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  چكيده
چنـين آيـين    .  تاريخ بشري قدمت دارند    اندازه بهحركت، هيجان و اجراهاي آييني      

 آن را بـه اجـرا       ها  قتيطري اغلب   ها  خانقاهمقدسي در تصوف نيز پديد آمده و در         
 پيوسـته و    يهـا   چرخش بر   مشتملاين آيين در طريقت مولويه اغلب       . آورند يدرم

اما اجراي آييني مشابهي، به نام كتك، در معابد         . بدون توقف حول محور بدن است     
نيز وجود دارد كه مانند سماع مولويه ريشه در نيايش آفريـدگار دارد و               هندوئيسم

بنا بر آنچه بيان شـد، پرسـش        . در برخي از ابعاد فرم و محتوا به سماع شبيه است          
-1526(اجراي كتك، كه در دوران سـالطين دهلـي          اصلي مقاله اين است كه آيا       

در هنـد بـاب بـوده اسـت، از          ) م 1526-1857( گوركاني   امپراتورانو  ) م 1206
ـ سيزدهم   قرنسماع مولويه، كه به همراه تصوف از          بـه يالدي وارد هنـد شـده، و        م

 همزمان مورد حمايت دربار بوده و در مجامع رسـمي حكومـت بـه اجـرا            صورت
ي هـا   شـباهت  پذيرفته است؟ پرسش فرعي نيز اين است كه دليل           ريتأث،  آمده يدرم

ـ  يپي  ها  چرخش جمله ازظاهري اين دو اجراي آييني،       ي و حركـات دسـت،      درپ
                                                 

مطالعه تطبيقي سماع مولويه و اجراي آئيني « برگرفته از رساله دكتري پينكي چادها با عنوان     حاضرمقاله  * 
  .اه الزهرا استكتك از منظر آيكونولوژيك، در دانشگ

  ) نويسنده مسئول( دانشجوي مقطع دكتري پژوهش هنر در دانشگاه الزهرا .1
)pinky.chadha.1981@gmail.com(  
  . دانشيار گروه گرافيك دانشكده هنر، دانشگاه الزهرا.2
  . دانشيار گروه نقاشي دانشكده هنر، دانشگاه الزهرا.3
  .گاه الزهرا استاد گروه پژوهش هنر دانشكده هنر، دانش.4
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 بـه ؟ ايـن مقالـه،   اند گرفتهي است كه از هم راتيتأثلباس و موسيقي قوالي، ناشي از    
جـرا و دو    ها، به كـشف روابـط زمـاني و مكـانيِ دو ا               پاسخ به اين پرسش    منظور  

ي كتك ريگ وامفرهنگ صوفيسم و هندوئيسم در طول تاريخِ مورد اشاره و احتمال         
نتايج پژوهش بنيادي حاضر، كه بـه روش تـاريخي و بـه             . از سماع پرداخته است   

كمك گردآوري مطالب به شيوة اسنادي و نيز ميداني به دست آمـده، بيـانگر ايـن                 
ي هندوئيسم و صوفيسم در اجتمـاع  همجوارة واسط بهاست كه اجراي آييني كتك  

ي هـا   بخش مغول، در    امپراتورانو فرهنگ هند، در دوران سالطين دهلي و سپس          
ـ  يپي  ها  چرخش ژهيو   به حركات بدن،    جمله ازبسياري   ي و حركـات دسـت،      درپ

  . پذيرفته استريتأثموسيقي قوالي و لباس، از سماع مولويه 
  

  انيگوركانطين دهلي، سماع، كتك، صوفيسم، سال :ي كليديها واژه
  

  مقدمه
اجراي آييني، مانند هر هنري، در پي خواستي دروني براي درك، فهم، تجربه و ابراز زيبايي 

كـاركرد همـة    . شناسانه دارد   ي زيبايي ا  تجربهي براي   جدپديد آمده است و ريشه در نيازي        
و تكنيـك و الگـوي      ها دارد،      در آن  استفاده موردهنرها وابستگي مستقيم به مواد و مصالح        

اجراي آيينـي بـدن را      . اند  ها متأثر از زمينه و فرهنگي است كه در آن رشد يافته             معنايي آن 
ـ  و ذهن را منبع خالقيت قـرار         نديگز يبرم ابزار و مصالح هنر خود       عنوان به ايـن  . دهـد  يم

و  به تلفيق نيروي فيزيكي با عاطفه و احساس      چراكهرقص نتيجة پيوند جسم و ذهن است،        
  .پردازد يمسرور روحاني 

سماع مولويه، كه مولوي پس از مالقاتش با شمس بدان روي آورده و آن را تبديل بـه                  
. رواج يافـت  ) سـيزدهم مـيالدي   (طريقت و آييني خاص كرده است، از قرن هفتم هجـري            

 نيز، به عنوان يكي از هفت شاخة اجراهاي كالسيك هندي، داراي قـدمتي تـا قـرن                  1كتك
اين اجراي آييني، كه به لحاظ جغرافيايي برآمده از نواحي شمال           .  از ميالد است   پنجم پيش 

ي بسيار طوالني معروف ها چرخشدارد، به  2هندوستان است و ريشه در هندوئيسم برهمني
  .ي سماع مولويه استها چرخشي طوالني در وهلة اول شبيه ها چرخشاين . است

                                                 
1. Kathak 
2. Brahmin Hinduism 
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ي وابسته به نيايش پروردگار است، در برخي     سماع كه مانند كتك و ديگر اجراهاي آيين       
كتك . شبيه كتك است  ) ، لباس، ريتم موسيقي قوالي    ها  چرخش ژهيو  به(ي ظاهري   ها  فرماز  

يي مـشابه سـماع مولويـه اسـت و همچنـين      ها چرخشكه ريشه در آيين هندو دارد داراي    
نند لباس درويشان ي بلند به تن رقاصانِ آن است كه هنگام چرخش ماها دامنيي با ها لباس

وجود قوالي نيز در هر دو و خواندن آواز و نـواختن            . شود يممثل يك چترِ باز به هوا بلند        
كتك .  ديگر مشتركات آن دو استجمله ازنيز ) دف در سماع و طبال در كتك(ي ا كوبهساز 

كه آييني هندويي است، از حدود قرن يازدهم ميالدي وارد دربارهـاي پادشـاهان مـسلمان         
ه و بـسيار    شد يم اجرا   ها  بزمشده و مكرراً در     ) 2 گوركاني امپراتوران و   1سالطين دهلي (هند  

با توجه به مطالب فـوق و پـس از مطالعـه در بـاب وجـود      .  بوده استها  آنمورد حمايت   
به نظـر   ) 3، لباس و موسيقي قوالي    ها  چرخشحركات پا،    (اجراي ظاهري بين دو     ها  شباهت

 ريتـأث ي يادشـده از سـماع       ها  بخشپادشاهان مسلمان در هند در       كتك در دوران     رسد يم
 و رابطـة    انـد   نبـوده  دور از هـم      گـاه    چيهـ اسالمي  ـ  دو فرهنگ هندي و ايراني    . گرفته باشد 
ي نيست و در اغلب مطالعات بدان اذعان ا تازهيي و هندويي مسئلة بودا با مذاهب 4صوفيسم

 تازة رابطـة تـاريخي و       چندان  نه به موضوعِ    در اين تحقيق سعي بر آن نيست تا       . شده است 
فلسفي هندوئيسم و صوفيسم پرداخته شود، بلكه هدف پـژوهش حاضـر مطالعـه و كـشف                 

ي مسلمان  ها يپادشاه نزديكي مكاني و زماني در دوران        واسطه  بهي است كه كتك،     راتيتأث
رسـي حركـات    بدين ترتيب، اهداف پژوهش شامل بر     . در هند، از آيين سماع پذيرفته است      

؛ هـا   آني  هـا   مـشابهت  در دو آيين و نيز كشف        ها  آن مفاهيم   و) ...، سر، دست و   ها  چرخش(
 از يكـديگر؛ و     هـا   آني  ريرپـذ يتأثبررسي لباس و موسيقي قوالي در دو آيين و كشف نوع            

اين مطالعه سـعي دارد  . استه آنهمچنين تاريخچه دو آيين و كشف ريشه مشترك تاريخي       
ي مـسلمان در    هـا  يپادشـاه اني و مكاني اين دو اجراي آييني در تاريخ          با كشف روابط زم   

ي در  ا  كتابخانه با استفاده از روش      اند  كردهنگارندگان سعي   . هند به اثبات فرضيه دست يابد     
اند، آن را موشكافي كنند        ردي از نزديكي اين دو اجراي آييني و يا اساتيد آن يافته            كجا هر

                                                 
1. Delhi Sultanate 
2. Mughal empire 
3. Qawali 
4. Sufism 
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 بـه  يافت كه دو اجرا      ميدرخواهدر اين پژوهش    . ن استفاده نمايند   از آ  هيفرضو براي اثبات    
مـسلك     و مورد حمايت شـاهان مـسلمانِ صـوفي         شده يم در دربارها اجرا     توأمان صورت
همچنين اهل فرهنگ، اساتيد، رقصندگان و شعراي دو گروه، بنـا بـر نكـات               . اند  بودههندي  

، بـه نظـر     نيبنـابرا . انـد   بـوده  ارتبـاط    ي كه ذكر خواهد شد، بسيار با يكـديگر در         ا يخيتار
 از  گـاه    چيهـ  و نزديكـي، ايـن دو        هـا   تمـاس رغم همة اين      ي است كه بگوييم علي    رمنطقيغ

 هنر  ريتأثضرورت اجراي چنين تحقيقاتي ما را با گستره فرامرزي          . اند  يكديگر الهام نگرفته  
فرهنگـي و هنـري   كند و همچنين در گـسترش روابـط         ايراني بر هنر ممالك ديگر آشنا مي      

  . خواهد بودمؤثرميان ايران و كشورهاي ديگر 
  

  تعريف و تاريخچة سماع
سماع در اصل عربي از ريشه سمع مـأخوذ         «: اسماعيل حاكمي در تعريف سماع گفته است      

آيد و معاني شنيدن، شنواندن، گوش دادن          مصدر و اسم مي    صورت  بهاست كه سمع و سمع      
 1.»جازاً به معناي رقص، نغمه، وجد، حال، مجلس انس اسـت          شود، و م    سخني كه شنيده مي   

تفضلي قدمت رواج سماع در ايران را از قرن سوم هجري دانسته و در ايـن بـاب از قـول                     
شـيخ ابوسـعيد ابـوالخير    «:  نوشـته اسـت   في مقامـات ابوسـعيد    ديالتوح اسرار كتاب   مؤلف

 اهللا  كالمي از آيات    ا  هيآ خواندن   وقت  بهبا شنيدن شعري يا كالمي يا       ) 440-356 (2يا  هنهيم
شيخ در چنين حـاالتي بـه وجـد          ... شده يممجيد، يا نقل حديثي از سيد المرسلين، منقلب         

 و اطرافيان و    پرداخت يمي  كوب يپاي و چرخ و     افشان  دست، و به    خواست يم، بر پاي    آمد يم
ـ حاضران نيز به تبعيت از او به سماع بر          در بـسياري از      سـماع  كـه  آن بـا  3.»خواسـتند  يم

ي به بعد در متون مكتـوب نيـز         كالرآباد، از كتاب ابوبكر     شده يمي تصوف برگزار    ها  قهيطر
 كتب صوفيه، در كتب فقهـاي شـيعه و          از ريغ   بهمبحث سماع   . مورد اشاره قرار گرفته است    

 جمله از.  صورت گرفته استها بحثسني نيز مطرح شده و در باب حالل يا حرام بودن آن 
                                                 

 .142  ص، دانشگاه: تهران،سماع در تصوف، )1371 (،ليحاكمي، اسماع .1

   و گنابادهيدريح تربت بين .2
  .137ص ،  مؤلف: تهران،سماع درويشان در تربت موالنا، )1370(، سم، ابوالقايتفضل .3
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 طريقت تصوف،   نيآخر مولويه،.  خود آن را مباح دانسته است      فاتيتألمحمد غزالي در    امام  
ي را به آن درپ يپي ها چرخش آييني اجرايي رواج داد و مولوي و شمس عنوان  بهسماع را 
سالكان اين طريقت در هنگام سماع يك پاي خود را محور زمين كرده و حول آن              . افزودند

ـ  دور پاي ديگر را بر زمين        هر در. ندگرداند يمبدن را به چرخشي وضعي        و دور   كوبنـد  يم
 در حفظ اين اجراي آييني پـس از موالنـا بـسيار             2 چلپي نيالد  حسام 1.كنند يمبعد را آغاز    

  3.داشت يمكوشيد و همواره آن را برپا 
ي معتقد است تا اواسط قرن نهـم هجـري، كـه حـدود دو قـرن از وفـات موالنـا                      تفضل

كنندگان وضع نشده بـود، و   ي خاصي براي سماعها لباس و آدابمراسم و ، هنوز  گذشت يم
  بهي كه از سماع     ا  رسالهاولين  .  شروع به چرخ زدن كند     توانست يم آمد يمهر كس به وجد     

 5.دهم هجري استقرن  در نيمه اول 4 از ديوانه محمد چلپيكند يمي بحث امروز صورت

 كف دست راست رو به آسمان و        كهي  حال دركننده    در هنگام چرخ زدن دو دست سماع      
ي افشان  دستاين حالت كه    . شود يمكف دست چپ رو به زمين است، به سمت آسمان بلند            

 و گذارند يم كالهي به نام سكه بر سر        ها  آن 6.است) ع (يعلنام دارد نشانه شمشير حضرت      
                                                 

اشارت بـه   : سوي عالم علوي؛ پاي كوفتن    به  اشتياق وصل   :  جهيدن ؛چرخ در اين رقص نماد توحيد است       .1
عالمت شادي  : كوبد؛ دست كوفتن    كند و بر ماسوا پاي همت مي        كه سالك در آن حال نفس را مسخر مي         اين

  .ف و وصال و عالمت ظفر بر لشكر نفس امارهاست به حصول شر
 نخـستين  نيالـد  اين لقب نخـستين بـار بـه حـسام         . خاندان چلپي از نسل فرزندان بهاء ولد فرزند مولوي         .2

وي . ترين شاگردان موالنا و دوست بهاء ولد فرزند موالنا تعلق گرفـت   سرسلسله طريقه مولويه و از شاخص     
  . ق در قونيه بوده است622متولد 

  .153-149صص اساطير،  :، تهرانسرچشمه تصوف در ايران، )1385 (،ديسعنفيسي،  .3
محمد بن محمد مشهور به ديوانه چلپي نوه دختري سلطان ولد بوده كه در نيمـه اول قـرن دهـم هجـري                        .4
ي در بـاب آداب سـماع دارد،   ا رسـاله اگرچه وي .  و پدرش به وي تخلص سماعي داده بوده است    ستهيز يم

  .، بدون آن كه آداب و ترتيبي رعايت كندخاست يبرم گاهي به سماع تصادفي خود
  .74-71صص  ،سماع درويشان در تربت موالنا .5
: گويـد  مـي الرحمه    شيخ سعد عليه  .  است افشاني تعبيرها و تفسيرهاي مختلف شده       كوبي و دست     براي پاي  .6
فـشاند سـرو    /دل از واردات   يد دري بـر   گـشا /چرا برفشانند در رقص دست    /حاالن مست    كه شوريده  يندان

با اين تعبير زيبا دسـت      . كه هر آستينش جاني در اوست     / دوست اديحاللش بود رقص بر      /دست بر كائنات  
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با دامن بلنـد     ندي است  پيراهن سفيد و بل    تنوره. پوشند يم تنورهآستيني به نام      ة بلند بي  خرق
ـ ي واژگون   ا  الله صورت بهشود و      كه به هنگام چرخيدن باز مي      دار  نيچو   ـ آ يدرم روي . دي

 بـر دوش  بنـد  الم  الـف اي بـه نـام        ، كمربنـد و خرقـه     گل  دسته، به نام    دار  نيآستاي    آن كليجه 
  .اندازند مي

  

  تاريخچه اجراي آييني كتك
ي هنـر   ا  گونـه بـرد كـه       ش از ميالد و به دوراني مـي        ما را به قرن پنجم پي      مهابهاراتاحماسه  
 به  گونه  نيا از اين حماسه     2در بخش اديپروه  .  رواج داشته است   1يي به نام كتوچم   گو  داستان

 در سفرش از درون جنگل تا به حواشي آن          3ارجون! شاه/اي ايزد  «:كتك اشاره شده است   
ي شـيرين بـراي     ها  افسانهپرشكوه از   يي  ها  شينماها با     ، آن شد يمهمراهي   4ها  كتكتوسط  

 هنرمنـدان ايـن     5»!شنيدن، و زيبا براي تماشا، قلب همراهان را به تـسخير درآورده بودنـد             
يي هـا  داسـتان  يا 6 و كتاهاها حماسه، شدند يمعرصه يا همان راويان داستان كه كتكا ناميده         

 مـردم تعريـف      را بـه همـراه حركـات نمايـشي و رقـص بـراي              7ي عهد باستان  ها  نوشتهاز  
اين سنت باستانيِ روايت داستان به همراه پانتوميم، طي قـرون و اعـصار از هـر                  .كردند يم

. ي نبـوده اسـت    اجتمـاع و   ياسـ يس از اوضاع    ريتأث يبناحيه و دوره تاريخي كه گذر كرده،        
، به سـبب روزگـار سـختي كـه از زمـان             شود يم كتك شناخته    عنوان  بهاجرايي كه امروزه    

معابد تا به امروز سپري كرده است، بسيار با آنچه در عهد باسـتان رواج داشـته                 تولدش در   
  .متفاوت است و به اجرايي تجربي تبديل شده است

در هنـد   ) 1605-1556( گوركاني   اكبرشاهي  امپراتورقرن شانزدهم ميالدي مصادف با      
                                                                                                                   

كننده، و دسـت   منزله دري است از واردات الهي بر دل سماع     شود، به   سوي آسمان گرفته مي    راست كه باز به   
اسـت كـه فـيض ربـاني وارده از سـوي خـدا را بـر كائنـات         شود اشارتي   سوي زمين گرفته مي    چپ كه به  

  .)39همان، ص (رساني  اي است براي اين فيض افشاند و درويش چرخان رابط و واسطه مي
1. Kathavacham 
2. Adiparva 
3. Arjun 
4. Kathaks 
5. Narayan, Shovana. (2007), The Sterling Book of Indian Classical Dances. Uk, U.S.A and 
India: Sterling Publishers, p. 30. 
6. Kathas 
7. Puranas 
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نـاراين معتقـد    . ، اجراي آييني كتك بعدي جديد پيدا كـرد        ها  مغولي  امپراتور دورهدر  . بود
 همسر اكبرشـاه،    1 مسلمانان مغول با اجراي آييني كتك توسط جهوداباي        معارفه نياولاست  

 اكبرشاه خود از حاميان و طرفـداران  2.ي هندو از راجستان بود، صورت گرفت     ا  شاهزادهكه  
او اساتيد كتك را از نواحي گوناگون فراخوانـد و بـه   . ي هندو بودها آيينبزرگ موسيقي و    

ي مـذهبي   هـا   داسـتان  كـه  آنجا ازاما  . ي اجرايي دربار دهلي برگزيد    ها  گروهمت رهبري   س
 بعد مذهبي و سنتي از اجراي هندوييِ        جيتدر  به نبود،   ها  مغول عالقه موردهندوئيسم چندان   

ي هنـدوها، نقـش حاميـان       جـا   بـه  مغـول،    امپراتـوران  3.كتك و موسيقي آن حـذف شـد       
 ها آن بايد در دربار 4 اجراكنندگان برهمنپس  آن از گرفتند، و   ي كتك را به عهده    ها  رقصنده

 مقابـل ، در توانستند يم هندوها تنها بايد، و كه آنجا از. آوردند يدرمنيز هنر خود را به اجرا      
ي موجبـات   ا  خواسته، و چنين    )مانند رسم كهن خود در معابد     (بپردازند  ايزدان خود به اجرا     

 و  5مـاال  يتولـس ي  هـا   نام بهبندهايي    ، گردن ساخت يم فراهم   خشم حاميان مسلمان آنان را    
 خـود قـرار      مقابـل   نمادهاي كريشنا يـا شـيوا در هنگـام اجـرا           عنوان به را   6رودركشاماال

  7.دادند يم
بـسيار رشـد    بدين ترتيب اين اجرا جايگاه خود را در دربار مغوالن مسلمان باز كرد و               

 رفت يم طرفداران رقص و هنر و موسيقي به شمار     از 8شاهيعل نواب واجد    براي مثال، . نمود
او قطعات بسياري در موسيقي ساخت كـه در كتـك اسـتفاده             . و خود دستي در هنر داشت     

 كه خود آن را تنظيم كرده بود، در نقـش           9ي به نام رهاس   ا  قطعهاو حتي در    . ندشد يمبسيار  
                                                 

1. Jodhabai 
2. Ibid, p. 31. 
3. Sinha, Manjari (2000), “Kathak.” in: Indian Dance: the Ultimate Metaphor, edited by 
Serbjeet Singh, Shanta, New Delhi: Bookwise, p. 59. 
4. Brahmin 
5. Tulsi Mala 
6. Rudraksha Mala 

داراي مـدرك  ، )Dr. Chetana Jyotishi(  حضوري نگارنده با دكتـر چتنـا جيوتيـشي   ة مصاحب بر مبناي.7
 )Kathak Kendra( در حال حاضر مدير مؤسسه كتك كنـدرا كه ، 2010دكتري در رقص كتك، در مارس 

  . استنوي در دهل
8. Wajid Ali Shah )1822 -1887ــ،) م ــواب ي دهم ــارپرادش ) Oudh(اود ن و آخــرين ن ــع در اوت   واق
)Uttar Pradesh (يامروز  

9. Rehas 
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ايت حكمرانان مـسلمان     آن دسته از رقصندگاني كه تحت حم       1.پرداخت يمكريشنا به اجرا    
باقي ماندند، متأثر از فرهنگ اسالمي، و آن دستة ديگر كه در دربـار هنـدوها بـه فعاليـت                    

ناگفتـه نمانـد كـه گرچـه در آن روزگـار            . پرداختند تحت تأثير فرهنگ هندو قرار گرفتند      
 نبودند، اما اجراي مذهبي كـه بخـشي از          برخورداردربارهاي هندو از قدرت سياسي كافي       

 در دربارهاي   ها  آن. ، همواره مورد حمايت آنان بود     شد يم مرده ش ها  آناسم نيايش ديني    مر
سبك جيپـور،  . خود هنرمندان بسياري را پرورش دادند و فنون بسياري را به كتك افزودند      

مكتـب  .  كتك به شيوه كهـنِ هنـدويي اسـت         رينظ يبكه درباره آن بحث خواهيم كرد، نمونه        
 تحت حمايت نواب واجد علي شاه به شكوفايي         ژهيو  بهر مسلمانان و    اجرايي را كه در دربا    
 پرورش يافته بود انيهندو، و مكتبي را كه در دربارهاي       )1 ريتصو (2رسيده بود الكنوگهرانا  

  .دندينام يم) 2 ريتصو (3جيپورگهرانا
 

 
 

   و آلبرت، لندن،ايكتوريموزه و.  م16 از رقص كتك به سبك الكنو گهرانا، اكبرنامه، يا صحنه. 1تصوير 
(Ranjana Srivastava, (2008), Kathaka the Tradition: Fusion and Diffusion, New Delhi: D. K. Print 
World, p. 176) 

 
 

                                                 
1. Massey, Reginald, (2004), India’s Dances: Their History, Technique and Repertoire, New 
Delhi: Abhinav Publications, p. 149. 
2. Lucknow Gharana 
3. Jaipur Gharana 
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 هنر، موزه يگالر.  م18 چوب، ي بر روي نقاشپور،ي رقص كتك به سبك جما، ي و گوپشنايكر. 2تصوير 

  )Kathaka the Tradition, p. 179 (پوري پلس، جيتيس
 

 صوفيسم و هندوئيسم در كنار يكديگر
 را بـه سـواحل جنـوب و نيـز بـه سـواحل               هـا   عربپيش از ظهور اسالم در هند، تجارت        

 بود كه جوامـع كوچـك مـسلمانان در قـرن هـشتم              ن آ از   پس ها  قرناما  . سريالنكا كشاند 
ه هند و كـم و كيـف آن         دانش تاريخي در باب ورود اسالم ب      . ميالدي در آنجا شكل گرفت    

 در اين پژوهش صـرفاً      رو نيا از،  طلبد يمخالي از جذابيت نيست، اما خود كتابي جداگانه         
  .پرداخته خواهد شد) به بعد.  م11قرن (به دوران همزماني صوفيسم و هندوئيسم 

 با موضوع رياضت در هندوئيسم كه توسط ميرابوالقاسـم فندرسـكي            يوكه بشستم كتاب  
ي نزديكي بسيار آراي صوفيسم بـا هندوئيـسم         ها  نمونه از   1رجمه و شرح شد،    ت 11در قرن   

                                                 
  يوكه باشست با عنوان فارسيِ .1
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 در هنـد  رمـسلمانان يغ است كه اصول تصوف در ميان  جهت  نيبدنفيسي معتقد است    . است
 در آن ممالـك     1ة ايرانـي  شـد   منقـرض ي  ها  قهيطرشده و حتي       واقع مي  توجه موردهمواره  
ند و پيدا كردن پيروان بسيار پيوسته با هندوها در  صوفيه پس از ورود به ه  2.اند  ماندهپايدار  

 فكـري و مـذهبي   وهيش كه دو اند دهيعقنگارندگان پژوهش حاضر بر اين     . تماس بوده است  
 اجراهـاي آيينـي از      نـه يزم دراند، ناممكن است كـه        كه تا اين حد بر يكديگر تأثير گذاشته       

  .يكديگر دور مانده باشند
قاره هند و بعـدها       ي، سلطان محمود غزنوي با ورود به شبه       در ابتداي قرن يازدهم ميالد    

با تغيير پايتخت از غزنين به الهور كمك بيشتري به اشاعه فرهنگ اسالمي ايراني در شرق                
در اين دوران، هنرمندان و اديبان و صوفيان بسياري از كاشغر، بخارا، سمرقند، بغـداد،               . كرد

داده شدند، و بدين ترتيب زبان و فرهنگ ايرانـي  مهاجرت  نيشابور، آمل و غزنين به الهور
 كـشف  هنـد تـأليف شـد    قـاره  اولين اثر فارسي كه در شـبه      . قاره هند نفوذ كرد     به عمق شبه  
بود كه در الهورِ غزنويان نگاشته و به        )  م 1071. د( از شيخ ابوالحسن هجويري      المحجوب

ـ   بـزرگ بيروني نيز يكـي از      . يكي از مراجع صوفيسم تبديل شد       سـياحان، عالمـان و      نيرت
نويسندگاني بود كه آثار بسياري در موضوعات متعدد تـأليف كـرد؛ بـسياري از شـهرهاي                 

گونه در باب تاريخ، دين و علـوم ايـن            المعارف  ةدائرشمال غرب هند را بازديد كرد و اثري         
تون  كند و م   نظر تبادلها    او حتي سانسكريت آموخت تا بتواند با برهمن       . نواحي تأليف كرد  

 اسالمي در هند رواج يافـت و ديـن          همراه عرفان  بدين ترتيب، فارسي به      3. را بخواند  ها  آن
ـ              ايرانـي در آنجـا     اسالم از طريق صوفيان ايراني در هند گسترش پيدا كرد و فرهنگ هندوـ

 .بنيان نهاده شد

هـا از آسـياي       پس از چندپارگي پايتخت خليفه در بغداد در قرن دهـم مـيالدي، تـرك              
 بردگان جنگي شـاهان     ها  آنبرخي از   . ي خارج شدند و به سمت غرب حركت كردند        مركز

، همگي سعي داشتند تـا  حال هر در. و برخي ديگر از قبايل مهاجر بودند  ) مملوك(مسلمان  
                                                 

   چشتي، قادري و نقشبندي و سهروردي.1
  .65 ص ،سرچشمه تصوف در ايران .2

3. Metcalf, Barbara. D., (2009), A Historical Overview of Islam in South Asia in Practice, 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, pp. 5-6. 
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شـده   هاي ايرانـي  ترك يازدهم ميالدي،قرن در اواخر .  اسالم را دوباره شكوفا سازند    گستره
هـاي هنـدي و بـسياري از مراكـز            حكمراني) م1162-1206(تحت فرماندهي محمد غور     

پـس از مـرگ غـوري،       . از آن خـود كردنـد     .  م 1192غزنويان در پنجاب و دهلـي را در         
  1. گرفتبر عهده، كه يك مملوك بود، پادشاهي دهلي را )م1210. د(الدين ايبك  قطب

ي از مريـدان     يك 2در قرن سيزدهم ميالدي، چهارمين پادشاه قدرتمند اين سلسله، بلبان،         
 در سـلطنت بـاقي مانـد خـود صـوفي و از              م1286وي كه تا    . صوفيسم، به سلطنت رسيد   

  .عرفانِ صوفيسم در دوران وي در هند پاي گرفت. حاميان صوفيان بود
بسياري از ايرانيان انديشمندي كه در اين ميان به سبب حمله مغوالن بـه هنـد گريختـه                 

 بسياري از نيب نيا در.  به گسترش اسالم كمك كردندفته شدند وريپذبودند در دربار دهلي 
ـ   ي اجتماعي به تنـگ آمـده بودنـد، دعـوت ايرانـي            ها يبند  طبقههندويان، كه از     اسـالمي  ـ

گيـري    تا اواخر قرون دوازدهم و سيزدهم ميالدي، و پس از شكل          . صوفيسم را لبيك گفتند   
امل تأثير خـود را بـر هنـد          ك طور بههاي اصلي صوفيسم در هند، اسالم و صوفيسم           طريقه

بـه دهلـي    . م1193او در   .  است 3 چشتي نيالد  نيمعترين نماينده اين جنبش       اصلي. گذاردند
هـاي    خانقـاه .  در هند رواج يافت    سرعت بهطريقه چشتي   .  ساكن شد  4آمد و در شهر اجمر    

ـ ا از نبودند، و    قائل تبعيضي ميان طبقات اجتماعي      گونه چيهچشتي     پيـروان زيـادي    رو ني
 5. و ديگر اديان يافتندانيهندوميان 

قاره و نيز   با تمام شبهها آن. قلمرو سلطاني تغييرات جديدي براي هنديان به وجود آورد
اي برقـرار كردنـد و فرهنـگ كالسـيك و مـذهبي               آسياي ميانه ارتباطات جديد و گسترده     

 سالطين در ايـن دوره  .گذاري كردند جديدي را با الهام از رسوم عربي و ايراني در هند پايه        
 وارثان عطيه الهي و كساني كه نسبشان، از طريـق زنجيـره طريقـت و                عنوان   بهاز صوفيان   

                                                 
داشـتند   بـرده شـهرت      سلـسله  گرفتنـد، بـه      بـر عهـده   ل را    سـرعت كنتـرل شـما      به او و نوادگانش، كه      .1
  ).1206ـ1290(

2. Balban 
3. Chishti )1236-1190ي سهروردبينجبومتولد سيستان و مريد ا)  م.  

4. Ajmer 
5. Schimmel, Annemarie, (2011), Sufism in Indo Pakistan: in Mystical Dimensions of Islam. 
North Carolina: University of Caroline Press, p. 345. 
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 رگذاريتأث صوفيان مهم و     جمله از 1.كردند يم ياد   گردد يبازمهاي صوفيانه، به پيامبر       سلسله
  .اره كرد چشتي در اجمر اشنيالد نيمعتوان به هجويري غزنوي در الهور و  اين دوران مي

 و از طريق تمـاس      كردند ينم دين خود بسنده     مطالعهروحانيون چشتي و سهروردي تنها به       
. هـايي كـسب كردنـد        يا يوگا نيز دانش    2ها و عرفاي هندو دربارة ودانتا       و معاشرت با يوگي   

الزم . ها و نهادهاي صوفي و هندو وجود داشت         هاي بسياري بين اعتقادات، سازمان      شباهت
ت كه تأثيرات اندك هندوئيسم بر صوفيسم در دوران اوليـه اغلـب در تمرينـات                به ذكر اس  

بـراي مثـال، شـيخ      . ي نظري و تعليمـي    بندها عملي صوفيان بود تا در ايدئولوژي يا فرمول       
 يـك صـوفي بـه زبـان         عنـوان    بهيا بابا فريد، كه     )  م 1173-1266 (3فريدالدين گنج شكر  

 در  4 ارتباط بهتري با صوفيسم برقـرار كننـد،        بتوانند اش يپنجاب تا پيروان    نوشت يمپنجابي  
ي گنج شكر در ميان طوايف پنجاب در        ها  مسافرت كوب  نيزر. پنجاب بسيار شهرت داشت   

پـس از وي را موجـب نفـوذ و تبليـغ            ) ق 726 .د(ي شاه نظام اوليـاء      ها  تالشاين برهه و    
 و مـسلمانان در كنـار   انيندوه زماني كه 5.داند يمصوفيسم در ميان اديان گوناگون در هند      

بسياري از مـسلمانان    . ي بين آنان در حال رخ دادن بود       ا يفرهنگ، سنتز   ستنديز يميكديگر  
در ايـن ملغمـه فرهنگـي و رسـومات          . هندوهايي بودند كه دين خود را تغييـر داده بودنـد          

هـر دو   . توان شباهت بين تمرينات رايج هندوئيسم و صوفيسم را ناديده گرفت            مذهبي، نمي 
يـك هنـدو ممكـن بـود در هنگـام           . كردند يمهاي معروف هندي شركت       گروه در فستيوال  

هـاي    روح مقاومت كـه گـرايش     . مشكالت به درگاه يك روحاني مسلمان برود، و بالعكس        
 ايـدئولوژيكي بـراي بـه هـم پيوسـتن      نهيزمنمود،     صوفيسم به آن توصيه مي     انهيگرا  وحدت

  .آورد م ميپيروان عقايد گوناگون را فراه
ي هندوئيسم شرايط تغيير دين براي هندوها وجود نداشت،     گر يافراط به دليل    كه آنجا از
 و ليبرال در صوفيسم براي توجيه گرويدن هندوها بـه صوفيـسم             طلبانه يآزادهايي    گرايش

                                                 
1. A Historical Overview of Islam in South Asia in Practice, p. 8. 

2. Vedanta فهم متون اصلي هندوئيسم مكتب فلسفه هندو و مرتبت باشش  يكي از.  
3. Ganj Shakkar 
4. Engineer, Ali Asghar, (2002), Islam in India: the Impact of Civilization, New Delhi: Shipra 
Publications, p. 3. 

  .218-217 صص ،اميركبير: ، تهراندنباله جستجو در تصوف ايران، )1369(كوب، عبدالحسين،   زرين.5
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سيد ميرمحمـد گيـسودراز     .  و براي اين تغيير مسير ديني داليلي مذهبي پديد آمد          شد جاديا
 سمناني و مريدانش، بـه      اال الدوله صوفيِ طريقت چشتي با الهام از شيخ        ) م 1321-1422(

توانست دست از سماع بكشد، امـا از          او نمي . ها به اسالم پرداخت     دعوت بسياري از برهمن   
 او خود تالش بسيار كرده بـود        چراكه جلوگيري كند،    توانست ينمخوانش اشعار هندي نيز     

 از ضـياءالدين ابوالنجيـب   2يا ترجمـه وي در شـرح و   1.تا شريعت را بـا آن آشـتي دهـد   
  3.سهروردي در باب جايز بودن سماع سخن رانده است

در قرون چهاردهم و پانزدهم ميالدي، وقتي صوفيسم پيروان بسياري در ميـان هنـديان        
در ايـن   . با پيروي از صوفيسم آغوش بر تمـام اديـان گـشود           4يافت، جنبش هندوي بهكتي   

 سـرلوحه عمـل بـود و الزم نبـود           هـا   انسانح و دوستي و يكي شدن تمام        عرفان تبليغ صل  
بدين ترتيـب،   .  يا مسلمان باشند   رمسلمانيغ توانستند يمپيروان از دين خود خارج شوند و        

ـ و   بهبا فراهم آمدن زمينه دوستي پيروان دو آيين، استفاده مشترك از رسوم فرهنگي                در  ژهي
 5 به بـرهمن   توان يم جمله از. ي مذهبي باال گرفت   ها  معجحوزه ادبيات و اشعار عرفاني در       

. گفـت  يماشاره كرد، كه به عنوان يك هندو براي مجالس سماع شعر فارسي             )  م 1661 .د(
  زياد است كـه در قـرن هجـدهم مـيالدي           قدر   آنيي  جاها در در صوفيسم    سميهندوئنفوذ  
ـ  حـساب  به اءاهللاياول اي به نام شاه عبدالعزيز در نقشبنديه، كريشنا را جزء      صوفي د و آور يم

 6.بود يدئولوژيا گيتا بر اين نافذ ريتأثاين به دليل 

هـاي    بـه بخـش  تنها  نهها زبان دربار به زبان فارسي تغيير كرد، زباني كه   در دوره مغول  
هـاي سياسـي،      مياني و جنوب غربي آسيا رسيد، بلكه باعث شد تا رسوم فرهنگي، نظريـه             

 در پايـان قـرن شـانزدهم      . تـر شـوند     ذهبي نيز در اين قلمرو گسترده     هاي م   ادبيات و شاخه  
                                                 

1. A Historical Overview of Islam in South Asia in Practice, p. 120. 
  .آداب المريدين با نام .2
  .151 ص اساطير، :، تهرانسرچشمه تصوف در ايران .3
4. Bhakti،   هر انساني قادر است بـه رسـتگاري        در آن اعتقاد داشتند      كه    بود جنبشي . م 17 تا   14ن  وقردر

  .دست يابد
5. Brahminn 
6. Mahomed, Malik. (2007), The Foundations of the Composite Culture in India, Delhi: 
Aakar Books Publications, pp. 97-122. 
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 ترك و   تنها   نهزادگان اين دربار و قلمرو        ي مغول، نجيب  امپراتوريالدي، با شكوفايي كامل     م
شدند، كه به خاطر شـيعه        ها هم مي    هاي آسياي ميانه بودند، بلكه شامل ايراني        افغان و ازبك  

ها همگي بـا   ، هندوها و برهمنها  عربعالوه بر آن    . ت داشتند بودنشان با اكثريت سنّي تفاو    
  .يك فرهنگ و زبان به هم مرتبط بودند و آن فارسي بود

 براي برقراري صلح و احترام ميـان اديـان و روابـط مـستحكم بـا                 1هندوهاي راجپوت 
د،  زنان بر ديـن خـو       ماندن يباق. آوردند يدرم ها  آنسالطين مغول دخترانشان را به ازدواج       

جوداباي همسر .  فارسي شدفرهنگ باباعث معرفي فرهنگ هندويي به دربارهاي مسلماني      
رسـد     كسي بود كه كتك را به جامعه مسلماني آن دوره معرفي كرد و بـه نظـر مـي                   اكبرشاه

  .تأثيرات سماع بر كتك از اين دوره آغاز شده باشد
 ايـن كـه بـابر       جملـه  زاكردنـد،     هاي بـسيار مـي      هاي صوفي حمايت    ها از طريقه    مغول

 از  سـرعت   بـه سرپرستي و حمايت از طريقه نقشبنديه را بنيان نهاد و باعث شد اين طريقه               
 معابد بسياري نيز بـا حمايـت خـود بـراي            ها  آن. مركزش در كابل به تمام هند منتشر شود       

اكبرشاه تا جايي بـه صوفيـسم عالقـه      .كردند حمايت   ها  آنهندوها ساختند و از روحانيون      
وي همچنين دستور   . داشت كه پسرش جهانگير در خانة يكي از بزرگان چشتي به دنيا آمد            

داد كه درگاهي بزرگ براي آن خليفه چـشتي در پايتخـت جديـدش فـاتح پـور سـيكري                   
 وآمـد   رفت چشتي در اجمر     نيالد  نيمعي بسيار به زادگاه     سال  بزرگجهانگير نيز در    . بسازند

بـه  (بـود   به ايجاد ارتباط و يافتن شباهت بين دو فرقـه      مند  قهعال در دوران او، كه      2.كرد يم
هـاي    تـالش . ، كتب زيادي از سانسكريت به فارسـي ترجمـه شـد           )خاطر همسر هندويش  

 در زمينـة    3بسياري در اين دوران توسط عبدالرحمن بن عبدالرسول بن قاسم، پادشاه پـود،            
 كـه در ايـن      4نقاط مـشتركي  . رواج اساطير هندويي در قرن هفدهم ميالدي صورت گرفت        

                                                 
1. Rajput، دانـستند و در ايـاالت شـاهيِ          دوهاي غرب و شمال هند كه خـود را از طبقـه جنگجـو مـي               ن ه

  .كردند راجستان و سوراشترا حكومت مي
2. Ibid, p. 360. 
3. Pudh 

ي ترجمه كرد   سينو  هيحاش با    م 1631-32شناسي هندو در       جهان دربارهاي به زبان سانسكريت        وي رساله  .4
ي هندويي بـا باورهـاي      ها  افسانهدر اين ترجمه تفاسيري از نحوه تطابق        .  نهاد  المخلوقات مرآتو نام آن را     
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 حـتم   طـور    به روحانيون دو فرقه مورد نزاع بوده، اما         نظر ازقبيل كتب آمده گرچه احتماالً      
 چنـين كتبـي     ترجمـه الزم به ذكـر اسـت تـأليف و          . اند  شدهتحت تأثير روح زمانه نگاشته      

 از  ندتوانـست  يمها   هندو  و ها يصوف. مستلزم همكاري روحانيون هندو و مسلمان بوده است       
 قـرار  گريكـد ي ريتـأث  تحت و يا از طريق ارتباطات معمول روزمره         شده  ترجمهطريق كتب   

)  م 1658-1767 (بيز حمايت سالطين مغول از صوفيسم تا پايان دوران اورنگ           1.بگيرند
 سعي ها آن. كردند  در دربار خود استفاده ميتوأمان از هندوها و مسلمانان ها آن. ادامه يافت 

ـ و   بـه . ت قلمرو خود را با كمك گرفتن از اهالي بومي حفظ كننـد            داشتند سالم   اكبـر و    ژهي
 و بايـد محتـرم      ند هـست  باارزشجهانگير بر اين اعتقاد بودند كه تمام رسوم و سنن مذهبي            

  2.شمرده شوند
فرهنگ تركيبي در هند بين قرون دوازدهم تا شانزدهم ميالدي شكل و مرز مشخصي به               

ي، گـر  يزرتشتتأثر از ميراث عربي، هندي و ايراني با تلفيقي از           خود گرفت و تركيبي شد م     
يكي از نمادهاي فرهنـگ تركيبـي در هنـد و شـايد     . ها آنهاي  هندوئيسم و اسالم و فلسفه   

 آن، زبان اردو است، زباني كه در بازار و فرهنـگ عامـه مـردم از تركيـب زبـان                     نيتر  مهم
اين زبان در بين عوام رايج بـود و  .  ساخته شدها و غيره   ها، مسلمان   ها، هندوها، هندي    ترك

                                                                                                                   
و ) ص(كه چگونه شيوا به شاه اجنّه يا حضرت آدم، يا حـضرت محمـد                اينبراي مثال،    اسالمي آمده است،  

 مـوني  پروتي است كه توسـط  اين كتاب در قالب ديالوگي بين شيوا و همسرشاصل  .شده است غيره تبديل
  ).c.f. Ibid, p. 128 (بشيشت تأليف شده است

هـا   قدر براي اذهان هندي جذاب بود كه حتي برهمن  ها آن هاي عرفاني اسالم و روش زندگي صوفي  ايده .1
حكام را داشـتند    هاي    عدالتي  بيها اغلب شجاعت اعتراض كردن به         چراكه صوفي ،  تأثير نماندند   هم از آن بي   

كه محمد تغلـق بـه خـود         هنگاميبراي مثال،   . ند كه حكام راه درست را انتخاب كنند       و همواره اصرار داشت   
كـساني  «: گو از پذيرفتن لقب جديد وي خودداري كرد و گفـت            الدين حق    بخشيد، شيخ شهاب   »عادل«لقب  

  .)Ibid, p. 143(» توان خواندشان اند، عادل نمي كه ناعادل
صـلح  «پذيرفتند و در پي رعايت اصل  هاي خود مي در خانقاهشيوخ صوفي هندوها و مسلمانان را يكجا        .2
جنبه احساسي صوفيـسم     .دادند  هاي خود تسلي مي     جويان هر دو دين را در خانقاه        و صلح جهاني، پناه   » كل

 ايـن  از. كـرد   شد، هندوها را بسيار متأثر مي        به همراه موسيقي اجرا مي     انهكه اشعار صوفي   مخصوصاً هنگامي 
هـاي     سند شروع به سرودن شعر به زبـان         و  بنگال ،جمله پنجاب  هاي مناطق مختلف از     صوفي«مرور    به ،رو

 .ها را بيشتر تحت تأثير قرار دهند تا بتوانند هندي) c.f. ibid, p. 144 (.محلي هندي خود كردند
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، وقتـي فرهنگـي     معتقدنـد نگارندگان  . ها  هرگز وارد دربار نشد، مگر در اواخر دوران مغول        
، منطقي اسـت  شود يم باعث خلق زباني جديد ابدي يمة بزرگي و اهميتي كه واسط  بهمهاجر  

 بدين ترتيـب،    1.آورددرط خود    و تسل  ريتأثكه ابعاد گوناگون فرهنگ و هنر منطقه را تحت          
مـسلمانان موسـيقي    . اين فرهنگ تركيبي تأثير زيادي بر موسيقي، نقاشي و معماري گذارد          

هاي موسـيقاييِ     توان به دستگاه     مي جمله از خود غني كردند،     زعم بهكالسيك هندي را نيز     
هنـد اضـافه     به موسيقي    5 نيز چندين راگا   4اميرخسرو دهلوي .  اشاره كرد  3 و خايل  2دروپاد
 صوفيان قـوالي    7 خوانندگان هندويي بودند كه در مراسم عرسِ       6برادران شمبو و شنكر   . كرد
  .خواندند مي

يي چندخـدا هايي كه در نهي و نفي نيايش تصوير و            تعليمات صوفيسم و اسالم، با بحث     
هاي اجتماعي و ديني، و تساوي همه مردم در برابر قدرت الهـي،             داشت، نفي تبعيض كاست   

هاي پايين اجتماع و      يكسان بودن همگان در پرستش خدا، باعث جذابيت آن در بين كاست           
 بنا بر آنچه رفت، اشاعه اسالم و صوفيسم در هند، تعداد كثير پيـروان               8.جمعيت مطرود شد  

 حـتم در    طور   بهها    ، دستاوردهاي سياسي و فرهنگ غني آن      ها  آن، نهادهاي اجتماعي    ها  آن
                                                 

فرهنـگ  طرفه نبـود و مـسلمانان نيـز بـسيار از              وجه يك  هيچ كه اين تأثيرات به   است  البته الزم به ذكر      .1
هـا   جمله هولي، دوسهرا و ديوالي در دربار مغول هاي هندوها از فستيوالبراي مثال،   .گرفتند يهندوها الهام م  

  .شد به همراه نوروز جشن گرفته مي
2. Dhrupad 
3. Khayal 

  .نددان وي را پدر موسيقي قوالي مي. الدين اوليا دان، نويسنده و اديب و صوفي حواري نظام شاعر، موسيقي .4
5. Raga،شود  نت يا بيشتر در موسيقي هندي كه ملودي بر پايه آن ساخته مي5اي از   مجموعه.  

6. Shambu and shankar 

مرگ در نظر آنان رسيدن دوسـت بـه دوسـت و            . مولويان تا حد امكان بيم از مرگ را از بين برده بودند            .7
شد كـه بـه       شب سالگرد موالنا مراسمي برگزار مي     . دريدن پيراهن مانع وصال و انتقال از سرزمين ديگر بود         

  .در نظر مولويان مرگ موالنا شب وصال است. گفتند آن شب عرس مي
هـاي     جنـبش  ، بلكـه   جذابيت سريعاً و كامالً پـذيرفت      دليلكه هندوئيسم اين تفكرات جديد را به         نه اين  .8

ندوها به اسالم توسط رهبران مـذهبي در        زيادي در نفي ورود باورهاي اسالمي به هندوئيسم يا تغيير دين ه           
 براي دانستن درباره مقاومت سران مذهبي هند و با ورود اسالم رجوع كنيـد               .قرون مختلف صورت پذيرفت   

  .The Foundations of the Composite Culture in India, p. 144به 
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 و همچنـين در فرهنـگ و هنـر          ها  آنهاي مذهبي و رهبران       ، شخصيت اذهان متفكران هندو  
  . بوده استرگذاريتأثهند 

  
   آن بر اجراي آييني كتكريتأثسماع صوفيان هند و 

 دين و فرهنگ ايراني اسالمي در هنر هند نيستند، اما به نظـر              راتيتأثهنرمندان كتك منكر    
ر هند مطرح نشده كه ممكن است كتك         اين مسئله د   گاه  چيه به دليل تعصبات ملي      رسد يم

 يكي از ابعاد هنـر هنـد در بخـش حركـات بـدن از سـماع، كـه همزمـان در                       عنوان  بهنيز  
ي كـه ايـن   راتيتـأث  جملـه  از.  پذيرفتـه باشـد  ريتأثه،  آمد يدرمدربارهاي مسلمانان به اجرا     

ي ريكـارگ   بـه و   در بخش زبان و ادبيات اردو        اند  داشتههنرمندان در طول تاريخ بدان اذعان       
ـ اشعار و استعارات فارسي در اشعاري است كه هنرمنـدان بـا آن بـه اجـرا                   ؛ و  پردازنـد  يم

سبك (با سبك جيپور    ) مسلماني(الكنو  همچنين تفاوت لباس زنان و مردان كتك در سبك          
ي ريرپـذ يتأث انكـار    رسد يمبه نظر   ).  است تر  كينزدهندو، كه به نوع اوليه و باستانيِ كتك         

 ركـن اساسـي و      هـا   چـرخش ي پياپي كتك از سماع به اين دليل باشد كه ايـن             ها  چرخش
 هـا   چرخش اين اجراي آييني به اين       واقع درشوند، و      بخش كتك محسوب مي    نيتر  معروف

 بخش اين اجراي آييني، كه يكي از هفت اجراي آيينـي و             نيتر  مهملذا قبول اين كه     . بالد يم
ي اجرايي فنونش را از كتاب باستاني و مرجع         ها  آيين  مانند ديگر  ديباباستاني هند است، و     

 از.  برداشت كند، از آيين كشور ديگري وام گرفته شده باشد، بسيار دشوار است             1نتياشسترا
ـ گ  وام احتمال بهست كه در هيچ كتاب و مقالة مستندي         رو   نيا ي فنـون كتـك از سـماع        ري

  2.اشاره نشده است

                                                 
1. Natyasastra،     به نويـسندگي شخـصي    فصل در باب رقص و هنرهاي پرفورمانس       36 كتابي كهن شامل ،

  .م تأليف شده است  پ300م و   ق500 نيكه احتماالً ب) Bharata(به نام بهارتا 
كه در دهه اخير اقدام به ) Manjari Chaturvedi (ي كتك، منجري چتوروددگاننگارنده با يكي از رقصن .2

ن تـأثيرات مكاتبـه كـرده        در باب اي   ،ابداع نوعي رقص جديد و تلفيقي از كتك و سماع عارفانه كرده است            
 كتـك شـده     يهـا   روئتي منكر تأثير سماع مولويه بر پ      يا   نيز طي نامه   ندهجالب اينجاست كه اين رقص    . است
  .است
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 1به تبعيت از حجاب اسالمي، لباسِ پوشيدة انگـرخ زن و مرد در سبك مسلمانيِ الكنو،      
 و دامـنِ  3، اما در سبك هندوييِ جيپور، زنـان بلـوز كوتـاه چـولي     كنند يم بر تن    2و پيجاما 

ي ديگري نيز از حيث تكنيك      ها  تفاوت 5. و مردان نيز لباسي به نام دوتي       دنديپوش يم 4لهنگا
.  ارتباطي با سماع و اسالم نـدارد       ها  وتتفاميان كتك مسلماني و هندو وجود دارد، اما اين          

 به دليل استفاده از اشعار صوفيانه       زمان مرور   به اين كه در سبك الكنو و مسلماني         جمله از
 يـا ادا اهميـت      6و فارسي و سرشار بودن اين اشعار از استعارات و تشبيهات، تكنيك ابهينيا            

 ژهيو  به، تر فهم  و سختتر دهيچيپبيشتري يافت، چراكه رقصندگان بايد بر روي كالمي بسيار    
در .  تا كنه كالم فهم شود     گذاشتند يم 7براي مخاطبي كه به اين زبان آشنا نيست، ادا و مودرا          

ـ تأكي اجراهاي آييني هند ها شاخهمقابل، سبك باستانيِ جيپور مانند ديگر       بـر حركـات   دي
  .پيچيدة پا و حفظ تعادل در فضا دارد

ي هـا   چـرخش  تكنيـك    نهيزم دري كتك   ريگ  وام، امكان   يكي از فرضيات اين پژوهش    
ي سماع، يك   ها  چرخشير، همانند   نظ يبدر اين نمايش    .  است 9 يا براماري  8 پيروئت وقفه يب

 درچرخد و      مي نما ة قطب عقربشود و بدن تماماً حول محور آن پا مانند            پا بر زمين قفل مي    
ده شده است كه رقصنده پنجاه مرتبه       گاه در اجراها دي   . كند يم به جلو نيز حركت      حال نيع

ي به فرضيه تحقيق حاضـر از راگينـي         رأ نيتر  كينزد. دهد يمبراماري را بدون وقفه انجام      
 11يهـا   البيسـ  و   هـا   مكـث ي چرخـان و     ها  جنبش است، كه معتقد است حركات،       10دوي

عتقد وي م . ريتميكي كه امروزه در كتك شاهد آن هستيم، احتماالً به كتك اضافه شده است             
                                                 

1. Angarkh 
2. Pajama 
3. Choli 
4. Lehenga 
5. Dhoti 
6. Abhinaya 

7. Mudra،   رچه ممكن است با    مودراها اگ . رنديگ ي بخشي از بدن شكل م     ةوسيل  كه به  ييها   حركات و ژست
  .شوند يها اجرا م  دستةوسيل بهاكثراً  ،كل بدن نيز در ارتباط باشد

  .)پا و چرخش كل بدن حول آن داشتن يك ثابت نگه(فني در باله و شبيه به براماري در كتك است  .8
9. Bhramari 
10. Ragini Devi 

  ي موسيقاييواحدها .11
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 اما 1.اند نداشتهاند و ريشة بومي  ي بودها لهيقب /ي قوميها المان احتماالً برده ناماست حركات 
ش نكرده  نظر موردي  ا  لهيقب /ي قومي ها  شهيري به   ا  اشارهي خود   رأاين نويسنده در تكميل     

  .است
 چرخش بايد در يـك حركـت        هرچند. حركت براماري نقطة اوج قطعات اجرايي است      

 بارها يـك پـا را محـور         تواند يمپايان پذيرد، يك رقصندة ماهر      ) Sam(نام سم   خاص به   
نگارندگان معتقدند شباهت كلمه   . قرار دهد و بچرخد و در پايان با حركت سم به انتها برسد            

 آمد، از ابتدا در     ن اي از شيپ، چنان كه    ها  چرخشاين  . سم با سماع بيهوده و تصادفي نيست      
 است كه   نشده ثبتيي  جا در و   داند ينم كسي   كه آنجا از نداشتند و    اين اجراي آييني وجود   

 ايـن فرضـيه كـه    رسد يمبه نظر اند،  هشد اضافه از چه دوراني و توسط چه كسي بدان    قاًيدق
ي سـماع اسـت، دور از ذهـن نباشـد و شـباهت              هـا   چـرخش  از   متأثراين تكنيك ملهم و     

.  اين مطلب باشد   ديمؤاع نيز شايد بتواند      سم واژهيي از نام اين حركت در كتك با         ها  قسمت
 آمد كه سماع از ريشة سمع است و معاني شنيدن، شنواندن، گوش دادن سـخني كـه   تر  شيپ

، سـماع   فرهنگ عميد در  . شود، و مجازاً به معناي رقص، نغمه، وجد و حال است            شنيده مي 
ي صـوفيان،   فشانا  دستي و   كوب يپاوجد و سرور و     «:  است شده فيتعرچنين  ) با فتح سين  (

ايي شبيه به   معن اگرچه سم در سانسكريت نيز       2.»منفرداً يا جمعاً با آداب و تشريفاتي خاص       
 در معنـاي سـوم خـود يعنـي شـاد و             3ة سانـسكريت  نام  لغتبنا بر   ) Sam(سم  : سماع دارد 

 و نيـز بـه معنـاي        4يي، فستيوال، جشن و سرور،    گردهمابه معناي   ) Sama(خوشحال؛ سما   
شناسانة لغات را كـه   ي زبانها شهيراما اين تحقيق بنا ندارد تا   .  آمده است  5نگملودي و آه  

.  را كـشف كنـد     هـا   آناز تخصص نگارندگان خارج است مورد بررسي قرار دهد و ارتباط            
 باور دارند اين است كه ممكن است اجراكنندگان كتك پس از الگوبرداري             نگارندگانآنچه  

                                                 
1. Devi, Ragini, (2002), Dance Dialects of India, Delhi: Motilal Banarasidass Publishers, p. 
166. 

  .»سماع«اميركبير، : تهران. فرهنگ عميد). 1375 (،حسن عميد، .2
3. M. Monire, Williams, (2008), Sanskrit English Dictionary, Munishiram Manoharlal 
Publishers, New Delhi, “Sam.” 
4. ibid, “Sama.” 
5. Walker,Benjamin, (1983), Encyclopedic Survey of Hinduism: Hindu World, vol. 2, 
Munshiram New Delhi: Manoharlal Publishers, ”Sama.” 
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و . ي كرده باشـند   گذار  نام آن   مبدأتكنيك را نيز ملهم از      از چرخش براماري، بخشي از اين       
  .پذيري كتك از سماعريتأثشايد اين هم شاهدي باشد بر فرضية تحقيق و 

ي نسبت به تر سادههمواره اين عقيده وجود داشته كه در كتك مودراها و اداهاي كمتر و      
در 1ي بـدن پـدانتا  ريكارگ بههمچنين شيوة . رديگ يم قرار استفاده موردديگر اجراهاي آييني 

  در ديگر هفت آيـين از اصـول  كه آن  حال ،است فرد منحصربهاين رقص بسيار متفاوت و 

ـ  در كتاب مرجع نتياسسترا پيـروي        شده  گفته حركـات تكنيكـي كتـك كمتـر بـا          . شـود  يم
.  نقش شده مطابقـت دارد 2 در نتياسسترا و مواردي كه در معابد چيدمبرم        ذكرشدهي  ها  ژست

له نيز بسيار مهم است كه كتك تنها اجرايي است كه با موسيقي هندوستاني يا همان            اين مسئ 
اين مسئله پراهميت است كـه      .  و به همراه آن رشد كرده است       ختهيدرآمموسيقي شمال هند    

 مانند ديگر اجراهاي آييني در معابد هندويي زاده شده، اما دوران رشد و              قطع طور   بهكتك  
 ذهـن   جا بداناين مسئله تا    . دربارهاي مسلماني سپري كرده است    شكوفايي خود را درون     

ي حتي شكل امروزي اين رقص را نـه         ا  عدهپژوهشگران هندي را به خود مشغول كرده كه         
تا پيش از مسلمانان تمـامي ابعـاد هنـر در هنـد             . دانند يممذهبي، بلكه درباري و سكوالر      

، هـا   آن بود، و پس از به تخـت نشـستن            با خدايان هندوئيسم، بوديسم و جينيسم      ختهيدرآم
  . تا زنده بمانندكردند يموهواي دربار مسلماني هماهنگ  حال با كه خود را ديبا يمهنرها 

 نيز تبديل به موسيقي هندوستاني و قوالي        3همزمان با تغيير در فنون، موسيقي كارناتيك      
ــ هــا يصــوف. شــد   ه داشــتند، ي دربــار بــسيار بــه ســبك آواز هندوســتاني دروپــادا عالق

   آوازهــايي در دســتگاه   4. ايــن صــوفيان شــيخ ســليم چــشتي اســت     جملــه ازو 
  در مجـامع صـوفيانه خوانـده       ) 6بنـا بـر آيـين اكبـري        (اكبرشـاه  در دوران    5موسيقيِ پداس 

                                                 
1. Padantha.هاي كالسيك هندي كارگيري بدن در رقص  يكي از چند سيستم به.  
2. Chidambaram .         كه به معابد بسيار قـديمي و نقـوش         است  از شهرهاي باستاني ايالت تاميل نادو در هند

  .هاي باستاني بر ديوار معابدش شهره است هاي رقص حاوي ژست
  .مانده است موسيقي كالسيك هند كه در مقابل موسيقي هندوستاني در جنوب هند باقي .3

4. Dance Dialects of India, p. 5. 
5. Pedas 

ت تاريخي در باب زندگي شـاهان مغـول و در جلـد              است كه كتابي اس    اكبرنامهاز   جلد سوم    آئين اكبري  .6
وزير وي  به قلم    يالديمشانزدهم  اين كتاب در قرن     . پردازد  اكبرشاه مي ... دوم و سوم به زندگي و سياست و       
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 كه نوعي سبك جديد شـعر و موسـيقي توسـط            شده گفته آيين اكبري  همچنين در    1.شد يم
شعرِ داستانيِ . ي ايراني و هندي بودها سبكفيقي از اميرخسرو دهلوي معرفي شده بود كه تل

 يك صوفي مسلمان در     3 وجاهي مال«، توسط   شد يمكه در كتك اجرا     .) م 1636 (2سبارازا
شـاهي    از سلـسله قطـب    .) م 1626( در طول پادشاهي سلطان عبداهللا قطـب شـاه           4گلكندا

ه سبك موسـيقي قـوالي       ك ديگو يم 6كتاب نورس  سريواستاوا به نقل از      5.نگاشته شده است  
، در دوره جهانگير بـه      خوانند يم اشعار فارسي را براي اجراكنندگان كتك        معموالًكه در آن    

ي هـا   گـروه همچنين در اين كتاب آمـده اسـت كـه در ايـن دوران               . كتك اضافه شده است   
ف ي مختل ها  مناسبت در دربار وجود داشتند كه اشعار دروپاد را در           7ي به نام دادي   ا  خواننده

ـ  اجرا 9 هندي و پخاوج8به همراه سازهاي ايراني دف و رباب به همراه طبالي       10.كردنـد  يم
ي در هند سـواي از هنـر   ا ينقاشي و  قيموس رقص،   ها  مغولواتسيايان معتقد است در دوران      

وي معتقد است كـه كـسي       . ي ايراني صفوي بود   ها  سبك از   متأثرهندويي وجود داشت، كه     
ي هنري نكـرد، بلكـه دو شـاخة         ها  المانر به تغيير سبك و تغيير در        هنرمندان هندو را وادا   
 به سـبب زمينـة هنـدويي و    اوالً در كنار يكديگر شكوفا شدند،      توأمانهندو و اسالميِ هنر     

                                                                                                                   
 )Hazardauri Palace( تاب امروز در قصر هـزاردوري ك اصلي ةنسخ.  استابوالفضل بن مبارك تأليف شده

  .دشو يدر بنگال غربي نگهداري م
6. Sabarasa 
1. Allami, Abul Fazl Ibn-Mubarak, (1873, reprinted 1949-1993), The Ain-i-Akbari, translated 
by Henry Blochmann and Henry Sullivan Jarett, Calcutta: Asiatic Society (Digitized June 11, 
2007), pp. 266-267. 
2. Sabarasa 
3. Wajahi 

4. Golconda كيلـومتري   11، و امـروز در      .) م 1518-1686(ي قـديمي و مركـز حكمرانـي گلكنـدا            شهر 
  حيدرآباد است

5. Kathaka the Tradition, p. 53. 
6. Kitab-i-Nauras، از سلــسله ) 1556-1627( شــاه دوم  اثــر عبــدالمظفر ابــراهيم عــادلكتــاب نــورس

كـه بـراي آشـنا كـردن        ) Daccani(  دوبيتـي بـه زبـان دكنـي        17 شعر و    59شاهي كتابي است شامل      عادل
هاي بيان احساسات در زيباشناسي هندو امـري مهـم تلقـي              ها يا شيوه  )Rasa( زادگان هندي با رازا    مسلمان

  .شود مي
7. Dhadi 
8. Tabla 
9. Pakhavaj 
10. Ibid, p. 54. 
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 در  1. بـود  فراگرفتـه  به سبب موج فرهنگ اسالمي كه كشور را          اًيثاناعتقادات مردم بومي و     
 به باال و مـشغول      رو گشاده و   دار  ترك بلند و دامني     ، يك اجراكننده مرد با لباسي     4 ريتصو

 شيهـا   دسـت  پاهايش در حالت معمولي، بـدن راسـت و يكـي از              كهي  حال دراجرا است،   
، نيز زنـي بـا      3 ريتصودر  .  است قرارگرفتهي كالهش   باال و سرمطابق سنت سماع بر روي      

 كهي  حال درزدن است،   در حالت چرخ    .) م 18 (2دامني گشاده در برابر مهاراجه رام سينگ      
در حـالتي شـبيه     (دو دستش يكي رو به باال و ديگري رو به پايين و موازي با شانه اسـت                  

، كه متعلق به يك دفتر نقاشي از دوران كمپاني و متعلق بـه قـرن                6 و 5 ريتصاودر  ). سماع
نوزدهم ميالدي در الكنو است، مرد و زني با همان لباس و حركـات دسـت مـشابه سـماع                    

از حالتي كه دامن لباس مرد به خود گرفته مشخص است كه در حـال               . غول اجرا هستند  مش
 نـواب يي كه همگـي از مجـالس دربـار پادشـاهان و      ها ينقاشدر اين   . چرخيدن بوده است  

ي هـا   شـباهت ،  انـد   درآمـده مسلمان كشيده شده و در آن اجراكننـدگان كتـك بـه تـصوير               
دامن بلند پيراهني كه به هنگام چـرخ        : هستند مشاهده قابل در پژوهش حاضر     شده  فيتوص
يكـي رو بـه بـاال و        (، و حركات دو دسـت       )8 ريتصو (شود يمي مداوم به هوا بلند      ها  زدن

ي مـداوم و    هـا   چـرخش  از همه    تر  مهم، و   ) شانه با كف دست رو به پايين       فيرد  همديگري  
ن در كنـار گـود اجـرا، كـه           در نقطة اوج اجرا، و قرارگيري گروه نوازندگان و قواال          وقفه يب

ي كـه   ا  رقـصنده  و مقايسه با معادلشان در سماع مولويه هستند، همانند           مشاهده قابلهمگي  
 8 و   7،  6،  5،  4 مشخص شده است، در برخي نيز ماننـد تـصاوير            A با حرف    7 ريتصودر  

 دقيق تشخيص داد كه اجرا سماع اسـت يـا           طور به توان ينمشباهت تا حدي زياد است كه       
  .ككت

                                                 
1. Vatsyayan, Kapila, (1982), Dance in Indian Painting, New Delhi: Abinav Publishers, p. 
145. 
2. Maharaj singh of Kotah 
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موزه . م18 رقاص بر بهارخواب قصر، كوتا، قرن كي اسب و ي كوتا بر رونگيمهاراجه رام س. 3 ريصوت

  )Kathaka the Tradition: Fusion and Diffusion, p. 164 (پوري آلبرت هال، ج،ي دولتيمل
  

  
 ي بهاون، وراناس بهارت كال1596 - 7  الهور،،يلي از دربار به قلم بساون، انوار سهيا صحنه. 4 ريتصو

)ibid, p. 180(  
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، بهارت كال بهاون، . م19 الكنو قرن ،ي متعلق به دوران كمپاني دفتر نقاشكي از ياتود. 5 ريتصو
  )ibid, p. 185( يوراناس

  

  
بهاون،  ، بهارت كال. م19 الكنو قرن ،ي متعلق به دوران كمپاني دفتر نقاشكي از ياتود. 6 ريتصو

 )ibid, p. 186( يوراناس
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 )ibid, p. 179 (پوري پاالس، جيتي موزه س،ي آرت گالرشنا،يقصر كر. 7ير تصو

  

  
 )ibid, p. 184( پوري پاالس، چيتيموزه س.  م19خانه، قرن   از سقف اسلحهيبخش. 8 ريتصو
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امري بسيار  ) اجرايي( فرهنگي و مذهبي در هنرهاي پرفورمانس        راتيتأثارزيابي ميزان   
 در كشوري مانند هندوستان كه تحـوالت فرهنگـي ناشـي از ورود              مخصوصاًدشوار است،   

. ي ديني گوناگون را از ديرباز به رخ جهان كـشيده اسـت            ها  نهيزم  پسي فرهنگي با    ها  گروه
، هـا   هـون ، سـكاها،    ها يروم،  ها يونان، ي )بنا بر ودا   (ها ييايآر جمله ازورود اقوام گوناگون    

ي هـا   دورهدر  ... با عنوان مهاجم، بازرگان، حاكم و     ...  و ها يرانيا،  ها  افغان،  ها  مغول،  ها ينيچ
ـ  كـه    طـور  همـان .  در هند شده است    ها  فرهنگمختلف منجر به تلفيق انواع       ـ  يم  ايـن   ميدان

هـا را     مردمان هر يك با پيشينه فرهنگي خود وارد اين سرزمين شده و هنـد نيـز همـة آن                  
 كه قبول كنيم امكـان نـدارد كتـك كـه             در جهت اين   ههمة داليل يادشد  . جذب كرده است  

 محفـوظ   راتيتـأث از گزند تغييرات و     ) ها  مهاجرتمركز اغلب   (متعلق به شمال كشور است      
براي مثال، همواره بحث درباره اين مسئله وجود دارد كه چرا همة            . مانده باشد، كافي است   

لي مسئله فرديت   ي فردي، شبيه يكديگرند، و    ها  تفاوترغم تمام     اجراهاي آييني هندي علي   
ي فردي درباره كتك بيش از ديگر اجراها صادق است؟ آنچه رفت پـژوهش را               ها  تفاوتو  

پذيري عميق  ريتأث اين تفاوت ناشي از      اديز احتمال به كه   دهد يمبه سمت اين ديدگاه سوق      
  .از مسلمانان و مخصوصاً صوفيسم است

 
  يريگ جهينت

 ابراز سرسپردگي و بنـدگي از سـوي انـسان بـه             يها  راه نيتر ييابتدااجراي آييني يكي از     
. ي عاري از اجراهاي آييني در طول تاريخ نبوده اسـت          ا يباستانخداوند بوده، و هيچ تمدن      
 را تا به امـروز حفـظ   اش يشياين نيست و انواع اجراهاي مستثناتمدن هند نيز از اين قاعده     

ي هنري به اركاني وابسته است      ها  شاخهسماع نيز مانند ديگر     . استكرده و زنده نگاه داشته      
و مانند اغلب اجراهاي آييني و نيايشي مشتمل بر ادبيات و شعر، آواز، موسـيقي، لبـاس و                  

ـ ر، تمام انـواع هنرهـا در هندوسـتان          ميدان يمچنان كه   . حركات بدن است   ي مقـدس   ا  شهي
ا در هنـد، در     اما كتك مانند بسياري از هنره     . اند و اجراي آييني كتك نيز چنين است         داشته

 مغول، بنا بر مراودات فرهنگي بين اسـالم و هندوئيـسم،            امپراتوراندوران سالطين دهلي و     
 سخن از اسالم در دربارهاي مـسلماني در هنـد بـه ميـان               كه آنگاه. تغييراتي چند پيدا كرد   
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رود، چراكه همواره در تاريخ آمده كه اغلب          ي مي گريصوف، ذهن ناخودآگاه به سمت      ديآ يم
 و در دربارهاي خود مجـالس  اند بوده مند عالقهي گريصوفهان مسلمان هند صوفي يا به  شا

 بنا بر پژوهش حاضر اجراي آييني كتك در دوران حكومت           لذا. كردند  سماع بسيار برپا مي   
 همزمـان  طـور   بهسالطين دهلي و گوركانيان كه به دليل عالقه شاهان مسلمان به صوفيسم             

 قـرار  اين سنت صوفيانه     ريتأث تحت   جيتدر   به،  آمد يدرم به اجرا    ها  كاخبا سماع مولويه در     
ـ  طـور    بـه اين تغييرات در اين اجرا      ). 1جدول  ( جهت آن تغيير يافته است       در و   گرفته ي كل

ي هـا   حماسـه ي هنـدويي و     هـا   افـسانه مشتمل است بر تغيير در ادبيات و كالم، از اشعار و            
 به تبعيـت از ركـن       تر  دهيپوشي  ها  لباس زبان فارسي؛    ايزدان به اشعار صوفيانه و عرفاني به      

 خاص تغيير   طور   بهحفظ حجاب در اسالم؛ موسيقِي قوالي و سبك موسيقيِ هندوستاني؛ و            
 يكي از   داشتن نگهي پياپي درويشان بر حول محور يك پا و          ها  زدنچرخ  . در حركات بدن  

 سر و كاله، و دسـت ديگـر          در باالي سر با كف دست رو به آسمان و گاه بر روي             ها  دست
 افقي تا سر حد شانه با كف دست رو به پايين، در اجراي آييني كتـك                 صورت بهباال آمده   

 و پيروئت در كتـك تنهـا   زدنالبته الزم به ذكر است چرخ     . نيز به شكلي مشابه وجود دارد     
الـت  و در هنگام اوج ريتم موسـيقي و قـوالي و در ح  ) مانند سماع (ستينحركت اين اجرا   

  .شود يمشدگي رقصنده اجرا خود يبازخود
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  هيمولوي رقص آييني كتك و سماع ها شباهت. 1جدول 
  سماع  كتك

ــت از ــود حالـــ  خـــ
خودشدگي با شـنيدن     بي

  كالم صوفيانه

ــودبي ــت ازخ ــا  حال ــدگي ب خودش
  شنيدن كالم صوفيانه

ــرخ زدن  براماري ــاپي   چ ــاي پي ه
  حول محور يك پا

نگـه داشــتن دو دســت در  
الي سر در هنگام اجراي     با

  براماري

نگه داشـتن دو دسـت      
در باالي سـر هنگـام      

  چرخ زدن
  تنوره  انگرخ

  

  قوالي  قوالي

  اشعار صوفيانه به زبان فارسي  اشعار صوفيانه به زبان فارسي
  بـه پادشاهان هند بنا بر فرهنگ بومي منطقه و عالقه هندويان به اجراهـاي آيينـي خـود و          

 1 نشدند و همواره مجالس كتك     گردان يرو از اين هنر     گاه  چيه،  ها  آنيايشي   رويكرد ن  ژهيو
در اين دوران پادشاهان و     . داشتند يمي گوناگون برپا    ها  مناسبترا در قصرهاي خود بنا به       

                                                 
قاره بـود و رقـص ايـن منـاطق كتـك       كه مراكز پادشاهان مسلمان اغلب در نيمه شمالي شبه  دليل اين  به .1

  .است
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، خود اغلب هنرمند بودند و دستي در آواز و موسـيقي داشـتند و گـاه در ايـن                    نواببعدها  
 به اين اجراها    ها  آنو حتي در برخي موارد قطعاتي نيز توسط          پرداختند يممجالس به اجرا    
ي كـه صـوفيان در دربـار پادشـاهان در دوران            ا  نهيشيپاز سوي ديگر، با     . اضافه شده است  

، بسيار در تاريخ آمـده كـه        اند  داشته مغول   امپراتوران در دوران    آن از  پسسالطين دهلي و    
بنا . اند  جسته يم و در مجالس سماع شركت       بسياري از پادشاهان مسلمان خود صوفي بوده      

 دربار در كه آنجا ازي ميان صوفيان و هندويان برقرار بوده و      ا  دوستانهبر آنچه رفت، روابط     
 و مجالس هـر دو را       كرده يمشاخه فرهنگ هم از صوفيسم و سماع و هم از كتك حمايت             

ـ     هـا   شباهت، و بنا بر آنچه در باب        داده يمترتيب   اس، موسـيقي و برخـي      ي ظـاهري در لب
حركات در اين پژوهش آمد، امكان درست بودن فرضيه اين پژوهش در باب ايـن ديـدگاه                 

 انـد   رفتـه يپذ ريتأث اين دو آيين در دوران حكام مسلمان هند از يكديگر            اديز احتمال   بهكه  
 راتيتـأث اگرچه امروز بزرگان و مرشدان كتك و سماع مولويـه منكـر             . ستيندور از ذهن    

ي شـاهان مـسلمان در هنـد هـستند، الزم بـه ذكـر اسـت كـه         ها دورهي دو آيين در   ظاهر
رساند كـه اجراهـاي آيينـي در           ما را هر چه بيشتر به اين ديدگاه مي         دست نيا ازتحقيقاتي  

ي كـانون   سـو  به جهان بوده و كشش او را        مبدأها با     ميان تمامي اقوام بيانگر ارتباط انسان     
 بـدين   هـا   آني صوري و معنـايي ميـان        ها  شباهت واقع در. دنكن يمي جهان تصوير    رماديغ

 و خود مانند دهند يم نمادين در مركز حلقه قرار صورت بهمعناست كه همگي اين كانون را       
 بشر با هر كيش و آييني معتقد بوده است كه همه ذرات  چراكه،  چرخند يمافالك به گرد آن     

 كه با نظام هـستي  كردند يم تالش نيبنابراو اند،  ي در رقص ا  ژهيوهستي با نظم و هماهنگي      
 نماد آرزوي ديرينـه بـشر يعنـي       واقع دري مشابهي   ها  آيينچنين  . و طبيعت هماهنگ شوند   

 نيا ازيي  ها  آييني ميان   تأثرها و   ريتأث شناخت   عالوه به. اتحاد انسان و كانون هستي است     
  .سازد يماسالمي را نمايان ـ  گستردگي و محبوبيت فرهنگ ايرانيدست
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