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چکيده:

پژوهشهاي کهن دربارة موسيقي ،آن را متعلق به طبيعت و عناصر دانسته اند و اين علم را منشعب از اصوات طبيعت ـ
بخصوص آواي پرندگان خوش آهنگ ـ فرض کردهاند.
با جستجو در روايات کهن اساطيري ،همچنين متون ادبي مي توان رابطة پرندگان خوش نوا را با موسيقي
بررسي کرد؛ پرندگاني چون قو ،قمري و...؛پرندگان اسطوره اي چون ققنوس ،سيمرغ ،سانگ سانگ و ...و پرندگاني
مقدس ،مانند کرشيپ ته.
واژههاي کليدي:
موسيقي ،آواز ،پرندگان ،ققنوس ،سيمرغ.
مقدمه:
پرندگان به سبب شکل ظاهري و آوازهاي دلنشين به قدري دلفريبند که از ديرباز همواره در متون عرفاني ،روايات و
قصهها و اساطير ،آنها را نمادي از روح و يا در قالب شخصيتهايي مثبت و نيک مي يابيم .در روايات و قصهها
پرندگان اغلب به مسائل عاطفي التفات دارند و در قلمرو عواطف و احساسات لطيف و پاک مي زيند.
در بيشتر قصههاي پريان ،پرنده هاي خواننده ،نماد تمايالت عاشقانهاند و نمود رؤياهاي مهرآميز ،بوسه،
نوازش ،شوق و وجد و سرور؛ براي مثال ،در قصة «قوهاي وحشي» ( ) Les cygnes sauvagesاندرسن ،بلبلي
مصاحب و همدم دختري جوان در زندان است .اين بلبل بر لبة پنجرة زندان اليسا ،شاهزاده خانم زنداني ،مي نشيند و
سراسر شب ،دلنـوازترين آوازها را مي خواند تا او را سرگرم کرده ،دلداري دهـد( ...لوفلر دوالشو.)611 -611 :6611،
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در متون عرفاني ،اغلب پرندگان نماد و رمزي از روح و جانند .قصيدة عينية ابن سينا از جمله نخستين آثاري
است که در آن روح در صورت کبوتر ممثّل شده است:
هبطـــت اليـــک مـــن الم ـــلّ ا رفـــ

ورقـــــــاع ّات تعـــــــزّز و تمنّـــــــ
(رضواني)698 :6611 ،

شيخ اشراق در رسالة في حاله الطفوليه ،جان يا روح را به مرغ تشبيه مي کند« :شيخ را گفتم که رقص کردن بر
چه آيد؟ شيخ گفت :جان قصد باال کند همچو مرغي که خواهد خود را از قفص بدر اندازد؛ قفص تن مان آيد؛ مرغ
جان قوت کند و قفص تن را از جاي برانگيزاند» (سهروردي ،6686،ج.)311 :6
احمد غزالي نيز جان را به مرغ تشبيه کرده است « :اگر مرغ جان آشنا باشد ،چون آواز طبل ارجعي بشنود،
پرواز گيرد( »...غزالي ) 696 :6638،و روزبهان هم به مرغ ناطقة روح اشاره مي کند که به بانگ الست سرمست مشاهدة
بقاست(روزبهان 81 :6619 ،و.)99
ابن سينا اولين کسي است که معراج روح را از عالم خاک به سوي افالک در پرواز مرغ و عبورش از کو ه ها
مصور کرده است .بعد از وي ،امام م مد غزالي ،سلوک روحاني را به صورت سفر مرغان براي جستجوي عنقا تصوير
کرده است؛ نجم رازي نيز در رسالة الطيور مسير مرغان روح را از خاک به افالک به تصوير کشيده است و سرانجام
عطار از سفر مرغان که رمز ارواح سالکانند ،براي رسيدن به سيمرغ و پيمودن هفت وادي عرفاني حماسه اي مي آفريند
به نام منطق الطير.
در قرآن به تسبيح و هم آواز شدن کوهها و پرندگان با حضرت داود اشاره شده است« :و سخّرنا م داود الجِِِِبال
يسبّ ن و الطّير و کنّا فاعلين(انبيا)89 :؛ و لقد اتينا داود منّا فضال يا جبال اوبّي معه و الطّير و النّا له ال ديد» (سبا.)61 :
در تفسيرالقرآن الکريم در تاويل آية  61سورة سبا،پرنده رمز قواي روحاني است ...« :و لقد اتينا داود الروح منا فضال ...قلنا
يا جبال االعضاع اوبي ...معه ...و الطير القوي الروحانيه بالتسبي ات القدسيه ...و النا له ال ديد الطبيعية الجسمانية» (ابن عربي ،6988،ج
)611-616 :3؛ پس پرندگان نماد روح،تعالي روح و قواي روحاني اند و ال ان دل انگيزشان روحبخش و جان افزاست.
از ديدگاهي ديگر مي توان گفت جهان پر از اصوات مختلف است؛ اگر صوت نبود روح حيات از عالم رخت
برمي بست و سکوت م ض و خاموشي بر گيتي حکمفرما مي شد؛ اما زندگي با همة غوغاها و نغمههايش جاري است.
جهان هستي داراي نوعي هماهنگي و هارموني است و عالم خلقت بر توازن استوار شده است .انسان با درک زيبايي ،از
طبيعت الهام گرفت و با تقليد از آهنگها و اصوات مختلف موجود در طبيعت ،غم و شادي و ساير عواطف و
احساسات خود را در موسيقي منعکس نمود.
در تشبيهي خيال انگيز و زيبا از شاعري فارسي زبان ،چنين بيان شده که موسيقي در آغاز يک حوري آسماني
بود که عاشق انسان شد و از آسمان نزد او فرود آمد .خدايان بر وي خشمگين شدند و توفان شديدي را پشت سر او
فرستادند تا در همه جا پراکنده شود؛ اما موسيقي از ميان نرفت ،بلکه زنده ماند و گوشهاي بشر را طنين انداز کرد
(خليل جبران.)61 :6686 ،
ال ان و نغمههاي موزون ،هيجانهاي روح است که در نواهايي دلنشين به ظهور ميرسد و عطيه اي الهي است
که به کمک آن مي توان بر اندوه و غم چيره شد و مصائب و مشکالت را فراموش کرد؛ همچنين در مناسبت هاي

پرندگان و موسيقي
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خاص نغمههاي حزن انگيز موسيقي ،م يطي آکنده از عاطفه و احساس ايجاد مي کند؛ به گونه اي که حتي دل هاي
سخت را نيز به لرزه مي افکند .همة اقوام و ملل باور دارند که اين نغمهها هنگامي که موزون و معنوي است ،شور عشق
به معبود يگانه را بر جان همگان مي ريزد.
دربارة موسيقي و پديد آمدنش نظريه هاي گوناگوني وجود دارد .پژوهشگران و دانشمندان در نخستين
سدههاي اسالم موسيقي را اصال يوناني و شاخهاي از دانش رياضي دانستند(خداداديان .)368 :6688 ،در رسالة چهارم از
رسائل اخوان الصفا که دربارة علم موسيقي است ،اشاره شده که « :اصل علم موسيقي حساب است ،پس همچنان که
عدد را نهايت نيست ،و چنان که سخن را نهايت نيست پس ال ان را نيز نهايت نيست( ».اخوان الصفا ،بي تا.)61 :
کساني که د ر احوال ستارگان دقيق مي شوند به هماهنگي و تعادل جاوداني در افالک ايمان دارند و موسيقي
نظري و علم افالک را باهم مرتبط مي دانند و معتقدند انسان مي تواند موسيقي اي پديد آورد که اين ارتباط و هماهنگي
در آن منعکس شود ( رابرستون)63 :6619 ،و گروهي نيز موسيقي و آواز پرندگان را به يکديگر مرتبط دانسته اند.
در اين مقاله سعي بر آن است که ارتباط پرندگان و آوازشان با موسيقي و عقايد و باورهاي مختلف دربارة اين
مطلب ،بررسي شود؛ پرندگان آواز خواني چون بلبل ،قو و...پرندگان اسطوره اي چون ققنوس ،سيمرغ و ...و
پرندههاي مقدس مانند کرشيپ ته ،خروس و...
 –1پرندگان خوش آواز
پژوهشهاي کهن دربارة موسيقي ،آن را متعلق به طبيعت و عناصر طبيعي دانسته اند و اين علم را منشعب از اصوات
طبيعت ـ بخصوص آواي پرندگان خوش نوا ـ فرض کردهاند؛ مثالً :نواي چکاوک ،کبک دري ،بانگ کلنگ ،ضرب
فاخته ،پردة بلبل ،دم قمري ،بال کبوتر و ...از پرده هاي دلکش موسيقي و حاکي از جنبة تقليد از طبيعت در موسيقي
است( .رازاني ) 83 :6613 ،؛ براي مثال فاخته نام مرغي است که به جهت صدايش آن را کوکو مي نامند .فاخته يکي از
ب ور اصول موسيقي قديم بوده است و يا بال کبوتر در مقام شور و دستگاه نوا و همايون اجرا مي شود(ستايشگر:6681،
ّيل فاخته) .همچنين افرادي به چکاوک خوان مشهور بودهاند؛ يعني آن کسي که چکاوه مي خواند :چکاو يا چکاوک در
موسيقي قديمي ايران يکي از دوازده مقام کوچک نام داشته است که واجد دو شعبه بوده :يکي رکب و ديگري بياتي.
رکب از دو آوازه تشکيل ميگشته که يکي از آنها را چکاوک ميگفتند .در موسيقي دستگاهي کنوني نيز چکاوک هفتمين
گوشه و نغمة چکاوک هشتمين گوشة دستگاه همايون است (مالح)631 :6616 ،؛ از مشخصات چکاوک ت ريري است
که به تقليد از صداي مرغک چکاوک در اين گوشه به اجرا درمي آيد که وجه تسميه اش نيز مي باشد (ستايشگر،
ّ :6681يل چکاوک).
منوچهري دامغاني نام اين ل ن را به صورت "چکاو" و "چکاوک" به کار برده است:
بلبــل بــاغي بــه بــاغ دوش نــوايي بــزد

خــــوبتر از باربــــد نغزتــــر از بامشــــاد

وقت س رگه چکاو خـوش بزنـد در تکـاو

ســاعتکي گــنو گــاو ســاعتکي گــنو بــاد

زده بــه بــزم تــو رامشــگران بــه دولــت تــو

گهي چکاوک و گه راهوي و گهـي قـالوس
(منوچهري68 :6681 ،و )363
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در ميان سي ل ن باربد ،بيست و ششمين ل ن ،کبک دري ،غنچة کبک دري و يا پنجة کبک دري است .نظامي
چنين سروده:
چـــو کـــردي غنچـــة کبـــک دري تيـــز

ببـــــردي غنچـــــة کبـــــک دالويـــــز
(مالح)361 :6616،

منوچهري به اين ل ن نيز اشاره کرده است:
ســاعتي ســيوار تيــر و ســاعتي کبــک دري

ســاعتي ســرو ســتاه و ســاعتي باروزنــه
(منوچهري)98 ،6681،

البته ،در ميان گوشه هاي رديف کنوني موسيقي ايران چنين نامي موجود نيست.
در رسالة موسيقي بهجت الروح نيز اشاره شده که پرده هاي موسيقي از صداي حيوانات و پرندگان استنباط شده است:
پردة رهاوي از فاخته ،پردة عشاق از خروس و شترمرغ ،پردة نوا از عندليب(بلبل) ،بزرگ از موسيچه ،سپاهان از باز،
حجاز از فرستوک(پرستوک) ،مبرق از کبوتر ،عشيران از هما ،ني ريز از طوطي ،ني ريز کبير از شاهين ،نشابورک از زاغ،
مخالف از بوتيمار ،مغلوب از کرکس ،کردانيه و بسته نگار از دجاجه(عبدالمومن بن صفي الدين.)81 -88 :6611،
در تشبيهات خيال انگيز شاعران ،مرغان خوش نوا نوازندگاني چيره دستند که انواع سرودها و ال ان مختلف را با
آالت موسيقي مي نوازند:
يــک مــرغ ســـرود پارســــي گــويـــد

يـــک مــــــرغ ســـرود مـــاوراع النهـــري

کبک ناقوس زن و شـارک سـنتورزن اسـت

فاختـــه نـــاي زن و بـــط شـــده طنبورزنـــا
(منوچهري3 :6681 ،و )668

در اين قسمت به اجمال ارتباط سه پرندة خوش نوا با موسيقي بررسي مي شود:
 -1-1بلبل(مرغ خوش خوان)
بــر بــيد عــندليب زنـد بـــاغ شـــهريار

بــر ســــرو زنــدوات زنــد تخــت اردشــير
(همان)18 ،

بلبل از قديم به سبب چهچهة دل انگيز و نغمههاي موزونش در ادبيات ،بويژه ادبيات شرقي و بخصوص ادب
فارسي ،مقامي بلند داشته است.
از زمان آريستوفانس تاکنون در ت ليل نغمه هاي بلبل به سيالبها کوشش شده ،ولي هنوز توفيقي حاصل نشده
است ( دايره المعارت فارسي .)6613 ،افرادي که خوب ت رير ميدادهاند ،به لقب بلبل معروت شدهاند ،مانند درويش
بلبل که در مشهد مي زيسته است .پردة بلبل نيز از پرده هاي قديم موسيقي است که تنها نامي از آن باقي است
(ستايشگرّ :6681 ،يل بلبل).
عطار در منطق الطير ،از زبان بلبل سخناني مطرح و ادعا کرده که زاري در نواي ني و صداي زير چنگ از گفتار
و آواز وي است .بلبل در ادبيات ،رمز عاشق و آوايي که سر ميدهد ،آواي عشق است:
بلبـــل شـــيدا در آمــــد مســـت مســـت

وز کمــال عشــق نــه نيســت و نــه هســت

معنيـــي در هـــــر هــــزار آواز داشـــت

زيــر هــر معنــــي جهـــــاني راز داشــت

شـــد در اســـــرار معـــــاني نعــــره زن

کــرد مرغــــان را زفــــان بنـــد از ســخن

پرندگان و موسيقي
گفــت بــر مــن خــتم شـــد اســرار عشــق

جملــة شـــب مــي کـــــنم تکــــرار عشــق

نيســـت چـــون داوود يــــک افتـــاده کـــار

تــا زبــــــور عشــــــق خـــــوانم زارزار

زاري انــدر نــــــي زگفتــار مــن اســت

زيــر چنــــگ از نالــــــة زار مــــن اســت
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(عطار)313 :6686 ،

حافظ نيز بلبل را نوازندة زبور عشق مي داند:
زبور عشق نوازي نه کـار هـر مرغـي اسـت

بيــا و نوگــل ايــن بلبــل غــزل خــوان بــاش
(حافظ) 619 :6681 ،

 -2-1قمري
قمري نيز از جمله پرندگاني است که در توصيفات عطار ،آوازش به نوعي با موسيقي ارتباط مي يابد .وقتي مرغان،
هدهد را براي هدايت خويش به سوي سيمرغ بر ميگزينند ،هدهد بر تخت مي رود و سخن آغاز مي کند و:
پـــيش هـدهــــد صـــــد هـــزاران بيشـــتر

صــف زدنــد از خيـــل مـــرغان ســربه ســر

پــيش آمــد بلـــبل و قـــــمري بــه هــم

تــا کننــد آن هــر دو تــــن مقــري بــه هـــم

هـــر دو ال ـــان برکشــــيدند آن زمــــان

غلــــغلي افتــــاد زايشـــــان در جــــهان

ل ــن ايشــان هــر کــه را در گــوش شــد

بــي قــــرار آمــد ولــــي مـــــدهوش شـــد

هــر يکــي را حالــــتي آمـــــــد پديــد

کس نه با خـود بـود و نـه بـي خـود پديـد
( عطار) 613 :6686 ،

در اين ابيات بلبل و قمري ،عمل مقريان را انجام داده اند؛ مقريان صاحبان صوت خوش و آشنا به موسيقي
بوده اند و اغلب به علت تسلط بر پرده هاي موسيقي ،آواز خوان هايي برجسته و آهنگ سازان عصر خويش بوده اند
(همان.) 391 :
شايان ّکر است پردة قمري ،پرده اي در موسيقي قديم بوده که اکنون ّکري از آن نيست(ستايشگرّ :6681،يل
پردة قمري).
 -3-1قو
شـــنيدم کـــه چـــون قـــوي زيبـــا بميـــرد

فريبــــــا بــــــزاد و فريبــــــا بميــــــرد

شـــب مـــرگ تنهـــا نشـــيند بـــه مـــوجي

رود گوشـــــه اي دور و تنهـــــا بميـــــرد

در آن گوشه چنـدان غـزل خوانـد آن شـب

کـــه خـــود در ميـــان غـــزل هـــا بميـــرد
(حميدي شيرازي)331 :6618 ،

«يونانيان مي پنداشتند که اين پرنده تا زمان فرا رسيدن مرگ خود خاموش است و هنگام مرگ ،تنها آواز خود را
ميخواند؛ بدين ترتيب اين پرنده نماد شهادت نزد عيسوياني شد که از مرگ استقبال مي کردند « .قو » يکي از نشانههاي
آفروديت  /ونوس ،آپولو ـ ايزد موسيقي ـ ،اوراتو و کليو ـ الهه هاي شعر و موسيقي ـ بود» ( هال.)88 :6681 ،
آپولون ،ايزد موسيقي ،به پادشاه ليگوري  ،سيکنوس ،صوتي خوش عطا کرده بود .سيکنوس به قويي بدل شد و
به همين سبب معروت است که قوها در موق مرگ ميخوانند (گريمال.) 338 :6688 ،
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« قو» از جمله پرندگاني است که در روزگاران گذشته مي پنداشتند داراي قدرت س رآميز پيشگويي و مس ور
کردن است .آپساراس ها ،حوريان دريايي هندو ،ميتوانستند مانند دوستان موسيقي خود ،گاندهارواها ـ گروهي از
موجودات نيمه انسان نيمه پرنده که در آسمان ايندرا با آپساراس ها به نوازندگي و نغمه خواني و رامشگري مشغولند
(ّکرگو 333 :6688 ،ـ  )336ـ به صورت قو درآيند (هال.)88 :6681 ،
در وداها سرسوتي ،ايزد بانوي هنرهاي خالق ،بويژه شعر و موسيقي است .قو پرنده م بوب اين ايزدبانوست .از
او چون زني زيبا با پوستي سفيد ،هالل ماه بر ابرو و سوار بر قو سخن گفته اند (ايونس.)611 :6686 ،
قو در تمثيالت رنسانس ،نشان موسيقي ،يکي از هفت هنر آزاد … به شمار ميرفت.
 2ـ پرندگان اسطوره اي
اساطير نيز آينه هايي شفافند که حقايقي بدي را از پس قرنها جلوه گر ميسازند .اسطوره به شيوهاي تمثيلي
کاوشگر هستي است .در روايات اساطيري ،رمزها سهمي عمده دارند و به داستانها حالتي قدسي ميبخشند.
در مقام مقايسه با انسان که ترکيبي از جسم ،نفس و روحي مينوي است ،پرندگان اساطير و قصهها ،مظاهر
رمزي روان به شمار ميروند .پرواز پرندگان در آسمان ،نماد آزادي است؛ بنابراين نفس پرواز و برخورداري از رهايي
مي تواند به عنوان نمادي از روح ـ جنبة معنوي وجود انسان ـ در نظر گرفته شود .پرندگان همواره تصاويري بدي در
اّهان انسانها آفريدهاند .بسياري از اقوام باستاني ،پرندههاي خاصي را با خورشيد ،خدايان و آسمان همراه دانستهاند
(هال.)69 :6681 ،
در اساطير سرخپوستان آمريکا و در افسانة سپيده دم هوپي ها ،هنگامي که الهة مغربي بر آن ميشود که پرندههاي
گوناگوني را خلق کند ،مجسمههاي گلي آنها را ميسازد و درون پارچهاي ميپيچد .سپس الههها مينشينند و آواز
ميخوانند و پرندگان زير پارچه شروع به جنبيدن ميکنند .بعد از آن ،الههها ،پرندهها را از زير پارچه در ميآورند و هر
پرندهاي با آواز خاص خودش به سمتي پرواز ميکند (ايرودز .)698 :6688،در حقيقت ،در باور ملل ،آواز دل انگيز
پرندگان جنبة ماورايي و فرا زميني دارد و نواي زيباي آنها ماية الهام و مظهر شادي ميدانند.
در اين قسمت به اختصار ارتباط سه پرندة اسطورهاي با موسيقي بررسي ميشود:
 2ـ  1ـ ققنوس(پرندة آتش)
ققنوس از جمله موجودات اسطورهاي است که نامش براي موجودات شگفت زيادي از مصر گرفته تا چين به
کار ميرود؛ به طور کلي ،پرندگان وابسته به آتش و پرتوهاي خورشيد را « ققنوس» مينامند؛ زيرا بنا به اعتقادات کهن،
تولد اين پرنده خود به خود و از ميان خاکسترش صورت ميگيرد؛ بنابراين با طلوع هر روزة خورشيد مقايسه ميشود.
پيش از آنکه به نمود موسيقيايي ققنوس ( ) Phoenixبپردازيم ،باور اقوام مختلف را دربارة اين پرندة شگفت
برميشماريم:
در بيشتر فرهنگ هاي اديان و ملل مانند مصر ،يونان ،ملت يهود ،روم ،چين ،آمريکاي شمالي و ...ققنوس نماد
تولد دوباره ،اميد ،خلوص ،پاکدامني ،ازدواج ،ايمان ،ثبات ،جاودانگي(ابد و ازل ) ،فنا ناپذيري ،تابستان ،خورشيد و نور
است .اين پرنده تصويري از آتش اثيري است که در باور گروهي ،دنيا با آن آغاز شده است و با آن پايان مي پذيرد .در
دورة امپراتوري روم ،ققنوس نماد پرستش امپراتور ـ به عنوان خدا ـ بود (هال 81:6681 ،و کوپر.)388 :6689 ،

پرندگان و موسيقي

/

نکاتي که در اساطير کشورهاي مختلف دربارة ققنوس وجود دارد،کم و بيش يکسان است ،اما در افسانههاي
برخي از اين ملل مطالبي ّکر شده که جالب توجه است:
در اساطير مردم يونان ،ققنوس ،پرنده اي است که در عربستان زندگي مي کند .او هر روز صبح تا غروب در
آب شستشو ميکند و آوازي زيبا مي خواند؛ آنقدر زيبا که خداي خورشيد گردونهاش را متوقف ميکند تا به اين آواز
گوش فرا دهد (کوپر.)388 :6689 ،
در افسانه هاي ملت يهود ،نام ققنوس « ميلخام » ( ) milchamاست .طبق سنت ،هنگامي که حوا ميوة ممنوع
را خورد ،به فناناپذيري و خلوص ساير موجودات بهشتي حسادت کرد و تمام حيوانات بجز ققنوس را  -که در برابر
خواستة حوا مقاومت کرد  -وادار به خوردن ميوة ممنوع نمود .خداوند به سبب خودداري ققنوس در برابر اغواي حوا،
به او پاداش داد و وي را در مکاني قرار داد تا بتواند به مدت هزار سال در صلح و آرامش زندگي کند...
در اساطير مردم چين ،صداي ققنوس يا « فنگ هوانگ » (  ،) feng-huangشامل پنو نت در مقياس
موسيقيايي سنتي است؛ پر و بالش با پنو رنگ بنيادي رنگ آميزي شده و بدنش ترکيبي از شش جسم آسماني است و
هرگاه آواز مي خواند ،تمام خروسهاي دنيا نغمه سرايي ميکنند و ملودي اي مي سازند که پنو نت موسيقي را در خود
دارد» .) ) http:/ monsters.com / phoenix. htm
چينيان معتقدند زبان ققنوس اداکنندة اخالص و آوايش سرايندة ترانه است و گوشش از موسيقي لذت ميبرد
(کوپر 388 :6689 ،و کريستي.) 18 :6686 ،
قديمترين منب از متون فارسي که اطالع دقيقي از اين پرندة افسانه اي در آن ديده مي شود و مي تواند مستند
سخنان عطار دربارة ققنوس باشد ،سخنان ابوالبرکات بغدادي ،فيلسوت نيمة اول قرن ششم است ( متوفي  .) 318در
کتاب معروت وي ،المعتبر چنين آمده:
« گويند ققنوس نر و ماده اي ندارد .همواره يک تن از اين نوع وجود دارد که نري ـ مادگي آن دانسته نيست و
راه زاد و ولد آن اين است که همان يک تن چون به پيري رسد و روزگارش به پايان آيد ،بر چکاد کوههاي سر به فلک
کشيده رود و بر خويشتن خويش نوحه سر کند با اصواتي شگفت آور و م زون که از سوراخهاي منقار وي بيرون
ميآيد ،درست به مانند سوراخهايي که در « ني » وجود دارد و در هر سوراخ از سوراخهاي منقار وي برآمدگياي است
که با برداشتن آن برآمدگي آن را ميگشايد و باز آن را به همان گونه فرو ميبندد ،به هر شکل که بخواهد ،درست
همانند کاري که مرد ني زن با انگشتان خود مي کنـد و مردمـان از براي شنيدن آن آوازهاي شگفتآور و م ـزون
کميـن ميکنند( ».ابوالبرکات.)318-311 :6638 ،
ضياع نخشبي نيز در طوطي نامه سخنان ابوالبرکات را اين گونه تکميل ميکند:
« بعضي مي گويند :در بالد هند ققنوس نام جانوري است چون بط .منقاري پهن دارد و هفت سوراخ در منقار است .بعد
از سالي ،به هنگام گل و ايام مل ،او در نشاط شود و از هر سوراخي هفتاد نوع آواز بيرون آيد .بيشتر حکما استخراج
اين علم از اين آواز کردهاند» (نخشبي.)663 :6683 ،
مؤلف رسالة موسيقي بهجت الروح به نقل از شيخ نجم الدين کبري ،ققنوس را منشأ پديد آمدن علم موسيقي
مي داند .وي از قول شيخ چنين نقل ميکند که در يکي از قراي بيجانگر از تواب هندوستان ،پرندهاي شگفت وجود دارد
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که آن را ققنوس مي نامند .طول عمرش زياد و قامتش کوتاه است .ايزد ـ تعالي و تقدّس ـ در منقار ققنوس که تخميناً دو
وجب است ،هزار و دو سوراخ تعبيه کرده ،بعضي کوچک و بعضي بزرگ و ل ني دارد به غايت حزين.
چون  331سال از عمر اين مرغ بگذرد ،به قلة کوهي ميرود و طيور آن حوالي به قدرت آفريدگار ،برايش
خاشاک ميآورند و تلي بزرگ ميسازند و بعد از آن ققنوس پرواز کرده ،سر آن خرمن خاشاک مينشيند و به زبان حال
که دارد « ،شروع در نغمات موزون رنگين کند و هرگاه آواز متصاعد کند ،از هر منفذ منقار او آهنگي عجيب و نغمهاي
غريب خارج ميشود؛ چنانکه تصور کني هزار کس در يک جا جم شدهاند و هر يک از پردهاي نالند .چون مدت 61
روز از اين حال گذرد ،آتشي از آن مرغ در آن خرمن خاشاک افتد و با آن مرغ در هم سوزد »؛ چون خاکستر شود،
تخمي کبود رنگ در ميان آتش پديد آيد .بعد از چهل روز باز ققنوس بچه اي سر برآورده ،به حالت والد خويش قيام
نمايد …«گويند افالطون الهي بدان مجرا گذر کرده ،آن حال مشاهده ميکرد .از غايت فهم و کياست و تفرس ،بعضي
نغمات غريبه را از نالة جانسوز ققنوس استنباط کرده و استادان ديگر هر کس از غايت قوت درّاکه هر آهنگي از جانوري
معلوم نموده ،در سلک نغمات درآوردهاند» (عبدالمومن بن صفي الدين.)38 -33 :6611 ،
عطار در منطق الطير داستان ققنوس را به زيبايي به نظم درآورده ،اين گونه ميسرايد:
هســت ققـــنس طرفـــه مرغـــي دلســـتان

موضــــ ايـــن مــــــرغ در هندوســـــتان

سخـــــت منقـــــاري عجـــــب دارد دراز

همچــو نــي در وي بســـي ســــوراخ بــاز

قــرب صـد ســـوراخ در منقـــار اوســت

نيســت جفــتش طــاق بــودن کــار اوســت

هســــت در هــــر ثقـــــبه آوازي دگــــر

زيــــــر هـــــــر آواز او رازي دگــــــــر

چــــون بـــه هــــر ثقــــبه بنالــــد زار زار

مــرغ وماهـــي گــردد از وي بــــي قــرار

جملـــــة پرنـــــدگان خـــامش شــــوند

در خوشــي بانـــگ او بــي هــــش شــوند

فيلــــــسوفي بــود دمســــازش گــــرفت

علـــــم موسيــــــقي ز آوازش گرفـــــت

ســال عمـــــر او بـــــود قــــــرب هـــزار

وقــت مــرگ خــــود بدانــــد آشـــــکار

چــون ببــرد وقــت مــــردن دل ز خــويش

هيــزم آرد گــرد خـــود ده حزمــه بــيش

در مــــيان هـــــيزم آيـــــد بـــي قــــرار

دردهــــد صــــد نوحــــه خــــود را زارزار

پــس بــدان هــر ثقبــــه اي از جـــان پــاک

نوحــــه اي ديـگــــر بــــرآرد دردنــــاک

بـــــس عجـــــب روزي بـــود آن روز او

خــــون چـکــــد از نـالــــة جــــانسوز او

بــاز چــون عمــرش رســد بــا يــک نفــس

بــال و پــر بــر هــم زنــد در يــک نفــس

آتشـــــي بيـــــرون جهـــــد از بـــــال او

بعــــد از آن آتــــش بگــــردد حــــال او

زود در هيـــــزم فـــتد آتــــش همـــــي

پس بسـوزد هيـزمش خـوش خـوش همـي

مــرغ و هـــيزم هــر دو چــون اخـگرشونـــد

بـعـــد ازاخـگـرنـيـــز خــاکستـــر شـونـــد

چـــون نــمـانـــد ّره اي اخـــگر پـديـــد

قـقـنســـي آيـــــد زخـاکـسـتـــر پـديـــد

آتـــش آن هـيـــزم چـــو خـــاکستر کـــند

ازمـيـــان ققنـــس بـچـــه ســر بـــر کـنـــد
(عطار)381 :6686 ،

نغمه ها و ال ان ققنوس را نشان شادماني نيز مي شمارند؛ چنانکه در روزگار دودمان جو ،آواز ققنوس کوه جي
نشان شادماني بود ( کريستي.)331 :6686 ،
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از قول سقراط نيز نقل شده است که چون ققنوس مرگ خويش دريابد ،ال ان خويش به طرب و سرور زياد
گرداند که به سوي مخدوم خويش (خداوند) ميرود … و بدين گونه وي آواز ققنوس را نشان شادي از رسيدن وصال
معبود ميداند (ماير.) 381 :6688،
 -2-2کوتزال کواتل
« کوتزال کواتل » نام پرندة پر و بال سبز کميابي است که در سرزمين مايا ،بويژه در گواتماال ديده مي شود …
بنابر اساطير ،عده اي جسد کوتزال را ديده اند که از گرماي شديد خورشيد آتش ميگيرد و ميسوزد .ايشان ميگويند
که خاکستر جسد اين پرنده ،به پرندگان رنگارنگ بدل شد و اين پرندگان به سوي آسمان پرگشودند و قلب کوتزال را
به آسمانها بردند و قلب وي در آنجا به ستارة بامدادي بدل شد؛ همان ستارهاي که به آن ونوس يا « ناهيد » ميگويند
(روزنبرگ913 :6689 ،و .)931
در اين اسطوره رابطة پرنده و موسيقي آشکار است .نبايد فراموش کنيم که زهره در اساطير ايران ،الهة طرب و
موسيقي و خنياگر چرخ است.؛ زهره يا ناهيد ،مظهر عشق ،مالحت ،جمال و خنياگر چرخ و ايزدبانوي موسيقي است.
نجم رازي در رساله الطيور ،در سير و سفري روحاني هفت بساط را درنورديده ،به بساط سوم مي رسد« :زني را ديد
مطربة خوش آواز چربدست تر زخمة بربط نواز که از آواز سماع او جهاني مرده ،زنده شدندي( ».نجم الدين
رازي)99 :6613،؛ و اين زن زهره است.
ناهيد در نقش ا يزد بانوي عشق و موسيقي با آفروديت يا ونوس همانندي دارد .قلب پرندة پر و بال سبز،
کوتزال ،به الهة موسيقي تبديل شده است.
از سوي ديگر « کوتزال کواتل » در اساطير کشورهاي آمريکايي نام خداي باد است که به سوي خورشيد مي رود
و خنياگران موسيقي را با خود به زمين مي آورد.
خالصة ماجرا چنين است که :روزي «تزکاتليپوکا» ،خداي آسمانها « ،کوتزال کواتل» را در هيأت باد نزد خود
فراخواند؛ باد نيز در قالب پرنده اي سياه و بزرگ به ديدار وي رفت« .تزکاتليپوکا» به او گفت :زندگي به موسيقي نياز
دارد ! بايد موسيقي با سپيده دمان همراه ش ود ! تو بايد خانة خورشيد را که پدر تمام زندگي است بيابي و موسيقيدانها را
از آنجا با خود به زمين بياوري « .کوتزال » پذيرفت و خنياگران خورشيد را با خود به زمين آورد و موسيقي در جهان
پديدار شد ( روزنبرگ.)913 - 961 :6689 ،
ارتباطي که بين خورشيد ،پرنده و موسيقي در اين اسطوره وجود دارد ،درخور توجه است .همان گونه که
خورشيد گرمابخش است و روح حيات با اشعه هاي خورشيد جاري ميشود ،موسيقي نيز گرمابخش و شورآفرين است
و حرارت و نشاط ايجاد مي کند .در اين اسطوره موسيقي داراي منشأ آسماني خورشيدي است و جنبهاي واال و فرازميني
دارد و پرندهاي واسطة ظهور موسيقي در زمين ميشود.
 2ـ 3ـ سيمرغ
سيمرغ چهرهاي اسطوره اي دارد؛ عالوه بر آن يکي از نمادهاي پرمعني در ادب و حکمت عرفاني است .سيمرغ
از «سين» و «مرغ» ترکيب شده است .در اوستا « سئن» (سيمرغ) در ميان دريا ،باالي درختي که اصل داروها و رستني
هاست ،آشيان دارد .در پارة  68رشن يشت آمده است:
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« و اگر هم تو اي رشن پاک در باالي آن درخت سئن باشي ،در ميان درياي فراخکرت ،آن درختي که داروهاي
نيک دربردارد و داراي داروهاي درست و درمان بخش است … و در آن تخم هاي همة گياهان نهاده شده ،ما تو را به
ياري مي خوانيم( » .پورداود 616 ،6631 ،و ) 618؛ تصورات متعدد دربارة سيمرغ باعث شده اين مرغ اسطورهاي در
تصاويري مختلف ظاهر شود .در فاصلة دوران اوستايي تا عصر شاهنامه چهرة سيمرغ ت والتي يافته ،در نقش حکيمي
فرزانه و پزشکي کاردان جلوه گر ميشود و...
همان گونه که در مب ث قبل اشاره شد ،مطابق عقيده اي ،علم موسيقي را برگرفته از آواز ققنوس دانستهاند.
ميتوان گفت اين عقيده به توصيف سهروردي از سيمرغ شباهت دارد .طبق نظر وي ،سازهايي مثل ارغنون و … و به
تب آن نواي حاصل از اين سازها ،از صداي آواز سيمرغ ايجاد شده است.
در تفکر سهروردي ،هر هدهدي که در فصل بهار آشيانة خود را ترک کند و پر و بال خويش را با منقار خود
بکند و به سوي کوه قات برود ،هنگامي که « ساية کوه قات بر او افتد ،به مقدار هزار سال اين زمان که :و اِنّ يوم عند
ربک کألف سنه مما تعدّون [ سورة  ،33آية  ] 11و اين هزار سال در تقويم اهل حقيقت يک صبح دم است از مشرق
الهوت اعظم» در اين مدت سيمرغي ميشود که صفيرش خفتگان را بيدار ميکند و نشيمن او در کوه قات است [=
يسناي  ،61بند  ،66مرغي که در ستيغ کوه سئنه مقام دارد].
« صفير او به همه کس برسد و لکن مستم کمتر دارد .همه با اويند و بيشتر بيوياند:
بـــــا مـــــــائي و بـــــا مـــــا نئـــــــي

جـــــــاني از آن پيــــــــدا نئــــــــي»

ساية سيمرغ بيماراني را که به امراضي ،چون استسقا و دق مبتال شدهاند ،معالجه کرده ،رنگهاي مختلف را زايل
ميکند « :و اين سيمرغ پرواز کند بي جنبش و بپرد بي پر و نزديک شود بي قط اماکن .همة نقش ها از اوست و او
خود رنگ ندارد و در مشرق است آشيان او و مغرب از او خالي نيست .همه بدو مشغولاند و او از همه فارق .همه از
او پر و او از همه تهي … همة علوم از صفير اين سيمرغ است و از او استخراج کردهاند و سازهاي عجيب ،مثل ارغنون
و غير آن از صدا و رنّات او بيرون آوردهاند:
چــــون نديــــدي هــــــمي ســــليمان را

تـــو چـــه دانـــي زبــــــان مرغـــان را

و غذاي او آتش است … اين کلمات که مت رر ميشود اين جا ،نفثة مصدور است و چيزي مختصر است از آن
و نداي او( ».سهروردي )8 -8 :6681 ،و (رضي.) 6318 - 6311 :6686 ،
واضح است که شيخ اشراق ،در اين جا از زبان استعاري استفاده کرده است .سيمرغ در چهره اي نمادين ،در
سخنان شيخ اشراق ،رمز نخستين نور اشراق شده ،رمز عقل اول و هر يک از عقول ،از جمله عقل فلک شمس و عقل
فعال و نيز رمز مجموع عقول م سوب ميشود (پورنامداريان.)698 :6683 ،
-4-2سانگ ـ سانگ () shang- shang
سانگ ـ سانگ ،پرندة اسطورهاي هنديان و نوعي خاص از گروده ( گرودا؛  )Garudaاست.
گروده ،پرنده اي اسطوره اي و عجيب است که نيمي انسان و نيمي عقاب است و آن را گرودا يا «کالم بالدار» ميگويند.
اين پرنده ،نمايانگر اعتماد و قدرت جوگي است و مظهر الفاظ مرموز و س ر آميز وداهاست و مارهاي
احساسات زهرآگين را ميبلعد.
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هر کس بر بال تيزرو اين پرنده (کالم الهي) قرار گيرد ،عرصة گيتي و کائنات را بسرعت طي ميکند و از
مرتبهاي به مرتبة ديگر هستي ،راه مييابد.
اما سانگ ـ سانگ (نوع خاص گروده) رامشگر است و در خالل پرواز ،با دو سنو مينوازد .سانگ ـ سانگ ،نماد
ت قق و کامل سازي و نمايانگر انرژي و تنفس است؛ نوعي پرندة متعالي است که ميتواند به تمام مناطق پرواز کند،
همه جا را فرا گيرد و تمام فضا را دربرگيرد .به او «سنج نواز يا چنگ نواز آسمان رو» ميگويند (شايگان311 :6683 ،
و تودل.)13 -39 :6681،
 – 3پرندگان مقدس
بجز ققنوس و سيمرغ و … که در متون اساطيري به عنوان پرندگاني معرفي شدهاند که نغمههاي موسيقي از آواز
ايشان به وديعه گرفته شده ،يا آالت موسيقي را از توجه به شکل منقار آنها ابداع کردهاند و … در متون به آواز
پرندگاني مقدس و م بوب نيز اشاره شده که به نوعي با موسيقي ارتباط دارند .در اين قسمت به طور مختصر به آنها
ميپردازيم:
 – 1 – 3مرغ کرشيپ ته ( کرشفت )
در متون اوستايي ،سخن از مرغي است مقدس که اوستا را به آواز و با لحني موسيقيايي تالوت مي کند .اين مرغ
ميتوانست سخن بگويد و دين را به «ورجمکرد» برد و رواج بخشيد.
نام اين مرغ کرشيپ ته [ ( ] karsiptaمرغ يا پرندة اوستا خوان) است و در فرگرد دوم ونديداد از آن سخن به
ميان آمده است .اين بخش از ونديداد دربارة جمشيد و توفاني است که در زمان وي روي داد و در آن از ساختن «ور»
يا پناهگاهي سخن به ميان آمده که جمشيد به دستور اهورامزدا بنا کرد .زرتشت از اهورامزدا ميپرسد که :اي خداوند !
چه کسي دين مزديسني را در «ور» با نشيمن گاه هايش منتشر کرد ؟ و اهورامزدا به زرتشت پاسخ ميدهد :مرغ کرشيپ
ته … ( رضي.)6133 :6686 ،
در بندهش نام اين مرغ به صورت « کرشفت » ّکر شده است « :دربارة مرغ کرشفت گويد که سخن داند گفتن و
دين به ورجمکرد او برد و رواج بخشيد .بدان جا اوستا را به زبان مرغ خوانند ( ».فرنبغ دادگي.)613 :6681 ،
 - 2 – 3خروس
خروس ،پرندة مقدس آپولون ـ ايزد موسيقي يونان ـ است( .هال .)18 :6681 ،به موجب فرگرد هجدهم ونديداد،
«خروس» پرندة مقدس و م بوب مزديسنان و عامل و همکار سروش است که س رگاهان با بانگ خود مزديسنان را به
بيداري ،برخاستن و عبادت و کار و کوشش دعوت ميکند ( رضي.)6699 :6686 ،
سروش نخستين آفريدة اهورامزداست؛ نيايش او را به جاي مي آورد و گاهان را به آواز بر ميخواند .سروش از
ريشة ( Sruبه معني شنيدن) در اوستا بسيار استعمال شده و در فارسي کلمات «سرود» و «سرائيدن» از آن باقي مانده
است (کوورجي کوياجي681-611 :6681 ،و عفيفي.)311-316 :6681 ،
ابوري ان بيروني در کتاب آثارالباقيه چنين آورده :سروش اولين کسي است که مردم را براي ستايش پروردگار به
زمزمه نمودن امر کرد و زمزمه آن است که شخص آهسته آوازهايي بخواند ،بدون آنکه دانسته شود چه
ميخواند(...ابوري ان بيروني.)369 :6936 ،
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در واق  ،مرغ س ر خيز ،خروس ،از طرت سروش ،فرشتة شب زنده دار ،گماشته شده که بامدادان بانگ برداشته،
مردم را از پي ستايش خداوند بخواند:
خـــروس غنـــوده فـــرو کوفـــت بـــال

دهـــــل زن بـــــزد بـــــر تبيـــــره دوال
( نظامي)936 :6683،

هنگــــام ســــپيده دم خــــروس ســـ ري

دانــي کــه چــرا همــي کنــد نوحــه گــري

يعنـــي کـــه نمودنـــد در آيينـــة عمـــر

کــز عمــر شــبي گذشــت و تــو بيخبــري
(هدايت)96 :3361 ،

در تاريخ بلعمي در ّکر پادشاهي کيومرث ،داستاني از خروس که ماية نجات سيامک ،پسر کيومرث ،گرديده،
نقل شده و در آن چنين آمده است که« :عجم ،خروس را و بانگ او به وقت ،خجسته دارند؛ خاصه خروس سپيد را و
چنين گويند که خانهاي که اندر او باشد ،ديوان اندر نيايند …» (بلعمي.)89 :6689،
 -4نتيجهگيري:
آواز پرندگان و ال ان موزون موسيقي با نيرويي افسونگر و س رآميز همواره بر احساسات و عواطف بشري تأثير
گذاشتهاند .نواهاي شاد سبب شادماني روح و غم زدايي ،الهام بخشي و ايجاد نشاط و اميد زندگي بوده و ال ان
سوزناک ،دل و جان شنوندگان را ت ت تأثير قرار داده است.
در پژوهشهاي کهن دربارة موسيقي ،اين علم را برگرفته از اصوات طبيعت ،بخصوص آواي پرندگان خوش
آهنگ ميدانستند.
مطابق توصيف سهروردي ،از صدا و آواز سيمرغ ،آالت موسيقي ـ و به تب آن علم موسيقي ـ ايجاد شده است.
همچنين مطابق باوري ديگر علم موسيقي بر گرفته از آواز ققنوس است.
همان طور که پرنده نماد تقدس و اعتالست ،آوازش نيز همين ويژگي را دارد و به عالمي فراتر از ماده تعلق دارد
و آن گاه که آواز پرندگان با موسيقي پيوند ميخورد ،موسيقي نيز جنبه اي فرا زميني و معنوي مييابد.
در اساطير يونان «قو» نماد ايزد و الهگان شعر و موسيقي بوده است .با تطبيق حکايات و افسانههايي که دربارة
«قو» و «ققنوس» در فرهنگ يونان و ايران وجود دارد ،ميتوان گفت« :قو» نقش «ققنوس» را در «سرودن آخرين آواز در
هنگام مرگ» ايفا ميکند.
«ققنوس» هنگامي که زمان مرگ خود را در مييابد ،به ميان آتش رفته ،خويشتن را ميسوزاند و در همين هنگام
نغمههاي مدهوش کننده اي که نشان شادي از فرا رسيدن وصال معشوق و گذشتن از عالم ماده است ،سر ميدهد و هر
شنوندهاي را از خود بي خود ميکند .ـ اين نغمات ،نغمههايي است حزين که عالوه بر حکايت غم هجران حاکي از
اشتياق رسيدن به معبود ازلي است.
همان اشتياقي که «ققنوس» به فنا و پرواز به سوي معشوق دارد ،در «قو» نيز به ظهور ميرسد و به همين دليل
مسي يان «قو» را نماد شهادت و شوق وصال دانسته اند.
در اساطير آمريکا نيز «کوتزال کواتل» به «ققنوس» شبيه است« .کوتزال» از گرماي خورشيد آتش ميگيرد و
ميسوزد و از خاکسترش پرندگاني رنگارنگ متولد مي شوند همان گونه که ققنوسي جوان از خاکستر ققنوس پديدار
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ميشود ـ و همان طور که ققنوس در هنگام مرگ آواز ميخواند ،قلب کوتزال نيز پس از مرگ به الهة موسيقي بدل
ميشود.
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