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                                Why art thou slumber-bound, 
                                Like clay the earth caressing? 
                                In movement shall be found 
                               The key to every blessing. 
                                                            Jalal´ud-din Rumi 
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Introduktion  
 
 
Min C-uppsats, Den dansande imaginationen, behandlade dansterapi baserad på den 
jungianska psykologins teorier. Min uppsats berörde således dansen som ett redskap för 
helande och läkning och de beröringspunkter som finns mellan jungiansk psykologi och 
dansens kreativa uttryck. Det känns nu som en naturlig fortsättning på detta tema att skriva 
om dans som rit och mer specifikt om Mevlevi dervishernas virveldans. Dervisherna utför en 
dansritual som härstammar från 1200-talets Persien där den initierades av sufin Jalalu´-Din 
Rumi. Sufismen är den esoteriska, mystiska aspekten av Islam. Ordet sufism härleds oftast 
från arabiskans suf som betyder ylle, sufin bar en ylleklädnad. Det persiska ordet darwish 
betyder ordagrant tröskeln vid dörren och beskriver därmed sufiern som den som står på 
tröskeln till upplysning.1 Mevlevi-orderns  dansritual, sema, är hjärtat i min uppsats och jag 
analyserar den utifrån den jungianska psykologins teorier. Jag har valt att analysera ritualen i 
dess helhet, förberedelser, klädseln dervisherna bär, rummet de dansar i med mera, eftersom 
jag är övertygad om att varje del i en ritual har sin specifika betydelse och bidrar till helheten 
och därmed till dess psykologiska innebörd. 

Jag har sett dervishdansen vid ett tillfälle, Mevlevi-ordern uppträder idag med sin ritual på 
scen i västvärlden. Det var en fantastisk upplevelse och jag har länge önskat få fördjupa mig i 
ritualens symbolik och analysera den utifrån Jungs teoribildning. Min förhoppning är att en 
analys av ritualen kan ge en fördjupad kunskap om dans och rörelse som en väg till helande 
och läkning i den terapeutiska processen. Jalalu´d-Din Rumi, som grundade Mevlevi-ordern, 
var en av Persiens största mystiska poeter. Hans poesi har stor betydelse för mig och jag läste 
den innan jag kände till dansritualen. Jag kommer att beröra poesin i uppsatsen och dra 
paralleller mellan dess symboliska innebörd och  dansen. 

 
 

 

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med min uppsats är att genom analysen utifrån Jungs teorier, få en fördjupad 
psykologisk förståelse för dansritualens psykologiska innebörd.  
 
Frågan jag ställer mig är följande:  

 
Vilken psykologisk innebörd får Mevlevi-orderns dansritual om jag analyserar den utifrån 

den jungianska psykologins teorier? 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Friedlander: The whirling dervishes, sid 15 
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Teori och metod 
 
Jag använder mig av arketypteorin vid analysen av ritualen. Arketyper är urbilder, avlagringar 
av mänskliga erfarenheter som ständigt upprepas. De är medfödda och nedärvda gestaltningar 
som människans själ ger upphov till. En arketyp kan endast bli medveten genom sina yttringar 
i form av arketypiska bilder och symboler. Dessa bilder och symboler utgör universella motiv 
och är grunden för religion, mytologi och folksagor. Arketypen förändras inte men ser olika ut 
i olika kulturer.2 Jag vill klargöra dansritualens psykologiska innebörd med hjälp av 
symbolisk tolkning av dess olika beståndsdelar, såsom rörelser, riktningar, kläder, material 
och färger. Den jungianska psykologin använder ofta sagor och myter för att belysa psykiska 
utvecklingsprocesser eftersom dessa, enligt Jungs teorier, speglar psykets arketypiska 
grundmönster. Religiösa ritualer är lika användbara i detta syfte då varje ritual har en 
gudomlig förebild, en arketyp för Självet. I min analys utgår jag från teorin om 
individuationsprocessen3 som innebär en fortgående psykisk växt som leder fram till mötet 
med en gudomlig inre själskärna, Självet. Under denna process förflyttas tyngdpunkten inom 
individen från jaget till Självet. 
 
Forskningsmetoden är en hermeneutisk textanalys där jag anlägger arketypteorin på en litterär 
redogörelse för dansritualen. Hermeneutisk analys innebär att söka textens budskap genom 
att, i detta fall, tolka ord symboliskt vilket ger mening och fördjupad förståelse av texten.4 Jag 
har sökt efter filmat material men dessvärre har jag inte funnit något sådant. Det är därför 
viktig att understryka att min analys bygger på Friedlanders beskrivning av ritualen. Skulle 
författaren ha uteslutit något av betydelse i sin skildring av ritualen så påverkar det 
naturligtvis också min analys. Då Friedlander skrev boken hade han själv varit en medlem av 
Mevlevi ordern under 25 år och blivit initierad som sheikh så hans kunskaper i ämnet är minst 
sagt genuina. Jag använder mig av amplifikationsmetoden i min analys vilket innebär att med 
paralleller från symboliskt material tydliggöra och fördjupa förståelsen för en text eller 
företeelse. Amplifikationen kan verka som en pusselbit som ger en fördjupad insikt om ett 
större sammanhang.5 Genom tolkningen översätts sedan den amplifierade ritualen till ett 
psykologiskt språk. 

 

Disposition 
 
Uppsatsen inleds med ett kapitel om heliga danser utifrån Backmans och Wosiens studier i 
ämnet och sedan följer en biografi över Jalalu´d-Din Rumi samt några rader om Mevlevi-
ordern. I forskningsöversikten har jag med en redogörelse av Rumis lära, utifrån Khoslas 
perspektiv, detta för att introducera läsaren i Rumis sufism. Jag redogör här även för övrig 
aktuell forskning om Rumi. Efter detta följer analysen av Mevlevi-orderns dansritual och 
därefter en sammanfattning samt en diskussion kring metod och resultat och sist en 
litteraturförteckning. 

                                                 
2 Litteratur om arketyper: Jung: Arketyper och drömmar, Psykologi och religion 
3 Litteratur om individuationsprocessen: Jung: Själen och döden, om individuationsprocessen 
4 Litteratur om hermeneutisk metod: Alvesson, Sköldberg: Tolkning och reflektion 
5 Litteratur om amplifikation: Jung: Psykologi och alkemi, sid 340-341 
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Helig dans 
 
Den forngrekiske författaren Lukianos skriver att man inte kan finna en enda 
mysterieinvigning som inte varit förbunden med dans och han menar att redan Orfeus 
föreskrev att var och en som inläts i mysteriernas vishet skulle emottagas med dans. Lukianos 
skriver vidare att man brukar säga om dem, för vilka dessa mysterier blivit avslöjade, att de 
har dansat ut ur rytmen. Om detta skriver Backman i sin bok Den religiösa dansen och hon 
antar att ovanstående syftar på hur de invigda blivit lösta ut ur tillvarons ödesbundna 
dansliknande kretslopp.6

Platon omtalar de egyptiska prästernas danser, runt templets altare, som avsåg att återge 
planeternas, stjärnbildernas och fixstjärnornas rörelser på himlen. Lukianos menade att 
harmonien och välljudet av de himmelska kropparnas rörelser är de förebilder ur vilka 
danskonsten tagit sitt ursprung. I Babylonien förekom tempeldans och det finns nedtecknat 
hur deltagarna, vid en kultisk fest under musik, dansade i ringdans kring gudabilden. 
Babylonierna menade att de tolv stjärnbilderna, de tolv husen i djurkretsen, dansar i ringdans 
till harmonin inom den himmelska fysiken. Liksom zodiaken vrider sig i världsrymden så 
vrider sig de dansandes ring. Alla mysteriefester, som under antiken och tidig efterkristen tid 
firades i Medelhavsländerna, lär ha varit förbundna med dans. Inom en kult dansades en 
virvlande runddans på bergshöjderna, Eleusismysterierna som framställer död och 
pånyttfödelse innehöll en ringdans som inleddes efter den symboliskt framställda 
underjordsfärden då man nådde fram till de saligas ljusglänsande fält. I den romerska kulten 
dansade man runt ett fristående altare, i andra fall dansade man runt de trefötter där oraklet 
utfördes eller offret skedde. Oftast dansade man runt altaret tre gånger, omkringkretsandet av 
altaret innebar dels ett renande och dels ett avvärjande. En magisk och skyddande ring slöts 
runt altaret.7

För uppkomsten av dans i den kristna kyrkan har den judiska kultdansen haft stor 
betydelse. De går att utskilja ett flertal olika religiösa danstyper inom Gamla testamentets 
judendom. Backman exemplifierar här med en ringdans kring guldkalven i andra Moseboken. 
(I Bibel 2000 kan jag endast gissa mig till att det handlar om ringdans) I andra Samuelsboken, 
6:14, dansar David inför Herren och det hebreiska ordet för dans lär på just detta ställe betyda 
virvla omkring eller rotera. Under några århundraden f. Kr. var dansen vanlig som en 
begravningsrit hos judarna. De sefardiska judarna i Spanien och Portugal har bevarat denna 
sed då de går i procession runt den döde, vilket antyder att det tidigare rörde sig om en 
cirkeldans. 

Under urkristendomens dagar fanns ett antal sammanslutningar av män och kvinnor som 
drog sig tillbaka till ökenområden, för att undvika förföljelserna, dansa ringdanser och sjunga 
hymner. Denna sed var inspirerad av en judisk sekt, de så kallade terapeuterna, vilka hade en 
högt utvecklad kultdans. Redan tidigt inom den kristna kyrkan betecknades dansen såsom en 
himmelsk salighetens fröjd och som änglarnas och de frälstes hyllning inför gudomligheten.8

Inom den kristna gnosticismen förekommer en kultdans, ett mysterium som firas på 
skärtorsdagens kväll. I Johannesakterna, 3:94, beskrivs hur Jesus samlar sina lärjungar denna 
afton, befaller dem att bilda en ring runt om honom och svara honom med amen då han 

                                                 
6 Backman: Den religiösa dansen, sid 9 
7 Backman: Den religiösa dansen, sid 11-13 
8 Backman: Den religiösa dansen, sid 21-23 
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sjunger en hymn fylld av mystiska anspelningar. Lärjungarna rör sig samtidigt i en krets runt 
om Jesus.9  

 
 
Wosien skriver att myten berättar om människans skapelse såsom Guds dans. Shiva Nataraja, 
dansens Gud inom hinduismen, sänder vågor av upplysande ljud genom skapelsen och 
skapelsen dansar som en aura av eld omkring honom. Genom att dansa skapar och 
upprätthåller han universum och genom att dansa förstör han alla skapelsens former. Skaparen 
är den orörliga dansaren bakom allt som sker i kosmos, den stilla punkten runt vilken allt 
snurrar. Rytmiskt ljud är ursprunget för allt i skapelsemyterna och Gud är kraften som livet 
manifesterar sig genom. Sanningen, bortom ljud och rytm, är det osynliga gudomliga centrum 
runt vilket hela skapelsen dansar. Dansen var människans naturliga väg för att komma i 
samklang med kosmos. Rytmisk rörelse gav nyckeln både till att skapa och integrera och var 
därigenom ett sätt att komma i kontakt med livets ursprung.10

Wosien menar att som en offerhandling är dansen ett totalt överlämnande till Gud. 
Kroppen är den transcendenta kraftens redskap och denna kraft upplevs direkt i dansen, 
ögonblickligen och utan mellanhänder. Kroppen upplevs ha en inre andlig dimension, som en 
kanal för att ta emot kraften. Genom att dansa får människan kontakt med sitt inre, ty såsom 
skapelsen döljer skaparen, så döljer den fysiska kroppen människans andliga väsen. Genom 
dansen transcenderar människan det fragmentariska och upplever sig som ett med sig själv 
och omvärlden. Den tidigaste tidsuppfattningen var cyklisk, en oändlig följd av födelse och 
död som en del av den större cykeln som börjar med skapelsen och slutar med all tids 
upphörande. Att inträda i den heliga tiden i dansen är att inträda i det eviga och tidlösa, en 
evig närvaro. Att bli ett med skapelsen innebär paradiset för människan. Detta tillstånd 
innebär att skapelsen och därigenom tiden och rörelsen transcenderas och den ursprungliga 
föreningen uppnås.11  

Det finns oändligt många dansritualer som dyrkar solen inom världens heliga traditioner. 
Wosien skriver om Mandan indianer som firade sin soldans vid midsommar. Solpålen restes i 
mitten av en inhängnad, invid stod altaret med stammens symboler. Dansarna var målade och 
dansade runt pålen medan de fixerade blicken på solsymbolen på dess topp. Navajo 
indianerna firade midvintersolståndet, på natten, i ett inhägnat område som de endast kunde 
gå in i från den östra sidan. Stammens män, som var vitmålade, dansade runt en eld i 
områdets mitt i solens riktning vars uppgång de symboliskt föreställde. Sjungandes och 
dansandes hissade de en bild av solen på en central påle. Dansen följdes av en 
fruktbarhetsritual då ett frö planterades, det grodde under dansen och bar vid dess slut sin 
frukt. Vid soluppgången avslutades dansen efter att ha nått sitt klimax i en vild, virvlande 
rörelse. Nu var det heliga området öppet från alla fyra sidor. Wosien menar att transformation, 
som är alla ritualers syfte, är synonymt med uppenbarandet av människans innersta väsen 
genom att vidröra centret, det förenande utövandet av dansen som motverkar differentiering. 
Mötet med det gudomliga centret firades i det rituella cirklandet kring heliga platser, föremål 
eller personer, liksom i cirkeldanser kring en helig mittpunkt. Att cirkla kring mitten innebar 
att vara i konstant relation med varats ursprung. Därigenom transformerades geografi till 
symbolisk kosmologi och människan i dess mitt blev skaparen.12

 
 

                                                 
9 Backman: Den religiösa dansen, sid 26 
10 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 7-8 
11 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 9-10 
12 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 20-21 

 6



 

Mevlevi-ordern och dansritualen 
 
Det var Jalalu´d-Din Rumi som inspirerade till virveldansen men det var hans son Sultan 
Veled som, enligt Friedlander,  organiserade Mevlevi-ordern och skapade dansritualen så som 
den ser ut idag. Under sju århundraden efter Rumis död, byggdes mer än hundra Mevlevi 
tekkes, dervishernas ordensloger. 1925 förbjöds dansen och logerna stängdes, dervisherna 
utlämnades till att utföra ritualen på hemliga möten. Från och med 1956 har ritualen tillstånd 
att utföras i Konya under en vecka i december för att hedra Jalalu´d-Din Rumi.13  

Mevleviordern har sedan 1200-talet sitt centrum i turkiska Konya där det viktigaste 
konventet är placerat intill Rumis grav. Namnet Mevlevi eller Mawlawiyya kan härledas ur 
ordet Mawlana, vår mästare.14

I ritualens inledning bär dervisherna en lång svart kappa som de innan virveldansens 
början kastar av sig så att de kommer att dansa i den långa vita klädnad som de burit under 
kappan. På huvudet bär de en hög hatt och på fötterna har de tofflor. De dansar i en cirkel och 
snurrar motsols, både kring sin egen axel och i ringen. I ritualens sista del snurrar sheiken 
motsols i ringens mitt. I min analys av ritualen redogör jag för dansen i detalj. 
 
 
 
 
 

Jalalu´d-Din Rumi 
 
Jalalu´d-Din Rumi föddes 1207 i staden Balkh i våra dagars Afghanistan. Hans far var en 
erkänd teolog och då han dog introducerade en av faderns lärjungar Rumi i mystiken och 
Rumi genomgick långa perioder av avskildhet och meditation. Schimmel skriver att legenden 
berättar hur faderns lärjunge förutsåg ankomsten av ett stort andligt lejon då han lämnade 
Rumi 1240. Det berättas även att Rumi tillbringade en tid i Syrien med många stora lärare, 
bland dem Ibn´Arabi. Rumi var nu gift, hade två söner och levde i staden Konya. Sonen 
Sultan Veled var den som skulle komma att bli sin fars mest trogna tolkare, hans andra 
efterföljare och den som slutligen institutionaliserade Mevlevi-ordern.15

År 1244 genomgick Rumi, enligt Schimmel, en transformation genom mötet med 
Shamsoddin av Tabriz, en vandrande dervish. Under sex månader var de båda mystikerna 
oskiljaktiga och Rumi övergav sina religiösa och sociala åtaganden. Omgivningen, och i 
synnerhet de lärjungar som Rumi nu hade runt sig, tyckte mycket illa om detta och till slut 
ansåg Shamsoddin att det var bäst att han lämnade Konya. Shams försvann och Rumi var 
förkrossad. Rumi, som tidigare knappast brytt sig om persisk poesi och musik, började nu att 
uttrycka sin längtan och sorg i sång och verser. Rumi sökte efter Shams överallt och fann 
honom så i Syrien dit hans son reste för att hämta honom. Deras återseende beskrivs som en 
omfamning där ingen vet vem som är den älskade och vem som är älskaren. Rumis rader i 
hans stora verk Mathnavi, not only the thirsty seek the water, but the water seeks the thirsty as 
well, kan enligt Schimmel, tolkas som en spegling av den omätliga andliga kärleken mellan de 
båda mystikerna. De båda tillbringade återigen månader i extatisk konversation och familjens 
                                                 
13 Friedlander: Rumi the hidden treasure, sid 50-52 
14 Geels: Muslimsk mystik ur psykologisk synvinkel, sid 179 
15 Schimmel: The triumphal sun, sid 12-16 
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och lärjungarnas avundsjuka växte. Kort efter att Shams hustru avlidit försvann han för att 
aldrig mer återvända. Rumi skrev många dikter om separation och längtan tills han slutligen 
fann Shams i sitt eget inre, identifikationen mellan älskaren och den älskade var fullständig. 
Shams och Rumi var inte längre två separata individer, de var ett. Enligt Schimmel var Shams 
gnistan som tände Rumis eld, hela hans varelse transformerades till poesi och musik.16

Rumi fann nu en ny källa för sin inspiration, en guldsmed som var den andliga 
efterträdaren till den man som initierat Rumi i mystiken, Salahoddin Zarkub. Det berättas att 
Rumi en dag vandrade genom guldsmedens basar i Konya och, då han hörde hammarens 
melodiska rytm, började en virveldans i hänryckning. Salahoddin förenade sig med Rumi i 
dansen  men Rumi virvlade sedan själv i timmar. Rumi fann i den enkle Salahoddin en spegel 
som gav honom det sällskap han behövde. Vid vännens begravning några år senare förenades 
Rumi med familj och vänner i en mystisk dans till trumma och flöjt. Schimmel skriver att för 
dervisherna är döden ingen separation men ett andligt bröllop.17

Rumis inspirationsprocess upprepades, enligt Schimmel, tre gånger. Efter den brinnande 
kärleken till Shams fann Rumi lugn i Salahoddins sällskap och det sista uttrycket för hans 
mognad kom genom påverkan från Hosamoddin Chalabi. Genom honom visade sig Rumi 
som lärare, han återvände till världen som mästare. Hosamoddin var sheikh vid en tekke, 
dervishernas ordensloge, och Rumi omtalar honom som hans far och son, som hans ljus och 
öga. Det var Hosamoddin som inspirerade Rumi till att nedteckna sin visdom och det var han 
som höll i pennan. Han följde sin mästare under åratal och skrev ned varje vers som kom från 
Rumis läppar. Så blev Rumis stora verk Mathnavi till. Enligt Schimmel visste Rumi att den 
sjätte boken i Mathnavi skulle bli den sista, han dog 1273. Ännu på sin sjukbädd reciterade 
han poem om döden som porten till ett nytt liv. Vid hans begravning deltog alla samfund i 
provinsen, även kristna och judar tillbad honom. Efter begravningen dansade och musicerade 
man i timmar.18

 
      
     When you come visiting my grave, 

my roofed tomb will appear to you dancing… 
Do not come whitout tambourine to my tomb, brother! 
For a grieved person does not fit in God´s banquet!19

 

 

 

                                                 
16 Schimmel: The triumphal sun, sid 18-23 
17 Schimmel: The triumphal sun, sid 25-27 
18 Schimmel: The triumphal sun, sid 32-36 
19 Schimmel: The triumphal sun, sid 36 (Rumi: Divan-e kabir) 
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Forskningsöversikt 

 

K. Khosla: The sufism of Rumi 
 
Khosla är en indisk ekonom och erkänd auktoritet inom sufism med en passion för mystisk 
poesi. Khoslas forskning är deskriptiv med intentionen att ge läsaren en översiktlig bild av 
Rumis sufism, utifrån baskunskaper i sufism och med hjälp av paralleller till andra tros- och 
tankesystem. 
Khosla har i hög grad utgått från Dr Nicholsons kommentarer till Rumis stora verk 
Mathnavi.20 Jag har refererat Khosla ganska så utförligt då hans forskning är en 
religionsfilosofisk redogörelse för Rumis gudsbild och världsbild samt människans 
beskaffenhet och relation till Gud. 
 
I was a hidden treasure, and I desired to be known, so I created this creation in order that I 
might be known. Dessa Guds ord till profeten Muhammed innebär att allt i Guds skapelse är 
ett, det finns ingen separation, ingen dualitet. Det finns ingen Gud förutom Gud, så lyder den 
muslimska trosbekännelsen. Gud är gömd, säger Rumi, eftersom ting manifesterar sig genom 
sina motsatser och Gud har vare sig sin like eller sin motsats. Rumi använder solen som en 
symbol för den gudomliga enheten, tawhid, den Centrala Andliga Solen som inte har någon 
motsvarighet vare sig inom eller utanför oss. Den är evig och tidlös. För Rumi innebär tawhid 
att brinna inför den Älskade, Gud, att smälta in i Varat som när och uppbär existensen, så som 
koppar smälter till elixir, så att den Enda förblir och blir till intet bredvid Honom.21

Inom muslimsk teologi är skapelsen beviset för Guds existens, för Rumi är detta inte 
tillräckligt. Den yttre synliga formen är inte densamma som dess inre verklighet, det lånade 
får inte förväxlas med sitt ursprung. Endast Gud är verklig och transcendent, icke-vara förblir 
icke-vara och existerar endast i den utsträckning som det gudomliga återspeglas däri. 
Skapelsen kan, enligt Rumi, inte vara separerad från Gud. Endast vårt intellekt kan ha tankar 
om separation och förenande. Enligt Rumi finns det ingen första orsak till  skapelsen, Gud är 
oberoende av alla orsakssammanhang. Gud beslutar och handlar som Han vill, orsak och 
verkan, hur och varför, gäller inte Honom.  

Hur förklarar Rumi att det onda finns i skapelsen om all skapelse har sitt ursprung hos 
Gud? Rumis svar på detta, enligt Khosla, är att Guds önskan är att bli känd och Hans skapelse 
kan inte vara fullständig utan motsatser och där motsatser existerar är kamp oundviklig. I 
tingens essens finns dock inga motsatser. Allt som existerar ser olika ut men dess essens är 
ett, skillnaden är endast som skummet på havets yta. Det Absoluta är en Tanke sprungen ur 
sig själv och manifesterad i många former av tankar i världen, tanken är universums 
råmaterial. Rumi talar om tre nivåer som det Absoluta manifesterar sig på. Den första är den 
abstrakta ide´världen, världen av icke-vara. Den andra är världen av liknelser, idéerna tar här 
formen av fantasier. Den tredje är den mer inskränkta världen av vår yttre existens, både den 
andliga och den förnimmande. Människan är skapelsens mål, människan som har uppnått 
andlig fulländning, den Perfekta Människan, också omnämnd som Logos. 22  

                                                 
20 Khosla: The sufism of Rumi, sid 19-20 
21 Khosla: The sufism of Rumi, sid 21-25 
22 Khosla: The sufism of Rumi, sid 27-33 
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Den Perfekta Människans fysiska form lever på jorden men hans ande är gränslös och 
universell. Han är till brädden fylld med Guds Ljus och hans hjärta, hans inre medvetenhet, är 
den verkliga moskén där Gud dyrkas. Den människa som känner sig själv känner Gud.23

Fysisk skönhet är övergående och förfaller. Rumi uppmanar till att älska anden, det eviga 
istället för det timliga. Kärlek manifesterar sig som herravälde hos den älskade och som 
tjänande hos älskaren. Motsatta kvaliteter som i verkligheten är desamma. Rumi förmanar oss 
att ge oss helt till Gud, att bli både vindrickaren, vinglaset och glasbäraren.  Skapelsens syfte 
är att återvända till Gud, denna hemlängtan är naturlig. Den inre resa som återvändandet 
innebär kan endast ske genom kärlek och dyrkan av Gud, det finns ingen annan väg.24

 
Enligt Rumi har det tagit eoner och oändliga transformationer för människan att utvecklas. 
Guds ande manifesterar sig som de fyra elementen, som mineral, som planta, som djur och 
människa och återvänder sedan hem samma väg som den kom. Döden är förspelet till ett nytt 
liv, varje ny existens kräver en ny död.25

Rumi menar att i den sinnliga världen är förutbestämmelsen, ödet, ett faktum likväl som 
människans fria vilja är det. Så som människan speglar Guds attribut speglar hon till en viss 
grad den Gudomliga Fria viljan, en fri vilja som dock är underordnad den Gudomliga Viljan. 
Fatalism leder, enligt Rumi, till andlig stagnation. En sufi finner uppfyllelsen av sin fria vilja i 
Guds Vilja.26  
 
Kvinnor är, enligt Khosla, accepterade inom sufismen, Rumi lär själv ha haft en kvinnlig 
lärjunge. Rumi säger att utåt kan kanske en man dominera över sin hustru men, inom sig, 
domineras mannen av henne och söker hennes kärlek. Detta är dock endast sant vad beträffar 
en intelligent, sann och vis man och gäller inte för den som ignorerar kärlek och styrs av lust 
och ilska. Rumi ser den eviga Skönheten i kvinnan, hon är en stråle av Gud, hon är skapande 
och ej skapad. Då både kärlek och ande, som är olika aspekter av Den Gudomliga, är beslöjad 
såsom en brud, benämner Rumi Gud som Bruden. Då Bruden avslöjar sig är det endast 
brudgummen, den Perfekta Människan som kan förenas med Gud. Det arabiska ordet för ande 
är femininum. Rumi menar vidare att det inte är fel att se Gud som feminin. Gud är varken 
manlig eller kvinnlig, felet ligger hos oss som endast ser fel, den Rena Anden ser inga fel.27

 
Rumi liknar den andliga resan, sufivägen, vid en stege vilket indikerar att den går gradvis. 
Den som tror att hans väg är den enda rätta har redan lämnat vägen. Rumi talar om två grader 
av sufier, sonen av tid och fadern av tid. Han kallar tiden för ett skärande svärd som skär 
rötterna av det förflutna och av framtiden vilket får sufin att glömma båda och absorberas i 
kontemplation av Gud. Sonen av tid är en ofullkomlig sufi som söker renhet. Han  pendlar 
mellan övermod och depression, glädje och sorg, han är i ett tillstånd av förändring. Den 
andre sufin är den Perfekta Människan försjunken i Guds Ljus. Han är fri från tid och 
tillstånd, han är herre över sina känslor, de beror av hans beslut och bedömning.28 Här vill jag 
dra en parallell till Wosiens text ovan om den heliga tiden i dansen. Eliade skriver att den 
heliga tiden är cirkulär och representerar en evig närvaro i vilken man genom riter periodiskt 
åter fogar in sig.29

                                                 
23 Khosla: The sufism of Rumi, sid 100 
24 Khosla: The sufism of Rumi, sid 47-50 
25 Khosla: The sufism of Rumi, sid 59-60 
26 Khosla: The sufism of Rumi, sid 69-81 
27 Khosla: The sufism of Rumi, sid 124 126 
28 Khosla: The sufism of Rumi, sid 128-130 
29 Eliade: Heligt och profant, sid 47 
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Sufivägen börjar med ånger men det är endast ett första stadium. För den invigde är ånger för 
något i det förflutna värre än hans synd eftersom den största synden är jag-medvetenhet, jaget 
måste dö. Nästa steg är att få en andlig lärare som kan överföra den inre lärarens budskap till 
en förståelig form. Det behövs ett filter för Ljuset som är för starkt för lärjungen att ta emot. 
Enligt Rumi behöver läraren inte vara fysiskt närvarande eller ens leva för att kunna guida sin 
lärjunge, även om det är att föredra.30

Enligt sufismen finns en ond del i människan i nafs, Rumi menar att avgudadyrkan av nafs 
är modern till all avgudadyrkan.31 Den yttre avgudadyrkan är endast en orm, i jämförelse med 
den inre, som är en drake. Rumi menar att det är denna del inom oss som hindrar oss från att 
ens påbörja Vägen, rädslan håller oss tillbaka. Vi måste ta fram massor av goda tankar så att 
de kan slänga ut de dåliga från kroppens kungarike. För att uppnå detta får ingen tanke 
förkastas då varje tanke är ett budskap från Gud. De måste undersökas på djupet, mediteras 
över, så att de kan berätta om hjärtats hemligheter. Genom en sådan meditation kan, eftersom 
varje tanke är en objektifiering av arketypen i den andliga världen, verklig kunskap börja växa 
i mystikerns hjärta. Genom att sedan koncentrera sig helt på goda tankar försvinner 
automatiskt de onda. I denna process är lärarens ledning till stor hjälp.32

 
Den fysiska kroppen är en yttre manifestation av anden i den materiella världen. Kroppen 
uppenbarar våra dolda intentioner i den yttre världen och manifesterar så våra verkliga jag. 
Utan våra sinnen skulle inte självövervinnelse vara nödvändigt och därmed skulle andlig 
utveckling vara omöjlig. Kroppen är både mörk och ljus. Mörk då den är en del av den fysiska 
världen, ljus eftersom kunskapen om verkligheten först kommer till själen via sinnena. 
Sinnena kan ta emot upplysning och då de gör det är det ljus ovanpå ljus. Rumi säger att det 
är genom vårt hjärta som kroppen fungerar, den talar och söker då hjärtat talar och söker. Om 
hjärtat vill så börjar fötterna att dansa och handen att skriva. Den dolda handen inom oss, 
mystisk och underbar, har skapat kroppen till sitt instrument för handling.33

 
Lärjungen måste följa ritualer och skyldigheter som är föreskrivna i Koranen, såsom ett gott 
uppförande och avhållsamhet, gudserinran, dikhr, och meditation. Rumi menar att attityden är 
avgörande för handlingens värde.34

Gud har, enligt Rumi, låtit en pärla falla in i människans hjärta. Den vita pärlan kan också 
beskrivas som den Första Intelligensen eller Logos och denna hjärtats spegel måste putsas så 
att den, i sin renhet, kan återspegla hela Kosmos. Endast denna inre väg kan leda till den 
gränslösa Oceanen av Ljus där allt liv uppstår. Vi är inte den eller den formen, vi är den 
Unika Enda.35

 
Extas är en väg till enhet med Gud, Rumi säger att en sufi i extas har dött från sitt jag. Han är 
som en stjärna som solens sken fallit på och som upplösts i ljuset. Musik har, enligt Rumi, en 
gudomlig påverkan, den intensifierar kärlekens flamma, den är näring för de som älskar Gud. 
Rumis sama innehåller både musik, sång och dans och spelar en framträdande roll i extasen. 
Rumis efterföljare har i västvärlden blivit kända som de Virvlande dervisherna då de utför en 
säregen, virvlande dans. Filosofiskt har Mevlevi saman förklarats som en framställning av 

                                                 
30 Khosla: The sufism of Rumi, sid 131-135 
31 Enligt Awn i Encyklopedia of Religion är nafs den lägre själen, satan inom människan som 
kan ta sig uttryck genom tex. avundsjuka och arrogans. 
32 Khosla: The sufism of Rumi, sid 142-146 
33 Khosla: The sufism of Rumi, sid 140-142 
34 Khosla: The sufism of Rumi, sid 146-149 
35 Khosla: The sufism of Rumi, sid 188-189 

 11



planeter vars kärlek får dem att cirkla runt den Första Rörelsen men dess ursprung är 
känslomässigt. Enligt Rumi är ljudet från flöjten kärlekens eld som bränner upp det sinnliga, 
allt som inte är Gud, och som uppmanar själen att fortsätta till den Odifferentierade Enheten 
som är dess hem och ursprung. Den första raden i Mathnawi är en uppmaning till läsaren att 
lyssna till vassflöjtens berättelse, själens berättelse, den Perfekta Människans berättelse, 
berättelsen om själens smärtsamma avskiljning från Gud och dess passionerade längtan efter 
att återvända till Honom. Dansen symboliserar extasen i jagets död liksom att uppnå evigt liv. 
Dö innan du dör säger Profeten, enligt Khosla ett eko av Jesus ord. Rumi förklarar samans 
inre betydelse som att skilja sig från sig själv, att uppnå enhet med Honom. Det är att vara 
omedveten om individuell existens och smaka på det eviga livet i total självutplåning.36

För Rumi och Mevleviordern är döden en glädje eftersom den innebär att den mänskliga 
anden befrias från sin jordbundenhet och får komma hem. De sjöng glatt och dansade då de 
bar sina vänners kistor till begravning.37  
 
 
 

 

Övrig forskning 
 
Det finns en omfattande forskning om Rumi och många har översatt hans poesi och prosa. 
Forskningen behandlar i stort sett samma ämne, hans liv och hans verk, mer eller mindre 
insatta i den samtida kontexten. Jag redogör nedan kortfattat för några av dessa arbeten. 

 
William C. Chittick är historiker och litteraturvetare, specialiserad på Persisk litteratur. Han 
forskar inom islams filosofi och sufism och det refereras ofta till hans forskning om Rumi.38 
Chitticks forkning är deskriptiv och ger en översikt av islam och sufism. Den behandlar, 
förutom Rumis liv och verk, människan i kosmos, behovet av en religion, människans 
uppkomst, den mystiska återföreningen med Gud. Chittick översätter även vissa utvalda delar 
av Rumis texter till engelska. 
 
Shems Friedlander är medlem av Mevlevi-ordern och initierad som sheik och har därmed ett 
inifrån perspektiv i sin forskning. Friedlanders forskning berör kortfattat Rumis biografi och 
hans lära, han fokuserar på ritualen, seman, dervishskolorna och musiken. Han illustrerar sina 
studier med egna foton på medlemmar av Mevlevi-ordern och på dansen.39 Friedlanders 
redogörelse för dansritualen ligger till grund för min analys.40

 
Antoon Geels forskar utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv. Geels intention är att 
vidareutveckla en modell för förståelsen av intensiva religiösa erfarenheter och även för en 
rent-medvetande-händelse, då individen säger sig vara utan ett jag som registrerar intryck från 
omvärlden eller från sitt eget universum. Geels diskuterar dessa fenomen utifrån psykologiska 

                                                 
36 Khosla: The sufism of Rumi, sid 192-195 
37 Khosla: The sufism of Rumi, sid 235 
38 Chittick: The sufi path of love: The spiritual teachings of Rumi 
39 Friedlander: The whirling dervishes 
40 Friedlander: Rumi the hidden treasure 
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teorier. I övrigt är hans forkning om Rumis liv och världsbild i stort sett en sammanfattning 
av Khoslas text ovan.41

 
Andrew Harvey är en historiker som är född i Indien och som har studerat med många andliga 
ledare. Harvey har studerat, undervisat och forskat i världens andliga och mystiska traditioner 
och han är, liksom Jung, en av medförfattarna till den Tibetanska dödsboken. Harveys 
forskning är fenomenologisk, han forskar utifrån ett andligt perspektiv och menar att Rumis 
arbete har en direkt upplysande kraft. Harvey har valt ut och indelat Rumis poesi i fyra delar. 
Resultatet är en guide i de discipliner som krävs i en fortgående livslång medvetandegörande 
process.42

 
Afzal Iqbal forskning är en deskriptiv historik och analys av den tid som Rumi levde och 
verkade i. Iqbal redogör för Rumis liv och hans lära, studerar Rumis filosofi och arbete och 
här finns en utförlig redogörelse för Rumis lärare och hans möte med Shams-i-Tabriz som 
gjorde honom till en poet. Iqbal uppehåller sig även vid budskapet i Rumis stora verk 
Mathnawi.43

 
Franklin Lewis är professor och specialist på Persisk litteratur . Forskningen är deskriptiv och 
i en biografi över Rumi har Lewis samlat all tillgänglig information om Rumis liv, hans verk 
och budskap. Lewis har sammanställt en översikt över Rumis inflytande förr och nu, 
information om hans lärare, efterföljare, skrifter, verk och påverkan i den muslimska världen 
och i västvärlden. Lewis har även gjort nya översättningar av Rumis lyrik och prosa samt 
sammanställt västerländska arbeten om Rumi samt värderat de översättningar som gjorts av 
Rumis poesi.44  

 
Anne Marie Schimmel är professor och har studerat islamska språk. Hon kom tidigt att läsa 
och översätta Rumis poesi och hon har besökt Rumis hemstad Konya vid flera tillfällen. 
Hennes forskning kring Rumis biografi, hans liv, arbete och andliga budskap är deskriptiv och 
placerar in Rumi i den muslimska kontext där han hör hemma. Schimmel har även studerat 
Rumis inflytande inom olika kulturer.45

Schimmel har också gjort en omfattande forskning av symboliken i Rumis bildspråk. Hon 
har fördjupat sig i Rumis symboliska användning av bilder såsom solen, vattnet, barn, bilder 
från Koranen och från historien.46

 
 

Den forskning som har gjorts är sammanfattningsvis i första hand deskriptiv, med undantag 
av Geels religionspsykologiska forskning, Harveys fenomenologiska samt Schimmels 
symboliska tolkningar av Rumis bildspråk. Jag kommer nu nedan att göra en jungiansk analys 
av Mevlevi-orderns dansritual samt dra paralleller till symboliken i Rumis poesi. 
 
 
 

 

                                                 
41 Geels: Muslimsk mystik ur psykologisk synvinkel, sid 18 
42 Harvey: Teachings of Rumi 
43 Iqbal: The life and work of Jalaluddin Rumi 
44 Lewis: Rumi: Past and present, east and west 
45 Schimmel: Rumi´s world : The life and work of the great sufi poet 
46 Schimmel: The triumphal sun 
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Analys av dansritualen – Seman 
 

Tvagningen  
 
Innan dervishen stiger in i danssalen, Salen av himmelska klanger, tvagar han sig. Han tvättar 
händer, mun, näsa, ansikte, armar, huvud, öron, nacke och fötter med kallt rinnande vatten 
under det att han repeterar Guds namn.47  
 
 
Friedlander har skrivit ned de kroppsdelar som tvagas i ovanstående ordning men jag är inte 
säker på att det är den exakta ordningsföljden. I min analys kan en ordningsföljd vara av 
betydelse men jag väljer här att fokusera på tvagningens symboliska betydelse.  

Inom Islam är tvagningen en betydelsefull rit som betecknar människans återvändande till 
den ursprungliga renheten. I den alkemistiska processen renas själen genom tvagning och 
växlar då färg från svart till grått till vitt.48 Tvagningen leder till det andra stadiet i den 
alkemistiska processen, albedo, vars element är vatten.49 Vattnet, är enligt Jung, en symbol 
för det levande i den själsliga gestalten. Alkemisterna gav vattnet många namn såsom vårt 
vatten, kvicksilver, levande silver, eldigt vin, livets vatten och månsaft, varmed de ville 
karaktärisera ett levande väsen som inte är främmande för substans. Månsaft antyder ett 
nattligt ursprung, vårt vatten och kvicksilver anspelar på källans jordiskhet. Acetum fontis är 
en stark syra som löser upp alla skapade ting och därigenom leder till det varaktigaste av alla 
verk, den hemlighetsfulla lapis, de vises sten.50 Jung berättar att då alkemisten skulle gripa sig 
an sitt verk skulle han göra det med fri och tom själ, anden måste överensstämma med verket 
som skall överträffa alla andra. Man måste öppna andens och själens ögon ordentligt och 
skåda och begrunda med det inre ljus som Gud från begynnelsen tänt i naturen och våra 
hjärtan. Alkemisten kan inte få tillgång till alkemins vetenskap innan han renat sitt hjärta inför 
Gud.51 Psykologiskt menar Jung att reningen innebär ett försök att särskilja de motsatser som 
blandats med varandra, att klart se motsatsernas samtida existens inom individen. Reningen är 
den process som går ut på att särskilja jaget från det omedvetna.52

Symbolen för kyrkan är aqua doctrinae, lärans vatten. Det symboliska vattnet har en 
helande och förnyande natur vare sig det är i gestalt av alkemins gudomliga vatten, tao eller 
dopvattnet.53 Eliade skriver att vattnet symboliserar summan av möjligheterna, det är fons et 
origo, reservoaren för alla de möjligheter tillvaron rymmer; det föregår varje form och bär 
varje skapelse. Att dyka ned i vatten är en symbol för att återvända till det formlösa, att åter 
införlivas med det odifferentierade tillståndet före existensen, död och pånyttfödelse. Vattnet 
upplöser, upphäver formerna, det avtvår synderna, det renar och pånyttföder.54  

Schimmel skriver att poeter och mystiker inom islam, liksom i Koranen, ofta använder sig 
av vattnet i sitt bildspråk. I Koranen används vattnets symbolik i huvudsak för att rena det 
                                                 
47 Friedlander: The whirling dervishes, sid 108 
48 Cooper: Symboler, sid 214 
49 Jung: Psykologi och alkemi, sid 274-275 
50 Jung: Psykologi och alkemi, sid 101 
51 Jung: Psykologi och alkemi, sid 320, fri och tom själ är ett citat ur en latinsk text 
52 Jung: Själen och döden, sid 407, 409 
53 Jung: Aion, sid 225 
54 Eliade: Heligt och profant, sid 88-89 
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smutsiga, regnet faller för att rena människan.55 Rumi härleder ordet sufism ur roten renhet, 
safa, ty sufin är den som har renat sig från sin egen själviskhet.56 Rumi använder vattnets 
symbolik i följande dikt: 

 
 
Sometimes, in order to help, He makes us miserable; 
but heartache for His sake brings happiness. 
Laughter will come after tears. 
Whoever foresees this is a servant blessed by God. 
Wherever water flows, life flourishes: 
Wherever tears fall, Divine mercy is shown.57

 
 
Den enkla reningsritualen tolkar jag som det första inre arbetet mot medvetenhet. 
Psykologiskt motsvarar tvagningen att bli medveten om sig själv, en första konfrontation med 
det omedvetna. Det kan handla om att lyfta fram och se på psykets olika aspekter med nya 
ögon, att rannsaka sitt liv och sina egenskaper, att bli medveten om sin skugga. Det är en aktiv 
handling och är en förutsättning för förändring och transformation. I Rumis dikt ovan kommer 
vattnet även i form av tårar vilket anspelar på den sorg och smärta som den här initiala 
processen oftast för med sig. Efter mörkret kommer dock ljuset, glädjen. Jag tolkar det som 
att individuationsprocessen nu har initierats. 
 

 

 

Klädnaden, rörelser, riktningar och rummet 
 
 

Tennuren och knäböjning 
 

Dervishen klär sig därefter i den unika Mevlani dräkten. Hans skrud är influerad av de 
sorgekläder som Rumi bar efter Shams död. Dervishen håller den långa vita klädnaden, 
tennuren, som representerar liksvepningen, ut och in. Efter tvagningen sitter han på knä vänd 
mot quiblah, som indikerar riktningen mot Kabaa i Mecka, med tennuren i knät. Han reciterar 
suran al-Ikhlas tre gånger och suran al-Fatiha en gång, till Jalalud-Din Rumis ära. Hållandes 
tennuren under armhålorna, kysser han dess krage och drar den över huvudet samtidigt som 
han för armarna genom tennurens ärmar. Då han sätter på sig klädnaden blir den rättvänd.58

 
 
Dervishen riktar sig mot Mecka som är den muslimska världens religiösa centrum. Att 
knäböja är ett tecken på underkastelse och vördnadsbetygelse. Wosien skriver att 
förberedelsen för den heliga dansen ofta innehåller en stund av bön då tillbedjaren antingen 
                                                 
55 Schimmel: The triumphal sun, sid 75-76 
56 Geels: Muslimsk mystik ur psykologisk synvinkel, sid 161 
57 Helminski: Rumi daylight, sid 32 (ur Mathnavi I, 817-20) 
58 Friedlander: Rumi the hidden treasure, sid 52-53 
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ligger utsträckt på marken inför sin gud eller knäböjer i fosterställning och åkallar kraften, det 
gudomliga har ännu inte manifesterat sig, har inte fötts inom honom. Först då anden inträder i 
människan blir han helt mänsklig och han kallas då för att relatera till tid och rum i 
handling.59  

Kragen kan vara ett tecken på träldom och underkastelse.60 Kyssen är ett tecken på god 
vilja och kan besegla en överenskommelse. Enligt Cooper är kyssen i Västasien ett sätt att 
träda i kontakt med heliga ting såsom en klädnad.61 Rörelsen som dervishen utför då han tar 
på sig tennuren, han dyker igenom den och kommer ut på andra sidan, indikerar att han föds 
in i riten och därigenom byter skepnad. Svepning symboliserar död och begravning men är 
också, enligt Cooper, besläktat med seglets symbolik vilket jag anser vara relevant här 
eftersom tennuren i dansen fylls med luft som ett segel. Segel kan symbolisera den helige 
Ande som andedräkt eller vind.62

I alkemin symboliserar den vita färgen det andra stadiet i Det stora arbetet. Vitt 
symboliserar vidare det odifferentierade, översinnlig fulländning, enkelhet, ljus, solen, renhet 
mm. Inom hinduismen symboliserar vitt en uppåtgående rörelse.63 Det sistnämnda är speciellt 
intressant i detta sammanhang eftersom tennuren svävar uppåt i dansen. 
 
 
Dervishen riktar sig mot Mecka och reciterar till sin mästares ära, i min tolkning två symboler 
för Självets arketyp. Psykologiskt vill jag tolka dervishens vördnadsbetygelse som att jaget i 
en medveten handling underkastar sig Självets arketyp. Att klädnaden först är ut och in, på 
avigan, kan symbolisera att jaget fortfarande är mittpunkten i psyket. Först då dervishen 
ödmjukt böjer sig och ikläder sig dräkten blir den rättvänd vilket jag tolkar som att 
tyngdpunkten inom psyket förflyttas från jaget mot Självet. Detta bekräftas genom rörelsen 
som indikerar en födelse in i ett nytt psykologiskt tillstånd. Jag lämnar dock ytterligare 
tolkningar av tennurens symbolik tills vidare eftersom denna klädnad är dold vid ceremonins 
början och  konstaterar bara att vitt är färgen som dervishen bär närmast kroppen.  
 
 
 
 

Elif-nemed, dasta gul och höger, vänster 
 
Dervishen virar så ett vitt tyg , elif-nemed, ungefär fyra fingrar brett och två och en halv fot 
långt, runt midjan och sätter på sig dasta gul, (lit. rosenbukett), en vit jacka vars högra sida är 
knuten medan den vänstra sidan hänger öppen.64

 
 
Genom att vira tyget kring midjan markerar dervishen kroppens mittpunkt. Amelie Noack 
som arbetat med dansterapi utifrån trädets symbol menar att torsot representerar trädets stam, 
jaget, som har skiljts från den omedvetna grunden. En vuxen som har utvecklat ett moget jag 

                                                 
59 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 23 
60 Cooper: Symboler, sid 101 
61 Cooper: Symboler, sid 107 
62 Cooper: Symboler, sid 165 
63 Cooper: Symboler, sid 59 
64 Friedlander: Rumi the hidden treasure, sid 52-53 
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har sin egen ståndpunkt.65 Vidare skriver Noack att Självet endast kan medverka efter den 
medvetna utvecklingen av jaget och av en psykisk behållare som motsvarar psyket som en 
helhet.66  

Den vita jackans högra sida är knuten men den vänstra lämnas öppen. Jung skriver om 
vänster sida att det är den mörka, omedvetna sidan. Latinets sinister betyder bland annat både 
vänster och olycksbådande. Att vänster sida också är hjärtats ger även associationer till 
kärlek.67 Höger representerar medvetandets värld och dess principer.68 Dansterapeuten Mary 
Starks Whitehouse tar upp Martha Grahams beskrivning av vänster sida som den ödesdigra 
sidan av kroppen. Vänster sida har sin egen speciella kvalitet, den dolda, oskyldiga, 
irrationella, naiva – det finns många benämningar. Som kontrast står den högra sidan för 
medvetenhet, kontroll och aktivitet. Fysiska och psykologiska motsatser.69 Geels betonar  
Rumis tankar om motsatsparen, saker och ting blir tydliga genom sina motsatser. Gud är 
bortom dessa motsatser, Gud är coincidentia oppositorum, motsatsernas förening.70

Rosen har, enligt Cooper, en nära parallell i lotusens symbolik. Rosen är fulländning, 
pleroma, fullbordan, livets mysterium, livets hjärtpunkt, det okända m.m Alkemistiskt är 
rosen visdom och rosarium är Det stora arbetet; det andligas återfödelse efter det timligas 
död.  Rosen är inom Islam en sinnebild för Profetens blod och även för hans båda söner, hans 
två ögon eller rosor.71

 
 
Att markera midjan, menar jag, psykologiskt kan motsvara ett befästande av jagets stabilitet 
och själva den virande rörelsen, som hör samman med virvelns och cirkelns symbolik, sluter 
här kring jaget. En vacker bild för hur Självet omfamnar och överordnar sig jaget som 
personlighetens medelpunkt. Att jackans högra sida är knuten medan den vänstra lämnas 
öppen tolkar jag återigen som en bild för hur det medvetna jaget är stabilt och att psyket 
öppnar upp för kontakten med det omedvetna. Jackans namn och färg tolkar jag som att den 
är en symbol för Självet och att kontakt med Självet nås via det omedvetna symboliserat av 
öppningen mot vänster. 
 
 
 

Khirqa, sikke och semahanen 
 

Dervishen sätter så på sig khirqan, en svart kappa med långa, öppna ärmar som symboliserar 
graven. På huvudet bär han den höga honungsfärgade ullhatten, sikke, som representerar 
människans gravsten. På fötterna bär dervishen ankelhöga tofflor. Han är nu redo att stiga in i 
semahanen, danssalen.72

 
 

                                                 
65 Payne: Dance movement therapy, sid 197 
66 Payne: Dance movement therapy, sid 193 
67 Jung: Själen och döden, sid 299-300 
68 Jung: Psykologi och alkemi, sid 209 
69 Whitehouse: C. G. Jung and dance therapy, sid 67 
70 Geels: Muslimsk mystik ur psykologisk synvinkel, sid 153 
71 Cooper: Symboler, sid 159 
72 Friedlander: Rumi the hidden treasure, sid 52-53 
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Svärtan, nigredo, är det inledande tillståndet i den alkemiska förvandlingsprocessen och 
återfinns som egenskap i prima materia.73 Den är den svarta jorden, i vilken guldet eller lapis 
sås, likt vetekornet. Det är den svarta, magiskt fruktbara jorden, som Adam tog med sig ut ur 
paradiset och som också kallas antimon och betecknas som svart, svartare än svart.74 Svart 
kan symbolisera urtillståndets mörker, det stora tomrummet, ondskan, dödens mörker, 
förruttnelse och sorg.75 I alkemin står gravkammaren för svärtandet och förkrosselsen i det 
första stadiet av Det mindre arbetet, den är stoft till stoft, döden för omvärlden.76  

Jung skriver att hatten som huvudbonad i allmänhet har betydelsen av något som 
bemäktigar sig huvudet. Som när man placerar allt under ett tak, täcker hatten likt en 
överordnad föreställning hela personligheten och ger den dess betydelse. Hatten som omsluter 
huvudet är rund och innehåller därmed den första anspelningen på mandalan.77 Huvudet kan, 
enligt Cooper, betraktas som sätet för livskraften och symbolisera visdom, intellekt och 
härskarmakt. I helgelse eller invigningsceremonier kröns eller rakas huvudet. Hatten skyddar 
det inre livet i huvudet.78 Wosien skriver att huvudet ofta täcktes eller maskerades då det är 
sätet för makt, såsom överlämnandet av huvudet i rituella offer betyder total underkastelse.79 
Det råder stora kulturella skillnader beträffande hattens symbolik. I väst symboliserar den ofta 
världslig makt medan den i öst symboliserar vördnad. När västerlänningen tar av sig hatten 
vid inträdandet i en helgedom kan österlänningen göra det motsatta, han sätter på sig hatten 
för att visa sin vördnad. Den muslimska kvinnan har huvudet täckt vilket symboliserar att hon 
är helig och skall visas vördnad. 

Honung kan, enligt Cooper symbolisera odödlighet, invigning och återfödelse.80 Enligt 
Schimmel nämner Koranen biet som en modell för Guds kreativa kraft och inspiration. Rumi 
skriver i Mathnavi att biet, som när sig på den rena nektaren, liksom den troende när sig på 
det Gudomliga ljuset, äger ett hus fullt av honung. Rumi menar, enligt Schimmel, att världen 
på samma sätt kan fyllas av sötman och ljuset från det besjälade helgonet. Schimmel skriver 
att binas rörelser är en erinran om saman, binas dans är en modern vetenskaplig term för att 
beskriva denna rörelse.81 En blandning av honung och vinäger användes, enligt Schimmel, för 
att bota leversjukdomar. För Rumi symboliserade denna blandning helgonen och profeterna 
hos vilka den andliga honungen och den världsliga vinägern blandas så att de får förmågan att 
hela själens sjukdomar.82 Rumi skriver i Divan-e kabir: 

 
 
When you are cured from your illness, 
Leave the vinegar and eat only the honey!83

 
 

                                                 
73 Jung: Psykologi och alkemi, sid 274 
74 Jung: Psykologi och alkemi, sid 381 
75 Cooper: Symboler, sid 58-59 
76 Cooper: Symboler, sid 77 
77 Jung : Psykologi och alkemi, sid 73 
78 Cooper: Symboler, sid 80-81 
79 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 21 
80 Cooper: Symboler, sid 77 
81 Schimmel: The triumphal sun, sid 108-109 
82 Scimmel_ The triumphal sun, sid 155-156 
83 Scimmel: The triumphal sun, sid 156 ( Divan 1600/16746) 
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Gravkullen kan, enligt Cooper, symbolisera ingången till den andra världen.84 Stenen kan 
symbolisera odödlighet, det eviga, det odelbara, alkemistiskt De vises sten, motsatsernas 
förening, återkomsten till centrum, fulländning. Höga upprätta stenar kan symbolisera 
världsaxeln, en fast punkt i centrum där människan kan återvinna paradiset eller finna 
upplysning.85 Eliade skriver om axis mundi att den spelar en huvudroll vid ceremonier då den 
markerar världens medelpunkt. Världspelaren bär och förbinder himlen och jorden och dess 
bas är förankrad i den undre världen.86 Wosien menar att de vertikala och horisontala axlarna 
i många kulturer associeras med Livets träd, den vertikala axeln är vägen för kraftens ned-och 
uppstigande, den horisontella axeln är dess manifestation i skapelsen. I axis mundi eller 
världens center förs alla motsatspar tillsammans.87

Skor kan, enligt Cooper, symbolisera auktoritet och frihet men även blygsamhet och 
ödmjukhet.88 Uttrycket toffelhjälte antyder, menar jag, att toffeln symboliserar det 
sistnämnda. Dervisherna dansade ursprungligen barfota och att ta av sig skorna innan man 
stiger in i en helig byggnad, som till exempel moskén, är som jag förstår det, ett tecken på 
vördnad och underkastelse. 
 
 
Jag tolkar den svarta khirqan som lidandet, det illusoriska mörkret som människan upplever 
då jaget inte är i kontakt med Självet. Kappan täcker den ljusa klädnaden, såsom sorg och 
depression kan överskugga psyket så att allt känns tomt och meningslöst. Ofta inleds en 
utvecklingsfas med dessa känslor. Psyket signalerar att det är i obalans och det kan vara i 
detta stadium som en människa söker terapeutisk hjälp. Färgen antyder att det kan handla om 
att konfrontera den personliga skuggan i det omedvetna. Khirqan kan även symbolisera en 
identifikation med personan. 

Om huvudbonaden, såsom kronan eller tiaran, är ett attribut som förstärker personan, den 
världsliga maktpositionen, för en västerlänning, så visar den hos österlänningen tvärtom 
ödmjukhet inför Självet. Dervishens sikke förstärker den symboliken. Att bära en gravsten på 
huvudet tolkar jag som jagets symboliska död, psykologiskt innebär det att jaget inte längre är 
medelpunkten inom psyket. Genom mandala- och honungssymboliken anspelas här 
psykologiskt till Självet. Då dervishen sätter på sig den höga honungsfärgade hatten, tolkar 
jag det som att det sker en övergripande transformation av personligheten. Tyngdpunkten 
inom psyket förflyttas mot Självet och därigenom är dervishen i världens medelpunkt, är axis 
mundi, förbinder anden och kroppen med det omedvetna. Psyket har härigenom förberett sig 
för att konfrontera det omedvetna. 

Toffeln tolkar jag som en symbol för att jaget underkastar sig Självet. 

 

 

 
 
 
 

                                                 
84 Cooper: Symboler, sid 63 
85 Cooper: Symboler, sid 181-182 
86 Eliade: Heligt och profant, sid 24-25 
87 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 22 
88 Cooper: Symboler, sid 168 
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Tekke och rödfärgat fårskinn 
 
 
Framför mihrab, en nisch som indikerar riktningen mot Kaba, är sheikhens plats med ett 
rödfärgat fårskinn som representerar solen och i dess närhet är en inskrift som lovordar Rumi 
med orden; Ya Hazrat-i Mevlana, ärad vare vår mästare.89  
 
 
Ursprungligen dansade dervisherna i Mevlevi tekkes, deras ordenloge. I ett cirkelformat rum 
virvlade de barfota på danssalens trägolv.90 För att belysa något kring den islamska 
arkitekturen vill jag citera religionspsykolog Nils G. Holm: 

 
 
Den islamska arkitekturen uppvisar alldeles särskilda drag. Moskén är huvudsakligen 
en böneplats för kollektiv bön. I samband med bönen vid middagstid under den heliga 
dagen, fredag, förekommer predikan. Bönen är rituell och leds av en böneledare, imam. 
Man riktar sig kollektivt mot Mecka världen över. I Moskén utmärks böneriktningen, 
quiblah, genom en utbuktning i väggen, mihrab. Det tänkta centrumet är alltså 
gemensamt för alla muslimer i hela världen. Till Mecka går ens längtan och trängtan. 
Uppfyllelsen kommer då man kanske endast en gång i livet får tillfälle att utföra 
vallfärden under vallfartsmånaden. Islam är särpräglat just vad den longitudinella 
riktningen och centrumtanken beträffar. Här får de nästan kosmiska dimensioner. I 
Mecka går man runt Kaba, den fyrkantiga centrala byggnaden. Här har vi 
cirkelmotivet….. Cirkeln antyder fullkomning och omsluter hela världen…Ofta har 
arkitekter byggt in cirkeln, ibland kvadraten i den longitudinella riktningen…. Det finns 
en strävan mot centrum , likväl som det finns en vandring fram emot det allra heligaste, 
som ofta placerats i cirkelns mitt. Att bygga ett tempel men också ett hus är ett slags 
återskapande av ordning och reda i kosmos. Det blir med andra ord fråga om 
kosmogoni. Det finns en koppling mellan huset och den mänskliga kroppen. I äldre 
språkbruk talar man om kroppshydda….. Då man bygger ett tempel söker man 
åstadkomma ett slags centrum, där det viktigaste och heligaste ska manifestera sig…. I 
tempelarkitekturen finner vi två viktiga motiv: kosmos och paradiset.91

 
 
Wosien menar att det heliga, strukturerade rummet underlättar orienteringen, ger ramen för 
tillbedjan, transformerar kaos till kosmos, möjliggör det mänskliga livet. Templets form, 
såsom den yttre platsen för tillbedjan, kommer från jordsymbolen, en kvadrat som 
symboliserar utrymme, och från symbolen för himmel, en båge. Detta rumsliga koncept 
applicerades på samma sätt till den mänskliga kroppen som, i sin egenskap av det heliga 
verktyget, är den faktiska platsen för den rituella transformationen.. Andlig och fysiologisk 
transformation liknas vid jordiska övergångar, de uttrycks i rumsliga förhållanden. Det heliga 
rummet erbjuder ett centrum för kommunikation med kraften. Det är platsen där dess 
genombrott till världen firas.92

Jung skriver att kärlet för alkemisten är något fullkomligt underbart, hemligheten ligger i 
kunskapen om det hermetiska kärlet. Det måste absolut vara runt och efterlikna det sfäriska 

                                                 
89 Friedlander: Rumi the hidden treasure, sid 53 
90 Friedlander: Rumi the hidden treasure, sid 52 
91 Holm: Människans symboliska verklighetsbygge, sid 89-90 
92 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 23 
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kosmos för att himlakropparnas inflytande skall bidra till operationens framgång. Kärlet är ett 
slags matrix ur vilken den förunderliga stenen föds.93

På sheiken plats ligger ett rödfärgat fårskinn som representerar solen. Rumi använde solen 
som en symbol för den gudomliga enheten som för honom innebar att brinna inför den 
Älskade, Gud. För Rumi var mötet med Shamsoddin, ett möte med denna sol: 

 
 
As the sun moving clouds behind him run, 
All hearts attend Thee, O Tabriz´s Sun!94

 
The sun through which the whole world is illuminated- 
if it would draw slightly closer, the whole world would be burnt.95

 
 

Schimmel skriver att solen både är tremendum och fascinosum och därmed den perfekta 
symbolen för den Gud som är både god och kärleksfull och samtidigt en uppslukande eld.96 
Jung menar att inför det numinösa, som alltid är något överordnat och mäktigare, kan 
människan endast förhålla sig öppen, låta sig överväldigas i förtröstan på dess mening.97

Rött eller rödgult som guld, är färgen för rubedo, det fjärde stadiet i den alkemiska 
processen vars element är elden. Rubedo är coniunctio oppositorum, motsatsernas förening. 
Solen, guldet, förenas med månen, silvret. Jung skriver att det röda, rubedo, inom alkemin 
mestadels omedelbart föregår verkets fulländning.98 Jung menar att om albedo utgör 
gryningen så är rubedo soluppgången, i rubedo förenas det vita och det röda i ett kemiskt 
bröllop.  

Fåret kan symbolisera underkastelse, inom kristendomen de trogna, apostlarna.99 Fåret är 
offerdjuret inom den judiska så väl som den muslimska traditionen. I Asien finns tron att fåret 
är av en gudomlig natur och det associeras med solen.100 Profeten lär ha sagt att varje profet 
för en tid varit en fåraherde som vaktar sin flock innan han blev en människornas fåraherde. 
Bilden av den goda fåraherden är därmed en symbol för den Älskade.101

 
 
Jag tolkar tekke som en symbol för behållaren, temenos, som härbärgerar och omsluter den 
analytiska processen i den terapeutiska situationen. Fysiskt är ju även kroppen temenos för 
psykologiska processer och det fysiska rummet där ritualen hålls är som en förlängning av 
den. Jag skulle vilja påstå att hela den strukturerade ritualen kan tolkas som temenos för 
individuationsprocessen. 

Mihrab, det rödfärgade fårskinnet och Rumi, mästaren, alla är de symboler för Självet och 
indikerar målet för individuationsprocessen. Det rödfärgade fårskinnet på sheikens plats 
indikerar rubedo, det fjärde stadiet i den alkemiska processen, då motsatserna inom psyket 
förenas i en högre psykologisk syntes. Fårskinnet symboliserar även det som måste offras i 

                                                 
93 Jung: Psykologi och alkemi, sid 281-282 
94 Schimmel: The triumphal sun, sid 61 (Divan 310, 3398) 
95 Schimmel: The triumphal sun, sid 62 (Mathnavi I 141) 
96 Schimmel: The triumphal sun, sid 62 
97 Jung: Psykologi och religion, sid 49-50 
98 Jung: Psykologi och alkemi, sid 228 
99 Cooper: Symboler, sid 56 
100 Litvinskii: Encyklopedia of religion 
101 Scimmel: The triumphal sun, sid 97 ( Mathnavi VI 228, 3288) 
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individuationsprocessen. Jag återkommer till en analys av sheiken på det röda fårskinnet i 
kapitlet nedan då sheiken intar sin plats. 

 
 
 
 

Dörren, gränsen och hälsningen 
 

Från sheikens plats till dörren är en osynlig gräns som dervisherna ej får överträda. Vid dörren 
låser dervishen sina fötter, höger fot över den vänstra, böjer sitt huvud till hälsning, fortsätter 
långsamt till sin plats, vilken är angiven efter rang; platsen närmast sheiken tillhör den högst 
rankade dervishen. Då alla semazens har inträtt, stiger musikerna in och tar sina platser 
angivna efter rang. Nu stiger sheiken in, han bär sheikens hatt, destar och khirqa. Bakom och 
till höger om sheiken går semazenbashi, dansmästaren. De låser sina fötter, böjer sina 
huvuden och hälsar tyst dervisherna. Dervisherna återgäldar hälsningen. Sheiken kommer till 
sin plats och imamen inleder salat, den rituella bönen. Inom Mevleviordern är sheiken inte 
imam och varje tekke har sin egen imam. Efter bönen och recitation av al-Fatiha kastar sig 
dervisherna till marken, kysser den och reser sig därefter upp. Alla utom sheiken drar sina 
armar ur khirqan och återvänder till sina platser. Sheiken vänder sig mot dervisherna, 
knäböjer på sin plats och kysser marken. Dervisherna gör detsamma.102

 
 
Dörren kan symbolisera hopp, möjligheter, övergången från ett tillstånd eller en värld till en 
annan, ingången till ett nytt liv, invigning. En öppen dörr symboliserar befrielse och nya 
möjligheter.103 Jesus säger i Bibeln:  
 
 
Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty 
den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren 
öppnas.104

 
Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren… Jag är grinden. Den som går in 
genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete.105

 
 
Eliade skriver att många riter är förbundna med överskridandet av tröskeln, här bugar man sig 
eller kastar sig till marken. Tröskeln och porten visar, enligt Eliade, på ett konkret sätt att den 
rumsliga kontinuiteten upphävs och däri ligger deras stora religiösa betydelse, de är på samma 
gång symboler och förmedlare av övergången.106

Wosien menar att det finns många möjliga kombinationer för fot, arm, huvud och 
positioner i rummet som strukturerar manifestationen av den andliga dimensionen, det heliga 
omkring tillbedjaren. I dyrkan och bön, såsom en nyfödd, lyfter människan sina armar, att 
sänka dem visar positionen då Livets Träd sänker sina grenar mot döden. Att sträcka ut 

                                                 
102 Friedlander: Rumi the hidden treasure, sid 53-54 
103 Cooper: Symboler, sid 39 
104 Bibel 2000: Lukasevangeliet 11: 9 
105 Bibel 2000: Johannesevangeliet 10: 7, 9 
106 Eliade: Heligt och profant 
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horisontellt innebär kommunikation. Samma stängda eller öppna positioner kan utföras med 
ben och fötter. Kroppens baksida och vänster sida liknas vid det förflutna, det invecklade, det 
omedvetna eller ursprung. Kroppens framsida och höger sida sammanliknas med framtiden, 
utveckling, medvetenhet och resultat.107

På sheikens plats förenas nu de alkemiska färgerna, från svart till rött, han symboliserar 
därmed hela den alkemiska processen. Jag ser en parallell mellan den knäböjande sheiken 
klädd i svart och den svarta stenen som är infattad i Kaba i Mecka. Kaba är en stor kubisk 
byggnad som står mitt på gården i moskén i Mecka, den är täckt av svart tyg med 
guldbroderade skrifter från Koranen och i dess ena hörn är den svarta stenen inmurad. Kaba är 
muslimernas viktigaste helgedom och en av islams heligaste platser. Sheiken är symboliskt 
den svarta stenen, helgedomen som i alkemin motsvaras av De vises sten som symboliserar 
enhet och fulländning. 

Jung hade i sin barndom en sten som han satt på och som han kallade för min sten. Han 
brukade tänka att han satt på stenen och att stenen var under honom och att stenen kunde 
tänka att pojken satt ovanpå. Detta ställde Jung inför frågan om han var pojken som satt på 
stenen eller om han var stenen som pojken satt på. Denna gåta fascinerade honom.108 Då Jung 
som vuxen återknöt till barnet inom sig och byggde en by av stenar fann han en speciell sten 
som blev altaret i byns kyrka. Den var röd och hade formen av en fyrsidig pyramid.109

 
 
Den osynliga gränsen tolkar jag som gränsen mellan det medvetna och det omedvetna. 
Sheiken har en högt utvecklad medvetenhet, han är en individuerad person, en symbol för 
Självets arketyp och detta symboliseras av att han har tillträde även till området bortom 
gränsen och därmed till det omedvetna. Dörren är ingången till det omedvetna, möjligheten 
som öppnar upp för kontakten med Självet och den näring som psyket kan berikas med 
genom detta möte. Dervisherna sätter sig ned på andra sidan gränsen, efter rang, vilket i 
psykologisk bemärkelse kan tolkas som efter i hur hög grad de har integrerat och 
medvetandegjort innehållet i det omedvetna.  

Att låsa höger fot över den vänstra kan psykologiskt motsvara att medvetandet är starkt 
inför mötet med det omedvetna, att jaget är individens centrum. Jag tolkar det som den fasta, 
medvetna struktur som krävs inför mötet med det omedvetna, ett starkt jag. Det kan även 
liknas vid nödvändigheten av att ha stöd och en trygg omgivning för att klara av att 
konfronteras med det omedvetnas innehåll. Positionen kan antyda ett medvetet beslut att 
utvecklas i processen och nå resultat. 

Sheiken på sin plats ger, genom amplifikationerna ovan, en rik bild för Självets arketyp. 
Självet i sin egenskap av både en kollektiv arketyp, identisk med gudsbilden, och grunden för 
all individualitet. Sheiken symboliserar också den arketypiska skuggan, Självets egen skugga, 
det mörka i Gud själv, Djävulen. Dansaren kan nu projicera Självets arketyp på sheiken. Att 
sheiken är klädd i svart tolkar jag också som att han kan skydda sig från projektionen. 
Dervisherna i sin vita klädnad är däremot mottagliga för projektioner.  

Hälsningen mellan dervisherna och deras mästare tolkar jag som vördnaden inför och 
erkännandet av Självets existens. Kyssen befäster återigen underkastelsen inför Självet och 
den heliga platsen för processen. 

Att dervisherna nu drar armarna ur khirqan ser jag som en förberedelse inför att gå in i ett 
nytt skede i processen, släppa identifikationen med personan och närma sig Självet. 

 

                                                 
107 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 23 
108 Jung C. G: Mitt liv, minnen, drömmar, tankar, sid 32 
109 Jung C. G: Mitt liv, minnen, drömmar, tankar, sid 163 
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Musik och kontemplation 

 

Den öppna handen, musiken och Sirat 
 
Sheiken öppnar så sina händer, med raka fingrar och handflatorna mot ansiktet, lillfingrarna 
vidrör varandra, reciterar han en bön som innehåller en recitation av Mevlanas härstamning. 
Vid bönens slut sjunger en hafiz ett poem som prisar Profeten Muhammed och som följs av 
orden Ya Hazrat-i Mevlana, ärad vare vår mästare, haqq dost, sanningens vän. Då Mevlana 
nämns bugar dervisherna och då ordet vän uttalas, lyfter de sakta sina huvuden. Bönen åhörs i 
tystnad med slutna ögon och utan känslomässiga uttryck. Efter bönen hörs trumman, kudum, 
följd av en improvisaton på vassflöjt, ney taksim. Efter detta inleds instrumentalmusiken med 
kudum. 

Dervisherna kastar sig till marken, utropar Allah! och slår med handflatorna på golvet för 
att antyda dagen för den yttersta domen och bron Sirat som leder från denna världen till 
paradiset, och reser sig så upp igen. Musikerna står också upp med undantag av de som spelar 
på trumma och cymbal.110

 
 
Enligt Cooper symboliserar den öppna handen, inom islam, välsignelse, tillbedjan och 
gästfrihet. Tummen är profeten och de fyra andra hans följeslagare. Lillfingret symboliserar 
även andlig och moralisk lödighet. De fem fingrarna tillsammans står för de fem 
grundläggande trossatserna och trons fem stöttepelare. Fatimas hand symboliserar Guds 
hand.111

Friedlander skriver att Mevlevi-musiken inte är komponerad för att man ska lyssna till den, 
den är till för att deltaga i. Helig musik upplevs med hjärtat, tonen och rytmen berör själen, 
vilket förklarar att musik och andning kan hela både fysiska och själsliga sjukdomar. 
Musiken, dansen och enheten med Mevlana är essentiella delar av ceremonin. Dervishernas 
musik kan inte skrivas i noter eftersom dessa inte innehåller dervishens själ.112 Schimmel 
skriver att musik var något himmelskt för Rumi. Inte för inte skrev han att Kärlekens hus hade 
dörrar och tak gjorda av musik, melodier och poesi. Det musikaliska bildspråket genomsyrar 
hans arbete sedan den stund då han mötte Shamsoddins kärlek.113  

Mevlevi-trumman, kudum, är gjord av koppar täckt med kamel- eller getskinn med en 
stoppning emellan. Dessa material ger kudum dess djupa ljud som är besläktat med ett besjälat 
hjärtslag.114 Trumman, skriver Schimmel, leder själarnas arme´. Rumi skriver i Divan-e kabir 
att krigstrumman tillkännager separationen emedan trumman, i Koranen, vid den kungliga 
jakten kallar tillbaka höken eller falken genom det gudomliga budskapet ”Återvänd!” Det är 
budskapet som själs-fågeln i exil länge väntat på.115 Trumman är också schamanens viktigaste 
instrument, han ackompanjerar sin sång med trumman och han betraktar den som sin häst på 
resan till hinsidesvärldarna. Det är med hjälp av trumman som schamanen uppnår sitt 
extatiska tillstånd.116

                                                 
110 Friedlander: Rumi, the hidden treasure, sid 54-55 
111 Cooper: Symboler, sid 70 
112 Friedlander: Rumi the hidden treasure, sid 
113 Schimmel: The triumphal sun, sid 210 
114 Friedlander: The whirling dervishes, sid 140 
115 Schimmel: The triumphal sun, sid 214 
116 Podemann Sörensen: Religionshistoria: Ritualer, Mytologi, Ikonografi, sid 35-36 
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Det mest kända uttrycket för Rumis kärlek till musiken återfinns i de arton inledande verserna 
i Mathnavi, Vassflöjtens sång. Inom islam kände man, enligt Schimmel, till instrumentets roll 
inom musikterapi och hon menar att Rumi säkert kände till musikens psykologiska effekt. 
Vassflöjten var för Rumi den ideala symbolen för själen som endast kan tala då den vidrörs av 
den älskades läppar och endast berörs av den andlige mästarens anda/andning Människan är, 
liksom vassflöjten, avskuren från sitt ursprung och berättar liksom den om separation och 
längtan. Vassen är också besläktad med sockerröret, båda är fyllda med vännens sötma, båda 
dansar redan i vassen eller på fältet i hopp om att vidröras av den älskades läppar.117 
Rörflöjtens ensamma ljud symboliserar den enskilda själens längtan tillbaka till sitt 
ursprung.118

 
 

Listen to the reed how it tells a tale, complaining of separation. 
Saying: ”Ever since I was parted from the reed-bed, my lament 
has caused man and woman to moan. 
I want a bosom torn by severance, that I may unfold the pain of 
love-desire. 
Every one who is left far from his source wishes back the time 
when he was united with it…119

 
 

Jung citerar den apokalyptiska profetian i sibyllans sånger där det står att på den yttersta 
dagen skall Konungen komma för att härska evinnerligen. Så kommer själarna att närvara i 
köttet och han själv kommer att döma dem.120  

För Rumi handlar en handklappning, enligt Schimmel, om separation och förening. Även 
om det här handlar om en klapp i golvet så är symboliken densamma, handklappning är en 
symbol för den konstanta spänningen mellan separation och förening, attraktion och 
repulsion, utan vilka varken rörelse eller musik kan existera.121

Bron är en symbolisk förbindelselänk mellan olika världar. Cooper skriver att den är en 
länk mellan himlen och jorden. Den iranska Cinvatbron – vilket jag antar måste vara samma 
bro som textens Sirat – skiljer de båda världarna åt och måste passeras av själen, den leder till 
domens berg. Brons symbolik är också, enligt Cooper, förknippad med föreställningen om 
människan som medlare, såsom en axis mundi mellan himmel och jord.122 Det sägs, enligt 
Friedlander, att Sirat är en bro som är tunn som ett hårstrå och vass som ett rakblad.123 Här 
finns en parallell i Bibelns beskrivning av den smala vägen som leder till livet.124

 
 

Sheikens gest med händerna och hans bön tolkar jag som en symboliska handlingar som visar 
på att Självet finns för den som söker. Självet är i livets tjänst, ett uttryck för detta i våra liv är 
drömmarna som vill göra oss medvetna om våra inre psykiska skeenden. 

                                                 
117 Schimmel: The triumphal sun, sid 210-212 
118 Geels: Muslimsk mystik ur psykologisk synvinkel, sid 179 
119 Schimmel: The triumphal sun, sid 210 (Mathnavi I 1) 
120 Jung: Aion, sid 96 
121 Schimmel: The triumphal sun, sid 219 
122 Cooper: Symboler, sid 21-22 
123 Friedlander: Rumi, The hidden treasure, sid 55 
124 Bibel 2000: Matteus 7:14 
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Även musiken är en symbol för Självets arketyp. Trumman ljuder som hjärtslag, det tolkar jag 
som ett budskap från Självet som påkallar uppmärksamhet. Vakna ur illusionen, depressionen, 
mörkret! Trumman kallar till mötet med det omedvetna. På ett liknande sätt kan drömmar 
kalla på vår uppmärksamhet. Min egen erfarenhet är att drömmarna kompenserar, håller vid 
liv, knackar på och påminner om ljuset. Flöjten väcker längtan till ett liv i kontakt med 
Självet. Musiken tröstar och är liksom fågeln en budbärare från Självet. 

Dervisherna lägger sig så ned och svarar trummans rytm med ett slag i golvet. Jag tolkar 
det som att jaget underkastar sig Självet, tar ett medvetet beslut att kommunicera med det 
omedvetna. Här anspelas även på psykologiska motsatser som en förutsättning för psykiskt 
växande. Brosymboliken antyder att människan är en förbindelse mellan det medvetna och 
det omedvetna och att det krävs mod att vara människa. Att konfrontera det omedvetna, att gå 
från ett stadium till ett annat, är inte lätt och inte ofarligt. Då själen i jungiansk psykologi är 
anima/animus får brosymboliken, i min tolkning, innebörden av att det är viktigt att integrera 
anima/animus för att nå ett nytt stadium i den psykiska utvecklingsprocessen 

Domedagens symbolik kan handla om att skuggan är assimilerad, anima/animus integrerad 
och att individen kan acceptera sig själv helt och fullt. 

 
 

 

Gång och kontemplation 
 
I början av Sultan Veled gången går sheiken framför sin plats och böjer sitt huvud i hälsning. 
Alla hälsar på samma sätt. Sheiken vänder till höger och går mycket långsamt till rytmen av 
musiken. Han börjar med höger fot, han stannar upp med vänstra fotens tår bakom sig, han 
sätter så vänster fot intill den högra och fortsätter på detta sätt. Medan sheiken tar sina första 
tre steg, står dervishen som följer framför sheikens plats med låsta fötter och sänkt huvud. 
Han går så ut med höger fot, utan att trampa på den osynliga linjen. Samtidigt som han för 
upp sin vänstra fot vänder han sig utåt och roterar för att inte vända ryggen mot sheikens 
plats. Han låser sina fötter och väntar tills nästa dervish i raden står mitt emot honom. De 
höjer sina blickar och fixerar punkten mellan den andres ögonbryn, de kontemplerar den 
gudomliga närvaron inom sig. I en simultan rörelse placerar de höger hand över sitt hjärta och 
bugar. Den första dervishen vänder så om och följer sheiken med samma steg. Alla 
dervisherna bugar för varandra på samma sätt och följer så långsamt efter sheiken. När de når 
andra sidan rummet, mittemot sheikens plats, stannar de, bugar och stiger över den osynliga 
linjen med höger fot. När sheiken når sin plats tystnar musiken och vassflöjten inleder en 
improvisation. Då sheiken står på sin plats tystnar flöjten, sången börjar och alla bugar till 
hälsning.125 Efter att ha gått i cirkel runt salen tre gånger, stannar den sista dervishen och 
bugar vid sheikens plats och vänder sig om för att fullfölja gången medan sheiken intar sin 
plats.126

 
 

Höger sida är som nämnts ovan den rationella, medvetna sidan, emedan den vänstra är den 
omedvetna, irrationella. Dansterapeuten Whitehouse skriver att vänster sida har sin egen 
speciella kvalitet, den dolda, oskyldiga, irrationella, naiva – det finns många benämningar. 
Som kontrast står den högra sidan för medvetenhet, kontroll och aktivitet. Fysiska och 

                                                 
125 Friedlander: Rumi, the hidden treasure, sid 55-56 
126 Friedlander: The whirling dervishes, sid 91 
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psykologiska motsatser. Whitehouse arbetar medvetet utifrån insikten att polariteten är 
närvarande i den fysiska kroppen liksom alla motsatspar inom personligheten.127

Talet tre är ett dynamiskt tal. Talet symboliserar skapande kraft, tillväxt och rörelse. Cooper 
skriver att tre är det första tal tillsammans med vilket ordet alla kan användas.128

Punkten mellan ögonbrynen, det tredje ögat, är en symbol för andligt medvetande. Jung 
skriver att den kristna kontemplationen handlar om, att med alla sina sinnen, sträva efter att så 
konkret som möjligt omfatta den heliga gestalten. Han skriver vidare att den mediterandes 
blick förmår tränga ned till den själsliga hemlighetens djup. Där upptäcker han det som inte 
kunde ses förut, det vill säga det som varit omedvetet.129

Höger hand är, enligt Cooper, kraftens hand, den höjs till välsignelse och för att befästa 
eder och överenskommelser. Hjärtat är inom islam varats mittpunkt, det absoluta intellektet 
och ljus.130 Jung refererar till Maier som menar att hjärtat, i egenskap av själens boning, är 
solens avbild i människan.131

 
 

Det här är en mycket långsam, andaktsfull och meditativ del av ritualen. Ett fortsatt 
fokuserande mot Självet som psykets mittpunkt. Andakt är psykologiskt ett slags 
introversionstillstånd där livsenergin, libidon, riktas mot det omedvetna. Den långsamma 
gången tolkar jag som ett meditativt balanserande av psykets medvetna och omedvetna sidor.  

Tretalet avser att det handlar om ett växande, en process, i min tolkning 
individuationsprocessen. Att individuering, eller med österlandets ord, upplysning inte är en 
enskild process återspeglas genom tretalet då det är det första tal då ordet alla används. Jag 
fascineras av den språkliga likheten mellan svenskans alla och arabiskans Allah. Det 
gudomliga finns inom oss alla. Det är en paradox att den viktiga individuella processen 
samtidigt är en process mot det gemensamma och det universella.  

Att fokusera på Självet, genom att fokusera på det gudomliga inom en annan människa, 
kan psykologiskt tolkas som en symbolhandling för att medvetandegöra Självets arketyp och 
dra tillbaka sina projektioner på omvärlden. 

Höger hand förs till hjärtat, en handling som symboliserar motsatsernas förening, den 
medvetna sidan förenas med hjärtat på kroppens vänstra sida. Hjärtat är ytterligare en symbol 
för Självets arketyp. Detta tema upprepas då den högra foten stiger över den osynliga gränsen 
till det omedvetna. Jag vill uppmärksamma på att själen i jungiansk psykologi har en annan 
innebörd än den som Jung refererar till hos Meier ovan. Själens boning skulle inom jungiansk 
psykologi vara analogt med Självet. 

Bugningar och hälsningar tolkar jag som människans ödmjukhet inför processen. 
Att dervisherna går i cirkel runt rummet tolkar jag som att de cirklar kring Självet. Jag 

kommer att fördjupa mig i cirkelns symbolik under rubriken virveldansen. Beskrivningen av 
gången i Friedlanders båda böcker skiljer sig något från varandra. I The whirling dervishes 
står att dansarna vandrar tre varv runt salen. Jag tycker att det verkar troligt att det är så. 
Tretalets symbolik återkommer då och förstärker dynamiken i inledningen till cirkeldansen. 

 
 
 

                                                 
127 Whitehouse : C. G. Jung and dance therapy, sid 66-67 
128 Cooper: Symboler, sid 189 
129 Jung: Psykologi och religion, sid 464-465 
130 Cooper: Symboler sid, 70, 77 
131 Jung: Psykologi och alkemi, sid 398 

 27



 

Dansförberedelse 
 
Dansarna tar tag i kragarna på sina khirqas med höger hand, de kysser kragarna och drar av 
sig kappan. Varje dervish skakar sin khirqa, kysser den, gör en halv vändning och släpper ned 
khirqan så att den viker sig tredubbel med kragen överst så att den ska vara lätt att plocka upp 
senare. Sedan står de med armarna korsade, höger över vänster, utsträckta fingrar, höger hand 
håller vänster skuldra och vänster hand håller höger skuldra. Fötterna är låsta, höger över 
vänster. Med undantag av dansmästaren, som fortfarande bär sin khirqa, är dervisherna nu i 
sina tennures.  

Sheiken ställer sig framför sin plats och bugar, dervisherna gör detsamma. Dansmästaren 
trär in sina armar i khirqan, går fram till sheiken, stannar till vänster om den osynliga linjen 
och böjer sitt huvud. Sheikens händer är placerade med den högra över den vänstra. 
Dansmästaren böjer sig ned och kysser sheikens högra hand medans sheiken lätt kysser sin 
sikke. Dansmästaren går åt sidan så att dervisherna lätt kan närma sig sheiken. En efter en 
kysser dansarna sheikens hand, går över den osynliga linjen , tar tre steg och börjar så att 
snurra. Dansmästaren instruerar i tystnad. Om hans fot sticker fram något under hans svarta 
kappa är det en signal till dansaren att börja sin virveldans innanför honom. Om hans fot inte 
syns fortsätter dansaren förbi honom och börjar att snurra utanför honom.132  

 
 

Här återkommer kragens och kyssens symbolik som symboliskt avser underkastelse och 
överenskommelse, enligt ovan. Dervishen släpper nu sin khirqa som, enligt Friedlander, 
symboliserar graven. Wosien skriver att beträdandet av en väg med hinder är nyckelmotivet i 
labyrintens symbolik där labyrinten är det yttre skalet omkring ett dolt centrum. Att komma 
över hindret som förhindrar ingången till mitten kan jämföras med offret, att nå enheten i 
center kräver transformation och att återkomma från det är pånyttfödelse.133

Tennuren som symboliserar svepningen, slöjan, blir därmed synlig. Jag vill här återknyta 
till seglets och den vita färgens symbolik som jag redan nämnt ovan. Segel kan, enligt 
Cooper, symbolisera den helige Ande som andedräkt eller vind.134 I alkemin symboliserar den 
vita färgen, enligt Cooper, det andra stadiet i Det stora arbetet. Vitt symboliserar vidare det 
odifferentierade, översinnlig fulländning, enkelhet, ljus, solen, renhet och inom hinduismen 
symboliserar vitt en uppåtgående rörelse.135 Då dervishen snurrar virvlar tennuren upp runt 
hans kropp, här passar verkligen seglets, vindens och den uppåtgående rörelsens symbolik in. 

Dervisherna ställer sig så med korsade armar och ben. Det är en samlande men låst 
position mellan höger och vänster sida av kroppen. Korset och korsfästelsen menar Jung 
symboliserar en korsfästelse av jaget mellan oförenliga motsatser.136 Korsandet kan 
symbolisera den konflikt som uppstår då jaget ska förhålla sig till medvetandegjorda 
psykologiska motsatser inom psyket. 

Varken sheiken eller dansmästaren tar av sig khirqan och jag vill här referera till det som 
Jung skriver om Kristus som Självets arketyp. Jung menar att Kristus, ur psykologisk 
synvinkel, endast symboliserar den ena hälften av arketypen. Den andra hälften kommer till 

                                                 
132 Friedlander: Rumi, the hidden treasure, sid 56-57 
133 Wosien: Sacred dance, encounter with the gods, sid 27 
134 Cooper: Symboler, sid 165 
135 Cooper: Symboler, sid 59 
136 Jung: Aion, sid 65 
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synes i antikrist som symboliserar Självets mörka aspekt.137 Att sheiken behåller khirqan på  
kan tolkas som att han symboliserar Självets totalitet. 
 
 
Att dervishen nu släpper sin khirqa tolkar jag som att han assimilerat sin skugga och upphör 
att identifiera sig med sin persona. Det är det psykologiska offer och den transformation som 
krävs för att närma sig Självet. Khirqan ligger så att den lätt skall gå att ta upp och sätta på sig 
vilket jag tolkar som den flexibla persona som ett moget jag har, som kan tas av och sättas på 
efter behov och utan att jaget identifierar sig med den. Detta sammanfaller med assimilationen 
av skuggan eftersom individen då inte längre har behovet att förtränga det omedvetnas 
innehåll och gömma sig bakom personan som bakom en stel mask.  

Den låsta positionen med armar och ben tolkar jag, enligt ovan, som en symbol för ett 
starkt jag. När också armarna är korsade tolkar jag även positionen som den till synes låsta fas 
i den psykiska utvecklingen innan psykologiska motsatser kan förenas. I den terapeutiska 
processen kan det upplevas som stagnation medan det egentligen handlar om, som i 
dansritualen, att psyket förbereder sig inför en förestående förändring, en högre enhet i 
coniunctio oppositorium. 

Tennurens uppåtgående virvelrörelse åt vänster indikerar, anser jag, att det omedvetna lyfts 
upp i medvetandets ljus. Den aktiva mittpunkten i psyket är nu Självet.  

Jag menar att sheiken, med sin svarta klädsel, kan symbolisera Självet i båda dess aspekter, 
den ljusa och den mörka, den kollektiva skuggan. Dansmästarens khirqa kan symbolisera den 
personliga skuggan. Detta ger ritualen en psykologisk balans, alla psykets aspekter 
medvetandegörs. Den svarta färgen kan samtidigt indikera att sheiken och dansmästaren 
skyddas mot projektioner från dansarna. 
 
 
 

 

Virveldansen  

 

Inledning, första och andra selam 
 
Då musikerna börjar spela och kören sjunger, börjar dervisherna virvla, de sträcker ut sina 
armar, höger handflata vänd uppåt och vänster handflata vänd nedåt. Detta tillåter den 
gudomliga kraften att flöda från ovan, genom kroppen och ut genom den vänstra handen till 
jorden. Tennuren ritar cirklar i luften, läpparna rör sig mjukt då de ljudlöst upprepar Guds 
namn om och om igen. Sheiken står vid sin plats medan dansarna snurrar motsols runt sin 
egen axel. När musiken tystnar stannar dansarna mittemot sheikens plats, de stannar så abrupt 
att deras böljande klädnader sveper runt deras ben då de bugar. De låser sina fötter, ser uppåt 
utan att lyfta huvudet och sluter ögonen för att undvika yrsel. De går så mot bortre änden av 
cirkeln och lutar sig lätt mot varandra. Efter denna första del av dansen stiger sheiken framför 
sin plats, böjer huvudet och ber i tystnad: Oh, du som virvlar i kärlekens cirkel, Allah välsigne 
dig! Allah välsigne dina känslor och intentioner. Må Han leda dig till sanningen, vilket är 
början. Sheiken stiger så tillbaka till sin plats och bugar. Alla bugar. Dansmästaren går till sin 
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plats och han och dansarna bugar för sheiken. En andra virveldans börjar vilken kallas den 
första selam. Vid dess slut reciterar sheiken i tystnad: Oh, vandrare på kärlekens stig, må 
Allah välsigna dig och lyfta slöjan från ditt sanna jag så att du ser hemligheten i mitten av 
cirkeln. Efter den tredje virveldansen, den andra selam, ber sheiken i sitt inre: Oh, älskande av 
sanning, Allah välsigne er! Er cirkel är fulländad, era själar är renade. Allah har fört er nära 
Honom, till sann närhet.138  
 
 
Dervishen är i dansen en symbolisk bild för axis mundi och cirkeln/mandalan.  

Den högra, aktiva armen, tar emot den andliga kunskapen och den vänstra armen för den 
vidare till den jordiska tillvaron. Kroppen är en kanal för denna nåd som dervishen omfamnar 
med utsträckta armar.139 I Friedlanders text finns ingen beskrivning av hur dervishen snurrar 
runt sin egen axel. Jag har själv iakttagit att höger fot lyfts ovanför och tätt intill vänster bens 
knä, foten sätts ned intill vänster fot, exakt var vet jag inte men på så sätt snurrar dansaren 
motsols. Dansaren rör sig motsols kring sin egen axel och samtidigt motsols i cirkeln. Jag 
kommer i det följande att amplifiera cirkelns symbolik. 

Jung skriver att den inre Kristus motsvaras av den fullständiga människan, den 
ursprungliga människan, den helt runda människan hos Platon och symboliseras av en 
cirkel.140 Jung har även iakttagit att vid mässan, som han uppfattar som en förvandlingsrit, 
ritar prästen tre gånger upp en cirkel över offergåvan med rökelsekaret. Han gör det två 
gånger från höger till vänster, motsols i vänstervarv, vilket Jung menar psykologiskt 
motsvarar en rörelse i riktning mot det omedvetna. En gång cirklar rökelsekaret medsols 
vilket i psykologisk bemärkelse innebär i riktning mot medvetandet.141

Jung skriver i ett brev om sin upplevelse av närmandet till Självet: 
 
 
Eftersom det endast finns ett begränsat antal möjligheter kommer man relativt snart till 
en gräns, eller rättare sagt gränser, vilka flyttas i etapper längre och längre bort, 
förmodligen så länge man lever. Upplevelsen av dessa gränser leder så småningom till 
övertygelsen att det som upplevs är ett oändligt närmande. Dess mål tycks vara 
föregripet av arketypiska symboler, som framställer något man skulle kunna beskriva 
som en cirkumambulation kring en medelpunkt. När närheten till mitten ökar visar sig 
ett motsvarande försvagande av jaget, till fördel för inflytandet från den ”tomma” 
mitten, som inte alls är identiskt med arketypen, utan det som arketypen visar på….. 
Med uttrycket ”tomhet” avses inte någon ”avsaknad” eller ”frånvaro”, utan snarare 
något outgrundligt, som kännetecknas av högsta intensitet. Om jag kallar detta 
outgrundliga något för ”Självet”, så har jag därmed endast givit ett sammanfattande 
namn åt det outgrundligas verkningar, men om dess innehåll är med detta ingenting 
sagt.142

 
 

                                                 
138 Friedlander: Rumi, the hidden treasure, sid 57-59 
139 Friedlander: The whirling dervishes, sid 92 
140 Jung: Psykologi och religion, sid 82 
141 Jung: Psykologi och religion, sid 233 
142 Jung: Psykologi och religion, sid 416-417 
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Jung skriver att mandalan är en symbol för enhet och helhet, vissa mandala är en 
ordningssymbol som uppträder i tider av psykisk desorientering hos patienter. De 
frambringar en ordning och förvandlar kaos till kosmos.143

Aniela Jaffé skriver att cirkeln som en symbol för Självet uttrycker det totala psyket med 
alla dess aspekter och pekar mot livets yttersta harmoni och helhet. Cirkelsymboliken 
förekommer inom många kulturers skapelsemyter. Jaffé skriver att inom zen så betyder 
cirkeln inre upplysning, den symboliserar mänsklig fullkomning. Vidare menar Jaffé att 
katedralernas rosettfönster är mandalas och symboliserar människans Själv. Hon menar att 
Kristi gloria är en mandala och en symbol för hans fulländade helhet.144

 
 
Virveldansen är ritualens kärna och definierar Självet som psykets centrum. Jag menar att det 
faktum att dervisherna cirklar både kring sin egen axel och kring en yttre mittpunkt är av stor 
psykologisk betydelse. Cirklandet kring den egna axeln visar dels på insikten att Självet är en 
del av varje individ och syftar också på vikten av att ha ett starkt jag i mötet med det 
omedvetna. Den yttre ringen visar på att individen är en del av omvärlden, ingår i ett större 
sammanhang och att individuationen inte är en enskild process. Detta är den enhet i 
mångfalden som Jung benämnde participation mystique. Jag vill nedan referera till 
dansterapeuterna Noacks och Chodorows redogörelser för cirkeldansen. 

Noack skriver att rotationens cykliska mönster är den äldsta formen av dans och återfinns i 
ritualens kontext där den definierar ett heligt rum. I jungianska termer är det heliga rummet 
behållaren, temenos, det skyddade rummet där transformation kan äga rum. Transformation är 
en förändring på ett mycket djup nivå och det är ritualens syfte. Den fysiska cirkelrörelsen 
kring ett center korresponderar med alkemins cirkumambulation. Den psykologiska 
kretsgången är, återigen, en mycket senare utveckling av den ursprungliga fysiska processen. 
Båda aktiviteterna, ritualens yttre fysiska handling liksom den inre kontemplativa tanken, är 
cirkel eller spiralrörelser. Rörelsen kretsar kring en mittpunkt och genom att energin riktas 
mot mitten definierar den ett centrum. Det är en helig akt som bidrar till att öka känslan av 
kontroll och säkerhet. Den cykliska rörelsen riktar sig mot personlighetens utveckling och 
strävar mot individuation. Den roterande rörelsen kan jämställas med havandeskapet och 
livets mognadsprocess. Det är en kreativ och livgivande rörelse och process som resulterar i 
en födelse. I den psykologiska utvecklingens tidiga stadier leder centroversionen formandet 
av medvetandet och jagets födelse. När jaget är tillräckligt starkt skiftar processens syfte till 
att vidga medvetandets horisont och befrämja Självets födelse. Noack betonar att i arbetet 
med cirkelmönster i rörelse måste vi skilja mellan tre aspekter : temenos, jagets gestaltning 
och Självets gestaltning. Temenos står för behållaren och livmodern och är prenatal. Jaget är 
fokus för den psykologiska utvecklingen efter födelsen och samverkar med temenos, den 
fysiska kroppen och hudens naturliga gräns. Självet kan endast medverka efter den medvetna 
utvecklingen av jaget och av en psykisk behållare som motsvarar psyket som en helhet. Alla 
tre aspekterna och deras psykologiska motsvarigheter kan observeras i rörelse.145

Chodorows erfarenhet av rörelser som kommer från jaget – Självet axeln är att de har en 
annorlunda kvalité. Många av mönstren är geometriska eller spiralformade med en stark 
central axel som verkar balansera alla de dynamiska motsatspar som är möjliga i en kropp i 
rörelse. Det är som om dansaren blir förflyttad av den ordnande och centrerande processen i 
psyket. Dessa upplevelser uppkommer då Självet konstelleras i ett kritiskt skede av arbetet. 
Rytmisk variation är ofta framstående. Sekvenser av rytmisk rörelse kan sammanbinda 

                                                 
143 Jung: Aion, sid 50 
144 Jung: Människan och hennes symboler, sid 240-241 
145 Payne : Dance movement therapy, sid 191-193 
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motsatser som upp och ned, höger och vänster, etc. Rörelser från jaget – Självet axeln kan 
oftast kännas igen på att kroppen rör sig i alla riktningar. I analysen föregås dessa rörelser 
oftast av en svår period av sårbarhet, inre konflikt, en livskris. Det kan upplevas som död och 
återfödelse. Den mytologiska bilden, skriver Chodorow, är mandalan, en förening av 
motsatser som uttrycker Självets totalitet.146

 
 

 
 

Tredje selam, avslutning 
 
Den fjärde och sista dansen, den tredje selam, börjar. Den skiljer sig från de tidigare på så sätt 
att alla dansarna virvlar i den yttre cirkeln. Sheiken, som håller den högra sidan av sin khirqa 
med vänster hand i höjd med midjan och khirqans krage  med höger hand nära höger skuldra i 
det att han drar den något utåt, går till cirkelns mitt, qutb, och börjar sakta att snurra. Sheiken 
snurrar sakta utmed den osynliga linjen medan en ensam flöjt spelar ett avlägset, jämrande 
ljud som leder honom tillbaka till sin plats. När sheiken kommer tillbaka till sin plats, bugar 
han, sätter sig ned och kysser marken. Dansarna sätter sig, deras khirqa sätts på dem av de 
som valde att inte delta i den sista selam. Alla sitter tysta och lyssnar till recitationen av 
Koranen. Sheiken reciterar Fatiha och kysser sedan sin plats. Alla dervisherna kysser golvet 
och reser sig upp. Sheiken ljuder en bön till Mevlana och Shams. Sheiken lämnar sin plats och 
säger assalamu alaykum. Alla närvarande bugar medan dansmästaren svarar högt, wa 
alaykum as-salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu, med ett utsträckt hu som betyder Han. 
Detta avslutar ceremonin och sheiken leder dervisherna från danssalen, han stannar och bugar 
mot sin plats vid den bortersta änden av salen, alla dervisher gör detsamma. De lämnar salen 
av himmelska klanger och återvänder till världen, med hjärtan som har rört sig i hänryckt flykt 
och extas i den kosmiska harmonins dans.147

 
 
Jung skriver om Jesus att han som Logos, sin Faders son, återlösare och frälsare själv är Gud, 
den allomfattande helhet som ikonografiskt uttrycks genom cirkeln, den så kallade mandalan. 
Mandalasymboliken återfinns i bilder där en helgon, ängla- eller äldstekör grupperar sig kring 
Kristus som centrum. Som herde är Jesus hjordens ledare och medelpunkt. Jesus är en 
arketypisk bild som uttrycker sig i symboler som återspeglar människans helhet, det vill säga 
Självet, som finns inom henne som en omedveten bild. Jung skriver vidare att symbolen för 
Självet inte alltid äger den helhet som den psykologiska definitionen kräver, eftersom den 
saknar den själsliga naturens nattsida, andens mörker och synden. Men utan integration av det 
onda finns det ingen helhet, och inte heller kan det onda med våld tvingas in i blandningen.148

Friedlander skriver att sheiken representerar solen, dervisherna är planeterna som snurrar 
kring honom i Mevlanas solsystem.149 På motsvarande sätt skriver Jung att ringdansen i 
Johannesakterna innebär syntes och förening i form av cirkumambulation med Herren som 
medelpunkt. Dansriten uttrycker förhållandet mellan Kristus och hans församling. Jung menar 
vidare att cirkeln och medelpunkten är en gudssymbol som utgör den inkarnerade Gudomens 
helhet, den ensamma punkten i centrum och de många i periferin. Den kultiska 
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cirkumambulationen knyter, enligt Jung, an till den kosmiska bilden av en roterande 
stjärnhimmel, en ide´ som finns bevarad i jämförelsen mellan de tolv lärjungarna och 
zodiakens tolv tecken. Ringdansen är ett inpräglande av cirkeln med dess centrum vilket Jung 
menar psykologiskt utgör en mandala och därmed en symbol för Självet. Det rör sig om en 
akt som gör människan medveten på en högre nivå i och med att det upprättas ett 
föreningsband mellan den enskildes medvetande och den överordnade helhetssymbolen. 150

Dervisherna cirklar motsols kring sheiken liksom pilgrimerna går motsols runt Kaba då de 
under hajj, vallfärden, kommit fram till Mecka. Sju varv går de runt Kaba och helst ska de 
vidröra eller kyssa den svarta stenen.  

 
 
Uppifrån sett får dansen nu, då sheiken är i cirkelns mitt, formen av en mandala. Med 
utgångspunkt i min tolkning av sheiken, som en symbol för Självets arketyp i dess båda 
aspekter, är även psykets skugga integrerad i mandalan som är en symbol för helheten. Att 
dervisherna, liksom pilgrimerna i Mecka, cirklar motsols, tolkar jag som ovan, att 
individuationsprocessen innebär ett närmande till det omedvetnas innehåll i psyket. 
Dervisherna kan nu projicera Självets arketyp på sheiken i cirkelns mitt. 

Som jag har förstått det av Friedlanders redogörelse för ritualen, är inte alla dervisher med 
i den avslutande selam. Jag frågar mig om detta kan tolkas som att inte alla är psykiskt mogna 
för individuationsprocessens sista fas. Jung skriver om riskerna med att ljuset uppslukar allt 
mörker, det kan ge upphov till en psykisk inflation där individen förväxlar Självet med jaget 
och tror sig höjd över mörkret.151 Trots ritualens integration av skuggan kanske det kan 
handla om denna risk och att de som ej anser sig mogna för den sista selam avstår. Rumi 
beskriver inflationens risk i följande dikt, solsymboliken syftar på Shams: 

 
 
If this sun should become naked and visible, 
Heither you would remain nor your breast or hem. 
The sun through which the whole world is illuminated – 
if it would draw slightly closer, the whole world would be burnt.152

 
 
Sheikens vita klädnad är dold av khirqan vilket symboliskt också kan tolkas som att den 
skyddar dervishen från att överväldigas av Självets arketyp, från psykisk inflation. Intressant 
nog är det just de dervisher, som inte deltagit i den sista selam, som hjälper de andra 
dervisherna att sätta på sig khirqan. De får på så sätt en ytterligare medvetenhet om skuggans 
existens hos de andra så väl som hos sig själva. Khirqan är även en symbol för personan och 
dervisherna sätter på sig den innan de ska ut i världen igen efter ceremonin. I det öppna, 
hudlösa tillstånd dervisherna befinner sig i efter ritualen skulle de vara alldeles för sårbara 
utan personan. Detta tolkar jag som nödvändigheten av att kunna relatera till omvärlden via 
en flexibel persona. 
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152 Schimmel: The triumphal sun, sid 62 (Mathnavi I, 141) 
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Diskussion 

 

 

Resultatdiskussion 
 
 
Genom att analysera dansritualen utifrån Jungs teorier får ritualen den psykologiska 
innebörden av en individuationsprocess som i sig är ett cirklande kring psykets alla aspekter. 
Tvagningen i ritualens inledning tolkar jag som det första inre arbetet mot medvetenhet och 
en första konfrontation med det omedvetna. Det visar på att individuationsprocessen har 
initierats. Det kan handla om att se sitt liv med nya ögon och bli medveten om sin skugga 
vilket är en förutsättning för transformation. Detta leder till ett första mål i processen som i 
ritualen markeras av att dansaren sätter på sig tennuren, symboliskt föds in i ett nytt skede. 
Tyget som viras kring midjan, elif-nemed, befäster både jagets styrka och Självet som psykets 
medelpunkt. Att jackans, dasta guls, vänstra sida lämnas öppen tolkar jag som att jaget 
öppnar upp för kontakten med det omedvetna. Jackans högra sida är däremot knuten och det 
innebär, enligt min tolkning, att jaget är stabilt. 

En psykologisk och/eller terapeutisk process kan aldrig beskrivas som en linjär process. 
Den är cyklisk, växlar mellan ljus och mörker, upplevelser av framsteg, regression och 
stagnation. Min egen erfarenhet är att en positiv upplevelse, en känsla av glädje eller 
medvetenhet, är inledningen till en djupare konfrontation med det omedvetna. I ritualen 
symboliseras detta av påsättandet av khirqan som jag tolkar som att psyket konfronteras med 
den personliga skuggan, vilket kan innebära smärta och lidande för individen. Ofta inleds en 
utvecklingsfas med dessa känslor vilket kan leda till att en människa söker sig till en terapi. 
Khirqan kan också symbolisera dansarens persona, den psykiska struktur som motsvarar den 
sociala rollen och som formats av omvärldens förväntningar. Hur stark en individs 
identifikation med personan är beror på i vilken omfattning skuggan har assimilerats.  

När dervishen sätter på sig hatten, sikke indikeras riktningen för individuationen, målet är 
ett närmande till Självet och liksom hatten på huvudet är detta mål det högsta och 
övergripande. Sikke symboliserar en transformation av personligheten, tyngdpunkten inom 
psyket förflyttas mot Självet och därigenom är dervishen i världens medelpunkt, är axis 
mundi, förbinder anden och kroppen med det omedvetna.  

Salen dervisherna dansar i, tekke, motsvarar, som jag tolkar det, temenos, behållaren för 
processen. Psykologiskt motsvaras temenos av den terapeutiska processen. Fysiskt är ju även 
kroppen temenos för psykologiska processer och det fysiska rummet där ritualen hålls är som 
en förlängning av den. Jag ser hela den strukturerade ritualen som temenos för 
individuationsprocessen. 

Det röda fårskinnet på sheikens plats indikerar rubedo i den alkemiska processen vilket 
psykologiskt symboliserar det stadium i individuationsprocessen då motsatserna inom psyket 
förenas i en högre syntes genom den transcendenta funktionen. Fårskinnet symboliserar också 
det som måste offras för att denna transformation ska kunna äga rum. Sheiken på det röda 
fårskinnet tolkar jag som en symbol för Självets arketyp. På hans plats förenas de alkemiska 
färgerna svart, vitt och rött vilket jag tolkar som att sheiken symboliserar hela 
individuationsprocessen. Sheiken behåller sin khirqa under hela ritualen vilket jag menar 
innebär att han symboliserar Självet i både dess ljusa och mörka aspekt. Jag har dragit en 
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parallell mellan den knäböjande sheiken klädd i svart och den svarta stenen som är infattad i 
Kaba i Mecka och som är muslimernas viktigaste helgedom. Sheiken är, i min tolkning, 
symboliskt den svarta stenen,  i alkemin motsvaras den av De vises sten som symboliserar 
motsatsernas förening och fulländning. 

Dörren in till danssalen tolkar jag som övergången till det omedvetna. Den låsta positionen 
med fötterna, höger fot över den vänstra, som dervishen gör vid dörren innan han träder in i 
salen, tolkar jag som en symbol för att jaget är tillräckligt starkt för att gå vidare i processen. 

Dervisherna drar armarna ur khirqan vilket jag ser som en förberedelse inför att gå in i ett 
nytt skede i processen, släppa identifikationen med personan och närma sig Självet. 

Ritualens symbolik visar att Självet finns för den som söker och vill människan väl. 
Musiken symboliserar även den Självets arketyp, den kallar på jaget och jaget svarar, 
kommunicerar med en rytmisk klapp på golvet, vilket jag tolkar som att jaget underkastar sig 
Självet. Dervishen ligger på golvet som en bro vilket symboliserar att människan är en länk 
mellan det medvetna och det omedvetna, i det här stadiet antyder ritualen att dervishen har 
assimilerat sin skugga och integrerat anima. Domedagens symbolik tolkar jag som 
nödvändigheten av att acceptera sig själv helt och fullt för att individuationsprocessen ska 
kunna fortgå.  

Det följande i ritualen är ett kontemplativt fokuserande, lyssnandet eller skådandet inåt mot  
Självet. Ett medvetandegörande av Självets arketyp som leder till att omedvetna projektioner 
dras tillbaka. Genom att dansarna i ritualen fortsatt balanserar och för samman kroppsliga 
motsatser såsom höger och vänster sida uppnår de en psykisk balans.  

Före virveldansen släpper dervishen sin khirqa på golvet och kommer att dansa i sin vita 
tennure. I min tolkning symboliserar detta att dansaren nu helt fokuserar mot Självet, att han 
närmar sig en ljus, helande fas i processen. Innan dess intar dansarna en låst position med 
både fötter och armar. Jag tolkar detta som den fas då jaget upplever sig fast mellan 
oförenliga motsatser innan dessa kan förenas genom den transcendenta funktionen. 
 
I virveldansen kan motsatserna förenas, det omedvetna lyftas upp i medvetandets ljus, 
symboliserat av tennurens uppåtgående virvelrörelse åt vänster. Cirkelrörelsen balanserar alla 
motsatspar, roterandet kring den egna axeln anser jag symboliserar Självets arketyp och det 
medvetna jag och den psykiska temenos som krävs för att individuera. Dansen skulle vara 
omöjlig att utföra om dansaren inte var grundad och stark i sitt jag samtidigt som han låter sig 
ledas i dansen av den ordnande och centrerande processen i psyket.  Dansaren hänger mellan 
himmel och jord, mellan liv och död och motsatserna förenas i dansen. Genom att individens 
cirkel ingår i den större cirkeln av dansare uppnås den enhet i mångfalden som Jung 
benämnde participation mystique. 

Jag vill diskutera ovanstående utifrån Wosiens tankar om att dansen som en offerhandling 
är ett totalt överlämnande till Gud och Rumis påstående att en sufi i extas har dött från sitt jag. 
Enligt den jungianska psykologins teorier måste dansaren vara både förankrad i jaget och i 
kontakt med Självet, den kreativa processen måste inkludera både medvetet och omedvetet 
och då dessa krafter samverkar i en rörelse uppstår ett ögonblick av total närvaro. Ett starkt 
minne jag har av dansen är att dervisherna avbryter virvlandet tvärt, stannar och bugar i  
balans. Denna handling, liksom virveldansen, menar jag är omöjlig om dervisherna inte är 
grundade i sitt jag under hela ritualen. Den djupa förändring som sker i dansen, 
transformationen, är att Självet är den centrala arketypen inom psyket. 

När sheiken träder in i cirkelns mitt får dansen, uppifrån sett, formen av en mandala, 
symbolen för Självets helhet. Sheiken behåller sin khirqa på vilket jag tolkar som att han 
symboliserar Självet både i dess ljusa och mörka aspekt. Dansarna kan nu projicera Självets 
arketyp på sheiken i mitten av cirkeln. Individuationens mål, realiserandet av Självet, har 
uppnåtts. Cirkelformen visar på att detta mål inte är linjärt med ett slut, individuationen är en 
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oavbruten cyklisk process. Även sheiken dansar sin cirkeldans, han är en symbol för Självets 
arketyp men han är, även han, en människa. Eftersom inte alla dervisher deltar i den sista 
virveldansen, när sheiken dansar i cirkelns mitt, har jag ställt mig frågan om detta kan tolkas 
som att det kan finnas en risk för psykisk inflation hos dansarna. Att dervishen kan avstå från 
den sista selam skulle då tyda på en djup insikt i denna risk och att var och en tar ansvar för 
sin process. 

Individuationsprocessens huvudrörelse är i riktning mot Självet men, i ritualen liksom i 
den psykologiska processen, cirklas det även kring skuggan i det omedvetna och kring 
kroppens och psykets alla motsatspar. Jag finner det mycket intressant att parallellerna är så 
tydliga, att dansritualen i alla sina beståndsdelar ingår i en betydelsefull helhet och motsvarar 
psykets inre processer. Ritualen visar på en enorm kunskap om människan och hennes 
förhållande till det gudomliga, till Självet med jungiansk terminologi. Denna kunskap tar sig 
uttryck både i val av rörelser, riktningar, rummets betydelse, färger och former.  
 
 
Utgångspunkten i ritualen är, som jag ser det, en djup respekt för människan och den potential 
som hon har inom sig. Genom Jalalu´d-Din Rumis individuationsprocess och gudomliga 
inspiration har en ritual med en djup förankring i människans innersta väsen och behov 
skapats. Att kroppen och dansen är ett viktigt redskap i ceremonin styrker min tilltro till 
dansens inneboende potential som en väg till helande och utveckling. 

Analysen av ritualen har fått mig att uppmärksamma och fördjupa kunskapen om den 
psykologiska och terapeutiska processen. Respekt och närvaro är nyckelord och avgörande för 
dansritualens genomförande. Vikten av att ha ett starkt jag för att kunna gå in i processen 
understryks under hela ritualens utförande. Om dervishen inte har ett starkt inre fokus, både 
ett starkt jag och en medvetenhet om Självet som psykets centrum, kan han omöjligt virvla i 
samstämmighet med de andra dansarna och utan att tappa balansen. Balans blir även det ett 
nyckelord, den kroppsliga balansen motsvarar den  psykiska.  

En för mig intressant iakttagelse är att sheiken genom färgerna svart, vitt och rött 
symboliserar hela processen samt Självet i både dess ljusa och mörka aspekt. Denna tolkning 
ger ritualen en psykologisk helhet, den handlar definitivt inte om en flykt från livets realiteter. 
Under arbetet med uppsatsen har jag blivit varse att västvärlden idag projicerar sin skugga på 
den muslimska världen. Kan en orsak vara att vår gudsbild och Kristusbild, endast 
symboliserar den ljusa aspekten av Självet? Det kan vara något att fundera över. Säkert är att  
dansen har fått agera syndabock inom både kristendomen och islam, båda religionerna har 
periodvis förbjudit dansen som rit. Genom cirkeldansen kan människan komma i kontakt med 
det gudomliga inom sig, hon behöver inte vallfärda till Mecka eller gå i kyrkan för att få 
kontakt med det heliga, med sin inre kraft. Individuerade människor kan utgöra ett hot mot ett 
samhälle som bygger på makt och förtryck.  
 
 
I dansritualen får dansaren en konkret fysisk upplevelse av ett skeende som har en inre 
psykologisk motsvarighet och genom upplevelsen uppstår möjligheten att medvetandegöra 
omedvetet material. Det medvetna arbetet med kroppens fysiska motsatser, den transcendenta 
funktionen återspeglad i rörelser där motsatta krafter samverkar och den totala närvaron i den 
dans som uppstår då medvetet och omedvetet förenas, är teman som även återfinns inom 
dansterapi baserad på den jungianska psykologin. Genom att åskådliggöra psykiska processer 
i rörelse kan kunskap erhållas om dessa och genom att medvetet välja rörelser kan den 
psykiska processen påverkas. 

Det vore intressant att i en framtida forskning använda stadier ur Mevlevi-orderns 
dansritual i en dansterapeutisk verksamhet. Dansterapin har sitt ursprung i den amerikanska 
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fridansen och fokuserar på det individuella uttrycket och skapandet i det terapeutiska arbetet. 
Dansritualen visar på ett annat förhållningssätt där en given rörelse och struktur är redskapet i 
individuationsprocessen. En sådan forskning skulle basera sig på en analys av dokumenterat 
material från dansterapisessioner med detta syfte.  
 
 

 

 

Metoddiskussion 
 
Resultatet av min analys är helt beroende av de teorier som jag har använt mig av. Det är 
genom att tolka varje del av dansritualen symboliskt, amplifiera symbolerna och härleda 
tolkningen till Jungs teoribildning som jag kommit fram till min tolkning av ritualen. 

Jag har gjort en hermeneutisk textanalys utifrån Friedlanders redogörelse för ritualen och 
det har naturligtvis påverkat mitt resultat eftersom jag har analyserat rörelser och handlingar 
utifrån en text. Rörelser är komplexa och om jag hade analyserat utifrån filmat material hade 
jag säkerligen kunnat tillföra fler tolkningar. Jag bedömer dock att det har varit fullt 
tillräckligt att utgå från texten med tanke på omfattningen av detta arbete. 

Amplifikationsmetoden är spännande och givande då den knyter samman symboler i olika 
sammanhang och kulturer men jag har också kritik gentemot metoden. För att rätt kunna 
använda sig av den krävs, i det här fallet, enorma fördjupningskunskaper inom religion och 
religionshistoria. Det är också en metod som är oändlig i sina möjligheter. Jag har använt mig 
av metoden med hjälp av forskning inom ämnet religion och på så sätt försökt att sätta in 
ritualens symbolik i dess islamska kontext. 

Genom att använda mig av ovanstående metoder har jag fått en fördjupad psykologisk 
kunskap om dansritualen. Utifrån mina tolkningar av dansritualens arketypiska bilder och 
symboler har jag fått en ökad förståelse för den psykiska process som ritualen återspeglar. Jag 
har haft hjälp av den kunskap om dans som ett terapeutiskt verktyg som jag erhöll under 
arbetet med min C-uppsats, Den dansande imaginationen, som är en litteraturstudie i 
dansterapi utifrån den jungianska psykologins teorier. Användningen av metoden har också 
fått mig att bli varse den kollektiva skuggprojektionen på den muslimska världen. 
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Sammanfattning 
 
Min uppsats är en jungiansk analys av Mevlevi-orderns dansritual. Min C-uppsats, Den 
dansande imaginationen, behandlade dansterapi utifrån den jungianska psykologins teorier 
och analysen av dansritualen är en fortsättning på temat om dans som ett redskap i den 
terapeutiska processen.  

Syftet med min uppsats är att utifrån den jungianska psykologins teorier få en fördjupad 
förståelse för den psykiska process som ritualen återspeglar. Min frågeställning är följande: 
 

Vilken psykologisk innebörd får Mevlevi-orderns dansritual om jag analyserar den utifrån 
den jungianska psykologins teorier? 
 
Jag har analyserat utifrån arketypteorin och teorin om individuationsprocessen som innebär en 
fortgående psykisk växt som leder fram till mötet med en gudomlig inre själskärna, Självet. 
Forskningsmetoden jag har använt mig av är en hermeneutisk textanalys och texten jag har 
analyserat är Friedlanders redogörelse för dansritualen. Jag har använt mig av 
amplifikationsmetoden i min analys vilket innebär att jag dragit paralleller till symboliskt 
material för att tydliggöra och fördjupa förståelsen för dansritualen. Jag har analyserat ritualen 
i dess helhet eftersom varje del i ritualen har sin specifika betydelse och bidrar till dess 
psykologiska innebörd. 

Genom att analysera dansritualen utifrån Jungs teorier får ritualen den psykologiska 
innebörden av en individuationsprocess som leder fram till upplevelsen av Självet som den 
centrala och organiserande arketypen i psyket. I dansritualen får dansaren en konkret fysisk 
upplevelse av ett skeende som har en inre psykologisk motsvarighet och genom denna 
upplevelse finns en möjlighet att medvetandegöra omedvetet material.  
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Ordlista 
 
De i uppsatsen oftast förekommande arabiska och/eller persiska orden. 
 
Dasta gul  den vita jackan som bärs över tennuren 
Destar  sheikens hatt 
Dikhr  gudserinran 
Elif-nemed  långt tygstycke som viras runt tennuren 
Khirqa  den svarta kappan som bärs över tennuren 
Kudum  Mevlevi-trumman 
Mihrab  en utbuktning i Moskén som utmärker böneriktningen 
Nafs  den lägre själen, ett begrepp inom islam 
Ney taksim  vassflöjt 
Salat  den rituella bönen 
Selam  del av virveldansen 
Sema  dansritual 
Semahanen  danssalen 
Semazen  dansare 
Semazenbashi dansmästare 
Sikke  den höga honungsfärgade hatten 
Tawhid  den gudomliga enheten 
Tekke  Mevlevi-orderns loge 
Tennure  den långa vita klädnaden som dervishen dansar i 
Quiblah  böneriktningen  
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