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چکیده :مولوی یکی از حلقههای مهم پیوند بین جریان «عرفان ایرانی  -اسالمی» با
موسیقی بوده است؛ حلقه ای که بیش از هرچیز در سنتهای سماع تجلی یافته است.
را تبیین کرده است .جهت بررسی امکان تجلی مفاهیم عرفانی در یک اثر موسیقایی
«پوئم سمفونیک مولوی» ساخته هوشنگ کامکار که برای هشتصدمین سالگرد تولد
موالنا ساخته شده بود ،به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید .این پژوهش به شیوۀ
کتابخانه ای و بررسی نت نوشت( پارتیتور) این اثر انجام شد و ضمن تحلیل مختصر آن
از جن بۀ موسیقی ،بازتاب مفاهیم عرفانی در پوئم سمفونیک موالنا مورد بررسی قرار
گرفت .این پژوهش امکان تجلی مفاهیم و مؤلفههای اشعار عرفانی در یک اثر
موسیقی را اثبات کرد و بیشترین تأثیرپذیری این اثر از مفاهیم و مؤلفههای سماع
مولویان در بهرهگیری از ویژگیهای ریتمیک حاصل از اشعار موالنا را ارزیابی نمود.
کلیدواژه ها :موسیقی عرفانی ،عرفان ایرانی – اسالمی ،سماع ،هوشنگ کامکار ،پوئم
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مقدمه:
موالنا جالل الدین محمد بلخی درواقع یکی از حلقه های اتصال موسیقی و جریان «عرفان اسالمی -
ایرانی» است؛ حلقهای که بر سنت سماع تکیه داشته و به خلق و تداوم یک فرهنگ موسیقایی
انجامیده است .بررسی مؤلفه های سماع مولویان در موسیقی عرفانی ،ضرورتاً به کاوش و تعمق در
مفاهیم عرفان اسالمی و پیگیری رد پای موسیقی و رقص در اشعار عرفانی و جهانبینی موالنا
می انجامد .البته فرض اولیه پژو هش بر آن است که مفاهیم و مؤلفه هایی در رقص سماع وجود دارند
که قابل ترجمه از طریق شیوههای بیانی موسیقی اند؛ چراکه رقص از تأثیر موسیقی بر انسان حاصل
میشود .اولین عنصر موسیقی را میتوان ضربههایی که زمان را به بخشهای مختلف تقسیم میکند
دانست که این فرض ذهن کنجکاو را معطوف به اوزان شعری میکند و در همین رهگذر تطابقها
«نمادهای عرفانی در رقص سماع»« ،نشانه های موسیقایی سماع در اشعار موالنا» و « موسیقی آیین
سماع مولویان» اختصاص دارد.
در بخش دوم پژوهش ،به منظور سنجش مؤلفه های عرفانی در یک اثر موسیقایی« ،پوئم
سمفونیک مولوی» اثر هوشنگ کامکار بررسی گردیده که براساس اشعار موالنا نوشته شده است.
این اثر به مناسبت هشت صدمین سالگرد تولد موالنا جالل الدین محمد بلخی در سال  1386در یک
موومان  1حدوداً  25دقیقه ای ،برای ارکستر سازهای کالسیک غربی ،گروه کُر و تکخوان آواز
سنتی ایرانی تصنیف شده است .در بخش دوم ،پس از بررسی اجمالی پوئم سمفونیک مذکور ،به
بررسی بازتاب مفاهیم سماع در اثر پرداخته شده است.
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و تباینهایی قابلتوجه حاصل می گردد .ازاینرو ،بخش اول پژوهش حاضر به « موسیقی عرفانی»،

این تحقیق برآن است تا ضمن بررسی مؤلفههای موسیقی عرفانی ،شیوۀ تجلی مفاهیم ادبیات
عرفانی موالنا در پوئم سمفونیک مولوی را بررسی کند .در راستای هدف مذکور ،پژوهش حاضر
میپردازد .این پژوهش برآن است تا نحوۀ ارتباط شعر و م وسیقی در پوئم سمفونیک مولوی را
تحلیل کند ،ارتباط وزن اشعار موالنا و فیگور های ریتمیک پوئم سمفونیک مولوی را نشان دهد،
ارتباط بین مفاهیم رقص سماع و فرم و بافت پوئم سمفونیک مولوی را تبیین نماید و میزان
تأثیرپذیری پوئمسمفونیک مولوی را از سماع مولویان بررسی نماید.
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به تحلیل پوئم سمفونیک مولوی و بررسی ویژگی های آن از منظر هویت شناسی و فرهنگ عرفانی
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در این تحقیق ،اطالعات بهصورت کتابخانهای جمع آوری ،و پس از تبیین مفاهیم و مؤلفههای
نظری ،با استفاده از پارتیتور و نسخه صوتی ،به تحلیل اثر پرداخته شده است.
دربارۀ موسیقی عرفانی
درک و دریافت موسیقی ،شبیه ادراک شهودی عرفانی است و این وجه تشابه موجب سنخیت و
قرابت این دو میشود؛ چرا که هر دو ،از جنس ادراکات باطنی حضوری اند و از این جهت نفس
انسان در این نوع از ادراک بهطور مستقیم و بیواسطه با پدیده ای مواجه میشود ،نه با واسطهگری
ذهن و منطق (شایسته و خسروپناه .)9 :1393 ،برایناساس میتوان نتیجه گرفت این ادراک خطائی ندارد،
چون مبنای مشخص و معین برای ارزیابی و آزمودن در این حوزه موجود نیست؛ و علم حضوری
غیرقابل گسست وجود دارد (صفوت .)170 :1389 ،بسیاری از عارفان م سلمان نیز موسیقی را
مناسب ترین ابزار برای انتقال و ابراز اسرار لطیف الهی معرفی کردهاند ( نصر .)175 :1389 ،از این منظر
شاید بتوان مجرا و واسطۀ انتقال در عرفان و موسیقی را مشترک دانست؛ چرا که زبان عارف نیز
همچون هنرمند ،زبان الهام و ذوق و احساس است (زرینکوب .)140 :1373 ،آنچه به موسیقی وجهی
عرفانی میبخشد ،قبل از ویژگی ها و کارکردهای آن ،نگاه معرفتی و عرفانی به آن است؛ و با توجه
به پیشینۀ این نگاه که ارتباط و پیوند بین اجزای هستی را در سطوح خرد و کالن مورد توجه قرار
می دهد ،موسیقی عرفانی منشأ یافته از هستی و معادالت و مناسبات بین ارکان و اجزای کیهان است:
هر حرکت کیهانی ،از ذره تا کل کائنات دارای یک ضربه ،یک وزن و یک دور
است و بنابراین ،می تواند با ارتعاش و آنگاه با صوتی که ماهیت آن را تبیین میکند،
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ویژگی اش خطاناپذیری است (فنایی .)126 :1375 ،بین «عرفان» و گونه هایی از موسیقی پیوند و ارتباط

مقایسه شود ...روابط بین ارتعاشها میتوانند با فرکانسهای شنیدنی مقایسه شوند.
بنابراین ،کلیه ذرات میتوانند به عنوان اشکال انرژی که خود را در یک آهنگ تبیین

توانند به وسیله اصوات عرضه گردند ،مشخص میشوند .به خاطر همانندی میان نسبت-
های اصوات از یک سو و اشکال و اشیا در طبیعت از دیگر سو است که زبان و
موسیقی تحقق مییابد (بلخاری.)30 - 31 :1382 ،
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میکنند ،مورد برر سی قرار گیرند و کلیه اشیا بهوسیلۀ رابطه خاص وزنهایی که می -
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در مناقب العارفین شمس الدین احمد افالکی در حکایتی از موالنا نقل شده است که «آواز
رباب ،آواز صریر باب بهشت است که ما میشنویم (افالکی1959 ،م .)483 :صائب تبریزی تحت تأثیر
این حکایت سروده است « :هوالغفور ز جوش شراب میشنوم /صریر باب بهشت از رباب میشنوم»
(صائب 5/2792 : 1383 ،به نقل از نوریان .)8 :1388 ،این تعبیر ،بر نگاه تشبیهی عارفان نسبت به موسیقی،
صحه می گذارد؛ گویی صدای آالت موسیقی ،گونه ای تنزل یافت ه و احتماالً قابل شنیده شدن از
اصوات آسمانی است .به عبارتی موسیقی تولید شده با سازها ،نمونه ای تجسد یافته از آن موسیقی
حقیقی است و همچون جزئی از کل و تصویری از یک پدیدۀ حقیقیتر ،ایفای نقش میکند .حال
با توجه به ارتباط مکمل شعر و موسیقی و بهعبارت کهنتر« ،کالم» و « لحن و صوت» میتوان
ارزش و جایگاه این ترکیب را نزد عرفا باالتر و مؤثرتر یافت .عزالدین محمود کاشانی معتقد است،
قلبها را زائل میکند و وجود سالک را سرشار از شوق به اشتغال عرفانی میکند .کدورتهای
ناشی از نفسانیت را از بین می برد و چنان در طی طریق سلوک کارگر است که گاهی بدون یاری
جستن از این موهبت ،ممکن است سالها تالشهای معنوی سالک بینتیجه بماند

(کاشانی:1382 ،

 .)130 - 131لذا جایگاه سماع که از ترکیب موسیقی و شعر ایجاد میشود در عرفان اسالمی
غیرقابلچشمپوشی است .در مسیر جستوجوی ریشهها و آرای مربوط به این ترکیب (شعر و
موسیقی) در اسالم ،حدیثی از سرچشمه نبوت قابل تأمل است .آنجا که پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:
« ان من اجمل الجمال الشعر الحسن و نغمه الصوت الحسن» (همانا از زیباترین زیباییها شعر نیکو و
صدای آواز نیکو است) (کلینی)615 :1362 ،؛ چنین نظری جایگاهی ممتاز برای شعر و صدای زیبا نزد
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وقتی اشعار پرشور روحانی در ترکیب با اصوات پاک و سماع قرار می گیرد ،رخوت و پژمردگی

عرفا و حتی حکما و فالسفۀ مسلمان برساخته است.

ساحت درک بیواسطۀ فراذهنی مشایعت میکند« .سماع

موطن تدبر و تفکر نیست» (باخرزی:1382 ،

.)192

بررسی تطبیقی «دور» و مفاهیم «فرم» در موسیقی ،منجر به پدیدار شدن موضوعی درخور توجه
میشود و آن شباهت ساختار مصرعهای دوری با « موتیفهای متقارن» است .در موتیفهای
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موالنا و موسیقی
بهنظر می رسد که موالنا با غزلیاتش ،موسیقی برای سماع میآفریند و تفکر و تأمل را تا رسیدن به
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متقارن ،گروهی از صداهای موسیقایی از لحاظ الگوهای ریتمیک ،همانند وزنهای شعری ذکر
شده عیناً تکرار میشوند که دلیلی بر اهمیت پدیدۀ تکرار در اشعار عرفانی موالناست؛ چرا که
تکرار ،وحدتبخش ترین عنصر در تکوین و تکمیل هر اثر هنری ازجمله موسیقی است.
وقتی دو ویژگی «تکرار» و «تناسب» با نگاهی آهنگسازانه دقیقتر بررسی میشوند ،تصویر
حاصل ،تقریباً منطبق با یکی از اصول تصنیف موسیقی به نام «فرم» است .لذا اینکه موالنا همچون
آهنگسازی در پی تصنیف قطعات موسیقایی به یاری استفاده متناسب از کلمات و بهرهگیری از
تکرارهای موزون برای بازنمایی احوال غیرقابل بیان خویش و درنهایت تهیۀ بستری برای فریاد
بی سروسامانی جوشان خود و ابراز غلیان روح و جان عاشق اش بود ،سخنی درخور دقت و تأمل
از زندان ذهن میبیند .در این زمینه غزلی با مطلع « ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست /وی نای
نالۀ خوش سوزانم آرزوست» قابل ارجاع است (مولوی .)251 :1383 ،موالنا در این غزل مقام موسیقی
را همعرض شهادت و ایمان قرار می دهد که دعا و خواستۀ مؤمن و مایۀ ایمنی اوست .این دلدادگی
وی به موسیقی و البته تسلط و بینش موسیقایی اش بود که جنبه ادراکی و حسی اشعارش را که
حاصل از همین نگرش است تقویت نموده و یکی از مناسبترین گونههای شعر برای مجالس سماع
را خلق کرده است؛ غزلیاتی که بستری برای از خود بیخود شدن و سردادن فریاد جنونآمیز
حاصل از لحظات جذبه و شور عارفانهاند.
با نگاهی از دریچۀ وحدت نگرِ موالنا ،کالم او ،موسیقی درون آن و رقص ،همگی در کمال
یکپارچگی و یگانگی است « .رقص درحقیقت ،به تعبیر بعضی موسیقی صامت است و گاه که
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است .از همین رو موسیقی نزد موالنا ارج و مقامی باال دارد؛ زیرا موسیقی را وسیلهای برای رهایی

رقص و موسیقی بههمآمیخته اند در این حالت دو هنر ترکیب شد ه است .بنابراین عواطف همیشه
همراه با حرکاتی در جسم آدمی به وجود می آیند و از همین نظر است که زبان عواطف همیشه
اقیانوس بیکران عشق ،ندای وحدت سر می دهند .ندایی که سر منشاء آن فراسوی افالک است
(مولوی.)244 :1383 ،

عارفان همان طور که در مسیر وحدت و یگانگی سیر میکنند ،وجودشان نیز بستر ظهور
یکپارچگیها میشود و در مورد موالنا بهوضوح میتوان دید که این شوریدگی و انقالب در جان
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موزون است» (شفیعی کدکنی .)499 :1379 ،گویی همۀ اجزائی که ذکر شد سوار بر امواج موزون
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و تن و در شعر و رقصش به مرحله « موسیقی شدن» و وحدت رسیده بود .اتفاقی که شاید بتوان آن
را با تعبیر «به سماع در آمدن» بهگونه ای شاعرانه به تصویر و توصیف مقید کرد؛ تعبیر فوق را از
زبان یک شاعر میتوان چنین شنید:
عواملی که آدمی را به جستو جوی موسیقی کشانده است ،همان کششهایی است
که او را وادار به گفتن شعر میکرده است و پیوند این دو سخت استوار است زیرا
شعر درحقیقت موسیقی کلمهها و لفظهاست و غنا موسیقی الحان و آهنگها...
(شفیعی کدکنی.)44 :1379 ،

با وجود اشارات گسترده در این پژوهش به ارتباط میان سماع و موسیقی و تشابه موالنا و
آهنگساز ازنظر عملکرد خالقانه ،باید اذعان داشت که اصل سماع ،که همان انقالب وجودی است،
نیز از چشمه ها و رودهای ناب باطنی جاری شده است

(مولوی.)103 :1383 ،

بهنظر میرسد که رابطۀ خالقۀ بین شعر و موسیقی ،در پارهای از غزلیات موالنا ،دوجانبه و
متقابل باشد؛ بدینترتیب که گاهی شعر با وزنها ،تأکید های آکسانی و واجها موجب خلق
ضرباهنگها و انگارههای صوتی می گشته و گاهی نیز موسیقی یا دستکم هدف خلق موسیقی ،به
نظام یافتن آهنگین و موزون کلمات منجر میشده است .در پیوند موسیقی و عرفان اسالمی ،همان
طور که اشاره گردید ،سماع پدیدار میشود .این پیوند نهتنها جنبۀ فنی و ساختاری ،بلکه جنبۀ
تشبیهی و مفهومی نیز دارد؛ بدین معنی که
در حوزه موسیقی در برخی موارد ،عارف خود را سازی در دست پروردگار می داند
که نوایی از او برمیخیزد و درواقع این پروردگار است که در حال نواختن اوست و
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از موسیقی وجودی سرچشمه می گیرد؛ همان طور که خود این موسیقی و تالطم عارفانۀ اقیانوسوار

خداوند صاحب اختیار است که هرگونه که می خواهد او را بنوازد (آزادهفر.)4 :1393،

این تعبیر ،با نگاه به سماع بهعنوان پدیده ای خودسپارانه و تسلیم گونه بسیار نزدیک است که در
عرفانی برمیآید ازلحاظ حسی می توان متأثر از احواالت درونی عارف دید و فراز و فرود
موسیقیاش را میتوان نشئ ت گرفته از هجران و وصال سالک در نظر گرفت که گاهی در غم هجر
میسوزد یا غمگین است و گاه در سرور وصل،

همهۀ هستی را به طرب میخواند (آزادهفر.)4 :1393،
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تعاریف برخی عرفای مولویه به آن اشاره شده است .موسیقی عرفانی را همانطور که از اشعار
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از منظری ساختار قطعات موسیقی را نیز میتوان تالش و حرکتی متناوب بین وحدت و کثرت
دانست که با عناوینی همچون یکپارچگی و تنوع از آن یاد میشود؛ از همین رو در موسیقیهای
عرفانی ،رد پای عوامل وحدتبخش مثل تکرار بیشتر مشاهده میشود.
نمادهای عرفانی در رقص سماع
براساس تعاریف ساختاری بیان شده ،داللتهای معنایی به عنوان موضوع هنر رقص مطرح است و
با توجه به تمرکز این پژوهش بر سماع مولویان شایسته است به پاره ای از نمادهای حرکتی و بصری
رقص سماع اشاره شود .بارزترین حرکت در رقص سماع چرخیدن است و شکل دایره که بهواسطه
حرکت دورانی سماعکننده و به سبب دستان افشان او در باالی سرش ترسیم میشود.
و در ضمن با دایره ،مختصات نمادین مشترکی دارد ازجمله کمال ،همگونی ،یکدستی
و نداشتن اضافات و زوائد (شوالیه ،1382 ،ج.)165 :3

دایره در فضای سهبعدی ،به شکل کره در می آید که مثال مألوف آن سیارات و کرات سماوی
هستند و تشبیه عمل رقص به سیارات و ستارگان که از دیرباز مطرح بوده است با این تشبیه ،معنا
مییابد .مضاف بر اینکه این چرخش نه صرفاً مکانی ،بلکه در بستر زمان نیز مطرح شده است
(تفضلی .)138 :1375 ،به واسطه این چرخش در رقص درویشان صوفیه ،سماع را برخی محققان تقلیدی
از گردش سیاره های پیرامون خورشید میدانند که هر درویش بهسان کرات فلکی یا کواکب هم
بر محور خویش میچرخند و هم به دور پیر و شی خ که نماینده خورشید است

(دوبوکور.)88 :1373 ،

چرخش به دور چیزی ،آن را مقدس میکند )  ( Royce , 2002: 5و بدینسان میتوان پیبرد
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دایره در اصل یک نقطۀ بسط یافته است؛ نقطه در کامل شدن دایره مشارکت میکند

دراویش فضای مقدسی را در مرکزیت دایره ای که با چرخش خود ترسیم میکنند به وجود
می آورند که بستر رهایی از تن و ذهن است.
موالنا به طور دقیق طراحی و رمزگذاری شده اند مانند کوبیدن دست ها بر زمین که صدای رستاخیز
و قیام مردگان را تداعی میکند (فریدلندر )119 :1382 ،یا خرقه افکنی دراویش که نشانۀ قطعنظر از
تعلقات دنیوی و رهایی از نفس به قصد قربت الهی است (تفضلی )150 :1375 ،و کوبیدن پای بر زمین
که در تعبیری مشابه ،نشان از پست گردانیدن نفس زیر پای همت است (مایل هروی .)288 :1372 ،همۀ
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گاهی نمادها و تعابیر عرفانی در سماع مولویان و مخصوصاً در رقصهای مدون شدهتر بعد از
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این تعابیر و نشانه ها به غنای رقص سماع بهعنوان یک عمل عبادی افزوده اند .پژوهشگران نهتنها
سماع بلکه بسیاری از رقص ها را ریشه در ارتباط معنادار بین انسان و امری الهی میدانند که موجب
پدیدار گشتن ماهیتی عبادی  -مذهبی میشود ) .( Williams , 2004:36

طبق بررسیهای به عمل آمده در این پژوهش ،سماع نقطۀ اتصال مفاهیم و اشعار عرفانی به
موسیقی و رقص است ،بدین معنی که موسیقی مستتر در این اشعار ،سالکان را مورد وجد عارفانه و
درنتیجه به رقص وا می دارد؛ چرا که با توجه به تعریف عرفانی این نقطه اتصال «در اصطالح صوفیان
سماع به معنی آوازی است که حال شنونده را منقلب کند و ازآنجاکه نتیجه طبیعی شنیدن صدای
خوش ،به وجود آمدن حالت رقص در انسان است ،سماع گاه به این معنی هم به کار رفته است»
(حاکمی.)142 :1384 ،

الف .تکرار
تکرار ،یکی از ویژگی های ساختاری سماع و اوزان شعر فارسی است که هم استفادۀ حسی دارد و
هم به خاموشتر شدن ذهن و رهایی از تالطمهای فکری کمک میکند .موالنا از این مشابهت
استفاده کرده و از طریق واژه های پرتکرار و اوزان دوری ،ذهن عارفانۀ موسیقایی خود را متجلی
ساخته است .این «تکرار» را در گروهی از واژهها یا حتی جملهها و ردیفهای طوالنی میتوان
مشاهده کرد (سلطانی و پورعظیمی .)8 :1390 ،در نتیجۀ بهره جستن از این ویژگی ،کیفیتی موسیقایی در
کالم موالنا ایجاد شده و بر حالت یکپارچگی و وحدت آن افزوده است .لوییس بورخس به نقل از
والتر پیتر گفته« :هر هنری آرزوی رسیدن به وضعیت موسیقی را دارد» (بورخس )73 : 1381 ،و در
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نشانههای موسیقایی سماع در اشعار موالنا

پی یافتن دلیلی برای این مدعا افزوده است « :دلیل روشن آن شاید این باشد که در موسیقی شکل و
محتوا نمیتوانند دو پاره شوند» (بورخس.)73 : 1381 ،

می توان شاهد نظام متقارن و متناسب موسیقی و تأثیر آن بر روابط و داللت های معنایی بود .این
اهمیت وافر به موسیقی و تناسبات مذکور ،گاه تاحدی سازوکار منطقی و دستوری کالم را تحت
تأثیر قرار میدهد که در برخی نمونه ها مخاطب با تناقضات آشکار و معنا گریزیهای واضح و گاه
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هذیان گونه مواجه میشود؛ گویی ارتباط معنادار بین ترکیب های واژگانی و رابطۀ علّی میان آنها
اساساً هدف نبودهاست (غیاثی .) 32 :1368

ب .تناسب
دیگر خصوصیت موسیقایی که نمود بارز آن در سماع و شعر مولوی ،قابل توجه است ،تناسب
است .تناسب در سماع بهصورت تصویری و در شعر بهصورت صوتی متجلی میشود .تقدم و تفوق
جنبۀ موسیقایی غزلیات دیوان شمس را در تناسبات صوتی و انتخاب کلمات براساس جنس هجاها
و صدادهیشان میتوان دید؛ خصوصیتی که باهدف معناگریزی اش بار دیگر جنبۀ موسیقایی را در
اشعار موالنا خاطرنشان میکند .براساس این ویژگی ،موالنا نظام صوتی متناسب را بهتدریج
ای مراد و حاصلم بیا  ،بیا ،بیا ،بیا» قابل ارجاع است (مولوی.)156 :1383 ،

لوید میلر با نگاهی موسیقیشناسانه استحکام ریتمیک بعضی اشعار مولوی را مانند یک ساز
کوبهای می داند که مناسب رقص و بعضی مراسم صوفیانه است (میلر .)210: 1384 ،وی غزلی از
موالنا با مطلع « یار مرا غار مرا ،عشق جگرخوار مرا  /یار تویی ،غار تویی ،خواجه نگهدار مرا»
(مولوی )81 : 1383 ،را بهعنوان نمونه ارائه مینماید .دو ویژگی موسیقایی که ذکر شد مربوط به
ساختار درونی اشعار بود؛ در ادامه به خصوصیتی مشابه اما با کارکردی متفاوت اشاره میشود.
روش غزل ،پشت سر هم آمدن جملههای یک آهنگ ضرب دار ،اغلب آمدن
ردیفها پس از قافیه که صورت تکرار و ترجیع یک جمله را پیدا میکند و مثل این
است که جماعتی دمگرفته و در آخر هر بیتی دستهجمعی آن را تکرار کرده اند.
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جایگزین نظام معنایی موزون میکند .بهعنوان نمونه غزلی با مطلع « ای هوس های دلم بیا ،بیا ،بیا /

بعضی اوقات ،نبودن قافیه از اول تا آخر و هر بیتی قافیه جدا داشتن ،این روایت را
تائید میکند به حدی که از خواندن آنها گاهی صدای ضرب به گوش میرسد و
و زبان وی بر حوزه صوفیان ،شور و جذبه فروریخته است (دشتی.)185_ 186 :1383 ،

با استناد به متن مذکور میتوان جنبه ای دیگر از سماع و اشعار مناسب برای آن را که توسط
موالن ا سروده شده مشاهده کرد .مسئلۀ کارکرد موسیقی شعر برای مخاطبان و تأثیر آن برای
نزدیکتر شدن به هدف و مقصود سماع ،که همان منقلب شدن جمع عارفان بوده است.
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پ .وزنهای دُوری
پیش از این دربارۀ ویژگی «تکرار» سخن به میان آمد که در مورد تکرار مکرر واژهها یا گروههای
اسمی یا حتی جملهوارهها اتفاق می افتد و مخاطب را از فضای ذهنی -منطقی و روابط علّی ،به حوزه
حسی میکشاند .در اینجا به جنبه ای دیگر از تکرار ،نگاهی موسیقایی انداخته میشود .طبق اشارات
مربوط به سماع و غزلهای طرب انگیز موالنا و اینکه این دو مقوله در نقطه ای به نام موسیقی به هم
پیوند مییابند؛ توجه به بارزترین ویژگی سماع که «دور زدن» و «چرخیدن» است میتواند راهگشا
باشد« .دور» یکی از رموز و اشارات مکنون و مکتوم در رقص سماع است

(قاسمزاده.)2 : 1386 ،

تعریف دور در ادبیات بهعنوان نوعی وزن شعری چنین است « :در این نوع وزن ،هر مصراع شعر،
دوپاره مختلف دارد که وزن پاره نخست عیناً در پارۀ دوم تکرار میشود» (مدرسی .)256 :1380 ،این
خود چرخ میزند ،بهسان سماعکننده که در همنوایی با فلک ،به دور خود میگردد.
دربارۀ «پوئم سمفونیک مولوی»
توسعۀ سمفونیهای توصیفی در نیمۀ دوم قرن  19باعث ایجاد « منظومه سمفونیک» یا «تون پوئم»
گشت .این نوع موسیقی را « موسیقی متندار» نیز گفته اند چرا که آهنگساز در تصنیف اینگونه آثار
از موضوعی غیر موسیقایی مانند یک داستان ،یک شعر و یا یک ایدۀ فلسفی -تاریخی الهام گرفته
است و بهنوعی سعی در انعکاس آنها در ق البی موسیقایی کرده است .منظومۀ سمفونیک که عموماً
در یک موومان ارائه میشود همانند یک سمفونی ،دارای تم های متعدد بوده و توسعه و گسترش
آنها مهم است (کول.)66- 65 : 1369 ،
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موضوع ارتباط محکمی با ماهیت سماع دارد؛ بهطوریکه در اوزان دوری گویی هر مصراع به دور

هوشنگ کامکار «پوئم سمفونیک مولوی» را براساس بیت های منتخب نُه غزل از غزلیات
دیوان شمس ساخته ،بهطوریکه هیچکدام از غزلها به طور کامل استفاده نشده اند ،به این معنی که
بخشهایی در این اثر توسط تکخوان و به صورت متر آزاد و بداهه براساس گوشههایی از
دستگاه های موسیقی ایرانی اجرا میشود .در ادامه به طور اجمالی پوئم سمفونیک مولوی مورد
بررسی قرار میگیرد.
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از هر غزل ،حداقل یک و حداکثر سه بیت مورد استفاده قرار گرفته است (کامکار .)1386 ،درضمن
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اشعار
اشعاری که در این اثر مورد استفاده قرار گرفته اند به شرح زیرند:
 .1غزلی با مطلع زیر و و زن عروضی  :فاعالتُن فاعالتُن ،فاعالتُن فاعلُن
خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو

ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو
(مولوی)933 : 1383 ،

 .2ابیاتی از غزلیاتی گوناگون با وزن عروضی مشابه :مستفعلُن مستفعلُن ،مستفعلُن مستفعلُن
ای یار من ای یار من ،ای یار بی زنهار من

ا ی دلبر و دلدار من ،ای محرم و غمخوار من
( مولوی)773 :1383 ،

( مولوی)902 :1383 ،

ای عاشقان ای عاشقان آنکس که بیند روی او

شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او
(مولوی)901 : 1383 ،

دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من
گر جان عاشق دم زند آتش درین عالم زند

سرو خرامان منی ای رونق بُستان من
(مولوی)766 : 1383 ،

وین عالم بی اصل را چون ذرهها برهم زند
(مولوی)279 : 1383 ،

 .3ابیاتی از غزلی با مطلع
با من صنما دل یک دله کن

گر

سر

ننهم

آنگه

گله

کن
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حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

واندر دل آتش درا پروانه شو ،پروانه شو

(مولوی)886 : 1383 ،

وزن عروضی :فعلُن فعِلُن ،فعلُن فعِلُن
من طربم طرب منم زهره زند نوای من

عشق میان عاشقان شیوه کند برای من
(مولوی)783 : 1383 ،

بی همگان بهسر شود بی تو بهسر نمیشود

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود
(مولوی)289 : 1383 ،
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 .4ابیاتی از غزلیاتی گوناگون با وزن عروضی مشابه :مفتعلُن مفاعلُن ،مفتعلُن مفاعلُن:
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عالوهبر اشعار ذکر شده که بهصورت ریتمیک اجرا شده اند ،ابیاتی دیگر نیز استفاده شده که در
قسمت های آوازی ارائه شدهاند:
شنو از نی چون حکایت میکند

وز

ببریدهاند

از

کز

نیستان

تا

مرا

جداییها
نفیرم

مرد

شکایت

میکند

زن

نالیدهاند

و

( مثنوی ،دفتر)19 :1

ای نوبهار عاشقان ،داری خبر از یار ما

ای از تو آبستن چمن وی از تو خندان باغها
(مولوی)68 :1383،

بخدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم

وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم

قدحی دارم بر کف بخدا تا تو نیایی

هله تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزم

هم ارزی کالم و موسیقی در برخی اشعار به دو شیوه رخ میدهد .یکی برهم زدن ساختارهای
معنایی و تبدیل شعر به نظام صوتی؛ و دیگری اقتباس از برخی مفاهیم شعری که نقش مجرا در
هدایت فکر بهسوی فضای ادراکی مشخص یا متفاوتی دارند .از این میان میتوان به واژههایی اشاره
نمود که این نقش واسطه گرانه را ایفا کرده و قابلیت و ظرفیت مفاهیم ژرف عرفانی را درون خود
بیشتر از سایر کلمه ها دارند؛ ازجمله میتوان به عشق ،جنون ،طرب ،زلف ،آتش ،دیوانگی ،شب،
نور ،یار اشاره کرد.

فرم
این اثر با توجه به ترجیعبندی که بخش اصلی با آن شروع میشود و در طول قطعه سه بار دیگر با
وضوحی معنادار تکرار میشود ،به فرم روندو  2نوشته شده است و با توجه به بخش گسترش و
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(مولوی)701 :1383 ،

درنهایت بازگشت به تونالیته 3و تم اولیه 4و اصلی ،از ویژگیهای سونات برخوردار است و از اینرو
است که بیشتر گسترش وار است ،تا تماتیک و به همین دلیل اثر به یک موومان سونات  5شبیه شده
است (تیورک « .) 272:1390 ،قلب یک روندو ،ترجیعبند آن است» (تیورک )255:1390 ،و این مرکزیت
باتوجه به اختصاص ترجیع بند به یک شعر مشخص و تأکید آهنگساز به عمدی بودن انتخاب شعر
برای این بخش تکرارشونده ،کامالً قابلپذیرش است.
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میتوان فرم این قطعه را سونات -روندو درنظر گرفت (تیورک ) 273:1390 ،زیرا این اثر دارای اپیزودی
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بافت
6

در این قطعه بیش از همه بافت هموفونیک (همصدا) دیده میشود بهاینترتیب که عموماً وقتی
تمها توسط تکخوان یا گروه کُر اجرا میشود بخش سازی با بهرهگیری از فیگورهای سادۀ
همراهی ،ملودی را مشایعت میکند و یا با تکرار در الیههای صوتی دیگر ،به غنیتر و گیراتر شدن
آن میافزاید .این مسئله در لحظاتی که ارکستر در نقش جواب آواز ظاهر میشود نیز قابل مشاهده
است .در بخشهایی هم بافت مُنوفونیک( 7تکصدا) قابل شنیدن است .بافت پُ لیفونیک

8

(چندصدا) نیز به صورت نهچندان پیچیده و درهم تنیده در بخشهایی از قطعه بهویژه در نمونههایی
از تقلید تم یا اجرای همزمان ملودیها با انحنا و یا الگوی ریتمیک متفاوت ،قابل مشاهده است.

الف .هویت شناسی عرفانی اثر
نقطۀ اتصال عرفان موالنا و موسیق ی عرفانی ،شعر است ،ازاینرو ،برای یافتن ریشههای هویتیِ اثر
مورد بحث ،مواجهۀ آهنگساز با اشعار قابل توجه است .آهنگساز تصریح کرده که در این قطعه
سعی شده ساختاری جدید و شیوۀ بیانی متفاوتی ارائه شود .اصلیترین نکتۀ هویتبخش در این
پوئم سمفونی ،انتخاب اشعار است که برخالف چهارچوب های معمول ،از چندین غزل دیوان
شمس بهره گرفته است .محور اص لی تمام اشعار انتخاب شده ،بیت
خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو

ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو
(مولوی)933 :1383،
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بازتاب مفاهیم عرفانی در پوئم سمفونیک مولوی

است که ابیات دیگر از سایر غزل ها در بیانی مشترک با آن ترکیب شدهاند .آهنگساز معتقد
است این شیوۀ برخورد با شعر و سعی در رسیدن به ساختار دوار ،در حقیقت بازنماییِ سماعِ مفاهیم
است که با شعری بسیار معروف از موالنا با مطلع (بشنو از نی چون حکایت میکند /وز جداییها
شکایت میکند) (مولوی )19 :1383،است و از آغاز قطعه ،مخاطب را آمادۀ شنیدن حکایتی
موسیقایی -عرفانی مینماید.
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را با مرکزیت عشق و عرفان میسر میکند (کامکار .)1398 ،نکتۀ دیگر ،شروع آواز با گوشۀ مثنوی
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ب .تأثیر ادبیات عرفانی موالنا بر خلق اثر
آشفتگی ظاهری در انتخاب اشعار است،که در نگاه اول نوعی عدم انسجام را در ذهن مخاطب
متبادر میکند ،در حالی که قصد آهنگساز به صلح رساندن کثرت ها و رسیدن به وحدت در این اثر
بوده؛ بهطوریکه اشعار درعین حال که هدف واحد محتوایی را حول محور عشق دنبال میکنند
بتوانند سیری جامع به تمام دیوان کبیر داشته باشند و بدین طریق با اینکه خط سیر مشخص و
داستانی طی نمی شود مفهومی کلی نیز در همه جای اثر از طریق بند گردان برقرار است.
تالش آهنگساز برای اتخاذ رویکرد متفاوت از گذشته و رسیدن به ساختارهای نو در مواجهه با
شعر در این اثر ،قرابت او به یکی از اصول قابل توجه فرهنگ عرفانی به نام «نو شدن» را نمایان
میکند .موالنا خود یکی از طالیه داران این ادبیات در تاریخ است که میگوید« :صوفی ابنالوقت
حضور در لحظۀ حال ،از گذشته و کلیشههای آن رها است .درنتیجه وقتی آهنگساز در تالش است
با آرایش جدید اشعار فضایی نو خلق کند ،از فرهنگ عرفانی پیروی میکند .در مورد تالش
آهنگساز برای مواجهه و استفادۀ اشعار بهدور از کلیشهها میتوان به دو نمونه اشاره کرد:
 .1ترکیب اشعار بین اجرای متریک ثابت و آزاد ،9به طوری که در سه بخش زمانی طی این اثر،
بداههخوانی براساس ردیف موسیقی ایرانی رخ داده است و در مابقی بخشها ،تکخوان براساس
قسمت مخصوص خود ،میخواند.
 .2آهنگساز برای قسمت اول از بخش اصلی اشعار را بهگونه ای انتخاب کرده که همگی با
خطاب «ای» که نشاندهندۀ مخاطب قرار دادن وحدت معنایی و فضای شعر را برای مدت طوالنی
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باشد ای رفیق  /نیست فردا گفتن از شرط طریق» (مثنوی ،دفتر دوم 24 :بهاین معنی که عارف به واسطۀ

حفظ میکنند که این برخورد با شعر در ادبیات با عنوان « فضاسازی» شناخته شده است.
نکته دیگر که در نتیجۀ استفادۀ اینچنینی از اشعار پدید آمده ،رها شدن از روند داستانی است
نظر برسد و آن عدم وجود روایت در اثر پوئم سمفونی است که ذاتاً نوعی موسیقی برنامهای و
توصیفی است؛ برای پذیرفتن این تناقض ،توجه به تخلص موالنا (خاموش) و ارتباط متناقضنمای
آن با حجم اشعار وی کارساز است.گویی در مطالعه موالنا و هرآنچه مربوط به اوست ،مخاطب و
پژوهشگر دائماً با معمایی نامکشوف مواجه است .توضیح اینکه ،این اشعار عموماً بر مفهوم وحدت
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که مخاطب را از بند روایت و گیر افتادن در قالب داستان رها میسازد .در اینجا شاید تناقضی به
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و عشق استوارند بهطوریکه گویی تمام قسمت های با کالم اثر در حال وصف معشوق و حاالت
متقابلش با عاشق است و تمرکزی روی وصل و هجر دارد .اگر این تابلوی توصیفی را دقیقتر
مشاهده کنیم با کلمات یا گروههای اسمی و یا جملهواره هایی با معنا مواجه میشویم.
پ .قرابت پوئم سمفونیک مولوی با فرهنگ عرفانی
یکی از ویژگی های موسیقی عرفانی استفاده از عوامل وحدتبخش است که مهمترین آنها تکرار
است .در موسیقیِ اشعار بهکار رفته در غزلیات موالنا که مناسبتر با سماع اند ،دو عامل موسیقایی
تکرار و تناسب ,مؤثرتر و پررنگتر از سایر ویژگی ها است .در این اثر عموماً تکرارهای موتیفیک
عینی و یا با تکنیک واریاسیون 10مشاهده میشود که این حجم از تکرار به معنی پررنگتر شدن
در بیشتر بخشهای این اثر دنبال نمود.
ت .سماع و فرم پوئم سمفونیک مولوی
فرم این اثر روندو  -سونات است .در مورد ویژگی های بارز سماع گفته شد که چرخش یا فرم
دایره که از دوران صوفی سماعکننده حاصل میشود ،اصلیترین مشخصۀ آن است؛ فرم اثر حاضر
نیز همانطور که آهنگساز بهآن اشاره کرده ،از این ویژگی بهره گرفته است؛ بدین ترتیب که سعی
شده در ساختار آن« ،دور» شاخص باشد .این دور هم از لحاظ گردش بیتها بر محور ترجیعبند «
خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو  » ...است که عامل وحدت یافتن معنایی میگردد
وهم ازلحاظ تکرارها و برگشتهای واریاسیون گونه است؛ گویی هر بخش از اثر ،تأثیری از بخش
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عنصر وحدتبخشی در این قطعه موسیقی است؛ بر همین اساس میتوان ت مهیدِ آهنگسازانۀ تکرار را

قبل دارد .ضمناً تقارن در فرم این اثر قابل مشاهده است .در مورد دالیل مؤثر در واریاسیونهای
مکرر در این اثر باید افزود ،عالوه بر هدف آهنگساز برای حفظ وحدت تماتیک در قطعه ،تعدد
نقاط مختلف به اقتضای شعر ،تغییراتی در فیگور های ریتمیک که تاثیرپذیرفته از الگوی هجایی
اشعار است ،صورت گرفته که این اتفاق خود ،ترکیبی متناقضنما ایجاد میکند؛ چراکه در پوئم
سمفونیک مولوی هم تعدد تمها باالست و هم قرابت آن ها به یکدیگر قابل توجه است.
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تمها قابل توجه است .نتیجه اینکه تمها تا حدودی شبیه هم هستند اما به علت تنوع انتخاب شعر ،در
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قطعه مورد بررسی را میتوان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد که این بخشها براساس اشعار
متنوع تصنیف شده اند و با سه محور که براساس ترجیعبند (رفره) خلق شده اند ،به همدیگر پیوند
دارند .میتوان حالت سماعکننده را که در حالت تقارن سمت راست و چپ و دوران تعادلی قرار
دارد را از این فرم استنباط نمود .در این باره اشاره به تقارنی ،الزم است.
عارف وقتی در هجر است تمام تالش خود را برای رسیدن به وصل میکند و این مجاهدت
همچون محوری برای نوسان وجودی وی عمل میکند .حال میتوان این گونه برداشت نمود که
این اثر نمایانگر وصل و هجر عارفانه موالناست که روزگار هجران در میان اوقات وصل قرار
گرفته است و اینگون ه وصل با جای دادن هجر در میانۀ خود ،ایجاد تعادل میکند.
از چهار وزن بهکار رفته در اشعار انتخابی این اثر ،سه مورد «دوری» هستند و به طرز جالبی
همۀ مصرع ها مانند صوفیان سماعکننده ،هم به دور خود و هم به دور پیر در چرخش اند و تنها پیر
است که به دور کسی نمیچرخد و فقط با وجود و حضور خود ،چرخش سایر اجزا را سامان
میبخشد.
این محور یا ترجیعبند (خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو  ) ...همچون پیر (شیخ) که
آغازگر آیین سماع است ،بخش اصلی قطعه را آغاز میکند.
ث .اثرپذیری فیگورهای ریتمیک اثر از ارکان عروضی اشعار موالنا
در این بخش مثالهایی از استفادۀ آهنگساز از وزن های شعری و درواقع ارکانِ سازندۀ این اوزان،
بهعنوان مصالح ریتمیک -موتیفیک اشاره میگردد.
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شعری که به عنوان محور دوران سایر اشعار انتخاب شده (ترجیعبند) وزن دوری ندارد .گواینکه

 .1فاعالتن

 .3مفتعلن
 .4مفاعلن
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ج .سازبندی و سماع
ارتباط مشهود ،استفاده از تداعی های ساز دف است که یکی از مأنوسترین سازهای بهکار رفته در
مجالس سماع است .بهغیر از این مورد؛ بقیۀ ساز بندی ها براساس دانش آهنگسازی صاحب اثر بوده
است .نکته قابل توجه دیگر شیوه استفاده از گروه کُر است که در مواردی قبل از تکخوان تم
موسیقی را معرفی میکند و گاهی با تکرار عینی یا واریاسیونی جملۀ ملودیک خواننده به تحکیم
تم می پردازد .این شیوه نوعی پیوند بین مجالس سماع و پوئم سمفونیک مولوی برقرار میکند.
چ .نحوۀ مواجهه با کالم
نکاتی که از بررسی اشعار به دست آمدهاند عبارتاند از:
شود ،نکته ای قابل توجه تأکید بر «خطاب کردن» در همۀ ابیات این قسمت است؛ بهطوریکه ابیات
بر واژۀ «ای» تکیه دارند .این بدین معناست که آهنگساز برای آغاز بخش اصلی ،با آرایش اینچنینیِ
اشعار سعی در ایجاد فضای واحد نموده و تالش کرده است رابطه عاشق و معشوق را درون وصل به
تصویر بکشد و نگاه عارف به حق و جایگاه او در نظر موالنا را با استفاده از اشعارش منعکس نماید.
 .2براساس تقسیم این قطعۀ موسیقایی از لحاظ تعبیر عرفانی به سه بخش عمده که هجر در میان
دو وصل است ،شعر و فضای مدال قسمت آوازی که در بخش میانی یا همان «هجر» واقع میشود
قابل توجه است .با توجه به اهمیت این نقطه از اثر ،آهنگساز هر مصرع از این تکبیت را جداگانه با
شیوه هایی در موسیقی به تصویر کشیده است.
مصراع اول :ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما؟ طرح سؤال موالنا در این مصراع ،از هجر
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 .1اگر از آغاز بخش اصلی تا اولین اجرای ترجیعبند (رفره) از لحاظ معنا و مفهوم اشعار بررسی

عارفانه حکایت میکند.
با توجه به فضای بسط قطعه در این بخش ،میتوان اوج فراق و عطش عارفانه برای وصل ،را
اصفهان معادل گام مینور هارمونیک  11درنظر گرفته شود ،تأکید بر درجه سوم گام است و حالت
التماس توأم با اندوه را تداعی میکند .مصراع دوم :ای از تو آبستن چمن وی از تو خندان باغها،
در این مصراع مجدداً واژۀ «ای» دو بار نمایان میشود .گویی شعر ،قبل از موسیقی رسیدن به بخش
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برداشت نمود .از نظر موسیقایی فضای مدال این بیت در گوشۀ «خجسته» نوشته شده که اگر آواز
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«بازگشت» را خبر می دهد ،چراکه قسمت اول از بخش اصلی تماماً براساس اشعارِ مبتنیبر واژۀ «ای»
و مفهوم خطاب بوده است .از نظر موسیقایی فضای مدال این بیت در گوشه «درآمد» اجرا شده و در
دانش موسیقی ایرانی ،این برگشت به مایه اصلی یا فضای درآمد را «فرود» می گویند .گویی عارف
دوباره امید وصل در دل خویش احساس میکند از بی قراری خود فرود آمده و به آرامش میرسد
و بالفاصله تجلی مجدد با نت های همراهی بخش زهی رخ میدهد.
 .3نتیجۀ طبیعی استفاده از اشعار متعدد در این پوئم سمفونیک ،باعث رخ دادن اتفاقی در این
غزلیات شده ،و آن ناتمام بودن غزلها است .این «ناتمامی» گویی اشاره به بی پایان بودن راه ابدی
عرفان دارد.
خوش خوش اندر بحر بیپایان او غوطی خورد

تا ابد های ابد خود این سر و پایان ما
(مولوی)128 :1383 ،

نتیجه:
نشانه های موسیقایی سماع در اشعار موالنا از طریق «تکرار»« ،تناسب» و «وزنهای دوری» قابل
بررسی اند که مؤلفه های ساختاری مشترک بین موسیقی و مفاهیم عرفانی اشعار موالنا تلقی
میشوند.
پژوهش حاضر نشان داد که پوئم سمفونیک مولوی ازنظر ویژگیهای ساختاری تحت تأثیر
ا شعار عرفانی موالناست .این تأثیرپذیری بیش از همه در فیگورهای ریتمیکی دیده میشود که در
اصل الهام گرفته شده از اوزان شعریِ غزلیات موالناست .فیگورهای ریتمیک مذکور بر مبنای
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صدهزاران همچو ما در حسن او حیران شود

کاندر آنجا گم شود جان و دل حیران ما

اوزان عروضی « فاعالتن» « ،مستفعلن» « ،مفتعلن» و « مفاعلن» ساخته شدهاند .در این اثر عموماً
تکرارهای موتیفیک عینی و یا با تکنیک واریاسیون مشاهده میشوند که این حجم از تکرار به معنی
فرم پوئم سمفونیک مولوی بر اساس مفاهیم «وصل» و «هجر» و همچنین ساختار دوّار (روندو) ،
تحت تأثیر سماع است .این دور هم ازلحاظ گردش بیتها بر محور ترجیعبند « خوش خرامان
میروی ای جان جان بی من مرو /ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو» است که عامل وحدت
یافتن معنایی گردیده وهم از لحاظ تکرارها و برگشتها ،واریاسیونگونه است.
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پررنگتر شدن عناصر وحدتبخش در این قطعه موسیقی است.
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گروه کُر نیز کارکرد خاص خود را مبنیبر تحکیم ملودی های تکخوان و همچنین معرفی
بعضی بخش های تماتیک را ایفا نموده است که این خود از سنت مجالس سماع پیروی میکند.
استفاده از ساز دف در سازبندی اثر در جهت تحکیم ارتباط پوئم سمفونیک با سماع بوده است.
این پژوهش تأکید دارد که «پوئم سمفونیک مولوی» تا حد زیادی از موسیقیِ اشعار و مفاهیم
غزلیات موالنا متناسب با سماع تأثیر پذیرفته و در مسیر انعکاس معارف عرفان مولوی میتوان این
اثر را نسخه ای ارکسترال و ایرانی از تصانیف ساخته شده براساس اشعار مولوی برشمرد؛ بهطوریکه
مخاطب را در ادامۀ سنت شنیداری اش از آثار منتسب به موسیقی عرفانی با رنگآمیزی جدیدتری
نسبت به سازبندیها و ارکستر های سنتیِ ایرانی برای بازنماییِ موسیقایی همان مفاهیم مواجه

پینوشتها:
 .1موومان :قطعات بزرگ موسیقی مانند سونات ،سمفونی و نظایر اینها به بخشهای نسبتاً مستقلی
تقسیم میشوند که به هرکدام از آنها موومان گفته می شود .دربارۀ پوئم سمفونیک مولوی ،گفته
شد که در یک موومان نوشته شده است .منظور آن ا ست که مجموعاً در یک بخش بزرگ و
پیوسته نوشته شده است.
 .2روندو :از فرمهای موسیقی است که چیدمان بخشهای آن به قالب شعری ترجیعبند شباهت
دارد؛ دارای بخشی تکرار ی است که در میانه سایر بخشها ارائه میگردد.
.3

تونالیته :به آن مایه هم گفته میشود .کیفیتی وحدتبخش در یک قطعه موسیقی است؛ معموالً
شامل یک نغمه (تٌن) مرکزی است که نسبت آن با سایر اصوات از طریق الگوی فاصله ای
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میسازد.

مشخصی تعریف میشود.
.4

تم اولیه :جمله اصلی یک قطعه مو سیقایی که در ساختمان شکلگیری آن قطعه ،الهامبخش و

 .5سونات :از فرم های موسیقی است که نوعی روایت موسیقایی در خود دارد و عمدتاً دارای دو
شخصیت موسیقایی متضاد است که گفتمان اصلی بین آنها شکل میگیرد .سونات معموالً
درنهایت به نتیجه ای از برهم کنش آن دو نیرو ( شخصیت موسیقایی متضاد ) میرسد.
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سازنده است .تاحدودی میتوان آن را هم ارز مطلع یک شعر دانست.
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.6

بافت هموفونیک :نوعی از همنشینی الیههای صدایی یک قطعه موسیقی است ،بهگونه ای که
یکی از آن الیهها (ملودی) به عنوان متن اصلی و بقیه الیهها بهعنوان حاشیه ای جهت جلوۀ بهتر آن
الیه اصلی بهصدا درمی آیند.

.7

بافت مُنوفونیک :بافتی تکالیه ای که یا متشکل از یک ساز است و یا گروهی از سازها که
عیناً یک ملودی یا سیری از نغمات را مینوازند.

.8

بافت پُلی فونیک :بافتی چندالیه ای ،متشکل از همنوایی چند ملودی (سیر نغمات) بهطوری که
هر ملودی دارای ارزشی برابر با سایر الیهها داشته باشد .مانند آثار چندصدایی در موسیقی غرب.

.9

متریک ثابت و آزاد :اشاره به نوع زمانمندی نغمات یک قطعه موسیقایی دارد؛ بهطوری که
حالت اول را قطعه ضربی و حالت دوم را قطعه آوازی میگویند ( .فارغ از ایفای نقش نوازنده یا

 .10تکنیک واریاسیون :یکی از شیوههای بسط و گسترش جملههای موسیقی است .بهطوریکه
جمالت موسیقی با تغییراتی تکرار می شوند .دامنه این تغییرات گاه آنقدر زیاد است که یافتن
ملودی اولیه در حالت تغییر یافته آن آسان نیست .به قول موالنا :دیده ای خواهم که باشد شه
شناس /تا شناسد شاه را در هر لباس!
 .11گام مینور هارمونیک :حالتی از گام مینور است و به واسطه تغییراتی در یکی از هفت نغمه
آن ،شبیه و نزدیک به مایه اصفهان در موسیقی ایرانی صدا می دهد.

کتابنامه:
–

آزادهفر ،محمدرضا « ،)1393( .دیدگاههای فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان
باورپذیری آن در نزد نسل جوان موسیقی» ،نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی،
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خواننده).

شماره .17 - 24 ،19
–

افالکی ،شمس الدین احمد1959( .م) ،مناقب العارفین ،تصحیح تحسین یازیچی ،آنقره :انجمن

–

باخرزی ،ابوالمفاخر یحیی ،)1382( .اوراداالحباب و فصوص اآلداب ،به کوشش ایرج افشار،
تهران :دانشگاه تهران.

–

بلخاری ،حسن  ،)1382(.سرگذشت هنر در تمدن اسالمی .تهران :حسن افرا.

–

بورخس ،خورخه لویس ،)1381( .این هنر شعر ،ترجمه میمنت میرصادقی ،تهران :نیلوفر.
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تاریخ ترک.

مفاهیم و مؤلفه های سماع مولویان در پوئم سمفونیک مولوی ،اثر هوشنگ کامکار

233

–

تفضلی ،ابوالقاسم ،)1375( .سماع درویشان در تربت موالنا ،تهران :فاخته.

–

تیورک ،رالف ،)1390( .مبانی فرم و فرمهای موسیقی ،مترجم محسن الهامیان ،ویراستار طاهره
ایرانی ،تهران :پارت.

–

حاکمی ،اسماعیل ،)1384( .سماع در تصوف ،تهران :دانشگاه تهران.

–

دشتی ،علی ،)1383( .سیری در دیوان شمس ،تهران :زوار.

–

دوبوکور ،مونیک ،)1373( .رمزهای زنده جان .ترجمه جالل ستاری ،تهران :مرکز.

–
–
–

زرینکوب ،عبدالحسین ،)1373( .ارزش میراث صوفیه ،تهران :امیرکبیر.
سلطانی ،منظر و سعید پورعظیمی « ،)1390( .سماع ،موسیقی و معنی گریزی در غزل مولوی»،
پژوهشنامه عرفان ،شماره .32 - 56 ،5
محتوای موسیقی» ،نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی ،شماره .5- 16 ، ،49

–

شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1379( .موسیقی شعر ،تهران :آگاه.

–

شوالیه ،ژان و آلن گربران ،)1382( .فرهنگ نمادها ،ترجمه سودابه فضایلی .تهران :جیحون.

–

صائب ،محمدعلی ،)1383 ( .دیوان صائب ،به کوشش محمد قهرمان ،تهران :علمی و فرهنگی

–

صفوت ،داریوش ،)1389( .هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی ،تهران :کتابسرای نیک.

–

غیاثی ،محمدتقی ،)1368( .درآمدی بر سبکشناسی ساختاری ،تهران :شعله اندیشه.

–

فریدلندر ،ایرا ،)1382( .موالنا و چرخ درویشان ،ترجمه شکوفه کاوانی ،تهران :زریاب.

–

فنایی اشکوری ،محمد ،)1375( .علم حضوری ،قم :موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی.

–
–

قاسم زاده ،مهدی « ،)1386( .پس غذای عاشقان آمد سماع (گفتاری درباره پیوند سماع صوفیان
و ساختار موسیقایی غزلیات موالنا)» ،کتاب ماه ادبیات ،شماره .67- 71 ،120
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شایسته ،حسین و عبدالحسین خسروپناه« ،)1393( .بررسی تأثیر مبانی عرفان اسالمی بر فرم و

کاشانی ،عزالدین محمود ،)1382( .مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،مقدمه و تصحیح و
توضیحات عفت کرباسی و محمدرضا برزگر خالقی ،تهران :زوار.

–

______________  ،)1398( .مصاحبه توسط محمدحسین قاسمی ،مصاحبه منتشر نشده.

–

کلینی ،محمد بن یعقوب ،)1362( .الکافی ،تهران :االسالمیه.

–

کول ،ویلیام ،)1369( .فرم موسیقی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

–

مایل هروی ،نجیب ،)1372( .اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن ،تهران :نی.
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–

کامکار ،هوشنگ ،)1386( .پارتیتور پوئم سمفونیک مولوی ،منتشر نشده.
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–
–

مدرسی ،حسین ،)1380( .فرهنگ توصیفی اصطالحات عروض ،تهران :سمت.
مولوی ،جالل الدین محمد ،)1383( .دیوان کامل شمس تبریزی ،مقدمه و شرح حال
جالل الدین همایی ،حواشی محمود علمی ،تهران :بدرقه جاویدان.

–

_____________________  ،)1384( .مثنوی معنوی ،براساس نسخه قونیه مکتوب به سال 677

ق

و مقابله با تصحیح و طبع نیکلسون ،تصحیح ،مقدمه و کشف االبیات قوام الدین خرمشاهی،
تهران :دوستان.
–

میلر ،لوید ،)1384( .موسیقی و آواز در ایران ،ترجمه محسن الهامیان ،تهران :ثالث.

–

نصر ،سید حسین ،)1389( .هنر و معنویت اسالمی  ،ترجمه رحیم قاسمیان ،تهران :حکمت.

–

نوریان ،سیدمهدی « ،)1388( .اندیشههای موالنا در اشعار شورانگیز صائب ،پژوهشنامه زبان و

Royce, p.a (2002). The anthropology of dance. UK: H. Charlesworth & Co.
Williams, D (2004). Antropology and the dance. Illinois: University of
Illinois press.

–
–
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