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 1شرق موسیقی در -نقاشیسُنّتِ  واکاویِ چیستیِنر: کمالِ مطلوب و هُ
 مریم پیردهقان

 

هتِ دستیابی یکدیگر را جآرزوی تبدیلِ سطوحِ نامتجانسِ هستی به ند کهاباستان همواره کسانی بوده اناز دور: چکیده
ستنی با پیوندی ناگس نخستین قرونِاز که وادی هنر نیز پرورانند و از آنجادر سر می« کمالِ مطلوب»یا « جسمِ متعالی»به 

 اصولِ استخراجِا امّ .تموسیقی پدیدار گش و نقاشی انگاریِ یکیصورتِ به این مسأله در آن سنّتی داشت اعتقاداتِ
، به گیردمیظر ندر ای واحد جربهی ترا در شرق  به مثابه ذاتاً متفاوتِ دیداری و شنیداری که آثارِای بنیادینِ اندیشه

ه اینکه در راستای پاسخ ب نوشتاررو از ایننیست.  پذیرمکاناسهولت ل بهقمست ای مکتوب وپیشینه عدمِ وجودِ تِعلّ
با  ،اندادهدآن واکنش نشان  بازنماییِ و به اندکرده چنین ارتباطی را تعریف فکری مختلفِ شرقی چگونه هاینظام

 یدن دردوانرغمِ ریشهعلی در شرق موسیقی و نقاشی پیوندِکه رسد می نتیجه این به گیری از روشِ تطبیقیبهره

، ایراندر  ختلفم طریقِ، به سه وحدتو مفهومِ  راتکُبازنماییِ هارمونیِ مبتنی بر  کیهانی یافهفلس وی باستانی هاندیشها
 بود. وحدتمفهومِ از آنها  متفاوت و نوع تعبیر بینیِناشی از جهانهم آن کهشود هند و خاورِ دور دنبال می

 اشی، شرق، وحدت، راگا، راگاماال.قموسیقی، ن واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

وده برد، مسیر تکاملی خاص خود را پیمیک از حواس ره به تجربه میکه توسط کدامش یعنی اینابنا به ماهیت هنرهاهر کدام از      

از  ادراک یواسطهی مدرن هنر، هنرها بهکه در فلسفهطوریی منحصر به خود شده است بهو در نتیجه دارای زیباشناسی و فلسفه

اثر دخیل دانسته  ذاتیِ فهم و شعورِ ی متفاوتی از هم تحلیل و هر کدام به نحوی جدا از دیگری درهاهای مختلف، در ساحتحس

رزوی اند و آمرزها داشته ند که با افکار و عقایدی خاص سعی در از بین بردنِاههای دور همواره کسانی بوداز گذشتهاما شوند. می

که این نحویهب پروراننددر سر می« مطلوب کمالِ»یا « متعالی جسمِ»تیابی به دس یکدیگر را جهتِهستی به نامتجانسِ  سطوحِ تبدیلِ

ن گذشته در قرونیز که وادی هنر چون کیمیا را برای بشر به ارمغان آورد، و از آنجاهمخود آرزوی دانشی  نخستینِتفکر در صورت 

 -نقاشی» تنّسُ ورتِصفیثاغورس به راتِهارمونی کُ یی نظریهواسطهتی داشت این پدیده در آن بهنّپیوندی ناگسستنی با اعتقادات سُ

  .پدیدار گشت «موسیقی -رنگ»یا  «موسیقی

موجد ه، ارتباط خاصی برقرار کرد یا ن و رنگ( -نقاشی )موسیقی و  میانتوان راستی میهکه آیا بقطعی به این حال پاسخِبا این     

سی قرار گرفته در شرق مورد برر ای فکریبا پیشینه هنری تِیک سنّ یمثابهبهندرت به هاآنارتباط  که تاکنونچرا ستهاییدشواری

 های متفرقنهدر زمی ستجُمبانی نظری آن  برای کشفِ  ستکه بای یو منابع است نبوده یدارای مطالب منسجم و مستقل در نتیجهو 

یریِ گموضعکه  خوردبه چشم می صورت ضمنیبه ایرابطه چنین نیزها در بسیاری از آن واند ه نگارش در آمدهب همو بعید از 

 سازد.را قدری مشکل می ایاندیشهدر قبال چنین شفاف 

 کهنی بر اینمب سازدمطرح میهایی رسشپنوشتار  ،گفتاین ارتباط سخن  یبه نحوی معنادار درباره که بتوانآنبرای  رواز این     

فکری  یهاتسنّو آیا  آیندای واحد نائل میبه تجربه  در شرق ایچه اندیشه بر اساس دیداری و شنیداری متفاوتِ های ذاتاًتجربه

  ؟ارتباطند این بهواکنش  متمایز از هم در  هاییروشی کنندهی بازنماییشرق مختلفِ

                                                           

برگزارکننده: مرکز تحقیقاتِ آکادمیک ) استشده ارائه استانبول فنی یدانشکده ،5102 هم موسیقی و مطالعات فرهنگی المللیبین این مقاله در کنفرانس .1

  . دسترسی به متن انگلیسی:(ی شرقیمدیترانه

https://www.academia.edu/26724664/A_comparative_analytical_study_of_the_dominant_thoughts_over_the_eas

tern_painting_music_traditions_The_International_Conference_on_Music_and_Cultural_Studies_May_2015_Ist

anbul_Turkey_ 
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 "موسیقی-رنگ"  شابزرگ آوریِجمعاز  قسمتیدر  استرالیایی، هنرمند (Niels Hutchison) نیلز هاتچیسونخصوص در این      

 رودمی شپی یک در غربزویژوآل میو هنرِ بر اساسِ  هدف ،اگرچه در آن ؛است پرداخته یارتباط چنین یابیِریشهزیادی به  تا حدّ

 آوریجمع صرفاًدار اطالعاتِ بسیار وام خود در بخش نخستِ رو ی پیشِ مقاله حالاینبا .اندشدهو منابع هم در اکثر مواقع ذکر ن

اثرش  در (Matanga) ماتانگا مانندنیز  میانه دورانِ ندگانِسنویچنین همست. ا  -منابع مودننیافتن و مشخص البته با  – اوی شده

 اراسیلپاراتنا و سانگیتا راتناکویشنودارموتارا،  چونهایی همو رساله، ناتیا ساسترا یرسالهدر  باراتا  ،(Brihaddeshi) بریدهاشی

(Sangeeta Ratnakara)  مانندِ سندگان معاصری یو نو Habighorst  در اثرشRagamala oghulM را در هند جستجو  یارتباط چنین

 دارد وجودو دیگر حکمای اسالمی در این مورد فا اشاراتی گذرا در آثار الکندی، اخوان الصّ . در ایران و عالم اسالمی نیزاندکرده

بر اساس مینیاتورهای ایرانی  پیرامونِ آنرا  ارزنده موردی پژوهشیصورتِ به ( Okilkhan Ibragimov) براگیموفاخان اوکیل اما

ی رکّتف در کنار هم موجدِ که اندمطرح نشده گونهو بداناند رویکردی موردیدارای ی طور کلّبهاین آثار  اگرچه؛ انجام داده است

  .باشنددر شرق  هنری -فکری یتعنوان سنّبه موسیقی -نقاشی یشفاف در زمینه

 

 وش تحقیقر

م ها و گاه بر اساس تشابهات انجاگیرد که گاه بر اساس تفاوتشناخت، از طریق مقایسه صورت می یکی از مهمترین انواعِ     

کید أت  ن نوشتارای با توجه به موضوع پژوهش در. ی و کیفی استوار استی کمّتطبیقی بر دو شیوه شناسی در مطالعاتِشود. روشمی

یسه را دنبال مقا به ترتیب چهار هدفِ وست مشخصی اتِ ها و خصوصیّویژگی در جستجوی شناسایی، فهمِ کهست کیفی بر روشِ

کند ای کمک میبینی. توصیف زمینه. پیش4نظریه  ون فرضیه و ایجادِ. آزم3بندی بندی و گونه. طبقه2ای . توصیف زمینه1کند: می

تر پیرامونِ بیش از هرچیزی نایل شدن به شناختِی عمیقای زمینه درک شود. در واقع هدف توصیفِای تا چیستی و چگونگی مقوله

 پیچیدگیِ  موجباتِ کاهشِ و دنبرراه میها بندی نگرشکه در ادامه به طبقه اندخام ییهاها، خود دادهاست. این توصیف مسأله

تحلیلِ  به یهفرض . هدف بعدی تطبیق، یعنی آزمونِنداستواروجوه اشتراک و افتراق  یافتنِو بر د نآوررا فراهم می مطروحه مباحثِ

 ایین نظریهمدد رساننده به تدو نهایتاً پردازد تامی آفرینان و ساختارهای مربوطه، نقشموضوعی متفاوت و رقیب درباره یهاتوصیف

موضوعاتِ مشابه ی دیگر دهد که دربارهامکان را میاین نظریه  نتایج و تدوینِ مقایسه، تعمیمِ ی آخرِ در مرحله. شوندعمومی 

 . گیردصورت  بینیپیش

ی نی الف( مطالعهیع  توأمانآن به صورتِ مطرحِ در  دو رویکردِ با تکیه بر هرو  تطبیقی گیری از روشِترتیب، مقاله با بهرهبدین    

شده را با  موسیقی بر آن نهاده -که نام نقاشیت نّی این سُابتدا سرچشمه و فلسفه ،ای(ثرها، ب( مطالعات موازی )مقایسهأثیر و تأت

کند، های مرتبط با آن را در شرق مشخص میشاخه مختلف در دنیای باستان کاویده و های پراکنده از منابعِهم قرار دادن جزء کنارِ

ها، مورد فتهیا اند را بر اساسِکردن نقاشی و موسیقی خلق شدههای فکری مختلف با مرتبطتآثاری که در سنّ یِسپس روحِ کلّ

 .ای جامع در این خصوص نائل آمدی آن بتوان به اندیشهدهد تا در نتیجهتحلیل و تفسیر قرار می

. 

 باستان دنیای در موسیقی-رنگ تِنّسُ
 گوید: ش در مورد فیثاغوریان میارسطو در کتاب متافیزیک          

چیزهای دیگر نیز در  یپذیرند و همههای موسیقی در اعداد بیانهای گامچون دیدند که خصوصیات و نسبت (...)

کیهان یک هماهنگی  یهمه چیزاند، و همه اعداد، عناصرِ تصور کردند که عناصرِ )...(شان همان اعدادند یکلّ ماهیتِ

  (Aristotle:  Metaphysics A5, 985 b 23) از موسیقی و عدد است.

ب(  ، سماوی اختصاص اعداد به اجرامالف( مبنی بر شکل گرفته بود  النهریندر بین فیثاغورس هایبر آموختهبنااین نظریه که       

رفانی و ع یستارگان و موسیقی ارتباط ،اراتسیّ میانتوانست ، اهمیت اعداد در موسیقیج(  واهمیت ریاضی و هندسه در طبیعت 
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، «علیا یهفلسف» عنوانِگرفتن الهیات بهیونانیان با در نظر توجه به اینکهبا همچنین ( 512 -091: 0831)خراسانی، .علمی برقرار کند

 قرار فلسفه از بخشی انعنوبه ریاضیات جایگاه در را موسیقی ،«سفال یفلسفه»عنوان و طبیعیات به« وسطا یلسفهف» عنوانِبه ریاضیات

تی که اعتقاد به نظام ی انتظام گیفلسفهمبتنی بر ی نظریهاین در ادامه  اما فلسفه نزد ایشان واقف شد. و موسیقی پیوند توان بهدادند می

ها رنگها با نت نطباقِا به فلسفی در خلطی با افکار غیرِ  گشودمی هابین کرات و نت  راه را برای ارتباطو موسیقیایی هفت سیاره بود 

   .انجامید شدندرات دانسته میکُ های باستانی معلولِنکه خود در تمدّهفته و روزهای 

ترین که معروف. عددی عدد هفت است شودبیان می ارتباط این عناصر ناهمگون یسرچشمه عنوانِابتدا به ای که درنکته      

د چیزی که بتوانشاید آندر این مورد،  .ستبابلی یاندیشهفیثاغورس، هفت آسمان در  یسیارههفت  یزمینهعنوان پیشبهنمودش 

عدد " کهمبنی بر این میالد  از پنجم پیش بقراط در قرنِ از  ستقولینقل شخص کند ماین عدد را در همان زمان  ی نگرش بهنحوه

ماه، ت زیرا اسزندگی و منشاءِ تمام تغییرات ناظر بر چیزها دارد،  کردن تمامِکاملاسرارآمیز خود، گرایش به  خواصدلیل هفت، به

 Blavatsky, 2009: vol) "گذارداثر می جهانیمندهای اینهستدهد و این عدد بر تمام اش را هر هفت روز تغییر میخود، مراحل

   .نددادکیهانی می یاعتبارتایی های هفتنظم این انواعنیز به سیاره  هفت  .(312 ,2

 یرساله در هابعد ورسفیثاغ اراتِسیّ موسیقیِ ینظریه     

 ای از آفرینشروایتی اسطوره سازِبسترتیمائوس افالطون 

با یک هارمونیِ  موسیقایی جهان که طبق اصولِ وحِرشود  و می

 است آفریده شده های ریاضیاتیصورت نسبتبه کیهانی

(Timaeus :2015 ,Plato) .این نگرشارسطو به  گرچه ا 

کرد که در نگریست و بیان میی فیثاغورثی میایاوه چونهم

توان شنید و کیهانی این چنینی را نمی ها موسیقیِآسمان

توانند که می اندارات به قدری عظیمسیّارتعاشات صدا از 

و  (Hoenen,1997:45) قطعه کنندقطعههای روی زمین را صخره

« اآرمونیکا استوئیخی»ش در کتاب نیز آریستوکسنوسشاگردش  

 گذاردمیقضاوت گوش بر را  کیدأتهای ریاضی، به جای نسبت

(1902: 248Aristoxenus,) ،بر  فیثاغورسی تقریباً  این طرحِ اما

ز ا در قرن دوم پس. یابدای تام میعرفانی سیطره-افکار فلسفی

سیستم  چهارده قرننجومی که تا  یمیالد، بطلمیوس سیستم

دان قرن سوم دیوکاسیوس غالب بود تأیید نمود و طبق نظر تاریخ

برای ایجاد نام روزها ی روش موسیقایی از این نظام به عالوه"

در قرن  (Cassius,1914:Book37,section18) ".استفاده شد

ارات را طبق موجود تا سیّهای فاصلهم قدیس هیپولیتوس سوّ

هفت  یروزهای آفرینش را با چنگ آفرید وافالطون محاسبه کرد و دنیایی برساخته از ملودی را  موزونِ جهانِ های موسیقاییِنسبت

 تری بسطعرفانی رویکردِمتون هرمسی با در  اراتداشت موضوع سیّ در نظرباید  از طرف دیگر (King, 2009: 239)داد. زهی نشان 

های ندر بسیاری از تمدّکه توجه به این با مسئله و این افزایدمیمرتبط است  چه که بدان هر بر ،اراتیابد و بر اعتبار ناشی از سیّمی

نی که در در متو هاآنهای رنگی وارهو طرح ارات دارای رنگ بودندن چین گرفته تا بابل و مصر بطلمیوسی، سیّ، از تمدّنخستین

بیشتر آشکار  ،ابت، جادوگری و هنر کاربرد داشتو در کیمیاگری، طب شدی طبیعت و ستاره شناسی بودند، فهرست میفلسفه موردِ

ان توسط ، انسبرندبهره مینمادین  هستیِ و از یک نظامِاند از آفرینشای ی اسطورهکه  دربرگیرنده )هرمسی( متوناین در  شود.می

 ،(افالطون از یسخن) آفریندیم یهندس اصول با را جهان خدا :0 ریتصو

 شیاتر یمل یکتابخانه. زدهمیس قرن ز،یمورال مقدسِ کتاب یباچهید
(www.onb.ac.at) 
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سرنوشت خود بر روی زمین  کنترلِ منظورِهفت سیاره را به و خصوصیاتِ استآفریده شده  (Nous) برتر یا خردِ (Mind) یک ذهن

و به  ستاتابع نیروهای طبیعت  ،. این قلمروشودمیمادی انجام  تاریکی و قلمروِ او به درونِ سقوطِ باد. هبوط انسان نکدریافت می

ارات نفوذ ی فانی مجبور بود به محیط سیّشده بود. انسان برای فرار از حلقهد که در ستارگان نوشته وشی سرنوشتی اداره میوسیله

اد و از رنج شد تقدیر را تغییر دالهی در هر فرد گنجانده شده است، می له که بخشی از خردِأی تشخیص این مستنها به وسیلهو  کند

 ( the Corpus Hermeticum, 1906: 1-19)رهایی یافت و جان غیرفانی را آزاد نمود. 

 شدتعریف یا خرد و بصیرت درون  (noesis) آمیزی به عنوان نوئسیسحس یتجربههمچون  در عالم مسیحی، درَبعدها این خِ      

ی مرتبط در این اینجا مطالب .در خود جای داده استارات( )با تطبیق سیّ که عالم کبیر را شد خالصه می  انسانی یدر هفت مرحلهکه 

ی دانسته رنوبا خورشید،  متناظر قلبِالف(  :شودنمایان می  از این هفت مرحله مرحلهدر سه  به صورتِ مستتر به رنگ و موسیقی

دا خ به لوگوس، سخن و نفسِ که یامرحلهب(  ؛های حسی نظیر رنگ و صداتمام ویژگی با استی طبیعت سرچشمهکه  شودمی

ی مرحله( جاز مرکوریوس تجلی یافتند.  ارتعاشات صدا یدر این مرحله، اثرات اَشکال به وسیله .چیزها تعلق داشت یِتمام آغازِو 

 (Ghishtel, 1722) .الوهیت را خلق کنند آمدند تا اثر خودِمی در صورت هماهنگهتمام اثرات ب که درَیا خِ آخر، قلمرو سوفیا

گردد که همه چیز می گردد که سخن آنان به بنیادی یگانه و معنوی  بازگوناگون دانایان باستان در این مورد، آشکار می تعابیرِاز      

های آدمی گونه که حسطور مثال همانبه .شوندمبدل می« یک»پدید آمده است و پس از کثرت دوباره به « یک»در آن از 

های متفاوتی در ساحت« گفتنسخن»و « شنیدن»، «دیدن»که رسند، یعنی با اینی آنها در خود او به یگانگی میاند ولی همهگوناگون

ی و حسّ های متفاوتِسان جنبههمانگوید، بهشنود و سخن میبیند همان انسانی است که میگیرند ولی انسانی که میاز هم قرار می

ند که شوشود و آن، این و یا هر دو آن چیزی میطوری که این، آن میبه  رسندعقلی جهان نیز در یک اصل درونی به یگانگی می

مانند اعتقادی مشابه در کیش بودایی به نام شش حس و پنج کاربرد که در آن اندامی "را ندارند  نخستینمستقل  دیگر هویتِ

  (Bodhi, 2000a: 288) ".کندها را میی اندامود یا آنکه اندامی کار همهشمیجایگزین اندام دیگر 

عرفانی  دگاهِکه غیر از این دیموسیقی در دنیای باستان توجه داشت و آن این -نقاشی )و رنگ(باید به موضوعی در رابطه با  البته     

ارسطو  نگرشِ  ملهم از نزد یونانیانِ باستان دیدگاه دیگری ،افکار فیثاغورثی، هرمسی و بطلمیوسی است شک حاصل خلطِ که بی

توازن یا  هادنِای برای بنا نههای رنگ و پایبرای تئوری یمدل عنوانِمبتنی بر اصول ریاضی به ایموسیقی تئوریِکه  شکل گرفت

که در  کردند ریزیبه هفت را طرح منقسمهای کسانی بودند که رنگ نخستین ایشان ،. در این موردبودرنگی  ترکیباتِ توازنِ عدمِ 

 ,Aristotle) شدمیها انتقال داده های صوتی، به رنگهای فاصلهشدند و هماهنگیسفید مشتق میو سیاه  ها از ترکیبِی رنگهمهآن 

De sensu et sensibilibus, 439-442 a) .  س پ ادوارِ بعدی خصوصاًدر  ،ی ارسطواز اندیشه برگرفته نظرگاهِباید توجه داشت همین

قطعی و  تفکیکِ امکانِ عدمِ رغمِعلی- در نتیجهو  موسیقیو  در رابطه با رنگدو نگرشِ شرقی و غربی موجب جداییِ  از رنسانس،

ز ا که اگرچه کامالً، شودمی بعد در غرببه ملمی از قرن پانزدهعهای شبهِ های برای طرحِ اندیشپایه -مشخص یمرز ترسیمِ

   گیرد. میشرقی متمایز است و راهی جداگانه را در پیش فلسفیِ -سر عرفانیسرا یرویهاما از  نشدهگسستهکیهانی و های عرفانینگرش

در این منطقه  کهن یترنگ و صداهای موسیقیایی سنّ گیِنخست باید خاطر نشان ساخت که همبست ،قدر شر ی این مبحثدرباره     

که وریطبهرنگ ارتباط نزدیکی داشته  های مدید با درکِتموسیقیایی بسیاری از ملل در این ناحیه از مدّ یژه درکِبه و. ستا

به  و  کردندمی نماییای از اقوام، اصوات موسیقی را با رنگ بازنویسی امروزی پدیدار شود، پارهتنُ که روشِها پیش از اینزمان

ه به صراحت ک فیلسوف عرب الکندی. اندبه سنج رنگ قرمز و به فلوت آبی را نسبت داده مثالً ندبخشیدهر سازی رنگی خاص می

ناس، صوت، ابعاد، اج ینظریهی چون ایشان دربارهو هم دما یعنی یونانیان پیرویقُ موسیقی نظری، از یزمینه»اذعان کرده است در 

نزدیک رنگ و صوت را در این  دلیل ارتباطِ ،(Farmer, 1930: 326)« کندجموع و انواع، لحون، طنینات، انتقال و تألیف بحث می

  .وجود دارد معین ی، تناظرشاننظر به احساساتِ بَراَنگیزانندهها، با ها و ملودیکند که میان برخی از رنگطور توجیه میاین ناحیه

ی که استفاده باشداین همان چیزی  معتقد است "نیاتوریرنگ و موسیقی در م" یدر مقاله (1 :2010) براگیموفاکه چنان شاید

http://www.gnosis.org/library/grs-mead/TGH-v2/th202.html
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رات موسیقیایی نظیر زیر و بم صدا، هارمونی، طنین و به عنوان معادلی برای تفکّرا توسط موسیقیدانان « رنگ»ی معمول از واژه

 همی در تاریخِ م نقشِ  ،رنگ او معتقد است که .دهدپایه توضیح می گاهی اوقات تعیین هفت رنگ پایه با هفت صدای موسیقیاییِ

این  یی ادبای قرون میانهه کاربرد آکادمیک و رساالت موسیقب (rang) ی رنگبه ویژه، واژه. کندکالسیک شرق ایفا می موسیقیِ

ی طوری که امروزه نیز واژههای جداگانه مورد استفاده قرار گرفت بهیک گروه هارمونی نمودنِسرزمین راه یافت و برای مشخص 

  .کردمشاهده  و راگای هندی آذربایجان مقامِ ،ایران های موسیقیِدستگاه شناسیِتوان در واژهرنگ را می

  . ، هند و شرق دورعالم اسالمی/ایران: ستگیریدر سه منطقه قابلِ پیشرقی  ت در مللِنّاین سُ     

 

 اسالمی مِعالَ /ایران در موسیقی-رنگ تِنّسُ
  :کند کهاذعان می "ی یونانی، فرهنگِ اسالمیاندیشه"کتاب خود  یمقدمهگوتاس در       

هشتم میالدی تا  قرنِ یدهد که از حدود نیمهعربی با مدارک و اسناد فراوان نشان می -یونانی نیم مطالعاتِویک قرن»

رقی و ش یونانی، که در امپراطوری بیزانسِ تاریخیِ ادبی و غیرِ غیرِ ،غیرمذهبی کهنِ  کتبِ یهمه دهم تقریباً پایان قرنِ

های ی آثار یونانی  که از دورهاند، به عربی ترجمه شدند. مفهوم این امر آن است که همهخاور نزدیک در دسترس بوده

لی یونانی آنها اص دیگر که متنِ ، و نیز بسیاری آثارِاند به جز استثنائاتیه ما رسیدههلنی، رومی، و اواخر عهد باستان ب

، خفیه کیمیا و دیگر علومِ ،نجوم احکامِاز جمله مترجم قرار گرفتند:  جادوی قلمِ نمانده است، در معرضِ باقی

 ارسطویی در طولِ  یی فلسفهتمامی حوزه -موسیقی حساب، هندسه، هیئت و علمِ -تحت پوشش چهار فن موضوعاتِ

  (01-9: 0891)گوتاس،  .«تطبیعیا و تاریخ آن: مابعدالطبیعه، اخالق

که   ترکیبی مختلف و متنوع است این موادِ  یهمه ی تخمیرِشود، نتیجهاسالمی خوانده می کالسیکِ نِبنابراین آنچه به نام تمدّ

در  یساغورفیث گامِ  کهچنان ا نیستنشد از این قاعده مستثمیهم  آنارات و هرآنچه مربوط به سیّ ،رات مربوط به موسیقیتفکّ

 بااز طریق نجوم  یزنفلسفه با تمسک به خودِ فیثاغوریان، افالطون  و فلوطین و  ، از طریقِاستوار بود «اعداد ینظریه»بر  ، کهموسیقی

  به دنیای اسالم راه یافت.  بطلمیوس آثارِ

دانست از ریاضی می ایموسیقی را همانند یونانیان شاخه که بود فیلسوف کندیِ ال ستجُ منفعت تازه علومِ از این کهکسی نخستین     

در عود با  ()= نتی ایکندی هر نغمهال. از دید بردندبه کار می در کار درمان پزشکان دید کهمی دارویی یمنزله را به و از طرفی آن

ر هم ها و بوها درنگ ،طبایع ،عناصر ،فصول ،خود، با سیارات ینوبه ها، بهپیوند خورده، و این ایو عاطفه و ضرب و لحن هر مقام

رسائل خود به  ثرِدر اکو  کردندمی ی پیرویسنظریات فیثاغور از بسیاری که در مسائلِ« الصّفااخوان» ، یعنینیز او پیروانِ. آمیزندمی

 تأثیری ،ربیو ض لحن، هر مقام بهشان که در باب موسیقی است ی پنجمدر رساله ،اندثیرات آن پرداختهأقی و تیموس افالکی بودنِ

ش و بختهای لذّنغمهدرک  ست براییاهای عددی و هندسی موسیقی، پایهنسبت که شناختِدهند و معتقدند می نسبت خاص

ت هجَبِ"در اما حث ااین مب  .(88-85: 0821)حلبی، ویرها و داروهای سودمند در پزشکی های نیکو در تصرنگ ،آویز در موسیقیدل
خورد یوند میگانه پهای هفت، با حجم عظیمی از نسبتی صفویمربوط به دوره« صفی الدین گرگانی من فرزندِؤعبدالم»اثر " الروح

 نمادین و ایاسطوره هایجنبه،حیوانات صدای از هاآهنگ برگرفتن، روز شبانه اوقاتِ در موسیقی خواندنِ و نواختن زمانِ مشتمل بر

در  کهچنان ؛های هند و ایرانی )در ارتباط مقامات به افالک(تسنّ ،(پیامبران به موسیقی نسبتِ در) سامی هایتسنّ ثیرأت و موسیقی

 ی این رساله پس از حمد خدا آمده است: مقدمه

حیح از ص زمین و اقاویلِمای یونانکَحُ کالمِ در علم موسیقی از کثیر المعنیو ست بزرگ، قلیل اللفظ ایاین رساله»

استنباط  ی سیاهسبعه السالم که از روی کواکبِحکیم یعنی ادریس نبی علیه الهی و هرمسِ افالطونِ کتب متقدمانِ

 یشِ پندار از پ یپرده ،ی شوق و طالبان صاحب ذوق از تأثیر آنروشن ساخته تا عرفان سراپرده بّکرده است و از طِ

   ( 01: 0812)صفی الدین،  .«براندازند جان
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بسیاری  درشود شامل میارات سیّ یواسطههبکه رنگ را هم  ایگانههفتبا هر  موسیقی یپیچیده ارتباطِ مربوط به یاندیشه     

 یاتور ایرانیمشاهده نمود میندی کاربر صورتِبهرا  ارتباطتوان این که میا جاییامّ ست،گیریپیقابلِ اسالمی  -دیگر از آثار ایرانی

  کند.موضوع را روشن میبراگیموف این ابسیار خوبی از  ه پژوهشِکناست چنا

م این افکار که در مستقی ثیرِأکه تطوریکالسیک بود به راتِت وابسته به تفکّشدّبهاز رنگ در مینیاتورها  گیریبهرهدر ایران     

 شدن نظامِ  نسوخِم ی در زمانِبود حتّ سرات فیثاغورکُ ارات و همچنین موسیقیِسیّ اعتقاد به پشتیبانیِ ،هفت عددِ سِتقدّ یبرگیرنده

گردد زیرا باز می ادبی و مینیاتورها منابعِ میانِ از هر چیز به پیوندِ پیشالبته این نکته  .ر مینیاتورها مشهود استد بطلمیوسی، کامالً

مینیاتورها  عمیقِ معنای بنابراین در بازخوانیِ .ی ادبی گذرانده استهاخود را در تصویرگری کتابی ایرانی بیشتر سابقه نگارگریِ

شود ها یاد میعنوان حکیم از آنکه اغلب به -این دوران  شاعران و نویسندگانِ آثارِست و چون ادبی منبعِ خودِ  تاًای مهم عمدراهنم

 کامالً .زمان استآن عرفانیو فلسفی رِتفکّ یدهندهبازتابشک این مینیاتورها نیز بیاند ی تفکرِ حکمیِ مسلط بر دورانندهدهرواج –

ی مفاهیم یانِب ها را تا مرزِعمیقی بر مینیاتورها خواهد گذاشت و چگونه آن ثیرِأبدیهی است که چنین رویکردی در مفاهیم ادبی چه ت

  بینی بسیار وسیعی خواهد کرد.ذهنی و جهان پیش خواهد برد و دارای خصلتِ ناسوتی

 مربوط به اشعارِ  یاز مینیاتورها ایمجموعهدر عنوان نمونه به     

ی بهرام گور پادشاه درباره «ارهسیّهفت» به نامِ شیر نواییعلی

هنرمندان بخارا در قرن که (گنجوی به تقلید از نظامیِ) ایرانی

 دانان، آالتِ موسیقی اندتصویرگریِ آن پرداختهبه شانزدهم 

هایی که در مینیاتورها دیده ی کامل رنگموسیقی و گستره

متفاوت  احساسیِ حاالتِ یکننده، منتقللحاظ هنریبهد شومی

  .«ناسوتی-فرا»موسیقی نوعی  گرِبیانو شاید ست انسانی یروح

کار را با مهارت به هارنگ جدولِ لّ، کُ در خود شعراین      

نمادهایی مرتبط  /واژگان سیستمِ هدرنگ بیگیرد و آن را بمی

 ینقش، تر از بقیه استمهم «هفت»ی شان واژهسازد که در میانمی

 هفتچون هم یواژگان مختلفِ  در ترکیباتِو  کلیدی دارد

سایر  وشود ظاهر می مکرراًاره هفت سیّ و داستان، هفت آواره

خود را  ی«مرتبههفت» ،هادر ارتباط با آن نیزهای طبیعی پدیده

 و روحانی یِتجلّیک صورت بهدر نتیجه هفت  .دهندنشان می

رو بر یک و از اینیافته بروز مذکور های پدیده تمامِدر متعالی 

  .شودمتفاوت درک می نسبتاً مراتبیِسلسله سطحِ

ی دهندهنشاناند مینیاتورهایی که برای این اثر ادبی کشیده شده

ای که هر مرحلهبهرام گور هستند؛ هفت  سفرِ یهفت مرحله

رد؛ و خود دا عنوان حامی پسِرا به ایهارروزی که هر کدام سیّهفتافتد؛ رنگی و یکی از روزهای هفته اتفاق می یکدام در کاخ

  .نوازندو با یکدیگر موسیقی جهان را میاند مشخص یک نُتِگر نمایانیان ای که هر کدام بنا به اعتقاد فیثاغورارهسیّهفت

ای هتگاهیکی از دس ها، هارمونیِآن از گشاییو رمز های متناظرشکار رفته در هر مینیاتور به نتهای بهبا تبدیل رنگ ،جادر این     

لب، غا نگِکه در آن رطوریبه شودمی منطبقآوازی ایران  دستگاهِهفت برهفت مینیاتور اجرا شده،  وآید دست میهب آوازی

ی هازمان حتّی، و ستآوازیهای بعدی همان دستگاه مینیاتور نتهر تصویر شده در  نانو رنگ  موسیقیدا ،پایه کلیدِ گرِنمایان

براگیموف از چشم ای االبته مسئله .اختصاص دارد به آننظر  موردِ آوازی هِکه دستگا ستهرمینیاتور متناسب با زمانیشده در بازنمایی

 همدبهرام در قصر زرد، مکتب بخارا، قرن شانز :5 ریتصو

 San’at Magazine (sanat2013.orexca.com) 
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در ها شخصیتها و جزئیات، رنگمندیِ به داللت، مستتر در شعر بینیِاین موضوع عالوه بر جهانکه و آن این ستپنهان مانده

 عرفانیِ بینیِجهان أثیرِتتحت- قوی به احتمالِ کهکسی گردد برمی هزاد بودندبالدین کمال پیروانِاز بخارا که  مکتبِ ننقاشا مینیاتورِ

السیک ککه خود ریشه در عقاید افکار جاری در این فرقه را بسا ی نقشبندیه پیوسته بود و چهبه فرقه -شیر نواییجامی و میرعلی

  ند.بربها بهرهرنگری خاص از اش نیز به پیروی از وی با تفکّگرفت و باعث شد که مقلدانمیش به کار اداشت در مورد مینیاتورهای

تصویر م شعر را بهدوّ که داستانِ  (5است )تصویر « بهرام در قصر زرد» مینیاتورِبراگیموف ا هایمثالیکی از پیرامون این مبحث      

اصلی شعر، شاه بهرام و زیبای رومی   شخصیتِ د،زر آرایشِمینیاتور، در  کزِدر مر. شودعراق ابقا می های رنگ مقامِبا تُنو  کشدمی

در یی ال موسیقا که مرتبط با تُنِ  ؛ رنگیزرد است رنگِ ،کلیدی که نتِ اندتصویر تعدادی نوازنده در جایی در زیرِ و دارند قرار

ونی این هارم  .ال /سل/فا  /می /ر / دو /سی /ال :اندباستانی عراق مِصدای مقا لِجدو دِها نمارنگ کلِ در مجموع، . ستافکار باستانی

و ( Hypodoric هیپودوریک)باستان  نِهای یوناهارمونی( نزولی)های مطابق با مقیاس ای داردمرحلههفت یدیاتونیک که مبنای

 زمانِ که روآناز  ،دم استسپیدهدِکه نما شدهپوشیدهرنگ طالیی  باباالیی مینیاتور  قسمتِ. است( Aeolian آئولین)روحانیون 

 .دانستندمیطلوع خورشید را  عراق مِاجرای مقا

که نوعی که در آنها نه فقط تعامل میان رنگ و موسیقی  بلموسیقایی  یدر بافتنمایش مینیاتورهای ایرانی ، در اینجا ترتیب،بدین   

 هاییرای تفسیر ایدهمهم ب بنیانیند توامیموسیقی ایرانی هفت مقام  سیستمِدهد که چگونه نشان می ، افتداتفاق می جزء به جزء تناظرِ

 .دقرار دارو همچنین نگارگری آنها که پشت یک اثر ادبی  دباش

 وستانهند در موسیقی -نقاشی تِنّسُ 
 از سبکیچون هم -در اغلبِ منابع اًمکرر -  (raga) اگار    

 رگرفته ازب شاکه نام شودتعریف میکالسیک هند  موسیقیِ

البته  است،به معنای رنگ   (ranga) ی سانسکریتیِ رانگاواژه

 ؛حاالت روحی و احساسات از استعاری مفهومیرنگ با 

راگا، » کهمبنی بر این توصیفاتی وجود داردکه چنان

« بخشدرنگ می و حاالت هااندیشهست که به چیزی

(Monier, 1899) مهای مردرنگارنگ و دل افروز ذهن» یا و». 

(Kaufman, 1965: 41) زیبایی راگا ذهنِ که ها معتقدند هندی 

ی تبرای او لذّو کند هبری میاشنونده را به صلح و آرامش ر

را  هاتنُکه گونهنوازنده باید همانو  آوردمیارمغان به وافر

  .بدمد هادر آننیز را  «زندگی» ، روحِبَرَدجلو می

های نرینه، اگاها یا سبکر :شوندمیتقسیم  گروهبه دو  راگاها 

ها یا و راگینی نداها معروفکه شش عدد هستند و به شاهزاده

و به عنوان همسران اند های مادینه که در حدود سیسبک

های راگاماالی هند که نقاشی آیند.راگاها به حساب می

ر موسیقی د -نقاشی تِسنّ ترینو مستقیم ترینبزرگی نماینده

راگاها بنا و هر نقاشی با یک  ی همین سیستمِبر پایه اندشرق

راگای خاص  که ستثیری بر ببینندهأهمان ت، دارای امّا فراگیر عامیانه بر اساسِ اعتقادیاست و شدهموومان ملودیک خاص مرتبط

 نویسد:می  Moghul Ragamalaش ادر کتاب  Habighorst هامورد این نقاشیدر  .گذاردآن بر شنونده می

بریتانیا.  ی، موزه0202راگاماالی بهایراوی راگینی، مکتب راجستان،  :8تصویر 

(www.britishmuseum.org) 
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ت مرکزی، متنی شاعرانه برای راگاماال به زبان سانسکری هندِیون کشماکارنا یکی از روحان قرن شانزدهمدر بار نخستین 

ال یعنی س شش فصلِ شدن طیّبرای سراییده د ودهتوضیح میدر راگاماالها را ی راگا گانهکه اصول شش  کردلیف أت

 (Habighorst, 2006: 51) .بودشدهتابستان، موسم بارندگی، پاییز، اوایل زمستان، زمستان و بهار  در نظر گرفته

ا موضوع اصلی یک نقاشی راگا ی. اندمیانه هنر، شعر و موسیقی در هند دورانِ کالسیک از آمیختگیِ یانمونه چونها هماین نقاشی

ای ینهخدایان و مردم، در زم یرِتصاو و یافتت یا اشعار ضمیمه شرح داده شده بود، مطابقت میورتی که در سنّراگینی اغلب با ص

ها هر راگا به در این نقاشی .بخشیدها جان میملودیبه  و ساعت اجرای کار موسیقی بود،زمان، روز و شب فصل،  سبِکه منا

  د.شداستان با قهرمانی مرد یا زن توصیف میی یک شعرگونه تبیینِی وجهی از رنگ و وسیله

از جمله . دنمیانه در رابطه با این موضوع نوشته شد در قرونِ دیگری هم لیفات گوناگونِأی کشماکارنا، تشاعرانه البته غیر از متنِ      

رقص  ،ین رساالتدر اسانگیتا راتناکارا. ی رسالهسیلپاراتنا و ی ، رسالهویشنودارموتارای اثر باراتا، رساله "ناتیا ساسترا"ی رساله

ه گیرد و موسیقی در آنها مشابهای هنر را در بر میجنبه تمامِ زاًمجا، دهدست که راگاها را به راگاماالها پیوند می ایمهمترین جنبه

دون ب»که کند میآغاز  ییادعا چنینی یکی از این رساالت با رقص، آرایش و طراحی صحنه شرح داده شده است. حتّ با مراحلِ

به  موسیقی و در نهایتهای ی خود به نقشنوبههای رقص بهنقش و «توان درک نمودهای نقاشی را به سختی میرقص، نقش نشِدا

دان قیبود، برای یک رقاص یا موسی مهّمبزرگ  شِکه برای یک نقا اندازهآن این دیدگاه به  اهمیتِ. یافتهای آواز بستگی مینقش

هرکدام از ه اگرچباید توجه داشت که  البته .شدتلقی میخاص  همّیتهنرش با ریتم و بیان، دارای اشتنِ دانگهبه دلیل زنده نیز

هفت  بری، موسیق -رنگ(-نقاشی ) رِتفکّ اساسِآنها  اغلبِدر  امّا اندختهپردا نقاشی و راگاها میان یها به نحوی خاص به رابطهرساله

دینی  -کریی اعتقادی این مکتب فپیچیده ی خود ره به مباحثِهم به نوبهآن؛ استوار استعرفان بودایی تباطش با راچاکرای بدن و 

 .درسخدایان در هر راگا می ذِنفوبه   حتی گاهی کهطوریبه بردمی

اواخرِ صبح است، اگرچه  یک سرود مربوط که اشاره داشت (Ragini) بهایراوی راگینیتوان به میبرای نمونه در این زمینه      

آمیز، صلحالً معمو نیزتمِ آن  شود. که در فصول مختلف خوانده می ستهاییملودیاز معدود  و گاهی در شب هم قابلیت اجرا دارد

ر از ای پُهشیوا در دریاچ مشغول پرستش دو زن ، اغلباین سبکی مربوط به های و در برخی مواقع غمگین است. در راگاماالجدّ

صویری ت ند،احال استراحت آن در پیرامونِ  وحشی  پرندگانو  در آن قرار دارد خدا این معبدای که دریاچه .اندتصویر شده نیلوفر

 کایالش نزدیک به کوهِ عنصری به عنوانِ هندی مختلفِ دریاچه در متونِ غالباً. (8 )تصویر شاعرانه -ی موسیقاییی روحیهبا غلبه

(Mt Kailash) ِکند،های گل تزئین میحلقه لینگای سیاه را باکه یک زن در حالیدر اینجا شیوا.  مقدسِ توصیف شده است، کوه 

در این  رنگ درخشندگیِ تِد. شدّخوانخود می در ستایش پروردگاررا سرودهایی ضرب گرفته و آوازها و  نجسَ یجفت بادیگری 

  بر تمِ واقعی سوژه و شورِ از خودگذشتگی معنا شده است. دکیأنوعی ت الًمعمونوع راگینی 

 

 ردو شرق در موسیقی -نقاشی سنت .4
نیست  ی یا رنگبرگردان موسیقی به نقاش رِای مستقیم مانند هند و ایران با تفکّگونهو موسیقی بهنقاشی  میانِ در شرق دور ارتباط        

معتقد است  (Wang Wei) که وانگ وِیچنان زندگی در این سرزمین،  مختلفِ هایعرصهی تائویسم بر فلسفه تسلطِ تِ بلکه به علّ

 ی این هنرهاهر سهکه ایگونهبه (wang, 2004:46)« شودگر مییا شعر جلوهصورت ساختاری مشترک در نقاشی و موسیقی به»

 دانستند.میخواهران دوقلو را همچون تی چینی و نقاشی سنّ کالسیکِ موسیقیِکه جاتا بدان گردنددارای ساختاری مشابه می

 هاینقاشیدرکه کند می بیان چین تیموسیقی سنّ پیرامونِای در مصاحبه ((Kirman, 2001 لیو فانگدر ارتباط با این موضوع      

 تمرکزِ دارای ، هیتُهای قسمت به انضمامِ بخشهر که  رسدا به نظر میامّ شوددیده نمی واضحی در تصویر  هیچ تمرکزِ، مناظر تیِسنّ

 هیهای تُبخشها این نقاشیدر  .باشدتصویر  لّدر هماهنگی با کُقسمت  مربوط به یک که شخصیتِایگونهبه استخود  خاصِ

 کمترِ  شده بود، آزادیِ رنگ ،نقاشی کُلِاگر یعنی  .(1تصویر ) اندکامل نقاشی را به نمایش بگذارد بسیار مهم اینکه حیاتِ جهت
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ین بیننده و تعاملی و پویا ب ییندآنقاشی فر ارزشِ درکِ ،به عبارت دیگر. در پی داشتنقاشی  ارزش برای بیننده در درکِرا ل تخیّ

ست ایجمله قیاییسیمو تِ در اینجا هر عبار. صادق است کامالً موسیقی کالسیک چینی نیز در مسألهشبیه این . آیدحساب مینقاشی به

 صدایی مِنظ گیریِطور هماهنگ در شکلها بهشود. در چنین روشی که گوناگونی صداها و سکوتسکوتی دنبال می توسطِکه 

 ایگونهبه چنین پیوندی را قادر استخوب  ینوازندهیک . گرددو مخاطب برقرار می نوازندهپویا بین  شوند، نوعی پیوندِآمیخته می

تجربه،  به این وصول هتِج. شعر و نقاشی تجربه کنند تِلذّ  مشابه با که شنوندگان بتوانند قدرت و زیبایی موسیقی را از راهی بیافریند

درک وی شنوندگان به سرا آن روح  موسیقی و گذرِکسی باشد که روح ِبلکه نوازنده باید  نیستای کافی حرفه نواختنِ تنها تکنیکِ 

 اتآزاد شود  باید معنا که ذهن بدین ؛تواند داشته باشدمی ست که هر شخصدلیترین با خالص تنهابهترین نتیجه آمدن به نائل .کند

 .درومی دلبه  دل، فرآیندی که از پویاست یتعاملدر این مفهوم، اجرا، . گردد، خودِ ساز نوازنده
 

اجرای  موردِدیگر در  سویاز        

چینی، اعتقاد بر  کالسیکِ موسیقیِ یزنده

 ترین خویشاوندِ این است که نزدیک

باالترین  ، هنری کهستخوشنویسی چینی

هنرهای این سرزمین  میانِ درجه را

استادان بزرگ ی آثار . از مطالعهداراست

نهفته  که روحِآید چنین بر مینیز  این رشته

یری گطرز چشمخوشنویسی به آثاردر 

. موسیقی است نواختنِ مقایسه با روحِ قابلِ

را که خوشنویسی  انرژی، احساس و نفسی

در اند که معنا همانییکبه دنکزنده می

یافت  موسیقی کالسیک چینی نواختنِ

 ،قلم مو ضرباتِ کتِپویایی و حر ؛شودمی

کرانی را خوشنویسی الهام بی  عظیمِ ارزشِ درکِ. در نتیجه اندها قابل مقایسه با نواختن موسیقی، همه آنلو کُ ءو نقطه، و جز خط

  آورد.برای نوازندگان به ارمغان می

گ نیز نقاشی و شعر یا آوا و رن میانارتباط  ،موسیقی با خوشنویسی و نقاشی در این ناحیه عالوه بر ارتباطِباید توجه داشت      

ی سونگ، در سرزمین چین و در زمان سلسلهسهراب سپهری  هایاساسِ یادداشت بردر این مورد . بوده استای خاص برقرار گونهبه

سرمشقی برای  یمثابهآورد. در این نگارستان شعر به نهد و نگارگرانی را گرد میسونگ نگارستانی را بنیان میخاقانی به نام هوای

نام  نقاشیک یتوان از می آثارگونه از مشهورترین این بد.یاشعری به نقاشی راه می های گوناگونِآمیزیگیرد و حسنقاشی قرار می

مراه با ه در آن اسبی کشیده شد و ،کشیدرا به تصویر می« داردشده له یهااسبش بوی گل مِدر بازگشت، سُ» بیتِ که تک برد

 (85: 0832)سپهری، پذیرد. ی میمادّ  ی آشکارِلغزد و جلوهرم و رنگ میفُ بو درونِ کهچنان داشتنداش پروانگانی که سر در پی

یرگی دریا به ت»ها هستند: آواها به رنگ دادنِشعرهای این ناحیه لبریز از نسبت و اینکه برددیگری نام میاز ارتباط  ادامه او در 

هار، های گرم بخیزاب» ،«پرد تیره استپره که در بیشه میصدای شب» ،«زنددم به سپیدی می ،گراید،آوای اردکان وحشیمی

 . الخ و «خواندپیوندان خویش را فرا می به آوایی زرد،، کم سالاو گو ایسوی »و یا  (8)«ای در پرواز سپیدحشره

 واژگانیعنی ی گرددشعر نیز همچون موسیقی و نقاشی نمایان می یکلّ  رنگ و آوا، ساختارِ البته در این شعرها نیز عالوه بر تعاملِ     

 این ناحیه است. یو به نوعی یادآور فلسفهکنند درگیر میو عمیق که ذهن مخاطب را اندک ساده، 

 

 .تایپه ملی یموزه دوازده، قرن ،سونگ سلسله یوان، مااثر ، بهار در هستانیکو مسیر: 1 تصویر
(http://www.chinaonlinemuseum.com) 



10 
 

 موسیقی -های حاکم بر سنت نقاشیها و نگرشرفتتحلیل پی. 5

 میانِ ،ارتباط از خاصی نوعِ ست که بهیهایاندیشهحاکم بر  اصولِی مقایسه هدفشود بلکه بحثی نمی آثار مفُر پیرامونِ  اینجادر       

 . شوندمنجر می های مختلفدر فرهنگ موسیقی و رنگ( -نقاشی )

ای وابسته به فلسفه و حکیمان گذشته بودباستان و افکار موسیقی برگرفته از دنیای  -نقاشی تِسنّ یسرچشمه تر آمدکه پیشچنان      

و  ،دلمبّ «یک»به  هستی هارمونیِ بازنماییِدر راستای  هاو حسّ مندهاهست یهمهدر آن   نگرشی که ؛آمدشمار میتر بهبزرگ

 در طلبِ  که این اندیشه در صورتِ غالبِ خودنحویبهد شوگرفته میپی« وحدت»ر عرفانی مطلوب، تفکّ به کمالِ وصولبرای 

 رغمِ علیرق ت در شاین سنّ .است واالترقلمروی برتر در  هدفیرسیدن به  برای دیداری و شنیداری تِمتفاو ذاتاًهای تجربهآمیختنِ 

در  به سه صورت متفاوت از هم  حولِ مفهوم وحدت، و در نتیجه گردش کالسیک و عرفانِ دوران باستان راتِدر تفکّدواندن ریشه

 . داشتند از وحدت آنهامتفاوت و نوع تعبیری بود که  بینیِناشی از جهانهم این  و شودمیدنبال  دور ، هند و خاورِعالم اسالمی -ایران

 ورزیِ ه اندیشهب کما و ادیبان اسالمیحُ که بالشک ناشی از گرایشِی سفیثاغور راتِت از تفکّتبعیّهب ،در ایرانموسیقی  -نقاشی     

یک ی کنندهمنعکس ،یکپارچگی  میان عالم صغیر و کبیر بر مفهومِبیش از پیش  با تمرکز، بوداسالمی  یونانی و تخمیر آن در تفکرِ

 حسِ دو که روحِشود تعریف میای موسیقی و رنگ درآخرین مرحله شدنِیکی بدان طریق که است وحدتمبتنی بر  بینیِجهان

  وصولجهتِ  راهی نِعنواها بهاین حس نِشدیکیکه طوریتنهایی نیست، بهکدام از آنها بهولی هیچ ستدیداری و شنیداری را دارا

ر)یا جزء( در مفاهیم کوچکت لِانتحا طریقِ به وحدت، از  نائل آمدن ،به عبارتِ دیگر .شودبه کار گرفته می به مفهومی فراتر از خود

پدیده اعم  ترتیب هر. بدین باشدمیل از کُ  -نه کامل و دقیق -ایبدین معنا که در آن هر جزء، جلوه ،(کُل)یا  مفهوم بزرگتر و مطلق

  کند.واحد عرفانی سیر می مراتبی و پلکانی به سوی آن حقیقتِی یا معنوی به شکلی سلسلهاز مادّ

و معروف به راگاماال است نوعی نقاشی بر اساس راگاها )سنت موسیقیایی  مرتبط به سرزمین هندموسیقیِ دیگر  -نقاشی تِسنّ      

ارتباط موسیقی و نقاشی یا رنگ  برایای مانند چاکراها و رقص، واسطه ومذهبی هند آیینِ های اصلیِلماناِ بومی هندی(. در اینجا 

 ،ایرانی مینیاتورهایوصول به حقیقت در  جهتِ  هاحسّ آمیختنِ روندِ سلسله مراتبیِاز آن  سُخن هشوند که در آنها دیگر نَ و صدا می

آید، می غالب از یکی به دیگری پدید روحِ موسیقی به نقاشی که با انتقالِ دگردیسیِ ؛ستیلّکُ از یک دگردیسیِسخن بلکه 

ی ه تا حدّ ک «حیات در روندِ وحدت»به نوعی  یعنیدهد شدن به نقاشی به حیاتِ خود ادامه میتبدیل که موسیقی از طریقِایگونهبه

جدا  اشتنِ مادی، روح آن از یافت زوال مندیهست زمانهر  کهی بر اینمبن استاین سرزمین  یاندیشهتناسخ در  یادآور مبحثِ

 دهد.ادامه میدیگری  مندِهستکالبد به زندگی در شده و 

ن نسبت به ایران آثار آوحدت در  مفهومِ بیانِی شیوهافتد که البته تفاوتی اساسی در دور اتفاق می در شرقِ تسنّسوم این  صورتِ    

 ،االترو یمفهوم جهت خلقِ آمیزیحسنقاشی و نه  بهه از راه دگردیسی موسیقی ثار این سرزمین نَآشود. وحدت در و هند دیده می

مامیِ تساختاری مشترک بر  ،اندیشهفرماست. در این حکمچیز که بر همه آیدپدید می قانونی نمودنِبلکه از طریق یکدست 

ل ای تعاملی بر اساس قانونی واحد شکنها رابطهآاز جمله موسیقی و شعر و نقاشی بر قرار است و بین ها و روندها نشمندها، کُهست

 .شودچیز، و به کارگیری آن تلقی می که وحدت، درکِ قانونِ واحدِ حاکم بر همهبه طوری گیردمی

 

 نتیجه

حدت در شرق و مفهومِ بر اساسِشوند شعور انسانی دانسته می های نخستینِدرگاه متفاوت دیداری و شنیداری که ذاتاًهای تجربه     

در راستای یقی موس-رنگصورتِ موسیقی بلکه به -ت در دنیای باستان نه به صورت نقاشیاین سنّ. آیندای واحد نائل میبه تجربه

دواندن در غم ریشهرعلیشرقی  های فکری مختلفِتسنّ  ،با این حال در ادامه. رودمیپیش انتظام گیتی یها و فلسفههفتگانه ارتباطِ

عالم -ایران. در گیرندمیپیشارتباط این به در  واکنش  راطُرقی متمایز حولِ مفهوم وحدت،  و در نتیجه گردش هااندیشهاین 

نمایشِ شود که می مطرح اسالمیی کما و فالسفهحُ در آثارِصورت نظری ابتدا به، موسیقی و ارتباط رنگر حاکم بر تفکّ ،اسالمی

بازنمایی  ماهیتِ کهایگونهبهبومی است  هایداستاناسالمی در کنار امتزاجی با  یافته به عالمِراه ()باستانیِ هرمسیِ -حکمت یونانی
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در  وچکترمفاهیم ک لِطریقِ انتحااز  البته دشوتعریف می جهت نائل آمدن به حقیقتی برتر هایی تمثیلی و نمادینآن در روایت

تی سنّدارای  انهندوست در  ارتباطاین  .شودعملی در مینیاتورها پیاده می به صورتِاست که  تفکّر، و همین بزرگتر و مطلق یمفهوم

به نقاشی  ی از موسیقیدگردیسیِ کلّ و معرفِ یک شودگر میعینه جلوهبهاست که در راگاماالها  مشخص یاپیشینه باجداگانه و 

ی این دیشهتناسخ بر ان مبحثِی سیطره رِ آید و یادآوپدید می)راگاماالها( به دیگری  )راگاها( از یکی حاکمروحِ   است که با انتقالِ

 خر از هند و ایران/عالم اسالمی متفاوت کامالًصورتی به گرفت کهتوان در شرق دور پیرا می رابطهدر انتها این  .سرزمین است

امیِ تمبر  ساختاری مشترک به عبارت دیگر اعتقاد به ؛فرماستچیز حکمکه بر همهست قانونی نمودنِیکدست طریقِاز  و آن دهدمی

 .شعر و نقاشی ،از جمله موسیقی ها و روندهانشمندها، کُهست
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