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  )2طرحواره اي براي معنويت و موسيقي هاي كالسيك شرقي (
  نيما افراسيابي

  

  مقدمه -1

بر آن فرض ، در اين شماره .مطرح، رحواره بيان گرديد و موارد ِكلي، دغدغه هاي اين ط)1در اولين شماره از اين سلسله مقاالت (
، م كرددر اين شماره تكرار نخواه ديگر ،چشم دارد و آن موارد را) را پيش 1ِمقاله شماره يك( است كه مخاطبِ اين طرحواره مطالب

، طرحواره، مطالب ِدو شمارهاين . به عبارت ديگر، فرض بر آن است كه جهت ِقضاوت درباره مدعاي ِو ضرورت ءمگر به استثنا
، كه برخي را در رح شدط، نقد و نظرهايي نسبت به اين طرحواره م)1عد از انتشار مقاله شماره يك (ب شود.مي هم نگريسته روي ِ

  ). 2(نمودخواهم  ، مطرحطرحوارهو/يا چهارم ِسوم  هاي را در مقاله ديگر اين شماره لحاظ كرده ام و برخي

ويت در دنياي مدرن را دارا كه دغدغه معن، فكريِ سه متفكر معاصر ي اين طرحواره را زير شاخه اي از سه پروژه ، مي توان احتماالً
( استاد مصطفي ملكيان) و و معنويت، عقالنيت داريوش شايگان)دكتر (هويت چهل تكه و تفكر سيار: در نظر گرفت ،هستند

ن مواجهه انسا جهت ِ ،يشمنداناندايده هاي آن  كه، ). در واقع سعي بر آن بوده استدباغ سروش دكتر(عرفان مدرن ازطراحواره اي 
اين طرحواره فلسفه  اصليِ حوزه، به بيان ديگر (با محوريت فلسفه موسيقي) بسط داده شود.  ، در فلسفه هنرمدرن با معنويت

. هر چند اين سه متفكر به معنويت، در خصوص ِفكري ِ سه متفكر مذكورپروژه هاي ِ هاي ِ دموسيقي مي باشد با عنايت به دستاور
، با ِ فلسفه موسيقي صورت بندي كنم چارچوب، سعي داشته ام ايده هاي آن ها را در يم به فلسفه موسيقي نپرداخته اندمستقشكل ِ

 و هنرمندانِ انديشمندان از اين طرحواره البته(معنوي در جهان مدرن تيسو دغدغه ز توجه به دسته بندي هاي موجود در مقاله
يادآوري مي نمايم كه  .)است مشخص شدهاين امر ، آن ها ، با ارجاع به نوشته هايطول ِ مقالهاست كه در  ديگر نيز تاثير گرفته

، سه مولفه يك روح آباد (شاديسوي ِ ،، زيست ِ معنوي در جهان مدرنيك: دارد متصل سه وجه، اين طرحوارهاصلي ِ دغدغه هاي 
(با يك ِ شرقي موسيقي هاي كالس ،سه .كه به زيست ِ معنوي ياري رسانندتجربه هاي مواجهه با امرمتعالي  ،دو .اميد و آرامش)

در دنياي ِ  ،راتجربه هاي مواجهه با امرمتعالي  ل ِ دستيابي به بسترهاي مناسب جهتا،كه احتممحوريت موسيقي كالسيك ايران)
به  هبا توج ).مكنو هم م مي دانم وبطلهم م، را براي انسان مدرن، به ويژه انسان ِ مدرن ِ ايراني(كه هر سه د ن، افزايش دهمدرن

ي از اهداف اين اين كه، اين طرحواره حداقل دو گروه مخاطب با ويژگي هاي متفاوت دارد(اهالي فلسفه و اهالي موسيقي) و نيز، يك
م اين سلسله از طريق هگامي كوچك، (بيش از پيش ِ جامعه فلسفه و جامعه موسيقي كالسيك ايران مي باشدطرحواره نزديكي ِ

گسترده و با  ،، تعمداً ادبيات بحث)اهالي فلسفه و موسيقي كالسيك ايران يِهاو گفتگو هم انديشيمقاالت و هم برگزاري جلسات 
       ، اهداف گوناگوني را مد نظر داشته ام، كهتعمدياين روش ِدر  .، مطرح گشته استها و ارجاعات و پانوشت هاي كثير قول نقل

پشت اين طرحواره، مخاطبان با مباحث پس ِ توجه بيش از پيشِ اهداف، . يكي از آناين نوشته آوردنمي توان همه آن ها را در 
  .مي باشد ت كه اين طرحواره مديون زحماتشانِ انديشمندان و هنرمنداني اس كوششضمني از قدرداني ِراه با مه
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  معنويت -2

زندگي ِ  .طرح خواهد شد ،نظر ِ اين طرحوارهمورد ِ  ي معنويتويژگي ها، )1مقاله شماره يك ( ، در ادامه مطالبِدر اين بخش
 اخالقي نظامي جهان، نظام ،يك": استاد مصطفي ملكيان)(با توجه به آراي ِحداقل يازده پيش فرض استداراي ِ) احتماالً(معنوي 

 اند تقسيم قابل جهان امور كه بپذيريم بايد ،سه .بيند مي اول نگاه در فرد خود كه است آن از بيشتر بسيار انسان تواناييهاي ،دو .است
 آينده ،شش .بپذيريم را گذشته ،پنج .است گذشته تغييرناپذير مهمترين تغييرناپذيرها ميان در ،چهار .ناپذير تغيير و پذير تغيير به

 رياضت ،نه .واقعي "منِ" به شدن نزديك براي تالش ،هشت .الم و لذت بودن انفسي به توجه ،هفت .نيست ما دست در كامل بطور
 نه و هاست بودن گرو در يقاخال كمال ،يازده .است بخش نجات حقيقت ،ده .است معنوي زندگي يك شرط كردن قرباني و

 كنند مي اراده كه كاري هر يعني. است خير به معطوف فقط شان اراده معنوي هاي انسان اراده، ناحيه در "،). همچنين3("ها داشتن
 خودشان فهم با اينكه اال كنند نمي را كاري هيچ. اند داده تشخيص خوبي يك كار آن در كه است دليل اين به دهند، انجام كه

 كه اند دريافته) كنند مي عمل خودشان فهم اساس بر فقط و دارند اصيل زندگي ها اين زيرا "خودشان فهم" با كنم مي تأكيد(
 اين خود .هستند كلمه دقيق معناي به خيرخواه و است خير به معطوف آنها اراده همه اين بنابر و هست كار اين در خيري

 احسان اهل دوم درجه در ،دو .است عدالت اهل اول درجه در خيرخواه انسان ،يك: دارد ساحت سه خودش درون در خيرخواهي
انسان متجدد به معنويت بسيار نيازمندتر از انسان "و نيز بر اين باورم كه  .)4("است محبت اهل سوم درجه در ،سه .است

پيشاتجدد است. البته، بشر در همه تاريخ نيازمند معنويت بوده است. اما چرا نياز به معنويت در روزگار ما تشديد شده است؟ اوالً به 
آوري و تكنولوژي ناشي از پيشرفت علوم تجربي، بر اثر  فن دليل پيشرفت علوم تجربي مخصوصاً علوم تجربي طبيعي، بر اثر پيشرفت

آوري و تكنولوژي است انسان متجدد يك تفاوت جدي با انسان پيش از تجدد پيدا كرده  پيشرفت صنعت كه ناشي از پيشرفت فن
كان فراهم نشده بود. است و آن اين كه امكان انجام دادن بسياري از كارها برايش فراهم شده است كه براي انسان سنتي آن ام

خواهد انجام دهد  دارد؟ ربطش اين است كه وقتي انسان بسياري ازكارهايي را كه مي "نياز معنويت"خوب، اين چه ارتباطي با 
اما تواني بكني  كنم در او باشد و به او بگويد هرچند مي مي "معنويت"تواند انجام دهد، بايد يك عاملي كه من از آن تعبير به  مي

دليل دوم  تواني انجام دهي، مطلوب هم باشد. مطلوب نيستند. چنين نيست كه هركاري را كه مي ،نبايد بكني. همه چيزهاي ممكن
آوري و پيشرفت علوم تجربي و پيشرفت صنعت، در هر زماني كارهاي متعدد  اين است كه انسان متجدد، باز به دليل پيشرفت فن

اي كه  لهئاش اين است كه از آن مس تواند لذت ببرد و اين نتيجه آنات زندگي از مسائل فراواني مي تواند بكند. يعني در هر آني از مي
اش آورده است هرچه تمدن پيشرفت  عمالً در حال لذت بردن است، لذت وافي نبرد. نويسنده رمان معروف سوالريس، درمقدمه

دهيم،  توانيم انجام  كند كارهايي كه در آن واحد مي ت ميكنيم. چون هرچه تمدن پيشرف كند ما احساس ناكامي بيشتر مي مي
يابم اين لذت  كنم و درمي تعداد كار وقتي انجام دهم و كامالً هم لذت ببرم، چون تأمل مي nشود. هركاري را از ميان  بيشتر مي

شود. فرويد، دركتاب  مي هاي ديگر بوده است، آن لذت هم دركامم با تلخي آميخته بردن، به قيمت از دست دادن چقدر لذت
به اين نكته التفات عميقي داده بود و اشاره كرده بود كه تمدن آمده رضايت ما را بيشتر بكند  "هاي آن تمدن و نارضايي"معروف 

گذاريم. دليل سوم اين است كه با گسترش وسايل ارتباط جمعي  گام مي"هاي بيشتر نارضايتي"ولي آهسته آهسته ما در يك فضاي 
شد  دهد. زماني بود كه مي هاي سكونت ما، آهسته آهسته حريم خصوصي معنايش را از دست مي انبوه شدن شهرهاي ما و محل و با

. اين معناش اين بود كه هرجا آزادي ندارم درخانه خودم آزادي دارم. روزگاري بود كه در اين ده، "چهارديواري اختياري"گفت: 
رسيد. اما امروزه در يك  تي اثر اندكي از اين جنايات حتي به گوش ده بغل دستي هم نميافتاد ولي ح جنايات زيادي اتفاق مي
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ست كه من روز به روز براي رسد. اين بدان معنا ا همه جهان مي اش به گوشه جهان يك امر كوچكي هم رخ بدهد آثار مثبت و منفي
  ).5("شوم.  همنوعان خودم خطرخيزتر مي

 ذهن وارد حقي خالف سخن هيچ كه كنم زندگي چنان كه است اين اش دغدغه همه كه است كسي معنوي انسان يك" ،همچنين
 تمام. نرود من دست از و نشود فوت من ضمير و ذهن از حقي سخن هيچ كه كنم زندگي چنان هم سو آن از و نشود من ضمير و

 من دست از و بشود من ضمير و ذهن وارد حق عقايد عقايدم، ناحيه در دارم توان در كه آنجا تا كه باشد اين به معطوف من زندگي
 انسان عواطف، و احساسات ناحيه در. نكنند پيدا من ضمير و ذهن ساحت به ورود اذن قيمتي هيچ به هم ناحق عقايد و نشود فوت

 پسند زيبايي واقعاً ما كه است مهمي بسيار نكته اين دارد. مي ناخوش را نازيبايي چيز هر و آيد مي خوشش زيبايي چيز هر از معنوي
 و رواني ورزش يك بلكه. خواهد نمي تمرين كه كنيم فكر كه نيست چيزي بردن لذت زيبايي از. ببريم لذت زيبايي از واقعاً. باشيم
 لذت زيبايي از طبيعي صورت به انسان كه كنيم {ممكن است} فكر  ما. ببرد لذت زيبايي از انسان كه خواهد مي جدي بسيار روحي

 ورزيده چون اما هستند، زيبا چيزها خيلي ،كنيم مداقه زندگي در اگر نيست، اينجور اما. برد مي نصيب الم زشتي، از و برد مي
 و ورزش نوع يك اين. آيد مي انمخوش آن از ،ايم ناورزيده چون باز كه هستند زشت چيزها خيلي و آيد نمي انمخوش آن از ،نيستيم

 باشيم پسند زيبايي واقعاً كه برسيم جايي به آرام آرام كه دارد احتياج رواني شدن گالويز خود با نوع يك رواني، Practice نوع يك
سوي ِ     ِ وجوديورزش هاي ِ، از اين منظر. )4("باشد زشتي هرگونه از و گريزان و ،زيبايي به معطوف ما عواطف و احساسات و

، ِ اهداف ِ اين طرحواره جهت ،نيز مي شود مطرحم وِ اريك فر "هنر عشق ورزيدن"خواندني ِكتاب ِ ، كه در عشق ورزي مهارت هايِ
  .)6(دنقابل تامل مي باش

است و نه رويكرد ِ سنت  بوده ، با رويكرد ِ مدرنشده استدر اين طرحواره اگر به نقد ِ دنياي مدرن پرداخته ، شايان توجه است كه
، تنها اين هويت مي تواند همه چيز را مدرن ماست كه صاحب قوه نقد است تنها هويت ِ"، رسدبه نظر مي ، به ديگر سخن گرايانه.

، به هي را از نو ارزش بخشد، آنها را به درستي ارزيابي كندسطوح آگا "كهنه ترين"خيلي ها  ارظ، و بر خالف انتبوته نقد كشدبه 
، يعني جهان هايي را كه در اعصار مختلف مي زيند به هم پيوند سازد سرعطا كند و ارتباط همه جانبه آنها را مي "اقليم وجود"آنها 
باز اين كار را به كمك ابزاز معرفت شناختي "، ار زيانبار مدرنيته سخن مي گوييم، هنگامي كه درباره آثعبارت ديگر. به )7("دهد

سخن به هيچ رو آن نيست "، باره اقليم روحجذب دو، مراد از و در اين راه ).8("اختيارمان گذاشته انجام مي دهيم كه خود آن در
از پس دادن سهم روح و وجه تمثيلي، به ، با بيد با عنايت به نيمه پنهان چيزها، بلكه بانياهاي به خاك سپرده را احيا كردكه بايد د

} ؛ در غير اين صورتآن تعادلي دوباره بخشيم   . )9("شدوان پريش عالج ناپذيري خواهيم بيماران ر {احتماالً

، به وضوح به اين رويكرد اگزيستانسيل به درمان كردفرانكل كه همه زندگي حرفه اي اش را وقف مطالعه "، هادر ميان روانكاو
ست كه : نمي توان در پي فرانكل معتقد ا ).10("نتيجه رسيد كه فقدان معنا مهم ترين فشار رواني اگزيستانسيل به شمار مي آيد

، بسترهاي وجودي ِ اقليم ِ روح است، پرداختن به نيزو يكي از اهداف ِ اين طرحواره  )11(  "پي انسان مي آيد، شادي از شادي رفت
موفق ِ اگزيستانسيلروانكاوهاي ِ ، از ديگر وي ِ آباداني ِ روح. اروين يالومد ، سرَكه احتمال ِ جذب ِ شادي ِ وجودي را باال ب         ،

، موقعيت بسيار ت نظام هاي معنايي در هستي انسان، براي مشاهده اهميبا بيماران سرطاني محتضر ليني امدر كار با"مي گويد:
، زندگي كامل تري دارند و ناي ژرفي را در زندگي حس مي كننداستثنايي و ممتازي داشتم. بارها متوجه شدم بيماراني كه مع

معنا بسياري  :رو به رو مي شوند.(يونگ گفته استي با مرگ ، با نوميدي كمتراني كه زندگي شان عاري از معناستنسبت به كس
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من بيماران جوان زيادي را درمان كرده ام كه در سبك زندگي مجردي ). 12( )را قابل تحمل مي كند. -و شايد همه چيز –چيزها 
، غرق شده اند. من در صه اش درجات بااليي از شهوت راني، هياهوي جنسي، طلب شهرت و اهداف مادي استايي كه مشخيكاليفرن

اتر از اين سرگرمي ها تمركز كارم متوجه شدم فقط زماني در درمان اين بيماران موفق بودم كه كمكشان كردم بر چيزي فر
كه نوشته هايش به تهيه مبانيِ نظريِ جنبش انسان گرايانه در روان شناسي كمك كرد، معنويت را از "نيز آبراهام مزلو ). 13("كنند

  ).14("عناصر نگرش انسان گرايانه مي دانست مهم ترين

است يا آنچه او آن را  "وزن ِ وجوديِ تجربه انساني" ِ يكي از عالئم عمده بيقراري انسان جديد فقدان"، مارسلگابريل به عقيده 
، دمبدم جهان معاصر ند. آگاهي از كرامت و قداست هستي، درهم مي خوا "فوري و فوتي بودن ِ استعالء "يا  "نياز مبرم به هستي"

يكي از مقوالت اساسي تفكر مارسل مفهوم آمادگي  .)15(مفهوم كاركرد به جاي آن مي نشيندبيشتر به محاق فراموشي مي افتد و 
درنگ  ، تو را بر نياشوبد و بيگانگي با ديگران تو را نترساند تا بتواني بيبودن يعني اينكه احساس مهم بودن معنوي است. آماده

اين خطر است جامعه اي كه براي علم تجربي و فناوري بيشترين ارج و قرب را قائل است هماره در معرض  .)16(جمع شويشريك 
، ي سازد منكر شود. به عقيده مارسلداشتن كند و راز حضور را به پاس علم آشكاري كه فناوري را امكانپذير مكه بودن را قرباني ِ

بسيار مهم  مفاهيمِ، از ِ مارسل "راز"، شايان ذكر است كه). 17( "صر به وقوع پيوسته استجامعه معا اين همان امري است كه در
ري مي نمايد با توجه به مقاله شماره ويادآنيز، آن پرداخته ايم. به ، در بخش سوم اين شماره از طرحواره، كه در اين طرحواره است

  است. "راز"، قائل به (epistemology) شناسي به لحاظ معرفتانسان معنوي  فرض گرفتيم كه، )1( يك

  

  راز و حيرت -3

. ، خواهيم پرداختهم مي باشندپهلو به پهلوي ِ، از برخي منظرها، به مفاهيم راز و حيرت، كه به نظر مي رسددر اين بخش 
 ،له و معما استئراز غير از مس توجه داريم كه ، نقشي كليدي را در اين طرحواره دارا هستند.مفاهيمي كه با توجه به مطالب ِپيشين

اوليه مبتني بر جست و جوي راه حل، تفكر  "له متعلق به تفكر اوليه و راز متعلق به تفكر ثانويه مي باشد.ئ، مسدر نگاه مارسل
گشوده و  ،، اكتشافيه تفكر ثانويه تفكري است انضمامي، فردي، حال آن كتملك، محاسبه، عيني سازي و فرديت زدايي است

ري كه پرواي پذيراي موضوع خويش. تفكري است كه خاستگاه آن حيرت است نه كنجكاوي. مارسل تفكر ثانويه را در برابر تفك
     ، تفكري بازسازنده مي خواند و از نو جمع آوردن و ژرف انديشي را به عنوان مصاديقي از تفكر ثانويه ذكرتجزيه و تحليل دارد

هنرمندان به چشم مي خورد شكلي از اشكال تفكر ثانويه است و حالتي برجسته از  {برخي} كه در ميانمي كند. ژرف انديشي 
يكي از مهمترين شاخصه هاي تمايز مسئله و راز فراتر مي رويم.  "در برابر من "و  "درمن"مشاركت. در اين نوع مشاركت از تقابل 

، در مقام شناسنده با تمام كيفيات وقتي با مسئله اي سر و كار داريم، واقع ه است. دره گابريل مارسل، بيروني بودن مسئلاز ديدگا
، چيزي است كه من خود درگير آنم و و اما راز  ، به عبارت ديگر ميان ما انفصال برقرار است.نفسي خويش از ابژه خود جدا هستيما

اش را  ميان در من و در برابر من معناي خود و ارزش اوليهدر نتيجه تنها مي توان آن را به منزله سپهري دريافت كه در آن تمايز 
آن دخيل است. و ، صبغه شخصي و فردي دارد و شناسنده با تمام وجود خويش در از دست مي دهد. شناخت راز، بر خالف مسئله

، خود يك اميد) و 19(گانه نقطه شروع براي فهم راز است عشق ي، . از نظر مارسل)18("، حيرت هويدا مي شوددر مواجهه با راز



 

 ٣٧ از ٥صفحه 
 

هيم در انديشه مارسل بسيار با اهميت است و اين دو مفهوم ارتبط عميقي با مفا ،"حضور"و  "در دسترس بودن"مفاهيم . )20(راز
، نسبت ِ عميقي با آن سه مولفه ِ مارسل "راز"است كه  روشن). 21(دارنددر فلسفه اگزيستانسيل ِ مارسل  "اميدواري"و  "آرامش "

  روح آباد ِ انسان معنوي (شادي ، اميد و آرامش) داراست.يك 

، ) است. لب و لباب روش دروننگريcontemplationدروننگري ( ،يكي از واضحترين مصاديق انديشه ثانويه"به نظر مارسل 
، اين ي} به كار مي گيرد{علوم تجرب ايز از روشي كه مشاهده گر ِ عالم، و به تمندان يا شاعران سراغ مي توان كردچنانكه در هنرم

؛ آنچه اين روش در موردش به كار ، به كار بردورد يك نمونه، از اين حيث كه نمونه استاست كه اين روش را هرگز نمي توان در م
       ؛ في نفسه و از حيث يگانگي واي از يك سلسله ملحوظ نيست بلكه به عنوان عضوي از يك مجموعه يا حلقه، مي تواند رفت

به كاوش هاي  )science (، و با ابزار علمبرآميختن احكام علم و فلسفه"كه  و توجه داريم ،)22("بي همتاييش لحاظ مي شود 
كه به همراه نياورده است ت و جوي پاسخ پرسش هاي علمي بودن، چه آسيب هايي ، در جسفلسفي پرداختن، و يا با ابزار فلسفي

، له ناميديم و مصراع دوم، مصراع اول به آنچه مسئاخته استپرد راز و مسئلهك ِ، به تفكيلطافت به، موالنا نيز در بيت زير). 23("
  راز:

 بحث عقل و حس اثر دان يا سبب

 )24( بحث جاني يا عجب يا بوالعجب

تصورات و تصديقات ة ادراكات و رابطة پيشامفهومي با مبدأ عالم بيكران، لب و گوهر حيرت عارفانه است؛ جمل"، نانا بر رأي موالب
 ):25("رسد از آن مواجهه در مي پس

 هاي صور كم باش مست از قدح

 تا نگردي بت تراش و بت پرست

 صورتي حيرت محض آردت بي

  )26( آلتي زاده صدگون آلت از بي

  نهد تكيفي كه را چون بي كار

  دهد مي ضرورت اين گفتم اينك

  اين ضد گه و بنمايد چنين گه

  )27( دين كار نباشد حيراني كه جز

 عالم، اين كه بي چوني و بي كيفيتي است، در حالي عالم ربوبي عالم اينكه به صد بيان اين معنا را افاده و القا كرده است.  موالنا
              ها تعلق كيفيت و ها صورت ها و مل در ذات ربوبي حيرت افكن است، چون علم به چونيااينكه ت  .هاست كيفيت و ها چوني عالم



 

 ٣٧ از ٦صفحه 
 

شدن در  غرقه يعني حيرت . داشت نخواهيم عكس العمل ديگري حيرت جز بشويم مواجه چون بي موجودي با ما اگر اما مي گيرد. 
 .مي شويم خداوند دچار حيرت با مواجهه در ما . بكند حاصل علمي مفهومي وكه آدمي نمي تواند بر او احاطه  چيزي و در جايي

 يك و است آدمي جسم و روح ميان ارتباط آن، منطقه مرزي ميان طبيعت و ماوراي طبيعت منطقه اي رازخيز است، كه يك نمونه
باصورت و بي صورت، يا باتعين و  ميان كه اي رابطه اخص، طور به و ارتباط ميان طبيعت و ماوراي طبيعت است، آن، كالنتر نمونه

  شود: ، فزونتحير گامش رود ،كه در اين راه بيشتر و هر  .)28(است ،وجود دارد ديگري دل بي تعين و كيفيت درآمدن يكي از

 درين منزل كسي كو پيشتر رفت

29(ر بيشتر شدبه هر گامش تحي(  

  است:حيران آفرين  ِ ِ جاي سوز مكاندر نهادن گام ، ورود به حياتستان ِ بي چوني ،به عبارت ديگر

 رهيدچون بود آن چون كه از چوني 

  )30(در حياتستان بي چوني رسيد

 جاي سوز اندر مكان كي در رود

  )31(نور نا محدود را حد كي بود

د، چون هرچه برايش جا تهيه بردار ميان از و بسوزاند كند، ويران را جاي سوز يعني موجودي كه خاصيتش اين است كه جا و مكان
طوري كه جاي خود را از ميان مي برد، ه موجود است، ب وجود دراين تضاد يك. دارد برمي كنيد، همين كه او درآيد، آنجا را از ميان

د كني همين قياس، چون خود را از بين مي برد، لذا هميشه بي چون است. شما هر كيفيتي براي او تصور بر. است لذا هميشه بي جا
صورتمند است كه حيرت ِ بي چوني حاصل  سوي ِ همين بي صورتي ِحركت  )32(همين كه او درآيد آن كيفيت را ويران مي كند

  مي كند:

 صورت از بي صورتي آمد برون

  )33(ا اليه راجعونباز شد كه انّ

 صورت يك و چهره يك و يم يك جماليمنشأ همه اين صورتها يك صورت نيست، بلكه بي صورتي است. فرق است بين اينكه بگو
ند، اما صاحب تصوير يكي است، با اينكه هست تعددم گرچه اين عكسها متكثر و و داريم برمي عكس صدها چهره يك اين از و داريم
دو سخن تفاوت زيادي وجود  اين ميان. است صورت بي و عكس يم اين عكسها از آن كسي است كه خودش بي چهره و بييبگو

هزارند، نظير  عكسهاي آن صدتصور به ذهن مي آيد كه يك چهره داريم و  اين دارد. مادام كه در آن بيان نخستين هستيم،
صورتي آمد برون، يعني منشأ همه  بي از صورت يميبگو وقتي اما). كردند مي عرفا خود كه تمثيلي(  تصويري كه در آب مي افتد

 در دهد، مي نشان نقشي است. آن بي صورت وقتي كه تجلي مي كند و خود را به ما بي، نقوش همه منشأ و است صورتي بي، صور



 

 ٣٧ از ٧صفحه 
 

. )34بي كرانگي( هم به دليل بي مثلي و هم به دليل، چنين موجودي، حيرت افكن است. )32(ها در مي آيد ها و صورت نقشقالب 
 : تعبير نظامي به

  اي محرم عالم تحير

  )35(عالم ز تو هم تهي و هم پر

 چيز هر از پيش باد سهراب، براي. است باد همچنين و آب مفتون او "سپهري نيز بسيار قابل تامل است.، تجربه هاي در اين ميان

     سويي هر به سويي هر از و ندارد تعيني باد كه چرا آورد؛ مي ارمغان به حيرت برايش و است بيكران امر با مواجهه متضمن ديگر

  :)36است( پيرامون جهان در سبكباري و تعلقي بي و جايي بي نماد ندارد، استقراري هيچ باد ديگر، بيان به وزد. مي

من قاتي /  و خواب سفرهاي منقش مي ديدم/  من با شن هاي مرطوب عزيمت بازي مي كردم/  اضالع فراغت را مي شست/  باران
تا متن /  و رد روايت را/  بايد بود/ پيداست كه بايد بود/  وقتي كه درخت هست/  ، هستديدم كه درخت/.../آزادي شن ها بودم

  )37( دنبال كرد/  سپيد

 براي كه است باراني بلكه  ،تكراراست طراوت و بداعت و شدن نو متضمن هشت كتاب كه در آن متعارف معناي نه باران از مراد اينجا

همين حضور ِ مرطوب ِ حقايق ، . نيز)36(كران بي درياي دچار و كشد مي كام در را او و آورد مي ارمغان به حيرت ،طريق سالك
  :حيرت قاتي مي كند، با كه او را پهلوي نبض ِ حضوراست 

           نبض / حضور از اي تنه با /گالبي دار شكوفه درخت خوشايند... پاي هاي اشاره در شدم دور / بگردم رفتم قدري در آفتاب
  )38( ملكوتم متري چند در ديدم / شد مي قاتي درخت با من حيرت/ مرطوب حقايق با آميخت مي

مفاهيم ِ نزديكي ، از برخي منظرهاولي  ،ستندني عادلمدقيقاً ، ِ سنت ِ عرفان ِ ايراني "حيرت"و ِ مارسل  "راز" از نظر نگارنده،
به نظر مي رسد آنچه فيلسوف ِ فرانسوي ِ قرن بيستمي  ،از اين منظرهستند و براي انسان مدرن ِ عالقه مند به معنويت ، قابل تامل. 

، ، محوريت ِ فاعل شناسا در مواجهه با هستي استنمايد ، نزديك مي(موالنا)(مارسل) را به عارف ِ ايراني ِ هفت قرن ِ قبل ِ خود
  .و تجربه مواجهه با امر متعالي مشاركت در هستي ،حضور درهستي

  

  ه با امر متعاليهتجربه مواج -4

 اصلي ِ اين طرحواره است. در نگارشِ، موضوعي كه يكي از سه ركن با امر متعالي پرداخته ايمدرونگرايانه در اين بخش به مواجهه 
يك گروه در ، ولي تعمداً همه اين تجربه ها را اي ديني و... پيش ِ چشم بوده است، تجربه ه، تفاوت ِ تجربه هاي عرفانياين بخش

ديد ِطيفي) در يك گروه  بيش (و باگي هايي كه اين تجربه ها را كماه با امر متعالي آورده ايم. ويژهمواج ، تحت عنوان تجربهكلي
، مطرح گرديده است ، ياري رسان ِ انسان ِ مدرن "معنويت گمشده در زندگي روزمره"در راه پيدا كردن قرار  مي دهند و احتماالً 

  ِ موالنا. "مستي ِ از نيستي"ِ سپهري تا  "بشارت خوشه يك چيدن"طيف گسترده اي از تجربه هاي معنوي: از  است.



 

 ٣٧ از ٨صفحه 
 

    ). به نظر39( "، نااميدي و تراژدي غلبه كردق مشاركت در هستي است كه مي توان، بر تنهاييتنها از طري "، به اعتقاد مارسل
و اما  جستجو كرد.نيز ، عالي سوي ِ سه مولفه يك روح آباده با امر متهتجربه مواج، اين مشاركت در هستي را مي توان در مي رسد

 توان مي قدسي، ساحت و متعالي امر باب در انتولوژيك كالن بندي تقسيم يك بنابر"در خصوص در تجربه مواجهه با امر متعالي؛ 

  ، به شرح زير:ديني گرايي واقعنا و غايي امر گريزپايي ،ديني گرايي واقع ضد ديني، گرايي واقع :بازشناخت  يكديگر از را موضع چهار

 و  امور هاي وضعيت از متشكل كه پيرامون جهان بر عالوه كه باورند اين بر الجمله في ديني گرايان واقع :ديني گرايي يك. واقع
 را قدسي ساحت توان مي شود، مي ياد نيز  پديداري جهان عنوان تحت آن از فالسفه زبان در و آنهاست ميان روابط و نسب اصناف

  .گرفت سراغ عالم اين در نيز

 اين در متعالي امر از توان نمي و است قدسي ساحت از عاري عالم كه باورند اين بر ديني گرايان واقع ضد :ديني گرايي واقع ضددو. 

  .گرفت سراغ عالم

 و كور فسرده و و سرد را جهان روزهايي اند، كرده تجربه قدسي ساحت از خالي و پر توأمان، را جهان كساني:غايي امر گريزپاييسه. 
 ميان بودن نوسان در .اند يافته عشق اراده، حيات، چون اوصافي از مشحون و قدسي ساحت واجد را عالم ايامي و اند كرده تجربه كر

   .است اگزيستانسيل تجربه هاي نوع اين مقومات از عالم ديدن خالي و پر

 رأيي و كرد موضع اتخاذ توان نمي اساساً هستي، قدسيِ ساحت نبود و بودباره  در كه باورند اين بر گرايان ناواقع :گرايي ناواقعچهار. 

و ، ديني گرايي واقعقائلين به هم اين طرحواره افراد گروه هاي يك و سه مي باشند:  اصليِ مخاطبانِ بر اين مبنا، .)40("كرد صادر
  .باور دارند غايي امر گريزپاييهم كساني كه به 

وصف ناپذيري، معرفت بخش  ، اين چهار ويژگي عبارتند از :)41جيمز چهار ويژگي را براي تجربه عرفاني بر مي شمارد( ويليام
قاعده به نظر مي رسد كه ساده ترين مرحله تجربه عرفاني آن فهم عميق از مفاد يك اصل يا "، زودگذر بودن و انفعالي بودن. بودن

همه عمر اين را شنيده ام ، اما تا االن هيچ وقت معناي كاملش را  باشد كه گه گاه عايد انسان مي شود. ما با تعجب اظهار مي كنيم:
منطقي و عقالني نيست. تك واژه ها، ادات ربط واژه ها، اثرات نور بر ، منحصر به گزاره هاي يده بودم. اين فهم معناي عميق ترنفهم

، همگي موجب چنين احساسي مي شود. با آنها هماهنگ باشد نا، وقتي كه جان و رويا، بوها و اصوات موسيقياييخشكي و در
كه ، ابواب غير معقولي را كه خوانده ايم به خاطر آوريم بيشتر ما مي توانيم قدرت فوق العاده تكان دهنده برخي از قطعه شعرهايي

و آنها را به شور و هيجان مي افكند. اكنون شايد  كردهوگناكي زندگي در قلوب ما رخنه ، تالطم و سگويي از طريق آنها راز واقعيت
، تنها متناسب با اين چشم اندازهاي حي صيقل خورده و بي روح شده باشد، اما موسيقي و شعر غناييكلمات براي ما صرفاً سطو

        ايي از حياتي كه پيوسته با ماست و ما را به خود فرا؛ چشم اندازهمي كه براي ما به ارمغان مي آورد، زنده و با معناستمبه
، برحسب پيام معنوي و جاودانه اين هنرها ، همواره از تعقيب ما مي گريزد. ما نسبت بهمي خواند و دعوت مي كند، با وجود اين

، آگاه و سرزنده يا ساكت و بي احساسيم. به نظر مي رسد ا حفظ كرده يا از دست داده باشيماينكه اين استعداد و قابليت عرفاني ر
  . )42( "دنقدرت خاصي براي برانگيختن چنين حاالت عرفاني دار{و هنرها} كه برخي مناظر طبيعي 
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ص، اي ساده يا بر اثر رايحه اي خا يا كلمهي پردازدكه گاه بر اثر يك اندرز نخست به اين پديده م ،جيمز براي توضيح تجربه عرفاني
ه ، فرد ناگهان معنايي عميق تر احساس مي كند. جيمز سپس از اين پديده عادي كه اصالً ب، يا بازي نورنوعي الگوي موسيقايي

، و ديگر جلوه هاي تجربه عرفاني را بررسي مي كند: آشنا ني باشد گام به گام فراتر مي رودسختي مي تواند حاوي معناي دي
  كه در آن شخص احساس  "حاالت خيالي"؛ ديگر ايم"اين جا بوده"تحت همين شرايط ن دقيقاً پنداري تجربه اين كه پيش از اي

فراسوي واقعيت هاي زمان مكان ؛ تجربه آگاهي مفرط از يك خود انتزاعي كه ناپذير او را احاطه كرده اندمي كند حقايق ادراك 
     مي پندارد. جيمز وقتي به آخرين پله اين نردبان  ، و حاالت هشياري كه شخص خود را با ژرف ترين حقيقت وجود يكياست

لويوال و ديونيزيوس آرئو پا ، سنت ايگناتيوس با ارجاع به آثار غزالي، سنت ترزا ،، عرفان را به نحو كامل تري بررسي مي كندمي رسد
مي شود. اين تجربه حالت وجد  "حيرت معنوي"انكشاف الهي وقوع حادثه اي است كه باعث  "، ). به نظر پل تيليش نيز43(گوسي
عين ِ خود فراتر مي رود. عقل مجذوب جنبه ذهني يك موقعيت  –، حالتي عقلي كه در آن عقل از ساختار معمولي ِ ذهن است

 " )sign event(نشانه اي واقعه"است كه در آن واقعه اي رخ مي دهد كه آن را بر مي انگيزد و آنگاه ما مي توانيم آن را يك 
  .)44( "م. وقوع كل اين موقعيت انكشاف الهي استبخواني

، از رهگذر ِ همنشيني ِ با وان ِ سالك ِ معنوي ِ دنياي مدرنسپهري، به عن)، به تجربه هاي معنويِ سهراب 1در شماره اول طرحواره(
     نظر كردن به  ديگر : به عبارت ،اشاره كرديم ،ِ هستي "تمام وزن طراوت "و به دوش گرفتن ِ  "خلوت ابعاد زندگي  "سوي ِ طبيعت

در . رويكردي كه در اين طرحواره، داراي اهميت ِ ويژه اي است ،)subjective(از نگاهي انفسي )objective(پديده هاي آفاقي
سروش دباغ سلسله مقاالت طرحواره اي از عرفان مدرن ِ دكتر ِ وامدار ،م پرداخت (اين ايده راه اين مفهوم خواه، بيشتر باين شماره

 وقت سر به خواهد مي است؛ وقتي  "باران"و  "باد"در ميان پديده هاي طبيعي سپهري دلبسته ي آورديم كه ". ))48تا  45(هستم
تعين و تقرر امر متعالي در  گويي. گيرد مي سراغ ها پديدهبيش از هر امر ديگر در جهان پيرامون از اين  برود، متعالي و بيكران امر

جهان بيروني بيش از هر چيز ديگري در باد و باران براي او متجسم مي شود. هرچند با آفتاب هم بر سر مهر است و در منظومه 
  به نظر ،بيش از آفتاب است  ،هشت كتاب در، اما بسامد واژگان باد و باران "من از مصاحبت آفتاب مي آيم"مي گويد:  "مسافر"

    مي آيد او بسيار مفتون اين دو پديده بوده. با توجه به جهاني كه انسان هاي معنوي تصوير مي كنند و در آن نفس مي كشند،
يكران مي توان چنين انگاشت كه هر يك از آن ها مفتون يك يا چند پديده طبيعي اند؛ پديده هايي كه تداعي كننده و يادآور امر ب

بيشتر مفتون آفتاب، ماه و دريا است؛ باد چندان در اشعار او نمي وزد؛ مرحوم شريعتي مفتون كوير بود؛  ناالدر جهان پيرامون اند. مو
 به ايشان وقتي دغدغه هاي وجودي اوست. گويي  سنخ اين به ناظر هم او كويريات بي كرانه؛  است و "تا انتها حضور"كويري كه 

، باد نمادي است از براي سپهري .دديدن مي بي صورت بيكران را در آن صور متجسم امر نامتعينِ  آن نگريستند، مي ها پديده اين
سيال بودن، همه جا بودن و در عين حال بي جا بودن، رو به همه ي سمت ها و جهت ها داشتن و از سويي به سويي وزيدن به 
معناي كران سوزي، بي تعيني، ويراني، سبك باري، سبك بالي، تنهايي، حيرت، عبور، سفر و ترك تعلقات. گويي اين همه در دل 

  براي نمونه:. )49("است هم با معاني اين ي همه كننده تداعي رد؛ و باد مفهوم باد جاي دا

عبور بايد كرد/ و همنورد افق هاي دور بايد شد/ و گاه در رگ يك حرف خيمه بايد زد/ عبور بايد كرد/ صداي باد مي آيد، عبور  
مرا به كودكي شور آب ها برسانيد/ .../ و اتفاق بايد كرد/ و من مسافرم، اي بادهاي همواره/ مرا به وسعت تشكيل برگ ها ببريد/ 
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وجود مرا كنار درخت/ بدل كنيد به يك ارتباط گمشده پاك/ و در تنفس تنهايي/ دريچه هاي شعور مرا بهم بزنيد/ روان كنيدم 
  )51و 50( دنبال بادبادك آن روز/ مرا به خلوت ابعاد زندگي ببريد

  :، بي دانگي استاو كه دانه مرغ روح اش، مورد توجه استبسيار نيز موالنا  در سلوكي كه يبي سو

  هر كسي رويي بسويي برده اند

  اند كرده سو ببي رو عزيزان وان

  مذهبي در  پرد مي كبوتر هر 

  جانبي بي جانب كبوتر وين 

        خانگي نه هوا، مرغان نه ما 

  ) 52(دانگي بي دانه ما دانه

 اين يادآور باد. سوزند مي درهم و ريزند مي فرو جغرافيايي  هاي كران آن، در كه  است جايي ، "سو بي" و "جانب بي جانب"
ير هر چيز، بي تعيني جهان بيكران را فراياد مي آورد. با عنايت در تعب از بيش آن، در نگريستن با سپهري و است هستي سويه

يي معنوي هم عنان است و در عين حال متضمن تنها اب زندگي ابعاد خلوتديگري روشن مي شود:  سپهري از مفهوم بادبادك، نكته
اين نكته هم هست: ما باد را نمي بينيم، ولي آنرا حس مي كنيم؛ اما بادبادك را مي بينيم، بادبادك متعين است و شكل مشخصي 

كارگردان دل انگيز  استفاده دارد، اما بيش از هر امر ديگري بي تعيني و به حركت در آمدن در فضا را براي ما مجسم مي كند.
كه در آن موضوع گم شدن الي را با به  ،توجه است شايان "درباره الي"در فيلم ، و بادبادك دنيز از بامشهور ايراني، اصغر فرهادي 

مي زند؛ با اين مالحظه كه تا آخر فيلم مشخص  پرواز درآمدن بادبادك در ساحل دريا و ترك تعلقات او، به سفري نامعلوم پيوند
 ميان از. ديگر چيز يا است الناز كه نيست معلوم وت الي خودكشي كرده يا غرق شده است؛ همان طور كه اسم الي مبهم است نيس

حال اينكه او به استقبال مرگ رفت و به تعبير ديگري  هر به ولي ماند، مي باقي ابهام از اي هاله در فيلم، در الي بربستن رخت
 از بيش كه درآمده تصوير به خودكشي كرد يا در دريا غرق شد با صحنه ي بادبادك بازي او در لحظات آخر عمرش در كنار دريا 

نمي شود. بادي كه  اما قصه سفر و عبور كردن به همين جا ختم .سازد مي متبادر ذهن به را كردن سفر و تعلقات ترك هرچيزي
همه جا هست و در عين حال هيچ جا مستقر نيست؛ بسان مسافري است كه آرام و قرار ندارد و سفر كردن پيشه دائمي اوست. 

 عبارت آن و است سالك و عارف نظر مد  عالوه بر اين، در زبان سپهري و نيز عرفاي سنتي، در وادي سلوك، سويه ي ديگري هم
        ما به حركت درآمدن باد را لمس  ،است كه در عالم بيرون رخ مي دهد به پديده هاي آفاقي: باد اتفاقينفسي ا نگاه از است

اما قصه، فقط قصه ي عالم بيرون نيست، عالم  ،در جا نزدن و سفر كردن و عبور كردن مسافر را به رأي العين مي بينيم ،مي كنيم
را  "باد"محوريت دارد. وقتي سپهري مفهوم ، و كردن تصوير و تلقي ما از امر متعاليله نئدر سلوك عرفاني، مس ،هم مهم است درون
مي گيرد و از نماندن و در جا نزدن و عبور كردن سخن مي گويد، مي توان سويه انفسي اين امر را هم در نظر آورد. عبور  به كار

با پديده هاي طبيعي اي نظير ويران شدن خانه و آوارگي كردن و در جايي نماندن و خراب كردن، سويه ي آفاقي دارد كه متناظر 
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است. اما عارف فقط از خرابي و آوارگي بيروني ياد نمي كند و به سر وقت آوارگي دروني هم مي رود؛ يعني صورت و تلقي خودش 
  .)49(و مي سازداز امرِ متعالي را دائم خراب مي كند: مي سوزاند، از نو مي سازد، دوباره مي سوزاند، دوباره از ن

 "روشني اهتزاز خلوت اشيا"به ،  " شدن پرنده يك امكان "از رهگذر ِ و ،  "صداي نفس باغچه"همين رويكرد است كه از در واقع، 
 بال وضوح"و ريه ها را از ،  را بي حجاب بنگريم "باغ ِ فنا"مي نمايد تا  "نشستن ِ رو به روي وضوح كبوتران"مي رود  و دعوت به 

نزديك  "، با نشستن  شود "هر بودي ، بودا"باشد كه  تا ، " پيامي رفته به بي سويي دشت "، پر كنيم  " جهان هاي پرنده تمام
  :)60تا  53("نور خواري و دوست داشتن"، سوي ِ  مي آيد "صدا كاهش ِ مقياس"، آنجا كه  " انبساط جايي ميان بيخودي و كشف

 به رساند مرا/ برد ها زندگي اندوه وسعت به مرا/ عشق تنها عشق، و/ مأنوس كند مي سيب يك گرمي به ترا/ عشق تنها عشق، و
 كه هايي فاصله صداي/...هاست فاصله صداي/ عشق و/ اشياست خلوت اهتزاز روشني به سفر/ عشق و/ . . . شدن پرنده يك امكان
  )50( هاست ثانيه ترد دست در عاشق دست و/ تنهاست عاشق هميشه/ كدر شوند مي هيچ يك شنيدن با و/  تميزند نقره مثل

 مثل موجوداتي . ببريد صورت بي به پي آنها دل از شما هايي مي گويد تا ثيلي است. سخن از صورتتم و كنايي زباني عرفان، زبان 
خود نور، علي الظاهر، شكل و جاي معيني  اينكه براي اند، بوده ما عارفان محبوب و باد، از آن دستمايه هاي مطلوب و نور، آب،

تواند  مي اما ندارد صورتي و مرز و حد خود از آبهمين طور است.  نيز آب درآيد. مختلف شكلهاي به ندارد اما مي تواند
 خورشيد و اين قدر به نور و آب و دريا ناكه موال است همين براي. كند پيدا مختلف شكلهاي و شود ريخته مختلف ظرفهاي در

حد و كراني ندارد اما  ظاهراً كه است يدموجو . است صورت بي موجود يك چون نور عزيز است النابراي مو .است ورزيده مي عشق
 است، مطلوب است چون يك موجود بي صورت و بي حد و مرز و بي كران و عزيز، دريا و آب . بپذيرد مختلف تواند صورتهاي مي

با نور اين بوده  ناعشق ورزي كسي چون موال سر، نيز. تواند در قالبهاي مختلف درآيد است، بخشنده است، اما مي لطيف و شفاف
قطعه  قطعه شود، بي رنگ بي تعين بي كران كه وقتي گرفتار كرانمندي و تعين و رنگ مي موجود يك از است نمادي نور  كه است
 بكنيد نظر ذات به كه وقتي . است عارضي و رفع شدني تضاد و تعدد اين اما شود.  شود و تعدد، و حتي تضاد بر او عارض مي مي

  اوصاف بسيار در آب و درياست كه آن را معشوق عارفان  و اضداد نيست. آب و دريا نيز همين طورند اعداد اين از يك هيچ واجد
اعتنايي و بي التفاتي او به جان آدميان هم هست، عمق و م هست، بي ه او هيبت و بخشندگي او نيست، كرانگي بي فقط كند.  مي

              تواند در عين بي شكلي،  او براي عارفان همين است كه مي شدن نمادين اسرار از يكي اما . هست اسرارداري او هم
  : )28( وجود اين ويژگي نمي گذارد هيچ عارفي از او چشم بپوشد  د.بپذير مختلف هاي شكل

  باالييم و باال مي رويمما ز 

 ما ز درياييم و دريا مي رويم

 از آنجا و از اينجا نيستيمما 

 ما ز بي جـاييم و بي جـا مي رويم

 ان روحفم در طـويي نـوحيشتك
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  )61(الجرم بي دست و بي پا مي رويم

 كامالًرا به اين مقوله ها  ناخاطر موال تعلق شدت ،تكرار اين بار ذكر آب، دريا، نور و خورشيد در مثنوي رفته است.  دوهزار نزديك
 نور با اگر است.  ديده مي العين راي به و وضوح به را خداوند چهره دميدن روزه خورشيد، هر دميدن با او كه دهد مي نشان

 حقيقتاً بلكه ، مجازاً نه كرد.  الهي مي ايستاد و خداوند را تماشا مي وجود ساحل لب بر رفت، مي دريا لب بر اگر كرد، مي عشقبازي

)28(:  

 عارفان را سرمه اي هست آن بجوي

  )62(تا كه دريـا گردد اين چشـم چو جوي

 .، احتمال ِ تجربه هاي ِ معنوي ِ مواجهه با امر متعالي را باال مي برد، به جهان هستي "آن سرمه" از منظر ِ نگريستنِ همينو 

كنوني همچنان دلمشغول  هكه در جهان راز زدايي شدسالكان مدرني هستند  هدر زمر ،(شريعتي در كويريات) سپهري و شريعتي
 ه يب و نغز وجودي ايشان در اين زمان. بازخوانيِ تجارب نا"اقليم گمشده وجود"اند و در پي جستن راهي به  ساحت قدسي هستي

ر عين حال همچنان از زيستن در ساحت پر تب و تاب براي كساني كه صورت و سيرت ديگري يافته و ذهنيت مدرني پيدا كرده و د
مربوط به  نمونه هايِبه  .)25(هاي معنوي پررنگي دارند، البته شورانگيز و خردنواز و عبرت آموز است قدسي مأيوس نشده و دغدغه

و  )63(ل زير، مانند مثابياندازيم يتي نظرعريكويريات شحال به )، 60تا 53و  50،51اشاره كرديم(با تكيد بر پانوشت هاي سپهري 
  :)65و  64(دو ديگر در پانوشت ها

آموزد، سرهاي  داني كه كودكان خويش را حق شناسي و ادب مي گشتم و نسيم، همچون مادر مهربان و آداب از صحرا بازمي
غالت شيرمست خويش را، به نشانه حرمت وداع با من، خم كرده بود و من،  ههاي شيرخوار هاي نوزاد و ساقك تههاي جوان و بو نهال

كردم، سرم را بار ديگر برگرداندم، و با تكان پروقار و  شان را در دور دست صحرا گم مي اي كه شبح مبهم در آخرين نقطه
ريز از خلوص و سرشار از معصوميت هايم، سرشار از توفيق و لذت و غرور و نوازش، به احساسات خاموش و لب منشانه دست بزرگ

  .)63( گفتم سبز اين سبزهاي معصوم پاسخ مي

} تجربه زيستن در كوير هم براي سپهري رخ داده هم براي شريعتي؛ در عين حال  به آن تر  تر و شاعرانه  سپهري عميق{ظاهراً
واسطه و بدون مدد گرفتن از  آمده، به نحو بي "هما هيچ، ما نگا"چه در  به گواهي آن ،يابم، سپهري پرداخته است. چنانكه در مي

غريب، شبيه آن چيزي است كه عرفا از آن به  هشود و اين نوع مواجه ون مواجه ميمفاهيم و تصورات و تصديقات، با جهان پيرام
  :)25(و پيشاتصوري با هستي كنند؛ يعني مواجهه پيشامفهومي ياد مي "حيرت"

هاي الجوردي خوش بود/ در سمت پرنده فكر  كرد/ انسان/ در تنبلي لطيف يك مرتع/ با فلسفه ميروزي كه/ دانش لب آب زندگي 
انسان/ در  /كرد/ با نبض درخت ، نبض او مي زد/ مغلوب شرايط شقايق بود/ مفهوم درشت شط/ در قعر كالم او تالطم داشت مي

پيچيد/ زانوي عروج/  آواز غريب رشد/ در مفصل ترد لذت/ مي /شد/ اما گاهي خوابيد/ نزديك طلوع ترس، بيدار/ مي متن عناصر/ مي
 )66( شد خاكي مي
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خوابيد، وقتي است كه به نحو  زد و در متن عناصر مي كرد و نبض او با نبض درخت مي زماني كه انسان در سمت پرنده فكر مي
        بسيط بسيار مستعد مواجهه با امر بيكران كرد و اين ذهن بكر و پيشامفهومي و غيرتصوري با جهان پيرامون رابطه برقرار مي

  ).25(مي باشد

اين تجربه ها رويدادهاي مهيبي  الزاماً  و، تنها به قدر ِ كيفيت ِ بانگ ِ جرسي هستند تجربه هاي مواجهه با امر متعالي بسياري از
د. شايد كسي با زيبايي نجان را پرورش مي ده ند ونكه دل را متأثر مي ك "اي باشند روزمره  يتجربه ها مي توانند، بلكه ندنيست

غروب آفتاب يا موسيقي شورانگيز يا ديدار روح نواز يك دوست برانگيخته شود. چنين تجاربي، لحظات تأثر عميق است، لحظاتي 
زماني كه در است كه امر قدسي گوشه چشمي به ما مي كند. اينها همچون آبادي هاي كوچكي است در برَهوت زندگيِ روز مره ما. 

  :)14( "مق مي يابدو آگاهي معنوي مان ع آن جانمان تازه مي شود

 كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست

  )67(آنقـدر هست كـه بـانـگ جـرسي مي آيـد

دهند معموالً آدم هايي كه احساس هويت و فرديت خود را از دست مي "، مي گويد:)يروانكاواگزيستانسيل در  رويكرد بارولو مي (
  ، رابطه بين خود و طبيعت ِ بيجان مثل كوه و سنگ و خاك را احساس ا طبيعت را نيز از دست مي دهنداحساس ارتباطشان ب

يان روان درماني بيشتر آدم هايي كه احساس تهي بودن دارند به خوبي مي دانند كه داشتن ارتباط با طبيعت و در جر ...نمي كنند 
با حسرت مي گويند كه ديگران از ديدن خورشيد در  يشان لذت بخش باشد. مثالًچقدر مي تواند برا واكنش رواني به موجودات آن

و وقتي ديگران از باالي يك صخره اقيانوس را با  ،اما خودشان نسبت به آن سرد و بي احساس هستند ،هنگام غروب لذت مي برند
امواج آن احساس چنداني ندارند. تهي بودن و اضطراب رابطه لذت  آن ها از ديدن اقيانوس و ، وليابهت و حيرت انگيز مي بينند

بخش ما را با طبيعت از بين مي برد. به زبان ساده تر در سطح زندگي روزمره حرف ما اين است كه وقتي انسان خودش را از درون 
، خشكيده و در آن بسر مي برد نيز تهي را كه جهاني -و امروزه خيلي از انسان ها خودشان را از درون تهي مي بينند -تهي مي بيند

، يعني تهي ديدن درون خود و تهي ِ ديدن جهان بيرون نشانه ضعف و كمبود ارتباط ساس مي كند. اين تهي بيني دوگانهمرده اح
  ).68( "شخص با زندگي است

تمالي ِ حاصل از اين تجربه ها بر اساس ِ فرد ، معنويت ِ احمواجهه با امر متعالي بيان گرديدبا توجه به مطالبي كه درباره راز و تجربه 
ابطه ميان سنخ شخصيت و سبك نيايش، در مورد ردر نظر گرفته شد. در اين خصوص، ، و تجربه هاي شخصي ِ فاعل شناسامحوري 

با  ،ه آنانشركت كنند 457سنخ شخصيتي هر يك از "، در اين تحقيققابل تامل دارند.  ي، تحقيقچستر مايكل و مري ناريسي
، كه يك آزمون شخصيت بسيار رايج است و براي سنجش افراد بر اساس ) معين مي شدMBTIبريگز (-شاخص شخصيت مايرز

سنخ شناسي يونگ طراحي شده است. سپس از اين افراد خواسته شد كه تجربه خود را با شكل هاي مختلف نيايش كه در طول 
قا شده بود گزارش دهند. تقريباً همه گزارش دادند كه براي ايشان آن شكل نيايش دوره اي يكساله بر اساس نظر مولفان به آن ها ال

، پديدارتفسيرِ همين كه  ،يادآوري مي گردد). 69( "سودمند بوده كه به تناسب خلق و خوي شخصي شان انتخاب شده است
موضوع  درباره نزديك مي شويم. "راز"، به حوزه يكتا و شخصي در نظر گرفته مي شود ،و تجربه معنويشخص محور مي شود 

، كه در ميان آثار ِ ابن سينا"ه است. ، ظاهراً ابن سينا هم رساله اي داشتبسيار با اهميت ِ يكتايي و شخصي بودن تجربه معنوي
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علم ِ "كه  ، يكي هم كتابي بوده است درباره ايني نامه هاي او بدان اشارت مي رودمتاسفانه گويا از ميان رفته ولي در اغلب ِ زندگ
فهميد كه او  ناست. ما نمي دانيم كه ابن سينا در آن كتاب از چه سخن گفته است ولي از عنوان ِ آن چنان مي توا "زيد علم ِ عمرو

 "مجنون" ، كه بايد در وجود ِتس،  به مفاهيم مذكور  به نيكي پرداخته اموالنا، در ابيات زير .)70("هم به اين نكته پي برده است
  :نمودرا كشف  "ليلي"، تا عشق ِ نشست

 گفت ليلي را خليفه كان توي

 كز تو مجنون شد پريشان و غوي؟

 از دگر خوبان تو افزون نيستي

  )71(گفت: خامش! چون تو مجنون نيستي

ك صيد مي كنداتابن گهرهايِ ، است كه انسان ، از درياي ِ بي چوني "تبديالت ِ وجودي "اين و در راه: 

  دريا نه و ماند هامون نه آمد ها تبديل اين چو

  )72(چون بي در است غرق چون كه شد چون دگر من دانم چه

با توجه به      نماييميادآوري ، نكته هم خالي از فايده نباشد كه ، شايد تذكر اينتجربه هاي مواجهه با امر متعالي در خصوص
تعرف االشياء  "مصداق  به شده در اين دو شماره از طرحواره (همچنينويژگي هاي معنويت و تجربه هاي مواجهه امر متعالي بيان 

، هيچ نسبتي با تجربه هاي اين طرحواره مورد اشاره بگويم كه تجربه هاي معنوي ِ مواجهه با امر متعالي ِبهتر است ، ) "به اضدادها
، سعي بر آن ندارد )73( "ليري گزارش داده اند روانشناساني چون ويل ، متزتر و"مكاشفه آميز از طريق داروهاي روان گردان كه 

  است كه اين موضوع در شماره هاي بعدي اين طرحواره توضيح و تفصيل بيشتري داده شود.
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كه هنرمند بايد با دقت و ظرافت . بلاين نام نيست  ي محض باشد هرگز شايسته ، هنرمندي كه غريزهبه عقيده گابريل مارسل
از  "طبيعت يا غريزه"از طرفي و  "گر ي حساب اراده"رفتن در يكي از اين دو جانب، يعني   در اين ميان از تحليل مانندي خود را بي

  ).74كند( طرف ديگر، حفظ

 حاجات . ثانويه حاجات و اوليه حاجات روبروييم؛ حاجات از سنخ چند با ما ،موالنا نظير عرفايي و زلوم نظير شناساني روان نظر بنابر

 پوشاك، نظير اوليه، حاجات .رسد نمي ثانويه حاجات به نوبت اساساً نشوند، برطرف كه تا هنگامي و ترند اساسي و تر بنيادي اوليه

 اين شدن برطرف از پس .اند الزم شرافتمندانه انساني زيستن اي بر كه هستند هايي مولفه واقع در امنيت، و بهداشت شغل، مسكن،
 و لاگزيستانسي دغدغه هاي ادبيات، هنر، آگاهي، علم، معنويت، مذهب، مانند، حاجاتي رسد؛ مي ثانويه حاجات به نوبت حاجات،

 در ريشه ها بحران از بسياري است، نشده برطرف آن در اوليه حاجات هنوز و روبروست مشكالت اصناف با كه اي جامعه در .عشق
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 مسائلي همه، آنها، اجتماعي شأن و وضعيت با متناسب شغل از افراد برخوداري عدم يا نامناسب اقتصادي وضعيت .دارد مسائل همين

حال عالوه بر  .)75نمي رسد( (مانند هنر)ثانويه حاجات رفع به نوبت نشود، برطرف اوليه حاجات اين كه هنگامي تا و زاست، بحران
 ولِبه ق ."فضاي معنوي":چهره مي گشايد ، مشكل ِ ديگري نيزدر دوران ِ مدرن ،حاجات ِ معنوي پاسخ گويي بهبراي ، اين مشكالت

اد و براي آنها به قول ، صور معنوي را در خود جاي مي دكه در بينش قديمي ما "فضاي لطيفي"آن  "دكتر داريوش شايگان:
، ، به طبيعتانسان به محيط زيست وارد مي كند ضايعاتي كه ؟طي مي يافت، چگونه فضايي است، سكونتگاه زيست محيامروزي ها

، آن مكان نوي، منظور از از فضاي معرا نيز شامل مي گردد. به گمان من، بلكه فضاي معنوي اجتماع و شهر محدود نمي شود
حاله هاست كه صور در آن آشيان اصلي و اوليه خود را باز مي يابند. همانطور كه طبيعت در نتيجه صنعتي مخصوص و مناسب است

هاي جامعه رو به حاشيه نشين  مانطور كه اجتماع بر اثر فقر روزافزون واپس مانده ها و ، هبي مالحظه در معرض نابودي است شدن
، كه فضاي پيوند حضوري روح و جسم را از جايگاه علت هجوم تصاوير تركيبي و مجازي ، فضاي صور نيز بهانحطاط رفته است

موسيقي با ذهن ":به قول استاد داريوش طاليي، مثالبراي ، )76("، در حال ويراني استانطباقشان بي بهره كرده اند "يعيطب"
نوعي ارتباطات و ابعادي را به وجود مي آورد كه به گونه اي شبيه معماري مي شود. فضايي را به وجود مي آورد كه اين فضا شما را 

   بوط به خود قرار ، موسيقي هم شما را در فضاي مرشما را در فضايي خاص قرار مي دهدبا خودش كوك مي كند. يك معماري 
ياري رساندن به در كالسيك شرقي)هاي (و با توجه به اهداف اين طرحواره:موسيقي هنر . و از اين منظر، نقش ِ)77( "مي دهد

زيست ِ معنوي برجسته مي شودفضاي ِ معنوي، سوي ِ  ايجاد.  

بلكه همچنين از اين رو كه به هنرمند شرح خيال حضور هنرمند است نه فقط از آن رو كه به هنرمند هويت و وحدت مي بخشد 
، ، از آن رو كه عالم هنري هنرمندصدر مي دهد تا محتواي هنري عالم زندگي را در پرتو ظهور زيبايي در ساحت خيال فراخواند

ند هم با شرح ، حيات دروني هنرمزيني صور زيبايي هست. در اين حالضرورتي براي اين بهره مندي از صور زيبايي و بازتاب و بازآف
هنرمند در اين ، ذات ِ ان هنرمند و زيبايي در ساحت خيالصدر نفس هنرمند ظهور مي كند: هنر يك نسبت وجودي است مي

وجود عالم صور خيالي ، در همين رابطه). 78، با همه حضور و نسبتهاي حضوري اش در بهره مندي از زيبايي (نسبت قوام مي يابد
در ايجاد واسطه ميان شهود  گويايي است ، تئوريخيالي موجود در قوه خيال انساني عنوان منبع صوربه نيز (مثالي) سهروردي 

  .)79عرفاني و تماثيل هنري در جهان اسالم(

موجه نمي دانم و در اين راه ، از منظر ِ ، را  "هنر براي هنر"بايد بگويم كه فلسفه  ، با توجه به ساختار ِ اين طرحواره ، در اين ميان
مي دانم ، گفته ي استاد داريوش طاليي را رسا ). در اينجا 80(دل هستم ، همبا اشخاصي چون آيريس مرداك، نيز اخالق ِ فضيلت

بارها پيش آمده است كه وقتي با دوستان هنرمند و موسيقيدان صحبت و بحث مي كنيم درمي يافتيم كه آنقدر غوطه ور در  "كه:
زندگي اصل  ،، اما به نظر من زندگي مهم تر از موسيقي استمي بينند و زندگي را در كنار آن موسيقي اند كه اين هنر را همه چيز
، يك انسان براي ر هم صدق مي كند. ابتدا بايد ديدد هنرهاي ديگر و حتي خيلي چيزهاي ديگاست و موسيقي فرع آن. اين در مور

 ، در بعضي از اعجابهنر معاصر"به تعبيير گابريل مارسل:). 81( "زندگي خود چه نگرشي دارد و زندگي بهتر را چگونه مي بيند؟
عنايي كه از اين كلمه }مالبته{نوعي از خود بيگانگي خواند. ، شاهد موثقي است بر آنچه بايد انگيزترين و غريب ترين نمودهايش

سرگرمي تنها ، هنر . به نظر مي رسد،) 82( "درميابيم بسيار عام تر از معنايي است كه اين كلمه از منظر ماركسيستي دارد
  ).83( "مدام به آن بازگردد ، مابعدالطّبيعهكه گام هاي نامطمئن تر ِ " ،باشد راهي بلكه مي تواند ،  نيستبازيگوشانه نوع بشر 



 

 ٣٧ از ١٦صفحه 
 

ني معنوي است كه در ، درك ارزش زيبايي در هنر يا طبيعت (علي رغم تمام دشواري هايش) نه تنها تمريفضيلت از منظر ِ اخالقِ 
خودخواهي براي خاطر ، زيرا جلوگيري از ه فقط شبيه) زندگي ِ خوب نيز هست؛ بلكه مدخلي كامالً مناسب به (و ندسترس ما است

چيزهاي واقعي نگريست و عشق ). اين نيز مهم است كه هنر واال به ما مي آموزد كه چگونه مي توان به 84ديدن ِ واقعيت است (
      نظر). به 85(اختصاص يابند "خود"گانيزم آزمند ، و بدون اين كه به ارمورد تصرف و استفاده قرار بگيرندبدون اين كه ، ورزيد
به هنگام  يكي از مواردي كه برخي تجربه هاي هنري را به برخي تجربه هاي عرفاني نزديك مي كند، اين است كه  ،سدمي ر

 ايستاده است "تصديق"و  "تصوير"، آدمي در مرزي ميان نيز التذاذ ِ از يك پديده هنري و در لحظه استغراق در تجربه ناب ِ عرفاني
عرفان،  است. نگاه هنرى و جمال شناسانه نسبت به االهيات و دين عرفان، رضا شفيعي كدكنينظر ِ دكتر محمد از همچنين، . )86(

ق خود هاى هنرى و خال كه با تجربه "عارفى"مثل هر نگاه جمال شناسانه و هنريى، داراى دو وجه يا ساخت است: از يك سوى 
قيت ز سوى ديگر كسانى كه در پرتو خالبخشد و ا (عرفان) مىنگرد و آن دين و مذهب را وجه هنرى و ذوقى  دين و مذهب را مى

اند،  اى ديگر عارفان آن مذهب كنند اينان نيز به گونه نگرند و عرفان حاصل از نگاه او را تجربه مى و نگاه هنرى او به آن دين مى
ست، به عنوان كسى كه تجربه دينى يزيد بسطامى عارف اانداز، هم با در اين چشم هاى ذوقى او. در حد سير و سلوك در تجربه

توانند اسالم را از نگاهى ذوقى و  بخشد، و هم كسانى كه در پرتو تجربه ذوقى و هنرى او مى اسالمى را وجه هنرى و ذوقى مى
ودى توان گفت هم كسى كه يك مل اى ديگر عارفان اسالم به شمار خواهند آمد. از باب تمثيل مى نيز به گونه هنرى بنگرند. اينان

 ،: يكدر اين نگاه .برند ت هنرى مىاز آن ملودى لذ آفريند داراى تجربه هنرى است و هم تمام كسانى كه موسيقايى برجسته مى
تجربه عرفانى، مثل هر تجربه ذوقى و  ،دو .شناسانه و هنريى، امرى است شخصى تجربه عرفانى، مثل هر تجربه ذوقى و جمال

همه اين  اى، غيرقابل تكرار است. شناسانه تجربه عرفانى، مثل هر تجربه جمال ،سه .است ىهنريى، غيرقابل انتقال به ديگر
وجود دارد، عيناً در  "تجربه هنرى"هايى كه در  ويژگى {برخي}هاى بديهى براى آن بود كه خوانندگان توجه كنند كه  حرف

و... روبروييم، در  "چند معنايى"و  "رمز"و  "لتخي"قبيل ما با عناصرى از  "هنر"هم وجود دارد و از آنجا كه در  "تجربه عرفانى"
او بيرون  "چند معنايىبيان "و  "رمز"و  "لتخي"نيز با همين مسائل روبرو خواهيم بود. عرفان هيچ عارفى از قلمرو  "عرفان"

، هميشه وجود دارد كه عبارت است از عاطفه و تخيل و چند معنايي يگر در نگاه ِ هنري مسائل مشتركيبه بيان د .)87(نخواهد بود
اموري ، تفاوت اند و به قول منطقيان قديم، بسيار ميداست كه اين عناصر، در مصاديق خارجي شانپبودن و رمز. البته ناگفته 

ناب، در تمام شطحهاي صوفيه، در  در تمام مصاديق هنرهاي). نيز ، 88( "، يعني شدت و ضعف دارند.هستند ذات ِ مراتب ِ تشكيك
و احساس بي چگونه وجود دارد. در مركز اين شاهكارهاي  "بالكيف"اي از ادراك  تمام دعاها و مناجاتهاي متعالي و جاودانه، صبغه

ر آن نهفته است. نقطه نامعلومي كه اگر روزي به معلوم بدل شود، ديگ "نقطه نامعلوم"و  "بي چگونه"هنري، اين ويژگي ادراك 
شاهكار، شاهكار تلقي نخواهد شد؛ دست كم براي كسي كه اين آگاهي را يافته و ديگر در برابر آن اثر آن ادراك بي چگونه را در 

  .)89(يايد خود نمي

با  عادت جايي ندارد و بايد، تجربه معنوي ِ مواجهه با امر متعالي در تجربه هنري و هم در ، كه هم نكته شايان توجه ديگر اين است
 ير عطار: تذاذ هنري نمود مي يابد ، به تعبذوق همراه باشد ، و اين ذوق است كه در ال

 تو يقين ميدان كه اندر راه او

 نيست عادت اليق درگاه او
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 هرچه از عادت رود در روزگار

  )90(نيست آن را با حقيقت هيچ كار

، از منظرييا  نيز هستنگاهي هنري و جمال شناسانه  ،بنده معتقدم نگاه ِ انسان ِ معنوي به هستي ،دكتر شفيعي كدكنيبا الهام از  
البته با در نظر گفتن ِ تمام ويژگي هاي معنويت كه در  .، خوانشي هنري و جمال شناسانه از هستي(از جمله دين) مي باشدمعنويت

  .اين دو شماره از طرحواره آورديم

  

  موسيقي -6

 ؛و نياز ِ نُرم ِ هر جامعه مي داند وبمطلرا  از آن ها طيف ِ گسترده ايكه حضور ِ  ،هاي مختلف با احترام به انواع ِ موسيقي نگارنده
، ها دارد و تاثير ِ وجودي ِ آن نظر (موسيقي كالسيك هنري ، موسيقي بلوز هنري و...) هنريدر اين بخش فقط به موسيقي هاي ِ 

هارات معتقد است اظ"ويليام جيمز (يكي از مهمترين (و شايد مهمترين) روانشناس دين) . امر متعاليدر راه تجربه مواجهه با 
مي كند كه نه كالم مفهوم بلكه بيشتر موسيقي است كه با آن مي توان از حقيقت عرفاني سخن گفت.  تناقض آميز عرفا ثابت

يي نيستند. با توجه به اين كه موسيقي بيشتر در نيمكره راست بسياري از متون عرفاني در حقيقت چيزي بيش از تصنيفات موسيقا
). به قول 91("، سازگار است كه تجربه ديني نيز از نيمكره راست ناشي مي شودمي شود، نظر جيمز با اين راي مغز جاگير

تجربه مواجهه  موسيقي ِ متناسب ِنيز ، سهروردي ). 92("، موسيقي آغاز مي شودد پيش رودكه كالم نتوانجا هر ": هاينريش هاينه
در "مي گويد: "في ما يتقلون الكاملون المغيبات"عالم خيال مي داند. براي مثال در فصلي تحت عنوان با امر متعالي را، از بركات ِ

خود اينگونه ، آن را ندارد و انسان تجرد يافته ، قدرت محاكات برزهاي عجيبي ايجاد مي شود كه خيالهمين عالم مثل است كه آوا
يه نيرومند و محكم همي شنود و درمي يابد كه خيال وي نيز آن ها را مي يابد. اگر شخص نفس خود را در سياسات ال آوازها را
، شاهد تصاوير و سامع صداهاي عود خود از طبقه اي به طبقه ديگر، قوس صعود را در مراتب باالتر طي خواهد كرد و در صگرداند

، در جهان نور ظاهر شود مجرد مي شود و پس از وصول به آن تا به طبق اشرف مي رسد كه در آنجا شبيه انوارمي شود  دلنشين تر
  ).93("نوار بپيوندد و در آن مقام كندو باز صعود مي كند تا به نور اال

نويش و موسيقيدان هم ؛ اما نمايشنامه دنفيلسوف مي داناو را زبان بيش از هر چيز -در دنياي انگليسي كهمارسل گابريل 
در موسيقي ، شمه اي از هماهنگي و يگانگي اي را مي يابد كه نه در زندگي هست و نه در هنر تئاتر. به اين اعتبار  ،)94هست(
  ؛ زيرا حكايت مشاركت و تماميتي است كه در زندگي فقط به صورتي ناقص تحقّق ي {براي مارسل} كاملترين هنر استموسيق

از شارحان افكار مارسل اهميت موسيقي را بدين نحو وصف كرده است:موضع فلسفي مارسل اساساً سمعي است و نه  مي يابد. يكي
وضوح و متمايز از هم ديد. او به ه بصري. او ناظري نيست كه در پي يافتن جهاني باشد پر از ساختمانهايي كه مي توان آنها را ب

؛ آهنگي كه ، به نظر او ، بالمĤل وحدتي ش مي سپارد و بدانها پاسخ مي دهدسازند گويي كه آهنگ هستي را مي "بانگها"و  "آواها"
  .)95(، و مفهوم فراتر از صورت، كلمهدارد فوق طور عقل و 
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، در مورد ِ ه با امر متعالي، سوي ِ زيست ِ معنوي بيان كرديمهتجربه مواجبا  هنرو طبيعت مباحثي را كه در ارتباط ِ ،مي رسدبه نظر 
، يكي از طريق ديدن و ديگري از طريق شنيدن. و شايد براي برخي ا امر متعالي نيز قابل تعميم استه بهموسيقي و تجربه مواج

     موسيقي همچون شعر عالم را از درون خود فرا مي نهد و".تيپ هاي شخصيتي راه شنيدن (موسيقي) ارجحيت داشته باشد
ين دليل است كه صور شنيداري چون موسيقي م؛ و به هون هنرهاي ديداري از عالم خارجچ ، و نهمي آورد نسبت هاي آن را فراهم

و شعر در ساحت خيال به سهولت با نفس تالئم مي يابند. و {شايد از اين منظر} هنر شنيداري بر هنر ديداري تقدم دارد و بر اين 
} مدعا  ، سمع همواره بر بصر مقدم است به كار رفته "يع بصيرسم"شاهدي از قرآن نيز هست كه در آن هر كجا تعبير {احتماالً

مسعودبك ، به قول  )96( "خيال بر قوه تجسيدي آن مي كشاند ده است. اين نيز دامن بحث را به اولويت و كاركرد قوه تجريديش
اي  ،)97(است. رب االربابع اخص الحواس است كه محل خطاب ِاي عزيز! تجلي سمع برتر است از تجلي بصر كه سم"بخرايي: 

. البته احتماالً به )98("راج سرّش بدين روش باالتفاق استععزيز! روح را در سيران ِ عالم ِ ملكوت صوت ِ حسن چون براق است و م
 لي كاندينسكي:ي، به قول واسسالك مدرن خواهد داشت، مزاياي ِ معنوي ِ بيشتري براي شنيداري-ديداري كار بردن ِ توامان ِ هنرِ

، بشر توجه خود را از برون به حاميان برون در حال نابودي اند كه ، علم و اخالق متزلزل مي شوند و هنگامينگامي كه مذهبه
معنوي را در خود  ، موسيقي و نقاشي اولين و تاثرپذيرترين حوزه هاي حسي اند كه اين انقالبمي كند. ادبيات درون خود معطوف

  ).99(آشكار مي سازند

   ؛ و فرض ِ دارد دضعفي بنيادي در قوه حكم وجو، مي گويد: )100تجربه اكتشاف وجودي موسيقي (گابريل مارسل با اشاره به 
ا حتي قابل احيا باشد الزامي معنيك شخيص و به رازباني كه هماهنگي در آن قابل ت(نمي خواهم بگويم تصور) وجود حوزه اي ف

  ، موسيقينرسيده باشد. در عين حال ،رضايتي كه شايد به صورتي غيرموجه طلب مي كند؛ اگرچه عقل استداللگر به آن است
لب خموش ، ها عبارتپس از شكسته شدن  ،در حقيقت ).101(ن ارائه كردنمونه اي انكارناپذير از گونه اي وحدت فوق عقلي را به م

مطرب عشق، در مقام حيرت ، كه بانگ او مقيمِ كوي ِ ، كه در شكسته عقل را آنجا قدم ،و در اين راه ،)102(ستو دل پر از آوازها
  :)105تا  103(، ز هستان پرده ها برداشتي"با شنيد ليبي گفت و"دل است، 

  ست و در دل رازهابر لبش قفل

  )102لب خموش و دل پر از آوازها (

 :، پهلو به پهلوي ِ هم هستند اشاره كرديممواقعبرخي ، كه ظاهراً در عالقه موالنا به خموشي و موسيقي ، به)1(در مقاله شماره يك 
خاموشي هم شرط "، به نظر مي رسد موارد فوق تاكيد بر و با توجه به تعاليم موالنا، . حال، كه گوياي بي زبان استاين موسيقي

الزم تلقي و گرفتن و دريافت كردن معارف ماورائي است و هم شرط الزم تلقين و دادن و بخشيدن ِ آنها به انسانهاي ديگر. اما از 
ِ همين  آنجا كه اين انسانهاي ديگر معارفي را كه معلم خاموش شان به آنان انتقال مي دهد جز در حال خاموشي ِ خود و به مدد

، مي توان گفت كه خاموشي هم شرط الزم ِ گرفتن و دريافت كردن ِ معارف از عالم باال است و هم خاموشي دريافت نمي توانند كرد
 "شرط ِ الزم ِ گرفتن و دريافت كردن ِ معارف از معلمان و مرشدان معنوي و روحاني اي كه در ميان انسان ها به سر مي برند

شي ، بلكه در نتيجه معنويتشان به خاموشي ورزي به معنويت دست يافته اندل معنا نه فقط در نتيجه خاموانسان هاي اه). 106(
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، ابزار مناسبي هم براي (گوياي ِ بي زبان)، موسيقي به نظر مي رسد ، احتماالً. در نتيجه)107ورزي ِ بيشتر انگيخته شده اند (
 :عرصه عدم كه بي حرف مي رويد كالم رد ،انتقال ِ برخي مفاهيم معنوي است دريافت و هم

 اي خدا جان را تو بنما آن مقام

 رويد كالم حرف مي كاندرو بي

 تا كه سازد جان پاك از سر قدم

 عدم ايهنپ و دور سوي عرصه

 اي بس با گشاد و با فضا عرصه

 )108(وين خيال و هست يابد زو نوا

، اما نسبت به آن بايد واقع بين بود و به وادي موسيقيه كنم كه علي رغم اثرات ِ وجودي ِ  واالي  ِ ، مايلم اشاردر پايان اين بخش
ِ  ، يكي از اجزاي موثر، احتمال دارد، كه موسيقي نيزلف ِ تشكيل شده، زيست ِ معنوي از اجزاي ِ مختبه عبارت ديگرنيافتاد.  مبالغه

بنده با آن موافق البته ، كه مي باشدروانپزشك انگليسي رويكرد ِ يك  توجه فرماييد كه مربوط به براي نمونه به مورد زير باشد.  آن
دعاوي نيچه در باب موسيقي ممكن است مبالغه آميز به نظر آيد ولي من آن ها را موجه مي دانم. من فكر مي كنم كه "نيستم:

است و گستره كساني كه از چنين تصوري در باب موسيقي موسيقي براي گروه كثيري از مردم با معناترين تجربه زندگي 
) گاه هاي د، چنين دي). به نظر مي رسد109( "دانان حرفه اي را در بر مي گيرد برخوردارند از شنوندگان عادي تا موسيقي (احتماالً

، راه ِ بخش ِ پيشين (بخش ِ پنجم) كه در ،مشي ِ هنر براي هنر مي باشدرويكرد ذات گرايانه به موسيقي و/يا آميزي ناشي از مبالغه 
  اين طرحواره را از آن جدا نموديم.

  

  موسيقي كالسيك ايراني-7

موسيقي هاي متنوع نواحي و موسيقي هاي تدوين يافته بر اساس رپرتوار موسيقي ، موسيقي كالسيك ايراننگارنده از منظور ِ
اثرات ِ نكوي موسيقي كالسيك ايراني در نمود. دسته هنري و غير هنري تقسيم به دو مي توان آن را كه  ،مي باشددستگاهي 

مواجهه با امر متعالي مترتب بر نوع هنري آن مي باشد. نوع هنري نيز به دو گروه بي كالم و با كالم تقسيم مي شود كه بيشتر به 
، به آواز و تصنيف تقسيم  نزديكتر بودن). نوع ِ با كالم نيز  نوع بي كالم نظر داريم (به دليل ِ انتزاعي تر بودن و به گويش ِ بي زبان

شتر است و مقابل ِ ، زيرا در آواز (به لحاظ ِ فرم) ، تعجيل كمتر و تامل بي، بيشتر به آواز نظر داريمه نيز، كه در اين گرومي شود
خواننده ممكن ، اداي يك واژه در فرمِ تصنيف مثال براي، براي نوعي سبك ِ زندگي ِ از لحاظ ِ معنوي مضرِ زندگي مدرن مي ايستد

. نيز در فرم ِ آواز، گاه ، داشته باشداملت/ثانيه مكث ممكن است سي، آوازفرم ِبراي اداي همان واژه در  ليثانيه مكث كند و پنجاست 
، البته فرم ِ واژه ها خارج مي شويم و به اصوات نزديك مي شويم (مزيتي كه در موسيقي ِ سازي بود) متعارف ِ گاهي از شكل ِ
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، اين ت طوالني شدن اين شماره از مقالهبه عل ، كهستا، را دار، متناسب با اهداف ِ اين طرحوارهتصنيف، مزيت هاي خاص ِ خود
  خواهم داد. مقوله را در شماره هاي بعدي اين طرحواره بيشتر توضيح

، مواردي كه موسيقي ِ كالسيك ِ هنريِ معنويِ ايراني را مستعد ِ ياري رساندن به احتمال ِ ايجاد ِ بسترهايي سوي تجربه به اختصار 
    ، ب. فرم ِ متناسب ند: الف. سنت ِ پس ِ پشت ِ معنويعبارت مي نمايد، مواجهه با امر متعالي جهت ِ ايجاد زندگي ِ معنوي تر

و ...) ج. ، هه پردازي و سياليت ،ضرب آهنگ، شادي جوييتجربه هاي مواجهه با امر متعالي (بر پايه تجربه هاي خاص فرد، بدا
يا شنيدن ترنم ِ مرموز و/) 110(سماع ِ آرام جان شكر جويي ِ ، سوي ِ (از لحاظ ِ شعر و...) محتوايِ متناسب ِ زيست ِ معنوي

  :)111(هاي كبوترانه، از رهگذر ِ تجربه  )50(هستي

 تاس سماع آرام جان زندگان

 كسي داند كه او را جان جانست

 اگر كان شكر خواهي همان جاست

  )110( ستا ور انگشت شكر خود رايگان

 كجاست سمت حيات ؟

 من از كدام طرف مي رسم به يك هدهد؟

 و گوش كن ، كه همين حرف در تمام سفر

 هميشه پنجره خواب را بهم ميزند

 در همه راه زير گوش تو مي خواند؟ چه چيز

 درست فكر كن

 كجاست هسته پنهان اين ترنم مرموز ؟

 چه چيز در همه راه زير گوش تو مي خواند ؟

 درست فكر كن 

  )50( كجاست هسته پنهان اين ترنم مرموز؟

ه در آغاز از ديرباز به موسيقي توجه داشته اند. شواهد موجود در فرهنگ هندوايراني مويد آن است ك ، ايرانيانبه لحاظ تاريخي
، و اشاراتي است و آثار كشف شده در حفاري ها ، موسيقي مشترك ميان ايرانيان و هنديان وجود داشتهشكل گيري تاريخي ايران

 همچنينهنر را در صدر تمدن ايران باستان في الجمله تاييد مي نمايد.  ادب اوستايي به آالت موسيقي شده نيز پيشينه اينكه در 
مورخان يونان از جمله  توجهمورد اشاره كرد كه صورت هاي رزمي و بزمي آن  مي توان به ،از پيشينه اين هنر در دوران هخامنشي

نوازندگان)  –رواج داشته و گوسان ها (سراينده  برحسب شواهد اين هنر ،بوده است. در دوره پارتي نيزنيز هرودوت و گزنفون و آتنه 
كه خنياگر (هونياكر)اني دوره گرد بوده اند ، در اين دوره ساز و آواز مردمي را بيرون از دربار شاهان اشاعه مي داده اند و اين سنت 

ده اي از خنياگران مهاجرت ع تا دوره ساسانيان و نيز پس از آن ادامه داشته است و در همان دوران است كه بار ديگر به دليل



 

 ٣٧ از ٢١صفحه 
 

فرهنگ ِ  ، جز رواج بزمي موسيقي كه معمول ِقي هندي متاثر مي شود. به هر حال، موسيقي رايج ايراني از موسيهندي به ايران
} ،كوي و برزن هر قومي است در عهد اشكاني با موسيقي مانوي بوده كه در آن نواهاي  ،استعمال حكمت آميز ِ اين هنر {احتماالً

، قريب وده اند. بعد از دوران اسالمي هم، ده نوا داشته كه همه بدين منظور بي نواخته اند و چنان كه گفته شدهمذهبي و معنوي م
 ،حكماي پس از او لم او و، و قدر مس) در ايران جنبه نظري نداشته استق257-330به يقين است كه موسيقي تا زمان فارابي(

، هاي كهندر فرهنگ ، در كل .)112ف گام ِ موسيقي ايراني داشته اند (چون ابن سينا بحث هاي اساسي در نظري كردن آن و تعري
{با همراهي ِ انسان ها بر اساس آيين ها و مناسك مختلف  -و حتي زندگي مادي -بخش قابل توجهي از زندگي دروني و معنوي 

هنوز ديده مي شود. در اين رابطه  ،نيز شكل مي گرفته است. رد پا و بازمانده هاي اين مناسك در نواحي مختلف ايرانموسيقي}
، هب موجود در ايران اعم از اسالمي، مسيحي، يهودي، زرتشتيمذهبي رايج در ميان تمام اديان و مذا-مي توان از مراسم كيشي

، پر خواني و گوات مسلكي و درماني زار، نوبان، - مراسم مذهبي و ...، ، اهل حق نقشبنديه و صوفيانه چون قادريه وفرقه هاي عرفاني 
ين آيين ها و مناسك با حضور موسيقي اآيين هاي طلب باران ، نوروزخواني ، كوسه برنشين و ده ها آيين ديگر نام برد. تمام ... 

  .)113آوازي و سازي به جريان مي افتند(

جه با تو -ك شعر فارسي براي اروپاييانهمان گونه كه در"مي دارد كه :، در يكي از سخنراني هاي خود ، اظهار داستاد نورعلي برومن
ل هاي شعري ، اشارات و ايماژها و تخييراني نيز سهل تر از درك سمبل هاموسيقي ا ، دركدشوار است-به زبان و فرهنگشان

پيچيدگي روند نيست. آنيت و پيچيده بودن روند آفرينشگري در ذهن هنرمند اين ديار، امري ساده نبوده و نيست و جا دارد به اين 
همدم شدن با تنفس معلق  "، ). به بيان ديگر114( "، توجه شوده بداهه پردازي در موسيقي ايراني، خاصآفرينش هنري در شرق

ثيل هاي درك ايهام تم يابي هيچ دلمشغولي دنيوي به مراقبه اي ژرف مي پردازد  اض) هندو كه با فراغ بال ويك سانياسين (مرت
     و  )115("، مستلزم ممارست و يادگيري ذهن و سير و سلوك در وادي هاي ديگر حضور استعرفاني اشعار زبان فارسي

ته نياز به ، كه البك در اين وادي هاي ديگر حضور خواهد بودسير و سلو ياري رسانِاحتماالً  ،موسيقي هاي كالسيك شرقي
، خاطره اي دارد كه همچون هر قومي، خواه ناخواه". داراست، معنوي راسوي ِ زيست ِ وجودي  ممارست و كسب ِ مهارت هايِ

و تاريخ قوم را گرد ، خاطره كنوني را به گذشته مي پيوندد و گذشته را به آينده سرچشمه صورت هاي ازلي بر مي خيزدرودي از 
هر ، به نظر مي رسد). 116("مي فرستد هايي به فرزندان وفادارش ، گنجينه هاي آن را تماميت مي بخشد و از آن پياممي آورد

منبعث مي شود. اين امر در مورد گذر به سطوح  "دگرديسي دروني"ارتباطي با حالت هاي باستاني هستي از يك تحول باطني يا 
ديگر حضور نيز صادق است كه همانطور كه گفتيم مستلزم ابزارهاي ديگر شناخت است. بي شك با نواختن مقام هاي متعدد در 

 و. )117(ن خود گرد آورده ايم فعليت بخشيدما ناآگاهانه در دروكه اين سطوح مختلف آگاهي است كه مي توان به آن جمعيتي 
ِ  "دگرديسي دروني"مي تواند، در آن  ، از اين منظربه سنت ِ پس ِ پشت ِ آن قوم است موسيقي هر قومي كه وابسته ،احتماالً
آيا  ،)118("ظاهراً رمان ديگر توانايي به رويا فرو بردن را ندارد"داريوش شايگان معتقد است كه در غرب دكتر ، كارا باشد. مطلوب
دن كامل جهان تفكر مدرن با جدا كر" د عاملي مقابل اين كم رنگ شدن تخيل باشد؟نكالسيك شرقي نمي توان هاي موسيقي

، هر گونه رابطه همدلي ميان عالم صغير و عالم كبير را غيرممكن كرده است. اين انديشه با تقليل سلسله بيرون از جهان درون
آيا موسيقي هاي كالسيك ، )119( "اويل استعاليي را از ميان برده است، هر نوع امكان تمراتب وجود به يك بعد ممتد هندسي

را به عهده  ، سوي ِ تاويل استعاليي ،نقش واسط ميان عالم صغير و عالم كبير(به عنوان يكي از عوامل ِ احتمالي)شرقي نمي توانند 
  گيرند؟ ب
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موسيقي كالسيك  اتمسفر ِدر موسيقي نظري و عملي صاحب اطالع بوده {در  ،نكه اسناد زندگينامه او گواه استنا ، چناموال
)، و ديگر 121زير()  چنانكه در نمونه 120ايراني} و جاي جاي در ديوان او نشانه هاي اين آگاهي از موسيقي را مي توان يافت: (

  :)، مشهود است124تا  122(است به آن ها اشاره شده ها مثال هاي كه در بخش پانوشت

  كه يكتا گشتم ، مكن دوتايي "سه تا"مي زن 

  )121يا پرده رهايي( "پرده رهاوي"يا 

و ... را در ، از قبيل سازها و پرده ها و مقام ها بيش از بيست اصطالح موسيقي را، موالنا است آشكار همان طور كه در نمونه هاي باال
ات روحي در وجود او سبب شده است كه وي اساس شعر را (در حوزه فرم) بر جمع اين خصوصي ،آورده است شعرهاي خود

موسيقي قرار دهد و ديگر عوامل مربوط به فرم را در ميدانِ مغناطيسي موسيقي شعر جذب كند و چنين است كه وقتي سيالبه 
؛ يعني پيش از آنكه د ، حل مي شودعوامل مربوط به فرم و صورت ِ شعر، خود بخوموسيقي شعر او به حركت درمي آيد بسياري از 

اجزاء عناصر  ، جوشش ضمير نابخود او اين ميدان مغناطيسي را ازجوي كلمات و ديگر اجزاي فرم باشدضمير آگاه او به جست
، در حلقه موسيقي شعر او جذب ه هاي آهن بر گرد طيف مغناطيسي، خود بخود، يعني كلمات مانند برادضروري سرشار مي كند

، فرم چيز ثابتي نيست با همه اهميتي كه فرم عمالً دارد، ، در شعر موالناا نيز جذب مي كنند. به همين دليلند و خواننده رمي شو
، همواره يك چهره استثنايي ، و تحوالت بنيادي صورت ِ شعرصرو از اين لحاظ نيز او در ميان شاعران ايراني از آغاز تا دوران معا

اين عاشق ِ پرّان و ويژه رويكرد ِ  و ،موسيقي ِ كالسيك ايراني هاي خاص ِ تنفس ِ موالنا در زيست جهانِويژگي  نيز،). 120است.( 
هر لحظه " ، او كه "حيراني"و  "اميد "و  "شادي "امواج ِ پر است از ، ، با صبغه مواجهه با امر متعاليموسيقياين زنده خندان به 

سر و گوشي  آنچ زباني نگفت بي "زيرا ،  "حديث ِ دلگشا"و  "قصه هاي جان فزا"، سوي ِ مي زند "يكي سنگي بر مغز سر غم 
  )،  توجه شود.131تا  126(ها ) و ديگر نمونه هاي طرح شده در پانوشت125به مثال زير( ."سازِ نو و رازِ نو"، "شنيد

 مطربي كز وي جهان شد پر طرب

سته ز آوازش خياالت عجبر 

 ان شدياز نوايش مرغ دل پرّ

  )125(وز صدايش هوش جان حيران شدي

از موسيقي كالسيك ايران   اجزايي، از و مواجهه با امر متعالي گفتيم، با توجه با مطالبي كه در بخش هاي رعالوه بر همه اين موارد
؟ در ني مانند كرده است به را خود او و است بوده موالنا ني اين همه محبوب چرا"براي نمونه ، براي موالنا تداعي هاي ويژه دارد.

 : )28("ني مي ديد را خود موالنا كه است همين ترينش مقبول و ترين اين مورد تفسيرهاي فراواني كرده اند، اما روشن

 كند بشنو اين ني چون شكايت مي

 كند از جداييها حكايت مي
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 اند كز نيستان تا مرا ببريده

 )132(اند در نفيرم مرد و زن ناليده

 باد . صورتي بي و شكلي بي از است نمادي هم اين ؟ براي اينكه خداوند را مثل باد و نسيم مي ديد. چرا خود را ني مي ديد ناموال
 را باد . بينيد نمي را كسيشما مي وزد.  صورت بر كه بينيد مي فقط شما . آيد مي ناكجا از كه است اي غريبه هيچ صورتي ندارد. 

كه  الخصوص علي . گذرد مي من بر و وزد مي بادي كه كرد درك و چشيد شود فهميد، مي اما گرفت، مشت در و ديد شود نمي
كرانگي و بي صورتي كه آن را مثل آب و دريا و نور  بي اين بر عالوه باد، اما كند.  حمل مي خود گاهي رايحه ي محبوب را هم با

 صورتهاي آن . گيرد مي پذير است، يعني صورتهاي مختلف به خودشكند، بي صورت و تعين  عارفان مي محبوب نماد خورشيد، و
 كه نوري مثل درست . رود مي مختلف ظرفهاي درست مثل آبي كه در  .رود مي مختلف هاي ني در كه گيرد مي وقتي را مختلف

 : يابيد مي دم، در باد، در را وصف اين دقيقاً شما هاي مختلف رنگين مي تابد.  شيشه درون از

 كه مـرد نـايي اندر ناي كرددم 

 )133(در خور نايست نه در خورد مرد

 و حد و صورت شود تعين پيدا مي كند، گويد، آن دمنده آن دم بي صورت و بي تعين را مي دمد، و همين كه وارد ني مي مي
ني مي رود دقيقا همان است كه از  در آنچه كه بپنداريد نبايد بنابراين . كند مي ايجاد مختلف ملوديهاي و گيرد مي خود به اندازه

ني است، نه متناسب با  با متناسب آيد مي بيرون ني از آنچه ني مي رود و با تعين بيرون مي آيد.  در تعين بي آن بيرون مي آيد. 
مي شود قد و آن دمي را كه نايي در ناي كرد، وقتي كه از سر ديگر ني خارج  .كرده است بي تعين را در ني ِ مرد نايي كه يك دم

ين نگاه كنيد با صورت است. لذا، همان دم يبه پا كه وقتي است، صورت بي دم آن كنيد نگاه باال به قامت ديگري مي يابد. وقتي كه
 با دارد تناسبي ينييد كه اين مرتبه ي پايرا اشغال كرده است. اگر پيش فرض شما اين باشد، بايد بگو مراتب از مرتبه دو است كه

. بين اين موجودي كه است نشسته ينييبااليي خود را كوچك كرده و در اين پا آن. اوست معلول فقط اينكه نه باال، ي مرتبه آن
كشف اين تناسب و  .هست تناسبي ندارد، تعين و صورت و حد و سايز اصال كه موجودي سايز خودش را كوچك تر كرده، با آن

رساند. از آن پس اين عالم را مانند مكتوبي مي بينيم كه خداوند  مي عالم اين تأويل به را ما كه است تناسب اين دانستن زبانِ
آن زمان . و ")28(كلمه كلمه ي او نشسته است. اما فقط وقتي كه زبان اين كتاب را بدانيم مي توانيم آن را بخوانيم و سطر سطر در

  ، و اين موضوع ِ بسيار مهمي است.معنادار مي شود ، يك متن ِ، سوي مواجهه با امر متعاليتمام ِ هستياست كه ، 

، به تناسب  از هر داستان حكمي و استعاري خوددر مثنوي اقبالنامه در آغ "، ، نظامي نيزيقي ِ كالسيك ايرانيدر زيست جهان ِ موس
، و اين از جمله اي حكمت تازه كندبرانگيزد و مهي ، نَفس و نَفَس او راد تا با نواختن ساز و پرده دراييخطابي دوبيتي به مغني دار

ابيات ، شعر و موسيقي را باز مي نمايد. چنانچه اين ِ حكيم ِ ما كه پيوند ميان حكمت زيباترين كارهاي هنري است در ميان شاعران
، خود منظومه زيبايي در خطاب به مغني مي شود كه طرب آور و نشاط انگيز است و مطلع آن چنين يكجا ملحوظ شوند

  ):134("است

  بساز اي مغني ره دلپسند
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  بر اوتار اين ارغنون بلند

  رهي كان ز محنت رهايي دهد

  )135به تاريك شب روشنايي دهد (

 بپردازيم: برخي از ،، به اين طرحواره وارد شده است)1مان انتشار مقاله شماره يك(زايي كه از ترين انتقاده مهمحال به يكي از 
وار و آرام) در حال ، اميدهم آمدن انساني با روح آباد (شادفرااين طرحواره با دغدغه حركت سوي ِ"اساتيد و دوستان گرامي گفته اند:

   . سعي "، ولي به نظر مي رسد موسيقي كالسيك ايراني غمگين است و اين در تضاد با اهداف طرحواره مي باشدتهيه مي باشد
  :پاسخ بگويممي كنم به اين انتقاد 

، مانند هر موسيقي ديگري هم حامل بيان ِ شادي است و هم غم. و اين كامالً الف. به نظر مي رسد، موسيقي كالسيك ايراني
موسيقي كالسيك . زيرا (همان قدر طبيعي كه شادي وجود داشته باشد)داشته باشدد طبيعي است كه در اين موسيقي غم وجو

لحاظ ِ فرم و آن است. ولي چه از  پشت پسِ تمام ِ غم ها و شادي هاي ِ سنتبه يك قوم با عنايت ايراني انباشت احواالت دروني 
  .، هر دو مشهود است، در اين موسيقي ما هم شادي مي بينيم و هم غمچه از لحاظ ِ محتوا

 :، دو گونه غم وجود داردمطالب ، با توجه به آنرداخته امب. در بخش ِ بعدي (بخش هشتم اين شماره از طرحواره) به بحث ِ غم پ
معنوي ِ ايراني  (و نبايد در موسيقي ِ كالسيك ِ هنريِغم سياه در تضاد با سه مولفه يك روح آباد مي باشد غم سياه و غم سبز.

 ِ بيشتر ،اد حسين عليزاده (كه به نظر بنده، و غم سبز نه تنها تضادي با آن ندارد ، بلكه غمي معنوي است. است)دحضور داشته باش
زبان  "يري گويا در اين رابطه دارند:ي ِ معنوي ِ ايراني مي باشد) تعبجزء موسيقي ِ كالسيك ِ هنر ،آثار ِ روح نواز و دلگشاي ايشان

نوي ِ از جنس ِ غم ، موسيقي ِ معكه آرزوهاي ِ از جنس ِ غم ِ سبز . و مشخص است)136( "، حكايت آرزوهاي من استموسيقي من
  ، موسيقي معنويِ  از همان جنس مي آفريند.هاي از جنس ِ نور خوار ِ شادي جو، همان طور كه آرزوي آفريندسبز مي 

 ،وجودي/ذهني ، نياز به يك سري قابليت ها / ويژگيهايِايراني معنويِ هنريِ كالسيك ، دريافت ِ شادي ِ موسيقيِبه نظر مي رسد ج.
مستلزم ممارست ، كالسيك هنريِ معنويِ ايرانيات و ايماژها و تخيل هاي ِ موسيقي ِ همچنين، درك بخشي از سمبل ها، اشار. دارد

، پيش است در زيست جهان ِ خاص ِ يك فردبراي مثال ممكن . و يادگيري ذهن و سير و سلوك در وادي هاي ديگر حضور است
را  ، خير. اين موضوعت جهان ِ خاص ِ فرد ديگرزيس، شاد باشد و در يا رِنگ ِ دشتي ِ علي اكبر شهنازيدرآمد ماهور ِ درويش خان 

شر شده ايشان جزء تتعداد ِ كثيري از آثار من ،، مشاهده كرده ام. استاد داريوش طاليي(كه به نظر بندهپسيني-بارها با نگاه ِ تجربي
مدرن} چيزهايي را به ما تحميل {دنياي  "يري رسا در اين مورد  دارند:ي ِ معنوي ِ ايراني مي باشد) تعبموسيقي ِ كالسيك ِ هنر

} مي كند و اينكه نمي توانيم اين گونه موسيقي ها را بشنويم.  ، اما بعضي تصور اين سبب كه سكوت و آرامش نداريم به{احتماالً
نيم ، اگر نقطه ضعفي مي بيخراسان و يا موسيقي بلوچستان است، اما واقعيت اين گونه نيستمي كنند كه نقص در مثالً آن دوتار 

 { ، با توجه به زيست {كه راه را بر بسياري از تجربه هاي مواجهه با امر متعالي مربوط به ساختار زندگي امروزي ماست{احتماالً
، پرده عشاق بر او تاثير ِ احتمالي ِ وجودي ، مدرك ِ احوال ِ عشاق است آن كه دل ِ او، . در واقع)137("بسته است} شخص، جهانِ

  :جويدمي پرده سپاهان ، ادي خواربا ضرب آهنگي ش نور خواه ،، دلي خواهد داشت
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 آنك بر پرده عشاق دلش زنگله نيست

  )138(پرده زير و عراقي و سپاهان چه كند

 دل پر نور را درياي دين كن

مين كنالعالَ حديث وحي رب 

 بموسيقي غيب اهل سپاسي

  )139(كه اين نه پرده را پرده شناسي

 قبلي(بخشهاي چون بخش ، ايراني صحبت كرديم، شايد مناسب باشد ِ معنويِ هنري ِ موسيقي ِ كالسيك اكنون كه درباره مزاياي
نمونه هايي از تجليل ِ ناموجه موسيقي به ، / هنر براي هنر ذات گرايانه يبزرگنمايانه  رويكردهاي نقددر ، ششم) هاي پنجم و

هر يك از اوتار عود را به اخالص اربعه "رويكرد ِ برخي از قدما كه  مانند ،(ناموجه از منظر ِ اين طرحواره) كالسيك ايراني بپردازيم
براي علما سه گاه و عراق مناسب است يا اينكه و ... وتر اعلي كه سيم اول است سوداوي است و لذا بم است  كه، دكردنمي  منسوب 

 ،بگيرنددر نظر ي ايراني داللت هاي ويژه اشراقي ، يا اينكه براي سازها)140("و چهارگاه و نيشابورك بنوازند و براي شعرا زنگوله
 .)142( "تار صدايي عارفانه تر و مغاني تر دارد"يا ، )141( "سازهاي زهي بر منازل طريق وصل داللت دارند" :بگويند مانند اينكه

ض از بيان اين مطالب تذكار اين نكته است كه گام ايراني در بنياد غر"، در كتاب خواندني ِ خويش آورده اند:دكتر محمود خاتمي
ب روح لطيف شعر فارسي و خود هواي اشراقي داشته است و بر همين اساس است كه مقامات و دستگاه هاي موسيقي ايراني متناس

مقامات و  ،زيرا با ديد ِ پيشيني ،دانم اين راي ايشان را موجه نمي بندهكه  ،)143("ي ايراني ظهور و تكون يافته استعرفانمقامات ِ
را دارند و اين ها غير هنري /يا سطحي و /يامبتذل وغير اشراقي و/يا اشعار و موسيقي ِ اجرايِامكان  ،موسيقي ايراني دستگاه هاي

اشعار و  ،موسيقي ايرانيي مقامات و دستگاه هاقدر در ، ديده ايم كه چپسينيها ندارند، و نيز، با ديد ِ ِ آن "بنياد"هيچ منافاتي با 
مشخصات ويژه هر شخص بهتر است ، ، به نظر مي رسد .غير هنري اجرا شده استراقي و/يا مبتذل و/يا سطحي و/يا غير اشموسيقي ِ

با اثرات ِ نيكوي ِ معنوي در تناسب و همچنين عوامل ِ غير موسيقياي ِ موثر در زيست معنوي، (اجرا كننده/شنونده موسيقي) 
خش ِ سوم ِ اين . يادآوري مي نمايم كه با توجه به مطالب ِ بذات گرايانه نسبت به موسيقيلحاظ شود، با دوري از رويكرد ِ، موسيقي

  :است اكتشافي وننگري ِ هنري را از مصاديق ِ انديشه ثانويه گرفتيم كه انضمامي ، فردي ودر، شماره از طرحواره

  بر سماع راست هر كس چير نيست

  )144(هر مرغكي انجير نيست لقمه

 ياو/سوره بقره  156آيه  بخشي از به داده اندرا نسبت وازي ندر رديف  "درآمد"، اجراي كه يا اينكه چون استاد داريوش صفوت 
  .را توجيه كرد ها نمي توان آن؛ ، با هيچ روش هرمنيوتيكيكه به نظر بنده ،)145( آن آيه بخش ِديگر ِ را به "نگرِ"
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(تحت ِ ايران  معنويِ هنريِ كالسيك موسيقيِتاثيرات ِ نيكوي ِمعنوي ِ  احتماليِامكان ِ ، جهت تذكار ِ اين بخش مباحثذكر 
، و خويش فرا مي شود و برون شُد داردبه مدد موسيقي از "كه ، انسان ِ مدرن بوددر ) متناسب با زيست معنوي ،شرايطي خاص

  .)146("آهنگ نفس را در وصول به تعالي معنوي تسهيل و تسريع كندمي يابد تا  خيال به مدد آن تعالي

  از جان مرد موسيقي شناس كرد

  )147(لحن موسيقي خلقت را سپاس
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 :سراغ گرفترا مي توان در مواجهه با هستي  ،به نظر مي رسد ، چهار نوع تنهايي

، خود را تنها مي يابد در نتيجه ياسي اجتماعي بر فرد هاي اجتماعي خويشعي: شخص در كنش اجتما-يك. تنهايي روشنفكرانه"
  .1332مرداد  28، بعد از كودتاي اشعار ِ اخوان ثالثمطروحه در موارد  برخي چيره مي شود. مانند

  .كامانه آلبر كاموانديشه هاي تلخ  برخي ، مانندا يك سره كور و كر تجربه مي كننددو.تنهايي تلخ: از سنخ ِ تنهايي كه عالم ر

سه. تنهايي ِ پس ِ پشت ِ كثرت ِ عالم رفتن: با متافيزيك نوع افالطوني بر سر مهر نيست و طبيعت و ماوراء طبيعت را كامالً تفكيك 
ي ِ گونه اي همه خدا انگاربه ، معنا و جان ِ جهان معتقد است به ولي، شده نمي بيند. هستي شناسانه دوگانه انگار را انكار مي كند

ابهام  براي او سپهري هم تا حدي در اين گروه قرار مي گيرد. هستي را به خود وانهاده شده نمي بيند ولي قائل است. يياسپينوزا
  .آلود است

، همراه با بالفاصله تبديل به جدايي مي شود چهار.تنهايي عارفان كالسيك: جدايي. مثل ِ نوع سوم خود را تنها مي يابد ولي
} خورشيد ِ حقيقت  كه در آن فراقي ِ يارجو. ل. تنهاييِاحتمال ِ وصا   .)148(" فاش در سپهر هستي مي درخشد{نسبتاً

، متناسب سبزولي غم  .مورد نظرِ اين طرحواره معنويِو در تضاد با زيست ِنوع اول و دوم، ي هاي ِغم سياه در تناسب است با تنهاي
به عبارت  .كه سويه شادي خواري دارد ،چهارم نيز ِ نوع ، تنهاييمي تواند در زيست معنوي جاي گيرد تنهايي كه  نوع سومِبا  است
  در كانتكست ِ زندگي ِ معنوي قرار مي گيرند. هستند كه نوع ِ سوم و چهارم  هاي ، تنهاييديگر

 ."نگاه ما هيچ، ما "كتاب تا "رنگ مرگ "كتاب از يعني است، سروده 1357 تا 1330 هاي سال فاصلة در را شعرهايش سپهري
 قرار توللي و نيما تأثير تحت دوران اين در او كه رسد مي نظر به دارد، سياسي - اجتماعي مضمون ،كتاب هشت از دفتر نخستين

 جنس از كه اي تنهايي تنهايي؛ از مملو كمابيش و است غمناك و تيره فسرده، سرد، آلود، يأس فضايي او شعرهاي فضاي داشته؛

 فسردگي و سردي با توأم اي تنهايي بلكه بعد)؛ به "اندوه شرق "از (خصوصاً رسد مي آن به بعداً سهراب كه نيست اي معنوي تنهايي

خوردن را تجربه كرده و به تصوير  خوردن در معناي ياد شده، نوع ديگري ازغم سپهري در هشت كتاب، عالوه بر غم ).49( است
خوردن در  . اين تلقي از غم"تا به ابد شنيده خواهد شد"ناك زندگي است و گويي  كشيده؛ غم خوردني كه ناظر به سرشت سوگ
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خوردنِ متعارف نوع نخست  خوردن با غم رسد. اين غم به اوج مي "مسافر"آورد و در  سر بر مي "شرق اندوه"و  "آوار آفتاب"سرايش 
شود؛ حال آنكه كثيري از آدميان به كرّات در  ناميد و نصيب نوادري مي "غم سبز"را   ها فاصله دارد؛ غمي كه مي توان آن فرسنگ

توان دو نوع  بنا بر آنچه آمد مي .ناميد "غم سياه"را   توان آن مياند، غمي كه  خوردن متعارف را تجربه كرده زندگي خويش غم
عنان با سردي و  هاي متعارف است و هم خوردن خوردن را در هشت كتاب سپهري از يكديگر تفكيك كرد. نوع نخست از سنخ غم غم

روي اين كره خاكي است. سپهري  خوردني كه نصيب كثيري از انسانها بر يأس و فسردگي و كهنگي و ناكامي و پريشاني است؛ غم
هاي سياهي كه آثار و نتايج نيكويي بر آنها مترتب نيست و راهي  ها مواجه است؛ غم در دفاتر نخست هشت كتاب بيشتر با اين غم

كند و از خرسندي و قناعت و  به نحو آشكاري با اين نوع غم خوردن وداع مي "صداي پاي آب"گشايند. سهراب در  به جايي نمي
خواري در هشت كتاب، از جنس  گويد. نوع دوم غم شودگي به هستي و پشت پا زدن به گذشته و زندگي كردن در حال سخن ميگ

كرانگي هستي و تأمل  ناك و تراژيك زندگي؛ غم سبزي كه محصول حيرت در بي هاي اگزيستانسيل است و ناظر به سرشت سوگ غم
يافتن در جهان پيرامون؛ تنهاييِ اگزيستانسيلي كه  ت و توأم با تنهايي و خود را تنهاوحدت و يگانگي سالك با مبدا هستي اس در رد

زير و ديگر موارد مطروحه در بخش ). به نمونه 149(البته جهان را پوچ نمي انگارد و معنايي در آن مي بيند و سراغ مي گيرد
  توجه شود:، )151و 150(ها پانوشت

كنم/ كه اين ترنم  رهاند/ و فكر مي هيچ چيز/ ... نه، هيچ چيز مرا از هجوم خالي اطراف/ نمي دلم گرفته/ دلم عجيب گرفته است/ و
ي محوي به رد  نگاه گياه است/ و غم اشاره  موزون حزن تا به ابد/ شنيده خواهد شد/ ... چه فكر نازك غمناكي/ و غم، تبسم پوشيده

آويز و ترد  ي هست/ اگرچه منحني آب بالش خوبي است/ براي خواب دلا وحدت اشياست/ ... نه، وصل ممكن نيست/ هميشه فاصله
  )50( ؟ي پنهان اين ترنم مرموز كجاست هسته /...ي حيرت ميان دو حرف/ حرام خواهد شد نيلوفر/ دچار بايد بود/ وگرنه زمزمه

بدل به جدايي  (تنهايي نوع چهارم) هاي متافيزيكيِ نوافالطوني دارد، تنهايي كه دل در گرو آموزه نادر نظام عارفي مثل موال البته 
ني ِ  در چنين رويكرديست كه ،)149( رساند تا بر اين فراق و دوري فايق آيد شود و عاشقي گرم و شورمندانه سالك را مدد مي مي
او  .را به تصوير مي كشد كه نهنگي آتشيبلتنها،  ينه بلبل ،ورزيِ شادكامانهعشق و ، )152(، صبغه شكَرجويي مي يابدراق ِ عشقف

  :)153(او كلَّست خود و كلَّست عاشقكه 

 از بس كه ني عشقت ناليد در اين پرده

  )152(عشقت همچون شكرست اين دل نيِ از ذوقِ
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اين مقاله، در خصوص معنويت، راز،  شتبخش هاي يك تا ه) و همچنين 1با توجه به موارد مطرح شده در مقاله شماره يك (
 م(يك جا ديدن ِ همه اين موارد ِ بهو غم سياه و غم سبز  ، موسيقي كالسيك ايرانموسيقي  ،تجربه مواجه با امر متعالي، هنر

سنت ِ پس ِ  يك،، به ويژه : كالسيك ِ هنري ِ معنوي ِ ايرانيموسيقي ِ هايِويژگيبه ، و نيز با نگريستن مهم است)، بسيار پيوسته
زيست ِ تجربه هاي مواجهه با امر متعالي / محتوايِ متناسب ِ  سه، .تجربه هاي مواجهه با امر متعالي فرم ِ متناسبِ دو، .معنويپشت ِ



 

 ٣٧ از ٢٨صفحه 
 

موثر بدانيم  ،/ فضاي معنوي آمادگي معنويبخشي از  ياري رساندن به، كه اين نوع موسيقي را در بود ، احتماالً موجه خواهدمعنوي
تمرين و ، همراه با ، از رهگذر ِ تجربه هاي كبوترانهن و/ يا شنيدن ترنم ِ مرموز هستيسوي ِ سماع ِ آرام جا ،(در كنار ِ عوامل ِ ديگر)

 . سوي ِبا آگاهي از وزن ِ وجوديِ تجربه انساني به هستي، نگاهي هنري و جمال شناسانهو  ،معنوي زيبايي پسندانه يمهارت هاي ِ 
تجربه ، در مشاركت در هستي. با نگاهي دوباره به پديده هاي آفاقي از منظر ِ انفسيوننگرانه ي هنرمندانه از رهگذر ِدرژرف انديشي ِ

  .صبغه شخصي و فردي دارد و شناسنده با تمام وجود خويش در آن دخيل است، تجربه اي كه مواجهه با امر متعالي

كالسيك ِ هنريِ معنوي ِ /موسيقي هاي ِهنري ِ معنويِ ايراني تنفس در زيست جهان ِ موسيقي ِ كالسيك ، احتماالًبه نظر مي رسد
در دنياي مدرن، كه دغدغه سه نسل متفاوت ، مي تواند سوي ِ زيست معنوي ر گرفتن ِ عوامل ِ ديگر ِ معنوي)با در نظالبته ( شرقي

با تا  ستاد مصطفي ملكيان و دكتر سروش دباغ) مي باشد، موثر افتد.از جامعه روشنفكري ايران(دكتر داريوش شايگان، ا
از  با دگرديسي ِ دروني، ،سويِ تاويل استعاليي از هستي، /موسيقيايي، در جهان ِ مدرنپيشاتصويري ي/حوزه فرازباناحيا/تشخيص ِ 

 پرنده يك امكانسوي ِ  ،از صداي نفس باغچه و ،شويم دحيرت ِمعنوي بهره منوجد ِ، از تجربه هاي مواجهه با امر متعاليرهگذر ِ
    تمام بال وضوحريه ها از روي وضوح كبوتران و  پر كردن ِ به روشني اهتزاز خلوت اشيا. دعوتي به نشستن ِ رو به ، برويمشدن

، آنجا كه بيخودي و كشفنزديك انبساط جايي ميان با نشستن ِ  .بودابودي،  و هررودي، دريا شود ، تا باشد كه هر جهان هاي پرنده
در راه ، انكشاف وجه ديگر چيزها، سوي ِ ي آيد و برخورد ِ انگشتان با اوج، سوي ِ نور خواري و دوست داشتنصدا كاهش ِ مقياس م

يد و شادي ، امسه مولفه يك روح آباد: ( ِ معنوي مدرن ِ انسان ِ  سوي ِ آباداني ِ روح، شيدن ِ كهن ترين سطوح آگاهياز نو ارزش بخ
  ، كه بي حرف مي رويد كالم.آرامش). در عرصه گوياي ِ بي زبان

در مواجهه با امر صورت و بي صورت، باتوجه به تداعي هاي ويژه مرزهاي با گام نهادن سوي ِ حياتستان ِ بي چوني،  ،اين راهدر  
بي گفت ولي با شنيد، ز  ، كهمعنوي حيرتسويِ لب خموش و دل پر از آوازهاست، ، ها عبارتپس از شكسته شدن  كهمتعالي، 

  .، بسيار مهم استهستان پرده ها برداشتي

  

 منابع و پانوشت ها

 1392،  92طرحواره اي براي معنويت و موسيقي كالسيك هند ، نيما افراسيابي ، بخارا  -1

داريوش شايگان، استاد  ، كه اساتيد ِ عزيز ِ دو حوزه فلسفه (دكتربنده استو خوش حاليِ  بسيار مايه افتخار و خوش وقتي -2
، )، استاد مسعود حبيبي و استاد علي اكبر شكارچيحسن رياحي مصطفي ملكيان و دكتر سروش باغ) و موسيقي (دكتر

نقد و نظر خود را به مقاله شماره يك و/يا پيش نويس ِ مقاله  /ياو عنايت نگريستندمهر و اره را به ديده ي اين طرحو
، از لطف و ا پيشنهادهاي راهگشا ارائه نمودننوشته يِ بنده را يادآور شدن و/يكمبودهايِ  /ياشماره دو ارائه نمودند و

از همه  بهره مند كردند، خودبسياري مرا از نقد و نظر ِ ايشان بسيار سپاسگزارم. همچنين دوستان و همكاران ِ بزرگواريِ
بنيامين قاسمي.  و عليرضا كشتگر، شهرام يوسفيمهسا حكاك، : آقايان و خانم ها ، به ويژه آن ها صميمانه سپاسگزارم

 از ميان ِ نقدها، آن ها را كه موجه ، ارائه رويكرد ِ انتقادي به آن همچنان ادامه يابد.اين طرحوارهانجام ِدر فرآيند ِاميدوارم 
، در حد ِ توان ِ اندك ِ ده امنموي ، سعممي دانست، و آن ها را كه ناموجه اصالحي افزوده امموارد ِ ،، به تناسبمي دانستم
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 ، مطرح خواهد شد.به تناسب سه و چهار
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  و نيز در همين قطعه:
و رودهاي جهان رمز پاك محو شدن را/ به من مي آموزند/ فقط به  صداي همهمه مي آيد/ و من مخاطب تنهاي بادهاي جهانم/

  .من.../ به دوش من بگذار/ اي سرود صبح وداها/ تمام وزن طراوت را
 نيز در مورد زير:
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/ د/ ...افتاد/ روي اوصاف زمين خواهد لغزيد/ .../ پيچكي دور تماشاي خدا خواهد پيچي باد چيزي خواهدگفت/ سيب خواهد -51
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  تا انتها حضور ، نگاه ما هيچ، ما ، همان

 352تا  350مثنوي ، دفتر پنجم ، ابيات   -52

 و/ بهار سقف از چلچله چكچك/...شنوم مي را باغچه نفس صداي من/ نزديكم علف نمناك نامي گم به خانه ينا در من -53
 و/... فكر در ميخك گل جريان/ عشق مبهم انداختن پوست پاك صداي و/ تنهايي پنجره شدن بسته و باز صاف صداي
 بلوغ. غمناك موسيقي روي/ عشق تر پلك روي را باران صداي و/ عشق كوچه در را ايمان كفش صداي

 1380 ، طهوري انتشارت ، صداي پاي آب ، صداي پاي آب ، سپهري سهراب ، كتاب هشت
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 زير گاوي/  دشت سويي بي به رفته پيامي و/  كم نگه و باز در/  آيد مي شان زمزمه ، مرغان/ آيد مي شان همهمه ، ها ني -56
 باال،/  بيرنگي جاده پايين،/  ني نامي ني،/ كالمي و/  آويزان وهمي برگي هر بن از/  ها چپر روي ابديت/  صنوبرها
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 داشت. خواهم دوست/ خورد خواهم نور/ رفت خواهم راه/ كرد خواهم آشنا/ داد خواهم آشتي/ ...داد

 و پيامي در راه ، حجم سبز همان ،

 انتشارات ، كدكني شفيعي محمدرضا تفسير و گزينش ، مقدمه ، بلخي محمد الدين جالل موالنا ، تبريزي شمس غزليات -61
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  261و  260، صفحات  1387 چاپخش، انتشارات ، شريعتي علي با مخاطب هاي آشنا،

 سوي به است پروازي شمع من براي... است شاعرانه هاي زمزمه و ها تپش زيباترين و ترين لطيف يادآور شمع، من براي -65
 زيبا. هاي گذشته دورترين سوي به است بازگشتي ماورا،

 131صفحه  ، 1389 چاپخش، انتشارات ، شريعتي علي گفتگوهاي تنهايي،

 1380 ، طهوري انتشارت ، از آب ها به بعد ، نگاه ما هيچ، ما ، سپهري سهراب ، كتاب هشت -66

 1373ديوان حافظ ، تصحيح بهاء الدين خرمشاهي ، انتشارات نيلوفر ،  -67

 78و  77تن ، رولو مي ، ترجمه سيد مهدي ثريا ، نشر دانژه ، صفحات انسان در جستجوي خويش -68

 628، صفحه  1386روانشناسي دين ، ديويد ام. وولف ، ترجمه محمد دهقاني ، انتشارات رشد ،  -69

،  1392زبان شعر در نثر صوفيه (درآمدي به سبك شناسي نگاه ِ عرفاني) محمدرضا شفيعي كدكني ، انتشارات سخن ،   -70
 267و266 صفحات

 410و  409مثنوي ، دفتر اول ، ابيات  -71

 693 غزل گزيده غزليات ، از -72

 151، صفحه  1386روانشناسي دين ، ديويد ام. وولف ، ترجمه محمد دهقاني ، انتشارات رشد ،  -73

 1337،  5 تا 3سخن  ،  رضا سيدحسينيهنر ، گابريل مارسل ، ترجمه  در نوآوري شرايط -74

 1391شده ، سروش دباغ ،  داييز راز جهان در معنوي زيستن -75

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/25.pdf  
 ، روز فرزان پژوهش و نشر ، ولياني فاطمه ترجمه ، شايگان داريوش ، سيار تفكر و تكه چهل هويت: جديد زدگي افسون -76

 324و  323صفحات  ، 1391

 42، صفحه  1383گفتگو با داريوش طاليي درباره موسيقي ايران ، محسن شهرنازدار ، نشر ني ،  -77

 80، صفحات  1390پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني ، محمود خاتمي ، موسسه تاليف ، ترجمه و نشر آثار هنري ،  -78
 81و 

 1390،  10و9حسن بلخاري ، متافيزيك تخيل هنري در حكمت اشراقي سهروردي ، فاطمه شفيعي و  -79

 144 ، صفحه 1387آيريس مرداك، ترجمه شيرين طالقاني(با ويرايش و مقدمه مصطفي ملكيان)، نشر شور، ، خير سيطره -80

 35و  34، صفحات  1383گفتگو با داريوش طاليي درباره موسيقي ايران ، محسن شهرنازدار ، نشر ني ،  -81



 

 ٣٧ از ٣٣صفحه 
 

 10، صفحه  1388مارسل ، ترجمه بيتا شمسيني ، ققنوس ، انسان مسئله گون ، گابريل  -82

 189صفحه ،  1387آيريس مرداك، ترجمه شيرين طالقاني(با ويرايش و مقدمه مصطفي ملكيان)، نشر شور، ، خير سيطره -83

 177 همان، صفحه -84

 178 همان ، صفحه -85

، 1392كدكني ، انتشارات سخن ،  زبان شعر در نثر صوفيه (درآمدي به سبك شناسي نگاه ِ عرفاني) محمدرضا شفيعي -86
 286و285صفحات 

 1384،  43االهيات ، محمد رضا شفيعي كدكني ، بخارا  به هنرى نگاه ، عرفان -87

، 1392زبان شعر در نثر صوفيه (درآمدي به سبك شناسي نگاه ِ عرفاني) محمدرضا شفيعي كدكني ، انتشارات سخن ،   -88
 81صفحه 

 69و  68همان ، صفحات  -89

 1386، عطار نيشابوري ، مقدمه ، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني ، انتشارات سخن ،  مصيبت نامه -90

 652، صفحه  1386روانشناسي دين ، ديويد ام. وولف ، ترجمه محمد دهقاني ، انتشارات رشد ،  -91

 1، صفحه  1386حقيقت و زيبايي ، بابك احمدي ، نشر مركز ،  -92

 213و  191، صفحات  1372، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،  2ي، جلد مجموع مصنفات، شهاب الدين سهرورد  -93

 11صفحه  ، 1382 ، معاصر نگاه پژوهشي موسسه ، ملكيان مصطفي ترجمه ، كين سم ، مارسل گابريل -94

 12 صفحه همان ، -95

 247، صفحه  1390 پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني ، محمود خاتمي ، موسسه تاليف ، ترجمه و نشر آثار هنري ، -96

 380، صفحه  1372اندر غزل خويش نهان خواهم گشت ، نجيب مايل هروي ، نشر ني ،  -97

 382 صفحه همان ، -98

 62، صفحه  1390معنويت در هنر ، واسيلي كاندينسكي ، ترجمه اعظم نوراله خاني ، انتشارات اسرار دانش ،  -99

 پژوهشي موسسه ،) ملكيان مصطفي ويراسته( مياسال شهال ترجمه ، مارسل گابريل ، اگزيستانسياليسم فلسفه -100
 34صفحه  ، 1382 ، معاصر نگاه

 22 صفحه همان ، -101

 2238مثنوي ، دفتر پنجم ، بيت  -102

 كيست بانگ ها دل كوه در صدا اين -103

 است تهي هگَ هكُ اين بانگ از است پر گه           

 اوستاد ستحكيم او هست كجا هر           

  مباد خالي دل كوه زين او بانگ           

  1329و  1328مثنوي ، دفتر دوم ، ابيات 
 چو از حيرت گذر يابد صفات آن را كه دريابد -104

  ها ها و عبرت خمش كه بس شكسته شد عبارت          



 

 ٣٧ از ٣٤صفحه 
 

 1386بلخي ، تصحيح محمدحسن فروزانفر ، انتشارات دانشگاه تهران ،  محمد الدين جالل كليات شمس ، موالنا

 اين زند وقت سماعمطرب عشق  -105

            داعبندگي بند و خداوندي ص   

 پس چه باشد عشق درياي عدم            

 در شكسته عقل را آنجا قدم             

 بندگي و سلطنت معلوم شد            

 زين دو پرده عاشقي مكتوم شد           

 كاشكي هستي زباني داشتي            

 ها برداشتي هستان پردهتا ز             

 هر چه گويي اي دم هستي از آن            

  بدان بستي برو ديگر ردهپ            
 4725تا  4721مثنوي ، دفتر سوم ، ابيات 

 334، صفحه  1389حديث آرزومندي ، مصطفي ملكيان ، موسسه پژوهشي نگاه معاصر ،  -106

 337همان ، صفحه  -107

 3099تا  3097مثنوي ، دفتر اول ، ابيات  -108

 216، صفحه  1391موسيقي و ذهن ، آنتوني استور ، ترجمه غالمحسين معتمدي ، نشر مركز ،  -109

 101گزيده غزليات ، از غزل  -110

 بود. روان كبوترانه هاي تجربه/  پاييز ته تا/  باران سر از -111

 1380 ، طهوري انتشارت ، اكنون هبوط رنگ ، نگاه ما هيچ، ما ، سپهري سهراب ، كتاب هشت

،  1390درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني ، محمود خاتمي ، موسسه تاليف ، ترجمه و نشر آثار هنري ،  پيش -112
 236و  234و  233صفحات 

 171، صفحه  1383گفتگو با محمدرضا درويشي درباره موسيقي ايران ، محسن شهرنازدار ، نشر ني ،  -113

ن ، محمد رضا لطفي ، مندرج در نورعلي برومند ، شيوه نوازندگي و نگرش استاد برومند به موسيقي سنتي ايرا -114
 184، صفحه  1380زنده كننده موسيقي اصيل ايران ، به كوشش احمد كريمي ، انتشارات دوست ، 

 پژوهش و نشر ، ولياني فاطمه ترجمه ، شايگان داريوش ، سيار تفكر و تكه چهل هويت: جديد زدگي افسون -115
 385 صفحه ، 1391 ، روز فرزان

 1379،  10ايران ، داريوش شايگان ، هنرهاي تجسمي  هنر درباره بحثي يا جهان يك تصوير -116

 پژوهش و نشر ، ولياني فاطمه ترجمه ، شايگان داريوش ، سيار تفكر و تكه چهل هويت: جديد زدگي افسون -117
 142 صفحه ، 1391 ، روز فرزان

 176 صفحه ، همان -118

 238 صفحه همان ، -119



 

 ٣٧ از ٣٥صفحه 
 

 403، ص 1391كدكني ، انتشارات سخن ، موسيقي شعر ، محمدرضا شفيعي  -120

 1015گزيده غزليات ، از غزل  -121

  "نوا" نادر اين زن من بهر "عشاق" "مطرب" -122
 دور دور" سرنا" بانگ اين كر گوش از هست زانك            

 1386 ، تهران دانشگاه انتشارات ، فروزانفر محمدحسن تصحيح ، بلخي محمد الدين جالل موالنا ، شمس كليات

  "مجنون و ليلي" هوس "قانون" "مطرب "اي بزن -123
 بكندم هوش وتد جستم سلسله از من كه            

 601 غزل از ، غزليات گزيده         

 م آرزوست"سپاهان"هاي  ي چنگ پردها -124

 وي ناي ناله خوش سوزانم آرزوست            

 اي بگو خوش ترانه "حجاز"در پرده             

 هدهدم صفير سليمانم آرزوستمن             

 تحفه بر "عشاق"به  "عراق"از پرده             

 خوش الحانم آرزوست "بوسليك"و  "راست "چون            

 گفت "مايه"زيرا كه  "حسيني"آغاز كن              

 م آرزوست"بزرگان زيرِ"و  "خرد زيرِ"كان         

 مرا كنون "رهاوي"اي ز  در خواب كرده        

 ام كانم آرزوست "زنگله"بيدار كن به         

 بر من چون شهادتست "قيموس"اين علم         

  چون مؤمنم شهادت و ايمانم آرزوست        

 143 غزل از ، غزليات گزيده        

 2077و  2076مثنوي ، دفتر اول ، ابيات  -125

 كشان دامن طرب آمد سرخوشان اي سرخوشان اي -126

 ما دامان او بگرفته او زنجير ما بگرفته            

 نشين كنجي غم ديو اي آتشين شراب آمد            

 درآ باقي ساقي اي رو انديش مرگ جان اي            

 جرس جنبان مي لحظه هر نفس شيرين مطرب اي            

 صبا اي زن ما جان بر فرس بر نه زين عيش اي            

 كن ساز را ها پرده آن كن آغاز دگر بار            

 لقا خوش آفتاب اي كن ناز خوبان جمله بر            

 19 غزل از ، غزليات گزيده           



 

 ٣٧ از ٣٦صفحه 
 

 آمد سجود در مستي ز مستان سر دگرباره -127

 آمد سرود در پرده ز ها جان مطرب آن مگر           

 203 غزل از ، غزليات گزيده           

  غم رخت در بزن آتش داووددم مطرب اي -128
 اين است سرخواني وقت كاين بم و زير بانگ بردار           

 667غزل  از ، غزليات گزيده           

 دل روشن مطرب اي تو اما كنم بس من -129

 زن بم زمزمه بر آيي سير چو زير از           

 شايي نمي خاموش هايي غم دشمن تو           

 زن غم سر مغز بر سنگي يكي لحظه هر           

 697غزل  از ، غزليات گزيده          

  بازگو را ما اسرار مطربا -130
  بازگو را فزا جان هاي قصه            
  او از امروز ايم بربسته دهان ما            
 بازگو را دلگشا حديث تو            

 1386 ، تهران دانشگاه انتشارات ، فروزانفر محمدحسن تصحيح ، بلخي محمد الدين جالل موالنا ، شمس كليات         

  نو ساز بزن و بگردان پرده -131
  نو آواز فلك از رسيد كه هين            
  هوش و گوش نشود خندان و تازه            
 نو راز درنرسد خرد ز تا           

 840 غزل از ، غزليات گزيده         

 2و1دفتر اول ، ابيات مثنوي ،  -132

 1793مثنوي ، دفتر دوم ، بيت  -133

،  1390پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني ، محمود خاتمي ، موسسه تاليف ، ترجمه و نشر آثار هنري ،  -134
 248صفحه 

 1386كليات نظامي گنجوي ، تصحيح حسن وحيد دستگردي ، جلد دوم ، اقبالنامه ، زوار ،  -135

 100، صفحه  1383رباره موسيقي ايران ، محسن شهرنازدار ، نشر ني ، گفتگو با حسين عليزاده د -136

 34، صفحه  1383گفتگو با داريوش طاليي درباره موسيقي ايران ، محسن شهرنازدار ، نشر ني ،  -137

 ، تهران دانشگاه انتشارات ، فروزانفر محمدحسن تصحيح ، بلخي محمد الدين جالل موالنا ، شمس كليات -138
1386 

 1386 ، سخن انتشارات ، كدكني شفيعي محمدرضا تعليقات و تصحيح ، مقدمه ، نيشابوري عطار ، نامهاسرار  -139



 

 ٣٧ از ٣٧صفحه 
 

،  1390پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني ، محمود خاتمي ، موسسه تاليف ، ترجمه و نشر آثار هنري ،  -140
 238صفحه 

 258همان ، صفحه  -141

 260همان ، صفحه  -142

 251همان ، صفحه  -143

 2767اول ، بيت مثنوي ، دفتر  -144

  131و 130، صفحات  1390، نشر ارس ،  2فلسفه موسيقي ، داريوش صفوت ، جلد  -145

،  1390پيش درآمد فلسفه اي براي هنر ايراني ، محمود خاتمي ، موسسه تاليف ، ترجمه و نشر آثار هنري ،  -146
 243صفحه 

 1384 ، سخن انتشارات ، كدكني يشفيع محمدرضا تعليقات و تصحيح ، مقدمه ، نيشابوري عطار ، منطق الطّير -147

 1390جلسات پيام عارفان براي زمانه ما ، سروش دباغ ، سري اول ، جلسه دوم ،  سلسله -148

www.begin.soroushdabagh.com/audio/4.mp3  
 1390آبان  7سهراب سپهري) ، سروش دباغ ، روزنامه اعتماد ، (تاملي در معناي غم در اشعار فكر نازك غمناك -149

 آهسته و نرم/ آييد مي اگر من سراغ به/ جاريست ابديت تا ناروني سايه تنهايي، اين در و/ تنهاست اينجا آدم -150
 من. تنهايي نازك چيني/ بردارد ترك كه مبادا بياييد،

 1380 ، طهوري انتشارت ، لحظهواحه اي در  ، سبز حجم ، سپهري سهراب ، كتاب هشت   

 كه/ بروم سمتي به و/ بردارم دارد، جا من تنهايي پيراهن ي اندازه به كه/ را چمداني امشب بايد/ بروم امشب بايد -151
 خواند. مي مرا همواره كه واژه بي وسعت آن به رو/ پيداست حماسي درختان

  نداي آغاز ، سبز حجم همان ،    

 479 غزل از ، غزليات گزيده -152

  كو سوگند آن و عهد آن عجب اي -153

  كو قند چون لب آن هاي وعده
  بندگيست بد از بنده فراق گر

  چيست فرق پس كني بد بد با تو چون
  بجد لطفش بر و قهر بر عاشقم

  ضد دو هر اين عاشق من بوالعجب
  آتشيست نهنگ اين بلبل چه اين

  خوشيست را او عشق ز ناخوشها جمله
  او كلَّست خود و كلَّست عاشق
 جو خويش عشق و خويشست عاشق

  1577و  1576،  1573،  1567،  1566مثنوي ، دفتر اول ، ابيات 


