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 (سماع قرآن از نگاه عارفان) يتؤز سماع تا را
  مريم شيراني  محسن محمدي فشارکي

افشاني و پايکوبي صوفيان گفته  سماع در اصطالح به شنيدن، سرور، دست :چکیده

دليل، موضوع سماع   همين  ظاهر به غنا نزديک است و به شود. اين حاالت در مي

اي از  پاية دسته حديث با عارفان شده است. علما، بر  نظر فقها و اهل  موجب اختالف

اند.   جايز شمردها استناد به قرآن آن را اند و عارفان ب احاديث، سماع را حرام دانسته

ترين گونة  از نگاه آنان، کامل .اند عارفان، اساس سماع را بر احوال دروني مستمع نهاده

آن است با بررسي متون تعليمي عرفاني؛ اول،  سماع، سماع قرآن است. اين مقاله بر

کايات صوفيه، مفهوم عرفاني سماع، مراتب و اقسام آن را تحليل کند و براساس ح

بررسي حکايات صوفيه نشان  مختلف تبيين کند.تأثيرات سماع قرآن را بر افراد 

مرتبة معرفتي و حال دروني خود ممکن است با شنيدن  طبققرآن که مستمع  دهد  مي

رود.  يک آيه متنبّه شود، دچار غلبة حزن و خوف شود يا به حال وجد و دريافت فرو

در حزن و وجد   توبه است و حاالت عارض بر مستمعان نتيجة تنبّه از سماع قرآن

 متفاوت است.مشابه و براساس شدت و ضعف احوال آنان 

 احت، مراتب، آواز خوش، شعر، قرآنسماع، اب :هاواژهکلید

                                                 
 اصفهانيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دانش                     e-mail: Fesharaki311@yahoo.com 

 آموخته دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان، پژوهشگر پسادکتري دانشe-mail: Maryam0shirani@yahoo.com   

  3/7/1297؛ پذيرش مقاله: 6/6/1397: علمي پژوهشي است. دريافت مقاله مقاله

صندوق حمايت از »که با حمايت  خانم مريم شيراني )نويسنده مسئول( استاين مقاله از نتايج طرح پسادکتري 

دانشگاه اصفهان »و « Iran national science foundation: INSF پژوهشگران و فناوران کشور

University of Esfahan ».به انجام رسيده است 
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 مقدمه:
به حاالت  است. سماع در اصطالح تصوف،« سماع»يکي از مستحسنات يا آداب مرسوم صوفيه 

يابد. اين حاالت  اثر شنيدن اصوات در جسم و روح مستمع بروز ميبرشود که  خوشي گفته مي

به گذرا بودن آن اشاره کرده است، لحظاتي به دل مستمع « بروق»خوش که واسطي با اصطالح 

گردد  هايي در جسم او مي شود و براساس احوال دروني و قوت و ضعف او موجب واکنش وارد مي

عارفان همة اعضاي بدن را در سماع سهيم  (.302: ق1427ک: خرگوشي، ر)شود  و سپس پنهان مي

 دانند:  مي

آنچه بر چشم افتد بگرياند و آنچه بر زبان آيد بانگ دارد و آنکه بر دست آيد جامه 
: 1396)قشيري،  رد و آنچه بر پاي آيد به رقص آردبدرد و لطمه بر سر و روي زدن گي

527.)  

 افشاني و پايکوبي صوفيان ر و دستع يعني شنيدن، سروتوان گفت: سما کلي ميطور بنابراين به

 .سماع(واژه : ذيل 1379)سجادي، 

يا اشکال  شود؛ خواه استماع قرآن باشد، خواه استماع شعر و قول سماع از شنيدن شروع مي

اعتقاد عارفان اصل شريعت بر سمع مبتني است و سمع بر همة حواس، حتي بر  ديگر موسيقيايي. به

دادن   رساندند و بعد به نشان دارد؛ زيرا پيامبران ابتدا پيام الهي را به گوش مردم مي بصر، برتري

 (. 572-573: 1386ک: هجويري، ر) آوردند معجزات روي مي

 عبدالرحمن سلمياند. نخستين بار  بيشتر عارفان سماع را از آداب پسنديده و مستحسن دانسته

دربارة سماع و جواز آن نوشت. در ديگر متون تعليمي صوفيه  کتاب السماعرسالة مستقلي به نام 

شرح عصران سلمي بودند(،  )که نويسندگانشان از هم تهذيب االسرارو  التعرف، اللمعازجمله 
و... نيز ابواب يا  عوارف المعارف، کيمياي سعادت، المحجوب کشف، هقشيري ةالرسال، التعرف

مراتب آن اختصاص يافته و حکايات و اقوال بسياري فصولي به موضوع سماع، آداب، فوايد و 

ت ئراي اثبات اباحت سماع از آنجا نشدربارة سماع صوفيان گردآوري شده است. اينهمه پافشاري ب

اند.  حديث استماع هرگونه موسيقي را غنا و درنتيجه حرام دانسته  گيرد که بيشتر متشرعان و اهل مي

طرب و   به جاي غنا، اولين گام را براي جداکردن غناي اهل سماععارفان با به کاربردن اصطالح 

. گام بعدي، استفاده از روش (5: 2، ج1369ک: سلمي، ر)عوام از آنچه مراد صوفيان است، برداشتند 
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خوبي از پس آن  هحديث )روش نقلي( در اثبات اباحة سماع بود که عارفاني همچون سلمي ب  اهل

رو، در  وسل به روش مخالفان سماع، اباحت آن را اثبات کردند؛ ازاينبرآمدند. درواقع، عارفان با ت

و سخن صحابه و علماي  )ص(به آيات، اخبار و احاديث پيامبر متون عرفاني براي جواز سماع معموالً

دين استناد شده است. البته عارفان در پس روش نقلي که مدخل بيشتر مباحثشان است، شهود را 

از آنکه  پسدانند. در موضوع سماع هم  نه ابزار ادراک مفاهيم عرفاني ميروش اصلي و دل را يگا

خورد و حتي حکم حالل و  شود، سماع به دل و ادراک باطني پيوند مي مستندات نقلي ارائه مي

 شود.  حرام آن نيز از دل گرفته مي

آداب و اقسام  بر متون يادشده، مفهوم سماع و  اند با تکيه گران معاصر کوشيدهشماري از پژوهش

با تکيه بر متون صوفيه، مفهوم سماع،  سماع در تصوفآن را تبيين کنند. اسماعيل حاکمي در کتاب 

تاريخچة پيدايش، احکام و آداب آن را توضيح داده و بعد سماع را در نظم و نثر فارسي و نيز 

 در تربت موالناسماع درويشان ويژه مولويه، بررسي کرده است. کتاب  مکاتب مختلف صوفيه، به

که از عنوانش پيداست، بيشتر به کيفيت سماع و آداب آن نزد   طور  ي، هماننوشتة ابوالقاسم تفضل

نويسنده کوشيده  اندر غزل خويش نهان خواهم گشتنفرقة مولويه اختصاص دارد. در کتاب 

از اين  هروي  آوري کند. منظور مايل هاي موجود را از سدة چهارم تا هشتم جمع نامه سماع

ها سماع است. اولين  هايي از کتب تعليمي صوفيه است که موضوع آن ها، ابواب يا بخش نامه سماع

ي بخاري و آخرين آن، سخنان نامه در اين کتاب، باب سماع شرح التعرف اثر اسماعيل مستمل سماع

نوشتة حسين حيدرخاني نيز پژوهش  سماع عارفانباره است. کتاب  بک بخاري دراين مسعود

از آنکه سماع و مباحث مربوط به آن را براساس متون  پسفراگيري دربارة سماع است. نويسنده 

عرفاني تحليل کرده، دربارة درجات شنيدن سماع، آيين و نحوة سماع، سماع شيخ، حاالت غيبي و 

هاي  ترين پژوهش ادشده، مهمطلبي سخن گفته است. منابع ي الطاف حاصل از سماع و آفت شهرت

سخن  ويژه سماع قرآن بهأثير سماع معاصر دربارة سماع هستند، اما در هيچ يک از اين منابع دربارة ت

نرفته است. اين مقاله بر آن است موضوع سماع و جواز آن را از ديدگاه عارفان تبيين و انواع و 

يان، تأثير سماع آيات قرآن را بر مراتب آن را تحليل کند و سپس، با توجه به حکايات صوف

 مستمعان بررسي کند.
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 مخالفان سماع .1
شود؛ به  آميزد و يکي مي موضوع عرفاني سماع با مسئلة فقهي غنا نزديک است و گاهي با آن درمي

ار همين دليل، همواره مخالفان عرفان و تصوف، سماع را دستاويزي براي تحقير و انکار صوفيه قر

توان مخالفان سماع را به دو گروه  کلي ميطور به (.171 - 192: 1389جوزي،  ک: ابنرنمونه )براي اند  داده

حديث، فقيهان و عالمان   بندي کرد. منظور از غيرعارفان، متشرعان، اهل غيرعارف و عارف دسته

دانند. دربارة اين دسته در مبحث جواز سماع سخن  اي غنا و حرام مي ديني است که سماع را گونه

بر داليلي سماع را به ديدة انکار وم شماري از عارفان هستند که بناخواهيم گفت، اما دستة د

 اند. شماري از اين داليل عبارت است از: نگريسته

 استناد رواياتي، سماع را مکروه  ز ائمة متقدم، علما و تابعين، بهبعضي از عارفان با پيروي ا

 اند. دانسته

 مَا لَا تَرْكُهُ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ»که فرمود:  )ص(پيامبر اري ديگر با تمسک به حديثشم 

معتقدند سماع و موسيقي ثمري براي آدمي ندارد، در آخرت موجب رستگاري او  «يَعْنِيهِ

 شود و اسالم ما را به آن توصيه نکرده است؛ پس، بايد از سماع پرهيز کرد. نمي

 شدن عوام و از دست ندادن وقت از سماع دوري   راهاي از عرفا براي پيشگيري از گم عده

 کنند. مي

 رو، بعضي از  سماع براي مبتديان و مريدان محل لغزش و موجب غلبة شهوات است. ازاين

 امان باشند. اند تا مريدان از گمراهي در عارفان کالً سماع را مکروه شمرده

  .)گروهي نيز معتقدند سماع از آنِ دو دسته است: اهل دنيا )الهي( و عارفان کامل )الهي

دانند و براي آنکه از دستة اول شمرده  اين گروه خود را از دستة دوم يعني کامالن نمي

 دهند به عبادت مشغول شوند.  دانند و ترجيح مي نشوند، سماع را مکروه مي

 اع و اظهار وجد شان خوش و وقتشان صافي است و به سممعرفت حال عارفان کامل و اهل

است، « خبر»رسيده و سماع که از مقولة « عيان»عبارتي، عارف واصل به  محتاج نيستند؛ به

دربارة « قوطه موصلي»گردند.  در اين مقام اعتبار ندارد. پس، اين گروه نيز گرد سماع نمي

 نيازي خود از سماع چنين گفته است:  بي
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 خص أو ينفذ فىّ قول، أنا ردم كلهمن أن يستقطعنى ]به روايتي: يستعطفني[ ش أنا أجلّ
؛ 298 - 300: م1914ک: سرّاج، ردربارة داليل مخالفان سماع ؛ 161: 1371)کالبادي، 

  (.599 - 600: 1386هجويري، 

 . جواز سماع )با استناد به روش نقلي(1. 1

شود. بيشتر علماي  صوفي و متشرع شمرده ميموضوع سماع يکي از موارد اختالف شديد ميان 

محمدباقر سبزواري آن را  محسن فيض کاشاني و مال شيعه، سماع را غنا و حرام، و شماري مانند مال

 همايي در حاشية  ارة اين موضوع متفاوت است. عالمهسنت نيز درب  اند. فتواي فقهاي اهل مباح دانسته

 -186، 1381ک: کاشاني، ر)تفصيل بيان کرده است  همختلف را ب ي، مبحث سماع و آرامصباح الهدايه

شيعه و  باره به دست  ايناز اختالف رواياتي که در ع سماع نظر عالمه، اختالف فقها در موضو به (.179

شماري از اين روايات، سماع را مباح يا  دسته از فقها با استناد به ت گرفته است. هرئسني رسيده، نش

اند اين دو نظر را جمع  اي نيز با در نظرگرفتن مجموعة روايات کوشيده اند و عده حرام اعالم کرده

 کنند. 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ »اند، مانند  همايي، آياتي که مخالفان سماع به آن استناد کرده  گفتة عالمه  به

 ،(30: )حج «وَ اجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ»، (6: )لقمان «ثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍيَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِي

 «سامِدُونَ أَنْتُمْوَ »و  (24: )اسرا «وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ»، (72: )فرقان «اليَشهَدوُنَ الزُّورَ»

. همچنين (184: 1381)کاشاني، « مطلق نيست يصريح در تحريم سماع و غناکدام  چهي»، (61: )نجم

 :اعتقاد او به

اخبار غنا اصالً متعارض نيستند بلکه در يک مورد مخصوص که اقتران به محرّمات 
باشد، صريحاً تحريم شده و در موردى که مقترن به محرّمات نباشد، حکم به جواز 

و از اين جهت . پس هرکدام از دو دسته روايات ناظر به موردى خاصّ است  داده است
  .(184 -185: 1381)کاشاني،  تعارض نخواهد داشت

 :عتقد استاند، م و رخصت داده  همايي نيز مانند کساني که سماع را مباح دانسته  بنابراين عالمه
که  يبه کيفيّت تغنّى و سماع. چيز  بة لهو و لغو و باطل است نه راجعتحريم از جن

تحريم شارع براى اين  اند که هست بعضى از مدار و مناط حکم علّيت فهميده و گفته
را از افراد لهو و لعب و لغو و باطل قرار داده و درحقيقت، کبراى قياس را  ه غنااست ک
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مدار لهو و لعب است و اگر ذکر کرده؛ نه اينکه مقصودش اين باشد که حرمت داير 
واسطة  به نخواهد داشت. هرچه گو باش، فرض تحريممقصود لهو نباشد، حرمت  از غنا

 .(184: 1381)کاشاني،  وعواسطة اصل موض و لعب است نه بهلهو 

و مباني مکتب خود را به قرآن و احاديث مستند کنند و با تأويل  اند آرا عارفان همواره کوشيده

بر شرع جلوه دهند. اين اصل دربارة سماع نيز صادق  رآن، انديشه و سلوک خود را مبتنيآيات ق

است؛ مخصوصاً اينکه علماي دين با تمسک به آيات يادشده، سماع را همچون غنا حرام 

ها بود، متوسل شدند. آنان  شمردند. عارفان براي مقابله با آنان به روش نقلي که روش خود آن مي

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ » ه:از آيشنيدن است و نيز سند جواز سماع را از همة آياتي که متضمن معني 

از  - مجاهدسماع است.  ،«يُحبَرُونَ»ها مراد از  اعتقاد آن اند. به استنباط کرده (15: )روم «يُحْبَرُونَ

  :در تفسير اين آيه، معتقد است  -ق105مفسران مشهور، د:

ايم که هرگز  زنده گويند: ما جاويد آن سماع است از حورالعين به آوازهاي خوش. مي
  (.519: 1396)قشيري،  ا متنعمانيم که هرگز درويش نشويمنميريم، م

نيز در رفتار و گفتار خود سماع اشعار را تأييد کرده است. اگر  )ص(بر تفسير اين آيه، پيامبر افزون

ندن کرد؛ براي مثال، انصار هنگام ک خواند، ايشان وي را نهي نمي کسي در حضور پيامبر شعري مي

 خواندند:  خندق اين بيت را مي

 نحن الذين بايعوا محمداً
 

 الجهاد ما بقينا ابداًعلي 

 

 تنها آنان را از خواندن نهي نکرد بلکه به ايشان چنين جواب داد: پيامبر نه

 عيش اآلخرةاللهم العيش اال
 

 فأكرم االنصار و المهاجرة 
 (512: 1396ک: قشيري، ر)                    

)ص( ني نزد اين گروه از ياران پيامبردهد شعرخوا روايت ديگري دربارة انصار است و نشان مي

از  )ص(را به ازدواج يکي از انصار درآوردند. پيامبر )ص(رواج داشته است، يکي از خويشاوندان پيامبر

 مود: فر )ص(همسر خويش پرسيد: آيا کسي را فرستادي تا چيزي بخواند؟ عايشه گفت: نه. پيامبر

ناكم أتيناكم/ فحيّانا و أتي انصار در ميان ايشان غزل گويند اگر فرستادي که گفتي:

  (.513: 1396)قشيري،  حيّاكم
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ها را  خواني نهي کرد و صداي آن همچنين، هنگامي که عمر کنيزان خانة عايشه را از بيت

ا رها کن که هر قومي را ر ها فرمود: يا عمر، آن )ص(خواند، پيامبر« مزمار شيطان در خانة رسول»

 .(274: م1914)سرّاج،  عيدي است

در مصيبت و کند که فرمود: دو آواز ملعون است: آواز ويل  روايت مي)ص( انس مالک از پيامبر

 .آواز مزمار در نعمت

روايت  (.514: 1396)قشيري، « هرچه جز اين بود، مباح است»قشيري از اين روايت نتيجه گرفته که 

است، اين است که در حضور ايشان اين ابيات  )ص(گر جواز سماع شعر نزد پيامبرن ديگري که بيا

 خوانده شد:

 أقبلت فـالح لهـا

 أدبرت فقلت لهـا

 يحکـما هل عـليّ و

 

 عارضـان كالسبج 

 والفـؤاد فـي وهـج

 هل عـليّ ويحکـما
 (514: 1396قشيري، )                    

که در حضور پيامبر اشعاري  . بنابراين، هنگامي(514: 1396)قشيري، در پاسخ فرمود: ال  )ص(و پيامبر

دادند. عارفان براساس اين  مقتضاي معني شعر پاسخ مي شنيدند و حتي به شد، ايشان مي ميخوانده 

آداب،  منزلة يکي از مستحسنات براي آن و به  ت، سماع را جايز دانستهروايات و رواياتي از اين دس

 اند. مراتب و فوايدي برشمرده

شده از صحابه و بزرگان  قلديگر پشتوانة صوفيان براي جايزشمردن سماع، سخنان و حکايات ن

  :را انتخاب کرده« عمر»باره است. سلمي، در مبحث اثبات اباحة سماع، از ميان صحابه  ايندين در
بن خطّاب يکى از صحابه ال عمراست. اوّو اين انتخاب نيز از روى آگاهى انجام گرفته 

 است و قول و فعل او براى مخاطبان سلمى )که اهل تسنّن بودند( حجّت است. ثانياً
کند که  اظهار مى کند و تلويحاً گيرى او اشاره مى سلمى به صالبت عمر و سخت

که آن عالم سنّى پنداشته  گيرتر از عمر نبايد بود. اگر سماع، چنان تر و سخت متشرّع
بن خطّاب آن را جايز دانسته است و عمر، از حرام است، پس چرا عمر است، مطلقاً

  .(10: 2، ج1369)سلمي،  را حالل کند )ص(د که حرام محمّدنظر او، کسى نبو
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و فقها اهل حديث  -مخصوصاً در مسئلة سماع-ترين مخالفان صوفيه  ن، چون مهمهمچني

اند، از اباحت سماع  ان و فقيهاني که سماع را جايز شمردهبر سخنان بزرگ  اند، صوفيان با تکيه بوده

اني در جواز سماع نقل سخن« طالب بن ابي بن جعفر عبداهلل»و « عمر ابن»اند. براي مثال، از  اع کردهدف

« بن انس مالک»در سماع رخصت داده است، ، يکي از محدثان و فقيهان مکي، «جريح ابن»شده و 

حرام ندارد وليکن عوام را »سماع را « امام شافعي»و  (276: م1914سرّاج، ک: ر)سماع را روا شمرده 

 (. 512: 1396)قشيري، « مکروه دارد تا پيشه نگيرند

تنها اصراري بر اثبات اباحت سماع  اند، هجويري نه از ميان عارفاني که دربارة سماع سخن گفته

اباحت »اند، کامالً مخالف است و  دادهباره نظر قطعي  ايند، بلکه با کساني چون سلمي که درندار

حديث که در اباحت سماع کتابي   را کار عوام خوانده است. مباحثة او با يکي از ائمة اهل« طلبيدن

 نوشته بود، خود گوياست: 
ـ مرا گفت:  ترين بود آن که معروف رو بودم. يکى از ائمة اهل حديث ـوقتى من به م

ام. گفتم: بزرگ مصيبتى که اندر دين پديدار آمد  من اندر اباحت سماع کتابى کرده
ها است حالل کرد. مرا گفت: تو اگر حالل  که خواجة امام لهوى را که اصل همة فسق

کنى؟ گفتم: حکم اين بر وجوه است. بر يک چيز قطع نتوان کرد.  دارى، چرا مى نمى
ر مباح مباح. اگر تأثير اندر دل حالل بود، سماع حالل بود و اگر حرام حرام و اگ

ست، اطالق آن به چيزى را که حکم ظاهرش فسق است و اندر باطن حالش بر وجوه ا
 . (586-587: 1386)هجويري،  يک چيز محال بود

 . شروط سماع و درجات مستمعان2
شوند. به  از نظر امام شافعي سماع براي عوام مکروه است؛ زيرا عوام از روي لهو به سماع مشغول مي

مردود است « دوام به سماع مشغول گردند بر سبيل لهو»دادن کساني که  فتواي شافعي گواهي

مباح بودن اند و معتقدند يکي از شروط  عارفان نيز با اين نظر فقهي موافق بوده (.513: 1396)قشيري، 

سماع اين است که مستمع موازين شرعي را در نظر داشته باشد و لگام به دست هواي خويش ندهد. 

براي تر، سماع را  شافعي سماع را براي عوام مکروه دانسته، اما ابوعلي دقاق با نگاهي سختگيرانه

 بر اصل تقابل نفس و دل معتقد است:   عوام حرام دانسته و با تکيه
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است بر عوام؛ زيراکه ايشان را نفس مانده است، زاهدان را مباح است از  سماع حرام
ا مستحب است از زندگي دل ها کشيده باشند و صوفيان ر بهر آنکه ايشان مجاهدت

 .(516: 1396)قشيري،  ايشان

گفتة اباعمرو  گر است؛ براي مثال به ارفان جلوهاين تقابل نفس و دل در عبارات گوناگون ع

 :نجيد

نفسه حىّ،  انّما يحلّ السّماع لمن كان قلبه حيّا و نفسه ميّتا، فامّا من كان قلبه ميّت و

  (.16: 2، ج1369)سلمي،  [ السماع فال يحل ]له

گفتة  رو، به شنود تفاوت دارد؛ ازاين يشنود با صدايي که گوش عوام م دل مي آنچه عارف زنده

  :ذوالنون مصري

طلب وى حريص کند. هرکه آن را  بدو برانگيزد و بر ها سماع وارد حقّ است که دل
: 1386)هجويري،  که به نفس شنود، اندر زندقه افتدحقّ راه يابد و هر حقّ شنود، به به

589.) 

اهل »رود، علماي مخالف سماع را  شمار مي که از علماي برجستة زمان خود به محمد غزالي  امام

معني که سماع چيزي را به دل  بايد از دل گرفت؛ بدينم سماع را خوانده و معتقد است حک« ظاهر

 (.475: 1، ج1383ک: خوارزمي، ر)آورد  آورد، بلکه آنچه را که در دل وجود دارد به جنبش درمي نمي

منظور آنان مسموع   ن به قواي نهفتة دروني است. بدينتصوف از سماع نيرو بخشيد پس، مقصود اهل

کنند که به ذهن و دل شاعر يا قاري خطور  ن مفاهيمي را دريافت ميشنوند که از آ اي مي گونه را به

يابد. بنابراين،  سو و متناسب با احوال دروني خود درمي اصل، مستمع مفاهيمي هم نکرده است. در

گيرد؛ گويا مسموع راهي است  ميهاي مستمع بر مسموع پيشي  در سماع صوفيه، ادراک و دريافت

و احوال مستمع، سوي عالمي فراتر از خود. سلمي دربارة دو سوية اصلي سماع، يعني مسموع  به

رح کرده مط« ان الشئ الواحد قد يکون زيادة لقوم و نقصانا آلخرين» :عنوان  مبحث دقيقي را با

گونه که  ست همانمعتقد ا (12: )رعد « هُوَ الَّذِي يُرِيکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً» ه:است؛ او با استناد به آي

گونه  واحد( براي مقيم، طمع در پي دارد و براي مسافر ماية خوف است و همان ءيمنزلة ش برق )به

دهد،  ميشود و به بعضي ديگر شادابي  که نور خورشيد موجب خشک شدن بعضي گياهان مي
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سماع نيز براي گروهي ماية لهو و لعب و گناه و براي گروهي ديگر عامل دوري از نفس و قرب 

 نظم درآورده است: ها را سعدي چنين به ان اين تمثيل. بهترين بي(15: 1369ک: سلمي، ر)حق است 

 باران که در لطافت طبعش خالف نيست
 

 زار خس در باغ الله رويد و در شوره 
 (42: 1383، سعدي)                                    

بنابراين، مسموع در سماع عارفان اهميت چنداني ندارد و اين احوال، تجربة دروني و واکنش 

کند. مراد از واکنش مستمع اين  مستمع است که حالل يا حرام بودن مسموع و سماع را معلوم مي

خودي  داري باشد، بلکه منظور تمايز وجد و بي خويشتننيست که مستمع عارف ملزم به سکون و 

نمايان است. ممکن است  لهو و طرب يا خودنمايي و رياکاري صوفي  حقيقت از سرخوشي اهل  اهل

اين دو حال در ظاهر يکسان باشند، به همين دليل عارفان بر پاکي دل و راستي احوال مستمع تأکيد 

 ن پيوند دارد:و اهل حقيقت با قوت و مرتبة عارفااند. شباهت حال اهل طرب و ريا  کرده

فالسماع إذا قرع األسماع أثار كوامن أسرارها، فمن بين مضطرب لعجز الصفة عن حمل 

 . (160: 1371)کالبادي،  الوارد، و من بين متمکن بقوة الحال

رتبة کمال و آيند، اما عارفاني که به م وجد و حرکت درمي الً مريدان و مبتديان در سماع بهمعمو

کنند. اين  سکون و آرامش ظاهري را حفظ مي -کم دست -اند، در مجالس سماع  رسيده کين تم

ه شنيد، نعر تفاوت در حکايات صوفيه آشکارتر است؛ يکي از مريدان جنيد هرگاه ذکري مي

 اگر بار ديگر چنين کني، از همراهي من محروم خواهي شد. از کشيد. روزي جنيد به او گفت: مي

موي شد و از هر  اش متغير مي داري پيشه کرد، اما با شنيدن ذکر حق، چهره آن به بعد جوان خويشتن

ک: سرّاج، ر) گفتة راوي، اين جوان روزي فريادي برآورد و جان داد چکيد. به بدن او قطرات آب مي

 (. 285: م1914

در اين حکايت تفاوت درجة مريد و مراد در مواجهه با سماع آشکار است؛ مريد نمايندة احوال 

 مبتديان و جنيد نمايندة احوال کامالن است. 

شود دليل اينکه پيش از اين در مجالس سماع به  در حکايت ديگري، از جنيد پرسيده مي

 ه:ست، چيست؟ جنيد در جواب، آيرام اپرداخته و اکنون ساکن و آ افشاني و پايکوبي مي دست

. (294: م1914ک: سرّاج، ر)را خواند  (8: )نمل « وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ»

اج وجدي نيست بلکه از قوت حال و تسلط بر خويشتن است. سرّ از سر بي نبنابراين، سکون کامال
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عبداهلل در روزگار پيري  بن هلل تستري نيز سخن گفته است. سهلعبدا بن سهل در بيان احوال کامالن از

که پيش از آن هنگام   اي چنان مضطرب شد که نزديک بود قالب تهي کند؛ درحالي با شنيدن آيه

قد »که دليل را از او پرسيدند، گفت:  شد. هنگامي سماع ذکر و قرآن هيچ تغييري در او ديده نمي

 کردي؟ پاسخ داد:  پرسيدند اگر ضعيف نبودي چه ميو وقتي  «ضعفتُ

گيرد و از خود  شود مگر اينکه دل با توانايى خويش آن را در برمى چيزى وارد نمى
سازند اگرچه بسى  ىسازد به همين دليل واردهاى قلبى او را دچار دگرگونى نم مى

 .(293: م1914)سرّاج،  نيرومند باشند

جوان يا  حال الزاماً بهشود اين است که ضعف و قوت   معلوم ميآنچه از مقايسة دو حکايت باال

که سهل در اواخر عمر اين   حال بود درحالي پير بودن مستمع مربوط نيست؛ جنيد در زمان پيري قوي

 قوت را از دست داده بود.

 مراتب سماع. 3
بر نفس  عوام که مبتنيبندي کرد: سماع  تهتوان سماع را به دو قسم اصلي دس براساس سخنان عرفا مي

بر  تي حرام است؛ سماع خواص که مبتنيح و از روي لهو و هوي است و به همين دليل مکروه و

دلي است و به همين دليل مباح و حتي مستحب است. اگر عوام از دايرة سماع خارج شوند،  زنده

ف از اين مراتب ياد لسماع خواص )صوفيان( خود سه مرتبه دارد که در عبارات عارفان با بيان مخت

  :گفتة ابوعثمان حيري شده است. به
سماع بر سه وجه است: سماع تائب که هرگاه ذکري را بشنود، ياد حق به دلش خطور 

سوي حق بازگشته  همگان بدانند او توبه کرده و به کند تا کند. پس آن را ابراز مي مي
يش را قوت و است؛ و دوم سماع صادق است. صادق به کمک سماع، احوال خو

شنود که موافق احوال اوست؛ سوم سماع عارف مستقيم  دهد و چيزي را مي افزوني مي
حق شود، گويي از حق به  استقامت( است. هرگاه برهاني از خدا بر دلشان وارد  )اهل

  (.301: ق1427)خرگوشي،  نگرند مي

 توان احوال اين سه گروه را تبيين کرد:  با رجوع به سخنان عارفان بهتر مي
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سرّاج سخن حيري را با اندکي تفاوت نقل کرده و قشيري به پيروي از او، گروه  سماعتائب:

بر ايشان از مرائات خوانده است و نوشته: ايشان احوال را استدعا کنند و « مريدان و مبتديان»اول را 

  (.277: م1914ک: سرّاج: ؛ ر519-520: 1396)قشيري،  ندو فتنه ترس

اذا رأيت المريد يحب السماع اعلم ان » :نظر جنيد ئبان و مبتديان محل خطر است و بهسماع تا

 . (304ق: 1427)خرگوشي،  <فيه بقيه من البطالت

است. اين  آنچه حيري دربارة سماع مريدان گفته تقريباً با نظر عارفان دربارة سماع عوام يکي

 تر بيان شده است: بن الحسين روشن بندي بندار رتبه از سماع در دستهم
حق.   حال و گروهي به  شنوند و گروهي بهطبع   سماع بر سه وجه است: گروهي به

ن طبع شنوند، خاص و عام در آن يکسان باشند که سرشت و جبلت آدمي بر آ  آنکه به
  (.520: 1396ي، )قشير است که آواز خوش دوست دارند...

 است:  بوسهل صعلوکي معتقد
مستمع ميان استتار و تجلي است؛ استتار سوزش آرد و تجلي آسايش. و استتار، 

  (.519: 1396)قشيري،  تولد کند و آن محل عجز و ضعف استحرکت مريدان از وي 

اند و هنوز از سوزش استتار به  بنابراين، مريدان و مبتديان همچنان در مرتبة طبع خود مانده

 اند.  آسايش و تمکين حاصل از تجلي دست نيافته

شنود. چنين کسي بيش از  منظور از صادق کسي است که براساس احوال خود مي سماعصادق:

  کند. ا حال دروني خود سماع ميسب بآنکه به صدا و آواز خوش توجه داشته باشد، متنا
رود از ذکر عتاب يا خطاب يا وصل يا هجر يا  نگرد آنچه بر وي مي کند و مي تأمل مي

نزديکي يا دوري يا تأسف بر چيزي که از وي درگذشته باشد يا تشنگي فرا آن چيز 
آرامي  اي به جاي آوردن يا شکستگي عهدي يا بي که خواهد يا وفا به عهدي يا وعده

 (.520: 1396)قشيري،  ي يا فرح وصالي و آنچه بدين ماندا آرزومندي يا خوف فراقي

گفتة صعلوکي،  شنوند. به حق مي استقامت است که به  مرتبة سوم سماع از آن اهل سماعمستقیم:

اند که آن صفت حضرت حق  اين گروه به مرتبة تجلي، و سکون و تمکين حاصل از آن دست يافته

کند از قيد صوت و معني و احوال بشري رها شده و به مقام توحيد  حق سماع مي  بهاست. عارفي که 

 :رسيده است. او
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احوال متصف نبود که با حظوظ بشريت آميخته  خدا شنود و خداي را شنود و بدين به
قشيري، ) حظ حق نه به يد است، سماع بود بهباشد. ايشان از آنجا شنوند که صفاي توح

1396 :520.)  

)قشيري، ياد کرده است « متسمّع، مستمع و سامع»ابوعلي دقاق از اين سه گروه با سه اصطالح 

 توان اين مراتب را چنين ترسيم کرد: . مي(528: 1396

 
آنچه دربارة سماع و شروط و مراتب آن گفته شد، به جنبة دروني و احوال باطني عارفان نظر 

يز بايد سه شرط مهم را داشته باشد تا موجب تعالي روح که سماع از جنبة بيروني ن  دارد، درحالي

: ق1427)خرگوشي، مستمع شود. جنيد اين سه شرط را چنين برشمرده است: اخوان، زمان و مکان 

 شود که شروط بيروني و دروني سماع مهيا باشد. بنابراين، سماع حقيقي هنگامي ممکن مي (.303

 سماع اهل. 1. 3

اند؛ براي  استقامت يا سامعان( سخن گفته حق )سماع اهل  دربارة سماع بهري از عارفان فقط شما

ع الى األسرار من حيث حال يبدى الرجو» :مثال، تعريف بويعقوب نهرجوري از سماع که گفته

  :يا سخن کساني که معتقدند.  <االحتراق

مال و االرواح ألهل المعرفة النّه وصف يدقّ و يرقّ عن ساير االع السماع لطف غذآ

: م1914)سرّاج،   السرّ لصفآيه و لطفه عند اهله برقّة الطبع لرقّته و يدرك بصفآ يدرك

271). 

اي است که  اندازه استقامت اشاره دارد. اهميت سماع حقيقي نزد عارفان به  مسلماً به سماع اهل

 سنجد:  را با کيفيت سماع او مي« صوفي»ابوالحسين نوري 
 . (518: 1396)قشيري،  شنود و اسباب ايثار کندماع ]صوفي کسي است که[ س

  :و جنيد بر اين باور است
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حق و   مگر بهبر درويشان در وقت سماع رحمت فروآيد که ايشان سماع نکنند 
 (.517: 1396)قشيري،  وجد برنخيزند مگر به

اند: اهل حقيقت که در سماع از حق  البته سامعان يا اهل سماع حقيقي نيز خود بر سه طبقه

شنوند؛ کساني که در سماع به اوقات و احوال دل خويش نظر دارند؛ گروه سوم  خطاب مي

اند. اينان کمتر از دو گروه ديگر در معرض خطا و لغرش  درويشان مجردند که از عاليق دنيا بريده

 (.279: م1914ک: سرّاج، ر)ند قرار دار

 آواز خوش. 4
معني شنيدن است، اما اينکه مراد عارفان شنيدن چه صدايي است و در سماع صوت اهميت  سماع به

دارد يا مفهوم، موضوع مهمي است. تأثير موسيقي و صداي خوش )اعم از آواز خوش انسان، 

توان گفت قدمت احساس  پرندگان و...( بر روان آدمي، حقيقتي انکارناپذير و بديهي است. مي

رسد. جنيد ازلي  دهد به آغاز خلقت بشر مي آواهاي خوش به آدمي دست مي تلذذي که از شنيدن

 بودن اين لذت را چنين بيان کرده است: 

اي و با  بيرون آورد بر مثقال ذره )ع(اي تعالي ذريت آدم را از پشت آدمآنگه که خد
بر ارواح ايشان ريخت. چون سماع  خويش سخن ايشان خطاب کرد، خوشي سماع

 . (516: 1396قشيري، ) آيندد کنند، در حرکت کنند، آن يا

است که در سرّ  «ألَستُ بِرَبِّکُم» :آن است که سماع يادآوري نداي ازلي ابومحمد رويم نيز بر

در تبيين اين سخن، وجوه ديگري را نيز براي  التعرفشارح  (.489: 1371)کالبادي، ها نهان است  انسان

  (.1805: 4، ج1363ک: مستملي، ر) بودن اصل سماع برشمرده است  ازلي

« خواني حدي»ساربانان عرب با پيش از آنکه عارفان دربارة سماع و تأثير آن سخن بگويند، 

باره حکايت غالم  اينکردند. در بر شتران خود آسان مي هاي دراز را بار و طي مسافت حمل

مهم است، صوت  خواني خوان که در متون مختلف نقل شده، مشهور است. آنچه در حدي حدي

گذارد، صدا است نه معني. حکايتي که دربارة اصل  خوش است و آنچه بر شتر تأثير مي

دهد که آواز ساربانان بيشتر بر صوت  خوان نقل شده نيز نشان مي خواني و نخستين حدي حدي

 خوش مبتني است تا شعر يا مضامين بلند: 
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بن معد که يکي از  اربن نز ي در عرب پيش از موسيقي بود. مضرپيدايش حد
صداترين مردم بود، در يکي از سفرهايش از شتر افتاد و دستش شکست و  خوش

تر  گفت: يا يداه، يا يداه. شتران به صداي او نظم گرفتند و رفتنشان آسان پيوسته مي
شد. عرب حدي را به وزن رجز شعر گرفتند و سخن او را سرآغاز حدي کردند که 

و يا يداه يا يداه يا يداه. د: يا هاديا يا هاديا يا هاديا کن خوان چنين آغاز مي حدي
  (.401-402: 1392)شوشتري،  ستين گام از سماع و آهنگ عرب بودسان، حدي نخ بدين

عارفان براي بيان تأثير سماع صداهاي خوش و هماهنگي آن با روح آدمي به موضوع حدي و 

ا کند، از کودک ي ه تأثير سماع را انکار مياند و معتقدند کسي ک تأثير آن بر شتر اشاره کرده

 حيواني چون شتر کمتر است؛ زيرا
ها و بارهاي گران در بادية دراز و  اطفال به آواز خوش آرام گيرند و شتران سختي

: 1396)قشيري،  آوازهاي خوش و به حداي کردن عرب تشنگي و گرما نکشند اال به

  (.527و  515 -514

ترين مرتبة سماع است، اما  معني، پايين  تن از صداي خوش بدون توجه بهذيرفپ بنابراين، تأثير

شود. براي مثال،  گاهي حال دروني عارف چنان است که همين صدا هم موجب وجد او مي

و معتقد  (526: 1396)قشيري، شنيد  را مي« اهلل اهلل»ابوعثمان مغربي از صداي بکره )چرخ چاه(، آواي 

 :بود

باد سماع نکند، مفتر  کند و از آواز مرغان و جَزيدن درها و جَستنهرکه سماع، دعوي 
 (.518: 1396)قشيري،  و مدعي است

حال اگر اين آواز خوش با مفهومي بلند همراه شود، تأثير آن بر مستمع دوچندان خواهد بود. 

اي گيرد؛ شبلي با شنيدن صد صدايي پيشي مي گاهي تأثير معني در سماع صوفيه بر اهميت خوش

إذا كان »کرد، گفت:  عرضه مي «الخيار عشرة بدانق» :اي که کاالي خود را با عبارت فروشنده

که  يا شبلي )و به روايتي: ابوحلمان دمشقي( هنگامي «ر عشرة بدانق، كيف تکون األشرار؟الخيا

 از هوش رفت. وقتي به هوش آمد، گفت: ،«يا سعتر برّي»گفت:  گردي را شنيد که مي صداي دوره

 (.312: ق1427)خرگوشي،  «الساعه ]إسع[ تَرَ برّي»گويد:  پنداشتم مي
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 سماع شعر. 5
جنبة موسيقيايي سماع و توجه به مفهوم آن موجب شد خواندن اشعار با صداي خوش به رکن اصلي 

کار گرفته شد تا بهترين حاالت وجد در  عبارت ديگر صوت و معني به بديل شود؛ بهمجالس سماع ت

راثر بزيادي دربارة وجد و تحول عارفان سماع صوفيان حاصل شود. در متون عرفاني، حکايات 

سماع شعر نقل شده است؛ براي نمونه در سبب توبة داوود طايي چند نقل وجود دارد که براساس 

 خواند توبه کرد: ت را ميگري که اين بي ها، او با شنيدن صداي نوحه يکي از اين نقل

 بِأيِّ خَدَّيك تَبَدّي البِلي
 

 وَأيَّ عَينَيكَ إذا سَاال 
 (27: 1371)کالبادي،                          

بيت و برخاست بدين  بنشست و مي دقي شبي تا بامداد مي»در حکايت ديگري آمده است: 

 .گريستند مردمان ايستاده مي

 مُکتَئِبٍبِاهللِ فَاردُد فُؤادَ 
 

 «لَيسَ لَهُ مِن حَبيبِه خَلَفٌ 
 (525: 1396)قشيري،                           

 شد: ابوالحسين نوري به مجلس سماعي وارد شد که در آن اين بيت خوانده مي

 زلت أنزل من ودادك منزالما
 

 تتحيّر األلباب عنـد نزول 
 (290: م1914سرّاج، )                            

افشاني برخاست و با صورت به زمين افتاد. سپس برخاست و هنگام رفتن  وجد و دست نوري به

ها چون شمشيري در پاي نوري  هاي آن بريده شده بود. يکي از اين ني از نيزاري گذشت که ني

يش توجه به آن به راه خود ادامه داد و تا فردا از پايش خون جاري بود. سپس پا فرورفت. نوري بي

 (.290: م1914)سرّاج،  از اين اتفاق جان سپرد پسورم کرد و مدت کوتاهي 

همچنين، در اين متون حکاياتي دربارة افراد ناشناسي روايت شده که با شنيدن شعري از زبان 

 اند؛ براي مثال، جواني با شنيدن اين شعر از زبان کنيزکي جان داد: سپرده  کنيزک يا قوالي جان

 ةُ عَينٍكَبُرَت هِمّـ

 اَوَما حَسبٌ لِعَيني
 

 طَمِعَت فِـي أن تَراكا 

 أن تَري مَن قَد يَراكا
 (529: 1396)قشيري،                          
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ها سخني به  تصوير اين جوانان در متون صوفيه بارها ترسيم شده اما دربارة هويت و احوال آن

بودن جوان اشاره کرده   ظاهري به صوفيميان نيامده است؛ البته گاهي راوي با دادن مشخصات 

: 1396)قشيري،  «کرد شيده و رکوه به دست، سماع ميجواني را ديدم زير آن منظره، مرقعي پو»است: 

525.)  

آيد اين است که اگر اين افراد در کسوت مريدان و اهل خانقاه  آنچه از اين حکايات برمي

 اند. اشارت بوده  اند، مسلماً اهل نبوده

 ماع قرآنس. 6
تواند چنين وجد و خلجان و انقالبي در باطن مستمع  ها بشر است مي اگر اشعاري که سرايندة آن

پديد آورد، مسلماً کالم خدا تأثيري صدچندان بر عارفان داشته است. يکي از وجوه اعجاز قرآن 

 نگام قرآن، کفار هشود؛ به همين دليل اين است که طبع آدمي از خواندن و شنيدن آن ملول نمي

شنيدند  شدند و از آنچه مي براي شنيدن آن مخفيانه در اطراف خانة ايشان جمع مي )ص(خواندن پيامبر 

 ر ايمانآيد، شنيدن آيات قرآن د گونه که از تاريخ صدر اسالم برمي کردند. آن اظهار شگفتي مي

گونه به  کساني که اينبن خطّاب، نقش اساسي داشته است. شماري از آوردن افراد، ازجمله عمر 

دانستند اما شنيدن صوتي که اين معجزة الهي را تالوت  دين اسالم درآمدند، اصالً زبان عربي نمي

 يافتند.  کرد و خود را دربرابر کالمي فرابشري مي ها نفوذ مي کرد، در جان و دل آن مي

اشته که گاهي حتي با آميختن صوت خوش و معاني بلند اشعار چنان تأثيري بر اهل سماع د هم به

اند؛ حال اگر کالم الهي با صدايي خوش همراه شود و شنوندة آن نيز از  شنيدن آن قالب تهي کرده

شود.  مند باشد، سماع عرفاني به دهليزي براي وصال حق تبديل مي قلبي مستعدّ و روحي متعالي بهره

ه چرا اهل طريقت با آنکه از کپاسخ داد پرسش پيش از ورود به مبحث سماع قرآن، بايد به اين 

  آوردند؟ اهميت و ارزش سماع قرآن آگاه بودند، گاهي به سماع شعر روي مي

 اعتقاد ابونصر سرّاج، قرآن صفت حق است و مفاهيم سنگين آن در همه حال براي انسان در به

ان تا وقتي طبيعت بخش نيست؛ درعوض، شعر و موسيقي صفت انسان است و انس بند نفس لذت

سماع قرآن بر انسان تکليف شده  همچنينسوي شعر و صداهاي خوش رغبت دارد.  دنيوي دارد، به

است و سماع شعر و موسيقي براي التذاذ است؛ بنابراين، اگر کسي سماع شعر را بر سماع قرآن 
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خواهد قرآن را بزرگ بدارد و از لغزشي که ممکن است با  گزيند، بدان دليل است که مي برمي

از خوّاص پرسيدند: چرا  (.284: م1914ک: سرّاج، ر)خواندن قرآن به آن دچار شود، پرهيز کند  آهنگين

 آيند و با سماع قرآن نه؟ گفت:  مردم با سماع قول به حرکت درمي
کن نبود از هول و قوّت زيرا که سماع قرآن ]را[ فراگرفتنى بود که در آن حرکت مم

  (.521: 1396)قشيري،  و غلبة آن

ها در تکرار يک آيه يا بخشي از قرآن متوقف بودند و خوف و  شماري از عارفان گاهي سال

توان گفت  کلي ميطور . به(575 - 576: 1386ک: هجويري، ر)شد  ها مستولي مي بر آن وجل آيات

دارد، اما شعر هرچه هم لطيف و تأثيرگذار  گاهي عظمت و هيبت قرآن عارفان را از سماع بازمي

بر هيبت قرآن چند دليل ديگر نيز براي  کند. غزالي، افزون ها را غارت نمي گونه جان ينباشد، ا

اجتناب عارفان از سماع قرآن آورده است: همة آيات قرآن با حال مستمعان عاشق تناسب ندارد 

 سپارند و آنچه زياد شنيده شود معموالً خوانند و به حافظه مي )آيات فقهي(؛ عرفا آيات را بسيار مي

آيند و شايسته نيست  وجد ميها با الحان و کالم موزون به شود؛ بيشتر دل موجب جنبش دل نمي

شنود با احوالش موافق  قرآن با لحن و آالت موسيقي خوانده شود؛ مستمع دوست دارد آنچه مي

اي با حال او موافق نباشد،  خواهد چيز ديگري بخواند اما اگر آيه باشد و اگر چنين نباشد، از قوّال مي

 (. 493: 1، ج1383ک: خوارزمي، ر)شايسته نيست چنين بخواهد 

بر جنبة اعجازي قرآن، صوت خوش قاري )موسيقي( نيز در تأثيرگذاري آن بر شنوندگان  افزون

هايي که دربارة جنبة موسيقيايي قرآن و زيبايي صداي قاري  بسيار اهميت داشته است. در حکايت

کند. صالح مرّي تالوت  خودنمايي مي« صالح مرّي»نقل شده است، چهرة قاري مشهوري به نام 

کرد و بسياري از مردم هنگام شنيدن اين عبارت از زبان او  آغاز مي «الحمدهلل»آن را با عبارت قر

. ابوجهير ضرير يکي از بزرگان تابعين بود که آرزويش شنيدن (168: 6، جتا )ابونعيم، بيگريستند  مي

عباسي و پوراکبر، ؛ 281: م 1914)سرّاج، صوت خوش اين قاري بود و عاقبت با شنيدن تالوت او جان داد 

 (. 93 - 97 و 227-222: 1390

شماري از بندگانش چون حضرت داوود و صالح مرّي  آواز خوش نعمتي است که خداوند به

را نکوهش آواز  (19: )لقمان «صواتِ لَصَوتُ الحَميَرِإنَّ أنکَرَ األ» :عطا کرده است. عارفان عبارت

در آغاز سورة « يَزيدُ فِي الخَلقِ ما يَشاءُ» :منکر ازسوي خداوند دانسته و معتقدند مراد از عبارت
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نيز بر صوت خوش قاري تأکيد  «زَيّنوا القرآنَ بِأصواتِکُم» :فاطر، آواز خوش است. حديث نبوي

صوت خوش قاري است، معاني آيات اي باالتر و فراتر از جنبة بيروني که همان  دارد. اما در مرتبه

خودي در اهل سماع است. حکاياتي که دربارة تحول عارفان و  قرآن خود عامل اصلي وجد و بي

حتي غيرعارفان هنگام شنيدن آيات قرآن نقل شده بيانگر آن است که تأثير مفهوم آيات بسيار بيشتر 

و توبه شده و در موارد  از تأثير صوت قاري است. گاهي سماع يک آيه موجب تحول دروني

 هوشي افتاده و حتي جان داده است. بسياري مستمع به حال حزن يا بي

 . آيات تأثيرگذار بر مستمعان )در حکايات صوفيه(1. 6

آيد که تأثيرپذيري عارفان از قرآن همچون مستمعان  از حکايات منقول در متون صوفيه چنين برمي

. براي آنکه کيفيت اين تأثيرپذيري آشکار شود، بوده استاولية قرآن بيشتر از روي خوف و حزن 

شود.  بررسي مي  يشماري از حکايات مربوط به حاالت اهل حقيقت هنگام سماع قرآن در جدول

 اند نه از صوت قاري. ها، افراد از معني آيه متأثر شده گفتني است در اين حکايت

ير داشته، بيشتر آياتي است که در وصف هاي صوفيه، آياتي که بر مستمعان تأث اساس حکايتبر

اند. مفهوم بعضي از اين آيات نيز بيانگر آن است که خداوند بر  جهنم يا عذاب اخروي نازل شده

بيند. شمار اندکي از اين آيات هم به  ها را در همه حال مي اعمال و احوال بندگانش آگاه است و آن

دهد که آيات قرآن بر مستمعان  حکايات صوفيه نشان مي انبوهحق و شوق ديدار اشاره دارد. وصال 

 سه تأثير عمده داشته است: تنبّه، خوف و حزن، وجد.

تنها عارف و زاهد  ها نه تنبّه و بيداري از خواب غفلت، دستاورد مستمعاني است که بيشتر آن

اند. اين  اين دستهنيستند، بلکه در روزگار خود به گناه و فساد مشهورند. فضيل عياض و شعوانه از 

اي را آغاز  شوند و پس از توبه، زندگي تازه آيند، متحول مي خود مي افراد با شنيدن يک آيه به

اي که در همة  گونه به کنند. فضيل عياض در اين بيداري به درجات واالي معرفت دست يافت؛ مي

 متون صوفيه نام او درزمرة اکابر مشايخ ياد شده است.

اند. اين  رسيده دهد که به درجاتي از معرفت الهي يشتر به کساني دست ميحال خوف و حزن ب

تا صحابه و اهل طريقت متغير است؛ به همين دليل تأثير آيات متضمن معني  )ص(درجات از پيامبر

گيرد موجب تحوالتي در  مستمعان را فرامي است. خوف و رهبتي که اينخوف بر افراد متفاوت 
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هوشي، بيماري و  ند از: گريه، شهقه و نعره، اضطراب و لرزش، بيا بارتشود که ع وجود آنان مي

اند، چنين است. پسر  ، بزرگان و بيشتر عارفاني که قرآن را سماع کرده)ص(مرگ. حاالت پيامبر

دو  ، نمونة بارز اين افراد است. دربارة چگونگي مرگ او«از خائفان بود»اند:  فضيل عياض که گفته

آوازه )صالح مرّي( جان  بن فضيل با شنيدن تالوت مردي نيک در يکي علي حکايت نقل شده که

(. 207 -208: 1390)عباسي و پوراکبر، اي از زبان پدر خويش درگذشت  داد و در ديگري با شنيدن آيه

بن فضيل همچون پدر خود دلي بيدار و خائف داشت و سرانجام با  آنچه مهم است اين است علي

 سپرد.اي جان  سماع آيه

شنوند و از آيات آن وصال گويندة  گروه سوم کساني هستند که قرآن را از سر شوق و وجد مي

واسطه  به»گونة وال چنين مستمعاني، براي سماع دوکنند. هجويري با توجه به اح اصلي را طلب مي

شمار  (.593: 1386)هجويري، قائل است « واسطه )آنچه از باري شنود( بي»و « )آنچه از قاري شنود(

اي از حال  نمونه )ع(دک است. احوال امام صادقحکايات دربارة احوال اين دسته از مستمعان بسيار ان

 اين مستمعان کامل است: 
هوش باز آمد، وى را از آن  هوش افتاد و چون به در نماز وى را حالى روى داد که بي

ا آن را از متکلم کردم ت حال پرسيدند. گفت: همواره آيت را بر دل خود تکرار مى
  (.623: 1، ج1386)غزالي،  ثبات نماند بشنيدم و جسم مرا در معاينة قدرت وى طاقت

، بيانگر شوق اين صوفي براي آمده (جدول :)رکناشناسي   همچنين، حکايتي که دربارة صوفي

اينان . حاالت عارض بر اين دسته شبيه به حاالت دستة دوم است با اين تفاوت که استوصال حق 

رسد از اينجا  نظر مي کنند. به شوق ديدار قالب تهي مي افتند و با هوشي مي از سر وجد به مستي و بي

 شود:  نزديک مي« يتؤر»ع در سخن ابوطالب مکي به واژة است که سم

قرائت حقيقي و پذيرفتة قرآن فقط از آن مؤمن حقيقي است؛ زيرا خداوند به ميزاني 
کند  کند به همان اندازه نيز حقيقت نظر موهبت مي ده عطا ميکه ايمان صادقانه به بن

نقل از عباسي و  )به رود شمار مي يت خداوند بهوي از را تاآنجاکه تالوت قرآن شاخه

 (.68: 1390پوراکبر، 
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منبعحکايتتأثیرپذيريمستمعآيه

إِنَّ لَدَيْنا أَنْکالًا وَ جَحِيماً. وَ 

 عَذاباً أَلِيماطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ 
 (12-13)مزمل: 

 هوش بيفتاد. وي بي )ص(حضرت رسول

؛ 306: تهذيب االسرار

: 3ج: مجموعه آثار السلمي

 کشف المحجوب:؛ 139

 2/641 :ترجمة احياء؛ 574

إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ. ما لَهُ 

 (7 - 8)طور:   مِنْ دافِع
 خطاب عمربن

هوش  اي بزد و بي نعره

بيفتاد... تا يک هفته 

پيوسته بيمار بود از 

 خداوند. وجل و ترس

؛ 306: تهذيب االسرار

؛ 574: کشف المحجوب

 642: 2، جترجمة احياء

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَ مِنْ 

 (41)اعراف:  فَوْقِهِمْ غَواشٍ
 حنظله بن عبداهلل

گريستن بر وي گرفت 

تا جايي که گويد من 

جان از وي پنداشتم که 

گاه  جدا شد، آن

برخاست. گفتند: بنشين 

اي استاد، گفت: هيبت 

 بازدارد. اين آيت مرا مي

؛ 308: تهذيب االسرار

 .575: کشف المحجوب

ال يَنْطِقُونَ. وَ ال يُؤْذَنُ لَهُمْ 

 - 36)مرسالت:   فَيَعْتَذِرُون

35) 

 امام شافعي

گونة او بگشت و 

پوستش برفراشيد و 

کرد و  اضطرابي عظيم

 هوش بيفتاد. بي

 71: 1، جترجمة احياء العلوم

ذِ نْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إوَ أَ

الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ 

 (18)غافر:   كاظِمِين

 معاذ بکربن

پس مضطرب شد و به 

آواز بلند گفت: 

ببخشاي بر کسي که او 

را بيم کردي و او روي 

به تو نياورد. پس 

 هوش شد. بي

  307: االسرار تهذيب
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)انشقاق:   ذَا السَّماءُ انْشَقَّتإ

1) 
 ابراهيم ادهم

مفاصل او مضطرب 

شدي و اندام وي 

 لرزيدي.

تهذيب ؛ 372: الوصايا
: ترجمة احياء؛ 307: االسرار

 643: 2ج

وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ 

 (47)زمر:   يَکُونُوا يَحْتَسِبُون
 ابوحفص حداد

کوره کرد، اندر  دست

آهن تافته را بي کلبتان 

بيرون کشيد، بر سندان 

 نهاد.

 هاي آن سماع قرآن و کشته

منتخب رونق )نقل از 
 154-155(: المجالس

لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ  أ

  تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّه
 (16)حديد: 

 بن عياض فضيل

وى را رقّتى اندر دل 

عنايت ازلى پديد آمد و 

سلطان الطاف خود بر 

جان وى ظاهر گردانيد، 

از آن شغل )راهزني( 

 توبه کرد.

کشف ؛ 35: جواهر التصوف
ترجمة ؛ 150: المحجوب

رسائل ؛ 26: رساله قشيريه

: 1، جفارسي خواجه عبداهلل
52 

هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُکَذِّبُ بِهَا 

 وَ بَيْنَها يَطُوفُونَ  الْمُجْرِمُون.

 - 43)الرحمن:  آن حَمِيمٍ بَيْنَ

44) 

بن فضيل  علي

 عياض

از خوف دوزخ 

 هوش شد، بيفتاد. بي

: هاي آن سماع قرآن و کشته

208- 206 

وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي 

 (86)اسرا:  أَوْحَيْنا إِلَيْك
 شبلي

بانگي کرد، گفتم جان 

از وي جدا شد و بلرزيد 

گفت با دوستان  و مي

 چنين خطاب کنند.

: تهذيب االسرار؛ 282: اللمع

 642: احياء هترجم؛ 311

سُ الْمُطْمَئِنَّةُ. يا أَيَّتُهَا النَّفْ

رَبِّكِ راضِيَةً   لىارْجِعِي إ

 (27 - 27)فجر:  مَرْضِيَّة

 اي صوفي

گفت: چند گويم او را 

که بازگرد و او باز 

گردد. پس وجدي  نمي

اي  ظاهر گردانيد و نعره

 د و جانش بيرون آمد.بز

: 4، جترجمه احياء العلوم
199 
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 :نتيجه
اثر شنيدن اصوات، براي لحظاتي، در روح برشود که  فاني به حاالتي گفته ميسماع در اصطالح عر

شود. بدان  هايي ازسوي او مي يابد و براساس احوال دروني موجب واکنش و جسم مستمع بروز مي

ه عرفاني بودانگيز  دليل که سماع با مسئلة فقهي غنا نزديکي دارد، همواره يکي از مباحث بحث

رود.  شمار مي عبارت ديگر، سماع يکي از موارد اختالف شديد ميان عارفان و متشرعان به است؛ به

شماري از احاديث و اخبار، بر کراهت  دانند و با استناد به وعي غنا ميفقها و ديگر مخالفان سماع را ن

ت با اين آرا، به روش نقلي اند. عارفان نيز براي مخالف يا حرمت سماع شعر و موسيقي رأي داده

رو، در متون  اند اباحت سماع را با تکيه بر قرآن و اخبار اثبات کنند؛ ازاين تمسک جسته و کوشيده

، صحابه و بزرگان دين سماع )ص(دهد پيامبر وجود دارد که نشان ميتعليمي تصوف، اخبار زيادي 

ترين شرط  د. مهمروط و حدودي دارشمردند. البته سماع موردنظر عارفان خود ش شعر را جايز مي

 جواني (30)الحاقه:   خُذُوهُ فَغُلُّوه

شهقه بزد و بيفتاد و 

هوش شد. ]جوان و  بي

مادرش با شنيدن دوبارة 

آيه از هيبت خدا جان 

 دادند[.

: هزار حکايت صوفيان

125-124 

وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا 

 (59)يس:   الْمُجْرِمُون
 مردي

چندان اضطراب کرد 

که غرق شد و به 

 آخرت انتقال کرد.

؛ 309: تهذيب االسرار

 644: 2، جترجمة احياء

)علق:   أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى

14) 

جواني که زني 

پارسا را به گناه 

 کرد. دعوت مي

اي بزد و  بلرزيد و نعره

هوش افتاد ]از گناه  بي

 خود توبه کرد[.

 140 حکايت صوفيان: هزار

ذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکانٍ بَعِيدٍ إ

 سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً
 (12)فرقان: 

شعوانه )زني نايحه 

 و مطربه(

اي بزد و گفت:...  نعره

اگر مفلسان را قبول 

کند، توبه کردم که نيز 

 آزار او نجويم.

؛ 225: نخستين زنان صوفي

 156: هزار حکايت صوفيان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            23 / 26

https://erfanmag.ir/article-1-720-fa.html


ودوم / شماره بیستیازدهم / دو فصلنامه/ سال  ژوهشنامه عرفانپ                                                           240

اين است که سماع از روي لهو و هواي نفس  -«سماع راست»يا به قول موالنا -در سماع حقيقي 

نباشد، بلکه عارف با قصد وجد و دريافت مفاهيمي فراتر از مسموع به سماع بپردازد. بنابراين، 

 کند. م مياحوال دروني مستمع است که حالل يا حرام بودن سماع را معلو

شنوند،  در متون عرفاني سماع براي عوام که براي طرب و از روي لهو، اشعار يا موسيقي را مي

مکروه يا حرام است. اما سماع خواص خود سه مرتبه دارد. اين مراتب براساس احوال دروني مستمع 

است که به استقامت   استقامت( است و باالترين درجة آن سماع اهل  )يعني تائب، صادق و اهل

شنوند و مستمعان ديگر  اند. اين گروه در سماع، از حق خطاب مي تمکين و مقام توحيد دست يافته

اي برسند؛ زيرا، عارفان منشأ سماع را ازلي و يادآور سماع نداي  کوشند به چنين درجه نيز مي

ها صداي خوش بر کودکان و حيوانات تأثير دارد و کسي که  اعتقاد آن دانند. به مي «أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ»

آيند کمتر  وجد و شور مي خواني به از شتراني که هنگام حديکند،  آور را انکار مي اين تأثير شگفت

گردها تا  است. اين صداي خوش طيفي از صداها را از صداي حدي، آواي چرخ چاه و فرياد دوره

 گيرد. زمزمة اشعار و صوت قرآن دربرمي

قرآن واالترين گونة مسموع است که لفظ و معني آن، چه با صوت خوش قاري و چه بدون 

شود. حکاياتي که دربارة تحول دروني  آن، موجب وجد و خلجان در باطن شنوندة عارف مي

عارفان و حتي غيرعارفان هنگام شنيدن آيات نقل شده بيانگر آن است که تأثير مفهوم آيات بسيار 

تأثير صوت قاري است. گاهي سماع يک آيه موجب توبة شنونده شده و در موارد بسياري  بيشتر از

چند نمونة  -هوشي افتاده و حتي جان داده است. بررسي حکايات صوفيه  مستمع به حال حزن يا بي

نشان داد آياتي که بر مستمعان تأثير داشته، بيشتر آياتي است که در  -آن در اين مقاله آمده است

اند. مفهوم بعضي از اين آيات نيز بيانگر آن است که  جهنم يا عذاب اخروي نازل شده وصف

بيند. شمار اندکي از اين  ها را در همه حال مي خداوند بر اعمال و احوال بندگانش آگاه است و آن

ر گونه تأثي ترتيب، آيات قرآن بر مستمعان سه آيات هم به وصال حق و شوق ديدار اشاره دارد. بدين

گونه تأثير به ترتيب با درجات مستمعان يعني  ين سهعمده داشته است: تنبّه، خوف و حزن، وجد. ا

 تائب، صادق و مستقيم کامالً مطابقت دارد.
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 :نامهکتاب
عليرضا ذکاوتي قراگزلو، تهران: مرکز نشر  ه، ترجمتلبيس ابليس(، 1389) .جوزي، ابوالفرج ابن -

 دانشگاهي.

للطباعه  القرا  ام دار: ، قاهرهالصوفيه و طبقات االوليا ةحليتا(،  )بي .عبداهلل بناحمدابونعيم اصفهاني،  -

  .و النشر

 ، بيروت: دارالکتب العلميه.تهذيب االسرار(، ق1427) .محمد  بن  عبدالملک خرگوشي، ابوسعد -

، تصحيح حسين خديوجم، تهران: الدين احياء علوم هترجم(، 1383) .خوارزمي، مؤيدالدين -

 علمي و فرهنگي.انتشارات 

پنجم، تهران:  اپ، چفرهنگ لغات و اصطالحات و تعابير عرفاني(، 1379) .سجادي، جعفر -

 طهوري.

 بريل. مطبعةتصحيح نيکلسون، ليدن:  ،اللمع في التصوف(، م1914) .سرّاج طوسي، ابونصر -

 .، چاپ سيزدهم، تهران: اميرکبيرکليات سعدي(، 1383الدين. ) سعدي، مصلح -

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهي.مجموعه آثار السلمي(، 1369) .سلمي، ابوعبدالرحمن -

محمدرضا مرواريد،  ه، ترجمها )کتاب االوائل( کتاب نخستين(، 1392) .شوشتري، محمدتقي -

 مشهد: نور معرفت.

هاي آن )به انضمام  سماع قرآن و کشته(، 1390) ، صديقه.پوراکبر کسمايي، اهلل عباسي، حبيب -
 ، تهران: سخن.کتاب قتلي القرآن ثعلبي(

انتشارات ، تصحيح حسين خديوجم، تهران: کيمياي سعادت(، 1386) .محمد غزالي، ابوحامد -

 علمي و فرهنگي. 

 قرآن کريم. -

وضاتيان مريم رترجمة ابوعلي عثماني، تصحيح ، قشيريه هرسالترجمة (، 1396) .قشيري، ابوالقاسم -

 ران: سخن.فرد، ته اصغر ميرباقري عليو 

الدين همايي،  تصحيح جالل ،الکفايه الهدايه و مفتاح مصباح(، 1381) .محمود کاشاني، عزالدين -

 تهران: هما.

 ، تهران: اساطير.کتاب التعرف(، 1371) .کالبادي، ابوبکر -
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تصحيح محمد روشن،  ،شرح التعرف لمذهب التصوف(، 1363) .مستملي بخاري، اسماعيل -

 تهران: اساطير.

 پور، تهران: سخن. ، تصحيح حامد خاتميهزار حکايت صوفيان(، 1389) نا. بي -
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