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  عرفان وتصوف درامتداد تاريخ
  »بحث دوم « 

  
  موالنا، عرفان وبزم وطرب 

  

   
  

سماع تاثير گذار است . وجدي عظيم در تسليم محض و چرخش درويشان به هنگام اجراي رقص سماع نهفته است
مي آند آه سماع دنياي آامال متفاوتي زيرا شخص بدون آوچكترين آشنايي با رفتار و تعليمات مولوي بالفاصله درك 

را نشان ميدهد در حقيقت سماع و تفكرات موالنا درهايي به روي حقايق ماوراي دنياي مادي ميباشد ، بياييد سعي آنيم 
  .تا اين در را بگشايم

شكل مي بر اساس مكتب موالنا و صوفيگري اسالمي در قلب هر انسان چيزي به نام سر نهفته است رازي در قلب ما 
گيرد و هر آنچه خلق ميشود با اين راز در ارتباط است حتي طبقات مختلف آسمان هم به واسطه آن در گردش اند اين 
راز در اختيار هر آسي قرار نميگيرد و تنها با رياضت طوالني و آردار نيك ميتوان  آن را بدست آورد اين همان 

  : نين توصيف مي آندرازي است آه شاعر و عارف ترك يونس عمر آن را چ
تعبير خود شناسي . فلسفه و عرفان هند اين سر را خود برتر يا آتما ناميده است ) .در درون من خودي وجود دارد( 

در سراسر تاريخ ماهيت معنوي . در تمدن آالسيك يونان انسانها را به شناخت خود پنهان در قلبشان فرا مي خواند
ي همواره در تالش بوده تا اين خود ناشناخته دروني آشكار سازد انچه آه مسيحيت و يهوديت و صوفيگري اسالم

تالش آرده ايم درك نموده و آشكار سازيم يك سراست بعضي آسان آه به اين راز دست يافته اند زبان در قفا آشيده 
تني است توصيفي هم اند چرا آه نفس دانستن را امري ندانستني انگاشته اند و همانطور آه نمي دانند چه چيز ندانس

  . براي آن ندارد
او قبل از . رقص وموسيقي را براي توصيف آنچه غير قابل وصف است انتخاب آرد,شايد بر همين دليل موالنا شعر

در مدرسه تدريس و در مسجد موعظه مي آرد او . اينكه لقب مكرم موالنا را به او بدهند جالل الدين رومي بود 
محبوب بود موالنا اولين درس هايش را نزد پدر فرا گرفت و پس از مرگ پدر نزد صوفي اي مكرم و دانشمند 

شاگردان او به تعلم پرداخت و به آلپو در دمشق رفت و با بزرگترين دانشمندان و صوفيان زمانه خود هم آالس شد او 
او بهنگام .  شدن در آوره آنها و پخته مانند گل خامي در دستهاي اين اساتيد بود و اعتقادش قدم نهادن در راه ايشان

همه هويتي را آه او با . پخته شدن همانند ديگران تنها بود و سرانجام سري آه آن را عشق دروني نام نهاد زبانه آشيد
بر اساس اعتقادات . آيا تمام اين تمهيدات براي آن لحظه بود. نام جالل الدين رومي مي شناخت به خاآستر تبديل شد

ن آتش نيرومندي است آه به جز خدا تمام موجودات ديگر را مي سوزاند و نابود مي آند اين سوختن موالنا عشق چنا
براي تكامل انسانهاي آه از خاك و گل سرشته شده اند ضروري است به اعتقاد موالنا تكامل انسانها هنوز پايان نيافته 

ان آامل شدن به معني اين نيست آه شخص انساني زيرا انسانها آفريده شده اند تا بالغ و آامل و متعالي شوند انس
تا زماني آه نفس وجود دارد حتي فكر داشتن چنين .  نوع دوست و سر شار از عشق باشد, پاينده به اخالق,خوب

  . خصوصياتي فريب خويشتن است زيرا که نفس نمي تواند فراتر از منابع خود خواهانه خود را ببيند
شيدن از تمام عادات و احساسات مثبت و منفي و اختيار آردن سرشتي نا شناخته و انسان آامل بودن يعني دست آ

اين تغيير با شعله آشيدن نور الهي در قلب انسان آغاز ميشود تغييري آامل که در ذهن و درسلول  .متفاوت با نفس
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پرده ها .  بكتر و شفافترتبديل می کند به موجودي با جسمي س هاي مغز و در ذره ذره بدن صورت ميگيرد و انسان را
بر اساس نظريه هاي عرفاني رايج  .آنار مي رود و ديدگاه قاطع و معين مي شود و همه چيز ديده و شناخته مي شود

وقتي دانه يا ني . اين امكان براي آدمي وجود دارد آه در اين بعد آامال متفاوت از شعور و آگاهي همه چيز باشد
 چيزي نيست اما همين هيچ جوهر درخت است لذا درست به همين ترتيب ميليونها شكافته مي شود ظاهرا درون آن

اين حالت آه هيچ قانون يا تجربه مادي در مورد آن  .سال قبل از انفجار بزرگ هيچ چيز جوهر همه چيز بوده است
نميتواند از  دصادق نيست در صوفي گري تقدير شخصي ناميده ميشود آه قابل درك توسط هيچ انساني نيست ولي خو

  . محضر خداي تعا لي مخفي باشد
خداوند در تنهايي مطلق زماني آه گنجينه اسرار بود رو به خود آرد و عظمت اين جوهر و عشق را پراآند او 

شعور الهي را منعكس مي  خواست آه اين گنجينه آامل شناخته شود و نور خود را خلق آرد اين شكل آاملي بود آه
 قديسين ,مي نامد ولي مقصود از آن نور تمام پيامبران)ص(اين نور را نور محمد دين اسالم  . آرد

صوفي و نور انسان آامل است اين نور الهي آه بر اساس قوانين الهي شكل مي گيرد حتي قابل تصور ,مسيحي,بودايي
 آه شكل آامل و بي هم نيست و جوهر تمام معنويات و شعله هميشه جاويد زندگي است ما قادر به تشخيص اين جوهر

  .نقص خداوند است نيستيم
خداوند وقتي براي . اين نور مانند ديگر منابع مادي قابل لمس نيست در اين نور همچنين حيات روح انسان قرار دارد

اين فرمان باش فقط در )آن فيكون(باش و فرمان او فورا اجرا ميشود : آفرينش چيزي اراده مي آند فرمان مي دهد
و در نخستين ثانيه .  فرود امد و جهان شروع به شكل گيري آرد,روح الهي ان را دريافت نمود. اوند استاختيار خد

هاي اين انفجار اتمها شكل گرفتند وبا پيوند اتمها خورشيد  ستارگان و جهان تشكيل شدند روح الهي از وجود متعالي 
نسان در شكل و شمايل خداوند افريد شد يعني خداوند از به جهان مادي هبوط آرد و قدم به جهان ماده گذاشت اما فقط ا

آوتاه سخن اينكه انسان از يك ساختار روحاني برخوردار است آه به اين دنياي  .روح خود فقط در وجود انسان دميد
بر طبق نظر قصوب اين روح خود واقعي انسان را تشكيل ميدهد و از دنياهاي ديگر يعنی دنياي . مادي تعلق ندارد

رواح و دنياي فرشتگان درجه به درجه به اين جهان هبوط آرده است و با پوشيدن لباس جسم در اين جهان قالب ا
  . عيني يافته است

انسان در دنياي مادي . براي روحي آه به اين جهان تعلق ندارد خيلي طبيعي است آه آرزوي وطن خود را داشته باشد
اين .  شهرت وقدرت دارد و اين در جدايي او نهفته است, مقام,مايل به اموالت خود را با جسم يكسان ميداند و در واقع

درد جدايي يك روز چنان در شخص انباشته مي شود و او را در بر ميگيرد آه او را به مويه وزاري وا ميدارد 
آه ني نماد  .چگونه ميتوان زاري نكرد ؟ چرا که جايی آه پشت سر گذاشته شده محضر يگانگي وعظمت خداوند است

 غم انگيز و محزونش به خداوند ,و نشانه روحي است آه از وطن واقعي خود دور افتاده است ني با صداي نافذ
  . آن جدا شده باز گردد شكايت ميبرد و مي خواهد به نيستاني آه از

  با ني گفتم آه بر تو بيداد ز آيست             بي هيچ زبان ناله و فرياد ز چيست
  شكر لبي بريدند مرا                بي ناله و فرياد نميتوانم زيستني گفت ز 

مراحل طي شده تا ورود به قالب انسان پس از ترك محضر خدا شبيه مراحل طي شده از بريدن ني از نيستان تا تبديل 
  .ان به ساز ني است 

  نايي ببريد استاد از نيستان            با هفت سوراخ و ادمش نام نهاد
  ني تو از اين لب امدي فرياد     ان لب را بين آه اين لبت را دم دارداي 

نفس . خداوند از تك سلوليها تا پيچيده ترين موجودات را از وجود خود آفريد اما از روح خود فقط در وجود انسان دميد
آن دميده ميشود به  دميده شده در ني نيز بيان گر همين مطلب است درون ني خالي است و صدا در اثر نفسي آه در

سر ني باز است انتهاي ديگر آن نيز در دهان نوازنده است و اگر انسان شخص آاملي باشد  وجود ميايد در حالي آه
انسان نيز مانند همين ني است وقتي آه شخص انسان . صدايي آه از درون ني به گوش ميرسد صداي خدا خواهد بود

او صداي خدا ميشود آيينه خدا ميشود و به .  واقع از خود خالي ميشودبا خالصي از خويشتن خود در آامل ميشود
  .تعالي ميرسد با خداي خود يكي شده و به آمال ميرسد

يعني شروع هبوط (است آه با فرمان باش ) ص(مراسم سماع بيانگر داستان خلقت روح متعالي مرسوم به نور محمد 
پس از وفات موالنا سماع با پاره اي از قوانين و . ل مي شوداغاز مي شود و بعد از خروج يك انسان آام)آدمي 

مدح پيامبر مدح روح الهي است آه از جهان مجرد به جهان  .اغاز ميشود) ص(اصول پيوند يافت سماع با مدح محمد
ليغ ميكنند مادي فرود آمده است تمام پيامبران انعكاسي از اين روح الهي يعني خداوند هستند و تمام آنها يك پيام را تب

  .بنابرين مدح پيامبر در حقيقت مدح خداست
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 ضرب آهنگ مضاعف دف بيانگر فرمان باش است آه خداوند در زمان خلقت جهان صادر آرد و به دنبال آن نواي 
پس از  .ني نماد دم قدسي است آه با اين فرمان بعد از هبوط نور خداوند به جهان به جسمهاي بي جان جان بخشيد

يخ و درويشان به عنوان جسمهايي آه با اين دم قدسي جان گرفته اند با دستهايشان زمين را لمس ميكنند اين نواي ني ش
عمل نشانه اراده آنها به انسان آامل شدن و تكميل فرمان باش به عنوان انسانهايي است آه قدم در راه آشف حقيقت 

   .گذاشته اند
رين راهنمايان مردم در راه آشف حقيقت هستند اين بخش را سماع ولد معلمان روحاني به نمايندگي از موالنا بزرگت

 .مي نامند آه افتخار سلطان ولد پسر موالنا آه تعدادي از قوانين سماع را وضع نمود اين نام بر ان نهاده شده است
در هر انسان سالمي آه با نگاه آردن به صورت وچشمهاي يكديگر انجام ميشود به مفهوم تكريم تجلي الهي موجود 

به دين معني آه . است مراسم سماع ولد در واقع نماد نياز به هدايت و همراهي پير و مرشد در طي طريق است
بهترين طريق قدم گذاشتن در جاي پاي شيخ آاملي است آه قبال ان راه را طي آرده است و در ادامه گذشتن از نقاطي 

دي شيخ ودرويشان در جلوي جايگاه رسمي شيخ درست هنگامي آه است آه او در ان گام برداشته است و در بخش بع
جايگاه نماد موالنست و او نماد جوهر الهي است و نقطه مقابل  .از مقابل ان عبور ميكنند به يك ديگر تعظيم مينمايند

يدن به اين خط آوتاه ترين مسير براي رس.ان نماد جوهر انسان است خط فرضي اين دو انتها را استوار مي نامند
سمت راست دايره نماد نزول از ذات اللهي است و سمت چپ نماد عروج از ماهيت مادي به اللهي است . خداست

  .سمت راست مبين دنياي معلوم و مشهود و سمت چپ مبين عالم نا معلوم و نامرئي است
نها هنگام عبور از يك دنيا به تعظيمي آه توسط شيخ و درويشان در دو انتها انجام مي شود در واقع به منزله تعظيم آ

. دنياي ديگر است بر اساس تفكرات موالنا اين جهان در مقايسه با دنياي ديگر به مانند حبابي در مقابل آينه است
خداوند در قرآن . مراسم سماع ولد دقيقا سه سفر را نشان ميدهد و اين نشانگر سه وجه و روش دريافت معرفت است

علم اولين قدم براي درك ) ونحن اقرب اليه من حبل الوريد(  رگ گردن به شما نزديك تر استخدا از: آريم مي فرمايد
  .اين نزديكي است اين به دان معناست آه خداوند را بايد از طريق علم شناخت

بدين ترتيب درويشي آه درون خود ميشنود آه يك حيات ديگر يك خود ديگر وجود دارد قبل از هر چيز با تمام وجود 
  .مه انچه را آه ميتواند از اين موضوع بگيرد مياموزد ه

اما اين معرفت بااستدالل کسب نميشود بلکه از طريق وتجربه شخصی به دست ميايد واين معرفت چيزی است که 
 اما ناگهان يک روز گرمای آ تش شنيد ميشود ,ناشناخته است وقابل تشخيص نمی باشد شخص در ظلمت محض است

در . تش ديده نشود اما سراسر بدن گرمای ان را حس ميکند واين يقين به معرفت است اولين گام تعلم حتی اگر خود آ 
 خشم وترس از قلب انسانها پاک , نفرت , حسد ,همان حال که پليد يهای ايجاد شده توسط احساساتی چون حرص 

 دل باز ميشود وشخص نور آتش الهی را  پرده های که حقيقت را پنهان کرده اند به آهستگی باال ميرود وچشم,ميشود
در درون خود می بيند واين يقين به ذات است دومين مرحله تعلم و خاصيت اين مرحله باقی ماندن در حالت وجح 

  . است 
  چون صبح واالی حق دميدن گيرد             جان در تن زندگان پريدن گيرد

  زحمت چشم  دوست ديدن گيردجايی برسدم که در هرنفسی                     بی 
ورود به مرحله ذات بدون همراهی يک ولی الهی بسيار خطرناک است درويش به اسانی ممکن است در رويارويی يا 

شناخت درويش از خدا بايد به کمک يک پير . الهاماتی که می بيند يعنی انچه که فکر ميکند ديده است راه را گم کند
 نگريستن و سکوت ,ل انگار را همچون خودتان فرض نکنيد او کامال با ديدن هيچگاه يک فرد سه. صورت بگيرد

   .بيگانه است 
  بشنو اگرت تاب شنيدن باشد                              پيوستن او ز خود پريدن باشد 

   خاموش کن انجا که جهان نظر است                    چون گفتن ايشان همه ديدن باشد 
تمايل به مالکيت ,وقتی انسان تمام نشانه های خودخواهی ,دوگانگی انسان وخدا,دوگانگی وجود دارداما هنوز يک 

وبقای غرور وهمچنين تمنای رسين به خدا را از خود دور ميکند وزمانی که از تمام هواهای نفسانی وتمناها پاک می 
وقتی که اين خود ساختگی که گمان . شودشود وبه هيچ تبديل می گردد در ان زمان نفس به صورت کامل ناپديد مي

اين .  ميکرديم به ما تعلق دارد از بين ميرود شيوه ای از حيات ظاهر ميشود که برای انسان عادی ناشناخته است
   .حال چيزهای که شخص حس ميکند ومی بيند جزئی ازخود او شده اند. مرحله سوم ,مرحله يقين به خداست

  رگ و پيوست                   نی کرد مرا ز خويش پر کرد ز دوست  عشق امد و شد چو خونم اندر 
  نامی است ز من بر من و باقی همه اوست    اجزای وجود من همه دوست گرفت                           

شخص اکنون به مرحله قدسی رسيده است کسی که به اين مرحله ميرسد سير تکاملش را کامل کرده است وقابليت 
او به نقطه اغاز بازگشته و هبوط . را درک نموده وانسان کاملی شده و انعکاس اگاهی از خدا را اغاز کرده است خود
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درويش در سماع به دنبال شيخ سه دور می چرخد وتمام . به جايگاه خود قبل از تشکيل جهان را شروع کرده است 
مراسم سماع ولد با عبور شيخ از جلوی جايگاه به ,ند اين مسيرها را به اميد رسيدن به مرحله يقين به خدا طی ميک

انسانهای که جسمشان از خاک وگل خلق شده ابتدا بايد پخته شوند تا بتواند به مرحله يقين به خدا برسند .  پايان ميرسد 
  رسدوقتی که روز مالقات با خدا فرا می. اين پخته شدن ضروريست تا سير ديگری به درون دل بتواند داشته باشد

. سختترين مرحله اين بلوغ مبارزه با نفس خود است اين نبرد چندان نبرد سختی است که ان را جهاد اکبر ناميده اند,
نفرت وترس عادات واعمالی که جزئی از ذات ما شده اند وهويت ما را تشکيل می ,حسد,احساسات ما از قبييل خشم

تمام اينها چون اليه ای از غبار هستند که سطح . درونمان ميشوند دهند ديوارهای هستند که مانع ديدن نور پنهان در 
  . ايينه را کدر ميکنند برای مشاهده ای ايينه ای که خدا در ان تجلی ميکند اين اليه غبار بايد پاک شود

پيوست بلوغ شخص موالنا و تذهيب ايينه قلب او عالوه بر تالشهای خود او توسط دو تن از اولين استادانش به وقوع 
ايا تابه حال . و به قول خودش باقی ان به عهده خداوند گذاشته شد اين لطف در قالب شمس تبريز به سراغ موالنا امد 

ديده شده است که يه ماده کيميايی بدون حرارت دادن يا ترکيب شدن با ماده ای ديگر از بين برود؟ شمس آتشی بود که 
 وجود موالنا هيزمی برای اين آتش بود شمس امد تا در اين راه به موالنا وجود موالنا را گرم ميکرد ومی سوزاند و

ترسها و همه چيزهای که مانعی برای رسيدن به اين هدف ايجاد می کردند بايد در اين آتش ,کمک کنداعتقادات منطقها
  .سوزانده می شدند 

   با ان سوز و ساز چند از اين الفاظ و اخمار و مجاز                      سوز خواهم سوز
            آ تشی از عشق در جان بر فروز                      سر بسر فکر و عبادت را بسوز

موالنا برای اينکه به ناشناخته های دست يابد بايد دنيای شناخته شده ها را دور ميريخت بدين منظور شمس حتی ورق 
  .او بود پاره کرد و به اب انداختبه ورق کتابهای موالنا را که با ارزشترين دارايی 

وقتی ذره ای از شرم و غرور باقی نمی ماند و وقتی اليه تشکيل دهنده وجود ی شخص ذوب می شود تنها هيچ باقی 
اين موضوع با . ميماند تنها افراد اندکی ميتوانند بدون تشويش و اضطراب بااين حقيقت که که آ نها هيچند روبرو شوند

بر اشتباه گرفته ميشود اما برای شخص الزم است که با اين هيچ عادت کند تا بتواند به درجه سرای مرگ وسکوت ق
ادراک بعد از ان برسد در ان زمان است که ذهن به ارامش ميرسد وحقيقت به دنبال اين ادراک و سکوت خود را 

به ) را ميخواهم من ان را ميخواهم من اين : (وقتی نفس اماره يعنی پرده حانلی که دائم فغان ميکند . نشان می دهد
 در واقع خدا هميشه در انجا بوده است او در همجا  هست فقط کافی ,کنار رفت در ان هنگام خدا خود را نشان ميدهد

هوشياری کامال . است او را کشف کنيم تا اينکه دنبالش بگرديم اين لحظه يک نئشه شور اورنيست به حالت ناشناخته
در اعتقادات هندوان اين حالت . ور متفاوت منظری ديگر است واين همان گشوده شدن چشم دل استمتفاوت و يا به ط

گشايش چاکری قلب است روح الهی که در اين مکان که چيز ديگری جز سکوت در ان نيست وجود دارد و خبری از 
که وحدت وجود را درک کرده احساسات فکر و قالب نمی باشد در فرهنگ اسالمی ان را نور محمد می نامند موالنا 

  .بود همچون نی شد که در ان تنها دم خداوند جاری بود
  ما چو نايم نوا در ما ز اوست                  

  ما عدم هايم وهستی های ما                      ماچو کوهيم و صدا در ما ز توست 
    تو وجود مطلقی فانی نما 

ا روشن کرد وبعد شعله ای به پا نمود و سپس ان شعله به آ تش سوزان تبديل شد در ابتدا شمس جرقه ای در دل موالن
 وقتی زمانش فرا رسيد حتی الزم است که اين تکيه گاه نيزآ ,اتکای موالنا به شمس : اما يک مانع نهايی وجود داشت 

ته شده ا ند حتی با داشتن چهار اتش زده شود وبسوزد موالنا اين حالت را اينگونه توضيح ميدهد دو پرنده که به هم بس
بال هم قادر به پرواز نيستند زيرا بين انها دوگانگی وجود دارد اما اگر يکی از ان دو پرنده بميرد ديگری ميتواند 

  .پرواز کند زيرا دوگانگی از بين رفته است 
رد جدائی وفراق چندان موالنا هنگامی که شمس ناپديد شد يا بر اساس يک شايع کشته وبه چاهی در قونيه انداخته شد د

موالنا نيز همچون سيارها در اسمان شروع به چرخيدن به دور . را سوزاند که چيزی از جالالدين باقی نماند 
  .خورشيدی کرد که درون ان درخشيدن اغاز کرده بود 

  از فر تو من بلند قد می گردم                 وز عشق تو من يکی به صد ميگردم 
  ی به گرد تو ميگشتم                  چون من تو شدم به گرد خود ميگردم تا تو بد

  . موالنا از خالئی که از ناپديد شدن شمس بوجود آمده بود شروع به چرخيدن کرد
هفتصد سال پيش از اين در بازار زر کوبان قونيه شايد ضربه زر کوبی همچون ..خورشيد بيرون از وجود او 

  .د تا او را به چرخش وسماع وادارد وتمام ان اسرار را در اطراف بپراکندتلنگری به موالنا بو
  جان دو هزار تن در اين تن گنجد ار در دل من گنجد            اين طرفه که ي
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  در يک گندم هزار خرمن گنجد                  صد عالم در چشمه سوزد گنجد 
زيرا برای يک انسان کامل سری وجود ندارد او جسم خود را با سماع پايان حيرت وسر گشتکی وآغاز ستايش است 

و از جمله زمين و اسمان که ) وجود خود(و دنيای کوچک) کل جهان هستی (موهيت الهی کشف ميکند ودنيای بزرگ
انسان به تنهای خود يک جهان است و هرچيزی که در جهان وجود دارد در درون  .در خود او وجود دارد را ميابد

ز هست موالنا هم که چشم و دلش باز شد وبينا گرديده بود می ديد که همه چيز در حالت گردش است گردش به اوني
  .دور خود و به دورخورشيد

  در عشق افتاب توهم خرقه منیا چرخ ميزنی            ای اسمان که بر سر م
 حتی قادر به ادای کلمه ای نيستند به گفته موالنا فقير وغنی و هر ذره ای چندان در خورشيد مستحيل گرديده اند که

وقتی نور او نمايان می شود وپرده را . عشق يعنی درک مستقيم حقيقت. عشق دليل گردش ذرات به دور خورشيد است
ذرات که با نور خدا .می افکند جز ذات پروردگار نه اسمان باقی می ماند نه زمين نه خورشيد باقی می ماند نه ماه

موالنا ان عالم عالمان از خود بيخود شد و به جای او انسانی حدودا .  شده اند با وجد وسماع با او همراه ميشوندروشن
پنجاه ساله قرار گرفت که با شور و اشتياق شعر ميسرود و در کوی برزن با کودکان همبازی بود ودر برابر يک 

  . پيرزن گدا چنان تعظيم ميکرد که گويا از محضر شيخ است
موالنا عاشق مردم بود نه به دليل انکه انها انسان هستند ويا به دليل نقشی که در جامعه دارند بلکه عشق به انها به 
خاطر همان کور سو نور الهی بود که در قلب هر کس ميدميد او مردم را به خاطر خالقشان دوست ميداشت به هر 

  . حال برای او هيچ چيز ديگری به جز خدا وجود نداشت
موالنا که در غرب به نام رومی مشهوراست در طول عمر خود نه طريقی را پايه گذاری کرد و نه قوانين امروز 

  او بدون هيچ قائده وقانونی فقط ميچرخيد و ميرقصيد همراه با احساسی که . سماع را وضع کرد 
 باز ميشد پروازی از زندگی سماع برای او مسيری بود به سوی بهشت دری که به سوی بهشت. در قلب خود داشت 

در بخشی ازمراسم سماع و طبق قوانينی که بر اساس نظريات .... به مرگ پروازی از مرگ به سوی جاودانگی
موالنا تدوين شده اند دراويش بايد ردای خود را روی زمين بيندازند به معنی اينکه انسان دنيا را با پشت دست کنار 

سماع با . پيرايه ها می زدايد ردای سياه درويش نشانگر دنيا وتعلقات دنيوی است ميزند و ذات وشخصيت خود را از 
کاله نمدی نشانه . بوسيدن دست شيخ به نوبت توسط درويشان وبوسيدن کاله نمدی درويشان توسط شيخ اغاز می شود

  .عضويت در گروه درويشان مولوی است 
ر سماع تقريبا اين فرموده ييامبر را به تصوير می کشند که دراويش د. انچه شيخ می بوسد ذات وهويت درويش است 

درويش دستهايش را به صورت ضربدر بر روی سينه هايش قرار می دهند دراين نماد الف . قبل از مردن بميرند
اولين حرف الفبای عربی است که از يک خط راست تشکيل ميشود و يا نماد عدد يک است واين به معنی ان است که 

کاله بلند نمدی نماد سنگ قبر ولباس سفيد . يگانگی خدا نه فقط با زبانم  بلکه با تمام وجودم شهادت ميدهم من به 
وسپس . نفس خود را می ميراندبه اين ترتيب درويش در سماع قبل از مردن جسم . زيرين مبين کفن نفس است 

من در اينجا :دستهايش را باز وشروع به چرخيدن می کند دلهای سوخته با زبان خاموش روبه اسمان زاری ميکنند که
  .  نفسم زير پايم است . در حال پا کوبيدن هستم 

يل می شود گوی دست چپ به پايين متما,در هنگام سماع دست راست باال است چنان که گوی در حال نيايش است
ميگويند ما از خدا ميگيريم و در ميان مردم می گسترانيم چيزی را در خود نگه نمي داريم ما چيزی جز قالبی به 
ظاهر موجود نيستيم که به عنوان واسطه عمل ميکنيم در همان حال که سماع زن پای چپ خود را روی زمين ثابت 

 ذکر اهللا را تکرار ميکند درويش در ,د با هر چرخش در سکوت نگه داشته است با پای راستش به دورآن می چرخ
روز ما را شبی . درويش در دل خود واعماق قلب مرتب ذکر خدا ميگويد,حال سماع با چرخش خدا را می خواند 

نيست زيرا خورشيد روز ما عشق است عاشقان فنا گشته ودر دريای عشق مينالند وکمک می طلبند و می گويند خدايا 
 من شنيده نميشوم ؟ تا وقتی که سماع در به اوج وجد می رسد درويش نميتواند قوانين عمومی مجلس را زير پا ايا

 همچون سيارهای منظومه شمسی به ,بگذارد و بايد بدون برخورد با ديگر دراويش و بدون به هم زدن کليه مراسم
  .دور خورشيد به چرخيدن ادامه دهند 

او با قدم زدن ميان دراويش مکانهای را که انها .روه دراويش در هنگام سماع قرار دارد وظيفه سنگينی به عهده سرگ
بايد در سماع کنند نشان ميدهد و مانع بيش از حد نزديک شدن انها به هم ميشود و انها را در يک نقطه خاص دور هم 

 است که در راستای رسيدن به  ان مراسم سماع از چهار سالم تشکيل ميشود که نماينگر چهار مرحله. جمع ميکنند 
در پايان هر )  شريعت(از انها گذر ميشود اولين سالم نشانه کسب دانش در باره خدا و ياد گيری  وظايف مذهبی است 

 چهار نفری تقسيم ميشوند وبا تکيه به يک ديگر نقطه مرکزی که نماد - سه -سالم دراويش به دسته هايی دو
دراويش .  چهار نفری نماد اتحاد و يکپارچگی است – سه -ين تقسيم شدن به دسته های دوموالناست تعظيم می کنند ا
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سالم دوم را با اجازه شيخ اغاز ميکنند اين سالم نماد مرحله طريقت می باشد که مبين مرحله معرفت اهللا است و تجلی  
  .يگانگی خداوند است 

. فنا شدن در وجود خداست که همان مرحله فنا فی اهللا است مرحله سوم مرحله حقيقت است که نماينگر عزم و اراده 
  : همانطور که موالنا ميگويد. سالم چهارم بيانگر مرحله معرفت قدسی است 

   سرمايه شادی و غمت اوست همه اوست همه        انی که وجود و عدمت 
  ور نی ز سرت تا قدمت اوست همه  ر نگری           تو ديده نداری که بدو د

درويش که از ذات بشری خود خارج شده خود را در ذات الهی قرار داده  ودر مرحله معرفت قدسی جاويد می ماند و 
برای خدمت مجدد در قالب انسان باز ميگردد هرچند او ولی است )معرفت قدسی ( به مرحله اتحاد ابدی با خدا ميرسد

دست يافته اين واالترين درجه در اسالم هست که شخص با اين معرفت جديد هدفش بازگشت به که که به تمام اسرار 
دنيا باشد که از انجا سفر خود را اغاز کرده است تا به بشر خدمت نمايد او انجا را از خدا دريافت کرده  به مردم 

  . ميدهد و خطاها وکاستيهای انها را تحمل ميکند
  . به دور خود می چرخند و به دور مکانی که به دور ان ميرقصنددر طول سه سالم دراويش هم

 در سالم چهارم دراويش در همانجا که هستيند می مانند و فقط  به دور شيخ ميگردنند اين حرکت به معنی پافشاری 
ه نميدهد سماع زن باشی اکنون همه را در مدار بيرونی نگه ميدارد و به هيچ کس اجاز. بر نقطه يگانگی وتوحيد است

  .وارد مدار داخلی شوند 
  .  سماع مقام است -چون شيخ به سالم چهارم ميپيوندد نام اين سماع

دريشی . شيخ در مرکز خطی که کوتاهترين مسير برای رسيدن به خداست وبه استوا موسوم است به سماع می پردازد
 داده وهمنشين پيامبران شده وقبل از مرگ که منطق درجات الهی وخلقت را در يافته باشد نفس اماره خود را شکست

مرده است وبه اين فرمان قران کريم گردن مينهد که ميفرمايد به خدای خود باز گرديد و به گروه بهترين بندگان وارد 
در طول رسيدن تدريجی شيخ به جايگاهش اخرين مرحله ارتقائ واصالح نمادين شخص اغاز ميشود که بيانگر . شويد

  .شخص همچون پرتوهای نور ميباشد ارامش کامل 
  : اين مرحله با رسيدن شيخ به جلوی جايگاه به پايان می رسد و اين ايه قرائت ميشود

  .مشرق ومغرب از ان خداست پس به هر طرف رو کنی به سوی خداوند است بی گمان خدا گشايشگر و داناست
  .وع به دعا خواندن ميکند پس از انکه قرائت ايه قران پايان پذيرفت سر گروه دراويش شر

  .بنا به اعتقاد موالنا وقتی پرده حائل ميان انسان و خداوند برداشته می شود انسان به خدا ميرسد
مرگ موالنا سبب نجات ورستگاری است و از اين رو همانند شب عروسی برای اوست و مراسمی که هر سال در 

برای دراويش مولويه ) عيد (ه عنوان مراسم تهنيت بايرام هفده دسامبر در قونيه ونقاط مختلف برگزار ميشود ب
شاگردان موالنا در قونيه همه چيزهای که او می گفت نوشته ودقت ميکردند که حتی يک خط از . برگزار ميشود

کلمات اشعار زيبای او از دست نرود وبيش از هشت صد سال است که لباسهای را که او ميپوشيد و ديگر متعلقات او 
ر قونيه حفظ کرده اند در سر در ورودی مقبره او جايی که تابوت و ديگر متعلقات موالنا و ديگر دراويش بزرگ را د

  :مولويه قرار دارد نوشته شده است / 
  کعبه عشاق باشد اين مقام                    هرکه ناقص امد اينجا شد تمام

 ميشود و مراسم سماع به پايان ميرسد و تمام دراويش و بعد از مراسم نمادين تهنيت بايرام دعای مختصری خانده
  . نوازندگان به دنبال شيخ و پس از تعظيم مقابل جايگاه مکان سماع را ترک ميکنند

کشيشان و خاخامهای يهودی در ,بيسوادان,دانشمندان,اميران,نژاد و مذهب سالطين,موقعيت,مردمان از هر طبقه
يا او نبود که ميگفت بگذار هر موجودی بيايد خواه مسلمان خواه بت پرست ايا ا. مراسم تدفين موالنا شرکت جستند

بعضی از مسيحيان و يهوديان شرکت کننده در . اونبود که می گفت هفتادو دو ملت رازهايشان را از ما ميشنوند
اما از .و دريافتيم و تمام پيامبران را از کلمات روشن ا)ع(وموسی ) ع(مراسم تدفين موالنا گفته اند حقيقت مسيح 

طرف ديگر انسان از ديدگاه موالنا موجودی است که نور الهی را در قلبش دارد که نور خدا را در ايينه قلبش منعکس 
  : کند 

  وی ايينه جمال شاهی که توی توی           ای نسخه ای نامه الهی که 
  : بشری خود را چنين خالصه ميکندموالنا سراسر زندگی سرف شده در تالشهای فوق

  .خام بدم پخته بودم سوختم   سه سخن نيست            حاصل از اين
از همان نخستين واژه ها، نی و نای و دف و تار و تنبور، در آسمان شعر موالنا می . مثنوی با نی نامه آغاز می شود

  . موسيقی جان و جهان موالناست. نوازد و می خروشد
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موسيقی در واژگان، در  . موسيقی تپش های تن بی تاب و جان بی قرار موالناست. وسيقی رگ رگ جان موالناستم
 .تپش شعر، در گوهر کالم، موج می زند

  :موالنا در غزلی چنين می سرايد
  وی نالــــــه ی خــــوش سوزانـــم آرزوست  ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست 

  من ُهدُهــــــدم سفــــــير سليـمانم آرزوست  وش ترانه ای در پرده ی حجاز بگو خ
  چون راست و بوسليك خوش الحانم آرزوست   از پرده ی عراق به عشاق ُتحفه بر
  آــان زيـر ُخرد و زيــــر بزرگـانم آرزوست   آغاز آن حسينی زيرا آه مايه گفت

  .له ام آــــــانــم آرزوستبيــدار آن به زنُگو  در خواب آرده ای ز رهاوی مرا آنون
ُرهاب، سوز و گداز و ناله و ندبه ندارد، بلكه به پير با تجربه ای شبيه است آه می خواهد : روح اهللا خالقی می نويسد

  .آب خنكی بر دِل داغ ديده مصيبت ديدگان بريزد و آنان را با پند و نصيحت های دلپذير اميدوار آند
 خنياگران باستان، تا امروز، آثار بازمانده هيچ شاعری به –از عصر شاعْر «:که براين باور است شفيعی کدکنی 

در جای جای  ».اندازه جالل الدين مولوی، با نظام موسيقيايیِ  هستی و حيات انسان، هماهنگی و ارتباط نداشته است
  :ر غزلچنانچه د. ی او از موسيقی را يافت  می توان نشانه هايی از آگاهی گسترده شمسديوان 

  
 يا پرده رهاوی يا پرده رهايی   زن سه تا که يکتا گشتم مکن دوتايی می

  نوايی  در نای اين نوا زن کافغان ز بی   بم تو ماييم در غم تو  بی زير و بی
  بی قول دلبری تو آخر بگو کجايی  قولی که در عراق است درمان اين فراق است

 ان ما را از راه آشنايی بنواز ج   ای آشنای شاهان در پرده سپاهان
  کاری ببر به پايان تا چند سست رايی   در جمع سست رايان رو زنگله سرايان
  نمايی  آن هر دو خود يک است و ما را دو می  از هر دو زيرافکند بندی بر اين دلم بند

  در راست قول برگو تا در حجاز آيی   گر يار راست کاری ور قول راست داری
  وز بوسليک و مايه بنمای دلگشايی   شاق را درآوردر پرده حسينی ع

  سرايی  تو شمع اين سرايی ای خوش که می   از تو دوگاه خواهند تو چارگاه برگو
  

 بوده که در ساختمان اين ساز آنجامهارت وی در نواختن رباب تا . نيز بوده است» رباب« نوازنده چيره دست موالنا
نی زنی به نام حمزه نيز داشت که او را قطب . ع، موالنا خود رباب می نواختدر سما.تغييراتی نيز پديد آورده بود

  .نايی می ناميدند
  :موسيقی سماع چندين بخش داست

  .در برگيرنده يک درآمد و موسيقی متن بود و با شعر و آواز اجرا می شد: آيين
  .در سماع خانه ها اجرا می شد و معنای اجرای ايين طريقت داشت: مقابله
  :نا، بسياری از غزل ها را در شود و مستی سماع می سرودموال

  کس نداند حالت من، ناله ی من او کند  چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم
گويی که هر . بسياری از غزل ها ی موالنا، خود دف زنان هستند و  انسان را به شور و حال و رقص می کشانند

  :و پاکوبان به ميدان می آيدغزل دف بر کف و کف برلب و دست افشان 
  .ای مراد و حاصلم بيا بيا بيا بيا   ای هوس های دلم بيا بيا بيا بيا 

  .ای در شکسته جام ما، ای بر دريده دام ما ای يوسف خوش نام، ما خوش می روی بر بام ما
  .دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم  مرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم

  
گردد؛ آن هنگام که وی همراه خانواده، از بلخ به بغداد  موالنا با موسيقی، به دوران نوجوانی او بر میآشنايی 

خواند و نغمه نی که قوال کاروان می  آهنگ حدی که شتربان می« :  زرين کوبنوشتهبه . مهاجرت می کردند
دفتر چهارم (ضمن داستان ابراهيم ادهم.  »دکر نواخت، او را با لحن ها و گوشه های ناشناخته دنيای موسيقی آشنا می

  :گويد می) مثنوی
  از دوار چــرخ بــگــرفــتـيــم مــا   ها پس حکيمان گــفتـه اند اين لحـن

  سرايندش به طنبور و به حلق می  بانگ گردش های چرخ است اينکه خلق
 موسيقی را بر اساس آن استخراج های افالک را می شنيده و سپس اصول چنين معروف است که فيثاغورث ، نغمه

خود . در واقع او موسيقی را، با رياضيات درآميخت و قواعد و اصول دقيقی برای آن تنظيم کرد. کرده است
  ».من صدای اصطکاک افالک را شنيدم و از آن علم موسيقی را نوشتم«:فيثاغورث می گويد
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  خطابهمچو مشتاقان، خيال آن     ليک بد مقصودش از بانگ رباب
  .چـيزکـی مـاند بـدان ناقـور کـل   نالــه سـرنا و تـهــديـد دهـــل

  : که هيچ زبانی توان تعريف عشق را ندارد، مگر موسيقی می گويدموالنا 
   چون به عشق آيم، خجل گردم از آن   هر چه گويم عشق را شرح و بيان

   ر اسـتت زبان روشـن ليـک عشـق بی   گر است گر چه تفسير زبان روشن
   چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافت   شتافت  چون قلم اندر نوشتن می

  . شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
  
 آگاهی چندانی در دست نيست ،اما روي بعضي داليل که وجوددارد ،  تمام  در باره زمان پيدايش مجلس سماع اما

در سال دوصدوپنجاه وچهار هجری که  .اها و يشت ها را با موسيقی و آواز می خوانده اندسرودهای باستانی چون گات
قوال . ذالنون از زندان متوکل آزاد گرديد ، صوفيان دربغداد به دور او گرد آمده و درباره سماع از او اجازه گرفتند

حلقه سماع را علی تنوخی  در بغداد به در سال دوصدوپنجاه وسه  نخستين .  شعری خواند و ذوالنون ابراز شادی کرد
در غزل های موالناست که زمين و آسمان، آدمی و هستی به . اما  سماع را شمس و موالنا به اوج رساندند .پا کرد

  :رقص بر می خيزند
  

  بيا بيا بيا بيا! ای مراد و حاصلم   بيا بيا بيا بيا ! ای هوس های دلم 
  بيا بيا بيا بيا! ای گشاد مشكلم ن زلف توام چون زلف تو، چو مشكل و شوريده

  بيا بيا بيا بيا ! ای تو راه و منزلم  از ره و منزل مگو ، ديگر مگو، ديگر مگو
  در ميان آن گلم، بيا بيا بيا بيا در ربودی از زمين يك مشت گل ، يك مشت گل

  از جمالت غافلم، بيا بيا بيا بيا  تا زنيكی، وز بدی من واقفم، من واقفم
  غافلم، نی عاقلم، بيا بيا بيا بيا  ا نسوزد عقل من درعشق تو، در عشق توت
  

از مغنيان مجلس (  بودند آه زآی قوال گفتگوروزی ياران موالنا پيرامون مطالب آتاب فتوحات مكيه ابن عربی گرم 
و به سماع . ی استحاليا فتوحات زآی به از فتوحات مك«: موالنا در دم گفت. گويان درآمد ترانه) سماع موالنا

موالنا در حال شوری عظيم بود که سماع کنان از مدرسه ی خود بيرون شد : در مناقب افالکی آمده است. »برخاست
بانگی بر وی زد و گريبان قاضی . و سراغ قاضی عزالدين که با سماع درويشان مخالفت های بسيار داشت، رفت

. شان تا بزم عاشقان بياوردش و نمودش آنچه در حوصله ی او بودکشان ک! برخيز و به بزم خدا بيا: بگرفت و گفت
  .می چرخيد و فرياد می کشيد. قاضی جامه ها چاک داد و به سماع درامد

 تنها موالنا سماع و موسيقی نگاه در .شمس و سماع و موالنا در هم آميخته اند و اين سماع ارمغان شمس بود به موالنا
از ارآان سماع موالنا بوده است، اما » چرخيدن«گرچه.  آيين سلوك است گونه ایست، برای انگيختن شور و نشاط ني

داشته ودر ستايش آن اشعاری  پرشور  موالنا رقص را پاس می.  سماع گزارش نشده است ريزه کاری هایچگونگی 
به شمار می صوفيان رقص را از توابع وجد . اين رسم از قرن سوم در ميان صوفيان رواج يافت. سروده است

  .دنبال سماع در سالك به ظهور می آيد  وجد به. آوردند
  :موالنادر باره ی سماع اشعار بسيار دارد

  لقمه هر مرغكی انجير نيست           بر سماع راست هر آس چير نيست
  .پرخيالی، اعميی بی ديده ای                 خاصه مرغی، مردة پوسيده ای

  . سبك برجه چه جای انتظار است    استسماع از بهر جان بی قرار
  .آسی داند آه او را جاِن جانست     سماع آرام جام زندگانيست

  از خويشتن بريدن، با وصل او رسيدن   دانی سماع، چه بود؟ قول بلی شنيدن
  .اندر فنای مطلق، ذوق بقا چشيدن  دانی سماع، چه بود؟ بی خود شدن ز هستی

  بيا آه سرو روانی به بوستان سماع           جاِن سماعبيا، بيا آه تويی جاِن جاِن
   برون ز هر دو جهانست اين جهان سماع         برون ز هر دو جهانی چو در سماع آيی
  گذشته است از اين بام، نردبان سماع         اگرچه به بام بلند است بام هفتم چرخ
   از آِن شما و شما از آِن سماعسماع               بزير پای بكوبيد هر چه غير ويست

  : داستان  ابراهيم ادهم ، می گويدهنگامدر مثنوی نيز، 
  آه در او باشد خيال اجتماع    پس عذای عاشقان آمد سماع

  :بهاولد در باره ی پدر سروده است
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  بر زمين هم چو چرخ گردان بود   روز و شب در سماع رقصان بود
  رچه بودش ز خان و مان می داده   سيم و زر را به مطربان می داد
  .روز و شب لحظه ای نمی آسود   يک زمان بی سماع و رقص نبود

راستی از چه اين همه شادی و شادخواری و شعر و ترانه را از ياد برده ايم؟ شعر را بايد ! ما کجا و حضرت عشق
  .خواند و در آغوش کشيد و بوييد و نوشيد، نه آنکه بر دروديوار آويخت

، رقص عرفانی، آن گونه که در خانقاه ها می بينيم، از شش هزار سال پيش در اين  رقص به مرورداريم اينجا
، همه ی هستی را در رقص می بيند و شيفته و  موالنا . مرزوبوم رواج داشته است و رقصی عرفانی بوده است

 هنر ارجمند و واالی رقص را عرفان پيرواو توانست در آن همه محروميت ها و ممنوعيت ها،. شيدای رقص است
. شگفتا که ما چنين توصيه های موالنا را به هيچ گرفتيم و رقص را در برابر هرزگی نهاديم. در پناه خود بگيرد

  :آنچنان که به باور من. رقص را که نبض زندگی است و گوهر هستی است
  .نقاشی، رقص رنگ هاست   .شعر، رقص واژه هاست
  .تئاتر، رقص زندگی است   .موسيقی، رقص صداست

  ....پيکر تراشی، رقص سنگ ها و چوب ها و فلزهاست
  

  :بنگريم که موالنا در ستايش اين هنر واال چگونه داد در جهان در می افکند
  چون يوسف اندر آمد مصر و شكر به رقص آ  آ آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص
   در رو جان پدر به رقص آجوش! ای شير    ای شاه عشق پرور مانند شير مادر

  آ از پا و سر بريدی بی پا و سر به رقص  چوگاه زلف ديدی چون گوی در رسيدی
  آن جا قبا چه باشد؟ ای خوش آمر به رقص آ  از عشق تا جداران در چرخ او چو باران 

  آ رقعه فنا رسيده بهر سفر به رقص  ای مست هست گشته،بر تو فنا نبشته
  به رقص آ! هنر يوسف ز چاه آمد، ای بی    چنگ آمدپايان جنگ آمد، آواز

  بال و پر به رقص آ با مرغ جان سرايد، بی  ها برآيد طاوس ما در آيد، و آن رنگ
  به رقص آ! گفته مسيح مريم آای آوروآر  آور وآران عالم ديد از مسيح، مرهم

 تا تپش و های و هوی مردم و  بود آه  موالنا چنان. هستی يكسره در رقص و سماعی شكوهمند استبه باور موالنا
توانست همپای او به  ها بر اين حال بود و هيچكس نمی شنيد به سماع می خاست و ساعت  میپرندگان و طبيعت را

  .موالنا را در آسيابی يافتند آه برگرد سنگ آسيا به رقص آمده بود  . سماع آيد
  :ان چوچه پيل می گويدموالنا در دفتر سوم مثنوی، ضمن بيان داستان خورندگ

  پنبه را از ريش شهوت برآنی         رقص آن جا آن آه خود رابشكنی
 رقص، اندر خون خود، مردان آنند               رقص و جوالن بر سرميدان آنند

 چون جهند از نقص خود، رقصی آنند         چون رهند از دست خود، دستی زنند
  

  بحرها در شورشان آف می زنند           مطربانشان از درون آف می زنند
  برگها بر شاخ ها هم آف زنان                 تو نبينی، ليك بهر گوششان
  .گوش دل می بايد، نه اين گوش بدن                    تو نبينی برگها را آف زدن

 رهايی و پرواز و النا، سماع، صورتی از وجد و هيجان صوفيانه را نشان می دهد، در نظر موهنگامرقص آه در 
  :عشق است در هوای حضرت شادی

  .همچو قرص بدر بی نقصان شوند   در هوای عشق حق رقصان شوند
   چرخ   مولوی.همه گرده ها و نرمه های هستی، رقص کنان و چرخ زنانند. رقص گوهر و بن و جان هستی است

 چنان به رقص و پايکوبی، چرخ زدن و هيهای وا می و چنين بود که خيال يارف او را،.   ياد گرفت  را ازشمس زدن
  :داشت
    ميان  درآيد به  دگر مست  خياالت چه    کنان  رقص  دلم  تو درآيد به  خيال چون

    زنان  چرخ  ميان  تو به  چو مه  خيال و آن   شوند  در رقص  همه گرد برگرد خيالش
   زخورشيد برآرد لمعان و آيينههمچ   زند  تو آسيب  به  َدم  در آن  که هر خيالی

    زبان  به  آيد و از دل  دلم  به از زبانم   و صد بار  شود از صفتی  مست سخنم
  .  نگران  و بر هم  بر همدگر افتاده همه    تو مست  و خياالت  مست  ودلم  مست سخنم

همواره از زهره . رزمين ديده می شوددر جهان موالنا، نشانه های بسياری از انديشه های فرهنگ پربار باستان اين س
زهره ی دف زن و طرب کردن ماه و اين چنين هستی . و ماه سخن در ميان است که دف می زنند و طرب می سازند
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را در رقص و طرب و شادی ديدن از ويژگی هايی است که در دين و آيين آن روزگار نبوده است، مگر در آيين های 
 :ايران باستان

  
 ازکرم امروز، بفرمان ماست  نده جان و جهانخيز که فرما

 مست گلستان ماست  بلبل جان   شادی ماست    ُزهره ومه ، دف زن
 پری خوان ماست   يار پری روی ،  شاه شهی بخش، طربسازماست

 او خضرو، چشمه حيوان ماست   گوشه گرفتست و جهان ، مست اوست 
  و ، پنهان ماست ازهمه ظاهرتر چون نمک ديگ ، و چون جان در بدن

 خود، همه ماييم ، چو او ، آن ماست  نيست نماينده و ، خود ، جمله اوست 
  

اين کدام خانه است که در آن بت هست و گنج . در غزل هايش از خانه ای ياد می کند که در آن چنگ و چغانه است
  اين همه چنگ و چغانه از کجاست؟. است و همه فعل و بهانه است

  از خواجه بپرسيد که اين خانه ، چه خانه است   يوسته درو، با نگ چغانه است اين خانه که پ
  اگر دير مغانست    وين نور خدا چيست ؟ اگر خانه کعبه است    اين صورت بت چيست ؟

  اين خانه و اين خواجه ، همه فعل بهانه است   گنجيست درين خانه که درکون نگنجد 
  سلطان زمين است و سليمان زمانه است   رهی يافت فی الجمله ، هرآنکس که درين خانه

  .وين خانه عشق است که بی حد و کرانه است  اين خواجه چرخست که چون ُزهره و ماه است 
  تا چه زند ُزهره از ـ آينه و جندره   ای مه وای آفتاب، پيش رخت مسخره 

  پنجرهگوش و دل عاشقان ، برسر اين    پنجره باشد سماع ، سوی گلستان تو 
شادی . همه چنگ است و رباب است و نی است و دف است تا جان آدمی پر بگيرد. ديوان کبير، بهشت موسيقی است

  :اميد و فردا بر بامش بتابد. عشق بورزد. کند
  چو چنگم ، خوش بساز و با نوا کن    مرا چون نی درآوردی به ناله 

   ، صدا کن که آواز خوشی داری   اگرچه ميزنی سيلی ا م چون دف 
  .اگريک نيست ، از همشان جـدا کن    همی زايد زدف وکف ، يک آواز 

  نغمه دگر بزن ، پرده تازه برگزين   مطرب خوشنوای من ، عشق ، نواز همچنين 
 فتح و فتوح من تويی ، يار قديم اولينو  مطرب روح من تويی ، کشتی نوح من تويی 

 !بيا! بيا! رباب و تار و تنبورت کو؟ برخيز و بيا! بيا تا دستی برافشانيم و پايی بکوبيم
  !خواجه بيا
  !خواجه بيا

  !خواجه دگر بار بيا
  !دفع مده!دفع مده

  !...ای مه عيار بيا
  !پای تويی
  !دست تويی

  !هستی هر هست تويی
  !بلبل سرمست تويی

  !...جانب گلزار بيا
  !ای دل آواره بيا
  !وی جگر پاره بيا

  ور ره در بسته بود
  !...ديوار بيااز ره 

  !بس بود ای ناطق جان
  !چند از اين گفت و زبان

  !چند زنی طبل بيان
  !بی دم و گفتاربيا
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