفس ایجاد میکند،
در او حال فراشدن و تعالی از وضع موجود میانگیزد و رسانجام،
حالت طأمنینۀ نفس را ایجاد میکند که در این مرتبۀ باالتر
20
پایدار است» (خامتی .)241-242 :1393 ،شیخ ارشاق به سامع
و نغامت موسیقی عالقۀ وافری داشته (سهروردی ،1375 ،ج)26 :3
و 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 ریاضات و امحاء نفس و امیال شهوانی جسم توصیه
منوده و انسان را مسافر غریبی میداند که باید به اصل خود و
عوامل باال رجعت مناید (امینرضوی.)61-69 :1377 ،

تطبیق مفاهیم حکمت ارشاق
در نگارگری و موسیقی سنتی

گفته شد مفاهیم کلی حکمت ارشاق عبارتند از :سیر از کرثت به
وحدت ،سلسلهمراتب ،غایتگرایی ،کاملخواهی ،خودآگاهی و
معرفت نفس و منادگرایی که در ادامه به تطبیق چگونگی منود
این مفاهیم در نگارگری و موسیقی سنتی ایران پرداخته میشود:

سیر از کرثت به وحدتدر موسیقی ایرانی «هر یک از قطعات بر مبنای یک هستۀ مرکزی
آفریده میشود ،به این هستۀ اصلی "مایۀ مادر" گفته میشود
که نام خود را به دستگاه میدهد» (فرهت .)42 :1386 ،گوشهها
در هر دستگاه در مایههای مختلف ساخته شدهاند« .مایه یا
ُمد مادر که در درآمد دستگاهها معرفی میشود ،محل رجوع
متامی گوشههاست و باعث یکپارچگی دستگاه یا آواز میشود»
(علیزاده و دیگران .)42 :1388 ،بدینترتیب ،کرثت گوشهها از
21
طریق سازماندهی مرکزی ردیف ،در سیر به سوی گوشۀ اصلی
قطعه 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 منود
(گودرزی و رشیف.)130 :1397 ،
هرن سنتی اسالمی-ایرانی ،هرن «وحدت در كرثت» است (بوركهارت،
 .)132 ،1369تكرار الگوها و انگارههای پرتزیین موسیقی اسالمی-
ایرانی ،هامنند طرحهای اسلیمی پیچیده و تجریدی ،نشانگر
این اصلاند كه مركز این طرحها (انگارهها) هیچجا نیست و
همهجا هست (بوركهارت .)20-21 :1370 ،اما آنچه در متون
حكمی موسیقی سنتی احتجاج میشود ،مشابهت الگوها با
اسلیمیهاست (كیانی )56 :1368 ،از سویی دیگر ،مبنای تحقق
22
وحدت در كرثت -اصل بنیادین هرن سنتی اسالمی -وجود واخوان
در سازهاست؛ چراكه با وجو ِد آن ،در نهایت محصو ِل خروجیِ
شنیداریِ موسیقی سنتیِ اسالمی-ایرانی دارای هر دو وجه وحدت
(واخوان) و كرثت (ملودی) و بدینترتیب هر لحظه از این موسیقی،
تجلی وحدت در كرثت خواهد بود (رسایی.)1388 ،
در نگارگری نیز منادها با کمک ریتم تکرار میشوند و این تکرار
در نظمی خارقالعاده منجر به وحدت میشود و از جلوههای
کرثت در وحدت بهشامر میروند .تزئینات هندسی و گیاهی و
دیوارنگارههایی مانند شمسـه و حجمهای پروخالی در نگارهها
همراه میشوند .نقشهای متنوع به گونهای ساماندهی شدهاند
که به صورت یک کل واحد بهنظر میرسند (اصالنی و دیگران،
.)183-185 :1391
استفاده از اشکال هندسی بهصورت ترکیبی و وجود نقشمایههای
خاص هندسی رواج داشته و همواره ضمن حفظ ارزشهای منادین
برای آراسنت فضاها مورد استفاده قرار گرفتهاند .کاربرد عنارص
هندسی ترکیبی در نگارهها ،میتواند تحت تاثیر نقوش اسلیمی در
کاشیکاریها معرف و منادی از حکمت اسالمی مبتنی بر کرثت در
عین وحدت و وحدت در عین کرثت باشد.23
با نگاهی بر تصویر  1میبینیم که «در نگارگرى معراج حرضت
محمد (ص) اثر سلطان محمد 24حركت اجزای تصویر از سمت
راست پایین آغاز میشود و با گردشی حلزونی به حرضت محمد
(ص) ختم میشود .كرثت فرشتگان و ابرهاى پیچ در پیچ با این
گردش حلزونی در اشاره به پیامرب به وحدت در كرثت مبدل شده
است .تركیببندی بدیع و خالق هرنمند ،همۀ اجزا را با استفاده
از هامهنگی در حركت ،رضبآهنگ ،انسجام و تداوم در خدمت
تجلی معراج قرار داده است» (هامن.)191 :

-سلسلهمراتب

درموسیقیایرانیبهمثابهیکنشانۀکالندرقالبمجموعهایتحت
عنوان «ردیف »25دارای الیههای متعددی است که «دستگاه»26
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نام دارد .شاید بتوان روابط متوالی میان دستگاهها را روابط بین
دستگاهی نام نهاد که بهدلیل داشنت یک ساختار سلسلهمراتبی،
موجب اعتباربخشی به موجودیت موسیقی ایرانی میشود .از
این حیث ،هر دستگاه نیز دارای ساختار درونی است که متشکل
از گوشههاست؛ یعنی روابط متوالی بین گوشهها نیز بهعنوان
منت ،دارای ساختار سلسلهمراتبی درونی دیگری هستند که
هامن روابط بین نتهاست (اسعدی .)58 :1382 ،سلسلهمراتب
ساختار درونی دستگاه در الگوی ردیف بهصورت فرم اصلی و
کلی درآمد ،اوج و فرود منود پیدا میکند .بهعنوان مثال ،در
دستگاه ماهور پس از اجرای درآمد ،اوج در گوشۀ دلکش اجرا
شده و دوباره در فرود به درآمد بازمیگردد (گودرزی و رشیف،
 )133 :1397و این هامن نظام مرتبتی است که لزوماً ابتدا در
درآمد اجرا شده و سپس وارد گوشههای باالتر شده و پس از
گردشهای مختلف ،فرود به گوشۀ درآمد دستگاه اجرا میگردد
که نخست در شکل ساختار سلسلهمراتبی گوشهها و دوم در
شکل ساختار سلسلهمراتبی بین برخی از گوشههای مشرتک رخ
میدهد (رشیدی.)101 :1393 ،
دستگاه شور بهعنوان منونه ،دستگاهی است که معموالً دستگاه
مادر تلقی میشود ،در واقع از به هم پیوستگی گوشههای
مختلف ،اعتبار موسیقایی و دستگاهی مییابد و به دلیل
مجاورت و همنشینی مرتبتی گوشهها ،در قالب یک منت مستقل
قابلیت تحلیل پیدا میکند .این فرایند طولی ،حالتی باز دارد،
ب ه گونهای که هر کدام از گوشهها نیز با دخالت متعدد در
عرض شکل میگیرند که هامن صداها و نتها و در نوع خود
منتهایی قابل تفسیر و تحلیل هستند .در واقع از همنشینی
هر کدام از نتها گوشهها شکل میگیرند و از پیوستگی این
گوشهها ،دستگاه بهوجود میآید .آنچه در اینجا حائز اهمیت
است نه فقط اجتامع گوشهها در قالب یک وحدت کلی ،بلکه
روند حرکت سلسلهمراتبی گوشهها نیز هست (رشیدی:1390 ،
81؛ رشیدی.)101-102 :1393 ،
در نگارگری ابتدا باید اشاره کرد با تأسی از سلسلهمراتب نوری
و عوامل متعدد سهروردی و شدت و ضعف جوهر نوریه در
آن ،میتوان زیبایی را به انواع معقول ،خیالی و محسـوس نیز
تقسیمبندی کرد .زیبایی خیالی که متعلق به ُص َور ُمعلقه است ،در
متص َور میشود از قبیل رؤیا و مرایا و ُص َور .زیباییهای
قوۀ خیال ُ
محسـوس که از سـنخ ترکیبات و کیفیات هسـتند ،از طریق اعتدال
و تناسـب قوای پنجگانه ادراك میشوند .مانند زیباییهای برصی
که طبق مثالهای خود سهروردی ،در عامل انسانی ،یوسف و در
عامل طبیعت ،اشکال ُم َس َدس ا َنگبین و خانۀ عنکبوت و اصوات
دلنشین منونههای بارز آن محسوب میشوند .نکتۀ قابل توجه،
ربط و نسبت این زیباییها با یکدیگر و در نسبت با نوراالنوار
بهعنوان کاملترین و زیباترین حقیقت در فلسفۀ سهروردی است
(رحیمیان و ذهبی.)177-178 ،1397 ،

پس با وجود اینکه این اصل به نوعی در دل مفهوم سیر از کرثت
به وحدت جای دارد ،میتوان گفت که به معنای نحوۀ ترکیب
عنارص و رنگها در رسیدن نگارگر از فرم ابتدایی به ماحصل
نهایی اقر و وصول فضاهای مختلف و انتقال چشمی مناسب در
یکپارچگی اثر هرنی است که به کمک ابزار هندسه ،وزن و نور
منود پیدا میکند (شایستهفر و کیایی )70 :1383 ،در تصویر،2
27
نگارۀ گریز یوسف از زلیخا (893ق) اثر کاملالدین بهزاد
را میبینیم که «پلکان پیچدرپیچ نشان از مشکالت متعدد یوسف
دارد و عامرت با کرثت فضاها و تزئینات متعدد مطرح میشود و در
عین حال که دارای وحدت است نشان از تزئینات مراتبی و بخش
به بخش هرنمند و تقسیم کادر و فضای تابلو بر اساس تقسیامت
منطقی و روابط هامهنگ سطوح به نحوی ساماندهی شدهاند که
یک کل واحد را به وجد آوردهاند» (اصالنی و دیگران.)192 :1391 ،
غایتگراییدر موسیقی سنتی میتوان مفهوم «غایتگرایی» را به دو صورت
ساختاری و شکلی مورد بررسی قرار داد .در ساختار نظام ردیفی
دستگاهها ،هدف نهایی متام گوشهها و اصوات ،فرود مجدد به
درآمد دستگاه بهعنوان غایت موسیقی است .از سویی دیگر،
رسیدن به اوج دستگاه بهعنوان غایت شکلگیری گوشهها اتفاق
میافتد .مانند اوج گوشۀ دلکش در دستگاه ماهور (گودرزی و
رشیف.)134 :1397 ،
در بسیاری از موارد نیز دیده میشود که غایت بسیاری از قطعات
در موسیقی ایرانی عالوه بر ردیف ،در راستای خواستهای درونی
آهنگساز و پیام اثر هرنی اعم از عشق ،فراق ،حامسه ،ملیگرایی
و ...اتفاق میافتد که با تأکیدگذاری در اشعار و استفادۀ بهجا از
گوشههای متناسب با این حاالت صورت میپذیرد ،مانند قطعۀ
28
موسیقی حصار (1356ه.ش) به آهنگسازی حسین علیزاده
که با نامش و درجات موسیقایی دستگاه چهارگاه و ریتم
حامسیاش در پی نشاندادن نوعی اعرتاض به رشایط حاکم بر
جامعه بوده است .علیزاده در جایی که قطعه حصار را مثال
میزند ،آ ن را 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
نوحهخوان را ساز تار بر عهده دارد .قطعۀ حصار نقطه پایانی ندارد
و متام منیشود چون روبهروی شام بهعنوان یک ناظر ،گرد و غباری
از یک عده کسانی که آمدهاند و رفتهاند ،مانده است و در قطعۀ
حصار هم به صورت گرد و غبار شکل میگیرد و قطع منیشود .این
یک عده بهنظر من پیامی داشتند و آن مبارزه با دیکتاتوری بود»
(شهرنازدار.)113 :1384 ،
در نگارگری با توجه به اینکه غایتگرایی از منظر سهروردی
انقطاع و توجه کامل به «نوراالنوار» است ،این توجه به اصل را
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میتوان در شاخصمنودن فرمی و رنگبندیها و نورپردازیهای
نگارگر با توجه به عنارص زیباییشناسی اسالمی و البته ارتباط با
عنوان و محتوای اثر بررسی منود (کفشچیانمقدم و یاحقی:1390 ،
 .)69چنانچه در تصویر 3دیده میشود ،متامی عنارص هندسی،
نورپردازی و رنگبندیها کامال در جهت غایت اث ِر دیدار سام و زال
در النۀ سیمــرغ ( 984ق) که حضور سام و زال در محرض سیمرغ
است ،حرکت کردهاند.
کام لخواهیدر باب مقامات موسیقی سنتی ایران ،گفتهشده که «حکام ،این
مقامات را از دور افالک گرفتهاند» (مراغی .)23 :1366 ،این اندیشه
در دیدگاه مولوی 29نیز تجلی مییابد؛ او عقیده دارد که تاثیر نغامت
و اصوات موزون بر روان آدمی از آن روست که نغامت آسامنی و
ملکوتی جهان پیشین را در ما زنده میکند( .آزادهفر(الف):1397 ،
.)65
میدانیم که افالک 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 «کامل» مطلق رسند
(خامتی.)252 :1393 ،
در این راستا میتوان به ساختامن دایروی سازهایی چون دف و
متبک و کروی بودن کاسۀ سهتار و تنبور و تار و عود در جهت
چرخش صدای ملودی و واخوان اشاره کرد .پیوند واخوان –بهعنوان
مظهر دایره و یگانگی و سكون -در كنار گردش مكرث نغامت –
مظهر جهان متغیر -چیزی جز تربیع دایره ،نقشی كهن از ذهن
معنویتجوی انسان سنتیِ ادوار كهن تا دوران معارص نیست .این
دایره ،كاركردی جز فنا ،تقرب ،بیزمانی ،وحدتبخشی و هامهنگی
با هستی و یگانگی با امر مقدس ندارد (رسایی :1388 ،واخوان).
موسیقی سنتی اسالمی-ایرانی ،به اعتبار واخوان ،به متامیت
میرسد و به اصل رجوع میكند که از سویی ،بیانگر وحدت همه
پدیدههای هستی خواهد شد و از سوی دیگر ،بر شیفتگی انسان
در وحدت با امر قدسی تاكید میكند (هامن).
منود دیگر این امر یعنی هامن که «خالق یک اثر پس از ترکیب
اصوات در نغامت دقت کرده و نتهای کوچک دیگری که موجب
زیب و زینت است در میان اصوات قرار میدهد .بنابراین ،نتهای
زینت وسیلۀ زیبایی و لطافت نغامت آهنگهای موسیقی است»
(خالقی )143 :1360 ،و در ادامه میتوان اشاره کرد که «تزئینها در
موسیقی سنتی ایران کوچکترین اجزای نغمگی موسیقی هستند

زیرنغمگیهایی[ 32اشاراتی] بر
که در حکم ضامئم 30در آواها 31یا
نغمۀ [آوای] اصلی بهشامر میروند .تزئینها نقش بسیار مهمی
در بافت و ساخت و بیان هرن موسیقی دارند» (کیانی.)35 :1370 ،
تزئین در موسیقی ایرانی شامل ریز ،33تکیه ،34رسمرضاب 35و...است

که در بین نغامت دستگاهی (تصویر  )4نیز قابل بررسی است
(گودرزی و رشیف)135-136 :1397 ،
در مورد نگارگری نیز باید گفت« :در هرن اسالمی ،زیبایی و
جامل بهرتین رهرب انسان به سوی فضائل اخالقی و منتهی به
حقیقت است .بنابراین ،زیبایی منودی بر کامل است؛ کامل ،جنبۀ
درونی و باطنی و جامل ،جنبۀ بیرونی و ظاهری حقیقت است»
(سیاهکوهیان« .)48 :1391 ،زیبایی و هامهنگی که در الگوهای
هندسی مشاهده میشود ،یک نظم باالتر و عمیق است که قوانین
کیهانی را منعکس میکند .انسان روحانی درصدد کشف الگوهای
هندسی در جهت رسیدن به خداست» (حجازی.)26-25 :1387 ،
پس استفاده از نقوش هندسی و ریزهکاریهای تزئینی در جهت
کاملخواهی در نگارگری نیز مشهود است .میتوان در تصویر 5
که نگارۀ جنگ رستم با ارژنگدیو ( 944ه.ق) را نشان میدهد،
ریزهکاریها و نقوش تزئینی فراوانی را در جهت رسیدنِ به کامل
در این اثر دریافت کرد.
خودآگاهی و معرفت نفسدر موسیقی ایران ،گردشهای دانگی و ساختار لطیف و مایههای
دروننگر 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 هیجانزدگی ،التهاب و اغواگری ،حال و
اندیشه را به سیری الهامی سوق میدهند (زادهمحمدی:1384 ،
« .)11برخی از آثار میتوانند ضمیر ناخودآگاه را نهیب بزنند
و موجب انگیزش تفکر شوند .تاثیر این مقوله به دو صورت
است :یکی ،تنها بهوسیله ملودی و فواصل موسیقایی و دیگری،
آمیزۀ موسیقی و شعر و بیرونآوردن و بزرگکردن مضامین
نهفته در اشعار» (رساج .)52 :1390 ،بهطور مثال ،درآمد
دستگاه نوا یا هامیون که لحنی شیواگونه و تفکربرانگیز دارد
و اینکه این دو دستگاه پیوند درونی با دستگاه شور نیز دارند
معلوم میشود که تا چهسان هامهنگ با تعالی درونی نفس انسان
است ،چراکه این سه دستگاه با گوشهها و آوازهای متعدد و زیبایی
که دارند ،تا چه پایه و با چه مایهای متامی حاالت قبض و بسط
درونی انسان را روایت میکنند و نفس را میانگیزانند ،یا به تفکر
و تأمل وامیدارند یا حالت حزن و حالت ابتهاج به آن میدهند.
به سبب و مدد موسیقی در این دستگاهها ،ویژگی استخالصی
نفس ظاهر و تحقق آن تسهیل میشود؛ چنانکه گوشههایی چون
غمانگیز ،عشاق ،صادقخانی و کرشمه و مثنوی حالت تأمل و
مناسب قبض نفس ایجاد میکنند و حکمتآموزند و گوشههایی
نظیر خرسو و شیرین ،عراق و رهاب و لیلی و مجنون به ابتهاج
نفس مدد میکنند و به آن حالت بسط میدهند (خامتی:1393 ،
254و.)255
با توجه به اینکه پرتوافشانی و اصوات دلنشین و عنرص
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کلیدی عامل واالی ملکوت خیال بهعنوان عامل هرن و هرنمندی
و واسطهگری قوۀ خیال بهعنوان مبنا و بنیان حکمت ارشاقی
سهروردی در رسارس هرن ایرانی هویداست ،نگارگری نیز بر جبین
آن با حضور پررنگ چنین عنارص ،اظهار حقایق و راز و رمزهای
آن عامل است و زمینهای فراهم کرده تا طرح خیال بهعنوان عامل
اصلی آفرینش هرنی و بنیاد آثار هرنی و ادبی ،تالش انسان را در
پهنۀ بیکرانۀ هستی منعکس منوده و موجد تحوالتی عمیق در
روح مخاطبان خود شود .سهروردی نیز در منود اشکال آن ،یعنی
گذر از ساحت معرفتشناختی خیال به حوزۀ هستیشناختی،
نقطۀ تحول مسائل حکمی و منشاء متام خالقیتهای هرنی در
عامل کون شده تا جاییکه متاثیل و تصاویر ساختهشده توسط
توسوی ب یراهه و تقدسزدایی رهانده
هرنمند از رفنت به سم 
میشود و مشخصکنندۀ مرز میان هرن مدرن و هرن سنتی در
چارچوب نورانی حکمت ارشاقی میشود که دوبُعدی بودن و
نیل و حرکت به درونگرایی ساختاری فضاها در آن تاییدی بر
این مدعاست (اسکندرپورخرمی و شفیعی .)90 :1390 ،چنانچه
در تصویر  6یعنی معراج پیامرب (ص) ( 963ه.ق) ،اثر سلطان
محمد دیده میشود ،عنارص هندسی و متام اجزای تصویر به
سمت هستۀ مرکزی یعنی پیامرب (ص) نیل کرده و نشاندهندۀ
همین نقطه نظر سهروردی و کاربرد آن در نگارگری است که
نورانیت پیامرب (ص) جاذبهای درونی داشته و سایر عنارص
تصویر به سمت او در حرکتند و دوبُعدی بودن اثر نیز منودی از
درونگرایی در جهت معرفتشناسی ارشاقی است.
منادگراییدر موسیقی ،بهکارگیری نشانهای مقدس و رضایب ویژه از سابقه
طوالنی برخوردار است و در بسیاری از نقاط جهان ،مفاهیم عرفانی
–با تجلی در سازوارۀ اعداد مقدس -با موسیقی پیوندی ناگسستنی
یافتهاند .در موسیقی ایرانی نیز متامی نسبتها ،رضایب و مقادیر
بر مبنای اعداد مقدس تبیین شدهاند (مهدوینژاد-92 :1383 ،
« .)90به جهت نقشی که موسیقی ایران در طول تاریخ در مراسم
آیینی و مذهبی داشته ،سمبلیسم نقشی غیرقابل انکار در آن دارد.
خواندن اذان در فواصل ویژۀ آواز بیات ترک ،استفاده از فواصل
دستگاه چهارگاه برای اعالم واقع های مهم مانند سال نو و عروسی و
انطباق زمان موسیقی با ساعات مختلف شبانهروز .ساختامن دانگ
37
و تشکیل آن از چهار نغمه ،استفاده از اصطالح چهارمرضاب
و هفت دستگاه و پنج آواز ،تکرارهای نیایشگونه و بسیاری دیگر،
جلوههایی از منادگرایی در موسیقی ایران محسوب میشوند»
(اخوت.)109 :1382 ،
وجود تناسبات ریاضی و تطبیق عدد تکرار انگارهها از
کهنالگوهایی 38که به این ترتیب از فضیلت اعداد رسچشمه
گرفتهاند ،در ترکیببند ی و زیباییشناسی موسیقی ایران نقش
اساسی دارد .در این میان ترکیببند ی نغامت ردیف بر اساس
اعداد چهار و هفت 39بیشترین نقش را بازی میکند .برای عدد

چهار میتوان گفت که وجود اسامی گوشههایی نظیر چهارباغ
در ابوعطا ،چهارپاره در ماهور و اطالق لفظ چهارمرضاب به
قطعات رضبی که دارای الگوی مرضابی مشخصی هستند و
40
بنیان نهادن موسیقی ایران بر مبنای دانگ –ذواالبع یا ترتاکورد
 عدد چهار در خلقت عامل را به یاد میآورد .بسیاری از عرفامعتقدند خدای متعال جهان را چنان ترتیب داده که اکرث 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 میرسند (هامن)110 :؛ مانند کرشمه در دستگاه شور .در
باب عدد هفت نیز «تاکید بر عدد هفت یادآور استفاده و اهتامم
خاص حکمت ارشاقی و اندیشۀ عرفان ایرانی به این عدد است .نه
فقط آسامنِ عا ِمل ارشاقی هفت مرحله است و زمین آن هم هفت
طبقه و مقامات وصال و فنا هم هفت طبقه ،بلکه ظاهر و باطن،
این دوالیۀ وحدت (یکتایی) ،هم که بنیادیترین بنمایۀ اندیشۀ
ارشاقی و قوامبخش روح ایرانی است ،هر یک هفت الیه و هر
الیه ،هفت الیه است» (خامتی.)252 ،1393 ،
وجود منادگرایی در ساختامن سازها نیز امری شناخته شده است:
«نسبت دادن چهار عنرص آتش ،هوا ،آب و خاک؛ چنانکه سیم اول
نشان خاک ،سیم دوم تداعیکنندۀ آب ،سیم سوم نشانۀ هوا و سیم
چهارم نشانی از آتش است» (مسعودیه« .)39 :1365 ،انگار ههای
تزئینی که در ساختامن سازها بهکار برده میشوند ،گاه خود نقشی
منادین دارند؛ مانند گل سنتور که میتواند منادی از خورشید یا مناد
ستاره در شبهای کویر باشد» (اخوت.)109 :1382 ،
در نگارگری ایران استفاده از ُص َور منادین رواج یافته و آنچه
این هرن را در حد کامل برجسته میکند هامن محتوا و کیفیت
نهفتۀ درونی و مناد گونهای است که از ورای زیباییهای ُصوری و
تجسمی آن قابل ردیابی است .مناد در نگارگری را میتوان در سه
شاخۀ مهم طبقهبندی منود :هندسی ،تلفیقی و طبیعی (منودار .)1
مجموعهای از اشکال «هندسی» منظم هامنند دایره ،مربع ،مثلث
یا ترکیبهایی همچون سطوح شطرنجی ،ستارههای شش پر،
اشكال مانداال ،چلیپا و ...منادهای «هندسی» هرن ایران محسوب
میشوند .در نگارگری ایران استفاده از اشکال هندسی بهصورت
ترکیبی و ابداع نقشمایههای خاص هندسی رواج داشته و همواره
ضمن حفظ ارزشهای منادین برای آراسنت فضاها مورد استفاده
قرار گرفتهاند .کاربرد عنارص هندسی ترکیبی در نگارهها ،میتواند
تحت تاثیر نقوش کاشیکاریها معرف و منادی از حکمت اسالمی
مبتنی بر کرثت در عین وحدت و وحدت در عین کرثت نیز باشد
(کفشچیانمقدم و یاحقی.)67-68 :1390 ،
«برش در روند ابداع صورتهای منادین از مجردات ،به ویژگیهای

 Advanced Studies of Art Quarterlyنرشیه مطالعات عالی هرن  /دوره دوم /شامره  ،2تابستان 1399

129

مفاهیم
سیر از کرثت به وحدت
سلسلهمراتب

جدول  :1تطبیق چگونگی منود مفاهیم حکمت ارشاق در موسیقی سنتی و نگارگری (نگارنده).

نگارگری ایرانی
موسیقی ایرانی
سازماندهی مرکزی براساس مایۀ اصلی با روابط و تناسبات جهتگیری فضایی و سازماندهی شکلی و هندسی با ریتم
متناسب ،مانند نقش شمسه در دیوارنگارهها و تقسیمبندیها در
ریاضی ،ریتم و ردیف ،مانند :گوشه دلکش در ماهور.
نگارۀ یوسف و زلیخا در جهت رسیدن به کل واحد.
سازماندهی سلسلهمراتبی ساختار دستگاه ،مانند روند سازماندهی سلسلهمراتبی شکلی -فضایی با رعایت یکپارچگی
فرمی اثر هرنی و ارتباط مناسب بین فضاها.
گوشهها از درآمد تا دلکش و فرود به مایه اصلی ماهور.

سازماندهی اوجگیرنده در ساختار ردیفی ،مانند گوشۀ شاخصمنودن فرمی و رنگبندیها و نورپردازیها برای توجه
غایتگرایی
کامل به نوراالنوار.
دلکش در ماهور.
زیباسازی از طریق آرایهپردازی و تزئینات ،مانند نتهای خلق زیبایی با دقت در جزئیات و تزئینات در هندسه و رنگ با
کاملخواهی
تناسباتکیهانی.
زینت دستگاهها.
خودآگاهی و معرفت نفس فرم ذاتی درونگرایانه ،شیواگون و نصیحتگو در دستگاهها سازماندهی فضایی درونگرایانه و دو بُعدی با کمک هندسه و
نور و ارتباط با عامل خیال و مرزبندی بین هرن مدرن و هرن سنتی.
با فواصل و تناسبات مشخص ،مانند درآمد هامیون.
منادگرایی

بیان رمزگونه مفاهیم در قالب عنارص موسیقی ،مانند اعداد بیان رمزگونه مفاهیم در قالب عنارص نگارگری (هندسه ،رنگ ،نور
مقدس (چهار در دانگ ،هفت دستگاه ،چهارمرضاب و )...و ،)...مانند نقوش انسان-فرشته.

خاص هر ساختاری اعم از حیوانی ،گیاهی ،انسانی ،طبیعی و اشكال
هندسی توجه داشته و تالش او در جهت بزرگمنایی ویژگیهای
شاخص هر ساختار و پاالیش و زدودن زواید آن ،برای رسیدن به
صورت مفهومی و منادین جدید بوده است .در این راستا ،به تناسب
ادراک وجوه معنایی هر عنرص ،وجود جوهرههایی از ساختارهای
متفاوت ،برای هرنمند حایز اهمیت میشود؛ بهطوری كه تلفیق
آنها برای بیان مفاهیم مجرد رضوری بهنظر میرسد» (هامن)69 :
که میتوان به نقوشی چون انسان-فرشتۀ بالدار ،صخرۀ جاندار
یا دیو و ...در نگارهها اشاره کرد« .در نقاشی ایرانی هامنگونه
که فرشتگان سایه ندارند ،انسانها نیز سایه ندارند .همه چیز نور
است ،نقش انسان واقعیتی مجرد و آسامنی بدون پایه و آزاد از
سنگینی و حجم واقعیت روزمره است .این متثیل انسان-فرشتگان
که از دیرباز با نام امشاسبندان در اندیشۀ مزدیسنا و رسودههای
یشتها دیده میشود ،یکی از آشکارترین چهرههای روح ایرانی در
ادب و نقاشی است» (آغداشلو.)105 :1384 ،
در الهام از طبیعت نیز باید گفت که «همواره طبیعت و عنارص
متشكلۀ آن ،الگو و منبع الهام هرنمندان بوده و چگونگی ارتباط
عمیق و گسرتدۀ انسان با طبیعت و نتایج حاصل از آن ،نوع نگرش
و جهانبینی او را رقم زده است .در طبقهبندی ،عنارصی همچون
انسان ،گیاه ،جانور و نیز نیروهایی چون آتش ،باد ،آب به عنوان
عنارص منادین واقعگرا در این گروه مورد بررسی قرار میگیرند»
(کفشچیانمقدم و یاحقی.)70 :1390 ،
آب ،باد ،خاک و آتش ،رصیحترین عنارص هستی محسوب
میشوند .چرخش این چهار عنرص ،نظام طبیعت و ذات آفرینش را
حفظ کرده و بهعنوان عنارص بنیادی در طبیعت شناخته میشوند.
در آثار نگارگری ایران به وفور شاهد حضور منادین این عنارص
بنیادی به گونههای خاص هستیم (هامن.)72 :

در تصویر  ،2نگارۀ گریز یوسف از زلیخا اثر کاملالدین بهزاد
میبینیم که لباس قرمز زلیخا با آگاهی و ظرافت خاصی انتخاب
شده است که بر شناخت بهزاد از منادشناسی رنگ داللت میکند.
لباس حرضت یوسف به رنگ سبز روشن در گردش با رنگهای سبز
و فیروزهای کل تصویر ،فضایی ملکوتی ساخته است و همچنین
فضای متعلق به زلیخا ب هواسطۀ قرارگرفنت در خارج از جدولبندی
و رنگ گرم آن از عامرت جدا شده است .لباس گرم زلیخا نشانی از
اشتیاق وی است و هالۀ روحانی یوسف به همراه لباس سبزش به
معصومیت وی اشاره دارند (اصالنی و دیگران.)193 :1391 ،

نتیجهگیری

شیخ شهابالدین سهروردی در حکمت ارشاق بهعنوان منایندۀ
حکمت ایرانی-اسالمی ،با احیای حکمت خالدۀ ایرانی و وارد
کردن مبحث شهود ،عالوه بر استدالل به حکمت اسالمی ،مفاهیم
مشخصی همچون سیر از کرثت به وحدت ،سلسلهمراتب،
غایتگرایی ،کاملخواهی ،خودآگاهی و معرفت نفس و منادگرایی
ارایه میکند.
فلسفۀ ارشاقی سهروردی که با نقد اندیشۀ مشائیان آغاز میشود،
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 ،مرشوطمنودن حیات و هستی و ادراك
آن ،بر ظهور و نور ،کارکرد خیال به مثابه امر واسط و خلق ُص َور
ُمعلقۀ مبتنی بر محاکات نقوش ثابتۀ عامل ملکوت ،لذت و ابتهاج
حاصل از ادراك ُص َور در عامل مثال و مکاشفات عوامل ملکوت در
خاطر سالک ،محتوایی زیباشناختی و فرمی هرنی به اندیشۀ
ارشاقی بخشیده است.
این تحقیق با هدف بررسی تطبیقی منود مفاهیم کلی حکمت
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ارشاق در دو هرن موسیقی سنتی و نگارگری ایرانی انجام گردیده و
در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتها و تشابهاتی در نحوۀ منود
مفاهیم حکمت ارشاق در موسیقی سنتی و نگارگری ایران وجود
دارد؟ انجام شد و این نتایج بهدست آمد:
.1مفاهیم حکمت ارشاق بهعنوان محتوا در نگارگری و موسیقی
ایرانی منود یافتهاند.
.2نگارگری و موسیقی ایرانی در جایگاه صورت ،مظهر مفاهیم
حکمت ارشاق هستند.
این ارتباط دوسویه بیانگر این است که مفاهیم دقیق و مشخص
در ِ
پس ُص َور هرنی وجود دارد که این مفاهیم ،دلیل بر چرایی
شکلگیری ساختار و مصادیق در حوزۀ نگارگری و موسیقی سنتی
هستند و بهعبارتی زبان گویای این مفاهیم میگردند و بیننده
و شنونده را بهطور ضمنی با مفاهیم مشخص و اصیل روبهرو
میکنند .پس میتوان گفت این دو حوزۀ هرنی قابلیت تطبیق
دقیق بر اساس مفاهیم حکمت ارشاق سهروردی از منظر روش،
ابزار و مصادیق را دارا هستند بهطوری که ابزار در موسیقی سنتی
همچون آواها ،نغامت و نظام دستگاهی و در نگارگری نور ،رنگ
و عنارص مختلف هندسی مورد استفاده در آثارند و هر دو هرن
مفاهیم زیباشناختی مطرح شده را در مضمون و محتوا دارا هستند.

پینوشتها

 )1804-1724( Immanuel kant .1فیلسوف آملانی عرص روشنگری.
 384-322(Aristotle .2ق.م) از فالسفۀ یونان باستان.
359-416( .3ش) ملقب به شیخالرئیس ،از مهمترین اندیشمندان ایران و
جهان اسالم.
427-347(Plato .4ق.م) فیلسوف بزرگ یونانی در عرص کالسیک.
(Zoroaster .5حدود  1000ق.م) فیلسوف ،اصالحگر دینی ،پیشوا و شاعر
ایرانی.
 .6مالعبدالرزاق علی بن حسین الهیجی متخلص به فیاض (۱۰۷۲ق) از
متکلامن مسلامن و شیعه ،صاحب تالیفاتی چون گوهر مراد ،رسمایۀ ایامن
و شوارق االلهام.
 .7ا َنوا ِر قاهر عالقه و دلبستگی با برازخ ندارند نه به انطباع و نه به ترصف؛
یعنی كامالً مجرد هستند و نه منطبع در برازخاند و نه مترصف در برازخ.
این انوار خود به دو قسم تقسیم میشوند :ا َنوا ِر قاهرۀ طولیه و ا َنوا ِر قاهرۀ
عرضیه .ا َنوا ِر قاهرۀ طولیه ،ا َنواری هستند كه شیخ از آنها به اصول اعلون
یا ام ّهات نام میبرد كه از لحاظ مرتبۀ وجودی با یكدیگر متفاوت هستند
(سهروردی ،1375 ،ج.)145 :2
 .8ا َنوا ِر ُمدبر منطبع در برازخ نبوده ،اما تعلق تدبیری نسبت به برازخ دارند
ظل
( ُمدبر برازخ هستند) و از هر صاحب صنمی (همین انوار ُمدبر برازخ) در ّ
برزخی وی و به اعتبار جهت عالیه او نور ُمدبری حاصل میشود و از جهت
فقریت او برزخی حاصل میشود كه برزخ مستعد قبول نور ُمدبر است .یعنی
نفوس ُمدبره ناطقهای هستند كه به دو قسم تقسیم میشوندُ :مدبرات علویه
یعنی نفوس ناطقۀ فلكیه و نفوس ناطقۀ انسانیه كه آنها را ا َنوا ِر مترصفه
هم میگویند چون كه هر نور ُمدبری ،سپهبد مترصف خود اوست (هامن،
145و.)148
 .9خیال منفصل ،به لحاظ هستیشناسی ،حد فاصل عامل حس و عامل عقل
است (سهروردی ،1375 ،ج ،449 :3به نقل از نتاج.)1392 :1393 ،
 .10خیال متصل هامن قوه خیال و یکی از قوای درونی انسان است که به
دلیل اتصال به نفس« ،خیال متصل» نامیده میشود (نتاج.)191 :1393 ،

 .11عامل معقوالت یعنی ُمثل كه انسان هنوز به آنجا نرسیده است ،اما عامل
محسوس اگر چه مجاز محسوب میشود ،واقعیت دارد و منودی از عامل
معقول است (افالطون.)518 :1356 ،
.Memoisis .12
 .13محاکات در کارکرد هرنی به معنی تقلید به کار میرود (میرصادقی،
.)237 :1377
متص َورشدن حقیقتی برای انسان بهصورتی خاص ،مأنوس و هامهنگ با
ُ .14
غرضی که متثل برای آن حاصل شود (مکارمشیرازی ،1374 ،ج.)36 :13
.Homoisis .15
 .16هو اجمل االشیاء و اکملها.
 .17به فاصلۀ پنجم درست در موسیقی ذوالخمس گویند (خالقی.)58 ،1390 ،
597-672( .18ه.ق) حکیم و متکلم ایرانی شیعه در قرن هفتم هجری.
 .19ابونرص محمد بن محمد بن طارخان بن اوزلوغ فارابی (257-330ه.ق)از
بزرگان فلسفۀ مشاء بوده است.
« .20سامع بر پایۀ آهنگ و موسیقی است ،هر چند که شعر و آواز نیز در آن
آمیخته شوند؛ این آهنگ و موسیقیِ حق است» (خامتی.)244 :1393 ،
 .21برای ورود به هر دستگاه باید از اصلیترین گوشۀ دستگاه وارد شد .نام
این گوشه «درآمد» است که در حقیقت معرف اصلی دستگا ِه خود است
(آزاد هفر(ب).)87 :1397 ،
 .22در فرهنگ دهخدا ،ذیل واژه واخوان میخوانیم« :علم نحو .آنندراج
حامص مرکب (مطابقه ،مقابله کتب) از یادداشتهای مولف حامص مرکب
(آزمون درستی و نادرستی دوقپان) از یادداشتهای مولف خواندن واخوان:
علم نحو باشد) آنندراج» (دهخدا ،1377 ،ذیل واژه واخوان)؛ در لغتنامه
معین نیز ،عالوه بر معانی فوق (وعدم اشاره به معنای علم نحو) ،دوباره
خواندن نیز آوردهشده است( .معین ،1382 ،ذیل واژه واخوان) که در موسیقی
به معنی به گوش رسیدن صدای ممتد و مداوم سیمهای دیگر ساز علیرغم
نواخنت بر سیم دیگر است (رسایی.)1388 ،
 .23برای مطالعه بیشرت رجوع شود به« :بررسی معامری موجود در نگارههای
دوران تیموری و صفوی» ،نوشتۀ مهناز شایستهفر و شادی کیایی در دوفصلنامۀ
هرن اسالمی ،سال  ،1383ش  ،1ص .61-88
 .24نظامالدین سلطان محمد تربیزی یا نظامالدین سلطان محمد عراقی ،از
نقاشان زبدۀ دربار شاه تهامسب صفوی بود.
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.)110 ،1397
.Archetype .38
« .39هفتگانهای مطرح میشود که منونهای از هفتگانههای ایرانی (نظیر
هفت شهر عشق عطار ،هفت پیکر بهرام گور ،هفتخوان رستم) است»
(کامل یزاده.)181 ،1392 ،
 .40به فاصلۀ چهارم درست در موسیقی ذواالربع گویند (خالقی.)57 ،1390 ،
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Abstract
The Philosophy of Suhrawardi's Illumination including Iranian-Islamic concepts
can be a basis for examining the subject of ruling in traditional arts. The existence
of ontology and the epistemological status of beauty as a concept and the beautiful
matter as its research aspect have provided the grounds for aesthetic reflections in
this regard. Despite the historical breakthroughs and the influence of foreign cultures,
the developments of Iranian miniature and traditional music have been relatively
continuous and there are many formal and thematic commonalities in the works of
different periods. The purpose of this study was to answer the question of what are
the differences and similarities in the way the concepts of Illumination phiosophy are
expressed in Iranian traditional music and painting. The method of this research was
applied-theoretical in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of
implementation with an adaptive approach. The information was also obtained through
library methods. The results show that the concepts of Illumination Philosophy have
been manifested as content in Iranian painting and music, and Iranian miniature and
music in the position of the form are the manifestation of the concepts of Illumination
Philosophy. This two-way relationship suggests that there are precise concepts behind
artistic forms, which are the reasons for the formation of structure and examples in the
field of miniature and traditional music and in other words, the language that expresses
these concepts.
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