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چکیده :
هارمونی و جان انگاری جهان هستی نوعی اندیشه را به عارفان القاء نموده است که
هستی با حرکات موزون خود تولید اصوات می نمایند و هر ذره ای ،نغمه ای می نوازد و به
دنبال آن رقص موزون آفرینش اتفاق می افتد .عارفان با فرورفتن در باطن اشیاء و نگرش
عمیق و ذوق باطنی در

پدیده های جهان به پیوند توأمان شعر و موسیقی دست یافتند و

زیباانگاری این دو هنر را شهود نمودند و هر لحظه نظم موسیقیایی و رقص کیهانی را تجربه
کردند و بی جان دانستن جهان را امری خطا تلقی نمودند .آیا موسیقی و شعر ابزاری برای
لذایذ نفسانی بوده اند و یا تعالی معنوی؟ از نظر عارفان ،درک حقیقت نظم کیهانی و موسیقی
خلقت با فرورفتن در اعماق درون اتفاق خواهد افتاد .به همین جهت هنر به عنوان ابزاری که
در باطن عارفان شکل گرفت ،برای کشف و شهود حقایق بکار گرفته شد.
واژه های کلیدی  :هنر ،موسیقی ،شعر ،عرفان.
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عشق درپـــرده مي نوازد سـاز

عاشقي کو کــه بشنــود آواز

هر نفَس نغمــه ای دگـر سازد

هر زمـان نغمـه ای کنــد آغاز

همـه عالم صدای نغمــۀ اوست

که شنيــد اينچنين صدای دراز
(عراقي)1136966،

وحدت همگاني پديده ها نه تنها يکي از مهمترين مکاشفات فيزيک معاصر به شما مي
رود ،بلکه از دير باز در نگرش عارفانۀ عرفا گسترش داشته است .امروز تئوری کوانتوم ،به
جهان هستي همانند يک پديدۀ مادی نظر نمي کند؛ بلکه جهان را همانند بافتي متحدالشکل
فرض مي کند که هر چقدر در قلمرو ذرات به کاوش پرداخته شود ،اين هماهنگي و
يکسان گرايي پديده های هستي محرز مي گردد (کاپرا )51236962،و به عين خواهيم يافت
که بافت جهان هستي دارای يک نظام هماهنگ است .به تعبيری پديده ها به عنوان
جوهرهای مفرد مستفاد نمي شوند ،بلکه اتحاد و اتصال در حقيقت ماده است که حرکت
از مالزمات اين وحدت و يکسان گرايي است.
"اوسپنسکي" از قول "هين تن" (مادر انديشه عصرجديد) دراين باره مي گويد 3به
هيچ وجه بي جان بودن جهان خارج واقعيت ندارد؛ بلکه ما هستيم که به علت محدوديت
های خود چنين چيزی را تصور مي کنيم و اگر بتوانيم اين محدويت ها را بر طرف سازيم،
روح يکپارپۀ جهان را درخواهيم يافت (اوسپنسکي )51236962،و "يوهان کپلر" ستاره
شناس نيز به هنجارهای هستي و هماهنگي کيهاني اعتقاد داشت و معتقد بود که بسيار
خرسند است که تمام عمر خود را صرف کشف رازهای سحرآسای موسيقي کائنات نموده
است و اين که اين امر نشان از دنيايي متعال دارد که بايد برای آن از حساسيت خاصي
برخوردار بود (هيت لر.)9136911،
در تفکرات عرفاني ،اخالقي و فلسفي اديان نيز اعتقاد به نظم کيهاني همواره مورد
توجه بوده است .چنان که به عنوان نمونه در اساطير هند ،خدای شيوا با حاالت رقص
(شيوای ناتاراجا) نمايش داده شده است که در دست راست اين رب النوع طبلي است که
نمادی از آواز اصلي خلقت است و رقص شيوا به معنای عميق ،نماد جهاني است که در
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حالت رقص است ) .)Mitchell, 1995: 31-36در هر حال شيوا با رقص خود که پنج
عمل و وظيفۀ او را نشان ميدهد ،چرخ حيات را ميچرخاند .چنان که کوماراسوآمي،
ژرفترين مفهوم اين رقص را زماني حس مي کند که انسان دريابد که عرصۀ اين پايکوبي
قلب و خويشتن انسان است و اين که همه جا خداست زيرا همه جا قلب انساني و خدا
است (کوماراسوآمي .)62336932،اما مفهوم اساسي رقص شيوا سه اليه دارد که در اليه
اول رقص شيوا تصويری است از نمايش آهنگين او که به عنوان منشأ همه حرکات در
عرصه کيهان مي باشد و اين مفهوم از طريق قوس مشتعل منتقل ميشود و اليه دوم ،بر
اين

داللت

دارد

که

هدف

و

مقصود

رقص

او

رها

ساختن

ارواح

بي شمار انسانها از دام "مايا" يا وهم است .اليه سوم مکان رقص است ،که در
"چيدامبارام" قرار دارد که مرکز عالم است و مکان حقيقي آن در درون قلب است (همان
 )616 3و نشان از نظم کيهاني است و ارتباطي معنوی که بين انسان و کيهان وجود دارد.
چنان که در مکتب يوگه ،آزادی نهايي و سعادت انسان زماني بدست مي آيد که فرد بتواند
حقيقت خود را با کيهان هماهنگ سازد (.)Vasudha ,2004: 16
در تفکرات اخالقي کنفوسيوس حکيم چيني نيز هماهنگي و هارموني انسان و کيهان
را از طريق ارتباط با شعر و موسيقي مي بينيم .وی موسيقي و شعر را از ابزارهای مهم و
تسلي بخش دل انسان مي داند که نه تنها سودمند هستند ،بلکه از منظر او ،اين دو هنر در
همه ابعاد وجود آدمي تأثير مي گذارند و او را به "انسان دلي" که از هرگونه اضطراب و
دلهره آزاد مي سازد ،بدل مي کنند .تأثير و نفوذ اين دو هنر در قلوب افراد ،محبت را در
دل افراد نسبت به همديگر به وجود مي آورند و هر دو در رشد و تکامل زندگي افراد
مؤثر هستند .از اين رو او به تحقيق در سرودها و موسيقي دوره درخشان خود همت
گماشت و کتاب معروف "سرودها" را تصنيف کرد .کنفوسيوس در اين سرودها
وموسيقي ها ،تپش دل و لرزش روح ملت خود را احساس مي کرد و اين دليلي بود که
او ،اين دو صنعت زيبا را سرچشمۀ فنون و آيينۀ دل ملت چين قرار داد .وی موسيقي و
شعر را ،راه زندگي اخالقي مي داند و معتقد است که اين دو هنر ،حقيقت وجود انسان را
وصف مي کند؛ همان گونه که پرندگان و جانوران ،گياه ها ،گل ها و درختان ،حقيقت
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طبيعت را برای ما وصف مي کنند .از منظر او ،اين موضوع که نخستين شاعران و
نوازندگان موسيقي ،هنر شريف خود را در آغوش طبيعت فرا گرفته اند سبب مي شود که
اين هنرها ،ا فراد جامعه را به سمت انسان دلي که با طبيعت ارتباط ناگسستني دارد،
رهنمون کنند (کنفوسيوس .)66136916 ،در باور اديان و تفکرات فلسفي ،عرفاني و
اخالقي ،آميخته شدن اين دو هنر معنوی با کيهان و زبان خدايان پيوند دارد .دريافت
حيات روحاني و معنوی و جذبه معرفتي برای انسان ايجاد نخواهد شد ،مگر آن که فرد با
انجام مراسم و تشريفات آييني خود را با زبان خدايان که زبان شعر و موسيقي است،
هماهنگ سازد و خود را از هرگونه وابستگي به پديده ها رها سازد و اگر مي خواهد به
درک حقايق برسد ،بايد قلبي پاک و فکری آرام داشته باشد؛ زيرا هدف اين گونه مکاتب
فلسفي ،معنوی و اخالقي کشف حقيقت است و آفرينش هنری نيز نتيجۀ فهم و شناخت
اين حقيقت مي باشد که از آن جمله مي توان هنر شعر و موسيقي را ذکر نمود
(.)Vasudha ,2004: 21
در هر حال مردم برای بيان نيازهای روحي و معنوی خود به زبان خدايان مراجعه
مي کردند؛ همان گونه که معتقدين به کتب مقدس در بر اين باور بودند که ارتباط
ناگسستني بين سرودهای مذهبي ( )hymnesو خدايان وجود دارد و اين که اين متون
ازجانب خدايان به بشر الهام شده است و جنبۀ بشری ندارد و اين متون منظوم شعری به
همراهي موسيقي است که ارتباط با خدايان را ميسر مي کند.
عرفان ،شعر و موسیقی :
قلنــدران طريقت به نيم جو نخـــرند

قبای اطلس آنکس که از هنر عاری است
(حافظ)2536966،

اگرچه منشاء زبان را هنوز به درستي نمي دانيم ،اما بديهي است که انسان های بدوی
برای ارتباط معنوی و روحاني با خدايان در جستجوی يافتن و تفکيک کلمات و جمالت
تأثيرگذار از واژه ها و عبارات بي معنا بوده اند؛ به تعبيری ،کلماتي که بتوانند به بشر
زندگي و حيات ببخشند و عنصری خالق دانسته شوند .به همين جهت ،گفتار آن ها با
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خدايان آسماني و زميني بسيار متفاوت با زبان عادی و روزمرۀ آن ها بوده است و سعي
مي نمودند تا از باطنِ اين واژگان و جمالت ،معاني و مفاهيم ارزشمندی را برای نجات
روح و روان و حتي زندگي روزمرۀ خود بيابند .سرانجام ،اين احساس که اگر جمالت و
کلمات به شکل موز ون خوانده شود ،قدرت و انرژی دو چنداني خواهند داشت؛ در
نگرش های آن ها شکل گرفت که در عبارات ساده چنين اتفاقي نخواهد افتاد .اين عبارات
روحاني ،تأثيرات شگفت انگيزی را در قلب های مشتاقان ايجاد مي نمود تا جايي که
حيات آن ها را دگرگون مي نموده است ،واژه ها و عباراتي که به تعبير "وندر لواو"،
جال و انعکاس عرفاني داشته اند ) .(G. Van Der Leeuw, 1955, 397-398و
سرانجام نسل بشر با اين جمالت و عباراتي که مفاهيم معنوی و روحاني داشته اند ،نه تنها
به خدايان نزديک مي شده اند ،بلکه شياطين و موجودات شرور را نيز از خود دور
مي نمودند.
هنر عارفانه را مي توان آينۀ تمام نمايي از اين طرز تفکر اصيل دانست که در تمام
تمدن های بشری ،حيات و دوام يافته است .مطالعه زندگي و انديشه های تنها يک عارف
مي تواند به راحتي همۀ عمر يک محقق را به خود اختصاص دهد و اين نشان از روح
بزرگ و تفکرات عميق عارفاني است که تا به امروز انديشۀ ما را به خود مشغول کرده اند.
از مباحث بسيار مهم که در آثار نظم و نثر عارفان مالحظه مي شود ،مسألۀ هنر است.
عرفان مبتني بر نوعي درون گرايي و اشراق است که به يک سرزمين و ناحيۀ خاص تعلق
ندارد و شخص عارف با روح ناآرام ،هنگامي که عوالم پيرامون و درون خود را جستجو
مي کند ،حقايق عالم را با باطن مي نگرد و نوعي تخيالت در درونش موج مي زند که
مسبب آفرينش های هنری عارفانه است و به سبب انعکاس اين حقايق در اثر هنری ،مي
توان هنر عارفانه را ،هنر مقدس و ارزشمند ناميد .هنری که مضموني کامالً رمزگونه و
تمثيلي دارد .سنايي غزنوی در اين باره مي گويد3
گــر چه مرد هنر بيابانيست

جان او لــوح سرّ ربانـي است

هنر مرد همچـو روح از تن

بي هنــر مرده جان و زنده بدن
(سنائي)55336961،
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بنابراين ،شهود واقعيت های نهان از طريق دل و راه باطن ميسر است .زيرا جاني که
لوح سِرّ رباني است ،اهل نظر را وامي دارد تا به انکشاف جلوه های درون بپردازد و با
استعانت از "قوۀ خيال" ،طرحي نو در اندازد" .برين کيبل" معتقد است ،قوۀ ملکوتي
خيال که جز با سلوک در عوالم وجود و شهود ذات سرمدی ميسر نمي گردد ،پيوسته برای
عارفان و فيلسوفان عارف مسلک ،در درجۀ اول از اهميت قرار داشته است و مبنايي برای
اثبات اعتبار خياالت و گزارش های راجع به توصيف حوادث آسماني و نيز اثبات اعتبار
شعاير رمزی به دست مي دهد (کيبل .)51136932،عارفان برای شنيدن و هماهنگ شدن با
کنه هستي و برای نزديکي به نغمات ازلي ،ابزاری را برای تعالي روح ايجاد نمودند .از نظر
کيبل ،در هنرها و صناعات عارفانه ،شبکه ای سازمند حفظ و تقويت شده است که عالم
طبيعت و حوزۀ باطني تجربۀ خيالي در آن منطبق شده اند و وجود انسان را متناسب با
ضرب آهنگ راستين سرمديت ،شکل مي دهند (همان .)5123اين همان محتوای سنت های
عرفاني يعني هماهنگي با نظام آفرينش و هم راستايي وجود انسان با ضرب آهنگِ هستي
است و بدين گونه آنان توانسته اند هنر آفرينش را در متون خود به تصوير درآورند .به
عبارت ديگر ،عالم موسيقي و شعر ،از عوالم واسطه ای است که عارف در آن به کشف
انعکاس "عالم کبير" در "عالم صغير" مي پردازد .چرا که هر چيزی در انسان ،مابه ازايي
در عالم خارج دارد و بالعکس و برای درک اين موضوع بايد "عالم واسطه ای" ميان
انسان (عالم صغير) و هستي (عالم کبير) وجود داشته باشد (گنون .)51636932،اين عالم
واسطه که انسان را به ملکوت پيوند مي دهد ،همان عالم موسيقي و شعر برای عرفا است.
در مکاتب و عرفان فرهنگ های گوناگون با گذر زمان ،محافل آييني و نظام های
فکری و عملي درجامعه به وجود آمد؛ اما اين جريانات فکری در بدايت امر مدون نبود .به
تدريج انديشه های عرفا در ابعاد عملي و نظری شکل مدوني يافت .معرفت های عارفان

در سطحي وسيع ،تأليف و تدوين گرديد و مسئلۀ "هنر سماع" که آن را با مسئلۀ "ميثاق

الهي" و در برخي مکاتب با حقيقت کيهان مرتبط مي دانند ،به وجود آمد و غالب متفکران
و محققين صفحاتي از آثار خود را به بيان و شرح پيوند توأمان هنر شعر و موسيقي
پرداختند که زبان خدايان را شکل مي بخشد .آنها در تعاليم خود به اظهارات شفاهي و
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پراکنده اکتفا ننموده و به جهت راهنمايي و هدايت شاگردان به نشر اين آثار پرداختند.
همان گونه که حسام الدين چلبي نيز از موالنا خواسته است که کتابي بسرايد تا مريدان از
آن بهره مند شوند و موالنا نيز خواستۀ حسام الدين را اجابت کرده و گفته است اگر شما
بنويسيد ،من مي سرايم و اين مبنای تأليف مثنوی شده است (سبحاني .)61636932،در اين
مرحله نظريه پردازی شکل گرفت و اين حوادث به تدريج ،زمينه را برای بيان حقايق نهفته
در پس پردۀ هستي فراهم نمود .در اين آثار برای درک مفاهيم باطني ،مسئلۀ موسيقي و
شعر بسيار مورد توجه قرار گرفت و تمام نويسندگانِ اين متون ،ارتباط اين دو هنر معنوی
را در مباحث "سماع عاشقانه" ذکر نمودند.

از آنجايي که شعر وابسته به مقولۀ الهام شمرده مي شود و از نوع شناخت های
فراحسي و فرا عقالني به حساب مي آيد ،شاعر با حقايقي آگاه مي شود که ساير انسان ها
از آن آگاهي ندارند؛ زيرا زبان شعر" ،زبان اشارات" است که القاء معاني در آن به
صورت امری باطني است که آن را از "زبان عبارات" جدا مي سازد (پل نويا )236963،و
سرانجام مفاهيم آسماني و روحاني در شکل واژگان معنادار به صورت عباراتي که
خواننده را به عالم ملکوت نزديک مي سازد ،در مي آيد .در واقع مي توان با توجه به
جدول ،6تمايز اساسي بين زبان عادی با زبان عارفانه را معين نمود3

زبان عادی

زبان عارفانه

قابل توصيف

غيرقابل وصف

واژه های معمولي

واژه های معنوی

مفاهيم ظاهری

مفاهيم باطني

زبان عبارات

زبان اشارات

ياريگر عقل استداللي

ياريگر عقل شهودی

جدول :9تمايز اساسی بین زبان عادی با زبان عارفانه
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که اين تمايز ها را مي توان در مقوالت شعر و موسيقي عارفانه مشاهده نمود.
تاريخ تفکر بشر نيز نشان مي دهد که شعر به عنوان نوعي ابزار تلطيف روح و روان
مي توانسته است نقش ارزشمندی را به عنوان نردبان صعود روح آدمي بازی نمايد .همان
گونه که "المنس" دربارۀ حقيقت اين گونه اشعارمي نويسد «3شعر تجلي جنبۀ ظاهری
خداست که زندگي را به تحرک وا مي دارد و فرد را وارد دنيای نامحدود مي کند و در
وجود انسان تفکر ،احساس ،شگفتي ،عشق و ناگفتني ها را ايجاد مي کند و به انسان،
دنيای تازه ای را نشان مي دهد و انسان خود را در خارج از محدوۀ زمان و مکان معين مي
بيند و نويسندۀ آن شعر ،تجسم کالم نامرئي است» ) (Lamennais, 1840:349و
افالطون مي گويد «3شاعری اگر شعر مي سرايد ،تحت الهام الهۀ ميوز (  ) Musکه از
دختران زئوس و الهۀ شعر مي باشد ،قرار گرفته است»(افالطون )26636962،و اين که شعر
از موهبت هايي است که توسط خدايان به افرادی خاص اعطا مي شود و از قول سقراط
نقل مي کند که شاعران بر اثر الهام خدايان به سرايش شعر روی مي آورند (همان) .اين
نظرکرد به هنر شاعری و آفرينش شعر ،نزد عارفان نيز مشهود است .در شعری منسوب به
موالنا ،به لحظۀ از خود به درشدگي عرفاني چنين اشاره شده است3
کيست در گوش که او مي شنود آوازم؟

يا کدام است سخن مي نهد اندر دهنم؟
(مولوی)266 36912،

و اين بيت سعدی شيرازی را مي توان پاسخي درخور به پرسش موالنا دانست3
ما خود نمي رويـم دوان در قفای کس

آن مي بــرد که ما به کمند وی اندريم
(سعدی 36966،غزليات ،شمارۀ)196

به هر روی عارفان شعر را صورتي يافتند که في ذاته ،يارای حمل محتوای پيام آنان
که مبتني بر کشف و شهود و فرا شدی استعاليي است را دارد.
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شعر عارفانه با پيدايشش ،لطيف ترين و زيباترين مفاهيم را با خود به ارمغان آورده

است .درخشندگي و تازگي ای که در شعر عرفاني يافت مي شود ،به دليل ارتباط
تنگاتنگي است که با عوالم دروني انسان دارد .دو گونه شعر عرفاني را مي توان از
يکديگر متمايز کرد که در آثار منظوم و منثور عرفا يافت مي شوند .يا مضمون شعر با
عشق و سوز پيوند خورده است و يا اين که شيوۀ تعليمي و حکمي به خودگرفته است .در
نوع اول ،انسان دريچه ای را به بي نهايت مي گشايد و انسان با زبان و هنر شعر وارد
عوالم روحاني مي شود .در محافل عارفانه ،شعر برای تحريک عواطف و احساسات به
موسيقي آميخته شده و غزل به دليل جذبات روحاني خوانده مي شد .اگر چه غزل در ابتدا
برای بيان احوال تعشيق و توصيف زيبارويان اين جهاني مورد استفاده قرار مي گرفت ،اما
به تدريج در نزد فالسفه و عارفان جنبۀ باطني و الهوتي و آسماني يافت (زرين کوب،
.)3236913
اما در نوع دوم که مي توان آن را حد اعال و منتها درجۀ ارتقاء گونۀ اول دانست،
يعني شعر تعليمي ،همه چيز جالی تشبيهي و رمزی دارد و در نهان اين گونه هنر ،تجربه
های عرفاني دخيل است .مفهوم "تشبيه" با مفهوم "حسن" در عرفان پيوند دارد .خداوند
در ظهورش ،جمال خود را در موجودات ظاهر مي سازد و کسي که اين حسن را در
عالم در مي يابد و عاشق (اهل نظر) مي شود ،ممکن است اين بصيرت عاشقانه را در
صورت اثری هنری و با فعلِ تشبيه بيان نمايد .از اين رو عرفا ،زبان تشبيهي را زبان هنر
مي دانند .اما مفهوم تشيبه در عرفان با اتکا به قوۀ خيال معنا شده است
(پازوکي) 26-2336932،؛ اين موضوع سبب مي گردد تا زبان شعر عرفاني ،زباني تمثيلي و
رمزی باشد .رنه گنون ،معتقد است که زبان تشبيهي و رمز پردازانه به معنای دقيق کلمه،
اصوالً تأليفي و ترکيبي بوده و به همين دليل شهودی است .از اين روی ،بيش از زبان
محض ،ياريگر عقل شهودی و قوۀ معرفت در انسان است ) .(Guenon, 1995:13سعي
عارف در خلق اين نوع شعر اين است تا کلمه را به صورتي رمزدار معني کند و در هنگام
معنا کردن واژه ،ذهن عارف به سوی تأويل و تفسير سوق مي يابد و زوايای پوشيدۀ آن را
چنان که بايد مورد بازشناسي قرار مي دهد .در حقيقت ،شاکلۀ رمزپردازی از تطابق ميان
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همۀ مراتب واقعيت و پيوند ميان آن ها تحقق مي يابد و ساحات ناسوت تا الهوت را در
طول هم تصوير مي کند و از منظر رنه گنون ،معنای حقيقي رمز آنگاه آشکار مي شود که
به عنوان يک نشانه ،ما را از حقيقت مابعدالطبيعي خود آگاه مي کند (داداشي.)52536932،
بنابراين تعريف از زبان ،عارف تعابير خاصي را برای جوهرۀ شعر خود ايجاد مي کند و
با اتکا به قوۀ خيال ،تمثيل و رمزپردازی ،آن را از قيد تعابير ظاهری رها مي سازد .به
تعبيری ،کالم عارفانه دارای دو بعد است؛ بعد عادی و ظاهری کلمات و ديگر ،بُعد باطني
و درون گرايانۀ آن ،که همان مرحلۀ کشف و شهود عرفاني است و اين بعد دوم مبتني
برحقيقت نهفته در قالب کلمات و عبارات موزون است که به چيزی ورای کالبد و معنای
ظاهری کلمه اشاره دارد و حاصل اين کشف و شهود باطني است.
با اين تفاسير مشهود است که شعرای تعليمي ،با نوعي استعالی شهودی و نه عقلي
شعر مي گفتند و در واقع پيوندی ميان معرفت و شهود با شعر ايجاد نمودند که به تجربه
های عرفاني مربوط مي شد .همان طور که فريتيوف شوئون معتقد است ،پي بردن به معنای
رمز ،بدون شهود مثال های ازلي معنا ندارد و علم الرمز با رجوع به سوی مبدأ اعلي،
نسبتي ناگسستني دارد (شوئون .)6536932،نقش شعرهای ملکوتي و کيهاني را مي توان در
اين عبارت عين القضاه همداني که برای تأييد سخنان پر شور خود از شعر مدد مي جويد،
يافت او مي گويد «3ای جوانمرد اين شعرها را چون آيينه ای دان که هر کس در آن نگاه
کند صورت خود مي تواند ببيند که نقد روزگار او بود و کمالِ کارِ اوست» (عين القضاه
همداني .)56136961،وی شعر را به عنوان يک اثر رمزی معرفي مي نمايد که چون آيينه
ای برای شناخت خود است و به دنبال آن معرفت کيهاني و مخلوقات هستي را دربر دارد.
بنابر آنچه تا اين جا گفته آمد ،شعر را مي توان محصول تجارب عارف و به دنبال آن
دارای رموزی دانست که بر "اهل نظر" يا عشاق گشاده مي شود.
از طرف ديگر ،در نگاه عرفا ،الحان موسيقي نوايي آسماني و ملکوتي اند .همان گونه که
اخوان الصفا معتقد بودند که بايد الحان خوش موسيقي در عالم کون و فساد را بازتاب
آينه گوني از عالم نغمات و اصواتِ عالم افالک دانست (اخوان الصفا )9336966،و بر اثر
اين هنر است که نه تنها گنبد گردون و ستارگان و افالک ،بلکه ساکنان آسمان نيز در
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رقص و سماع عاشقانه هستند و به پيروی از سماع کيهاني است که عارفان در آيين ها و
مراسم عارفانه به پايکوبي مي پردازند.
خه خه ای موسيچـۀ موسي صفت

خيز موسيقار زن در معــرفت

گردد ازجان مـرد موسيقي شناس

لحـن موسيقي خلقت را سپاس
(عطار نيشابوری)69236969،

موسيقي به عنوان نوايي آسماني ،نيازهای معنوی و روحاني را به دست مي دهد و
اساساً زبان خدايان تعلق ذاتي با موسيقي دارد .پس هنگامي که از جنيد پرسيدند« 3چگونه
است که مردم آرميده اند و چون نوای موسيقي و سماع شنوند ،حرکت در آنها پديدار
شود ؟ گفت 3خداوندِ فرزند آدم ،را ز پشت آدم بيرون آورد بر مثال ذره و به ايشان خطاب
کرد"الست بربکم" و اين خوشيِ سماع ،کالم خداوند بر ارواح ايشان ريخت؛ بنابراين
چون سماعي شنوند ،از آن عالم ياد کنند و روح آنها به حرکت در آيد» (قشيری،
 )12236969و بدين گونه موسيقي" ،محاکات قول حق" در نظر عرفا در ابتدای صورت
پذيری انسان و در مرحلۀ "اعيان ثابته" دانسته شده است .قول خداوند که خواندن و
نواختن آن نه برای دريافت لذايذ حسي بوده است ،بلکه روشي برای تشديد تحوالت
دروني معتقدات يک تفکر به شمار مي رفته است.
کومارا سوامي نيز معتقد است که موسيقي تقليدی است از الحان بهشت و اساتيد
موسيقي هندی همواره به عنوان شاگرد يکي از ايزدان معرفي مي شوند و يا مي گويند که
ايشان به جهان آسمان سفر کرده اند تا در آن جا موسيقي افالک را بياموزند (کومارا
سوامي .)52936932،با تأکيد بر منظر عرفاني موسيقي و شعر ،آشکار مي گردد که موسيقي
صورت قول خداوند در ابتدای آفرينش است و شعر ،محتوای قول اوست.
با بررسي اديان مختلف ،انواع موسيقي و ارتباط ذاتي آن را با اشعار مقدس مي توان
به سه جنبه تقسيم بندی نمود3
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 -6موسيقي مقدس که از نقطه نظر ديني برای يک نفر و يا يک جامعه ،کامالً امری
حياتي به شمار مي رفته و گاه در آيين های پرستش نيز به کار مي رود؛ مانند موسيقي های
اقوام بدوی که با رقص و حرکات موزون همراه است.
 -5موسيقي معنوی که هدفش تعالي روحاني به سمت خدايان آسمان بوده است
بدون اين که الزاماً يک کارکرد ديني داشته باشد .از نمونه های برجستۀ اين موسيقي مي
توان فوگ های يوهان سباستين باخ 9يا موسيقي اهل تصوف در ايران را نام برد.
 -9موسيقي مذهبي که غالباً به آثار و اشعار مقدس اختصاص يافته است که موسيقي
آييني نيز از نوع اين گونه موسيقي به شمار مي رود و در عبادت ها و مراسم آييني که
توسط يک کاهن و يا فردی روحاني هدايت مي شود ،اجرا مي شود؛ مانند موسيقي
المحزن 1و آوازهای گرِگوری 2در کليسا.
ديويد فونتانا درکتاب "روانشناسي دين و معنويت" هدف موسيقي را در مراسم
آييني ،عروج روح به قله های معنوی و روحاني بيان مي کند تا جايي که فرد عابد
سرانجام در عشق الهي محو مي شود (فونتانا )6636962،و سخن معروف "کارل دالهوس"
که گفته است «3به طور قطع ،هنر موسيقي بيان آخرين رازهای ايمان ،عرفان است»
) .(Dahlhaus, 1997:76در نهايت اين خاصيت پيوند معنوی بين موسيقي و شعر است
که فرد را به ادراک مفاهيم مورد نظر عرفاني نزديک مي نموده است.
 - 1فوگ ) (Fugueفرمی است چندصــدایی ) (Polyphonicکه در دوران باروک توسط باخ به اوج زیبایی و
شکوفایی می رسد .از آن جایی که باخ شخصیتی مذهبی و روحانی داشت ،فوگ های باخ توسط سنت گرایانی
نظیر سید حسین نصر دارای روحی معنوی دانسته شده است.
-2به اعتقاد اخوان الصفا ،این موسیقی سبب رقت قلب و جاری شدن اشک گردیده و نفوس را برای ندامت از
ذنوب آماده می سازد و بدین صورت ،ضمایر انسانی اصالح و سرایر او پاک و مطهر می گردد (بلخاری
قهی .) 111911:3،این جنبه از موسیقی مورد توجه ارسطو نیز قرار گرفته است و او بیان می دارد که یکی از
کارکردهای هنر ،جنبۀ تزکیه کنندۀ آن است و هنر سبب تطهیر و پاالیش روح ) (Catharsisمی شود
(احمدی.)29911:2،
 -1آوازهای گرگوری ،آوازهایی مشخص و نسبتاً ثابت هستند که در قسمت های خاص آیین مِس ) (Messو
عشاء ربانی در کلیسا مورد استفاده قرار می گیرند (ایبرهم.)19911:3،
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چنان که مولوی موسيقي زميني را به مرتبۀ آسماني مي رساند که جوهرۀ آن با نغمه

های ازلي پيوند خورده است و به دنبال آن سماع کيهاني مشاهده مي شود .در حقيقت اين
هنر انعکاسي ازموسيقي عالم خلقت است که در روز ازل نواخته شده است و با آن حتي
طبيعت ندای الهي را شنيده اند و به رقص آمده اند.
شاخهها رقصان شده چون ماهيان

بــرگ ها کف زن مثـال مطــربان

من همي بينم جهــان را پر نعيم

آب ها از چشمـه ها جوشـان مقيم

بانگ آبش مي رسد در گوش من

مست مي گردد ضمير و هوش من
(مولوی36919 ،دفترچهارم/بيت)9512 -6

ليـــک بد مقصودش از بانـــگ رباب

همچـو مشتاقان خيال آن خطاب

نالــۀ سـرنا و تهـــديـــد دهــــل

چيـزکي ماند بـــدان ناقـور کل

پس حکيمــان گفتـه اند اين لحــن ها

از دوار چـــرخ بگــرفـتيـــم

بانگ گردش های چرخ است اين که خلق

مي سراينـدش به طنبور و به حلق
(مولوی 36919 ،دفتر چهارم/بيت )696-9

مطرب آغازيد پيش تـــــــرک مســـت

در حجـاب نغمـــه اســرار الست
(مولوی36919 ،دفتر ششم /بيت)629

جملـــــۀ ذرات عالـــــــــم در نهـان

با تو مي گوينــــد روزان و شبـان

ما سميــعيــم و بصيــــريم و خوشيـــم

با شما نامـحــــــرمان ما خامشيم

چون شما سوی جمــادی مي رويـــــــد

محـــرم جــان جمادان کـي شويد

از جمادی در جهــان جان رويــــــــد

غلغـل اجــــــزای عالــم بشنويـد
(مولوی 36919،دفتر سوم/ابيات)6262-6

«اين زمزمه مَ رکبي است مر روح تو را برگيرد و خوش به منزل يار برد»
(هروی .)91236965،غزالي در کيميای سعادت مي گويد «3که سپاس خدايي که دل
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دوستان به آتش محبت خود بسوخت که اگرنغمه ای به گوششان رسيد ،دلشان به سمت
معشوق گرايش بيابد و اگر آهنگي جنباننده يا بي تاب کنندۀ شادی بخش يا غم انگيز،
مشوق يا مهيج شنيدند ،جنبش آنان نبود مگر به سوی خدا و بي تابيشان مگر برای او و
شاديشان مگر به واسطۀ او و غمشان مگر در او و شوقشان مگر بدانچه نزد اوست و
انگيزشان مگر به سوی او و گذارشان مگر در کوی او» (غزالي.)96236912،
ارتباط موسیقی و شعر:
شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است

دست طـرب از دامن اين زمزمه مگسل
(حافظ شيرازی)56936966،

با بررسي بر روی متون نظم و نثر عرفاني مي توان مشاهده نمود که موسيقي و شعر
چنان به همديگر وابستگي دارند که گاهي جداانگاری هرکدام از آن ها کاری دشوار است.
در سنت های بزرگي همچون هند ،ميان دو نوع رمز و در نتيجه دو نوع هنر تفاوت قائل
مي شوند 3رمزهای صوری ) (Yantraو رمزهای صوتي ) .(Mantraبنابراين نگرش،
رموز صوری و شکلي به اقوام يکجانشين و رموز صوتي به اقوام کوچ نشين تعلق دارند.
کوچ نشينان از هنرهای بصری و تصاوير يا هرچه ايشان را در مکان معيني پای بند کند،
منع شده اند؛ بنابراين رمزهای ايشان صوتي است که با وضعيت آن ها سازگاری دارد.
بدين ترتيب چشم با مکان و گوش با زمان پيوند خورده است .بديهي است که از اين
منظر ،اقوام يکجانشين به ابداع هنرهای تجسمي مانند نقاشي ،معماری و مجسمه سازی يا
همان هنرهای مکاني روی آورده اند و اقوام کوچ نشين به ابداع هنرهای صوتي همانند
موسيقي و شعر(داداشي .)52936932،اين موضوع ريشۀ مشترک موسيقي و شعر و پيوند
ناگسستني اين دو هنر شنيداری را از لحاظ تکوين تاريخي روشن ترمي کند.
از طرف ديگر ،تقدم سمع بر بصر در بسياری از اديان مورد تأکيد قرار گرفته است
وگوش ها به عنوان دروازه های روح يا قلب ،از برتری نسبت به چشمان قوۀ بصر
برخوردارند .اين ديدگاه ،در نزد عرفا ،حکما و فالسفه نيز پوشيده نمانده است و يکي از
داليل شرافت صناعت موسيقي و شعر بر ساير صنايع ،همين وجه شنيداری اين هنرها فهم
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شده است .چراکه موسيقي و شعر از راه گوش و بالواسطه بر روح تأثير مي گذارند
(کنزالتحف .)3236966،اين نيز خود دليلي ديگر در پيوند بنيادی بين موسيقي و شعر است.
در رده بندی ای که از هنرها شکل گرفته است ،نقطۀ صفر هنر ،موسيقي است .انسان
برای اين که بهتر هنر تجريدی موسيقي را درک کند ،الحان را به صداها (آواز) تبديل
مي کند .ولي به گونه ای آن را انجام مي دهد که موسيقي از دست نرود .شعر ،موسيقي
قابل درک و حاصل تلفيق لحن (نغمه) و آوا (کالم) است (آيت اللهي .)5336932،اگرچه
موسيقي بيشتر درخدمت معنا و مضمون شعر بوده است ،اما تعالي بخشي موسيقي معنوی
در هنگام سماع عارفانه قابل چشم پوشي نيست .اين خاصيتِ پيوند معنوی بين موسيقي و
شعر است که فرد را به ادراک مفاهيم معنوی نزديک مي نموده است .ابو نصر فارابي ،با
متمايز کردن گونه ای موسيقي با نام "الحان خيال آفرين" بر اين موضوع تأکيد مي کند
که هنگامي که محتوای شعر حس و تخيل باشد يا عموم مردم به به سبب ناتواني از فهم
معاني شعر به واسطۀ سخن صرف ناتوان باشند ،سخنوران با ترکيب سخن با وزن کالم و
با تأليف آهنگ ها و ضرب آهنگ هايي که مقوم تخيل است ،به فهمِ اثربخش و تسهيل امر
ادراک ياری مي رسانند (فارابي .)5536962،او نيز معتقد است که شعر و موسيقي ،فطرت
های غريزی انسانند که از آغاز آفرينش در وجود او نهاده شده اند (همان.)523
نگرش آميخته شدن هنر موسيقي با شعری که قالب معنوی و آسماني دارد ،موسيقي
معنوی را از موسيقي دنيايي جدا نموده است؛ زيرا در لحظه ای که فرد ،شعر را با موسيقي
مي خوانده ،به وجهي از معرفت نائل مي گرديده که رسيدن به آن ،به وسيلۀ هيچ يک از
آن دو به تنهايي امکان پذير نبوده است .در اين حالت ،مي توان اين گونه قلمداد نمود که
غلبۀيکي از اين هنرها بر ديگری را هرگز نمي توان تمايز داد؛ زيرا تأثيرات بي وقفۀ
موسيقي در لحظۀ اجرای آييني ،قداستي در نهاد شخص پرورش مي دهد که بتواند به
باطن مفاهيم ارزشمند دست يابد و احساس بي نيازی در اين جهان را حس کند .اين
حالتي است که در لحظه های غيرمقدس (دوری از همزماني زبان موسيقي و شعر) ايجاد
نمي شده است .يعني به نوعي آميزۀ موسيقي معنوی با شعر ،نه تنها موجب تقويت ايمان
مي شده ،بلکه نوعي تسکين و آرامش روحي و رواني و گاهي جسمي ايجاد مي کرده
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است و به همين دليل است که اخوان الصفا معتقد بودند که نتيجۀ همانندی نوای حاصل
از عود با حرکت افالک آن است که نفوس جزئيۀ ساکن در اين عالم را به سرور عالم
افالک و لذات نفوس ساکن آنجا متذکر شده و رهنمون مي گردد (بلخاری قهي،
)62236932؛ يعني آنچه که نمي توان آن را در موسيقي غير مقدس و به تعبيری اين جهاني
مشاهده نمود.
حکمای مشائي از جنبۀ ديگری نيز به تأثيرات موسيقي بر انسان نگريسته اند .به عنوان
مثال ،شيخ الرئيس ابوعلي سينا با تأکيد بر جنبۀ تعليمي موسيقي (تحت تأثير مفهوم
پايديای يوناني )1و مطيع نمودن نفس اماره ،بر روشن کردن جايگاه موسيقي و شعر در
تحقق اين امر کوشيده است .او عقيده دارد که سه عامل در مطيع نمودن نفس اماره به
انسان ياری مي رساند 3
 -6عبادت مقارن با فکر
 -5الحان (آهنگ ها)
 -9کالم واعظِ حکيم
ابن سينا معتقد است که اگر کالم حکيمانه با الحان موسيقي و نغمات روان همراه
شود و به واسطۀ گوينده ای که دارای پاکي نفس و خلوص ذاتي است به صورتي فصيح
و بليغ بيان گردد ،نفس مطمئنۀ مي بخشد .اين سخن ابن سينا با شرحي از خواجه
نصيرالدين طوسي همراه شده است و خواجه در اين شرح بيان مي دارد که آهنگ ها از
يک جهت بالذات و از جهت ديگر ،بالعرض به ما ياری مي رسانند .وجه ياری بالذات آن
ها اين است که نفس انسان با نغمات خويشاوندی دارد و آن ها را مي پذيرد (ابن
سينا،ج ) 9،99636966همان گونه که اخوان الصفا نيز مادۀ موضوعۀ موسيقي را جواهر
1Paideia

پايديا از کلمۀ يونانی  Paidosبه معنای تربیت کودک مشتق شده است .پايديا به طور اختصار ،گنجینه ای غنی
است که عناصر فرهنگی را در خود نهفته دارد .يونانی ها پايديا را مرکب از ورزش ،دستور زبان ،فن خطابه ،شعر،
موسیقی ،رياضیات ،جغرافیا ،تاريخ طبیعی ،هیئت ،نجوم ،علوم طبیعی ،اخالق و فلسفه می شمردند
(ضیمران.)92-99:9321،
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روحاني يا نفوس مستمعين مي دانستند و همين موضوع دليل شرافت موسيقي بر ساير
صناعات از منظر آنان بوده است (اخوان الصفا .)1236966،اما وجه بالعرض ياری موسيقي
به انسان از نظر خواجه نصير ،همراهي الحان با کلمات و شعر است .هنگامي که الحان
قرين شعر باشند ،سخن دلنشين تر و تأثيرگذار مي گردد؛ چون کالم آهنگين با نوعي
تصويرگری توأمان است و در نفس تأثير عميق تری دارد (ابن سينا ،ج.)9،99636966

اما

از اين منظر که در هنگام اين گونه مراسم آييني ،شيطان چه نقشي داشته است ،دو نکته
مورد توجه قرارگرفته است .در ابتدا اين که در اين گونه مکان ها و معابد ،پيروان با
هماهنگي يک فرد آشنا به اجرای مراسم آييني مي پردازند .چنان که امروزه در اديان هند
نوازندگان و خوانندگان کتب منظوم ديني ،بدون هماهنگي استاد واقعي به اجرای معنوی
موسيقي و خواندن کتاب مقدس نمي پردازند .و ديگر اين که در نظر معتقدين به اين گونه
آيين ها ،عالوه بر اين که "موسيقي شيطاني" در ميان افراد بشر گاهي رايج شده است ،اما
در هنگام موسيقي معنوی به عنوان صدايي آسماني ،روح شيطاني از کالبد بشر رها مي
شود و در اين لحظات ،فرد در فضای تسکين يافتۀ معنويت الهي بسر خواهد برد .از نظر
عارفان ،سماع نوعي "ايمان پروری معنوی" بوده است .بنابراين در طول تاريخ تفکر
معنوی و قدسي اديان گوناگون ،موسيقي و شعر با همديگر پيوندی مستقيم داشته اند و بي
ترديد شاعران بزرگ از موسيقي برای دريافت های معنوی دور نبوده اند .در هنر هر
فرهنگي اگر چه همۀ مصاديق هنری با همديگر پيوند عميق دارند ،اما در هنر موسيقي و
شعر اين پيوند بيشتر حس مي شود .تمامي اديان هند که بر خوردار از کتب منظوم شعری
هستند ،اين پيوند را در مراسم و آيين های ديني خود به وجود آورده اند.
"جک سوتر" ،در مقاله ای تحت عنوان "موسيقي و دين" به ارتباط اين دو هنر با
هم ديگر اشاره مي نمايد که موسيقي در اين گونه آيين ها ،قلب و جسم انسان را به
گفتارهای ايمان نزديک مي کند و قلب در جای عقل و احساس بشری قرار مي گيرد و
موجب اعمال ايماني مي شود .بنابر اين ،موسيقي به عنوان امری فرعي و جنبي نمي تواند
تلقي شود ،بلکه با قرائت متن موزون ،يک نوع ملودی زيبا را به دنبال خواهد داشت که
جنبۀ الهي را بيان مي کند؛ زيرا موسيقي موهبتي الهي است و معنويت گفتارهای الهي را
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در انسان تقويت مي کند .سپس ،سوتر به اين نکته اشاره مي کند که آيا در اين گونه
موسيقي شيطان حضور دارد؟ وی با تقسيم بندی موسيقي ،دو نوع موسيقي را از هم تميز
داده است .نخست موسيقي آسماني که نغمه خوان آن فرشتگان هستند و دوم موسيقي
شيطاني که آن را در کنار موسيقي ناسوتي صرف بشر قرار مي دهد .اين موضوع روشن
مي کند که موسيقي ،ابزاری برای احساسات و عواطف دل انسان است؛ تا جايي که دين و
موسيقي که در جنب يکديگرند ،انسان را با اسرار حيات و مرگ روبرو مي سازد و فراتر
از امور ظاهر به کشف چهرۀ باطن او برای حضور در برابر خدايان مي پـــــــردازد و
در اين حالت ،ايمان و شعر به اين تفکـــرات اسطــــوره ای افزوده مي شود
).(Jacques Sutter,1996 :26-27, 33,43-44
نتیجه :
هنر معنوی ،تالشي است برای دستيابي عوالم ظاهر به باطن تا انسان بتواند در
فراسوی هياهوی زندگي ،آواز خوش و دل انگيز خلقت را بشنود و زيبايي های آن را
درک کند .از آنجايي که روح آدمي به عالم باال پيوند دارد ،روح همواره تمايل دارد تا به
سرزمين اصلي خود دست يابد و هيچ ابزاری رساتر و زيباتر از هنر نمي تواند نگاه انسان
را به آن سرزمين سوق دهد .هنر موسيقي و شعر که در اين مقال از آن سخن رفت،
هنرهايي هستند که در کنار ساير هنرها يادگار و انعکاس جهان باال يند .به اعتبار ديگر ،با
بيان زبان هنر معنوی نوعي تصرف در عالم صورت انجام مي گيرد و انسان به جهاني
داخل مي شود که همه چيز تجلي و نماد اوست .بنابراين ،اين دو هنر ميراث به جا ماندای
است که مي تواند نگرش انسان را نسبت به جهان باال وسعت بخشد .شعر و موسيقي به
عنوان دو هنر شنيداری صرف به واسطۀ بهره ای که از حق به عنوان صورت (صوت) و
محتوای قول او (کالم) دارند ،همواره در نقش تذکاری برای مؤمنان به انجام رسالت
پرداخته اند که موجبات نيل انسان به کمال و حقيقت وجوديش را در پي داشته است .در
عرفان هند نيز ،طبل کمر باريک و مقدس شيوا (دامارو) به وجود آورندۀ اولين ارتعاشات
صوتي است و بر اساس آن است که خلقت تحقق مي يابد؛ از اينجاست که زبان و

پيوند توأمان هنر موسيقي و شعر در آفرينش

111

...

موسيقي شکل مي گيرند .اين اعتقاد خود نشان دهندۀ اين موضوع است که زبان ،کالم و
موسيقي در لحظۀ پيدايش خلقت و آفرينش ،توأمان حضور داشته اند و نقش ازلي و ابدی
خود را از همان لحظات نخستين تجلي به انجام رسانيده اند.
درحقيقت ،مضامين باطني اين دو هنر در جنبه های گوناگون عالم هستي ،دور نمايي
از عالم باال را به تصوير مي کشند که نشان از تجربه های روحاني و عرفاني دارد و به
تعبيری ،اين دو هنر چون نردباني است که صعود روح انساني را به عالم شهود آسان مي
سازد و او را به عالم قدسي راهنمايي مي کند .در واقع مي توان گفت در عالم معنا ،هر دو
هنر متعلق به يک ملکوت هستند ،ملکوتي که عقل و استدالل را بدان راه نيست و اين
خاصيت هنر قدسي است.
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