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چکیده

بررسی سیر تاریخی کاربرد معنوی و عرفانی از موسیقی، عالوه بر صحه گذاردن بر قدمت تاریخی »موسیقی عرفانی«، 

کاشف از تفاوتی است آشکار میان نگاه عرفان اسالمی و عرفان های دیگر به موسیقی. موسیقی عرفانی در عرفان اسالمی، حاصل 

سیطره تفکرات عرفانی و شهودی بر عالم ادبیات و در پی آن، آمیختگی »عرفان ادبی« با عالم موسیقی است. واسطه پیدایش 

این نوع موسیقی، در حقیقت عرفان ادبی است. از آن جا که »موسیقی عرفانی«، واگویه عواطف و تخیالت صافی عارفانه است، 

ارمغان آن می تواند تداعی احساسات معنوی و عارفانه ای باشد که برای غیر سالکان و کسانی که با آسمان عرفان بیگانه اند نیز، 

شیرین و الهام بخش باشد. از این جهت، موسیقی عرفانی سبب بروز نوعی از عرفان گروی گردیده که می توان آن را »عرفان 

موسیقایی« نامید. در این مقاله کوشیده شده است تأثیر مبانی عرفانی بر فرم و محتوای موسیقی تبیین گردد. از آنجا که محتوای 

این اثر، بن مایه ای فلسفی- عرفانی دارد، به مقتضای این محتوا، روش اعمال شده در پژوهش آن نیز طبیعتاً عقلی و با ابزار مطالعات 

کتابخانه ای و به صورت تطبع در آثار بزرگان و صاحبنظران دانش موسیقی، فلسفه و عرفان بوده است.
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1- پیشینه کاربرد عرفانی از موسیقی

مشهورترین و البته قدیمی ترین نمونه ثبت شده دیدگاه معنوی 
در رابطه با موسیقی در طول تاریخ، مربوط به پیروان فیثاغورس 
می باشد. فیثاغورسیان، دارای گرایشات دینی و تمایالت مرتاضی 
بودند و از آنجا که محور افکار و اعمال ایشان اندیشه، تزکیه و 
تطهیر بود، در کنار تمرین سکوت و مطالعه ریاضیات، به تأثیر 
موسیقی در جهت مراقبت از نفس نیز اهمیت شایانی می دادند 
)کاپلستون، 1388، ج1، 41(. ایشان موسیقی را ایجاد هماهنگی در 
میان اضداد و یگانگی در بین موضوعات متخالف و توافق دهنده 
عناصر متخاصم می دانستند. در نظر آنان، موسیقی وحدت آفرین 
و موجد پیوستگی و همچنین اساس اتحاد پدیده های موجود در 
طبیعت و واالترین مبنای نظم عالم بود. جلوه موسیقی در کیهان 
به شکل هارمونی است، در کشور به شکل قانون و در خانه نیز 
به صورت سبکی خردمندانه از زندگی است )استور، 1388، 76(. 
این رأی فیثاغورسیان در باب موسیقی، رفته رفته سبب اعتقاد 
به افالکی بودن موسیقی و قدسی انگاشتن آن گردید؛ اعتقادی 
که نه تنها بسیاری از اندیشمندان مغرب زمین، بلکه حتی قرن ها 
بعد، برخی از متفکران مسلمان مانند صدرالمتألهین2 را نیز همراه 
 .)176 ج8،  و   242 ج6،  )صدرالمتألهین، 1981م،  ساخت  خود 
این عقیده در بالد اسالمی حتی تا آنجا پیش رفت که برخی از 
و  افالک  باالترین  را  موسیقی دانان مسلمان، حقیقت موسیقی 
دانش موسیقی را اشرف صناعات و علوم دانسته)مراغی، 1370، 
79(، اختراع و پیشرفت موسیقی را به حکمای بزرگی همچون 
فیثاغورس و افالطون و ارسطو نسبت داده اند )کاشانی، 1371، 
94(. این عقیده نسبت به موسیقی، طبیعتاً در عرفان اسالمی نیز 

مقدمه
موسیقی از جمله هنرهایی است که می توان گفت باالترین 
قابلیت را در میان تمامی شاخه های هنری از جهت بیان عواطف 
مانند  بسیاری  حتی  که  گونه ای  به  دارد؛  آدمی  احساسات  و 
شوپنهاور1 مدعی اند که »همه هنرها می کوشند ]در کیفیت بیان 
عواطف[ به مرحله موسیقی برسند )ادوارد رید، 1386، 1(. از 
این رو چنین پدیده ای با چنین ظرفیت و استعداد باالی بیانی، هیچ 
گاه از نگاه لطیف و ظریف عرفان، پنهان نمانده است؛ زیرا ماهیت 
عرفان و سلوک عرفانی نیز اغلب با اظهار عواطف و احساسات 
این عواطف، شاید  بیان  صافی عارف، قرین بوده است و در 
موسیقی بتواند کارا و مؤثر باشد. این پدیده به جهت ویژگی های 
منحصر به فردی که دارد، از جمله ابزاری بوده که بشر از دیرباز 
در زمینه امور معنوی به کار گرفته و از آن بهره برده است. لذا 
در نگاه بسیاری از موسیقی دانان، بین »عرفان« و برخی از انواع 
موسیقی، پیوندی وثیق و ناگسستنی برقرار شده است )صفوت، 
1389، 170( و از این فراتر در نگاه بسیاری از محققین، راهی 

برای نفوذ به دل ها جز استفاده از موسیقی وجود ندارد )غزالی، 
1406ق، ج6، 136(. 

انبوه مدعیات بسیاری از این قبیل، می تواند حاکی از وجود چنین 
ارتباطی- هرچند مبهم- بین موسیقی و عرفان باشد. کنجکاوی بر 
سر کّم و کیف ارتباط این دو موضوع و ابهام موجود در آن، ما را 
به این سمت و سو سوق می دهد که ضمن ارائه تبیینی روشن از 
جایگاه موسیقی در عرفان و شفاف سازی کیفّیت و کمّیت رابطه 
و پیوند بین آن دو، به پاسخ این پرسش دست یابیم که آیا مبانی 
عرفانی می تواند منشأ ظهور برخی از گونه های موسیقی گردد؟ 
و اگر می تواند، چه نوعی از انواع موسیقی را می توان متأثر از 

اندیشه و سلوک عرفانی دانست؟
کوشش این تحقیق بر این خواهد بود تا با بررسی تاریخی 
کاربرد معنوی موسیقی و بررسی سنخیت موسیقی و عرفان، 
نحوه تأثیر مبانی عرفانی بر فرم و محتوای موسیقی را به نحوی 

روشن تبیین کند. 

رسوخ یافت؛ به گونه ای که بنا بر اعتقاد بسیاری از متصوفه، 
منشأ پیدایش موسیقی، فطرت انسانِی مبتنی بر »اَلَسُت بِربِّکم« 
است)مستملی بخاری، 1363، 1813(. طبق اعتقاد ایشان، جان 
انسان تشنه استماع ندای میثاق حق است و موسیقی عرفانی یا 
»سماع« صوفیان، پاسخی است به این ندا و لبیکی است به این 

خطاب)حیدر خانی، 1374، 119(.  
بنابر ادعای برخی منابع، اولین نمونه های رسمی موسیقی 
عرفانی در عالم اسالم، در قالب حلقه »سماع« و مجالس خاص 
به سال  مربوط  امر  این  آغاز  یافت.  ظهور  مسلمانان  عرفانی 
245هجری در زمانی است که ذوالنون مصری3 از زندان متوکل 
آزاد گردید. صوفیان در جامع بغداد به دور او گرد آمدند و از او 
اجازه موسیقی و سماع خواستند. او نیز اجازه داد و از شعر قّوال، 
ابراز شادمانی و خرسندی نمود )الیافعی یمنی، 1997م، ج2، 232( 
و پس از آن توسط علی تنوخی، که یکی از یاران سری سقطی4  
بود، در بغداد به صورت رسمی در قالب مجالس و حلقه های 
البته امروزه نگاه  سماع، پی گیری شد)حیدرخانی، 1374، 27(. 
معنوی و عرفانی به موسیقی، منحصر در مجالس سماع نیست. 
بلکه این رویکرد در بین بسیاری از موسیقی دانان و دوستداران 
موسیقی های اصیل نیز شیوع یافته است. از این رو نمی توان 

صرفاً گروه و یا جامعه خاصی را طرفدار آن دانست.   
الزم به ذکر است که استفاده از موسیقی در سلوک و مناسک 
عرفانی، مورد توجه بسیاری از گرایشات عرفانی دیگر نیز بوده 
است و این توجه، گاه به حّدی است که مثالً در عرفان های مدرن 
و نوپدید، اساس و بنیان تبلیغات خود را اجرای سبک هایی خاص 
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از موسیقی قرار داده اند و البته پرداختن به این موضوع، مجالی 
دیگر می طلبد.  

 
2- ارتباط موسیقی و عرفان 

قبل از تبیین هر گونه ارتباطی بین موسیقی و عرفان، الزم است 
که ماهیت آن دو را از زاویه ای مشخص بازشناسیم. این شناخت 
از آن جهت دارای اهمیت است که بین ماهیت هر دو پدیده ای که 
به هر نحوی پیوندی برقرار می شود، می بایست سنخیتی وجود 
داشته باشد. خصوصاً زمانی که سخن از شدت این پیوند و 
ناگسستنی بودن آن به میان می آید، به این معنی است که بر شدت 
میزان سنخیت بین آن دو  تأکید شده است. بنابراین ابتدا الزم 
است که ماهیت موسیقی و ماهیت عرفان، به درستی تبیین شود. 
سپس با توجه به میزان سنخیت موجود، به چگونگی تأثیر و تأثر 

آن دو نسبت به یکدیگر، پرداخته شود.

1-2-ماهیت موسیقی
موسیقی در زبان علمی، دارای تعاریفی مشخص و البته متنوع 
است. صرف نظر از تنوع و تعدد در تعاریف موجود که بعضًا 
جامع و مانع هم نیستند، می توان موسیقی را به صورت خالصه، 
هنر بیان عواطف و احساسات آدمی به وسیله صداها خواند)کمال 
پورتراب، 1390، 17(. براساس نظر حکما، منشأ پیدایش الحان 
موسیقی، فطرت های غریزی در انسان است. مانند قریحه شعری 
که غریزی انسان است )فارابی، 1375، 23(. نوع ادراک موسیقی 
در دو سطح صورت می گیرد: ابتدا ادراک حسی سامعه، سپس 
در پی آن، ادراک حضوری انفعاالت عاطفی حاصل شده در نفس. 
البته پس از این ادراک حضوری، نفس انسان صورت هایی از 
انفعاالت عاطفی نفس را تصور می کند که همگی جنسی از »وهم« 
دارند. ُبعد حّسی و وهمی موسیقی از سنخ ادراکات حصولی 
سنخ  از  عاطفی  ُبعد  ج3،360(و   ،1981 است)صدرالمتألهین، 
ادراکات حضوری)فنایی، 1375، 71(. البته این ُبعد حضوری کاماًل 
بر ُبعد حّسی سیطره دارد؛ به گونه ای که غالباً ادراک موسیقی را 
بدون در نظر گرفتن ادراک حّسی، ادراکی عاطفی و حضوری 
می دانند. بنابراین می توانیم با اندکی مسامحه و بدون در نظر 
گرفتن ُبعد حّسی این ادراک، بگوییم که ادراک موسیقی از نوع 
ادراکات حضوری البته از نوع جزئی آن است و ویژگی های علم 

حضوری مبنی بر خطاناپذیر بودن و غیره را دارد. 
موسیقی به لحاظ ذاتی، اثری جز برانگیختن عواطف ندارد 
و مخاطب اصلی موسیقی نیز حس عاطفه انسانی است. زبان 
موسیقی به لحاظ ذاتی این بلندا را ندارد که مفاهیم کلیه ای مطرح 
سازد تا با عقل و مراتب فوق عقل انسان تخاطب کند5. زیرا هر نوا 
و لحنی که از درون نهاد آدمی برمی خیزد، دارای محتوایی عاطفی 
و خاص بوده، حکایت از جهتی خاص از احساسات عاطفی او 
دارد و نه حکایت از ادراکات کلی عقلی او. اگرچه ممکن است که 
این احساسات آدمی، بازنمود و بازتاب ادراکات عقلی و فوق عقلی 
او نیز باشد که البته این موضوع به لحاظ معرفت شناختی، تفاوتی 

در جنس احساسات و عواطف او ایجاد نمی کند و تفاوت در اینجا 
صرفاً به لحاظ منشأ این احساسات است. خواه این منشأ، عقلی 

باشد، یا وهمی باشد، یا خیالی و یا حّسی. 
نوای موسیقی، صرفاً بازگوی عواطف آدمی بوده، سبب انفعال 
نفس انسان و برانگیختن احساسات عاطفی او در دیگران می شود 
و در پی این برانگیختگی عواطف، ممکن است صورت های »وهمی« 
عاطفی در نفس انسان پدید آید. از آنجا که بین وهم و خیال انسان، 
ارتباطی تنگاتنگ برقرار است)فارابی، 1381، 139(، در پی استماع 
هر قطعه موسیقی، عالوه بر برانگیختگی عواطف همگون، طایر 

خیال او نیز آسمان تخّیالت او را درمی نوردد. 
نکته دیگر این که محتوای موسیقی شدیداً متأثر از پدیده های 
همراه آن است؛ عواطفی که توسط موسیقی برانگیخته می شوند، 
به طرز چشمگیری هم جهت و هم سو با مفاهیم شعری همراه آن، 
یا تصاویر در حال نمایش و یا اوضاع و احوال و شرایط اجرای 
موسیقی هستند. به عنوان مثال اگر شعری با مفاهیم واالی عرفانی 
را با یک قطعه موسیقی همراه سازند، فضای عاطفی ترسیم شده 
توسط موسیقی، کامالً با صورت های خیالی ناشی از آن شعر، 
همراه می شود. همچنین اگر شعری با مفاهیم ضدارزشی و یا 
هم  باز  سازند،  همراه  موسیقی  قطعه  همان  با  را  ضداخالقی 
فضای عاطفی ایجاد شده توسط موسیقی، هم ساز و هم آوا با 

صورت های خیالی آن شعر خواهد بود6.    
از طرفی دیگر، موسیقی نیز همانند دیگر شاخه های هنری 
دارای فرم و ساختار است و بن مایه اصلی شکل گیری این 
ساختار را، نوع احساسات و تخیالت و به طور کلی فرهنگ 
که  است  معنا  بدان  این  و  می زند؛  رقم  آدمی  نگاه  بر  حاکم 
با  سو  هم  و  جهت  هم  کاماًل  موسیقی،  محتوای  و  ساختار 
عواطف و خیاالت و گرایشات فرهنگی کسی است که آن قطعه 

موسیقی را تولید می کند. 
آن  تأثیرپذیری  کیفیت  و  »فرم«  مقوله  به  پرداختن  اگرچه 
از مولفه های مختلف از جمله »عرفان«، خود داستانی دراز و 
مجالی باز می طلبد و ما در این مقاله کوتاه، در پی بیان این کیفیت 
نیستیم. اما می توانیم در این مجال اندک، به بیان رابطه بین »فرم« 
و »محتوا«ی موسیقی و مبانی عرفان اسالمی بپردازیم. بنابراین 
در ابتدا به طور خالصه مدعی هستیم که »فرم« و »محتوای« 
موسیقی، با اوضاع و احوال نفسانی پردازش گر آن، به نحوی 
محسوس دارای ارتباط تأثیر و تأثری دوسویه هستند؛ یعنی هم 
نوع عواطف و احساسات او تأثیر مستقیم در شکل گیری فرم و 
محتوای موسیقی دارد و هم موسیقی، عواطف و احساسات آدمی 

را جهت می بخشد. 

2-2-ماهیت عرفان
عرفان در تعریفی ساده، به معنای سلوک انسان از طریق 
باطن است)فرغانی، 1379، 26( و به شناختی قلبی و درونی گفته 
می شود که از طریق کشف و شهود یا دریافت های باطنی حاصل 
می شود)انصاری، 1384، 13/4(. عرفان، یک مکتب فکری و فلسفی 
متعالی و ژرف است برای شناختن حق و شناخت حقایق امور و 

بررسی تأثیر مبانی عرفان اسالمی بر فرم و محتوای موسیقی
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مشکالت و رموز علوم)سجادی، 1372، 8(. آن چه مسلم است این 
است که هر آن چه در متون عرفانی- چه در عرفان نظری که در 
قالب مباحث هستی شناختی ارائه می شود و چه در عرفان عملی که 
با عنوان برنامه »سلوک«- مطرح می شود، همگی به نوعی سالک 
را از غلظت کثرات حاکم بر عالم ماده و توابع آن، به عالم وحدت 
غیب الغیوبی رهنمون می سازد. از این رو »وحدت«، زیربنایی ترین 

و محوری ترین مبنای عرفان اسالمی به شمار می آید. 
در »عرفان عملی« که بر قوائم انسان شناختی استوار شده است، 
سالک، سلوک خود را از عالم کثرات ماّدی آغاز می کند و به مقصد 
نهایی که وحدت حّقه الهی است، سیر می کند. در این سلوک، او به 
حال ها و مقامات بسیاری دست خواهد یافت. حاالت سالک، زودگذر 
و متحول هستند و به همین جهت »حال« نامیده شده اند )فناری، 
1323، 20(، اما مقامات او ماندگار و ثابت اند و از این جهت که محل 

اقامت سالک هستند، »مقام« نام گرفته اند )کاشانی، 1376، 66(.
برخی از محققین، در سلوک عرفانی سه مقام کلی را برای 
سالک بیان می کنند؛ این سه مقام عبارتند از مقام »نفس«، »قلب« و 
»روح« که از این سه مقام کلی، هزار مقام بین سالک و حضرت 

حق جلّت اسمائه تفرع می یابد)قیصری، 1375، 449(.
اما مباحث »عرفان نظری« با هدف رسیدن به یک هستی شناختی 
توحیدی مبتنی بر »شهود« مطرح می شود که مهم ترین این مباحث 

عبارتند از: »وحدت وجود« و »تعینات«. 
»وحدت شخصیه وجود« مهم ترین اصل از مبانی عرفان نظری 
است و تمامی سلوک سالک، در جهت شهود و ادراک این وحدت 
است. همه بزرگان عرفان، وحدت را حقیقی و کثرت را اعتباری 
می دانند)قیصری، 1375، 15( و این، معنای وحدت وجود است. به 
اعتقاد عرفای شهود، این امر برای سالک میّسر نیست مگر با قرار 
گرفتن جمیع شئون او- اعم از جسم و روح- در راستای اراده حق 

تعالی. چنان که گفته اند:
تسلط بر وهم و عقل، سالک را وا می دارد به تسلیم جمیع 
امور به حق عّز شأنه. در این مقام، احکام کثرت زایل و جهت 

وحدت حاکم است )قیصری، 1375، 18(. 
این همان بلندای افق نظر سالک است که او برای دستیابی 
نگاه عارف،  از  دارایی وجود خویش هزینه می کند.  از  آن،  به 
در مقام وحدت، هر پدیده ای که وجودش فرض شود یا نشود، 
تجلّی اسمی است از اسماء الهی)حسن زاده آملی، 1368، 184(. 
عارف نمی تواند به چیزی با رویکرد نفی بنگرد؛ زیرا وجود او 
مستغرق در وجود حق تعالی است و عدمی در کار نیست. او هر 
چه را می بیند، همچون آینه ای است از کمال که او را به سوی ذات 
حضرت حق جلّت اسمائه رهنمون می سازد. هر چیزی به قدر 
ظرف وجودی خویش، اشاره به وجود او دارد و آیه ای از آیات 
الهی محسوب می شود و تسبیح او می گوید7. لذا در این سطح از 
ادراک شهودی انسان، وجود »بد« و »خوب«، معنا ندارد. همه چیز 
»نیک« است و اصالً هیچ چیزی جز تجلی ذات او نیست که بتوان 
با دید نامبارک به آن نگریسته، بدون طهارت از آن یاد کرد. حتی 
به دید عارف، ابلیس نیز از آن جهت که تجلّی اسم »الُمِضّل« الهی 
است )حسن زاده آملی، 1387، 61(، آینه ای است از صفات او. نگاه 

عارف به همه چیز، نگاهی »لّمی« و از باال به پایین و از عرش به 
فرش بوده، زیربنایی سراسر شهودی و باطنی دارد. این محتوا 
قطعاً از عوالم حس و خیال و وهم و حتی عقل آدمی فراتر بوده، 

گاه نیز سر از عوالم مافوق عقل درمی آورد.
»تعینات« نیز از مباحث مهم عرفان نظری هستند که اگر داخل 
در صقع ربوبی باشند، »تعینات حقی« و اگر خارج از آن باشند، 
»تعینات خلقی« نامیده می شوند و بستگی به تجلیات الهی در 
مراتب کثرت دارند)قونوی، 1371، 67(. در تعینات حقی دو تعین 
وجود دارد که هر دو در علم الهی در ذات خداوند متعال صورت 
می پذیرند؛ یکی علم حضوری حضرت حق جّل و اعلی به ذات 
نامیده می شود)فناری، 1323، 55(.  اول«  »تعین  که  خود است 
دیگری »تعین ثانی« می باشد که علم حضرت حق است به ذات 
خود با نظر به تفاصیل حقایق و همه شئون الهیه و کونیه سرمدیه 

ذاتش)جامی، 1390، 35-34(. 
مهم ترین ارکان تعینات حقی، بحث از »اسمای الهی« و »اعیان 
ثابته« است که در شمار تعین ثانی قرار دارند. اسمای الهی از آن 
جهت که در مرحله »درون صقعی« قرار دارند، فقط نمود علمی 
دارند. ولی در مرحله »برون صقعی« در تعینات خلقی در قالب 
»اسمای کونیه« بروز و ظهور می یابند)امینی نژاد، 1378، 284(. 
اعیان ثابته نیز مظاهر اسمای الهی در تعین ثانی می باشند که 
صورت های علمی همه موجودات، قبل از ایجاد هستند. هر کدام 
از این اعیان، اقتضائات خاص خود را دارد. مثالً عین ثابت انسان، 
تنها انسان را اقتضا دارد و عین ثابت صوت، تنها اقتضای صوت. 
این اعیان در مرحله »برون صقعی« در تعینات خلقی در قالب 

»اعیان خارجه« بروز می نمایند.
اما تعینات خلقی که بروز برون صقعی تعینات حقی ثانی 
است، در سه عالم ظهور می یابند: »عالم عقل«، »عالم مثال« یا 
عالم  نژاد، 1378، 301(.  ماده«)امینی  »عالم  و  منفصل«  »خیال 
عقل، عالم موجودات مجرد است. عالم مثال نیز عالم موجودات و 
صورت های مثالی است و عالم ماده نیز تعلق به موجودات طبیعی 

دارد. این سه عالم با یکدیگر ترابط دارند؛ به این صورت که:
خیال منفصل و عالم مثال از یک طرف، منشأ و مبدأ صور 
حسی در عالم طبیعت است و هر آن چه در عالم ماده است، اصل 
و حقیقت آن، در عالم مثال تحقق دارد و همه موجودات طبیعی، 
سایه و مثال آن به شمار می آیند. از طرف دیگر، صَور خیالی]در 
خیال منفصل[، مظهر و محل تجلی صَور عقلی است و هر آن چه 
در عالم عقول است، مرتبه ضعیف و سایه آن، در عالم مثال، تحقق 

دارد)ُکربن، 1374، 19(.     
در موضوع مورد بحث ما »عالم خیال« یا »برزخ« یا »عالم 
مثال«، موضوعی شایان توجه است؛ زیرا به تصریح بسیاری از 
حکما، برزخ و عالم مثال در قوس نزولی و قبل از خلقت انسان، 
متفاوت است با برزخ در قوس صعودی که نفوس انسان ها پس 
از مفارقت از دنیا به آن وارد می شود)صدرالمتألهین، 1354، 
424(؛ زیرا منشأ ایجاد صَور مثالی در مثال صعودی یا »غیب 
محالی«- به طور مستقیم و غیرمستقیم- اعمال و نیات انسان 
است. اما منشأ ایجاد صوَر مثالی موجود در مثال نزولی یا »غیب 
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امکانی« عقول مجرد هستند. فیض وجود حضرت حق جّل جالله 
در قوس نزول از عالم عقل آغاز می شود و پس از طی مراتب 
عالم عقل و عالم مثال به عالم ماده که سراسر قوه و استعداد 
کمال است نازل می شود. عالم ماده با فعلّیت یافتن قوه هایش به 
طرف کماالت سیر می کند تا به صورت انسانی درآید که دارای 
قوه خیال مجرد از ماده است و در قوس صعود، مقابل عالم 
خیال منفصل یا مثال و برزخ نزولی قرار می گیرد. به عبارت 
دیگر، »نفس« پس از طی مراتب حیوانی و رسیدن به مقام خیال 
بالفعل، صَور برزخی باطنی خود را به وسیله اعمال و نیاتی که 
منشأ آن است، می سازد. از این رو کیفیت صورت برزخی در 
قوس صعود، ریشه در نیکی و بدی افعال و نیات انسان ها دارد. 
برخالف صَور برزخی در قوس نزول که خلقت آنها مقدم بر 

خلقت دنیا است)برقعی، 1389، 168(.

3-2-سنخیت موسیقی و عرفان از جهت ادراک 
عرفانی  شهودی  ادراکات  با  موسیقی  عاطفی  ادراک 
شباهت هایی دارد که سبب نوعی سنخیت و نزدیکی بین آن دو 
می شود. عمده شباهت این دو ادراک در این است که ادراک 
ادراکات  نوع  از  هردو  عرفانی،  ادراکات شهودی  و  موسیقی 
باطنی حضوری هستند؛ یعنی در هر دوی آنها نفس انسان، به 
طور مستقیم با یک پدیده مواجهه می یابد، نه با صورت علمی 
آن. از این رو در این دو ادراک، خطا راه ندارد؛ زیرا خطاناپذیری 
از ویژگی های علم حضوری است)فنایی، 1375، 126(. لذا شاید 
بتوان این باطنی و درونی بودن مشاهده را مهم ترین سنخیت آن 
دو برشمرد. شباهت دیگر، زبان بیان آن دو است؛ زیرا موسیقی، 
درونیات انسان را به خوبی با زبان احساس بیان می کند. زبان 
عارف نیز زبان ذوق و احساس و الهام است)زرین کوب، 1373، 
140( و او می کوشد تا درونیات خویش را که حاصل شور 
وصل و یا درد هجران است، به هر زبانی بیان کند و شاید 

موسیقی بتواند زبانی گویا در این جهت باشد. 
اما تفاوت های عمده ای نیز در اینجا وجود دارد که نمی توان 
از آن چشم پوشید؛ عمده ترین و مهم ترین تفاوت بین این دو 
ادراِک حضوری، »متعلَّق« آن دو است که علم حاصل از آن دو 
را کامالً متفاوت با یکدیگر می سازد؛ ادراک حضوری موسیقی، 
ادراکی صرفاً جزئی و متعلق آن »انفعاالت عاطفی« ایجاد شده 
در نفس است که ممکن است برای هر انسان و یا هر جنبده 
دیگری غیر از او حاصل شود. علم و شناختی هم که از این ادراک 
حضوری حاصل می شود، از جنس »علم وهمی« است که از لحاظ 
هستی شناختِی معارف انسانی، دارای درجه ای باال و ارزشی زیاد 
نخواهد بود. لیکن ادراک شهودی عرفانی عبارت است از ارتباط 
مستقیم باطن انسان با واقعیت هایی که حس و وهم و خیال و حتی 
عقل به آن دسترسی ندارند)جعفری، 1375، ج7، 81(. متعلق این 
ادراک »حقیقت وجود« و »هستی اشیاء« است. این ادراک، تنها به 
انسان های خاص اختصاص دارد و حاصل آن نیز شناختی است 
»عرفانی« از جهان با همه اجزا و روابطش. مانند یک حقیقت شفاف 
و صیقلی که هر جزئی، جلوه ای است از موجود کامل لم یزل و 

الیزال و هرگونه ارتباط علمی آن جزء، ارتباطی است با آن موجود 
کامل به وسیله جلوه ای از جلوه هایش)جعفری، 1360، 189( و این 
نوع شناخت در دایره معارف انسانی از مرتبه و جایگاه بسیار 

باالیی برخوردار است.
با نگاهی اجمالی به این بحث، مالحظه می شود که مقایسه 
ادراک باطنی موسیقی با ادراک باطنی شهودی و البته هم ردیف 
قرار دادن شناخت حاصل از آن دو، قیاسی است مع الفارق. 
بنابراین علی رغم باطنی بودن و وجدآفرین بودن آن دو، نمی توان 
موسیقی و عرفان را دو حوزه هم ردیف و کاماًل هم سنخ دانست.    

4-2-بررسی جایگاه موسیقی در اندیشه عرفانی
موسیقی از منظر وجود شناختی در نگاه عرفانی به تناسب 
ظرف وجودی خود، تجلّی برون صقعی اسمی است از اسماءاهلل 
که مانند هر پدیده دیگری، وجودی علمی در اعیان ثابته داشته 
و فی الحال اینچنین بروز عینی یافته است. بنابراین از این جهت 
می توان منشأ تمامی الحان و نغمه های موسیقی را، صورت های 
علمی در اعیان ثابته دانست. بی گمان ادراک نغمه های آسمانی، 
ادراکی شهودی و قلبی است و با ادراک سمعی و حّسی تفاوت ها 
دارد. اما نفوس مهذبه و اسماع غیرمحجبه، یارای ادراک آنها را 
دارند. بی جهت نیست که بزرگانی از عالم عقل و عرفان، همچون 
صدرالمتألهین ، نه تنها منکر مدعیات فیثاغورثیان در باب شهود 

نغمه های افالکی نشده اند، بلکه بر آن، صّحه گذاشته و گفته اند:
قدما صداهای عجیب و نغمه های غریبی را برای افالک اثبات 
کرده اند که عقل از شنیدن آن متحیر شده، نفس از آن در 
عجب می ماند. نقل شده است که فیثاغورث به عالم باال عروج 
کرده، با صفای باطن و پاکی قلب خود، نغمه های افالک 
و صدای حرکت کواکب را شنیده است )صدرالمتألهین، 

1981م، ج8، 176(.
از آنجا که موسیقی، حکایت گر و تداعی گری است افسون کننده، 
از شهود  عارف  پاک  و  احساسات صافی  می تواند  به خوبی 
تجلیات ربانی را تداعی کند و چون نگاه عارف، نگاهی از علت به 
معلول است، نغمه های موسیقی را نیز حکایت گر نغمه های آسمانی 
می بیند که به سبب آن، احساسات صافی عرفانی برای او تداعی 
شده، حتی گاهی ممکن است مقدمه شهوداتی را هم برای او فراهم 
آورد. از این رو موسیقی این قابلیت را دارا است که حالی عرفانی 
را توأم با آرامش و اعتدال نسبی در نفس عارف پدید آورد. قطعًا 
این »حال« به حسب اقتضای آن، گذرا و فانی است و »مقام« 
محسوب نمی شود. بنابراین استدامت سالک در چنین حالی، رهزن 

طریق و وبال سلوک تلقی می شود که گفته اند:
النفس«)هجویری،  فحدیث  بقَیت  فإن  کالبروق  »االحوال 

 .)275 ،1389
البته »حاِل« ایجاد شده در عارفان، با حالی که در غیرُعرفا ایجاد 
می شود بسیار متفاوت است؛ زیرا آن حال، انگیزه سلوک است و 
این حال، صرفاً وسیله لذت. در سالکان نیز تنها آنان که قدم اول 
سلوک خویش را در زهد و تقوی بردارند، می توانند چنین حّظی از 

موسیقی برند)نصر، 1389، 180(.

بررسی تأثیر مبانی عرفان اسالمی بر فرم و محتوای موسیقی
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•  بررسی
پرسشی که در اینجا حائز اهمیت است این است که اگرچه 
نغمات موسیقی از جهت وجودشناختی عرفانی، ریشه در تعینات 
و عالم غیب امکانی دارد، اما از نگاه َخلقی و تجلی اسماء الهیه 
در عالم کونیه، نغمه های موسیقی، تجلی کدام اسم از اسماء الهی 
است؟ آیا می توان منشأ همه آنها را در هر نوعی که باشد، تجلی 
صفت رحیمیه خاص الهی دانست؟ یا این که ممکن است در این 
تجلی، متفاوت با یکدیگر باشند؟ در تبیین پاسخ این پرسش، این 

تفصیل ضروری است که:
موسیقی، بازتاب عواطف انسانی و از خطورات احساسیه 
است. از آنجا که هر آن چه در عالم وجود، لباس تحقق بر تن 
می کند، در سیر قوس نزول و صعود قرار می گیرد، هر نغمه ای 
که توسط نفس انسان انشاء می شود نیز، می بایست در نفس او 
خطور یافته باشد. لیکن همه نغمه ها نمی توانند ظهورات و خطورات 
ربانی باشند؛ زیرا در عالم مثال یا خیال منفصل که عالم تحت عقل 
است، غیر از جلوات ربانی و الهی، جلوات و القائات شیطانی نیز 
ظهور و خطور می یابند. بزرگان عرفا، دریافت ها و خطورات قلبی 

را دارای اقسامی می دانند: 
الخواطر أربعة ال خامس لها: خاطر ربانی، و خاطر ملکی، و 
خاطر نفسی، و خاطر شیطانی. و ال خامس هناک)ابن عربی، 

1405، ج4، 279(.
جنود و ظهورات شیطانی در عالم عقل راه ندارند. لیکن در 
عوالم پایین تر از عقل، نمودی تمام عیار و همه جانبه می یابند)امام 
خمینی، 1378، 32(؛ به گونه ای که ممکن است تمایز این جلوات با 
جلوات الهی حتی برای کسانی که شهودات باطنی در این عوالم 
دارند نیز مشکل باشد. بنابراین ممکن است آن نغمه، تجلی نغماتی 
از القائات ربانی و آسمانی باشد و یا انشائی از وساوس نفسانی 
و شیطانی. البته واصالن و پیش قراوالن آسمان عرفان، میزانی 
را برای تشخیص منشأ این خطورات و جلوات ذکر کرده اند که 
عمده آن، تطبیق با آموزه های شریعت انور است؛ به این ترتیب که 
برای عامه، اصل بر رعایت وجوب و پرهیز از حرام است و برای 
خواص، توجه به مستحب و واجب و ترک حرام و مکروه و حتی 
مباح)ابن عربی، 1405، ج1، 284-285(. پس به طور قطع می توان 
گفت که هر آن چه که به ترک واجب و مستحب و عمل به حرام و 
مکروه رهنمون باشد، از خطورات شیطانی و از جلوه های صفت 
»الُمضّل« الهی بوده، نمی تواند جلوه ربانی و َملِکی و تجلی رحیمیت 
الهی باشد؛ چرا که متعلَّق خطور شیطانی، محظورات است)ابن 
عربی، همان، ج1، 284( و روایات وارده از ائمه معصومین صلوات 
امر اشاره  ابلیس در باب غنا، به همین  ُمبدعّیت  اهلل علیهم در 

دارد)عیاشی، 1363، ج1، 40(، نه مطلق موسیقی8. 
بنابراین عمده تفاوتی که در اینجا وجود دارد این است که 
عواطف و تخیالت صافی عارف، ریشه در مکاشفات باطنی و 
اشراقات ربانی داشته، مطابق با گزاره های شریعت انور است. 
اما عواطف و خیاالت غیرعرفانی، ریشه در عوالم وهمی و خیالی 
و مادی دارد که ممکن است کامالً از تمایالت غریزی انسانی و 
یا القائات شیطانی سرچشمه گرفته باشد. پس اگرچه بین عارف 

و غیرعارف در اینجا عنصر »عاطفه« مشترک است، اما منشأ و 
منبع آن، در هرکدام از آن دو متفاوت با دیگری است و از آنجا که 
کیفیت برزخ و عالم خیال در قوس صعود، متوقف است بر اعمال 
و نیات انسان و آن چیزی که او بدان انس دارد)برقعی، 1389، 
168(، رحمانی و یا شیطانی بودن منشأ موسیقی ای که انسان 
به آن اشتغال می ورزد، در تعالی روحی و تکامل مثالی و کیفیت 

برزخ او نقش سازنده و مستقیمی خواهد داشت. 

3- نمود مبانی عرفانی در فرم و 
محتوای موسیقی 

با وجود مباحث بیان شده، این پرسش به ذهن می آید که چگونه 
احساسات و عواطفی که حاصل از تفکرات عرفانی و شهودات 
ربانی است، می تواند در قالب اصوات موسیقی نمود بیابد؟ برخی 
از محققین مدعی اند که بسیاری از عرفای اسالمی، موسیقی را 
بهترین وسیلة اظهار لطیف ترین اسرار الهی می دانند)نصر، 1389، 
175(. از لوازم چنین ادعایی این خواهد بود که اندیشه و دیدگاه 
عرفانی می تواند پشتوانه ای برای تولید برخی از انواع موسیقی 

باشد. اما آیا این ادعا می تواند جامه تحقق بپوشد؟
این مطلب را می توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد. یکی 
از جنبه »منشأ افعال ارادی انسان« و دیگر از جنبه »سنخیت بین 

علت و معلول«.

1-3-منشأیت موسیقی در افعال ارادی انسان
حکیمان الهی، افعال ارادی انسان را متوقف بر چهار مرتبه 
دانسته اند: یکم »علم«، دوم »شوق«، سوم »اراده« و چهارم »فعل« 
)صدرالمتألهین،1981م، ج6، 356(. بنابراین »علم«، اولین مرتبه و 
سرمنشأ تمامی افعال ارادی انسان خواهد بود. از طرفی »علم« 
انسانی به ترتیب مراتب تجرد، دارای چهار مرتبه است: »علم 
عقلی«، »علم وهمی«، »علم خیالی« و »علم حسی«)صدرالمتألهین، 
همان، ج3، 360(. پس هر عملی که از انسان سر می زند، ناشی از 

صورت های علمی چهارگانه در نفس انسانی خواهد بود. 
شهودات باطنی عرفانی از آن جهت که جزء علوم حضوری 
انسان هستند، نمی توانند مستقیماً به اصوات و نغمه های موسیقی 
تبدیل شوند. اما نفس انسانی این قابلیت را دارد که دریافت های 
باطنی عارف و وجد حاصله از این ادراکات را در قالب صورت های 
خیالی و وهمی تصور کند. قطعاً این صورت های علمی، منشأ افعال 
و تولیدات و انشاءات عارف خواهد بود. لذا هر آن چه که از او بروز 
می دهد باید متناسب با همان صورت های علمی و نشأت یافته از 
آن باشد. از آنجا که منشأ صورت های علمی در عارف، خطورات 
ربانی و دریافت های شهودی الهی است، افعال و انشاءات او قطعًا 
سمت و سویی آسمانی داشته از تمایالت و غرایز عالم ماده تهی 
خواهد بود. مثالً شعر عارف، کامالً متأثر از صورت های تخیلی او 
بوده، جنس و جهت تشبیهاتش بسیار لطیف و پاک و متفاوت از 
تشبیهات دیگر شاعران است. می بینیم که این قضیه در عالم شعر، 
نمودی آشکار داشته است. تا جایی که عالم عرفان، عالم ادبیات را 
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تحت سیطره خود درآورده، اغلب ادیبان و شاعران تاریخ را مقهور 
خود ساخته است. به طوری که امروزه آثار ادیبان عارف مسلک 

را از آثار عارفان ادیب به سختی می توان تمیز داد. 
موسیقی نیز از انشاءات و تولیدات ارادی انسان است و در 
مورد آن، با تمام تفاوت هایی که با عالم شعر دارد، تقریباً می توان 
همین مطلب را صادق دید. بنابراین اگر صورت های علمی حاصل 
از شهودات عرفانی عارف، منشأ انشاء قطعه ای از موسیقی باشد، 
قطعاً تأثیری عمیق بر فرم و محتوای آن موسیقی گذاشته و 
ویژگی های منحصر بفرد و کامالً معتدل و موقری را بر فضای 

آن حاکم خواهد نمود. 
شاید موسیقی اصیل ایرانی را بتوان نمونه ای از تأثیر مفاهیم 
عرفانی بر فرم و محتوای موسیقی دانست. کیفیت و کّمّیت این 
تأثیر تا جایی است که مسلک بسیاری از اساتید این سبک از 
موسیقی و نیز دوستداران آن را نیز به نوعی عرفان گَِروی تمایل 
داده است و حتی برخی از محققین بر این باورند که این موسیقی 

قابلیت ابراز و اظهار حقایق فوق عالم شهود را دارد: 
ایرانی از سکوت برمی خیزد و آرامش و   موسیقی سنتی 
صلح آن حقیقِت سرمدی را که جاویدان و مافوق هرگونه تعین و 
تشخص است، در قالب اصواتی که متعلق به عالم صَور و مظاهر 

است، متجلی می سازد)نصر، 1389، 173(.
البته به نظر نگارندگان این گفته تا حدی اغراق آمیز است و 
نظیر آن را کسانی مانند شوپنهاور و نیچه9 در مورد موسیقی های 
کالسیک اروپایی بیان کرده اند. نیچه معتقد بود که بدون درک 
درستی از موسیقی نمی توان درک درستی از جهان هستی داشت 

و شوپنهاور نیز می گفت:
ارتباط نزدیکی که موسیقی با ذات واقعی چیزها دارد، می تواند 
تبیین کننده این واقعیت باشد که هنگامی که ]یک قطعه[ موسیقی 
متناسب با هرگونه صحنه، فعالیت، محیط و رویدادی نواخته 
می شود... پنهان ترین معنای آن وجه، بر ما مکشوف می شود... 
موسیقی، در همه جا بیان گر هسته اصلی و جوهر زندگی و 

رخدادهای آن است)استور، 1388، 232-230(.   
به نظر نگارندگان، این ادعا که موسیقی توان بیان یا تجلی 
حقیقت اشیا را داشته باشد، خود جای بسی تأمل است. نقد و 
تفصیل این نظر به نوشتاری دیگر موکول شده10، به همین مقدار 
بسنده می کنیم که موسیقی از آن جهت که  موسیقی است، زبانی 
جز اظهار احساسات عاطفی ندارد و اگر با کالمی هم همراه بوده 
باشد، نهایتاً با صورت های علمی متناسب با آن کالم در نفس، 
همراه خواهد بود که البته این صورت های خیالی، بازتاب مفاهیم 
موجود در آن کالم خواهند بود و نه پیامد اصوات موسیقی به 
طور مستقیم. از این رو قابلیت اظهار ماهیت اشیا، خصوصًا 
ندارد؛  موسیقی وجود  در  نامتناهی،  و  نامحدود  امور  حقیقت 
چرا که معطی کمال نباید فاقد آن باشد )سبزواری، 1360، 740(. 
بنابراین متجلی ساختن حقیقت طمأنینه ازلی و ابدی حضرت حق 
جّل جالله در قالب اصوات موسیقی، بسیار محل درنگ است. مگر 
این که مراد، اظهار احساسات و عواطف ناشی از شهود تجلّیات و 
ظهورات الهی عارف در قالب نغمات موسیقی باشد که این، اظهار 

حقیقت سرمدیه الهیه نیست. بلکه امری دیگر خواهد بود.

2-3-لزوم سنخیت بین موسیقی و نفس انشاگر 
اما جنبه دیگر تأثیرپذیری موسیقی از تفکرات عرفانی، توجه به 
قاعده »لزوم سنخیت بین علت و معلول« است. در حکمت اسالمی، 
لزوماً بین علت و معلول، سنخیتی کامل برقرار است)سبزواری، 
1360، 545(؛ یعنی وجود هر معلولی، از آن جهت که کامالً وابسته 
به وجود علت خویش است، باید از همه جهات و اوصاف نیز هم 
سنخ و متناسب با وجود آن باشد. از آنجا که افعال انسان، معلول 
نفس او است، باید افعال، گفتار و نیات او کامالً متناسب و هم سنخ 
با خصوصیات نفس او باشد. برخی از موسیقی دانان محقق نیز 
در آثار خویش، تفاوت در محتوای آثار هنری را به درستی متأثر 
از غلبه »روح انسانی« و یا »روح الهی« در خلق آن آثار دانسته، 

در این باره گفته اند:
خلقت انسان، مرّکب از دو جزء متضاد است: یکی روح بشری 
که منشأ نفس اماره است و دیگری نفس الهیه ملکوتی )یا روح 
ملکوتی( که علت اصلی کشش ما به سوی عالم معنا است. از 
این رو هنر نیز دو نوع است: یکی هنری که علت فاعلی آن، روح 
ملکوتی است و آن را »هنر معنوی« یا »هنر قدسی« می نامیم و یکی 
هم هنری که علت فاعلی آن، روح بشری و هوی و هوس نفس 
اماره شرور و طاغی است. این نوع هنر را که متأسفانه در عصر 
ما بر سپهر هنرها پنجه افکنده است، »هنر نفسانی« و »مادی گرا« 

می توان نامید )صفوت، 1389، 164-163(.  
از آنجا که هر فعل و انشایی که از انسان صادر می شود، معلول 
روح و نفس انسان است، مرتبه تعالی و تکامل یافتگی روح او، در 
کیفیت انشاءات و افعالش نقشی تعیین کننده خواهد داشت. زیرا 
طبق قاعده لزوم سنخیت بین علت و معلول)آشتیانی، 1381، 519(، 
معلول یک نفس تکامل یافته، لزوماً باید ویژگی های متکاملی را بروز 
دهد و معلول یک نفس دنی و پست هم باید گویای دنائت و خفت 
آن نفس باشد. از این رو فرم و محتوای موسیقی نیز که معلول 
نفس انسانی است، طبیعتاً با مرتبه آن نفس، سنخیت و تناسب 
دارد؛ به این معنا که موسیقی ای که از یک نفس مهّذب و متخلق 
انشا می شود، کامالً باید از لحاظ فرم و محتوا، متفاوت و متمایز 
از موسیقی ای باشد که از یک نفس شهّی و الابالی بروز می یابد. 
آری این سنخیت به حّدی است که حتی می توان تأثیر نوع سلوک 
عرفانی را نیز در فرم و محتوای موسیقی مشاهده نمود؛ به این 
گونه که مثالً عرفان های مرموز شرقی- مانند عرفان هندوئیسم 
و یا بودیسم- در نواهای کِش دار و سراسر رمزگونه موسیقی 
هندی با نواختن سازهای خاصی مانند »سیتار« یا مانند آن نمود 
پیدا می کند. عرفان های نوپدید مبتنی بر شهوت و خشونت در غرب 
نیز در آهنگ های مهیب و اشعار شهوت آلود و خشونت بار، با 
نواختن سازهای شلوغی همچون گیتار برقی ظهور می یابند. اما 
ارمغان عرفان اسالمی که مبتنی بر معرفت نفوس تهذیب یافته به 
ذات حضرت حق است، همانا »عشق« و »شور« و »شیدایی« در 
فضایی مقدس و با طمأنینه است. نفس عارف شاهد، مستغرق در 
رؤیت وحدت است و هر آن چه از خود بروز می دهد، تجلی همان 

بررسی تأثیر مبانی عرفان اسالمی بر فرم و محتوای موسیقی
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وحدت است؛ چرا که »الواحد الیصدر عنه اال واحد)ابن سینا، 1404، 
183(. نمود و تجلی عاطفی این وحدت، گاهی به فریاد و فغان از 
دوری و هجران یار است و گاه، شور وصل جانان و این نمود، 
در »نی« و »سه تار« و »تنبور« و »دف« عیان می شود. تا جایی که 
حتی برخی عرفا در استعارات خویش از نام برخی از این سازها 
بهره برده اند11. رمز پیدایش سبک ها و گونه های مختلف موسیقی 

در گرایشات عرفانی نیز در همین سنخیت نهفته است. 
بنابراین بسیاری از اقسام موسیقی که هیچ تناسب و سنخیتی 
با طمأنینه و بهجت عرفانی ندارند، نمی توانند از نفوس مهّذب 
مثاًل  باشند.  انشا شده  عرفانی  واالی  تفکرات  با  انسان هایی  و 
َسبک هایی که فرم و محتوایی خشن و هیجان آور دارند مانند بلَک 
متال یا سبک هایی که عموماً با تکیه بر هیجانات و مضامین جنسی 
و شهوانی به مخاطب پیام می رسانند مانند َرپ و راک و همچنین 
بسیاری از گونه های غنایی موسیقی که دستاوردی جز سُبک سری 
و تخدیر عقل و کاربرد در مجالس رقص و پایکوبی ندارند. این 
قبیل موارد ضمن این که با احکام شریعت مقدس در تضاد هستند، 
هیچ کدام، تناسبی با عالَم معنوی و ما فوق مادی عرفان نداشته، 
نمی توانند به هیچ روی، بازتاب اندیشه های عرفانی باشند. در مقابل، 
گونه های موقری همچون برخی از آثار موسیقی کالسیک و نیز 
برخی از آثار موسیقی سنتی ایرانی و حتی برخی از آثار موقر 
و غنی پاپ ایرانی که عالوه بر دارا بودن محتوای غنی، دارای فرم 
فاخری نیز هستند، فی الجمله از ویژگی هایی برخوردارند که بتوانند 
پذیرای عواطف مبتنی بر اندیشه های بلند عرفانی و منعکس کننده 
آن باشند. البته این بدان معنا نیست که موسیقی هایی که ذکر شد، به 
طور مطلق و بدون هیچ محدودیتی می توانند بیانگر عواطف عرفانی 
و احساسات ربانی باشند. بلکه تطابق با آموزه های شریعت مقدس، 

شرط اصلی و انکارناپذیر آن خواهد بود.
پس تا اینجا می توان نتیجه گرفت که:

»هر قطعه موسیقی که متأثر از شناخت و مفاهیم واالی 
عرفانی بوده، از نفوس مهّذب و خودساخته انشا گردد، قطعًا 
فرمی با طمأنینه، موقر و فاخر و نیز محتوایی غنی و واال 

خواهد داشت«.
اما نکته حائز اهمیتی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد آن 
است که نتیجه ای که در باال به دست آمد، نمی تواند در جهت عکس 
نیز صادق باشد؛ زیرا این نتیجه، از لحاظ منطقی، یک قضیه موجبه 
کلیه است و عکس مستوی آن، موجبه جزئیه خواهد بود)مظفر، 
1376، 181(؛ یعنی پذیرفتن اصل این تأثیرگذاری به این معنا نیست 
که متقابالً »هر اثر موسیقایی نیز که دارای محتوای عرفانی و قالبی 
متناسب با آن باشد، الجرم باید از سالکی راه پیموده و عارفی 
سینه سوخته انشا شده باشد«. همچنان که اگر از هر نفسی که 
سرشار از ذوق عرفانی و شهود ربانی باشد، شعری انشا شود، 
قطعاً دارای محتوا و قالبی متناسب با آن نفس خواهد بود. اما 
هرقطعه شعری که دارای محتوا و قالب عرفانی باشد، لزوماً نباید 

از نفوس مهذب عرفا دمیده شده باشد. 
4- موسیقی عرفانی و عرفان موسیقایی

با تمام تفاصیلی که در باب تأثیر مبانی و اندیشه های عرفانی 

بر ساختار موسیقی و سنخیت بین آن دو گذشت، باز هم نمی توان 
پیوند موسیقی و عرفان اسالمی را بی واسطه دانست. تفصیل این 

ادعا این است که: 
»موسیقی عرفانی« که زائیده فضای تصوف و عرفان اسالمی 
است، از همان بدو تولدش به صورت موسیقی آوازی و آمیخته 
با اشعار عرفانی بروز یافته است)الیافعی یمنی، 1997م، ج2، 232( 
و اصالً تولد سماع نیز با اشعار عرفانی همراه بوده و بدون آن، 
انجام نمی پذیرفته است)برتلس، 1376، 74(. به نظر نگارندگان، 
ورود موسیقی به دنیای عرفان، پس از پیوند بین شعر و عرفان، 
به واسطه شعر بوده است. نه به صورت مستقیم؛ تصوف و 
عرفان که از مشرب ذوق و الهام سرچشمه می گیرد، با شعر و 
شاعری که آن نیز از همین لطیفه ی نهانی برمی خیزد، مناسبتی 
تمام دارد)زرین کوب، 1373، 140(. از آنجا که بستر تشبیهات، 
استعارات و کنایات ادبیات فارسی و عربی، به نحوی فزاینده، 
پذیرای مفاهیم غیرقابل بیان عرفانی بود، در اندک زمانی، پیوندی 
ناگسستنی با عالم عرفان برقرار کرد؛ به طوری که غالب ُعرفا، از 
قرن پنجم و ششم به بعد، مفاهیم عرفانی خود را در قالب های 
شعری مختلف بیان می کردند. ورود ُعرفا به آسمان ادبیات و 
شعر، رفته رفته سبب تأثیری عمیق در قالب ها و محتوای- بعضًا 

مبتذل- آثار ادبی گردید. برخی از محققین در این باب گفته اند:
 آنان قصیده را از لجنزار دروغ و تملّق، به اوج رفعت وعظ 
و تحقیق کشانده اند و غزل را از عشق شهوانی به محبت 
روحانی رسانیده اند. مثنوی را وسیله ای برای تعلیم و تربیت 
و عرفان و اخالق کرده اند. رباعی را قالب بیان احوال و آالم 
زودگذر نفسانی نموده اند. نثر را عمق و سادگی بخشیده اند؛ 
و حکایت و قصه را قالب معانی و ِحَکم کرده اند)زرین کوب، 

 .)129 ،1373
به  فارسی  ادبیات  پیکره  بر  عرفانی  مفاهیم  تأثیر  وسعت 
حدی بود که زبان فارسی را که به نقل از ابوریحان بیرونی»جز 
شبانه  قصه های  و  خسروان  داستان های  بازگفتن  کار  به 
نیاید«)پورجوادی، 1370، 45(، به زبانی غنی و مستحکم مبدل 
ساخت. تا جایی که حتی اغلب ادیبان و شاعران تاریخ که در 
اشعار»غنایی« تبحر داشتند، تحت الشعاع این تأثیر قرار گرفته، 
به استفاده و تقلید چشمگیر از واژگان و نمادهای عرفانی روی 
آوردند. امروزه فرهنگ هایی از اصطالحات عرفانی در ادبیات-

خصوصاً فارسی- به رشته تحریر درآمده است12. 
شدت پیوند بین ادبیات با عرفان، سبب شد که در بین عموم- و 
حتی در بین خود عرفا- اغلب مفاهیم و شور و اشتیاقات عرفانی، 
به صورت ذوقی و در قالب شعری و ادبی بیان گردد. گسترش 
این بیان ادیبانه، رفته رفته به ظهور ُبعدی از عرفان انجامیده که 
در برخی از آثار از آن با عنوان »عرفان ادبی« نام برده شده 
ابعاد عرفان، حاصل  از  ُبعد  این  نژاد، 1387، 30(.  است)امینی 
»ادبیات عرفانی« است و بیان صورت های قابل تخّیل عرفانی در 

قالب های ادبی را عهده دار است. 
از طرفی دیگر، موسیقی اصیل ایرانی پیوندی وثیق و محکم 
با ادبیات فارسی دارد و چنان که گفته شد، موسیقی به نحوی 
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چشم گیر، متأثر از مفاهیم و پدیده های همراه خود- مانند شعر- 
است. از آنجا که ساختار و قالب و محتوای اشعار فارسی، عمومًا 
انسانی- اعم از اخالقی و اجتماعی و عرفانی- است، لزوماً بین 
موسیقی ایرانی و این مفاهیم نیز علقه خاصی برقرار شده است. 
در این میان، اشعار و مضامین بلند عرفانی، به جهت سنخیت 
بیشتری که با فضای موقر موسیقی سنتی ایرانی داشته اند، ارتباط 
محکم تری با این موسیقی برقرار کرده اند؛ به طوری که قریب به 
اتفاق اشعاری که در ساختار موسیقی سنتی ایرانی به کار می رود، 
اشعار عرفانی عارفانی شهیر همچون حافظ13 و موالنا14 و امثال 
ایشان و یا برگرفته از آثار ایشان است. بنابراین می توان گفت که 
»موسیقی عرفانی«، از پیوند بین موسیقی و عرفان اسالمی، با 

واسطه عرفان ادبی به وجود آمده است. 
امروزه گرایش به موسیقی عرفانی به حدی است که سبب 
ظهور نوعی عرفان گروی، خارج از عرف مرسوم سلوک عرفانی 
شده که در بین بسیاری از جمله محققین، موسیقی دانان و غیر 
ایشان شایع گردیده است. تا جایی که برخی از ایشان، اشتغال به 
این موسیقی و مؤانست با آن را یکی از قوی ترین طرق بیداری 
انسان مستعد ازخواب غفلت دانسته، آن را َمرکبی مطمئن خوانده اند 
که می تواند انسان را از حضیض جهان پررنج و الم ماّدی، به اوج 
عالم پهناور معنا که در آن هرگونه درد و رنج به شادی مبّدل 
شود، برساند)نصر، 1389، 176(. این دیدگاه و کاربرد از موسیقی 
و گسترش زیاد آن در جامعه اسالمی، دست ما را در این باب 

مبانی عرفان اسالمی ضمن آن که در سلوک و منش سالک، 
نقشی تعیین کننده دارند، در خطورات و بروز افعال او نیز محوریتی 
اساسی خواهند داشت. موسیقی نیز بروز بخشی از خطورات 
نفسانی انسان در قالب اصوات است. از آنجا که خطورات عرفانی، 
منشأ الهی و َملِکی داشته، متمایز از خطورات نفسی و شیطانی 
هستند، اگر از نفس عارف قطعه ای موسیقی انشا شود، قطعًا 
متناسب و هم سنخ با نفس تکامل یافته او خواهد بود؛ یعنی هم 
مفاهیم به کار گرفته شده در محتوای آن موسیقی از مفاهیم عالیه 
الهی و انسانی خواهد بود و هم فرم آن، در قالبی موقر و باطمأنینه، 
به شکلی محسوس در راستای بیان احساس صافی و پاک عارف 
در بیان وحدت امور، صورت خواهد پذیرفت. لذا به هیچ روی 
نمی توان موسیقی های خشن، شهوت آلود، ُمطرب و غیرفاخر را 

در ردیف موسیقی های عرفانی به شمار آورد. 
از طرف دیگر حتی فرم و محتوای موسیقی هایی که متأثر از 
مبانی و سلوک »عرفان اسالمی« انشا شده باشد، کامالً متفاوت و 
متمایز از موسیقی هایی است که با مبانی و سلوک دیگر عرفان ها- 
اعم از غربی و شرقی- سازگار هستند. بنابراین نوع مشخصی از 
موسیقی می تواند بروز یابد و ما آن را موسیقی عرفانی بنامیم که 

باز می گذارد که ُبعد ششمی را با عنوان »عرفان موسیقایی« به 
ابعاد پنجگانه عرفان15 بیافزاییم. اما با این توضیح که همچنان که 
»عرفان ادبی« دستاوردی بیش از ترسیم مفاهیم عرفانی در قالب 
صورت های خیالی ندارد، »عرفان موسیقایی« نیز ارمغانی بیش 
از تداعی احساسات16 عارفانه- و نه ایجاد احساسات و مکاشفات 

عارفانه- نخواهد داشت.
اما به هر حال به نظر نگارندگان، »عرفان موسیقایی« حاصل 
توجه بیش از حد و اشتغال افراطی به »موسیقی عرفانی« بوده، فاقد 
زیربنای معرفتی است. اگرچه می توان با توجه به مطالب گذشته، 
با واسطه هایی، منشأ پیدایش موسیقی عرفانی را بیان احساسات 
پاک عرفانی دانست. لیکن این موسیقی به جهت اشتراک نفوس 
همه انسان ها در بیان عواطف و نیز شیوع آن در میان عموم 
مردم، می تواند دستمایه و دستاویز هرکسی قرار گیرد. ولو این 
که هیچ سنخیتی با سلوک عرفانی و نفس مهذب و خودساخته 
عارفان راستین نیز نداشته باشد و تنها گرایش ایشان به این نوع از 
موسیقی، لذت استماع آن است، نه کسب معرفت و سلوک عرفانی. 
بنابراین این نوع از عرفان گروی، ضمن این که به کسب معارف، 
مقامات و شهودات عرفانی نمی انجامد، نمی تواند جلوه ای راستین 

از عرفان اسالمی باشد.

نتیجه
دارای این ویژگی ها باشد:

1. از جهت فرم و محتوا تضادی با شریعت مقدس نداشته 
باشد.

2. از جهت محتوا دربردارنده مفاهیم عالیه و واالی عرفانی و 
الهی باشد.

3. از جهت فرم نیز از اعتدال، وقار و طمأنینه الزم، جهت ایجاد 
فضایی روحانی و معنوی برخوردار باشد.

ریشه پیدایش موسیقی عرفانی را می توان در پیوند بین ادبیات 
و عرفان جستجو نمود که ابتدا توسط خود ُعرفا در مجالس 
»سماع« ظهور یافته، به غیر ایشان تعلق نداشت. اما رفته رفته 
عمومی شدن گرایش به این نوع موسیقی و شیوع آن تا به امروز، 
سبب بروز نوعی عرفان گروی مبتنی بر نغمه های موسیقی شد 
که می توان به آن »عرفان موسیقایی« گفت. البته این عرفان گروی 
نمی تواند جلوه ای از جلوه های عرفان اسالمی باشد؛ چرا که عرفان 
اسالمی، مبتنی بر معارف حقه الهی است که حاصل شهودات 
باطنی و مکاشفات ربانی عرفای راستین می باشد. حال آن که 
فضای عرفان موسیقایی، اقتضایی بیش از ابراز احساسات- ولو 

پاک و صادقانه- را ندارد.  

بررسی تأثیر مبانی عرفان اسالمی بر فرم و محتوای موسیقی
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