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چکیده
سماع ،اصطالحی است که از زمان رشد عرفان در ایرران در ثارار صرافهاده درۀرار ثن سر
گفته شده است .ۀسهاری از عارفان متشرّع یا عالقۀ چندادی ۀه سماع دشان ددادهادد و یرا ۀررای ثن
شرایط س تی قایل شدهادد .در مقاۀرل ،ۀسرهاری از عارفران دهرم سرماع را وسرهههای ۀررای ذرذ
واردات قهبی از ذادب محبا دادسته و شرایط ثن را ذکر کردهادد .از ثغاز تا قرن پرنم (ه .ق)
تفکّر و رفتار صافهاده در ذهنهت ذامعۀایرادی در حال شکلگهری و دما ۀاد؛ از ایر رو دیردگاه
دایسندگان کتا هرای تواریر صرافهاده در ایر دوره ۀرر عرفران دورههرای ۀعرد ترراهر فرراوان
گذاشت .در ای مقاله دظرر دایسرندگان مّر ی ایر دوره درۀرار سرماع و شررایط ثن در تّرای
ۀررسی شد ترا روشر شراد ادمرام سرماع در ثن دوره چگادره و ۀرا چره شررایط و اعتقراداتی در
تّای رواج داشت .ۀه ای منظار پس از ذکر مقدیماتی در زمهنۀ سماع ،ۀررسی و تحههرل ۀحر
سماع تا قرن پنم (ه.ق) ادمام شد .اساسِ ای پژوهش ۀر دظر دایسندگادی اسرت کره چرارچا
متّایفه ۀه کتاۀّای دظریِ ثنها واۀسته ۀاده است .در پایان روش شد تا قرن پنم هناز پایکاۀی
در ممالس سماع چندان ذایگاهی ددشته و تا ثن زمان منظار متّایفه از سماع تنّرا گراش دادن
ۀه ثواز و شعر و خرقه کردن ذامه و ۀه اد شردن و فریراد زدن و دراعی حرکرت ۀراده اسرت دره
ۀهشتر از ثن.
واژههای کلیدی :الهّمع ،رسالۀ قشهریه ،سماع ،شرح تعررّ  ،کشر المحمرا  ،کهمهرای
سعادت ،متان عرفادی.
1
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 .استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند؛ smahdirahimi@gmail. com
m_malekp@yahoo.com
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مقدمه
پیشینۀ تحقیق در موضوع سماع به منابع تعلیمی عرفانی قرون چهارم تا دوازدهم(هـ .ق) ماننـ
مصباحالهدایة برمیگردد؛ ولی در دورۀ معاصر هم پژوهشهای فراوانی در این زمینه انجام شـ

است؛ زرّینکـو در کتـا هـای «جسـتجو در توـوّ »« ،دنبالـۀ جسـتجو در توـوّ » و مقالـۀ

«عار و عامی در رقـ و سـماع» و حـاکمی در کتـا «سـماع در توـوّ » و حیـ راانی در
کتا «سماع عارفان» و داداشی در پایاننامهای با عنوان «سماع صـوفیانه» و ...بـه شایسـتگی ایـن
موضوع را بررسی کرد ان ؛ امّا میان تفسیرهای مؤلّفان موضوعات عرفانی در مورد سماع تفاوت
فراوان است و هم برای از این پژوهشها بهطور ویـژ بـه موضـوع سـماع دردورۀ شـگ گیـری
عرفان تا قرن پنجم(هـ .ق) نپردااتهان ؛ بنابراین چه بسا بسیاری از ناگفتهها در ایـن زمینـه وجـود
داشته باش  .به همین سبب بایسته است که این مقوله از دی گا نخستین نویسـن گان کتـا هـای
نظری صوفیانه تا قرن پنجم(هـ .ق) بررسی شـود .روشـن اسـت عارفـان بررگـی همنـون بایریـ
بسطامی ،ابوسعی ابوالخیر و ابوالحسن ارقـانی نیـر در شـ گیـری توـوّ در آن دور نقـش
مهمّی داشتهان ؛ امّا به سبب اینکه کتا های آنها دارای چهارچو نظری پیوسـتهای نیسـت و
نوعی عرفان عملی است ،در حوزۀ این پژوهش قرار نمیگیرن  .مستملی بخاری و ابونور سـرا
و هجویری و قشیری و محم غرالی در این دور به سبب نوشتن کتا هایی کـه شـام مباحـ
نظری در حوزۀ تووّ هستن  ،در آثار صوفیانۀ دور های بع تأثیر فراوانـی گااشـتن و اهمّیّـت
بسیاری دارن ؛ به همین سبب این پژوهش به ادوار نخستین عرفان پس از اسالم در ایران (تا قـرن
پنجم هـ .ق) ااتواص دارد و کوشش میشود پـس از ککـر مقـ ّماتی دربـارۀ سـماع و آدا و
شرایط و همننین کیفیّت اسطور ای آن ،این موضوع در میان نویسـن گان دارای نظریـۀ عرفـانی
از آغاز تا قرن پنجم(هـ .ق) بررسی و به این پرسشهـا پاسـد داد شـود :مفهـوم سـماع از زمـان
آغاز تا قرن پنجم(هـ .ق) چه بود است؟ شـرایط و آدا آن چگونـه بـود اسـت؟ چـه کسـانی
اجازۀ سماع داشتن و چگونه سماع میکردن ؟ سماع با چه ه فی در آن دور مجاز بود است؟
«سماع» درلغت واصطالح
«سماع» در فرهنـ معـین بـه صـورت «سَـماع» آورد شـ و معنـی آن چنـین آمـ اسـت:
«شنی ن ،شنودن ،شنوایی ،آواز ،سرود ،وج و سرور و پای وبی و دستافشانی صوفیان منفرداً یا
جمعاً با آدا و تشریفاتی ااص» (معین :0931 ،کی «سماع») .اص ایـن واه  ،عربـی و از ریشـۀ
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«سَمَعَ» است و در ترجمۀ فرهن المنج کی «السَماع» اینگونـه آمـ اسـت« :آواز  ،شـهرت،
آوازاوانی ،سماع» (المنج  ،بیتا :کی «سَمِعَ»).
در مق ّمهای بر مبانی عرفان و تووّ آم است :سماع مو ر است و بـه معنـی شـنی ن؛ امّـا
مجازاً به معنی وج و حال و رق و سرور و آواز اوش است که اصطالح صـوفیه اسـت و آن
با غنا به معنی سرود و آواز اوش که طـر انگیـرد و آواز اـوش طـر انگیـر متـراد

اسـت

(سجّادی.)752 :0931 ،
در غیاثاللغات معنای سماع چنین ککر ش « :سَماع بـه فتح[اوّل]شـنی ن و بـه معنـی رقـ

و

سرور و وج مجاز است (از لطایف و بهار عجـم) و در منتخـب و صـراح بـه فتح[اوّل]بـه معنـی
شنودن؛ و در م ار به فتح[اوّل]شنی ن و سرودن؛ و در سروری به فتح به معنی سرود آم اسـت.
صاحب کشف نیر نوشته که به فتح[اوّل]مطلق شنی ن و به کسر[اوّل]در فارسـی بـه معنـی اـاص
سرود شنی ن و مجازاً به معنی وج و حالت مشاید» (به نق از :داداشـی .)3 :0955 ،در فرهنـ
اصطالحات عرفانی آم اسـت« :سـماع :شـنی ن ،سـرور و پـای وبی و دسـت افشـانی صـوفیان»
(سجّادی :0930 ،کی «سماع»).
بنا بر آننه ککر ش  ،سماع که از ریشۀ عربی سمع است در اص به معنـی شـنودن اسـت و بـه
نظر میرس در فرآین دگرگونی زبانی ،مجازی که به عالقۀ سببیه بود  ،سبب آن ش است که
سماع در معنای پای وبی بهکار برد شود؛ زیرا از لوازم پای وبی و رق  ،شنی ن آواز بود است
و آرامآرام رن مجازی اود را از دست داد و در معنایی اودکار یا لغتنامهای ثبـت شـ و
به اصطالحی گفته ش است که صوفیان گاهی مبادرت به آن میکردن .
صوفیه آواز اوش را آواز ا ایی میشمردن که در همه جا و همه چیـر طنـینانـ از اسـت و
شنی ن آن در انسان ،حال و وج و شوق و جابه ایجاد میکنـ  .ایـن آواز اـوش مم ـن اسـت
بان

مؤکّن باش یا آوای تالوت قرآن یا نغمۀ چن

یا وزش باد( 0سجّادی.)752 :0931 ،

کیفیّت نمادین و اساطیری رقص و سماع
اگرچه برای ،سماع عرفانی بع از اسـالم را بـا توجیهـاتی بـه طـور کامـ بـا تعـالیم اسـالمی
همسان و همخوان دانستهان ؛ ولی تطبیق آن با رقـ در آیـینهـای مردمـان نخسـتین و پـیش از
اسالم و جنبۀ رازگونۀ آن در بین جوامع مختلف بشری بر پژوهشگر باریکبـین روشـن مـیکنـ
که اینها گویی همـه اصـلی اسـطور ای بـرای نیـایش داشـتهانـ  .افـرون بـر ایـن ،کسـانی ماننـ
اسماعی پور وجو تطبیق عرفان ایرانی با ادیان و مسلکهای پیش از اسالم همنون دین گنوسی
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و نگرش عرفانی مانوی را بهاوبی نشـان داد انـ (اسـماعی پـور .)75-09 : 0930 ،بـه هـر روی
آشنایی با ادیان ،کیشها و عرفان در گاشتۀ اسطور ای بشر و نیر کشور ایران ،راهنمای مناسـبی

برای درک واقعیّت سماع عرفانی پس از اسالم اسـت .همننـانکـه نفیسـی در کتـا سرچشـمۀ
تووّ در ایران گفته است :به احتمال قوی سماع بـه صـورت سـازمانیافتـۀ آن در قـرون اوّلیـۀ
اسالم و در بین متووّفه ش

گرفته است و به احتمال بسیار ،عرفای ایرانی بود ان که نخستبار

سماع را در مجامع اود پ ی آورد ان ؛ زیرا در میان متووّفۀ عـراق و جریـر  ،پـیش از ت ـوین
تووّ

ایران ،اشار ای به سماع نیست و در تووّ

مغر نیر به جر فِرَقی که از ایـران بـه آنجـا

رفتهان  ،بقیّه من ر سماع و معتق به حُرمَت آن بـود انـ (نفیسـی[ ،بـیتـا] .)072-071 :همننـین
گرارشهایی از آدا و تشریفات ماهبی سرّی مهرپرستان در دست است کـه حلقـهای تشـ ی
میدادن و پس از شاداواری ،با حرکاتی بـه السـه مـیرفتنـ و در حالـت ناهوشـیاری میتـرا را
میپرستی ن (ابومحبو  .)711 :0931 ،امیری نیر مینویس  :انسانهـای ابتـ ایی هنگـامی کـه بـه
رق برمیااستن  ،تنها قو شان اوشگارانی نبود؛ بل ـه مـیاواسـتن بـه طبیعـت و اـ ایان،
چیرهای مفی بیاموزن یا تلقین کنن و به وسیلۀ رق  ،طبیعت را به اوا مغنـاطیس درآوردنـ

و به زمین دستور دهن تا حاص اـوبی بـه بـار آورد (امیـری .)793 :0923 ،در فرهنـ
آم است« :رق

جشن تق یس است .رق

نمادهـا

 ،گفتار اسـت ،گفتـاری ورای کلمـه ...جـایی کـه

کالم کفایت ن ن  ،رق برپا میشـود ...رقـ بُـروزی اغلـب انفجـارآمیر اسـت کـه از غریـرۀ
زن گی برمیایرد و اشتیاق دارد تمامی دوگـانگیهـای روزانـه را بـه دور انـ ازد و بـا جهشـی،
وح ت آغازین را بازیاب  .جایی که جسـم و روح ،اـالق و مخلـوق ،مروـی و نـامروی بازیافتـه و
بیرون از زمان و در حال السهای ی تا و یگانه به هم پیون میشون  .رق  ،همااتی با الیـرال را
فریاد میزن و جشن میگیرد .رق داود در مقاب تابوت عه و آننه موالنا ،بنیانگاار م تب
درویشان چراان را به شوق میآورد ،از همین جملهاست .اینها همه ،رق

های آیینـی هسـتن ؛

رق هایی که ق سی اوان میشون  .با این همه تمامی رق ها ،چه عامیانه و چه فرهنگی ،چه
پردااتش و چه ب اههسااته ،چه تکنفر و چه جمعی ،کمابیش در زن گی حتّی ملح انه نیر

السهای را نشان میدهن که به دنبال نـوعی رهـایی اسـت» (شـوالیه و دیگـران–993/1 :0933 ،
 .)910با ان ک تأمّلی در این کیفیّت نمادین رق  ،بهروشنی وجو شـباهتهـای فـراوان رقـ
اسطور ای و سـماع پی اسـت .زرّیـنکـو هـم معتقـ اسـت :نشـانههـای سـماع و پـای وبی در
جایجای فرهن بازمان ۀ ایران پیش از اسالم مشهود است (زرّینکو  ،)77 :0933 ،بـه سـبب
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اینکه این پژوهش بیشتر مبتنی بر گفتمان درون صوفیۀ نظریهپرداز تا قرن پنجم (هـ .ق) اسـت،
7
بیشترازاین مجالی نیست تا دربارۀ ویژگی اساطیری سماع سخن گفته شود.
زمان پیدایش مجلس سماع و شکل اوّلیۀ آن
نویسن ۀ کتا سماع عارفان به نق از تارید اانقا در ایـران ایـنگونـه آورد اسـت :دربـارۀ
زمــان پی ـ ایش مجلــس ســماع اطّــالع دقیقــی در دســت نیســت؛ ل ــن ســماع ســابقهای مــاهبی
غیراسالمی داشته و از زمانهای بسیار دور در پرستشهای ماهبی و پرستشگا ها برپا می شـ و
به شنون گان ،رقّت قلب میبخشی است .ولی آننه مسلّم اسـت در صـ ر اسـالم سـماع بـه آن
صورت که در مجالس صوفیه برگرار ش  ،وجود ن اشته است؛ تا این ه در سال  715هجری که
کوالنون موری از زن ان متوکّ آزاد گردی  ،صـوفیان در جـامع بغـ اد بـه دور او گـرد آمـ و
دربارۀ سماع از او اجاز گرفتن ؛ قوّال شعری اوان و کوالنون هم ابراز شادی کرد .در سال 759
هجری نخستین حلقۀ سماع را علی تنوای ی ی از یاران سریّ سقطی (متوفی  )759در بغ اد برپا
کرد .از این زمان به بع مجالس سماع ،شـ بـه اـود گرفـت و تشـ ی حلقـۀ سـماع مرسـوم
گردی و گروهی به نظارۀ آن پردااتن ؛ جاکبۀ موسیقی همرا با یـک سلسـله سـخنان عرفـانی و
محرّک ،افراد پرشور و حساس را به نـوعی روحانیـت و معنویّـت دعـوت مـیکـرد و عـ ّ ای از
اشخاص متفرّقه نیر همرا صوفیان به سماع میپردااتن  .نویسن ۀ کتا سـماع عارفـان همننـین
آورد است :در روزهای نخستین ،مجلس سماع عبارت بـود از یـک محفـ شـعراوانی کـه بـه
وسیلۀ اوانن یا گرو جمعی اوانن گان اوشآواز اجرا میش و صوفیان با حالـت و زمینـهای
که داشتن تحت تأثیر صوت اوش و معنی کالم قرار می گرفتن و حـالی پیـ ا مـیکردنـ و بـه
پای وبی میپردااتن ؛ پس از آن رفتهرفته برای تحریـک و تـأثیر بـیشتـر از نـی و د اسـتفاد
کردن (حی راانی.)72-71 :0921 ،
دیدگاه متصوّفه و متشرّعان در مورد سماع
عرّال ین محمودکاشانی آورد است :از جملۀ مستحسنات متووّفه که محـ ّ ان ـار بع ـی از
علمای ظاهر است ،ی ی اجتماع ایشانست از برای سماع ،غنا و الحان و استح ار قَوّال از بهر آن
و وجه ان ارشان آن ه این رسم ب عت است؛ چه در عه رسالت و زمان صحابه و تابعین و علمـا
و مشاید سلف معهود نبود است و بع ی از مشـاید متـأاّر آن را وضـع کـرد انـ و مستحسـن
داشته .جوا آن است که هر چن ب عت است ،ول ن مـراحم سـنتی نیسـت پـس مـاموم نبـود.
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اووصاً که مشتم باش بر فوای (کاشانی .)023 :0933 ،سماع به طور کلّی در نظر متشـرّعان و
فقها ماموم است و گنا شمرد میشود و نرد اکثـر بررگـان صـوفیه از را هـای مهـمّ وصـول بـه
حالت وج شمرد می شود؛ به این معنی که گفتهان سماع حـالتی در قلـب ایجـاد مـیکنـ کـه
«وج » نامی میشود و این وج حرکات ب نی به وجود میآورد که اگر حرکـات غیرمـوزونی
باش «اضطرا » و اگر حرکات موزونی باش  ،کفزدن و رق

است .همانطور کـه عـار

از

را چشم به جالل و عظمت ا ا پی میبرد و از را جمع کردن ف ر و ککـر داوـم بـه اـ ا انـس
می گیرد ،از را گوش نیر مم ن است به طوری مجاو ا ا شـود کـه در همـه ،نغمـۀ مـوزون

مصباحالهدایة و

حم و ثنای الهی را بشنود (غنی .)937/7 ،0911 ،جاللال ّین همایی در پـاورقی
مفتاحالکفایة عقی ۀ اود را اینگونه بیان میکن :

وج و سماع میان همۀ طوایف صوفیّه کموبیش رسـمی متـ وال بـود و اکنـون هـم ی ـی از
موارد ااتال ش ی بین صوفی و متشرّع است .اکثر فقهای متشرّع در ماهب شیعه ،سماع را بـه
عنوان غنا حرام می دانن و بع ـی بـه کراهـت و براـی بـه اباحـه و جـواز بـ ون کراهـت فتـوی
داد ان  .امّا فقهای اه سنّت فرقۀ شافعیّه به طوری که در کتا شهادات شرح منها الطّالبین کـه
از کتب معتبر این فرقه است ،توریح ش مشهور غنا را حـرام نمـیداننـ ( .و لـیس بحـرام علـی
المشهور) و صریحاً فتوی میدهن که تغنّی به اشعار مباح است ،مگر در مواردی کـه مشـتم بـر
فحش و هجو باش ؛ د زدن در عروسی را نیر جایر میدانن  .از غنـا بـاالتر رقـ را نیـر حـرام
نمیدانن  ...امّا ابنجوزی سماع صوفیان را از نظر شرعی حرام میدان  .مالک بنانس بـر اـال
اه م ینه که غنا را مباح میدانستن  ،در بع ی روایـات آن را از اعمـال فاسـقان اوانـ اسـت.
ابوحنیفه نیر غنا را از گناهان شمرد است .االصۀ عقی ۀ فقهای اه سنّت مختلف است؛ جمعـی
به تحریم و برای به کراهت و گروهی به اباحه و راوت و بع ی به تفوی میان مورد حرمـت
و راوت رأی داد ان (کاشانی.)031 -023 :0933 ،
در میان محققـان معاصـر نیـر کسـانی در مـورد ایـن موضـوع مطـالبی را آورد انـ ؛ از جملـه
حاکمی می نویس  :سماع مجموعهای از ساز و آواز است و اگر بهرۀ مستمع از آن بیبهرگـی و
از روی کار و عادت باش حرام است .لی ن اگر بـه منظـور شـنی ن صـوت زیبـا باشـ و از روی

عشق به زیبایی و وج و سرور روحانی و پیبردن به جمـال حـق باشـ  ،مبـاح اسـت( 9حـاکمی،
.)90 :0929
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شرایط و آداب مجلس سماع
اقبال و توجّه افراد متفرّقه به سماع موجب ناراحتی سال ان گردی  ،به همین لحاظ مـیبایسـتی
از ورود ع ّ ای به مجالس سماع جلوگیری به عم میآمـ ؛ وضـع مقـررات و شـرایط و آدا
بهترین ت بیری بود که از نخستین لحظات ش گرفتن مجالس سماع توانست از ورود اشـخاص
متفرّقه به سماع جلوگیری کن  .مثالً قانونهایی برای آن وضع کردن  :مح اجرای سماع بای از
عوام االی باش (هجـویری .)113 :0931 ،عرّالـ ین محمـود کاشـانی نیـر آورد اسـت« :شـر
آنست که چون شخوی حاضر مجلس سماع ش به اد بنشین و سـ ون و وقـار ،شـعار و دثـار
ظاهر و باطن اود گردان و اطرا ب ن را از زوای حرکات و ف ول افعـال و اقـوال مجمـوع و
م بو دارد» (کاشانی .)035 :0933 ،در عین حال اهلیّـت داشـتن سـماع کننـ گان نیـر در حـ
مق ور مورد نظر بود (افالکی .)737 :0935 ،از طرفی صاحبنظرانی چـون ابونوـر سـرا بـرای
جلوگیری از اطرات احتمالی ،ورود مبت یان را به سماع منـع کردنـ (سـرا  .)722 :0931 ،در
ترجمةاللمعنیر آم است:

سماع به سه چیر نیاز دارد وگرنه ترکش بهتر است :برادران ،زمان و م ان . . .و قیام و مطایبـه
ب ون تااهب و تساکن به آن ،برای فقرای مجرّد جاور است؛ هر چن تـرک آن بـرای ایشـان نیـر
بهتر است و م االه و مراحمت با اه سماع به هنگام سـماع نیـر از اد نیسـت؛ بل ـه سـ ون و
ح ور قلب و وقو بر مقاص و معانی برای مستمعین بهتـر اسـت از م االـه از روی تظـاهر بـا
اه سماع (همان.)031-039 ،
سماع و وجد
وج در لغت عربی بر چهار معنی است :یافتن گمش  ،تـوانگر شـ ن و غمنـاک گردیـ ن از
کار بررگ ،و هر ان وهی که با آن سوزش و اَلَم باش  ،عـر آن را وجـ گویـ  .در اصـطالح،
وج آن است که به دل رس و دل از او آگاهی یاب  ،از بیم یا غم یا دیـ ن چیـری از احـوال آن
جهان که بر سر او گشاد شودیا حالتی که میان ا ا گشاد گردد و گـا از بـیم عـاا اسـت و
گا از درد فراق و گا از سوزش شوق و حب و اغلب از اـو یـا از فـراق باشـ (ایرآبـادی،
.)53 :0935
میان سماع و وج ارتباطی بسیار نردیک وجود دارد و بـه نـوعی مـیتـوان وجـ را ی ـی از
حاالت سماع دانست؛ با این حال برای از متوـوّفان آنهـا را جـ ای از هـم آورد و بررسـی و
تبیین کرد ان ؛ مانن اواجه عب اهلل انواری که در «می ان هشتاد و نه» از کتا ص می ان ،وجـ
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را بر سه وجه تقسیم میکن  .0 :وج ی است نَفس را؛  .7وج ی اسـت دل را؛  .9وجـ ی اسـت
جان را (انواری)725 :0933 ،؛ وی وج نفس را ااصِّ «واج مفتون» میدان که در آن وجـ ،
نفس بر عق واج فشار میآورد؛ در نتیجه ش یبایی و تحمّ اود را از دست میده ؛ بنـابراین
راز پوشــی و بــاطن امــور واج ـ و آش ـ ار مــیگــردد .انوــاری «وج ـ دل»را اــاصّ«واج ـ
مغلو »میدان که در آن وج  ،واج  ،طاقت از دست داد  ،حرکت میکن و فریـاد مـیزنـ و
آواز بلن سر میده و جامه میدرد و«وج جان»را ااصِّ«واج منظـور»مـیدانـ کـه بـه سـبب
گسستن دل از مخلوقات ،بهر و نویب وی از حقّ حاضر و مهیّا میگردد و بـیاویشـتن نیّـت و
قو ِ پار کردن و قطع رشتۀ حیات در را حقّ و معشوق را در سر میپروران و این واج منظـور
است که مقبول حق و پسن افتادۀ وی است؛ زیرا نفس وی در حقیقـت غـرق و حـوّ وی از حـق
مهیّاست؛ پس با این شرایط دیگر جای آش ار کردن نهـان و بانـ و جامـه دریـ نی بـرای وی
نمیمان (انواری .)723-725 :0933 ،با توجّه بـه معنـی وجـ از نظـر هجـویری ،گـویی واجـ ِ
موردنظر اواجه عبـ اهلل ،همـان کامـ در سـماع از دیـ گا هجـویری اسـت و واجـ مفتـون و
مغلو همانا اه سماع مبت ی و متوسّط هستن (موسوی سیرجانی.)002 :0931 ،
فواید سماع
ع ّ ای سماع را «سفیر حق» دانستهان و بع ی از آن به عنـوان «نمـاز عشّـاق»و«نمازاولیـا» یـاد
کرد ان (فرهمن .)05 :0933 ،
از جمله فوای سماع ی ی آن است کـه اصـحا ریاضـات و اربـا مجاهـ ات را از کثـرت
معامالت ،گا گا اتفاق افت که ماللتـی و کاللتـی در قلـو و نفـوس حـادث شـود و قب ـی و
یأسی که موجب فتور اعمال و قوور احوال بود طاری گردد ،پس مشاید متأار از بهر رفـع ایـن
عارضه و دفع این حادثه ،ترکیبی روحانی از سماع اصوات طیّبه و الحان متناسبه و اشـعار مهیّجـۀ
مشوّقه بر وجهی که مشروع بود نمـود انـ و ایشـان را بـر تنـاول آن بـه وقـت حاجـت تحـری
فرمود تا ب ان واسطه کاللت و ماللت از ایشان مرتفـع شـود و دیگربـار از سـر شـ ّت شـوق و
ح ّت شعف روی به معامالت آرن  .فای ۀ دوّم آنکه سال ان را در اثنای سیر و سلوک به سبب
ظهور و استیالی صفات نفوس ،وقفات و حجبات ،بسیار افت که ب ان سـبب مـ ّتی طریـق مریـ
احوال برایشان مس ود گردد و به طول فراق ،سورت اشتیاق نقوان پایرد .پـس مم ـن بـود کـه
مستمع را در سماع الحان لایا یا غرلی که وصفالحال او بود ،حالی غریب که تحریک دواعی
شوق و تهییج نوازع محبت کن روی نمای و آن وقفـه یـا حجبـه از پـیش برایـرد و بـا مریـ
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مفتوح شود .فای ۀ سوّم آنکه اه سلوک را که حال ایشان هنوز از سیر به طیر ،و از سـلوک بـه
جابه و محبی به محبوبی نینجام باش  ،در اثنای سماع مم ن بود که سمع روح مفتـوح گـردد
و لاّت اطا ازل و عه اوّل یاد آی و طایر روح به یک نه ه و نف ه غبار هسـتی و نـ ورات
ح وث از اود بیفشان و از غواشی قلـب و نفـس و جملـۀ اکـوان مجـرد گـردد ...و آنگـا در
ف ای قر کات در طیران آی و سیر سالک به طیر مب ّل شود و سلوکش بـه جابـه و محبّـی بـه
محبوبی و یک لحظه چن ان را قطع کن که سالها به سیر و سلوک در غیر سـماع نتوانـ کـرد
(کاشانی.)032-031 :0933 ،
به هر روی همانطور که زرّینکو گفته است :مجلس سماع محلّی است که مردان اـ ا در
آنجا تجلّی و رؤیت ا ا را تجربه میکنن و گویی سـماع ،آنهـا را از عـالمهـای دیگـر بیـرون
میآورد و به لقای حق واص میکن (زرّینکو .)131 :7 ،0911 ،
 -1سماع در شرح تعرّف مستملی و خالصۀ آن
«االصۀ شرح تعرّ » را تلخی کنن ای ناشناس کـه پارسـی و تـازی نی ـو مـیدانسـته و از
اصول تووّ آگاهی داشته در سال (201هـ .ق) نوشـته اسـت ([بـینـام] .)5 :0931 ،امّـا «شـرح
تعـرّ » تــألیف ابـوابراهیم اســمعی بـن محمـ بـن عبـ اهلل مسـتملی بخـاری اسـت کــه در ســال
. (191ق) درگاشته است ...شرح تعرّ عبارات فارسی اسـتوار دارد و از کتـب معتبـر صـوفیان
است ...این کتا چنانکه از نامش پی است ،ترجمۀ فارسی و شرح کتا «التعرّ

لماهب اهـ

التووّ » است که این متن اصلی بـه زبـان تـازی نوشـته شـ و مؤلّـف آن بنـا بـر آننـه شـارح
مینویس و تحت عنوان شید از او یاد میکن  ،ابوب ر بن ابی اسحاق محم کالبـاکی ملقّـب بـه
تا االسالم از مردم بخارا اسـت و در سـال (931هــ .ق)درگاشـته اسـت .التعـرّ کتـابی اسـت
ان ک حجم و پرفای و تا آنجا شهرت داشته است که گفتهان  :لوال التعرّ

لمّا عر

التوـوّ

(همان.)2-1 ،
با شوت و هشـتم شـرح تعـرّ مسـتملی و بـا هفتـاد و پـنجم االصـۀ شـرح تعـرّ در
موضوع سماع و وج است .مطالب کتا با کمی تفاوت زبان ،االصه ش ۀ همان اسـت کـه در
شرح تعرّ در مورد سماع گفته ش است .در این کتـا ابتـ ا در مـورد اصـ سـماع مطـالبی
آم است که در بیشتر کتب عرفانی آن دور ت رار ش ان (که در بخش اصـ سـماع گفتـه
ش ) .در شرح تعرّ و االصۀ آن آم است:
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گروهی از بررگان گفته ان که اص سماع از آنجا است که حق تعالی گفت« :اَلَستُبِرَبّکم»
ان ر لات آن سماع همه واله گشتن و بلی جوا دادن  ...و گروهی گفتنـ کـه اصـ سـماع از
الناروالابالی»؛ گروهـی از شـادی متحیّـر
هؤالءفی 

الیو
الجنةوالاب 
فی 
هؤالء 
آنجاست که گفـت « :
فیالجنة نویب ایشان بود اما ابر ن اشتن و گروهی که فی النار نویب ایشـان بـود از
گشتن که 
غم متحیّر گشتن و ابر ن اشتن  ...و گروهی گفتن که اص سماع از لات اطـا «کُـن» پ یـ
آم و این نی وتر است و آن اطا آن است که عالم را گفت« :بباش» ،ببود .اول لـاّتی کـه بـه
چیرها رسی لات این اطا رسی  ...و گروهی گفتن که اص سماع از آنجا اسـت کـه ارواح
علویان و با تسبیح مالی ه الفت گرفته بودن  ...و گروهی گفتن  :اص سـماع از آنجاسـت کـه
حق تعالی چون جان به کالب آدم فرود آورد ،عطسه ای داد آدم را علیهالسالم اطا آمـ کـه:
«یرحمکربکیاآدم» ،جان بر لاّت آن ککر اطا قـرار گرفـت؛ اکنـون چـون سـماع پ یـ
آی  ،او را لات سماع آن ککر یاد آی اضطرا و وج پ ی آیـ  ...و گروهـی گفتـهانـ اصـ
سماع از لات اطا ت وین است (مستملی0312 :0911 ،؛ [بینام].)593-591 :0931 ،
سپس به سماع تسبیح «داود» ،ماری که به امـر اـ ا در چـا مـر«یوسـف»را بـه آوازی اـوش
تسبیح میکرد ،عوای «موسی» که هنگـام متـوحششـ ن موسـی از چیـری ،ا اونـ را تسـبیح
میکرد؛ و تسبیح ماهی ،ا اون را برای دلگیر نش ن«یونس» و مرغـان بـاالی سـر«سـلیمان» کـه
ا اون را تسبیح میکردن و ...اشار ش است (همان 0312،و 0313؛ نیر[بینام].)593 :0931 ،
به هر روی برای سماع حجتهایی از کردار و رفتار پیامبران که بیشتر جنبهای اسـطور ای دارد
و همننین حجّتهایی نیر از اعمال بشر برای توجیـه سـماع و لـاّت حاصـ از آن آورد اسـت؛
همنون آواز مادر برای اوابان ن گریۀ کودک ،آواز برای عال دیوانگان و آواز برای تنـ را
پیمودن شتر .در ادامه نیر مطالبی در مورد لاّت سماع در دوزخ و بهشـت آمـ اسـت کـه حتّـی
گاهی این لاّت مر اع ا را نیر باش (همان0313 ،؛ [بینام] .)593 :0931 ،با همین مق ّمه میتوان
سیر تحوّلی سماع را از معنای نخستین یعنی آواز و گوش دادن به آن تا سماع صوفیانه کـه معنـی
مجازی سماع در واه جایگیر و به معنایی حقیقی تب ی شـ اسـت ،دریافـت .مسـتملی از قـول
کالباکی می گوی :
سماع بر سه گونه است :آسودن است از رنج وقت و نفس زدن است مرا اون ان احوال را و
سرحاضرگردانی ن است ا اون ان شغ ها را؛ یعنی دلی است که جر بـر ایـن سـه معنـی سـماع
کردن روا نیست ...پس چون سماع لهو و لعب باش  ،آن اود حرام است (همـان0307-0313 ،؛
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نیر[بینام] .)511 :0931 ،ا اون ان کشو
نیر[بینام].)519 :0931 ،

و مشاه ت مستغنی باشن از سماع( ...همـان0309،؛

 -2سماع در اللمع فی التصوف
«عب اهلل بن علی بـن محمـ بـن یحیـی» کنیـهاش«ابونوـر» و مشـهور بـه «سـرّا » و ملقّـب بـه
«طاووس الفقراء»از مشاهیر علما و مح ّثان و فقها و عرفای قرن چهارم هجری اسـت ...و مـراد او
شید ابومحمّ عب اهلل بن محمّ مرتعش نیشابوری بود است( .سرّا  ،0931 ،مق ّمـه )05 :کتـا

«اللمع فی التووّ » او همرمان با «التعر

لماهب اه التوـو » ابـوب ر کالبـاکی نوشـته شـ

است و به تطبیق عرفان با مبانی شریعت بسیار توجّه دارد (زرّینکو .)13-12 :0913 ،
بخش دهم اللمع کتابی است در سماع و دوازد با دارد که در آن ابونوـر سـرا بـه شـرح
اعتقادات اود ،مراد اود و پیشینیان دربارۀ سماع پردااته است .نویسن در بـا نخسـت آن بـا
عنوان ص ای اـوش و سـماع و تفـاوت شـنون گان ،آیـات و سـنّت و احـادیثی بـرای توجیـه و
گرینش ص ای اوش در اسالم آورد است؛ همنون ایـن احادیـ

از پیـامبر اسـالم(ص)« :ماا

بَعَثَاهللُنبیّاًالّاحَسَنَالصَّوت» یا «لقداُعطِیَابوموسیمِزماراًمِنمزامیرآلداودلِمااُعطایمِان
حُسنِالصَّوت» و( ...سرا  .)725 :0931 ،البتّه بیشتر آیات و احادی
آم

و سنّتی که در این بخـش

مربو به ص ای اوش در اوان ن قرآن است .در همین با سرا سخنانی از کوالنـون و

دیگر پیران صوفیه نیر در تأیی صوت نی و آورد است و سپس با دالیـ تجربـی همنـون تـأثیر
صوت نی و در آرامـش گریـۀ کـودک و درمـان مـرو سـودا و اوانـ ن حُـ ی بـرای شـتران،
ح ایت غالم در بن که صوت نی ویش سبب ش شتران تن برون و هالک شون و ...کوشـش
میکن صوت نی و را توجیـه عقلـی کنـ (سـرا  .)722-721 :0931 ،سـرا در بـا سـماع و
ااتال

نظر عرفا در معنای آن اقوالی از عرفا ککر کرد است که به طور کلـی سـماع را وقتـی

جایر میدانن که به حق به آن گوش سپارن نه به نفس.
دارانی نق کرد است که نرد او آواز دو نفر با هم اـوشتـر اسـت از یـک نفـر .ابوالحسـین
درّا اعتقاد داشت سماع او را به ی ی از می انهای نور برد و در وجود حق به وقت عطا موجود
ساات ...شبلی هم اعتقاد داشت هر کس زبان اشار بفهم برایش حالل است و هر کس نفهم
به فتنه دچار شود ...جنی هم اعتقاد داشت که گوشدهن به سماع به زمان و م ان و یاران نیـاز
دارد و در این سماع رحمت بر بر فقرا نازل میشود ...سرا از ابوعلی رودبـاری نیـر نقـ کـرد
است :ای کاش کالً از سماع رها میش یم( ...همان.)723 -723 ،
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سرا بابی را به وصف سماع عامّه ااتواص داد و در آن باز هم از قول شید (مرادش) چن
آیه و تفسیر کوقی در حالل بودن سماع آورد است .سنّتی را نیر نق کـرد کـه پیـامبر در اانـۀ
همسرش عایشه ش و دو کنیر را دی که آواز میاوانن و د مـیزننـ  ،ولـی آنهـا را از ایـن
کار بازن اشت .سرا چن فو نیر در مباح بودن سماع برای عوام در صـورتی کـه مـوارد نهـی
رسول ا ا نباش  ،آورد است (همان .)739-723،او در با «وصـف سـماع اـواصّ و تفـاوت

آنان در سماع» سه گونه مری ان و مبت یان و ص ّیقان و عارفان اه استقامت را در سـماع طبقـه-

بن ی میکن  .همننین نوعی طبقهبن ی بر اساس س ون و حرکت از ابویعقو نهرجـوری ککـر
کرد و از بن ار بن حسین نق میکن که گفته:
سماع بر سه قسم است :بع ی از آنان با طبع ،و برای با حال و گروهی دیگر بـا حـقّ ،سـماع
میکنن  .سـرا ماننـ ِ شـید (مـرادش) ،شـنی ن بـا «طبـع» را ویژگـی مشـترک اـاص و عـام و
هرجان اری که صوت نی و را اوش داشته باش  ،میدان و هر که با «حال» گوش ده در وقت
گوش دادن تأمّ میکن و هر کس را «به حق و از حق» سماع کنـ از کسـانی مـیدانـ کـه بـه
ااالص مح رسی ان (سرا .)735-739 :0931 ،
سرا در با ککر طبقات شنون گان سماع ،طبقهای را نام میبرد که تنها سماع قرآن را قبول
دارن و غیر آن را قبول ن ارن و استناد آنان را به آیات و احادی مـیآورد .اـود نیـر در تأییـ ِ
صوت اوش قرآن مطـالبی از پیـران صـوفیه نقـ مـیکنـ  ،امّـا در سـماع غیـر از قـرآن چیـری
نمیگوی (سرا  .)733-735 :0931 ،ولی در با بع ازکسانی نام میبـرد کـه سـماع قوـای و
اشعار را ااتیار کرد ان و این سخن پیامبر اسالم(ص)« :اِنَّمِنَالشِعرِحکمَة»را حجت ایـن کـار
میدانن  .سراجاعتقاد دارد هر کس سماع اشعار را بر قرآن ترجیح ده  ،به ااطر رعایت احتـرام
قرآن و تعظیم ق ر و منرلت آن است( ...همان .)733-733،او در ی ی از با ها ،سماع مری ان و
مبت یان و در با دیگر ،سماع مشاید (عارفان متوسط) و در بابی ااصالخاص را وصـف و در
آن اقوالی از شید اود و پیران صوفیه نق میکن  .او به نق از شید میگوی :
سماع برای مری درست نمیآی مگر آنکه اسما و صفات ا ای تعالی را بشناسـ  ...آنچـه
او را بر عبادت و مجاه وا میدارد ،بشنود ...ت لّف ن ن  ...بـه منظـور اـوش آمـ ن و کسـب
لاّت نشنود ...اگر مبت ی است بای به نرد ی ی از مشاید آگا رود ...سرا همچنین مـینویسـ :
پس دانستیم که مقوود این طایفه از گوش دادن به هـر سـماعی ،آن اسـت کـه آنچـه از سـماع

جايگاه سماع در امّهات متون عرفانیتا قرن پنجم (هـ .ق) 111 /

میشنون با وج ها و ککرهایی که در دلهایشان است ،سنخیّت وجود دارد؛ لـاا وجـ و سـرور
آنان قوّت گیرد (همان.)733-731،
سرا با آار سماع را به نظرهای کسانی ااتواص داد است که سماع را م رو میدانن ؛
نظر آنها را تنها ککر میکن و در ردّ و قبول آنها سخنی نمیگوی .
 -3سماع در کشف المحجوب
کشفالمحجو ابوالحسن علی بن عثمان هجویری از جهات گوناگون از باارزشترین متون
صوفیانۀ فارسی است :از نخستین آثاری است که در توـوّ اسـالمی پ یـ آمـ اسـت و تنهـا
شــرح تعــر مســتملی بخــاری (م )191 :بــر آن مق ـ ّم اســت ...از آثــار مهــم و ارجمن ـ قــرن
پنجم(هـ.ق) است ...در گرارش فِرَق صوفیّه و کشـف حقـایق بع ـی از اح ـام و آدا دینـی و
آیینهای صوفیان ،فوولی دارد که در نوع اود بیسابقه و در میان منابع اصلی تووّ بـیماننـ
است .هجویری در اواار قرن چهـارم یـا اوایـ قـرن پنجم(هــ .ق) زاد شـ (هجـویری:0931 ،
مق مه) .کتا یاد ش به احتمال ،آارین اثر اوست که پیش از سال  115هجری تـألیف و پـس
از سال  113هجری در آن تج ی نظرهایی ش است (غالمرضایی.)011 :0933 ،
هجویری ،کشفالحجا یازدهم از کتا کشفالمحجو اویش را در سماع و بیان انواع
آن نگاشت؛ این بخش شام یازد با میشود و قب از بیان یازد بـا مـاکور مق مـهای دارد
که در آن به این موضوع که «سبب حوول علم ،حواس امس است» میپـردازد و در ادامـه بـه
این ن ته اشار میکن که همانطور که حواس دیگر از چیرهـای اـوش لـاّت مـیبرنـ و ایـن
لات روا باش  ،سمع نیر مانن آنها است و در پایان این مق ّمه نیر سمع را بر بور برتری میده
و بع از ککر صغرا و کبرایی نتیجه میگیرد« :پس سمع فاض تر آمـ از بوـر» .در «بـا سـماع
القرآن و ما یتعلق به»بیشترین توصیۀهجویری بر اوان ن متن قرآن و انس با آن است« :اولـیتـر
مسموعات مر دل را به فوای و سرّ را به زوای و گوش را به لاّات ،کالم ایرد ،عرّ اسـمه اسـت»؛
برای تأکی این ن ته ،قولهایی از پیران و شیوخ در این بـا مـیآورد .همننـین چنـ سـخن از
پیران برای تأکی ِ شیرینی لفو قرآن ککر میکن ؛ ماننـ  :ح ایـت ایمـان آوردن عمـر بـه اسـالم
(هجویری )521 :0931 ،و داستانی که از قول ی ی از مشاید نق میکن که وقتی کـالم اـ ای
میاوان  ،چهار تن از پریان از هیبت آن آیه مردن (همان .)525 ،به برای از ن تههـای ریـر نیـر
در این با تأکی ش است؛ مانن  :همۀ اه اسالم از مطیع و عاصی به استماع قرآن مأمورنـ و
ن وهی ن آن کسانی که قرآن بشنون و از گوش بر دل را ن هن و مستمع ،کام حالتر از قـاری
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بود (همان .)522-525،در«با سماع الشعر و ما یتعلق به»محور اصلی بحـ هجـویری و هـ
او از آوردن قولهای دیگران بیشتر برای تأکی این ن ته است که «در جمله شنی ن شـعر مبـاح
است» (همان )531،و اینکه اگر او باش و برای اه ا دینی باش  ،منعی ن ارد .آنچنان که
پیامبر فرمود :سخنی است ،نی وی آن نی و بود و زشت آن زشت (همان .)530 ،در «با سـماع
االصوات وااللحان» چن روایت در توصیۀ پیامبر اسالم بـر اوانـ ن قـرآن بـه اصـوات اـوش و
سپس قولهـایی را در تأییـ صـوت اـوش مـیآورد؛ ماننـ  :ح ایـت معروفـی کـه در ادبیـات
کالسیک ما زیاد دی میشود( .ح ایت غالمی که ح ای وی شتران را تحت تأثیر قرار مـیداد
و را سه شبه را به یک شب میرفتن و بع هالک میش ن ) (همان .)539 ،این ح ایت با کمی
تغییر دررسالۀ قشیریه و کیمیای سعادت هم آم است .سخن اصلی با این اسـت« :اصـوات را
تأثیر از آن ظاهرتر است به نردیک عقال که به اظهار برهان وی حاجـت آیـ » (همـان .)535 ،در
«با اح ام السَّماع» آم است:
«ب ان که سماع را ان ر طبایع ح مهای مختلف است ،همننان که ارادت انـ ر دلهـا مختلـف
است ،و ستم باش که کسی مر آن را بر یک ح م قطع کن  .و جملۀ مسـتمعان بـر دو گونـهانـ :
ی ی آنکه معنی شنون  ،و دیگر آن که صـوت .و انـ ر ایـن هـر دو اصـ فوایـ بسـیار اسـت و
آفات بسیار؛ از آنچه شنی ن اصوات اوش غلیان معنی ای باش که ان ر مردم مرکب بـود .اگـر
حقّ بود حقّ و اگر باط بود باط  .کسی را که مای به طبـع فسـاد بـود آنچـه شـنود همـه فسـاد
باش » (هجویری.)532 : 0931 ،
«ح ایت صوت داوود و مرامیرابلیس» که هر کس طبعش ب بود به مرامیر ابلیس مشـتاق شـ
و ...رادر این قسمت و در تأیی ااتال مستمع که  -در ابت ا آورد بود-نق کـرد اسـت .پـس
از آن ن تهای را اضافه میکن « :آنان که ان ر مرامیر مفتون شون و به هوی و لهو مقرون شـون ،
از آن است که می به اال

بشنون که هست .اگر بر موافقت ح م آن سـماع کننـ ی ،از همـه

آفات آن برهن ی» (همان .)533-533،سپس چن مثال در تأیی آن از قرآن کریمنق می کن و
در ادامه فولی را میآورد و در آن نظر برای متووّفه را در تأیی مطلبـی کـه بیـان کـرد  ،نقـ
میکن  .گاهی از سخنان آنها نتیجهای را به دست میده ؛ مانن « :پس مراد کیالنون-رضـی اهلل
عنــه-از ایــن ،آن بــود اســت کــه اه ـ تحقیــق در ســماع محقّــق شــون و اه ـ هــوی مــؤوّل»
(هجویری.)531: 0931،
در مجموع در ایـن بـا اگـر بخـواهیم از نوشـتههـای هجـویری و همننـین نظرهـایی کـه از
دیگران نق میکن  ،االصه گونهای اراوه کنیم به چن مطلـب مـیتـوان اشـار کـرد :سـماع در
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انسانهای با طبعهای مختلف تأثیر گونـاگون و حتـی متنـاق دارد .هـر کسـی بـا نفـس ،سـماع
بشنود به زن قه افت و هر که با دلی سرشار از حق به آن گوش ده بـه حـق را یابـ ؛ هـر کـه را
کلیت دل او مستغرق حق نیست ،سماع بالی وی بود و هر کسی که اه اشارت است ،سماعش
حالل و به اصطالح هجویری سماع عبرت اسـت بـر اـال سـماع فتنـه .سـماع ،پیـ ا کـردن و
نمودار ش ن غایبات است تا ب ان پیوسته حاضر باش به حق .سماع وسیلۀ کسانی است که هنـوز
به حق نرسی ان و اگر برسن دیگر به آن نیازی ن ارن  .هجویری در «با ااتالفهم فی السماع»
گفته است« :سماع آلت غیبت است یا آلت ح ور؟!» او ابت ا نظر طرف اران هر کـ ام از ایـن دو
را میآورد و دالی آنها را ککر میکن  .البته به نظر می رس دی گا اود او به این نردیک تـر
است که سماع آلت ح ور است؛ زیرا در ادامـه ،مطـالبی کـه از قـول دیگـران نقـ مـی کنـ ،
بیشتر در حمایت از این نظریه است که سماع آلت ح ـور اسـت؛ البتـه اگـر ایـنچنـین نباشـ
بح در مورد طبع ب و اوش که در با پیشین ککر کرد و این ه سماع بـرای اهـ طبـع پـاک
حالل است نه برای اه طبع ب  ،نق میش ؛ زیرا اگـر سـماع را آلـت غیبـت بـ انیم ،پـس هـر
کسی که از حق غایب باش بای با شنی ن سماع به حق نردیک شود که هجویری به نوعی سماع
اه دلهای االی از ا ا را منـع کـرد بـود .تـا جـایی کـه آورد بـود« :آن را کـه کلّیـت دلـش
مسـتغرق حـ ی حــق نیسـت ،سـماع بــالی وی اسـت» (همـان) .هجویریـ ر«بـا مـراتبهم فــی
السماع»برای هر کس در سماع مرتبهای تعیین میکن و بر این عقی است که هـر کـس در هـر
مرتبهای که هست شرایط و اووصیات ااص اود را دارد که با فرد دیگر در مرتبۀ دیگـر کـه
او هم به سماع میپردازد فرق میکن ؛ او سه نوع مرتبه برای آنها معین میکن « :ی ی مبتـ یان،
دیگری متوسّطان و س یگر کامالن» (همان .)531-539،و در ادامه فولی بـرای مشـخّ کـردن
این مراتب میآورد و در آن ح ایات و قولهای دیگران را برای روشنش ن بیان میکن ؛ ولـی
بهطور مشخّ

هر یک از این مراتب را به روشـنی شـرح و توضـیح نمـی دهـ ؛ اواننـ بـا آن

ح ایات و قولهای دیگران در مجموع مطالبی متوجه میشود؛ مانن « :به هیچ حال طبـع مبتـ ی
قاب ح ی حق نباش  ...گروهی ان ر سماع بیهوش شون و گروهی هـالک گردنـ »؛ براـی از
این اقوال نشانگر طبع مرتبۀ مبت یان است .در ادامه به مطلبی اشار میکن مبنی بـر ایـنکـه مریـ
نبای در سماع فاسقان ح ور یاب  .بعـ از آن فوـلی مـیآورد و در آن نظربراـی از مشـاید و
روایت هایی را در تحریم غناکردن و سماع بیان میکن  .هجویری در «با الوج و الوجـود و
التواج و مراتبه» ابت ا واهۀ وج و وجود را بررسـی مـیکنـ و در ادامـه نیـر اصـطالح آن را در
سماع توضیح می ده « :مراد این طایفه از وج و وجود ،اثبات دو حـال باشـ کـه مـر ایشـان را
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پ ی ار آی ان ر سماع :ی ی مقرون ان و باش و دیگر موصـول یافـت مـراد ».و بیـان مـیکنـ :
«کیفیّت وج ان ر تحت عبارت نیای  ،از آننه آن الم است ان ر مغایبه و الم را به قلم بیان نتـوان
کرد .پس وج سرّی باش میان طالب و مطلو کـه بیـان آن انـ ر کشـف آن غیبـت بـود و بـه
کیفیّت وجود بیان اشارت درست نیای ؛ از آننه آن طر است ان ر مشاه تو طر را بـه طلـب
ان ر نتوان یافت .پس وجود ف لی باش از محبو به محبّ ،اشارت از حقیقت آن معـرول بـود»
(هجویری .)117 :0931 ،و سپس وج و وجود را از دی گا اویش شرح مـی دهـ و وجـ را
الم و دردی بر دل سالک می دان و وجود را ازالت غمی از دل و موـادفت مـراد آن مـیدانـ
(همان .)119 ،او در «با الرّق »آورد است« :ب ان که انـ ر شـریعت و طریقـت مـر رقـ را
هیچ اصلی نیست» (همان« .)115 ،در جمله پای بازی شرعاً و عقالً زشت باش از اجهـ مردمـان
و محال بود که اف ـ مردمـان آن کننـ » (همـان .)111 ،همننـین هجـویری نظـردر احـ اث و
صحبت با آنان را حرام دانسته و مرت ـب آن را کـافر شـنااته اسـت .او در «بـا الخـرق»گفتـه
است« :ب ان که ارقهکردن جامه ان ر میان این طایفه معتاد اسـت و انـ ر مجمعهـای بـررگ کـه
مشاید-رضی اهلل عنهم-حاضر بودن  ،این کرد ان » (همان) و معتقـ اسـت در سـماع در حالـت
صحت یعنی وقتی هوشـیاری بـرای مسـمِّع وجـود دارد ،ارقـهکـردن جامـه روا نیسـت و اشـار
میکن که جامه ارقهکردن به سه طریـق اسـت :یـا درویـش ،اـود جامـهاش را ارقـه کنـ یـا
دیگران به سبب مقت ایی وی یا ان ر حال استغفار از گناهی یا سُ ر از وج ی از سوی درویـش،
جامهاش را ارقه کنن  .در «با آدا سماع» برای از آدا سماع را کـه عـار بایـ رعایـت
کن ککر میکن  :سماع تا نیای ن نی ،مر آن را عادت نسازی ،دیر به دیر کنـی ،در ح ـور پیـر
باش  ،در جایی باش از عوام االی ،قوال را بحرمت داری ،دلت از اشـغال اـالی ،طبعـت از لهـو
نفور باش  ،ت لّف ن نی ،تابع وقت باشی ب انچه اقت ا کن  ،بای بتوانی فـرق قاوـ بشـوی میـان
قوّت طبع و حرقت وج و ...در پایان هم مـینویسـ « :مـن کـه علـیّ بـن عثمـان الجلّـابیام ،آن
دوستتر دارم که مبت یان را به سـماعهـا نگاارنـ تـا طبـع ایشـان بشـولی نشـود؛ کـه انـ ر آن
اطرهای عظیم است» (همان.)101-113 ،
 -4سماع در رسالۀ قشیریه
زین االسالم ابوالقاسم عبـ ال ریم بـن هـوازن بـن عبـ الملک قشـیری از عالمـان و کاتبـان و
شاعران و متووّفۀ قرن پنجم است که به سال931هـ .ق .در استوا (قوچانکنونی) دیـ بـه جهـان
گشود (قشیری ،0910 ،مق ّمۀ موحح .)01 :و در نیشابور علم آموات و همانجا زیست (همان،
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 )77و به سال  115درگاشت (همـان .)13،ی ـی از آثـار او کتـابی اسـت بـه عربـی معـرو

بـه

سالةالقشیریه که آغاز تألیف آن سال  192و پایان آن 193هـ .ق .بود است (همان.)13 ،
الرّ 
با پنجا و دوم ترجمۀ رسالۀ قشـیریه «در سـماع» اسـت و قشـیری ایـن بـا را بـا آیـهای از
کتا الهی آغاز میکن و در ادامه عقی ۀ اویش را اینگونـه بیـان مـیکنـ « :و بـ انک سـماع
اشعار به آواز اوش چون مستمع را اعتقاد حرامی نباش و سماع ن ن و چیـری کـه انـ ر شـرع
ن وهی است و لگام به دست هوای اویش ن ه و بر سبی لهو نبود ،ان ر جمله مبـاح اسـت و
هیچ اال نیست که پیش پیغامبر صَلَّی اهللُ علیه[و سلّم]شـعرها براوانـ انـ و ان ـار ن ـرد بـر
ایشان ان ر اوان ن اشعار چون سماع اشعار روا بود بیآواز اـوش ،ح ـم آن بنگـردد بـه آن ـه
آوازاوش کنن » (قشیری .)537 :0910 ،باقی مطالب با  ،نق قولهایی است از مشاید متووفه
که قشیری از آنها در روشـن شـ ن مفهـوم سـماع و درسـتی و نادرسـتی آن و جرویـات مسـاو
مربو به آن استفاد میکن ؛ در اینجا به ن ات برجستۀ آن اشار میشود:
امام شافعی سماع را برای عوام م رو داشـته اسـت .آواز وَیـ نردیـک موـیبت و آواز نـای
نردیک نعمت را پیامبر حرام دانست ،مفهوم این اطا این است که هر چه جر این اسـت مبـاح
است .آواز اوش را دوستداشتن و ب و راحتیافتن ،کس این را من ر نتوان بود .سـماع حـرام
است بر عام زیرا که ایشانرا نفس مان ست و زاه ان را مباح است از بهر اینکه ایشان مجاه ت
کرد باشن و مستحب است اصحا ما را (متووفه) از برای زن گی دل ایشان .هـر کـه بـه حـق
سماع کن متحقق گردد و هر که به نفس سماع کنـ زنـ یق گـردد .ظـاهر سـماع ،فتنـه اسـت و
باطن آن عبرت .هر که اشارت دانـ سـماع عبـرت او را حـالل بـود و اگـر بـه اـال ایـن بـود
اویشتن را ان ر بال و فتنه اف ن باش  .سماع حالل نیست مگر کسی را که نفس وی مـرد بـود
و دلش زن  .سماع غاای ارواح اه معرفت است .سماعی بـود بـه شـر علـم و صـحو ،شـر
مستمع آن است که اسماء و صفات دان و اگر ن ان ان ر کفر مح

افت و سماعی بود به شر

حال که ا اون او بای که از احوال بشریت فانی گشـته باشـ  .سـماع بـه سـه روی بـود ،سـماع
مری ان و مبت یان و ایشان احوال را است عا کنن ب ان و برایشان از فتنـه و ریـا ببایـ ترسـی ن؛ از
آن دیگر سماع صادقان بود ،ب ان ان ر آن احوال اـویش زیـادت جوینـ و سـماع بـر موافقـت
وقت شنون  .س یگر سماع اه استقامت بود از عارفان این گرو ااتیار نبود بر ا ای بر آنچـه
حال ،برایشان درآی از حرکت و س ون .سماع علمی است که حق تعالی مخووص کنـ بـ ان
آن س را که اواه وآن علم کس ن ان مگر او (همان.)119-537،
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 -5سماع در کیمیای سعادت
امام محم غرالی پس از تألیف کتا مهم و مفوّ احیاء علوم ال ین ،کیمیای سـعادت را در
آارین سالهای قرن پنجم به تقاضای پارسیگویان به زبان پارسی برای استفادۀ عوام مردمتـألیف

کرد است (غالمرضـایی .)012 :0933 ،غرالـی اصـ هشـتم رکـن دوم (در معـامالت) کیمیـای
سعادت را به «آدا سماع و وج » ااتواص دادهو این مبحـ را بـه چهـار بـا تقسـیم کـرد
است .در با نخست با موضوع «اباحت سماع و بیان آننه از وی حاللست و آنچه حرام» ،اوبـه
شیوۀ مت لّمان برای وارد ش ن به بح

به اصولی میپردازد؛ همنون :عالم علوی عـالم حسـن و

جمال است ،و اص حسن و جمال تناسب است ،و هـر چـه متناسـب اسـت نمودگـاری اسـت از
جمال آن عالم ،چه هر جمال و حسن و تناسب که درین عالم محسوس است ،همه ثمـرۀ جمـال
و حسن آن عالم است :پس آواز اوش موزون متناسـب هـم شـبهتی دارد از عجایـب آن عـالم،
ب ان سبب آگاهی در دل پی ا آی و حرکت و شـوقی پ یـ آیـ (غرالـی .)921 :0957 ،غرالـی
ابت ا صورت مسئله را مطرح میکن و ااتال علما را دربارۀ حالل یـا حـرام بـودن سـماع بیـان
میکن (همان .)921 ،غرالی ح م سماع را از دل میدان  :که سماع هیچ چیـر در دل نیـارد کـه
نباش  ،ب آنرا که در دل باش بجنبان  .وی سماع را بر سه گونه تقسیم میکن :
قسم اول :آنکه به غفلت شنود و بر طریق بازی ،این کار اه اه غفلت بود ،و دنیا همه لهـو
و بازی است؛ و این نیر از آن بود .روا نباش که سماع حرام باش ب ان سـبب کـه اـوش اسـت،
که اوشیها حرام نیست ...قسم دوم :آنکه در دل صفتی مـاموم بـود ،چنـانکـه کسـی را در دل
دوستی زنی بود یا کودکی بود ،سماع کن در ح ور وی تا لات زیادت شود ،یا در غیبـت وی
بر امی وصال تا شوق زیادت شود ،یا سرودی شنود کـه در وی حـ ی

زلـف و اـال و جمـال

باش و در ان یشۀ اویش بر وی فرو آورد :این حرام است و بیشتر جوانان از این جملـه باشـن ...
قسم سِیم :آنکه در دل صفتی محمود باش که سماع آن را قوت ده  ،و این از چهار نـوع بـود:
نوع اول :سرود و اشعار حاجیان بود در صفت کعبه و بادیه ،که آتش شوق اانـۀ اـ ایرا در دل
بجنبان و از این سماع مرد بود کسی را که روا بود که به حج شود ...نـوع دوم :سـرود نوحـهگـر
بود که به گریستن آرد و ان و زیادت کن  ،و ان رین نیـر مـرد بـود ...نـوع سـوم :آنکـه در دل
شادی باش  ،و اواه که آن زیادت کن به سماع ،و این نیر مبـاح بـود چـون شـادی بـه چیـری
باش که روا باش که بر آن شاد شود ...نوع چهارم :و اص آنکه دوستی حق تعالی بر دل غالب
ش باش و بح عشق رسی  ،سماع ویرا مهم باش (همان.)921-920،
غرالی در پایان این فو ان ار سماع را از کوتا بینی میدان (همان.)925 ،
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غرالی فولی را با عنـوان «سـماع در کجـا حـرام بـود» مـیآورد و مـوارد حُرمـت آن را بیـان
میکن  :آنکه از زنی یا از کودکی که در محـ شـهوت بـود ،شـنود؛ آنکـه بـا سـرود ،ربـا ،
چن  ،بربط و رود و ...همرا باش ؛ آنکه در سرود فحش یا هجـا باشـ  ،یـا طعـن بـود در اهـ
دین؛ آنکه شنون جوان باش و شهوت بر وی غالب ،و دوستی حـق تعـالی را نشناسـ ؛ آنکـه
عوام سماع به عادت کنن بر طریق عشرت و بـازی و آن را همیشـه انجـام دهـ (غرالـی:0957 ،
 .)930-921غرالی «در آثار سماع و آدا آن» سماع را دارای سه مقام میدان :
مقام اول فهم :اما کسی کـه سـماع بـه طبـع و غفلـت شـنود ،یـا بـر ان یشـۀ مخلـوق کنـ ،
اسیستر از آن بود که در فهم و حال وی سخن گوین  ،امّـا آنکـه غالـب بـر وی ان یشـۀ دیـن
باش و حب حق تعالی بود ،این بر دو وجه باش  :درجۀ اوّل :درجۀ مری باش  ،که ویرا در طلـب
اویش و سلوک را اویش احوال مختلف باش  ...اگر قاع ۀ علم واعتقاد او مح م نبود ،باشـ
که ان یشه ها افت ویرا در سماع که آن کفر باش ؛ ...درجۀ دوّم :آن باش که از درجۀ مری ان در
گاشته باش  ،و احوال مقامات بازپس کرد باش  ،و به نهایـت آن حـال رسـی بودکـه آنـرا فنـا
گوین و نیستی . . .وبای که این نیستی را ان ار ن نی...
مقام دوم وجد :وج یافتن بود ،و معنی آن بود که حالتی یافت که پـیش ازیـن نبـود و دو
جنس باش  :ی ی از جنس احوال بود و ی ی م اشفات ...و ب آنکه وج باش که بت لّف بـود،
و آن عین نفاق بود ،مگر آنکه به ت لّف اسبا آن به دل میآرد تا باش که حقیقت وج پ ی
آی  ...سبب آنکه بَ َل مقری ،قوال نشانن  ،وبَ َل قرآن سرود گوین پنج است :اوّل :آیات قـران
همه با حال عاشقان مناسبت ن ارد .دوم :آنکه قرآن بیشتر یاد دارنـ و بسـیار اواننـ و هـر چـه
بسیار شنی آی آگاهی به دل ن ه در بیشتر احوال .سِیم :بیشتر دلها حرکت ن ن اگر وی را به
وزنی و الحانی نجنبانی .چهارم :آنکه الحان را نیر م د بای داد به آوازهـای دیگـر تـا اثـر بیشـتر
کن  ،چون قوب و طب و د

و شاهین ،واین صورت هرل دارد ،و قرآن عـین ج سـت .سـبب

پنجم :آنکه هر کسی را حالتی باش که حری
چون موافق نبود آنرا کار باش .

بود برآنکـه بیتـی شـنود موافـق حـال اـویش،

مقام سِیم رقص و جامه دریدن :و هر چـه در آن مغلـو باشـ و بـیااتیـار بـود بـ ان
مأاوک نبود ،و هر چه به ااتیار کن تا به مردم نمای کـه وی صـاحب حالتسـت-و نباشـ  ،-ایـن
حرام بود ،و این عین نفاق بود (همان.)932-930،

 / 111دوفصلنامة علمی -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا

(س)

غرالی جامه دری ن به ااتیار اود را شایسته نمیدان  ،ولی معتق است اگر برای مقوـودیپار
کنن رواست (همان .)932،او در فو «آدا سماع»رعایت سه چیر را در سـماع الزم مـیدانـ ،
زمان و م ان و ااوان :زمان :که هر وقت دل مشغولی باش  ،یا وقت نمـاز بـود ،یـا وقـت طعـام
اوردن بود ،یا وقتی بود که دلها بیشتر پراکن بود و مشغول باش  ،سماع بیفای بود .مکاان:
چون را گاری باش  ،یا جایی نااوش و تاریک بود ،یا به اانۀ ظالمی بود همـه وقـت شـوری
بود .اخوان :امّا ااوان آن بود که بای که هر که حاضر بود اه سماع بود .دیگر شـرایطی کـه
ککر میکن  :اد آن است که همه سر در پـیش اف ننـ و بـه ی ـ یگر ننگرنـ و دسـت و سـر
نجنبانن و بهت لّف هـیچ حرکـت ن ننـ  . . .چـون کسـی بـه سـبب غلبـات وجـ برایـرد بـاوی
همراهی کنن  ،اگر دستار کسی افتاد ،دستارها بنهن و مینویس  :این همه اگر چه ب عت اسـت و
از صحابه و تابعین نق ن رد ان  ،لی ن نه هر چه ب عت بود نشای  ،که بسیار بـ عت نی ـو باشـ
(غرالی.)933-933 : 0957 ،
نتیجهگیری
این نتایج در مورد سماع در امّهات متون عرفانی بررسیش به دست آم :
 مشابهتهای سااتاری در تبیین سماع در آثار بررسیش وجود داشت .ابت ا با تمسّـک بـهآیه و ح ی  ،سپس سخنان پیران مشاید و دالی عقلی در مورد تأثیر سماع (مانن ح ایت
غالمی که ح ی اوان ن او شتران را تحت تـأثیر قـرار مـیداد) وارد مبحـ شـ و سـپس
انواع آن و شرایط سماعکنن گان را ککر کرد ان  .برای از ح ایتها را نیر آورد انـ کـه
بیشتر آنها جنبۀ اسطور ای دارد( .مانن برای مطالب که مستملی در مورد سماع موسی و
داود و یوسف و ...آورد است) این ح ایات اسطور ای پیون ِ سماع را بـا مسـاولی فراتـر از
-

-

دالی عقلی و نقلی اسالمی روشن میسازد.
هنوز تا قرن پنجم(هـ .ق) اص اسالمی سماع در میان عارفان چن ان توجیهش نبـود اسـت
و به همین سبب نویسن گان کتا های یادش  ،برای اصـ اسـالمی سـماع آیـه و احـادیثی
آورد ان که روشن است دربرابر ان ار گروهی نوشته ش است؛ اگرچه بیشتر این شواه
در تأیی حالل بودن صوت اوش است.
تا قرن پنجم(هـ .ق) سماع (اگر از حق و به حق باش ) در میان بیشتر متووّفه مجـاز بـود و
به آن سفارش هم ش است؛ امّا رق بهطور کام قبیح بود است .سماع برای براـی کـه
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-

اهلیتش را داشته باشن مباح و حتی پرمنفعت و بـرای براـی کـه اهلیـتش را ن اشـته باشـن ،
م ر و حتّی کفر دانسته ش است.
وجودِ قوانین جروی فراوان نویسن گان آن دور برای محـ ود سـااتن مسـمِّع ،نشـانگر ایـن
است که انسانهای نااه در میان سماعکنن گان نفوک میکردن  .ایـنگونـه بـود کـه سـماع
مانن بسیاری دیگر از اعمال عارفان ویژۀ مَحرمان بود.
در میان این نویسن گان ،قشیری از همه بیشتر مطالب مربو به سماع را از مشاید نق قول
میکن و دیگران نظرهای مجته انۀ بیشتری با تمسّک به اقوال شیوخ دیگر از اود دارن .
غرالی مطالب اود را در توجیه سماع به صورت منطقی بیان میکنـ و البتـه عجیـب نیسـت
که وی چن ین سال در نظامیّۀ بغـ اد مشـغول تـ ریس بـود اسـت .او ابتـ ا کلّیـاتی را بیـان
میکن و سپس آنچنان که کهنیـت سـااتارمن کالمـیاش بـا آن اـو گرفتـه بـه صـورت

-

است اللی وارد موضوع میشود و آن را میش اف  .ن تۀ عجیب در مورد غرالـی کـه فـردی
بسیار متشرّع بود است ،قبول سماع و حتی مفی دانستنش برای سـال ان اسـت کـه نشـان از
تغییر کهنی فراوان او در سالهای کتابتِ کیمیای سعادت دارد.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت تا قرن پنجم(هـ .ق) سماع تنها شـام شـنی ن شـعر و قـول
بود است و همننین برای آدا مانن ارقه دریـ ن و از اـود بـیاـود شـ ن نیـر در آن
دور روا داشته اسـت؛ ولـی در مـورد پـای وبی و چرایـ ن متوـوّفه در آن دورهخبـری
موجود نیست؛ فقط هجویری آن را کامالً قبیح دانسته است .به نظر میرس هنـوز پـای وبی
تا قرن پنجم در مجالس سماع چن ان جایگاهی ن ارد و منظور متووفه از سماع تنها گـوش
دادن به آواز و شعر و ارقهکردن جامه و بیخود ش ن و فریـاد زدن و نـوعی حرکـت بـود
است نه بیشتر از آن.

 .1برای تعريفها و توضیح اصطالح سماع در فرهنگها ر .ک .حاکمی ،اسماعیل .)1131( .سماع در تصوّف؛ سجّادی ،جعفـر.)1131( .
فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی؛ حیدرخانی ،حسین .)1131( .سماع عارفان؛ داداشی ،داداش .)1111( .سماع صوفیانه.
 .2برای اطّالع بیشتر دربارۀ رقص در اسطوره و تاريخچة آن ر .ک .ذکاء ،يحیی 1113( .و « )1113تاريخ رقص درايران  1تا  .»4مجلّـة
هنر و مردم .شمارۀ  133تا 191؛ ابومحبوب ،احمد« .)1131( .پیشینه و بررسی تطبیقی سماع موالنا بـا رقـصهـای باسـتانی و اقـوام
بدوی» .مجلة هنر .شمارۀ 31؛ امیری ،داود« .)1139( .پیشینة رقص» .چیستا .آبان و آذر .شمارۀ  132و 131؛ شوالیه ،ژان و ديگـران.
( .)1133فرهنگ نمادها .ترجمة سودابه فضايلی؛ نفیسی ،سعید( .بـیتـا) .سرچشـمة تصـوف در ايـران؛ بـینـام« .)1113( .رقـص در
فرهنگهای بدوی» .هنر و مردم .فروردين ماه .شمارۀ 131؛ جاويـد .هوشـنگ« .)1139( .سـماع سـیری در حرکـی آيینـی مـ هبی
دراويش» .مقام موسیقايی .پايیز ماه .شمارۀ 3؛ نصراشرفی ،جهانگیر« .)1139( .نگاهی به تاريخچة رقص در ايـران» .مقـام موسـیقايی.
پايیز ماه .شماره .3
 .1دربارۀ نظر صوفیه و متشرّعان در مورد سماع و سخنان موافق و مخالف در بارۀ آن ر .ک .فرهنگ اشعار حافظ از احمد علی رجـايی؛
تذکرةاالولیای عطار نیشابوری.

مصباحالهدایة و مفتاحالکفایة تصحیح همايی؛ اوراداالحباب و فصوص اآلداب ابوالمفاخر باخرزی؛
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توحیح و تحشیۀ محمّ روشن .رُبع چهارم .چ اوّل .اساطیر .تهران.
معین ،محم  .)0931( .فرهن فارسی .چهار جل ی .چ سوّم .دبیر و بهراد .تهران.
موسویسیرجانی ،سهیال« .)0931( .از سماع تا وج » .مجله زبان و ادبیات فارسی .سـال سـوم.
شمارۀ هفت.
نفیسی ،سعی ( .بیتا) .سرچشمۀ توو در ایران .چ چهارم .کتا فروشی فروغی .تهران.
هجویری ،ابوالحسنعلیبنعثمان .)0931( .کشفالمحجو  .توحیح دکتر محمـود عابـ ی.
چ  .9سروش .تهران.
و اد .

