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 معنای موسیقی  درک و دریافتِفرایند شهود در  خوانشی بر نقشِ 

 25/12/1400/ تاریخ پذیرش:    20/12/1400:  تاریخ دریافت

 1ویا سرایی پ

 مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی.  دان، واحد تهران، آهنگساز، موسیقیاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی

 

 سرآغاز: 

که  نکته هنگامی  که  است  این  میان  این  در  مهم  بسیار  ای 

پردازان از هرمنوتیک و ارتباط آن با معناشناسی صحبت نظریه 

دانند، که در  کنند و هدف از تأویل را کشف معنا یا معناها می می

شود و سپس  جدیدتر ساختن معنا و معناها قلمداد می  هایِنظریه 

می را  عنوان  نکته  این  ندارد،  معنا  معموالً  موسیقی  که  کنند 

کرده  نظریهفراموش  حین  که  باید  اند  یا  هنر،  مورد  در  پردازی 

کلی را   هایِموسیقی از این قضیه مستثنی شود و یا چنین حکم

پردازان برای  نمایند. این نظریهمتناسب با مبحث کلی هنر ارائه  

کنند.  حل این مشکل است که تعریفی جدید از تأویل ارایه می

دارد: »ما اثر موسیقی را  گونه بیان میها را این احمدی این نظریه 

گونه میبه  درونی  شهودی  مفهوم  ای  یاری  به  سپس  و  کنیم« 

ند  خواتأویل در کالم هیدگر هرگونه فهم موسیقایی را تأویل می

  یافتن معنای جدید معنا در موسیقی و این سرآغازی است برای 

 .(73:  1391)احمدی،  

 

 ت :شهود در کشاکشِ زبان و واقعیّ

واقعیّمی  2زمانی که ویتگنشتاین  از طریق  گفت: »ما  ت را فقط 

بیرون از نظام    کنیم و غیرممکن است که بتوانیمزبان درک می 

مورد  زبان  در  )احمدی،  مان  بیاندیشیم«  واقعی  :  1389دنیای 

  ها در حقیقت به این نکته اشاره داشت که مجموعه اندیشه   .(278

تفکّ زبانیو  نظام  در  محصور  ما  کودکی  رات  از  که  است  ای 

های ادبی، علمی و روزمره  ایم. در حقیقت مجموعه زبان فراگرفته

است. به عنوان مثال    وتی از همان نظام زبانیهای متفاتنها صورت

ا حتی  ریاضی  زبان  مورد  نشانه در  دارای  عاریة گر  واژگان  و    ها 

ماهیّ بر  باشد منطق حاکم  نیز  زبان دیگر  از  آن  گرفته شده  ت 

زبان نظام  از  شالودةیبرآمده  است که  آن    هایِاندیشه  ای  بر  ما 

 استوار است.  

 

 

ه فهوم شکلی از زندگی است کاز مباحث مربوط به این بحث م

داند و زندگی فرهنگی می  ویتگنشتاین آن را همان شکل ویژة

 
1 pouya.sarai@gmail.com 
2  Ludwig Wittgenstein 
3  Richard Wilhelm 

ای را به عنوان  توان در واقع هر نظام زبانی در هر قوم و منطقه می

نگرند. عبارت »به  همان روشی دانست که به بیرون از خود می 

 توانید فکر کنید«توانید صحبت کنید میهایی که میتعداد زبان

 برآمده از چنین دیدگاهی است.  

نویسد که هنر  می  "هنر و موضوعش"در  کتاب    3ریچارد ویلهلم

زندگی« مجموعه   او »شکل  نظر  به  است.  زندگی  از  نیز شکلی 

ها ها که زبان با آنها، مهارت ها، تجربهای است از عادت پیچیده 

ا  تواند عمل کند و در مقابل آنه ها نمیهمبسته است و بدون آن 

توانند بدون آن زبان بازشناخته شوند. یعنی هیچ تجربه نیز نمی

نمی طبق  معنایی  بر  ویلهلم  شود.  دانسته  زبان  بیرون  تواند 

های روانکاوی دانست که ما نه با معنای سرراست، دقیق و  آموزه 

هایی از معناها سروکار داریم )همان،  با تفسیر و تاویل   کهموجود بل 

388). 

ت  ته ویتگنشتاین زبان یگانه راه درک ما از واقعیّ اما بر خالف گف

ای  ت است که اتفاقاً مرحله ای از درک واقعیّنیست. زبان مرحله 

واقعیّ درک  از  پس  ما  حقیقت  در  نیست.  آن اصلی  به  ت  بنا  را 

کنیم. زبان ابزار بیانی ماست  های زبانی ترجمه و تحلیل میقاعده 

مان  استفاده از زبان ادراکاتو نه ابزار دریافتی. در حقیقت ما با  

کنیم که شاید این برآمده  را به نوعی مفهوم قابل انتقال تبدیل می

گونه  ت اجتماعی انسان است اما فرآشد چنین تبدیلی آناز ماهیّ

شود که سبب می شود زبان خود را به عنوان یگانه راه  انجام می 

 .  (57:    1390)نک سرایی،  درک ما از هستی نشان دهد

های دیگر اندیشه و راه ما به  به معنای آن نیست که روش   این

های دیگری  نظام   سوی حقیقت ادراکات حسی است بلکه احتماالً

ابزار   عنوان  به  ما  احساسات  از  که  با  هستند  ارتباط  برقراری 

 هاست.  گیرند. هنر یکی از این نظام حقیقت بهره می 

ن به عنوان منشی  ارز زبابنابراین زمانی که هنر را نظامی که هم

اندیشه  و  درک  در  مفهوم  انسانی  لزوماً  بیابیم  حقیقت  از  ای 

را باید متفاوت از منش بیانگری زبان بدانیم. در    بیانگری در آن

اینجا تا حدودی به معنای ناب حکم کانتی هنر رها از مفهوم و  

است که به طور جدی باید تفاوت  ایم. و از اینجبهره نزدیک شده 

ل شد بین مفهوم بیانگری در هنر و ارجاع به دنیای خارج از  قائ

دهد. زمانی که در نقاشی رئالیستی انجام می   متن آنطور که مثالً
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مه  "  تابلویِ ماه  فرانسیس گویا   "1808سوم  اعدام    4اثر  نقاشی 

بینیم فروکاستن بیانگری نقاشی به نشان  مبارزان اسپانیایی را می 

ا به سندی تاریخی دانستن این تابلو  ای تاریخی تنهدادن صحنه

 ایم. و نه اثری هنری حکم داده 

ای روبرو هستیم که افرادی  تشخیص اینکه در این تابلو با صحنه 

حال تیرباران کردن    دهد که افرادی دیگر با اسلحه دررا نشان می

آنها هستند هرچند ارجاعاتی به جنگ، اسلحه، دیوار، دو گروه  

 د ولی این به معنای بیانگری اثر نیست.  انسان مقابل هم دار

لین مرحله در این نوع هنر برای شروع بیان است. در  این تازه اوّ

موسیقی هرچند این ارجاع به خارج متن در موارد بسیاری رخ  

یافتن مثالی از این موارد جز اهداف تحقیق حاضر    دهد و اساساًمی

  مواردی اصوالً رغم وجود چنین  ا موسیقی در حقیقت علیاست امّ 

ه و بنا به خصلت خاص خود مستقیماً به  لیّنیاز از این مرحله اوّبی

توان موسیقی را  سان نه تنها نمیرود و بدین سراغ بیانگری می 

توان آن را بیانگرترین نوع  فارغ از بیانگری دانست که حتی می 

گی موسیقی  بهر نظر گرفت. این بحث را نباید با مفهوم بی هنر در  

آنطور که شوپنهاور و هگل اعالم    -رغم نزدیکی  علی  –ماده  از  

ای مرکزی در بحث ماست  داشتند یکی دانست. شهود نکتهمی

 ولی همه آن نیست.

ها و با فضا سروکار دارد و مناسبتی  هایی از رنگنقاشی با نشانه 

هایی ا توانایی کاربرد آن نشانه یابد، امّطبیعی و ساده با موضوع می 

د که با موضوعی پیچیده رویارو باشند. شلینگ موسیقی و  را ندار

داند چون به دنیای اسطوره و از  شعر را برتر از سایر هنرها می 

یکرسازی و معماری به ترتیب  آنجا به ایده نزدیکترند و نقاشی و پ

 .(54:    1390سرایی،)  دورتر

 

 شهود بر مبنای واقعیتِ موسیقی:

و   تیره  است  معتقد  موسیقی  رابینسون  قطعه  یک  خواندن  تار 

تر از آن نیست که خبری را تیره و تار و سوگوار بخوانیم  استعاری 

بلکه قطعه به طور حقیقی خصوصیت تیره و تار و سوگواری دارد.  

گوید: »من مستقیماً سوگوار بودن و  وی به نقل از لئو ترایتلر می

ام«  کردههای واقعی خود تجربه  دلتنگ بودن را به اندازه دارایی

ای از  های فلکیبسته به صورتسوگوار بودن نوعی ظهور است وا

البتجزئی که  موسیقی،  جزئیات  ات سطح  این  به  کاهش  قابل  ه 

ق دارد به جزئیات خارج  به همان اندازه که به موسیقی تعلّنیست.  

 .(99:    1384)رابینسون،    ق دارداز آن هم تعلّ

م عمل شخص خاصی  تجسّبنابراین اگرچه موسیقی سازی محض  

ف و حرکت به سوی  هایی از کنش، توقّا لحظه کند، امّتجویز نمی

ر  دارد تصوّ را وا می  م کنیم. »موسیقی ماجدید را تجسّ  یک تجربة

را به    کنیم که در حال احساس کردن چیزی هستیم. صداها ما

ها  ها و شادی ها و تصمیمکردن تنش م کردن و تجربه  سوی تجسّ

 
4 Francisco Goya 

ه با موسیقی  کنند. در چنین حالی است کا هدایت میهو اضطراب 

 .(102:    همو)  کنیمپردازی میخیال 

مفاهیمموسیقی"در  احمدی   تحلیل  فرهنگ   "شناسی: 

شناسند که بنا به  ای میشناسی بیانگری را همراه با نظریهزیبایی

فراشد   طریق  از  را  خارجی  واقعیت  انسان  ذهن  آن 

کند و توانایی توصیف زبانی آن را ای درک میشده بندی مرحله 

دارد. کروچه معتقد است که مفاهیم توانایی تولید و خلق حکم  

ها را ندارند و بر این اساس  بندی کلی، تعمیم نظری و نظام دسته

است که در هنر برخالف اندیشه بخردانه و علمی اثری از مفاهیم  

ناتوان   بیانش هستند را می نیست. آنچه مفاهیم  از راه  در  توان 

:   1389)احمدی،    لی داردمکاشفه دریافت که بیانی حسی و تغزّ

260) . 

داند که  ت می هایی از واقعیّنیز مفاهیم را لحظه  5تئودور آدورنو 

بر طبیعت، شکل  نظارت  برای  را می بدواً  به گیری خود  طلبند. 

و تالش برای    سازیهمین دلیل به دنبل موردی فراتر از مفهوم 

ابژه  آن  ایدرک  می  بود که خود  مفهوم  از  گریزان  بر  را  نامید. 

اساس چنین دیدگاهی است که آدورنو در دفاع از هنر مدرن آن  

سازی،  صوالً مفهوم دهد اداند که نشان میهنری می   ةرا به مثاب

 (. 228،  و )همویرانگر است  

 

 نسبت شهود و بیان: 

همانی زبان و هنر از نظر وی بود. این  از مشکالت بحث کروچه  

همانی زبان و هنر هرچند نه همواره به صورت مستقیم بلکه به 

نظران هنری  ر بسیاری از منتقدین و صاحب نوعی تلویحی در تفکّ

گذاری  وجود دارد و جالب آنکه برخی از آنان از چنین عدم فاصله 

رأ کالینگوود  و  کروچه  برخالف  هنر  و  زبان  بین  به  مناسب  ی 

همانی شهود  اند. نتیجه نادرست کروچه از این نابیانگری هنر داده

نهایت منجر به  انگاشتن هنر و زبان است که در  بیان، یکی  و 

زبان  زیبایی حکم یکی پنداشتن  با    شناسی شد شناسی همگانی 

حق   ،همانی شهود و بیان در حقیقت در مورد این. (260)همان، 

امّ  است،  کروچه  آنکبا  علت  چنین ا  به  منجر  دیدگاه  این  ه 

 ق به حیطةشود، آن است که بیان را تنها متعلّگیری مینتیجه

جا هر آنچه که در قلمرو نظام زبانی باشد را  داند و از آن زبان می 

بیان   باشد، غیرقابل  این قلمرو  از  بیان و هرآنچه را خارج  قابل 

ارتباط    کند. به این ترتیب نسبتی عکس بین بیانگری وقلمداد می 

پدیده مورد بحث با زبان وجود دارد. به این شکل که هر اندازه  

نزدیک  زبان  به  مرتبطموضوع  یا  و  نیز  تر  بیانگری  به  باشد  تر 

اینجا از آن غفلت    ای که درا نکته تر است و برعکس. امّنزدیک 

شده است، خصلت ذاتی بیانگری شهود است. شهود در اصل و  

د  بیانی  کارکردی  خود  آناساس  نتوان  اگر  حتی  بیانی    ارد؛  را 

اصلی افتراق    نظر گرفت. در واقع نقطة  متناسب با نظامی زبانی در

5 Theodor Adorno 
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گریزان از  "رنو عبارت  همین جاست. زمانی که آدو  هنر با زبان در  

شبیه به آنچه کانت هنر رها از مفهوم و بهره مطرح  را،    "مفهوم

فارغ از  ای شهودی است که  کند. در حقیقت به دنبال وجهه می

رود. کروچه نیز نهایتاً در  یکی بر زبان پیش م زبان و اندیشه متّ 

با    دورة خود  فکری  می دوم  را  آن  شاعرانه  شهود    پذیرد طرح 

 . (261)همان،  

 

 شهود :  – پیوستار شناخت 

در حقیقت باید نظام شناختی و اندیشه انسان را همچون طیفی  

و سر دیگر طیف،  در نظر گرفت که در یک سر آن زبان قرار دارد  

ای است که در این طیف قرار م است هنر پدیده شهود. آنچه مسلّ

یر  ا جایگاه آن در این طیف بنا به هنرهای متفاوت، متغّگیرد امّمی

نمایشی بنا به استفاده از زبان و    است. واضح است که هنرهایِ

نمایشی )هنرهای  آن  به  مانند  وابستگی  زبان  عنصر  فاقد  ای 

ترین جایگاه را به قطب زبانی  پانتومیم را باید جدا نمود( نزدیک 

انتزاع حرکت کنند به  این طیف دارد و هرچه هنرها به سوی 

 شوند.  طرف مقابل یعنی سر شهودی این طیف نزدیک می

به طور کلی جایگاه هنرها در این طیف منوط به میزان    بنابراین

آن  در  زبان  مثل  بکارگیری  هنرهایی  جایگاه  که  چرا  هاست، 

هنرهای نمایشی و یا موسیقی را بنا به این که در آن کالم و زبان  

کالم  نظر گرفت. موسیقی زمانی که بی  وجود دارد یا خیر باید در

طیف است و زمانی که به باشد، بسیار نزدیک به سر شهودی این  

کالم به سمت  موسیقی باکالم اشاره داریم بیشتر از موسیقی بی

زب میسر  نزدیک  طیف  این  بنابرانی  از شود.  یکی  شهود  این 

ها  گذاری این نظام های شناختی است و البته بحث از ارزش نظام 

تواند  چه هنر می رو اگراین  و یا انواع آن خارج از بحث ماست. از

ر احساسات باشد و در بسیاری موارد نیز هست، ولی صرف  بیانگ

انتساب بیانگری احساسات و عواطف به هنر و موسیقی در واقع  

 ن است.  های آانگاشتن بسیاری جنبه  نادیده

 

واقعیّ مناسبات  در  موسیقی  شهودیِ  فرا ادراکِ  یا    ت 

 ت : واقعیّ

متفکّ  از  واقعیّبسیاری  بازآفرینی  را  هنر  فیلسوفان  و  ت  ران 

کارادانند.  می زیباییاحمدی  مکاشفة یی  در  را  هنر    شناسی 

هنر همچون  داند. »بیشتر از شناخت علمی می  ،حقیقت به مراتب 

مورد زیبا هنگام بیان شدن به مفاهیم کاری ندارد، بل ادراکش  

هنر همانند  هگل به    .(99:  1389احمدی،  اساساً شهودی است« )

عقالیی و  شناختی  ارزش  دین  و  روشنگر  می  فلسفه  که  دهد 

  به شهود   ا وابسته ت نسبت آدمی با طبیعت و دیگران است، امّ ماهیّ

    .(102)همان،  

 
6 Karl Marx 

نهایی و پنهان را همانند متعلّ های  ق شوپنهاور شناسایی جهان 

بیان می ادراکی حسی و  نمایش  راه  از  ترتیب  مان،  این  به  داند. 

گستره  می بیانگری  وسیع  شامل  ای  انگاره شود  و    هایِ تصویرها 

همانطور که اشاره شد    .(147:  1389احمدی،  )  هاذهنی تا ایده

شهود در اندیشه هگل به هنر نیز نکته مهمی است. البته از آنجا  

هر محصول   است چون  آدمی  کار  حال محصول  هر  به  اثر  که 

ای سخت محدود  ه دیگری بازشناختنی است اما این شناخت دامن

   (.102:  1389دارد )احمدی،  

داند،  هنری می  شناسی را همان شهودِزیبایی  شلینگ نیز کنشِ

ای  که »زیبایی یگانه چیزی است که خود را به ما به گونه   چرا

ن و تعریف«. اثر هنری  دارد و رهاست از هر تعیّمستقیم اعالم می 

ای  سان شهود و مکاشفه لتی معماگونه در لحظاتی کوتاه بهبا خص

شناسی  ثر و مخاطب آن آشکار می شود و زیباییبر پدیدآورنده ا

فراشدی است به آگاهی از ساز و کار همین ادراک. و هنگامی که 

نوالیس در شناخت طبیعت ذهن شاعرانه را کاراتر از ذهن علمی  

ه ارزش جایگاه  در حقیقت متوجّ.  (56:    1390سرایی،داند )می

 .(129:  1389احمدی،  )   شناختی شهودی است

ای از حس و ادراک  مارکس معتقد است آمیزه   6سویی کارل از  

می راه  زیبایی  ادراک  به  که  همچون عقالنی  هنر  کار  در  برد 

کند که از عهدة هیچ پدیدة  پندارگون« جلوه می ت  »آفریدن واقعیّ

 .(248همان،  )  آیدنمیجز هنر بر   فرهنگی

دروناهمیّ به  نسبت  هنری  شکل  دیدگاهِ   مایةت  در    اثر 

آن لیست فرما دید  از  برآمده  نیز  که  ها  است  هنر  به  نسبت  ها 

گریزان از زبان آشناست. منظور از زبان آشنا در این دیدگاه، زبان  

خود    روزمره در زندگی معاصر است که به کارکردهای ارتباطی 

تقلیل یافته است و در واقع زبان در اینجا دیگر هیچ نیست مگر  

این در  ار خودش حضور ندارد. بنابرکه انگابزار انتقال معنا، چنان  

افتد که زدایی اتفاق میای آشناییخود زبان نیز همانند هنر گونه

شعر است. شعر    شود و آندر آن زبان، خود به هدف تبدیل می

ویران آن  کنندةدر حکم  )روزمره(  به   زبان  ارتباطی،  ابزار  از  را 

ین دیدگاه  کند. بنا به همموضوع اصلی و به یک معضل تبدیل می

ها، »هنر آنجا آغاز می شود که ما از است که از نظر فرمالیست 

ایم جدا شویم و به  جهان آشنا و معمولی که بدان عادت کرده 

)احمدی،    ها«دم بگذاریم، به سرزمین شگفتیدنیایی ناشناخته ق

1389  :38). 

 

 ت :واقعیّ فرا شهود به مثابة 

مهّ سان این در  مکارکردی  و  بازنمایی،  تر  از  باالتر  سطحی 

ای بیانگری مطرح  گری، مستندگویی و غیره برتصویرگری، روایت 

ارتباطی شهودگونه است. در اصل بیانگری    شود و آن جنبةمی

بی و  و  مستقیم  هنری  بیانگری  است.  شهود  همان  میانجی 
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چیزی است که در اثر نهاده شده است  موسیقی ادراک شهودی آن 

ماند  ای که باقی میا نکتهاشد و یا غیر آن. امّچه آگاهانه بوده ب

است که چطور می کرده  آن  مؤلف شهود  آنچه  انطباق  از  توان 

 کند مطمئن بود. است با آنچه مخاطب درک می 

در مورد موسیقی نه تنها عدم چنین انطباقی روشن است که    

اصوالً در هر هنری فروکاستن چیستی آن به چنین کارکردی در  

ا تالش برای بازشناسی امکان  هنربودگی آن است. امّ   حکم انکارِ

شناسی  زیبایی  هنرمند در اثر نهاده است، در حیطةدریافت آنچه  

 هنر است.    عات هنری، در حقیقت شناخت آن وجه آگاهانةو مطال

کند که برای خود  هنگامی که هگل از الهام هنرمندانه صحبت می

گی و ناشناخته ماندن  هنرمند نیز ناشناس است و همین ناآشکار

داند که در حکم تعریف اثر هنری و  را آفریننده ابهام هنری می 

از هر تولید دیگر آدمی است )همان:   در    .(102وجه تمایز آن 

اصل زمینه را برای نشان دادن این دیالکتیک درونی هنر آماده  

میانجی و هم تولیدی است  کند که هنر، هم شهودی است بی می

نظر وی هنر واجد عنصری است اندیشگون که در  فکر شده. از  

بنابراین همچون هر  و  نیاز آدمی به آزادی را همراه دارد  خود 

ی متعارف و معمولی آدمی  ای از خردورز تولید دیگر انسانی، جنبه

 دارد. را در بر
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