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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  ∗
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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



 
        ����  57 سماع و موالنا

 
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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