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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 توأ مان 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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مقدمه:
عشق درپـــرده می نوازد سـاز
هر نفَس نغمــه ای دگـر سازد
همـه عالم صدای نغمــۀ اوست

عاشقی کو کــه بشنــود آواز
هر زمـان نغمـه ای کنــد آغاز
که شنیــد اینچنین صدای دراز
(عراقی)19:1371،

وحدت همگانی پدیده ها نه تنها یکی از مهمترین مکاشفات فیزیک معاصر به شما
می رود ،بلکه از دیر باز در نگرش عارفانۀ عرفا گسترش داشته است .امروز تئوری
کوانتوم ،به جهان هستی همانند یک پدیدۀ مادی نظر نمی کند؛ بلکه جهان را همانند
بافتی متحد الشکل فرض می کند که هر چقدر در قلمرو ذرات به کاوش پرداخته شود،
این هماهنگی و یکسان گرایی پدیده های هستی محرز می گردد (کاپرا )212:1372،و به
عین خواهیم یافت که بافت جهان هستی دارای یک نظام هماهنگ است .به تعبیری
پدیده ها به عنوان جوهرهای مفرد مستفاد نمی شوند ،بلکه اتحاد و اتصال در حقیقت
ماده است که حرکت از مالزمات این وحدت و یکسان گرایی است.
"اوسپنسکی" از قول "هین تن" (مادر اندیشه عصرجدید) دراین باره می گوید :به هیچ
وجه بی جان بودن جهان خارج واقعیت ندارد؛ بلکه ما هستیم که به علت محدودیت
های خود چنین چیزی را تصور می کنیم و اگر بتوانیم این محدویت ها را بر طرف
سازیم ،روح یکپارپۀ جهان را درخواهیم یافت (اوسپنسکی )292:1372،و "یوهان کپلر"
ستاره شناس نیز به هنجارهای هستی و هماهنگی کیهانی اعتقاد داشت و معتقد بود که
بسیار خرسند است که تمام عمر خود را صرف کشف رازهای سحرآسای موسیقی
کائنات نموده است و این که این امر نشان از دنیایی متعال دارد که باید برای آن از
حساسیت خاصی برخوردار بود (هیت لر.)39:1391،
در تفکرات عرفانی ،اخالقی و فلسفی ادیان نیز اعتقاد به نظم کیهانی همواره مورد
توجه بوده است .چنان که به عنوان نمونه در اساطیر هند ،خدای شیوا با حاالت رقص
(شیوای ناتاراجا) نمایش داده شده است که در دست راست این رب النوع طبلی است
که نمادی از آواز اصلی خلقت است و رقص شیوا به معنای عمیق ،نماد جهانی است که
در حالت رقص است ) .)Mitchell, 1995: 31-36در هر حال شیوا با رقص خود که پنج
عمل و وظیفۀ او را نشان میدهد ،چرخ حیات را میچرخاند .چنان که کوماراسوآمی،
ژرفترین مفهوم این رقص را زمانی حس می کند که انسان دریابد که عرصۀ این پایکوبی

پيوند توأمان هنر موسيقي و شعر در آفرينش
...

19

قلب و خویشتن انسان است و این که همه جا خداست زیرا همه جا قلب انسانی و خدا
است (کوماراسوآمی .)122:1322،اما مفهوم اساسی رقص شیوا سه الیه دارد که در الیه اول
رقص شیوا تصویری است از نمایش آهنگین او که به عنوان منشأ همه حرکات در عرصه
کیهان می باشد و این مفهوم از طریق قوس مشتعل منتقل میشود و الیه دوم ،بر این
داللت دارد که هدف و مقصود رقص او رها ساختن ارواح بی شمار انسانها از دام "مایا"
یا وهم است .الیه سوم مکان رقص است ،که در "چیدامبارام" قرار دارد که مرکز عالم
است و مکان حقیقی آن در درون قلب است (همان  )197 :و نشان از نظم کیهانی است و
ارتباطی معنوی که بین انسان و کیهان وجود دارد .چنان که در مکتب یوگه ،آزادی
نهای ی و سعادت انسان زمانی بدست می آید که فرد بتواند حقیقت خود را با کیهان
هماهنگ سازد (.)Vasudha ,2004: 16
در تفکرات اخالقی کنفوسیوس حکیم چینی نیز هماهنگی و هارمونی انسان و
کیهان را از طریق ارتباط با شعر و موسیقی می بینیم .وی موسیقی و شعر را از ابزارهای
مهم و تسلی بخش دل انسان می داند که نه تنها سودمند هستند ،بلکه از منظر او ،این
دو هنر در همه ابعاد وجود آدمی تأثیر می گذارند و او را به "انسان دلی" که از هرگونه
اضطراب و دلهره آزاد می سازد ،بدل می کنند .تأثیر و نفوذ این دو هنر در قلوب افراد،
محبت را در دل افراد نسبت به همدیگر به وجود می آورند و هر دو در رشد و تکامل
زندگی افراد مؤثر هستند .از این رو او به تحقیق در سرودها و موسیقی دوره درخشان
خود همت گماشت و کتاب معروف "سرودها" را تصنیف کرد .کنفوسیوس در این
سرودها وموسیقی ها ،تپش دل و لرزش روح ملت خود را احساس می کرد و این دلیلی
بود که او ،این دو صنعت زیبا را سرچشمۀ فنون و آیینۀ دل ملت چین قرار داد .وی
موسیقی و شعر را ،راه زندگی اخالقی می داند و معتقد است که این دو هنر ،حقیقت
وجود انسان را وصف می کند؛ همان گونه که پرندگان و جانوران ،گیاه ها ،گل ها و
درختان ،حقیقت طبیعت را برای ما وصف می کنند .از منظر او ،این موضوع که نخستین
شاعران و نوازندگان موسیقی ،هنر شریف خود را در آغوش طبیعت فرا گرفته اند سبب
می شود که این هنرها ،افراد جامعه را به سمت انسان دلی که با طبیعت ارتباط
ناگسستنی دارد ،رهنمون کنند (کنفوسیوس .)161:1397 ،در باور ادیان و تفکرات فلسفی،
عرفانی و اخالقی ،آمیخته شدن این دو هنر معنوی با کیهان و زبان خدایان پیوند دارد.
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دریافت حیات روحانی و معنوی و جذبه معرفتی برای انسان ایجاد نخواهد شد ،مگر آن
که فرد با انجام مراسم و تشریفات آیینی خود را با زبان خدایان که زبان شعر و موسیقی
است ،هماهنگ سازد و خود را از هرگونه وابستگی به پدیده ها رها سازد و اگر می
خواهد به درک حقایق برسد ،باید قلبی پاک و فکری آرام داشته باشد؛ زیرا هدف این
گونه مکاتب فلسفی ،معنوی و اخالقی کشف حقیقت است و آفرینش هنری نیز نتیجۀ
فهم و شناخت این حقیقت می باشد که از آن جمله می توان هنر شعر و موسیقی را
ذکر نمود (.)Vasudha ,2004: 21
در هر حال مردم برای بیان نیازهای روحی و معنوی خود به زبان خدایان مراجعه
می کردند؛ همان گونه که معتقدین به کتب مقدس در بر این باور بودند که ارتباط
ناگسستنی بین سرودهای مذهبی ( )hymnesو خدایان وجود دارد و این که این متون
ازجانب خدایان به بشر الهام شده است و جنبۀ بشری ندارد و این متون منظوم شعری
به همراهی موسیقی است که ارتباط با خدایان را میسر می کند.
عرفان ،شعر و موسیقی :
قلنــدران طریقت به نیم جو نخـــرند

قبای اطلس آنکس که از هنر عاری است
(حافظ)22:1371،

اگرچه منشاء زبان را هنوز به درستی نمی دانیم ،اما بدیهی است که انسان های
بدوی برای ارتباط معنوی و روحانی با خدایان در جستجوی یافتن و تفکیک کلمات و
جمال ت تأثیرگذار از واژه ها و عبارات بی معنا بوده اند؛ به تعبیری ،کلماتی که بتوانند به
بشر زندگی و حیات ببخشند و عنصری خالق دانسته شوند .به همین جهت ،گفتار آن
ها با خدایان آسمانی و زمینی بسیار متفاوت با زبان عادی و روزمرۀ آن ها بوده است و
ن این واژگان و جمالت ،معانی و مفاهیم ارزشمندی را برای
سعی می نمودند تا از باط ِ
نجات روح و روان و حتی زندگی روزمرۀ خود بیابند .سرانجام ،این احساس که اگر
جمالت و کلمات به شکل موزون خوانده شود ،قدرت و انرژی دو چندانی خواهند داشت؛
در نگرش های آن ها شکل گرفت که در عبارات ساده چنین اتفاقی نخواهد افتاد .این
عبارات روحانی ،تأثیرات شگفت انگیزی را در قلب های مشتاقان ایجاد می نمود تا جایی
که حیات آن ها را دگرگون می نموده است ،واژه ها و عباراتی که به تعبیر "وندر لواو"،
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جال و انعکاس عرفانی داشته اند ) .(G. Van Der Leeuw, 1955, 397-398و سرانجام
نسل بشر با این جمالت و عباراتی که مفاهیم معنوی و روحانی داشته اند ،نه تنها به
خدایان نزدیک می شده اند ،بلکه شیاطین و موجودات شرور را نیز از خود دور
می نمودند.
هنر عارفانه را می توان آینۀ تمام نمایی از این طرز تفکر اصیل دانست که در تمام
تمدن های بشری ،حیات و دوام یافته است .مطالعه زندگی و اندیشه های تنها یک
عارف می تواند به راحتی همۀ عمر یک محقق را به خود اختصاص دهد و این نشان از
روح بزرگ و تفکرات عمیق عارفانی است که تا به امروز اندیشۀ ما را به خود مشغول
کرده اند .از مباحث بسیار مهم که در آثار نظم و نثر عارفان مالحظه می شود ،مسألۀ
هنر است .عرفان مبتنی بر نوعی درون گرایی و اشراق است که به یک سرزمین و ناحیۀ
خاص تعلق ندارد و شخص عارف با روح ناآرام ،هنگامی که عوالم پیرامون و درون خود را
جستجو می کند ،حقایق عالم را با باطن می نگرد و نوعی تخیالت در درونش موج می
زند که مسبب آفرینش های هنری عارفانه است و به سبب انعکاس این حقایق در اثر
ال
هنری ،می توان هنر عارفانه را ،هنر مقدس و ارزشمند نامید .هنری که مضمونی کام ً
رمزگونه و تمثیلی دارد .سنایی غزنوی در این باره می گوید:
گــر چه مرد هنر بیابانیست
هنر مرد همچـو روح از تن

جان او لــوح سرّ ربانـی است
بی هنــر مرده جان و زنده بدن
(سنائی)222:1371،

بنابراین ،شهود واقعیت های نهان از طریق دل و راه باطن میسر است .زیرا جانی که
لوح سِرّ ربانی است ،اهل نظر را وامی دارد تا به انکشاف جلوه های درون بپردازد و با
استعانت از "قوۀ خیال" ،طرحی نو در اندازد" .برین کیبل" معتقد است ،قوۀ ملکوتی
خیال که جز با سلوک در عوالم وجود و شهود ذات سرمدی میسر نمی گردد ،پیوسته
برای عارفان و فیلسوفان عارف مسلک ،در درجۀ اول از اهمیت قرار داشته است و
مبنایی برای اثبات اعتبار خیاالت و گزارش های راجع به توصیف حوادث آسمانی و نیز
اثبات اعتبار شعایر رمزی به دست می دهد (کیبل .)291:1322،عارفان برای شنیدن و
هماهنگ شدن با کنه هستی و برای نزدیکی به نغمات ازلی ،ابزاری را برای تعالی روح
ایجاد نمودند  .از نظر کیبل ،در هنرها و صناعات عارفانه ،شبکه ای سازمند حفظ و
تقویت شده است که عالم طبیعت و حوزۀ باطنی تجربۀ خیالی در آن منطبق شده اند و
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وجود انسان را متناسب با ضرب آهنگ راستین سرمدیت ،شکل می دهند (همان.)292:

این همان محتوای سنت های عرفانی یعنی هماهنگی با نظام آفرینش و هم راستایی
وجود انسان با ضرب آهنگِ هستی است و بدین گونه آنان توانسته اند هنر آفرینش را
در متون خود به تصویر درآورند .به عبارت دیگر ،عالم موسیقی و شعر ،از عوالم واسطه
ای است که عارف در آن به کشف انعکاس "عالم کبیر" در "عالم صغیر" می پردازد .چرا
که هر چیزی در انسان ،مابه ازایی در عالم خارج دارد و بالعکس و برای درک این
موضوع باید "عالم واسطه ای" میان انسان (عالم صغیر) و هستی (عالم کبیر) وجود
داشته باشد (گنون .)216:1322،این عالم واسطه که انسان را به ملکوت پیوند می دهد،
همان عالم موسیقی و شعر برای عرفا است.
در مکاتب و عرفان فرهنگ های گوناگون با گذر زمان ،محافل آیینی و نظام های
فکری و عملی درجامعه به وجود آمد؛ اما این جریانات فکری در بدایت امر مدون نبود.
به تدریج اندیشه های عرفا در ابعاد عملی و نظری شکل مدونی یافت .معرفت های
عارفان در سطحی وسیع ،تألیف و تدوین گردید و مسئلۀ "هنر سماع" که آن را با
مسئلۀ "میثاق الهی" و در برخی مکاتب با حقیقت کیهان مرتبط می دانند ،به وجود
آمد و غالب متفکران و محققین صفحاتی از آثار خود را به بیان و شرح پیوند توأمان هنر
شعر و موسیقی پرداختند که زبان خدایان را شکل می بخشد .آنها در تعالیم خود به
اظهارات شفاهی و پراکنده اکتفا ننموده و به جهت راهنمایی و هدایت شاگردان به نشر
این آثار پرداختند  .همان گونه که حسام الدین چلبی نیز از موالنا خواسته است که
کتابی بسراید تا مریدان از آن بهره مند شوند و موالنا نیز خواستۀ حسام الدین را اجابت
کرده و گفته است اگر شما بنویسید ،من می سرایم و این مبنای تألیف مثنوی شده
است (سبحانی .)111:1322،در این مرحله نظریه پردازی شکل گرفت و این حوادث به
تدریج ،زمینه را برای بیان حقایق نهفته در پس پردۀ هستی فراهم نمود .در این آثار
برای درک مفاهیم باطنی ،مسئلۀ موسیقی و شعر بسیار مورد توجه قرار گرفت و تمام
ن این متون ،ارتباط این دو هنر معنوی را در مباحث "سماع عاشقانه" ذکر
نویسندگا ِ
نمودند.
از آنجایی که شعر وابسته به مقولۀ الهام شمرده می شود و از نوع شناخت های
فراحسی و فرا عقالنی به حساب می آید ،شاعر با حقایقی آگاه می شود که سایر انسان
ها از آن آگاهی ندارند؛ زیرا زبان شعر" ،زبان اشارات" است که القاء معانی در آن به
صورت امری باطنی است که آن را از "زبان عبارات" جدا می سازد (پل نویا )2:1372،و
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سرانجام مفاهیم آسمانی و روحانی در شکل واژگان معنادار به صورت عباراتی که
خواننده را به عالم ملکوت نزدیک می سازد ،در می آید .در واقع می توان با توجه به
جدول ،1تمایز اساسی بین زبان عادی با زبان عارفانه را معین نمود:
جدول :1تمایز اساسی بین زبان عادی با زبان عارفانه
زبان عادی

زبان عارفانه

قابل توصیف

غیرقابل وصف

واژه های معمولی

واژه های معنوی

مفاهیم ظاهری

مفاهیم باطنی

زبان عبارات

زبان اشارات

یاریگر عقل استداللی

یاریگر عقل شهودی

که این تمایز ها را می توان در مقوالت شعر و موسیقی عارفانه مشاهده نمود.
تاریخ تفکر بشر نیز نشان می دهد که شعر به عنوان نوعی ابزار تلطیف روح و روان
می توانسته است نقش ارزشمندی را به عنوان نردبان صعود روح آدمی بازی
نماید .همان گونه که "المنس" دربارۀ حقیقت این گونه اشعارمی نویسد «:شعر تجلی
جنبۀ ظاهری خداست که زندگی را به تحرک وا می دارد و فرد را وارد دنیای نامحدود
می کند و در وجود انسان تفکر ،احساس ،شگفتی ،عشق و ناگفتنی ها را ایجاد می کند
و به انسان ،دنیای تازه ای را نشان می دهد و انسان خود را در خارج از محدوۀ
زمان و مکان معین می بیند و نویسندۀ آن شعر ،تجسم کالم نامرئی است»
) (Lamennais, 1840:349و افالطون می گوید «:شاعری اگر شعر می سراید ،تحت
الهام الهۀ میوز (  ) Musکه از دختران زئوس و الهۀ شعر می باشد ،قرار گرفته
است»(افالطون )277:1362،و این که شعر از موهبت هایی است که توسط خدایان به
افرادی خاص اعطا می شود و از قول سقراط نقل می کند که شاعران بر اثر الهام خدایان
به سرایش شعر روی می آورند (همان) .این نظرکرد به هنر شاعری و آفرینش شعر ،نزد
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عارفان نیز مشهود است .در شعری منسوب به موالنا ،به لحظۀ از خود به درشدگی
عرفانی چنین اشاره شده است:
کیست در گوش که او می شنود آوازم؟

یا کدام است سخن می نهد اندر دهنم؟
(مولوی)276 :1392،

و این بیت سعدی شیرازی را می توان پاسخی درخور به پرسش موالنا دانست:
ما خود نمی رویـم دوان در قفای کس

آن می بــرد که ما به کمند وی اندریم
(سعدی :1367،غزلیات ،شمارۀ)137

به هر روی عارفان شعر را صورتی یافتند که فی ذاته ،یارای حمل محتوای پیام آنان
که مبتنی بر کشف و شهود و فرا شدی استعالیی است را دارد.
شعر عارفانه با پیدایشش ،لطیف ترین و زیباترین مفاهیم را با خود به ارمغان آورده
است .درخشندگی و تازگی ای که در شعر عرفانی یافت می شود ،به دلیل ارتباط
تنگاتنگی است که با عوالم درونی انسان دارد .دو گونه شعر عرفانی را می توان از
یکدیگر متمایز کرد که در آثار منظوم و منثور عرفا یافت می شوند .یا مضمون شعر با
عشق و سوز پیوند خورده است و یا این که شیوۀ تعلیمی و حکمی به خودگرفته است.
در نوع اول ،انسان دریچه ای را به بی نهایت می گشاید و انسان با زبان و هنر شعر وارد
عوالم روحانی می شود .در محافل عارفانه ،شعر برای تحریک عواطف و احساسات به
موسیقی آمیخته شده و غزل به دلیل جذبات روحانی خوانده می شد .اگر چه غزل در
ابتدا برای بیان احوال تعشیق و توصیف زیبارویان این جهانی مورد استفاده قرار
می گرفت ،اما به تدریج در نزد فالسفه و عارفان جنبۀ باطنی و الهوتی و آسمانی یافت
(زرین کوب.)22:1392 ،

اما در نوع دوم که می توان آن را حد اعال و منتها درجۀ ارتقاء گونۀ اول دانست،
یعنی شعر تعلیمی ،همه چیز جالی تشبیهی و رمزی دارد و در نهان این گونه هنر،
تجربه های عرفانی دخیل است .مفهوم "تشبیه" با مفهوم "حسن" در عرفان پیوند دارد.
خداوند در ظهورش ،جمال خود را در موجودات ظاهر می سازد و کسی که این حسن
را در عالم در می یابد و عاشق (اهل نظر) می شود ،ممکن است این بصیرت عاشقانه را در
صورت اثری هنری و با فعلِ تشبیه بیان نماید .از این رو عرفا ،زبان تشبیهی را زبان هنر

پيوند توأمان هنر موسيقي و شعر در آفرينش
...

13

می دانند .اما مفهوم تشیبه در عرفان با اتکا به قوۀ خیال معنا شده است
(پازوکی)26-22:1322،؛ این موضوع سبب می گردد تا زبان شعر عرفانی ،زبانی تمثیلی و
رمزی باشد .رنه گنون ،معتقد است که زبان تشبیهی و رمز پردازانه به معنای دقیق
کلمه ،اصوالً تألیفی و ترکیبی بوده و به همین دلیل شهودی است .از این روی ،بیش از
زبان محض ،یاریگر عقل شهودی و قوۀ معرفت در انسان است ).(Guenon, 1995:13
سعی عارف در خلق این نوع شعر این است تا کلمه را به صورتی رمزدار معنی کند و در
هنگام معنا کردن واژه ،ذهن عارف به سوی تأویل و تفسیر سوق می یابد و زوایای
پوشیدۀ آن را چنان که باید مورد بازشناسی قرار می دهد .در حقیقت ،شاکلۀ رمزپردازی
از تطابق میان همۀ مراتب واقعیت و پیوند میان آن ها تحقق می یابد و ساحات ناسوت
تا الهوت را در طول هم تصویر می کند و از منظر رنه گنون ،معنای حقیقی رمز آنگاه
آشکار می شود که به عنوان یک نشانه ،ما را از حقیقت مابعدالطبیعی خود آگاه می کند
(داداشی .)222:1322،بنابراین تعریف از زبان ،عارف تعابیر خاصی را برای جوهرۀ شعر خود
ایجاد می کند و با اتکا به قوۀ خیال ،تمثیل و رمزپردازی ،آن را از قید تعابیر ظاهری رها
می سازد .به تعبیری ،کالم عارفانه دارای دو بعد است؛ بعد عادی و ظاهری کلمات و
دیگر ،بُعد باطنی و درون گرایانۀ آن ،که همان مرحلۀ کشف و شهود عرفانی است و این
بعد دوم مبتنی برحقیقت نهفته در قالب کلمات و عبارات موزون است که به چیزی
ورای کالبد و معنای ظاهری کلمه اشاره دارد و حاصل این کشف و شهود باطنی است.
با این تفاسیر مشهود است که شعرای تعلیمی ،با نوعی استعالی شهودی و نه عقلی
شعر می گفتند و در واقع پیوندی میان معرفت و شهود با شعر ایجاد نمودند که به
تجربه های عرفانی مربوط می شد .همان طور که فریتیوف شوئون معتقد است ،پی بردن
به معنای رمز ،بدون شهود مثال های ازلی معنا ندارد و علم الرمز با رجوع به سوی مبدأ
اعلی ،نسبتی ناگسستنی دارد (شوئون .)72:1322،نقش شعرهای ملکوتی و کیهانی را می
توان در این عبارت عین القضاه همدانی که برای تأیید سخنان پر شور خود از شعر مدد
می جوید ،یافت او می گوید «:ای جوانمرد این شعرها را چون آیینه ای دان که هر کس
ل کا ِر اوست»
در آن نگاه کند صورت خود می تواند ببیند که نقد روزگار او بود و کما ِ
(عین القضاه همدانی .)219:1371،وی شعر را به عنوان یک اثر رمزی معرفی می نماید که
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چون آیینه ای برای شناخت خود است و به دنبال آن معرفت کیهانی و مخلوقات هستی
را دربر دارد.
بنابر آنچه تا این جا گفته آمد ،شعر را می توان محصول تجارب عارف و به دنبال آن
دارای رموزی دانست که بر "اهل نظر" یا عشاق گشاده می شود.
از طرف دیگر ،در نگاه عرفا ،الحان موسیقی نوایی آسمانی و ملکوتی اند .همان گونه که
اخوان الصفا معتقد بودند که باید الحان خوش موسیقی در عالم کون و فساد را بازتاب
آینه گونی از عالم نغمات و اصواتِ عالم افالک دانست (اخوان الصفا )32:1371،و بر اثر این
هنر است که نه تنها گنبد گردون و ستارگان و افالک ،بلکه ساکنان آسمان نیز در رقص
و سماع عاشقانه هستند و به پیروی از سماع کیهانی است که عارفان در آیین ها و
مراسم عارفانه به پایکوبی می پردازند.
خه خه ای موسیچـۀ موسی صفت

خیز موسیقار زن در معــرفت

گردد ازجان مـرد موسیقی شناس

لحـن موسیقی خلقت را سپاس
(عطار نیشابوری)132:1363،

موسیقی به عنوان نوایی آسمانی ،نیازهای معنوی و روحانی را به دست می دهد و
اساساً زبان خدایان تعلق ذاتی با موسیقی دارد .پس هنگامی که از جنید پرسیدند:
« چگونه است که مردم آرمیده اند و چون نوای موسیقی و سماع شنوند ،حرکت در آنها
پدیدار شود ؟ گفت :خداوندِ فرزند آدم ،را ز پشت آدم بیرون آورد بر مثال ذره و به
ی سماع ،کالم خداوند بر ارواح ایشان
ایشان خطاب کرد"الست بربکم" و این خوش ِ
ریخت؛ بنابراین چون سماعی شنوند ،از آن عالم یاد کنند و روح آنها به حرکت در آید»
(قشیری )922:1363 ،و بدین گونه موسیقی" ،محاکات قول حق" در نظر عرفا در ابتدای
صورت پذیری انسان و در مرحلۀ "اعیان ثابته" دانسته شده است .قول خداوند که
خواندن و نواختن آن نه برای دریافت لذایذ حسی بوده است ،بلکه روشی برای تشدید
تحوالت درونی معتقدات یک تفکر به شمار می رفته است.
کومارا سوامی نیز معتقد است که موسیقی تقلیدی است از الحان بهشت و اساتید
موسیقی هن دی همواره به عنوان شاگرد یکی از ایزدان معرفی می شوند و یا می گویند
که ایشان به جهان آسمان سفر کرده اند تا در آن جا موسیقی افالک را بیاموزند
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(کومارا سوامی .)223:1322،با تأکید بر منظر عرفانی موسیقی و شعر ،آشکار می گردد که
موسیقی صورت قول خداوند در ابتدای آفرینش است و شعر ،محتوای قول اوست.
با بررسی ادیان مختلف ،انواع موسیقی و ارتباط ذاتی آن را با اشعار مقدس می توان
به سه جنبه تقسیم بندی نمود:
ال امری
 -1موسیقی مقدس که از نقطه نظر دینی برای یک نفر و یا یک جامعه ،کام ً
حیاتی به شمار می رفته و گاه در آیین های پرستش نیز به کار می رود؛ مانند موسیقی
های اقوام بدوی که با رقص و حرکات موزون همراه است.
 -2موسیقی معنوی که هدفش تعالی روحانی به سمت خدایان آسمان بوده است
بدون این که الزاماً یک کارکرد دینی داشته باشد .از نمونه های برجستۀ این موسیقی
می توان فوگ های یوهان سباستین باخ 3یا موسیقی اهل تصوف در ایران را نام برد.
 -3موسیقی مذهبی که غالب ًا به آثار و اشعار مقدس اختصاص یافته است که
موسیقی آیینی نیز از نوع این گونه موسیقی به شمار می رود و در عبادت ها و مراسم
آیینی که توسط یک کاهن و یا فردی روحانی هدایت می شود ،اجرا می شود؛ مانند
موسیقی المحزن 1و آوازهای گرِگوری 2در کلیسا.
دیوید فونتانا درکتاب "روانشناسی دین و معنویت" هدف موسیقی را در مراسم
آیینی ،عروج روح به قله های معنوی و روحانی بیان می کند تا جایی که فرد عابد
سرانجام در عشق الهی محو می شود (فونتانا )67:1362،و سخن معروف "کارل دالهوس"
که گفته است «:به طور قطع ،هنر موسیقی بیان آخرین رازهای ایمان ،عرفان است»
) .(Dahlhaus, 1997:76در نهایت این خاصیت پیوند معنوی بین موسیقی و شعر است
که فرد را به ادراک مفاهیم مورد نظر عرفانی نزدیک می 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.)123:1322،
این جنبه از موسیقی مورد تو جه 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.)96:1322،
 -3آوازهای 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.)26:1322،
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چنان که مولوی موسیقی زمینی را به مرتبۀ آسمانی می رساند که جوهرۀ آن با
نغمه های ازلی پیوند خورده است و به دنبال آن سماع کیهانی مشاهده می شود .در
حقیقت این هنر انعکاسی ازموسیقی عالم خلقت است که در روز ازل نواخته شده است و
با آن حتی طبیعت ندای الهی را شنیده اند و به رقص آمده اند.
شاخهها رقصان شده چون ماهیان
من همی بینم جهــان را پر نعیم
بانگ آبش می رسد در گوش من

بــرگ ها کف زن مثـال مطــربان
آب ها از چشمـه ها جوشـان مقیم
مست می گردد ضمیر و هوش من
(مولوی:1393 ،دفترچهارم/بیت)3292 -7

لیـــک بد مقصودش از بانـــگ رباب
نالــۀ سـرنا و تهـــدیـــد دهــــل
پس حکیمــان گفتـه اند این لحــن ها
بانگ گردش های چرخ است این که خلق

همچـو مشتاقان خیال آن خطاب
چیـزکی ماند بـــدان ناقـور کل
از دوار چـــرخ بگــرفـتیـــم
می سراینـدش به طنبور و به حلق
(مولوی :1393 ،دفتر چهارم/بیت )731-3

مطرب آغازید پیش تـــــــرک مســـت

جملـــــۀ ذرات عالـــــــــم در نهـان
ما سمیــعیــم و بصیــــریم و خوشیـــم
چون شما سوی جمــادی می رویـــــــد
از جمادی در جهــان جان رویــــــــد

در حجـاب نغمـــه اســرار الست
(مولوی:1393 ،دفتر ششم /بیت)723
با تو می گوینــــد روزان و شبـان
با شما نامـحــــــرمان ما خامشیم
محـــرم جــان جمادان کـی شوید
غلغـل اجــــــزای عالــم بشنویـد
(مولوی :1393،دفتر سوم/ابیات)1262-6

«این زمزمه مَ رکبی است مر روح تو را برگیرد و خوش به منزل یار برد»
(هروی .)312:1372،غزالی در کیمیای سعادت می گوید «:که سپاس خدایی که دل
دوستان به آتش محبت خود بسوخت که اگرنغمه ای به گوششان رسید ،دلشان به
سمت معشوق گرایش بیابد و اگر آهنگی جنباننده یا بی تاب کنندۀ شادی بخش یا غم
انگیز ،مشوق یا مهیج شنیدند ،جنبش آنان نبود مگر به سوی خدا و بی تابیشان مگر
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برای او و شادیشان مگر به واسطۀ او و غمشان مگر در او و شوقشان مگر بدانچه نزد
اوست و انگیزشان مگر به سوی او و گذارشان مگر در کوی او» (غزالی.)372:1312،
ارتباط موسیقی و شعر:
شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است

دست طـرب از دامن این زمزمه مگسل
(حافظ شیرازی)273:1371،

با بررسی بر روی متون نظم و نثر عرفانی می توان مشاهده نمود که موسیقی و
شعر چنان به همدیگر وابستگی دارند که گاهی جداانگاری هرکدام از آن ها کاری دشوار
است .در سنت های بزرگی همچون هند ،میان دو نوع رمز و در نتیجه دو نوع هنر
تفاوت قائل می شوند :رمزهای صوری ) (Yantraو رمزهای صوتی ) .(Mantraبنابراین
نگرش ،رموز صوری و شکلی به اقوام یکجانشین و رموز صوتی به اقوام کوچ نشین تعلق
دارند .کوچ نشینان ا ز هنرهای بصری و تصاویر یا هرچه ایشان را در مکان معینی پای
بند کند ،منع شده اند؛ بنابراین رمزهای ایشان صوتی است که با وضعیت آن ها
سازگاری دارد .بدین ترتیب چشم با مکان و گوش با زمان پیوند خورده است .بدیهی
است که از این منظر ،اقوام یکجانشین به ابداع هنرهای تجسمی مانند نقاشی ،معماری و
مجسمه سازی یا همان هنرهای مکانی روی آورده اند و اقوام کوچ نشین به ابداع
هنرهای صوتی همانند موسیقی و شعر(داداشی .)223:1322،این موضوع ریشۀ مشترک
موسیقی و شعر و پیوند ناگسستنی این دو هنر شنیداری را از لحاظ تکوین تاریخی
روشن ترمی کند.
از طرف دیگر ،تقدم سمع بر بصر در بسیاری از ادیان مورد تأکید قرار گرفته است
وگوش ها به عنوان دروازه های روح یا قلب ،از برتری نسبت به چشمان قوۀ بصر
برخوردارند .این دیدگاه ،در نزد عرفا ،حکما و فالسفه نیز پوشیده نمانده است و یکی از
دالیل شرافت صناعت موسیقی و شعر بر سایر صنایع ،همین وجه شنیداری این هنرها
فهم شده است .چراکه موسیقی و شعر از راه گوش و بالواسطه بر روح تأثیر می گذارند
(کنزالتحف .)22:1371،این نیز خود دلیلی دیگر در پیوند بنیادی بین موسیقی و شعر است.
در رده بندی ای که از هنرها شکل گرفته است ،نقطۀ صفر هنر ،موسیقی است.
انسان برای این که بهتر هنر تجریدی موسیقی را درک کند ،الحان را به صداها (آواز)
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تبدیل می کند .ولی به گونه ای آن را انجام می دهد که موسیقی از دست نرود .شعر،
موسیقی قابل درک و حاصل تلفیق لحن (نغمه) و آوا (کالم) است (آیت اللهی.)22:1322،
اگرچه موسیقی بیشتر درخدمت معنا و مضمون شعر بوده است ،اما تعالی بخشی
موسیقی معنوی در هنگام سماع عارفانه قابل چشم پوشی نیست .این خاصیتِ پیوند
معنوی بین موسیقی و شعر است که فرد را به ادراک مفاهیم معنوی نزدیک می نموده
است .ابو نصر فارابی ،با متمایز کردن گونه ای موسیقی با نام "الحان خیال آفرین" بر
این موضوع تأکید می کند که هنگامی که محتوای شعر حس و تخیل باشد یا عموم
مردم به به سبب ناتوانی از فهم معانی شعر به واسطۀ سخن صرف ناتوان باشند،
سخنوران با ترکیب سخن با وزن کالم و با تألیف آهنگ ها و ضرب آهنگ هایی که مقوم
تخیل اس ت ،به فه ِم اثربخش و تسهیل امر ادراک یاری می رسانند (فارابی .)22:1372،او
نیز معتقد است که شعر و موسیقی ،فطرت های غریزی انسانند که از آغاز آفرینش در
وجود او نهاده شده اند (همان.)22:
نگرش آمیخته شدن هنر موسیقی با شعری که قالب معنوی و آسمانی دارد،
موسیقی معنوی را از موسیقی دنیایی جدا نموده است؛ زیرا در لحظه ای که فرد ،شعر را
با موسیقی می خوانده ،به وجهی از معرفت نائل می گردیده که رسیدن به آن ،به وسیلۀ
هیچ یک از آن دو به تنهایی امکان پذیر نبوده است .در این حالت ،می توان این گونه
قلمداد نمود که غلبۀیکی از این هنرها بر دیگری را هرگز نمی توان تمایز داد؛ زیرا
تأثیرات بی وقفۀ موسیقی در لحظۀ اجرای آیینی ،قداستی در نهاد شخص پرورش می
دهد که بتواند به باطن مفاهیم ارزشمند دست یابد و احساس بی نیازی در این جهان را
حس کند .این حالتی است که در لحظه های غیرمقدس (دوری از همزمانی زبان
موسیقی و شعر) ایجاد نمی شده است .یعنی به نوعی آمیزۀ موسیقی معنوی با شعر ،نه
تنها موجب تقویت ایمان می شده ،بلکه نوعی تسکین و آرامش روحی و روانی و گاهی
جسمی ایجاد می کرده است و به همین دلیل است که اخوان الصفا معتقد بودند که
نتیجۀ همانندی نوای حاصل از عود با حرکت افالک آن است که نفوس جزئیۀ ساکن در
این عالم را به سرور عالم افالک و لذات نفوس ساکن آنجا متذکر شده و رهنمون می
گردد (بلخاری قهی)122:1322 ،؛ یعنی آنچه که نمی توان آن را در موسیقی غیر مقدس و
به تعبیری این جهانی مشاهده نمود.

پيوند توأمان هنر موسيقي و شعر در آفرينش

44

...

حکمای مشائی از جنبۀ دیگری نیز به تأثیرات موسیقی بر انسان نگریسته اند .به
عنوان مثال ،شیخ الرئیس ابوعلی سینا با تأکید بر جنبۀ تعلیمی موسیقی (تحت تأثیر
مفهوم پایدیای یونانی) 9و مطیع نمودن نفس اماره ،بر روشن کردن جایگاه موسیقی و شعر
در تحقق این امر کوشیده است .او عقیده دارد که سه عامل در مطیع نمودن نفس اماره
به انسان یاری می رساند :
 -1عبادت مقارن با فکر
 -2الحان (آهنگ ها)
 -3کالم واعظِ حکیم
ابن سینا معتقد است که اگر کالم حکیمانه با الحان موسیقی و نغمات روان همراه
شود و به واسطۀ گوینده ای که دارای پاکی نفس و خلوص ذاتی است به صورتی فصیح
و بلیغ بیان گردد ،نفس مطمئنۀ می بخشد .این سخن ابن سینا با شرحی از خواجه
نصیرالدین طوسی همراه شده است و خواجه در این شرح بیان می دارد که آهنگ ها از
یک جهت بالذات و از جهت دیگر ،بالعرض به ما یاری می رسانند .وجه یاری بالذات آن
ها این است که نفس انسان با نغمات خویشاوندی دارد و آن ها را می پذیرد
(ابن سینا،ج )3،337:1377همان گونه که اخوان الصفا نیز مادۀ موضوعۀ موسیقی را جواهر
روحانی یا نفوس مستمعین می دانستند و همین موضوع دلیل شرافت موسیقی بر سایر
صناعات از منظر آنان بوده است (اخوان الصفا .)12:1371،اما وجه بالعرض یاری موسیقی به
انسان از نظر خواجه نصیر ،همراهی الحان با کلمات و شعر است .هنگامی که الحان قرین
شعر باشند ،سخن دلنشین تر و تأثیرگذار می گردد؛ چون کالم آهنگین با نوعی
تصویرگری توأمان است و در نفس تأثیر عمیق تری دارد (ابن سینا ،ج .)3،337:1377اما از
این منظر که در هنگام این گونه مراسم آیینی ،شیطان چه نقشی داشته است ،دو نکته
مورد توجه قرارگرفته است .در ابتدا این که در این گونه مکان ها و معابد ،پیروان با
1Paideia

پایدیا از کلمۀ یونانی  Paidosبه معنای تربیت کودک مشتق شده است .پایدیا به طور اختصار ،گنجینه ای غنی
است که عناصر فرهنگی را در خود نهفته دارد .یونانی ها پایدیا را مرکب از ورزش ،دستور زبان ،فن خطابه ،شعر،
موسیقی ،ریاضیات ،جغرافیا ،تاریخ طبیعی ،هیئت ،نجوم ،علوم طبیعی ،اخالق و فلسفه می شمردند
(ضیمران.)12-16:1322،
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هماهنگی یک فرد آشنا به اجرای مراسم آیینی می پردازند .چنان که امروزه در ادیان
هند نوازندگان و خوانندگان کتب منظوم دینی ،بدون هماهنگی استاد واقعی به اجرای
معنوی موسیقی و خواندن کتاب مقدس نمی پردازند .و دیگر این که در نظر معتقدین
به این گونه آیین ها ،عالوه بر این که "موسیقی شیطانی" در میان افراد بشر گاهی رایج
شده است ،اما در هنگام موسیقی معنوی به عنوان صدایی آسمانی ،روح شیطانی از
کالبد بشر رها می شود و در این لحظات ،فرد در فضای تسکین یافتۀ معنویت الهی بسر
خواهد برد .از نظر عارفان ،سماع نوعی "ایمان پروری معنوی" بوده است .بنابراین در
طول تاریخ تفکر معنوی و قدسی ادیان گوناگون ،موسیقی و شعر با همدیگر پیوندی
مستقیم داشته اند و بی تردید شاعران بزرگ از موسیقی برای دریافت های معنوی دور
نبوده اند .در هنر هر فرهنگی اگر چه همۀ مصادیق هنری با همدیگر پیوند عمیق دارند،
اما در هنر موسیقی و شعر این پیوند بیشتر حس می شود .تمامی ادیان هند که بر
خوردار از کت ب منظوم شعری هستند ،این پیوند را در مراسم و آیین های دینی خود به
وجود آورده اند.
"جک سوتر" ،در مقاله ای تحت عنوان "موسیقی و دین" به ارتباط این دو هنر با
هم دیگر اشاره می نماید که موسیقی در این گونه آیین ها ،قلب و جسم انسان را به
گفتارهای ایمان نزدیک می کند و قلب در جای عقل و احساس بشری قرار می گیرد و
موجب اعمال ایمانی می شود .بنابر این ،موسیقی به عنوان امری فرعی و جنبی نمی
تواند تلقی شود ،بلکه با قرائت متن موزون ،یک نوع ملودی زیبا را به دنبال خواهد
داشت که جنبۀ الهی را بیان می کند؛ زیرا موسیقی موهبتی الهی است و معنویت
گفتارهای الهی را در انسان تقویت می کند .سپس ،سوتر به این نکته اشاره می کند که
آیا در این گونه موسیقی شیطان حضور دارد؟ وی با تقسیم بندی موسیقی ،دو نوع
موسیقی را از هم تمیز داده است .نخست موسیقی آسمانی که نغمه خوان آن فرشتگان
هستند و دوم موسیقی شیطانی که آن را در کنار موسیقی ناسوتی صرف بشر قرار می
دهد .این موضوع روشن می کند که موسیقی ،ابزاری برای احساسات و عواطف دل
انسان است؛ تا جایی که دین و موسیقی که در جنب یکدیگرند ،انسان را با اسرار حیات
و مرگ روبرو می سازد و فراتر از امور ظاهر به کشف چهرۀ باطن او برای حضور در برابر
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خدایان می پـــــــردازد و در این حالت ،ایمان و شعر به این تفکـــرات اسطــــوره
ای افزوده می شود ).(Jacques Sutter,1996 :26-27, 33,43-44
نتیجه :
هنر معنوی ،تالشی است برای دستیابی عوالم ظاهر به باطن تا انسان بتواند در
فراسوی هیاهوی زندگی ،آواز خوش و دل انگیز خلقت را بشنود و زیبایی های آن را
درک کند .از آنجایی که روح آدمی به عالم باال پیوند دارد ،روح همواره تمایل دارد تا به
سرزمین اصلی خود دست یابد و هیچ ابزاری رساتر و زیباتر از هنر نمی تواند نگاه انسان
را به آن سرزمین سوق دهد .هنر موسیقی و شعر که در این مقال از آن سخن رفت،
هنرهایی هستند که در کنار سایر هنرها یادگار و انعکاس جهان باال یند .به اعتبار دیگر،
با بیان زبان هنر معنوی نوعی تصرف در عالم صورت انجام می گیرد و انسان به جهانی
داخل می شود که همه چیز تجلی و نماد اوست .بنابراین ،این دو هنر میراث به جا
ماندای است که می تواند نگرش انسان را نسبت به جهان باال وسعت بخشد .شعر و
موسیقی به عنوان دو هنر شنیداری 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 پرد اخته اند که موجبات نیل انسان به کمال و حقیقت وجودیش را در پی داشته
است .در عرفان هند نیز ،طبل کمر باریک و مقدس شیوا (دامارو) به وجود آورندۀ اولین
ارتعاشات صوتی است و بر اساس آن است که خلقت تحقق می یابد؛ از اینجاست که
زبان و موسیقی شکل می گیرند .این اعتقاد خود نشان دهندۀ این موضوع است که
زبان ،کالم و موسیقی در لحظۀ پیدایش خلقت و آفرینش ،توأمان حضور داشته اند و
نقش ازلی و ابدی خود را از همان لحظات نخستین تجلی به انجام رسانیده اند.
درحقیقت ،مضامین باطنی این دو هنر در جنبه های گوناگون عالم هستی ،دور
نمایی از عالم باال را به تصویر می کشن د که نشان از تجربه های روحانی و عرفانی دارد و
به تعبیری ،این دو هنر چون نردبانی است که صعود روح انسانی را به عالم شهود آسان
می سازد و او را به عالم قدسی راهنمایی می کند .در واقع می توان گفت در عالم معنا،
هر دو هنر متعلق به یک ملکوت هستند ،ملکوتی که عقل و استدالل را بدان راه نیست
و این خاصیت هنر قدسی است.
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