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  ♦موالنا و سماع
  ∗ابوالقاسم تفضّلي

دان و يمر.  استيدرگاه با عظمت اله  به موالناي آذرماه است، شب عروج روحان٢٦
 و رقص و چرخ يشاد  بهرند،يگ ي را جشن مين شبيها، چن عاشقان موالنا در طول قرن

ه ي هدانياران و همنواي  به،ينيرينقل و نبات و ش. پردازند ي ميافشان  و دستيکوبيو پا
ر يده دارند که پيرا عقيز. نامند يم» يشب عروس«ا ي» شب عرس«ن شب را يدهند، و ا يم

  .وسته استي پيمعشوق ازل  بهو مرادشان نمرده، بلکه
   خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوستيا

  مـزنـ بيـالـر و بـش پـيوـر کـ سيواـه به
ستاده است تا ورا ياه ار  بهدانست که دلدار آغوش گشاده و چشم يموالنا م

  .اد کردي ين شبيد شادمانه از چنيبا يپس م. رديدربرگ
 حضور يران براي آذر ماه، ده هزار نفر از سراسر جهان، از جمله ا٢٦ تا ١٩هر سال 

 شود، يب داده ميه ترتيمناسبت سالروز عروج موالنا، در شهر قون  به کهيدر مراسم سماع
  .کنند يار سفر ميآن د به

در .  بوديم سلجوقي عظي امپراطوريمفت. س بودم و مدرمعلّ. ه بودينا، فقموال
ش يکرد؛ ب يس مي، احکام فقه، فلسفه و حکمت و عرفان تدرقرآنر يکالس درسش تفس

 عظمت و ي، در منتهاي سالگ٣٨ن موالنا در يا همد داشت، امياز ده هزار شاگرد و مر
 گمنام يد موير سپيخواست خدا، با پ  بهايت و کمال فکرت، تصادفاً يشهرت و معروف

                                                   
 .است» والنا و سماعم« از مقاله ياين متن بخش  ♦

  .شناس و وكيل دادگستري پژوهشگر عرفان و مولوي  ∗
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ها  نن مالقات آيل اوةدربار. دار کردي ديزينام شمس تبر  بهيا شصت و چند ساله
  .ميپرداز يها نم آن  به هست کهيادي زيها تيروا

دار و بعد از چند روز خلوت و گفتگو ين است که پس از ديم است، اچه مسلّ آن
، در ي مفتيم و موالنا معلّيه، موالناي فقي، موالناس مدرين دو بزرگ، موالناين ايب

 د،يرس يوشش مگ  بهين که آهنگ موزوني و برزن و مدرسه، هميکوچه و بازار، در کو
رقص و چرخ   بهگفت و يم» يه«کوفت،  ين مي بر زميشد، پا يباره منقلب م کي به
کش طالکوبان را  موزون چي چرخ موالنا در بازار زرگران، با صدايماجرا. پرداخت يم

» يدل کو، دل کو«آهنگ   به چرخ زدنشين، ماجرايهمچن. ميا م و خواندهيا دهيهمه شن
ن غزل يچرخ زدن و ا  بهار شروع کردياخت يموالنا ب. فروخت ي که پوست آهو ميجوانک
  :سرودن

  !دل کو؟ دل کو؟ دل از کجا؟ عاشق و دل
  !لس و زرـا؟ مفـو؟ زر از کجـو؟ زر کـزر ک

ن دگرگون يه بزرگ چه گفت که او را چنين فقيا  به»يزيشمس تبر«داند  يکس نم
ن بحث يمن وارد ا. ران استي سماع، ايم است، موطن اصلچه مسلّ ساخت؟ آن

که االن در . ا آمديدن  بههرحال موالنا در بلخ  به.ا نهي بود يرانيشوم که موالنا ا ينم
ا چقدر ام. ه استيد، که االن در ترکيآرمجا   کرد در آنيه زندگيدر قون. افغانستان است

 زبان ما سرود و  بهها که موالنا تمام آثارش را يرانيم ما ايم، چقدر خوشبختيسعادتمند
  .زبان ما نوشت به

افتم، ين بار در مراسم سماع حضور يل اويکه براهجري شمسي  ١٣٥٥در آذرماه 
کردند و هنوز،  يگذشته، سماع مها و با همان آداب قرون  کنندگان با همان لباس سماع
ز يآم ز و عشقيخواندند و با اشعار شورانگ ي ميمثنو. دانستند ي ميها فارس  از آنيتعداد

ک نفر از ي يکنم، حتّ يک نفر، تکرار مي يا امروز، حتّام. زدند ير چرخ ميوان کبيد
  !داند ي نميکنندگان، فارس سماع

قت انتخاب شده ير طريعنوان پ  بهذکور اومان بعد از موالنا معموالً فرزندان و نوادگ
همچنان که در » آقا «يعنيم ي قديترک  بهينامند، چلپ يم» يچلب«ها را  شوند که آن يو م
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ا ي» حضرت آقا«ا ي» آقا«ند يگو يخ ميان و بزرگان و اقطاب و مشايروحان  بهران هم،يا
  .»سرکار آقا«

 و ي بود، فارسمحمد الدين  لنا جالکم مواليست و يکه نسل ب» ي چلبالدين جالل«
ک با آن ي نزديق دوستير توفيدانست و حق ي ميخوب  به راي و فرانسه و عربيسيانگل

او . درک کرده بودم» استانبول«و » هيقون«بزرگوار را داشتم و بارها مصاحبت او را در 
کا ي و امر بزرگ اروپاير شهرهايه و ساي مراسم سماع بود که در قونيسرپرست افتخار

م ي مفاهة درباريحات کامل و مشروحيغاز مراسم سماع، توض ش از آيشد، و پ يانجام م
، پسرش  هجري شمسي١٣٧٥سال پس از وفات او در . داد يو آداب و ارکان سماع م

 ياستانبول، برا  بهمي از سفرهايکيش در ين او شد، چند سال پي، جانش»يفاروق چلب«
 ير فعلي پين بار با فاروق چلبيل اوي دعوت شدم و براينالد منزل جالل  بهصرف شام

 را يمثنود و يدان ي ميا شما فارسيدم که آياز او پرس. دار کردميه ديقت مولويطر
ن انداخت و يي پاک سرشت، سرش را پايرو ب خوشن مرد مؤديد؟ ايد بخوانيتوان يم

  .ري جواب داد خيبا حالت شرمندگ
: ا گفتم کردم، امينزاکت يد جسارت و بي کنم و شايدار شتنيمن نتوانستم خو

ک يد يتوان ي نميد و حتّيدان ي نميغ است که فارسيد، دري موالنا هستةشما نو! زميعز
چ نگفت، از سالن يه. ديد و درک کنيزبان خود او بخوان  به بزرگوارتان راخط از اثر جد

بعد از چند . کردم يانه سئوال من گستاخيد چنيبا يد نميبا خود گفتم که شا. رون رفتيب
اق بازگشت، کنارم نشست، تا  بهک جلد کتاب و ضبط صوتي با يقه، فاروق چلبيدق

 آن ي ترکةهمراه ترجم  بهف،ي شريز، کتاب را که مثنوي ميضبط صوت را گذاشت رو
ف را که شخص ي شريمثنول بانه از من خواست تا هجده خط اومن داد و مؤد  بهبود

د بزرگوارش بخوانم و او  جيزبان اصل  بهف است،ي شريمثنووده و آغاز موالنا سر
رفتم و يطبعاً خواهش او را پذ. من و برکت در خانواده نگه دارديعنوان   بهضبط کند و

  .خواندم و ضبط شد
 يگر فارسي او، دي بعديها ست و دوم موالنا و احتماالً نسليافسوس که نسل ب

ه، يتوانند بخوانند و اصوالً در سراسر ترک ي موالنا را نميدانند و اشعار و آثار فارس ينم
زبان   بهر آثار موالنا راي و ساريوان کبيد و يمثنودان که بتوانند  يامروز تعداد افراد فارس
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هجري  ١٣٠٥را در سال يز. کند ين ده نفر تجاوز نمي بخوانند و فهم کنند از چنديفارس
ن الفبا و يگزين جاي التيه، الفبايب مجلس ترکيدستور آتاتورک و با تصو به کهشمسي 

حروف   گذشته که بايها ها و نوشته ت ترک با تمام کتاب شد، رابطه ملّيحروف عرب
  . قطع شديکلّ ه، بيا فارسي، يا عربي، يزبان ترک  به نوشته شده بود، خواهيعرب

دهم مفهوم و  يح مي من است ترجيان سخنريکه موضوع اصل» سماع «ةا دربارو ام
  :ديگو يد که ميرا از زبان خود موالنا بشنو» سماع «يمعنا

ــدل غر  غـام يدل پ  بـه انيـ ست؟ ز پنهانيسماع چ  ــهيب بيـ ــد زنامـ ــان آرام ابـ   شـ
  کام  بهدي و لب مطرب شکر رس  يکه از ن    ديـــآديددن پ در بـــيبـــجحـــالوت ع

  :د کهيگر گوي ديو در غزل
  تان دلـ گلسيوـاع سـمـ سدـ شيا رهـپنج

  رهـن پنجـير اـر سـان بـقـم دل عاشـشـچ
 مي عظيابـت حجـره، هسـن پنجـيه اـآه ک

  سرهيچ مگو اي خوش است هيروکه حجاب
  :ديگو  ميريوان کبيگر از دي ديو باز در غزل

ـ           انتظار است؟  يسبک بر جه، چه جا      قـرار اسـت     يسماع از بهـر جـان ب
ـ جا، تو با اند    نين ا يمش ـ جا کـه      برو آن  ياگر مرد   شيخـو ة  شي   ار اسـت  ي

ــا را ن  ــه او م ــد ک ــو باش ــدمگ   که مرد تشنه را با او چه کـار اسـت            خواه
ــ ــه پکـ ــدانيه نروانـ ــشيـ   سـت  اه عـار شيکه جان عشق را اند     شد ز آتـ

ف سماع يچرخ و سماع واداشت، در تعر  به هم، که موالنا رايزيشمس تبر
  :ديگو يم

شان را از عالم يسماع ا. شتر باشديردان را در سماع بت خدا، ميؤر  ويتجلّ”
. ونددي حق پيلقا  بهگر درون آرد وي ديها عالم  بهرون آورد وي خود بيهست

 آب رود، ي برگ است که بر روييف باشد و سبک، گويرقص مردان خدا، لط
  “…رون چون کاهياندرون کوه و صدهزار کوه، و ب

  د؟يچه آ  بهرقص کردن: دند کهي پرسي سهروردالدين خ شهابياز ش
 خواهد خود را از قفس ي که ميجان قصد باال کند همچو مرغ: خ گفتيش

اگر مرغ . زدي برانگيت کند، و قفس را از جامرغ جان قو. ديقفس تن مانع آ  دراندازد، به
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م بود، پس قفس بشکند و خود بپرديت، عظرا قو .ت ندارد، سرگردان شود و و اگر قو
  .خود بگرداندقفس با 

 موزون يا نوايدن شعر ي بزرگ ما، با شني از عرفايش، تعداديش از هزار سال پيب
 و دست يکوب يچرخ زدن و پا  بهآمدند و يوجد م  بهشدند و ي منقلب ميزيو دل انگ

افکندند و  ياز سر م) عمامه(پرداختند و گاه از شدت وجد و سماع، دستار  ي ميافشان
ختند و در يانگ يسماع برم  بهگر حاضران رايختند و دير ياشک م. ددنيدر يجامه بر تن م

ر يد ابوالخيخ ابوسعيشها  نن آيتر معروف. کردند يها سجده م آن  بهايدند يکش يآغوش م
  .سته استيز يش در خراسان ميبوده که حدود هزار سال پ

برده و کف  آسمان بااليسو هن بوده که کف دست راست را بيآداب سماع چن
. پرداختند يچرخ زدن م  بهحال نيآوردند و در ا ين ميين پايجانب زم بهدست چپ را رو

 يرازي شيخ سعديش  گفتند، ي ميها را که دست افشان ن آوردن دستييبردن و پاباال
  :ر کرده استير و تفسير تعبيصورت ز هب

ــت    ده حـاالن مـست  ي کـه شـور  ينـدان  ــص دس ــشانند در رق ــرا برف   چ
ــشا ــر دل از وارداتيد دريگــ ــات     بــ ــر کائن ــت ب ــر و دس ــشاند س   ف

ـ بـر   ص  ش بود رق  حالل   ت در اوسـ   يانش جـ  ينيکه هر آسـت     تاد دوسـ  ي
اردها کهکشان که در هر يلي است از گردش و چرخش ميزدن، نمود و نماد چرخ

  .اردها ستاره در گردش و چرخش هستنديليها م ک از آني
م ي عظيها ، با استفاده از تلسکوپيشناسان امروز د که ستارهيا دهيقطعاً خوانده و شن

 کشف يون سال نوريلياردها کهکشان و ستاره را تا عمق پنج ميليم» هابل« مثل ييفضا
ت فضا کشف نشده است و ين، هنوز عمق و نهايبا وجود ا. اند  کردهيبردار و عکس
د که يشا.  رواننديمقصد نامعلوم  بهن کهکشان و ستارگان، گردان و چرخانيهمه ا

دل و از راه کشف و شهود،  ة دي، با دمحمد الدين رفان بزرگ ما از جمله موالنا جاللعا
ده و حقارت ي گردان و روان را ديها ن کهکشانيعظمت و کثرت و رمز خلقت ا

هنگام وجد و سماع،   بهافته بودند وي را دريني ما مخلوقات زميزين و ناچي زميخاک کره
  .اند روردگار روان بودهجانب پ  بهوار هزنان و ذر چرخ

  :ديگو ير ميوان کبي از ديموالنا در غزل
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ـ        ي م يا  غلغله ــ   دل ةشنوم، روز و شب از قب ــد، دلةاز روش قبــ ــدمدو  گنبــ   ار شــ
  را کرد کـه پرگـار شـدم       طه م ن نق يتم ا گف  گفت مرا چرخ فلک، عاجزم از گردش تـو        

 وان شمسيدا ي ري کبوانيدز موالنا در ين و شورانگي آهنگيها بدون شک تمام غزل
 ر که امکان نداردي، در حال سماع و وجد سروده شده است، از جمله غزل زيزيتبر
  : سروده شده باشدي عرفاني و مستيخود يجز در حال ب به

ــا هــو   جانم، تتنـاهو، يـا هـو    من که مست از مي      فــارغ از کــون و مکــانم تتنــاهو، ي
ــو     چشم مستش چو بديدم، دلم از دست برفت        ــا ه ــاهو، ي ــم تتن ــشم فالن ــق چ   عاش
ــا هــو       گـاه در صـومعه بــا اهـل عبـادت همــدم     ــاهو، ي ــر مغــانم تتن ــاه در دي   گ

ــو      و تقدير هم از ذات من استتقديرم من به  ــا ه ــاهو، ي ــانم تتن ــر دو جه ــادر ه   ق
  کـه خورشـيد نهـانم، تتنـاهو، يـا هــو      زآن  نـد ا ه همـه انـوار مـن   ذر ه بـه  تن، ذر   تن به 

  


