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  مسأله جبر و اختيار در انديشة موالنا

  
سين ابراهيمي دينانيح غالم         ∗ 
 

  چكيده

ايـن  . جبـر اسـت و اختيـار    ةترين مسائل فلسفي و كالمـي، مسـأل   يكي از پيچيده
و » حـق و تكليـف  «، »خير و شـر «، »جبر و تفويض«مسأله هرگاه با مسائلي ديگر چون 

موالنـا در خـالل مثنـوي و ديـوان شـمس      . شـود  تـر مـي   ها گره بخورد، پيچيده نظاير آن
جوي و ذوق سرشـار خـود شـكافته و     چاره ةغامض را با چاشني انديش ةألتبريزي اين مس

از هر متكلمي در اين عرصه پـر تـزاحم    تر هرچند پاسخي روشن براي آن نيافته، ليكن به
  . ظاهر شده است

الدين  اين مقاله، نظري و گذري است بر اين مسأله، با توجه به نگرش موالنا جالل
  .محمد بلخي

  
  :كليد واژه

  .حق -شر -خير -تفويض -اختيار -جبر
  
  
  

  

                                                      
 .گاه تهران ماية دانش استاد گران ∗
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همة افراد . عقيدتي، ديني، كالمي، فلسفي و علمي است ةجبر و اختيار، يك مسأل

سال و از شرقي تا غربي، از آغاز تا پايان عـالم بـه نحـوي بـا ايـن       بشر از خردسال تا كهن
سـخن  ديـن و چـه متـدين در مـورد ايـن مسـأله        آنان چه بي ةهم. مسأله سروكار دارند

  . اند گفته
تصـرف  » مـن «در » طبيعـت «ام، يـا   بوجـود آورده » مـن «اين كه آيا طبيعـت را  

سازد، براي همـة ملـل و افـراد بشـر      سازم، يا تاريخ مرا مي تاريخ را مي» من«كند، آيا  مي
توان ميان جبر و تفـويض، ميـانگيني معقـول پديـد      بدين ترتيب چگونه مي. مطرح است

  !آورد؟
. دارد» جبر و اختيـار «، چه تفاوتي با »جبر و تفويض«د بدانيم كه پيش از اين باي
. شـود، در مقابـل جبـر، اختيـار اسـت      صحبت مي» جبر و تفويض«در مباحث كالمي از 
توانم انجام ندهم، امـا تفـويض چيسـت؟     توانم انجام دهم و هم مي يعني كاري را من مي

انـد، در   حـل آن بـر نيامـده    ةز عهـد اند، لـيكن ا  متكلمان در اين مقوله بسيار سخن گفته
ها درصدد طرح آن هـم بـر    صورتي كه اين مسأله براي عارفان حل شده است و اساساً آن

  . اند نيامده
انسان اختيار دارد، ليكن اين اختيار را خداوند بدو تفويض «متكلمان معتقدند كه 

  ».كرده است و خود مستقالً مختار نيست
اده شود، چه قدر مختار اسـت؟ ايـن مسـأله بسـامدي     حال اگر به انسان اختيار د

  . سنگين دارد و براي همه مطرح است
خواهـد   به عنوان مثال، هگل لزوماً يك فيلسوف ديني نيست، ليكن به نـوعي مـي  

جويد و جبـر تـاريخ    مي» جبر تاريخ«مسأله جبر و اختيار را حل كند، يعني آزادي را در 
در يـك كـالم، آن جـا    . آگاهي، آزادي است. رسد هي مياست كه سرانجام به آزادي و آگا

آزادي، رهاست و به هـيچ وجـه قيـد    . كه آگاهي است، الزمة الينفك آگاهي، آزادي است
خـود يـك آزادي    ،گيرد، پس ذات آگاهي، آزاديست، يعني آگاهي عارفانه بدان تعلق نمي

  .است، اما چگونه بايد به آگاهي رسيد
  :خوانيم در مثنوي مي

  همـــه شـــيريم، شـــيران عَلـــم مـــا 
ــه ــاد   حمل ــت ب ــدا و ناپيداس ــان پي   م

 

ــه  ــه دم   حمل ــد دم ب ــاد باش ــان از ب م  
ــاد   ــت ب ــه ناپيداس ــداي آن ك ــان ف  ج

                                                         )1 :604،603(  
 

داند كه حملـه او از بـاد اسـت و تـا بـاد بـر        موالنا يك جا خودش را شير علم مي
  !اين چه تصويري است؟. كند نخيزد، شير حمله نمي
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  :گويد جاي ديگر مي

  ايـن كــه گــويي ايـن كــنم يــا آن كــنم  
 

ــنم    ــت اي ص ــار اس ــل اختي ــود دلي  خ
                                                              )5 :3025(  

اسـت يـا    گويي اين كنم، يا آن كنم، آيا اين اختيـار، خصـلت طبيعـت    اين كه مي
  . تواند كاري انجام دهد خصلت فكر است؟ اگر خصلت فكر است، پس فكر مي

بـا  » جبر و تفـويض « ةيعني مسأل. ديگر در ارتباط است ةاين مسأله با چند مسأل
  . ها در اين جهان با هم مرتبط هستند ها و بدي خورد و خوبي گره مي» خير و شر«مسأله 

ست؟ از آنِ حق است يـا غيرحـق؟ اگـر همـه     ها از كجا آمده ا از سوي ديگر بدي
اي سـنگين اسـت    چيز از آن خداست، خدا چگونه شر را آفريده است؟ و اين خود مسأله

  . كه گشودن آن آسان نيست
آيـا  . يابـد  ارتباط مي» جبر و اختيار« ةنيز به نوعي با مسأل» حق و تكليف« ةمسأل

و » حـق «كـه ايـن دو يعنـي     دانـيم  هسـتند؟ و مـي  » مكلـف «دارند يـا  » حق«ها  انسان
دارد و بعد تكليف، يـا بـرعكس اول   » حق«آيا انسان اول . وابسته و ملزم همند» تكليف«

  تكليف، بعد حق، يا اين هر دو با هم در آدمي ظهور و بروز دارد؟
  :گويد موالنا مي

ــود    ــامان نبـ ــوديم و تقاضـ ــا نبـ   مـ
 

ــي     ــا م ــة م ــو ناگفت ــف ت ــنود لط   ش
                                                                  )1 :610(  

 

حال كه خداوند بـدون تقاضـا مـا را    . شنيد صدايمان را ناشنيده، مي» حق«يعني 
داريم؟ اگر تقاضا كرده بوديم، حـق  » حق«آفريده و ما خود تقاضايي نداشتيم، آيا باز هم 

  ا را آفريد يا از روي استحقاق؟م» جود«داشتيم، ولي ما كه تقاضايي نداشتيم، آيا از روي 
به تعبير ديگر آيا ما استحقاق داشتيم كه خدا ما را بيافريند يا استحقاق نداشـتيم  

  كرمش ما را آفريد؟ و و او از روي جود
كرمش ما را آفريده است، پس ما چه حقي داريم؟ ايـن مسـأله    و اگر از روي جود

  م يا مكلفيم؟داري» حق«تر مي شود اگر بگوييم آيا ما  سنگين
ما را حقي نيست، آيا در زندگي هم ما حـق نـداريم و ايـن خـود      ،اگر در آفرينش

  . اي ديگر است مسأله
  ، جـان ما كه باشـيم اي تـو مـا را جـانِ    

 

ــان      ــو در مي ــا ت ــيم ب ــا آي ــه م ــا ك   ت
                                                                  )1 :601( 

  !؟»من«و » تو«و  »تو«و » من«گويم  كه ميكه هستم » من«
  :همين مضمون را شيخ محمود شبستري نيز آورده است

  چنان كان گبـر، يـزدان و اهـرمن گفـت    
 

  گفـت » مـن «و » او«همين نادانِ احمـق   
  )538:گلشـــــــن(                                             
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  :گويد باز موالنا مي

  زنــي يمــا چــو چنگــيم و تــو زخمــه مــ
  

  بادمــــا و بودمــــا از داد توســــت  
 

ــي    ــو زاري م ــي، ت ــا ن ــي زاري از م   كن
                                                                )1 :598(  

ــت   ــاد توس ــه، از ايج ــا جمل ــتي م   هس
                                                                 )1 :605( 

هسـتيم از  » ُنـت «به منزلة موسيقي فرض كنيم، ما چـون يـك    اگر كلّ هستي را
  . زند كلّ هستي و اين دست خداست كه زخمه مي

  :توان به دو معني گفت را هم در بيت دوم مي» داد«
  .»عدل«و ديگري » دادن و بخشيدن«يكي 

  را» نيســت«لــذت هســتي نمــودي   
 

  را» نيســت«عاشــق خــود كــرده بــودي  
                                                                  )1 :606(  

 

در » طاعم«زندگي، مزة حق است، ليكن هرگز واژة . لذت، همان طعم و مزه است
خداوند را سميع، بصـير، حـي، مـدرك، خـالق، مصـور، عـالم       . مورد حق بكار نرفته است

» طاعم«است از جمله  چند حس بر خداوند واقع نشده. اند نگفته» طاعم«اند، ليكن  گفته
  . يا چشاننده

  گيرد؟ چشيدن يعني چه؟ آيا چشيدن تنها بر مأكوالت و مشروبات تعلق مي
و » زنـدگي «موالنـا كـه خـود    . تر از هر چشيدني، مزة حق را چشيدن اسـت  مهم

اگـر كسـي   . »من مختارم«داند، من از اختيار چه بگويم كه  را چشيدن حق مي» هستي«
گـاهي دارد؟ و ايـن خـود     ، چشيدن حق است، پس اختيار چه جايعارف باشد، زندگيش

  .مسأله ايست بسيار مهم و غامض
ــار نقـــاش و قلـــم    نقـــش باشـــد كـ

  
  ايــن نــه جبــر، ايــن معنــي جباريســت

 

ــكم   ــودك در ش ــو ك ــته چ ــاجز و بس   ع
                                                                  )1 :611(  

ــراي  ــاري، بـ ــر جبـ ــت ذكـ   زاري اسـ
                                                                 )1 :617(  

 

ايـن جاسـت كـه راه عارفـان از متكلمـان جـدا       . كنـد  بيت پاياني كار را تمام مـي 
  . تواند خواهد اختياري درست كند، اما نمي چاره مي متكلم بي. شود مي

الـدين   ل كـه خـود را تحـت تـأثير جـالل     هگ. تاريخ، تجسم انديشه در زمان است
  :گويد محمد بلخي دانسته در يكي از آثار خود بدين نكته اشارتي دارد و مي

شود و چـون انديشـه    يابد، تاريخ تشكيل مي گاه كه در زمان تجسم مي انديشه، آن
پس تاريخ، تجسـم انديشـه در زمـان    . گردد در مكان تجسم پيدا كند، طبيعت حادث مي

  .عت، تجسم انديشه در مكاناست و طبي
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مـا  . اين كه بدانيم، زمان چيسـت و مكـان چيسـت، خـود مـاجرايي ديگـر اسـت       

دانـيم كـه    را خوب مـي » زمان«. كنيم اشاره مي» ينكم«گوييم و به  مي» مكان«هميشه 
شناسيم، ليكن هرگاه از ما بپرسند كـه ماهيتـاً    ها و دقايق را هم خوب مي چيست و ثانيه

  . دانيم زي نميزمان چيست، چي
ها، باز سخن خود موالنا از سخنان تمام فيلسوفان و متكلمـان   اين دشواري با همة

  :پذيرتر است دل
  موســـي و فرعـــون معنـــي را رهـــي
ــده   ــاالن ش ــق ن ــيش ح ــي پ   روز موس

 

ــي   ــن، ب ــد و اي ــاهر آن، ره دان ــي ظ   ره
  نــيم شــب فرعــون گريــان آمــده    

                                                  )1 :2448،2447(  
 

مـن  «بـرد كـه    گفت، نيم شـب جـايي پنـاه مـي     مي» اَنَا ربكُم االعلي«فرعوني كه 
باشـم و خـودم باشـم، پـس     » من«خواهم  مي» من«گفت كه  و با ناله مي» فرعون نيستم

ت مرا درست كناناني.  
ـ    مناسـت اي خـدا برگـرد    لّكاين چه ُغ

 

ـ باشـد، كـه گو   لّورنه ُغ    ؟ممـن  ،مـن : دي
                                                               )1 :2449(  

 

منت بر گردنم آويختـي، لـيكن آن را درسـت     لّخداوندگارا، تو ُغ: گويد فرعون مي
  .مهست» من«، »من«كن تا بتوانم بگويم كه 

  اي زان كـــه موســـي را منـــور كـــرده
  

  ام بــه تــر از مــاهي نبــود، اســتاره    
  

  قلـب و قـالبم در حكـم اوسـت    ني، كه 
 

ــرده    ــدر كـ ــم مكـ ــرا زان هـ   اي مرمـ
                                                               )1 :2450(  

  !ام؟ چون خسوف آمد، چـه باشـد چـاره   
                                                              )1 :2452(  

  پوسـت اي مغزم كند، يـك لحظـه    لحظه
                                                              )1 :2463(  
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  سماع و موالنا

  
اسماعيل حاكمي واال          ∗ 
 

  چكيده

سماع نوعي بوجد آمدن در هنگام از خود بدرشدگي عارفان است، كـه هويـت آن   
  .شناسند را با موالنا مي

يقي و حقيقـت نهفتـه در آن را دريافتـه،    الدين محمـد بلخـي، موسـ    موالنا جالل
خوانـد و ايـن دريافـت     آيد و خـدا را مـي   توانسته است بشنود كه از هر ذره صدايي برمي

  .خود كرده و به سماعش واداشته است همواره او را از خود بي
سماع در زمـان ابوسـعيد ابـوالخير و نيـز زمـان       ةدر اين نوشتار پس از شرح نحو

هاي آن دو، به كيفيت سـماع در دورة موالنـا پرداختـه     ها و تفاوت تباطموالنا و بررسي ار
  .شده است

  كليد واژه

  .كوبي ـ ني ـ موالنا سماع ـ آواز خوش ـ چرخ زدن ـ پاي

                                                      
 .گاه تهران دانشممتاز استاد  ∗



 
        ����  55 سماع و موالنا

 
برد، از راه گوش نيز  مي طور كه عارف از راه چشم به جالل و عظمت خدا پي همان

زون حمـد و ثنـاي االهـي را    اي مـو  ممكن است طوري مجذوب خدا شود كه در هر نغمه
اعتـدال و  . اي سـرود آسـماني بشـنود    فقط بايد گوش دل شنوا باشد تا از هر ذره. بشنود

صفاي نفس يكي از وسايل كمال است و غالب صوفيان، سماع را بـراي رسـيدن بـه ايـن     
  :اند، چه به قول موالنا مقصود امري ممدوح دانسته

  

ــان ــل    ج ــدر آب و گ ــته ان ــاي بس   ه
  شــق حــق رقصــان شــونددر هــواي ع

 

ــد از آب و گــلرچــون   ــا شــاد دل هن   ه
  1چـو قـرص بـدر بـي نُقصـان شـوند       هم

 

بـراي  . كنـد  كوبي توجيه مـي  موالنا در اين ابيات عادات صوفيان را در رقص و پاي
هر يك از اين امور صوفيان آدابي خاص وضع كرده بودند، مانند خرقـه شـكافتن، خرقـه    

و رقص و سماع به عنوان يك آيين موالنا بر سـر تربـت او   كوبي  پاي. افكندن و چرخ زدن
اكنون نيـز همـه سـاله در قونيـه برپـا      . ها متداول و معمول بود و خانقاهاي مولويان قرن

به فـتح بـه معنـي شـنيدن و نيـز بـه       : ها در معني سماع آمده است در فرهنگ. گردد مي
  .معني رقص و سرود و وجد مجاز است

سـماع آواز خـوش كـه حـال شـنونده را      : ا آمده اسـت در فرهنگ مصطلحات عرف
منقلب گرداند و نظراً حالت جذبه و اشراق و از خويشـتن رفـتن و فنـا امـري غيـر ارادي      

عالوه بر استعداد صوفي و علـل و مقـدماتي كـه او را بـراي منجـذب شـدن قابـل        . است
ور حال فنا مؤّثر سازد و مسايل علمي ديگر كه به اختيار و ارادة سالك است، براي ظه مي

  .گردد ها با عنوان سماع تعبير مي است از جمله موسيقي و آواز خواندن كه از همة آن
سرايد؛ فقـط بايـد گـوش     صوفي هر موجودي به زبان سرّ خود حمد مي ةبه عقيد

به قول حـاج مـال هـادي سـبزواري     . اي سرود آسماني بشنود دل شنوا باشد تا از هر ذره
  ):اسرار(متخلص به 

  موسيي نيست كه دعوي انـاالحق شـنود  
  »اسـرار «گوش اسرار شنو نيست وگرنـه  

 

  ورنه اين زمزمه اندر شجري نيست كه نيست 
  برش از عالم معني خبري نيست كه نيسـت 

 

وار گوش اسرار شنو دارند، آواز خداوند  هايي كه موسي براي اهل دل و آنبنابراين 
شنوند و احساس حـال و شـوق    بانگ آسماني مياي  از هر چيزي بلندتر است و از هر ذره

گذر؛ خـواه ترتيـل قـرآن     كنند، خواه بانگ مؤذّن باشد و خواه فرياد ره و جذبه و وجد مي
باشد و خواه نغمة چنگ و رباب، وزش باد يـا فريـاد حيـوان، ريـزش آب باشـد يـا نغمـة        

  ...به ذكرش هر چه بيني در خروش است. مرغان چمن
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ماع را آرامش دل عاشق و غذاي جـان و دواي درد سـالك   كه صوفيه س حاصل آن

سوز نـي سـبب جمعيـت حـال و      نواز رباب و بانگ جان دل ةشمرند و معتقدند كه تران مي
  .آرامش روح عارف است

سماع و وجد و رقـص و  : آورده است الهدايةاستاد جالل همايي در حاشية مصباح 

از آداب صوفيان در آغاز امر چنين بـوده   خرقه پاره كردن و امثال اين كارها مثل بسياري
گـاه   خبر در حال جذبه و استغراق، عملي سـرزده و آن  كه از سالكي مجذوب و از خود بي

رفتـه   ديگران به تقليد، عمل او را جزو سنن و آداب معمولة اهـل سـلوك درآورده،  رفتـه   
  .اند سپيد آموختهكاري بانگ بازان  كار بدست مقلدان خام افتاده و زاغان سياه به دغل

  بر سماع راست هـر كـس چيـر نيسـت    
  اي مـــردة پوســـيده يخاصـــه مرغـــ

 

ــت      ــر نيس ــي انجي ــر مرغك ــة ه   لقم
  2اي پــر خيــالي اعميــي بــي ديــده    

 

در آن غلبات شـور و سـماع كـه    «: الدين نوشته افالكي در شرح حال موالنا جالل
تـق ايشـان بـه گـوش     مگر آواز تق. گذشت مشهور عالميان شده بود از حوالي زركوبان مي

. از خوشي آن ضرب شوري عجيب در موالنا ظاهر شد و به چـرخ درآمـد  . مباركش رسيد
موالنـا او  . خود شـد  شيخ نعره زنان از دكان خود بيرون آمد و سر در قدم موالنا نهاده، بي

را در چرخ گرفته، شيخ از حضرتش امان خواست كه مرا طاقت سماع خداوندگار نيسـت  
همانا كه به شاگردان دكـان اشـارت   . ام غايت رياضت قوي ضعيف تركيب شدهكه از  از آن

. كرد كه اصالً ايست نكنند و دسـت از ضـرب بـاز ندارنـد تـا موالنـا از سـماع فـارغ شـد         
از ناگاه گويندگان رسـيدند و  . چنان از وقت نماز ظهر تا نماز عصر موالنا در سماع بود هم

  :اين غزل آغاز كردند
  آمد در آن دكان زركوبي يكي گنجي پديد

 

  3زهي صورت زهي معني زهي خوبي زهي خوبي 
 

تر با نام موالنا شـناخته شـده و بعـداز درگذشـت وي بـه صـورتي        سماع كه بيش  
نماينده و سمبل اين طريقـت  ) منسوب به مولوي(معين درآمده و كالً در طريقت مولويه 

به صـورت  ) سمع(و ) سمع(مانند  مأخوذ است كه) سمع(گرديده، در اصل عربي از ريشة 
شـود   شنيدن، شنواندن، گوش دادن سخني كه شنيده مـي : آيد و معاني مصدر و اسم مي

آيـد و ترانـه شـنيدن از آن     شهرت و نام نيك، ياد شدن، صدايي كه از همة اشيا بدر مـي 
رقـص، نغمـه، وجـد، حـال، مجلـس      : شود و مجازاً به معاني مختلفي از قبيل فهميده مي

هـاي تركـي از آن    نس، يادآوري اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده، گفتن و شـنيدن ترانـه  ا
  .گردد استفاده مي
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جا قبل از بحث دربارة كيفيت سماع در دورة موالنا، باختصـار بـه شـرح     ما در اين

هـاي آن دو كـه    سماع در زمان ابوسعيد ابوالخير و نيز زمان موالنا و ارتباط و تفاوت ةنحو
ولي بايد به ايـن نكتـه   . پردازيم مĤخذ و منابع موجود بدست ما رسيده است، مي از طريق

كردنـد   اشاره كرد كه چگونگي حركات كساني كه در آن زمان در آيين سماع شركت مـي 
در مĤخذي كـه دربـارة   . شود، به تفصيل ذكر نشده است چه در زمان موالنا ديده مي با آن

هـا   ت است، رواياتي مربوط به سماع آمده كه اهم آنشرح احوال ابوسعيد ابوالخير در دس
  :به شرح زير است

اي مجلسـي   پدر ابوسعيد ابوالخير عادت داشت كه هر شب هفتـه را كـه در خانـه   
آمـد، او   هرگاه شخصي محترم و يا غريـب مـي  . شد پسرش را با خود ببرد ترتيب داده مي

اداي نمـاز و خوانـدن اوراد   پـس از صـرف غـذا و    . شد نيز به اين مجلس سماع دعوت مي
ها نيز بعضي از اوقات تا بامداد بـه   آن. خواند در وقت سماع قوال مي. شد سماع برگزار مي

شده و  در زمان شهرت ابوسعيد نيز از افراد مختلف پول گردآوري مي. پرداختند رقص مي
. شـتند گذ روزي مريدان شيخ از بـازار مـي  . يافته است با آن پول مجلس سماع ترتيب مي

شـيخ خواسـت كـه سـماع     . كردند ديدند قواالني را كه از طوس آمده و در بازار سماع مي
پس به خادمش تأكيد كرد كه به بازار برود و شخصي نيكورو را پيدا كند و . آنان را ببيند

خادم همه جا را گشت و چنـين  . از وي بخواهد تا مخارج مجلس سماع قواالن را بپردازد
تـر از شـيخ    همه جا را گشـتم و نيكـو روي  : س بازگشت و شيخ را گفتكسي را نيافت، پ
اين را به دكان ابـوجعفر  : بدين سبب شيخ فرجي خود را بدر آورد و گفت. كسي را نديدم

خـادم فرمـان او را   . ببر و به او بگو كه براي تأمين هزينة سماع امشب پنجاه دينار بدهـد 
ت و بـدين ترتيـب مجلـس سـماع تشـكيل      از شخص مذكور پـول الزم را گرفـ  . بجا آورد
  .گرديد

. خصوصيات فكري ابوسعيدابوالخير و موالنا تقريباً شبيه به هم و كالً مشـهود بـود  
توان گفت در دوران ابوسعيد سماع دسته جمعي بعد از صرف غـذا انجـام    در حقيقت مي

ع بايـد  شده كه در حالت گرسنگي به سـما  گرفته است ولي در زمان موالنا توصيه مي مي
  .پرداخت

آيد كه يـك صـداي خـوش كـافي بـود تـا        از مناقب العارفين افالكي چنين برمي
آب گـرم، در آسـياب و در ميـدان     ةدر كوچه، در بازار، در چشـم : موالنا به سماع بپردازد

  .شهر قونيه
  :در مناقب از دو نوع سماع سخن رفته است
  .پرداخت يكي سماعي كه موالنا به تنهايي بدان مي
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  .شده است يگر سماعي كه به صورت دسته جمعي انجام ميد

بينـد گـاهي نيـز اتفـاق      گفت در هر چيز خداوند را مـي  گاهي در ضمن سماع مي
در ضـمن سـماع متـوني    . مانـد  افتاد كه بيش از يك هفته در حـال سـماع بـاقي مـي     مي
ن مشهور است كه با صداي چكـش دكـا  . گفت ها به شعر پاسخ مي نوشت و به پرسش مي

كوبي و چرخ زدن  رسيد شروع به پاي صالح الدين زركوب يا صداي ربابي كه به گوش مي
شـد   ها برگـزار مـي   ها تشكيل و سماع در آن  چنين در مجالسي كه در مدرسه هم. كرد مي

در اين ميان از طرف خود مريدان نيز مجلس . جستند امرا و بزرگان دولت نيز شركت مي
هـا و   كنندگان، در خانه ها با توجه به خصوصيت دعوت ضيافتاين . يافت سماع ترتيب مي

و يـا هرگونـه مراسـم    ) اجـالس (نشيني  كاخ پادشاهان و يا در مدارسي كه مراسم پوست
يافت و اين به يك نـوع مراسـم مولوديـه شـبيه      شده ترتيب مي جا انجام مي ديني در آن
ديني داشته  ةدر جاهايي كه جنبآيد كه بويژه  از مناقب العارفين، چنين برمي. بوده است

  .خوردند پرداختند و سپس غذا مي بعد از قرائت قرآن به سماع مي
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