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موسيقی و ش ـ ــيخ صفیالدين اردبيلی در دوران ايلخانی در
کتاب صفوة الصفا
سيد حسين ميثمی*
استاديار دانشکدهی موسيقی ،دانشگاه هنر ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،98/4/15 :تاریخ پذیرش نهایی)98/9/26 :

چکیده

موســيقی در پيشــينۀ حيــات عرفانی حکومت صفوی ،به صفیالديــن اردبيلی در دوران ايلخانی برمیگردد .در اين پيشــينه،
موسيقی به عنوان يک عامل مهم نقش بسیار ارزندهای ايفاء کرده است .يکی از آثار مهم و غنی در اين ارتباط ،کتاب صفوة
الصفا اثر ابن بزاز اردبيلی اســت که نويســنده به مناقب شــيخ صفیالدين پرداخته اســت .هدف از اين تحقيق درک عميقتر
پيشــينۀ موســيقايی حيــات عرفانــی دوران صفوی اســت .روش تحقيق کيفی بر اســاس تحليــل محتوا با مقايســۀ ديگر منابع
است؛ مبحث سماع به سه نوع عام ،خاص و اخص تقسيم میشده ،هر سه نوع در عمل در خانقاه شيخ صفی رواج داشته،
وليکــن بــا نوع عام آن رفتاری احتياط آميز میشــده اســت« .گفتــه» در ّقوالی به معنای نوعی ضربیخوانــی به عنوان يک واژۀ
ً
ّ
الــی غزليــات عطار و مولوی مفهوم معناداری داشــته اســت .با توجه به کاربــرد اوزان عروضی مختلف ،احتماال
تخصصــی در قو ِ
ً
ســماعها در ادوار ايقاعــی مختلــف اجــرا میشــدهاند .بــا توجه بــه طوالنی بودن زمان ســماعها کــه احتمــاال ملودیهای اين
غزلها جنبهی تکرارپذيری داشته ،میتوان حدس زد که تا حدی بداهه در اجرای آنها نقش داشته استّ .قواالن را میتوان
ً
به ســه مرتبۀ اجتماعی درباری ،خانقاهی و مردمی تقســيم کردّ .قواالن خانقاهی ظاهرا در نواختن نی و گويندگی نقش ايفاء
میکردند.

واژههای کلیدی

صفوة الصفا ،شيخ صفی ،عرفان ،سماعّ ،قوال.

* تلفن ،028-33365983 :نمابر.E-mail: meysami@art.ac.ir ،026 – 32511013 :
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يکی از جنبههای مبهم تاريخ موســيقی ايران ،چگونگی کاربرد و
کارکرد موســيقی در حيات عرفانی سرچشــمهی سلسلهی صفويه در
دوران ايلخانی است که چندان مورد مداقه قرار نگرفته است .صفوة
الصفا يا اســس المواهب الســنية فی مناقب الصفوية کتابی اســت در
وصف احواالت شيخ صفیالدين اردبيلی ( 735 – 650ق) از مشايخ
سرشناس تصوف َ
(ج ّد شاهان صفوی) در ايران .اين کتاب در سال
ّ
ّ
 759ق توسط درويش توکلی بن اسماعيل بن حاجی محمد مشهور
بــه ابن بزاز تأليف شــده اســت .کتــاب تا کنون از جنبههــای مختلف
مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گرفتــه ،ولــی از منظــر موســيقايی هيــچ
بررسی جدی بر آن صورت نگرفته است.
ايــن مقالــه از نــوع تحقيــق کيفــی اســت و روش تحقيــق تحليــل
محتــوای کتــاب صفــوة الصفا با مقايســه منابع مرتبط بــا موضوعات
ً
مــورد بحــث در ايــن اثر اســت .ديگــر منابع اســتفاده شــده عمدتا به
زمــان مؤلــف برمیگــردد و گاه از منابــع متقد متــر و متأخرتـ ِـر مرتبط با
اين اثر نيز استفاده شده است.
در مــورد موســيقی در حيــات عرفانــی ،مطالبــی در مقالههــا و
کتابهای مختلف نوشته شده است؛ سيد محمد کاظم امام در مقالۀ
«تصــوف (ســماع)» ( ،)1345به ســماع مشــايخ اهل تصــوف پرداخته
اســت .عبدالحسين زرينکوب در کتاب جســتجو در تصوف ايران (در

دو جلد ،چاپ نخســت آن در ســال  ،)1362مســأله غناء و ســماع را به
صورت مختصر بررســی کرده اســت .نصراهلل پورجوادی مقدمۀ درخور
توجهای در معرفی و تصحيح «دو اثر کهن در سماع» ( ،)1367نگاشته
که در اين مقدمه وی موضوع سماع را در قرون نخست اسالمی مورد
مطالعه قرار داده است .محسن کيانی در کتاب تاريخ خانقاه (،)1369
مباحــث مختلفــی چــون ســماعّ ،
قــوال  ...را مطــرح کــرده اســت .از
ً
مقالههای مهم به زبان انگليسی میتوان چند مقاله که بعضا مؤلفان
آنها غير غربی نيز بودهاند اشــاره کرد .مقالۀ موســیقی مقدس اسالم:
ســماع در سنت صوفیان فارسی )1997( 1اثر لئونارد لوئیسون 2و کتاب
ّقوالــی )1988( 3اثر آدام نایار 4اســت .مقالۀ خانقاه پديدهای اجتماعی
در ايران )1998( 5اثر باســتانی پاريزی که توســط مرتضی و اميد هنری
به انگليسی ترجمه شده است .مقالهی منشأ و سفر ّقوالی؟ از مراسم
7
مقدس تا ســرگرمی )2012( 6تأليف انورادا بهاتاتشارجی و شاداب علم
اســت .مقالــۀ بررســی ّقوالی ،مبــدأ ،تکامــل و ابعــاد آن )2015( 8تأليف
9
شــهیراللهیخان ،عبیــد غفــور چودری ،هريــس فاروق و آفتــاب احمد
است .علیرغم اينکه مقالههای متعددی در مورد سماعّ ،قوالی تأليف
شــده ،در هيچکدام از اين منابع به مباحث موســيقايی کتاب صفوة
الصفــا در دوران ايلخانــی اشــارهای نشــده اســت .در ايــن مقاله تالش
میشود جنبههای موسيقايی اين کتاب مورد مطالعه قرار گيرد.

شيخ صفیالدين اردبيلی ( 735 – 650ق)
تاريــخ زندگــی وی بــه ســه دوره قابــل تقســيم اســت .در مرحلــۀ
نخســت وی در جوانی از اردبيل راهی شــيرازشــد تا در خدمت شــيخ
ُ
نجيب ّ
الديــن ُبزغــوش (د  678ق ،از پيروان فرقهی شــيخ ابوالنجيب
سهروردی) درآيد که به دليل فوت شيخ به آرزوی خود نرسيد و سپس
بــه اردبيــل بازگشــت و به توصيۀ مشــايخ شــيراز پس از چهار ســال نزد
شــيخ زاهد گيالنی (د 700ق) ،به گيالن رفت .اين ســرآغاز مرحلۀ دوم
زندگی شيخ صفی است .وی در اين مرحله مؤفق شد نظر شيخ زاهد
را بــه خود جلــب کند ،به گونهای که ســرانجام بــا بیبیفاطمه دختر
شيخ زاهد ازدواج کرد .نتيجۀ اين وصلت بدنيا آمدن شيخ صدرالدين
( 907ق) اســت .شــيخ زاهد از بزرگان مشــايخ در گيالن و از اين جهت
مورد احترام غازان خان (حک  703 – 694ق) بود .شيخ صفی پس از
درگذشت شيخ زاهد به اردبيل بازگشت و سومين مرحلۀ زندگی خود را
ً
آغاز کرد .کتاب صفوة الصفا تلويحا هر سه دوره زندگانی وی را پوشش
داده ،مؤلــف در خــال آن توضيحاتــی در مــورد ديگر مشــايخ از جمله
شــيخ زاهــد گيالنی (اســتاد شــيخ صفــی) و شــيخ صدرالديــن (د 794
ق ،فرزند و جانشــين شــيخ صفی) داده است .در واقع شهرت شيخی
صفی از دوران دوم شروع و دوران سوم به اوج خود رسيد؛ به گونهای
کــه خانقــاه وی در اردبيل تبديل به يکی از مهمتريــن مرا کز تصوف در
غــرب ايــرانشــد .اميرچوپــان (از امرای بــزرگ ايلخانــی ،د  728ق) به

انبوه مريدان شيخ صفی از آب آمويه تا حدود مصر و از سواحل هرمز تا
باباالبواب (دربند قفقاز) اشــاره کرده اســت (ابن بزاز اردبيلی،1373 ،
مقدمۀ مصحح .)5 ،حمداهلل مستوفی در مورد مشايخ دورهی مغول
چنين نوشــته اســت « ...شــيخ صفىالدين اردبيلى [در حيات اســت
و مــردى صاحــب وقت و قبولــى عظيم دارد و به بركت آنكــه مغول را با
او ارادتى تمام اســت ،بســيارى از آن قوم را از ايذا بمردم رســانيدن باز
مىدارد و اين كارى عظيم است]( »...مستوفی.)630 ،1364 ،
ساختار کتاب
کتــاب از مقدمــه ،دوازده بــاب و خاتمــه تشــکيل شــده اســت.
ســاختار کتــاب روايــی اســت و در آن انبوهــی از حکايتها بــه نقل از
مريدان وی در مورد آراء و رفتار شيخ صفی و گاه ديگر مشايخ مطرح
دوران ذکر شــده اســت .بیشــک مؤلف اين کتاب به دليل اعتقادی
و مريــدی نســبت به شــيخ صفی ،مطالــب را جانبدارانــه روايت کرده
اســت کــه از ايــن نظــر نبايــد غافل بــود .زندگی شــيخ صفی مقــارن با
حکومت ايلخانان بوده است.
تحليل مطالب موسيقی اثر
بيشــتر مطالــب موســيقی در صفــوة الصفا ،بــه کاربــرد و کارکرد آن
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در حيــات عرفانــی دوران برمیگردد و از اين رهگذر میتوان مخالفت
يــا عــدم تمايل شــيخ صفی را بــا ديگر انواع موســيقی مشــاهده کرد.
در ايــن ارتبــاط میتــوان جنبههايــی از حضــور موســيقی را در ديگــر
اليههــای اجتماعــی دوران ايلخانــی درک کرد ،نکت ـهای که به ارزش
اثــر غنــای بيشــتری میبخشــد .موضو عهــای مهــم موســيقايی اين
کتاب ســماع (به معنای موسيقی و رقص عرفانی)ّ ،قوالی (خواندن و
نواختن) و موقعيت اجتماعی ّقواالن است .سابقهی تاريخی هر يک
از اين بحثها به قرون نخستين اسالمی برمیگردد.
سماع
برخــی از انديشــمندان مطالعــات حــوزه عرفــان بر ايــن باورند که
نــگاه منفــی تحريمــی نســبت بــه غنــاء ســبب شــد کــه عرفا ســماع را
جايگزيــن غنــاء کننــد (پورجــوادی)24 ،1368 ،؛ با ايــن همه به نظر
میرســد کــه مفهوم ســماع در صفــوة الصفــا ،اغلب به رقــص عرفانی
تعبيرشــده (نک .باب ششــم ،ابــن بــزاز )641 ،1373 ،و غناء مفهوم
کلیتری در اين منبع بوده اســت .شــيخ صفی مفاهيم تواجد ،وجد
و وجود را در مبحث مورد نظر موجب ســماع میداند (همان 509 ،و
 .)511وی سماع را به دو دستهی سهتايی تقسيم کرده است :سماع
مباح و سماع عوام .سماع مباح عبارتند از .1 :تواجد سماعی  .2وجد
ســماعی  .3وجــود ســماعی .طبق نظر شــيخ صفی ،تواجد ســماعی
بــه ســماعی گفته میشــده کــه در صورت عــدم انجــام آن تنها به تن
زحمــت میرســيده ،ايــن مــورد مخصوص عــوام صوفی بوده اســت.
وجــد ســماعی مرحل ـهی باالتری بوده کــه در صورت عــدم انجام آن
دل آزرده میشــده ،اين سماع مخصوص خواص صوفی بوده است.
وجود سماعی عالیترين شکل سماع تلقی میشده که انجام ندادن
َ َ
آن روح را رنجور میکرده ،مخصوص اخ ّص خاص صوفی بوده است.
تواجــد بــه معنای خواســتن به تلکــف (تظاهر به امری) اســت (نک.
ســايت واژهيــاب) .وجــد ،حالــت خوشــی گذرا در ســالک اســت که با
خروش و دســت افشــانی همراه باشــد (همان) .وجود به هستی فرد
یگــردد (همان) .تن به جســمیت ،جان بــه روح حيوانی يا عامل
برم 
زنــده نگــه داشــتن تــن و روح در تعابير عرفانــی جايگاه علــوم ،وحی،
الهــام ،قــدرت تفکــر ،تعقــل و  ...بــوده اســت (ادريســی و جليلپــور،
 .)162 – 161 ،1392مفاهيــم س ـهگانه ،از ابداعات شــيخ صفی نبوده
و در ســنت عرفانــی به آنها پرداخته شــده اســت .به عنــوان نمونه در
مصباح الهداية و مفتاح الکفاية اثر عزالدين محمود بن علی کاشانی
(د  735ق) در مورد تواجد چنين نوشــته است« :و معنی تواجد ،آن
اســت که کســی نه بر طریق معنی وجد و حال ،بل بر سبیل استرواح
قلــب و اســتجمام نفــس ،حرکتی موزون بــه ایقاعی مــوزون از طبعی
موزون به اظهار رساند تا ساعتی نفس از تعب تکالیف اعمال آسوده
تدبر و تکلیف او ّ
شود و دل از کلف ّ
مروح گردد و به واسطۀ این باطل،
ً
بر طلب حق استعانت جوید» (کاشانی .)89 ،1325 ،ظاهرا در اوايل
شــروع قــرون اســامی ،ســماع برای عــوام اهــل تصوف جايز شــمرده
نمیشــده است .زرين کوب ذکر میکند که جمعی از قدمای صوفيه
سماع را برای مبتدی ناروا شمردهاند و شاهد مثالی از جنيد در اين
ارتباط ذکر کرده اســت (زرينکــوب ،1387 ،ج  .)16 ،2در اين ارتباط

میتــوان ابوســعيد ابوالخيــر ( 440 – 357ق) را از پيشــگامان بدعت
اين امر دانســت .در اعتراض بوعبداهلل با کو (از مشــايخ اهل تصوف)
بــه رقــص جوانــان در ســماع در خانقاه شــيخ ابوســعيد در نيشــابور،
شيخ ابوسعيد چنين جواب داده است:
...و حديــث رقــص جوانــان در ســماع :جــوان را نفــس از هــوا
(شــهوت ،هــوس) خالی نبــود و از آن نيســت که ايشــان را هوايی
باشــد غالــب و هوا بر همــه اعضا غلبه کند ،ا گر دســتی بر هم زنند
هوای دست بريزد و ا گر پايی بردارند هوای پايش کم شود .چون
َ
باير
بديــن طريــق هــوا از اعضــای ايشــان نقصــان گيــرد از ديگــر ک ِ
(گناهــان بزرگ) خويشــتن نگاه توانند داشــت .چــون همۀ هواها
ً
جمع باشد عياذا باهلل در کبيره (گناه) مانند آن آتش هوای ايشان
َ
در سماع بريزد اوليتر (سزاوارتر) بدانک (بدان که) به چيزی ديگر
(محمد بن ّ
منور.)208 - 207 ،1364 ،
در مــوردی شــيخ صدرالديــن (فرزند شــيخ صفــی) در تفســير انکار
سماع در مذهب امام ابوحنفيه ذکر میکند که اين امام از سماعهای
ســهگانۀ عام ،خاص و اخص خاص ،ســماع عام را نهی میکرده اســت
(ابــن بــزاز .)1020 – 1019 ،1373 ،عالءالدولــه ســمنانی تحريم ســماع را
توسط ابوحنيفه ،به عوام و مباح كردن آن را توسط شافعى ،به خواص
اختصاص مىدهد (نک .مقدمه مايل هروی ،سمنانی.)22 ،1383 ،
از جــواز ســماع عام صوفــی تا بدعتهايــی نوين در ســماع ممزوج زن
و مــرد درويــش در زمان شــيخ صفی میتــوان تفاوتهــای متنابهی را
مشــاهده کــرد؛ ابن بــزاز چنين نقل میکنــد ...« :بعضــی مريدی علی
نمــاوردی میکردنــد و در وادی ضاللــت ســرگردان مانــده و زن و مــرد
حجاب محرميت و حرمت شــرعی از ميان برداشــته و ضاللت و بدعت
را درويشی و ّ
سنت پنداشته و در سماع ،زن و مرد با همديگر هم رقص
شده از برای يکديگر در سجود آمده ( »...ابن بزاز .)163 ،1373 ،با اين
همه تا چه اندازه اين بدعتها عمومی بوده ،مشخص نيست.
ابن بزاز بر اساس آرای شيخ صفی در تحريم رقص نکات ارزندهای
کاربــرد آن مطرح کرده اســت .ســماع
در مــورد اصطالحــات مذکــور و
ِ
عــوام از منظــر شــيخ صفی نيز عبــارت بودنــد از .1 :پايکوبــی  .2رقص
.3عــادت .طبــق توضيــح شــيخ صفــی «پايکوبــی» بــه معنــای رقص
کردن با دســتارچه (دســتمال کوچک) و دســتبند بوده چنانکه اين
مــورد عــادت زنان و مردان اهل بدعت (رســمی خالف دســتور دين)
بوده اســت (همــان)« .رقص» بدعت جوانان و غيرهــم بوده چنانکه
ّ
ســر در پــای همديگــر مینهادنــد و بــه تکلــف (کاری خــاف عــادت)
همديگر را در سماع میکشيدند و به هوای نفسانی و شهوانی حرکت
میکردنــد (همان)« .عادت» نيز رقص اهل فســق و کســانی که مولع
(آزمند) باشــند بر محافلی که در آن نظارهگيان زنان و امردها باشــند
و مجالــس اهــل مناهی (همان) .با توجه به کاربــرد فراوان نظارگی يا
نظارگيــان در متــون مختلــف تاريخــی (از جملــه :خواند ميــر،1380 ،
ج )639 ،4میتــوان چنيــن تفســير کــرد کــه نظارگيــان بيننــدگان يــا
تماشــا گران زنــان يا امــردان (بیريش ،بــدکاره ... ،مخنــث ،مفعول)
ً
بودهانــد .احتمــاال موارد ســهگانه نيــز از مراتــب معمولیتر بــه مراتب
جدیتــری ختــم میشــدهاند .عزالدين محمود بن علی کاشــانی (د
 735ق) در اين مورد چنين بيان میکند:

28
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی دوره ،۲۵شماره  ،۱بهار ۱۳۹۹

ّ
جمعیتها کــه در این وقت مشــاهده م ـیرود ،بنای
چــه بیشــتر
آن بر دواعی نفســانی و حظوظ طبیعت است؛ نه بر قاعدۀ صدق
و اخــاص و طلــب مزیــد حال که وضــع این طریــق در اصل بر آن
اســاس بوده اســت .جماعتــی را باعث بــر حضور مجلس ســماع،
داعیــۀ تنــاول طعــام کــه در آن مجمــع بــود ،و طایف ـهای را میــل
بــه رقــص و لهــو و طــرب و عشــرت ،و قومــی را رغبت به مشــاهدۀ
منکــرات و مکروهــات ،و جمعــی را اســتجالب اقســام دنیــوی ،و
بعضــی را اظهــار وجد و حال بــه تلبیس و محــال ،و گروهی را گرم
ّ
تصنع (کاشانی.)188 - 187 ،1393 ،
داشتن بازار  ...ترویج متاع
وی در موردی ديگر چنين ذکر میکند:
و ا گــر معلــوم بـ َـود کــه مجمــع ســماع ،مشــتمل اســت بــر بعضــی
ّ
محرمــات و منکــرات ،چون لقمۀ ظالمان و اشــراف زنان و حضور
ّ
َا َ
جنسیت با این طایفه
مردان ،یا مکروهات چون حضور کسی که
ندارنــد ،ماننــد ّ
متزهــدی که او را ذوق ســماع نبود و بــه نظر انکار
ّ
نگــرد ،یــا صاحب جاهــی از ارباب دنیا که با او بــه تکلف و مدارات
ّ
باید بود ،یا حضور کسی که به تکلف و دروغ اظهار وجد کند و به
ّ
مشوش گرداند ،طالبان صادق را
تواجد کاذب ،وقت بر حاضران
اجتناب از چنين مجمعی الزم بود (همان.)195 ،
ّقوالی
ْ
ّ
اصطـلاح قوالـ�ی بـ�ا قـ�ول از يـ�ک ريشـ�ه اسـ�ت (https://www.al
َ
ذيــل قـ َـول ) maany.com /قــول بــه معنــی ســخن و روايت نيــز آمده
ـوال (ســخنان/
اســت (همــان) .میتــوان احتمــال داد کــه نقــل اقـ ِ
روايتهــا) مهــم علــت پيدايــش تصنيــف قــول بــه زبــان عربــی بــوده
ً
اســت .طبعا ّقواالن بــه خوانندگانی خطاب میشــده که اين قولها
را میخواندهانــد .اميــر خســرو دهلــوی ( 752 – 651ق) چنين بيان
داشــته اســت« :گشــته از آن قول که ّقوال راســت  /گفته گهی راست
گهی نيم راســت» (شــفيعی کدکنی به نقل از مثنوی قرانالســعدين،
 .)10 ،1381يکــی از مــوارد مهم تعريفــی جنبهی بداهه بودن آن بوده
َ
اســت (همــان ،قـ ّـوال )https://www.almaany.com/؛ با اين همه
عــاء منجــم بخــاری (متولــد  623زنــده تــا  690ق) بــه ايــن موضــوع
اشــارهای نداشــته ،در مورد شــرايط ّقوال چنين ذکر کرده است« :اما
از شــرايط ّقوال اصل معتبر آن اســت که حلق او خوش باشــد و شــعر
و قــول مــوزون يــاد گيــرد تــا صوت مصنــف خلــل نپذيرد که ا گر شــعر
متغيــر شــود صــوت او چنــان نماند و هر دو بــه زيان رونــد ( »...نيک
فهــم خــوب روان و کردمافــی .)78 ،1394 ،از اطالعــات برمیآيــد که
ّقواالن تنها قول نمیخواندهاند و به دفعات ذکر شده که ّقواالن غزل
نيز میخواندند .غزل به عنوان يک قالب شــعری در زبان فارســی به
معنــای حديــث عاشــقی بوده اســت .ايــن قالب در قرن ششــم ق به
تدريج جايگزين قصيده شــد و با گســترش ادبيات عرفانی به تدريج
غزلهــای عرفانــی نيــز رواج يافتنــد و ّقواالن عــاوه بر خوانــدن قول،
غــزل نيــز میخواندنــد .در متــون متقدمتــر تاريخی و عرفانــی از انواع
صوت ،قول و غزل ياد شده که توسط ّقواالن خوانده میشده است
(بيهقــی ،1374 ،ج  5 ،1و 63؛ محمــد بن ّ
منور .)267 ،1364 ،قيس
الــرازی (شــاعر و عــروضدان قــرن هفتــم ق) ذ کــر میکند کــه دوبيتی

بــه زبــان تــازی (عربــی) قــول و به زبان بارســی (پارســی) غــزل ناميده
میشــود (قيــس الــرازی .)85 ،1314 ،در صفــوة الصفــا در مــورد قول
نيــز چنين ذکر شــده اســت« :همچنان اهل وجد چــون از ّقوال قولی
نشوند که آن مقام و منزل ايشان باشد ،اضطراب در ايشان پيدا آيد
و تا به مطلوب خود و مقصد خويش نرسند ،قرار و آرام نگيرند» (ابن
بزاز )451 ،1373 ،و موردی ديگر« :اهل تواجد را  ...بواسطۀ استماع
ّ
ْ
قول لرزه و ِاق َشعرار بر وی غالب گردد و سماع و حرکتی که کند تکلف
قول ّقوال
آميز باشد» (همان .)509 ،عزالدين محمود کاشانی نيز به ِ
در ســماعها اشــاره کرده اســت (کاشــانی .)199 ،1393 ،از رجزخوانی
ّقواالن نيز نام برده شــده اســت (ابــن بــزاز .)1019 ،1373 ،رجز چنين
تعريــف شــده اســت« :در عــروض ،رجز از بحور شــعر که از تکرار ســه یا
چهاربار مســتفعلن حاصل میشــود؛ شــعری که به هنــگام جنگ در
مقام مفاخرت و خودســتایی میخوانند» (نک .سايت واژهياب) .به
نظر میرسد که در دوران شيخ صفی بيشتر غزل کاربرد داشته است،
چنانکه عزالدين محمود بن علی کاشانی چنين بيان میکند« :پس
ممکن بود که مســتمع را در استماع الحان لذیذه ،یا غزلى که وصف
َ
الحــال او بــود ،حالــى غریب که تحریک دواعی شــوق و تهییــج ن َو ِاز ع
ّ
محبت کند ،روی نمایــد و آن وقفه یا حجبه،
(زنــان فاســد و تبهکار)
از پیش برخیزد و باب مزید مفتوح شود» (کاشانی .)186 ،1393 ،در
متــن صفوة الصفا از اين غزلها ياد شــده که در جدول 1مشــخصات
آنها معرفی شده است.
ذ کــر شــده که شــيخ صفــی از لغــات عربــی ،ترکــی ،مغولی و پارســی
حظــی وافر يافته بود (ابن بــزاز .)82 ،1373 ،يکی از معانی لغت «زبان
هر قومی» (نک .سايت واژهياب) است ،در خور توجه است که تمامی
اشــعار غزلهای فوق به زبان پارســی بوده و نمونههــای عربی ،ترکی و
مغولی در آنها مشــاهده نمیشود؛ در ضمن تمامی اشعار فوق سرودۀ
ی ( )672 – 604اســت؛ بــا توجــه بــه عــدم
عطــار ( )618 – 540و مولــو 
صنعت چاپ و اتکاء به کتابت نشــان میدهد که اشــعار اين دو شــاعر
سرشناس چگونه در فرهنگ عرفانی رونق فراوان داشته است.
ســه دليــل مهم بــرای کاربــرد اين غزلهــا در ســماعها را میتوان
برشــمرد .1 :محتــوای شــعری  .2اوزان ســليس پرکاربــرد  .3ارتبــاط
اوزان شــعری بــا ادوار ايقاعــی .ابن بــزاز در باب چهــارم ،فصل چهارم
به نقل از شــيخ صفی به تفســير ابياتی از شاعران مطرح پرداخته که
ً
اتفاقا يکی از اين ابيات بيت چهارم جدول فوق است« :ترسا بچهای
مســتم همچــون بت روحانــی  /از دير بــرون آمد سرمســت بنادانی»
(ابن بزاز .)540 – 537 ،1373 ،اين موضوع نشان میدهد که اشعار
خوانــده شــده در مســير تفکــرات عرفانــی بــوده اســت .دفعــات بهکار
رفت ـهی اوزان از  31وزن رايــج اشــعار فارســی عبارتنــد از :دوم ( 2بار)،
چهارم ( 2بار) ،پنجم ،ششم ،دهم ،يازدهم و نوزدهم ( 1بار) .تمامی
اوزان مذکور از وزنهای ســليس فارسی است و به جز يک مورد بقيۀ
وزنهــا در محدودۀ دوازده وزن نخســت اســت که به دليــل پرکاربرد
بــودن آنها ،بــه راحتی مخاطب با ايــن اوزان ارتباط برقــرار میکند.
وزن چهارم از غزلهای پنجگانۀ عطار و وزن هشتم و نهم از غزلهای
س ـهگانۀ مولوی وزن دوری دارند که بســيار مناسب سماعاند .اوزان
ً
ُ
نهگانۀ فوق با ادوار ايقاعی پيوند محکمی داشتهاند .زيرا عمدتا ادوار
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مصراع نخست
َ
در دلم تا برق عشق او بجست
رونق بازار ُزهد من شکست...
آتش عشقش ز غيرت بر دلم
تاختن آورد همچون شير مست

ابيات

 31وزن رايج

1و4
از  11بيت

فاعالتن فاعالتن
فاعلن
(وزن )10

زآشيان خويشتن دادند باد
مر غ جان را
ِ
الجرم بال طرب اندر هوای دلگشاد

بيت ؟
از ؟

هرکه در راه حقيقت ازحقيقت بی نشان شد
مقتدای عالم آمد پشوای انس جان شد

بيت 1
از  10بيت

ترسا بچهای مستم همچون بت روحانی
از دير برون آمد سرمست بنادانی

بيت1
از  10بيت
ً
احتماال
بيت 2
از  10بيت

نه جان اين است ،غير از جان چه چيز است؟
نه در جانی ،برون از جان کجايی؟

فاعالتن فاعالتن
فاعالتن فاعلن
(وزن )4
فاعالتن فاعالتن
فاعالتن فاعلن
(وزن )4
مفعول مفاعیلن
مفعول مفاعیلن
(وزن )12
مفاعيلن
مفاعيلن فعولن
(وزن )6
مفاعيلن
مفاعيلن
مفاعيلن
مفاعيلن
(وزن )5

ُ
رب معنی
تو سيمرغی ،بيفشان پر ،به ِ
قاف ق ِ
شو چو بومان تا به کی سازی ُمقام خود به
ويرانه؟

بيت 1
از ؟

َ
ُ
بيار باده که ديريست در خمار توام
َ
ا گرچه دلق کشانم نه يار غار توام

بيت 1
از  19بيت

مفاعلن فعالتن
مفاعلن فعلن
(وزن )2

آب زنيد راه را ،هين که نگار میرسد
مژده دهيد باغ را ،بوی بهار میرسد

بيت 1
از  8بيت

مفتعلن مفاعلن
مفتعلن مفاعلن
(وزن )11

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

بيت 1
از  12بيت

مفتعلن فاعلن
مفتعلن فاعلن
(وزن )19

بحر

شاعر

ّقوال/لولی/لوری

منبع

رمل
مسدس
محذوف

بدون ذکر شاعر در متن
در اصل :شعر از عطار

نظام الدين
عبدالملک سراوی
ّ
(قوال)

(ابن بزاز،
)116 ،1373

رمل مثمن
محذوف

نام شاعر ذکر شده
شعر عطار

لوری
زيرنويس:
لولی

(همان)642 ،

رمل مثمن
محذوف

بدون نام شاعر در متن
در اصل :شعر از عطار

ّفر خ ّقوال

(همان)651 ،

هزج مثمن
اخرب

نام شاعر ذکر شده
شعر عطار

ّقوال

(همان)537 ،

هزج
مسدس
محذوف

بدون ذکر شاعر در متن
شبيه آن در ديوان
عطار

حسن ّقوال

(همان)651 ،

هزج مثمن
سالم

بدون ذکر شاعر در متن
ً
[احتماال عطار]

محمد قوال
هشترودی

(همان)652 ،

بدون ذکر شاعر در متن
در اصل :شعر از مولوی

-----

(همان)644 ،

بدون ذکر شاعر در متن
در اصل :شعر از مولوی

ّقواالن

(همان)1174 ،

بدون ذکر شاعر در متن
در اصل :شعر از مولوی

ّفر خ ّقوال

(همان)650 ،

مجتث
مثمن
مخبون
محذوف
رجز مثمن
مطوی
مخبون
منسرح
مثمن
مطوی
مکشوف

توضيح مورد پنجم :عطار در ديوان خويش شــعری تحت اين مطلع دارد :ز عشــقت ســوختم ای جان کجايی؟  /بماندم بی ســر و ســامان کجايی؟  //نه جانی و نه غير از جان چه چيزی؟  /نه
ً
در جان نه برون از جان کجايی؟ ( ...نک ،)https://ganjoor.net .احتماال بيت دوم بوده که تغييراتی داشــته اســت .مورد ششــم با توجه به محتوای شــعری میتوان حدس زد که شــعر از عطار
است ا گرچه در غزليات وی اين غزل مشاهده نمیشود.

ايقاعــی متــداول به نوعــی منبعث از اوزان عروضی متــداول بودهاند.
ً
عزالدين محمود بن علی کاشانی تلويحا به کاربرد ايقاع چنين اشاره
کــرده اســت ...« :حرکتــی مــوزون بــه ایقاعــی مــوزون ( »...کاشــانی،
 .)197 ،1393عالءالدول ـهی ســمنانی ( 736 - 659ق) بــه نقــل از
احمــد بــن عطــا الرودبــاری راز نغمه را در ســه چيــز میداندِ ...« :سـ ِّـر
نغمه در ســماع هم در ســه چيز اســت :يكى خلق خوب ،دوم الحان
بــه جايگاه خود ،ســيم درســتى ايقــاع ( »...ســمنانی.)118 ،1383 ،
مــوارد متعــددی در کتــاب صفــوة الصفــا ذ کــر شــده که ســماعها
ً
(رقصهــا) غالبا طوالنی بوده اســت (ابن بــزاز،)653 – 652 ،1373 ،
ا گرچــه گاه ايــن مــوارد اغراقآميــز به نظر میرســد .با توجه بــه اينکه
در اين موارد تنها از خواندن يک غزل نام برده شــده اســت میتوان
پنداشت که اغلب غزل مذکور تکرار میشده ،لذا ملودی آن خصلت
تکرارپذيــری داشــته اســت .در يــک مــورد کــه قـ ّـواالن ســاز و غــزل را
گردانــده بودنــد (در اصل بگردانيــدن) ،با دلخوری شــيخ صفی روبرو
شــده ،هميــن موضــوع ســبب درگذشــت آنها شــده اســت (همان،

 .)367به اين تکرار شـ�دن نيز اشاره شده است (Bhattacharjee and
 Alam, 2012, 211بــه نقــل از  .)Qureshi, 2012, 470در مــورد ّقوالــی
رايــج کنونی در پا کســتان ذکر میشــود که آهنگهــا به صورت دقیق
در چارچ��وب مل��ودی اصل��ی بداه��ه ن��وازی میش��وند (Ellahi Khan
 .)and Others, 2015, 1703لئونــارد لوئیســون در مقالــهی موســیقی
مقــدس اســام :ســماع در ســنت صوفیــان فارســی ،ذکــر میکنــد که
تزییــن آوازی ،همراه
بداهــه در ميزانبندی موســیقايی ،وزن شــعر و
ِ
بــا کوتاه شــدن و طوالنی شــدن هجا ،در شــعر قابل قبــول وليکن در
قرائ��ت قرآن ممن��وع اس��ت ( .)Lewisohn, 1997, 20در حکايتهای
مربــوط به ســماع و خواندن ّقواالن به دفعــات از ترکيب «چيزی» به
همــراه اشــکال «بگــو»« ،میگفتند»« ،گفتنــد»« ،گفتن آغــاز کردند»،
«بســيار بگفتند»« ،میگفت» ذکر شــده اســت (ابن بزاز،116 ،1373 ،
 .)644 ،412 ،391 ،157شــفيعی کدکنــی به نقل از مجموعة االغاني
الشــرقية القديمــة و الجديدة چنيــن ذکر میکند« :و هــی کلمة ّ
ترکيه
[کــذا؟] تنطق بالجيــم المصرية [يعنی :گ] و معناها ابيات الشــعرای
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النظم او القصيده»؛ ترجمهی شفيعی کدکنی« :گفته ،کلمهای ترکی
اســت [کــذا؟] کــه بــه گاف تلفــظ میشــود و معنــای آن ابيات شــعر،
يعنی نظم و قصيده است» (شفيعی کدکنی)10 ،1381 ،؛ لذا میتوان
نتيجه گرفت که «گفته» در دوران شيخ صفی يک اصطاح تخصصی
و کاربردی بوده است.
ّقواالن
يکی از مسائل مهم ،شأن اجتماعی ّقواالن بوده است .بر اساس
اطالعــات ابــن بــزاز میتوان شــأن اجتماعی قـ ّـواالن را به ســه مرحله
طبقهبنــدی کرد .قـ ّـواالن دربــار (اردو)یّ ،قواالن خانقاهــی و ّقواالن
عــادی .از قـ ّـواالن غازان خان (حک  703 – 694ق) چنين ياد شــده
است« :آنگاه سلطان غازان ّقواالن را طلب فرمود تا سماع کنند »...
(ابــن بــزاز .)150 ،1373 ،يکــی از وزرای ملــک اشــرف (758 – 738
ق آخريــن پادشــاه آل چوپان) عبدعلــی بوده که با شــيخ صدرالدين
(فرزند شــيخ صفی) دشــمنی داشــته اســت .مؤلف در اين ارتباط به
يکی از ّقواالن چنين اشــاره کرده اســت« :اســتاد عليشــاه ّقوال گفت
در آن وقــت در پيــش عبدلــی بــه چيــزی گفتن مشــغول بوديــم »...
(همان .)1064 ،در کتاب صفوة الصفا ،تنها از عيلشــاه ّقوال با عنوان
استاد نام برده شده است و اين نشان میدهد که از شأن اجتماعی
بااليی برخوردار بوده است.
از قـ ّـواالن خانقاهــی میتــوان از نظامالديــن عبدالملــک ســراوی
نــام بــرد که از مريدان شــيخ صفی بوده اســت .در کتــاب صفوة الصفا
بــا القاب ّقوال ّ
ســيد االتقيــا موالنا (همــان ،)116 ،ملکالخلفا (همان،
 ،)151خواجــه (همــان ،)776 ،موالنــا حاجــی حافــظ (همــان)688 ،
يــاد شــده اســت .حکايتــی از قــرآن خوانــدن وی در دوازده ســالگی در
ً
مکتبخانه ذکر شــده است (همان .)652 ،بنابراين احتماال با حفظ
قرآن در کودکی بوده که لقب حافظی به وی نسبت داده شده است.
ً
از ديگر ّقواالن خانقاه شيخ صفیّ ،فر خ ّقوال بوده است .از وی غالبا به
دو صــورت فــرخ ّقوال (همــان )... ،650 ،587 ،87 ،يــا پيره فرخ ّقوال
(همان )1153 ،1151 ،1121 ،ياد شــده اســت .پيره همان پير اســت که
به نقل از برهان قاطع قائم مقام ،خلیفه ،مرشــد ،جانشــین مشــایخ،
ارباب طریقت و خانقاه نشــین معنی شــده اســت (نک .ســايت واژه
ً
يــاب)؛ بــا ايــن همــه در متــن صفوة الصفــا ،ظاهــرا برای پيشکســوتان
صوفی نيز ب ه کار رفته است .ازمحمد ّقوال در زاويهی هشترود که برای
شــيخ صفــی بيتی را خوانده بود نيز ياد شــده اســت (ابن بــزاز،1373 ،
 .)652فضــل اهلل همدانــی در تاريــخ مبــارک غازانــی در مــورد خانقــه
چنين بيان میکند« :خانق ه اضافت فرش و طرح و آالت مطبخ و وجه
ّ
متصوفــه و قواالن و
روشــنائى و عطــر مواجــب مرتزقه از شــيخ و امــام و
خادم و ديگر اصناف عمله» (همدانی .)229 ،1358 ،از اين نقل و قول
چنيــن برمیآيــد که تعــدادی ّقوال در خدمــت خانقه بودهانــد .عالوه
بــر مشــايخ ،گاه حا کمــان نيــز از روی صــدق يا ريا به مناســک درويش
میپرداختند .از جمله ملک اشرف که به نقل از ابن بزاز وی « ...سر از
گريبان حيلهی ديگر برآورد ،و آغاز ذکر و ّقوال و ســماع و اجتماع کرد و
َ
ّ
بر مداومت ذکر بامداد به ّ
تصنع <و سماع و رقص به تکلف ارباب ل ْهو و
َ
لعب> مواظبت مینمود» (ابن بزاز.)1078 ،1373 ،

از ّقواالن موســيقی مردمی از عبدل (مشهور به سرگردان و مرسل
آزاد) و احمد غزلخوان نام برده شــده اســت (همان .)367 ،شهرت
عبدل به سرگردان و مرسل (فرستاده) آزاد حکايت از اين بوده که در
ً
خدمت کسی نبوده ،ظاهرا در مناطق مختلف سرگردان بوده است.
چنانکــه در کنــدوان بــه همــراه احمــد غزلخــوان بــرای شــيخ صفی
چيزی میگفتند و اين دو نفر سرانجام به دليل برگردان ساز و غزل با
نفرين شــيخ صفی درگذشــتند (همان) .همچنين از حســن خلخال
قـ ّـوال از ديــه (ده) پرنيــق نــام برده شــده که برای شــيخ صفی چيزی
میگفت که به همين دليل بعد از فوت در خواب ديده شده که علی
رغم نداشتن عمل نيک به بهشت رفته است (همان.)652 – 651 ،
از داســتان ايــن اشــخاص میتــوان پنداشــت کــه از شــأن اجتماعــی
بااليی برخوردار نبودهاند.
دومين موضوع مورد بحث اينکه ّقواالن در عمل از چه سازهايی
اســتفاده میکردند و چگونــه آواز میخواندند؟ در صفوة الصفا دو بار
از اجــرای عبــدل نیزن و احمــد غزلخوان (همــان )367 ،و بار ديگر
بــدون ذ کــر نام افــراد از نیزن و گوينده نام برده شــده اســت (همان،
 .)412در مــوردی نيــز به گروه ّقواالن چنين اشــاره شــده اســت...« :
تالشــی را ديــدم با جوقــی (گروه) ّ
قــواالن که میآمدند .گفتــم :از کجا
میآييــد؟ گفتنــد از اردبيــل ( »...همــان .)701 ،مؤلــف اشــارهای به
ســازهای ّقواالن نکرده اســت .تنها میتوان اســتنباط کرد که ّقوالی
با حضور بيش از دو نفر نيز انجام میگرفته اســت و شــايد هم ّقواالن
بــه صــورت نوبتی دو بــه دو اجرا میکردهاند .از ايــن موضوع میتوان
چنين برداشت کرد که نواختن نی و گويندگی بالمانع بوده است.
عبدالقــادر مراغــی (د  831ق) در مبحــث خوانندگــی چنيــن بــه
گوينــده اشــاره کــرده اســت ...« :آنــک او را هم نثر نغمــات و هم نظم
نغمــات باشــد اعنــی هــم خواننــده باشــد و هــم گوينــده اعنــی او را
تصانيف علمی ياد باشد مع الصوت َ
الح َسن» (مراغی.)387 ،1370،
از ايــن جملــه چنيــن برمیآيد کــه گوينــده در خواندن نظــم نغمات
مهارت داشته است .وی در جای ديگر از حضور گوينده ،خواننده و
نوازنده در مجالس سخن رانده است (مراغی .)140 ،2536 ،اسکندر
بيــگ منشــی ( 1043 – 968ق) در دوران صفــوی در تاريــخ عالــم
آرای عباســی در مــورد ايــن دو نــوع تخصــص چنين ذکر کرده اســت:
«خوانندگی مخصوص اهل خراسان و گويندگی مخصوص اهل عراق
اســت» (منشی ،294 ،ج .)1377 ،1محمد يوسف واله در خلد برين
(تأليــف  1078ق) در دوران صفــوی در مــورد حافــظ مظفــر قمی نقل
مــی کنــد« :شــور خوانندگی اهل خراســان را بــا نمــک گويندگی اهل
عراق يک جا جمع آورده بود» (واله .)483 ،1372 ،با توجه به نکات
مطــرح شــده میتوان بيان داشــت که حضور گوينــدگان در مجالس
اهل تصوف بیارتباط با سماع نبوده است ،زيرا در سماع (رقص) اين
گويندگی است که معنی پيدا میکند.
ا گرچــه نواختــن نــی در مجالــس اهل تصوف مشــکلی نداشــته با
ايــن همــه در متن صفوة الصفــا میتوان نگاه حرمتی به ديگر ســازها
را مشــاهده کرد .ابن بــزاز ذکر میکند که حا کــم اردبيل امير کالهدوز
از منصوبين امير شــيخ حســن جالير (حک  757 – 736ق) در مورد
منع خمار ،آالت قمار ،فواحش و غيره توسط شيخ صفی و مريدانش
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آزرده بــوده ،از اين جهت در مورد شــيخ زبــاندرازی میکرده ،در اين
ارتبــاط امير کالهدوز چنين ادعا داشــته اســت ...« :بــه اردو میروم،
چــون بازآيــم در جنــب زاويــۀ متبرکــه فواحــش بنشــانم و خمارخانــه
ّ
متصوفه بدهم زدن و رقص کردن ( »...ابن
برپای گردانم و طنبور به
ً
بــزاز )1055 ،1373 ،کــه ظاهــرا با شکســت امير شــيخ حســن جالير از
اميــر شــيخ حســن چوپانی حکومــت امير کالهــدوز به اتمام میرســد
و ديگــر ايــن امير شــهر اردبيل را نمیبينــد (همان) .در مــوردی ديگر
شــيخ صفی از اينکه افرادی قرآن را وسيلهی دنيوی میکنند ترجيح
میدهــد که اينــان به جای قرآن َز ْمــر و طنبور بدســت آورند (همان،
)752؛ شيخ صفی از مريدانش سؤال میکند که که ا گر کسی گرسنه
بود و نان در طاقچهای قرار داشــت که دســت وی به آن نمیرســيد
بــرای دســتيابی بــه آن فقــط مصحف (قــرآن) و طنبور وجود داشــت
کــدام را بايــد زيــر پای خود بگــذارد که يارانــش طنبور را ذ کــر میکنند
(همــان .)572 ،شــيخ صفــی پــس از شــنيدن صــدای چنــگ و رباب
را از ســرای ظالمــی ،آن را واويــا ذ کــر کــرده ،ظالم پــس از دو روز فوت
میکند (همان .)756 ،همچنين از توبهی ّ
مکرر ابوبکر نامی بدســت
شــيخ صفی ســخن رفته که در نواختن طنبور دســت داشته و گاهی
به شــرب خمر نيز میپرداخته اســت (همان .)843 – 842 ،ا گر اين
مــوارد را بــا يکديگــر بســنجيم میتوان اســتنباط کرد که بــه غير از نی
بــرای نواختن بقيهی ســازها حرمت وجد داشــته اســت .مهم اينکه
پــس از بــه حکومت رســيدن اعقاب شــيخ صفی در زمــان صفويه نيز
اين نگاه نيز همچنان تداوم داشــته اســت .روملو در احسن التواريخ
پس از توبهی شاه طهماسب در سال  939ق چنين ذکر کرده است:

ُمغنــی بــی معنیگــوی را ا گــر بــی قانــون شــر ع آواز کنــد بــه زخــم
گوشــمال فريــاد از نهــاد او بــر آرنــد و چنــگ بیننــگ را در کنــار هر
راه شــر ع ،برگيرد،
کس بينند موی گيســو ببرند .نی ا گر بی
آهنگ ِ
ِ
نگذارند که نفس او برآيد .طنبور بی مغز نامعتدلگو را چنان زنند
که چون عود بسوزد .رباب خوش مزاج را در هر مجلس که بينند
بر خرش نشانده اخراجش نمايند (روملو.)323 ،1357 ،
ً
در اظهــار فــوق تلويحــا بــرای مغنــی (آوازه خــوان) و نواختــن نی
شــرط شــرعی ذکر شــده ،برای نواختن بقيۀ ســازها از جمله قانون،
چنــگ ،طنبور ،عود و رباب با کنايههای ادبی تهديدهای مختلفی
ذکر شده است.
ُ
ّ
ّ
مورد ســوم مربوط قواالن دريافت اجرت برای قوالی بوده اســت.
در موردی به ســماع شــيخ صفی در ســراو اشاره شده و از شيخ صفی
نقــل شــده کــه ّ
قــواالن را چيــزی دهيــد و در ايــن ارتبــاط تــاج الدين
محمــد شــاه مجبــور شــده دينــار (پــول زر) امانتی خــود را به ّ
قــواالن
بدهــد (ابــن بــزاز .)676 ،1373 ،عزالديــن محمــود بن علی کاشــانی
ّ
در مبحــث «انواع خرقه که صاحب ســماع به قوال دهد» به موضوع
ُ
ـرت قـ ّـوال پرداختــه اســت .در زمــان کاشــانی پس از اتمام ســماع
اجـ ِ
خرق ـهای بــه ّقوال يــا جمع داده میشــد .اين خرقــه گاهی صحيحه
َ
(ســالم) و گاهی ُم َم ّزقه (پاره پاره) بود که به ّقوال يا جمع میرســيد.
ُ
ُ
در مــورد اجــرت نيــز چنيــن ذکــر شــده اســت ...« :ا گــر او را بــه اجرت
ّ
گرفته باشند ،بی نصیب بود؛ و اال مشارک جمع باشد ( »...کاشانی،
 .)199 ،1393بنابراين ا گر به ّقوال برای ّقوالی پول داده میشد ديگر
موضوع خرقه دادن منتفی بود.

بررســی موســيقی اين نحلهی صوفی که مقارن با دوران ايلخانی
(حــک  750 – 654ق) اســت میتوانــد تــا حــد زيــادی در بازنمايــی
موســيقايی ايــن دوره مؤثر باشــد .کتــاب صفوة الصفا بــه عنوان يک
منبــع مهــم در مــورد اجــداد شــاهان صفــوی اطالعــات ارزنــدهای از
ايــن مباحــث را مطــرح میکنــد .ســه جنبۀ مهــم موســيقايی اين اثر
ســماعّ ،قوالــی و ّقواالن اســت در کنار اين مباحــث از منظر مخالفت
شــيخ صفی بــا موســيقی غيرخانقاهی میتــوان جنبههايــی فعاليت
موسيقايی درباری و مردمی را در اين کتاب مشاهده کرد.
ســماع در ايــن کتاب به معنــای رقص عرفانی حاصــل از وجودی
بوده که توســط موسيقی و شــعر صورت میگرفته است .برای سماع
ســه مرتبهی ســماع عام ،خاص و اخص در نظر گرفته شده است .از
فحوای مطالب چنين برمیآيد که هر سه مورد در خانقاه شيخ صفی
مجــاز بوده اســت ،ا گرچــه در مخالفــت صوفيان پيرو مذهب تســنن
حنفيه با نوع اول شــيخ صفی و فرزندش صدرالدين گاه اين مورد را
با احتياط مطرح میکردند.
ّقوالــی خواندنــی بر قالبهای شــعری همچون قــول و غزل بوده،
ً
ا گرچه در اين منبع صرفا به غزلخوانی اشــاره شــده اســت .شاعران

ايــن غزلها همگــی عطار و مولوی بودهاند .با توجه به زمان طوالنی
ً
ً
ســماعها ظاهــرا ايــن غزلهــا مکــررا خوانــده میشــدند و خصلــت
ً
تکرارپذيــری داشــتهاند .به هميــن دليل احتماال ملــودی به صورت
بداهــه تغييرات اندکی داشــته اســت .بــا توجه به وزنهــای عروضی
ً
مختلف احتماال ســماعهای مختلفی در ادوار ايقاعی محتلف وجود
داشــته اســت .بــا توجــه به تکــرار «گفتــه» بــرای خواندنهــا میتوان
ً
حــدس زد کــه «گفتــه» کــه احتماال ريشــهی ترکی داشــته بــه عنوان
اصطالحی تخصصی در اين دوران بهکار میرفته است.
قـ ّـواالن از شــأنهای مختلــف اجتماعــی برخــوردار بودنــد و
میتــوان آنها را به ســه دســتۀ دربــاری ،خانقاهی و مردمــی طبقه
بنــدی کــردّ .
قــواالن خانقاهــی هــم در زمينــهی نواختن نی دســت
داشــتند و هــم در گويندگی (خواندن به نظــم) و از مباحث مربوطه
میتوان دريافت که بقيۀ سازها در خانقاه جايگاهی نداشته ،حتی
مورد بیمهری شــيخ صفی نيز بوده است .از فحوای مطالب چنين
برمیآيــد که بــه قـ ّـواالن خانقاهی و مدعو برای مراســمهای ســماع
انعامی داده میشــده اســت .ايــن انعام گاهی دينــار (پول زر) و گاه
خرقه بوده است.
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I

n the history of Sufism life in the Safavid government, music returns to Shaykh Safi al-Din Ardebili (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 ancestor 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 stories 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 music 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; however there are three important musical elements in
this work. First, the topic of Samaa, with a mainly
philosophical discussion, is divided into three categories of: general, specific and very special types.
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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 different 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 social status, the second group was mostly active in
Khanqahs and therefore it had a relative lower social 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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