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 نام خداهب

 

 !ياری داردآبشناسي نياز به روان یهخان

 (پناهکاظم علویدکتر سید)

 

 مهمقدّ

 یدانشکدهبه ،تحصیلیجهت شرکت در آزمون هوش ،دن فرزندمبرای بر ،6991 تیرماه 9شنبهروز پنجدر 

از کردم. شناسی گذرروان یدانشکدهبزرگ  یمحوطهاز  ،آزمونمحل برگزاری  و در رفتمشناسی روان

بیرونی و فضای  یموضوع محوطه شود،بحث میروان انسان  پیرامونشناسی روان یدانشکدهدر  جاکهآن

 . موجب نگارش این متن شددانشکده سبز این

ت . ذهنیّدارد هابه آنی خاص نسبتتذهنیّ ،جدید هایمکانو یا از دیدن افراد انسان قبل یکلّطوربه  

 است؛آن متفاوتت واقعیّکه با  ،بودای گونهبهدانشکده به فضای فیزیکی و زیستی ایننسبتجانب این

دن یبا د ، امّاباز دانشکده شدمفضای نیمه یابتدا وارد محوطه .تصویر بکشمرا بهگرفتم آنبنابراین تصمیم

بیشتر احساس ابتدا داد، هرچند من دستاحساس تشنگی به ،های خشکیدهی پژمرده و چمندرختان

کرد. درون ساختمان دانشکده هدایتکن سردآبهمین احساس مرا به ؛ امّا خود تشنگیتا  ،تشنگی بود

 کهاین :کردمن ایجاددر یپرسش ،چیز در داخلهمه ترتیب و تمیزیوخنک داخل ساختمان، نظم یهوا

 ؟و یا بالعکس!را، رونینه بنگریم میدرون را بینیم؟ یا را می هروی سکّیک تنها چرا

 ،کوچک یا دانشکده حیاطِفقط  نه ،کنیممیهای زیادی عبورحیاطازنگریم. میرا آناین و نه هم نههیگاگه

خلوت مردم یاطبه ح ، امّاآوریمابرو نمیبینیم و خم بهمی ، و مشکالت رابزرگ یک کشور حیاتِبلکه 

 کند! فلک را کر میما گوش « یوا مصیبتا»نگریم و فریاد می
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 تا حيات از حياط

دانشکده اینحیاط از تصاویریت سابهتر خود گفتم،هب ،استاز دور و تفسیر تصویرام سنجشچون رشته  

ایراد شناسی بهروانکارشناسان از کیجا یآن ،شدم بود،که در آن نشست برگزار گاه راهی سالنیآن .بگیرم

این نشست، پرداخت. « هنری و غیرهتحصیلی، هوشهوشجمله ، ازهوشانواع » یسخنرانی درباره

های پیرامون هوش هقهرمانی و نظریّت شخصیّسخنانی پیرامون دادن بهگوشرای واقع دعوتی بود بدر

  انسان.

 

 

 

از  گاهنو آرا بدانم شناسی باید تعریف روان ابتدا ،را بشناسم شناسیروان یکه دانشکدهبرای این

تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی و اعمال و رفتار انسان  :ازستاشناسی عبارتروانشناسی بگویم. روان

، غریزه و اراده، غم و شادی، احساسات، افکار و افعالی مانند خیال پس در احوال و اوضاع مختلف آن.

 به روان یا روح انسان هستند.ترس و امثال آن نیز منصوبوخشم

 از این علم یواسطههبکه  ،است« روان و ماده» بررسی روش (Psychophysicsسایکوپیزیک ) امروزه 

تریولوژیک، یا روش سایکو دیگر یو زمینه شودبحث می فیزیکی انسانخود ک خارجی انسانی و محرّ

 . رودمیان میصحبت بهچگونگی انطباق بدن با محیط خارجی در آن پیرامون که  ،روان و تن است

 ،یرون در ارتباط هستندمحیط بطبیعت با دیگر طرف با انسان و از طرفاز یک کهدانشجویانیحال 

پریشان بپردازند؟ روان یکنند و به بررسی و مداواگذاری شناسی را پایهعلم روان یآینده چگونه باید
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توانند مردم چگونه می ،یابندمیخشک پرورش  ژمرده وکه در این حیاط زرد و پشناسیدانشجویان روان

پریش و ی و روانمحیطی فرسایشدر باید  آنانآیا کنند؟ دعوتبخش و با نشاط و فرحسبز حیاترا به 

محل  کهچنین فضاهاییکه بدیهی است ؟بخش و متعالی!و فرح کنند یا محیطی با نشاطرشد کنندهکسل

ریزان کشور باشد. و برنامهسیاستمداران ه رد توجّباید بیشتر مو ،و تعامل جوانان استپرورش  ،تحصیل

وانان جوکشور ن یآینده ،داننبود بگذروجوانی در غم بودعهدوانی در جاگر  که ،باید بدانندورزان سیاست

افسرده گرما و سرما ت شدّسرخ از گلکه نه آنمگرد. جا بگذرجا و آنتاب اینویز در تبنو بوم  زاین مر

 افسرده و پژمرده نگردد؟ ،مردهتواند در محیط خشکیده و دلمیچگونه انسان پس  ،دشومی

 را نخواهد ل رسیدنمنزبه دانست، و راهِ نخواهدرا  آفرینشتی یسچمرده افسرده و دل جوانشکّ بی

  شناخت؟

 بآبی خشک و هااین قناتاکنون ا امّ  ،روان و قناتی جاری بوددر این دانشکده آبماه گذشته تا چند

 دائماًکه  ،شدندتغذیه میای اندازهبهزیرا  همیشه پرآب بود،شهر تهران جاری در های قنات شده!

دیگری  دالیلتواند می ،دچار این مشکل شدههای شهر ناتق که برخیاین !آیدهای آب آن باالتر میسفره

فضای  اًآن بوده است و طبع فضای سبز آبیاریقنات منبع اصلی دانشکده آبحال در این !داشته باشد

این فضای خشکیده که این گذارد.فضای سبز اراضی آن میی ورر زیادی برثیتأ ،خطهاین کو خش آببی

از  ،آوردمی دانشکدهدانشجوی این سر جوانانچه بر ،باختههای رنگو درختان پژمرده و چمن

دنبال هب یگی چیزافسردی و دلشکستهو گی روانی خست روح جزآیا محیط بی !های مهم استپرسش

  ؟داشت!خواهد

 (91ق:6991،)ناصر خسرو روان است؟که شنید روانی که بی تن و جان چیست کو روان است؟   آن بی

، جواننبض اینوقتی  ،شودشد جسم او هم بیمار می می پریشانوقتی روان آد که ،ستا مگر نه آن

 ؟ بداندرا تپیدن  قلبش نداند، چگونهجنبیدن 
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 یاندازهزیرا به ،غیره بگویمچون فروید و شناسان معروفی همهای روانهز نظریّخواهم در این رابطه انمی

  خواهم از عطار بگویم:می اامّ ،کافی دانشجویان عزیز با آن آشنایی دارند

 انتـلّی عیـکز این هر دو شود ک           ز نور دیده بنگر جسم و جانت

 (2د:6991)عطار،حقیقت بحر جان در شور وغوغا            گر کوه و دریاـده بنـدی ورـز ن

که درون یکسانکم نیستند  امّا ،زیاد استها در آندروغ یا و تظاهر  جوامعی که ریاکاری،بسیارند چند هر

 کنند، باید از درون حالشانمی چرا برخی خیالاست!  و نیک هر دو خوب ،باطنشان، ظاهر و برونشان و

 اپاک! یا برعکس باشد!؟از برون حالشان ن پاک، و

 چرا افسردگي؟

 روانی،انتظار انسان از کاهش آالم ،سرگرمی ی ودرمان بهداشتهمه پیشرفت، امکانات رفاهی، وجود اینبا

شناسان شناسان و جامعهاز روانبسیاری بدیهی است. امری ،ترس و اضطرابافزایش خوشبختی و کاهش

تا چندین سال ه روند. البتّگرایی پیش میسمت افسردگی بیشتر و منفیها به، که انساننظر دارندفاقاتّ

اگر فرض کنیم  حالبا ایناست. ها کمتر شدهدر انسانکه خشونت  ،اندباور بودهخی بر این برهم گذشته 

ضمن اید اشتباه کرد. شدن خشونت را با تغییر نوع خشونت نبکه کمباید گفت  ،که خشونت کم شده
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نگرفتن گرفتن و یا الگواز طبیعت فاصله است. آیاتر هم شدهای گذشته زیادهسال طیّسفانه در که متأاین

 شد؟ های انسانی نخواهدموجب اضمحالل برخی ویژگیاز طبیعت 

ن نردبان ترقی پیمود برایدانند که نمیوییا گامّ ،کنندتالش میی های ترقّهرفتن از پلّباال برای امروزه همه

م خوشحال و سرمستی چنانه امروز .ندبینها را مینتیجه فقط پلهدر ،ندکن بان نگاههای نردهبه پله مجبورند

ایم، مسرور از آنیم که هر داروی فرمان خودرو سپردهکرده و آن را بهکه افسار حیوانات وحشی را مهار

چیز جدیدی، چرا با آمدن هر ،پرسیمخود می ا کمتر ازامّ ایم،شیمیایی را جایگزین قرص گیاهی کرده

 ایم؟ آینده چگونه خواهد بود؟ ها را بایگانی کردهکهنه

 بصبح زندگانی مرده بودن                  چرا باید چنین افسرده بودن   

 (6991های مهر عالم افروز)اعتصامی،ببینی گر برون آیی یکی روز                    تجلّی

های لشکّ حضور گُبی .ددنبو پژمردهی یهالگُ ،تایی بودلی نبود و اگر چندگُدانشکده  یدر محوطه

 ها دارد.افسرده تأثیری مستقیم بر پژمردن دل

  نباشد هیزم گلخ معنی چهدرخت خشک بی  دین خندان دل میان باغصاحب سبزدرخت

 (6411 غ:6991 مولوی،)

ثیر أمینشان تزمردم سرشناسی برویان روانجو افسردگی دانش ،فرزندانبر والدینافسردگی که دانیممی

افسرده  اناگر خودش ،نداشناسی مشغولتحصیل در علم روانت بههزاران مشقّی که بااندانشجوی. گذاردمی

 !د؟نگان چه کندبا افسر ،دنشو

 ؟کندمستان چهسرد و افسرده میان صف        نشدجان گوش و سرش گرماز باده هکآن

 (144:غ6991)مولوی،

 ت جوانان چيست؟اولویّ

متنوع و مختلف است. امروزه شناخت علمی و روانی از نسل  ،ت یا حقیقتواقعیّها از هرامروزه تفسیر

زیرا اگر ندانیم  ،مداران باید بدانندریزان و سیاسته و عالیق او را مفسرین و برنامهجوان و افکار و اندیش
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بخش طبیب شفا ی، نسخهچیز نیستچیز اولی است و چهاقشار مختلف جوانان کشور چهرای که ب

چند هراست.  مهم ایخود مقوله ،کنیمشناسیم و او را تفسیر میکه جوانی را چقدر میاین نخواهد بود،

و یا ب طرفدار برای جل امّا ،دنطرفداران خاص خود را دار ،های غیر علمی همی تفسیرهر تفسیری حتّ

آرزوی دیدن ها که برخی دلدانیمگر نباید دیگری را تکفیر کرد. میتفسیر یا تفسیر دینمودن به یکمعتقد

هم و برخید نکنمیآرزوی سماع حق  هاجانخیلی از ، آرزوی شراب طهوردیگر رخی ب ،دنکنیار می

هایش هم ، تفسیرروانی را نداندت علمی و واقعیّکه ایندارند. حال کسیرا آرزو برداشتن حجاب یار 

 .شودنتیجه میبی

 معنی غرق می ناب اولییـتر بـن دفـوی      راب اولی    ـرقه که من دارم در رهن شـاین خ

 نه پر از آتش هم دیده پرآب اولیـم سیـه    چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی     

  ه اگر گویم با چنگ و رباب اولیاین قصّ       واهم گفت  ـق نخـا خلـت زاهد را بـمن حال

 (111: غ6996،حافظ)

 یابيم!سبزی درختان را در

ز جمال گُل طَرَبناک ابلبل که  ،و بپذیریم شدهدامن گل چاک که ،ستصباکه از باد  ،اگر قبول داریم 

هم گل ند و در کنارشینبن لگیدر سایه ؛ که اینانکنیمنای ایجاد سبزی درختان سایه، پس چرا از سرشده

  گل بشنوند؟از همدیگر و  بگویند

 رآیدـاقی هزار الله بـارض سـاغ عـز ب           د  ـرآیـاله بـرق پیـشـمی از ـاب مـتـو آفـچ

 دیبرآ کالله آن یبو چمن انیـم از وـچ    سنبل هـکالل دـکنـشـب لـگ رـس در مـیسـن

 دیبرآ رساله صد به انشیب ز یاشمه که    ستیحال تیحکا آن نه هجران شب تیحکا

 (291: غ6996)حافظ،

 هکه توجّجویبار آب نخورد! زمانی باغ تو از این انآب زاللی در این حیاط جاری شود جز درخت یوقت

ای خشکیده و همنچها و علف کهزمانیعکس بال ،آیندرقص می، درختان بهبه درختان جلب شود انسان
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تر  م است در این شعله،مسلّ ور شوند وشعلهها آن یهمه کافی است تایک جرقه  ،شونددرختان پژمرده 

 .هم سوختن را دارداناه بگناهکار و بیگسوختن مفهوم هم و خشک با ترو این  سوزند!هم میو خشک با

 (6940،)فردوسی تر و خشک هیزم بسی سوختند          بیابان همی آتش افروختند    

انتظار بارش این باغچه در  کوچکی خورد. سبزسر یباغچهخشکی حیاط، ناگهان چشمم بهوجود اینبا

 کرد. می آبیاری را جاآن بلکه باغبانی ،نمانده بود ابر ناشناسکی

 امچون خزان افسردهصفت همبا منکران دی         امرخان چون گلبنان بشکفتهران و گلبا دلب

 (6916: غ6991)مولوی،

 

 

 خشکي و شکنندگي کم کنيم!از 

سالی ه خشکی و خشکبهایی که پیشتر آباد و سرسبز بودند، رواز سرزمینبسیاری که ،تی استخدایا مدّ

طرف طرف و آنهدف ایناین ابرها، بی بارند!های تشنه نمیفراز این بیاباننم چرا ابرها بردااند. نمینهاده

کنند! بانی را سیراب نمیا هیچ بیادهند، امّشاهکار ایرانیان است جوالن میکه هاییاتقن ی بافراز سرزمینبر

آب؟! های شکسته از پیه در خاک، حسرتی برای بهار، شاخههای خشکیدچون سراب، چمن یهایدشت

نصیب، بادهای های بیاین دشت ،خشکی و شوریر آب! خدایا این گیاهان مقاوم بههمه در انتظاوهمه

 همه از دست ما در آه و فغانند!وه از دست روزگار، همهکشیدعنان
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                 کامبر فراز این کویرِ تشنه

 ،بر بلندِ این سپهرِ الجورد

 کنند؟ابرهای بی ثمر چه کار می

  ی خسیسابرهای خسته ی پریش،ابرهای پاره

          ابرهای کال رها،، هدفابرهای بی! هرزه گرد ابرهای بی خیالِ

                                  (6919ابرهای سرد )محمدی،کوله بارشان مالل،  دستهایشان تهی زمهر،

اکنون  ،زاللاز آرزوهای های پرو دشت قنوتهای پرقنات، سرزمین دستپر هایچشماز پر سرزمینچرا 

 آسماناست؟! خدایا گشتهحد تشنهتا این آسمان بخیل و خاکچرا ! است بهار های همیشهدر حسرت گل

  !کنندعنایت  مهر یسفرهکه ابرهای سرگردان  ،زا فرست، پس ابرهای باراننهایت استتو بسیار بی

         ،نه زانِ توست این گسسته ابرها،

                                           ماست! شاید انعکاسِ آهِ 

 بهار بارش و ای خدای ابر و

  گیاه رحم کن سبزه و بر درخت و

                                                                            ای فرست!ابرهای تازه

 گناهکار ما اگر سیاه دل،

 (6919،)محمدی روزگار ماببخش!بر کویر ِ

 کدام است؟ و فرعچيست  اصل

چیست دیگر به تعریف اصل چیست؟! اگر بدانیم اصل  که گاه فکر کردیمهیچ مشکل افسردگی چیست؟

 خود  گذارانا متأسفانه بسیاری اثرامّ !، فرعاصل است و فرع ،زیرا اصل ،فرع را الزمفرع الزم نیست. 
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کند که فرع را بدانند چیست و اصل را فراموش چیست! شاید هم منافعشان ایجاب میدانند اصل را نمی

قدر آنست؟ ا ترین اصل کداماصلیحال  .باشد به ویچیز بستهچه وجود آنآنچیزی و هراصل هر !کنند

قدر شاخ آنم. یکه اصال از اصل خبر ندار ،غول کردهمشخود ات ما را بهو فرعیّ ایمات مشغول شدهفرعیّبه

های وهیم بریممینهایت لذّتبیی درختان هامیوهاز  چونبینیم. را نمی، که ریشهبینیمرا خوب میهاو برگ

 پس چرا؟ ؟خاست اصلی که دیدی همه از فرع اینست که ا آننه رمگ  بینیم.ان را نمیهپن

 زن که از بازوست تیربر کمان کم     گیر اصل این از فرع این مگیر از

 (6911ب: 1،د6991)مولوی،

 گرمای عشق را زیاد کنيم!

ند. دار ترسیک هم از آن وبیستترسیدند، در قرن نه فقط در دوران بدوی از آن میشگفتا! از آتشی که 

ا بود؛ امّآن را ایجاد کرده ،و برق و طبیعت رعد ه بشر نیفروخته بود، بلکه صاعقه،ک ،آن زمان آتشی بود

ترسند، که خود اند، و عجیب است از آتشی میکه آن را شناخته، چراترسندنمی امروزه دیگر از آن

اند! فواید شکافت اتم را گفت، خود را خوب نشناختهیا بایدو  ،اندکه آن را نشناختهچرا اند،افروخته

 اند.نشناخته هنوز راحرارت آن یا هزاران درجهاند، امّت شناختهدقّبه

های موجود(، و هکرد )براساس نظریّجهان خلقتی که خالق در بدو پیدایش در اینشگفتا! از حرار

چنان نهایت برخاست، که هما انرژی بینزدیک به صفر، امّچنان گرمایی از این گوی آتشین با حجمی آن

های فیزیک کیهانی، باالترین دمای اساس مدلکه دانشمندان برتر کرد. دماییجهان را بزرگ و بزرگ

. کلوین است  92توان به 60در  161141(16) گیرند. این دما برابر باممکن را دمای پالنک در نظر می

شوند، که نیروهای جاذبه بین قدر بزرگ می، ذرات انرژی آندمای باالتر از آنبراساس محاسبات، در 

 بنگ(بیگجهان ) ءهای منشامدل یهد. براساس نظریّشودیگر نیروهای اصلی قوی می یازهها به اندآن

 بنگ روی داد.   از وقوع بیگثانیه پس -12توان به 60از پس یاین دما در زمان

افالک باید  بلکه در کلّ ،هترین ذرّبلکه تا ابد، نه فقط در کوچک ،که نه فقط از ازلشگفتا! از حرارتی 

دیدند!؟ آنان اگر حرارت را میها خالی غلط جای حرارت را در سیاه چالهدانم چرا برخی بهدید. نمی
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هر عاشق و معشوقی روان ماده، بلکه برقامت هرلباسِ حرارت، نه تنها بردیدند! گونه نمیشناختند، اینمی

 دوخته شده است.

العملی یا تغییر و تکاملی، بدون کند و هیچ عملی و عکسز سلطنت میچیکه بر همه ،شگفتا! از حرارت

که حرارت شاخصی از هوشمندی جهان است!  ،اندا هنوز برخی باور نکردهوجود گرما مقدور نیست؟ امّ

ا باز هم به آورد، امّمیجوش درو، که آدمی را به جنباین گرمای وجود استایم شگفتا! که همه پذیرفته

 یم.تمالمت پرداخ

 یهشنوایی و هم قدرت بینایی و هم مزّ یهم بر آستانه سرعت صوت وباز هم شگفتا! حرارتی که هم بر 

از حرارت ا سرعت نور در خال است، که مستقلتأثیرگذار است. تنهچشایی و هم نرمی و زبری المسه 

ا کند، امّجا حکمرانی میجا که ماده است، حرارت در آن! شگفتا هرهواهم در خال نه در است. آری آن

 آن تأثیرگذار است!حرارت برجا که ماده نیست، اگر جاذبه هست، باز جا که غایب است، چطور؟ آنهر

طبق مطالعات اند، های مختلفی که برای کنترل دمای زمین معرفی شدهدر کنار مکانیزم در شگفتم      

ترموستات برای کنترل های فسیلی است، همانند یکل سوختکه حاص ،کربناکسیدگاز دی اخیر ناسا

همه در تعادل و که این ،آتش )پالسما( و حرارت نیست یکند. پس این فقط شعلهدمای زمین عمل می

حیات  یهکربن( مایّاکسیدهوا )اکسیژن و گاز دییعنی  ؛سوم آنامل اکوسیستم نقش دارد، بلکه ضلعتک

اند، که آتش این عقیده بودهاز پیشینیان بر، که برخیاستهمین دلیل بودهای است؟ شاید بهموجود زندههر

دیگری نیاز به مراقبت و  یموجود زنده، و مانند هرکشدبخش است و خود زنده است و نفس میحیات

 . ه دارد، تا زنده بماند و نمیردنگهداری و تغذیّ

که تعابیر و تفاسیر از حرارت و نقش آن در  ،جانب خواهید خواندهای حرارتی ایندر مباحث و کتاب

ت آن در علوم فیزیکی و شیمیایی و زیستی چگونه است. دریافتیم ت آن در زندگی، ماهیّهر پدیده و کیفیّ

خود بدانند. بلکه این گرما،  را از آنِن آنصی معیّای خاص و یا تخصّکه رشته ،که حرارت فقط آن نیست

نظیر در بین موضوعاتی مانند: فیزیک و نظیر، یک سلطان بینظیر و یک انرژی کممحصول تلفیق کمیک

م و بسیاری هایی مانند: شیمی، پزشکی، بیولوژی، نجو، و رشتهواردی مانند: عرفان، فلسفهمتافیزیک، و م

که حفظ و را شناختیم، بدانیمارت ناشی از آننقش مثلث آتش و حرکه . حالدیگر از مباحث است
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 ،اندازه از آتش )انرژی( و پایداری حیات همهجا و بهپایداری آب، باد و خاک در گرو استفاده صحیح و ب

  عملی است.چیز و هردر گرو تعادل گرمایی هر

میرد، و هم میعشق ا ،گویند که با مردن انسانمی ،دانندهای مغز میناشی از واکنش که عشق را تنهاآنان

عشق تنها ، گفتاست. شاید بتوان و قدرتمند عشق مشهودعشق را خلق نکردیم و ما  باید اضافه کرد،

 ود. رکه از ظرف زمان و مکان فراتر می ،است چیزی

 برخاستکان که عاشق شد از او حکم سالمت   م و عقلم به مالمت برخاست  ورزیدعشق 

 (10غ: 6991،)سعدی

 ي:از موسيقکالمي از شعر و طنيني 

این بوستان باشد تا به دستان را حضور باشد؟ باید گلی نو در وستان وقتی گلی نباشد چگونه هزاردر ب

 باشد!  هم دستانعشقش هزار

 (66ق: 6999،هزاردستان در وصف روی الله و گل       هزار نغمه و دستان به داستان آورد)عبید زاکانی

ست که باید با زبان مشترک با آنان سخن اخود گفتم راه رهایی از بحران افسردگان چیست؟ مگر نه آنهب

 گاهرا آموخت و آنچگونه باید آن ؟مردگان چیستچه سرمستان و چه دل ،هازبان مشترک انسانگفت؟ 

ان فارسی است یا زبان یعنی زب ؛داد؟ آیا چنین زبانی، همان زبان شیرین شعر و زیباییآموزش به دیگران 

گیاهان و جانوران  ی بعضاًها و حتّانسان یها، زبان مشترک همهمگر این زبانالمللی انگلیسی است؟ بین

از یکیکه  ،بلکه این موسیقی است ،کنندنمیها ایجادنکدام درک مشترکی بین انساها هیچخیر این ت؟نیس

بحران را جستجو راه رهایی از  به استقبال موسیقی نابهاست. پس چرا از مشرکات بین انسانترین مهم

 کنیم؟استفاده میکمتر  ،شعر چونهمهنگین و کلماتی دلنشین از زبان آجای استفادههکنیم؟ چرا بنمی

خاطر هو نیچه بکنیم. مولوی میو نیچه موالنا  به اندیشه کوتاه ایاشاره ،برای پاسخی به سواالت فوق

 عالم صغیر و کبیر در فرآیند هستیبینی مشترک از عنصر موسیقیایی جهان، اعتقاد به هماهنگی جهان

 یگفته ربه بناخود گرفته بود. البتّهر معنایی خاص بمتفکّدر آثار این دو موجودشتند و در نتیجه موسیقی دا

واقع هنر شعر و به موسیقی رساندن زبان ندارد. درجز ،( شعر هم خواستگاهی6941کنی )کدشفیعی
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ا امّ ،های متعالی و خلق زیبایی هستندبیان اندیشه ای برایموسیقی هدف واحدی دارند و هردو وسیله

حالت روحی خاص در یکها این یدویافتنی است. هرکلمات و دیگری با اصوات دست یوسیلهیکی به

وسیقی نات را در مئکه موالنا کا ،پندارندبرخی چنین می (.24 :6911ی،)تولستوکند ایجاد می شنونده 

هم در و همه را باشنید ها را در موسیقی میدید و صدای جمع و تفریق اجزای گردش دورانی آنمی

بلکه آوا و  ،بردسر نمیهنات در سکون بئکه کا ،بوددریافته داشت. موالنامیآهنگ و نوا به طنین وا

ور آزادی و آپیام ،جهانی یرسانههمانند یک . پس بیاییم هنرمندانه،داشتعظیمی در خویش  یهمهمه

سمت هها و هدایت انسان از غربت در جهان و رهایی از خشونت و راهنمایی او بکاشف مشترک انسان

 ت.خواهد بسونه باشیم خشونت از جامعه رخت برگکه اگر این ،لطافت و زیبایی باشیم

 هادا شده پنهانـو پیـدیم تـلم قـبر ع        هادر ذات لطیف تو حیران شده فکرت

  هادر عین قبول تو، کامل شده نقصان ها        ده کاملـص شـدر بحر کمال تو ناق

 (61ق: 6991،)سنایی
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