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که این کتاب را  ّّفرمانیّ(سعیدّ)ّدّابراهیممحمّ   دوست بیاد 
   . رفت نیز  زندگی  ذوق رفتنش  با دوست میداشت و  

 

 
 

Mohammad Ebrahim (Saeed) Farmani 
۱۳۹۷مهر۱۱ّّّ،(ندهلخرونینگنّ)ّ-۱۳۲۸ّفروردین۲۰ّّّتبریز،  
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 مولوی
 

رومیّبلخىّدمحمّ ّیّندّ الّجاللّموالنا  
 

(۵۸۶مهر۱۵ّّبرابرّ)۶۰۴ّربیعّاالول۶ّّبتاریخّّ،بلخّ:تولد  

ّ(۶۵۲دی۴ّّبرابرّ)۶۷۲ّّربیعّالثانی۵ّقونیه،ّّوفات:  
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 سماع
 
 

 
 

 
 

dr. Ali Soleimani    لی سلیمانیکتر عد نویسنده:  
 

Ilse Meijer    جریمایلسه  :جلد  یطراح و نقاشیها 
 
 

:شران  

 

HET TALENHUIS    هخانزبان

DRACHTEN – NEDERLAND 

هلند -دراختن   
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 سماع
 

Soleimani, Ali  ی عل ،یمانیسل :سندهینو  
 

Meijer, Ilse    لسهیا ،جریم :جلد  یطراح و نقاشیها
 

گردیده و از این کتاب بصورت دیجیتالی پی دی اف منتشر 

باشد: قابل دسترسی می  انتشارات زبانخانهطریق سامانهء   

https://www.talenhuis.com/pr/menu/start.htm 
 

 شماره استاندارد بین المللی کتاب )شابک(: 

ISBN/EAN: ۸۹۷ -۹۰-۷۸۶۶۰-۳۷-۸ 

978-90-78660-37-8 
۴۸۰ی: هلند بزبانء شرهو طبقه بندی کتب منت کد یکسان سازی   

بزبان هلندی:ء و طبقه بندی کتب منتشرهد یکسان سازی شرح ک  
یعموم یها یزبا و ورزش  

 

۱۳۹۹ فروردین ۲۰:  اول نشر  
 

 ناشر: 

 زبانخانه 
HET TALENHUIS 
01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991 

JANSONIUSPLEIN 19 
9203 NH DRACHTEN 
Tel.: (+31) 0512 - 540560 

Internet: www.talenhuis.com 

E-mail: info.talenhuis.com 
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مطالب فهرست  

۷ مطالب فهرست  
 
۹ رشگفتایپ  
 

۱۳ انشیدرو رقص ای ،عماس دمور در مطلبی  
 

۲۰ عخانه هاسما یمعمار  
 

۳۲ رقص سماع حرکات و عسما شروع  
 

۵۲ عسماء کلمه اراسر  
 

۷۲ عسما شأنم  
 

۸۲ عسما یها نییآ و عادات  
 

۹۲ عسما فیتوص و یمعن  
 

۳۰در سماع  یقیموس یسازها یمعن  
 

۲۳ عسما در راهنما  
 

۳۳ یفرد عسما  
 

۳۳ هدف؟ ای وسیله ،عسما  
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  انجاماً شخص رقص سماع را که یمسلمان یها تیشخص نیترمشهور
۶۳  اند داده  

 
۸۳ع سما و یمولو  

 
۴۰ (عامس) انشیدرو رقص بمرات  

 
۴۰ سالم  اول: دور  

 
۳۴  انشیدرو رقص دوم: دور  

 
۶۴ مامتا م:سو دور  

 
۹۴ انشیدرو رقص ای عسما ی اجرا یبرا ء عملیبرنامه  

 
۱۵روری  توصیه های ض  

 
۲۵ هاپاساق   و ماهیچهء مچ یبراتمرین . ۱  

 
۲۵ بازوها ماهیچهء یرابتمرین . ۲  

 
۳۵ سر یرابتمرین . ۳  

 
۳۵انقباضی  و یکشش ناتیمر. ت۴  

 
۳۵ وهازان یبرا ینیمر. ت۵  

 
   ۵۵ یمولو" تو و من"  غزلکتی از رب
 

۵۸ زبانخانه توسط منتشره کتب فهرست  
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 پیشگفتار

 :( روم مالی ) لویوم   
مجوو رتتیبی  یچ آدابی ه  ” 

 هر چه می خواهد دل تنگت بگو !“ 
 

  آغاز ی ک از جشن  نیاکه  داند ینم کس چیه. است انیجر رد جشنی

  رد یجشن که ندارد یک ش کسچیه . دیرسخواهد  انیپا به یک و شده

 و دشویم آورده جشن  نیا به  ظه ایحل  کی در کسی ره .است انیجر

 ناشآ موضوع نیا با همه .دشویم اخراج  جشن نیا  از زین لحظه ای در

. دارند یاز این حقیقت آگاه همه و هستند  

  در یو مشارکت که شودیم متوجه شخص  که  یاول ءلحظه همان از

  خراجا جشن  ن یا د از مدتی ازعبرا  او و است یموقت جشن نیا

 ن یا در که یکس هر نیرااببن .شودیم یگ وان، دچار دیدخواهند کر

میهمانی  ن جشاین  واقع در د.شاانه میبدیوک ی کندیم تشرک جشن

نظم و ترتیب این جشن را بر   مگزمه ها ه دسته ای از. است دیوانگان

 ییها یناهممی هی و بدون وقفدائمبصورت  این گزمه هاهده دارند. ع

 اخراج جشنه از دیرس بپایانن شج شرکت آنها در  جهءرف که را
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 شوق و روش با جشن که دتاف یم اتفاق ی حال در ماجرا نیا کنند.می

. ابدی یم ادامه  

،  ، در حالیکه گزمه ها، بی وقفهشوندیمجشن  وارد دیجد یها نمیهما

 ثابت و انمز مدت چیه .کنند یم جارخ ااز جشن  را  یقبلهای  نمیهما

 تر یطوالنکمی  یک ی ، ندارد وجود جشندر  مشارکت برای یمشخص

 از ساننا. دنک یکت مرشکوتاه تر از دیگری در جشن کمی یا  و

 انیپا به لحظه میتواند هر  درکت او در جشن شر انستن این امر کهد

کنند،   اخراج جشن از ندنتوا یملحظه  هر درگزمه ها او را   و برسد

 گبزر  راز را( دیوانگی) آگاهی نیا یبرخ .ودیشم دیوانگیدچار 

. نامند یم هستی  

  نیابتواند   هکاست  ، برای ایندهدمی  انجامکه   را ، هر کارییکسهر

  یی ازایرد دررا  خود یک ی .کند تحملقابل  ،یدحدو تا ،را انگییود

 هفت  یروزانه شب خود را با کار یگرید و میکند ور غوطه شراب

 را ایانب عبای نگیدیوااز   هم ها یبعض .ندمیک  مشغول هفته در روز

مرحله ای میرسند که  به  یتح مه گرید یبرخ و اندازند بدوش می

  ... و هستند محض قتیحق ،ندتسه خدا که میکننداعالم 

، برای آن  دهد  ینم انجام یا و ،دهد یم جامنا  را که یارکهر  کس هر

  ن جش  از  راجشو اخ  حذف مورد در است ممکن آنجا که تا کهاست 

ر این  از موقتی بودن د   آگاهی عرفا حاصطال  به از یاریبس .کندن فکر

 یسهرک :ندیوگ یا منهآ .نامند یم یگزند جوهر و وجود زرا جشن را

.نماید آشکار گرانید یبرا راآن دینبا ،کند ییرمزگشا راز  نیا زاکه   

 قتیحق تحمل یبرا تاتصمیم گرفتند  نفر چند ای کیهم شاید  شیپ سالها

!" دیشوراج اخ جشن از لحظهء دیگر کیتا  ممکن است شما" 

. دنبچرخ  

 

در   .مه انکرد یرویپ یصاخ دستور  از من راشتون نیا نوشتن هنگام

 کامالً  هم مطالب بیترت .نکنم یسع تا  کردم یسع رما نیا مانجا

   .نیست ای مدرسه و ترتیبنظم بر سبیل  بهیچوجه و است یتصادف
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اهل   از  ،گرانید که است شده استفاده یاتالحاصط از نوشتار نیا در

ر بکا یتمتفاو مالً اک ینامع ا را باهآن  کوچه و بازار، اهلتا مدرسه 

 انجیا در ." شیدرو"  ءکلمهیا  و " عسما"  ءمهلک :مثال واننع به. یبرندم

ع در سما .یذهن موضوعیک  هم و است ینیع موضوع کی هم عسما

 ،یمعنوی حال و هوا با یبدن نیرمت کی جز ستین یزیچ این نوشتار

 ییزهایچ .دهند ماجان آنرا توانند یم ، ریپ و جوان از م،درء مهمه که

  حیتوض توان یمن که ندهست یورام ای یانعرف ،ینومع راً ظاه که

توضیح   چیز را که نمیشود آن دارند تعلق ی زیچ به ای ،داد هابرای آن

 عسما  .ندارند مده،ار آسماعی که در این نوشت در ینقش گونهچیه ،داد

 .نیزم یرو هااپ با ،یورزش و گونه رقص حرکات چیزی نیست جز

  رد یتیودمحد چیه ونبد سماع .ستین ینییآ ع جزو حرکات خاصامس

  .است همگان سدستر

 

 انجام  را عسما که است یشخص یمعنا به نوشتار نیا در شیدرو

 یشیدرو به یعرفان ای و یمعنو تیشخص چیه در این نوشتار .دهدیم

را    خود تالش تمام که است یشخص شیدرو .شود یمن داده نسبت

  یداش با اه همر ،نکاام حد تا ،را روزمره یدگنز که ف این میکندصر

 درمیکند  یعس که است یکسآنهر شیدرو در واقع  .دنک سپری ورو ش

: است شده ساخته ء زیرهیپا سه اساس بر که کند یزندگ یامن یایدن

   .یریپذ تیئولسم و اخالق ،تیواقع

 

 مرجع ترینبزرگ این نوشتارتمام مطالب  نوشتن هنگام در من ءحافظه

 نتنتریا قیطر از  هم خاص طالبم یبرخ. است بوده من عمنب و

 است ممکن نوشتار نیا  در شده ارائه طالبم هیکل .نداه دآم بدست

  :مثال عنوان  به .دنشو ل اعما هم یمتفاوتبصورت  و دنباش متفاوت

  سه ای دیبردار مقد سه شما باید که ته اس شد گفتهنوشتار  ایندر  اگر

 بار هارچ یادو یا و  ریدرداب مقد چهار ای دو دیتوانیمشما  ،دیرخچب بار
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  چیه و ندنداری دستورجنبهء وجه یچبه شده ذکر دارمو .دیبچرخ

.ندارند مشابه موارد ای  عرفان ،تیمعنو با هم یارتباط  

 

 عنوانبمولوی  " تو و من"  غزل (۴۵  ءفحهدر صکتاب ) نیا انیپا در

. است شده درج زمینی یبرکت  

 

!دیبچرخباشید و  شاد  

 

.یمانیسل یعل ،شما اردتمند  

 

د، لنه - نتخدرا  

. ۱۳۹۹ فروردین ۲۰  
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شانیدرو صقر ای سماع، مورد در یمطلب  

  آدمی که است یزیچ هریا  و دادن گوش یمعنا بهکتاب لغت ع در سما

  فارع و انیصوف ،شیدراو اصطالح درسماع ند. میک  دریافت گوش با

. است بزرگتر وجوددر  ادغام و  خود از گرفتن فاصله یمعنا به

 لتاح هب شور و نشاط با را انسان عسما که باورند نیا رب شیدراو

 است انسانی و زمینی یجشن خلوص در واقع نیا .ندرسا یم صولخ

 برگزار ،گردوار و یره محل دا کی در معمولا  ،سماع رقصدر آن  که

  از ینماد در واقع سماع رقصمحل  گرد و اردایره و شکل .شود یم

 از ینماد خود یخود هب دف یقیموس زسا .است دف یقیموس ساز

  .است رشو و یدشا

 

در هنگام سماع  .درقص ید مر خوو شو یدشا زهداان به انسان نیبنابرا

 رقصد. ندارد و مقدمات زیادی بسرعت شروع میشو رقص اغلب

 و اشکال یدنچرخو  یدن!چرخ: است حرکت کی فقط عواق در سماع

 ،اراتیس گردش زا یدنما دوخ یخود به چرخیدن .دارد یمختلف انواع

هر آنچه  ر آنچه هست وه .است یهست و انهج ،نستارگا   هرآنچه 

  از هدف ومنظور ه ند کیگویی مه ادع .است چرخیدن حال در نیست

به  اراتیس چرخشگردش و  نعکاسجز ای زچی در سماع یدنچرخ

دایره وار و  محل مرکزبدور هم  شیدراو نیبنابرا .نیست دیخورشدور

یره وار و اد مرکز در معمولا سماع  داستا .دچرخن یم خود رقصگرد 

 از روی ،سماعاساتید  از یاریبس .استه ستادیا سماع رقص حلرد مگ

 حلو گرد موار دایره  مرکز در که دهند یم حیترج تنی،فروو  عضوات

  تند.نایس رقص
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 تینهایب از ینماد همچنین سماع رقص حلمر و گرد دایره وا شکل

  .است

ا  میرقصدو میچرخد  و گردوار دایره  محلک ی درسان وقتیکه ان  مرتبا

 قع. در واگردد یبرم ،کرده است وعشر آنجا از که یمحلهمان  هب

 دست به دور ینا  در که را آنچه ر، هچرخیدندور  هر بعد از ،سانان

در چرخیدن  رخیدن، از دست میدهد.با شروع دور بعدی چ ،آورده

. رداند ودوج یتوقف چیه قطعاا هستی و در رقص سماع   

را سماع  صرق ی هستند کهترین نواهای یلاصنی  و دف ساز یانو

غزل  و اشعار اواهن نو یا بدون ای نواها نیاهمرا  .همراهی می کنند

 یسازها از ندر ضم .دمیشون خوانده سماع نگامدر ههم  انیصوفهای 

ر د زین  سه تار و ، تار، دوتارروبنت ،بابر یردیگری نظ یقیموس

 طبلموارد هم از  از یاریدر بس .دنوش یم دهاستفا عسماص رقم هنگا

 هب دنیشوه مسماع خواندغزل هایی که همراه با  نیشتریب. ودشاستفاده می

 کلمات در انوت ینم که را ییزهایچ دوب معتقد اوتعلق دارند.  یلومو

 .کردئه ارا غزل در ژهیو به و شعر در توانیم ،کرد فیتوص روزمره

 تر درک قابل همه یبرا ،شودیم قیفتل رقص و یقیسوم با یرعش یوقت

 ونمراپی و هیترک ءهیقون در ژهیو به و جهان در امروز چهنآ .شودیم

 اتفاق یمولو تقرائ طبق ،ان رخ میدهدشیدرو رقصهمان  ایع امس

 یزندگ م و هفتم هجری قمری / شمسیشش قرن در مولوی .تدفا یم

 ای تولد خیتارمون پیرا هژیو به ،سال لوط تمام در عسما مراسم .کردیم

 عسما رقصژه در این ایام بوی .دنشو یم ارگزبر یمولو اتفو خیتار

.دنشو یمبرگزار  یلمتوا یاهروز یابر  

 

 به هم اشعار نیا .شود یم آغاز مولوی عارشا خواندن با لبع اغامس

 خوانده یترک زبان به هم و( یمولو شاعرانه زبان) یفارس انبز

 وارد نی نواختن امهنگ  شیدراوشود.  یم تهاخونی ن سپسو  دنشویم

  .شوند یم رقص ع ومخصوص سماطهء محو
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زیر آنها دارند.  به دوش یا قهوه ای یکمش عبای کی ویشمعمولا درا

را بتن  یدیسف دنه چندان گشا شلوار بهمراه ،یدیسفبلند  منادعبا 

 اهیس ندمان شال ندربکمبا  رنگی دیسف راهنیپر ضمن آنها د دارند.

 از نیچنمه آنها بتن دارند.م ه رنگی هء سفیدقیک جلیراه همب رنگی،

( پوشاپ) کفش .کنند یم استفاده رنگی بلند نمدی قهوه ای هکال کی

 مچتا بالی  هک ستا رنگی هسیا یچرمء مولا نیم چکمهعمسماع  صرق

  را میپوشاند. پا

 

 
 

وارد محل رقص سماع  صدا و سر یب و یگرید از پس یک ی شیدراو

 خممحوطهء رقص سماع  مرکز سمت به امتراح مالکا در نهآ وند.میش
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پس از آن در کنار هم و آنها . دننمیک  تعظیم و (به حال رکوع) شده

 قبل عسما رهبر ای استاد معمولا . دننینش یم گزرب هریدا کیبصورت 

 سماعاستاد  . ددار حضوراع محوطهء رقص سم در شیدراو ورود از

 یاریبس .تساه ادتسیا رقص حلدایره وار و گرد م مرکز در معمولا 

 در که ندده یم حیترج تواضع و فروتنی، از روی، اعسمد اساتی از

  .دننایست رقص حلدایره وار و گرد م مرکز

روی  زامیروند و  اد سماعتاس سمت به نهیطمأن و آرامش با شیودرا

سماع  رقص شروع اجازه او از و کنند یم (رکوع) میتعظ او به احترام

  د.میکنن درخواست را

 ،کی به کی ،را خود خشرچ ،ء استاد سماعزهاجا سبک پس ،شیدراو

 شروع( ساعت یها عقربه جهت خالف یعنی) پچ به راستاز 

  نیا یهاانت در ت مشروحبصور سماع صقر یااجر نحوه .کنندیم

ت.آمده اس مقاله  

 

. ابدی ادامه متمادی یها ساعت تا قهیدق چند از ندتوا یم سماع رقص

لسه و  خ  زا راحل نوعیولین موارد ا بسرعتن چرخید بر اثر دراویش

میشوند.از قیود رهایی حس   

 

 سالم

 رقص سماع میباشد. های مهمترین بخش یکی از در واقع سالم

 سماع استاد تبسم نیهمچن و جهت ارچه هب (عرکو) متعظیبا  شیدراو

سالم ها . شود یم انجام سکوت در کردن مسال .دکنن یمسالم  قعدر وا

ند:داده میشوبا معانی زیر   

 

؛شودداده می عشق به یمبا تعظ اول مالس  

؛ده میشودادایی دان به با تعظیم مود سالم  

؛داده میشود قتیحق به تعظیما ب سوم سالم  

یشود.م دهدا قالاخ هب میتعظبا هم  چهارم سالم  
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داده  استاد به (رکوع) با تعظیم همی مالس شد گفته الا بق که همانطور

 میشود.

 

ش از دو  را دخو هایاعب ،عماس تادسا رفتن بسوی از قبل ،شیدراو

جاییکه  ،عقص سمامحل ر آنرا روی زمینو گیرند  یبرمن هایشا

  دایی وج از استنشانه ای  عمل در واقع نیا رند.، میگذااند نشسته

.داردخاطر تعلق  هاآن هب شخص هک است ییزهایچ از  نگرفت فاصله  

 

 
 

 اعسم رقص  طول در رااش  یا قهوه ای یمشک  عبای سماع استاد

دارد. بدوش  
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 زمان رد ه میشوند.شنید سماع رقص مدت تمام طی آواز و یقیموس

 مردم امروزه .شدند یم روشن ییروشنا رایب ییها شمع مقدی یها

 صقر کی یشاتما. دارند یتئاتر های تزینیرون از هفاداست به لیتما

از  ینوع نیز خودسماع  . تماشاگران رقصاست جذاب ع بسیارسما

.کنند یم ربهجت را سهلخ  

 با تعظیمآنرا  ،سماع خویش میرسند رقصانتهای  هب شیدراو یوقت

 چهارتعظیم به  بعد از نها. آرسانند یم انیپا به جهت چهاربه  (رکوع)

جایی  به و ندکن یم میتعظ سماع داستا بلامق در سرانجام جهت

 سماع، حرکات همه د که عبای خویش را در آنجا نهاده اند.میگردننبر

  .گیرندیم انجام نهیطمأنو  آرامش با ،یچرخش حرکات هجمل از

 

ا یتقر  نیا دهند  یم جامنا را سماع رقص که شیوادر یها وهگر همه با

ز ا  خارج شخاصا هک ندده یم انجامخاصی  مکان کی در را کار

به آنجا دسترسی ندارند. (غیر خواص) آنها وهگر  

 

از  جخار اصخشا  همه یبرا هک وجود دارد یا خانه( هیترک) قونیه در

 یاجراای و تماش شرکت به لیما که ،(غیر خواص) ویشاگروه در

 نیانام " اباب یعل خانه" .است شده گرفته نظر در ،هستندسماع  رقص

 رایز ،دوش یم تهشناخز ین" ۲۵ هخان" عنوان به خانه نیا .دشبایم خانه

ی رریس" امنب کوچک مغازه کی خانه به نیا .است ۲۵ خانهاین  شماره

 در خانه نیا .استمتصل ( یاد سر  ار اتحباز= )" رکتلیک ماربی

 ره ،نجایا  در .دارد قرار جاآن در یمولو مقبره که دارد قرار یا همحل

 و دوش یم آغاز سماع رقص ،(رعص  ۶) ۱۸ساعت  روز، حوالی

ا تقر .انجام میشودم شب تما طول در یبا  

 تقبالسا مورد یگرم به عصرانه ساده ییغذا وعده کی با همانانیم

 دوجو زین ینیریش و وهیم ی پر ازاین سینی هچنهم .گیرندقرار می

ر هب .است گانیراسماع  و انجام برای تماشااین خانه  ورود به .دنارد

. ددار وجودهم  انهطلبداو مالی یها کمکآوری  جمع حال یک قوطی  
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 رد .دتنهس متصل هم به آن اتاق دو که  است اتاق سه یرا دا خانه نیا

 .مستقر میشوند ندی که میرقصبانوان گرید اتاق در و انیآقا قاات کی

و  ندجای میگیر بصورت دایروار و در کنار یکدیگر مردان و زنان

  صفحه ود موس اتاق در. رندمیآوبجا قص سماع را بصورت جداگانه ر

 گرفته نظر در تماشاگران یبرا اتاق نیا .دنردا دوجو رگبز شینما

. دارد وجود بزرگ هجرپن کی ومس  اتاق از یرواید در .است شده

 دوکه در  ی رارقص سماع هم ریق این پنجرهاگران میتوانند از طتماش

       .انجام میگیرد تماشا کنند گرید اتاق
 

 نیاول .درس یمو به پایان  وعشر  بشرحی که داده شد عسما رقص

د:اشیبلوی موم ریز شعر شود یم خوانده سماع در که اغلبهم  یشعر  
 

سماع جان جان جان ییتو که ایب ایب  

سماع خاندان به منور شمع هزار  
 

دل  روشن تست ز ستاره هزار صد چو  

سماع آسمان در یتمام ماه که ایب  
 

ست رانیح تو رخ رد انجه و جان هک ایب  

سماع انجه در کین یبوالعجب هک ایب  
 

ستین ینقد عشق بازار به تو یب هک ایب  

سماع کان دیند را یزر تو چون که ایب  
 

مشتاقان اندشستهن تو رد بر که ایب  

سماع نردبان تو فروکن شیخو بام ز  
 

تست لب از عشق بازار رونق که ایب  

سماع دکان نیا در ینهان ست یشاهد که  
 

یزیتبر شمس ز یمعان قند اریب  

اعمس دهان لبش عشق ز ماند باز که  
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عخانهّهاسماّیمعمار  

 

 روفعم .شود یم ع انجامسما قصر آن رد که است ییبنا انهسماعخ

 در خانه نیا. تسا هیترک در هینقو شهر در ء جهانخانهسماع نیتر

  ارقر، (سبز گنبد )=" الخضراء قبة" به مشهور ،یمولو مقبره مقابل

  در مسجد نیا. است کوچک مسجد کی  از یبخش نهاخسماع نیا. دارد

 ای لوا مانیلس طانلس سلطنت زمان در و شمسی /قمری   دهم قرن

  ۱۵ مرگ: - ترابزوندر ، ۸۷۳ آبان ۱۵ تولد: ن؛مایسل نطاسل ینوناق

، یمانثع یامپراتور سلطان نیدهم، (زیكتوار در، ۹۴۵ریور شه

. است شده ساخته  
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  .ندا شده نیزئتخاتمکاری  یبوچ یها هتخت با خانهسما نیا یرهااوید

نصب  اوارهید یرو بر عسما رقصندگان و نوازندگان زا یریاوتص

 یرو بصورت خطاطی بر ولویاز م زین یاشعار نیهمچن .انده شد

 وبهمحب ،ها ینقاش نیا هنرمند نیمشهورتر ب شده اند.دیوارها نص

 اود. شزیسته، میبای میهجری شمس  ۱۲۶۷ سال حدود درکه  ،یافند

 یمثنو اول سطر ههجد. میباشدز ین زسب بدگنهشتی  خالق نیهمچن

:است شده کح ،رزیح ، بشریاین هشت در یمولو معنوی  

 

کندیم تیشکا چون ین نیا نوبش  

کندیم تیحکا هاییجدا از  
 

انددهیببر مرا تا ستانین کز  

انددهینال زن و دمر رمینف در  
 

فراق  از حهرش شرحه خواهم نهیس  

اقیاشت درد حرش میبگو تا  
 

شیخو اصل از ندام ردو کو یسک هر  

شیخو وصل روزگار دیجو باز  
 

شدم ننال یتیجمع ره به من  

شدم نحالخوش و نبدحال تفج  
 

من اری شد خود ظن از یهرکس  

من  اسرار نجست من درون از  
 

ستین رود من ناله   از من سر  

ستین رنو آن را گوش و چشم کیل  
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ستین مستور تن ز نجا و جان ز تن  

ستین تورسد نجا دید ار کس کیل  
 

باد ستین و ینا بانگ نیا ست شتآ  

دبا ستین ارددن آتش نیا که هر  
 

فتاد ین درکان ست قشع آتش  

ادفت یم کاندر ست عشق جوشش  
 

دیبر یاری از هرکه فیحر ین  

دیدر ما یهاپرده شیهاپرده  
 

دید یک یاقیتر و یزهر ین همچو  

دید یک یاقمشت و زدمسا ین چومه  
 

کندیم خون پر راه ثیحد ین  

کندیم مجنون عشق یهاقصه   
 

ستین هوشیب جز هوش نیا محرم  

ستین گوش جز یمشتر را زبان رم  
 

شد گاهیب روزها ما غم در  

شد همراه سوزها با روزها  
 

ستین باک رو گو رفت گر روزها  

ستین پاک تو چون آنک یا بمان تو  
 

شد ریس آبش ز یماه جز هک ره  

شد رید شروز ستیروز یب هرکه  
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خام چیه تهپخ حال ابدین رد  

والسالم دیبا کوتاه سخن پس  

 

 یدیگر ادیز یایهدا و لهیمل ،سماع زی انقوش با لویوء مهربقم کل

 و اند شده اهدا بزرگان توسط زمان مرور به هدایا نیا. است شده نیتزئ

گان قرار میگیرند.هم نیتحس ردوم  

 

سماعرقصّّحرکاتّوّعسماّشروع  
 

روع به ش یا نوازنده سپس. دوش یم وعشر قرآن اتیآ تالوت با عسما

ع سما ژهیو ارکستراعضای  کی آن دنبال هب و ندنواختن نی میک 

سازهای خود میکنند. تننواخه وع بشر  

وارد محل انجام رقص  یک به یک،  ،نفر چهل معمولا  ،شیدراو سپس

 او دستیار ای سماع استاد سطوت لا سماع معمو رقص میشوند.سماع 

یک هم سماع اد است. نددار بسر ینمد کاله شیدراو همه. شودیم تیهدا

وچک و کم ای ک عمامهل شک ب یفی،لطء ارچهپبه  نزی، ممدیکاله ن

دارد.  سربر  است، یچیده شدهور کاله پبد که ،لیه  

 

.شود یماز غآ مشروع و سال مراسم انجام از سسماع پ  

 

:شده است قلن نیز ت زیرروای عاد سمر مورد  

؟ دیصرق ین باراولبرای  انسان وقت هچ: سؤال  

.دیرقص ن گرید نسانا آن از پس. دبو رقصیک  انسان تخلق: ابجو  

کرد؟ وقفتم را رقص سپس  و دیرقص اول  انسانچرا : سؤال  

انسانم برای همین ه ،نبود قائل یزیتما پا و سر نیب ابتدا انسان: جواب  

 انسان آن بموج به. و آمد انسان دارید به ستندان سسپ .دیرقصمی

 و درک کردن فکر به شروع انانس .درک پا و سر نیب زیتما به شروع

 در نتیجهء این حرکتانسان   .داد نتکایرانی ح عالمت را به شسر
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. پس ن کردکرد فکر وع بهرش انسان .بازایستاد دنیرقص از یا ظهلح

  فکر کردن دیگر از انسانو  .دکردن  دنیرقص به شروع افکارز آن ا

  رقص باهمواره  و افکار هیچگاه از رقص دست نکشیدند .دست نکشید

 رقص نیگزیجا افکار رقص نتیجه رد .دندیرس یگ هنهما ازبنوعی 

.هستند  رقصدر  شب و روز و حوا آدم فرزندان همه افکار .شد ها بدن  

د؟ کر بدن با دنیرقص  به شروع انسان وقت چه: سؤال  

زدن و کف  ،زدن تدس یبرا ییاج  شهیاند کوچک یفضا در :سخاپ

 تما رشکااف رقصبخاطر  رتحی  از  انسان .اشتند وجودهورا کشیدن 

 ستتوان ینم . این قفسبودقفسی  انسان یبرا رتحی   نیاو . بود تومبهو 

 زین قفس: اینکه خالصه زندانی کند. در خویش یطولن مدتب او را

و  .دکردن دنیرقص شروع به قفسها تمام ،درک دنیرقص به شروع

  ع برقصیدن کرد.شرو خود بود که انسان با بدن نگونهای

 داده دست از  را دنیصق ر ءادامه یبرا  دخو ناک ما نسانا ایآ: سؤال

 است؟

 انسان .است ساخته خویش یبرا جهانی خود رکااف با انسان: جواب

 نیهم به .است کرده گم ،دهیآفر خود که یجهان رقص درخویش را 

 خالص رقص .شود ینم دنیرقص به موفق گرید انسان که است لیدل

  یی از؛ رهادونبر هندامیخو کها هرکجبه  آزادانه افکار دیبگذار :یعنی

 رقص تا دیکن نابود را افکاری ایدن .است رقص شروع کردنفکر

!دشو شروع  

؟کرد نابود باید چگونهرا  افکار یایدن: سؤال  

 نهشت اریبس من: ی یعنیرقرایب! یقراریب ای برکت ءهوسیلب: جواب

. دهدای در خویش ج راآب  کوزه کی تواند یم فقط من بدن اما ،هستم

ال:قر این ملوی دوم از یرعش  

کر تمام عالم و دهید خواب گگن من  

دنشیشن از خلق و گفتن ز معاجز من  

در و  یندآبه چرخش در بدنو  دستهاپاها، تا  شود یم باعث یقراریب

.دشو نابودچرخنده  یپاها ریز افکار یایدن نتیجه  
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عسماءّکلمهّررااس  

 

 ،وا یکه ب یبا کس کردن صحبتو  کسیه ب دادن گوشیعنی  سماع

!درک یزندگ نمیتوان ی،چ رویبه  

 

 مولوی:

شودینم سر به تویب ،شود سر به همگان یب  

شودینم دگر یجا ،دلم  نیا دارد تو داغ  
 

تو تسپ چرخ چرخه ،تو مست عقل دهید  

دشوینم سر به تویب ،تو دست به طرب گوش  
 

کندیم نوش تو ز دل ،کندیم جوش تو ز جان  

شودیمن سر به تویب ،کندیم خروش عقل  
 

من بهار و من باغ ،من خمار و من خمر  

شودینم سر به تویب ،من قرار و من خواب  
 

ییتو من مال و ملکت ،ییتو من جالل و جاه  

شودینم سر هب تویب ،ییتو من زلل آب  
 

یرو جفا یسو گاه ،یرو وفا یسو گاه  

شودینم سر به تویب ،یرو کجا یمن آن  
 

یکنشب کنند هتوب ،ینبرک بنهند دل  

شودینم سر به تویب یکنیم تو خود همه نیا  
 

ی شد زبر جهان ریز ،یشد سر به اگر تو یب  

شودینم سر به تویب ،یشد سقر ارم باغ  
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شوم  علم یکف تو ور ،مشو قدم یسر تو گر  

شودینم سر به تویب ،شوم عدم یبرو ور  
 

یابشسته مرا نقش ،یاببسته مرا خواب  

شودینم سر به تویب ،یاهگسست ماهمه وز  
 

من کار خراب گشت ،من اری ینباش وت گر  

شودینم سر به تویب ،من غمگسار و نسمو  
 

خوشم یمردگ نه تویب ،خوشم یزندگ نه تو یب  

شودینم سر به تویب، کشم چون تو مغ ز سر  
 

بد و کین ز جدا ستین ،سند یا میبگو چه هر  

دوشینم رس به وتیب ،خود لطف به بگو تو هم  

 

 د،تفمی ا اتفاق  نکرد درک و دادن گوش از قبل کردن صحبت هچاگر

 صحبت. است مفهوم سه نیاع امری است که شامل سما با اینحال

 اگروند میدهد. یپ هم به را دادن شوگ و کردن درک در واقع کردن

 هم یزیچ نیبنابرا پس ،دینشخواهند نرا  یزیچ ها گوش ،نباشد ییداص

اشت.دخواهد ن وجود کدر یارب  

 

وجه د. باشی میرونی و وجهی درونیدارای وجهی ب یا کلمه هر

و وجه  شود یم دهیشن که است ییصدا ای لحن همان بیرونی کلمه

 یاریبس یبرا در واقع کلمه. شود یم  کرد که است یزیچ آن درونی

ا یدق. است باز رهایتفس و ریتعاب از  رتفک   ،نددا گوش نیب که ورهمانط قا

 گفته ءکلمه نیب ،دارد وجود یارتباط ها ییتوانا ریسا و دنید ،کردن

 کیبهر حال  .دارد وجود ارتباط زین آن از برگرفته یمعنا و هدش

در  .دارد  ودجو ها کلمه یدرون جهو و یرونیبوجه  نیب یعیطب تعادل
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 عسما  زمان در که به غزل هایی ژهیو به ،اشعار به توان یمرد این مو

  .درک ارهشا ،دنوش یمده ناخو

 

 مت های بدنهء قسه بقینسبت ب یشتریب سهم بدن از قسمت دو عسما در

سه  لبسوی خ را هاپا تا سر ندنک یم کمک سر به پاها .هاپاو  سر :دارند

د.ببر  

 

 که یکس نیب یقیتلف ،تاس" هستم تو من" اقعع در وسما نیبنابرا

.دهد یم گوش که یکس و کند یم صحبت  

 

عسماّشأمن  

 

اما آنچه  زیادی وجود ندارد. تعاو اطال داده ها عامس منشأ مورد در

ا ثابت تق  به اسالم بهیچوجه عسما منشأو مبرهن است این است که ریبا

 ء سماعابقهس ط بهمربو عاتها و اطال دهدا قدیمی ترین گردد. یبرنم

 دیرشوخ پرستش یا یمهرپرستان ، یا همسمیترائیم در آیین توان یم را

 هیلاو دوره در کهد وشیم مشخصجود ات مواطالع زا .یدد (آتش)

 نشده برگزارع در میان اسالمیان سما ی برا یاجلسه چیه اسالمپیدایش 

 هفتم  قرنبه  اسالم خیرات در عسما برای ها ییدهمارگ نینخست .است

در  دد.برمیگر میالدی، چهاردهم  قرن ای، سیهجری قمری / شم

.شدندمی عجم دداغب سارمد در انو صوف عارفانعصری که    

  

  یمصر ونذوالنمیتوان خی تاری اسناد بعضی از از مشاهدهء لحانیبا ا

هجری  ۱۷۰/  یقمر ۱۸۰: ولدت؛ میابراه ابن ثوبان ضیابوالف خیش)

 نینخست را (هجری شمسی ۲۳۹ /  یقمر ۲۴۶ :درگذشت - مسیش

 میدادهع را به برگزاری نوعی سمازه اجا کهدانست  یمسلمان عارف

بصورت  یتوانستندم یمصر وننذوالاجازهء ساس ا برص خاشا .ستا

بخوانند. شعر خویش جلسات در گروهی  
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  اضافه به مراسم سماع یشتریبهیجان آور  عناصر زمان گذشت با

 رونمن با گذشت قو نور. در ض لباس ،یقیموسعناصری چون  .شدند

 عبارتی هب یا، انیرانیا .دتنافتی توسعهسماع نیز  سنن و رسوم و آداب

. ده انداشت عسما توسعه در را ریتأث نیشتریب ان،فارس ها یا پارسی  

 

 اشعار ندنخوا یبرا سماع ساتلج نیاول ،شد ذکر قبالا  که همانطور

 آن در که اریعشا ترینهورشم از یکی از رسط دوند. تشکیل میشد

ذکر  اینجاان مثال در بعنو است هدمیشهی خوانده بصورت گرو زمان

 در یکی از اشعارش آوردهرا  این دو سطر وریشابنی رطاع د.ونیشم

:است  

ندانند دعوا جز الناس امعو  

ندانند یمعن کنند دعوا اگر  

 

اد  تعدبه  یا هیانیب نیچن با هیچکس رهن است کهواضح و مب البته و

اید.فزا نمیانش دوست  

 

عسماّیهاّنییآّوّعادات  

 

سیاری از  بجانب  ، ازرالذک فوق شعر رغم  ی عل ع،سما که آنجا زا

  (خواص)ای سماع فراد گروهها ،گرفتمی قرار  دیبازد ردمو دم مر

غیر )شخاص این بازدیدها نداشتند و این ا خوبی در مورد احساس

  ،نیرااببن آوردند. می بشماراخوانده ان نحمزام اننوبعا ر (خواص

 گروه خارج از ورود اشخاصاز  بتوان تا وضع میشد دیبا یمقررات

 مثال عنوان به برای همین هم  .ردجلوگیری ک سماعبه  (صار خویغ)

: ندشد امر مقرر نیا یبرا ریز مقررات  

به  (غیر خواص) از گروه عوام و اشخاص خارجورود ممنوعیت  -

؛نهخاسماع  

؛در سماع مشارکت برای سماعخانه ئوالناز مس کسب اجازه -  
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 آنها ردستی رودپخ هیک انکس یبرا فقط عاسمشرکت در تعیین شرط  -

.است ندهز ایشان قلب ظفق و رفته نیب از  

 

 اقدامات که بودند سماع تیداتن از اس دو یریو حاج و سراج ابونصر

دند.به اجراء گذار هاه عخانبرای ورود به سما را ای کننده محدود  

 

عسماّفیتوصّوّیمعن  

 

 " عسما"  آن است که رقص و چرخیدن جزوی از  مراسم عهمجمو امن

 مجاز است یکسان یبرا طقف  آن در شرکت ای و سماع یاجرا .میباشد

 ،بابر دف، ،نی فرمان  از همه ،عسما درمیباشد. زنده  آنها قلب که

 یرویپ یروند،کار مب اعر سمکه د یقیموس آالت ریسا و تنبور ،طبل

 یقیموس یهماهنگ  باچرخیدن  یمعنا به  مورد نیا در اطاعت .کنندیم

 این سازهاست.

  را  خود خاص یایدن و روح یتعال انداست زجنیست ع چیزی سما

 یو دیعقا  و یمولو از یاطالع  چیه که یکسان یبرا یحتسماع . دارد

.است ریچشمگ و  تاثرگذار ،ندارند  

  

 همشهرت دارد و  شیرهاشع بخاطر همجهان  تاسررس در مولوی

   سه.ل و خ یدنچرخ ،اطاعت: میباشد سماع ی ازنماد بصورت عمده

 

  رقص و یقیموس ،رشع او .است یمولو راتتفک  انیب اقعدر و سماع

 قابل شود ینم مشاهده كه را آنچهو  رساندهنظیر ی بی وحدته ب را

  و ها ابانیخ در ویمول که نوشته اند مورخان .دیدن کرده است

 به بنا که شود یم گفته .است شده دهی د ندیرقصدر حال  هم هابازار

  نیدال حالص عروفو صوفی م  فعار جسد یمولو درخواست

 و یقیموس الکه بگریه، بمویه و   قرآن وا تالوت را نه ب زرکوب

   .ندستان بردقبر به رقص
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درّسماعّیقیموسّیسازهاّیمعن  

 

 
 

می آید و از طبیعت . نی است عتیطب رد اهنگیهم نماد عنی در واق

 یقیسمو ایجاد میشود. نوازنده صدایی طبیعی دارد. صدایی که با دمیدن

انسان  که ستامحلی و  مکان یمعنو انعکاس نوعیب واقع در زاس نای

جا به جایی که اکنون در آن  آندر آنجا بوده است و از آفرینش  یابتدادر 

برای  نسان ی ادلتنگ  عی صداینی بنو صدای آورده شده است. ،است

 خود مؤثر و زیانگ  حزن یصدا بانی  ء اوست.ان اولیهمحل و مک 

قلمستان، گیاهی که از ین .میکند بیان را خدا از انسان تیشکا  

محلی که از آن بریده به خود آهنگ با دخواه یماما  ،آمده (تاننیس)  
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 ،رآمدهوسیقی دو بصورت یک آلت م ،(نیستان)ن مستالقیعنی از ،دهش

نی و سرگذشت او بیان  داستان واقع در در انسان یزندگ وندر .برگردد

  میشود: 

  ،شدن دهیبر ،بودن( ینیستان/  یناتمسلق) ل و مکانیمح کی به متعلق

ه و ناآشنا بیغر طیمح کی در و شدنبرده به محل و مکان دیگری 

را بسربردن! یزندگ روزهای  

 

 تا نیکوچکتر از ،را موجودات ههم خد هککنند  فریاد می علما غالب

 حرو انسان به فقط او اما. است دهیآفر خود وجود از ،نها راآ نیربزرگت

 نسان دارای روحبجز ا دیگری هیچ موجود .تده اسریه کدهرا  خود

  انتقال داده انسان به خود سفَ نَدمیدن  با را خود روح وا ست.خدایی نی

ی کارمان ه واقع درمیدمد، در نی  یعنی ،نی مینوازد یکس یوقت .است

  صدا و  است یخال  نی داخلداده است.  انجام او  خالق میدهد کهرا انجام 

 .شودیم دهیشن میشود، دمیدهآن  ی لخادر  ی کهسفن قیطر از آنوای و ن

و  باز قرار میگیرد و سر دیگر نینوازندهء نی  یلبها نیب سر نی کی

 جادیا نی در او که ییاصد ،باشد یکامل یک انسان انسان اگر .است اره

 انسان .است نی هیشب بعبارتی انسان .است  خدا یصدا با ربراب کند یم

خدا    یصدا  او یاصد و شود یم یخال درون از شدن کامل محض به

.ستن روی زمی خدا بازتابحقیقت در  لکام انسان کی. شود یم  

ربه زدن ض  از صدایی است که میشود در واقع دهیشن که دفی یصدا

و در حقیقت  داصل میشوح دفیدهء کش پوستر ب ی دست و انگشتانها

:تاس آفرینشلحظهء در  خدا فرمان از یبازتاباین صدا   

" !وبش " 

آنکه  زا پس و ر کردپیدایش صادی و آغاز هست در را فرمان نیا خدا

 و این شدن در واقع "!دش" ، هر چیزرا صدر کرد  "!وبش"فرمان خدا 

 دف یصداحقیقت  دف میباشد. پس در ن صدایبود و ای "!ببوم"

صدایی بودهم  نیو صدای  شد دهیشنهستی   در که بود ییصدا نیاول  

  تولید شده یقیموسی بعبارت .دششنیده   دف دایص  ازپس  بالفاصله که
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: انداز است همواره طنین و هستی میباشد یصدان مادف ه وتوسط نی 

"بچرخید! و دیشو زنده ، مرده اجساد یا"  

 گرفته فوق ضوعمو ازع سما طول دردف  نواختن نی و بیترت دیشا

 از دبع که رسد یم نظر به هنگام اجرای سماع چنین در شده باشد.

 و شوند یم زنده شیدراو ریسا و د سماعانوای نی و دف است دنیشن

  در که ییجا تا ،دنشو یم کاملتر، با گذشت زمان کامل و آنها حرکات

وحدتی بی نظیر به  یهماهنگ اوج  رد زیچ همه لحظهء مساعدیک 

  .ندمیرس

 

عسماّدرّراهنما  

 

 اع ولدد سمیشوم تیداه عی که توسط یک راهنماسما شیوادرمیان  در

 ژهیو به و پسر ،فرزند ،تولدم ،تولد یمعن به دلو. شود یم خوانده

مولوی  پسر ینامها از یک ی دولدر ضمن  میباشد. پسر بزرگترین

 فرزند او .است معروف زین دول انسلط بهمولوی  پسر نیا .میباشد

یکی از  سماع ولدشاید منبع نام  .بود مولوی هم نیجانش و عالقه مورد

باشد.فته شده گرفوق انی مع از  

 

 ،راهنما یک به ازین داشتن هب ای هراشا  واقع در شاید شده تیهدا عاسم

 که درو یم انتظار راهنما نیا از باشد. رهبر ای پیشرو ،سرپرست

ا  پیشرو نیا. بشناسد را سفر هدف وراه و چاه  ،ریسم  یشیدرو غالبا

 و است هکرد کسبدر مورد سماع  را یادیز بارتج که است باتجربه

همان  امروزهیشرو پ نیا. داند یم عماس مورد در ار زیچ همه بنوعی

  .شود یم محسوباستاد سماع 

  او .ادد نجاماسماع را  رقصباید  چگونه داند یم ی سماعراهنما

 شیدراو .کند یم ییراهنما ،کنندیم شرکت عسما در که را یشیدراو

 نمای سماعراه .دکنن یم یرویپ او یها ییاهنمار از هم بنوبه خود

ا   .چرخد ینم ایستد و میآرام  اصالا  ای و دچرخمی آهسته یلیخ غالبا
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 شیدراو. بشمار میروددر سماع  ینعمت عنوان بهدر واقع  یو حضور

میکنند.حرکت  نهیطمأن با و رامآ اریبساع سم وعشر از بلق  

  

ء هجازا درخواست استاد سماع از بتداع در ابرای شروع سماش دراوی

مت عالسر به خم کرد استاد سماع با . نمایند یماع را روع سمش

به دراویش رخصت شروع سماع را  اجازهدادن   نشانهبه  و حتراما

  میدهد.

تا  حرکت میکنند به ا آرامش شروعب ،ازهاجبعد از کسب  ،دراویش

در واقع به پیروی از استاد  آنها. رسندن میچرخیدبه مرحلهء اینکه 

 ونما راهبعنوان  یک ی د. در این موریکنندخیدن مه چرع بشرو سماع

  .است رو هدنبال عنوانب یگرید

 حال نیا با .شرکت میکنند شیدرو دو  حداقلدر سماع همراه با راهنما 

 سه نیا .است نفر سهسماع  وعن اینر د کنندگان شرکت معمول ادتعد

 دیام به شیدراو. ایی هستنددان به یابیدست جهت سه نماددر واقع 

.خندچر یم استاد سماع گرد به  دور هسخلسه  حالت به یبایدست  

خود بشمار  خلوص هیتصف دییتأ حالت خلسه را بنوعی آنها دریافت

شده است. برابر خدا به مانیا اب یپاک نیا قدیمی متون درمیآورند.   

 

یدفرّعسما  

 

  که و یکنفره میباشد یفرد کامالً  دادیرو کیدر حقیقت  سماع نیا

 دریافت خلسه و رهایی یبرا یکانمتا به ا  سازد یم قادر ار شیودر

.برسد  

 

هدفّ؟ّایوسیلهّّ،عسما  

 

 .است  انسانی علوم موضوعات نیزتریبرانگ بحث از یک ی عسماهدف 

 (خواص) شیراوهم در بین د ،یاریسب  روندر طی ق انزم گذشت با
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 نظرات ،(غیر خواص) گروه درویشان از خارج یافراددر بین  هم و

 یگروه .اند شده انیب عسما هدف  مورد رد رافی مختل و اعتقادات

 و  هیجان ایجاد یبرا حرکات یسر کی عسما که کنند یم فرض

 عسما هک هستند تقدمع گرید گروه .است قلبیفرح   و یشادرسیدن به 

 مسلمآنچه که   حال نیا با. حقیقت وجود استبه  انسانتوجه  یمعنا به

اسالم و از  بلقاع سم با زمان ما در موجوداع سم کهاین است  است

    فرق دارد.  اریبس از مولوی بویژه قبل

  آداب سلسله  کی از ژهیو به اسالم ظهور از قبلسماع مال زیاد ه احتب

می شده  تشکیل ریخ به دادن جالل و  شر كردن ردو یبرا میرسو و

 است. 

از سماع شبیه است  یشکل بهبیشتر  میشناس یمه وزامر ما که یسماع

سماعی  به مربوطیژه بو . این سماعاست آمده دبوجو ماسال از پس که

 سماع مولوی ت. اس دهمبوجود آ  یمولو حیات زمان درکه است 

 رزی عنصر سه. دعا میباشداعمال رقص و  ای مراسم یسر کی شامل

 از بعدهمان سماع  ای، یفعل سماع مواد تشکیل دهندهء ترین یاصل

   .آواز و یقیموس ،یدنچرخهستند:  ولوی،م

 وتتال. است قرآن تالوت هاگروهاز  یاریسب سماع در  یلاص ادهم ماا

  افراد . ء میشوداجرا کنندگان شرکتشروع چرخیدن  از  قبلالباً غ  رآنق

 وشمرده  ینعمتان بعنو را  قرآن تالوت ها هگرو نیا درشرکت کننده 

  ضروری میدانند.سماع  ردنکغنی برای عنوی لحاظ م از آنرا

. شود  یم انجام یبمذه عناصر بدون عاسم هم ها هگرو از  یتعداد در

 یبعض. شود یم شروعنواختن نی  با اغلب عاسم ها گروه نیا در

 ،یگروه بصورت ردی و یاف بصورت ،آواز با یقیموس نیا هم اوقات

  .است همراه

. است  یاصل مادهیدن چرخ گروهها تمامع در سما یاجرا  دراما 

 عسما در ،یقیموس از یاصخ عنو معموالً آنهم  ،یقیموس حضور

   .دارد ونانی سنت در شهیراالً احتم
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  بر افالطون وغورث اثفیمیگوید  هم وجود دارد کهقدیمی  رائتقیک 

 فکر ایام به را مردم هماهنگ یصداها و یقیموس که بودند دهیعق نیا

  ایام نیا  مورد در .اندازد  یم شانو خوش  خوب وقاتا و مندسعادت

: دندار وجودئت زیر قرا ود خوش و وبخ تاوقا و مندسعادت  

  

و  خوب اوقات و مندسعادت ایام آفرینش  آغاز  در انسان : اول قرائت 

.تاس کرده تجربه ،بهشت، یا همان باغ عدن دری را خوش  

 

 و خوش خوب تاوقا و مندسعادت ایام مادر  رحم در  انسان: دوم قرائت

. است کرده تجربه را  

 

  .دهد یم سوقاز نگرانی  رهایی سمت به راانسان  یقیموس نیبنابرا

 نیب  در .کند یم داریب را  انسان شاد و خوب خاطرات تمام یقیموس

  یساز یغن را یقیموس که هستند یا  عده یاسالم بزرگ دانشمندان

. دانند یم ذهن  

 

  از  ،نایس ابن و یفاراب ،یسالما بزرگ پزشک دوته میشود که گف

   .اند دهکر استفاده دارو عنوان به یقیموس

 نیچن عسما مورد در مسلمان محققان از گرید یک یهم بعنوان  یغزال

  :ه استگفت

 کننده و خوش لحن بیدار هماهنگ آواز و نرم و لطیف یادصسماع، " 

  بهن در انسا ارو خوشی  سعادت و هستند انسان  احساسات نیتر یالع

 و ،شود یم سپرده یشاد و سعادت  به انسان آنگاه .دنآور یم وجود

 عتیطب که است  لیدل نیا  به نیا .ستین شیخومالک دیگر  نسانا

" .است بهشتی و یاله نسانا  

 

 یسع یاریبس ست کهو داده ها ها تیواقع  نیا تمام با توجه بههم  دیشا

.کنند تبدیل یانعرف ای و یمعنو واقعه کی به را عسما که اند کرده  



- 36 - 
 

ً یتقر ،موضوع زیر مورد دراما   عسما اب یعنو به که یکسان همه با

:دالقول هستن فقمت ،سروکار دارند  

ودن ب شاد و غم  فاصله داشتن با از درد، جستن یدور یمعنا به عسما

 است. 

 

:شدبامولوی  از ریز قول نقل عسما دمور در گفتار نیباتریز دیشا  

 

  ا آنب ای  رفت، فرود  گودال در توان یم آن با که ستا ریسمانی عماس" 

" خارج شد. گودال از  

 

ّانجاماًّشخصّرقصّسماعّراّکهّیمسلمانّیهاّتیخصشّنیترشهورم

دانّدهدا  

 

هجری قمری:  دوم قرن  

 دیجن  .۴ ؛یدسرا سغ ؛صریم ونذوالن.  ۲ ؛یمک  عثمان ابن  مر. ع۱

  ابوالحسن. ۷ ؛یراز معزز ابن ییحی. ۶ ؛ینورید مامشاد. ۵ ؛یدبغدا

 ابو ۹9 خوارز؛ دیسع ابو بیمح منونس ینور نیابوالحس. ۸ داراج؛

یچشت یشام اسحاق  

 

: هجری قمری مقرن سو  

  یعل ابو. ۳ ر؛یالخ ابو دیسع ابو .۲  ؛یرازیش فیفخ عبدهللا بوا. ۱

.  ۶: یراسب موحد ابن عبدهللا.  ۵ ؛ینصرآباد  القاسم ابو. ۴ رودبار؛

  الحسن واب. ۹ ؛یربغم عثمان ابو. ۸ ؛یاررودب بکر ابو.  ۷ ؛یادبغد

یی حین اب داحم -۱۱ ؛یلبش بکر ابو.  ۱۰ ؛یحصر  

 

: قمریهجری  قرن چهارم  

یتچاش وسفی ابو. ۳ ؛ یغزال داحم. ۲ ؛یکازرون اسحاق بو. ا۱  
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: هجری قمری قرن پنجم  

ینهمدا تاضالق نیع.  ۲  ؛یقصر  لیسماعا. ۱  

 

: هجری قمری قرن ششم  

  .۳ ؛ی بغداد ن یالد مجد دیشه خیش. ۲ ؛یکبر ن یالد نجم دیشه خی. ش۱

  کرذ نی الد بهاء. ۵ ؛ یرازخب نیدال فیس  .۴ ؛یرازیش یلقبها روزبهان

 شمس .۸  ؛یحماو نیالد  سعد .۷ ؛ییاورغن نیالد دیحم. ۶ ؛یانطلمب

 .۱۱ ال؛ع  یلع  نیدضی الر  .۱۰  ؛یکرمان نیالد احد .۹ ؛یزیتبر

  سلطان. ۱۳ ؛یشابورین رعطا  نیالد د یفر. ۱۲ ؛یلیگ نید  نیالد جمال

 ؛یاق رع  نیدال  رفخ .۱۵ ؛یدیجن کمال بابا. ۱۴ ؛مولوی پدر ،العلما

.  ۱۸ ؛یخراسان یومول دمحمو ن یالد جالل. ۱۷ ا؛یاول نیالد نظام. ۱۶

یودهل خسرو ریام  

 

: هجری قمری  قرن هفتم  

.  ۳ ؛ی لیبارد ن یالد یصف. ۲ ؛یمنانسله  لدوا  عال احمد  نیالد کن. ر۱

یول هللا نعمت شاه .۴ ؛یربغم نیریش محمد  

 

: هجری قمری قرن هشتم  

یجیهال نیدلا شمس محمد خیش. ۲  ؛یمارزخو رسافم واجه خ. ۱  
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عسماّوّیمولو  

 

 
 

لویمو  
رومیّبلخىّدمحمّ ّیندّ الّجاللّموالنا  

 
(۵۸۶مهر۵۱ّّبرابرّ)۶۰۴ّربیعّاالول۶ّّبتاریخّّ،بلخّ:تولد  

ّ(۶۵۲دی۴ّّبرابرّ)۲۶۷ّّربیعّالثانی۵ّ،ّقونیهّوفات:   

 

 به راآن و دهکر سیتأس یشاد یبرا یا لهیوس عنوان به را عسما لویمو

یرو یفعل مرکزتتوجه و ت. ه اسدرک منتقل خود از بعد یها نسل  
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میباشد.  و شخصیت او خود مولوی لیدل به عسما  

 

 تهش و یسسن  تا که مولوی این استآنچه تا حدودی روشن است 

 نیالد بهاء پدرش مانند زین او .ه استودب نداده انجام راع سما یسالگ 

.بود یالماس بزرگ متکلمانیکی از   

 

 زیتبری شمس داشت سن سال هشت و یس حدود مولوی که یهنگام

رها  را کتاب و مدرسه مولوی ییآشنا اینبدلیل  .شد او یزندگ وارد

. كرد سماع انجام وخیدن رچ به شروعن بجای آ و کرد  

 

و  شهوت دنبال به كه یكسان یبراع سما كه بود دهیعق نیا بر شمس

 هستیحقیقت  دنبال به كه یسانك یبرا اما ،تمجاز نیس هستندشهرت 

 یو. است واجب و نه تنها مجاز بلکه ،دمیباش مجاز هستند وجودو 

باشد.یقی میو حق یواقع یزندگ عسما كه بود معتقد نیهمچن  

  

ع سما بهرها کرد و تنها داشت و نداشت  که ار آنچه هر ویمول

 پرداخت.

 

 شمس قتلبر خ افتیدر زا سپاو  که بود یحد به عسما بهمولوی  عشق

  .ع پرداختسمابه  تبریزی
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(سماع) شانیدرو صرق تبمرا  

سالم: اول دور  

 

سماع  و مکانل و ضربدری وارد مح متقاطع دستان با شیودر .الف

 راست شانه یرو چپ دست و چپ شانه یور راست دست شود.می

. قرار دارند  

 

 



- 41 - 
 

 هب و سکوتدر  ع،ا، پس از ورود به محل و مکان سمشیدروب. 

. در تمام اردبرمید (فرضی انمخاطب) انمخاطبه سمت ب گام ۷آرامی 

قرار   شیها شانه ضربدری رویو  متقاطع بصورت دستهای او مدت

 دارند. 

 

 هم هنوز او ییدستهادر حالیکه  ،مخاطب به تراماحبرای  شیدرو .پ

بسمت  ،قرار دارند شیها شانه ضربدری رویو  متقاطع بصورت

.کند یم (رکوعبه حالت )تعظیم بان خاطم  

 

 
 

یعنی) چپ به راست از چرخش بعر کی ، پس از آن،شیدروت.   
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 او ییهادستدر حالیکه  ،انجام میدهد (ساعت یها عقربه جهت خالف

.قرار دارند شیها شانه ضربدری رویو  عمتقاط بصورت مه هنوز  

 

یکه حال  در ،مخاطب به احترام از رویبار دوم و  برای شیدرو ث.

 شیها نهشا ضربدری رویو  متقاطع بصورت هم هنوز او ییتهادس

.کند یم (رکوعبه حالت بسمت مخاطبان تعظیم ) ،قرار دارند  

 

 
 

 یعنی) چپ به راست از دیگر چرخش ربع کی ،، پس از آنشیودر. ج

 او ییتهادس در حالیکه ،انجام میدهد (ساعت یها عقربه جهت خالف

.رندار دا قر شیها شانه ضربدری رویو  طعمتقا بصورت هم نوزه  
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در حالیکه  ،مخاطب به احترام از رویو  سومبار  برای شیدرو .چ

 شیها شانه ضربدری رویو  طعمتقا صورتب هم هنوز او ییدستها

.کند یم (رکوعبه حالت بسمت مخاطبان تعظیم ) ،قرار دارند  

 

 یعنی) چپ به راست از دیگر چرخش عرب کی ،، پس از آنشیدرو. ح

 او ییدستهادر حالیکه  ،انجام میدهد (اعتس یها عقربه جهت خالف

.دارند قرار شیها شانه ضربدری رویو  متقاطع بصورت هم هنوز  

 

در حالیکه  ،مخاطب به احترام از رویو  چهارمبار  برای شیدرو .خ

 شیها انهش ضربدری رویو  متقاطع بصورت هم هنوز او ییدستها

.کند یم (عرکوبه حالت مت مخاطبان تعظیم )بس ،قرار دارند  

 

شانیدرو رقص: دوم دور  

 

 او ییدستها در حالیکه، چهارم (رکوعظیم )عبعد از ت، درویش الف.

 ،قرار دارند شیها شانه ضربدری رویو  اطعمتق بصورت هم زهنو

.برمیدارد  راست سمت به سه گام  

 

 بصورت هم هنوز او ییدستهاحالیکه در ، مم سوگا بعد از درویش ب.

یدن چرخ به شروع ،قرار دارند شیها شانه ضربدری رویو  متقاطع

 خالف) استر به چپ از ،خود راست یپا (انگشتانپنجهء ) یرو

 تماس در راست یپادر این حرکت . کند یم( ساعت یها بهعقر جهت

  دو دفعه ره و کند یم حرکت خود نوبه به چپ یپاو  ،است نیزم با

چرخد. می بار ۳رکت در این حدرویش  .کند یم مسل را نیزم بار  

 دست شروع به رها کردن ،رامیآ به ،چرخش سوم دردرویش  ب.

، در او برسند افن به آنهامیکند تا  هایشاز روی شانه  خود یها

 خالف) راست به چپ، از ، بدون مکث و به آرامیحالیکه درویش

.یچرخدم ( اعتس یها عقربه جهت  
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 ۳در طول   ناف بهتا رسیدن  ها شانهروی  از هادست آوردن نییپا)

.(شود یم انجام چرخش  

 

 
 

 ،هادست و در حال رها کردن  چرخش سومبعد از  ،سرش را شیدرو پ.

کند. می ، کجبطرف شانه، یا چپ راست تسم بهکمی   

  

  رندقرار دا اشو ناف دستهایش روی شکم کف درویش در حالیکه  ت.

ر میچرخد.با ۳ا ت ۱  

 

ست، در ها شانهطرف و بن روی بدها دست کف، در حالیکه هادست ث.  
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 هم موازات به دستهاه میشوند. بسمت بال بردچرخش و بنرمی  ۳طول 

 چپ دست و راست ءشانه بطرف راست دست ،کنندو حرکت می تندهس

 ،چرخش حالتمام این مراحل درطول  در شیدرو. چپ ءشانه بطرف

د.، میباش(ساعت یاه عقربه جهت خالف) راست به پچ زا  

 

 
 

،است روی بدن کشید صورتبها دست کفحالیکه  در، ادسته ج.  

  .روند یم باله ب ها شانهبطرف 

 ینطرف به خود یهابازو دست و گشودنشروع به  شیودراز آن  پس

 چپدست  کف و بال به رو راست دست کفدر این حرکت باید میکند. 
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 ،چرخش حالم این مراحل درتماطول  در شیدرو باشند. نییپا بهرو 

  د.، میباش(ساعت یها عقربه جهت خالف) استر به چپ از

 

 زمان هرتا ه و در این زمان به شروع چرخش خود رسید شیدرو چ.

.  دهد ادامهیدن به چرخ میتواند دواهبخ که  

 

 یدمیگوکه قرائتی وجود دارد . ر میچرخندبا ۷۰ حداقلمعمولا دراویش 

بار  ۴۹۰۰، یعنی چرخیدنبار  ۷۰در بار  ۰۷ چرخش تعداد نیترشیب

  ۷۰×   ۷۰ = ۴۹۰۰ میباشد: ،چرخش

 

اتمام: موس دور  

 

لیکه حا  در به آرامی و ،ن دهدایاپ ودخواهد به رقص خب شیدرو کهوقتی

میشود: فقوتم، با طی مراحل زیر، زمین است روی پای راستش  

 

 شیرود. گردند یبرم ها شانه فطر هب شچرخ ۳ طول در دستها الف.

 خالف) راست به چپ از ،رخشچ حال تمام این مراحل درطول  در

د.، میباش(ساعت یها عقربه جهت  

 

 شیدروروند.  یم فنا طرف بهدیگر  چرخش ۳در طول  دستها ب.

 خالف) راست به چپ از ،چرخش حال تمام این مراحل درطول  در

د.، میباش(ساعت یها عقربه جهت  

 

   قرار دارند اشو ناف روی شکم  دستهایشکف حالیکه در یش درو پ.

بار میچرخد. ۳ تا ۱  

 

،بالبسمت  ،ها شانهطرف  به ناف ناحیهء از را دستها شیدرو ت.  

.شود یم انجام چرخش ۳در طول حرکت  نیا .برد یم  
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( .دنرو یم بال ها شانه ارتفاع به سوم چرخشپایان  رستها دد ) 

 

  دستها سوم خشچر در و دهد یم مهادا ودخدن یرخچ به شیدرو ث.

، میگیرند قرار و ضربدری متقاطع صورت هب ها شانه یرو دوباره

. دارندار قر راست شانه یرو چپ دست و چپ شانه یرو راست دست  

 

 خود راست یپا کنار در را خود چپ یپا به آرامی سپس شیدرو .ج

 قرار میدهد.

 

 مه هنوز او ییدستهاالیکه در ح ،بمخاط به تراماحبرای  شیدروچ. 

بسمت  ،قرار دارند شیها شانه یرو و ضربدری متقاطع بصورت

.کند یم (رکوعبه حالت مخاطبان تعظیم )  

 

 او ییدستهادر حالیکه  سماع، پایهء رچها به تراماحی برا شیدروچ. 

 ،قرار دارند شیها شانه ضربدری رویو  متقاطع بصورت هم هنوز

 (رکوعبه حالت تعظیم ) ،ب و جنوبال، غر، شمشرق چهار سمت  به 

  .کند یم

 

، به این چهار پایهء سماع سالم میدهد:عبارت دیگربه ، درویش  

 

؛ عشق به اول مالس  

؛اییدان به مود سالم  

؛قتیحق به سوم مسال  

.قالاخ هب چهارم سالم  

 

 ییدستهادر حالیکه  ،چهارم (رکوعبه حالت تعظیم )درویش پس از ح. 

قرار  شیها شانه ضربدری رویو  قاطعمت ورتبص مه زهنو او  

ع به کناریسمات عبای خویش که در شروع بسمرامی به آ ،دارند  
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باز میگردد. ،نهاده  

 

 هم هنوز او ییدستهار حالیکه د ،بمخاط به تراماحبرای  شیدرو. خ

بسمت  ،قرار دارند شیها شانه ضربدری رویو  متقاطع بصورت

را برگرفته،  و عبای خویش  کند یم (وعرکت حالبه مخاطبان تعظیم )

د.میکنمحل رقص و سماع را ترک و دازد روی شانه اش می ان  

 

 
 

!(عسما) انشیودر رقص انیپا  
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شانیدرو رقص ای عسما یااجر یبرا یعمل برنامهء  

 .گرفت ادی را عسما انجام نحوه روز  ۴۰طی  در توان یم یکل طورب

 تیرعا یمعنا به نیا .است عماسی اول یادگیر اصل انضباط و نظم

میباشد: ریز ء منظمبرنامه  

 

:ز اولرو  

 

 ۸ساعت  مثال عنوان به ،مشخص ساعت کی در ،صبح بار ۱ الف.

 سرعتکه با زم نیست ل جه(.در ۳۶۰چرخش  ۱بچرخید ) صبح،

.دینشو جهیسرگ دچار که دیچرخب یا گونه بهبچرخید.   

 

ساعت  مثال عنوان به ،خصمش ساعت کی در ،از ظهرد بع بار ۱ .ب

لزم نیست که با  جه(.در ۳۶۰چرخش  ۱بچرخید ) ،از ظهر دبع ۱۳

.دینشو جهیسرگ دچار که دیچرخب یا گونه بهبچرخید.  سرعت  

 

 ۲۱ساعت  مثال عنوان به ،مشخص ساعت کی در ،وبغربار  ۱ .پ

 سرعتلزم نیست که با  درجه(. ۳۶۰چرخش  ۱بچرخید ) ،عصر

.دینشو جهیسرگ دچار که دیچرخب یا گونه بهبچرخید.   

 

:دومروز   

 

 ۸ساعت  مثال عنوان به ،مشخص ساعت کی در ،صبح بار ۲ الف.

 تسرع لزم نیست که با درجه(. ۳۶۰چرخش  ۱بچرخید ) صبح،

.دینشو جهیسرگ دچار که دیچرخب یا گونه بهید. بچرخ  
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ساعت  مثال عنوان به ،مشخص ساعت کی در ،از ظهرد بع بار ۲ .ب

لزم نیست که با  درجه(. ۶۰۳چرخش  ۱بچرخید ) ،ز ظهرا دعب ۳۱

.دینشو جهیسرگ دچار که دیچرخب یا گونه بهخید. بچر تسرع  

 

 ۲۱ساعت  المث وانعن به ،مشخص ساعت کی در ،وبغربار  ۲ .پ

 سرعتلزم نیست که با  درجه(. ۳۶۰چرخش  ۱بچرخید ) ،عصر

.دیونش جهیسرگ دچار که دیچرخب یا گونه بهبچرخید.   

 

 روز تا دفزاییبی قبل روز به چرخش های شچرخ ۱ روزانه دیبا شما

فرا برسد.  چهلم  

 

:لمهچروز   

 

 ۸ ساعت مثال عنوان به ،مشخص ساعت کی در ،صبح بار ۴۰ الف.

 سرعتلزم نیست که با  درجه(. ۳۶۰چرخش  ۱بچرخید ) ،صبح

.دینشو جهیسرگ دچار که دیچرخب یا گونه بهبچرخید.   

 

 مثال عنوان به ،خصمش ساعت کی در ،هراز ظد بع ربا ۴۰ .ب

لزم نیست  درجه(.  ۳۶۰چرخش  ۱بچرخید ) ،هراز ظ دبع ۱۳ساعت 

.دینشو جهیسرگ ردچا که دیچرخب یا گونه بهبچرخید.  سرعتکه با   

 

ساعت  مثال عنوان به ،مشخص ساعت کی در ،وبغربار  ۴۰ .پ

 تسرعبا که  یستلزم ن درجه(. ۳۶۰چرخش   ۱بچرخید ) ،عصر ۲۱

.دینشو جهیسرگ دچار که دیچرخب یا گونه بهبچرخید.   

 

 شما و شود ینم جهیسرگ باعثچرخیدن  گرید چهلم روز از بعد

.دیده انجام را عماسرقص   قهیدق ۳ از شیب دیتوانیم  
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به شما . است یشگ یهم مهارت کی ضمانت یهفتگ  قصر و ورزش

یقه انجام دق ۳ت بمد اقلحد ر ورا حداقل یکباود که سماع توصیه میش

 دهید.

 

 لباس از دیبخواه که زمان ره اولیهپس از کسب مهارت  انیدوشما میت

 در زمینهء سماع دلخواهعناصر  ریسا و یقیموس ،سماعمخصوص 

.دیکن ستفادها  

 

یضرور یها هیتوص  

 

 و تیموفق رمز سماعء آموزشی برنامه از یرویپ و طانضبا و نظم

 اعسمحاصل از خلسهء  ءتجربه کسبو  یدنچرخ هنر به یابیدست

 میباشد.

 

 نیز ریز موارد (رقص درویشان) سماع امو انجیادگیری زمینه  رد

ند:شو یم هیتوص  

 

؛نچرخیدپُر  هیچگاه با شکم -  

 به .دیبپوش راحت و ریپذ انعطاف یاه کفش یدنچرخ مگاهن در -

؛یا کفش کشتی و کفش سماع ،باله نرم تمرینی کفش: مثال عنوان  

؛دیبچرخ نهیآ قابلر مد -  

 انقباضی و یشکش اتتمرین اب بدن خود را چرخش شروع از قبل -

کنید؛ه آماد  

 یا ه جلع ؛حرکت کنید نهیطمأنباشید و با  آرام اعمال تمام انجام در -

؛ندارد وجود  

در رقص  بازوها ماهیچه های پا و ساق یها چهیماه که آنجا زا -

 قسمت نیا ودش یم هیتوص ماش به ،هستند ینیسنگ  زیر فشار سماع

.دیکن تیتقو نیتمر با را دنب یها  
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:توصیه میشوند ن زیر در این موردتمری ۵  

 شامآر به تنفس با دیکن یسع ،(رقصسماع ) یبدن حرکاتشروع  قبل

.دیبکش قیعم نفس بار نیچندسعی کنید  .برسید و راحتی  

 

پاها ساق چهءیماه و چم یرا. تمرین ب۱  

 

 از پا کشیده است، ، در حالیکهرا استی رپا .دینینشب یصندل کی یرو

 زیر روش دو به زانو طرفب را پا انگشتانسعی کنید . دینک بلند نیزم

:دیده حرکت  

 

رون؛یب تسم به شده خم یپاء جهپن با -  

. داخل سمت به شده خم یپاجهء پن با -  

 

 یممستقصورت ب، پا کشیده استدر حالیکه  ،را پا انگشتان حالت نیا در

.دیده حرکت ،انوهاز سمت به و  

 

ی راست میتوانید این تمرینات را ای پارینات براین تم بعد از انجام

 برای پای چپ نیز انجام دهید.

 

 میشوند و هم پاها اقس ماهیچه های تیتقو باعث هم ناتیتمر نیا

.تقویت میکنند را ران هابالی  عضالت  

 

بازوها چهءیماه یراب. تمرین ۲  

 

، به خویش ، از جانب پهلویه، در ارتفاع شانودخراست  دستکف  با

 فشار وارید به پنج ثانیهبه مدت  و کرده خم را بازو .دیده هیتک  اردیو

  به حال اول دوباره ،به دیوار فشار دادن  ثانیه پنج از دبع .دهید
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سعی  .دیکن تکراربار  ۱۰حداقل  برگردید. سعی کنید این حرکت را

  د.نیزیادتر کار را دیوست به ار دفش بارکنید در هر 

 

راست میتوانید این تمرینات را  دستای ات بررینبعد از انجام این تم

چپ نیز انجام دهید. دستبرای   

 

سر یراب. تمرین ۳  

 

  دو به ،دیکشمی  طرف به همانخود را  گردندر حالی که ، سر را -

؛خم کنید طرف  

؛خم کنید جلو و عقب سر را به -  

 ،دیکشمی  طرف مانبه هخود را  گردن الی کهدر ح، ار سر -

؛دیبچرخان یا رهیاد حرکتصورت ب  

.دیکن تکرار مرتب طور بهبار و  ۲۰این حرکت را حداقل  -  

 

یانقباض و یکشش تنایمر. ت۴  

 

 سر یبال قرار دارند، روی هم دستها کف بازوها را، در حالیکه -

؛دیبکش خود  

.دیکن تکرار مرتب رطو هبو بار  ۲۰این حرکت را حداقل  -  

کف نوک انگشتان و یا با  دی کنیسع و (حالت رکوع) دیشو خم جلو به -

.دنشو خم وهانزا نکهیا بدون ،درا لمس کنی نیزم خود دستان  

.دیکن تکرار مرتب طور بهبار و  ۲۰را حداقل این حرکت  -  

 

زانوها یبرا ینیمر. ت۵  

 

 گریکدی کنار در رجهد ۹۰یه ی خود به حال یک زاوپاها یستید وبا -

.  دهید قرار  
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بچرخانید و بعد  لبطرف داخ را آنهاکنید سعی  و دیکن خم را انوهاز -

 راخود و کمر  پشتدوباره به حال اول برگردانید.  ی خویش راهاپا

روی  ها دست کمر خود را، در حالیکه و سعی کنید دیدار نگه صاف

 باعثب مرت ورطب تحرکتکرار این . دیکن خم هستند، پشت کمر و

  .شود یم دوار رکتح کی جادیا

 

 گریکدی با هم و در کنار را زانوها ابتدا: ین تمریناگر ید نوع کی -

به سمت داخل   ز آندهید و بعد ا حرکت خارج سمت به سپس ،کرده خم

.دیده حرکت  

 

بعد  .دیکن یرو ادهیپ قهیدق ۳تا  ۲ یدمیتوان ناتیتمر نیا تکمیل یبرا -

  آرام شینرم تحرکا با شما دنب دیده اجازه و دیستیبا روی ادهاز پی

یرد.گ ب  

 

 قهیدق ۱۵ از شیب از پسسعی کنید  عهای شروع سمان ماهدر اولی -

.بگیرد آرامتا هید زمان د خود بدن بههفته  ۱ چرخیدن  

 

ذت و لداشته باشید و سماع را با  رصب و شآرام ،دیباش دواریام -

  خوشی یاد بگیرید.
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یولوم" تو و من" غزل زا یرکتب  
 

 

 

 

 
 

و تو من    
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خانه ردب یک را ما وانه،ید تو و مست نم  

مانهیپ سه دو خور کم گفتم را تو دچن من  

 

نمیبینم اریهش ار کس یک ی شهر در  

وانهید و دهیشور گرید از ترب کی هر  

 

ینیب جان ذتل ات آ اباترخ به اانج  

نهاانج بتصحی ب باشد یخوش چه را جان  

 

یدست بر ز یدست یمست یک ی هگوش ره  

شاهانه ساغر با یهست هر یساق آن و  

 

یم خرجت و یم دخلت یخرابات قفو تو  

دانه  یکی پارمس ارانیهش به وقف نیز  

 

من ای یمستتر تو زن بربط یلول یا  

نه اافس من نافسو یمست تو چو شیپ یا  

 

آمد شیپ به میمست رفتم ونبر نهاخ از  

کاشانه و شنلگ صد مرمض شنظر هر در  

 

شدیم مژ و شدیم کژ لنگریب یتکش نچو  

فرزانه   و لعاق صد مرده او تحسر زو  

 

ن جا یا گفت و زد تسخر تو ییکجا ز فتمگ  

انهرغف ز میمین انتترکس ز میمین  
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دل  و جان ز میمین گل و آب ز میمین  

ردانهد ههم یمین ایرد لب میمین  

 

تشیوخ نمم که من با کن یقیرف که فتمگ  

گانهیب ز شیخو من بنشناسم که اتگف  

 

خمارم خانه در ستارمد و دلیب من  

نه ای دهم رحش نیه دارم خنس هنیس کی  

 

دنیلنگ دیبایم یلنگان حلقه رد  

نهایعل خواجه زا یدیننوش ندپ نیا  

 

یچوب زا بود کم یک یخوب چنان سرمست  

*حنانه ناست از رآخ انغف برخاست  

 

یزیهرپ چه لقخ از یزیتبر الحق مسش  

فتانه هفتن صد یندرافک د که اکنون  

------------------------------------------------------------------ 

 از یک ی به که ستا ینام( کننده هیگر ستون یمعن به) *حنانه استن

 محل. است شده ادهد نعربستا هنیمد در یالنب مسجد یچوب یهاستون

 نیترکیدنز و اسالم امبریپ رابمح غربی متس در را تونس نیا

 دمسج یقبل وارید هب دهیچسب و الماس ربمایپ ازنم محراب به هاستون

 مگانه به ،مسجد نساختما اتمام زا شیپ ،اسالم امبریپ .انددانسته

 هیتک دوب شده هتساخ خلن تنه از که ستون نیا به را پشتشی رانسخن

 یسخنران نبرم یلاب از فتگر میتصم آن از پس هک یزمان و هدادیم

 بود که آن از سپ .کرد ندیالن به آغاز ، در فراق پیامبر،ستون نیا دکن

. دوش آرام تا رفتگ بر در را ونست نیا پیامبر  
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Bij Het Talenhuis zijn verschenen: 
 

تب منتشره توسط زبانخانه ک فهرست  
 
Nr.: Titel:   ISBN: Eerste druk: 
 
1 Oden van mijn land 90-90042717, 1991 
2 Een fotokopie van een bloementuin 90-90057307, 1992 
3 Tweezaamheid  90-80136328, 1993 
4 Drie rivieren in één zee   90-80136352, 1993 
5 Legenden uit Azerbeijan   90-80136344, 1993 
6 Wat betekent het gedicht   90-8013631x, 1993 
7 Gedichten van Baba Taher Oryan  90-80136336, 1993 
8 Gegroet Hedarbaba van Sjahriyar 90-80136360, 2000  
9 Wetboek van Islamitisch Strafrecht 90-80136379, 2001  
10 Islamitisch Burgerlijk Wetboek 90-80136387, 2002  
11 Heer Haji van Sadegh Hedayat 90-80136395, 2003  
12 De Zwerfhond van Sadegh Hedayat  90-80763314, 2003  
13 Verhalen van Perzische spreekwoorden 90-80763322, 2004 
14 Islamitisch Personen en Familierecht  90-80763330, 2004  
15 Juffrouw Alawiyeh, Sadegh Hedayat  90-80763349, 2005  
16 Islamitische Grondwet & Islam. h Manifest 90-80763357, 2005 
17 Vrouwtje Vlinder van Bijan Mofid 90-80763365, 2005  
18 Boodschap van Kafka van S. Hedayat 90-80763373, 2006  
19 Islamitische Strafvordering 90-80763381, 2006  
20 Islamitische Geboden (Risala) 90-8076339X, 2006  
21 Het Kleine Zwarte Visje, Behrangi 978-90-78660-01-9, 2006  
22 Boek van Bedrog, S. Hedayat        978-90-78660-02-6, 2007  
23 Islam. Burgerlijke Rechtsvordering   978-90-78660-08-3, 2007 
24 Het Paarlen Kanon, S. Hedayat     978-90-78660-04-0, 2008 
25 Een teil met zeepbellen, Hedayat 978-90-78660-08-8, 2009 
26 Samen met oud vrouwtje               978-90-78660-06-4, 2009 
27 Tante Kakkerlak (folklore)             978-90-78660-05-7, 2009 
28 Amir Arsalan en Farrokhlaqa            978-90-78660-07-1, 2009 

29 De Muis en de Kat, Obeid Zakani 978-90-78660-09-5, 2009 
30 Perz. spreekwoorden in verhalen 978-90-78660-10-1, 2009 
31 Perzische Folklore (6 boeken)                                      978-90-78660-11-8, 2009 
32 De heilige boom en de houdhakker     978-90-78660-13-2, 2009 
33 Mevrouw Kookboek uit Iran          978-90-78660-14-9, 2009 
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Nr.: Titel:   ISBN: Eerste druk: 
 
34 De blinde uil, Sadegh Hedayat      978-90-78660-15-6, 2010 
35 De engelen en … Ahmad Shamlu 978-90-78660-16-3, 2010 
36 Kookboek van mevrouw Griet       978-90-78660-17-0, 2010 
37 Levend begraven S. Hedayat          978-90-78660-18-7, 2011 
38 Olikoe, bewerker: dr. Ali Soleimani    978-90-78660-19-4, 2011 
39 Maanziek, Sampingué. Hedayat    978-90-78660-18-7, 2012 
40 De zeven bruiden, Nezami Ganjawi      978-90-78660-19-4, 2012 
41 Liederen van Khayyam, Hedayat  978-90-78660-21-7, 2013 
42 Epos Rostam, Abolqasem Ferdowsi978-90-78660-22-1, 2013 
43 De koran                                  978-90-78660-23-1, 2014 
44 Het Trekzakje Wak Wak Sahab      978-90-78660-18-7, 2014 
45 Ethiek van Nasir                               978-90-78660-25-5, 2014 

46 Kameelkoepanter, S. Hedayat        978-90-78660-26-2, 2015 

47 Sema, in het Nederlands                 978-90-78660-27-9, 2015 
48 1001-Nacht                                 978-90-78660-29-3, 2017 
49 Oden van Hafez                               978-90-78660-28-6, 2018 
50 Sema in het Engels                           978-90-78660-34-7, 2018 
51 Madame Cookbook from Iran, En.978-90-78660-35-4, 2018 
52 30-vogel - vogelslogica                    978-90-78660-36-1, 2020 
43 Sema, in het Farsi                             978-90-78660-37-8, 2020 
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op internet: 
www.talenhuis.com 

 همچنین سفارش کتب!

Ook bestelling van boeken! 



- 60 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


