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موسیقی و شـــــیخ صفی الدین اردبیلی در دوران ایلخانی در 
كتاب صفوة الصفا
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چکیده
موســیقی در پیشــینۀ حیــات عرفانی حکومت صفوی، به صفی الدیــن اردبیلی در دوران ایلخانی برمی گردد. در این پیشــینه، 
کتاب صفوة  کرده است. یکی از آثار مهم و غنی در این ارتباط،  موسیقی به عنوان یک عامل مهم نقش بسیار ارزنده  ای ایفاء 
که نویســنده به مناقب شــیخ صفی الدین پرداخته اســت. هدف از این تحقیق درک عمیق  تر  الصفا اثر ابن بزاز اردبیلی اســت 
کیفی بر اســاس تحلیــل محتوا با مقایســۀ دیگر منابع  پیشــینۀ موســیقایی حیــات عرفانــی دوران صفوی اســت. روش تحقیق 
است؛ مبحث سماع به سه نوع عام، خاص و اخص تقسیم می شده، هر سه نوع در عمل در خانقاه شیخ صفی رواج داشته، 
ولیکــن بــا نوع عام آن رفتاری احتیاط آمیز می شــده اســت. »گفتــه« در قّوالی به معنای نوعی ضربی  خوانــی به عنوان یک واژۀ 
کاربــرد اوزان عروضی مختلف، احتمااًل  تخصصــی در قّوالــِی غزلیــات عطار و مولوی مفهوم معناداری داشــته اســت. با توجه به 
کــه احتمــااًل ملودی های این  ســماع ها در ادوار ایقاعــی مختلــف اجــرا می شــده اند. بــا توجه بــه طوالنی بودن زمان ســماع ها 
که تا حدی بداهه  در اجرای آنها نقش داشته است. قّواالن را می توان  غزل ها جنبه ی تکرارپذیری داشته، می توان حدس زد 
گویندگی نقش ایفاء  کرد. قّواالن خانقاهی ظاهرًا در نواختن نی و  به ســه مرتبۀ اجتماعی درباری، خانقاهی و مردمی تقســیم 

می کردند. 
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کاربرد و  یکی از جنبه های مبهم تاریخ موســیقی ایران، چگونگی 
کارکرد موســیقی در حیات عرفانی سرچشــمه ی سلسله ی صفویه در 
که چندان مورد مداقه قرار نگرفته است. صفوة  دوران ایلخانی است 
کتابی اســت در  الصفا یا اســس المواهب الســنیة فی مناقب الصفویة 
وصف احواالت شیخ صفی الدین اردبیلی )6۵0 – 7۳۵ ق( از مشایخ 
کتاب در سال  سرشناس تصوف )َجّد شاهان صفوی( در ایران. این 
7۵۹ ق توسط درویش توّکلی بن اسماعیل بن حاجی محّمد مشهور 
کنون از جنبه هــای مختلف  کتــاب تا بــه ابن بزاز تألیف شــده اســت. 
گرفتــه، ولــی از منظــر موســیقایی هیــچ  مــورد بررســی و مطالعــه قــرار 

بررسی جدی بر آن صورت نگرفته است.
کیفــی اســت و روش تحقیــق تحلیــل  ایــن مقالــه از نــوع تحقیــق 
کتــاب صفــوة الصفا با مقایســه منابع مرتبط بــا موضوعات  محتــوای 
مــورد بحــث در ایــن اثر اســت. دیگــر منابع اســتفاده شــده عمدتًا به 
گاه از منابــع متقدم  تــر و متأخرتــِر مرتبط با  زمــان مؤلــف برمی گــردد و 

این اثر نیز استفاده شده است. 
و  مقاله  هــا  در  مطالبــی  عرفانــی،  حیــات  در  موســیقی  مــورد  در 
کتاب های مختلف نوشته شده است؛ سید محمد کاظم امام در مقالۀ 
»تصــوف )ســماع(« )۱۳4۵(، به ســماع مشــایخ اهل تصــوف پرداخته 
کتاب جســتجو در تصوف ایران )در  اســت. عبدالحسین زرین کوب در 

دو جلد، چاپ نخســت آن در ســال ۱۳6۲(، مســأله غناء و ســماع را به 
کرده اســت. نصراهلل پورجوادی مقدمۀ درخور  صورت مختصر بررســی 
توجه ای در معرفی و تصحیح »دو اثر کهن در سماع« )۱۳67(، نگاشته 
که در این مقدمه وی موضوع سماع را در قرون نخست اسالمی مورد 
مطالعه قرار داده است. محسن کیانی در کتاب تاریخ خانقاه )۱۳6۹(، 
کــرده اســت. از  مباحــث مختلفــی چــون ســماع، قــّوال ... را مطــرح 
که بعضًا مؤلفان  مقاله های مهم به زبان انگلیسی می توان چند مقاله 
کرد. مقالۀ موســیقی مقدس اسالم:  آن ها غیر غربی نیز بوده اند اشــاره 
ســماع در سنت صوفیان فارسی۱ )۱۹۹7( اثر لئونارد لوئیسون۲ و کتاب 
قّوالــی۳ )۱۹88( اثر آدام نایار4 اســت. مقالۀ خانقاه پدیده ای اجتماعی 
که توســط مرتضی و امید هنری  در ایران۵  )۱۹۹8( اثر باســتانی پاریزی 
به انگلیسی ترجمه شده است. مقاله ی منشأ و سفر قّوالی؟ از مراسم 
مقدس تا ســرگرمی6 )۲0۱۲( تألیف انورادا بهاتاتشارجی و شاداب علم7 
اســت. مقالــۀ بررســی قّوالی، مبــدأ، تکامــل و ابعــاد آن8 )۲0۱۵( تألیف 
شــهیراللهی خان، عبیــد غفــور چودری، هریــس فاروق و آفتــاب احمد۹ 
است. علی رغم اینکه مقاله های متعددی در مورد سماع، قّوالی تألیف 
کتاب صفوة  شــده، در هیچ کدام از این منابع به مباحث موســیقایی 
الصفــا در دوران ایلخانــی اشــاره ای نشــده اســت. در ایــن مقاله تالش 

گیرد.  کتاب مورد مطالعه قرار  می شود جنبه های موسیقایی این 

شیخ صفی الدین اردبیلی )650 – 735 ق(

تاریــخ زندگــی وی بــه ســه دوره قابــل تقســیم اســت. در مرحلــۀ 
نخســت وی در جوانی از اردبیل راهی شــیراز  شــد تا در خدمت شــیخ 
نجیب  الّدیــن ُبزُغــوش )د 678 ق، از پیروان فرقه ی شــیخ ابوالنجیب 
سهروردی( درآید که به دلیل فوت شیخ به آرزوی خود نرسید و سپس 
بــه اردبیــل بازگشــت و به توصیۀ مشــایخ شــیراز پس از چهار ســال نزد 
گیالن رفت. این ســرآغاز مرحلۀ دوم  گیالنی )د 700ق(، به  شــیخ زاهد 
زندگی شیخ صفی است. وی در این مرحله مؤفق شد نظر شیخ زاهد 
که ســرانجام بــا بی  بی  فاطمه دختر  گونه ای  کند، به  را بــه خود جلــب 
شیخ زاهد ازدواج کرد. نتیجۀ این وصلت بدنیا آمدن شیخ صدر الدین 
گیالن و از این جهت  )۹07 ق( اســت. شــیخ زاهد از بزرگان مشــایخ در 
مورد احترام غازان خان )حک 6۹4 – 70۳ ق( بود. شیخ صفی پس از 
درگذشت شیخ زاهد به اردبیل بازگشت و سومین مرحلۀ زندگی خود را 
کتاب صفوة الصفا تلویحًا هر سه دوره زندگانی وی را پوشش  کرد.  آغاز 
داده، مؤلــف در خــالل آن توضیحاتــی در مــورد دیگر مشــایخ از جمله 
گیالنی )اســتاد شــیخ صفــی( و شــیخ صدر الدیــن )د 7۹4  شــیخ زاهــد 
ق، فرزند و جانشــین شــیخ صفی( داده است. در واقع شهرت شیخی 
گونه ای  صفی از دوران دوم شروع و دوران سوم به اوج خود رسید؛ به 
کز تصوف در  کــه خانقــاه وی در اردبیل تبدیل به یکی از مهم تریــن مرا
غــرب ایــران  شــد. امیرچوپــان )از امرای بــزرگ ایلخانــی، د 7۲8 ق( به 

انبوه مریدان شیخ صفی از آب آمویه تا حدود مصر و از سواحل هرمز تا 
کرده اســت )ابن بزاز اردبیلی، ۱۳7۳،  باب  االبواب )دربند قفقاز( اشــاره 
مقدمۀ مصحح،  ۵(. حمداهلل مستوفی در مورد مشایخ دوره ی مغول 
چنین نوشــته اســت »... شــیخ صفی  الدین اردبیلی ]در حیات اســت 
و مــردى صاحــب وقت و قبولــی عظیم دارد و به برکت آنکــه مغول را با 
او ارادتی تمام اســت، بســیارى از آن قوم را از ایذا بمردم رســانیدن باز 

کارى عظیم است[...« )مستوفی، ۱۳64، 6۳0(.  می دارد و این 

كتاب ساختار 
بــاب و خاتمــه تشــکیل شــده اســت.  از مقدمــه، دوازده  کتــاب 
کتــاب روایــی اســت و در آن انبوهــی از حکایت ها بــه نقل از  ســاختار 
ح  گاه دیگر مشایخ مطر مریدان وی در مورد آراء و رفتار شیخ صفی و 
کتاب به دلیل اعتقادی  دوران ذکر شــده اســت. بی  شــک مؤلف این 
کرده  و مریــدی نســبت به شــیخ صفی، مطالــب را جانبدارانــه روایت 
کــه از ایــن نظــر نبایــد غافل بــود. زندگی شــیخ صفی مقــارن با  اســت 

حکومت ایلخانان بوده است.  

تحلیل مطالب موسیقی اثر
کارکرد آن  کاربــرد و  بیشــتر مطالــب موســیقی در صفــوة الصفا، بــه 
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در حیــات عرفانــی دوران برمی گردد و از این رهگذر می توان مخالفت 
کرد.  یــا عــدم تمایل شــیخ صفی را بــا دیگر انواع موســیقی مشــاهده 
در ایــن ارتبــاط می تــوان جنبه هایــی از حضــور موســیقی را در دیگــر 
که به ارزش  کرد، نکتــه ای  الیه هــای اجتماعــی دوران ایلخانــی درک 
اثــر غنــای بیشــتری می بخشــد. موضوع هــای مهــم موســیقایی این 
کتاب ســماع )به معنای موسیقی و رقص عرفانی(، قّوالی )خواندن و 
نواختن( و موقعیت اجتماعی قّواالن است. سابقه ی تاریخی هر یک 

از این بحث ها به قرون نخستین اسالمی برمی گردد.  

سماع
که  برخــی از اندیشــمندان مطالعــات حــوزه عرفــان بر ایــن باورند 
کــه عرفا ســماع را  نــگاه منفــی تحریمــی نســبت بــه غنــاء ســبب شــد 
کننــد )پورجــوادی، ۱۳68، ۲4(؛ با ایــن همه به نظر  جایگزیــن غنــاء 
کــه مفهوم ســماع در صفــوة الصفــا، اغلب به رقــص عرفانی  می رســد 
تعبیر  شــده )نک. باب ششــم، ابــن بــزاز، ۱۳7۳، 64۱( و غناء مفهوم 
کلی  تری در این منبع بوده اســت. شــیخ صفی مفاهیم تواجد، وجد 
و وجود را در مبحث مورد نظر موجب ســماع می داند )همان، ۵0۹ و 
کرده است: سماع  ۵۱۱(. وی سماع را به دو دسته ی سه  تایی تقسیم 
مباح و سماع عوام. سماع مباح عبارتند از: ۱. تواجد سماعی ۲. وجد 
ســماعی ۳. وجــود ســماعی. طبق نظر شــیخ صفی، تواجد ســماعی 
کــه در صورت عــدم انجــام آن تنها به تن  گفته می شــده  بــه ســماعی 
زحمــت می رســیده، ایــن مــورد مخصوص عــوام صوفی بوده اســت. 
کــه در صورت عــدم انجام آن  وجــد ســماعی مرحلــه ی باالتری بوده 
دل آزرده می شــده، این سماع مخصوص خواص صوفی بوده است. 
که انجام ندادن  وجود سماعی عالی  ترین شکل سماع تلقی می شده 
َخّص خاص صوفی بوده است.  آن روح را رنجور می کرده، مخصوص اَ
تواجــد بــه معنای خواســتن به تلکــف )تظاهر به امری( اســت )نک. 
که با  گذرا در ســالک اســت  ســایت واژه  یــاب(. وجــد، حالــت خوشــی 
خروش و دســت افشــانی همراه باشــد )همان(. وجود به هستی فرد 
برمی گــردد )همان(. تن به جســمیت، جان بــه روح حیوانی یا عامل 
زنــده نگــه داشــتن تــن و روح در تعابیر عرفانــی جایگاه علــوم، وحی، 
الهــام، قــدرت تفکــر، تعقــل و ... بــوده اســت )ادریســی و جلیل  پــور، 
۱۳۹۲، ۱6۱ – ۱6۲(. مفاهیــم ســه گانه، از ابداعات شــیخ صفی نبوده 
و در ســنت عرفانــی به آنها پرداخته شــده اســت. به عنــوان نمونه در 
کاشانی  مصباح الهدایة  و مفتاح الکفایة اثر عزالدین محمود بن علی 
)د 7۳۵ ق( در مورد تواجد چنین نوشــته است: »و معنی تواجد، آن 
کســی نه بر طریق معنی وجد و حال، بل بر سبیل استرواح  که  اســت 
قلــب و اســتجمام نفــس، حرکتی موزون بــه ایقاعی مــوزون از طبعی 
موزون به اظهار رساند تا ساعتی نفس از تعب تکالیف اعمال آسوده 
گردد و به واسطۀ این باطل،  کلف تدبّر و تکلیف او مروّح  شود و دل از 
 در اوایل 

ً
بر طلب حق استعانت جوید« )کاشانی، ۱۳۲۵، 8۹(. ظاهرا

شــروع قــرون اســالمی، ســماع برای عــوام اهــل تصوف جایز شــمرده 
که جمعی از قدمای صوفیه  کوب ذکر می کند  نمی شــده است. زرین 
سماع را برای مبتدی ناروا شمرده اند و شاهد مثالی از جنید در این 
کرده اســت )زرین کــوب، ۱۳87، ج ۲، ۱6(. در این ارتباط  ارتباط ذکر 

می تــوان ابوســعید ابوالخیــر )۳۵7 – 440 ق( را از پیشــگامان بدعت 
کو )از مشــایخ اهل تصوف(  این امر دانســت. در اعتراض بوعبداهلل با
بــه رقــص جوانــان در ســماع در خانقاه شــیخ ابوســعید در نیشــابور، 

شیخ ابوسعید چنین جواب داده است: 
    ...و حدیــث رقــص جوانــان در ســماع: جــوان را نفــس از هــوا 
که ایشــان را هوایی  )شــهوت، هــوس( خالی نبــود و از آن نیســت 
گر دســتی بر هم زنند  کند، ا باشــد غالــب و هوا بر همــه اعضا غلبه 
کم شود. چون  گر پایی بردارند هوای پایش  هوای دست بریزد و ا
َکباِیر  گیــرد از دیگــر  بدیــن طریــق هــوا از اعضــای ایشــان نقصــان 
)گناهــان بزرگ( خویشــتن نگاه توانند داشــت. چــون همۀ هواها 
کبیره )گناه( مانند آن آتش هوای ایشان  جمع باشد عیاذًا باهلل در 
که( به چیزی دیگر  در سماع بریزد َاولیتر )سزاوارتر( بدانک )بدان 

)محمد بن منّور، ۱۳64، ۲07 - ۲08(. 
در مــوردی شــیخ صدرالدیــن )فرزند شــیخ صفــی( در تفســیر انکار 
که این امام از سماع های  سماع در مذهب امام ابوحنفیه ذکر می کند 
ســه  گانۀ عام، خاص و اخص خاص، ســماع عام را نهی می کرده اســت 
)ابــن بــزاز، ۱۳7۳، ۱0۱۹ – ۱0۲0(. عالءالدولــه ســمنانی تحریم ســماع را 
توسط ابوحنیفه، به عوام و مباح کردن آن را توسط شافعی، به خواص 
اختصاص می دهد )نک. مقدمه مایل هروی، سمنانی، ۱۳8۳، ۲۲(. 
از جــواز ســماع عام صوفــی تا بدعت هایــی نوین در ســماع ممزوج زن 
و مــرد درویــش در زمان شــیخ صفی می تــوان تفاوت هــای متنابهی را 
کــرد؛ ابن بــزاز چنین نقل می کنــد: »... بعضــی مریدی علی  مشــاهده 
نمــاوردی می کردنــد و در وادی ضاللــت ســرگردان مانــده و زن و مــرد 
حجاب محرمیت و حرمت شــرعی از میان برداشــته و ضاللت و بدعت 
را درویشی و سّنت پنداشته و در سماع، زن و مرد با همدیگر هم رقص 
شده از برای یکدیگر در سجود آمده ...« )ابن بزاز، ۱۳7۳، ۱6۳(. با این 

همه تا چه اندازه این بدعت ها عمومی بوده، مشخص نیست. 
ابن بزاز بر اساس آرای شیخ صفی در تحریم رقص نکات ارزنده ای 
کرده اســت. ســماع  ح  کاربــرِد آن مطر در مــورد اصطالحــات مذکــور و 
عــوام از منظــر شــیخ صفی نیز عبــارت بودنــد از: ۱. پایکوبــی ۲. رقص 
۳. عــادت. طبــق توضیــح شــیخ صفــی »پایکوبــی« بــه معنــای رقص 
کوچک( و دســتبند بوده چنانکه این  کردن با دســتارچه )دســتمال 
مــورد عــادت زنان و مردان اهل بدعت )رســمی خالف دســتور دین( 
بوده اســت )همــان(. »رقص« بدعت جوانان و غیرهــم بوده چنانکه 
ســر در پــای همدیگــر می نهادنــد و بــه تکّلــف )کاری خــالف عــادت( 
همدیگر را در سماع می کشیدند و به هوای نفسانی و شهوانی حرکت 
که مولع  کســانی  می کردنــد )همان(. »عادت« نیز رقص اهل فســق و 
که در آن نظاره  گیان زنان و امردها باشــند  )آزمند( باشــند بر محافلی 
کاربــرد فراوان نظارگی یا  و مجالــس اهــل مناهی )همان(. با توجه به 
نظارگیــان در متــون مختلــف تاریخــی )از جملــه: خواند میــر، ۱۳80، 
کــه نظارگیــان بیننــدگان یــا  کــرد  ج4، 6۳۹( می تــوان چنیــن تفســیر 
گران زنــان یا امــردان )بی  ریش، بــدکاره، ... مخنــث، مفعول(  تماشــا
 موارد ســه گانه نیــز از مراتــب معمولی  تر بــه مراتب 

ً
بوده انــد. احتمــاال

کاشــانی )د  جدی  تــری ختــم می شــده اند. عزالدین محمود بن علی 
7۳۵ ق( در این مورد چنین بیان می کند: 
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کــه در این وقت مشــاهده مــی رود، بنای  چــه بیشــتر جمعّیت ها 
آن بر دواعی نفســانی و حظوظ طبیعت است؛ نه بر قاعدۀ صدق 
که وضــع این طریــق در اصل بر آن  و اخــالص و طلــب مزیــد حال 
اســاس بوده اســت. جماعتــی را باعث بــر حضور مجلس ســماع، 
کــه در آن مجمــع بــود، و طایفــه ای را میــل  داعیــۀ تنــاول طعــام 
بــه رقــص و لهــو و طــرب و عشــرت، و قومــی را رغبت به مشــاهدۀ 
منکــرات و مکروهــات، و جمعــی را اســتجالب اقســام دنیــوی، و 
گرم  گروهی را  بعضــی را اظهــار وجد و حال بــه تلبیس و محــال، و 
داشتن بازار ... ترویج متاع تصنّع )کاشانی، ۱۳۹۳، ۱87 - ۱88(. 

وی در موردی دیگر چنین ذکر می کند: 
کــه مجمــع ســماع، مشــتمل اســت بــر بعضــی  گــر معلــوم بــَود  و ا
محرّمــات و منکــرات، چون لقمۀ ظالمان و اشــراف زنان و حضور 
که جنسّیت با این طایفه  َامَردان، یا مکروهات چون حضور کسی 
که او را ذوق ســماع نبود و بــه نظر انکار  ندارنــد، ماننــد متزّهــدی 
که با او بــه تکّلف و مدارات  نگــرد، یــا صاحب جاهــی از ارباب دنیا 
کند و به  که به تکلّف و دروغ اظهار وجد  کسی  باید بود، یا حضور 
گرداند، طالبان صادق را  کاذب، وقت بر حاضران مشوّش  تواجد 

اجتناب از چنین مجمعی الزم بود )همان، ۱۹۵(. 

قّوالی
 https://www.al( اصطــالح قّوالــی بــا قــْول از یــک ریشــه اســت
ذیــل َقــَول/ maany.com ( قــول بــه معنــی ســخن و روایت نیــز آمده 
کــه نقــل اقــواِل )ســخنان/  اســت )همــان(. می تــوان احتمــال داد 
روایت هــا( مهــم علــت پیدایــش تصنیــف قــول بــه زبــان عربــی بــوده 
که این قول ها  اســت. طبعًا قّواالن بــه خوانندگانی خطاب می شــده 
را می خوانده انــد. امیــر خســرو دهلــوی )6۵۱ – 7۵۲ ق( چنین بیان 
گهی راست  گفته  که قّوال راســت /  داشــته اســت: »گشــته از آن قول 
کدکنی به نقل از مثنوی قران  الســعدین،  گهی نیم راســت« )شــفیعی 
۱۳8۱، ۱0(. یکــی از مــوارد مهم تعریفــی جنبه ی بداهه بودن آن بوده 
اســت )همــان ، َقــّوال /https://www.almaany.com(؛ با این همه 
عــالء منجــم بخــاری )متولــد 6۲۳ زنــده تــا 6۹0 ق( بــه ایــن موضــوع 
کرده است: »اما  اشــاره ای نداشــته، در مورد شــرایط قّوال چنین ذکر 
که حلق او خوش باشــد و شــعر  از شــرایط قّوال اصل معتبر آن اســت 
گر شــعر  که ا گیــرد تــا صوت مصنــف خلــل نپذیرد  و قــول مــوزون یــاد 
متغیــر شــود صــوت او چنــان نماند و هر دو بــه زیان رونــد ...« )نیک 
که  کردمافــی، ۱۳۹4، 78(. از اطالعــات برمی  آیــد  فهــم خــوب روان و 
که قّواالن غزل  قّواالن تنها قول نمی  خوانده اند و به دفعات ذکر شده 
نیز می خواندند. غزل به عنوان یک قالب شــعری در زبان فارســی به 
معنــای حدیــث عاشــقی بوده اســت. ایــن قالب در قرن ششــم ق به 
گســترش ادبیات عرفانی به تدریج  تدریج جایگزین قصیده شــد و با 
غزل هــای عرفانــی نیــز رواج یافتنــد و قّواالن عــالوه بر خوانــدن قول، 
غــزل نیــز می خواندنــد. در متــون متقدم  تــر تاریخی و عرفانــی از انواع 
که توسط قّواالن خوانده می شده است  صوت، قول و غزل یاد شده 
)بیهقــی، ۱۳74، ج ۱، ۵ و 6۳؛ محمــد بن منّور، ۱۳64، ۲67(. قیس 
کــه دوبیتی   الــرازی )شــاعر و عــروض  دان قــرن هفتــم ق( ذکــر می کند 

بــه زبــان تــازی )عربــی( قــول و به زبان بارســی )پارســی( غــزل نامیده 
می شــود )قیــس الــرازی، ۱۳۱4، 8۵(. در صفــوة الصفــا در مــورد قول 
نیــز چنین ذکر شــده اســت: »همچنان اهل وجد چــون از قّوال قولی 
که آن مقام و منزل ایشان باشد، اضطراب در ایشان پیدا آید  نشوند 
و تا به مطلوب خود و مقصد خویش نرسند، قرار و آرام نگیرند« )ابن 
بزاز، ۱۳7۳، 4۵۱( و موردی دیگر: »اهل تواجد را ... بواسطۀ استماع 
کند تکّلف  که  گردد و سماع و حرکتی  قول لرزه و ِاْقَشعرار بر وی غالب 
کاشانی نیز به قوِل قّوال  آمیز باشد« )همان، ۵0۹(. عزالدین محمود 
کرده اســت )کاشــانی، ۱۳۹۳، ۱۹۹(. از رجزخوانی  در ســماع ها اشــاره 
قّواالن نیز نام برده شــده اســت )ابــن بــزاز، ۱۳7۳، ۱0۱۹(. رجز چنین 
که از تکرار ســه یا  تعریــف شــده اســت: »در عــروض، رجز از بحور شــعر 
که به هنــگام جنگ در  چهاربار مســتفعلن حاصل می شــود؛ شــعری 
مقام مفاخرت و خودســتایی می خوانند« )نک. سایت واژه  یاب(. به 
کاربرد داشته است،  که در دوران شیخ صفی بیشتر غزل  نظر می رسد 
کاشانی چنین بیان می کند: »پس  چنانکه عزالدین محمود بن علی 
که وصف  که مســتمع را در استماع الحان لذیذه، یا غزلی  ممکن بود 
ع  که تحریک دواعی شــوق و تهییــج َنَواِز الحــال او بــود، حالــی غریب 
کند، روی نمایــد و آن وقفه یا حجبه،  )زنــان فاســد و تبهکار( محبّت 
از پیش برخیزد و باب مزید مفتوح شود« )کاشانی، ۱۳۹۳، ۱86(. در 
که در جدول۱ مشــخصات  متــن صفوة الصفا از این غزل ها یاد شــده 

آنها معرفی شده است.
که شــیخ صفــی از لغــات عربــی، ترکــی، مغولی و پارســی  ذکــر شــده 
حظــی وافر یافته بود )ابن بــزاز، ۱۳7۳، 8۲(. یکی از معانی لغت »زبان 
که تمامی  هر قومی« )نک. سایت واژه  یاب( است، در خور توجه است 
اشــعار غزل های فوق به زبان پارســی بوده و نمونه هــای عربی، ترکی و 
مغولی در آنها مشــاهده نمی شود؛ در ضمن تمامی اشعار فوق سرودۀ 
عطــار )۵40 – 6۱8( و مولــوی  )604 – 67۲( اســت؛ بــا توجــه بــه عــدم 
که اشــعار این دو شــاعر  کتابت نشــان می دهد  صنعت چاپ و اتکاء به 

سرشناس چگونه در فرهنگ عرفانی رونق فراوان داشته است. 
کاربــرد این غزل هــا در ســماع ها را می توان  ســه دلیــل مهم بــرای 
برشــمرد: ۱. محتــوای شــعری ۲. اوزان ســلیس پرکاربــرد ۳. ارتبــاط 
اوزان شــعری بــا ادوار ایقاعــی. ابن بــزاز در باب چهــارم، فصل چهارم 
که  ح پرداخته  به نقل از شــیخ صفی به تفســیر ابیاتی از شاعران مطر
اتفاقًا یکی از این ابیات بیت چهارم جدول فوق است: »ترسا بچه ای 
مســتم همچــون بت روحانــی / از دیر بــرون آمد سرمســت بنادانی« 
که اشعار  )ابن بزاز، ۱۳7۳، ۵۳7 – ۵40(. این موضوع نشان می دهد 
خوانــده شــده در مســیر تفکــرات عرفانــی بــوده اســت. دفعــات به کار 
رفتــه ی اوزان از ۳۱ وزن رایــج اشــعار فارســی عبارتنــد از: دوم )۲ بار(، 
چهارم )۲ بار(، پنجم، ششم، دهم، یازدهم و نوزدهم )۱ بار(. تمامی 
اوزان مذکور از وزن های ســلیس فارسی است و به جز یک مورد بقیۀ 
که به دلیــل پرکاربرد  وزن هــا در محدودۀ دوازده وزن نخســت اســت 
بــودن آن ها، بــه راحتی مخاطب با ایــن اوزان ارتباط برقــرار می کند. 
وزن چهارم از غزل های پنج  گانۀ عطار و وزن هشتم و نهم از غزل های 
که بســیار مناسب سماع اند. اوزان  ســه  گانۀ مولوی وزن دوری دارند 
ُنه  گانۀ فوق با ادوار ایقاعی پیوند محکمی داشته اند. زیرا عمدتًا ادوار 
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ایقاعــی متــداول به نوعــی منبعث از اوزان عروضی متــداول بوده اند. 
کاربرد ایقاع چنین اشاره  کاشانی تلویحًا به  عزالدین محمود بن علی 
کــرده اســت: »... حرکتــی مــوزون بــه ایقاعــی مــوزون ...« )کاشــانی، 
از  بــه نقــل  ۱۳۹۳، ۱۹7(. عالءالدولــه ی ســمنانی )6۵۹ - 7۳6 ق( 
احمــد بــن عطــا الرودبــاری راز نغمه را در ســه چیــز می داند: »... ِســّرِ 
نغمه در ســماع هم در ســه چیز اســت: یکی خلق خوب، دوم الحان 
بــه جایگاه خود، ســیم درســتی ایقــاع ...« )ســمنانی، ۱۳8۳، ۱۱8(. 
که ســماع ها  کتــاب صفــوة الصفــا ذکــر شــده  مــوارد متعــددی در 
)رقص  هــا( غالبًا طوالنی بوده اســت )ابن بــزاز، ۱۳7۳، 6۵۲ – 6۵۳(، 
گاه ایــن مــوارد اغراق  آمیــز به نظر می رســد. با توجه بــه اینکه  گرچــه  ا
در این موارد تنها از خواندن یک غزل نام برده شــده اســت می توان 
که اغلب غزل مذکور تکرار می شده، لذا ملودی آن خصلت  پنداشت 
کــه قــّواالن ســاز و غــزل را  تکرارپذیــری داشــته اســت. در یــک مــورد 
گردانــده بودنــد )در اصل بگردانیــدن(، با دلخوری شــیخ صفی روبرو 
شــده، همیــن موضــوع ســبب درگذشــت آن ها شــده اســت )همان، 

 Bhattacharjee and( به این تکرار شــدن نیز اشاره شده است .)۳67
Alam, 2012, 211 بــه نقــل از Qureshi, 2012, 470(. در مــورد قّوالــی 
که آهنگ هــا به صورت دقیق  کســتان ذکر می شــود  کنونی در پا رایــج 
 Ellahi Khan( در چارچــوب ملــودی اصلــی بداهــه نــوازی می شــوند
and Others, 2015, 1703(. لئونــارد لوئیســون در مقالــه ی موســیقی 
که  مقــدس اســالم: ســماع در ســنت صوفیــان فارســی، ذکــر می کنــد 
بداهــه در میزان  بندی موســیقایی، وزن شــعر و تزییــِن آوازی، همراه 
کوتاه شــدن و طوالنی شــدن هجا، در شــعر قابل قبــول ولیکن در  بــا 
قرائــت قرآن ممنــوع اســت )Lewisohn, 1997, 20(. در حکایت های 
مربــوط به ســماع و خواندن قّواالن به دفعــات از ترکیب »چیزی« به 
کردند«،  همــراه اشــکال »بگــو«، »می  گفتند«، »گفتنــد«، »گفتن آغــاز 
»بســیار بگفتند«، »می  گفت« ذکر شــده اســت )ابن بزاز، ۱۳7۳، ۱۱6، 
کدکنــی به نقل از مجموعة االغاني  ۱۵7، ۳۹۱، 4۱۲، 644(. شــفیعی 
کلمة ترکّیه  الشــرقیة القدیمــة و الجدیدة چنیــن ذکر می کند: »و هــی 
گ[ و معناها ابیات الشــعر ای  ]کــذا؟[ تنطق بالجیــم المصریة ]یعنی: 

منبعقّوال/لولی/لوریشاعربحر31 وزن رایج ابیاتمصراع نخست

در دلم تا برق عشق او بَجست
رونق بازار ُزهد من شکست...
آتش عشقش ز غیرت بر دلم

تاختن آورد همچون شیر مست 
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محذوف

بدون ذکر شاعر در متن
در اصل: شعر از عطار 
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)قّوال(
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)۱۱6 ،۱۳7۳
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 از ؟
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نام شاعر ذکر شده
شعر عطار 
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لولی
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فاعالتن فاعلن 

)وزن 4(
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محذوف

بدون نام شاعر در متن
خ قّوالدر اصل: شعر از عطار )همان، 6۵۱(فّر

ترسا بچه ای مستم همچون بت روحانی
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بیت۱
از ۱0 بیت
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مفعول مفاعیلن

)وزن ۱۲(

ج مثمن  هز
اخرب

نام شاعر ذکر شده
)همان، ۵۳7(قّوالشعر عطار

نه جان این است، غیر از جان چه چیز است؟
کجایی؟ نه در جانی، برون از جان 

احتمااًل 
بیت ۲

از ۱0 بیت

مفاعیلن 
مفاعیلن فعولن

)وزن 6(

ج  هز
مسدس 
محذوف

بدون ذکر شاعر در متن
شبیه آن در دیوان 

عطار 
)همان، 6۵۱(حسن قّوال

تو سیمرغی، بیفشان پر، به قاِف ُقرِب معنی 
کی سازی ُمقام خود به  شو  چو بومان تا به 

ویرانه؟

بیت ۱
از ؟

مفاعیلن 
مفاعیلن 
مفاعیلن 
مفاعیلن
)وزن ۵(

ج مثمن  هز
سالم

بدون ذکر شاعر در متن
]احتمااًل عطار[

محمد قوال 
)همان، 6۵۲(هشترودی

م که دیریست در ُخمار تواَ بیار باده 
م کشانم نه یار غار تواَ گرچه دلق  ا

بیت ۱ 
از ۱۹ بیت

مفاعلن فعالتن 
مفاعلن فعلن 

)وزن ۲( 

مجتث 
مثمن 

مخبون 
محذوف

بدون ذکر شاعر در متن 
)همان، 644(-----در اصل: شعر از مولوی 

که نگار می رسد آب زنید راه را، هین 
مژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد

بیت ۱   
از 8 بیت

مفتعلن مفاعلن 
مفتعلن مفاعلن 

)وزن ۱۱( 

رجز مثمن 
مطوی 
مخبون

بدون ذکر شاعر در متن 
)همان، ۱۱74(قّواالندر اصل: شعر از مولوی

باز درآمد طبیب از در رنجور خویش
دست عنایت نهاد بر سر مهجور خویش

بیت ۱
از ۱۲ بیت

مفتعلن فاعلن 
مفتعلن فاعلن  

)وزن ۱۹(

ح  منسر
مثمن 
مطوی 
مکشوف

بدون ذکر شاعر در متن
خ قّوالدر اصل: شعر از مولوی )همان، 6۵0(فّر

جدول 1- غزل های خوانده شده در متن صفوة الصفا.

موسیقی و شیخ صفی الدین اردبیلی در دوران ایلخانی در کتاب صفوة الصفا

كجایی؟ // نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی؟ / نه  كجایی؟ / بماندم بی ســر و ســامان  توضیح مورد پنجم: عطار در دیوان خویش شــعری تحت این مطلع دارد: ز عشــقت ســوختم ای جان 
كه شــعر از عطار  كه تغییراتی داشــته اســت. مورد ششــم با توجه به محتوای شــعری می توان حدس زد   بیت دوم بوده 

ً
در جان نه برون از جان كجایی؟ ... )نک. https://ganjoor.net(، احتماال

گرچه در غزلیات وی این غزل مشاهده نمی شود.  است ا
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کلمه ای ترکی  کدکنی: »گفته،  النظم او القصیده«؛ ترجمه ی شفیعی 
گاف تلفــظ می شــود و معنــای آن ابیات شــعر،  کــه بــه  اســت ]کــذا؟[ 
کدکنی، ۱۳8۱، ۱0(؛ لذا می توان  یعنی نظم و قصیده است« )شفیعی 
که »گفته« در دوران شیخ صفی یک اصطاح تخصصی  گرفت  نتیجه 

کاربردی بوده است. و 

قّواالن
یکی از مسائل مهم، شأن اجتماعی قّواالن بوده است. بر اساس 
اطالعــات ابــن بــزاز می توان شــأن اجتماعی قــّواالن را به ســه مرحله 
کرد. قــّواالن دربــار )اردو(ی، قّواالن خانقاهــی و قّواالن  طبقه  بنــدی 
عــادی. از قــّواالن غازان خان )حک 6۹4 – 70۳ ق( چنین یاد شــده 
کنند ...«  است: »آن گاه سلطان غازان قّواالن را طلب فرمود تا سماع 
)ابــن بــزاز، ۱۳7۳، ۱۵0(. یکــی از وزرای ملــک اشــرف )7۳8 – 7۵8 
که با شــیخ صدر الدین  ق آخریــن پادشــاه آل چوپان( عبدعلــی بوده 
)فرزند شــیخ صفی( دشــمنی داشــته اســت. مؤلف در این ارتباط به 
گفت  کرده اســت: »اســتاد علیشــاه قّوال  یکی از قّواالن چنین اشــاره 
گفتن مشــغول بودیــم ...«  در آن وقــت در پیــش عبدلــی بــه چیــزی 
کتاب صفوة الصفا، تنها از عیلشــاه قّوال با عنوان  )همان، ۱064(. در 
که از شأن اجتماعی  استاد نام برده شده است و این نشان می دهد 

باالیی برخوردار بوده است.
از قــّواالن خانقاهــی می تــوان از نظام  الدیــن عبدالملــک ســراوی 
کتــاب  صفوة الصفا  که از مریدان شــیخ صفی بوده اســت. در  نــام بــرد 
بــا القاب قّوال ســّید االتقیــا موالنا )همــان، ۱۱6(، ملک  الخلفا )همان، 
۱۵۱(، خواجــه )همــان، 776(، موالنــا حاجــی حافــظ )همــان، 688( 
یــاد شــده اســت. حکایتــی از قــرآن خوانــدن وی در دوازده ســالگی در 
مکتب خانه ذکر شــده است )همان، 6۵۲(. بنابراین احتمااًل با حفظ 
که لقب حافظی به وی نسبت داده شده است.  کودکی بوده  قرآن در 
از دیگر قّواالن خانقاه شیخ صفی، فّرخ قّوال بوده است. از وی غالبًا به 
دو صــورت فــرخ قّوال )همــان، 87، ۵87، 6۵0، ...( یــا پیره فرخ قّوال 
که  )همان، ۱۱۲۱، ۱۱۵۱، ۱۱۵۳( یاد شــده اســت. پیره همان پیر اســت 
به نقل از برهان قاطع قائم مقام، خلیفه، مرشــد، جانشــین مشــایخ، 
ارباب طریقت و خانقاه نشــین معنی شــده اســت )نک. ســایت واژه -
یــاب(؛ بــا ایــن همــه در متــن صفوة الصفــا، ظاهــرًا برای پیشکســوتان 
کار رفته است. ازمحمد قّوال در زاویه ی هشترود که برای  صوفی نیز به  
شــیخ صفــی بیتی را خوانده بود نیز یاد شــده اســت )ابن بــزاز، ۱۳7۳، 
6۵۲(. فضــل اهلل همدانــی در تاریــخ مبــارک غازانــی در مــورد خانقــه 
چنین بیان می کند: »خانقه  اضافت فرش و طرح و آالت مطبخ و وجه 
روشــنائی و عطــر مواجــب مرتزقه از شــیخ و امــام و متصّوفــه و قواالن و 
خادم و دیگر اصناف عمله« )همدانی، ۱۳۵8، ۲۲۹(. از این نقل و قول 
که تعــدادی قّوال در خدمــت خانقه بوده انــد. عالوه  چنیــن برمی آیــد 
کمــان نیــز از روی صــدق یا ریا به مناســک درویش  گاه حا بــر مشــایخ، 
که به نقل از ابن بزاز وی »... سر از  می پرداختند. از جمله ملک اشرف 
کرد و  گریبان حیله ی دیگر برآورد، و آغاز ذکر و قّوال و ســماع و اجتماع 
بر مداومت ذکر بامداد به تصّنع >و سماع و رقص به تکّلف ارباب َلْهو و 

َلعب< مواظبت می نمود« )ابن بزاز، ۱۳7۳، ۱078(. 

از قّواالن موســیقی مردمی از عبدل )مشهور به سرگردان و مرسل 
آزاد( و احمد غزل  خوان نام برده شــده اســت )همان، ۳67(. شهرت 
که در  عبدل به سرگردان و مرسل )فرستاده( آزاد حکایت از این بوده 
کسی نبوده، ظاهرًا در مناطق مختلف سرگردان بوده است.  خدمت 
کنــدوان بــه همــراه احمــد غزل  خــوان بــرای شــیخ صفی  چنانکــه در 
چیزی می گفتند و این دو نفر سرانجام به دلیل برگردان ساز و غزل با 
نفرین شــیخ صفی درگذشــتند )همان(.  همچنین از حســن خلخال 
که برای شــیخ صفی چیزی  قــّوال از دیــه )ده( پرنیــق نــام برده شــده 
که علی  که به همین دلیل بعد از فوت در خواب دیده شده  می گفت 
رغم نداشتن عمل نیک به بهشت رفته است )همان، 6۵۱ – 6۵۲(. 
کــه از شــأن اجتماعــی  از داســتان ایــن اشــخاص می تــوان پنداشــت 

باالیی برخوردار نبوده اند. 
دومین موضوع مورد بحث اینکه قّواالن در عمل از چه سازهایی 
اســتفاده می کردند و چگونــه آواز می خواندند؟ در صفوة الصفا دو بار 
از اجــرای عبــدل نی  زن و احمــد غزل  خوان )همــان، ۳67( و بار دیگر 
گوینده نام برده شــده اســت )همان،  بــدون ذکــر نام افــراد از نی  زن و 
گروه قّواالن چنین اشــاره شــده اســت: »...  4۱۲(. در مــوردی نیــز به 
کجا  گفتــم: از  که می آمدند.  تالشــی را دیــدم با جوقــی )گروه( قــّواالن 
گفتنــد از اردبیــل ...« )همــان، 70۱(.  مؤلــف اشــاره ای به  می آییــد؟ 
که قّوالی  کرد  ســازهای قّواالن نکرده اســت. تنها می توان اســتنباط 
با حضور بیش از دو نفر نیز انجام می گرفته اســت و شــاید هم قّواالن 
بــه صــورت نوبتی دو بــه دو اجرا می کرده اند. از ایــن موضوع می توان 

گویندگی بالمانع بوده است.  که نواختن نی و  کرد  چنین برداشت 
عبدالقــادر مراغــی )د 8۳۱ ق( در مبحــث خوانندگــی چنیــن بــه 
کــرده اســت: »... آنــک او را هم نثر نغمــات و هم نظم  گوینــده اشــاره 
گوینــده اعنــی او را  نغمــات باشــد اعنــی هــم خواننــده باشــد و هــم 
تصانیف علمی یاد باشد مع الصوت الَحَسن« )مراغی،۱۳70، ۳87(. 
گوینــده در خواندن نظــم نغمات  کــه  از ایــن جملــه چنیــن برمی  آید 
گوینده، خواننده و  مهارت داشته است. وی در جای دیگر از حضور 
نوازنده در مجالس سخن رانده است )مراغی، ۲۵۳6، ۱40(. اسکندر 
تاریــخ عالــم  – ۱04۳ ق( در دوران صفــوی در  بیــگ منشــی )۹68 
کرده اســت:  آرای عباســی در مــورد ایــن دو نــوع تخصــص چنین ذکر 
گویندگی مخصوص اهل عراق  »خوانندگی مخصوص اهل خراسان و 
اســت« )منشی، ۲۹4، ج۱، ۱۳77(. محمد یوسف واله در خلد برین 
)تألیــف ۱078 ق( در دوران صفــوی در مــورد حافــظ مظفــر قمی نقل 
گویندگی اهل  کنــد: »شــور خوانندگی اهل خراســان را بــا نمــک  مــی 
عراق یک جا جمع آورده بود« )واله، ۱۳7۲، 48۳(. با توجه به نکات 
گوینــدگان در مجالس  که حضور  ح شــده می توان بیان داشــت  مطــر
اهل تصوف بی ارتباط با سماع نبوده است، زیرا در سماع )رقص( این 

که معنی پیدا می کند.  گویندگی است 
گرچــه نواختــن نــی در مجالــس اهل تصوف مشــکلی نداشــته با  ا
ایــن همــه در متن صفوة الصفــا می توان نگاه حرمتی به دیگر ســازها 
کالهدوز  کــم اردبیل امیر  که حا کرد. ابن بــزاز ذکر می کند  را مشــاهده 
از منصوبین امیر شــیخ حســن جالیر )حک 7۳6 – 7۵7 ق( در مورد 
منع خمار، آالت قمار، فواحش و غیره توسط شیخ صفی و مریدانش 
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آزرده بــوده، از این جهت در مورد شــیخ زبــان  درازی می کرده، در این 
کالهدوز چنین ادعا داشــته اســت: »... بــه اردو می روم،  ارتبــاط امیر 
چــون بازآیــم در جنــب زاویــۀ متبرکــه فواحــش بنشــانم و خمارخانــه 
کردن ...« )ابن  گردانم و طنبور به متصّوفه بدهم زدن و رقص  برپای 
کــه ظاهــرًا با شکســت امیر شــیخ حســن جالیر از  بــزاز، ۱۳7۳، ۱0۵۵( 
کالهــدوز به اتمام می رســد  امیــر شــیخ حســن چوپانی حکومــت امیر 
و دیگــر ایــن امیر شــهر اردبیل را نمی  بینــد )همان(. در مــوردی دیگر 
شــیخ صفی از اینکه افرادی قرآن را وسیله ی دنیوی می کنند ترجیح 
که اینــان به جای قرآن َزْمــر و طنبور بدســت آورند )همان،  می دهــد 
گرسنه  کسی  گر  که ا که  7۵۲(؛ شیخ صفی از مریدانش سؤال می کند 
که دســت وی به آن نمی  رســید  بود و نان در طاقچه ای قرار داشــت 
بــرای دســتیابی بــه آن فقــط مصحف )قــرآن( و طنبور وجود داشــت 
که یارانــش طنبور را ذکــر می کنند  کــدام را بایــد زیــر پای خود بگــذارد 
)همــان، ۵7۲(. شــیخ صفــی پــس از شــنیدن صــدای چنــگ و رباب 
کــرده، ظالم پــس از دو روز فوت  را از ســرای ظالمــی، آن را واویــال ذکــر 
می کند )همان، 7۵6(. همچنین از توبه ی مکّرر ابوبکر نامی بدســت 
گاهی  که در نواختن طنبور دســت داشته و  شــیخ صفی ســخن رفته 
گر این  به شــرب خمر نیز می پرداخته اســت )همان، 84۲ – 84۳(. ا
که بــه غیر از نی  کرد  مــوارد را بــا یکدیگــر بســنجیم می توان اســتنباط 
بــرای نواختن بقیه ی ســازها حرمت وجد داشــته اســت. مهم اینکه 
پــس از بــه حکومت رســیدن اعقاب شــیخ صفی در زمــان صفویه نیز 
این نگاه نیز همچنان تداوم داشــته اســت. روملو در احسن التواریخ 
کرده است:  پس از توبه ی شاه طهماسب در سال ۹۳۹ ق چنین ذکر 

کنــد بــه زخــم  ع آواز  گــر بــی قانــون شــر ُمغنــی بــی معنی  گــوی را ا
کنــار هر  گوشــمال فریــاد از نهــاد او بــر آرنــد و چنــگ بی  ننــگ را در 
ع، برگیرد،  گر بی آهنِگ راِه شــر گیســو ببرند. نی ا کس بینند موی 
که نفس او برآید. طنبور بی مغز نامعتدل  گو را چنان زنند  نگذارند 
که بینند  که چون عود بسوزد. رباب خوش مزاج را در هر مجلس 

بر خرش نشانده اخراجش نمایند )روملو، ۱۳۵7، ۳۲۳(. 
در اظهــار فــوق تلویحــًا بــرای مغنــی )آوازه خــوان( و نواختــن نی  
شــرط شــرعی ذکر شــده، برای نواختن بقیۀ ســازها از جمله قانون، 
کنایه های ادبی تهدیدهای مختلفی  چنــگ، طنبور، عود و رباب با 

ذکر شده است. 
مورد ســوم مربوط قّواالن دریافت ُاجرت برای قّوالی بوده اســت. 
در موردی به ســماع شــیخ صفی در ســراو اشاره شده و از شیخ صفی 
کــه قــّواالن را چیــزی دهیــد و در ایــن ارتبــاط تــاج الدین  نقــل شــده 
محمــد شــاه مجبــور شــده دینــار )پــول زر( امانتی خــود را به قــّواالن 
کاشــانی  بدهــد )ابــن بــزاز، ۱۳7۳، 676(. عزالدیــن محمــود بن علی 
ل دهد« به موضوع  که صاحب ســماع به قواّ در مبحــث »انواع خرقه 
کاشــانی پس از اتمام ســماع  جــرِت قــّوال پرداختــه اســت. در زمــان  اُ
گاهی صحیحه  خرقــه ای بــه قّوال یــا جمع داده می شــد. این خرقــه 
که به قّوال یا جمع می رســید.  قه )پاره پاره( بود  گاهی ُمَمّزَ )ســالم( و 
جرت  گــر او را بــه اُ جــرت نیــز چنیــن ذکــر شــده اســت: »... ا در مــورد اُ
گرفته باشند، بی نصیب بود؛ و ااّل مشارک جمع باشد ...« )کاشانی، 
گر به قّوال برای قّوالی پول داده می شد دیگر  ۱۳۹۳، ۱۹۹(. بنابراین ا

موضوع خرقه دادن منتفی بود. 

که مقارن با دوران ایلخانی  بررســی موســیقی این نحله ی صوفی 
)حــک 6۵4 – 7۵0 ق( اســت می توانــد تــا حــد زیــادی در بازنمایــی 
کتــاب صفوة الصفا بــه عنوان یک  موســیقایی ایــن دوره  مؤثر باشــد. 
منبــع مهــم در مــورد اجــداد شــاهان صفــوی اطالعــات ارزنــده ای از 
ح می کنــد. ســه جنبۀ مهــم موســیقایی این اثر  ایــن مباحــث را مطــر
کنار این مباحــث از منظر مخالفت  ســماع، قّوالــی و قّواالن اســت در 
شــیخ صفی بــا موســیقی غیرخانقاهی می تــوان جنبه هایــی فعالیت 

کرد.  کتاب مشاهده  موسیقایی درباری و مردمی را در این 
کتاب به معنــای رقص عرفانی حاصــل از وجودی  ســماع در ایــن 
که توســط موسیقی و شــعر صورت می گرفته است. برای سماع  بوده 
گرفته شده است. از  ســه مرتبه ی ســماع عام، خاص و اخص در نظر 
که هر سه مورد در خانقاه شیخ صفی  فحوای مطالب چنین برمی  آید 
گرچــه در مخالفــت صوفیان پیرو مذهب تســنن  مجــاز بوده اســت، ا
گاه این مورد را  حنفیه با نوع اول شــیخ صفی و فرزندش صدرالدین 

ح می کردند.  با احتیاط مطر
قّوالــی خواندنــی بر قالب های شــعری همچون قــول و غزل بوده، 
گرچه در این منبع صرفًا به غزل  خوانی اشــاره شــده اســت. شاعران  ا

ایــن غزل ها همگــی عطار و مولوی بوده اند. با توجه به زمان طوالنی 
 خوانــده می شــدند و خصلــت 

ً
ایــن غزل هــا مکــررا  

ً
ســماع ها ظاهــرا

تکرارپذیــری داشــته اند. به همیــن دلیل احتمااًل ملــودی به صورت 
بداهــه تغییرات اندکی داشــته اســت. بــا توجه به وزن هــای عروضی 
مختلف احتمااًل ســماع های مختلفی در ادوار ایقاعی محتلف وجود 
داشــته اســت. بــا توجــه به تکــرار »گفتــه« بــرای خواندن هــا می توان 
کــه احتمااًل ریشــه ی ترکی داشــته بــه عنوان  کــه »گفتــه«  حــدس زد 

اصطالحی تخصصی در این دوران به  کار می رفته است.
و  بودنــد  برخــوردار  اجتماعــی  مختلــف  شــأن های  از  قــّواالن 
می تــوان آنها را به ســه دســتۀ دربــاری ، خانقاهی و مردمــی طبقه -
کــرد. قــّواالن خانقاهــی هــم در زمینــه ی نواختن نی دســت  بنــدی 
گویندگی )خواندن به نظــم( و از مباحث مربوطه  داشــتند و هــم در 
که بقیۀ سازها در خانقاه جایگاهی نداشته، حتی  می توان دریافت 
مورد بی  مهری شــیخ صفی نیز بوده است. از فحوای مطالب چنین 
که بــه قــّواالن خانقاهی و مدعو برای مراســم های ســماع  برمی  آیــد 
گاه  گاهی دینــار )پول زر( و  انعامی داده می شــده اســت. ایــن انعام 

خرقه بوده است. 

موسیقی و شیخ صفی الدین اردبیلی در دوران ایلخانی در کتاب صفوة الصفا
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n the history of Sufism life in the Safavid govern-
ment, music returns to Shaykh Safi al-Din Arde-

bili (650-735 lunar calendar) during the Ilkhani era. 
His life was spanned the reign of nine Ilkhani kings. 
He not only formed one of the Tasavof branches in 
Ilkhani era, but also played a significant role in the 
formation of the Safavid kingdom. He was the an-
cestor of Shah Esameel I (907-930 lunar calendar). 
The spiritual influence of this particular Tasavof 
branch can be traced back to the Safavid era. In 
this background of Sufism, performing music had 
a very valuable role as an important factor. One 
important and influential works is Safavata al-Safa 
by Darvish Tavakkoli ebn-e Esmaeel known as Ibn 
Bazaz Ardebili, written for Sheikh Safi. Among his 
description, the author describes the lives of other 
Sheikhs such as Sheikh Zahed Gilani (the master 
of Sheikh Safi) and Sheikh Sadr-e-din (who died in 
794 lunar calendar, and was the son and heir of 
Sheikh Safi). This book includes 12 chapters and 
each chapter is divided into specific sections and 
each section, consists of stories. Among the sto-
ries of this book, there are some significant stories 
about music. The author not only describes various 
functional aspects of music in spiritual life, but also 
infers to the social situation of music of the era as 
well. This article aims to investigate the role of mu-
sic in spiritual and social dimensions of the time. 
Other relevant library resources have been used to 
analyze its musical content. The applied resources 
emphasize more spiritual and social aspects; how-
ever there are three important musical elements in 
this work. First, the topic of Samaa, with a mainly 
philosophical discussion, is divided into three cat-
egories of: general, specific and very special types. 
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I Regarding the disagreements of the intellectual 
processes of the era, especially the general type, it 
can be implicitly perceived that Sheikh Safi and his 
son were cautious about their speech and behavior, 
although all three types were practiced in Sheikh 
Safi’ Khanqah. The second one is Qawwali. Gofteh 
had a meaningful concept as a technical term in 
Qawwali of the Sufism poems of Attar and Molavi. 
The existance of different poetic meters provides 
this assumption that there have been many differ-
ent Advar-e iqayi. Due to the long duration of the 
sound, the melodies of these Ghazals are likely to 
be repeatable; it can be perceived that they have 
been partially improvised in their performance. The 
third issue was Qawalan. The Qawalans could have 
been divided into three social groups: courtiers, 
Khanqahi, and folk. The first group had a higher so-
cial status, the second group was mostly active in 
Khanqahs and therefore it had a relative lower so-
cial status. The third group had a seemingly lower 
social dignity, was active in musical environment of 
society. The Qawalan of the Khanqahi apparently 
played a role in playing the Nay and the Guyandgi. 
It can be predicted that the conditional activity of 
singers and musicians in Safavid era depending on 
the following religious principles can be traced back 
to this background.
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