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Abstract
Almost fewer poet, sage, or philosopher in the history of Islamic and Iranian literature can be
found who has not mentioned the subject of music and hearing in his poems and prose works.
Shahabuddin Suhrawardi, as one of the philosophers of the Islamic world, has a special view
on music and Sama (listening). Like Pythagoras and Plato, he had a sacred and heavenly view
of music. He believed that it was the sound of the heavens that was expressed through music.
With this difference, Suhrawardi's view is more based on hypothetical questions and his states
in the House of Music and Hearing, but part of the thoughts of Pythagoras and Plato are more
based on the sounds of music and the content of mathematics. He also saw the hearing as a
mystical passion and a means to perfection. He saw the soul as a bird trapped in a cage,
jumping up and down to escape the cage, perhaps finding a way to fly and escape. Hearing is
unique. For this purpose, with a mystical approach and in the light of the opinions of scholars
and philosophers, an attempt is made to examine the position of music and listening from
Suhrawardi's point of view from various aspects.
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چکیده
تقریبا کمتر شاعر ،حکیم یا فیلسوفی را در طول تاریخ ادبیات اسالم و ایران میتوان سراغ گرفت که دربارۀ موضوع
موسیقی و سماع در آثار منظوم و منثور خود اشارات و عباراتی را نیاورده باشد .شهابالدین سهروردی نیز بهعنوان
یکی از فالسفۀ جهان اسالم ،نگاه خاصی به موسیقی و سماع داشته است .او نیز همانند فیثاغورث و افالطون نگاهی
قدسی و آسمانی به موسیقی داشت و معتقد بود که صدای افالک است که ازطریق موسیقی بیان میشود .با این
تفاوت که نگاه سهروردی بیشتر براساس سؤاالت فرضی و حاالت او در مجلس موسیقی و سماع است؛ اما بخشی
از تفکرات فیثاغورث و افالطون بیشتر برپایۀ اصوات موسیقی و محتوی ریاضی است .همچنین ،او سماع را شور و
هیجانی عارفانه و وسیلهای برای رفتن بهسوی کمال و اوجگرفتن میدانست .او روح را همچون مرغی زندانی در
قفس میدانست که برای رهایی از قفس به باال و پایین میپرد ،شاید راهی برای پرواز و رهایی پیدا کند .این نگاه به
سماع در نوع خود کمنظیر است .برای این منظور ،با رهیافتی عرفانی و در پرتو آرای حکما و فالسفه ،سعی بر این
است که از جنبههای گوناگون به بررسی جایگاه موسیقی و سماع ازنظر سهروردی پرداخته شود.
واژگان کلیدی :هنر قدسی ،موسیقی ،سماع ،سهروردی ،رسالۀ فی حالۀ الطفولیۀ
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فرحبخش و نشاطانگیدزی خواندده مدیشدد (نصدری

مقدمه
موسیقی ،به هر نوا و صددایی گفتده مدیشدود کده

اشددددرفی و شددددیرزادی آهودشددددتی)334 :1۷33 ،؛

شنیدنی و خوشایند باشد و انسان یا موجدودات زندده

بددهطددوریکدده روحددانیون بن دیاسددرا ی تحددتتددأثیر

را دچار تحول کند .درواقع ،موسیقی هنر بیان و انتقال

موسددیقیهددای عجیدد

و سددازگارانه از آینددده خبددر

احساس ازطریق صوت و آواسدت .سماع نیز در لغت

میدادند و در آن حال سدخنانی مدیگفتندد کده مدردم

بهمعنای «شنیدن»« ،آوای گوشنواز» و «رقص» اسدت؛

خیال میکردند بده آندان وحدی و الهدام شدده و روح

امددا در اصددطالح بدده وجددد ،سددرور ،پددایکوبی و

دیگری در آندان نفدوک کدرده اسدت (ن.ک :دوراندت،

دستافشانی صوفیان با آداب و تشریفاتی خاص گفته

 .)3۳-2۱2 :1۷۳3در کتدداب تددورات دربددارۀ عبددادت

میشود .همچنین ،سماع بر آوازی اطالق میشود کده

خداوند ازطریق موسیقی آمده است« :جمیدع الویدانی

گرداندد (انوشده۹۹ :1۷۳۱ ،؛

که مغنی بودندد  ...بدا سدن هدا و بدرب هدا و عودهدا

حال شدنونده را منقلد
.)۷ :1۷
نوربخش1۷۵۵ ،

بددهطددر

مشددرق مددذبح ایسددتاده بودنددد و بددا ایشددان

تأمدد در موسددیقی و سددماع ،همچددون دیگددر

صدوبیست کاهن بودند که کرنا مینواختند .پس واقع

مقولههای فلسدفه و عرفدان ،پیشدینهای دراز و قددمتی

شد که چون کرنانوازان و مغنیان مث یك نفر به یدك

چندهزارساله دارد .آن گونه که افالطون یکی از اصول

آواز در حمد و تسبیح خداوند به صدا آمدند ،و چون

تربیتیِ کودکان را آموختن موسیقی میداند (افالطدون،

با کرناها و سن ها و سایر آالت موسیقی بدهآواز بلندد

کتاب سوم .)۷۹۹ :1۷3۷ ،موسیقی ماهیتی رازگونده و

خواندند و خداوند را حمد گفتند ( »...کتاب مقددس،

پیچیده دارد؛ به گونه ای کده ارسدطو مدیگویدد« :بیدان

کتاب دوم تواریخ ایام ،فص چهارم .)۱۵3 :همچندین،

ماهیت موسیقی و شرح ضرورت آگاهی بدر آن آسدان

«داوود و تمامی خاندان اسرا ی با اندواع آالت چدوب

 .)441 :1۷3موسددیقی از چنددان
نیسددت» (ارسددطو1۷34 ،

سرو و بدرب و ربداب و د

و دهد و سدن هدا بده

جایگاه باالیی برخوردار است که مولوی آن را آوایدی

حضور خداوند بازی میکردند» (تدورات ،کتداب دوم

خدایی میداند« :ز تست آنکه دمیددن نده ز سررناسدت

سمو ی  ،فص پنجم .)4۱3 :در مزامیر نیز آمده اسدت

خدددایا» (مولددوی :1۷3۷ ،غددزل شددمارۀ  )۹4و نیچدده

که« :برای خدای یعقوب آواز شادمانی دهید! سرود را

میگوید« :بدون موسدیقی زنددگی خطاسدت» (نیچده،

بلند کنید و د

را بیاورید و برب دلنواز را با ربداب!

 .)۳۷ :1۷3این نوع نگاههدا ،حداکی از آن اسدت کده
1۷3۱

کرنا بنوازید در اول ماه ،در ماه تمام و در روز عید ما.

موسیقی و ساز از ضروریات زندگی بشر بوده اسدت.

زیرا که این فریضهای است در اسدرا ی و حکمدی از

معندوی ،باورهدای فولکلوریدك و

خدای یعقوب» (تورات ،سفر مزامیر ،فص هفتادونده:

اسدداطیری اقددوام ایدران ،موسدیقی از جایگدداه ویدژهای

 .)3۱2در هند باسدتان نیدز از موسدیقی و پدایکوبی و

برخوردار بوده است .در تمام جوامع بشدری ،ادیدان و

حرکت و وزن برای تعظیم و تکریم خددایان اسدتفاده

تمدنها موسدیقی ،فریداد پدرطنین ملدتهدا در اعیداد

میشد (دوراندت .)441 :1۷۳3 ،موسدیقی چیندی نیدز

رسمی و رسوم و آداب و سخن ،جشنهدای ملدی یدا

مستق از مذه

نبود و همواره تشریفات مدذهبی بدا

سرودهای مذهبی بدوده اسدت .در هنگدام جند هدا،

موسیقی همراه بوده است .درواقع ،موسدیقی و رقدص

آهن های حماسی و در وقت صلح و پیروزی الحدان

زینتبخش معابد و دربار چیندی بدود (همدان ۵۷0 :و

بهویژه در فرهند
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 .)۵۹۳ژاپنیان نیز «معتقدد بودندد کده موسدیقی ،مانندد

سهروردی دربارۀ موسیقی ،نشداندهنددۀ اندیشدههدای

خدایان بده قدوم ژاپندی ارزاندی شدده

و نحد از

زندگی ،ازطر

فیثاغورث است .شهرستانی در کتاب مل

است .ایزاناگی و ایزانامی ،بدههنگدام آفدرینش زمدین،

قول فیثاغورث نق میکند که او گفته اسدت« :جهدان

سرود مدیخواندندد» (همدان .)۱۷2 :یونانیدان باسدتان

های مختلف را مشاهده نموده بده حدس و حددس ،و

 ،1۷ج:2
خدای شعر و موسیقی داشتند (هرودوت1۷۱33 ،

در ریاضت به مرتبهای رسدیده کده حرکدات فلدك را

1۳2؛ افالطددون .)1400 :1۷3۷ ،درواقددع ،موسددیقی در

شنیده و در تجرد به ملك رسیده است .فرمود که هیچ

دنیای باستان از جایگاه مقدسی برخوردار بود و بیشترْ

صوتی لذیذتر از فلك نشنیدم و هیچ چیزی روشنتدر

کارکرد مذهبی داشت.

و تابانتر از صورتهدا و هیئدتهدای فلکدی ندیددم»

مسافرتهای دا م سدهروردی از شدهری بده شدهر

(شهرستانی ،1۷۱2 ،ج .)124 :2فیثداغورث گفدت« :از

دیگر که رسم دیرینۀ حکیمدان بدوده ،بدرای او ندوعی

عالم طبیعت به عالم نفس و عالم عق ترقدی کدردم و

ریاضت و مجاهدت بوده است .نغمۀ نی کده در طدی

مشاهدۀ صورتهای مجرد را که به حسن بهاء و ندور

ای دن مسددافرتهددای طددوالنی همددراه بددا شددعر و آواز

متجلی بودند ،نمودم و نغمههای شدریف و آوازهدای

چوپانان خوانده میشد ،بهطور مرمدوزی قددمبدهقددم

م دوزون و روحددانی آنهددا را شددنیدم» (همددان.)124 :

سهروردی را از تعلقات خودی جدا مدیکدرد و بدرای

باتوجهبه متونی ازایندست است که سهروردی بعدها

عروج به لقای رب آماده میکرد .مجتهددی در کتداب

مینویسد« :نتوان تصور کرد که در عالم وجود نغماتی

سددهروردی و افکددار او مدینویسددد« :اندددکی جلددوتر،

لذتبخشتر و شورانگیزتر از نغمات افالک و سدماع

سددهروردی چوپددان جددوانی را مدیدیدد کدده بددر روی

ملکوت وجود داشته باشد؛ کما اینکه وجدود شدوق و

صخره ،کنار مرغزار کوچکی نشسته و مشغول نواختن

شور و وجدی آتشینتدر از شدور و شدوق فلکدی در

نی است ...سهروردی یك لحظه تصدور مدیکدرد کده

حیطۀ تصور نیاید .پس سالم و درود بر قدومی کده در

فق آن جوان چوپان نیست که نیلبك مینوازد؛ بلکه

اشتیاق عالم نور و عشق جالل نوراالنوار عنان عق از

ک منظره ،درختان ،مزارع گندم ...،در نوعی هماهنگی

کف بدادندد و دیوانده و سرمسدت شددند و بده وادی

صوتی و تصویری شریك بودندد .کد طبیعدت بدرای

حی درت اندددر فتادن دد و پددای از سددر نشددناختند و در

سهروردی جنبۀ موسیقایی داشت» (مجتهددی:1۷۹4 ،

خلسات و جذبات خود همانندد هفدت تدن اسدتواران

 .)۱2سهروردی در رسالۀ فی حالۀ الطفولیۀ تفصدی و

(اصحاب کهف) گشتند» (عباسی داکانی.)33 :1۷۳3 ،

تطوی فنی رسالههای موسیقی فالسفهای چون فارابی

سهروردی بهعنوان حکیمی که زندهکنندۀ حکمدت

و بوعلی یا موسیقیدانانی مث صدفیالددین ارمدوی و

ایران باستان و پیونددهندۀ فلسفۀ ایران ،یونان و دنیای

عبدالقادر مراغی را نددارد .بدههرحدال ،نغمدۀ ندی کده

اسالم به حساب میآید ،نگاهی مقدس و آسدمانی بده

چوپان مینواخت ،سهروردی را با لحدنهدا و گوشده

موسیقی و سدماع دارد .سدهروردی در بخدش انتهدای

های ناشناختۀ دنیای موسیقی آشنا کرد .دنیای موسیقی

رسالۀ فی حالۀ الطفولیۀ به مسدا

برای او دریچهای به دنیای غی  ،دنیای ماورای حدس

پرداخته است .این رسداله ،رسدالۀ مسدتقلی نیسدت و

و دنیای روح بود» (همان .)۱2 :به نظر میرسد دیدگاه

بیشتر بهصورت پرسش و پاسخ بده سدؤاالت فرضدی

موسدیقی و سدماع
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بوده است که سؤالکنندده خدود سدهروردی اسدت و

قدسی سهروردی به سماع دارد و بیان میکند که

پاسخدهنده شیخی است گمندام کده مدیتواندد نفدس

سهروردی سماع و موسیقی را وسیلهای برای رسیدن

ناطق دۀ سددهروردی در مرحل دۀ «حالددت طفولی دت» ی دا

به کمال میدانسته است .ابراهیمی دینانی نیز در کتاب

سیروسددلوک باشددد .درحقیقددت ،متفکددرانِ اسددالمی و

شعاع اندیشه و شهود در فلسفۀ سهروردی ،اشارۀ

کسانی کده از طرفدداران موسدیقی عرفدانی و کداربرد

مختصری به جایگاه موسیقی از نگاه سهروردی کرده

معنوی آن هستند ،مدعیاند که موسیقی این قابلیت را

است .همچنین ،بلخاری قهی در کتاب سرگذشت هنر

دارد کددده نفدددس انسدددانی را از عدددالم غرایدددز و

در تمدن اسالمی( ،موسیقی و معماری) ،بهطور

محدودیتهای حیوانی رهانیده ،بهسمت بدینهایدت و

مختصر به جایگاه عرفانی موسیقی از نگاه سهروردی

عوالم بیانتهای وجود ،سوق دهد .به زعدم ایدن عرفدا،

پرداخته است .عالوهبراین ،شایسته و خسروپناه در

روح در عالم قدس ،مستمع دا می موسیقی جاویددان

مقالهای با عنوان بررسی نقش ابزاری موسیقی در

عالم بوده است و حاال که در اسارت ایدن زنددان تدن

کس

معرفت عرفانی از منظر عرفان اسالمی ،به

قرار دارد ،بدا اسدتماع برخدی از موسدیقیهدا بده یداد

جایگاه سماع و موسیقی از منظر عرفای اسالمی

سددرزمین اصددلی و مددوطن واقعدی خددود در آن عددالم

پرداخته است .در این مقاله نیز بهطور خالصه به نظر

 .)1۳ضدمن اینکده موسدیقی
میافتدد (نصدر1۳۵ :1۷3۹ ،

سهروردی دربارۀ موسیقی و سماع پرداخته شده

آیینی در برخدورد بدا پدیددههدای طبیعدی و مداورای

است .باوجود مقاالت زیادی که دربارۀ سهروردی،

طبیعی از درون مایه ای رازآمیز و گاه اساطیری ،سرشار

فلسفه و اندیشۀ او نوشته شده است ،تاکنون مقالهای

از ابهام ،تنوع و تناقض است .موسیقی آیینی در ایران،

مستق

دربارۀ دیدگاه او راجعبه سماع و موسیقی

غالباً با حرکات موزون و رقص ،شعر ،دکلمه ،قوالی و

نوشته نشده است.

عمومداً بددهصددورت آوازی اسددت و هنددری و جمع دی
محسددوب مددیشددود (نصددری اشددرفی و شددیرزادی
آهودشتی.)۹۱00-۹۱11 :1۷33 ،
در این پژوهش تالش شده بده پرسدشهدای زیدر

 -2رهیافتی عرفانی به موسیقی و سماع
سماع در اصطالح تصو  ،بهمعنای تجربۀ خاصی
است که شنونده از شنیدن تالوت قرآن ،با آواز خوش

پاسخ داده شود:

و سرود و موسیقی پیدا میکند و نیز بهعنوان پایکوبی

 -1ماهیت و جایگاه موسیقی و سماع در تفکر

در رقص صوفیانه و درنتیجه حالت و روحانیتی است

سهروردی چیست؟

که صوفی بهواسطۀ این اعمال در خویش احساس

 -2وجوه تشابه و افتراق موسیقی و سماع ازنظر

میکند (انوشه .)۹۹ :1۷۳۱ ،با رشد عرفان ،سماع

سهروردی چیست؟

جایگزین کلمۀ رقص و بازی شده و در تقاب با آن
قرار گرفته است .بهطورکلی ،سماع معر

 .1پیشینۀ پژوهش
در دهههای اخیر ،سیدحسین نصر در کتاب معنویت
و هنر اسالمی ،بخشی را به موسیقی و سماع
اختصاص داده است .او اشارات مختصری به نگاه

یکی از

اصلیترین جنبههای هنر اسالمی ازنظر ارتباطش با
معنویت به شمار میرود که در معنای اصلی خودش
عبارت از ندای پروردگار است که انسان را بهسوی
خویش فرامیخواند و نیز وسیلهایست که انسان
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میتواند به سرمنشأ هستی خود رجعت کند و تنها

موسیقی در اسالم یکی از موضوعات بحثبرانگیز

کسی شایستۀ قدمنهادن در آن است که انضباط الزم

است که هنوز بر سر آن اتفاقنظر وجود ندارد .آنچه

را بپذیرد (نصر .)1۵۳ :1۷3۹ ،باایناوصا  ،میتوان

برخی فالسفۀ مسلمان مانند کندی ،فارابی ،ابنسینا و

عموما شأنی واال دارد.

سهروردی دربارۀ موسیقی یا شعر بیان میکردند نیز

سماع که لفظا بهمعنای «شنیدن» است ،در سنت

ماهیتی فلسفی یا عرفانی داشت تا هنری .درواقع،

بهمعنای شنیدن با گوش جان است که درواقع

میتوان گفت سماع ،بدیعترین ثمرۀ عرفانی و

نوعی مراقبه است .نوعی توجه تاموتمام به نغمات

موسیقی است که عرفا و فقها هریك از منظری

به حقیقت ورای آن است (لیمن:1۷۹1 ،

متفاوت به آن نگاه میکنند؛ بهطوریکه برخی همچون

گفت سماع در سنت تصو
تصو
برای نی

شمس تبریزی ،سماع را «فریضۀ اه حال میخواند و

.)130
اشاره به رقص و پایکوبی و دستافشانی در آثار

همچون پن وعدۀ نماز ،و روزۀ ماه رمضانش ،برای

متصوفۀ ایران چه پیش از سهروردی و چه پس از وی

اه

میشمارد» (شمس تبریزی:1۷3۵ ،

بهکرات آمده است .بیشتر مشایخ ایران آن را روا

 .)2۵1بهاعتقاد شمس ،سماع بزم کا نات است« .هفت

دانستهاند و دیگران رد کردهاند؛ اما دربارۀ سماع،

آسمان و زمین ،و خلقان ،همه در رقص میآیند»

بزرگان ایران همیشه حکم به اباحت دادهاند و

(شمس تبریزی .)2۵۷ :1۷3۵ ،برخی دیگر آن را

دراینزمینه بحث مفص کردهاند .واقعیت آن است که

غذای معنوی روح دانستهاند (قشیری.)۷۳۷ :1۷۳4 ،

سماع در نزد عرفا و صوفیان شور و حالی روحانی

روزبهان بقلی شیرازی معتقد بود «در سماع ،صدهزار

بود که یاران تحتتأثیر شعر و موسیقی از شوق

لذت است که به یك لذت از آن ،هزار سال راه

هیجان بیخود یا بیطاقت میشدند و جستوخیز و

معرفت توان برید که به هیچ عبادت ،میسر نشود هیچ

دستافشانی و پایکوبی میکردند (زرینکوب:1۷31 ،

عار

را» (بقلی شیرازی .)۵0 :1۷۵2 ،حتی غزالی نیز

 .)1۳۵در احوالی که عرفا در آن سیر میکردند ،سماع

که در علوم شرعی ید طوالیی داشت ،بر این باور بود

لهو و غفلت محسوب نمیشد ،ریاضت نفس و

که بهترین ره برانگیختن جواهر اندرون آدمی ،تنها

مراقبت قلبی بود (همان .)1۳3 :عالقه به سماع در نزد

سماع است و بس (غزالی ،140۱ ،ج .)1۷۱ :۱البته

صوفیان و عرفا بهحدی بود که وصیت میکردند آنها

غزالی در شرایطی خاص سماع را حرام میدانست.

را با نواختن موسیقی دفن کنند .چنانکه صالحالدین

«اگر قومی از زنان ،نظارگی باشند و در میان قوم

ده و

سماع کننده ،جوانان باشند ،اگر از اندیشۀ یکدیگر

و با نغمۀ رباب و نی به آخرین منزل هستی

خالی نباشند ،اینچنین سماع به کار نیاید ...و نشستن

خویش ببرند .بعد از مرگ ،جنازۀ او را چنانکه

به جایی که زنان جوان به نظاره آیند و مردان جوان

و نی تشییع کردند.

بوده،

در آخر عمر وصیت کرد جنازۀ او را با بان
طب

خودش خواسته بود ،با آهن

د

موالنا با اصحاب موسیقی و سماعکنان ،همراهی نمود
(همان.)1۹4-1۹۵ :

دل ،واج

باشند از اه غفلت که شهوت بر ایشان غال

حرام بود؛ که سماع در این وقت ،آتش شهوت از هر
دو جان

تیز کند و هرکسی به شهوت به جانبی نگرد

و باشد نیز که دلآویخته شود و آن تخم بسیاری فسق
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و فساد شود .هرگز چنین سماع نباید کرد (غزالی،

ککری از آن نیست و ازسویدیگر در تصو

.)4۵۳ :1۷32

نهتنها آن را روا ندانستهاند ،بلکه به حرمت آن حکم

دراینمیان ،سهروردی نگداهی متعدادل تدر از بقیدۀ

کردهاند» (نفیسی .)14۷ :1۷۹4 ،همچنین ،سعدالدین

عرفا و صوفیان داشته است .او دربارۀ اخدتال نظرهدا

حمویه ،عار

راجعبه سماع میگوید« :سخن دراینزمینه زیاد اسدت

دل وقت سماع ره به دلدار برد

و اخددتال

اقدددوال ،بسددیار .دسدددتهای آن را فسدددق

میپندارند و دسته ای دیگدر ،روشدن گدر حدق و مایدۀ
تعالی و شکوفایی روح و هر دو طدر

در دو سدوی

افراط و تفری کشیده شده اند و مجذوب عقیدۀ خدود
.)۹1 :1۹
گشتهاند» (سهروردی1۹۱۱ ،
اه تصو

(حقیقت. )۷20-۷21 :1۷33 ،
حافظ ازجمله شاعران و عارفانی است که در آثار
منظوم خود از سماع و رقص نیز نام برده است:
بنواز و بساز ار نبود عود چه باک

و عرفان به موسیقی و سماع ،که از

آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر
در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص

فراوانی میدادند« .دراینزمینه ،شرط سماع موسیقی و
آوازهای خوش است که باعث وجد و حال و

مشهور قرن هفتم هجری گفته است:
جان را به سراپردۀ اسرار برد

چن

مهمترین مجالس اجتماعی آنان بوده است ،اهمیت

مغرب

ورنه با گوشه رو و خرقۀ ما در سر گیر
(حافظ.)4۳۷ :1۷۳4 ،

حرکت درونی شنونده میشود» (انوشه.)۹۹ :1۷۳۱ ،

در نزد مولوی ،سماع شور و حالی روحانی بود که

ایجاد میکند

نزد

بهاینمعنی گفتهاند سماع حالتی در قل

به حدود و قیود مجالس عادی و رسمی رای

که وجد نامیده میشود .در برخی از اشعار عطار به

صوفیۀ عصر محدود نمیماند .در این تجربۀ روحانی،

حالت و سماع اشاره دارد:

یاران تحتتأثیر شعر و موسیقی از شوق و هیجان

در حلقۀ سماع که در پای حالت است

بیخود یا بیطاقت میشدند .نعرهها میزدند ،جامهها

بر آتش سماع دلی بیقرار کو
(عطار.)4۱۹ :1۷۳0 ،

رودروی یکدیگر چرخ میزدند» (زرینکوب:1۷31 ،

بهطورکلی ،صوفیان و عرفا استفاده از سازهای
موسیقی را حرام نمیدانستند و سازهای ضربی مانند
د

چاک میکردند و ساعتها بیخودوار با یکدیگر یا

و نی را بدون اشکال میدانستند .زرینکوب در

کتاب ارزش میراث صوفیه دربارۀ یکی از مجالس در
دورههای پیشین مینویسد« :در مجلس سماع قوالی

.)1۳۵
پس غذای عاشقان آمد سماع
که در او باشد خیال اجتماع
(مولوی ،1۷3۹ ،دفتر چهارم.)4۹3 :
شهابالدین سهروردی فق

از د

و نی نام

بود که ترانههای عاشقانه یا عارفانه ،همراه با ساز می

میبرد و میگوید« :شیخ را گفتم صوفیان را در سماع

خواند و صوفیان حلقهوار بر زمین مینشستند ...و

حالت پدید میآید ،آن از کجاست؟ گفت بعضی

بیخودانه خرقۀ خود را پاره میکردند» (زرینکوب،

سازهای خوشآواز ،چون د  ،نی و مث

آن ...که

 .)۹۱ :1۷۹۵نفیسی دربارۀ سماع مینویسد« :شکی

آنجا حزنی باشد» (سهروردی.)2۷ :1۷۳4 ،

در ایران

حقیقت در کتاب هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی

است؛ زیرا ازیكسو در آثار صوفیۀ عراق و جزیره

مینویسد« :جنید در محلی که صوفیه سماع میکردند،

نیست که سماع از جنبههای خاص تصو
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نشسته بود .تصور کردند که رقص پیش او حرام

درونی شنونده میشود و مدیتواندد آهند

است .پرسیدند ،فرمود :و تری الجبال تحسبها جامده

آواز حیواندددات ،پرنددددگان ید دا آواز انسدددان باشدددد.

و هی تمر مر الحساب .در شرح کلمات باباطاهر

«سهروردی موسیقی و سماع را دوست داشته اسدت و

است که آواز نرم و نغمۀ رقیق ریسمانی است که از

احساس میکرده که موسیقی و سماع قدرت مرموزی

دنیا کشیده شده است ،بهسوی آخرت؛ زیرا که جذب

دارد و فضای خاصی را بر محی حاکم میکند .ازنظر

میکند از راه گوش لطیفۀ انسانی را بهسوی حق

او ،طبیعت در ندوعی همداهنگی صدوتی و تصدویری

ملكالموت،

شریك هستند و ک طبیعدت جنبدۀ موسدیقیایی دارد»

تعالی و گفتهاند :الصوت الطی

ازآنجهت که انسان را از خود بیخود میکند و سماع

موسدیقی،

(مجتهدی.)۱1 :1۷۹4 ،

را دعوت حق دانند» (حقیقت .)۷22 :1۷34 ،عار
بزرگ جنید نیز در برخی اشعار خود به راز سماع

 -۷جایگاه قدسی و آسمانی موس یقی از نگ اه

اشاره کرده است و میگوید:

سهروردی

عار

به سماع دست از آن افشاند
تا آتش شوق خود می بنشاند

عاق داند که دایه گهوارۀ طف
از بهر سکوت طف میجنباند...
آن را کشف حال ز کوق سماع نیست
زین گفتوگویش بهره به جز استماع نیست
بازی مدان سماع که اصحاب درد را
کوقی ورای لذت وجد و سماع نیست...
برافشان آستین تا من ز جان دامن برافشانم
بر افکن پرده تا پیدا شود احوال پنهان
(مراغی.)124 :1۷۳2 ،
در تاریخ ایران معموالً رقص و موسیقی همراه هم
بوده است .چنانکه وی دورانت دربارۀ موسیقی عهدد
هخامنشدی مدیگویدد...« :آوازخواندددن و رقصدیدن را
دوست داشتند و از نواختن چند  ،ندی ،طبد و د
لذت میبردند» (دورانت .)4۷۱-4۷۳ :1۷۳3 ،گزنفدون
نیز مدیگویدد کده کدورش تدا آخدرین روزهدایش در
«داسددتان و آواز» سددتوده م دیشددد (جددورج فددارمر و
بوریس .)۵0 :1۷۱3 ،دراینزمینه ،شرط سدماع آوازهدا
و الحان خوشی است که باعث وجد و حال و حرکت

موسیقی هنری است که با اعماق درونی روح و
احساسات انسانها ارتباط دارد و در این اعماق ،جای
طنز یا غیرطنز وجود ندارد« .در آنجا همۀ مسا
عینیت زمینی خودشان را از دست میدهند و یکپارچه
به احساس تبدی

میشوند» (نصری اشرفی و

شیرزادی آهو دشتی .)3۱0 :1۷33 ،سهروردی در
رسالۀ غربت غربیه یا بیگانگی در باختر زمین به
گونهای از دیدن جرمهای آسمانی و شنیدن نغمههای
آنها سخن میگوید که خواننده تصور میکند او به
کشف و شهود رسیده است« :پس جرمهای علوی را
بدیدم ،بدانها پیوستم و نغمهها و دستانهای آنها
بشنودم و خواندن آن آهن ها بیاموختم و آواهای آنها
چنان در گوشم اثر کرد که گویی آوای زنجیری است
که بر سن

خاره کشند» (سهروردی ،1۷۳2 ،ج:2

 .)2۹1-2۹2این سخن سهروردی شباهت زیادی با
این گفتۀ فیثاغورس دارد« :من این عالمهای برین را
بعد از ریاضتی تمام ،بهعیان دیدم و از جهان طبیعت
به عالم نفس و عق فرا رفتم و به مشاهدۀ صورت
های مجرد ،و زیبایی و تابناکی آنها نای

آمدم و
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نغمات خوش و آوازهای طربانگیز روحانی را
شنیدم» (شهرستانی ،1۷3۳ ،ج.)140-141 :2

به نظر میرسد دیدگاههای خاص سهروردی و
عار

بزرگی چون مولوی دربارۀ موسیقی و سماع،

باتوجهبه این شواهد میتوان گفت سهروردی نیز

بازتابی از نظرگاههای حکمای فالسفۀ یونان باستان

مانند فیثاغورث در گردش اجرام آسمانی هماهنگی

بهویژه فیثاغورث است .البته این امر بدان معنا نیست

میپذیرفت و گردش افالک را قسمتی موسیقی تلقی

که سهروردی ،مولوی و دیگر فالسفۀ اسالمی مفهوم

میکرد (هومن ،1۷32 ،ج3۵ :1؛ موحد.)۵2 :1۷۳4 ،

موسیقی و سماع را از فیثاغورث وام گرفته باشند،

دراینراستا ابراهیمی دینانی مینویسد« :مطابق آنچه

بلکه این حکمای باستانی ،بنابر مشیت الهی ،علمی

در برخی از آثار حکمای اسالمی آمده ،فیثاغورس

قدسی را معرفی کردند که عرفا و فالسفۀ اسالمی به

حکیم باستانی با روحانیت خود به عالم علوی عروج

راحتی توانستند در جهانبینی خود جذب کنند.

کرده و در اثر صفای جوهر نفس و پاکی قل

مولوی در قصۀ ابراهیم ادهم در دفتر چهارم مثنوی،

خویش ،نغمۀ افالک و صدای حرکت کواک

را به

گوش جان استماع نموده است .این حکیم باستانی
پس از اینکه از عالم روحانیت خویش به بدن
عنصری بازگشته ،نغمههایی را بهگوش جان شنیده
مرت

ساخته و بهاینترتی  ،علم موسیقی را تکمی
اخوانالصفا و بسیاری از قدما

کرده است .صاح

برای افالک نغمههایی قا

شدهاند که هیچ نغمهای

موزونتر و خوشآهن تر از آنها قاب تصور
نمیباشد» (ابراهیمی دینانی.)۷۳۱ :1۷۳۹ ،
سهروردی در کتاب حکمۀاالشراق نیز به

الحان موسیقی را بان
نالۀ

گردش چرخ دانسته است:
سرنا

و

تهدید

ده

چیزکی ماند بدان ناقور ک
پس حکیمان گفتهاند این لحنها
از دوار چرخ بگرفتیم ما
بان

گردشهای چرخ است اینکه خلق

میسرایندش به طنبور و به حلق
مؤمنان گویند که آثار بهشت
نغز گردانید هر آواز زشت
(مولوی ،1۷3۹ ،دفتر چهارم.)4۹3 :

آوازهای افالک اشاره میکند و مینویسد« :ولالفالک

این ابیات به حکمای یونانی ،بهویژه فیثاغورث و

اصوات غیر معلله بما عندنا فانا بینا ان الصوت غیر

پیروانش اشاره دارد که موسیقی را بازتاب حرکت

تموج اتهواه :افالک آوازهایی دارند که با آنچه در این

افالک میدانستند (بلخاری قهی .)2۵ :1۷3۷ ،شاید

عالم نزد ماست ،مانند تموج هوا و ،...قاب توجیه و

اشارۀ مولوی به آرای اخوانالصفا در رسا

آنان

بیان نیست (سهروردی ،1۷۳2 ،ج .)24 1 :۷البته

باشد؛ ولی قدر مسلم هفت بار تکرار نام افالطون در

همچنان که گفته شد ،چنین مینماید که نظر شیخ

مثنوی است؛ مثال در این بیت:

اشراق دربارۀ توازنهای افالک و اجرام آسمانی پیرو
فیثاغورث است؛ اما برخال
ریاضی و ترکی

او ،دنبال محتوی و

ای دوای نخوت و ناموس ما
ای تو افالطون و جالینوس ما

علم و عم نیست؛ بلکه بهدنبال

«این نگاه ارادتمندانۀ مولوی به افالطون ،احتمال آن را

کشف حالت ،دستبرافشاندن ،خرقهدرانداختن،

که مصداق حکما ،فیلسوفان یونانی چون فیثاغورث و

بهزمینخوردن و رقصیدن هنگام شنیدن سازهای

افالطون باشند ،بیشتر میکند» (همان.)2۵ :

خوشآوازی چون د

و نی است.
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 -۴جایگاه سماع از نگاه سهروردی

مینویسد« :شدیخ را گفدتم کده رقدصکدردن بدر چده

بسیاری از عرفا ،شاعران و فیلسوفان اسالمی نگداه

میآید؟ شیخ گفت :جان قصد باال کند ،همچو مرغدی

مثبت و مقدسی به سماع داشدتند .محدیالددین عربدی

که میخواهد خود را از قفس به در اندازد .قفس تدن،

ضمن بیان شرح مبسدوطی دربدارۀ سدماع در رسدا

مانع آید .مرغ جان قوت کند و قفس تدن را از جدای

خود اظهار میدارد« :که از [نظر ما] مطلق سماع حرام

برانگیزاند .اگر مرغ را قدوت عظدیم بدود ،پدس قفدس

نیست؛ بلکه مباح است .چنانکه شدعر و غندا م را بدا

بشکند و برود و اگر آن قوت ندارد ،سرگردان شود و

شرایطی مباح مدیداندیم» (ایراندی .)1۳1 :1۷۳۷ ،امدام

قفس را با خود میگرداند .بداز در آن میدان آن معندی

محمد غزالی نیز بدا آنکده در اجدرای احکدام و سدنن

غلبه پدید آید .مرغ جان قصد باال کندد و خواهدد کده

اسالمی بسیار سختگیر بوده« ،رقص ،سرود ،سماع و

چون از قفس نمیتواند جستن ،قفس را نیدز بدا خدود

آواز خوش را چون ضرر و زیانی به کسی نمیرسداند

ببرد .چندانکه قصد کند یك به دست بیش باال نتواند

امری مباح دانسته و با صراحت آن را عملدی مشدروع

بردن .مرغ قفس را باال میبرد و قفدس بداز بدر زمدین

 ،1۷ج .)1۱۵ :1غزالدی در
اعالم میدارد» (راوندی1۷411 ،

افتد» (سهروردی...« .)24 :1۷۳4 ،بعدد از آن ،گویندده

کتاب احیاء علومالدین باب مسدتق و مفصدلی را بده

هم از آنجا صوتی کند به آوازی هرچه خوشتدر و در

سماع اختصاص داده و معتقد است« :سماع مسدتح
از آن کسی است که دوستی خدا در دلدش مدوج مدی
زنددد و سددماع ای دن دوسددتی را بدده جددوش م دیآورد»

میان آواز شعری گوید که آن حال صاح

واقعه بدود

_چددون آوازی حددزین شددنود و در می دان آن صددورت
واقعۀ خویش بیند_ و همچون هندوستان کده بده یداد

(ایراندددی .)1۳1 :1۷۳۷ ،سدددهروردی در جلدددد دوم

پی دهند ،حال جان را به یاد جان دهند .پس جان آن

مجموعۀ مصنفات مینویسد« :پس جدان آن کوق را از

کوق را از دست گوش بستاند ،گوید که تو سزاوار آن

دست گوش بستاند ،گوش را از شنیدن معزول کندد و

نیستی که این شنوی .گوش را از شنیدن معزول کند و

خویشتن شنود؛ اما در آن عالم زیرا کده در ایدن عدالم

خویشتن شنود؛ اما در آن عالم؛ زیرا کده در آن عدالم،

شنیدن کار گوش بود» (سهروردی ،1۷30 ،ج.)2۱4 :2

شنیدن کار گوش نبود» (همان.)2۷-24 ،

این سخن سهروردی یادآور عقیدۀ مولدوی اسدت کده

گرچه گفته میشود که شیخ اشدراق حتدی یدك

سماع را امری بهشتی مدیداندد کده روح مدا پدیش از

بار هم در حلقۀ سماع حاضر نشدده اسدت (الهدوری،

آمدن به این عدالم آن را شدنیده اسدت و آواز و نغمدۀ

1۹14م ،ج ،)1۷ :2شددهرزوری دربددارۀ او م دینویسددد:

میشود که روح متذکر آن نغمهها شود و

«بیشدتر خداموش و مشدغول بده خدود بدود ،سدماع و

دوباره بده عدالم بداال بپیونددد» (پورنامدداریان:1۷۹0 ،

موسیقی را بهغایت دوست مدیداشدت» (شدهرزوری،

.)۷۵1

 ،1۹۳۱ج.)12۷-124 ،2

خوش سب

سهروردی معتقد است چنانکه پرنده را در قفدس

بهاعتقاد سهروردی ،در جهان افالک مثالی و عدالم

میکنند ،آرزوی رهایی میکند ،اما بده آن نمدیرسدد،

هورقلیددایی اصددوات و نغمددههددایی وجددود دارد کدده

روح نیز در قفس جسم گرفتار است و قصدد رهدایی

مشروط به تموج هوا نیست .اصوات و نغمههای عالم

میکند؛ اما نمیتواند .او در رسالۀ فدی حالدۀ الطفولیدۀ

هورقلیا به گونه ای است که هیچگونه صورت نغمدهای
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خوشآهن تر از آنها نیست (ابراهیمی دینانی:1۷۳۹ ،

اگر بر یك وضع ثابت شدی ،از دیگر وضعها به قدوه

 .)۷۳۵این نگاه بده موسدیقی حداکی از آن اسدت کده

بماندی و چدون متصدور نیسدت کده جملده بده فعد

سهروردی بهعنوان یکی از طرفداران کشف و شدهود،

درمیآیند و چون درآیند بهیكدفعه بر سبی تعاق

از موسیقی ادراکی شهودی و قلبی دارد کده بدا ادراک

فع درمیآیند .و چون نفس تدو متدأثر شدود بده ندور

سمعی و حسی تفاوت هدای زیدادی دارد .باتوجدهبده

مبرق از ملکوت ،بدن تو منفص شود از سب

آنکه با

اینکه نگاه عار  ،نگاهی از علدت بده معلدول اسدت،

او عالقه دارد تا به حدی که بده رقدص و دسدتزدن

نغمههای موسیقی را نیز حکایتگر نغمههای آسدمانی

انجامد و نفس فلك چدون منفعد شدود از آن لدذات

میبیند که بهسب

آن ،احساسات صافی عرفانی بدرای

به

قدسی بدنش از آن منفع شود و به حرکات متناسد

او تددداعی شددده ،حت دی گدداهی ممکددن اسددت مقدم دۀ

راسخ به خیر دا م مانند نمدودن بده عدالی نده از بهدر

شددهوداتی را هددم بددرای او فددراهم آورد (شایسددته و

التفات بر ساف » (سهروردی.)1۵2-1۵۷ :1۷۳2 ،
از میان هنرهای مختلف چون معماری ،نگدارگری

خسروپناه.)12۵ :1۷۹۷ ،
عالوهبراین ،سهروردی گاهی سماع را بیاختیار و

و خوشنویسددی ،موسددیقی سرگذشددتی روشددنتددر و

در جاکبددههددای عددالی آن را بیخوداندده ی دا غی درارادی

مدونتر دارد؛ بهایندلی که کده موسدیقی تنهدا رشدتۀ

میداند .در نظر او ،هرگاه که سدالك در مددار جاکبده

هنری است که در تاریخ تفکر اسالمی متونی نظری و

قرار گیرد و بر او از ناحیۀ عالم بداال فیضدان گدردد و

درعینحدال فندی را بده خدود اختصداص داده اسدت.

بهنوعی تحت اشراق واقع شود ،کوقی که ازایدنبابدت

ماهیت نظری و انتزاعدی موسدیقی ،و اتحداد وسدیع و

بر جان سدالك مدینشدیند ،ازآنجاکده تدن نیدز تحدت

وثیق ریاضیات ،فلسفه و هنر در اسالم متأثر از نظریدۀ

جان است ،بهناخواسته بده حرکدت و جندبش

فیثاغورث بود کده اعتقداد داشدت یکدی از پایدههدای

درمیآید و بهگفتدۀ سدهرورد،ی شدروع بده رقدص و

حکمت ،موسیقی است .صوفیان موسدیقی را فراتدر از

سماع میکند .او در لوح سوم کتاب الواح عمادی ،بند

صر

ایجاد لذت در شنونده میدانند .سدهروردی در

 ،۵3میگوید« :و چدون بدر او اشدراق کنندد ،موجد

پایان کتاب مطارحات ،ریشههدای خمیدرۀ حکمدت و

حرکت شود و حرکدت اسدتدعای ندور دیگدر کندد و

اینکه چه کسانی از اقدوام گونداگون دسدت یافتدهاندد،

آن

مینویسد« :اما اندوار سدلوک در زمدانهدای نزدیدك،

پیاپیاند .چنانکه صوفی گفت که :چون مدن از خدود

گونهای از آن به فیثاغوریان اختصاص داشته و سدپس

شوم ،او حاضر شود و چون او ظاهر شدود ،مدا

از ایشان به برادرم اخمیم رسیده اسدت» (سدهروردی،

گرداند .پس هریکی را معشوقی است خاص

 .)۵۷۹ :1۷3۵شیخ عطار در تذکرۀاالولیدا جملده ای از

و آن عق مفارق است و این ظ و طلسدم اوسدت و

کوالنون مصری مینویسد« :سماع وارد حق اسدت کده

وجود این از اوست و کمالش از اوست و از بهر ایدن

حریص کند .هر کده آن

تصر

اشراقات متواترند و پیوستهاند و حرکات بدهسدب
غای
را غای

سب

حرکاتش مختلف شد و همه را معشوقی اسدت

دلها بدو برانگیزد و بر طل

را حق شنود به حق راه یابد و هر که بده نفدس شدنود

مشترک و او واج الوجود است و از بهر ایدن سدب

در زندقدده افتددد» (نیشددابوری .)13۳ :1۷۳۷ ،از جنی دد

مشارک شدند و در حرکات دوری .و افدالک را همدۀ

بغدادی پرسیدند «که چه حالت است که مرد آرمیدده

کماالت به فص حاص است ،اال وضعهدا؛ زیدرا کده

باشد و چون سماع شنود اضطراب در وی پدید آیدد.
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گفت حق تعالی کریت آدم را در میثداق خطداب کدرد

موسیقی نشاطانگیز (ملذ) ،دوم موسیقی احساسانگیز

کدده ”السددت بددربکم“ همدده ارواح مسددتغرق لددذت آن

(انفعددالی) و سددوم موسددیقی خیددالانگیددز (مخیدد )»

خطاب شدند .چدون در ایدن عدالم سدماع شدنوند در

(برکشددلی .)۹0 :2۵۷۳ ،حسددینی کوهسدداری دربددارۀ

حرکت و اضدطراب آیندد» (سدعدی شدیرازی:1۷۳2 ،

تقسیمات فارابی میگوید« :آهن های سداختۀ فدارابی

 .)۱0۹علتی که سهروردی در رسالۀ فی حالۀ الطفولیۀ

بهخصوص در بعضی از طوایف صوفیه رای شده کده

برای رقص صوفیانه ککر کرده ،نزدیك به نظدر جنیدد

در آدابورسددوم سددماع ،از آن بهددره م دیجسددتهانددد»

است .او بدون اینکه اشارهای بده آیده «السدت» داشدته

(حسینی کوهساری .)۱2 :1۷32 ،آرتور شوپنهاور نیدز

باشد ،میگویدد« :شدیخ گفدت جدان قصدد بداال کندد

در کتاب شاهکار فلسفی هنر و زیباشناسی مدیگویدد:

همچون مرغی که مدیخواهدد خدود را از قفدس بددر

«...موسیقی تخی را بهآسانی بیدار میکند و میکوشدد

اندازد» (سهروردی .)24 :1۷۳4 ،تمثی مدرغ و قفدس

تا به عالم ارواح که نادیدنی ،ولی درعینحدال زندده و

را سهروردی در رسالۀ لغت موران نیز به کار بدرده و

پویا است و با ما مستقیما سخن میگوید ،شک دهد»

جان را طاووس خوانده است که در قفس تن گرفتدار

(شوپنهاور .)1۵3 :1۷۳۵ ،به نظر میرسد رند وبدوی

شده و گاهی بوهایی میشدنود و شدوقی در او پدیدد

سماع و موسیقی عرفدایی چدون سدهروردی و دیگدر

میآید که باعث اضطراب و حرکت او میشود .حدالی

فالسفه و عرفایی که اهد اسدتدالل ،برهدان عقلدی و

که با شدنیدن موسدیقی بده شدخص دسدت مدیدهدد،

کشف و شهود بدودهاندد ،از ندوع سدوم تقسدیم بنددی

مرتبهای معنوی از هشیاری زیباشناختی اسدت کده تدا

فارابی از موسیقی ،یعنی موسیقی خیالانگیز باشند.

ابعادی الهوتی ارتقا می یابدد و در ایدن میدان نغمدات

عالوهبراین ،در سنت ایرانی ،سدازها هدم ازلحدا

موسیقی مظهر نظدم الهدیاندد .چندانکده ابدنخلکدان

دستهبندی کلی و هم ازلحا ساختار ،سده دسدتهاندد:

دربارۀ فارابی دارد که بر چیرگی

بادی ،زهی ،ضربی ،و نزد حکما ،این سده حکایدت از

و مهارت فارابی در هنر نوازندگی داللت میکند .امیدر

سه مرتبۀ بنیادین نفس انسان حکایت دارد و هر مرتبه

به فارابی گفت« :دربدارۀ موسدیقی هدم چیدزی

بدا

حکایتی از امیر حل
حل

واجد حاالتی است که با نواهای مختلفی متناسد

میدانید؟ فارابی گفت :بلده خدوب مدی داندم .سدپس،

موسیقی و سماع است؛ با این تفاوت کده نفدس غدم،

چوبهایی از کیسهاش بیدرون آورد و آنهدا را تنظدیم

نفس شادی و نفدس همدۀ ایدن احساسدات را گدویی

کرد و قطعهای نواخت .همه حاضران به خنده افتادند.

بهطرز مجرد در موسدیقی و سدماع مدیتدوان مجسدم

کدرد و قطعدۀ

سدداخت .سدداز عمدددۀ بددادی مددوردنظر سددهرودی ندی

دیگری نواخت .همه حاضران به گریه افتادند .او برای

(مزمار) است که از نگاه وی جایگداه ویدژه و خداص

بار سوم چوبها را باز کرد و بهصورتی دیگدر تنظدیم

دارد .سماع برپایۀ آهن

و موسیقی است؛ هرچند کده

نمود و نواخت .این دفعه همه به خواب رفتند .فارابی

شددعر و آواز نی دز در آمیختدده شددوند و ای دن آهن د

همه اه مجلس را در خدواب رهدا کدرد و از دربدار

موسیقی حق است؛ چنانکه در تقسدیمبنددی ابونصدر

بیرون شدد» (مفتدونی .)1۷ :1۷3۹ ،بدا ایدن تفاصدی ،

سراج تلویحا اشارت رفته است .او میگویدد« :سدماع

فارابی موسیقی را بر سده ندوع تقسدیم مدیکندد« :اول

سه نوع است :برخی بده طبدع مدیشدنوند (غریدزه) و

فارابی چوب ها را بهشک دیگر ترکی

و
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برخی به حال (فن/هنر) و برخی بده حدق (صدوفیه)»

ندددارد .سددهروردی در رسددالۀ فددی حالددۀ الطفولیددۀ

(خاتمی .)244 :1۷۹۷ ،همانگونه که در ایدن عبدارت

مدینویسددد« :پددس جددان آن کوق را از دسددت گددوش

مشاهده میشود ،ابونصر سراج به غریزه و هنر صوفیه

بستاند ،گوید که تو سزاوار آن نیستی که ایدن شدنوی،

اشاره کدرده اسدت .انسدان از نگداه وی بدا پیدروی از

...خویشتن شنود ،اما در آن عالم؛ زیرا که در آن عدالم

غرایز ،حال ،و حق ،هنگام شادی نوعی و هنگام ترس

شددنیدن کددار گددوش نبددود» (سددهروردی ،1۷30 ،ج:۷

نوعی دیگدر صددا مدیکندد .بدهویدژه صددای انسدان

 .)2۱4سهروردی در اینجا به تجربهای معندوی اشداره

تحتتأثیر احساسدات گونداگون مانندد غدم و شدادی

میکند که در حین موسیقی و سماع دسدت مدیدهدد.

تغییر مدیکندد :ایدن صدداها در شدنونده همدانگونده

موسیقی را ابتدا گوش میشنود؛ ولدی از یدك جدا بده

احساسات و همان حاالت روحی را پدیدار میکند که

بعد ،دیگر گوش نیست که موسیقی و سماع را ادراک

در موسیقی و سماع اجرا میشود.

کند؛ بلکه با شنیدن آن است که سالك بده وجدد مدی

موس دیقی و سددماع در تدداریخ هنددر اسددالمی بدده
موضوع مهمی در تفکر اسالمی مبددل شدد .ازسدویی،

آید یا بهقول سهروردی «حالت» میشود.
بهطورکلی ،صوفیان و اه سماع معتقدندد کده

بهدلی همنشینیاش با فلسفه در میان حکمدایی چدون

هنر سماع به انسان مفاهیمی را القا میکند که درقالد

سهروردی ،بهدلی آسمانیبودنش ارج و قربی یافت و

بیان نمیگنجد و همچدون اسدطوره ،نمدادی از عدالم

ازدیگرسو ،بهدلی ابتذالی که براثدر بزمدیشددن یافتده

باالتر و واالتر از واقعیات روزمره است .بددینلحدا ،

بددود ،علمددا و فقهددا را بدده تددأملی جدددی دربددارۀ آن

آنان برای سماع که ظاهری گنداهآلدود دارد ،تعبیدرات

برانگیخت .درایدنبداب ،ابدوحفص عمدر سدهروردی

عرفانی قا اند .راس در کتاب تداریخ فلسدفۀ غدرب

به شیخاالسدالم ،سدماع را سده ندوع مدیداندد:

مینویسد« :عرفان و عدد ،آواز و افالک ،ریاضدیات و

«حددالل ،حددرام و دارای شددبهه .از سددماع حددرام و

موسیقی ،تزکیه و فلسفه بده هدم پیوندد خدورده بدود»

شبههناک باید پرهیز کرد و حالل آن را باید ارج نهداد.

(راس  ،1۷۳3 ،ج .)4۳ :1چنانکده ابوسدعید ابدوالخیر

ملق

سهروردی ترک د

و شدبابه را بدا آنکده در مدذه

«سماع را وسیلهای برای تزکیه و تخلیۀ هواهای نفس،

شافعی جایز است ،اولیتر مدیداندد» (بلخداری قهدی،

دستبرهمزدن و پایکوفتن بدرای فدروریختن هدوای

 .)41 :1۷33عمر سدهروردی بدهمصدداق «ان االعمدال

نفددس اسددت» (میهنددی ،1۷۹۳ ،ج .)۷0۹ :1یکددی از

بالنیات» میگوید« :اگر انگیدزۀ سدماع مشدروع باشدد،

اتهاماتی که به او میزدند ،این بود که مجلدس سدماع

جایز است» (لیمن.)1۳۹ :1۷۹۵ ،

دایر میکند و اجازه میدهد جواندان در ایدن مجلدس

شیخ شهابالدین سهروردی ،کاری به ایدن نددارد

برخیزند و رقدص کنندد» (همدان .)۷0۹ :در گزارشدی

که نوازنده چده مدیندوازد و در کددام زمدان و مکدان

دیگر آمده است که یك روز شیخ ابوالقاسم قشیری از

نواختدده مددیشددود و دربددارۀ حددالل ،حددرام و دارای

در خانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر مدیگذشدت و شدنید

شبههبودن که ابوحفص عمر سهروردی و دیگر عرفدا،

که شیخ ابوسعید سماع مدیکندد و صدوفیان را وقدت

دربارۀ سماع و موسیقی حکم شدرعی دادهاندد ،بحدث

خوش گشته بود و حالتی پدید آمده ،رقص میکردندد

نمیکند .حتی با معانی رمزی و عرفانی کده برخدی از

و شیخ با ایشان موافقدت کدرده اسدت» (همدان.)۳۱ :

نویسندگان برای سازهای بدادی قا د بودندد ،کداری

سهروردی نیز سعی میکند برای دستافشدانی معدانی
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شود و میگوید« :از آن عالم چیزی یافتیم،

جهان بیرون میبرد .چنانکه گدویی جدان اوسدت کده

رمزی قا

هرچه اینجدا داشدتیم ،تدرک کدردیم و مجدرد شددیم»

موسددیقی و سددماع را در عددالمی ورای عددالم عددادی

(سهروردی.)2۵ :1۷۳4 ،

میشنود .بهطورکلی ،سدهروردی پرسدش خدود را در
بحث موسیقی و سماع با مفهوم حالت آغاز مدیکندد.

نتیجهگیری
ازجملدده موضددوعات بحددثبرانگیدز در تدداریخ

یعنی حالت را همراه با رقصی میداند کده در مجلدس

اسالم ،هنر موسیقی و سدماع بدوده اسدت .فالسدفه و

نشسته است و ناگهان حالی به وی دست مدیدهدد و

عرفا هرکدام از منظر خاصی به موسیقی نگریسدتهاندد.

سددپس برم دیخی دزد و رقددص م دیکنددد .چی دزی کدده

در دنیای باستان ،افالطون موسیقی را الهی دانسته بدود

سددهروردی در نظددر دارد ،معددانی عرفددانی ی دا رمددزی

و معتقد بود که موسیقی تأثیر زیدادی بدر روح آدمدی

مربوط به شنونده و حاالت و حرکات و اعمدال او در

مدذهبی ادیدان مختلدف نیدز

مجلدددس موسدددیقی و سدددماع عارفانددده هنگدددام

جایگاه ویژهای داشته و خواهد داشت .سهروردی نیدز

دستبرافشاندن ،خرقهدراندداختن ،بدهزمدینخدوردن،

بددهعنددوان انتقددالدهندددۀ حکمددت دنیددای باسددتان و

رقصیدن و شنیدن سازهای خوشآوازی چدون د

و

پیونددهندددۀ فلسددفۀ ایددران باسددتان ،یونددان و اسددالم

نی است .البته نگاه او بیشتر برمبنای سؤاالت فرضی و

نظریات خاص و متأثر از هر سه تمدن (ایرانی ،یونانی

حاالت او در این مجلس است؛ اما تفکرات فیثاغورث

و اسالمی) راجعبه سدماع و موسدیقی داشدت .او نیدز

و افالطون عالوهبر الهیبودن ،بیشدتر برپایدۀ اصدوات

همچددون فیثدداغورث و افالطددون نگدداهی آسددمانی و

موسیقی و محتوی ریاضی است.

دارد .موسیقی در فرهن

مقدس به موسیقی داشدت و معتقدد بدود کده صددایِ
افالک است که بهصورت آواها و نواها بده مدا منتقد

منابع

میشود .سهروردی دربارۀ موسدیقی و سدماع ،کداری

ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ( .)1۷۳۹شعاع اندیشده و

ندارد به اینکه نوازنده چه مینوازد و در کدام زمدان و

شهود در فلسفۀ سهروردی .انتشارات حکمت.

مکان نواخته میشود و از حالل ،حرام و دارای شدبهه

 .)1۷3سیاسددت .ترجمددۀ حمیددد عنایددت.
ارسددطو (1۷34

که ابوحفص عمر سدهروردی و دیگدر عرفدا ،دربدارۀ
سددماع و موسددیقی حکددم شددرعی دادهانددد ،سددخن
نمیگوید .حتی با معانی رمزی و عرفانی که برخدی از
نویسندگان برای سازهای بدادی قا د بودندد ،کداری
ندارد .آنچه سهروردی دربارۀ موسیقی و سدماع بیدان
میکند ،ماهیتی عرفانی داشت تا هنری .سهروردی بده
تجربه و لدذت معندوی اشداره مدیکندد کده در حدین

انتشارات علمی و فرهنگی.
افالطددون ( .)1۷3۷جمهددور .ترجم دۀ فددؤاد روحددانی.
انتشارات علمی و فرهنگی.
 .)1۷۳فرهن نامۀ ادبی دفارسی .جلدد
انوشه ،حسن (1۷۳۱
اول و دوم .سازمان چاپ و انتشارات.
ایران دی ،اکبددر ( .)1۷۳۷دی ددگاه پددنجم .حددوزۀ هنددری
سازمان تبلیغات اسالمی.

موسیقی و سدماع دسدت مدیدهدد .یعندی لدذتی کده

برکشلی ،مهدی ( .)2۵۷۳اندیشدههدای علمدی فدارابی

ازطریق گوش برای شنیدن موسیقی و سماع به صوفی

دربارۀ موسیقی .پژوهشگاه موسیقیشناسی ایران.

میرسد ،در جدان او تدأثیر مدیگدذارد و او را از ایدن
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بقلددی شددیرازی ،روزبهددان ( .)1۷۵2مقامددات عارفددان:
هزارویك مقام از مقامات عارفان (مشرباالرواح).

راس  ،برتراند ( .)1۷۳3تاریخ فلسدفۀ غدرب .ترجمدۀ
نجف دریابندری .جلد اول .نشر پرواز.
راوندددی ،مرتض دی ( .)1۷41تدداریخ اجتمدداعی ای دران.

ترجمۀ قاسم میرآخوری .نشر کوهسار.
بلخاری قهی ،حسن ( .)1۷3۷تدأثیر مندابع یوندانی در
موسیقی ایرانی ،با تأملی در آثار صفیالدین ارموی.
فصلنامۀ فرهنگستان هنر.3-22 ،11 ،

انتشارات امیرکبیر.

زرینکوب ،عبدالحسین ( .)1۷31پلدهپلده تدا مالقدات
خدا؛ دربارۀ زندگی ،اندیشه و سلوک موالنا جدالل

 .)1۷33( ------------سرگذشت هنر در تمدناسالمی (موسیقی و معمداری) .شدرکت انتشدارات
سورۀ مهر.

الدین رومی .نشر علمی.

 .)1۷۹۵( -------------ارزش میدراث صددوفیه.مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر ،چاپ هجدهم.

تورات ،عهدد جدیدد و عهدد قددیم (کتداب مقددس)

سددعدی ش دیرازی ،مشددر الدددین مصددلحبددنعبدالل ه

مقدسده ،در

( .)1۷۳2گلسددتان سددعدی .گددزینش مددتن و شددرح

(بی تا) .به همت انجمدن پخدش کتد

سازمان مل به چاپ رسید (ممهور به مهر شدورای
خلیفهگری تهران).

پورنامداریان ،تقی ( .)1۷۹0عق سرخ :شرح و تأوید
داستان های رمزی سهروردی بهانضمام سه داسدتان
رمزی .انتشارات سخن.

لغات :جمشید غالمینهاد .نشر نیایش.
سهروردی ،شهابالدین ( .)1۷۳4فدی حالدۀ الطفولیدۀ.
انتشارات مولی.
 .)1۷۳4( --------------لغت موران .انتشاراتمولی.

حافظ ،شمس الدین محمد ( .)1۷۳4دیوان حدافظ .بده

 .)1۷3۵( ---------------المشدددددددددددارع و

کوشش محسن رمضانی .انتشدارات پدیدده ،چداپ

المطارحددات (راههددا و گفددتوگوهددا) .ترجمدده و

دوم.

حاشدیهنگدداری سیدصدددرالدین طدداهری .چاپخاندۀ

حسینی کوهساری ،سیداسحاق ( .)1۷32تاریخ فلسدفۀ
اسالمی .مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر ،شدرکت چداپ
و نشر بینالمل .

حقیقت ،عبدالرفیع ( .)1۷34تداریخ هنرهدای ملدی و
هنرمندان ایرانی (از مدانی تدا کمدال الملدك) .نشدر
کومش.

خاتمی ،محمود ( .)1۷۹۷پیشدرآمدد فلسدفهای بدرای
هنر ایرانی .مؤسسدۀ تدألیف ،ترجمده و نشدر آثدار
هنری متن.

مجلس شورای اسالمی.

 .)1۷30( --------------مجموعدده مصددنفاتشیخ اشراق .جلد دوم .تصدحیح و مقدمدۀ هدانری
کربن .پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی.
 .)1۷3عدوار المعدار .
سهروردی ،عمربنمحمدد (1۷3۱
ترجمۀ ابومنصور عبدالمؤمن اصدفهانی .انتشدارات
علمی و فرهنگی.
شایسددته ،حسددین؛ خسددروپناه ،عبدالحسددین (.)1۷۹۷
بررسی نقش ابدزاری موسدیقی در کسد

معرفدت

دورانت ،وی ( .)1۷۳3تداریخ تمددن .ترجمدۀ احمدد

عرفانی از منظر عرفان اسالمی ،مطالعدات عرفدانی.

آرام ،پاشددا ی ،امیرحسددین آریددانپددور .سددازمان

دانشددکدۀ ادبیدات و زبددانهددای خددارجی دانشددگاه

انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

کاشان.11۵-142 ،20 ،
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شمس تبریزی ( .)1۷3۵مقداالت شدمس تبریدزی .بده

لیمن ،اولیور ( .)1۷۹۵درآمدی بر زیباشناسی اسدالمی.

تصددحیح و تعلی دق محمدددعلی موحددد .انتشددارات

ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی .نشدر مداهی ،چداپ

خوارزمی.

دوم.

1۹۳م) .نزهۀاالرواح
شهرزوری ،شمسالدین محمد (1۹۳۱

مجتهدی ،کریم ( .)1۷۹4سهروردی و افکار او تدأملی

و روضددۀاالفددراح (تدداریخ حکمددا) .جلددد دوم.

در منابع فلسفۀ اشراق .پژوهشگاه علدوم انسدانی و

بهکوشش خورشید احمد .دایرۀالمعار

العثمانیه.

شهرستانی ،محمدبنعبدالکریم ( .)1۷۱2مل و نح .
ترجمددۀ مصددطفی خالقددداد هاشددمی .جلددد دوم.
انتشارات اقبال ،چاپ سوم.
 .)1۷3۳( -------------------مل د و نح .ترجمددۀ افضدد الدددین صدددر ترکددۀ اصددفهانی،
محمدرضا جاللی نا ینی .انتشارات اساطیر.
شوپنهاور ،آرتور ( .)1۷۳۵هنر و زیباشناسدی .ترجمدۀ
فؤاد روحانی .انتشارت زریاب.
عباسی داکانی ،پرویز ( .)1۷۳3قربت شدرقی و غربدت
غربی .فلسفهنامه.33 ،)۱(۷ ،

عطار نیشابوری ،فریدالدین ( .)1۷۳0دیدوان قصدا د و
ترجیعات و غزلیات ،با تصحیح و مقابلده و مقدمدۀ
سعید نفیسدی .انتشدارات کتابخاندۀ سدنایی ،چداپ

 .)1۷3سدهروردی داندای
محمدی وایقدانی ،کداظم (1۷3۵
حکمت باستان .نشر پازینه.
مراغی ،عبدالقادر ( .)1۷۳2جامعااللحان .بهاهتمام تقی
بینش .مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

جورج فارمر ،هنری؛ بوریس ،مری ( .)1۷۱3دو گفتدار
دربارۀ خنیاگری و موسدیقی ایدران .ترجمدۀ بهدزاد
باشی .انتشارات آگاه.
مفتونی ،نادیا ( .)1۷3۹فارابی ،خیال و خلاقیت هنری.
شرکت انتشارات سورۀ مهر.

 .)1۷۳سرچشمههای حکمت اشدراق:
موحد ،صمد (1۷۳4
نگاهی به منابع فکری شدیخ اشدراق شدهابالددین
سهروردی .نشر ماهی.

مولدوی ،جدداللالدددین محمدد بلخدی ( .)1۷3۷دیدوان
شمس .بده تصدحیح محمدرضدا شدفیعی کددکنی.

پنجم.
غزالی ،ابوحامدد محمدد ( .)1۷۵۹احیداء علدومالددین.
ترجمه و تصحیح حسین خدیوجم .انتشارات بنیاد
فرهن

مطالعات فرهنگی ،چاپ دوم.

ایران.

 .)1۷32( -------------کیمیدددای سدددعادت.انتشارات پیمان.
قشیری ،ابوالقاسم ( .)1۷۳4الرسالۀ القشیری .انتشارات
بیدار.
1۹1م) .خزینۀ االصدفیاء .جلدد دوم.
الهوری ،سرور (1۹14
مطبع منشی نولشکور.

انتشارات امیرکبیر.
 .)1۷3مثنوی معنوی.
1۷3۹۹( -------------------براسدداس نسددخۀ نیکلسددون ،بددهکوشددش سددعید
حمیدیان .نشر قطره ،چاپ پنجم.

میهنددی ،محمدددبنمنددور ( .)1۷۹۳اسددرارالتوحید فددی
مقامات الشیخ ابدیسدعید .بدا مقدمده و تصدحیح و
تعلیقددات محمدرضددا شددفیعی کدددکنی .جلددد اول.
انتشارات آگاه ،چاپ دوازدهم.
نصر ،سیدحسدین ( .)1۷3۹معنویدت و هندر اسدالمی.
ترجمۀ رحیم قاسمیان .انتشارات حکمت.
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نصری اشرفی ،جهانگیر؛ شیرزادی آهودشدتی ،عبداس
( .)1۷33تاریخ هنر ایران .جلد دوم .نشر آرون.

نفیسی ،سعید ( .)1۷۹4سرچشمۀ تصو

در ایران .بده

اهتمددام عبدددالکریم جربددزهدار .انتشددارات اسدداطیر،
چاپ سوم.
 .)1۷سددماع .انتشددارات خانقدداه
نددوربخش ،جددواد (1۷۵۵
نعمتاللهی.

 .)1۷3غروب بتان .ترجمدۀ مسدعود
نیچه ،فردریش (1۷3۱
انصاری .بینا.
نیشابوری ،عطار ( .)1۷۳۷تذکرۀاالولیا .نشر بهزاد.
 .)1۷تواریخ .ترجمۀ وحید مازنددرانی.
هرودوت1۷۱33( ،
چاپخانۀ آشنا.

هددومن ،محمددود ( .)1۷۹2تدداریخ فلسددفه ،از آغدداز تددا
نخستین آکادمی .نشر پنگان.

