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چکيده
هدف این جستار ،سیری در بررسی اندیشه کیهانی بـودن موسـیقی بـه خاسـتگاه آن بـویژه از
دیدگاه عرفانی است .روش تحقیق در این مقاله ،تحلیلـی -توصـیفی اسـت و از طریـق منـابع
کتابخانهای و اسنادی به جمعآوری دادههای تحقیق پرداخته شده است .مهمترین دسـتاوردهای
تحقیق در این نكته است که برخی از نغمهها و الحان موسیقی ،حالتی نمادین و معنوی یافته و
اذهان ر ا متوجه دنیایی ماورای جهان مادی کرده است .بـا نسـبت دادن موسـیقی بـه هـارمونی
افالك به آن جنبهای روحانی بخشیدهاند؛ همچنین بسیاری از آالت موسیقی نمادی از معنویـت
بوده است .عارفان و اهل دل در پردهها و نغمات موزون موسیقی رموز جمال حق و تجلیـات
او را نگریستهاند و سماع را نمونهای از نوای خوش بهشت و خطاب ازلی دانستهاند.

 .9مقدمه
دربارة ریشة واژة موسیقی اختالف نظر چندانی وجود نیست .ارباب لغت معتقدند ایـن
واژه از ریشة التین موزا 9اقتباس شده و به فرشتة هنر و دانـش و الهـة نغمـه و سـرود
منسوب است (رازانی.)51 :9320 ،
موسیقی در ایران پیشینه و اصالتی واال دارد و حتی میتـوان گفـت موسـیقی یونـان
قدیم ،که منبع اصلی موسیقی امروز غرب است در بسیاری از موارد از موسـیقی ایـران
تأثیر پذیرفته است و در دنیای باستان نیز حكمای یونان با نهایت افتخار ،موسیقی ملـی
خود را با موسیقی ایران مقایسه میکردهاند (رازانی.)954 :9320 ،
در ادبیات فارسی و پهلوی از نای جمشید سخن رفته است .طبق اساطیر ،جمشید از
اهورا مزدا یك خیش یا یك نای (= بوق) زریـن بـه ارمغـان مـیگیـرد .ظـاهراً هرگـاه
جمشید با اهورامزدا راز و نیاز میکرده از این آلت موسیقی استفاده میکرده است (بهار،
.)001 :9335
78
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اطالع ما از موسیقی دورة هخامنشـی انـدك و در حـد گفتـههـای مورخـان اسـت.
هرودوت ،مورخ بزرگ یونـانی دربـارة موسـیقی مـذهبی در ایـن دوره نوشـته اسـت:
«ایرا نیان برای قربانی در راه خدا و مقدسات خـود کشـتارگاه و آتشـكده ندارنـد و بـر
قبرهای مردگان شراب نمیپاشند؛ ولی یكی از پیشوایان مذهبی حاضر میشود و یكـی
از سرودهای مذهبی را میخواند ».شاید این سرودها آهنگ بخصوصی داشته؛ بهعـالوه
وجود قطعات مسجع در اوستا نشانهای از آشنایی قوم آریا بـا موسـیقی مـذهبی اسـت
(شعبانی.)0 :9359 ،

بنا به گزارش دیگری از هرودوت ،پارسیان طلوع و غروب خورشید را با موسـیقی
اعالم میکردهاند و در معبد الهه آناهیتا ،نوازندگان و رقاصـان وجـود داشـتند و گـویی
ستایش ستارگانی مانند آناهیتا با نوای موسیقی و رقص همـراه بـوده اسـت( خـدادادیان،
.)031 :9333

مراسم سماع ،نوازندگی و همسرایی در آیین میترا و در مهرابه ها نیز اجرا مـیشـده
است؛ از جمله مراسم رایج در آیین مهر ،مراسم کشتن گاو بوده که به شام وحـدت یـا
شام خداوندگار معروف است .در این مراسم بعد از به پایـان رسـیدن قربـانی ،مجلـس
انس و خلوت برقرار می شده و در این مجلس نوای نی و بربط و عـود و دف و  ...بـه
گوش میرسیده است؛ همچنین در مهرابـههـا سـرودهای آیینـی و شـورانگیز خوانـده

جلوههای نمادین موسیقی در ادب عرفانی

مــی شــد .در ایــن مراســم دســتة همســرایان و نوازنــدگان وجــود داشــتند و در پایــان
سرودخوانی زنگ نواخته میشد و صدای ناقوس به گوش مـی رسـید .ایـن مراسـم در
مسیحیت نیز نفوذ کرد به صورتی که اجرای همسرایی یا تالوت دسته جمعی همـراه بـا
ترنم موسیقی ،که از مراسم عبادی میترایی بـود در کلیسـاها نیـز بـه عنـوان بخشـی از
عبادات به حساب آمد(.رضی 593 :9339 ،و.)222
از دیگر مراسم رایج د ر ایران باستان و آیین میترا ،ستایش و نیایش هنگام سـپیده دم
بود؛ گویی در کیش مزدایی مراسم رایج نواختن زنگ و ناقوس و اجرای موسیقی بویژه
هنگام بامداد از کیش مهر بر جای مانده است (همان .)313 :اولینسون براین باور است که
اشكانیان بویژه هنگام بزرگداشت و ستایش میترا ،مراسم رقصهای آیینی برپا میکردنـد؛
گویی در این گونه مراسم فلوت نواخته میشد (خدادادیان.)031-029 :9333 ،
شیرمردی یكی از مقامات آیین میتراست .به احتمال ،شـیرمردان در مراسـم دینـی و
هنگام سماع ،چنگ مینواخته اند و آوای دلپذیر آن موجـب خلسـه و تشـدید بیخـودی
میشده است (رضی 514 :9339 ،و .)515

 ...با ظهور زرتشت ،موسیقی ایران صبغة اهورایی به خود گرفـت و اسـاس نیـایش و
آموزش دین به صورت سرودهای گاتها بر آن نهاده شد ـ گاتها جمع گـات بـه معنـی
سرود و بویژه سرودهای مذهبی است که شعر آن مطمئنا سرودة پیامبر ایرانـی اسـت ـ
برخی از پژوهندگان بر آنند که آهنگ این سرود را نیز خود اشو زرتشت سروده اسـت
(باستانی پاریزی.)300 :9333 ،

نام تعدادی از دستگاهها ی موسیقی ایران مانند سه گاه ،چهار گاه و راست و پنجگاه
برگرفته از گاتها یا سرودهای زرتشت است.
می توان گفت موسیقی ایران باستان که گاتها (گاثاها) با آهنگ خاص خویش سندی
زنده از این میراث ارزنده است در هنر کهن بشری مقام و ارزشی فـراوان دارد و هنـوز
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 9-9ادیان الهی و موسیقی
هر گاه موسیقی به ادیان و پیامبران منتسب شده ،حالتی قدسی و روحانی یافتـه اسـت.
می توان گفت زرتشت یكی از بزرگترین موسیقیدانهای عصر خود بوده است .زرتشـت،
داوود و مانی را از پیامبران هنرمند عالم می شمارند .باستانی پاریزی به نقـل از یكـی از
موسیقیدانان معاصر در حق زرتشت چنین میگوید:

79

هم در بسیاری از کشورهای اروپایی ،آفریقایی و آسیایی نفوذ آن هویـدا اسـت (رازانـی،

)954 :9320؛ همچنین یشت ها لغت اوستایی کهنی است به معنی ستایش و نیایش کردن:
ستایش اهورامزدا ،امشاسپندان و ایزدان ...یشت ها موزون و آهنگین است و آهنـگ آن
هجایی است :هشت هجایی ،ده هجایی و دوازده هجایی و میتوان هنگام خوانـدن ،آن
را با موسیقی همراه کرد (درویشی.)53 :9333 ،
داود(ع) یكی از پیامبران و پادشاه مشهور بنی اسرائیل است که آوازی خوش داشت
و در نواختن بربط سرامد همگان بود .در قصص االنبیا آمده است که:

10


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

10
10

« خداوند وی را سه چیز داده بود :یكی آواز خوش و آن چنان بود کـه هـر وقـت آواز
می خواند ،همة خالیق دست از کار مـیکشـیدند و مرغـان بـر سـر او مـیایسـتادند و
وحوش بیابان و کوه میآمدند و تماشا میکردند ».هر وقت آواز بر مـیآورد و تـورات
می خواند ،آب روان میایستاد و برگ سبز درختان زرد می شد و کوه هـا بـا او تسـبیح
می کردند ...و هر وقت زبور می خواند ،خلق بی هوش میشدند « ...هر که کافر بود هر
گاه آواز او را میشنید در حال جان میداد و هر چه صنعتیان بودند دست از صنعت باز
میداشتند و هر چه مؤمن بود فرحناك میشد( ».جویری ،بی تا935 :و .)923

در قرآن نیز به تسبیح و هم آواز شدن کوهها و پرندگان با حضرت داوود اشاره شده
است « :و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین» (انبیا.)31/
مبدع موسیقی مذهبی را داوود می دانند؛ وی هم نوازنده و هم سازندة این موسـیقی،
و براساس کتاب عاموس نبی ،مخترع آالت موسیقی نیز بود و هم او بود که قـوم الوی
را به حراست و ادارة مذهبی معبد گماشت؛ چنانكه بعدها الویان به صنف موسیقیدانان
مقدس تبدیل شدند (رابرستون و استیونس)029 :9341 ،؛ همچنین گفته میشود که حضـرت
داوود به گونهای سحرانگیز چنگ ،عود و بربط مینواخته است .در روایات چنین آمـده
که داوود از همة مشخصاتی که برای جلب مردم و تسلط بر آنان الزم است ،برخوردار
بود .او خوشرو ،طالیین مو و خوش اندام بود و موسیقی رابسیار خوب مـیدانسـت و
آوایی روح نواز و دلكش داشت و هنگام ضرورت ،هنر خویش را بـه کـار مـیگرفـت
(آشتیانی.)919-913 :9333 ،
عطار در مصیبت نامه به صوت زیبا و موسیقیایی داوود هنگام زبورخوانی اشاره دارد:
خوانــد داوود پیمبــر شصـــت ســال

بر سـر خــلقان زبـور ذوالجـــالل

ای عجــب آواز چــون برداشــــتی

عقـل را بـر جای خـود نگذاشــتی

جلوههای نمادین موسیقی در ادب عرفانی
بــاد از رفــتن باســتادی خمــــوش

برگ های شاخ گشتی جمله گوش...

چــون شــد آواز خــوش او دردنــاك

ای عجب شد چل هزار آنجا هـالك
(عطار)015 :9333 ،

زبور یا مزامیر ،کتابی است که به داود پیامبر ،نازل شده اسـت .مـیگوینـد حضـرت
داود آیات این کتاب را با صدایی خوش همراه با سازهای بربط و نای و نبل 0و دوتـار
یا تنبور میخوانده است (مالح .)901 :9343 ،زبور داوود ،که در ترجمـة تـورات بـه نـام
مزامیر به طبع رسیده ،مجموعهای از اشعار روحانی است که به آواز به وسیلة مزمـار و
نی خوانده می شده است .این اشعار را مقدسان یهود ،قرنها قبل از مسـیح سـاختهانـد و
چون داوود مشهورترین خوانندگان یهود بود ،آن را به طور کلی بـه نـام داوود نامیدنـد
( هاکس :9103 ،ذیل کلمة مزامیر).
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مورخان و مفسران اسالم ،مزامیر را به نام زبور خوانده اند و آن را کتابی میدانند که
از سوی خدا برای داوود فرستاده شده یا به او وحی شده است و آن را از جمله کتـب
اربعة آسمانی میشمرند (عطار 035 :9339 ،تعلیقات)؛ همچنین این کتاب را تاریخ موسیقی
بنی اسرائیل نیز میدانند (سامی ،9329 ،ج.)093 :0
اسالم نیز با نغمات موزون بیگانه نیست .از نخستین روزهای شكلگیری اسالم ،اذان
یعنی دعوت به نماز را در کوچه و خیابان به آواز میخواندند .خیلـی زود اذان توسـط
مؤذن از فراز منارههای مسجد گفته شد .نواخوانی اذان ،تلحین نـام داشـت و در آغـاز
چیزی شبیه نوحهسرایی بود؛ ولی رفته رفتـه جنبـههـای نغمگـی در آن قـوت یافـت و
صورتهایی مختلف پیدا کرد به طوری که امروزه اذان را به سبكهای مختلف از خوانـدن
ساده و یكنواخت تا حاالت پر و غنی نغمگی کامل سر میدهند .در مورد قرآن هم امـر
به همین شكل است (رابرستون و استیونس.)003 :9341 ،
باستانی پاریزی عقیده دارد که نباید قرآن کریم ،معجزة پیامبر اسالم را از دایرة هنـر
خارج کرد؛ زیرا وزن و طنین و آهنگهای زیبای قرآن کریم و تن پایان آیات ،که اغلـب
به صورت سجع و قافیه (فواصل) پایان مـییابـد ،همـه از گونـهای سـخن موسـیقیایی
حكایت دارد و یك راز توفیق قرآن در جامعة عرب به آهنگ خوانـدن آن بـوده اسـت.
وی به نقل از طه حسین میگوید « :ادبیات همة دنیا بر دو قسم است :نظـم و نثـر؛ امـا
ادبیات عرب سه گونه است :نظـم و نثـر و قـرآن » (باسـتانی پـاریزی 303 :9333 ،و )300؛

همچنین موسیقی سوگواری با رنگ و لعاب اسالمی در ایران و عزاداری شیعیان بـرای
امامان و شهیدان کربال به زمان آل بویه ،سده های چهارم و پنجم ،بـر مـیگـردد (بـراون،
 ،9354ج  . )22 :2در دورة صفویه اگر چه به دلیل حرام تلقی کردن موسیقی ،موسیقیدانها
در تنگنا بودن د در مراسم عزاداری و تعزیه خوانی و سینه زنی برخـی از منـاطق بـویژه
جنوب ایران از ابزار و آالت موسیقی مانند دمام ،سنج  ،شیپور و بوق استفاده مـیشـده
است.
 .2جلوه هاي نمادين و معنوي موسيقي در ادب عرفاني
دیدگاههای متفاوتی در مورد خاستگاه موسیقی وجود دارد؛ برای نمونه:
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برخی پیدایش موسیقی را همگام با زمان خلقت آدم(ع) میدانند و گروهی نیز از ایـن
فراتر میروند و پیدایش آدمیان را بر مبنای موسیقی میشمارند و عقیده دارند روح بـا
شنیدن صدای نواختن تار فرشتگان به گمان اینكه منبع این آوا از کالبد است بـه درون
کالبد رفته و در آن اسیر شده است (بورکهات.)1 :9334 ،

برخی از عارفان ،حكیمان و فیلسوفان ،سبب ورود روح را در جسم خاکی ،خطابی
می دانند که از سوی جبرئیل و به امر خداوند به آن (روح) نازل شـد؛ ایـن خطـاب بـا
نغمه های دلپذیر همراه بود و به روح لذتی عظیم و فراموش نشدنی بخشید .بـه عقیـدة
ایشان ،این خطاب بود که مبدأ و منشأ علم موسیقی شد.
و این گونه بود که روح االمین به فرمان حق به درون پیكر مطهـر حضـرت آدم(ع) در
آمده ...متوطن شد و موجب غذا و حظ روح گشته که سرمایة فرح و شـادمانی انسـان
کامل است؛ پس از این است که هرگاه شخصی نغمهسرایی کند ،خواه از آالت نغمات
و خواه دهنی ،روح را حظی وافر بخشد و چون باعث این علم ،جبرئیل است که روح
االمین گویند(ع) سبب روح شده ،از این جهت حكما ،علم روحش گویند( ...عبدالمؤمن
بن صفی الدین ،بی تا.)09-02 :

با بررسی اشعار و اقوال بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر و موالنا و  ...میتوان به این
نتیجه رسید که ایشان میخواستهاند در موسیقی ،خاطرة طنین صدایی را کشف کنند که
خداوند در ازل با ذریت آدم گفته است و احیای دوبارة عشق بـه خداونـد را از طریـق
این تذکر ،و خطاب ازلی روز الست را به یاد جان بیاورند.

جلوههای نمادین موسیقی در ادب عرفانی

سخن جنید است که حق ت عالی ،خطاب الست بربكم بر ذریت آدم کـرد؛ « خوشـی
سماع کالم خداوند تعالی بر روح ایشان ریخت؛ چون سماع شنوند از آن یاد کنند؛ روح
به حرکت اندر آید» (قشیری ،بی تا.)425 :
ابن عربی نیز ریشة جنبشی را که از طریق سماع حاصل میشود در حرکـت ازلـی از
نیستی به سوی هستی م شاهده کرده است؛ در حرکتی که کلیة موجودات عالم با استماع
«کن» الهی دستخوش آن شدهاند (مایر)053 :9333 ،؛ موالنا در این زمینه میگوید:
بانگ رسید در عدم ،گفت عدم بلـی ،نعـم

مینهم آن طرف قدم ،تازه و سـبز و شـــادمان

مستمع الست شد ،پای دوان و مـست شد

نیست بد او و هست شد ،الله و بید و ضیمران
(مولوی ،9333 ،ج)905 :2

نمی توان تصور کرد که در عالم وجود ،الحانی لذت بخشتر از سماع ملكوت و نغمات
افالك وجود داشته باشد .میتوان وجود اصوات و نغماتی را که به ارتعـاش و نوسـان
هوا مشروط نباشند در افالك ،جایز شـمرد؛ چنـین اصـواتی از جهـانی مثـالی و ازلـی
سرچشمه میگیرند و جنبهای نمادین دارند» (همان).

به همین دلیل « ریاضیدانان قصد داشتند با استفاده از زه (سیم) و درجهبنـدی آن بـه
موسیقی افالك دست یافته ،بین عالم کبیر و عالم صغیر ارتباط و مكالمـه برقـرار کننـد
(رابرستون و استیونس.)30 :9341 ،

سنت و تاریخ موسیقی یونان ،آغاز نظریة موسـیقی ایـن سـرزمین را بـه فیثـاغورث
نسبت می دهد .طبق روایتی فیثاغورث مكتبی به نام انجمن اخوت تأسیس کرد و اصول
نظری موسیقی را به عنوان وسیله ای بـرای ایجـاد انضـباط و اعـتالی روح بشـری بـه
شاگردان مقیم انجمن آموخ ت .فیثاغورث ،گام موسیقیایی را یكی از عناصر ساختاری و
اصلی کائنات می دانست .وی برای جهان هستی نوعی هماهنگی یا هارمونی قائـل بـود
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عدهای نیز خاستگاه موسیقی را فرازمینی دانستهاند ؛ چنانكه هانری کربن عقیده دارد
افالك دارای اصواتی هستند بدون اینكه علتی در جهان تحت القمر (جهـان مـا) داشـته
باشند .وی سپس بیان می کند که در این عالم خاکی ،ظاهر شدن و پدید آمدن صوت به
ارتعاش مشروط هوا است؛ اما اصوات و نغمه هایی که در افالك پدید میآید ،نمیتواند
محصول این ارتعاش باشد و نمونة آن را صداهای شگفتی میدانـد کـه اهـل کشـف و
شهود از آنها یاد میکنند (کربن 003 :9333 ،و .)003
وی در ادامه میافزاید:

که آن را هارمونی افالك مین امید و فواصل پردگی را به کمك یك سیم کشـیده شـده،
طوری تقسیم میکرد که ابراز کنندة هارمونی افالك باشد (همان.)33 :
از دید پیروان فیثاغورث ،این کشف دارای قدرتی روحانی بود؛ بـرای آنهـا حرکـت
اجسام سماوی ،رقصی بود که به نوای یك موسیقی بهشتی انجام میگرفت (برونوفسكی،
 .)935 :9351به عقیدة ایشان کسانی این اصوات را درك میکردند که با عالم ملكـوت و
جهان وحی ارتباط برقرار کرده باشند .میگویند روح فیثاغورث به عالم علـوی صـعود
کرده از برکت صفای وجود و تخلیة دل از هر آنچه غیر خداست و تحلیـه بـه محبـت
ذات باری ،نغمات افالك و اصوات حاصل از حرکات کواکب را استماع کـرده ،طنـین
ندای فرشتگان را شنیده است؛ سپس بر پایة آنچه شنیده ،روابـط نغمـات و اصـوات را
تعیین کرده ،علم موسیقی را کمال بخشیده است (کربن.)003 :9333 ،
مولوی در بیان سبب تمایل درونی بشر به موسیقی و نغمات موزون ،بـاور هـر سـه
گروه عارفان ،فیلسوفان و مؤمنان متشرع را بیان میکند و میگوید:
11


فصلنامه پژوهشهايادبي سال 8و ،9شماره34و ،75زمستان و بهار9790-99

11
11

لیك بد مقــصودش از بانــگ ربــــــاب

همچــو مشــتاقان خــــیال آن خطــاب

نالــــــة ســــــرنا و تــــهدید دهـــــــل

انــدکی مانــد بــدان ناقـــــــور کـــــل

پس حكیمـان گـــفته انـد ایـن لحـــــنها

از دوار چــــــــرخ بگرفتیــــــم مــــا

بانگ گردشهای چرخ است ایـن کـه خلـق

مــیســرایندش بــه طنبــور و بــه حلــق

مؤمــنان گویـــنـــد کاثـــار بـــهــشت

نـــغز گردانیـــــد هــــر آواز زشــــت

ما هـم از اجــــزای آدم بــــودهایــــــم

در بهـشــــت آن لحنهـــا بشـــنودهایـ ـم

گر چه بر ما ریــــخت آب و گل شــكی

یـاد مـــا آیــــد از آنهــــا انـدکـــی

لیك چـون آمیخـــت با خـــاك کـــرب

کی دهند این زیـر و ایـن بـم آن طـرب
(مولوی ،9343 ،دفتر :2ب 339به بعد)

منظور موالنا این است که نغمات دلپذیر الحان موسیقی ،پرتوی ضعیف و کم نور از
موسیقی روحانی جهان ملكوت است که چون با جسم مادی در آمیخته ،تیره و ناصاف
و مكدر شده است و دیگر آن تأثیر اصلی روحانی خود را ندارد؛ با این حال همین بادة
درد آلود نیز شور و غوعاها میآفریند:
جرعه خاك آمیـز چـون مجنـون کنـد

مر تو را تا صاف او خود چـون کنـد
(همان ،دفتر :5ب ) 335

جلوههای نمادین موسیقی در ادب عرفانی

با توجه به جنبة معنوی و فرازمینی موسیقی  ،میتوان گفت :نت های موسیقی بـا آن
قدرت شگرف در به جوش آوردن خون و ایجاد هیجان و نرم کردن دل ،ممكن نیسـت
تنها صوت محض باشند و دیگر هیچ ! بلكه آنها از سپهری بـرین گریختـهانـد؛ فـوران
هارمونی ابدیت ،صدای فرشتگان و سرود تجلیل قدسیانند (فریزر)333 :9333،؛ همچنین با
نسبت دادن موسیقی به هارمونی افالك به آن جنبـهای روحـانی مـیبخشـند .وقتـی از
موسیقی کرات سخن به میان میآید ،بی شك جنبة نمادین و سمبلیك و الهام بخـش آن
مورد نظر است و در همین راستا اگر در این جهان مـادی از صـوت و نغمـهای لـذت
بخش سخن به میان میآید ،آن را نمادی می شمرند که از عالم قدس به انسان الهام شده
است .موالنا جالل الدین محمد بلخی نیز منشأ موسیقی را افالك میداند:
چــرخ را در زیــر پــای آر ای شــجاع

بشــنو از فــوق فلــك بانــگ ســماع
(مولوی ،9343 ،دفتر : 0ب)9120

پس غـذای عاشـقان آمـد ســـمــاع

که از او باشـد خــــیال اجـتـــماع

قوتـــــی گیــــرد خیـــاالت ضمـــیر

بلكه صورت گردد از بانـگ و صـفیر
(مولوی ،9343 ،دفتر : 2ب) 320-323

شمس تبریزی نیز سماع را بر اهل حال واجب میداند چون نمازهای پنجگانه؛ زیرا
« مدد حیات ایشان است» (شمس تبریزی.)33 :9333 ،
عطار در اسـرارنامه در مـدح حضـرت محمـد(ص) او را آشـنا بـه موسـیقی غیـب
می شمارد و از زبان جبرئیل به او خطاب میکند:
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برای بررسی جلوه های نمادین موسیقی در عرفان اسالمی بهتر است به گوشـهای از
اقوال عارفان و صوفیان استناد شود؛ چنانكه هجویری گوید :عارفان و شوریدگان حق و
واصالن درگاه ،گوش دلشان گشاده است و در هر پرده و آهنگی ،رمزی از رموز جمال
حق و تجلیات او را مینگرند و اسرار الهی را میشنوند .ایشان به درجهای میرسند که
همة عالم سماعشان میشود و این درجهای بزرگ است (هجویری.)501 :9334 ،
از امیرالمؤمنین ،علی (ع) حكایت میکنند که « :آواز ناقوس به گوش وی آمد؛ یاران
را گفت میدانید که این ناقوس چه میگوید .گفتند ندانیم .گفت مـیگویـد سـبحان اهلل
حقا؛ ان المولی یبقی» (قشیری ،بی تا.)49 :
مولوی ،سماع را غذای جان عشاق و سبب جمعیت خـاطر و قـوت فكـر و ضـمیر
میداند:

فغــان در بســت جبریــل امــین زود

که ای مهتر زفان بگشـای هـین زود

بــه موســـیقی غیــب اهــل سپاســی

که این نـه پـرده را پـــرده شناسـی

[

[

[[[[[[[[

(عطار)90 :9339 ،

در نظر موالنا ،موسیقی پدیدهای آسمانی و عین ایمان و اقرار به یگانگی خداونـد و
عین عشق به معبود است؛ عشق پاکی که سالك و انسان صافی ضـمیر را بـه سـوی او
میکشاند:
این علم موسیقی بر من چون شهادت است

چون مؤمنم شـهادت وایــمانم آرزوســت
(مولوی ،9333 ،ج)044 :9

او از نوشیدن آب حیات عشق سرمست میشود و پایكوبان ،سماع میکند:
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زهی عشـــق زهـی عـــشق که ما راست خـــدایا
چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا
از آن آب حـــیات است که مــا چـــرخ زنانیـــم
نه از کف و نه از نـای نه دف هــــاست خـــــدایا
(همان)49 :

به عقیدة وی ،بام و در خانة بی حد و کرانة عشق ،موسیقی ،نغمه و ترانه است:
خاك و خس این خانه هــمه عـنبر و مشك است
بام و در این خــانه همه بــیت و تـــرانـــه است
این خواجة چرخ است که چون زهره و ماه است
وین خانة عــشق است که بی حد و کرانه است
(همان 022 :و )911

در نظر حافظ نیز عشق ،مطربی است خوش ساز و نوا:
مطرب عشق عجب ساز و نوایــی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد
(حافظ)944 :9332 ،

 9-2آالت موسيقي در ادب عرفاني
روزبهان بقلی شیرازی از جمله عارفان عاشقی است که مشاهدات و کشف و شهودهای
خود را به رشتة تحریر در آورده ،عشق به جمال در تفكر عرفانی وی بینشـی محـوری
است؛ از این رو عشق به صورتها ی زیبا و موسیقی که از مظاهر جمال و زیبـایی اسـت
در آثارش مشاهده میشود.

جلوههای نمادین موسیقی در ادب عرفانی

او در پارهای از حاالت شهودی ،فرشتگان را بـه همـراه آالت موسـیقی و در حـال
نواختن مشاهده میکند .این امر را میتوان نشانگر عالقة فراوان وی به موسیقی دانست.
روزبهان در وصف یكی از این مشاهدات میگوید « :بعضی فرشتگان را دیدم که طبلها
و بوقها و آالت موسیقی نظامی در دست داشتند .بر آستانة ربوبی طبالهایی دیدم کـه در
شرف نواختن طبل بودند» (ارنست)929 :9333 ،؛ همچنین طبـل زدن بـه تعبیـر روزبهـان،
عالمت اعالم سلطنت معنوی وی از سوی خداوند بوده است:
پیش از این ،او را بارها ،باالی هر باالیی ،به حال نواختن طبل میدیدم .او با ایـن کـار
نشان میدهد که قصد نمایش دادن سـلطنت مـرا دارد .او مـرا در زمـان حیـاتم بـرای
سلطنت و خالفت بر جهان انتخاب کرد (همان.)13 :

در بهشت ،سماع هست .در بهشت درختانی است و بر آنها جرس (زنگ)هایی است از
نقره؛ « هر پگاه اهل بهشت سماع خواهند ،خدای تعالی از زیر عرش بادی بفرسـتد تـا
در این درخت ها افتد و این جرسها به حرکت درآید و از او صوتهایی بیرون آید که اگـر
اهل دنیا آن را بشنوند ،همه از طرب بمیرند (باخرزی 939 :9325 ،و .)932

این وجد و شور عارفانه در زبان و اندیشة بسیاری از عارفان بزرگ بـه گونـههـای
متفاوت ابراز شده است؛ عارفانی چون مولوی و ابوسعید ابوالخیر و  ...به سماع عالقـة
فراوانی داشتند و همراه با نغمات موسیقی با معبود خود به راز و نیاز میپرداختند:
صوفیه  ...با توجه به تفسیر پارهای از آیات و احادیث در استحباب آواز خوش و سماع
نغمات دل انگیز اهتمام زیاد ورزیده و آن را به منزلة نوعی عبادت دانستهاند؛زیرا آنـان
عقیده دارند که این نوع موسیقی با شرایط خاص در تصفیة درون آدمـی تـأثیری بسـزا
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در این مكاشفه ،نواختن طبل ،نماد اعالم سلطنت و فرمانروایی اسـت .شـاید بتـوان
گفت کسی که روزبهان از آن به «من» تعبیر کرده اسـت در مقـام تسـری همـان انسـان
روزگار الست است که خداوند مقام خلیفه اللهی را به وی واگذار کرده است.
اگر از دیدگاهی نمادین و سمبلیك بـه ایـن گونـه اظهـار نظرهـا و تصـویرآفرینیها
نگریسته شود ،می توان به نكاتی پی برد که در باورهای کهن ریشه دارد؛ اعتقـاداتی کـه
موسیقی را به عالم قدس ،آسمان و افالك منسوب ،و برای آن منشأ معنوی و روحـانی
تصور میکند.
طبق روایتی در اوراداالحباب ،پیامبر(ص) در پاسخ بـه پرسشـی دربـارة چگـونگی
سماع در بهشت ،میفرماید:

دارد و در این حالی است که شخص از ما سوی اهلل انقطاع حاصل میکنـد و بـه حـق
متوجه میگردد (حاکمی.)43 :9339 ،

منشأ و مجالی این پایكوبی و سماع را نیز میتوان در موسیقی روحانی و اصواتی
ملكوتی یافت که تنها به گوش اهل راز و مقربان درگاه میرسد.
مطابق روایتی در مناقب العارفین ،پیامبر (ص) فرمودهاند « :تا کسی را از اهل صـفا،
صفوتی نباشد ،اسرار اخوان صفا را از نوای نای نتواند شنیدن و متلذذ گشتن( »...افالکی،
)233 :9335؛ نی با کشف اسرار مربوط است و نزد عرفا محبوبیتی ویژه دارد.؛ چون نوای
آن درد اشتیاق به معبود ازلی و فراق او را به یاد میآورد و راز عاشق را افشا میکند:
بشنو از نی چون حكایت می کنـد

از جــداییها شـــكایت مـی کنـد

کز نیـــستان تا مــرا ببــریدهانـد

از نفـــیرم مــرد و زن نالیـده انـد

سینه خواهم شرحه شرحه از فـراق

تا بگــویم شـــرح درد اشـــتیاق
(مولوی ،9343 ،دفتر  :9ب)9-3
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سر عاشق از نجوای سوزناك نی به گوش می رسد؛ اما برای درك آن باید ضمیری پاك
و صافی د اشت و با اشارات و استعارهها آشنا بود:
مـــن به هر جــمعیتی نـاالن شـدم

جفت بدحاالن و خـوش حاالن شدم

سر مــــن از نالـة مـن دور نیسـت

لیك چشـم و گوش را آن نور نیست

آتش است این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتـــش ندارد نیـست بـاد
(همان :ب  3 ،5و )1

مولوی به موسیقی آشنا بوده به ساز « نی» که آن را با نفس و دم مینوازند ،عالقـه
داشته و در ابیاتی آن راتوصیف کرده است:
مقبلترین و نیكپی در برج زهره کیست نی

زیرا نهـــد لب بر لبت تا از تو آموزد نوا
(مولوی ،9333 ،ج)1 :9

البته نی در کالم مولوی نمادی از خود شاعر است که از خودی تهی ،و در تصـرف
عشق و معشوق است؛ چنانكه در شرح مثنوی شریف آمده است« :جای هیچ شك باقی
نمیما ند که این نی با آن نوای شورانگیز ،موالناست که عشق در او میدمد و از گلویش
نغمههای جان آهنگ میانگیزد( »...فروزانفر.)3 :9335 ،
ما چو ناییم و نوا در مـا ز توسـت

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توسـت
(مولوی ،9343 ،دفتر :9ب ) 511

جلوههای نمادین موسیقی در ادب عرفانی

شارحان « ،نی» را نماد انسان کامل دانستهاند که خلق را از روزگار وصال و حالـت
ازلی خویش باخبر می سازد و عظمت و شكوه منزل ابدی آنان را بـه یادشـان مـیآورد
(شیمل .)011 :9330 ،به عقیدة احمد بن محمد طوسی ،عارف قرن هفـتم « ،نـی ،اشـارتی
است به ذات انسانی و حیات حق تعالی در باطن نـی انسـانی نافـذ مـیشـود و آن نـه
سوراخ او اشارت است به مراتب قلب» (احمد بن محمد طوسی 33 :9333 ،و .)34
دف ،چنبر یا حلقهای است که پوستی بر آن می چسبانند و قواالن آن را بـا انگشـت
مینوازند .در تفسیر نمادین احمد بن محمد طوسی دربارة دف چنین آمده است:
دایرة دف اشاره است به دایرة اکوان و پوستی که بر دف مرکب است ،اشارت است به
وجود مطلق و ضربی که بر دف وارد میشود ،اشارت است به ورود واردات الهـی کـه
از باطن بطون بر وجود مطلق وارد می شود ،برای متحرك شدن اشیا از باطن به ظاهر...
(همان.)43 :

بر ضرب دف حكمت این خلق همیرقصند

بیپــردة تو رقصد یك پرده؟ نپنــدارم
(مولوی ،9333 ،ج )093 :3

این آلت نوازندگی در سماع صوفیان به کار میرود:
(همان ،ج)32 :0

سماع چـــیست ز پنهانیان دل پیـــغام

دل غریب بیابد ز نامــــهشــــان آرام

عصیر جان به خم جسم تیر میانداخت

چو دف شـــنید برآرد کفی نشان قـوام
(همان ،ج )45 :2

رباب (به فتح اول) نام سازی است .نام این ساز از راوانسترون یا راواناسـترون کـه
سازی رشتهای ختایی است مشتق شده و به صورت راوانا ،رواوه و رباب در کشورهای
گوناگون نامگـذاری شـده اسـت (مـالح 903 : 9343،و  .)900ربـاب در سـماع و رقـص
درویشان به کار می آید و مولوی بویژه به این ساز عالقة فراوانی داشته است .در مناقب
العارفین آمده است که
موالنا فرمود که رباب را شش خانه ساختند؛ چه از قدیم العهد ،رباب عرب چهار سـو
بوده است و فرمود :شش گوشة رباب ما ،شارح سر شش گوشة عالم است و الف تـار
رباب مبین تالف ارواح است به الف اهلل (افالکی)33 :9335 ،
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ای مطرب جان چو دف به دسـت آمـد

این پــــرده بزن که یار مــست آمد

19

سلطان ولد ،فرزند موالنا ،میگوید« :روزی از حضرت پدرم ،سؤال کردنـد کـه آواز
رباب ،عجایب آوازی است .فرمود که آواز صریر باب بهشت است که مـا مـیشـنویم»
(همان.)233 :

در باور موالنا استفاده از چنگ و رباب و طبل و کوس و دهل و نـی همـه تمثیلـی
است که فنای افعالی را به ذهن متبادر میکند .از هیچ یك از این آالت موسـیقی بـدون
زخمه و کوب و دم ،آوازی برنمی خیزد و آنها همه مسخر دست و دم نوازنده و رامشگر
هستند:
ما چو چنـــگیم و تو زخـــمه میزنی

زاری از ما نـــی تـــو زاری مـیکنــی
(مولوی ،9343 ،دفتر :9ب )513

سعدی نیز در این باره میگوید:
همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش

تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم
(سعدی)553 :9330 ،
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نواختن نی و طبل و دیگر آالت موسیقی هنگام مـرگ و تشـییع جنـازه میـان فرقـة
مولوی مرسوم بود و مشایخ ایشان وقتی احساس میکردند مرگشان نزدیك شده اسـت،
مطربان را به حضور میخواستند و دستور نواختن میدادند و یاران را به اجرای آیین وا
میداشتند.
گفته می شود در مراسم تدفین مولوی ،بیست گروه از گویندگان و قواالن ،مرثیههای
او را که خود دستور داده بود تقریر کنند ،میسراییدند؛ در حالی کـه سـازهای مختلـف
موسیقی طنین افكن بود (افالکی.)510 :9335 ،
شــــــیخ فرمــــــود در جنــازة مــن

دهــــل آرید و کــــوس با دف زن

ســــوی گورم بریــــد رقص کنــان

خوش و شادان و مست و دست افشان

تا بـــداننــــد کاولیـــــای خــــــدا

شـــاد و خنــــدان رونـــد سوی لقا

مرگــشان عیش و عشرت و سور اسـت

جایشان خلـــد عـــدن پر حور است

این چـنین مرگ با سماع خـوش اسـت

چون رفـــیقش نگار خوب کش است
(سلطان ولد)990 :9343 ،

همچنین روایت کرده اند که عارف چلپی ،پسر سـلطان ولـد ،کـه پـس از ورود بـه
سلطانیه از درگذشت اولجایتو آگاه شده بود در حالی که هنوز اکابر سـلطانیه عـزاداری

جلوههای نمادین موسیقی در ادب عرفانی

بلعمی 22 :9331 ،و .)31

می گویند :جماعت شیوخ از حضرت موالنا سؤال کردند که در روز عید ،چرا طبل و
نقاره میزنند و سر آن چیست و موالنا چنین پاسخ میدهد:
دهل و سرنا را جهت گوش گران زنند تا از آن حال ایشان را انتباهی باشد و غافالن از
خواب غفلت بیدار شوند و استعداد روز عید کنند و این معنی را از دمدمة صور قیامت
و طبل روز عرصات برگرفتهاندکه روز قیامت ،بعضی را عید و قومی را وعید است تـا
از آن زمزمة صور و نقره ناقور اعتبار گیرند و از حشر اجساد و معاد خود باخبر شـوند
(افالکی 230 :9335 ،و .)239

سخن با تشبیهی زیبا و شاعرانه پایان میپذیرد:
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میکردند ،همان ساعت دستور سماع داد به طوری که نقارهها شروع به نواختن کردند و
قواالن سحرها نمودند( .افالکی.)332 :9335 ،
این گونه روایات ،که مشایخ صوفیه به خواندن ابیات شاد و سرورانگیز و پرهیـز از
نوحه و زاری و نواختن آالت موسیقی در مراسم خاکسـپاری خـود وصـیت کـردهانـد،
نشاندهندة این است که آنها با شادمانی و طرب به معبود خود میپیوستند و از مرگ به
عنوان پدیده ای سرورانگیز استقبال میکردند و گوش سپردن به آوای چنگ و ربـاب و
دهل و طبل و  ...در این مراسم برای ایشـان نمـادی بـوده اسـت از سـماع نغمـههـای
شورانگیز آسمانی و شنیدن آواز فرشتگان.
بنابر آیات قرآن ،صور اسرافیل ،آخرین سازی است که در آن دمیده میشود و زمانی
که چنین شود ،فرمانروایی تنها از آن خداوند است « :و له الملك یوم ینفخ فی الصور»...
(انعام )33 /؛ « فاذا نقر فی الناقور .فذالك یومئذ یوم عسیر» (مـدثر .)3-1 /دمیـده شـدن در
صور و ناقور در روز قیامت به عنوان آخرین اخطار است و شاید بتـوان گفـت نـوعی
اتمام حجت و انذار است از پایان گرفتن زندگی دنیـا و شـروع زنـدگی جدیـد .طبـق
روایت در روز قیامت دو بار در صور دمیده میشود .مـیگوینـد حذیفـه بـن الیمـان از
پیامبر (ص) پرسید بعد از آنكه اسرافیل در صور دمد ،حال خلق چگونه است و پیـامبر
(ص) پاسخ میدهد که با دمیدن نخستین ،همة خلق میمیرند و چهل سال جهان خـالی
می ماند و در آسمانها و زمین کسی باقی نمیم اند ...و پـس از آن ،خداونـد ،اسـرافیل را
زنده می کند تا در صور بدمد و مردم بار دیگر زنده میشوند و حشر آغـاز مـیشـود(...

موسیقی در آغاز یك حوری آسمانی بود که عاشق انسان شد و از آسمان نزد او فرود
آمد .خدایان بر وی خشمگین شدند و طوفان شدیدی پشت سر او فرستادند تا در همه
جا پراکنده شود؛ اما موسیقی از میان نرفت؛ بلكه زنده ماند و گوشـهای بشـر را طنـین
انداز کرد (جبران.)94 :9339 ،
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نتیجهگیری
می توان موسیقی را دستاویزی دانست که خداوند بـا آن ،آدمـی را مـورد خطـاب قـرار
می دهد و او را مفتون خویش می سازد .اگر صوت نبود ،روح حیات از عالم رخـت بـر
میبست و سكوت محض بر گیتی حكمفرما می شد و سكوت و مرگ نیز همزادند؛ امـا
زندگی با همة غوغاها و نغمههایش جاری است و این نغمهها هنگامی که موزون است
و از عالمی روحانی نشأت می گیرد ،شور عشق به معبود یگانه را بر جان و دل میریزد.
شاید بتوان گفت که مذهب ،احساس و باور به منشأ آسـمانی در تـار و پـود موسـیقی
سرشته شده است و آدمی را در اعماق طبیعت و حیات بـه جسـتجو وا مـیدارد و بـه
تفكر و اندیشه ترغیب میکند و همین امر ،علت ماندگاری موسیقی است.
به طور کلی هر چیزی را که بشر آن را حس کرده ،دیده و دوسـت داشـته ،توانسـته
مجالی قداست گردد .در طـول تـاریخ ،بعضـی از هنرهـا و فنـون از جنبـهای قدسـی
برخوردار بودهاند و حتی گاهی در بعضی از فرهنگها ،آیینهـا ،باورهـا و آداب و رسـوم
واجد ارزش و معنایی عبادی شدهاند و موسیقی یكی از این هنرهاست.
از موسیقی برای مقاصد مذهبی استفاده میشـده اسـت؛ زیـرا بـرای ایجـاد حـاالت
مذهبی به جذبه و شور نیاز بوده و موسیقی در این زمینه دارای تأثیری بسزاسـت.گویی
ایشان به قدرت آرامش بخش و افسون کنندة نغمـات و الحـان خـوش آگـاه بـودهانـد.
بسیاری از آالت موسیقی ،نمـاد امـری مـاورایی و روحـانی بـوده ،در امـور مـذهبی و
رقصهای خلسه آور آیینی کاربرد داشتهاند .هر قومی بـا توجـه بـه فرهنـگ و وضـعیت
اجتماعی ،بومی و مذهبی خویش به هر یك از این ابزار بـا دیـدی درونـی نگریسـته و
تعاریفی دیگرگون از هر یك عرضه کرده است که گاهی نقاط اشتراکی نیز در بیان ایـن
نمادها به چشم میخورد .عارفان و دانایان به اسرار غیب نیز به برخی از ابزار موسیقی
با دیدی نمادین نگریسته و وجد و سرور ناشی از واردات غیبی را به کمك آنها متجلی
ساختهاند  .ایشان بر اثر تزکیة درون و ارتباط با منبع فیض ،سـماع را نمونـهای از نـوای
خوش بهشت و خطاب ازلی دانستهاند و خطاب الهی را از خالل اصوات و نغمـههـای

جلوههای نمادین موسیقی در ادب عرفانی

موزونی استماع می کنند که از دیدگاه ایشان با نظم کائنـات و هـارمونی افـالك منطبـق
است.
هر گاه موسیقی به نوعی با ادیان الهی مرتبط شده ،جنبـهای روحـانی یافتـه اسـت.
زرتشت و داود از جمله پیامبرانی هستند که با موسیقی در ارتباط بوده ،موسیقی مذهبی
را جلوه ای ویژه بخشیدهاند .نواخوانی اذان و تن پایان آیات قـرآن نیـز نشـانگر بیگانـه
نبودن اسالم با نغمات موزون و آهنگین است.
پينوشت

1. Musa
2. nebel
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