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بررسی قدسی بودن هنر سماع و رقص از منظر آیات و روایات
تاريخ دريافت39/44/41 :

تاريخ تأييد39/4/41 :

محمدجواد سعیدیزاده
ابوالقاسم حسینی ژرفا

هنر در نزد سنتگرایان اهمیت ویژهای دارد؛ آنها هنر را به سه قسم قدس ی،
سنتی و مذهبی تقسیم میکنند و بر این باورند که هنر قدسی از خاس تااه اهه ی
برخوردار است .از نااه نصر ،سماع و رقص هنرهایی قدسی به ش مار م یآین د.
وهی پرسش اینجاست که کدام آیه یا روای ت ب ر و واز س ماع و رق ص دله ت
دارد؟ به دیار سخن ،آیا میتوان از ظاهر آیات و روایات به خاستااه اهه ی آنه ا
پی برد؟ ازآنجاکه هنر قدسی پیوندی عمیق با طریقتهای معنوی دارد ،سعی شد
تا با مراوعه به کتب صوفیه و با روشی توصیفی تحلیلی به ای ن مس لله پاس
داده شود .یافتههای این مقاهه گویای آن است که اگرچه ص وفیه کوش یدهان د ت ا
برای وواز سماع و رقص به آیات و روایاتی استناد ورزن د و تت ی از ای رادات
مخاهفان نیز پاس دهند ،اما دهیل نقلی آنها خدشهپذیر است ،زیرا ظاهر آیات بر
وواز سماع و رقص دلهتی ندارد و محت وای روای ات نی ز ب ا ایراده ای و دی
مواوه است.

واژگان کلیدی :سماع ،رقص ،صوفیه ،سنتگرایان ،سیدتسین نصر.
* دانشجوی دکتری حکمت هنر دینی دانشگاه ادیان و مذاهب.
** عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

*

**
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 .1بیان مسئله

سنتگرایی یکی از مهمترین وریان ه ای فک ری معاص ر اس ت ک ه ب ه نق د
مدرنیته پرداخته ،تنها راه پیش روی تمدن غربی را در بازگشت به سنت و اتیای
آن وس تجو م یکن د .اندیش مندان س نتگ را ،همچ ون رن ه گن ون ،آنن داکی.
کوماراسوامی ،فریتیوف شوان ،تیتوس بورکهارت و سیدتسین نصر ،میکوشند تا
در عرصههای متعددی نظریهپردازی نمایند و هنر از ومله موضوعاتی اس ت ک ه
در نزد ایشان از وایااه والیی برخوردار است .سنتگرایانْ هنر را ب ه س ه قس م
سنتی ،مذهبی و قدسی تقسیم میکنند و بر این باورند:
هنرِ سنتی به هنری اطالق میگردد که قبل از رنسانس ،در بین تمدنها وریان
داشته است و اصول روتانی یک تمدن را به ط ور مس تقیم ی ا غیرمس تقیم
آشکار میسازد .برای مثال ،شعر عرفانی فارسی یک هنر سنتی اس ت ک ه وزن و
قافیه آن نشانۀ سبْکی روتانی است که آن را با صورت و قاهب قرآن کریم پیون د
میدهد ،آنچنانکه پیام این شعر نیز با پیام قرآن در ارتباط است.
در مقابل ،هنر مذهبی هنری است ک ه تنه ا موض وع آن م ذهبی اس ت وه ی
صورت و شیوۀ اورای آن غیرسنتی و اههامگرفته از شیوههای مدرن اس ت .ب رای
نمونه ،میتوان به شمایلهای مسیحیِ مربوط به رنسانس به بعد اشاره کرد.
اما در مورد هنر قدسی ،فریتیوف شوان چنین مینویسد:
یک اثر هنری برای اینکه قدسی شمرده شود ،باید محتوایش رسمما از سموی
یک سنت دینی معین شده باشمد سمنت ممکوور دمد ح دمدحدی را ومه هنرمنمد
میتواند در آن وار وند مقرر میوند ح موضوعات ح مضامین مناسبی در اختیمار
اح میگکارد .هنر قدسی هم مثل متون مقدس م اگرچه «در مرتبهای بس متفماحت
م از حدی ح انکشاف الهی سرچشمه گرفتمه» ح از «الهما الهمی امداییناپمکیر»
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است ( . ...واستینگز 982 :8811 ،م)992

سیدتسین نصر یکی دیار از پیروان مکتب «تکمت خاهده» بر ای ن ب اور
است که سماع یکی از مصادیق هنر قدسی به شمار میآید( .نصر)37 :5731 ،

با تووه به این توضیحات ،پرس ش ای ن اس ت :اگ ر خاس تااه هن ر قدس ی
خاستااهی اههی است و سماع هنری مقدس است ،آیا آیه یا روایتی بر و واز آن
ووود دارد یا نه؟ به دیار سخن ،آیا از طریق ظاهر آیات و روایات م یت وان ب ر
قدسی بودن سماع استدلل کرد؟ برای دستیابی به پاس این پرسش ،چارهای وز
رووع به منابع اهل تصوف نیست ،زیرا نصر معتقد است که میان هن ر قدس ی و
فرقههای ص وفی ارتب اطی تنااتن ج وو ود دارد( .همان )35 ::و اساس ا ،،س ماع
بهعنوان پدیدهای صوفیانه با وهانبینی اهل تصوف گره خورده است.
اما نکتهای که تذکرش اهزامی به نظر میرسد این است که سیدتسین نصر در
بحث از سماع ،بهعنوان هنری قدسی ،به رقص نی ز توو ه دارد؛ وی چن ین م ی
نویسد:
 ...سماع نیز ،چه در انبههای اادحییِ آن ح چه در رقم ِ خاصمی ومه دارد،
هنری مقدس ح باطنی است ،وه انسان به مدد آن میتواند حددت معنوی ح اتحاد
با آن مروزیت نهایی را تجربه وند( .همان)18 :

بنابراین ،اگر سماع را هنری قدسی در نظر بای ریم و در وس تجوی آی ات و
روایات دالّ بر وواز آن باشیم ،میبایست این بحث را در رقص نی ز پیای ر ب ود.
ازاینرو ،نوشتار تاضر پیرامون بح ث از س ماع و رق ص و بررس ی اده ۀ نقل ی
صوفی بر وواز آن دو نااشته شده است.
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 .2مفهومشناسی
 .1-2سماع

سماع به فتح سین  ،در هغت ،به این معانی آمده اس ت :آنچ ه ب ه دیا ری
شنوانده میشود و به زبان آورده میشود ،صدای خوشی که گ وش از ش نیدن آن
هذت ببرد ،و غنا (ابنمنظور ،5001 ،ج ،)513 :3اما در اصطالح ،تعاریف متعددی از
سماع ارائه شده است.
برخی بر این باورند که سماع به معنای وو د ،س رور ،رقص یدن و چرخی دن
ساهک است ،که اهبته با آداب و تشریفات خاصی همراه است( .کیننی)853 :5731 ،
به نظر میرسد که در این تعریف ،بین سماع و ش لون آن خل ش ش ده اس ت،
چراکه با مراوعه به کت ب ص وفیه درم یی ابیم ک ه آنه ا وو د را از آس ار س ماع
شمردهاند ،نه خود سماع و نیز رقص ،پایکوبی و دستافشانی از آسار وود است،
نه خود سماع .گواه بر این مطلب نوشتۀ غزاهی است:
سماع اصل است و ثمرۀ آن حالتی است در قلب ،که «وجد» نامیده میشودد،
و ثمرۀ وجد تحریک اندام است .اگر حرکت آن مدزون نباشد« ،اضطراب» نامیده
میشدد و اگر مدزون باشود« ،تصویی ککوز زدنو و رقو » نامیوده مویشودد.
(غزالی ،8182 ،ج)851 :9

بهمنظور تعریف سماع و با وستجو در متون اه ل تص وف ،م یت وان اعع ان
داشت که دستیابی به این امر با دشواریهایی همراه است:
از یک سو ،برخی از بزرگان تصوف در صدد ارائۀ تعری ف م اهوی از س ماع
برنیامدهاند بلکه از تمثی له ایی چ ون غ ذا ،دوا ،شمش یر و امث ال آن اس تفاده
کردهاند .مثال ،،در تعریف آن چنین گفتهاند:
سماع نقاش قلوب است ح آن خیر ح شرّی وه در قلوب است بیرحن میآحرد،
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همچون وسی وه بر آب نقش میزند ح ،سپس ،آن را بیرحن میآحرد اگمر آن را
صاف ببیند ،می نوشد ،ح اال ،آن را دحر میریزد( .وسنزان دسینی ،8191 ،ج:88
 )881ح از سویی دیگر ،برای تعریف آن به انبههای عرفانی سمماع توامه شمده
است .برای نمونه ،ذحالنون مصری در تعریف آن چنین میگوید:
سماع حاردی دق است وه دلها بدح برانگیزد ح بر طلب حی دری

وند .همر

وه آن را به دق شنود به دق راه یابد ،ح هر وه به نفس شنود انمدر زندقمه افتمد.
(هجویری)512 :8811 ،

دشواریهای تعریف به همینجا پایان نمیپذیرد ،زیرا مهمترین مشکل در ای ن
باره آن است که آیا واژۀ مذکور بر آن صوت خوش اطالق میگردد یا بر اس تماع
آن؟ در این باره دو دیدگاه ووود دارد:
برخی چون شی عزاهدین عبداهسالم معتقدن د ک ه س ماع عب ارت اس ت از
صداهای خوش و نغمههای طربانایزی که از آنها کالمی م وزون و مفه وم ب ه
ووود میآید (کسنزا :حسینی ،5853 ،ج)753 :55

در مقابل ،برخی همچون غزاهی ،سماع را به گوش فرادادن به چنین ص دایی
اطالق کردهاند( .ر.ک .غزالی)33 :5853 ،

در ومعبندیِ بحث مفهومی از سماع ،بای د اعع ان داش ت ک ه بیش تر م وارد
کاربرد این واژه در متون صوفیه گوش ک ردن ب ه چن ین ص دایی اس ت ،چراک ه
صوفی به تأسیرات شنیدن صداها تووه دارد و پرواضح است که به شنیدنِ چن ین
صدای خوش و طربانایزی ،اسر هنری اطالق نمیگردد بلک ه آن صداس ت ک ه
میتواند بهعنوان هنر هحاظ گردد .این همان چیزی است که مد نظ ر سیدتس ین
نصر ،در کتاب هنر و معنویت اسالمی ،است( .ر.ک .نصر)513 :5731 ،

هرچند در بیشتر منابع اهل تصوف سماع به معنای ش نیدن ص وت خ وش و
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طربانایز بهکاررفته ،ازآنجاکه میان صدا و شنیدن آن ارتباط وسیق ی وو ود دارد،
میتوان گفت :در مواردی که اهل تصوف برای وواز شنیدن چنین ص دایی دهی ل
اقامه نمودهاند ،وواز آن صدا را نیز میتوان استفاده کرد.
 .2-2رقص

برخی از اهل هغت بر این باورند که واژۀ رق ص ب ه معن ای «اهخَبَ ب» ،یعن ی
یورتمه رفتن ،است که تنها در مورد شخص لعب [ بازیکن] و شتر بهکارمیرود،
به گونهای که برای غیر آنها از واژههای «یقفز» و «ینقز» اس تفاده م یش ود( .ر.ک.

ابنمنظور ،5001 ،ج505 :3ا  .)507وهی برخ ی دیا ر آن را ب ه هرزی دن و ترک ت
وسم در برابر نغمه های موسیقی یا غنا معنا کردهاند (ر.ک .کسنزا :حسینی،5853 ،

ج )75 :50اما در اصطالح اهل تصوف ،تعریف رقص ب ا اخ تالف دی دگاه ه ایی
همراه است :بعضی معتقدند ک ه نبای د ترک ات ص وفیه را رق ص نامی د ،بلک ه
اضطراب است( .هجویری )303 :5738 ،و بعض ی دیا ر ب ین اض طراب و رق ص
تفاوت میگذارند بدین بیان که اگر ترکت اندام موزون نباشد« ،اضطراب» ،و اگر
موزون باشد« ،رقص» نامیده میشود( .غزالای ،5851 ،ج )718 :5اهبت ه ،بس یاری از
اهل تصوف معنای رقص را بدیهی شمرده و در صدد تعریف آن برنیامدهاند.
 .3حکم سماع از دیدگاه اهل تصوف

در رابطه با تکم سماع ،بیشتر علمای اهل تصوف از دو ونب ه اش ترا

نظ ر

دارند :اول آنکه ب رای س ماع ترم ت عات ی قای ل نیس تند و دوم آنک ه ب ه نق د
سماعهای روزگار خویش پرداختهاند و آن را مصداق سماع واقع ی ندانس تهان د.
(ر.ک .بنخرزی511 :5713 ،؛ غزالی ،5738 ،ج )830 :5اما باید تووه داشت که هریک
از آنها دیدگاههای متفاوتی دربارۀ تکم سماع ابراز داشتهاند:
أ .برخی تکم سماع را تسب مخاطب و تالت آن تقسیم نمودهاند که اهبت ه
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این گروه خود بر سه قسماند:
بعضی بر این باورند که اگر سماع با دل شنیده ش ود ،ت الل و اگ ر از روی
شهوت و هوای نفس استماع شود ،ترام است و چنانچه کسی آن را ب ه گون های
که شرعا ،مباح است از مرد یا زن مغنیهای بشنود و معانی آن را بر معقولت عهنی
خود ادرا کند ،شبهه نا

است( .بنخرزی)538 :5713 ،

بعضی مانند ابوعلی دقاق معتقدند که سماع برای ع وام ت رام ،ب رای زه اد
مباح ،و برای اهل تصوف مستحب است( .سجندی)830 :5731 ،

امام محمد غزاهی یکی از بزرگترین نظریهپردازان بحث سماع تفصیلی
متفاوت و دقیقتر از دو نظریۀ پیشین ارائه کرده است .وی بر این باور است:
افرادی که سماع میکنند بر سه نوعاند:
اول .برخی از روی غفلت و بازی میش نوند .در ای ن ص ورت ،س ماع و ایز
است.
دوم .برخی صفتی مذمومی در دل دارند ،مثل اینکه عاشق زن یا ووانی هستند
و به یاد آنها میشنوند ،که در این صورت ،سماع ترام است.
سوم .برخی صفت محمودی در دل دارند و سماعْ مووب تقوی ت آن ص فت
میگردد ،مثل سماع صوفیان که از وهت عشق به تق سماع میکنند.
آنااه ،در مواردی که سماع مباح است ،به پ ن س بب ت رام م یگ ردد :اول.
سماع از زن یا ووانی که مووب شهوت گردد ،دوم .همراه بودن سماع با برخ ی
آلت ههو ،همچون رباط ،چنج ،رودها و نای عراقی ،سوم .همراه شدن سماع ب ا
سخنان زشت ،هجو ،طعن و سخنان شهوتانایز ،چهارم .ووان ب ودن ش نونده و
غلبۀ شهوت بر او ،پنجم .اگر مردم عوام

ک ه از روی ب ازی و عش رت س ماع
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میکنند این کار را از روی عادت و مکررا ،انجام دهند ،سماع در ت ق آنه ا نی ز
ترام خواهد شد( .ر.ک .غزالی ،5738 ،ج831 :5ا )833

به دیار سخن ،غزاهی معتقد است که سماع در صورتی مباح است ک ه هم راه
یا منجر به ترام شرعی ناردد.
ب .برخی سماع را مباح دانسته ،برای آن شرایش متفاوتی را درنظرمیگیرند:
بعضی مانند اتمد غزاهی و ابنطاهر معتقدند ک ه س ماع در ص ورتی و ایز
است که این شرایش در آن ومع باشد :زمان ،مکان و اخوان سماع  .توض یح ای ن
دیدگاه آن است که سماع در زمانی صحیح است که قلب از صفا برخوردار باشد
و در مکانی نظیر زاویهها ،خانقاهها و مساود برگ زار ش ود و ب ه هم راه کس انی
انجام شود که نسبت به آداب و اصول تصوف وفادارند( .ر.ک .بیننم35 :5753 ،اا
)38

بعضی همچون شی اتمد رفاعی کبیر بر این باورند که سماعی مباح است که
این امور در آن فراهم باشد :شی مانعی نبیند ،سماع به هحاظ شرعی امر مذمومی
به شمار نیاید ،شخص دچار هوای نفس نشود و زمام اههی کشیده نشود( .کسنزا:
حسینی ،5853 ،ج)757 :55

ج .برخی ،همچون مولنا و ابوسعید ،سماع را مباح میدانند و نه تنها برای آن
هیچ شرطی قایل نمیشوند بلکه آن را مختص هیچ طبقۀ خاصی نمیدانن د (ر.ک.

هروی53 :5735 ،ا)51
هدف از نقل این دیدگاهها آن بود که روشن گردد میان مشای صوفیه درب ارۀ
دامنه و گسترۀ تلیت سماع وتدت نظر ووود ندارد.
 .1-3ادلۀ قرآنی صوفیه بر اصل جواز سماع

صوفیه به دو دسته از آیات برای وواز سماع استناد ورزیدهاند:
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أ .آیاتی که بهصراتت بر مسللۀ سماع ناظرند ،که خود دو گونهاند:
در برخی از آیات ،خداوند اهل سماع را تمجید کرده و ما را به آن س فارش
کرده است:
( ... )8فَبَشِّرْ عباد الَّکینَ یَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَدْسَنَهُ أُحلئکَ الَّمکینَ هَمداهُمُ
اللَّهُ حَ أُحلئکَ هُمْ أُحلُوا الْأَلْبابِ( .زمر)53-53 :

در این آیه ،اهف و لم در «اهقول» اقتضای عموم و استغراق را دارد ،زیرا آی ۀ
شریفه افرادی را مدح میکند که از بهترین قول پیروی م یکنن د( .قشایری:5738 ،
 )833پس ،آیه با عمومیتی که دارد شامل اقوال قواهین نیز میگردد( .شام الایین

رازی )573 :5735 ،و منظور از «اتسن اهقول» در ای ن آی ه ه دایتبخ شت رین و
ارشادکنندهترین قول است( .بنخرزی)530 :5713 ،
( )9حَ إِذا سَمعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْیُنَهُمْ تَفیضُ منَ الدَّمْعِ ممَّا عَرَفُموا
منَ الْحَقِّ( .مائده)18 :

سماعی که در این آیه مطرح شده است همان سماع تقی است که اهل ایمان
در آن اختالف نظر ندارند و صاتب چنین سماعی دارای هدایت و عق ل اس ت.
(سهروردی بغیادی)508 :5853 ،

در برخی آیات ،خداوند از کسانی که سماع نکردهاند شکایت نموده و به ما
دستور داده است که چنین نباشیم:
( )8حَ ال تَکُونُوا وَالَّکینَ قالُوا سَمعْنا حَ هُمْ ال یَسْمَعُونَ ( .انفال)98 :
( )1حَ قالُوا لَوْ وُنَّا نَسْمَعُ أَحْ نَعْقلُ ما وُنَّا فی أَصْحابِ السَّعیرِ( .ملک)82 :
(ر.ک .هجویری)133 :5738 ،
( ... )5حَ لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها ( . ...اعراف)872 :
( ... )1یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فی آذانهِم ( . ...بقره)82 :
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(ر.ک .ژنیهپیل)555 :5733 ،

ب .آیاتی که بهصراتت بر وواز سماع دلهت ندارند اما میتوان از آنها و واز
سماع را استفاده کرد:
( )8حَ فی أَنْفُسکُمْ أَفَال تُبْصرُحنَ( .ذاریات)98 :
( )9سَنُرِیهِمْ آیاتنا فی الْآفاقِ حَ فی أَنْفُسهِمْ ( . ...فصلت)58 :

استدلل به این دو آیه به این بیان است :آنچه خداوند از درون به ما نشان داده
است و ما را به آن بینا کرده است تواس پن گانه ای اس ت ک ه ب ه وس یلۀ آنه ا
میتوانیم شیء را از ضدش تمییز دهیم .مثال ،،با چشم میتوان امر زیب ا را از ام ر
زشت  ،با بینی بوی خوش را از بوی بد ،و ب ا ده ان و چش یدن ب ین ش یرینی و
تلخی ،و با دست و همس کردن بین نرم و خشن فرق گذاشت .همچنین ،با گوش
میتوان صدای طیّب و خوش را از صدای غیرطیّب و منک ر تمیی ز داد( .ابونصار

سراج )788 :5730 ،پس ،چون خداوند به ما نعمت گ وش را داده اس ت ت ا از آن
بهرهمند گردیم ،میتوانیم صدای خوش را سماع کنیم.

( ... )8یَزِیدُ فی الْخَلْقِ ما یَشاء ( . ...فاطر)8 :

استدلل به آیه از این قرار است :علت اینکه س ماع ص دای طی ب و خ وش
وایز است این است که خداوند بر بندگانش منت نهاده و به آنه ا ص وت طی ب
داده است ،زیرا در تفسیر این آیه گفته شده است که منظ ور از زی ادت در خل ق
همان صدای طیب و خوش است (عزالیی ن کنشا نن ی .)533 :5733 ،پ س ،وقت ی
خداوند به ما نعمت صدای خوش داده است ،ما نیز باید از طری ق س ماع از ای ن
نعمت اههی سود ببریم.
( ... )1إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوات لَصَوْتُ الْحَمیرِ( .لقمان)82 :

استدلل به آیه چنین اس ت :هم ین م ذمت ص داهای زش ت ،س تایشکنن دۀ
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آوازهای زیباست وتمییز بین صدای زشت و زیبا تنه ا از طری ق س ماع اس ت و
سماع عبارت است از آن تووه و شنیدنی که با تضور قلب و زدودن وهم همراه
است( .ابونصر سراج)788 :5730 ،
( ... )5فَهُمْ فی رَحْضَةٍ یُحْبَرُحنَ( .رح )85 :

استدلل به آیه چنین است :صاتب کتاب کشاف در تفسیر این آیه

ک ه در

وصف اهل بهشت است چنین معتقد شده که «یحبرون» ب ه معن ای «یس رون»
است ،یعنی بهشتیان در روضههای بهشتی شادماناند به گونهای که اس ر ش ادمانی
در آنها ظاهر و آشکار است .سپس ،برای علمای تفسیر این پرسش مطرح گردیده
است که منظور از شادی که خداوند متعال در این آیه توصیف میکن د چیس ت؟
وکیع معتقد است که منظور سماع است و دهیل وی بر این ادعا روایتی است ک ه
از پیامبر

نقل شده است .بر اساس مض مون ای ن روای ت ،وقت ی پی امبر

بهشت و نعمتهای آن را بیان میکند ،مرد عربی که در انتهای ومعی ت نشس ته
ب ود چن ین م یپرس د« :ی ا رس ول ایا آی ا س ماع در بهش ت وو ود دارد؟»
پیامبرمیفرماید « :بله ،در بهش ت نه ری اس ت ک ه در ه ر ط رف آن دوش یزگان
سفیدرویی قرار دارند که در نازکی و هطافت همانند برگ درخ ت خرم ا هس تند.
این دختران ووان به صداهایی تغنی میکنند که مخلوقات مثل آن را نشنیدهاند و
این بهترین نعمت بهشت است( ».بنخرزی530 :5713 ،ا )535تال ،چاون ه س ماع
در این دنیا ترام است و تال آنکه در بهشت وایز است؟
( )1أَفَال یَنْظُرُحنَ إِلَى الْإِبِلِ وَیْفَ خُلقَتْ( .غاشیه)87 :

استدلل به آیه به این بیان است :شتران به گونهای خلق شدهاند که ب ه وس یلۀ
تُداء ،سختی راه و مشقتِ تمل بر آنها آس ان م یش ود( .قشایری )83 :5738 ،از
بسیاری از روایات معلوم می شود که شتربان میتواند برای شترش تداء کن د ت ا
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آنها را تحریک نماید .وقتی تداء وایز گردید ،دیاران هم میتوانند به آن گ وش
فرادهند.
 .2-3ادلۀ قرآنی بر عدم جواز سماع و جواب از آن

برخی از بزرگان اهل تصوف نه تنها به آیاتی که بر و واز س ماع دله ت دارد
استناد نمودهاند بلکه کوشیدهاند از آیاتی ک ه رایح ۀ ع دم و واز س ماع از آنه ا
استشمام میشود وواب دهند که در عیل به آنها اشاره میگردد:
( )8حَ منَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدیث ( . ...لقمان)1 :

استدالل به آیه :ابنمسعود ،تسن بصری و نخعی گفتهاند که منظ ور از «لَهْوو
الْحدِیثِ» در این آیه غنا است.
جواب این استدالل :هر غنایی در ازای دین خری داری نم یش ود و موو ب
گمراهی از تق نیست بلکه اگر کسی آیۀ ق رآن بخوان د ت ا م ردم را از راه خ دا
بازدارد ،کار ترامی مرتکب شده است ،همانگونه که در م ورد یک ی از منافق ان
چنین تکایت شده است که پیشنماز مردم شد و در نمازش فقش سورۀ عبس را
قرائت میکرد ،زیرا پیامبر

در این سوره مورد عتاب واقع شده است ،تا اینکه

عُمَر کار او را به سبب اضالل و گمراهی که داشت ترام دید و قص د قت ل او را
کرد (غزالی ،5851 ،ج.)733 :5
( )9أَفَمنْ هکَا الْحَدیث تَعْجَبُونَ حَ تَضْحَکُونَ حَ ال تَبْکُون حَ أَنْتُمْ سامدُحنَ( .نجم:
 52م )18

استدالل به آیه :ابنعباس معتقد است که «سمد» در این آی ه ب ر طب ق هغ ت
تِمیَر بوده و به معنای غنا است.
جواب این استدالل :اگر ترمت غنا اینگونه از آیه استفاده شود ،پ س ،بای د
باوییم که «ضحک» و « عدم بکاء» نیز به سبب وتدت سیاق ترام اس ت ،زی را
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آیه آنها را نیز شامل میشود .اما اگر کسی باوید که ای ن آی ه در م ورد ک افرانی
است که به اسالم آوردن مسلمانان میخندیدند ،در این صورت ،خواهیم گفت که
آیه در مورد کفاری است که ب ا اش عار و غن ا مس لمانان را مس خره م یکردن د،
همانطور که منظور خداوند از آیۀ «و الشُّعراءُ یتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» (شعراء )558 :شاعرانِ
کافر است( .غزالی ،5851 ،ج)733 :5
( )8حَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ منْهُمْ بِصَوْتکَ( .اسراء)11 :
استدالل به آیه :مجاهد گفته است که منظور آیه غنا و مزامیر است( .سهروردی
بغیادی)557 :5853 ،
جواب این استدالل :منظور آیه سماع مفسدان اس ت( .ر.ک .ژنایهپیال:5733 ،
)557
 .3-3ادلۀ روایی بر جواز سماع

در ادامه ،روایاتی که بر وواز سماع غنا دلهت دارند آورده میشود:
اول .در صحیح مسلم و بخاری از عایشه روایت شده است ک ه اب وبکر پ یش
عایشه رفت و تال آنکه ایام منی بود و دو کنیز نزد عایشه بودند که غنا میکردند
و دف میزنند و پیامبر

وامهای ب ر س ر کش یده ب ود .اب وبکر آن دو کنی ز را

مالمت کرد .سپس ،پیامبر

وامۀ خود را کنار زد و فرمود« :اب ابکر آنه ا را ب ه

تال خود رها کن که ایام عید است».
از این روایت استفاده میشود که پیامبر

ابوبکر را از انتقاد کردن منع نمود

و تعلیل به اینکه امروز روز عید است به این معناست که اکنون وقت سرور است
و این از اسباب شادی است.
اگر کسی اشکال کند که این روایت اخص از مدعاست ،چون وواز این سماع
مخصوص به روز عید است و تال آنکه مستدل سماع را به طور مطلق چ ه در
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روز عید و چه در غیرآن وایز می داند ،به این بیان پاس داده میشود:
هفظ روایت ،اگرچه مخصوص به عید است ،اختصاصی به آن ندارد ،زی را در
بسیاری از موارد دیده شده است که هف ظْ خ اص اس ت وه ی تکم ی ک ه از آن
استفاده میشود عام است .مثال ،،اگرچه آیۀ «إِنَّ اهَّذینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ
أَمْ هَمْ تُنْذِرْهُمْ ل یُؤْمِنُ ونَ» (بقاره )3 :در م ورد ابووه ل ،ابوهه ب ،عتب ه ،ش یبه و
عبدایبنابیبنسلول است ،وهی تکم آن دربارۀ همۀ کافران صادق است( .طوسی،

 )5 :5730این تدیث نیز اشاره دارد به اینکه هر تاهتی که فرح قل وب و خوش ی
دل ها در آن یافت شود ،چه در ایام عید و چه غیرعید ،سماع در آن و ایز اس ت
(بیننم)33 :5753 ،

دوم .عایشه نقل کرده است که روزی پیامبر

نزد من آمد در تاهی که پیش

من دو کنیزی بودند که سرود بُعاث میخواندند .پی امبر

ب ر هح اف ب ه پهل و

خوابیده بود و رو به سوی دیاری داشت تا اینکه ابوبکر داخل شد و مرا سرزنش
کرد و گفت« :آیا در محضر پیامبر

مزامیر شیطان قرار دادی؟ا» پی امبر

رو

به وانب ابوبکر کرد و فرمود« :آنها را رها کن ».وقتی پدرم غافل شد ،من آنه ا را
به چشم اشاره کردم و ،سپس ،آنها خارج شدند( .غزالی ،5851 ،ج731 :5ا )733

سوم .عایشه میگوید :کنیزی آوازهخوان پیش من بود که مشغول آواز ب ود ت ا
اینکه پیامبر

داخل شد و آن کنیز همچنان به ت ال خ ود ب اقی ب ود و س رود

میگفت .سپس ،وقتی عمر داخل خان ه ش د ،آن کنی ز گریخ ت .رس ول ای
خندید و عمر از ایش ان پرس ید« :ی ا رس ول ای ،از چ ه خندی دی؟» پی امبر
ماورای پیشآمده (فرار کنیز به هناام ورود عمر) را برای او تعری ف ک رد .عم ر
گفت« :من از این خانه بیرون نمیروم تا هر چ ه رس ول ای م یش نود م ن نی ز
بشنوم ».رسول ای

امر کرد تا آن کنیز بیاید و چی زی بخوان د و عم ر ش نید.
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(بنخرزی)535 :5713 ،

چهارم .روز عیدی بود و وماعتی نزد پیامبر
پیش پیامبر

دف میزدند و پیامبر

آمده بودند و کنیزکان تبشی

به آنها اوازه بیت خوان دن و دف زدن

داده بود ،تا اینکه ابوبکر از راه رسید و آن هم به استماع موافقت کرد ،وهی وقت ی
عمر وارد شد ،آنها دف را در زیر وامه پنهان کردن د و عم ر فهمی د و ایش ان را
و او تاضرا چرا از من اتتراز میکنید؟

زور نمود و گفت« :خانۀ رسول خدا

بترسید ».سید عاهم

و سزاوارتر است که از رسول خدا

به او گف ت« :ی ا

عمر ،باذر ،که هر قومی را عیدی است و عید ما این اس ت و از ت و م یترس ند
چون تو درشتتری و گرمخشمتریا» (منیل هروی)553 :5735 ،

آمد و عرض کرد« :یا رسول ای ،من نذر

پنجم .یک زن انصاری نزد پیامبر
کردم که پیش شما دف بزنم ».و پیامبر

فرمود« :اگر نذر کردی ،بزن ».س پس،

آن زن در نزد وی دف زد و چنین خواند:
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعی هلل داع
بر اساس این روایت ،پیامبر

صدای زن را که همراه با غنا و دف بود شنید

و شکی نیست که نذر به یک امر ترام منعقد نمیگردد( .بیننم)31 :5753 ،

ششم .از عایشه نقل شده است که یکی از خویشاوندانش به ازدواج یکی از
انصار درآمد .وقتی که پیامبر

آمد ،به او گفت« :آیا آن زن را به خانۀ او

فرستادی؟» عایشه گفت« :بله ».پیامبر

فرمود« :آیا کسی را برای غنا

فرستادی؟» عایشه وواب داد« :نه ».سپس ،پیامبر

گفت« :در بین انصار [رسم

است که] غزل میگویند ،و کاش کسی را فرستاده بودی که چنین گوید:
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«اتیناکم اتیناکم

فحیونا نحییکم» (قشیری)833 :5738 ،

هفتم .در صحیح مسلم و بخاری از ربیع دختر معوعبنعفرا چنین آم ده اس ت
که گفت :پیامبر

آمد و بر تشک من نشست و در نزد من دو کنیزی بودند ک ه

دف میزدند و برای پدرانشان ،که در روز بدر کشته شدند ،سوگواری میکردند.
یکی از آن دو کنیز چنین گفت« :و فینا نبی یعلم ما فی غ د ».س پس ،پی امبر
فرمود« :این سخن را رها کن و آنچه را که قبال ،میگفتید باو».
 .4-3ادلۀ روایی بر عدم جواز غنا و جواب از آن

از برخی روایات چنین استفاده شده است که غنا و گ وش دادن ب ه آن و ایز
نیست که در عیل به آنها اشاره میشود:
اول .از عقبۀبنعامر نقل شده است که پیامبر

فرمود « :هر چیزی که مرد با

آن بازی کند باطل است ،مار تربیت ک ردن اس ب ،تیران دازی ،ب ازی ب ا همس ر
خود( ».غزالی ،5851 ،ج)733 :5

استدالل به روایت :در این روایت ،تنها از سه امرِ هعب اس تثنا ش ده اس ت و
غنا و سماع در عیل هیچکدام از عناوین مستثنا قرار نمیگیرند .بنابراین ،این دو به
تکم مستثنیمنه ترام و باطلاند.
جواب از استدالل :اول ،،در روایت به « باطل» تعبیر شده است و هفظ «باطل»
بر ترمت دلهت ندارد ،بلکه ب ه معن ای «ع دم فای ده» اس ت .سانی ا ،،در روای ات
متعددی آمده است که تبشیها با نیزههای خ ود در مس جد ب ازی م یکردن د و
پیامبر

به آنها نااه میکرد .سرگرم شدن به بازی تبش یه ا داخ ل در م وارد

استثنا نیست و ،در عین تال ،کار ترامی هم شمرده نمیشود .بنابراین ،باید گفت
که اینگونه از موارد به مستثنی ملحق م ی ش وند( .غزالای ،5851 ،ج)733-733 :5
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ازاینرو ،تصر مووود در روایت عقبۀبنعاامر ب رای اهتم ام ب وده و ب ر تح ریم
دلهت نمیکند ،همچنانکه تصر تال پیامبر

به ان ذار در «إِنَّم ا أَنْ تَ مُنْ ذِرٌ»

(رعی )3 :مفید تصر نیست ،چون پیامبرمبشرْ مبلغ ه م اس ت ،بلک ه نش انار آن
است که انذار مختص به پیامبر

است ،چون خاتم اهنبیین اس ت( .بیننم:5753 ،

)33

دوم .از پی امبر

روای ت ش ده اس ت ک ه فرم ود« :غن ا نف اق را در قل ب

میرویاند» (ژنیهپیل)557 :5733 ،

استدالل به روایت :این سخن به اسر و سمرۀ غنا ناظر است ،یعنی ه رکس ک ه
به غنا عادت پیدا کرد قلبش دچ ار نف اق خواه د ش د .بن ابراین ،بای د از س ماع
اوتناب کرد.
جواب از استتدالل :اول ،،برخ ی آن را ب ه ط ور مرف وع از پی امبر

نق ل

کردهاند ،تال آنکه درست نیست ،بلکه این سخن از ابنمسعود است .سانیا ،،منظور
ابنمسعود از روییدن نفاق این است که آوازخوان ،برای آنک ه ص دایش را رواج
دهد ،همواره منافقانه عمل میکند ،ب دین ص ورت ک ه ب ا م ردم از در محب ت و
دوستی وارد میشود تا نسبت به غنای او راغب گردند و این مووب ترمت غن ا
نمیگردد .بنابراین ،فقش گناهان مووب روییدن نفاق نمیشوند بلکه مباتاتی ک ه
محل تووه مردم است در روییدن نفاق بیشتر اسرگذارند( .غزالی ،5851 ،ج)733 :5

سوم .رسول ای

فرمود « :ابلیس اوهین کسی ب ود ک ه نوت ه ک رد و اوه ین

کسی بود که غنا نمود».
چهارم .عبداهرتمنبنعوف از پیامبر

روایت می کند ک ه فرم ود« :م ن از

صدای دو فاور نهی شدهام یکی صدای [فاوری است که] به هناام نغم ه و آواز

56
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[از خود توهید میکند] و دیاری آن صدای [فاوری است که] به هنا ام مص یبت
[از خود خارج میکند]( .بنخرزی)551 :5713 ،

جواب از استدالل به این دو روایت :اگر در متن این دو روایت اندکی تأم ل
کنیم ،درمییابیم که مضامین آنها یکی است ،و چنانچه بخواهیم طبق مذاق صوفیه
پاس دهیم ،باید باوییم :با تووه به ووود هفظ «ابل یس» در روای ت اول و هف ظ
«فاور» در روایت دوم ،بر سماع مفسدان ناظر است نه سماع صوفیه.
 .4حکم رقص از دیدگاه اهل تصوف

در رابطه با تکم رقص نیز دیدگاههای متفاوتی از س وی اه ل تص وف اب راز
شده است که در عیل به آن میپردازیم:
اول .شی اتمدبنعجیبه بر این باور است که اص ل در رق ص ابات ه اس ت،
چون از طرف شرع ،نصی بر ترمت آن وارد نشده است ،بلک ه ظ واهر نص وص
اقتضای اباته را دارند .از نااه وی ،رقص بر سه گونه است :رق ص ت رام و آن
رقص عوام است که در تضور زنان و ووانان انجام میشود ،رق ص مب اح و آن
رقصی است که صاهحان بدون وود و تواود و ،همچنین ،بدون تض ور زن ان و
ووانان و به شرط فراهم بودن زمان ،مکان و اخوان انجام میدهند و هدف آنها از
رقص راتتی نفوس و نشاط قلوبشان است .اما رقص مطل وب رق ص ص وفیۀ
اهل عوق و تال است که از روی وود یا تواود به ترکت درم یآین د (کسانزا:
حسینی ،5853 ،ج)71 :50

دوم .برخی همچون سعید فرغانی معتقدند که تا زمانی که شخص ب یاختی ار
نشود ،نباید برقصد( .منیل هروی)535 :5735 ،

سوم .برخی بر این باورند که اگر شی به کسی اشاره کرد که برقصد ،در ای ن
صورت ،رقص وایز است و گرنه ،وایز نیست( .بیننم)55 :5753 ،
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چهارم .بعضی مثل ابوسعید ابواهخیر معتقدند که رقص تتی برای ووانان نی ز
وایز است ،زیرا ووانان از شهوت خاهی نبوده و هوای نفس ب ر آنه ا غلب ه دارد؛
هناامیکه دستافشانی می کنن د ،ش هوت از دس ته ای آنه ا دور م یگ ردد و
هناامیکه می رقصند ،شهوت از پای آنها کم میگردد و وقتی شهوت از اط راف
ووانان کاهش یافت ،بر صیانت نفس از کب ایر ق درت پی دا م یکنن د( .کسانزا:
حسینی ،5853 ،ج)75 :50
ادلۀ نقلی صوفیه بر اصل جواز رقص

ادهۀ شرعیای که صوفیه برای وواز رقص اقامه کردهاند ،عبارتاند از:
اول .از علمای سلف روایت شده است که خدای تع اهی در کت ب ن ازلش دۀ
پیشین فرموده است« :غنینا فلم تطربوا و زمرنا هکم فترقصوا» ،یعنی م ا ش ما را از
خود یاد دادیم؛ شما از عکر ما در خود هیچ طرب نمییابی د .و ش ما را ب ه خ ود
تشویق کردیم؛ شما از شوق به رقص و ترکت درنمیآیید.
دوم .در تدیث آمده است که صدیقان چون عکر خدا میشنوند ،دلهای آنها،
به سوی آخرت در طرب است( .بنخرزی)513 :5713 ،

س وم .در روای ت آم ده اس ت ک ه تبش یان در مس جد ب ازی م یکردن د و
میرقصیدند و پیامبر

و عایشه به آنها نااه میکردند.

اگر رقص ترام بود ،پیامبر

و عایشه به آن نااه نمیکردند.

همچنین ،در روایت دیاری چنین آمده است که پیامبر

ب ه عایش ه گف ت

«آیا دوست داری به رقص تبشیها بناری؟»
براساس این روایت ،پیامبر

دید که تبشیها می رقصند وهی آنها را از این

کار منع ننمود ،چراکه این تادسه در روز عید اتفاق افتاده است و به سبب ش ادی
بوده است و تکم رقص همان تکم شادی است ،بدین معنا ک ه اگ ر ش ادی ب ه
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صورت پسندیده و محمود باشد ،رقص نیز پسندیده اس ت و اگ ر ش ادی مب اح
باشد ،رقص نیز مباح خواهد بود و اگر شادی م ذموم باش د ،رق ص نی ز م ذموم
خواهد بود( .غزالی ،5851 ،ج)805 :5

اگر کسی اشکال کند که رقص هعب است و هعب ترام است ،چون پیامبر
فرمود« :من از بازی نیستم و بازی از من نیست ،».اینگونه وواب داده میشود:
در این باره ،دو دسته روایت ووود دارد :در برخی از آنه ا ،همچ ون روای ت
عایشه ،پیامبر

به تبشیها نااه میکند و در برخی دیار ،پی امبر

از هع ب

بیزاری میووید .راه ومع میان آن دو این است که روایات دستۀ دوم را تمل بر
هعب ترام مانند قمار و نرد کنیم .پس ،اگر هعب در مس جد و در محض ر ش ارع
وایز باشد ،در غیر آن ،به طریق اوهی وایز خواهد بود( .بیننم)33 :5753 ،

چهارم .رسول ای
[تضرت علی

علی را صدا زد و فرمود« :تو از منی و من از ت و ».و او

] از شادی رقص کرد و چند بار پای بر زمین زد ،همانطور که

عادت عرب است که در هناام نشاط و شادی چنین می کنن د .و پی امبر

به

وعفر فرمود« :تو در خَلق و خُلق مانند منی» .وی نیز از شادی رق ص ک رد و ب ه
زیدبنتارسه گفت« :تو برادر و مولی مایی( ».غزالی ،5738 ،ج)813-811 :5

پنجم .انسبنماهک می گوید :ما در خدمت رسول ای

ب ودیم ک ه ناگه ان

وبرئیل فرود آمد و گفت« :یا رسول ای ،بهدرستی که فقرای امت تو نصف روزی
که خود پانصد سال است زودتر از اغنیا داخل بهشت میشوند ».پیامبر

از

این خبر خوشحال شد و گفت« :آیا در بین شما کسی هست که شعر انشاد کند؟»
یک فرد صحرانشین گفت« :بله ».پیامبر
چنین انشاد کرد:

به او فرم ود« :بی اور ».پ س ،اعراب ی
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قد لسعت حیۀ الهوی کبدی
فال طبیب لها و ال راقی
اال الحبیب الذی شغفت به
فعنده رقیتی و تریاقی.
به وود آمد و اصحاب نیز به همراه او ب ه وو د آمدن د ت ا

سپس ،پیامبر
تدی که رداء پیامبر

از شانههایش افتاد .وقتی از سماع فارغ شدند و هرکدام

از آنها در وای خود قرار گرفتند ،معاویهبنابوسفیان گفت« :چه نیکوست هع ب و
بازی شماا» پیامبر

فرمود« :دست ناهدار ،ای معاویها کریم نیست کسی که به

هناام سماع عکر محبوبش به ترکت و ونبش درنیاید ».سپس ،پیامبر

ردائش

را در میان تاضران به چهارصد قطعه تقسیم نمود( .طوسی)1-5 :8812 ،
 .5بررسی ادلۀ نقلی صوفیه
 .1-5بررسی ادلۀ قرآنی صوفیه بر اصل جواز سماع

أ .آیاتی که بهصراتت به مسللۀ سماع ناظرند:
( ... )8فَبَشِّرْ عباد الَّکینَ یَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَدْسَنَهُ أُحلئکَ الَّمکینَ هَمداهُمُ
اللَّهُ حَ أُحلئکَ هُمْ أُحلُوا الْأَلْبابِ( .زمر)81-87 :

اگر این آیه با عمومیتی که دارد شامل اقوال قواهین نیز گردد ،در این ص ورت،
معنای آن چنین خواهد بود که «بشارت بده به آن بندگانم ک ه س ماع ق ول ق وال
میکنند و ،سپس ،از هدایتبخشترین و ارشادکنندهترین قول تبعیت م یکنن د».
نقدی که متووه این تفسیر از آیه میگردد آن است که قوال یا آیۀ قرآن را یا شعر
را برای آوازخوانی انتخاب می کند .اما اگر آیۀ قرآن را با صدای خوش بخوان د،
در این صورت ،تفریع اتباع از هدایتبخشترینِ آن با صیغۀ افعل تفضیل چه
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معنایی دارد؟ مار تمام قرآن هدایتبخش نیست؟ و اگر منظور صوفیه در اینجا آن
اشعاری است که قوال میخواند ،در این صورت ،خواهیم پرسید ک ه وقت ی اه ل
تصوف در آدابی که برای مغنی قرار دادهاند چنین شرط ک ردهان د ک ه وی بای د
اشعاری بخواند که دربارۀ اوصاف اه ل محب ت و خائف ان باش د (ر.ک .بانخرزی،

 ،)515 :5713تبعیت کردن شنونده از بهت رین اش عار ب ه چ ه معن ا خواه د ب ود؟
بنابراین ،تفریع مذکور در آیه شریفه بیمعنا خواهد شد.
( )9حَ إِذا سَمعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْیُنَهُمْ تَفیضُ منَ الدَّمْعِ ممَّا عَرَفُموا
منَ الْحَقِّ( .مائده)18 :

اگر بر فرض که این آیه همان معنای سماع صوفی را در نظر داشته باش د،
اخص از مدعا خواهد بود ،زیرا صوفی در صدد اسبات اصل وواز سماع

اعم از

قرآن و غیرقرآن بود ،تال آنکه با تووه به «ما أُنْزِلَ إِلَو الرَُُّوولِ» ،تنه ا س ماع
قرآن استفاده میگردد.
( )8حَ ال تَکُونُوا وَالَّکینَ قالُوا سَمعْنا حَ هُمْ ال یَسْمَعُونَ ( .انفال)98 :

بر اساس تفسیر صوفیه ،این آی ه در ص دد م ذمت کس انی اس ت ک ه س ماع
نمیکنند ،یعنی نهی خداوند متووه کسانی است که میگویند سماع کردیم ،تال
آنکه سماع نمیکنند .اما با اند تأملی در این آیه و آیۀ قبل از آن ،درمییابیم ک ه
ظاهر آیۀ شریفه ناظر به سماع صوفی نیست ،زیرا مضمون آیۀ پیشین ای ن اس ت:
«ای مؤمنان ،از خدا و رسوهش اطاع ت نمایی د و از س خنان او اع راض نکنی د».
سپس ،در این آیه به ما سفارش میکند که مانند مشرکان نباش یم ک ه م یگوین د
شنیدیم و تال آنکه نمیشنوند .ازاینرو ،منظور آی ه ع دم اس تماعِ مش رکان ب ه
سخنان پیامبر

است .افزون بر این ،مقصود از ع دم اس تماع مش رکان ص رف

شنیدن یا نشنیدن سخنان پیامبر

نبوده ،بلکه منظورْ پذیرش و عمل به س خنان
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وی است.
( )1حَ قالُوا لَوْ وُنَّا نَسْمَعُ أَحْ نَعْقلُ ما وُنَّا فی أَصْحابِ السَّعیرِ( .ملک)82 :

طبق فهم صوفیه از این آیه ،معنای آیه چنین خواهد ب ود :کس انی ک ه س ماع
نمیکنند میگویند اگر سماع یا تعقل میکردیم ،در میان اهل دوزخ نب ودیم .وه ی
پرسش این است که مار سماع وزو واوبات اههی است که کسی به دهی ل ع دم
آن در دوزخ قرار گیرد؟ تتی در میان دیدگاههایی که صوفیه ب رای تک م س ماع
ارائه کردهاند یک تن قایل به وووب آن نشده اس ت .چاون ه ممک ن اس ت ک ه
کسی به دهیل تر یک امر مباح یا ،در نهایت ،مستحب وهنمی شود؟ا
( ... )5حَ لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها ( . ...اعراف)872 :

در این آیه نیز ،خداوند از ون و انسی سخن م یگوی د ک ه وایا اه آنه ا در
وهنم است و دارای این اوصافاند :قلوبی دارند که با آن نمیفهمند ،از چشمانی
برخوردارند که با آن نمیبینند و گوشهایی دارند که با آن نمیش نوند .بن ابراین،
برداشت صوفیه دربارۀ این آیه نیز مبتال به ایرادی است که در آیۀ پیشین بیان شد.
( ... )1یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فی آذانهِم ( . ...بقره)82 :

در این آیه ،تق متعال در صدد ترسیم تال منافقان است و وضعیت ایش ان را
به انسان رهاذری تشبیه میکند که در شبی تاریک و بارانی ،صداى غرش رعد و
برق به گوشش میرسد .چنین فردی ،از ترس ،اول واکنش ی ک ه از خ ود نش ان
میدهد آن است که اناشتانش را در گوشهایش فرومیکند تا صدای ص اعقه را
نشنود .با این توضیح ،معلوم گردید که آیۀ مذکور صرفا ،در مقام تشبیه است و در
مشبّهٌبه آن ،انسان رهاذر از ترس صدای صاعقه دست بر گوش خود میگذارد و
مضمون آیه ارتباطی به منکران سماع ندارد.
ب .آیاتی که بهصراتت بر وواز سماع دلهت ندارند اما میتوان از آنها و واز
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سماع را استفاده کرد:

( )8حَ فی أَنْفُسکُمْ أَفَال تُبْصرُحنَ( .ذاریات)98 :
( )9سَنُرِیهِمْ آیاتنا فی الْآفاقِ حَ فی أَنْفُسهِمْ ( . ...فصلت)58 :

به صرف اینکه خدا به انسان تواس پن گانه ای داده است که با آنها میتوانیم
شیء را از ضدش تمییز دهیم ،دهیل بر وواز و اباته یک چی ز نم یش ود .ب رای
نمونه ،آیا چون خدا به انسان نعمت چشم داده که با آن م یت وان ام ر زیب ا را از
غیرزیبا تشخیص داد ،دهیل بر آن است که م یت وان ب ه ن امحرمی ک ه زیباس ت
ناریست؟ یا چون خدا به ما گوش داده است تا از آن بهرهمند گردیم ،م یت وان
به صدای غیبت گوش داد؟ا بهرهمندی از یک تواس م یتوان د وس یلهای ب رای
آزمایش و تعیین میزان انقیاد انسان در برابر دستورات اههی باش د ،ن ه و واز ه ر
عمل و فعلی.
( ... )8یَزِیدُ فی الْخَلْقِ ما یَشاء ( . ...فاطر)8 :

در این آیه ،از خلقت مالئکهای سخن به میان آمده است ک ه برخ ی دو ب ال،
برخی سه بال و برخی چهار بال دارند و ،سپس ،آیۀ شریفه میفرماید« :یزِیدُ فِوی
الْخَلْقِ ما یشاءُ» ،که به تکم وتدت سیاق معنای آن این خواهد بود که برخ ی از
مالئک بیش از چهار بال دارند( .طبنطبنیی ،5853 ،ج )3 :53به نظرمی رسد که منشأ
این دیدگاه صوفیه روایتی است که ابوهریره از پیامبر

نقل کرده اس ت .پ س،

به مضمون آن روایت ،زیادت در خلق به زیبایی صورت ،صدای خ وب و م وی
زیبا تفسیر شده است( .ر.ک .طبرسی ،5735 ،ج )353 :3وهی منکران سماع میتوانند
چنین استدلل کنند :همانگونه که چهرۀ زیبا نعمت افزونی به تساب میآید ک ه
خدا به برخی بندگانش داده است و نمیت وان ه ر گون ه اس تفادهای از آن ک رد،
صوت زیبا نیز اینچنین استا
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( ... )1إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوات لَصَوْتُ الْحَمیرِ( .لقمان)82 :

در این آیه ،دو اندرز از اندرزهای هقمان تکیم نقل شده است که یکی از آنها
مربوط به نحوۀ راه رفتن و دیاری مربوط به آداب س خن گف تن اس ت .وی ب ه
فرزندش چنین توصیه می کند :به هناام سخن گفتن ،فریاد نزن ،زیرا زشتت رین
صداها صدای خران است .در این آیه ،نوعی تشبیه بلی غ ص ورت گرفت ه اس ت،
بدین معنا که صدای بلند انسان به صدای عرعر الغ تشبیه شده اس ت و روش ن
است که به صرف اینکه هقمان صدای الغ را م ذمت ک رده اس ت و واز ص دای
دیار را نمیتوان استفاده کردا
( ... )5فَهُمْ فی رَحْضَةٍ یُحْبَرُحنَ( .رح )85 :

اباتۀ سماع در بهشت دهیل بر وواز آن در دنیا نیست .مثال ،،پوشیدن طال برای
مردان در بهشت وایز است ،وهی آیا در دنیا هم وایز خواهد بود؟ا
( )1أَفَال یَنْظُرُحنَ إِلَى الْإِبِلِ وَیْفَ خُلقَتْ( .غاشیه)87 :

این آیه از چاونای خلقت شتر سخن به میان میآورد که یکی از ویژگیهای
این تیوان آن است که با صدای خوش سریعتر ترکت می کند .وهی پرسش این
است :آیا هر صدای خوشی که ساربان برای ش ترش م یخوان د و تی وان از آن
خوشش میآید غناست؟ از نظر بزرگانی چون غزاهی ،غن ا ب ه معن ای آن ص دای
خوشی است که دارای وزن و معنا و مفهوم بوده ،قلب را به ترکت وام یدارد و
واضح است که شتر به چنین صدایی نیاز ندارد بلکه از صدای آهناین به ترکت
درمیآید ،که این اهبته غنا نیستا
با تووه به این مطاهب درمییابیم که ظواهر آیههای فوق دلهتی بر وواز سماع
ندارند .ازاینرو ،تنها راهی که پیشِ روی اهل تصوف ووود دارد این اس ت ک ه
آیات فوق را به دهیل ووود ماده (سمع) به تأویل ببرن د و از ای ن طری ق ،و واز
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سماع را استفاده کنند.

 .2-5بررسی ادلۀ روایی صوفیه بر جواز سماع

ازآنجاکه برخی از روایاتی که در این مبحث گذشت به نقل از صحیح بخاری
و مسلم بوده و مورد استناد علمای صوفی سنی واقع شده است ،ب دون ورود ب ه
بحث از سند ،تنها بحث دلهت آنها را دنبال خواهیم کرد:
برخی از اهل س نت از روای ات  5 ،6 ،6و 5

ک ه دارای مض امین مش ابهی

هستند اینگونه وواب دادهاند که اگرچه آن دو کنیز غنا میکردند ،این عمل ب ه
هناامی رخ داده که عایشه و آن دو آوازهخوان صغیر بودند و هنوز به ت د بل وغ
نرسیده بودند .بنابراین ،اگر پیامبر

به آنها اوازۀ آوازخوانی را داده است تنه ا

بدین وهت بوده که آن دو کنیز غیرمکلف بودهاند و مفسدهای در کار آنها وو ود
نداشته است( .ابنقیم جوزیه ،5851 ،ج )737 :5گواه ایشان بر این مطل ب آن اس ت
که پس از بلوغ عایشه ،م ذمت غن ا از وی نق ل ش ده اس ت ،همچن انک ه پس ر
خواهرش ،قاسمبنمحمد ،نیز غن ا و س ماع آن را م ذمت م ی نم ود و وی ای ن
دیدگاه خود را از عایشه گرفته بود( .ابنجوزی)553 :5851 ،

اما به نظر می رسد که این پاس خدشهپذیر است ،زیرا صغیر بودن آنها ب ا آن
نهی و انکار ابوبکر و عمر سازش ندارد .افزون بر این ،پی امبر

ب رای س اکت

کردن این دو صحابی میتوانست متذکر عدم تکلیف آنها گردد.
با دقت در این روایات ،معلوم میگردد که محتوای این روایات ب ا ابهام ات و
پرسشهایی همراهاند :ب رای نمون ه ،اول ،،اگ ر غن ا و ایز اس ت ،پ س ،چاون ه
پیامبر

با تلقی ابوبکر که از غنا به مزمار شیطان تعبیر کرد مخاهفتی ننم ود

و به تعلیل عید بودن استناد نمود؟ سانیا ،،چرا با ووود اینکه پی امبر

 ،ب هعن وان

شارع ،دستور به وواز غنا میدهد ،عایشه ،با اش ارۀ چش م ،کنیزک ان را از خان ه
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خارج میکند؟ ساهثا ،،چرا برای ابوبکر و عمر در مخاهفت با غنا نق ش مح وری در
نظر گرفته شده است ،به گونهای که عایشه و کنیزکان و زنان آوازهخوان از ابوبکر
یا عمر بیشتر از پیامبری که شارع است تساب میبرند؟ اهبته ،نمیتوان دهیل ای ن
امر را فقش در روتیه یا ونبههای روانشناختی آن دو صحابی وستجو کرد ،زی را
در روایت چهارم که اهل تصوف آن را ناقص نقل کردهاند ،چنین آمده است که
وقتی آن زن شروع به دف زدن کرد ،ابوبکر داخل شد و آن زن همچن ان م یزد.
سپس ،علی وارد شد و آن زن باز هم به کار خود ادامه داد .بعد ،عثمان داخل شد
و آن زن همچنان مشغول زدن بود .وهی وقتی عمر از راه میرس د ،آن زن دف را
در زیر خود م یگ ذارد و ب ر روی آن م ینش یند .س پس ،پی امبر

ب ه عم ر

میفرماید« :ای عمرا شیطان از تو میترسد زیرا من نشسته بودم و این زن مشغول
دف زدن بود .ابوبکر داخل شد و این زن میزد .بعد ،عثمان داخل شد و ای ن زن
میزد .وهی هناامیکه تو داخل شدی ،ای ن زن دف را ان داخت( ».ر.ک .ترمایی،
)5017 :5853

اگر پیامبر

 ،بهعنوان شارع ،اوازۀ خواندن و دف زدن را صادر کرده است

و کار تالهی شمرده میشود پس ،چرا هنوز شیطان در آنجا پرسه میزد؟ چاونه
است که شیطان از عمر میترس د وه ی از پیامبرخ دا

نم یترس د؟ آی ا ای ن

اتادیث ،با نوعی منزهتسازی برای خلیفۀ اول و دوم ،تضعیفکنن ده شخص یت
پیامبرنیست؟ا
اما از متن روایت ششم به فرض صحت سندش و هفتم تنها چیزی که ب ه
دست میآید وواز غنا در عروسی و مراسی است ،ک ه ربط ی ب ه مج اهس س ماع
صوفیه ندارد.
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 .3-5بررسی ادلۀ نقلی صوفیه بر اصل جواز رقص

روایت اول .این روایت ،به وهت ابهام ،قابلیت استناد ندارد ،زیرا ن ه علم ای
سلف مشخص است و نه کتب پیشین.
روایت دوم .اینکه دل در طرب است نه به معن ای رق ص اس ت و ن ه ب ا آن
مالزمهای دارد ،زیرا طرب به آن خفتی اطالق میگردد که در هناام شدت شادی
یا ناراتتی به انسان دست میدهد ،تال آنکه رقص یک عمل ووارتی است.
روایت سوم .این روایت در صحیح بخاری و مسلم به گونههای متعددی نق ل
شده است :در بیشتر نقلها چنین آمده است که تبشیها با س الحه ای خ ود در
مسجد بازی میکردند (بخنری )11 :5853 ،و در برخی از روایات آم ده اس ت ک ه
آنها در روز عیدی در مسجد میرقصیدند (ر.ک .مسلمبنحجانج ،)730 :5850 ،ک ه
اهبته بعید نیست که مقصود از رقص در این روایات همان ترک ات شمش یربازی
باشد که شبیه به رقص بوده است (نووی ،5805 ،ج .)533 :7وهی ب ر ف رض و واز
رقص ،نقدی که متووه این نقل است آن است که انجام آن در مسجد ب ا آداب و
اتترامی که برای این مکان مقدس مسجداهنبی ووود دارد سازگار نیستا
روایت چهارم .در متن این روایت به رقص تعبیر نشده بلکه به (تجل) تعبی ر
شده است ،که به معنای هی هی کردن و روی یک پا وستن است و این راه رف تن
کجا و رقص کجا؟ا از طرفی ،برخی از اهل تصوف متن این روای ت را ب ه ط ور
کامل نقل کردهاند و محتوای آن به گونهای است ک ه قاب ل تطبی ق ب ا وایا اه و
منزهت امیراهمومنین

نیست .براساس این نقل ،علیبنابیطاهب ،برادرش وعفر

و زیدبنتارسه بر سر خواستن دختر تمزه خصومت و نزاع میکنند و پیامبر
هر یک از این سه شخصیت را ص دا م یزن د و ب ه ه ر ک دام از آنه ا ومل های
میگوید که مووب رقص و وود آنها م یگ ردد و ،در پای ان ،پی امبر

تک م
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میکند که وعفر دختر تمزه را بایرد( .ر.ک .بنخرزی)513 :5713 ،
روایت پنجم .برخی از بزرگان تصوف چون کاش انی (ر.ک .عزالایین کنشاننی،

 )505 :5733و س هرودی (سااهروردی بغایادی )557 :5853 ،ص حت س ندی ای ن
روایت را مورد تردید قرار دادهاند و معتقدند که متن روایت به گونهای است ک ه
با مذاق اوتماعی پیامبر

در برخورد با صحابه سازگار نیست و قلب از قب ول

آن ابا دارد.
نتیجهگیری

با تووه به آنچه در متن عکر شد ،میتوان چنین نتیجه گرفت:
 .6سنتگرایان معتقدند که هنر قدسی از یک خاستااه اههی برخوردار است و
با فرقه ه ای ص وفی ارتب اطی مس تقیم دارد .برخ ی از س نت گرای ان ،همچ ون
سیدتسین نصر ،بر این باورند که سماعْ مصداقی از هنر قدسی است.
 .6در رابطه با خاستااه اههی سماع ،اهل طریقت بر این باورن د ک ه دو دس ته
آیات و روایات ووود دارد :برخی از آنها بر وواز و برخی بر عدم و واز دله ت
دارند .اهبته ،بزرگان اهل تصوف در آسار خود تنه ا ب ه اده ۀ و واز س ماع بس نده
ننمودند بلکه کوشیدند که از آن آیات و روای اتی ک ه رائح ۀ ع دم و واز س ماع
استشمام میگردد پاس دهند.
 .5آیاتی که بر اباتۀ س ماع دله ت داش تند ب ر دو گون ه بودن د :آی اتی ک ه
به صراتت بر مسللۀ سماع ناظرند و آیاتی که بهصراتت ب ر و واز س ماع ن اظر
نیستند وهی صوفیه از آنها وواز سماع را استنباط کردهاند.
 .5از بررسی متون تصوف روشن گردید که ایشان برای وواز سماع و رق ص
نیز به روایاتی استناد ورزیدهاند.
 3اهل تصوف ،در مواوهه با ادهۀ وواز و ادهۀ عدم وواز سماع ،وانب و واز
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را گرفتهاند .در این نوشتار ،سعی شد تا به بررسی دلهت ادهۀ وواز پرداخته شود.
از این بررسی روشن گردید که ظاهر آیات بر وواز سماع دلهتی ندارند .ازاینرو،
اهل طریقت با تأویل برخی آیات

بهویژه آیاتی که صرفا ،مادۀ (س مع) در آنه ا

بهکار رفته نهایت استفاده را کرده و وواز سماع را از آنها استنباط نمودهاند و در
بعد روایی ،از ادههی برای وواز سماع و رقص یاری گرفت ه ان د ک ه ب ا ای رادات
محتوایی همراه است ،به گونهای که امکان استنادورزی را سلب مینمایند.
 .3اگر سماع و رقص هنر قدسی اند و هنر قدسی هنری اس ت ک ه از منش أی
اههی برخوردار است ،نمیتوان از طریق ظاهر آیات و روایات این ادع ا را اسب ات
نمود ،زیرا آیات و روایات دلهتی در این باره ندارند.
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