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دیدگاه های فلسفی و عرفانی در توصیف 
موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل 

جوان موسیقی*
محمدرضا آزاده فر**

دانشیار دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله: 92/4/8، تاریخ پذیرش نهایی: 92/7/13(

چکیده

بررسی آرای ارائه شده توسط فالسفه و عارفان نشان می دهد، آنها در برخی دیدگاه ها دارای اشتراک نظر هستند و در برخی 

باورهای دارای دیدگاهی متفاوت می باشند. تلقی کردن موسیقی به عنوان یکی از بخش های حکمت نظری و دانستن آن به عنوان 

یکی از شاخه های علوم وسطی، موضوعی است که اگرچه بحث اصلی متکلمان در زمینۀ موسیقی را شامل می شود، توسط عرفا 

نیز به نوعی مورد تأیید قرار گرفته است. از زمینه های دیگر که بین فالسفه و عرفا مشترک است، انتساب موسیقی به افالک است. 

پیروی از اندیشۀ تشبیه و خیال از اصلی ترین زمینه های تفاوت دیدگاه فالسفه و عرفا است. مطالعۀ حاضر در زمینۀ باورپذیری 

دیدگاه های فلسفی و عرفانی اندیشمندان ایرانی توسط جوانان موسیقیدان ایرانی در یک جامعۀ آماری 400 نفری نشان می دهد، 

جوان امروز ایرانی برخالف پیشداوری هایی که او را فاقد نظر و بی تفاوت می انگارد، در زمینۀ آرای مختلف، واکنش های متفاوتی از 

خود نشان می دهد. همچنین نتایج حکایت از رنگارنگ بودن و تنوع دیدگاه های جوانان در زمینۀ موضوعات فلسفی و عرفانی دارد. 

به نظر می رسد ساختار ذهنی و درونی جوان ایرانی به هر نوع هنوز تحت تأثیر اندیشه های سترگ عرفانی و فلسفی نیاکان خود 

است، هرچند در دنیای پیرامون در مورد بروز، پرورش و بهره گیری از آن با کاستی مواجه باشد.

واژه های کلیدی 

 فلسفه و موسیقی، عرفان و موسیقی، نوازندگان جوان ایرانی، موسیقی افالک، اوقات تغّنی، جامعه شناسی موسیقی ایران.

* این پژوهش با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بین سال های 92-1391 به انجام رسیده است.
.E-mail: azadehfar@art.ac.ir ،0263-2511013 :تلفکس**
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مرور کوتاه آرا

دیدگاه های فلسفی به موسیقی
برهان های عقلی و نقش آنها در شکل گیری هنرها، ریشه در 
دیدگاه تنزیهی دارد. توصیف صور فلکی و نظم حاکم بر کائنات بر 
بنیان عقل، اندیشه ای را ایجاد کرده که با بهره گیری از برهان نظم، 
سعی در اثبات واجب الوجود دارد. توصیف ساختمان و رموز 
موجود در ساختار موسیقی و تشبیه آن به منطق موجود در 
 Universe صور فلکی، ریشه در این تفکر دارد. همچنان که واژه
اشاره به آوازی وحدت بخش و یگانه دارد که توسط مخلوقات و 

کائنات در حال نواختن است. 
آغازگر این تفکر فیثاغورث است که در ادامه توسط افالطون 
و ارسطو بسط یافت. بلخاری)1388ب( معتقد است که فیثاغورث 
در قدسی انگاشتن اعداد از تمدن سومری تأثیر پذیر بوده است. 
امروزه مبنای تقسیم بندی علوم که موسیقی را به همراه حساب، 
یا  وسطی  فلسفة  عنوان  تحت  گروه  یک  در  نجوم  و  هندسه 
ریاضیات قرار می دهد را منتسب به ارسطو می دانند. از پیشروان 
این دیدگاه می توان به فارابی )متوفی 339 ه. ق./ 950م( اشاره 
کرد که در مواردی آرای فیثاغورث را مورد نقد نیز قرار داده 
است. البته پیش از فارابی، کِندی )متولد 185 ه. ق.( نیز در مورد 
دیدگاه های فلسفی موسیقی نظراتی را ارائه نموده است؛ لیکن به 
دلیل آنکه از یک سو او را فیلسوف عرب می دانند و از سوی دیگر 
اندیشه های او در زمینة فلسفه تحت تأثیر ارسطو و افالطون بوده 
و در زمینة حساب و اعداد نیز متأثر از فیثاغورث بوده، مورد 

بررسی قرار نمی دهیم.

مقدمه
فالسفة اسالمي تقریباً به اتفاق، دیدگاه ارسطو در طبقه بندي 
موسیقي به عنوان یک قِسم از اقسام چهارگانه علوم »ریاضي« 
را پذیرفته اند؛ ولي از جهت دخیل بودن احساس آدمي و ادراک 
متفاوت او از این هنر، موسیقي را »هنر« نیز محسوب داشته اند. 
تفاوت دیدگاه های اندیشمندان نیز مربوط به همین بخش دوم یعني 
کارکرد حسي موسیقي به عنوان هنر است و در بخش نخست – 
که دیدگاه های ریاضي موسیقي طرح مي شود– اختالف چنداني 
در آرا وجود ندارد. متکلمان از ورود عمیق به مبحث کارکردهاي 
موسیقي با روح و جان تا حدود زیادي پرهیز کرده اند، همانگونه 
که ُعرفا نیز بیشتر به کارکرد موسیقي بر نفس و جان پرداخته اند 
و مناسبات فلسفي و ریاضي موسیقي را به شکلي محدود مورد 
توصیف قرار داده اند. در پژوهش حاضر، نگاه فالسفه و عرفا به 
موسیقي مورد مطالعه قرار گرفته و پنج شاخصة اصلی استخراج 
شده از آنها در یک پژوهش میدانی برای جوانان اهل موسیقی 
طرح گردیده است. هدف این امر، بررسی میزان باورپذیري این 
اندیشه ها در نزد جوانان امروز ایران که به موسیقی اشتغال دارند، 

بوده است.
ترسیم خط معین و قطعی بین نظریه های فلسفی و عرفانی در 

زمانی که ما به موضوع موسیقی می رسیم، بسیار مشکل است. 
بدین صورت که به آرای فالسفه، نسیم عرفانی می وزد و ُعرفا 
آرای خود را با چاشنی فلسفی ارائه می دهند. در گسترۀ تاریخ 
علم موسیقی، اولین نامی که دیده می شود، ریاضیدانی به نام 
فیثاغورث است و هم او نیز اولین کسی است که به تئوری های 
ریاضی مرتبط به موسیقی خود رنگ و بوی عرفانی می دهد. در 
افسانه های منسوب به این ریاضیدان نقل است که او علم موسیقی 
را از اصوات هماهنگ افالک دریافته است و در این رهگذر، طبیعت 
اصیل و عقل دقیق او یاریگر وی بوده است. جنبة عرفانی دیدگاه 
فیثاغورث، تفکر او را با »عهد الست« و »عالم ذّره« پیوند داد. از 
این منظر، عرفا را عقیده بر این بود که »پیوستگی تأثیر روحانی 
موسیقی بر روح امری ازلی است و به هنگام استماع موسیقی، بار 
دیگر کالم حق را می شنود که جملگی ارواح بشر در ازلّیت بدان 
پاسخ دادند و به همین طریق با الحان سپاه بهشتی هم آوا گشتند« 
)مددپور، 1384، 27(. اندیشه های فیثاغورث در مورد موسیقی، 
در ادامه مورد توجه افالطون قرار گرفت و ضمن نگهداشته شدن 
وجه عرفانی آن در حوزۀ فلسفه توسعه یافت و در مواردی نیز 

مورد نقد فالسفة اسالمی مانند فارابی و ابن سینا قرار گرفت.

در  را  عقلی  دیدگاهی  که  دیگری  اندیشمندان  مهم ترین  از 
توصیفات موسیقی دنبال می کند، ابوعلی سینا )428-370 هجری 
قمری( است. اگرچه صاحب کنزالتحف، اندیشه های او را از فارابی 
متغایر می داند. اما ابوعلی سینا در شیوۀ ارائة مفاهیم موسیقی تا 
حدی از شیوۀ فارابی پیروی می کند. او در زمینه عرفان نظری 
همچنان که در ادامة این مقاله خواهیم دید، فعالیت هایی داشته است 
اما مانند فارابی بیشترین نوشته های او در مورد موسیقی دیدگاهی 
علمی و فلسفی را دنبال می کند. ابن سینا، هم در بخش موسیقی 
رساله نجات و هم در دانشنامه عالئی، موسیقی را کامالً ریاضی وار 
مورد بررسی قرار می دهد و کمتر از مباحث روانشناسی و عرفانی 
آن سخن به میان می آورد. با وجود آن که دانشنامه عالیی بیشتر 
مورد توجه خوانندگان فارسی زبان قرار گرفته است، اما رسالة 
او به زبان عربی که در فن دوازدهم کتاب شفا با عنوان »جوامع 
علم الموسیقی« نگاشته شده، مهم ترین و اصلی ترین منبع موسیقی 

نگاشته شده توسط ابن سینا است )بلخاری، الف1388، 31(. 
از دیگر اندیشه های استداللی و فلسفی در مورد موسیقی، 
می توان به اندیشه های اخوان الصفا اشاره کرد. اخوان الصفا در 
اواسط قرن چهارم هجری به شکل انجمنی مخفی در بصره و بغداد 
تشکیل شد. اعضای این انجمن، جمعی از علما و دانشمندان بزرگ 
اسالم بودند که اکثر آنها را ایرانیان تشکیل می دادند. مرام اصلی 
یا اساس نامة آنها این بود که میگفتند دیانت اسالم به خرافات و 
اوهام آمیخته شده است و برای پاک کردن دین از آلودگیهای 
ضاللت انگیز، جز فلسفه راهی نیست و شریعت اسالمی آنگاه به 
کمال می رسد که با فلسفة یونانی درآمیزد و مقصود ما همین 
است که دین را با فلسفه موافقت، و شریعت حقه را از آالیش 
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اوهام و خرافات شستشو دهیم تا پایدار ماند و مورد قبول عقال 
و دانشمندان ملل قرار گیرد. نظر دیگر که در آغاز رسایل تصریح 
کرده اند، عبارت از این است که فلسفه چون از زبانی به زبان دیگر 
آمده، حقایقش نامفهوم و پیچیده گشته و تحریفات در آن راه یافته 
است. ما مي خواهیم مقاصد اصلی فالسفه را پوست بازکرده بیان 

کنیم تا درخور فهم گردد )دهخدا، 1381، مدخل اخوان الصفا(. 
اخوان الصفا، در جهان بیني متأثر از کندي و فارابي هستند 
اما در مورد موسیقي، به نظر مي رسد دیدگاه های آنان نمایان گر 
 .)5 )بلخاری، 1383،  اوست  پیروان  و  فیثاغورث  اندیشه هاي 
و  عدد  علم  بر  نظام موسیقایي،  بنیان گذاري  در  فیثاغورثیان 
دریافت هاي فیثاغورث از هندسه پیشرفته مصري و ریاضیات 
سومري متکي بودند، اما در تحلیل عرفاني، موسیقي را به افالک 
و بازتاب حرکت آنها نسبت مي دادند. گرچه این نظر مورد انتقاد 
افرادي چون فارابي و بوعلي واقع شد، اما اخوان الصفا به شدت 
تحت تأثیر عقاید عرفاني فیثاغورثیان در مورد موسیقي بودند. 
اخوان الصفا در ابتداي رساله موسیقي، غرض خود از تألیف این 
رساله را، معرفت به نسبت ها و کیفیت تألیف آنها در موسیقي 

مي دانند و نه تعلیم غنا و مالهي.

دیدگاه های عرفانی به موسیقی

نگاهی  با  را  جهان  معموالً  اسالم  دنیای  در  هنر  صاحبان 
عرفانی نگاه می کنند تا دیدگاهی فلسفی، از این رو در آثار آنها، 
نشانه های تشبیه بیش از سایر نشانه ها دیده می شود. آنها برای 
بیان تشبیهات خود دست به دامن خیال می شوند. عنصر خیال، 
اصلی ترین فاکتور در بیان پدیده ها و توصیفات از جمله وصف 

الهی است همچنان که حافظ می گوید:
نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم

                                             بر کارگاه دیدۀ بی خواب می زدم
در این قسمت، مهم ترین آبشخورهای اثرگذار در عرفان اسالمی 
را مورد مطالعه قرار می دهیم و دیدگاه های عرفانی و صوفیانه در 
توصیف موسیقی را در هریک از این حوزه ها بررسی می کنیم. از 
موسیقی در حلقة رندان و صوفیان به »سماع« یاد می شود. عطار 
در تذکرۀ الولیاء نقل می کند که از جنید بغدادی )متوفی 297 ه. ق.( 
پرسیدند که »چه حالت است که مرد آرمیده باشد و چون سماع 
را شنود اضطراب در وی پدید آید. گفت حق تعالی ذرّیت آدم را 
در میثاق خطاب کرد که السُت بربکم، همه ارواح مستغرق لذت 
آن خطاب شدند. چون در این عالم سماع شنوند، در حرکت و 
اضطراب آیند« )عطار، 1383، 171(. صوفیه همواره اجازۀ شرکت 
در سماع را با توجه به وضع روحي افراد جایز دانسته و کساني 
را که از ورطة عالم مادي و کشش آن رهایي نیافته اند را شایستة 

استفاده از آن نمي داند:
نگویم سماع اي برادر که چیست            
                                            مگر مستمع را بدانم که کیست

گر از برج معني پرد طیر او
                                                   فرشته فروماند از سیر او

وگر مرد سهو است و بازي و الغ   
                                               قوي تر شود دیوش اندر دماغ
پریشان شود گل به باد سحر    
                                             نه هیزم که نشکافدش جز تبر

جهان بر سماع است و مستي و شور   
                                                 ولیکن چه بیند در آیینه کور

جمع بندی آرا

از بررسی مجموع آرای ارائه شده توسط فالسفه و عارفان 
می توان جمع بندی کرد که آنها در برخی دیدگاه ها دارای اشتراک 
نظر هستند و در برخی باورها، دارای دیدگاهی متفاوت می باشند. 
در اینجا  مختصراً مهم ترین این مشترکات و تفاوت نظرها تبیین 

می شود.
تلقی موسیقی به عنوان یکی از بخش های حکمت نظری و 
دانستن آن به عنوان یکی از شاخه های علوم وسطی یا ریاضی 
موضوعی است که اگرچه بحث اصلی متکلمان در زمینة موسیقی 
را شامل می شود، توسط عرفا نیز به نوعی مورد تأیید قرار گرفته 
است. تقسیم بندی حکمت به اُولی )الهیات(، ُوسطی )ریاضیات(، و 
ُسفلی )طبیعیات(،که ریشة آن به یونان قدیم برمی گردد، به عنوان یک 
ضرورت به طور اتفاق در بحث همة فالسفه و اندیشمندان اسالمی 
آمده است، حتی آن دسته از آنان که در نظریه های فقهی خود موسیقی 
را از نظر شرعی تجویز نکرده اند. با نگاه به رساالت باقی مانده از 
علمایی که دیدگاه های عقلی را اساس کار خود قرار داده اند، می بینیم 
که بدون استثناء در بخش ریاضیات به موضوع موسیقی پرداخته اند. 
آن دسته از این اندیشمندان که توانایی های بیشتری در این حوزه 
داشته اند، این بخش را کامل تر نوشته اند و آن دسته که اطالعات آنان 
صرفاً بر اساس آرای اندیشمندان پیش از خود بوده است، این بخش 
را مختصر برگزار کرده اند. فارابی، ابن سینا، اخوان الصفا و  قطب الدین 
شیرازی از جمله اندیشمندانی هستند که موضوع موسیقی را با 
تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داده اند. رساالت این اندیشمندان 
از نظر فنی چنان دقیق و بسیط نگاشته شده که امروزه هنوز مورد 
استفاده است. در مقابل، عرفا اگرچه کلیت این بحث را پذیرفته اند؛ اّما 
در نوشته های آنان کم تر می توان اصول فنی موسیقی را به عنوان 

شاخه ای از علم ریاضی یافت.
از زمینه های دیگر که بین فالسفه و عرفا مشترک است، انتساب 
موسیقی به افالک است که منشأ آن را در اندیشه های فیثاغورث 
می دانند. اگرچه موضوع بررسی فنی موسیقی به عنوان یکی از 
زیرشاخه های ریاضی توسط متکلمان با گسترۀ وسیعی به بحث 
کشیده شده است و عرفا کم تر به آن پرداخته اند، در حوزۀ انتساب 
موسیقی به صور فلکی قضیه برعکس است؛ یعنی عرفا به این 
موضوع عالقه و تمایل بیشتری نشان داده اند. البته در این زمینه، 
اخوان الصفا را می توان استثناء دانست )بلخاري، ب1388، 139(، 
چرا که اگرچه آنان خود را پیرو بی چون و چرای فلسفه می دانستند 
و راه رستگاری و پاالیش دین از خرافه ها را نیز استعانت از فلسفه 
برمی شمردند، به موضوع موسیقی که می رسند نرمش عرفانی 

دیدگاه های فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل 
جوان موسیقی
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زیادی از خود نشان می دهند و بحث انتساب موسیقی به کواکب 
را با گستره و تفصیل زیادی تبیین می کنند.

پیروی از اندیشة تشبیه و خیال، از اصلی ترین زمینه های تفاوت 
دیدگاه فالسفه و عرفا است. پیروان دیدگاه تنزیه معتقدند بین خالق 
و مخلوق )در اینجا انسان( هیچ ارتباط وجودی جز نسبت خالقی و 
مخلوقی وجود ندارد؛ به آن دلیل که خداوند منزه و متعالی تر از آن 
است که هیچ شباهتی با مخلوق خود داشته باشد. از این رو انسان 
قادر به نائل شدن به معرفت پروردگار نیست. در مقابل، عرفا معتقدند 
که خداوند با مخلوقش نسبتی دارد، چرا که اگر هیچ نسبتی بین این 
دو نباشد، اساساً دستیابی به معرفت برای مخلوق ناممکن می شود. 
اساس آفرینش هنرمندان عارف، بهره گیری از تشبیه در بیان 
هنری است. بر این مبنا پروردگار همواره در نقش معشوق ظاهر 
می شود و هنرمند نقش عاشقی را برای خود در نظر می گیرد. در 
این میان معشوق همواره ناز می کند و عاشق نیاز می نماید. این 
خصوصیت بنیان اصلی اشعار عرفانی را می سازد. اما در حوزۀ 
موسیقی، شرایط تا حدودی متفاوت می شود. در حوزه موسیقی 
در برخی موارد عارف خود را سازی در دست پروردگار می داند 
که اگر نوایی از او برمی خیزد در واقع این پروردگار است که 
در حال نواختن اوست و او صاحب اختیار است که هرگونه که 

می خواهد او را بنوازد. سعدی )1372، 397( می فرماید:
همچو چنگام سر تسلیم و ارادت در پیش

                             تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم
مولوی )1345، 2693( میفرماید:

از آن رگ هاست بانگ چنگ خوش رگ 
                                   ز عکس و لطف آن زاری است زاری

ز بحر بی کنار است این نواها 
                                            کی می غرد به موج از بی کناری

حافظ )1378، 123( نیز، در جای جای اشعار خود به این نکته 
اشاره می کند که نوازندۀ اصلی خداست و صدایی که از ساز 

برمی آید، حاصل نواختن اوست:
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

                                   نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد
عالم از ناله عشاق مبادا خالی

                             که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت 
                                    بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد

عالوه بر حافظ، عارفان دیگری نیز نوای ساز را از سرمنشأ 
از  یکی  در  که  است  عارفی  بغدادی  الهی می دانند. شیخ جنید 

قصیده های خود این موضوع را طرح می کند.
خورده از طنبور تو بربط فراوان گوشمال  

                           هست نی را داغ ها از صوت خوبت بر جگر
بربط و قانون و طنبور و رباب و چنگ و نی  

                                 در ره انصاف از عود تو باشد یک وتر
عارف برای چنین نواهایی که توسط پروردگار نواخته می شود 
یک ویژگی مهم قائل است و آن این است که صرفاً گوش های پاک 

قادر به شنیدن آن هستند )حافظ، 1378، 286(:
تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوي 

                              گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
چنگ در پرده همی می دهدت پند ولی         

                                     وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی
بین  واسطه ای  نقش  در  را،  ساز  عارف  دیگر  مواردی  در 
پروردگار و خود می داند. در این شرایط چون آدمی قادر نیست 
مانند موسی، کلیم الهی شود، نوای الهی با واسطة ساز به گوش 

او م یرسد. مانند شعر زیر )حافظ، 1378، 244(:
رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند

                                   که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
در مواردی ساز نقش روایتگر قصة جدایی بین عاشق و معشوق 
را بازی می کند و در دست عشق یا معشوق نواخته نمی شود. 

بزرگترین نمونة این مورد، نی نامة مولوی )1378، 1( است.
بشنو از نی چون حکایت می کند

                                                    وز جدایی ها شکایت می کند
وصال  خبر  رسیدن  شادکامی  در  عارف  نیز  مواردی  در 
معشوق مطرب را می طلبد که نوای شادمانة وصال بنوازد. در این 
زمان نوازنده نه عاشق است نه معشوق بلکه به عنوان شخصیتی 
سوم در رونق مجلس عاشق و معشوق عمل می کند. شعر زیر از 

سعدی )1372، 344( است:
ساقی بده آن شراب گلرنگ

                                               مطرب بزن آن نوای بر چنگ
عشق آمد و عقل همچو بادی

                                                 رفت از بر من هزار فرسنگ
فراتر از استفادۀ سمبلیک از ساز و نوازنده، شاعران و عارفانی 
که با شعبه ها و مقامات موسیقی ایرانی آشنایی داشته اند، پا را 
از این فراتر گذارده و هریک از خسروانی های پیش از اسالم 
و مقامات پس از اسالم را در نقش سمبل های متفاوت مورد 
استفاده قرار داده اند. بیشتریِن اینگونه بهره برداری ها، در اشعار 
حافظ، منوچهری دامغانی، نظامی، و مولوی به چشم می خورد. 
در این زمینه تالش هایی در زمینة ریشه یابی این سمبل ها توسط 
در  بیشتری  کارهای  اما  رسیده  انجام  به  قبلی  پژوهشگران 
این زمینه نیاز به انجام دارد که امید است محققان بعدی آن را 

آن چنان که درخور است مورد توجه قرار دهند.

مطالعۀ میدانی: دیدگاه جوانان امروز ایران در 
زمینه آرای فلسفی و عرفانی مرتبط به موسیقی

مرور منابع علمی و بررسی دیدگاه ها در زمینة موضوعات 
عرفا  و  فالسفه  تفکر  به  دریچه ای  اگرچه  عرفانی،  و  فلسفی 
می گشاید، لیکن تابلوی واضحی از واقعیت های روز را به دست 
نمی دهد. به بیان دیگر، با مطالعة آرای اندیشمندان این دو حوزه، 
می توان رهیافت مفیدی به تفکر طبقات خاص جامعه در دوره های 
معین ویژه حیات آنها ارائه نمود؛ اما این واقعیت که توده ها به ویژه 
در دورۀ معاصر چگونه تلقی ای از این اندیشه ها دارند، بی پاسخ 
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می ماند. برای به تصویر کشیدن این مهم، ضروری است که 
برداشت و ادراک افراد مورد سنجش قرار گیرد. این امر مستلزم 
سرمایه گذاری های کالن و در گسترۀ بسیار وسیع است. اما برای 
هدفی که تحقیق پیشرو دنبال می کند،جامعة آماری محدودتری 
از جوانان اهل موسیقی انتخاب شده تا میزان باورپذیری پاره ای 
از مهم ترین اندیشه های فالسفه و عرفا در مورد موسیقی مورد 
کاوش قرارگیرد. اگرچه کاوش تفکر افراد که موضوعی غیرمادی 
است بسیار مشکل می نماید، لیکن محصول آن به هر اندازه که 
نسبی باشد نیز، قادر خواهد بود تا واقعیات روز ایران را در حوزۀ 

تفکر، هرچند محدود، روشن نماید.

روش تحقیق
یک مطالعة میدانی در سال های 1391 و 1392 توسط نگارنده 
صورت گرفت تا میزان باورپذیری آرای فالسفه و عرفای قدیم 
این  نماید. برای  ارزیابی  در مورد موسیقی در نزد جوانان را 
منظور تعداد 400 نفر از دانشجویان و هنرجویان رشته موسیقی 
در گرایش های متنوع نوازندگی و آهنگسازی از سه حوزۀ تهران، 
اصفهان، و گیالن انتخاب گردیدند و پرسشنامه ای حاوی پنج سؤال 
کلیدی بین آنها توزیع گردید و از آنها خواسته شد – صرف نظر از 
دیدگاه های مطالعه کرده در منابع و شنیده های خود – سعی کنند 
صرفاً باور خود را در هریک از موارد در پاسخ نامه منعکس کنند. 
پنج سؤال مطرح شده در این پرسشنامه، اصلی ترین جنبه های باور 
ذهنی در مورد دیدگاه های فلسفی یا عرفانی در مورد موسیقی را 

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد جستجو قرار می داد. 

نمونه گیری و حجم نمونه 
جامعة آماری این مطالعه از بین دانشجویان و هنرجویان 
موسیقی در سه حوزۀ تهران، اصفهان و گیالن که سابقة بیشتری 
در زمینه تربیت تخصصی دانشجو و هنرجو در زمینة موسیقی 
را دارند، با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. حجم نمونه به 
تناسب فراوانی مراکز تخصصی موسیقی هر حوزه به شکل زیر 
تعیین و انتخاب گردید: 197 نفر از تهران، 157 نفر از اصفهان و 
46 نفر از گیالن. متوسط سن شرکت کنندگان در این مطالعه 21 

سال است.

پرسش نامه
بر  مشتمل  مطالعه،  این  برای  شده  طراحی  پرسش نامة 
پنج سؤال است که اصلی ترین جنبه های باور ذهنی در مورد 
دیدگاه های فلسفی یا عرفانی در مورد موسیقی را به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم مورد جستجو قرار می داد. اولین سؤال، 
میزان باور نمونه ها را در مورد دیدگاه فالسفه در زمینة ارتباط 
موسیقی با افالک مورد سؤال قرار می دهد. در دو سؤال بعدی 
باور آنها در مورد دیدگاه عرفا در زمینه ارتباط خالق و مخلوق 
از طریق موسیقی مورد بررسی قرار می گیرد. سؤاالت به تدریج 

اندیشة  چهار  سؤال  در  که  نحوی  به  می شود  تخصصی تر 
ابن عربی در مورد شریف تر بودن هنر موسیقی نسبت به هنرهای 
بصری مورد نظرسنجی قرار می گیرد و در سؤال آخر موضوع 
اوقات تغنی که نگاهی تخصصی تر به مقامات و ارتباط آن با دو 
مقولة »زمان« و »احواالت شنونده« دارد و در رساالت کهن خاص 
موسیقی آمده است، مورد نظر سنجی جامعه آماری قرار می گیرد. 
ذیالً پرسش های پنج گانه به همراه نتایج کلی حاصله ارائه می شود.

نتایج مطالعۀ میدانی در گسترۀ 
عمومی

1. ارتباط موسیقی با افالک
در سؤال اول جمله زیر طرح شد: 

»ستاره ها و سیارات در عین تفاوت در طبیعت و اندازه، با 
ریتمی مشخص بر مدارهایی منظم حرکتی هماهنگ دارند. بر این 

اساس، موسیقی تجسمی از افالک است«.
سپس از شرکت کنندگان خواسته شد یکی از گزینه های پنج گانه 

ارائه شده را انتخاب نمایند:
الف. موسیقی به طور مطلق بر اساس تناسبات کواکب است.

ب. موسیقی تشابهی کامل و عینی با افالک دارد.
ج. موسیقی تشابهی نسبی با افالک دارد.

د. تشابه موسیقی و افالک زائیدۀ خیال است و هیچ پایه و 
اساسی ندارد.

ه. نظر دیگری دارم )حداکثر در دو سطر(
نمودار زیر نتایج حاصل شده از پاسخ شرکت کنندگان را به 

صورت ستونی و در مبنای عددی به نمایش می گذارد:
 

نمودار1- نظر شرکت کنندگان در مورد دیدگاه فالسفه در زمینه ارتباط 
موسیقی و افالک.

همان گونه که در نمودار مشاهده می شود، بیش از نیمی از 
شرکت کنندگان )53%( معتقدند که »موسیقی تشابهی نسبی با 
افالک دارد«. با این وجود حدود 15% از آنها بر این باورند که 
چنین اعتقادی هیچ پایه و اساسی ندارد و تشابه موسیقی و افالک 
زائیدۀ خیال است. چنین درصدی در حوزۀ فرهنگی ایران به ویژه 
در میان اهل موسیقی اگرچه آمار قابل توجهی نیست، لیکن ریشه 
در فاصله گرفتن بخشی از نسل جدید از باورهای قدیمی فلسفی 
دارد. حدود 7% از شرکت کنندگان اعالم کرده اند که نظری دیگر 
در این زمینه دارند که مهم ترین این نظرات که بیشترین فراوانی را 

داشته است ذیالً جمع بندی می شود:
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• در آفرینش، هر چیزی این قابلیت را دارد که به چیز دیگری 
تشبیه شود. تشابه موسیقی و افالک یکی از بی شمار مواردی 

است که ذهن بشر به آن توجه کرده است.
• موسیقی امکان مقایسه با هر نوع فرایند سیستماتیکی را دارد.

• موسیقی و افالک هر دو بر اساس نظم کار می کنند، هیچ چیز 
مشترک دیگری بین این دو وجود ندارد.

• دیدگاه دوری یا چرخه ای باعث تلقی تشابه بین موسیقی و 
افالک شده است؛ هیچ چیز مشترک دیگری بین این دو نیست.

• موسیقی از ذهن سازندۀ آن )آهنگساز( زائیده می شود و هیچ 
ارتباطی با افالک ندارد.

2. تشابه آدمی به سازی در دست پروردگار
در سؤال دوم جمله زیر طرح شد: 

»عقیده ای عرفانی وجود دارد که بر اساس آن آدمی مانند سازی 
در دست پروردگار است و او هر نغمه ای که بخواهد با این ساز 

می نوازد«.
سپس از شرکت کنندگان خواسته شد یکی از گزینه های پنج گانه 

ارائه شده را انتخاب نمایند:
الف. کامالً موافقم

ب. گاهی اوقات انسان مانند سازی در دست پروردگار است و 
گاهی نیست، بستگی به موقعیت و شرایط روحی او دارد.

ج. برخی عارفان به صورت سازی در دست پروردگار هستند 
و این خاصیت برای همة انسان ها وجود ندارد.

د. کامالً با این ایده مخالفم.
ه. نظر دیگری دارم.

نمودار زیر نتایج حاصل شده از پاسخ شرکت کنندگان را 
به صورت ستونی و در مبنای عددی به نمایش می گذارد:

 

نمودار2- نظر شرکت کنندگان در مورد دیدگاه عرفا در خصوص تشابه انسان 
به سازی در دست خداوند.

برخالف اینکه دیدگاه پاسخ دهندگان در سؤال قبل بسیار به 
هم نزدیک بود، در مورد موضوع اعتقاد به اینکه آدمی مانندسازی 
در دست پروردگار است، شرکت کنندگان به دو دستة تقریباً برابر 
تقسیم می شوند. 30% از شرکت کنندگان معتقدند بسته به شرایط 
روحی، گاهی اوقات انسان مانند سازی در دست پروردگار هست 
و گاهی نیست، در مقابل، 31% از شرکت کنندگان نیز کامالً با 
این ایده مخالف هستند. ضمن آن که 16% نیز معتقدند که انسان 
کامالً مانندسازی در دست پروردگار عمل می کند. تجزیه و تحلیل 
پاسخ های شرکت کنندگان به این سؤال، نشان دهندۀ شکاف زیاد 

در دیدگاه جوانان ایرانی به خصوص اهل موسیقی در مورد این 
باور عرفانی است. این واقعیت، یکسان به حساب آوردن تفکرات 
زمان  در  کشور  فرهنگی  برنامه ریزی های  زمینه  در  جوانان 

معاصر را، به شدت به چالش می کشد.
در بین پاسخ دهندگانی که سعی کرده اند نظری متفاوت از 
گزینه های پاسخ نامه را انتخاب نمایند، موارد زیر شایان توجه است:

• آدمی به شکلی دوگانه عمل می کند. او گاه بر مسند نوازندگی 
می نشیند و می نوازد و گاه در مقام ساز در دست پروردگار 

نواخته می شود.
• این دیدگاه با دیدگاه جبری انطباق می یابد و از این رو پذیرفته 

نیست.
• آدمی عروسک خدا نیست!

• آدمی بخشی از خداست بر این اساس از خدا جدا نیست که به 
عنوان سازی در دست او عمل کند.

3. موسیقی به عنوان واسطۀ انتقال پیام بین 
آفریدگار و انسان

در سؤال سوم جمله زیر طرح شد: 
»عقیدۀ عرفانی دیگری وجود دارد که بر اساس آن، موسیقی 

واسطه ای بین آفریدگار و انسان برای انتقال پیام است«.
سپس از شرکت کنندگان خواسته شد یکی از گزینه های پنج گانه 

ارائه شده را انتخاب نمایند:
الف. کامالً موافقم

ب. این پیام دائماً در حال انتقال است، اما شخص باید در خود، 
آمادگی دریافت را فراهم آورد.

آن دسته از موسیقی هایی که توسط انسان های  ج. صرفاً 
خاص اجرا می شوند، قادر به انتقال پیام الهی هستند.

د. موسیقی ناشی از ارتعاشات فیزیکی هوا است که با ترکیباتی 
انتزاعی به گوش می رسد، بر این اساس، قادر به انتقال هیچ پیامی 

از آفریدگار نیست.
ه. نظر دیگری دارم

نتیجة نظرات شرکت کنندگان در نمودار زیر دیده می شود:
 

نمودار3- نظر شرکت کنندگان در مورد دیدگاه عرفا در خصوص موسیقی به 
عنوان واسطه پیام بین پروردگار و انسان.

تجزیه و تحلیل پاسخ های شرکت کنندگان نشان می دهد که 
موسیقی دانان جوان امروزی ایران، تا حدود زیادی بر این معنا 
انسان ها  و  پروردگار  ارتباط  واسطة  گونه ای  به  موسیقی  که 
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است، اعتقاد دارند. تنها 16% از شرکت کنندگان معتقد بوده اند که 
موسیقی صرفاً نتیجه ارتعاش فیزیکی اجسام است و قادر به انتقال 
هیچ گونه پیامی از خالق نیست. نمودار همچنین نشان می دهد که 
بیشترین تعداد )42.5%( شرکت کنندگان معتقدند این پیام دائمًا 
در حال انتقال است، اما شخص باید در خود آمادگی دریافت را 
فراهم آورد. نتیجه بررسی پاسخ ها به این سؤال نشان می دهد، 
این دیدگاه عرفانی هنوز جایگاه نسبتاً قدرتمندی در جوانان دارد. 
12% از پاسخ دهندگان، پاسخ هایی متفاوت از گزینه های ارائه شده 

داشته اند، که ذیالً مهم ترین این نظرها نمایش داده می شود:
• هیچ چیزی پشت این پنجره قرار ندارد، هرچه هست همین 

دنیای ماّدی است که دیده می شود.
• موسیقی توانایی انتقال روشن هیچ پیامی را ندارد.

• هر موسیقی ای، احساس خاص مربوط به خود را انتقال 
می دهد نه پیام دارای معنایی را.

• خداوند در درون ماست پس هرچه نواخته می شود، نواختة 
اوست.

4. هنرهای صوتی شریف تر از هنرهای بصری
در سؤال چهارم از افراد مورد مطالعه خواسته شد به سؤال 

زیر پاسخ دهند:
آیا شما با این اندیشه ابن عربی که »هنرهای صوتی شریف تر 

از هنرهای بصری است«، موافقید؟ 
شرکت کنندگان می توانستند یکی از گزینه های چهارگانة زیر 

را انتخاب نمایند:
الف. کامالً موافقم

ب. تا حدودی موافقم
ج. موافق نیستم

د. نظر دیگری دارم
نتیجة نظرات شرکت کنندگان در نمودار زیر دیده می شود:

 

نمودار4- دیدگاه شرکت کنندگان در مورد دیدگاه ابن عربی در زمینۀ این که 
»هنرهای صوتی شریف تر از هنرهای بصری است«.

تجزیه و تحلیل پاسخ های شرکت کنندگان نشان می دهد که 
مجموعاً افرادی که گزینه های »الف« یا »ب« را انتخاب نموده اند و 
به نوعی با آن اندیشه موافقت دارند، بیش از 62% است، که از این 
میان 21% به طور مطلق با اندیشه شریف تر بودن موسیقی نسبت 
به هنرهای تصویری موافق هستند. این امر تا حّدی نشان گر 
عمومیت این اندیشة کهن در نزد نسل جوان موسیقی است. البته 

شمار جوانانی نیز که با این تفکر ناموافق هستند، قابل توجه است. 
31% افراد که اندکی کمتر از یک سوم شرکت کنندگان را تشکیل 
می دهد با این اندیشه موافق نبوده اند. تعداد کمی از شرکت کنندگان 
که بالغ بر 6% می شود نیز نظرهای شخصی متفاوتی بیان کرده اند 

که مهم ترین آنها به شرح زیر گزارش می شود:
• با کلمة شریف موافق نیستم ولی موافقم که هنرهای صوتی 

حّس روحی بهتری دارند.
• هر دو جایگاه خود را دارند.

• باید دید منظور شرافت از دیدگاه ابن عربی چیست. اما به طور 
کلی هنر صوتی برای عموم ملموس تر از هنر بصری است.

• این دو باهم کامل کننده اند.
• ابن عربی از هنر هفتم بی اطالع بوده، در غیر این صورت نظر 

دیگری می داشت.

5. اوقات تغّنی
در سؤال پنجم از افراد مورد مطالعه خواسته شد به سؤال 

زیر پاسخ دهند:
آیا شما به طور کلی با »اوقات تغّنی« )مناسب بودن چه مقامی 

برای چه موقعی از روز( موافق هستید؟ 
شرکت کنندگان می توانستند یکی از گزینه های چهارگانة زیر 

را انتخاب نمایند:
الف. کامالً بر اساس آنچه در رساالت کهن آمده موافقم.

ب. موافقم ولی فکر می کنم باید دسته بندی جدیدی برای اجرای 
چه مقامی در چه هنگامی از روز طراحی شود.

ج. در کلیات موافق ولی طبقه بندی جزئیات آن را بعید می دانم.
د. چنین تقسیم بندی را فاقد کارایی و غیراصولی می دانم.

نتیجة نظرات شرکت کنندگان در نمودار زیر دیده می شود:
 

نمودار5- دیدگاه شرکت کنندگان در مورد »اوقات تغّنی«.

می دهد  نشان  شرکت کنندگان  پاسخ های  تحلیل  و  تجزیه 
که ضرورت وجودی اوقات تغنی، مورد قبول شرکت کنندگان 
قرار دارد. حدود 33% از شرکت کنندگان معتقد به موضوع اوقات 
تغّنی هستند ولی فکر می کنند باید دسته بندی جدیدی برای اجرای 
چه مقامی در چه هنگامی از روز طراحی شود و حدود 26.6% نیز 
در کلیات با این موضوع موافق هستند، لیکن ارائه طبقه بندی در 
جزئیات را بعید دانسته اند. حدود 18% از شرکت کنندگان نیز چنین 

تقسیم بندی را فاقد کارایی و غیراصولی قلمداد کرده اند.

دیدگاه های فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل 
جوان موسیقی
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نتیجه
نتایج حاصل شده از مطالعات میدانی پژوهش حاضر این واقعیت 
را آشکار ساخت که، اگرچه تعداد بسیار محدودی از جوانان مورد 
مطالعه، قائل به ارتباط کامل موسیقی و افالک هستند، لیکن حدود 
72% از آنها معتقدند که موسیقی، قابلیت مقایسه با نظام افالک را 
دارا است )پاسخ دهندگان به گزینه های »ب« و »ج«(. نتایج همچنان 
نشان داد که از نظر حدود 15%شرکت کنندگان، چنین مقایسه هایی 
بی پایه و اساس هستند که در جامعة سنتی ایرانی درصد قابل 
مالحظه ای محسوب می شود. بررسی شمار پاسخ دهنده های مثبت 
به این سؤال )به عنوان سؤالی که دیدگاهی فلسفی در مورد موسیقی 
را مورد کاوش قرار می دهد(، نسبت به شمار پاسخ دهندگان به 
موضوعات عرفانی، نشان از پیوستگی شیوۀ تفکر فلسفی نسل 

جدید با نسل های قبل نسبت به دیدگاه های عرفانی دارد.
اگرچه هنوز تعداد زیادی از جوانانی را می توان یافت که به 
نوعی قائل به ارتباط موسیقی و افالک هستند، نتایج این پژوهش 
نشان داد که پیروان دیدگاه عرفانی که آدمی را چون سازی در 
دست پروردگار می داند، بسیار متفاوت فکر می کنند. بر این اساس 
نیمی از شرکت کنندگان قائل به چنین باوری هستند در صورتی 
که نیم دیگر چنین چیزی را اساساً نمی پذیرند. البته در این زمینه 
تفاوت دیدگاه بین افراد مورد مطالعه از منطقة اصفهان با دو منطقة 
دیگر چشم گیرتر است. به این ترتیب که تعداد دیدگاه های مثبت در 

اصفهان حدود 7% بیش از دو منطقة دیگر است.
مطالعات انجام شده بر روی جامعة آماری مورد بررسی در 
این پروژه، این واقعیت را به تصویر کشید که علیرغم آنکه دیدگاه 
طرح شدۀ قبلی طرفداران نسبتاً محدودی در میان جوانان دارد، اما 
دیدگاهی که بر اساس آن موسیقی واسطة ارتباط آفریدگار و آدمی 
است، از اقبال بیشتری در بین جوانان برخوردار است. بررسی در 
این مورد نشان داد که صرفاً 16% معتقد به کارکرد موسیقی به 
عنوان واسطة پیام الهی و آدمی نیستند و مابقی به نوعی از این 
دیدگاه عرفانی دفاع می کنند. این به معنی تفاوت بسیار جدی در 
دیدگاه جوان ایرانی و جوان غربی، علیرغم وجود وسایط ارتباطی 

بسیار متنوع در دورۀ حاضر است. 
هنرهای بصری در فرهنگ ایرانی به ویژه در دورۀ پس از 
ورود اسالم، جایگاهی پایین تر از سایر هنرها داشته است. کمتر 

عارف ایرانی را می توان یافت که در باب سماع رساله ای نداشته 
باشد. بر این اساس در مجموع هنرهای صوتی در نزد عرفا بر 
هنرهای بصری اشرف است. بررسی های انجام گرفته در مطالعة 
می دانی نشان از آن دارد که حدود دو سوم جوانان شرکت کننده 
در نظرسنجی، به نوعی با این اندیشه موافق بوده اند. حدود یک 
سوم افراد نیز با شریف بودن هنرهای صوتی نسبت به هنرهای 
بصری موافق نبوده اند. البته این دسته، جایگاه موسیقی به عنوان 
یک هنر شریف را پایین ندانسته اند، بلکه در اغلب اوقات، ارجحیت 

یک هنر به هنر دیگر را غیرقابل قبول دانسته اند. 
شیوۀ طبقه بندی اوقات تغّنی در رساالت کهن از نظر جوان 
امروز تا حدود زیادی نیاز به بازنگری دارد. به عبارت دیگر جوان 
ایرانی بر آن باور است که موسیقی هر دوره، بنا به مقتضیات 
حسی و عاطفی مردمان همان دوره باید طبقه بندی شود. با همة این 
اوصاف، او باور دارد که امکان طبقه بندی موسیقی برای زمان های 
مختلف روز و شرایط متفاوت آن میسر و پذیرفتنی است. چرا که 
صرفاً 18 درصد از جوانان مورد مطالعه چنین تقسیم بندی را فاقد 

کارایی، و غیراصولی قلمداد کرده اند. 
در یک جمع بندی کلی می توان گفت مطالعات انجام گرفته در 
زمینة باورپذیری دیدگاه های فلسفی و عرفانی اندیشمندان ایرانی 
توسط جوانان موسیقی دان ایرانی، امکان ارائه یک نظر کلّی در زمینة 
وجود یا عدم وجود باور به اندیشه های کهن را ایجاد نمی کند. جوان 
امروز ایرانی برخالف پیشداوری هایی که او را فاقد نظر و بی تفاوت 
می انگارد، در زمینة آرای مختلف، واکنش های متفاوتی از خود نشان 
می دهد و پس از تفکر الزم در مورد هر نظریة فلسفی یا عرفانی – 
صرف نظر از اینکه صاحب نظریه چه کسی باشد – اعالم پذیرش 
یا عدم پذیرش در مورد آن می کند. نتایج مطالعات انجام شده در این 
پروژه همچنین حکایت از رنگارنگ بودن و تنوع دیدگاه های جوانان 
در زمینة موضوعات فلسفی و عرفانی دارد. این تنوع دیدگاه می تواند 
در نوع خود امید به آیندهای روشن تر را برای جامعة ایرانی نوید 
دهد. با همة این اوصاف به نظر می رسد ساختار ذهنی و درونی 
جوان ایرانی به هر نوع هنوز تحت تأثیر اندیشه های سترگ عرفانی 
و فلسفی نیاکان خود است، هرچند در دنیای پیرامون در مورد بروز، 

پرورش و بهره گیری از آن با کاستی مواجه باشد.
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نسخة تصحیح شدۀ رینولد نیکلسون، با مقّدمة استاد بدیع الزمان فروزانفر، 

انتشارات امیر مستعان، تهران.
موالنا جالل الّدین محّمد )مولوی()1345(، کلیات شمس یا دیوان کبیر، به 

تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.


