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  1391بهمن ا منبع: متن سخنراني در شب راوي شانكار (صد و هفتمين شب از سري شب هاي بخارا) ، 

  منتشر شده در وب سايت مجله بخارا

  

موسيقي هايي كه به زبان ويتگنشتايني واره اي است تا ارتباط معنويت و موسيقي كالسيك هند (و البته اين مقاله ، طرح -1
باشد و پلي  بيش از پيش به ديده عنايت نگريسته شود ، )با آن شباهت خانوادگي دارند (چون موسيقي كالسيك ايران)

تامالت  تعامل بيشتر، تالشي براي هنر  بين پروژه هاي فكري انديشمندان معاصر در خصوص معنويت و موسيقي/
. ابتدا كلياتي در خصوص موسيقي كالسيك هند بيان خواهد شد ، بعد از آن به بحث معنويت روشنفكري و هنر معاصر

در  اشاره مي رود و نيز تاثير موسيقي مذكور شده داييزرازمدرن ، سپس به تجربه امر متعالي در جهان  مي شودپرداخته 
معنويت و طرحواره  سلسله مقاالت، اولين مقاله از  نوشتهمورد تامل واقع شده است. اين  قدريزيست جهان مورد نظر ، 

خواهد بود و سعي بر آن است كه در شماره هاي بعدي ، نكات و ابعاد بيشتري مورد كالسيك شرقي  هاي موسيقي
  .شگران ديگر در آن مشاركت جويندهپژونيز و  واكاوي قرار گيرد

در زبان سانسكريت عبارتي وجود دارد  ا خوانده مي شود.اي خاص نواخته يهر قطعه در موسيقي كالسيك هندي در يك راگ -2
نگها پوشيده رتواند با  خالي نقاشي مي  گونه كه يك بوم يعني همان ".بخشد ها رنگ مي انديشه به است كه  چيزي ، راگا"بدين معني:

هنديها معتقدند  .بخش و خوشايند رنگين شده و تأثير بپذيرد تواند با صداي يك راگاي آرامش مي  ذهن پذيراي بشر هم ، شود
به عبارت ديگر راگا بايد تأثير بسيار بر شنونده  آورد. كند و براي او لذت مي زيبايي راگا ذهن شنونده را به صلح و آرامش رهبري مي

كند و  گونه كه آن را آشكار مي نوازنده بايد همان  بلكه به خودي خود هيچ اهميت يا تواني ندارند.بگذارد. اما نتهاي يك راگا 
شود كه به طبيعت نتها و نوع  حمل مي  زيرا همراه هر نت يك بيان و احساس خاص ، روح زندگي را در آن بدمد. دهد گسترش مي

طور كلي موسيقي هند جزء  به .شود مي  هنرمند اجراكننده به آن داده شخصيت و ويژگي يك راگا توسط  درنتيجه راگا بستگي دارد.
كننده در يك گام تعريف  دنبال  و ساير نتهاي باشد.يك مد يا گام براساس روابط بين نت ثابت بنيادين(تونيك) سيستمهاي مدال مي

نظور كه نوازنده و شنونده شنيده شود بدين م دائماً  در تمامي ملوديها و آهنگها بايد نت تونيك ، به صورت يك اصل كلي. شود مي
 .)1(تونيك را با ديگر فواصل بشنوند رابطه

، به عقيده كه صداي غير قابل شنيدن ، غير قابل شنيدن  و ديگري قابل شنيدنيكي : صدا وجود دارد دو نوع  وداييدر سنت 
تا درون  هاي مختلفي نواخته شودراگافقط از طريق رياضت شنيده مي شود و الزم است در بخش هاي مختلف روز هندي ها ، 



راوي شانكار ، از ستون هاي اينگونه است كه قابليت معنوي وجودي تعالي يابد.  و انسان آماده شنيدن غير قابل شنيدن ها گردد
او   نيز و) 2( ،  مي گويد : موسيقي هندي مي تواند يك مشي معنوي باشداصلي بناي موسيقي كالسيك هند در چند دهه اخير 

  .)3(موسيقي خود را معنويت مي داندمغز  ولب 

عناصر اصلي موسيقي كالسيك هند ، هنر بداهه نوازي ،  سياليت و خلق در لحظه است ، لحاظ فرم نيز ، به نظر مي رسد ، از 
  :مي كنددارد در خصوص تفاوت موسيقي هندي و موسيقي غربي به آن اشاره  آينشتاينمفاهيمي كه تاگور هم در گفتگويي كه با 

بسيار بااليي است تا فرد بتواند در آن   :درك كامل انديشه بزرگي كه در موسيقي اصلي وجود دارد نيازمند توانايي هنريآينشتاين"
  .اند شده  تغيير ايجاد كند.در كشور ما تغييرات اغلب از پيش تعيين

اصل اجرا وجود  بيانگريمان آزادي واقعي داريم. -تاگور:اگر ما بتوانيم در اجراي خود از قانون خوب بودن تبعيت كنيم آنگاه در خود
در موسيقي ما دوگانگي آزادي و ترتيب از پيش  بخشد و نيز فرديت،آفرينش خودمان است. دارد،اما شخصيتي كه آنرا تحقق مي

 .تعيين شده قرار دارد

خواند آزاد  كلمات خود به آوازي كه مي  :آيا كلمات يك آواز هم آزاد هستند؟منظورم اينست كه آيا خواننده در اضافه كردنتاينآينش
 است؟

دهد،يعني  تفسيرهاي معترضه را مي  داريم كه به خواننده آزادي بيان (kirtan) ما در بنگال نوعي آواز به نام كيرتان بله. تاگور:
با احساسات خودجوش و زيباي  انگيزد چرا كه شنونده مرتباً واز اصلي وجود ندارند.اين موضوع شور بسياري برميعباراتي كه در آ

  .)4(" آيد خواننده به وجد مي

 براي بيان نظر خود نسبت به  نگارندهبراي اينكه بحث روشن باشد ، بايد مراد از مفهوم معنويت تا حد امكان مشخص گردد.  -3
 مفهوم مدد مي جويد و بر اين باور است ، كه آراي ايشان داراي حداقل الزم جهت  تبيينمصطفي ملكيان استاد آراي  از معنويت 
 حالت معنويت ".پرداخته شودبتوان به آن مواردي افزود كه اميد است در مقاله ديگري به آن ، ، هر چند ، شايد  مي باشدمعنويت 
 با و بيش يا كم  معين، اجتماعي نظامات و خاص علمي سطح  خاص، مذهب و دين به توجه بي  كه است هايي انسان همه مشترك
 سه از آرامش و شادي اميد، رسد مي نظر به اند. كرده پيدا دست) آباد روح يك مولفه سه( آرامش و اميد شادي،  به مرتبه، اختالف
 و بشري معارف و علوم.دو ، خاص مذهب و دين. يك:از عبارتند) تاريخي واقعيت( سه نامتأثرند. اين كامالً تاريخي واقعيت و عامل
  .اجتماعي نظامات. سه

  خاص مذهب و دين -3-1

 شادي و اميد آرامش، از بودن، نامسلمان وجود با كه اند بوده كساني تاريخ طول در كه پذيريد مي منصف، و باشيد مسلمان شما اگر
 اند، نبوده مسيحي اينكه با كه اند بوده كساني تاريخ طول در كه پذيريد مي هم باز منصف، و باشيد مسيحي هم اگر و اند بوده مند بهره

 به مولفه سه اين كه دهد مي نشان ما به تاريخ درواقع. اند بوده برخوردار شادي و اميد آرامش، يعني، آباد روح يك مولفه سه اين از
  .ندارد خاصي اتكاي خاصي، مذهب و دين هيچ



  بشري معارف و علوم  -3-2

 سقراط كه بپذيريد شما همه شايد. است بشري معارف و علوم ندارد، تأثيري هيچ كه دهد مي نشان ما به تاريخ كه دومي عامل
 تاثيري زندگي، نوع آن در اتمي فيزيك كه دهد مي نشان اين. نبود بلد اتمي فيزيك سقراط اما مطلوب؛ كمال در داشته اي زندگي
 پس،. است دانسته نمي آناليتيك شيمي حال عين در ولي مطلوب، كمال در داشته اي زندگي اسپينوزا كه پذيريد مي شما همه. ندارد
 علمي هاي رشته يعني بشري، معارف و علوم كه دهد مي نشان ما به تاريخ پس،.ندارد تأثيري هم آناليتيك شيمي كه شود مي معلوم

)discipline (منظور ، {البته به نظر مي رسد نيابيد يا و يابيد دست شادي و اميد آرامش، به شما كه ندارند اين در تأثيري هيچ
زيرا كه ،  .بشري نه شرط الزم و نه شرط كافي براي حركت به سوي معنويت مي باشنداستاد ملكيان آن است كه علوم و معارف 

را دهند ،  راه ِ چنداني نمي تجربه هاي درونگرايانه مواجه با امر متعالي  به احتماالً ، اين علوم ، قابليت ساخت ِ زيست جهاني كه
  . به اين موضوع در بخش چهارم اين نوشته ، پرداخته ام}.دارا هستند

  اجتماعي نظامات  -3-3

 مختلفي نظامات تحت اجتماعي، نظامات لحاظ به اند، داشته اميد و آرامش شادي، زندگي در كه كساني است داده نشان ما به تاريخ
 اقتصادي نظام يك درون در اينها همه اند، برده نمي سر به واحد سياسي نظام يك درون در اينها همه يعني. اند كرده مي زندگي
 به خانوادگي نظام يك درون در اينها همه اند، برده نمي سر به واحد آموزشي نظام يك درون در اينها همه اند، برده نمي سر به خاص

 پرورشي، و آموزشي اقتصادي، سياسي، نظامات پس،. اند نميبرده سر به حقوقي نظام يك درون در اينها همه و اند برده نمي سر
 .)5( "ندارد خصوص اين در تأثيري هم اجتماعي نظامات كلي، بيان به و خانوادگي

 معنوي انسان هر كه، آيد نمي بر حرف، اين از .داردن تضاد يا منافات دين با لزوماً معنويت البته اين. نيست دين معنويت، در واقع"
 نيستند، متدين اما اند معنوي انسانها برخي. است معنوي لزوما ديني، انسان هر كه آيد نمي بر هم اين البته. است متدين غير لزوما
اين . دار دين نه و اند معنوي نه برخي و نيستند معنوي ولي هستند متدين ديگري، گروه دار، دين هم و اند معنوي هم ديگر برخي

  است: قائل ذيل گزاره سه به معنويت

 به اين. نيست شناسي زيست و شيمي ، فيزيك قوانين به منحصر جهان كه باشم معتقد بايد ،  باشم معنوي انسان كه اين براي .اول
 بزرگ علم سه به منحصر جهان كه است معتقد (ontology) وجودشناختي لحاظ به معنوي، انسان. است شناختي وجود لحاظ

  .نيست شناسي زيست و شيمي فيزيك،

 گويند، مي آدميان عقول هرچه در منحصر جهان كه است معتقد معنوي انسان ، (epistemology) شناسي معرفت لحاظ به . مدو
 اگر شناسي معرفت لحاظ به يعني). است آدمي عقل از فراتر. (است بيرون آدمي عقل حدود از كه هست جهان در چيزهايي. نيست
 و است بيرون وجود از افتاد بيرون بشر عقل از چيزي اگر و نماياند مي بشر عقل كه است همان هستي، جهان كه باشيم معتقد
 چيزهايي يعني. هستي عالم در راز وجود به شدن قائل يعني اپيستمولوژيك، معنويت. نيستيم معنوي انسان ندارد، وجود رازي

  . است معما و مسئله از غير راز. مسئله و معما نه و اند راز كه هستند



 به بايد من كه است رواني مطلوب، روان. نيست مطلوب روان من، روان كه است معتقد معنوي انسان شناختي، روان لحاظ به .ومس
 معتقد و نباشم راضي خودم رواني موجود وضع به من كه است اين مراد شناختي، روان معنويت در. بكوشم روان آن حصول سوي
  . )6( "است پذير امكان روحاني، تعالي و معنوي ارتقا يك كه باشم

به پرورش انسان يكي از عواملي است كه مي تواند تجربه هاي درونگرايانه مواجه با امر متعالي ،  ، به نظر مي رسد ، احتماالً -4
چند " شده جديد ، احتمال وقوع چنين تجربه هايي كاهش يافته است ، زيرا  داييزرازدر جهان ، معنوي ياري رساند. ولي ظاهراً 

سده است كه تحوالت شگرفي در جهان پيرامون رخ داده و چندين انقالب عظيم در دو عرصه علم و فلسفه پديد آمده، علوم تجربي 
اند. در  امور را به قرار سابق، بر جاي نگذاشتهاي كه جهان را بر صورت خويش ساخته و  اند؛ علم و فلسفه و فلسفه مدرن متولد شده

و  اند، و كپرنيك،نيوتن،داروين،آينشتاين سر برآورده كانتي و عقالنيت انتقادي دكارتي و خودآييني سوبژكتيويسم ، فلسفه جديد
در  كاوي جديد، دست باال را دارند. چنانكه استيس و روان شناسي زيست فيزيك ، شناسي، هاي نوين در كيهان ديدگاه هبا ارائ فرويد،

به هستي، رنگ باخته و نگاه علمي كه غايتي براي اين جهان متصور  ارسطويي محور كند، نگاه غايت تأكيد مي "دين و نگرش نوين"
چنين انگاشت كه با پيشرفت توان  مي .بيند، محوريت پيدا كرده است نيست، و عالم را رونده به سوي غايتي از پيش معين نمي

ـ ميان جهان  شناختي كم از دو حيث وجودشناختي و معرفت ـ دست هاي روشني هاي مدرنيستي، تفاوت مدرنيته و نهادينه شدن ايده
  .)7(" جديد و جهان قديم پديد آمده است

تجربه هاي درونگرايانه مواجه با امر متعالي دور از دسترس تر شده   شناختي از دو حيث وجودشناختي و معرفتدر واقع نه تنها 
شايد به لحاظ چنين دغدغه هايي بود زيست جهان انسان مدرن ، ظاهراً مناسب چنين تجربياتي نمي باشد. ، در كل است ، بلكه 

  ميخواست كه ، پوالدها  ِ زنداني انسان مدرنِاز كه طبيعت در انديشه هاي سهراب سپهري تبلور و جايگاه ويژه اي پيدا كرد و 
تجربه هاي درونگرايانه  واجد ، بيش از پيش ، چشم ها را بشويد و به سپهر عصر خويش جور ديگري نظر افكند تا انسان مدرن 

 :مواجه با امر متعالي گردد

  هستند تاريك كه هايي در اين كوچه

  ترسم مي ترديد و كبريت ضرب حاصل از من 

  ترسم مي قرن سيماني سطح از من 

  است جرثقيل چراگاه سياشان خاك كه شهرهايي از من نترسم تا بيا 

  پوالد معراج عصر اين در گالبي هبوط روي به در يك مثل كن باز مرا

  فلزات اصطكاك شب از دور شاخه يك زير كن خواب مرا 

  )8( مرا كن صدا آمد صبح معدن كاشف اگر 



 كه نقدهايي شبيه نيست، مهر سر بر كرده بيگانه خود از را انسان و است زدگي مصرف با عنان هم  كه مدرنيزاسيوني با سپهري

 بودند معتقد ايشان ديگران. و هايدگر تا بگيريد نيچه و ماركس از كردند، مطرح بيستم و نوزدهم هاي قرن در ها از مدرنيست برخي

 معراج عصر در گالبي هبوط و قرن سطح شدن سيماني با او انديشد، مي گونه اين بيش و كم نيز سپهري شده؛ الينه مدرن انسان

 بنشيند، صدر بر و ببيند قدر نبايد كه پوالدي رفته؛ معراج به پوالد و كرده هبوط گالبي كه عصري در نيست؛ مهر سر بر پوالد

 نوعي توان مي را سخن اين .است شده ساخته آن حول فربه مدرنيزاسيوني و تكنولوژي و شده واقع آدميان اعتناي محل اينچنين

 بابونه بوته يك بوييدن به خودش تعبير به و است مأنوس بسيار طبيعت با سپهري كه دانيد مي .فهميد طبيعت به رجعت به دعوت

 مكانيكي و شهري زندگي كه مدرن انسان هاي كه است باور اين بر سپهري .ميشكفد او شور هست، برگي كجا هر و است خرسند

 به بازگشت به دعوت هم و است مدرنيزاسيون و ماشينيسم نقد به ناظر هم او سخنان پس .اند شده غافل طبيعت از اند، كرده پيشه

در پديده هاي اين جهاني و  قدسي ساحت گرفتن سراغ و شوند مي يافت طبيعت در كه هايي پديده با كردن آشتي و طبيعت
 گونه اين و"گياه  قانون روي آب، آگاهي روي /بلند كاج آن پاي ها، بو شب اين الي /است نزديكي اين در كه و خدايي"اينجايي: 

 اي طبيعي هاي پديده و طبيعت به جستن تمسك كار اين براي آن اكنوني و اينجايي مصاديق و ها آيه در خداوند از گرفتن سراغ

 با و است عجين طبيعت با زند مي دم آن از سپهري كه معنويتي،  رسد مي نظر به  است. خوبي محمل خورشيد و باران و باد نظير

 .ندارد چنداني نسبت ، شوند مي يافت وفور به فوالد معراج عصر در كه اي صنعتي تنهاي مخاطب جهان و تكنولوژيك هاي فرآورده
 انتقادي خوانش حال عين در اما .است روزمره زندگي در شده گم معنويت انديشه در بيشتر سپهري رسد مي نظر به ، رفته هم روي

 مهر سر بر است، گالبي هبوط عصر در فوالد معراج به ناظر كه مدرنيزاسوني و مدرنيته با او هست؛ سهراب مدنظر هم مدرنيته از

 در معدنچيان و شود مي يافت زمين كره روي زيادي معادن .است صبح معدن كاشف دنبال به و كند مي  انتقاد آن از و نيست

 پي از و نيست طبيعي معادن دلمشغول است؛ صبح معدن كاشف دنبال به سهراب اما مشغولند، حفاري به مس و طال نظير معادني

 زندگي به حال عين در و دهد مي آشتي طبعيت با را عرفان سپهري "در دنياي مدرن ،  ).9( شود نمي روان آنها آوردن فراچنگ

  .)10( " برد معنوي هاي بهره ميراث اين از توان مي .بخشد مي معنا خود مخاطب

 .دارد داشته و اصيل هندوستان  ويژه فرهنگ  به ، هاي شرقي  اي كهن در فرهنگ ريشه ، موسيقي درماني، به نظر مي رسد   -5
شمار  به ، و از پركارترين اشكال هنري در فضاهاي روحاني  درماني قوي داشته جنبه روان هاي قديمي و آييني، موسيقي در فرهنگ

،  ويژه هندوستان شده هاي شرقي و به فرهنگ  باتوجهي كه از جانب محافل علمي غرب به در چند دهه گذشته، است.  رفته
و  نمايند وجو مي جسته كنند و كاربرد آن را در زندگي امروز بررسي مي اين هنر را با مباني علمي جديد  شده هاي فراموش ريشه

 .)11-13(ا مورد بررسي قرار مي دهنداجرا و تاثير آرامش بخش آن ر

در  اين موسيقيشرقي در جلسات مراقبه ، ذكر و نيايش ، احتماالً نشان از آن دارد كه   كاربرد بسيار موسيقي كالسيك هندي/
تجربه هاي درونگرايانه با امر در مواجهه با اگزيستانسيل شدن ، سفر به درون و واجد احوال فراهم آوردن بستري مناسب جهت 

 /نامنوس بودن اوليه موسيقي هندياينكه بيشتر موسيقي شناسان غربي در نوشته هايشان درباره  موثر باشد.متعالي ، مي تواند 
  سوي زيست جهان معنوي مي باشد. ،  چنين بستر سازي هايي، احتماالً نشان از مي نويسند  شرقي

 اقليم در گذاشتن قدم دررا  ما تمام مزايايي كه داشته ، نتوانسته با جديد جهان كه است معتقد ان داريوش شايگبه نظر مي رسد ، 

بر اين باور است كه واجب  و ميگويد سخن فراتاريخ در گو و گفت از شايگان مهم اين به دستيابي برايو  رساند ياري روح شده گم



    است تعادل را دوباره برقرار كنيم ، سهم روح را به آن بازپس دهيم ، جايگاه و منزلتش را به رسميت شناسيم و آن را در آفاق 
وجه ديگر چيزها شايد بتوانند به اين جهان خالي از معنا روحي بدمد و تعادل از ميان  نكشاف. اشناخت خود جاي دهيمقوه هاي 

 گم اقليم در گذاشتن قدم آيا موسيقي كالسيك هندي / شرقي نمي تواند يكي از ابزار مناسب براي در  .)14(ندرفته را از نو برقرار ك

در راه  "وجه ديگر چيزها نكشافا"آيا اين موسيقي نمي تواند در  روح و گفتگو در فرا تاريخ،  سوي ادا كردن سهم دل باشد؟ شده
  ، سهم داشته باشد؟ "آرامش و اميد شادي،آباد يعني  روح يك مولفه سه"به سوي حركت 

 نشان خموشي به ، معنوي زباني بي اين  به را او رغبت حقيقتاً بينيم مي سماع به و موسيقي به موالنا در كه اي العاده فوق ترغب آيا

 از و ني از را خودش سخن اساساً، اينكه ، ني به موالنا عالقة آيا  .گويد مي سخن زباني بي زبان به ندارد، زبان موسيقي ؟ دهد نمي

 را سازي مفهوم عدم اين را، خاموشي اين را، زباني بي همين آيا ؟ نيست اين نشانة ، كند مي آغاز شود مي دميده آن در كه دمي

 همه داد گوش بايد هم آنها به كه است عالم اين در ديگري زبانهاي كه گويد مي ما به ني واقع در كه اي قصه همين كند؟ نمي القاء

  . )15( نيست ايم ساخته ما كه افكني و دشوار ساده وسيلة اين با كردن ادا قابل چيز همه ، گفت توان نمي زبان اين با را چيز

تجربه هاي درونگرايانه با امر از رهگذر آشتي با طبعيت ما را به سوي مواجهه با  ، آيا آنچنان كه در دوران مدرن ، سهراب سپهري 
 شرقي نمي تواند چنين كاركردي داشته باشد؟ موسيقي كالسيك هندي/متعالي  مي خواند ، 

  بي زبان راه نمي دهد؟د ، به تجربه هاي درونگرايانه ِ و شيدايي جان جان را در بردار  گوياي بي زبان استآيا اين موسيقي ، كه 
  نامد در چو زبان اندرگفتم 

  )16( منم كه زبان بي گوياي نتاي 

 شود مي پرّان چو دلبر آن بوي

  )17(شود مي حيران جمله زبانها آن

  ، مي تواند ابزاري باشد ، با قابليت همراهي درياييان؟استآيا اين موسيقي ، كه زبان ِ بي زباني و پهلو به پهلوي خموشي 

 ست گفتني بدينجا تا مباحث اين

 ست بنهفتني سپس زين آيد هرچه

 هزار صد بكوشي ور بگويي ور

 آشكار نگردد و بيگار هست

 بود زين و اسپ سير دريا به تا

 بود چوبين مركب ازينت بعد



 ابترست خشكي به چوبين مركب

 رهبرست را درياييان آن خاص

 بود چوبين مركب خموشي اين

 )18(بود تلقين خامشي را بحريان

  سروده: انديشمند شهير هندي ، و اين موسيقي است كه تاگور ، شاعردر واقع ، همين خصلت ِ معنوي ِ جدايي سوز 

 !زاي آسماني اي موسيقي وحشي و بيم

 هايت رساتر و رساتر شود باشد كه نغمه

 تا ديوارهاي جدائي را در هم فرو ريزد

 اند و آنانكه در غرور و انزواي خود جدا مانده

 با ديگران گردهم آيند

 بشريدر كنار اين درياي پهناور 

  )19( كه هند است

و  است چه به لحاظ سابقه تاريخي ، كه براي نيايش و ذكر استفاده مي شده شرقي  /موسيقي كالسيك هندي، به نظر مي رسد  -6
فراتاريخي اقليم گم  "و چه به لحاظ گويش بي زبانِ ، واري و چه به لحاظ ارائه بداهه متناسب با حالچه به لحاظ فرم و ريتم اد

مي تواند در ساخت زيست جهان احتماالً  و جدايي سوز و رازآلود است ،  ، يحه خوش جان جهان را در پي دارد كه را"  روحشده 
همنشيني همدالنه با طبيعت ، واجد تجربه هاي  از رهگذر يعني آنچنان كه سپهري ، .متناسب با تجربه هاي معنوي موثر باشد
شرقي  نيز اين قابليت را داراست كه به انسان مدرن ، كه فرصت حضور در  سيك هندي/معنوي در دنياي مدرن بود ، موسيقي كال

، كمك تجربه هاي درونگرايانه مواجه با امر متعالي ، احتماالً را كم كم از دست مي دهد ، در دست يابي به و توجه به اكنون خود 
. به بيان ديگر اين مقاله دعوتي است به تاملي ، ياري رساند "معنويت گمشده در زندگي روزمره"و آن را در راه پيدا كردن  كند

  . ، به اميد زندگي اي معنوي تر "وجه ديگر چيزها نكشافا"در راه شرقي  موسيقي كالسيك هندي/دوباره نسبت به 

------------------------------------------ -----------------------------------------------------------  

 1385،  50 ، شاهين شهبازي ، مقام موسيقيايي راگا، چيزي كه به انديشه ها رنگ مي بخشد )1(
2- On Appreciation of Indian Classical Music, Ravi Shankar 

http://www.ravishankar.org/indian_music.html 
3- The Ravi Shankar Foundation  

http://www.ravishankar.org/foundation.html 



  1384،  45سهيل اسماعيلي ، بخارا ترجمه ،  آلبرت انيشتن، رومن روالن و اچ .ج ولز گفتگوهاي تاگور با) 4(
  1383آبان  14 ، 2962ي روزنامه ايران، شماره  نامه ويژهنشانه هاي انسان معنوي ، مصطفي ملكيان ، ) 5(
  1389سخنراني در دانشگاه تهران ، ، مصطفي ملكيان ،  عقالنيت و معنويت بعد از ده سال) 6(
  1390،  1از عرفان مدرن ، سروش دباغ ، آسمان اي  طرحواره) 7(
  1380باغ همسفران ،  حجم سبز ، هشت كتاب ، سهراب سپهري ، انتشارت طهوري ، به ) 8(
  1390 اسفندماه 13 ، ضميمه صفحات شرق، روزنامهچشمان يك عبور ، سروش دباغ ،  )9(
  1391،  11 تجربهشاعري بريده از جامعه؟ سروش دباغ ، ) 10(
، مقام  ،  زاده حميد رضا بلوچ/حسن هندي، ديپك چوپرا ، ترجمه ،  نقش موسيقي در سالمت جسم و روان )11(

  1386،  57موسيقيايي 
  1386،  46و  45، رضا جوهري فرد ، تازه هاي رواندرماني  مباني موسيقي درماني باليني )12(
  1381،  2، ديويد روشه ، ترجمه فرزانه طاهري، خيال  موسيقي و خلسه در شبه قاره هند )13(
، داريوش شايگان ، ترجمه فاطمه ولياني ، نشر و پژوهش فرزان  هويت چهل تكه و تفكر سيار: افسون زدگي جديد) 14(

  1380روز ، 
  1382تهران ، معاصر ، دانشگاه  انسان براي موالنا هاي آموزه همايشخاموش پرگفتار ، عبدالكريم سروش ،  )15(
غزليات شمس تبريزي ، موالنا جالل الدين محمد بلخي ، مقدمه ، گزينش و تفسير محمد رضا شفيعي كدكني ،  )16(

  654غزل شماره ، از 1387انتشارات سخن ، 
 بلخي ، به تصحيح و پيشگفتار عبدالكريم سروش ، انتشارات علمي و محمد الدين جالل مثنوي معنوي ، موالنا) 17(

  3843سوم ، بيت  {=مثنوي} ، دفتر1378فرهنگي ، 
  4623تا  4619) مثنوي ، دفتر ششم ، ابيات 18(
  1384،  45، بخارا تفضلي  د، ترجمه محمو رابيندرانات تاگورسرود ستايش هند ، ) 19(
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