
سماع، اعتذار ابلیس و شاهدبازی
فرق ضالــه صوفیه با ایجاد بدعت در تکالیف دینی، 
اعمال ناشایســتی همانند رقص و پایکوبی و حرکات 

موزون بدن، همراه با شــعرخوانی و ســاز و آواز، 
تقدیس ابلیس و شاهد بازی را وارد تصوف کرده 
و به بهانــه ایجاد حال و وجــد صوفیانه اقدام به 

برگزاری مجالس سماع و شاهدبازی در خانقاه 
می نمایند.

برخــی از بــزرگان ایــن فرقــه کار را به جایی 
می رســانند که ســماع را جایگزینی برای عبادت 

روزانه مانند نماز معرفی نموده و خویش را معاف از 
خواندن نماز دانسته و ابلیس را سیدالموحدین خطاب 
می کنند. برخی از اهل تصــوف  آنقدر در این بدعتها 
و کارهــای مخالف دین پیش رفته اند که بعضی دیگر 
از آنها برای حفظ حیثیت خود، به بیان تعارض آشکار 
چنین اعمالی با شــریعت و مخالفت جدی خویش با 
اعتذار ابلیس، ســماع و شاهد بازی پرداخته اند؛ اّما با 
این همه فضاحت، دیگر آبرویی برای این فرقه منحرف 

باقی نمانده است.

سماع
در لغت، سماع یعنی شنیدن صدای خوش. صاحب 
لسان العرب می گوید: سماع، هر آواز خوشی است که 
گوش از آن لــذت ببرد.))) ثعالبی در این باره می گوید: 

هر صوت زیبا که شنیده شود، سماع نام دارد.)))
اما سماع در اصطالح، شعرخوانی همراه با ساز و آواز 

و حرکات موزون بدنی )پایکوبی و دست افشــانی) 
بــه منظور ایجاد حال و وجــد صوفیانه را گویند. 
صوفیــان به هنگام ســماع در خانقــاه به صورت 

دایره وار جمع شــده، از آالت موسیقی استفاده 
کــرده و آواز می خواننــد و در نهایت، از خود 

بی خود می شوند.
ابزار سماع، طبل، دف، نی و رباب )شبیه طنبور) 

است.
در خصوص پیشــینه ســماع باید گفت که در اوایل 
تصوف خبری از آن نبود؛ ولی از نیمه دوم قرن ســوم 
این موضوع مطرح گردید. این  که از موســیقی یونانی 
بوده یا از آیین میترا، اطالع دقیقی در دست نیست.))) در 
کتاب های اّولیه تصوف نیز در مورد سماع مطالبی آمده 
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مشــهور صوفیه بوده اند. در کتــاب »نفحات االنس« 
آمده اســت که: »اوحد الدین کرمانی از مشایخ بزرگ 
قرن هفتم و از نادران دوران بود. چون در ســماع گرم 
می شــد، پیراهن  امردان چاک می کرد و سینه به سینه 

ایشان باز می نهاد.«)))
گفتنی است که این عمل زشت به هنگام سماع رواج 
بسیار داشت. روزبهان بقلی شــیرازی می نویسد: »در 
مجمع سماع به جهت ترویج قلوب، به سه چیز احتیاج 

اســت: روایح طیبه، وجه صبیــح )صورت زیبا) و 
صوت ملیح.)1))«

چنانکه اوحد الدین کرمانی می گوید: 
بی آب بـود سماع کان بی سـاز اسـت

آتـش در زن به هـر کجا غمـاز اسـت

باد است سماعی که در او شاهد نیست
خاکش به سر هر که نه شاهد بازاست))))
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است، از جمله در آثاری همچون: اللمع، قوت القلوب 
ابوطالب مکی و رساله قشــیریه. مهم ّّترین مرّوجان و 
اساتید سماع، ابوسعیدابوالخیر، احمد غزالی، روزبهان 
بقلی، اوحد الدین کرمانــی، و بهاء ولد فرزند مولوی 

بوده اند.

دیدگاههای صوفیه در مورد سماع
1. افراطیون

این گــروه تعدادی از بزرگان صوفیه هســتند که 
به شدت شیفته ســماع بوده وآن را یکی از برترین 
اعمال یا حتی بهتریــن عمل نزد خداوند می دانند. 

جالل الدین بلخی، شــمس، فخرالدین عراقی، 
اوحد الدین کرمانی و روزبهان بقلی شیرازی از 

این دسته اند.
نجم الدین کبری می نویسد: »شیخ جنید بغدادی 

در ســماع حاضر بود و ســماع در نمی گرفت. شیخ 
فرمود: بنگرید که هیــچ عامی)منظور غیر صوفی) در 
میان ما هســت؟ نیافتند و .... شــیخ فرمود: بهتر طلب 
کنید! چون طلــب کردند، کفش عامی با کفش صوفی 

عوض شده بود و به این دلیل در نمی گرفت.)))« 
2. غیر افراطیها

این دســته اگر چه ســماع را مســتحب وقرب آور 
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می دانند و نوعًا هم خودشــان اهل سماع بوده اند، اّما 
به اندازه گروه اّول دیدگاه افراطی ندارند. عالء الدوله 
ســمنانی، عزالدین محمود کاشانی، عزیزالدین نسفی، 

محمد غزالی و هجویری از این گروه اند.
3. مخالفین سماع

این گروه در بین متصوفه اندک هســتند؛ اّما با سماع 
مخالفت جدی داشــته اند. بهاء الدین نقشــبند، محی 
الدین عربی و احمد جام از این دســته اند. محي الدین 

عربي در رساله »روح القدس في محاسبة النفس« ذیل 
بحث سماع مي نویســد: بعد از مراسم پر هیاهوي 
ســماع، به یکدیگر به جهــت اعمال خود تهنیت 

مي گوییم؛ در حالي که فرشــتگان در مأل اعلي 
به ما به موجب از دســت دادن دین و عقل خود 

)به واسطه سماع) تســلیت مي گویند.« وی سپس 
مي نویســد: »اي نفس! به جهت این اعمال از خدا 

حیا نمي کني. تو در طول شــب و )در حال سماع) در 
تسخیر و قبضه شیطان بودي و بازیچه دست او، با این 

همه، تو ذوق مي کردي و لذت مي بردي.«
بعد تصریح مي کنــد: »از همه بدتر و از هر مصیبتي 
بزرگ تــر و از هر فاجعه اي ســنگین تر و از هر دردي 
جانکاه تر این که در ایــن حال ادعا مي کردي که من با 
خــدا و در خــدا بودم و به خدا برخاســتم و در خدا 

شطحیات بر زبان راندم.«

او همچنین در رســاله شــاهد مي نویسد: »رقص و 
پایکوبي الیق حضرت حق نیست؛ شهود حق متوقف 
بر هیبت است و هیبت موجب سکون وآرامش مي شود؛ 

نه حرکت و جنبش.«
بعد مي گویــد: »رقص کنید و بدانید که تنها رقاصید 
و بدانید که هنوز در مرحله نفســانیات باقي هســتید. 
هر کس در ســماع َجســت و خیز کند و مدعي شود 
که شــهود خدا کردم وخدا مــن را به خود نمود، پس 

دروغگو است.)))«
به هر حال، آنچه مســلم اســت این است که به 
دالیل گوناگون اســالم این عمل را نمی پذیرد و 

با آن مخالف اســت؛ چنان که علمای شیعه نیز 
حکم به حرمت سماع داده اند.

اعتذار ابلیس یا حّب شیطان
یکــی دیگــر از عقاید ناپســند فرقه های منحرف 

صوفیه حب شیطان یا اعتذار ابلیس است.
اّولین شــخصی که در تصوف، به دفاع از شــیطان 
پرداخت، حالج است. او دلیل سجده نکردن شیطان بر 
آدم را شــدت توحید او معرفی نمود. حالج می گوید: 
»موســی با ابلیس در عقبه طور به هم رسیدند. موسی 
گفــت: چه منع کــرد تو را از ســجود؟ ابلیس گفت: 
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دعوی من معبود واحد را و اگر ســجده کردمی آدم را 
مثل تو بودمی؛ زیرا که تو را ندا کردند و یکبار گفتند: 
»أنظر الی الجبل«))) بنگریدی )فوری برگشتی) و مرا ندا 

کردند هزار بار »اسجد آلدم« و سجده نکردم.)))«
و یــا می گوید: »صاحب من و اســتاد من، ابلیس و 
فرعون اســت. به آتش بترسانیدند ابلیس را، از دعوی 
خود بازنگشــت. فرعون را به دریــا غرق کردند و از 
دعوی باز نگشــت. فرعون از روی کشفی که از خدا 

پیدا کرده بود، ادعای ربوبیت کرد.«)))
بعدها کار به جایی رسید که ابوالقاسم گورکانی 
از ســران متصوفه، شیطان را »ســید الموحدین« 

نامید. درحالی که خداوند متعال در قرآن کریم 
آن موجود پلیــد را از درگاه الهی رانده و مطرود 

درگاه خداوند دانسته است. بعالوه همگی مفّسران 
قرآن کریم امر به ســجده بر آدم را ســجده تعظیم 

بر مقام انسان دانســته اند نه سجده  عبودیت در برابر 
انسان.

شاهد بازی
یکی دیگر از انحرافات متصوفه، شــاهد بازی است. 
اوحد الدین کرمانی و ابوحلمان دمشقی، از شاهدبازان 
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