
 

بررسییو ت یینیینث انییا ی منییقیو ر سیین و مر  رییی  ا  یی   
 رتعق نه

 
 3* محسن شيراوند 2* علی تقوی 1مصطفی محقق دامادسيد

 چكيده  

رفته است. این مسئئله هئه    مسئله موسیقی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل به شمار می

همواره یکی از سؤاالت اساسی برای اندیشئمددا  بئو ه اسئت. ایئن      ،موسیقی چگونه فهم شده

 رصد  است با استفا ه از قواعد  ،پژوهش هه  ر چارچوب نگرشی الهیاتی به موضوع تدظیم شده

نگرشئی نئوین بئه     ،فلسفی حکمت متعالیه نظیر مقارنه انسا  و جها  و نیز تحلیل مسئله نفس

هدف از طرح این مقاله هه با روش تاویل انجام  ،د.  ر واقعابعا  گوناگو  این موسیقی  اشته باش

شو . برآیدد این پژوهش نه  پاسخ به این مسئله است هه موسیقی چگونه فهم و ا راک می ،گرفته

انجامئد،   سیس مبانی حکمی ئ فلسفی  ر پرتو حکمت متعالیه برای موسیقی مئی  أتدها به امکا  ت

نئوعی تقئد ب بئرای     ،پئییر   تو بستری معرفتئی انجئام مئی   این تحلیل  ر پراز آنجایی هه بلکه 

زنئد.   موسیقی قائل شده و آ  را از جرگه علوم وسطی خارج و به علوم اعلی و الهیات پیونئد مئی  

 ر این تحلیل موسیقی هم از حیث آنتولوژیک و هئم از حیئث هئارمونی  ر تدئا ر      ،عالوه بر آ 

 گیر .  قرار میجدی با مبانی فلسفی ئ عرفانی حکمت متعالیه 
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 مقدمه 

شود که مالصدرا از موسیقی سخننی بخه میخان    پیش از آغاز الزم است به این نکته مهم اشاره 
پردازی کنیم. مسئله  ، لکن در این مقاله برآنیم با استفاده از لوازم مکتب او نظریهاست نیاورده

که همخواره اندیشخمندان منتلخا را در    است موسیقی و بررسی ابعاد گوناگون آن از مسائلی 
مشخوول کخرده اسخت. بخرخالق  لقخی      شناسی به خود  شناسی، جامعه علومی نظیر فلسفه، روان

هم بعد علمی و هم بعخد هنخری موسخیقی همخواره مخورد  وجخه اندیشخمندان بخوده و          ،امروزی
قدمت این موضوع به انخدازه  خاریک کهخن بشخریت اسخت. بخه همخین دلیخ          کرد  وان ادعا  می

 حقیق پیرامون  اریک دقیق پیخدایش آن نخه  نهخا امخری سخه  نیسخت، بلکخه موضخوعی محخال          
دهد که مسئله موسیقی فالسفه بزرگ اسالمی و غربی را در گذشخته    اریک گواهی می 1ست.ا

و آرا و نظریخا ی را در ایخن بخاره از خخود بخه جخای       کخرده  و در دوران معاصر به خود مشوول 
اند. در یونان باستان از فیثاغورث، افالطون )در کتاب دهم جمهخوری( و ارسخ و )در    گذاشته

ها و گفتارهخایی در ایخن خصخوه بخه یادگخار مانخده اسخت.         سیاست( رسالهآخر کتاب هشتم 
انخد. در ایخن    هایی را به موسخیقی اختصخاه داده   اندیشمندان و فالسفه قرون وس ی نیز آموزه

دوران موسیقی جزء چهار علمی بوده که نجوم، حساب و هندسه هم جزو آن بوده است. هخر  
انخد، لکخن فالسخفه بزرگخی      کمتر به این مقوله پرداخته دالیلیه چند فیلسوفان دوره مدرن بنا ب

انخد.   جای گذاشخته  هخصوه شوپنهاور آثاری را از خود ب همچون دکارت، کانت، هگ  و به
ولخی فیلسخوفی کخه موسخیقی را جخدی       2دکارت درباره هیچ هنری جز موسخیقی اثخری نخدارد.   

هگخ  نیخز    3تند، کانت بود. رین پدیدارهای هنری هس شعر و موسیقی مهم معتقد بودگرفت و 
                                                                                                                                        

عنخوان مثخال،    انخد. بخه   هایی از موسیقی اولیه را در بالد منتلا جهخان ککخر کخرده    . مورخان  اریک علم، رگه1
ها خیلی  کردند. چینی ها هِرمس )خدای  جارت و بازرگانی( را به شکرانه بنشیدن موسیقی ستایش می یونانی

راب نیزخ چخه اعخراب بخدوی پخیش از     پیش از این با موسیقی آشنایی داشتند. فن خنیاگری موسیقی در میان اع
االیام مورد  وجه بوده است.  اریک کهن ایران زمین نیخز یخادآور خنیخاگرانی     از قدیم ـاسالم چه پس از اسالم 

 شود.   رین سند در  اریک بشریت محسوب می های کشا شده قدیمی است که به گفته  اریک مهرنگاره
 ای هم ندارد.  وشته است که رساله جذابی نیست و سنن  ازهن« درباره موسیقی»ای با نام  . وی رساله2
کنخد موسخیقی و شخعر بخاال رین،      رسد، ابراز می زمانی که به موسیقی می« داوری  نقد قوه». کانت در کتاب 3

 هستند.    رین  رین و  جریدی کام 
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. کنخد   قسیم مخی  رمانتیک  دوره سمبلیک، کالسیک و دوره : اریک هنر را به سه دوره بزرگ
 رمانتیک، موسیقی  سازی و در دوره کالسیک، مجسمه  در دوره سمبلیک، معماری؛   در دوره

در بایخد  را    آندلیخ دانست و معتقد بود  می. شوپنهاور نیز موسیقی را باال رین هنر نمود یافت
   .(22: 1392)احمدی،  1کرد جریدی و غیرمفهومی بودن موسیقی جستجو 

در  اریک اندیشه اسالمی نیز موسیقی مورد  وجه بوده است. یعقوب بن اسحاق کنخدی  
ابونصخر فخارابی    2.کردلیا أق( ننستین فردی بود که کتابی در زمینه موسیقی   218)متوفی 

شمار آورد که در زمینه موسیقی آثخاری بخر جخای     همند اسالمی ب رین اندیش را شاید شاخص
محمخدبن   3معرفخی نمخود.  « موسخیقی کبیخر  » وان کتخاب    رین آن را می گذاشته است که مهم

الجم  فی » وان به کتاب  ق( نیز مقاال ی در باب موسیقی داشته که می 313زکریای رازی )
ق( و نیخز اخخوان    356بخه ابخوالفرا اصخفهانی )     وان . عالوه بر اینها میکرداشاره « الموسیقی

: 1368پور،  اشاره نمود )اسماعی  اند هایی در این باب به خود اختصاه داده الصفا که رساله
اندیشخخمند و فیلسخخوق نامخخدار اسخخالمی نیخخز   ،ابخخوعلی سخخینا .(35: 1، ا1363و حسخخنی،  121

موسیقی را از جمله علومی دانسته کخه شایسخته نوشختن جسختارهایی در کتخب فلسخفی اسخت.        
خواجخه نصخیرالدین    4را در کتاب شفا و اشارات مخورد  وجخه قخرار داده اسخت.     بحثی که آن

اشخته و در  ای در بخاب موسخیقی نگ   ق( نیز از جمله فیلسوفانی اسخت کخه رسخاله    672طوسی )
 م البی را در این خصوه به نگارش درآورده است.  « شرح نمط نهم اشارات»

 خرین   کنخد کخه چخرا فیلسخوق کخه مهخم       بررسی وضعیت مذکور این سؤال را ایجاد می
کخه بخه هخاهر     ،در موضخوعی همچخون موسخیقی    بایخد اشتوالش  عق  پیرامخون پدیدارهاسخت   
راسختی دلیخ  قرابخت فلسخفه و موسخیقی       ه؟ بخ وارد شخود  ،موضوعی هنری و شاید  فنَنی است

                                                                                                                                        
طور مستقیم از عق  انسان نشخات گرفتخه و بخه      رین هنر بشری است که به . از نظر شوپنهاور، موسیقی کام 1

 خرین بیخان     خرین و کامخ    پخردازد. وی معتقخد اسخت موسخیقی نزدیخک      احساس و عواطا و غرایز انسانی می
ون بخه بخودنش   خواست جهانی است، خواست بودن دنیاست، موسیقی برای هر آدمی بیان بودنش هست؛ چخ 

شخود   نهخایی انسخان محسخوب مخی      بنخش و  جربخه   دهد. از نظر شوپنهاور، موسیقی برای انسان هویخت  معنا می
 )جهت آشنایی بیشتر رجوع شود به آثار شوپنهاور و نیز کتاب فلسفه شوپنهاور اثر برایان مگی(. 

های عددی و زمانی در  و نسبت بندی سازها، موسیقی شعر . وی بیش از هشت رساله در باب موسیقی، پرده2
 (. 1388و مؤمنی کشتلی،  120: 1368پور،  موسیقی  ألیا نمود )اسماعی 

 خوان آثخاری همچخون: المخدخ  الخی الصخنعه        . از وی آثار زیادی در باب موسیقی به یادگار مانده کخه مخی  3
 الموسیقی، االیقاعات، صناعه فی الموسیقی و کتاب الموسیقی را نام برد. 

م الخب  « اللواحخق »نام نهاد و کوشید با نوشتن کتخاب  « جوامع علم موسیقی»ابن سینا بنش موسیقی شفا را . 4
 نا مام بنش شفا را  کمی  کند. 
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و دیگخری در قالخب   « صخوت »که یکی در قالب  ،چه ار باطی بین موسیقی و فلسفه 1چیست؟
ی عمیخق  «معنخا »شود وجود دارد؟ آیا موسیقی نیز همانند فلسخفه حخاوی یخک     بیان می« لفظ»

ای قواعخد  فکری است؟ اینها سؤاال ی است که این پژوهش درصدد است پاسنی را بخر مبنخ  
حکمت متعالیه برای آن بیابد. پرواضح است که دغدغه مالصدرا نه پاسک بخه ایخن سخؤاالت    

 ای را در ایخن خصخوه اختصخاه داده اسخت. امخا      بوده و نه همانند دیگخر فیلسخوفان رسخاله   
چه ار باطی بین قواعد متافیزیکی حکمت متعالیه و موسیقی وجخود دارد و کخدامین   راستی  به

 وانند ار باطی با موسیقی داشخته باشخند؟ پخردازش موسخیقی در حکمخت       ا میقواعد مالصدر
صخورت   ؟ در پاسخک بخه ایخن سخؤاالت بخه     کخرد متعالیه چه  صویری از موسیقی ایجاد خواهد 

خاطر عمیقی بخه علخوم    اجمال باید گفت هر چند حکمت متعالیه نظامی فکری است که  علق
دستاویز ما در این پخژوهش جهخت طخرح مسخئله     اعلی و الهیات بالمعنی االخص داشته، لکن 

وجخود دو دلیخ     ،ای که دغدغخه مالصخدرا نبخوده    عنوان مسئله به ،موسیقی در حکمت متعالیه
همه چیز را از قخوس صخعود هسختی    « وجود»است: اول اینکه حکمت متعالیه با موضوع کلی 

ائ  مسختحدثه  د که امکان طرح هر موضوعی ولو مسخ ده  ا قوس نزول به نحوی پردازش می
دهد. دوم اینکه قواعد و اصول موجود در حکمت متعالیه نظیخر اصخ     را نیز به پژوهشگر می

مقارنه انسان و جهان، اص  حرکت جوهری، قاعده بسیط الحقیقه و  حلیلی خخاه از نفخس   
کخه ایخن   سازد  میگیرد که هر فردی را به این حقیقت معترق  و قوای آن به نحوی انجام می

سفی از پتانسی  باالیی در ح  مسائ  منتلخا برخخوردار اسخت. عخالوه بخر ایخن دو       قواعد فل
دلی ، مدعای مالصدرا این است که منخابع اصخلی حکمخت متعالیخه قخرآن، سخنت معصخومین        
علیهم السالم و نیز عق  کشفی بوده، لذا با پذیرش این اص  که چون دین اسالم دینی است 
                                                                                                                                        

 . شیک ابوعلی سینا در کتاب مشهور شفا علوم زمان خود را به سه دسته  قسیم کرده است: 1
گیرد. مانند الهیات که علوم اولخی نیخز    صورت می اول: علوم عالی؛ علومی که درک و فهم آنها فقط با  عق 

 شود.  نامیده می
دوم: علوم وس ی؛ که آنها علوم ریاضی هستند. چنانچه فالسفه قدیم برای درک م الخب علمخی خخود ابتخدا     

 گرفتند.  ریاضیات را فرا می
 خوان درک کخرد و    ربه مخی سوم: علوم ادنی یا دانی؛ که فقط با ماده سرو کار دارند و آنها را با مشاهده و  ج

گویند. اما علوم ریاضی در نظر شیک ابخوعلی سخینا    آنها علوم طبیعی هستند که امروزه آنها را علوم  جربی می
 شد:  به چهار قسمت  قسیم می

 علم اعداد: آشنایی با انواع اعداد و دانستن خاصیت هر کدام و نسبت آنها با یکدیگر است. 
 ال خ وط و اشکال س وح و مجسمات و مساحات اشکال و نسبت بین آنهاست. علم هندسه: آشنایی با احو

 علم هیئت: آشنایی با عالم و شک  و اوضاع و مقادیر و حرکات ستارگان است. 
ها و ا فاق و اختالق آنها و ابعخاد و اجنخاس و جمخع و انتقخاالت و ار فخاع       علم موسیقی: آشنایی با انواع نومه

 هاست، علم  هیه آالت موسیقی نیز از متفرغات این علم است.  نآنها و کیفیت  ألیا لح
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کخه   ،سائ  و موضوعات را دارد، لذا حکمت متعالیخه کام  و صالحیت پاسنگویی به  مام م
بتواند در موضخوعات گونخاگون    بایدفلسفه خویش را از منابع اصلی این دین سیراب نموده، 

  1هایی برای این مسائ  ارائه دهد. ورود پیدا کرده و راه ح 
نظخام   وان موسیقی را نیز بر مبنخای ایخن    نگارندگان معتقدند با  مسک به این دالی  می

فکری مورد بررسی قرار داد. این مقاله که با روش  حلیلی خ اسنادی به قضیه پرداخته، اولخین   
پژوهشی است در کشور که سعی دارد موسیقی را بر مبنای این نظام فلسفی خ عرفخانی مخورد    

دهند عبار ند از: اص  مقارنخه   نقادی قرار دهد. قواعدی که ما را در  بیین این مسئله یاری می
 انسان و جهان، اص  حرکت جوهری، قاعده بسیط الحقیقه،  بیین نفس و قوای موجود آن. 

 شناسی موسيقی واژه. 1

اسخت.   Mousikaیونانی   از واژه ،دهش( مص لح Music« )موسیقی»آنچه امروزه  حت عنوان 
( Musa( یونانی دانسخته و ریشخه آن )  Mousikaای از مورخان این واژه را مشتق از کلمه ) پاره

النخوع حخافظ و    . موز در یونان باسختان بخه هخر یخک از نخه رب     است( Museیا به زبان فرانسه )
النخوعی   ای رب شد. یونانیان باستان که برای هر پدیخده  حامی شعر و ادب و موسیقی گفته می

خخدای  « زئخوس »ه فرشخته وجخود دارنخد کخه همگخی دختخران       قائ  بودند، اعتقاد داشتند که نُ
محسوب شده و هر کدام الهه یکی از ایخن مخوارد یعنخی موسخیقی،  خاریک، کمخدی،       خدایان 

شخوند. وهیفخه ایخن نخه       راژدی، رقص، غزلیات، نجخوم، آواز و شخعر حماسخی محسخوب مخی     
فرشته اجرای موسیقی، خواندن آواز و رقصیدن بود که با این اعمال اسخباب شخادی و لخذت    

  .(12-13: 1383و شمس،  9: 1371ساختند )حسینی،  خدایان را فراهم می

 مقارنه انسان و جهان. 2

دهد که  نها انسخان و ابعخاد وجخودی او مخورد      شناسانه حکمت متعالیه نشان می بررسی هستی
نظر نیست، بلکه بیشتر میزان و چگونگی فهم انسان به حقیقت و باطن اشیاست کخه  امخ  در   

                                                                                                                                        
های زیادی با محوریت حکمخت متعالیخه در موضخوعات نوههخوری همچخون:       . خوشبنتانه امروزه پژوهش1

اخالق پزشکی )سقط جنین و اهدای عضخو(، در حکمخت متعالیخه )مجلخه علمخی خ پژوهشخی اخخالق زیسختی          
سالمی(، بررسی اخالق زیسخت محی خی در حکمخت متعالیخه )مجلخه اخخالق       وابسته به ارگان اخالق زیستی ا

الحقیقخه در اخخالق زیسخت محی خی )مجلخه       پزشکی وابسته بخه دانشخگاه شخهید بهشختی(، طخرح قاعخده بسخیط       
 خر   های آغازینی برای ورود جخدی  پژوهشنامه اخالق وابسته به دانشگاه معارق اسالمی( انجام گرفته که گام

 رود.  ای انتزاعی خ در ح  مسائ  نوین به شمار می ای کاربردی و نه فلسفه عنوان فلسفه به این نظام فکری خ
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دی است که ماهیت معین نخدارد. از نظخر   کند. زیرا انسان  نها موجو کات انسان را ایجاب می
صورت و برای هر یک  ،ای که در عالم این جهانی وجود دارد انسان برای هر قوه ،مالصدرا
( در واقخع یکخی از   21، 1384د. )بیدهنخدی،  شخو  های عالم معنا ماده محسوب مخی  از صورت

در صورت آنهاسخت.   ،یعنی عالم صویر و انسان کبیر ،قواعد کلی در قبول  شابه این دو عالم
شخود، چخه اینکخه شخرط معرفخت آن       همین  شابه در صورت سبب معرفت انسان از جهان می

، 1386، ای کننده و ادراک شونده در صورت بخا هخم متنخاهر باشخند )خامنخه      است که ادراک
انسان مینیا وری از عالم کبیخر اسخت. آنچخه در عخالم اسخت       ،از منظر مالصدرا .(11-14 :1ا

گردد. جهان عالم کبیر است، لکن انسان به هاهر صویر جخامع همخه    دم یافت میهمگی در آ
یکخخی از  ،ای . اسخختاد سخیدمحمد خامنخخه اسخت مرا خب و کمخخاالت ایخن پدیخخده کبیخر در خخخود    

در انسان به هاهر صخویر همخه چیخز عخالم کبیخر      »گویند:  در این باره می ،صدراشناسان معاصر
البتخه وی کخار را در ایخن     .(14 :1392ای،  )خامنخه « نهفته است. پس انسان همان جهان اسخت 

هخای طبیعخی و    کند که عالوه بخر وجخود کمخاالتِ جنبخه     اعالم میاست و  س ح خا مه نداده
هخای متخافیزیکی عخالم نیخز سخاری و       مادی جهان در انسان حیثیات عقلی و بخه  عبیخری جنبخه   

و نباید فقط به ایخن اکتفخا کنخیم.    ما نباید از گفتن این جمله هراس داشته باشیم »جاری است: 
گیخرد و از عخالم    انسان نه فقط جهان است، بلکه جهان در درون انسخان جخا مخی    ،از نظر عرفا

کبیر یک عالم صویر در درون روح بزرگ انسانی وجود دارد. از حیث روح و عق ، انسخان  
  .)همان(« کتاب عقلی و از حیث قلبی انسان نفس ناطقه است

ای از آن  ن جان عالم است و از آنجا کخه انسخان جزیخی از عخالم و چکیخده     بنابراین انسا
، در  عام  میان ایخن دو، شخناخت انسخان از عخالم بخر اسخاس  وانخایی او در        شود میمحسوب 

گخردد. ابخن     وجه و التفات حاصخ  مخی   واس ه بههای خارجی  ادراکِ ماهیت حقیقی پدیدار
در خصخوه م ابقخت   کخرد،  این موضوعات قلمخداد  که باید او را استاد مالصدرا در  ،عربی

 انسان و جهان گفته:  
 روح الوجو  الکبیر هیا الوجو  الصغیر

 

 لوال ما قال انی انا الکبیر القدیر 
 ج

 ( 222 :2، ا1405)ابن عربی، 
 :  است به رشته نظم درآورده گونه ایناین حقیقت را  گلشن رازشیک محمود شبستری در 

 انسا  جهانیجها  انسا  بُد و 
 

 تر تر نبو  بیانی از این پاهیزه 
 ج

 ( 13: 1368)شبستری، 
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 گوید:  الهیجی در  بیین و  فسیر همین بیت است که می

 «.  االنسان کون الصویر و الکون انسان کبیر»

 ( 404: 1، ا1371)الهیجی،  

در بحخخث  ،در واقخخع ایخخن نکتخخه کخخه انسخخان همخخان جهخخان کبیخخر و عخخالم خخخارجی اسخخت 
جایگاه بسیار ممتازی دارد. ماهیت شناخت و اینکخه چگونخه انسخان از عخالم      1شناسی شناخت

آید. مالصدرا ایخن   کند از ارکان اصلی هر نظام فلسفی به شمار می خارا معرفت حاص  می
نماید که چون همه حقخایق عخالم بخه نحخو بسخیط در انسخان متبلخور         ح  می گونه اینقضیه را 
شناسد. البته این نه بخا علخوم اکتسخابی، بلکخه فخرد از طریخق  زکیخه نفخس بخه           می آن را ،گشته
 واند با هر یک از عوالم و حقخایق آنهخا ار بخاط برقخرار نمایخد. لخذا        رسد که می ای می درجه
شناسی و شناخت دقایق، مرا ب و عوالم جهان مع وق به شناخت انسان اسخت. حخال    وجود

بخه چگخونگی   باید د، شاص  مقارنه انسان و جهان مشنص  که نحوه شناخت انسان در قالب
شک پذیرش ایخن اصخ  و البتخه اسختنباط حقیقخی آن       ار باط آن با موسیقی پرداخته شود. بی

 نقش اساسی در فهم دقیق موضوعات متر ب بر موسیقی دارد. 

 خاستگاه و ماهيت موسيقی. 3

هخای خداونخد اسخت کخه در قالخب       آفریخده  ،پرواضح است آنچه متن عالم واقع را پر نمخوده 
اند. در عالم واقخع چیخزی  حخت     پدیدارهایی نظیر کوه، دشت، دریا، جنگ  و... هویدا گشته

شود، بلکه این از خصوصیات نفس ناطقه است که در قالب ا حخاد   عنوان موسیقی یافت نمی
. آفخرینش  دکنخ  مخی پیرامونی و با عاملیت ویژگی خلّاقه نفس اقدام به خلق موسیقی  یبا اشیا

انسان چیخزی غیخر از    ،هر صنعی محصول  صورات و یا ف ریات انسان است. به عبارت دیگر
. در نیسخت مجموع  صورات و ف ریات خخود کخه آنهخا را در قوالخب منتلفخی درمخی آورد       

 صورات انسان  أدو رویکرد وجود دارد: رویکردی که منش معموالاا صورات  أمواجهه با منش
غالخب   معمخوالا و رویکرد دیگخر کخه خ     2داند جهان خارا و پدیدارهای عالم عین می صرفاارا 

                                                                                                                                        
1. Epistemology 

گرایانی نظیخر   گرایی نمود پیدا کرد.  جربه و با ههور مکتب  جربه 18. این رویکرد به شک  بارزی در قرن 2
آینخد. الک در   ای شخاخص آن بخه شخمار مخی     گرایی(، دیوید هیوم و بارکلی از چهخره  جان الک )پدر  جربه

شخود.   ورا ی بخر او حخک مخی   ای دانسته که در مواجهخه بخا عخالم خخارا  صخ      اههارنظری انسان را لوح نانوشته
 (. 9: 1390کنند )الک،  گرایان منشأ همه معارق انسانی را در عالم عین دنبال می درواقع وی و دیگر  جربه
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اندیشمندان و فالسفه مسلمان از آن  بعیخت کخرده خ معتقخد اسخت عخالوه بخر جهخان خخارا،          
کنند. پرواضخح اسخت    در ساختار وجودی انسان ایفا می سزایی بهپدیدارهای ف ری نیز نقش 

عنوان یک امر وجخودی   که آهنگین شده است خ نیز به  یوهموسیقی خ که همان کالم غیرملف 
کند و یا انسخان بخا مشخاهده پدیخدارهای خخارجی از  صخورات        یا از درونیات انسان  وذیه می

برخوردار از یک معنخای   ،ثر و برخوردار از یک  جربه بیرونی و به  عبیریأمت ،حاصله از آن
 .  شود میوجودی 

، بلکخه  کنخد  مخی و خاستگاه نه  نها اقدام به خلق موسخیقی  خالق موسیقی با  کیه بر این د
. در واقع هر طنینی کخه  حخت عنخوان    نیستدر یک معنا موسیقی خارا از این دو متن  اساساا

، خاستگاهی در نفس انسان داشته که انسان یا با احاطه بر پدیخدارهای  شود میموسیقی ساطع 
گردد یا اینکه  خود منجر به خلق موسیقی میکند و همین ا حاد  خارجی با آن ا حاد پیدا می

ده است. در گذارمنشا آن ف ریات آن جهانی است که خداوند در نفس هر انسانی به ودیعه 
. چه اینکه فهم هر متعلَّخق شناسخایی دلیخ     کرداز این رهگذر  بیین  بایدفهم موسیقی را  ،واقع

 .  نیستچ چیزی دلی  بر فهم آن بر  جانس و سننیت آن امر با فاع  شناسا دارد وگرنه هی
نفس انسان واجد قدرت خلق صور نوپدید  ،نکته مهمی این است که از منظر مالصدرا

مدخلیت این بعد از نفس انسان نخه  نهخا از  لفیخق     واس ه بهاست و بسیاری از آثار موسیقیایی 
موسخیقی پدیخدار    ، بلکخه اصخوالا  شخده  صورات مکتسبه خارجی با پدیدارهای ف ری پدیدار 

شده ممکن است امری فرا ر از مشارکت این دو خاسختگاه بخوده و خخود یخک خلخق نخوینی       
عالم خارا و ف ریخات   ،. در واقعاستشده از آن  باشد که بسیار متفاوت از مواد اولیه ساخته

 . سازند مینقش معدَات را فراهم  صرفااا
الیخه و  ودر خو معرفخی     الیخه واقعیت آن اسخت کخه حکمخت متعالیخه جهخان را حقیقتخی       

کند که جهان حقیقتی اسخت دارای کنخه و    بیان می گونه اینکند. مالصدرا این حقیقت را  می
گخردد.   ای معرفتخی مخی   هر انسخانی در مواجهخه بخا جهخان خخارا برخخوردار از  جربخه        و وجه

نخد از   وان فیلسوق، عارق، شاعر و موسیقیدان هر کدام به فراخور استعداد وجودی خود می
. موسخیقیدان بخا مشخاهده زیبخایی     شخوند منخد   بهخره  ،نهایخت امتخداد دارد   که  ا بی ،وجوه جهان

پدیخخدارهای طبیعخخی نفخخس جسخختجوگر خخخویش را مسخختونی کخخرده و همخخین حضخخور وی بخخا   
های زایش موسیقی است. حتخی   طور مستقیم یکی از خاستگاه های طبیعت خود به بندی نقش

 کند:  متناسب با مرا ب آنها ککر میها را  مالصدرا  فاوت انسان
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ان اختالق مذاهب بین الناس و  نالفهم فی باب معرفه الحق یرجع الی اختالق انحا »
 ( 386: 2ا، 1381)مالصدرا،  .«مشاهدا هم لتجلیات الحق...

ماهیت موسیقی مشنص گردید. آن بنش از  عمالا ،با  شریح دو موطن اصلی موسیقی
مخاهیتی  جربخی و بنخش     ،رات مکتسبه پدیدارهای خارجی اسخت موسیقی که منشا آن  صو

دیگر موسیقی که نه محصول  صورات بیرونی که بر پایه ف ریات و علخوم خخدادادی شخک     
 صرفااا. البته هر چند  فکیک ماهیت این دو بنش استگرفته از جنسی آن جهانی برخوردار 

د موسخیقی محصخول   بخدون شخک  ولیخ   ، جهت آشنایی با جنس موسخیقی صخورت پخذیرفت   
لکن بر اساس معرفخی خاسختگاه    ، رکیب حقیقی این دو بنش در کارگاه نفس انسانی است

 خوان بخه  خأثیر نقخش هخر یخک از ایخن دو خاسختگاه در یخک اثخر            موسیقی  ا حد زیادی مخی 
شود؟ این سخؤال شخاید    موسیقی چگونه فهم و ادراک میراستی  به د. اماکرموسیقیایی اشاره 

 بایخد  رین سؤاالت در حوزه موسیقی محسوب شود. اما پاسک به این سؤال را  ییکی از اساس
. با  بیین خاسختگاه موسخیقی، پاسخک بخه     کردپس از بررسی  فصیلی ماهیت موسیقی مشنص 

 ر این مسئله زمانی خواهد بود که ماهیت جهخان   ماهیت آن قدری سه  است. اما  بیین دقیق
د. شخو هخای موسخیقی مشخنص     عنوان یکی از خاسختگاه  بهو ابعاد منتلا پدیدارهای بیرونی 

اینکه حکمت متعالیخه بخا چخه مکانیسخمی حقیقخت جهخان و پدیخدارهای عخالم عخین را  بیخین           
خصوصی برخوردار است. با پاسک به این مسئله است که مسئله اساسخی   از اهمیت به ،کند می

زم است بخه ایخن نکتخه    چگونگی فهم موسیقی ح  خواهد شد. پیش از ورود به این مبحث ال
. کننخد  مخی ها با موسیقی ار باط ضعیا و یا شدیدی برقرار  انسان که اصوالاشوده ربدیهی اشا

اما درجه برقراری ایخن ار بخاط بخه مرا خب و مراحخ  نفخس انسخانی، نخوع  صخورات مکتسخبه           
میزان  زکیه نفس انسخان بسختگی    ،خارجی و حتی حوزه زیست جورافیایی افراد و در نهایت

بر اساس قواعد صخدرایی جهخان خخارا دارای چخه مخاهیتی      اکنون سؤال اینجاست که دارد. 
مادی  شکی  یافتخه یخا اینکخه     صرفاااست؟ آیا جهان خارا در حکمت متعالیه از  ار و پودی 

گیخری از   هاست؟ حکمت متعالیه با بهرکرده متن عالم خارا را گوهرهایی متافیزیکی اشباح 
هخای الهخی و آوردگخاه امخور متخافیزیکی       های اسالمی، طبیعت را صخحنه نقخش بنخدی    آموزه
 .  کند میمعرفی 

ضروری است جهت ا قان م لب حیثیخات منتلخا جهخان بیرونخی از منظخر ایخن نظخام        
 فلسفی مورد بررسی قرار گیرد: 
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 و صفات الهی  ءجهان تجلی اسما. 4

الخدوام   . ایخن جهخان علخی   شخود  مخی کالم عینی الهی محسوب جهان،  ،از منظر حکمت متعالیه
 خاروپود   ،کنخد. در واقخع   معرق خداست و خداوند دمادم در این صحنه سخترگ  جلخی مخی   

کند دنیخایی کخه    کند. مالصدرا اکعان می عالم هستی بر وجود اسما و صفات الهی داللت می
راز و رمخز اسخت کخه بخه      خخود حقیقتخی سرشخار از    ،کنخیم  ما آن را در س ح حسی  جربه می
هرکخدام از  گردد. بنابراین  الحقیقه یاد می کند که به حقیقه حقیقتی در ورای خود اشارت می

چخرا کخه  مخام هسختی و      ؛انخد  خخاه دارای حقیقخت   ای گونخه  بخه موجود در جهان عالم  ءاشیا
 قول حاجی سبزواری:   هاند. ب موجودات آن کلمات حق

 فالکل بالیات له  الله
 

 ه جماله جاللهحاهی 
 ج

محتخوای   ،گیخرد  م رح کرد که آنچه جان این پژوهش را در برمی گونه اینشاید بتوان 
 همین بیت است که البته نیاز به  فسیر و  بیین دارد. 

هخای   بخا همخه زیبخایی    ؛جهان خخارا اسخت   ،های موسیقی گفته شد که یکی از خاستگاه
است. نکته مهمی که باید در  ولیخد موسخیقی   گاه جمال و جالل الهی  اش که جلوه خدادادی

کنخد: بخا وجخه     بدان  وجه داشت این است که جهان با چه رویکردی به موسیقیدان نظخر مخی  
بخه   ؛جهخان دارای اطخوار و مرا خب متعخدد اسخت      ؛جمال الهی یا جالل الهی. به عبارت دیگخر 

و موجبخات   دهکخر نحوی که ممکن است برای فردی جهان با وجه جمال الهخی خخودآرایی   
همین وجخه بخر سخبی  جخالل      ،ابتهاا و سرزندگی را در وی فراهم آورد و برای فردی دیگر

چخال   اش خ در سخیاه   هخای  الهی ههور کرده و یادآور غربت او و ک  جهخان خ بخا همخه زیبخایی     
عالوه بر اینکه نفس ناطقخه   ،عمیق دنیای مادون و دوری وی از معشوق واقعی باشد. در واقع

خود دارای مرا ب متعددی است، جهان خارا نیخز دارای مرا خب متعخددی اسخت و      ها انسان
همین اختالق در مر به خود موجد صخدور صخور متعخدد در قالخب صخور جمخالی و جاللخی        

 ولید موسیقی امری کشفی است کخه بخا ا حخاد نفخس ناطقخه بخا صخور         ،است. با این رویکرد
پذیرد. اما اینکه کیفیت ایخن   نفس صورت می های این جهان و در کارگاه گون و الیتن گونه

النالقین است و بخا دسخت    امری است که نیاز به بسط دارد. خداوند احسن ،امر چگونه است
ه کخه هنخر و   شدهنرمندانه خویش هر منلوقی را به احسن وجه خلق کرده و همین امر باعث 

ه نفس ناطقخه انسخان   د. هنگامی کشوای از انحای وجودی هر منلوقی محسوب  زیبایی نحوه
و شخده  همه ابعاد وجخودی شخی بخا انسخان متحخد       ،کند با حقیقت وجودی شی ا حاد پیدا می
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خاطر حیث خالقه خود بخه انکشخاق و اننخالع حیثیخات گونخاگون آن شخی از        هنفس ناطقه ب
پردازد. در واقع  ولید موسیقی در کارگاه نفس  جمله حیث هنری و حیث موسیقیایی آن می

گیرد. جان کخالم اینکخه جهخان بخا همخه       در اثر ا حاد نفس با حیثیات شی صورت میناطقه و 
النالقین، عالوه بر همه حیثیا ی که قوام وجخودی   خلق  وسط احسن واس ه بهمنلوقات خود 

از حیثی هنری برخوردار است که هنرمند در مواجهه بخا آن، ایخن    ،هر شی بدان وابسته است
کند. در واقخع حیخث هنخری و موسخیقیایی نخه زاییخده کهخن         یحیث را با  مام وجود کشا م

موسیقیدان که امخری وجخودی در  خاروپود جهخان اسخت. عخالم شخهادت مر بخه فروافتخاده و          
ای از عالم حقیقت است، لذا هستی با همه موجودا ش  نزّل یافته حقیقتی متعالی اسخت   رقیقه

ایخن بعخد از جهخان باخردازد. بخا ایخن         وانخد بخه انکشخاق    و هر فردی بنا به قوه دراکه خود می
یافتخه   عنخوان یکخی از حیثیخات وجخودی منلوقخات، خخود  نخزل        هنر و موسیقی نیز به ،نگرش

موسخیقی   ،. از این منظخر شود میحقیقتی است که بر نفس، دل و دست انسان ساری و جاری 
و کخه  بخدین نحخ   ،کنخد  همانند موطن خود یعنی عالم شهادت از حقیقتی متعالی حکایخت مخی  
هخر چخه بخه حقیقخت      و موسیقی موجود نه حقیقتی راستین که شبحی از موسیقی اصی  اسخت 

  ر خواهد بود.   ر و ف ری حیث موسیقیایی اشیا نیز اصی  ، ر شویم واقعی اشیا نزدیک

 چئئرب بئئا ایئئن اختئئرا  نغئئز و خئئوش و زیباسئئتی  
 

 صئئئئورتی  ر زیئئئئر  ار  آنالئئئئه  ر باالسئئئئتی 
 ج

 نر بئئئا  معرفئئئت صئئئورت زیئئئرین اگئئئر بئئئا   
 

  ر رو  بئئاال همئئی بئئا اصئئل خئئو  یکتاسئئتی     
 

مثابخه نخوعی محصخول عخالم صخنع کخه        مالصدرا در  بیین هویت استتیک عالم خلقت به
ان اهلل »ده اسخت. ایشخان قاعخده    کخر شناسی خداوند است یخاد   ناشی از عشق، زیبایی و زیبایی

، 1411)صدرالمتالهین، « ها مثاال له کا ا و صفه و فعال سبحانه قد خلق النفس االنسانیه و ابداع
)همخان،  « معرفه النفس کا خا و فعخال مرقخام لمعرفخر الخرب و فعخال      »( و 153 فسیر سوره واقعه، 

 خوان   ده است. مخی کرمعرفی ( را مبحثی اساسی در این خصوه 224، 8، اهالمتعالی هالحکم
عنوان یک نحوه آفرینش استتیک و  گفت که از نگاه مالصدرا آنچه در موسیقی به گونه این

افتد، مثال و ههوری از  جلی اسما الهی در نفخس انسخان اسخت. لخذا      خلق اثر هنری ا فاق می
آفرینش موسیقی  وسط نفس انسخان، مرآ خی بخرای آفخرینش هنخری خداونخد اسخت )امخامی         

ریخزی کخرده و    بر این اساس الزم است بحث را در دو مسئله اساسی پخی  .(25 :1385جمعه، 
انسخان را عینخا   « نفخس »و همچنخین  « عالم»را به صفحات آ ی واگذاریم. مالصدرا   فصی  آن

 :2ا، 1381)صخدرالمتالهین،  « کخ  العخالم  صخنیا اهلل   »دانخد:   یک کتاب و یک  صنیا می
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بدین نحو که با م العه این دو نشئه چیزی جخز ههخور جمخال و جخالل الهخی مشخاهده        ؛(325
آفرینی خداوند در عالم عخین و مخزین    ( وی  صویرگری و نقش184 :8گردد. )همان، ا نمی

دانخد   ها را با  صویرگری انسان در آثار  ولیدی خویش متنخاهر مخی   نمودن آن به انواع زینت
و این مقایسه را با استناد به عبارات و  عبیرات امام محمد غزالخی  ا .(26 :1385)امامی جمعه، 

قخرار داده اسخت. بنخابراین    « خلخق آدم علخی صخور ه   » نظیم نموده و مبنای آن را نیز بر اصخ   
ای از  گخردد، همخه و همخه رقیقخه     آنچه در عالم انسانی از حیخث جمخال و زیبخایی صخادر مخی     

 :7لهین، اأانسخان  نخزل یافتخه اسخت )صخدرالمت     حقیقت اسما اهلل است که بخر نفخس و دسخت    
182-181).  
العالم کله کتاب الحق و  صنیا اهلل الذی ابرز فیه کماال خه الذا یخه و معانیخر االلهیخر. و     »

کتاب االنسان مجموعر منتصره فیه آیات الکتاب المبین، فمن  ام  فیه و  خدبر فخی آیا خه و    
لکتخاب الکبیخر و آیا خه و معانیخه و اسخراره و اکا ا فخق و       معانیه بنظر االعتبار یسه  علیه مالعه ا
« هخا العخروا الخی م العخه جمخال اهلل و جخالل احدیتخه        احکم معانی الکتاب الکبیر یسخه  مخع  

  .(184)همان، 
« فی ککر عشق الظرفا و الفتیان ال وجخه الحسخان  »مالصدرا در اسفار بنشی  حت عنوان 

ها  ی و انسانی اختصاه داده و در این راب ه مکرر انسانرا به ار باط و  ناهر بین آفرینش اله
فانظر الی صنع الباری و العجب مِمَن الینظر و الیتام  فی صنع بیت  خولی  »را با عبارا ی نظیر 
 م  در مصنوعات الهی  رغیب داده است.  أ( به  145 :)همان« اهلل بنیانه بقدر ه

ین نتیجخه نائخ  آمخد کخه بخین طبیعخت        وان به ا در حقیقت با بررسی حکمت متعالیه می
عنوان فع  الهی )با  وجه به همخه حیثیخات آن( و مصخنوعات هنخری انسخان نظیخر موسخیقی         به

نوعی اینهمانی وجودی برقرار است. در واقع این دو نحوه آفرینش یعنی خلق الهی و انسانی 
کننخد.   از یک سنک، از یک وجود و از یک حقیقت )منتهی با شدت و ضعا( حکایت مخی 

موسیقی در پر و حکمت متعالیه عبارت است از انکشخاق و اننخالع وجهخی     ،با این رویکرد
از وجوه متعدد یک امر با  وجه به ساحت هاهری و باطنی آن. در واقع موسیقی نه یخک اثخر   
جدید که پرده برداری از حقیقتی نهفته در دل هر منلوق است که نفس ناطقه انسخان موفخق   

کخه قواعخد   کخرد   خوان ادعخا    گردد. با  وجه به همین نگرش مخی  از دل امور میبه اننالع آن 
ای نوین را جهخت پخردازش کخ  هنخر خ       آنتولوژیک و اپیستمولوژیک حکمت متعالیه دریچه

 وانخد   دهد. امری که مخی  که یکی از شقوق آن موسیقی است خ فراروی اندیشمندان قرار می 
موسیقی الهیخا ی یخا   »ون مسئله موسیقی با رویکرد ای جهت نضج  حقیقات عمیق پیرام طلیعه
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 .  شود« عرفانی
در صفحات آ ی با ککر مرا ب نفس انسان و مرا ب منتلا جهان و نیز  ناهر بخین ایخن دو   
 به نحوه  ولید انواع موسیقی در دو قالب موسیقی ربانی و موسیقی شی انی خواهیم پرداخت.  

 ابعاد جهان. 5

جهان دارای دو بعد فیزیکی و متافیزیکی است. با اسختفاده از قاعخده   در جهان بینی مالصدرا 
بسیط الحقیقه بعد فیزیکی جهان از ویژگی حیات، علم، قخدرت و ادراک برخخوردار اسخت.    

ملحقخات   ،کند که وجود عین کماالت الهیه است و هر جا که وجود باشخد  مالصدرا بیان می
 کمالیه نیز حضور خواهند داشت:  

د واحد و متحد مع العلم و االراده و القدره من الکماالت الالزمه للوجخود  سنک الوجو»
ها نحو من الشخعور بالکمخال شخعورا ضخعیفا علخی       اینما  حقق و کیفما  حقق خ فیکون ل 
                       «ها و هویتها قدر ضعا وجودها الذی هو کات

 ( 259: 2)مالصدرا، ا   

از طرفی خدا را در راس قخوس صخعود    ، شکیکی وجودمالصدرا با استفاده از وحدت 
اش در انتهخای قخوس نخزول     های مُلکی طبیعت را با همه گونه ،هستی نشانده و از طرق دیگر

دهد. وی با استفاده از حرکت جوهری قائ  است حرکت و پویایی از قوس نزول  ا  قرار می
نهخادی نخاآرام و غیرایسختا     قوس صعود ادامه دارد. در واقع حرکت جوهری بنیخان هسختی را  

ای  رسیم شده که  ا وصول به حقیقه الحقایق ادامخه دارد.   گونه معرفی کرده و این حرکت به
مالصدرا با  بیین قاعده ا حاد عاق  و معقول، ا حاد انسان با هریک از عوالم و  ،عالوه بر این

ر هخاهر امخور متوقخا    سخیر انسخان د   ،ده است. بر اساس این قاعخده کرمرا ب هستی را اثبات 
شود، بلکه این سیر از هاهر به باطن اشیا و از باطن به دیگر بواطن در حرکخت اسخت. در    نمی

انسان با هر مر به ا حاد وجودی یافته و همین امر موجب  حقخق عینخی آن مر بخه از     ،این سیر
 د. شهستی در درون انسان و در نهایت انکشاق آن مر به برای وی خواهد 

یراهُ االنسان فی هذا العالم خ فضال عن عالم اآلخره خ فانمخا یخراه فخی کا خه و فخی         ک ُ ما»
هخا   عالمه و ال یری شیئا خارجا عن کا ه و عالمه و عالمه ایضا کا ه... النفس االنسانیه من شخان 

هخا سخاریه فخی     ها و  کخون قخوت   ان  بلغ الی درجه یکون جمیع الموجودات الویبیه اجزا کات
   .، مفا یح الویب(309: 1381)مالصدرا، « ودات و یکون وجودها غایه النلقهجمیع الموج
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بدون شک نه  نها  رسیم چنین جهخانی بخا مخاهیتی الهخی نقخش مخؤثری در  بیخین ابعخاد         
در پر خو چنخین    صرفااپاسک به مسائ  و سؤاالت م رح در موسیقی  موسیقی دارد، بلکه عمالا

وجخود قواعخد خخاه و بخدیع فلسخفی در       ،وه بر ایننگرشی به جهان قاب  پیگیری است. عال
 رساند.  حکمت متعالیه ما را در ارائه چهره نوینی از موسیقی یاری می

اما این چهره خاه از جهان و نیز این قواعد فلسفی چه کاربردی در موسیقی داشخته و  
یشتر م لخب  ؟ جهت فهم بکردها موسیقی را پردازش   وان با استفاده از این آموزه چگونه می

الزم است هم مروری بر مباحث قبلی داشخته باشخیم و هخم قخدری بیشختر م لخب را بکخاویم.        
م ابق اص  عینت انسان و جهان خ انسان جهان صویر است و جهان انسخان کبیخر خ نخه  نهخا بخه        

شخود، بلکخه مرا خب و کنخه      اثبات چگونگی شناخت انسان از وجه هاهری جهان پرداخته می
 ،. به عبارت دیگر بخر مبنخای حکمخت متعالیخه    شود میز از این طریق شناخته وجودی جهان نی

. کو خاه سخنن اینکخه    کنخد  واند به شناخت آن اقدام  انسان با ا حاد با هاهر و باطن جهان می
عینیت بین انسان و جهان عام  شناخت انسان از مرا ب و اکوان وجودی جهان شخده اسخت.   

و وعخاء داشخته یعنخی َسخری در اعمخاق مرا خب الیتنخاهی        موسیقی نیز که خاستگاهی در هر د
از همین رهگخذر   صرفااوجود انسان )ف رت( و سری در وجه و کنه جهان دارد، لذا فهم آن 

قاب  بررسی و  بیین است. در واقع نه  نها خلق موسیقی از ا حاد حقیقی بین عخوالم وجخودی   
ماهیخت موسخیقی    اساسخاا د، بلکخه  گیخر  انسان با پدیدارهای هاهری و باطنی جهخان شخک  مخی   

. 1چیزی غیر از مجموع  صخورات ف خری و اکتسخابی در کارگخاه نفخس خَلخاق انسخان نیسخت        
سخننی بخه گخزاق     ،بنابراین اگر گفته شود بین موسیقی، انسان و جهان عینیخت برقخرار اسخت   

مخ  در  أکنخیم: فیلسخوق بخا      گفته نشده است. برای انکشاق بیشتر موضوع مثخالی ککخر مخی   
همخو   ،. در افقخی بخاال ر  شود میپدیدارهای هاهری جهان به کشا ار باط بین پدیدارها نائ  

گخردد.   ای از حقخایق بخر او مکشخوق مخی     و پخاره شده م  به کنه جهان نائ  أاز طریق همین  
واقعیخخت ایخخن اسخخت کخخه شخخاعر، عخخارق و موسخخیقیدان نیخخز وضخخعیتی بسخخان فیلسخخوق دارنخخد.  

 شخده پدیدارهای جهان از  صویری بر لوح وجخودی خخویش برخخوردار    موسیقیدان با نظاره 
الوصخا بایخد ایخن حقیقخت را      دارد. مخع  که  فسیر همین  صویر را در قالب موسیقی ابراز می

                                                                                                                                        
شخود، نفخس آدمخی نیخز آیینخه ههخور        . آنچنان که هستی آیینه  مام نمای جمال و جالل الهی محسوب مخی 1

لممکنات مرائی لوجخود الحخق  عخالی و مجخالی لحقیقتخه      أن جمیع الماهیئت و ا»گردد:  جلوات الهی  لقی می
واسخ ه قخدرت خلخق صخور جدیخد  وانخایی و        ( عالوه بر این، نفخس بخه  365: 2، ا1981)مالصدرا، « المقدسه

صالحیت  بدی  این صور در قالبی  حت عنوان موسخیقی را دارد. در واقخع، نفخس خخالق، آفریخده خداونخد       
 «. علی ک  شی قدیران اهلل»خالقی است که فرموده است: 
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پذیرفت که صدای موسیقی )صوت( صدای  عق  فیلسخوق، صخدای شخعر شخاعر و صخدای      
سفره واحدی  ،اند سر آن نشسته ای که اندیشمندان، شعرا و عرفا بر  صویر نقاش است. سفره

قرائتی معرفتی متناسب با سلوک خخویش   ،است و هر انسانی بنا به سِلکی که در پیش گرفته
 دهد. در واقع آنچه متفاوت است زبان ارائه این معرفت فکری است.   از آن ارائه می

 هئئر هئئس بئئه طریقئئی صئئفت حمئئد تئئو گویئئد    
 

 طئئوطی بئئه خئئزل خئئوانی و قمئئری بئئه ترانئئه    
 ج

ها بخا   دلی  وجود بستر یکسان ف ری که بین همه انسان ها، به ها و بیان رغم  فاوت زبان هب
های معرفتخی موجخود    آموزه وجود دارد هر زبان و نژادی و در هر جورافیایی در کره خاکی

در موسیقی  ا حدی قاب  شناسایی و ادراک است. بسط بیشتر این م لب را به بنش مرا خب  
 .  کنیم میموسیقی واگذار 

اما نکته مهم دیگر راجع به حقیقت موسخیقی اسخت. دانسخته شخد کخه بخر مبنخای قواعخد         
حکمت متعالیه  مام مرا ب ملکی جهان، از حقیقتی عالی و الهی  شکی  یافته است. مرا بخی  

موسیقی چیزی جخز  بخدی     ،. در واقعشود میهای موسیقی قلمداد  که خود یکی از خاستگاه
ای مقخدس برخخوردار باشخد.     و  فسیر کالم عینی خدا به کالم صو ی نیست لذا باید از درجه

بدون شک حقیقت موسیقی آنگاه که مبین  فسیر جهان و انعکاس صوت گونه پدیخدارهای  
از حقیقتی عالی و الهی برخوردار است نخه دانخی و شخی انی. چخه      ،حوزه فیزیکی جهان باشد

های موسیقی، جهان و مرا ب موجود آن اسخت.   ینکه آنچنان که گفته شد یکی از خاستگاها
طنینی باید کاشا از حقیقت مرا ب جهان به زبانی خاه است. لذا  ،در واقع طنین موسیقی

در کنار دیگر منابع  عالی انسخان موجبخات  عخالی     ا بتواند بنش باشد  زا و آرام الهی، معرفت
سازد نه سقوط اخالقی وی را. اما واقعیت آن است که موسیقی فعلی نخه  نهخا   انسان را فراهم 

کننده مرا ب  جلیات الهی جهان نیست، بلکخه ابخزاری اسخت کخه موجبخات  نخزل و        منعکس
چرا موسیقی که باید پدیدارکننده راستی  به حتی سقوط اخالقی انسان را فراهم ساخته است.

خود موجبخات سخقوط اخالقخی انسخان را فخراهم       ،اشدموجودی الهی )جهان و نفس انسان( ب
دهد؟ عخالوه بخر ایخن، چخرا آن چنخان کخه        ساخته و او را  ا حضیض مرا ب وجودی  نزل می

 واند مقصخود   راحتی نمی هگفته شد بین انسان، جهان و موسیقی عینیت برقرار است، اما فرد ب
هخا بخر    اینکه انسان رغم به ،رت دیگر؟ به عباسازدموسیقیدان را ادراک و با آن ار باط برقرار 

اند و موسیقی پدیدارکننده مرا خب نفخس و مرا خب جهخان      اساس ف ر ی یکسان آفریده شده
هخا وجخود دارد خ چخرا      است خ جهانی که بر مبنای حکمت متعالیه بالقوه در درون همه انسخان  
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باط برقرار نمود؟  وان با آن ار  شود و نمی موسیقی برخی بالد جورافیایی خوب ادراک نمی
 . کردپاسک این سؤاالت را باید در  حلی  مرا ب وجودی انسان و جهان جستجو 

 بندی مراتب موسيقی تقسيم. 6

پیش از ورود به مرا ب موسیقی الزم است ابتدا بخه بررسخی ابعخاد گونخاگون نفخس پرداختخه       
نفخس محسخوب    طنخین  ،شود. از آنجا که کارگاه موسیقی نفس انسان بوده و طنخین موسخیقی  

. در واقخع اگخر   شودهماهنگ با نفس  نظیم  دقیقاا باید، لذا ساختار و مرا ب موسیقی شود می
علخم الخنفس را    بایخد کسی بنواهد ابعخاد و مسخائ  منتلخا موسخیقی را درسخت فهخم کنخد،        

درستی بررسی و م العه نماید. ککر این نکته نیز بسیار مهم است کخه موسخیقی زبخان نفخس      هب
را باید حیث خاصی از حقیقت دانسخت. در واقخع زبخان خخود فخرع بخر حیثیخت         آن است. لذا

های موسیقی خود الفبای رمزی نحخوه خاصخی از حقیقخت     وجودی هر حقیقتی است. لذا نت
طخور کلخی    الوصخا آشخنایی بخا حیثیخات، مرا خب و بخه       . مخع شوند میجهان و نفس محسوب 

گخذرد بخرای    خ مخی   1لخود و غخامض اسخت   مسائلی که پیرامون نفخس خ کخه امخری بسخیار راز آ     
نه  نها محصخول   ،ناپذیر است. بدون آگاهی از این علوم موسیقی و موسیقیدان امری اجتناب

ای   ولیدی فاقد هر گونه آموزه معرفتی و الهی خواهخد بخود، بلکخه حضخور در چنخین عرصخه      
کخه هخیچ انتهخایی بخرای آن وجخود       2منجر به سقوط نفوس انسانی در چاه ویلی خواهخد شخد  

ندارد. مسائلی همچون: چیستی نفس، کیفیخت خخالق بخودن نفخس، مرا خب نفخس و اشختداد        
هخا بخه    نفس. اما حقیقت نفس در حکمت متعالیه چگونه پردازش شده و کیفیت آن در انسان

هخدق    وان با ابتنا بر آن پاسک داد؟ چه نحوی است؟ کدامین مسئله از مسائ  موسیقی را می
بررسی مراح  و مرا ب نفس و چگونگی  بیین موسیقی بر پایخه آن اسخت.    ،ما در این بنش

پیش از ککر مرا ب و مراح  نفس ابتدا الزم است به دو موضوع اساسی پیرامخون نفخس کخه    
   :پرداخته شودهستند در موسیقی برخوردار  سزایی بهاز اهمیت 

                                                                                                                                        
ها بلکه حتی اولیا الهی بهخره آنچنخانی از آن    . مسئله نفس و روح از امور اسرارآمیزی است که نه  نها انسان1

ندارند؛  ا آنجا که قرآن کریم اطالع کام  از آن را منتص کات الهی دانسته است: و یسئلونک عخن الخروح   
 (. 85اال قلیال )اسرا/ق  الروح من امر ربی و ما او یتم من العلم 

 وان برای نفس مرا بی را قائ  بود، لکن هر کدام  . اشاره به این نکته است که از منظر مالصدرا هر چند می2
ای بسا انسخانی کخه در یکخی از مراحخ  نفخس قخرار         نهایت مرحله  شکی  شده است. از این مرا ب خود از بی

  ر را نیابد.  ح  و مرا ب متعالیگیرد و  ا پایان زندگانی  وفیق حضور در مرا
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 الف( حقيقت نفس 

صخورت مشخترک وجخود دارد.     هخا بخه   ست که در میان همه انسخان امر یکسان و ثابتی ا ،نفس
دارد که نفخس در ابتخدای پیخدایش خخود صخورت واحخدی از        مالصدرا در این باره ابراز می

موجودات همین عالم مادی است و  نها  فاوت او با دیگخر صخور موجخودات ایخن عخالم آن      
جخود دارد و بخین فعلیخت    سوی عالم ملکوت و است که در نفس استعداد سلوک  دریجی به

وجود جسمانی و قبول استکمال و نی  به مر به  جرد هیچ منافا ی وجخود نخدارد )مالصخدرا،    
نفس محصخول کارگخاه جسخم اسخت کخه در نتیجخه  حخول و         ،در حکمت متعالیه .(331: 3ا

های گوناگون را یکی  گردد. نفس بر اساس حرکت جوهری صورت  کام  جسم ایجاد می
مراحخ  رشخد بخه نفخوس      ،های نوعیه و معدنیخه  پس از صورتو  1بر  ن کردهپس از دیگری 

مراحخ  گونخاگون    ،رسد. در واقع نفس که موجودی مجرد است نبا ی، حیوانی و انسانی می
« خلخق »و « اشتداد وجودی»رشد و نمو و  وذیه را از دامان جسم آغاز و از خصوصیا ی نظیر 

 .  شود برخوردار میدارد،  که نقش مهمی در پیکربندی موضوع پژوهش
 ،از مسائ  بسیار مهم در معرفت شناسی، چگونگی  فهیم و  فّهم و به  عبیخر دیگخر  

 وان دیگران را فهمید و بخه   هاست. اینکه چگونه می نحوه برقراری ار باط با دیگر انسان
از مسائ  بسیار اساسی و البته صعب و مورد بحث در  ،مقصود و منظور آنها دست یافت

رخی علوم است. این موضوع در علومی نظیر فلسفه و روانشناسی بحثی پردامنه است و ب
رسد. یکی از مسائ  اساسی در حوزه موسیقی نیز شبیه بخه   قدمت آن به زمان ارس و می

شخود ار بخاط برقخرار     ای کخه نواختخه مخی    هخا بخا موسخیقی    این بحث اسخت: چگونخه انسخان   
هخا و نیخز    حقیقخت نفخس همخه انسخان     ،متعالیخه  حکمخت  ،کنند؟ آن چنان که گفته شد می

وجود مرا ب متعدد نفسانی در بین آنها را امری مشخترک دانسخته و معتقخد اسخت فصخ       
وجود نفخس مشخترک برمخی گخردد. در      ها در برقراری هر نوع ار باطی به مشترک انسان

مگخان  از موسیقی سایر بالد جورافیخایی بخرای ه  « فهم حداقلی»شود  واقع آنچه باعث می
وجود بستر یکسان و عمومی نفخس و مرا خب آن در میخان افخراد اسخت. امخا       شود محقق 

ایخن موضخوع بخه اخختالق     کخرد،   وان ار باط برقخرار   ها نمی اینکه چرا با برخی موسیقی
به حضور افراد در مرا ب و مراح  منتلا نفخس بخر    ،س ح نفس افراد و به  عبیر دیگر

                                                                                                                                        
 . لبس بعد لبس1
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در اینجا شایسته است به ککر مثالی پرداخته شود: وقتی  .(22: 1392)جعفری،  1گردد می
 2«نسخبی »همگان با آن ار باط  ،شود موسیقی مثال سرخاوستان در بالد منتلا نواخته می

شناسخانه   کنند. چرا؟ بدون شک  ام  بر این سؤال خ کخه دارای حیثخی معرفخت     برقرار می
ادی برخوردار است. سخؤال را  است خ و یافتن پاسنی فلسفی متناسب با آن از اهمیت زی 

امری شنصی است و به حاالت منتلا نفخس   صرفاادهیم. اگر موسیقی  قدری بسط می
ای( و یخا حخداکثر از    گردد و یا مربوط به گروه خاه )موسخیقی قبیلخه   میازموسیقیدان ب

هخای منتلخا کخره     جنبه ملی برخوردار است، چگونه این موسیقی  وسط نژادها و زبان
شخوند،   شاد مخی  مثالاکنند؛  میها با آن ار باط نسبی برقرار  و انسانشود  میه زمین فهمید
ایخن موسخیقی خودنشخان از جورافیخایی     چگونخه   ر از آن  شوند و یا حتی مهم غمگین می

سازد؟ درونمایه  سمت موقعیت جورافیایی خاصی رهنمون می ها را به خاه داده و کهن
وسیقی کوهستان( است. هنگامی که طنخین آن  موسیقی سرخاوستان مربوط به طبیعت )م

نخه کوچخه و    3شخود  میسمت طبیعت رهساار  درنگ به کهن هر انسانی بی ،شود شنیده می
کدام ویژگی در موسیقی وجود دارد که باعخث فهخم آن  وسخط    راستی  به خیابان. چرا؟
ان هاست گردد، چه ویژگی در انس ها بر می شود؟ و یا اگر این به نفس انسان دیگران می

 وانند داشته باشند؟ آیا این مربخوط   که همگان فهم حداقلی ولو بسیار ضعیا از آن می
 االمر موسیقی است یا نفس انسانی؟ به نفس

،  وان بر مبنای حکمت متعالیه برای این سؤاالت یافت ایخن اسخت کخه اوالا    پاسنی که می
هخا   انسخان  ،دارد. به عبخارت دیگخر   ها وجود عنوان امری مشترک در بین همه انسان نفس واحد به

، این نفِس واحخِد مشخترک از  وحیخد مرا خب و مراحخ  در بخین همخه         وحید نفسانی دارند. ثانیاا

                                                                                                                                        
اند، بنخابراین   نهایت الیه  ودر و  شکی  شده . ککر این نکته مهم است که از آنجایی که جهان و نفس از بی1

 وان بخرای آن در نظخر گرفخت. امخا ایخن نکتخه        نهایت س ح برخوردار بوده و حد یقفی نمی موسیقی نیز از بی
 خرین و زیبخا رین    فسی که در اعلی درجه عینیت با بواطن جهان باشخد، صخاحب ف خری   واضح است که آن ن
 طنین خواهد بود. 

 أکید شده، « فهم نسبی»و « فهم حداقلی». اینکه در این پژوهش دائماا به میزان فهم موسیقی با عبارا ی نظیر 2
ی نکند  وانایی فهم و انتقال حقیقی ای کلیدی است. چه اینکه اعتقاد داریم  ا نفس خود را واجد شرای  نکته

 های نی  به موسیقی ناب بحث شده است.  موسیقی را ندارد. این شرایط در حوزه عق  عملی و راه
. ککر این نکته که سرخاوستان در دامان طبیعت زندگی کرده و آالت موسیقی آنها نیخز از جخنس طبیعخت    3

این باور است که هر چخه انسخان بیشختر در دامخان طبیعخت      است، در فهم موسیقی بسیار مهم است. نگارنده بر 
کنخد   باشد و به اص الح با طبیعت مونس و همدم باشد و همچنین آال ی که از آنها برای موسیقی استفاده می

 پذیری و انتقال آن موسیقی بر دیگر نفوس بیشتر خواهد بود.  از خود طبیعت ساخته شده باشد )مث  نی(  أثیر
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بلکخه   2 1ها برخوردار است. یعنی نخه  نهخا نفخس همگخان از جنسخی یکسخان  شخکی  شخده،         انسان
د، بخر مبنخای اصخ     شخ ، همچنخان کخه ککخر    ثالثخاا  3.ها یکخی اسخت   کیفیت مرا ب نفس همه انسان

ها به نحو بخالقوه وجخود    همه مرا ب مُلکی و ملکو ی جهان در همه انسان ،عینیت انسان و جهان
ای کخه ککخر آن    گانه ای از جهان که باشد )مراح  سه کننده هر مر به دارد. لذا موسیقی منعکس

. امخا اینکخه چخرا    زدساد و با آن ار باط برقرار وها فهمیده ش خواهد آمد( باید  وسط دیگر انسان
طخور کامخ      وانند به کننده کام  مرا ب منتلا جهان است و نه نفوس می نه موسیقی منعکس
 سؤال اساسی است که باید پاسک داده شود.  سازد، با آن ار باط برقرار 

 ب( شدت و ضعف نفس

موجودات عخالم در عخین اینکخه در موجخود بخودن واحدنخد، دارای        ،از منظر حکمت متعالیه
ای از مرا خب موجخودات قخوی و     . بنابراین نظام هستی سلسلههستندشدت و ضعا وجودی 

انخد. مالصخدرا بخا اسختفاده از       رین وجود  ر یب یافته  رین  ا قوی ضعیا است که از ضعیا
بندی مرا ب هستی به معرفی مرا ب  کامخ  و سخعادت نفخس از بعخد درجخه وجخودی         قسیم
بندی الزم اسخت گفتخه شخود کخه هخر قخدر نفخس و         این  قسیم پردازد. پیش از پرداختن به می

از مرحلخه  کخاملی واال خری برخخوردار      ، ر و شدید ر باشخد  قوای آن به لحاظ وجودی قوی
  .(297: 1382، مالصدرا 121: 9، ا1981است )مالصدرا، 

: اول از آن جهخت کخه   شخود  مخی مر بخه آن   یشدت وجود نفس از دو جهت موجب ار قا
دهد. دوم آنکه هر چه نفس و قخوای آن وجخود شخدید ری داشخته      وجود را نشان میخود مر به 

 خر باشخد مر بخه      خری خواهخد بخود. هخر چخه مخدرکات نخاب        قادر به درک مدرَکات نخاب  ،باشد
 کاملی مدِرک باال ر خواهخد بخود. در واقخع حکخیم صخدرا مرا خب منتلخا نفخس را براسخاس          

موضخوع نقخش مهمخی در پخردازش موسخیقی ایفخا       . ایخن  کند میمدرکات قوای منتلا معرفی 

                                                                                                                                        
« فاقم وجهک للدین حنیفا ف ره اهلل التی ف ر النخاس علیهخا...  »درباره ف رت یکسان انسان فرموده:  . قرآن کریم1

و رجخوع   3، ح 2/12)کخافی « فَ َرَهُم جمیعا علی التوحیخد »فرمایند:  (. امام صادق )ع( درباره این آیه می30)روم/
 معرفت ف ری خدا اثر رضا برنجکار(.  . برگرفته از کتاب 5، ح 329و  وحید صدوق:  5، ح 2/13شود به: کافی

 (. 189دارد: هو الذی خلقکم من نفس واحد... )اعراق/  گونه بیان می . قرآن کریم این حقیقت را این2
. هر چند مرا ب فلسفی نفس در س ور آ ی ککر خواهد شد، لکن متناسب با موضخوع مخورد بحخث بایسخته     3

نی هم نق  شود. این موضوع هم در قخرآن و هخم در گفتخار    است در اینجا ککری از مرا ب نفس در لسان دی
ائمه بزرگوار اسالم )سالم اهلل علیهم اجمعین( کی  سه عنوان نفس اماره، نفخس لوامخه و نفخس م مئنخه آمخده      

سخزایی در فهخم موسخیقی  وسخط      است. بدون شک حضور موسیقیدان در یکی از این مرا ب نفسانی نقس به
 موسیقیدان دارد.  دیگران و انتقال آن  وسط
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اینکخه وی در چخه مر بخه    و هخای فهخم حضخور موسخیقیدان      . در واقع یکخی از نشخانه  کردخواهد 
آن چنخان کخه    ،گردد. عخالوه بخر ایخن    میازبه بحث شدت و ضعا موسیقی ب ،نفسانی قرار دارد

بنشخی   های زیبخایی  راهگردد و یکی از  میازاختالق موسیقی به کیفیت س ح نفس ب ،گفته شد
گردد. هخر میخزان کخه نفخس از      به موسیقی به شدت و ضعا نفس موسیقیدان و نیز مستمع برمی

 خری در عخالم نائخ      بخه همخان میخزان بخه ادراک مخدرکات نخاب       ،شدت قویتری برخوردار باشد
شود. امخری کخه خخود  خأثیر شخگرفی در اثربنشخی، زیبخایی و حتخی جنبخه آرامخش بنشخی             می

بر کهن مناطب دارد. ایخن موضخوع در صخفحات آ خی بخه  فصخی  مخورد بحخث قخرار          موسیقی 
است که  نهخا نفخس   معتقد کنیم. مالصدرا  از اطناب کالم خودداری میو لذا در اینجا گیرد  می

گانخه )طبیعخت، مثخال، مجخردات( را در       واند عوالم سخه  عنوان کون جامع، می انسان است که به
 وانخد   کند که انسخان بخا حرکخت جخوهری مخی      د. وی  أکید میسعه وجودی خویش داشته باش

 رین مراحخ  وجخودی    همه عوالم و اکوان را طی نموده و از مرحله جمادی عبور کرده به عالی
   .(261-266: 1346و مالصدرا،  195-196: 9، ا1363)مالصدرا، شود نائ  
ا مبحث مخورد پخژوهش   که ار باط  نگا نگی ب ،های مالصدرا نکته بسیار مهم در آموزه 
گانه نفس است. ایشان معتقدند که نفس انسانی در عین بسخاطت    أکید وی بر اجزا سه ،دارد

ای غیخر از دیگخری اسخت: اولخین جخز آن در       و وحدت دارای سه جز است که هر کدام نشئه
جوهر این عالم؛ دومی در عالم برزخ و سومی در عالم قدس جای دارد. در واقخع مالصخدرا   

است که نفس انسان از چنان کمخاالت وجخودی برخخوردار اسخت کخه همخه ایخن        ین نظر بر ا
به عبارت  .(135: 8ا، 1981خصوصیات را در عین یگانگی و بساطت داراست. )مالصدرا، 

از یخک   کنخد و دائمخاا   نفس یک نحوه وجودی دارد که در عوالم گوناگون سخیر مخی   ،دیگر
ر هخر عخالم آثخار و خصوصخیا ی متناسخب بخا آن از       عالم به عالم دیگر در حال سیر است و د

گذارد. لکن پیش از پردازش این مبحث الزم است جهت نگرش جخامع بخه    خود بر جای می
موضوع ابتدا مرا ب  کاملی نفس از حیث مرا ب وجودی را بخه اجمخال از نظخر گذرانخده و     

در نهایخت  ساس مرا ب و مراح   کام  نفس را از حیخث مرا خب مخدرکات پخی بگیخریم و      
 خر دانسخته شخد کخه نفخس انسخان از آغخاز خلقخت،          . پخیش کنیمخصوصیات هر مر به اشاره  به

پخذیرد. مالصخدرا ایخن مرا خب را بخا اسختفاده از حرکخخت        مرا خب و درجخات متعخددی را مخی    
 نماید:  خر در حدوث پردازش میأجوهری و بر اساس  قدم و  

ای از مراح  وجخودی نفخس اسخت کخه فاقخد هرگونخه حخس و حرکخت          مرحله نفس نباتی:
 صورت جنین در رحم مادر قرار دارد.   است. در واقع نفس نبا ی آن مرحله از وجود است که به
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شخود کخه نفخس حضخوری ایخن جهخانی را        ای از نفس گفته مخی  به مرحله نفس حیوانی:
ن  ولخد و حضخور در عرصخه هسختی  خا       جربه کرده است. مقیاس زمانی نفس حیوانی از زما

 گیرد.  بلوغ طبیعی را در بر می
که نفس با استفاده از حرکت شود  میمرحله عقالنی نفس هنگامی محقق  انسان عقلی:

یابخد.   جوهری خویش از درجه حیوانیت و بلوغ طبیعی به ر به معنوی )رشخد بخاطنی( راه مخی   
عملی و  فکر در امور و ادراک اشیا به انسخان    دریج و با استمداد از قوه عق  هنفس انسانی ب

ده است. پردازش مبحث مرا ب  کاملی نفس از حیث مرا ب وجودی شنفسانی بالفع  نائ  
ار باط  نگا نگی با مرا ب  کام  نفس از حیث مرا ب مدرکات دارد. لذا چگونگی  شریح 

 شد.   جا ککر خواهد صورت یک و   بیق این دو مبحث با موضوع موسیقی به
شخود.   در حکمت متعالیه مرا ب مدرکات نفس بر مبنخای مرا خب هسختی شخرح داده مخی     

که هماهنگی خاصی با مرا ب هستی کرده مالصدرا برای مدرکات نفس درجا ی را  عریا 
دارد. وی هستی را دارای سه مر به وجودی  لقی نموده که هریخک از ایخن مراحخ  در طخول     

)طبیعت(، مر به مثالی، مر به عقلی. مالصدرا قائ  اسخت کخه    یکدیگر قرار دارند: مر به حسی
میزان مر به آن  های موجود در هر یک از عوالم هستی بوده و به نفس قادر به ادراک صورت

الوصخا ادراکخات نفسخانی انسخان دارای مرا خب       عالم، از مر به ادراکی برخوردار اسخت. مخع  
در واقخخع متناسخخب بخخا ادراکخخات  .(194: 9، ا1981حسخخی، مثخخالی و عقلخخی اسخخت )مالصخخدرا، 

ها نیز متفاوت خواهخد بخود. مالصخدرا نحخوه خاصخی از       نفسانی، مراح  و سعه وجودی انسان
 خوان مرا خب نفسخانی انسخان را      که بر اساس آن عالوه بر اینکه میکرده  بیین را شناسی  انسان

ناسخی خاصخی از نخوع    ش در یکی از مراح  سه گانه حسی، مثالی و یا عقلی لحاظ کرد، گونخه 
انسانی را نیز  عریا نموده است.  وضیح آنکه ایشان در کتاب اسفار متناسب با عوالم هسختی  

نماید: انسان اول )طبیعخی(، انسخان ثخانی )نفسخانی(، انسخان       به برشماری سه نوع انسان اقدام می
 خرین   ه عخالی گانخه اسخت، لکخن نیخ  بخ      ثالث )عقالنی(. هر انسانی بالقوه دارای همه مراح  سه

ای که در اینجا از اهمیت باالیی برخخوردار   مرحله نیازمند پرورش و  هذیب نفس است. نکته
است این است که هخر مر بخه نفخس انسخانی در عخین  عخین مقخامی، لکخن از مراحخ  نامتنخاهی           
برخوردار اسخت. هخر یخک از مرا خب انسخان طبیعخی، نفسخانی و عقالنخی خخود دارای مراحخ            

ممکن است انسان در هر یک از این مراح  متوقا شخده و هیچگخاه  وفیخق     و نامتناهی است
هخای وجخودی آنهخا را نداشخته باشخد.       مندی از منتصات و ویژگی حضور دیگر مرا ب و بهره

و شخود  ککر این نکته مفید است که هنگامی که نفس در مسیر استکمال به مر به عقالنی نائ  
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. در واقخع ایخن   شخود  میوجود عقلی  جردی مبدل گردد، با عق  فعال متحد  وجود  علقی او به
همان مر به سوم انسان است که اینک به فعلیت  ام مبدل  ،یعنی نفس عقالنی ،مرحله از نفس

 ده و مانند عقول در حریم قدس و  جرد باقی به بقا حق  عالی است.  ش
لل بائع حرکه جبلیه إلی غایات کا یه کما مر غیخر مخره و    إن الحکماء اإللهیین قد أثبتوا»

أثبتوا لک  ناقص میال أو شوقا غریزیا إلی کماله و ک  ناقص إکا وص  إلی کماله أو بلغ إلخی  
إنیته ا حد به و صار وجوده وجودا آخر و هذه الحرکر الجبلیه فی طبیعه هذا النخوع اإلنسخانی   

هخا و   البصخیره فخاکا بلوخت الخنفس فخی اسختکماالت      إلی جانب القدس معلوم مشاهد لصاحب 
ها إلی مقام العق  و  حولت عقال محضا ا حدت بالعق  الفعال و صارت عقال فعخاال    وجهات

هخا القخوه و اإلمکخان و     ای نفسا و خیاال فزالت عن الماده و سلبت عن ب  ما کانت عقال منفعال
 (. 395-396: 8، ا1981صارت باقیه ببقاء اهلل سبحانه )مالصدرا، 

شناسی انسان کمک شایانی بخه چخارچوب پخژوهش مخورد      ککر مرا ب نفس و نیز گونه
بررسی و نحوه ار باط مرا خب و مراحخ  نفخس بخا مخدرکات       ،نظر خواهد کرد. عالوه بر این

عالم عین بنشی از ادعای مورد نظر این پژوهش است که  وسط مالصدرا به اثبخات رسخیده   
بخر اسخاس پخارادایم مخورد نظخر حکمخت        ندی مرا ب موسیقی نیز دقیقااب است. در واقع  قسیم

متعالیه و به سیاق پردازش صورت گرفته در آن انجام پذیرفته است )البته با   بیقی متفخاوت  
از آنجا که کارگاه خلق موسیقی نفس انسخانی و متعلَّخق    .که شرح آن را پی خواهیم گرفت(

را به عهده دارد عالم خارا است، لخذا بهتخرین    اولیه آنکننده مواد  واقعی آن که نقش  أمین
مع وق به همین بحث باشد. بخه همخین دلیخ  پخارادایم مخا در      باید بندی برای موسیقی   قسیم
گانه مراحخ  نفسخانی    بندی سه  قسیم ،بندی مرا ب موسیقی به  بعیت از حکمت متعالیه  قسیم

نبا ی که اطالق آن به موجخودی اسخت    از حیث وجودی است. اما با  وجه به منتصات نفس
بنخدی   این بنش از  قسخیم  که هنوز درک مواجهه با عالم عین را  جربه نکرده )جنین(، عمالا

گردد. بنابراین متناسب بخا نفخس حیخوانی و انسخان عقلخی موسخیقی بخه موسخیقی          ما خارا می
: نکته ننسخت  شود وجه به دو نکته بسیار مهم باید در اینجا  1شود. حیوانی و عقلی  قسیم می

                                                                                                                                        
. با  وجه به منتصات مر به نفس حیوانی و انسان عقلی، آن جنبه از موسیقی که از معاضخدت مر بخه نفخس    1

گانه عالم عین حاص  گردد به موسیقی )صدایی( شخی انی، و خلخق موسخیقی     حیوانی با هر یک از مرا ب سه
وسخیقی ربخانی  عبیخر    که از  ر ب مر به انسان عقلی نفس با هر یک از مرا ب عخالم عخین حاصخ  گخردد بخه م     

شود. در واقع موسیقی نوع اول نه  نها موسیقی نیست، بلکه طنین نفسانیات مر به نفس حیخوانی اسخت کخه     می
آورد. امخخا موسخخیقی ربخخانی صخخدای ف خخرت انسخخان اسخخت، لخخذا امخخری  موجبخخات رخخخوت نفخخوس را فخخراهم مخخی

 سازد.  می زا و مقدس است که موجبات  عالی نفوس را فراهم آفرین، معرفت بهجت
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عنخوان  جلیگخاه عخالم      وجه به ماهیت واقعی جهخان بخه   ،ت باالیی برخوردار استیکه از اهم
عنخوان امخری اسخت کخه هنخوز        وجه به منتصات نفس حیخوانی بخه   ،ملکوت است. نکته دوم

در این   بیق مورد  وجه قرار گیرد. مقصود مخا در   بایدو نکرده مراح  رشد و کمال را طی 
ین دو نکته  وجه به این موضوع پیش گفته است کخه فهخم حقیقخی مرا خب و مراحخ  عخالم       ا

ای بخه   آید که ر بخه  از عهده نفسی برمی صرفاا ،عنوان  رجمان واقعی عوالم متافیزیکی به ،عین
مر به حسی عخالم نخه    ،شرافت عالم حسی داشته باشد. آن طور که مالصدرا هم اکعان نموده

گردد. حال اگر نفس انسخان در   ای شریا و سایه الوهیت محسوب می امری دانی، که مر به
؟ بخر  شخود  واند به فهم و ادراک این مر بخه متعخالی نائخ      مر به نفس حیوانی باشد چگونه می

د. منتصات نفس حیوانی انسان صالحیت فهم این عخالم را نخدار   این عقیده هستیم که اصوالا
. امخا در  کخرد  وجه به این دو نکته ما را در  بیین ابعاد منتلا مسئله موسخیقی یخاری خواهخد    

ابتدا ما نیز با  بعیت از حکمت متعالیخه مقارنخه مراحخ   کخاملی نفخس از حیخث وجخودی بخر         
گانه را پذیرفته و در انتها نکته مورد نظر خویش را اعخالم خخواهیم کخرد.     مدرکات عوالم سه

کنخد.   گانه حسی، مثخالی و عقلخی معرفخی مخی     لیه متعلَّق نفس انسانی را عوالم سهحکمت متعا
 ؛ای برخوردارنخد  پرواضح است که هر سه عالم در این نظام فکری از ارزش کا خی و متعالیخه  

چه اینکه اخس مرا ب طبیعت مرحله حسی است که خود  جلیگخاه جلخوات الهخی و صخحنه     
از جهخان نخه  نهخا از ارزش کا خی نخزد مالصخدرا        های ملکو ی اسخت. ایخن بنخش    نقش بندی

برخوردار است، بلکخه بخر اسخاس اصخ  وحخدت  شخکیکی وجخود، طبیعخت بخا همخه مرا خب            
دهنخده گوهرهخای نخاب     اش  رجمخان عخوالم متخافیزیکی و پخرورش     جمادی، نبا ی و حیوانی

وردار از آید. همچنین براساس اص  بسیط الحقیقه طبیعت برخخ  عوالم متافیزیکی به شمار می
همه کماالت الهیه است که در حرکت جوهری  مام هویت اشخیا بخه مبخدا ننسختین پیونخدی      

زند. حال اگر بنواهیم متناسب با منتصات عوالم حیوانی و عقلی با مدرکات آن  دوباره می
در مواجهخه بخا   بایخد  نفخس حیخوانی را   سخازیم،  ای برقرار  یعنی عالم حس، مثال و عق  مقارنه

مر به عقلی نفس را متناسب با دیگخر عخوالم متخافیزیکی قخرار داد. آنچنخان کخه       عالم حس و 
گفته شد، انسانی که در مر به نفخس حیخوانی قخرار دارد  خوان اسختنباط، ادراک و نیخز انتقخال        

را نداشخته و  نهخا بخه درک    شود  میمفاهیم واالی عالم حس که خود سایه الوهیت محسوب 
کنخد پیونخدهای    واقع آنچه موسیقیدان از طبیعت استنباط مخی پردازد. در  شبحی از طبیعت می

قدسی موجود در طبیعت و اسرار آفرینش نیست. موسیقی موجود در این سخ ح متناسخب بخا    
های ناراستی که منشأیی جخز   ای از بافته نفس حیوانی موسیقیدان است که عبارت از مجموعه
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ن اقامه کرد ایخن اسخت کخه اصخوال بخین       وان بر آ اعوجاجات نفسانی ندارد. استداللی که می
مر به نفس حیوانی و جلوات مر به حسی هیچ سننیتی وجخود نخدارد  خا ایخن مقارنخه برقخرار       

. در واقع مادامی که نفس در این مر به  وقا داشته باشخد  خوان و صخالحیت پخردازش     شود
جربی و موسخیقی  عالم را در هیچ سِلکی از علوم اعم از فعالیت در حوزه علوم عقلی، علوم  

. حال سؤال اساسی اینجاست: آیا جهت ادراک حیث موسیقیایی عالم خ که سرشخار از   1ندارد
ای دیگر از عق  انسانی مورد نیخاز اسخت؟  بیخین     الوهیت و اسرار الهی است خ س ح و مرحله 

موقعیت حسی جهان و نیز ر به نفس حیوانی انسان جای هیچ شکی را در این خصوه باقی 
نخه  نهخا مر بخه حسخی جهخان امخری منفخک از حخوزه          ،ارد. از منظخر حکمخت متعالیخه   گذ نمی

کخه مر بخه حسخی    کخرده  متافیزیکال عالم نیست، بلکه مالصدرا طوری به  بیخین عخالم اقخدام    
آن جنبخه از نفخس انسخانی     صخرفاا . از ایخن رو  شود می رجمان عالم قدسی قلمداد  جهان دقیقاا

، از صخالحیت ادراک حیخث موسخیقیایی عخالم برخخوردار      که خالی از هر گونه نقصی باشخد 
از مقارنه مر به انسخان عقلخی بخا     صرفاارسد ادراک حیث موسیقیایی عالم  است. لذا به نظر می

 نه مقارنه مر به حیوانی با این مرا ب.  ،آید هر یک از مرا ب عالم عین برمی

 های آن تعریف موسيقی و ویژگی. 7

د، شایسخته  شخ یقی با  وجه به مقارنه بین مرا ب نفس و جهان ککر بندی موس اکنون که  قسیم
. قواعخد  شخود های موسیقی با  وجه بخه مبخانی حکمخت متعالیخه  عیخین       است  عریا و ویژگی

، بلکخه  کنخد  مخی حکمت متعالیه نه  نها جهان را دارای دو س ح فیزیکی و متافیزیکی معرفخی  
همخین جنبخه    ،حیخث فیزیکخی. عخالوه بخر آن    دانخد نخه    حقیقت عالم را نیز وجه باطنی آن مخی 

دانخد.   فیزیکی عالم نیز دارای کنه و وجه است و حیث باطنی را حقیقت حخوزه فیزیکخی مخی   
ازطرق دیگر مالصدرا معتقد است انسان موجودی محصّخ  و معخین نیسخت. انسخان در ایخن      

نهایخت   ا بخی ای به مرحلخه دیگخر و ایخن سخیر  خ      نظام فلسفی همواره در  کام  است. از مرحله
شناسی مالصدرا سیر انسان از هخاهر بخه     داوم دارد  ا به حقیقه الحقایق نائ  گردد. در هستی

                                                                                                                                        
. عدم  وجه به ساحت متافیزیکی و متاسفانه رد این ساحت در مر به حسی و بخه  عبیخری، رد وجخوه بخاطنی     1

های منتلا علوم را اسخیر خخود کخرده     جهان و  وجه صرق به جهان  ک بعدی سمّ مهلکی است که حوزه
خخود علخت اصخلی کشخا     است. در واقع، عدم  وجه به وجوه باطنی جهان یعنخی عخدم شخناخت واقعخی آن     

ای از دانشمندان به اثبات آن پرداختخه و   ای عده قوانینی است که پایه آنها را  وهمی  شکی  داده که در برهه
کنند. این  سلس   ا زمانی که وجخه بخاطنی جهخان در سخاحت      ای دیگر اقدام به رد آن می العینی عده در طرفه

 ادامه خواهد داشت. پردازی مورد پذیرش قرار نگیرد،  علم و نظریه
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باطن و از باطن به بواطن دیگر و ا حاد انسان به هر مر به موجبات  حقق آن مر بخه در درون  
 .(21 :1384سخازد )بیدهنخدی،    انسان و در نهایت انکشاق آن مر به برای انسان را فراهم مخی 

دهخد جنبخه بخاطنی آنهاسخت. بخر ایخن        در حقیقت آنچه حقیقت انسان و جهان را  شخکی  مخی  
اساس موسیقی ناب چیزی جز ا حاد مر به عقالنی نفس انسان با مر به عقالنخی عخالم نیسخت.    
موسیقی پیوند مر به نفس انسانی است با سلسله مرا ب موجود در جهخان و هخر چخه نفخس از     

 سخازد وردار باشخد و بخا مرا خب متخافیزیکی عخالم پیونخد بیشختری برقخرار         اشتداد بیشتری برخخ 
 رین س ح موسیقی خ کخه البتخه از شخأنی بسخیار واال        ر خواهد بود. لذا نازل  ر و دلنشین ف ری

برخوردار است خ ا حاد مر به عقالنی با مر به حسی جهان است. هر چه از مراح  نازله نفس  
 خر شخده و ادراک آن از    اوا بگیریم )هم نفس مستمع هم خالق موسخیقی( موسخیقی ف خری   

ای از جهخان کخه ادراک    رخوردار خواهد بود. در واقع هخر مرحلخه و مر بخه   خلوه بیشتری ب
الوصا موسخیقی در همخه     واند منشأ موسیقی قرار گیرد. مع گردد همان ادراک خود می می

 خر    خر جهخان نزدیخک    هر چه به مراحخ  عخالی   و مرا ب و مراح  جهان ساری و جاری است
خواهخد شخد. ثمخره وجخودی ایخن چنخین        یم بر غنای آن کخه ف خری انسخان اسخت افخزوده     شو

موسخیقی چگونخه   راسختی   به آفرین. اما ای بر نفوس انسانی هم پایدار است هم بهجت موسیقی
های نیخ  بخه موسخیقی     ؟ این سؤالی است که پاسک آن را در راهشود واند بدین مقام نائ   می

 ناب درخواهیم یافت. 
نکه گفته شد مر بخه حسخی جهخان    در حال حاضر این سؤال م رح است که اگر آن چنا

نیز  جلیگاه جلوات الهی است پس چرا  عریا موسیقی به ا حاد مر به عقالنی نفس با مر به 
 رین نوع موسیقی که شمولیت  گردد؟ در پاسک باید گفت که ف ری عقالنی عالم اطالق می

گخردد   زمی خرین حیثیخات انسخان و جهخان بخا      آن به اندازه ک  بشریت است، به ا حخاد بخاطنی  
وگرنه اگر مر به عقلی نفس حتی با مر به حسی جهان کخه سرشخار از قدسخیت اسخت ا حخاد      

ناپذیر خواهد بود. لکن اگخر ایخن ا حخاد بخا      های متشکله آن  وصیا زیبایی نتسازد، برقرار 
 خرین موسخیقی محقخق خواهخد شخد. در اینجخا        حیث عقلی عالم من بق و متحد گردد، ف ری

ن سؤال که ماهیت موسیقی موجود در جهان معاصر از کدامین سنک اسخت  شایسته است به ای
پاسک داده شود. پاسک بدین سؤال با  وجه بخه منتصخات نفخس انسخانی و نیخز مرا خب جهخان        

العخالم   الخنفس و معرفخه   ناپذیری با معرفه روشن است. موسیقی ناب ار باط  نگا نگ و جدایی
منحصر در معارق نظری نفس نیسخت، بلکخه    صرفااحوزه دانش موسیقی  ،دارد. عالوه بر این
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. در شخود  مخی های حوزه عق  عملخی  رسخیم    از قضا روح واقعی موسیقی در کاربست  وصیه
العخالم نخدارد، چخه اینکخه وی      النفس و معرفخه  موسیقیدان هیچ  وجهی به معرفه ،دنیای معاصر

پخردازش عمیخق سخ وح     که بخه  ،هیچگاه خود را درگیر مبانی فلسفی و عرفانی موسیقی ناب
 ،کنخد. بخه عبخارت دیگخر     پردازد نمخی  گوناگون انسان و مرا ب فیزیکی و متافیزیکی عالم می
بنخدی حکمخت    الوصا م ابق  قسیم موسیقی فاقد مبانی فلسفی اشتوال به نفسانیات است. مع

، لخذا  شخده های متشکله چنین موسیقی در مرحله نفس حیوانی انسخان  نظخیم    متعالیه چون نت
 واند بخه رمخوز موجخود در مرا خب و مراحخ  گونخاگون        م ابق آنچه  ا به حال گفته شد نمی

های موسیقی امری حیا ی است باردازد. بنخابراین ایخن چنخین موسخیقی نخه       جهان که برای نت
 وانخد   گخذارد، بلکخه مناطخب هخم نمخی       نها درک درستی از حقایق عالم را به نمخایش نمخی  

آن داشته باشد. موسیقی واقعی یعنی ا حاد بخاطنی زیبخا رین حیخث     ادراک و ار باط واقعی با
گانه جهان. آیا موسیقی واقعی جهان معاصخر   روحی انسان )مر به عقلی( با یکی از مرا ب سه

است؟ م ابق با اص  عینیت انسان و جهان، سخنجه واقعخی مخا فهخم موسخیقی هنگخام        گونه این
.  مخام  شود نمییزی جز شبحی واقعی نما ادراک امری که با استماع آن چ ؛استماع آن است

هویت موسیقی معاصر امری برخاسته از مر به حیوانی نفس است و چون موسیقیدان آشنا بخا  
معارق، مرا ب و مراح  نفس و جهان نیست، هر  الشی جهت خلق موسیقی فخاخر نخاموفق   

هخا بخه نحخو     سخان خواهد بود. شاهد ما این است که هخیچ موسخیقی وجخود نخدارد کخه همخه ان      
چون  مام مرا خب و   ،السویه آن را ادراک و با آن ار باط برقرار نمایند. به عبارت دیگر علی

هخا نیخز یکخی اسخت، لخذا اگخر        مراح  جهان در انسان وجود دارد و حقیقت نفس همه انسخان 
طخور ف خری همگخان آن را     موسیقی برخاسته از یکی از مرا ب و یا مراح  جهخان باشخد، بخه   

. کو اه سنن اینکه چون موسیقیدان در مرحلخه نفخس حیخوانی اسخت و     کردک خواهند ادرا
، لذا دنیای معاصخر فاقخد موسخیقی    سازد واند ار باط واقعی با مرا ب جهان خارا برقرار  نمی

شود نه ا حاد مر بخه متعخالی انسخان بخا      است. آنچه  حت عنوان موسیقی ساخته و یا شنیده می
که صدای نفس حیوانی است که گرفتار اوهام شده اسخت. بنخابراین   یکی از مرا ب جهان، بل

زا نیست، بلکه سرشار از هلمات و نفسانیا ی اسخت کخه موجبخات     این موسیقی نه  نها معرفت
بندی این م لب باید گفت  الوصا در جمع سازد. مع رخوت و سستی را در انسان محقق می

 خرین مر بخخه نفخس انسخخانی بخخا    عخخالی معیخار و شخخاخص اصخلی در موسخخیقی   خابق کامخخ  بخین    
را  آنبایخد  . در واقع اگر این دو مر به با هم   ابق داشته باشخند  است رین مر به جهان  نهایی
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 رین نوع موسیقی به شمار آورد و هخر چخه از ایخن شخاخص فاصخله گرفتخه        زیبا رین و ف ری
ادراک و انتقال موسیقی امری صعب خواهد بخود.   ،یعنی نفس از مر به عقلی  نزل یابد ،شود

از این رو یکی از اختالفات موسیقی در س ح نفس انسانی است. این  فخاوت هخم انسخانی را    
عنوان خخالق یخک اثخر  نظخیم کخرده و هخم فخردی کخه موسخیقی را           های موسیقی را به که نت

زیبخا رین نخوع موسخیقی را     خرین و    واند ف خری  شود. لذا انسانی می کند شام  می استماع می
  رین س ح روحی که همانا ا حاد با عق  فعال است قرار داشته باشد.  خلق کند که در کام 

 خر گفتخه شخد     اما نکته مهم دیگر راجع به مصداق واقعی انسان موسیقیدان اسخت. پخیش  
رین مر بخه   خ  العالم و نیز ا حخاد عخالی   النفس، معرفه آشنایی کام  با معرفه ،الزمه موسیقی ناب

 واند حقیقخت جهخان را در احسخن      رین مرا ب و مراح  عالم است. انسانی می نفس با نهایی
وجه ادراک نماید که ار باط حقیقی با همه مرا ب هستی داشخته باشخد بخه نحخوی کخه بتخوان       

ردیا بخا کخ     گفت او جهانی است عقالنی مشابه جهان عینی و واقعی. این چنین انسانی هم
و به  عبیری او روح واقعی جهان و عصاره هستی اسخت. در واقخع همخو بخه همخه      جهان است 

گردد.   رین فرد نسبت به جهان  لقی می  رین و دلسوخته مرا ب جهان عشق ورزیده و عاشق
اش )کالم عینی( در او متبلخور اسخت    های عینی بنابراین چون همه مرا ب جهان با همه زیبایی

گخردد.  وضخیح اینکخه هخر موجخودی در هسختی        لقخی مخی  همو شاخص اصلی موسیقی ناب  
دارای حقیقتی است که او را از موجودات دیگر متمخایز   و منصوه به خود دارد« واقعیتی»

نفس در اثر ا حاد با حقیقخت  شود ، حال اگر نفس ناطقه انسان بتواند به این حقیقت نائ  کند
 وانخد  ولیخد    ز قوه خالقخه نفخس مخی   گردد که با استمداد ا این موجود از حیثی برخوردار می

چنین انسانی صخالحیت خلخق موسخیقی را دارد چخه اینکخه او       صرفاالذا  1موسیقی نماید.« هنر»
به همین جهخت موسخیقی    2عین جهان است و به همه اسرار و رموز جهان آگاهی کام  دارد.

هخا   همخه انسخان  خ  وسخط  نیست  او و کالم او خ که کالم نیز چیزی غیر از اصوات ملفوظ شده  
چه سخیاه چخه سخفید قابخ  ادراک و منشخا اثخر اسخت و چنخین موسخیقی           ،چه شرقی چه غربی

                                                                                                                                        
 خری   . در واقع خلق هر هنری حاص  ا حاد با حیث حقیقی موجودات است و هر چه نفس در مرحله عخالی 1

  ر است.  باشد، اثر هنری به واقعیت آن شیء نزدیک
هو الخذی یقبخ  الحخق ویهتخدی     »کند:  ها اشاره می . مالصدرا در جایی به  فاوت فهم انسان کام  با دیگر انسان2
نوره فی جمیع  جلیا ه و یعبده بحسب جمیع اسمائه هو عبخداهلل فخی الحقیقخه و... شخاهد الحخق االول فخی جمیخع        ب

از دیدگاه حکمت متعالیه صرفاا انسان کام  که جامع جمیع  جلیخات الهخی محسخوب    «. المظاهر االمریه والنلقیه
هخا در بخاب    ا اختالق برداشت میخان انسخان   واند شناخت صائبی از حقیقت داشته باشد. در واقع، منش شود می می

 حقیقت هم به کیفیت مشاهده  جلیات الهی است و هم به مر به نفسانی که انسان در آن حضور دارد.  
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بخه ایخن ا حخاد    باید هاست. بنابراین موسیقیدان اصی    رین  رین و ف ری  رین، ل یا اثربنش
وجودی با جهان نائ  گردد. اینجاست که پاسک به سؤال م روحه پیشخین کخه چخرا موسخیقی     

بی ادراک نشده و حتی اثر منرب دارد سه  است. اگر خالق موسیقی سخیر در  خو همعاصر ب
آفاق و انفس نداشته باشد و به  عبیر صدرایی آن اسفار اربعه یا همان طریقت معرفتی را طی 

هخا از   باشد، صدای نفس او نه  نها صدای همه نفخوس نیسخت )چخه اینکخه همخه انسخان      نکرده 
نفخس طیبخه انسخان کامخ ، کاّنخه صخدای واحخد همخه          ف رت یکسانی برخوردارنخد و صخدای  

ک موسیقیایی او از مرا خب جهخان هخم آغشخته بخا اوهخام و نفسخانیات        اهاست( بلکه ادر انسان
خراش و غیراصیلی است که چخون   است. از این روست که صدای موسیقی او صدای گوش

جخای ابتهخاا    هکخه بخ  شخود، بل  خخوبی ادراک نمخی   هها ناسازگار است، نه  نها بخ  با ف رت انسان
، 1روحی و اثرگذاری معنوی و کمک به سیر روحی انسخانِ مسختمع در مرا خب عخالی جهخان     

سازد. بنخابراین چخون همخه مرا خب جهخان از صخرافت و        موجبات رخوت نفس را پدیدار می
ل افت برخوردار است، موسیقی امروزی نیز نیازمند نفس پاک و طاهری است کخه خ خوط   

   عملی  رسیم شده است. کلی آن در حوزه عق

 توجه به دو نكته مهم

هر موجودی باطنی دارد و آن باطن خود دارای بواطنی اسخت و  از آنجایی که  نخست:
دیگر نفس انسانی نیز دارای وضخعیتی ایخن چنینخی    سوی نهایت ادامه دارد و از  این سیر  ا بی

ها بسختگی دارد   ، آنچنان که گفته شد، ادراک موسیقی به  فاوت نفوس انسانلذا اوالا ،است
، چون خاستگاه موسیقی متشک  از دو موجودی ثانیااو )هم خالق موسیقی و هم فرد مستمع( 

عنوان حیثی که خارا از ایخن دو    شکی  یافته، لذا موسیقی نیز به گر  نویناست که از بواطن 
 نهایت ادامه دارد.   آن  ا بی های خلق الیه ،موطن نیست

 موسیقی امری منتزع از جهان  وسط قوه خالقه انسان نیست، یعنی نفس انسخان آن  دوم:
صورت ف خری   را از مرا ب و مراح  جهان انتزاع نکرده، بلکه امری وجودی است که هم به

حخ   ریشه در نفس ناطقه انسان دارد )استعدادی وجودی است( و هخم در همخه مرا خب و مرا   
نقشخخی  صخخرفااقخخوه خالقخخه نفخخس   ،جهخخان و بلکخخه همخخه موجخخودات حضخخور دارد. در واقخخع  

                                                                                                                                        
ای از  های اساسی موسیقی این اسخت کخه موسخیقیدان سخعی دارد فخرد مسختمع را بخه مر بخه         . یکی از ویژگی1

چه نفس از صرافت بیشتری برخوردار باشخد، امکخان  وفیخق     مرا ب روحی بکشاند که مراد اصلی اوست. هر
 این امر بیشتر خواهد بود. 
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 .  دارد نه ایجادکنندهو دهنده  پرورش

 های نيل به موسيقی ناب راه. 8

،  نخزل مر بخه نفخس از    شخود  مخی آنچه باعث  نزل درجه موسخیقی   ،دشآنچنان که بارها ککر 
شخود  بخه نحخوی  رسخیم     بایدبه موسیقی ناب مر به عقلی به ساحت حیوانی است. لذا راه نی  

 رین مرا ب سوق دهد. مالصدرا با اسختفاده از اصخ     که نفس را از حضیض درجات به عالی
 صخفیه   ،شود که  نها راه  صعید نفخس از مرا خب دانخی بخه عخالی      حرکت جوهری متذکر می

د و جخدای از  باطن است. از این رو بنش عق  عملی در فلسفه مالصدرا نه  نهخا بنشخی زائخ   
هخخای  حکمخخت متعالیخخه نیسخخت، بلکخخه وی  نهخخا راه سخخیر و سخخلوک و طخخی طریخخق در عقبخخه    

هخای موسخیقی خ را     عنخوان خاسختگاه   النفس و نیز معرفت به مرا خب و بخواطن عخالم خ بخه      معرفه
الخنفس و   کند. لخذا اگخر عقخ  عملخی از ملزومخات معرفخه       منحصر در  صفیه درون معرفی می

گردد، همین بحخث  خأثیری بسخزا در ارائخه موسخیقی       نظری محسوب میطوری کلی فلسفه  به
عنوان آفریده نفس خواهد گذاشت. مالصدرا در  رسیم مرا ب عقخ  عملخی وصخول     ناب به

 کند:  های کی  معرفی می به این مقام را از طریق راه
کار بردن نوامیس الهخی و عمخ  بخه شخرایع نبخوی )از قبیخ  انجخام         .  هذیب هاهر: با به1

 مناسک شرعی( قاب  حصول است.  
.  هذیب باطن:  هذیب بخاطن و  زکیخه و   هیخر قلخب از ملکخات ناپسخند و اخخالق و        2

 گردند.  اوصافی که موجب  اریکی دل می
 غ صور علمیه و صفات پسندیده. .  نویر قلب: نورانی نمودن قلب به نور و فرو3
. فنای نفس از کات خویش: چشم دل و دیده باطن را منحصراا بخرای مشخاهده حخق و    4

االربخاب و   بخه جانخب حضخرت ربّ    صخرفااا کار بردن و نظخر و همخت خخویش را     جلوات او به
ساحت کبریای او مع وق داشتن و این آخرین مرا ب سخیر و سخلوک بخه جانخب خداسخت      

 (. 275-276 :1354)مالصدرا، 
عنخوان    صفیه نفخس بخه   ،های موسیقی ناب بندی راه نی  به  نظیم نت م ابق با این  قسیم

 مسخک بخه    صخرفاا کارگاه اصلی خلق موسیقی است. در واقخع راه ارائخه موسخیقی اصخی  نخه      
هخای ایخن    های عق  نظری، بلکه ورود به ساحت عقخ  عملخی و کاربسخت  وصخیه     چارچوب

ای  الرعایه های واجب ای اخالقی، بلکه سرفص  ارگیری این اصول نه  وصیهک هحوزه است. ب
ای نخه  نهخا    نسخبت بخه اجخرای آن اقخدام نمایخد. چنخین برنامخه        بایخد است که هر موسخیقیدانی  
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سازد، بلکه ابتذال را از ساحت پاک موسیقی کخه   موجبات موسیقی فاخر و ناب را فراهم می
 زداید.  گیر آن شده می اکنون گریبان هم

 گيری نتيجهبندی و  جمع

م ابق با مقارنه انسان و جهان،   بیق بین مرا ب وجودی نفس و استنراا مرا ب موسیقی و 
 گردد:  نتایج زیر اخذ می ،نیز  حلی  نفس و قوای آن

از طریق اص  مقارنه انسان و جهان و  وحیخد نفخس و مرا خب آن     صرفاافهم موسیقی  .1
 ها قاب  بررسی و ارزیابی است.   در همه انسان

خاستگاه موسیقی عالم عین و نفس انسخانی اسخت و ایخن دو مرا خب و     از آنجایی که  .2
از  ،عنوان امری که زاییخده ایخن دو اسخت    هایی دارند، لذا موسیقی نیز به مراح  الیتن
 هایی  شکی  یافته است.  یتنمرا ب ال

گانخه   آن جنبه از موسیقی که از  ر ّب مر به نفس عقلی انسان با یکخی از مرا خب سخه    .3
و  ر ّب مر به حیخوانی  شده امری ربانی و مقدس محسوب  ،گردد عالم عین خلق می

نفس با هر یک از مرا ب عالم عین نه  نها صدایی شخی انی اسخت، بلکخه چخون فاقخد      
 آورد.  موجبات رخوت و سستی نفوس را فراهم می ،رفتی استهای مع آموزه

اند، لذا موسخیقی   پدیدارهای عالم عین و پدیدارهای نفس اموری مع وق به حقیقت .4
عنوان امری وجودی برخوردار از حقیقت است و با ابتنا بر همین جنبه است که  نیز به

 قرار داد.   در چارچوب ساختارهای معرفتی مورد ارزیابی بایدموسیقی را 
گخردد،   چون کارگاه اصلی خلق موسیقی نفس و مرا ب گوناگون آن محسخوب مخی   .5

 های عق  عملی است.  کاربست  وصیه ،لذا  نها راه نی  به موسیقی ناب و ف ری
 انسان، جهان و موسیقی هم به حیث آنتولوژیک و هم هارمونی عینیت دارند.  .6
عنخوان یکخی از منخابع  عخالی انسخان لحخاظ        موسیقی را بخه  بایدبا  مسک به نتایج فوق  .7

گیرد، بلکخه   نمود. لذا با این احتساب موسیقی نه  نها در جرگه علوم وس ی قرار نمی
 داخ  در الهیات و علوم اعلی مورد ارزیابی قرار داد.  بایدساحت آن را 

  



 37   بررسي و تبيين حيث الهياتي موسيقي در پرتو حکمت متعاليه

 فهرست منابع

 ان یحیی، چاپ مصر. ،  حقیق عثم2(. فتوحات المکیه، ا1405عربی ) . ابن1
 شناسی فرهنگ  حلیلی مفاهیم، نشر مرکز:  هران. (. موسیقی1391. احمدی، بابک )2
 (. موسیقی در  اریک و قرآن، مقدمه از احمد بهشتی،  هران.1368پور، علی ) . اسماعی 3
ان شناسی مالصدرا،  هران: انتشخارات فرهنگسخت   (. فلسفه هنر در عشق1385. امامی جمعه، مهدی )4

 هنر.
 (. معرفت ف ری خدا، چاپ دوم،  هران: انتشارات نبأ.1379. برنجکار، رضا )5
، «بررسی و  حلی  مفهوم حقیقت در اندیشه مالصدرا و هایدگر»(. مقاله 1384. بیدهندی، محمد )6

  هران: مجله خردنامه صدرا.
نشخر مؤسسخه  خدوین و    (. موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی،  هخران:  1392. جعفری، محمد قی )7

 نشر آثار استاد عالمه محمد  قی جعفری.
 علیشاه. ،  اریک موسیقی،  هران: نشر صفی1(. ا1363. حسنی، سعدی )8
انتشخارات   ،  هخران: 1(. مجموعه مقاالت انسان در گذرگاه هستی، ا1386ای، سید محمد ) . خامنه9

 بنیاد صدرا.
انداز راب ه متقاب  انسان و جهخان،  هخران: انتشخارات     مچش»(. مقاله 1392ای، سید محمد ) . خامنه10

 بنیاد صدرا.
 انتشارات طهوری.  (. گلشن راز، به اهتمام صمد موحد،  هران:1368. شبستری، محمود )11
 . قرآن کریم12
(.  حقیق در فهم بشر،  لنیص پرینگخال پریسختون،  رجمخه دکتخر رضخازاده،      1390. الک، جان )13

 شفیعی.نشر    هران:
، مقدمه،  صحیح 1االعجاز فی شرح گلشن راز، ا (. مفا یح1371الدین محمد ) . الهیجی، شمس14

 و  علیق محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی،  هران: انتشارات زوار.
 (. فلسفه شوپنهاور،  رجمه ابوالقاسم کاکرزاده،  هران: نشر الهام.1390. مگی، برایان )15
 الویب،  صحیح محمد خواجوی،  هران: مؤسسه  حقیقات فرهنگی. (. مفا یح1363. مالصدرا )16
 ،  هران: انجمن فلسفه ایران. 2(. المبدأ و المعاد، ا1381. مالصدرا )17
ای،  هخران: انتشخارات بنیخاد     ، به اشراق سید محمخد خامنخه  2الویب، ا (. مفا یح1381. مالصدرا )18

 صدرا.
 لربوبیه،  صحیح سید مص فی محقق داماد،  هران: بنیاد صدرا.(. الشواهد ا1382. مالصدرا )19
 ، قم: نشر بیدار.3(.  فسیر القرآن الکریم، ا1411. مالصدرا )20
، باشخخراق سخخیدمحمد 9، 8، 7، 2االسخخفاراالربعه، ا (. الحکمخخه المتعالیخخه فخخی 1981. مالصخخدرا )21

 ای  هران: انتشارات بنیاد صدرا. خامنه
(  ارینچه موسیقی در  مدن اسالمی، مجله رشخد آمخوزش  خاریک،    1388را ). مؤمنی کشتلی، زه22

 .4شماره
 


