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

محمدرضا عزیزی 1

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

کمال قرار دارد، زیباست. الگوهاي زیبایی شناختی که سهروردي در ساختار ُحسن و عشق معرفي مي کند، به خیال باز 

مي گردد. با در نظر گرفتن خیال به عنوان یکي از عوالم چندگانۀ هستي و قواي انساني و مظهر دانستِن قوۀ متخّیله 

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

روح هنرمند را مي توان معیاري براي کشف ریشه هاي متعالي هنر اسالمي معرفي کرد. اگر عالم خیال نبود و یا اگر بود 

و صرفاً به مثابۀ حافظه و نیروي بایگاني، ایفای نقش مي کرد؛ هیچ یک از انحاء هنر صورت نمي بست؛ هیچ اثر هنري 

شکل نمي گرفت و دیگر زبان، داراي رمز و استعاره نبود و ادبیات شعري پدید نمي آمد. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ 

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

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

به دست آمده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد در نظام فلسفي سهروردي، خیال، وسیله اي براي تبیین مباحث هنر و 

زیبایي شناسي است و آهنگسازان نیز در خلق آثار خود از خیال بهره برده اند و در این مرحله، هنرمند سالک به مقام 

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

رسیده است.

 کلید واژه ها
موسیقی، قوه خیال، سهروردی، زیبایی شناسی، هنر قدسی.

      مقدمه
ــع  ــه منب ــان  ها را ب ــه انس ــت ک ــي اس ــي، حقیقت زیبای

ــي  ــق اله ــل و مطل ــِي جمی ــي ذات حقیق ــال یعن جم

رهنمــون مي  ســازد. یــک ذات زیبــا، دوســت دارد 

ــود. در  ــکار ش ــي  اش آش ــانه  هاي زییای ــار و نش ــه آث ک

ایــن میــان، هنــر نــزد بشــر، خلــق پدیــده  ا        ي زیباســت؛ 

لــذا یکــي از مهم تریــن مســائل مطــرح در حــوزۀ 

فلســفه هنــر و زیبایي  شناســي، زیبایــي و چیســتي آن 

محســوب مي  شــود. آن   چنان کــه در اندیشــۀ شــیخ 

شــهاب الدین ســهروردي )549-587 ه.ق(، مي  تــوان 

ــور  ــه ط ــهرودی ب ــد س ــر چن ــرد. ه ــتجو ک آن را جس

صریــح بــه نظریه  پــردازي در ایــن بــاب نپرداختــه 

ــر  ــد دیگ ــهروردي مانن ــي س ــا زیبایي  شناس ــت، ام اس

اندیشــه  هاي وي بــر پایــۀ مبانــي فلســفي عمیــق 

اســتوار اســت، تــا جایــي کــه ســواالتي نظیــر تعریــف 

پاسخگوســت.  را  زیبایــي  ادراک  حتــي  و  زیبایــي 

بــر ایــن اســاس، مي  تــوان بــه بازســازي اندیشــۀ 

ــاظ  ــه لح ــت و ب ــي پرداخ ــتي زیبای ــاب چیس او در ب

معرفتشــناختي، چگونگــي ادراک و شــناخت زیبایــي و 

نیــز حــاالت روانــي انســان را در رویارویــي بــا زیبایــي 

ــناختی  ــاي زیبایي  ش ــرد. الگوه ــي ک ــي بررس و نازیبای

کــه در خــالل مباحــث ســهروردي قابــل طــرح هســتند 

ــراي  ــان را ب ــالش انس ــه ت ــردد ک ــال بازمي  گ ــه خی ب

ــۀ  ــۀ بیکران ــر پهن ــش آن ب ــي و آفرین جســتجوي زیبای

هســتي منعکــس مي  کنــد و تحــوالت عمیقــي در 

ــود  ــتند، به  وج ــب آن   هس ــه مخاط ــان هایي ک روح انس

مــي  آورد. اهــل حکمــت و فلســفه، تــا قبل از ســهروردي 

درکاربــرد خیــال، نظــرات مختلفــي داشــتند؛ گروهــي 

ــرح  ــس مط ــواي نف ــوه اي از ق ــوان   ق ــه عن ــال را ب خی

مي  کردنــد کــه فــارغ از ارتبــاط یــا عــدم ارتبــاط 

ــي  ــري و باطن ــواي ظاه ــث ق ــاب، بح ــفۀ ن ــا فلس آن ب

ــن مباحــث فلســفي به  شــمار  انســان، یکــي از مهم  تری

ــناختي،  ــر معرفت  ش ــه از منظ ــرا ک ــت. چ ــه اس مي  رفت

ــي انســان اســت. ــواي باطن ــال یکــي از ق ــوۀ خی ق

ــوارتر از  ــیقی، دش ــتی موس ــش از چیس ــواره پرس هم

پرســش دربــارۀ ســایر هنرهــا ماننــد نقاشــی اســت کــه 

ــالف  ــد و برخ ــادی برخوردارن ــورت م ــت و ص از عینی

موســیقایی،  اثــر  یــک  مدلول  هــای  ادبــی،  آثــار 

ــر  ــذا اث ــیرند و ل ــل تفس ــه قاب ــتند ک ــی هس اجراهای

ــر  ــدون در نظ ــوان ب ــز می  ت ــیقایی را نی ــوب موس مکت

گرفتــن اجــرای آن تفســیر مجزایــی کــرد و در تبییــن 

معنــای موســیقی، می  بایســت بــه ســطح انتزاعی بــودن 

ــرا موســیقی مجــرد،  ــز توجــه داشــت، زی موســیقی نی

یعنــی موســیقی نــاب و غیــر وابســته بــه کالم در 

ســطح حــوزۀ شــنیداری، اساســاً انتزاعی  تــر از ماهیــت 

ــت. ــتاری آن اس نوش

ــج دل  ــون و مهّی ــوش، رهنم ــر گ ــیقی، نوازش  گ موس

و خلــِق  اســت  و صفادهنــدۀ روح  تلطیف  کننــده  و 

ــون  ــه اجــزای گوناگ ــی ک ــارت اســت از نظــام صوت عب

ــه  ــا انســجامی وصف  ناپذیــر ب یــک اثــر موســیقایی را ب

یکدیگــر پیونــد می  دهــد. موســیقی، ســاده  ترین و 

ــات  ــِن هنرهاســت کــه توصیف  کننــدۀ هیجان خالص  تری

و محــّرک ذوق هنــری و حــّس زیباپرســتی و ترجمــاِن 

ــوپنهاور،  ــت. ش ــودجویی اس ــه دور از س ــات، ب احساس

ــش  ــون بی ــد چ ــا می  دان ــن هنره ــیقی را عالی  تری موس

از ســایر هنرهــا از قیــد هدف  هــای غیرهنــری آزاد 

ــایر  ــر از س ــعر را برت ــیقی و ش ــلینگ، موس ــت. ش اس

ــای اســطوره و از آنجــا  ــه دنی ــد چــون ب هنرهــا می دان دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران. . 1
Maazizi4321@gmail.comپست الکترونیک: 
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مطالعۀ نقش و کارکرد قوۀ خیال در خلق اثر موسیقایی 
براساس اندیشۀ سهروردی

محمدرضا عزیزی 1

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

کمال قرار دارد، زیباست. الگوهاي زیبایی شناختی که سهروردي در ساختار ُحسن و عشق معرفي مي کند، به خیال باز 

مي گردد. با در نظر گرفتن خیال به عنوان یکي از عوالم چندگانۀ هستي و قواي انساني و مظهر دانستِن قوۀ متخّیله 

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

روح هنرمند را مي توان معیاري براي کشف ریشه هاي متعالي هنر اسالمي معرفي کرد. اگر عالم خیال نبود و یا اگر بود 

و صرفاً به مثابۀ حافظه و نیروي بایگاني، ایفای نقش مي کرد؛ هیچ یک از انحاء هنر صورت نمي بست؛ هیچ اثر هنري 

شکل نمي گرفت و دیگر زبان، داراي رمز و استعاره نبود و ادبیات شعري پدید نمي آمد. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ 

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

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

به دست آمده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد در نظام فلسفي سهروردي، خیال، وسیله اي براي تبیین مباحث هنر و 

زیبایي شناسي است و آهنگسازان نیز در خلق آثار خود از خیال بهره برده اند و در این مرحله، هنرمند سالک به مقام 

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

رسیده است.

 کلید واژه ها
موسیقی، قوه خیال، سهروردی، زیبایی شناسی، هنر قدسی.

      مقدمه
ــع  ــه منب ــان  ها را ب ــه انس ــت ک ــي اس ــي، حقیقت زیبای

ــي  ــق اله ــل و مطل ــِي جمی ــي ذات حقیق ــال یعن جم

رهنمــون مي  ســازد. یــک ذات زیبــا، دوســت دارد 

ــود. در  ــکار ش ــي  اش آش ــانه  هاي زییای ــار و نش ــه آث ک

ایــن میــان، هنــر نــزد بشــر، خلــق پدیــده  ا        ي زیباســت؛ 

لــذا یکــي از مهم تریــن مســائل مطــرح در حــوزۀ 

فلســفه هنــر و زیبایي  شناســي، زیبایــي و چیســتي آن 

محســوب مي  شــود. آن   چنان کــه در اندیشــۀ شــیخ 

شــهاب الدین ســهروردي )549-587 ه.ق(، مي  تــوان 

ــور  ــه ط ــهرودی ب ــد س ــر چن ــرد. ه ــتجو ک آن را جس

صریــح بــه نظریه  پــردازي در ایــن بــاب نپرداختــه 

ــر  ــد دیگ ــهروردي مانن ــي س ــا زیبایي  شناس ــت، ام اس

اندیشــه  هاي وي بــر پایــۀ مبانــي فلســفي عمیــق 

اســتوار اســت، تــا جایــي کــه ســواالتي نظیــر تعریــف 

پاسخگوســت.  را  زیبایــي  ادراک  حتــي  و  زیبایــي 

بــر ایــن اســاس، مي  تــوان بــه بازســازي اندیشــۀ 

ــاظ  ــه لح ــت و ب ــي پرداخ ــتي زیبای ــاب چیس او در ب

معرفتشــناختي، چگونگــي ادراک و شــناخت زیبایــي و 

نیــز حــاالت روانــي انســان را در رویارویــي بــا زیبایــي 

ــناختی  ــاي زیبایي  ش ــرد. الگوه ــي ک ــي بررس و نازیبای

کــه در خــالل مباحــث ســهروردي قابــل طــرح هســتند 

ــراي  ــان را ب ــالش انس ــه ت ــردد ک ــال بازمي  گ ــه خی ب

ــۀ  ــۀ بیکران ــر پهن ــش آن ب ــي و آفرین جســتجوي زیبای

هســتي منعکــس مي  کنــد و تحــوالت عمیقــي در 

ــود  ــتند، به  وج ــب آن   هس ــه مخاط ــان هایي ک روح انس

مــي  آورد. اهــل حکمــت و فلســفه، تــا قبل از ســهروردي 

درکاربــرد خیــال، نظــرات مختلفــي داشــتند؛ گروهــي 

ــرح  ــس مط ــواي نف ــوه اي از ق ــوان   ق ــه عن ــال را ب خی

مي  کردنــد کــه فــارغ از ارتبــاط یــا عــدم ارتبــاط 

ــي  ــري و باطن ــواي ظاه ــث ق ــاب، بح ــفۀ ن ــا فلس آن ب

ــن مباحــث فلســفي به  شــمار  انســان، یکــي از مهم  تری

ــناختي،  ــر معرفت  ش ــه از منظ ــرا ک ــت. چ ــه اس مي  رفت

ــي انســان اســت. ــواي باطن ــال یکــي از ق ــوۀ خی ق

ــوارتر از  ــیقی، دش ــتی موس ــش از چیس ــواره پرس هم

پرســش دربــارۀ ســایر هنرهــا ماننــد نقاشــی اســت کــه 

ــالف  ــد و برخ ــادی برخوردارن ــورت م ــت و ص از عینی

موســیقایی،  اثــر  یــک  مدلول  هــای  ادبــی،  آثــار 

ــر  ــذا اث ــیرند و ل ــل تفس ــه قاب ــتند ک ــی هس اجراهای

ــر  ــدون در نظ ــوان ب ــز می  ت ــیقایی را نی ــوب موس مکت

گرفتــن اجــرای آن تفســیر مجزایــی کــرد و در تبییــن 

معنــای موســیقی، می  بایســت بــه ســطح انتزاعی بــودن 

ــرا موســیقی مجــرد،  ــز توجــه داشــت، زی موســیقی نی

یعنــی موســیقی نــاب و غیــر وابســته بــه کالم در 

ســطح حــوزۀ شــنیداری، اساســاً انتزاعی  تــر از ماهیــت 

ــت. ــتاری آن اس نوش

ــج دل  ــون و مهّی ــوش، رهنم ــر گ ــیقی، نوازش  گ موس

و خلــِق  اســت  و صفادهنــدۀ روح  تلطیف  کننــده  و 

ــون  ــه اجــزای گوناگ ــی ک ــارت اســت از نظــام صوت عب

ــه  ــا انســجامی وصف  ناپذیــر ب یــک اثــر موســیقایی را ب

یکدیگــر پیونــد می  دهــد. موســیقی، ســاده  ترین و 

ــات  ــِن هنرهاســت کــه توصیف  کننــدۀ هیجان خالص  تری

و محــّرک ذوق هنــری و حــّس زیباپرســتی و ترجمــاِن 

ــوپنهاور،  ــت. ش ــودجویی اس ــه دور از س ــات، ب احساس

ــش  ــون بی ــد چ ــا می  دان ــن هنره ــیقی را عالی  تری موس

از ســایر هنرهــا از قیــد هدف  هــای غیرهنــری آزاد 

ــایر  ــر از س ــعر را برت ــیقی و ش ــلینگ، موس ــت. ش اس

ــای اســطوره و از آنجــا  ــه دنی ــد چــون ب هنرهــا می دان دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران. . 1
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بــه ایــده نزدیک  ترنــد و نقاشــی، پیکرســازی و معمــاری 

ــر. ــه ترتیــب دورت ب

ــدن  ــار خوان ــره  و ت ــت تی ــد اس ــز معتق ــون نی رابینس

ــه  ــه موســیقی، اســتعاری تر از آن نیســت ک ــک قطع ی

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

به طــور حقیقــی، خصوصیــت تیــره و تــار و ســوگواری 

ــن  ــد: »م ــر می گوی ــو ترایتل ــل از لئ ــه نق دارد. وی ب

مســتقیماً ســوگوار بــودن و دلتنــگ بــودن را بــه انــدازه 

ــوگوار  ــرده ام«. س ــه ک ــود تجرب ــی خ ــای واقع دارایی ه

ــای  ــه صورت ه ــته ب ــت وابس ــور اس ــی ظه ــودن، نوع ب

فلکــی ای از جزییــات ســطح موســیقی کــه البتــه قابــل 

کاهــش بــه ایــن جزییــات نیســت. بــه همــان انــدازه که 

بــه موســیقی تعلــق دارد بــه جزییــات خــارج از آن هــم 

تعلــق دارد. بنابرایــن اگرچــه موســیقی  ســازی محــض، 

ــا  ــد، ام ــز نمی کن تجســم عمــل شــخص خاصــی تجوی

ــوی  ــه س ــت ب ــف و حرک ــش، توق ــی از ُکن لحظه های

یــک تجربــه جدیــد را تجســم کنیــم. »موســیقی مــا را 

وامــی دارد تصــور کنیــم کــه در حــال احســاس کــردن 

چیــزی هســتیم. صداهــا مــا را بــه ســوی تجســم کردن 

و تجربه کــردن تنش هــا و تصمیم هــا و شــادی ها و 

حالــی  چنیــن  در  می کننــد.  هدایــت  اضطراب هــا 

ــم«. ــردازی می کنی ــیقی خیال پ ــا موس ــه ب ــت ک اس

ــت  ــذار حکم ــهروردي، بنیان  گ ــهاب  الدین س ــیخ ش ش

ــا رد قــول مشــائیان در بــاب حــواس باطنــه  اشــراق، ب

کــه معتقدنــد قــوۀ وهمیــه و متخیلــه متمایزنــد و محل 

ــه،  ــت، و متخیل ــاغ اس ــط دم ــف اوس ــز تجوی ــا نی آنه

ــردازد  ــد، مي  پ ــه ادراک باش ــدون اینک ــت ب ــال اس فع

ــت. در  ــي اس ــه یک ــال و متخیل ــل خی ــد مح و مي  گوی

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

یــک قــوت هســتند کــه از آنهــا بــه اعتبــارات مختلــف 

ــال  ــم مث ــه را در عال ــود. وي صــور خیالی ــر مي  ش تعبی

ــر از  ــان و متأث ــا تأســي از عارف ــد کــه ب موجــود مي  دان

آموزه  هــاي باطنــي دیــن اســالم و متأثــر از آموزه  هــاي 

فهلویــون و مســئله نفــوس فلکــي نــزد مشــائیان، وجود 

ــد. ــات مي  کن آن را اثب

اندیشــۀ ســهروردی در تبییــن عوالــم متعــدد و تأکیــد 

وی بــه عالــم خیــال و درک و احیــای نغمــات و صــور 

مثالــی در ایــن عالــم در طریقــۀ هنرمنــد ســالک کــه 

بــا نزول  شــان بــر قــوۀ دل و بــا اســتفاده از قــوۀ خیــال 

و الهامــات و کشــف ایــن ُمُثــل در قــوۀ خیــال صاعــد، 

صــورت می گیــرد، هنرمنــِد موســیقی بــه شــیوۀ 

خویــش، صــور خیــال را نقــش می  زنــد. خیــال هنــری 

ــا تصــرف هنرمنــد  او، خــالق اســت و ایــن خالقیــت ب

ــدی  ــورت جدی ــار ص ــه و اظه ــۀ افاض ــاده، زمین در م

ــی  ــم طبیع ــواه در عال ــی و خ ــم مثال ــواه در عال را خ

ــازه  ــبت  هایی ت ــالق، نس ــال خ ــازد. خی ــم می  س فراه

ــری  ــر هن ــم در اث ــک عال ــا ی ــا آنه ــد و ب ــرار می  کن برق

خلــق می  نمایــد و آســتانۀ تــازه  ای بــرای تقــرب 

ــد  ــی، هنرمن ــن معن ــه ای ــد. ب ــا می  کن ــی بن ــه زیبای ب

ــال  ــی را در خی ــراق، زیبای ــق اش ــیقی  دان از طری موس

خــود بازآفرینــی می  کنــد؛ خلــق خیــال زیبایــی، 

ــال  ــاحت خی ــی در س ــّرر زیبای ــات نامک ــان تجلی هم

اوســت و از این  روســت کــه هــر موســیقی  دانی در 

ــد  ــر می  کن ــور ظاه ــی را آن  ط ــران زیبای ــیقی ای موس

ــش، در  ــن پژوه ــنود. در ای ــود می  ش ــال خ ــه در خی ک

صــدد ارائــۀ تعاریفــی از چگونگــی کارکــرد قــوۀ خیــال 

در خلــق اثــر موســیقی و حیــث قدســی و الهــی آن از 

ــم. ــراق بوده  ای ــیخ اش ــر ش منظ

  روش تحقیق
ــری و  ــردی- نظ ــدف، کارب ــر ه ــق، از منظ ــن تحقی ای

ــت.  ــی اس ــی- تحلیل ــام، توصیف ــیوۀ انج ــر ش از منظ

ــر  ــهروردی ب ــق، زیبایی  شناســی س روش نظــری تحقی

ــال در معرفت  شناســی  ــوه خی ــف وی از ق اســاس تعاری

و عالــم خیــال در هستی  شناســی بــا تأکیــد بــر نقــش 

ــوده   اســت. ــار موســیقایی ب ــق آث ــن مفاهیــم در خل ای

  پیشینه تحقیق
در حــوزۀ   ســهروردی  پژوهی، تحقیقــات فراوانــی از 

ســوی محققــان و نویســندگانی ماننــد هانــری کربــن، 

ســید حســین نصــر، ابراهیــم دینانــی، محمــد معیــن و 

... صــورت گرفتــه اســت. امــا در بحــث زیبایی  شناســی 

شــیخ اشــراق عــالوه بــر لــزوم مطالعــۀ کتــاب حکمــت 

ــایر  ــهروردی و س ــهاب  الدین س ــیخ ش ــر ش ــراق اث اش

کتاب  هــای وی، پژوهش  هــای کمتــری وجــود دارد. 

در ایــن حــوزه، آثــاری هماننــد کتــاب حکمــت انســی 

ــوی در  ــر معن ــات هن ــاب تجلی ــور، کت ــد مددپ محم

ــر  ــی هن ــاب مبان ــر ســید حســین نصــر، کت اســالم اث

ــه در  ــی ک ــن بلخاری  قه ــالمی از حس ــاری اس و معم

ــر  ــی ســهروردی و تاثی ــه فلســفه زیبای بخشــی از آن ب

آن بــر هنــر اســالمی پرداختــه شــده و کتــاب دیگــری 

کــه در فرهنگســتان هنــر بــه چــاپ رســیده، بــا عنــوان 

مبانــی حکمــی هنــر و زیبایــی از دیــدگاه شــهاب الدین 

ــز  ــی زاده )1392(، و نی ــره کمال ــر طاه ــهروردی اث س

ســایر مقــاالت و کتــب تخصصــی و تحلیلــی و مطالعات 

زیــر بــه عنــوان پیشــینه ایــن تحقیــق مــورد بررســی 

قــرار گرفتنــد:

پایان  نامــۀ  در   )1394( مرتضوی قهــی  مرتضــی 

ــی  ــۀ زیبای ــوان »نظری ــا عن ــود ب کارشناســی ارشــد خ

شــیخ اشــراق و تاثیر آن بــر هنر آینــه کاری و نگارگری« 

در رشــته الهیــات و معــارف اســالمی در دانشــگاه پیــام 

ــا راهنمایــی مرضیــه اخالقــی و مشــاورۀ  ــور تهــران ب ن

حســن بلخاری قهــی، بــه ایــن نتایــج دســت یافتــه کــه 

نقــش قــوه خیــال در هنــر به خصــوص هنــر نگارگــری 

و آینــه  کاری بســیار مهــم اســت و هنرمنــد در دســت 

ــال  ــم خی ــک عال ــدون کم ــری، ب ــر هن ــه اث ــن ب یافت

ناتــوان خواهــد بــود. هنرمنــد بــا تزکیــۀ نفــس و درک 

ــق  ــه خل ــت ب ــد دس ــتی، می  توان ــی هس ــق زیبای حقای

اثــر بزنــد و در هنــر نگارگــری بــا ورود مفاهیــم حکمــی 

ــی  ــوۀ خاص ــا جل ــم معن ــوز عال ــام، رم ــالمی و اله اس

یافتــه کــه در آثــار هنرمنــدان وجــود مفاهیمــی چــون 

ــگ  ــی و رن ــای نوران ــش، هاله  ه ــیمرغ، آت ــق، س عش

ــد  ــا تأکی ــه کاری ب ــر آین ــای هن ــی و نقش  واره  ه طالی

ــر اصــل وحــدت در عیــن کثــرت و کثــرت در عیــن  ب

ــی اســت. ــت فراوان وحــدت دارای اهمی

ســید وحیــد بصــام )1387( در پایان  نامــۀ کارشناســی 

ــی  ــی حکم ــی مبان ــوان »بازخوان ــا عن ــود ب ــد خ ارش

ــر  ــگاه هن ــفۀ دانش ــتۀ فلس ــران« در رش ــیقی ای موس

مشــاورۀ  و  بیانــی  علی  اصغــر  نظــر  زیــر  تهــران 

ــی  ــات حکم ــرور نظری ــه م ــی  اردالن، ب ــماعیل بن اس

فیلســوفان اســالمی از جملــه ســهروردی در بــاب 

ــه  ــت یافت ــج دس ــن نتای ــه ای ــه و ب ــیقی پرداخت موس

ــفه،  ــوي فالس ــی از س ــاي متفاوت ــه رویکرده ــت ک اس

ــود دارد و  ــیقی وج ــه موس ــبت ب ــا نس ــا و عرف حکم

ســهروردي، قائــل بــه منشــأ آســمانی موســیقی اســت. 

ــایر آراي  ــه در س ــز هم  چنان ک ــال نی ــم خی ــش عال نق

ســهروردي اهمیــت به  ســزایی دارد در موســیقی نیــز از 
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بــه ایــده نزدیک  ترنــد و نقاشــی، پیکرســازی و معمــاری 

ــر. ــه ترتیــب دورت ب

ــدن  ــار خوان ــره  و ت ــت تی ــد اس ــز معتق ــون نی رابینس

ــه  ــه موســیقی، اســتعاری تر از آن نیســت ک ــک قطع ی

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

به طــور حقیقــی، خصوصیــت تیــره و تــار و ســوگواری 

ــن  ــد: »م ــر می گوی ــو ترایتل ــل از لئ ــه نق دارد. وی ب

مســتقیماً ســوگوار بــودن و دلتنــگ بــودن را بــه انــدازه 

ــوگوار  ــرده ام«. س ــه ک ــود تجرب ــی خ ــای واقع دارایی ه

ــای  ــه صورت ه ــته ب ــت وابس ــور اس ــی ظه ــودن، نوع ب

فلکــی ای از جزییــات ســطح موســیقی کــه البتــه قابــل 

کاهــش بــه ایــن جزییــات نیســت. بــه همــان انــدازه که 

بــه موســیقی تعلــق دارد بــه جزییــات خــارج از آن هــم 

تعلــق دارد. بنابرایــن اگرچــه موســیقی  ســازی محــض، 

ــا  ــد، ام ــز نمی کن تجســم عمــل شــخص خاصــی تجوی

ــوی  ــه س ــت ب ــف و حرک ــش، توق ــی از ُکن لحظه های

یــک تجربــه جدیــد را تجســم کنیــم. »موســیقی مــا را 

وامــی دارد تصــور کنیــم کــه در حــال احســاس کــردن 

چیــزی هســتیم. صداهــا مــا را بــه ســوی تجســم کردن 

و تجربه کــردن تنش هــا و تصمیم هــا و شــادی ها و 

حالــی  چنیــن  در  می کننــد.  هدایــت  اضطراب هــا 

ــم«. ــردازی می کنی ــیقی خیال پ ــا موس ــه ب ــت ک اس

ــت  ــذار حکم ــهروردي، بنیان  گ ــهاب  الدین س ــیخ ش ش

ــا رد قــول مشــائیان در بــاب حــواس باطنــه  اشــراق، ب

کــه معتقدنــد قــوۀ وهمیــه و متخیلــه متمایزنــد و محل 

ــه،  ــت، و متخیل ــاغ اس ــط دم ــف اوس ــز تجوی ــا نی آنه

ــردازد  ــد، مي  پ ــه ادراک باش ــدون اینک ــت ب ــال اس فع

ــت. در  ــي اس ــه یک ــال و متخیل ــل خی ــد مح و مي  گوی

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

یــک قــوت هســتند کــه از آنهــا بــه اعتبــارات مختلــف 

ــال  ــم مث ــه را در عال ــود. وي صــور خیالی ــر مي  ش تعبی

ــر از  ــان و متأث ــا تأســي از عارف ــد کــه ب موجــود مي  دان

آموزه  هــاي باطنــي دیــن اســالم و متأثــر از آموزه  هــاي 

فهلویــون و مســئله نفــوس فلکــي نــزد مشــائیان، وجود 

ــد. ــات مي  کن آن را اثب

اندیشــۀ ســهروردی در تبییــن عوالــم متعــدد و تأکیــد 

وی بــه عالــم خیــال و درک و احیــای نغمــات و صــور 

مثالــی در ایــن عالــم در طریقــۀ هنرمنــد ســالک کــه 

بــا نزول  شــان بــر قــوۀ دل و بــا اســتفاده از قــوۀ خیــال 

و الهامــات و کشــف ایــن ُمُثــل در قــوۀ خیــال صاعــد، 

صــورت می گیــرد، هنرمنــِد موســیقی بــه شــیوۀ 

خویــش، صــور خیــال را نقــش می  زنــد. خیــال هنــری 

ــا تصــرف هنرمنــد  او، خــالق اســت و ایــن خالقیــت ب

ــدی  ــورت جدی ــار ص ــه و اظه ــۀ افاض ــاده، زمین در م

ــی  ــم طبیع ــواه در عال ــی و خ ــم مثال ــواه در عال را خ

ــازه  ــبت  هایی ت ــالق، نس ــال خ ــازد. خی ــم می  س فراه

ــری  ــر هن ــم در اث ــک عال ــا ی ــا آنه ــد و ب ــرار می  کن برق

خلــق می  نمایــد و آســتانۀ تــازه  ای بــرای تقــرب 

ــد  ــی، هنرمن ــن معن ــه ای ــد. ب ــا می  کن ــی بن ــه زیبای ب

ــال  ــی را در خی ــراق، زیبای ــق اش ــیقی  دان از طری موس

خــود بازآفرینــی می  کنــد؛ خلــق خیــال زیبایــی، 

ــال  ــاحت خی ــی در س ــّرر زیبای ــات نامک ــان تجلی هم

اوســت و از این  روســت کــه هــر موســیقی  دانی در 

ــد  ــر می  کن ــور ظاه ــی را آن  ط ــران زیبای ــیقی ای موس

ــش، در  ــن پژوه ــنود. در ای ــود می  ش ــال خ ــه در خی ک

صــدد ارائــۀ تعاریفــی از چگونگــی کارکــرد قــوۀ خیــال 

در خلــق اثــر موســیقی و حیــث قدســی و الهــی آن از 

ــم. ــراق بوده  ای ــیخ اش ــر ش منظ

  روش تحقیق
ــری و  ــردی- نظ ــدف، کارب ــر ه ــق، از منظ ــن تحقی ای

ــت.  ــی اس ــی- تحلیل ــام، توصیف ــیوۀ انج ــر ش از منظ

ــر  ــهروردی ب ــق، زیبایی  شناســی س روش نظــری تحقی

ــال در معرفت  شناســی  ــوه خی ــف وی از ق اســاس تعاری

و عالــم خیــال در هستی  شناســی بــا تأکیــد بــر نقــش 

ــوده   اســت. ــار موســیقایی ب ــق آث ــن مفاهیــم در خل ای

  پیشینه تحقیق
در حــوزۀ   ســهروردی  پژوهی، تحقیقــات فراوانــی از 

ســوی محققــان و نویســندگانی ماننــد هانــری کربــن، 

ســید حســین نصــر، ابراهیــم دینانــی، محمــد معیــن و 

... صــورت گرفتــه اســت. امــا در بحــث زیبایی  شناســی 

شــیخ اشــراق عــالوه بــر لــزوم مطالعــۀ کتــاب حکمــت 

ــایر  ــهروردی و س ــهاب  الدین س ــیخ ش ــر ش ــراق اث اش

کتاب  هــای وی، پژوهش  هــای کمتــری وجــود دارد. 

در ایــن حــوزه، آثــاری هماننــد کتــاب حکمــت انســی 

ــوی در  ــر معن ــات هن ــاب تجلی ــور، کت ــد مددپ محم

ــر  ــی هن ــاب مبان ــر ســید حســین نصــر، کت اســالم اث

ــه در  ــی ک ــن بلخاری  قه ــالمی از حس ــاری اس و معم

ــر  ــی ســهروردی و تاثی ــه فلســفه زیبای بخشــی از آن ب

آن بــر هنــر اســالمی پرداختــه شــده و کتــاب دیگــری 

کــه در فرهنگســتان هنــر بــه چــاپ رســیده، بــا عنــوان 

مبانــی حکمــی هنــر و زیبایــی از دیــدگاه شــهاب الدین 

ــز  ــی زاده )1392(، و نی ــره کمال ــر طاه ــهروردی اث س

ســایر مقــاالت و کتــب تخصصــی و تحلیلــی و مطالعات 

زیــر بــه عنــوان پیشــینه ایــن تحقیــق مــورد بررســی 

قــرار گرفتنــد:

پایان  نامــۀ  در   )1394( مرتضوی قهــی  مرتضــی 

ــی  ــۀ زیبای ــوان »نظری ــا عن ــود ب کارشناســی ارشــد خ

شــیخ اشــراق و تاثیر آن بــر هنر آینــه کاری و نگارگری« 

در رشــته الهیــات و معــارف اســالمی در دانشــگاه پیــام 

ــا راهنمایــی مرضیــه اخالقــی و مشــاورۀ  ــور تهــران ب ن

حســن بلخاری قهــی، بــه ایــن نتایــج دســت یافتــه کــه 

نقــش قــوه خیــال در هنــر به خصــوص هنــر نگارگــری 

و آینــه  کاری بســیار مهــم اســت و هنرمنــد در دســت 

ــال  ــم خی ــک عال ــدون کم ــری، ب ــر هن ــه اث ــن ب یافت

ناتــوان خواهــد بــود. هنرمنــد بــا تزکیــۀ نفــس و درک 

ــق  ــه خل ــت ب ــد دس ــتی، می  توان ــی هس ــق زیبای حقای

اثــر بزنــد و در هنــر نگارگــری بــا ورود مفاهیــم حکمــی 

ــی  ــوۀ خاص ــا جل ــم معن ــوز عال ــام، رم ــالمی و اله اس

یافتــه کــه در آثــار هنرمنــدان وجــود مفاهیمــی چــون 

ــگ  ــی و رن ــای نوران ــش، هاله  ه ــیمرغ، آت ــق، س عش

ــد  ــا تأکی ــه کاری ب ــر آین ــای هن ــی و نقش  واره  ه طالی

ــر اصــل وحــدت در عیــن کثــرت و کثــرت در عیــن  ب

ــی اســت. ــت فراوان وحــدت دارای اهمی

ســید وحیــد بصــام )1387( در پایان  نامــۀ کارشناســی 

ــی  ــی حکم ــی مبان ــوان »بازخوان ــا عن ــود ب ــد خ ارش

ــر  ــگاه هن ــفۀ دانش ــتۀ فلس ــران« در رش ــیقی ای موس

مشــاورۀ  و  بیانــی  علی  اصغــر  نظــر  زیــر  تهــران 

ــی  ــات حکم ــرور نظری ــه م ــی  اردالن، ب ــماعیل بن اس

فیلســوفان اســالمی از جملــه ســهروردی در بــاب 

ــه  ــت یافت ــج دس ــن نتای ــه ای ــه و ب ــیقی پرداخت موس

ــفه،  ــوي فالس ــی از س ــاي متفاوت ــه رویکرده ــت ک اس

ــود دارد و  ــیقی وج ــه موس ــبت ب ــا نس ــا و عرف حکم

ســهروردي، قائــل بــه منشــأ آســمانی موســیقی اســت. 

ــایر آراي  ــه در س ــز هم  چنان ک ــال نی ــم خی ــش عال نق

ســهروردي اهمیــت به  ســزایی دارد در موســیقی نیــز از 
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اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، تــا جایــی کــه درک 

ــن  ــه ای ــاد ب ــدون اعتق ــیقی ب ــی موس و زیبایی شناس

عالــم و درک آن امکان پذیــر نخواهــد بــود.

  خیــال در اندیشــۀ زیبایی  شــناختی 
ــهروردی س

»زیبایــي«، نخســتین مقولــه و از مقدمــات اصلــي هنــر 

محســوب مي  شــود کــه نــه تنهــا به خــودي خــود، بلکــه 

بــه لحــاظ هنــري مــورد بررســي قــرار مي  گیرد. لــذا در 

ابتــدا بــه مســئلۀ چیســتی زیبایــي پرداختــه مي  شــود. 

ــه عنــوان متغیــری کیفــی، همــواره  تعریــف زیبایــی ب

ــت  ــوده اس ــز ب ــیار جدل  آمی ــره و بس ــوار، پرمخاط دش

)لوینســون و گایــر، 1387، 20(. زیبایــی از نظرکانــت1، 

ــیوۀ  ــک ش ــا ی ــن ی ــک عی ــارۀ ی ــوۀ داوری درب ذوق، ق

تصــور، بــدون هــر عالقــه ای اســت؛ چــه آن تصــور، از 

طریــق رضایــت باشــد یــا عــدم رضایــت. بــه هــر حــال، 

ــود  ــده می ش ــی نامی ــی، زیبای ــن رضایت ــق چنی متعل

)کانــت، 1377، 44؛ یاســپرس، 1372، 192-191(. 

ــام،  ــی ع ــی در توصیف ــر زیبای ــر، اگ ــوی دیگ ــا از س ام

ــن  ــژه  ادراکــی- احساســی تلقــی شــود، ای کیفیــت وی

مفهــوم تــا حــد زیــادی متــرادِف تعابیــری نظیــر امــر 

زیبــا، اســتتیک و تجربــۀ زیبایی شــناختی خواهــد بــود 

ــر، 1387، 20(. )لوینســون و گای

بــا عنایــت بــه مفاهیــم کلــی جهــان اســالم، بســیاري از 

مفاهیــم، در عیــن آشــکاري و پیدایــي، بــدون تعریــف 

ــل در  ــه مجــرد تأم ــي انســان ب ــي هســتند. یعن منطق

ــۀ  ــن نمون ــد. بهتری ــاي آن، آن را درمي  یاب ــه و معن ُکن

ــاًل  ــت کام ــک حقیق ــور ی ــت. ن ــور اس ــق، ن ــن حقای ای

ــوم آن را  ــه مفه ــت ک ــس نیس ــوده و هیچ ک ــي ب بدیه

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

مفهــوم، تعریــف منطقــي نــدارد؛ چــرا کــه در تعریــف 

ــا  ــود و ب ــتفاده مي  ش ــل اس ــس و فص ــي از جن منطق

ــره  ــه و مظهــر لغی ــوِر ظاهــر، بذات ــه این کــه ن توجــه ب

ــن  ــد در ای ــته باش ــس داش ــد جن ــر بخواه ــت، اگ اس

ــود. در نتیجــه،  خصوصیــت نیازمنــد »غیــر« خواهــد ب

وقتــي جنــس نداشــته باشــد، فصــل را کــه در صحنــه 

ــت.  ــد داش ــود، نخواه ــخص مي  ش ــس مش ــود جن وج

ــود  ــد ب ــي خواه ــف منطق ــي تعری ــد یعن ــد ح ــذا فاق ل

)ســهروردي، 1372، 28؛ همــو، 1375، ج.2، 106(.

بحثــی-  حکمتــی  عنــوان  بــه  اشــراق،  حکمــت 

ــه  ــه در مقایس ــت ک ــور اس ــفه  ای نورمح ــی، فلس ذوق

یــا  بــا فلســفه  های متعــارف کــه بحثــی صــرف 

حــوزۀ  در  شــگرف  تحولــی  بوده  انــد،  وجودمحــور 

ــد  ــمار می  آی ــه ش ــالمی ب ــی- اس ــفی ایران ــر فلس تفک

ــرن  ششــم   ــن  مکتــب  در ق ــی  زاده، 1392، 7(. ای )کمال

هجــري  توســط  شــیخ شــهاب الدین  یحیــي  ســهروردي،  

ــد.  ــیس  ش ــالم تأس ــان اس ــنای جه ــام   آش ــوف ن  فیلس

شــیخ  اشــراق ، هــر چنــد فلســفۀ  مشــاء را بــراي  فهــم  

ــا  ــي  ب ــد، ول ــروري  مي دان ــراق  ض ــفۀ  اش ــي  فلس مبان

ــه   ــد ک ــالم می  کن ــینا اع ــطو و ابن س ــد روش  ارس نق

ــژه  حکمــت   ــق  در مســائل  فلســفي  و به  وی ــراي  تحقی ب

الهــي،  تنهــا اســتدالل  و تفکــرات  عقلــي  کافــي  نیســت. 

ــز  ــۀ  آن  نی ــس  و تصفی ــدات  نف ــي  و مجاه ــلوک  قلب س

بــراي  کشــف  حقایــق  ضــروري  اســت . او غایــت  فلســفه  

را نجــات  نفــس  از ظلمــات  هــوي  و هــوس  و ریاضــت  و 

تزکیــۀ  نفــس  را الزمــۀ  علــم  کامــل  مي دانــد. برخــالف  

حکمــت  مشــاء کــه  از فلســفۀ یونــان  و به ویــژه  ارســطو 

ــت ،  ــه  اس ــمه  گرفت ــي  آن  سرچش ــیر نوافالطون و تفاس

حکمــت  اشــراقي ، خــود را میــراث دار دو اندیشــۀ 

فلســفي  مي دانــد: یونــان  و ایــران . از فلســفۀ یونــان  بــر 

ــه  دارد  ــي  و هرمســي  تکی ــي ، افالطون ــب  فیثاغورث مکات

ــش   ــب  اصطالحات ــه  غال ــران  باســتان ، ک و از فلســفۀ  ای

ــت  و  ــور و ظلم ــزي  ن ــۀ  رم ــت ، جنب ــوذ از آن  اس مأخ

فرشته شناســي را وام  مي گیــرد )ســهروردی، 1355، 
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مشــخصۀ اصلــی فلســفۀ اشــراق ســهروردي چنان کــه 

از عنــوان آن پیداســت، بــر اصــول اشــراقِی ابصــار، نــور 

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

باطنــی اســتوار اســت و الجــرم، مبتنــی بــر رهیافتــی 

زیباشــناختی و وجهــۀ هنــري اســت و از ســویي دیگــر، 

ــن  ــمت ای ــه س ــن را ب ــه ذه ــده  اي ک ــن ای پررنگ تری

ویژگــی ســوق می  دهــد، همان گونــه کــه پیــش از 

ــم خیــال، صــور معلقــه  ــداع عال ایــن اشـــاره شـــد، اب

ــود  ــر خ ــه مظاه ــوري ک ــت؛ ص ــاي آن اس و ویژگی  ه

ــد.  ــتیبانی( می  کنن ــرت )پش ــس را مظاه ــم ح در عال

دفــاع  در  »حکمه  االشــراق«،  کتــاب  در  چنان کــه 

ــائیان  ــات مش ــل احتجاج ــی در مقاب ــل افالطون از ُمث

مبنــی بــر ابطــال آن، از برهــان خــود مشــائیان نتیجــه 

ــد  ــود دارن ــی وج ــول ماهیات ــم عق ــرد: »در عال می گی

ــرا کمــال آن هــا  ــه ذات خــود هســتند، زی ــم ب کــه قائ

ــان  ــن جه ــا در ای ــال آن  ه ــن ح ــت. در عی ــی اس ذات

اصنامــی دارنــد کــه غیرقائــم بــه ذات خــود هســـتند، 

زیــرا کمال شــان قائــم بــه خودشــان نیســت و کمالــی 

ــا وجــود  ــه اســت در آن  ه ــات عقلی ــه مختــص ماهی ک

ــو، 1375، ج.2، 92(. ــدارد« )هم ن

در حکمــت اســالمی، امــر هنــري، حاصــل شــهود 

ــاب  ــه حس ــت ب ــی از حقیق ــت و محاکات ــد اس هنرمن

ــت  ــزي حقیق ــان رم ــري بی ــر هن ــع، اث ــد. در واق می  آی

زیبایی  شناســی  اندیشـــۀ  در  می  شــود.  محســـوب 

ســهروردي، امــر هنــري را بایــد در دامنــۀ رهیافت  هــاي 

معرفت  شــناختی و لوازمات آن از قبیل ابصـــار، ادراک و 

اشــراق، بازســازي کــرد. »صورت  بنــدي سلســله  مراتبی 

ــی  ــی مبتن ــی جهان در جهان  شناســی ســهروردي، تجلّ

ــۀ وي و  ــت اندیش ــاختار و کلی ــور در س ــور ن ــر تبل ب

تبییــن جهــان بــر اســاس ظهــور و تأللــؤ نــور، صــورت 

ــفۀ وي  ــه فلس ــري ب ــناختی و هن ــاحتی زیبایی ش و س

بخشــیده اســت. شــاید بتــوان گفــت کــه هنري  تریــن 

ــهروردي  ــفۀ س ــناختی فلس ــل زیبایی  ش ــه و مدخ وج

ــال«  ــگاه »خی ــن جای ــات وي در تبیی ــد در ابداع را بای

در جهان  شناســی سلســله  مراتبی فلســفۀ اشــراق و 

ــانۀ آن،  ــش شناخت  شناس ــدي نق ــوآوري در صورت بن ن

در میــان قــواي شــناختی باطنــی دانســت؛ به گونــه  اي 

کــه خیــال از حیــث هستی شــناختی بــا عنــوان 

»خیــال منفصــل« و از لحــاظ معرفت  شــناختی بــا 

عنــوان »خیــال متصــل« –کــه در ادامــه بیــان خواهیــم 

ــدار می  شــود.  نمــود- در ســاحت فلســفۀ اشــراقی پدی

ــم  ــال منفصــل در عال ــویۀ خی ــاي دو س میانجی  گري  ه

ــوس  ــوت( و محس ــول )ملک ــم معق ــان عوال ــر می کبی

)ُملــک( کــه بــه حســیات کــدر، لطافــت نورانــی 

ــراي  ــه معقــوالت2، کیفیــات حســی را ب می  بخشــد و ب

ادراک از جانــب قــواي نفســانی عرضــه مــی  دارد و نقش 

قــوۀ خیــال متصــل در میــان قــواي ادراکــی عقالنــی و 

حســانی در عالــم صغیــر، بــا ویژگی  هایــی از بازنمایــی3، 

محــاکات4، تمّثــل5 و تشــبیه6 همــراه اســت کــه صورتی 

زیباشــناختی و هنري به فلســفۀ ســهروردي داده اســت« 

ــی، 1397، 178(.  ــان و ذهب )رحیمی
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اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، تــا جایــی کــه درک 

ــن  ــه ای ــاد ب ــدون اعتق ــیقی ب ــی موس و زیبایی شناس

عالــم و درک آن امکان پذیــر نخواهــد بــود.

  خیــال در اندیشــۀ زیبایی  شــناختی 
ــهروردی س

»زیبایــي«، نخســتین مقولــه و از مقدمــات اصلــي هنــر 

محســوب مي  شــود کــه نــه تنهــا به خــودي خــود، بلکــه 

بــه لحــاظ هنــري مــورد بررســي قــرار مي  گیرد. لــذا در 

ابتــدا بــه مســئلۀ چیســتی زیبایــي پرداختــه مي  شــود. 

ــه عنــوان متغیــری کیفــی، همــواره  تعریــف زیبایــی ب

ــت  ــوده اس ــز ب ــیار جدل  آمی ــره و بس ــوار، پرمخاط دش

)لوینســون و گایــر، 1387، 20(. زیبایــی از نظرکانــت1، 

ــیوۀ  ــک ش ــا ی ــن ی ــک عی ــارۀ ی ــوۀ داوری درب ذوق، ق

تصــور، بــدون هــر عالقــه ای اســت؛ چــه آن تصــور، از 

طریــق رضایــت باشــد یــا عــدم رضایــت. بــه هــر حــال، 

ــود  ــده می ش ــی نامی ــی، زیبای ــن رضایت ــق چنی متعل

)کانــت، 1377، 44؛ یاســپرس، 1372، 192-191(. 

ــام،  ــی ع ــی در توصیف ــر زیبای ــر، اگ ــوی دیگ ــا از س ام

ــن  ــژه  ادراکــی- احساســی تلقــی شــود، ای کیفیــت وی

مفهــوم تــا حــد زیــادی متــرادِف تعابیــری نظیــر امــر 

زیبــا، اســتتیک و تجربــۀ زیبایی شــناختی خواهــد بــود 

ــر، 1387، 20(. )لوینســون و گای

بــا عنایــت بــه مفاهیــم کلــی جهــان اســالم، بســیاري از 

مفاهیــم، در عیــن آشــکاري و پیدایــي، بــدون تعریــف 

ــل در  ــه مجــرد تأم ــي انســان ب ــي هســتند. یعن منطق

ــۀ  ــن نمون ــد. بهتری ــاي آن، آن را درمي  یاب ــه و معن ُکن

ــاًل  ــت کام ــک حقیق ــور ی ــت. ن ــور اس ــق، ن ــن حقای ای

ــوم آن را  ــه مفه ــت ک ــس نیس ــوده و هیچ ک ــي ب بدیه

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

مفهــوم، تعریــف منطقــي نــدارد؛ چــرا کــه در تعریــف 

ــا  ــود و ب ــتفاده مي  ش ــل اس ــس و فص ــي از جن منطق

ــره  ــه و مظهــر لغی ــوِر ظاهــر، بذات ــه این کــه ن توجــه ب

ــن  ــد در ای ــته باش ــس داش ــد جن ــر بخواه ــت، اگ اس

ــود. در نتیجــه،  خصوصیــت نیازمنــد »غیــر« خواهــد ب

وقتــي جنــس نداشــته باشــد، فصــل را کــه در صحنــه 

ــت.  ــد داش ــود، نخواه ــخص مي  ش ــس مش ــود جن وج

ــود  ــد ب ــي خواه ــف منطق ــي تعری ــد یعن ــد ح ــذا فاق ل

)ســهروردي، 1372، 28؛ همــو، 1375، ج.2، 106(.

بحثــی-  حکمتــی  عنــوان  بــه  اشــراق،  حکمــت 

ــه  ــه در مقایس ــت ک ــور اس ــفه  ای نورمح ــی، فلس ذوق

یــا  بــا فلســفه  های متعــارف کــه بحثــی صــرف 

حــوزۀ  در  شــگرف  تحولــی  بوده  انــد،  وجودمحــور 

ــد  ــمار می  آی ــه ش ــالمی ب ــی- اس ــفی ایران ــر فلس تفک

ــرن  ششــم   ــن  مکتــب  در ق ــی  زاده، 1392، 7(. ای )کمال

هجــري  توســط  شــیخ شــهاب الدین  یحیــي  ســهروردي،  

ــد.  ــیس  ش ــالم تأس ــان اس ــنای جه ــام   آش ــوف ن  فیلس

شــیخ  اشــراق ، هــر چنــد فلســفۀ  مشــاء را بــراي  فهــم  

ــا  ــي  ب ــد، ول ــروري  مي دان ــراق  ض ــفۀ  اش ــي  فلس مبان

ــه   ــد ک ــالم می  کن ــینا اع ــطو و ابن س ــد روش  ارس نق

ــژه  حکمــت   ــق  در مســائل  فلســفي  و به  وی ــراي  تحقی ب

الهــي،  تنهــا اســتدالل  و تفکــرات  عقلــي  کافــي  نیســت. 

ــز  ــۀ  آن  نی ــس  و تصفی ــدات  نف ــي  و مجاه ــلوک  قلب س

بــراي  کشــف  حقایــق  ضــروري  اســت . او غایــت  فلســفه  

را نجــات  نفــس  از ظلمــات  هــوي  و هــوس  و ریاضــت  و 

تزکیــۀ  نفــس  را الزمــۀ  علــم  کامــل  مي دانــد. برخــالف  

حکمــت  مشــاء کــه  از فلســفۀ یونــان  و به ویــژه  ارســطو 

ــت ،  ــه  اس ــمه  گرفت ــي  آن  سرچش ــیر نوافالطون و تفاس

حکمــت  اشــراقي ، خــود را میــراث دار دو اندیشــۀ 

فلســفي  مي دانــد: یونــان  و ایــران . از فلســفۀ یونــان  بــر 

ــه  دارد  ــي  و هرمســي  تکی ــي ، افالطون ــب  فیثاغورث مکات

ــش   ــب  اصطالحات ــه  غال ــران  باســتان ، ک و از فلســفۀ  ای

ــت  و  ــور و ظلم ــزي  ن ــۀ  رم ــت ، جنب ــوذ از آن  اس مأخ

فرشته شناســي را وام  مي گیــرد )ســهروردی، 1355، 
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مشــخصۀ اصلــی فلســفۀ اشــراق ســهروردي چنان کــه 

از عنــوان آن پیداســت، بــر اصــول اشــراقِی ابصــار، نــور 

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

باطنــی اســتوار اســت و الجــرم، مبتنــی بــر رهیافتــی 

زیباشــناختی و وجهــۀ هنــري اســت و از ســویي دیگــر، 

ــن  ــمت ای ــه س ــن را ب ــه ذه ــده  اي ک ــن ای پررنگ تری

ویژگــی ســوق می  دهــد، همان گونــه کــه پیــش از 

ــم خیــال، صــور معلقــه  ــداع عال ایــن اشـــاره شـــد، اب

ــود  ــر خ ــه مظاه ــوري ک ــت؛ ص ــاي آن اس و ویژگی  ه

ــد.  ــتیبانی( می  کنن ــرت )پش ــس را مظاه ــم ح در عال

دفــاع  در  »حکمه  االشــراق«،  کتــاب  در  چنان کــه 

ــائیان  ــات مش ــل احتجاج ــی در مقاب ــل افالطون از ُمث

مبنــی بــر ابطــال آن، از برهــان خــود مشــائیان نتیجــه 

ــد  ــود دارن ــی وج ــول ماهیات ــم عق ــرد: »در عال می گی

ــرا کمــال آن هــا  ــه ذات خــود هســتند، زی ــم ب کــه قائ

ــان  ــن جه ــا در ای ــال آن  ه ــن ح ــت. در عی ــی اس ذات

اصنامــی دارنــد کــه غیرقائــم بــه ذات خــود هســـتند، 

زیــرا کمال شــان قائــم بــه خودشــان نیســت و کمالــی 

ــا وجــود  ــه اســت در آن  ه ــات عقلی ــه مختــص ماهی ک

ــو، 1375، ج.2، 92(. ــدارد« )هم ن

در حکمــت اســالمی، امــر هنــري، حاصــل شــهود 

ــاب  ــه حس ــت ب ــی از حقیق ــت و محاکات ــد اس هنرمن

ــت  ــزي حقیق ــان رم ــري بی ــر هن ــع، اث ــد. در واق می  آی

زیبایی  شناســی  اندیشـــۀ  در  می  شــود.  محســـوب 

ســهروردي، امــر هنــري را بایــد در دامنــۀ رهیافت  هــاي 

معرفت  شــناختی و لوازمات آن از قبیل ابصـــار، ادراک و 

اشــراق، بازســازي کــرد. »صورت  بنــدي سلســله  مراتبی 

ــی  ــی مبتن ــی جهان در جهان  شناســی ســهروردي، تجلّ

ــۀ وي و  ــت اندیش ــاختار و کلی ــور در س ــور ن ــر تبل ب

تبییــن جهــان بــر اســاس ظهــور و تأللــؤ نــور، صــورت 

ــفۀ وي  ــه فلس ــري ب ــناختی و هن ــاحتی زیبایی ش و س

بخشــیده اســت. شــاید بتــوان گفــت کــه هنري  تریــن 

ــهروردي  ــفۀ س ــناختی فلس ــل زیبایی  ش ــه و مدخ وج

ــال«  ــگاه »خی ــن جای ــات وي در تبیی ــد در ابداع را بای

در جهان  شناســی سلســله  مراتبی فلســفۀ اشــراق و 

ــانۀ آن،  ــش شناخت  شناس ــدي نق ــوآوري در صورت بن ن

در میــان قــواي شــناختی باطنــی دانســت؛ به گونــه  اي 

کــه خیــال از حیــث هستی شــناختی بــا عنــوان 

»خیــال منفصــل« و از لحــاظ معرفت  شــناختی بــا 

عنــوان »خیــال متصــل« –کــه در ادامــه بیــان خواهیــم 

ــدار می  شــود.  نمــود- در ســاحت فلســفۀ اشــراقی پدی

ــم  ــال منفصــل در عال ــویۀ خی ــاي دو س میانجی  گري  ه

ــوس  ــوت( و محس ــول )ملک ــم معق ــان عوال ــر می کبی

)ُملــک( کــه بــه حســیات کــدر، لطافــت نورانــی 

ــراي  ــه معقــوالت2، کیفیــات حســی را ب می  بخشــد و ب

ادراک از جانــب قــواي نفســانی عرضــه مــی  دارد و نقش 

قــوۀ خیــال متصــل در میــان قــواي ادراکــی عقالنــی و 

حســانی در عالــم صغیــر، بــا ویژگی  هایــی از بازنمایــی3، 

محــاکات4، تمّثــل5 و تشــبیه6 همــراه اســت کــه صورتی 

زیباشــناختی و هنري به فلســفۀ ســهروردي داده اســت« 

ــی، 1397، 178(.  ــان و ذهب )رحیمی
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ســهروردی در رســالۀ »فی  حقیقه  العشــق«، مبنــاي 

آفرینــش را از طریــق تمثیــِل ُحســن و عشــق و حــزن، 

بــر اســاس زیبایــی و عشــق تبییــن کــرده و ســاختار و 

نظــام جهــان را مبتنــی بــر عشــق و زیبایــی، و ادراک 

حقیقــت آن را تــوأم بــا لــذت دانســته اســـت. از نظــر 

ــا عشــق  ــی سلســله مراتبی، ب ــوار در جهان ــۀ اَن او، فاصل

ــواِر  ــر شــده اســت. چنان چــه در شــرح اَن ــی پ و زیبای

ــر  ــچ گاه ب ــافل هی ــوِر س ــد: »ن ــافل می  گوی ــر و س قاه

نــوِر عالــی محیــط نمی  شــود، زیــرا نــوِر عالــی همــواره 

ــر اوســت  ــد و قاهــر ب ســافل را مقهــور خــود می گردان

ــافل  ــور س ــه ن ــود ک ــت موجــب نمی ش ــن مقهوری و ای

نــور عالــی را مشــاهده نکنــد و کثیربــودن انــوار ایجــاب 

می  کنــد کــه نــور عالــی یــا قاهــر نســبت بــه نور ســافل 

قهــر و غلبــه ورزد و نــور ســافل مشــتاق و عاشــق نــور 

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

بــه زیبایــی نــوِر عالــی و لــذِت درِک کمــال آن اضافــه 

ــود  ــر از خ ــزي غی ــر چی ــه ه ــوار ب ــد: »نوراالن می  کن

ــود.  ــز خــود نمی ش ــی  ورزد و عاشــق کســی ج ــر م قه

زیــرا کمــال و هیــچ لذتــی اســت باالتــر از او بــر خــود 

ــت.7  ــن چیزهاس ــن و کامل  تری ــت و او زیباتری وي نیس

درک و احســاس کمــال از آن حیــث کــه کمــال اســت 

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

کــه از حصــول و دریافــت کمــال غافــل اســت، لذتــی 

ــده  ــراي لذت  برن ــی ب عایــدش نخواهــد شــد و هــر لذت

به قــدر کمــال خــود و به انــدازۀ ادراک او از کمــال 

ــر  ــر و کامل  ت ــان زیبات ــزي در جه ــچ   چی ــت و هی اس

ــر  ــوار نیســت و هیــچ   چیــزي آشــکارتر از او ب از نوراالن

خــود و غیرخــود نیســت. هیــچ  چیــزي لذت  بخش  تــر 

ــراي خــود و دیگــري نیســت« )همــان، 135(. از او ب

چگونگــی اشــراق نــور مدبــر )نفــس( بــر خیــال ماننــد 

ــه همــان  ــی ب ــر ابصــار اســت. یعن ــور ب ــن ن اشــراق ای

صــورت کــه نــور مدبــر هنــگام اشــراقش بــر قــوۀ باصره 

بــه علــم حضــوري اشــراقی، آنچــه مقابــل باصــره اســت 

در  نیــز  همان  گونــه  می  کنــد،  ادراک  مبصــرات  از 

ــم اشــراقی  ــه عل ــه ب ــوۀ متخیل ــر ق ــگام اشــراقش ب هن

ــد.  ــی را ادراک می  کن ــۀ خارج ــور متخیل ــوري، ص حض

ــت  ــس دانس ــۀ نف ــال را آیین ــوان خی ــع، می  ت در واق

ــاهده  ــه را مش ــاي مثالی ــیلۀ آن، صورت  ه ــه وس ــه ب ک

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

ــود  ــس خ ــد نف ــد اســت شــخص بای ســهروردي معتق

ــوي و آیینه  گــون  ــا ق ــازدارد ت را از شــواغل و حجــب ب

ــات و  ــر مغیب ــاء و فضــال ب ــد انبی ــد مانن گشــته و بتوان

نقــوش عالــم ملکــوت اشــراق یابــد )ابراهیمــی دینانــی، 

1388، 367-368(. چــرا کــه در غیــر این  صــورت، 

ممکــن اســت در خلــق آثــار هنــري و یــا ادراک آنهــا، 

رجــوع نفــس بــه خیــال متصــل باشــد کــه احتمــاالً در 

ــت  ــه ظهــور می  رســند کــه نتیجــۀ دعاب آن، صــوري ب

نفــوس بــوده و داراي مــالک و ضابطــۀ عقلــی نیســتند. 

ــود  ــل موج ــال منفص ــم مث ــور، در عال ــه ص ــن گون ای

ــت  ــم دانس ــال حکی ــا را از افع ــوان آنه ــوده و نمی  ت نب

ــان، 364(. )هم

هنرمنــد اشــراقی نیــز بــه شــیوۀ خویــش صــور خیــال 

را نقــش می  زنــد. خیــال هنــری، خــالق اســت و 

ــۀ  ــاده، زمین ــد در م ــرف هنرمن ــا تص ــت ب ــن خالقی ای

ــم  ــواه در عال ــدی را خ ــورت جدی ــار ص ــه و اظه افاض

ــازد.  ــم می  س ــی فراه ــم طبیع ــواه در عال ــی و خ مثال

ــد و  ــرار می  کن ــازه برق ــبت هایی ت ــالق، نس ــال خ خی

ــد و  ــق می  نمای ــر هنــری خل ــم در اث ــا آنهــا یــک عال ب

آســتانۀ تــازه  ای بــرای تقــرب بــه زیبایــی بنــا می  کنــد؛ 

ــی  ــراق، زیبای ــق اش ــد از طری ــی، هنرمن ــن معن ــه ای ب

ــال  ــق خی ــد؛ خل ــی می  کن ــود بازآفرین ــال خ را در خی

ــی در ســاحت  ــّرر زیبای ــات نامک ــان تجلی ــی، هم زیبای

ــدی،  ــر هنرمن ــه ه ــت ک ــت و از این  روس ــال اوس خی

زیبایــی را آن   طــور ظاهــر می  کنــد کــه در خیــال 

)خاتمــی، 1393،  [یــا می  شــنود]  خــود می  بینــد 

ــن حــال، خالقیــت هنــری  107(. پیداســت کــه در ای

نیــز در گــرو بهره  منــدی از اشــراق زیبایــی اســت 

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

انجــام می  دهــد، کامــاًل درگیــر آفرینــش هنــری اســت؛ 

او بــا کار هنــری، خــود را هم چــون خالــق اثــر هنــری 

تجربــه می  کنــد و از ایــن  رو، عالمــی را فرامی  نهــد 

کــه تــار و پــودش را ارزش و فرهنــگ شــکل می  دهــد 

و خــود هنرمنــد در آن و بــا آن می  زیَــد؛ هرچنــد، 

ــور اشــراق  ــه درجــۀ ظه ــت و عمــق آن ب ــزان اصال می

زیبایــی در افــق روح آن هنرمنــد و تعالــی او در ســاحت 

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

»زیبایــی در ذات خویــش واحــد اســت و چــون صفــت 

ــِع  ــه تََب ــور اســت و مســاوق آن دو، ب ــی وجــود و ن ذات

ــور در  ــب ظه ــی از مرات ــدت ذات ــن وح آن دو و در عی

ســطح طولــی و عرضــی وجــود و نــور برخــوردار اســت 

و لــذا، در عیــن وحــدت مشــّکک اســت و لــذا در آیینــۀ 

ــه  ــت ک ــی   اس ــد. بدیه ــودات رخ می  نمای ــی موج نوران

ــور در آن  ــا حض ــز ب ــی ج ــه از زیبای ــر مرتب درک ه

مرتبــه و تجربــۀ اشــراق زیبایــی در آن ســاحت ممکــن 

ــا  نیســت« )همــان( و از آنجــا کــه فراینــد خالقیــت ب

ــکار  ــی او آش ــۀ درون ــراقی و جنب ــد اش ــۀ هنرمن تجرب

ــد  ــس هنرمن ــِی نف ــی- روان ــان عاطف ــود، از جری می  ش

حکایــت دارد کــه بــه انــدام دل برمی  آیــد و در آگاهــی 

ــام  ــطح، تم ــن س ــد. در ای ــکاس می  یاب ــک انع زیبائی

عناصــر عاطفــی خودانگیخته  انــد و بــه ناخــودآگاه 

ــراقی  ــد اش ــودآگاِه هنرمن ــد. ناخ ــق دارن ــد تعل هنرمن

ــی دارد از  ــی تجرب ــی، محتوای ــر عاطف ــل عناص به  دلی

ــان، 110(. ــی )هم ــودی زیبای ــۀ وج ــس تجرب جن

مباحــث شــیخ اشــراق دربــارۀ خیــال و عالــم مثــال، در 

درجــۀ اول در خدمــت هستی  شناســی و انسان  شناســی 

اوســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه در فرهنــگ 

اسالمی، هنـــر همـواره وسـیله  اي بـــراي رسیدن انسان 

بــه کمــال نهایــی  اش بــوده و بــه همیــن دلیــل، پیوندي 

ــی، در  ــت. از طرف ــته اس ــت داش ــا حکم ناگسســتنی ب

حکمــت شــیخ اشــراق، نیــل بــه مقــام کمــال از طریــق 

ســفر بــه عالم خیال میســر اســـت. از آن جـــا که هنـــر 

ــن ســفر کمــک  ــه ای ــد وســیله  اي باشــد کــه ب می  توان

می  کنــد، می  تــوان کارکــرد ایـــن مفـــاهیم را کارکــرد 

ــر  ــۀ هن ــس در حیط ــرد. پ ــوب ک ــز محس ــري نی هن

ــال  ــت. خی ــر اس ــس هن ــال جن ــت: »خی ــوان گف می ت

ــت  ــت و در حقیق ــری اس ــت هن ــور خالقی ــتر ظه بس

ــا آفرینندگــی هنــري  ــه وســیلۀ خیــال اســت کــه م ب

داریــم. بــه عبـــارتی تجــرد ذاتــی نقــوش اســالمی در 

نگارگــري، خوشنویســی، معمــاري و موســیقی را تنهــا 

ــم صــور معلقــه مـــی  توان توضیــح  ــه عال ــا اســتناد ب ب

ــی  ــالق اله ــه اخ ــق ب ــا تعل ــالک ب ــه س ــی ک داد. مقام

می  توانــد هــر آنچــه را اراده کنــد در عالــم مثال تحقـــق 

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

ــالل  ــق ج ــور و عش ــان ن ــوق جه ــه در ش ــی ک گروه

ــت و  ــرگردان و مس ــران و س ــان حی ــوار همچن نوراالن

ــرور  ــد و س ــه در مواجی ــان ک ــد، آن ــود بی  خبرانن از خ
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ســهروردی در رســالۀ »فی  حقیقه  العشــق«، مبنــاي 

آفرینــش را از طریــق تمثیــِل ُحســن و عشــق و حــزن، 

بــر اســاس زیبایــی و عشــق تبییــن کــرده و ســاختار و 

نظــام جهــان را مبتنــی بــر عشــق و زیبایــی، و ادراک 

حقیقــت آن را تــوأم بــا لــذت دانســته اســـت. از نظــر 

ــا عشــق  ــی سلســله مراتبی، ب ــوار در جهان ــۀ اَن او، فاصل

ــواِر  ــر شــده اســت. چنان چــه در شــرح اَن ــی پ و زیبای

ــر  ــچ گاه ب ــافل هی ــوِر س ــد: »ن ــافل می  گوی ــر و س قاه

نــوِر عالــی محیــط نمی  شــود، زیــرا نــوِر عالــی همــواره 

ــر اوســت  ــد و قاهــر ب ســافل را مقهــور خــود می گردان

ــافل  ــور س ــه ن ــود ک ــت موجــب نمی ش ــن مقهوری و ای

نــور عالــی را مشــاهده نکنــد و کثیربــودن انــوار ایجــاب 

می  کنــد کــه نــور عالــی یــا قاهــر نســبت بــه نور ســافل 

قهــر و غلبــه ورزد و نــور ســافل مشــتاق و عاشــق نــور 

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

بــه زیبایــی نــوِر عالــی و لــذِت درِک کمــال آن اضافــه 

ــود  ــر از خ ــزي غی ــر چی ــه ه ــوار ب ــد: »نوراالن می  کن

ــود.  ــز خــود نمی ش ــی  ورزد و عاشــق کســی ج ــر م قه

زیــرا کمــال و هیــچ لذتــی اســت باالتــر از او بــر خــود 

ــت.7  ــن چیزهاس ــن و کامل  تری ــت و او زیباتری وي نیس

درک و احســاس کمــال از آن حیــث کــه کمــال اســت 

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

کــه از حصــول و دریافــت کمــال غافــل اســت، لذتــی 

ــده  ــراي لذت  برن ــی ب عایــدش نخواهــد شــد و هــر لذت

به قــدر کمــال خــود و به انــدازۀ ادراک او از کمــال 

ــر  ــر و کامل  ت ــان زیبات ــزي در جه ــچ   چی ــت و هی اس

ــر  ــوار نیســت و هیــچ   چیــزي آشــکارتر از او ب از نوراالن

خــود و غیرخــود نیســت. هیــچ  چیــزي لذت  بخش  تــر 

ــراي خــود و دیگــري نیســت« )همــان، 135(. از او ب

چگونگــی اشــراق نــور مدبــر )نفــس( بــر خیــال ماننــد 

ــه همــان  ــی ب ــر ابصــار اســت. یعن ــور ب ــن ن اشــراق ای

صــورت کــه نــور مدبــر هنــگام اشــراقش بــر قــوۀ باصره 

بــه علــم حضــوري اشــراقی، آنچــه مقابــل باصــره اســت 

در  نیــز  همان  گونــه  می  کنــد،  ادراک  مبصــرات  از 

ــم اشــراقی  ــه عل ــه ب ــوۀ متخیل ــر ق ــگام اشــراقش ب هن

ــد.  ــی را ادراک می  کن ــۀ خارج ــور متخیل ــوري، ص حض

ــت  ــس دانس ــۀ نف ــال را آیین ــوان خی ــع، می  ت در واق

ــاهده  ــه را مش ــاي مثالی ــیلۀ آن، صورت  ه ــه وس ــه ب ک

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

ــود  ــس خ ــد نف ــد اســت شــخص بای ســهروردي معتق

ــوي و آیینه  گــون  ــا ق ــازدارد ت را از شــواغل و حجــب ب

ــات و  ــر مغیب ــاء و فضــال ب ــد انبی ــد مانن گشــته و بتوان

نقــوش عالــم ملکــوت اشــراق یابــد )ابراهیمــی دینانــی، 

1388، 367-368(. چــرا کــه در غیــر این  صــورت، 

ممکــن اســت در خلــق آثــار هنــري و یــا ادراک آنهــا، 

رجــوع نفــس بــه خیــال متصــل باشــد کــه احتمــاالً در 

ــت  ــه ظهــور می  رســند کــه نتیجــۀ دعاب آن، صــوري ب

نفــوس بــوده و داراي مــالک و ضابطــۀ عقلــی نیســتند. 

ــود  ــل موج ــال منفص ــم مث ــور، در عال ــه ص ــن گون ای

ــت  ــم دانس ــال حکی ــا را از افع ــوان آنه ــوده و نمی  ت نب

ــان، 364(. )هم

هنرمنــد اشــراقی نیــز بــه شــیوۀ خویــش صــور خیــال 

را نقــش می  زنــد. خیــال هنــری، خــالق اســت و 

ــۀ  ــاده، زمین ــد در م ــرف هنرمن ــا تص ــت ب ــن خالقی ای

ــم  ــواه در عال ــدی را خ ــورت جدی ــار ص ــه و اظه افاض

ــازد.  ــم می  س ــی فراه ــم طبیع ــواه در عال ــی و خ مثال

ــد و  ــرار می  کن ــازه برق ــبت هایی ت ــالق، نس ــال خ خی

ــد و  ــق می  نمای ــر هنــری خل ــم در اث ــا آنهــا یــک عال ب

آســتانۀ تــازه  ای بــرای تقــرب بــه زیبایــی بنــا می  کنــد؛ 

ــی  ــراق، زیبای ــق اش ــد از طری ــی، هنرمن ــن معن ــه ای ب

ــال  ــق خی ــد؛ خل ــی می  کن ــود بازآفرین ــال خ را در خی

ــی در ســاحت  ــّرر زیبای ــات نامک ــان تجلی ــی، هم زیبای

ــدی،  ــر هنرمن ــه ه ــت ک ــت و از این  روس ــال اوس خی

زیبایــی را آن   طــور ظاهــر می  کنــد کــه در خیــال 

)خاتمــی، 1393،  [یــا می  شــنود]  خــود می  بینــد 

ــن حــال، خالقیــت هنــری  107(. پیداســت کــه در ای

نیــز در گــرو بهره  منــدی از اشــراق زیبایــی اســت 

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

انجــام می  دهــد، کامــاًل درگیــر آفرینــش هنــری اســت؛ 

او بــا کار هنــری، خــود را هم چــون خالــق اثــر هنــری 

تجربــه می  کنــد و از ایــن  رو، عالمــی را فرامی  نهــد 

کــه تــار و پــودش را ارزش و فرهنــگ شــکل می  دهــد 

و خــود هنرمنــد در آن و بــا آن می  زیَــد؛ هرچنــد، 

ــور اشــراق  ــه درجــۀ ظه ــت و عمــق آن ب ــزان اصال می

زیبایــی در افــق روح آن هنرمنــد و تعالــی او در ســاحت 

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

»زیبایــی در ذات خویــش واحــد اســت و چــون صفــت 

ــِع  ــه تََب ــور اســت و مســاوق آن دو، ب ــی وجــود و ن ذات

ــور در  ــب ظه ــی از مرات ــدت ذات ــن وح آن دو و در عی

ســطح طولــی و عرضــی وجــود و نــور برخــوردار اســت 

و لــذا، در عیــن وحــدت مشــّکک اســت و لــذا در آیینــۀ 

ــه  ــت ک ــی   اس ــد. بدیه ــودات رخ می  نمای ــی موج نوران

ــور در آن  ــا حض ــز ب ــی ج ــه از زیبای ــر مرتب درک ه

مرتبــه و تجربــۀ اشــراق زیبایــی در آن ســاحت ممکــن 

ــا  نیســت« )همــان( و از آنجــا کــه فراینــد خالقیــت ب

ــکار  ــی او آش ــۀ درون ــراقی و جنب ــد اش ــۀ هنرمن تجرب

ــد  ــس هنرمن ــِی نف ــی- روان ــان عاطف ــود، از جری می  ش

حکایــت دارد کــه بــه انــدام دل برمی  آیــد و در آگاهــی 

ــام  ــطح، تم ــن س ــد. در ای ــکاس می  یاب ــک انع زیبائی

عناصــر عاطفــی خودانگیخته  انــد و بــه ناخــودآگاه 

ــراقی  ــد اش ــودآگاِه هنرمن ــد. ناخ ــق دارن ــد تعل هنرمن

ــی دارد از  ــی تجرب ــی، محتوای ــر عاطف ــل عناص به  دلی

ــان، 110(. ــی )هم ــودی زیبای ــۀ وج ــس تجرب جن

مباحــث شــیخ اشــراق دربــارۀ خیــال و عالــم مثــال، در 

درجــۀ اول در خدمــت هستی  شناســی و انسان  شناســی 

اوســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه در فرهنــگ 

اسالمی، هنـــر همـواره وسـیله  اي بـــراي رسیدن انسان 

بــه کمــال نهایــی  اش بــوده و بــه همیــن دلیــل، پیوندي 

ــی، در  ــت. از طرف ــته اس ــت داش ــا حکم ناگسســتنی ب

حکمــت شــیخ اشــراق، نیــل بــه مقــام کمــال از طریــق 

ســفر بــه عالم خیال میســر اســـت. از آن جـــا که هنـــر 

ــن ســفر کمــک  ــه ای ــد وســیله  اي باشــد کــه ب می  توان

می  کنــد، می  تــوان کارکــرد ایـــن مفـــاهیم را کارکــرد 

ــر  ــۀ هن ــس در حیط ــرد. پ ــوب ک ــز محس ــري نی هن

ــال  ــت. خی ــر اس ــس هن ــال جن ــت: »خی ــوان گف می ت

ــت  ــت و در حقیق ــری اس ــت هن ــور خالقی ــتر ظه بس

ــا آفرینندگــی هنــري  ــه وســیلۀ خیــال اســت کــه م ب

داریــم. بــه عبـــارتی تجــرد ذاتــی نقــوش اســالمی در 

نگارگــري، خوشنویســی، معمــاري و موســیقی را تنهــا 

ــم صــور معلقــه مـــی  توان توضیــح  ــه عال ــا اســتناد ب ب

ــی  ــالق اله ــه اخ ــق ب ــا تعل ــالک ب ــه س ــی ک داد. مقام

می  توانــد هــر آنچــه را اراده کنــد در عالــم مثال تحقـــق 

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

ــالل  ــق ج ــور و عش ــان ن ــوق جه ــه در ش ــی ک گروه

ــت و  ــرگردان و مس ــران و س ــان حی ــوار همچن نوراالن

ــرور  ــد و س ــه در مواجی ــان ک ــد، آن ــود بی  خبرانن از خ
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ــه افــالک ســیارگان هفت  گانه  انــد و در  خــود تشــبیه ب

ایــن امــر عبــرت و بصیرتــی اســت، صاحبــان خــرد و 

دل را و افــالک را ســمعی بــود کــه مشــروط بــه آلــت 

و عضــو نبــود، و بصــری بــود کــه مشــروط بــه وجــود 

ــو  ــه عض ــروط ب ــه مش ــود ک ــمی ب ــود و ش ــم نب چش

بینــی نبــود و وجــود اینگونــه حــواس بــرای افــالک از 

ــدان  ــود و خداون ــکان اشــرف واجــب ب ــده ام ــاب قاع ب

تجریــد و کامــالن در حکمــت عملیــه و علمیــه را مقــام 

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

صــورت کــه خواهنــد مثــل معلقــه را بیافریننــد، پایــدار 

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

ایــن مقــام را رؤیــت کنــد بــه وجــود جهــان دیگــر بــه 

جــز جهــان بــرزخ جســمانی یقیــن حاصــل کنــد. بــه 

ــره  ــه مدب ــه و مالئک ــل معلق ــه در او مث ــی ک آن جهان

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

مثل  انــد] و بــرای ایــن مثــل طلســماتی جســمانی [در 

ایــن عالــم اجســام] برگیــرد« )ســهروردی، 1361، 

.)371

ــر از  ــهروردي متأث ــه س ــور، ک ــم ص ــن عال ــود ای وج

ــران  ــوري ای ــفۀ ن ــوي، فلس ــنت نب ــی، س ــم قرآن تعالی

باســتان، حکمــت یونانــی و اندیشــۀ فالســفۀ مســلمان 

قبــل از خــود چــون ابــن ســینا و غزالــی تبییــن 

تئــوري  شــفاف  ترین  و  اســت، صریح  تریــن  کــرده 

ــر و  ــی و تصاوی ــهود عرفان ــان ش ــاد واســطه می در ایج

ــن  ــان اســالم اســت. صریح  تری ــري در جه ــل هن تماثی

بیــان ســهروردي کــه خــود بنیانــی بــر فلســفۀ نظــري 

هنــر اســالمی اســت، در تلویحــات چنیــن ذکــر شــده 

اســت: »هنگامــی کــه شــواغل حســی تقلیــل می  یابــد، 

نفــس ناطقــه در خلســه  اي فرورفتــه بــه جانــب قــدس 

ــت  ــگام اس ــن هن ــردد در ای ــذوب می  گ ــه و مج متوج

ــش  ــه نق ــی ب ــر آدم ــفاف ضمی ــاف و ش ــوح ص ــه ل ک

ــه  ــی ب ــی گاه ــش غیب ــردد. نق ــش می گ ــی منق غیب

ســرعت پنهــان گشــته و گاهــی بــر حالــت ذکــر آدمــی 

ــه  ــی ب ــش غیب ــوارد نق ــی م ــد در برخ ــو می  افکن پرت

عالــم خیــال رســیده و از آنجــا بــه علــت تســلط خیــال 

ــورت و در  ــن ص ــه نیکوتری ــس مشــترک ب ــوح ح در ل

ــه از  ــرد آنچ ــیم می  پذی ــی ترس ــن و زیبای ــت حس غای

باطــن غیــب آدمــی بــه حــس مشــترک وي می  رســد 

ــاهده  ــل مش ــا قاب ــورت زیب ــک ص ــب ی ــی در قال گاه

بــوده و گاهــی بــر ســبیل کتابــت ســطري اســت کــه به 

ــن  ــد. یکــی از وجــوه دیگــر ای ــگارش درمی  آی رشــته ن

جریــان باطنــی ایــن اســت کــه ســروش غیبــی، صــدا و 

ــه هیــچ  ــه گــوش انســان می  رســاند کــه ب صوتــی را ب

وجــه قابــل تردیــد نیســت. اعــم از ایــن کــه انســان در 

خــواب باشــد یــا بیــداري، آنچــه بــراي وي پــس از ایــن 

ــه شــمار  ــه ب ــاي صادق ــا رؤی ــد، ی ــی می  مان ــت باق حال

می  آیــد یــا وحــی آشــکار« )ســهروردی، 1375، ج. 1، 

.)1397 بلخاری  قهــی،  103-104و 

فلســفۀ  در  موســیقی  جایــگاه   
ی د ر و ســهر

شــاید اگــر از ســهروردي بپرســیم کــه موســیقی 

چیســت؟ نشــان عالــم مثــال و هورقلیــا را بدهــد زیــرا 

معتقــد اســت صــوت مثالــی تنهــا در ایــن عالــم یعنــی 

ــراي ایــن  ــی متحقــق می  شــود. او ب ــم افــالک مثال عال

ــرایط  ــه ش ــت ک ــل اس ــی قائ ــوات و نغمات ــم، اص عال

اصــوات ایــن جهــان را ندارنــد امــا اصــل موســیقی ایــن 

ــوش  ــه  اي خ ــچ نغم ــوند. او هی ــوب می  ش ــم محس عال

ــت و از  ــور نیس ــا متص ــر از آنه ــر و لذت  بخش  ت آهنگ  ت

ایــن اصــوات، تنهــا ســالکان طریــق حــق آگاهــی دارنــد 

)همــان، 387؛ ابراهیمــی دینانــی، 1388، 376(. بدیــن 

ترتیــب، تنهــا راه شــناخت حقیقــت موســیقی اشــراق 

و علــم بی  واســطه و حضــوري اســت. ظاهــراَ ایــن 

دیــدگاه جــزو دیدگاه  هــاي هستی  شــناختی ماننــد 

ــی  ــودات ازل ــیقی موج ــار موس ــون )آث ــدگاه افالط دی

ــا،  ــکان هســتند( )کنی ــان و م موجــود در خــارج از زم

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

ــا  ــه ب ــن نظری ــه ای ــی ک ــب  توجه ــم و جال ــاوت مه تف

نظریــۀ موســیقی افــالک فیثاغــورث دارد در ایــن اســت 

کــه ســهروردي بــه عالــم افــالک در عالــم مثــال اشــاره 

ــن  ــالِک همی ــورث، اف ــه فیثاغ ــی ک ــد، در حال می  کن

ــا،  ــن خصــوص، اخوان  الصف ــم را مدنظــر دارد. در ای عال

ــم  ــه  اي مبه ــه گون ــه و ب ــط را گرفت ــد وس ــراً ح ظاه

ــر  ــه نظ ــال، ب ــر ح ــه ه ــد. ب ــخن گفته  ان ــو س و دوپهل

ــه  ــیقی ارائ ــی از موس ــم تعریف ــر بخواهی ــد اگ می  رس

دهیــم بایــد تعریفــی باشــد کــه بتوانــد خصیصــۀ ممیــز 

ــی  ــر صفات ــالوه ب ــیقی )ع ــاي موس ــر ویژگی  ه و دیگ

کــه در تعاریــف متــداول بــه صــوت نســبت می  دهنــد 

ــازمان  ــی، س ــی، زیبای ــوش آهنگ ــب، خ ــد تناس مانن

ــودن  ــک گام، انتزاعی ب ــتن در ی ــودن، قرارداش ــه ب یافت

ــت در  ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــان( را ت ــره( )هم و غی

ــف  ــکان تعری ــد از نظــر ســهروردي، ام ــرد. هرچن برگی

ــدارد و هــر تالشــی  تمــام صفــات یــک چیــز وجــود ن

ــود  ــد ب ــوده خواه ــز بیه ــردن آن چی ــف ک ــراي تعری ب

.)88  ،1377 )امین  رضــوی، 

ــه در  ــه ک ــز آن گون ــي نی ــالمي- ایران ــنتي اس ــر س هن

ــِن ســنت  گرایان از نظرگذشــت، همــواره  ــر بنیادی تعابی

ــت  ــت و واحدی ــراز احدی ــم اهللا و اب ــي اس ــي تجل در پ

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

مي  گیــرد و هنرمنــد فقــط بایــد بــه ایــن بســنده کنــد 

کــه زیبایــي را برآفتــاب انــدازد و عیــان ســازد. هنــر بــر 

ــراي  وقــف کلي  تریــن بینــش اســالمي فقــط روشــي ب

ــه مــاده اســت« )بورکهــارت،  ــي دادن ب شــرافت روحان

ــر، تنهــا  ــي دیگــر، صنــع و هن ــه عبارت 1369، 134( ب

ــان را  ــورت جه ــا ص ــر، تنه ــت و بش ــد اس از آِن خداون

ــي  ــي- آن، متجل ــِي عین ــت- و زیبای ــِق طبیع ــر وف ب

مي  کنــد. موســیقي ســنتی ایــران نیــز از ایــن توحیــد و 

تنزیــه بهره  منــد اســت؛ چنانچــه خواجــه نصیــر طوســي 

ــه آنســت  ــا از ایــن رســاله ن ــد: »...و مقصــود م می  گوی

کــه علــم غنــا و الحــان آموزیــم، لیکــن مقصــود آنســت 

ــی  ــه دلیل ــی جداگان ــم و صنعت ــر عل ــد در ه ــه بدان ک

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

ــا  ــنت  گرایان و عرف ــف س ــه تعاری ــت ب ــا عنای ــه ب آنچ

ــا  ــل ادراک اســت، همان ــگاِه نخســت قاب و حکمــا، در ن

تطبیــق مبانــي موســیقي اقــوام و نواحــي ایران اســالمي 

بــا بنیان  هــاي هنــر ســنتي اســت؛ چــرا کــه ایــن هنــر، 

ــراً  ــردي )منحص ــأن کارب ــردم  زاد و داراي ش ــواره م هم

ــه   دور از  ــي( و  ب ــي- آیین ــي- عقیدت ــردي مذهب کارب

ــدرن و در شــمولیت  ــِي م همــه شــعائر اســتتیِک کانت

ــر  ــوي ه ــا هســتي و ســاحت معن ــام محــض ب و انضم

ــي اســت )مســعودیه، 1365، 32(. تفکــر قوم

بایــد گفــت کــه »موســیقی اشــراقی بــه تناســب 

ــال  ــا خی ــوی ب ــس عل ــات آن ان ــس و مقام ــوال نف اح

ــس  ــنیداری نف ــورت ش ــچ ص ــد آن هی دارد و بی تجری

را نمی  انگیــزد، خــواه بــه حــال قبــض یــا حــال بســط و 

خــواه در هــر مقــام کــه نفــس اســتوار باشــد [...] موســیقی 
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ــه افــالک ســیارگان هفت  گانه  انــد و در  خــود تشــبیه ب

ایــن امــر عبــرت و بصیرتــی اســت، صاحبــان خــرد و 

دل را و افــالک را ســمعی بــود کــه مشــروط بــه آلــت 

و عضــو نبــود، و بصــری بــود کــه مشــروط بــه وجــود 

ــو  ــه عض ــروط ب ــه مش ــود ک ــمی ب ــود و ش ــم نب چش

بینــی نبــود و وجــود اینگونــه حــواس بــرای افــالک از 

ــدان  ــود و خداون ــکان اشــرف واجــب ب ــده ام ــاب قاع ب

تجریــد و کامــالن در حکمــت عملیــه و علمیــه را مقــام 

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

صــورت کــه خواهنــد مثــل معلقــه را بیافریننــد، پایــدار 

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

ایــن مقــام را رؤیــت کنــد بــه وجــود جهــان دیگــر بــه 

جــز جهــان بــرزخ جســمانی یقیــن حاصــل کنــد. بــه 

ــره  ــه مدب ــه و مالئک ــل معلق ــه در او مث ــی ک آن جهان

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

مثل  انــد] و بــرای ایــن مثــل طلســماتی جســمانی [در 

ایــن عالــم اجســام] برگیــرد« )ســهروردی، 1361، 

.)371

ــر از  ــهروردي متأث ــه س ــور، ک ــم ص ــن عال ــود ای وج

ــران  ــوري ای ــفۀ ن ــوي، فلس ــنت نب ــی، س ــم قرآن تعالی

باســتان، حکمــت یونانــی و اندیشــۀ فالســفۀ مســلمان 

قبــل از خــود چــون ابــن ســینا و غزالــی تبییــن 

تئــوري  شــفاف  ترین  و  اســت، صریح  تریــن  کــرده 

ــر و  ــی و تصاوی ــهود عرفان ــان ش ــاد واســطه می در ایج

ــن  ــان اســالم اســت. صریح  تری ــري در جه ــل هن تماثی

بیــان ســهروردي کــه خــود بنیانــی بــر فلســفۀ نظــري 

هنــر اســالمی اســت، در تلویحــات چنیــن ذکــر شــده 

اســت: »هنگامــی کــه شــواغل حســی تقلیــل می  یابــد، 

نفــس ناطقــه در خلســه  اي فرورفتــه بــه جانــب قــدس 

ــت  ــگام اس ــن هن ــردد در ای ــذوب می  گ ــه و مج متوج

ــش  ــه نق ــی ب ــر آدم ــفاف ضمی ــاف و ش ــوح ص ــه ل ک

ــه  ــی ب ــی گاه ــش غیب ــردد. نق ــش می گ ــی منق غیب

ســرعت پنهــان گشــته و گاهــی بــر حالــت ذکــر آدمــی 

ــه  ــی ب ــش غیب ــوارد نق ــی م ــد در برخ ــو می  افکن پرت

عالــم خیــال رســیده و از آنجــا بــه علــت تســلط خیــال 

ــورت و در  ــن ص ــه نیکوتری ــس مشــترک ب ــوح ح در ل

ــه از  ــرد آنچ ــیم می  پذی ــی ترس ــن و زیبای ــت حس غای

باطــن غیــب آدمــی بــه حــس مشــترک وي می  رســد 

ــاهده  ــل مش ــا قاب ــورت زیب ــک ص ــب ی ــی در قال گاه

بــوده و گاهــی بــر ســبیل کتابــت ســطري اســت کــه به 

ــن  ــد. یکــی از وجــوه دیگــر ای ــگارش درمی  آی رشــته ن

جریــان باطنــی ایــن اســت کــه ســروش غیبــی، صــدا و 

ــه هیــچ  ــه گــوش انســان می  رســاند کــه ب صوتــی را ب

وجــه قابــل تردیــد نیســت. اعــم از ایــن کــه انســان در 

خــواب باشــد یــا بیــداري، آنچــه بــراي وي پــس از ایــن 

ــه شــمار  ــه ب ــاي صادق ــا رؤی ــد، ی ــی می  مان ــت باق حال

می  آیــد یــا وحــی آشــکار« )ســهروردی، 1375، ج. 1، 

.)1397 بلخاری  قهــی،  103-104و 

فلســفۀ  در  موســیقی  جایــگاه   
ی د ر و ســهر

شــاید اگــر از ســهروردي بپرســیم کــه موســیقی 

چیســت؟ نشــان عالــم مثــال و هورقلیــا را بدهــد زیــرا 

معتقــد اســت صــوت مثالــی تنهــا در ایــن عالــم یعنــی 

ــراي ایــن  ــی متحقــق می  شــود. او ب ــم افــالک مثال عال

ــرایط  ــه ش ــت ک ــل اس ــی قائ ــوات و نغمات ــم، اص عال

اصــوات ایــن جهــان را ندارنــد امــا اصــل موســیقی ایــن 

ــوش  ــه  اي خ ــچ نغم ــوند. او هی ــوب می  ش ــم محس عال

ــت و از  ــور نیس ــا متص ــر از آنه ــر و لذت  بخش  ت آهنگ  ت

ایــن اصــوات، تنهــا ســالکان طریــق حــق آگاهــی دارنــد 

)همــان، 387؛ ابراهیمــی دینانــی، 1388، 376(. بدیــن 

ترتیــب، تنهــا راه شــناخت حقیقــت موســیقی اشــراق 

و علــم بی  واســطه و حضــوري اســت. ظاهــراَ ایــن 

دیــدگاه جــزو دیدگاه  هــاي هستی  شــناختی ماننــد 

ــی  ــودات ازل ــیقی موج ــار موس ــون )آث ــدگاه افالط دی

ــا،  ــکان هســتند( )کنی ــان و م موجــود در خــارج از زم

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

ــا  ــه ب ــن نظری ــه ای ــی ک ــب  توجه ــم و جال ــاوت مه تف

نظریــۀ موســیقی افــالک فیثاغــورث دارد در ایــن اســت 

کــه ســهروردي بــه عالــم افــالک در عالــم مثــال اشــاره 

ــن  ــالِک همی ــورث، اف ــه فیثاغ ــی ک ــد، در حال می  کن

ــا،  ــن خصــوص، اخوان  الصف ــم را مدنظــر دارد. در ای عال

ــم  ــه  اي مبه ــه گون ــه و ب ــط را گرفت ــد وس ــراً ح ظاه

ــر  ــه نظ ــال، ب ــر ح ــه ه ــد. ب ــخن گفته  ان ــو س و دوپهل

ــه  ــیقی ارائ ــی از موس ــم تعریف ــر بخواهی ــد اگ می  رس

دهیــم بایــد تعریفــی باشــد کــه بتوانــد خصیصــۀ ممیــز 

ــی  ــر صفات ــالوه ب ــیقی )ع ــاي موس ــر ویژگی  ه و دیگ

کــه در تعاریــف متــداول بــه صــوت نســبت می  دهنــد 

ــازمان  ــی، س ــی، زیبای ــوش آهنگ ــب، خ ــد تناس مانن

ــودن  ــک گام، انتزاعی ب ــتن در ی ــودن، قرارداش ــه ب یافت

ــت در  ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــان( را ت ــره( )هم و غی

ــف  ــکان تعری ــد از نظــر ســهروردي، ام ــرد. هرچن برگی

ــدارد و هــر تالشــی  تمــام صفــات یــک چیــز وجــود ن

ــود  ــد ب ــوده خواه ــز بیه ــردن آن چی ــف ک ــراي تعری ب

.)88  ،1377 )امین  رضــوی، 

ــه در  ــه ک ــز آن گون ــي نی ــالمي- ایران ــنتي اس ــر س هن

ــِن ســنت  گرایان از نظرگذشــت، همــواره  ــر بنیادی تعابی

ــت  ــت و واحدی ــراز احدی ــم اهللا و اب ــي اس ــي تجل در پ

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

مي  گیــرد و هنرمنــد فقــط بایــد بــه ایــن بســنده کنــد 

کــه زیبایــي را برآفتــاب انــدازد و عیــان ســازد. هنــر بــر 

ــراي  وقــف کلي  تریــن بینــش اســالمي فقــط روشــي ب

ــه مــاده اســت« )بورکهــارت،  ــي دادن ب شــرافت روحان

ــر، تنهــا  ــي دیگــر، صنــع و هن ــه عبارت 1369، 134( ب

ــان را  ــورت جه ــا ص ــر، تنه ــت و بش ــد اس از آِن خداون

ــي  ــي- آن، متجل ــِي عین ــت- و زیبای ــِق طبیع ــر وف ب

مي  کنــد. موســیقي ســنتی ایــران نیــز از ایــن توحیــد و 

تنزیــه بهره  منــد اســت؛ چنانچــه خواجــه نصیــر طوســي 

ــه آنســت  ــا از ایــن رســاله ن ــد: »...و مقصــود م می  گوی

کــه علــم غنــا و الحــان آموزیــم، لیکــن مقصــود آنســت 

ــی  ــه دلیل ــی جداگان ــم و صنعت ــر عل ــد در ه ــه بدان ک

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

ــا  ــنت  گرایان و عرف ــف س ــه تعاری ــت ب ــا عنای ــه ب آنچ

ــا  ــل ادراک اســت، همان ــگاِه نخســت قاب و حکمــا، در ن

تطبیــق مبانــي موســیقي اقــوام و نواحــي ایران اســالمي 

بــا بنیان  هــاي هنــر ســنتي اســت؛ چــرا کــه ایــن هنــر، 

ــراً  ــردي )منحص ــأن کارب ــردم  زاد و داراي ش ــواره م هم

ــه   دور از  ــي( و  ب ــي- آیین ــي- عقیدت ــردي مذهب کارب

ــدرن و در شــمولیت  ــِي م همــه شــعائر اســتتیِک کانت

ــر  ــوي ه ــا هســتي و ســاحت معن ــام محــض ب و انضم

ــي اســت )مســعودیه، 1365، 32(. تفکــر قوم

بایــد گفــت کــه »موســیقی اشــراقی بــه تناســب 

ــال  ــا خی ــوی ب ــس عل ــات آن ان ــس و مقام ــوال نف اح

ــس  ــنیداری نف ــورت ش ــچ ص ــد آن هی دارد و بی تجری

را نمی  انگیــزد، خــواه بــه حــال قبــض یــا حــال بســط و 

خــواه در هــر مقــام کــه نفــس اســتوار باشــد [...] موســیقی 
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ایرانــی از ایــن حیــث با حــاالت نفــس هماهنگ اســت که 

نخســت، نفــس را تمهیــد می  کنــد کــه از حــال موجــود 

ــن  ــود، و در ای ــن ش ــر متفط ــوال دیگ ــال و اح ــه ح ب

ــد  ــس دســت می  ده ــه نف ــداری ب ــت ناپای ــه حال مرحل

ــی  ــداری و بی  ثبات ــت ناپای ــن حال ــی ای ــپس، در پ و س

ــدن  ــال فراش ــد، در او ح ــاد می  کن ــس ایج ــه در نف ک

و تعالــی از وضــع موجــود می  انگیــزد و ســرانجام، 

حالــت طمانینــه نفــس را ایجــاد می  کنــد کــه در ایــن 

مرتبــه  ی باالتــر پایــدار اســت« )خاتمــی، 1393، 241-

ــه ســماع8 و نغمــات موســیقی  242(. شــیخ اشــراق، ب

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

ظاهــراً کاربــرد موســیقی نــزد او بایــد در جهــت تزکیــۀ 

نفــس باشــد چــرا کــه ســهروردي همــواره در رســاالت 

ــه  ــا و توســل ب ــه از دنی ــه قطــع عالق ــف خــود ب مختل

ریاضــات و امحــاء نفــس و امیــال شــهوانی جســم 

ــد  ــی می  دان ــافر غریب ــان را مس ــوده و انس ــه نم توصی

کــه بایــد بــه اصــل خــود و عوالــم بــاال رجعــت نمایــد 

.)69-61  ،1377 )امین  رضــوی، 

ســهروردی یکــی از شــیوه  های باخبــر شــدن از غیــب 

ــم  و اطــالع از حــوادث گذشــته و آینــده را کــه در عال

مثــال محفــوظ اســت، خبــر یافتــن بــا صــدای خــوش 

ــر  ــورد یکــی از هشــت  گونه9 باخب ــن م ــد کــه ای می  دان

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

اســاس دیــدگاه ســهروردی، آنچــه »مکاشــفان، ماننــد 

هول  انگیــزی  صداهــای  می  شــنوند،  اولیــا  و  انبیــا 

ــز  ــوا در مغ ــّوج ه ــت از تم ــوان گف ــه نمی  ت هســتند ک

ــم اجســام نیســت.  ــا در عال ــن صداه اســت و اصــال ای

اهــل کشــف آن  هــا را در عالــم مثــال می  شــنوند« 

ــه  ــوزی ک ــهروردی در رم ــری، 1387، 198(. »س )اکب

ــگاه  ــد جای ــرح می  کن ــمانی ط ــر جس ــم غی ــرای عوال ب

خاصــی بــرای نواهــا و آواهــا قائــل اســت. او می  گویــد 

اخــوان تجریــد10 مقــام خاصــی دارنــد کــه در آن مقــام 

هرگونــه کــه بخواهنــد می  تواننــد مُثــل قائــم بــه خــود 

ایجــاد کننــد کــه ایــن ُمُثــل بــه واســطۀ طلســم  هایی 

مظهــر  می  گوینــد. طلســم  هایی جســمانی  ســخن 

آن ُمُثل  انــد و از آن طلســم  های جســمانی جمــادی 

به  واســطۀ ُمثــل آوازهــای شــگفت  آوری کــه خیــال هــم 

ــود  ــنیده می  ش ــد ش ــاکات کن ــا را مح ــد آن  ه نمی  توان

ــش حاصــل  ــی تجــرد برای ــه نوع ــی ک و انســان هنگام

ــه آن  ــنود و ب ــا را می  ش ــا و آوازه ــود آن صداه می ش

ــز در آن  ــال نی ــه خی ــد ک ــد و در می  یاب ــوش می  ده گ

هنــگام آن آواز را اســتماع می  کنــد؛ پــس آن آوازی 

ــر، 1397، 41-40(. ــق« )آزاده  ف ــل معل اســت از مث

ســهروردي، ُحســن )زیبایــی( را حاصــل شــناخت حــق 

یــا خیــر اعلــی می  دانســت )امین  رضــوی، 1377، 61-

ــی  ــم، تجل ــن عال ــاي ای ــود زیبایی ه ــد ب 69(. او معتق

زیبایــی عالــم مثــال و موهبتــی الهــی اســت. امــا ایــن 

بــه آن معنــی نیســت کــه هرچــه در عالــم مثــال اســت 

یــا هرچــه از آن عالــم محــاکات کنــد، زیباســت؛ زیــرا 

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

ایــن امــر بــه ایــن معنــی آمــد کــه زیبایی  شناســی در 

ــه هستی  شناســی  ــری اســت وابســته ب ــر، ام ــن تفک ای

ــور  و آن نیــز مــا را بــه شــناخت حقیقــت یــا همــان ن

ــی نســبت  ــر، زیبای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــت می  کن هدای

ــی و  ــه زیبای ــور ک ــان ط ــور دارد. هم ــا ن ــتقیم ب مس

ــه  ــور اســفهبد اســت و ن ــه ن ــوط ب ــال انســان مرب جم

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

ــاره  ــا در این  ب ــد، اخوان  الصف ــر ش ــه ذک ــور ک همان  ط

معتقدنــد نفــس انســان مــادۀ موســیقی اســت و تأثیــر 

موســیقی در جان  هــا را داراي جلـــوه  هاي روحانــی 

دانســته و بــراي هــر لحنــی، تأثیــرات خاصــی قایلنــد. 

بدین  ترتیــب، شــنیده شــدن و تأثیر  گــذاري را بــه 

ــهروردي  ــد. س ــیقی نموده  ان ــف موس ــی وارد تعری نوع

ــت و  ــل اس ــیقی قای ــراي موس ــز ب ــري نی ــش دیگ نق

آن یــاد  آوري الحانــی اســت کــه نفــس در عالــم خـــود 

ــن  ــنیده و همی ــان می  ش ــوش ج ــا گ ــاال( ب ــوالم ب )عـ

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

کــه در قفــس تــن اســیر اســت از شــدت شــوقی کــه 

ــه  ــا خــود ب ــز ب ــن را نی ــم دارد ت ــه آن عال ــرواز ب ــه پ ب

ــماع در  ــص و س ــب، رق ــن ترتی ــرواز درآورده و بدی پـ

نکتــۀ   .)264 ج.2،   ،1375 )ســهروردی،  می  گیــرد 

دیگــري کــه بایــد بــه آن توجــه داشـــت ایـــن اســـت 

کـــه اگرچــه ســهروردي و دیگــر فالســفۀ اســالمی بــه 

لذتــی ناشــی از درک کمــال و زیبایــی موســـیقی بـــاور 

ــراي موســیقی  ــی ب ــچ وجــه آن را غایت ــه هی ــد، ب دارن

ــن  ــه ای ــد، بلک ــر نگرفته  ان ــر در نظ ــاي دیگ ــا هنره ی

لــذت عــالوه بــر ایــن کــه از نظــر ســهروردي، ســایه و 

ــن  ــه ای ــود، ب ــی محســوب می  ش ــاي عقل ــم لذت  ه صن

ــدۀ  ــه یاري  دهن ــت ک ــندیده اس ــدوح و پس ــل مم دلیـ

نفــس انســان در طــی مســیر او بــه ســوي کمــال اســت 

ــی، 1388، 613(. ــی دینان )ابراهیم

ســهروردي نکتــۀ جالــب  توجهــی دربــارۀ تــالوت قــرآن 

-کــه خــود یــک نــوع موســیقی اســت- ذکــر می  کنــد 

کــه می  تــوان آن را بــه پدیده هــاي موســیقی نیــز 

بــه  او می  گویــد: »تنهــا در هنگامــی  تعمیــم داد. 

قرائــت قــرآن اشــتغال ورزیــد کــه داراي وجــد و ســرور 

بــوده و از فکــر لطیــف و اندیشــۀ تابنــاک برخورداریــد و 

قــرآن را بــه گونــه  اي بخوانیــد کــه گویــا فقــط در شــأن 

ــخن  ــري س ــز دیگ ــاره چی ــته و درب ــازل گش ــما ن ش

می  تــوان  بدین  ترتیــب،   .)40 )همــان،  نمی  گویــد« 

گفــت حالــت وجــد و ســرور و داشــتن اندیشــۀ تابنــاک 

و فکــر لطیــف و نیــز نحــوۀ حضــور، نقــش مهمــی در 

ــد.   ــاء می  کن ــیقی ایف ــر موس ــش تأثی افزای

  نقــش خیــاِل اشــراقی در خلــق اثــر 
موســیقی

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و اینکــه یــک وجــِه 

ــاکات  ــوع مح ــت، ن ــده اس ــرد محاکات  کنن ــاکاِت ف مح

بنــا بــر مرتبــۀ فــرد، متفــاوت خواهــد بــود. اگــر 

ــم،  ــب را در موســیقی تبییــن کنی ــن مرات ــم ای بخواهی

ــچ  ــدون هی ــردي ب ــه اول، ف ــوان گفــت: مرتب شــاید بت

ارتباطــی بــا عالــم مثــال آن موســیقی را کــه در عالــم 

محســوس شــنیده – مثــاًل از اســتاد خــود- و بــه 

خاطــر ســپرده اســت، محــاکات می  کنــد. ایــن مرتبــه 

را می  تــوان مصــداق همــان تقلیــدي دانســت کــه 

ــوزان  ــۀ نوآم ــل اســت و معمــوالً در مرتب افالطــون قای

اســت، زیــرا بایــد از اســتاد خــود تقلیــد نماینــد. مرتبــۀ 

دوم هنگامــی اســت کــه همــان نوآمــوز، در اثــر تکــرار 

زیــاد و کســب مهــارت در عمــل و تقویــت قــوۀ متخیلــۀ 

خــود، بــا ترکیــب و تفصیــل هــر آنچــه در حافظــه دارد 

اثــري ارائــه می  دهــد. ایــن فراینــد در موســیقی ایرانــی 

ــۀ  ــرد. مرتب ــز صــورت گی ممکــن اســت فی  البداهــه نی

ســوم مربــوط بــه هنرمنــدي اســت کــه در اثــر تزکیــۀ 

ــی  ــه ارتباط ــت ک ــیده اس ــه  اي رس ــه مرتب ــس، ب نف

ــش  ــه نق ــوده و باطــن او ب ــرار نم ــال برق ــم خی ــا عال ب

ــوش او  ــی در گ ــروش غیب ــده و س ــش ش ــی منق غیب
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ایرانــی از ایــن حیــث با حــاالت نفــس هماهنگ اســت که 

نخســت، نفــس را تمهیــد می  کنــد کــه از حــال موجــود 

ــن  ــود، و در ای ــن ش ــر متفط ــوال دیگ ــال و اح ــه ح ب

ــد  ــس دســت می  ده ــه نف ــداری ب ــت ناپای ــه حال مرحل

ــی  ــداری و بی  ثبات ــت ناپای ــن حال ــی ای ــپس، در پ و س

ــدن  ــال فراش ــد، در او ح ــاد می  کن ــس ایج ــه در نف ک

و تعالــی از وضــع موجــود می  انگیــزد و ســرانجام، 

حالــت طمانینــه نفــس را ایجــاد می  کنــد کــه در ایــن 

مرتبــه  ی باالتــر پایــدار اســت« )خاتمــی، 1393، 241-

ــه ســماع8 و نغمــات موســیقی  242(. شــیخ اشــراق، ب

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

ظاهــراً کاربــرد موســیقی نــزد او بایــد در جهــت تزکیــۀ 

نفــس باشــد چــرا کــه ســهروردي همــواره در رســاالت 

ــه  ــا و توســل ب ــه از دنی ــه قطــع عالق ــف خــود ب مختل

ریاضــات و امحــاء نفــس و امیــال شــهوانی جســم 

ــد  ــی می  دان ــافر غریب ــان را مس ــوده و انس ــه نم توصی

کــه بایــد بــه اصــل خــود و عوالــم بــاال رجعــت نمایــد 

.)69-61  ،1377 )امین  رضــوی، 

ســهروردی یکــی از شــیوه  های باخبــر شــدن از غیــب 

ــم  و اطــالع از حــوادث گذشــته و آینــده را کــه در عال

مثــال محفــوظ اســت، خبــر یافتــن بــا صــدای خــوش 

ــر  ــورد یکــی از هشــت  گونه9 باخب ــن م ــد کــه ای می  دان

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

اســاس دیــدگاه ســهروردی، آنچــه »مکاشــفان، ماننــد 

هول  انگیــزی  صداهــای  می  شــنوند،  اولیــا  و  انبیــا 

ــز  ــوا در مغ ــّوج ه ــت از تم ــوان گف ــه نمی  ت هســتند ک

ــم اجســام نیســت.  ــا در عال ــن صداه اســت و اصــال ای

اهــل کشــف آن  هــا را در عالــم مثــال می  شــنوند« 

ــه  ــوزی ک ــهروردی در رم ــری، 1387، 198(. »س )اکب

ــگاه  ــد جای ــرح می  کن ــمانی ط ــر جس ــم غی ــرای عوال ب

خاصــی بــرای نواهــا و آواهــا قائــل اســت. او می  گویــد 

اخــوان تجریــد10 مقــام خاصــی دارنــد کــه در آن مقــام 

هرگونــه کــه بخواهنــد می  تواننــد مُثــل قائــم بــه خــود 

ایجــاد کننــد کــه ایــن ُمُثــل بــه واســطۀ طلســم  هایی 

مظهــر  می  گوینــد. طلســم  هایی جســمانی  ســخن 

آن ُمُثل  انــد و از آن طلســم  های جســمانی جمــادی 

به  واســطۀ ُمثــل آوازهــای شــگفت  آوری کــه خیــال هــم 

ــود  ــنیده می  ش ــد ش ــاکات کن ــا را مح ــد آن  ه نمی  توان

ــش حاصــل  ــی تجــرد برای ــه نوع ــی ک و انســان هنگام

ــه آن  ــنود و ب ــا را می  ش ــا و آوازه ــود آن صداه می ش

ــز در آن  ــال نی ــه خی ــد ک ــد و در می  یاب ــوش می  ده گ

هنــگام آن آواز را اســتماع می  کنــد؛ پــس آن آوازی 

ــر، 1397، 41-40(. ــق« )آزاده  ف ــل معل اســت از مث

ســهروردي، ُحســن )زیبایــی( را حاصــل شــناخت حــق 

یــا خیــر اعلــی می  دانســت )امین  رضــوی، 1377، 61-

ــی  ــم، تجل ــن عال ــاي ای ــود زیبایی ه ــد ب 69(. او معتق

زیبایــی عالــم مثــال و موهبتــی الهــی اســت. امــا ایــن 

بــه آن معنــی نیســت کــه هرچــه در عالــم مثــال اســت 

یــا هرچــه از آن عالــم محــاکات کنــد، زیباســت؛ زیــرا 

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

ایــن امــر بــه ایــن معنــی آمــد کــه زیبایی  شناســی در 

ــه هستی  شناســی  ــری اســت وابســته ب ــر، ام ــن تفک ای

ــور  و آن نیــز مــا را بــه شــناخت حقیقــت یــا همــان ن

ــی نســبت  ــر، زیبای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــت می  کن هدای

ــی و  ــه زیبای ــور ک ــان ط ــور دارد. هم ــا ن ــتقیم ب مس

ــه  ــور اســفهبد اســت و ن ــه ن ــوط ب ــال انســان مرب جم

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

ــاره  ــا در این  ب ــد، اخوان  الصف ــر ش ــه ذک ــور ک همان  ط

معتقدنــد نفــس انســان مــادۀ موســیقی اســت و تأثیــر 

موســیقی در جان  هــا را داراي جلـــوه  هاي روحانــی 

دانســته و بــراي هــر لحنــی، تأثیــرات خاصــی قایلنــد. 

بدین  ترتیــب، شــنیده شــدن و تأثیر  گــذاري را بــه 

ــهروردي  ــد. س ــیقی نموده  ان ــف موس ــی وارد تعری نوع

ــت و  ــل اس ــیقی قای ــراي موس ــز ب ــري نی ــش دیگ نق

آن یــاد  آوري الحانــی اســت کــه نفــس در عالــم خـــود 

ــن  ــنیده و همی ــان می  ش ــوش ج ــا گ ــاال( ب ــوالم ب )عـ

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

کــه در قفــس تــن اســیر اســت از شــدت شــوقی کــه 

ــه  ــا خــود ب ــز ب ــن را نی ــم دارد ت ــه آن عال ــرواز ب ــه پ ب

ــماع در  ــص و س ــب، رق ــن ترتی ــرواز درآورده و بدی پـ

نکتــۀ   .)264 ج.2،   ،1375 )ســهروردی،  می  گیــرد 

دیگــري کــه بایــد بــه آن توجــه داشـــت ایـــن اســـت 

کـــه اگرچــه ســهروردي و دیگــر فالســفۀ اســالمی بــه 

لذتــی ناشــی از درک کمــال و زیبایــی موســـیقی بـــاور 

ــراي موســیقی  ــی ب ــچ وجــه آن را غایت ــه هی ــد، ب دارن

ــن  ــه ای ــد، بلک ــر نگرفته  ان ــر در نظ ــاي دیگ ــا هنره ی

لــذت عــالوه بــر ایــن کــه از نظــر ســهروردي، ســایه و 

ــن  ــه ای ــود، ب ــی محســوب می  ش ــاي عقل ــم لذت  ه صن

ــدۀ  ــه یاري  دهن ــت ک ــندیده اس ــدوح و پس ــل مم دلیـ

نفــس انســان در طــی مســیر او بــه ســوي کمــال اســت 

ــی، 1388، 613(. ــی دینان )ابراهیم

ســهروردي نکتــۀ جالــب  توجهــی دربــارۀ تــالوت قــرآن 

-کــه خــود یــک نــوع موســیقی اســت- ذکــر می  کنــد 

کــه می  تــوان آن را بــه پدیده هــاي موســیقی نیــز 

بــه  او می  گویــد: »تنهــا در هنگامــی  تعمیــم داد. 

قرائــت قــرآن اشــتغال ورزیــد کــه داراي وجــد و ســرور 

بــوده و از فکــر لطیــف و اندیشــۀ تابنــاک برخورداریــد و 

قــرآن را بــه گونــه  اي بخوانیــد کــه گویــا فقــط در شــأن 

ــخن  ــري س ــز دیگ ــاره چی ــته و درب ــازل گش ــما ن ش

می  تــوان  بدین  ترتیــب،   .)40 )همــان،  نمی  گویــد« 

گفــت حالــت وجــد و ســرور و داشــتن اندیشــۀ تابنــاک 

و فکــر لطیــف و نیــز نحــوۀ حضــور، نقــش مهمــی در 

ــد.   ــاء می  کن ــیقی ایف ــر موس ــش تأثی افزای

  نقــش خیــاِل اشــراقی در خلــق اثــر 
موســیقی

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و اینکــه یــک وجــِه 

ــاکات  ــوع مح ــت، ن ــده اس ــرد محاکات  کنن ــاکاِت ف مح

بنــا بــر مرتبــۀ فــرد، متفــاوت خواهــد بــود. اگــر 

ــم،  ــب را در موســیقی تبییــن کنی ــن مرات ــم ای بخواهی

ــچ  ــدون هی ــردي ب ــه اول، ف ــوان گفــت: مرتب شــاید بت

ارتباطــی بــا عالــم مثــال آن موســیقی را کــه در عالــم 

محســوس شــنیده – مثــاًل از اســتاد خــود- و بــه 

خاطــر ســپرده اســت، محــاکات می  کنــد. ایــن مرتبــه 

را می  تــوان مصــداق همــان تقلیــدي دانســت کــه 

ــوزان  ــۀ نوآم ــل اســت و معمــوالً در مرتب افالطــون قای

اســت، زیــرا بایــد از اســتاد خــود تقلیــد نماینــد. مرتبــۀ 

دوم هنگامــی اســت کــه همــان نوآمــوز، در اثــر تکــرار 

زیــاد و کســب مهــارت در عمــل و تقویــت قــوۀ متخیلــۀ 

خــود، بــا ترکیــب و تفصیــل هــر آنچــه در حافظــه دارد 

اثــري ارائــه می  دهــد. ایــن فراینــد در موســیقی ایرانــی 

ــۀ  ــرد. مرتب ــز صــورت گی ممکــن اســت فی  البداهــه نی

ســوم مربــوط بــه هنرمنــدي اســت کــه در اثــر تزکیــۀ 

ــی  ــه ارتباط ــت ک ــیده اس ــه  اي رس ــه مرتب ــس، ب نف

ــش  ــه نق ــوده و باطــن او ب ــرار نم ــال برق ــم خی ــا عال ب

ــوش او  ــی در گ ــروش غیب ــده و س ــش ش ــی منق غیب
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ــاس  ــر اس ــد ب ــب، او می  توان ــد. بدین  ترتی ــوا می  کن نج

ــش  ــه از پی ــی ک ــن موســیقی و اســتفاده از قالب  های ف

ــی  ــد، نغمات ــم طلســمات را دارن ــه اســت و حک آموخت

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

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

فــردی اســت کــه بــه قــول ســهروردي داراي نــور الهــی 

)کیــان ُخــَره(11 بــوده و در زمــرۀ کامــالن در حکمــت 

ــد. او داراي  ــمار می  آی ــد به  ش ــدان تجری ــۀ خداون عملی

مقــام خاصــی اســت کــه می  توانــد مُثــل معلقــه را بــه 

هــر صــورت کــه خــود می  خواهــد خلــق کنــد. حتــی 

ــم  ــن عال ــمانی در ای ــمات جس ــراي طلس ــد ب می  توان

نیــز مُثــل قائمــه، بــه هــر صورتــی کــه خــود خواهــد 

بیافرینــد بــه طــوري کــه طلســمات مذکــور، مظهــر آن 

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

ــوان  ــد، می  ت ــاره می  کن ــهروردی اش ــه س ــه  ای ک خلس

ــان کــرد کــه در بســیاري از ســنت  هاي موســیقایي  بی

در حــوزۀ فرهنــگ اســالمي- ایرانــي، مقولــه خلســه یــا 

ــطح  ــروِز س ــبِب ب ــوي س ــه به  نح ــابه آن ک ــوارد مش م

بــاالي تمرکــز و در نتیجــه، اعــراض از احساســات 

خــودآگاه، هماهنگــي بــا محیط-گــروه انســاني و یــا از 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــد، قاب ــدگي باش ــود بي خودش خ

دیدیــم کــه در اندیشــۀ اشــراقی، خیــال بــه دو صــورت 

متصــل و منفصــل وجــود دارد. خیــال متصــل خیالــی 

اســت حاصــل از نفــس کــه بــه اصطــالح، در اتصــال بــا 

حــواس اســت و داده  هــای حســی را بــه قــوۀ شــناختی 

ــن صــورت،  ــال متصــل، در بهتری عرضــه مــی  دارد. خی

نفــس را کــه ســنخ آن از جنــس عالــم مثــال و خیــال 

اســت، بــرای بازگشــت بــه ســاحت ِعلــوی و فراشــد بــه 

ــن  ــد و در عی ــداد می  کن ــل إع ــال منفص ــت خی وضعی

حــال، نقــش میانجــی درون و بیــرون را به  عنــوان 

ــی، 1393،  ــک. خاتم ــد )ن ــازی می  کن ــال ب ــزار انتق اب

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

قــوه  ای اســت بــا دوکارکــرد: تجســید و تجریــد )همــان، 

ــال  ــه خی ــت ک ــرد اس ــن دو کارک ــو همی 76(. در پرت

ــراِق  ــِی اش ــه مقتض ــری را چنان  ک ــور هن ــد ص می توان

زیبایــی اســت، در ســاحِت مــکان- زمــان )تجســید( و 

ــاء  ــداع و انش ــد(،  اب ــکان )تجری ــان- م ــاحِت زم در س

ــهروردی، 1375،  ــس. س ــز ق ــان، 77 و نی ــد )هم کن

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

مراتــب تشــکیکی اســت، از آن مرتبــۀ اعلــی کــه ذاتــاً 

ــه  ای  ــا مرحل ــاده اســت ت ــی اســت و مجــرد از م روحان

ــد و در کار ادراک  ــاده در می  آی ــا م ــال ب ــه اتص ــه ب ک

حســی مــادی مشــارکت می  کنــد، تنــزل می  یابــد 

و ایــن امتیــاز از آِن خیــال اســت کــه می  توانــد از 

یک  ســو بــه ســاحت روحانــی و از یک  ســو بــه ســاحت 

مــادی متصــل باشــد و از هــر دو ســو کارپــردازی کنــد. 

همیــن خصوصیــت اســت کــه خیــال را واجــد دو مرتبۀ 

نــازل و صاعــد می  نمایــد کــه بــر پایــۀ همــان دو وجــه 

نفس  انــد. حکمــت عالیــۀ هنــر هــم همیــن اســت کــه 

ــم از  ــد: ه ــدد می کن ــد م ــن فراین ــان را در ای روح انس

لحــاظ بازیافــت کیفیــت هبــوط خویــش و منزل  گزینــی 

در عالــم مــادی تجســیِد معنویــت در اشــکال و مظاهــر 

مــادی کــه نشــانه و رمــز خاطــرۀ فروُشــِد خــود اوســت 

و هــم از لحــاظ إعانــۀ نفــس بــرای فراُشــد و تعالــی و 

اســتخالص از عالــم تــن و مــاده. از ایــن حالــت اخیــر 

اســت کــه نفــس، چنــان مشــتاق هنرهــای جان  افــزا و 

روح  انگیــز موســیقی و شــعر اســت و در شــوق بازگشــت 

بــه اصــل خویــش بــه ســماع و اســتماع آنهــا بــه رقــص 

می  آیــد و آهنــگ تراَشــوی و فــراَروی می  کنــد. منظــور 

ــازل، آن شــأن خیــال اســت کــه از مرتبــۀ  از خیــال ن

روحانــی محــض بــه مرتبــۀ تجّســد مــادی و پرداخــت 

صــور خالقــۀ خــود در ســاحت مــادی و اهــدای صــور 

زیبــای متمّثــل در کالبــد امــور حســی تنــزل می  کنــد 

و صــوری را کــه در اصــل مــادی نیســتند بــه اشــکال 

ــور در  ــم و تص ــل تجّس ــه قاب ــی  آورد ک ــه  ای درم نازل

ــری  ــار هن ــد آث ــد می  توان محسوســات باشــند و هنرمن

ــا و در رأس  ــر هنره ــد. اکث ــش بیافرین ــا کار خوی را ب

ــد.  ــال نازل  ان ــون خی ــی، مره ــاری و نقاش ــا معم آ  نه

امــا مرتبــۀ خیــال صاعــد، شــأنی از خیــال اســت کــه 

صــور روحانــی را از مرتبــۀ مــادۀ حســی منتــزع و آن   را 

ــا  ــد و آن را ت ــی می  کن ــم و متناظــِر اصــل روحان متالئ

ــزاع محــض و  ــه انت ــز ب ــه ج ــرد ک ــرا می  ب ــه  ای ف مرتب

ــم  ــرش را پرداخــت و عال ــوان هن ــال نمی  ت ــروی خی نی

ــیقی از  ــعر و موس ــر ش ــی نظی ــت؛ هنرهای آن را دریاف

ایــن فعالیــت و مرتبــۀ خیــال حاصــل می  شــوند )نــک. 

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

صاعــد اســت کــه هنرمنــِد موســیقی بــا تهذیــب صــور 

ــال  ــت خی ــی، در بازگش ــی- زمان ــر مکان ــا از ظواه زیب

خــود بــه زیبایــِی محــِض غیرمــادی، ناگزیــر اشــکالی را 

فرامــی  آورد کــه بــه تناســب و درجــات مختلــف، مجــرد 

از مــادۀ طبیعــی اســت؛ خیــال صاعــد هنرمنــد در ایــن 

ــه واجــد  ــال منفصــل ک ــی خی ــه حضــرت ذات حــال ب

ــّرد  ــبب تج ــد و به  س ــت راه می  یاب ــی اس ــی روحان معان

ــاء  ــام ارتق ــن مق ــم در ای ــی او ه ــوای ادراک ــه، ق حاصل

ــان، 92-85(. ــک. هم ــد )ن می  یاب

شــیخ اشــراق، عشــق را زیربنــاي نظــام کیهانــی 

می  دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه عشــق، بــه معنــاي 

عــام، در تمــام موجــودات جهــان جــاري اســت و 

مجموعــه کاینــات بــه حکــم عشــق در حرکــت هســتند 

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

ــیقی  ــی موس ــیقی، یعن ــأ موس ــارۀ منش 1397(. او درب

افــالِک عالــم مثــال نیــز معتقــد اســت، ایــن موســیقی 

ــز  ــان نی ــت آن ــالک اســت و حرک ــت اف ناشــی از حرک

ــوار  به  دلیــل شــوق بــه جهــان نــور و عشــق بــه نوراالن

ــن  ــري ای ــه میانجی  گ ــتگان ب ــط فرش ــه توس ــت ک اس

و مســت  اند  دوري ســرگردان  در حرکتــی  محبــت 

)ســهروردی، 1361، 364(. در نتیجــه، می  تــوان گفــت 

موضــوع موســیقی عشــق اســت و حــاالت و احساســاتی 

کــه در آن بیــان می  شــود ماننــد غــم هجــران یا شــادي 

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

تمــام کاینــات نســبت بــه نوراالنــوار مشــاهده می  شــود. 

ســهروردي ایــن حــاالت را منبعث از ســه پدیدۀ ُحســن 

ــک. امین  رضــوی، 1377،  ــد )ن و عشــق و حــزن می  دان

ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــال، بای ــن ح 61-69( و در عی

در ایــن نگــرش، احساســاِت شــخصِی هنرمنــد مــالک 

نبــوده و احساســات بیان شــده، احساســاتی داراي صــور 

ــه  ــال هســتند. الزم ب ــم مث ــه ذات در عال ــم ب ــی قائ مثال

ــات  ــی، منشــأ احساس ــن صــور مثال ــه ای ــر اســت ک ذک

مــا نیــز بــوده و بــه همیــن دلیــل بــراي مــا قابــل درک 

هســتند )ابراهیمــی دینانــی، 1388، 370(. بدین  ترتیــب، 

چــون ســهروردي معتقــد بــه محــاکات و قدرت خیــال در 

محــاکات بــوده و نیــز همان  طــور کــه اشــاره شــد، منشــأ 

موســیقی را حرکــت افــالک در عالــم هورقلیــا می  دانــد، 

ــر  ــري حکایت  گ ــیقی را هن ــه او موس ــت ک ــوان گف می  ت

ــات آن  ــی از نغم ــیقی را محاکات ــات موس ــته و نغم دانس

ــی  آورد. ــمار م ــم به  ش عال
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ــاس  ــر اس ــد ب ــب، او می  توان ــد. بدین  ترتی ــوا می  کن نج

ــش  ــه از پی ــی ک ــن موســیقی و اســتفاده از قالب  های ف

ــی  ــد، نغمات ــم طلســمات را دارن ــه اســت و حک آموخت

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

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

فــردی اســت کــه بــه قــول ســهروردي داراي نــور الهــی 

)کیــان ُخــَره(11 بــوده و در زمــرۀ کامــالن در حکمــت 

ــد. او داراي  ــمار می  آی ــد به  ش ــدان تجری ــۀ خداون عملی

مقــام خاصــی اســت کــه می  توانــد مُثــل معلقــه را بــه 

هــر صــورت کــه خــود می  خواهــد خلــق کنــد. حتــی 

ــم  ــن عال ــمانی در ای ــمات جس ــراي طلس ــد ب می  توان

نیــز مُثــل قائمــه، بــه هــر صورتــی کــه خــود خواهــد 

بیافرینــد بــه طــوري کــه طلســمات مذکــور، مظهــر آن 

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

ــوان  ــد، می  ت ــاره می  کن ــهروردی اش ــه س ــه  ای ک خلس

ــان کــرد کــه در بســیاري از ســنت  هاي موســیقایي  بی

در حــوزۀ فرهنــگ اســالمي- ایرانــي، مقولــه خلســه یــا 

ــطح  ــروِز س ــبِب ب ــوي س ــه به  نح ــابه آن ک ــوارد مش م

بــاالي تمرکــز و در نتیجــه، اعــراض از احساســات 

خــودآگاه، هماهنگــي بــا محیط-گــروه انســاني و یــا از 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــد، قاب ــدگي باش ــود بي خودش خ

دیدیــم کــه در اندیشــۀ اشــراقی، خیــال بــه دو صــورت 

متصــل و منفصــل وجــود دارد. خیــال متصــل خیالــی 

اســت حاصــل از نفــس کــه بــه اصطــالح، در اتصــال بــا 

حــواس اســت و داده  هــای حســی را بــه قــوۀ شــناختی 

ــن صــورت،  ــال متصــل، در بهتری عرضــه مــی  دارد. خی

نفــس را کــه ســنخ آن از جنــس عالــم مثــال و خیــال 

اســت، بــرای بازگشــت بــه ســاحت ِعلــوی و فراشــد بــه 

ــن  ــد و در عی ــداد می  کن ــل إع ــال منفص ــت خی وضعی

حــال، نقــش میانجــی درون و بیــرون را به  عنــوان 

ــی، 1393،  ــک. خاتم ــد )ن ــازی می  کن ــال ب ــزار انتق اب

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

قــوه  ای اســت بــا دوکارکــرد: تجســید و تجریــد )همــان، 

ــال  ــه خی ــت ک ــرد اس ــن دو کارک ــو همی 76(. در پرت

ــراِق  ــِی اش ــه مقتض ــری را چنان  ک ــور هن ــد ص می توان

زیبایــی اســت، در ســاحِت مــکان- زمــان )تجســید( و 

ــاء  ــداع و انش ــد(،  اب ــکان )تجری ــان- م ــاحِت زم در س

ــهروردی، 1375،  ــس. س ــز ق ــان، 77 و نی ــد )هم کن

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

مراتــب تشــکیکی اســت، از آن مرتبــۀ اعلــی کــه ذاتــاً 

ــه  ای  ــا مرحل ــاده اســت ت ــی اســت و مجــرد از م روحان

ــد و در کار ادراک  ــاده در می  آی ــا م ــال ب ــه اتص ــه ب ک

حســی مــادی مشــارکت می  کنــد، تنــزل می  یابــد 

و ایــن امتیــاز از آِن خیــال اســت کــه می  توانــد از 

یک  ســو بــه ســاحت روحانــی و از یک  ســو بــه ســاحت 

مــادی متصــل باشــد و از هــر دو ســو کارپــردازی کنــد. 

همیــن خصوصیــت اســت کــه خیــال را واجــد دو مرتبۀ 

نــازل و صاعــد می  نمایــد کــه بــر پایــۀ همــان دو وجــه 

نفس  انــد. حکمــت عالیــۀ هنــر هــم همیــن اســت کــه 

ــم از  ــد: ه ــدد می کن ــد م ــن فراین ــان را در ای روح انس

لحــاظ بازیافــت کیفیــت هبــوط خویــش و منزل  گزینــی 

در عالــم مــادی تجســیِد معنویــت در اشــکال و مظاهــر 

مــادی کــه نشــانه و رمــز خاطــرۀ فروُشــِد خــود اوســت 

و هــم از لحــاظ إعانــۀ نفــس بــرای فراُشــد و تعالــی و 

اســتخالص از عالــم تــن و مــاده. از ایــن حالــت اخیــر 

اســت کــه نفــس، چنــان مشــتاق هنرهــای جان  افــزا و 

روح  انگیــز موســیقی و شــعر اســت و در شــوق بازگشــت 

بــه اصــل خویــش بــه ســماع و اســتماع آنهــا بــه رقــص 

می  آیــد و آهنــگ تراَشــوی و فــراَروی می  کنــد. منظــور 

ــازل، آن شــأن خیــال اســت کــه از مرتبــۀ  از خیــال ن

روحانــی محــض بــه مرتبــۀ تجّســد مــادی و پرداخــت 

صــور خالقــۀ خــود در ســاحت مــادی و اهــدای صــور 

زیبــای متمّثــل در کالبــد امــور حســی تنــزل می  کنــد 

و صــوری را کــه در اصــل مــادی نیســتند بــه اشــکال 

ــور در  ــم و تص ــل تجّس ــه قاب ــی  آورد ک ــه  ای درم نازل

ــری  ــار هن ــد آث ــد می  توان محسوســات باشــند و هنرمن

ــا و در رأس  ــر هنره ــد. اکث ــش بیافرین ــا کار خوی را ب

ــد.  ــال نازل  ان ــون خی ــی، مره ــاری و نقاش ــا معم آ  نه

امــا مرتبــۀ خیــال صاعــد، شــأنی از خیــال اســت کــه 

صــور روحانــی را از مرتبــۀ مــادۀ حســی منتــزع و آن   را 

ــا  ــد و آن را ت ــی می  کن ــم و متناظــِر اصــل روحان متالئ

ــزاع محــض و  ــه انت ــز ب ــه ج ــرد ک ــرا می  ب ــه  ای ف مرتب

ــم  ــرش را پرداخــت و عال ــوان هن ــال نمی  ت ــروی خی نی

ــیقی از  ــعر و موس ــر ش ــی نظی ــت؛ هنرهای آن را دریاف

ایــن فعالیــت و مرتبــۀ خیــال حاصــل می  شــوند )نــک. 

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

صاعــد اســت کــه هنرمنــِد موســیقی بــا تهذیــب صــور 

ــال  ــت خی ــی، در بازگش ــی- زمان ــر مکان ــا از ظواه زیب

خــود بــه زیبایــِی محــِض غیرمــادی، ناگزیــر اشــکالی را 

فرامــی  آورد کــه بــه تناســب و درجــات مختلــف، مجــرد 

از مــادۀ طبیعــی اســت؛ خیــال صاعــد هنرمنــد در ایــن 

ــه واجــد  ــال منفصــل ک ــی خی ــه حضــرت ذات حــال ب

ــّرد  ــبب تج ــد و به  س ــت راه می  یاب ــی اس ــی روحان معان

ــاء  ــام ارتق ــن مق ــم در ای ــی او ه ــوای ادراک ــه، ق حاصل

ــان، 92-85(. ــک. هم ــد )ن می  یاب

شــیخ اشــراق، عشــق را زیربنــاي نظــام کیهانــی 

می  دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه عشــق، بــه معنــاي 

عــام، در تمــام موجــودات جهــان جــاري اســت و 

مجموعــه کاینــات بــه حکــم عشــق در حرکــت هســتند 

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

ــیقی  ــی موس ــیقی، یعن ــأ موس ــارۀ منش 1397(. او درب

افــالِک عالــم مثــال نیــز معتقــد اســت، ایــن موســیقی 

ــز  ــان نی ــت آن ــالک اســت و حرک ــت اف ناشــی از حرک

ــوار  به  دلیــل شــوق بــه جهــان نــور و عشــق بــه نوراالن

ــن  ــري ای ــه میانجی  گ ــتگان ب ــط فرش ــه توس ــت ک اس

و مســت  اند  دوري ســرگردان  در حرکتــی  محبــت 

)ســهروردی، 1361، 364(. در نتیجــه، می  تــوان گفــت 

موضــوع موســیقی عشــق اســت و حــاالت و احساســاتی 

کــه در آن بیــان می  شــود ماننــد غــم هجــران یا شــادي 

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

تمــام کاینــات نســبت بــه نوراالنــوار مشــاهده می  شــود. 

ســهروردي ایــن حــاالت را منبعث از ســه پدیدۀ ُحســن 

ــک. امین  رضــوی، 1377،  ــد )ن و عشــق و حــزن می  دان

ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــال، بای ــن ح 61-69( و در عی

در ایــن نگــرش، احساســاِت شــخصِی هنرمنــد مــالک 

نبــوده و احساســات بیان شــده، احساســاتی داراي صــور 

ــه  ــال هســتند. الزم ب ــم مث ــه ذات در عال ــم ب ــی قائ مثال

ــات  ــی، منشــأ احساس ــن صــور مثال ــه ای ــر اســت ک ذک

مــا نیــز بــوده و بــه همیــن دلیــل بــراي مــا قابــل درک 

هســتند )ابراهیمــی دینانــی، 1388، 370(. بدین  ترتیــب، 

چــون ســهروردي معتقــد بــه محــاکات و قدرت خیــال در 

محــاکات بــوده و نیــز همان  طــور کــه اشــاره شــد، منشــأ 

موســیقی را حرکــت افــالک در عالــم هورقلیــا می  دانــد، 

ــر  ــري حکایت  گ ــیقی را هن ــه او موس ــت ک ــوان گف می  ت

ــات آن  ــی از نغم ــیقی را محاکات ــات موس ــته و نغم دانس

ــی  آورد. ــمار م ــم به  ش عال
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  نتیجه گیری
حکمــت اشــراقي ســهروردي بــر ظهــور بامــدادي انــوار 

معقــول و فیضــان آن انــوار بــه نفــوس در حالــت تجــرد 

ــي و  ــهود باطن ــد ش ــت و نیازمن ــي اس ــدان مبتن از اب

ــه  اي عرفانــي اســت و دربردارنــدۀ نقشــه  اي از دار  تجرب

وجــود اســت کــه بــه کمــک آن از عالــم غــرب و کــون 

و فســاد بــه عالــم مشــرق انــوار و ملکــوت راه مي  یابــد 

رهایــي  مشــهودات  و  تیرگــي جســم  زنــدان  از  و 

ــه  ــراقي ب ــن راِه اش ــخص در ای ــن، ش ــد. بنابرای مي  یاب

ــد  ــت مي  کن ــي را دریاف ــد و الهامات ــي راه مي  یاب عالم

ــن،  ــد. بنابرای ــرار دارن ــي ق ــال و زیبای ــه در اوج کم ک

راه  هــاي رســیدن بــه زیبایي  هــاي حقیقــي بیــش 

ــود و از دل،  ــد ب ــي خواه ــد، ذوق ــي باش ــه عقل از آنک

الهــام خواهــد گرفــت و ادراک هنــري از نظــر شــناخت 

ادراک  یعنــي  مي  گیــرد؛  قــرار  مقولــه  همیــن  در 

حکیمانــه  اي کــه از دریچــۀ زیبایــي بــه حقیقــت عالــم 

ــم اشــراقي  ــد حکی ــذا هنرمنــدي کــه مانن مي  نگــرد. ل

بــا رهایــي از مشــغوالت مــادي، قــوۀ خیالــش در چنین 

ــهود و  ــۀ ش ــه عرص ــا ب ــي  دارد و پ ــراقي گام بر  م راه اش

ــال درک  ــم خی ــا را در عال ــذارد، زیبایي  ه اشــراق مي  گ

ــه  ــا را ب ــک، آنه ــم مل ــن عال ــه در ای ــرد ک ــد ک خواه

ــر  ــذا هن ــد. ل ــار رمــزي ترســیم مي  کن ــز و آث ــان رم زب

ــي  ــه محاکات ــد ک ــد مي  آی ــي  اي پدی ــي و قدس متعال

ــا  ــه ب ــتند ک ــي هس ــن زیبای ــل در عی ــق کام از حقای

ــا انعــکاس صــور خیالــي  اي کــه در  پایمــردي خیــال ب

عالــم خیــال بــه اراده خلــق کــرده، در عرصــۀ هســتي 

ــد  ــِل هنرمن ــي تخی ــاند؛ یعن ــور مي  رس ــه منصــۀ ظه ب

بــه عالــم ملکــوت ســوق داده مي  شــود و هنــر بــه اوج 

ــک  ــر ی ــگام، هن ــن هن ــد. در ای ــود مي  رس ــي خ و تعال

فعــل و عمــل محســوب خواهــد شــد و بــه طــور لــزوم، 

مبتنــي بــر علمــي اســت کــه متعالــي از آن اســت و بــه 

ــم، هنــر هیــچ  ــدون ایــن عل آن نظــم مــي بخشــد و ب

ــت  ــم اس ــرا عل ــت. زی ــد داش ــي نخواه ــه و دلیل توجی

ــد.  ــن مي  نمای ــورت را تعیی ــور و ص ــا ظه ــل ی ــه عم ک

ــا  ــي ب ــراقي و اله ــت اش ــد حکم ــه پیون ــت ک اینجاس

ــت  ــود و معرف ــخص مي  ش ــنتی مش ــیقی س ــر موس هن

)درک حضــوري و شــهودي( و حکمــت ذوقــي، بُن  مایــۀ 

اصلــي هنــر اســت کــه به واســطۀ صورت  هــاي خیالــي 

ــرواني و  ــت خس ــزش حکم ــت. آمی ــده اس ــق ش محق

ــي  ــز پ ــه و نی ــه و عارفان ــری صوفیان ــم فک ــم عال تعالی

بــردن بــه رمــز و رمــوز عنصــر نــور، هرچنــد مختصــر، 

حکمتــي ایرانــي– اســالمي پدیــد آورده کــه عمــده  اي 

ــار موســیقایی  ــج و یافته  هــاي حکمــي آن در آث از نتای

جلوه  گــر گشــته اســت. چنانکــه دیدیــم، هنرمنــد 

موســیقی  داِن اشــراقی در طــی مســیر معرفت  شناســی 

ــال خــود  ــرواز خی ــه وســیلۀ پ و ریاضت  هــای نفــس، ب

ــوری را  ــی  شنود و ص ــی را مـ ــال صداهای ــم مث در عال

ــال  ــدی خی ــرد تجری ــیر از کارک ــه در س ــد ک می  بین

ــه صاعــد،  ــازل ب منفصــل در حرکــِت ســاحت خیــال ن

ــد  ــوده و نوی ــل نم ــی خــوش تبدی ــه آواهای ــا را ب آن  ه

ــد. ــر می  ده ــل س ــه اص ــت ب ــق و بازگش عش

اندیشــۀ ســهروردی در تبییــن عوالــم متعــدد و تأکیــد 

وی بــه عالــم خیــال و درک و احیــای نغمــات و صــور 

مثالــی در ایــن عالــم در طریقــۀ هنرمنــد ســالک 

ــوۀ  ــا اســتفاده از ق ــوۀ دل و ب ــر ق ــا نزول  شــان ب ــه ب ک

ــوۀ خیــال  ــل در ق ــن ُمُث خیــال و الهامــات و کشــف ای

ــِد موســیقی ســنتی  ــرد؛ هنرمن ــد، صــورت می گی صاع

ــا  ــایر عرف ــق س ــف و مصادی ــه در تعاری ــی چنانچ ایران

ــه  ــت، ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــز م ــنت  گرایان نی و س

ــال  ــد. خی ــال را نقــش می  زن شــیوۀ خویــش صــور خی

ــرف  ــا تص ــت ب ــن خالقی ــت و ای ــالق اس ــری او، خ هن

ــورت  ــار ص ــه و اظه ــۀ افاض ــاده، زمین ــد در م هنرمن

ــم  ــواه در عال ــی و خ ــم مثال ــواه در عال ــدی را خ جدی

طبیعــی فراهــم می  ســازد. خیــال خــالق، نســبت  هایی 

ــر  ــم در اث ــک عال ــا ی ــا آنه ــد و ب ــرار می  کن ــازه برق ت

هنــری خلــق می  نمایــد و آســتانۀ تــازه  ای بــرای تقــرب 

ــد  ــی، هنرمن ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــا می  کن ــی بن ــه زیبای ب

ــال  ــی را در خی ــراق، زیبای ــق اش ــیقیدان از طری موس

خــود بازآفرینــی می  کنــد؛ خلــق خیــال زیبایــی، همــان 

تجلیــات نامکــّرر زیبایــی در ســاحت خیــال اوســت و از 

این  روســت کــه هــر موســیقیدانی در موســیقی ایــران، 

زیبایــی را آن  طــور ظاهــر می  کنــد کــه در خیــال خــود 

ــز در  ــری نی ــت هن ــال، خالقی ــن ح ــی  شنود. در ای مـ

گــروی بهره  منــدی از اشــراق زیبایــی اســت. هنگامــی 

کــه موســیقیدان، اثــری خلــق می کنــد، کامــاًل درگیــر 

ــود را  ــری، خ ــا کار هن ــت؛ او ب ــری اس ــش هن آفرین

هم چــون خالــق اثــر هنــری تجربــه می  کنــد و از 

ایــن  رو، عالمــی را فرامی  نهــد کــه تــار و پــودش را ارزش 

ــد و  ــکل می  دهن ــی  اش ش ــاالت درون ــگ و ح و فرهن

خــود هنرمنــد در آن و بــا آن می  زیـَـد؛ هرچنــد میــزان 

ــه درجــۀ ظهــور اشــراق زیبایــی  اصالــت و عمــق آن ب

در افــق روح آن نغمه  پــرداز و تعالــی او در ســاحت 

وجــود نیــز بســتگی دارد. از آنجــا کــه فراینــد خالقیــت 

بــا تجربــۀ ســالِک و هنرمنــد اشــراقی و جنبــۀ درونــی 

ــی- ــان عاطف ــم از جری ــن مه ــود، ای ــکار می  ش او آش

روانــِی نفــس هنرمنــد حکایــت دارد کــه بــه انــدام دل 

ــد. در  برمی  آیــد و در آگاهــی زیبائیــک انعــکاس می  یاب

ــد  ــی، خودانگیخته  ان ــر عاطف ــام عناص ــطح، تم ــن س ای

ــودآگاِه  ــد. ناخ ــق دارن ــد تعل ــودآگاه هنرمن ــه ناخ و ب

هنرمنــد اشــراقی به  دلیــل عناصــر عاطفــی، محتوایــی 

ــی. ــۀ وجــودی زیبای ــی دارد از جنــس تجرب تجرب

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه نقــش و اهمیــت قــوه 

خیــال در تولیــد و خلــق آثــار موســیقی ســنتی ایــران 

چیســت؟ بایــد گفــت کــه در نظام فلســفي ســهروردي، 

خیــال، وســیله  اي بــراي تبییــن مباحــث هنــر و 

ــام  ــال در نظ ــرح خی ــا ط ــت. او ب ــي اس زیبایي  شناس

ــش،  ــل خالقیت  بخ ــوان عام ــه عن ــش ب ــفي خوی فلس

ــوات  ــور و اص ــان ص ــوي می ــه  اي معن ــرح رابط ــه ط ب

موجــودات ایــن جهــان و خیــال پرداختــه و بــا ابتنــاي 

هنــر در عالــم اســالم بــر ایــن مبنــا، بــه تعریــف رابطــۀ 

ــر  ــه نظ ــه و ب ــري پرداخت ــار هن ــواي آث ــکل و محت ش

می  رســد آهنگســازان ایرانــی نیــز در خلــق آثــار خــود 

ــد  ــه، هنرمن ــن مرحل ــد و در ای ــره برده ان ــال به از خی

ســالک بــه مقــام »ُکــن« کــه همــان قــدرت خلــق صور 

ــم از اصــوات  ــم اع ــای عال ــه و محــاکات زیبایی ه معلق

دلنشــین و کشــف نغمــات ایــن عالــم برخــوردار گشــته   

اســت.
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Immanuel kant )1724-1804م(، فیلســوف بــزرگ . 1

ــرن هجدهــم. ق

عالــم معقــوالت یعنــي ُمثــل کــه انســان هنــوز بــه آن  جــا . 2

ــاز  ــه مج ــر چ ــوس اگ ــم محس ــا عال ــت، ام ــیده اس نرس

ــم  ــودي از عال ــت دارد و نم ــي واقعی محســوب مي  شــود ول

ــون، 1356، 518(. ــت )افالط ــول اس معق

3 ..Memoisis



  نتیجه گیری
حکمــت اشــراقي ســهروردي بــر ظهــور بامــدادي انــوار 

معقــول و فیضــان آن انــوار بــه نفــوس در حالــت تجــرد 

ــي و  ــهود باطن ــد ش ــت و نیازمن ــي اس ــدان مبتن از اب

ــه  اي عرفانــي اســت و دربردارنــدۀ نقشــه  اي از دار  تجرب

وجــود اســت کــه بــه کمــک آن از عالــم غــرب و کــون 

و فســاد بــه عالــم مشــرق انــوار و ملکــوت راه مي  یابــد 

رهایــي  مشــهودات  و  تیرگــي جســم  زنــدان  از  و 

ــه  ــراقي ب ــن راِه اش ــخص در ای ــن، ش ــد. بنابرای مي  یاب

ــد  ــت مي  کن ــي را دریاف ــد و الهامات ــي راه مي  یاب عالم

ــن،  ــد. بنابرای ــرار دارن ــي ق ــال و زیبای ــه در اوج کم ک

راه  هــاي رســیدن بــه زیبایي  هــاي حقیقــي بیــش 

ــود و از دل،  ــد ب ــي خواه ــد، ذوق ــي باش ــه عقل از آنک

الهــام خواهــد گرفــت و ادراک هنــري از نظــر شــناخت 

ادراک  یعنــي  مي  گیــرد؛  قــرار  مقولــه  همیــن  در 

حکیمانــه  اي کــه از دریچــۀ زیبایــي بــه حقیقــت عالــم 

ــم اشــراقي  ــد حکی ــذا هنرمنــدي کــه مانن مي  نگــرد. ل

بــا رهایــي از مشــغوالت مــادي، قــوۀ خیالــش در چنین 

ــهود و  ــۀ ش ــه عرص ــا ب ــي  دارد و پ ــراقي گام بر  م راه اش

ــال درک  ــم خی ــا را در عال ــذارد، زیبایي  ه اشــراق مي  گ

ــه  ــا را ب ــک، آنه ــم مل ــن عال ــه در ای ــرد ک ــد ک خواه

ــر  ــذا هن ــد. ل ــار رمــزي ترســیم مي  کن ــز و آث ــان رم زب

ــي  ــه محاکات ــد ک ــد مي  آی ــي  اي پدی ــي و قدس متعال

ــا  ــه ب ــتند ک ــي هس ــن زیبای ــل در عی ــق کام از حقای

ــا انعــکاس صــور خیالــي  اي کــه در  پایمــردي خیــال ب

عالــم خیــال بــه اراده خلــق کــرده، در عرصــۀ هســتي 

ــد  ــِل هنرمن ــي تخی ــاند؛ یعن ــور مي  رس ــه منصــۀ ظه ب

بــه عالــم ملکــوت ســوق داده مي  شــود و هنــر بــه اوج 

ــک  ــر ی ــگام، هن ــن هن ــد. در ای ــود مي  رس ــي خ و تعال

فعــل و عمــل محســوب خواهــد شــد و بــه طــور لــزوم، 

مبتنــي بــر علمــي اســت کــه متعالــي از آن اســت و بــه 

ــم، هنــر هیــچ  ــدون ایــن عل آن نظــم مــي بخشــد و ب

ــت  ــم اس ــرا عل ــت. زی ــد داش ــي نخواه ــه و دلیل توجی

ــد.  ــن مي  نمای ــورت را تعیی ــور و ص ــا ظه ــل ی ــه عم ک

ــا  ــي ب ــراقي و اله ــت اش ــد حکم ــه پیون ــت ک اینجاس

ــت  ــود و معرف ــخص مي  ش ــنتی مش ــیقی س ــر موس هن

)درک حضــوري و شــهودي( و حکمــت ذوقــي، بُن  مایــۀ 

اصلــي هنــر اســت کــه به واســطۀ صورت  هــاي خیالــي 

ــرواني و  ــت خس ــزش حکم ــت. آمی ــده اس ــق ش محق

ــي  ــز پ ــه و نی ــه و عارفان ــری صوفیان ــم فک ــم عال تعالی

بــردن بــه رمــز و رمــوز عنصــر نــور، هرچنــد مختصــر، 

حکمتــي ایرانــي– اســالمي پدیــد آورده کــه عمــده  اي 

ــار موســیقایی  ــج و یافته  هــاي حکمــي آن در آث از نتای

جلوه  گــر گشــته اســت. چنانکــه دیدیــم، هنرمنــد 

موســیقی  داِن اشــراقی در طــی مســیر معرفت  شناســی 

ــال خــود  ــرواز خی ــه وســیلۀ پ و ریاضت  هــای نفــس، ب

ــوری را  ــی  شنود و ص ــی را مـ ــال صداهای ــم مث در عال

ــال  ــدی خی ــرد تجری ــیر از کارک ــه در س ــد ک می  بین

ــه صاعــد،  ــازل ب منفصــل در حرکــِت ســاحت خیــال ن

ــد  ــوده و نوی ــل نم ــی خــوش تبدی ــه آواهای ــا را ب آن  ه

ــد. ــر می  ده ــل س ــه اص ــت ب ــق و بازگش عش

اندیشــۀ ســهروردی در تبییــن عوالــم متعــدد و تأکیــد 

وی بــه عالــم خیــال و درک و احیــای نغمــات و صــور 

مثالــی در ایــن عالــم در طریقــۀ هنرمنــد ســالک 

ــوۀ  ــا اســتفاده از ق ــوۀ دل و ب ــر ق ــا نزول  شــان ب ــه ب ک

ــوۀ خیــال  ــل در ق ــن ُمُث خیــال و الهامــات و کشــف ای

ــِد موســیقی ســنتی  ــرد؛ هنرمن ــد، صــورت می گی صاع

ــا  ــایر عرف ــق س ــف و مصادی ــه در تعاری ــی چنانچ ایران

ــه  ــت، ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــز م ــنت  گرایان نی و س

ــال  ــد. خی ــال را نقــش می  زن شــیوۀ خویــش صــور خی

ــرف  ــا تص ــت ب ــن خالقی ــت و ای ــالق اس ــری او، خ هن

ــورت  ــار ص ــه و اظه ــۀ افاض ــاده، زمین ــد در م هنرمن

ــم  ــواه در عال ــی و خ ــم مثال ــواه در عال ــدی را خ جدی

طبیعــی فراهــم می  ســازد. خیــال خــالق، نســبت  هایی 

ــر  ــم در اث ــک عال ــا ی ــا آنه ــد و ب ــرار می  کن ــازه برق ت

هنــری خلــق می  نمایــد و آســتانۀ تــازه  ای بــرای تقــرب 

ــد  ــی، هنرمن ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــا می  کن ــی بن ــه زیبای ب

ــال  ــی را در خی ــراق، زیبای ــق اش ــیقیدان از طری موس

خــود بازآفرینــی می  کنــد؛ خلــق خیــال زیبایــی، همــان 

تجلیــات نامکــّرر زیبایــی در ســاحت خیــال اوســت و از 

این  روســت کــه هــر موســیقیدانی در موســیقی ایــران، 

زیبایــی را آن  طــور ظاهــر می  کنــد کــه در خیــال خــود 

ــز در  ــری نی ــت هن ــال، خالقی ــن ح ــی  شنود. در ای مـ

گــروی بهره  منــدی از اشــراق زیبایــی اســت. هنگامــی 

کــه موســیقیدان، اثــری خلــق می کنــد، کامــاًل درگیــر 

ــود را  ــری، خ ــا کار هن ــت؛ او ب ــری اس ــش هن آفرین

هم چــون خالــق اثــر هنــری تجربــه می  کنــد و از 

ایــن  رو، عالمــی را فرامی  نهــد کــه تــار و پــودش را ارزش 

ــد و  ــکل می  دهن ــی  اش ش ــاالت درون ــگ و ح و فرهن

خــود هنرمنــد در آن و بــا آن می  زیـَـد؛ هرچنــد میــزان 

ــه درجــۀ ظهــور اشــراق زیبایــی  اصالــت و عمــق آن ب

در افــق روح آن نغمه  پــرداز و تعالــی او در ســاحت 

وجــود نیــز بســتگی دارد. از آنجــا کــه فراینــد خالقیــت 

بــا تجربــۀ ســالِک و هنرمنــد اشــراقی و جنبــۀ درونــی 

ــی- ــان عاطف ــم از جری ــن مه ــود، ای ــکار می  ش او آش

روانــِی نفــس هنرمنــد حکایــت دارد کــه بــه انــدام دل 

ــد. در  برمی  آیــد و در آگاهــی زیبائیــک انعــکاس می  یاب

ــد  ــی، خودانگیخته  ان ــر عاطف ــام عناص ــطح، تم ــن س ای

ــودآگاِه  ــد. ناخ ــق دارن ــد تعل ــودآگاه هنرمن ــه ناخ و ب

هنرمنــد اشــراقی به  دلیــل عناصــر عاطفــی، محتوایــی 

ــی. ــۀ وجــودی زیبای ــی دارد از جنــس تجرب تجرب

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه نقــش و اهمیــت قــوه 

خیــال در تولیــد و خلــق آثــار موســیقی ســنتی ایــران 

چیســت؟ بایــد گفــت کــه در نظام فلســفي ســهروردي، 

خیــال، وســیله  اي بــراي تبییــن مباحــث هنــر و 

ــام  ــال در نظ ــرح خی ــا ط ــت. او ب ــي اس زیبایي  شناس

ــش،  ــل خالقیت  بخ ــوان عام ــه عن ــش ب ــفي خوی فلس

ــوات  ــور و اص ــان ص ــوي می ــه  اي معن ــرح رابط ــه ط ب

موجــودات ایــن جهــان و خیــال پرداختــه و بــا ابتنــاي 

هنــر در عالــم اســالم بــر ایــن مبنــا، بــه تعریــف رابطــۀ 

ــر  ــه نظ ــه و ب ــري پرداخت ــار هن ــواي آث ــکل و محت ش

می  رســد آهنگســازان ایرانــی نیــز در خلــق آثــار خــود 

ــد  ــه، هنرمن ــن مرحل ــد و در ای ــره برده ان ــال به از خی

ســالک بــه مقــام »ُکــن« کــه همــان قــدرت خلــق صور 

ــم از اصــوات  ــم اع ــای عال ــه و محــاکات زیبایی ه معلق

دلنشــین و کشــف نغمــات ایــن عالــم برخــوردار گشــته   

اســت.
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Immanuel kant )1724-1804م(، فیلســوف بــزرگ . 1

ــرن هجدهــم. ق

عالــم معقــوالت یعنــي ُمثــل کــه انســان هنــوز بــه آن  جــا . 2

ــاز  ــه مج ــر چ ــوس اگ ــم محس ــا عال ــت، ام ــیده اس نرس

ــم  ــودي از عال ــت دارد و نم ــي واقعی محســوب مي  شــود ول

ــون، 1356، 518(. ــت )افالط ــول اس معق

3 ..Memoisis



- ابراهیمــی دینانــی، غالمحســین. )1388(، شــعاع اندیشــه و شــهود فلســفه ســهروردی، چــاپ هشــتم، تهــران: 

نشــر حکمــت.

ــران: نشــر  ــاپ دوم، ته ــاه، چ ــه کوت ــک مقدم ــان ی ــیقی در فلســفه و عرف ــا. )1397(، موس ــر، محمدرض - آزاده  ف

مرکــز.

- افالطون. )1356(، دورۀ آثار افالطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، جلد3، تهران: خوارزمي.

- اکبری، فتحعلی. )1387(، درآمدی بر فلسفه اشراق )درس نامه(، آبادان: پرسش.

- امین  رضوي، مهدي. )1377(، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز.

- بلخــاري قهــی، حســن. )1397(، خیــال و عالــم مثــال در ذهــن و زبــان شــیخ اشــراق. )بازیابــی در 1399/2/14( 

http://Bashghah.net باشــگاه اندیشــه، ســهروردی  نامه، جلــد دوم، برگرفتــه از وب  ســایت

- بورکهارت، تیتوس. )1369(،هنر مقدس، ترجمۀ جالل ستاری، تهران: انتشارات سروش.

- خاتمی، محمود. )1393(، پیش  درآمد فلسفه  ای برای هنر ایرانی، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.

- دهخدا، علی  اکبر. )1377(، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران.

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

ســهروردی«، نشــریه شــناخت، شــماره 78، 186-167.

ــران:  ــد دوم، ته ــن، جل ــری کرب ــام هان ــه اهتم ــراق، ب ــی. )1355(، حکمه  االش ــهاب  الدین یحی ــهروردی، ش - س

ــی. ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل

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

ــات  ــات و تحقیق ــه مطالع ــران: موسس ــاپ دوم، ته ــای 1-3، چ ــات، مجلده ــه مصنف - ----- )1375(، مجموع

ــی. فرهنگ

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

بینــش، تهــران: نشــر مرکــز.

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

- کمالــی  زاده، طاهــره. )1392(، مبانــی حکمــی هنــر و زیبایــی از دیــدگاه شــهاب  الدین ســهروردی، چــاپ دوم، 

تهــران: فرهنگســتان هنــر.

- کنیا، اندرو. )1394(، فلسفۀ موسیقی، ترجمۀ گلنار نریمانی، تهران: ققنوس.

- لوینســون، جرولــد و گایــر، پــل. )1387(، زیبایي شناســي فلســفي )1(: تاریــخ زیبایي  شناســي جدیــد، ترجمــۀ 

فریبــرز مجیــدي، تهــران:  فرهنگســتان هنــر.

- مسعودیه، محمدتقی. )1365(، مبانی اتنوموزیکولوژی: موسیقی  شناسی تطبیقی، تهران: انتشارات سروش.

- مکارم شیرازی، ناصر. )1374(، تفسیر نمونه، چاپ سی و دوم، تهران: دارالکتب االسالمیه.

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

- یاسپرس، کارل. )1372(، کانت، ترجمۀ میرعبدالحسین نقیب زاده، تهران: انتشارات طهوری.
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ــه کار . 4 ــد ب ــی تقلی ــه معن ــری ب ــرد هن ــاکات در کارک مح

.)237  ،1377 )میرصادقــی،  مــی  رود 

متصــور شــدن حقیقتــی بــرای انســان بــه صورتــی خــاص، . 5

مأنــوس و هماهنــگ بــا غرضــی کــه تمثــل بــرای آن حاصل 

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

6 ..Homoisis

هو أجمل االشیاء و أکملها.. 7

ــۀ آهنــگ و موســیقی اســت، هرچنــد کــه 8.  ــر پای »ســماع ب

ــگ و  ــن آهن ــوند؛ ای ــه ش ــز در آن آمیخت ــعر و آواز نی ش

ــی، 1393، 244(. ــت« )خاتم ــق اس ــیقِی ح موس

هشــت  گونه باخبــر شــدن از غیــب، عبارت انــد از: مکتــوب، . 9

ــدن صــورت  ــا دی ــا صــدای مهیــب، ب ــا صــدای خــوش، ب ب

حادثــه، بــا شــنیدن از زیبارویــان، بــا شــنیدن از پیکره  هــای 

آویــزان  ُمُثــل  رؤیــت خــود  بــا  و  نجــوا  بــا  هنــری، 

.)237-236 ج.2،   ،1375 )ســهروردی، 

ــه . 10 ــل تجرب ــرای اه ــهروردی ب ــه س ــت ک ــی اس  »اصطالح

بــه  کار می  بــرد. تجریــد را صوفیــه و متألهــان مســلمان بــه 

ــترک  ــای مش ــا معن ــد ام ــه  کار برده  ان ــی ب ــی گوناگون معان

میــان آن  هــا عبــارت اســت از خالــی شــدن قلــب از عالقــه 

ــر،  ــه اهللا« )آزاده  ف ــه شــدن آن ب ــوی و متوج ــور دنی ــه ام ب

ــۀ40(. ــت صفح 1397، پانوش

 آن نــوری باشــد کــه از جانــب اهللا به  ســوی پادشــاهان، چــه 11. 

کیــان پادشــاهان و خــره نــوری و پرتــوی را گوینــد از جانــب 

ــه بدان  ســبب  ــض شــود، ک ــدگان فای ــه بن ــال ب خــدای متع

برخــی پادشــاهی و ریاســت کننــد و بعضــی صنعــت و حــرف 

آموزنــد )دهخــدا، 1377، ذیــل واژۀ کیــان خــره(.
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- ابراهیمــی دینانــی، غالمحســین. )1388(، شــعاع اندیشــه و شــهود فلســفه ســهروردی، چــاپ هشــتم، تهــران: 

نشــر حکمــت.

ــران: نشــر  ــاپ دوم، ته ــاه، چ ــه کوت ــک مقدم ــان ی ــیقی در فلســفه و عرف ــا. )1397(، موس ــر، محمدرض - آزاده  ف

مرکــز.

- افالطون. )1356(، دورۀ آثار افالطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، جلد3، تهران: خوارزمي.

- اکبری، فتحعلی. )1387(، درآمدی بر فلسفه اشراق )درس نامه(، آبادان: پرسش.

- امین  رضوي، مهدي. )1377(، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، تهران: نشر مرکز.

- بلخــاري قهــی، حســن. )1397(، خیــال و عالــم مثــال در ذهــن و زبــان شــیخ اشــراق. )بازیابــی در 1399/2/14( 

http://Bashghah.net باشــگاه اندیشــه، ســهروردی  نامه، جلــد دوم، برگرفتــه از وب  ســایت

- بورکهارت، تیتوس. )1369(،هنر مقدس، ترجمۀ جالل ستاری، تهران: انتشارات سروش.

- خاتمی، محمود. )1393(، پیش  درآمد فلسفه  ای برای هنر ایرانی، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر.

- دهخدا، علی  اکبر. )1377(، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران.

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

ســهروردی«، نشــریه شــناخت، شــماره 78، 186-167.

ــران:  ــد دوم، ته ــن، جل ــری کرب ــام هان ــه اهتم ــراق، ب ــی. )1355(، حکمه  االش ــهاب  الدین یحی ــهروردی، ش - س

ــی. ــات فرهنگ ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل

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

ــات  ــات و تحقیق ــه مطالع ــران: موسس ــاپ دوم، ته ــای 1-3، چ ــات، مجلده ــه مصنف - ----- )1375(، مجموع

ــی. فرهنگ

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

بینــش، تهــران: نشــر مرکــز.

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

- کمالــی  زاده، طاهــره. )1392(، مبانــی حکمــی هنــر و زیبایــی از دیــدگاه شــهاب  الدین ســهروردی، چــاپ دوم، 

تهــران: فرهنگســتان هنــر.

- کنیا، اندرو. )1394(، فلسفۀ موسیقی، ترجمۀ گلنار نریمانی، تهران: ققنوس.

- لوینســون، جرولــد و گایــر، پــل. )1387(، زیبایي شناســي فلســفي )1(: تاریــخ زیبایي  شناســي جدیــد، ترجمــۀ 

فریبــرز مجیــدي، تهــران:  فرهنگســتان هنــر.

- مسعودیه، محمدتقی. )1365(، مبانی اتنوموزیکولوژی: موسیقی  شناسی تطبیقی، تهران: انتشارات سروش.

- مکارم شیرازی، ناصر. )1374(، تفسیر نمونه، چاپ سی و دوم، تهران: دارالکتب االسالمیه.

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

- یاسپرس، کارل. )1372(، کانت، ترجمۀ میرعبدالحسین نقیب زاده، تهران: انتشارات طهوری.
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ــه کار . 4 ــد ب ــی تقلی ــه معن ــری ب ــرد هن ــاکات در کارک مح

.)237  ،1377 )میرصادقــی،  مــی  رود 

متصــور شــدن حقیقتــی بــرای انســان بــه صورتــی خــاص، . 5

مأنــوس و هماهنــگ بــا غرضــی کــه تمثــل بــرای آن حاصل 

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

6 ..Homoisis

هو أجمل االشیاء و أکملها.. 7

ــۀ آهنــگ و موســیقی اســت، هرچنــد کــه 8.  ــر پای »ســماع ب

ــگ و  ــن آهن ــوند؛ ای ــه ش ــز در آن آمیخت ــعر و آواز نی ش

ــی، 1393، 244(. ــت« )خاتم ــق اس ــیقِی ح موس

هشــت  گونه باخبــر شــدن از غیــب، عبارت انــد از: مکتــوب، . 9

ــدن صــورت  ــا دی ــا صــدای مهیــب، ب ــا صــدای خــوش، ب ب

حادثــه، بــا شــنیدن از زیبارویــان، بــا شــنیدن از پیکره  هــای 

آویــزان  ُمُثــل  رؤیــت خــود  بــا  و  نجــوا  بــا  هنــری، 

.)237-236 ج.2،   ،1375 )ســهروردی، 

ــه . 10 ــل تجرب ــرای اه ــهروردی ب ــه س ــت ک ــی اس  »اصطالح

بــه  کار می  بــرد. تجریــد را صوفیــه و متألهــان مســلمان بــه 

ــترک  ــای مش ــا معن ــد ام ــه  کار برده  ان ــی ب ــی گوناگون معان

میــان آن  هــا عبــارت اســت از خالــی شــدن قلــب از عالقــه 

ــر،  ــه اهللا« )آزاده  ف ــه شــدن آن ب ــوی و متوج ــور دنی ــه ام ب

ــۀ40(. ــت صفح 1397، پانوش

 آن نــوری باشــد کــه از جانــب اهللا به  ســوی پادشــاهان، چــه 11. 

کیــان پادشــاهان و خــره نــوری و پرتــوی را گوینــد از جانــب 

ــه بدان  ســبب  ــض شــود، ک ــدگان فای ــه بن ــال ب خــدای متع

برخــی پادشــاهی و ریاســت کننــد و بعضــی صنعــت و حــرف 

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