
 

  
  
  
  

محتوای موسیقی در نظام سنجش شناخت در 
  حکمت متعالیه یشناس معرفت

  2، عبدالحسين خسروپناه1حسين شايسته

  چكيده
كه صرفاً بيانگر عواطف و احساسات انساني است، چيزي بـيش از    جهت محتواي موسيقي از آن 

آورد. بنابراين، واقعيتي كه موسيقي ما را بـا   يك احساس عاطفي در نفس مخاطب به وجود نمي
كند، همان انفعال عاطفي است؛ نه چيزي بيش و نه چيزي كمتـر. ازآنجاكـه ايـن     مواجه ميآن 

شـود؛ امـا    قسم مدركات، در شمار مدركات حضوري نفس انساني است، متصف بـه كـذب نمـي   
شـناختي حكمـت متعاليـه، تشـكيك مراتـب بـر همـه مراتـب وجـود           ازآنجاكه بر مبناي هستي

يافتگي هر نفس، محتواي موسيقي منبعـث از آن نفـس    سب تكاملتوان به تنا فرماست، مي حكم
رو، هرچه ميزان اتصاف نفـس بـه اوصـاف     دانست. ازاين» داني«و » عالي«را، متصف به وصف 

  تر خواهد بود. امكاني و حدود ماهوي كمتر باشد، انفعاالت ايجادشده در آن نيز عالي
را در محتواي موسيقي بر مبناي » شناختمعيار «و » مالك شناخت«كه  استدرصدد  اين مقاله
   .شناختي حكمت متعاليه مورد بررسي و تفصيل قرار دهد معرفت
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  طرح مسئله
برانگيز در ميان ديگر هنرها جاي خود را در  عنوان هنري بحث  پديده موسيقي از ديرباز به

حيات بشـري بـاز كـرده اسـت. از آن زمـان كـه فيثاغورسـيان در        ابعاد و جهات مختلف 
زمين اين هنر را هنري آسماني و رابط بين زمين و آسمان دانستند و تمام ابعاد عالم  مغرب

، 1388(كاپلستون،  هستي و افالك آسماني را مطابق با روابط حاكم بر موسيقي برشمردند
اخالقي موسيقي در جامعه سـخن گفـت و    گاه كه ارسطو در كاربرد   و از آن) 41، ص1ج

گـذرد. امـا پـس از     چند ده سده مي) 451، ص1386(ارسطو،  آن را هنري متعالي دانست
اند و درباره  ايشان نيز عمده متفكران تا به امروز از ابعاد مختلفي در باب موسيقي انديشيده

ي حكايت از آن دارد اند. اين حجمِ پرداختن به موضوع موسيقي، همگ ها ساخته آن نگاشته
  كه اين هنر باستاني در نظرگاه متفكران، ارزش و اعتباري ويژه داشته است.

از جمله ابعادي كه تاكنون در باب موسيقي مورد ارزيابي و بررسي انديشـمندان قـرار   
كنـد. ايـن موضـوع از     گرفته، نوع مدركي است كه موسيقي در نفس مخاطـب ايجـاد مـي   

است و حاصل بررسي آن ايـن خواهـد بـود كـه اوالً،     » شناختي فتمعر«مسائل مربوط به 
شـناختي بـه واسـطه     كند؟ به عبارت ديگـر، چـه    رو مي موسيقي ما را با چه واقعيتي روبه
  شود؟ ثانياً، عيار و ارزش اين شناخت چگونه است؟  موسيقي در نفس انسان حاصل مي

متفـاوت دارد، در اينجـا    ييها ف پاسخمختل يها با توجه به اينكه اين دو مسئله از ديدگاه
  مورد بررسي قرار خواهيم داد. » شناختي حكمت متعاليه معرفت«اين دو پرسش را در حوزه 

  شناختي حكمت متعاليه معرفت
هاي موجـود در   عبارت است از بررسي ارتباط ميان عالم هستي و پديده 1»شناسي معرفت«

                                                           
1. Epistemology. 
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نمايي آن پديده براي انسـان   نتيجه آن، ميزان واقع آن با دستگاه و نظام ادراكي انسان كه در
 شناسـانه در طـول حيـات علمـي بشـر را      هاي معرفت ترين ديدگاه شود. عمده مي سنجيده

دانست كـه همـاره در دو جبهـه،     2»ايدئاليسم«و  1»رئاليسم«توان منحصر در دو مكتب  مي
  اند.  مقابل هم قرار داشته

 3»باور صـادق موجـه  «با عبارت » معرفت«شناسي،  مباحث معرفتدر منابع مربوط به  
تـوان   مـي  چرخد. طبق ايـن تعريـف   مي شود و همه چيز پيرامون همين تعريف مي تعريف

و بايد دانست كه پذيرش  6»توجيه«و  5»صدق«، 4»باور«داراي سه ركن دانست: معرفت را 
مكاتـب  گيـري   يا عدم پذيرش همين اركان، به صورت مجموعي يا فـردي، سـبب شـكل   

  شناختي متنوعي در طول تاريخ شده است. معرفت
معقـول  تنها  ،براي عاقل اينكه ليسم يعنيئايد، اصدرايي فلسفهاصطالحات توجه به با 
زيرا علم به عالم خـارج، جـز از مجـراي معقـول      ؛تأصل است يدارا مراال نفسيا  بالذات

است، متعلَّق معرفـت   معقول بالعرضبالذات ممكن نيست و عالم خارج، از اين حيث كه 
مكتـب حكمـت    يشناسـ  )؛ امـا معرفـت  215، ص1374ى، طبايد (طباگير انساني قرار نمي

  كند. گيرد و آن را نفي مي متعاليه در مقابل ايدئاليسم قرار مي
 ،»موجه صادق باور«پذيرش تعريف معرفت به رئاليسم معرفتي حكمت متعاليه با فرض 

كند. قطعاً معرفتي كه  مي امكان دستيابي به هر سه ركن آن (باور، صدق و توجيه) را اثبات
شود، از نوع معرفت يقيني است؛ چراكه دستيابي به يقين، پايه و اساس  مي در اينجا مطرح

  رئاليسم معرفتي است.  
اسـت   »شناخت ارزش«رئاليسم معرفتي در ديدگاه حكمت متعاليه، زيرمجموعه بحث 

» ارزش شـناخت «ترين عاملي كه موجب توجه بـه مسـئله    و به باور متفكران معاصر، مهم
يي به شـناخت عقالنـي در   ايال لسوفانيفشد، كشف خطاهاي حواس بود كه بر اساس آن، 

پس سوفسطاييان، منكر ارزش شناخت شدند برابر شناخت حسي و تجربي تكيه كردند، س
توان در سـه محـور تبيـين     مي ). مباحث ارزش شناخت را115، ص1377(مصباح يزدي، 

                                                           
1. Realism. 
2. Idealism. 
3. Justified True belief. 
4. Belief 
5. Truth. 
6. Justification. 
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  ).22، ص1393(خسروپناه،  معرفت ليتحص يمباد و شناخت اريمع شناخت، مالككرد: 
 رشيپذ اصل«اند از:  از اصول اوليه رئاليسم معرفتي، پذيرش دو اصل است كه عبارت

) و بدون پذيرش اين دو اصـل،  34(همان، ص »علوم يينما واقع رشيپذ اصل«و  »تيقعوا
)؛ اگرچـه  89-88، ص1373انسان قطعاً در تاالب ايدئاليسم گرفتار خواهد شد (مطهـري،  

انـد   تمـايز قايـل شـده    »قاتيتصـد «نمـايي   و واقع »تصورات« يينما در اينجا نيز بين واقع
در تصورات و هم در تصديقات بايـد بـه نـوعي اصـل     ). به هر حال، هم 219(همان، ص

  نمايي را در نظر داشت. واقع
 مقام ثبوت اسـت به مربوط » مالك شناخت«محور  ،بر ادبيات سنت فلسفه اسالمي بنا

براي شناخت معرفـت واقعـي    ييها و در اين محور بايد مالك )23، ص1393(خسروپناه، 
در » شـناخت «بـراي سـنجش صـحت و سـقم     ترين مالك  از غيرواقعي ارائه گردد. اصلي

نيسـت   »نفس االمـر « جزاست و واقع، چيزي  »واقع با شناخت مطابقت«رئاليسم معرفتي، 
  ).106، ص1378(جوادي آملي، 

محور دوم به مقـام اثبـات و معيارهـاي ارزيـابي ادراكـات و تمييـز درسـت از خطـا         
براي تشـخيص  ين معيار تر توان گفت مهم مي .)23، ص1393(خسروپناه،  اختصاص دارد

همـه علـوم    بايـد  پذيرش ايـن معيـار  است و با  1»بداهت«معرفت صحيح از سقيم، معيار 
  نظري را براي ارزيابي جهت اثبات صحت و سقم، به علوم بديهي ارجاع داد.

  يقيموس يمحتوا
 اثر كي از كهدر حقيقت تفكر يا تصور كلي و يا مضمون و ادراكي است  ،هنري 2يمحتوا
قابـل   آن 3»فرم«، از اثر تيواقعمقوله در  نيا. اگرچه ابدي يم انتقال مخاطب ذهن به يهنر

تركيبـي   سـبب  ي،هنـر آثـار  در  محتوا و فـرم وابستگي بيش از اندازه  ؛ زيراتفكيك نيست
جـاي   ولـي  ،اين دو مفهوم در يكديگر شـده اسـت  متقابل گذاري اتحادي و به تبع آن، اثر

نحوه  ،كند هيچ ترديدي نيست كه وقتي انسان به جنبه ظاهري يا مادي اثر هنري توجه مي
 واذهـن  بـه   و محتوايي خـاص  انتقال معنا سبب ،اثر آنشده در  چينش و نوع فرم استفاده

و  تفكيـك كـرد  از يكديگر را  ، محتوا و فرمتوان از نظر تئوري ميبه هر حال اما  .شود مي
                                                           

1. Evidence. 
2 Context. 
3 Form. 
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  .مورد بحث و بررسي قرار دادبه صورت مجزا 
از آنجا كه جنبه مفهومي يك اثر هنري بر عهده محتواست، اثرگذاري مباني فكري بـر  

هنري، از جمله موسيقي، از امور مهمي است كـه در فلسـفه هنـر بايـد      يها محتواي گونه
 هنري، عمدتاً همين مبـاني  يها مورد دقت نظر قرار گيرد؛ چراكه مسبب تمايز ميان مكتب

تواند در اينجا منظـور مـا را كفايـت     شناختي هستند. اما بحث كلي از محتوا نمي فكري و 
هنري بـه يـك شـكل نيسـت، بلكـه       يها و حوزهها  كند؛ زيرا مبحث محتوا در همه گونه

حـوزه   ،هـا  متفاوت از يكديگر و گاه محل مناقشه و جـدال اسـت. از جملـه ايـن حـوزه     
  موسيقي است.

  ايد از دو جنبه بررسي كرد:محتواي موسيقي را ب
آنكه، شعر يا هر مضموني مانند تصوير، نمايش و... كه با موسيقي قرين شده،  نخست

كند و منظور از محتواي موسـيقي در اينجـا، محتـواي شـعر يـا همـين        آن را همراهي مي
مضامين همراه است. در بررسي ايـن جنبـه از محتـوا بايـد گفـت در اينجـا در حقيقـت،        

گيرد، بلكـه ايـن محتـواي     وسيقي به طور خاص مورد ارزيابي و توجه قرار نميمحتواي م
تر، در اينجـا   شعر يا مضامين مذكور است كه مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دقيق

تركيبي از محتواي شعري با محتواي موسيقي به وجـود آمـده اسـت كـه بـراي تحليـل و       
رتي مجزا از محتواي موسيقي مـورد بررسـي   بررسي آن، نياز است محتواي شعري به صو

  قرار گيرد.   
 -آنكه، خود موسيقي به عنوان يك گونه هنري، جدا از هرگونه پديده همـراه آن   دوم

مورد توجه قرار گيرد. از اين منظر آراي متفاوت و فراواني درباره محتواي  -از جمله شعر
  موسيقي وجود دارد كه به آن خواهيم پرداخت.

  شناخت در محتواي موسيقي الكم بررسي
و مقـام ثبـوت اسـت    بـه  مربـوط  » مـالك شـناخت  «فلسفه اسالمي محور گفته شد كه در 

 مطابقـت « در رئاليسـم معرفتـي،  » شناخت«ترين مالك براي سنجش صحت و سقم  اصلي
االمـر در نگـاه    به اينكه نفس نيست. »االمر نفس« است و واقع، چيزي جز »واقع با شناخت

حكمت متعاليه بـه چـه معناسـت، بعـداً خـواهيم پرداخـت، امـا قبـل از آن بايـد بحـث           
  نمايي يا عدم آن را در حوزه ادراك موسيقي بررسي كنيم.   واقعيت
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ـ واقع رشيپذ«بايد دانست كه از اصول اوليه رئاليسم معرفتي، پذيرش دو اصل  و  »تي
نمـايي   ) اسـت و بايـد بـين واقـع    34، ص1393(خسـروپناه،   »علـوم  يينمـا  واقع رشيپذ«
تمايز قايل شد. به هر حال، هم در تصـورات و هـم    »قاتيتصد«نمايي  و واقع »تصورات«

لـيكن از آنجـا كـه سـاختار      نمايي را در نظر داشت؛ در تصديقات بايد به نوعي اصل واقع
راهـي بـا اشـعار و كـالم ـ      موسيقي، صرفاً ساختاري تصوري است و در آن ـ فارغ از هم 

 خـود منتفـي   نمايي تصديقي در اينجـا خودبـه   تصديقي وجود ندارد، بحث واقع يها گزاره
حسي صـوتي اسـت كـه     يها نمايي تصوري نيز تنها در قالب صورت شود. بحث واقع مي

  اجماالً آن را بعداً بررسي خواهيم كرد.
كميـت و كيفيـت ابـراز و    به زعـم و اعتـراف بسـياري از انديشـمندان، موسـيقي در      

، 1386رقيـب اسـت (ادوارد ريـد،     هنـري بـي   يها برانگيختن عواطف، در بين تمام قالب
شود آن است كه اين احساسات برانگيخته شده، چه  مي )؛ ليكن آنچه در اينجا مطرح1ص

 رو محتوا و مفهومي دارد. به عبارت ديگر، ايـن احساسـات، مـا را بـا چـه واقعيتـي روبـه       
  هاي متفاوتي وجود دارد: كند؟ در پاسخ به اين پرسش، ديدگاه مي
  فقدان محتواي ذاتي موسيقي. 1

برخي از متفكران بر اين باورند كه موسيقي فاقد هرگونه محتواي ذاتي است؛ يعني بـدون  
توان در قالـب آن تصـور    تركيب با مفاهيم شعري و مانند آن، هيچ معنا و محتوايي را نمي

سازد، جز همان چيزي كه  رو نمي ديگر، موسيقي ما را با هيچ واقعيتي روبه كرد. به عبارت
در درون ما وجود دارد. بنابراين، اگر هم مفهوم و صورت خاصي به واسـطه موسـيقي در   

شود، به موسيقي مربوط نيست؛ بلكه يكسره به درونيات خـود او   مي ذهن مخاطب تداعي
  دارد: مي ستواري بر همين عقيده بياني با اجعفر يمحمدتقوابسته است. عالمه 

را از ذات خـود بـه نفـس     ييمحتـوا  ،يقينـوع موسـ   چيموزون و جذاب و هـ  يصدا چيه
را وارد صـفحه آگـاه    يميو مفـاه  اتيـ في... آن حـاالت و ك  بلكه ،سازد يانسان وارد نم

 انـدوه  از يحـالت  درونـش  كـه  يانسان. دارد وجود شنونده...  درونِ در كه دينما يذهن م
 و شـود  يمـ  كيـ تحر او در مزبـور  حالـت  بنوازند، او يبرا آور اندوه يقيموس اگر دارد،
 در ياثـر  توانـد  ينمـ  بار اندوه يقيموس باشد، بوده يخال يحال چنان از شنونده درون اگر
  ).24ص ،1382 جعفري،( دينما جاديا او

 يهـا  و گونـه  ايشان دليل خود را بر فقدان محتـواي ذاتـي موسـيقي، اخـتالف نواهـا     
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  گويد: مي موسيقي در نواحي و اقوام مختلف دانسته، چنين
 ديشـد  اخـتالف  ،يذاتـ  يمحتـوا  از يقيموسـ  بـودن  يخال لِيدل نيتر روشن و نيتر محكم
 ذاتاًها  يقيموس اگر رايز است؛ مختلف ملل و اقوام انيم درها  يقيموس و اصوات بازتاب
 ،يقيهـر موسـ   ازهـا   دوران و طيمحـ  مـردم  همـه  ستيبا مي بودند، نيمع ييمحتوا يدارا

  ).25ص همان،( ستين نيچن كه يدرصورت ند،ينما افتيواحد آن را در يذات يمحتوا

بر مبناي اين ديدگاه، علت پديد آمدن كيفيات و حـاالت خـاص درونـي بـه واسـطه      
ـ پد و يفرهنگـ  ميمفـاه  وهـا   شـده  افتيدر«اصوات موسيقايي، عبارت است از:   يهـا  دهي

  ).جاهمان( »باشند مي خاص يحاالت يتداع موجب كه يعيطب
 كيهانسل ،م)1831-1770( هگلاين نظريه در بين بسياري از انديشمندان غربي مانند 

نيــز طرفــداراني دارد. هگــل صــراحتاً  م)1971-1882ي (نســكيو استراو م)1825-1904(
) و 662، ص1381(استيس، كند  مي هرگونه محتوا و عينيت واقعي را از ذات موسيقي نفي

ـ ب از يكلـ  به يقيموس«دارد:  مي استراوينسكي نيز چنين بيان ـ چ هـر  اني  »اسـت  عـاجز  يزي
  ).  125ص ،1388 استور،(

  توان دو اشكال اساسي را بيان كرد: مي اما به نظر نگارنده در نقد اين نظر
ـ برانگ احسـاس «: در اينجا بين موضوع اوالً ـ تخ«و  »يزي ـ برانگ لي خلطـي آشـكار    »يزي

صورت گرفتـه اسـت. انفعـاالت عـاطفي نفسـاني در موسـيقي، مسـبوق بـه خـاطرات و          
خيالي خاص نيست، بلكه فعاليت تخيلي ذهن و مرور يا بازسـازي خـاطرات    يها صورت

پذيرد. به بياني ديگر، نفـس انسـاني    مي گذشته، بعد از انفعال عاطفي اوليه نفساني صورت
گيرد، سـپس   مي شود و غليان عاطفي در آن صورت ابتدا منفعل ميدر مواجهه با موسيقي، 

 گيـرد. تأكيـد   مـي  خيالي نيز در ذهن شكل يها در اثر اين انفعال و متناسب با آن، صورت
شـده   جـاد يدر تناسب بـا نـوع انفعـال ا    كامالً ،نجايا در جادشدهيا يِاليخ صور كنيم كه مي

 يهـا  آور در نفس انسـان، صـورت   آلود يا شادي به اين شكل كه مثالً با انفعال حزن ؛است
بنـدد. وضـوح ايـن اسـتدالل آنجـا       مـي  راستا با آن نقش خيالي و خاطرات متناسب و هم

كنـد ايـن    مـي  شـنود، ادعـا   مي انگيز شود كه كسي كه يك قطعه موسيقي حزن مي مشخص
تأييـد كـرد كـه    اندازد. بايد  مي قطعه، مرا به ياد فالن واقعه دردناك يا فقدان فالن شخص

الزمه چنين ادعايي آن است كه پيش از يادآوري خاطرات گذشته، در او حـالتي از حـزن،   
  تداعي شده باشد.   
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تـوان   مـي  شده در اين بخش مبني بر فقدان محتواي ذاتي موسـيقي،  برخالف ادعاي مطرح
خيـالي   يهـا  ختهانگيز را بر روي نوزادان ـ كه از اندو  انگيز يا طرب تأثير قطعات موسيقي حزن

كمتري در مقايسه با بزرگساالن برخوردارند ـ مشاهده نمود. اگرچه ايـن تـأثير بـر يـك فـرد       
محتوا بودن موسيقي نيسـت؛ بلكـه    بزرگسال قوت كمتري دارد، دليل اين شدت و ضعف، بي

  طلبد.  مي دليل آن، مربوط به عوامل مؤثر در ميزان انفعال نفساني است كه مجالي ديگر
: محدود كردن ادراك انفعالي موسيقي به زمان و مكان و فرهنـگ و زبـان، دور از    ثانياً
واقعيت است؛ زيرا زبان موسيقي، صرفاً زبان احساس است و همه آدميـان در ايـن زبـان    

تـوان ايـن اشـتراكات را ناديـده      كنند و نمـي  مي اشتراك داشته، به يك شكل آن را ادراك
توانـد   مي فر از اقليمي خاص با فرهنگ و زبان خاص خودشاي كه يك ن گرفت؛ به گونه

گونه قرابـت فرهنگـي و    موسيقي اقليم ديگر را با فرهنگ متعلق به آن بفهمد و بدون هيچ
  اقليمي با آن، از آن لذت ببرد.
ها، بلكـه   تنها در انسان توان القاي محتواي موسيقي را نه مي فراتر از اين موضوع، حتي

ن نيز مشاهده كرد. كاربرد موسيقي در تسريع سرعت دوندگي شـتران در  در اقسام جانورا
خواني، گرد هم آوردن و آرام كردن گوسفندان در اثر نواختن ني چوپان، نواختن  اثر حدي
براي ازدياد شير گاوها و حتي باالتر از آن، استفاده ها  بخش در دامپروري آرام يها موسيقي

ايجاد طراوت و شادابي گياهان و... همه و همه شاهدي بـر  براي ها  از موسيقي در گلخانه
يابـد؛   مـي  كاربرنده موسيقي در نظر دارد، به مخاطب انتقـال  آن است كه آن محتوايي كه به

خواه اين مخاطب، انسان باشد يا غيرانسان. بنابراين، زماني كه انسان در تحريك عواطـف  
 اهـدافي خـاص، از موسـيقي بهـره    حيوانات و همسو كردن آن با احساسات خـود بـراي   

محتوا دانستن موسيقي و نيز محدود دانستن دليـل اثرگـذاري آن بـه معيارهـاي      برد، بي مي
اسـاس اسـت.    اي بس نادرسـت و بـي   فرهنگي و زماني و مكاني در جامعه انساني، عقيده

و نحـوه  اقليمي و فرهنگي را در ميـزان   يها البته اين به آن معنا نيست كه نگارنده، قرابت
اثرگذاري موسيقي به هيچ انگاشته است؛ بلكه او معتقد است معيارهاي فرهنگي و زمـاني  
و مكاني، از عوامل اثرگذاري موسيقي هستند، نه مالك و دليل اثرگذاري آن. بنابراين، بايد 

  بين عامليت و دليليت آن در اينجا تفاوت قايل شد. 
  محتوايي مساوي با هسته اصلي وجود اشيا. 2

اما در مقابلِ نظر مذكور (فقدان محتواي ذاتي موسيقي)، رأي كساني است كه موسـيقي را  
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نگرند. موسيقي در اين ديدگاه، مفهـوم و محتـوايي مسـاوي     مي از بلندترين جايگاه ممكن
با مفهوم زندگي دارد. از نگاه ايشان، موسيقي حاوي چنان محتواي عميق و وااليـي اسـت   

با آن گره خورده اسـت؛ تـا آنجـا كـه حتـي      ها  حقايق و واقعيت كه حتي درك بسياري از
شناختي صحيح از عالم هستي نيز منوط به دركي صحيح از موسـيقي خواهـد    دستيابي به 

م) بر اين باور بودند. 1900-1844( چهينو  م)1860-1788( شوپنهاور همانندبود. كساني 
انـد و از جهـت    يقي، بسـيار نـاتوان  معتقد بود شعر و كلمه در بيان روح باطني موسـ  چهين

تـر در مقايسـه بـا موسـيقي قـرار دارنـد.        اي بسيار سطحي و نـازل  داللت معاني، در مرتبه
 1توان درك درستي از جهان هسـتي داشـت.   رو، بدون درك درستي از موسيقي، نمي ازاين

  نيز معتقد بود: شوپنهاور
 تيواقع نيا كننده نييتب تواند مي دارد، زهايچ يواقع ذات با يقيموس كه يكينزد ارتباط
و  طيمحـ  ت،يـ متناسب با هرگونـه صـحنه، فعال   يقيموس ]قطعه كي[كه يهنگام كه باشد
 اسـتور، ( شـود  مي مكشوف ما بر وجه، آن يمعنا نيتر پنهان...  شود مي نواخته يداديرو

 يرخدادها و يزندگ جوهر و ياصل هسته انگريدر همه جا ب ،يقي). موس230ص ،1388
  ).232ص همان،( است آن

گونـه كـه قـبالً نيـز      اما از نظر نگارنده در مردود بودن اين نظر، همين بس كه ـ همـان  
ايم ـ بعد حضوري ادراك موسيقي، چيزي جز انفعاالت صرف نفسـاني نيسـت     اشاره كرده

و اين انفعاالت، ياراي شناخت حقيقت اشيا و جوهر زندگي را به اين شكل كه ادعا شـده  
گونـه ادراكـات،    ، ندارد. از جهت ادراكات صوتي جزئي موسيقي نيز بايد گفت ايـن است

پذير انساني تهي است كـه   صرفاً از جنس تصورات مشهود بوده، از باورهاي صادق توجيه
حال آنكه انسان براي دست يازيدن به ادراكـي صـحيح از    ست؛ها الزمه فهم كلّي واقعيت

رو،  تصـديقي نيـاز اساسـي دارد. ازايـن     يهـا  عالم هستي و جوهره زندگي، ابتدا به گزاره
موسيقي فاقد چنين صالحيتي است كه بتواند مبنـاي شـناخت و فهمـي عميـق از جهـان      

  هستي باشد.  

مان اشعار و محتواي كالمـي قـرين بـا    البته اگر در اينجا منظور از محتواي موسيقي، ه
نمايي آن محتوا را به صورت جداگانه بررسي كرد و ديد آيا ايـن   موسيقي باشد، بايد واقع

                                                           
  .بد و کین یفراسو ؛یموسیق روح از یتراژد شیزا چه،ي: نر.ك يقيدر باب موس چهين يآرا از اطالع يبرا .1
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كالم، گوياي چنين ادعايي هست يا خير. در اين صورت، اگر جواب اين پرسـش، مثبـت   
صادق اسـت،   توان گفت اين ادعا تنها در باب محتواي شعري و كالمي گاه تنها مي بود، آن

  نه خود موسيقي. 
به نظر نگارنده، اين مدعا كه خود موسيقي توان بيان حقيقت اشيا را دارد، خود، جـاي  

كه موسيقي است، زباني جز اظهـار   جهت   كه گفتيم، موسيقي از آن بسي تأمل است. چنان
علمـي   يها احساسات عاطفي ندارد و اگر با كالمي هم همراه بوده باشد، نهايتاً با صورت

خيـالي، بازتـاب    يهـا  متناسب با آن كالم در نفس، همراه خواهد بود كه البته اين صورت
مفاهيم موجود در آن كالم خواهند بـود، نـه پيامـد اصـوات موسـيقي بـه طـور مسـتقيم.         

ويژه حقيقت امور نامحدود و نامتناهي، در موسـيقي   رو، قابليت اظهار ماهيت اشيا، به ازاين
  تواند فاقد آن باشد.  اكه معطي كمال نميوجود ندارد؛ چر

  حسب ذات داشتن محتوا به. 3
حسـب خـود آن پديـده، تعيـين      نگارنده در اينجا معتقد است محتواي هر پديده را بايد به

سـازد؛ چراكـه:    مـي  ما را با واقعيتي متناسب با خودش مواجـه   كرد و اين، يعني هر پديده
 ق،1413 فلوطين،( »هبحسب يُّ بحسبه، و النفسان يُّ بحسبه، و العقل يُّ الجسمان ؛هبِ َس بَح  ءٍ  يش کُلّ «

  ).  226ص
داراي محتـوا در عـالم هسـتي، عبـارات و      يهـا  بنابراين، برخالف ديدگاه اول، تنها پديده

كلمات نيستند. موسيقي نيز از توليدات هدفداري است كه بشر از آن براي ابـراز تصـورات و   
تواند فاقد محتواي ذاتي باشد. ايـن   برد؛ لذا نمي مي ديگران بهرهاحساسات خود و تبادل آن با 

  است. » يالتزام يمحتوا«و يك  »يذات يمحتوا«حسب ابعاد خود، داراي يك  پديده به
كنـد، از دو بعـد تشـكيل     مي تر، واقعيتي كه موسيقي ما را با آن مواجه به عبارت دقيق

تغييرات متنـاوب حاصـل از   ست كه ا »صوت«ذات موسيقي، كه همان  نخست شده است:
(شـهميري،   گيـرد  مـي  فشار در يك محيط كشسان بوده، در محدوده شنوايي مـا صـورت  

محتواي التزامي آن،  دومحسي مسموع ندارد.  يها ) و محتوايي جز صورت35، ص1388
از سـوي  هـا   كه حاوي مدركات انفعالي عاطفي نفساني است و در اثر تركيب خاص نغمه

). صد البته بعد پراهميـت  125، ص1392شود (شايسته،  مي موزيسين حاصل» واهمه قوه«
و فايق موسيقي، همان مدرك انفعالي عاطفي آن است كه تأثيري پايـدار و قابـل اعتنـا در    

  نفس دارد.
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ـ  اصلي محتواي نگارنده، نظر از ـ  خواهد كه شرحي به موسيقي   از اسـت  عبارت آمد 
  .»موسيقايي مفهوم«

  مفهوم موسيقايي
فرايند توليد و ادراك موسيقي، قائم به سه ضلع است: پديدآورنده موسـيقي (موزيسـين)،   

  خود موسيقي و شنونده. 
دهد، از جهاتي شبيه به آن چيزي اسـت كـه در نفـس     مي آنچه در نفس موزيسين رخ

ـ    مي شنونده رخ ه عنـوان  دهد؛ البته از جهاتي هم متفاوت است و در اين بـين، موسـيقي ب
پذيرد. براي پي بردن به  مي اي است كه اين تشابه و همانندي به واسطه آن صورت واسطه

دان، بـه صـورت    را بايد در نسبت بـا مخاطـب و موسـيقي   » ييقايموس مفهوم«اين فرايند، 
  جداگانه بررسي كرد.

انفعاالت عاطفي، كيفيات نفساني خاصي هستند كه به سـببي از اسـباب ـ درونـي يـا       
شوند؛ مانند حالت حس رأفت كه در مواجهه با يك صـحنه   مي بيروني ـ بر نفس، عارض 

طـور احساسـاتي ماننـد حـزن، حماسـه،       شود و همين مي انگيز در وجود آدمي ظاهر رقت
يـابيم   شده، درمـي  هركدام از انواع انفعاالت عاطفيِ گفتهتر، در  ... . با نگاهي دقيق نشاط و

در نفس، منوط به وجود يك سبب ـ اعم از بيرونـي يـا درونـي ـ       كه ايجاد هريك از آنها
معنا بوده، جاي سؤال و تعجب  است؛ وگرنه با نبود سبب، بروز چنين حاالتي در نفس، بي
انـد و   هـا پرداختـه   از اين حالـت  خواهد داشت. حكما در آثار خود به بيان تعريف برخي

در چنـين حـاالتي   » سـبب «آنچه در تعريف ايشان مشهود است، تصريح بر لـزوم وجـود   
دردي نفساني است كه يا به دليل از دسـت دادن  «اند:  آورده »اندوه«است. مثالً در تعريف 
 ،1383(شـهرزوري،  » اي افتد و يا بـه دليـل از دسـت رفـتن خواسـته      محبوبي به جان مي

اندوه بـه سـبب يـادآوري    «كه مكمل تعريف قبلي است:  رشد ابنيا اين عبارت ) 564ص
  ).      82م، ص1986رشد،  (ابن» شود و باليايي است كه بر سر مردم نازل ميها  مصيبت

توان سبب حزن را به طـور كلـي يكـي از ايـن دو چيـز       با توجه به اين دو عبارت مي
؛ اما با وجود ادراكات انفعالي عـاطفي  »ري فقدان شيءيادآو«يا » فقدان يك شيء«دانست: 

انگيز، بايد پرسيد چه سببي موجب  در نفس شنونده در مواجهه با يك قطعه موسيقي حزن
  شود؛ آيا اين حزن، در اثر فقدان شيء است يا يادآوري آن؟ بروز چنين حاالتي مي

ردي، فقـدان  يقين كسي نيست كه بگويد سبب ايجاد احسـاس حـزن در چنـين مـو     به
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است؛ زيرا حقيقتاً مخاطب در حاالت معمول، با اينكه چيزي از دست نـداده اسـت هـم،    
شود. صد البته كه اگر در شرايط روحي غيرمعمـولي قـرار داشـته     مي دچار حالتي از حزن

باشد كه به هر دليلي ـ مانند از دست دادن عزيزي ـ براي او ايجاد شده باشد، مواجهه بـا    
؛ امـا  خواهد گرديد انگيز موسيقي، سبب دوچندان شدن انفعاالت روحي او يك قطعه حزن

  اين موضوعي ديگر و خارج از بحث ماست.
و مرور خاطرات ها  همچنين اگر كسي بگويد سبب ايجاد چنين حالتي، يادآوري فقدان

اندوهبار است، اگرچه ادعاي او ممكن است در برخي موارد مثل مثال باال صـادق باشـد؛   
پرسش نداده است؛ زيرا اوالً، هميشه اين انفعال، همـراه  باز هم پاسخي كامل به اين  ليكن

تنهـا بـراي    توان ديد كه عمدتاً اين احساس حـزن، نـه   با خاطرات فقداني نيست. ثانياً، مي
مخاطب اين موسيقي، ناگوار نيست، بلكه حتي شيرين هم هست؛ حال آنكه اگـر هميشـه   

كه قبالً نيـز بيـان شـد، موسـيقي      توانست چنين باشد. ثالثاً، چنان يادآوري فقداني بود، نمي
رساند ـ در بدو امـر و بـه     برخالف شعر ـ كه ابتدا ذهن را فعال كرده، سپس به انفعال مي 

كند و پـس از   محض مواجهه، نفس را منفعل و حالت عاطفي خاصي را بر آن عارض مي
پردازد. پس  صور ذهني متناسب با آن مي شود و به بازسازي و يادآوري آن، ذهن، فعال مي

  تواند باشد. دليل چنين حزني، يادآوري فقدان نيز نمي
شايد كسي ادعا كند كه اصالً بروز چنين حالتي، يك احساس واقعي نيست، بلكه يك 
احساس كاذب است؛ زيرا هيچ علتي ـ اعم از بيروني و دروني ـ براي بروز چنين حـالتي    

ل آن نيز كه همان انفعال عاطفي است، وجود نخواهد داشت و اين وجود ندارد. پس معلو
احساس نيز احساسي كاذب خواهد بود؛ چراكه وجود معلول ـ حدوثاً و بقائاً ـ متكـي بـه     

شـود و واقعيتـي    مـي  وجود علت است. در اين صورت، صدق اين ادراك از زيربنا منتفي
يرش اين قـول، بـه عـدم تطـابق ايـن      توان براي آن قايل شد؛ بنابراين، در صورت پذ نمي

  ايم. ادراك با واقع و در پي آن، خطا بودن ادراك ناشي از موسيقي قايل شده
، ادراكـات انفعـالي، از قسـم    اوالًكه بيـان شـد،    اين مدعا نيز ناصحيح است؛ زيرا چنان

و نفـس در   هسـتند  ادراكات حضوري نفس است و اين ادراكات عاري از خطـا و اشـتباه  
صوتي موسيقي نيز از  يها ثانياً، درك صورتاي ندارد.  شان هيچ شك و شبهه بودنحقيقي 

تـوان بـه درك آن نيـز     در نتيجـه، نمـي   قسم مشهودات است و درك آن از قسم بديهيات.
اعتنا بود. بنابراين، زماني كه نفس انسان در اثر استماع موسيقي، احساس غم، شـادي و   بي
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حساس را كامالً صادق دانست و اينكه قطعاً در اينجـا واقعيتـي   كند، بايد اين ا مي مانند آن
  ايم. وجود دارد كه ما در واقع آن را درك كرده

نظر نگارنده در اينجا آن است كه حاالت انفعالي عاطفي كـه بـه واسـطه موسـيقي در     
شـوند، انفعـاالتي حضـوري بـوده، كـامالً واقعـي هسـتند؛ لـيكن          نفس مخاطب ايجاد مي

يستند كه به سبب يك واقعيت خارجي در نفس ايجاد شده باشند، بلكه صرفاً احساساتي ن
هستند. توضيح آنكه، شنونده در مواجهـه بـا يـك قطعـه موسـيقي      » تداعي احساس«يك 
رو، بـه   شود، اين حزن او سبب خارجي نـدارد. ازايـن   انگيز، اگرچه واقعاً محزون مي حزن

كه به دليل فقدان چيزي محـزون شـده    تر از حزن كسي است لحاظ شدت، نازل و خفيف
است؛ چراكه در آنجا سببي عيني براي محزون شدن وجـود دارد، لـيكن در اينجـا چنـين     

تواند سبب ايجاد حزن باشد؛ زيرا نفس انسان به  سببي وجود ندارد. خود موسيقي نيز نمي
اگـر خـود    صورت غريزي با حزن و اسباب آن، تنافر داشته، از آن فراري است. بنـابراين، 

تافت؛ حال آنكه چنـين   موسيقي سبب حزن بود، نفس انسان از آن بيزار بود و آن را برنمي
  نيست. 

نظر نگارنده آن است كه در اينجا موسيقي بـدون اينكـه خـودش موضـوعيتي داشـته      
» تـداعي «باشد، صرفاً طريقي است كه به واسـطه آن در نفـس شـنونده، حـالتي از قـبض      

» تـداعي «حـزن و  » ايجاد«از آن نظر است كه نگارنده، ميان » تداعي«م شود. اينكه گفتي مي
حالتي از حزن، تفاوت و تمايز قايل است. ما موسيقي را موجد حزن يا هر حالت انفعـالي  

دانيم. تـداعي حالـت    كننده حالتي از انفعال عاطفي مي دانيم، بلكه صرفاً تداعي عاطفي نمي
هم  ييها راستاست، از نظر جنس، با آن تفاوت سو و هم، هم»حزنِ فقداني«حزن، اگرچه با 

  دارد. 
همان است كه گفتيم؛ اين » حزن فقداني«بهترين دليل تفاوت جنس اين حزن با جنس 

دان و شنونده، دردآور و موجب رنجش نيست، بلكه غالبـاً   تنها براي نفس موسيقي حزن نه
اي از حزن  تمايلي به تحمل لحظهكه نفس انسان، هيچ  شيرين و دلنشين است؛ در صورتي 

  فقداني را ندارد. 
تفاوت احساسات ناشي از موسيقي با احساساتي كه سبب بيروني دارند، سـبب شـده   
است كه حتي كساني مانند پيتر كيوي، يكسـره منكـر واقعـي بـودن احساسـات ناشـي از       

  موسيقي شوند:
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عواطفي را برانگيـزد، از دعـوي آن   تواند در ما  ما بايد كامالً اين ادعا را كه موسيقي مي
... . يـك اثـر    آلود و يا ترسـناك اسـت، جـدا كنـيم     كه موسيقي گهگاه غمگين يا خشم

كننـده انـدوه    كـه بيـان    جهـت   اي ما را منقلب كنـد، از آن  موسيقي ممكن است تا اندازه
  ).  52، ص1388كند (استور،  است، اما با غمگين كردنمان ما را متأثر نمي

اي كـه سـبب ايجـاد انفعـاالت      ن، از نگاه نگارنده بسيار تفاوت است بين پديدهبنابراي
گردد. موسـيقي در   اي كه تنها موجب تداعي انفعاالت عاطفي مي شود، با پديده عاطفي مي
آفريند،  گروه دوم است كه در نفس انسان، غم و شادي و شهوت و... نمي يها شمار پديده

  شود. تي در نفس ميبلكه تنها سبب تداعي چنين حاال
برانگيز غيـر   آنكه سببي احساس كالم است كه بي در واقع صوت موسيقايي، انشايي بي

اي نـوعي از ادراكـات    هـيچ واسـطه    از خود آن وجود داشته باشد، در نفسِ مخاطـب بـي  
كند. به همين دليـل اسـت    دار نزديك مي عاطفي را تداعي كرده، به انفعاالت عاطفي سبب

ناپـذير نيسـت، بلكـه     تنها براي شنونده، تحمل انگيز، نه يك قطعه موسيقي حزنكه استماع 
باشد. حتي باالتر از آن، اينكه اغلب مـردم، بـه    آور نيز مي گاهي از موارد، خوشايند و لذت

انگيـز؛   شـاد و طـرب   يها دهند تا موسيقي انگيز، عالقه بيشتري نشان مي حزن يها موسيقي
  ي غريزتاً از اندوه و غصه گريزان است. نفسِ هر انسان كه يدرحال

احساس شادمانيِ حاصل از موسيقي نيز اگرچه با حس شادماني كه بـه سـببي واقعـي    
تـر   اي پايين راستاست، حقيقتاً با آن، فاصله داشته، در مرتبه حاصل شده است، همسو و هم

ماني تنهـا تـا   گيرد. شاهد بر اين مدعا همين بس كه اين احساس شاد از شدت آن قرار مي
اي دوام خواهد داشت كه آن قطعه موسيقي در حال اجراست و به محض قطع شدن  لحظه

شود. در  اطراف، اين احساس نيز سريعاً زايل مي يها آن و توجه دوباره شنونده به واقعيت
تـوانيم صـريحاً    گري مشهود است. بنابراين، مـي  مابقي حاالت انفعالي نفس نيز اين تداعي

  م: ادعا كني
آفرينـد، بلكـه تـداعي     كند. نشـاط نمـي   كند، بلكه تداعي حزن مي موسيقي، محزون نمي

آفرينـد، بلكـه    كند. رأفت نمـي  آفريند، بلكه تداعي هيجان مي كند. هيجان نمي نشاط مي
  ... .   كند و تداعي رأفت مي

 مفهـوم «نگارنده براي اين نوع انفعاالت عاطفيِ حاصل از موسيقي در نفس، اصـطالح  
را جعل نموده، معتقد است محتواي موسيقي و واقعيتي كه موسيقي ما را با آن » موسيقايي
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دان و شـنونده)   كند، همين مفهوم موسيقايي است كه بين دو طـرف (موسـيقي   رو مي روبه
  شود.   تبادل مي

اين مفهوم موسيقايي دو سو دارد و خود موسيقي در اينجا واسطه بوده، در برابـر هـر   
  شي متناسب با آن دارد:طرف، نق

ــت از     ــارت اس ــيقايي عب ــوم موس ــت، مفه ــوي نخس ــف  «در س ــات و عواط احساس
دان بـا تصـور    شـود. قـوه واهمـه موسـيقي     كه از نفـس موزيسـين انشـا مـي    » شده مصوت
و هـا   هاي خيالي و وهمي موجود در ذهنش، دست بـه پـردازش تركيبـي از نغمـه     صورت

كامالً با فضاي عاطفي و انفعالي عارض بر نفس او تناسـب  زند كه  هاي موسيقايي مي پرده
خود موسيقي نيز در ». خاستگاه موسيقي، احساس آدمي است«اند  دارد. اينجاست كه گفته

دارد؛ يعني هر قطعـه موسـيقي، حـاوي مفهـومي موسـيقايي      » گري حكايت«اين سو نقش 
  دليل نگفته است: ي بيكند. مولو دان مي است كه حكايت از انفعاالت نفساني موسيقي

  كند مي حكــايتها   كند              از جــدايي مي بشنو از ني چون شكايت
 )1، ص1377(فروزانفر، 

شده و عواطف  احساسات تداعي«در سوي ديگر نيز مفهوم موسيقايي عبارت است از 
دارد.  »گـري  تـداعي «سو نقـش   در نفس شنونده. خود موسيقي نيز در اين » شده برانگيخته

دان،  شده در نفس شـنونده، اگرچـه بـا مفهـوم انشاشـده از نفـس موسـيقي        مفاهيمِ تداعي
راستا و همسوست؛ ليكن به هيچ عنوان عين آن نيست؛ زيرا ادراكـات عـاطفي كـه در     هم

گيرد، متأثر از شرايط و عوامل مختلف حـاكم بـر روح و جسـم     نفس شنونده صورت مي
هـا  يـك ـ از آن   برخواهيم شمرد و ممكن است بسياري ـ يا هيچ را ها اوست كه برخي از آن

  دان وجود نداشته باشد.  براي موسيقي
دان و  رو، دو فضاي متفاوت وجود دارد: يكي فضـاي حـاكم بـر نفـس موسـيقي      ازاين

هاي ذهني و خيالي ايجادشده، تالئم و تنافر  ديگري فضاي حاكم بر نفس شنونده. صورت
ميزان انفعال عاطفي ايجادشده در هر دو طرف، متفاوت اسـت؛ امـا   موسيقي با نفس و نيز 

تنها چيزي كه در اينجا مشترك است، كليت مفهوم موسيقايي است؛ به اين معنا كـه مـثالً   
گر نشاط، هيجـان   تواند در هر حال تداعي آن موسيقي كه حكايتگر حالت حزن است، نمي

، تنها و تنها تداعي همان حزن را بـا  يا رأفت باشد، بلكه صرف نظر از شدت و ضعف آن
  خود خواهد داشت. 
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دان و شنونده، در شرايط و عوامـل حـاكم بـر     البته بايد اذعان نمود كه هرقدر موسيقي
تـر باشـند، شـدت و ضـعف مفهـوم       شان به هـم نزديـك   كيفيت و كميت اداركات انفعالي

شـده از نفـس    ايـت شـده در نفـس شـنونده، بـه مفهـوم موسـيقايي حك       موسيقاييِ تـداعي 
تر خواهد بود و بنابراين، تشابه وجود دارد. اما در هر صورت، عينيتـي   دان نزديك موسيقي

و تشخصات روحـي و  ها  رخ نخواهد داد؛ زيرا به هر حال اين دو، دو شخصيت با ويژگي
  جسمي مستقل از هم هستند.

كـر هرگونـه   همين دوگانگي شخصيتي است كه سبب شده تا برخي متفكران اساساً من
م) 2001-1920دان شوند. آنتـوني اسـتور (   شباهت ادراكي عاطفي ميان شنونده و موسيقي

  گويد: مي
شـده توسـط موسـيقي، از قبيـل      انگارانه و نادرست است كه بينديشيم عواطـف بيـان   ساده

شود، لزوماً همـان عواطـف و احساسـاتي     شادي، لذت يا هر احساس ديگري كه ابراز مي
  ).     52، ص1388شوند (استور،  ونده برانگيخته مياست كه در شن

گري موسيقي در نفس انسـان، ممكـن    نكته مهم در اينجا آن است كه تداوم در تداعي
دار شـود. مـثالً    اي باشد تا نفس، مستعد پذيرش و ايجاد حالت انفعالي سـبب  است مقدمه

د، بـا تكـرار تـداعي    دهـ  انگيز گوش فرامي نفس كسي كه بارها به يك قطعه موسيقي حزن
گردد؛ به اين شكل  حالت اندوه در او، رفته رفته مستعد پذيرش و ايجاد حالتي از حزن مي

آوري  كه ذهن او به دفعات به سمت و سوي تصورات انـدوهبار رفتـه، بـه نسـبت حـزن     
تصورات و عوامل مؤثر در شدت و ضعف ادراكات عـاطفي، ممكـن اسـت دچـار حـزن      

تواند با توجه به نوع تصورات موجود در ذهن، هم جهت مثبـت   مي گردد. البته اين حالت
داشته باشد و هم جهت منفي؛ اما در هر صورت، نتيجـه آن اسـت كـه تـداعي انفعـاالت      

اي بـراي ايجـاد    عاطفي به واسطه موسيقي، تنهـا در صـورت تـداوم، قـادر اسـت مقدمـه      
ه عبارت ديگر، كسي كه مـثالً  انفعاالت عاطفي در نفس شود، نه سبب بروز مستقيم آنها. ب

كنـد، بـا تـداعي انفعـاالت      انگيز مواجـه مـي   خود را همواره با يك قطعه موسيقي شهوت
شهوانيِ ايجادشده در نفسش و به تبع آن، ايجاد تخيالت شهواني كه در ذهـنش صـورت   

ل يا پذيرد، نفس خود را رفته رفته پذيراي انفعال شهواني كرده، در او ميل به خَلق افعا مي
آيد؛ زيرا در اينجا مبناي فعـل ارادي او تخـيالت و    انگيز پديد مي شهوت يها ديدن صحنه

  توهمات شهواني است. در ديگر ادراكات انفعالي نفس نيز درست به همين صورت است.
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  نمايي در محتواي موسيقي واقع
اك با توجه به اينكه موسيقي دو بعـد ادراكـي حصـولي (ادراك حسـي) و حضـوري (ادر     

داراي دو بعد باشد؛ چراكه در مواجهه نفس  بايد نمايي در آن نيز عاطفي) دارد، بحث واقع
رو خواهد شد كه ساحت هر واقعيت بـا   با موسيقي، قطعاً نفس انساني با دو واقعيت روبه

  ساحت واقعيت ديگر تفاوت دارد:
از آنجا كه درك حضوري در حكمت متعاليـه جايگـاهي ارزشـمند دارد، قطعـاً ادراك     
حضوري انفعاالت عاطفيِ ناشي از موسيقي نيز بايد بيش از بعد حصولي آن مـورد توجـه   

دانيم ويژگي شاخص ادراك حضوري، همان خطاناپـذيري آن اسـت    يقين مي قرار گيرد. به
شود، نـه   ر اينجا نفس با خود واقعيت مواجه مي)؛ چراكه د175، ص1379(مصباح يزدي، 

االمر و واقعيت در اينجا همان انفعـال عـاطفي    با صورت و سايه آن. به عبارت ديگر، نفس
رو،  صورت دريافت حضوري، بدون واسطه با آن مواجه شده است. ازاين است و نفس به 

واقـع اسـت. بنـابراين،    ادراك آن نيز در اينجا به دليل حضوري بودن، ادراكـي مطـابق بـا    
توان تطابق با واقع را در همين ابتدا اذعان  نمايي اين ادراك در اينجا محرز است و مي واقع

  داشت و از اين نظر، اين ادراك، ادراكي صحيح خواهد بود.  
جا بست؛ زيـرا در اينجـا ايـن سـؤال      توان پرونده اين تطابق با واقع را همين البته نمي

رتبه اين واقعيت كجاست؟ آيا جنس انفعاالت عاطفي كه موسيقي مـا را  آيد كه: م پيش مي
به يك صورت است؟ به عبارت ديگر، آيـا سـاحت   ها  كند، در همه انسان با آن مواجه مي

نمايي در همه يكسان است يا اينكـه در برخـي متفـاوت از     عواطف انساني از جهت واقع
  ديگري است؟

پي بگيريم. امـا اجمـال آن   » معيار شناخت«بحث تفصيل پاسخ اين پرسش را بايد در م
چنين است كه در ابتدا بايد گفت جـنس انفعـاالت عـاطفي ناشـي از موسـيقي در نفـس       

به يك صورت است؛ به اين معنا كه تداعي غم و شادي و هيجان ها  انساني در همه انسان
رو،  رد. ازايـن به يك شكل است و از نظر جنسيت با هم تفاوتي نداها  در نفس همه انسان

توان از اين بعد، ادراك عاطفي موسيقي را به دليل حضوري بودن آن، بـه صـحيح يـا     نمي
  سقيم بودن متصف كرد. 

واقعيت هستي از نگاه حكمت متعاليه، چيـزي جـز وجـود نيسـت و تنهـا آن اسـت كـه        
اعتبار و مجـاز  ازاي خارجي و اصالت دارد. بنابراين، هر آنچه غير از وجود پنداشته شود،  مابه
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اي متواطي نيست؛ بلكه مشكك و ذومراتب اسـت.   محض است. اما اين واقعيت اصيل، پديده
سـاحاتش داراي مراتـب باشـد    نتيجه اين تشكيك در وجود آن است كه عالم هستي با همـه  

داند،  سنگ وجود مي را نيز هم» علم«). از آنجا كه حكمت متعاليه، 24ق، ص1424ى، (طباطباي
  توان ساحت ادراك عاطفي موسيقي را نيز داراي مراتب ديد.  ين نظر ميپس از ا

» نمـايي  حقيقـت «توان اوالً، در كيفيت  صادق ديدن تشكيك در محتواي موسيقي را مي
اي ديگـر بررسـي كنـيم. ثانيـاً،      روشني ديد كه اين موضوع را بايد در مقاله فرم موسيقي به

ا رقم خواهد زد؛ بـه ايـن شـكل كـه برخـي از      بندي عواطف ايجادشده از موسيقي ر رتبه
ادراكات عاطفي از جهت درجه و مرتبه، بر برخي ديگر شرافت دارند. مالك اين شـرافت  

تـوان ادراكـات عـاطفي     رو، كامالً مي نيز نزديكي يا دوري آن به وجود واجب است. ازاين
صورت كه هرچـه   متصف كرد؛ به اين» داني«و » عالي«موسيقايي را از اين نظر، به وصف 

تـر   تر بوده، به آن نسبت داشته باشد، عـالي  انفعال ايجادشده به فيض وجود واجب نزديك
تـر خواهـد بـود. بنـابراين،      است و هرچه دورتر باشد و رنگ ماهيت به خود بگيرد، داني

باشـد. از آنجـا كـه    » دانـي «يـا  » عـالي «توانـد   با توجه به اين مبنـا مـي  » مفهوم موسيقايي«
است، تفصـيل بيشـتر ايـن    » معيار شناخت«جي ساختار معرفتي موسيقي از مباحث عيارسن

  نهيم. جا وامي موضوع را به همان
اما درك بعد حسي موسيقي، تفصيلي غير از بعد عاطفي آن دارد. ايـن ادراك، ادراكـي   

آنچه در ماهيت علوم حصولي بايد مورد توجه قرار گيرد، جنبـه  ايم  حصولي است و گفته
) و 85، ص1393ذهني از وجودات عيني اسـت (خسـروپناه،    يها صورت» گري ايتحك«

   بررسي شود. گري حكايتدر رئاليسم معرفتي سعي بر آن است كه صحت و سقم اين 
تصديقي مواجه نيستيم، بلكـه تنهـا بـا     يها در بحث ادراك حسي موسيقي ما با گزاره

رو هسـتيم و صـرفاً تصـوراتي جزئـي در نفـس       تصوري جزئي صوت روبـه  يها صورت
از اساس منتفـي اسـت؛   » پذيري توجيه«و » صدق«شود. بنابراين، در اينجا بحث  حاصل مي
  آيد.   هم پيش نمي» باور«خود بحث از  لذا خودبه

سؤال اينجاست كه: صوت موسيقايي از چه چيزي حكايت كرده، ما را با چه واقعيتـي  
  كند؟  مي رو هروب

كه  جهت  كنيم كه درك حسي موسيقي، صرفاً از آن  در پاسخ به همين ميزان بسنده مي
تواند بـه تناسـب    است، مي» المسه«يا » بساوايي«و نيز » صوتي«حسي  يها حاوي صورت
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گـري   صدق يا عدم صدق در حوزه تصورات، همراه با خطا و اشتباه باشد؛ چراكه واسـطه 
ن است تحت عوامل بسياري دستخوش خطا و اشـتباه گـردد. امـا در    ها، ممك اين صورت

  حسـي، تنهـا بـه    يهـا  از آنجا كه به صـورت » مفهوم موسيقايي«بحث محتواي موسيقي و 
شـود،   اي براي بروز انفعاالت عاطفي حضوري در نفس انساني نگريسته مـي  عنوان واسطه

چندان كمكي به بحث مـا  طبيعي است سخن گفتن از خطاپذيري ادراك صوتي موسيقي، 
سـازد. اگرچـه بـه تبـع      كه نپرداختن به آن نيز آسيبي به نوشتار ما وارد نمي كند؛ چنان نمي

توان اين اتصـاف را در اينجـا نيـز     مي» داني«و » عالي«اتصاف محتواي موسيقي به وصف 
صادق دانست؛ به اين شكل كه محتواي عالي، تركيب صـوتي عـالي را نيـز طلـب دارد و     

  داني و سخيف را رقم خواهد زد.  تواي سخيف و داني، تركيب مح

  بررسي معيار شناخت در محتواي موسيقي
بـه مقـام اثبـات و معيارهـاي ارزيـابي      شناختي در محتـواي موسـيقي    بحث بعدي معرفت

در اينجـا بـه   . )23(همـان، ص  و تمييز درست از خطا اختصاص داردموسيقايي ادراكات 
ا بتوانيم ادراكات انساني را در باب موسيقي ارزيابي كـرده، سـره از   دنبال معياري هستيم ت

  ناسره آن بازيابيم. 
» ارزش شـناخت «رئاليسم معرفتيِ حكمت متعاليه در اينجا بهترين معيار براي ارزيابي 

تـرين معيـار بـراي     ) و همچنـين مهـم  187، ص1373داند (مطهري،  مي» شناخت«را خود 
اسـت. بـا پـذيرش ايـن      1»بداهت«از اين ديدگاه، معيار  تشخيص معرفت صحيح از سقيم

معيار بايد همه علوم نظري را براي ارزيابي در اثبـات صـحت و سـقم، بـه علـوم بـديهي       
  ارجاع داد.

واسطه  صورت مستقيم و بي ارزش ادراكات بديهي از آن نظر است كه اين ادراكات به 
حقيقي هستند و حقيقـت بـودن    گيرند و از اين جهت، از ادراكات حضوري سرچشمه مي

عنـوان    ). بنابراين، بديهيات بايد بـه 79، ص1361نيازي به دليل ندارد (مصباح يزدي، ها آن
  نظري قرار گيرند.  يها مبادي و معيارهاي صحت در استدالل

تـوان   رو، مـي  بودن از تقسيمات ادراك حصـولي اسـت. ازايـن   » نظري«يا » بديهي«اما 
دراكات نظري به ادراكات بديهي است و ارجاع ادراكات بديهي به چنين گفت كه ارجاع ا

                                                           
1. Evidence. 
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گذاري، ادراكات حضوري در درجه اول قـرار   ادراكات حضوري. بنابراين، از لحاظ ارزش
دارند و ادراكات بديهي در درجه دوم. درجه سوم نيز به آن قسم از ادراكات نظري تعلـق  

  اند. دارد كه به بديهيات ارجاع داده شده
كه گذشت، در ادراك موسـيقي مـا بـا دو قسـم از ادراك مواجـه هسـتيم: ادراك        چنان

حضوري كه عبارت است از درك انفعاالت عـاطفي نفـس، و ادراك حصـولي كـه همـان      
  صوتي موسيقايي است.  يها درك صورت

كـامالً روشـن اسـت؛    » گـذاري ادراك  ارزش«در ادراك عاطفي حضوري، نتيجه بحث 
، بسـي بـاالتر از درك حصـولي اسـت و دليـل ايـن ارزش،       چراكه ارزش درك حضوري

صـورت    توان دركـي را كـه بـه    خطاناپذير بودن اين سنخ از ادراكات است. بنابراين، نمي
متصـف نمـود. بـه عبـارت ديگـر،      » ناصـحيح «حضوري به دست آمده است، به وصـف  

دراك جـاي  توان درك عاطفي موسيقي را ناصحيح خواند؛ زيرا سقم و كذب در اين ا نمي
ندارد. ليكن بايـد توجـه داشـت كـه بـاال بـودن ارزش ايـن ادراك در اينجـا، بـه معنـاي           

بر » تشكيك وجود«ارزشمندترين ادراك نيست؛ زيرا برخي از مباني حكمت متعاليه مانند 
  كنند.   دهي مي عمده مباني ديگر اين مكتب سايه انداخته، آن را جهت

ها و مراتبـي   متعاليه، حقيقت وجود، داراي ساحتبر مبناي تشكيك وجود در حكمت 
الوجود است، تا ادني درجه آن، كـه قابليـت محـض     است كه از علو درجه آن، كه واجب

اي  دهند و هر چيزي كه بهـره  است، يك حقيقت يك پارچه واحد و سرياني را تشكيل مي
ى، گيـرد (طباطبـاي   مي اراي از مراتب اين واحد ذومراتب قر از وجود داشته باشد، در مرتبه

  ) و هيچ چيزي از اين دايره خارج نيست، مگر آنكه موهوم يا ممتنع باشد. 26ق، ص1424
همان حقيقـت وجـود اسـت    » علم«از طرف ديگر، در مكتب حكمت متعاليه، حقيقت 

مصـداق بـا    تـوان آن را هـم   ) و از لحاظ مصداقي مي109، ص1363شيرازي، صدرالدين (
هـا و مراتـب    ا كه وجود نيز از ديـدگاه ايـن مكتـب، داراي سـاحت    وجود دانست. از آنج

نيـز صـادق   » علـم «توان اين تشكيك در مراتب را در ساحت  مختلف تشكيكي است، مي
شـوند،   توان نتيجه گرفت حقايقي كه به صورت حضـوري درك مـي   رو، مي دانست. ازاين

گيرند و به تناسـب آن   ميهمگي در يك مرتبه قرار ندارند، بلكه در ساحات مختلفي قرار 
شود. بنابراين، در اينجا اگرچـه سـخن از    ساحات، جايگاه ارزشي آن حقايق نيز تعيين مي

» اشـتباه «و » خطا«توان آن را به  معناست و نمي درك عاطفي حضوري بي» كذب«يا » سقم«
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توان با توجه به مراتب مختلف و درجـات وجـودي، آن را بـه اوصـافي      متصف كرد،  مي
  نسبت داد. » داني«و » عالي« چون
»و » علو»مرتبه يك موجود، از آن نظر اسـت كـه درك عـاطفي بـه هـر ميـزان و       » دنو

الوجـود نزديـك باشـد،     نسبتي كه از ماهيات و قيود امكاني تهي بوده، به سـاحت واجـب  
تر و در مقابل، به هر ميزان كـه مقيـد بـه قيـود امكـاني و مـاهوي بـوده، از سـاحت          عالي
تر خواهد بود. بنابراين، انفعال خاص عاطفي مثالً حزن يا  الوجود دورتر باشد، داني جبوا

دهد، در افراد مختلف، به تناسب درجـه و   نشاط، اگرچه در همگان به يك صورت رخ مي
شده از موسيقي در  تواند عالي يا داني باشد. مثالً حزنِ تداعي گيرد، مي اي كه قرار مي مرتبه

ه تبع اين حزن، صور خيالي حاكي دوري از ذات كريم حـق در آن نقـش   نفس كسي كه ب
اي بس واالتـر از تـداعي حـزن در نفـس كسـي اسـت كـه همـان          بندد، قطعاً در مرتبه مي

توان گفـت در اينجـا در دو    رو، مي موسيقي، او را به ياد فالن واقعه دردناك بيندازد. ازاين
و در ديگـري  » حزن عالي«يكي از ايشان، نفس، يك جنس حزن تداعي شده است؛ اما در 

تواند  با توجه به اين مبنا مي» مفهوم موسيقايي«تداعي گرديده است. بنابراين، » حزن داني«
  باشد.» داني«يا » عالي«

كـارگيري شـعر و هـر پديـده      مفهـوم موسـيقايي، در بـه   » دنـو «و » علو«صد البته اين 
كننده دارد؛ چراكه مفهومِ موسـيقاييِ عـالي،    نغيرموسيقايي در ساختار موسيقي نقشي تعيي

طلبد هر پديده همراه بـا آن نيـز    پذيرد و مي چيزي جز محتواي شعري و كالمي عالي نمي
تواند تناسبي  از محتوايي غني و عالي برخوردار باشند. بنابراين، اشعار و كالم سخيف نمي

وسيقاييِ داني، جز شعر يـا كالمـي   با اين مفهوم موسيقايي داشته باشد. در مقابل، مفهومِ م
سـخيف در   يهـا  كارگيري اشـعار و پديـده   كند و از اين نظر، به سخيف و داني طلب نمي
  شود. تنها ننگ نيست، بلكه حسن هم شمرده مي ساختار چنين موسيقي، نه

از آنجا كه نگاه حكمت متعاليه، نگاهي كمالي است و كمال را جز اعلي درجه وجـود  
داند، قطعاً طالب وجه اعالي محتواي موسيقي است.  الوجود است ـ نمي  ـ كه همان واجب

  توان نتيجه گرفت:  بنابراين، جز از اين نمي
باشد؛ هم » عالي«حتوايي محتواي موسيقي حكمت متعاليه نيز بايد با نظر به اين درجه اعلي، م

از لحاظ مفهوم موسيقايي و انفعاالت عاطفي ناشي از موسيقي در نفس موزيسين و مخاطـب،  
رو، محتـواي   و هم از لحاظ همراهي با محتواي شعري و كالمي و هر چيزي ماننـد آن. ازايـن  
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  تواند جايگاهي داشته باشد. و سخيف در اين موسيقي نمي» داني«

شناختي حكمـت متعاليـه    واي موسيقي به اين وصف، در نظام معرفتالبته اتصاف محت
هـاي   نيازمند تفصيل بيشتري است؛ چراكه اين نتيجه، حاصـل فراينـد اثرگـذاريِ سـاحت    

مختلف ادراكي انسان بر يكديگر بوده، تبيين ارتباط قواي خيال و وهـم و عقـل را طلـب    
  اهد بود.كند كه عرصه تفصيل اين ارتباط، نوشتاري ديگر خو مي

كه قبالً نيز  اما در بحث ادراك حسي نيز بايد بحث معيار شناخت را اعمال كنيم. چنان
شده صوتي مواجـه هسـتيم كـه در نفـس      جزئيِ ادراك يها ايم، در اينجا ما با صورت گفته

ساختار تصديقي ندارند كـه بخـواهيم در اينجـا    ها  بندد. قطعاً اين صورت انساني نقش مي
ه را از نظر بداهت يا ميزان نزديكي آن به بـداهت بررسـي كنـيم، بلكـه در     ارزش آن گزار

را نيـز از همـين   هـا   توان اين صـورت  تصوري مواجهيم؛ اما مي يها اينجا صرفاً با صورت
  جهت ارزيابي كرد:

بـه شـمار   » محسوسـات «شده ناشي از موسـيقي، از اقسـام    صوتي ادراك يها صورت
از اقسام بديهيات تصوري برشـمرد. بـديهي بـودن درك     توان آيند و محسوسات را مي مي

تواند از آن نظر ارزشمند باشد كه در صورت پذيرفتن بداهت آن، ايـن   حسي موسيقي مي
 يهـا  تواند در صورت تركيب بـا تصـورات ديگـر، در سـاختار گـزاره      ادراك تصوري مي

قياسـي مـورد    ياهـ  بديهي جاي گرفته، در مبـادي اسـتدالل   يها به عنوان گزاره» مشهود«
برشـمرد، بـين   » بـديهيات «را از اقسام » مشاهدات«استفاده قرار گيرد. البته در اينكه بتوان 

متفكران اسالمي اختالف نظر وجود دارد؛ ليكن عمده ايشان ايـن قسـم از ادراكـات را در    
). در ايـن صـورت، ادراك   297، ص1376انـد (مظفـر،    منطقي جـاي داده » يقينيات«شمار 

شناختي بااليي باشـد و البتـه در    تواند از اين نظر داراي ارزشِ  ي موسيقي ميصورت حس
آن صورت هم بايد قوياً توجه داشت كه اين ادراك بدون الزمـه آن، يعنـي درك عـاطفي    

تواند مورد توجه قرار گيرد و اين دو در همه جا به صورت الزم و ملزوم يكديگر بـه   نمي
  شوند. كار گرفته مي
توان گفت انواع ادراكات انساني بـا توجـه بـه     مي حث معيار ارزش شناختدر پايان ب

توانـد   گـذاري از دو جهـت مـي    ارزششود. اين  مي گذاري جايگاه قواي ادراكي او ارزش
و دوم از جهـت  » معرفـت ناشـي از موسـيقي    يشناس هستي«صورت گيرد: يكي از جهت 

  ». معرفت ناشي از موسيقي يشناس معرفت«
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عمده ادراك موسيقي، ادراك حضـوري انفعـاالت عـاطفي از سـوي نفـس      از آنجا كه 
انجامـد   عـاطفي مـي  » وهمـي «است و اين ادراك، نهايتاً با انطباع در قواي نفساني به صور 

شـناخت  «توان شـناخت حاصـل از موسـيقي را در شـمار      )، مي132، ص1392(شايسته، 
وسيقي را با جنسيت وهمـي آن مـورد ارزيـابي    قرار داد. بنابراين، ارزش معرفتي م» وهمي

  دهيم: قرار مي
شـناختي   از لحـاظ هسـتي  » شـناخت «در حكمت متعاليه، مـالك سـنجش ارزش هـر    

در بـين  » قوه عاقلـه «مادي است. مسلماً ادراكات  يها تشكيكي، ميزان تجرد آن از صورت
، 1354شـيرازي،  صـدرالدين  دهـد (  قواي ديگر، باالترين جايگاه را به خود اختصاص مي

)؛ زيرا عاري از هرگونه لوازم مادي و فارق از هر صورت جزئـي اسـت. پـس از    148ص
ارزش قرار دارند. بنـابراين:  » حواس ظاهر«و در آخر، » قوه خيال«، سپس »قوه واهمه«آن، 

اي باالتر از ادراكات حسي و  شناختي قوه واهمه، در مرتبه ادراكي موسيقي، به لحاظ هستي
  گيرد.  مي تر از ادراكات عقلي قرار اي پايين و در درجه خيالي،

شناختي، اوالً، ميزان تطـابق آن بـا    از لحاظ معرفت» شناخت«اما مالك سنجش ارزش 
شـده بـه واسـطه     كه بيان شد، انفعـاالت حاصـل   واقع و ثانياً، ميزان بداهت آن است. چنان

ندارنـد، بلكـه صـرفاً تـداعي      موسيقي، در شمار انفعاالتي هستند كه سبب عيني خـارجي 
دار برخورد نمود؛  سان انفعاالت سبب بهها توان با آن رو، نمي اند. ازاين احساسات و عواطف

توان احساس غم حاصل از موسيقي را برابر بـا غـم حاصـل از فقـدان نزديكـان       مثالً نمي
شـمن  دانست يا احساس شادي و حماسه ناشي از موسيقي را برابر با حس پيـروزي بـر د  

پنداشت. بنابراين، تطابق ادراكات حاصل از موسيقي را نبايد با عينيـات خـارجي مقايسـه    
توانند به تناسب  كرد، بلكه اين انفعاالت عاطفي، تداعي حاالتي دروني هستند كه صرفاً مي

  متصف شوند. » داني«و » عالي«علو و دنو مرتبه هر نفس، به وصف 

  گيري نتيجه
و نيـز  » صـوتي «حسـي   يهـا  كه حـاوي صـورت   جهت  اً از آن درك حسي موسيقي صرف

تواند به تناسب صدق يا عدم صدق در حوزه تصورات، همراه با خطا  است، مي» بساوايي«
هـا، ممكـن اسـت تحـت عوامـل       گري حس در اين صـورت  و اشتباه باشد؛ چراكه واسطه

» مفهوم موسيقايي«بسياري دستخوش خطا و اشتباه گردد؛ اما در بحث محتواي موسيقي و 
اي بـراي بـروز انفعـاالت عـاطفي      حسي، تنها به عنوان واسـطه  يها از آنجا كه به صورت
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شود، طبيعي است سخن گفتن از خطاپذيري ادراك  حضوري در نفس انساني نگريسته مي
  كند.  صوتي موسيقي، چندان كمكي به بحث ما نمي

شود، همـان انفعـال    مي رو ن روبهواقعيتي كه نفس ما به محض مواجهه با موسيقي با آ
ايم كه به دليل حضوري بودن  ناميده» مفهوم موسيقايي«عاطفي حضوري است كه ما آن را 

توان آن را متصف به خطا و اشتباه دانست. اين واقعيـت، چيـزي بـيش از     اين ادراك، نمي
د تـوان آن را در حـد تفكـرات انسـاني بـاال بـرد و نـه در حـ         مي يك احساس نيست؛ نه

  محسوسات و تخيالت، آن را تنزل داد.
بنا بر مبناي تشكيك مراتب وجود، ادراكات انساني نيز با توجه بـه درجـات انسـاني،    
داراي مراتب و درجاتي است و از آنجا كه نگاه حكمت متعاليه، نگـاهي كمـالي اسـت و    

ـ  الوجود است، نمي كمال را جز اعلي درجه وجود كه همان واجب ب وجـه  داند، قطعاً طال
اعالي محتواي موسيقي نيز خواهد بود. در حكمت متعاليه، محتواي موسيقي نيز بايـد بـا   

و » مفهـوم موسـيقايي  «داشته باشـد؛ هـم از لحـاظ    » عالي«نظر به درجات اعلي، محتوايي 
انفعاالت عاطفي ناشي از موسيقي در نفس موزيسين و مخاطب، و هم از لحـاظ همراهـي   

و سـخيف در  » دانـي «رو، محتواي  ي و هر چيزي مانند آن. ازاينبا محتواي شعري و كالم
  تواند جايگاهي داشته باشد. اين موسيقي نمي

  توان چنين گفت:  در خاتمه در باب عيارسنجي موسيقي مي
اي بــاالتر از  شــناختي قــوه واهمــه، در مرتبــه ارزش ادراكــي موســيقي، بــه لحــاظ هســتي

گيـرد. امـا    تر از ادراكات عقلـي قـرار مـي    پاييناي  ادراكات حسي و خيالي، و در درجه
شناختي، اوالً ميزان تطابق آن بـا واقـع و    از لحاظ معرفت» شناخت«مالك سنجش ارزش 

شـده توسـط موسـيقي، در     كه بيان شد، انفعاالت حاصل ثانياً ميزان بداهت آن است. چنان
داعي احساسـات و  زمره انفعاالتي هستند كه سبب عيني خـارجي ندارنـد، بلكـه صـرفاً تـ     

دار برخـورد نمـود.    سـان انفعـاالت سـبب    بـه هـا  تـوان بـا آن   نميرو،  ازاينعواطف هستند؛ 
توان آن را به تناسب علو و دنو مرتبه هـر نفسـي، متصـف بـه وصـف       بنابراين، صرفاً مي

    دانست. نه خطا و اشتباه.» داني«و » عالي«
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