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رحیم شنسب

به مناسبت سالروز ارتحال موالنا جالل الدین بلخی
عرس و سماع به این مناسبت

کتاب مستطاب { موالنا -دیروز تا امروز ،شرق تا غرب } تالیف پروفیسر فرانکلین دین لوئیس Franklin D. Lewis
ترجمهء حسن الهوتی  ،کتابیکه  102۴صفحه دارد ؛ درین روز های محزون و شب های پائیزی ،خزان زندگی و
زمستان سرد بی رمق کشور  ،شب های دیجور و تاریک که با روز هایش تفاوتی ندارد با قرین بودن شب یلدا  ،این
کتاب را به خوانش گرفتم .
الحق واالنصاف که این محقق و نویسندهء عالی مقام امریکائی با اشاره به  ۴۷0ارجاعات و ماخذ و بیشتر از  ۵0مصدر
و منبع  ،موالنا را در خالصهء کالم (از دیروز تا امروز و از شرق تا غرب ) ،در بارهء زندگی  ،معارف و آثار او
به معرفی گرفته است .
شرح خالصه از محتویات و ابواب کتاب خود رسالهء خواهد شد که در حوصلهء این نوشته نیست  .طرفه اینکه همین
امروز بعد ازین سطوری را به نوشتن گرفته ام  ،صفحهء  2۹1کتاب را مرور می کردم که شرح روز وفات موالنا را
حاوی بود و ذکر شده بود که وفات آن عالی جناب بتاریخ  1۷دسامبر سال  12۷3میالدی به وقوع پیوسته است و این
در حالی است که مطابق تاریخ امروز پنج روز بعد سالروز وفات حضرت خداوندگار بلخ است ولی مراسم عرس از
هفتم دسامبر برای ده روز در قونیه آغاز شده است .
چنین است نقل قول از کتاب در مورد واقعه وفات حضرت موالنا:
﴿﴿ چون اطبای حاذق از تشخیص بیماری نومید شدند و دانستند که او را ( موالنا ) ( ارادت عزم به عالمی دیگر ) است
چنانچه به وقت غروب یکشنبه در ماه جدی برابر با هفدهم دسامبر سال  12۷3میالدی در سن  ۵۹سالگی (جان به جانان
داد) ( بزرگان ،مریدان) آن شب مصالح تجهیز و تکفین موالنا را فراهم کردند و روز دیگر جسدش را بر تابوت نهاده
برداشتند و از اول روز در شهر و در کوچه و بازار بگردانیدند و همه جا از دسته های مردم قونیه پر بود  .اینها عبارت
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بودند از مردان  ،زنان و کودکان  ،مسیحیان و یهودیان ،رومیان اعراب و ترکان و غیر اینها اهل همه مذاهب و ادیان
که در مراسم تشییع او شرکت کردند  ،از زبور و تورات و انجیل آیات می خواندند و می گفتند « اگر مسلمانان …موالنا
را محمد وقت خود می گویند  ،ما او را موسی عهد و عیسی زمان خود دانیم » البته مسلمانان همراه قاریان قرآن ،مؤذنان
 ،شاعرانی که مدیحه سرائی می کردند ،نوازندگانی که نقاره و سرنای می زدند ،و ازین قبیل ،درین مراسم شرکت جسته
بودند .بالفاصله بعد از خاک سپاری موالنا  ،مقامات حکومتی و اشتراک اکابر ،بزرگان قونیه و مریدان و ارادتمندان
موالنا تحت نظر شخص امیر سلیمان سلجوقی حاکم آنجا  ،اعمار گند سبز (قبة الخضراء) را با ساختمان بزرگ و
شاهكاري از معماري آن زمان براي زیارتگاه موالنا تدارك دیدند كه امروز در قونیه زیارتگاه عام و خاص است ﴾﴾
آخرین غزل موالنا كه به خط كوفي در زیارتگاه اش حكاكي كرده اند :
بهههه روز مهههرگ چهههو تهههابوت مهههن روان باشهههد گمهههان مبهههر کهههه مهههرا درد ایهههن جههههان باشهههد
بهههرای مهههن مگهههری و مگهههو «دریه ه دریه ه » بهههههه دو دیهههههو درافتهههههی دریههه ه آن باشهههههد
جنهههازه ام چهههو ببینهههی مگهههو « فهههراق فهههراق» مههههرا وصههههال و مالقههههات آن زمههههان باشههههد
مهههرا بهههه گهههور سهههپاری مگهههو «وداع وداع» کههههه گههههور پههههردهء جمعیههههت جنههههان باشههههد
فههههرو شههههدن چههههو بدیههههدی برآمههههدن بنگههههر غهههروب شهههمس و قمهههر را چهههرا زیهههان باشهههد
تههههو را غههههروب نمایههههد ولههههی شههههروق بههههود لحهههد چهههو حهههبس نمایهههد ،خهههالص جهههان باشهههد
کههدام دانههه فههرو رفههت در زمههین کههه نرسههت

چهههرا بهههه دانههههء انسهههانت ایهههن گمهههان باشهههد

کهههدام دلهههو فهههرو رفهههت و پهههر بهههرون نامهههد زچهههاه ،یوسهههف جهههان را چهههرا ف هههان باشهههد
دهههان چههو بسههتی ازیههن سههوی آن طههرف بگشهها کههه هههای و هههوی تههو در جههو المکههان باشههد
همین هفته از فیوضات و بركات مرقد مبارك موالنا مراسم سماع و عرس در قونیه برپاست که ده ها هزار زائر از
کشور های جهان درین عرس شرکت می کنند  .تنها دریک سالون این زیارتگاه ده هزار نفر گنجایش دارد که آنجا سماع
شب های عرس بر گذار می شود  ،عالوه بران در همه کوی و برزن قونیه مدت ده روز سماع و زیارت ،ابراز ارادت
به این موالی متصوفین و عارفین و عشاق اجراء می شود .برعالوهء مردم کشور ترکیه  ،از هند و پاکستان ،ایران
،آسیای میانه اروپا و امریکا ،عالقه مندان ،مشتاقان ،عرفان دوستان از هر دیانت و کیش در جریان سال خصوصا ً در
شب های عرس دسامبر آنجا حضور به هم می رسانند .شب عرس هم در کشور های مختلف به شمول امریکا و اروپا
توسط حلقه های عرفانی و دوستدارن موالنا با مراسمی برگذار می شود .
سوال  :آیا شب عرس در سرزمین مسقط الراس حضرت موالنا یعنی اف انستان هم اجراء می شود !!!!!
امروز ه قونیه به صفت پایتخت معنوی ترکیه شناخته می شود از برکات تربت آن عالی جناب بازدید کنندگان و زوار
جهان ،آنجا مقادریر بزرگ پول و اسعار را عاید آن کشور می کند.
درویشهههی و عاشهههقی بهههه ههههم سلطانیسهههت گنجسههههت غهههههم عشهههههق ولههههی پنهانیسهههههت
ویههههران کههههردم بدسههههت خههههود خانههههه دل چههههون دانسههههتم کههههه گههههنج در ویرانیسههههت
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اشهههتیاقی کهههه بهههه دیهههدار تهههو دارد دل مهههن دل مههن دانههد و مههن دانههم و دل دانههد و مههن
خاک مههن گههل شههود و گههل شههکفد از گههل مههن تهها ابههد مهههر تههو بیههرون نههرود از دل مهههن
مهههههن عاشهههههقی از کمهههههال تهههههو آمهههههوزم بیههه هت و غهههههزل از جمهههههال تهههههو آمهههههوزم
در پهههههرده دل خیههه هال تهههههو رقهههههص کنهههههد مهههن رقهههص خهههوش از خیهههال تهههو آمهههوزم

برای مطالب دیگر رحیم شنسب روی عکس کلیک کنید
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