
 
 )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

 
 ١مصطفی لعل شاطری

 )١٧/٠٣/٩٦:  پذیرش نهاییـ ١٤/١٠/٩٥: دریافت مقاله(
 

 چکیده
دلیل سیاست ، اقطاب فرقۀ نقشبندیه، به) ق٩١١ـ٨٧٥(حسین بایقرا  در دورۀ سلطان

ویژه در زمینۀ برپایی مراسمی همچون تسامح مذهبی دربار، از آزادی عمل نسبی، به
 از جمله اقطاب )ق ٨٩٨ـ٨١٧(در این بین، عبدالرحمان جامی . ع برخوردار بودندسما

این پژوهش، با تکیه بر . نقشبندی، در برگزاری این مجالس، رویکردی متمایز داشت
 کامل و مثنوی دیوان(مانده از جامی  تحلیلی و بررسی اشعار برجای-روش توصیفی

 که با وجود تبحر علمی و عملی جامی ، درصدد پاسخ به این پرسش است)هفت اورنگ
ها یافته. در موسیقی، سماع و سازهای مربوط به آن در دورۀ وی، چه تغییراتی یافت

حاکی از آن است که بنا بر کوشش جامی در اثبات تأثیر معنوی و روحانی موسیقی و 
 های تصوف، دگردیسی بنیادینی دررد نظریات افراطی دربارۀ کاربرد ساز در حلقه

نحوی که سازهای موسیقی بزمی، که تا وقوع پیوست، بهسازبندی مجالس سماع به 
پیش از آن در میان اهل تصوف چندان مورد توجه نبودند، به آن راه یافته و رواج 

 .فراوان یافتند
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Abstract 

The religious toleration, during the ruling of Sultan 
Ḥusayn Bāyqarā (1438-1506 AD) was a great opportunity 
for the Naqshbandi Gutbs to organize freely Sama (samā‘) 
ceremonies. Abd Al-Rahmān Jāmī (1414–1492 AD), 
among them, had a distinguished attitude to the ceremony. 
This study investigates the development of music and 
musical instrument during this period, considering Jāmī’s 
conversancy in music. In this study, we employed a 
descriptive-analytic method on Jāmī’s remaining poem 
(his collection of poems (diwān) and “Seven Thrones” 
poem (Haft Awrang mathnawī). The findings show that 
Jāmī’s efforts in the rejection of radical views and in 
stablishing music as a spiritual activity was successful. As 
a result of these efforts, the Sufi music orchestration 
basically changed, and afterwards festive musical 
instruments, unlike the past, found their way to Sufi’s 
ceremony. 
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  ٩٧  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

 مقدمه
اجتماعي، اقتصادی، و فرهنگی برآمده  های سیاسی،آشفتگي در پی یورش تیمور به ایران و

ویژه طیف فرودست و میانی های گرایش اقشار مردم، بهدالیل گوناگون، زمینه از آن، به
 و متعاقباً، مشایخ صوفیه از جایگاه اجتماعی ممتازی برخوردار  فراهم شد تصوف جامعه، به

از جمله فِرَق صوفیه در این دوره  نقشبندیه بود که در حدود قرن ششم هجری به . شدند
 ویژگي ترین مهم. وجود آمد و اوج تحرکات مشایخ آن در دورۀ جانشینان تیمور بروز کرد

انزوا و تصوف ایران بود، خروج از  های طریقت رنقشبندیه، که وجه تمایز آنان با سای شیوخ
این رویکرد، . یابی به قدرت سیاسی و نفوذ بر درباریان بود کوشش در دستنشینی، و گوشه

 .مقارن با رهبری طریقت نقشبندی از سوی جامی، به اوج خود رسید
با حکمرانانی )  ق٨٧٣ـ٨٦١(سالی  و میان)  ق٨٦١ـ٨٥٠(دوران جوانی در جامی که 
 مورد توجه ، پایانی عمر خودهمزمان بود، در چند دهۀ بیگ و ابوسعیدهمچون الغ

او . ی برخوردار شد از آزادی عمل چشمگیر،بایقرا قرار گرفت و در پی آن حسینسلطان
 مسائل زندگی فردی و روحیه را در کلیۀ هنری ممتازی بود، این که دارای روحیۀ

و سازبندی متفاوت  با ای خاص از سماعری گونهگذا پایه.به کار گرفتاجتماعی خود 
 .ست بر این مدعاشاهدی دست او متمایز به

 
 پیشینۀ پژوهش

 اجتماعی سیاسی  ایرانی همچون حسن حضرتی در نقشی پژوهشگران،های اخیردر دهه
 ابزاری نقش بررسیماوراءالنهر، حسین شایسته در  در هجری نهم قرن در نقشبندیان

 و النقشبنديةناظم تبریزیان در  ،اسالمی عرفان منظر از عرفانی عرفتم کسب در موسیقی
 از ی غیرایرانی،ن، و محققانقشبندیه طریقۀ در اصغر معینیان در سماع علی، ونشأتها
 در موسیقی مقدس در ١نئیزلئونارد لو االسالم، صوفيةاد در السماع عند فاطمه فؤجمله 
 شناسی سماع صوفیان،  در روان٢ت آورینِکِ و ،سنت سماع در بین اهل تصوف: اسالم
 اشاراتی کلی و به  و تحلیلی،گرا نگاهی عینیت فارغ از توجه به مبانی هنری ومعموالً

پژوهش حاضر با . اندپرداختهدیه و گاه سماع در بین اهل تصوف  نقشبنگذرا دربارۀ فرقۀ
 جامی در نظره سماع  کاست در پی پاسخ به این پرسش ،گیری از رویکردی تحلیلیبهره

                                                                                                                                            
1. Leonard Lewisohn 
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 در کارگیری سازهای موسیقیویژه به به و آن، شیوۀ اجرای و متعاقباًداشتهچه جایگاهی 
 جامی تا چه نیز آنکه شده است؟ دچار چه تحوالتی تأثیر جامی آن چگونه بوده و به

  این پاسخ بهدر ؟است میزان به سازشناسی مجالس سماع در متون منظوم خود پرداخته
های آزادیمؤثر بر عاملی عنوان  به ، تعامالت نقشبندیه با دربارابتدا به بررسی، هاپرسش

 رویکرد نقشبندیه و ، سماع در تاریخ تصوفراجع بهات یرفتاری این فرقه در جامعه، نظر
 .شود و سازشناسی مجالس سماع پرداخته می،ویژه جامی به آنبه

 
 تعامالت نقشبندیه و دربار 

ها و  و آموزه یافت  بسیارو عمومیت رواج خانقاهي و یطریقت فرهنگ ری،نهم هجدر قرن 
اقشار جامعه  از بسیاري  شد کهفراگیر  چنانآن  و اجتماعی، سیاسیالهیاتی، های اندیشه
از  ١نقشبندیه ،تیموریان در عصر. امرا به کسوت متصوفه درآمدند و سالطین و حتي
منشأ  و محلکه ) ٢١٩ ؛ صدری،Elias, 603(بود  سیاسي ـ های اجتماعيطریقت جمله

 مرکز  هرات،تدریجبه .شدمحسوب می اش پیدایی مرکز نخستین ماوراءالنهر، و بخارا آن
  و فرودست، ابتدا از میان اقشار میانیاقطاب این فرقه. شد فعالیت نقشبندیه اصلی

، وجستج نبالۀد، کوبزرین(بودند وران بازاریان و پیشهاز بیشتر  جامعه برخاستند و
 و ، همچون امیران، مالکان، طبقات ممتاز جامعهاز ، و سپس),Zarrinkoob 165 ؛٢٠٧

  .نیز پیروان و حامیانی یافتند  روحانیون
 ایرانی و ، از ابتدا تا اواخر قرن نهم هم، آن  طریقتی ایرانی و مشایخ نقشبندیهاساساً
 سهروردي،( است  بودهه زبان فارسی ببیشتر ، طریقت مانده از بزرگان این جاآثار به
 را جریانی اصالحی در برابر صوفیان و دراویشی دانست که به این طریقهتوان  می.)١٣٠

 شریعت و کنندگان تحریف آنان را   چندان پایبندی نداشتند و مسلمانان شرع و عرف
ی و نشین  موضوعاتی همچون چله،در طریقت نقشبندی). ٢٥، پارسا(دانستند  می٢سنت
 اقطاب و ،رو این شد و از  می نفی، انجمن و سفر در وطن  در  اصول خلوت  با، گزینی خلوت

                                                                                                                                            
 بهاءالـدین   ۀحرفـ احتمـال فـراوان،       بـه ، امـا    شده ابراز گوناگونی   های نظر یه نقشبند ۀ وجه تسمی  ۀدربار. ١

 اسـت   داشته   روی پارچه اشتغال   نقاشی به   بهاءالدین  پدروجه و سبب اصلی است؛      ندانش  نقشبند و خا  
 ). ١٤٨ قیصری،: ـ کنیز ن. ٥٩٠ شیروانی،؛ ٢/٣٥١، شیرازی(
 اطاعـت  ایـشان،  و طبق اعتقاد     و تبعیت از سنت است       التزام به شریعت   ه، نقشبندی  عقاید از ارکان مهم  . ٢

 ).٣٧٩  ،فحات االنسن ،یجام(است    دوام عبودیت سبب )ص(احکام شریعت و سنت پیامبر



  ٩٩  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

). ٣٨٧  ،فحات االنسن ،یجام( حق بودند   با پیروان آن، در ظاهر با خلق و در باطن
یج از جایگاه تدر، اما بهکردند های سیاسی دوری می ندی در ابتدا از جریانبمشایخ نقش

 بارویکرد آنان این بود که .  دربار برخوردار شدند، مردم و سپسان تودۀممتازی در می
عمال نظر بر آنان، مردم را از اجحافات و مظالم سلطان  درباریان و اِبهنزدیکی و نفوذ 
 ماهیت پیروان نقشبندیه دربارۀ ست که روشاید از همین). ١٩، پارسا(محفوظ دارند 

   حضرت رسول،  آنان شبندی راه پیامبران و در مقدمۀ نقطریق«: اندفرقه خود بیان داشته
 خلفای راشدین، امامان وارسته و سلف اشد و همین اسلوب و رفتار، برنامۀب  می)ص(اکرم

 ).٢٣ نقشبندی،حسینی(» است صالح بوده
پس . توجه است قابل ویژه در حکومت تیموریان بهروابط حکمرانان با فرق صوفیه این 
ارتباط اقطاب این  مردم، بین نقشبندیه در  گستردۀ طریقتیل رواج نسبتاًدل به،از تیمور

 محمد خواجه.  آغاز شدمرید و مرادی و گاه توأم با تنش،گاه در قالب فرقه با دربار، 
ای با شاهرخ  بهاءالدین نقشبند بود، روابط حسنه خلیفۀ ذ و دومیننفوبا که از افراد ،پارسا

فرستاد  میهای مردم به شاهرخ  رفع گرفتاریبرایهایی نامهنحوی که  ، بهتیموری داشت
 :ـنک نیز .١٠٩، ١/١٠٣، کاشفی واعظ؛ ٣٨٩  ،فحات االنسن ،یجام (بودیید دربار و مورد تأ
بیگ با نقشبندیان چندان  امرای تیموری، روابط الغ بیندر ).٣٨٩ تبریزیان،
 ،الدین خاموشنظام ا و سپس، خواجهپارس  با خواجهکه رفتار او آمیز نبود، چنانمصالحت

 بهدلیل اتهام فرزندش  وی بهتنبیه از جمله  ، و شیوخ نقشبندیه در ماوراءالنهر دیگراز
 ١توان نشانۀ همین سردی روابط دانست را می،سرا  روابط نامشروع با زنان حرمداشتن

 ).٢٦؛ میراحمدي، ١١١ گلجان، :ـ نک نیز .١/١٩٦، کاشفی واعظ(
 از دیگر مشایخ معروف نقشبندیه و مورد احترام محمد عطار بخاری الءالدینع خواجه

و  نشیند مرکب بر تا خواجه کردکه گاه شاهرخ کمک می نحوی حکمرانان و دربار بود، به
 فصیحی؛ ٤/٩٥، السیر یبحب تاریخخواندمیر، (پیمود  پیاده می ای را فاصله، اودر بدرقۀ
 با ، از دیگر اقطاب نقشبندی ،احرار عبیداللّه). ١/١٥٩، کاشفی واعظ؛ ٣/٢٣٣ خوافی،

 رفع اجحافات درباریان به مردم درعطار، به دربار راه یافت و راهنمایی و وساطت خواجه

                                                                                                                                            
 بـود؛ » مالیات تمغا«نقشبندی  و مشایخ     بیگ  رین دلیل روابط خصمانه میان الغ     ت مهم ،بنا به نظر بارتولد   . ١

» شـد   ها، مخالف شرایع اسالمی محـسوب مـی       گونه مالیات   عالم اسالم دریافت این     در «نظر او،    به چراکه
 جایگاه مشایخ صوفیه، قوانین مخالف نظر آنان         تدریج با آگاهی از اهمیت     بیگ به  اما الغ  ).٢١٢،  بارتولد(

 ).١٩٧همان، ( در بخارا و سمرقند پرداخت مدارس و مساجدی و به احداث  کردرا منسوخ
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 و   مادی وضع از اقدامات اساسی احرار در جهت کمک به). ٢/٣٩٤، کاشفی واعظ (کوشید
تمغای بخارا و « از جمله ،های تحمیلیالیات انواع م ست، لغواقشار میانه و فرودمعیشتی 

یافت  موفقیت چشمگیری دست  به، که در این زمینهاستق  ٨٦٥ در سال ،»النهر ماوراء
 ).,Gross 93 :ـ نکنیز . ٢/٢٥٠ اسفزاری،(

 دیگر قطب نقشبندیه، نسبت به شیوخ پیش از ١، جامیرحمانپس از احرار، عبدال
جامی در دوران کسب علوم مقدماتی در . دربار داشت با تری تعامالت گسترده ،خود
محمد   مریدان سعدالدین، در زمرۀ و در پی آن شدمند ه نقشبندیه عالق، به فرقۀهرات
 حدیث و تفسیر،  و طبیعیات، ریاضیات،همچون یبر علوم گرفت و عالوه  قراریکاشغر

  یدر امور سیاس اً مستقیم اگرچهیجام). ٦٣٦ـ٦٣٥ حقیقت،(رموز تصوف را آموخت 
 گیری از مبانی اعتقادی نقشبندیه، در بین درباریان اعمال نظردخالتی نداشت، با بهره

که با  چنان). ٣١٣ منفرد، یفراهان(داشت  ی باز م  رعایا  به  و حکمرانان را از ستمکرد می
 حسیناو با سلطاننی است، بررسی آثار منظوم و نیز مکاتیب و منشآت جامی دریافت

عنوان یکی از اقطاب نقشبندیه  خواه بهـ   ی، همچون امیرعلیشیر نوایبایقرا و وزیران دربار
 ).١٣٤، تآها و منش  نامه،یجام (داشت روابطی مستمر  ـعنوان فردی هنرمندو خواه به

توان تا حد زیادی نشانگر تمایل  نقشبندیه در دوران جامی در دربار را میگستردۀنفوذ 
دالیلی  این توجهات دربار بهاحتمال فراوان،  به.  دانست ریان به این طریقترباسلطان و د

گیری از پیروان فرقی  سیاست تسامح مذهبی و بهرهجهتهمچون ایجاد ثبات دینی در 
 .  جهت اهداف سیاسی بوده استهمچون نقشبندیه در
رگز همچون  قدرتی که در شرح معضالت تصوف به نظم و نثر داشت، هجامی، با توجه به

کرد و سادگی با یاران و اصحاب خود زندگی میمشایخ پیش از خود به ارشاد نپرداخت و به
از راه معاشرت و مجالست میسر است و با وجود » ارباب طلب«معتقد بود که اصالح حال 

اما معاصران جامی . کرداز مراد خود داشت، از ارشاد سالکان امتناع می» تلقین«اینکه اجازۀ 
 ).٦٣٧ـ٦٣٦ حقیقت،(اند  ای او مقامات و کرامات ممتازی قائل بودهبر

 
 سماع و رویکرد نقشبندیه 

ها و در بین سیر تاریخی موسیقی بیانگر آن است که این هنر در بسیاری از سرزمین

                                                                                                                                            
 ۀواسـط  به،سپسو  ) جام کنونی در اطراف مشهد     تربت(دلیل تولد در جام     او تخلص جامی را نخست به     . ١

 ).٤٠ الری، ( برگزید،پیل  معروف به ژنده، احمد جاماالسالم به شیخارادت



  ١٠١  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

  داشته و حتی الهی و مقدسبسیارهای هند تا یونان، ارزش ویژه آریایی به،اقوام گوناگون
 غزالی،(است دانسته شده  نفوذ به قلب و روح افراد های شیوه از  گاهو) ٢/٨٦آشتیانی، (

 های موسیقی، فیثاغورث و سپس،بعضی از رسالهدر ). ٦/١٣٦ ،الدین علوم احیاء
، و اقلیدس، که در توجیه این هنر بر دالیلی همچون ایجاد وحدتی افالطون، بطلمیوس
 اند شدهگذار در پیشرفت موسیقی عنوان یرتأث، در زمرۀ افراد اند درونی تأکید کرده

های اهل تصوف تدریج در میان حلقه بهییها  اندیشهچنین. )٥٦٩؛ زمانی، ٩٤بینش، (
 در قالب سماع با  راکارگیری موسیقیکه حتی گروهی از صوفیان به ، چنانهنیز نفوذ یافت

بخاري،  تملیمس(عالم ذر و فطرت نخستین و زبان رمزی آیات الهی مرتبط دانستند 
ع هموارهحال، بااین. )٦٦؛ نیکلسون، ١٤٦؛ چیتیک، ١٨١٣  شچال جملۀ از ١ سما

صر که تا ع  چنان٢،بوده است فرق صوفیه  بینعرفان اسالمی و در برانگیزترین مباحث
 .وجود داشته است و میانه ، موافق، مخالفتیموری، نسبت به آن سه رویکرد

 بقلی  روزبهانبرای مثال، ؛اند دانسته از تصوف ضروري را رکنی آن سماع، موافقان

 :کرده چنین تأکید سماع لزوم و وجود بر) ق ٦٠٦ـ٥٢٢ ؛شطّاح شیخمعروف به (شیرازي 
از بدایت مقامات تا نهایت مقامات هزار مقام است که در هر یک مقام هزار هزار سماع «

غزالی ابوحامد ). ٥٢شیرازي، بقلی(» است و در هر یک سماع هزار هزار صفت درآید
 ،عبارتی ایجاد وجد و بیداری صفات پسندیده و بهنیز سماع را وسیلۀ)  ق٥٠٥ـ٤٥٠(

دالیل  به ،و آن را) ٦/١٣٦ ،الدین علوم  احیاءغزالی، (دانستهجواهر اندرون انسان 
گفته  قرآنتر از  برانگیزنده، روحی و گذرای سماع استتأثیرای که بیشتر بیانگر هفتگانه

 )٨٦، وجد و سماعغزالی، ( است
دربارۀ سازهای سماع، معموالً نواختن برخی سازها چون دف و نی بدون جالجل مباح  

گران دارای سماع حال، از دیدگاه موافقان، این با). ٨طوسی، ( شده است دانسته
 و زمان مخاطب، و محتوا، فرم و شرایط سماع به لحاظ) ٢٢٠منور، ابن(اند  مراتب سلسله

است و متعاقباً، برای کسب حقایق از طریق  کننده متفاوت های سماعویژگی نیز و ن،مکا

                                                                                                                                            
 و حرکـات مـوزون      ، شـعر، آواز، موسـیقی     ، از جمله   درونی ی عناصر شامل سماع   ،تعریف اصطالحی در  . ١

 ).٣٥پور، غالمعلی (شود می که تجمیع این عناصر موجب وجد در صوفی است  شبیه به رقصبدنیِ
 از اسـارت    نون مصری والذ در پی رهایی     اند که    دانسته و گفته   ق ٢٤٥سال    به  سماع را  ۀنخستین حلق . ٢

 نـد ا  هسبب این گشایش، مجلس سماع از او طلب کرد         مریدانش او را احاطه و به      ، عباسی ۀ خلیف ،متوکل
 ).٢/٢٣٢یافعي، : نکـ (



 ١٣٩٣بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٠٢

؛ غزالی، ١٤٧مروزی، ؛ عبادی ٣١سمنانی، (سماع، توجه مستمر به این موضوعات الزم است 
 ).٦٨، فارسی هاينامهسماعهروی، مایل : ـ نیز نک. ٥٢٨؛ هجویري، ٤٥٧، سعادت کیمیاي

  برای مثال،.ندا ه و به رد آن پرداختنکوهیدهرا ، گروهی سماع ان موافق ایندر برابر

 او اتهای شیطان و تصرفگریسماع را از حیله) ق ٦٠٧ـ٥٥٤(بغدادي  مجدالدینشیخ
 ترك و نورزیم اشتغال وجد، و سماع به است مناسب« که کردهدر مریدان دانسته و بیان 

 او ماتمحرّ ترك و واجبات انجام و تعالی حق از اطاعت به آن، جايبه و بدانیم بهتر را آن

 است معتقد  نیز )ق ٦٩٩ی امتوف(کاشانی  عزالدین). ٢٧٨بغدادی، (» مشغول گردیم
 او .)١٨٨کاشانی، (» عین ضالل است و محل انکار اهل دیانت«سماع متصوفۀ زمان او 

که  دانسته ی فرق تصوف را امری اختیارنزد برخیاستحباب سماع حکم به همچنین 
آنکه دلیلی بی «اند از جهت صالح حال طالبان وضع کرده واجتهاد خود متصوفه آن را به

الدین کبری نجم). ١٤٦کاشانی، (» واضح و برهانی الیح از سنت بر آن شاهد بُوَد
 دارای جالجل، بلکه سماع با نی را نیز ناروا ذکر فقط سماع با دفِ نه  هم)ق ٦١٨ـ٥٤٠(

 ).٢٧٨، جستجو در تصوف ایران ،کوبزرین(است  کرده
 انصاري عبدهللاخواجه .اند داشته میانه دیدگاهی گروهی نیز ها، بر این افزون 

 ها و نتایج آن احوال آگاهی و شناخت  سماع را نیازمنداعالم نظر دربارۀ)  ق٤٨١ـ٣٩٦(
 ملقب ،عمر سهروردي ابوحفص الدینشهابشیخ و نیز) ١/٤٨١جوزیه،  قیمابن(دانسته 

  سماع بسیار زیاددربارۀگفتار   که اختالفبیان کرده ،)ق ٦٣٢ـ٥٣٩(االسالم به شیخ
روح  شکوفایی و تعالی دیگر موجب گروهی و حرام و فسق را آن گروهی  وبوده
 آورده روی تفریط و افراط دو به حرام یا مباح بودن سماع، هربه ن اند، اما قائال دانسته می

 ).٩٥ـ٩٤ سهروردي،(اند ستهنحق داا بر عقیده خود رو صرفاً
برای . ه است بودمتغیر نیز  دربارۀ سماعگیری اقطاب نقشبندیهموضعدر این میان، 

   شما ذکر و جهد و خلوت و سماعدر طریقۀ«پرسش شده که نقشبند  از بهاءالدینمثال
 احرار ن عبیدهللاهمچنی). ٣٨٦  ،فحات االنسن ،یجام(» باشد باشد؟ فرمودند که نمی می

آورده است که فردی  ،سالگی خود در دوران حضور در سمرقند در شرح خاطرات هجده
از سمرقند خواننده و سازنده و عددی « و کرده جشنی بر پا ،نام محمد جهانگیر  به

ضرورت موافق کسی نزدیک  در شبی که غوغای عظیم داشت به.به آن شهر آوردهچنگی 
های عود و چنگ ایشان مرا آواز ذکر های مردم و نغمه آوازهآن منزل رفته بودم، همه به
، گزارشی از نظر حال بااین. )٢/٣٩٩، کاشفیواعظ(» شنودم نمود و غیر ذکر هیچ نمیمی



  ١٠٣  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

زمان رهبری وی بر طریقت نقشبندی در دست نیست و احرار به سماع در  مثبت خواجه
 اینکهبا وجود .  باشدهاءالدین بتحت تأثیر آرایر نگرش او ی تغیدلیل گویا این، به

ندیه، به  مشایخ نقشبهای عبدالخالق غجدوانی، از سرحلقهیوسف همدانی و خواجهخواجه
به سماع نقشبند و عبیدهللا احرار   بهاءالدینرویکردد، ان سماع رویکرد مثبتی داشته
 بر نه «، هم همچون جامی،بعضی از مریدان آنان. ه استچندان بر طریق حمایت نبود

 حضرت خواجه رخصتی  ازطریق اصل مانده روش سماع را راه دادند و دعوی کردند که
رعایت نفوس   به رابودند که اگر بعد از ما مصلحت وقت در این باب داریم که فرموده

ی با رأتوان هم می،حال این  با). ٢٠٨حاکمی، (» بعضی از سالکان کار کنید، مختارید
 گفته است ، احکام سماعدر تحلیل گفتار واعظ کاشفی دربارۀبود که ) ٩٧١ (معینیان

کارگیری ابزار موسیقی در حد اعتدال و  با سماع و به،اقطاب نقشبندیه تا پیش از جامی
 نبایست آنان را در زمرۀ و اند موافق بوده ،ضمنی و نه محضشکلی  بهتحت شرایط معین، 

 . برشمردسماعمخالفان افراطی 
 های ابزارافزون برالدین بهزاد،  از جمله کمال،امی و معاصرانشرسد جنظر میبه
. اند سماع به کار گرفتهدر را نیز سازهای موسیقی بزمی  سماع،  موسیقیپیشین
تصوف و طریقت  از هواخواهاناحتمال فراوان  که به،)ق ٩٤٢ـ٨٩٨(الدین بهزاد کمال

سال  سماع دراویش را به، نگارۀ)١/٢٦٤، »...تحلیلی بررسی« شاطری، لعل( بود نقشبندی
اعتقاد  به. است  به تصویر کشیده، درویشان و مشایخ نقشبندیه، با الهام از حلقۀق ٨٥٩

شش . حضور دارند) پیر طریقت و پیر صحبت و ارشاد (نژاد، در این تصویر، دو پیرمعرک
ول که کتاب در نفر ا(اد الدین بهزنفر ایستاده در باالی نگاره، از چپ به راست، کمال

نفر (جامی و ) نفر چهارم(، عبیدهللا احرار )نفر سوم(ر نوایی ی، امیرعلیش)ست داردد
و ) ق ٨٩٥(با توجه به تاریخ ترسیم نگاره ). ١تصویر  (هستند)  در حال گریستن،ششم

توان است و نه در هرات، می ند حضور داشتهاحرار در سمرق عبیدهللا ،اینکه در آن زمان
  زمان خود را ترسیم کردهعی خیالی از مشایخ صوفیۀ نقشبندیۀ اجتمات که بهزاددریاف

احرار در مراسم سماع  توان ترسیم حضور شیخ می،دیگر  ازسویی).٨ـ٧نژاد، معرک(است 
 عقاید اقطاب نخستین کوشید  تعمدی تصوری فارغ از حقیقت دانست که میرا القای

رویکرد از این طریق،  تا تر نشان دهد سماع منعطفدربارۀ  ، را همچون احرار،نقشبندیه
 .شود تلطیف های آن  در حلقهجامی به سماع و حضور نوازندگان

 در پی تعامالت جامی با دربار و بایقرا، حسینرسد که در عصر سلطاننظر می به



 ١٣٩٣بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٠٤

 که گاه با حضور درباریان ، مبنی بر اعطای آزادی بیشتر سلطان سیاست حمایتیمتعاقباً
 های دراویش نقشبندی تا حدودیحلقهآزادی عمل در ، یافت نمود می مراسم سماع در
از عالقۀ سلطان و درباریانی همچون نوایی به این فرقه و ارادت خاص گرفته   نشأت هم

 عالوه بر ،در این مجالسدرباریان حضور  شاهد آنکه ١.ه استآنان به جامی بود
 ؛)٢  و١ ویراتص ( استن دوره نیز انعکاس یافتههای ای تاریخی، در نگارههای گزارش

احتمال به. است  به آن پرداخته شده، کمتر حکمرانان پیشینهای نگارهموضوعی که در 
  و بهشدهمند دانان نیز از آزادی فکری بیشتری بهره موسیقی، در این شرایط،فراوان
 .سماع بودغنای بیشتر مراسم ،  آنپیوستند که ثمرۀ نقشبندیه میطریقت

 
 جامی و دگردیسی سماع

اما آنچه رویکرد وی را . داشته است برپایی مجالس سماع نظری مثبت به جامی تردید بی
  چگونگی اجرای این مراسمتأثیر او در ی است که بهتغییر نگرشکند،  به سماع متمایز می

لوب  سماع در دوران پیش از خود را چندان مطجامی سبک و شیوۀ.  استپدید آمده
 ضیات هنری روز را در نظر داشتهت بیشتر و مبتنی بر مقجذابیتای با ندانسته و گونه

 دانان برجسته و متمایل به فرقۀ با حضور موسیقیمجالس سماع در زمان او،. ستا
یا  پیش از عصر تیموری های تصوفیِ طریقتسایر با مجالس  بسیار متفاوت ونقشبندیه 

توان را تا حد بسیار زیادی میتطور این . بوده است ین پیشاقطاب نقشبندیمجالس 
.  جامی به موسیقی در دو بعد علمی و عملی دانستهای رایشگرفته از تعلقات و گ نشأت

مانده از این قطب نقشبندی، او از دوران جوانی با موسیقی آشنا  های برجایبنا به نوشته
ن تحصیل و عنوان صحیفۀ قال و قیل در عنفوان شباب که اَوا«گفتۀ او،  به. است بوده

بود، تشحیذ خاطر را به تعلم علم موسیقی آهنگ کرده بودم و قواعد عملی آن را به 
 آن دستی ٢گشادم و گاه در قوانین ایقاعیلیف آن لبی میدر قوانین تأچنگ آورده، گاه 

فسانه فراموش  تقلب ادوار و تغلب حوادث لیل و نهار، خاطر از آن اواسطۀ اما به. زدممی

                                                                                                                                            
ـ  ه جـامی  ویـژ  حسین بر اهل هنر و بـه        های دربار سلطان  ثیر سیاست  اطالع بیشتر از تأ    برای. ١  لعـل  :ک، ن

 .١٥١ـ١٤٦، »...فرهنگی ثبات ثیرتأ« شاطری،
تـرین    به ایـن معنـی کـه کوتـاه    ؛دادند حروف نشان میۀوسیل واحد زمان را به  ،در موسیقی کهن ایران   . ٢

نامیدند، که در عصر کنونی     می» واحد زمان «یا  » زمان ایقاعی «یا  » زمان اول «زمان متداول بین ضرب را      
 ).٥١ حدادی، (است و وزن معنای ریتمبه



  ١٠٥  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

اقدام بر آن مرام نه مقتضای مقام این فقیر بود [...] کرده و لب از آن ترانه خاموش مانده
و اشتغال بدان مقال موافق حال این حقیر، اما از این معنی تجاهل کردم و روی توجه به 

 ).١٨١، بهارستان و رسائل ،یجام(» جمع رساله آوردم
 از طرفی، چندین وجه و سبب داشت؛ی  دربار تیموری و جامرابطۀ دوسویۀ

 به حمایت از جامی ، از جمله ذوق هنری خود،دالیل متعدد بایقرا به حسینسلطان
ای مریدی و مرادی،  امیرعلیشیر نوایی، در رابطه و از طرف دیگر،پرداخت،  می

ز نوایی ا. داد  روابط دربار را با این شیخ نقشبندی بروز میترین ترین و نزدیک صمیمی
 دست ارادت و اخالص به جامی داده و از محضر او پیوسته کسب فیض ،دوران جوانی

 از جامی درخواست تحریر و  و گاه نیز، حاضر شده و در مجالس و مباحث استادکرده
 خمسة؛ نوایی، ٧٩، االخالق مکارمخواندمیر،  (کرده بود اثری تصنیف یا ترجمۀ

آگاهی از   با،نوایی ).٥٦، النفایس  مجالسۀتذکر ،همو؛ ٥٤، دیوان، همو؛ ٢٩، المتحیرین
کرده باره تشویق   او را به نگارش کتابی جامع در این١ در علم موسیقی،تبحر جامی

 فقیر بر این عزم«: ، شرح این ماجرا چنین آمده است)٣٦(المتحیرین  خمسة در ٢.است
موالنا علیشاه بوکه، که به . ای مرتب شودن و در رسالهفن به طرز علمی مدوشد که این 

نظیر در این فن بود، سفارش شد که ایشان اگر بتوانند، در این موضوع چیزی استاد بی
اگرچه آن بیچاره را کثرت افیون از عقل و کار دور ساخته بود، با این حال . بنویسند

الدین مروارید و کتابی با نام اصل الوصول تصنیف کرد و میر مرتاض و خواجه شهاب
اند، اما، چون همگی در اظهار استعداد ها نوشتههم در این فن رساله] بنایی[ النا نباتیمو

 جایی که حضرت موالنا از آن. ها دشوار بودمندی مبتدی از آن ده بودند، بهرهخود کوشی
به این فقیر همواره عنایت و التفات داشتند، رسالۀ موسیقی و ادوار را نوشتند ] جامی[

 ٣.»ای نیستتر از این رساله مفیدتر و تکمیلکه در این فن
                                                                                                                                            

 و علمـی  دو حـوزۀ در الدین رومی دانست، چراکه او نیز توان تا حدودی مانند موالنا جالل   جامی را می  . ١
 ).٥٥٦؛ زمانی، Cyprian Rice, 99-100 (داشتفرد به موسیقی، مهارتی منحصرعملی

امیـر علیـشیر   [حضرت خداوندی  لیعا « گفته شدهکه نوایی در علم موسیقی سرآمد دوران خود بود، چنان . ٢
مثـال،   را در علم موسیقی مهارت تمام حاصل است، اگر معلم ثانی ابونصر فـارابی زنـده بـودی دف                  ] نوایی

سهم نـوایی در پیـشبرد       .)٢٤٣،  مآثر الملوک خواندمیر،   (»همال در گوش کشیدی   حلقۀ شاگردی امیر بی   
هـا و الحـانی کـه الگـو و          یکـی ابـداع برخـی آهنـگ        ؛است  بوده گونه دو   بهحسین   موسیقی دربار سلطان  

 تـشویق و  ، و دیگـر   شـد  ،وری عثمـانی  تـ  همچـون امپرا   ، موسیقی برای سـایر منـاطق      ۀسرمشقی در عرص  
 ).Soucek, 134؛ Beline, 222( دانان درباری موسیقی،ویژهحمایت از هنرمندان مختلف این عصر و به

  فـصل بـود    ٢٣ اً و خاتمه و جمع    ،)ایقاع لیف و علم  أت علم( موسیقی جامی شامل مقدمه، دو باب        ۀرسال. ٣
 ).١٧٠، بهارستان و رسائل ،یجام(
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علنی، در کسوت مرشد طریقت صورت غیر ، فارغ از بیان مبانی این هنر بهجامی
 و حتی دیگر بزرگان دانست  می اشکالبدونکارگیری سازهای موسیقی را  به،نقشبندی

حمد، الدین اسیفکه آمده است روزی حضرت موالنا  کرد، چنانآن تشویق می را به
شاگردان خود نزد جامی آمد و خواجۀ نقشبندی پس از  با ،االسالم هراتشیخ
.  از خوانندگان و نوازندگان دعوت کرد به تصنیف غزل و نواختن بپردازند،آمدگویی خوش

  شرح داده،ن بود، که از متورعاشاه کیفیت این مجلس برای شیخ،چند روز پس از آن
لم پیشوای عرفاء شما مقتدای علماء و عا« که اظهار کرد ، در مالقاتی با جامیویشد و 

نوازند  چگونه است که در مجلس شریف شما، نی و اسباب طرب می.عرب و عجم باشید
اند و سخنی در سر پیش گوش وی برده] پس جامی[ سازندو اصول دائره و امثال آن می

ر مضمون آن اطالع سمع او رسانیده که هیچکس از اهل مجلس ب ر و خفا به سِپردۀ
  چون به،به یکبار فریاد از نهاد شیخ برآمده و بیهوش افتاده و بعد از زمانی. است نیافته

امثال آن سخنان زبان   در نظر ایشان نیازمندی بسیار نموده و دیگر به،حال خود آمده
 ).١/٢٧٨، کاشفیواعظ(» نگشود

که تا پیش از در کنار نی و دف، های دیگری گیری از ابزارهای بهرهاز جمله زمینه
بنا به . است وجود هنرمندان ممتاز در این دوره  در میان سایر فرق تصوف رایج بود،این

 جامی و که با بایقرا حسینعصر سلطان ی دردانان  موسیقی جملۀ از، متون تاریخیگزارش
،  نینوازندۀ ،یخ نایی ش، عودنوازندۀ ،محمد استاد گلتوان به می ،انددربار در ارتباط بوده

غیچک  نوازندۀ ،محمد استاد قلقانون،  نوازندگان ،عبدهللا مروارید خواجه و حافظ قزاق
  وسازی، فتصنی، استاد ، میرک زعفران)مانند از سازهای زهی کمانچه، قیچَک یا غژک(

 در ،آواز و همچنین هنرمندان دیگری که گویا از نظر هنری استاد ،پهلوان محمد
 و ، استاد حسینغیچک ۀنوازند، احمداستاد سید همچون ،اندقرار داشتهتر   پایینجاتیدر

 عود و نوازندۀ ،محمدعلیاستاد   قانون،، نوازندۀ عود، سید عمادنوازندگان ،هللامیرحبیب
  و، آوازاستادان ،حافظ بصیر و  نی، مالنظام بدر، نوازندۀمحمد خندان مالسلطانطنبور، 

 تاریخ؛ خواندمیر، ٣٠ کرمانی، بیانی(اشاره داشت  ،سازی تصنیفداستا ،موالنا سالمی

؛ ١٦٧ صفوی،؛ ٣٢٠ دوغالت، ؛٢٤٣ـ٢٤٤، مآثر الملوک، همو ؛٤/٣٤٨، السیر یبحب
، ١٠٦ ،النفایس  مجالسۀتذکر؛ نوایی، ١٨٣ـ١٨٢ بخاری، نثاری؛ ١١/٥٩٣٥ میرخواند،

 دو موسیقی در این دوره، اشتغال به). ١/٥٣١ واصفی،؛ ٢٨١، ٢٧٩، ٢٥٥، ٢٣٢، ١٦٠
 به )طیف فرودست جامعه (دانان گروهی از موسیقی داد؛ ها را بازتاب می انگیزه دسته از

طیف ( دیگر  و گروهینگریستند  میهاي زندگیعنوان یکی از ضرورتاین هنر به



  ١٠٧  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

ال  اشتغ آن، بهشان خاطر ارضاي احساسات درونی ، فارغ از منافع مادي و تنها به)مند بهره
تا حد بسیار زیادی  ،  آثار هنری دربارزاجتماعی  ـ  سیاسیهای اشتند و گرایشد

 ).٩٩، »...در خراسان هنر« شاطری، لعل(گرفته از این دو جریان بود  نشأت
 آزادی عمل جامی در تغییر نوع سازبندی سماع مبتنی بر ،یگر د سویی از

. شد منتج مییق شخصی سلطان  از عالها تا حدی بود و این حمایت دربار های حمایت
او را نه همین در شعر و «: گزارش داده است ، طبع هنری بایقرادربارۀ) ٣٤٥ (گازرگاهی

یافت کس، الحانی موسیقی دخلی بود بَس، در هر یک از آن آنی داشت که آن را درنمی
 با وجود اینکه. »افزایچون تحریرات داودی دلگشای و بیانی چون انفاس عیسوی روح

 را با اخالقی متشرعانه سپری کرد، پس از عدم ش حکومت  نخست حسین دهۀ سلطان
 از  وبیشتر توجه نشان داد صوفیان های خواسته به اش، فرمانرواییادامۀ  در ،توفیق

   او شامل دربار هنری های حلقه. ، حمایت کرد با دلبستگی تمام گوناگون، هنرهای
حسین  دعوت از سلطانای دربارۀ متن نامه. ، بوددانان یویژه موسیق و به فراوان،هنرمندان

 جامی و تأثیر بیانگر  که همراه با ساز و آواز بوده است، مجلسی دوستانه حضور دربرای
، اسامی در این نامه. است سلطانهای  محافل هنری و حمایتبرطریقت نقشبندی 

  نواز خاتون شاه،انم مهرطلعتخنایی، شاه درویش  الدین عودی، شاه سید نجمچون افرادی 
 که معروف است از آنِ ای باغچه( نور  ۀ در باغچ حاضردانان و دیگر موسیقی،سراینغمه

 ).٢١ـ١٩ ، جامیرحمانعبدال شیخهروی،  مایل(است  ، ذکر شده)جامی بوده
توان  دربار تیموری به هنر و هنرمندان را نمی حمایت و توجه دولتمردان،حال  این با

 به عالیق هنری آنان ارتباط داد و اهداف سیاسی منتج از این رویکرد را نادیده اًرفص
 با نگاه موافق برخی فرق متصوفه،ویژه در عصری که حضور قدرتمند تصوف و هب. انگاشت

 ،کرده است ایفای نقش می مردم  بین در،به برخی هنرها و جایگاه واالی رهبران صوفی
های اصلی شک از دغدغه بیها یکی به این گروهکسب مشروعیت از طریق نزد

 . ه استگران تیموری بود حکومت
شد که در نظر و عمل  مانع از آن نمیعنوان رهبر نقشبندیه،  به، جامی واالیجایگاه

 به سازهای های فراوان  اصطالحات این هنر و اشارهکاربرد پربسامد. به موسیقی بپردازد
مانده از  با بررسی آثار منظوم برجای. است این ادعا موسیقی در اشعار او شاهدی بر

 گیریبه موسیقی و بهره  اوتوان توجه ویژۀ می،)اورنگهفت کامل و مثنوی دیوان(جامی 
 .کرد کهن اهل تصوف بررسی و تحلیل های ی متفاوت با قالب قالبوی از آن را در
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 سازشناسی مجالس سماع
، که گاه در جمع مریدان و گاه با حضور درباریان برپا براساس اشعار جامی، محافل سماع او

اینکه او در اورنگ چهارم از . شد، شامل رویکردی متمایز به موسیقی و سازبندی بود می
از خود گذشتن است و آیین بر خلق افشاندن، نه «مثنوی خود، دربارۀ سماع گفته است 
احتماالً از  ،)١/٦٧٤، اورنگمثنوی هفت  ،یجام(» گرد خود گشتن و از خدای بازماندن

 با تحلیل آوِری. همین تلفیق شیوۀ کهن و جدید در دیدگاه این شیخ نقشبندی نشان دارد
شده از سماع صوفیان قرن سوم تا هفتم هجری، دو گونۀ آثار فیزیکی و  های نقلگزارش

 و جامهبخشی، برانگیختگی درونی و بیرونی، رعشه و اضطراب، فریاد روحی، از جمله فرح
دادن حساسیت نسبت به درد، بیهوشی و از دست دادن هوشیاری، از دست دریدن، گریه، 

 فهرست کرده است را ناگهانیعدم کنترل ارادی اندام، و گاه اقدام به خودکشی، و مرگ 
)Avery, 96, 99, 110, 112, 115, 119, 126, 128, 130(. در  نقشبندیه طریقت اما در

رسد که اکثر حاالت نظر می و چنین بهنشدهاین امور چندان ذکر  ، رهبری جامیزمان
. حاصل از سماع در این طریقت، ناهنجار و غیرمتعارف نبوده استدرونی و روحانی 

  استفاده اهداف طریقتی نیل بهعنوان وسیلۀ از آن به، موافقان سماع غالبمانند، جامی
 تنها با کوشش و مجاهدت سالک ،عکس مقام، براست که حال  و معتقد بودهکرده

علتی است که از جانب حضرت  و عنایت بی،دست نخواهد آمد، بلکه عطوفت، رحمتبه
شود  ربانی است که نصیب سالک می ای  الهی و تجلیای شود و بارقهدوست نازل می

 ).٤٦حیدرخانی، (
 در میان اهل در مجالس سماع زمان جامی، عالوه بر سازهای مورد استفادۀ پیشین

 باهای اجرایی  و آهنگآوازها، ) یا فاقد آنالجلدارای جَ( همچون نی و دف ،تصوف
، ای و کوبه،، بادی)ایآرشه(ای  مضرابی، کمانهگونۀسازهای موسیقی بزمی در چهار 

نخست آنکه  ی داشت؛ گوناگونیکردها کاراین تغییر نگرش. شد خوانده و نواخته می
دیگر . کرد جذب می عوام را و ر افکار جامی، هر دو گروه نخبگانضوابط تازۀ مبتنی ب

 برای تطبیق با توانایی بیشتری عصر بایقرا واسطۀ این تغییر نگرش، نقشبندیۀ  بهآنکه
کش و  زاهدی ریاضت صرفاً، دیگر و رهبر نقشبندییافتندشرایط اجتماعی زمان خود 

 با ای این طریقت عۀ اعتقادی و آموزهمجمو ، بر این اساسآمد و به شمار نمیطلب انزوا
 ،گیری از موسیقی بهره از جمله ، نیازهای روز و هنری در این دورهتحوالت گستردۀ

 . یافت خوانی بیشتر می هم



  ١٠٩  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

 آوازخوانان در مجالس سماع
. کرد ترین نقش را در برپایی مجلس سماع ایفا می ، محوری خواننده، جامیدر نظر

ی و مطرب بارها در اشعار او ذکر چون خنیاگر، رامشگر، قوال، مغنّ با القابی همخوانندگان
 : بودند سماعانآنان آغازگر. اند شده

 » سماع آغازپردۀتا کند مرد قوال را دهند آواز     «
 )١/٨٣اورنگ،   مثنوی هفت،یجام(

 االنب قوّــنکته گوید به ل االنــاه در صومعۀ خوشحـگ«
 »گیرد از نکتۀ او راه سماع صوفی جان و جهان کرده وداع

 )١/٥٧٨، همان(
 :گران حال و وجد روحی در بین سماعو نیز برانگیزندۀ

 »الباب است     کو مغنّی که دلم طالب فتح  صوت ابواب فتوح است صدای نی و چنگ«
 )١٩٦،  دیوان،همو(

 »آمده در رقص ذرات وجود اش     آه ازین مطرب که از یک نغمه«
 )٣٠١، همان(

 »خنیاگر وجد و مطرب حال از صوت وُشاح و بانگ خلخال     «
 .)٢/٢٦٠اورنگ،   مثنوی هفت،همو(

 :اندساز رهایی از جسم مادی معرفی شده زمینه آوازخوانان
 »ام برد برون زمزمۀ نیکز دایرهیک لحظه فروداشت کن ای مطرب مجلس     «

 .)٧٦٣،  دیوان،همو(
 :ش مهمی از موسیقی مجالس سماع بودبخ استادان این اجرایی یآوازها

 »رسد به گوش من آواز سبحۀ ملکی زند نوا لیکن     ری میشَ بَز پردۀ«
 )٧٢٦، همان(

 »افکن جیب صاحب ذوق چاک آواز خوشش مهیج شوق     «
 .)٢/٣٨٤اورنگ،   مثنوی هفت،همو(

 :شده ر حاضران میاجرای هر یک از آوازها با آهنگی خاص همراه بوده که موجب ایجاد وجد د
 »آهنگ زنی سرایان خوشراه بر نغمه     خوان کنی آهنگ سماعگر نواساز و غزل«

 .)٧٤٩،  دیوان،یجام(
واقف بوده و گاه با اشاراتی،  ١های موسیقی دستگاه و مبانی علمی این هنرجامی به

                                                                                                                                            
  ←پنجگـاه و     و راسـت   گـاه، چهارگـاه     هفت دستگاه شور، همایون، ماهور، نوا، سه       موسیقی ایرانی دارای  . ١
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 :به جزئیات فنی و بیان اشتباهات خوانندگان و نوازندگان پرداخته است
 »١آیدش نغمه خارج آهنگسازی که دف گرفته به چنگ     نغمه«

 )١/٨٣اورنگ،   مثنوی هفت،همو(
 »٣ که از ساز رفت راه عراق٢سوی حجازاز آن مقام مکن راست جامیا آهنگ     «

 )٤٨٤،  دیوان،همو(
 » نیست٤های حسن جامی این کمالت بس     که ساز نظم تو را جز نوای خسروبه نکته«

 )٢٢٣، همان(
 به بیان ،دیگر خود را نشان داده و ازسوی تبحر هنری ،سو یک ، ازو گاه در لفافه

 : استکرده های خود اشاره های اجرایی موسیقی رایج در میان حلقهدستگاه
 »سازی این نغمه زند به پردهنغمه مغنی حجازی      خوش«

 )٢/٢٧٩اورنگ،   مثنوی هفت،همو(
 »٥بزن این نوا را در آهنگ راست    بیا مطربا زآنکه وقت نواست «

 )٢/٤٥٥، همان(
 

 سازهای مضرابی
در مجالس سماع نیز ، شان بیشتررواج دلیل به،رسد که گروه سازهای مضرابینظر می به

با ) طنبور( و تنبور ، چنگ، عود، قانون، بربطها، اند و از بین آن بیشتر کاربرد داشته

                                                                                                                                            
 ه و آواز   است که هـر دسـتگا      اصفهان ترک، و بیات    افشاری، ابوعطا، دشتی، بیات     پنج ردیف آوازی   →

 .استهایی دارای گوشه
را خـارج از گـام       یا نوازنده یک یا چنـد نـت          ه خواننده معنای آن است ک     خواندن یا نواختن به   » خارج«. ١

 »فـالش  «آنامـروزه بـه     . نظر اجرا کند و موجب شود تا لحن آهنگ از بـین بـرود              آهنگ دستگاه مورد  
 .شود نیز گفته میخواندن یا نواختن

 خوانی مـذهبی    مناجات در بیشتر   ای در آواز ابوعطا و       گوشه ،های کهن موسیقایی و اکنون    میکی از مقا  . ٢
 ).١٧٤حدادی،  (است مورد استفاده

 ).٤٠١همان،  (پنجگاه قابلیت اجرایی دارد و راست،های ماهور، نواگوشۀ عراق در دستگاه. ٣
خسرو پرویـز    ویژه ساسانی و به   دربار شاهان ر   د  رایج های موسیقی ای است به گوشه    اشاره ،احتمال فراوان  به. ٤

 .کاربرد داشته استها  تعدادی از آن، و شاید تا عصر جامیبوده است باربد ها ساختۀ بسیاری از آنکه 
  که جامی به پـسوند آن اشـاره نداشـته          اما از آنجا  . موسیقی ایرانی است  های کهن   راست، یکی از مقام   . ٥

 .نسبت داد» راست ماهور«یا ، »راست سلمک«، »راست حجاز«، »پنجگاهتراس «بهتوان آن را  می،است



  ١١١  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

ترین ساز در مجموعۀ این  ن بین گویا چنگ، اصلییدر ا. شدند آوازهای سماع همراه می
 : های فراوان، بر تأثیرگذاری آن تأکید کرده است سازها بوده و جامی نیز در اشاره

 »بجَه از جسم به آهنگ سماعنغمۀ جان شنو از چنگ سماع     «
 )١/٦٧٥، همان(

 »نه باختچغا و ه چنگخرقه در ر و تسبیحشیخ صومعه را لذت سماع     بربود «
 .)٢٢٤،  دیوان،همو(

 :همراهی چنگ و عود در ترکیبِ سازی این مجالس رایج بود
 »وَدود یا یکاف انتَ یحَسب انتَعود      و چیست میدانی صدای چنگ«

 ) ٣٠١، همان(
 »عود کرد و زمزمۀ چنگ و منع سماعنداشت     شنو  مسکین فقیر گوش اشارت«

 .)٣١٤ همان،(
 اجرای الحان  با سازهای دیگر و برای ای مضرابی بیشتر در همراهیزهگویا سایر سا

ظریف  با بیانی ، گاهجامی). ٦٥٧ ،٣٣٤، ١٤٣ ،همان: نک (اند شده استفاده میآمیز حزن
 هم اشاره داشته و نحوۀ به دست گرفتن سازها و بدنی نوازندگانحالت  به و زیرکانه،

  درک عملی او ونشانۀ از سویی نواختن صحیحشان را بیان کرده است و این،
 :ه است بودشان  نوازندگیۀتذکری به نوازندگان برای اصالح شیودیگر،  ازسوی

 »جا دهش بر کنار چون اطفالنوا طفلیست      مطربا عود خوش«
 )٥٠٤، همان(

 »ومَنه انگشت که سد نالۀ زارست در ا     بر رگ عود که در دامن مطرب خفتست«
 .)١١٧، همان(

 
 های بادیساز

در . شده است پیش از جامی، در مجالس سماع، از بین سازهای بادی، تنها نی نواخته می
نیز  ٣ ارغنون و٢، مزمار١، همچون موسیقار دیگری بادیمجالس سماع زمان او، سازهای

                                                                                                                                            
 در کنـار یکـدیگر قـرار        ، از کوچک به بزرگ     با ترتیبی خاص،   ها که ای از نی  سازی متشکل از مجموعه   . ١

 ).٥٦٩حدادی، ( گیرند می
 ).٥٣٧ان، هم( ای که بتوان در آن دمید و اصوات موسیقایی از آن تولید کردهر ساز چوبی لوله. ٢
 ).٢٩همان، (دمند  لوله تشکیل شده و هوا را با واسطه داخل آن می زیادیسازی که از تعداد بسیار. ٣



 ١٣٩٣بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١١٢

 مانند ها نیز، این حلقهدر به مجموعۀ سازهای رایج سماع اضافه شده است، اگرچه 
 شاید تا این اولویت. اولویت داشته استگیری از ساز نی و، بهرهمجالس سماع پیش از ا

راجع به آن بوده باشد، از جمله  لحن موسیقایی این ساز و نیز باورهای دلیل حدودی به
 :اینکه موسیقی برآمده از نی شرح اسرار نهان است

 »اساقی  العَقلُ هَایدرکَ نأ یُمکنُ ال فهم کنی جمله سماعیست     راسرار نی ا«
 .)١٣٧، همان(

ها و نهی و  با مخالفت موسیقی در سماع هایکارگیری ابزار به،در عصر جامی
 حال و  و از عدم درک معنوی سماعنظر جامی، ناشی رو بوده است که به هایی روبه تحریم
 الحان موسیقایی و ماهیت وجودی نغمات مایۀ از درون، و ناآگاهی  حاصل از آنوجد

عنوان سازی الهی و  به که ،گیری از نی جامی با بهره،روایناز. اده بودسازهای مورد استف
 اهل تصوف و اقشار جامعه داشت، به هجو مخالفان و  بین دیرینه در، کاربردیعرفانی
 :پردازد استفاده از ساز در سماع میتأیید

 »ای واقف از حقیقت حالچون نهز بانگ نی چه سود ای شیخ     حالت ا«
 )٥٠٦، همان(

 فیه رد به سرّ نَفَخْتُبیچاره پی نبُکند فقیه      نی میمنع سماع نغمۀ«
 »پروای ریش محتسب و سبلت فقیهبه بانگ نی که ندارم به غیر عشق     ده  می

 )٦٦٢، همان(
 »جَهیگر در سماع بانگ نی از جا نمی ایخفته ز بانگ نی جَهَد از جا تو مرده«

 .)٧٣٦، همان(
  این سازهااحتمال فراوان، به جامی به سایر سازهای بادی بسیار اندکتعلت اشارا به

. اند و رواج چشمگیری در مجالس سماع نداشتهشده استفاده میدر مواردی خاص 
: ـ نک (ها هم همین استفادۀ اندک از آنتوان این فرض را در نظر داشت که میحال،  بااین
رونق هنر  منتج از ،سویی، از)٣٥٠، ٢/١٧٠، اورنگ مثنوی هفت ،همو؛ ٥٢٠، همان

احیای و دربار در  سیاست حمایتی جامی حاصل دیگر، یموسیقی در این دوره و ازسو
 .است سازهای اصیل ایرانی بوده

 
 ایسازهای کمانه

 که تا پیش از بودند) ایآرشه(ای  موسیقی مجالس سماع سازهای کمانهسازهایاز دیگر 



  ١١٣  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

از جمله این سازها . شد وفیان به کاربردشان اهمیت داده نمیهای صجامی، هرگز در حلقه
ها، رباب بیش از دیگر  غژک، و کمانچه اشاره کرد که در بین این/توان به رباب، غیچکمی

. احتمال فراوان، زمان استفاده از آن در اثنای مراسم بوده استشد و به سازها استفاده می
دلیل صدای دلنشین آن، در جذب ورد و شاید بهآ رباب در حاضران، وجد و شور پدید می

 :شد  ساز در سماع، بر استفادۀ آن اصرار میکارگیری افراد و طعنه به مخالفانِ به
 »که از رشتۀ جان زهش برده تاببیا مطربا وَز کمان رباب     «

 .)٢/٤٦٩، همان(
 » کرداین کار را به کام دل من ربابخواستم کمانچه زدن ریش زهد را     می«

 .)٣١٤، دیوانهمو، (
اند،  سازهای غژک و کمانچه نیز، که از نظر ساختار فیزیکی و نحوۀ تولید صوت، مشابه بوده

 :شدند انگیز استفاده میاحتمال فراوان در مجالس سماع، برای ایجاد لحظات شاد و فرحبه
 »نمکین غژکی     که شور مجلس عشاق شد ز پر شکل آ وشتصدای آن غژکم ک«

 )٧٢٦، همان(
 »برآورده کمانچه نعرۀ زهده      رباب از تاب غم جان را امان«

 )٢/٧١اورنگ،   مثنوی هفت،همو(
 علت به،سویی ای در مجالس سماع، از کاربرد کمتر سازهای کمانهرسد که نظر می به
از را  این سکه احتماالًدانان این دوره بوده  نوازندگی موسیقیشیوۀ ها و  آنانگیزی طرب

در جلوگیری جامی از تعمد  ،دیگر  سوی کردند، و از استفاده میانگیزی بیشتر برای فرح
 .ناشی شده استآمیز دانستن مجالس سماع از تشنیع منتقدان و لهو

 
 ایسازهای کوبه

  در.در اجرای فردی یا جمعی هر آهنگ موسیقی، حفظ وزن و ضرب از ملزومات است
در . چنین کارکردی داشت ساز دف  از جامی، عمدتاًهای سماع پیش حلقهموسیقی

هم آن را همراهی  ٢چغانههم گاهی به آن اضافه شده یا  ١ جالجلمجالس دورۀ جامی،

                                                                                                                                            
 ).١٤٣حدادی، (شود دف تعبیه می بدنۀ از جنس روی که در آالتی آهنی و معموالً. ١
زه قـرار   ساختمان نوع ابتدایی این ساز عبارت بود از یک کدوی کوچک خـشک کـه درون آن سـنگری                  . ٢

 بـه حرکـت در      ، آن را   و متناسـب بـا وزن موسـیقایی        کردنـد   مـی ای برای آن تعبیـه       و دسته  دادند  می
 ).١٥١همان، (آوردند می



 ١٣٩٣بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١١٤

 :ساز اصلی مجلس و نماد و شاخص سازبندی آن بود همچنان دف اگرچه، کرد می
 »ازار کنیمکردیم     این زمان با دف و نی بر سر بآنچه در صومعه زین پیش نهان می«

 .)٥٦٨،  دیوان کامل،همو(
ت معنوی و روحانی این ساز و تنها  عدم آگاهی از ماهیبا کسانی را که البته جامی

 :داده مورد طعنه قرار اند، پرداخته  با آن به سماع می،سطحیهدف لذت  به
 »لیک رقصان به جانب نقصان     همه بر بانگ نای و دف رقصان«

 .)١/٨٣ گ،اورن  مثنوی هفت،همو(
 و گویا کاربرد داشت در تالزم با این ساز ول دف  مکمّعنوان بهاحتماال جَالجل بیشتر 

 :شد  استفاده نمیمستقالً
 »نگردد جدا چون جَالجل ز دفبه ضرب طپانچه تو را آن ز کف     «

 .)٢/٤٦٧، همان(
 تفاوت که ، با اینشد استفاده می چنگ کنندۀ عنوان ساز همراهی به بیشترچغانه نیز

 :اختصاصاً یک نوازنده نواختنش را بر عهده داشتدر مجالس سماع، 
 » چغانه باختو در ره چنگ خرقهو تسبیح بربود شیخ صومعه را لذت سماع     «

 ١.)٢٢٤،  دیوان،همو(
شود گونه استنباط می این،بایقرا حسین بازمانده از عصر سلطانایه در نگارهبا تأمل
بنا ، یا  عود،، چنگنی نفر بود که چهار الی دو مرکّب از ی نوازندگانها هگرو که معموالً

 گویا در این میان،ین نهمچ. )٣ تصویر (نواختند ، ساز دیگری میبه مقضیات مجلس
                                                                                                                                            

، هرچه بیـشتر دگردیـسی      ابزارهای الزم یا جانبی نواختن سازها در مجالس سماع         جامی به    های  هاشار. ١
، زخمـه،   )هـای سـاز   رشـته ( تـار    رهـا و متعلقـات    ابزا این   از جملۀ . دهدسماع در این دوره را نشان می      

 :است) هایی کوچک برای کوکپیچ( و گوشمال ،مضراب، خرک
 چون رسد زخمه درآیی به خروش     زخمه خموش بیراست چون چنگی «

 »ای این عجب استتو به آن غمزده      زخمه بر چنگ برای طرب است
 )١/٦٢٨ اورنگ،  مثنوی هفت،یجام(

 »مضراب زننده بر وترهاش      تخوان پرهاشدر هر نفس اس«
 )٢/٣٤٨، همان(

 »بس بود بر خرک عود ز اسباب غنا      ر به خروار بریشم نبود تاری چندگ«
 )١٤٢،  دیوان،همو(

 »ایگوشمالی بسته تاری که بر عود سخن بی     چش غم سرمکش جامی که می ندهد صدااز پی«
 .)٧٦٣، همان(



  ١١٥  )مطالعۀ موردی عبدالرحمان جامی(جایگاه موسیقی نزد اقطاب نقشبندیه 

  براي نگه، همچون دفای،کوبه یساز سپس و  با سازهای مضرابی کاربردارجحیت
 این). ٤ تصویر(کرده است  خوانی می تصنیف  نیز یک خواننده و، بودهداشتن وزن

 این مجالس هم  اوج هنر موسیقاییۀنشان نوازی سازهای مختلف در کنار یکدیگرهم
سازها و تمرین فراوان نوازندگان  ١)هارمونی(هنگی اهمچراکه الزمۀ آن، رعایت  هست

 .)٤  و٣تصاویر ( بوده است
ارگیری اکثر سازهای موسیقی کترتیب، موسیقی عرفانی مجالس سماع، با به این به

سالک را با شهود  پاك و صاف احساسات شد که بزمی، از این توانایی برخوردار می
رأی با حسین شایسته، بیان توان همربانی برانگیزد و از این نظر، می تجلیات موسیقایی
گر  تحکای نیز را موسیقی هاينغمه است، معلول به علت از نگاهی عارف، چون نگاه کرد که

وی  در اعتدال و آرامش با توأم ها، حالتی سبب این نغمه به  و٢داندمی آسمانی هاينغمه
 حال زیرا(کرد  تعبیر عرفانی مصطلح» حال«به  را توان آننمی آید که اگرچه پدید می

شایسته، (حال دانست  آن ایجاد براي ايزمینه را آن توانمی ،)است جذبه جنس از عرفانی
 .احتمال فراوان، جامی نیز این هدف را در نظر داشته استبه). ١٣١ـ١٣٠
 
 نتیجه

 اجرای آن  تصوف تا عصر تیموری، سماع و نحوۀبرانگیز در تاریخ از جمله موضوعات بحث
انی بود که با شرایطی نفی یا قبولش  و اعتدالیان، موافقان مخالفگیری سه طیفو موضع

و در اثر بایقرا،  حسین در عصر سلطانهویژ بهبندیه،طریقت نقشگیری با قدرت. کردند می
گروهی حاصل از  تغییر نگرش درون و  از هنر و هنرمندان دربارهای ها و حمایت سیاست
کاررفته در آن نیز تحوالتی  برگزاری سماع و موسیقی و سازهای به، های جامی اندیشه
حاالت و حرکات تی از نظر  حدر دورۀ زعامت جامی بر ننقشبندیه،مجالس سماع . یافت

 در این دانان موسیقی خیلحضورایشان نیز تغییر یافت و  وجد روحی حاضران وبدنی 

                                                                                                                                            
1. Harmony 

 : مولوی سروده استچنانکه  .٢
 چو مشتاقان خیال آن خطاب هم  لیک بد مقصودش از بانگ رباب«

 چیزکی ماند بدان ناقور کل  ناله سرنا و تهدید دهل
 [...]از دوار چرخ بگرفتیم ما  هااند این لحن پس حکیمان گفته

 که درو باشد خیال اجتماع  پس غدای عاشقان آمد سماع
 ).٤/٣٢١مولوی،  (» صورت گردد از بانگ و صفیربلک  قوتی گیرد خیاالت ضمیر
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افزون سازهای موسیقی بزمی، آنان از گیری  بهرهحاصل از، عالوه بر غنای هنری مجالس
ساز گرایش  بر برانگیزش بیشتر مریدان، سبب جلب نظر مخاطبان غیرطریقتی و زمینه

 آشنا با مبانی اعتقادی بزرگان حضور مریدان و ،حال  بااین.شد نیز میبه نقشبندیه آنان 
اری ویژه برخوردار بودند، مانع از آن بود که در این  که از اعتبینقشبندیه و گاه درباریان

 رعایت ،احتمال فراوان به.  پرداخته شود موسیقی مورد نقد مخالفان لغو و به لهو و،مراسم
به لحاظ ها و چه  چه از نظر اجرای آوازها و آهنگ، مبانی موسیقیصحیح و علمی

دلیل ای، تا حد زیادی به و کوبه،ایگیری از سازهای گوناگون مضرابی، بادی، کمانهبهره
تغییر رسد که این نظر میچنین به. ت و نیز تبحر جامی در موسیقی بود هنردوسروحیۀ

 ن سماعمخالفا در برابرستقیم و علنی جامی  نوعی واکنش مساختاری در مجالس سماع،
 با و ، با برپایی مجالسی مبتنی بر وجد و حال روحانیوی، به این معنا که ه است؛ بودهم
های  حساسیتویژه  در مراسم سماع و بهشکنی  نوعی سنتدانانیری از موسیقیگ بهره

گیری صحیح از ت بهره قابلیبه اثبات و ه آوردپدید مربوط به استفاده از سازها در آن،
 تا حد بسیاری در آثار رویکرد این .ه است روحانی پرداختدر ایجاد حاالتموسیقی 

 .ه استمنظوم او تجلی یافت
 

 
 

) اورنگ هفت و مثنوی دیوانمبتنی بر (بسامد تکرار سازها در اشعار جامی   
 

    )١١١(مضرابی    

 ٧٧ چنگ
 ٢٧ عود
 ٣ تنبور
 ٣ بربط
 ١ قانون

)ای آرشه(ای  کمانه  )١٥(  

 ١٢ رباب
 ٢ کمانچه
 ١ غژک

)٥٩(  بادی             

 ٥١ نی
 ٤ ارغنون
 ٣ موسیقار
 ١ مزمار

)٣٣(        کوبه ای    

 ٢١ دف
 ٨ جالجل
 ٤ چغانه
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