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  »و سازهاي موسيقي در غزليات شمس اصطالحاتبازتاب «
  1تبار ابراهيم ابراهيم

   2پور ملكشاه احمد غني
  3سپيده ضيغم

  :چكيده
شعر به پيروي . تجليات حيات استآهنگ  سرچشمة الهام شعر، بيشتر، طبيعت خارجي است و موسيقي و شعر، بيان خوش

  .بخشد كند و موسيقي نيز به جاي ايجاد تنفر و دلتنگي، لذّت مياز قوانين اخالقي، پرده داري مي
ها، نشـانگر آن   يافته. شود در پژوهش حاضر عناصر و عوامل موسيقايي ديوان شمس و رابطة موالنا با موسيقي نشان داده مي

وسيقي عالي است و او، هيجانات روحي خود را با موسـيقي و شـعر بيـان نمـوده و در ديـوان      است كه ديوان شمس، داراي م
مهـارت مولـوي در موسـيقي، سـبب شـده كـه در       . شمس از عناصر و اصطالحات موسيقايي متداول بسيار استفاده شده است

تنوع اوزان . گيري به كار گيرد به طور چشمها، ابزارها و آالت و اصطالحات موسيقي را  ها، دستگاه سراسر غزليات، اسامي مقام
ايـن  . هـاي اوسـت   در اشعار موالنا نيز گواه ديگري بر تسلّط و مهارت وي در سرودن اشعار آهنگين و موسيقي غنـي در غـزل  

كند؛ سپس به معرفي چند ساز و اصطالحات و تركيبات مربـوط بـه آن    مقاله، موسيقي و موسيقي غزليات شمس را بررسي مي
  .پردازد مي

  . ساز، غزليات شمس، موسيقي، موالنا: يكليدواژگان 

  مقدمه
ديوان شمس، ديوان شعر نيست، غوغاي يك درياي متالطم طوفاني و انعكاس يك روح غير آرام و پر از هيجـان  

زون زند و اين دست و پا زدن به صورت كلمات مـو موالنا در اقيانوسي دست و پا مي. و لبريز از شور و جذبه است
شماري از غزليات مولوي در مجلـس سـماع و در حالـت وجـد و شـور و مسـتي       تعداد بي. آيدآهنگ درمي و خوش

تـوان بـه خـوبي احسـاس     ها و كلمات آن مـي تك واژه بنابراين حركت، پويايي و جانداري را در تك. اندسروده شده
. كنـد حقيقـت را در آن بيشـتر و بهتـر درك مـي    از رهگذر اين كلمات جاندار و پوياست كه خواننـده، تجلّـي   . نمود

دسـت   او، نوازندة چيـره . ها را آورده است ها و مقاممولوي، بيش از بيست اصطالح موسيقي از قبيل نام سازها و پرده
مهارت وي در نواختن رباب تا حدي بوده كه حتّي در ساختمان اين ساز نيز تغييراتـي پديـد آورده   . رباب بوده است

سـاز و آواز در   صر موسيقي در غزليات موالنا، آن چنان برجسته است كه حتّي خواندن سـادة اشـعار وي، بـي   عن. بود
  .آفريندمخاطب شور و وجد مي

» .شعر، تجلّي موسيقايي زبان است«: هاي شعر در تحليل نهايي، بازگشتشان به اين تعريف خواهد بودهمة تعريف
  ) 389: 1386شفيعي، (

باشد كه مي Müseو مشتق از كلمة  Mousikaلفظ موسيقي از واژة يوناني «: نويسد ري موسيقي ميپورتراب در تئو
شعر و ادب و موسيقي يونان باستان استنام رب موز«. النوعِ حافظ «يـك «النوع است و ماننـد پسـوند   به معني رب« ،

  ) 124: 1303، پورتراب(» .مثل كلمات كالسيك، رومانتيك در اينجا هم پسوند نسبت است
، و در اصطالح، علمي است كه بدان وسـيله  »الحان«دانان قديم ايران، موسيقي در لغت به معني به عقيدة موسيقي«

  )27: 1380طهماسبي، (» .ها را دريابندبه احوال نَغَمات از حيث ماليمت و مفاخرت پي برند و كشش آن
موسيقي، اين هيجان روحي است كه سـبب بـه وجـود     سرچشمة الهام شعر، بيشتر طبيعت خارجي است؛ ولي در

آهنگ تجلّيات حيات است، و  موسيقي و شعر، بيان خوش. شود هاي دلنشين به وسيلة هنرمندان بزرگ ميآمدن آهنگ

                                                            
  . ـ استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بابل1
  gmail.com@ghanipour٤٨:  . ـ دانشيار دانشگاه مازندران2
 .  شهر آموختة كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد قائم ـ دانش3
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. بخشـد  كند، و موسيقي نيز به جاي ايجاد تنفّـر و دلتنگـي، لـذّت مـي    داري مي شعر به پيروي از قوانين اخالقي، پرده
صداي حيوانات، نغمة پرندگان و حتّي اصواتي كـه از  . دانان، همه چيز در طبيعت مظهر موسيقي استوسيقيبراي م«

شاعر نيز از تمـام حركـات و سـكنات    . خيزد، همه، كم و بيش، زيبا و نمونة توازن و آهنگ استعوامل طبيعي برمي
تـوان گفـت   به همين جهت با اطمينان كامل مي. هدداي قرار مييابد و آن را مبدأ سرودهاي درميعوامل طبيعي، نكته

  ) 22: 1377صائب، (» .دان باشد شناس، و شاعر بايد موسيقيدان بايد ادب موسيقي
طبـق روش  «. ها و آوازهاي متعددي دارد كه هيچ يك از آنان به ديگري شباهت ندارد موسيقي سنّتي ايران، دستگاه

ز حدود صد سال پيش برقرار شده است، آواز و موسيقي سـنّتي ايـران را در   بندي جديد در آواز و مقامات كه ا طبقه
بنـدي شـده، هفـت مجموعـه كـه وسـعت و اسـتقالل بيشـتري          از دوازده مجموعة تقسيم. دوازه مجموعه قرار دادند

» آواز«انـد،  ههاي مزبور منشعب شدناميده شده، و پنج مجموعة ديگر كه مستقل نبوده و از دستگاه» دستگاه«اند،  داشته
گاه، چهارگـاه، نـوا و   شور، ماهور، همايون، سه: نام هفت دستگاه اصلي عبارتند از) 102: 1377نفري، (» .شوندناميده مي

  .اصفهان، بيات ترك، ابوعطا، افشاري و دشتي: راست پنجگاه؛ و نام پنج آواز بدين شرح است
يران زمين به دو بخش اصـلي پـيش از اسـالم و پـس از     تاريخ موسيقي ا» سه رسالة فارسي در موسيقي«در كتاب 

ها و نقوش ها و مجسمههاي دورة پيش از اسالم، منابع معتبر ما كه همان حجاريدر بررسي. اسالم تقسيم شده است
ور امـروزي     سال قبل از ميالد مسيح آغاز مي 1500روي ظروف به دست آمده است، كه از شود، سازي شـبيه بـه طُنبـ

هـاي طـاق بسـتان، گـروه نوازنـدگان      در حجـاري . گردد كه نمايانگر يك ساز ملوديك در آن زمان استمي مشاهده
ر دورة خلفـاي    نواز و سازهاي بادي نيز مشاهده مي چنگ اَعراب تـا آخـ ا در دورة بعد از فتح ايران به دستشوند؛ ام

كردنـد، انـواع موسـيقي ممنـوع بـوده      كمراني ميدر سدة اول حكومت اسالمي ح. ق. ه 41تا  11راشدين كه از سال 
با روي كار آمدن بني اميه، موسيقي تا حـدودي آزادي بيشـتري پيـدا كـرد و از ايـن دوران تـا دوران خلفـاي        . است

عباسي، دورة اوج و شكوفايي موسيقي نظري و عملي ايران و اسالم است كه در ايـن دوران، كسـاني چـون فـارابي،     
در هرحال با ظهور تشيع . نصيرالدين طوسي و افراد ديگري در موسيقي عملي و نظري ظهور كردندسينا، خواجه ابن

در ايران و روي كار آمدن شاهان صفوي، موسيقي در ايران رنگ و بـوي ديگـري بـه خـود گرفـت و رنـگ ايرانـي        
ـ    كـه در دوران  » دسـتگاه «ام موسيقي بيشتر شد، تا اين كه در دورة قاجار به كمال خود رسيد و سيستم ديگـري بـه ن

دست آن زمان به طور شفاهي به شاگردان سازهايي از صفويه ظهور كرده است، كامل شد و به وسيلة نوازندگان چيره
» .در دوران قاجاريه بود كه خط نت امروزي به ايران راه يافـت . تار، كمانچه، ني و سنتور انتقال پيدا كردقبيل تار، سه

  )96: 1380بينش، (
رسد هنوز كسي از تـاريخ مبـدأ اختـراع سـاز و آهنـگ موسـيقي،        در ارتباط با تاريخچة آالت موسيقي به نظر مي

هاي صاف تدريجاً پديد آورده و بعدها آالت همين قدر معلوم است كه صدا را حنجره. اطّالعات منظّمي نداشته باشد
  .اندموسيقي را تصرّفي يا تصادفي ساخته

توان قياساً حكم كرد كه در ابتدا، اسباب موزيـك انسـان از   ع آالت موسيقي را طنبور بدانيم، ميترين نواگر طبيعي
كردنـد و پـس از آن در   كوبيدند و از صداي آن، استفاده مـي  نوع ضرب بوده است؛ يعني، دو جسم را به همديگر مي

تـرين آالت موسـيقي،   چنان كه طبيعيهاي ظريف عصر ما مبدل شده است و اگر ساية تكامل به طبل و سنج و دايره
هاي آبي قديم كه امـروزه آن را در دسـت نـداريم، بـوده اسـت،      هاي بادي از قبيل كُرنا، شيپور و ني و اسباباسباب

. انـد  آوردهكردند و صـدا درمـي   توان تصور كرد كه اول آلت موسيقي، يك شاخِ ميان تُهي بوده كه در آن فوت مي مي
  ) 5: 1348منصوري، (

اسـت و در هـيچ برهـة     كه استادي در موسيقي داشته و يا شاگرد مكتبي بوده، سخني نگفتهموالنا در جايي از اين 
آشـنايي او بـا موسـيقي نـه بـه صـورت       . خوردهاي آموزش موسيقي به چشم نميزماني در حيات او، اثري از لحظه

مند به موسـيقي و نوازنـدگي بـه ويـژه      كي، عالقهاو از كود. علمي؛ بلكه از طريق حواس ظاهري صورت گرفته است
بديل و كـم نظيـر اسـت كـه ترجمـان هيجانـات روح و آالم       سراسر ديوان كبير، شاهكاري بي. سماع در مجالس بود
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 3/      »بازتاب اصطالحات و سازهاي موسيقي در غزليات شمس«

تبريزي است كه عشق به زيبايي، جمال و موسـيقي در آن،   دروني وي و سپاس و درود او، نسبت به استادش، شمس
  .دانندترين رازهاي دروني انسان ميوسيقي را مؤثّرترين وسيلة ابراز لطيفعرفا، م. زندموج مي

  :پيشينة پژوهش
محمدرضا شـفيعي كـدكني   . در زبان فارسي، آثاري اندكي به رشتة تحرير درآمده است» موسيقي«تاكنون در بارة  

د موسيقي و مباني شعر پرداخته و نيـز  به بيان ديدگاه افرادي مانند فارابي و ابن سينا در مور» موسيقي شعر«در كتاب 
نيـز  » نامة موسيقي ايـران  فرهنگ«هايي مانند  در كتاب. چندآوايي موسيقي شعر در غزليات موالنا را بررسي كرده است

از حسينعلي مـالح، و دو كتـاب   » فرهنگ سازها«از مهدي ستايشگر، » نامة موسيقي ايران واژه«از نصرت اهللا حدادي، 
ضـرورت بررسـي   . از پرويـز منصـوري در ايـن زمينـه نگاشـته شـده اسـت       » دي موسيقي و سازشناسـي تئوري بنيا«

اصطالحات و آالت موسيقي، سبب گرديده است كه اين پژوهش، شكل بگيرد تا عـالوه بـر معرّفـي سـازها، آالت و     
  .خته شوداصطالحات موسيقي به بررسي و جايگاه آن در شعر موالنا و تأثير آن در غزليات شمس پردا

  :هاي پژوهش پرسش
  ـ آيا مولوي در غزليات شمس براي غنا بخشيدن موسيقي از اصطالحات موسيقي و سازها، بهره برده است؟

  ـ چه آالتي از موسيقي ايراني و غير ايراني در اشعار مولوي به كار گرفته شده است؟

  :آالت موسيقي
 :ـ ارغنون

در ) 30: 1376حـدادي،  (» .گوينـد  مي orgӓnon» ارگانون«كة ونانيان به آن، ) ذَوات النَّفخ(ارغنون، سازي است بادي «
ارغنون، سازي است كه از تعداد زيادي لوله تشكيل شده است و هوا را با واسـطه، داخـل   «: استفرهنگ معين آمده 

مشهور كـه افالطـون، آن را    سازي است«: اند دربارة ارغنون و وجه تسمية آن نوشته) 35: 1371معين، (» .ها دمند آن لوله
: است؛ يعني، جميع سازهاي تَنَفُّسي؛ و بعضي ديگر گويند» مزامير«ارغنون، ترجمة : و بعضي گويند. وضع كرده است

» ارغنـون «چون هزار آدمي از پير و جوان، همه بة ك باره به آوازهاي مخالف يكديگر، چيزي بخوانند، آن حالـت را  
كه ارغنون، ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و سازنده است كه همه، يك چيزي را يك : دخوانند؛ و جمعي ديگر گوين

كه در اكثـر كشـورها و نـزد مـردم بـا مـذاهب       ) 107: 1361تبريزي، خلف (» .بار و بة ك آهنگ با هم بخوانند و بنوازند
ن طور كه پيشتر ذكر شد، ارغنون يكي هما. نوازند شود، از جمله مسيحيان كه آن را در كليساها ميمختلف استفاده مي

توان استنباط كرد كه نوعي ارغنون وجود داشته كـه از   از اين بيت موالنا مي. ترين انواع سازهاي بادي است از قديمي
  :رفته و تارهايي داشته است سازهاي زهي به شمار مي

  

 شــمس تبريــزي بــه روحــم، چنــگ زد
  

ــون   ــتم اَرغنـ ــق گشـ ــرَم در عشـ الجـ
 

)4 /18708( 
  :نيز

 !اي رشــك فــردوس و ارم!اي شــمس تبريــز از كَــرم
  

تا چنـگ، انـدر مـن زدي در عشـق گشـتم ارغنـون      
                                        )4/18709(

  

مولوي چـه در مثنـوي و چـه در    . را ذكر نموده است» ارغنون«موالنا در غزليات پرشور خويش، چهارده بار، واژة 
ماننـد   شمس، بارها اعتراف نموده است كه پس از پايان خلـوت چهـل روزة روحـاني خـويش بـا شـمس بـه       ديوان 

ظاهري  هايسنّت و هااعتنايي من به ارزش او، موجب بي. گرفته است ارغنوني در ميان سرپنجة هنرمندان شمس قرار
ارغنون، مضامين زيبـايي خلـق كـرده    وي از جناس بين ارغوان و . هاي الهي گرديدو محرّك و مشوق عشق و جذبه
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، سـخن  )به رنگ ارغوان(» مي چون ارغوان«او از . است و گاه بين ارغوان و ارغنون، رابطة معنوي برقرار كرده است
ون   «همچنين در صداي ارغنون، . تشبيه نموده است گفته؛ و گاه چهرة پري را به رنگ ارغوان اجِعـر ه لَيـانّـا ا را » بانگ

  :شد است و با گوش دادن به نواي اين ساز، بازگشت به سوي خدا در ذهنش تداعي مي شنيده مي
  

 تــا كــي گُريــزي از اَجــل، در ارغــوان و ارغنــون؟
 

ــش   ــك ك ــي نَ ــانَت م ــون  كش اجِعر ــه لَيــا ا ــد، انّ  برن
 

)4/18710( 
  

 از ايـن خانـه، بـرون رفـتن!حرام اسـت، اي مسـلمانان
 

هشــتن، ز بانــگ اَرغنــون رفــتنمــيِ چــون ارغــوان  
 

  )4/19436( 
  : ـ بربط

، سـازي اسـت از   »مرغـابي «معنـي  بـه  » بـط «يا » بت«، و »سينه«به معني » بر«بربط كه كلمة فارسي است مركب از 
ساز اين . اي كوتاه استشكل و دسته كه داراي كاسة صوتي گالبي) االوتارمقيدذوات(اي خانوادة آالت موسيقي رشته

  ) 51: 1376حدادي، (. اندزبانان، رود گفتهرا اَعراب، عود و فارسي
هاي ديگر، بعدها به آن سيم. اندناميدهنيز مي» تارسه«بربط ابتدا سه رشته سيم داشته است و به اين مناسبت، آن را 

قرن پنجم هجري بربط، چهـار   نيز رسيده و در اواخر قرن چهارم و اوايل) دوتايي(افزوده شد تا به پنج رشتة مزدوج 
عقيدة برخـي، ايـن   . خورددر مورد قدمت اين ساز، نكاتي به چشم مي. استتا مزدوج يعني هشت رشته سيم داشته 

به سـاير كشـورها راه يافتـه و بـه     ) شهر كوچك و هنرپروري در مغرب فرات، نزديك مدائن(است كه بربط از حيره 
دانان، تغييراتـي نمـوده   شده است؛ هرچند ظاهر آن به مناسبت احتياجات موسيقيگذاري نام» مزهر« و» عود«هاي نام

  . است
داند كه نـواختن آن از قـديم در ايـران رايـج بـوده و بـه وسـيلة        االصل ميانگليسي، بربط را سازي ايراني» فارمر«

توس يونانيـان را مأخـذ از بـربط    وي، باربي. ناميده شده است» پي پا«ارتباطات فرهنگي به چين راه يافته و در آن جا 
اي تو خالي و پهن با هفـت تـا نـه    داند كه در سدة شانزدهم ميالدي به شكل بربط بزرگي درآمده با دستهايرانيان مي

بربط ايراني، هنگامي كه بـه مكّـه   . نمودند تا به صدا درآيدكشيدند و رها ميهاي آن را هنگام نواختن ميسيم كه سيم
اند كـه در  ناميده» العود«يا » عود«عراب، آن را تقليد نمودند و ساز خود را تمام چوبي نموده و آن را اَ) م 658(رسيد 

  )1/113: 1384ستايشگر، (. اندگفته» نصر بن حارث كلده«است و اولين نوازندة بربط عرب را » چوب«لغت به معني 
ن و نويسـندگان فارسـي زبـان از سـدة سـوم      شـاعرا . قيس ذكر شده است واژة بربط، نخستين بار در شعر شمس

ابـن سـينا در   . اند؛ زيرا نفوذ زبان عربي در ايران، رشد داشـته اسـت  را به جاي بربط به كار برده» عود«هجري، كلمه 
بخش رياضيات شفا كه بحثي از موسيقي دارد، پس از نام بردن از سازهاي زهي كه سيم و دستان و پرده داشـته و بـا   

چهـار  ) خسرو پرويز(آيد كه بربط زمان ساسانيان كند و از سخنان او برميآيد، به بربط اشاره ميدر ميزخمه به صدا 
  ) 1/143: همان(. سيمه بوده است

، سازنده و مخترع بربط بوده است؛ هرچند قبل از ساسانيان، »باربد«در هر حال كلّية شواهد، داللت بر اين دارد كه 
پيـامبر   بـه ايـن حـديث از   » مزهـر «بـه  » مؤمن«موالنا در غزلي ملَمع با تشبيه . داشته استسازهايي شبيه بربط وجود 

  )3/58: 1363فروزانفر، (» مثَل المؤمنُ كَمثلٍ مزمار اليحسنُ صوت الّانجالء بطنه«: اشاره نمود كه) ص(اسالم
  

ــر ــة پيغمب ــادق از گفت ــرِ ص ــنو خب  بش
  

ــؤمنُ «انــدر صــفت مــؤمن   رالمزهــالم  »كَ
 

 )5/15346( 
  :نمايد و در بيت سوم اين غزل به طريقه نواختن بربط اشاره مي

  

 چون بـربط شـد مـؤمن، در نالـه و در زاري
   

 بربط ز كجـا نالـد بـي زخمـه زخـم آور؟      
  )6/4586( 
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اي بر آن زخمـه زنـد وآن را   با آن كه بربط، شرايط الزم را براي خوش صدايي دارد، بايد نوازنده: فرمايدموالنا مي
  . به صدا درآورد

كاسة ساز بربط به آغوش مطرب خو كـرده اسـت و منتظـر و مشـتاق     : كند در بيت پنجم از اين غزل نيز اشاره مي
  :نمايدزخمه زدن اوست، و در مصراع دوم به روش نوازندة بربط اشاره مي

  

 خــــوكرد دل بــــربط، نشــــكيبد از آن زخمــــه
  

 مــي مالــد رو و ســر  انــدر قَــدم مطــرب    
 

 )3/12485( 
 تو بمال گـوش بـربط كـه عظـيم كاهـل اسـت او

  
 بشكن خمار را سـر كـه سـرهمه شكسـت او     

 

 )5/23452 (
اسـت كـه در اثـر    » انسـان نـادان  «گويا بـربط، نمـاد   . در اين بيت، بربط، نوعي ساز است؛ اما سازي كاهل و نادان

گردد، همچنين در ادامه به صداي بلند بربط اشـاره دارد كـه   هوشياري برميشود و به كشيدن، گوشش بيدار و بينا مي
  .شود خماري از سر انسان بپردباعث مي

  : ـ تار
  ) رشته، زه ابريشمي يا سيمي در آالت زهي(

تار و سه تار از سازهاي مهم و محبوب ايران بوده و مورد توجه همه طبقات مردم قرار گرفته اسـت و امـروزه در   
هـاي مختلـف    تار، يكي از سازهاي مضرابي است كه از قسـمت . شمارند، تار را يكي از سازهاي ملّي ايران ميجهان

روي . گوينـد  مـي » نقّاره«تر،  تشكيل شده و كاسة آن به دو قسمت بزرگ و كوچك تقسيم شده كه به قسمت كوچك
سـانتيمتر اسـت و    50تا  45دسته تار، . استكاسه و نقّارة تار، پوست كشيده شده و خرك تار بر روي آن تكيه كرده 

  .هايي با فواصل معين بر آن بسته شده استاند و پرده هاي سطح جلويي آن، دو روكش استخواني چسباندهبر كناره
تـار،  . جعبة گوشي در انتهاي بااليي دسته قرار گرفته و از هر طرف سه گوشي بر سطوح كار گذاشته شـده اسـت  

تـار بـا مضـرابي كوچـك از     . كنـد ها در هر دستگاه صداهاي مختلفي ايجاد ميرخاندن گوشيشش سيم دارد و با چ
در قسمتي از نصف طـول مضـراب بـراي آن كـه در دسـت      . شودجنس برنج به طول تقريبي سه سانتيمتر نواخته مي

  . است نوازنده راحت قرار بگيرد، با موم پوشيده شده
  :شته و هم به معني يك ساز متذكر شده استموالنا، تار را هم در مفهوم سيم و ر

  

 تن ما به مـاه مانـد كـه ز عشـق مـي گـدازد
   

 دل ما چو چنگ زهـره كـه گسـته تـار بـادا      
 

 )1/1890( 
دهد و آرزوي هزار برابر موالنا به گداختن ماه و گسستگي تار چنگ زهره در برابر حالوت غم عشق اهميتي  نمي

  .اين شيريني را دارد
  

 گــداز مــاه منگــر بــه گسســتگي زهــرهبــه 
   

 تو حالوت غمش بـين، كـة كـش هـزار بـادا      
 

 )1/189( 
  .داندتر از رشتة تار مي موالنا در چنگ غم عشق و از هوس زخمه دوست، خود را باريك

  

ــت غَم ــگ ــه در چن ــادم چــو صــدا ناگ ــه فُت ــا ك  ت
  

 از هــوسِ زخمــة تــو، كــم ز يكــي تــار شــدم 
 

)3/14733 (  
اي اش ناپيداسـت و هماننـد رشـته   رسد؛ اما نوازنده موالنا همچون نغمه و آواز چنگي است كه به گوش ميوجود 

  :نازك و ضعيف شده است
ــي ــتم از آواز چنگـ ــاري گشـ ــو تـ  چـ

  
ــاري     ــت ت ــدا نيس ــاش و پي ــوايش ن  ن

 

 )6/28599( 
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آينـد و بـا   نوازي، كندروان به راه ميكند كه با زخمه و مضرابِ اميدي كه تو بر تار ميموالنا به مطرب خطاب مي
  : شنيدن صداي تار طي طريق مي كنند

  

ــي ــار م ــر ت  كشــانيچــون زخمــة رجــا را ب
  

ــاني    ــي كش ــار م ــل روان ره را، در ك  كاه
 

 )6/31405 (

  : ـ چنگ
انـواع  . چنگ، يكي از سازهاي بسيار قديمي است كه دو هزار سال پيش از ميالد در آشور و بابل رايج بوده اسـت 

طول نزديك به يك گز، داراي ميله چوبي بوده كه به طور عمودي بر يك سـر  شكل و با تخته و به  ابتدايي آن، مثلثي
هـاي ايـن سـاز كـه     سيم. شكل دست انسان بوده است انتهاي ديگر اين ميلة چوبي به. شده است اين تخته نصب مي

ها بـه  يك سر سيم. يافته استالزّاويه بين تخته و ميله امتداد ميمعموالً هشت يا نه تا بوده، به موازات وتر مثلث قائم
هاي كـه روي ميلـه چـوبي قرارداشـت، پيچيـده       ها يا گوشي شد و سر ديگر آن به دور ميخ اي محكم متّصل ميتخته

حـدادي،  (. انـد  كـرده ها، سيم را شل و سفت  مـي شد و باقيماندة آن از طرف ديگر آويزان بود و با پيچاندن گوشي يم
1376 :110 (  

كاسـه طنينـي،   ) زه(هاي ابريشم در صورت ابتدايي، چنگ از كمان شكارچيان الهام گرفته شد و بعد تارها يا رشته
كمتر سازي است كه مانند چنگ بر روي زبان شاعران فارسـي زبـان   . اندگير منحني و جزئيات ديگر بدان افزودهسيم

  ) 337-1/336: 1381ستايشگر، (. رايج بوده است
و » كنـد  زاري مـي «خواند كـه   مي» چنگ«كند و خود را همچون  اشاره مي» چنگ«موالنا گاه به تأثيرگذاري صداي 

  :اميد دارد كه اين زاري وي در شنونده اثر كند
  

 !و شدم دانا، چـون چنـگ شـدم جانـاتا از ت
   

ــا   ــه موالن ــنو هل ــي! بش ــين چنگ  زاري چن
 

 )5/27626 (
از صدا و آواز خود، هيچ خبر » چنگ«و گاه نيز بر آن است كه چون در چنگال هجران گرفتار شده است، همچون 

  : يابد ندارد، گويي از آواز خود، هيچ درنمي
  

 تو نالـه بـرآرم ز چنـگ هجـر تـو، مـن چو بي
  

ــي   ــگ ب ــو چن ــوا و از زاري چ ــرم از ن  خب
 

 )6/32673 (

  :چنگ و ناي
 هــا، چــون نــاي بناليــدهده چشــم شــده جــان

  
 چو چنگ شده تنها، هـم پشـت بـه خَـم كـرده      

 

)5/24562( 
كند و در توصيف چنگ و تشبيه هاي ناي است، اشاره ميكه تعبيري از سوراخ» ده چشم«موالنا در وصف ناي به 

  :بودن چنگ اشاره كرده است» پشت خميده«ها به  آن بدن
  : چنگ ساز كردن

  )چنگ نواختن، چنگ را به نغمه درآوردن، چنگ را كوك كردن(
ــرده ــاز ك ــگ س ــا چن ــي، ب ــد آن مقنّ  بازآم

  
ــرده    ــاز كــ ــق بــ ــال را برعشــ  دروازة بــ

 

5/25259 (

  ) نوازندگان چنگ: (چنگيان
  :به معني فيض رسانندگان عالم باال كار برده است موالنا نوازندگان چنگ را در مفهوم كلي و

 اي چنگيـــان غيبـــي، از راه خـــوش نـــوايي
  

 تشــنه دالن خــود را، كرديــد بــس ســقايي 
 

)2/31492 (
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  :رباب
سازي است بسيار قديمي و هم رديف چنگ و عود كه عبدالقادر مراغـي، آن را بـر اهـل اصـفهان و فـارس       رباب

برد كه تارهاي آن را مزدوج بندند و شيوة كوك آن، همانند عود سه و چهار وتَره نام مياو از رباب، . داردمنسوب مي
رباب بر (شود و تلفظ آن در لغت با فتح اول  اي كماني كه با زخمة يك ناخن نوازنده نواخته مياز آالت رشته. است

  ) 73: 1337آملي، (. باشدمي )رباب بر وزن عراب(ثبت شده است؛ اما تلفّظ رايج با ضم اول ) وزن صواب
كاسة بزرگي كه پايين آن، برجستگي ديگري بوده و در زير كاسـة  «: آمده است» تئوري بنياد موسيقي«چنيني در  هم

اول، اين چـوب را در شـير يـا آب گـرم     . سازندكاسة رباب را بيشتر از چوب زردآلو مي. است گرفتهبزرگ قرار مي
شد يا از چوب گـردو، و كاسـه    دستة آن يا از همين چوب ساخته مي. تر باشدكاسه، آسانجوشانند تا موقع كَندن  مي

كننـد و در  بعضي به دليل آن كه صدا ازدياد يابد، آبگينه مسحوق به سريشم مخلوط مي. نبايد در نهايت ناهموار باشد
  ) 30: 1384منصوري، (» .ريزندكاسه مي

اي به شكل شكم در واقع جعبه. تشكيل شده است» سيم«و » دسته«، »هسين«، »شكم«قسمت  4رباب در مجموع از 
  . شود دستان بسته مي 10خربزه است كه بر روي آن، پوست كشيده شده، و دستة آن نسبتاً كوتاه و بر روي آن، حدود 

ه هـاي ربـاب در قـديم از رود    سـيم . شـوند هاي رباب، شش يا سه سيم جفتي است كه با هم كوك مي تعداد سيم
. مضراب رباب، مثل عود از پر مرغ يا طاووس است. سازندكه امروزه از نخ نايلون ميشده است، در حالي ساخته مي

برخي از محقّقان، نام ربـاب را هنـدي و   . رباب، سازي محلّي است كه نواحي خراسان و مرز افغانستان معمول است
  ) 112 -111: 1377نفري، (. گويندمي» نَميچك«نام ايراني اين ساز را 

رانـد و علّـت    گويد و از طريقة نواختن رباب و آيين بخشش به نوازندگان سخن ميموالنا از روز وصل سخن مي
  :كند نالة رباب را طمع بخشندگي يار تعبير مي

  

 ور بـــه طمـــع، نالـــه بـــرآرد ربـــاب،
   

 خـــوش بگشـــا آن كـــف بخشـــنده را 
 

 )1/2856 (
  :كندزدايد و زايل ميها را ميصداي رباب، غم

 خـورد، رفـتآنـك غـم مـي:گر بيايـد غـم بگـويم
  

ــر      ــن بخ ــراي م ــابي از ب ــازار و رب ــه ب  رو ب
 

)2/11247( 
  :رسد خوان است و صدايش به جهان ميرباب موالنا، پيوسته موسيقي

  

    گه چو كباب، اين دل مـن، پـر شـده بـويش بـه جهـان
 گه چو رباب، اين دل من، كرده عالال دل من

 )4/10983 (
گرديـد و همزمـان بـا سـرودن      چنين موالنا را بارها مشاهده كردند كه غزلي را آغاز كرده است و گرد خانه مي هم

  :افزود شعر و نواختن رباب بر سرعت و گردش خود مي
  

 ديدم نگار خـود را، مـي گشـت دورخانـه
   

ــه     ــي ترانـ ــي زد يكـ ــابي، مـ ــته ربـ  برداشـ
  
 

 )5/25295 (
  : آوردكه باده تا در خُم و در خود و با خود بجوشد، شرابش، كسي را به جوش نمي او بر آن است

ــب ز اول ــاده نجوشــد در آن خن ــا ب  ت
   

ــرابي     ــه ش ــه او را ب ــارد هم ــوش ني  درج
  

)6/27855 (

  ): دسته رباب(دست 
طالب است و از غفلـت   نوازد مگر آن كه آهسته كمانچه بر رباب بكشد؛ اما موالنا، نواختن رباب رانواز نمي رباب

  :نواز در فغان مطرب رباب
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 ربابي چشـم بربسـته، ربـاب و زخمـه بـر دسـته
  

 كمانچــه رانــده آهســته، مــرا از خــواب او، افغــان 
  

)4/19408 (

  : رباب) تار(رگ  
ربـاب  از نـواي ايـن   . اي نغـز و تـازه اسـت   هر رشتة رباب براي دل موالنا، خواب و ترانه. رگ، ايهام زيبايي دارد

  :توان دريافت كدام رشتة اين رباب به ارتعاش درآمده است مي
  

 ي نـو، نـواي نـوهررگ ايـن ربـاب را نالـه
  

 زنــمتــا ز نــواش پــي بــرد دل كــه كجــاش مــي 
  

)3/14884 (

  : گوشي رباب
دو  گوش پيچاندن رباب و گوش ماليدن هـر . موالنا در بيت زير، گوشيِ ساز را به گوش ساز تشبيه و تعبير كردند

  :آن است» كوك كردن«به معني 
 جز گوش ربـاب را از خشـم نَمـالَم مـن

 

ــانَم    ــه نرنج ــعادت را از زخم ــگ س ــز چن  ج
  

 )3/15494(

  موالنا و رباب 
آيد، مؤيد اين نكته اسـت كـه حضـرت موالنـا را بـا      هاي ديگران برميآنچه از آثار منظوم و منثور موالنا و روايت

اشارات و اظهار نظرهاي قابل توجهي كه موالنا چه از جهت ظاهر اين سـاز و چـه از   . بودرباب انس وعالقه عجيبي 
تـر  لحاظ ارتباط روح خويش با صداي اين ساز ارائه نموده است، انتسـاب و اختصـاص ربـاب را بـه موالنـا موجـه      

  . سازد مي
در همـة مجـالس او نواختـه     اند پس از تحول روحـي موالنـا  رباب، يكي از محدود آالت موسيقي است كه گفته«
ه معنـوي   . صداي رباب تحمل كنـد  حضور قَوال و بيشد و در هيچ مجلسي نبود كه موالنا، آن مجلس را بي مي توجـ

  ) 1/88: 1375افالكي، (» .هاست موالنا به رباب، توجه به معنوياتي است كه رباب، تمثيلي از آن
در الف آن است كه به عقيده موالنا اين الف موجـب  ) روردگارپ(با رب ) ساز موسيقي(تفاوت رسم الخطي رباب 

  :باشدانس و الفت ميان ارواح و پروردگار مي
  

 هــا بـه يــك مهــم آينــدبـه بانــگ او همــه دل
  

ــاب   ــه اربــ ــد ز تفرقــ ــداي رب برهانــ  نــ
  

)1/3423( 
روزي در بنـدگي  : انـد نوشـته «. بـرد او، معتقد است وجودي كه در حال استماع رباب است، در عبادت به سر مـي 

فرمود كـه  . اي تن زدلحظه. گويندناگاه عزيزي درآمد كه نماز ديگر مي. كردها ميزدند و موالنا ذوقموالنا، رباب مي
خواهد و اين ديگر، بـاطن را بـه   يكي ظاهر را به خدمت مي. ني ني آن نماز ديگر، اين نماز ديگر، هر دو اعيان حقند

  ) 1/395: همان(» .نمايد ميمحبت و معرفت حق دعوت 
هايي جداگانه نيز به رباب پرداختـه و  موالنا عالوه بر اشعار و ابيات پراكنده در غزلياتش در موضوع رباب در غزل

در غزل رباب، داليل معنوي چندصـدايي  . هايي از آنچه را كه دنبالش بود، در ارتباط با رباب بيان فرموده استتمثيل
داند و نيز همـين غـزل   نغمه برخاسته از اجزاي پوست، چوب، موي و آهن دور مانده از اصل مي بودن آن را فرياد و

  :بوده است» نامه رباب«هاي اصلي فرزند موالنا، سلطان ولد در سرودن رباب است كه از انگيزه
  

ــي  ــيچ م ــيه ــه م ــي چ ــاب؟دان ــد رب  گوي
ــتي ــت  پوسـ ــن ز گوشـ ــده مـ  ام دور مانـ

ــبز    ــاخ س ــن ش ــدم م ــد ب ــم گوي ــون ه  چ
 !مـــــا غريبـــــانِ فـــــراقيم، اي شَـــــهان

 ز اشــك چشــم و از جگرهــاي كبــاب؟    
ــذاب؟   ــراق و در عـ ــالم در فـ ــون ننـ  !چـ
ــاب   ــد آن رك ــن بشكســت و بدري ــن م  زي

ــا  ــنويد از مــ ــي«: بشــ ــĤبالــ  »اهللا المــ
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 هــــم ز حــــق رســــتيم اول در جهــــان
ـرَس در كــاروان     بانــگ مــا همچــون جـ 

  

ــي   ــدو وا مـ ــم بـ ــالب  هـ ــم از انقـ  رويـ
ــا چــو رعــدي وقــت   ســيران از ســحابي

  

 )3323ـ1/3318(
دارد كه بشنويد تا بدانيد كه ربـاب چگونـه از   اي از مقاصد معنوي خود را در عالقه به اين ساز بيان ميموالنا پاره

موالنا معتقد است كه پوستي كه امـروز بـر كاسـة ربـاب     ) 141: 1379فرزاد، (. گويدهاي سوخته سخن ميها و دلاشك
كـار  جدا شده بود و امروز از فراق در عذاب است، و نيز از چوبي كه در ساختمان رباب بـه   است، روزي از گوشت

. اسـت ) شاخه متّصل به درخت(رفته، روزي به عنوان شاخه بر درختي استوار بوده؛ ليكن امروز دور از اصل خويش 
دهد كـه يـك روز بـه اصـل     نويد ميدارد و موالنا به همراه آن ديگر جدا ماندگان از اصل خويش، فرياد فراقي برمي

  .گردند هاست؛ يعني، حضرت حق، بازميخويش كه اصل همه اصل
  ): زخمه(زخم  

» ضـرب و مضـراب  «همچنين به معني . است مجازاً در موسيقي در معاني نواختن، ساز نواختن، آواز و صوت آمده
هايي كـه  موالنا به مناسبت مضمون.) نوازند ايچوبي باريك و تراشيده كه بر طبل و تاس و برخي آالت كوبه. (است

، گـاهي زخـم را بـه    »زخـم دف «، »زخمِ دل«اليه مانند در اشعارش آورده، گاهي زخم را به صورت مضاف و مضاف
  :»زخمِ زشت«، يا »زخمِ تند«: مانند. استاست و صفتي براي آن باز گفتهصورت موصوف متذكّر شده 

  

 و زخـم بـر دسـتهربابي چشم بـر بسـته، ربـاب
  

 كمانچه رانده آهسـته، مـرا از خـواب او افغـان     
  

)4/19408 (

  : طبل
ع    آواي طبل، نوعي اعالم خبر مراسم عروسي و شادي، جنگ و عزا، ايستادن و حركت كـاروان  هـا و اعـالم تجمـ

، »كنـاره «، »كوس«، »نَقّاره«، »تَبيره«، »دهل«هاس شاعران از طبل به  ها و ديواندر فرهنگ. است شدهمردم محسوب مي
اي است كه بـر دو طـرف آن، پوسـتي كشـيده شـده      طبل، امروز از آالت كوبه«. استنوعي نقارة خُرد تعبير گرديده 

هايي كه در پوست طبل يا دهل به وسيلة تسمه. كوبنداست، متّصل بر چنبر چوبي و با دو ترك و يا كوبه كه بر آن مي
تـر و زيـر،    شود و از اين طريق در اصوات بم و بـم مي) سفت و شل(يده شده و يا جمع اند، كشاطرافش محكم كرده
طبل، يكي از شش ساز مرسوم در خانقاه قونيه بوده است كـه در مجـالس سـماع نيـز آن را     . آيدتاثيري به وجود مي

ه، طبـل   آيد و هنوز هم در بين آالت موسيهاي مولويه به اجرا درميطبل در آيين. نواختند مي قي سماع در بين مولويـ
  ) 583: 1386گولپينارلي، (» .شودنواخته مي

و يا به طور مسـتقيم و  » حضرت حق«و يا » مرشد«به معني » شاه«، )بازطبل(» باز«هاي موالنا به همراه طبل از واژه
  :شودپرّان مي» شه«بازِ شه به محض شنيدن صداي طبل. تبريزي نام برده است غير مستقيم شمس

  

ــازِ تــوام، چــون شــنوم طبــلِ تــو را ــازِ تــوام، ب  ب
  

رَم    !اي شه و شاهنشه مـن   بـاز شـود بـال و پـ 
  

3/14785 
كـه  مرد جنگ، هنگامي. داندكننده را مرد جنگ اين ميدان مي موالنا، مجلس سماع را ميدان مبارزه با نَفْس، و سماع
درنگ  كند كه اگر صداي طبل را شنيدي، بيشود و تأكيد ميصداي طبل جنگ برخيزد، توانش هزار در هزار برابر مي

هاي نفس براي تسـخير ملـك عشـق    ذوالفقار، نمونه و اسوة يك شمشير براي مبارزه با پليدي. شمشير مبارزه بركش
  :است

ــل بشــنيد ــگ طب ــگ، بان ــرد جن  چــو م
   

 در آن ســاعت هــزار انــدر هــزار اســت     
  

1/3659 
موالنا در اين گونه مـوارد  . صدا كردن و جار و جنجال راه انداختن بيهوده است به مفهوم سر و» طبل زدن«گاهي 
  :دهدو امثال آن، دستور به منع آن مي» بس كن«و يا » طبل مزن«و » خامش باش«يا » طبل مزن«با تأكيد، 
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 بـس كُـن و طبــل مـزن گفـت بــراي غيـرت اســت
  

ــر    ــار مگي ــار خــودم، دامــن اغي  مــن خــود، اغي
  

3/1149 
  :ني

موالنـا از  . شـود اي قديمي گفته مياست و هر دو كلمه به سازي بادي با ساختمان ساده و سابقه» ناي«ني، مخفّف 
. نمايـد در طريقة نواختن ني، آن را مشتاق و شايستة بوسـه معرّفـي مـي   . استفاده كرده است» ني«و » ناي«هر دو واژة 

تهي بودن ني به عنوان يك برتـري و صـفتي پسـنديده يـاد      درونموالنا از آواز ني به ناليدنش تعبير كرده و از صفت 
موالنا بر آن است كه در نالة ني، . كرده است كه  نوعي امتياز و برجستگي، و از موجبات خوشخواني ني دانسته است

بيـدلي يـا تهـي بـودن نـي از      (او در روش نـواختن و در سـاختمان نـي    . شودرازهايي است كه با آواز ني آشكار مي
  :فرمايدمي) خويشتن

  

ــر لــب معشــوق چــون نــي ناالننــد  همــه لــب ب
   

 دل ندارد و عجـب اينكـه همـه دلشـادند     
  

2/8184 
  

ني، تمثيلي است كه در حقيقت مراد از آن، خود موالناست كه از خود، تهي است و در تصرّف عشـق و معشـوق   
از ني، همين ساز مشهور است نه قلم و نه هـيچ  ماند كه مقصود بنابر شواهدي از غزليات، جاي شك باقي نمي. است

. هاي زير در موضوع ني، مانند سخنان او دربارة ديگر سازها، مثـال زدنـي هسـتند   تعبيرهاي موالنا در بيت. چيز ديگر
  .استاستفاده كرده ) نفي(و ني ) ني(موالنا، فروان از جناس ني 

  :ت، پرشكر اس)نوازندة حقيقي(= كام ني نيز از لب يار 
  

ــكر اســت ــر ش ــامِ پ ــار، ك ــب ي ــي ز ل ــال ن  مث
   

 وليك نيسـت چـو نـي از فغـان و زاري و سـير      
  

3/12228 
  

شكر به كام جان رسيده از موسيقي ني و آواز مطرب موجب پيدايش حـالوت شـگفتي در مشـام جسـم و جـان      
  :است

ــد ــد آي ــدن پدي ــي در ب ــي عجب  حالوت
   

 كه از ني و لب مطـرب شـكر رسـيد بـه كـام      
  

4/18181 
  

  :آورينوازي و آهنگي تازه از آن بر مي اش مينيِ وجود تو در نواست كه هر لحظه
  

ــوايي ــي و دارد ن  وجــودت از ن
   

ــر آري    ــوايي را ب ــر دم ن ــي ه  ز ن
  

6/28580 
  

اين تهي شدن، فضيلتي است كه ني را به صفت . كندموالنا، دل را از خويش و از انديشه به تهي بودن سفارش مي
  :كنددمسازي از او موصوف مي

  

ــرا! اي دل ــو؛ زي ــي ش ــه، ته ــويش و از انديش  از خ
  

 نــي تهــي گشــت، از آن يافــت ز وي دمســازي 
  

6/30377 

  :اصطالحات موسيقي
ارتعاشاتي كمتر از صداي زير در فضا ايجاد  ،صدايي كه در يك واحد از زمان، )آواي درشت و خشن آدمي(= بم 
: اين تارها به ترتيب عبارتند از. نام دو رشته از تارهاي بربط يا عود يا رود است ،بم و زير ،در اصطالح موسيقي .كند

  . بم، مثل و زير
ساز اسـت   ةترين رشتشود و زير، باريكاستخراج مي ،قطورترين تار ساز است كه صدايي درشت از آن ،بم ةرشت

  )36:1376حدادي، (. آيدكه صدايي نازك و تيز از آن برمي
واژة بم را گاهي به عنوان صفتي براي صوت مطلق و گاهي براي صوت موسيقي بـه كـار    ،والنا در ديوان شمسم
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، انسـان عاقـل و خـوش صـدايي     اسـت ، شكم غم را دريده»دور باش غم«كسي كه با تكرار بلند و كوتاه . برده است
  :است

ــر وبــم ــاش زي ــكم بــا دور ب ــدراني ش ــم را ب  غ
 

 از عـدل تـو اي خـوش صـدا    تا غلغل افتد در عـدم   
  

1/124 
  

بيان نموده است و بـم شـدن زيـر را بـه      »زاري«صداي زير را براي حاالت و لحظات غم و گاهي با كلمة  ا،موالن
  دانسته است مفهوم به شادي ميل كردن

  

 كف چرا نكـوبم، چـون در كـف اسـت خـوبم؟ ،من
 

 من پا چـرا نكـوبم ،چـون بـم شدسـت زيـرم؟       
  

4/17758 
  :زير
نخستين سـيم  ) مقابل بم. (رسدخواننده و سازهاي موسيقي به گوش مي ةصوت لطيف و نازكي كه از حنجرزير، «

زير در شعر موالنا، آهنگ زير و نماينده آواز و آهنگ غمناك اسـت،  ) 1/493: 1384ستايشـگر،  ( » .از عود و بربط قديمي
  :ي به اين مطلب اشاره فرموده استيتموالنا در ب. آور است  برخالف بم كه نمايندة موسيقي شادي

  

ــم ــدر خــور شــادي ب ــواي غــم و ان  زيراســت ن
  

 ويك لحظه چنين برگو، يـك لحظـه چنـان بـر گـ      
  

5/23010 

  پرده
گردد اطالق مي ،سازهاي زهي بندند ةهايي كه بر دستبه رشته معني يك: پرده در اصطالح موسيقي به دو معناست

 »پـرده «نيز ها را فواصل بين نت. است »لحن و مقام«و ديگر به معناي  ؛گفتندمي »دستان«ها، كه در قديم به اين رشته
  . خوانندمي »نشاني دستان«ساز را  ةبندي بر دست  و عمل پرده. نامند

آنچه از جنس ابريشم، روده، زه و بنـد كـه بـر روي    : معاني مختلف پرده در موسيقي آمده است ،در جامع االلحان
هريك از دوازه مقام موسيقي قديم را  .ايجاد صوت و نغمه كنند ،هابستند تا با نهادن انگشت روي آنميسازها  ةدست

ليك، ع )نـوا (  نـوي : و هريك اسمي مخصـوص دارنـد   ،نامندمي »شَدود«ها را  آن ،پرده گويند كه عرب ـ ، بوسـ اق، شّ
. رگ و بـاقي نيـز ادوار همـين دوايـر هسـتند     زنگوله، اصفهان، عراق، زيرافكند، بز) رهاوي(راست، حسيني، مجازي 

  :گونه نقل كرده است ها را بدين اي اسامي آنهندوشاه نخجواني در سروده«
  

 وي و عـراقهـاحسـيني و رو نوا و راسـت 
ــد    ــزرگ و زيرافكن ــاقي ب ــپاهان، ب ــر س  دگ

          

   ــا ع ــليك ب ــه و بوس ــاز و زنگل ــمج  اقشّ
ــ  ــامي هم ــرده ةاس ــر  پ ــت ب ــالق هاس  »اط

  

 )67: 1351مالح، (
  

هـاي  ه به زه و مفتولي كه بـا فاصـله  البتّ ؛دوري كه نغمات آن مرتب باشند :ست ازا عبارت ،به عبارت ديگر، پرده«
  )  127: 1369مراغي، (» .شودنيز پرده گفته مي ،تار و عود و نظير آن بندند ةص به دستمشخّ

پـردة  . پـذيرد  سرانجام روي پـرده نخسـتين پايـان مـي    كند و ها گردش ميشود و در پردههر لحن از پرده آغاز مي
پـرده در   .اق، پردة بوسـليك شّشود، مانند پردة عا شعبه به نام همان لحن ناميده ميه ينخستين هر لحن يا مقام يا آواز

، هـايش بـه آن نظـر دارد   ا آنچه موالنـا در سـروده  ام ؛داراي معاني و كاربردهاي گوناگوني است ،لغت و زبان فارسي
 موالنـا در مـوارد بسـياري،    .است »آهنگ موسيقي« ،و ديگري ؛»پنهان و نهان« ،يعني ؛معني مرسوم و معمول آن ،يكي

  :كار برده است اين واژه را در معني ايهامي به
  

ــرده ــي، پ ــز من ــي، مغ ــياي خمش ــز من  ي آن نغ
  

 كمتر فضل خمشـي، كـش نبـود خـوف و رجـا      
  

1/488 
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حجاب و سـاتر نغـزي هسـتي كـه در      تو در !اي سكوت. معني براي من سكوت است ،يعني ؛مغز و عصارة كالم
  . اين است كه در آن بيم و اميد راه ندارد ،كمترين فضل خاموشي. باطن من است

  :پرده در معني آهنگ و موسيقي
 رقصـندبر ضرب دف حكمـت ايـن خَلـق همـي

   
ــي  ــدارم  ب ــرده؟ نپن ــو رقصــد يــك پ ــردة ت  پ

  

3/15415 
  :ات شمسدر غزلي »پرده«ات هايي از مشتقّ نمونه

كند، سر آهنگ موسيقي را تكرار مي ،طربهنگامي كه م. »تكرار آهنگ و پرده موسيقي«به معني  پرده از سر گرفتن
  :، رقصان و به سماع استكاغذ ةموالنا با شنيدن آن همچون سر قلم بر روي صفح

  

 آن پـــرده را از ســـر گرفـــت ،سَفـــايـــن نَ
   

ــه  ــا ب ــم  م ــذ قل ــر كاغ ــر رقصــان چــو ب  س
  

4/17442 
  :مخالف

 هاي موسيقي ايران بـاقي مانـده  ام بسيار دور تا به امروز در زمرة نغمههاي موسيقي ايران كه از اينام يكي از نغمه«
مقـام   اي از شـعبه «؛ نيز )2/390: 1381ستايشگر، ( ».آيداه و چهارگاه به اجرا در ميگهاي سهو امروز هم در دستگاه است

خـواني در مراسـم   ها يا مخالفخوانتوان رد مخالفرا مي »مخالف« ةوجه تسمي است كه ب از پنج نغمهعراق و مركّ
گاه و چهارگـاه و از عوامـل   هاي سههاي اصلي و وسيع دستگاهدر موسيقي معاصر از نغمه. خواني جستجو نمودشبيه

  ) 26: 1377نوري، (» .شودگاه محسوب ميتغيير مقام سه
 ،او. هـاي عهـد موالناسـت   ميـان نغمـه   ن حضور مخالف درمبي ،كاربردي موسيقايي استفادة موالنا از اين كلمه در

كنـد، و واژة مخـالف را بـه مفهـومي كـامالً      ها را ذكـر مـي   ي طبايع آنشناسد و حتّهاي موسيقي را به خوبي مينغمه
  :ر شده استموسيقايي متذكّ

  

 يكـي زنـد مخـالفبه ميان بيت مطرب چـو
   

 همه گـم كننـد ره را چـو سـتيزه شـد قـالوز       
  

3/12732 
ا قـول  ه يـ نوازد و همه نغمخالف مطربان مي نواز كه همه بر مخالفـ 1 :دارد ،  ايهام»مخالف زدن«، و در اين بيت

بـه   ،دهـد نشان مـي  مخالف در كنار مطربان، مفهوم موسيقايي خود راـ 2. نوازدها مي ها و با آن مخالف را در ميان آن
را هـم  ) قـول مخـالف  (مخـالف   ،گويد كه در عهـد موالنـا  اين نكته را مي ،ا راهه يخصوص در مصراع بعد با واژة ر

  .اند  نواختهاند و هم  ميخوانده مي
   :آهنگ

  : اند كه بيشترين كاربرد معنايي آن عبارتند ازذكر نموده »آهنگ« ةمعاني مختلفي براي واژ ،هادر فرهنگ
  :در مفهوم صوت و لحن و صدا

  

 تا جستني نوعي دگـر ره رفتنـي طـرزي دگـر
   

 هــا پيــدا شــود در هــر جگــر در سلســله آهنــگ 
  

 )1/245( 
  :در معناي قصد و عزم و اراده

  

ــگ نيســت ــو را صــلح آهن ــر ت ــر م  گ
   

ــا تــو اي جــان ســر جنــگ نيســت    مــرا ب
  

)1/5248( 
  : در مفهوم موسيقايي 

 خـواهي زد سـنگگر زانك در آبگينـه
  

 در خدمت تو بيـايم، اينـك مـن و سـنگ     
  

 )8/1071 (

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 13/      »بازتاب اصطالحات و سازهاي موسيقي در غزليات شمس«

خواهي سـنگ  مرا همانند چنگ خودت در آغوش بگير و به آهنگ پردة عشاق دربياور و اگر مي: فرمايدموالنا مي
  .جود من و آن هم رنگ سنگ جفاي تواكنون اين و. بر شيشة نازك وجود عاشق من بزني، من تسليم تو هستم

  ترانه 
گوشه داشته باشد، هر كدام به طرزي، يكي دو بيتي، ديگـري مـدح، و ديگـري تـال و     ترانه، تصنيفي است كه سه«
سازند كه بحر ربـاعي باشـد، خـواه    بيشتر ترانه را بر شعري مي. البته دو بيتي و سرود و نغمه را نيز ترانه گويند. تالال

  ) 480: 1361خلف تبريزي، (» . عربي و يا فارسي باشد
گويند، خواه وزنـي فـراخ و سـنگين و خـواه     در روزگار ما به انواع تصنيف هايي كه با شعر همراه است ترانه مي

اسـت كـه از لحـاظ تركيـب نغمـات و      به هر تقدير، ترانه، نوعي تصنيف بـوده . وزني سبك و نشاط آور داشته باشد
  . افتاده استها مينشسته و بر زبانيها مجمالت موسيقي تا آن جا ساده بود كه به زودي بر دل

در موسـيقي  ) قول، غزل، ترانه و فروداشـت (كي از چهار قسمت اصلي ه، يطور كه پيش از اين ذكر شد، ترانهمان
ر مفهـوم موسـيقايي متـذكّ    موسيقايي و در جايي بـه  موالنا در بعضي موارد ترانه را در مفهوم غير. قديمي ايران است

  : داندسرايي و آواز در دادن مي ابيات ترانه را در معناي نغمه ضيدر بع. شده است
  

 خـرددهـد، جـانِ چـو لعـل مـيجانِ چو سنگ مي
 

 زن، گشـته كـه خـوش تجـارتي     كنان، ترانهرقص 
  

5/2614 

  ) رقص، رقص سماع، رقص صوفيانه(: رقص
 ،اينجا مقصود، رقـص  در .هنر بيان احساس به وسيلة حركات موزون و موسيقايي ،يعني ؛»رقص«ي، در تعريف كلّ

ر فه بر آنند كـه تـذكّ  متصو. پردازندويژة صوفيان و عارفان است كه با آداب و روش خاص در مراسم سماع به آن مي
كننـده پـس از    سرور و آمـادگي قلـب سـماع    هاي آماده و وجد و نام حق و تكرار آن به ذكر، موجب استطاعت قلب

  . ي انوار و حاالت خاص استتجلّ
شور و حال نيـز، آن آداب   در عين بيخودي از خويش و در نهايت وجد و و مشتمل بر آدابي است ،رقص صوفيه

 .دردگسـلد و خرقـه مـي    تابي، بند مي در عين بي. زيرا كه رقصنده از آن رقص و آداب، مقصود دارد ؛شودرعايت مي
ال و نوازنده است و يا اگر هر هنر ديگري دارد، بـه اقتضـاي   سرايد و يا اگر قوشعر مي ،ن حالتاگر شاعر است در آ

  . شودزند و شكوفا ميحال، هنرش به نحو احسن از او سر مي
ـ  ؛ها با حركات دست و پا و چرخش بدن همـراه اسـت  اين رقص نيز، مانند ديگر رقص« ا تفـاوت آن بـا ديگـر    ام

در رقص سماع، حركات، داراي معني و مفهوم و تعريـف اسـت و در حالـت سـماع انجـام       ها در آن است كهرقص
هيجـان و وجـد درونـي و بيرونـي      عبارتي ديگر رقص يكي از موجبات سماع و نمايانگر حالت طـرب و به. گيرد مي

  )13: 1386كوب، زرين(» .رقصنده است

  رقص از نظر موالنا 
ه ايشان بـه  در آثار موالنا، مبين توج...) اصه ، رقصنده، اص، رقّرقصان، رقّ(اتش و مشتقّ »رقص« ةحضور انبوه كلم

 بـراي آن  .است... ه موالنا از به كارگيري كلمات رباب، دف، چنگ، مطرب و ادآور توجه يامر رقص و سماع است ك
ق بـزنيم و بـه   چرخشي در زندگي مولوي پي ببريم، كـافي اسـت كـه ديـوان مولـوي را ور      ،كه به مقام اصلي رقص

ا سماع هستند و نيز به كلمات مقفّاي مربوط به سماع كه به حركت رقـص اشـاره   ه ياشعاري كه داراي رديف پاكوفت
ربـابي بـا خـود همـراه دارد و همچـون      . گـردد بيند كه گرد خانة او ميمعشوق خود را مي ،مولوي. نظر افكنيم ،دارد
  :كندقصنده، مطرب و ساقي رفتار مير

  

 كـه بگـويم بـده آن جـام صــبوحي خـواهي 
   

 تا چرخ بـه رقـص آيـد و صـد زهـرة زهـرا       
  

1/1106 
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  :سماع
آواز، سرود،  ي، عبارت است ازدر مفهوم كلّ. است »ت و فرحآواز خوشي كه شنيدنش موجب لذّ« ،سماع در لغت
ر بـه معنـي، سـرود،    ات منظـوم و منثـو  افشاني صوفيان به همراه آداب خاص در ادبي كوبي، و دستوجد، سرور، پاي

   .است آهنگ، آواز و رقص نيز 
سماع، لفظـي  . نمودند در مجالس سماع گاه و بنا به مناسبات از آالت موسيقي مانند بربط و ناي و دف استفاده مي«

ولـي در حقيقـت يـادآور همـان مفـاهيم       ؛است از مصطلحات صوفيه كه شايد به ظاهر با تغنّـي و غنـا مغـاير نمايـد    
  ) 1/54: 1381ستايشگر، (» .ي و غناستخوانندگي و تغنّنوازندگي و 

كنندگان، ملبس به قبـاي سـياه و    شركت. ن استمعي در رقص و سماع، رفتار و حركات درويشان كامالً محدود و
اندازنـد و  هاي خالصانه با شيخ، قباهاي سـياه را دور مـي  پس از سه طواف و مبادله تهنيت) sikke سيكه(كاله نمدي 

يك دست رو به آسمان گشوده است و ديگـري رو بـه زمـين و قباهـاي      ،شود و طي آنچرخ زدن آغاز مي حركات
درويشـان هـم حـول    . اند هاي سفيد گرد شعله حلقه زدهكامالً گشوده، گويي كه پروانه) tannure تنوره(سفيد رقص 

ن در چرخش خود زياد از خود بيخـود  كنندگا زنند، اگر يكي از شركتهاي وسيع چرخ ميمحور خود و هم در دايره
شـيمل،  (. گيرد تا حركات را تحت كنترل درآورددامن او را كمي مي. شد، درويشي كه پيوسته مراقب حفظ نظم است

1367 :306-307(:  
 قــرار اســتجــان بــيبهــرســماع از

  
 سبسـت؟ ارجـه چـه جـاي انتظـار     ك ب 

  
  

)1/3655( 
 ســــماع آرام جــــان زندگانســــت

  
ــد   ــي دان ــان جانســت كس ــه او را ج  ك

  

)13663( 
  

در  .كننـده اشـاره نمـود    موالنا براي سماع، شرايطي قائل است كه از آن جمله بايد به مكان سماع و شخص سـماع 
بلكه بايـد در مكـان شـادي و سـرور سـماع       ؛ه داشت كه جايگاه ماتم، جاي سماع نيستمورد مكان سماع بايد توج

سـماع بـه منظـور     .را دارد كه جوهر و حقيقت اصلي وجود خود را بشناسـد  ، همچنين كسي شايستگي سماع؛.نمود
كساني كه رو به سوي قبلة معشوق دارنـد، از سـماع ايـن جهـان و آن جهـان       .وصال و رسيدن به دلبر حقيقي است

وي معدن حالوت و شكر معنـ . حقيقت در حال حركتند ةبه دور كعب ،گروهي كه در حلقة سماع هستند و مندند، بهره
برد كـه از  آن چنان در حالت وجد و خلسه به سر مي ،در حالت سماع، شخص. شود تنها در مجلس سماع يافت  مي

  :است خبر شور و غوغايي كه در حين سماع به پاست، بي
  

 بعــد از ســماع گــويي كــان شــورها كجــا شــد؟
 

ــا شــد   ــود و آن فن ــا ب ــزي، ي ــود چي ــا خــود نب  ي
  

)2/8789( 
  

پردازد،  منزلت و مقام كسي كه به سماع مي. كند با عنوان جانِ جانِ سماع ياد مي) شمس( شيموالنا از معشوق خو
سماع به مانند نردباني است كه آدمـي   .فراتر از هر چيزي است ،اصوالً اعتبار و ارزش سماع برتر از دو عالم است، و

ترك نمايد و تنهـا بـه او   قي را هر تعلّ انسان در حين سماع بايد .برتر از فلك هفتم است ،دهد و مقامشرا عروج مي
  :بينديشد

ــا خمشــي  خمــوش بــاش و زمــاني بســاز ب
  

 كه تـا بـراي سـماعِ تـو چنـگ سـاز كـنم        
  
  

)4/18056( 
  

دانسـتند، اشـاره    موالنا در بيتي به اعتقاد ظاهرانديشان كه سماع را موجب ترك ادب و كاهش حرمت و منزلت مي
  :شود، بهترين جاه و مقام محسوب ميعشقكند و در نهايت معتقد است كه مي

  

 گفت كه از سـماع هـا حرمـت و جـاه كـم كنـد
 

 جاه تو را، كه عشـق او بخـت منسـت و جـاه مـن      
  

)4/19143 (
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  :هاده باشد و وارد قلمرو دل گرددشايسته كسي است كه از عالم آب وگل پا فراتر ن ،سماع و بادة معرفت
  

 بــاغ دلچــو بــرون رفتــي ز گــل، زود آمــدي در
  

 پس از آن سو جز سـماع وجـز شـراب نـاب كـو؟      
  

)5/23309( 

 : مطرب

  )به طرب آورنده با ساز، صوت، سرود و رقص، رامشگر و خنياگر(
كلمـة مطـرب در ابعـاد    . باشـد  دان هم مـي موسيقي به معني موسيقي) اجرايي(گاهي با در نظر گرفتن معني عملي 

ي براي اهـل هنـر بـه كـار رفتـه      مذهبي به منظور تمسخر و به عنوان صفتي منفت عقايد ر از شدمتأثّ ،زماني مختلف
  .است

  : مطرب از ديدگاه موالنا
اسوة  ،مطرب ،در تمام آثار موالنا. ل استئبراي مطرب، احترامي فوق العاده قا ،موالنا به شهادت آنچه خود فرموده

تقدعيار و گاهي تنها نمونة يـك نوازنـده و    هنرمند تمام موالنا گاهي مطرب را نمونة كامل يك. ت استس و روحاني
رود كـه خداونـد را مطـرب عالميـان     در جوار تكريم و بزرگي او پيش مـي  چنان كند و زماني آنفي ميخواننده معرّ

  :مطرب عالم عشق است ،پس خداوند .اطمينان قلبنتيجة  ،موجب شادي قلب است و شادي قلب ،ذكر خدا. نامد مي
  

 ن سخن هـا را بـزن مطـرب يكـي پـردهرها كن اي
 

 رباب و دف به پيش آور اگـر نبـود تـو را سـرنا     
  

 )1/823( 
  

غيـر از  (موالنا اسـتغفار  . خواهد چنگ بردارد و موسيقي بنوازدمي ،وراي انديشه است ،موالنا از مطربي كه هنرش
گام با عشق وراي عقل و هم  ،هنريخواهد او از مطرب مي. داندرا مستحق آتش مي) آنچه را در مكتب عشق اوست

  :ارائه دهد
ــا  بــردار چنــگ و لحــن موســيقار زن !مطرب

   
ــتغفار زن     ــدر اس ــار و ان ــرمم بي ــش از ج  آت

  

)4/20506 (

   :گيري نتيجه
سروده است و نظام افشاني و پايكوبي مياتش را در حالت سكر و وجد و حال مستي و در حال دستغزلي ،موالنا

مولـوي در ديـوان كبيـر،    . كالمي او نيز به مساعدتش آمده تا در اين بزم عاشقانه به او ياري رسـاند هدفمند موسيقي 
ع عروضـي بـا ضـرب    بر آفـرينش اوزان متنـو   دان هنرمند و با تجربه، عالوهآگاهانه و ماهرانه، همچون يك موسيقي

ي انديشة خـويش را  برخاسته از نظام كلّ هاي شاد و خيزابي با ذكر اصطالحات و ابزار و آالت موسيقي، آهنگ آهنگ
نشاند و در يك سـفر  بخواهد مخاطبان را بر مركب موسيقي گويي مي. است در خدمت اهداف متعالي خود قرار داده

روحاني از خاك به افالك سير دهد، و خود نيز در پرتو نواهاي دلنشين موسيقي، غبار از دل بزدايد و مرهمي بـر دل  
  .ددردمند خويش بنه

غنـاي   ،د بـه ديـوانش  كاربرد آالت و ادوات موسيقي و نيز استماع واژگان و اصطالحات موسيقايي در موارد متعد
هـا و شـعبات   گيري نمود كه حضرت موالنا با تسلّط بر نواهـا، گوشـه  توان چنين نتيجهو مي است موسيقايي بخشيده

هـا را در خـدمت هـدف واالي    ماهنـگ موسـيقايي، آن  موسيقي، و آشنايي نظري و علمي با آن با ايجاد يك نظـام ه 
  .استخويش قرار داده

ـ  ،از نظر او هر كـدام از سـازها   .هاي بسيار زيبا از آالت موسيقي و موسيقي كرده است تصويرپردازي ،موالنا ي تجلّ
بسـياري   .كند خود را وقف عشق مي ،نوازد همين كه مي ،مطرب حقيقي .عشق است و رازهايي درون خود پنهان دارد

شـناخت  . مملو از تركيبات سازها و مقام هاست كه حاكي از عمق آشنايي او بـا ايـن هنـر واالسـت     ،از اشعار موالنا
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بيني و مضـمون   ة جهانموسيقي شعر او نيز با روحي و موجب تكامل موسيقي شعر او شده است ،عميق او به موسيقي
  .ارتباطي تنگاتنگ دارد ،شعر او

دهندة اين مطلب است كه موالنا چه مايه   نشان ،موسيقايي خاص دارند و اين ةجنب ،اغلب اوزانات شمس، در غزلي
كه به قافيه نيـز، بـيش    ، سبب گرديده استه او به موسيقي شعرهابا موسيقي شعر دلبستگي داشته است و همين توج

ه كنداز ديگر شاعران، توج .  
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