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در دومین پیش همایش »بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی« مطرح شد:

بررسی آرای حکمی و فلسفی فارابی درباره موسیقی

مولود زندی نژاد
فرهنگســتان  هنــر  پژوهشــی  معاونــت  پژوهــش،  روز  بــا  هم زمــان 
مفاخــر  و  آثــار  انجمــن  همــکاری  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
آرای  »بازخوانــی  پیش همایــش  دومیــن  مجــازی  آییــن  فرهنگــی، 

کــرد. برگــزار  را  موســیقی«  بــاب  در  فارابــی 

آذر 1399،  کــه سه شــنبه، 25  نشســت مجــازی  ایــن  ابتــدای  در 
گرامی داشــت یــاد  کاوه خورابــه دبیــر علمــی همایــش، بــا  برگــزار شــد،  
و نــام زنده یــاد اســتاد علــی بیانــی، دبیــر علمــی پیشــین همایــش، 
کــرد. او ســپس بــه هــدف برگــزاری ایــن همایــش اشــاره و  ســخن آغــاز 
گردهمایــی بــا محــور اندیشــه های حکمــی، فکــری  کــرد: ایــن  اظهــار 
و فلســفی در نســبت با آرای موســیقایی فارابی تعریف شــده اســت. 
ــته ای  ــی میان رش ــس دانش ــگام و مؤس ــد پیش ــی را بای ــد فاراب بی تردی
کــه امــروز از آن تحــت عنــوان فلســفه موســیقی، و ذیــل  دانســت 

ــاد می کننــد.  ــر فلســفه هنــر، ی مفهــوم عام ت

او پژوهــش در آرا و افــکار فارابــی را الزمــه پیشــینه فلســفه موســیقی 
کــرد: مباحــث مطرح شــده در  دانســت و در ایــن زمینــه خاطرنشــان 
کنونــی، شــاخصه ها و مراتــب مخصوصــی  ایــن شــاخه در عصــر 
در  متفکــری  اندیشــه های  بــا  آن  نعل به نعــل  تطبیــق  در  کــه  دارد 
بیــش از هــزار ســال پیــش ممکــن اســت از وزانــت علمــی و پژوهشــی 
گزیــر در شــناخت خاســتگاه چنیــن دانشــی بــا ایــن  بکاهــد، امــا بــه نا
کــه ابونصــر فارابــی را چونــان مؤســس و  واقعیــت روبــه رو می شــویم 

یــم.  بنیان گــذاری جــدی در فلســفه موســیقی بیانگار

در  کــه  شــمرد  بــزرگ  متفکــری  را  فارابــی  همایــش،  علمــی  دبیــر 
بــا  و  داشــته  تســلط  موســیقی  بــاب  در  و عملــی  نظــری  مباحــث 
اســت.  پرداختــه  مباحــث  ایــن  بــه  و عقانــی  تجربــی  یکــردی  رو
او دربــاره ایــن اندیشــمند چنیــن ادامــه داد: فارابــی اندیشــمندی 
و  نظــر  ســاِح  دو  بــه  کــه  اســت  بــزرگ  موســیقی دانی  و  هنــرورز 
علــوم  بــر  بــود.  تجهیــز  فلســفه دانی  و  موســیقی،  عرصــه  در  عمــل 
کــه ایــن امــر از او متفکــری خــاق و زایــا  زمانــه اش تســلط داشــت 

یکــرد تجربــی ــــ عقانــی داشــت و بــا بهره گیــری از روشــی  ســاخت. رو
مشــاهده ای و مبتنــی بــر داده هــای عینــی، اندیشــه های فیثاغــوری، 
ایــراِن  در  موجــود  اندیشــه های  و همچنیــن  ارســطویی  افاطونــی، 
ــه  ــگ زمان ــن فرهن ــود در بط ــنت های موج ــا س ــان را ب ــی آن زم فرهنگ
کنــون  کــه همچنــان تا خــود در هــم تنیــد و نتیجــه ای بــه دســت داد 

قابلیــت تعمــق و پژوهــش دارد.

گــروه تخصصــی موســیقی فرهنگســتان هنــر بــا ابــراز تأســف از  عضــو 
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نادیده انگاشــتن فلســفه موســیقی فارابــی در رســاله های بعــد از او 
یــادآور شــد: وجــوه متنــوع اندیشــه های حکمــی و فلســفی و حتــی 
حــوزه تخصصــی مباحــث صــرف موســیقایی فارابــی در جریانــی 
بــا عنــوان »مکتــب منتظمیــه« توســط بزرگانــی چــون صفی الدیــن 
موالنــا  و  مراغــی  عبدالقــادر  شــیرازی،  قطب الدیــن  ارمــوی، 
ــا آنچــه در  ــد، ام مبارک شــاه بخــاری، بنایــی و دیگــران ادامــه می یاب
حــوزه فلســفه موســیقی او شــکل می گیــرد، متأســفانه مــورد غفلــت 
گــر از آرا و نظرهــای بزرگانــی چــون ابن ســینا  واقــع شــده اســت؛ البتــه ا
ســّنت  کنیــم،  نظــر  صــرف  اخوان الصفــا  بــه  منســوب  رســاالت  و 
موســیقایی مــا بــه محــاق فراموشــی رفتــه و ایــن خســران پابرجاســت.  

ــود  ــیقی وج ــفه موس ــوزه فلس ــه در ح ک ــش هایی  ــه پرس ــه ب کاوه خوراب
آثــار فارابــی و باألخــص موســیقی  دارد و ردپــای آن را می تــوان در 
کــرد: مباحثــی چــون پرســش  کبیــر او پی گرفــت، اشــاره و تصریــح 
چونــان  موســیقی  موســیقی،  هستی شناســی  موســیقی،  ذات  از 
و  بیانــی  ویژگی هــای  اصالت منــدی  معرفت شناســی،  شــاخه ای 
عواطــف موســیقی، بازنمایــی و مســئله فهــم موســیقی، از جملــه 

مباحــث بااهمیــت در زمینــه فلســفه موســیقی اســت.

مقــوالت  بــا  فارابــی  مواجهــه  بــه  موســیقی  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
موســیقی پرداخــت و چنیــن ادامــه داد: هــرگاه ســخن از چیســتی 
متفکــر  کروچــه،1  بندیتــو  از  ی  پیــرو بــه  بیایــد  میــان  بــه  موســیقی 
کــه موســیقی همــان چیــزی اســت  ایتالیایــی، می تــوان پاســخ داد 
ــه چیســتی موســیقی  ــی نیــز در پاســخ ب کــه همــگان می داننــد. فاراب

اســت. الحــان  موســیقی،  لفــظ  معنــای  می گویــد 

کــه از دوران  کتفــا بــه ایــن تعریــف را از جمله مباحثی شــمرد  خورابــه ا
کــرد: آیــا  کهــن تــا بــه امــروز پابرجاســت و ســپس ایــن پرســش را مطــرح 
کــه توانایــی ابــراز و  موســیقی را می تــوان به تنهایــی ابــزاری انگاشــت 
بازنمایــی معنــا بــر بیــان و مفهــوم را داشــته باشــد، بی آنکــه خواســتار 

1. Benedetto Croce

ــوان  ــا می ت ــر آی ــارت دیگ ــه عب ــد؟ ب ــات باش کلم کام و  ــری از  بهره گی
بــه آشکارســاختنش  قــادر  کــه  زبانــی  دانســت،  زبــان  نوعــی  را  آن 

نیســت؟ 

او در پاســخ بــه مباحــث زبانــی در فلســفه موســیقی فارابــی گفــت: آیا 
ک مفهومــی و پذیرنــده از ســوی  موســیقی بــرای اینکــه در حیطــه ادرا
کام  ــا  ــگ ب ــاط تنگاتن ــل و ارتب ــر از تعام گزی ــرد، نا گی ــرار  ــب ق مخاط
و واژگان اســت؟ ایــن پرســش، پرسشــی اساســی اســت. فارابــی در 
ــه  ــد. ب ــکار می کن ــی را آش ــای زبان ــیقی، جنبه ه ــتی موس ــه چیس ادام
کــه از آهنــگ یــا لحــن ســخن بــه میــان می آیــد،  نظــر فارابــی هنگامــی 
کــرد؛ یکــی اینکــه آهنــگ یــا لحــن  از دو جنبــه می تــوان آن را بررســی 
کــه بــر ترتیبــی ُمعّیــن  را مجموعــه ای از نغمــات مختلــف دانســت 
مرتــب شــده اند و دیگــر اینکــه منظــور از لحــن و آهنــگ را چنیــن در 
کــه بــه وجهــی ُمعّیــن تألیــف شــده  کــه گروهــی از نغمه هــا  نظــر گرفــت 
کــه از ترکیــب آنهــا الفاظــی  باشــند و حروفــی بــه آن مترتــب باشــد 
کــه ایــن الفــاظ، بنــا بــر معمــول بــر فکــر  معنــادار ســاخته شــده باشــد 
موســیقی  آیــا  ســاده تر  زبــان  بــه  باشــد.  داشــته  داللــت  معنایــی  و 
عبــارت اســت از الحــان، نغمــات و آهنگ هایــی محــض بی آنکــه 
همــراه بــا کام باشــد یــا خیــر. در حالــت دوم موســیقی عبارت اســت 
خــود  فارابــی  البتــه  می شــود.  همــراه  کام  بــا  کــه  آهنگ هایــی  از 
ــر طریــق  کــه تعریــف لحــن و آهنــگ بــه طریــق اول ب اذعــان می کنــد 
گــروه  کــه در معنــای نخســت ایــن  ــه ایــن صــورت  دوم تقــدم دارد؛ ب
ــه منبــع صوتــی خاصــی اختصــاص نــدارد و  نغمــات مرتب شــده، ب
آالت موســیقی و حتــی آواز برخاســته از حلــق و حنجــره انســان را نیــز 

شــامل می شــوند. 

را در  آوازی  بایــد موســیقی  اینکــه  بیــان  بــا  دبیــر علمــی همایــش، 
نــزد فارابــی دارای تقــدم و ارزش بیشــتری برشــمرد و دلیلــی بــرای 
پرداختــن فارابــی بــه مســئله ناطقیــت، نطــق و عامــل انســانی در 
کــرد: فارابــی هنــر را به طــور عــام، و  حــوزه موســیقی دانســت، اضافــه 
صناعــت موســیقی را به طــور خــاص، ذوق و اســتعدادی می دانــد 
کــه  کــه مملــو از نطــق و عامــل عقانــی اســت و تصریــح می کنــد 
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منظــورش از نطــق، همــان عقــل خــاص انســانی اســت و نغمــات 
کــه بــه حــس،  و قطعــات موســیقی را می تــوان چیزهایــی دانســت 

تخیــل و تعقــل درمی آینــد.

کاوه خورابــه ســپس بــه مســئله بیــان عواطــف انســانی در مواجهــه بــا 
موســیقی از منظــر فارابــی پرداخــت و ادامــه داد: فارابــی لــذت و رنــج 
کمــال آن می دانــد؛ از ایــن رو مســئله انســان  ک یــا ال کمــال ادرا را تابــع 
و تعقــل انســانی در بحــث موســیقی در مرکــز توجــه او قــرار می گیــرد. 
را  لحــن  و  صــوت  و  نغمــه  می تــوان  کــه  می شــود  متذکــر  فارابــی 
یابــی و نظــر قــرار  بی توجــه بــه آنکــه امــر محســوس واقــع شــود، مــورد ارز
کــه او بــه موســیقی دارد ایــن  کیــد می کنــد در رهیافتــی  داد، امــا او تأ
مبحــث تنهــا از گذرگــِه بــه حــس انســانی درآمــدن مــورد توجــه اســت. 

در  فارابــی  تقســیم بندی  بــا  را  خــود  ســخنرانی  نهایــت  در  خورابــه 
بــا  و  بــرد  پیــش  غیرطبیعــی  و  طبیعــی  بــه  انســانی  محسوســات 
توضیحــات مبســوطی دربــاره تأثیــرات انفعالــی الحــان موســیقی در 
ک موســیقایی، ســخنان  ــج و لــذت در ادرا انســان، و نیــز مســئله رن
خــود را این گونــه بــه پایــان رســاند: از دیــدگاه فارابــی، محسوســات 
کنــد، در حــس،  کــه چــون انســان آن را حــس  طبیعــی آن اســت 
لــذت حاصــل شــود.  کمــال خــاص آن ایجــاد شــود و در پــی آن 
کــه چــون انســان آن را حــس  محسوســات غیرطبیعــی نیــز آن اســت 
ــم و درد و 

َ
کنــد، نقیصــه ای در حــس بــه وجــود آیــد و در پــی آن، َال

رنــج حاصــل شــود.

کبیــر فارابــی یکــی از آثــار برجســته و مؤثــر در تمــدن  کتــاب موســیقی 
اســالمی اســت

ایــن نشســت مجــازی بــا ســخنرانی حســن بلخــاری، رئیــس انجمــن 
آثــار و مفاخــر فرهنگــی، ادامــه یافــت. او بــا اشــاره بــه کتــاب موســیقی 
موســیقی دانان  از  یکــی  فارابــی  گفــت:  و  کــرد  آغــاز  ســخن  کبیــر 
کتــاب موســیقی  برجســته دوره اســامی اســت. 
آثــار  از  یکــی  او  کبیــر 
برجســته و مؤثر در موســیقی 
در تمــدن اســامی بــوده، اما 
دوم  بخــش  متأســفانه 
کتــاب در فــراز  ایــن 
نشــیب های  و 
گــم  یخــی  تار

اســت. شــده 

گردش »سرخســی«، قبــل از  کــه »کنــدی« و شــا کتاب هایــی  او بــه 
کــه پــس  کتاب هایــی  کرده انــد یــا  فارابــی، در بــاب موســیقی تألیــف 
کــرد: اغــراق  از فارابــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اشــاره و خاطرنشــان 
کبیــر آغازگــر پژوهــش در ایــن  کتــاب موســیقی  گــر بگوییــم  نیســت ا
ــه تألیــف عظیــم موســیقی  ــد؛ حتــی نســبت ب ــه شــمار می آی حــوزه ب
کســانی ماننــد  کــه بعدهــا  ــار دیگــری  ــا آث کتــاب شــفا ی ابن ســینا در 
صفی الدیــن ارمــوی، عبدالقــادر مراغــی، قطب الدیــن شــیرازی، و 

ــته اند. ــرو نگاش ــن قلم ــران در ای دیگ

کتــاب احصاءالعلــوم اشــاره  حســن بلخــاری بــه دیــدگاه فارابــی در 
بررســی  اجمالــی  به صــورت  را  موســیقی  و  فلســفه  نســبت  و  کــرد 
کتــاب احصاءالعلــوم  فارابــی در فصــل ســوم  یــادآور شــد:  و  کــرد 
کــه بــه دلیــل نــگارش آن بــه »معلــم ثانــی« شــهرت یافــت، دســت 
را  علــم  هفــت  بخــش  ایــن  در  او  می زنــد.  علــوم  طبقه بنــدی  بــه 
کــه موســیقی پنجمیــن آنهاســت. موســیقی از دیــدگاه  نــام می بــرد 
یاضیــات اســت. او بــه شــرح موســیقی عملــی  فارابــی یکــی از انــواع ر
کبیــر  کتــاب موســیقی  کامــل آن در  کــه شــرح  و نظــری می پــردازد 

موجــود اســت. 

دانســت  یونانــی  اندیشــه  از  متأثــر  را  فارابــی  اندیشــه  ادامــه  در  او 
ایــن  گفــت:  و  پرداخــت  بیشــتر  توضیــح  بــه  زمینــه  همیــن  در  و 
یونانی هــا  کــه  اســت  نگاهــی  نــوع  از  متأثــر  فارابــی  تقســیم بندی 
کتــاب جمهــوری خــود و هــم  از علــوم داشــتند. هــم افاطــون در 
یاضیــات  ارســطو در آثــار متعــددش، موســیقی را یکــی از اقســام ر
کــه ارســطو در سیاســت و  می شــمردند؛ به عنــوان مثــال هنگامــی 
همچنیــن در اخــاق نیکوماخــوس در بــاب موســیقی و نقش تربیتی 
آن حــرف می زنــد، وقتــی بــه بیــان اقســام موســیقی می پــردازد، بــه دو 
نــوع موســیقی اشــاره می کنــد. او موســیقی »فروگیایــی« را مختــص 
یســی« را مخصــوص انســان های  افــراد سبک ســر و موســیقی »دور
کــه اندیشــه پردازی می کننــد و در ایــن  ــد  فرهیختــه و متفکــر می دان
کمــک می کننــد. در  اندیشــه پردازی، بــه تعالــی فکــری و فلســفی 
ــت  ــای معرف ــی و ارتق ــرای ترق ــی ب ــیقی را عامل ــطو موس ــت ارس حقیق
می دانــد و از دیــدگاه فاســفه هنــر، همــان دیدگاهــی را بــه موســیقی 

کتــاب بوطیقــا بــه تــراژدی و حماســه دارد.  کــه در  دارد 

کــرد: ارســطو در بوطیقــا  کتــاب بوطیقــا عنــوان  او در توضیــح بیشــتر 
تــراژدی و حماســه  نــکات بســیار مهمــی در بــاب نقــش معرفتــی 
ذکــر می کنــد و اینکــه شــأن شــعر و نمایــش را در حــوزه هنــر، افضــل 
کامــًا  یــخ می دانــد و بــه عبارتــی شــعر و نمایــش را نگــره ای  بــر تار
کــه از آن صحبــت  فلســفی می دانــد؛ به ویــژه بــا آن وجــه امکانــی 
گونــه ای  بــه  بایــد  توســط شــاعر  وقایــع  کــه  دارد  اذعــان  و  می کنــد 
کــه بــر بــاب احتمــال، امــکان وقــوع آن هــر زمــان می توانــد  بیــان شــود 
کارتاســیس یــا پیراســتگی در ذهــن و جــان  کــه  وجــود داشــته باشــد 
کارتاســیس در حقیقــت  مخاطــب ایجــاد  شــود، وگرنــه بــا فقــدان 
هویــت هنــری و شــعری و در اصــل سرشــت فلســفی از بیــن مــی رود. 

حســن بلخــاری بــه نقــش تربیتــی موســیقی در آرای ارســطو پرداخــت 
و توجــه بــه موســیقی از ســوی معلــم اول را به عنــوان ســرآغاز و نقطــه 
تحولــی بــرای پیروانــش، از جملــه فارابــی، دانســت و در ایــن زمینــه 
توضیــح داد: ارســطو در کتــاب هشــتم سیاســت بحثــی دربــاره نقــش 
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تربیتــی موســیقی دارد. ارســطو می   گویــد: موســیقی را نه تنهــا بــرای 
ــد از:  کــه عبارت ان ــد آموخــت  ــرای چنــد ســود بای یــک ســود، بلکــه ب
»تربیــت، پیراســتگی )کاتارســیس2(، لــذت ذهنــی و تفریــح پــس از 
کار«. تربیــت در موســیقی نیــز بایــد بــر پایــه ســه اصــل اســتوار باشــد: 

ی، شایســتگی«.  »امــکان، میانــه رو

و  فلســفه  نســبت  بــاب  در  آنچــه  داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  او 
اندیشــه های  در  کــه  اســت  درســت  یــم،  دار ذهــن  در  موســیقی 
ــبت  ــا نس ــت، ام ــار نشس ــه  ب ــطو ب ــا ارس ــرد و ب ک ــدا  ــور پی ــون ظه افاط
عــددی  وجــه  بــا  آن  نســبت  یــا  فلســفه  یاضیــات  ر وجــه  بــا  آن 
ــان  ی ــر افاطــون و ارســطو یعنــی فیثاغور ــه فاســفه متقــدم ب فلســفه ب
آنهــا  شــد.  آغــاز  یــان  فیثاغور بــا  نت   نویســی  می دانیــم  برمی گــردد. 
کردنــد. در نــگاه آنهــا  موســیقی را به عنــوان یــک تأمــل فلســفی بــاب 
ــر تفکــر در بــاب  عوامــل به آرامش رســیدن، از طریــق مراقبــه، عــاوه  ب

هندســه، یکــی ســکوت و دیگــری موســیقی اســت.  

ــی از  ــش ابیات ــا خوان ــپس ب ــی س ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث ــس انجم رئی
کــه بــه نظریــات یونانــی و اخوان الصفــا اشــاره دارد، افــزود:  موالنــا 
نظــر  ایــن  اســت.  ک  افــا بانــگ  موســیقی  معتقدنــد  یــان  فیثاغور
بــا دیــدگاه موالنــا در ایــن ابیــات تجلــی یافتــه اســت: »نالــه ســرنا و 
کل // پــس حکیمــان  تهدیــد دهــل / چیزکــی مانــد بــدان ناقــور 
فارابــی  امــا  مــا«؛  بگرفتیــم  چــرخ  دوار  از   / لحن هــا  ایــن  گفته انــد 
کبیــر،  ک نمی دانــد و در مقدمــه موســیقی  موســیقی را بانــگ افــا
و  تجربیــات  و  علمــی  ســیره  بــر  و  می کنــد  رد  را  پیشــینیان  اقــوال 
کــه مفقــود شــده،  کتــاب دوم  کیــد دارد؛ البتــه در  مفاهیــم عملــی تأ
کــرده اســت و ابن ســینا ایــن  ــه  نفــی خــود را به صــورت تفصیلــی ارائ

را صحــه می گــذارد.  فارابــی  رد 
از  موالنــا  کــه  ابیاتــی  بــا  توضیحاتــش  ادامــه  در  بلخــاری  حســن 
دیــدگاه دیگــری بــه موســیقی پرداختــه ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد 
یکــرد دیگــری را  گفــت: موالنــا در جایــی دیگــر بــا ایــن اشــعار رو و 
ــار بهشــت  کآث گوینــد  ــه موســیقی بیــان می کنــد: »مؤمنــان  نســبت ب
ــم / در  ــا همــه اجــزای آدم بوده ای گردانیــد هــر آواز زشــت // م / نغــز 
گل  یخــت آب و  گرچــه بــر مــا ر بهشــت آن لحن هــا بشــنوده ایم // 
شــکی / یادمــان آمــد از آنهــا چیزکــی«. یعنــی بعــد از نظــر حکیمــان، 
ــرا  ــدگاه، ذکــر اســت؛ زی نظــر مؤمنــان را مــی آورد. موســیقی از ایــن دی
کــه در روز الســت، خداونــد در جــان  عامــل به یــادآوردن ایــن اســت 
کــی  ــا ایــن جســم خا ــا آمیخته شــدن روحمــان ب کــرد و مــا ب مــا نجــوا 
ــا ذکــر می کنــد(، دچــار نســیان شــدیم.  کــه موالن گلــی  )همــان آب و 
کــه باعــث می شــود  حکیمــان می   گوینــد موســیقی عاملــی اســت 
ی  ک را در قلمــرو ــم. یونانیــان افــا ی ــاد آور ــه  ی ک را ب ــا حرکــت افــا م
مجــردات قبــول داشــتند.  موالنــا در نظــر مؤمنانــه موســیقی، بــه جــای 
ک مجــرد یونانــی، جنــت رحمانــی و بهشــت را قــرار می دهــد. بــه  افــا
کات ســرور جنــت اســت؛ تقلیــد آن  عبارتــی موســیقی مؤمنانــه، محــا

کــه در بهشــت خــدا جــاری اســت.  اقــوال و ادعیــه ای اســت 

موسیقی و نقش الگوی تبیینی شنوایی از دیدگاه فلسفی

پیوســته  عضــو  بهشــتی،  محمدرضــا  نشســت  ایــن  ادامــه  در 

2. Catharsis 

و  »موســیقی  عنــوان  بــا  مقالــه اش  ارائــه  بــه  هنــر،  فرهنگســتان 
نقــش الگــوی تبیینــی شــنوایی در اندیشــه فلســفی« پرداخــت. او 
کــرد: در  ســخنان خــود را بــا نقــش حــواس پنج گانــه آغــاز و عنــوان 
کــه از دیربــاز در عهــد باســتان بــرای بشــر  میــان حــواس پنج گانــه ای 
شناخته شــده بودنــد، بی تردیــد حــس بینایــی نقشــی مهــم در تبییــن 
کــه ایــن حــس دیگــر حــواس  و شــناخت داشــته اســت؛ به طــوری 
در شــکل گیری  پررنــگ  نقشــی  و  داده  قــرار  را تحت الشــعاع خــود 
شناخت شناســی،  هستی شناســی،  بــاب  در  فلســفی  اندیشــه 
انسان شناســی، خداشناســی، زیبایی شناســی و حوزه هــای دیگــر 

کــرده اســت.  فلســفه ایفــا 

گفــت:  او در همیــن زمینــه بــه تکمیــل ســخنان خــود پرداخــت و 
موضوعــات مرتبــط بــا حــس بینایــی و ویژگی هــا و مســائل مرتبــط 
بــا آن، حضــوری چشــمگیر در اندیشــه فاســفه دارد؛ ماننــد خــود 
چشــم، چشــم خیــال، چشــم عقــل، چشــم دل، دیــدگاه، ظهــور، 
غیــب،  افــق،  منظــر،  نظــرگاه،  یک اندیشــی،  تار روشن اندیشــی، 
کــدام در جریــان شــناخت  کــه هــر  شــهادت و مــوارد متعــدد دیگــری 

می گیــرد.  صــورت 

گــروه فلســفه هنــِر فرهنگســتان هنــر، بــه ارتبــاط دیگــر حــواس  عضــو 
کــرد: اینکــه  پنج گانــه بــا مســئله »شــناخت« پرداخــت و خاطرنشــان 
بینایــی دیگــر حــواس را تحت الشــعاع قــرار داده و تبدیــل بــه الگــوی 
کــه دیگــر حــواس بــه کل از ایــن  تبیینــی شــده، بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه آنهــا در شــناخت ایفــا  عرصــه بیــرون رانــده شــده اند؛ بلکــه نقشــی 

می کننــد، متفــاوت اســت. 

کــرد و یــادآور  یــان اشــاره  او بــه نقــش شــنوایی در اندیشــه فیثاغور
داشــته  یــان  فیثاغور اندیشــه  در  بــزرگ  نقشــی  شــنوایی  شــد: 
موســیقی،  گام هــای  و  موســیقی  اســاس  بــر  یــان  فیثاغور اســت. 
»کیهان پیدایــی«  جهــان،  و  عالــم  ملــودی  و  تناســب  و  نســبت 
موســیقی  تأثیــرات  حقیقــت  در  آنهــا  دارنــد.  »کیهان شناســی«  و 
تشــریح  را  آن  برانگیختــن  و  به نظــم آوردن  نفــس،  آرام ســاختن  در 
چــون  کســانی  اندیشــه  نیــز،  جدیــد  عصــر  در  حتــی  می  کننــد. 
ــا الگــوی  کــه ب گــره خــورده اســت  ــا عناصــری  کپلــر4، ب کوپرنیــک3 و 

دارد.   ارتبــاط  شــنوایی  تبیینــی 

محمدرضــا بهشــتی در ادامــه بــه اندیشــه هایدگــر5 پرداخــت و در 
حضــور  بــا  جدیــد،  اندیشــمندان  میــان  در  داد:  توضیــح  این بــاره 
الگــوی فهــم موســیقایی روبه روییــم؛ بــه عنــوان مثــال هایدگــر وقتــی 
)وجــود  »دازایــن«7  بــا  را  )هســتی(  »زایــن«6  نســبت  می خواهــد 
از  کنــد،  بررســی  وجــود،  منظــر  از  نــه  هســتی،  منظــر  از  حاضــر(، 
را  »فــوگ«8  مســئله  و  می کنــد  اســتفاده  موســیقایی  الگــوی  یــک 
کــه  کــه در آن مــا بــا یــک ملــودی واحــد روبه روییــم  مطــرح می کنــد 
ــت.  کل اس ــده  ــزء آن، نماین ــر ج ــود و ه ــه می ش ــرده نواخت ــد پ در چن

3. Nicolaus Copernicus
4. Johannes Kepler
5. Martin Heidegger
6. Sein
7. Dasein
8. Fugue
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او  اســت.  تبییــن موســیقایی  الگــوی  و  از موســیقی  برگرفتــه  فــوگ 
بــه معنــای رخــداد هســتی در دازایــن و همچنیــن  را  فــوگ  شــش 
ازآن خودســاختن از ناحیــه هســتی و جایگزیــن نظــام الگــوی تبیینــی 
کــرد. هایدگــر ســکوت را یکــی از عوامــل شــناخت  یاضــی مطــرح  ر
در  کلیــدی  نقشــی  ســخن گفتن  کــه  بــود  معتقــد  و  می  انگاشــت 
نشــان دادن هســتی ایفــا می کنــد. او الگــوی شــنیدن و صــدا را در 

می دانســت.  اساســی  نقــش  دارای  فلســفی  اندیشــه  یــخ  تار

این گونــه  را  خــود  ســخنان  هنــر  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو 
ــا یــک حــوزه پژوهشــی بســیار وســیع  گفــت: مــا ب کــرد و  جمع بنــدی 
روبه روییــم. چگونگــی عرضــه ظرایــف ســمع در حــوزه موســیقی، 
بــه الگویــی راهبــردی تبدیــل شــود؛  کــه می توانــد  نشــان می دهــد 
معرفتــی  نســبت گرفتن  و  شــناخت  مســئله  فهــم  بــرای  الگویــی 
کــه ایــن نکتــه نگاهــی تــازه بــه مــا بــرای درک موســیقی  بــا جهــان، 

می دهــد.

تقدم صناعت عملی بر نظری در موسیقی از دیدگاه فارابی

گــروه تخصصــی فلســفه هنــر،  ســید محمدتقــی طباطبایــی، عضــو 
آخریــن ســخنران ایــن پیش همایــش بــود. او ســخنرانی خــود را در 
کــرد  ــاره موســیقی بیــان  راســتای بازخوانــی آرای فلســفی فارابــی درب
ــاب موســیقی، نه تنهــا فهــم مــا  ــی در ب ــی آرای فاراب گفــت: بازخوان و 
را از فارابــی و موســیقی تعییــن می کنــد، بلکــه تعیین کننــده نســبت 
ایرانــی  دســتگاهی  موســیقی  از  امــروز  بــه  تــا  کــه  اســت  فهمــی  و 
داشــته ایم. بــا توجــه فلســفی بــه تمــام جوانــب آرای فارابــی در حــوزه 
ــام پویایــی  ــه ن ــا مفهومــی ب کــه ب ــد  ــد می آی موســیقی ایــن امــکان پدی
کــه فارابــی طبــق آن، موســیقی را  موســیقی مواجــه شــویم؛ مفهومــی 
کــه البتــه ایــن فهــِم نادرســتی نیســت،  یاضیــات می فهمــد  در ذیــل ر

کامــل هــم نیســت. امــا 

کــه فارابــی احصاءالعلــوم  او در همیــن زمینــه توضیــح داد: هنگامــی 
را دربــاره تقســیم بندی علــوم  نوشــت، جــزو نخســتین فیلســوفانی بــود 
کــرد. او تعریــف مشــخصی  کــه بــه وحــدت و پیوســتگی علــوم اشــاره 
اینکــه  می کنــد.  مطــرح  را  آنهــا  فضیلــت  و  فایــده  و  دارد  علــوم  از 
یاضیــات می فهمــد، درســت اســت، امــا  فارابــی موســیقی را ذیــل ر
کــه  فارابــی آن را تنهــا راه درک موســیقی نمی دانــد و این گونــه اســت 
پویایــی بــه بخشــی از موســیقی وارد می شــود. فارابــی همیشــه نظــر را 

بــر عمــل مقــدم داشــته امــا دربــاره موســیقی نظــر دیگــری دارد.

گــروه فلســفه هنــِر فرهنگســتان هنــر، بــه تشــریح وجــه تمایــز  عضــو 
یاضیات به صورت مبســوط پرداخت  میــان دو موضــوع موســیقی و ر
ــز میــان صناعــت نظــری و  ــه تمای ــل ب ــی قائ کــرد: فاراب و خاطرنشــان 
عملــی در موســیقی اســت. او کیفیــت پدیدآمــدن موســیقی را مطرح 
و نحــوه پدیدآمــدن آن می پــردازد و  بــه منشــأ موســیقی  و  می کنــد 
ــر صناعــت نظــری  ــت از تقــدم صناعــت عملــی موســیقی ب در نهای
کــه همه جــا او نظــر را بــر عمــل مقــدم  ســخن می گویــد؛ در صورتــی 
گونــه ای دیگــر اســت.  یاضیــات بــه  می دانــد. امــا مواجهــه فارابــی بــا ر

یاضیــات از دیــدگاه او امــری انتزاعــی اســت و ایــن مثــال را مــی آورد  ر
یاضیــات بــا اعــداد مواجــه نیســتیم، بلکــه با نســبت هایی  کــه مــا در ر

کــه ایــن اعــداد را تعریــف می کننــد.  روبه روییــم 

و  موســیقی  در  فواصــل  و  نســبت ها  بــه  دانشــگاه  اســتادیار  ایــن 
یاضــی پرداخــت و یــادآور شــد: از دیــدگاه فارابــی موســیقی علــم  ر
ترتیــب  بــا  کــه  نغمات انــد  از  تألیفاتــی  الحــان،  و  اســت  الحــان 
کــه موســیقی را تعریــف  خاصــی پدیــد آمده انــد و فواصــل هســتند 
کــه مــا امــروزه در درک  کــه موجــب شــده  می کننــد. امــا نکتــه  مهمــی 
گمــان می کنیــم  کــه  موســیقایی دچــار خســران شــویم، همیــن اســت 
گفتــه شــده صــورت  گــر نســبت ها و فواصــل موســیقی مطابــق آنچــه  ا
ــرا مــا هویتــی ثابــت و  ــه موســیقی خدشــه  وارد می شــود؛ زی نگیــرد، ب
ــث  ــئله باع ــن مس ــم و ای کرده ای ــف  ــیقی تعری ــرای موس ــر ب تغییرناپذی
کــه موســیقی مــا در مواجهــه بــا دیگــر موســیقی ها نتوانــد  می شــود 

گفت وگــو شــود.  وارد 

گفــت:  ســید محمدتقــی طباطبایــی در توضیــح بیشــتر ایــن مســئله 
فارابــی عنــوان مبــادی تجربــی برهــان در موســیقی را مطــرح می کنــد 
کــه موســیقی بایــد بــا اصولــی آغــاز شــود. او اســتنتاج  و معتقــد اســت 
کــه مــا در راه رســیدن بــه ایــن اصــول بــه مبــادی تجربــی در  می کنــد 
کــه تقــدم دانــش  یــم و ایــن همــان امــری اســت  موســیقی نیــاز دار

ــر دانــش نظــری نشــان می دهــد. عملــی موســیقی را ب

طبیعــت  را  موســیقی  سرچشــمه  فارابــی  کــرد:  اظهــار  طباطبایــی 
گــر ایــن مســئله در سرشــت  و فطــرت انســان می دانــد و می گویــد ا
مــا نبــود اصــًا موســیقی پدیــد نمی آمــد؛ البتــه او ایــن طبیعــت را 
ایــن  را دارای  کســی  هــر  و  افــرادی خــاص می شــمارد  مخصــوص 

نمی دانــد. طبیعــت  و  سرشــت 

موســیقی  فواصــل  بازتعریــف  در  فلســفه  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
کــه بایــد  ــواز فاصلــه ای اســت  گوش ن کــرد: فاصلــه مطبــوع و  اضافــه 
ی ســاز  گــوش شــنونده آن را تشــخیص دهــد. ایــن فواصــل وقتــی رو
گــر بگوییــم ایــن  می آینــد، قابــل اندازه گیــری می شــوند، امــا حتــی ا
یاضــی  دور  قواعــد فیزیکال انــد، جنبــه تجربــی آن مشــخص و از ر
کیفیــت موســیقی نخســت شــنیداری  کــه  می شــود؛ بــه ایــن معنــا 

یاضــی می شــود.  اســت و ســپس ر

کــرد: موســیقی  طباطبایــی ســخنان خــود را این گونــه جمع بنــدی 
گــوش شــنونده ای  یســته افــراد و  یاضیــات، بــه تجربــه ز افــزون بــر ر
گــر  ــرای او نواختــه می شــود نیــز، مرتبــط اســت. ا کــه ایــن موســیقی ب
گــوش شــنونده  یاضیــات موســیقی و  میــان فواصــل و تناســبات ر
گــوش شــنونده ارضــا نشــود، معضلــی پیــش  عــدم تطابــق پدیــد آیــد و 
یاضیــاِت  ر تناســبات  و  فواصــل  کــه  هــم  هرچقــدر  آمــد؛  خواهــد 

موســیقی زیبــا و رعایت شــده باشــد. 

در بخش هــای ابتدایــی و انتهایــی ایــن همایــش مجــازی نیــز، ســید 
تیمــور مهرابــی بــه نواختــن تنبــور، و مــراد آقایــی بــه نواختــن ســاز قوپــوز 

پرداختند.


