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 مطالعۀ نمودِ مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در موسیقی سنّتی ایران  

 با تأکید بر آلبوم موسیقیِ عشق داند با اجرای محمّدرضا شجریان و محمّدرضا لطفی 

 
 1محمّدرضا عزیزی

 زاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.صی پژوهش هنر، دانشگاه آدانشجوی دکتری تخّص

 2پویا سرایی

 استادیار گروه موسیقی دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 

 
 چکیده

باشد. شأن    یتسنّ  هایدر هنر  یمباحث حکم  یرسبرّ  یبرا  ییمبنا  تواندیم  ،یاسالم-یرانیا  میبا دربرداشتن مفاه  یشراق سهرورد احکمت  

 ن یدر ا  یباشناختیتأمالت ز  هاینهیآن، زم  یقبه عنوان وجه تحقّ  بایمفهوم و امر ز  ک ی  ۀبه مثاب  ییبایز  ی معرفت  ثیو ح  یوجودشناخت

ایران از پیوستگی و تداوم نسبی    یتسنّ  یقموسی  تحواّلت  بیگانه،  هاینفوذ فرهنگ  و  تاریخی  هایگسست  رغم. بهستباب را فراهم آورده ا 

با    یبعد از انقالب اسالم  های خصوصاً سال  مختلف،  هایبرخوردار بوده است و وجوه اشتراكات صوری و مضمونی فراوانی در آثار دوره

  سی شناییبایز  هایِپرسش بود كه مؤلفه  نیپاسخ به ا  ق،یتحق  ن ای  انجام  از  هدف.  شودمی  دهمشاه  یدرضا لطف چون محمّ  یظهور آهنگسازان

  ی نظر-یاز منظر هدف، كاربرد   قیتحق  نای  انجام  روش  اند؟كرده  دای نمود پ  عشق داند  یقیو چگونه در آلبوم موس  ستندیحکمت اشراق چ

آلبوم    دهدینشان م جیآمد. نتا دستبه  یا كتابخانه  ۀو یبه ش زی العات نبود. اطّ  یقیتطب کردیبا رو یلیتحل-یفیانجام، توصۀ ویو از منظر ش

  ق ی ساختار و مصاد یرگیشکل  ییبر چرا لیدل م،یمفاه نیا كه  طوریحکمت اشراق است. به میصورت، مظهر مفاه گاهیدر جا عشق داند

 . گردندیم   میمفاه  نیا  یایزبان گو  یهستند و به عبارت  یتسنّ  یقیدر خلق آثار موس

 

 . یدرضا لطف، محمّعشق داند آلبوم    ران،یا  یتسنّ  یقیموس  ،یشراق، سهروردا: حکمت  کلیدی واژگان 
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 مقدمه  

آشنای جهان اسالم، در  ین سهروردی فیلسوف نامالدّشیخ شهاب

ید بر كشف و شهود  كذوقی با تأ-حکمتی بحثیقرن ششم هجری  

ایران و مضامین عرفانی اسالم و    حکمت خسروانیهای  و رهیافت

از  .  شراق«اگذاری نمود تحت عنوان »حکمت  ایهحکمت یونان پ

هنرمند   قلبی  و  خیالی  ادراک  زیبایی،  مبنای  او،  و  منظر  بوده 

متأله   را چون حکیم  او  میهنرمند  اثر هنری  خلق  دانست كه 

كه دارای فضایی    مبتنی بر ادراک و شهود حقایق عالم مثال است

حوی حاكی از عالم  آن فضا كه به ن.  متفاوت با عالم جسمانی است

تی ایران از جمله معماری، نگارگری،  های سنّمثال است در هنر

شود. در  ... بر سبیل تمثیل، نمایان می  تی وشعر و موسیقی سنّ

 كه:  های اصلی بودپرسش  این  پاسخ به

 د؟  شراق چیستنا شناسی حکمت  ای زیباییه. مؤلفه1

آلبوم موسیقی  این مؤلفه.  2 پیدا    عشق داندها چگونه در  نمود 

 اند؟  كرده

اثر   خلق  فضای  بررسی  به  پژوهش  این  دانددر  توسط    عشق 

محمّمحمّ و  لطفی  مثالِ  درضا  عالم  فضای  در  شجریان  درضا 

و  ایم كه خود هم ورای عالم عینی مادی است  شراقی پرداخته ا

است. دانستیم كه موسیقی  هم درون نفس انسان پدیدار گشته  

تناسب  سنّ ساز  بلکه  نیست،  صرف  احساساتِ  بازی  ایران،  تی 

موجود در نفس انسان است كه به مراتب نورانی آن مرتبط است  

تناسب باشد،  و هر چه نغمات با درجات احوال و مراتب نفس م

قل سلوک  و  میسیر  باعث  را  هنرمند  حکمت  بی  شراق  اشود. 

رفانی و  بانی عگیری از مبانی حکمت اسالمی، مسهروردی با بهره

نظریّاا نیز  و  ا شراقی  و  ایران  پیشین  حکمای  حکمت    حیایِت 

-های حکمی اسالمی است و میخالده، حاوی مضامین و اندیشه

واكاوی برای  مناسبی  مبنای  حکمی  اندیشه  تواند  مبانی  و  ها 

قلمداد    تی ایرانسنّموجود در هنر ایرانی از جمله آثار موسیقی  

نیز    داندعشقتی معاصر مانند  شود كه بر خلق آثار موسیقی سنّ

 ثیرگذار بوده است. تأ

 روش تحقیق  

- این تحقیق، با رویکرد پژوهش كیفی، از منظر هدف، كاربردی

تحلیلی است. روش نظری  -توصیفی نظری و از منظر شیوۀ انجام  

زیبایی مفاهیم حکمت  نیز  نمود  بر  تأكید  با  شناسی سهروردی 

العات،  تی ایران است و روش گردآوری اطّ شراق در موسیقی سنّا

های پژوهش در پایان به صورت ای بوده است كه دادهكتابخانه

  طوری كه در ابتدا اند. بهرسی و تحلیل قرار گرفتهتطبیقی مورد برّ

زیبایی در حکمت    به مفاهیم مهم  اندیشۀ شیخ  اشرح  و  شراق 

شراق پرداخته و در ادامه ضمن تبیین مباحث مهم این حکمت،  ا

 پرداختیم. عشق داند  به تحلیل چگونگی نمود این مفاهیم در اثر  

 پیشینه تحقیق

حوزۀ تحقیقات  سهروردی   در  اسالمی  هنر  حکمت  و  پژوهی 

حسین نصر،  د ندگانی مانند سیّقان و نویسفراوانی از سوی محقّ

ا در  .. صورت گرفته است، امّ. ابراهیمی دینانی، محمود خاتمی و

زیبایی شیخ  بحث  كتاب  اشناسی  مطالعۀ  لزوم  بر  عالوه  شراق 

-ین سهروردی و سایر كتابالدّ« اثر شیخ شهاب حکمت اشراق»

این حوزه  های وی، پژوهش های نسبتاً كمتری وجود دارد. در 

حسین نصر، كتاب  د« اثر سیّات هنر معنوی در اسالمتجلیّكتاب »

اسالمی» معماری  و  هنر  بلخاریمبانی  حسن  از  در «  كه  قهی 

بخشی از آن به فلسفه زیبایی سهروردی و تاثیر آن بر هنر اسالمی  

پرداخته شده و كتاب دیگری كه در فرهنگستان هنر به چاپ  

-از دیدگاه شهاب»مبانی حکمی هنر و زیبایی    رسیده، با عنوان

زاده مورد مطالعه قرار گرفت  « اثر طاهره كمالیین سهروردیالدّ

صی و تحلیلی و مطالعات زیر نیز  های تخصّسایر مقاالت و كتاب  و

 رسی قرار گرفت: به عنوان پیشینه این تحقیق مورد برّ

مقاله در  شریف  حمیدرضا  و  گودرزی  عنوان  فاطمه  تحت  ای 

معماری و موسیقی ایرانی برمبنای  تطبیقی به  - نگاهی تحلیلی»

، بهار و تابستان  شناخت « كه در نشریۀ  مفاهیم حکمت سهروردی

ین مفاهیم كلی به چاپ رسیده است، به تبی  78، شماره1397

-اند و با نگاهی تحلیلی شراق از منظر فلسفی پرداختهاحکمت  

رسی  تطبیقی بروز این مفاهیم را در موسیقی و معماری ایرانی برّ

-شاند كه یکی از رواند و در پایان به این نتیجه دست یافتهه نمود

معماری و موسیقی، تطبیق    تطبیقی میان دو حوزۀ  های مطالعۀ

تطبیق دقیق ت  مفهومی این دو حوزه است و این دو حوزه قابلیّ

شراق سهروردی را از منظر روش، ابزار  ابر اساس مفاهیم حکمت  

 و مصادیق دارا هستند. 

  عنوان   با  خود  ارشد  كارشناسی  نامۀپایان  در  بصام  دوحیدسیّ

رشتۀ    در  1387  سال  در  «ایران  موسیقی  حکمی  مبانی  بازخوانی»

  بیانی   اصغرعلی  نظر  زیر  تهران  هنر  دانشگاه  فلسفۀ  فسلفۀ دانشکدۀ

  فیلسوفان  حکمی اتنظریّ مرور  به اردالنبنی عیلا مشاورۀ اسم و

  این   به  و  پرداخته  موسیقی  باب  در  سهروردی  جمله  از  اسالمی

  و   حکما  فالسفه، سوی از متفاوتی رویکردهای: یافته دست نتایج

  منشأ   به  قائل  سهروردی  و  دارد  وجود  موسیقی  به  نسبت  عرفا

  سایر   در  كهچنان هم  نیز  خیال  عالم  نقش.  است  موسیقی  آسمانی

 اهمیت  از  نیز   موسیقی  در  دارد   سزائیبه  تاهمیّ  سهروردی  آرای

 شناسیزیبایی  و  درک  كه  جایی  تا  است،  برخوردار  خاصی
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  نخواهد   پذیر  امکان  آن  درک  و  عالم  این  به  اعتقاد  بدون  موسیقی

 . بود

مقاله در  عنواننگارنده  تحت  در زیبایی»مطالعۀ    ای  شناسی 

«  تی ایران براساس مفاهیم حکمت اشراق سهروردیموسیقی سنّ

نشریۀ   در  علوم  كه  مطالعات  و  مرداد  اسالمیپژوهش   ،1399  ،

-به چاپ رسیده است به طرح و تبیین مفاهیم زیبایی  13شماره

ناختی اندیشۀ سهروردی پرداخته و به چگونگی نمودشان در  ش

و در پایان به این نتیجه دست   تی ایران پرداختهآثار موسیقی سنّ

تی  عنوان محتوا در موسیقی سنّمفاهیم حکمت اشراق بهكه    یافته

نم مفاهیم  ایرانی  مظهر  جایگاه صورت،  در  هنر  این  و  یافته  ود 

گر این است كه  سویه بیان  حکمت اشراق است. این ارتباط دو

ص در پس صور هنری وجود دارد كه این مفاهیم دقیق و مشخّ

گیری ساختار و مصادیق در حوزۀ  مفاهیم، دلیل بر چرایی شکل

-مفاهیم میتی هستند و به عبارتی زبان گویای این  موسیقی سنّ

 گردند. 

 سهروردی و موسیقی

آشنای فلسفه اسالمی  فیلسوف نام  ،سهروردیین  الدّشیخ شهاب

و   مبدع  او  اشراق،  به شیخ  معروف  است  در قرن ششم هجری 

حکمت  های  رهیافت  س حکمت اشراق است كه با تکیه برمؤسّ 

یونان   خسروانی حکمت  نیز  و  اسالم  عرفانی  مضامین  و    ایران 

حکباس این  پایهتان  را  نمودمت   ,Landolt, 2008)  گذاری 

نشان    ؟بپرسیم كه موسیقی چیستشاید اگر از او    .(242–240

عالم مثال و هورقلیا را دهد، چرا كه معتقد است صوت مثالی تنها  

شود. او برای این  ق میحقّین عالم یعنی عالم افالک مثالی مدر ا

ین جهان را  ل است كه شرایط اصوات ائنغماتی قا  عالم اصوات و

-نغمه  چ شوند. او هیا اصل موسیقی این عالم محسوب میندارند امّ

از این   ر نیست وها متصوّتر از آنبخشتتر و لذّای خوش آهنگ

)ابراهیمی دینانی،    آگاهی دارنداصوات تنها سالکان طریق حق  

بدین ترتیب، تنها راه شناخت حقیقت موسیقی    .(376،  1388

  ء این دیدگاه جز  حضوری است. ظاهراً  واسطه واشراق و علم بی

افالطون )آثارموسیقی    شناختی مانند دیدگاههستی  هایِدیدگاه

( )كنیا،  موجودات ازلی موجود در خارج از زمان و مکان هستند 

ا تفاوت مهم و  قرار دارد. امّ  رث )افالک( و فیثاغو(  38-34،  1394

  ث فالک فیثاغور موسیقی ا  ۀهی كه این نظریه با نظریجالب توجّ

دارد در این است كه سهروردی به عالم افالک در عالم مثال اشاره  

 .نظر دارد افالک همین عالم را مدّ  ثكند، درحالی كه فیثاغورمی

(Walbridge, 200, 26)   هر می  به  نظر  به  اگر  حال  رسد 

كه   باشد  تعریفی  باید  دهیم  ارائه  موسیقی  از  تعریفی  بخواهیم 

)عالوه بر صفاتی    های موسیقیو دیگر ویژگی  زممیّبتواند خصیصۀ  

می نسبت  به صوت  متداول  تعاریف  در  تناسب  كه  مانند  دهند 

،خوش آهنگی، زیبایی، سازمان یافته بودن، قرارداشتن در یک  

را تا  (  387،  2، ج1375)سهروردی،    غیره(  و  گام،انتزاعی بودن

ی امکان  آنجا كه ممکن است در برگیرد، هرچند از نظر سهرورد

تعریف تمام صفات یک چیز وجود ندارد و هر تالشی برای تعریف  

 . (88،  1377رضوی،  )امین  بود  كردن آن چیز بیهوده خواهد

ایرانیسنّ  هنر ابراز  پی تجلّ  اسالمی همواره در -تی  ی اسم اهلل و 

از...]  »  ت است:ت و واحدیّاحدیّ خداوند    درهنراسالمی[ زیبایی 

به این بسنده كند كه زیبایی فقط باید  گیرد و هنرمند  ت مینشأ

بر   كلّرا  وقف  بر  هنر  سازد.  عیان  و  اندازد  بینش یآفتاب  ترین 

ماده است«   به  برای شرافت روحانی دادن  اسالمی فقط روشی 

تنها ازآن    به عبارتی دیگر، صنع و هنر  .(134:  1369)بوركهارت،  

وفقِ طبیعت و زیباییِ    تنها صورت جهان را بر  خداوند است و بشر

تی ایران نیز از این توحید  كند. موسیقی سنّی میآن، متجلّعینی  

  گوید: »...و طوسی میمند است؛ چنانچه خواجه نصیر  و تنزیه بهره

الحان آموزیم،   و  این رساله نه آنست كه علم غنا  از  مقصود ما 

صنعتی جداگانه دلیلی    لیکن مقصود آنست كه بداند در هر علم و

:  مجمل الحکمه،  1371لوجود« )طوسی،  اهستی واجب   هست بر

نگاه    گرایان و عرفا و حکما درتعنایت به تعاریف سنّ   (. آنچه با51

نخست، قابل ادراک است، همانا تطبیق مبانی موسیقی اقوام و  

ه این ك  تی است؛ چراسنّ  های هنرنواحی ایران اسالمی با بنیان

كاربردی )منحصراً كاربردی    زاد و دارای شأنره مردمهنر هموا

دور از همه شعائر استتیکِ كانتیِ  آیینی( و بهو  عقیدتیمذهبی، 

هستی و ساحت معنوی    ت و انضمام محض بامدرن و در شمولیّ 

 .(32:  1365)مسعودیه،    ر قومی استهر تفکّ

به موس  یرانیا  لیاص  یقیموس   ی قیو موس  یرانیا  یتسنّ  یق یكه 

)س  زین  ایرانی  کیكالس دستگاه  شامل  است،    ستم یمعروف 

  ت یّ حیقبل از مس  یقینوع موس  نیو آواز است. ا  یملود   (،یقیموس

به  )سینه به سینه(    دهان به دهان  قیاز طر  اًوجود داشته و عمدت

رس لذّ  دهیما  قطعات  راحتبخشتاست.  و  موسیقی   ترتر    این 

 . (Mehraby, 2019)  اندمانده   یباقبرای ما  تاكنون  

تی ایران به تناسب احوال نفس و مقامات آن انس  »موسیقی سنّ

تجرید آن هیچ صورت شنیداری نفس را  علوی با خیال دارد و بی 

انگیزد، خواه به حال قبض یا حال بسط و خواه در هر مقام  نمی

موسیقی ایرانی از این حیث با حاالت نفس  .  كه نفس استوار باشد

است كه   میهماهنگ  را تمهید  نفس  حال  نخست،  از  كه  كند 

موجود به حال و احوال دیگر متفطن شود، و در این مرحله حالت  

می دست  نفس  به  حالت  ناپایداری  این  پی  در  سپس،  و  دهد 

كند، در او حال فراشدن  ثباتی كه در نفس ایجاد میناپایداری و بی

ینه نفس  انگیزد و سرانجام، حالت طمأند میو تعالی از وضع موجو

ی باالتر پایدار است« )خاتمی،  كند كه در این مرتبهرا ایجاد می
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سماع  (.242-241:  1393 به  اشراق  موسیقی   1شیخ  نغمات    و 

كاربرد    ظاهراً( و  26:  3، ج  1375عالقۀ وافری داشته )سهروردی،  

نفس باشد چرا كه سهروردی    ۀموسیقی نزد او باید در جهت تزكی

ل به ف خود به قطع عالقه از دنیا و توسّهمواره در رساالت مختل

و  یّریاض نموده  توصیه  امیال شهوانی جسم  و  نفس  امحاء  و  ات 

داند كه باید به اصل خود و عوالم باال  انسان را مسافر غریبی می

 .(61-69:  1377رضوی،  )امین  رجعت نماید

شیوه از  یکی  اطّ سهروردی  و  غیب  از  شدن  باخبر  از  های  الع 

گذشته و آینده را كه در عالم مثال محفوظ است، خبر  حوادث  

  2گونه داند كه این مورد یکی از هشتیافتن با صدای خوش می

بر اساس    .(40الف،  1397فر،  )آزاده  باخبر شدن از عالم غیب است

شنوند،  میء و اولیاء  دیدگاه سهروردی آنچه »مکاشفان، مانند انبیا

توان گفت از تموّج هوا در انگیزی هستند كه نمی صداهای هول 

این صداها در عالم اجسام نیست. اهل كشف    مغز است و اصالً

میآن مثال  عالم  در  را  )اكبری،  ها  (.  198،  1387شنوند« 

كند  »سهروردی در رموزی كه برای عوالم غیر جسمانی طرح می

او میجایگاه خاصّ آواها قائل است.  نواها و  برای  اخوان  ی  گوید 

خاصی دارند كه در آن مقام هرگونه كه بخواهند    مقام  3تجرید

توانند مثُل قائم به خود ایجاد كنند كه این مُثُل به واسطۀ  می

میطلسم سخن  طلسم هایی  آن  گویند.  مظهر  جسمانی  هایی 

طلسممُثُل آن  از  و  بهاند  جمادی  جسمانی  مُثل  های  واسطۀ 

محاكات كند  ها را  تواند آننمیهم    وری كه خیالآآوازهای شگفت

د برایش حاصل  شود و انسان هنگامی كه نوعی تجرّشنیده می

دهد و  شنود و به آن گوش میشود آن صداها و آوازها را میمی

كند؛  یابد كه خیال نیز در آن هنگام آن آواز را استماع میدر می

 . (40-41الف،  1397فر،  ق« )آزادهپس آن آوازی است از مثل معلّ

  لی اع  را حاصل شناخت حق یا خیر  بایی()زی  سنسهروردی حُ

-زیبایی  بوداو معتقد    .(61-69،  1377رضوی،  )امین  دانستمی

ا  ی زیبایی عالم مثال و موهبتی الهی است. امّ ای این عالم تجلّه

این به آن معنی نیست كه هرچه در عالم مثال است یا هرچه از  

زشت و  زیرا در این عالم، صور    ؛آن عالم محاكات كند، زیباست

 
. »سماع بر پایۀ آهنگ و موسیقی است، هرچند كه شعر و آواز  1

نیز در آن آمیخته شوند؛ این آهنگ و موسیقیِ حق است«  

 (. 244:  1393)خاتمی،  
گونه باخبر شدن از غیب: مکتوب، با صدای خوش، با  . هشت2

زیبارویان، با  صدای مهیب، با دیدن صورت حادثه، با شنیدن از  

های هنری، با نجوا و با رؤیت خود مُثُل آویزان.  شنیدن از پیکره

 (. 237و236،  2، ج1375)سهروردی،  

-كه زیبایی  آمداین امر به این معنی  »شیطانی نیز وجود دارد.  

شناسی و آن  ست وابسته به هستیا   شناسی در این تفکر امری

می هدایت  نور  همان  یا  حقیقت  شناخت  به  را  ما  د«  كننیز 

به عبارت دیگر زیبایی نسبت مستقیم   .( 356،  1361)سهروردی،  

جمال انسان مربوط به نور    با نور دارد. همان طور كه زیبایی و

 هبد است و نه مربوط به جسم او. فاس

-آن یاد ل است وئدی نقش دیگری نیز برای موسیقی قاسـهرور

)عـوالم باال( با گوش    ست كه نفس در عالم خـودا  آوری الحانی

شنیده و همین امر باعث میل او به آن عوالم شده و جان  جان می 

ت شوقی كه به پرواز به  شدّآدمی كه در قفـس تن اسیر است از  

خود به پـرواز درآورده و بدین ترتیب   آن عالم دارد تن را نیز با

نکتۀ    .(264،  2، ج1375)سهروردی،    گیردسماع در می  رقص و

توجّ آن  به  باید  كه  اگرچه  دیگری  كـه  اسـت  ایـن  داشـت  ه 

تی ناشی از درک كمال و  سهروردی و دیگر فالسفۀ اسالمی به لذّ

م وجهزیبایی  هیچ  به  دارند،  بـاور  برای    وسـیقی  غایتی  را  آن 

ت عالوه  اند، بلکه این لذّهای دیگر در نظر نگرفتهموسیقی یا هنر

های عقلی محسوب  تبر این كه از نظر سهروردی سایه و صنم لذّ

دهندۀ  شود، به این دلیـل ممدوح و پسندیده است كه یاریمی

)ابراهیمی دینانی،   تنفس انسان در طی مسیر او بسوی كمال اس 

1388  ،613) . 

كه خود یک  -بارۀ تالوت قرآن  هی درسهروردی نکتۀ جالب توجّ

های  توان آن را به پدیدهكند كه میذكر می -نوع موسیقی است

تنها در هنگامی به قرائت  »  :گویدنیز تعمیم داد. او می  موسیقی

لطیف و  قرآن اشتغال ورزید كه دارای وجد و سرور بوده و از فکر  

ا  ای بخوانید كه گویاندیشۀ تابناک برخوردارید و قرآن را به گونه

-چیز دیگری سخن نمی  ۀفقط در شأن شما نازل گشته و دربار

)همان،  گوید و ترتیب، می  بدین(.  40«    توان گفت حالت وجد 

نیز نحوۀ حضور، در    فکر لطیف و  سرور و داشتن اندیشۀ تابناک و

 .كندمی ایفاء میمهّ  افزایش تأثیر موسیقی نقش

 

 

 

برد.  كار می. »اصطالحی است كه سهروردی برای اهل تجربه به3

كار  تجرید را صوفیه و متألهان مسلمان به معانی گوناگونی به

عبارت است از خالی  ها  اند امّا معنای مشترک میان آنبرده

شدن قلب از عالقه به امور دنیوی و متوجه شدن آن به اهلل«  

 (. 40الف، پانوشت ص  1397فر،  )آزاده



 

6 

 

 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

 تبیین مفاهیم حکمت اشراق 

د از اصطالحات و  ین سهروردی، در سراسر آثار خوالدّشیخ شهاب 

استفاده   ویژه  كردهمفاهیمی  مسائل  تا  معرفتاست  در  را  -ای 

هایی در ن سازد، یعنی حوزهمابعدالطبیعه معیّشناسی، طبیعت و  

بندی  شکل جدیدی از نو صورتها را بازسازی یا به  ر كه او آنتفکّ

مراتب،   سلسله  وحدت،  به  كثرت  از  سیر  چون  مفاهیمی  كرد. 

خواهی، خودآگاهی و معرفت نفس و نمادگرایی  گرایی، كمالغایت

كه در ادامه به اختصار توضیح    ،( 127:  1397)گودرزی و شریف،  

 شوند: داده می 

 سیر از کثرت به وحدت: -

ای از تمایز  ن به دیدگاه تازه»سهروردی با اصالت نور و بساطت آ

موجودات دست یافت و به تشکیک در نور قائل شد. منظور او این  

دی وجود دارد  است كه در جهان هستی نورهای گوناگون و متعدّ

با   بودن  نور  انوار در  این  ولی  فرا گرفته؛  را  نور جهان  و كثرت 

را در    توان اختالف انوارای كه نمییکدیگر اشتراک دارند؛ به گونه

آن ذات  شریف،  اصل  و  )گودرزی  دانست«  (.  127:  1397ها 

ت، ضعف، نقص و كمال، پیوستگی  سهروردی با قائل شدن به شدّ

-كند و نشان میمیان همۀ موجودات جهان هستی را حفظ می

دهد كه در عین كثرت و اختالفی كه وجود دارد، گوهر بنیان  

انوار و ظلم ات به نوری  جهان هستی گوهر واحدی است، همه 

نوار«  شوند كه همان »نوراألالوجود ختم می واحد، غنی و ضروری

 به نقل از همان(.    1361است )سهروردی،  

توان گفت: »هر یک از قطعات بر مبنای  در موسیقی ایرانی می

می آفریده  مركزی  هستۀ  »مایۀ یک  اصلی  هستۀ  این  به  شود، 

دهد« )فرهت،  یشود كه نام خود را به دستگاه ممادر« گفته می

-های مختلف ساختهها در هر دستگاه در مایه(. گوشه42:  1386

شود،  ها معرفی میاند. »مایه یا مُد مادر كه در درآمد دستگاهده ش

پارچگی دستگاه یا  هاست و باعث یکمحل رجوع تمامی گوشه

ترتیب، كثرت (. بدین42:  1388شود« )علیزاده و دیگران،  آواز می

به سوی  گوشه سیر  در  ردیف،  مركزی  سازماندهی  از طریق  ها 

 
ترین گوشۀ دستگاه  . برای ورود به هر دستگاه باید از اصلی 4

وارد شویم و دستگاه را با آن شروع كنیم. نام این گوشه  

دستگاهِ خود است.  ف اصلی  »درآمد« است كه در حقیقت معرّ

 (. 87:  1397فر)ب(،  )آزاده
.  نحو علمخوانیم: ». درفرهنگ دهخدا، ذیل واژه واخوان می 5

 هاییادداشت  از(  كتب قابله م  مطابقه،)  مركب حامص آنندراج

  ازقپان(  دو نادرستی  و  درستی آزمون مركب ) حامصف  ل ؤم

رسند.  قطعه در یک دستگاه مشخص، به وحدت می  4گوشۀ اصلی

صورت فرود  توان در ردیف دستگاه ماهور بهمصداق این امر را می

دلکشگوشه و  شکسته  ردیف    های  در  و  ماهور  اصلی  مایۀ  به 

گوشه فرود  چهارگاه،  م   های حصاردستگاه  به  مویه  اصلی  و  ایۀ 

 (. 130:  1397چهارگاه مشاهده نمود )گودرزی و شریف،  

اسالمیسنّ  هنر   است  هنر  ایرانی،-تی  دركثرت    نک )  وحدت 

انگاره  تکرار  (132،  1369،  بوركهارت  و  پرتزیین  الگوها  های 

اسالمی طرح  ایرانی،-موسیقی  و همانند  پیچیده  اسلیمی    های 

نشانگر اصل   تجریدی،  طر   انداین  این  مركز    ها( )انگاره  هاحكه 

  . ( 20-21: 1370 ،بوركهارت نک) هست جاهمه نیست و جاهیچ

  تنها گردد،  برداشت می  تیسنّمتون حکمی موسیقی    ا آنچه درامّ

،  كیانی   نک  )برای نمونه  هاستهمین مشابهت الگوها با اسلیمی

اصل  ق وحدت در كثرت  سویی دیگر، مبنای تحقّ از.  (56: 1368

در سازها است؛ چرا    5وجود واخوان اسالمی  -تیسنّ  بنیادین هنر

كه با وجودِ آن، در نهایت محصولِ خروجیِ شنیداریِ موسیقی  

ایرانی دارای هر دو وجه وحدت )واخوان( و كثرت  -تیِ اسالمیسنّ

از این موسیقی، تجلّ)ملودی( و بدین ی وحدت  ترتیب هرلحظه 

 . ، واخوان(1388)نک سرایی،    دركثرت خواهد بود

 مراتب:له  سلس  -

پیرامون  ۀفلسف  ۀمه حلّ  »نور«  سهروردی  نیز  و  تمام    است 

مبدأ همه   گردد.فلسفی باألخره به نور باز می   مشکالت و مسائل

مراتبی  و نظام سلسله  نوار استنوراأل  ،موجودات در جهان خارج

)محمدی،   مراتب نورهاستموجودات در واقع همان نظام سلسله

از  (.  102:  1372 وفور  به  سهروردی  و  است  زیبایی  جوهر  نور 

ت و ضعف نور مربوط  و شدّت و ضعف آن سخن گفته است؛ » شدّ

به اختالط با اجزای ظلمت نیست زیرا كه ظلمت امری عدمی  

ل از رحیمیان و  به نق  1388« )سهروردی،  ست و اجزایی نداردا

بت میان نور عالی  نسهمچنین در مبحث  (.  177:  1397ذهبی،  

و نور سافل، مراتب نور و پیوند این مراتب بیان شده است. هر  

قاهره  انوار  از  مرتبت  از حیث  كه  به همین    6نوری  باشد  دورتر 

«  آنندراج(  باشد نحو علمواخوان:   خواندن ف  لؤم  های یادداشت

 ، ذیل واژه واخوان(. 1377)دهخدا،  
القه و دلبستگی با برازخ ندارند نه به انطباع و نه  انواری كه ع.   6

اند و  ف؛ یعنی كامالً مجرد هستند و نه منطبع در برازخ به تصرّ

  :شوندنه متصرف در برازخ. این انوار خود به دو قسم تقسیم می

ر قاهره طولیه انواری  انوا. انوار قاهره طولیه و انوار قاهره عرضیه 

برد كه از  ات نام میهستند كه شیخ از آنها به اصول اعلون یا امهّ

  سهروردی،)  .یگر متفاوت هستندکدوجودی با ی  ۀلحاظ مرتب

 ( 145  االشراق،، حکمه2ج  ،1375
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ر  تدر مرتبۀ پایین 7میزان از كمال فاصله دارد. انوار مجردۀ مدبره 

 خسأو نور    ق ظلمانی است قرار داردیاز انوار قاهره كه منزه از عال

ت. بنابراین هرچه به ظلمات  تر اس نوری است كه به ظلمات نزدیک

 نوریه دورتر خواهد بود. )همان(   تر باشد از كماالتنزدیک

د سهروردی و  مراتب نوری و عوالم متعدّا تأسی از همین سلسلهب

میشدّ آن،  در  نوریه  و ضعف جوهر  انواع  ت  به  را  زیبایی  توان 

بندی كرد. هر یک از این وس نیز تقسـیممعقول، خیالی و محسـ 

-وت، مثال و جسم متناظرند. زیباییموارد به ترتیب با عوالم ملک 

ند شجاعت و  های معقول، ملکات نفس انسانی و امور معقولی مان

 ق به صوریرد. زیبایی خیالی كه متعلّگمیعشق و عدالت را در بر

رؤیا و مرایا و    شود از قبیلر می خیال متصوّ  ۀقه است، در قومعلّ

زیبایی كیفیات  صور.  و  تركیبات  سـنخ  از  كه  محسـوس  های 

-گانه ادراک میو تناسـب قوای پنج  هسـتند، از طریق اعتدال

مثالزیبایی  مانند  شوند. طبق  كه  بصری  خود  های  های 

اشکال   طبیعت،  عالم  در  و  یوسف  انسانی،  عالم  در  سهروردی، 

های  عنکبوت و اصوات دلنشین، نمونه  یهمسدس انگبین و خان

نکتبارز آن محسوب می این  ه  شوند.  و نسبت  ربط  قابل توجه، 

ترین و  نوار به عنوان كاملنوراألبا    در نسبت  دیگر وها با یکزیبایی

سهروردی است. ربط و نسبتی كه از   هزیباترین حقیقت در فلسف

-یین میطریق آن، وجوه معرفتی و ابعاد وجودشناختی عالم تب

 (.178-177،  1397)رحیمیان و ذهبی،  گردد

-یک نشانۀ كالن در قالب مجموعه  ایرانی كه به مثابۀ  موسیقی  در

»ردیف« عنوان  تحت  الیه8ای  دارای  متعدّ،  كه  های  است  دی 

ها را  نام دارد. شاید بتوان روابط متوالی میان دستگاه  9»دستگاه« 

به كه  نهاد  نام  دستگاهی  بین  ساختار  روابط  یک  داشتن  دلیل 

ت موسیقی ایرانی  مراتبی، موجب اعتباربخشی به موجودیّسلسله

شود. از این حیث، هر دستگاه نیز دارای ساختار درونی است  می

ها نیز  متوالی بین گوشههاست؛ یعنی روابط  ل از گوشهكه متشکّ

مراتبی درونی دیگری هستند  عنوان متن، دارای ساختار سلسلهبه

-(. سلسله58:  1382هاست )اسعدی،  كه همان روابط بین نت

صورت فرم اصلی راتب ساختار درونی دستگاه در الگوی ردیف بهم

عنوان مثال در كند. بهو كلی درآمد، اوج و فرود نمود پیدا می

ماهور پس از اجرای درآمد، اوج در گوشۀ دلکش اجرا  دستگاه  

 
انوار مدبره )انوار اسفهبدی( به عالم چهارمی اشاره دارد كه   .  7

-برازخ ظلمانی وجود دارد: »من تجربهمیان عالم انوار مدبره و  

های درست و معتبری دارم كه وجود عوالم چهارگانه را اثبات  

كند: انوار قاهره، انوار مدبره، برزخیان و صور معلقۀ ظلمانیه«  می

 (. 232،  2)همان، ج

)گودرزی و شریف،    گرددشده و دوباره در فرود به درآمد بازمی

1397  :133). 

 گرایی:غایت  -

نوار« و انقطاع  »نوراأل  برای سهروردی اساس كمال، توجه تام به

هستند كه انسان    ها آنگاه دارای ارزشبه سوی اوست و همه خلق

ب الهی یاری رسانند. یک عارف بر اثر سیر و سلوک  را در راه قر

می قیود شخصی  حدود  مرز  از  مجاهده،  حقیقت  و  به  و  گذرد 

د گشته، سرانجام در  یابد و با آن متحّمطلق و نامحدود دست می

رهایی و بیرون    اهلل به معنای از خودگردد. فنای فیآن فانی می

مادی و بشری و بقا به  های  ها و وابستگیقآمدن از تمامی تعلّ

نقش    او  (.271:  2، ج  1375صفات سرمدی است )سهروردی،  

آن یادآوری    ل است وئموسیقی قا  كید برهنر با تأ  نیز برای  یمهمّ

شنیده و همین  با گوش جان می  الحانیست كه نفس در عالم خـود

امر باعث میل او به آن عوالم شده و جان آدمی كه در قفـس تن 

كه »غایت« ت شوقی كه به پرواز به آن عالم دارد  دّاسیر است از ش

ترتیب رقص  خود به پـرواز درآورده و بدین  تن را نیز باآن است و  

 (. 264)همان،    گیردسماع در می  و

گرایی« را به دو صورت توان مفهوم »غایتدر موسیقی سنتی می

ساختاری و شکلی مورد بررسی قرار داد. در ساختار نظام ردیفی 

نهایی تمام گوشهاهدستگ به  ها، هدف  اصوات، فرود مجدد  و  ها 

به  دستگاه  دیگر،  درآمد  سویی  از  است.  موسیقی  غایت  عنوان 

ها اتفاق  گیری گوشهعنوان غایت شکلرسیدن به اوج دستگاه به

اوج گوشۀ دلکش در دستگاه ماهورافتد. ماننمی )گودرزی و    د 

 . (134:  1397شریف،  

 خواهیکمال -

كمال بالفطره  انسان  سهروردی  نظر  كمال در  و  خواهی  خواه 

بافت وجودی اوست. میل به كمال چیزی  واقعیتی است كه جزء  

نیست كه در سایۀ تربیت و در شرایطی خاص بر انسان عارض  

گردد، بلکه حقیقتی است كه سلب آن از انسان از آن جهت كه  

   (.112:  1377رضوی،  انسان است غیرمعقول است )امین 

برای سهروردی زیبایی عبارت از كمال، غلبه و آشکارگی حاصل  

ت مساوی با حصول كمال و ادراک آن است.  و لذّ  از كمال است

شت نورِ ناقص همواره نسبت به نور عالی،  در سرمعتقد است: »وی  

دهند،  . قطعاتی كه تمامی موسیقی سنّتی ایران را شکل می 8

پذیرد.  ها بداهه انجام میهای ملودی كه بر مبنای آنانگاره

 ( 42:  1386فرهت،  )
. دستگاه یا آواز از مجموعه قطعات موسیقایی كوچکی ساخته   9

شود.  ها اصطالحاً گوشه گفته میشده است كه به هریک از آن

 ( 86:  1397فر)ب(،  )آزاده



 

8 

 

 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

نور سافل قهری  عشقی نهفته است و در ذات نور عالی نسبت به 

لذا    ،نوار زاید بر ذاتش نیست جا كه ظهور نوراألو از آن   خفته است

ت و عشق او به ذات خویش امری زاید بر ذات آن نخواهد بود  لذّ

«  وجود مبتنی بر قهر و محبت است پس انتظام كل جهانِ  [...]

 (. 136:  2، ج  1375)سهروردی،  

تركیب اصوات   كه »خالق یک اثر پس ازدر موسیقی یعنی همان

های كوچک دیگری كه موجب زیب و  ت كرده و نتدر نغمات دقّ

 های زینت نت  دهد. بنابراینزینت است در میان اصوات قرار می

آهنگ نغمات  لطافت  و  زیبایی  است«  وسیلۀ  موسیقی  های 

ها در ( و در ادامه باید اشاره كرد كه »تزئین143:  1360)خالقی،  

ترین اجزای نغمگی موسیقی هستند  كوچکتی ایران  موسیقی سنّ

]اشاراتی[ بر    12هایییا زیرنغمگی  11در آواها  10كه در حکم ضمائم

می  ها نقش بسیار مهّروند. تزئینشمار مینغمۀ ]آوای[ اصلی به

: 1370در بافت و ساخت و بیان هنر موسیقی دارند« )كیانی،  

  و 15سرمضراب   ،14، تکیه13(. تزئین در موسیقی ایرانی شامل ریز35

برّ  ... قابل  نیز  دستگاهی  نغمات  بین  در  كه  است  است  رسی 

 (.135-136:  1397)گودرزی و شریف،  

ایران، عبدالقادر مراغی تصریح در باب مقامات موسیقی سنّ تی 

اند« )مراغی،  دارد كه »حکما این مقامات را از دور افالک گرفته

خصوصی23ّ،  1366 سه  قدما  نزد  افالک  مهّ(؛  اند:  داشتهم  ت 

م آنکه دورشان دایروی است  اند، دوّ نخست آنکه صاحب نفس بوده

شده  ترین« شکل از لحاظ هندسی در هستی تلقی میكه »كامل

بوده واجد حركتی شوقی  آنکه  به »كمال« مطلق و سوم  تا  اند 

 .(252،  1393)خاتمی،    رسند

 خودآگاهی و معرفت نفس  -

و نمادی است از »آگاهی«    عنوان موضوع فلسفۀ اشراق، رمز نور به

هر امری  ر فلسفۀ اشراق »علم« است. علم به  و »خودآگاهی« و مدا 

اشراقی«   است و »علم حضوری  نفس خویش  به  به علم  منوط 

است كه در علم به غیر، اضافۀ اشراقی به هر مفهومی است كه در  

یک   اشراقی  معرفت  است.  گشته  معلوم  نفس  بر  حضور  این 

به جان آدمی است و ادراک پیام اشراقی    شناخت معنوی و متعلق

انوار میسّ به  اشراق شده  با نفس  اشراقی جز    ر نیست یا آگاهی 

شناسی اشراقی، علم و  »در معرفت(.  42و41،  1392زاده،  )كمالی

انتزاع است و نه صورت عین   خودآگاهی ذاتی نفس، نه حاصل 

به علم  سنخ  از  علم  این  نیست.  كلیّ  خارجی.  نیز  منطقی  ات 

 
. چیزی كه با چیزی آن را فراهم كرده باشند. )دهخدا،   10

 : ذیل واژۀ ضمیمه(.1377
: ذیل واژۀ  1377ت و آهنگ، مخفّف آواز و بانگ. )دهخدا،  صو11

 آوا(. 

به كلی انتزاعی  تقابل با علم حصولی مشائی كه علم  هروردی در  س

می شهودی  اتصالیِ  حضوریِ  علم  را  علم  نوع  این  نامد.  است، 

گونه كه در ادراكات حسی  شناسی اشراقی همان بنابراین، معرفت 

شود، ادراک  )ابصار( و خیالی به شهود و اشراق نفس منتهی می

-شراقی برای نفس حاصل میعقلی اشراقی نیز با حضور و ظهور ا

 (.43گردد« )همان،  

به عقیدۀ سهروردی نور مجرد دارای خودآگاهی محض است و  

اند. پس  شان دارای خودآگاهی ت دیگر موجودات با توجه به نورانیّ

میماهیّ وجودش  در  فقط  را  او  خودآگاهی  و  انسان  توان  ت 

ان  ت انسبازیافت، بنابراین از معرفت نفس است كه نخست ماهیّ

ماهیّو   نهایت  اشیاء  در  همه  میت  یافت  را  )سهروردی،  توان 

نورانی20ّ:  2، ج  1375 اشراق  -ت را معادل معرفت می(. شیخ 

توجّانست كه هرد با  نفس خودكس  از  به آن  است ]این  ه  آگاه 

معنای   به  روانشناختی  آگاهی  نه  است  درون  و  به خود  آگاهی 

او   نظری،  آن[. در سطح  و فرویدی  را سرچشمه  معاصر  »من« 

دانست و در سطح عمل، »من« منبع  شناسی اشراقی میمعرفت

تمام امیال واال و الهی است كه در پس پرده پندار و خودآگاهی  

-شمار میو خودآگاهی نیز كانون هر گونه معرفت به  استوار بوده

 (. 254رود )همان:  

ی  ها های دانگی و ساختار لطیف و مایهدر موسیقی ایران، گردش

های  نگر لحنی شهودی و حال مالیم شیواگونه دارد. مایهدرون

ایرانی غالباً كه  طوریپردازشی شهودی دارند به  ردیف موسیقی 

آورد.  وجود میها و فواصل آن سیری انفسی و درونی بهگردش

زدگی، التهاب و اغواگری، حال و اندیشه  فارغ از هر گونه هیجان

الهامی سوق می (. 11:  1384محمدی،  )زاده  نددهرا به سیری 

طور مثال درآمد دستگاه نوا یا همایون كه لحنی شیواگونه و  به

 (. 173و149:  1390ر برانگیز دارند )نک خالقی،  تفکّ

 نمادگرایی  -

داستان بیان  برای  سمبلیک  و  نمادین  زبان  از  های  سهروردی 

 عاست. در این زمینه تنوّحکیمانه و عرفانی استفاده فراوان نموده

او   زبان  فارسی  آموزهكه هیچ-آثار  از  اشراقی  گونه شرحی  های 

ت زبان فارسی و  دهندۀ اهمیّنشان  -شودطور صریح دیده نمیبه

های رمزی آن برای انتقال مفاهیم حکمی و عرفانی است  داستان

(.  139:  1397به نقل از گودرزی و شریف،    1389)نصر و دیگران،  

به اعداد  مورد  ایرانی؛  در  موسیقی  دستگاه  هفت  مثال    » طور 

شود و آن را از  . تزئیناتی هستند كه روی یک نغمه اعمال می 12

 (.6:  1391اورند. )كاظمی،  حالت یک نغمۀ ساده بیرون می
13  Termolo 
14 Accent. 
15Interruption 
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های ایرانی  گانهای از هفتشود كه نمونهای مطرح می گانه...هفت

خان  هرام گور، هفت)نظیر هفت شهر عشق عطار، هفت پیکر ب

رستم( است« )همان(. در باب عدد پنج نیز كه در موسیقی ایرانی  

اشاره شده،    16الخمس هم از پنج آواز سخن رفته یا به فواصل ذو

ماجرای گرفتار آمدن یک  كه نیز  عقل سرخنمودش را در رسالۀ 

نهند،  ل بر او مید است كه ده موكّادر دام صیّ  )نفس انسان(  باز

اس  كه همان حوّ-« »روی سوی من و پشت بیرون ل راپنج موكّ

  روی بیرون«   »پنج را پشت سوی من و  و  -گانه درونی باشندپنج

،  3، ج1375)سهروردی،    -هستند   حواس پنجگانه ظاهریكه  -

پس از این،   .داردكنایه از هبوط به عالم خاک ( 227عقل سرخ، 

سیمرغ، پنج عنصر  و از  آكند كه با  ده با پیری مالقات میش باز صید

شب  گوهر  قاف،  طوباكوه  درخت  سخن    یفروز،  داوودی  زره  و 

 (. 104،  1372)محمدی،    گویدمی

س و ضرایب  های مقدّ كارگیری همین نشاندر موسیقی نیز، به

طوالنی برخوردار است و در بسیاری از نقاط جهان،    ویژه از سابقه

با موسیقی پیوندی    -ی در سازوارۀ اعدادبا تجلّ-فانی  مفاهیم عر

یافته نسبتناگسستنی  تمامی  نیز  ایرانی  موسیقی  در  ها،  اند. 

پنج، هفت و   مثل  اعدادی  از  برخی  بر مبنای  مقادیر  و  ضرایب 

شده تبیین  وجود    . (90-92:  1383نژاد،  )مهدوی اند  دوازده 

  17هایی الگوها از كهنانگارهتناسبات ریاضی و تطبیق عدد تکرار  

-اند، تركیبكه به این ترتیب از فضیلت اعداد سرچشمه گرفته

شناسی موسیقی ایران نقش اساسی دارد. در این  بندی و زیبایی

 18بندی نغمات ردیف بر اساس اعداد چهار و هفت میان تركیب

توان گفت كه كند. برای عدد چهار میبیشترین نقش را بازی می

ابوعطا، چهارپاره در  اسامی گوشهوجود   نظیر چهارباغ در  هایی 

ماهور و اطالق لفظ چهارمضراب به قطعات ضربی كه دارای الگوی  

مضرابی مشخصی هستند و بنیان نهادن موسیقی ایران برمبنای  

عدد چهار در خلقت عالم را به یاد   -19ذواالبع یا تتراكورد (  دانگ  

ال جهان را چنان ترتیب داده  آورد. اینان معتقدند خدای متعمی

دسته به  طبیعت  موجودات  اكثر  كه  تقسیم  كه  چهارگانه  های 

جایی كه ملودی در موسیقی ایرانی بایستی مانند  اند. از آن شده 

جمله در زبان، محدود و در آرایه، احساس و معنی كامل خود را  

ملودی اغلب  باشد،  و  داشته  چهارگانه  تکرارهای  براساس  ها 

میمارباعی تعادل  و  تکامل  به  )همان:  نند  مانند  110رسند  (؛ 

 
. به فاصلۀ پنجم درست در موسیقی ذوالخمس گویند.    16

 ( 58)همان،  
17 Archetype 

كید بر عدد  تگاه شور. در باب عدد هفت نیز »تأكرشمه در دس

اندیشۀ   و  اشراقی  اهتمام خاص حکمت  استفاده و  یادآور  هفت 

عرفان ایرانی به این عدد است. نه فقط آسمانِ عالمِ اشراقی هفت  

وصال و فنا هم مرحله است و زمین آن هم هفت طبقه و مقامات  

تایی(، هم  هفت طبقه، بلکه ظاهر و باطن، این دوالیۀ وحدت )یک

بنیادی اشراقی و قوامترین بنكه  اندیشۀ  ایرانی  مایۀ  بخش روح 

)خاتمی،   است«  الیه  هفت  هرالیه  و  الیه  هفت  یک  هر  است، 

دستگاه    7(؛ چنانکه اشاره شد، موسیقی ایرانی دارای  252:  1393

 ,Mehraby) اند  ها استخراج گردیده ز دستگاهاآواز است كه    5و  

2019) . 

 بر اساس مفاهیم حکمت اشراق   عشق داندتحلیل آلبوم 

داند آلبوم   یا عشق  یک  عنوان  ابوعطا،  و  بداههكنسرت  نوازی 

و   درضا شجریانمحمّ  موسیقی ایرانی است با آوازخوانی در  بداهه

و در   1359اسفند   14 كه در تاریخ درضا لطفیمحمّ تار نوازندگی

توسط    1376طور رسمی در سال  اجرا شده و به سفارت آلمان 

نامگذاری این اجرا، در ارتباط با  .  است  منتشر شدهنشر دل آواز  

كه در این دایره   عشق داند ولی؛   وجودند  پرگار  ۀبیت »عاقالن نقط

اجرا    )حافظ(  سرگردانند« آواز  در  كه  است  حافظ  از  غزلی  از 

در  .شودمی آلبوم  ابوعطا  این  شده آواز  آن    اجرا  اشعار  و 

داند )لطفی،    است قزوینیف  عار  و باباطاهر  حافظ، از ،  عشق 

1375). 

تصات مهم موسیقی ایرانی است  نوازی از مخّباید گفت كه بداهه

نفس دارد  كه تناسبی با حکمت اشراق و روح عرفانی در سلوک  

طوری كه نفس سالک برحسب ذوق اشراقی خود، در هر مقام به

كند و  میان احوال خویش مبادرت به انتقال و تألیف احوال می

  دهد در بداهه هنرمند ماهر به تناسب حالی كه به او دست می

(. مجید كیانی نیز در تعریف  249،  1393رود )نک خاتمی،  می

است:   آورده    اساسی   هایویژگی  از  یکی  نوازیبداهه»بداهه 

  دان موسیقی  كه  است  ایطریقه  و  روش  آن  و  است  ایرانی  موسیقی

  اقتضای   به  فراگرفته،  پیش  از  هایآهنگ  یپایه  بر  نوازنده  یا

«  پردازد می  سیقیمو   اجرای  و  آفرینش  به  مکان،   و  زمان  شرایط

می237  ،1368  كیانی،) نظر  به  تعاریف  این  با  ساختار  (.  رسد 

بداهه در این اثر و هماهنگی سیرِ ملودیک و آواز آن با ساختار  

ردیفی موسیقی دستگاهی ایران، كه پیشتر مفاهیم حکمت اشراق  

های  گانهای از هفتشود كه نمونهای مطرح میگانه. »هفت 18

ایرانی )نظیر هفت شهر عشق عطار، هفت پیکر بهارام گور،  

 (.181،  1392زاده،  خان رستم( است« )كمالیهفت
ربع گویند.  ت در موسیقی ذواأل. به فاصلۀ چهارم درس 19

 ( 57،  1390)خالقی،  
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

تواند یک اثر مناسب در راستای شناخت  در آن تبیین گردید، می

ن مفاهیم مورد اندیشۀ سهروردی در موسیقی  چگونگی نمود ای

 ایرانی باشد. 

های  ترین دستگاه در دستگاهمدر فرهنگِ موسیقی ایرانی، شور مهّ

ین دستگاه  قات اهفتگانه موسیقی ایران است و ابوعطا یکی از متعلّ

هلل خالقی: ابوعطا میان ملت رواج دارد و  ااست. بنابر تعریف روح 

 دارای لطف و زیبایی خاصی است، حجازی كه در قرائت قرآن  

یه است و در قلوب اهل ایمان هم ق به این ماوجود دارد نیز متعلّ

)خالقی،  تأ دارد«  خاصی  عرفان  131:  1390ثیر  بُعد  از  اگر   .)

انی و تفکرات  تواند انسان را به درجاتی از حیربنگریم، ابوعطا می

ابوعطا آوازی است كه زیبایی    فلسفی و جدایی روح از بدن برساند

خاصی دارد و با شور نیز در تناسب است و صوت قراء در قرائت  

ثیر خاصی دارد در این آواز اجرا  أقرآن كه در قلوب اهل ایمان ت

)قک همان(.    یم عرفانی و اشراقی در تناسب استگردد و با تعالمی

توان یک روایت موسیقایی از عشق دانست كه  را می  این آلبوم

نماید و با فراز و فرودهای  انگیز بین تار و آواز رخ میسماعی دل

مراتب در ردیف دستگاهی در این آلبوم  ردیف ابوعطا، اصل سلسله

 كند. نمود پیدا می    نیز كامالً

های  تناسب قطعات ضربی از پیش ساخته شده در مابین بداهه

د اجراء آوازی  هماهنگی  راستای  مركب  ر  همراه  به  لحظه  -در 

ر لطفی و البته ها و تغییر مُدها و نغمات اجرایی نشان از تفکّنوازی

ات اجرایی در راستای حفظ روند  كیدات آوازی در پردازش كلیّتأ

 مراتبی« و »وحدت در كثرت« در این آلبوم دارد.  »سلسله

كنیم، در بخش اول،    اگر كل آلبوم را به دو بخش اساسی تقسیم

این آلبوم با یک پیش درآمدِ چهارضربی در ابوعطا با ساز لطفی  

های ابوعطا را با شیوۀ خاص  شود، لطفی در اینجا نغمهآغاز می

ی در زیبایی شناسیِ نوازندگی  تارنوازی خود كه همواره معیار مهمّ

در موسیقی ایرانی هم است، با نغمات دلِ پر حُزنِ خود همراه  

روزهای تلخِ موسیقی در آغازین لحظاتِ پس    ده و البته رنج نمو

نماید. این قطعه  از انقالب را با آن مضراب های آسمانی روایت می

اند، به  درآمد ساخته شدهمانند تمامی قطعاتی كه در فرم پیش

-معرفی فضای كلی اثر با ریتمی آرام پرداخته و با اشاره به گوشه

حجاز و تغییر الگوی ریتمیک    ن به گوشهم ابوعطا با رسیدهای مهّ

د پایۀ  خراشبه  از  استفاده  با  تأوضربی  و  مضرابی،  ها  كیداتِ 

رساند. پس  لحظاتِ خشم و اندوهِ توأمانِ نوازنده را به اوجِ خود می

فراز این  بداههاز  به  آرامی  به  لطفی  درآمد  ها،  در  آوازی  نوازیِ 

كند. در اینجا  ساز روایت میپردازد و قصۀ عشق را با  ابوعطا می

مضراب توالیِ  از  سیمتركیبی  از  استفاده  و  با صالبت  های  های 

 
 20Sequences 

های  های فراوان و داینامیکِ صدا در تقابل مضرابواخوان، خراش

-های مداوم در پردهل و جوابسوأ   قوی و ضعیفِ پشت سر هم و

 شنویم. های زیر و بم را می

ی دوضربی و  و بداهه  20هانسدر ادامه لطفی با استفاده از سکوئ

های دوبل و بازگشت به نغماتِ آرامِ درآمد در ابوعطا، فضا  نیز نت

مهیا می پُر مضمونِ حافظ  روایتِ شعرِ  برای  و شجریان  را  كند 

كند: »در نظر  آغاز میروایت عشق را با تحریری در درآمدِ ابوعطا  

بی  ما  حبازی  دگر  خبران  نمودم  كه  چنینم  من  ایشان  یرانند/ 

 دانند« )حافظ(.

های این بخش سعی دارد كه دقیقاً جمالتِ لطفی در جواب آواز

آواز رو با حس و حالِ درونی نفسِ خودش همراهی كند و در این  

انگار سازِ دل با شجریان برسد،  اشتراكی  این دو  روایت به  های 

نشدنی كوک است و به یک  تِ دیرینه هم در این اجرای تکراردوس

 اند. هایشان رسیده دل  وحدتی در

در ادامه بیت »عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی/عشق داند كه در  

دوم   درآمد  در  شجریان  توسط  )حافظ(  سرگردانند«  دایره  این 

خوانده می اینکه  ابوعطا  با  حافظ  از شعر  آوازی  بیانِ  این  شود، 

داند، عشق را در جایگاهی  عاقالن را نقطۀ مركزی پرگار وجود می

می  بسیار قرار  چراباالتری  عشقكه    دهد  نگاه  اندیشۀ    از  در 

  عقل را به آن ساحت متعالی راه نیست و عاقالن   سهروردی نیز،

جا و تحریرهای  كیداتِ آوازی بهسرگردانند. تأ  ی هستیدایره  در

نیز رنگ و بوی  زیبا و جواب این بخش  آواز متنوعِ تار در  های 

 هنری خاصی به شعر حافظ داده است.

دهنانِ بزرگِ  شود و از شیرینیری وارد حجاز میجریان با تحرش

می عشق  میجهانِ  اعالم  و  ماخواند  این  كه  كه   هستیم  دارد 

« محبتیم:  و  دوستی  و  عشق  خدایانِ  لب  بندگانِ  با  ما  عهد 

مابست خد  دهنانیرین ش ا  ا/  و  بنده  خداوندانند   ینهمه  «  قوم 

ی یتیمک و بیات راجه  هاظ(. در بیت بعد با اشاره به گوشه)حاف

-ایی از ته دل میرسیم كه شجریان آن را با تمنّبه معنایی می

ۀ  بندگانِ تهیدست و فقیریم و چیزی جز این خرق  ماخواند: كه  

حد  ز  آرزوی ما فراتر ا  میل وبا این كه    درویشی نداریم.  بی مقدارِ

ماست  و ظاهری  و  آرزوی  ما  ،اندازه  ما    عیش  داریم  عشرت 

.  داریم  و موسیقی  آواز  و  شراب و گوش دادن به ساز  نوشیدنِمیلِ 

ای است كه گویی او همراهی تار لطفی نیز در این بخش به گونه

بالد: »مفلسانیم و هوای می  نیز به همین داشتۀ ارزشمندِ خود می

 و مطرب داریم/ آه اگر خرقۀ پشمین به گرو نستانند« )حافظ(. 

صدای خود با خواندن بیت »الفِ    در ادامه شجریان در محدودۀ بم

عشق دروغ/  بسی الف  یار  از  گله  و  مستحق  عشق  چنین  بازانِ 
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عشق  دروغِ  به  )حافظ(  اشاره هجرانند«  عشق  راه  در  ای  بازان 

كند كه هركه الف عشق بزند و در راهِ عشق دورویی  غمناک می

پیشه كند، مستحقِ هجران و جدایی و تنهایی است و لطفی نیز  

ی، به نواختنِ گوشۀ چهارپاره از ردیفِ ابوعطا با حاالتِ  در همراه

مراتبی با یک قطعۀ ضربی ع سلسلهپردازد تا تنوّشخصیِ خود می

 رعایت شود.  

ین ترتص»مخّرسیم كه  در این بخش از آلبوم به آواز بیاتِ كُرد می

دانان، حتی  موسیقیی شور است و بعضی از  ترین گوشه و مستقل

به را  به آن  مستقل  آواز  یک  می  عنوان  )فرهت،  شمار  آورند« 

كرد وجود دارد،    ای كه در بیاتِرونده(، جمالت پایین1386،62

كند ولی آن سوز و حزنِ  حالت ملودی آن را از دشتی مستقل می

عارفانه و عاشقانۀ دشتی را به نوعی دیگر با خود به همراه دارد  

-خواننده از یار می، و اینجاست كه  (143،  1390)نک خالقی،  

واهد كه با راز جادویی چشمانش چگونه هوشیار بودن در اوجِ  خ

مستی را به او بیاموزد: »مگرم چشم سیاهِ تو بیاموزد كار/ ورنه  

 كس نتوانند« )حافظ(.  مستوری و مستی همه

در ادامه با تکرار در جمالت مصرع اول، گویی هدفِ آواز اخطاری  

داران و صوفیانِ  وستان از اندیشۀ زماماست كه اگر زیبارویان و د 

حرفدروغین   به  دیگر  شوند،  نخواهند  آگاه  ارزشی  هایشان 

یان در اوج نیز به  گذاشت و آواز و تحریرِ گوشۀ اصفهانکِ شجر

كند: »گرشوند آگه از اندیشۀ ما مُغبچگان/  كید میهمین مفهوم تأ

 بعد از این خرقۀ صوفی به گرو نستانند« )حافظ(. 

آلبوم میبخش دوّ  حال به اشعار عاشقانه و عارفانۀ  م  رسیم كه 

می آن  در  گوشۀباباطاهر  دشتستانی،  و  اجرای  مهّ  درخشد  م 

ی در روایت این دوبیتی ابتدایی این بخش است كه با سوز خاصّ

اثر همراه می این  لیلی و مجنون در   دد و گوشۀگرعاشقانه در 

 مجنون در فراق از عشق  شود و تنهاییِی این آواز خوانده میادامه 

خاص شجریان و    هایمفهوم اصلی این بخش است كه با تحریر

توانیم غم فراق را از دل باباطاهر  انگیز لطفی میهای دل آواز  جواب

بال و پرم    یبخت ب  هوای  /پرورم كرد  یابانغم عشقت ببشنویم: »

بر    یطرفه خاك  ی/ صبوریكن صبور   یصبور   یما گفت  به  /كرد

 )باباطاهر(.   «سرم كرد

شویم بیشتر فضای  تر میهرچه به اواخر این بخش آلبوم نزدیک

-ی ایران رو در آوازهای دشتستانی این بخش میموسیقی محلّ

شنویم و این آلبومِ آواز محور موسیقی ایرانی با شعر دیگری از  

د. گویی كه شجریان و لطفی  شوباباطاهر به فرود شور نزدیک می

بخش كامالًهای  در  آلبوم  شعر    انتهاییِ  عرفانیِ  فضای  در  غرق 

اوّ  بخش  با  متفاوت  فرمی  اینبار  و  میشدند  را  آلبوم  شنویم:  ل 

  یت/ از پا  یهر دو چشمُم جا  سرایت/ میون  چشمم  هكاس  یزمز»ع

 « )باباطاهر(. خار مژگونُم نشینه  /پا  یاو ترسم كه غافل كج نه

یکّآواز  جواب تنهایی  به  نیز  بخش  این  میههای  كند.  تازی 

نوازد و بیانی از حُزنِ درونیِ  ها را میهایی كه تمام سیممضراب

كند كه از سازهای  ها را منعکس میپرآشوبِ لطفی در آن سال

ی ایران هم تاثیر گرفته و این روایتِ عاشقانه را به مضرابی محلّ

تا    12دقیقه    5، عشق داند: ترک1375)لطفی،    رساندتعالی می

16 .) 

-صنیفی ماندگار و شنیدنی از درویشا تن بخشِ این آلبوم امّ پایا

است كه همواره با  ش  خان با شعر عارف قزوینی به نام بهار دلکَ

های نبود یار و شرایط مناسب،  وجودِ غم خاصِ درونی و گالیه

ان باشد؛  هایممانده از دلورتواند امیدبخش روزهای بهاریِ دمی

نبوغ   با  كه  درتصنیفی  مؤ  شجریان  همراهی  و  ریتم  ثر  كنترل 

   شود.لد میلطفی در این آلبوم بار دیگر متوّ 

های تار، سازی كه در زمرۀ سازهای زهی  در این آلبوم تکنیک

ویژگی با  )خالقی،  مضرابی  است  هماهنگ  نفس  ،  1393های 

ها، همچنین فواصل چهارم و پنجم  و استفاده از واخوان  ،(259

ز در این روایت، تزئینات فراوان در  این آلبوم در هماهنگی با آوا

شناسی در موسیقی  ها با وجود بداهه بودن، به مقام پردازیملودی 

داند از  نواز داللت دارد كه میایران و ماهر بودن هنرمندانِ بداهه

چه سازی و چه مقامی برای انتقال پیام الهام شده از عوالم مثالی  

-ظرایف در جهت »كمالها و  استفاه نماید )همان(. این تکنیک

مشهود بوده و حفظ وحدت    داندعشقهای  گرایی« در تمام بخش

ی كه دارد، در های آواز ابوعطا با حاالت خاصّها و گوشهدر ملودی

مایه سایر  به  آن  از  انتقال  امکان  حاالت كنار  دربرگرفتن  با  ها 

های  های دیگر؛ و نیز چنانکه گفته شد این گردشعرفانی دستگاه

های این  پردازیها در موسیقی ایرانی و ملودیی و مُدگردیدانگ

آلبوم از »خودآگاهی و معرفت نفس« در مفاهیم اشراقی حکایت  

 (. 259زند )همان،  انگیزاند آن را محک میكند و نفس را برمیمی

 نتیجه گیری 

شناسی حکمت اشراق در هنر این تحقیق با هدف بررسی زیبایی

انجام  عشق داند  كید بر آلبوم موسیقی ا تأتی ایران ب موسیقی سنّ

شناسی  های زیباییمؤلفه  كه  پرسش  این  به  پاسخ  گردیده و در

  اند؟ حکمت اشراق چیستند و چگونه در این آلبوم نمود پیدا كرده

 صورت گرفت و این مباحث مورد بررسی قرارگرفت: 

قی ایران و حکمت  شناختی موسیهای خاص زیباییمیان ویژگی

بوده و جایگاه و پایگاه داشته است و عمالً    اشراق نسبت موثقی

در سلوک عرفانی و اشراقی، هنری بوده برای رهایی از غیر و از  

برون و بازگشت به آن حقیقت متعالی در درون خویش و وصول  

به ساحت رهایی و هماهنگ و دارای وحدت در درون یک ساختار  

ها و نواهای  ها، نغمهآهنگ مراتبی. در این موسیقی، واحد سلسله

قات بیرونی  موسیقایی، هركدام به زبانی و سِحری، فرد را از تعلّ
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 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

رو نفس را یاری  دهد. موسیقی هنر رهایی است و از اینرهایی می

 كند.  ی استخالص میدهد تا از ظلمت مادّ می

به عنوان یک اثر موسیقی سنتی ایران در جایگاه  عشق داند  آلبوم  

 مفاهیم حکمت اشراق است.   صورت، مظهر

ص در پس  این نکته بیانگر این است كه مفاهیم دقیق و مشخّ

گیری  صور هنری وجود دارد كه این مفاهیم، دلیل بر چرایی شکل

عبارتی  تی هستند و بهساختار و مصادیق در حوزۀ موسیقی سنّ

طور  گردند و بیننده و شنونده را بهزبان گویای این مفاهیم می

توان  كنند. پس میرو میص و اصیل روبهمفاهیم مشخّضمنی با 

قابلیّ هنری  حوزۀ  این  مفاهیم  گفت  اساس  بر  دقیق  تطبیق  ت 

را   مصادیق  و  ابزار  روش،  منظر  از  سهروردی  اشراق  حکمت 

هم سنتی  موسیقی  در  ابزار  كه  طوری  به  آواها،  داراست؛  چون 

در نغمات و نظام دستگاهی، مفاهیم زیباشناختی مطرح شده را  

مضمون و محتوا دارا هستند. در حکمت اشراق، زیبایی به معنی  

اعتبار   به  كه  است  ملکوتی  حقیقتی  كه  آمده  جمال  و  حُسن 

شناسی  اش هم به قلمرو ادراک و معرفتكاركرد آفاقی و انفسی

قهر  مربوط است. حُسن مبتنی بر اصولی مانند مشاهده، اشراق،  

گاه حُسن از عقل  هیچ  ... است و در فلسفۀ سهروردیو محبت و

نفک نیست و هنر از حکمت. در این پژوهش فرض بر آن بوده  مُ

كه بر اساس تعاریف حُسن در حکمت اشراق، زیبایی و عشق با  

ق عشق واقع شود زیباست كه هم در ارتباط هستند و هرچه متعلّ

تی ایران نمود داشته و بر آن تاثیرگذار  این مهم در موسیقی سنّ

ی حاالت درونی و طوری كه آثار موسیقایی تجلّاست به  نیز بوده

حضوری هنرمند بوده و هنرمندان موسیقی در صدد خلق آواهایی  

مادّ  از فضای  آواز متفاوت  با شهود  مثال  ی  عالم  های خوش در 

لطفی و شجریان نیز از قوۀ خیال خود در خلق بداهه در    .هستند

ت آن در این عالم اشراقی  بهره برده و بسیاری از نغماداند  عشقاثر  

شناختی  نیز مظهر مفاهیم زیبایی  عشق داندبر وی الهام گردیده و  

 اشراقی است. 

توان به واكاوی مصادیق  های آتی، میبه عنوان پیشنهاد تحقیق

ی چون  آثار موسیقی ایرانی از منظر حکمایفلسفی و عرفانی در  

 ... اشاره نمود.   را، غزالی وابن عربی، مالصد

 

 منابع و مراجع 

 م، تهران، مركز. كوتاه، چاپ دوّ  موسیقی در فلسفه و عرفان یک مقدمۀ،  (لف 1397، )درضافر، محمّآزاده

 العات عمومی موسیقی، چاپ ششم، تهران، نشر نی. ، اطّ (ب1397)درضا،  فر، محمّآزاده

 . نشرحکمت:  تهران  هشتم،  چاپ  سهروردی،  فلسفه  شهود  و  اندیشه  شعاع  ،(1388)  غالمحسین،  دینانی،  ابراهیمی

-57،  22  ۀای چندمُدی، نشریه ماهور، شمار عنوان مجموعه بنیادهای نظری موسیقی كالسیک ایران: دستگاه به(،  1382)اسعدی، هومان،  

43. 

 . پرسش  آبادان،  ،(نامه درس )  اشراق  فلسفه  بر   درآمدی  ،(1387)  فتحعلی،  اكبری،

 . 1382تهران، مركز،   كیوانی، ینمجدالدّ ترجمه: اشراق، مکتب و  ، سهروردی(1382)مهدی،   رضوی، امین

 ل، تهران، سروش. اری، چاپ اوّ ترجمۀ جالل ستّ  ،س، هنر مقدّ ( 1369)بوركهارت، تیتوس،  

 ایرانی، چاپ ششم، تهران، رهروان پویش. ، نظری به موسیقی  (1390)اهلل،  خالقی، روح 

 م، تهران، فرهنگستان هنر. ای برای هنر ایرانی، چاپ دوّ درآمد فلسفه، پیش(1393)خاتمی، محمود،  

 نامه، تهران، دانشگاه تهران. ، لغت(1377)اكبر،  دهخدا، علی

،  78  ۀمارشناخت، ش  نشریه  ،یفلسفه سهرورد   یدر پرتو انوار اشراق  یهنر  تیئو ه  ییبایظهور ز  ،(1397، )؛ ذهبی، محمدرمرد ی ش  ان،یمیرح

 . 167-186ص

،  60  ۀایران، نامۀ هنر موسیقی، شمار  موسیقی  شناسیزیبایی  بر  ای مقدمه   (،2ایرانی )  موسیقی  در  حال  مقولۀ(،  1384)محمدی، علی،  زاده

28-11. 

 فرهنگی.   تحقیقات  و  مطالعات  سسۀمؤ   تهران،  م،دوّ  چاپ  ،3تا 1  مجلدهای  مصنفات،  مجموعه  ،(1375)ین یحیی،  الدّشهاب  سهروردی،

 . تهران  دانشگاه   تهران،  چهارم،  چاپ  ادی،سجّ  دجعفرسیّ:  ترجمه  شراق،اإله حکم  ،(1361)ین یحیی،  الدّشهاب  سهروردی،

 رفته هنر ایران، تهران: فرهنگستان هنر.دست های ازواخوان: بازخوانش امرقدسی، دومین گردهمایی گنجینه(،  1388)سرایی، پویا،  

 موسیقی، به اهتمام: تقی بینش، تهران: مركز.   فارسی در  الحکمه؛ سه رسالۀ، مجمل(1371)د،  طوسی، خواجه نصیرمحمّ

 پارت.  تهران،  م،ایرانی، چاپ سوّ   موسیقی  در  دستگاه  ،( 1386)هرمز،    فرهت،



 

13 
 

  ایرانی،   موسیقی نظری  مبانی ،(1388)پورتراب، مصطفی؛ فاطمی، ساسان، حسین؛ اسعدی، هومان؛ افتاده، مینا؛ بیانی، علی؛ كمال   علیزاده،

 تهران، ماهور.   م،سوّ  چاپ

 آواز. دلتهران،  عشق داند.  ، آلبوم  ( 1376)درضا،  لطفی، محمّ

هنرهای نمایشی و موسیقی،  -ستگاهی ایران، نشریه هنرهای زیباعنصری ساختاری در موسیقی د  آرایه به مثابۀ(،  1391)كاظمی، علی،  

 .5-14،  2ۀشمار

 تهران، فرهنگستان هنر.  م،دوّ  ین سهروردی، چاپالدّمبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب  ،(1392)طاهره،    زاده،كمالی

 . ققنوس  تهران،  نریمانی،  رگلنا:  ترجمه.  موسیقی  فلسفۀ  ،(1394)اندرو،    كنیا،

 صدا. هنر تکنوازی در موسیقی ایران، تهران، ایران  رسی سه شیوۀ، برّ(1370)كیانی، مجید،  

 مهر.   تهران، سورۀ  م،سوّ  چاپ  ایران،  موسیقی  دستگاه   ، هفت(1368)كیانی، مجید،  

  ، سهروردی  حکمت  مفاهیم مبنای بر ایرانی موسیقی و معماری به تطبیقی -تحلیلی نگاهی  ،(1397)حمیدرضا،    شریف،  فاطمه؛  ،گودرزی

 .123-14،  30  مارۀ، شن اسالمیتاریخ فرهنگ و تمدّ  نشریۀ

 شناسی تطبیقی، تهران، سروش. ، مبانی اتنوموزیکولوژی: موسیقی( 1365)مسعودیه، محمدتقی،  

 .100-108، ص  5ن اندیشه، شمارۀكیها  ت، نشریۀسهروردی و فلسفۀ نبوّ  (،1372)  محمدی، مجید،

هنگ ایرانی و عرفان اسالمی، نشریۀ هنرهای  دستور زبان موسیقی پیشرو: نسبت میان موسیقی معنوی، فر(،  1383)نژاد، محمدجواد،  مهدوی 

 . 87-96،  17  زیبا، شمارۀ

Landolt, Hermann , (2008), “Les idées platoniciennes et le monde de l’image dans la pensée 

du Šaykh al-išrāq Yahya al-Suhrawardi (ca.1155–1191),” in Miroir et Savoir. La transmission d’un 

thème platonicien, des Alexandrins à la philosophie arabo-musulmane, eds. Daniel De Smet and 

Meryem Sebti, Leuven: Peeters. 
Mehraby, Rahman, An Introduction to Persian Traditional Music, Tehran: 2019, From Internet 

music.htm-traditional-persian-https://www.destinationiran.com/introduction(4/10/2021):  
National museum of Persian Art, Master of Persian Music: Hossein Alizadeh, Washington:  

-of-https://asia.si.edu/podcast/master, From Internet (4/10/2021): )2002(Smithsonian Institution, 

setar/-and-tar-alizadeh-hossein-music-sianerp 
Walbridge, John, (2000), The Leaven of the Ancients: Suhrawardi and the Heritage of the Greeks, 

Albany, NY: State University of New York Press. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.destinationiran.com/introduction-persian-traditional-music.htm
https://asia.si.edu/podcast/master-of-persian-music-hossein-alizadeh-tar-and-setar/
https://asia.si.edu/podcast/master-of-persian-music-hossein-alizadeh-tar-and-setar/


 

14 

 

 1400، پاییز 1دوره اول، شماره
 طالعات هنر و زیباشناسیفصلنامه علمی م

 

A Study of the Concepts of the Wisdom of illumination of Suhrawardi in Iranian Traditional Music 

with Emphasis on the Love Music Album Performed by MohammadReza Shajarian and 

MohammadReza Lotfi 

Abstract 

Suhrawardi's Wisdom of Enlightenment, by incorporating Iranian-Islamic concepts, can be a basis for 

studying theological issues in traditional arts. The ontological and epistemological dignity of beauty as 

a concept and a beautiful thing as its realization has provided the grounds for aesthetic reflections in 

this regard. Despite the historical breaks and the influence of foreign cultures, the developments of 

Iranian traditional music have been relatively continuous and continuous, and there are many formal 

and thematic commonalities in the works of different periods, especially in the years after the Islamic 

Revolution. Composers like Mohammad Reza Lotfi are seen. The purpose of this study was to answer 

the question, what are the aesthetic components of the wisdom of enlightenment and how did they 

appear in the music album Love Love? The method of this research was applied-theoretical in terms 

of purpose and descriptive-analytical in terms of method with a comparative approach. The 

information was also obtained in the form of libraries. The results show that the album "Love Knows" 

is a manifestation of the concepts of the wisdom of enlightenment in the position of the face. So that 

these concepts are the reason for the formation of structure and examples in the creation of works of 

traditional music, in other words, they express the language of these concepts. 

Keywords: Illumination Philosophy, Suhrawardi, Iranian traditional music, Eshgh Dand album, 

Mohammad Reza Lotfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


