
 مجله تخصصی خردورزی  |  شماره 13  |  تیر  1401  |  ویژه نامه موسیقی شناختی  |  116 صفحه 
همراه با آثار و گفتگوهایی از:
ابوالقاسم علیدوست، مجتبی فالحتی، محمدصادق کوشکی، لیال وطن خواه،محسن ردادی، علیرضا بلیغ
کرامی فر، مصطفی محدثی خراسانی  سجاد پورقناد، محمود ا

موسيقی؛
ابزار انسجام يا فروپاشی؟

بررسی جایگاه موسیقی در نظام های سیاسی جهان

موسيقی و ظرفيت های 
برباد رفته
بررسی جایگاه موسیقی در حکمرانی داخلی
و سیاست های بین المللی
در گفتگو با دکتر محمدصادق کوشکی

غفلت هارمونيک
بررسی مواجهه ی نهادهای فرهنگی با پدیده موسیقی
دکتر مجتبی فالحتی در گفتگو با خردورزی:
-ذات موسیقی، طبق قاعده عقلی و فلسفی خیر است.
-نظام و فقه، با موسیقی و آالت موسیقی مخالف نیستند.
-موسیقی رایج امروز، موسیقی اصیل را به محاق برده است.

+ + پرونده ویژهپرونده ویژه
موسيقی و علوم شناختیموسيقی و علوم شناختی
 موسیقی و هوش هیجانی
درآمدی بر موسیقی تدوینی
تأثیر موسیقی بر اختالالت شناختی
مدل سازی محاسباتی دانش موسیقی

انحطاط
موسيقی اصيل

درآمدی بر ذائقه شعر و موسیقی نسل جوان

خدمت ياخيانت 
موسيقی؟

موسیقی، ابزار تغافل یا سامانی بر سالمت روح

چالش
فقه  و موسیقی

جایگاهعرفدرموضوعشناسیومصداقشناسی
 گفتگوی تفصیلی با  آیت اهلل ابوالقاسم علیدوستآیت اهلل ابوالقاسم علیدوست



از حــوزه ى علمّیــه انتظــار نیســت کــه ســینماگر یــا شــاعر یــا 
ــاش یــا مجّسمه ســاز یــا معمــار تربیــت بکنــد... اّمــا انتظــار 

ّ
نق

هســت  کــه مبانــى اســامى را در باب موضوع هنــر که... چقدر 
ــد و  ــق کن ــد و تحقی ــف کن ــد؛ اّول کش ــان بکن ــت دارد بی اهّمّی
عمق یابــى کنــد، بعــد هــم  آن را تبییــن کنــد بــراى مــردم و بــراى 
جامعــه . ... ]بایــد[ در فقــه هنــر هــم واقعــًا کار کنیــم؛ یعنــى 
ــه ى  ــم در زمین ، ه ــر ــه ى هن ــد در زمین ــا بتوان ــّاى م ــًا م حقیقت
ــه، هــم شــاخه هاى  ــى قضّی ــاى کّل ــر به معن  اصــل موضــوع هن

، نظــر صریــح و روشــن بدهــد .  متنــّوع و متعــّدد هنــر
بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامى در دیــدار هیــأت علمــى و دســت اندرکاران 

برگــزارى همایــش ملــى »فقــه هنــر«؛ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴.
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***
خــردورزی، یــک مجلــه اندیشــه ای آزاد و مســتقل بــا هویــت اســالمی اســت کــه تأملــی 
دارد در تطبیــق مبانــی علــوم انســانی و اســالمی بــر مســائل و انگاره هــای شــناختی 
انســان در جامعه ی مدرن؛ بدین منظور با رویکردی اندیشــمندانه و فکری، ســعی در 
تجمیــع آثــار اندیشــمندان و متفکــران آزادمنــش و ژرف اندیــش در موضوعــات متعدد 
و متنــوع دارد. خــردورزی وضعیــت کنونی تکثر آراء روشــنفکران و تشــتت آراء فالســفه 
غــرب را فرصتــی مغتنــم جهــت ایجــاد فضــای گفتمانــی اندیشــمندان دینــی می دانــد 
و در تــالش اســت بــا توجــه بــه انگاره هــای ذهنــی اقشــار نخبگانــی در موضوعــات 
مختلــِف حــوزه دیــن و اندیشــه، از خاســتگاه اندیشــمندان اســالمی فضایــی فکــری 
و گفتمانــی را رقــم بزنــد. خــردورزی در حقیقــت محملــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت 
کــه در بســتر آن متفکــران آزادمنــش در جایگاهــی برابــر و مبتنــی بــر منطــق و اســتدالل 
ــد. در راســتای وصــال و  ــه بحــث و گفــت و گــو و طــرح دیدگاه هــای خــود می پردازن ب
پویــش ایــن رســالت »مجلــه تخصصــی خــردورزی« از اعانــت تمامــی عالقمنــدان 
در نــگارش یادداشــت، طــرح ایــده و ایجــاد فرصتــی بــرای گفتگــو بــا اندیشــمندان  بــا 
کمــال افتخــار اســتقبال کــرده و دســت یــاری یکایــک آنــان را بــه گرمــی می فشــارد.

***
هنگام ارسال مطلب، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

کنیــد. ارســال  خــردورزی  الخــط  رســم  براســاس  و  شــده  تایــپ  را  خــود  آثــار   - 
- آیین  نگارش و شیوه نامه نسخه پردازی ما نسبت به کلیه آثار اعمال می شود.

یــد، زیــرا مقاالت دریافتــی عودت  - از آثــار ارســالی حتمــًا رونوشــتی بــرای خــود نــگاه دار
داده نمی شــوند.

ــوم  ــیوه های مرس ــاس ش ــر اس ــب را ب ــر مطل ــای ه ــتندات و پاورقی ه ــات، مس - ارجاع
منبــع نویســی دانشــگاهی ذکــر کنیــد.

- به همراه ترجمه، اصل مطلب را نیز ارسال کنید.
- نشانی خود را به صورت دقیق با قید کدپستی و شماره تماس بنویسید.

- خــردورزی در ویرایــش، حــک و اصــالح مطالــب آزاد اســت، امــا چنانچــه میــزان 
ــید. ــد رس ــر خواه ــب اث ــالع صاح ــه اط ــد، ب ــارف باش ــد متع ــش از ح ــش بی ویرای

گاهــی از پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش اثــر خــود هســتند،  - صاحبــان آثــار اگــر خواهــان آ
از طریــق ایمیــل مجلــه یــا از طریــق صفحــه اینســتاگرام بــا ذکــر دقیق مشــخصات خود 

بــا مــا در ارتبــاط باشــند.

موسسه
فرهنگی
رسانهای
شناخت
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چالشفقهوموسیقی32
جایگاه عرف در موضوع  شناسی و مصداق شناسی 

گفت وگو با آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست  

موسیقیوفرحبخشی47
درآمدی بر فلسفه و اسرار موسیقی 

گفت وگو با دکتر لیال وطن خواه 

غفلتهارمونیک39
بررسی مواجهه ی نهادهای فرهنگی با پدیده موسیقی

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی فالحتی

درآمدیبرفقهموسیقی49
نگاهی به مکتب فقهی رهبر انقالب

یادداشت/ سلمان رئوفی

گوشههایسیاهپوش55
مروری بر پیوند و همراهی موسیقی و نوحه

یادداشت/ هدی طاهری

تبلیغاتیغرب59 موسیقی،مهمترینابزار
تمدن اسالمی، بدون هنر و موسیقی، ممکن نیست!

یادداشت/ مسلم گریوانی

31. دین و موسیقی

خدمتیاخیانتموسیقی؟8
موسیقی، ابزار تغافل یا سامانی بر سالمت روح

گفت وگو با دکتر علیرضا بلیغ

بارگاهخدایموسیقی18 نیچهدر
درآمدی بر وحدت  فلسفه و موسیقی در جهان نیچه

یادداشت/ امین رضا نوشن

ایرانبیماراست16 فرهنگوهنر
جریان شناسی نقش مطبوعات در رشد و تعالی موسیقی

گفت وگو با سجاد پورقناد

موسیقیواراده22
فرایند تأثیرگذاری موسیقی بر جان انسان از منظر 

علم النفس فلسفی 
یادداشت/ علیرضا مالاحمدی

موسیقیاصیلوذائقهمدرن29
تحول و نوگرایی موسیقی در بستر فرهنگی مدرنیته

یادداشت/ عرفان فرشی زاده

7. فلسفه و موسیقی

نغمهیروح6
درآمدی بر ماهیت و سرآغاز موسیقی

سرمقاله/ مجید رحیمی
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موسیقیوظرفیتهایبربادرفته95
جایگاه موسیقی در حکمرانی داخلی و سیاست های 

بین المللی
گفت وگو با دکتر محمدصادق کوشکی 

انسجامیافروپاشی؟103 موسیقی؛ابزار
بررسی جایگاه موسیقی در نظام های سیاسی جهان

یادداشت/ الناز برجی

انحطاطموسیقیاصیل100
درآمدی بر ذائقه شعر و موسیقی نسل جوان

گفت وگو با مصطفی محدثی خراسانی  

پرتگاهسیاست108 اجتماعیترینهنردر
مروری جامعه شناسانه بر مصرف موسیقی جوانان

یادداشت/ پروانه بیاتی

94. سیاست و  موسیقی 

مدیریتنااهالنبرساختارهایموسیقایی64
بررسی ظرفیت های جامعه شناختی موسیقی

گفت وگو با دکتر محسن ردادی

موسیقیشناسیشناختی72
مدل سازی محاسباتی دانش موسیقی

یادداشت/ فرخنده سادات یزدانی

زیبایزشت69
نقش موسیقی در وفاق و انسجام اجتماعی

کرامی فر   گفت وگو با دکتر محمود ا

78 زمانهیهویتهایمتکثر
درآمدی بر موسیقی و ساختارهای اجتماعی

یادداشت/ مرضیه ادهم

وعلومشناختی82 هنر
درآمدی بر موسیقی تدوینی

یادداشت/ مهدی جهان

موسیقیوزیسِتشناختیانسان89
درآمدی بر موسیقی شناسی تکاملی

یادداشــت/ ســاموئل مهر، مکس کراســنو، گریگوری برایانت، 
گن ادوارد ها

63. شناخت و موسیقی
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ــه می دهــد و سرشــار  موســیقی هنــری اســت کــه فلســفی ترین معماهــا را ارائ
از معانــی اســت. اندیشــمندان توصیف هــای پیرامونــی بســیاری در وصــف 
یــف  موســیقی بیــان کرده انــد امــا پــس از گذشــت ســال های متمــادی، تعر
یــرا پاســخ  دقیــق و واحــدی از موســیقی و نقطــه آغــاز آن ارائــه نشــده اســت، ز
، اگــر ممتنــع نباشــد ســهل هــم نیســت. بــه ایــن پرســش های ســاده و پرتکــرار

 با ایدهی صدای ســازمان یافته بودن موســیقی 
ً
توضیح مفهوم موســیقی معموال

آغــاز می شــود. البتــه اندیشــمندان ایــن عرصــه اذعــان دارنــد کــه نمونه هــای 
زیادی از صداهای ســازمان یافته وجود دارد که موســیقی نیســتند، مانند گفتار 
انســان و صداهایی که حیوانات و ماشــین های غیرانســانی تولید می کنند؛ به 
همیــن جهــت، دو شــاخصه ی دیگــر را بــه تعریــف نخســتین اضافــه می کننــد، 
یکــی از آنهــا توســل بــه »tonality« یا اساســًا ویژگی های موســیقی، ماننــد زیروبم و 
ریتــم اســت1 و دیگــری ویژگی هــا یــا تجربه های زیبایی شــناختی اســت؛2 برخی 

وجــود هــر دو شــرط را الزم و برخــی یــک شــرط را نیــز کافــی می داننــد.
کــه  نمی توانیــم  از ســوی دیگــر شــاید موســیقی از جملــه مســائلی باشــد 
می تــوان  »چگونــه  کنیــم،  ســؤال  آن   چگونگــی  و  چیســتی  از  به راحتــی 
یبایــی چیســت؟ روح  به راحتــی پرســید: شــعر چیســت؟ هنــر چیســت؟ ز
چیســت؟ انســان چیســت؟ عــدم چیســت؟ نیســتی چیســت؟ چیســتی 
یادنــد چیزهایــی کــه نمی شــود آنهــا را تعریــف کــرد، مثــل  چیســت؟ بســیار ز
 ... ، اشــک، عشــق، و خــود وجــود.«3  نغمــه و آوا و موســیقی، هماننــد شــعر
، بعــد از طوفــان اتفــاق می افتــد، حــال چــه طوفــان  نخســتینی نــدارد و هنــر
ــان روح.  ــه طوف ــد و چ ــوح باش ــان ن ــه طوف ــی، چ ــان بیرون ــه طوف ــد و چ ــی باش درون
موســیقی همــواره بــا منحنــی وجــود انســان عجیــن بــوده و بــه همیــن جهــت، 
گرفتــه  دائمــًا موردتوجــه اندیشــمندان، حاکمــان و جوامــع مختلــف قــرار 
اســت. برخــی موســیقی را بهتریــن ابــزار بــرای تحریک عواطف و احساســات 
می داننــد.  جوامــع  بیشــتر  هم افزایــی  عامــل  را  آن  بســیاری  و  می پندارنــد 
بــزرگان علــوم دینــی نیــز باتوجه بــه رســالت شناســاندن اســتعدادهای درونــی 

انســان، همــواره نســبت بــه رابطــه موســیقی و انســان نظــر داشــته اند.
موســیقی نعمتــی اســت از نعمت هــای الهــی کــه می تــوان از آن بهره هــای 
نیــک بــرد و یــا آن را بــه نقمتــی مبــدل ســاخت کــه جــز کینــه و عــذاب حاصــل 

نگــردد، چنان کــه جنــاب مولــوی می گویــد: »آن دلیلــی کــو تــو را مانــع شــود، از 
عمــل آن نقمــت صانــع شــود.«

جهت دهــی  و  انســان  یــخ،  تار نزاع هــای  تمــام  عطــف  نقطــه ی  ازآنجاکــه 
اســتعدادهای او بــوده اســت، همــواره از هرآنچــه مرتبط با انســان می شــود برای 
ــرده داری شــده  رســیدن بــه اهدافــی خــاص در جبهــه ی حــق و باطــل بهــره ب
، انســان را نمی تــوان بــا غیــر از آنچــه بــا او عجیــن اســت  اســت. بــه بیــان دیگــر

همــراه کــرد، پــس بهتریــن راه همــراه ســازی انســان، عالقه منــدی اوســت. 
همــواره   ، بشــر قه مندی هــای  عال یــن  مهم تر از  یکــی  به مثابــه  موســیقی 
یــک  دســتخوش تغییــر و تحــوالت متعــددی بــوده اســت. گاهــی ابــزار تحر
از  را  بشــر  و  بــوده  بیــرون  و  درون  دشــمن  علیــه  جنــگ  شــدن  برافراشــته 
ــه فروبشــر رهانیــده و گاهــی نغمه ســاز رشــد و تعالــی بشــر  گورســتان روح ب

گشــته و او را از بشــر بــه فرابشــر پــرواز داده اســت.
یــم بــه  ــه تخّصصــی »خــردورزی« قصــد دار

ّ
در ســیزدهمین شــماره از مجل

اندیشــه ها، مســائل، انگاره هــا، و چالش هــای »موســیقی و انســان در جهــان 
یچــه ی سیاســت و  یــم. در ایــن شــماره تــالش کرده ایــم از در « بپرداز معاصــر

یــم. دیــن و اجتمــاع، مســئله موســیقی را بــه بحــث و گفتگــو بگذار
بــه آن پرداخته ایــم،  یژه نامــه  کــه در ایــن و برخــی از مهم تریــن موضوعاتــی 
مصداق شناســی  و  موضوع شناســی  در  عــرف  جایــگاه   : از عبارت انــد 
پدیــده  بــا  حاکمیــت  و  فقهــا  مواجهــه ی  بررســی  موســیقی،  مســئله 
موســیقی، جریان شناســی نقــش مطبوعــات در رشــد و تعالــی موســیقی، 
تحــول و نوگرایــی موســیقی در بســتر فرهنگــی مدرنیتــه، جایــگاه موســیقی 
ظرفیت هــای  بین المللــی،  سیاســت های  و  داخلــی  حکمرانــی  در 
موســیقی،  دانــش  محاســباتی  مدل ســازی  موســیقی،  جامعه شــناختی 

•.  ... و انســان،  یست شــناختی  ز و  موســیقی 

پینوشت
1. Scruton, Roger, 1983, Understanding Music, in The Aesthetic Understanding: Essays 
in the Philosophy of Art and Culture, Manchester: Carcanet Press, pp. 2-100.
2. Hamilton, Andy, 2007, Aesthetics and Music . 

؛ نشر مروارید، سال نشر 1386 ش. ؛ گزیده اشعار  3. قیصر امین پور

درآمدی بر ماهیت و سرآغاز موسیقى

نغمه ی روح 
جمید رحیمی  |
زی سردبیر جمله ختصیص خردور
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و  	 بحــث  مــورد  همیشــه  خــردورزی: موســیقی، 
گفتگــوی محافــل هنــری و فرهنگــی قــرار داشــته 
و دارد، بــه نظــر می رســد ماهیــت، چیســتی، و 
فلســفه موســیقی کمتــر مــورد بحــث قــرار گرفتــه 
متفاوتــی  تعاریــف  جهــت  همیــن  بــه  اســت، 
آن وجــود دارد و نزاع هــای مختلفــی شــکل  از 
می گیــرد. بــه نظــر شــما می تــوان بــرای موســیقی 

تعریــف واحــدی ارائــه کــرد؟
 اگر به منابعی که در طول قرن ها پیرامون موسیقی 
نوشــته شــده و همچنیــن بــه دایرةالمعارف هایــی 
یــف  مختلــف  موســیقی  کــه  تــالش  می کننــد تعار
راارائه دهند،مراجعه کنید،متوجه خواهیدشــد کــه 
ــیقی   ــای موس ــردن معن ــه ک ــف و خالص ــه تعری ارائ
در چارچوبــی  خــاص  و مشــخص، کار دشــواری 
اســت. همان طــور کــه مفاهیــم دیگــری نیــز وجــود 
دارنــد کــه همیــن دشــواری در آنهــا دیــده می شــود. 
اگــر مــا بخواهیــم در مــورد کلیــت هنــر صحبــت 
کنیــم، ایــن دشــواری وجــود دارد. بحــث دربــاره 
...نیز ایــن  دشــواری را به دنبــال  دارد. فلســفه وعلم و

ایــن  یــف واحــد،  تعر دلیــل اصلــی دشــواری در 

یف نامه |   معر
علیرضــا بلیــغ در ســال ۱۳۶۱ در هتــران دیــده بــه جهــان گشــود. بلیــغ، در دانشــگاه عالمــه طباطبــایی)ره( مــدرک 
کارشــنایس علــوم اجتماعــی را اخــذ کــرده و مقطــع کارشــنایس ارشــد، در رشــته ی فلســفه علــوم اجتماعــی را 
ع( گذرانــد. وی دکتــرای فلســفه علــم و تکنولــوژی را از پژوهشــگاه علــوم انســاین و  در دانشــگاه باقرالعلــوم)
، پژوهشــگر پژوهشــگاه حوزه هنــری و معاون اندیشــکده  مطالعــات فرهنگــی اخــذ کــرد. ایشــان در حــال حاضــر

فرهنگــی- اجتماعــی دفتــر برریس هــای راهبــردی دبیرخانــه جممــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت.

مقدمه
یانــات  و جر گروه هــا  مــورد بحث هــای  کــه همیشــه  را می تــوان عمومی تریــن هنــر  دانســت  موســیقی 
مختلــف قــرار داشــته اســت. چــه بیــن موســیقی دان و فقیــه و چــه میــان خــود موســیقی دان ها بحث هــای 
ل و حرام،وجـــود دارد.  ک های مختلــف موسیقـــی خـــوب و بـــد یــا حــال بســیار عمیقـــی دربــاره ابـعــــاد و مـــال
ک هــــا بــرای آثــار شــنیداری  ،  پیـداکـــردن مـال شـایـــد بــه دلیــل راحت تــر  بــودن قضــاوت دربــاره آثــار مصـــور
یبا و کدام  سخـــت باشــد.  به قول  معروف، این ذوق ســلیم اســت که تعیین  مـی کـــند چـــه نوع  موسیقـــی ز
یبـاســـت. شایـدنـوعـــی از موسیقـــی تــوســـط گـروهـــی طـــرد؛  امـــا توسط گـروهـی دیگرپذیرفتـه شـود.          نوع آن نـاز
ل و حــرام نیــز دچــار چنیــن تناقض هــا و تضادهایــی اســت کــه بــرای موســیقی دان، فراغ بــال  موســیقی حــال

یــا ضیــق مقــام پدیــد مــی آورد.
ک هــا  ــاره ایــن مال ــوان درب ــت کــه نمی ت ــه به قــدری باالسـ ــگ و جامعــ ــر موســیقی ها در فرهنـ از طرفــی تأثی
ک های موســیقی  ســکوت پیشــه کــرد، ازایــن رو مجلــه تخصصــی خــردورزی در راســتای تبییـــن ابعـــاد  مـــال
،  مصاحبه ای را بـا دکـتـر علیـرضـا بلیـغ، استـاد دانشـگاه و پـژوهشگر علـوم اجتماعی  و  در  فرهنگ و هنر

موســیقی ترتیــب  داده کــه متــن  کامــل آن را بــه ســمع  و نظــر مخاطبیــن محتــرم می رســانیم.

خدمت
یاخیانت موسیقی؟

ِ  تغافل یا سامانی بر سالمت روح موسیقی، ابزار

گفت وگو   با   دکتر علیرضا بلیغ

استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی و موسیقی 

وگو
ت 

گف
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، یــک شــکل  اســت کــه همــه ایــن مفاهیــم و امــور
یخــی دارنــد. بســته بــه اینکــه ســه تلقــی بنیادین  تار
یــخ، از نســبت میــان انســان و  در ادوار مختلــف تار
هســتی یــا انســان بــا مبــدأ هســتی ســخن گفته اند، 
شــده  پدیــدار  بحث هــا  و  نزاع هــا  از  مــی 

َ
عال

اســت. بــه همیــن جهــت، می توانــد تلقی هــای 
مختلفــی از ایــن مفاهیــم حتی در حوزه موســیقی 
موســیقی  اســت  ممکــن  البتــه  بگیــرد.  شــکل 
یــرا  دشــواری های بیشــتری هــم داشــته باشــد، ز

دارای انــواع مختلفــی اســت.
ایــن ویژگــی در کلیــت هنــر نیــز دیــده می شــود. 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی می گویــد: »موســیقی 
تنهــا هنــری اســت کــه هــم صــورت و هــم مــاده اش 
ازاین جهــت  نتوانیــم  شــاید  اســت«.  روحانــی 
ــری  ــی و نظ ــا علم ــی ی ــو مفهوم ــه نح ــی و ب به راحت
پیرامــون موســیقی صحبــت کنیم. مــن می خواهم 
بــه  نســبت  کــه  مختلفــی  نگاه هــای  نحــوه 
موســیقی وجــود دارد را به صــورت اجمالــی بیــان 
از  متافیزیکــی  و  فلســفی  نگاه هــای  ذیــل  کنــم. 
و  درک  کنــون،  تــا  یــک  متافیز شــکل گیری  زمــان 
یافت هایــی پیرامــون موســیقی وجــود داشــته  در
اســت. آنهــا بــا رد متافیزیــک، به تناســب درکــی کــه 
ــل  ــوی ذی ــه نح ــیقی را ب ــته، موس ــت داش موضوعی

می کننــد. دســته بندی  یاضیــات  ر
یاضیــات یــا حتــی  شــاید بــه همــان میــزان کــه ر
یــک  شــکل  انتزاعــی دارد، موســیقی  خــود متافیز
نیــز چنیــن نمــودی داشــته باشــد؛یعنی موســیقی 
درعین حــال                 و  نمی گنجــد  مفاهیــم  قالــب  در 
بــا آن نــوع نــگاه در متافیزیــک، نســبت بــه هســتی 
ایــن                دنبــال  بــه  کــه  نگاهــی  می شــود.  دیــده 
هماهنگــی  راســتای  در  را  امــور  کــه  اســت 
انســان و دیگــر موجودات،بــا کلیــت هســتی یــا                 

دهــد. توضیــح  طبیعــت 
و  یاضیــات  ر در  هــم  ازاین جهــت،  موســیقی 
و  یونــان  یــک  متافیز چــه  یــک،  متافیز در  هــم 
اســالمی،  فیلســوفان  دیــدگاه  و  یــک  متافیز چــه 
دسته بندی شــده اســت. دیدگاه هــای متفاوتــی 
می تــوان  دارد.  وجــود  دســته بندی ها  ایــن  در 
بــرای  تالشــی  اینجــا  در  »موســیقی  گفــت: 

یاضیاتی تصور  هماهنگــی روح انســان بــا کلیــت طبیعــت و هســتی اســت و بــرای همین، بــرای آن شــکل ر
می کننــد؛ امــا مناقشــه بســیاری در ایــن مــورد وجــود دارد«. دیدگاه هایــی وجــود دارنــد کــه موســیقی را صــرف 
بیــان احساســات و عواطــف می داننــد. ایــن بیــان احساســات و عواطــف را نمی تــوان امــری محاســبه پذیر 

گرفــت. نــی در نظــر  و عقال
یافتــی کــه از موســیقی و معنــای آن وجــود دارد، شــکل پیشــامفهومی  به همین دلیــل، به تناســب درک و در
، عناصــر موســیقی هــم جایگاه هــای مختلفــی  و حتــی غیرقابل پیش بینــی پیــدا می کنــد. در حــال حاضــر
یتــم و هارمونــی را بــرای موســیقی قائــل باشــیم، ملــودی جایــی اســت کــه  دارنــد. اگــر مــا ســه رکــن ملــودی و ر
بیــان احساســات و عواطــف شــکل پررنگ تــری بــه خــود می گیــرد. شــاید ملــودی، هــم در موســیقی خودمان 
و هــم موســیقی فرهنگ هــای شــرقی، پررنگ تــر باشــد. حتــی می توانیــم بگوییــم: »بــار انتقــال و حمــل 
احساســات و عواطــف، در ملــودی صــورت می گیــرد«. ملــودی به خاطــر فــراز و فرودهــا، در بیــان موســیقی 
کالســیک اروپایــی همــان ُنت هایــی اســت کــه جابه جــا می شــوند تــا عواطــف و احساســات را بــه مخاطب 

برســانند. آنهــا یــا انســان را بــه وجــد می آورنــد یــا می گریاننــد یــا اندوهگیــن می ســازند.
کــه ملــودی بــه دوش می کشــد. هارمونــی نحــوی از هماهنگــی  مجموعــه ایــن نت هــا، چیــزی اســت 
نی تــری بــه موســیقی می دهــد کــه حاصــل پیدایــش  ملودی هــا بــا یک دیگــر اســت. هارمونــی شــکل عقال
پــا، بعــد از پایــان قرون وســطی اســت. می تــوان گفــت: »از رنســانس تــا دوره مــدرن،  موســیقی کالســیک ارو
شــما می توانیــد عنصــر هارمونــی را تشــخیص بدهیــد«. هارمونــی، هم نــوازی ملودی هــا یــا نت هــا در کنــار 
پــا وجــود دارد، در  یک دیگــر اســت. موســیقی ایرانــی یــا موســیقی شــرقی، چنانکــه هارمونــی در موســیقی ارو

داخــل معنــا نــدارد و بــه همیــن جهــت، نســبت بــه فهــم معنــای موســیقی تأثیرگــذار اســت.
یفــی کــه پیرامــون موســیقی ارائــه می شــود کــه شــاید بــرای مفاهمــه گریزناپذیــر باشــد، فکــر     فــارغ از تعار
یــک بــرای هنــر بــه یــک معنــا و به صــورت خــاص، موســیقی میــان هنرهــا  می کنــم بایــد نوعــی متافیز
به واســطه شــکل شــهودی و پیشــامفهومی، آن قائــل شــد. شــأن هنــر و موســیقی این گونــه نیســت کــه چیــزی 

در اعــداد بقیــه امــور جهــان باشــد.
اگــر بخواهیــم نــگاه بنیادیــن در نحــوه مواجهــه بــا عالــم داشــته باشــیم، تفــاوت بســیاری ایجاد خواهد شــد. 
یاضیــات یــا در کنــار هنرهــای دیگــری تقســیم و طبقه بنــدی کنیــم یــا آن را صــرف  اینکــه موســیقی را ذیــل ر
بیــان احساســات و عواطــف بدانیــم، یــک مناقشــه جــدی پدیــد خواهــد آمــد. مناقشــه از کســانی دربــاره 
موســیقی فکــر کرده انــد و نوشــته اند تــا خــود اهالــی موســیقی، فالســفه، جامعه شناســان، مورخیــن، و یــا هــر 
!؟  فــرد دیگــری شــکل خواهــد گرفــت. آن مناقشــه ایــن اســت کــه آیــا موســیقی را واجــد معنــا می دانیم یــا خیر
واجــد معنــا، یعنــی آیــا معرفتــی بــرای مــا حاصــل می کنــد یــا نمی کنــد!؟ برخــی از فالســفه به واســطه همیــن 
کــه موســیقی امــر پیشــامفهومی اســت یــا به طورکلــی هنــر امــر پیشــامفهومی اســت، بــه مقایســه میــان شــعر 
ــکل های  ــه ش ، ب ــعر ــم در ش ــه مفاهی ــکان دارد ک ــود دارد. ام ــعر وج ــم در ش ــد. مفاهی ــیقی پرداخته ان و موس

		  

موســیقى تنهــا هنــری اســت کــه هــم صــورت و هــم مــاده اش روحانــى اســت. از زمــان 
شــکل گیری متافیزیــک تاکنون،دریافت هایــى پیرامــون موســیقى وجــود داشــته اســت. 
آنهــا بــا رد متافیزیــک، به تناســب درکــى که موضوعیت داشــته، موســیقى را ذیــل ریاضیات 
دســته بندی مى کننــد. بایــد نوعــى متافیزیــک بــرای هنــر بــه یــک معنــا و به صــورت خاص، 
موســیقى میان هنرها به واســطه شــکل شــهودی و پیشــامفهومى، آن قائل شــد. شــأن هنر 

و موســیقى این گونــه نیســت کــه چیــزی در اعــداد بقیــه امــور جهــان باشــد.
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اســالمی  فیلســوفان  عمــده  مباحــث  در  دارد. 
بــاره موســیقی نیــز بحــث شــده. حــال ایــن  در
یــر  تحر بــه  مســتقلی  کتــاب  در  یــا  بحث هــا 
و  علــوم  طبقه بندی هــای  ذیــل  یــا  درآمــده 
از قدیــم پیونــدی  معــارف بیــان شــده اســت. 
جــدی میــان موســیقی و تصــوف وجــود داشــته 
اســت. موســیقی نقــش بی بدیــل یــا کم نظیــری 
تصــوف  اهــل  میــان  کــه  معارفــی  بیــان  در 
کــه  گفــت  کــرده؛ بنابرایــن می تــوان  بــوده، ایفــا 
کــه موســیقی در ایــن  چنــد هــزار ســال اســت 
ســرزمین وجــود دارد. حتــی پیــش از اســالم، در 
ــتان،  ــران باس ــتی ای رتش ــای ز ــنت ها و آیین ه س
گات هــای  یــا  رتشــتی اوســتا  خوانــش ادعیــه ز
ــت.  ــته اس ــود داش ــزی وج ــن چی ــان، چنی آن زم
ســنت ایــن بــود کــه برخــی متــون دین هــا بایــد 

بــا آواز خوانــده شــود.
آواز  بــا  را  قــرآن  و  ادعیــه  مــا  کــه  همان طــور 
ماننــد  مــا  مذهبــی  مناســک  می خوانیــم. 
یه خوانــی  تعز و  روضــه  و  نوحــه  بــا  محــرم، 
آمیختــه  بــا موســیقی  اســت. مناجات خوانــی  
مــا در مــاه رمضــان سرشــار از موســیقی اســت. 
ره  حتــی بســیاری از میــراث موســیقی مــا در دو
اســت  مناســکی  و  آیین هــا  مدیــون  جدیــد، 
ــد. ســنت مــا از  ــد خورده ان ــا موســیقی پیون کــه ب
پرداختــن بــه موســیقی تهــی نیســت. البتــه ایــن 
مســئله ای     در خود فقه اســت که باید درمورد 
آن بحــث کــرد. اینکــه بــه چــه معنــا، چگونــه یــا 
چــه نــوع موســیقی، دچــار معضــل اســت؟ در 
بــاره معنــای موســیقی  مجمــوع، طــرح بحــث در

بــه نظــر می رســد. بســیار ســخت 

خــردورزی: موســیقی در رشــد و تربیــت انســان  	
چــه نقشــی ایفــا می کنــد؟

بــاز  شــما  بنیادیــن  نگاه هــای  همــان  بــه  ایــن   
می گــردد. اگــر شــما نــگاه فلســفی یــا نــگاه علمــی 
بــه معنــای مــدرن داشــته باشــید، امــکان تلقــی 
نقــش  از  از موســیقی وجــود دارد. ســؤال  ابــزاری 
موســیقی در رشــد و تربیــت انســان، می توانــد بــا 
از  یکــی  شــود.  همــراه  مختلفــی  برداشــت های 

متفاوتــی از شــکلی کــه در فلســفه و علــم مطــرح می شــود، بیــان گــردد. می تــوان گفــت تــا حــدی موســیقی 
هــم بــه ایــن شــکل اســت؛ ولــی مفاهیــم در آن، بــه شــکلی متفــاوت مورداســتفاده قــرار می گیــرد. شــعر 
ــدارد و همیــن باعــث  ــد واجــد تناقض هایــی باشــد؛ امــا از اســاس، مفهومــی در موســیقی وجــود ن می توان

می شــود تلقی هــا دربــاره موســیقی، متفــاوت و متکثــر و بســیار مناقشــه برانگیز باشــد.
ویژگــی پیشــامفهومی بــودن بــه موســیقی ایــن امــکان را می دهــد کــه مواجهــه بی واســطه تری بــاروح و وجــود 
ــر از تعریفــی اســت  ــه می دهنــد، غی ــرای مثــال تعریفــی کــه برخــی از موســیقی ارائ انســان داشــته باشــد. ب
کــه مثــالً امثــال خواجه نصیــر بیــان می کننــد. آزاد بــودن موســیقی از مــاده، امــکان فــراروی از امــور را بــه 
موســیقی می دهــد. امــام محمــد غزالــی می گویــد: »بدانکــه ایــزد تعالــی را سریســت در دل آدمــی کــه آن در 
وی همچنــان پوشــیده اســت کــه آتــش در آهــن و چنــان کــه بزخــم ســنگ بــر آهــن، ســر آتــش آشــکار گــردد 
و بــه صحــرا افتــد، هم چنیــن ســماع، آواز خــوش و مــوزون آن گوهــر آدمــی را بجنبانــد و در وی چیــزی پدیــد 

آرد، بــی آنکــه آدمــی را در آن اختیــار باشــد.«
موســیقی پیونــدی کــه میــان گوهــر و باطــن انســان بــا عالــم ارواح وجــود دارد را در درون انســان برمی انگیــزد. 
موســیقی نفــوذ و رســوخی در آن گوهــر دارد کــه شــاید در میــان ســایر هنرهــا بی نظیــر باشــد. ایــن ویژگــی 
یــف موســیقی تکیــه کنیــم و آن را بیــان  ممتــازی بــه موســیقی می دهــد. اگــر بخواهیــم بــه صــرف تعر

احساســات و عواطــف بدانیــم، بــه یــک نقطــه مناقشــه برانگیز می رســیم.
ــل  ــه، مح ــا ن ــد ی ــم در کار باش ــه مفاهی ــارغ از اینک ــی دارد؛ ف ــان، معرفت ــف انس ــاس و عواط ــا احس ــه آی اینک
مناقشــه ای بســیار جــدی اســت. چیــزی نیســت کــه بگوییــم حــل شــده و از آن دفــاع می کنیــم. می تــوان 
یــخ بشــر وجــود داشــته اســت. در دوره ای  گفــت اشــکال مختلفــی از مواجهــه انســان بــا جهــان در ادوار تار
، ادوار خاص خــود و فرازوفرودهایی  علــم، دوره ای فلســفه، دوره ای دیــن، و ... برجســته بوده انــد. هرکــدام نیز
، هنــر برجســته می شــود کــه موســیقی نیــز نقــش خــود را پیــدا  یــخ زندگــی بشــر را داشــتند. دوره ای نیــز در تار
، موســیقی بــا آییــن و مناســک مذهبــی پیونــد داشــته  می کنــد. فــارغ از بحث هــای امــروزی، از آغــاز هنــر
اســت؛ به خصوص موســیقی آوازی. بیشــتر موســیقی ســازی در شــریعت محل مناقشــه است.غنا مسئله 

اصلــی در موســیقی آوازی بــه شــمار مــی رود؛ نــه اینکــه شــما بخواهیــد هــر نــوع موســیقی را حــرام کنیــد.
می رســد                                    نظــر  بــه  هســتیم.  مواجــه  وضــع  ایــن  بــا  یخــی  تار خــاص  دالیــل  بــه   ، حاضــر حــال  در 
پرداختــن بــه موســیقی در یــک حکومــت دینــی، چالش هایــی را بــرای مــا پدیــد مــی آورد. اگــر بخواهیــم بــا 
دیدگاه هــای مختلــف موســیقی، تعریــف سرراســتی از موســیقی یــا فلســفه آن داشــته باشــیم، بســیار دشــوار                                 
خواهــد بــود. بــر خــالف نــگاه امــروزی، امــروزه فقدانــی در ســنت فکــری خودمــان و در عالــم اســالمی، چــه 
در تصــوف و عرفــان و چــه در فلســفه وجــود دارد. کتاب هــای بســیاری وجــود دارد کــه در آن بــه موســیقی 
ــاره موســیقی بحث هایــی  ب ــا غزالــی در پرداختــه شــده اســت. فارابــی کتــاب موســیقی کبیــر را نوشــته ی

نازیسم آلمان   		کمونیسم شوروی   		
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برداشــت ها ایــن اســت کــه موســیقی ابــزاری بــرای 
تربیــت  بــرای  بــودن  ابــزار  باشــد.  انســان  تربیــت 
کــه  انســان، موســیقی را بــه چیــزی فرومی کاهــد 
ــا نحــو  ــم ت ی ــه خدمــت بگیر مــا می خواهیــم آن را ب

خاصــی از انســان را تربیــت کنیــم.
یونــان  در  نیــز  موســیقی  کــه  پایدیــا  طــرح  در 
از  خــود  طــرح  در  افالطــون  یــا  دارد  جایگاهــی 
در  یــژه ای  و نقــش  موســیقی  بــرای  جمهــوری، 
مشــاغل  در  و  مختلــف  انســان های  تربیــت 
افالطــون  مثــال  بــرای  می شــود.  قائــل  مختلــف 
می گویــد: بــرای پاســداری کــه قــرار اســت از مرزهــا 
پاســداری کند،حــق آمــوزش موســیقی غم انگیز یــا 
ید؛بلکــه شــما بایــد به موســیقی  طرب انگیــز را ندار
ید.«  حماســی بــرای تقویــت شــجاعت در او بپرداز
کــه آن را در خدمــت  ایــن وجــه نــگاه موســیقی 
نــی کــه شــما از پلیــس یــا مدینــه افالطــون  طــرح کال

یــد هــم یــک نــوع نــگاه  اســت. در نظــر می گیر
پیــدا  دوره جدیــد  در  دیگــری  موســیقی معانــی 
خدمــت  در  را  موســیقی  می تــوان  اســت.  کــرده 
حکومت هــای  وقتــی  دانســت.  پروپاگانــدا 
ــا  ــان ی ــم آلم یس ــت ناز ــد حکوم ــی مانن یک ایدئولوژ
کمونیســم شــوروی بخواهنــد بــا موســیقی مواجــه 
یکــی آنهاســت  شــوند، اهــداف و غایــات ایدئولوژ
کــه تعییــن می کنــد موســیقی بایــد در خدمــت چه 

ــه  ــا انســان ها را ب ــد ت ــه خدمــت بگیرن ــرای هــدف خــود موســیقی را ب هدفــی باشــد. آنهــا ســعی می کننــد ب
ســمت چیــزی ترغیــب کننــد یــا از چیــزی دور کننــد. به عبارت دیگــر کلمــه، در انســان ها غفلــت ایجــاد 

کننــد کــه موســیقی در اینجــا از زمــره امــوری اســت کــه به شــدت در ایــن حــوزه قدرتمنــد اســت.
هــر  »موســیقی  می گویــد:  می کنــد،  انســان  درون  در  موســیقی  کــه  رســوخی  و  نفــوذ  به واســطه  غزالــی 
ــا شــر و پلیــدی.«                               ــر باشــد ی ــه جــوش مــی آورد؛ حــال نیکــی و خی آن چیــزی کــه در درون انســان باشــد را ب
موســیقی می توانــد در آن غلیــان ایجــاد کنــد. امــکان دارد ایــن ویژگی هــا در شــما اولویــت و برجســتگی 
نداشــته باشــد؛ امــا موســیقی، آنهــا را بــرای شــما برجســته کنــد و بــه ســمت خاصــی جهــت دهــد. شــکل 
دیگــری از مواجهــه پروپاگاندایــی بــا موســیقی، در قالــب صنعــت فرهنــگ اســت. تبدیل کردن موســیقی به 

ــازاری کــردن آن اســت. ــا ب صنعــت ســرگرمی ی
شــما در این دیدگاه، از وجه اصلی معنای موســیقی فاصله گرفته اید. موســیقی ای که فقط شــما را ســرگرم 
کنــد یــا در شــما تغافــل ایجــاد کنــد و بــه دنبــال ایــن باشــد کــه انرژی هــای درونــی، احساســات و عواطــف را 
تخلیــه کنــد، بــرای ایجادهماهنگــی بیشــتر بانظــم ســرمایه داران اســت. نظــم مدنظــر سرمایه داران،بیشــتربه 
کار شــما نیاز دارد. اگر احساســات و عواطف شــما  مانع کار و فعالیت باشــد که درمسیرانباشــت ســرمایه 

ل ایجــاد کنــد،در این نظم سرمایه داری،موســیقی بایداحساســات شــمارادرخدمت کارقراربدهد. اختــال
موســیقی بــه هــر شــکلی، به عنــوان بخشــی از صنعــت ســرگرمی یــا صنعــت فرهنگــی تــالش می کنــد شــما 
را در خدمــت نظــم قــرار دهــد. حــال چــه بــا ایجــاد تغافــل از ظلــم ســاختاری و چــه بــا ایجــاد رغبــت بــرای 
تــن دادن بــه رقابتــی کــه در ایــن نظــم وجــود دارد. مســئله ایــن اســت کــه شــما بایــد بــا کار و فعالیــت خــود 
یــک از  ایــن نظــم را تقویــت کنیــد. هرچنــد ادعــا می کننــد کــه ایــن نــوع از موســیقی در مقابــل درک ایدئولوژ

موســیقی قــرار دارد؛ امــا ایــن نــوع موســیقی، خــود بــه نحــو پنهــان ایدئولــوژی، بــازار را حمــل می کنــد.

خــردورزی: عــاوه بــر نقــش تربیتــی کــه در ســؤال قبــل بــه آن اشــاره کردیــد، موســیقی چــه نقش هــای دیگــری  	
نســبت به اجتمــاع و انســان دارد؟

باتوجه بــه نقشــی کــه هنــر و موســیقی در ســنت بــا عالــم دارد، ایــن اســت کــه بایــد هنــر عهــده دار چنیــن 
مواجهــه ای باشــد. مهــم ایــن اســت کــه انســان بــه ســمت یــک گشــودگی، نســبت بــه مبــدأ هســتی و عالــم، 
حرکــت کنــد. همان طــور کــه می توانیــم در موســیقی ایرانــی خودمــان چنیــن چیــزی را بــه شــکلی پیــدا کنیم 

یخــی اســت. کــه البتــه حاصــل تطــورات تار
بــرای مثــال می گوینــد: »موســیقی ایرانــی غم انگیــز اســت و وجــوه دیگــر در آن پررنــگ نیســت.« نمی خواهــم 
یک  اینجــا دربــاره وجــوه دیگــر موســیقی ایرانــی بحــث کنــم؛ امــا دلیل بنیادیــن آن، این اســت که این غــِم تراژ
کــه انســان، هســتی را نســبت بــه خــود بی تفــاوت بدانــد و خــود را در ایــن عالــم تنهــا درک کنــد، نیســت. ایــن 
درک فقدانــی کــه موجــب آن غــم در موســیقی ایرانــی می شــود، شــکلی از روایــت هجــران و دوری و ُبعــد 

		  

موســیقى هــر آن چیــزی کــه در درون انســان باشــد را بــه جــوش مــى آورد؛ حــال نیکــى و 
خیــر باشــد یــا شــر و پلیــدی. موســیقى ای کــه فقــط شــما را ســرگرم کنــد یــا در شــما تغافــل 
ــا نظــم ســرمایه داران اســت. نظــم مدنظــر  ــرای ایجــاد هماهنگــى بیشــتر ب ــد، ب ایجــاد کن
ــع کار  ــر احساســات و عواطــف شــما  مان ــاز دارد. اگ ــه کار شــما نی ســرمایه داران، بیشــتر ب
کنــد، در ایــن نظــم  کــه در مســیر انباشــت ســرمایه اختــال ایجــاد  و فعالیــت باشــد 

ســرمایه داری، موســیقى بایــد احساســات شــما را در خدمــت کار قــرار بدهــد.

گروه بی تی اس   		
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موســیقی تحــت هــر شــرایطی می توانــد حرمــت 
داشــته باشــد«. موســیقی در آن دوران بــا مجالــس 
لهوولعــب مناســبت و موضوعیــت داشــت. اگــر 
بــا همــان صــورت مواجــه شــویم خواهیــم دیــد        
خــود غنــا مفهومــی اســت کــه فرازوفرودهایــی در 
درک آن پدیــد می آیــد. از اســاس مــواردی وجــود 
این طــور  می دهــد.  جــواز  موســیقی  بــه  کــه  دارد 
فراگیــری  درک  اســالم  یــخ  تار آغــاز  از  کــه  نبــوده 
از موســیقی وجــود داشــته باشــد. در روایاتــی کــه 
می کننــد،  بحــث  را  موســیقی  معیــار  و  ک  مــال

نقدهــای جــدی وجــود دارد.
ایــن نحــو مواجهــه بــا موســیقی، از جهاتــی یــک 
یخــی بــه شــمار مــی رود. این طــور نیســت  امــر تار
کــه درک مطلقــی وجــود داشــته باشــد و فــارغ از 
شــرایط زمانــی و مکانــی، آن حکــم صــدق کنــد. در 
ایــن تحولــی کــه مــا دربــاره فقــه تجربــه کردیــم، بعــد 
از مواجهــه فقــه بــا غــرب، شــاهد دگرگونی هایــی 
هســتیم. پیدایــش مســائل مســتحدثه متعــدد، 
اصــول  علــم  شــکل گیری  بــرای  زمینــه ای 
در  اصــول  علــوم  شــد.  آن  امــروزی  به صــورت 
ــورت  ــل به ص ــرای ورود عق ــی ب ــد، راه ــکل جدی ش

بــود. اجتهــاد  منبــع  به عنــوان  جدی تــری 
ایــن ســخن بــه معنــای ایــن نیســت کــه قبــالً عقــل 
نبــوده؛ امــا رویکردهــای حدیثــی و اخبــاری بعــد 
ــر می شــود.  ــا ایــن دوره بســیار پررنگ ت ــه ت از صفوی
بعــد از جنــگ جهانــی اول و اســتقرار امپراتــوری 
بریتـانیـــا در کشـورهایـی کــه از امـپراتـوری عثمانی 
جــدا می شــوند، فضــای جدایــی میــان فضــای 
ــد. ارتبــاط مــا به واســطه  ــد می آی ــران و عــراق پدی ای
حکومــت عثمانــی بــا حــوزه نجــف قطــع نبــود؛ 

انســان نســبت بــه حقیقــت و مبــدأ هســتی اســت. همان طــور کــه بیــن موســیقی و ســنت ایرانــی، پیونــدی 
رخ داده و از ایــن وضــع حکایــت می کنــد، موســیقی ایرانــی حامــل بــار ایــن فقــدان اســت کــه در اینجــا 

پدیدآمــده. هــر زمانــی کــه فتــح و ظفــری بــوده، موســیقی چهره هــای دیگــر خــود را نیــز نشــان داده اســت.
چنیــن تجربــه ای نیــز در موســیقی دوره انقــالب وجــود دارد. مــا بــا موســیقی ای مواجــه هســتیم کــه غم انگیــز 
، موســیقی حماســه و شــوق و امیــد اســت. دلیــل اینکــه موســیقی  و یــا رخوت انگیــز نیســت؛ بلکــه سراســر
نیــز در ســنت بــا عرفــان پیونــد می خــورد، وجــود همیــن مســئله اســت. عرفــان بــه دنبــال طلب و تمنــی برای 
قــرب بــه حقیقــت و مبــدأ عالــم اســت. موســیقی هــم تــالش می کنــد همیــن را روایــت کنــد؛ چــه بــه شــکل 
آوازی و چــه بــه شــکل ســازی. مــا در پیونــدی کــه بیــن موســیقی و آیین هــای عــزاداری یــا عبــادی مثــل مــاه 
مبــارک رمضــان وجــود دارد، می توانیــم شــاهد ایــن مســئله باشــیم. اگــر بتــوان اســم ایــن پدیــده را تربیــت و 

رشــد گذاشــت، مــن موســیقی یــاد می گیــرم تــا ایــن اتفاقــات را رقــم بزنــم.
شــاید نتــوان آن نــوع از موســیقی را واجــد غایــت و غــرض دانســت؛ امــا اگــر کســی بتوانــد بــه آن ســاحت 
متعالــی از موســیقی دســت یابــد و به دنبــال تجربــه نزدیکــی یــا تقــرب بــه حقیقــت بــرود، شــاهد ایــن تحــول 
درونــی و باطنــی می شــود. حــال اینکــه آیــا می تــوان نــام ایــن تحــول را تربیــت گذاشــت یــا نــه، بحث هایــی 
وجــود دارد. اگــر بتــوان بــا مســامحه، آن تحــول درونــی را رشــد و تعالــی انســان در نظــر گرفــت، ایــن هم نحوی 
یافت هایــی کــه از موســیقی بــه  از مواجهــه بــا موســیقی بــه شــمار مــی رود. حــال می تــوان دربــاره درک و در

معنــای رشــد و تربیــت وجــود دارد، ســخن گفــت.

خــردورزی: برخــی معتقدنــد جمهــوری اســامی ایران توانمنــدی، دغدغــه و کارآمدی الزم را برای اســتفاده  	
از ظرفیـت هـــای موسیقی و هنر ندارد؛ به نظـــر شما علت پدیـــد آمدن ایـــن انگاره ذهنـی چـه چیـزی است؟

علــت اساســی عــدم توانایــی اســتفاده از ظرفیت هــای هنــر و موســیقی، تلقــی رایجــی اســت کــه جمهوری 
اســالمی در مواجهــه بــا موســیقی دارد کــه متأثــر از حرمت هــا یــا ممنوعیت هایــی اســت کــه در شــریعت 
یخــی  و فقــه وجــود دارد. موســیقی چــه در دوره جدیــد و چــه قدیــم فقــه، متأثــر از رخدادهــای خــاص تار
یخــی فقــط در  یــم، ایــن بــی تار یخــی قــرار می گیر اســت. وقتــی مــا بــه تعبیــری در وضــع غرب زدگــی و بــی تار
بــر می گیــرد.  یــخ را در یخــی بــا غــرب، تمــام ســاحت های تار ســاحت سیاســت رقــم نمی خــورد. مواجهــه تار

ایــن اتفــاق، حتــی در خــود فقــه یــا موســیقی نیــز رقــم می خــورد.
پــس از پایــان دوره جنگ هــای ایــران و روس تــا دوره مشــروطه، فقــه بــا تطــور بســیار ســریعی در جهــان 
ــه تحــوالت خــود روی مــی آورد، به ســرعت مســائل جدیــدی  ــرو می شــود. وقتــی غــرب ب ــی روب انســان ایران
ــاره آن هــا نی اندیشــیده اســت. به مرورزمــان، فقــه شــکل  شــکل می گیــرد، مســائلی کــه فقــه از اســاس درب
ــا  ــاره امــور مختلــف داشــته، به نوعــی ب ــه خــود می گیــرد. احــکام و قواعــدی کــه فقــه درب ــه ای ب ــراد گرایان ای
، هرکســی دربــاره حرمــت موســیقی می گویــد: »هــر نــوع  یخــی مواجــه می شــود. به عبارت دیگــر درکــی غیرتار
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مــا بــه ســمتى رفتیــم کــه موســیقى را براســاس متــد و ادبیــات علمــى موســیقى اروپایــى 
خوانــش کنیــم، همیــن مســئله مــا را از پیونــد بــا ســنت دور کــرد. در مواجهــه بــا غــرب، 
اتصــال خــود بــا ســنت را از دســت دادیــم. امــا درعین حــال، بــا تقابلــى کــه وجــود داشــت، 
به ســنت جدیدی منتقل نشــدیم؛ بلکه شــکلى از گذشــته رانده و از آینده مانده ای پیدا 
کردیــم. پــس از مواجهــه بــا غــرب در دوره قاجــار، گسســتى میــان نظام ســلطنت با مــردم و 

روحانیــت پیــش آمــد. موســیقى بــه الیه هایــى در دربــار پنــاه بــرد. 

امــا  ایـــن ارتبــاط بعـــد از جنــگ جهانــی اول قطــع 
گرفتــن  برعهــده  از  پــس  ســال  ســه  می شــود. 
مســئولیت حکومــت عــراق توســط انگلســتان، 
یــم  عبدالکر شــیخ  تدبیــر  بــا  قــم  علمیــه  حــوزه 
ســازمان  بتوانــد  تــا  می شــود  تأســیس  حائــری 

تــازه ای را بــه فقــه بدهــد.
شــرایط بــه شــکلی اســت کــه نشــان می دهــد فقــه 
بــه دنبــال بازســازی دوبــاره خــود مــی رود. شــاید 
فقــه تاب وتــوان الزم را بــرای پاســخگویی مواجهــه 
یــرا از صفویه  بــا جهــان جدیــد پیدا نکــرده باشــد، ز
تا دوره پهلوی به واســطه مدرنیزاســیون، سراشیبی 
یخــی در فقــه را شــاهد هســتیم. در  و انحطــاط تار
ایــن دوران هم زمــان بــا تأســیس حــوزه علمیــه قــم، 
شــاهد بازســازی در موســیقی هســتیم. آنچــه کــه 
می شــود  یــاد  ســنتی  موســیقی  به عنــوان  امــروزه 
کــه عبــارت درســت آن ردیــف دســتگاهی اســت؛ 
کــه از ســمت غــرب بــرای  باتوجه بــه بــادی بــود 

ــد. ی دگرگــون کــردن مــا می وز
موســیقی ردیــف دســتگاهی بــرای ســامان دهی 
بــه موســیقی نواحــی ایــران در یــک چارچــوب تــازه، 
تحــت عنــوان موســیقی ملــی پدیــد آمــد. موســیقی 
ایرانــی در جغرافیــای فرهنگــی ایــران کــه گســتره آن 
بیشــتر از جغرافیــای فعلــی سیاســی ایــران اســت، 
شــکل گرفــت. در طــول عالــم اســالمی، به واســطه 
حضــور موســیقی دانــان بزرگــی -غیــر از امثــال 
فارابــی و ابــن ســینا- ماننــد رفیــع الدیــن ارمــوی، 
عبدالقــادر نراقــی، و ابراهیــم و اســحاق موســوی 
گرفــت.  بحث هــای جــدی در موســیقی شــکل 
متأســفانه بــه ایــن آراء توجــه نشــده اســت. افــراد 
کمــی هســتند کــه می تواننــد دسترســی مــا را بــه 

ســنت موســیقیایی ممکــن کننــد.
موســیقی در مواجهــه مــا بــا غــرب، ناگهــان یــک 
تجربــه تــازه پیــدا کــرد. موســیقی هارمونیــک غربــی 
بــا موســیقی مــا تفــاوت بــارزی داشــت. ماکــس وبــر 
نــی و علمــی شــدن را در موســیقی  شــکلی از عقال
موردتوجــه قــرارداد. نگاه هــای شرق شناســانه بــه 
کــه  باعــث می شــود  یــخ و هنــر و موســیقی،  تار
نــی  در متــن موســیقی ایرانــی، درک علمــی و عقال
وجــود داشــته باشــد. طبیعــی اســت کــه تعریــف 

ــا نگرش هــای مــدرن، متفــاوت اســت. مــا بــه ســمتی  آنهــا از علــم و عقلــی کــه در آن ســنت وجــود دارد ب
رفتیــم کــه موســیقی را بــر اســاس متــد و ادبیــات علمــی موســیقی اروپایــی خوانــش کنیــم. همیــن مســئله 
مــا را از پیونــد بــا ســنت دور کــرد. به عبارت دیگــر در مواجهــه بــا غــرب، اتصــال خــود بــا ســنت را از دســت 
دادیــم. امــا درعین حــال، بــا تقابلــی کــه وجــود داشــت، بــه ســنت جدیــدی منتقــل نشــدیم؛ بلکــه شــکلی  از 

گذشــته رانــده و از آینــده مانــده ای پیــدا کردیــم. مــا ســنت خــود را حفــظ نکردیــم.
روحانیــت                                  و  مــردم  بــا  ســلطنت  نظــام  میــان  گسســتی   ، قاجــار دوره  در  غــرب  بــا  مواجهــه  از  پــس 
پیــش آمــد. موســیقی بــه الیه هایــی در دربــار پنــاه بــرد. موســیقی مطــرب یــا غنایــی کــه می گوییــم بــا مجالــس 
لهوولعــب مناســبت دارد، بــه ایــن شــکل پدیــد آمــد. مــا در دوره ائمه)علیهم الســالم( نیــز شــاهد ایــن 

بوده ایــم کــه موســیقی بــا دربــار پیونــد داشــته اســت.
به واســطه رویارویــی مــا بــا غــرب در دوره جدیــد، شــکافی پیــش می آیــد کــه موســیقی را از متــن فرهنــگ 
عمومی، مناســک و آیین ها جدا می کند. البته، همچنان موســیقی به عنوان موســیقی ردیف دســتگاهی 
امــروز وجــود دارد کــه بخشــی از آن را مدیــون همیــن آیین هــا و مناســک هســتیم. به غیــر اینکــه دوره گردهــا 
کـــــردند و بــه نسل هــــای بعــدی رســاندند،  و عاشــق ها و درویش هــا موســیقی را سینه به ســینه حمــل 
نـقــــاره زن ها در حرم هــای اهل بیت)علیهم الســالم(،  نوحــــــه خوان ها،  تعزیه خوان هــا،  روضـــــه خوان ها، 

ــه دســت مــا رســانده اند. مناقب خوان هــا، و چاوشــی خوان هــا موســیقی را حمــل کــرده و ب
وقــوع انقــالب تجربــه تــازه ای پدیــد آورد. موســیقی بــه تناســبی کــه از ایــن وضــع تــازه و حماســی و باشــکوه، 
به واســطه پیــروزی مــردم داشــت، شــکل می گیــرد. موســیقی ایرانــی و حتــی موســیقی های ژانرهــای پاپی که 
از قبــل انقــالب شــروع شــده بود، ایــن تجربــه را پیــدا کــرد. تجربــه ردیــف دســتگاهی همیشــه متهــم بــود کــه 
غم انگیــز اســت و نمی توانــد بــار شــادی، شــعف، شــکوه، و حماســه را بــه دوش بکشــد و از طــرف دیگــر از 

منظــر ســهل شــریعت فقــه متهــم بــه لهــوی بــودن و حرمــت بــود.
یخــی را بــاز می کنــد، هــم حکــم فقــه و هــم موســیقی دچــار  در تجربــه انقــالب، بــه دلیــل آن کــه دســت تار
ــه موســیقی نگاهــی منفــی داشــتند، امــا  ــا اینکــه حضــرت امــام)ره( از ابتــدا ب ــر جــدی می شــوند. ب تغیی
وقتــی تجربــه موســیقی های جدیــد را می بیننــد کــه چطــور زبــان گویــای انقــالب می شــود، بــرای موســیقی 
بابــی را بــاز می کننــد. ایــن مســئله در 400 ســال فقــه شــیعه بی ســابقه بــود. اینکــه کســی از آالت مشــترک در 
ل باشــد، تنهــا بــه ایــن بســتگی  موســیقی صحبــت کنــد و بگویــد موســیقی هــم می توانــد حــرام و هــم حــال

دارد کــه شــما بــه چــه شــکل از آالت موســیقی اســتفاده کنیــد.
ایــن اتفــاق بی نظیــر رقــم می خــورد و فرصت هایــی را در اختیــار اهــل موســیقی می گــذارد. نــگاه رهبــر 
انقــالب بــه موســیقی چنیــن چیــزی را بیــان می کنــد. ســاختار حکمرانــی آن چنان کــه بایدوشــاید از ایــن 
یخــی و عقب مانــده از فقــه و موســیقی را  یــرا آن درک غیرتار فرصــت به درســتی اســتفاده نمی کنــد، ز
ــواع و اقســام  موســیقی                            تکلیــف پیــدا  می کنــد. امــروزه،  ان ــه همیــن دلیــل موســیقی یــک  وجــه بال دارد. ب
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ظرفیت هایــی در ایــن حــوزه داشــته ایم؛ افــرادی 
ــی و  ــا لطف ــتاد محمدرض ــل اس ــی مث ــا بزرگ ــم؛ ام ک
کــه می توانســتند ادامــه  همراهــان ایشــان بودنــد 
ــود کــه در  بدهنــد. احمدعلــی راغــب از کســانی ب
یبایی ســاخت.  صداوســیما ملودی های بســیار ز
ایــن پدیــده بــه ســنت تبدیــل نشــد و آدمــی پــرورش 
همــان  بــا  را  راه  آن  ایشــان  از  بعــد  کــه  نیافــت 
کیفیــت و در همــان تــراز ادامه دهد. ما نتوانســتیم 
بعــد از ایشــان، ایــن ســرمایه ها را بــه شــکلی حفــظ 
تکلیفــی موســیقی، موجــب  کنیــم. تعلیــق و بال
شــد.  بزرگــی  ســرمایه های  چنیــن  ازدســت رفتن 
کــه ادعــا دارد  جمهــوری اســالمی، درعین حــال 
کــه ایــن وضــع درخــور شــأن مــا نیســت، حتــی 
کیــد دارنــد که ترویج موســیقی  رهبــر انقــالب نیــز تأ
جــزو اولویت هــای نظــام نیســت؛ امــا متأســفانه آن 

شــرایط وجــود نــدارد.

ــا  	 ــی  کشـوربنـ خــردورزی: اگــر سیاســت  حکمرانـ
داشتـــه باشـدبـــه مسئله  موسیقــی بهـای بیشتـری  
ک خاصی بــرای  بدهدبه نظرشــما آیـــامعیار وما

یج موسیقی درحال حاضرمدنظراســت؟ ترو
گــردش مالــی موســیقی در جمهــوری اســالمی از 
ســینما و خیلــی چیزهــای دیگــر بیشــتر اســت. 
کنســرت های قابــل   آموزشــگاه های موســیقی و 

-چــه قانونــی و چــه غیرقانونــی- ســاخته می شــود و تنهــا  حساســیت های موجــود  بــه  موســیقی نیســت، 
بلکه نسبت    بـــه  شعــــر آن   هــــم حساسیت هــایـــی  وجـــود  دارد.  امــروزه، اگــر در موسیقی  به مقدسات 

و دیــن توهیــن نشــود،  ایــرادی نــدارد.
، بســیاری  موســیقی بــه شــکلی کــه در دهه هــای قبــل، شــاید حساســیت برانگیز بــود، در حــال حاضــر
کارهــا، یــا در تلویزیــون جمهــوری اســالمی پخــش می شــوند یــا در وزارت ارشــاد مجــوز می گیرنــد.  از 
کــه هماننــد مصداق هــای قبلــی،  آنجــا  از  و  کــه به شــدت لهــوی و متنقــض اســت  موســیقی هایی 
وضعیــت معلقــی دارنــد، در شــرایط فعلــی خــود موســیقی به عنــوان یــک هنــر و علــم و دانــش موردتوجــه 
ــل ظاهــری میــان فقــه و موســیقی می شــود،  ــه ایجــاد یــک تقاب ــرد. همــه ایــن مســائل منجــر ب ــرار نمی گی ق
درحالی کــه هــر دو دچــار یــک معضــل جــدی هســتند. ایــن تقابــل بــه شــکلی اســت کــه گویــی روحانیــت 
و فقــه اســت کــه جلــوی رشــد موســیقی را گرفتــه اســت! ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه یــک معنــا، چنیــن 
چیــزی درســت باشــد؛ ولــی مســئله اصلــی ایــن اســت کــه فقــه و موســیقی از زمــان خــود عقــب هســتند. 
آن هــا نتوانســتند وضعیــت تــازه ای را کــه مــا پــس از انقــالب تجربــه می کنیــم، در خودشــان پدیدآورنــد. فقــه، 
در آن صــورت می توانســت بــه شــکل مشــخص تری مرزهــا و حــدود موســیقی را مشــخص کــرده و موســیقی 

ــز را از یک دیگــر جــدا کنــد. حــرام و جای
آنهــا تعــدادی از موســیقی دان ها را  گرفتــه می شــد؛ حتــی  دوره صفویــه، بــر موســیقی بســیار ســخت 
اعــدام کردنــد کــه یــک ســری از موســیقی دان ها از تــرس، مجبــور بــه مهاجــرت بــه هنــد شــدند. وقتــی 
ایــن ســخت گیری بــود، مرزهــا و قلمــروی مشــخصی بــرای رواج موســیقی پدیــد آمــد. موســیقی آیینــی یــا 
مرتبــط بــا مناســک مذهبــی، موجــب رشــد موســیقی و حتــی بــه محلــی بــرای پــرورش و حفــظ آن تبدیــل 
تکلیفــی موســیقی موجــب شــده کــه  ، ایــن مســئله وجــود نــدارد. تعلیــق و بال شــد. متأســفانه در دوره اخیــر
، مداحــی یــا نوحه خوانــی بــه موســیقی  حتــی موســیقی مذهبــی به شــدت آســیب ببینــد. در حــال حاضــر
یــرا بــه ســنت موســیقی اجــازه رشــد داده نشــده و بــرای آن دائمــًا تعیــن تکلیــف شــده  پــاپ تبدیــل شــده؛ ز
اســت. امــکان دارد بگوییــد: »بســاط فــالن هنرمنــد را در فــالن جــا جمــع کرده انــد.« امــا ایــن بــه قاعــده کلــی 

جمهــوری اســالمی تبدیــل نشــده اســت.
تکلیفی موجب عدم رشــد موســیقی در آن مســیر بایســته و شایســته، شــده اســت. مســیر طراحی  این بال
تکلیفــی اجــازه رشــد پیــدا می کنــد.  امــروز بــا چنیــن وضعــی روبــرو اســت کــه هــر نوعــی در چنیــن وضــع بال
حتــی افــراد، بعــد از مدتــی یــاد می گیرنــد کــه سیســتم را دور بزننــد و مجــوز بگیرنــد. وقتــی واقعیــت را دنبــال 
، برازنــده جمهــوری اســالمی نیســت و نمی توانــد آن را نمایندگــی کنــد.  کنیــد می بینیــد کــه موســیقی امــروز
ایــن فضــا، بعــد از دوره جنــگ بیشــتر رهــا شــد. متأســفانه بــرای تأمــل و تفکــر در ایــن موضــوع و مهم تــر از 
آن، در سیاســت گذاری و ســاماندهی ایــن حــوزه، تالشــی صــورت نگرفــت و باعــث شــد بــا چنیــن وضعــی 
در موســیقی مواجــه باشــیم. حتــی می بینیــد کــه موســیقی ایرانــی یــا همــان ردیــف دســتگاهی، از یک بــازه 
زمانــی بــه بعــد از انقــالب نیــز رهــا می شــود. متأســفانه اهالــی موســیقی نیــز جــدی نگرفته انــد. انــدک 

محمدرضا لطفی  		

		  

جهــان مــدرن در طــول 150، 200 ســال اخیــر، فضایــى پدیــد آورده کــه عنصــر بنیادیــن 
ــم اســت. مى گوینــد: »بــه جــز انســان، هیــچ عنصــر مقدســى در  آن، تقدس زدایــى از عال
ایــن عالــم وجــود نــدارد.« انســان و ســوژه بــه معنــای مــدرن کلمــه، در کانــون توجــه ایــن          
عالــم  قــرار دارد کــه هــر چیــز دیگــری بیــرون از انســان، تقــدس خــود را از دســت مى دهــد، 
بــرای همیــن اســکلت و ســاختار موســیقى ردیــف دســتگاهى و بــه معنایــى میــراث همــان 

هنــر قدســى، امــروزه دچــار خدشــه اســت. 
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را  افــرادی  آنهــا  در  حتــی  و  دارد  وجــود  توجهــی 
برنــد می کننــد و در مجمــوع، هیــچ سروســامانی 
نــدارد. اعتراض هــا و نقدهــای فراوانــی وجــود دارد. 
ناراضی تریــن  جــزو  درعین حــال  موســیقی  اهــل 
یخــی انقــالب  آدم هــا هســتند! مــا از امکانــات تار

کنیــم.  نتوانســته ایم به درســتی اســتفاده 

ــان نســبت  	 ــا ذائقــه و عاقــه جوان خــردورزی: آی
کــرده اســت؟ آیــا جوانــان  بــه موســیقی تغییــر 
نســبت بــه آن موســیقی کــه از قداســت هنــری 
برخــوردار اســت، عاقه منــد هســتند؟ راهــکار 
در  بیشــتر  هم افزایــی  و  خدمــت  بــرای  شــما 

چیســت؟ جوانــان  عاقمندی هــای  حــوزه 
تغییــر ذائقــه مشــخص و واضــح اســت. نه تنهــا 
ذائقــه  تغییــر  بــا  انقــالب  از  پــس  بــه  نســبت 
و  دهه به دهــه  چه بســا  بلکــه  هســتیم  روبــرو 
سال به ســال، شــاهد ایــن تغییروتحــول در ذائقــه 
هســتیم. اقبالــی کــه امــروزه، نســل نوجــوان و جــوان 
ــای  ــا گروه ه ــی اس ی ــی ت ــروه ب ــیقی های گ ــه موس ب
کــره ای دارنــد، بــه موســیقی های خودمــان دارنــد؟! 
ســال   200  ،150 طــول  در  مــدرن  جهــان   ! خیــر
، فضایــی پدیــد آورده کــه عنصــر بنیادیــن  اخیــر
ــه  ــم اســت. می گوینــد: »ب آن، تقدس زدایــی از عال
جــز انســان، هیــچ عنصــر مقدســی در ایــن عالــم 

وجــود نــدارد.« انســان و ســوژه بــه معنــای مــدرن کلمــه، در کانــون توجــه ایــن عالــم  قــرار دارد کــه هــر چیــز 
دیگــری بیــرون از انســان، تقــدس خــود را از دســت می دهــد. اگــر بــه معنــای قدیــم بخواهیــم از هنــر قدســی 
و دینــی صحبــت کنیــم، آن شــرایط بــرای انســان امــروز وجــود نــدارد. اســکلت و ســاختار موســیقی ردیــف 
دســتگاهی و بــه معنایــی میــراث همــان هنــر قدســی، امــروزه دچــار خدشــه اســت. کمتــر اثــری می تــوان 
پیــدا کــرد کــه آن معنــای اصیــل مقــدس را درون خــود حفــظ کــرده باشــد. نمی گویــم در ایــن زمینــه هیــچ 
یانــی مســتمر و مــداوم نیســتند. شــاید بتــوان دربــاره آثــار  اثــری تولیــد نمی شــود، منتهــا اینهــا بــه شــکل جر

دوره انقــالب و جنــگ چنیــن بحث هایــی را انجــام داد.
مــا در جهانــی قــرار گرفته ایــم کــه از همــه چیــز تقدس زدایــی می کننــد. حتی از موســیقی تقدس زدایــی کرده 
انــد. موســیقی هایی در غــرب و در ژانرهــای مختلــف از جملــه موســیقی های کالســیک و پســت مدرن و 
یــر مجموعه هــای  ، راک متــال، و غیــره بــا انــواع و اقســام ز موســیقی های ساختارشــکنی ماننــد پــاپ، جــاز
آن رایــج شــدند. تقدس زدایــی درون همــه ایــن موســیقی ها وجــود دارد. اگــر چیــزی به عنــوان امــر مقــدس 
وجــود دارد، آن اســت کــه انســان بــدان تقــدس می دهــد. بــه همیــن جهــت درکــی هــم کــه مــا از امــر قدســی 

یــم، بــا درکــی کــه غــرب از امــر قدســی دارد، بســیار متفــاوت اســت. دار
ــاز هــم ایــن معنــای بســیار  اگــر شــما از قداســت هنــری، حفــظ حرمــت هنــر را  در نظــر داشــته باشــید، ب
یــد، آنهــا از اینکــه  مفهومــی را پیــدا نمی کنیــد. اگــر در میــان اهالــی ردیــف دســتگاهی یــا موســیقی ایرانــی برو
دیگــر جوان هــا موســیقی گــوش نمی دهنــد نــاالن هســتند و تــالش می کننــد همــه چیــز را بــه گــردن نظــام 
و روحانیــت بیندازنــد. اگــر موضــع فقــه دربــاره موســیقی روشــن بــود و قلمروهــا و مرزهــای شــفافی را تعییــن 
ــد. هــر چنــد خــود آنهــا هــم کوتاهــی  ــود، خــود اهالــی موســیقی راه رشــد موســیقی را پیــدا می کردن کــرده ب
کرده انــد. بــرای ایجــاد عالقه منــدی بــه موســیقی در جوانــان، بایــد موســیقی به صــورت بنیادیــن از ایــن 
ک هــای حرمت و  تکلیفــی خــارج شــود کــه متضمــن پذیرش مســئولیت حوزه موســیقی اســت. اگــر مال بال
حلیــت شناســایی و بیــان شــود  و مســئولیت آن بــا جمهــوری اســالمی باشــد، بــه جایــی می رســیم؛ امــا اگــر 
مــدام این طرفــی یــا آن طرفــی باشــیم، نمی توانیــم مســیر خاصــی را بــرای موســیقی بیابیــم. موســیقی درســت 

و اصولــی را بایــد برجســته کــرد.
ی موســیقی،  مــا از جایــی بــه بعــد آن شــرایط را رهــا کردیــم، تمهیــد نکردیــم و بــرای پیشــرفت و اعتــال
مســیری را فراهــم نکردیــم، درعین حــال نیــز مســیرهایی را هــم کــه بایــد مســدود می کردیــم، مســدود نکردیــم.                              
بــه نظــر مــن بایــد هــم مســیرهای درســت را نشــان بدهیــم و هــم مســیرهای غلــط را مســدود کنیــم. قبــل از 
ــد الگوهــای موفــق  و  ــا آیین نامه هایــی  جــاری و ســاری کنیــم،  بای ــون ی ک هــا را  به صــورت  قان اینکــه مال
درســتی را ارائــه دهیــم. الگوهــا اجــازه می دهنــد بتوانیــم قانون گــذاری کنیــم و بــرای موســیقی زمینه هایــی 
ــت  ــیقایی درس ــرح موس ــجم، ط ــک و منس ــای کوچ ــرورش گروه ه ــا پ ــم ب ی ــاز دار ــروزه، نی ــم. ام ــم کنی را فراه
ــه دهیــم، زمینــه حکمرانــی در حــوزه                ــم. وقتــی الگوهــای موفقــی از تولیــد موســیقی ارائ ی خــود را پیــش ببر

موســیقی را پیــدا خواهیــم کــرد.•

احمدعلی راغب  		

		  

قبــل از اینکــه ماک هــا را به صــورت قانــون یــا آیین نامه هایــى جــاری و ســاری کنیــم، 
بتوانیــم  مى دهنــد  اجــازه  الگوهــا  دهیــم.  ارائــه  را  درســتى  و  موفــق  الگوهــای  بایــد 
قانون گــذاری کنیــم و بــرای موســیقى زمینه هایــى را فراهــم کنیــم. امــروزه، نیــاز داریــم بــا 
پــرورش گروه هــای کوچــک و منســجم، طــرح موســیقایى درســت خــود را پیــش ببریــم.                      
وقتــى الگوهــای موفقــى از تولیــد موســیقى ارائــه دهیــم، زمینــه حکمرانــى در حــوزه 

ــرد. ــم ک ــدا خواهی ــیقى را پی موس
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یف نامه |   معر
ســجاد پورقنــاد متولــد ۱۳۶۰ در هتــران و کارشــنایس 
یکولــوژی، نویســنده موســییق، خواننــده  ارشــد اتنوموز
از  او  اســت.  تــار  ســه  و  تــار  نوازنــده  و  یتــون،  بار
چهــارده ســالگی بــه آموخــن موســییق پرداخــت و 
هوشــنگ  شــعاری،  مســعود  چــون  اســتاداین  از 
، حســن دهلوی، منوچهــر صهبــایی، کیــوان  کامــکار
میرهــادی، شــاپور رحیمــی، عــی نورخبــش، هبــرام 
  ... یفیان، فلورانس لیپت، و ســاعد، حممدســعید شــر
وه موســییق  موســییق آموخــت. وی در ســال ۱۳۷۹، گــر
وه   گــر ایــن  بــا  و  کــرده  تاســیس  را  کهــن  صهبــای 
ــف،  ــهرهای خمتل ــرت هایی در ش ــرای کنس ــن اج ضم
بـــــه  ضبــــط  آلبــــوم  »پیمــــان  عـشـــق«  )انتشــــارات 

مــاهــور ۱۳۹۲( پــرداخته است.
ــوان  ــه عن ی خــود را ب ــاد از ســال ۱۳۸۳ مهــکار پورقن
نویســنده، بــا جملــه »گفتگــوی هارمونیــک« آغــاز 
اســت.  ایــن جملــه  از ســال ۱۳۸۶ ســردبیر  و  کــرده 
بــه  ی و نوازندگــی،  نــگار وزنامــه  کار ر کنــار  او در 
یتــون نیــز فعالیــت دارد و در ســه  عنــوان خواننــده بار
کــه در  ی پرداختــه  اپــرا از هبــزاد عبــدی بــه مهــکار
ضبــط و نیــز اجــرای آن بــه مهــراه ارکســتر مسفونیــک 
ــه ایفــای  یتــون ب ــوان سولیســت بار ــه عن ــز ب هتــران نی
جشــنواره   ۱۳۸۹ از  وی  اســت.  پرداختــه  نقــش 
نوشــتارها و وب ســایت های موســییق )ســایت هــا و 

کــرده و شــش دوره بــه عنــوان دبیــر و جمــری ایــن جشــنواره بــوده اســت. ی  گ هــای موســییق ســابق( را راه انــداز وبال

مقدمه
موســیقی یکی از هنرهایی اســت که ارتباط تنگاتنگی با علوم مختلف دارد و از گذشــته، برخی فالســفه 
یاضی دانــان، در موســیقی صاحب نظــر بــوده و دارای کتــب علمــی در ایــن زمینــه هســتند. آثــار فارابــی  و ر

یــس می شــود. هنــوز هــم از مهم تریــن آثــار دنیــای موســیقی شــمرده شــده و در کالس هــای موســیقی تدر
یاضــی می داننــد و بــا آن مأنوســند. ایــن ارتبــاط  یاضی دانــان، موســیقی را صــورت پیاده شــده ی ر برخــی ر
تنگاتنــگ، موجــب آمــدن موســیقی بــه فضــای علمــی و اندیشــمندی شــده و یکــی از بحث هــای متداول 

جامعــه نخبگانــی به شــمار مــی رود.
در مقابــل، برخــی از موســیقی دانان یکــی از مشــکالت موســیقی را همیــن دخالــت علــوم دیگــر در آن 
دانســته و معتقدنــد کــه هــر علــم بایــد بــه دســت متخصصیــن آن بررســی و نظریه پــردازی شــود. در ایــن 
راســتا و بــا هــدف بررســی رابطــه بیــن اندیشــمندان و موســیقی، مجلــه تخصصــی خــردورزی، گفت وگویی 
را بــا ســجاد پورقنــاد، خواننــده آواز اپراتیــک و ســردبیر مجلــه گفتگوی هارمونیک، ترتیــب داده که متن این 

گفت وگــو در ادامــه تقدیــم ســمع ونظــر مخاطبیــن محتــرم می شــود.

خردورزی: نسبت موسیقی و اندیشه وارتباط اندیشمندان درطول تاریخ باهنروموسیقی راتبیین بفرمایید. 	
ایــن ســؤال تاانــدازه ای کلــی اســت و ممکــن اســت کمــی گمراه کننــده باشــد. مــا بایــد مشــخص کنیــم کــه 
، قــدرت تعقــل و نقــد، بــه طــور عــام اســت، بایــد بگویــم تصــور  منظورمــان از اندیشــه چیســت. اگــر منظــور
نمی کنــم ارتبــاط مســتقیمی بیــن موســیقی و اندیشــه انتقــادی بــه طــور عــام باشــد و نبایــد تصــور کنیــم این 

دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد. 
هرچنــد می دانیــم کــه کمتــر اندیشــمندی پیــدا می شــود کــه حداقــل گوشــه چشــمی بــه هنــر و باالخــص 
موســیقی نداشــته باشــد. پــس بــا اینکــه عــدم وجــود موســیقی در عرصــه زندگــی اندیشــمندان نمی توانــد 
به کلــی مخــل فعالیــت آنهــا در عرصــه اندیشــه ورزی باشــد، وجــود آن مفیــد اســت. چرایی این مفیــد بودن، 

مجالــی بســیار گســترده می طلبــد کــه خــارج از فرصــت ایــن بحــث اســت. وگو
ت 

گف

گفت وگو با   سجاد پورقناد

نوازنده، خواننده آواز اپراتیک و سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک

فرهنگ و هنر ایران
بیمار است

جریانشناسینقشمطبوعاتدررشدوتعالیموسیقی
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یــک  رئیس جمهــور  از  یــی  گو بی اندیشــیم. 
آســفالت  جــاده  یــک  کــه  عقب مـــانده  کشــور 
نــدارد بپرســیم کــه بــه نظــر شــما اتومبیل هایــی بــا 
ــا  ســوخت گازوئیــل مناســب کشــور شماســت ی
یــن!؟ مــا ابتــدا بایــد قبــول کنیــم کــه فرهنــگ  بنز
و هنــر ایــران در وضعیــت بیمــاری بــه ســر می بــرد 
و ایــن بیمــاری در وضعــی وخیــم اســت. وقتــی 
یــر فرهنــگ ندانــد کــه چنــد مجلــه اینترنتــی  ز و
و کاغــذی مهــم در موســیقی وجــود دارد، یعنــی 
کــه  نشــده  فکــر  موضــوع  ایــن  بــه  حتــی  هنــوز 

مشــکل وجــود دارد یــا نــدارد. 
وقتــی  آیــا  هســتیم.  مرحلــه  ایــن  در  امــروزه  مــا 
نفــت  »تولیــد  می کنیــد:  ســؤال  نفــت  یــر  وز از 
حــدودًا چنــد بشــکه در روز اســت؟« بیــن یــک 
... شــک می کنــد؟! گمــان  میلیــون وصدمیلیــون و
! ولــی مطمئنــم  هیچ کــدام از وزرای  می کنــم خیــر
،نــام  فـرهنـــگ، از حداقل بیست ســال پیش تاامروز
همیــن انگشت شــمارمجله های موســیقی راهــم 
نشــنیده اند.مادرچنین وضعیتــی به سرمـــی بریم.
یعنــی  هنـــوز مســئولین  خبــر ندارنــد کــه  مطبوعــات
 موسیقی درچه وضعیتی هســتند،پس،دادن راهکار 

درمــان  در ایــن  اوضــاع  کمــی دور از ذهــن  اســت.

خــردورزی: درپایـــان  اگـــر نکتــه  یــا مســأله ای  	
مدنظـــرتان  هســت کــه درســؤاالت بــه آن اشــاره 
موســیقی  معضــات  بهتــر  فهــم  در  و  نشــده 

بفرماییــد. می کنــد،  کمــک 
ــدی  ــک جمع بن ــا ی ــه در اینج ــد ک ــد نباش ــاید ب ش
از کل صحبت هــا به صــورت خالصــه ارائــه دهــم. 
ــا اینکــه از  موســیقی یــک پدیــده هنــری اســت و ب
یاضــی بهــره می بــرد ولــی نبایــد شــاخه ای  قواعــد ر
بــرد اصلــی آن هنــری  یــرا کار از علــم شــمرده شــود، ز
اســت. ارتبــاط نزدیــک اندیشــمندان و متفکریــن 
بــا اهالــی موســیقی بــه رشــد و تعالــی آن کمــک 
وضعیــت  نیســتند.  ملــزوم  و  الزم  ولــی  می کنــد 
نشــر موســیقی چــه در مباحــث قلمــی و چــه آثــار 
صوتــی در وضعیــت بســیار وخیمــی قــرار دارد و بــا 
 وضعیــت از 

ً
ادامــه بی توجهــی مســئولین، احتمــاال

ایــن بدتــر هــم خواهــد شــد.•

شــاید بشــود وجــود و عــدم وجــود موســیقی را در زندگــی یــک اندیشــمند بــا حضــور و عــدم حضــور مناظــر 
یبــای طبیعــی بــرای یــک هنرمنــد نقــاش مقایســه کــرد. نبــود مناظــر طبیعــی می توانــد ذهــن نقــاش را از  ز
یبایــی محــروم کنــد ولــی عــدم وجــود ایــن مناظــر موجب نمی شــود کار یــک نقاش به طور  دیــدن دنیایــی از ز
یرا نقاشــی می تواند دنیایــی دیگــر را روایــت کنــد کــه لزومــًا رد پایــی در طبیعــت نــدارد. کامــل متوقــف شــود؛ز
... به قــدری موســیقی را  یــخ ایــران، اندیشــمندان بزرگــی ماننــد ابن ســینا، فارابــی، ابــن خلــدون، و در تار
می شــناختند کــه امــروز در فرهنــگ موســیقی ایــران به عنــوان دانشــمندان موســیقی شــناخته می شــوند، 
کــه عمومــًا ایــن دانشــمندان، موســیقی را از نــگاه علمــی بررســی  هرچنــد نبایــد از نظــر دور داشــت 
، موســیقی را یــک نــوع  می کرده انــد و عمومــًا موســیقی را از نــگاه هنــری بررســی نمی کردنــد.  بــه بیــان دیگــر
یاضــی کــه بــه صــوت درآمــده، تلقــی کــرده و بررســی می کردنــد. پس بایــد توجه داشــته باشــیم که درآن زمان،  ر
رویکــردی جــدی بــه تئــوری موســیقی وجــود داشــته کــه در میــان دانشــمندان ایرانــی رواج داشــته اســت.

خــردورزی: فضــای رشــد و تعالــی موســیقی و ذائقــه موســیقیایی جامعــه، تــا چــه میزانــی بــه عملکــرد  	
اندیشــمندان و فضــای مطبوعاتــی حــوزه موســیقی مرتبــط اســت؟

، متأســفانه بــه دلیــل بهــای کمــی کــه بــه عرصــه مطبوعــات و قلــم داده شــده، ضربه هــای  در ایــراِن امــروز
ســواد  افــت  ایــن  به راحتــی  اســت  بعیــد  کــه  شــده  وارد  مــردم  عمومــی  اطالعــات  بــه  جبران ناپذیــری 
قابل جبــران باشــد. تــا حــدود پانــزده ســال پیــش، هنــوز عرصــه کتــاب و مطبوعــات کاغــذی و دیجیتالــی 
فعالیــت قابل قبــول و تأثیرگــذاری باالیــی در رشــد اجتماعــی داشــت ولــی امــروزه، بــا نبــود حمایت هــای 
دولتــــی  از  ایــــن  رسـانـه هـــــا،  کـم کـــم  چـــراغ  هـــمه  آنها رو بـــه  خـاموشـــی رفته و  تنها منبع  عمــــــوم  مـــردم،

فضـاهایی مانند اینستـاگرام شده است.
اینســتاگرام چگونــه فضایــی اســت؟! جایــی کــه افــراد عالــم و عامــی در کنــار هــم و در جایگاهــی تقریبــًا 
یکســان مشــغول قلم زنــی هســتند! گاه، یــک فــرد عامــی کامــالً بیگانــه بــا عرصــه دانــش و خرد، بــه دلیل تنها 
انتشــار تصاویــری از زندگــی روزمــره خــود از یــک هنرمنــد، فیلســوف، جامعه شــناس، و ... دنبال کننــدگان 
بیشــتری دارد. از طرفــی قیمــت بــاالی کاغــذ، تبلیغــات ناکافی دولتی بــرای آثار بــاارزش و عدم اختصاص 

بودجــه بــرای کمــک بــه تولیــد آثــار مهــم قلمــی، تــوان رقابــت را از رقیبــان ایــن بــازار مــکاره گرفتــه اســت.
هیــچ بعیــد نیســت کــه همیــن دو مجلــه فعــال کاغــذی موســیقی و چنــد ســایت معتبــر موســیقی کــه 
به ســختی بــه فعالیــت خــود را ادامــه می دهنــد، در همیــن یکــی دو ســال آینــده تعطیــل شــده و بــه جمــع دیگــر 
یــادی هشــدار داده بودنــد کــه اگــر روزی  مجموعه هــای فرهنگــی بربادرفتــه بپیوندنــد. قبــالً هــم اندیشــمندان ز
تیراژ کتاب های مهم به ســیصد نســخه رســید باید فاتحه فرهنگ کشــور را بخوانیم. اکنون بیشــتر از ده سال 

اســت کــه تیــراژ ســیصد نســخه کتــاب بــرای ایــن کشــور هشــتاد میلیونــی یــک موضــوع عــادی شــده اســت!

میــان  	 کــه  فاصلــه ای  و  اختنــاق  باتوجه بــه  گذشــته،  ســال های  در  کــه  معتقدنــد  خــردورزی: برخــی 
ــد شــده در موســیقی، دچــار  ــوای تولی ــوده، شــاهد آن هســتیم کــه محت ــی موســیقی ب اندیشــمندان و اهال

ضعــف محتوایــی شــده اســت. ایــن گــزاره تــا چــه میــزان قابــل اتــکا اســت؟
اینجانب چنین اعتقادی ندارم وگمان می کنم که کمبود ایده آهنگ سازی موجب این ضعف است.

خردورزی:ارتباطی کـــه اندیشمندان و مطبوعــات، می تواننــد مابیــن اهالــی موســیقی و مخاطبانشــان ایجــاد  	
کننــد بــه چــه صــورت اســت؟ 

قطعــًا  موســیقی،  هنرمنــدان  بــــا  علوم انســانی  حوزه هــای  ســایر  و  موســیقی  اندیشــمندان  ارتبــاط 
تأثیــر مثبتــی روی پیشــرفت ایــن هنــر دارد ولــی مــا فعــالً در مرحلــه ای نیســتیم کــه بــه ایــن موضــوع 
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نیچه در
بارگاه خدای موسیقی

درآمدی بر وحدت  فلسفه و موسیقى در جهان نیچه

|  امنی رضا نوشنی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز

مقدمه
نیچــه، نــه نخســتین و نه تنهــا فیلســوفی بــود کــه دل 
یــخ فلســفه، پیــش از او  بــه موســیقی باخــت. در تار
چنیــن بــوده و پــس از او نیــز همــان خواهــد بــود. اّمــا 
کــه فلســفه  اش  ، ازاین جهــت شــاخص اســت  او
بــا موســیقی ارتبــاط وثیــق و عمیــق دارد؛ گویــی، آن 
نــوع خــاّص از فلســفه بــا موســیقی قرابــت جــّدی، 
کار بــه  ، در بــدو  بلکــه جوهــری داشــت. ازایــن رو
 نیچــه، واگنــر را نیمــه 

ً
واگنــر ارادت یافــت. احتمــاال

دیگــر خویــش می  دانســت؛ کســی کــه او را کامــل 
می  کنــد؛ نــه اینکــه موســیقی را  نیمــه دیگــر فلســفه 
خویــش بدانــد کــه بــا آن فلســفه  اش کامــل شــود. 
حّتــی پــس از تفّطــن به جنبه عرفانی فلســفه نیچه، 
نقــش مرشــدانه واگنــر کــه مانند نقش پیــر در زندگی 
ســالک اســت، در زندگی نیچه روشــن خواهد شد. 
جنبه عرفانی فلســفه نیچه، نوعی عرفان ملحدانه 

و مــدرن و مغایــر بــا عرفــان ســّنتی اســت.
ســّر ایــن همراهــی و همســانی او بــا واگنــر را بایــد از 

سرشــت چنــان فلســفه  ای بازجســت.
سرشــت فلســفه نیچــه بــا سرشــت هنــر به َطــور 
عــام و بــا سرشــت موســیقی به َطــور خــاص، یکــی 
از روان  کاوی  ایــن مّدعــا، بخشــی  ّیــد  اســت. مؤ
یونــگ اســت. اگــر باتکیه بــر روان  کاوی یونــگ بــه 
یــم، قرابــت یــاد شــده  تحلیــل فلســفه نیچــه بپرداز
از شــرح  اینجــا،  البّتــه در  ُنمایــان خواهــد شــد. 
قرابــت اندیشــه  های یونــگ و نیچــه دست شســته 
و صرفــًا، بــه تحلیــل یونگــی فلســفه نیچــه بســنده 
اتفاقــًا   ، ســطور ایــن  راقــم  بــاور  بــه  می  کنیــم. 
 ، اندیشــه  های فلســفی و روان  کاوانــه ایــن دو متفّکر
یــک  دوروی  و  داشــته  نزدیــک  خویشــاوندی 
عالقه  منــدان  کــه  ازاین روســت  واحدنــد.  ســّکه 
 ، دو هــر  گویــی  دارنــد.  مشــترک  طــرف داران  و 
متعاطــی دیــن و عرفــان مدرن انــد. ازاین گذشــته و 
فــارغ از ارتبــاط اندیشــگانی ایشــان، صرفــًا بــا جهــاز 
یونگــی، عمــق ارتبــاط فلســفه نیچــه بــا موســیقی 
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، متکّفــل  روشــن خواهــد شــد. نوشــتار پیــش  رو
شــرح کم وکیــف ایــن ارتبــاط اســت. 

جدید عصر نیچه،پیامبریدر
یــا  نیچــه، یکــی از چهــار پیامبــر عصــر جدیــد 
یکــی از تأثیرگذارتریــن چهره  هــای دنیــای مــدرن 
دارویــن،  و  مارکــس،  یــد،  فرو بــا  همــگام  او  بــود. 
ت عظیــم فکــری و فرهنگــی جهــان جدیــد 

ّ
تحــوال

از نماینــدگان اگزیستانسیالیســم و  او  را رقــم زد. 
می شــود.  محســوب  پست  مدرنیســم  اولیــای  از 
ــای  ــا نام  ه ــه ب ــای او ک ــّم آموزه  ه ــوان از اه ــاید بت ش
و  زردشــت،  ابرمــرد،  قــدرت،  بــه  معطــوف  اراده 
مــرگ خــدا طــرح شــده  اند، منظومــه  ای ســاخت 
مواضــع  از  اصیــل،  زندگــی  بــه  دعــوت  بــا  کــه 
دفــاع می  کنــد. همچنیــن،  اگزیستانسیالیســتی 
می  تــوان از ترکیــب نقــد خردگرایــی پســا روشــنگری، 
بــه  یته هــای فکــری و هشــدار راجــع  اتور بــا نقــد 
معنــای  -در  خــدا  مــرگ  و  نهیلیســم  گســترش 
مغایر با معنای اگزیستانسیالیســتی آن- به جنبه 

پست  مدرنیســتی فلســفه  اش پــی بــرد.
به هرحــال، آنچــه در اینجــا اهمّیــت دارد، انــکار 
زندگــی آپولونــی بــه نفــع زندگــی دیونیسوســی یــا 
آری گفتــن بــه زندگــی، به جــای نــه گفتــن بــه آن در 
فلســفه اوســت. ملتقای فلســفه نیچه با موســیقی 
همین جاســت و نــگاه یونگــی نیــز همین  جــا و در 

راســتای تحلیــل ایــن ملتقــا بــه کار می  آیــد. 

نگاهفلسفیاو یونگوبهرهاز
یــن و حکمــای شــرق  یــد و دارو یونــگ، ادامــه فرو
بــود. هرچنــد ایــن، همــه یونگ اســت و همــه اینها 
روی هم رفتــه، یونــگ نیســت. یونــگ اصالــت و 
ل داشــت. اگــر فعــالً بــا یونــگ همــدل و  اســتقال
همــراه شــویم و نقدهــا را کنــار ِنهیــم، می  توانیــم 
او ضمیــر  بســتاییم.  را  اندیشــه  اش  و  فکــر  طــرز 
گاه  ناخــودآ ضمیــر  بــه  را  جمعــی  گاه  ناخــودآ
و  روان  شناســی  نوعــی  و  افــزود  یــد  فرو فــردی 
ــا  ــا ی ــی   تایپ  ه ــب  داد و آرک روان  کاوی تکاملی ترتی
کهــن  الگوهــا را جســتجو کرد. همچنین، از شــرق 
یــی، بودایــی، و ذن  دائویــی، کنفوسیوســی، هندو

بودایــی بهــره بــرد. او پــس از آشــنایی بــا دو مفهــوم ییــن و یانــگ در چیــن، دو آرکی تایــپ آنیمــا و آنیمــوس را 
کشــف و معّرفــی کرد.ایــن دو آرکــی تایــپ، مّتــکای مــا ِجهــت تحلیــل وجــه دیونیسوســی فلســفه نیچه  انــد. 

1.نیچه
- دمخــور بــود و بعــد از نقــاری کــه پیــش آمــد، از او رو برتافــت  نیچــه، مّدتــی بــا واگنــر -موســیقی دان نــام دار
و پــس از آن، هرگــز بــه رابطــه دوســتانه ســابق بازنگشــت. البّتــه خطاســت اگــر گمــان کنیــم آن رابطــه، موجب 
پیوند فلســفه نیچه با موســیقی شــد؛ بلکه کامالً برعکس، پیوند آن فلســفه با موســیقی، اســباب دلدادگی 
و دلبســتگی فیلســوف و موســیقی  دان بــه هــم را فراهــم آورد. نیچــه، دو جــور زندگــی را از هــم تفکیــک کــرده 
، اّولــی را نتیجــه نــه گفتــن بــه زندگــی و دومــی  و جــدا می  گذاشــت: زندگــی آپولونــی و زندگــی دیونیسوســی. او
یدگی و شــورمندی اســت. اگــر  را نتیجــه آری گفتــن بــه آن می  دانســت. از منظــر نیچــه، دومــی لبریــز از شــور
ســورن کــرک گــور -پــدر اگزیستانسیالیســم- صرفــًا ایمــان شــورمندانه را ایمــان واقعی می  دانســت، نیچه نیز 

صرفــًا زندگــی شــورمندانه را زندگــی واقعــی یــا اصیــل دانســته و معّرفــی کرد.
ــا چشــمان بســته در اســتخر پــر  ــه ب ، از جهــش ایمانــی ســخن می  گفــت؛ یعنــی شــیرجه مؤمنان کــرک گــور
یــا خالــی دیــن. پــس ســرانجاِم مؤمــن واقعــی کــه علی  رغــم همــه تردیدهــا، بــا چشــم بســته در اســتخری 
ــد، غوطــه خــوردن در ژرفــای رســتگاری اســت. جــز ایــن  کــه وضعّیــت آن نامعلــوم اســت، شــیرجه می  زن
ــودش،  ــول خ ــه ق ــا ب ــورمندانه ی ــی ش ــه زندگ ــردم را ب ــه م ، نیچ ــو ــت. از آن س ــان نیس ــد، ایم ــه باش ــز هرچ نی
ر ایمــان شــورمندانه کــرک گــور اســت.  نیچــه،  دیونیسوســی فرامی خوانــد. زندگــی شــورمندانه نیچــه، یــادآو
ــا  ، بــه وی می  تاخــت. در َفلســفیدن، ب ســقراط را چهــره شــاخص زندگــی آپولــی می  شــناخت و ازایــن رو
یختــه و متالشــی کنــد. از منظــر نیچــه، اینکــه  یخــی او را فرور ُپتــک بــه جــان ســقراط افتــاد تــا بــت تار
ــه،  ــدارد. ن ــه زندگــی ن ــه گفتــن ب ــه اســتقبال مــرگ شــتافت، معنایــی جــز ن ســقراط بعــد از محکومّیــت ب

به جــای آری کــه خبــر از مشــی و مــرام آپولونــی او می  دهــد.
زندگــی  بــاب  در  نیچــه  و غیــر شــورمندانه می  انجامــد. ســخن  زندگــی ســخت، ســرد  بــه  کــه  مرامــی 
ــا افــق زندگــی را از هــم  ، ســه ســپهر ی ــاره دیگــری از اندیشــه کــرک گــور اســت. کــرک گــور ــادآور پ آپولونــی، ی
یبایی  شــناختی،  ، زندگــی ز یبایی  شــناختی، 2. اخالقــی، و 3. دینــی. بــه بــاور او جــدا می  گذاشــت: 1. ز
ــی از مــردم و معطــوف 

ّ
مختــار قاطبــٔه مــردم، لذت گرایانــه و فاقــد ارزش اســت. زندگــی اخالقــی، مختــار اقل

بــه فضایــل اخالقــی و منصــرف از رذائــل اخالقــی اســت. ســرانجام، زندگــی دینــی، زندگــی  ای ایمانــی و 
ق، قربانــی ایمــان شــده و  ، حّتــی اخــال ئی اســت. در ایــن مــدل از زندگــی، همــه چیــز شــورمندانه و اســتعال
گــر قهرمــان  یدنــی می  شــود. ا ق اســت کــه متــاع ایمــان خر ینه کــردن از جیــب اخــال گاه، فقــط به شــرط هز
ق و تــن دادن بــه  ینه کــردن از اخــال ، ابراهیــم اســت. او بــا هز نیچــه، دیونیســیوس باشــد، قهرمــان کــرک گــور
 ، ــب قربانــی، بــه مقــام پــدر ایمــان ارتقــا یافــت. چنیــن ایمانــی، پــر از ترس ولــرز

َ
قتــل فرزنــد بی  گنــاه در قال

، ایمــان شــورمندانه و مؤمنانــه را بــه جــزم و یقیــن فیلســوفانه، ترجیــح  اّمــا، شــورمندانه اســت.  کــرک گــور
یــرا باورداشــت کــه جــزم، بــه جمــود انجامیــده، صلــب و سفت وســخت اســت. او می گفــت:  مــی  داد، ز

»آنچــه ناجــی ماســت، ایمــان اســت نــه یقیــن.«
، شــراب، خلســه، مســتی، اماتــه، و احیــاء در یونــان باســتان بــود. از نــگاه نیچــه،  دیونیســوس، خــدای شــور
ــود کــه  ــون کســی ب ــرار داشــت. آپول ــل دیونیســوس ق ــود، در نقطــه مقاب ــا معبــد دلفــی مرتبــط ب ــون کــه ب آپول
نویــد خرمنــدی ســقراط را بــه پیشــگوی معبــد داده بــود. البّتــه، هــر دو در خدمــت هنرنــد و ازایــن رو تســاوق 
دارنــد؛ بــا ایــن حــال، هــر یــک، مســیری ضــّد مســیر دیگــری در پیــش گرفتــه اســت.1  درد و دغدغــه نیچــه، 
نهیلیســم بــود و می  کوشــید آن را چــاره کنــد. او بــاور داشــت کــه در قبــال جهــان پــوچ و زندگــی بی  معنــا، 
تدو رویکــرد قابــل اختیــار اســت: دیونیسوســی و آپولونــی. از منظــر نیچــه، اّولــی بــا موســیقی و دومــی بــا                                                

اش
ادد

ی

|  امنی رضا نوشنی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز
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یـکـــرد دوم، ّیــد  زندگــی  و دیگــری مخـالـــف آن اســت.  زبــان حــــال  پیــروان  رو تئـاتــــر همــراه اســت.  یکــی مؤ
رباعـی خّیــام اسـت کــه مـی  گفــت: 

کی شدمی گر آمدنم به من بدی نامدمی                                                                                          ور نیز شدن به من بدی  «
که اندراین دیر خراب                                                                                         نه آمدمی نه بدمی نه شدمی« به زان نبدی 

البــد هــم ازایــن رو بــود کــه ســقراط، مــرگ را پذیرفــت؛ نــه اینکــه بــه شــهادت پیشــگوی خــدای معبــد               
دلفــی، ســقراط بــا آپولــون ارتبــاط داشــت. نیچــه، در قــدم بعــد از موســیقی بــه تــراژدی رســید و آن را چــاره

نهیلیســم و بـــی  معنایی زندگــــی معــــّرفی کـــــرد.  پس به زعم نیچه، تراژدی ریشــه در موســیقی دارد و موســیقی 
هنــری دیونیسوســی اســت؛ اّمــا چــرا؟ پاســخ اینکــه، مــراد نیچــه از تــراژدی، محصــول هنــری گــروه هم ســرایان 
اســت و مســتانه ســرایی  های ایشــان کــه وجــه موســیقائی دارد.2  ایــن مســتانه ســرایی ها میــراث دیونیســوس 
اســت؛ ِبنابرایــن، غلبــه بــر پوچــی حیــات، صرفــًا بــا کیمیــای دیونیســوس ممکــن خواهدبــود. مــرگ و مســتی 

مقابــل هــم هســتند؛ یکــی می شــکافد و دیگــری رفــو می  کنــد.
مســتی، مســت را به جهان و زندگی پیوند می  دهد و از ســنخ موســیقی اســت؛ موســیقی با تراژدی پیوند دارد 
و تــراژدی امــری دیونیسوســی اســت.3 بدیــن ترتیــب، موســیقی ریســمانی اســت که  چنــگ زدن بــه آن، َنجات 
را  بــه ارمغــان خواهــد  آورد. نیچــه بــا ایــن نگــرش، توجیهــی  فلســفی بــرای موســیقی فراهــم آورد و نوعــی فلســفه 
موســیقی به وجــود آورد. نیچــه بــا طــرح ایــن دیــدگاه، یــادآور فیلســوفانی اســت کــه بــه دفــاع فلســفی از دیــن و 
ل فلســفی، اثبــات می  کننــد کــه رســتگاری در گــرو دیــن یــا عرفــان اســت.  عرفــان می  پردازنــد. آنهــا بــا اســتدال
نیچــه نیــز تلویحــًا مّدعــی می  شــود کــه رســتگاری در گــرو دل ســپردن بــه موســیقی اســت. ایــن رأی مرجــوع بــه 

جنبــه عرفانــی فلســفه نیچــه و تداعــــی  گر نوعــی عرفــان مــدرن و ملحدانه اســت. 
اینک می  توان صورت شسته و رفته فلسفه موسیقی نیچه را بدین ترتیب به دست داد:

یســتن  نــدارد -مقایســه  شــود بــا ســخن  ســقراط: »زندگــی  نیازمــوده  گــر موســیقی  نباشــد، زندگــی  ارزش  ز 1. ا
یســتن  نــدارد.«   ارزش  ز

یرا موسیقی پادزهر پوچی حیات و بی  معنایی زندگی است.  2. ز
یرا موسیقی، به نفع زندگی، جعل معنا تواند کرد.  3. ز
4. پس، موسیقی ورزی مساوی است با فلسفه ورزی.

نظــری                                                   فلســفه ورزی  یــرا  ز دارد،  ترجیــح  نظــری  یــا  رایــج  فلســفه ورزی  بــه  فلســفه ورزی  نــوع  ایــن   .5
را انســــان  ســّنت-  دنیــای  در  عـرفــــان  -نظیــــر  موســیقی  آنـکــــه،  حــال  اســت،  حقیقــت  دنبــال  بــه 

بـــه فــوق حقیقت هـدایــت مــی  کنـد.
6. ِبنابراین با موسیقی، نگاه هنری به جهان، جایگزین نگاه فلسفی یا نظری به آن می  شود.

7. بــا موســیقی، وجــه عارفانــه زندگــی در دنیــای مــدرن بــرای انســان مــدرن فراهــم خواهــد شــد؛ عرفانــی از 

بیــخ متمایــز بــا عرفــان ســّنتی.
کــه  یــرا موســیقی، جــّنِ دل یــا امــری اســت  8. ز

مــی  رود.  نشــانه  را  دل  عقــل،  به جــای 
ــگاه  9. ِبنابرایــن، موســیقی در فلســفه نیچــه، جای

شــراب در عرفــان ایرانــی را دارد.
بــر  مبتنــی  نیچــه،  فلســفه  ترتیــب،  بدیــن   .10
مقایســه  قابــل  و  سرمســتی  یــا  مســت  اندیشــه 
بــا عرفــان اســت.4 اینــک، پــس از شــرح فلســفه 
موســیقی نیچــه بایــد گفــت: »پیونــد فلســفه نیچــه 
بــا موســیقی از آنچــه انتظــار می رفــت، عمیق  تــر 
اســت. فلســفه نیچــه، پیونــدی عمیــق و پنهــان بــا 
موســیقی دارد کــه حّتــی اگــر فلســفه موســیقی  ای 
نیــز در کار نبــود، بازهــم می  توانســتیم از نســبت 
بگوییــم؛  ســخن  نیچــه  فلســفه  بــا  موســیقی 
نــوع  ایــن  یونگــی  تحلیــل  از  بعــد  کــه  پیونــدی 

آشــکار خواهــد شــد.« از فلســفه  خــاّص 

2.یونگ
یونــگ، تحت تأثیــر جهان  بینــی چینــی بــه دایــره 
کــرده و آن را مبنــای  ییــن و یانــگ اعتقــاد پیــدا 
در  داد.  قــرار  انســان  از  خــود  تعریــف  از  بخشــی 
ــرای همــه موجــودات جنســّیت  چیــن باســتان، ب
بودند.چینی هــا،  قائــل  مردانگــی  و  زنانگــی  یــا 
آنچــه به زعــم خــود منفعــل 5 می  یافتنــد را واجــد 
واجــد  را  می  یافتنــد  فّعــال6  آنچــه  و  زنانگــی، 
مردانگــی می  دانســتند. مثــالً از منظــر آنهــا، شــب 
و  روشــنایی  و  روز  و  زنانــه  زمســتان  و  یکــی  تار و 

کارل مارکس  		

		  

نیچــه، مّدتــى بــا واگنــر -موســیقى دان نــام دار- دمخــور بــود و بعــد از نقــاری کــه پیــش 
آمــد، از او رو برتافــت و پــس از آن، هرگــز بــه رابطــه دوســتانه ســابق بازنگشــت. البّتــه 
خطاســت اگــر گمــان کنیــم آن رابطــه، موجــب پیونــد فلســفه نیچه با موســیقى شــد؛ بلکه 
کامــًا برعکــس، پیونــد آن فلســفه بــا موســیقى، اســباب دلدادگــى و دلبســتگى فیلســوف 
و موســیقى  دان بــه هــم را فراهــم آورد. درد و دغدغــه نیچــه، نهیلیســم بــود و مى  کوشــید 
آن را چــاره کنــد. او بــاور داشــت کــه در قبــال جهــان پــوچ و زندگــى بى  معنــا، دو رویکــرد          

قابــل اختیــار اســت: دیونیسوســى و آپولونــى.
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و گاه بــا آن، فّعالّیت  هــای متنــّوع زندگــی خــود را انجــام می  دهــد. پــس، تفســیر یونگــی از جهان  بینــی چینــی، 
چنیــن اســت: جهــان، فی  نفســه و در حــاّق واقــع، فاقــد مادینگــی و نرینگــی اســت امــا ایــن انســان اســت کــه 
تحت تأثیــر نیروهــای درونــی خویــش، چنــان تفســیری از آن ارائــه می  دهــد. تفســیری کــه بنــا بــر آن، جهــان در 
ســیطره جنســّیت اســت. یونگ، اروس را که منشــأ شــورمندی و عشــق اســت -و ازاین رو یادآور دیونیسیوس، 
همانطــور کــه در فلســفه نیچــه آمــده اســت- همــزاد مؤّنــث مــردان و لوگــوس را کــه منشــأ کالم و خــرد و منطــق 
، انــگاره مــادر اســت.10  بــه  اســت، همــزاد مذّکــر زنــان دانســته اســت. 9 جالــب اینکــه، عامــل فرافکنــی ســاز پســر
یــم کــه فرویــد می گفــت: »غریــزه، پســر را به جانــب مــادر و دختــر را به جانــب پــدر جلــب می  کنــد.« اینــک  یــاد دار
یونــگ، در ادامــه مســیر فرویــد، بازهــم از پیونــد پســر با مادر ســخن می  گوید. یونــگ در این موضوع خــاّص، پای 

اروس را نیــز بــه میــان آورده اســت.

بارگاهخدایموسیقی 3.نیچهدر
اکنــون می  توانیــم بــا تحلیلــی یونگــی از ســنخ و سرشــت فلســفه نیچــه، بــه پیونــد پنهــان اّمــا عمیــق ایــن 
ــر بنیــاد نــگاه یونگــی، فّعالّیت  هــای مختلــف انســان، از جملــه،  یــم. ب نــوع از فلســفه بــا موســیقی پــی ببر
ــا  ــا یانگ انــد کــه بــه ترتیــب، از آنیمــا ی ــا مردانه  انــد؛ یعنــی، از جنــس ییــن ی ، زنانــه ی فّعالّیت  هــای هنــری او
آنیمــوس آدمیــان سرچشــمه می  گیرنــد. بــه بــاور یونانی هــا، ِبنــای فرهنــگ بــر دو ســتون اســتوار اســت: 
ــت فرهیختگــی اســت. 

ّ
میتــوس و لوگــوس. نطــق یــا ســخن، ِمیــز انســان از ســایر حیوانــات بــوده و عل

، میتــوس یــا لوگــوس اســت. ازاین روســت کــه انســان را حیــوان ناطــق نامیده  انــد. مبنــای ســخن نیــز
یونانی هــا، دوگانــه یــاد شــده را اســتعدادهای متضــاّد آدمــی کــه روی هم رفتــه، فّعالّیت  هــای فرهنگــی او را 
ســامان می  بخشــند، معّرفــی می  کننــد. میتــوس، قــّوه تخّیــل و لوگــوس، قــّوه تعّقــل آدمــی اســت. بــا یکــی، 
خیــال و بــا دیگــری، عقــل جــوالن می  دهــد. پــس ســخنان مــا، مخّیــل یــا معقــول، میتوســی یــا لوگوســی  اند. 
فرهنــگ نیــز ترکیبــی از جنبه  هــای مخّیــل و معقــول یــا میتوســی و لوگوســی اســت. هــر یــک از میتــوس و 
لوگــوس نیــز خروجی  هــای پنج  گانــه دارنــد کــه شــئون مختلــف زندگــی را پوشــش می  دهنــد. خروجی  هــای 
 : ، و ادبّیــات. خروجی  هــای لوگــوس نیــز عبارت انــد از : اســطوره، دیــن، عرفــان، هنــر میتــوس عبارت انــد از

یاضّیــات، هندســه، علــم، منطــق، و فلســفه.  ر
اینــک بــا تکیــه بــر آرای یونــگ می توانیــم بگوییــم: »میتــوس مربــوط بــه وجــه زنانــه و لوگــوس، مربــوط بــه وجــه 
مردانــه مــا انسان  هاســت.« جالــب اینکــه از هــر یــک از خروجی  هــای یــاد شــده نیــز بــه خروجی  هــای دیگــری 
، زنانــه یــا مردانه  انــد.  اگــر کمــی جرئــت بــه خرج دهیــم، می توانیــم بیفزاییم کــه »اینتلکتوس  می رســیم کــه بــاز
کــه امکانــات فلســفه  ورزی  اند و هــر یــک، نــوع خاّصــی از فلســفه  ورزی را رقــم می  زننــد نیــز  و دیانویــا 
دســتخوش زنانگــی و مردانگی  انــد.« هرچنــد فلســفه، خــود محصــول لوگــوس یــا وجــه مردانــه شــخصّیت 

تابســتان مردانه  انــد. همچنیــن آنهــا بــاور داشــتند 
کــه هــر پدیــدار یــا موجــود زنانــه، واجــد مقــداری 
موجــود  یــا  پدیــدار  هــر  و  مردانــه  جنبه  هــای  از 
مردانــه، دارای مقــداری از جنبه  هــای زنانــه اســت. 
مســاوی  بخــش  دو  از  کــه  یانــگ  و  ییــن  دایــره 
سیاه وســفید تشــکیل یافته و در بخــش ســیاه آن، 
ــه  ای  ــفید آن، نقط ــش س ــفید و در بخ ــه  ای س نقط
و  زنانگــی  ترکیــب  ُنمــاد  شــده،  ترســیم  ســیاه 
، متأّثــر  مردانگــی در شــیء واحــد اســت. یونــگ نیــز
ــای  ــد ویژگی  ه ــان واج ــان را توأم ــا، آدمی از چینی  ه
مردانــه و زنانــه می  دانســت و معتقــد بــود: »هیــچ 
انســان خالصــی کــه کامــالً زن یــا مــرد باشــد وجــود 
و  زن  از  ترکیبــی  انســان  ها   ، او بــاور  بــه  نــدارد.« 
مردنــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در بعضــی، جنبــه زنانــه 
غلبــه یافتــه، شــخص زن و در بعضــی دیگــر جنبــه 
مردانــه غلبــه یافتــه، شــخص مــرد شــده اســت؛ 
بنابرایــن، بعضــی فّعالّیت  هــا، زنانــه و بعضــی دیگر 
مردانه  انــد. بــر بنیــاد انسان  شناســی یونگی، مــردان، 
فّعالّیت  هــای مردانــه را بــا وجــه مردانــه شــخصّیت 
خــود و فّعالّیت  هــای زنانــه را بــا وجــه زنانــه آن انجام 
می  دهنــد. چنانکــه زن  هــا نیــز فّعالّیت  هــای زنانــه 
ــا وجــه زنانــه شــخصّیت خــود و فّعالّیت  هــای  را ب

مردانــه را بــا وجــه مردانــه آن انجــام می  دهنــد.
بــه همیــن دلیــل، یونــگ از دوگانــه آنیمــا و آنیمــوس 
دوگانــه  یــادآور  کــه  دوگانــه  ای  می  گفــت؛  ســخن 
چینــی ییــن و یانــگ اســت. ییــن و یانــگ کــه بــه 
ترتیــب نیروهــای مادینــه و نرینــه جهاننــد، بــا آنیمــا و 
آنیمــوس آن چنان کــه یونــگ طــرح می  کــرد، تناظــر 
نســبی دارنــد. یونــگ دیدگاه  هــای خــود در ایــن بــاره 
را در کتــاب آیــون شــرح داده اســت. آنیمــا، همــزاد 
مؤّنــث یــا جنبــه زنانه مــردان و آنیموس، همــزاد مذّکر 
یا جنبه مردانه زنان اســت. شــاید بتوان مّدعی شــد 
کــه ییــن و یانــگ، بیشــتر آفاقــی7  و آنیمــا و آنیمــوس 
نرینگــی  و  مادینگــی  انفســی8  هســتند.  بیشــتر 
آفاقــی، ناظــر به جهــان و زنانگی و مردانگی انفســی، 
یونگــی،  نــگاه  در  اســت.  بــه جــان  ناظــر  بیشــتر 
انســان واجــد نیروهــای یــاد شــده اســت و مســتظِهر 
بــه ایــن دونیــروی متضــاد، بــه رتق وفتــق امــور زندگــی 
پرداختــه، کارهــای خویــش را پیــش بــرده، گاه بــا ایــن 
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آدمــی اســت، اگــر از طریــق اینتلکتــوس صــورت ببنــدد، زنانــه و اگــر از طریق دیانویــا صورت ببنــدد، مردانه 
لی و  یــم. بــا اینتلکتــوس، حقیقــت بــه نحو غیر اســتدال خواهــد بــود. پــس فلســفه  های زنانــه و مردانــه نیــز دار
لی کشــف می  شــود. بدیــن ترتیــب،  یشــه اســت، بــه نحــو اســتدال بــا دیانویــا کــه بــا دیالکتیــک و دیالــوگ هم  ر
 فیلســوفان، بــا وجــه زنانــه شــخصّیت خــود بــه نحــو اینتلکتوســی فلســفه  ورزی می کننــد و چنیــن 

ً
احتمــاال

ــرار  ــوس ق ــل لوگ ــگ، اروس را در مقاب ــه یون ــم ک ی ــاد دار ــه ی ــد. ب ــر می  آورن ــر ب ــه س ــفه  های زنان ــه فلس ــت ک اس
مــی  داد تــا از وجــه زنانــه شــخصّیت انســان ســخن بگویــد. مــا نیــز در اینجــا، میتــوس و اینتلکتــوس را بــه 
همــان شــیوه در مقابــل لوگــوس و دیانویــا قــرار دادیــم. در ادامــه می  تــوان از دوگانه  هــای فرهنگــی دیگــری نیــز 

یــخ بوده  انــد. یادکــرد کــه محصــوالت وجــوه زنانــه و مردانــه انســان  ها در طــول تار
کمدی و تراژدی در یونان باســتان، از آن جمله  اند. نیچه، تراژدی را به دیونیســوس و موســیقی نســبت می  داد 
و مــا می  توانیــم آن را برِخــالف کمــدی کــه بــه زنانگــی روان آدمیان مربوط اســت، به مردانگی روان ایشــان مرجوع 
، هر یک از آن دو را با یکی از ســاحات  بدانیم. حّتی می  توان مّدعی شــد: »نمایشنامه نویســی نظیر شکســپیر
یاد شــده نوشــته اســت.« همچنین، می  توان همین نظر را در باب دوگانه  های دیگری نظیر فلســفه تحلیلی 
 ، و قاّره  ای، شــعر حماســی و لیریک، زهد و عرفان، و ... َتکرار کرد.  براســاس دیدگاه طرح شــده در این نوشــتار
بــه نظــر می  رســد کــه نیچــه، علی  رغــم روح زن  ســتیزانه  اش، فلســفه  ای کامــالً زنانــه داشته اســت. علقــه توأمــان 
نیچــه بــه موســیقی و فلســفه، از سرشــت زنانــه شــخصّیت او برمی  خیــزد. نیچــه بیــن زن  ها رشــد و نمــّو یافت و 
 فضــای زنانه محیط زندگی، زنانگی شــخصّیت وی را 

ً
، نبایــد غافــل شــد. احتماال از تأثیــر مــادر و خواهــر بــر او

تقوّیت کرد تا به موســیقی ســوق یابد و فلســفه  ای دیونیسوســی تدارک ببیند. زندگی و فلســفه دیونیسوســی، 
یــرا، مشــی و مــرام دیونیســوس، مشــی و مرامی گناه  آلود اســت. زندگــی و فلســفه  ای زنانه  انــد؛ ز

ادبّیــات اســاطیری، گنــاه را امــری زنانــه می  شناســد؛ چنانکــه در ماجراهــای آدم و حــّوا، یوســف و زلیخــا، 
ســیاوش و ســودابه، و ییــن گیائــو و ســوداگی، رفتــار اغواگرانــه از زنــان ســر می  زنــد. حّتــی در ماجــرای رامــا 
و ســیتا کــه زن داســتان عفیــف و پاک  دامــن اســت، ســیتا مّتهــم بــه گنــاه می  شــود.  بدیــن ترتیــب، هرچنــد 
فلســفه محصــول لوگــوس و ذاتــًا مردانــه اســت ولــی فلســفه دیونیسوســی سرشــار از زنانگــی اســت. میــل 
بــه چنیــن فلســفه  ای را نیــز بایــد ناشــی از زنانگــی شــخصّیت اربــاب ایــن نــوع از فلســفه دانســت. از ســوی 
، موســیقی محصــول میتــوس و نظیــر ســایر محصــوالت و خروجی  هــای میتــوس، کامــالً زنانــه اســت. دیگــر
اینــک نکتــه مهــم، ایــن اســت کــه در جهــان نیچــه، فلســفه بــا موســیقی پیونــدی ناگسســتنی یافتــه اســت. 
بــه دیگــر بیــان، فلســفه  ورزی نیچــه روی دیگــر موســیقی  ورزی اوســت و برعکــس. ایــن دو در جهــان نیچــه 
، عیــن  جــدا از هــم نبــوده، دوروی یــک ســّکه واحدنــد. فلســفه  ورزی، عیــن نواختــن پیانــو و نواختــن پیانــو
فلســفه  ورزی اســت. وحــدت و نــه اّتحــاد فلســفه و موســیقی در جهــان نیچــه از روح و جــان فزنانــه او 

نشــئت گرفته؛ روحــی کــه بــا زنانگــی خــود، هــم تفلســف کــرده و هــم پیگیــر موســیقی بــوده اســت. •
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|  علیرضا مالامحدی 
دانشجوی دکتری فلسفه تطبییق

مقدمه
، بکــوش تا صاحــب »عــزم« و دارای »اراده«  »ای عزیــز
شــوی کــه خدای نخواســته اگــر بی عــزم از ایــن دنیــا 
هجــرت کنــی، انســاِن صــوری بی مغــزی هســتی کــه 
یــرا  ــم، به صــورت انســان محشــور نشــوی؛ ز

َ
در آن عال

آن عالــم، محــل کشــف باطــن و ظهــور سریرهاســت 
بی عــزم  را  انســان  کم کــم  معاصــی  بــر  جرئــت  و 
می کنــد و ایــن جوهــر شــریف را از انســان می ربایــد. 
ــه- می فرمودنــد: »بیــش از 

ّ
اســتاد معّظــم مــا -دام ظل

هــر چیــزی، گوش کــردن بــه تغّنیــات ســلب اراده و 
عــزم از انســان می کنــد.«1 

 مشــهورترین 
ً
ــاال، احتمــاال ــِی عبــارت ب جملــه ی پایان

امــام  حدیــث  چهــل  شــرح  کتــاب  جملــه ی 
ــه  ــی ک ــت. کتاب ــه الّزکّیة( اس ــّدس اهلل نفَس خمینی)ق
کردنــد بــه معرفــِی دارو اکتفــا  ایشــان، در آن تــالش 
نکننــد و فراینــِد درمــاِن رذائــل نفســانی و اکتســاب 
اخــالق الهّیــه را هــم بــرای مخاطــب همــوار کننــد. 
بــردی کــه ایشــان بــرای طــی  شــاید اّولیــن نکتــه ی کار
ــه  ــرِک گوش کــردن ب منــازل ســلوکی بیــان می کننــد، ت
»تغّنیــات« اســت. منظــور از »تغّنــی« صــدای غنائــی 
بــه تعبیــر امــروزی »موســیقی« اســت. ایشــان در  و 
کتــاب، بــه نقــل از استادشــان  یــن صفحــات  آغاز
گــوش دادن  -آیــت اهلل شــاه آبادی رضوان اهلل علیــه- 
بــه موســیقی را موجــب »ســلب اراده و عــزم« از انســان 
بیــان کــرده و عجیب تــر آنکه این عامــل، مخّرب ترین 
عامــل نســبت بــه اراده عنوان شــده اســت! طبق بیان 
دارد  را  ظرفیــت  ایــن  به تنهایــی  موســیقی  ایشــان، 
یــرا عــزم،  کــه باعــث ســلِب انســانّیِت انســان شــود! ز
جوهــره ی انســانّیت اســت2 و گــوش دادن موســیقی، 

عــزم را در انســان ضعیــف می کنــد!
مگر موسیقی چیست و چه تأثیری در جاِن انسانی 
دارد کــه بــرای کمــال او چنین مانع و مخّرب اســت؟! 
موســیقی چگونــه می توانــد عــزم و اراده ی انســان را 
ضعیــف کنــد؟! مگــر آنــان کــه اهــل موســیقی اند، 
آدم هــای بی اراده ای هســتند؟! اگرنه، پــس آن اراده ای 
ــد،  ــخن می گوین ــارات از آن س ــن عب ــان در ای ــه ایش ک
چگونــه اراده ای اســت و موســیقی، کــدام ســطح از  ت

اش
ادد

ی
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موسیقی و اراده
فرایندتأثیرگذاریموسیقی

برجانانسانازمنظرعلمالنفسفلسفی

عــرِض دیگــر قــوا و نیروهــای درونــی انســان نیســت؛ 
بلکــه در واقــع برآیندی از قوای ممتاز انســانی اســت. 
ایــن ویژگی که انســان نســبت بــه افعالــش در دوراهِی 
فعــل و تــرک قــرار می گیــرد و بیــن آنهــا می ســنجد و 
یکــی را برمی گزینــد و بــه ســمت آن حرکــت می کنــد، 
 » »اختیــار بــه  تعبیــر  انســانی  خصیصــه ی  ایــن  از 
می شــود. حیــوان هــم ماننــد انســان، افعالــش را بــر 
گاهــی و شــعورِ حداقلــی اراده می کند،  اســاس یــک آ
امــا آنچــه کــه انســان را در ایــن جهت بر حیــوان برتری 
می دهــد، نیــروی »تمییــز بیــن خــوب و بــد و شــعور و 
گاهــی نســبت بــه انــواع مصالح دنیــوی و اخــروی« و  آ
ســپس »تحلیــل و ترجیــح یکــی بــر دیگری بر اســاس 

 5. ســنجش« اســت؛ یعنــی همــان نیــروی اختیــار

ارادهوعقالنیت
و  برآینــد  اختیــار  گذشــته،  مطالــب  باتوجه بــه 
محصــول مشــترک »عقــل نظــری« از یک ســو و »عقل 
عملــی« از دیگــر ســو اســت.6 انســان بــا عقــل نظــری 
مصالــح و مفاســد دنیــوی و اخــروی را می فهمــد و 
بیــن آنهــا اولوّیت ســنجی می کنــد و بــا عقــل عملــی، 

اراده را تضعیــف می کنــد؟ فراینــِد ضعیف ســازِی اراده توســط موســیقی چگونــه اســت؟
، بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت و بــه طــور خــاص، بررســی »چگونگــِی تضعیــف اراده توســط  در ایــن نوشــتار
کرده انــد و  ــه آن را تبییــن 

ّ
کــه حکیمــان متأل موســیقی« ابتــدا نگاهــی مختصــر بــه »اراده و عــزم« آن چنــان 

»جوهــره ی انســانّیت« عنــوان شــده، از منظــر علم النفــِس فلســفی خواهیــم داشــت؛ ســپس بــرای بررســی تأثیــر 
یــم کــه »موســیقی بــا کدام ســاحِت وجــود انســان ارتباط  موســیقی بــر جــاِن انســانی، بــه پاســخ ایــن ســؤال می پرداز
ل تحلیــِل ارتبــاِط آن ســاحت بــا اراده،  برقــرار می کنــد؟« و ســپس بــه اراده بازگشــته و ســعی می کنیــم از خــال

پاســخی بــرای مســئله ی اصلــی نوشــتار بیابــم.

ارادهوعزم
ایــن دوکلمــه، هــر دو بــه یــک حقیقــت اشــاره دارنــد؛ همــان حقیقتــی کــه در محــاوره ی فارســی از آن تعبیــر بــه 
»تصمیــم« می شــود. تصمیــم، آخریــن مرحلــه ی مقدمــات انجــام فعــل توســط انســان اســت. انســان پــس از 
بررســی و ســنجش خیــر و شــّر یــک عمــل، بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه آن را انجــام دهــد یــا تــرک کنــد. ایــن نتیجه 
ــًا یــک امــر فکــری و نظــری نیســت؛ بلکــه در واقــع، یــک کنــِش درونــی اســت کــه انســان در ُصقــع نفــِس  صرف
خویــش آن را محّقــق می کنــد. همان طــور کــه ســنجِش فعــل و تــرک، نوعــی »عمــِل درونــی« اســت، تصمیــم کــه 
نتیجــه ی ســنجش فعــل و تــرک اســت نیــز یــک عمــل درونــی اســت. ابتــدا قطعیت یافتــِن آن و بالفاصلــه نوعــی 
جنبــش درونــی بــه ســمِت اقــدام بــرای آن عمــل. ایــن قطعیت یافتــن کــه از آن تعبیــر بــه »عقــُد القلب« می شــود را 
»عــزم« گوینــد3 و آن جنبــش درونــی بــه ســمت اقــدام را »اراده« گوینــد.4 تــا بــه اینجــا، معنــای دو واژه روشــن شــد؛ 

امــا حقیقــت وجــودی ایــن دو چیســت؟ 
« و از منشــعبات آن هســتند. همــان  از منظــر انسان شناســِی فلســفی، عــزم و اراده، دو جلــوه از »نیــروی اختیــار
نیرویــی کــه مهم تریــن امتیــاز انســان بــر حیــوان شــمرده شــده اســت. ایــن نیــرو یــک پدیــده ی مســتقل و مجــزا در 
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ثمــره ی علمــِی عقــل نظــری را بــه عرصــه ی ظهــور 
می رســاند و عمــِل »ترجیــح« و ســپس »عــزم« و آنــگاه 
ــف از  ــل مختل ــی و مراح ــای درون ــه کنش ه »اراده« ک
یــک حقیقــت هســتند را درون ُصقــع نفــس خویــش 
محّقــق می ســازد. ایــن نیــروی اختیــار اســت کــه بــه 
ــریعِی  ــی تش ــب امرونه ــا مخاط ــأنیت داد ت ــان ش انس
لــه قــرار گیــرد و بالتبــع اســتحقاق ثــواب  اهلل جّل جال

و عقــاب پیــدا کنــد.7 
در مقام جمع بندِی این بخش، مناسب است بیانی 
هین)رضوان اهلل علیه( را 

ّ
جامــع از جنــاب صدرالمتأل

نقــل کنیــم. البتــه ایشــان قبــل از بیــان ایــن مطلــب، به 
یشــه در مبانــی فلســفی خویــش  مقّدمــات آن کــه ر
همچــون اصالــت وجــود اســت، اشــاره ای می کنــد؛ 
امــا در ایــن مجــال بــه نقــل بخــش اصلــی تحلیــل 
بــا  مالصــدرا)ره(  یــم.  می پرداز »اراده«  دربــاره ی  وی 
نگــرش عرفانــی اش، وجــود انســان را جهانــی می دانــد 
کــه محــاذِی جهــان خــارج اســت و همچــون جهــان 
محّقــق  او  در  ملکــوت  و  ُملــک  مراتــِب  خلقــت، 
اســت. در این نگرش، روح انســان حقیقت بســیطی 
اســت کــه وقتــی در اطــوار و مراحــل و عوالــم مختلف 
ــوه ای  ــه، جل ــر مرحل ــد، در ه ــداد می یاب ــودش امت وج
متناســب بــا همــان مرحلــه دارد. ایــن امــر دربــاره ی 
افعــال انســانی هــم جــاری اســت. بــا ایــن توضیــح که: 
انســان قبــل از انجــام هــر کاری، مراحــل چهارگانــه ای 

ــد: ــی می کن ــش ط ــع نفس را درون صق
یعنــی  عمــل؛  آن  بــه  نســبت  گاهــی  آ و  شــعور   .1

)علــم(. درســتی اش  بــه  تصدیــق  و  تصــورش 
2. تصمیم قاطعی برای اقدام به آن عمل )عزم(.

3. جنبــش بــه آن عمــل )»شــوق« در تعبیــر مالصــدرا 
یــا همــان »اراده« در تعبیــر مــا(.

نی به سمت آن عمل )میل(. 4. حرکت عضال
مالصــدرا معتقــد اســت کــه همــه ایــن چهــار مرحلــه، 
ســاحت های  در  حقیقــت  یــک  ســریاِن  درواقــع 
وجــودی انســان اســت کــه در هــر ســاحت، جلــوه ای 
ایــن  از  وی  دارد.  را  ســاحت  همــان  بــا  متناســب 
می کنــد:  »محبــت«  بــه  تعبیــر  ســاری  حقیقــِت 
ــِم عقــل انســانی موجــود 

َ
کــه در عال محبــت وقتــی 

»حکــم«  ســپس  و  »علــم«  به صــورت  می شــود، 
ــم قضــای الهــی(؛ 

َ
ــی می شــود )همچــون عال

ّ
متجل

می شــود،  موجــود  انســانی  نفــس  ــم 
َ
عال در  وقتــی 

در  و  می شــود  ــی 
ّ
متجل اراده«  »شــوق/  به صــورت 

می یابــد.8  ــی 
ّ
تجل »میــل«  به صــورت  نیــز  طبیعــت  عالــم 

کــه برآینــد همــه آنهــا  بــا ایــن بیــان، درهم تنیدگــِی وجــودِی »عــزم« و »اراده« بــا یکدیگــر و ایــن دو بــا »عقــل« )
« اســت( روشــن تر می شــود. همچنیــن روشــن می شــود دلیــل اینکــه عــزم و اراده را »جوهــره ی انســانیت«  »اختیــار

ــان می گــردد.  دانســته اند کــه بــدون آن صــورت ملکوتــی انســان از او ســلب می شــود، نمای

موسیقیبهمثابهآموزش
یــخ تمــّدن اســالمی، کتابــی بــه   در کّل تار

ً
کتــاب موســیقی کبیــر فارابــی، حقیقتــًا اعجــاب آور اســت! احتمــاال

ایــن حجــم دربــاره ی »دانــش موســیقی نظــری« تألیــف نشــده اســت. ایــن کتــاب در بیــن آثــار فارابــی، تنهــا کتاب 
کــه از عبــارات مجمــل و فشــرده در آن بهــره نبــرده(، پــس از گذشــت هــزار و دویســت ســال،  مفّصــل اوســت )
هنــوز در نــزد اهالــی ایــن علــم، یکــی از اصلی تریــن مرجع هــای علمــی اســت. اینکــه چــرا یــک فیلســوف مؤســس 
این چنیــن بــه موســیقی اهّمیــت می دهــد، زمانــی نمایــان می شــود کــه دربــاره ی هــدف ایــن فــن ســخن می گویــد. 

فارابــی موســیقی را زمانــی مفیــد می دانــد کــه در راســتای »ســعادت جامعــه« مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد.
وســیله ی ســعادت از منظــر وی »عقــل نظــری« اســت9 و امــکان ســعادت در »حیــات اجتماعــی« فراهــم 
می شــود. یعنــی همــه ی اهــل مدینــه، بــه معرفــت الزم دســت یابنــد.10 امــا مســلمًا همــه ی اهــل مدینــه از قــّوت 
عقــل نظــری چنــان برخــوردار نیســتند کــه بتواننــد معرفــت الزم را به قــدر کفایــت درک کننــد. حکیمــان، معرفــت 
یســِت  یافــت می کننــد. امــا عمــوم مــردم کــه بــا ز را از راه برهــان می یابنــد و گروهــی دیگــر نیــز بــا اعتمــاد بــه اینــان در

حــس محــور مأنوس انــد، تنهــا به وســیله ی »ِمثــاالت و ُمحــاکات« می تواننــد تحصیــل معرفــت کننــد.11 
منظــور از مثــاالت و محــاکات، صــورِت امــور و پدیده هــا در صقــع نفــس )ذهــن( اســت کــه چــون به امور محســوس 
نزدیک انــد، درکشــان بــرای انســان هموارتــر اســت. ســّر تمثیل هــای فراوانــی کــه در قــرآن کریــم بیــان شــده اند هــم بــه 
اهّمیــت همیــن امــر بازمی گــردد. محاکــی، تصویــری »شــبیِه محســوس« اســت کــه در جــان انســان نقــش می بنــدد. 
متصــّدِی اصلــی محــاکات، »قــوه ی خیــال« اســت کــه بــا ترســیم تصاویر مثالی که شــبیه محسوســات اند، انســان 
را در فهــِم امــور یــاری می کنــد.12 گفتارهــای شــعری متضمن محــاکات و به تعبیر امروزی، خیال انگیزی هســتند13 
ــدا  ــت پی ــد، اهّمی ــزی می کن ــان خیال انگی ــرای انس ــعر ب ــت ش ــداد صناع ــه در امت ــت ک ، ازآن جه ــز ــیقی نی و موس
، موســیقی نیــز ماننــد شــعر وظیفــه دارد از طریــق بــه خیــال انداختــن و  می کنــد.14 پــس بــا تبعیــت موســیقی از شــعر

، عامــه و جمهــورِ اهــل مدینــه را آمــوزش داده و هدایــت کنــد.15  محــاکات امــور

موسیقیوخیالانگیزی
مهم تریــن ویژگــی موســیقی از منظــر علم النفــس، برانگیختــِن تأثــرات و عواطــف انســانی اســت. امــا عواطــف 
انســانی، تحت تأثیــر عوامــل مختلفــی برانگیختــه می شــوند کــه هــر یــک از آنهــا مربــوط بــه ســطحی از مملکــت 
یــه از خشــیت  وجــوِد آدمــی اســت. از عواطفــی کــه بــر اثــر نوعــی شــهود قلبــی بــه غلیــان می افتنــد )مثــل گر
نــی دارنــد )مثــل ســرور حاصــل از درک مطلــب علمــی(،  یشــه در معرفــت عقال الهــی( گرفتــه، تــا عواطفــی کــه ر
تــا عواطفــی کــه از طبیعــت و غریــزه سرچشــمه می¬گیرنــد )مثــل عاطفــه مــادر و فرزنــد( و حتــی عواطفــی کــه بــر 
اثــر مواجهــه ی حســی بــا یــک امــر خارجــی )مــادی( حاصــل می شــوند؛ پــس همــه ی عواطــف انســانی بــه لحــاظ 
وجودشــناختی و ارزشــی، در یــک ســطح نیســتند. امــا موســیقی مربــوط بــه کــدام ســطح از عواطــف و تأثــرات 

انســان اســت؟ بــرای پاســخ ابتــدا بایــد ببینیــم موســیقی بــه کــدام ســاحت وجــود انســان نفــوذ می کنــد.
مجرای ادراک موسیقی نیروی سامعه )شنوایی( و ]همچنان که در تحلیل فارابی روشن شد[ محل فرود و ساحِت 
تأثیرگــذاری اش قــوه ی خیــال اســت. موســیقی چگونــه بــه قــوه ی خیــال می نشــیند؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، الزم 

اســت ســه کارکــرد ایــن قــوه را بازخوانــی کنیــم. ایــن بازخوانــی، در تحلیل تأثیر موســیقی بــر اراده نیز کمک می کند:

1.صورتگیریازمحسوسات
قــوه ی خیــال، قــوه ای اســت مافــوق قــوه ی حــس. قــوای حســی بــا جهــاِن خــارج ارتبــاط مســتقیم برقــرار می کننــد 
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آن  مهــار  اهّمیــت  بــر  بســیار  اخالقی شــان  آثــار 
ــی اش  ن ــوه ی عقال ــه ق ــانی ک ــرای انس ــد. ب ــد دارن کی تأ
را تقویــت نکــرده، ایــن تشــّتت و تحــّرک پیوســته ی 
گاهــی جایگزیــن تعّقــل و تفکــر می شــود.  خیــال، 
زمانــی کــه ذهــن، بــدون نظــم منطقــی و بــر اســاس 
طبعــًا  و  می کنــد  نتیجه گیــری  آشــفته،  داده هــای 
اســتنتاجش اشــتباه اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
عقلیــه  احــکام  در  »خطــا  گفته انــد:  فالســفه  کــه 
به واســطه ی مداخلــه قــوه خیــال اســت«.21 بســیاری 
از جنایت هــا و فســادهای اخالقــی و ... در فراینــد 

چنیــن اســتنتاجی توجیــه می شــوند.
اکنــون بهتــر می تــوان ســاحِت تأثیرگــذاری موســیقی 
بر جان انســان را شــناخت: موســیقی از طریق قوه ی 
خیــال، انســان را متأثــر می کنــد. پــس موســیقی آن 
تأثــرات و عواطفــی را برمی انگیزانــد کــه مربــوط بــه آن 
ســطح نفــس آدمــی هســتند کــه مجــاور بــروِن ذات و 
جهــان مــادی اســت و ذاتــًا جنبــه ی ناســوتی دارد.22 
اســت،  ناســوتی  پدیــده ای  ذاتــًا  موســیقی  اینکــه 
حــاوِی  و  فاخــر  موســیقِی  یــک  اگــر  حتــی  یعنــی 
محتوایــی معقــول باشــد و -آن گونــه کــه فارابــی بــرای 
مدینــه فاضلــه ترســیم کــرده بــود- بتوانــد ســطحی از 
معرفــت را بــرای انســان بــه ارمغــان بیــاورد، بــاز ایــن 
معرفــت ازآنجاکــه فراتــر از قــوه ی خیــال نمــی رود، در 
بهتریــن حالــت، صرفــًا فراهــم آورنــده ی مجموعــه ای 
از شــناخت های جزئــی اســت. ایــن معرفت هــای 
ــال  ــان کــه در کارکــرِد ســّوم خی ــی، اگــر -همچن جزئ
بیــان شــد- رهــزن عقــل نشــوند، در نازل تریــن ســطح 
ــه  ــرود ب ــا ف ــد. پــس موســیقی ب نیــت کارکــرد دارن عقال

و محسوســات را دریافــت می کننــد، قــوه ی خیــال هــم همیــن کار را بــا صــورِت حســی انجــام می دهــد. مثــالً در 
اثــر شــنیدن، وجــود عینــی صدایــی کــه در حــس پیــدا شــده، در یــک ســاحت عمیق تــر قــوه ی خیــال آن صــورِت 
که متناســب با خودش اســت( از همین صورت  شــنیداری را دریافــت کــرده و در مقــام خــودش، صــورت دیگری )
حســی می ســازد. نــه عیــن همیــن صــورت حســی را، بلکــه شــبیِه آن صــوت را در ظــرف خــودش می ســازد، بعــد آن 
ِمثــل را در ظــرف خــودش نگــه مــی دارد.16 پــس کارِ قــوه ی خیــال، در اصل صورت گیری و عکس بــرداری از واقعیات 
و اشــیا اســت؛ چــه واقعیــات بیرونــی )خارجــی( و چــه واقعیــات درونــی )نفســانی(. تمــام تصــورات ذهنــی کــه در 
حافظــه، مجتمــع و متمرکــز اســت و اعمــال متعــدد و مختلــف ذهنــی بــر روی آنها واقع می شــود، به وســیله این قوه 
تهیــه شــده اســت. ایــن قــوه به خودی خــود نمی توانــد تصــوری تولید کنــد، بلکه یک مثل و شــبیه بــرای تصویری که 
از حــس تحویــل می گیــرد، می ســازد و تحویــِل حافظــه می دهــد تــا در دیگــر فرایندهــای ذهنــی، از آن اســتفاده شــود.17 

2.برانگیختنتمایالِتحیوانی
امــا کارکــرد خیــال بــه همیــن مقــدار محــدود نمی شــود. ایــن قــوه بیــن انســان و حیــوان مشــترک اســت. اگــر 
ــه غــذا  نگوییــم همــه، اکثــر کنش هــای حیوانــات از ایــن قــّوه سرچشــمه می گیــرد. تمایــل و اشــتیاق حیــوان ب
یشــه در ایــن قــوه دارد. پــس کارکــرد دیگــرِ قــوه ی خیــال در انســان، ایــن اســت کــه  و دیگــر نیازهــای حســی اش، ر
کــه مربــوط بــه ُبعــد مــادی و  پــس از صورت بــرداری از محسوســات، نســبت بــه یــک ســنخ از نیازهــای طبیعــی )
حیوانــِی انســان اســت( شــوق درونــی برمی انگیزانــد.18 ایــن شــوق بــه ســمت امــور جزئیــه و خــرد اســت، برخــالِف 
اشــتیاِق برآمــده از عقــل )اراده( کــه بــه ســمت امــور کالن و متعالــی اســت. البتــه ایــن بــه معنــای شــر بــودِن ایــن 
ــم، نیــاز بــه چنیــن قــوه ای اســت. حتــی برتریــن 

َ
قــوه نیســت؛ بلکــه اقتضــای حیــات طبیعــی بشــر در ایــن عال

اولیــای الهــی هــم در حیــات طبیعی شــان از ایــن قــوه بهــره برده انــد.

فرایندهایعقالنی 3.دخالتدر
اهــل معرفــت، قــوه ی خیــال را بــه گنجشــک تشــبیه کرده انــد؛ ازآن جهــت کــه هــر لحظــه روی شــاخه ای اســت 
و ثبــات و توّقفــی بــر روی یــک امــر نــدارد؛ بلکــه پیوســته در حــال گشــت وگذار اســت. بــه همیــن دلیــل، اّولیــن 
گام اساســی در ســلوک الــی اهلل را ضبــط خیــال دانســته اند: »بــدان کــه اّول شــرط از بــرای مجاهــد در ایــن مقــام 
و مقامــات دیگــر کــه می توانــد   منشــأ غلبــه بــر شــیطان و جنــودش شــود، حفــظ طائــرِ خیــال اســت. چــون کــه 
ــزد و ایــن، موجــب بســی از  ی ــه شــاخی خــود را می آو ــی ب ــرواز کــن کــه در هــر آن ایــن خیــال، مرغــی اســت بــس پ
ــه  بدبختی هاســت و خیــال یکــی از دســتاویزهای شــیطان اســت کــه انســان را به واســطه آن بیچــاره کــرده و ب
شــقاوت دعــوت می کنــد.«19 امــام خمینــی)ره( از ایــن ویژگــی خیــال تعبیــر بــه »هرزه گــردی«20 می کننــد و در 

آیت اهلل محمدعلی بیدآبادی اصفهانی )شاه آبادی(  		کتاب موسیقی کبیر  		 کتاب شرح چهل حدیث   		

25
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ســاحِت خیــال، ابتــدا شــوق انســان بــه یک ســری 
امــور خــرد و ناســوتی را برمی انگیزانــد و ســپس بــا 
در  برانگیخته شــده،  عواطــِف  و  احساســات  ایــن 
نــی دخالــت می کنــد و گزاره هایــی  فرایندهــای عقال
را تحویــل قــوه ی عاقلــه می دهــد کــه فاقــد توجیــه، 
ــه  ــرات ب ــی هســتند. از ایــن تأثی ــجام کاف ــا و انس مبن

خیال انگیــزی تعبیــر می کنیــم.

موسیقی،عقالنیتواراده
از  تحلیلــی  و  بازگردیــم  اراده  بــه  می توانیــم  اکنــون 
تأثیــر منفــِی موســیقی بــر آن داشــته باشــیم. توضیــح 
کــه اراده، محصــول مشــترک و برآینــِد عقــل  دادیــم 
نظــری و عقــل عملــی اســت. مســیر شــکل گیرِی 
اراده از »عقــل« می گــذرد. عقــل نظــری می ســنجد 
و نتیجــه اش را عقــل عملــی اقــدام می کنــد. معــادِل 
شــوق کــه در اثــر خیــال ایجــاد می شــود، اراده اســت 
می گیــرد؛23  شــکل  عملــی  عقــل  ســاحت  در  کــه 
گاهــی نشــئت می گیــرد.  بنابرایــن اراده از شــعور و آ
ــان  ــعور انس ــی و ش گاه ــت و آ نی ــدازه عقال ــس هران پ
ضعیــف شــود، اراده ی او هــم ضعیــف می گــردد و 
بــاز هرانــدازه کــه شــوِق خیالــی قــوی شــود، بــه همــان 
نســبت اراده ضعیــف می شــود. اکنــون بــا بررســی 
نیــت و شــوق(  تأثیــرِ موســیقی در ایــن دو امــر )عقال
می توانیــم تأثیــر موســیقی بــر اراده را نیــز بســنجیم.

1.تأثیرموسیقیبرشوِقخیالمحور
گفتیــم کــه موســیقی از طریــق قــّوه خیــال، تمایــالت 
کــه  تــی  تمایال برمی انگیــزد؛  را  حیوانــی  و  شــوقی 
ــه  ــان را ب ــتند و انس ــری هس ــد کالن نگ ــد، فاق جزئی ان
می دهنــد.  ســوق  التــذاذی  فّعالیت هــای  ســمت 
این شــوِق برانگیخته شــده توســط موســیقی، ممکن 
اســت احســاس حماســی، شــورِ عاشــقانه، شــادِی 
، و هــر چیــزی شــبیه  ل آور ســر مســتانه، ُحــزِن مــال
اینهــا باشــد. همــه ی اینهــا از منظــر فلســفی ذیــل 
ــه  ــوند؛ وج ــف می ش ــذاذی تعری ــِت الت ــوان فعالی عن
شــعله ور  همچــون  کــه  اســت  ایــن  همــه  مشــترک 
، ســریع برانگیختــه می شــود و  شــدن دســته ای خــار

ــیَند. ــرو می نش ــم ف ــرعت ه ــان س ــا هم ب
ــرم اســت!  ــه جــان انســانی، ن مســیر نفــوِذ موســیقی ب
نــوازش  را  انســان  ســامعه ی  اســت،  گوش نــواز 
نــی  ــه همیــن دلیــل، هیــچ نظــارت عقال می کنــد و ب

گاهانــه ای از ســوی نفــس برانگیختــه نمی شــود؛ لــذا از قــدرت باالیــی در نفــوذ و تأثیرگــذاری بــر قــوه ی  و تقابــِل آ
خیــال برخــوردار اســت. تصویرگــری اش ســریع اســت و به ســرعت احســاس و عواطــف انســان را متأثــر می کنــد. 
ایــن ســرعت تنهــا در آغــاز نیســت، بلکــه پــس از اتمــام هــم، انســان -حتــی اگــر به واســطه موســیقی قــدری از 
یری ای حقیقــی در خــود احســاس می کنــد و متوجــه می شــود کــه موســیقی  طبیعــت باالتــر رفتــه باشــد- ســراز
شــَبحی مصنوعــی و ســایه ای بــرای او ســاخته بــود کــه اکنــون از بیــن رفته اســت. این انگیــزش عواطــف و تأّثرات 
احساســِی ســریع، نشــانه ی تقویــت شــوق حیوانــی هســتند. هرچــه ایــن شــوق در انســان قــوی گــردد، رفتارهایــش 
احساســی تر و عاطفه محورتــر و بیشــتر تحت تأثیــر شــهوت و غضــب تنظیــم می شــوند. هرانــدازه کــه عواطــف 
خیالــی و شــهوت و غضــب در انســان تقویــت شــوند، در واقــع مســیر شــکل گیرِی اراده در او تضعیــف شــده 

اســت. پــس ازاین جهــت می تــوان نقــش موســیقی در تضعیــف اراده را تعیین کننــده دانســت. 

2.تأثیرموسیقیدرعقالنیت
نــی دخالــت می کنــد و معرفت هــای آدمــی را دچــار  توضیــح دادیــم کــه خیــال، چگونــه در فرایندهــای عقال

ــم.  ــال می کن ــیقی دنب ــاره ی موس ــاص درب ــور خ ــه ط ــر را ب ــن ام ــون ای ــد. اکن ــباتی می کن ل محاس ــال اخت
نیت انسان می شود: ل در عقال موسیقی از سه جهت باعث اختال

گاهی 2.1.تضعیفخودآ
گاهــی  یــم بــا خــدا آ گاهــی، اساســی ترین نیــازِ انســانّیت اســت. آن قــدر حیاتــی و مهــم کــه در قــرآن کر خودآ
ــد عنــوان شــده اســت!24 مقصــود از ایــن  ــِت فراموش کــردِن خداون گره خــورده و خــود فراموشــی، به عنــوان عقوب
خــود، مــِن ملکوتــی اســت کــه نفحــه ای از روح الهــی اســت کــه در انســان دمیــده شــد. همــان مــن کــه مــرگ را 
در خــود هضــم می کنــد و می می رانــد و در قیامــت محشــور می شــود. امــا اولیــن -و شــاید مهم تریــن- تأثیــر 
یــرا بــا احساســات و عواطفــی کــه برمی انگیزانــد،  گاهــی اســت! ز نیــت انســان، تضعیــف خودآ موســیقی در عقال
انســان را از خــود غافــل کــرده و هشــیاری از نفــس )مــن( را برکنــار می کنــد و آن را در اختیــار ضرب هــا و فواصــل 

و کمّیت هــای موســیقی می نهــد.25 
گاهــی نــه صرفــًا امــری ذهنــی، بلکــه بیشــتر واقعّیتــی قلبــی اســت. وقتــی کــه قلــب بــه امــور خیال انگیــز  خودآ
کــه موســیقی از نافذتریــِن آنهاســت( اشــتغال پیــدا کنــد، از حقیقــِت خویــش غافــل می شــود و بیشــتر دچــار  (
خــود فراموشــی می گــردد؛ لذاســت کــه بعضــی از عارفــان مســلمان، التــذاذ بــه موســیقی را نشــانه ی ضعــِف قلب 
دانســته و گفته انــد: »هــر دل کــه بــه آواز خــوش از جــای درآیــد، آن دل ضعیــف بــَود، بــه مــداواش حاجــت بــود تــا 
قــوی گــردد.«26 هرانــدازه قلــب دچــار خــود فراموشــی شــود، توانایــِی ادراک حضــوری- شــهودی، در او ضعیــف 
می گــردد؛ بلکــه ممکــن اســت بــر اثــر کثــرت و تکــرار و شــّدت تأثیــرِ وجــد و هیجــان حاصــل از موســیقی، 

یافــت شــهودی از او ســلب شــود.27  آن چنــان در جهــت ضعــف تنــّزل کنــد کــه به کلــی امــکان در
ت موســیقی و انبســاط آوردن آن، معلــول همیــن ســلب هشــیاری بــه 

ّ
ابیــت و لــذ

ّ
حاصــل آنکــه اساســًا عمــده جذ

واقعیت هــای درون ذات و بــرون ذات اســت و موســیقی، حتــی روحانی¬تریــِن آن، بــا »هشــیاری« ســازگار نیســت.28 

		  

امــام خمینــى بــه نقــل از استادشــان -آیــت اهلل شــاه آبادی رضوان اهلل علیــه- گــوش دادن 
بــه موســیقى را موجــب »ســلب اراده و عــزم« از انســان بیــان کــرده و عجیب تــر آنکــه ایــن 
عامل، مخّرب ترین عامل نســبت به اراده عنوان شــده اســت! طبق بیان ایشــان، موســیقى 
به تنهایــى ایــن ظرفیــت را دارد کــه باعث ســلِب انســانّیِت انســان شــود! زیرا عــزم، جوهره ی 

انســانّیت اســت  و گــوش دادن موســیقى، عــزم را در انســان ضعیــف مى کنــد!
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دانشــمندان  اســت  ممکــن  آیــا  کنیــم!؟  درســت 
ــل  ــی دلی ــائل علم ــرای مس ــان ب ــل خودش ــق می مطاب
بیابنــد!؟ آنهــا و عقــول آنهــا ناچارنــد تابــع نوامیــس 
َکــْون باشــند. همیــن امــر باعــث می شــود انســاِن اهــل 
موســیقی کــه قــّوه ی خیــال ســهم بیشــتری در تربیت 
ــق  ــق در حقای ــق و تدقی ــی و تعمی او دارد، از واقع بین

پرهیــز داشــته باشــد.29

2.3.اخاللدردستگاهمحاسباتی
خیــال  دخالــت  کیفیــت  توضیــح  ضمــن  در 
خیــال،  کــه  شــد  بیــان  نــی  عقال فرایندهــای  در 
مجموعــه ای  آورنــده ی  فراهــم  می توانــد  حداکثــر 
کــه یــا رهــزن عقــل  از شــناخت های جزئــی باشــد 
هســتند و یــا در بهتریــن حالــت، در نازل ترین ســطح 
بــرد دارنــد. موســیقی نیــز بــا فــرود بــه  نیــت کار عقال
ســاحِت خیــال، ابتــدا شــوق انســان بــه یک ســری 
امــور خــرد و ناســوتی را برمی انگیزانــد و ســپس بــا ایــن 
احساســات و عواطــِف برانگیخته شــده، گزاره هایــی 
را تحویــل قــوه ی عاقلــه می دهــد کــه فاقــد توجیــه، 

مبنــا و انســجام کافــی هســتند.
یــادآورِی  اثــر  بــر  گاه  ناموّجــه،  گزاره هــای  ایــن 
کــه باعــث  گذشــته ظاهــر می شــوند  خاطــره ای از 
واماندگــی  و  گذشــته  آن  در  انســان  فرورفتگــِی 
معلــوِل  گاه  اســت؛  آینــده  و  حــال  بــه  نســبت 
کــه  اســت  واقعّیــت  بــه  نســبت  خیال پــردازی 
گاه معلــول  منجــر به نوعــی واقع گریــزی می گــردد و 
ــّم  ــانی )اع ــازل انس ــف ن ــات و عواط ــان احساس غلی
کــه  اســت   )... و شــادمانی  و  حســرت  و  خشــم  از 
کــه  می شــود  گزاره هایــی  شــکل گیرِی  بــه  منجــر 
توجیه کننــده ی آن عواطــف و یــا معطــوف بــه آنهــا 
در  ناموّجــه  گزاره هــای  ایــن  به هرحــال،  هســتند. 
فراینــد تعّقــل دخالــت می کننــد و نتیجــه ی طبیعــی 
ل در دســتگاه محاســباتی انســان  ، اخــال ایــن امــر
ل، آن اســت کــه عقــل  اســت. نتیجــه ی ایــن اخــال
ــان  ــنجی می ــا و اولوّیت س ــنجش کاره ــی در س عمل
ــق 

ّ
آنهــا خطــا می کنــد. در نتیجــه، آنچــه بــه اراده تعل

می گیــرد نیــز گزینشــی اشــتباه اســت. نتیجــه اینکــه 
ل در حــس واقع یابــِی مغــز  موســیقی نوعــی اختــال
ایجــاد می کنــد کــه جــدی بــودن و عظمــت و ارزِش 

می ســازد.30 کم رنــگ  را  واقعیــات 
جعفــری  محمدتقــی  عالمــه  تمثیــل  بتــوان  شــاید 

2.2.بیرغبتیبهتعّقلوتعّمق
تفّکــر و تعّقــل چنــدان آســان و ســاده و بی معونــه نیســت؛ بلکــه نیازمنــد مقدمات فکری و عملی اســت. انســان 
، نیازمنــد آمــوزش و در فراینــد تفّکــر نیــز ملــَزم بــه رعایــت نظمــی منطقــی اســت. ایــن دقیقــًا همــان  بــرای تفّکــر
یــژه ای بــا نظــم و  مؤلفــه ای اســت کــه خــالف مقتضــای موســیقی اســت! موســیقی مبتنــی بــر ضرب آهنــگ و
ســاختاری مختــّص بــه خــود اســت کــه افســار خیــال را در اختیــار می گیــرد و قلــب را بــه خــود مشــغول می کنــد. 
، ازآنجاکــه در ســاحت خیــال فــرود می آیــد و فراتــر نمــی رود و از طرفــی بــا حــس خوشــاینِد  ایــن نظــم و ســاختار

نــوازِش ســامعه همــراه اســت و معونــه ی علمــی و عملــی هــم نــدارد، بی اختیــار جایگزیــن تعّقــل می گــردد!
، ســه گاه، چهــارگاه، همایــون و ...(، آوازهــا )همچــون: ابوعطــا، بیــات تــرک،  ، ماهــور دســتگاه ها )همچــون: شــور
افشــاری، دســتی، بیــات اصفهانــی(، گوشــه ها و دیگــر اصطالحاتــی ازاین دســت کــه اشــاره بــه نظــم ســاختاری 
خاصی در موســیقی ســّنتی ایران دارند و همچنین ســمفونی )symphony(، موومان )mouvement(، ســونات 
یــژه ای در  )sonate(، ســوئیت )suite(، ُاپــرا )Opera(، و امثــال آنهــا کــه هــر یــک اشــاره بــه نظــم و ســاختار و
موســیقی اروپایــی دارنــد و ده هــا ســاختار دیگــر کــه صدهــا و شــاید هــزاران صنــف موســیقی متفــاوت از آنهــا 
منشــعب می شــوند. هــر یــک از اینهــا نظــم و ســاختاری مختــّص بــه خــود را دارنــد کــه اگرنــه همــه، در اکثــر 
گاهــی ای توســط شــنونده نســبت بــه ایــن جزئیــات و نظــم و ســاختارها وجــود  قریــب به اتفــاق مــوارد، هیــچ خودآ
ــاختارها  ــن س ــد. ای ــب می کنن ــنونده را تصاح ــال ش ــادگی خی ــیقی ها به س ــن موس ــک از ای ــر ی ــع ه ــدارد. بالتب ن
ــق بــه ســاحتی فرودســت نســبت بــه 

ّ
گرچــه قواعــد و فواصــل و ُنت هــای منســجم و منّظمــی دارنــد، ولــی متعل

عقــل هســتند. بــه همیــن دلیــل، هــر چــه انــس بــا موســیقی بیشــتر شــود، انســان را بــا نظــم و ســاختارهای خیالــی 
نــی فاصله ایجــاد می کند؛ لذاســت که  مأنوس تــر می کنــد و بــه همــان نســبت بــا نظــم و ســاختار منطقــی و عقال
کــه در ســطحی  نیــِت ایمانــی ) نظــم و ســاختارِ خیال انگیــزِ موســیقایی، عمــالً جایگزیــن تعّقــل منطقــی و عقال

فراتــر از عقــل منطقــی هســت( می گــردد. 
بــه همیــن دلیــل یکــی از نشــانه ها و آثــار تســلط قــّوه خیــال و ضعــف قــّوه ی عاقلــه در انســان، ایــن اســت کــه 
یــژه امــور تجــّردی و نامحســوس( و مطالعــه  نــی در مســائل مختلــف )به و یــک بی میلــی نســبت بــه تعّمــق عقال
، پدیــد می آیــد. چنیــن کســی دوســت دارد اشــیا و امــور را از خــود دور نگــه دارد و آنهــا را از دور و  دربــاره ی امــور

یکــی گام بــردارد نــه در روشــنایی. یــک ببینــد و میــل دارد در تار مبهــم و تار
 ســّر دیگــرِ ایــن امــر -عــالوه بــر آنچــه در بــاال بیــان شــد- ایــن اســت کــه قــّوه ی خیــال تابــع تمایــالت و آرزوهــای 
ینــت می دهــد و آن طــور  مکتــوم و مکنونــی اســت کــه در ضمیــر انســان نهفتــه اســت؛ هــر چیــزی را آن طــور ز
، در جایی موجب ســرگرمی  یبا و موافــق آرزو نقاشــی می کنــد کــه مطابــق آرزوی انســان باشــد. ایــن نقاشــی های ز
انســان اســت کــه بــا حقیقــت -کــه احیانــًا تلــخ اســت و مخالــف آرزوهــا- مواجــه نشــود. حقیقــت، گاهــی تلــخ 
اســت ولــی خیــال همیشــه شــیرین اســت؛ لــذا آدمــی کــه محکــوم و مقهــورِ قــّوه ی خیــال اســت، خواه ناخــواه از 
یــه باشــد، متنّفــر اســت. امــا قــّوه ی عاقلــه تابــع  مواجــه شــدن بــا قیافــه ی حقیقــت کــه ممکــن اســت بــرای او کر
میــل و آرزو نیســت، قاعــده و قانــون و حســاب دارد و قــادر نیســت از آن تخلــف کنــد. آیــا ممکــن اســت بــرای 
یــن منطقــی ســازگار باشــد،  ل عقلــی کــه بــا مواز یاضــی، مطابــق میــل و آرزوی خودمــان اســتدال یــک مســئله ر

		  

اینکــه موســیقى ذاتــًا پدیــده ای ناســوتى اســت، یعنــى حتــى اگــر یــک موســیقِى فاخــر و 
حــاوِی محتوایــى معقــول باشــد و -آن گونــه کــه فارابــى بــرای مدینــه فاضلــه ترســیم کــرده 
ــاز ایــن معرفــت  ــاورد، ب ــه ارمغــان بی ــرای انســان ب بــود- بتوانــد ســطحى از معرفــت را ب
ازآنجاکــه فراتــر از قــوه ی خیــال نمــى رود، در بهتریــن حالــت، صرفــًا فراهــم آورنــده ی 

مجموعــه ای از شــناخت های جزئــى اســت.
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بــاره  ایــن  در  بیــان  شــیواترین  را  )رضوان اهلل علیــه( 
ماننــد  »موســیقی  می فرماینــد:  ایشــان  دانســت. 
کســی اســت کــه دســِت یــک تشــنه ی جان به لــب 
رســیده ای را گرفتــه و او را بــا شــدیدترین تحریــکات 
ــرد  ل می َب و احساســات، به ســوی چشــمه ای آب زال
و بــا کمــال قــدرت او را از خم شــدن بــه روی آب و 

منــع می کنــد.«31  آن  آشــامیدن 

کداماراده؟
و  اراده انــد  فاقــد  موســیقی اند،  اهــل  کــه  افــرادی  آیــا 
قــدرت تصمیم گیــری از آنهــا ســلب شــده اســت؟ 
! پــس این همــه توضیــح و تفصیــل کــه در  مًا خیــر

ّ
مســل

صــدد اثبــات تضعیــف اراده توســط موســیقی اســت، 
مقصــود کــدام اراده اســت؟ گفتــه شــد کــه اراده و عــزم 
در معنــای دقیــق و مصطلــح اهــل معرفــت و علمــای 
اخــالق، آن تصمیمــی اســت کــه برآمــده از همــکارِی 
عقــل نظــری و عقــل عملــی باشــد. یعنــی وقتــی کــه 
 ، انســان در معــرض دوراهــی قرارگیــرد کــه یکــی از آن دو
ــی و اخــروی  ــه امــرِ متعالــی و حیــات ملکوت ــوط ب مرب
اســت و بــا ابدّیــت انســان گره خــورده اســت، تصمیــم 
صحیــح را بگیــرد. بــه دلیل اینکه اساســًا عقل نظــری و 
عقــل عملــی بــرای این به انســان عطا شــده تا معطوف 
بــه ابدّیــت خویــش، بتوانــد اختیــارش را درســت بــه کار 
بگیــرد و در فراینــِد انتخاب هــای درســت و متعالــی، 
رشــد کند. پس وقتی گفته می شــود که موســیقی اراده 
را تضعیــف می کنــد، مقصود قدرِت تصمیم گیــری در 
امــور ملکوتــی و اخــروی اســت؛ وگرنه تصمیم گیــری در 
امــور مربــوط بــه معیشــت مادی کــه امر چنــدان خطیر 
ــه  و پیچیــده ای نیســت و از منظــر انسان شــناختی ب
اراده ی چنــدان قدرتمنــد و عــزم چنــدان راســخی نیــاز 

نــدارد!
باعــث  موســیقی  کــه  شــد  گفتــه  اگــر  بنابرایــن، 
منظــور  می گــردد،  تعّمــق  و  تعّقــل  بــه  بی رغبتــی 
نیــِت ایمانــی و توحیــدی اســت و اگــر گفتــه  عقال
محاســباتی  دســتگاه  در  ل  اخــال باعــث  کــه  شــد 
ایمانــی  و  اخــروی  محاســباِت  مقصــود  می گــردد، 
اســت. همچنان که گفته شــد، مقصود از تضعیف 

اســت.   ملکوتــی  مــِن  گاهــی،  خودآ

جمعبندی
بــه  کــه بیــان شــد،  بــر اســاس توضیحاتــی  اکنــون 

ک امتیــاز انســان بــر  یــژه ی انســانی کــه تنهــا مــال عبــارات کتــاب شــرح چهــل حدیــث بازگردیــم: »تمــام نیروهــای و
حیــوان هســتند )عقــل نظــری و عقــل عملــی(، در چهــره ی عــزم و اراده بــه منصــه ی ظهــور می رســند. پــس عــزم 

را می تــوان جوهــره ی انســانیت دانســت.«
از طرفــی مجــرای نفــوذ موســیقی بــه جــان انســان، ســاحِت خیــال اســت؛ ســاحتی کــه در ســطحی فرودســت 
نیــت انســان قــرار دارد و مشــترک بیــن انســان و حیــوان اســت. انســانی کــه بــا موســیقی انــس  نســبت بــه عقال
بیــت شــده باشــد، ابتــدا عواطــف و احساســاتش معطــوف بــه خیــال شــکل می گیرنــد؛ به تبــع  گرفتــه و تر
تــش نیــز در همــان ســطِح نــازل ســامان می یابنــد و ســپس، اساســی ترین ُبعــد وجــودی اش  عواطــف، تمایال
ل  گاهــی و هشــیاری، بی رغبتــی بــه تعّقــل، و اخــال یــق )تضعیــف خودآ - را از ســه طر نیــت او -یعنــی عقال
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از انســان می شــوند.•
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موسیقی اصیل و ذائقه مدرن
تحول و نوگرایى موسیقى در بستر فرهنگى مدرنیته

موســیقی بــرای اقــوام و ملــل مختلف، خواســتگاه 
بــرای  چــه  دارد.  را  خــود  بخصــوص  جایــگاه  و 
غــرب چــه شــرق، فرقــی نمی کنــد. موســیقی، بیــان 
همــه ی  مشــترک  زبــان  و  احساســات  مشــترک 
ملــل اســت و در ایــران مــا، قدمتــش بــه بیــش از 
ــرات  ــه نظ ــه ک ــالف آنچ ــد. برخ ــال می رس 2500 س
عمــوم از آن نشــئت می گیــرد، اکثــر قریــب به اتفــاق 
جامعــه ی مــا، حتــی شــناخت و درک مختصــری 
یــرا  از واژه  موســیقی ندارنــد! تعجبــی هــم نیســت! ز
پایه ای تریــن  در  را  آن  دلیــل  عمــده  به شــخصه، 
یــس موســیقی در مــدارس  مــوارد، یعنــی عــدم تدر
ابتدایــی و نبــود هرگونــه طــرح درس و برنامــه ای 
کــه نظــرات بی پایــه ی  بــرای آن، می دانــم. بمانــد 
آن چنانــی، انــدر بــاب خــالف شــرع و غیــره و ذلک 

کــم نشــنیده ایم! 
و  روز جامعــه و طــرح  ُمــد  بــا وضعیــت موجــود 
ــتند،  ــرا هس ــال اج ــدّون و در ح ــه م ــی ک برنامه های
و شــناخت هرچــه صحیح تــر  بهتــر  بــرای درک 

کــرد: موســیقی، می تــوان مــواردی را اتخــاذ 
1. یادگیری تئوری بنیادی موسیقی.

2. سازشناسی )موسیقی ایرانی و موسیقی جهانی(.
3. خواندن مختصری حداقلی، از تاریخ موسیقی.

4. آشنایی با بزرگان و اهالی موسیقی.
و  موســیقی دانان  برجســته ی  آثــار  بررســی   .5

جهــان. و  ایــران  بــزرگ  آهنگ ســازان 
6. و نکتــه ی بســیار مهــم: ارزش قائــل شــدن بــرای 

نعمــت بزرگــی بــه اســم گــوش.
اگــر بــه مــوارد یــاد شــده، اندکــی فکــر کنیــم و در 
یم، در ســطحی  راســتای عملی شــدن آن گام بردار
می ایســتیم کــه ابتــدای مســیر درازی اســت بــه نــام 

شــناخت و تفکیــک موســیقی بــد از خــوب.
، ایــن جملــه کلیشــه ای و اندکــی  شــاید به ظاهــر
ــا حتــی ســختگیرانه اگــر  ــد ی ــه نظــر بیای شــعاری ب
نظــر  بــه  خاص گــرا  نــگاه  بــا  جملــه ای  یــم  بنگر

بیایــد، امــا این طــور نیســت. 

به عنــوان یــک مثــال شــماتیک، اگــر شــما درکــی از خــودرو نداشــته باشــید، ممکــن اســت یــک فرغــون یــا 
، بــا مقایســه چندیــن خــودرو بــا  دوچرخــه را نیــز خــودرو بنامیــد. ولــی بعــد از تفهیــم شــما از معنــی خــودرو
بــرد، و ... قطعــًا برای همگان  ، از نظــر ابعــاد، کارایــی، کیفیــت ســاخت، ســایر ویژگی هــا، راحتی کار یکدیگــر

درکــی و تفاوتــی حاصــل خواهــد شــد کــه دیگــر اســمش شــعار یــا جملــه ی کلیشــه ای نیســت.
گاه، ســلیقه ی  همین مســئله ی شــناخت و درک تفاوت موســیقی خوب از بد، باعث می شــود که ناخودآ
، ســلیقه ی جمعــی تغییــر کنــد و کمــی نگاهمــان تخصصی تــر شــود. بــا تخصصــی  مــا و در مراحــل باالتــر
یــف »هــر صــوت بــه معنــای یــک موســیقی«، در یــک  شــدن نــگاه، خواهیــم دانســت کــه جــدای از تعر

موســیقی چنــد میزانــی، چطــور می تــوان بهتــر ســاخت، بهتــر شــنید و بهتــر بررســی کــرد.

|  عرفان فریش زاده
،  مدرس آهنگساز

یب و نوزانده ی پیانو و ساز های ضر
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و ترغیــب مســائل مذهبــی بــه وســیله ی ِالمــان 
اگــر  امــا  باشــند؛  موســیقی  نــام  بــه  تأثیرگــذاری 
نقــاط  از  فــارغ  یــم،  بنگر جزئیــات  بــا  بخواهیــم 
دارد،  وجــود  آنهــا  بیــن  کــه  نســبی ای  اشــتراک 
پیدایــش  دلیــل  متفــاوت،  سرمنشــأ  از  هرکــدام 
نســل های  و  زمــان  درنوردیــدن  و  متفــاوت، 

هســتند. متفــاوت 
اســالمی خــود، جوانــان بی نظیــری  ایــران  در  مــا 
و  بــا تحصیــالت تخصصــی  یــک  کــه هر یــم  دار
بهره منــدی از تجــارب صاحب نظــران آن حــوزه، 
می تواننــد در تکمیــل ادراک یــاد شــده، و ادغــام 
مســائل اشــاره شــده، بــرای بــه نتیجــه رســیدن هــر 

چه بهتــر ایــن مهــم تــالش کننــد.
ــوژی تأثیــری  در دنیــای امــروز کــه مدرنیتــه و تکنول
ماورایــی در ســبک زندگی مــردم دارد، وقتی بخواهد 
بــا یــک مقولــه ی ســنت محــور و دارای ریشــه ی 
بلنــد پیونــد بخــورد، بایــد بســیار در مســیر پیشــرفت 
یــا پســرفت آن دقــت کــرد؛ به ویــژه کــه بحــث مدنظــر 
مــا از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت، و ایــن مهــم در 
مــورد هنرهایــی کــه می تواننــد درون مایــه ای مذهبــی 

داشــته باشــند، صــدق می کنــد.
کلــی  تحــوالت  بدانیــم،  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــا ایــن مقولــه در ارتبــاط  یــک جامعــه ی اســالمی ب
مســائل  شــکل گیری  اساســًا  اســت.  مســتقیم 
یخــی  یــج آن، همــراه بــا هویتــی تار مذهبــی و ترو
هنــر  و  فرهنــگ  از  بخشــی  مــا  ایــران  در  اســت، 
و البتــه موســیقی مــا از نظــر محتوایــی در رونــد 
زمــان، در معــرض  گــذر  و  تعامــالت اجتماعــی 

گرفتــه اســت. تغییــر قــرار 
پــس یقیــن داشــته باشــید بــه همــان میزانــی کــه 
میــل بــه تحــول و نوگرایــی در ابعــادی وســیع در 
جــان یــک اجتمــاع می نشــیند، هنــر و هنرهــای 
ــیقی  ــم از موس ــی، اع ــات مذهب یان ــا جر ــه ب آمیخت

نــو می شــوند. کــرده و  ، پوســت اندازی  نیــز
یــان بادقــت  بیــن بــود کــه ایــن جر بایــد بســیار تیز
رو بــه ســمت پیشــرفت داشــته باشــد. مثــل یــک 
ــا حفــظ ارزش هــای  یخــی کــه ب مرمــت بنــای تار
گذشــته، اتفاقــات مثبــت ایــن نوگرایــی نیــز در 

ــر کنــد.• آن اث

حــال باهــم تعریــف »هــر صــوت بــه معنــای یــک موســیقی« را بیشــتر بررســی می کنیــم و بــا مثال هــای آن 
بیشــتر آشــنا می شــویم.

، صداهــای  به عنوان مثــال اگــر شــما کمــی صداهــای دیگــر را رصــد کنیــد، خواهیــد دیــد کــه در طــول روز
پرنــدگان  خوانــش  از  دارنــد،  را  خــود  مخصــوص  موســیقی  نوعــی  هرکــدام  کــه  می شــنوید  را  بســیاری 
؛ از قطعــه ی موســیقی درون آسانســور تــا نجواخوانــی هندوانه فــروش محلــه؛  صبحگاهــی تــا اذان دم ظهــر
از صــدای آیفــون تصویــری منــزل تــا تبلیغــات فــراوان بیــن ســریال ها؛ از موســیقی ابتــدای اخبــار آخــر شــب 

ــا ســکوت هنــگام خــواب؛ و ... . ت
بلــه! همــه و همــه ی ایــن مثال هــا از خانــواده ی صــدا هســتند و هــر صوتــی به نوع خود، یک موســیقی اســت. 
، بــا ایــن مســئله ســروکار  بــا انــدک نگاهــی بــه مســائل ذکــر شــدهی بــاال خواهیــم دیــد کــه چقــدر در طــول روز
گاه شــدیم.  یــم و شــاید خیلــی از مــا بــا خوانــدن ایــن مــوارد، به فکر فرو رفتیم و به موســیقی های اطرافمان آ دار

بــه قولــی گــوش کردیــم و نشــنیدیم! گوش کــردن همــراه بــا پذیرفتــن اســت، امــا شــنیدن همــراه با رد شــدن.
یــد یــک ســؤال بپرســم. وقتــی صــدای آیفــون درب منــزل شــما دارای پیــام مشــخصی اســت کــه همــه  بگذار
یــم، در مبحــث تبلیغــات ایــن پیام هــا خیلی خیلــی وســیع تر نیســت؟!  به خوبــی از آن درک مشــخصی دار
یافــت  یــا شــنیدن صــوت یــک مــؤذن هنــگام ســردادن اذان! مــا بــا شــنیدن آن، پیــام تمــاس بــا خداونــد را در
یــم؛ نقــش  می کنیــم، پیــام فراخوانــده شــدن! مــا در ایرانمــان مردمانــی پــر از احســاس، باایمــان و معتقــد دار

موســیقی در گــوش مــا و رســانه ی ملــی مــا، بســیار پررنگ تــر از آن چیــزی اســت کــه تصــور می کنیــد.
ــرای ســلیقه های مختلــف، یــک خط مشــی مشــخص ترســیم  اگــر بتوانیــم در ســاخته های شــنیداری ب
کنیــم تــا به نوعــی موســیقی خــوب را از بــد تشــخیص دهنــد و در مرحلــه ی پایین تــر از آن، ســالیق مختلــف 

را دور هــم جمــع کنیــم، آنــگاه می توانیــم بهتــر بــه ســرمنزل مقصــود برســیم.
ــج  ی یچــه ی نقــش موســیقی در ترو ــا شــما صحبــت خواهــم کــرد، از در ، چنــد کالمــی ب در ایــن نوشــتار

ــی. ــائل مذهب مس
مــا بــرای ترویــج و ترغیــب ایــن دســته مســائل بــه وســیله ی موســیقی، نیــاز بــه داشــتن یــک بینــش اجتماعــی 
یــم. یــک نــگاه همه جانبــه از ُبعــد روان شناســی و جامعه شناســی و در پــس آن، موسیقی شناســی هــر  دار
یــک از ایــن مــوارد، قطعــًا نیــاز بــه بررســی تخصصــی دارنــد و بایــد تمامــی نقاط اشــتراک و مســیرهای منتهی 
یــرا مقولــه ی ترغیــب و ترویــج، جــدای از اینکــه  بــه اهــداف مشــترک آنهــا، به درســتی موردمطالعــه قرارگیــرد. ز
، تأثیرگــذاری مســتقیم دارد، به خودی خــود وابســتگی پیوســته ای بــه چنــد مــورد  چــه المانــی در ایــن مســیر

ذکــر شــده ی بــاال خواهــد داشــت.
به عنوان مثــال اگــر بخواهیــم موســیقی را به عنــوان مبنــای ایــن ترویــج دخالــت دهیــم، بایــد بدانیــم چنــد 
درصــد از مــردم مــا بــا موســیقی آشــنا هســتند؟ بایــد بدانیــم عمــده ســلیقه ی مــردم در چــه جهتــی اســت و 
گاهــی محیطــی و ادراکی نســبت به نوع موســیقی ای  مــردم مــا اغلــب و در پــس ســلیقه های شــخصی، آیــا آ

؟ کــه می شــنوند دارنــد یــا خیــر
ــا الگوگیــری از ردیف هــا و مقام هــای  پــس از آن؛ هــدف مســیر مــا روشــن خواهــد شــد. مــا می توانیــم ب
بســیاری کــه در موســیقی کالســیک ایرانــی وجــود دارد )کــه برخــی از آن، بــا نــام غلــط موســیقی ســنتی 
بــودن و ادغــام مــواردی  زتــر  گــر خواهــان به رو ا را دراین بیــن بیابیــم.  یــاد می کننــد(، نقــاط اشــتراکی 
مــورد  یــک  از  بهره منــدی  یــا  از ســایر هنرهــا  الگوگیــری   ، بــا همدیگــر ژانرهــای موســیقایی  قبیــل  از 
به خصــوص هنــری و پیاده ســازی آن در اثــر موســیقایی خــود هســتیم، نیازمنــد بررســی هوشــمندانه و 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــن زمین ــی در ای ــیار تخصص بس
مســائل مذهبــی مــا اعــم از نوحه خوانــی، مدیحه ســرایی، مکبــری، مؤذنــی، قرائــت بــا صــوت قــرآن، و ... تــا 
گروه هــای تواشــیح و ســاخت موســیقی های انقالبــی و وطنــی، همه وهمــه می تواننــد در دســته ی ترویــج 
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گفتوگویاختصاصیخردورزیبااساتیدمطرحعلومانسانی:	
لیالوطنخواه مجتبیفالحتیودکتر آیتاهللابوالقاسمعلیدوست،حجتاالسالموالمسلمیندکتر

	: ثاریاز آ همراهبا
گریوانی سلمانرئوفی،هدیطاهریومسلم
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گفت وگوی سردبیر خردورزی با    آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

چالش فقه و موسیقی
جایگاه عرف در موضوع  شناسی و مصداق شناسی 
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یف نامه  |   معر
آیــت اهلل ابوالقاســم علیدوســت در ســال ۱۳4۰، در 
گشــود. او پــس  شهرســتان ابرکــوه دیــده بــه جهــان 
وی  حــوز حتصیــالت  بــه  دبســتان،  دوره  امتــام  از 
گردان  شــا زمــره  در  بعــد،  چنــدی  و  شــد  مشــغول 
امیانیــه  مدرســه  در  دســتغیب،  شــهید  آیــت اهلل 
شــیراز قرارگرفــت. اســتاد علیدوســت، از اســتاداین 
زا جــواد  ــر چــون حضــرات آیــات فاضــل لنکــراین، می
ــاین،  ــد خراس ی، وحی ــیراز ــکارم ش ــر م ــزی، ناص ی تبر
جــوادی آمــی، حســن زاده آمــی، و مصبــاح یــزدی 
ز  مبــر اســاتید  از  یکــی  علیدوســت  گرفــت.  درس 
 ، در حــوزه ادبیــات عــرب، اصــول فقــه، فقــه، تفســیر
و فلســفه فقــه شــناخته می شــود. جمموعــه مقــاالت 
، مهچنــن  و نوشــته های ایشــان در حــوزه فقــه هنــر
، نشــان از  یــر نظــر او «، ز تألیــف کتــاب »فقــه هنــر
امهیــت مســئله هنــر در فقــه، در قامــوس فکــری وی 
ود. آیــت اهلل علیدوســت عضــو جامعــه  به مشــار مــی ر
وهشــگاه  مدرســن حــوزه علمیــه قــم و اســتاد متــام پژ

فرهنــگ و اندیشــه اســالمی اســت.

مقدمه
جهــت  ابــزاری  بــه  جدیــد،  عصــر  در  موســیقی 
ابــراز مخالفت هــای مدنــی تبدیــل شــده اســت. 
رســانه های بیگانــه، وقتــی می خواهنــد مــردم ایــران 
ــگاه،  ــد، گاه وبی ــرار دهن ــالم ق ــن اس ــل دی را در مقاب
تصاویــری از نوازندگــی یــا خوانندگــی یــک زن را بــه 
ــه نظــر می رســد،  نمایــش می گذارنــد. هرچندکــه ب
یکــی از دالیــل ایــن کــه دشــمن روزنــه ضربه خــود به 
قوانین شــریعت را موســیقی قرار داده، عدم تبیین 
دقیــق مســئله و مفاهیــم مرتبــط با آن، توســط فقها 

و نخبــگان علمــی حــوزه ی فقــه می باشــد.
برخــی متدینیــن و بیشــتر روحانیــون، در مواجهــه 
به ســرعت  خوانندگــی،  یــا  و  موســیقی  ابــزار  بــا 
درحالی کــه  می دهنــد،  نشــان  منفــی  واکنشــی 
 ، موســیقی به عنــوان ابــزاری هنــری در کنــار شــعر
بــه  اســالم  معرفتــی  مفاهیــم  تذکــر  در  می توانــد 
ــر باشــد. در اینکــه در فقــه اســالمی،  اهــل آن، مؤث
اســتماع برخــی موســیقی ها حــرام اســت، شــکی 
نیســت، ولــی نکتــه ی مهــم، تشــخیص موســیقی 

حــرام از غیــر حــرام اســت. برخــی ازفقهــا، مرجــع تشــخیص موســیقی حــرام را بــا قیــودی ماننــد تغییــر 
حــال مســتمع یــا لهــوی بــودن، بــر عهــده ی عــرف گذاشــته اند. برخــی نیــز عــرف را مرجــع تشــخیص 
مصادیــق می داننــد، ولــی تبییــن دقیــق عرفــی کــه مرجــع تشــخیص مصادیــق اســت، امــر دقیقــی اســت 
کــه بایــد جامعــه ی نخبگانــی متخصــص در امــر فقــه، عهــده دار آن باشــد. ازایــن رو مجلــه خــردورزی، در 
راســتای تحلیــل و تبییــن جایــگاه عــرف در موضوع شناســی و مصداق شناســی فقــه موســیقی و واکاوی 
جنبه هــای مختلــف آن، گفت وگویــی را بــا آیــت اهلل ابوالقاســم علیدوســت مجتهــد، نویســنده و محقــق 

در علــوم اســالمی ترتیــب داده اســت. متــن ایــن گفت وگــو را در ادامــه تقدیــم می کنیــم.

خــردورزی: یکــی از بنیادی تریــن مباحــث پیرامــون عــرف، مرجعیــت عــرف در تطبیــق مفاهیــم عرفــی بــر  	
مصادیــق اســت؛ مبحثــی کــه در برخــی تحقیقــات، بیــن آن و موضــوع مرجعیــت عرف در تعییــن مفاهیم، 
فــرق گذاشــته نشــده اســت. باتوجه بــه ایــن نکتــه، مرجعیــت عــرف در تشــخیص موضــوع موســیقی و غنا 

بــه چــه شــکل اســت؟
بــا پی جویــی در متــون فقهــی، متوجــه می شــویم کــه در امــر تطبیــق مفاهیم عرفی بــر مصادیق آنهــا، نهادها 

: و شــخصیت های مختلفــی معرفی شــده که عبارت انــد از
یــادی دســت یافت کــه  1. فقیــه و متصــدی اســتنباط: بــا اندکــی تتبــع در متــون فقهــی می تــوان بــه مــوارد ز
فقهــا، بــه تطبیــق مفاهیــم عرفــی بــر مصادیــق معیــن اقــدام کرده انــد. به عنوان مثــال، فقهــا در بحث ســجده 
یــد، اقــدام بــه تطبیــق ایــن مفاهیــم  بــر زمیــن یــا آنچــه از زمیــن، به جــز خوردنی هــا و پوشــیدنی ها، می رو

)عرفــی( بــر مــوارد آن نموده انــد.
ر در امــر انطبــاق، شــخص مکلــف اســت. برخــی بــه طــور عــام  2. شــخص مکلــف: در برخــی مــوارد، داو
زه،مرجــع در تشــخیص مصادیــق را  رو در غیــر موضوعــات مخترعه شــرعی،مانندصالت،زکات، حج،و

شــخص  مکلــف دانســته اند.
ک و منــاط تشــخیص موســیقی حــرام بــا چــه کســانی اســت؟ اگــر بــا  3. عــرف خــاص و مقیــد: مثــال مــال
عــرف اســت، کــدام عــرف؟! عــرف مؤمنیــن و متشــرعین، یــا عــرف موســیقی دانان و آهنگ ســازان، یــا عرف 

کارشناســان فرهنگــی جامعــه، یــا عــرف علمــا و اندیشــمندان، و یــا عــرف فقهــا ومفتیــان؟!
برخــی اینگونــه پاســخ داده انــد کــه: »در این گونــه مــوارد بایــد بــه عــرف عــام متدینیــن، مراجعــه کــرد کــه 
تشــخیص دهنــد کــدام آهنــگ و صــوت، مناســب مجالــس لهــو و فســاد اســت و کــدام نیســت.« علمــا 

ــه چنیــن عرفــی رجــوع می کننــد.  ــه مــوارد ب ــز در این گون وفقهــا نی
4. عــرف کارشــناس: عــرف کارشــناس و نظــر تخصصــی وی، نهــاد دیگــری اســت که تشــخیص مصادیق 
عرفــی را بــر عهــده دارد. از موافقیــن ایــن نهــاد، می تــوان از مرحــوم امــام خمینــی)ره( نــام بــرد. ایشــان در 
عرفی تریــن موضوعــات، ماننــد »فلــس« در ماهــی، مرجعیــت عــرف متخصــص را در امــر تطبیــق می پذیــرد 
تــا چــه رســد بــه موضوعــات عرفــی پیچیــده. بــر اســاس دســتور ایشــان در ســال 1362ش، جهــت بررســی 
حلیــت یــا حرمــت تاس ماهــی، فیل ماهــی، و اوزون بــرون، ســمیناری در بندرانزلــی بــا شــرکت گروهــی از 
یــای  یســت، برگــزار شــد. نتیجــه نظــر کارشناســان ایــن بــود کــه انــواع تاس ماهیــان در متخصصــان علــوم ز
ــرون، شــیرماهی، و فیل ماهــی، در قســمت هایی از بدنشــان خصوصــًا روی ســاقه  ، ماهــی اوزون ب خــزر

باالیــی بالــه دمــی،  فلس هــای  لــوزی  شــکل  دارنــد. 
ــرف  ــت ع ــران مرجعی ــی از منک ــنهاد برخ ــق، پیش ــر تطبی ــل در ام ری عق ــل: داو ــت کام ــل و دق 5. عق

ــت. ــق اس در تطبی
6. عــرف عــام )دقیــق و مســامح(: گفت وگــو پیرامــون مرجــع تطبیــق مفاهیــم عرفی بــر مصادیق را با ســیر در 

متــون و تتبــع در کلمــات و آشــنایی بــا اندیشــه ها و ادلــه، در قالــب چنــد اصــل پــی می گیریم.
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بــه واقعیــت آب  به عنوان مثــال، وقتــی طهــارت 
 ) و نجاســت بــه واقــع خمــر تعلــق گرفتــه و )مثــالً
نهــاد عــرف، مرجــع تشــخیص مصادیــق ایــن دو 
صــرف  مرجعیــت،  ایــن  می گیــرد،  قــرار  مفهــوم 
طریــق و راِه بــه واقــع اســت؛ بــه همیــن دلیــل، اگــر 
تمــام مــردم، آب بــودن یــا خمــر بــودن مایعــی را 
ــا خمــر نباشــد،  تصدیــق کننــد امــا آن مایــع آب ی
در  نمی شــود.  جــاری  آن  بــر  خمــر  و  آب  حکــم 
نتیجــه اگــر کســی عالــم بــه ایــن اشــتباه باشــد، 
بــه  ندهــد.  اثــر  ترتیــب  داوری  ایــن  بــه  می توانــد 
نظــر می رســد ایــن اصــل، مــورد پذیــرش همــگان و 
یــه ای در اســتنباط اســت.  پایــه ای در اجتهــاد و رو

اصلسّوم
در  تســامح  عدم پذیــرش  اّول،  اصــل  دیگــر  الزم 
تطبیــق مفاهیــم بر مصادیــق اســت. احکام بــر واقع 
مفاهیــم -کــه موضــوع قــرار گرفتــه- مترتــب اســت 
)اصــل اّول(، اگــر مشــروعیت هــر نهــاد تطبیقــی در 
داوری، تطبیــق آلــی، طریقــی، و دائــر مــدار تطبیــق 
مفاهیــم بــر مصادیــق خــودش اســت )اصــل دوم(، 
ــه  دیگــر جــای طــرح تســامح و بی دقتــی نیســت. ب
همیــن دلیــل، دقیقــه و ثانیــه در تحدیــدات زمانــی 
، در تحدیــدات مکانــی  و ســانتی متر و میلی متــر
تســامح  و  اغمــاض  قابــل  مســافت  بــا  مرتبــط  و 
نیســت. نتیجــه قهــری ایــن اصــل، ایــن اســت کــه 
 ) در شــرایط طبیعــی )ماننــد نبــود عســروحرج و ضرر
هــر نهــادی کــه در امــر تطبیق،دقیق تــر و مطمئن تــر 
باشــد، مقــدم اســت. همان گونــه کــه مــردم در توزیــن 
تــرازوی دقیق تــر بهــره می برنــد، مگــر  از  اجنــاس، 

اینکــه چیــزی مانــع ایــن کار گــردد. 
آنچــه بیــان گردیــد، منحصــر در حــوزه تحدیــدات 
تشــخیص  در  بلکــه  نیســت،  ارقــام  و  اعــداد  و 
همــه مصادیــق و تطبیــق موضوعــات بــر افــراد، 
اگــر در  مثــالً  اســت.  احــکام شــرعی جــاری  در 
کارشــناس،  و  خــاص  عــرف  یــا  عقــل  مــوردی، 
ــد مصادیــق یــک مفهــوم عرفــی را  ــر می توان دقیق ت
پیــدا کنــد، نبایــد از داوری عــرف عــام ســخن بــه 
یــرا ثابــت شــد کــه  میــان آورد و از آن دفــاع نمــود، ز
موضــوع حکــم، واقــع آن اســت )نــه موضــوع مــورد 

اصلاّول
در هــر قضیــه ای کــه مبّیــن قانــون اســت، وقتــی حکــم بــه موضــوع تعلــق می گیــرد و قرینــه خاّصــی وجــود 
ّیــه، اختصــاص بــه قانــون  ، واقــع خارجــی موضــوع اســت. جالــب اینکــه ایــن رو نــدارد، منظــور قانون گــذار
خاّصــی نــدارد، بلکــه در قوانیــن الهــی و غیــر الهــی، موضوعــات عرفــی و غیرعرفــی، حتــی قضایــای 
، هــرگاه گفتــه شــود: »آب مطهــر اســت«، »بــول نجــس اســت«،  قانونــی و غیرقانونــی نیــز وجــود دارد. ازایــن رو
لت کننــده  »نمازجمعــه واجــب اســت«، و ... ، گزاره هــا بــر واقــع نهادهــا مترتــب شــده و تــا قرینــه خــاص دال
بــر تعییــن جایگزیــن وجــود نداشــته باشــد، بــه واقــع موضــوع تعلــق می گیــرد. همان طــور کــه در قضایــای 
، چنیــن اســت. البتــه هــر قانون گــذاری می توانــد قیــد خاّصــی -جــدای از واقــع-  تبیین کننــده تکویــن نیــز
را در موضــوع اخــذ و آن را بیــان نمایــد، وگرنــه اصــل و پایــه همــان اســت کــه گفتــه شــد. ایــن اصــل، مــورد 

پذیــرش همــه خردمنــدان و مطابــق اطــالق موضــوع اســت.
البتــه واقــع و عینیــت هــر موضــوع، به تناســب آن موضــوع اســت؛  مثــالً عینیت مفهــوم آب و خــون و امثال 
ایــن مفاهیــم بــه تحقــق خارجــی اســت امــا هــرگاه مفاهیمــی ماننــد »حــق« یــا »باطــل« موضــوع حکــم قــرار 
گیرنــد، هرچنــد ماننــد ســایر مفاهیــم موضوعــی، منظــور واقعیــت ایــن مفاهیــم اســت امــا واقعیــت مفهــوم 
یــژه ای نســبت بــه  حــق یــا باطــل، اعتبــار آنهــا اســت. از آنجــا کــه ممکــن اســت هــر قانون گــذاری دیــدگاه و
، در نظــر  مقولــه حــق و باطــل داشــته باشــد، بایــد نگــرش قانون گــذار را در تبییــن و تعییــن واقعیــت ایــن دو
کلــوا اموالکــم بینکــم بالباطــل«1  حرمــت، بــه اکل مــال بــه باطــل  گرفــت. به عنوان مثــال، در آیــه کریمــه »وال تأ
ــت باطــل اســت،  ــد، منظــور از باطــل، واقعیــت و عینّی تعلق گرفتــه اســت. مطابــق اصلــی کــه بیــان گردی
ــان  ــه بی ــار می کند.ب ــه، همــان اســت کــه قانون گــذار اســالم آن را باطــل اعتب ــن آی امــا واقعیــت باطــل در ای
ــا در  ــد ام ــرار می گیرن ــی ق ــار و احکام ــوع آث ــد موض ــت، هرچن ــارت و نجاس ــل طه ــل، مث ــق و باط ، ح ــر دیگ
واقــع، ماهیــت جعلــی و حکمــی دارنــد و ماهیــات جعلــی واقعی شــان، بــه همــان جعــل و اعتبار اســت. به 
، در تشــخیص و  همیــن دلیــل، مراجعــه بــه عــرف عــام یــا هــر نهــاد دیگــری، غیــر از عــرف خــود قانون گــذار

تبییــن ایــن مفاهیــم یــا تعییــن فــرد بــرای آنهــا، صحیــح نیســت.

اصلدوم
الزم جداناپذیــر اصــل اّول، ایــن اســت کــه هــر نهــادی کــه عهــده دار تشــخیص مصــداق و تطبیــق مفهــوم 
بــر مــوارد و افــراد می گــردد، نظــرش طریقیــت دارد نــه موضوعیــت و اصالــت؛ بــه همیــن دلیــل اگــر غافــل یــا 

جاهــل  باشــد و اشــتباه نمایــد، تطبیــق آن نهــاد معتبــر نیســت. 

		  

احــکام بــر واقــع مفاهیــم -کــه موضــوع قــرار گرفتــه- مترتــب اســت )اصــل اّول(، اگــر 
ــر مــدار تطبیــق  ــى، طریقــى، و دائ مشــروعیت هــر نهــاد تطبیقــى در داوری، تطبیــق آل
مفاهیــم بــر مصادیــق خــودش اســت )اصــل دوم(، دیگــر جــای طــرح تســامح و بى دقتى 
نیســت. حــال اگــر در مــوردی، عقــل یــا عــرف خــاص و کارشــناس، دقیق تــر مى توانــد 
مصادیــق یــک مفهــوم عرفــى را پیــدا کنــد، نبایــد از داوری عــرف عــام ســخن بــه میــان 
آورد و از آن دفــاع نمــود، زیــرا ثابــت شــد کــه موضــوع حکــم، واقــع آن اســت )نــه موضــوع 
مــورد پنــدار عــرف( و نظــر نهادهــای تطبیقــى اصالــت نــدارد و فــرض بــر ایــن اســت کــه 

نظــر کارشــناس یــا عقــل دقیق تــر اســت.
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پنــدار عــرف( و نظــر نهادهــای تطبیقــی اصالــت 
ــر ایــن اســت کــه نظــر کارشــناس  نــدارد و فــرض ب
یــا عقــل دقیق تــر اســت. در نتیجــه، اصــل ســّوم 
- قابــل مناقشــه نیســت. -ماننــد دو اصــل دیگــر

اصلچهارم
انکارناپذیــری اصــول گذشــته، نــزاع در قبــول یــا رّد 
ــر افــراد  کارایــی عــرف در تطبیــق مفاهیــم عرفــی ب
و مصادیــق را بــدون مبنــا می ســازد. داوری عقــل، 
کارشــناس، تشــخیص فــردی مکلــف، و  فقیــه، 
عــرف عــام هیچ کــدام موضوعیــت نــدارد، بلکــه 
طریقیتــش  کــه  اســت  نهــادی  آِن  از  حق تقــدم 
بــه کشــف واقــع مطمئن تــر اســت؛ چنان کــه اگــر 
مــوردی از تطبیــق، خــارج از حــوزه داوری نهــادی 
خــاص باشــد -ماننــد داوری عقــل یــا عــرف در 
مــوارد پیچیــده و تخصصــی- نبایــد تطبیــق آن 

مــورد را، از آن نهــاد پذیرفــت. 
بــر ایــن اســاس، نــه اصــرار بــر مرجعیــت عــرف در 
امــر تطبیــق صحیــح اســت و نــه اصــرار بــر رّد آن 
و نــه عقــل و امثــال آن را جایگزیــن عــرف نمــودن 
پایــه علمــی دارد. آنچــه صحیــح اســت، اصــرار 
بــر دّقــت در تطبیــق و رّد تســامح و اغمــاض در 
آن اســت. جالــب اینکــه روح و واقعیــت هــر دو 
اندیشــه )قبــول کارایــی عــرف عــام در تطبیــق و 
رّد آن( چیــزی جــز ایــن نیســت. بــه همیــن دلیــل 
ایــن  صاحبــان  بیــن  ملموســی  اختــالف  هیــچ 
گــروه،  دو  هــر  نمی شــود!  مشــاهده  اندیشــه  دو 

، مدت زمــان بلــوغ، عــّده، و ده هــا عنــوان دیگــر نمی پذیرنــد. هــر دو گــروه، رنــگ  مســامحه را در فرســخ، ُکــر
خــون را مانــع تطهیــر نمی داننــد.

ــد  ــودن از مــواد زائ ــر آب، قیــد خالــص ب ــه نصــاب زکات واجــب و در تطهی در رســیدن گنــدم و جــو ب
-امــا طبیعــی و متعــارف- را ندارنــد، تنهــا بــا ایــن تفــاوت کــه یکــی علــت آن را مرجعیــت عــرف در 

تطبیــق می دانــد و دیگــری مفهــوم واســع را مطــرح می نمایــد.
یــم، دو بیــان از یــک واقعیــت و  ، بیانــی کــه از موافقیــن و مخالفیــن عــرف تطبیقــی دار به عبارت دیگــر
دو توصیــف از یــک موصــوف اســت، نــه دو ســخن از دو واقعیــت. ماحصــل نــکات مطــرح شــده ایــن 
اســت کــه در نهایــت، نهــادی بایــد امــر تطبیــق را بــر عهــده گیــرد کــه دقیق تــر داوری می نمایــد، بــدون اینکــه 
حــق تســامح داشــته باشــد. روشــن اســت کــه عــرف عــام و داوری تــوده مــردم، در بســیاری از مــوارد به عنــوان 

اطمینان بخش تریــن و ســاده ترین و در دســترس ترین راه حــل، قابل قبــول اســت. 
نکتــه اعجاب انگیــز در ســخنان برخــی از منکــران مرجعیــت عــرف عــام در تطبیــق، ایــن اســت که تســامح 
و بی دقتــی را قریــن دائــم و الزم داوری مــردم )عــرف( قــرار می دهنــد، ســپس آن را از صحنــه بیــرون می کننــد. 

درحالی کــه بی دقتــی، همــراه اتفاقــی داوری مــردم اســت نــه قریــن دائــم و الزم.
 معــروض احــکام -جــز در مــواردی کــه قانون گــذار بیــان خاّصی دارد- واقــع موضوعات و مفاهیم 

ً
پــس اوال

یقّیــت دارد و نهــادی مقــّدم اســت کــه اطمینان بخش تــر  عرفــی اســت. دوم اینکــه نهادهــای تطبیقــی، طر
اســت، مثــل عــرف عــام در موضوعــات ســاده و عرف کارشــناس، در موضوعــات پیچیده.

ســوم اینکــه نــزاع در ایــن کــه عــرف مرجــع در تطبیــق اســت یــا عقــل، پایــه عملــی نــدارد؛ بلکــه بایــد »تطبیــق 
دقیــق« را مقابــل »تطبیــق مســامحی« قــرار داد. و چهــارم اینکــه تســامح در تطبیــق، پذیرفتــه نیســت و 

یشــه در برداشــت از دلیــل دارد نــه تســامح در تطبیــق. مــواردی کــه موِهــم تســامح اســت، ر

خــردورزی: بــا توجــه بــه مســائل مطــرح شــده، جایــگاه عــرف در موضوع شناســی و مصداق شناســی فقــه  	
موســیقی را تبییــن نماییــد. شــاخصه ها و مؤلفه هــای عــرِف مــورد تأییــد شــارع، چیســت؟

ابتــدا بایــد بــه عنــوان مقدمــه توضیــح دهــم کــه فقــه، بــه دو معنــا اســت؛ یکــی دانــش و دیگــری عملیــات و 
فراینــدی کــه فقیــه به وســیله آن بــه اســتنباط مســائل می پــردازد. وقتــی می خواهیــم بدانیــم کــه عــرف، چــه 
نقشــی در فقــه دارد؛ یعنــی فقیــه چگونــه از عــرف در رســیدن به اســتنباط بهــره می گیرد؟ قبال عــرض کردیم 
کــه عــرف، بــه معنــای فهــم عمومــی مــردم اســت. مــراد از فهــم عمومــی مــردم، هــم می توانــد افــراد معمولــی در 
کوچــه و بــازار باشــد و هــم شــامل کارشناســان و متخصصــان فــن کــه از ایــن دو به عنــوان عرف عــام و عرف 
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کارایــی ســوم عــرف در فقــه نیــز مراجعــه بــه   .3
عــرف بــرای تطبیــق مفاهیــم بــر مصادیــق اســت. 
ــتفاده  ــی اس ــتنباط فقه ــرای اس ــه ب ــد از ادل مجته
می کنــد. بــرای مثــال، در بــالد کبیــره اگــر شــخصی 
مســافر  بــرود،  دیگــری  محلــه  بــه  محلــه  یــک  از 
اســت و بایــد نمــاز را شکســته بخوانــد. در اینجــا 
مشــهد  یــا  تهــران  بــر  آیــا  کــه  اســت  ایــن  شــبهه 
بــودن  کبیــره  بــالد  کــه جــزو شــهرهای بزرگ انــد، 
بــرد ســوم عــرف،  کار ؟   یــا خیــر صــدق می کنــد 
مــورد مناقشــه اســت. بســیاری از فقهــا ایــن نــوع 
کاربســت فقهــی را نمی پذیرنــد؛ امــا در فقــه بــدان 
عمــل می کننــد. در نتیجــه اگــر مفاهیم موســیقی، 
مجالــس  بــرای  بــودن  مناســب  و  لهــوی  ماننــد 
داده  توضیــح  شــفاف  و  واضــح  به طــور  فســاد، 
می توانــد  عــرف  شــود،  بیــان  آن  حکــم  و  شــده 

مرجــع تشــخیص مصادیــق آن باشــد.

مســائل  	 کامــل  درك  و  فهــم  بــراي  خــردورزی: 
و  امــروزي  موســیقي هاي  ماننــد  نوپدیــدي 
مختلــف،  حوزه هــاي  در  دیگــر  موضوعــات 
آیــا  یــم.  دار کارشناســي  درك  و  فهــم  بــه  نیــاز 
یــا تیم هــای  و  کافــي  مراجــع تقلیــد، فرصــت 
تخصصــي جهــت درك صحیــح کارشناســي از 

دارنــد؟ را  مختلــف  مســائل 
بــه دلیــل کثــرت تعینــات هنــری، مدیریــت ادله در 
، بســیار دشــوار  پدیده هایــی ماننــد موســیقی و هنــر
بــه نظــر می رســد. برخــورد علمــا بــا موســیقی بــه 
دو شــکل بــوده اســت: برخــی بــا ضرورت انــگاری 
برخــی از مصادیــق هنــری، تــالش در تقلیــل آن، 
بــه عــرف و نیــاز عمومــی مــردم دارنــد تــا بــه ایــن 
طرفــی  از  کننــد.  جــواز  اســتفاده  آن  از  وســیله، 
، برخــی تــالش می کننــد نگاه هــای نادرســت  دیگــر
خــود را در هیمنــه فتــاوای تنزیهــی، با تصــور اینکه 
فتــوای آنهــا هرچقــدر مخالفــت بیشــتری داشــته 
باشــد، بــه دیــن نزدیک تــر اســت، مخالفــت خــود 
را بــا تمــام موســیقی ها ابــراز می کننــد. آیــات بســیار 
یــادی در بحــث غنــا و موســیقی وجــود دارد. غنــا  ز
بــه معنــای آوازخوانــی همــراه بــا ترجیــع و تطریــب 
ــث،  ــو الحدی ، له ــول زور ــد ق ــی مانن ــت. عبارات اس

خــاص تعبیــر می شــود. تعریــف دیگــری کــه می تــوان از واژه عــرف ارائــه داد، ایــن اســت کــه عــرف، فهــم یــا 
داوری مســتمر و ارادی مــردم اســت کــه صورتــی از قانــون وضــع شــده و مشــروعی را بیــن آنهــا نــدارد. نکتــه 
. بــرای مثــال، مــا همه نفس می کشــیم؛  اینجاســت کــه ایــن فهــم بایــد مســتمر و ارادی باشــد نــه از ســر اجبــار
امــا ارادی نیســت و بــه همیــن دلیــل نمی توانیــم بــه آن عــرف بگوییــم. از طرفــی اگــر عــرف به صــورت قانــون 
یــم کــه در قــرآن یــا  وضــع شــود، دیگــر بــدان عــرف نمی گوییــم. حتــی اگــر مســئله ای شــرعی را از شــارع بگیر

روایتــی بــدان اشــاره شــده، بــاز نمی توانیــم بگوییــم کــه بــا عــرف مواجــه هســتیم.
امــروزه، تراثــی از بزرگانــی ماننــد شــیخ انصــاری یــا مرحــوم آخونــد خراســانی داریــم کــه بحث هایــی را مختــص بــه 
عــرف بیــان کرده انــد؛ امــا بــر خالف اینکه اهمیت بحث عرف، از مباحثی مانند مطلق و مقید، عــام و خاص، 
و مفاهیم کمتر نیســت؛ ولی بزرگان علم فقه، کمتر به بحث عرف توجه نشــان داده اند. به نظر  من  ســه  کارایی  

بــرای  عــرف  وجــود  دارد.  حــال،  ممکــن  اســت،  بعضــی  از  ایــن  کارایی هــا را  قبــول  و بعضــی  را  رد  کنیـــم. 
1. کارایــی اول عــرف، مســئله داوری و فهــم و منبــع بــودن عــرف اســت. مــا به عنــوان فقیــه می خواهیــم 
عــرف را در کنــار اراده خداونــد متعــال قــرار دهیــم. منبــع و سرچشــمه احــکام الهــی، خداونــد متعــال 
یــم تصریــح فرمــوده کــه: »ان الحکــم اال هلل«2 یعنــی حکمــی جــز حکــم خداونــد  اســت. خداونــد در قــرآن کر
ــه اگــر  کیــد دارد. البت ــد تأ ــه توحیــد در تشــریع و قانون گــذاری خداون ــز ب ــدارد. علــم کالم نی متعــال وجــود ن
خداونــد متعــال بــه کســی اجــازه قانون گــذاری بدهــد، آن شــخص می توانــد بــر اســاس اجــازه ی خداونــد، 
یــرا حکــم ازآن خداونــد متعــال  قانون گــذاری کنــد کــه در واقــع همــان حکــم و قانــون خداونــد خواهــد بــود، ز

یــم. اســت. در نتیجــه مــا نمی توانیــم کارایــی عــرف را به عنــوان یــک منبــع و فهــم و داوری بپذیر
یــم ولــی بــرای  2. کارایــی دیگــر عــرف، کشــف از اراده الهــی اســت. اگــر مــا اراده را فقــط به عنــوان منبــع بپذیر
عــرف چنیــن جایگاهــی را متصــور نشــویم، بایــد بپرســیم کــه آیــا عــرف می توانــد کاشــف از اراده خداونــد 
متعــال باشــد؟! بــرای مثــال، قــرآن، ســنت، اجمــاع، و عقــل کاشــف از اراده الهــی هســتند؛ امــا آیــا عــرف نیــز 
چنیــن کارایــی ای دارد؟ آیــا می تــوان گفــت کــه اگــر بنــای عمومی فهم انســان ها، مســئله ای را کشــف و پیدا 
کــرد، آن مســئله کاشــف از اراده الهــی اســت؟ مــا از ایــن نــوع کارکــرد بــه کارایــی ســندی تعبیــر کرده ایــم و آن 

یــم. را بــرای عــرف بماهوعــرف قبــول ندار
اگــر بخواهیــم عــرف را واکاوی کنیــم، بــه اســناد دیگری می رســیم؛ مانند اینکه عرف کاشــف از ســنت معصوم 
یــا تجســم درک عقــل باشــد. اگــر عــرف را بماهوعــرف در نظــر بگیریــم، )هرچنــد کــه همــه عقــال آن را به عنــوان 
ســند بپذیرنــد( تــا بــه سرچشــمه های اصلــی و اســناد چهارگانــه ی کاشــف فقــه و احــکام اســالمی3  بازنگــردد، 
مورد قبول نخواهد بود.  نکته دیگر این اســت که عرف، به صورت غیر اســتقاللی و ابزاری برای تفســیر کاربرد 
دارد. همــه فقهــا و بــزرگان، اعــم از شــیعه و اهــل ســنت، کارایــی غیــر اســتقاللی و غیــر ســندی عــرف را پذیرفته انــد.

		  

ــه عــرف و  ــل آن، ب ــاش در تقلی ــری، ت ــگاری برخــى از مصادیــق هن ــا ضرورت ان برخــى ب
 ، نیــاز عمومــى مــردم دارنــد تــا بــه ایــن وســیله، از آن اســتفاده جــواز کننــد. از طرفــى دیگــر
برخــى تــاش مى کننــد نگاه هــای نادرســت خــود را در هیمنــه فتــاوای تنزیهــى، بــا تصــور 
اینکــه فتــوای آنهــا هرچقــدر مخالفــت بیشــتری داشــته باشــد، بــه دیــن نزدیک تــر اســت، 
مخالفــت خــود را بــا تمــام موســیقى ها ابــراز مى کننــد. بیــن آیــات و روایاتــى کــه در حــوزه 
غنــا و موســیقى وجــود دارد، یــک رابطــه دوطرفه اســت.مثا خواننده ای که شــعر حافظ 
را بــا ترجیــع مى خوانــد، نــه لهوالحدیــث اســت و نــه قــول زور و آیــات الهــى را مســخره 

نمى کنــد و آدمــى را بــه گمراهــى نمى کشــاند، در نتیجــه اشــکالى در آن نیســت.
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، و ... از جملــه تعبیراتــی هســتند که  ، اللغــو ر الــزو
لــت بــر حرمت غنا دارند.  در آیــات و روایــات، دال
بیــن آیــات و روایاتــی کــه در حــوزه غنــا و موســیقی 
وجــود دارد، یــک رابطـــه دوطـرفــــه اســــت. بــرای 
مثــال، خواننــده ای کــه شــعر حافــظ را بــا ترجیــع 
و  اســت  لهوالحدیــث  نــه  می خوانــد،  طــرب  و 
ر و آیــات الهــی را مســخره نمی کنــد  نــه قــول زو
گمراهــی نمی کشــاند، در نتیجــه  بــه  آدمــی را  و 
اشــکالی در آن نیســت؛ بنابرایــن اندیشــه ای کــه 
هــر غنایــی را  قــول  زو ر بدانــد  و  آن  را  حــرام  

تلقــی کنــد، اندیشــه صحیحــی نیســت.
مطالبــی  حــاوی  موســیقی  گــر  ا نتیجــه،  در 
کــه انســان را بــه یــاد خــدا و بــه عبــادت و  بــود 
طاعــت الهــی دعــوت می کنــد و از نظــر عرفــی 
موجــب هدایــت مــردم به ســوی خداونــد و حــق 
می گــردد، آن موســیقی ایــرادی نــدارد؛ امــا اینکــه 
موســیقی  و غنــا، انســان  را بــه غفلــت از طاعــت 
عصیــان  بــه  را  حتی انســان  یــا  بکشــاند  الهــی 
موســیقی  آن  کنــد،  دعــوت  خداونــد  برابــر  در
به طــور قطــع حــرام اســت. مراجــع تقلیــد و بــزرگان 
دینی، همواره ســعی در مشــخص کردن مواضع شرع 
مقــدس در قبــال مســائل  و موضوعــات  مختلــف،  از 

جملــه  موســیقی  داشــته اند.
و  کــه  حکــم  فقهــی  داشــت  توجــه   بایــد  ولــی 
موضوع شناســی  فقهی  یک  چیز  اســت  و تشخیص 
و تطبیــق مصادیــق چیــز دیگــری. اولــی بــر عهــده 
ــر عهــده ی مکلــف اســت. ایــن کــه  فقیــه و دومــی ب
مثــالً تک تــک موسیـقــی هــــا  را  بـــرای  فقیــه  پخــــش  
کنـــند  و او درمــورد آنهــا نظــر بدهــد، بــا توجــه بــه کثرت 
موســیقی ها، امر محالی اســت؛ ضمن اینکه این کار 

ناموجــه اســت.

خــردورزی: بحــث فقــه و هنــر بســیار مهم اســت.  	
ولــی آیــا فقیــه نیازمنــد شــناخت مقــوالت هنــر 
اســت؟ یعنــی بیــن شــناخت میدانــی مصادیــق 
هنــر و ارتبــاط کارشناســان دیــن بــا هنرمنــدان و 
ــا حتــی ورود فقهــا بــه ایــن عرصــه و شــناخت  ی
دقیــق اقســام هنــر و تفکیــک حــرام و غیــر حــرام 

گرفته اســت؟ آن، کاری صــورت 

دراین رابطــه بایــد بــه دو نکتــه توجــه داشــت: نکتــه نخســت در ارتبــاط بــا شــناخت موضــوع -بنــده 
یانــات اطــالع  به عنــوان فــردی کــه نمی تواننــد بگوینــد: »تــو بی خبــر هســتی، تــو در حــوزه نیســتی و از جر
یــط می بینــم. افــراط بــه ایــن معنــا کــه بگوییــم: »یــک فقیــه وقتــی می خواهــد  نــداری.«- یــک نــوع افراط وتفر
، مثــالً موســیقی، احــکام را اســتنباط کنــد، بایــد خــودش یک موضوع شــناس دقیق  در حــوزه فقاهــت هنــر
، بــوده باشــد.« یــا این که  موســیقی باشــد.« و حتــی به شــوخی بگوییــم: »خــودش نیــز چنــد ســالی در آن کار
بــاره مســائل پزشــکی نظــر دهــد، بایــد خــودش یــک پزشــک ماهــر باشــد  گــر فقیــه بخواهــد در بگوییــم: »ا
ــا در نمونــه دیگــر  ــا اطالعاتــش در موضــوع پزشــکی به انــدازه متخصــص آن رشــته پزشــکی باشــد.« ی و ی
ــد یــک  ــاره مســائل مختلــف بانکــی، هماننــد چــک و ســفته و ... نظــر می دهــد، بای ب ــر در گ بگوییــم: »ا

اقتصــاددان باشــد کــه موضوعــات را بشناســد.« چــه کســی ایــن حــرف را گفتــه؟!
، اشــتباه اســت. نکتــه دوم اینکــه، تفریــط نیــز  ایــن نــه ممکــن اســت و نــه ضــرورت دارد و اعتقــاد بــه آن نیــز
بــه ایــن معناســت کــه فقیــه بــرای نمونــه در زمینــه موســیقی بگویــد: »مــن کار نــدارم کــه واقعیــت بیــرون چــه 
ــا آنچــه در صــدر اســالم وجــود داشــته مقایســه  چیــزی اســت! و ایــن موضــوع را به صــرف تشــابه اســمی ب
ــا »فیــه ترجیعــًا  « و ی ــرای مجالــس لغــو و لهــو ــه بیــان کلیاتــی هماننــد »مناســب بــودن ب نمی کنــم.« و ب
یــد )و البتــه گفتــه و نوشــته اند(:  و طــرب« اکتفــا کنــد؛ بنابرایــن از یــک ســو بــه گفتــه آن فــردی کــه بگو
بــاره موســیقی و ســایر موضوعــات نظــر بدهــد« و از  »فقیــه مــا تــا موســیقی دان نباشــد، نمی توانــد در
گــر این گونــه باشــد بایــد  یــد: »مــن بــه موضوعــات کار نــدارم، ا کــه بگو گفتــه فــردی  ســوی دیگــر بــه 
گــر نباشــد آن گونــه عمــل شــود.« کــه درعین حــال ایــن پاســخ نیــز اشــتباه نیســت؛  این گونــه عمــل شــود و ا

ولــی ناموفــق اســت، نبایــد بســنده کــرد.
ــا و  ــاره غن ب ــه در ــرای نمون ــه، ب ــی فقی ــم؛ یعن ــف کنی ی ــئولیت را تعر ــی از مس ــد معقول ــه، ح ــرای فقی ــد ب بای
یــد: »مــن هیــچ اصــراری  موســیقی، زمــان صــدور نصــوص را نــگاه کنــد کــه در ایــن بــاره ممکــن اســت بگو
یــد:  نــدارم کــه آن چیزهایــی کــه بــوده غیــر از اینهایــی اســت کــه هم اکنــون وجــود دارد.« ممکــن اســت بگو
ــی در  ــه اینکــه اینهــا همان هــا هســتند، ول ــا ممکــن اســت برســد ب ــًا همان هــا هســتند.« و ی »اینهــا دقیق
، لعــب، طــرب، ترجیــح، صــورت،  ، لهــو تطبیــق تفــاوت دارنــد.  البتــه فقیــه بایــد مفاهیمــی هماننــد لغــو
ــر عکــس تصــور  پژوهشــی کنــد و مصداق شــناختی داشــته باشــد؛ ب ... را نیــز حــد االمــکان معنــا و باز و
برخــی کــه می گوینــد: »فقیــه بایــد بــر روی مصــداق دســت بگــذارد و آن را مشــخص کنــد.« چــون نهایتــًا 

بایــد مصــداق را بــه خــود مکلــف واگــذار کــرد.
مکلــف نیــز یــا بــه ایــن می رســد کــه ایــن مصــداق آن حکــم و حــرام اســت، یــا مصــداق حکــم نبــوده و یــا 
شــک می کنــد. درهرحــال بــرای تمــام اینهــا، حکــم روشــن اســت. همان گونــه کــه مــا در مصــداق خارجــی 
ل و ماهــی بــدون فلــس، حــرام اســت و تشــخیص دارابــودن یــا  می گوییــم: »ماهــی دارای فلــس4، حــال
نبــودن فلــس بــرای ماهــی، بــر عهــده خــود مقلــد اســت.« حــال اگــر مقلــد ماهــی آورد و گفــت: »حکــم ایــن 

دکتر علی شریعتی  		 کتاب فقه و هنر  		محمدرضا شجریان  		
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کــردن شــریعت  ایــران، اجرایــی  انقــالب اســالمی 
افــراد  حضــور  از  کــه  اســت  اســالم  دیــن  مطهــر 
گاهــی ماننــد ولی فقیــه و مراجــع عظــام و عالمــان  آ
بیــان  در  به دقــت  آنهــا  اســت.  بهره منــد  دینــی، 
فتــاوای پیرامــون موســیقی تــالش و همــت دارنــد. 
فقیهــی  کــه هیــچ  اســت  ایــن  قابل توجــه  نکتــه 

باهنــر مخالــف نیســت. 
، معمــاری، و حتــی فــن بیــان یــک هنــر  خــط، شــعر
ــا  یــک فــرد ســروکار   اســت. گاهــی مــا در موســیقی ب
یــرا فقیه می گوید: »شــنیدن موســیقی حرام  یــم؛  ز دار
اســت.« آن فــرد هــم گــوش نمی کنــد. البتــه اگر بــه مرز 
ضــرورت برســد، بــرای او هــم جایــز اســت؛  بحــث ما 
فرد صرف  نیســت، بلکه گاهی موضوع حاکمیتی 
می تــوان  را  صداوســیما  آیــا  مثــال،  بــرای  اســت. 
بــدون موســیقی اداره کــرد؟! آنچــه قیــد حرمــت دارد، 
غناســت؛ نــه موســیقی بــه معنــای عــام. آیــا می تــوان 
رســانه ای با نگاه حرمت مطلق موســیقی داشــت؟! 
ایــن بحــث بــا فتــوای معیــار قابــل اداره اســت؛ یعنــی 
فتــوای واحــدی کــه بــه قانــون کشــور تبدیــل می شــود 

و در ایــن صــورت، گشــایش هایی هــم دارد.

خردورزی: در پایان اگر در مورد مسئله ی موسیقی  	
و موضوع شناســی و مصداق شناســی آن، نکته ای 
مدنظرتان است که جامعه ی نخبگانی را در فهم 

هرچه بهتر مسئله یاری کند، بفرمایید.
بنــده  در مجمــوع  بــرای  اطالعــات بیشــتر خوانندگان 
« ارجــاع  فرهیختــه، آنــان را بــه کتــاب »فقــه و هنــر
می دهــم کــه دو جلــد آن منتشــر شــده و جلــد ســوم 
ــدون  هــم در حــال آماده شــدن اســت. ایــن کتــاب، ب
نــگاه توجیه گرایانــه و عــدم خــروج از انضبــاط فکــری و 
بــا نگاهــی پایــا، پویا، و پایبند بــه  اصول، به  موســیقی  و 

مــوارد جــواز آن  پرداختــه  اســت.•
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؟« اگــر بــه ایــن رســیدیم کــه ماهــی فلــس دارد، از  چیســت؟« می پرســیم: »آیــا ماهــی فلــس دارد یــا خیــر
ــم، حکــم آن مشــخص  آن اســتفاده می کنیــم و اگــر نرســیدیم، اســتفاده نمی کنیــم. اگــر هــم شــک کردی
ــرای  ــد ب ، یــک حــد وســطی از موضوع شناســی بای

ً
ــه را در نظــر گرفــت:  اوال ــد دو نکت ــن بای اســت. بنابرای

یــف کــرد کــه کار کمــی نیســت. دوم اینکــه، مصداق شناســی را از موضوع شناســی جــدا کــرد  فقیــه تعر
گــر فــردی بــه فقیــه گفــت: »مــن  ــرای نمونــه ا ــر عهــده خــود شــخص مکلــف گذاشــت. ب و مصــداق را ب
گــر برایــت ضــرر و یــا خــوف ضــرر دارد، روزه  ؟« و فقیــه گفــت: »ا ســنگ کلیــه دارم. آیــا روزه بگیــرم یــا خیــر
یــاد بزنــد کــه :»ایــن چــه جوابــی اســت!؟ و شــما پاســخ مــن را ندادیــد!« در این  .« فر گــر نــدارد، بگیــر نگیــر و ا

یــد؟! صــورت، فقیــه بایــد چــه چیــزی بگو
فقیــه می گویــد: »ایــن تشــخیص خــودت اســت و می توانــی در ایــن زمینــه از کارشــناس و یــا متخصــص 
اســتفاده کنــی، نهایتــًا یــا بــه ایــن می رســی کــه ضــرر دارد و حکــم آن مشــخص اســت، یــا بــه ایــن می رســی که 
!؟ در ایــن صورت  ضــرر نــدارد و بــاز هــم حکمــش مشــخص اســت و یــا شــک می کنــی کــه ضــرر دارد یا خیــر
نیــز حکمــش مشــخص اســت. نتیجــه اینکــه وظیفــه ی فقیــه در موضوع شناســی یــک مقــدار مشــخصی 

اســت و خــود مکلــف بایــد مصادیــق را تشــخیص دهــد.

خــردورزی: زمانــی کــه بحــث از فقــه موســیقی می شــود، طــرح بحــث ناظــر بــه مســئله و مبانــی فقــه مضــاف  	
ــگاه مطلــق و  ــد ن ــه مســائل نوپدی ــد، نســبت ب ــد بســیاری از مراجــع تقلی ــرد. برخــی معتقدن شــکل می گی
ــا وجــود چنیــن دیدگاه هایــی و پیشــرفت روزافــزون دســتگاه های مختلــف موســیقی،  ــا ب ســنتی دارنــد. آی

می تــوان بــه مبانــی فقــه موســیقی ورود پیــدا کــرد؟
همان طــور کــه در پاســخ بــه ســؤال قبلــی اشــاره کــردم، دودســته از فقهــا دربــاره موســیقی نظــر داده انــد. 
یــک دســته کــه بــا تــالش بــرای ضرورت انــگاری دربــاره پدیــده موســیقی تــالش دارنــد کــه تــا جایــی کــه 
ل و جایــز بداننــد. دســته ای دیگــر نیــز بــا تــالش بــرای آوردن  ممکــن اســت، همــه ی انــوع موســیقی را حــال
موســیقی در جایــگاه فتــاوای تنزیهــی و اعــالم حرمــت تمــام انــواع و اشــکال موســیقی، خــود را در جایــگاه                    
ــر قله هــای رفیــع فقــه  مراجــع تقلیــد نشــان بدهنــد. البتــه روشــن اســت کــه مراجــع معظــم تقلیــدی کــه ب

هســتند، از چنیــن اشــکاالتی به دورنــد. 
، ایــن اســت کــه غیــر از فقهــا، افــرادی کــه هیــچ تخصــص مرتبطــی بــا حــوزه موســیقی و هنــر  مشــکل دیگــر
گــر تخصــص دارنــد، در زمینــه فقــه، فهــم درســتی از اســالم ندارنــد، در ایــن زمینــه اظهارنظــر  ندارنــد یــا ا
می کننــد. بــرای مثــال مدتــی قبــل، فــردی بــا اســتناد بــه گفته هــای مرحــوم دکتــر شــریعتی کــه گفتــه بــود: 
ــدای  ــش ص ــت پخ ــدارد.« درخواس ــود ن ــیقی وج ــودن موس ــرام ب ــر ح ــی ب ــی مبن ــه و روایت ــند، آی ــچ س »هی
یان در کلیپــی گفتــه بــود: »مــن یــازده تــا بیســت و یــک بــار  بانــوان در موســیقی را کــرده بــود. آقــای شــجر

قــرآن را خوانــده ام ولــی جایــی از آن ندیــده ام کــه موســیقی را حــرام کــرده باشــد.
یــرا مــردم دیدنــد هنرمنــدان و موســیقی دان ها  ایــن حرمــت موســیقی را آخوندهــا درســت کرده انــد؛ ز
کســی از روحانیــت مــورد توجــه نیســت. بــرای همیــن روحانیــت بــا  گرفته انــد؛ ولــی  موردتوجــه قــرار 
اســتفاده از ایــن وســیله، آنهــا را از محــور توجــه مــردم خــارج و حکــم بــه حرمــت موســیقی کردنــد.« بــه نظــر 
یــرا  مــن، ایشــان حتــی اگــر دویســت و ده مرتبــه هــم قــرآن را می خوانــد، بــه حرمــت موســیقی نمی رســید؛ ز
 بــه دنبــال کلمــه الموســیقی و یــا الغنــا بوده انــد کــه هیچ کــدام از اینهــا در قــرآن وجــود نــدارد.  اگــر 

ً
احتمــاال

«6  و ... را بــا تخصــص فقهی  شــما روایاتــی چــون »و مــن النــاس مــن یشــتری لهــو الحدیــث«5 ، »ال یشــهدون الــزور
بررســی می کردیــد، حرمــت موســیقی را درک می کردیــد. فقــه اســالم در بحــث موســیقی، حرف هــا و نکته هــای 
بســیار زیبــا و دقیقــی دارد کــه اهل فــن بایــد آن را اســتنباط کننــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بایــد از هرج ومــرج، 
به ویــژه در عرصــه فهــم صحیــح دیــن و فقــه اســالمی، جلوگیــری شــود. البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه همــت 
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مشــی در شــهر ســاری متولــد شــد. فالحــیت اســتاد 
ســطح عــایل فقــه، فلســفه، و اصــول اســت. وی در 
و  اصفهــان،  رضــوی،  خراســان  علمیــه  حوزه هــای 
اثــر  چندیــن  صاحــب  فالحــیت  کــرد.  حتصیــل  قــم 
مکتــوب، پیرامــون هنــر موســییق اســت کــه در آهنــا به 
کاوی ابعــاد فلســی و فقهــی موســییق پرداخــت. او   وا
ارتباط موســییق با انقالب اســالمی را در کتایب حتت 
عنــوان »موســییق، فقــه، انقــالب اســالمی؛ هتدیــد یــا 
کــرد. او پژوهش هــایی در  فرصــت« مطــرح و بــرریس 
یل، فقــه  از مجلــه فقــه اســتدال حوزه هــای خمتلــف، 
موســییق، فلســفه تطبیــیق، فلســفه موســییق، شــهر 
 ، اســالمی و غــریب، و عناویــن خمتلــف علمــی دیگــر
آیــات  حمضــر  در  وی  اســت،  گفتــی  اســت.  کــرده 
عظــام جــوادی آمــی، ســبحاین، ممدوحــی، و حجــت 

ــه اســت. ــه درس آمــوزی پرداخت هامشــی ب

مقدمه
یکــی اســت کــه هــر  مســئله موســیقی ماننــد پــل بار
کســی جــرأت عبــور از آن را بــه خــود نمی دهــد. 
ماننــد  بــا مســائلی  تأثیروتأثــر طرفینــی تمدن هــا 
قابــل  و  توجــه  جالــب  خــود  نــوع  در  موســیقی، 
و  فالســفه  از  برخــی  اســت.  بررســی  و  تحلیــل 
اندیشــمندان اســالمی و غربــی و شــرقی بــه تبــادل 
آن  تطــوری  و ســیر  آراء، حــول محــور موســیقی 
زندگــی  الینفــک  جــزء  را  آن  حتــی  و  پرداختــه 
بشــری دانســته اند. در برخــی نحله هــای عرفانــی، 
از موســیقی بــرای تقویــت ُبعــد معنــوی و روحــی 
انســانی اســتفاده می شــود و بــا آن، آرامــش و حــس 

معنــوی بــودن را تجربــه می کننــد.
مواجهه ادیان مختلف توحیدی با مسئله موسیقی 
و توجه خاص پیروان آنها به نظر شریعت در این باره، 
همواره مورد توجه اندیشــمندان بوده و هســت. آنان با 
بررســی های تئوریــک و میدانــی در مــورد موســیقی و 
تأثیــرات متقابــل آن، گاهــی نظــرات علمــای ادیــان در 
ایــن بــاره را کامــالً مخالــف حــس موسیقی شناســی و 
موســیقی خواهی انسانی برشــمرده و گاهی به تئوریزه 

کــردن و تنقیــح آن پرداخته اند.

گفت وگوی تفصییل با   

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی فلاحتی
استاد سطح عالی حوزه علمیه، نویسنده و پژوهشگر موسیقی

غفلت هارمونیک
بررسیمواجههینهادهایفرهنگیباپدیدهموسیقی
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دیــن مبیــن اســالم بــه عنــوان آخریــن و کامل تریــن 
دیــن آســمانی کــه داعیــه دار داشــتن برنامــه کامــل 
بایــد  انســان اســت، قطعــا  بــرای رشــد و تعالــی 
؟«  پاســخی بــرای ســؤال »موســیقی، آری یــا خیــر
و  موضــوع  کامــل  فهــم  قاعدتــًا  باشــد.  داشــته 
بــرای  فقهــی،  اربعــه  ادلــه  از  صحیــح  برداشــت 
ــه پاســخ ایــن ســؤال مهــم و اساســی بســیار  نیــل ب
مهــم اســت. بــا توجــه بــه اختــالف نظرهــای فقهــا 
موســیقی،  مســئله  بــا  متفــاوت  برخوردهــای  و 
را  گفت وگویــی  خــردورزی،  تخصصــی  مجلــه 
مجتبــی  دکتــر  حجت االسالم والمســلمین  بــا 
فالحتــی نویســنده و پژوهشــگر موســیقی ترتیــب 
تــا بــه بررســی اهمیــت موســیقی در فقــه و  داده 

بپــردازد. تمــدن اســالمی 
 

خــردورزی: موســیقی جــزء پدیده هــای فرهنگــی  	
اســت کــه در ارتبــاط بــا انســان و برســاخت های 
اجتماعــی  و تمدنــی بــا کنــش و واکنش هــای 
در  شــما  نظــر  بــه  می شــود،  مواجــه  متفاوتــی 
چــه  موســیقی  تمدن هــا  شــکل گیری  فراینــد 

دارد؟ جایگاهــی 
ســاخت  و  موســیقی  بیــن  می رســد  نظــر  بــه 
دارد؛  وجــود  دوطرفــه  تأثیروتأثــر  یــک  تمدن هــا، 
یعنــی هــم موســیقی بــر روی تمدن ســازی تأثیراتــی 
اثــر  موســیقی  در  می توانــد  تمــدن  هــم  و  دارد 
یک طــرف نیســت  ، تنهــا از بگــذارد. ایــن تأثیروتأّثــر
ــاره تأثیــرات تمدنــی  ــرای مثــال، فقــط درب کــه مــا ب
یــرا عنوانــی مجمــل  موســیقی ســخن بگوییــم، ز
خواهــد بــود. مــن فکــر می کنــم بهتــر اســت کــه 
یــف و ســپس دربــاره ایــن  در ابتــدا، تمــدن را تعر

کنیــم.  تأثیروتأّثــر بحــث 

کــه باعــث بــروز تمــام اســتعدادهای فــردی و  تمــدن، یــک نظــم اجتماعــی خــاص و مدنیتــی اســت 
اجتماعــی یــک تفکــر و ایدئولــوژی می شــود. اگــر تمــدن را بالفعــل شــدن تمــام اســتعدادهای نظــری و 
عملــی یــک نظــم اجتماعــی بدانیــم، یــک رابطــه دوطرفــه میــان نظــم اجتماعــی و هنرهــا و خروجی هــای آن 
تمــدن را می تــوان متصــور شــد. حــدود ده نظــر بیــن امــکان تأثیروتأثــر دوطرفــه مدنیــت، بــا هنرهــا و موســیقی 
وجــود دارد. یــک نظــر ایــن اســت کــه ایــن ارتبــاط را از اســاس انــکار می کنند و برای موســیقی نقش ضعیفی 

در جنبه هــای تمدنــی قائــل هســتند. 
هــم ُقدمــا و هــم معاصریــن و متأخریــن ایــن نظــر را داشــته اند. برای مثــال از میان قدمای غربــی، هگل برای 
یخــی و تمدنــی  ، موســیقی نمی توانــد نقــش کالن تار موســیقی نقــش بســیار ضعیفــی قائــل اســت. بــه نظــر او
و اجتماعــی داشــته باشــد. فلســفه هــگل موســیقی را یــک امــر انتزاعــی صــرف می دانــد که نمی تواند نقشــی 
، امــکان مناســبات اخالقــی و موســیقی منتفــی  در پدیدارشناســی موســیقی ایفــا کنــد؛ هرچنــد از منظــر او
نیســت. بــرای مثــال، میــان بــزرگان مســلمان افــرادی ماننــد ابــن خلــدون نیــز در مقدمــه خــود  قائل اســت که 
موســیقی زمانــی وارد مســائل تمدنــی می شــود کــه اجــزاء ضــروری یــک تمــدن، مثــل کشــاورزی و معیشــت 
مــردم و صنایــع پایــه، محقــق شــده باشــد. در آن زمــان، نوبــت بــه ایــن می رســد کــه بررســی کنیــم موســیقی 

چــه تأثیــری دارد و چــه تأثیــری در ســاحت اجتمــاع  می پذیــرد؟
ــیقی  ــی موس ــبات اجتماع ــه تناس ــی ب ــر مثبت ــت و نظ ــن نیس ــان ای ــوم تمدن پژوه ــر عم ــل، نظ ــا در مقاب ام
دارنــد. مالصــدرا را هــم می تــوان بینابیــن تصــور کــرد. مالصــدرا در جایــی از اســفار اربعــه می گویــد: »منشــأ 
موســیقی، از مکاشــفات و عروج هــای ملکوتــی فیثاغــورث بــوده کــه آن را زمینــی و تدویــن کــرد.« امــا او در 
، جلــد نهــم ذیــل انتقاداتــی کــه بــه بوعلــی دارد، می گویــد: »یکــی از اشــکاالت بوعلــی ســینا ایــن  آخــر اســفار

بــود کــه بــه علــوم غیرضــروری مثــل موســیقی مبتــال بــود.
، آن را بســیار پایین می بینــد؛ بنابراین  یعنــی مالصــدرا در جایــی موســیقی را مــدح می کنــد و در جــای دیگــر
ــاب موســیقی  وجــود دارد؛ ولــی عمــوم  در جمــالت مالصــدرا تردیــدی از حیــث رویکــرد پراکتیــکال در ب
متفکریــن، نظــر مثبتــی راجع بــه موســیقی دارنــد.  فیثاغــورث یکــی از اجــزای شــش گانه تهذیــب نفــس و 
یــت، دربــاره موســیقی و تأثیــرات مثبــت و نیز  اجتمــاع پــاک را موســیقی می دانســت. افالطــون نیــز در جمهور
، به خصــوص رهبــر  منفــی اجتماعــی آن مطالــب بســیاری دارد. ولــی نظــر خودمــان در میــان علمــای متأخــر

انقــالب، ایــن اســت کــه ایشــان تعابیــر خاصــی دربــاره تأثیــرات تمدنــی موســیقی دارنــد. 
یــک انقالبــی اســت کــه بــرای مــا حجــت شــرعی  حداقــل ایــن تعبیــرات بــرای مــا اینجــا جــزو واجبــات تئور
، نظــر شــخص اول انقــالب در  یــرا واکاوی در ایــن امــر و فصل الخطــاب اجتماعــی بــه شــمار مــی رود؛ ز
یخچــه  بحــث موســیقی و تمدن ســازی را بــرای مــا آشــکار می کنــد. اینکــه علمــا چــه می گوینــد یــا  تار
گفتــه یــا بــزرگاِن تمدن هــای دیگــر چــه می گوینــد، بســیار خــوب و مؤثــر در تنقیــح بحــث اســت، ولــی جــزو 
مســتحبات بحــث بــه شــمار مــی رود. واجبــات ایــن اســت کــه بررســی کنیــم کــه مبانــی انقالبــی مــا چــه 
می گویــد؟ رهبــر انقــالب می گوینــد: »موســیقی، می توانــد مــا را بــه حیــات طیبــه انســانی برســاند.« در تعبیــر 

محمدمهدی نراقیان  		 شهید سیدمرتضی آوینی  		 کتاب المکاسب المحرمه  		 آیت اهلل سیدابوالقاسم خویی  		 آیت اهلل سیدعلی خامنه ای  		
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بحــث موســیقِی ســازی را از موســیقی آوازی جــدا 
کرده انــد. ایــن تفکیــک صحیحــی اســت کــه البته 
خلــط در آن، گاهــی بــرای برخــی فقهــا و عمــوم 
وهم انگیــز  و  مشــکل  را  تشــخیص  امــر  مــردم، 
ــا در  ــیقی و غن ــخ موس ی ــث تار ــت. از حی ــرده اس ک
بســتر فقــه شــیعه، مــا چهــار تطــور دربــاره موســیقِی 
ســازی داشــته ایم و در مــورد موســیقی آوازی یعنــی 
ــا،  ــث غن ــم. در بح ــه کرده ای ــور را تجرب ــا، دو تط غن
ل و چــه آوازی  یعنــی آواز و اینکــه چــه آوازی حــال

ــد. حــرام اســت را بحــث می کردن
یــک رویکــرد در حکــم غنــا نــزد فقهــای عظــام، این 
کــه آنهــا به طــور عمومــی می گفتنــد: »غنــا  بــوده 
حــرام اســت.« و هــر آوازی را کــه غنــا باشــد، حــرام 
می دانســتند کــه اگــر غنــا نباشــد، حــرام نیســت. 
دربــاره  نیــز  مختلفــی  و  متعــدد  ک هــای  مال
نیــز  دگــر ســو  در  داشــت.  وجــود  چیســتی غنــا 
را حــرام می دانســت. رویکــردی به طــور مطلــق غنــا 

رویکــرد دوم اقلیــت فقهــای شــیعه، مثــل مرحــوم 
فیــض کاشــانی، محقــق ســبزواری، میــرزای قمــی 
و آیــت اهلل خامنــه ای می گفتنــد: »خــود غنــا رســمًا 
ل  ل و حــرام تقســیم می گــردد. غنــای حــال بــه حــال
آوازخوانــی معمولــی و غنــای حرام آوازی اســت که 
لهــوی بشــود و نتیجــه خوشــی را بــه دنبــال نیــاورد 

یــا باعــث گمراهــی عملــی و فکــری شــود.«
و  شــنیدن،  نواختــن،  تعلیم وتربیــت،  دربــاره 
آالت  همــان  یــا  ســازی  موســیقِی  نگهــداری 
موســیقی چهــار رویکــرد وجــود داشــت. رویکــرد 
یــم مطلق ســازهای موســیقی  اول یــا مــوج اول، تحر
بــه  اولیــه،  نــام دارد. عمــوم فقهــا چندصدســال 
یــم مطلــق آن گرایش داشــتند.  صــدور  فتــوا بــه تحر
مرحــوم  ماننــد  بزرگانــی  کبــری،  غیبــت  بــدو  از 
کلینــی، شــیخ صــدوق، شــیخ مفیــد، ابــن جنیــد، 
اســکافی، ... ، تــا مجلســی اول و دوم، نراقییــن، 
محقــق حلــی، و عالمــه حلــی تــا حــدود صدســال 
پیــش، همیــن نظــر را داشــته اند. امــا در مــوج دوم، 
بــرای مرحــوم آیــت اهلل خوئــی)ره( و  برخــی فقهــای 
موســیقی  حکــم  امــر  در  تردیدهایــی   ، متأخــر
حاصــل شــد کــه آیــا موســیقی بــه طــور مطلــق حرام 
بیــان شــده  آن  بــرای حرمــت  قیــودی  یــا  اســت 

دیگــر می فرماینــد: »موســیقی هنــری در راه خداســت و می توانــد مــا را بــه خــدا برســاند.« یــا در جــای دیگــر 
می فرماینــد: »موســیقی می توانــد فکــر مــا و اخــالق مــا را عــوض کنــد؛ البتــه برخــی از انــواع موســیقی.« یــا 
»موســیقی می توانــد دل ناشــاد مــا را شــاد کنــد.«  وقتــی رهبــر انقــالب چنیــن تعبیراتــی به کار می برند، نشــان 
می دهــد کــه موســیقی بــرای مــا افقــی بلنــد اســت که دیــن، انقــالب، اخــالق، اصــول انســانی، و ... نمی تواند 
در تنافــی بــا موســیقی و کارکردهــای فــردی، تمدنــی، و اجتماعــی آن باشــد. البته از طرفی هم اگر موســیقی 

نقــش ایجابــی دارد، نقــش ســلبی هــم دارد.
بــاره نقــش ســلبی موســیقی تعبیــری دارنــد کــه می فرماینــد: »موســیقی می توانــد جوانــان  رهبــر انقــالب در
ــد  ــوع موســیقی، یــک تمــدن می توان ــه ن ل بکشــاند.« پــس ب ــودی، و اضــال ــه منجــالب، فســاد، ناب مــا را ب
بــرای  افــول و رکــود شــود. موســیقی در هــر دو مســئله نقــش دارد. هرچنــد  یــا دچــار  بالندگــی یابــد 
تشــخیص موســیقِی مــورد مذمــت شــرع و نــوع غیــر فاخــر آن از منظــر مناطــات فقــِه موســیقی، بایــد در 

جــای دیگــری بحــث کنیــم. 

خــردورزی: موســیقی در فقــه نظــام از چــه جایگاهــی برخــوردار اســت؟ آیــا می تــوان بــا اتخــاذ رویکردهــای  	
ســنتی در فقــه،  مواجهــه صحیحــی بــا موســیقی داشــت؟

بایــد روشــن کنیــم کــه منظــور مــا از کلمه ســنتی چیســت؟ کلمه ســنتی دو معنــا دارد. چرا کــه  یک معنای 
صحیــح و یــک معنــای غلــط از آن فهمیــده می شــود. ایــن اطــالق شناســی، به این علــت اســت کــه وقتــی 
گاهــی ســنتی را به خوبــی توضیــح نمی دهیــم بــه تهمتــی تبدیــل می شــود. امــا معنــای صحیــح »ســنتی«، 
مطابقــت یــک تفکــر بــا ســنت و ســیره معصــوم اســت. همــان چیــزی کــه مــا بررســی می کنیــم کــه آیا ایــن امر 

؟ در ســنت و ســیره صحیــح اســالمی وجــود دارد یــا خیــر
ســنتی بــودن بــه ایــن معنــا، بســیار امــر خوبــی اســت و معنــای دوم ســنتی کــه معنــای غلطی اســت و نباید 
انســان ایــن ویژگــی را داشــته باشــد، یعنــی انســان نبایــد در زمــان گذشــته بمانــد، قدیمــی فکــر کنــد یــا بــا 
یــک یــا عملــی روز منطبــق نباشــد. اگــر فقیهــی بــه معنــای درســت کلمــه، منطبــق بــا روز  هنجارهــای تئور
یــا به اصطــالح امــام)ره(، بــا روش فقــه جواهــری فکــر نکنــد یــا ادلــه اربعــه را باتوجه بــه شــرایط زمــان و مــکان 

تطبیــق ندهــد، نمی توانــد نظــر اصلــی شــارع را بفهمــد.
ــاره آواز صحبــت می کنیــم. گاهــی  فقــه موســیقی دو بخــش دارد. گاهــی مــا در مــورد ســازها و گاهــی درب
؟! بــرای آوازهــا از اصطــالح غنــا اســتفاده می شــود. هــر  نمی دانیــم دربــاره ســاز بحــث می کنیــم یــا دربــاره آواز
موقــع در فقــه اســالمی دربــاره آواز یــا موســیقی آوازی صحبــت می شــود، بــا اصطــالح غنــا مطــرح می گــردد. 
هرجایــی کــه در روایــات کلمــه غنــا را دیدیــد بایــد بدانیــد کــه بحــث آواز مطرح می شــود و بحث ســاز مطرح 
یــم. یکــی آالت لهــو و دیگــر آالت  نیســت و بــرای موســیقی بــا ســاز نیــز در فقــه روایــی، چنــد اصطــالح  دار

عــزف، و یــا آالت لهوولعــب از اصطالحاتــی اســت کــه دربــاره ســازها در فقــه بــه کار مــی رود. 
مرحــوم شــیخ انصــاری)ره( در کتــاب شــریف مکاســب، بحــث آالت لهو و ســازهای موســیقی را از بحث 
غنــا، یعنــی آوازهــای حــرام جــدا می کننــد و در دو موضــع مجــزا بحــث می نماینــد. ایشــان و عمــوم فقهــا 

		  

 ، ذات موســیقى، طبــق قاعــده عقلــى و فلســفى خیــر اســت. البتــه مى توانــد کارکرد شــر نیز
داشــته باشــد. همچنــان کــه رهبــر انقــاب فرموده اند: »موســیقى مى تواند مــا را به حیات 
طیبــه برســاند.« و »موســیقى مى توانــد بــه مجموعه هــای فکــری تغذیــه فکــری بدهــد.«. 

ایــن مشــکل اول آقایــان به معنــای ســنتى اســت کــه از آنهــا بحــث مى کنیــم.
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کتــاب »صــراط  آیــت اهلل خوئــی)ره( در  اســت؟ 
النجــاة«، در جایــی می گوینــد: »موســیقی، به طــور 
مطلــق حــرام اســت.« و در جــای دیگــر می گوینــد: 
»اگــر لهــوی باشــد حرمــت دارد.« مــن اســم آن را 
ل از حــرام گذاشــته ام. یعنــی  تردیــد در نــوع حــال
خــود ایشــان مــوج دوم بودنــد کــه اولیــن تردیدهــا 
کردنــد. البتــه قبــل از ایشــان، محقــق  را ایجــاد 
و  صــدارت  در  المقاصــد«  »جامــع  در  کرکــی 
ایــن  بــه  قاطعانــه  یــه،  صفو زمــان  مرجعیــت 
دوم  مــوج  بنابرایــن  بــود؛  کــرده  حکــم  تفکیــک 

ل و حــرام بــود. تردیــد در نــوع حــال
فقــه موســیقی ســازی، شــروع  مــوج ســوم  امــا  و 
انقــالب اســالمی اســت. ابتــدای انقــالب اســالمی 
در ســال 1358 شمســی، وقتــی بحــث موســیقی 
طــرح شــد، امــام خمینــی)ره(  ماننــد مشــهور فقهــا 
ــی)ره(  ــام خمین ــد. ام ــوا دادن ــق فت ــم مطل ی ــه تحر ب
یــا یــا رادیــو قــم، در  خطــاب بــه کارکنــان رادیــو در
به طــور  را  »موســیقی  گفتنــد:  ســخنرانی هایی 
یــاک اســت!« و  مطلــق حــذف کنیــد، بدتــر از تر
تعبیــرات دیگــری را تمامــًا در ســلب و منــع مطلــق 

ــد. ــه کار بردن ــیقی ب ــاره موس درب
دربــاره  وقتــی  شمســی،   1362 ســال  در  لکــن 
رد  ایشــان  امــام می پرســند،  از  موســیقِی جنــگ 
تأییــد  را  حماســی  موســیقی  یعنــی  نمی کننــد؛ 
می کننــد. بــرای اولین بــار و به طــور رســمی، امــام 
خمینی)ره( در ســال 1362، در جواب اســتفتای 

آقــای محمــد هاشــمی، رئیــس صداوســیمای وقــت، می گوینــد: »موســیقِی مطــرب و لهــوی حــرام اســت.« 
ل بــرای موســیقی، تطــور دوم فتوایــی امــام،  در واقــع ایــن فتــوای رســمی امــام مبنــی بــر وجــود نــوع حــال
یــخ، در تحلیلــی  پــس از انقــالب اســت. تطــور ســوِم امــام در ســال 1366 پیــش می آیــد. ایشــان در ایــن تار

می فرماینــد: »بیشــتر موســیقی های صداوســیما از نــوع غیــر حــرام اســت.«
امــام یــک مهــر تأییــد می زننــد؛ امــا هنــوز مدحــی از موســیقی نیســت و فضــای فقهــی تفکــر ایشــان و بالتبع 
جامعــه ایرانــی، نگاهــی ســلبی بــه موســیقی دارد. و در نهایــت، مــوج چهــارم کــه فتــاوای خــاص آقــای 
خامنــه ای اســت. ایشــان بــرای اولین بــار در فقــه شــیعه، در کنــار تبییــن ابعــاد ســلبی موســیقی و تشــریح 
کات حلیــت و حرمــت موســیقی ها، چهــره جدیــدی از ابعــاد ایجابی و محاســن هنر موســیقی  جامــع مــال
ــاد  ــد و ابع ــوب می گوی ــیقِی خ ــه از موس ــک فقی ــه ی ــت ک ــار اس ــرای اولین ب ــن ب ــع، ای ــی دارد؛ در واق ــراز م را اب

ایجابــی اش را عمومــی می کنــد.
یــخ حکمــت مــا، فالســفه و برخــی از عرفــا، از موســیقی تعریــف کرده انــد؛ ولــی یــک فقیــه، خصوصــًا  در تار
حاکــم شــرع و ولی فقیــه، چنیــن تعابیــری را نداشته اســت. مــن اســم تعابیــر خاصــی کــه رهبــر انقــالب به کار 
می برنــد را منظومــه و مانیِفســت موســیقیایی رهبــری گذاشــته ام. ایشــان حــدود صد کلمه ایجابــی در باب 
موســیقی و غنــا دارنــد کــه در نــوع خــود، از زبــان یــک فقیــه جامع الشــرایط بی نظیــر اســت.  در ادامــه، مبتنــی 
بــر همیــن کلمــات خــاص و عمیــق، بیســت گانه ای تحلیلــی در ابعــاد مختلــف موســیقی از جملــه ابعــاد 

فقهــی، فلســفی، جامعه شــناختی، و غیــره، تدوین نمــوده ام. 
یخی-فقهــی، تکلیــف را بــرای مــا مشــخص می کنــد کــه چــه کســی  ایــن مســئله بــه معنــای یــک مبنــای تار
ســنتی اســت و چــه کســی ســنتی نیســت. همــه ایــن آقایــان ســنتی بودنــد. آن کســی هــم کــه مبانــی حرمــت 
را بیــان می کنــد و می گویــد: »موســیقِی ســازی به طــور مطلــق حــرام اســت.« نیــز بــر روایاتــی اســتناد می کنــد. 
ولــی خــب بــه نظــر مــا، ایــن مراجعــه کامــل نبــوده اســت. بــه تعبیــری، مشــکل مــا ســه مســئله اســت. یــک 
اینکــه، کســانی کــه می گفتنــد: »موســیقی بــه طــور مطلــق حــرام اســت.« فقــط بــه روایــات اکتفــا کردنــد. آنهــا 
یــم، غفلــت کرده انــد. عقــل می گویــد: »ذات پدیده هــا، خیــر اســت  کیــد دار از دالیــل عقلــی کــه مــا در فقــه تأ

و ایــن کارکــرد آن اســت کــه می توانــد شــر باشــد.«
، داشــته باشــد.  ذات موســیقی، طبــق قاعــده عقلــی و فلســفی خیــر اســت. البتــه می توانــد کارکــرد شــر نیــز
موســیقی، ایــن  همــه خیــر دارد. همچنــان کــه رهبــر انقــالب فرموده انــد: »موســیقی می توانــد مــا را بــه حیــات 
طیبــه برســاند.«، »برخــی از انــواع موســیقی بــرای مــا شــفا اســت.« و »موســیقی می توانــد بــه مجموعه هــای 
فکــری تغذیــه فکــری بدهــد.«. ایــن مشــکل اول آقایــان به معنــای ســنتی اســت کــه از آنهــا بحــث می کنیــم. 

دوم اینکــه، آنهــا حتــی در اخبــار و روایــات، نــگاه جامــع نداشــته اند.
وقتــی روایــات موســیقی را بررســی کنیــم، هفتــاد تعبیــر در مذمــت موســیقی پیــدا می کنیــم. تعبیراتــی مانند 
»باطــل اســت، لهــو اســت، قــول زور اســت، غنــا اســت، و ...« را پیــدا می کنیــم ولــی درعین حــال،  چهــل 
تعبیــر نیــز در مــدح موســیقی وجــود دارد. مثالً  شــخصی از امام معصوم)علیه الســالم( می پرســد: »مــن بنوازم 
یــا بخوانــم یــا کنیــزی بخــرم کــه صــدای خوبــی دارد؟« امام)علیه الســالم( می فرمایــد: »اگــر تــو را بــه یــاد بهشــت 
می انــدازد بخــر و اســتفاده کــن.« امــا امام)علیه الســالم( نگفت که موســیقی به شــکل مطلق حرام اســت. این 
یکــی از چهــل تعبیــر در مــدح موســیقی اســت؛ ولــی عمــوم اســاتید حــوزوی و پژوهشــگران، بــه دلیــل ِهیمنــه 

تاریخــِی نــگاه ســلبی، دارای نــگاه ســلبی شــده و از نــگاه مــوج چهــارم فقــه موســیقی غفلــت ورزیده انــد.
یــخ علــم دارد کــه می گویــد:  میشــل فوکــو بــا همــه مشــکالت فکــری ای کــه داشــته، یــک جملــه خــوب در تار
»گاهــی قــدرت، باعــث می شــود کــه علــم جهــت دار شــود.« گاهــی قــدرت و هیمنــه یــک تفکــر و ایدئولوژی 
ــد  ــم، مســیر خاصــی پیــدا کنــد کــه درســت نیســت. یــک پژوهشــگر همیشــه بای باعــث می شــود کــه عل
، تفکــر و تأمــل نمایــد و برداشــت مــا ایــن اســت کــه مــوج اول فقــِه  آزادفکــر بــوده و فــارغ از قــول مشــهور

میشل فوکو  		
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امام)ره( در دهه شــصت، در عین تطور از ســلب 
ل، نســبت به موســیقی  مطلــق بــه تجویــز نــوع حــال
یــک نــگاه ســلبی  داشــتند. ولــی  رهبــر انقــالب در 
دهه هــای بعــدی نــگاه ایجابی تــری داشــتند. مــن 
ایــن تفــاوت نــگاه را در کتــاب »موســیقی، فقــه، 
انقــالب اســالمی؛ تهدیــد یــا فرصــت« به صراحــت 
فــرق  ایــن  داده ام.  توضیــح  مبانــی،  تفصیــل  و 
میــان نــگاه امــام و نــگاه رهبــر معظــم انقــالب دربــاره 
موســیقی -در کنار تشــابهات آن- وجود داشــته که 

نمی توانیــم آن را انــکار کنیــم.
گفــت: »تفکــر  در توضیحــی دیگــر نیــز می تــوان 
انقالب ســه الیه دارد.یک الیه راهبردهای انقالب 
بــرای  نمی شــود.  عــوض  هیچ وقــت  کــه  اســت 
مثــال راهبــرد انقــالب، استکبارســتیزی بــوده و در 
هیــچ زمانــی عــوض نخواهــد شــد. یــا راهبــرد دیگــر 
هیچ وقــت  کــه  اســت  مســتضعف  طبقــه  رفــاه 

نمی شــود. عــوض 
ولــی امــکان دارد در دوالیــه تاکتیــک و تکنیک هــا  
در یک زمــان، امــام انقــالب یــک مســئله را دنبــال 
کنــد و در زمانــی دیگــر امــام دیگــر مســئله دیگــری 
را دنبــال کنــد و از روش و ســبک و موضــع دیگــری 
اســتفاده کنــد.« در هــر دو صــورت راهبردهــا ثابت 
هســتند و تغییــری نمی کنــد. راهبــرد ایــن اســت 
یبایی هاســت؛ امــا در زمانــی  کــه اســالم طــرف دار ز
را  »موســیقی  می گویــد:  امــام)ره(  کــه  می بینیــد 
ــان  ــی در یک زم ــد.« ول ــذف کنی ــق ح ــور مطل به ط
دیگــر امــام دیگــر انقــالب می گویــد: »موســیقی اگــر 
خــوب بــود، آن را گســترش دهیــد و اگــر بــد بــود، از 
آن ممانعــت کنیــد.« کــه بــه نظــر مــن در ایــن دو 
زمــان، شــرایط مثبــت یــا منفــی اهالــی موســیقی 
ایــن اقتضائــات فتوایــی را بــه همــراه داشــته اســت. 
در بــاب شــرایط فعلــی جمهــوری اســالمی، البتــه 
نظــر رهبــر انقــالب ایــن اســت کــه در جمهــوری 
اســالمی موســیقی لهــوی و حــرام موســیقی بــر نــوع 
ل آن، غلبــه دارد. حداقــل شــش بــار از ایشــان  حــال
فرمودنــد:  خــارج  درس  در  کــه  دارم  یادداشــت 
اســالمی غلبــه  لهــوی در جمهــوری  »موســیقی 
و  اکثــر موســیقی های صداوســیما  دارد.« یعنــی 

ارشــاد کــه به صراحــت اســم برده انــد. 

ــا  ــد ب ــر ابعــاد ایجابــی موســیقی در جامعــه مــا داشــته اســت.  پژوهشــگر بای موســیقی، ایــن هیمنــه را ب
مراجعــه بــه متــن نصــوص، نظــر صحیــح را پیــدا کنــد. بــه نظــر مــن، آقایــان ُســنتی مشــکل دوم را دارنــد. 
گــر می خواهیــم بــه روایــات مراجعــه کنیــم، چــرا بایــد فقــط دیــد ســلبی داشــته باشــیم؟ این همــه  حتــی ا
یــم. خداونــد می فرمایــد اســرافیل  بــاره موســیقی وجــود دارد. در قــرآن، ده بــار کلمــه صــور را دار تعابیــر در
کــه ملــک مقــرب در احیــا و اماتــه اســت، بــا یــک شــیپور همــه را می میرانــد و بــاز بــا نفــخ صــور و صــدای 

، همــه را احیــا می کنــد. آن شــیپور
یــاد می زنــد.«؟ چــرا از واژه آالت  آیــا خداونــد نمی توانســت بگویــد: »اســرافیل فقــط یــک فــوت می کنــد یــا فر
کیــد قــرار داده اســت؟! چــرا بایــد خداونــد اســم آلــت  موســیقی اســتفاده کــرده و چنــد بــار آن را مــورد تأ
کیــد داشــته باشــد؟! ایــن یکــی از همــان تعابیــر چهل گانــه ای اســت کــه در  موســیقی را ببــرد و روی آن هــم تأ
آیــات و روایــات وجــود دارد ولــی عامــه فقهــای متقــدم، فقــط اکتفــا بــه بخشــی از آیــات و روایــات کرده انــد. 
، بحــث موضوع شناســی اســت. نقــص در موضوع شناســی، یعنی فقیه فقــط به ادلــه مراجعه  مشــکل ســوم نیــز
کنــد و حکــم را منحصــر در آیــات و روایــات ببینــد و دچــار غفلت در شــناخت صحیح یک موضــوع در عالم 
خــارج و در عــرف گــردد. وقتــی ارتبــاط یــک فقیــه بــا جامعــه کــم می شــود و بــا اهالــی هــر مســئله ای مثــل هنــر یــا 
موســیقی نشست وبرخاســت نــدارد یــا چیــزی از علم موســیقی و حــاالت اجتماعی مــردم، حین شــنیدن انواع 

موســیقی های خــوب یــا بــد را نمی دانــد، فتــوای کامــل و جامعــی صــادر نخواهــد کــرد. 
فقیهــی کــه تابه حــال کنســرت ندیــده و فــرق ســه تار و ســی تار را نمی دانــد یــا از فــرق موســیقی خــوب و بــد 
گاهــی چندانــی نــدارد، نمی توانــد بــه فهــم واقعــی  و تبعــات اجتماعــی و فــردی موســیقی های خــوب و بــد آ
برســد و حکــم دقیــق موســیقی را مبتنــی بــر یــک موضوع شناســی دقیــق صــادر نمایــد؛ یعنــی در واقــع اگــر 
معنــای ســنتی بــه معنــای غیرمنطبــق بــودن بــا شــرایط روز باشــد، مــا امــروز بــا این مشــکالت دســت وپنجه 
، فقهایــی کــه ایــن نــگاه را دارنــد در اقلیــت هســتند. بیشــتر فقهــا به َتَبع  نــرم می کنیــم. البتــه در حــال حاضــر
تغییراتــی کــه در انقــالب و نظــر امــام خمینــی)ره( ایجــاد شــد، اقــدام بــه تغییــر نظــر خــود داده انــد کــه البتــه 

صــورت کامــل و تکامل یافتــه آن را می تــوان در منظومــه فقهــی موســیقایی آیــت اهلل خامنــه ای یافــت. 

خــردورزی: نــوع مواجهــه مســئوالن جمهــوری اســامی و خــود انقــاب اســامی بــا پدیــده موســیقی از چــه  	
چالش هــا و آســیب هایی برخــوردار بــوده اســت؟

ــده ی  ــاره پدی ــی درب ــا قصــور چندان ــر ی ــه نظــر مــن، مســئولین حداقــل در دهــه شــصت شمســی، تقصی ب
موسیقی نداشته اند. )هرچند من تحلیل دیگری از تقصیر مسئولین موسیقی در دهه های هفتاد، هشتاد، 
و نــود دارم( چــرا کــه نظــر امــام)ره( در دهــه شــصت ایــن بــود کــه »موســیقی باید به طــور مطلق حذف گــردد و بدتر 
از تریاک است.« حتی من تعبیراتی از شهید آوینی دیدم که ایشان موسیقی را مانند مشروب و تریاک معرفی 
می کننــد. ایــن یعنــی حتــی هنرمندان متعهد ما نیز ذیل فتــاوای امــام)ره( در آغاز انقالب، تصمیم گرفته و فکر 

می کردنــد و به نوعــی بــه ابعــاد مثبــت موســیقی در زمــان امــام دوم انقــالب، منتقــل نگردیده انــد. 

		  

رهبــر معظــم انقــاب بــه موســیقى دیــد بســیار مثبتــى دارد، بــرای شــرایط مطلــوب یــا الیه 
نرماتیــو مســئله موســیقى از نــگاه اســام از متــون دینــى و دلیل عقلــى، منظری بلنــد دارد؛ 
اما موســیقى در دهه شــصت، به خاطر فضای ابتدای انقاب بســیار حال خوبى داشــت 
ولى ایشــان در شــرایط توصیفى فعلى یا الیه دســکریپتیو، فرموده اند: »موســیقى، حال 

خوبــى نــدارد.« حتــى خــود اهالــى اصیل موســیقى نیــز چنین نظــری دارند.



14
01  

تیر
م  |  

ده
سیز

ره 
شما

ی  |  
ورز

خرد

44

رهبــر انقــالب نســبت بــه بیشــتر موســیقی های 
مجــوز  ارشــاد  وزارت  کــه  اســالمی  جمهــوری 
می دهــد یــا صداوســیما تولیــد می کنــد، چنیــن 
نظــری را داشــتند. توجــه کنیــد! ایــن همــان رهبری 
کــه ذات هنــر موســیقی را آن همــه مــدح  اســت 
فعلــی  شــرایط  از  لکــن  می دانــد،  بــاال  و  نمــوده 

موســیقی اساســًا راضــی نیســت. 
مــن بــه قــول طلبه هــا می گویــم: »وقتــی می خواهیــم 
نــه مقــام خــارج و  و  ثبــوت و فی نفســه  در مقــام 
کــه  کنیــم  بیــان  را  یــک مســئله  اثبــات،  حکــم 
امــام)ره( می گویــد: »بــه طــور مطلــق حــذف کنید.« 
طبیعــی اســت کــه مســئولین انقــالب، اصحــاب 
دیــد  یــک  شــصت،  دهــه  در  امــام  شــاگردان  و 
ســلبی خاصــی داشــته باشــند.« وزارت ارشــاد در 
دهــه شــصت، بــرای حمــل ابــزار موســیقی بــرای 
هنرجویــان و دانشــجویان جــواز و گواهینامــه مثــل 
گواهینامــه ماشــین صــادر می کــرد کــه این شــخص 
می توانــد تــار خــود را از خانــه تــا دانشــگاه حمــل 
کنــد. ایــن نــگاه به تبــع فتــاوا و دیدگاه هــای امــام)ره( 

در زمینــه موســیقی وجــود داشــت.
هرچنــد دیدگاِه امام خمینــی)ره( از حرمت مطلق 
کــرد و چنیــن  بــه جــوازِ نــوع حــالل تغییــر پیــدا 
تطــوری داشــت؛ امــا همچنان نــگاه امــام)ره(، نگاه 
ســلبی بــود. ولــی  وقتــی رهبر انقــالب در دهه هفتاد 
دیدگاه هــای ایجابــی خودشــان را مطــرح می کننــد، 
زمینه برای مســئولین بازتر می شــود؛ ولی متأســفانه 
اشــتباه بزرگــی کــه رقــم خــورد ایــن بــود کــه آنهــا از 
طــرف دیگــر بــام افتادنــد و بــه کلمــات ســلبی رهبــر 

انقــالب کمتــر توجــه کردنــد.
آقــای نراقیــان چنــد وقــت پیــش رئیــس موســیقی 
جــوان  ایشــان،  بودنــد.  صداوســیما  ســرود  و 
موســیقایی،  ســابقه  و  فقهــی  ســابقه  بــدون  و 
صداوســیما  ســازمان  یــک  موســیقیایی  رئیــس 
گفتــه بودنــد: »نــود درصــد  شــده بودنــد. ایشــان 
قواعــد  بــا  منطبــق  صداوســیما  موســیقی های 
شــرعی و ســازمانی اســت.« ایــن ســخن دقیقــًا 
انقــالب  رهبــر  تحلیــل  و  فرمایــش  برعکــس 
اســت کــه فرمــوده بودنــد: »بیشــتر موســیقی های 

اســت.«  حــرام  نــوع  از  صداوســیما 

ــئله  ــو مس ــه نرماتی ــا الی ــوب ی ــرایط مطل ــرای ش ــی دارد، ب ــیار مثبت ــد بس ــیقی دی ــه موس ــه ب ــری ک ــن رهب همی
موســیقی از نــگاه اســالم از متــون دینــی و دلیــل عقلــی، منظــری بلنــد دارد. درحالی کــه در شــرایط توصیفــی 
، فرموده انــد: »موســیقی، حــال خوبــی نــدارد.« حتــی خــود اهالــی اصیل موســیقی  فعلــی یــا الیــه دســکریپتیو
نیــز چنیــن نظــری دارنــد. موســیقی در دهــه شــصت، به خاطــر فضــای ابتــدای انقــالب بســیار حــال خوبــی 
داشــت، بعــد از آن بــا تغییــر نــگاه امــام دوم انقــالب، تغییــرات و تطوراتــی پیــدا کــرد کــه مســئولین گمــان 
یــج داد، درحالی کــه  کردنــد کــه موســیقی بــه ذاتــه چیــز خوبــی اســت و می تــوان انــواع مختلــف آن را ترو
یکــی از اشــتباهات بــزرگ صداوســیما ایــن بــود کــه بــاب موســیقی های ناصحیــح را بــاز کــرد کــه تــا امــروز 

یــه بیشــتری پیــدا کــرده اســت. زاو
همــه آســیب متوجــه مســئولین نیســت؛ چــرا کــه بخشــی از آن بــه نــوع فتــوای خــاِص امــام اول انقــالب و 
بعــد، امــام دوم بــاز می گــردد و بعــد از آن قصــور و تقصیــر از مســئولین اســت. به جرئــت می تــوان گفــت: 
، ســهم مســئولین خیلــی بیشــتر اســت. نــود درصــد مشــکالت در عرصــه موســیقی از ممیزی هــای  »امــروز
گــر  یــف نشــده وزارت ارشــاد و صداوســیما ناشــی می شــود.« رهبــر انقــالب فرمودنــد: »ا ناکارآمــد و بازتعر
قــرار اســت کــه مــا از ایــن شــرایط غلــط خــارج شــویم، بایــد نســل جدیــدی از موســیقی دان های انقالبــی و 

متعهــد و متدیــن را تربیــت کنیــم.
مســئله اینجاســت که چه کســی باید این نســل را تربیت کند؟ به طورقطع کار صداوســیما و وزارت ارشــاد 
نیســت؛ چــرا کــه کار صداوســیما پخــش و اکــران و کار ارشــاد نظــارت بــر آثــار فرهنگــی اســت. اینجاســت 
کــه بحــث نهــادی ماننــد حــوزه هنــری انقــالب پیــش می آیــد. در واقــع، ایــن حــوزه هنــری اســت کــه بایــد 
ایــن نســل را تربیــت کنــد. مــن طــرح آن را بــه حــوزه هنــری دادم، آنهــا اجــرا کردنــد ولــی بســیار ضعیــف بــود و 
خیلــی هــم جــدی و پیگیــر نیســتند. به جرئــت می توانــم بگویــم کــه جشــنواره عمــار در تولیــد خواننده های 

انقالبــی صــد برابــر جلوتــر و فعال تــر عمــل کــرد.
، یــک جشــنواره خصوصــی و مردمــی اســت؛ امــا حــوزه هنــری، بــا آن بودجه و عــرض و طول  جشــنواره عمــار
کــه دولتــی اســت نتوانســت خــوب عمــل کنــد. البتــه ممکــن اســت کســی بگویــد: »حــوزه هنــری بعضــًا 
کارهــای مثبتــی تولیــد کــرده اســت.« امــا بایــد گفــت: »انتظــار مــا ده هــا برابــر ایــن اســت و اینکــه اســتعداد 
بســیار بیشــتری در حــوزه هنــری وجــود دارد.« حــوزه هنــری بایــد نســل جدیــدی از موســیقی دان ها را تربیــت 

کنــد؛ نــه اینکــه بــه تولیــد چهــار ســرود انقالبــی، البتــه قابل تحســین، افتخــار کنــد و اکتفــا نمایــد.
رهبــر انقــالب دربــاره »وضــع موجــود« و »وضــع مطلــوب«، ســخنان و حرف هــای متنوعــی دارنــد. ایشــان 
، تربیــت نســل موســیقی دان های انقالبــی،  راهبردهــای ســی وپنج گانه دارنــد کــه ســند موســیقی کشــور
ک هــای حرمــت و حلیــت، و ... را بیــان کرده انــد. بنــده از مجمــوع کلمــات ایشــان در ســی ســال  تبییــن مال

کتاب غنا و موسیقی  		



45

14
01  

تیر
م  |  

ده
سیز

ره 
شما

ی  |  
ورز

خرد

ســطحی کــه در برابــر ادبیــات فاخــر الهیات محــور 
اســالمی  جمهــوری  نهادهــای  دارد.  قــرار  مــا 
خواننده هــای نابــاب را بــاب کردنــد. مــا در اینجــا 
آمده ایــم.   بیــرون  فقهــا  یــک  تئور بحث هــای  از 
بخشــی از فقــه مــا ســلبی نگر و تحریم نگــر بــوده 
انقــالب  تمدن ســازی  گــره   ، امــروز امــا  اســت؛ 
اســالمی بــه دســت نهادهــای موســیقایی نظــام، 
انقــالب  شــورای عالی  ارشــاد،  صداوســیما، 
فرهنگــی، حــوزه هنــری، بنیــاد رودکــی، و خانــه 

موســیقی ایــران اســت.
متأســفانه تنبلــِی نهــادی، اکتفــا کــردن بــه اجتهــاد 
خــود و رجــوع نکــردن بــه فتــاوای متنــوع و متعــدد 
رهبــر انقــالب در اینهــا رایــج اســت. حــوزه هنــری 
مراکــز  کــه  نوشــت  خــط  نیــم  یــک  در  به تازگــی 
اســتان ها بــه فتــاوای رهبــر انقــالب مراجعــه کننــد. 
ایــن دســتور بســیار مجمــل اســت؛ مگــر اینهــا 
قــدرت علمــی مراجعــه را دارنــد؟! شــما بایــد بــه 
فقهــا، شــاگردان رهبــری و خــود رهبــری مراجعــه 
کنیــد تــا بــه یــک مجموعــه منســجم و شــفاف 
ســند  اگــر  حتــی  تــا  برســید  ســلبی  و  ایجابــی 
موســیقی جامــع تدویــن نشــد، حداقــل یــک طــرح 

در اختیــار داشــته باشــید.
ایــن  گفتنــد  از صداوســیما  چنــد وقــت پیــش، 
کار را کنیــد. اگــر ایــن کار را کنیــم در مقــام عمــل 
چــه می شــود؟! آن هــم یــک آســیبی دارد کــه اگــر 
حتــی خــوب هــم نوشــته شــود، چقــدر بــدان التــزام 

ــت؟  ــد داش ــود خواه ــی وج عمل
شــفاف  انقــالب  رهبــر  ســوی  از  موســیقی  فقــه 
اســت. ایشــان یک ســال درس داده انــد، درحالی که 
بحــث موســیقی فقهــای دیگــر یــک هفتــه هــم 
طــول نمی کشــد. در بحــث فقــه موســیقی رهبــری 
نــدارد.  وجــود  باشــد،  نشــده  بیــان  کــه  نکتــه ای 
ک نیســت؛ بلکه  آســیب فعلــی شــفاف نبــودن مال
ایــن نهادهــای موســیقایی نظــام هســتند کــه دچــار 
تنبلــی نهــادی شــده اند. از طرفــی جهــل عمومــی 
مــردم متدیــن؛ آســیب زده و آفــت زده بــودن نســل 
فعلــی موســیقی دان ها -البتــه به غیــراز یــک تیــپ 
از  نوازنــدگان-  و  خواننــدگان  اســاتید،  اصیــل 

آســیب های جــدی مســئله موســیقی اســت.

ک را برای تشــخیص موســیقی های حالل  ســخنرانی های ایشــان و نیز یک ســال درس خارج شــان، نود مال
ک حــالل یــا راجــح را از فتــاوای ایشــان اســتخراج  ک حــرام و چهــل مــال و حــرام  احصــاء کــرده ام. پنجــاه مــال
ک هــا را در کتــاب موســیقی فقــه انقــالب  آورده ام  و برخــی دیگــر را نیــز به مرورزمــان  کــرده ام. عمــده ایــن مال
ضمیمــه می کنــم. امــا در یــک نــگاه کلــی آسیب شناســانه، همــه خطاهــا را از ابتــدا، از مســئولین نمی دانیــم، 
مخصوصــًا در دهــه شــصت، لکــن صــورت داســتان از دهــه هفتــاد تا کنون، کامــالً متفاوت اســت و یک نوع 

از تســامح عمیــق و ولنــگاری فرهنگــی را در ســلوک عمــوم کارگــذاران فرهنگــی نظــام می بینیــم.
مســئولین شــورای عالی انقالب فرهنگی دوازده ســال اســت کــه ســند موســیقی کشــور را بــر خــالف ابــالغ 
رســمی، تدویــن نکرده انــد. ایــن دیگــر بــه فتواهــا و دیــدگاه فقهــا ربطــی نــدارد. چنــد بــاری از مــن هــم دعــوت 
کرده انــد؛ امــا همــت و امــکان چندانــی فراهــم نکرده انــد. به تازگــی بــا آمــدن آقــای جبلــی در صداوســیما، از 
بنــده به عنــوان مشــاور دعــوت نموده انــد کــه امیــدوارم بــا مدیریــت جدیــد، تحولــی نویــن شــکل بگیــرد. ولی 
درعین حــال بایــد بدانیــم کــه بــا وجــود این همــه مطلــب در فقــه موســیقی رهبــری، در ابعــاد مختلــف فقهی 

و اجتماعــی موســیقی، دیگــر ســخن از ابهــام در امــر موســیقی بی معناســت.
اینهــا کــه بــه فقهــا و تطــورات دو ولی فقیــه انقــالب، ربطــی نــدارد. بلکــه تنبلی مســئولین هنری نظام اســت. 
ــن و  ــن و متدی ــًا  مؤم ــه عموم ــردد ک ــاز می گ ــور ب ــیقایی کش ــای موس ــه نهاده ــا، ب ــن چالش ه ــد ای ــود درص ن
مذهبــی امــا تنبــل و دارای اجتهــاد رســانه ای غلــط هســتند. آقــای ضرغامــی گفتــه بــود: »اگــر فقهــا در فقــه 
مجتهدنــد، مــا در رســانه مجتهدیــم.« فرمایــش درســتی اســت؛ امــا اگــر خروجــی چنیــن ســخنی ایــن باشــد 
کــه هــر حکمــی را هرگونــه دلمــان خواســت تفســیر کنیــم، ســخنی بســیار غلــط و اجتهــاد بــه رأی و اجتهــاد 

در مقابــل نــص اســت.
، از جملــه امــر مهــم  همیــن اجتهــاد بــه رأی هــا باعــث شــده ایــن وضعیــت نابســامان در برخــی امــور
موســیقی شــکل بگیــرد؛ موســیقی ای کــه رهبــری می گوینــد: »موســیقی مســئله نظــام اســت.«  آســیب های 
هــر کــدام از ایــن مســائل در نهادهــای جمهــوری اســالمی، بایــد جداگانــه بررســی شــود. مــن حــدود صــد 
صفحــه دربــاره آسیب شناســی نهادهــای موســیقی جمهــوری اســالمی در کتــاب موســیقی فقــه انقــالب 
ــد: »موســیقی خــوب، انســان را  ــه صراحــت فرموده ان ــرا رهبــری ب ی نوشــته ام. تکلیــف، مشــخص اســت؛ ز
ق را رشــد می دهــد، و انســانیت را منتشــر می کنــد.« ایشــان در مقابــل می فرماینــد:  شــفا می بخشــد، اخــال
»اگــر موســیقی بــد باشــد، انســان را بــه منجــالب می کشــاند.« مثــل بیشــتر موســیقی های پــاپ کــه مــا بــا آنها 
، اروتیــک و جنســی، لذت هــای جســمی، عشــق های مجــازی غیــر  مواجــه هســتیم. جنبه هــای رقــص آور

عفیــف، و غیــر اینهــا کــه مــا را در ایــن بــرزخ و دوزخ اجتماعــی نگــه داشته اســت.
وقتــی رهبــر انقــالب می فرماینــد: »بیشــتر موســیقی های زمــان مــا از نوع حرام اســت.« همین موســیقی های 
فعلــی را مدنظــر دارنــد و ایــن یعنــی مــا کار را یــا رهــا کرده ایــم یــا بســیار ضعیــف رفتــار کرده ایــم. متأســفانه 
برنامه هایــی مثــل دورهمــی و خندوانــه و شــب کــوک و امثــال آن، ایــن موســیقی ها را در صداوســیما بــاب 
ــد. مملکــت و مــردم مــا از کجــا فــالن خواننــده را می شــناختند؟ صداوســیما همــه اینهــا را مشــهور  کردن
و میلیونــی کــرد. محتــوای موســیقی های ایــن افــراد، عشــق های غیــر عفیــف و مبهــم بــا مضامیــن بســیار 

		  

موســیقى رایــج امــروز در جامعــه ایرانــى، موســیقى اصیــل ســنتى ایرانــى را به محــاق برده 
اســت. اگــر موســیقى از نــوع حــرام باشــد کــه متأســفانه درحــال حاضر اینطور اســت و طبق 
فتــوای مراجــع اگــر از نــوع غیرفاخــر باشــد به طورقطعــى بــرای مــا تهدید به شــمار مــى رود. 

امــروزه، در زمانــى هســتیم کــه باید از موســیقى و کنســرت ها ترســید. 
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خــردورزی: بــا ایــن تفاســیری کــه بیــان کردیــد،  	
موســیقی یــک تهدیــد اســت یــا فرصــت؟

از  پــر  متأســفانه   ، امــروز مجــازی  فضــای 
کلیپ هــای رقــص و ... اســت. عاشــقان موســیقی 
می گوینــد: »نــگاه کنیــد چقــدر فضــا بــاز شــده 
در  دانش آمــوزان  همــه   یــم  امیدوار و  اســت 
مــدارس برقصنــد.« از طرفــی تفکــری هــم هســت 
دســت  از  انقــالب  و  »اســالم  یــد:  می گو کــه 
ــزار  ــرت برگ ــالن کنس ــد و ف ــا رقصیدن ــت، این ه رف
شــد.« همــه حواشــی فضــای مجــازی و فضــای 
ــاره موســیقی، ایــن اســت کــه وقتــی  ب حقیقــی در
ــه یــک محــور و فصل الخطــاب مراجعــه کنیــم  ب
و امــام انقــالب را از نظــر فقهــی موردتوجــه قــرار 

می شــود. درســت  کار  دهیــم، 
نظــر صحیــح فقهــای شــیعه، فالســفه و عرفــای 
مســلمان ایــن بــوده کــه: »مــا دو شــکل موســیقی 
ل و باالتــر از آن،  یــم. اگــر موســیقی خــوب، حــال دار
فاخــر باشــد، ایــن نــوع  از موســیقی، کامــالً فرصتــی 
ک هــای  بــرای مــا به حســاب می آیــد.« مــا بایــد مال
حلیــت و حرمــت موســیقی ها را بدانیــم. فقهــا و 
ــوع  ــیقی از ن ــر موس ــد: »اگ ــفه می گوین ــا و فالس عرف
و  عرفانــی  مضامیــن  کــه  باشــد  فاخــر  و  ل  حــال
انســانی و اخالقــی بــه همــراه داشــته باشــد؛ نه تنهــا 

، ترویــج هنجارهــای اجتماعــی، نشــر و  تهدیــد نیســت، بلکــه فرصتــی خــوب بــرای رشــد فــرد، تغییــر فکــر
صــدور انقــالب، مفاهیــم دینــی، وحــدت ملــی، گفتگــوی بیــن االدیانــی، و ... بــه شــمار مــی رود.«  حتــی 
اهالــی موســیقی بــه ضعــف فعلــی موســیقی معتــرف هســتند. امــروزه، اهالــی اصیــل و ســنتی موســیقی 
مــا می نالنــد و می گوینــد: »موســیقی رایــج امــروز در جامعــه ایرانــی، موســیقی اصیــل ســنتی ایرانــی را بــه 
گــر موســیقی از نــوع حــرام باشــد کــه متأســفانه در حال حاضــر اینطور  ،  ا محــاق بــرده.« امــا در ســوی دیگــر
گــر از نــوع غیــر فاخــر باشــد به طورقطعــی بــرای  اســت و طبــق فتواهــا هــم از رهبــری و هــم دیگــر مراجــع، ا

مــا تهدیــد بــه شــمار مــی رود.
، کنســرت  امروزه، در زمانی هســتیم که باید از موســیقی و کنســرت ها ترســید. از ابتدای وضع واژه کنســرتو
یــم، اینهــا کنســرتو نیســت، بلکــه بــه نظــر مــن  معنــای فاخــری داشــته اســت امــا وقتــی بــه حــال خــود می نگر
، رقــص، دانــس، صداهــای فالــش خوانــی، جذابیت هــای اروتیــک و جنســی،  نایــت کالب اســت کــه بــا نــور
، ســوت و کــف و غفلــت و بی خبــری، و جــدال و جنگیدن هــا بــرای ناهنجــاری،  اختــالط دختــر و پســر

نشــان می دهــد کــه کنســرتو نیســت.
کنســرت های  کــه  اســت  ایــن  غــرب  تمــدن  محاســن  از  »یکــی  فرمودنــد:  هفتــاد  دهــه  در  رهبــری   
یــم.« آنهــا معمــاری خاصــی بــرای کنسرت های شــان داشــتند،  فاخــر داشــتند و مــا نداشــتیم و ندار
یــم یــا بســیار نــادر اســت. در وضعیــت فعلــی، از غــرب  درحالی کــه مــا یــا معمــاری خــاص کنســرت ندار
گــر مــا در ایــن  گــر موســیقی غلــط  داشــتند، موســیقی فاخــر هــم دارنــد. ا بســیار عقــب هســتیم. آنهــا ا
مســئله، مثــل غربی هــا هــم عمــل کنیــم بســیار خــوب اســت. معلــوم نیســت کــه مــا چــه چیــزی هســتیم. 

بــی شــدیم نــه شــرقی ماندیــم. نــه غر
گــر  ، به صــورت غلط گــذر هســتیم. ا ران گــذار مــا دچــار یــک آنومــی عمیــق  اجتماعــی هســتیم و در دو
الت موســیقی بــد نیســتند. رهبــر انقــالب، وقتــی تعبیــر کردنــد کــه  موســیقی خــوب باشــد، کنســرت و آ
ــه الهــی توســط حکمــا ســاخته شــده اند. نظــر ایشــان، همــان نظــر  ــر پای الت موســیقی مبتنــی ب حتــی آ
مشــهور فالســفه مســلمان، مثــل بــرادران صفــا یــا اخوان الصفــا در فلســفه اســالمی اســت کــه حکمــت 
الت موســیقی مثــل عــود و تــار را بیــان کرده انــد و دیــد بســیار لطیفــی بــه موســیقی و  عرفانــی تک تــک آ
الت موســیقی مخالــف نیســتند. متأســفانه مــا  الت موســیقی داشــته اند. نظــام و فقــه، بــا موســیقی و آ آ
هســتیم کــه بــه شــکل بــد بــا ایــن پدیــده برخــورد کرده ایــم. مــا فضــا را بــه ســمت فضــای ابتــذال و زمینــی 
، ســند موســیقی جامــع کشــور و  یــم هــر چــه زودتــر کــردن افراطــی ایــن هنــر آســمانی برده ایــم. امیدوار
یــف ســندهای موســیقی نهادهــای مــا، صــورت پذیــرد و پــس از آن، شــاهد التــزام همــگان از بــاال  بازتعر

تــا پاییــن نظــام بــر مفــاد آن باشــیم.•

کتاب موسیقی، فقه، انقاب اسامی تهدید یا فرصت  		

		  

نظــر صحیــح فقهــای شــیعه، فاســفه و عرفــای مســلمان ایــن بــوده کــه: »مــا دو شــکل 
ــوع  از  ــر از آن، فاخــر باشــد، ایــن ن ــر موســیقى خــوب، حــال و باالت ــم. اگ موســیقى داری
موســیقى، کامــًا فرصتــى بــرای مــا به حســاب مى آیــد.« مــا بایــد ماک هــای حلیــت و 
حرمــت موســیقى ها را بدانیــم. فقهــا و عرفــا و فاســفه مى گوینــد: »اگــر موســیقى از 
نــوع حــال و فاخــر باشــد کــه مضامیــن عرفانــى و انســانى و اخاقــى بــه همــراه داشــته 
، ترویــج  باشــد؛ نه تنهــا تهدیــد نیســت، بلکــه فرصتــى خــوب بــرای رشــد فــرد، تغییــر فکــر
هنجارهــای اجتماعــى، نشــر و صــدور انقــاب، مفاهیــم دینــى، وحــدت ملــى، گفتگــوی 

ــه شــمار مــى رود.«  ــى، و ... ب ــن االدیان بی
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یف نامه |   معر
لیــال وطن خــواه در شــهر کاشــان دیــده بــه جهان گشــود. 
دانشــکده  از  حــوزوی  دو  ســطح  مــدرک  دارای  وی 
حــوزوی جامعةالزهرا قم، کارشــنایس ارشــد فقــه و مباین 
حقوق و مدرک دکترای مطالعات زن و خانواده است. 
وطن خــواه به عنوان کارشــناس و فعال فرهنگــی و دیی 
و مذهــیب شــناخته می شــود. او پژوهشــگر مقــاالت 
قابل توجهی در حوزه فقه و معنویت و زنان است. لیال 
ــراد فعــال در حوزه هــای  ــوان یکــی از اف وطن خــواه به عن
ســواد رســانه در دانشــگاه های خمتلــی بــه ســخنراین و 

یــس پرداختــه اســت. تدر

مقدمه
خداونــد متعــال بــر مبنــای حکمــت اســالمی و 
الهــی، قواعــد و قوانینــی را در اختیــار انســان ها 
گذاشــته تــا انســان بتوانــد در ایــن دنیــا، زندگــی 
بهتــری را تجربــه کنــد. یکــی از مهم ترین دســتورات 
الهــی در حــوزه موســیقی، حرمت هرگونه موســیقی 
قــدرت  دلیــل  بــه  برخــی  اســت.  غنــا  دارای 
تنــد،  یتم هــای  ر دارای  موســیقی های  تخدیــری 
را  حکــم فقهــی حرمــت موســیقی های غنــا دار 
نادرســت می داننــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
یخچــه و شــیوه زندگــی بســیاری از  ــه تار مراجعــه ب
موســیقی دان ها و مطالعــه حــوادث و اخبــاری کــه 
پیرامــون زندگــی آنهــا وجــود داشــته و دارد، متوجــه 
خواهیــم شــد کــه موســیقی، چنــدان هــم بــه نظــم 
و نضــج فکــری آنهــا کمــک نکــرده اســت. بــه دلیــل 
وجــود رابطــه مســتقیم میــان موســیقی و مغــز از طریــق 
امــواج صوتــی کــه گــوش، مســتقیم بــه مغــز می رســاند؛ 
می تــوان تأثیــر بی نظیــر موســیقی را در حــاالت انســان 
موردمطالعــه روانــی قــرارداد. ازایــن رو مجلــه تخصصــی 
خــردورزی مصاحبــه ای را بــا دکتــر لیــال وطن خــواه، 
اســتاد دانشگاه، فعال فرهنگی و رســانه ای ترتیب داده 
تــا پیرامــون نقــش موســیقی در جهت دهــی فرهنگــی 
ــن  ــل ای ــن کام ــد. مت ــو کن ــان گفت وگ ــانه ای جوان و رس

ــم می کنیــم. گفت وگــو را در ادامــه تقدی

موســیقی  	 اســاتید  و  پژوهشــگران  خــردورزی: 
تعاریف مختلف و متفاوتی را از مســئله موســیقی 

گفت وگو با  دکتر لیلا وطن خواه 

استاد دانشگاه، فعال فرهنگی و رسانه ای 

موسیقی و فرح بخشی
درآمدی بر فلسفه و اسرار موسیقى 
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ارائــه داده انــد، امــا گاهــی الزم اســت یــک موضــوع 
از دریچه هــای مختلــف و متفــاوت دیگــری نیــز 
نــگاه شــود و مــورد بررســی قــرار بگیــرد، بــه نظر شــما 
موســیقی بــدون توجه بــه نگاه هاو تعاریف علمی 
و تخصصــی چــه جایــگاه و نســبتی بــا جوانــان و 

 خاکســتری جامعــه ی مــا دارد؟
ً
قشــر اصطاحــا

ــی  ــرایط روح ــه ش ــان ب ــرای انس ــیقی ب ــنیدن موس ش
، و ظرفیــت عصبــی او وابســته  فــرد، عالقــه، نیــاز
اســت. مــا بایــد موســیقی خــوب را شناســایی و بــه 
آن عــادت کنیــم. مــا می توانیــم آثــار ملــی خــود را بــا 
هوشــیاری شناســایی و درک کنیــم. چیــزی کــه بــه 
انســان ضربــه می زنــد، گوش دادن به موســیقی هایی 
انســان  در  را  کاذب  هیجــان  و  شــور  کــه  اســت 
شــکل می دهــد. موســیقی بــه شــش دســته یــا تــم 
تم هــای  می توانــد  فــرد  گاهــی  می شــود.  تقســیم 
مختلفــی را بــا تناســب روحیــه و نیــاز وجــودی خــود 
بشــنود. نیــاز بــدن بــه موســیقی های آرام بخــش نیــز 
موســیقی  شــش گانه  تم هــای  اســت.  قابل توجــه 
بــه موســیقی های آرام بخــش، فرح بخــش، حزیــن 
و   ، خــواب آور شــیدایی،  هیجانــی،  غمگیــن،  و 

نیروبخــش تقســیم می شــوند.
بهتریــن موســیقی در ایــن طبقه بنــدی، تم هــای 
آرامــش  هــم  و  مالیــم  هــم  کــه  اســت  آرام بخــش 
دهنــده هســتند. ایــن تــم، حالت عاطفــی خاصی 
نــدارد و بــه همیــن جهــت، شــور و هیجــان بیــش 
یــک  تحر را  کســی  نمــی آورد،  وجــود  بــه  حــد  از 
مهم تریــن  نمی بــرد.  فــرو  خــود  در  و  نمی کنــد 
کــه  اســت  ایــن  آرام بخــش  ملــودی  خصیصــه 
ــه فــرد  هیــچ احســاس و هیجــان خاصــی را هــم ب
یتم هــای  ــا نمی کنــد. در تم هــای نیروبخــش، ر الق
و  قــدرت  بــا احســاس  پرقــدرت و ملودی هایــی 
مطلــوب بیشــتر وجــود دارد کــه باعــث می شــود 
او  بی حالــی  و  سســتی  و  شــود  هیجانــی  فــرد 
موســیقی های  می کنــد.  تبدیــل  تحــرک  بــه  را 
این چنینــی احســاس توانایــی و تســلط و اراده بــه 
آن نیــرو بخشــیدن و  یــرا هــدف  ز فــرد می دهــد؛ 

احســاس توانایــی بــه افــراد مختلــف اســت.

کــه  	 و مســائلی  بــه معــارف  ناظــر  خــردورزی: 

در احــکام شــرعی بیــان می شــود معیــار و مشــخصه ی موســیقی  مبتــذل چیســت؟ بــا توجــه بــه تم هــای 
مختلــف موســیقی کــه بیــان کردیــد کــدام  نــوع از انــواع موســیقی را می تــوان بــرای انســان مضــر دانســت؟

ــرای برخــی از افــراد به تناســب نیــاز و قــدرت روحــی و توانمنــدی عصبــی انتخــاب  موســیقی هیجانــی ب
می شــود. آن نــوع از موســیقی کــه دیــن بــه مــا ســفارش کــرده، موســیقی آرام بخــش اســت کــه نمی توانــد 
یــرا وقتــی از نظــر علمــی بررســی می کنیــم، ایــن نــوع از موســیقی می توانــد بــدون ضــرر باشــد.  مضــر باشــد؛ ز
جــاز و غنــای موســیقی، روح مــا را بــه هیجانــات بســیار بــاال می بــرد و آن را بــه تالطم هــای مضــر می انــدازد. 

ــاد باعــث می شــود کــه روح انســان، دچــار آســیب های جــدی شــود. ی تالطم هــای مضــر و ز
ــا  ــق م ــر خال ــوی دیگ ــم؛ و از س ــی کنی ــیقی را بررس ــودن موس ــرام ب ــفه ح ــی، فلس ــر علم ــه از منظ ــی ک مادام
ــرای انســان  ــد برخــی از موســیقی ها را ب خــود، هســتی بخش اســت و آفریننــده موسیقی هاســت، چــرا بای
حــرام اعــالم و تبییــن کنــد؟ بخشــی از موســیقی ها آرامش بخــش هســتند و انســان نیــاز دارد تــا چنیــن 
موســیقی هایی را بشــنود. خداونــد نیــز نیــاز بــه شــنیدن موســیقی را در درون همــه انســان ها قــرار داده و 

ــی انســان هماهنگــی دارد. ــا ایــن رویکــرد روحــی و روان شــنیدن موســیقی ب
موســیقی، زمانــی کــه بــرای بــدن، روح و جســم انســان ضــرر داشــته باشــد، حــرام اعــالم می شــود. بــر اســاس 
تحقیقــات و بررســی های علمــی، وقتــی زندگــی 133 موســیقی دان غربــی را بررســی کردیــم، افــرادی کــه بــا 
شــنیدن موســیقی طبعــًا بایــد طــول عمری بیشــتری نســبت بــه بقیه افــراد عادی جامعه داشــته باشــند؛ اما 

نزدیــک بــه 100 نفــر از ایــن موســیقی دان ها در حــدود ســن 30 ســالگی از دنیــا رفته انــد.
اگــر طــول عمــر ایــن افــراد بــا موســیقی بــاال مــی رود، چطــور نســبت قابل توجهــی از ایــن موســیقی دان ها در 
ــا گیاهــان  ــرای دام ی ســن پاییــن مرده انــد؟ مــا بررســی دیگــری انجــام دادیــم کــه در آن، وقتــی موســیقی را ب
پخــش کردیــم، گیاهــی کــه طــول رشــدی او در طــول مــدت دو تــا ســه ســال اســت؛ بــا نواختــن موســیقی در 
طــول یــک ســال رشــد کــرد. به عبارت دیگــر گیاهــی کــه کیفیــت آن در یــک ســال بــه حــد نهایــت و کافــی 
خــود می رســد. اگــر بــرای گیــاه یــا درختــی کــه بایــد بــه طــور عــادی ســی تــا چهــل ســال رشــد کنــد، موســیقی 

گذاشــته شــود، آن موســیقی و گیــاه عمرشــان نصــف می شــود.
کیفیــت موســیقی بــه شــکلی اســت کــه می توانــد بــر روی کیفیــت شــکل گیری گیــاه تأثیــر بگــذارد. البتــه 
از طرفــی هــم وقتــی کــه بــر کیفیــت ســرعت شــکل گیری آن گیــاه تأثیــر گذاشــت، عمــری کــه بایــد آن گیــاه 
دوام داشــته باشــد نیــز نصــف خواهــد شــد. برخــی از کارخانه هــای دامپــروری بــرای گاوهای خود موســیقی 
می گذارنــد تــا حیوانــی کــه در طــول روز دو بــار شــیر می دهــد بتوانــد ده بــار شــیردهی داشــته باشــد. آنهــا بــا 
تحریــک هورمون هــای مربــوط بــه تولیــد شــیر در گاوهــا، باعــث کاهــش طــول عمــر حیوانــات می شــوند. 

یعنــی همیــن اســتفاده از موســیقی، باعــث کاهــش عمــر آن گاو می گــردد.
انســانی هــم کــه بایــد نزدیــک بــه نــود ســال یــا بیشــتر عمــر داشــته باشــد؛ وقتــی بــا رفتارهــای پرخطــر و 
موســیقی های حــرام، بــه فرمــان خداونــد به عنــوان خالــق هســتی بخش اعتنــا نمی کنــد، عمــرش کمتــر 
می شــود. وقتــی دلیــل ایــن حرمت هــا را بررســی کنیــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه احــکام فقهــی مــا در حالت 
اولیــه اعــالم می کننــد کــه اگــر موســیقی جــاز و غنــا نداشــته باشــد یــا انســان را بــه رقــص نیــاورد، اشــکالی 
نــدارد؛ امــا جــاز و غنــا در موســیقی حــرام اســت. وقتــی انســان بــه موســیقی گــوش می دهــد، روح از بــدن 
فاصلــه می گیــرد کــه بــه عبــارت علمــی وارد عالــم خلســه می شــود. از آنجــا کــه روح بــا ســنگینی کــه دارد 
و به تناســب ســن انســان، بــه اســتراحت نیــاز دارد و در نتیجــه روح از بــدن جــدا می شــود؛ همان طــور کــه 
وقتــی انســان خســته نیازمنــد خــواب اســت تــا خســتگی را از خــود دور کنــد، وقتــی اســتراحت می کنــد، 
حالــت ســرزندگی  و نشــاط بــه روح و جســم دســت می دهــد. حــال اگــر در میــان ایــن اســتراحت روحــی 
ــنگینی  ــا س ــان ب ــرا روح انس ی ــد؛ ز ــت می ده ــه او دس ــی ب ــک عجیب ــد، ُش ــدا بزن ــگام ص ــرد را نابهن ــی ف کس
خــود بــه بــدن حملــه می کنــد و دوبــاره بــه حالــت خلســه بــاز می گــردد. ایــن رفت وآمدهــای نابهنــگام بــه 
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دلیــل ســنگینی روح، باعــث ســکته قلبــی یــا مغــزی انســان و کشته شــدن تعــدادی از ســلول های مغــزی 
ــا مغــز انســان انجــام می دهــد.  می شــود. موســیقی چنیــن کاری را ب

خــردورزی: تحلیلــی را کــه نســبت بــه مســئله طــول عمــر و موســیقی بیــان داشــتید، بیشــتر توضیــح بدهیــد،  	
آیــا ایــن مســئله بــه صــورت قطعــی ثابــت شــده اســت؟ 

هنگامی کــه بــه موســیقی جــاز گــوش می دهیــد، روح وارد حــس جالبــی می شــود. روحــی کــه بــه حالت خلســه وارد 

شــده، بــا جــاز و غنایــی کــه موســیقی دارد، بــدن را به تالطــم می انــدازد و روح را مرتب به بــدن می آورد. حال میــزان جاز 

در موســیقی بــه طــول زمــان اســتفاده از موســیقی و نــوع آن بســتگی دارد. حــاالت عصبی و نیاز بدن می تواند بســیار 
تکان دهنــده باشــد. بــه همیــن جهــت بــه ازای هــر بــار رفت وبرگشــت روح به بدن، یک ســلول مغزی می میــرد.

فــردی کــه به طــور مــداوم بــه موســیقی گــوش می دهــد، بعد از کنارگذاشــتن موســیقی دچار ســردرد می شــود 

ــه موســیقی  ــرد ب ــه آن گــوش می دهــد. آن ف ــاره ب ــر می کنــد، دوب ــا فکــر ایــن کــه موســیقی حــال او را بهت و ب

گــوش دادن اعتیــاد پیــدا می کنــد، بــا ترشــح غــده دوپامیــن احســاس نشــاط موقتــی بــه او دســت می دهــد؛ 

امــا نمی دانــد کــه ادامــه پیداکــردن ایــن حالــت، آســیب های قابل توجهــی را بــرای بــدن بــه دنبــال دارد. در 

یــد عمــرش نــود ســال  واقــع، جــاز موســیقی روح انســان را بــه تالطــم می انــدازد. شــما فــردی را در نظــر بگیر

اســت؛ امــا مرتــب و نابهنــگام، هورمــون نشــاط و دوپامیــن بــدن خــود را در جوانــی اســتفاده می کنــد یــا بــه 

، آن را اســراف می کنــد. طــول عمــر نــود ســال آن فــرد، به تناســب اســتفاده ای کــه از موســیقی  عبــارت بهتــر

دارد و یــا ضربــه ای کــه بــه بــدن خــود وارد می کنــد، کاهــش خواهــد یافــت. 
اگــر فــرد بیــش از حــد، ایــن موهبــت الهــی را اســراف  کنــد، طــول عمــر نیــز کمتــر خواهــد شــد. البتــه اگــر از 
طــرف دیگــر هورمــون دوپامیــن در جوانــی ترشــح نشــود، ایــن فــرد افســرده خواهــد شــد که با هیــچ چیزی هم 
شــاد نخواهــد شــد. وقتــی رزق انســان در ایــن زمینــه تمــام شــود، انســان افســرده و مریــض خواهــد شــد و یــا 

تحت تأثیــر آن قــرار خواهــد گرفــت کــه خداونــد نیــز ایــن را بــرای انســان حــرام می دانــد.
پیرامــون قطعیــت ایــن گــزاره شــواهد و قرائــن تجربــی بســیاری در جوامــع مختلــف موجــود می باشــد و 
آزمایش هــای فراوانــی انجــام شــده اســت کــه صحــت ایــن تحلیل هــا را تأییــد می کنــد، هرچنــد بــا توجــه بــه 

نوپدیــد بــودن موضــوع مــد نظــر قابلیــت بحــث، گفتگــو و بررســی دارد.
ــنیدن  ــه ش ــم ک ــر می کنی ــم، فک ی ــرار می ورز ــم و روی آن اص ی ــی ندار گاه ــم و آ ــه عل ــن قضی ــرار ای ــه َاس ــا ب م

چنیــن موســیقی هایی بــرای مــا مفیــد اســت. خداونــد به عنــوان خالــق هســتی بخش کــه فلســفه وجــودی 

و اســرار موســیقی ها را می دانــد، بــه مــا ســفارش می کنــد کــه موســیقی هایی کــه تــم آرامش بخــش دارد کــه 

بــه روح و بــدن انســان ضربــه نمی زنــد را گــوش کنیــم و از موســیقی های هیجانــی پرتحرکــی کــه روح انســان 
یــرا آســیب چنیــن موســیقی هایی می توانــد روح و  را به صــورت مــداوم بــه تالطــم در مــی آورد، دوری کنیــم؛ ز

بــدن انســان را تحت تأثیــر خــود تخریــب کنــد.•

		  

، و ظرفیــت  شــنیدن موســیقى بــرای انســان بــه شــرایط روحــى فــرد، عاقــه، نیــاز
عصبــى او وابســته اســت. مــا بایــد موســیقى خــوب را شناســایى و بــه آن عــادت کنیــم. 
مــا مى توانیــم آثــار ملــى خــود را بــا هوشــیاری شناســایى و درک کنیــم. چیــزی کــه 
ــه موســیقى هایى اســت کــه شــور و هیجــان  ــد، گــوش دادن ب ــه مى زن ــه انســان ضرب ب

کاذب را در انســان شــکل مى دهــد.

تعریفمکتبشناسیفقهی
مکتب شناســی  از  مختلفــی  یــف  تعار تاکنــون، 

فقهــی، ارائــه شــده؛ ولــی بــه نظــر مــا، مکتب شناســی 

فقهــی، یعنــی بحــث از مبانــی روش ســاز کــه مراحــل 

و روش هــای اجتهــاد هســتند. 

بحث هــای  در  بیشــتر  حیطــه،  ســه  ایــن 

یــرا مکتب شناســی  ز مکتب شناســی وجــود دارد، 

واقــع  بــه  وابســته  و  امــری اعتبــاری اســت  فقهــی، 

بــه  وابســته  علــم،  ایــن  یــف  تعر بنابرایــن  نیســت؛ 

اغــراض مــا اســت و غــرض مــا، شــناختی هدفمنــد 

و نظام منــد از اجتهــاد اســت. حــال بــرای ایــن نیــل به 

ایــن غــرض، چــه جاهایــی و چــه مطالبــی را بررســی 

کنیــم؟ بــه نظــر مــا همــه ایــن مباحــث، در یکــی از دو 

قالــب کلــِی موضوع شناســی فقهــی یا حکم شناســی 

فقهــی قــرار می گیرنــد. 

زاویه انقالباز بررسیمباحثفقهیرهبر
مکتبشناسیفقهی

حــال ســؤال اینجــا اســت کــه مکتــب فقهــی رهبــر 

انقــالب، ذیــل چــه مکتبــی قــرار می گیــرد؟ 

به طورکلــی دو مکتــب فقهــی نجــف و قــم وجــود 

دارد کــه ایــن دو مکتــب، در نقــاط اصلــی، حقیقتــًا 

بــا هــم تفــاوت دارنــد. بــا نگاهــی بــه مکتــب آیــت اهلل 

موضوع شناســی،  در  کــه  می فهمیــم  خوئــی)ره( 

ظهورگیــری، بحث هــای رجالــی، و اجــرای قوانیــن 

بــا مکاتــب دیگــر فــرق دارد. البتــه بهتــر اســت کــه 

مکاتــب، نام گــذاری علمــی شــوند؛ مثــالً مکتــب 

ل محــور  شــیخ انصــاری، بــه نظــر مکتــب اســتدال

اســت. مکتــب آیــت اهلل بروجــردی)ره( مکتبــی بــا 

یخــی اســت. رویکــرد تار

کــه رهبــر معظــم انقــالب، ذیــل  ســؤال ایــن اســت 

کدام یــک از ایــن مکاتــب قــرار می گیــرد؟ در ابتــدا 

بــه نظــر می رســد کــه تمــام فقهــا، ذیــل مکتــب شــیخ 

انصــاری قــرار دارنــد. خصوصــًا در علــم اصــول و علم 

فقــه، شــیخ انصــاری، آیــت اهلل بروجــردی، و آیــت اهلل 

یف |  سلمان رئو
طلبه درس خارج حوزه علمیه قم 
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سیاســی، ســبک تعامــل بــا مــردم، ماننــد ســبک فقــه 

حکومتــی امــام خمینــی)ره( عمــل می کننــد.

موضوع شناســی،  در  انقــالب،  معظــم  رهبــر 

خصوصــًا در مباحثــی کــه قبــالً مطــرح بــوده، مثــل 

، یــک  بیــع مصحــف و بیــع ســالح و چیزهــای دیگــر

یــک  بــه  دارد.  جدیــدی  موضوع شناســی  ســبک 

معنــا می شــود گفــت: »ایشــان در موضوع شناســی، 

در  ایشــان  هســتند.«  و  ســبک  مکتــب  صاحــب 

یــک قســمت مهــم فقــه کــه موضوع شناســی اســت، 

متفــاوت  و  جدیــد  مبانــی  یک ســری  و  نوآوری هــا 

بحث هــای  در  جهشــی  اینهــا  همهــی  کــه  دارنــد 

می آینــد. شــمار  بــه  بروجــردی)ره(  آیــت اهلل 

ســه  خامنــه ای،  آیــت اهلل  فقهــی  مکتــب  لــذا 

دارد:  خصوصیــت 

یخی-تحلیلی. یخ محور بودن و رویکرد تار 1. تار

2. رویکردهــای امــام خمینــی)ره( در فقــه حکومتــی 

ایــن  در  ایشــان،  اصلــی  رویکــرد  سیاســی،  فقــه  و 

مباحــث اســت.

3. نوآوری های ایشان در بحث های موضوع شناسی.

بحث هــای  در  مقــدار  ایــن  کــه  فقیهــی 

موضوع شناســی، مبنــا و نــکات نــو داشــته باشــد، 

نمی شناســیم. مــن اکثــر آثــار متأخریــن را دیــده ام. 

یفــی کــه االن درس خــارج دارند،  همیــن بــزرگان و معار

تقریبــًا، آثــار همه شــان را دیــده ام؛ حــال اگر اصولشــان 

اصولشــان  و  فقــه  اگــر  و  را  اصولشــان  بــوده،  مهــم 

مهــم بــوده، هــم فقــه را و هــم اصــول را دیــده ام. اگــر 

کــه مبانــی ایشــان، چقــدر  کنیــد، می بینیــد  توجــه 

متفــاوت اســت! مقایســه اش کنیــد بــا حاشــیه امــام 

خمینــی)ره( بــر مکاســب، حاشــیه میــرزا محمدتقی 

خــرازی  آیــت اهلل  حاشــیه  مکاســب،  بــر  شــیرازی 

بــر  تبریــزی  آقــا جــواد  میــرزا  بــر مکاســب، حاشــیه 

مکاســب، و حاشــیه آقــای منتظــری بــر مکاســب. 

مبانــی ایشــان را بــا دروس خــارج، مثالً از کســانی که از 

متأخریــن هســتند، مثــل همیــن اســتاد محمدجــواد 

فاضــل لنکرانــی، واقعــاً مبانــی ایشــان متفــاوت اســت. 

روشورودرهبریبهمسائلفقهی
در مســائل و فــروع فقهــی، فقهــا بــه انــواع مختلفــی 

وارد می شــوند. شــیخ انصــاری در ابتــدای مکاســب، 

سیســتانی صاحــب مکتــب منحصــر خــود هســتند؛ آیــت اهلل سیســتانی، هــم در اصــول صاحــب مکتــب 

هســتند، هــم در فقــه؛ اگــر بپرســند: »فقیهــی بعــد از شــیخ انصــاری کــه هــم در اصــول صاحــب مکتــب باشــند، 

یــد.« مــن آیــت اهلل سیســتانی را نــام می بــرم. البتــه ایشــان یــک پیشــرفت هایی در مکتب هــای  هــم در فقــه، نــام ببر

ــد.  ــاد کرده ان ــردی ایج ــت اهلل بروج آی

بروجــردی  آیــت اهلل  ذیــل مکتــب  آیــت اهلل خامنــه ای  کلــی در فضــای علمــی، مکتــب  یکــرد  رو از حیــث 

به طورکلــی،  و  دارنــد  تحلیلــی  و  یخــی  تار یکردهــای  رو بحث های شــان،  در  ایشــان  یعنــی  می گیــرد.  قــرار 

ــت اهلل  ــب آی ــل مکت ، ذی ــاز ــای نم ــالً بحث ه ــنتی، مث ــث س ــًا در مباح ــان خصوص ــی ایش ــب فقه ــبک مکت س

یکردهــای  یــرا رو بروجــردی)ره( قــرار می گیــرد و بــه نوعــی، می شــود گفــت ذیــل مکتــب قــم قــرار می گیــرد، ز

یخی-تحلیلــی دارد. ولــی در مباحــث سیاســی، بــه نظــر بنــده کامــالً ذیــل مکتــب امــام خمینــی)ره( قــرار  تار

می گیرنــد. به عنوان مثــال، ایشــان در قضایــای مختلــف، ماننــد برجــام و همچنیــن نســبت بــه دولت هــای 

یانــات  مختلفــی کــه تابه حــال آمده انــد، ســبک تعامــل ایشــان بــا دولت هــای مختلــف، ســبک تعامــل بــا جر

درآمدی بر فقه موسیقی
انقالب نگاهیبهمکتبفقهیرهبر
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نوآوری هــای بســیار مهمــی دارنــد. یکــی از مهم تریــن 

نوآوری هایــی کــه ایشــان دارنــد، احادیثــی اســت کــه 

کــه در ابتــدای بحــث  دارای قواعــد عــام هســتند 

مکاســب محرمــه می آورنــد و تمــام بحــث مکاســب 

محرمــه را رجــوع می دهنــد بــه همیــن روایــات. بیــش 

کلمــه  از پنجــاه بــار در همیــن مکاســب محرمــه، 

بــه  اســتناد  و  آمــده  مقصــوده«  محللــه  »منفعــت 

یــک  اول مکاســب شــده اســت. خــب  احادیــث 

آوردن روایــات  کــه شــیخ انصــاری دارنــد،  نــوآوری 

کلــی در ابتــدای بــاب اســت و بعــد، ارجــاع دادن بــه 

، آوردن قواعــد کلــی و بعــد ارجــاع  اینهــا و همین طــور

دادن بــه آنهــا. متأســفانه ایــن نوآوری دیگــر در فقهای 

مــا پیگیــری نشــد. یعنــی نــه فقهــا رفتنــد ببیننــد 

ــه ایــن  ــات عــام دیگــری پیــدا می کننــد کــه ب ــا روای آی

بحث هــا مرتبــط باشــد و بیاورنــد، نــه رفتنــد ببیننــد 

کــه آیــا قواعــد عــام دیگــری هــم هســت کــه باید بحث 

بشــود و بیاورنــد یــا نــه؟!

مکاســب  در  انصــاری  شــیخ  کــه  دیگــری  نکتــه 

رده انــد، نــوع چینــش ابحــاث اســت کــه  محرمــه آو

ــزرگان  ــی ب ــی)ره( و بعض ــام خمین ــکال ام ــورد اش م

مکاســب  چینــش  نــوع  ایــن  اســت.  بــوده  دیگــر 

یــم مــا یقصــد  محرمــه و اینکــه مثــالً »مــا یحــرم لتحر

اینهــا  هســت.  کــه  دیگــری  چینش هــای  یــا  بــه«، 

موردتوجــه قــرار گرفــت و بعضــًا نقــض و ابــرام شــد. 

امــا بحــث قواعــد و روایــات عــام را تنهــا کســانی کــه 

آیــت اهلل  و  آیــت اهلل منتظــری  پرداختنــد،  آنهــا  بــه 

بحــث  در  منتظــری  آیــت اهلل  بودنــد.  خامنــه ای 

ردنــد.  آو را  عــام  آیــات  محرمه شــان،  مکاســب 

خامنــه ای،  آیــت اهلل  منتظــری،  آیــت اهلل  از  بعــد 

ــه مکاســب  نــکات و مباحــث عامــی کــه مرتبــط ب

از  بعــد  کردنــد.  بررســی  و  مطــرح  اســت،  محرمــه 

آیــت اهلل علیدوســت چنیــن  آیــت اهلل خامنــه ای، 

در  علیدوســت  اســتاد  دادنــد؛  ادامــه  را  کاری 

کتــاب فقــه و حقــوق قراردادهــا، یــک جلــد ادلــه 

عــام قرآنــی را مطــرح کردنــد و یــک جلــد ادلــه عــام 

روایــی را؛ منتهــا به هرحــال قبــل از ایشــان، آیــت اهلل 

کردنــد. را مطــرح  ایــن بحث هــا  و  آمدنــد  خامنــه ای 

مکاســب  در  انقــالب  معظــم  رهبــر  کــه  عناوینــی 

 : از عبارت انــد  کردنــد،  بحــث  محرمــه 

چند امر را ایشان به عنوان امور تمهیدی در ابتدای بحث های مکاسب محرمه شان بحث کردند:

1. اولیــن بحــث کلــی ایشــان، ایــن اســت کــه اصــل بحــث مــا در مکاســب محرمــه آیــا از حرمــت تکلیفــی 

معامــالت اســت یــا از حرمــت وضعــی آنهــا؟ 

 2. منظور از کلمه محرمه و منظور از کلمه مکاسب چیست؟ 

تی که با غیر الفاظ تحریم منع شده اند.  3. معامال

4. حرمت تکلیفی در معامله محرمه به چه چیزی تعلق گرفته است؟

5. پنجمیــن بحــث در قواعــد کلــی اســت کــه قاعــده اول ایــن اســت کــه در صــورت نبــودن دلیــل شــرعی، اصــل 

عملیــه در بــاب حکــم تکلیفــی، حلیــت و در بــاب حکــم وضعــی بطــالن اســت. قاعــده دوم: ادلــه عامــه مثــل 

لــت بــر صحــت معاملــه دارد.« ســپس بــه بررســی ادلــه بحثیــه در مــورد  »اوفــوا بالعقــود در مــورد حکــم وضعــی دال

حکــم تکلیفــی و حکــم وضعــی پرداختنــد.

6. بیــان قواعــد عامــه ای اســت کــه حرمــت یــا بطــالن حصــه ای از معامــالت را افــاده می کنــد. قاعــده اول: کل 

معاملــه اوجبــه الفســاد فــی حیــاه المجتمــع بــه مضمــون، هــل معاملــی فهــی محرمــه، هــر معاملــه ای کــه ایــن 

معاملــه اش در مجتــع باعــث فســاد باشــد، ایــن حــرام اســت؛ هــر چیــزی می خواهــد باشــد. قاعــده دوم: معاملــه 

بالباطــل فهــی فاســده؛ ســپس ادلــه اش را می آورنــد.  ایشــان بیســت جلســه دقیقــًا ایــن مســائل و مباحــث کلــی 

کــه مربــوط بــه مکاســب محرمــه اســت را بحــث می کننــد.

ــد. منتهــا مثــالً  ــه مســائل، ابتــدا ایــن قواعــد کلــی را بحــث کرده ان می خواهــم عــرض کنــم کــه ایشــان در ورود ب

در بحــث قصــاص، ایشــان به طورکلــی نظراتــی را مطــرح می کننــد. مثــالً در همیــن بحــث قصــاص، یــک ســری 

مباحــث کلــی کــه حتــی در ادیــان دیگــر نیــز هســت و مرتبــط بــه بحــث قصــاص اســت، مطــرح کردنــد. پــس 

ایشــان، بعضــًا یــک نــگاه مقــارن، یعنــی حتــی دینــی و غیردینــی در ورود بــه بحث هــای فقهــی دارنــد.

یکــی از چیزهایــی کــه ایشــان، در همــان ورود بــه بحــث بــه آن می پردازنــد، ایــن اســت کــه آن ادلــه ای که بیشــتر در 

یــک مســئله فقهــی بــه کار می آیــد، بحــث و معرفــی می کننــد؛ مثــالً ایشــان در بحــث غنــا می گوینــد: »اجمــاع در 

بــرد نــدارد؛ بنابرایــن آن چیــزی کــه در بحــث غنــا بیشــتر بــه کار مــا می آیــد، روایــات اســت.« یعنــی  ایــن مســئله کار

بــرد دارد. یــک نگاهــی کلــی می کننــد کــه بیشــتر کــدام دلیــل از آن ادلــه چهارگانــه در بحــث، کار

مبانیرهبرمعظمانقالبدرموضوعشناسی
: یــک:  طبــق نظــری کــه در معنــای مکتب شناســی فقهــی انتخــاب کردیــم، بایــد ســه مبحــث کــه عبارت انــد از

: مراحــل بحــث موضوع شناســی، ســه: روش هــای ایشــان در بحــث  مبانــی ایشــان در بحــث موضوع شناســی، دو

موضوع شناســی فقهــی؛ را بررســی کنیــم.

الف.موضوعشناسیفقهی
1.عدمجمودبهلفظ

یکــی از مبانــی بســیار مهــم ایشــان در بحــث موضوع شناســی، مبنــای عــدم جمــود بــه لفــظ اســت. ظاهــرش 

یــاد دیــده می شــود کــه یــک جمــود بــه لفظــی پیــدا می شــود کــه فقیــه را در  خیلــی ســاده بــه نظــر می آیــد، ولــی ز

مســئله گرفتــار می کنــد. ایــن بحــث در صفحــه 136 کتــاب غنــا آمــده اســت.

2.عدمصحتاستنادبهتعاریفلغویینبرایفهممعنایدوموعرفی
ایشــان در صفحــه 209 کتــاب غنــا می فرماینــد: »نبایــد بــرای فهــم معنــای عرفــی بــه لغــت مراجعــه کنیــم، پــس 

اینکــه در تعریــف غنــا، بــرای فهــم ادلــه غنــا بــه قــول لغــوی مراجعــه کنیــم و بعــد، دوازده تفســیر لغــوی را کنــار 

یــرا لغــوی، اصــل لغــت را  یــم، بعــد هــم بگوییــم ایــن کلمــه مجمــل و مبهــم اســت، درســت نیســت. ز هــم بگذار
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خــود ایشــان متوجــه هســتند کــه ایــن دو حرفشــان 

تنافــی دارد. در صفحــه 194 کتــاب غنــا فرموده انــد: 

، ایــن اســت کــه مــا بــرای شــناخت مفهــوم  »راه دیگــر

غنــا بــه عــرف مراجعــه کنیــم.« درحالی کــه در جــای 

دیگــر فرموده انــد: »ایــن هــم انصافــًا راه روشــنگری 

در  غنــا  مفهــوم  یــرا  ز چیســت؟  دلیلــش  نیســت.« 

عــرف روشــن نیســت. اینجــا خودتــان می گوییــد: 

کــرد!«  یــف غنــا بایــد بــه عــرف مراجعــه  »بــرای تعر

بــه  می گوییــم  »اینکــه  می گوینــد:  ایشــان  ســپس 

عــرف مراجعــه کنیــد، ازآن جهــت بــوده کــه مــا گفتیــم 

مراجعــه بــه عــرف قبــول نیســت، چــون معنــای غنــا 

وضــوح نداشــت.«

ایشــان در صفحــه 104 کتــاب غنــا می گوینــد: »اگــر 

مفهومــی در عــرف روشــن نبــود، مراجعــه بــه عــرف 

بــرای تعییــن آن مفهــوم، کار اشــتباهی اســت.« امــا 

در صفحــه 210 می گوینــد: »مــا بایــد بــه عــرف رجــوع 

کنیــم!« جــواب ایشــان چیســت؟! جــواب ایشــان ایــن 

اســت کــه: »جــز مراجعــه بــه عــرف و احالــه بــه عــرف 

یــم.« ایــن فــرق می کنــد بــا آن حرفــی  هیــچ راهــی ندار

کــه مــا اول بحــث گفتیــم کــه چطــور یــک معنــای 

مجمــل را محــول بــه عــرف می کننــد. آنجــا بــه ایــن 

دلیــل بــود کــه ایــن دو اســتعمال بــرای غنــا روشــن 

نبــود؛ یعنــی چــه؟! یعنــی االن دو اســتعمال بــرای 

عــرف روشــن شــده اســت. احالــه بــه عــرف در ظــرف 

عــدم وضــوِح فــرق بیــن دو معنا و دو اســتعمال، معنا 

نداشــت. عــرف خــودش تشــخیص نمــی داد کــه ایــن 

وضــع اولیــه اســت و آن وضــع ثانویــه. آن حقیقــت 

یــد دو  لغــوی اســت و ایــن حقیقــت عرفــی. شــما دار

ــا هــم خلــط می کنیــد. تعریــف حقیقــت  مفهــوم را ب

معنــا می کنــد و غالبــًا کاری بــه معنــای دوم نــدارد. مثــل مصحــف و عــود. مصحــف یعنــی کتــاب، ولــی بعــدًا 

بــه معنــای قــرآن اســتفاده شــده اســت. عــود هــم همین طــور یــک معنــای دیگــری پیــدا می کنــد. حداکثــر اینکــه 

ل بیانــش اشــاره یــا ذکــری هــم از معنــای دوم بکنــد؛ بنابرایــن بــرای اینکــه معنــای غنــا را بــه دســت  لغــوی در خــال

یــم، لزومــی نــدارد کــه کلمــات لغوییــن را بررســی کنیــم ...«  بیاور

3.عدمقدرمتقینگیریبرایبهدستآوردنمعنادرصورتامکانبهدستآوردنمعنیازراهدیگر
یــم، اگــر بــرای به دســت آوردن معنــا، از آن قــدر متقیــن  اگــر معنایــی را بــه هــر طریقــی می توانســتیم بــه دســت بیاور

ــن از  ــدر متیق ــن ق ــکار گرفت ــوان »راه ــت عن ــه 193 تح ــا، صفح ــاب غن ــان در کت ــت. ایش ــت نیس ــم، درس ی بگیر

معانــی غنــا« مطالبشــان را مطــرح کرده انــد.

4.عدمرجوعبهعرفدرصورتاجمالمفهومدرعرف
یــم،  اگــر معنــای چیــزی در عــرف روشــن نبــود و بخواهیــم بــه عــرف مراجعــه کنیــم و معنایــش را از عــرف بگیر

درســت نیســت! ایشــان در صفحــه 194 کتــاب غنــا، می فرماینــد: »راه دیگــر ایــن اســت کــه مــا بــرای شــناخت 

مفهــوم غنــا بــه عــرف مراجعــه کــرده و ببینیــم عــرف چــه چیــزی را غنــا می دانــد و »مــا یســمی فــی العــرف غنــا« 

را موضــوع حکــم شــرعی بدانیــم؛ همچنــان کــه مرحــوم شــهید ثانــی و فاضــل مقــداد و بعضــی از دیگــر از بــزرگان 

یــرا مفهــوم غنــا در عــرف روشــن نیســت. وقتــی  این گونــه بیــان کردنــد. ایــن هــم انصافــًا راه روشــنگری نیســت، ز

اهــل لغــت و اهــل ادب، غنــا را مختلــف معنــا می کننــد، چطــور مــا بــه عــرف مراجعــه کنیــم؟! مراجعــه بــه عــرف 

بــرای تعییــن مصــداق یــک مفهــوم روشــن اســت.  بــرای اینکــه مصــداق مفهومــی را کــه از نظــر خــوِد عــرف یــا از 

نظــر لغــت یــا در مفاهیــم شــرعیه از نظــر شــرع مشــخص اســت پیــدا کنیــم، به عــرف مراجعــه می کنیــم.« بنابراین 

عنــوان مبنــای ایشــان همیــن می شــود کــه اگــر مفهومــی در عــرف روشــن نبــود و بخواهیــم بــه عــرف رجــوع کنیــم، 

درحالی کــه خــود عــرف هــم اختــالف دارد، راهــکار درســتی نیســت.

نکتــه: روش دســتیابی بــه وضــع ثانویــه الفــاظ از منظــر رهبــر معظــم انقــالب، ایشــان در صفحــه 210 کتــاب غنــا 

یــم و در آن هــم  می گوینــد: »غنــا، یــک معنــای اولیــه اصــل لغــوی دارد، مــا هــر چیــزی لغویــان بگوینــد را می پذیر

کســی دعــوا نــدارد، چــون وضــع اولیــه اســت. مثــالً مصحــف وضــع اولیــه اش بــر کتــاب اســت، کســی دعــوا نــدارد 

کــه کتــاب چیســت!؟ تمــام شــد و رفــت. امــا اینکــه در وضــع ثانــوی مصحــف منظــور چیســت؟ اگــر اختــالف 

شــود کــه در مصحــف اختــالف نیســت، در غنــا اختــالف اســت.« ایشــان بــه تعبیــر بنــده می گویــد: »اگــر 

بخواهیــم حقیقــِت ثانویــه عرفیــه  را بیابیــم، بایــد تحدیــد و تعریفــی بــرای غنــا بــه همیــن معنــای دوم بــه دســت 

یــم؛ یعنــی غنایــی کــه حقیقــت عرفیــه دارد، ایــن غنــا بــه معنــای دوم چگونــه تحدیــد می شــود؟« ایــن فــرق  آور

می کنــد بــا آن حرفــی کــه مــا اوِل بحــث گفتیــم کــه چطــور یــک معنــای مجمــل را محــول را بــه عــرف می کننــد!؟ 

آیت اهلل محمد جواد فاضل لنکرانی  		 آیت اهلل سیستانی   		 آیت اهلل بروجردی)ره(   		 آیت اهلل خوئی)ره(   		
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بگیــری؛  لغــوی  حقیقــت  از  می خواهــی  را  عرفــی 

کــرده  فــرق  عرفــی  حقیقــِت  تعریــف  درحالی کــه 

ــرف را  ــت. ع ــرده اس ــکافی ک ــان، عرف ش ــت. ایش اس

ــی.  ــی آوازه خوان ــا یعن ــه غن ــده ک ــرده و فهمی ــی ک بررس

عــرف  دو  نیســت.  وضــوح  عــدم  آن  دیگــر  اینجــا 

نیســت، دوزمــان نیســت. یــک غبــاری پیش آمــده، 

بیــن  مــا  فقهــای  بــرای  پیش آمــده،  مشــکلی  یــک 

معنــای لغــوی و عــرف خلــط شــده؛ ایــن را ایشــان 

کرده انــد.  کشــف 

ب.مراحلبررسیوتعینموضوع
کلــی موضوع شناســی رهبــر معظــم  چــون ســبک 

انقــالب بــا بزرگان دیگر تفاوت دارد، موضوع شناســی 

 ، ایشــان ســه قســمت کلــی دارد: 1. مبانــی روش ســاز

2. مراحــل بررســی و تعیــن موضــوع، و 3. روش هــای 

موضوع شناســی.

1.تعیینسنخموضوع
بحث های شــان  در  ایشــان  کــه  مرحلــه ای  اولیــن 

ــزرگان  ــاید ب ــت. ش ــوع اس ــنخ موض ــن س ــد، تعیی دارن

دیگــر هــم توجــه داشــته باشــند کــه به هرحــال، ســنخ 

موضــوع حقیقــت عرفیــه اســت یــا حقیقــت شــرعیه 

اســت یــا موضــوع صــرف؛ امــا اینکــه طبــق ســنخ 

ندیدیــم.  مــا  را  ایــن  کننــد،  کار  موضــوع بخواهنــد 

ایشــان در مراحــل بررســی و تعییــن موضــوع، یکــی از 

ــوع  ــنخ موض ــن س ــن تعیی ــد همی ــه دارن ــی ک چیزهای

آمــده اســت:  کتــاب غنــا صفحــه 221  اســت. در 

عرفیــه  حقیقــت  همــان  از  اســت  عبــارت  »غنــا، 

شــناخته شــده در اســتعماالت عرفــی.«

پس رهبر معظم انقالب، ابتدا همین نکته را مشخص 

کردند که غنا حقیقت لغویه نیســت؛ حقیقت عرفیه 

ــل  ، ذی اســت. ازاین جهــت بســیاری از مباحــث دیگــر

همین تعیین ســنخ قــرار می گیــرد. 

2.اتخاذروش
گاهــی  گاهــی، ایشــان تعییــن ســنخ موضــوع دارد، 

بیشــتر حرفشــان  یعنــی  دارد؛  اتخــاذ روش  اوقــات 

مبتنــی بــر ایــن اســت کــه مــا االن چــه روشــی را بایــد 

ایــن  یــم؟  بگیر کار  بــه  موضــوع  ایــن  تعییــن  بــرای 

ل کنــد کــه چــه روشــی را بایــد بــرای تعییــن ایــن موضوع بــه کار  خیلــی مهــم اســت. مــن فقیهــی ندیــدم کــه اســتدال

یــم. ایــن جــزو چیزهایــی اســت کــه تقریبــًا می شــود گفــت مختــص ایشــان اســت. بگیر

3.نقدروشها
در مراحــل بررســی موضــوع، ایشــان گاهــی تعییــن ســنخ موضــوع دارنــد، گاهــی اتخــاذ روش دارنــد، و گاهــی نقــد 

روش هــا و اتخــاذ روش هــا؛ ایشــان یکــی از ایــن ســه کار را در ایــن مرحلــه انجــام می دهــد: یــا تعییــن ســنخ موضوع 

ــا دیگــران فــرق  ــذا ایشــان کامــالً ب ــا روش هــا را نقــد می کنــد و بعــد اتخــاذ روش؛ ل می کنــد، بعــد اتخــاذ روش، ی

می کنــد. هــم تذکــر می دهنــد کــه ســنخ موضــوع چیســت؟ هــم تذکــر می دهنــد کــه چــرا ایــن روش را انتخــاب 

؟ کــردم؛ یــا اینکــه ایــن روش، بــه ســنخ موضــوع مرتبــط اســت یــا خیــر

مثالهاینقدروشهاواخذروش
ایشــان در بحــث غنــا، ســنخ موضــوع را تعییــن کردنــد ولــی در صفحــه 193 کتــاب غنــا، جلســه 278، روش قــدر 

متیقــن گیــری را نقــد کــرده و راه رجــوع بــه عــرف را در صفحــه 194 نقــد می کنند. اتخــاذ روش ایشــان را در صفحه 

210 کتــاب غنــا ببینیــد کــه توضیــح بیشــتر آن در بحث بعــدی می¬آید.

روشهایتعیینموضوع
1.رجوعبهاهللغت

مرحلــه آخــر در کار رهبــر معظــم انقــالب، »تعییــن موضــوع« اســت. ایشــان بــرای تعییــن موضــوع یــک روش 

مراجعــه بــه لغــت دارنــد کــه مختــص ایشــان نیســت کــه در بحــث ســب، در جلســه 210، اکتســاب بــه عمــل 

یــح کردنــد کــه از لغــت اســتفاده کرده انــد.  یــخ 86/11/14، بحــث »ســب المؤمــن«، تصر محــرم فی نفســه در تار

2.عرفشکافی
یک راه دیگری که می توان گفت ایشان به کار برده اند یک نوع عرف شکافی است. 

گــون، چــه در شــرع و چــه در  ایشــان در صفحــه 195 کتــاب غنــا می گوینــد: »آنچــه از مالحظــه اســتعماالت گونا

لغــت و چــه در عــرف بــه نظــر مــا رســیده، ایــن اســت کــه غنــا بــه دو معنــا اســتعمال می شــود کــه یکــی از دو معنــا 

داخــل در آن معنــای دیگــری اســت. پــس لفــظ غنــا مشــترک لفظــی نیســت کــه بگوییــم بــه نحــو اشــتراک لفظــی 

در دو معنــا اســتعمال شــده، بلکــه غنــا گاهــی در معنــای عــام بــه کار مــی رود و گاهــی اســتعمال می شــود در 

بخــش و حصــه ای از همــان معنــای عــام.«  ایشــان در ایــن مطلــب، بحث هــای عــرف شــکافی را شــروع می کنــد. 

معنــای عــام غنــا کــه عنــوان اولــی بحــث اســت؛ ســپس ذیــل معنــای عــام غنــا، فــرق اطــراب بــا تطریــب و اینهــا را 

بررســی می کننــد. بعــد کالم مرحــوم نجفــی را شــاهد مثــال می گیرنــد. بعــد دوبــاره مقایســه بیــن معنــای اول و دوم 

، یعنــی ایشــان دوبــاره دارنــد یــک عــرف شــکافی می کننــد. در لغــت و عــرف دو اســتعمال  غنــا و فــرق بیــن آن دو

بــرای عنــوان غنــا در همــه مــواردی کــه اســتعمال می شــود وجــود دارد.

 معنــای اول غنــا عبــارت اســت از مطلــق آواز خوانــدن، یعنــی انســان کالمــی را بــا آواز بخوانــد؛ غنــا بــه معنــای 

آواز اســت. آواز آن اســت کــه انســان بــر خــالف تکلــم معمولــی صــدا را بکشــد، یعنــی مــد الصــوت. ببینیــد تمــام 

یــرا افــراد  توضیحــات فارســی ایشــان بــرای همیــن عــرف شــکافی اســت. چــون ایــن غنــا خیلــی پیچ خــورده، ز

مختلــف آمدنــد و حــرف زدنــد، به جــای اینکــه مســئله بــاز شــود، بدتــر کالف ســردرگم شــده؛ لــذا اغلــب کتــب 

ــای  ــک معن ــا ی ــا غن ــت، ام ــام غناس ــای ع ــن معن ــد: »ای ــان می فرماین ــد. ایش ــر می کنن ــا را ذک ــن معن ــت همی لغ

ــا  ــی ی ــی را فارس ــر کالم ــک نف ــی ی ــم. گاه ــر می کنی ــی تعبی ــی و خوانندگ ــه آوازه خوان ــه آن را ب ــم دارد ک ــی ه خاص

ــه کیفیــت  ــا مدالصــوت ب ، ایــن یــک معناســت و گاهــی ب ــد، یعنــی آواز ــا مــد الصــوت می خوان عربــی، فقــط ب
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معنــای غنــا را هــم تعییــن کردنــد ولــی یک تحلیل های 

عقالیــی هــم بــه آن اضافــه کردنــد. ایــن هــم یــک کار 

دیگــری کــه ندیدیــم، کســی انجــام دهــد. ایــن هــم کاری 

اســت کــه در کتــاب غنــا انجــام شــده و نــو اســت.

4.رجوعبهروایات
یــک مســیر دیگــری کــه ایشــان می رونــد، رجــوع بــه 

روایــات اســت. ولــی رجــوع بــه روایــات ایشــان به چند 

غــرض اســت کــه این هــا را بایــد تفکیــک کنیــم. 

یک:اخذقدرمتیقنبراییکموضوع
بــرای  رجــوع می کننــد  روایــات  و  آیــات  بــه  ایشــان 

اخــذ بــه  قــدر متیقــن؛ ببینیــد در جلســه 218 نــوع 

یــخ  تار بــه عمــل محرمــه فی نفســه  اکتســاب  رابــع 

رفته انــد. را  راه  همیــن   ، ِســحر بحــث  در  87/1/26؛ 

محــدوده و آنجزئیــات از بعضــی فهــم دو:
موضــوعبــامراجعــهبــهروایــات

 نــوع مراجعــه دیگــری کــه ایشــان دارنــد، بــرای فهــم 

و  موضــوع  محــدوده  و  جزئیــات  آن  از  بعضــی 

کــه خــود  کــه مربــوط بــه موضــوع اســت  مباحثــی 

ایشــان هــم بــه ایــن تصریــح کردنــد؛ ایشــان بــه روایــات 

انتهــای صفحــه 189 کتــاب غنــا مراجعــه می کننــد. 

بحــث بــرای فهــم محــدوده موضــوع اســت.

سه:رجوعبهروایاتبرایاخذعرفاهلبیت
اهل بیــت عــرف  اخــذ  بــرای  روایــات  بــه   رجــوع 

)علیهم السالم(  روش  سوم مراجعه به روایات است.

کــهبیرون چهــار:شــاهدآوردنبــهاســتعماالتی
کردهانــد روایــاتپیــدا از

ایشــان شــاهد می آوردنــد بــرای بــه آن اســتعماالتی که 

خــود ایشــان پیــدا کردنــد؛ ایــن هــم مــن کمتــر دیــدم 

کــه در بحــث تنجیــم ایشــان می بینیــم.

پنج:تعیینموضوعبارجوعبهروایات
ایــن، آخریــن روش ایشــان اســت. در مــورد تعییــن 

موضــوع رجــوع بــه روایــات، بــرای تعییــن محــدوده 

اســت.• موضــوع 

ــود.  ــالق می ش ــا اط ــای دوم غن ــن معن ــوص ای ــه خص ــه ب ــت ک ــر اس ــای دیگ ــک معن ــن ی ــد؛ ای ــی می خوان خاص

آن معنــای اول را مــا از لغــت می فهمیــم. ایــن معنــای دوم را از عــرف می فهمیــم.« و بعــد ایشــان از کالم شــیخ 

انصــاری شــاهد می آورنــد و دوبــاره می آینــد استشــهاد می کننــد بــه روایــات تحســین صــوت در قــرآن بــرای نفــی 

حرمــت غنــا بــه معنــی عــام. این هــا همــه عــرف شــکافی اســت. 

و در آخــر در صفحــه 207 کتــاب غنــا، بیــن آن معنــای اول و مصادیقــی از آن و معنــای دوم و مصادیــق آن، 

نسبت ســنجی منطقــی کــرده و دوبــاره کالم مرحــوم اصفهانــی را در تفکیــک بیــن دو معنــا ذکــر می کننــد. 

، دوبــاره تذکــر می دهنــد کــه مراجعــه بــه اقــوال لغــوی صفحــه 209، بــرای فهــم معنــای غنــا درســت  در آخــر

ــه عــرف هیــچ   ــا را تعریــف کنیــم، جــز مراجعــه ب ــذا در صفحــه 210 می فرماینــد: »اگــر بخواهیــم غن نیســت؛ ل

یــم.« دائمــًا عــرف شــکافی بــرای تعییــن موضــوع می کننــد تــا موضــوع تعییــن شــود. موضــوع کــه تعیین  راهــی ندار

، و مفیــد، حــرف  .« یعنــی خیلــی خالصــه، مختصــر شــد، می گوینــد: »بــرو از عــرف هــر چیــزی می خواهــی بگیــر

یــد. یــک حقیقــت عرفیــه دارد، بایــد  ایشــان ایــن اســت: »غنــا یــک حقیقــت لغــوی دارد، بفرماییــد از لغــت بگیر

یــد. بیــن حقیقــت لغــوی و حقیقــت عرفــی، عمــوم و خصــوص مطلــق اســت. حقیقــت عرفــی  از عــرف بگیر

بعضــی از مصادیــق حقیقــت لغــوی را شــامل می شــود. تمــام مســائل بــه همیــن برمی گــردد. چــرا مــا نبایــد بــه 

یــرا آن حقیقــت بــرای فهــم معنــای دوم غنــا اســت. چــرا نبایــد بــه لغــت مراجعــه کنیــم؟  عــرف رجــوع کنیــم؟ ز

یــرا عــرف،  یــرا در لغــت معنــای حقیقــت لغویــه و معنــای اول غنــا اســت. چــرا بایــد بــه عــرف مراجعــه کنیــم؟ ز ز

معنــای دوم را می گویــد. چطــور شــد!؟ آنجــا دوبــاره اول گفتیــد مراجعــه بــه عــرف غلــط اســت اینجــا می گوییــد 

یــرا تبییــن کــرده و گفتنــد: »حقیقــت لغــوی بــا حقیقــت عرفی خلط شــده،  مراجعــه بــه عــرف درســت اســت!؟ ز

االن شــما فهمیــدی کــه ایــن خلــط بــه وجــود آمــده. عــرف می خواهــد راجــع بــه چــه بحــث کنــد؟« بنابرایــن بیــا 

 ». مراجعــه کــن بــه عــرف، مفهــوم غنــا را از عــرف بگیــر

3.استفادهازتحلیلهایعقالیی
یــک کار دیگــر جالــب در کتــاب غنــا، »تحلیل هــای عقالیــی« بــرای تعییــن موضــوع اســت. ماحصــل آنچــه در 

جلســه 282، صفحــه 221 بحــث شــده. 

ــای  ــن معن ــدود همی ــم حدوح ــر بخواهی ــد: »اگ ــان می فرماین ــه ایش ــت ک ــی اس ــای عقالی ــک تحلیل ه ــا، ی اینج

عرفــی را مشــخص کنیــم تــا واضح تــر شــود، امــا اگــر در مقــام بیــان بخواهیــم آن را واضــح کنیم که جای شــبهه ای 

نمانــد، ایــن خصوصیــات را برایــش ذکــر می کنیــم.« ایــن خصوصیــات را از کجــا آورده انــد!؟ بــه نظــر بنــده از 

یــر اســت: تحلیل هــای عقالیــی کــه ســرفصل آنهــا مطالــب ز

1. تــداول مفهــوم غنــا در همــه عرف هــا.  2. عــدم تفــاوت مفهومــی غنــا بیــن اهــل فســق و غیــر آن.  3. عــدم 

دخالــت مالزمــت بــا آالت موســیقی در مفهــوم غنــا.  4. دخالــت نداشــتن طــرب در مفهــوم غنــا.  5. عــدم صدق 

ــر تالوت هــای متعــارف قــرآن و اذان. غنــا ب

اینها تحلیل های عقالیی اســت. ایشــان معنای غنا را روشــن کردند؛ در قســمت ســوم که تعیین معنای غنا اســت، 

		  

آنچــه از ماحظــه اســتعماالت گوناگــون، چــه در شــرع و چــه در لغــت و چــه در عرف به 
نظــر مــا رســیده، ایــن اســت کــه غنــا بــه دو معنــا اســتعمال مى شــود کــه یکــى از دو معنــا 
داخــل در آن معنــای دیگــری اســت. پــس لفــظ غنــا مشــترک لفظــى نیســت کــه بگوییــم 
بــه نحــو اشــتراک لفظــى در دو معنــا اســتعمال شــده، بلکــه غنــا گاهــى در معنــای عــام 
بــه کار مــى رود و گاهــى اســتعمال مى شــود در بخــش و حصــه ای از همــان معنــای عــام.
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گوشه های سیاه پوش
مروری بر پیوند و همراهی موسیقی و نوحه

هدی طاهری  |
پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر

تمــام  نظــم  و  مســاوی  قدم هــای  بــا  آزادمــردان 
بــه راه افتادنــد.« وی در جــای دیگــری در بــاب 
لیــدی  پادشــاه  ســربازان  بــا  کــوروش  جنــگ 
کشته شــدن  از  طــوری  »کــوروش،  یســد:  می نو
کــه  گردیــد  و طالشــی مغمــوم  ســربازان طبــری 
بــرای مــرگ   ، بعــد از جنــگ و ســقوط آن شــهر
ســربازان مازندرانــی و طالشــی ســرود عــزا خوانــد.« 
ایــن ســرود، همــان اســت کــه در ادوار بعــد بــه نــام 
ســرود مــرگ ســیاوش خوانــده شــده و ایرانیــان در 

هــر عــزای بــزرگ، ایــن ســرود را می خواندنــد.
گزارش هــای گزنفــون و آثــار بــزرگان ادب پارســی، 
ماننــد فردوســی و نظامــی و منوچهــری، عــالوه 
ســازها  انــواع  نواختــن  بــه  ســرود  خوانــدن  بــر 
هــم اشــاره شــده اســت. بــرای مثــال، فردوســی 
برفتنــد  کّرنــای  نالــه  و  آمــد  یــد: »خــروش  می گو
ــا نظامــی ســروده اســت  گــردان لشــگر ز جــای« ی
رده  کــه: »َجالِجــل زنــان از صداهــای زنــگ    بــرآو

خــون از دل پــاره ســنگ« 
ــر می نویســد:  ــی در کتــاب الموســیقی الکبی فاراب
زمــان ساســانیان در سراســر  »هنــر موســیقی در 
ــه  ــت. ب ــوده اس ــرفته ب ــده و پیش ــناخته ش ــران ش ای
، درخشــان ترین  طــور خــاص، عصــر خســروپرویز
ــرفت  ــکوه و پیش ــران و اوج ش ــیقی ای دوره در موس
آن بــوده اســت. باربــد از مهم تریــن موســیقی دانان 

یــخ موســیقی ایــران، شــامل روایت هــای مختلــف و متنوعــی از حضــور موســیقی در بطــن  گوشه گوشــه تار
گاه ســازد، بــه  یــخ، مدارکــی کــه مــا را از کیفیــت موســیقی باســتانی آ تمــدن ایرانــی اســت. هرچنــد در تار
یــخ ایــران باســتان، به وضــوح می تــوان گفــت: »ایرانیان  دســت نیامــده امــا بــا توجــه بــه آثــارِ مورخــان دربــاره تار
باســتان دو گونــه موســیقی داشــته اند: موســیقی آیینــی و مناجاتــی و  موســیقی رزمــی.« هــرودوت )484 تــا 
406 ق م(، مــورخ یونانــی دربــاره مراســم مذهبــی ایرانیــان می نویســد: »ایرانیــان بــرای تقدیــم نــذر و قربانــی 
بــرای خــدا و مقدســات خــود، آتــش برنیفروزنــد و بــر قبــور شــراب نپاشــند؛ بلکــه یکــی از مؤبــدان حاضــر 

شــود و ســرودی مذهبــی ســراید.« 
یکــی از مهم تریــن منابــع بــرای آشــنایی بــا عصــر باســتان، کتــاب جغرافیــای بــزرگ اســترابون تنهــا اثــر 
گوســتوس اســت.  اســترابون، مــورخ و جغرافــی دان یونانــی )63 قبــل از  برجای مانــده از دوران فرمانروایــی آ
میــالد تــا 24م( در یکــی از ایــاالت آســیای صغیــرِ تحــت ســلطه شاهنشــاهی ایــران، بــه دنیــا آمــد. اســترابون 
در کتــاب خــود آورده اســت کــه اغلــب نغمه هایــی کــه ایرانیــان در عهــد هخامنشــی می خواندنــد یــا 

می نواختنــد، منحصــر بــه مناجــات بــا خــدا و مفاخــر پهلوانــی بــوده اســت. 
گات هــای زرتشــت، مهم تریــن ســند در دسترســی اســت کــه نشــان می دهــد موســیقی در دوران باســتان 
ــوده اســت. گات هــا، بخشــی از کتــاب اوستاســت کــه  در خدمــت مذهــب و آییــن پرســتش و نیایــش ب
کهن تریــن میــراث مکتــوب برجای مانــده از عصــر باســتان ایــران بــه شــمار می آیــد.  مناجــات و ســرودها و 
، ایرانیــان مطالــب ایــن کتــاب را بــا لحــن خــوش و آواز  دعاهــای زرتشــت در ایــن کتــاب گردآمــده و از دیربــاز
دلنشــین می خواندنــد. در جای جــای متــن گات هــا، اشــاره شــده کــه ایــن مناجــات بایــد بــا لحــن خــوش 
خوانــده شــود. امــروزه، اشــعار ایــن کتــاب در دســترس اســت امــا مشــخص نیســت کــه ایرانیــان در عصــر 

هخامنشــی، اینهــا را چگونــه و بــا چــه الحــان و نغماتــی می خواندنــد. 
یخــی،  نــوع دیگــر موســیقی در عهــد باســتان، موســیقی نظامــی و رزمــی اســت. بــر اســاس مســتندات تار
ــد. گزنفــون  ، ســرودهایی را می خواندن زارهــا و میادیــن نبــرد و پیــکار ایرانیــان در عصــر باســتان، در کار
مــورخ یونانــی و طبیــب اردشــیر دوم هخامنشــی در کتــاب کــوروش نامــه کــه شــرح جنگ هــای کــوروش 
ــر عــادت خــود، ســرودی آغــاز کــرد  ــا ب ــه ســپاه آشــور بن ــه ب یســد :»کــوروش، هنــگام حمل اســت، می نو
ــید،  ــان رس ــه پای ــرود ب ــون س ــد و چ ــه آن را خواندن ــراوان دنبال ــرام و ادب ف ــا احت ــپاهیان ب ــی س ــه همگ تک
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موســیقی در حالــت زوال خــود قــرار داشــت. در 
حــق  هیچ کــس،  کــه  آمــده  عباســی  عالــم آرای 
نداشــت نــه بخوانــد و نــه بنــوازد. تنهــا چنــد تــن 
کــه در نقاره خانــه شــاهی مشــغول  از نوازنــدگان 
بودنــد، مجــاز بودنــد کــه ســاز بزننــد. روزی خبــر 
آوردنــد که اســتاد حســین ســرنایی کــه از نوازندگان 
نقــاره همایونــی بوده، در مجلســی ســاز زده اســت. 
او را احضــار کردنــد و بــه زنــدان انداختنــد و پــس از 
ــدان رفتنــد و از او تعهــد  ــه زن گذشــت چنــد روز ب
گرفتنــد. قــرآن بردنــد تــا بــه قــرآن قســم بخــورد کــه جز 
ــد  ــی جــای دیگــری ســاز نزن ــه همایون در نقاره خان
و او هــم چنیــن کــرد. در ایــن دوره کــه موســیقی 
رو بــه نابــودی بــود، کم کــم مجالــس ســوگواری و 
گرفــت.  عــزاداری اباعبداهلل)علیه الســالم( رونــق 
در ایــن مجالــس، خواننــدگان مذهبــی شــرکت 
آواز  و  از صــدای خــوش  کــه  کســانی  می کردنــد. 
ایــن  رونق بخــش  بودنــد،  برخــوردار  دلنشــین 

مجالــس شــدند.
کار را  آنهــا بایــد از اســاتید موســیقی، فنــون ایــن 
می آموختنــد؛ بنابرایــن  نــزد اســاتید خانه نشــین 
و مهجــور موســیقی و آواز می رفتنــد و از ایشــان 
کار  بــه  عــزاداری  مجالــس  در  تــا  می آموختنــد 
برنــد. از آن دوره بــه بعــد، موســیقی ایــران بــا شــکل 
و شــمایلی جدیــد ظاهــر شــد و به جــای حضــور 
در بــزم پادشــاهان و مجلــس اهــل طــرب بــه  طــاق 
گوشــه ها،  رفــت.  تکیه هــا  و  حســینیه ها  رواق  و 
الحــان، و نغمــات موســیقی، لبــاس حســینی بــه 
کردنــد و ســیاه پوش شــدند. در حقیقــت از  تــن 
عصــر صفویــه گوشــه های موســیقی عــزادار شــدند.

محققین و مورخین و اســاتید موســیقی متفق اند 
ــی  ــی، روضه خوان ــر نوحه خوان ــه اگ ــا ک ــن معن ــر ای ب
از  چیــزی  امــروز  نبــود،  ایــران  در  شــبیه خوانی  و 
نمانــده  باقــی  ایــران  ملــی  موســیقی  و  نغمــات  
سرگذشــت  کتــاب  در  خالقــی  روح اهلل  بــود. 
ــه اســم  موســیقی ایــران می نویســد: »آنچــه امــروز ب
مدیــون  شــده،  دســتگاهی  و  ردیفــی  موســیقی، 
»چنان کــه  می کنــد:  یــح  تصر و  تعزیه هاســت.« 
یــه، یکــی  قبــالً نوشــتم، اهمیــت یافتــن مقــام تعز
از موجبــات حفــظ نغمــات ملــی بــه شــمار آمــده 

عصــر ساســانی، عــالوه بــر قدرتــی کــه در خلــق و ابــداع الحــان و نغمــات موســیقی داشــته، در انتقــال 
مفاهیــم مختلــف بــا ســاز و بــدون کالم از ســرآمدان روزگار بــوده اســت کــه داســتان مــرگ شــبدیز او مشــهور 
اســت. باربــد موســیقی ایــران را بــه هفــت خســروانی، ســی لحــن و ســیصد و شــصت آهنــگ تقســیم کــرده 
بــود. یعنــی بــرای هــر روز از هفتــه، یــک آهنــگ، بــرای ســی روز مــاه، ســی لحــن )مشــهور به ســی لحــن باربد( 
و بــرای هــر ســیصد و شــصت روز ســال اوســتایی هــم آهنگــی ســاخته بــود.« نظامــی در »خســرو و شــیرین«  
ســی لحــن باربــد را آورده اســت. هنگامــی کــه خبــر مــرگ بهــرام چوبینــه را بــرای خســرو آوردنــد، ســه روز بــه 

ســوگ و عــزای بهــرام نشســت:
»سه روز اندوه خورد از بهر بهرام                                                                                 نه با تخت آشنا می شد نه با جام

چهارم روز مجلس تازه کردند                                                                                                                 غناها را بلندآوازه کردند«
روز چهــارم کــه از ســوگواری بیــرون آمدنــد، از نــو یــاد شــیرین، او را بی قــرار کــرد و دلتنگی هــا روی آورد. 

، باربــد را طلــب کــرد و باربــد بــرای او ســی لحــن خــود را نواخــت. مجلســی آراســتند. خســرو
درآمد باربد چون بلبل مست                                                                                                  گرفته بربطی چون آب بر دست
ستاره در نوازی چنگ برداشت                                                                                ز رشکش زهره نیز آهنگ برداشت
سه تای باربد آواز در داد                                                                                                                        سماع ارغنون را ساز در داد
به هر پرده که او بنواخت آن روز                                                                               ملک گنجی به او انداخت آن روز
ز صد دستان که او را بود در ساز                                                                                             گزیده کرد سی لحن خوش آواز

و تا انتها که سی لحن را نام می برد.
ین کــوب دو قــرن را در ســکوت ســپری  رود اســالم بــه ایــران، ایرانیــان بنــا بــر نظــر عبدالحســین زر پــس از و
ین کــوب، معتقدنــد کــه ایرانیــان در حــال پوســت اندازی بوده انــد و در فرهنــگ  کردنــد ولــی منتقدیــن زر
یــخ در قــرن اول و دوم، شــاهد شــکوفایی چندانــی در  ایرانــی، تحرکاتــی دیــده می شــود. به هرحــال، تار
موســیقی نیســت. امــا از قــرن ســوم، جنبش هــای ادبــی، هنــری، سیاســی، اجتماعــی، و فرهنگــی در 
ایــران آغــاز شــد. موســیقی نیــز از قــرن ســوم بــه بعــد راه تعالــی را در ایــران پیــش گرفــت. عــالوه بــر کســانی 
ــزرگان،  کــه در حــوزه موســیقی عملــی، چــه نوازندگــی و چــه خوانندگــی دســت داشــتند، بســیاری از ب
یدنــد. از  اســحاق موصلــی و ابوبکــر رازی  دســت بــه قلــم بــرده و آثــاری را در حــوزه موســیقی نظــری آفر
و فارابــی بــزرگ تــا شــیخ الرئیس و صفی الدیــن ارمــوی و عبدالقــادر مراغــه ای، آثــار فاخــری را در حــوزه 

ردنــد.  یــر درآو موســیقی بــه رشــته تحر
موســیقی ایــران از قــرن ســوم تــا قــرن هشــتم و اوائــل قــرن نهــم، در مســیر غنــی شــدن و شــکوفایی بــود. 
باتوجه بــه وقایعــی ماننــد حملــه مغــول و جنگ هایــی کــه رخ داد، موســیقی بــه راه خــودش ادامــه داد. امــا 
در قــرن نهــم هجــری، بــا روی کار آمــدن دولــت صفــوی، بــه یکبــاره موســیقی ممنــوع اعالم شــد. در کنــار آن، 
شــعر هــم مــورد بی مهــری ســالطین صفــوی قــرار گرفــت. ایــن در حالــی بــود کــه پادشــاهان صفــوی هنرهــای 

دیگــر را ارج می نهادنــد و بــه پیشــرفت آنهــا می اندیشــیدند. 
ــزوا رفتــه و فرامــوش شــدند و  بســیاری از موســیقیدانان و شــاعران، به خصــوص اوایــل عصــر صفــوی بــه ان
موســیقی ایــران در معــرض فراموشــی و نابــودی قــرار گرفــت. شــاعرانی نظیــر صائــب تبریــزی، طالــب آملــی، 
کلیــم کاشــانی، و عــده ای از موســیقیدانان مهاجــرت کــرده و از ایــران رفتنــد. آنهــا کــه ماندنــد، بی مهــری 

ــد.  ــد و شــاهد ازبین رفتــن موســیقی بودن می دیدن
یــخ آمــده کــه حکیــم رکنــای کاشــانی کــه یکــی از اســاتید صائــب تبریــزی بــود، روزی از دربــار صفــوی  در تار
بی مهــری دیــد و آزرده خاطــر شــد. همــان روز بــار ســفر بســت و بــه ســمت هندوســتان حرکــت کــرد و تنهــا 
ــرون  ــام بی ــد   ش ــی کن ــن گران جان ــا م ــدم ب ــک صبح ــک ی ــر فل ــتاد؛ »گ ــار فرس ــرای درب ــرود و ب ــت س ــک بی ی

مــی روم چــون آفتــاب از کشــورش« و ایــران را تــرک کــرد و رفــت.
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به خاطــر روح حاکــم بــر دســتگاه همایــون بــوده که 
ــًا  از گذشــته تــا کنــون در زورخانه هــا مرشــد عمدت
در دســتگاه همایــون می خوانــد. او در زورخانــه، 
در مقــام ارشــاد نشســته و وضعیتــی ســلوکی را 
، و  بــا نواختــن ضــرب، خوانــدن اشــعار پندآمــوز

می کنــد. رهبــری  خــود  ضرب آهنگ هــای 
را  موســیقی  کــه  خطبایــی  گذشــته،  در 
می شــناختند، دراثنــای ســخن خــود خطبه هایی 
در همایــون می خواندنــد. مثــل خطبــه حضــرت 
سجاد)علیه الســالم( در شــام کــه در اثنــاء روضــه 
مرســوم  هنــوز  می شــد.  خوانــده  ســخنرانی  یــا 
کــه خطبــا، خطبــه ابتدایــی ســخن را در  اســت 
دســتگاه همایــون می خواننــد. بــه همیــن طریــق 
و  مرثیه خوانــان  از  مشــکین،  بابــا  حســین  میــرزا 
، وقتی  آهنگ ســازان و نقــاالن مشــهور اواخــر قاجار
می خواهــد نوحــه وداع امــام حسین)علیه الســالم( 
ینب)ســالم اهلل علیها( بســازد ســراغ  را بــا حضرت ز

دســتگاه همایــون مــی رود و می خوانــد:
ینب بی خانمان ز

خون کن روان از دیدگان 
چون ابر بهاری ... 

اهالــی تعزیه بــاور کــه وقتــی اولیاء)علیهم الســالم( 
وارد صحنــه می شــوند و شــروع بــه آواز می کننــد، 
تــرک  بیــات  دســتگاه  در  و   مناجاتــی  شــعر 
، حرفــی بــا خداســت. البتــه مثال  می خوانــد. شــعر
نقــض آن ورود امــام رضا)علیه الســالم( اســت کــه 
در دســتگاه ابوعطــا می خوانــد. بیــات تــرک همــان 
دســتگاهی اســت کــه مرحــوم مــؤذن زاده  در گوشــه 

روح االرواحــش اذان گفتــه اســت. 
یــه ای نیســت کــه آواز دشــتی نداشــته  هیــچ تعز

و مخصوصــًا نقــش بزرگــی در تربیــت آوازخوان هــا بــه عهــده گرفتــه، چنان کــه بهتریــن خواننــدگان مــا، 
یــه جدی تــر و رســمی تر  یــه پــرورش یافته انــد.« پــس از دوران صفویــه، در عهــد زندیــه، تعز در مکتــب تعز
یــه  ، مجالــس تعز اجــرا می شــد. چنان کــه ویلیــام فرانکلیــن در گــزارش خــود آورده اســت کــه: »در شــیراز
برگــزار می شــد. تعزیه هایــی کــه تــا پیش ازایــن در عهــد صفویــه صامــت و  ابتدایــی بــود.« کســانی مثــل 
یــوس، بــرادران شــرلی، و ژان در عصــر صفویــه بــه ایــران آمدنــد و دیده هــای خــود را در  پیتــرو دالوالــه، اولئار
ســفرنامه هایی مکتــوب کردنــد. ایشــان بــه تعزیه هایــی اشــاره کرده انــد کــه صامــت بــوده، یعنــی شــبیه های 

گاری هایــی می نشــاندند و در شــهر می گرداندنــد.  کربــال را روی تخته هــا یــا  شــهدای 
کــه از قــرن  کتاب هایــی  یــخ موســیقی هســتیم. در  پایــان عهــد زندیــه، شــاهد اتفــاق دیگــری در تار
ســوم تــا قــرن دوازدهــم نوشــته شــده، دیگــر نــه نــام هفــت خســروانی آمــده، نــه ســی لحــن، نــه ســیصد و 
بــرو هســتیم کــه عبارت انــد  شــصت آهنــگ. در حقیقــت بــا تقســیم بندی و شــکل و شــمایل دیگــری رو
، بیســت و چهــار شــعبه، چهــل و هشــت گوشــه، ده ضــرب اصــول و بیــش  : دوازده مقــام، شــش آواز از

از بیســت و چهــار ضــرب فــروع. 
یــه کــه کم کــم موســیقی نظــری رونــق پیــدا کــرد، مثــالً در عهــد  در پایــان عهــد زندیــه و ابتــدای عهــد قاجار
یــن موســیقی روبــرو می شــوید.  ناصــری، دیگــر ایــن تقســیم بندی هــم نیســت؛ بلکــه بــا تقســیم بندی امروز
یعنــی هفــت دســتگاه و پنــج آواز کــه متعلــق بــه ایــن دســتگاه ها هســتند. ایــن تقســیم بندی تــا کنــون ادامــه 
، ســه گاه، چهــارگاه، همایــون،  ، ماهــور : »شــور داشــته اســت.  هفــت دســتگاه موســیقی ایرانــی عبارت انــد از
: »ابوعطــا، دشــتی، بیــات تــرک، و افشــاری« کــه آوازهــای دســتگاه شــور  نــوا، و راســت پنج گاه« و  پنــج آواز
هســتند به اضافــه »بیــات اصفهــان« کــه آواز دســتگاه همایــون اســت. هرکــدام از ایــن اســامی، تعــدادی 
گوشــه دارنــد؛ تعــدادی ملــودی و تعــدادی جمــالت موســیقایی. مثــالً گوشــه های دســتگاه شــور در یــک 
، قرچــه، رضــوی، بــزرگ، دوبیتــی،  : »درآمــد، کرشــمه، خــارا، رهــاوی، اوج، شــهناز روایــت عبارت انــد از

یرکــش ســلمک، حزیــن، فــرود، گرایلــی، و ... «  حســینی، ز
در روایت هــای مختلــف، تفاوت هایــی در گوشــه ها و چینــش آنهــا دیــده می شــود، امــا روح حاکــم بــر کل 
ــه روح دســتگاه،  ــا اســتناد ب ــان ب ــه همیــن روی، تصنیف ســازان و نوحه خوان دســتگاه، مشــترک اســت. ب
ســراغ ســاخت یــا انتخــاب ملــودی می رفتنــد. اســتاد روح اهلل خالقــی دربــاره دســتگاه همایــون نوشــته 
یبــا.« بــه  ، جــذاب، دلربــا، و ز اســت: »همایــون، آوازی اســت باشــکوه، مجلــل، آرام و درعین حــال مؤثــر
ــو و پــر عظمــت 

ُ
یــرا گفتــارش پرُعل عقیــده خالقــی، ایــن دســتگاه از ســایر آوازهــا موقرتــر و مؤثرتــر اســت، ز

و نصیحتــش از روی کمــال مهــارت و منتهــای تجربــه و پختگــی اســت. بیــان، ســحرانگیز و ماهرانــه 
اســت. شــنونده در مقابــل ایــن آواز بی اختیــار ســکوت کــرده و جرئــت تکلــم از او ســلب می شــود. همایون، 
ناصحــی اســت مشــفق و مهربــان کــه بــا کمــال شــرم و آزرم بــا مســتمعان خــود درد دل می کنــد و بــا بیانــی 
شــیوا، چنــان نصیحــت می کنــد و پنــد می دهــد کــه هیــچ ســخنرانی را ایــن مهــارت و اســتادی نیســت«.

عبدالحسین زرین کوب  		 کتاب سرگذشت موسیقی ایران  		 رضا رویگری  		
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را  مســتمع  جایــی  اســت  قــرار  چــون  باشــد، 
تنظیــم  را  یــه  تعز ُنَســخ  کــه  کســانی  یانــد.  بگر
یــه،  گاه، در بزنــگاِه گر گاه یــا خــودآ کرده انــد، ناخــودآ
نــوِع  جهــت،  همیــن  بــه  می شــوند.  دشــتی  وارد 
دفــاع  در ســال های  کــه  نوحه خوانانــی  مداحــِی 
حتــی  اســت،  یــه  گر روی  تکیه شــان  مقــدس، 
دســتگاه  در  هــم  یارتنامه خوانی های شــان  ز

اســت.  دشــتی 
یتیمــک، گوشــه ای در ابوعطــا اســت کــه نوحــه 

: مانــدگار
ینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست »ای ز
ک زمین منزل و مأوای تو نیست« خار و خاشا

در ایــن گوشــه خوانــده شــده اســت. هم افزایــی 
شــعر و ملــودی، موجــب مانــدگاری صدســاله 
ایــن نوحــه اســت. گوشــه دیگــری در ابوعطاســت 
گوهــر  »رخشــنده  نوحــه  کــه  رامکلــی  نــام  بــه 
صــدف مصطفــی، حســین    تابنــده اختــر فلــک 
فدایــی  محمــود  میــرزا  از  حســین«  مرتضــی، 
اســت.  شــده  اجــرا  گوشــه  ایــن  در  مازندرانــی، 
نوحــه »شــیعیان دیگــر هــوای نینــوا دارد حســین 
...« یــا »خیمه هــا می ســوزد و شــمع شــب تــارم 
شــده ...« در بیــات اصفهــان، گوشــه بوســلیک 

اجــرا شــده اســت. 
چهــارگاه  دســتگاه  معرفــی  در  خالقــی  مرحــوم 
و  رزمــی  هــم  چهــارگاه،  »دســتگاه  می گویــد: 
و  نمونــه  چهــارگاه  بزمــی.  هــم  اســت،  حماســی 
مجموعــه کاملــی از تمــام صفات و حاالت اســت 
، متیــن،  شــاد،  ؛ موقــر یــرا درآمــد آن، چــون ماهــور ز
خــرم، و خنــدان اســت. زابــل، حــزن درونــی اغلــب 
آوازهــای مــا را دارد. مخالــف، شــکایت اســت و 
ماننــد همایــون، ناصحــی باتجربــه و تواناســت. 
غالــب  غم انگیزانــد«.  نیــز  منصــوری  و  مویــه 
کــه در قالــب شــعار در تظاهــرات و  نوحه هایــی 
راهپیمایی هــای قبــل از انقــالب خوانــده می شــد 

در دســتگاه چهــارگاه اســت. 
ســالیان ســال اســت در شــب عاشــورا، نوحــه 
ــت  ــان اس ــش مهم ــن در حرم ــه دی ــبی را ش »امش
... مکــن ای صبــح طلــوع« در چهــارگاه خوانــده 
از  یکــی  ملــودی،  عالمانــه  انتخــاب  می شــود. 

یــرا در شــب عاشــورا، تمــام حــاالت در خیمــه  موجبــات اثرگــذاری و مانــدگاری ایــن نوحــه اســت ز
یــان اســت، هــم بیــم و امیــد؛ هــم  اباعبداهلل)علیه الســالم( بــوده اســت. هــم حماســه و دل شــوره در جر
ز میــدان  شــوق اســت و هــم حــزن. »ای اهــل حــرم میــر و علمــدار نیامــد ...« و »شــاه گفتــا کربــال امــرو
ــان مــن اســت« نیــز در همــان چهــارگاه اجــرا شــده کــه کوبنــده، حماســی ولــی  مــن اســت ... عیــد قرب

ک و اثرگــذار اســت.  ســوزنا
در شــعارها و نوحه هــای دهه هــای چهــل و پنجــاه، می تــوان بــه نوحــه مرحــوم علی اکبــر خــوش دل اشــاره 
کــرد کــه در ســال های اخیــر نیــز بازخوانــی شــد. نوحــه »حســین ســرباز ره دیــن بــود ...« کــه در دســتگاه 
، از چهــارگاه و چنیــن لحن هــای حماســی بســیار اســتفاده  یــخ معاصــر چهــارگاه اســت. در آن دوره تار
یــرا جامعــه در حــال خــروش بــود و نیــاز بــه تهییــج داشــت. دســتگاه چهــارگاه، بهتریــن انتخــاب  می شــد، ز

ــرای نوحه هــای حماســی اســت.  ب
همچنــان در همــان دوره، وقتــی می خواهنــد ســوزناک بخواننــد، ســراغ دســتگاه دشــتی می رونــد. از 
نوحه هــای معــروف کــه ســالیان ســال اســت همچنــان خوانــده می شــود و همچنــان اثرگــذار اســت، نوحــه 
ــم ...«  ن ــم، ســقای طفال شــب تاســوعای مرحــوم خوشــدل اســت: »ای ســاقی لب تشــنگان، ای جــان جانان
یــن نوحه هــا »ممــد نبــودی ببینــی ...« و »کاروان رفتــه  ران جنــگ، از معروف تر بعــد از انقــالب و در دو
منزل به منــزل ...«  اســت کــه در گوشــه رهــاب افشــاری اجــرا شــده اســت. در ایــن گوشــه می تــوان بــه 
ینده اثــر یــوخ ...« هــم اشــاره کــرد.  »ای لشــگر حســینی تــا کربــال رســیدن یک  نوحــه ترکــی »ای قلــم ســوزلر
یــم ...« در دســتگاه  ــار عاشــقان، بــه کربــال می رو ــار عاشــقان، ســوی دی ــا »ســوی دی حســین دیگــر ...« ی
شــور اجــرا شــده اســت. امــا نوحــه »ای لشــگر صاحب زمــان آماده بــاش، آماده بــاش...« در دســتگاه 
ناله هــای جان ســوز  کــه  ر  و حــزن آو ســه گاه اســت. ســه گاه، دســتگاهی اســت بی نهایــت غمگیــن 
یشــه و بیــان آدمــی را از جــا می کنــد و شــراره های پرســوز آن، مــردم حســاس را در آتــش هجــران  آن، ر
می ســوزاند و شــعله های آن خرمــن هســتی آدمــی را بــر بــاد می دهــد. ســه گاه مجموعــه ای اســت از 

یــن.  آه هــای ممتــد ســوزان و ناله هــای غم انگیــز و حز
ســه گاه از رازونیاز عاشــقان هجران کشــیده و از بدبختی و بیچارگی بینوایان و ضعیفان ســخن می گوید. 
ناله هایــش مؤثــر اســت؛ ماننــد بیچــاره ای کــه از تــرس و بیــم و وحشــت، از عمــق دل زاری می کنــد«. امــا 
ســازنده ایــن تصانیــف بــا تغییــر ضرب آهنــگ بــه ضرب آهنــگ نظامــی و رژه، همچنیــن اســتفاده از شــعر 

و دایــره واژگان حماســی، ســرودی حماســی را خلــق کــرده اســت. 
تغییــر ضرب آهنــگ، موجــب تغییــر در ظاهــر ملــودی و اثرگــذاری آن می شــود. حماســی ترین ســرود ملــی 
« اســت، در دســتگاه دشــتی اســت امــا ضرب آهنــگ، کاری کــرده کــه  ایــران کــه »ای ایــران! ای مــرز پرگهــر
ــرود  ــؤذن زاده و س ــلیم م ــوم س ــب« مرح ین ــب، ز ین ــه »ز ــود. نوح ــل ش ــی تبدی ــرود حماس ــک س ــه ی ــر ب ــن اث ای

»ایــران، ایــران« رضــا رویگــری نیــز در دشــتی اجــرا شــده اســت.

		  

موســیقى ایــران از قــرن ســوم تــا قــرن هشــتم و اوائــل قــرن نهــم، در مســیر غنــى شــدن 
و شــکوفایى بــود. باتوجه بــه وقایعــى ماننــد حملــه مغــول و جنگ هایــى کــه رخ داد، 
موســیقى بــه راه خــودش ادامــه داد. امــا در قــرن نهــم هجــری، بــا روی کار آمــدن دولــت 
صفــوی، بــه یکبــاره موســیقى ممنــوع اعــام شــد. در کنــار آن، شــعر هــم مــورد بى مهــری 
ســاطین صفــوی قــرار گرفــت. ایــن در حالــى بــود کــه پادشــاهان صفــوی هنرهــای دیگــر 

را ارج مى نهادنــد و بــه پیشــرفت آنهــا مى اندیشــیدند. 
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نوحه هــای معــروف »ببینیــد، ببینیــد گلــم رنــگ 
نــدارد ...« ، »مدینــه شــهر پیغمبــر ...« ، »هــال نــگار 
آشــنا ...« و »یــاد امــام و شــهدا« هــم دشــتی هســتند. 
مشــهود اســت که غیر از نوحه »یاد امام و شــهدا...« 
فضــای ســه نوحــه دیگــر بســیار عاطفــی و لطیــف 
مطالعــه  بــا  و  مســیر  ایــن  در  آنچــه  امــا  اســت.  
بیشــتر نوحه هــا و تصانیــف آیینــی تــا اوایــل دهــه 
هشــتاد دیــده می شــود، کم شــدن تنــوع گوشــه ها و 
دســتگاه های انتخابی اســت که بررســی علت این 
کاهــش، از حوصلــه ایــن یادداشــت خــارج اســت. 
از  جدیــدی  فصــل  بــا  هشــتاد،  دهــه  اوایــل  در 
نوحــه و تصنیــف مواجــه می شــویم کــه بــا تغییــر 
و اســتفاده خالقانــه از دســتگاه های موســیقی، 
ایجــاد  مخاطــب  ذائقــه  در  تنوعــی  و  تغییــر 
نفس هــای  بــه  »جنگیــدم  نوحه هــای  می کنــد. 
یــا، دل بابــا، دل طوفانــی ابــرا ...«  آتشــینم« و »دل در
مثــال خوبــی بــرای آغــاز ایــن فصــل هســتند کــه در 

ابوعطــا اجــرا شــده اند. دســتگاه شــور 
یــخ موســیقی ایــران را کــه بررســی  گوشه گوشــه تار
از  متنوعــی  و  مختلــف  روایت هــای  بــه  کنیــد 
حضــور موســیقی در بطــن تمــدن ایرانــی می رســید 
کــه بــه موســیقی آیینــی و رزمی تقســیم بندی شــده 
یخــی،  اســت. امــا بــا نگاهــی بــه رخدادهــای  تار
کــه  روز  آن  از  مداحــی،  و  نوحه ســرایی  هنــر 
گوشــه ها را ســیاه پوش کــرد، هــر دو بــال آییــن و رزم 
و حماســه را در اختیــار گرفتــه و حرکــت می کنــد.
عرصه هــای  در  هــم  نوحــه،  به این ترتیــب، 
در  هــم  و  دارد  کارکــرد  عمومــی  و  اجتماعــی 
دوره ای  انســان ها.  خلــوت  و  فــردی  عرصــه 
ســوگواری  مجالــس  و  نوحه ســرایی  کــه 
ــه، موســیقی ملــی  ی اباعبداهلل)علیه الســالم( و تعز
ایــران را از نابــودی و فراموشــی نجات دادند، شــاید 

کــه: باشــد  حافــظ  بیــت  ایــن  قریــن 
مــن                                             کــه  کام  بطلــب  عــادت  آمــد  خــالف  »در 
کــردم«• پریشــان  زلــف  آن  از  جمعیــت  کســب 

منابع:
1. سرگذشت موسیقی ایران؛ روح اهلل خالقی )سه جلدی(.

2. نظری به موسیقی؛ روح اهلل خالقی )دوجلدی(.
3.  موسیقی و ستایشگری؛ مهدی امین فروغی. 

موسیقی، مهم ترین
ابزار تبلیغاتی غرب

تمدن اسامى، بدون هنر و موسیقى، ممکن نیست!

یواین |  مسلم گر
پژوهشگر و نویسنده
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جهانــی  تنــوِع  همــه  بــا  موســیقی  تردیــد،  بــدون 
کــه دارد، یکــی از  تــا موســیقی محلــی و مقامــی 
اســت.  معاصــر  جهــان  در  تأثیرگــذار  هنرهــای 
تأثیــرات موســیقی در انســان و جامعــه را می تــوان 
گــون مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار داد.  از زوایــای گونا
از زوایــای هنــری، مذهبــی، اجتماعــی، سیاســی، 

. اخالقــی،         و رویـکـردهــــای دیگـــر
امــر  یــک  بــه موســیقی، به مثابــه ی  مــا در اینجــا 
یــم. اصــل  فرهنگــی و عنصــر تمدن ســاز می نگر
ــا  ســخن نگارنــده ایــن اســت کــه موســیقی، هــم ب
ــراث فرهنگــِی قــوی و غنــی و پیشــیِن مــا پیونــد  ت
اســالمی  تمــدن  ایجــاد  در  هــم  و  دارد؛  عمیــق 
موســیقی  بــدون  و  اســت  تاثیرگــذار  آینــده،  در 
نمی تــوان تمدنــی شایســته و بایستــــه ایجــــاد کــــرد.

پیوندموسیقیباتراثاسالمی
اجتماعــی،  و  فرهنگــی  و  یخــی  تار حیــث  از 
، ادبیات، موســیقی،  حقیقــت ایــن اســت کــه هنــر
ــا  ــا، ب ــی م ــی و ایمان ــخ ایران ی ــن، در تار ــان، و دی عرف
یکدیگــر گره خــورده و از یکدیگــر انفکاک ناپذیــر 
کــه  پیونــدی  ورای   ، دیگــر ســویی  از  هســتند.  
موســیقی بــا هنــر و ادبیــات دارد، پیونــد عمیــق آن 
بــا عرفــان اســالمی و بلکــه معــارف عمیــق دینــی و 

اســت. غیرقابل انــکار  اســالمی، 
یــژه از نــوع کالســیک و ســنتی آن،  موســیقی، به و
گــر حرکــت از کثــرت بــه وحــدت  بیانگــر و مینا
)توحید( و ارزش های توحیدی و اخالقی است. 
بنابرایــن، فرهنگ ایرانی اســالمی، معجونی اســت 
: 1. علــم 2. موســیقی، 3. ادبیــات و عرفــان، و 4.  از

ــالم(. ــت اهل بیت)علیهم الس ــان و محب ایم
و  کنســرت،  هیئــت،  علــم،  نهــاد  حقیقــت،  در 
، مشــترکًا حامِل فرهنگ و محتوای مشــترک  شــعر
هســتند و ایــن محتــوای مشــترک، عبــارت اســت 
 ، شــاعر عاِلــم،  والیــت.  و  توحیــد  و  عشــق   : از
خواننــده، و مــّداح، نمــاد فرهنــگ ایرانی-اســالمی 
اســت و نفــی و حــذف یکــی و تثبیــت دیگــری 
بــه  میانــه  راهــی  بایــد  بلکــه  نیســت؛  ممکــن 
ــا اهــداف  حقیقــت جســت و هــر ســه عرصــه را ب
ــق  ــم اف ــو و ه ــی، همس ــالمی و جهان ــانی و اس انس

کــرد! به عنــوان نمونــه، مثنــوی و شــمِس موالنــا هــم نوعــی تفســیر دیــن و قــرآن اســت، هــم عرفــان اســت، هــم 
، هــم هنــر و موســیقی. ادبیــات و شــعر

همچنین، وقتی شهرام ناظری می خواند: 
»یک شب، آتش در نیستانی فتاد                                                                        سوخت، چون عشقی که بر جانی فتــاد 
گـفت: آتش بی سبـب نفروختم                                                                               دعوی   بی معنی ات   را،   سوختم« 
ایــن ادبیــات بــا آن ســازوآواز و خوانــش، مگــر چیــزی جــز دعــوت بــه توحیــد اســت!؟ و چــه اشــک هایی کــه 
یر  در آلبــوِم علیرضــا افتخــاری کــه می خوانــد »خدایــا عاشــقان را بــا غــم عشــق آشــنا کــن« بــر گونه هــا ســراز

شــد! و یــا وقتــی ســینا ســرلک در آلبــوم ســینه بــی کینــه می خوانــد:
»در سینه ی ما کینه ی کس راه ندارد                                                                            در بارگه عشق هوس راه ندارد.« 

مگر جز دعوت به ارزش های اخالقی و پرهیز از عشق های رنگی و غریزی و حیوانی است؟!
، میــان موســیقی و عبــادات دینــی از زبــان فیثاغــورث ســخنی را  یــه دیگــر مرحــوم اســتاد مطهــری از یــک زاو
نقــل می کنــد مبنــی بــر اینکــه: »بیــن عبــادت و موســیقی پیونــد وجــود دارد. عبــادات دینــی، در واقــع تقلیــد 

عملــی آهنگ هــای موســیقی اســت. مثــل اینکــه عبــادات، نوعــی رقــص معنــوی اســت.« 1

ایجادتمدناسالمی تأثیرعنصرموسیقیدر
امــا موســیقی و تأثیــر آن در انســجام و ایجــاد اجتمــاع و تمــدن نیــز روشــن اســت. بــدون تردیــد بــرای ایجــاد 
نیت، و فرهنــگ، از  تمــدن اســالمی، نیازمنــد ارکانــی از جملــه، نهــاد علــم، دیــن و معنویــت، عدالــت، عقال

جمله شــعر و موســیقی هســتیم.
نیت  بــا حاکمیــت و غلبــه احــکام فقهــِی صــرف، نمی تــوان تمدنــی ایجــاد کــرد! بلکــه عرفــان و علــم و عقال
، حکومــت الزم اســت. برخــی عناصــر تمدنــی، زبــان مذهبــی و منطقــه ای و  و معنویــت و از همــه مهم تــر

اقلیمــی دارد امــا زبــان موســیقی و عرفــان، زبــان بین المللــی اســت.
ــزار و روش  ــد از اب ــدارد، می توان ــداری ن ی ــل سیاســی در جهــان خر ــه دالی اگــر اســالم و عرفــان اســالمی مــا ب
دیگــری کــه حامــل آن پیــام اســت اســتفاده کــرد کــه عرفــان و موســیقی از آن جملــه اســت. به عنــوان نمونــه، 

امــروزه، مثنــوی معنــوی موالنــا یکــی از پرفروش تریــن آثــار در آمریکاســت.
موالنــا بــا دو اتفــاق، توانســت پیــاِم اســالم و قــرآن را برجســته کنــد. یکــی بــا برجسته ســازی آمــوزه عشــق 
ــا آمــوزه ســماع کــه ترکیبــی از وجــد عارفانــه و موســیقی اســت. یکــی از مستشــرقان می گویــد:  و دیگــری ب
پــا دچــار تناقــض و ســرگیجه هســتند! از یــک ســو اســالم را نمی پذیرنــد و از ســوی دیگــر  »دنیــای غــرب و ارو

مثنــوی و عرفــان اســالمی را بــا آغــوش بــاز می پذیرنــد!« 2
ــا دقــت کرده ایــد دالیــل بقــای دیــن و مظاهــر دینــی، تاکنــون چــه بــوده اســت!؟ به عنوان مثــال، محــرم و  آی
صفــر و عاشــورا از بارزتریــن مظاهــر مذهبــی، یکــی از دالیــل آن، همیــن مداحی هــا و نوحه هایــی اســت کــه 

آیت اهلل مرتضی مطهری )ره(  		 سید مرتضی آوینی )ره(  		 آیت اهلل سید محمد حسینی بهشتی )ره(  		
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از نواهــای موســیقایی اســتفاده کــرده اســت.
کنیــد:  توجــه  مانــدگار  نوحه هــای  ایــن  بــه 
»مســتان همــه افتــاده و ســاقی نمانــده«، »آمــده ام 
ینــب  ینــب، ز ینــب، ز ای شــاه پناهــم بــده!«، »ز
 . ...« و ده هــا موســیقی محلــی و مقامــی دیگــر
موســیقی  اســاتید  اســتاِد  بنــان  اســتاد  مرحــوم 
آقــای  میرزاعلــی  حکــم  و  هســتند  معاصــر 
بــه  ایشــان  را دارنــد.  قاضــی در عرفــان معاصــر 
بــا  را  خوانندگــی  ابتــدای  گردانش،  شــا اذعــان 
گردان شــیخ  یه خوانــی شــروع کردنــد و از شــا تعز
از  یــن  الذاکر ضیــاء  بــه  ملقــب  رثائــی  طاهــر 
و مداحــان صاحب ســبک دهــه  یه خوانــان  تعز

بودنــد.3 شمســی  چهــل  و  ســی 
غیر از استاد بنان، بسیاری از خواننده های سنتی 
مــا ماننــد اســتاد دوامــی، تــاج اصفهانــی، بدیــع زاده، 
قوامــی، ادیــب خوانســاری، و طاهــرزاده کــه همگــی 
صاحب ســبک  ســنتی  موســیقی  و  ردیــف  در 
هســتند، بــا فضــای نغمــات آیینــی و به خصــوص 
، هــم  تعزیــه، خوانندگــی را شــروع کردنــد. ایــن امــر
نشــان دهنده تأثیــر بســیار خــوب تعزیــه و نغمــات 
آیینــی و عاشــورایی در حفــظ و نگهــداری نغمــات 
ایرانــی اســت و هــم پیونــد میــان موســیقی و مســائل 
مذهبــی اســت کــه همــه اســاتید ردیــف آوازی نیــز 

ــه آن اذعــان دارنــد. کامــالً ب

ابعاِددینیواخالقیموسیقی
موســیقی،  مســئله  در  موانــع  مهم تریــن  از  یکــی 
نــگاه صرفــًا فقهــی بــه ایــن مســئله اســت. حقیقت 
آن اســت کــه موســیقی و تعابیــر مشــابه آن در قــرآن 
نیامــده اســت و در احادیــث، بــه موضــوع غنــا و 

حرمــت آن اشــاره شــده کــه در فقــه نیــز ذیــل آن مطــرح می شــود. امــا دربــاره تعریــف کلــی غنــا، بــه ســه نگــرش 
ــوان اشــاره کــرد: نگــرش ســاختاری و نگــرش روان شــناختی و نگــرش فرامتنــی )فراموســیقایی(. کالن، می ت

در نگــرش ســاختاری، شــرایطی چــون کشــیده شــدن صــوت، ترجیــع داشــتن صــوت، ســخنان باطــل، 
ل می شــود.  و همراهــی بــا ســاز مطــرح می شــود. در بحــث تأثیــر روانــی بــه طرب انگیــز بــودن غنــا اســتدال
ــان در مجالــس، شــرایط  ــی چــون ارتبــاط غیرشــرعی مــردان و زن ت ــه مقوال ــوان ب در بحــث فرامتنــی، می ت
ران بنی عبــاس و بنی امیــه، و شــرایط مکانــی از قبیــل مجلــس لهوولعــب  نامناســب زمانــی، شــرایط دو

می تــوان اشــاره کــرد. 4
نکتــه ی قابــل مشــاهده، در همــه یــا اغلــب ایــن دیدگاه هــا ایــن اســت کــه، غنــا و موســیقی فی نفســه حرمت 
ــد؛  ــت می یاب ، و ... ( حرم ــو ــس له ــی، مجال ــزی، تغن ــرب انگی ــد ط ــودی )مانن ــه قی ــه ضمیم ــه ب ــدارد بلک ن
بنابرایــن در موســیقی ای کــه خــارج از ایــن شــرایط باشــد، حکــم حرمــت منتفــی اســت. چنانچــه مرحــوم 
آیــت اهلل بهشــتی مــی نویســد: »آوازه خوانــی حــرام نیســت و هــر نوازندگــی هــم حرمــت نــدارد. آن نــوع از 
آوازه خوانــی و آن نــوع از نوازندگــی کــه شــنونده یــا حاضــران در یــک مجلــس را بــه گنــاه می کشــاند، اهتمــام 
آنهــا را بــه رعایــت قوانیــن پاکــی و تقــوی ضعیــف می کنــد، اراده آنهــا را بــرای گنــاه نکــردن و بــه گنــاه آلــوده 

نشــدن سســت می کنــد، و آنهــا را بــه شــرکت در فســاد و گنــاه تشــویق می کنــد، حــرام اســت.
امــا اگــر آوازه خوانــی یــا حتــی موســیقی ای کــه ایــن اثــر را نــدارد، حرام نیســت؛ بنابرایــن آن نوع موســیقی ها، آن 
نــوع ترانه هــا، نوازندگی هــا، و خوانندگی هــا کــه در شــنونده ایــن اثــر را بگــذارد کــه او را در ارتــکاب گنــاه بی پــروا 
کنــد، حــرام اســت. طوری کــه در برخــورد بــا گنــاه اصــالً یــاد خــدا نباشــد یــا یــاد خــدا برایــش آنقــدر ضعیــف 
شــده باشــد کــه او را نتوانــد از گنــاه بــازدارد و ایــن ضعــف و ایــن تضعیــف یــاد خــدا نتیجــه ایــن خوانندگــی و 
نوازندگــی باشــد، چنیــن خوانندگــی و چنیــن نوازندگــی کــه ایــن اثر تضعیف کننــده ایمــان و پروای از گنــاه را 
داشــته باشــد، حــرام اســت.«5 بنابرایــن دلیــل عمــده و فلســفه اصلــی حرمــت موســیقی، تنــزل دادن و توجــه 
دادن انســان بــه امــور غریــزی و حیوانــی اســت؛ اساســًا هرچــه انســان را خاکــی کنــد، یعنــی انســان را پاییــن 
بکشــد، غرایــز را در او فعــال کنــد، و از انســانیت بــه حیوانیــت تنــزل دهــد، حــرام اســت؛ چــه موســیقی یــا 
یاکارانــه،  ، نمــاز ر ! مســجد ضــرار غیبــت و تهمــت و قضــاوت؛ و چــه مســجد، نمــاز یــا قــرآن و هــر چیــز دیگــر

یــل للمصلیــن: وای بــر نمازگــزاران!«6 قــرآن ســرنیزه یادتــان هســت؟! یــا اینکــه خداونــد در قــرآن فرمــود: »و
اما اگر موســیقی ای باشــد که فاقد این ویژگی)تنزل دادن انســان به امور غریزی و ... ( باشــد، بلکه انســان را 
تعالــی دهــد و ارزش هــای انســانی و توحیــدی را در انســان احیــا کنــد، نه تنهــا حرام نیســت بلکه الزم اســت. 
موســیقی وقتــی بــه تســخیر معنایــی متعالــی درآیــد و محــو وزن مفهومــی شــعری مقــدس بــا مفاهیمــی واال 
گــردد، بــه یــک هارمونــی شــگفت انگیز و مؤثــر در نهــاد آدمــی تبدیــل می شــود. در واقــع، موســیقی در جهــت 

ایجــاد هیجانــی مقــدس همچــون رشــادت و شــهادت طلبی و شــور اطاعــت قــرار می گیــرد.
امــا دربــاره ابعــاد اخالقــی موســیقی، آنچــه از علمــای اخــالق دربــاره نفــی موســیقی دیدیــد یــا شــنیدیم کــه 

جال الدین تاج اصفهانی  		 اسماعیل ادیب خوانساری  		 شهرام ناظری  		 غامحسین بنان  		



14
01  

تیر
م  |  

ده
سیز

ره 
شما

ی  |  
ورز

خرد

62

ضعیــف  را  انســان  اراده  »موســیقی  می گوینــد: 
در  نیــز  خمینــی)ره(  امــام  چنانچــه  می کنــد.« 
کتــاب چهــل حدیــث می گویــد 7، ناظــر بــه اصــل 
موســیقی نیســت؛ بلکــه عمدتــًا یــا ناظــر بــه افــراط 
ــا ناظــر بــه غلبــه ســاز  در گوش کــردن موســیقی و ی
، غلبــه غنــا بر موســیقی، و غلبه موســیقی بر  بــر آواز
محتواســت. چنانچــه از شــهید آوینــی کــه موافــق 
گفته انــد:  کــه  موســیقی نبودنــد نیــز نقــل اســت 
»اگــر دیدیــد موســیقی بــر محتــوا غلبــه دارد، گــوش 
ــرآن را  ــای ق ــام قرائت ه ــی از اقس ــن خیل ــد. م نکنی
یــرا موســیقی بــر  کــه االن هســت، گــوش نمی کنــم، ز
محتوایش غالب اســت و صورت موســیقی دارد، 

نــه صــورت قــرآن.« 8

موسیقیوجمهوریاسالمی
نیــز  و  اســالمی  جمهــوری  نظــام  عملکــرد  در 
، نوعــی دوگانگــی  مخالفــان موســیقی در کشــور
بــا   ، ســو یــک  از  می شــود.  مشــاهده  تضــاد  و 
آمــوزش و ترویــج موســیقی مخالف انــد و از ســوی 
کــه از اســالم  ، خواننده هــا و نوازنده هایــی  دیگــر
نظــام  و  انقــالب  و  اهل بیت)علیهم الســالم(  و 
می خواننــد، دفــاع کــرده، بلکــه موســیقی آ«هــا را 
ل و حــرام بــودن  ترویــج می کننــد. درحالی کــه حــال
موســیقی صرفــًا بــه محتــوای آن نیســت بلکــه بــه 
ســازوآواز و تناســب آن بــا مجالــس لهوولعــب نیــز 

دارد. بســتگی 
دارد  تعبیــری  فرانســوی  یســندگان  نو از  یکــی 
بــاره برخــی  کمــی تنــد باشــد، امــا در کــه شــاید 
یــد:  متولیــان فرهنگــی صــادق اســت کــه می گو

گــر موســیقی بــد را دوســت  »جرئــت کنیــد و راســت و حقیقــی باشــید؛ جرئــت کنیــد زشــت باشــید؛ ا
یــی را از چهــره روح خــود بزداییــد و  پهلو یــی و دو رو رِ دو ییــد! ایــن بــزک تهــوع آو یــد، رک و راســت بگو دار

یید.« 9 بــا آب فــراوان بشــو
بــه نظــر می رســد نظــام جمهــوری اســالمی، ضمــن حفــظ حساســیت های منطقــی خــود در عرصــه 
سیاســت، باتوجه بــه ظرفیت هــای فرهنگــی و تأثیــرات جهانــی موســیقی، در اســتقرار ارزش هــای دینــی 
و تمدنــی، می توانــد روی موســیقِی اصیــل ســنتی و کالســیک کــه بــا اهــداف اســالم و انقــالب و نظــام نیــز 

همسوســت، ســرمایه گذاری کنــد.
 موســیقی ســنتی کــه امــروزه، علی رغــم تغییــر ذائقــه جوانــان بــه موســیقی پــاپ، ولــی هنــوز در بدنــه 
جامعــه ایرانــی و اســالمی، هــواداران جــدی دارد. ایــن موســیقی، حقیقتــًا خواننده هایــی دارد کــه بــه لحــاظ 
صــدا، اســتعداد و خالقیــت مثــل یــا بهتــر از محمدرضــا شــجریان هســتند، بــدون اینکــه معایــب یــا 
موضع گیری هــای سیاســی او را داشــته باشــند. کســانی چــون همایــون شــجریان، علیرضــا قربانــی، محمــد 

 . معتمــدی، ســینا ســرلک، و ده هــا بلکــه صدهــا فــرد بااســتعداد دیگــر
در پایــان، بــه یــک جملــه از مرحــوم عالمــه شــرف الدین عاملــی اشــاره می کنــم کــه گفتند: »ال ینتشــر الهدی 
یافته اســت، بایــد هدایــت انتشــار  ل« یعنــی از همــان جــا کــه گمراهــی انتشــار  مــن حیــث انتشــر الضــال

ّ
اال

... اســتفاده می کنــد، مــا هــم بایــد  ، ســینما، موســیقی، کتــاب، رســانه، و یابــد. دشــمن اگــر از مســیر تئاتــر
همــان منفــذ را برگزینیــم و اگــر ابــزار ناســالم اند، ابــزار ســالم ایجــاد کنیم.امــروزه موســیقی، به مثابــه یــک ابــزار 
تبلیغاتــی و رســانه، و بلکــه مهم تریــن ابــزار تبلیغاتــی غــرب بــه شــمار مــی رود. چــرا بایــد جامعــه و نظــام مــا از 

ایــن هنــر اســتفاده نکنــد؟!•
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سینا سرلک  		 محمد معتمدی  		 علیرضا قربانی  		 همایون شجریان  		
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می برنــد کــه آن را بــه طــور کامــل، علمــی و فلســفی 
و عرفانــی می بیننــد. بســیاری از عرفــا و فالســفه و 

شــعرا در آثــار خــود، موســیقی را ســتاییده اند.
، موســیقی مبتذلــی اســت که فقه بــا آن  نــگاه دیگــر
مخالفــت می کنــد. تکلیــف آن نیــز معیــن اســت. 
در زمــان گذشــته موســیقی مســئله ی مهمــی نبود؛ 
، شــیوه جدیــد موســیقی بــه  امــا در حــال حاضــر

یــک مســئله اجتماعــی تبدیــل شــده اســت.
در آن زمــان، مصرف کننــده موســیقی افراد خاصی 
در دربارهــا یــا مجالــس لهوولعــب بودنــد. شــکل 
کــه در  بــود  آن نیــز موســیقی های عرفانــی  دیگــر 
گذشــته،  زمــان  در  می شــد.  نواختــه  خانقاه هــا 
نداشــت؛  عمومــی  مصرف کننــده  موســیقی 
اجتمــاع  جنبــه  زمــان  آن  در  موســیقی  بنابرایــن 
از  موســیقی  بودگــی  اجتمــاع  نداشــت.  بودگــی 
اثــرات جامعــه مدرن اســت کــه از دوره مشــروطیت 
و پهلــوی وارد جامعــه شــد. بــه همیــن جهــت، 
آن  بــرای  اجتماعــی،  جنبه هــای  باتوجه بــه 

می کنیــم. سیاســت گذاری 
کــه  هســتیم  مواجــه  موســیقی  از  نوعــی  بــا  مــا 
جنبه هــای اجتماعی دارد. متأســفانه چــه در دوره 
پهلــوی و چــه در دوره جمهــوری اســالمی، بــا دیــد 
اجتماعــی بــه موســیقی نــگاه نکرده ایــم. موســیقی 
 ، به عبارت دیگــر یــا  مانــده  رهــا  یــادی  ز حــد  تــا 
دچــار دســت کاری بــدی شــده و آن را از وضعیــت 

یف نامه |  معر
دکتــر حمســن ردادی متولــد ۱۳۶۰ و از فارغ التحصیــالن دانشــگاه امــام صــادق)ع( در رشــته علــوم ســیایس اســت. او 
عضو شوراهای علمی خمتلی از مجله شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
شــورای ســردبیری ســایت پژوهــی مرکــز اســناد انقــالب اســالمی و عضــو اتــاق فکــر فرهنگــی روزنامــه »صبــح نــو« 
اســت. وی ممحــض در مطالعــه دســتاوردها و چالش هــای انقــالب اســالمی و مجهــوری اســالمی ایــران اســت کــه 
یه اعتماد  به این جهــت، آثــار و تألیفــات قابل توجهــی در حــوزه انقــالب اســالمی ارائــه کــرده اســت. کتاب هــای »نظر
کید بر گفتمان اســالمی« و »منابع قدرت نرم؛ ســرمایه اجتماعی در اســالم« از مجله آثار وی هســتند  ســیایس با تأ

یــور طبــع آراســته شــده اند. کــه از ســوی انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق)ع( بــه ز

مقدمه
هنــر و هنرمنــد به عنــوان نخبــگان فرهنگــی جامعــه، از آنجــا موردتوجــه قــرار می گیرنــد کــه می تواننــد تأثیرات 
ــا قــوه شــنوایی  بی نظیــری  در فرهنــگ و جامعــه خــود برجــای بگذارنــد. موســیقی نیــز از ایــن جهــت کــه ب
انســان ســروکار دارد و تأثیــر بســزایی در قــوای احساســی انســان ها پدیــد مــی آورد، حائــز اهمیــت اســت. 
گاهــی، موســیقی می توانــد بــه عاملــی بــرای بیــداری جامعــه تبدیــل شــود و گاهــی عاملــی بــرای انحطــاط آن 
یــخ بوده انــد کــه بــا تســلط بــر موســیقی می توانســتند جمعــی  باشــد. بــرای مثــال عرفــا و حکمایــی در طــول تار
ــر از هــر  یــخ، گاهــی موســیقی بدت ــد. در طــول تار ــه خــواب فــرو ببرن را بگریاننــد، بخنداننــد و حتــی آنهــا را ب
ســالحی، در کنــار ســالح های دیگــر توانســته در اعمــاق جوامــع نفــوذ و محتــوای خــود را درون هــر جامعــه ای 
یــق کنــد. مجلــه تخصصــی خــردورزی در مــورد اثــرات اجتماعــی موســیقی و جنبه هــای مختلــف آن،  تزر
گفت وگویــی را بــا دکتــر محســن ردادی، عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی ترتیــب 

داده کــه متــن ایــن گفت وگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: جایــگاه موســیقی در کشــور مــا، ناظــر بــه بافت هــای سیاســی و اجتماعــی موجــود چگونــه  	
اســت؟

موســیقی شــامل یــک بخــش پدیــدار کالســیک و ســنتی و یــک بخــش پدیــدار جدیــد اســت. موســیقی دو 
، از نوعی موســیقی نام  مــدل مشــخص داشــت کــه تأثیــر اجتماعــی آن نیــز روشــن بــود. فارابــی و افــراد دیگــر

گفت وگو  با   دکتر محسن ردادی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

مدیریت نا اهالن بر 
ساختارهای موسیقایی

بررسیظرفیتهایجامعهشناختیموسیقی
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طبیعــی خــود خــارج کــرده اســت. موســیقی کــه 
پیش تــر کارکــرد اجتماعــی داشــت، می توانســت در 
خدمــت جامعــه قــرار گیــرد؛ ولــی امــروزه، بــه عنصــر 
ضدفرهنگــی و ضداجتماعی تبدیل شــده اســت.  
موســیقی بــه طــور معمــول باعــث افزایــش ســطح 

فرهنــگ در جامعــه نمی شــود. 
یونانیان و فالســفه موســیقی می گفتند: »موسیقی 
موجــب پاالیــش روح می شــود. همان طــور کــه روح 
یبــا یــا شــنیدن یــک  شــما بــا دیــدن یــک نقاشــی ز
ــز چنیــن  ــد، موســیقی نی شــعر خــوب جــال می یاب
کاری را بــا روح انســان می کنــد.« بــه دلیــل ایــن کــه 
موســیقی از وضعیــت آرمانــی خــود خــارج شــده و 
کارکــرد اصلــی خــود را نــدارد. موســیقی به صــورت 
عمــده بــه عاملــی بــرای تخدیــر افــراد تبدیــل شــده و 
تنهــا صدایــی اســت کــه مرتــب پشت ســرهم تکــرار 
می شــود تــا ذهــن و مغــز آرام بمانــد. بــه همیــن دلیل 
موســیقی ضرب آهنــگ منظمــی دارد. موســیقی 
جــز ایــن هیــچ اثــر دیگــری نــدارد. دوره جدیــد، 
خشــم  و  عصبانیت هــا  و  تناقض هــا  شــامل 
کــه در قالــب موســیقی تکــرار  اجتماعــی اســت 

ــود. ــل نمی ش ــگاه ح ــده و هیچ ش
موســیقی در حــال حاضــر بــه یــک مســئله پیرامــون 
اثرات اجتماعی تبدیل شــده که از لحاظ سیاســی 
ــت.  ــف داش ــای مختل ــادی در دوره ه ی ــر ز ــم تأثی ه
عرصــه  از  بهتــر  سیاســی،  لحــاظ  از  موســیقی 
موســیقی های  اســت.  کــرده  عمــل  اجتماعــی 
فاخــری در دوره انقــالب، به خصــوص در ابتــدای 
انقــالب تولیــد شــد کــه در افزایش همبســتگی مردم 
تأثیــر داشــت. موســیقی در آن زمــان می توانســت 
وحــدت  بدهــد،  ســامان  را  مــردم  آرای  و  نظــرات 
ایجــاد کنــد، و احساســات مــردم را درگیــر ســازد. 
و در جــای خــود اســتفاده  موســیقی، به درســتی 
شــد و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت. متأســفانه در 
عرصــه اجتماعــی، مدیریــت خوبــی برای موســیقی 
اتفــاق نیفتــاد. موســیقی بــه طــور معمــول بــه جــای 
حــل مســائل اجتماعــی، بــه یــک مســئله اجتماعی 
تبدیــل شــده اســت. موســیقی در یــک دوره کوتــاه و 
در انقــالب، توانســت نقــش مؤثــر و کارکــرد نافعــی را 

ــد. ــروز ده ــود ب ــه از خ ــردم و جامع ــرای م ب

خردورزی:  آیا موسیقی می تواند در هم افزایی اجتماعی و سیاسی مؤثر باشد؟ 	
موســیقی وظیفــه خــود را چــه در زمــان جنــگ و چــه در زمــان پیــروزی انقــالب اســالمی به خوبــی ایفــا کــرد. 
گاهــی و هیجانــات مــردم تأثیــر بســزایی داشــت. مــردم هیجان هــای  موســیقی در هماهنــگ کــردن شــور و آ
انقالبــی داشــتند و موســیقی توانســت در عرصــه سیاســی وظیفــه خــود را انجــام دهــد. موســیقی نه تنهــا در 
ایــران، بلکــه در کل جهــان بــه کمــک انقالبیــون می رود. هیچ وقت، موســیقی در هیچ جــای دنیا ضدانقالب 
نبــوده اســت. چــون انقــالب از یــک جامعــه بــر خواســته، در دل مــردم قــرار دارد و موســیقی ها به طــور معمول، 
همــراه ســاز هســتند.  وقتــی انقالب هــای مارکسیســتی در کل جهــان رقــم خــورد، موســیقی های پــر قدرتــی 
تولیــد شــدند کــه بــه هم افزایــی اجتماعــی و سیاســی مــردم کمــک کردنــد. یکــی از آن موســیقی ها، موســیقی 
بالچــاو هســت کــه در میــان مبــارزات ضــد فاشیســتی تولیــد شــد. مضمــون آن مبــارزه بــا فاشیســم و تــالش 
بــرای آزادی بــود. ایــن موســیقی در سراســر دنیــا شــنیده شــد و هنــوز انقالبیــون، مارکسیســت ها و کســانی 
کــه می خواهنــد در مقابــل امپریالیســم ابــراز وجــود کننــد، از ایــن موســیقی و ســرود اســتفاده می کننــد. 
موســیقی های انقــالب ایــران نیــز بــه همیــن شــکل، اثــر فوق العــاده ای بــرای هماهنــگ کــردن احساســات 

مــردم، در جهــت پیــش بــرد انقــالب داشــتند.

خــردورزی:  چــرا برخــی اوقــات، موســیقی موجــب دوقطبی ســازی می شــود؟ چگونــه می تــوان ذائقه هــای  	
مختلــف جامعــه را نســبت بــه مســئله موســیقی و ناظــر بــه نهــاد دیــن، در جامعــه ســاماندهی کــرد؟

مــن متخصــص دیــن نیســتم، در حــوزه دیــن گفتگوهای مفصلــی درباره موســیقی وجــود دارد که بایــد آن را از 
اهــل دیــن پرســید. اگــر به عنــوان غیــر فقیــه بخواهــم توضیــح بدهــم، نگاه فقهــی و دینی به موســیقی هنــوز در 
همــان حالــت کالســیک اســت. بــه طــور معمــول هــر زمانی موســیقی برپا می شــد بــرای مجالــس لهوولعب و 
عیاشــی یــا بــرای مجالــس حاکمــان جــور و ظلــم بوده اســت؛ بنابراین موســیقی جنبه اجتماعی پیــدا نکرده 

بــود و فقــه نیــز چنــدان آن را موردتوجــه قــرار نداد.
 شــاید چــون مصــداق موســیقی عــوض شــده و پدیــده جدیــدی مثــل شــطرنج شــکل گرفته اســت، حکــم آن 
نیــز بایــد توســط مراجــع مــورد تجدیدنظــر قــرار گیــرد. شــطرنج در چندصدســال پیــش بــه یــک شــکل بــازی 

می شــد و امــروز و در دوره مــدرن بــه شــکل دیگــری مورداســتفاده قــرار می گیــرد. 
بــه نظــر می رســد کــه بایــد نــگاه بــا تغییــر پدیــده، تغییــر پیدا کنــد و فتواهــای جدیــدی دربــاره موســیقی صادر 
بــرد دیگــری دارد، اساســًا آن موســیقی کــه در فقــه و  شــود. موســیقی چــون جایــگاه دیگــری پیــدا کــرده و کار
یــخ اســالم مواجــه بودهایــم، نیســت. فقیــه بایــد مشــخص کنــد حکــم آن فــرق می کنــد یــا نــه؟! موســیقی  تار
از بطــن جامعــه بــر می خیــزد و به نوعــی روایــت خــود جامعــه اســت. جامعــه ای کــه خــود بــه جامعــه دوقطبــی 
و چندقطبــی تبدیــل شــده باشــد و باتوجه بــه اینکــه موســیقی، همــان جامعــه را روایــت می کنــد، ایــن قطــب 

بــودن جامعــه را نیــز آشــکار می ســازد.
»بشــنو ایــن نــی چــون شــکایت می کنــد/ از جدایی هــا حکایــت می کنــد« نــی به عنــوان ابــزار موســیقی 
یــرا جامعــه غمگینی بــوده و به همین دلیل، موســیقی  حکایــت می کنــد، آواز می خوانــد و غمگیــن اســت؛ ز
غمگیــن اســت. حــال در جامعــه ای هــم کــه چندقطبــی وجــود دارد و همه از هم فاصلــه گرفته اند و حتی به 
دالیــل مختلفــی کــه ربطــی هــم بــه سیاســت نــدارد و بحث های مختلفــی، از جمله بحث هــای اجتماعی و 
اقتصــادی و رقابتــی جامعــه، بــه همیــن دلیــل یــک بهانه بــرای جدایــی و جهت گیری های مخالــف به جای 
وحــدت پیــدا می کنــد. موســیقی بــه ســمت دامــن زدن بــه ایــن اختالفــات و جهت گیری هــا حرکــت می کند. 
بــه همیــن دلیــل وقتــی ســرودی مثــل ســرود ســالم فرمانــده خوانــده می شــود، فــرد دیگــری یکــی از آثــار مرحــوم 

شــجریان را در مقابل آن برجســته می ســازد.
 ایــن برجسته شــدن ها تقصیــر ســالم فرمانــده یا موســیقی شــجریان نیســت، بلکه آنهــا را در فضای خودشــان
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لج بــازی دور شــد، ولــی ایشــان باالخــره انقالبــی بــود. 
این هــا باعــث شــد هنرمنــدان بــه سمت وســویی 
هدایــت شــوند کــه بــه نفــع جامعــه نبــوده و از وظیفه 

اصلــی خودشــان غفلــت داشــته باشــند.

منظــر  	 از  می تــوان  چگونــه  خــردورزی: 
جامعه شناســی اجتماعــی و فرهنگــی از ظرفیــت 
موســیقی، ناظــر بــه عائــق و ســائق مختلــف 
موســیقی  میــان  نســبتی  چــه  کــرد؟  اســتفاده 
پــاپ  موســیقی  بــا  شــجریان  ماننــد  اســاتیدی 

دارد؟ وجــود  امــروزی  و  جدیــد 
اتفــاق بــدی کــه موجب آشــفتگی وضع شــده، این 
اســت کــه مــا ســعی کردیــم بــا اســتفاده از ابزارهــای 
غیــر هنــری، موســیقی را هدایــت کنیــم. مــن طبــع 
قضــاوت  هنرمندانــه  منظــر  از  و  نــدارم  هنــری 
علــوم  منظــر  از  می خواهــم  بلکــه  نمی کنــم، 
اجتماعــی بررســی کنــم. هــر دوی ایــن موســیقی ها 
را از منظــر اجتماعــی مفیــد می دانم. چه موســیقی 
یــا موســیقی های  پــاپ  ســنتی و چــه موســیقی 
جدیــدی کــه در حــال مطــرح شــدن اند، از جهــت 

ــه آنهــا وارد نیســت. ــوم اجتماعــی اشــکالی ب عل
انــواع  اســت.  موردبحــث  مدیریت هــا  ســوء 
موســیقی ها در دهــه شــصت شمســی، به صــورت 
بعــدی  دوران  مســئوالن  شــدند.   ممنــوع  مطلــق 
ســعی کردنــد کــه از آن فضــا فاصلــه بگیرنــد و نشــان 
دهنــد کــه مــا ذائقه هــای متنــوع را نیــز بــه رســمیت 

خوانده انــد. جامعــه بــه ایــن دلیــل دوقطبــی می شــود کــه هــر کــس ایــن موســیقی ها را در جهــت ذائقــه خــود به 
کار می گیــرد تــا به عنــوان یــک ابــزار جدیــد و بهانــه ای، بینــی رقیــب را بــه خــاک بمالــد؛ امــا راه حــل چیســت؟ 

چطــور بایــد جلــوی چندقطبی شــدن جامعــه را در زمینه موســیقی بگیریم؟
موســیقی در جامعــه ای کــه قطبــی شــده، باعــث تشــدید قطبــی شــدن می شــود. بایــد آن را مدیریــت کــرد! 
مدیریــت در ســطح هنرمنــدان، بــه ایــن شــکل اســت کــه موســیقی دان ها بایــد توجــه داشــته باشــند کــه در 
صف بندی هــای سیاســی-اجتماعی-اقتصادی کــه اغلــب غیرواقعــی اســت، حضــور پیــدا نکننــد. 
هنرمنــدان فکــر می کننــد وظیفه شــان ایــن اســت کــه در اینجــا ایفــای نقــش داشــته باشــند. اتفاقــًا وظیفــه 

، مــردم، جامعــه، و ایــران اســت.  شــما دفــاع از چیــز بزرگ تــری بــه نــام تمــدن، هنــر
شــما هنرمنــدان نبایــد در همــه درگیری هــا و منازعــات طبیعــی جامعــه، ورود کنیــد. بحــث ایــن نیســت 
کــه هنرمنــدان درد و دغدغــه مــردم را نداشــته باشــند؛ بحــث ایــن اســت کــه اینهــا را عاملــی بــرای گسســت 
نکنیــم. بســیاری از هنرمنــدان، تصــور می کننــد اگــر مــن موضع گیــری نکنــم، غیرمتعهــد شــناخته می شــوم. 
همــه هنرمنــدان، چــه انقالبــی و چــه ضدانقالبی چنیــن تصــوری را دارند. هنرمندان باید متوجه مســئولیت 
سنگین ترشــان در حفــظ هنــر و جامعــه ایرانــی باشــند؛ نــه اینکــه خودشــان را بــرای منازعــات بی حاصــل 
هزینــه کننــد. مســئولین بایــد مدیریــت کننــد. هنرمنــد تــا حــدی دارای غلبــه احساســات بــا طبــع لطیــف و 
هیجانــات اســت کــه نمی توانــد خــود را به درســتی مدیریــت کنــد. مســئولین بایــد تــالش کننــد تــا زمینــه ای 
را بــرای هنرمنــدان فراهــم کننــد کــه آنهــا دچــار کــژروی نشــوند و به قول معــروف، در مســیری قــرار بگیرنــد تــا 
بــرای حفــظ وحــدت و هنــر تــالش کننــد. هنرمنــدان نبایــد در مســیری قــرار بگیرند کــه صف آرایــی در مقابل 

یک دیگــر را تشــدید ســازند. 
اســتفاده از هنرمندان در مقاطعی مانند انتخابات به طور حتم کار اشــتباه و نادرســتی اســت. وقتی شــما 
هنرمنــدان را بــرای انتخابــات اســتخدام می کنیــد تــا بــه نفــع کمپیــن شــما فعالیــت کننــد، معلــوم اســت کــه 
شــما هنرمندهــا را بــه سمت وســوی بــدی هدایــت و از آنهــا اســتفاده سیاســی می کنیــد. فکــر می کنم چنین 
یــادی از جملــه  حرکتــی در دنیــا رواج نداشــته باشــد. وقتــی مثــالً آقــای روحانــی کاندیــدا شــد، هنرمنــدان ز

موســیقی دان ها را بــرای حمایــت از ایشــان آوردنــد.
هنرمند، هرچه از ســاحت منازعات سیاســی که عرصه شــکل گیری این دوقطبی هاســت، برکنار و محفوظ 
بمانــد بــه هنــر کمــک می کنــد. مســئولین و سیاســت مداران بایــد مراقــب باشــند کــه به خاطــر پیروزی هــای 
ــر  ــجریان به خاط ــد. ش ــش نیاورن ــائلی را پی ــن مس ــازی، چنی ــر لج ب ــات به خاط ــی اوق ــی گاه ــود و حت ــاه خ کوت

محمدرضا شجریان  		 اجرای سرود سام فرمانده در استادیوم آزادی  		
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می شناسیم. برای همین صداوسیما انواع و اقسام 
موســیقی های پــاپ را پخــش کــرد و وزارت ارشــاد 
نیــز مجــوز مــی داد. برخــی از هنرمنــدان می گوینــد 
کــه این ضربه دوم بســیار مهلک تــر از ضربــه اول بود. 
ضربــه اول کــه موســیقی محدود شــده بود یــک اثری 
داشــت؛ ولــی اینکــه شــما ناگهــان درب موســیقی را 
بی دروپیکــر کنیــد، آســیب دیگــری بــه دنبــال دارد؛ 
یــرا هرکســی بــا هــر شــکلی موســیقی اجــرا می کند و  ز

ــه ای ســهمگین تر وارد خواهــد کــرد. ضرب
رقــم  حــوزه  ایــن  در  بایــد  جــدی  نظــری  تجدیــد 
بخــورد تــا موســیقی بــه شــکل دیگــری ترویج بشــود. 
از منظــر علــوم اجتماعــی، تعارضــی میــان ایــن دو 
نــدارد؛ هرچنــد ممکــن  شــکل موســیقی وجــود 
اســت از دیدگاه یک هنرمند، موســیقی های پاپ 
بتواننــد بــه موســیقی های ســنتی ضربه بزننــد؛ ولی 
از منظــر اجتماعــی، دو مــدل مختلــف موســیقی 
ــل  ــر را تکمی ــد همدیگ ــا بتوانن ــه چه بس ــتند ک هس
کننــد. اگــر به صــورت طبیعــی، ایــن دو موســیقی با 
هــم ارتبــاط برقــرار کننــد و حرکت مشــترکی داشــته 
باشــند تــا گفت وگــو کننــد، احتمــال دارد کــه بــه 

یــک نقطــه مشــترک برســند.
راه رفتــن  فیلــم  از  سکانســی  بــه  می خواهــم  مــن 
روی ســیم آقــای دکتــر معتمــدی اشــاره کنــم. ایــن 
ــه نظــر  ــرای مــن بســیار جــذاب و  ب ســکانس کــه ب
را  ایــن هماهنگــی  بــود، به خوبــی  مــن شــاهکار 
ــود  ــه تار ب ــده س ــری نوازن ــرف پس ــک ط ــان داد. ی نش
نیــز  از ســوی دیگــر  بــه نواختــن می پرداخــت،  و 
دخترخانمــی نوازنــده گیتــار بــود. روابــط ایــن دو نیــز 
به صــورت عاطفی شــکل گرفت. وقتی پســر شــروع 
ــم  ــه نواختــن موســیقی ســنتی، آن دخترخان کــرد ب
کــه  گیتــار موســیقی بنــوازد  نیــز می خواســت بــا 
ــد.  ــگ نبودن ــا هماهن ــود. اینه ــد ب ــبکی جدی در س
گفــت مــا بایــد هماهنــگ باشــیم و کوک هایشــان 
را عــوض کردنــد. از دل ترکیــب ایــن دو موســیقی، 

یبایــی بیــرون آمــد.  یــک موســیقی ز
بــروی هــم قــرار  یــد کــه اینهــا را رو کارگــردان می گو
ندهیــد. اگــر ســبک های موســیقی تعامــل داشــته 
ســنتی  ایرانــی  موســیقی  جهانی شــدن  باشــند، 
دور از انتظــار نخواهــد بــود. موســیقی غربــی در 

چنیــن حالتــی می توانــد بومــی شــود و رنــگ و بــوی ایرانــی اصیــل را بپذیــرد. موســیقی غربــی، ســنخیتی 
بافرهنــگ مــا نــدارد و بــه همیــن دلیــل بایــد ترکیــب شــود. ترکیــب موســیقی یعنــی بــا هــم تعامــل داشــته 
ــل می شــوند. درســت  ــران تبدی ــه موســیقی خــاص ای ــا هــم گفت وگــو کننــد، ب باشــند. اگــر موســیقی ها ب

ــزار غربــی اســت؛ امــا مختــص ایــران شــده.  اســت کــه موســیقی یــک اب
کی رپ هــای کــره ای در سراســر دنیــا و از جملــه ایــران محبوبیــت فراوانــی پیــدا کردنــد. کی رپ هــا همیــن 
موســیقی رپ غربــی اســت کــه کره ای هــا بــر اســاس فرهنــگ و ســلیقه خودشــان آن را بازمهندســی کردنــد. 
ــه موســیقی های کــی رپ گــوش می دهــد. یعنــی موســیقی و  همــان تولیدکننــده اصلــی، یعنــی غــرب، ب

هنــر می توانــد بــا تعامــل و در نهایــت بــه بومی شــدن موســیقی، بــه جهــان راه پیــدا کنــد.

ــاره موســیقی، تبییــن و  	 خــردورزی: چگونــه می توانیــم جامعه پذیــری را از نــگاه حــوزه علــوم اجتماعــی درب
ترســیم کنیــم؟

بخــش مهمــی از رونــد جامعه پذیــری، ایــن اســت کــه کودک و فرد یا انســان بتوانــد در جامعه جایگاه خــودش را 
پیــدا کنــد؛ بتوانــد بــا هم نوعــان خــودش مرتبــط شــود و بــه یــک جمــع تبدیــل شــود. مــا یــک فــرد بــه دنیــا می آییم؛ 
ولــی تبدیــل بــه جزئــی از جمــع می شــویم. موســیقی می توانــد ایــن کمــک را داشــته باشــد. مهم تریــن ویژگــی و 

کمــک موســیقی، ایــن اســت کــه بــه طــور معمــول به صــورت گروهــی شــنیده می شــود و رواج پیــدا می کنــد.
موســیقی فقــط بــرای یــک نفــر نیســت؛ موســیقی احساســات عــده ای را بــه یک دیگــر پیونــد می دهــد. بــرای 
یــادی را بــه  یــرا توانســت احساســات عــده ز مثــال، ســرود ســالم فرمانــده بزرگ تریــن خدمــت را انجــام داد، ز
یک دیگــر پیونــد بدهــد و ایــن بســیار ارزشــمند اســت. ممکــن اســت نتوانیــم با اقــوام و افــراد مختلف گفتگو 
ــرای یــک  کنیــم؛ امــا وقتــی همــه یــک شــعر را بخوانیــم و درکــی از آن داشــته باشــیم، حــس مشــترکی کــه ب
جامعــه بســیار اهمیــت دارد، پیــدا می شــود. آن روح جمعــی کــه مونتســکیو و هــگل بــه آن اشــاره می کننــد، 
به واســطه موســیقی شــکل می گیــرد. افــراد مختلــف، تحت تأثیــر ســرود، موســیقی و شــعر می تواننــد 
احساســات خــود را بیــان کننــد. ایــن یــک طــال در جامعه شناســی اســت کــه شــما بتوانیــد ابــزاری پیــدا 
کنیــد کــه همــه یــا گــروه بزرگــی از مــردم بتواننــد حــرف خودشــان را یکــی کــرده و احساســات خــود را در یــک 

قالــب مطــرح کننــد. وگرنــه نمی تــوان بــا زبــان خالــی آن کار را دنبــال کــرد.
، یــک جملــه ای بیــان می کنــد کــه طــرف داران و مخالفیــن، هرکــدام بــه یــک شــکل برداشــت  رئیس جمهــور
 می کننــد. خاصیــت سیاســت و کالم ایــن اســت و بــه گفتــار رئیس جمهــور ربطــی نــدارد. کالم خالــی 

سینمایی راه رفتن روی سیم  		
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مدیریــت ضعیــف در موســیقی باعــث شــد کــه 
آقــای شــجریان بــه آن عاقبــت بــد؛ یعنــی ایســتادگی 
در مقابــل نظــام جمهــوری اســالمی ایــران دچــار 
شــود. همــه اش تقصیر مرحوم شــجریان نبود؛ بلکه 
مدیــران فرهنگی دهه شــصت و هفتــاد و دهه های 
بعد، با رفتارهای ضدونقیض باعث شــدند ایشــان 
و بســیاری از اهالــی موســیقی رنجیــده شــوند و از 

نظــام فاصلــه بگیرند.
امیــر مقصودلــو یــا تتلــو هــم کــه امــروز یــک روانــی و 
فرد غیر قابل پذیرشــی اســت که به اعتقاد بســیاری 
از مــردم ایــران هیــچ ســازگاری بــا اســتانداردهای 
بشــریت نــدارد، بایــد بــا مدیریــت صحیــح فعالیــت 
می کــرد. خــود او صحبت هایــی دارد کــه می گویــد: 
»مــرا مدیریــت کنیــد«. او بــا رفتارهــای ضدونقیــض 
مواجــه و تحقیــر شــد. طیــف پیــروز انتخابــات، 
او را در انتخابــات ســال 1396 تحقیــر کردنــد کــه 
در نهایــت منجــر بــه خــروج او از کشــور شــد. آیــا 
! بــه نظــرم نبایــد  طرفدارهــای او کــم شــده اند!؟ خیــر
ــرزنش،  ــن س ــم. بزرگ تری ــرزنش کنی ــان را س ــاد ایش ی ز
نثــار مدیــران فرهنگــی اســت کــه به خاطــر همیــن 

بازی هــای سیاســی ایــن وضــع را پیــش آوردنــد.
دارنــد  وجــود  بســیاری  افــراد  و  نامجــو  محســن 
او  وقتــی  دارنــد.  تســلط  موســیقی  در  بســیار  کــه 
کــه او  بــا زبــان موســیقی خوانــد، گفتنــد  قــرآن را 
بــه تحریــف قــرآن دســت زده اســت. گفتنــد: »بــا 
ابزارهــای غیــر هنــری از تــو شــکایت می کنیــم.« 
، در مقابــل او ایســتادند.  و بــا جمــع آوری طومــار
ــرود و  ــور ب ــارج از کش ــه خ ــه او ب ــد ک ــن ش ــه ای نتیج
علیــه جمهــوری اســالمی فعالیــت کنــد. بنابرایــن 
بــه نظــر می رســد کــه مدیریــت درســتی در حــوزه 
موســیقی وجــود نــدارد. وقتــی می خواهیــم ابــروی 
موســیقی را درســت کنیــم، چشــم آن را نیــز کــور 
ــری  ــر هن ــا و غی ــت بی ج ــای دخال ــم. به ج می کنی
در مدیریــت موســیقی، راه حــل اصلــی، ســپردن 
موســیقی بــه خــود اهالــی هنــر و افــراد قابل اعتنــا 
اســت. مردمی ســازی موســیقی بــا حکمرانــی خــود 
اهالــی موســیقی بــر موســیقی شــکل می گیــرد و 
باعــث می شــود تــا مــا بتوانیــم موســیقی و فرهنــگ 

ایرانــی را حفــظ کنیــم.•

ــد.  ــام بده ــن کار را انج ــد ای ــیقی می توان ــرًا موس ــا ظاه ــد؛ ام ــاد کن ــدت را ایج ــات وح ــد آن احساس نمی توان
کــه بســیار اهمیــت دارد و می توانــد بــرای  یــادی را بــا همدیگــر هــم فرکانــس می کنــد  موســیقی عــده ز

جامعه پذیــری بســیار مفیــد و مؤثــر باشــد.

خــردورزی:  آیــا از لحــاظ جامعه شناســی، ذائقه هــا تغییــر کرده انــد و ایــن تغییــر ذائقــه یــک پدیــده جهانــی  	
اســت یــا فقــط نســبت بــه جامعــه ایرانــی چنیــن اتفاقــی رقــم خــورده اســت؟

موســیقی ســنتی جــزو فرهنــگ ماســت. جوامــع دیگــر نیــز در حــال فاصله گرفتــن هســتند. ســلیقه ها نوبه نــو 
پــا ندارنــد. موســیقی های جدیــد  و عــوض می شــود. موســیقی های کالســیک جذابیــت و بــرد ســابق را در ارو
اروپایــی یــا موســیقی های جدیــد راک و متــال در حــال مطرح شــدن هســتند. به زعــم شــما ایــن مســئله یــک 
یــرا که خود  یــم؛ ز پدیــده جهانــی اســت و لزومــًا ربطــی بــه ایــران نــدارد. مــا نباید از موســیقی ســنتی دســت بردار
اروپایی هــا نیــز دســت برنداشــته اند. موســیقی ســنتی عنصــر فرهنگــی مــا بــه شــمار مــی رود. یــک فرهنــگ 
پــا بــرای حفــظ عناصرفرهنگــی خــود، ســمفونی بتهــوون را  مگــر چیــزی غیــر از عناصــر فرهنگــی دارد!؟ ارو
پــا بخواهنــد یــک ســرود ملــی بخواننــد در واقــع  پــا قــرار داده اســت. اگــر همــه مــردم ارو ســرود ملــی اتحادیــه ارو
برابــر ســبک ها و شــیوه های جدیــد  ســمفونی نهــم بتهــوون را می خواننــد. نکتــه مهــم، عــدم مقاومــت در
اســت. یعنــی اگــر بخواهیــد بــا ذائقــه و ســلیقه مــردم درگیــر شــوید، باعــث بدتــر شــدن وضعیــت خواهیــد شــد.

زمانــی، مشــهور بــود بــرای اینکــه یــک خواننــده در جامعــه مطــرح شــود، بایــد مدتــی بخوانــد و بعــد از مدتــی 
صدایــش ممنــوع شــود. ممنــوع شــدن صــدای یــک نفــر بزرگ تریــن خدمــت بــه یــک خواننــده بــود؛ چــرا 
کــه وقتــی بالفاصلــه آثــار او منتشــر می شــد، همــه می خواســتند ببیننــد کــه چیســت!؟ بــه همیــن علــت، 
کیــد مــن  نمی تــوان بــا ذائقــه مــردم درگیــر شــد. ابزارهــای غیــر هنــری نمی تواننــد ذائقــه مــردم را کنتــرل کننــد. تأ
ایــن اســت کــه از ابزارهــای قانونــی و حاکمیتــی را بــه کمتریــن وجــه ممکــن و در حداقــل مــوارد اســتفاده کنیــد. 
بــرای مدیریــت جریــان موســیقی به هیچ عنــوان نبایــد از ابزارهــای قانونــی مثــل ممنوعیــت یــا زنــدان اســتفاده 
، بایــد از پنــل خــود موســیقی بــه مدیریــت موســیقی اقــدام کنیــم. به جــای دخالت هــای  کــرد. به جــای آن ابــزار
بی جــای دولت هــا و درگیــر شــدن بــا ذائقــه مــردم کــه به خصــوص در حــوزه موســیقی ســنتی، باعــث ایجــاد 
یــک آســیب بــزرگ شــده، اگــر موســیقی را بــه خــود اهالــی اســتخوان دار و توانمند موســیقی واگذار کنیــم، آنها 

بــه طــور حتــم بهتــر از وضعیــت فعلــی می تواننــد آن را مدیریــت کننــد. 
مرحــوم شــجریان یــک توانمنــدی و ظرفیتــی بــرای ایــران و جمهوری اســالمی داشــت؛ ولی بــا او بدرفتــار کردند. 
وقتــی خاطــرات او از ابتــدای انقــالب را بخوانیــد، بــه هر شــکلی در خدمت انقالب و جمهوری اســالمی بوده؛ 
امــا چــه چیــزی باعــث تغییــر او می شــود؟ حــرف مــن ایــن نیســت کــه از لحــاظ مالــی بــه آنهــا رســیدگی نشــده. 
جمهــوری اســالمی از نظــر مالــی به خوبــی بــه چنیــن هنرمندانــی رســیدگی کــرده اســت. ولــی مطابــق شــأنیت 
هنــری ایشــان، بــا ایشــان رفتــار نشــد. موســیقی و مدیریــت جریــان موســیقی بســیار تأثیرگــذار اســت. همیــن 

امیرحسین مقصودلو )تتلو(  		 محسن نامجو   		



69

14
01  

تیر
م  |  

ده
سیز

ره 
شما

ی  |  
ورز

خرد

یف نامه |  معر
کرامی فــر متولــد ۱۳۳۸، در روســتای  دکتــر حممــود ا
جوشــان اســفرایِن اســتان خراســان مشــایل اســت. او 
هتــران  و  مشــهد  فــردویس  دانشــگاه  دانش آموختــه 
اســت. وی دکتــرای ادبیــات فــاریس خــود را در رشــته 
تاجیکســتان  علــوم  کادمــی  آ از  مردم شــنایس، 
یــه کــردن کــم  یافــت کــرد. اصــول ارتباط مجعــی، گر در
ــومی،  ــر می ش ــردم پی ــلیقه م ــا س ــا ب ــت، م زویی نیس آر
... عناویــن  و نــدارد،  اســم  کتــاب  ایــن  هبارانه هــا، 
نوشــته  کرامی فــر  ا کــه  اســت  کتاب هــایی  خمتلــف 
 ، اســت. گفتــی اســت کــه وی بیشــتر به عنــوان شــاعر
و  می شــود  شــناخته  وزنامه نــگار  ر و  نویســنده، 
دبیــری و داوری جشــنواره های خمتلــف حــوزه شــعر 
ودن  را برعهــده داشــته اســت. مهچنــن او افتخــار ســر
گفتــم و عشــق آغــاز شــد« را در  مثنــوی »یــا عــی 

کارنامــه هنــری خــود دارد. 

مقدمه
موســیقی بــه دلیــل ارتباطــی کــه بــا سیســتم های 
کارکــردی  عصب شــناختی انســان ها دارد، دارای 
موســیقی  اســت.  شــگفت انگیز  فوق العــاده 
ــا ریتم هــای مختلــف خــود، انســان را در  می توانــد ب
حالت هــای مختلــف قراردهــد و از نظــر روانــی، بــر 

روی تک تــک افــراد تأثیرگــذار باشــد. 
باتوجــه بــه اهمیــت موســیقی از ادبیــات نظــری 
وســیع تولیــد موســیقی دســته بندی های دقیقــی 
گروه بنــدی  هیــچ  تقریبــًا  امــا  اســت،  شــده  ارائــه 
جامعه شــناختی  نظریــات  دربــارۀ  مشــخصی 
محتــوای موســیقی در دســت نیســت. محتــوای 
 الغراندام تریــن حــوزۀ مطالعــات 

ً
موســیقی احتمــاال

جامعه شناســی موســیقی اســت. علــت ایــن امــر از 
ســویی بــه ســلطۀ علــوم دیگــر در ایــن حــوزه مربــوط 
عالیــق  محــدودۀ  بــه  دیگــر  ســوی  از  و  می شــود 
جامعه شناســان. ســویۀ نخســت ناظر به این است 
کــه نظریه پردازی هــای مربــوط به محتوای موســیقی 
بیشــتر در ســیطرۀ موسیقی شناســی و رشــته هایی 
کــه مــادۀ اساســی تحلیل شــان محتــوای  اســت 
ــه  ــر ب ــتر ناظ ــویۀ دوم بیش ــا س ــت. ام ــیقایی اس موس
مجلــه  اســت.  جامعه شناســی  رشــتۀ   موقعیــت 

گفت وگو با  دکتر محمود اکرامی فر  

جامعه شناس، شاعر و نویسنده 

زیبای زشت
نقش موسیقى در وفاق و انسجام اجتماعى
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تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن جایــگاه 
جامعه شــناختی موســیقی گفت وگویــی را پیرامون 
، شــاعر و  ــر ــی ف ــود اکرام ــر محم ــا دکت ــئله ب ــن مس ای
نویســنده و جامعه شــناس ترتیــب داده اســت. در 

ادامــه متــن ایــن گفت وگــو تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: موســیقی از نــگاه جامعه شناســی  بــر  	
اســاس کــدام مؤلفه هــا تعریــف می شــود و چــه 

نســبتی بیــن موســیقی و انســان وجــود دارد؟
موســیقی بخشــی از حیــات بــه شــمار مــی رود. اگــر 
شــما بــه صــدای رودخانــه، وزش بــاد، پرنــدگان، 
... توجــه کنیــد، نوعــی از موســیقی را می بینیــد.  و
حتــی اگــر بــه قلــب خودتــان رجــوع کنیــد، یــک 
دچــار  اگــر  می شــنوید.  را  یتــم دار  ر موســیقی 
یتم هــا بــه هــم می خــورد.  بیمــاری شــوید، ایــن ر
حتــی در راه رفتــن موســیقی وجــود دارد. خراســان 
جنوبــی مقامــی تحــت عنــوان اشــترخجو وجــود 
دارد کــه نــام آن، برگرفتــه از صــدای پــای شــترانی 
اســت کــه در بیابــان راه می رفتنــد. اینکه موســیقی 
بخشــی از حیــات و زندگــی بــه شــمار رود، یعنــی 

حــذف شــدنی نیســت. 
یتمــی  ــا ر شــما نمی توانیــد موســیقی قلــب خــود ی
قطــار  چرخ دنده هــای  حرکــت  صــدای  در  کــه 
یتمــی کــه  وجــود دارد را از زندگــی حــذف کنیــد. ر
آدم هــا هســت، حذف شــدنی  پــای  در صــدای 
نیســت. حتــی صداهــای تنــاژ بــاال یــا اشــعار و 
حتــی حرف زدن هــای مــا موســیقی دارد. اگــر بــه 
ــت  ــه و دق ــرآن توج ــی ق ــوره های پایان ــی از س بخش
کنیــم، متوجــه موســیقی کالمــی آن خواهیــم شــد. 
نوعــی از ارتبــاط زندگــی اجتماعــی کــه مــا از آن 
بــه عنــوان ارتبــاط احســاس برانگیز یــاد می کنیــم، 
ارتبــاط از طریــق موســیقی اســت. ارتباطــی کــه مــا 
آن را حفــظ می کنیــم؛ ولــی نمی توانیــم آن را درک 
کنیــم. ارتبــاط احســاس برانگیــز ایــن اســت کــه 
از ارتبــاط انســان ها از طریــق موســیقی  بخشــی 
شــکل بگیــرد. مــا به وســیله صــدای موســیقی بــا 
دیگــران ارتبــاط برقــرار می کنیــم. حتــی ایــن ارتبــاط 
موســیقی  از  »مــا  بگوییــم:  کــه  نیســت  چنیــن 
خوشــحال  همیــن  بــرای  و  می آیــد  خوشــمان 

یــه می کنیــم«. بــرای مثــال نیروهــای ارتــش، در جنــگ بــا صــدای طبــل موســیقی  می شــویم یــا طمــع و گر
متوجــه می شــدند کــه بایــد حملــه کنــد یــا بــه عقب نشــینی دســت بزننــد؛ بنابرایــن موســیقی در جنــگ، 
یــرا  ... وجــود دارد. بــه همیــن جهــت موســیقی از زندگــی حــذف شــدنی نیســت، ز عــزا، مناســک گــذری، و

یتــم قلــب خــود را حــذف کنــد.  هیچ کــس نمی توانــد ر

 فرهنگــی و هنــری اســت یــا  	
ً
خــردورزی: آیــا ذات موســیقی اجتماعــی و ارتبــاط آن بــا انســان، صرفــا

اســتفاده های دیگــری ماننــد ســرگرمی نیــز دارد؟
شــاید نازل تریــن ســطح اســتفاده از موســیقی بــرای التــذاذ باشــد. اینکــه مــا موســیقی گــوش می دهیــم 
آن  اوقــات فراغــت و غنی ســازی  بــرای پرکــردن  اوقــات موســیقی  یــم. گاهــی  بــرای اینکــه لــذت ببر
اســت. گاهــی وقت هــا بــرای وادار کــردن آدمــی بــه فکــر و گاهــی اوقــات بــرای شــما ایجــاد یــک آرامــش 
ییــم موســیقی فقــط بــرای التــذاذ اســتفاده می شــود؛  و طمأنینــه درونــی اســت. این طــور نیســت کــه بگو

موســیقی وســیله ارتبــاط بــا خــود و ارتبــاط بــا دیگــران بــه شــمار مــی رود. 
وقتــی مــا می خواهیــم بــا دیگــران حرفــی داشــته باشــیم کــه اثرگــذار باشــد، یــک بیــت شــعر می خوانیــم. 
ــیقی  ــاری و موس ــیقی کن ــک موس ــا ی ــد؛ ام ــل می کن ــی را منتق ــعر معنای ــت ش ــن بی ــه ای ــت ک ــت اس درس
درونــی نیــز همــراه بــا معنــا منتقــل می شــود آن موســیقی درونــی و کنــاری میــزان اثرگــذاری پیــام شــما را کــه 
در بیــت شــعر وجــود دارد، بیشــتر می کنــد. موســیقی یــک امــر جهانــی به حســاب می آیــد. ســالیان ســال، 
یخــی و جغرافیایــی  قرن هــا و هزاره هــا می گــذرد کــه موســیقی وجــود داشــته و دارد. موســیقی یــک امــر تار
اســت. موســیقی در نقــاط مختلــف، حتــی در قبایــل آمــازون دیــده می شــود. جوامــع مــدرن نیــز موســیقی 

را مورداســتفاده قــرار می دهنــد. 
اگــر از دیــدگاه مکتــب کارکردگرایــی1 بــه مســئله موســیقی نــگاه کنیم، موســیقی برای انســان ها بــه این دلیل 
کــه به صــورت جمعــی و فــردی نقــش داشــته مانــدگار شــده اســت. بــرای مثــال، نوعــی از موســیقی تحــت 
ــا کشــاورزان در هنــگام درو  عنــوان موســیقی کار وجــود دارد. نوعــی از موســیقی کــه دختــران قالیبــاف ی
یــا می خواننــد، به عنــوان موســیقی کار شــناخته می شــود.  و یــا ملوانــان و جاشــوها در کشــیدن تــور از در
موســیقی کار باعــث می شــود کــه قــدرت درونــی پراکنــده انســان ها همســو و هم جهــت شــود و حتــی 
یــا کاهــش  افزایــش قــدرت پیــدا کننــد. موســیقی خوانــدن آنهــا باعــث می شــود انــرژی کشــیدن تــور از در
یابــد. همیــن کــه یــک حــس حضــور در جمــع و جمع گرایــی بــه افــراد دســت می دهــد، بســیار مفیــد و مؤثــر 

اســت. حــس تعــاون و هماهنگــی به خاطــر موســیقی باعــث افزایــش بازدهــی کار آنهــا می شــود. 
یخ  همــه اینهــا از لحــاظ مکتــب کارکردگرایــی به خاطــر موســیقی پیدا می شــود. چون موســیقی در طــول تار
و در تمــام جغرافیــای زندگــی مــردم، اثــر مثبــت داشــته و امروز نیــز موردتوجه قرار دارد. مکتــب کارکردگرایی 
از مکاتــب جامعه شناســی اســت. بــر اســاس همیــن مکتــب، کارکردهای مثبت موســیقی منجــر به بقای 

یــخ و در پهنــه جغرافیایــی بوده اســت.  آن، در طــول تار

فضــای  	 و  فرهنــگ  ایجــاد  بسترســاز  و  زمینه ســاز  موســیقی،  ســبک های  از  کدام یــک  خــردورزی: 
اســت؟ جامعــه  بــرای  اجتماعــی 

موســیقی جــزوی از فرهنــگ بــه شــمار مــی رود. شــما نبایــد موســیقی را جــدای از فرهنــگ بدانیــد! 
موســیقی جــزو عناصــر فرهنگــی اســت کــه هــر حــوزه فرهنگــی، ســازها و نواهــا و ملودی هــای خــاص 
خــود دارد. ازایــن رو می تــوان گفــت موســیقی عضــوی از فرهنــگ بــه شــمار مــی رود و موســیقی می توانــد 
گــر از موســیقی به درســتی اســتفاده شــود، باعــث  بــر روی عناصــر دیگــر فرهنگــی نیــز اثرگــذار باشــد. ا
ــی  ــر فرهنگ ــایر عناص ــود، س ــتفاده ش ــد اس ــر از آن ب گ ــد و ا ــد ش ــی خواه ــر فرهنگ ــایر عناص ــت س ی تقو وگو

ت 
گف
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ندانیــم از کجــا آمده ایــم، نمی دانیــم کــه بــه کجــا 
خواهیــم رفــت. کیســتی مــا، امــروز مــا را می ســازد«. 
موســیقی بــه همیــن جهــت باعــث می شــود کــه مــا 

یکبــاره بــا گذشــته قطــع رابطــه کنیــم. 

خــردورزی: بــا توجــه بــه بافــت فکــری، فرهنگــی و  	
مذهبــی کــه طــی ســال های گذشــته در کشــور مــا 
شــکل گرفتــه اســت مــا می توانیم جایگاهــی برای 
موســیقی در هم افزایــی اجتماعــی متصور شــویم؟
صفــر  هشــت  و  بیســت  در  ســال  ســالیان  مــن 
مشــهد بــوده ام. دیــده ام کــه هیئتــی در عــزای امــام 
رضــا و پیامبــر و امــام حسن)علهم الســالم( فقــط 
نــی مــی زد؛ هیــچ حــرف و شــعری هــم نبــود؛ امــا 
هــزاران نفــر بــا ایــن نــی ســینه می زدنــد و بــه ســمت 
ع( حرکــت می کردنــد. ایــن نــی بــه  حــرم امــام رضــا)
جمعیــت انــرژی مــی داد و حزنــی ایجــاد می کرد که 
مــن چنــد چهــارراه پشــت ســر ایــن هیئــت حرکت 
کــردم. در طــرف دیگــر نیــز هیئتــی بــود کــه نوحــه و 

شــعر می خوانــد کــه مــن نــگاه کــردم و رد شــدم. 
شــود،  اســتفاده  به درســتی  موســیقی  اگــر 
ــان  خوبی هــای خــود را نشــان می دهــد. مــن ملوان
بیــرون  یــا  از در را  تــور  اینکــه وقتــی  را مثــال زدم، 
می کشــند، ســرود می خواننــد. نوعــی قایق ســواری 
یــا  طبــل  بــا  جلــو  نفــر  دو  کــه  دارد  وجــود  هــم 
موســیقی کاری می کننــد کــه هــر طــرف چندیــن 
نفــر پــارو می زننــد. یــا حتــی موســیقی های مــارش 
ــی کــه مــا  ــز چنیــن ویژگــی ای دارد. زمان نظامــی نی
یــر پــای  در ارتــش ســرباز بودیــم، طبــل بــزرگ بــرای ز
چــپ در رژه هــا رایج بود. موســیقی طبل هــا در رژه، 

چنــد هــزار ســرباز را هماهنــگ می کــرد. 
پــس اگــر موســیقی به درســتی اســتفاده شــود بــه 
هم افزایــی اجتماعــی، هم افزایــی نیروهــا و وفــاق 
اگــر  و  می کنــد  کمــک  اجتماعــی  انســجام  و 
همــان  بــه  نشــود  اســتفاده  به درســتی  موســیقی 
بــه  باشــد می توانــد  کــه می توانــد مفیــد  نســبتی 

برســاند.• ضــرر  جامعــه 

پینوشت
1. functionalism.

2. William Howe.

ضربــه خواهنــد خــورد. موســیقی خــوب و بــد نیــز بــه کلیــت فرهنــگ بــاز می گــردد. 
معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. 

بــرای مثــال، مقام هــای موســیقی در خراســان و لرســتان، بــه شــکل معمــول مقام هــای محزونــی هســتند. 
شــاید بســیاری نپســندند؛ امــا ایــن شــکل موســیقی بــا زندگــی مبتنــی بــر کــوچ روی و دامــداری مــردم 
یــرا مــردم ایــن منطقــه، همیشــه جدایــی و فــراق را در کــوچ تجربــه می کننــد. جدایــی  هماهنــگ اســت، ز
از چشــمه، کــوه، دشــت، و جدایــی از کســانی کــه گوســفندان آنهــا، یــک گلــه تشــکیل داده، درحالی کــه 
سیاه چادرهای شــان نزدیــک بــه هــم بــوده، باعــث پدیدآمــدن ایــن ســبک از موســیقی میــان آنهــا می شــود. 
تــا عشــیره ای می آیــد دل ببنــدد، حرکــت می کنــد و بــه  جــای دیگــری مــی رود. حتــی شــعر مــا نیــز چنیــن 
ــر کــوچ روی باعــث  ویژگــی ای را دارد. چنیــن چیــزی بیشــتر در ادبیــات مــا وجــود دارد. زندگــی مبتنــی ب

پیدایــش ایــن عاشــقانه ها شــده اســت. 
اال یا خیمگی! خیمه فروهل                                                                                              که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل
تبیره زن بزد طبل نخستین                                                                                                       شتربانان همی بندند محمل
نماز شام نزدیکست و امشب                                                                                                      مه و خورشید را بینم مقابل
بنابرایــن می توانیــم بگوییــم کــه نــوع زندگــی و معیشــت و نــوع جغرافیــا، هــم در ایجاد ســازها و هــم در ایجاد 

ملودیهــا و نواهــا اثرگذار اســت. 

خردورزی: چه تعریفی از موسیقی مبتذل وجود دارد؟ 	
موســیقی هــم ماننــد چاقــو و هــر عنصــر فرهنگــی دیگــر اگــر به درســتی مورداســتفاده قــرار بگیــرد مفیــد 
ــه فــردی بســتگی دارد کــه از آن اســتفاده می کنــد. بســیاری از دعا هایــی کــه  اســت؛ بنابرایــن موســیقی ب
مــا قرائــت می کنیــم، در دســتگاه های موســیقی خوانــده می شــود؛ امــا اینهــا موســیقی های جان بخــش و 
روح نــواز هســتند. امــا موســیقی هایی کــه انســان را ازخودبی خــود کنــد یــا انســان را بــه خودفراموشــی برســاند 
کــه  انســان را از حیــات اجتماعــی و حیــات انســانی خــود دور کنــد، می توانــد موســیقی مبتذلــی باشــد. 
از مــن نخواهیــد کــه بگویــم موســیقی الــف بهتــر اســت یــا موســیقی ب! موســیقی کــه انســجام اجتماعــی 
یــج فردگرایــی در جامعــه می شــود. اگــر موســیقی نتوانــد کارکردهــای خــود را  را بــه هــم بریــزد، باعــث ترو

به درســتی داشــته باشــد و بــه خــود و دیگــران آســیب بزنــد طبعــًا موســیقی مضــری خواهــد بــود. 

خردورزی: آیا می توانیم بپذیریم که جامعه ما از موسیقی اصیل ایرانی فاصله گرفته است؟ 	
در حــال حاضــر جامعــه مــا از همــه داشــته ها و دارایی هــای اصیــل خــود فاصلــه گرفتــه اســت! مگر جامعه 
از معمــاری اصیــل خــود فاصلــه نگرفتــه؟! ما معمــاری اصیلی داشــتیم، خانه هــای زردی، دیوارهای پهن، 
مصالــح باکیفیــت، بادگیرهــا، و همــه آنهــا مگــر امــروز وجــود دارد؟! بنابرایــن معمــاری مــا نیــز از معمــاری 

اصیــل خــود فاصلــه گرفتــه. شــعر مــا نیــز از شــعر اصیــل خــود فاصلــه گرفته اســت. 
ســینما یــا نمایــش نیــز از نمایــش اصیــل خــود فاصلــه دارد. امــا اینکه این بد اســت یا خوب؟! طبیعی اســت 
کــه شــرایط جدیــد، اقتضائــات جدیــدی را می طلبــد. وقتــی شــما می خواهیــد در شــهر و در 100 متــر زمیــن 
بــا 10 خانــوار زندگــی کنیــد، ناگزیــر هســتید از معمــاری بــا ســبک اصیــل بــه ســمت آســمان خراش برویــد. 

طبیعــی اســت کــه نمی توانیــد در آســمان خراش، بادگیــر بزنیــد یــا دیوارهــای نیــم متــری داشــته باشــید. 
شــرایط جدیــد اقتضائــات جدیــدی را بــه دنبــال دارد. جامعــه ناگزیــر اســت کــه خــود را بــا شــرایط جدیــد 
وفــق بدهــد. موســیقی نیــز چنیــن اســت. موســیقی به عنــوان عنصــر فرهنگــی در خدمــت ســایر عناصــر 
فرهنگــی قــرار دارد و بایــد خــودش را بــا شــرایط روز وفــق بدهــد. اقتضائــات جدیــد، شــرایط جدیــد را 
ــا  ــد: »ت ــت می گوی ــاره هوی ــو2 درب ــام هال ــت. ویلی ــذال نیس ــای ابت ــه معن ــز ب ــن نی ــا فاصله گرفت ــد؛ ام می طلب
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پژوهش  هــا  در  اغلــب  تکاملــی،  برنامه هــای  و 
می شــوند.5 گنجانــده 

چگونگــی  مدل  ســازی  دنبــال  بــه  رشــته،  ایــن 
تولیــد دانــش  و  اجــرا،  بازنمایــی، ذخیــره، درک، 
محیــط  یــک  از  اســتفاده  بــا  اســت.  موســیقی 
می  تــوان  مناســب،  ســاختار  بــا  رایانــه  ای، 
پدیده  هــای  ایــن  سیســتماتیک  ســاختارهای 
شــناختی را بررســی کــرد.6 حتــی در زمــان لــذت 
فرایندهــای  ملودی  هــا،  ســاده  ترین  از  بــردن 
مغــزی متعــددی دخیل انــد کــه بایــد بــرای درک 
آنچــه در حــال وقــوع اســت، هماهنــگ شــوند. 
پــس از اینکــه محــرک، وارد گــوش شــد و تحــت 
فرایندهــای گــوش قــرار گرفت، وارد قشــر شــنوایی، 
گیجگاهــی  لــوب  از  بخشــی  شــنوایی،  )قشــر 
ــی  یاب ــا ارز ــدا را ب ــردازش ص ــه پ ــود ک ــت( می ش اس

می کنــد. آغــاز  آن،  حجــم  و  یروبمــی  ز
از اینجــا بــه بعــد، عملکــرد مغــز در تجزیه وتحلیــل 
ــت.  ــاوت اس ــیقی متف ــف موس ــای مختل جنبه  ه
یتــم بــه طــور اســتاندارد، توســط  به عنوان مثــال، ر
و  چــپ،  آهیانــه  ای  قشــر  چــپ،  پیشــانی  قشــر 
می  شــود.  تنظیــم  و  پــردازش  راســت،  مخچــه 
تونالیتــه7 )ســاختمان ســازه موســیقی در اطــراف 
کــورد مرکــزی8( توســط قشــر جلــوی پیشــانی  یــک آ

یابــی می  شــود.9  و مخچــه، ارز

موسیقیشناسیشناختی
 موســیقی، می  توانــد بــه بســیاری از عملکردهــای 
مختلــف مغــز دسترســی پیــدا کنــد کــه در ســایر 
کنتــرل  )ماننــد  مغــزی  عالــی  عملکردهــای 
 ، حرکتــی، حافظــه، زبــان، خواندن، و هیجــان( نیز

می  کننــد. ایفــا  جدایی  ناپذیــری  نقــش 
ــد  ــد کــه موســیقی می  توان پژوهش  هــا نشــان داده  ان
بــه  دسترســی  بــرای  جایگزیــن  روشــی  به عنــوان 
درحالی کــه  شــود؛  اســتفاده  عملکردهــا  ایــن 
ممکــن اســت ایــن عملکردهــا بــه دلیــل وجــود 
ل، دیگــر از طریــق محرک  هــای غیــر  یــک اختــال

نباشــند. دســترس  در  موســیقیایی، 
 موسیقی  شناســی بــه بررســی کاربــرد موســیقی و نیــز 
این مســئله می  پردازد که موســیقی، چگونه می  تواند 

مقدمه
موسیقی  شناســی شــناختی1، شــاخه  ای از علوم شــناختی اســت کــه بــه مدل ســازی محاســباتی دانــش 
موســیقی، بــا هــدف درک هــر دو مبحــث موســیقی و شــناخت می  پــردازد.2 ایــن دانــش را می  تــوان از 
ــرای مطالعــه بازنمایــی دانــش  ــه  ای ب ــر اســتفاده از مدل  ســازی رایان کیــد روش  شــناختی آن، ب یــق تأ طر
از ســایر شــاخه های  یشــه در هــوش مصنوعــی3 و علــوم شــناختی دارد،  کــه ر بــا موســیقی  مرتبــط 

ــز کــرد.  روان شناســی موســیقی متمای
یه هــا فراهــم  اســتفاده از مدل هــای رایانــه ای، واســطه ای دقیــق و تعاملــی بــرای فرمول بنــدی و آزمایــش نظر
مــی آورد.4 ایــن زمینــه  ی میان  رشــته  ای، بــه بررســی موضوعاتــی ماننــد شــباهت بیــن زبــان و موســیقی 
بیولــوژی، ماننــد شــبکه های عصبــی  از  الهام  گرفته  شــده  در مغــز می  پــردازد. مدل هــای محاســباتی 

موسیقی شناسی 
شناختی

مدلسازیمحاسباتیدانشموسیقی

|  فرخنده سادات یزداین
وان شنایس شناخیت دانشجوی دکترای ر
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کوچــک36«  ســتاره  چشــمک  »چشــمک، 
ســن  در  دوبــاره  و  تولــد  از  پــس  گوش دادنــد. 
چهــار ماهگــی، پژوهشــگران، در دو گــروه کنتــرل 
بــرای  را  شــده  ای  اصــالح  ملــودی  یادگیــری،  و 
نــوزادان نواختنــد کــه در آن برخــی از ُنت  هــا تغییــر 

کــرده بــود.
هــم در بــدو تولــد و هــم در ســن چهــار ماهگــی، 
نــوزادان گــروه یادگیرنــده نســبت بــه گــروه کنتــرل، 
 )ERP(37یــداد رو بــا  مرتبــط  پتانســیل های 
قوی تــری بــرای ُنت هــای تغییــر نیافتــه داشــتند.  
در  موســیقی  بــه  گــوش دادن  ازآنجایی کــه 
ســنین پاییــن، می  توانــد بازنمایی  هــای عصبــی 
کنــد، قرارگرفتــن در معــرض  پایــداری را ترســیم 
یــت انعطاف  پذیــری  بــه تقو موســیقی می  توانــد 
بــان و  یــِن در پــردازش ز ، در مناطــق نقش آفر مغــز

کنــد.39-38 ، کمــک  گفتــار

موسیقیوزبان
صــدا  پــردازش  بــر  گفتــار  هــم  و  موســیقی  هــم 
متکــی هســتند و نیــاز بــه تفســیر چندیــن ویژگــی 
یروبمــی، مدت زمــان و  صــدا ماننــد ُتــن صــدا، ز
ــه   ــک مطالع ــد. ی ــده، دارن ــوارد یادش ــن م ــل بی تعام
fMRI 40نشــان داد کــه نواحــی بــروکا و ورنیکــه41، 
کوردهــای موســیقی  در زمــان گــوش دادِن فــرد، بــه آ

می شــدند.42  فعــال  غیرمنتظــره، 
ــح  ــد توضی ــیقی، می  توان ــان و موس ب ــن ز ــه بی رابط
کــه چــرا قرارگرفتــِن در معــرض موســیقی  دهــد 
بــه  بــوط  مر رفتارهــای  رشــد  در  یع  تســر باعــث 
بــان می  شــود؟ شــواهدی وجــود دارد  فراگیــری ز
کــه نشــان می دهــد کودکانــی کــه در کالس هــای 
را  مهارت هایــی  می کننــد،  شــرکت  موســیقی 
کــه بــه آنهــا در فراگیــری و  رنــد  بــه دســت می آو
توانایــی ای  می کنــد.43  کمــک  بــان  ز یادگیــری 
کــه به شــدت بــه مســیر خلفــی44 در مغــز متکــی 
، از افزایــش کلــی هــوش  اســت. مطالعــات دیگــر
کالس  هــای  در  شــرکت  کننده  کــودکان  کالمــی 
دو  هــر  ازآنجایی کــه  می  دهنــد.  خبــر  موســیقی 
مغــز  یکپارچــه  عملکــرد  چندیــن  بــه  فعالیــت 
 کمــک می  کننــد و مســیرهای مغــزی مشــترکی

التــی مانند پارکینســون10، فراهــم آورد.  مســیرهای انتقــال جایگزیــن پــردازش اطالعــات در مغــز را در اختال
در ادامــه مبحــث موسیقی  شناســی شــناختی، مــروری بر موارد ذیــل خواهیم داشــت و برخی پژوهش  های 

انجام  شــده را به اختصــار بررســی خواهیــم کرد:
• پژوهشگران برجسته

• موسیقی و رشد قبل از تولد )دوران جنینی(
• موسیقی و  زبان

• موسیقی و تنظیم هیجانی
الت شناختی  • تأثیر موسیقی  درمانی بر اختال

پژوهشگرانبرجسته
یر را نام برد: از میان پژوهشگران برجسته این حوزه، می  توان دانشمندان ز

• دانشــمند جامع  العلــوم، کریســتوفر النگیــت هیگینــز11 کــه اصطــالح »علــوم شــناختی« را ابــداع کــرد، یکی 
از پیش گامــان موسیقی  شناســی شــناختی اســت.  

تــی کــه او مشــترکًا آنهــا  • اتــو الســکه12 قهرمــان موسیقی  شناســی شــناختی بــود.13 مجموعــه ای از مقاال
یــت ارتبــاط آن بــا هــوش مصنوعــی  یراســت، باعــث افزایــش دیــد موسیقی شناســی شــناختی و تقو را و

و موســیقی شــد.14 
• پژوهشــگر هــوش مصنوعــی، داگالس هافســتادتر15 نیــز تعــدادی ایــده در ارتبــاط بــا موســیقی از دیــدگاه 

هــوش مصنوعــی ارائــه کــرده اســت.16
نشــان  را  نمادیــن  محاســبات  شــناختی،  موسیقی  شناســی  پژوهش  هــای  از  یــادی  ز تعــداد  اگرچــه   •
می  دهنــد، ســهم قابل توجهــی از پارادایم  هــای محاســباتی از بیولــوژی الهــام گرفتــه شــده اســت. بــرای 
بــا شــبکه های عصبــی  تونــال  را در موســیقی  تــاد17، ادراک موســیقی  مثــال، جمشــید بروچــا و پیتــر 

کرده انــد.18  مدل ســازی 
یــچ19 اســت. او در پژوهش  هــای  • در روان شناســی شــناختی، از برجســته ترین پژوهشــگران، دایانــا دو
یروبمــی کامــل20 گرفتــه تــا تدویــن بازنمایــی  متنوعــی از مطالعــه درمــورد توهمــات موســیقایی و تشــخیص ز

دانــش موســیقی و روابــط بیــن موســیقی و زبــان، مشــارکت داشــته اســت.23-22-21 
• انیــرود دی پاتــل24 نیــز بــه انــدازه دایانــا دویــچ، دانشــمند برجســته  ای اســت کــه در کارش، روش شناســی 
ســنتی، روان شناســی شــناختی را بــا علــوم اعصــاب تلفیــق می کنــد. او همچنیــن نویســنده یــک پژوهــش 

پیمایشــی جامــع، از تحقیقــات علــوم شــناختی در زمینــه موســیقی اســت.25
• آندرنیــک تنجــن26، پیــش گام رویکــرد هــوش مصنوعــی نســبت بــه درک و شــناخت موســیقی، مبتنــی بــر 
یافتــن ســاختار در داده هــا، بــدون دانســتن ســاختارها )مشــابه جداســازی اشــیا در نقاشــی انتزاعــی، بــدون 

اختصــاص برچســب های معنــادار بــه آنهــا( اســت.30-29-28-27  
یــه مولــد موســیقی  ، شــاید مهم تریــن ســهم را در نــگاه بــه موســیقی از منظــر زبان شــناختی، نظر • و درآخــر

تونــالGTTM(31(  داشــته باشــد کــه فــرد لــدال و ری جکنــداف32 ارائــه کــرده انــد.33  

تولد)دورانجنینی( موسیقیورشدقبلاز
پژوهش  هــا، حاکــی اســت کــه قرارگرفتــن گســترده در معــرض یــک ملــودی، طــی دوران جنینــی، باعــث 

ــا چندیــن مــاه بــه طــول می انجامــد.  القــای بازنمایــی عصبــی می  شــود کــه ت
یادگیرنــده  گــروه  مــادران  انجــام شــد35،  پارتانــن34 در ســال 2013 میــالدی  توســط  کــه  در مطالعــه ای 
)گــروه تحــت آزمایــش در مطالعــه( پنــج بــار در هفتــه، در طــول ســه ماهه آخــر بــارداری خــود بــه ملــودی 
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محکــم عملکردهــای موســیقایی و زبانــی در مغــز 
درحال رشــد نیــز پشــتیبانی می  کنــد.57

 
موسیقیوتنظیمهیجانی58 

هــدف  بــا  م(،   2021( همــکاران  و  لــو59  مطالعــه 
عصبــی  و  رفتــاری  همبســتگی  های  بررســی 
از ناشــی  القاشــده  منفــی  هیجانــات60   تنظیــم 

موســیقی  بــه  گــوش دادن  به وســیله   19-COVID
گرفــت.  انجــام  گاهــی61  ذهن  آ بــر  مبتنــی 
شــرکت کنندگان، تحــت تکلیف اســتروپ چهــره-
کلمه62 قرار گرفتند که طی اجرای آن، پتانسیل های 

بــا رویــداد )ERP( ثبــت می  شــد. مرتبــط 
و موســیقی  آرام  کــه موســیقی  داد  نشــان  نتایــج، 
شــاد بــه طــور مؤثــر هیجانــات منفــی القاشــده در 
جوانــان را تنظیــم می  کنــد )می  کاهــد(، درحالی کــه 
هنــگام  را  بیشــتری  منفــی  هیجانــات  جوانــان، 
گــوش دادن بــه موســیقی غمگیــن تجربــه می  کننــد. 
راهبردهــای  توســعه  بــرای  بیشــتری  مطالعــات 
 مداخلــه  ای بــرای تقویــت تنظیم هیجانــی مرتبط با

 COVID-19 برای سایر گروه  ها موردنیاز است.63 
ــی را  ــات منف ــره، هیجان ــی روزم ــه در زندگ ــا اینک ب
می  تــوان بــه طــور ضمنــی بــا محرک  هــای مثبــت، 
ــه  ای،  گاهان ــه درگیــری شــناختی آ بــدون هیچ  گون
اثــرات  پژوهشــی،  پیشــینه  در  امــا  کــرد؛  تنظیــم 
و  ق،  اخــال بــر  غیرصریحــی  تنظیمــات  چنیــن 
ســازوکارهای عصبــی مربــوط بــه ایــن تنظیمــات، 
بــه نحــو مطلوبــی مــورد بررســی قــرار نگرفته اســت. 
بــار  می  توانــد  هیجانــی،  تنظیــم  ضمنــی  بهبــود 
روانــی64 را کاهــش دهــد؛ بنابرایــن از نظــر بالینــی 
ئــم  الت روان پزشــکی بــا عال بــرای درمــان اختــال

ــد. ــب باش ــوی مناس ــی ق عاطف

بــان  دارنــد، قابــل درک اســت کــه چــرا توانایــی اکتســاب موســیقی، ممکــن اســت بــا توانایــی اکتســاب ز
نیــز مرتبــط باشــد.

کــه گــوش دادن بــه موســیقی، لذت  بخــش اســت، یــک کار طاقت  فرســا تلقــی نمی  شــود، امــا  ازآنجا
از همــان عملکردهــای مغــزی اســت  درعین حــال، مغــز همچنــان در حــال یادگیــری و اســتفاده 
آنهــا اســتفاده می  کنــد؛ در نتیجــه موســیقی ایــن  بــان، از  کــه هنــگام صحبت کــردن یــا یادگیــری ز
قابلیــت و قــدرت را دارد کــه شــکل بســیار مؤثــری از درمــان باشــد، بیشــتر بــه ایــن دلیــل کــه محــرک و 

بــه نظــر می  رســد. ســرگرم  کننده 
یافتنــد که گوش دادن به موســیقی، به شــدت  منــون و لویتیــن45-46و  بــا اســتفاده از fMRI، بــرای اولین بــار در
ــاداش تعدیــل می  کنــد. ایــن  فعالیــت را در شــبکه  ای از ســاختارهای مزولیمبیــک47 درگیــر در پــردازش پ
کومبنس و ناحیه تگمنتال شــکمی )VTA( و همچنین هیپوتاالموس و اینسوال48   شــبکه، شــامل هســته آ
یکــی بــه محرک هــای  کــه تصــور می شــود همگــی در تنظیــم پاســخ های اتونومیــک و فیزیولوژ اســت 

هیجانــی و پــاداش، نقــش دارنــد.49 
گاهی واجی و توانایی خواندن در کودکان، همبســتگی مثبت داشــت، به همین  • ادراک زیروبمی صدا، با آ

ترتیب، توانایی ضربه زدن ریتمیک با عملکرد در آزمون  های خواندن و توجه همبســتگی داشــته اســت.50 
، بــر تکالیــف شــناختی دیــداری، بــه طــور گســترده مــورد بررســی قــرار  • اثــرات گفتــار پس زمینــه یــا نویــز
، در زمــان پخــش شــدن موســیقی  گرفتــه اســت. بااین حــال، اطالعــات کمــی در مــورد نحــوه عملکــرد مغــز
)کــه عملکــرد قدرتمنــدی در برانگیختــن هیجانــات دارد(، به عنــوان صــدای پس  زمینــه در حیــن انجــام 

تکالیــف شــناختی-دیداری، در دســت اســت.   
دو51 و همــکاران )2020 م(، از پتانســیل های مرتبــط بــا رویــداد )ERP( بــرای بررســی تأثیــرات موســیقی پس زمینه 
بر پاســخ های عصبی در طول انجام یک تکلیف درک مطلب و تغییر این پاســخ  ها به واســطه برانگیختگی 
موســیقیایی، اســتفاده کردنــد. ســی و نــه دانش  آموختــه دوره تحصیــالت تکمیلــی، جمــالت مربــوط بــه دانش 
جهانــی را، بــا یــا بــدون پخــش موســیقی پس  زمینــه )موســیقی بــا برانگیختگــی بــاال و موســیقی کــم هیجــان52( 
قضــاوت کردنــد. ســطوح برانگیختگــی شــرکت  کنندگان در طول آزمایــش گزارش شــد. یافته های این مطالعه 
حاکــی اســت کــه موســیقی پس زمینــه، بــا افزایــش دشــواری یکپارچگــی معنایــی53، بــر پاســخ های عصبــی 
در حیــن درک مطلــب تأثیــر می گــذارد؛ بنابرایــن پــردازش عصبــی تکالیــف شــناختی دیــداری نیــز می توانــد 
تحت تأثیر موســیقی باشــد.54 بزرگســاالن، موســیقی و گفتار در بســیاری از عملکردهای عصبی-شــناختی 

مشــترک هســتند. امــا ایــن دو چگونــه در مغــزِ درحال رشــِد کــودکان، تعامــل دارنــد؟
تروانیمی55 و همکاران )2022 م( تأثیرات موســیقی و آموزش زبان خارجی را بر شــناخت عصبی-شــنوایی 
در کــودکان هشــت تــا یــازده ســاله چینــی مقایســه کردنــد. آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه یــک برنامــه زبــان 
خارجــی قــادر اســت شــناخت عصبی-شــنوایی و موســیقی را، حداقــل در گوینــدگان یــک زبــان تونــال56، 
مثــل زبــان چینــی، بــه شــیوه  ای قابل مقایســه بــا برنامــه موســیقی تقویــت کنــد. نتایــج مطالعــه آنهــا از اتصــال 
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در مطالعه برتلد65 و همکاران )2021 م(، مشــخص 
شــد کــه در یــک آمــوزش موســیقی ســه  هفته  ای، 
زمانــی کــه رایحه منفی با موســیقی مثبــت، هم زمان 
ارائــه شــد، حالــت عاطفــی مثبت  تــری ایجــاد شــد. 
بااین حــال، یــک آمــوزش موســیقی ســه هفته ای، 
تغییــرات پالستیســیته66 قابل توجهــی ایجــاد نکــرد 
)یعنــی، چنیــن تغییراتــی در ســطح مغــز منعکــس 
نشــد(. بــه نظــر می  رســد ایــن نتایــج حاکــی از آن 
اســت کــه فرایندهــای تنظیــم هیجانــی ضمنــی 
را می  تــوان بــه طــور مثبــت، توســط تمریــن منظــم 
ــل کــرد، امــا ممکــن  ــه موســیقی، تعدی گــوش دادن ب
اســت فقــط بــه طــور جزئــی بــر فعال  ســازی مغــزی 

مرتبــط تأثیــر بگــذارد.67 

اختالالتشناختی تأثیرموسیقیدرمانیبر
عصبــی  اختــالل  یــک  پارکینســون،  بیمــاری 
ــای  ــب نورون ه ــبب تخری ــه س ــه ب ــت ک ــده اس پیچی
بــر  ســیاه،  جســم  در   )DA( دوپامینرژیــک68 
عملکردهــای حرکتــی و غیرحرکتــی تأثیــر منفــی 
، بــه نوبــه خــود منجــر بــه کمبــود  می گــذارد. ایــن امــر
دوپامیــن، در عقده  هــای قاعــده  ای می  شــود. کمبــود 
ئمی مانند  دوپامین در این نواحی مغزی، باعث عال
کینــزی69،  لــرزش در حالــت اســتراحت، ســفتی، آ
الت  و بی  ثباتــی وضعیتــی70  می شــود و بــا اختــال

اســت. فــرد، همــراه  بــرای  درونــی71  زمان  بنــدی 
ــه  یتــم، یــک نشــانه حســی قدرتمنــد اســت کــه ب ر
تنظیــم زمــان و هماهنگــی حرکتــی72، هنگامــی 
مغــز  داخلــی  زمان بنــدی  سیســتم  یــک  کــه 
ل شــده، کمــک می کنــد. برخــی از  دچــار اختــال
راه رفتــن  تمریــن  کــه  داده انــد  نشــان  مطالعــات، 
مبتنــی بــر موســیقی بــه طــور قابل توجهــی نقایــص 

می بخشــد. بهبــود  را  ادراکــی  زمان بنــدی  و  حرکتــی  زمان بنــدی  و  راه رفتــن  جملــه  از  پارکینســون،  متعــدد 
در مطالعه آشوری، شامل پانزده بیمار مبتال به پارکینسون که هیچ آموزش موسیقی قبلی نداشتند و درمان 
دوپامین خود را ادامه می دادند، شــرکت داشــتند. ســه جلســه آموزشــی ســی دقیقه  ای در هفته، به مدت یک 
مــاه برگــزار شــد. در ایــن آموزش هــا، شــرکت  کنندگان بــا ضرب  آهنــگ موســیقی محلــی آلمانــی راه می  رفتنــد، 
بــدون آنکــه دســتورالعمل صریحــی بــرای همگام  ســازی قدم  هــای خود با ریتم موســیقی مذکور داشــته باشــند.
بیمــاران پارکینســون، در مقایســه بــا عملکــرد راه رفتــن قبــل از تمرین، بهبــود قابل توجهی در ســرعت راه رفتن 
و طــول گام خــود، طــی جلســات تمریــن نشــان دادنــد. بهبــود راه رفتــن بــه مــدت یــک مــاه پــس از تمریــن، 
، همچنیــن نشــان می دهــد کــه  ادامــه داشــت کــه نشــان دهنده اثــر درمانــی پایــدار اســت. اثــر درمانــی پایــدار
یتمیــک، بــر زمان بنــدی درونــی فــرد به گونــه ای تأثیــر بگــذارد کــه بــا ابزارهــای  ممکــن اســت تمریــن راه رفتــن ر
دیگــر قابل دسترســی نباشــد.73 بــا شــیوع روزافــزون دمانــس در سراســر جهــان، شناســایی مداخــالت 

مقرون به صرفــه و ایمــن بــرای حمایــت از افــراد مســِن دچــار آســیب، بســیار مهــم اســت.
دوریس74 و همکاران )2021 م( به بررسی مطالعاتی پرداختند که در آنها  با مداخالت فعال تولید موسیقی75، 
 مبتال به اختالل شــناختی خفیــف )MCI( یا دمانــس )خردســودگی(76 بودند، 

ً
بــرای  افــراد مســنی کــه احتماال

مداخــالت فعــال تولیــد موســیقی صورت می  گرفت؛ موسیقی ســازی فعال، مداخلــه ای جذاب و مؤثر اســت 
کــه مزایــای مختلفــی دارد. در پژوهش هــای مــورد بررســی در ایــن مطالعــه، افــراد بــه طــور فیزیکــی در موســیقی 
شــرکت می کردنــد. در ایــن مطالعــات، تأثیر این گونه مداخالت موســیقیایی بر عملکرد شــناختی، بهزیســتی 
عاطفــی، و مشــارکت اجتماعــی77 بیمــاران پرداختــه شــده بــود. ایــن بررســی سیســتماتیک و متاآنالیز78 نشــان 
می دهــد کــه ســاخت موســیقی فعــال، بــه لحــاظ آمــاری، تأثیــر کوچــک امــا معنــی داری بــر عملکرد شــناختی 

 مبتــال بــه MCI یا دمانس هســتند. 
ً
افــراد مســنی دارد کــه احتمــاال

، پتانســیل اثــرات مثبــت بر ُخلق و نیز کیفیت زندگی را نشــان داد. توســعه مداخالت  مطالعــات فــردی نیــز
بیشــتر و ارائــه گســترده  تر ایــن فعالیت هــا، بــه طــور بالقــوه می توانــد از بهزیســتی شــناختی و عاطفــی و 

اجتماعــی میلیون هــا نفــر حمایــت حیاتــی بــه عمــل آورد.79 
( درمان های  موســیقی و تحریــک ضربــان شــنوایی )ABS(80 در محــدوده فرکانــس تتــا )چهار تا هفت هرتــز

اضطــراب مبتنــی بــر صــوت81 هســتند کــه به طور مســتقل در مطالعات قبلی، بررســی شــده  اند.
در مطالعــه مالیــک و روســو82 )2022 م(، پتانســیل کاهــش اضطــراب موســیقی آرام همــراه بــا ABS تتــا، 
در یــک نمونــه بــزرگ از شــرکت  کنندگان، مــورد بررســی قــرار گرفــت.  نتایــج حاکــی اســت: »درمان  هــای 
مبتنــی بــر صــدا در کاهــش اضطــراب حالــت بدنــی و شــناختی83 مؤثــر اســت؛ در شــرکت کنندگان دارای 
اضطــراب صفــت84 متوســط، شــرایط ترکیبــی و نیــز موســیقی به تنهایــی منجــر بــه کاهــش قابل توجهــی در 

اضطــراب بدنــی، در مقایســه بــا شــرایط صــدای ABS به تنهایــی و نویــز صورتــی85 شــد.« 
در مطالعــات اولیــه، اضطــراب را تک  ُبعــدی در نظــر می  گرفتنــد، امــا بعــد، اضطــراب بــه دو بخــش صفتــی 
 و حالتی تقســیم  بندی شــد. اضـــطراب حـــالتی بـــه هیجانـــات مـــوقتی کـــه بـــا نگرانی و تنش همراه اســت
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حرکتــی  یــا  شــناختی  حســی،  رویــداد  یــک  بــه  مغــز 
خــاص اســت. بــه طــور دقیق  تــر هرگونــه پاســخ کلیشــه  ای 
الکتروفیزیولوژیکــی بــه یــک محــرک اســت. مطالعــه مغــز 
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مغــزی و فعــال شــدن نورون  هــا جفــت می  شــوند، یعنــی 
می  شــود،  اســتفاده  مغــز  از  ناحیــه  ای  از  کــه  هنگامــی 

جریــان خــون بــه آن ناحیــه نیــز افزایــش می  یابــد.
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دو ناحیــه  مغــزی، کــه در طــی پــردازش گفتــار و زبــان فعــال 

می شــوند.
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15;28(1):175-84.
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ق می  شود. اضطراب صـــفتی، گـــرایش رفتـــاری نســـبتًا پایـــدار و اکتسابی است کـــه اغلـــب به عنوان  اطال
یژگـــی شخصـــیتی توصـیف مـی  شـــود و فراوانی و شدت واکنش هیجانی شخص، نسبت به فشار  یـــک و
یژگــی نســبتًا پایــدار فــرد در آمادگــی بــرای اضطــراب اســت. ایــن نــوع  را منعکــس کــرده و نشــانگر صفــت و و
یژگــی موقعیتــی کــه شــخص بــا آن روبروســت. اضطــراب  اضطــراب، خصیصــه  ای شــخصی اســت نــه و
ــد؛ مؤلفــه شــناختی،  ــر می گذارن ــر عملکــرد تأثی ــی اســت کــه ب حالتــی شــامل دو مؤلفــه شــناختی و بدن
یابــی، صحبــت منفــی بــا خــود،  عنصـــر روانـــی اســـت کــه بــا انتظــارات منفــی در مــورد موفقیــت یــا خودارز
نگرانی  هــای مربــوط بــه عملکــرد، تصــورات شکســت، عــدم تمرکــز و برهم  خــوردن توجــه، مشــخص 
یــک اســت کــه بــه انگیختگــی آناتومیــک، نشـــانگان منفـــی مثـــل  می  شـــود؛ مؤلفــه بدنــی، عنصــر فیزیولوژ
نــی، ضربــان قلــب ســریع، تعریــق کــف  ، تنــش عضال ، خشــکی کمــر احســاس عصبانیــت، فشــارخون بــاال

دســت، و ناراحتــی معــده مرتبــط اســت.87-86 
ــز  ــا شــرایط نوی ــه طــور قابل توجهــی اضطــراب شــناختی را در مقایســه ب ــه طــور مشــابه، شــرایط ترکیبــی ب ب
صورتــی و ABS به تنهایــی کاهــش داد. در شــرکت کنندگان دارای اضطــراب صفتــی بــاال، درمــان موســیقی 
ــا درمــان ABS کاهــش داد. بااین حــال،  بــه طــور قابل توجهــی اضطــراب بدنــی و شــناختی را در مقایســه ب
تفســیر الگــوی نتایــج، بــه دلیــل عــدم تفــاوت بــا وضعیــت نویــز صورتی مشــکل بــود. فــرض پژوهشــگران این 
مطالعــه، آن اســت کــه شــرکت کنندگان بــا ویژگی هــای اضطرابــی بــاال ممکــن اســت در طــول زمــان بــرای 
رســیدن بــه همــان کاهــش اضطرابــی کــه شــرکت کنندگان بــا ویژگی هــای اضطرابــی متوســط، بــه آن دســت 

یافتنــد، نیــاز بــه درمان هــای موســیقی طوالنی تــری داشــته باشــند. 
یــع بــرای کاهــش بالقــوه اضطــراب   ایــن روش ســاده و قابــل توز

ً
نکتــه قابل توجــه آن اســت کــه احتمــاال

بــه درمان هــای اســتاندارد پاســخ  بــرده و  از اضطــراب رنــج  کــه  افــرادی  بــه  )موســیقی درمانی(، بتوانــد 
کنــد.88•  کمــک  می خورنــد،  شکســت  درمــان،  جســتجوی  در  و  نمی دهنــد 
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مســیر مزولیمبیــک کــه گاهــی بــه عنــوان مســیر پــاداش 
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حالــت فریزشــدگی و ســایر مشــکات حرکتــی باشــد.
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یــع قــدرت ســیگنال  - هســتند، امــا شــیوه توز صورتــی، شــامل فرکانس هــای قابل شــنیدن بــرای انســان  -20 تــا 20.000 هرتــز
 ، ــز ــر هرت ــه ازای ه ــود، ب ــی خ ــف فرکانس ــفید در کل طی ــز س ــت. نوی ــاوت اس ــز متف ــن دو نوی ــن ای ــا، بی ــن فرکانس ه ــان ای می
قــدرت یکســان دارد. در حالی  کــه در نویــز صورتــی قــدرت بــه ازای هــر هرتــز افزایــش فرکانــس، کاهــش می یابــد. در نتیجــه 
، قــدرت بیشــتری دارد. امــا اغلــب افــراد صــدای نویــز صورتــی را بــه طــور یکنواخــت  نویــز صورتــی در فرکانس هــای پایین تــر
می شــنوند کــه بــه علــت قــدرت یکســان صــدا بــه ازای هــر اوکتــاو در نویــز صورتــی اســت - بــرای مثــال بانــد فرکانســی از 20 
تــا 40 هرتــز یــک اکتــاو و بانــد فرکانســی 40 تــا 80 یــک اکتــاو دیگــر اســت- بنابرایــن گرچــه در نویــز صورتــی قــدرت بــه ازای 
هرتــز بــا افزایــش فرکانــس کــم می  شــود، امــا چــون طیــف اکتاوهــای متوالــی بیشــتر اســت، قــدرت نویــز صورتــی بــه ازای هــر 
اکتــاو یکســان می مانــد. نــام صورتــی از آنجــا می آیــد کــه  نــور مرئــی بــا چنیــن طیــف قدرتــی صورتــی بــه نظــر می رســد. الگــوی 
نوســانی ماننــد نویــز صورتــی در شــماری از سیســتم های طبیعــی رخ می دهــد، ماننــد ریتم هــای روزانــه ضربــان قلــب، یــا 
جریــان ترافیــک. نویــز صورتــی، اغلــب بــرای آزمایــش و یکســان کــردن صــدای بلندگوهــا اســتفاده می شــود. امــا اخیــرا از نویــز 
صورتــی در محل هــای کســب و کار هــم اســتفاده می  شــود، چــرا کــه به  طــور بالقــوه، بهــره وری و تمرکــز را در میــان کارکنــان 

افزایــش   می  دهــد. مراجعــه کنیــد بــه:
www.livescience.com/38464-what-is-pink-noise.html
86. علــی محمــدزاده، ســید رحیــم جمهــری کهنــه شــهری؛ مقایســه صفــات شــخصیت، اضطــراب صفت-حالــت و 
گیــر و افــراد عــادی؛ روان شناســی بالینــی، اردیبهشــت  اضطــراب وجــودی در بیمــاران مبتــا بــه اختــال اضطــراب فرا

1395 ش. 
87. فریــدون وحیــدا ، علیرضــا زمانــی؛ مقایســه اضطــراب شــناختی و اضطــراب بدنــی ورزشــکاران مــرد و زن در ســطوح 

مختلــف رقابــت؛ فصلنامــه تخصصــی علــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی، مــرداد 1391 ش.
88. Mallik A, Russo FA. The effects of music & auditory beat stimulation on anxiety: A randomized clinical trial. PloS 
one. 2022 Mar 9;17(3): e0259312.
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زمانه ی
هویت های متکثر

مقدمه
یــک اثــر موســیقیایی، جــدای از تکنیــک و فــن 
به کاررفتــه در آن، دارای یــک ســاختار اجتماعــی و 
فرهنگــی اســت کــه ضمیمــه  ای از هویت  بخشــی 
، ایــن  و تأثیــر را ایجــاد می کنــد. در عصــر حاضــر
ــر اســت؛  ــه پررنگــی و اهمیــت خــود اث ضمیمــه ب
خصوصــًا اگــر مخاطبــان، نوجوانــان باشــند.  در 
ــا موســیقی و عامــل هویت بخشــی آن،  مواجهــه ب
کلیــدواژه مصــرف مواجــه می شــویم. در ایــن  بــا 
یــم کــه بــه جنبــه  ی هویت بخشــی  متــن ســعی دار
صنعــت موســیقی کــی پــاپ و چگونگــی کارکــرد 

یــم.  آن بپرداز

مصرف
ابتــدا از مصــرف آغــاز می کنیــم کــه امــری پیچیــده 
بوردیــو  کــه  طــور  همــان  اســت.  چندوجهــی  و 
کــرده و می گویــد: »چــون  بــه ایــن اهمیــت اشــاره 
، طیــف وســیعی  فرهنــگ مصــرف در دنیــای امــروز
قــرار  مصرف  کننــده  اختیــار  در  را  انتخاب  هــا  از 
و  ارزش  هــا  نشــانگر  انتخــاب  هــر  و  می دهــد 
نگرش هــا و ذائقه  هایــی اســت کــه ممکــن اســت 
می تــوان  پــس  باشــد،  اجتماعــی  گروهــی  ویژگــی 
نتیجــه گرفــت که مفهوم مصــرف، به مفهوم هویت 
پیونــد خــورده  آن  بــه  و  مربــوط می شــود  جمعــی 
اســت. ذوق و قریحــه فــرد و انتخاب  هــای ذوقــی 
اجتماعی  ـــفرهنگی  مســئولیت های  زمــره  از   ، او
اوســت کــه از رهگــذر آن از ســوی دیگــران قضــاوت 
می شــود؛ بنابرایــن ذوق و قریحــه بــا حــس هویــت، 

اســت.«  شــده  درهم آمیختــه 

کیپاپوهویتبخشیبهمخاطب
چیــزی کــه موجــب عالقه منــدی نوجوانان و نســل 
یــژه گروه  هــای کــی پــاپ  جدیــد بــه موســیقی و به و
ــار اســت.  ــر هویت بخشــی ایــن آث شــده اســت، اث
ــی و  ــر فرهنگ ــرف ام ــد مص ــل پیون ــه حاص ــری ک اث

 | درآمدی بر موسیقی و ساختارهای اجتماعی  | 

|  مرضیه ادهم
دکترای علوم ارتباطات
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هویت  هــای افــراد به صــورت انفــرادی و در ســطح 
گروهــی اســت. 

دســته  بندی  در  میــگل،  و  یوهانســون  یــف  تعر
در  آنــان  باشــد.  راهگشــا  می توانــد  هویــت  انــواع 
تحقیقــات خــود هویــت را بــه ســه بخــش هویــت 
فــردی و هویــت اجتماعــی و هویــت فرهنگــی 
تقســیم می کننــد. البتــه هــر ســه مفهــوم، در ارتباط 
بــا یکدیگــر و بــر هــم تأثیرگــذار هســتند. ایــن دو 
و  ارزش  هــا  شــکل  گیری  کــه  معتقدنــد  محقــق، 
ســلیقه فرهنگــی و در نهایــت، ســبک زندگــی، 
بیشــتر مربــوط بــه هویــت فرهنگــی اســت. هســته 
ســبک زندگــی در هویــت فرهنگــی نهفتــه اســت. 
و هــم  باشــد  فــردی  ایــن هویــت، هــم می توانــد 
ــرای فهــم ســبک زندگــی در جوامــع  غیــر فــردی. ب
را  جامعــه  و  فــرد  پویایــی  رابطــه  بایــد   ، معاصــر
شــناخت. ســبک زندگــی را بدیــن ترتیــب، بایــد 
تجلــی بیرونــی فرهنــگ دانســت کــه رابطــه افــراد 
بــا دنیــای بیــرون، آنهــا را نشــان می دهــد. »افــراد در 
زندگــی  ســبک های  از  خویــش،  روزمــره  زندگــی 
بــرای شناســایی و تبییــن مجموعه هــای بزرگ تــر 

هویــت و وابســتگی اســتفاده می کننــد. « 
و  تمایــز  و  اســتمرار  خصلــت  ســه  از  هویت  هــا 
برجســتگی، برخوردارنــد؛ یعنــی فردیــت هویتــی 
فــرد، به  ســادگی تغییــر نمی کنــد و همــواره خــود را 
کنــار دیگــری نبــودن می یابــد. از نظــر آنتونــی گیدنــز 
»هویــت مربــوط بــه فهــم افــراد، در مــورد اینکــه چــه 
کســی هســتند و چه چیزی برای آنها مهم اســت، 
تبییــن می شــود. ایــن فهــم هویتــی، منتــزع از منابــع 
مهمــی مثــل دیــن، ملیــت، نــژاد، جنســیت، طبقــه 
اجتماعــی، و تمایــالت گروهــی و قومــی اســت. « 

تمایــالت  از مهم تریــن  یکــی   ، دوران معاصــر در 
بــا  کــه  هســتند  موســیقی  گروه هــای  گروهــی، 
ســه  هــر  مخاطب شناســی،  و  هوشــمندی 
در  را  برجســتگی  و  تمایــز  و  اســتمرار  خصلــت 
آلبوم  هــا  انــواع  تولیــد  می کننــد.  بازتولیــد  خــود 
متفــاوت  یــف  تعر و  خــاص  هشــتگ  ایجــاد  و 
آرمــی  چــون  عناوینــی  تحــت  طــرف داران،  از 
گــروه  اعضــای  ویژگی هــای  برجســته کردن  و 
رخ  بارهــا  شــده،  مهندســی  به صــورت  موســیقی 

فضــای مجــازی اســت کــه اساســًا تعریــف شــنونده بــودن یــک موســیقی را متفــاوت کــرده اســت. اهمیــت 
یافتــن تحلیــل فعالیت هــای مصرفــی بــه جــای فعالیت هــای تولیــدی، بــه معنــای تعویــض فــرض بنیادی 
مربــوط بــه تفاوت  هــای اجتماعــی و هویــت اجتماعــی اســت. عضویت  هــای گروهــی یــا تــداوم کنش هــای 
ــداوم و  ــورت م ــد آن را به ص ــرد بای ــه ف ــوند، بلک ــخصی نمی ش ــت ش ــه هوی ــل ب ــراد، تبدی ــرای اف ــی ب اجتماع
روزمــره بیافرینــد و فعالیت هــای خــود را به صــورت بازتابــی یــا تعاملــی، حفاظــت و پشــتیبانی کنــد. همیــن 

قــدرت روزافــزون مصــرف، اهمیــت آن در شــکل  گیری مفهــوم هویــت را نیــز نشــان می دهــد. 
جامعــه جدیــد، جامعــه  ای پیوســته بــا مصــرف اســت کــه هویــت جمعــی و هویــت افــراد را مصــرف شــکل 
می دهــد. به عبارت دیگــر »در دنیــای جدیــد، هســته اعمــال اجتماعــی و ارزش  هــای فرهنگــی، ایده هــا، 

آرزوهــا، و هویت  هــا بیشــتر دررابطه بــا مصــرف تعریــف می یابنــد. « 
دیگــر اینکــه، فعالیت هــای فراغتــی و مصــرف، یکــی از ابزارهــای اساســی اســت کــه فــرد به وســیله آن، 
، از  روایــت معینــی از هویــت شــخصی را محفــوظ مــی  دارد. درعین حــال، خــود یــا ضمیــر نفســانی او نیــز
ورای همیــن روایــت، از ســوی دیگــران قضــاوت می شــود. ســاعات متمــادی در اینترنــت بــودن و هــواداری 

از یــک گــروه خــاص، از فعالیت هــای بدیهــی نوجوانــان در اوقــات فراغــت اســت. 
مفاهیــم هویــت و مصــرف و ســبک زندگــی، در جوامــع پســاُمدرن، چنــان درهم تنیــده شــده   کــه هیچ یــک 
بــدون دیگــری قابــل تفســیر و تعریــف نیســت. هویــت ســیال وابســته بــه مصــرف کــه هــم نمــود ذهنــی و 
هــم نمــود عینــی دارد، روزبــه  روز توجــه نظریه  پــردازان را بــه ایــن امــر معطوف تــر کــرده اســت. مفهــوم هویــت، 
هم زمــان بــا عقایــد دوران پســامدرن در نحــوه تعریفــش، مســیری را طــی کــرده اســت. طــوری کــه هــگل بــه 
یــف جدیــد اشــاره کــرده و می گویــد: »هویــت، به مثابــه مفهومــی اساســی در  یــه دیــد در تعار ایــن تغییــر زاو
علــوم انســانی، بــا رونــدی کــه تــا انــدازه ای قابــل پیش بینــی بــود، از زمینه هــای روان شناســانه مبتنــی بــر 

گاهــی بــه ســوی زمینه هایــی جامعه شناســانه و انسان شناســانه تغییــر کــرده اســت«. خودآ

هویتاجتماعیدرجوامعپسامدرتن
بــه نهادهــای  »در جوامــع جدیــد، ســاختن هویــت اجتماعــی فراینــد یک  ســویه و منحصــرًا وابســته 
اجتماعــی و عوامــل ســاختی نیســت. فرایندهــای مــوازی و متعــددی، همچون مصــرف تفاضلی فرهنگ 
و بازتولیــد فعالیــت فرهنگــی، ساخته شــدن هویــت اجتماعــی را تعییــن می کننــد« شــکل  گیری فرهنگــی 
یــادی تابــع الگوهــای مصــرف اســت.  هویــت کــه ســبک های زندگــی، ابــزار و رســانه آن هســتند، تــا حــد ز
یــده و بــا آنهــا، خــود  جوانــان، از آنچــه محیــط در اختیارشــان قــرار می دهــد، عناصــری را بــه میــل خــود برگز
را تعریــف می کننــد. اشــتراک در مصــرف ســرگرمی و فراغــت، گــروه موســیقی، مصــرف رســانه تعلیم دهنــده 

گروه موسیقی کی پاپ  		
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می دهــد. ایــن امــر به نحــوی اســت کــه هــواداران 
مختلــف، بتواننــد همذات  پنــداری مداومــی بــا 

ــان داشــته باشــند.  آن
فــرد  احســاس  بــه  مربــوط  فــردی،  هویت  هــای 
نســبت به خود و تمایزاتی اســت که با مؤلفه  هایی 
مثل اســم، ملیت، قومیت؛ یا تمایالت شــخصی، 
یــک؛ هویــت یــک فــرد را  فکــری، ارزشــی یــا ایدئولوژ
از دیگــری متمایــز می کنــد. هویــت اجتماعــی، 
بــه احســاس مشــترک یــک جمــع مثــل مادرهــا، 
گروه  هــای  دینــی،  و  قومــی  اقلیــت  پناهنــدگان، 
... بازمی  گــردد. وجــود  کوچــک و بــزرگ اجتماعــی، و
منابــع مشــترک، همــه افــراد آن هویــت مشــترک را به 

ــد.  ــل می کن ــم وص ه
از  اســت  اینجــا رخ می دهــد، عبــارت  در  آنچــه 
آن  از  و  افــراد  مختلــف  هویت  هــای  تفکیــک 
مقتضیــات  بــه  منعطفانــه  پاســخ دادن  طریــق، 
»این  هــا  تحــول.  حــال  در  فرهنگی ـــاجتماعی 
، جامعه  شــناس  نشــانه های چیــزی اســت که ایمر
ســوئدی آن را ســبک زندگــی فرامــدرن می نامــد. 
تیپ هــای  فرامــدرن،  زندگــی  ســبک  ایــن 
هانــرز  اولــف  آثــار  در  جهان  وطــن  اجتماعــی 
اســت. بــه عقیــده وی، خصلــت جهان  وطنانــه 
نگــرش مثبــت  یــک  از داشــتن  اســت  عبــارت 
یســتی فرهنگ  هــای  بــه تنــوع و نســبت بــه هم ز
مختلــف در تجربــه فــردی، تمایــل بــه قرارگرفتــن در 
ــه  ــی ب ــرای راهیاب ــار دیگــری، داشــتن آمادگــی ب کن
فرهنــگ دیگــر از طریــق گــوش دادن، تماشــاکردن، 

 » ... ، تأمــل، و تفکــر
یگــر  باز مصــرف،  و  هویــت  یــف،  تعر ایــن  در 
شــبکه  ای  جامعــه ی  و  مجــازی  فضــای  مهــم 
اســت. همان طــور کــه گیدنــز معتقــد بــود کــه در 
بــر  دوردســت  رخدادهــای  تأثیــر  تجــدد،  عصــر 
رایــج و متعــارف  امــری  بــه  نزدیــک  رخدادهــای 
جمعــی  ارتبــاط  رســانه های  می گــردد.  تبدیــل 
نوشــتاری و الکترونیکــی در زمینــه تأثیــر امــر دور 
بــه امــر نزدیــک، بیشــترین تأثیــر را می گــذارد. نقطــه 
، حضــوری نیســت  اتصــال زمــان و مــکان دیگــر
و زمــان و فضــا در دوره کنونــی تهــی شــده  اند. در 
چنیــن شــرایطی، فضــا، همــواره یــک برســاخته 

یخــی و  یــان ایــن فراینــد، مناطــق مختلــف از معنــای فرهنگــی و تار فرهنگــی و ذهنــی اســت. در جر
ژهای تصویری گنجانده  ، در کال جغرافیایــی خــود، تهــی شــده و در شــبکه های کارکــردی، به قول کاســتلز
شــده کــه فضــای جریان  هــا را جایگزیــن فضــای مکان هــا می کنــد. در حقیقــت، فضــای جریان  هــا از نــگاه 
، بــه معنــای شــکل گیری مجموعــه فعالیت هــای فــرا اقلیمــی، مثــل فضاهــای مالــی یــا فضاهــای  کاســتلز
تولیــد رســانه ها، ماننــد کــی پــاپ، مبتنــی بــر فنــاوری پیشــرفته اســت کــه گرچــه از مــکان خاصــی تشــکیل 
می شــود کــه بــه ســایر مکان هــای سراســر کــره زمیــن وصــل اســت، امــا غالبــًا مســتقل از محیط  هــای 

جدانشــدنی خــود هســتند. فضــای مجــازی تشــدیدکننده جــدی ایــن پدیــده اســت. 

هویتمجازیوکیپاپ
اینترنــت، امــکان پیدایــش انــواع جدیــد کنــش متقابــل را مطــرح می ســازد کــه به  کلــی بــا آنچــه در عصــر اول 
رســانه ها جــاری بــود، فــرق دارد. رایانــه، کنــش متقابلــی را کــه بــه ارتباطــات راه دور مرتبــط اســت، انجــام 
می دهــد. »افــراد در ایــن مناســبات جدیــد، پیام هــای رمــزداری بــرای مخاطبــان خــود می فرســتند و در 
ــراد، پــس از ایــن، عضــو یــک جامعــه  ــن اف یافــت کننــد. ای ــان را در همــان حــال، می تواننــد پاســخ  های آن

متغیــر و ناپایــدار خواهنــد بــود و هویــت ســیالی را بــه همــراه خواهنــد داشــت. « 
ــر اســت،  ــان از اینترنــت بســیار مؤث ــراد در چگونگــی اســتفاده آن ــه کــه هویــت زندگــی واقعــی اف همان گون
قــادر اســت تحــت شــرایطی  ، متقابــالً  نیــز آن  یــژه مشــارکت در اجتماعــات مجــازی  به   و و  اینترنــت 
ــواع  ــه نظــر می رســد کــه ان ــی در آن ایجــاد کنــد. درهرحــال، ب ــر بگــذارد و تغییرات ــراد تأثی ــر هویت  هــای اف ب
جریان  هــای هویتــی موجــود در اینترنــت، بیشــتر بازتــاب مســتقیم واقعیــات جهــان بیرونی باشــند. هویت، 
ــا  ــه ایــن معنــا کــه مــا به وســیله شــباهت  ها و تفاوت  هایــی کــه ب ــوده اســت؛ ب همــواره مفهومــی ارتباطــی ب

یــم، شــناخته می شــویم.  دیگــران دار
در بســیاری از متــون علمــی، از مفهومــی بــه نــام بی  نامــی در محیــط ســایبر صحبــت شــده کــه دقیقــًا 
متــرادف مفهــوم هویــت مجــازی اســت. در محیــط مجــازی، افــراد می تواننــد مشــخصات هویــت حقیقی 
خودشــان را بــروز دهنــد یــا می تواننــد از خــود، شــخصیت دیگــر غیــر واقعــی ای را ارائــه دهنــد. فضــای 
ــت  ــرده و باهوی ــی ک ــش را مخف ــی خوی ــت حقیق ــه هوی ــد ک ــخاص می ده ــه اش ــکان را ب ــن ام ــازی، ای مج
ســاختگی جدیــدی وارد آن شــوند. ایــن معنــای هویــت مجــازی اســت. هویــت مجــازی بــا اصطالحــات 

دیگــری نیــز در متــون علمــی و مقــاالت دیــده می شــود؛ مثــل بی نامــی، نــام مســتعار یــا اســتعاره. 
ایــده هویــت مجــازی در فضــای دیجیتالــی، برگرفتــه از فضــای حقیقــی اســت کــه در آن، مفهــوم بی  نامــی 
ســاخته شــده اســت. بــا توســعه فنــاوری اطالعــات، بــه نظــر می رســد کــه ســهولت فــرض مفهــوم بی  نامــی 
یــم شــخصی، ارتبــاط نزدیکــی بــا هــم دارنــد. فــرد بــه وســیله ی  افزایش یافتــه اســت. هویــت مجــازی و حر
هویــت مجــازی، می توانــد مطمئــن باشــد کــه حریــم خصوصــی و شــخصی  اش حفــظ می شــود و دیگــران 
نمی تواننــد تمــام ســوابق و مطالــب، دربــاره او را در اینترنــت و ســایر بانک هــای اطالعاتــی دنبــال کننــد. 
ل  اســتقال احســاس  مجــازی،  هویــت  اســت.  مجــازی  هویــت  و  بی هویتــی  همــان  بی  نامــی  مفهــوم 

شــخصیت و بزرگــی و حرمــت شــخصیت افــراد را حراســت می کنــد. 
در گــروه هــواداری مخاطبــان کــی پــاپ، فــرد می توانــد از ایــن ویژگــی هویــت مجــازی اســتفاده کنــد و یــک 
هویــت جدیــد مرتبــط بــا مصــرف موســیقیایی اش بــرای خــود بــاز تعریــف کنــد. امکانــی کــه از ســمت گــروه 

هــواداران، مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و حتــی باعــث نوعــی ســرمایه اجتماعــی بــرای وی می شــود. 
تــرکل در کتــاب زندگــی روی صفحــه، ایــن عقیــده را مطــرح می کنــد کــه بیــن شــبکه های دیجیتــال و 
ــا اســتفاده از ابزارهــای  شــکل  گیری هویــت پســامدرن، رابطــه متقابــل وجــود دارد. او معتقــد اســت: »مــا ب
یم. بــر اســاس چنیــن رویکــردی، در فراینــد اســتفاده  نویــن رایانه  هــا، هویــت اجتماعــی خودمــان را می ســاز
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را  هویــت  تعیین  کننــده  باثبــات  شــاخص  های 
شناســایی و از آن اســتفاده کــرد. فضــای مجــازی، 
بــه  افــراد  بــرای  را  یــادی  ز دوگانــه  امکان  هــای 
ــار  ــان را دچ ــی آن ــای هویت ــه مرزه ــی آورد ک ــود م وج
فروپاشــی و چندپارگــی می کنــد. ایــن مطلــب در 
مــورد مصــارف فرهنگــی، بیشــتر نمایــان می شــود. 
ــازی  ــای مج ــد، فض ــر جدی ــدان عص ــی منتق برخ
بــر  البتــه  را به عنــوان معضــل هویــت می داننــد. 
هویــت،  زمینــه  در  گیدنــز  نظریه هــای  اســاس 
همیــن ســیال بــودن معنــا در عصــر نویــن، امــکان 
ــا معانــی جدیــد را  به دســت  آوردن نوعــی هویــت ب
بــه وجــود مــی آورد. کلیــدواژه گیدنــز در ایــن بحــث، 
تغییــر پایگاه  هــای معنــا در شــکل  گیری هویــت 
نویــن اســت. در واقــع، یــک هویت شــخصی، باید 
مــدام در برابــر پشــت پــرده صحنــه تجــارب متغیــر 
تکه  تکه  کننــده  گرایش  هــای  و  روزمــره  زندگــی 

ــود.  ــاخته ش ــدرن، س ــای م نهاده
هویــت  ایــن  در  مجــازی  فضــای  اثــر  اهمیــت 
دوچنــدان  پــاپ،  کــی  مخاطبیــن  در  مجــازی 
حیــات  پــاپ،  کــی-  مخاطبــان  گــروه  اســت. 
خــود را مدیــون حضــور فعــال در فضــای مجــازی 
هســتند و کارکــرد فــن کالب  ها یا همــان گروه های 
در فضــای  ایــن مخاطبــان،  بیــن  در  هــواداری، 
مجــازی بســیار حائــز اهمیــت اســت. اهمیــت 
از هویــت خارجــی  ایــن هویت  هــا دســت کمی 
افــراد نــدارد و قــادر بــه تولیــد روایت  هایــی بــرای 

معناســازی افــراد اســت. 
ــای  ــروزه دنی ــد: »ام ــه می گوی ــن زمین ــموگر در ای اش
مجــازی آن چنــان بــا زندگی و فرایند هویت  ســازی 
ــه کــه نه تنهــا روایت  هــای بی  شــمار  بشــر درآمیخت
در آن قابــل  درک اســت، بلکــه ایــن روایت  هــا بــر 
 روایــت دنیــای واقعــی پیشــی گرفته  انــد. « چنان  کــه

از اینترنــت و زندگــی در گســتره آنالیــن، هویت هــا و قواعــد کنــش متقابــل اجتماعــی ســاخته می شــوند، 
ــتمر  ــورت مس ــا به ص ــق هویت ه ــای خل ــه معن ــودن ب ــن ب ــرکل، آنالی ــدگاه ت ــوند. از دی ــه ش ــه پذیرفت ــه اینک ن
ــتره  ــخص، در گس ــر ش ــت ه ــد. هوی ــود می کن ــود وانم ــه خ ــت ک ــزی اس ــان چی ــخصی، هم ــر ش ــت. ه اس
ــه اســت  اینترنــت حاصــل جمــع نمودهــای پراکنــده وی اســت. هویتــی کــه به  شــدت ســیال و چندگان
ــرکل به جــای آنکــه  ــر محدودیت هــای اندیشــه و شــکل  گیری هویــت غلبــه می کنــد. « در حقیقــت، ت و ب
هویــت مجــازی را منحصربه  فــرد و موثــق و ثابــت در نظــر بگیــرد، آن را به عنــوان هویتــی چندگانــه و 
شبیه سازی شــده و بی  نهایــت قابــل تجدیدنظــر توصیــف می کنــد. بــه گفتــه تــرکل، »هویــت ساخته  شــده 
یــه اســت. در چنیــن فضایــی،  در فضــای مجــازی، متضمــن تفــاوت، چندگانگــی، ناهمگونــی، و تجز

هویــت نه تنهــا مرکــز زدایــی شــده، بلکــه بــه دوراز هــر نــوع محدودیتــی چندگانــه اســت. « 
ــع گذشــته  ــه ایــن نتیجــه رســید کــه هویــت در ایــن فضــا، از مناب ــوان ب در تعریــف هویــت مجــازی، می ت
تأثیــر نمی گیــرد؛ بلکــه درک از خــود و انعــکاس خــود، در کنــار دیگــری بــا نمودهایــی از دیگــرِی فــرا دینــی، 
ــر  ــی را ب ــزرگ جهان ــای ب ــه هویت  ه ــازی، زمین ــت مج ــن هوی ــت. ای ــد گرف ــکل خواه ــی ش ــی، و فرامل فراقوم
ــه منابــع دســترس  پذیر اجتماعــی و اقتصــادی و  محــور ارزش  هــای جهانــی فراهــم خواهــد کــرد. باتوجه ب
سیاســی کــه در گســتره وســیعی در جهــان بــه وجــود آمــده اســت، هویت  هــای آینــده از جنبه هــای فــردی 

بــودن، نســبی  گرایی، تکثرگرایــی، و چندالیــه ای شــدن برخــوردار خواهنــد بــود. 
خــود  تمایــز  نشــان دادِن  و  خــود  یــت  هو اثبــات  بــرای  مختلــف  افــراِد  کــه  اســت  معتقــد   ، بوردیــو
حیطــه  در  به  خصــوص  امــر  ایــن  می زننــد.  مختلــف  انتخاب  هــای  بــه  دســت  گروه  هــا،  دیگــر  از 
مصــرف فرهنگــی و بیشــتر از دیگــر حیطه  هــا در خصــوص مصــرف رســانه نمایــان می شــود. بیشــتر 
گروه  هــای دیگــر پذیــرای  مصرف  کننــدگان موســیقی کــی پــاپ، جوانــان هســتند. جوانــان، بیــش از 
ری  هــای یــک جامعــه هســتند. از دالیــل مطالعــه جوانــان در جامعــه مــا می تــوان بــه اهمیــت یافتــن  نوآو
یت  بخشــی بــه جــوان و شــکل  گیری صورت  هــای جدیــدی کــه جــوان به  واســطه آن  مصــرف، در هو
یــت خــود، از  ــا متمایزکــردن هو ــان، نشــان دادن خــود را ب یــش را می ســازد، اشــاره کــرد. جوان یــت خو هو
یــق انتخاب  هــای جدیــد و متفــاوت از والدیــن آشــکار می ســازند. مصــرف فرهنگــی، باتوجه بــه نــوع  طر
یــت برســاخته از آن فرهنــگ می شــود  یتــی کــه درصــدد انتقــال آن هســتند، منجــر بــه ایجــاد هو پیــام هو

ــه دنبــال دارد.  کــه در ادامــه، نوعــی خــاص از ســبک زندگــی را ب
مهم  تریــن کلیــدواژه بوردیــو در توضیــح چرخــه مصــرف و ســبک زندگــِی منتــج شــده از آن را، بایــد هویــت 
نامیــد. چیــزی کــه یــک کیفیــت ذاتــی و ثابــت نــدارد و ســیال بــودن انتخاب  هــا و تمایــزات ســبک زندگــی 
افــراد را توضیــح می دهــد. مصــرف هویت  بخــش افــراد، دارای تمامــی معانــی مصرف هــای توضیــح داده 
گــون، پیدایــش هویت  هایــی  یــرا نتیجــه همــه مصــارف بــا تحلیل  هــای گونا شــده قبلــی نیــز هســت، ز

چندگانــه و شــکل  دهنده ســبک زندگــی افــراد اســت. 
گســترش صنعــت ارتباطــات و شــبکه های اجتماعــی، منابــع هویت  ســازِ ســنتی و معمــول در جوامــع را 
تضعیــف و کارکــرد آنهــا را دشــوار کــرده اســت. در نتیجــه، در فضــای پســامدرن کنونــی، دیگــر نمی تــوان 
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: »همــان قــدر کــه تجــارت الکترونیــک  یــار از فــرا واقعیــت مجــازی ســخن می گویــد و بــه قــول اشــموگر بودر
ــل  ــی قاب ــای واقع ــز از هویت  ه ــازی نی ــای مج ــی در فض ــای الکترونیک ــت، هویت  ه ــدا نیس ــارت ج از تج

بازشناســایی نیســتند.«
در مشــاهده طــرف داران کــی پــاپ  نیــز تفکیک  ناپذیــری ایــن دو هویــت، در مشــاهدات تأییــد می شــود. 
، و یــا حتــی تســلط  ، حفــظ بــودن ترانــه شــعر حــس قــدرت در بیــن گــروه بــه دلیــل داشــتن اطالعــات بیشــتر
بــه رقــص و زبــان کــره  ای بــرای رهبــران فکــری در ایــن گروه  هــا، ایجــاد اعتبــار اجتماعــی و ســرمایه نمادیــن 
یاســت و تقســیم بندی  می کنــد؛ به نحوی کــه برخــی از اینفلوئنســرهای شــاخص در بیــن هــواداران، قدرت ر
بیــن خــود و دیگــر گروه  هــا را دارنــد و تأییــد یــا رد آنــان می توانــد مجــوز ورود فــرد بــه حلقــه هــواداران باشــد. 
ایــن نــگاه رئیس مآبانــه از ســوی اغلــب افــراد درون ایــن گروه هــا، پذیرفتــه شــده اســت. بــه همیــن ترتیــب، 
دیگــر اعضــای گــروه هــم بــر اســاس سلســهمراتب انجمــن، قــدرت و اختیــار مدیریتــی مخصــوص بــه خــود 
ــه مدیریت کــردن، توانایــی تشــکیل تیــم و  ــرد تجرب ــه ف ــه مجــازی ب را کســب می کننــد. گاهــی همیــن تجرب
کار جمعــی می دهــد کــه مســلمًا مجمــوع ایــن مهارت هــا در هویــت حقیقــی فــرد نیــز نمــود خــود را نشــان 

می دهــد. 
در مجمــوع، هویــت اینترنتــی یــا هویــت مجــازی بــا دیدگاه  هــای متعــارف دربــاره هویــت، همســو نیســت. 
دیدگاه  هــای متعــارف دربــاره هویــت، بــه دنبــال کلّیت  ســازی دربــاره مفهــوم هویــت و یکپارچــه نشــان دادن 
یــف هویــت در فضــای  ــر فــرد در نظــر می گیرنــد؛ امــا بــا درنظرگرفتــن تعار آنهــا هســتند و تأثیــر کلــی آن را ب
مجــازی، اســتفاده از چنیــن فرضیه  هایــی بــرای هویــت دشــوار می شــود. بــا مبهــم شــدن روزافــزون مرزهــای 
گاهــی  هویتــی، مرزبنــدی هویــت واقعــی و تخیلــی در اینترنــت مخــدوش می گــردد. چیــزی کــه بــا عــدم آ
ــی در  ــود؛ ول ــل ش ــلبی تبدی ــات س ــد و اقدام ــک تهدی ــه ی ــد ب ــن، می توان ــت گذاری و والدی ــئوالن سیاس مس
کــه می توانــد در خدمــت آموزش هــا و خواســته  های درون  حقیقــت، فرصتــی بســیار مناســب اســت 
فرهنگــی یــک کشــور نیــز قــرار گیــرد؛ کاری کــه کشــور کــره بــه کمــک ســفیرهای فرهنگــی خــود کــی پــاپ و 

یجــًا و در طــول ســال  های متمــادی انجــام داده اســت.  کــی درامــا تدر
یــه خــود، بــه اهمیــت مصــرف در پیدایش انــواع هویت  ها و در نتیجه، ســبک زندگی حاصل  بوردیــو در نظر
از ایــن چرخــه اشــاره می کنــد. در قســمت  های قبــل بــه انــواع هویــت بــر ساخته شــده از ایــن مصــرف رســانه 
اشــاره کردیــم. گیدنــز می گویــد: »وضعیــت مدرنیتــه، وضعیتــی اســت کــه در آن، فــرد مــدام در حال بررســی و 
بینــی مجــدد خــود و هویــت خــود اســت. « درحقیقــت او وضعیــت مــدرن را وضعیتــی می  داند که کنش  باز
افــراد، در همــه حوزه هــا در معــرض تغییروتحــول اســت و متناســب بــا گزینه هــای چندگانــه و چندُبعــدی 

کــه همــواره در حــال تجدیــد اســت، انطبــاق می یابد.
 اگــر زمانــی امیــل دورکیــم مصــرف تعییــن گرایــی را نیــروی تعییــن کننــده، در پس ســرمایه داری مــدرن تلقی 
ــز آن را علــت و درمــان همزمــان بحــران هویــت در قــرن اخیــر مــی دانــد؛ بحرانــی کــه خــود  مــی کــرد،  گیدن

حاصــل تکثــر اجتماعــات اســت.
هم اکنــون، حضــور گروه  هــای کــی پــاپ در میــان مخاطبــان نوجــوان مــا، یــک تهدیــد صــرف نیســت کــه 
بــا حــذف و یــا انــکار آن بتــوان مســئله را حــل شــده در نظــر گرفــت. ایــن فرهنــگ هــواداری شــکل گرفته در 
جامعــه شــبکه  ای، پتانســیل تغییــر و همپوشــانی بــا دیگــر هویت  هــای اجتمــاع ســاز مــورد تأییــد فرهنــگ 
بومــی مــا را دارد. فقــط کافــی اســت بــا ادبیــات و زبــان مشــترک ایــن نســل، نقــاط اتصــال مشــخص شــود. 
یرزمینــی و مقاومتــی می کنــد و  مســلمًا تمســخر و یــا انــکار ایــن عالقه  منــدی، تنهــا مصــرف افــراد را ز
حاصلــی بــرای فرهنگ  ســازی و هویت بخشــی نوجوانــان مــا نــدارد. اگــر بتوانیــم تعریــف نویــن هویــت را در 
یــم و از پتانســیل جامعــه شــبکه  ای و مفهــوم هــواداری بــرای خواســته های خود اســتفاده  عصــر مــدرن بپذیر

کنیــم، می توانیــم بــا زبانــی جهانــی، پیونــدی مناســب بــا مخاطبــان ایجــاد کنیــم.•  

»علوم شــناختی«، اشــاره بــه یــک حــوزه ی علمــی 
مشــخص،  طــور  بــه  کــه  دارد  میان رشــته ای 
هــدف  اســت.1  علمــی  مــاده ی  شــش  شــامل 
مشــترک همــه ی ایــن رشــته ها، مطالعــه ی ذهــن و 
فلســفه ی شــناخت اســت2؛ البتــه هریــک از ایــن 
گوناگونــی بــه  رشــته های علمــی، از جنبه هــای 
مطالعــه ی ذهــن و فلســفه شــناخت می پردازنــد 
و بــه دنبــال جــواب ســؤاالت متفاوتــی هســتند. 
ــز و  ــش از مغ ــا، دان ــه ی آنه ــترک هم ــل مش ــا فص ام

اســت. انســان  شــناختی  فعالیت هــای 
یخچــه و قدمت طوالنــی ندارد،  علوم شــناختی تار
کــه باعــث  آورده  ولــی تحــوالت فراوانــی را پدیــد 
چالش هــای جــذاب و قابل توجهــی شــده اســت. 
آشــنایی بــا جهــان پیچیــده و عجیــب ذهــن در 
مــورد عالقــه ی  از مســائل  قــرون متمــادی یکــی 
بشــر بــوده اســت. ایــن عالقــه در میــان انســان های 
امــروزی، بــه شــکلی مــدرن و بــا نگرشــی نویــن بــه 

شــناخت اســرار دنیــای ذهــن می پــردازد.
در نهایــت، پرســش عصــر مــدرن ایــن اســت کــه 
شــناخت ذهــن و مغــز انســان و ســایر موجــودات 
و اشــیای ذهــن دار و هوشــمند، بــا کدامیــن ابــزار 
جدیــد ممکــن اســت؟ پــس بــرای آشــنایی بیشــتر 
آن،  مختلــف  عرصه هــای  و  علوم شــناختی  بــا 
علوم شــناختی  چیســتی  مســئله ی  بایــد  ابتــدا 

تبییــن شــود.

علومشناختیچیست؟
کــه  اســت  پیچیــده  شــبکه ای  انســان  ذهــن 
را  گاهی هــا  آ پــردازش  و  نگهــداری  و  یافــت  در
یــت می کنــد و می توانــد آن را تغییــر شــکل  مدیر
یــا انتقــال دهــد کــه بــه ایــن عمــل تصــرف ذهــن 3 
معنــای  رویکــرد،  ایــن  در  گاهی هــا  آ می گوینــد. 
یافت های  بســیار وســیعی دارد و شــامل تمامی در
انســان از جهــان خــارج بــه عــالوه تمامــی مفاهیــم و 
ادراکاتــی می شــود کــه در درون ذهــن انســان وجــود 

|  مهدی جهان
 عضو شورای علمی پژوهشگاه

فرهنگ و اندیشه اسالمی
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»دانــش« را بــا یکدیگــر اشــتباه گرفــت، همچنیــن 
واژه ی کــه  اســت  الزم  موضــوع  ایــن  بــه   توجــه 
فرانســوی  و  انگلیســی  زبان هــای  در   »Science«
معنــی جمــع دارنــد و بــه همیــن دلیــل در زبــان 
شــده اند.  گرفتــه  معــادل  »علــوم«4  بــا  فارســی 
همچنیــن واژه ی »شــناختی« نیــز واژه ای برنهاده از 
اســت.  »Cognitive« واژه ی  به جــای  فرهنگســتان 
 ،»Cognition« به جــای  فرهنگســتان  واقــع،  در 
»شــناخت« را برنهــاده و بــه دنبــال آن »شــناختی« 
بــرای صفــت ســاخته شــده از آن، بــه کار مــی رود. 
بــا  »علوم شــناختی«  کــه  اســت  مهــم  بســیار 
»شناخت شناســی«5 اشــتباه گرفتــه نشــود؛ پــس 
بــرای دوری از ایــن اشــتباه و تداخــل در حوزه های 
ذهنــی  پیشــینه ی  معلــول  -کــه  علــم  دو  ایــن 
در  اســت-  »شــناخت«  واژه ی  از  فارســی زبانان 
گیــرد؛  قــرار  توجــه  بایــد محــل  »علوم شــناختی« 
مؤلفــه ی  بــا  می تــوان  را  علوم شــناختی  بنابرایــن 
مطالعــه ی علمــی ذهــن و کارکردهــای شــناختی 
تعریــف کــرد. بــا همیــن نگــرش، در فضــای علمــی 
یر شــاخه های اصلی  معاصــر دانشــگاهی ایــران، ز
گرایــش  پنــج  شــامل  علوم شــناختی  رشــته ی 
مدل ســازی شــناختی، روان شناســی شــناختی، 
زبان شناســی  شــناختی،  اعصــاب  علــوم 
البتــه  اســت؛  ذهــن  فلســفه  و  شــناختی، 
بــردی علوم شــناختی بســیار وســیع  حوزه هــای کار
درمانــی،  و  تشــخیصی  مداخلــه  ماننــد:  اســت 
هــوش مصنوعــی، تقویــت شــناختی، تشــخیص، 
پــرورش  روبات هــا، بازی هــای رایانــه ای، آموزش و
شــناخت  شــناختی،  روان درمانــی  شــناختی، 
اجتماعی و روان شناســی سیاســی، روان شناســی 
گروهــی،  رســانه های  و  اطالعــات  تحلیــل 
روان شناســی تغییــر ذهــن، علــوم دفــاع شــناختی، 
کــه  و مهندســی شــناختی  اقتصــاد شــناختی، 
در  تحصیلــی  رشــته های  اقتضــای  بــه  هرکــدام 

بررســی می شــود. جــای خــود 

مبدأپیدایشعلومشناختی
صــورت  دو  بــه  می تــوان  را  شــناخت  و  ذهــن 

کــرد؛ اســتفاده  گســترده  و  محــدود 

گاهی هــا در ســال های تفکــر  دارد کــه بــه معنــای کلــی اطالعــات نامیــده می شــود. گســترش و رشــد ایــن آ
مــدرن حتــی از گســترش و رشــد علــم رایانــه نیــز بیشــتر بــوده و ایــن مســئله ناشــی از پیشــرفت فنــاوری و 

به خصــوص اســتفاده از انــواع روش هــای غیرتهاجمــی بــرای بررســی مغــز انســان بــوده اســت.

واژهشناسی
کــه معــادل  واژه ی »علوم شــناختی«، واژه ای برنهــاده از فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ایــران اســت 
کلمــه ی »Cognitive Science« در زبــان انگلیســی اســت. ایــن واژه از دو بخــش »علــوم« و »شــناختی« 
واژه »Science« در  به جــای  ایــران  و ادب فارســی  زبــان  را فرهنگســتان  ســاخته شــده اســت. »علــوم« 
زبان هــای انگلیســی و فرانســوی برنهــاده اســت. البتــه باتوجه بــه اینکــه فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی 
ایــران، واژه »دانــش« را به جــای واژه »Knowledge« بــه کار می گیــرد، نبایــد واژه هــای تخصصــی »علــم« و 

 هنر و علوم شناختی
درآمدی بر موسیقی تدوینی
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در ایــن نشســت ارائــه شــده بــود کــه حکایــت از 
تولــد رویکردشــناختی در حــوزه ی روان شناســی 

رفتــاری می کــرد.
انسان شناســی  حــوزه ی  در  مشــابه  تحوالتــی 
یــادی از انسان شناســان  اتفــاق افتــاد. مقــاالت ز
منتشــر شــد کــه به نوعــی بــا موضوعــات شــناختی 
همپوشــانی داشــت. همچنیــن تحوالتــی کــه در 
ســال 1956 میــالدی رخ داد، تبلــور فعالیت هایــی 
بــود کــه از چنــد ســال قبــل آغــاز شــده بــود. ایــن 
تحــوالت در ســال های بعــد بــا شــتاب بیشــتری 
ادامــه یافــت تــا بــه امــروز کــه یــک شــاخه اساســی از 

علــوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
حــوزه علــوم اعصــاب، حــوزه ی دیگــری اســت 
کــه بــا تأخیــر در چارچــوب علوم شــناختی قــرار 
ــه یکــی  ــل ب گرفــت امــا پــس از زمــان کوتاهــی تبدی
از محوری تریــن حوزه هــای علوم شــناختی شــد. 
رابطــه مغــز و سیســتم عصبــی و شــناخت چنــان 
نزدیــک اســت کــه بــه بــاور بســیاری از دانشــمندان 
ایــن حــوزه، مطالعــه شــناخت بــدون مطالعــه مغــز 

امکان پذیــر نیســت.
بــرای  اعصــاب  علــوم  متخصصیــن  ابتــدا  در 
بررســی  بــه  محــدود  شــناخت،  مســئله  بررســی 
الت شــناختی بودنــد.  مغــز افــراد مبتــال بــه اختــال
ــا تصــادف، قســمتی  ــر بیمــاری ی ــر اث افــرادی کــه ب
فعالیت هــای  از  قســمتی  آن،  به تبــع  و  مغــز  از 
ایــن  بودنــد  داده  دســت  از  را  خــود  شــناختی 
امــکان را در اختیــار محققــان قــرار می دادنــد تــا بــه 
نظریه پــردازی در مــورد رابطه فرایندهای شــناختی 
و مراکــز مختلــف مغــز بپردازنــد. تحــول جــدی 
علــوم اعصــاب، زمانــی رخ داد که دانشــمندان این 
حــوزه توانســتند به صــورت مســتقیم به مطالعــه در 
ــا گســترش  ــا مغــز بپردازنــد. ایــن امــکان ب ارتبــاط ب
فناوری هــای جدیــد و ابــداع روش هــای مختلــِف 
مشــاهده و دســت کاری سیســتم عصبــی، فراهــم 
شــد. بــا فراهــم شــدن ایــن امــکان، متخصصــان 
یــج از مطالعــه فیزیولــوژی و  علــوم اعصــاب به تدر
آناتومــی سیســتم عصبــی پــا را فراتــر گذاشــتند و به 
مطالعــه کارکردهــای شــناختی مغــز روی آوردنــد.
در  شــد،  اشــاره  آنهــا  بــه  کــه  رویدادهایــی  تمــام 

اول حالــت محــدود آن کــه فقــط در مــورد ذهــن و شــناخت در انســان ها بحــث می شــود و دوم حالــت 
گســترده کــه در آن ذهــن و شــناخت در انســان و ســایر اشــیا و پدیده هــای ذهــن دار6 بحــث می کنــد؛ 
بنابرایــن حیــوان و ماشــین و ربــات، می تواننــد ســوژه ای بــرای ایــن تعریــف گســترده باشــند و در نهایــت، 
، مبــدأ پیدایــش علوم شــناختی می شــوند. شناســایی حــدود و روش هــای گســترش پدیده هــای ذهــن دار

اندیشههایباستانیتازندگیمدرن نگاهیبهعلومشناختیاز
انســان همــواره بــه کشــف اســرار دنیــای ذهــن خــود عالقــه داشــته و امــروزه، ایــن عالقــه بــا شــکلی جدیــد و 
یخچــه ی علوم شــناختی از علــم فلســفه شــروع  پیشــرفته گســترش یافته اســت؛ بنابرایــن ممکــن اســت تار
، آزمایــش، و تــالش ذهنــی را در زمان هــای  ــاور ــه، ب ی ــواع نظر ، ان ــه امــروز ــا ب شــود و در ســیر تحــوالت خــود ت
مختلــف، مولــود همــان تحــوالت علــوم فلســفی باشــد. گاهــی برخــی از ایــن نظریه هــا و یــا حتــی باورهــا بــه 

شــک تبدیــل شــدند و یــا برخــی دیگــر بــه طــور کامــل رد شــدند.
بســیاری از نظریه هــای علوم شــناختی تــا مدت هــا پایــه ی اندیشــه های اصلــی مــردم بودنــد کــه بعدهــا بــا 
آمــدن فّناوری هــای پیشــرفته، مــردود اعــالم شــد امــا امــروزه، بــا تمــام ایــن فــراز و فرودهــا ثابــت شــده کــه مغــز 

کارکــردی بســیار پیچیده تــر و متفاوت تــر از تصــورات مــا دارد.
ــا افالطــون و ارســطو و حتــی  فالســفه ی عصــر یونــان باســتان همچــون پارمنیــدس، آناکســاگورس، و ... ت
فلوطیــن بــرای فهــم و درک ذهــن و کارکــرد آن کوشــش می کردنــد و ســعی در توضیــح چگونگــی شــناخت 
ــه دکارت، دیویــد هیــوم، ایمانوئــل  بشــری داشــتند. البتــه بــدون شــک بایــد گفــت، نویســندگانی چــون رن
ک بــه کشــف فلســفی ذهــن  ، و جــان ال کانــت، بــاروخ اســپینوزا، نیکــوال مالبرانــش، پیــر کابانیــس، الیبنیتــز
یــادی کردنــد و کار آنهــا بــه توســعه ی علــم روان شناســی منتهــی شــد. امــا فالســفه ی عصر باســتان،  کمــک ز
مقدمــات مفهومــی و پایه هــا و ابزارهــای مــورد اســتفاده در علوم شــناختی را بنیان نهاده انــد و بر همین روند 
اســت کــه بررســی ذهــن، در طــی ایــن قــرون همچنــان در حیطــه فلســفه باقی مانــده بــود. ایــن ســیر در قــرن 
نــوزده میــالدی مقــارن بــا پیدایــش روان شناســی علمــی شــد. در ادامه همچنــان مکاتب اولیه روان شناســی 
، بیشــتر متمرکــز بــر بررســی جریان هــای درونــی ذهــن از طریــق خــودکاوی یــا درون نگــری بودنــد. علمــی نیــز

چنــد دهــه از ظهــور ایــن علــم تــازه نگذشــته بــود کــه بــا ظهــور مکتــب رفتارگرایــی، همــه چیــز در ایــن حــوزه 
دگرگــون شــد. رفتارگرایــی کــه نگرشــی کامــالً متفــاوت بــا مکتــب قبلــی داشــت، بــه رویکــرد غالــب در 

روان شناســی تبدیــل شــد.
کــه  آنهــا وجــود و بررســی ســازوکارهای درونــی ذهــن را از اســاس، نادیــده می گرفتنــد و معتقــد بودنــد 
ــی و پاســخ های  ــه بررســی پدیده هــای قابل مشــاهده، ماننــد محــرکات بیرون ــد محــدود ب روان شناســی بای

رفتــاری موجــود زنــده بــه آن محرک هــا باشــد.

تاریخچهوتأسیسعلومشناختینوین نگرشیاجمالیبر
اگــر بخواهیــم ســالی را به عنــوان مبــدأ پیدایــش علوم شــناختی بــه معنــای امــروزی آن تعییــن کنیــم، ســال 
یــرا در ایــن ســال، اتفاقــات مهمــی در حوزه هــای مختلــف  1956 میــالدی، بهتریــن انتخــاب خواهــد بــود، ز

علمــی رخ داد کــه همگــی از جهاتــی بــه هــم شــباهت داشــتند.
همایشــی در شــهر دارتمــوث بــا هدایــت مک کارتــی از دانشــگاه دارتمــوث، مینســکی از دانشــگاه هــاروارد، 
ــمی از  ــور رس ــه ط ــش ب ــد. در آن همای ــزار ش ــل برگ ــگاه ب ــانون از آزمایش ــی، و ش ــگاه ام آی ت ــتر از دانش روچس
یوم در مؤسســه  شــکل گیری دانــش جدیــدی تحــت عنــوان هــوش مصنوعــی پرده بــرداری شــد. ســمپوز
یــه خبــر برگــزار شــد کــه دانشــمندان معروفــی ماننــد چامســکی و میلــر  فنــاوری ماساچوســت بــا موضــوع نظر
کــه در حوزه هــای زبان شناســی و روان شناســی فعالیــت داشــتند، در آن شــرکت کــرده بودنــد. مقاله هایــی  ۱۴
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حــوزه ی دانــش تجربــی بــود. امــا بــه مــوازات ایــن 
تحــوالت علمــی، جنبشــی در حــوزه ی فلســفه بــا 
گرایــش تحصیلــی شــکل گرفــت کــه بــه سرنوشــت 
بــا  ذهــن  فلســفه ی  بــود.  مرتبــط  علوم شــناختی 
استفاده از روش هایی که عمدتًا میراث فلسفه ی 
تحلیلــی محســوب می شــد، تالش هــای جدیدی 
علوم شــناختی  فلســفی  صورت بنــدی  بــرای  را 
آغــاز کــرد. دانشــمندان و فالســفه، در ایــن مســیر 
بــه بررســی ســؤال هایی کلــی، نظیــر رابطــه ذهــن بــا 
بــدن و تأمــل در مفاهیم مورداســتفاده دانشــمندان 

علوم شــناختی پرداختنــد.
مســائل  شــکل گرفته،  فعالیت هــای  اســاس  بــر 
علمــی جدیــدی در قــرن بیســتم مطــرح شــدند کــه 
به نوعــی بیــن شــش رشــته نام برده شــده مشــترک 
تمامــی   ، نخســتین بار بــرای  کــه  مرکــزی  بودنــد. 
تحــت  را  علوم شــناختی  مختلــف  حوزه هــای 
گــرد  »علوم شــناختی«  نــام  بــه  جامعــی  عنــوان 
آورد، بنیــاد اســلوان بــود.  ایــن مرکــز توانســت در 
ســال 1978 میــالدی، متخصصــان مختلفــی از 
حوزه های فلســفه، روان شناســی، انسان شناســی، 
علــوم اعصــاب، زبان شناســی، و علــوم رایانــه ای 
گــرد هــم بیــاورد تــا علوم شــناختی بــه معنــای  را 

کنــد. بین رشــته ای، موجودیــت خــود را اعــالم 

تأسیسعلمیبانام سیریتاریخیبر
علومشناختی

تاریخچــه ی علــم »علوم شــناختی« امــروزی، یعنــی 
علمــی کــه بــا نگاهــی متفــاوت بــه دنیــای ذهــن 
می پــردازد، بــه ســال های میانــی قــرن بیســتم میــالدی 
بــر می گــردد. در ایــن دهــه، علوم شــناختی به صــورت 
ــام انقــالب  ــه ن یــک جنبــش روشــنفکری کــه از آن ب

ــه مطالعــه ی ذهــن دچــار رشــد روزافزونــی شــد. ــاد می شــود، آغــاز شــد و دانش هــای مرتبــط ب شــناختی ی
شــاید مبــادی آغــاز علوم شــناختی مــدرن، در اوایــل دهــه ی ســوم و چهــارم میــالدی از قــرن بیســتم باشــد 
کــه کالچ و دســتیارش پیتــز7  بــه مدیریــت هوشــمند شــناخت8 پرداختنــد. آنهــا بــه فهــم اصول ســازماندهی 
یکــی یــا شــبکه های عصبــی مصنوعــی،  ذهــن رســیدند و بــا الهــام از ســاختار شــبکه های عصبــی بیولوژ

مدل هــای محاســبه ایجــاد کردنــد.
یــه ی محاســبات و کامپیوترهــای دیجیتالــی در  دومیــن علــت بــرای تحــول شــناختی9، توســعه ی نظر
دهه هــای چهــل و پنجــاه میــالدی از قــرن بیســتم بــود کــه بــا ورود کامپیوترهــای مــدرن10 بــه دنیــای تکنولوژی 

اتفاقــات شــگفتی افتــاد. ایــن تکنولــوژی بعدهــا، نقــش اصلــی را در تحــول علوم شــناختی ایجــاد کــرد.
از  بــه نقطــه  عطــف خــود رســاند و دانشــمندان حوزه هــای متنوعــی  را  ایــن تحــوالت، علوم شــناختی 
ــرد  ــه کارک ــفه متوج ــی، و فلس ــوش مصنوع ــی، ه ــی، روان شناس ــی، زبان شناس ــد عصب شناس ــوم مانن عل
یافتنــد کــه  ذهــن و مغــز و حــل مســائل آن شــدند کــه مطالعــه ی مشــترکی را شــکل داد. در نتیجــه در
یافته هــای متفــاوت آنــان بــرای حــل اســرار ذهــن، می تواننــد مکمــل یکدیگــر باشــند؛ بنابرایــن دانشــمندان 
و نظریه پــردازان علــوم مختلــف بــا تبــادل دانــش و همــکاری و همفکــری بــا یکدیگــر نهایتــًا دانشــی 

میان رشــته ای، بــا نــام علوم شــناختی را ایجــاد کردنــد.
شــاید از نخســتین آزمایش هــای علوم شــناختی در یــک مؤسســه دانشــگاهی، بــا عنــوان دانشــکده ی 
کســب وکار از دانشــگاه MIT بــوده کــه آزمایش هایــی بــر روی حافظــه کامپیوتــری، به عنــوان الگویــی بــرای 

شــناخت حافظــه و هــوش انســان انجــام داده اســت.11 
بــدون  و پاســخ،  بیــن عامــل محــرک  روابــط عملکــردی  بــه موضــوع  درحالی کــه بیشــتر روان شناســان 
درنظرگرفتــن تصــورات داخلــی متمرکــز بودنــد. اســکینر الگــوی رفتارگرایانه را در ســال 1959 میالدی بررســی 
ــکینر  ــی اس ــار کالم ــاب رفت ــر کت ــدی را ب ــد تن ــکی نق ــی چامس ــود؛ ول ــری ب ــه یادگی ی ــی در نظر ــه تحول ــرد ک ک
منتشــر کــرد. بــا انتشــار ایــن کتــاب، تحولــی در ایــن زمینــه رقــم خــورد. وی معتقد بود کــه برای توضیــح زبان، 
یــم کــه همــراه بــا تصــورات داخلــی ترتیــب موجــود در آنهــا  یــه ای ماننــد دســتور زبــان زایشــی نیــاز دار بــه نظر
را نیــز توصیــف کند.12علوم شــناختی در دهــه هفتــاد از قــرن بیســتم میــالدی، بــا نقطــه ی عطــف دیگــری 
توســط کریســتوفر النگــت هیگینــز بــا گــزارش مربــوط به بررســی وضعیــت هوش مصنوعــی مواجه می شــود. 
یــکا تأســیس شــد کــه پایه هــای  همچنیــن نشــریه علمــی علوم شــناختی و انجمــن علوم شــناختی در آمر

دانــش علوم شــناختی شــدند.13 

تحلیلیبرپیشرفتهاینظریوتجربیدرزمینهیعلمعلومشناختی
روان، مســئله ی درمــان مشــکالت،  و  فیزیولــوژی اعصــاب  زمینــه ی  در  و مهم تریــن پیشــرفت  اولیــن 
یکــی بــود کــه چندیــن دهــه قبــل بــه وقــوع پیوســت. چنیــن  باتکیه بــر علت هــای روان شناســی و فیزیولوژ
 پیشــرفتی هنگامــی عملــی شــد کــه دکتــر میلــر از دانشــگاه ییــل نشــان داد کــه مــوش صحرایــی می توانــد

رابرت زاتور  		 رابرت هوگان  		 ماروین مینسکی  		 نوآم چامسکی  		
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گــرا بــا یکدیگــر ترکیــب شــده  و امــکان اســتفاده 
می تــوان  و  آورده  فراهــم  را  بیــان  نــوع  دو  هــر  از 
کــه هــر  کــرد. هرچنــد  از هــر دوی آنهــا اســتفاده 
کــه بــه درک  دوی ایــن مدل هــا بــا تمــام کمکــی 
ســاختار ذهــن انســان می کننــد، کامــل و منطبــق 
بــر واقعیــت نیســتند و بــا وجــود تمــام پیشــرفت ها، 
هنــوز بشــر تــا شــناخت کامــل دنیــای ذهــن راه 

دارد. رو  پیــش  درازی 

زمینــهی  در هنــری و ادبــی پیشــرفتهای
ختی مشــنا علو

زمینــه ی  در  تجربــی  و  نظــری  پیشــرفت های 
 ، ــر ــه اخی ــد ده ــناختی در چن ــی ش عصب شناس
بــر  کــه  بــرده  ســؤال  یــر  ز را  قدیمــی  نگــرش  آن 
ــوان در  اســاس آن، ادبیــات و شــعر و هنــر را نمی ت
چارچــوب دانــش علمــی بررســی کــرد. همــان گونــه 
کــه روان شناســان رشــد و روان شناســان شــناختی 
ســاختار  و  فراینــد  کرده انــد،  مطــرح  فرهنگــی  و 
شــناخت در انســان، بــدون دخالــت حافظه فعال 
نشــده و نیازهــا و انگیزه هــا و عواطــف، بازنمایــی 
نشــانه ها  از  نظامــی  باتکیه بــر  بلکــه  نمی کننــد، 
ئــم، ایــن مهــم را انجــام می دهــد. امــا خــود  و عال
کــه مهم تریــن آنهــا  ایــن نظــام نشــانه ها و عالیــم 
زبــان اســت در کارکــرد شــناخت و فعالیــت قشــر 
مــخ اثــر می گذارنــد و پــردازش در ســطوح عالــی را 

می ســازند.  امکان پذیــر 
فراینــد  نــوع  همیــن  محصــول  نیــز  فرهنــگ 
ذهــن اســت. رفتــار انســان بــا الگــوی فرهنگــی 
متناســبش بــر مبنــای طــرح واره شــناختی اســتوار 
، چارچوب هــای  می شــود و ایــن طــرح واره یــا الگــو
مــورد انتظــار فــرد را در جامعــه ایجــاد می کنــد و 

ضربــان قلــب خــود را کنتــرل کنــد. دومیــن پیشــرفت هنگامــی بــود کــه دکتــر اســترمن از UCLA نشــان داد 
کــه گربه هــا می تواننــد امــواج مغــزی خــود را کنتــرل کننــد و نتیجــه گرفتــه شــد کــه اگــر انســان بتوانــد عملکرد 
یکــی خــود، ماننــد ضربــان قلــب و فعالیت هــای مغــز را کنتــرل کنــد، پــس بایــد بتوانــد مشــکالت  فیزیولوژ

مرتبــط بــا ایــن عملکردهــا را نیــز بهبــود دهــد.
یافــت کــه  در ســومین مرحلــه، دکتــر اســترمن بــه کشــف چشــمگیر دیگــری نیــز دســت پیــدا کــرد و در
گربه هایــی کــه افزایــش امــواج مغــزی به خصوصــی را فراگرفته انــد، نســبت بــه تشــنج القــا شــده مقــاوم بودنــد. 
، پــا بــه عرصــه نهــاد.  الت تشــنجی دیگــر در اینجــا بــود کــه درمــان امــواج مغــزی بــرای بیمــاری صــرع و اختــال
شــاخه ی نوروتراپــی یــا درمــان و بهبــود امــواج مغــزی، بــا رشــد بســیار برجســته و چشــمگیری روبــه رو شــد.

ــا بتوانیــم  اکنــون می توانیــم نقشــه ی کامــل مغــز را به عنــوان یــک رونــد ســاده در مطــب خــود تهیــه کنیــم ت
بســیاری از وضعیت هــای مشکل ســاز را تشــخیص دهیــم. مــا در آســیب مغــزی تروماتیــک خفیــف، بــه 
الت خلقــی،  یــژه مشــکالت دردهــای جســمانی، اختــال دنبــال ناحیــه ی آســیب دیده هســتیم و بــه طــور و

، حافظــه، مهارت هــای حرکتــی مناســب، خــواب، و روش تلفــظ و تولیــد آوا را درمــان می کنیــم. تمرکــز
بــه نظــر می رســد علوم شــناختی در ســال های پایانــی قــرن بیســتم بــه رشــد و شــکوفایی و پیشــرفت 
یــرا پیشــرفت های ســریع و چشــمگیر فنــاوری تصویربــرداری و مطالعــه مغــز و ذهــن  یــادی رســید، ز ز
و به وجودآمــدن ابزارهایــی بــرای تصویرســازی ســه بعدی از مغــز14، باعــث شــد علــوم اعصــاب ســهمی 

باشــد. جدی تــر در پیشــرفت علوم شــناختی داشــته 
همچنیــن در اوایــل دهــه هشــتاد قــرن بیســتم بــا افزایــش دسترســی بــه رایانه هــا، تحقیــق در زمینــه هــوش 
مصنوعــی نیــز گســترش یافــت. در ایــن زمــان، محققانــی ماننــد مارویــن مینســکی بــه امیــد ســاخت هــوش 
ــا حــل مســائل پشــت ســر  ــرای تصمیم گیــری ی ــا توصیــف مراحلــی کــه انســان، ب مصنوعــی نشــانه ای15 و ی

می گــذارد، برنامه هــای رایانــه ای نوشــتند تــا از ایــن طریــق بتواننــد فکــر انســان را بهتــر درک کننــد.
کم کــم محدودیت هــای برنامــه تحقیقاتــی هــوش مصنوعی نشــانه ای، خــودش را نشــان داد. به عنوان مثال، 
فهرســت کــردن دانــش انســان به صــورت جامــع و بــه شــکلی کــه توســط یــک برنامــه کامپیوتــری نشــانه ای 

قابل اســتفاده باشــد، بــه نظــر کاری خیالــی و نشــدنی اســت.
در اواخــر دهــه هشــتاد و نــود میــالدی، جیمــز مــک کلیلنــد و دیویــد رومــل هــارت دیدگاهــی تــازه را در ایــن 
زمینــه ارائــه دادنــد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، می تــوان ذهــن را به عنــوان مجموعــه ای از اتصــاالت پیچیــده کــه 

به صــورت یــک شــبکه الیــه ای نمایــش داده می شــوند، توصیــف کــرد.
ــود کــه در ایــن ســال ها، شــبکه های عصبــی و اتصال گرایــی، به عنــوان الگوهــای  ــه ب ی ــر اســاس ایــن نظر ب
تحقیــق ظهــور کردنــد و از طرفــی منتقــدان ایــن دیــدگاه معتقدنــد کــه پدیده هایــی وجــود دارنــد کــه توســط 
مدل هــای نشــانه ای، بهتــر توصیــف می شــوند و مدل هــای اتصــال گــرا، بــه حــدی پیچیــده هســتند کــه 

قــدرت توضیحــی کمــی دارنــد.
یخچــه علوم شــناختی در اوج پیشــرفت خــود قــرار دارد. مدل هــای نشــانه ای و اتصــال  امــا ایــن روزهــا، تار

دیوید راملهارت  		 باربارا تیلمن  		 والتر پیتز  		 دیوید مک کللند  		
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همــان چارچوب هــا در نقــش هنجارهــا و معیارها 
 ، ، هنــر عمــل می کننــد؛ بنابرایــن، ادبیــات، شــعر
فرهنــگ عامــه، ضرب المثــل، و اســتعاره، فقــط 
بلکــه  نیســتند،  زندگــی  واقعیت هــای  بازتــاب 
هدایت کننــده ی  و  رفتارهــا  شــکل دهنده ی 
تفکــر و عملکــرد مــا نیــز هســتند. بــه همیــن دلیل، 
بــرای شــناخت افــکار و اندیشــه و عملکــرد افــراد 
هــر جامعــه؛ شــناخت ادبیــات و هنــر آن جامعــه 
ایــن  در  نگــرش  ایــن  اهمیــت  اســت.  ضــروری 
اســت کــه تبییــن جدیــدی از عملکــرد ذهــن در 
ــا  ــار م ــناس را در اختی ــای ناش ــا پدیده ه ــورد ب برخ
کــه رابــرت هــوگان16   گونــه  قــرار می دهــد، همــان 
بررســی  اگــر علوم شــناختی،  توضیــح می دهــد؛ 
ــر را کــه در تفکــر و فرهنــگ  ادبیــات و شــعر و هن
دارنــد،  بنیادینــی  نقــش  انســان ها  عملکــرد  و 
موردتوجــه جــدی قــرار ندهــد ادبیــات و هنــر بــه 

دانشــی مــرده تبدیــل خواهنــد شــد.

علومشناختیوهنر
مهم تریــن مســائلی کــه علوم شــناختی در زمینــه ی 
هنــر و حتــی رســانه به آنها می پــردازد، عبارت اســت 
: ادراک و دریافــت آثــار هنــری، تخیل آفرینشــگر یا  از
مخاطــب اثــر هنــری، عاطفــه در امــر هنــری، تصــور 
و بازنمایــی هنــری، تفســیر و تأویــل اثــر هنــری، تأثیــر 
اثــر هنــری بــر مخاطــب، کاربــرد زبــان و روایتگــری، و 
؛ البتــه روی کرد بنیادین  انتقــال دانــش از طریــق هنر
تلفیــق  هنــری،  مطالعــات  در  علوم شــناختی 
مباحــث انســانی و فلســفی و فرهنگــی بــا مباحــث 
علمــی اســت. ایــن نگــرش در حــوزه فلســفه ی هنــر 
بــه دو دلیــل ارزش فراوانــی دارد؛ اول اینکــه، افــق 
می کنــد  آشــکارتر  را  میان رشــته ای  پژوهش هــای 
ویــژه اش  روش شناســی  دلیــل  بــه  اینکــه،  دوم  و 
می توانــد طرح هــای پژوهشــی در زمینــه ادبیــات و 

هنــر را بــا روش هــای نویــن علمــی، پیــش ببــرد.
بررســی های شــناختی دربــاره ی هنر در ســال های 
، موردتوجــه قــرار گرفتــه و آثــار و مقاالتــی در  اخیــر
به ویــژه  علوم شــناختی،  آفرینــش  و  نقــد  زمینــه 
حتــی  و  موســیقی،  ســینما،  ادبیــات،  دربــاره ی 

رســانه منتشــر شــده اســت.

فرایندمغزوذهن نشانههایموسیقیدر
، و ذهن تناقض های بسیاری وجود دارد. بعضی از  در متون و تحقیقات علمی در مورد موسیقی، زبان، مغز
مطالعات عصب شناســانه  موردی، بر روی بیماران با آســیب مغزی که توانایی اســتفاده از زبان و موســیقی را 
، کامالً جدا و مســتقل از یکدیگرند  ازدســت داده اند، نشــان داده کــه مناطــق مربــوط بــه زبــان و موســیقی در مغز
ولــی مطالعاتــی بــا اســتفاده از تصویربــرداری رزونانــس مغناطیســی کاربــردی17 وجــود دارنــد کــه عملکــرد مغــز 
ســالم را بررســی می کننــد و بــر خــالف یافته هــای عصــب روان شناســی18، حاکــی از آن هســتند کــه در مغــز 

یــادی فعال اســت. کســانی کــه در حــال تحلیــل و درک زبــان یــا موســیقی اند، مناطــق مشــترک ز
 ، بــرای رفــع ایــن تضــاد، پژوهشــگران بــه بررســی دقیــق فراینــد درک اصــوات و شــنوایی پرداخته انــد و هــر روز
پیــش درمی یابنــد کــه فــرض مراکــز مســتقل زبــان و موســیقی، بــرای توجیــه این گونــه ارتباطــات،  بیش از
پیچیــده و غیرعلمــی و ابتدایــی اســت. هــر یــک از ایــن دو پدیــده، وابســته به فعالیت شــبکه ای از مراکز در 

مغــز هســتند و همپوشــانی نســبی بیــن شــبکه درک زبــان و شــبکه درک موســیقی وجــود دارد.
رابــرت زاتــور19، روان شــناس و دانشــمند عصب شناســی20 شــناختی  معتقــد اســت کــه موســیقی و زبــان، 
هــر کــدام حوزه هــای بســیار پیچیــده بــا فرایندهــای شــناختی در ذهن دارنــد. او می گویــد: »بســیاری از 
محققــان، بیشــتر تحقیقــات زبــان و موســیقی را ســاده می انگارنــد؛ گاه، به راحتــی می گوینــد: »شــواهدی 
هســت کــه منطقــه ای از مغــز بــرای هــر دو فعالیــت زبانــی و موســیقی فعــال شــده، پــس هــر دو مکانیســم 
واحــدی دارنــد.« ایــن اعتقــاد، ماننــد ایـــن اســت کــه بگوییــم: »اگــر حنجــره کســی را بــی حــس کنیم، قــادر به 
صحبت کــردن و خوانــدن نخواهــد بــود ... .« درحالی کــه رویکــرد مناســب ایــن اســت کــه ببینیــم هــر یــک از 

مناطــق، چــه نقشــی را در ایــن فراینــد کلــی بــازی می کننــد؟«21 
مطالعــه ی ایشــان، بــر چگونگــی تحلیــل اطالعــات صوتــی وارده در مراکــز شــنوایی نیمکــره ی راســت و چــپ 
لت  مغز تمرکز دارد و اغلب یافته ها بر تحلیل کالم در نیم کره چپ و تحلیل موســیقی در نیمکره راســت دال
دارنــد. زاتــور معتقــد اســت ایــن تفکیــک، بــه دلیــل تفاوت هــای بنیادیــن در تحلیــل و درک زبــان و موســیقی 
اســت. وی می نویســد: »وقتی مردم از من می پرســند: »جایگاه موســیقی در مغز کجاســت؟« تنها پاســخ من، 
ایــن اســت کــه هرآنچــه بــاالی گــردن قــرار دارد. مــن فکــر می کنم بســیار باارزش تر اســت که موســیقی را بــه اجزای 

یــم«. 22  تشــکیل دهنده آن تفکیــک کنیــم و ســپس بــه شناســایی مراکز مغــزی بــرای هر جــزء بپرداز
درحالی کــه زاتــور و همکارانــش از موســیقی و زبــان، بــرای بررســی ادراک شــنوایی اســتفاده می کننــد، افــراد 

دیگــر آنهــا را جهــت مطالعــه ی تحلیل هــای ســطوح باالتــر شــناختی بــه کار گرفته انــد. 
ــدی در  ــتراتژی مفی ــان، اس ــیقی و زب ــه  موس ــد: »مقایس ــاب می گوی ــوم اعص ــگران عل ــی از پژوهش ــل23 یک پات
علوم شــناختی اســت. ایــن دو بــه انــدازه  کافــی بــه هــم شــباهت دارنــد. هــر دو متشــکل از اجــزای منفصلــی 
هســتند کــه بــا ترتیــب خاصــی بــه یکدیگــر متصــل می شــوند تــا توالی هــای متفــاوت، امــا قابل مقایســه ای 
بســازند. ایــن شــباهت ها بــه مــا کمــک می کننــد تــا توصیفــی بــرای فعال شــدن مراکــز مشــترک، حیــن 

گــوش دادن بــه کالم یــا موســیقی بیابیــم«.
در هــر دو مــورد، شــنونده ســاختار زمانــی می ســازد. در مــورد کالم، شــنونده ســاختاری فراتــر از اســم ها، 
فعل هــا و ســایر اجــزای نحــوی ایجــاد می کنــد و در موســیقی، ایــن ســاختار باالتــر از نت هــای یــک قطعــه 
یابــی24 اطالعــات  ســاخته می شــود، امــا تفــاوت اساســی در ســاخت ســاختارها نیســت، بلکــه در فراینــد باز
ــان مطالعــات تصویربــرداری عصبــی و عصــب  ــن ایــده بتوانــد اختالفــات میـ ــه نظــر می رســد ایـ اســت. بـ

روان شناســی را حــل نمایــد. 
ل اختصاصــی در مــورد  یابــی اطالعــات ماننــد لــوب تمپــورال، باعــث ایجــاد اختــال آســیب بــه مناطــق باز
ل در  زبــان یــا موســیقی می شــود، درحالی کــه آســیب های مناطــق پــردازش25، ماننــد لــوب فرونتــال، اختــال

هــر دو توانایــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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باعلومشناختی رابطهیهنر
علوم شــناختی  یافته هــای  می رســد  نظــر  بــه 
می توانــد بــر مباحــث هنــر و حتــی زیبایی شناســی 
یــرا توجــه  نیــز تأثیــر شــگرف و گســترده ای بگــذارد، ز
ویــژه ی علوم شــناختی بــر مطالعــه تجربــی ذهــن 
، همــواره بــر شــناخت  اســت و البتــه ادبیــات و هنــر
حســی بنــا نهــاده شــده اســت.  بنــای حســی در 
ــرا  ی ــر اســت، ز ، همــواره ســاختار هندســی هن ــر هن
هنــر موقــوف بــه موضــوع و مســائل محســوس یــا 
ناشــی از امــر محســوس اســت. همچنیــن در هنــر و 
زیبایی شناســی، مفاهیــم متعــددی وجــود دارد کــه 
بــه فعالیــت ذهنــی مخاطــب ربــط پیــدا می کنــد و 
می تــوان در علوم شــناختی دربــاره آنهــا بحــث کــرد.

یافــت اثــر ادبــی و هنــری،  به طورکلــی، ادراک و در
 ، ــر ــا مخاطــب اث تخیــل ادبــی و هنــری آفرینشــگر ی
و  ادبــی، تفســیر  امــر  بازنمایــی  و  عاطفــه، تصــور 
تاویــل اثــر ادبــی و هنــری، تأثیــر ادبیــات و هنــر بــر 
، روایتگــری در اثــر  مخاطــب، زبــان ادبیــات و هنــر
ادبــی و هنــری، و انتقــال دانــش از طریــق ادبیــات 
، از زمینه هــای مناســب بــرای تبییــن کاربــرد  و هنــر
علوم شــناختی در حیطــه مطالعــات ادبــی و هنری 

خالقانــه و حتــی رســانه اســت.•  

پینوشت
1. انســان شناســی، روان شناســی، عصــب شناســی یــا علــوم 

اعصــاب، زبــان شناســی، هوش مصنوعی بــا گرایش به علم 

رایانــه، و هــوش مصنوعــی و فلســفه ذهــن، بــه جهــت انســان 

شناســی است.

2. بایــد توجــه کــرد کــه در علــوم شــناختی، فلســفه شــناخت 

ــه معنــای  ــا علــم شــناخت شناســی ب بررســی مــی شــود و ب

اپیســتمولوژی متفــاوت اســت.

3. تصرف ذهن یک مبحث منطقی است.

4. جمع علم.

5. Epistemology.

، هــر نــوع موجــودی اســت کــه  6. منظــور از اشــیای ذهــن دار

می توانــد فکــر کند، محاســبه کنــد، احســاس کند، تصمیم 

بگیــرد، و رفتار هوشــمندانه داشــته باشــد.

. 7. وارن مک کالچ و والتر پیتز

8 . سایبرنتیک شناسانی.

9. ُرم َهــره، ایــن تحــوالت را بــا عنــوان انقــالب شــناختی یــاد 

مــی کند.

، متذکــر شــده کــه بــه زبــان و موســیقی  یــه پاتــل در مــورد رابطــه ی علوم شــناختی و موســیقی و مغــز نظر
یــم کــه در فرایندهــای پیچیــده ذهنــی اشــتراک دارنــد. در ایــن صــورت وجــود  به عنــوان عناوینــی بنگر
ل در پــردازش زبــان دارد، بعیــد بــه نظــر نخواهــد رســید. فراگیری  ل درک موســیقی در فــردی کــه اختــال اختــال
نهــان موســیقی ماننــد زبــان، ترکیــب پیچیــده ای از محرک هــای شــنوایی اســت ولــی بــر خــالف آن، 
محتوایــی غیــر آشــکار دارد. ایــن تفــاوت پایــه ای، دانشــمندان را بــه تفکــر در مــورد فراگیــری نهــان واداشــته 

ــه توضیــح پدیــده ای باشــند آن را می آموزنــد. اســت، یعنــی فراینــدی کــه افــراد بــدون آنکــه قــادر بـ
باربارا تیلمن26 می نویســد: »پژوهش در حوزه ی موســیقی، دیدگاه جدیدی در مورد ســاختارهای غیرکالمی 
و چگونگــی ادراک آنهــا بــه مــا می دهــد. بــه همیــن دلیــل مطالعــه ی موســیقی در کنــار زبــان جالب توجــه 

یــرا در زبــان عــالوه بــر رویدادهــا و ارتباطــات نحــوی، ســاختارهای معنایــی نیــز وجــود دارنــد.«27  اســت، ز
یافته انــد کــه پردازش هــای پایــه در یادگیــری زبــان و موســیقی مشــترک  تیلمــن و محققیــن همــکار وی در
هســتند. به عنوان مثــال، حتــی افــراد عــادی و غیــر موســیقی دان، ادراک بســیار پیچیــده ای از قواعــد 
موســیقی دارنــد. آنهــا ماننــد کودکــی کــه زبــان می آمــوزد، هنگامی کــه ایــن قواعــد در قطعــه ای موســیقی 
ل -البتــه بــا ســرعت کمتــری نســبت بــه موســیقی دان- می شــوند،  نقــض شــده باشــند، متوجــه ایــن اختــال

ماننــد اینکــه جملــه ای بــا پایــان غیرمنتظــره شــنیده باشــند.
ــف  ــال کش ــه دنب ــودکان، ب ــی ک ــاه اول زندگ ــد م ــری در چن ــل یادگی ــه ی مراح ــا مطالع ــر28 ب ــن پالم کارولی
یــن  یف تر بــان در کــودکان اســت. او معتقــد اســت کــه نــوزادان بــه ظر زمــان و چگونگــی فهــم موســیقی و ز
طــور  بــه  حساســیت،  ایــن  آیــا  کــه  یابــد  در دارد  ســعی  پالمــر  هســتند.  حســاس  کالم،  در  تغییــرات 
ــز و  ــر اســت کــه موجــب تمای ــا بخشــی از یــک حساســیت کلی ت ــه کالم اســت ی اختصاصــی نســبت ب

یژگی هــای مختلــف صوتــی می شــود؟ ری و درک و یــادآو
نتایــج ایــن مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه کــودک در ده ماهگــی می توانند تشــخیص قطعات موســیقی 
را بیامــوزد و ایــن فراینــد، مشــابه توانایــی آنهــا در شناســایی صــدای افــراد اســت ولــی در بالغیــن شــباهت 
دیگــری بیــن کالم و موســیقی مشــاهده می شــود. اشــتباهات کوچکــی کــه حیــن صحبت کــردن یــا نواختــن 

گاه قصــد گفتــن یــا نواختــن آن را داشــته مرتبــط اســت. موســیقی پیــش می آیــد، بــه آنچــه فــرد ناخــودآ
در ســاختار موســیقی اقــوام مختلــف، تفاوت هایــی وجــود دارد امــا اغلــب مــا توانایــی درک آنچــه به طورکلی 

یــم، امــا چگونــه ایــن آشــنایی باعــث فهمیدن موســیقی می شــود؟  موســیقی نامیــده می شــود را دار
بــان نیســت و انســان فی نفســه  تأثیــر موســیقی در ایجــاد ارتبــاط بیــن دو طــرف مختلــف، کمتــر از ز
کــه موجــب تمایــز  از هــوش و قــدرت تحلیــل و ادراک متناســب خــود برخــوردار اســت. آن چیــزی 
انســان ها اســت، طبیعــت کامــالً اجتماعــی او اســت و ایــن دلیــل و انگیــزه ی اصلــی اســتفاده مــا از 

بــان و موســیقی اســت«. 29 ز

		  

رفتــار انســان بــا الگــوی فرهنگى متناســبش بر مبنای طرح واره شــناختى اســتوار مى شــود 
و ایــن طــرح واره یــا الگــو، چارچوب هــای مــورد انتظــار فــرد را در جامعــه ایجــاد مى کنــد 
و همــان چارچوب هــا در نقــش هنجارهــا و معیارهــا عمــل مى کننــد؛ بنابرایــن، ادبیــات، 
، فرهنــگ عامــه، ضرب المثــل، و اســتعاره، فقــط بازتــاب واقعیت هــای  ، هنــر شــعر
زندگــى نیســتند، بلکــه شــکل دهنده ی رفتارهــا و هدایت کننــده ی تفکــر و عملکــرد مــا نیــز 
هســتند. بــه همیــن دلیــل، بــرای شــناخت افــکار و اندیشــه و عملکــرد افــراد هــر جامعــه؛ 

شــناخت ادبیــات و هنــر آن جامعــه ضــروری اســت.
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10. انیــاک، اولیــن کامپیوتــر جهــان بــوده کــه ســی ُتــن وزن 
داشــته و توســط جــان ماکلــی و یــا فــون نیومــن در ســال 
1943میــالدی،  ســاخته شــده کــه گاهــی با عنوان یا ماشــین 

فــون نیومــن شــناخته مــی شــود.
11. این کار توســط جوزف کارل لیکالیدر که در روانشناســی 

فعالیت می کــرد انجام شــد.
کتــاب رفتــار  12. در ســال 1959، چامســکی مــروری بــر 
کادمیــک زبــان منتشــر  کالمــی بــی اف اســکینر در مجلــه آ
کــرد کــه در آن دیــدگاه اســکینر در مــورد زبــان، بــه عنــوان 
رفتــار آموختــه شــده را بررســی می کنــد و ادعــا می کنــد کــه 
قیــت انســان در زبــان شناســی را  اســکینر اصــالً نقــش خال

نادیــده گرفتــه اســت.
مقیــاس  در  شــناختی  علــوم  ســال ها  ایــن  طــی  در   .13
« اولیــن  بین المللــی بــه خوبــی دیــده شــد. و »کالــج واســر
موسســه تحصیــل در رشــته ی »علــوم شــناختی« شــد و 
همچنیــن اولیــن دپارتمــان علــوم شــناختی در جهــان در 

دانشــگاه کالیفرنیــا، ســن دیگــو تأســیس شــد.
.fMRI 14. مانند نوار مغزی و

 15. Symbolic AI.
16. رابــرت هــوگان )متولــد 1937( یک روانشــناس آمریکایی 
اســت کــه بــه دلیــل ابتــکارات خــود در تســت شــخصیت 
یابــی  ارز در  المللــی  بیــن  مرجــع  یــک  و  شــده  شــناخته 

شــخصیت، رهبــری و اثربخشــی ســازمانی اســت.
17. fMRI.

18. نوروسایکولوژیک.
19. Robert Zatoore.
20. در انســتیتوی عصــب شناســی مونتــرال دانشــگاه مــک 

گیــل کانــادا.
21. درک جمــالت موســیقی و کالم؛ اتیــن بنســون، ترجمــه 

دکتــر بهنــوش دشــتی.
22. درک جمــالت موســیقی و کالم؛ اتیــن بنســون، بهنــوش 
دشــتی، تــازه هــای علــوم شــناختی، پاییــز 1381 , دوره 4، 

شــماره3 ، مسلســل 15.
23. Aniruddh Patel. 
24. representation.
25. Processing.

Barbara Tillmann .26 .)روانشــناس و یکــی از پژوهشــگران 
مرکــز ملــی مطالعات علمــی دانشــگاه لیون( 

27. درک جمــالت موســیقی و کالم؛ اتیــن بنســون، بهنــوش 
دشــتی، تــازه هــای علــوم شــناختی، پاییــز 1381 , دوره 4، 

شــماره 3، مسلســل 15. 
. 28. روانشناسان دانشگاه اوهایو

29. در تهیــه ی مطالــب، نشــانه هــای موســیقی در فرآینــد 
مغــز و ذهــن از مقالــه »درک جمــالت موســیقی و کالم« اتیــن 
بنســون، بهنــوش دشــتی، تــازه هــای علــوم شــناختی، پاییــز 

1381 , دوره 4، شــماره 3، مسلســل 15، اســتفاده کــرده ام.

موسیقی
و زیسِت شناختی انسان

درآمدی بر موسیقى شناسى تکاملى

|  ساموئل مهر
پرست آزمایشگاه دستیار پژوهیش و سر

وارد وانشنایس دانشگاه هار موسییق دپارمتان ر

یگوری برایانت |  گر
UCLA استاد و رئیس دپارمتان ارتباطات دانشگاه

|  مکس کراسنو
وارد وانشنایس دانشگاه هار دانشیار دپارمتان ر

گن |  ادوارد ها
دانشیار پژوهیش دپارمتان مردم شنایس

دانشگاه ایالیت واشنگنِت ونکوور

|  مترجم : فرخنده سادات یزداین  
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چکیده
موســیقی، مــوارد متنوعــی از پدیده های شــناختی 
تأثیــر  مبیــن  یــاد،  به احتمال ز کــه  برمی گیــرد  در را 
ســازگاری های روان شــناختی خــاِص موســیقی 
تأثیــر  نیــز  و  یتمیــک(1  ر همخوانــی  )ماننــد 
موســیقیایی  غیــر  عملکردهــای  در  ســازگاری 

اســت.  شــنیداری(2  یافــت  در تحلیــل  )ماننــد 

موسیقیچگونهتکاملیافت؟
در ایــن مقالــه، خواهیــم گفــت کــه دیدگاه هــای 
رایــج در مــورد تکامــل موســیقی، ماننــد دیــدگاه 
فــرآورده جانبــی3 کــه بــر اســاس آن، موســیقی در 
نتیجــه ســازگاری  های غیــر موســیقیایی ایجــاد 
شــده4 یــا اینکــه موســیقی، بــرای ایجــاد و حفــظ 
اینکــه  یــا  یافتــه  تکامــل  اجتماعــی،  پیوندهــای 
موســیقی بــرای عالمت  دهــی ویژگــی جفــت )در 

جفت گیــری(، تکامــل یافتــه، اشــتباه اســت. 
تکامــل  بــر  مبنــی  را  ل هایی  اســتدال ادامــه،  در 
موســیقی، بــه عنــوان یک عالمت معتبــر5، حداقل 
تعامــالت  کــرد:  خواهیــم  بیــان  زمینــه،  دو  در 
نــوزاد7. از  مراقبــت  و  کمکــی(6  )ارتبــاط  ائتالفــی 
ــه  ــود دارد ک ــنهادی وج ــده پیش ــاره، دو ای ــن ب در ای

: از عبارت انــد 
 تولید و دریافت نمایش های موزون و هماهنگ 

ً
اوال

و پیوسته، برای قابلیت هماهنگی و اندازه و قدرت 
عالمت دهــی معتبــر کمکــی )ائتالفــی(8، به مثابــه 

یک سیســتم، بــا هــم تکامــل9 یافته  اند.
بــه  معطــوف  آواز  یافــت  در و  تولیــد  اینکــه،  دوم 
نــوزاد10، یــک سیســتم تکامل  یافتــه با تأثیــر متقابل، 
نــوزادان  بــه  والدیــن  توجــه  ســیگنال  دهی  بــرای 

اســت.11  )آلتریشــال(،  ثانویــه  زودرس 
میان  رشــته ای  شــواهد  بــا  کــه  ایده  هــا  ایــن 
کــه  می دهنــد  نشــان  می شــوند،  پشــتیبانی 
ملــودی  ماننــد  موســیقی،  اساســی  ویژگی هــای 
یتــم، ناشــی از ســازگاری )انطبــاق( در قلمــرو  و ر

اســت. انســانی12  موســیقی  محــض 
ایــن ســازگاری  ها، بنیانــی بــرای تکامــل فرهنگــی 
موســیقی در قلمــرو واقعــی آن فراهــم می کننــد 
گونــی شــکل های  موســیقی و رفتارهــای  کــه  گونا

رنــد. موســیقیایی در سراســر جهــان  را بــه وجــود می آو
ــه  ــرًا ب ــه منحص ــی ک ــی و نهای ــطح تقریب ــات دو س ــه توضیح ــت ک ــتلزم آن اس ــیقی، مس ــع موس درک جام
موســیقی مرتبط هســتند، متمایز شــوند.13 )یکی از مســائل کلیدی در هنگام بررســی تکامل یک ویژگی، 
تمایــز بیــن توضیحــات ســطح تقریبــی و ســطح نهایــی اســت(. پرســش های ســطح تقریبــی، براین اســاس 
ــی بــا ســایر قســمت  های 

ّ
اســت کــه چگونــه یــک صفــت در طــول انتــوژن رشــد14 می  کنــد؟ و چــه روابــط عل

، پرســش های ســطح نهایــی، ایــن پرســش را مطــرح می کننــد کــه چــرا یــک  ارگانیســم دارد؟ از ســوی دیگــر
یخچــه فیلوژنتیکــی15 آن صفــت در میــان گونه هــای  صفــت بــه وجــود آمــده اســت و نیــاز بــه شناســایی تار

ــی آن -در صــورت وجــود- در تولیدمثــل ژن هــای کدکننــده17 آن دارد. 
ّ
اجــدادی و موجــود16 و نقــش عل

ســازگاری  های پیشــنهادی، ویژگی هــای اصلــی18 موســیقی را کــه بــه طور فرضی توســط انتخــاب طبیعی19 
شــکل می گیرنــد، توضیــح داده و آنهــا را از ویژگی هــای محصــوالت جانبــی ســایر ســازگاری  ها متمایــز 
می کننــد. در نهایــت، نتایــج تحلیل هــای تکاملــی، بنیانــی را فراهــم می کنــد کــه فرایندهــای فرهنگــی-

تکاملــی می تواننــد بــه طــور قابــل قبولــی بــر اســاس آن عمــل کننــد.
، ایــن معیارهــا را بــرآورده می کنــد، درحالی کــه ســایر دیدگاه  هــای مربــوط بــه  دیــدگاه20 عالمت  دهــی معتبــر

خاســتگاه  های موســیقی، ایــن معیارهــا را ندارنــد.
عالمت  دهــی معتبــر می  توانــد برخــی از ویژگی  هــای اساســی موســیقی را توضیــح دهــد. درحالی کــه قابــل 
یــه بتوانــد همــه ویژگی هــای موســیقی انســانی را توضیــح دهــد، دو ویژگــی اصلــی  قبــول نیســت کــه یــک نظر

موســیقی، مســتقیمًا بــا ایده  هــای ارائــه شــده در اینجــا مرتبــط اســت:
یــژه در هنــگام  1. یــک سیســتم تکامل یافتــه بــرای ســیگنال دهی ســریع و مطمئــن کیفیــت ائتــالف21، به و
و  رقص هــا(  جنگــی،  آهنگ هــای  )ماننــد  پرتنــش23  بین گروهــی  نبردهــای  ســرزمینی22،  اعالن  هــای 
یتــم ارائــه می کنــد. فشــار انتخــاب بــه ســمت  بــردی بــرای ر جشــن های ایجــاد اتحــاد24، توضیحــی کار

ــده. ــی پیچی ــی داخل ــا طراح ــگ، ب ــان و هماهن ــای همزم صداه
بــردی  2. یــک سیســتم تکامل  یافتــه بــرای پیام  رســانی معتبــر توجــه والدیــن25 بــه نــوزادان، توضیحــی کار
بــرای ملــودی ارائــه می  دهــد. فشــارهای انتخــاب بــه ســمت دســت کاری قواعــد عروضــی عاطفــی در 
یژگی  هــای ذاتــی دنیــای شــنوایی، آنهــا را محــدود می کننــد. ایــن  آوازهــا26 کــه فیزیــک سیســتم تولیــد آواز و و
بلوک هــای ســازنده27 به صــورت جهانــی در موســیقی ظاهــر می شــوند.28  آنهــا یــک رابــط مولــد ترکیبــی 
ــوان محتــوای موســیقی را از طریــق ســازماندهی  ــه می  دهنــد کــه به وســیله آن، می  ت شــبه گرامــری29 را ارائ
کــرد و بــه طــور مبســوط30 در  سلســله مراتبــی، وزن و تونالیتــه )آهنــگ صــدا( ایجــاد و بداهه  پــردازی 

ــح داد.31  ــی، توضی ــار جهان ــی دارای اعتب روش های
یروبمــی32 در درک موســیقی انســان -و درجــه  ای کــه ایــن ویژگی  هــای موســیقی منحصــر  یتــم و ز اهمیــت ر

یــخ تکامــل آنهــا پیوند داشــته باشــد. بــه صداهــای انســانی اســت- ممکــن اســت مســتقیمًا بــا تار
موســیقی بــه لحــاظ فرهنگــی، تکامل  یافتــه امــا تکامــل فرهنگــی بایــد از جایــی شــروع شــود. مــا فرهنــگ را 
به عنــوان اطالعاتــی می دانیــم کــه بــر رفتــار افــراد تأثیــر می گــذارد و از طریــق آمــوزش و تقلیــد و ســایر انــواع 

انتقــال اجتماعــی از افــراد هم نــوع در یــک گونــه خــاص )هم گونــه(33 فراگرفتــه می شــود.34 
ازآنجایی کــه اطالعــات نســبتًا دقیــق35 از طریــق ابزارهــای غیرژنتیکــی )ماننــد حافظــه و یادگیــری( منتقــل 
می شــوند، اطالعــات تجمعــی )انباشت  شــونده(36 هســتند. برخــی از اطالعــات فرهنگــی بــا کثــرت و نظم 
بیشــتری از ســایر اطالعــات منتقــل می  شــوند. به عنوان مثــال، فراگیــران اجتماعــی تمایــل دارنــد بــه منابــع 

اطالعاتــی کــه از آوازه و اعتبــار محکمــی37 برخوردارنــد، بیشــتر توجــه کننــد.38 
کــودکان  اســت.  اطالعــات  ســایر  از  آســان تر  اطالعــات،  از  برخــی  یادگیــری  مشــابه،  طــور  بــه 
قــه نشــان می  دهنــد و آن را بــا دقــت بیشــتر و در مــدت زمــان  بــه اطالعــات مرتبــط بــا خطــر عال ت
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کــه در حــال حاضــر  گام  هــای امیدوارکننــده  ای 
در حــال انجــام اســت، بــه عنــوان مثــال، ســاوج65 
پیش بینــی  اینحــال،  بــا   .)2015 همــکاران،  و 
یژگی هایــی کــه کمتریــن احتمــال  می کنیــم کــه و
همــان  دارد،  را  فرهنــگ  توســط  شــکل گیری 
کــه توســط توجیــه  یژگی هــای اصلــی هســتند  و
تکاملــی66 شــرح داده شــده در اینجــا پیش بینــی 
انتظــار  مــا  به عنوان مثــال، درحالی کــه  شــده اند. 
ــم تعــداد کمــی از سیســتم  های موســیقی در  ی دار
یتــم هســتند،  سراســر جهــان کــه فاقــد ملــودی و ر
یژگی  هــای اصلــی باشــند، بســیاری  بــه عنــوان و
یژگی  هــا را  از ایــن و آنهــا نمونه  هــای متفاوتــی  از 

ــند. ــته باش داش

موسیقیوفرهنگهایمختلف
 در موســیقی 

ً
درحالی کــه مقیاس هایــی کــه معموال

مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، در فرهنگ هــای 
این  وجــود  بــا  هســتند،  متفــاوت  مختلــف، 
لــت بــر  متقابــالً قابــل درک67 هســتند. ایــن امــر دال
مکانیســم های روان شــناختی مشــترک بــرای درک 

موســیقی پیرامــون تفســیر ملودی هــا را دارد.68 
امــا  نیســت،  اشــتباه  شــنیداری؛  پنیــر  کیــک 

نیســت. هــم  درســت 
مشــکل اصلــی مطالعــه تکامــل موســیقی کــه در 
سراســر ایــن مقالــه بــه آن اشــاره شــده، ایــن اســت 
کــه محیــط کنونــی از محیطــی کــه انســان در آن 

تکامــل یافتــه، فاصلــه گرفتــه اســت. 
در ایــن زمینــه، تشــبیه »کیــک پنیــر شــنیداری« 
پینکــر69 بــرای گــزارش محصول جانبی موســیقی، 
. بایــد  نــه شــگفت انگیز اســت و نــه بحث برانگیــز
ــای  ــیاری از رفتاره ــه بس ــیم ک ــته باش ــار داش انتظ
ــته  ــر داش ــک پنی ــبیه کی ــی ش یژگی  های ــانی، و انس
باشــند. درســت همان طــور کــه نویســندگان بــزرگ 
جهــان، مرزهــای زبــان انســانی را بســیار فراتــر از 
ــیده  اند،  ــان، کش ــی زب ــازگار اصل ــای س عملکرده
و  آهنگســازان  حصــر  و  بی  حــد  قیــت  خال
نوازنــدگان70، دامنــه واقعــی موســیقی را ایجاد کرده 
کــه بــه اعتقــاد مــا، بســیار دور از دامنــه محــض 
پینکــر  بــا  مــا   ، نظــر ایــن  از  اســت.   آن  یــژه(   )و

می  کننــد.39  حفــظ  خطــر  بــا  نامرتبــط  اطالعــات  بــه  نســبت  طوالنی  تــری 
مشــترک  تکاملــی  فرایندهــای  بــا  کــه  اســت41  تشــریفات  تجمعــی40،  فرهنــگ  ویژگی  هــای  از  یکــی 
سیســتم های ارتباطــی حیوانــات هــم  ارز اســت.42  ســیگنال  های فرهنگــی می  تواننــد شــرایط فیزیکــی 
یــژه در مــواردی کــه بیــن دو  افراطــی و پرتجمــل43 ناشــی از پویایــی مســابقه تســلیحاتی44 را ایجــاد کننــد، به و

طــرف، تضــاد منافــع45 وجــود دارد.
نمونه هایــی از محیط هــای مــدرن عبارت انــد از کاالهــای لوکــس بــا برنــد چشــمگیر )ذوق  زننــده( کــه 
 ، می تواننــد نشــان دهنده ثــروت باشــند46 یــا کســب وکارهایی کــه بــا ترکیــب ویژگی هــای حســی اغراق آمیــز

درگیــر رقابت  هــای تبلیغاتــی هســتند.47 
یــژه  ایــن احتمــال وجــود دارد کــه چنیــن تشــریفات فرهنگیــای، در حــوزه موســیقی نقــش داشــته باشــد؛ به و
بــا توجــه بــه نقــش فزاینــده مهــم ضیافــت مفصــل در تکامــل فرهنگــی پیچیدگــی اجتماعــی در سراســر این 
کــره هولوســن48-49 و بــا توجــه بــه ویژگی  هــای بســیار متغیــر موســیقی کــه در طــول زمــان بــه طــور مــداوم در 
ــرای  ــعار ب ــم اش ــوازی52، تنظی ــه ن ــای بداه ــیون51، درونمایه  ه ــاز و ارکستراس ــازی50، س ــبک  های آهنگس س
موســیقی53، و ... گســترش مییابنــد .موســیقی بایــد بواســطه فرهنــگ در همــه زمینه  هــا شــکل بگیــرد، نــه 
فقــط در مــوارد )عالمت  دهــی( ائتــالف )کمک کننــده( و مراقبــت والدیــن.  پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه 
یربنایــی بــرای فرایندهــای تکاملــی فرهنگــی فراهمکننــد. این صفات  ســازگاری هایی کــه ارائــه می کنیــم، ز
ــا  ــه ســمت اشــکال خــاص ی -به عنوان مثــال، ســاختارهای گرامرماننــد خــاص، تونالیته  هــا و وزن  هــا- ب

جاذب هــا54 جــذب  و از بقیــه، دور می  شــوند.55 
برقــرار  ارتبــاط  موســیقیایی  غیــر  یژگی هــای  و بــرای  تکامل یافتــه  ظرفیت هــای  بــا  جاذب هــا  ایــن 
ارتباطــی می شــود  کنش هــای  یژگی هایــی در  بــه و بــه حساســیت و جذابیــت  کــه منجــر  می کننــد 
کــه ایــن فراینــد در سراســر  کــرده و تنــوع در موســیقی را افزایــش می دهــد. ازآنجا یــک  کــه آنهــا را تحر
فرهنگ  هــا56 تکــرار می  شــود، تنــوع موســیقی افزایــش می یابــد، درحالی کــه تحــت پوشــش جهان هایــی 
ر بازگردنــد. ایــن  قــرار دارد کــه می  تواننــد بــه عملکردهــای ســازگار موســیقی و عالمت  دهــی غیرقابــل بــاو
الگــوی جهان شــمولی و چندســانی57، دقیقــًا همــان چیــزی اســت کــه در تحلیل هــای سیســتماتیک 
زه، ایــن الگــوی جهان شــمولی بــه  موســیقی بیــن فرهنگ هــا مشــاهده می شــود.58 مــا معتقدیــم کــه امــرو

شــکل دهی موســیقی در سراســر جهــان ادامــه می دهــد.
یســت  ها59 بــوده اســت. آنهــا ســنت های موســیقی  یکولوژ درک ایــن تنــوع، یکــی از عالیــق دیرینــه اتنوموز
یــخ قومی-زبانــی60 مســتند  را به همــان نحــو شــکل گیری توســط محیط هــای اجتماعــی، سیاســت، و تار
یــژه، رواج  می  کننــد61، امــا تشــابهات قــوی در مطالعــه تکامــل فرهنگــی و انتقــال اجتماعــی وجــود دارد. بــه و
ویژگی  هــای خــاص موســیقی )یــک مقیــاس خــاص، آالت موســیقی، لــوازم تزیینــی 62، تمریــن آوازی، و ...( 
در موســیقی یــک جامعــه معیــن، بــر اســاس رابطــه آن جامعــه بــا جوامــع دیگر شــکل می  گیــرد، همانطور که 

وجــود یــا عــدم وجــود ویژگی  هــای زبانــی، براســاس تبــار63، قابــل پیش  بینــی اســت.64 
یژگی هــای موســیقی، یــک تــالش ســازنده باشــد )بــا اولیــن  یــم کــه مطالعــه تکامــل فرهنگــی و مــا انتظــار دار

		  

موســیقى، مــوارد متنوعــى از پدیده هــای شــناختى را دربرمى گیــرد کــه به احتمال زیــاد، 
مبیــن تأثیــر ســازگاری های روان شــناختى خــاِص موســیقى )ماننــد همخوانــى ریتمیــک(  
دریافــت  تحلیــل  )ماننــد  موســیقیایى  غیــر  عملکردهــای  در  ســازگاری  تأثیــر  نیــز  و 

ــت.  ــنیداری(  اس ش
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از اختراعــات موســیقی،  کــه بســیاری  موافقیــم 
همــوار  و  روشــن  هســتند،  جانبــی  محصــوالت 
تعبیــر  شــنیداری،  پنیــر  کیــک  بغرنــج71.  نــا  و 
ســازگاری  هایی  پرتــو  در امــا  نیســت.  اشــتباهی 
پنیــر  کیــک   شــده،  پیشــنهاد  اینجــا  در  کــه 
شــنیداری، درســت هــم نیســت. همان طــور کــه 
کردیــم، موســیقی حداقــل در دو زمینــه،  بحــث 
یژگی هــای طراحــی را بــه نمایــش می گــذارد کــه  و
 ، معتبــر عالمت دهــی  بــرای  ســازگاری  هایی  بــا 
)کــه منجــر بــه روان شناســی جهانــی انســانی از 

اســت. ســازگار  می شــود(  موســیقی72 

نتیجه
چــرا منشــأ موســیقی، زبــان، و هــر رفتــار انســانی 
دیگــر بررســی می شــود؟ بســیار بعیــد اســت کــه 
کســی بتوانــد یــک رفتــار انســانِی خــاص را بــا توجــه 
ــه طــور کامــل توضیــح  ــق، ب ــا چنــد تطاب ــه یــک ی ب
باعــث  آن  داده هــای  پیچیدگــی  یــرا  ز دهــد، 
می شــود کــه رفتــار انســانی را نتــوان بــه طــور جامــع 
اندازه گیــری کــرد.   بااین وجــود، به نظــر مــا گام  هــای 
آهســته بــه ســوی درک عملکــردی رفتــار پیچیــده، 
روان شــناختی  بازنمایی هــای  کــردن  جــدا  بــا 
یربنــای پدیده هــا،  اصلــی و فرایندهــای فرهنگــی ز
از آنهایــی کــه صرفــًا بــا آنهــا مرتبــط هســتند، بــه 
تعییــن دقیــق چیســتی پدیده هــا کمــک می کنــد.
در  شــده  ارائــه  تحلیل  هــای  موســیقی،  مــورد  در 
ــده موســیقایی  ــرای درک پدی اینجــا نقشــه راهــی ب

ارائــه می  دهنــد. انســان73 
رفتارهــای موســیقی ماننــد، در طیــف وســیعی 
و  می دهــد  رخ  میمون  هــا  جملــه  از  گونه هــا،  از 
کــه ایــن  شــواهد روبه  رشــد، حاکــی از آن اســت 
رفتارهــا، در بیــن عوامــل دارای تضــاد منافع، مانند 
و  قومی-ســرزمینی  )نشــانه های(  اعالن  هــای 
جــذب جفــت، عملکردهــای مهــم عالمت  دهــی 

معتبــر را انجــام می دهنــد.
رفتارهــای  بــا  موســیقی  فرهنگ هــا،  همــه ی  در 
اجتماعــی انســان ها مرتبــط اســت کــه مســتقیمًا 
شــامل عالمت دهــی معتبــر اطالعــات خصوصی 
یــژه  به و منافــع،  تضــاد  دارای  عوامــل  میــان  در 

تعامــالت ائتالفــی و مراقبــت از نــوزاد می  شــود و شــاید مــوارد دیگــری نیــز وجــود داشــته باشــد.
ــردازش و تولیــد ویژگی  هــای موســیقی کــه توســط آن  ــرای پ براین اســاس، مکانیســم  های روان شــناختی ب
لــت دارد نیــز بایــد جهانــی باشــد؛ همــه اینهــا بــرای تشــکیل دامنــه  یتــم، دال زمینه  هــا از جملــه ملــودی و ر
محــض )مناســب یــا خــاص( موســیقی پیشــنهاد شــده اســت. در مقابــل، در حــوزه واقعــی موســیقی، مــا 
ــور تکامــل فرهنگــی، ایــن ویژگی هــا را ایجــاد کــرده و گســترش دهــد و  ــد انتظــار داشــته باشــیم کــه موت بای
مجموعــه ای متنــوع از جلوه هــای موســیقی را در سراســر جهــان تولیــد موســیقی، تحلیل  هــای ارائــه شــده 
در اینجــا نقشــه راهــی بــرای درک پدیــده موســیقایی نمایــد کــه برخــی از ویژگی هــای کلیــدی کارکردهــای 

تکامل یافته شــان را حفــظ کننــد.
مکانیســم های فرعــی بــا ایــن ویژگی هــای اصلــی تعامــل دارنــد. اینهــا ممکــن اســت شــامل مکانیســم های 
روان شــناختی باشــد کــه درک ویژگی هــای ســطح باالتــر موســیقی، ماننــد هماهنگــی ضمنی یــا هیجانات 
و  زبــان  شــدن  درهم تنیــده  شــیوه  های  کــه  زبانــی  ســازوکارهای  می ســازد.  امکان پذیــر  را  موســیقیایی 
موســیقی را شــکل می  دهنــد؛ ســازوکارهای فرهنگــی کــه ســنت های موســیقی را پیــش می برنــد و از نظــر 
یخــی بــا اختــالط و ترکیــب فرهنگ هــا شــکل می گیرنــد تــا فرهنگ هــای جدیــد را تشــکیل دهنــد؛  تار
یکــی )فناورانــه( کــه مســتقیمًا فضــای ویژگی های74 موســیقیایی را تغییــر می دهند،  ســازوکارهای تکنولوژ
از جملــه اختراعــات موســیقی، ماننــد ســازها و نرم افزارهــای تولیــد موســیقی، یــا اشــکال جدیــد موســیقی، 
یبایی شــناختی کــه ترجیحات و عالیق کســانی را  یــژه مکانیســم های ز ماننــد موســیقی میکروتونــال75؛ به و

کــه در سراســر جهــان موســیقی می ســازند و گــوش می دهنــد، هدایــت می کنــد.
درک ایــن مکانیســم ها به صــورت مجــزا و در تعامــل بــا یکدیگــر بــرای تولیــد پدیده موســیقایی انســانی، یک 
چالــش کلیــدی بــرای ایــن رشــته اســت. چالشــی کــه بــا توضیــح روشــنی بــرای منشــأ موســیقی کــه می توانــد 

برد داشــته باشــد.• بــر اســاس ابــزار بیــن رشــته ای علــم مــدرن ســاخته شــود و بــه خوبــی کار
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13. Proximate-level, ultimate-level.
14. A trait develops over ontogeny.
15. Phylogenetic history.
16. Ancestral and extant species.
17. Reproduction of genes coding.
18. Core features.
19. Natural selection.
انتخــاب طبیعــی فراینــدی اســت کــه منجــر بــه ســازگاری یــک موجــود زنــده بــا محیــط خــود، از طریــق بازتولیــد انتخابــی 

تغییــرات، در ژنوتیــپ یــا ســاختار ژنتیکــی آن می شــود، انتخــاب طبیعــی، مکانیســمی کلیــدی درتکامــل اســت. 
(www.britannica.com/science/natural-selection -مترجم(

20. Account.
21. Reliably signaling coalition quality.
22. Territorial advertisements.
23. Agonistic intergroup encounters.
24. Alliance-forging feasts.
25. Parental attention.
26. Affective prosody in vocalizations.
27. Building blocks.
28. مهــر و همــکاران، 2019 م ؛ نتــل، 2015 م؛ ســاویج و همــکاران، 2015 م(، ماننــد »بلوک هــای ســازنده« زبــان )بــه عنــوان 

مثــال، بیکــر ،2001 م(.
29. A grammar like combinatorial generative interface.

30. کرومهنسل، 2001 م؛ لیردل و جکینداف، 1983 م.
31. جیکوبی و مکدرموت ، 2017 م؛ جیکوبی و همکاران، 2019 م؛ مهر و همکاران، 2019 م.

32. Pitch.
33. Conspecifics.
همنوعــان، همــه موجــودات متعلــق بــه یک گونه هســتند. تنــوع تعامات بین همنوعــان، در بین حیوانات بســیار متفاوت 
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سیاستوموسیقی

گفتوگویاختصاصیخردورزیبااساتیدمطرحعلومانسانی:	
محمدصادقکوشکیومصطفیمحدثیخراسانی دکتر

	: ثاریاز آ همراهبا
برجیوپروانهبیاتی الناز
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گفت وگو با   دکتر محمدصادق کوشکی 

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

موسیقی
و ظرفیت های برباد رفته
جایگاهموسیقیدرحکمرانیداخلیوسیاستهایبینالمللی

یف نامه |  معر
دکتــر حممدصــادق کوشــکی، در شــهر آبــاده اســتاِن 
ســال ۱۳۶۹  در  او  گشــود.  جهــان  بــه  دیــده  فــارس، 
مشــی بــرای حتصیــل در رشــته علــوم ســیایس و معــارف 
اســالمی به دانشگاه امام صادق)علیه الســالم( رفت. 
او، هم زمــان در دانشــکده صداوســیما نیــز بــه حتصیــل 
کوشــکی، مــدرک دکتــری اندیشــه  پرداخــت. دکتــر 
سیایس خود را از پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات 
کار آمــوزیش خــود را به عنــوان  گرفــت. وی  فرهنگــی 
و  اســالم  در  حکومــت  خارجــی،  سیاســت  مــدرس 
اندیشه سیایس در دانشگاه امام صادق)علیه السالم( 
و دانشــگاه جامع امام حسن)علیه الســالم( آغاز کرد. 
دکتــر کوشــکی، عضویــت در هیئت علمــی دانشــگاه 
گــروه  علــوم فنــون فــارایب، دانشــگاه خواجه نصیــر و 
علــوم ســیایس دانشــگاه هتــران را در کارنامــه خــود دارد. 
یــخ مســتطاب  آثــار درخشــان و مشــهوری ماننــد »تار
یــکا« و »مفهوم شــنایس نفــوذ« از مجلــه تألیفــات او  آمر

بــه مشــار مــی رود.

مقدمه
دارنــد.  عمیقــی  پیونــد  موســیقی  و  سیاســت 

موســیقی، می توانــد رســانه ای در جهــت تبلیــغ شــعارهای جریان هــای مختلــف، در قالــب وزن هــای 
، از جملــه  آهنگیــن و مــوزون باشــد. تقویــت همدلــی و همبســتگِی گروه هــا و ملت هــا و مــوارد متعــدد دیگــر
کارکردهــای موســیقی اســت. حاکمــان و سیاســت مداران، بــا پــول دادن بــه شــاعران و موســیقی دانان، 
ــیقی و  ــق موس ــردم از طری ــات م ــک احساس ــا تحری ــا ب ــد. آنه ــم می کردن ــود را فراه ــوش خ ــس عیش ون مجال
، آنهــا را بــا سیاســت های خــود همــراه می کردنــد. ابزارهــای موســیقی، حتــی در جنگ ها بــرای تحریک  شــعر
روحیــه سلحشــوری ســربازان و ترســاندن دشــمن بــه کار مــی رود. البتــه در مقاطعــی، موســیقی بــه عنوان هــا 
و شــکل های مختلــف، در اعتــراض بــه سیاســت های حکمرانــان تبدیــل شــد. پیونــد عمیــق موســیقی بــا 
سیاســت، به عنــوان یــک رســانه کوتــاه و گیــرا، باعــث شــد تــا مجلــه تخصصــی خــردورزی گفت وگویــی را 
بــا دکتــر محمدصــادق کوشــکی، عضــو هیئــت علمــی دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران 

ترتیــب داده و بــه گفت وگــو پیرامــون ابعــاد ارتبــاط موســیقی و سیاســت بپــردازد.

خــردورزی:  نــوع مواجهــه جوامــع مختلــف نســبت بــه مســئله موســیقی بــا توجــه بــه سیاســت های  	
 یک پدیده هنــری می دانند و بســیاری از 

ً
حکمرانــی یــک جامعــه مختلــف اســت، برخی موســیقی را صرفــا

جوامــع معتقدنــد موســیقی آثــار متعــدد اجتماعــی و سیاســی در اجتمــاع و حتی سیاســت های بین المللی 
دارد، بــا توجــه بــه ایــن مســئله  نســبت و جایــگاه موســیقی در مســائل سیاســی و حکمرانی کشــورما و دیگر 

کشــورهای جهــان را تبییــن بفرماییــد.
موســیقی به عنــوان یــک هنــر خــالق، در جهــان گذشــته بــا سیاســت و حکمرانــی نســبت مســتقیمی 
ــان  ــوش حاکم ــس عیش ون ــراری مجال ــته، برق ــیقی در دوران گذش ــرد موس ب ــترین کار ــت. بیش ــته اس نداش
بــود. بــه همیــن دلیــل، بســیاری از موســیقی دان ها در ایــران، در دربــار شــاهان تــردد داشــتند. در آن دوران، 
نوازنــدگان و خواننــدگان بــه حمایــت و تأمیــن مالــی نیــاز داشــتند کــه دربارهــا و حکومت هــا بــرای عیــش و 

ــد. ــت می کردن ــا را پرداخ ــن هزینه ه ــح، ای وگوتفری
ت 

گف
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در  کارگــران،  از  جانــب داری  بــا  را  ســرمایه داری 
آمریــکا و انگلیــس و کشــورهای دیگــر ادامــه دادنــد. 
همــان  بــا  موســیقی  مختلــف  گروه هــای 
نظــاِم  مطالبه گــرِ  مختلــف،  ســبک های 
احیــای  دنبــال  بــه  آنهــا  شــدند.  ســرمایه داری  
عدالــت بــرای قشــرهای ضعیــف مــردم و کارگــران 
بــه شــکلی  گروه هــا، مدتــی بعــد  بودنــد. همیــن 
عملــی در دام نظــام ســرمایه داری افتادنــد و بــه 
ابــزار نظــام لیبرالیســم تبدیــل شــدند. گروه هــای 
دنبــال  بــه  ابــزار موســیقی  بــا  ابتــدا   در   ، حاضــر
گروه هــای  بــه  حتــی  و  بودنــد  عدالت خواهــی 
حتــی  شــدند،  تبدیــل  سرشناســی  بســیار 
بــه  گروه هــا  ایــن  دل  از  سرشناســی  خواننــدگان 
مــردم معرفــی شــدند؛ امــا بعــد از آن، منشــِأ نوعــی از 

شــدند. جهــان  مــردم  بــرای  زندگــی  ســبک 
گروه هــای چــپ، بعــد از کودتــای بیست وهشــت 
ــد.  ــزاری کردن مــرداد، از ســرود خوانــدن اســتفاده اب
آنهــا در جمع هــای دانشــجویی، زنــدان، و ... بــا 
تــالش می کردنــد نظمــی   ، ابــزار ایــن  از  اســتفاده 
بــه شــعارهای اعتراضــی خودشــان بدهنــد. آنهــا 
کننــد.  گــروه خــودی را تحکیــم  ســعی داشــتند 
پیــروزی  از  قبــل  ســال های  در  خوانــدن  ســرود 
مبــارزه سیاســی  ابــزار  یــک  بــه  تبدیــل  انقــالب، 
کــه  بــود  شــده  دانشــجویانی  از  بســیاری  بــرای 
گرایش هــای چــپ و التقاطــی -ماننــد هــواداران 

داشــتند.  خلــق-  مجاهدیــن 
در ایــام پیــروزی انقــالب، شــعارها و ســرودهایی 
کــه مــردم در راهپیمایی هــا می خواندنــد، شــکِل 
در  مــردم  بــود.  موســیقی  به کارگیــری  عملــِی 
صــدای  بــا  را  آهنگینــی  اشــعار  راهپیمایی هــا، 
قالــب  در  آنهــا  شــعارهای  می خواندنــد.  بلنــد 
 ، اشــعار ایــن  ولــی  بــود؛  گفتــاری  موســیقی های 
آهنــگ، ترانــه یــا شــعر مناســبی داشــت. وقتــی 
ــد،  ــر داده می ش ــی س ــعارهای موزون ــن ش این چنی
می دانــد  موســیقی  کــه  کســی  می شــود  معلــوم 

اســت. ســروده  را  شــعارهایی  چنیــن 
شــعارهایی ماننــد »ســحر میشــه ســحر میشــه، 
ســیاهی ها بــه در میشــه« یــا »ای شــهید حــق! آیــم 
یــت«،   رو پیــش  بــه ســویت، بهشــت موعــود در 

برد دیگر موســیقی،  موســیقی، از همــان زمــان به عنــوان ابــزاری در خدمــت سیاســت مداران قــرار گرفــت. کار
، طرفیــن درگیــری بــا  تهییــج رزمنــدگان در جنگ هــا بــود. در ایــران، روم باســتان و حتــی عصــر پیامبــر
اســتفاده از ســرودهای خاصــی نیروهــای خودشــان را تهییــج می کردنــد. کفــار و مســلمین، هــر دو از ایــن 
ابــزار در جنگ هــا اســتفاده می کردنــد.  پیامبــر گرامــی اســالم در پاســخ بــه کفــار بــا طراحــی شــعارهای موزون 

بــه جنــگ روانــی دشــمنان پاســخ می دادنــد.
بــرای مثــال، ســپاه قریــش در جنــگ ُاُحــد بــرای تحکیــم روحیه ســربازان خــود، ســرود آهنگین »اّن لنــا العّزی 
و العــّزی لکــم« را ســر می دادنــد. پیامبــر نیــز در همــان آهنــگ دســتور دادنــد تــا مســلمانان بگوینــد: »اهلل 
 ُهَبــل« را ســرمی دادند و در مقابــل، ســپاه 

ُ
موالنــا و المولــی لکــم«. ســپاه کفــار در مثــال دیگــری شــعار »ُاعــل

« را ســردادند. موســیقی در جنگ هــا و کشورگشــایی ها 
ّ

اســالم بــه دســتور پیامبــر شــعار »اهلل اعلــی و َاجــل
یــب نیروهــای دشــمن اســتفاده می شــد؛ امــا در  به عنــوان ابــزاری بــرای تهییــج نیروهــای خــودی و تخر

گذشــته، موضوعــی کلیــدی و اثرگــذار بــه شــمار نمی رفــت.
زگار جدیــد، بــه یــک عنصــر رزم سیاســی تبدیــل شــده اســت. بعــد از شــکل گیری کشــور  موســیقی در رو
دولت هــای ملــی1 یــا کشــور ملت هــا کــه محصــول معاهــده وســتفالی2 اســت، هــر کشــوری ســرود ملــی 
یــد. ســرود خــاص هــر کشــوری، بــرای مــردم آن کشــور مقــدس اســت. ســرود  خاصــی بــرای خــود برگز
ر جامعــه تلقــی می شــود. حتــی ســرود ملــی،  ملــی، نشــان یــک واحــد سیاســی و موجــب افتخــار و غــرو

ــردد. ــک می گ ــع آداب دیپلماتی تاب
، می توانــد منشــأ مشــاجرات بین المللــی و اختالفــات باشــد یــا  شــیوه نواختــن ســرود ملــی یــک کشــور
به عنــوان اهانــت بــه کشــوری تلقــی شــود. امــا بــه میزانــی کــه رســانه بــا حکومــت و سیاســت پیوند می ُخــورد، 
بــه یــک ســاحت سیاســی تبدیــل می شــد. نقــش موســیقی بــا شــکل گیری ســینما و وســایلی ماننــد رادیــو و 

تلویزیــون، جدی تــر شــده و موســیقی در ایــن فضــا ســهم بیشــتری در سیاســت پیــدا می کنــد.
موســیقی ها چنــد نمونــه دارنــد؛ یکــی از نمونه هــای آن، موســیقی هایی هســتند کــه نســبت بــه سیاســت، 
حکومــت، وضــع موجــود، و ... انتقــادی و اعتراضــی هســتند. موســیقی های مذکــور در ســال های دهــه 
پنجــاه تــا هشــتاد میــالدی، به صــورت جدی تــری توســط گروه هــای مختلــف موســیقی دنبــال می شــدند. 
بــرای مثــال، موســیقی یکــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده ی دانشــجویان و معترضیــن نظــام ســرمایه داری در 
ــتاد  ــه هش ــل ده ــا اوای ــاد ت ــه هفت ــات، در ده ــن اعتراض ــود. ای ــس ب ی ــجویی پار ــورش های دانش ــه و ش فرانس

ــه شــمار می رفــت. میــالدی به وقــوع پیوســت. موســیقی به عنــوان پیام رســان ایــن اعتراضــات ب
حتــی گاهــی موســیقی بــی کالم و موســیقی یــک فیلــم بــه یــک نمــاد اعتراضــی در کل جهان تبدیل می شــد. 
بــرای مثــال موســیقی فیلــم حکومت نظامــی3 یــا فیلــم زد اثــر کوســتا گاوراس4 توســط گروه هــای معتــرض، 
اســتفاده شــدند. بیــن ســال های 1978 تــا 1983 میــالدی، هرجایــی که حرکت هــای ضدســرمایه داری بود، 

بــه طــور حتــم از موســیقی فیلــم حکومت نظامــی یــا از موســیقی فیلــم زد اســتفاده می شــد.
نواختــه و پخــش شــدن موســیقی فیلــم حکومت نظامــی بــه یــک نمــاد ضدآمریکایــی تبدیــل شــد. حتــی 
از آمریــکای التیــن تــا ایــران از آن موســیقی بــرای ایــن هــدف اســتفاده می کردنــد. رســانه هرچقــدر جدی تــر 
شــد، موســیقی نقــش بیشــتری در نقــد حکومت هــا، کابینه هــا، دولت هــا، جریان هــا، و نظام هایــی ماننــد 

ســرمایه داری و کمونیســم پیــدا کــرد. 
الیــه بعــدی موســیقی، در تحکیــم ســاختارهای سیاســی دیــده می شــود. دولت هــا، ســازمان ها، گروه هــا، 
احــزاب، و حتــی جریان هــای سیاســی، بــرای تحکیــم روحیــه و ترویــج گــروه خــود، از ســرودهای مختلفــی 
اســتفاده می کردنــد. گروه هــای موســیقی مختلفــی در دهــه شــصت تــا هشــتاد میــالدی در ایــاالت متحــده 
ــه کارگــران  ــرای مثــال، ایــن گروه هــای موســیقی، ظلمــی کــه در جهــان صنعتــی ب ــد. ب ــکا، به وجودآمدن آمری
، راک، پــاپ، راک انــدرول، و ... ، ایــن نقــد بــه نظــام  می شــد را نقــد کردنــد. آنهــا در قالــب موســیقی های جــاز
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نمونه هــای  بودنــد.  بیــت  چنــد  در  شــعارهایی 
ایــن  مــردم  دارد.  وجــود  ُشــعارها  ایــن  از  فراوانــی 
می کردنــد.  زمزمــه   ، ُشــعار به عنــوان  را  ســرودها 
کشــتار  و  ســیاه  جمعــه  فاجعــه  وقــوع  از  بعــد 
تظاهرات کننــدگان در روز هفــده شــهریور 1357 
شمســی، در میــدان ژالــه، شــاهد ساخته شــدِن 
یــم و انقالبــی هســتیم. ســرودها  ســرودهای ضدرژ
ــاخته  ــی س یرزمین ــورت ز ــه به ص ــی ک و آهنگ های
می شــدند و نقــش مهمــی در تقویــت روحیــه مــردم 

یــب روحیــه دشــمن ایفــا می کردنــد. و تخر
ســرودی بــا فاصلــه چنــد روز بــه مناســبت هفــده 
، تحــت عنــوان هفــده شــهریور روز ننــگ  شــهریور
، هفــده شــهریور افتخــار مــا ساخته شــد. بعــد  ــو ت
از آن، هنرمنــدان موسیقی شــناس عرصــه انقــالب 

ــاختند.  ــرودهایی می س ــی س پ ــالمی، پی در اس
کــه چنیــن  افــراد معــدودی مثــل مرحــوم راغــب 
نقــش  زمینــه  ایــن  در  داشــتند،  توانایی هایــی 
داشــتند. آنها بســیاری از این ســرودها را به صورت 
شــخصی تولیــد و منتشــر کردنــد. ســرودهای آنهــا 
و  انقالبــی  روحیــه  تحکیــم  در  بی بدیلــی  نقــش 
تخریــب روحیــه دشــمن ایفــا می کــرد. همین افــراد، 
بــا پیــروزی انقــالب بــا رســانه ای بــه نــام رادیــو و 
تلویزیــون مواجــه شــدند کــه موســیقی مبتــذل را 
کنــار گذاشــته و نیازمنــد بــه موســیقی های جدیــد 
انقالبــی بــود. افــرادی ماننــد مرحــوم ســبزواری و 
 ، اســفندیار قره باغــی و بســیاری از عزیــزان دیگــر

در ســاخت ایــن ســرودها مشــارکت داشــتند.
ــد موســیقی انقــالب اســالمی بودیــم. 

ّ
مــا شــاهد تول

حضــرت  تأییــد  مــورد  هــم   ، حاضــر موســیقِی 
امــام)ره( و هــم مــورد تأییــد مؤمنیــن و روحانیــون 
گاه قــرار می گرفــت. موســیقی، در چنیــن  فعــال و آ

ــد. ــل ش ــالب تبدی ــای انق ــان گوی ــه زب ــی ب فضای
یــکا، مــرگ بــه نیرنــگ تــو به عنــوان شناســنامه هویتــی انقــالب  بعضــی از ایــن موســیقی ها، مثــل ســرود آمر
اســالمی شــناخته شــدند. موســیقی در چنیــن وضعیتــی نــه فقــط به عنــوان پیام رســان انقــالب، بلکــه خــود، 
ســبک زندگــی ســاز بــود. ایــن ســرودها، روحیــه انقالبــی را ایجــاد و افــراد را بــه رفتــار انقالبــی تشــویق می کــرد. 
هنــر موســیقِی انقــالب اســالمی، شــاید یکــی از عرصه هــای مهــم و اثرگــذار انقــالب اســالمی باشــد. نســل 
اول حــوزه هنــری ماننــد آقــای حســام الدین ســراج و محســن نفــر و فــرج اهلل سلحشــور دکلمــه می کردنــد. 
اســت  ، شــهر خــون  اول حــوزه هنــری تحــت عنوان هایــی ماننــد شــهر موســیقی های خــاص نســل 
و موســیقی هایی از نینــوای یــک تــا پنــج را  ســاختند. صداوســیما بــه مناســبت انقــالب و جنــگ تــا 
یــج و تبلیــغ تفکــر  ســال های 66 و 67 شمســی، ســرودهایی را ســاخت. ایــن ســرودها نقــش مهمــی در ترو
انقالبــی ایفــا کردنــد. کشــورهای دیگــر هــم از ایــن امــکان بهــره جســتند. موطنــی موطنــی ســرودی بــود کــه 
در جهــان عــرب، به خصــوص بعــد از اشــغال فلســطین تحــت عنــوان ســرود ملــی فلســطین مطــرح شــد. 
کشــورهایی کــه می خواســتند بــا مســئله فلســطین همــدردی کننــد، در مقاطعــی آن را به عنــوان ســرود ملی 

خودشــان انتخــاب کردنــد. 
ــرودهای  ــن س ــتفاده از ای ــالدی، اس ــاد می ــه هفت ــح در ده ــش فت ــان جنب ــطینی از زم ــارز فلس ــای مب گروه ه
ملــی و میهنــی را شــروع کردنــد. ســرودهای بســیاری ماننــد ســرود بــالدی بســیار مشــهور شــدند. ســرودهایی 
ازاین دســت توســط مصر در ســال 1967-1968 میالدی ســروده شــد. این ســرودهای گروه های فلســطینی 
در جهــان عــرب، بعــد از پیــروزی انقــالب در کشــور مــا بســیار مطــرح شــد و بــه ســنبل، نمــاد و مشــوق مــردم 

بــرای حضــور در راهپیمایــی روز قــدس تبدیــل شــدند.
همــه ایــن مــوارد، نمونه هایــی از پیونــِد هنــر با سیاســت اســت. اکنون، سیاســت می تواند ضد ســرمایه داری 
یــا یــک نهضــت ضــد آن سیاســت و یــا یــک انقــالب دینــی، مثــل انقــالب ایــران و حرکت هــای ملــی میهنــی 
کنــد.  کــه موســیقی می توانــد دربــاره آن، ورود  آزادی بخــش، ماننــد انتفاضــه اســالمی فلســطین باشــد 

موســیقی در چنیــن شــرایطی می توانــد تبدیــل بــه یــک ســالح بســیار ُبرنــده شــود.
جنبــش حــزب اهلل لبنــان از ســرودهای انقالبــی به مثابــه جدی تریــن ابــزار تبلیغــی بــرای تحکیــم جبهــه 
ــه  ــن زمین ــزب اهلل در ای ــم ح ــر می کن ــد. فک ــتفاده می کن ــتی اس ــم صهیونیس ی ــه رژ ــب روحی ــودی و تخری خ
کم نظیــر یــا بی نظیــر اســت. وقتــی جنبــش حــزب اهلل بعــد از جنــگ سی وســه روزه ســرودی تحــت عنــوان 
یــم صهیونیســتی ســاخته بــود، بــه شــکلی عملــی بــه نمــاد پیــروزی  »نصــرک هــزی الدنــی« را بــرای تحقیــر رژ
یم  یم صهیونیســتی بــود. وقتی تیم فوتبــال رژ جنــگ سی وســه روزه تبدیــل شــد. ایــن ســرود، تحقیــر جدی رژ
صهیونیســتی بــا تیــم فوتبــال یونــان مســابقه ای داشــتند، تماشــاچیان یونانــی ایــن ســرود را خواندنــد. روحیه 
آنهــا به قــدری خــراب شــد کــه تیــم اســرائیل مســابقه را نیمــه کاره رهــا کــرد. تماشــاچیان یونانــی می دانســتند 

یــم صهیونیســتی منجــر می شــود.  یکنــان رژ کــه خوانــدن ایــن ســرود بــه تخریــب روحیــه باز
یــم کــه در حــد کمــال به عنــوان ابــزار مهمــی در تحکیــم روحیــه خــودی هســتند.  ســرودهای فراوانــی دار

محسن نفر  		 حمید سبزواری  		 حسام الدین سراج  		 اسفندیار قره باغی  		
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خــردورزی:  در کشــور مــا برخــی معتقدنــد کــه  	
موســیقی باتوجــه بــه نــزاع و دیدگاه هــای سیاســی 
اســت.  بــوده  آفریــن  چالــش  همیشــه  حاکــم، 
بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، مواجهــه جمهــوری 
اســامی بــا مســئله موســیقی بــه چــه شــکل اســت؟

بلکــه  نیســت.  آفریــن  چالــش  موســیقی 
سوءاســتفاده از موســیقی، چالــش آفریــن اســت. 
مــا در نظــام جمهــوری اســالمی ضوابــط شــرعی 
یــم. ایــن  و ضوابــط اخالقــی و عــرف خاصــی دار
ضوابــط و عــرف مؤمنانــه، قالب هــای جامعــه مــا 
را شــکل می دهــد. چگونگــی اســتفاده جامعــه از 

کننــد. موســیقی را ایــن قالب هــا بایــد تنظیــم 
مــا،  کشــور  در  ســال   200 بــه  نزدیــک  موســیقی 
پیونــد  یــه  تعز دارد.  وجــود  یــه  تعز هنــر  قالــب  در 
حماســه  اســت.  عاشــورا  حماســه  بــا  موســیقی 
عاشــورا از طریق هنر موســیقی در تعزیه گســترش 
پیــدا کــرده اســت. مداحــی و نوحــه خوانــدن نیــز به 

نوبــه خــود، اســتفاده از ابــزار موســیقی هســتند.
اســتفاده  معنــای  بــه  مداحــی  و  نوحه ســرایی 
موســیقی  دســتگاه های  و  ابزارهــا  از  کامــل 
اســت.  عاشــورا  حماســه  یــج  ترو جهــت  در 
بــا اســتفاده از بحث هــای  حتــی قرائــت قــرآن 
نوحه ســرایی،  می شــود.  فهــم  بهتــر  موســیقی، 
اســت.  باســابقه ای  امــر  مداحــی  و  یــه،  تعز
یــه یــا نوحــه  یــادم نمی آیــد مرجــع تقلیــدی تعز
درحالی کــه  باشــد،  کــرده  حــرام  را  خوانــدن 
اهل بیــت،  بــرای  مداحــی  و  خوانــدن  نوحــه 
چــه در جشــن ها و چــه در ســوگواری ها وجــود 
داشــته اســت. حتــی مراجــع هــم در مجالــس 
مختلــف  دیدگاه هــای  وجــود  بــا  این چنینــی، 

می یافتنــد. حضــور  فقهــی 
نهضــت  و  انقــالب  از  قبــل  ســال های  در  مــا 
حضــرت امــام خمینــی)ره(، توانســتیم به خوبــی 
مقــدس،  دفــاع  کنیــم.  اســتفاده  موســیقی  از 
و   ، کویتی پــور آهنگــران،  نوحه هــای  بــدون 
اهل بیت)علیهم الســالم(  مداحــان  مداحــی 
شــکل نمی گرفــت. برخــی از آنهــا بــه صوت هــای 
شــاید  شــدند.  تبدیــل  مانــدگاری  حماســی 
رزمنــدگان  بــه  بخشــی  روحیــه  ابــزار  مهم تریــن 

بــه همیــن خاطــر حــزب اهلل گروه هــای مختلــف موســیقی ایجــاد کــرد و نشــان داد در ایــن زمینــه بــه بلــوغ 
کــه هرســاله بــا ســرودها و  رسیده اســت. فرقــه االســراء، فرقــه الوالیــه، فرقــه الفجــر و ... گروه هایــی بودنــد 
موسیقی های شــان بــه رکنــی از ارکان مقاومــت تبدیــل شــده اند. جالــب اســت بدانیــد کــه در برهــه ای، ایــن 
نــوع ســرودهای لبنــان، در انحصــار گروه هــای چپ گــرا و کســانی ماننــد ناصــر خلیفــه قــرار داشــت. آنهــا در 
، از ایــن ســرودها بــرای مبــارزات ضــد اســرائیلی اســتفاده می کردنــد؛  ســال های 1968 تــا 1980 میــالدی نیــز

ــه داشــتند.  ولــی همگــی جهت گیــری چپ گرایان
ــد.  یف حامــی مقاومــت ضــد صهیونیســتی بودن ــا پطــرس5 از خواننــدگان شــر ــی مثــل جولی خوانندگان
زی حــزب اهلل در  آنهــا، بــا اینکــه مســیحی بودنــد و ســنخیتی بــا حــزب اهلل نداشــتند؛ امــا بعــد از پیــرو
زه، ســرود بی نظیــری را در جهــان عــرب تحــت عنــوان احبایــی می ســازد. او در ایــن  جنــگ سی وســه رو
، بــه شناســنامه  ســرود متــن پیــام سیدحســن بــه رزمنــدگان حــزب اهلل را مانــدگار می کنــد و ســرود حاضــر

مقاومــت لبنــان تبدیــل می شــود. 
بــرد موســیقی در خدمــت  بــا گســترش رســانه ها و شــبکه های ماهــواره ای و فضــای مجــازی، بیشــترین کار
اهــداف جهــان غــرب بــوده اســت. جهــان غــرب از موســیقی به عنــوان ابــزاری بــرای ترویــج ارزش ها و ســبک 

زندگــی خــود اســتفاده کــرده تــا جهــان را بــه رنــگ خــودش در بیــاورد.
یــکا درآمده انــد.  گروه هــای موســیقی آمریکایــی در ایــن فضــا به عنــوان پیاده نظــام و طلیعــه دار لشــکریان آمر
ــل  ــد عم ــیار قدرتمن ــی، بس ــی و هویت ــای فرهنگ ــه ها، در مرزه ــع و اندیش ــا و جوام ــح قلب ه ــرای فت ــا  ب آنه
یــکا اهمیــت موســیقی را به خوبــی درک کــرد. آمریکایی هــا، همــه آنچــه کــه بــرای  کردنــد. حاکمیــت آمر
ترویــج ارزش هــا، ســبک زندگــی، فرهنــگ، و هویــت می خواســتند را توســط موســیقی دنبال کردنــد. فضای 
مجــازی و شــبکه های ماهــواره ای، اثرگــذاری موســیقی را شــدت بخشــید و محملــی بــرای ورود موســیقی 
بــه دنیــای مبــارزات سیاســی-فرهنگی جهــان غــرب شــد. موســیقی در ایــن برهــه، بســیار موفق تــر از ارتــش 
یــکا کردنــد.  یــکا عمــل کــرد. آنهــا بخش هــای مهمــی از جهــان را بــدون حضــور نظامــی، مســتعمره آمر آمر

یــکا، تبدیــل شــده اســت.  یــکا بــرای قدرتمندتــر شــدن آمر موســیقی بــه ابــزاری بــه قدرتمنــدی ارتــش آمر
آنهــا به خوبــی از موســیقی بــرای اهــداف خودشــان، به جهــت تســلط بــر جهــان و ذهن هــا و قلب هــا، تعیین 
یــکا هــر جایــی را کــه  یــکا اســتفاده کرده انــد. ارتــش آمر ســبک زندگــی مــردم و همرنــگ ســاختن جهــان بــا آمر
یــکا ویتنــام، لبنــان، افغانســتان، عــراق، و ... را  اشــغال کــرد، روزی مجبــور بــه عقب نشــینی شــد. ارتــش آمر
ــه عقب نشــینی از ایــن کشــورها می شــود. آمریکایی هــا، گروه هــای  ــور ب یــج، مجب اشــغال کــرد، ولــی به تدر

موســیقی جهــان را هدایــت کردنــد تــا ارزش هــا و دیدگاه هــای خــود را جهانــی کننــد.
ــه  ــکا باشــد. آنهــا موســیقی را ب ی ــی در اســتفاده سیاســی از موســیقی، دولــت آمر شــاید برتریــن نهــاد جهان
ــاالت  ــد. در جهــان، هیــچ دولتــی را نمی شناســیم کــه مثــل ای خدمــت برنامه هــای سیاســی خــود درآوردن
ــه ایــن شــکل پرحجــم و قــوی از موســیقی در جهــت توســعه، تعقیــب، و پیگیــری برنامه هــا و  متحــده، ب

اهدافــش اســتفاده کــرده باشــد.

خردورزی:  آیا موسیقی در تقابل با سیاست قرار می گیرد یا عامل هم افزایی با آن می شود؟ 	
بســتگی دارد کــه چــه کســی از آن اســتفاده کنــد. گاهــی یــک گــروه مقاومــت از آن اســتفاده می کنــد کــه می توانــد 
موجــب تحکیــم نیروهــای رزمنــده و تخریــب دشــمن شــود. اگــر یــک نظــام سیاســی مثــل آمریــکا از موســیقی 
اســتفاده کند، می تواند موجب تحکیم نظام آمریکا شــود؛ بنابراین، بســتگی دارد به اینکه چه کســی و در چه 
جهتــی از آن اســتفاده کنــد. البتــه هرکســی کــه هنرمندانه تــر و خالقانه تــر از موســیقی اســتفاده کنــد، موســیقی 
نیــز بــه همــان انــدازه در خدمــت او قــرار می گیــرد. موســیقی الزامــًا ضــد یــک جریان خاص نیســت. هــر جریانی 

، هنرمندانه تــر و خالقانه تــر اســتفاده کنــد، موســیقی بــه نفــع او کار خواهــد کــرد. کــه از ایــن ابــزار
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حماســی  نوحه هــای  جبهه هــا،  در  اســالم 
جهــاد،  بــرای  را  رزمنــدگان  کــه  بــود  معنــوی  و 
می کــرد.  تهییــج  و  تشــویق  مبــارزه  و  شــهادت، 
ــران و  ــدون آهنگ ــدس را ب ــاع مق ــم دف ــا نمی توانی م
کویتــی پــور و ســایر مداحــان تصــور کنیــم. بــه نظــر 
مــن، دفــاع مقدســی بــدون موســیقی، در اصــل 

می آیــد. چشــم  بــه  ناقــص  پدیــده  یــک 
از  بعــد  شــکل،  همیــن  بــه  موســیقی هایی 
انقــالب ســاخته شــد. هــر کــدام از آنهــا، مواضــع 
ضداســتکباری و انقالبــی جمهــوری اســالمی 
را منعکــس می کردنــد. حتــی برخــی ســرودها، 
ســرودهایی  مــا  شــدند.  یــت  معنو مــروج 
ســرودهایی  بوده انــد.  مناجــات  کــه  داشــته ایم 
ماننــد »خــدای مــن! ای خــدای مهربــان مــن! تــو 
ــو گمــان مــن« کــه در قالــب  ــه ت ــا رســد ب ــری ت برت
و  می شــد  بیــان  اســالمی  معــارف  ســرود،  ایــن 
صداوســیما نیــز ایــن ســرودها را پخــش می کــرد. 
قیصــر  مرحــوم  کــه  عارفانــه ای  ســرودهای 
آقــای  ماننــد  هــم  افــرادی  و  امین پــور ســرودند 
یــک  به عنــوان  و  خوانده انــد  را  آنهــا  افتخــاری 
ماننــد  نمونه هایــی  بودنــد.  بی نظیــر  مناجــات 
ــا غــم عشــق آشــنا کــن« و  ــا! عاشــقان را ب »خدای

اســت. یــاد  ز نمونه هــا  ازاین دســت 
حتــی در همیــن روزهــا و ایامــی کــه مدافعیــن حــرم 
یه حضــور داشــتند، یکــی دو ســرود بســیار  در ســور
ــرود  ــا، س ــی از آنه ــرد. یک ــب ک ــه را جل ــه جامع توج
ارغــوان بــا بیــت »زکودکی خادم ایــن تبار محترمم« 
بــود کــه بــه نمــاد دفــاع از حــرم تبدیــل شــد. بعضــی 
ســرودهای حماســی نیز در دهه هشــتاد شمســی، 
ــه فضــای جامعــه و مســائل بین المللــی  باتوجــه ب

ســروده شــدند. بــرای مثــال آهنــگ عمــار داره ایــن خــاک از جملــه ســرودهایی بــود کــه البتــه پخــش آنهــا بــه 
دلیــل سیاســت های ســازش کارانه دولــت وقــت، ممنــوع شــد و صداوســیما نمی توانســت آنهــا را از طریــق 

رســانه ملــی پخــش کنــد.
ســرود ســالم فرمانــده در روزهــای فعلــی، در حــال پیداکــردن بازتاب هــای بین المللی اســت. مــا در هرجایی 
، موســیقی،  یــه دیــد انقالبــی و دینــی و شــرعی، بــا خالقیــت و ابتــکار هنــری، شــناخت دقیــق هنــر کــه بــا زاو

، و ادبیــات فارســی وارد شــدیم، کارهــای بی نظیــر و کم نظیــری کردیــم.  شــعر
متأســفانه، آشــنا نبــودن مدیــران فرهنگــی بــا موســیقی و عــدم تعهــد ادارات و دســتگاه های فرهنگــی بــه 
، باعــث ضعــف در حــوزه اســتفاده از ابــزار موســیقی شــده اســت. بــه  اســتفاده صحیــح از ایــن ابــزار مؤثــر
دنبــال ضعــف در حــوزه موســیقی، می بینیــم کــه صداوســیما هــم دســتش در تولیــد چنیــن آثــاری خالــی 
اســت و نمی توانــد یــک ســرود انقالبــی همه گیــر تولیــد کنــد. در کنــار صداوســیما، وزارت ارشــاد، ســازمان 
تبلیغــات اســالمی، حــوزه هنــری انقــالب اســالمی، مراکــز فرهنگــی مختلــف، و ... نیــز نمی تواننــد چنیــن 

موســیقی های گیرایــی را بســازند.
ایــن اشــکال، از موســیقی نیســت. موســیقی بارهــا نشــان داده کــه می توانــد در خدمــت اســالم و انقــالب باشــد. 
اشــکال اصلــی ایــن اســت کــه مدیــران فرهنگی نمی فهمند که موســیقی، انقــالب، دغدغه منــدی، خالقیت 
هنری، و ... چیســت؟! متأســفانه عدم فهم صحیح آنها از موســیقی، موجب انحراف نســل جوان جامعه ما، 

بــه وســیله ی افــرادی مثــل ساســی مانکن و تتلو شــده اســت.
در حقیقت، مسئولین و نظام در این قضیه به مردم انقالبی و مؤمن بدهکار هستند. 

ــده، بعــد از اقامــه نمازجمعــه تهــران اجــرا می شــود و همــه افــراد و نمازگــزاران و  وقتــی ســرود ســالم فرمان
مؤمنیــن، از پیرمــرد تــا بچــه خردســال، بــا زمزمــه ایــن ســرود بــه منــزل می رونــد؛ یعنــی امــکان امیــدواری 
ــزار در ابتــدای نهضــت امــام خمینــی)ره( اســتفاده  در موضــوع موســیقی وجــود دارد. چــرا مــا از ایــن اب
زه، در جامعــه مــا هیــچ  کردیــم؟ حتــی در ســال های دفــاع مقــدس نیــز از آن اســتفاده کردیــم، ولــی امــرو
یت، بی لیاقتــی و  یــف نشــده اســت! ایــن همــان  ســوءمدیر بــرای موســیقی تعر جایــگاه مشــخصی 

بی ســوادی مدیــران فرهنگــی اســت. 
جامعــه مؤمــن مــا بــه خــوراک موســیقی نیــاز دارد تا به ترویــج ارزش ها و تحکیم جبهه خــودی بپــردازد و روحیه 
دشــمن را تضعیف کند. متأســفانه، این نیاز برآورده نمی شــود؛ در نتیجه می بینیم صداوســیما، ســرودهای 
کوچه بــازاری عصــر طاغــوت را بازخوانــی می کنــد. همــان ســرودهایی بازخوانــی می شــود کــه مبتذل تریــن 
عشــق ها و نفرت هــای زمینــی را بازگــو می کنــد. عشــق و نفرت هایــی کــه جنبه هــای شــهوانی و غیرمعنــوی 
کــه بدتــر از موســیقی های  انســان را تغذیــه می کنــد. وزارت ارشــاد، بــه موســیقی هایی مجــوز می دهــد 
صداوســیما هســتند؛ البته شــاید یکی دو مورد کارهای فاخر ارزشــی و شــخصی نیز در میان آنها دیده شــود. 
« کــه مجیــد انتظامــی ســاخت، یــک اثــر ویــژه بــه شــمار مــی رود؛ ولــی  بــرای مثــال »ســمفونی آزادی خرمشــهر

غام کویتی پور  		 حامد زمانی  		 علیرضا افتخاری  		قیصر امین پور  		 مجید انتظامی   		
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، بــه ایــن شــکل وجــود نــدارد. البتــه  متأســفانه ده اثــر
اگــر همــت مجیــد انتظامــی و غیــرت شــخصی 
، مــا  او نبــود، چنیــن اثــری ســاخته نمی شــد.امروز
چنــد ســرود آمریــکا آمریــکا ننــگ بــه نیرنــگ تــو 
یــم؟ متأســفانه ایــن کمبودهــا نشــان می دهــد که  دار
مدیــران مــا ظرفیت های موســیقی را نمی شناســند 
و به درســتی از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده نمی کننــد.

 
در  	 موســیقی  از  توانســته ایم  آیــا  خــردورزی:  

در  انقــاب،  بین المللــی  اهــداف  پیشــبرد 
ــن  ــم؟ کاری در ای ــتفاده کنی ــی اس ــای جهان فض

اســت؟ شــده  انجــام  زمینــه 
مــا به عنــوان جمهــوری اســالمی، نتوانســته ایم از 
موســیقی به درســتی اســتفاده کنیــم. حــزب اهلل و 
از  انصــاراهلل، به خوبــی در حــال اســتفاده  حتــی 
موســیقی هســتند. متأســفانه مــا، نــه شــناخت 
و  یــم  دار اختیــار  در  موســیقی  ابــزار  از  درســتی 
نــه به درســتی از آن اســتفاده می کنیــم. طبیعــی 
اســت کــه مــا در ُبعــد بین المللــی نیــز فاجعه بارتــر 

از داخــل کشــور وارد خواهیــم شــد.

مبحــث  	 در  شــما  پایانــی  نکتــه  خــردورزی:  
چیســت؟ موســیقی  و  سیاســت 

و  اســالمی  انقــالب  بــا  مشــکلی  موســیقی، 
ــران فرهنگــی هســتند کــه  ــدارد. ایــن مدی اســالم ن
خدمــت  در  را  موســیقی  به درســتی  نمی تواننــد 
اســالم و انقــالب بیاورنــد. مرجــع تقلیــدی ماننــد 
حضــرت امــام خمینــی)ره( ســرودهای انقالبــی را 
تأییــد می کنــد. از دیــد مــا نقــص و کمبودهایــی 
در زمینــه موســیقی وجــود دارد! مشــکل اصلــی 
فرهنگــی  مدیــران  حــوزه  در  اصلــی،  کمبــود  و 
زمینــه  ایــن  در  متأســفانه  کــه  می شــود  دیــده 

اســت.• شــده  فرصت ســوزی 

پینوشت
1. Nation state.
2. Peace of Westphalia.
3. State Of Siege.
4. Costa-Gavras.
5. Julia Boutros.

گفت وگو با  مصطفی محدثی خراسانی  

شاعر، نویسنده و عضو شورای عالی شعر صداوسیما

انحطاط موسیقی اصیل
درآمدی بر ذائقه شعر و موسیقی نسل جوان وگو

ت 
گف
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گفت وگو با  مصطفی محدثی خراسانی  

شاعر، نویسنده و عضو شورای عالی شعر صداوسیما

انحطاط موسیقی اصیل

ــبزواری  ــد س ــتاد حمی ــال اس ــرای مث ــاختند. ب س
از  خودشــان،  مانــدگار  ســرودهای  از  بســیاری 
یــد ای  همــان ســرود »خمینــی ای امــام«، »برخیز
یــکا« تــا »شــهید  شــهیدان خدایــی«، »مــرگ بــر آمر
مطهــری« و آثــار درخشــان دیگــری را بــا همــکاری 

پیش می بردنــد.  راغــب  آقــای 
آن  کنونــی،  دوره  در  مــا  فرهنگــی  نظــام 
و  ســرمایه گذاری  نداشــت.  را  الزم  هوشــمندی 
رقــم  حــوزه  ایــن  در  الزم  سیاســت گذاری های 
حــوزه  ایــن  در  موســیقی  کار  اســت.  نخــورده 
مقــداری رهــا شــد. نتیجــه ایــن رهاشــدگی، تولیــد 
کــه در فقــدان  صداهــای عجیب وغریبــی شــد 
 ، اخیــر یــان اصیــل موســیقی در چنــد دهــه  جر
موجــب آســیب ذائقه نســل جوان شــد. آنهــا کاری 
کردنــد کــه بســیاری از ترانه هایــی کــه نســل جــوان 
و  کالمــی  لحــاظ  بــه  دارنــد،  عالقه منــدی  بــدان 
مفهومی در قهقرا قرار بگیرند. ارزش ادبی و ارزش 
نابــود شــد.  هنــری و اصــل مفهــوم ارزشــمندی 
بی ربــط،  حرف هــای  کــه  موســیقی هایی 
احســاس های مبتــذل و پیش پــا افتــاده ای را بــا 
زبانــی بســیار شــلخته، در قالــب یک ملــودی برای 
نســل جــوان مطــرح می کــرد. ذائقــه نســل جــوان در 
یــرا  برابــر چنیــن موســیقی هایی آســیب می بینــد؛ ز
فریــب آن ملــودی را می خورنــد. بچــه مــن بســیاری 
از ترانه هایــی را می خوانــد کــه وقتــی مــن معنــای آن 
را می پرســم نمی توانــد دو جملــه دربــاره معنــای آن 
بیــان کنــد، ولــی آن را تکــرار می کنــد. متأســفانه 
نظــام فرهنگــی مــا مرتکــب ایــن کاســتی شــده. 
بایــد تالش هــای بســیاری صــورت گیــرد تــا ایــن 
نســل، بــه همــان نســل پرشــوری کــه نیازمنــد بــه 
گــر مــا جــواب  یایــی و تحــرک، تبدیــل شــود. ا پو
ایــن نســل را بــه شــکل هنــری و ارجمنــد ندهیــم، 
دیگــران ایــن عطــش را بــه شــکل کاذبــی ســیراب 

ــرد.  ــد ک خواهن

خــردورزی:  ســطحی شــدن ذائقــه موســیقیایی  	
در  شــعر  افــول  بــا   میــزان  چــه  تــا   ، کشــور در 

دارد؟ ارتبــاط  معاصــر  ادبیــات 
ره هــای  دو در  ندارنــد.  ارتباطــی   به هیچ وجــه 

یف نامه |  معر
مصطــی حمــدیث خراســاین در آذرمــاه ۱۳4۰ مشــی، در شهرســتان تایبــاد دیــده بــه جهــان گشــود. او حتصیــالت 
وه شــعر در حــوزه هنــری مشــهد، در آن شــهر ادامــه داد. وی از ســال های  گــر عــایل خــود را هم زمــان بــا تشــکیل 
ود بــه هتــران، ســردبیری فصلنامــه  وه را برعهــده داشــت و پــس از ور هفتــاد تــا هشــتاد مشــی، مســئولیت ایــن گــر
وزنامــه جام جــم و عضویــت  وه فرهنگــی ر گــر شــعر را برعهــده گرفــت. حمــدیث مســئولیت های دیگــری از مجلــه 
در شــورای عایل شــعر صداوســیما را نیــز برعهــده دارد. از مجلــه آثــار جمموعــه اشــعار وی می تــوان بــه شــاعران 

کــرد.  کــوه، و ســلوک بــاران اشــاره  ، طنــن  ی، هــزار مرتبــه خورشــید، ویل مهــر واز پــر

مقدمه
موســیقی اثــری دوگانــه اســت کــه فــرم و محتــوا را بــه دنبــال دارد. موســیقی بــه دنبــال شــعر خلــق می شــود و 
، اثــری اســت کــه از فــرم و محتــوای خاصــی بهــره می بــرد. در حقیقــت کارکــرد موســیقی به عنــوان  شــعر نیــز
ابــزاری بــرای انتقــال مفاهیــم، ایــن اســت کــه شــعرها را از حالــت لفظــی یــا نوشــتاری بــه حالــت شــنیداری 
تبدیــل کنــد. مخاطــب دوره مــدرن حوصلــه خوانــدن دیوان حافظ یا بوســتان ســعدی را ندارد. موســیقی به 
میزانــی کــه از شــعر مناســب خــود بهــره ببــرد، نفــوذ بیشــتری در دل مخاطــب خــود خواهــد داشــت. به واقــع 
می تــوان گفــت موســیقی اســم رمــزی اســت تــا مخاطــب فعــال را به ســوی یادگیــری آن رهنمــون ســازد و یــا 
حقایقــی را از آن بــرای اهــل خــرد یــادآوری کنــد. مجلــه خــردورزی در راســتای تبییــن اهمیــت و ارزش شــعر 
، نویســنده و عضــو شــورای عالی شــعر  در موســیقی، گفت وگویــی را بــا مصطفــی محدثــی خراســانی شــاعر

صداوســیما ترتیــب داده کــه در ادامــه متــن ایــن گفت وگــو تقدیــم می گــردد. 

خــردورزی:  جایــگاه شــعر و ســرود در موســیقی چیســت؟ آیــا بیــن شــعر و ملــودی نســبت بــه ذائقــه  	
امــروزی اولویتــی وجــود دارد؟ مخاطــب در جامعــه ی 

ــرای  ــازها ب ــش آهنگ س ــعر الهام بخ ــد. کالم و ش ــن می زن ــیقی ایران زمی ــرف اول را در موس ، ح ــعر کالم و ش
ســاختن ملــودی در موســیقی اصیــل ایرانــی اســت. آثــار بســیار اصیــل موســیقی کــه تأثیرگــذاری خوبــی 

، بــر اســاس شــعرها ســاخته شــده اند.  دارنــد یــا کارهــای درخشــان دیگــر
یبایــی ملــودی یــا فرازوفرودهــای موســیقی  بنابرایــن، کالم بحــث و محــور اصلــی موســیقی بــود. صــرف ز
و ســرود، اقنــاع ســاز مخاطــب نیســت. موســیقی بــه دنبــال و همراهــی کالم، تأثیرگــذار می شــود. چنیــن 
ــکان  ــد. ام ــده باش ــی، اقناع کنن ــاظ احساس ــه لح ــه ب ــری و چ ــاظ فک ــه لح ــه ب ــد چ ــیقی ای می توان موس
دارد کالم در موســیقی کشــورهای دیگــر نقــش تأثیرگــذاری نداشــته باشــد و بیشــتر طنیــن ملــودی و 
زی تنهــا بــا کالم ارجمنــد  ســازها، مخاطــب را همــراه کنــد؛ ولــی مخاطــب ایران زمیــن و موســیقی امــرو

در موســیقی اقنــاع می شــود. 

خردورزی:  سیر تطور شعر و سرود در موسیقی ایرانی چگونه بوده و اکنون در چه جایگاهی قرار دارد؟ 	
شــعر به تنهایــی و بــدون اینکــه موســیقی بــه کمــک او بیایــد، سرشــار از موســیقی اســت. شــعر فارســی 
زن، هماهنگــی واژگان، ترکیبــات، و هارمونــی شــکل گرفته اســت. همیــن  از اســاس بــر موســیقی، و
گــوش مخاطــب  بــه  را  کــه شــعر به تنهایــی را بخوانیــد، به نوعــی ضمــن انتقــال مفاهیــم، موســیقی 
کارهــای  درخشــان ترین  بــود.  الهام بخــش  آهنگ ســازها  بــرای  نیــز  یــخ  تار در  شــعر  می رســانید.  
ــروطه  ــد از مش ره بع ــوص در دو ــیقی و به خص ــعر و موس ــی ش ــا همراه ــه ب ــت ک ــی اس ــیقی، کارهای موس
زگار  ره بنــان و ترانه ســراهای آن رو ... تــا دو یش خــوان و ینــی، درو ســاخته شــد. افــرادی ماننــد عــارف قزو
ران انقــالب اســالمی، کارهــای درخشــانی را بــا همــکاری آهنگ ســاز و شــاعر  و حتــی پــس از آن در دو
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بلکــه  نشــده،  افــول  دچــار  شــعر  نه تنهــا  اخیــر 
کــرده اســت. یکــی از ادوار  به شــدت نیــز رشــد 
اســت  کنونــی  ره  دو فارســی،  شــکوهمند شــعر 

یــم.  کــه مــا در آن بــه ســر می بر
مــا قبــل از انقــالب در میــان جوانــان خــود شــاعر 
در  نــه  قبــل،  ره هــای  دو در  شــعر  نداشــته ایم. 
مقــام خطــاب و نــه در مقــام بیــان، بیــن جوانــان 
رایــج نبــود. در میــان تمــام نقدهــای ادبــی قبــل 
شــعر  ترکیــب  یــک  نمی توانیــد  انقــالب،  از 
معاصــر  ره  دو در  شــعر  کنیــد.  پیــدا  را  جــوان 
یــرا شــعر بیــن جوانــان رواج پیــدا  رونــق گرفتــه، ز
ــاد شــوند  ی کــرده اســت. وقتــی تعــداد شــاعران ز
و صداهــای متفاوتــی شــکل بگیــرد، پیدایــش 

اوج و فــرود طبیعــی اســت. 
گونــی  گونا نحله هــای  و  صداهــا  دارد  امــکان 
شــکل بگیــرد یــا یــک جوانــی بــر اثــر حادثــه ای 
و  ری  نــوآو دنبــال  بــه  فارســی  بــان  ز حــوزه  در 
رد؛ امــا در  شــهرت باشــد و خطراتــی را پدیــد بیــاو
ــان اصیــل  ی مجمــوع وقتــی بررســی کنیــم، آن جر
و شــکوهمند شــعر فارســی تمــام اینهــا را بــه نفــع 

کــرده اســت.  خــود مصــادره 
همــان افــراد، در نهایــت بــه نفــع شــعر اصیــل مــا 
جــذب شــده اند. مــا در حــال حاضــر بــا یــک شــعر 
، بــا پشــتوانه و پیشــینه قــوی در نســل  اســتخوان دار
جــوان روبــرو هســتیم کــه بــا ذهــن و زبــان امــروزی 
مطــرح می شــوند. زمانــی کــه جــوان بــودم، بســیاری 
از شــاعران مطــرح انقــالب مثــل حســن حســینی، 
انقــالب  اول  ســال های  در   ... و امین پــور  قیصــر 
ایــن  در  بســیاری  جوان هــای  داشــتند.  وجــود 
روزگار در حــد و انــدازه آنهــا و بــه همــان قــدرت، 
پیشــرفت  نشــان دهنده  اینهــا  می گوینــد.  شــعر 
ابتــدای  در  مطرحــی  شــاعران  مــا  اســت.  شــعر 
را  آنهــا  شــعر  می توانیــم  کــه  داشــتیم  انقــالب 
به عنــوان شــعر درخشــان یــاد کنیــم. امــروز بیــش از 
یــم که  صدهــا شــاعر توانمنــد و قــوی در میــدان دار
ماننــد بــزرگان شــعر آن ســال ها، شــعر می گوینــد. 

انــدازه  	 چــه  تــا  موســیقی  و  شــعر  خــردورزی: 
ــا  ــان و ی ــی انس ــاحت های تربیت ــه س ــد ب می توان

کنــد؟ کمــک  اجتماعــی  تمدن ســازی  مختلــف  ابعــاد 
یــخ مــا فرهنگ ســاز بــوده و موجــب انتقــال فرهنــگ می شــده، شــعر  تنهــا رســانه ای کــه در طــول تار
یــم. رهبــر انقــالب بارهــا تعابیــر  ، هنــری جــز شــعر بــرای انتقــال فرهنــگ ندار بوده اســت. مــا در حــوزه هنــر
بــاره شــعر بیــان کرده انــد. تعابیــری از جملــه اینکــه شــعر هنــر ملــی، ثــروت ملــی و تنهــا  مختلفــی را در

هنــر بومــی ایــران اســت. 
امــکان دارد ســینما، داســتان و گونه هــای دیگــر هنرهــای تجســمی، از خــارج از کشــور بیاینــد یــا مــا 
آنهــا را از جاهــای دیگــری گرفتــه باشــیم؛ امــا تنهــا هنــری کــه از دل فرهنــگ خودمــان جوشــیده و بــه آن 
، بخواهیــم حرفــی داشــته باشــیم و  افتخــار می کنیــم، هنــر شــعر اســت. اگــر مــا در آوردگاه جهانــی شــعر
یــم، آیــا جــز حافــظ و موالنــا و فردوســی و نظامــی و ســعدی و بیــدل خواهــد  بخواهیــم چیــزی از ایــران ببر
کیــد دارنــد. بــه  بــود؟! به همین جهــت، رهبــر معظــم انقــالب بــر روی شــعر و نقــش فرهنــگ و تمــدن آن تأ
ــا تمــام رقبایــی کــه در رســانه های تصویــری و حوزه هــای دیگــر پیــدا کــرده، همچنــان  نظــر مــن، شــعر ب
یزی اســت که  یربنایــی خــود را در ســاختن فرهنــگ مــا ایفــا می کنــد. شــعر هنــوز موفق تریــن دســتاو نقــش ز
یــم. مــا بــرای حفــظ کیــان خودمــان و بــرای پیشــرفت فرهنــگ و غنابخشــی  می توانیــم بــه آن چنــگ بینداز

بــه تمــدن، نیازمنــد شــعر هســتم. 

خــردورزی: علــت اصلــی فاصله گرفتــن جامعــه ی کنونــی از شــعر و آوا و موســیقی های اصیــل ایرانــی  	
چیســت؟ آیــا راهــکاری بــرای احیــای موســیقی های اصیــل ایرانــی وجــود دارد؟

پیوند نســل جوان با پیشــینه شــعر گسســته نشــده اســت. شــما نمی توانید هیچ شــاعر جوانی را بیابید که 
شــعر خوب و درخشــان و ماندگاری داشــته باشــد، اما با گذشــته شــعر فارســی آشــنا نباشــد. زبان فارســی 
به گونــه ای اســت کــه اگــر کســی می خواهــد شــعر دلنشــین بگویــد تــا چــه بــه لحــاظ زبانــی و چــه بــه لحــاظ 

معنایــی در دل مخاطــب نفــوذ کنــد، به طورقطــع بایــد بــه پیشــینه شــعر فارســی متصل باشــد. 
ران دانش آمــوزی شــروع  کتاب هــای درســی و دو سیاســت گذاری های فرهنگــی می توانــد از همــان 
شــود تــا بــه مقاطــع بــاالی تحصیلــی، چــه در نظــام آموزشــی و چــه نظــام رســانه ای؛ اعــم از رســانه ملــی 
ــرار دارد.  زه، فضاهــای متنــوع و متکثــری در اختیــار نســل جــوان ق و رســانه های مکتــوب برســد. امــرو
بــه نظــر مــن، نظــام فرهنگــی بــا یــک سیاســت گذاری کالن می توانــد در کنــار نظــارت و تغذیــه، بــا 
یزی هایــی بــرای نســل جــوان، جذبــه ایجــاد کنــد. پیونــد حــوزه شــعر بــا حوزه هــای  طراحی هــا و برنامه ر
ایجــاد  بخشــد.  اســتحکام  را  مــا  پشــتوانه های  و  یشــه ها  ر می توانــد  موســیقی،  و  فرهنــگ  دیگــر 
جذابیــت، می توانــد بــدون اینکــه مــا جــوان را بــه خوانــدن حافــظ و ســعدی ارجــاع دهیــم، آنهــا را بــه ایــن 
ســمت بکشــاند.  مــا بایــد واســطه اتصــال جوانــان بــه شــعر باشــیم کــه می توانیــم بــا اســتفاده از نظــرات 
ــرای ایــن کار وجــود  گــر نظــام هوشــمندی ب صاحب نظــران و ایجــاد جاذبه هــای هنــری اقــدام کنیــم. ا
داشــته باشــد، بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســان، راه هــای عملــی فراوانــی را می تــوان پیــدا کــرد تــا ایــن 

ــش داد.  ــت را کاه گسس

خــردورزی: فاصلــه مــردم از حــوزه شــعر در حــوزه مخاطبــان چگونــه اســت و ایــن گسســت را چگونــه باید  	
جبــران کرد؟

چــه در مقــام تولیدکننــده و چــه در مقــام مخاطــب، ایــن فاصلــه در حــوزه شــعر فرقــی نــدارد. مــن می گویــم 
بایــد نظــام فرهنگــی اثــر و ورود خــود را دنبــال کنــد. اگــر گسســت ایجــاد شــده؛ هــم در تولیدکننــده وجــود 
. طبیعــی اســت کــه وقتــی سیاســت گذاری می خواهــد انجــام شــود، بایــد هــر دو  دارد و هــم در مخاطــب اثــر

قشــر تولیدکننــده و مخاطــب را مدنظــر داشــته باشــد.•
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موسیقی؛
ابزار انسجام یا فروپاشی؟
|بررسیجایگاهموسیقیدرنظامهایسیاسیجهان|

ارتبــاط بیــن موســیقی و سیاســت، در بســیاری 
می توانــد  موســیقی  دارد.  وجــود  جوامــع  از 
اعتراضــی،  یــا  حکومــت  ضــد  مضامیــن  دارای 
طــرف دار  یــا  و  ضدجنــگ،  آهنگ هــای  ماننــد 
ــای  ــی، آهنگ ه ــرودهای مل ــد س ــت مانن حاکمی
میهنی، و کمپین های سیاســی، باشــد. بســیاری 
به عنــوان  می تــوان  را  آهنگ هــا  نــوع  ایــن  از 

کــرد.  توصیــف  موضوعــی1  آهنگ هــای 

مقدمه
آیین هــای  و  جنبش هــا  بــر  موســیقی  اگرچــه 
سیاســی اثرگــذار اســت، امــا چگونگــی و میــزان 
ارتباط مخاطبان با موســیقی، در ســطح سیاســی 
مشــخص نیســت. 2 از آهنگ هــا می تــوان بــرای 
خــاص  سیاســی  پیــام  یــک  به تصویرکشــیدن 
اســتفاده کــرد. بااین حــال، ممکــن اســت موانعــی 
داشــته  وجــود  پیام هایــی  چنیــن  انتقــال  بــرای 
بــر  باشــد؛ حتــی آهنگ هــای آشــکارِ سیاســی، 
شــکل  خــود  معاصــر  سیاســی  بافــت  اســاس 
یــخ و  می گیرنــد و بــه آن ارجــاع می دهنــد و درک تار
یدادهایــی را کــه الهام بخــش موســیقی هســتند  رو
می ســازند.  ضــروری  پیــام  کامــل  درک  بــرای  را 
، می توانــد مبهــم باشــد؛ بنابراین  ماهیــت پیــام نیــز
به عنــوان  موســیقی،  از  اســتفاده  بیــن  می تــوان 
گاهــی و موســیقی به عنــوان  ابــزاری بــرای افزایــش آ

تبلیــغ، فــرق گذاشــت. 
ممکــن اســت برخــی از اشــکال موســیقی بــدون 
توجــه بــه محتــوای سیاســی، توســط انجمن هــای 
ماننــد  شــوند،  ســاخته  فرهنگی-سیاســی 
در  بیتلــز3  ماننــد  غربــی  پــاپ-راک  گروه هــای 
بلــوک  در  کــه  میــالدی   1970 و   1960 دهه هــای 
درحالی کــه  کــرد.  سانســور  را  آن  دولــت  شــرق، 
جوانــان، ایــن نــوع موســیقی را به عنــوان نمــادی 
ایــن  بــرای تغییــرات اجتماعــی پذیرفتــه بودنــد. 
نوازنــدگان  نیــات سیاســی  بیــن  بــه مغایــرت  مســئله 

|  الناز برجی
یت مترجم و دانشجوی دکتری مدیر
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ــا  ــیقی آنه ــتقبال از موس ــود( و اس ــورت وج )در ص
ایــن  برعکــس،  می کنــد.  اشــاره  جامعــه  توســط 
 ، موردنظــر مخاطبــان  کــه  دارد  وجــود  احتمــال 
محتوای سیاســی موســیقی را نادیده گرفته باشــند 
کــه می توانــد بــه دلیــل مبهــم بــودن یــا بی تفاوتــی یــا 

مخالفــت مخاطــب بــا مضمــون آن باشــد. 
مفهــوم  و  معنــا  بــه  آنکــه  از  بیشــتر  مخاطبــان، 
از  ناشــی  احســاس  بــر  کننــد  توجــه  موســیقی 
از  سیاســی  برداشــت  و  می شــوند  متمرکــز  آن 
موســیقی های سیاســی، بــرای بیشــتر مخاطبــان 
جالــب توجــه نیســت. به عنوان مثــال، پرینســکی 
کــه بیشــتر نوجوانــان، مضامیــن  تشــخیص داد 
اشــعار4 را نادیــده می گیرنــد، به همین دلیل اســت 
سانســور  دارد.  معکــوس  نتیجــه  سانســور  کــه 
به جــای دور نگه داشــتن آهنــگ از مخاطبــان، 
به عنــوان ســرنخی بــرای شــنوندگان جــوان بــرای 

توجــه بیشــتر بــه اشــعار عمــل می کنــد. 
بــه  مخاطبــان  واکنــش  چگونگــی  پیش بینــی   
موســیقی سیاســی، از نظــر نشــانه های شــنیداری 
مثــال،  بــرای  اســت.  دشــوار  بصــری،  حتــی  یــا 
 ، یافتنــد کــه »بــر خــالف انتظــار یلمــان در بلیــچ و ز
خشــن  راک  یدیوهــای  و از   ، شــرور دانش آمــوزاِن 
بیشــتر از همتایــان خــود کــه شرارت شــان کمتــر 
اســت، لــذت نمی برنــد. همچنیــن، اســتفاده آنهــا 
از موســیقی راک خشــن5 بیشــتر از همســاالن خود 
نیســت«. در نتیجــه ممکــن اســت رابطــه بیــن 
ــار و ســلیقه، در موســیقی بســیار کــم باشــد.  رفت

پیدلتــی و کیــف6 می گوینــد: »پیام هــای سیاســی 
انــدازه  چــه  تــا  نیســت  معلــوم  موســیقی،  در 
یــک می کنــد، آیــا به عنــوان  طرف دارانــش را تحر

یبایی شــناختی دارای اهمیــت اســت؟«7  ز نظــر  از  یــا  کاتالیــزور عمــل می کنــد  یــک 
تحقیقــات اخیــر نشــان داده کــه در بســیاری از مــدارس سراســر جهــان، از جملــه در کشــورهای مــدرن 
کــودکان،  یــک القــای میهن پرســتی در  بــرای اهــداف ایدئولوژ گاهــی  دموکراتیــک، آمــوزش موســیقی 
اســتفاده می شــود. در زمــان جنــگ، آوازهــای میهن پرســتانه می توانــد بــرای الهــام بخشــیدن به جنوئیســم8 

، افزایــش یابــد. 9  یرانگــر و
ری هــای موســیقی مملــو از خطــر بــرای حکومــت اســت و بایــد ممنــوع شــود.  یســد: »نوآو افالطــون می نو
ــا آنهــا تغییــر می کنــد. گرچــه ایــن  وقتــی شــیوه های موســیقی تغییــر می کنــد، قوانیــن اساســی دولــت ب
مطلــب به عنــوان یــک هشــدار نوشــته شــده، امــا می تــوان آن را به عنــوان یــک بیانیــه انقالبــی در نظــر 
گرفــت کــه موســیقی بســیار فراتــر از ملودی هــا و هارمونی هــا اســت و می توانــد منجــر بــه حرکتــی مهــم 

در زندگــی همــه انســان ها شــود.«10 

موسیقیمحلیدرسراسرجهان
ــا سیاســت در ســطح بین المللــی دارد. به عنوان مثــال، مجارســتان در  موســیقی محلــی11 ارتبــاط قــوی ب
اواخــر دوران جنــگ ســرد12، شــکلی از کمونیســم لیبــرال را تجربــه کــرد کــه در بســیاری از موســیقی های 

محلــی آنهــا منعکــس شــد. 13 
در اواخر قرن بیســتم میالدی، موســیقی محلی در مجارســتان، رومانی، چک و اســلواکی و یوگســالوی14 
یــرا بــه قومیت هــا اجــازه مــی داد کــه هویــت ملــی خــود را در زمــان عــدم اطمینــان  بســیار مهــم بــود، ز

سیاســی و هرج ومــرج بیــان کننــد. 15 
یــج می شــد. فلوتیســتی16 بــه نــام ژائــو ســونگتیم17 - عضــو   در چیــن کمونیســتی، فقــط موســیقی ملــی ترو
گــروه آهنــگ و رقــص ژجیانــگ18- در ســال 1957 میــالدی، در یــک جشــنواره هنــری در مکزیــک شــرکت 
ــا  ــا اخــراج از گــروه تنبیــه شــد و از ســال 1966 ت کــرد، ولــی بــه دلیــل دیــدگاه سیاســی بین المللــی خــود، ب
1970 میــالدی تحــت »آمــوزش مجــدد«19 قــرار گرفــت. او در ســال 1973 میــالدی، بــه گــروه بازگشــت امــا بــه 

دنبــال اتهامــات، دوبــاره اخــراج شــد. 20 
از نمونه هــای موســیقی محلــی کــه بــرای اهــداف سیاســی محافظه کارانــه استفاده شــده، می تــوان بــه 
اهــداف سیاســی در فعالیت هــای فرهنگــی ادوارد لنــز دیــل21 )رئیــس ســیا( اشــاره کــرد کــه بخشــی از 
یتنــام پرداختــه اســت. لنزدیــل معتقــد بــود  زندگــی حرفــه ای خــود را بــه مقابلــه بــا شــورش در فیلیپیــن و و

ــر شــورش کمونیســتی، حمایــت و اعتمــاد مــردم اســت.  کــه بهتریــن ســالح دولــت در براب
ــور  ــاب رئیس جمه ــه انتخ ــه ب ــی را داد ک ــگ تبلیغات ــک آهن ــار ی ــب انتش ــالدی، ترتی ــال 1953 می او در س
ــاالت متحــده کمــک کــرد. او در ســال  گزایســای22، متحــد مهــم ضــد کمونیســت ای فیلیپیــن، رامــون ما
»فرهنــگ عامــه  از  بالقــوه  اســتفاده  و  یتنامــی  و و ســنت های محلــی  آداب ورســوم  باتوجه بــه   ،1965

گا  		 لیدی گا فام دوی  		 گزایسای  		 رامون ما 		  » گروه موسیقی راک »بیتلز

ت
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ســرگرم  را  نژادپرســت  بچه هــای  فقــط  »مــا  کــرد: 
یم. «40  نمی کنیــم... مــا آنهــا را می ســاز

موسیقیواستفادههایسیاسی
موســیقی،  انگیزشــی  قــدرت  از  گاهــی  آ بــا 
دنبــال  بــه  جهــان  سراســر  در  سیاســتمداران 
کمپین هــای  آهنگ هــای مختلــف در  ترکیــب 
خــود هســتند. بااین حــال، دیــدگاه نوازنــدگان و 
اســتفاده  آنهــا  از موســیقی  کــه  سیاســتمدارانی 
41 اســت.  تعــارض  در  هــم  بــا  گهــگاه  می کننــد، 
شــاید یکــی از مشــهودترین ایــن زمینه هــا، تأثیــر 
موســیقی بــر بدن باشــد. تقریبًا تمــام فرهنگ های 
و هماهنگــی  رقــص  بــرای  از موســیقی  بشــری، 
فعالیت هــای  کرده انــد.  اســتفاده  یــدی42  کار 
متنوعــی ماننــد رژه هــای نظامــی و زومبــا، همگــی 
ــراد  ــن اف ــی بی ــرای هماهنگ ــیقی ب ــی موس از توانای
گروه هــای بــزرگ اســتفاده می کننــد. یکــی دیگــر 
از اســتفاده های اساســِی سیاســی از موســیقی که 
نــه تنهــا از طریــق تســهیل انــواع راهپیمایــی اتفــاق 
دولت هــای  اکثــر  قــه  عال مــورد  )کــه  می افتــد، 
ــه  ــراد ب ــاندن اف ــق کش ــه از طری ــت( بلک ــدرن اس م
یــک حــس فیزیکــی واحــد بــه وقــوع می پیونــدد. 
ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه در اکثــر تجمعــات 

سیاســی، از موســیقی اســتفاده می شــود. 
انقالب هــای  میــالدی،  هجدهــم  قــرن  اواخــر  در 
دموکراتیــک، سراســر آمریــکا و اروپــا را فــرا گرفتــه بــود. 
ایــن دوره، بســیاری از ســاختارهای سیاســی  در 
جدیــدی  ســاختارهای  و  شــد  منحــل  قدیمــی 
شــکل گرفــت که بــه طور فزاینــده ای، بر اســاس یک 

ــود.  ــتوار ب ــت اس ــت و مل ــا دول ــی ب ــت هیجان هوی

ــه ضبــط و تنظیــم نوارهــای آهنگ هــای  گاهــی، شــروع ب ــرای افزایــش آ ــوان تکنیکــی ب ــردی«23 به عن ب کار
محلــی بــرای اهــداف اطالعاتــی24 کــرد. او همچنیــن از نوازندگانــی ماننــد فــام دوی25 خواســت کــه بــرای 

ــد. 26  ــرا کن ــد و اج ــی بنویس ــای میهن ــی، آهنگ ه ــام جنوب یتن ــه در و ــردن روحی باالب

موسیقیعامهپسند
موســیقی عامه پســند27 کــه در سراســر جهــان یافــت می شــود، حــاوی پیام هــای سیاســی ماننــد پیام هــای 
 Born گا28 بــا عنــوان مربــوط بــه مســائل اجتماعــی و نژادپرســتی اســت. به عنوان مثــال، آهنــگ لیــدی گا
ــا  ــی را ب ــرا همجنس گرای ی ــود، ز ــناخته می ش ــان ش ــی همجنس گرای ــرود بین الملل ــوان س This Way، به عن

دیــد مثبتــی معرفــی می کنــد، طــوری کــه همجنس گرایــی پدیــده ای طبیعــی بــه نظــر برســد. 29 
عــالوه بــر ایــن، آلبــوم بیانســه Lemonade بــا بســیاری از آهنگ هایــی کــه بــه موضوعــات سیاســی، ماننــد 
نژادپرســتی، خشــونت پلیــس، و خیانــت می پــردازد، مــورد تحســین و اســتقبال قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
آهنگ هــا، جــدای از جذابیــت و نشــاط بخشــی، موضوعــات جــدی را بــه شــیوه ای ســاده و روان مطــرح 

می کننــد و بــه مــردم اجــازه می دهنــد کــه شــرایط سیاســی حاضــر را درک کننــد. 30 

موسیقیقدرتسفید
یســم و ایدئولوژی هــای  موســیقی نژادپرســتانه یــا موســیقی قــدرت ســفید31، موســیقی مرتبــط بــا نئوناز
فرهنگ هــای  از  بســیاری  کــه  معتقدنــد  موسیقی شناســان  اگرچــه   32 اســت.  سفیدپوســتان  برتــری 
اولیــه، آهنگ هایــی بــرای تبلیــغ خــود و تحقیــر هــر دشــمنی داشــته اند. خاســتگاه موســیقی نژادپرســتی 
تــا ســال 2001 میــالدی، ژانرهــای موســیقی بســیاری وجــود  بــه ســال های 1970 میــالدی بازمی گــردد. 
گــروه بــود و پــس از آن، بلــک متــال33 و ناســیونال  داشــت کــه White Power Rock معروف تریــن نــوع 
سوسیالیســت34 قــرار داشــت. موســیقی نژادپرســتانه کانتــری35، عمدتــًا یک پدیــده آمریکایی اســت، ولی 
یتانیــا و ســوئد هســتند. گروه هــای  گروه هــای موســیقی قــدرت ســفید بیشــتر در کشــورهای آلمــان و بر
، شــامل »جناح هــای خرده فرهنگــی« هســتند کــه عمدتــًا حــول محــور  سفیدپوســِت برتری گــراِی معاصــر

یــع موســیقی نژادپرســتانه ســازماندهی شــده اند. 36  یــج و توز ترو
بــه گفتــه کمیســیون حقــوق بشــر و فرصت هــای برابــر37، »موســیقی نژادپرســتانه« اساســًا از جنبش راســت 
گرفتــه شــده و  ایــن نــوع موســیقی، شــاید بــه مهم تریــن ابــزار جنبــش بین المللــی نئونــازی38 بــرای کســب 
 News Special: Inside Hate Rock VH1 درآمد و نیروهای جدید تبدیل شــده اســت. 39  مســتند خبری
یســت های بومــی اســت.« )2002(  به صراحــت گفــت: »موســیقی نژادپرســتانه، یکــی از عوامــل پــرورش ترور
در ســال 2004 میــالدی، نئونــازی یــک شــرکت ضبــط Project Schoolyard را راه انــدازی کــرد تا ســی دی های 
یــع کننــد. وب ســایت آنهــا اعــالم  رایــگان موســیقی را در بیــن صدهــزار نوجــوان در سراســر ایــاالت متحــده توز

گروه موسیقی »آتش بازی در آسمان«  		 ادوارد لنز دیل  		وودی گاتری  		 نیل یانگ  		
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در این دوره، شــاهد ظهور ســرودهای ملی هستیم 
ــا و  ــار تداعی ه ــا در احض ــی آنه ــل توانای ــه دلی ــه ب ک
هویت هــای هیجانــی خــاص، انتخــاب شــدند 
بــر  عــالوه  گرفتنــد.(43  قــرار  اعتــراض  مــورد  )و 
آهنگ هــای اعتراضــی کــه به طــور خــاص، بــرای 
توجــه بــه مســائل اجتماعی و حکومت ها ســاخته 
شــده اند، برخــی از موســیقی دانان سراســر جهــان، 
مخالــف سیاســت های سیاســتمداران هســتند. 
نوازنــدگان  بــا  همــواره   ، نیــز رهبــران  و  دولت هــا 
می کننــد.  برخــورد  مختلــف  طــرق  بــه  منتقــد، 
در مســائل ملــی و فرهنگــی متفــاوت، مخالفــت 
یــک  سیاســتمداران،  واکنــش  و  موســیقی دانان 

ــت. 44  ــرد اس ــه ف ــر ب ــه منحص رابط
نیــل  ماننــد  نوازندگانــی  متحــده،  ایــاالت  در 
علیــه  آســمان45  در  بــازی  آتــش  گــروه  و  یانــگ 
دونالــد  رئیس جمهــور  ماننــد  سیاســتمدارانی 
یسکانســین؛ و  ، فرمانــدار و ترامــپ؛ اســکات واکــر

کردنــد.  اقــدام  تگــزاس  ســناتور   ، کــروز تــد 
محبــوب  موســیقی دانان  بیــن  درگیری هــا  ایــن 
و سیاســتمداران، در ایــاالت متحــده در چرخــه 
اســت.  فــرد  بــه  منحصــر  و  رایــج  انتخابــات، 
انتخاباتــی  مبــارزات  آغــاز  در  ترامــپ،  دونالــد 
خــود علیــه هیــالری کلینتــون در ســال 2015 از 
 Rockin’ the Free نــام  بــه  یانــگ  نیــل  آهنــگ 
World اســتفاده کــرد. درحالی کــه یانــگ معتقــد 
ایــن  از  اســتفاده  بــه  مجــاز  ترامــپ،  کــه  بــود 
نیســت،  انتخاباتــی خــود  مبــارزات  در  آهنــگ 
ایــن  کــه  داشــت  اظهــار  ترامــپ  ســخنگوی 
آهنــگ از طریــق مجــوز ASCAP بــه طــور قانونــی 
بــه دیدگاه هــای  بــدون توجــه  و  یافــت شــده  در

کار ادامــه خواهــد داد.  سیاســی، بــه ایــن 
ــه  ــه نظــر برســد کــه ایــن آهنــگ، ب ممکــن اســت ب
طــور کامــل از ســبک زندگــی آمریکایــی حمایــت 
، معلــوم می شــود  می کنــد، ولــی بــا بررســی دقیق تــر
بــوش46  دبلیــو  اچ  جــورج  دولــت  از  انتقــاد  کــه 
، بــه ایــن معنــی اســت کــه تأثیــر  اســت. ایــن امــر
موســیقی در یــک کارزار سیاســی، نمی توانــد تنهــا 
بــه اشــعار محــدود شــود. علی رغم ســاخت آهنگ 
و مقاومــت مــداوم یانــگ، گــروه ترامــپ شــروع بــه 

یاســت جمهــوری 2018 خــود کــرد.  اســتفاده از ایــن آهنــگ در کمپیــن انتخابــات ر
یــداد سیاســی از کاور  یسکانســین، در یــک رو ، فرمانــدار و بــه طــور مشــابه در ســال 2015، اســکات واکــر
محبــوب Dropkick Murphy از آهنــگ I'm Shipping Up to Boston اثــر وودی گاتــری اســتفاده کــرد. 
ــر ســر مســائلی ماننــد اتحادیه هــا، ایــن گــروه، در توییتــی خطــاب بــه واکــر  بــه دلیــل اختالفــات شــدید ب
نوشــت: »لطفــًا از موســیقی مــا بــه هیــچ وجــه اســتفاده نکنیــد... مــا بــه معنــای واقعــی کلمــه از شــما 
ــر اســتفاده  ــرای مقاومــت در براب یــم!« بااین حــال، گاهــی اوقــات نوازنــدگان، از قانــون حــق تکثیــر ب متنفر
ــازی در  ــش ب ــگ آت ــروز آهن ــد ک ــزاس، ت ــناتور تگ ــی س ــد. وقت ــتفاده می کنن ــود اس ــیقی خ ــی از موس سیاس
یدیــوی حمایتــی کــروز بــرای فرمانــدار تگــزاس قــرار داد، گــروه در توییتــی نوشــت:  آســمان را در یــک و

ــا آن موافــق نیســتند.« ــًا ب »مطمئن
یدیــو بــه دلیــل نقــض قانــون  در نهایــت گــروه آتــش بــازی در آســمان، کمپیــن کــروز را مجبــور بــه حــذف و
حــق تکثیــر47 ایــاالت متحــده کــرد. از نظــر قانونــی، سیاســتمداران می تواننــد بــدون مشــورت بــا خــود 

ــا ســازمان های حقوقــی اجرایــی، مجــوز موســیقی را صــادر کننــد. 48  ــه ب هنرمنــدان از طریــق معامل
بــه هــر حــال، موســیقی هــم مانند ســایر هنرهــا، رابطه نزدیکی بــا سیاســت دارد و نمی توان سیاســت را بدون 
بــه کارگیــری هنــر و مضامیــن اجتماعــی و سیاســی پنهــان آن، تصــور کــرد. نکتــه مهــم در رابطــه سیاســت و 
یشــه ای اجتماعــی و سیاســی  موســیقی ایــن اســت کــه موســیقی ماننــد همــه پدیده هــای انســانی دارای ر

اســت و بــه طــور معمــول نمی تــوان آثــار موســیقی را جــدا از زمینــه اجتماعــی و سیاســی آن بررســی کــرد.•
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11. Pulera, D. J. (2006). Sharing the Dream: White Males in a Multicultural America. Bloomsbury Publishing.
12. Anne Rooney, Race Hate, Evans Brothers, 2006, ISBN 0-237-52717-0, ISBN 978-0-237-52717-4, 
page 29.
13. Abraham Foxman, "Hate Music: New Recruitment Tool for White Supremacists", Worldpress.org, Decem-
ber 17, 2004.
14. "Record Label Targets Teens With Hate Message: Sampler CD Of White Power Music Circulating In Nu-
merous U.S. Schools", Ohio/Oklahoma Hearst Television Inc. on behalf of KOCO-TV, December 1, 2004.
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16. Schwender, D. D. (2017). The Copyright Conflict between Musicians and Political Campaigns Spins 
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ســبک آوازی فریــاد، گیتارهــای بــه شــدت تحریف شــده 
خــام ضبــط   ، ترمولــو چیــدن  بــا  همــراه   نواخته شــده 
کیــد  تأ و  آهنــگ،  نامتعــارف  ســاختارهای   ،)lo-fi)
ظاهــر  جســد  رنــگ  بــا  اغلــب  هنرمنــدان   . اتمســفر بــر 

می گیرنــد. مســتعار  نــام  و  می شــوند 
بــا  کــه  سوسیالیســت  ناســیونال  متــال  بلــک   .34
متــال  بلــک  و  یایــی  آر متــال  بلــک   ،NSBM نام هــای 
نئونــازی نیــز شــناخته می شــود، یــک جنبــش سیاســی و 
زیرمجموعــه ای در صحنــه موســیقی بلــک متــال اســت 
کــه نئــو نازیســم و ایدئولوژی هــای برتری گــرای فاشیســت 

ترویــج می کنــد. را  و ســفید 
هنرمنــدان NSBM بــه طــور معمــول تصاویــر و ایدئولــوژی 
شــیطان  اروپایــی،  قومــی  پرســتی  بــت  بــا  را  نئونــازی 
پرســتی ترکیــب مــی کننــد و بــه شــدت بــا مســیحیت، 
اســام و یهودیــت از دیــدگاه نژادپرســتانه مخالفــت مــی 

کنند.)مترجــم(
*فاشیســم نوعــی از ناسیونالیســم افراطــی اســت کــه بــا 
و  اپوزیســیون،  اجبــاری  ســرکوب  دیکتاتــوری،  قــدرت 
گروه بنــدی قــوی جامعــه و اقتصــاد مشــخص می شــود کــه 

ــید. ــهرت رس ــه ش ــا ب ــتم اروپ ــرن بیس ــل ق در اوای
35. Racist country music.
36. Pulera, D. J. 2006. 
37. کمیســیون حقــوق بشــر اســترالیا، نهــاد ملــی حقــوق 
عنــوان  بــه   1986 ســال  در  کــه  اســت  اســترالیا  بشــر 
 the Human( کمیســیون حقــوق بشــر و فرصت هــای برابــر
Rights and Equal Opportunity Commission( تأسیس 
شــد و در ســال 2008 تغییــر نــام داد. ایــن یک نهاد قانونی، 
توســط دولــت اســترالیا تأمیــن مالــی می شــود، اما مســتقل 
از آن فعالیــت مــی کنــد. ایــن ســازمان، مســئول تحقیــق 
در مــورد نقــض قوانیــن ضــد تبعیــض اســترالیا در رابطــه بــا 

آژانــس هــای فــدرال اســت.
یســم شــامل جنبــش هــای ســتیزه جویانــه،  38. نئوناز
اجتماعــی و سیاســی پــس از جنــگ جهانــی دوم اســت 
ــوژی آنهــا هســتند.  ــازی و ایدئول ــه دنبــال احیــای ن کــه ب
و  نفــرت  یــج  ترو بــرای  خــود  ایدئولــوژی  از  نئونازی هــا 
نــژادی  اقلیت هــای  بــه  حملــه  سفیدپوســتان،  برتــری 
اسام هراســی  و  یهودی ســتیزی  شــامل  )کــه  قومــی  و 
دولــت  یــک  ایجــاد  بــرای  مــوارد  برخــی  در  و  اســت( 

می کننــد. اســتفاده  فاشیســتی 
39. Rooney A et l, 2006.
40. Foxman A,2004.
41. Pedelty, M., & Keefe, L. 2010.
 42. manual labor.
43. Kennerley, D. 2021.
44. Pedelty, M., & Keefe, L. 2010.
45. Explosions in the Sky.
46. the George H. W. Bush.
47. Copyright.
48. Schwender, D. D. 2017.

پینوشت
 1.topical songs.

آهنــگ موضعــی آهنگــی اســت کــه در مــورد رویدادهــای سیاســی یــا اجتماعــی اظهــار نظــر مــی کنــد. ایــن نــوع آهنــگ هــا 
معمــواًل در مــورد رویدادهــای جــاری نوشــته می شــوند، امــا برخــی از ایــن آهنگ هــا مدت هــا پــس از وقــوع رویدادهــای مــورد 

بحــث در آنهــا محبوبیــت خــود را حفــظ می کننــد.
 2. Pedelty, M., & Keefe, L. 2010.
 3. The Beatles.
 4. lyrics.
 5. defiant rock music.
 6. Pedelt & Keefe.
 7. Pedelty, M., & Keefe, L. 2010.

ــور از  ــک کش ــتفاده ی ــد اس ــال، مانن ــی و فع ــی تهاجم ــت خارج ــب سیاس ــت در قال ــمی اس ــم، ناسیونالیس 8. جینگوئیس
، در مقابــل روابــط مســالمت آمیــز و در تــاش بــرای حفاظــت از آنچــه، منافــع ملــی خــود تلقــی می کنــد. از نظــر  تهدیــد یــا زور
محــاوره ای، جنگوئیســم ســوگیری بیــش از حــد در قضــاوت کشــور خــود بــا عنــوان برتــر بــودن از دیگــر کشــورها اســت–یک 

نــوع افراطــی از ناسیونالیســم.)مترجم(
9. Hebert, D. G., & Kertz-Welzel, A. 2016.
10. Archie,P 2018.
11. Folk music.

موســیقی محلــی، یــک ژانــر موســیقی اســت کــه شــامل موســیقی محلــی ســنتی و ژانــر معاصــری اســت کــه در قــرن بیســتم 
تکامــل یافتــه اســت. برخــی از انــواع موســیقی محلــی را می تــوان موســیقی جهانــی نامیــد. موســیقی محلــی ســنتی بــه چنــد 
شــکل تعریــف شــده اســت: موســیقی ای کــه بــه صــورت شــفاهی منتقــل می شــود، موســیقی بــا آهنگســازان ناشــناخته، 
ــا ملــی، موســیقی کــه بیــن  ــر روی ســازهای ســنتی نواختــه می شــود، موســیقی در مــورد هویــت فرهنگــی ی موســیقی کــه ب

نســل ها تغییــر می کنــد )فرآینــد عامیانــه(، موســیقی مرتبــط بــا یــک مردم.)مترجــم(
12. جنــگ ســرد، دوره تنــش ژئوپلیتیکــی بیــن ایــاالت متحــده و اتحــاد جماهیــر شــوروی و متحــدان آنهــا، بلــوک غــرب و 
بلــوک شــرق بــود کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم آغــاز شــد. اصطــاح جنــگ ســرد بــه ایــن دلیــل بــه کار مــی رود کــه هیــچ 
درگیــری در مقیــاس وســیع و بــه طــور مســتقیم بیــن دو ابرقــدرت وجــود نداشــت، امــا هــر کــدام از درگیــری هــای منطقــه ای 

بزرگــی کــه بــه عنــوان جنــگ هــای نیابتــی شــناخته می شــوند، حمایــت کردند.)مترجــم(
13. Bohlman, P. V. 2002.
14. Czechoslovakia and Yugoslavia.
15. World Music 2002, p. 65.

16. کسی که با ابزار خاص موسیقی )فلوت( به نوازندگی موسیقی می پردازد. 
17. Zhao Songtim.
18. the Zhejiang.
19. re-education.
20.  Jones, S. 1995.
21. Edward Lansdale.
22. Ramon Magsaysay.
23. applied folklore.
24. intelligence purposes.
25. Pham Duy.
26. Fish, L. M. 1989.
27. Popular music.

28. خواننده ی زن مشهور آمریکایی.
29. Jang, S. M., & Lee, H. 2014.
30. George, C. 2016.

31. موســیقی قــدرت ســفید موســیقی ای اســت کــه ملی گرایــی سفیدپوســتان را ترویــج می کنــد. ایــن شــامل ســبک هــای 
ــا  ــوان ب ــفید را می ت ــدرت س ــیقی ق ــت. موس ــی اس ــی، و محل ــیقی تجرب ــری، موس ــه راک، کانت ــیقی، از جمل ــف موس مختل
اشــعاری تعریــف کــرد کــه افــراد غیــر سفیدپوســتان را بــا تصــورات مختلــف شــیطانی می ســازد و از غــرور و همبســتگی 

نــژادی حمایــت می کند.)مترجــم(
32. Intelligence Report,2009.

ــر افراطــی از موســیقی هــوی متــال اســت. ویژگی هــای رایــج عبارتنــد از تمپوهــای ســریع،  ــر ژان 33. بلــک متــال، یــک زی
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مصــرف، از ویژگی هــای اساســی حیــات انســان 
اســت و انســان بــرای تــداوم حیــات خــود نیازمنــد 
مصــرف کاال و خدماتــی اســت کــه نیازهــای اولیــه 
او را بــرآورده می ســازد. از میــان کاالهــای مختلفــی 
کاالهــای  می کننــد،  مصــرف  انســان ها  کــه 
فرهنگــی، روزبــه روز گســترش می یابنــد و ســالیق و 
پیــش بــه ســمت آنهــا گرایــش  عالیــق افــراد، بیش از
پیــدا می کنــد. در بیــن کاالهــای فرهنگــی، مصرف 
موســیقی دارای اهمیــت ویژه ای اســت؛ ســهولت 
ینــه انــدک،  دسترســی و چندمنظــوره بــودن و هز
ــش  ــی، در بخ ــن کاالی فرهنگ ــور ای ــب حض موج

عمــده ای از زندگــی مــا شــده اســت. 
بخــش عظیمــی از تــوده مــردم در جوامــع امــروزی، 
می رونــد.  شــمار  بــه  موســیقی  مصرف کننــده 
افزایــش  در  موســیقی  روان شناســانه،  دیــدگاه  از 
افــراد  تــواِن شــناختی  احساســات و عواطــف و 
مؤثــر اســت. یکــی دیگــر از جنبه هــای موســیقی، 
متخصصــان  اســت.  آن  درمانــی  ظرفیت هــای 
علــوم تربیتــی معتقدنــد کــه موســیقی در ایجــاد 
زمینه هــای بهتــر بــرای آمــوزش و نقــش تربیتــی آن، 

دارای تأثیــرات مثبتــی اســت. 
گســترش  مردم شناســان، بــه نقــش موســیقی در 
ــه بررســی  فرهنــگ توجــه می کننــد. آنهــا همــواره ب
موســیقی  میــراث  و  ســاختار  و  اقــوام  موســیقی 

می پردازنــد.  مختلــف  فرهنگ هــای 
ره هــای مختلفــی از  جامعه شناســان نیــز در دو
تحــول پژوهــش جامعه شــناختی، دیدگاه هــای 
بــرای  داشــته اند.  موســیقی  بــاره  در گونــی  گونا
آنهــا، مطالعــه کارکردهــای موســیقی در راســتای 
زندگــی  بــه  رود  و بــرای  تــالش  و  یــت  هو ایجــاد 
فرهنگــی جامعــه، مصــرف موســیقی و بازتولیــد 
اجتماعــی  یــع  توز الگــوی  طبقاتــی،  جایــگاه 
احساســات  یــت  مدیر موســیقی،  مصــرف 
تولیــد  اجتماعــی  ســازوکارهای  و  عمومــی، 

اســت.  مهــم  موســیقی، 

اجتماعی ترین هنر
در پرتگاه سیاست

مروری جامعه شناسانه بر مصرف موسیقى جوانان

وانه بیایت |  پر
دکترای جامعه شنایس مسائل اجتماعی ایران
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ــه  ــه ب ــترین توج ــیقی، بیش ــی موس در جامعه شناس
پیوند موسیقی و جامعه با ساختارهای اجتماعی 

اســت. چنیــن توجهــی بــه دو شــکل وجــود دارد: 
الــف. خلــق و تولیــد موســیقی: در ایــن مرحلــه، 
ایــن پدیــده بــه ســطح کالن و پدیده هــای کالن 

می شــود. داده  ربــط  اجتماعــی 
ــه تأثیــرات  ب. وجــه اســتفاده: ایــن وجــه بیشــتر ب
موســیقی بــر جامعــه می پــردازد و بــرای بررســی ایــن 
تأثیــرات، بــر روی مخاطــب و مصرف کننــدگان 

مطالعــه می شــود. 
دراین بیــن، موســیقی وســیله ای اســت کــه افــراد 
به واســطه آن، احســاس و تفکــر و عمــل خــود را 
ــر از احســاس  ــا موســیقی، پ ــراز می کننــد. آنهــا ب اب
پــا نگــه  می شــوند و عاملیــت و هویــت خــود را بر
محصــول  هــر  از  بیــش  موســیقی،  می دارنــد. 
هنــری دیگــری بــرای ابــراز احساســات متنــوع و 
مختلــف )عشــق، دوســتی، حــزن، غــم، و ...( و 
ارســال پیــام یــا تقویــت آن و ایجــاد حــس همدلــی 

اســتفاده می شــود.  و همبســتگی 
به طورکلی، موســیقی در جامعه و توســط اعضای 
آن تولیــد می شــود، بنابرایــن موســیقی به عنــوان 
مناســبات  بازتولیدکننــده  فرهنگــی  پدیــده 
مختصــات  و  می باشــد  جامعــه  اجتماعــی 
فرهنگــی و ارزشــی در آن نهفتــه اســت. موســیقی 
یــادی را در ذهــن، تولیــد می کنــد؛  احساســات ز
خاطــرات قدیمــی را زنــده می کنــد و نــوع جدیــدی 
خلــق  را  انســانیت  حــس  نوعــی  و  رضایــت  از 
بــرای  وســیله ای  می توانــد  موســیقی  می کنــد. 

باشــد.  ارتباطــات  و  تهییــج  آســایش، 
در ســال های قبــل، تصــور عمومــی بــر ایــن بــود کــه 
موســیقی و مصــرف آن، صرفــًا جنبــه فراغــت و 
، پژوهش هــای  ســرگرمی دارد. امــا در ســالیان اخیــر
کــه  داده انــد  نشــان  نظــری  و  تجربــی  مختلــف 
موســیقی، فقــط جنبــه فراغتــی نــدارد؛ بلکــه دارای 
مجموعــه وســیعی از معانــی و مفهوم هاســت کــه 
انعکاس دهنــده وضعیــت زندگــی در یــک جامعه 
، طبقــه و جایــگاه  یــا گــروه اســت. بــه بیــان دیگــر
را  مصرفــی  موســیقی  نــوع  می توانــد  اجتماعــی 
طبقــه  اعضــای  کــه  موســیقی ای  کنــد.  تعییــن 

فرادســت جامعــه گــوش می دهنــد بــا موســیقی مصرفــی اعضــای طبقــه فرودســت، یکــی نیســت و آنهــا از 
ــت.  ــر اس ــی مؤث ــات اجتماع ــز طبق ــی و تمای ــرف، در جدای ــوع مص ــی و ن ــح و ضمن ــی صری ــر معان منظ

جامعه شناســان معتقدنــد کــه موســیقی، عــالوه بــر گذرانــدن اوقــات فراغــت، می توانــد بــه ارضــای 
نیــز  دیگــر  برخــی  شــود.  منجــر  گروهــی  یــت  عضو و  اعتــراض،  ابــراز  یــت،  هو ابــراز  احساســات، 
به عنوان مثــال  کرده انــد.  کیــد  تا جامعــه  در  موســیقی  فرم هــای  و  ســبک ها  برخــی  منفــی  تأثیــر  بــه 
و  موســیقی  مختلــف  ســبک های  بــه  گــوش دادن  بیــن  همبســتگی  بررســی  بــه  م(،   2002( ک  اســتا
پتانســیل خودکشــی پرداختــه و معتقــد اســت کــه موســیقی می توانــد بــر احساســات مثبــت و منفــی، 
بیماری هــای روانــی، کنش هــای آسیب شناســی، رفتــار جنســی، و بســیاری از کنش هــای انســانی و 

باشــد.  تأثیرگــذار  اجتماعــی،  مقوله هــای 
، شــاهد رشــد روزافــزون  ــه مصــرف موســیقی در جامعــه، نشــان می دهــد کــه در ســال های اخیــر نگاهــی ب
یرزمینــی و ظهــور خواننــدگان رپ و ســبک های جدیــد غربــی بوده ایــم. ایــن پدیــده،  تولیــدات موســیقایی ز
یتــم و ســازبندی خشــن و مضامیــن پوچ گــرای  منجــر بــه تولیــد موســیقی هایی بــا زمینه هــای اعتراضــی، بــا ر
تنــد و بی پــروا و اســتفاده از واژگان ســخیف و خــط قرمــزی شــده اســت. ایــن نــوع موســیقی ها در بیــن جوانان 
یــادی یافتــه اســت. تغییــر گروه هــای مرجــع جوانــان، بــه ســمت خواننــدگان  و نســل جدیــد، محبوبیــت ز
ــی و تفکــر و  ــی و لباس هــای نامتعــارف خواننــدگان غرب موســیقی و تبعیــت از ســبک پوشــش، خال کوب
عمــل بــه پیام هــای محتــوای درونــی برخــی از ایــن موســیقی ها، می توانــد موجــب افزایــش انحــراف فکــری، 

پوچ گرایــی، رواج افســردگی، اعتیــاد، خودکشــی، و ... در بیــن مصرف کننــدگان موســیقی شــود. 
بیشــتر مصرف کنندگان موســیقی، جوانان هســتند و موســیقی یکی از مهم ترین کاالهای شــادی بخش، در 
زندگــی جوانــان اســت. موســیقی، بــا خاصیــت تأثیرگذاری بســیار بــاالی خود بر قشــر جوان جامعه، توانســته 
بــه جریانــی اثرگــذار در حــوزه فرهنــگ تبدیــل شــود و بخــش گســترده ای از اثرگــذاری بــر فرهنــگ جوانــان را بــه 
خــود اختصــاص دهــد. اهمیــت بــاالی موســیقی در زندگــی جوانــان بــه ایــن دلیــل اســت کــه دوران جوانــی، 
ــرا  ی ــه  تبــع آن، یکــی از مهم تریــن دوره هــای زندگــی اســت، ز زمــان فراینــد هویت یابــی و تثبیــت هویــت و ب
تجــارب آن می توانــد به صــورت مســتقیم بــر ســایر دوران هــای زندگــی بزرگســالی اثرگــذار باشــد. موســیقی، 
یســت جهــان جوانــان و مصــرف آن، در حکــم روش خاصــی از داشــتن حیات در جهان اســت.  بخشــی از ز

ازایــن رو اســت کــه جوانــان را مهم تریــن مصرف کننــدگان کاالهــای فرهنگــی و موســیقایی می داننــد. 
موســیقی، ابــزاری بــرای نشــان دادن تمایــز در جوانــان اســت. جوانــان، بــا انتخــاب موســیقی و ســبک مرتبط 
بــا آن، حســی جدیــد بــه دســت می آورنــد. موســیقی و ابــزار و ضمائــم آن، قســمتی از برنامــه ســبک زندگــی 
جوانــان اســت کــه حــاوی مجموعــه ای از پیام هــای هویتــی اســت کــه بــرای جداســازی جوانــان از فرهنــگ 
والدیــن ســاخته شــده اســت. از ســویی، موســیقی حــاوی پیام هــای مهــم اجتماعــی اســت کــه در رونــد 
برســاخت معنــا، نقــش اساســی ایفــا می کنــد. موســیقی از طریــق انتقــال تجــارب، بیــان داســتان زندگــی 
گاهی بخشــی اســت و ســبب بازاندیشــی  هنرمندان، و خاطره آفرینی، یکی از مجراهای جامعه پذیری و آ

جوانــان و دیگــر گروه هــای اجتماعــی، در زندگــی روزمــره می شــود. 
گســترش بــازار موســیقایی و تنــوع در عرضــه موســیقی های مختلــف، موجــب چندگانگــی ذائقــه موســیقایی 
، جوانــان ازیک طــرف تحت تأثیــر هویــت  جوانــان و اصطالحــًا همه چیزخــواری، شــده اســت. بــه بیــان دیگــر
، تحت تأثیــر رســانه و جریــان تبلیغاتــی بــه  محلــی بــه ســمت موســیقی بومــی روی می آورنــد و از طــرف دیگــر
، ســبب چندگانگــی مصــرف موســیقی  ســمت موســیقی هایی بــا فحــوای ملــی و جهانــی می رونــد. ایــن امــر
شــده اســت. عــالوه بــر تنــوع در نــوع موســیقی مصرفــی، در نحــوه و نــوع مصــرف نیــز چندگانگــی رخ داده، 
به گونــه ای کــه زمــان و مــکان خاصــی بــه مصــرف موســیقی، اختصــاص داده نمی شــود و مصــرف موســیقی 
تبــدون برنامه ریــزی قبلــی و باتوجه بــه موقعیت هــای زمانی-مکانــی مختلــف، متغیــر اســت. جوانــان، بــه اشــکال 
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 ، گوناگــون، متأثــر از عوامــل زمینــه ای و مداخله گــر
مصــرف موســیقایی خــود را در بافت هــای زمانــی-
مکانی و موقعیتی، برمی گزینند و ذائقه موسیقایی 

خــود را شــکل می دهنــد. 
خانــواده،  فــردی،  و  شــخصیتی  ویژگی هــای 
دوســتان، محلــه، گروه هــای مرجــع، حتــی شــرایط 
ــد،  ــراد جدی ــور اف ــگاه، حض ــد دانش ــه ای مانن زمین
و  ســنی،  اقتضــای  اجتماعــی،  شــبکه های 
مصــرف موقعیت منــد، از عوامــل تأثیرگــذار در نوع 

مصــرف موســیقی در جوانــان اســت. 
جوانــان،  در  موســیقی  ترجیحــات  ســویی  از 
بــروز  بــا  را  آن  می تــوان  کــه  اســت  متغیــری 
دانســت؛  مرتبــط  جامعــه،  دیگــر  پدیده هــای 
موســیقی  گونه هــای  از  برخــی  ترجیــح  مثــالً 
ماننــد هوی متــال و رپ )کــه در ســال های اخیــر 
ــان  ــه آنهــا در ایــران، خصوصــًا بیــن جوان گرایــش ب
بــروز  بــا  صنعتــی  کشــورهای  در  افزایش یافتــه( 
برخــی رفتارهــای ضداجتماعــی مانند خشــونت، 
الکلیســم،   ، مخــدر مــواد  مصــرف  خودکشــی، 
شیطان پرســتی،  بــد،  رانندگــی  وندالیســم، 
و  خــاص،  جنســی  رفتارهــای  خرافه پرســتی، 

دارد. ارتبــاط  زنــان  بــه  منفــی  نگــرش 
یــادی بــا زندگــی اجتماعــی  موســیقی، تــا حــد ز
درآمیختــه و بــر خالقیــت، احساســات مثبــت 
کنش هــای  و  روانــی  بیماری هــای  منفــی،  و 
آسیب شــناختی، رفتارهــای جنســی، و بســیاری 
ازاعمــال انســانی و مقــوالت اجتماعــی مؤثــر اســت.   
مختلــف  گونه هــای  و  ژانرهــا  خصــوص  در 
نســبت  بــه  بــی کالم  موســیقی های  موســیقی، 
در  پایین تــری  جایــگاه  کالم،  بــا  موســیقی های 
موســیقی های  بیــن  در  دارنــد.  جوانــان  میــان 
بی کالم، موســیقی های خارجی به نســبت ایرانی، 
هســتند. جوانــان  مصــرف  و  موردتوجــه   بیشــتر 
در خصــوص موســیقی های بــا کالم خارجــی هــم 
موســیقی های غربــی در مقایســه بــا موســیقی های 
از   )... و  ترکــی  اســتانبولی،  )عربــی،  شــرقی 
محبوبیــت بیشــتری برخوردارنــد. در ایــن بیــن، 
ویژگی هــای  باتوجه بــه  آوازی،  ســنتی  موســیقی 
قدیمــی،  و  ســنگین  کالم  ســازبندی،  خــاص 

یــادی بــا روحیــات و ذهنیــات جوانــان امــروز نــدارد. البتــه شــکل گیری موســیقی  کم تحرکــی و ... تناســب ز
ســنتی تلفیقــی کــه عمــده خواننــدگاِن آن را هنرمنــدان نســل جدیــد تشــکیل می دهنــد، توانســته تــا حــدی 
ایــن خــأ را جبــران کنــد و جوانــان، بخشــی از اوقــات خــود را بــرای شــنیدن ایــن نــوع موســیقی بگذراننــد. 
موســیقی محلــی و موســیقی مذهبــی، کمتریــن اســتقبال را بیــن جوانــان دارد. بــه نظــر می رســد کــه رشــد 
مدرنیتــه و گســترش ســبک های جدیــد موســیقایی، بیشــترین تأثیــر را بــر ایــن نــوع موســیقی داشــته اســت. 
جوانــان، کمتــر بــه موســیقی های بیــکالم )ایرانــی و خارجــی( گــوش  می دهنــد؛ همچنیــن گرایــش بــه 
موســیقی غربــِی بــا کالم، افزایــش داشــته و موســیقی پــاپ نســل دوم، تقریبــاً در همــه ســنین عمومیــت دارد.

ــر  ــه نظ ــی ب ــتری دارد ول ــت بیش ، عمومی ــر ــنین باالت ــم در س ــازاری ه ــه ب ــی و کاف ــیقی های لس آنجلس موس
ــا افزایــش تولیــدات و  ، ب ــر ــاپ نســل دوِم تولیــد داخلــی کشــور کــه در ســال های اخی می رســد موســیقی پ
اعطــای مجــوز بــه برخــی خواننــدگان ایــن نســل کــه قبــالً در زمــره خواننــدگان غیرمجــاز بودنــد، باعث شــده 

کــه گرایــش بــه موســیقی های تولیــد خــارج از کشــور کاهــش یابــد. 
ــن  ــد و در بی ــدی را دارن ــترین عالقه من ــو بیش ــار و پیان ــه گیت ــی ب ــان ایران ــیقی، جوان ــازهای موس ــن س در بی
ژانرهــای مختلــف موســیقایی، بیشــترین عالقه منــدی ابتــدا بــه ســمت موســیقی پــاپ نســل دوم  و 
یــر بیســت ســال و در همــه افــراِد  یــژه در بیــن جوانــاِن ز ســپس موســیقی رپ اســت. ایــن نــوع موســیقی، به و
بــا پایگاه هــای اقتصــادی و اجتماعــی مختلــف، از محبوبیــت خاصــی برخــوردار شــده اســت. مصــرف 
ترکیبــی موســیقی در میــان جوانــان، نشــان می دهــد کــه موســیقی پــاپ بــه یــک موســیقی فــرا طبقاتــی و فــرا 
نســلی تبدیــل شــده کــه عمدتــًا بــه دلیــل مضامیــن موجــود در ایــن ســبک از موســیقی اســت؛ مضامیــن 
موســیقی پــاپ عمدتــًا دربــاره عشــق، دوســتی، جدایــی، نفــرت، مــرگ، وفــاداری، بی وفایــی، و ... اســت کــه 

، مصرف کننــده ایــن نــوع موســیقی هســتند.  یــادی از مخاطبــان زن نیــز بخــش ز
موســیقی رپ نیــز به عنــوان بخشــی از فرهنــگ موســیقایی جوانــان، کارکــرد معناســازی و هویت بخشــی 
یــب و کنتــرل و هــم دســت مایه مقاومــت و اعتــراض اســت. ایــن موســیقی در زمــره  دارد؛ هــم ابــزار فر
اصلی تریــن نمونه هــای محصــوالت فرهنگــِی عامه پســند، در بیــن جوانــان و نوجوانــان اســت. موســیقی 
، نقشــی انکارناپذیــر در معناســازی و هویت بخشــی و مقاومــت  رپ، در فضــای فرهنگــی مدرنیتــه متأخــر
یــژه در میــان نســل جــوان( پیــدا کــرد. ضدیــت رپ، بــا  دارد. ایــن موســیقی، به ســرعت مخاطبانــش را )به و
ط، ســبب رشــد و رواج نامحســوس آن شــد و مصرف این نوع موســیقی در 

ّ
قواعد و ُنرم های فرهنگی مســل

برابــر ژانرهــای موســیقایی مشــروع، حالتــی مقــاوم و نامرئــی پیــدا کــرد. ایــن نــوع موســیقی، نــه فقــط بــر کارکــرد 
کیــد  معناســازی و هویت بخشــی، بلکــه به عنــوان ابــزاری بــرای مقاومــت علیــه قواعــد فرهنگــی مســلط، تأ
می کنــد. در جوامعــی کــه فرهنــگ مســلط، فضاهــا و مجــاری اعتــراض و انتقاد را مســدود می کنــد، جوانان 
از موســیقی رپ به عنــوان گریزگاهــی بــرای فــرار از ایــن انســداد اســتفاده می کننــد. رواج گســترده موســیقی 
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فعالیت هــای روزمــره، آرامــش و مــرور لحظه هــای 
رمانتیــک و خــاص زندگــی فراهــم مــی آورد.

دومیــن  ورزش،  از  بعــد  موســیقی،  به طورکلــی 
احــوال  تنظیــم  بــرای  جوانــان،  رایــج  راهبــرد 
کنــده از  شــخصی اســت. جوانــی کــه وجــودش آ
شــور و هیجــان و انگیــزه اســت، گاهــی ناگزیــر 
کــه او را  کنــد  بایــد خــود را بــا چیزهایــی ســرگرم 
دور  زندگــی  ســنگین  و  عمیــق  جــدی،  امــور  از 
کــه  ، خصوصــًا در جوامعــی  امــر ایــن  می ســازد. 
کنشــگران،  بــرای  نمادیــن  فضاهــای  ســنگینی 
اســت.  مؤثــر  بســیار  می شــود،  تحمل ناپذیــر  گاهــی 
 همچنیــن، مصــرف موســیقی در بیــن جوانــان، 
گاهــی اوقــات وســیله ای بــرای تصــرف و از آن خــود 
کــردن فضــا اســت، چــه در اماکــن عمومــی و چــه 
واقــع مصــرف موســیقی وســیله ای  در خانــه، در 
بــرای بازنمایــی خویشــتن اســت. افــراد دقیقــًا زمانــی 
موســیقی را به منظــور بازنمایــی خــود در تعامل های 
آن  معنــای  کــه  می کننــد  مصــرف  اجتماعــی، 
از  دارنــد  دوســت  آنهــا  کــه  ایمــاژی  بــا  موســیقی 
خویشــتن ارائــه کننــد، متجانــس و همســو باشــد. 
در واقع، بســیاری از ژانرهای موســیقی، تســهیلگر 
اجتماعــی  روابــط  ســازنده،  و  مثبــت  تعامــل 
بــا  همزاد پنــداری  احســاس  و   ، مســالمت آمیز
برخــی  خصــوص،  همیــن  در  اســت.  دیگــران 
روان شناســان اجتماعــی معتقدنــد کــه جوانــان بــر 
یژگی هــای  اســاس ســالیق موســیقایی، دربــاره و
می کننــد.  قضــاوت  یکدیگــر  شــخصیتی 
ازآنجاکــه پایــه اصلــی برقــراری هــر نــوع رابطــه میــان 
افــراد، قضــاوت اولیــه آنهــا دربــاره یکدیگــر اســت، 
بــه  همســویی در ســالیق موســیقایی، می توانــد 

قضاوتــی مطلــوب و برقــراری رابطــه بینجامــد.
در ایــران، تراکــم انــرژی احساســی، دائمــًا در حــال 
، بــا مراکــز  کاهــش و انتقــال بــه گروه هــای کوچک تــر
احساســی متفــرق اســت و تمرکــز احساســی، از 
ــه بخش هــای دیگــر از قبیــل موســیقی  مذهــب ب
و ورزش و هنــر منتقــل شــده اســت. ایــن تغییــر 
به ســوی  بیشــتر  را  جوانــان  احساســی،  مرکــز 
تمایــالت فــردی و حالــت حزن عاشــقانه، منفعل، 
گوشــه گیرانه ســوق می دهــد. از ســویی مصــرف  و 

رپ، به عنــوان جذاب تریــن فعالیــت فراغتــی در بیــن نوجوانــان و جوانــان، غالبــًا در خدمــت لذت جویــی، 
کاهــش تنــش، جامعه پذیــری، و احســاس تعلــق بــه یــک خرده فرهنــگ اســت. در اینجا، مصرف موســیقی 

در عمــل، دســت مایه ای بــرای گریــز از الزام هــا و محدودیت هــای ســاختاری جامعــه اســت. 
ــه یمــن رشــد و گســترش شــبکه های اجتماعــی و فناوری هــای رســانه ای،  ــی، ب ــان ایران ــان و جوان نوجوان
دسترســی فزاینــده ای بــه انــواع ژانرهــای موســیقایی پیــدا کرده انــد و بــه طــور خــاص، گوشــی های هوشــمند 

موجــب تســهیل بی ســابقه دسترســی آنــان بــه انــواع موســیقی شــده اســت. 
برای موســیقی، کارکردهای بســیاری بیان شــده اســت. موســیقی، موجب برانگیختن پاســخ های عاطفی 
مثبــت، دادن  هویــت بــه افــراد، اعطــای حــس تعلــق داشــتن بــه آنهــا، دادن توانایــی از پــس زندگــی برآمــدن، 
و اعطــای توانایــی درک، بــه افــراد اســت. موســیقی از طریــق ایجــاد و حفــظ روابط دوســتانه، تلطیف نمودن 
، باالبــردن ســطح صبــر و تحمــل و تــاب آوری جوانــان، کاهــش  یــت تفکــر فضــای خانوادگــی، ایجــاد محور

فاصله هــای جنســیتی، و اعتمادســازی، نقــش بی بدیلــی در توســعه ســرمایه اجتماعــی دارد. 
لــت را در جوانــان کاهــش دهــد.  گــوش دادن بــه موســیقی، در زمــان اســتراحت می توانــد خســتگی و مال
، خســتگی را بــه  موســیقی بــا کنتــرل امــواج مغــزی و بــا افزایــش انگیــزه و کاهــش میــزان تحمــل فشــار
ــان، ایــن اســت کــه موجــب  ــه موســیقی در جوان ــدازد. متداول تریــن انگیزه هــای گــوش دادن ب تأخیــر می ان
فعال ســازی انگیــزه، تأثیــر مثبــت و افزایــش ســطح عملکرد و ســبب بهبود خلق وخــو و کاهــش درک تالش 
ــه موســیقی، حالت هــای عاطفــی مثبــت )خوشــبختی، هوشــیاری،  می شــود. آنهــا هنــگام گــوش دادن ب
اعتمادبه نفــس، و آرامــش( و افزایــش انــرژی و کاهــش تنــش را تجربــه می کننــد. به طورکلــی حافظــه کاری، 
ــرا حافظــه  ی ــرار می گیــرد، ز ــه دالیــل مختلــف، تحت تأثیــر موســیقی ق به عنــوان یــک سیســتم شــناختی، ب
کاری یــک سیســتم ذهنــی، مســئول ذخیره ســازی موقــت و دســت کاری هم زمــان اطالعــات از حوزه هــای 

مختلــف حســی اســت.
قرارگرفتــن در معــرض موســیقی، می توانــد ســبب ایجــاد تغییــرات در توجه جوانان شــود. وقتی افراد خســته 
باشــند یــا در فعالیت هــای ناخوشــایند شــرکت کننــد، ذهــن آنهــا بیشــتر ســرگردان می شــود. برعکــس، اگــر 
متمرکــز و درگیــر فعالیــت لذت بخــش باشــند، ســرگردانِی ذهــن کمتــر اتفــاق می افتــد. بــه همیــن دلیــل، 
تأثیرگــذاری مثبــت فعالیت هــای وقفــه ای ماننــد گــوش دادن بــه موســیقی، بــر کارکردهــای اجرایــی حافظــه 

کاری، حائــز اهمیــت اســت. 
برخی متخصصان روان شناختی و پزشکی معتقدند که موسیقی می تواند شفابخش باشد. قدرت موسیقی 
تــا جایــی شــناخته شــده کــه ایــن روزها، موســیقی درمانی بــه یکــی از ابزارهای اصلــی درمــان، در برخــی از قلمروها 
مبــدل شــده و دارای کارکردمثبــت اســت. مــردم از موســیقی بــرای ســاماندهی و ســازگاری زندگــی روزمــره خــود، 
در موقعیت هــای مختلــف اســتفاده می کننــد. موســیقی، فرصت هایــی به منظــور ایجــاد آمادگــی ذهنــی بــرای 

سبک موسیقی »هیپ هاپ«  		
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بــه  یرزمینــی  ز خواننــدگان  جــذب  موســیقی، 
فضــای رســمی، احیای موســیقی بومی و ســنتی، 
و  رســانه ای  بــه مصــرف  و جهت دهــی جوانــان 
، می توانــد  فرهنگــی مناســب بــا تولیــدات فاخــر
و  فرهنگــی  بــرای سیاســت گذاران  راهکارهایــی 

اجرایــی باشــد.• 

منابع
یــع موســیقی پــس  1. اســدپور و همــکاران )1399(؛ توز
ــری آن؛  ــت هن ی ــوی مدیر ــه الگ ــالمی و ارائ ــالب اس از انق
فصلنامــه پژوهش هــای ارتباطــی، ســال بیســت و هفتــم، 

شــماره 3 )پیاپــی 103(، پاییــز 1399. 
و  موســیقی  رســانه  )1393(؛  بیچرانلــو  عبــداهلل   .2
یزیون هــای  جوانــان ایرانــی، بــا تمرکــز بــر موســیقی در تلو
ماهــواره ای فارســی زبان؛ مجلــه علــوم اجتماعــی رســانه، 

 .1393 تابســتان   ،95 شــمار 
یــا حاجــی زاده، ابتســام رضــوی دینانــی )1394(؛  3. رؤ
مصــرف کاالهــای فرهنگــی و عوامــل مؤثــر بــر آن؛ مطالعــه 
خــوی؛  شهرســتان  ســاله   29 تــا   18 جوانــان  مــوردی: 
مجلــه مطالعــات جامعه شناســی، ســال هشــتم، شــماره 

29، زمســتان 1394. 
رســانه های  نقــش  )1400(؛  همــکاران  و  پنــاه  حیدر  .4
جدیــد در جهت دهــی بــه مصــرف موســیقی جوانــان؛ 
هفتــم،  ســال  یــن،  نو رســانه های  مطالعــات  فصلنامــه 

 .1400 زمســتان   ،28 شــماره 
یاهــک  ســجاد  طوســی،  رضــوی  مجتبــی  ســید   .5
بــاب  در  مطالعــه ای  موســیقایی:  مصــرف  )1393(؛ 
مطالعــات  مجلــه  جامعــه،  در  موســیقی  بــه  گرایــش 

 .25 شــماره  ارتباطــات،  فرهنــگ 
و  احســاس  جامعــه،  )1375(؛  رفیع پــور  فرامــرز   .6

 . انتشــار ســهامی  شــرکت  تهــران:  موســیقی؛ 
7. جان شــفرد)1385(؛ جامعه شناســی موســیقی؛ ترجمه 

، شــماره31.  رضــا صمیم، فصلنامه موســیقی ماهور
8. میرزایــی و همــکاران )1390(؛ بررســی خرده فرهنــگ 
پــاپ؛  موســیقی  اشــعار  محتــوای  در  ایــران  جوانــان 
فصلنامــه جامعه شناســی مطالعــات جوانــان، شــماره 

 .1390 تابســتان   ،2
، فیلیــپ تســیرکر )1383(؛ درآمــدی بــر  9. الئونــورا وتســلر
جامعه شناســی موســیقی؛ ترجمــه: آزاده حاتمــی، مجلــه 

مقــام موســیقایی، اســفند 1383، شــماره 36. 
10. ودادهیــر و همــکاران )1390(؛ جوانــان و موســیقی 
بــا  مرتبــط  فرهنگ-اجتماعــی  عوامــل  بررســی  پــاپ؛ 
یان دانشــگاه تربیت معلــم بــه موســیقی  گرایــش دانشــجو
دوم،  ره  دو ایــران،  اجتماعــی  مســائل  فصلنامــه  پــاپ، 

 .1390 تابســتان   ،1 شــماره 

یــاد شــده و شــاهد گرایــش روزافــزون جوانــان بــه ســمت موســیقی هســتیم. از  موســیقی در بیــن جوانــان، ز
یــادی از مصــرف موســیقایی آنــان خــارج از چارچــوب تولیــدات موســیقایی رســمی  ، بخــش ز طــرف دیگــر
ماننــد وزارت ارشــاد و صداوســیما تأمیــن می شــود. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه نهادهــای رســمی تولیــد و 
پخــش موســیقی نتوانســته اند تولیــدات خــود را بــا نیازهــای روز جوانــان تطبیــق دهنــد و بــه نظــر می رســد، 

میــزان جذابیت هــای موســیقی های تولیــد شــده، نتوانســته نــگاه آنــان را جلــب کنــد. 
یرزمینــی در ایــران اســت. پاییــن بــودن ســن و  ، رشــد انفجــاری گروه هــای موســیقی ز نکتــه مهــم دیگــر
قــی ایــن موســیقی ها، ســبب نگرانــی  یــح و انتقــادی و گهــگاه، معــارض بــا ارزش هــای اخال محتــوای صر
یــژه دارد،  سیاســت گذاران فرهنگــِی جامعــه شــده اســت. از مســائل دیگــری کــه در ایــن راســتا اهمیــت و
ارتبــاط میــان عرضــه و تقاضــای ایــن کاالی فرهنگــی در جامعــه اســت. در کنــار اهمیــت روزافزونــی کــه 
یــژه در ایــران دارد، در کشــور مــا انــواع و اقســام موســیقی مجــاز و غیرمجــاز  موســیقی در همــه جوامــع، به و
در حــال عرضــه هســتند. ایــن موســیقی ها شــامل تولیــدات داخلــِی دارای مجــوز پخــش از مرکــز صــدور 
مجوزهــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد و موســیقی های فاقــد مجــوز از ایــن نهــاد، می باشــد. در کشــور مــا، 
موســیقی های غیــر مجــاز به وفــور پخــش و تکثیــر می شــوند و مســلمًا عرضــه و فــروش آنهــا برخــالف 
، در کشــور مــا بــر ســر مســئله موســیقی-به عنوان اجتماعی تریــن هنــر  قوانیــن اســت. در دهه هــای اخیــر
یــان بــوده کــه  شــناخته شــده در میــان جوانــان- چالش هــای بی پایــان حــوزه سیاســی و اجتماعــی در جر
تاکنــون نیــز ادامــه دارد. در ایــن راســتا و بــا گذشــت چنــد دهــه از تأســیس نظــام سیاســی حاکــم، تکلیــف 
ــدار و روشــنی  و وضعیــت موســیقی هنــوز هــم مبهــم اســت و هنــوز دســتورالعمل و خط مشــی های پای
یــح در قوانیــن صــدور  دررابطه بــا موســیقی اتخــاذ نشــده اســت. ابهــام و نبــود خط مشــی مشــخص و صر
مجــوز پخــش موســیقی به صــورت دیجیتــال و همچنیــن اجــرای کنســرت ها و برنامه هــای زنــده موســیقی 
بــا وجــود اســتقبال مخاطبــان، مصــرف موســیقی را از یــک موضــوع فرهنگــی بــه چالشــی بــا ماهیــت 

سیاســی و امنیتــی مبــدل ســاخته اســت. 
موســیقی در جامعــه اهمیــت روزافــزون یافتــه و خصوصــًا محبوبیــت آن در میــان جوانــان افزایــش یافتــه 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســئله، در شــرایط فعلــی، متولیــان و سیاســت گذاران بایــد نــگاه خــود را بــه 
حــوزه موســیقی تغییــر دهنــد. آنهــا بایــد ایــن مقولــه را نــه یــک تهدیــد، بلکــه یــک فرصــت تلقــی نمــوده و 
از ظرفیت هــای بــاالی موســیقی کــه می توانــد نقــش مهمــی در توســعه فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی 
داشــته باشــد، اســتفاده نماینــد. بــه نظــر می رســد توجــه بــه جایــگاه بــاالی موســیقی در اوقــات فراغــت، 
تولیــد موســیقایی متناســب بــا ســلیقه جوانــان، ســرمایه گذاری بــر تولیــد موســیقی تلفیقــی، تــالش در 
راســتای افزایــش ســرمایه فرهنگــی در خانــواده، بازنگــری و به روزرســانی نگرش هــای فقهــی در حــوزه 

		  

برخــى از گونه هــای موســیقى ماننــد هوی متــال و رپ )کــه در ســال های اخیــر گرایــش 
بــه آنهــا در ایــران، خصوصــًا بیــن جوانــان افزایش یافتــه( در کشــورهای صنعتــى بــا 
مــواد  ماننــد خشــونت، خودکشــى، مصــرف  رفتارهــای ضداجتماعــى  برخــى  بــروز 
، الکلیســم، وندالیســم، رانندگــى بــد، شیطان پرســتى، خرافه پرســتى، رفتارهــای  مخــدر
یــادی بــا  جنســى خــاص، و نگــرش منفــى بــه زنــان ارتبــاط دارد. موســیقى، تــا حــد ز
زندگــى اجتماعــى درآمیختــه و بــر خاقیــت، احساســات مثبــت و منفــى، بیماری هــای 
روانــى و کنش هــای آسیب شــناختى، رفتارهــای جنســى، و بســیاری ازاعمــال انســانى 

و مقــوالت اجتماعــى مؤثــر اســت.   
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