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زیبایی تحلیل  کتابی  کتاب  ایران،  دستگاهیِ  موسیقیِ  شناسیِ 

آهنگساز   و  تار  نوازندة  عزیزی؛  محمّدرضا  آقای  تألیف  به  است 

تخصّصیِ  دکتری  مقطع  دانشجوی  که  ایرانی  موسیقی  جوان 

پژوهشِ هنر در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی نیز  

ات  هستند، و نیز با نظارت و همکاری اینجانب که به همّت انتشار

چاپ رسیده و از منظر فلسفه و  به    1399نسل روشن در سال  

زیباییزیبـا چارچوب  تبیین  به  اسالمی  موسیقیِ    شناسیِ  در 

 پردازد.  دستگاهیِ ایران می 

هدف اصلی این اثر پژوهشی پاسخ به موضوعاتی قبیل چیستیِ 

شناختی ردیف  زیبایی  اساسِ موسیقی ایرانی، تفکیک چهارچوب

ای در دستگاهی  موسیقایی  آثار  بر  تحلیلی  نگاه  چگونگی  و  ران 

اساس   بر  هم  آن  اصیل  هنر  این  بیشتر  هرچه  شناخت  جهت 

اسالمی بوده  -مفاهیم مهم و کاربردی در فلسفه و حکمت ایرانی

 است.  

گیری  ی و یک نتیجهشش فصل کلّ گفتار،این کتاب از یک پیش

مقدمه   ل با عنوانصفحه تشکیل شده است. در فصل اوّ 426در 

ی و تعاریف مورد نیاز و همچنین معرفی به شرح و بسط اهداف کلّ

چهارچوب کلی پژوهش در این کتاب پرداخته شده و نویسندگان  

در راستای لزوم پرداخت به انواع مختلف تعاریف زیبایی در هنر 

قیِ  موسیقی ایرانی از جمله موسیقی کالسیک، موسی  و خصوصاً

اند و در  یران توضیحاتی را ارائه دادهتی اسنّ  دستگاهی و موسیقیِ

بیشتر   هرچه  شناخت  در  کوچک  قدمی  را  خود  هدف  نهایت 

آموزه  موسیقیِ اساس  بر  ایرانی  مهّاصیل  دل  های  از  برآمده  م 

ی این مرز و بوم  اسالمی که با فرهنگ غنّ-مفاهیم فلسفی ایرانی

ا  است،  میهمراه  ارائه  عالم  به  بخش  این  در  مؤلفین  نمایند. 

شناخت شخصیتی و چهارچوب نظام    ی در راستایِیحی کلّتوض

ین سهروردی بنیانگزار حکمت اشراق در  الدّفلسفیِ شیخ شهاب

پرداختهتاری ایران  برّ  اند نظریة خ فلسفه  این وی را مبنای  رسی 

دانسته پژوهشتحقیق  بررسی  و  نقد  به  نیز  ادامه  و در  های  اند 

دالیل خود را نیز بر لزوم    اند وقبلی مرتبط با این موضوع پرداخته

تی ایران با  سنّ  و ضرورت این تحقیق و ارتباط ساختاری موسیقیِ

اسالمی و نظرات سهروردی بیان  -مفاهیم حکمی و فلسفی ایرانی

 د  بندی این کتاب نویفصل  اند. در همان ابتدا و با مشاهدةهداشت

فلسفی، جامع  کتاب  یک  با  به -هنری  مواجهه  را  موسیقایی 

 . دهد مخاطب می

م زیبایی از منظر اندیشمندان  م؛ به شرح تعاریف مهّدر فصل دوّ

تواند  کسی میو شرق پرداخته شده به طوری که هرمختلف غرب  

دیدگاه با  فصل  این  متفکّدر  سایر  بابِهای  در  از    ران  زیبایی، 

انِ اسالمی  افالطون و ارسطو در غرب تا ابن سینا و مالصدرا در ایر 

آشنا گردد. در ادامه نیز پس از معرفی آراء، زندگانی و آثار شیخ  

مهّ چهارچوب  و  جایگاهِ اشراق  تبیین  جهت  در  وی،  فلسفی    م 

تالش شده است. از آنجا که فالسفة    زیبایی در اندیشة سهروردی

اند و  در باب زیبایی و هنر رسالة مستقلی ننوشته  اسالمی عموماً

این قائله مستثنی نیست، مؤلفین در این فصل    شیخ شهاب نیز از

ته و  های سهروردی از میان آثار وی داشسعی در استنتاج دیدگاه

پژوهان اساس فلسفة زیبایی او را  به مانند بسیاری از سهروردی

نوار و ذات الیتناهی الهی را و نوراأل  سن، عشق و حُزن نامیدهحُ

ز منظر شیخ اشراق معرفی  های جهان ا مبنا و بنیادِ تمامی زیبایی 

کسی و هر اثری  است و هر ه این نور دارای مراتبیکنند گرچمی

تر است و عشق،  که دارای مرتبة باالتری باشد به کمال نزدیک

 هاست.دستیابی به تمام زیبایی  کلیدِ

ر اندیشة هنر و هنرمند د  م؛ مؤلفین به تبیین جایگاهِدر فصل سوّ

می در  سهروردی  در ابپردازند؛  زیبایی  کلی  ویژگی  چند  تدا 

می معرفی  اشراق  و  حکمت  هنر  تعریف  نیز  ادامه  در  و  گردد 

گیرد. هنر در این بخش هنرمند اشراقی در دستور کار قرار می

یات و گردد که از مادّحاصل کشف و شهود هنرمندی معرفی می

قوة خیال خود و    تمایالت جسمانیِ خود دست کشیده و با کمکِ

پردازد و این اثر در این  ا عالم مثال به خلق اثر میدر ارتباط ب

هنگام است که اثری هنری است؛ هنگامی که هنرمند به شهود  

می پردازدمعنوی می بخش  این  در   .« زاییدة  خوانیم:  که  هنری 

است زیبایی  و  حسن  به  هنرمند  را    ،عشق  هنرمندان  واالترین 

کویِ می  عاشقان  معرفی  هنرمند  دوست  که  چرا  ارادة  کند؛  با 

به سویِ رو  بر    خویش  را  و چشم دل  نموده  زیبایی  اعلی  صور 

سنج  اس و نکتهکه روح حسّ  ییپهنای هستی زیبا گشوده تا جا

  نمایِ های موجود پی برده و آینة تمامای از زیباییوی به جلوه 

 شناسیِ موسیقیِ  دستگاهی ِایران«نگاهی  به کتاب »تحلیل زیبایی

 پویا سرایی
 ایران. تهران،  ، مرکزی تهران  واحد اسالمی،  آزاد  وسیقی دانشگاه م استادیارِ گروه 
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ها  ورزی او به این جلوهحقیقت و اصل خویش گشته و ثمرة عشق

 «. استهمین خلق آثار هنری  

ایران است؛ در این فصل در    تیِسنّ  فصل چهارم فصل موسیقیِ

راستای وفاداری به موضوع فلسفی کتاب، مفاهیمی از موسیقی  

ایران از دیدگاه عرفا و اندیشمندان فلسفه اسالمی و البته با نگاهی  

رانی چون نیچه و شوپنهاور مطرح گشته است و  بر نظرات متفکّ 

فصل کتابهمچون  دیگر  جامعیّ  های  در  از  است.  برخوردار  تی 

  این فصل به تعریف هنر پرداخته شده و بر حسب لزومِ   ابتدایِ

سنتی«،    ت« و »نگرشِم »سنّتی، به تعاریف مهّسنّ  هنرِ  تعریفِ

دینی« پرداخته شده تا چهارچوب کاملی    قدسی« و »هنرِ  »هنرِ

از  یق را شاهد باشیم. در تعریفی قاز تعاریف مورد نیاز در این تح

می کتاب  این  در  کریم  قرآن  در  »موسیقی  موسیقی  خوانیم: 

های آن را  نهد و نسبتهمچون شعر عالم را از درون خود فرا می

آورد و نه چون هنرهای دیداری از عالم خارج؛ به همین  فراهم می

شنیداری چون موسیقی و شعر در ساحت    دلیل است که صورِ

. این نکته، این سخن را  یابندخیال به سهولت با نفس تالئم می

م دارد و بر  کند که هنر شنیداری بر هنر دیداری تقدّتأیید می

تعبیر   هرکجا  آن  در  که  هست  نیز  قرآن  از  شاهدی  مدعا  این 

»سمیع بصیر« به کار رفته است، سمع همواره بر بصر مقدم شده  

است و این فضیلت شنیدار بر دیدار است و طبعاً نزد عارفان و  

ق دارند نیز ساری و جاری  مواردی که به آن دو تعلّ حکیمان، در

د. تعاریفی از که نشان از حیث الهی این هنر قدسی دار  ،است«

-عربی، غزالی و اخوانمالصدرا و نیز موالنا، ابن    فارابی، ابن سینا،

هنری برای    اصیلِ  ییدی بر این مدعاست که موسیقیِالصفا نیز تأ

گذارد که  م سعه میبر این مهّنزدیکی به خداست و نظر مالصدرا  

زند  واقع خداوند با انسان حرف می  »هنگام استماع موسیقی، در

تعاریف    ر بخش پایانی این فصل به تفکیک ودان«. دنه موسیقی

تی ایران و نیز سیر تاریخی این  سنّ  تئوری و کاربردی موسیقیِ

اسالمی پرداخته  -ایرانیهنر و البته ارتباط آن با فلسفه و حکمت  

شده تا خواننده بتواند با این هنر از چندین حیث آشنایی پیدا  

 نماید. 

زیبایی تالقی  محل  پنجم  موسیقیِ فصل  با  اشراقی    شناسی 

م در م و سوّدستگاهی ایران است؛ مبانی تبیین شده در فصل دوّ

  موسیقیِ   دستگاهیِ  باب مباحث ردیفِ  این فصل مورد بحث در

گیرد و در ادامه نیز مفاهیم کلی برای تحلیل آثار  ار میایرانی قر 

می معرفی  ایرانی  موسیقی  در  اشراق  موسیقایی  حکمت  گردد. 

مراتبی برای جهان است و هر چیز زیبایی  قائل به ساختار سلسله 

داند که از نور الهی برخوردار گشته است. این  را دارای کمال می

مراتب است و  این سلسله  که موسیقی دستگاهی ایران نیز دارای

کند و نیز به مرحله طی می  از درآمد تا اوج را به صورت مرحله

و  تزئینات  به  باید  مراتب  این  بهتر  هرچه  اجرای  راستای  در 

ویژه میتأکیدات  کمال  به  را  آن  گردد  توجه  مبحث  ای  رساند. 

غایت نیز  یک  دیگر  ساحَت  در  ایران  موسیقی  که  است  گرایی 

ا الیه راجعون« را  ه انسان بازگشت به اصل و »انّموسیقی قدسی ب

دهد.  با آواهایی که حاصل دریافت خیالی هنرمند است نوید می

موسیقی ایرانی همچون حکمت اشراق و عرفان ایرانی، دارای رمز  

و راز فراوانی است؛ یکی از آنها همان ترتیب اعداد خاص مانند  

ه هنر وحدت در کثرت  هفت، دوازده و پنج است. هنر ایرانی هموار

موسیقیِ  با  اشراق  تطبیق حکمت  قابل  اصل  مهمترین  و    است 

گردد،  دستگاهی همین دستگاهی بودن این موسیقی عنوان می

ها  سازند و توالی گوشهها یک دستگاه را میاین که مجموع گوشه

کار آهنگسازان در خلق فرمی آثارشان نیز قرار    توانند مبنایِمی

در این بخش، هنرمند موسیقیدان ایرانی بعنوان    گیرند. در نهایت

برحسب ذوقِ اشراقی خود  گردد که »سالک و عارفی مطرح می

احوال   تألیف  و  انتقال  به  خویش  احوال  میان  در  مقام  هر  در 

کند و به طریق مشابهی باز این  کند و اثر خلق میمبادرت می

شود  مینوازی موسیقی ایرانی نیز مشاهده  آزادی عمل در بداهه

دهد در نواختن  و هنرمند ماهر به تناسب حالی که به او دست می

 رود«. بداهه می

در فصل ششم این پژوهش، موارد مطرح شده تا این قسمت در 

-رسی و تحلیل قرار میچهار اثر منتخب بعنوان نمونه مورد برّ

مواجهه با آثار    فین نمودی عملی و کاربردی از شیوةگیرند تا مؤل

اثر    دستگاهیِ  موسیقیِ این  خوانندگان  که  دهند  ارائه  را  ایران 

مند گردند. این  ها بهرهبتوانند در نگاهشان به آثار هنری از آن

نی از:  عبارتند  اثر  )حسین  چهار  ترکمن  علیزاده(،  )حسین  نوا 

کویر )کیهان    سکوت،  علیزاده(، دستان )پرویز مشکاتیان( و شب،

از نگاهی عرفانی و فلسفی بر پایة مفاهیم برآمده از دل    کلهر( که

ایرانی اصیل  گرفته-فرهنگ  قرار  مطالعه  مورد  که  اسالمی  اند 

 شایان تأمل خواهند بود. 

های  شود که میان ویژگیگیری این اثر نیز دریافت میدر نتیجه

زیبایی اشراقی نسبت  خاص  و حکمت  ایرانی  شناختی موسیقی 

الً در سلوک عرفانی و اشراقی، هنری بوده برای  وثیقی بوده و عم

رهایی از غیر و بازگشت به آن حقیقت متعالی در درون خویش  

نظری و    سبب با همة مشکالتِ  و وصول به ساحت رهایی. از این

تی از ساحت فرهنگ  سنّ  اجتماعی که در این راه بوده، موسیقیِ

همراه با شعر ایرانی  ها  ترین الیهایرانی حذف نشده بلکه در عمیق

ایرانی مساهمت داشته    تداوم یافته و به حیات و نشاط آگاهیِ

آهنگ موسیقی،  این  در  نغمهاست.  موسیقایی،  ها،  نواهای  و  ها 

-قات بیرونی رهایی میهرکدام به زبانی و سِحری، فرد را از تعلّ

دهد. در بهترین حاالت معنوی، انسان با این هنر از قیدها رها  
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کند، آگاهی  و به تعبیری بازگشت به نور درونِ خویش میشود  می

یابد چنانچه موالنا نیز  ق میتابد و خودآگاهی تحقّ خویش را برمی

 آورد:  می

موس علم  شهادتــست/ی»این  چون  من  بر  مؤمنم    قی  چون 

  شــهادت و ایمــانم آرزوست«.  


