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 چکیده:  

وز رآن در قونیه که هم زمان با شب عرس و سالاین نوشتار ناظر برمعرفی رقص سماع و مفاهیم آن و چگونگی انجام 

جانان است که این حصول وفات مولانا است،حاصل می آید.از نظرمولانا سماع بیداری است و آرام جان وراه وصال به 

و شور باطنی به عارف راه معرفت دست می دهد و او را وا می دارد که از جای خود برخاسته و بی خود از  در اثر وجد

وتن بچرخاند و پایکوبی کند که ظاهر این حرکات نوعی رقص دست بیافشاندخویش و فارغ از زمان و مکان و بی پروا

اموش کرده و به هیچ چیز جز خدا نمی اندیشد. ،عارف زمین را زیر پای خویش فرمی نماید ولی در باطن این حالات 

س مصداق وفاق ایش پروردگار است .سماع در شب عرسماع نمادی از گردش کائنات و یاد آور آهنگ خوش در نی

کامل جسم و روح و نمادی است از وصال عاشق و معشوق . مشوق اصلی سماع کننده عقل و عشق و جذبه ی 

اوج کمال است که چرخ زنان به حقیقت واصل می شود سپس دوباره از این معراج   روحانی اوست و معراج انسان به 

 به عبودیت ادامه دهد. تادد به زمین باز می گر
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مولوی را در اوج قله ی ادبیات عرفانی احیاگر بارز میشمارند .  اکثریت عرفا قریب و اتفاق سماع را با مولانا شناخته و

صوص مولویه به سان نمادی از حصول معنویات قابل برسی است.در عرفان مولانا فهوم از دیر باز بین عرفا و به خاین م

قدرت خود  انسان همه ظرفیتها و قدرت افرینش منسوب به خدا را در خود می بیند و انسان همه چیز را با تمامی

گویی ،دوباره می آفرینید و این مصداق تولدی دوباره پس از سماع را تداعی می کند که عارف از معراج بازگشته 

ارجحیت دارد به هر چیز وی برای ش ت به معبودبسنالهی که وظیفه عبودیت اوخصایص  انسان منور شده با تمام

ورزی به کل  قمذهب بشر دوستی و عشوی  هویت انسانی در اندیشه مولوی جایگاه خاصی دارد و مذهب .دیگر

او و  باور وجودی،تفاوتها و مرزهارا ناپدید می سازد و اصل حضور و توجه محبوب درتمام تعینات  کائنات است که

 میشود و این حرکاتمتجلی ر سماع ودرک ندای حق دشنیدن می کند. از نظر ایشان تقسیرپیروانش دلیل هستی را

 آن فراتر از صورت آن است.و سیرت ظاهر آن نیست  به موزون تنها

مشرق اهل سماعی که درنان برجسته است که شمس می گوید چمی شود  هم دلی که در انجام سماع مشاهده

  سماع می کنند از اهل سماعی که در مغرب سماع می کنند از حال همدیگر باخبر می شوند

وینه ،شهری که قیات مراسمی که هر ساله در شهر ئن هستیم تا مولوی دوستان را با جزآما در این مقاله در پی 

العشاق را به سوی وادی عشق و تربت مولاناکوچ  آنجا بوده و مرغ دل مشتاقان کعبه سال از عمر خود را در 34مولانا 

زبانی بهتر است لذا  چگونگی سماع را در بیان اجمالی در دو عنوان کلی  شرح می  دلی از هم دهیم چرا که هم

 :دهیم 

 چیست؟ الف: تعریف سماع و مفهوم،و هدف از انجام آن بخصوص در شب عرس

 ؟ونیهقب:چگونگی انجام سماع در سماع خانه و شرح آن در 

 

 

 

 

 مفهوم سماع و هدف از آن در شب عرس  .1

  .واقع گردیده استمسلمان  ست که از دیرباز مورد توجه عرفایسماع یکی از مفاهیمی ا

 اینگونه تعریف شده است:با فتح سین در فرهنگ فارسی معین سماع 



 

 

 «وجد و سرور و پایکوبی ودست افشانی صوفیان،منفردا یاجمعا با اداب و تشریفاتی خاص»

دیار به معنی چرخیدن درویشان به  می خوانند و معنی و مفهوم آن درآن (SEMA« )سما»در ترکیه سماع را

تاکنون در بین مریدان و پیش صورت گروهی همراه با آلات موسیقی سنتی است که از حدود پنج قرن 

 دوستداران مولوی انجام میگیرد.

 .می نامند  (WHIRLING DERVISHES) مراسم سماع را در اروپا به معنی درویشان چرخان

 می نامند.«قوالی»ودر هندوستان و پاکستان این مراسم را 

و خروش درونی، شورو وجد باطنی به غلیان سماع در اصطلاح عارفانه حالتی است که بر اثر هیجانات عاطفی،

وا  عبه وحدت ، دست می داده و گاه و بی گاه آنها راکبه واصلان قیقت ،حطریق ، و سالکان راه معرفت انعارف

طعن هر زمان و هر مکان بی پروا از قهر و تن، دراسته و بی خود از خویش ه از خواست خود برخمیداشته ک

 (62-1431،تفضلی). .پای بر زمین بکوبند وتن بچرخانند  و لعن وشتم دشمنان دست بیافشانند وبدخواهان 

 بوده است چنانکه شیخایران مرسوم متصوفه رن سوم در بین قبلکه از  ع مخصوص مولویه قونیه نمی باشدسما

یا کلامی از پیر و عارفی و یا هنگام خواندن آیات قران و یا وهجری( با شنیدن شعری 334-412)الخیرابوسعید ابو

 استند.ه تبعیت از او به سماع برمی خبه سماع می پرداخت و حاضران بومنقلب می شد  یشنیدن حدیث

 نویسد:هجری( می684سال  متوفا)تستریبن عبدالله سهل و نیز عطار در تذکر الاولیاء در شرح حال 

طعام وبماندی  دپنج روز در آن وجبیست وپدید آمدی را به وجدی اوشنیدی نقل است که چون سهل سماعی »

گفتی از من ی سوال کردنداز او  علما  عرق می کردی و چون در آن حالت نخوردی و اگر زمستان بودی 

 «نباشد فعتهیچ منوقت ام من در این از من و از کلشما را که مپرسید

 

 

 گوید:اند،ملک داد شمس تبریزی درباره سماع میشاعران و عارفان نیز در مورد سماع اشعار و سخنان فراوان گفته

عالمهای دیگر اند،ازخود بیرون آمدههستی  .خدا،مردان خدا را در سماع بیشتر باشد.ایشان از عالمرویت این تجلی و »

 «                                                                           برون اردشان سماع و به لقای حق پیوندد

 گوید:می کبری از اصحاب شیخ نجم الدینحموی  شیخ سعدالدین

 بردی اسرار پردهبسرا  جان را           دار برد           دل وقت سماع به سوی دل



 

 

 روح ترا                   بردار دو خوش به عالم یار بردمر است مزمه مرکبی این ز

 است.آویخته مولانا در قونیه بر دیوار مجاور تربت ی خانهسماع به خطی خوش بر دیوار رباعی که این 

 گوید:خواجه عبدالله انصاری می

شود که عرفا با شنیدن صدای خوش بی اختیار گفته میوجد به حالتی «وجد سری است از اسرار خدا نزد دوستان»

 شود.است الهی که هرکسی را نصیب نمیواردی  شود اینپردازند و گفته میاز جا برخاسته و به سماع می

دل  غرمخواهد از قفس پرواز کند.در اینجا که میمرغی در سماع حان عارف قصد عروج به عالم بالا را دارد همچون 

 آید.درمیپرواز  عارف از قفس تن جدا شده به

 سماع آرام جان زندگان است                    کسی داند که او را جان جان است

شروع به سماع  نایودف  و بازار با صدای چکش و یا آهنگبرزن،ر،درکوی وبشود مولانا در مکتب و منگفته می

سرود و گذر زمان را احساس کردند.او در هنگام سماع شعر میی میکرد و شاگردانش نیز در سماع او را یارمی

 کرد.نمی

دانند پس از پدر برگزار کننده سماع بود و نیز تعدادی از مولویه میطریقت پسر او سلطان ولد که او را پایه گذار 

 ند.دادمی بم الدین چلبی که مجالس سماع ترتیمریدان او همچون حسا

شد،لباس سماع برتن کرد و به سماع خبر درگذشت شمس که مدتی از او مخفی نگاه داشته میمولانا پس از شنیدن 

ودهر پرداخت. سماعی که روز و شب ادامه داشت و مولانا آسودگی نداشت که این شور و شیدایی او در شهر و زمانه 

 افکند.غلغله 

انتخاب کرد و این شمس جای  بهزرکوب را ،صلاح الدین نمودوچون پس از شمس تاب و تحمل برای مولانا سخت می

ع کنند یمرگش با دف و دست افشان تشپس از او را جنازه  مولانا به صلاح الدین سبب شد که تابوت حاملدلبستگی 

ب ش»الدین را به عنوان  حکه این مراسم تا آن روز در شهر قونیه همتا نداشت.درویشان شب پس از خاک سپاری صلا

 برگزار کردند.و رقص با وجد و شورحال و چرخ«عرس

عقیده دارند که متصوفه شود و است که در شب عروسی داده میطعامی در عربی به معنای زفاف و نکاح ویا «عرس»

که  یعشوقکند و به مپرواز میتجرد گردد و به جهان شود از قفس تن آزاد میروح وقتی از جسم خاکی جدا می

 پیوندد.است میعمری در آرزوی وصالش بوده

 دهند.انجام میخاص گویند و مراسمی لذا شب پس از مرگ عارف را شب عرس که همان شب عروسی است می

 جنازه چه معنی دارد فرمودند:تشیع  مولانا در پاسخ کسانی که از وی پرسیدند این نوازندگان هنگام



 

 

مسلمان بود.اما قوالان گواهی مرده روند تا گواهی دهند که ان و حفاظ برای آن میو مقریموذنان در پیش جنازه،

مولانا حوض آب کوچکی وجود تربت دهند که میت علاوه بر آنکه مسلمان بود،عاشق هم بود.و نیز در تالاری در می

 گویند.می« عرس حوض»دارد که به آن 

 1امپراطوری روم را فتح کرد و نام آن را اسلام بلپاینخت قسطنطنیه،سلطان محمد فاتح که پادشاه عثمانی بود و 

در سربازان شور وهیجان  گذاشت،شب پیش از جنگ برای اینکه«جایی که در آنجا اسلام فراوان است.»

 آمدند و برایبه وجد میو جذیه خواند و سربازان از دیدن این رقص و چرخ و شور برانگیزد،درویشان را به سماع می

 شدند.جنگ و جهاد در راه خدا آماده می

شود که شکل سماع امروزی به آن دیوانه محمد چلبی نیز که از نوادگان مولانا بوده و به عنوان کسی شناخته می

گشت و لباس درویشی به تن کرده و سر وصورت خود را به ها میها و کوهی در جوانی درربیابانشود وداده مینسبت 

مورد استقبال  است کهمذهب بوده و سفری به مشهد نیزداشتهشیعه  وی زد.می6چهار ضرب شیوه قلندران 

 (34_1431گردد.)تفضلیشود و از ظروف موقوفه آستان قدس رضوی به وی هدیه میواقع می و قلندریه  4بکتاشیه

 

 .اسلام بل در طول زمان به علت کثرت استعمال تبدیل به استانبول شد.1

 و ریش و سبیل توسط قلندریه به صورت چهار ضرب نشانه بی اعتنایی،و تخریب عادات عموم است..تراشیدن سر 6

.بکتاشیه از طریقتهای شیعه است و حاجی بکتاش موسس آن معاصر مولانا بوده است )رجوع شود به کتاب مولویه 4

 بعد از مولانا(

 ؟چگونگی انجام سماع در سماع خانه و شرح آن در قونیه

است و شهری است که کعبه نیا(شهری است که مولوی چهل و سه سال از عمر خویش را درآن سپری کردهقونیه)کو

 است:عشاق و تربت مولانا درآنجا واقع است. بر سر در و روی مقبره مولانا با خطی زیبا این شعر نوشته شده

 که ناقص آمد اینجا شد تمامهر  ***                                 کعبة العشاق باشد این مقام    

 نجاآ در که باشدمی نیز او مریدان و خویشاوندان و پدر مدفن مولوی بر علاوه که است وسیعیتربت مولانا در مجموعه 

سماع خانه،مسجد،کتابخانه...قرار دارد و در فضای آرامگاه در زیر گنبدی سبز رنگ که بر فراز مدفن مولانا که چشم 

ابد تبخشد و نور عشق بر دل میبه فضا حالتی روحانی مینی ای کند معمولا صدای آهنگ حزین و دلنوازی نوازی می

 ( 16_1431گردد.)تفضلیبه شمس تبریزی تداعی می و عشق به معشوق لایزال،عشق به جمال به کمال و عشق

های براق و بدون میخ،بدون درز فرش است و کف آن با تختهسماع خانه بیشتر به شکل دایره ساخته شده

اند و با نرده از سماع خانه جدا تر است حصیری گستردهسط باریکواست.در حاشیه این قسمت که نسبت به شده



 

 

است.در سماع خانه رو به قبله است و کرسی در شدهوستان و نظاره کنندگان اختصاص دادهکردند که برای مولوی د

 (34۴_1486کند. )گولپینارلی قسمت درونی است که شیخ مثنوی تدریس می

که قانون منع تولیت اوقاف و انجام سماع  1۴64پذیرفت ولی در سالمراسم سماع ابتدا در تربت مولانا انجام می

ا گیرد ولی قونیه و آرامگاه مولان.این مراسم به صورت نمادین و دورتر از تربت مولانا در سالنی انجام میتصویب گردید

است.و این تربت زیارتگه اهل دل، منظور نظرعارفان و مسلمانان متجاوز ازششصد سال مرکز اصلی سماع مولویه بوده

کنند که خطی فرضی آن را به دو نیمه تشبیه میاست.مولویان فضای سماع خانه را به فضای کروی شکل کائنات 

ای کوچک است که نقطه نامند.در مرکز صحنه سماع خانه دایرهکند و آن را خط استوا میشرقی و غربی تقسیم می

قطعه تخته پوست سفید و در کناری دیگر یک تخته پوست قرمز گسترده  1شود.در سالن هجدهقطب نامیده می

های سفید جایگاه سماع کنندگان و تخته پوست قرمز نمادی از شمس و اختصاص به شیخ است که تخته پوستشده

شود.چرخ در سماع نمادی است از گردش کائنات و یادآور آهنگ خوش و گوش نواز دارد که پوست نشین گفته می

وید:سماع گرسد.جلال الدین چلبی در توضیحات خویش در مورد سماع میدر نیایش پروردگار به گوش دل می

ای است که خودی خود را زیر پا ها و مسافرت معنوی او به اوج کمال است.سماع کننده بندهنمایانگر معراج انسان

ز گردد دوباره افی الله می فنا اصل میشود وپیماید و چون به حقیقت وزنان به سوی عرش اعلا راه میگذاشته و چرخ

 به بندگی ادامه دهد. گردد تااین معراج روحانی به زمین بازمی

 ی.عدد هجده برای مولویه از دو جهت گرامی است یکی اینکه هیجده به حساب ابجد مساوی حی است که یکی از اسماع الهی است و دیگر اینکه وقت1

 وشتحسام الدین چلبی از مولانا خواست تا اشغارش را مدون سازد مولانا پذیرفت و هجده بیت اول از مثنوی را به خط خود ن

)لباس سفید سماع 6گذارد و تنّوره)کلا مولویه(را به نشانه سنگ قبرش بر سر می 1درویش سماع کننده سکه

ابد با یاندازد و تولد معنوی نوینی میدانند وبا برانداختن خرقه کلیه علائق مادی را به دور میکننده(را کفن خود می

هاست ست راست که در حال چرخ زدن باز،به سوی آسمانکند.کف دچرخ زدن پرواز به سوی حقیقت را آغاز می

 استاست از پذیرا بودن او برای دریافت واردات و نعمات الهی و کف دست چپ که به سوی زمین است نمادینشانی

 از نثار آن نعمات و واردات بر کائنات.

ها از چهار گوشه ه تمام قلبزند گویای این معنااست کهنگامی که از چپ به راست به دور محور قلبش چرخ می

 جهان و کلیه مخلوقات روی زمین را در آغوش عشق و محبت خود پذیرا است.

به عقیده ما،انسان برای مهر ومحبت افریده شده است ومولانا عقیده داشت که همه عشقها پلی هستند برای وصول »

 (111-1431به عشق الهی )تفضلی 

که هر مدام تداعی مفهومی خاص میباشد قسمت اول مدح پیامبر است  قسمت صورت میگیرد3سماع درویشان در 

که مبدا «کن فیکون»است که نمادی از ایه  4قدوم  قسمت دوم نواختن که ما عقیده داریم مدح پروردگار او است.

خلقت عالم پروردگار است . قسمت سوم نی نوازی است که جلوه ای از سور اصرافیل در روز رستاخیز است که جان 

 در کالبد مردگان دمیده می شود و سه دور گردش خلقه وار به دور مرکز سماع خانه و شروع سلامها است 



 

 

حلقه  بزرگ مولانا گردش حلقه وار اشارتی است بهسلام اول را دور ولدی میگویند ، به احترام سلطان ولد پسر 

سلام دوم به معنای خروج از حیرت  وحدت درویشان و نمادی است از تولدی دوباره برای درک عظمت پروردگار.

است و رجوعش به محبت و فدا کردن عقل را در راه محراب عشق، که دل سماع کننده نورانی میگردد و به اوج وجد 

 ومعراج روحانی و تسلیم و عبودیت  سلام سوم بازگشت سماع کننده از به معشوق واصل می گردد.و جذبه میرسد و 

ه به پیروی از اولیا الله و ب هدر سلام چهارم سماع کنند در مقابل خداوند یکتا و پیامبر بی همتا و کتاب کریم اوست.

د و در نشئه ی حال و ذوق و وجد به خودی خود و خودخواهی را درنقش خود میکش« موتوا قبل ان تموتوا»حکم

 پرواز در می اید ودر معشوق فنا میشود و در همین سلام اخر شیخ در مرکز سماع خانه به چرخ در میایید.

____________________________________________ 

 به اندازه سر است..کلاه نمدی مولویه را سکه مینامند که به شکل استوانه است و بالای آن تنگ و پایین آن 1

.تنوره پیراهن سفید و بندی است که از گردن تا روی پشت پا را می پوشاند که قسمت پایین آن دامن چین دار بلندی است 6

 که هنگام چرخیدن به طور ملایم باز میشود تا بصورت چتری کامل در میآید.

                                                                                                                                                                  ود..قدوم دو طبل کوچک مسی متصل به یکدیگر که با دوکوبه نواخته میش4

درنگ                                            ..........                                                                                 

فیض هر سلام را در عمق جان و دل خود درک و هضم کند به  درفاصله سلامها نشانی ان است که سماع کننده

عقیده مولویه ، عقل را وظیفه ای جز نگهبانی خانه عشق نیس و همین که صاحب خانه به خانه باز اید دیگر نگهبان 

 :  ی بایدش رفتن. مولوی در مثنوی میگوید و به کنار را کاری نیس

  (111-عقل چون شحنه است و چون سلطان رسید                  شحنه بیچاره در کنجی خزید   )همان

مراسم سماع با دف و نی آغاز میگردد و شروع به چرخیدن که هر لحظه بر سرعت آن افزوده میشود بدون اینکه 

ها صورت پذیرد. به هنگام چرخ زدن تنوره به صورت موزون و دائره وار و چتر گونه از اطراف برخوردی بین سماع زن

. حرکت و گردش در نزد صوفیه بالاخص در نظر گشوده میشود گویی مه باد زیرش افتاده و مثل لاله سرنگون میشود

ها، به زور دائم در حرکت و در مولانا اهمیت بسیار داشت ، زمین و جمیع ستارگان از ثوابت و سیارات و کهکشان

 دورانند و هر یک از ادمیان از خاک برون امده و در خاک درون خواهد شد و این چرخش تا ابد ادامه دارد.

 رو نهاده به کمال از نقصند                                    همه ذرات جهان در رقصند           

برخی از سماع زنها صورت می گیرد که این خرقه افکنی از نظر مولویه رمز  در پایان مراسم که خرقه افکنی از جانب

مین زو اشارتی است از خرقه انداختن متصوفه و عرفا در قرون گذشته که چون به وجد می امدند دستارشان به 

رقه را بود که خبیر متصوفه از خرقه افکنی خرقه دری این عتبه میافتاد  و این خرقه افکنی را ضرب خرقه میگفتند 

ند . مایانند و پای بر فرق ریا نهن می افکندند تا عیبها را بنیستار عیوب می دانستند پس به هنگام سماع خرقه بر زم

 حافظ می گوید:   



 

 

 سرو دستار نداند که کدام اندازد                           ای خوش آن مست که در پای حریف      

به یمن وجد و سماع و به شوق وصل و دیدار ، وجودش از خود خالی میشود و به جانان و تعبیر دیگر اینکه عاشق 

 می پیوندد. پیراهن برش میدرد ،تا اخرین حجاب را از میان بردارد ودر معشوق فنا گردد .

در شب عرس که مصادف با هفدهم دسامبر هر سال به مناسبت سالروز درگذشت مولانا مراسم سماع درویشان همراه 

با تشریفات خاصی است که مولویه نام عرس یا عروس بر آن گذاشته اند و عقیده دارند مولانا مرغ باغ ملکوت بود و 

چند روزی در قفس تن محبوس و در چنین شبی قفس را در هم شکست و به شوق دیدار دوست ، پروبالی زد و تا بر 

 دوست پروازامد:

 دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم                              مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک        

 خنک ان روز که پرواز کنم تا بر دوست                    به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

 های قبل است تنها کمی تفاوت در سلام چهارم و مراسم پایان سماع دارد.مراسم سماع در شب عرس مشابه سماع شب

بود به قونیه سفر کرده و در مراسم سماع مصادف با شب عرس به تماشا حضور یافته1411که در سال ندوشن  مدعلی اسلامیدکتر مح

 :گویدمی چنین سماع ٔ  درباره

توانست برجای گرد کائنات که تا دنیا بود،میبر گان در مجموع خود،و در دور توقف ناپذیر خویش،گویی کمربندی بود رقصند.ٔ  حلقه

انگشت، که به  خصوص به نامحسوس حرکت وجود ٔ  گشت و همهداشت،وبا حرکت دست و اناین دایره اندک اندک دور بیشتر بر میباشد.و

ت رفت نیسیافت و دور،دور،حرکت،چنانکه به قول اقبال لاهوری گویی اگر نمیبود؛ادامه میمینیاتور باریکی و شکنندگی و رهاشدگی 

 اش در رفتنش بود:شد،هستیمی

 موجیم که آسودگی ما عدم مااست                                         زنده ازآنیم که آرام نداریم ما

تمام جوهر و جان رقص در حالت رهاشدگی بود.جدایی از عالم محسوس و مادی از ثقل زمین.اینجاست که گویی در یک لحظه جسم 

کند،حالت خلسه و رها شدگی و فراموشی اده و مغز تسلط کامل بر جسم پیدا میشود، و ارای می.تبدیل به هیکل اثیریشودتبخیر می

 «کوه در رقص آمد و چالاک شد.»است.پشت پا زدگی به خود که:

 است، و فضا و خاکاست،رامتر شدهکند که گرداگرد او همه چیز سبک تر شدهی قونیه،احساس میحتی بیننده با دیدن سماع صوفیانه 

برند،و آیا این چرخیدن دوارانگیز،برای آن نیست که وفاق کامل بین جسم و روح پدید آید؟یعنی تر باهم به سر میای مشفقانهدر رابطه

حد روح،و فرا خواندن همه اعضا و ارکان و اجزای وجود به همکاری بدان منظور که از این هماهنگی و اتحاد نیروی برکشیدن جسم به 

ای که بشر در اختیار دارد تا به کمک آن بتوان به قله حیات رسید،به بالاترین کشش رموز بطراود،بالاتر از همه نیروهای پراکنده

از میان آن راز زندگی بیرون افتد و نه آن است که این طلب راز،ونه کشف آن)زیرا که اگر این کشف اندیشه،شاید انفجار اندیشه باشد که 

نهایی،و احساس لحظات متعالی،که بالاتر از آن  حد شود و بهی وجود را موجب میگ،دیگر انسان،انسان نیست(خود شگفتحاصل شود

تواند داشته باشد.که این رقص بهترین ترجمان کلامی ین مفهومی میکنم که رقص صوفیانه مولانا یک چنچیزی نیست؟ من گمان می

است،و کلام شعر به همراه آهنگ و ترکیبش،کمندی بوده است برای شکار اندیشه در حال انفجار که مولانا آن را خود را در غزل ها یافته



 

 

ینجاست که کلام به رقص و رقص به کلام تبدیل انسان را بالا ببرد و در ا بایست گردباد واراست.که مینردبان آسمان خوانده

 دیگری را بارور میکند و میزایاند.و یکی دست به گردن میگردند  مانند ابر و آب میشود

به هر حال این سماع صوفیانه قونیه با همه جنبه توریستی و نمایشی که پیدا کرده باز هم منظره منحصر بفردی 

 ((134-122سته فراموش کند ))تفضلیاست در دنیا هرکسی ان را دیده نتوان

و تعلیمات خود به سه  دف استفاده میگردد و مولانا در عقاید و افکار و در سماع از الات موسیقی خاصی از جمله نی

الجمال تکیه کرده بود ))عشق،موسیقی،سماع(( و در تمام اثار خود از موسیقی به عنوان یک هنر متعالی عنصر علم 

 واداشتن و ایجاد وجد و شوق است. مولویه برای لذت نیس بلکه برای به اندیشه یاد میکند. موسیقی

مولانا بیشتر ابیاتش را در حل وجد انگسز و عشق افرین که جز با شور و حال سماع و بانک نای و نی همراه است، 

 نمی توان سرود. از این جهت است که مثنوی با این بیت اغاز میگردد:

 از جدایی ها شکایت میکند                   ت میکند                 بشنو از نی چون حکای

 لوی با این شعر مزین گردیده است:اهمیت و جایگاه موسیقی نزد مولانا چنان است که روی صندوقچه مزار مو

 از ان گر نان پزی مستی فز اید                            زخاک من اگر گندم بر اید              

 تنورش بیت مستانه سراید                              خمیر و نانوا دیوانه گردد               

 که در بزم خدا غمگین نشاید               بی دف به گور من برادر                           میا

 نتیجه:

شنیدن صدای موزون از  عمول بوده است و بازد عرفای قبل از وی نیز منسماع تنها اختصاص به عصر مولانا نداشته و

ایات قرانی و احادیث دچار شعف و شوق میشدند. سماع با مولویه پس از مولانا بارزتر گردیده است و جانشینان او 

سماع و علاقه خاص  همچنان به سماع و برقراری مجالس سماع ادامه میدادند و تا کنون نیز ادامه دارد تاثیر معنوی 

به  رامروزه مراسم سماع در قونیه بیشت ن و قلندران را در بین سلاطین نیز میتوان یافت باتوجه به این کهبه درویشا

ناپذیر ان را بر روی سماع کننده و  کتمانصورت نمادین و نمایشی صورت میگیرد ولی هرگز نمی توان تاثیرات 

نقاط مختلف از مراسم سماع قونیه دیدن ست که هر ساله هزاران نفر از اتماشگر ان نادیده گرفت از این رو

 اگر بخواهیم پاسخی برای نقادان به این مراسم معنوی گفته باشیم،کوتاه سخن این که :د.نمیکن

 کسی داند که او را جان جان است                        سماع ارام جان زندگان است                

اما سماع کننده همچون کسی است که از معراج روحانی به زمین باز شاید ظاهر این حرکات نوعی رقص به نظر اید 

رداخت و میگردد تا عبودیت خویش را ادامه دهد چنان که رسول اکرم پس از معراج به زمین برگشت و به بندگی پ

 د)اشهد ان محمدا عبده و رسوله(نباز گوی«رسوله»را مقدم بر کلمه «هعبد»به امتش اموخت تا کلمه 



 

 

اصل از سماع واردی است الهی و جلوه ای است از لطف و عنایت خالق در حق مخلوق که وصول به وجد پس وجد ح

 همه کس را نصیب و قسمت نیست و جز به هدایت و خواست خداوند نمیتوان به وجد در سماع دست یافت
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 ش.1486ارلی،عبدالباقی،مولویه پس از مولانا،ترجمه توفیق سبحانی،تهران علم گولپن-

 


