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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Every speech and writing is done in order to 
convey a message to the audience and to communicate with him, but Rumi 
sometimes does not express his message naturally and based on a structure 
based on Sufi language habits and system of thought. He shatters the 
foundation of the reader's expectations and imaginations by disrupting the 
basis of mystical definitions. The dream is also intertwined in Rumi's mind 
with a multifaceted attitude and every moment is manifested differently. In 
this research, a descriptive-analytical method based on library data examines 
Rumi's thought style on the issue of sleep and its fundamental difference with 
common mystical ideas.
METHODOLOGY: The research method in this article is analytical-descriptive.
FINDINGS: Rumi has a different orientation regarding sleep and dreaming. 
While paying attention to this mystical and spiritual function of sleep, he 
considers awakening to be the cause of transcendence. "Transcendence" is 
one of the most important aspects of Rumi's mystical view of the 
phenomenon of sleep, which ultimately leads him to "God consciousness"; In 
other words, Rumi achieves consciousness through the process of sleep as 
well as through escape from sleep, and this issue is effective in transforming 
the poet's existential "I" into a new and extensive "I" or "I" connected to the 
kingdom.
CONCLUSION: The element of awakening plays a key and important role in 
Rumi's thought. Contrary to the common practice among other mystics, he 
considers the "true awakening" of the heart to have the same value as the 
dream, which is the gateway to knowledge in the true seeker. Rumi has 
somehow resorted to innovation and deconstruction of meaning in this 
matter. For Rumi, the phenomenon of sleep is on the one hand an escape 
from virtual sleep and the neglect caused by it, and on the other hand it is the 
same as awakening. For Rumi, the sun is a factor that keeps him from 
sleeping, frightens him from sleep, and brings him closer to his "human face." 
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 چکیده:
هر گفتار و نوشتاری بمنظور انتقال پیام به مخاطب و برقراری ارتباط با اوست  زمینه و هدف:

كه به انجام میرسد، اما موالنا گاه پیام  را بصورت طبیعی و بر پایۀ ساختاری مبتنی بر 

عادتهای زبانی و نظام فکری صوفیانه بیان نمیکند. او شالودۀ انتظارات و تصورات خواننده را با 

گریز موالنا هر واژه اساس تعاریف عرفانی برهم میریزد، در نگرش سیّال و قاعدههم ریختن در

شده و صوفیانه، رنگ و مفهومی تازه به خود میتواند برخالف مصطالحات و مفاهیم تثبیت

بگیرد. خواب نیز در ذهن موالنا با نگرشی چندوجهی درهم تنیده و هر لحظه نمود دیگر مییابد. 

ای به بررسی سبک فکری های كتابخانهتحلیلی بر مبنای داده -وش توصیفیدر این پژوه  با ر

 های عارفانۀ رایج پرداخته میشود.موالنا در مسئلۀ خواب و تفاوت بنیادین آن با اندیشه

 توصیفی است. -روش تحقیق در این مقاله بصورت تحلیلی  روش مطالعه:

و رؤیا دارد. وی در عین توجه به این موالنا جهتگیری متفاوتی درخصوص خواب  ها:یافته

از مهمترین « فراآگاهی»كاركرد عرفانی و روحانیِ خواب، بیداری را سبب فراآگاهی میداند. 

خدا »های دیدگاه عرفانی موالنا درمورد پدیدۀ خواب است كه او را در نهایت بسمت جنبه

و هم ازطریق گریز از خواب به سوق میدهد؛ به تعبیر دیگر موالنا ازطریق فرایند خواب « آگاهی

« من»یا « فرامن»وجودی شاعر به « منِ»آگاهی نائل میگردد و همین مسئله در تبدیل شدن 

 گذار است.جدید و گسترده و متصل به ملکوت تأثیر

عنصر بیداری در اندیشۀ موالنا  نق  كلیدی و مهمی ایفا میکند. او برخالف گیری: نتیجه

ای دل را دارای ارزشی همرایۀ رؤیا كه دریچه« بیداری حقیقی»عرفا،  شیوۀ رایج در بین دیگر

نوعی در این مسئله به نوآوری و برای حصول معرفت در سالک واقعی است، میداند. موالنا به

سو گریز و دوری از برای موالنا از یک شکنی در معنا روی آورده است. پدیدۀ خوابساختار

آن است و از دیگر سو عین بیداری است. شمس برای موالنا خواب مجازی و غفلت ناشی از 

اش «وجه انسانی»هراس  مینماید و او را به عاملی است كه او را از خواب باز میدارد، خواب

 نزدیک میسازد.

  

 4344مرداد  47 :دریافت تاریخ   

 4344شهریور 65:  داوری تاریخ   

 4344شهریور  34: اصالح تاریخ   

 4344آبان  65: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،خواب ،موالنا ،سبک فکری

 غزلیّات شمس. ،مثنوی ،ساختار شکنی
 

 :مسئول نویسنده * 

   na.farhadi@cfu.ac.ir

   (64 49)+  

 



 447/ بررسی سبک فکری مولوی )بررسی موردی: پدیدۀ خواب(

 مقدمه
محمل بسیار مناسبی برای ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت تاب  « گریز از رؤیا»در اندیشه و نگاه عارفانۀ موالنا 

های شناختی در افکار موالنا و اشعار او انوار تجلّی و شرایط درک و دریافت و شهود معشوق حقیقی است. استعاره

والنا از جهانی سخن میگوید كه درک حقایق پیچیدۀ آن با راه عروج به جهان ماورای حس را فراهم میکند، زیرا م

موالنا بعنوان یکی از حس و عقل ممکن نیست و تنها با مفاهیم و زبان متفاوت و ساختارشکن او قابل بیان است. 

عارفان و واصالن بدنبال ابداع قواعد و قوانین نبوده است، اما میتهوان ابهداعات بسهیاری را در حیطهۀ معنهایی در      

یکی از این قوانین و قواعد متفهاوت پرهیهز از خوابیهدن اسهت. موالنها جهتگیهری       شعار او بوضوح مشاهده كرد.ا

متفاوتی درخصوص خواب و رؤیا دارد. او در عین توجه به این كاركرد عرفانی و روحانیِ خواب، بیهداری را سهبب   

موالنا درمورد پدیهدۀ خهواب اسهت كهه او را      های دیدگاه عرفانیاز مهمترین جنبه« فراآگاهی»فراآگاهی میداند، 

  سوق میدهد.« خداآگاهی»درنهایت بسمت 

چه انداز نتیجۀ این پژوه  از این قرار است كه رؤیا در اندیشۀ موالنا نق  و اهمیت بسیاری دارد، اگرچشم

در عارفان به جنبۀ مثبت رؤیا در كشف و شهود عرفانی توجه داشته و بر نق  عنصر كلیدی خواب 

اند، اما موالنا در كنار توجه به رؤیا جایگاه آن در سیروسلوک عرفانی، بر این باور است شناسی تأكید نمودهمعرفت

كه میتوان از بیداری نیز بهره برد و با عباراتی نظیر )مخسب، مخواب، نخواب( سالک را به بیداری سوق میدهد. 

گیری از مواهب عالم عشق را دربرمیگیرد. پژوه  حاضر هرهشماری و بغنیمتاین بیداری دو حیطۀ آگاهی و دم

با رویکرد به این سؤاالت شکل گرفته است: بیداری از نظر موالنا به چه معناست؟ چه عواملی موالنا را بر آن 

با توجه به اهمیت این پدیده در  میدارد كه بیداری را مورد توجه قرار دهد؟ آیا موالنا درخصوص مسئلۀ خواب

 شکنانه برخورد كرده است؟ و آیا این ساختارشکنی عامدانه بوده است؟  ان اسالمی، ساختارعرف

منظور مولوی از خواب، غفلت و بیخبری است و منظور از بیداری، هوشیاری و آگاهی از نکتۀ شایان ذكر آنکه 

رصتها و گریز از خواب لزوم بیداری و هوشیاری در اغتنام ف تعابیر.حقیقت است نه معنی لغوی و ظاهری این 

های اصلی نگرش موالنا به مسئلۀ خواب است. موالنا بعنوان شاعری مبدع، غفلت درجهت كسب فراآگاهی از پایه

شکنی در آن بسیار توجه داشته و به نوعی در زمینۀ نفی خواب و دعوت به بیداری به رستاخیز كلمات و ساختار

 بصورت عامدانه رفتار كرده است.

 

 ژوهشسابقۀ پ

مباحث ارزشمندی را در زمینۀ خواب و رؤیا در عرفان مطرح « رؤیا در متون عرفانی»( در كتاب 4394ثروت )

های گوناگون نیز به موضوع خواب و رؤیا از جنبه« خواب و پنداره»( در كتاب 4397كیا )ساخته است. خجسته

مسئلۀ ارتباط آن با عالم ملکوت، تعبیر رؤیا به خواب و «  میناگر عشق»( در كتاب 4396است. زمانی ) پرداخته

دست توجه نموده است. توجه مستشرقان نیز از دیرباز به علم تعبیر خواب و در عرف خوابگزاران و مسائلی ازاین

پنجاه سال پی  میزیسته، در اهمیت كه در حدود صدو 4رؤیا در اسالم معطوف بوده است؛ محقق فرانسوی بالن

كه لقب پدر علم اسالمی  6شهای مفصلی با استفاده از منابع فارسی انجام داده است. گلدزیهرخواب و رؤیا، پژوه

اند، خالصۀ مهمی از فهم و برداشت خود را درخصوص خواب و رؤیا و اهمیت آن در اسالم را در غرب به او داده

                                                      
1.BLAND,N. 
2.Goldziher. 
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د اصلی قفل دریچۀ ساختار ارائه كرده است. ماسینیون نیز ضمن پژوه  در تصوف اسالمی، خواب و رؤیا را كلی

ذهنی عرفا بیان كرده است. البته قدم اساسی در فهم و درک خواب و رؤیا در اسالم، بوسیلۀ تحقیق توفیق فهد 

های بسیار نهاده شده است. آنه ماری شیمل نیز در گزیدۀ مفصلی، نمونه« تفأل عرب»در كتاب مشهورش 

 ه زبان آلمانی آورده است.ارزشمندی را درخصوص خواب و رؤیا در روایات ب

بررسی منابع و به « منابع و قواعد تعبیر رؤیا در متون حکمی و عرفانی»( در مقالۀ 4391افراسیابی و كمیلی )

اند كه اهل عرفان در تأویل رؤیا از آن استفاده میکردند. منابعی مانند قرآن مجید، احادیث و قواعدی پرداخته

اند. قبادی و های روانکاوان معاصر در این خصوص را نیز بررسی نمودهر آن نظریهاقوال انبیا و اولیا و در كنا

تعریف خواب و رؤیا، عوالم آن، ارتباط بین عالم « خواب و رؤیا در اندیشۀ مولوی»( در مقالۀ 4399پورنامداریان )

اند. پورنامدارایان و دادهرؤیا و بیداری، رؤیت خدا در خواب و درنهایت بازگشت به عالم اصل را مدّ نظر قرار 

بنیانهای اندیشۀ موالنا را درخصوص رؤیا « تأملی بر غزل رؤیاهای موالنا»ای با عنوان ( در مقاله4345پورعظیمی )

 بویژه در تعدادی از غزلها نشان میدهند.

ی و ضمن توجه به معانی لغو« مقایسۀ خواب و رؤیا در متون حماسی و عرفانی»( در مقالۀ 4341رضایی )

اصطالحی رؤیا و برشمردن نظریات برجسته دربارۀ آنها، ویژگیهای رؤیا را از منظر قرآن، حماسه و عرفان بررسی 

تحلیلی بر خوابها و رؤیاهای عرفانی از منظر موالنا در »( در مقالۀ 4345است. آریان و كمالی بانیانی ) كرده

های خواب و رؤیا در اشعار موالنا به بررسی شاخصه با توجه به كاركردهای گوناگون خواب در مثنوی« مثنوی

به موضوع « بررسی روانشناسانۀ رؤیاهای شاهنامه»ای با عنوان ( در مقاله4345اند. محمودی و دژم )پرداخته

 اند.خواب از جنبۀ روانشناسی بصورت بسیار كامل و جامعی توجه داشته

 

 بحث و بررسی

االیام تا كنون مورد توجه بشر بوده است، مسئلۀ خواب و رؤیاست. از قدیم انگیزی كههای شگفتیکی از پدیده 

ای ای ازجانب پروردگار تلقی میکردند. آنها رؤیا را دریچهقدما برای رؤیا ارزش خاصی قائل بودند و آن را هدیه»

قواعد تعبیر رؤیا در )منابع و « ای برای پیشگویی و آگاهی از مغیبات میدانستندبه عالم غیب و درنتیجه وسیله

(. با اندكی دقت در متون عرفانی متوجه خواهیم شدكه 437متون حکمی و عرفانی، افراسیابی و كمیلی: ص

مسئلۀ خواب در متون عرفانی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. با نفوذ مبانی  دینی و عرفانی در قرن پنجم 

در اشعار قرن ششم، بسیاری از شاعران، شعر را  ی آن بطور رسمیهادر آینۀ شعر و ادب فارسی و استحکام پایه

های عرفانی خود قرار دادند، ازجمله به خلق تصاویری گاه بیان حاالت و تجربیات و اندیشهدر اطوار مختلف، جلوه

د، از مکاشفات عارفانه و عاشقانه از شب و بیداری پرداختند كه با آنچه نزد صوفیه )طوارق( خوانده میشو

همانندی بسیاری دارد. طوارق با توجه به تعابیر و تعاریف متعدد نزد عرفا بطور كلی واردی است كه بر دل عارف 

بیشک یکی از ستارگان پرفروغ آسمان عرفان و »آید. و سالک براثر پرهیز از خواب و در مناجات شبانه وارد می

آید و در ان معارف عمیق الهی و انسانی بشمار میهای جوشادب و اخالق ایران، حضرت موالناست كه از چشمه

وادی گستردۀ عرفان و سیروسلوک نگاهی و نگرشی ژرف و خاص به مقولۀ خواب و رؤیا دارد. از نگاه موالنا روحی 

)تحلیلی بر « كه مستعد رؤیای الهی و مکاشفه و شهود و الهام است، روحی نیست كه با آب و نان پرورش یابد

 (.649های عرفانی از منظر موالنا در مثنوی معنوی، آریان و كمالی: ص خوابها و رؤیا

 

 



 444/ بررسی سبک فکری مولوی )بررسی موردی: پدیدۀ خواب(

 خواب و رؤیا در عرفان
در متون اسالمی تعریفهای متعدد و متفاوت دربارۀ خواب و تعبیر خواب میتوان یافت. برخی آن را نوعی وحی 

اند شف و شهود و بر دو نوع دانستهاند و بعضی آگاهی و دریافتی از عالم غیب. صوفیه خواب را از انواع كدانسته

رؤیای صالحه كه از حق است و رؤیای صادقه كه از نمای  روح است. ابوالقاسم قشیری درمورد خواب نظر بر »

« آن دارد كه روح در خواب میتواند به عالم غیب اتصال یابد و بر گذشته و حال و آینده اشراف حاصل كند

 (.695رضوی، الهوتی: ص )كاشفات
صوفیه خواب را به انواع شیطانی، نفسانی و الهی تقسیم میکنند. قشیری دربارۀ خوابهای شیطانی معتقد است 

خاطرها كه به وی درآید، بوَد كه از جهت شیطان بود و بود كه از اندیشۀ نفس بود و بود كه از فریشته بود و بود »

(. در اسالم خواب و رؤیا اهمیت 444سالۀ قشیریه: ص )ر« كه از تعریفی بود از خدای تعالی كه در دل تو آفرینند

در حدیث آمده است كه خواب یک چهل و ششم از وحی است. همچنین وحی در چند ماه »بسیار زیادی دارد. 

)خواب و رؤیا در اندیشۀ مولوی، « اول پس از بعثت پیامبر بوسیلۀ رؤیای صادقه به آن حضرت نازل میشده است

عرفانی خواب و رؤیای صالحه عاملی است برای رسیدن سالک به مقام شهود عرفانی. در  (. در متون6قبادی: ص

خواب سدّ حواس ظاهر است و فتح حواس قلب. حکمت خواب آن »آمده است:  اآلدابفصوص االحباب واوراد

ای است ربّانی و در این جسم سلفی غریب آمده است جهت است كه روح قدسی كه نفس ناطقه است، لطیفه

اصالح و منفعت او و دفع مضرّات او و مادام كه بنده بیدار است روح در بدن محبوس است. چون خفت، او به 

آید و آنچه در غیب عالم ملکوت اعلی و معدن لدنی بازمیگردد و به مقامات ارواح و معرفت معانی بازمی مکان و

است، استراحت و لذت است. معانی كه در عالم ملکوت میبیند قوۀ مخیّله و مصوّره كه خادمان اویند آن را در 

 «. د عقیده و وقوف بر ضمایر باشدعالم شهادت، صورت و مثالی میبندند و نگاه میدارد و سرّ و یا تأیی

 

 ساختارشکنی موالنا در مسئلۀ خواب 
خواب برای موالنا از دو جنبه حائز اهمیت بود، نخست منبع شناخت و الهام مهمی برای او بشهمار میرفهت كهه     

موالنها  تأثیر قرآن، احادیث تفاسیر و بطور كلی سنت دینی است. دوم آنکه خواب بهرای  مستقیماً این نظریه تحت

ابزاری است برای طرح روایت داستانی یا حاالت عاشقانه. رؤیاها روایتهای رمزآلودی است كه باید بوسیلۀ روانکاو، 

رمزگشایی شوند. بیداری برای موالنا همان درک و دریافت حقیقت خواب یا غفلت پسندیده و محمهود از خهواب   

سالک میداند. بر این اساس، این نوع بیداری عهین حکمهت    گریز از خواب را الزمۀ هوشیاریاست. موالنا این نوع

 است و موجب نعمت:

 پس ستون این جههان خهود غفلهت اسهت    

 
 چیست دولت كاین دوادو با كت است 

 (314: بیت 1)مثنوی معنوی، ج             

ند و اگر زنگار یقظه و بیداری، ندایی الهی است كه از پس حجابهای نفسانی و تعلقات مادی به گوش جان مینشی

ظلمت دل صیقل داده شود، او را به مرتبۀ آینگی و كمال میرساند. بیداری و گریز از خهواب غفلهت بهه ههر روی     

اهلل است. ناامید شدن از خود و خلق و توجه كامل بهه خداونهد،   الزمۀ بازگشت از گناه و گام نهادن در سلوک الی

 د كه سرآغاز فصلی نوین در زندگی اوست:عمیقترین دگرگونی را در وجود سالک در پی دار

 جههان بابهها چههون كههه سههاحر خههواب شههد 

 
 كهههار او بهههی رونههههق و بیتهههاب شههههد    

 (359، بیت 3)مثنوی معنوی، ج            
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 خسبان بیزار است و به بیداری دعوت میکند:موالنا از كاهالن و سایه

 كهههاهلم مهههن سهههایه خسهههرم در وجهههود

 خسههههران را مگههههركههههاهالن و سههههایه

 

 خفههتم انههدر سههایۀ ایههن فضههل و جههود    

 ای نههههههوعی دگههههههرروزی بنوشههههههته

 (349، بیت 3)مثنوی معنوی، ج              

 این جهان خواب است انهدر ظهن مایسهت   

 گههر بههه خههواب انههدر، سههرت ببریههد گههاز  

 حاصهههل انهههدر خهههواب نقصهههان بهههدن  

 این جههان را كهه بهه صهورت قهایم اسهت      

 

 گههر رود در خههواب دسههتی بههاک نیسههت   

 برجاسههت و هههم عمههرت درازهههم سههرت 

 نیسههت بههاک و نههه دو صههد پههاره شههدن  

 گفههت پیغمبههر كههه حلههمِ نههایم اسههت     

 (374، بیت   3)مثنوی معنوی، ج         

موالنا بر آن است كه هوشیاری مانند آب و دنیا مثل چرک است كه آن را ازبین میبرد، از آن جهان مقدار كمهی   

حرص و حسد چیره شود و انسان را در بند كند. درست به همین دلیهل   از هوشیاری به عقل داده میشود تا مبادا

اسهت. ایهن   « یهار »است كه موالنا خلوت شبانه و گریز از خواب را میرسندد و چراكه این خلوت، زمان صحبت با 

بیداری و خلوت و اجتناب از اغیار، مناسبترین زمینه است برای تمركهز اندیشهه و مجهالی اسهت بهرای سهیر در       

 وت، سالک از خواب دوری میکند چراكه با خواب دان  حقیقی او تعطیل میشود:ملک

 چههون قضهها آیههد شههود دانهه  بههه خههواب 

 
 مههههه سههههیه گههههردد بگیههههرد آفتههههاب 

 (55، بیت 4)مثنوی معنوی، ج               

 انههدكی جنههب  بکههن همچههون جنههین   

 
 تهههها ببخشههههندت حههههواس نههههوربین    

 (469، بیت 4)مثنوی معنوی، ج            

ای میرسد كه از خواب گریزان است و در بیداری به كشف حقائق نائل میگردد، به مرحلهسرانجام عارف واصل به 

 این دلیل:

 چون شما بسهتۀ همهین خهواب و خوریهد    

 
 همچههههو مهههها باشههههید در دِه میچریههههد 

 (149، بیت 3)مثنوی معنوی، ج            

 

بدیهی است كه اگر چنین خلوتی میّسر نشود، قطع تعلق از اشتغاالت نفسانی و درنتیجه سهیر بهاطنی در عهوالم     

 ای درخور دارد:ملکوت حاصل نمیشود؛ موالنا به این مطلب اشاره

 ایهههن قهههدر گفتهههیم بهههاقی فکهههر كهههن  

 ذكههههههر آرد فکههههههر را در اهتههههههزاز  

 

 فکهههر اگهههر جامهههد بُهههوَد رو ذكهههر كهههن  

 افسهههرده سهههاز ذكهههر را خورشهههید ایهههن

 (4467، بیت 4)مثنوی معنوی، ج         

را بها دو  « معنهی »موالنا میان صورت و معنا، تفاوت اصلی قائل است. معنا، باطنی و صورت ظاهری است. او كلمۀ 

كاربرد استفاده میکند: نسبی و مطلق. اول به مفهوم مطلق یعنی خدا، مولوی معتقد است كه اصل همۀ اشیاء در 

 است و آن معنی همان خداوند است: معنی آن

 گفهههت المعنهههی ههههواهلل شهههیخ دیهههن   

 
 بحههههههر معنیهههههههای رب العههههههالمین 

 (435، بیت 4)مثنوی معنوی، ج            

به اشیاء است؛ زیراكه خهدا فراتهر از   درنهایت معنا، همان علم خدا نسبت»در این خصوص ویلیام چیتیک میگوید 
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( و هرچند كه اصل معنها،  445)تنوع تجربۀ دینی، چیتیک: ص« خداستچیز كثرت است و درنهایت معنای همه

با مفهوم نسبی و انسانی آن نیز استفاده میشود، اگرچهه صهورت،   « معنا»نهایتاً به خدا برمیگردد از نظرگاه موالنا 

ت، امری ظاهری است، ولی همزمان كلیدی است كه ما را بسوی معنای باطنی راهنمایی میکنهد، بنهابراین صهور   

 عملکردی دوگانه دارد، هم محجوب میکند و هم مکشوف:

 دانصههورت ار معنههی چههو شههیر از بیشههه  

 ایهههن سهههخن و آواز از اندیشهههه خاسهههت

 لیههک چههون مههوج سههخن دیههدی لطیههف 

 چههون ز دانهه  مههوج اندیشههه بتاخههت    

 از سهههخن صهههورت بهههزاد و بهههاز مهههرد  

 صهههورتی آمهههد بهههرون صهههورت از بهههی 

 

 دانیههها چهههو آواز و سهههخن ز اندیشهههه    

 نهههدانی بحهههر اندیشهههه كجاسهههت   تهههو

 بحههر آن دانههی كههه باشههد هههم شههریف    

 از سههههخن و آواز، او صههههورت بسههههاخت

 مهههوج، خهههود را بهههاز انهههدر بحهههر بهههرد 

 بهههاز شهههد كهههه انّههها الیهههه راجعهههون    

 (417، بیت 4)مثنوی معنوی، ج             

و خواب و معنی آن روش برای پیدا كردن رابطۀ میان رمز  4در كتاب تعبیر خواب و رؤیای خود » ابن قتیبه 

ارائه كرده است، تأویل االسماء، تأویل بالمعنا، تأویل بالقرآن، تأویل بالحدیث، تأویل بالمثال السائر، تأویل بالضد و 

(. موالنا چند 457)فلسفۀ عرفان، یثربی: ص « المقلوب، تعبیر بالزیاد و النقص، تأویل بالحال، تعبیر الرؤیا بالوقت

 چنین تعبیر كرده است: رمز موجود در خواب را

 خنههده را در خههواب هههم تعبیههر خههوان   

 گریهههه را در خههههواب شهههادی و فههههرح  

 

 گریهههه گویهههد بههها دریهههغ و انهههدهان     

 ای صهههاحب مَهههرَح  هسهههت در تعبیهههر  

 (564، بیت 4)مثنوی معنوی، ج            

 بههر جنههازه هههر كههه را بینههی بههه خههواب  

 
 فهههارِس منصهههب شهههود عهههالی ركهههاب   

 (4563، بیت 4ج )مثنوی معنوی،          

موالنا خواب غفلت را بشدت طرد میکند و معتقد است كه نباید به خورد و خواب دنیایی مشغول شد تا الیۀ دوم 

خواب كه همان بیداری و دیدن عالم معناست برای سالک كشف شود و روح بتواند بسوی المکان مرغزار روحانی 

 در این بیداری سفر كند:

 روحهههانیالمکهههان بهههه سهههوی مرغهههزار  

 هههزار صههورت و شههخص عجههب بینههد روح

 

 چه شهرها و چه روضاتشان كه بنماید 

 چو خواب، نق  جهان را از او فروساید

 (413)غزلیات شمس: غزل                  

كه تلفیقی از جهان مُلک و ملکوت یا عالم روحانی و جسمانی اسهت و بصهورت    بنظر میرسد وجود برزخی آدمی 

و « خهواب »تجلّی یافته است و تقابل این ابعاد، اساس نظهری اندیشهۀ موالنها را درخصهوص     دمی بدن و روح در آ

اشعار موالنا در مثنوی و غزلیات شمس میتوان آنها او تشکیل میدهد؛ زیرا تقریباً در تمامی اینگونه « نعل وارونۀ»

اب میگریزد، میتوان استدالل كرد كهه  را براساس همین دو جنبۀ وجودی تأویل و تفسیر كرد، زمانی كه او از خو

میداند و برای رهایی از آن باید از این غفلت دست برداشت  او خواب را غلبۀ بُعد تاریک نفس بر روح و روان آدمی

تا به بیداری حقیقی رسید. برای تبیین و توجیه این نگاه شواهدی از ایهن نظریهه را میتهوان در ادبیهات عرفهانی      

« سهانکارا »طهرز تلقهی    در فصهل سهوم بهه    عرفان و فلسفهت. بعنوان مثال استیس در كتاب جهان نیز سراغ گرف

آید این تناقضات را با توسل به فیلسوف هندی اشاره دارد كه در برخورد با تناقضهای موجود عرفانی درصدد برمی
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است هنگهام رفهع بهه     محمولی كه وضع و رفع  تابع موضوع»نظریۀ تعدد مصادیق با این توجیه فیصله دهد كه 

 معنها الهف و بهه   چیز واحد ممکن است به یک معنای دیگر مراد شده است، یعنی یک معنا و هنگام وضع به یک 

(. موالنا در داستان كودک حلوافروش و شیخ احمد 447)عرفان و فلسفه، استیس: ص« معنای دیگری نا الف باشد

وجه به آن را دروازۀ كشهف اسهرار میداننهد( اشهاره میکنهد و      خضرویه به نفی خواب )برخالف سنت عرفانی كه ت

 خواب و خیال را در یک راستا و همسوی با هم ذكر مینماید:

 چههون بههرآورد از میههان جههان خههروش    

 در میههههان گریههههه خههههواب  درربههههود 

 گفههت ای شههه مههژده حاجاتههت رواسههت  

 چونکههه آیههد او حکیمههی حههاذق اسههت   

 

 انههدر آمههد بحههر بخشههای  بههه جههوش     

 ب او كههه پیههری رو نمههود  دیههد در خههوا 

 گهههر غریبهههی آیهههدت فهههردا ز ماسهههت  

 صههادق  دان كههو امههین و صههادق اسههت  

 (3 تی، ب4ج  ،یمعنو ی)مثنو                

 در ادامه میگوید:

 آن خیهههههاالتی كهههههه دام اولیاسهههههت  

 
 عکهههس مهرویهههان بسهههتان خداسهههت    

 (1، بیت 4)مثنوی معنوی، ج                 

خواب و بیداری موالنا بر آن است كه تا انسان از خواب غفلهت و تعلقهات خهالی     درخصوص تلقی موالنا از مسئلۀ

 نشود و بیداری و معرفت سرشار واصل نمیگردد.

 

 شکنی موالنا در مسئلۀ خوابهای ساختارزمینه

طرح ساختاری زبان قرآن كامالً خالف عادت و منحصربفرد است. گهردش آزاد مهتکلم و مخاطهب كهه ناشهی از       

ن در شرایط و بافت خاص حاكم بر سخن گفتن است، هم شهالودۀ طبیعهی زبهان موردانتظهار و توقهع      ظهور سخ

آوردن تنوع معنایی روال منطقهی تهألیف معهانی را از    شنونده و خوانندۀ قرآن را درهم میشکند و هم ضمن پدید 

قدسی را بر جههان مهتن   هم میگسلد. نظم پریشان و خالف عادت و منطق متعارف بیان كه سایۀ مستدام فضایی 

قرآن فروافکنده است، متأثر از مجموعه شرایط حاضر در فرایند و تحقق وحی است كه در هیچیک از متون كهن، 

جز تا حدودی در مثنوی و غزلیات شمس و غزلیات حافظ نظیهری بهرای آن نمیتهوان یافهت )در سهایۀ آفتهاب،       

حی و قرار گرفتن در طیف شرایطی شبیه به شرایط حاكم بر های رو(. موالنا در خالل تجربه444پورنامداریان: ص

حال ناآگاهی و احوال سکر و وجد و تجاربی میانۀ حالت آگاهی و ناآگاهی، زمینۀ ظهور این نکهات  وحی و در عین

 آورد.اختیار در شعر خود فراهم میو ظرایف ساختاری را بی

رد و از ایهن طریهق ههم خهود مقهام گیرنهدۀ پیهام را از        نقشی كه پیامبر )ص( در مقام واسطه در فرایند وحی دا

فرستندۀ پیام )خدا( پیدا میکند و هم واسطۀ ابالغ پیام فرستنده به گیرندگان دیگر پیام )مردم( میشود، مولهوی  

آنکه چون پیامبران مقام رسالت و ابالغ پیام حق را به مردم داشته باشهد، در احهوال شهبانۀ عرفهانی خهود      نیز بی

میکند و ازاینرو شعر او به طریق ساختاری به ساختار قرآن نزدیک میشود. یکی از مشهورترین آیات قهرآن  تجربه 

أَوِ  نِّصْهفَهُ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًها   قُمِیَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ »درخصوص بیداری و پرهیز از خواب آیات نخستین سورۀ مزمل است: 

ای جامه به خود پیچیده،  (.5-4)مزمل: « سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا إِنَّاعَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا  زِدْ وْانقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا َ

از آن كم كن یا بر نصف آن بیفهزا، قهرآن را بها دقهت و تأمهل      از شب را یا كمیشب را جز كمی، به پا خیز، نیمی 

گرچه مخاطب این آیات شهخص پیهامبر )ص(   « را به تو القا خواهیم كرد.بخوان چراكه ما بزودی سخنی سنگین 
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داری با شخص پیامبر )ص( همگهام  زندهاست، ذیل سوره نشان میدهد مؤمنان هم در این برنامۀ نخوابیدن و شب

 (.169: ص7شیرازی، جمکارم)تفسیر نمونه، « هستند

گریزی و موالنا اری باید بر آن غلبه نمود. اصطالح خوابموالنا شب را مقام بشریت میداند كه به كمک آفتاب بید

اسهت.  « دولت عشهق »پارادوكس زیبای عرفانی است. موالنا در آفرین  هنری اشعارش مدیون « نور سیاه»مانند 

داری وامیدارد، این عشق كه ریشه در ازل دارد، وجهود او را تسهخیر كهرده و    زندهدولت پایندۀ عشق او را به شب

بها توجهه بهه اینکهه      هنجارشهکن اسهت.   است. موالنا در مسئلۀ خهواب « لوح عشق»سروده است فقط از هرآنچه 

كهم   )ص(، ن و احادیث نبوی است، همۀ عرفا بها تأسهی از حهدیثی از پیهامبر    آهایشان قرآبشخور عرفا در اندیشه

اول سهورۀ مزمهل خهود گهواه     . آیهات  خوردن و كم خوابیدن و كم گفتن را مهمترین وسیلۀ نیل به كمال میدانند

 قُمِ اللَّیْهلَ إِلَّها قَلِیلًها     یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّل»راستینی است از این موضوع كه پیامبر را به بیداری و تهجّد دعوت مینماید: 

 .مولوی هم از این قاعده مستثنا نیست(.  3-4)مزمل: « قَلِیلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ 

یها بهه عبهارتی     ثبت در متون عرفانی بحث میشود، منظور رؤیاست كه برای عرفا بمثابۀ وحهی هروقت از خواب م

 آورند تا در عالم خواب به گشایشی دست یابند.است و در مشکالت به آن روی می نوع وحی 14ای از بهتر، شاخه

كهه یاكوبسهن از آن بها    شکنی به معنای شکستن هنجار منطقی زبان و معانی آن با نگرش هنرمندانه است هنجار

نژاد و طالبیان: ص یاد میکند )هنجارگریزی معنایی در شعر مولوی و ابن فارض، صیادی« شکست انتظار»عنوان 

467 .) 

نیست. عارف برای تبیین مبانی عرفانی و تعلیم به مخاطبهان  روشن است كه زبان عرفان، زبان منطقی و مستقیم 

خاصی بکار میگیرد. از سویی ظرفیتهای معنایی و محتوایی زبهان عرفهانی نیهز    و بیان احوال و مواجید خود، زبان 

گریز است. آنچه شعر موالنا را از كتب مشابه خود بسیار متنوع و پیچیده است. موالنا نیز مانند اكثر عارفان عادت

ن است. شهرت افکهار  همچون آثار سنایی و عطار متمایز كرده، كاربرد منحصربفرد عناصر ادبی، زبانی و معنایی آ

تنها در حوزۀ فرهنگ و زبان فارسی، بلکه خروج از قلمرو معهانی  به آثار مشابه گذشتگان نهموالنا و اشعار او نسبت

انگیهزد، از  ای را در مخاطبان برمیو سنتهای ادبی نیز یکی از این وجوه تمایز است. خروج از عادت انفعال دوگانه

ابر آنچه خالف عادت است وامیدارد و چون ترک عادتها و سهنتهای معنهایی بهرای    طرفی آنان را به مقاومت دربر

خواننده دشوار است، توجه آنان به موضوع را جلب مینماید و ذهن آنان را برای درک آنچه غریب مینماید، فعهال  

رت گیرد، سرانجام میسازد. در این تقابل، اگر خروج از عادت در حدّ اعتدال و با تکیه بر بخشی از عوامل سنت صو

ستیز است و گریزی و پذیرش تجددی كه ازطریق آن حاصل میگردد، تمام میشود. موالنا خود عادتنفع عادتبه 

 ستیزی را به زیبایی در مثنوی بیان كرده است:این عادت

 ای میکههههرد ابلههههیس لعههههین سههههجده

 گفههت مههن بههی  از همههه عمههری دراز   

 عههادتم گشههته اسههت ایههن زان میکههنم    

 ای سهههقطیم بهههدو گفهههت عیسهههی مهههر

 تهههو یقهههین میهههدان كهههه انهههدر راه او   

 هرچهههههه از عهههههادت رود در روزگهههههار 

 

 گفههت عیسههی در چههه كههاری ایههن چنههین 

 ام زآنگهههاه بهههازسهههجده عهههادت كهههرده 

 گههر همههه سههجده اسههت تههاوان میکههنم   

 مینههههدانی هههههیچ و ره كههههردی غلههههط

 نیسههههت عههههادت الیههههق درگههههاه او   

 نیسهههت آن را بههها حقیقهههت ههههیچ كهههار 

 (149، بیت 3)مثنوی معنوی، ج            

اندازهای موالنا بدلیل تجربۀ زیستن در عوالم روحی متفاوت، درک آبشخورهای معرفتی گوناگونی، نگرش از چشم

متفاوت و بویژه اتصال با مطلق و امر متعالی، جهان خوی  را گسترانیده است. در جهان موالنا كه جهان تکثرها، 
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نسبیتها و فروریزی قطعیتهاست، ارزش و اعتبار و درستی و نادرستی امور در نسبیت با افهراد، جایگهاه، نتیجهه و    

خروجی اعمال و رفتارشان متغیر و متفاوت میشود، در نگرش چندسویه و چندبُعدی او، همۀ امور نسبی است در 

شوند و پویایی، زای  تکثر معنا صورت میگیرد، ها و امور از انجماد و فسردگی خارج میاین ساحت، معنای پدیده

هها  ای حکم كلی صادر نمیکند و برچسب قطعی و نهایی بر پیشهانی امهور و پدیهده   ازاینرو موالنا برای هیچ پدیده

 ها را همواره یکسان و با قطعیت مینگرد، ابله میخواند: نمیزند و كسی را كه پدیده

 انههد ایهن همههه ایهن حقیقهت دان نههه حهق   

 انههد ابلهههی اسههته گویههد جملههه حههقآنکهه

 

 انههد ایههن رمههه  نههی بههه كلههی گمرهههان   

 وآنکه گوید جمله باطل خهود شهقی اسهت   

 (674، بیت 6)مثنوی معنوی، ج          

 

 

بسیاری از اشعار موالنا بیداری شتابانی است كه در آن ناگهان رخدادهای روحانی پدیدار میشود و سرس مخفهی  

 از خواب غفلت گریخت و هراس داشت تا به بیداری حقیقی رسید:میشود از نظر موالنا باید 

 اُسههتن ایههن عههالم ای جههان غفلههت اسههت 

 
 هوشههیاری ایههن جهههان را آفههت اسههت     

 (93، بیت 4)مثنوی معنوی، ج              

 

موالنا در این اقلیم نوآوریها و ابداعات فراوان دارد، موالنا از خواب در بسیاری از مواقع گریهزان اسهت و حادثهه و    

رخداد روحی خود را در بیداری میبیند. رؤیایی بیدارگونه، بغایت مبهم و پیچیده كه با عهادات تجربهی و افقههای    

ندارد، بصورتی كه میتوان گفت موالنا این صورتهای  های مشترک جمعی دیگر عارفان سنخیت و سازگاریتجربه

 غیبی را در بیداری كامل دیده است: 

 هههها و خلقهههها همچهههون جههههاز پیشهههه

 هههها و خلقهههها از بعهههد خهههواب  پیشهههه

 

 سههههوی خصههههم آینههههد روز رسههههتخیز  

 واپههس آیههد هههم بههه خصههم خههود شههتاب 

 (49، بیت 4)مثنوی معنوی، ج            

 

نمیداند، بلکه بر این  هه كه پر از غفلت و بیخبری استهه عادی  افرادز نوع خوابهای مولوی خواب عارف كامل را ا

 هستند:واقعی در خواب هم از آگاهی و هوشیاری كامل برخوردار  نباور است كه عارفا

 دیههد در خههواب او شههبّی و خههواب كههو    

 
 خهههو واقعهههۀ بیخهههواب صهههوفی راسهههت  

 (949، بیت 4)مثنوی معنوی، ج           

 

 سخن گفتن از معشوق و حالوت مناجات با معشوق

بینی عرفانی موالنا بر پایۀ عشق است. مفهوم انتزاعی عشق، كلیهد حهل مشهکالت اوسهت، مفتهاح فتهوح و       جهان

گراسهت و ایهن   گشایندۀ در است. بر مبنای ایدئولوژی و فرهنگ حاكم بر اندیشۀ صوفیانه موالنا شهاعری مکالمهه  

شعارش بویژه در غزلیات شمس با معشوق است و آن هم در بیهداری و گریهز از خهواب    مکالمۀ او در جای جای ا

گو با معشوق روی در شبانگه، سحرگاه، آدینه، رمضان و حج دارد. چنین تركیب زمانی، وشبانه. زمان عرفانی گفت

حوّل و تجربۀ دینهی و  آغاز و پایان زمان عرفانی و قدسی را میسازد و در یک دور مکرر و مقدس، زمینه را برای ت
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عرفانی سالک فراهم میکند، هركدام از این اوقات مقدس، نقطۀ آغاز و پایان احوال متفاوت عارف در وادی عشهق  

است. از دید عارفی چون موالنا، سحرگاه، لحظۀ تبدیل تاریکی )شب( به روشنایی است كه بهتهرین زمهان بهرای    

شیرازی، سحرگاه را هنگامهۀ نهزول و ظههور    روزبهان بقلی»شد. های روحانی میباخلوت با معشوق و كسب تجربه

 (. 475)در سایۀ آفتاب، پورنامداریان: ص« تجلّی صفت امر قدسی در عالم میداند

انگیزی جهان را فراگرفتهه اسهت و فهرد بیخهوابِ     شناسی موالنا، شب زمانی است كه خاموشی هراسدر هستی   

دیگر است / منِ دیگر یا معشوق. ایهن زمهان بهه معنهی پایهان      « منِ» مترصد ، (vigilant insomnic)مترصد 

و شروع ناخودآگاهی است. موالنا بیخوابی مترصّد است كهه    (objectivizing)عینیت بخشیدن به خودآگاهی 

پیونهد میزنهد. موالنها    « دیگهری »مدام دیگری را به نخسبیدن دعوت میکند و بیخوابی خود را با عشق و معشوق 

 عارفان در شب را چنین توصیف كرده است:احوال 

 حههال عههارف ایههن بههودی بیخههواب هههم   

 خفتههههه از احههههوال دنیهههها روز و شههههب

 آنکههههه او پنجهههههه نبینههههد در رقهههههم  

 

 گفهههت ایهههزد ههههم رقهههود زیهههن مَهههرَم   

 چههههون قلههههم در پنجههههۀ تقلیههههب رب 

 فصهههل پنهههدارد بهههه جنهههب  از قلهههم   

 (441، بیت 4)مثنوی معنوی، ج            

بسمت معشوق و معبود میکشاند، باعث غلیهان   آید و او را هر لحظهگهای مولوی بجوش میخونی كه در جان و ر

میتوان نتیجه گرفت كهه مولهوی بهه خهواب      درونی وی میشود و خواب را از چشمان وی گریزان میکند. بنابراین

توجهی ندارد بلکه منظور او از خواب، غفلت از یاد خداست كه حتی در موقع بیداری هم ممکن است بر  ،ظاهری

و انسان باید از این غفلت از یاد خدا دوری كند، وگرنه خوابی كه  )و آن هوشیاری دنیوی است( شخص غالب شود

 :اری استای به عالم ماورا و عالم حقیقت باشد عین بیدم با یاد خدا و دریچهأتو

 یهار مخسهب امشهب   یار مهل مها را بهی  بی

 امشب ز خود افزونیم در عشهق دگرگهونیم  

 امشب ز خود افزونیم در عشهق دگرگهونیم  

 امشب ز خود افزونیم در عشهق دگرگهونیم  

 صیدیم به شصت غم شوریده و مست غهم 

 

 زنهار مخور با ما زنهار مخسب امشب 

 این بار ببین چونیم این بار مخسب امشب

 را همه شب تنها نگذار مخسب امشبما 

 ما را تو بدست غم مسرار مخسپ امشب

 (645) غزلیات شمس، غزل                 

 

 سکوت شب، یکی شدن با هستی مطلق و ادراک حضور

از جملهۀ  « سهکوت »و « خاموشی»اند كه اهل تحقیق برای چشیدن طعم این حضور معنوی، ریاضتهایی برشمرده

ای بهه مسهئلۀ زبهان    وه بر مقولۀ عرفانی و تربیتی، یک مقولۀ گفتمانی است. موالنا توجه ویژهآنهاست. سکوت عال

ای شخصی در حوزۀ زبان شاعری است، شامل اصول ها و نظرات وی ضمن آنکه مبتنی بر تجربهداشته است. گفته

ژوهنهدگان عرصهۀ دیهن و    شناسهان و پ كلی و دریافتهای قابل توجهی است كه با برخی تحلیلهای فالسفه و زبان

حهال نارسها میدانهد، لفهظ از نظهر او      عرفان همانندیهایی دارد. موالنا لفظ را برای القای معنی، همیشه و در همه

همیشه نارساست، عطف توجه موالنا به عرفان عملی نیز باعث شده است هرجا از زبان و كهم و كیهف آن سهخن    

كند. سکوت موالنا و اجتناب او از سخن گفتن دنبالۀ همان تهدبیری  بمیان آمده است سود و زیان آن را نیز بیان 

است كه در كتاب آسمانی و تعلیمات انبیاء و اولیا و حکما و عرفای بزرگ برای هدایت و تربیت جامعۀ بشری بکار 
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انهد.  از خدا میدانند، بیشترین سخن عرفهانی را گفتهه  « گفتن»رفته است. عرفایی كه سکوت و خلوت را یگانه راه 

از بحهر  « گفتن»موالنا از پرگفتارترین خموشان است كه در پاسخ به چرایی این عملکرد، كثرت آفرین  را ثمرۀ 

معنا میداند. بحری كه شرط ورودش خموشی است و پس از وصل هم، مقایسۀ فهم بسیط و پیشامفهومی بحر در 

نهوعی از سهکوت وجهود دارد كهه       4مهور د بلهک مقابل نارسایی زبان، باعث حیرت و ادامۀ سکوت میشود. به اعتقا

های ارتباطی خاص مورد اسهتفاده  شناختی به خود میگیرند و بصورت بینافردی یا در گروههای زبان ه روان جنبه

قرار میگیرند؛ مانند سکوتهایی كه یک عارف در خلسه به آن متوسل میشود. در عرفان اسالمی لحظهات قهبض و   

(. به 67ن هند نیز با عنوان مدیتیشن نیز بررسی میشود )عرفان و آگاهی، بلک مور: صبسط وجود دارد و در عرفا

ای كه یک عارف مشغول مدیتیشن است، هیچ فکری در ذهن  وجود ندارد عقیدۀ وی در عرفان خاور دور لحظه

ت را بعنهوان  و نوعی سکوت بر او حاكم میشود كه با مفهوم ارتباط بسیار مرتبط است. در زبانشناسی غرب، سهکو 

و نیز آن را بخشی از متن مکالمه میدانند كه روابط معنایی  ای برای مرزبندی فاصله در مکالمه تعریف كردهشیوه

مهمی را با گفتار ایجاد میکند، گوینده با مشاركت كالمی و مخاطب بواسطۀ پاسخ كالمی حضهور خهود را نشهان    

شناسهی سانسهور و   آفرین باشهد )نشهانه  میتواند خود ارتباط میدهد اما اگر مخاطب ساكت بماند، این عدم حضور

، دلیل بیتوجهی به سکوت در طول تاریخ این است كه همیشه 6المعارف آشر(. در دایره33سکوت، رضایی راد: ص

اند، درصورتیکه سکوت بخ  مهمهی از تعامهل و ارتبهاط اسهت     آن را نقطۀ مقابل صورت زبانی یا گفتار قرار داده

 (. 43)همان: ص
ی اسهت كهه   نجات دادن ذهن از پراكندگی و تمركز بر یک موضوع )امر واحد( و بویژه مراقبت بر آن، از دیگر نکات

موالنا خود و مخاطب را بخاطر آن به نخسبیدن دعوت میکند. این مرحله پایان راه نیست، بلکه بعکهس آغهاز راه   

ههای رسهیدن بهه ایهن     است تا به تعبیر روانشناسانۀ آن خودآگاهی در سکوت مطلق ایجاد شود. از بهترین نمونهه 

در بیداری شبانه است. بیشک اصهلیترین و مهمتهرین    شعور و آگاهی كیهانی در موالنا مکالمات او با شمس جان

ای كه شمس به موالنا آموخت، آشنا كردن او با خاموشی مطلق و سکوت شب بود. انجهام ایهن نکتهۀ دقیهق     نکته

البته كار آسانی نبود، زیرا موالنا كوزۀ خالی نبود، پُر بود و برای رسیدن به اطوار باالتر، باید از خود تههی میشهد،   

ذهنی ه روانی كاری دشوار و بسیار سخت است. موالنا نیز از این امر مسهتثنی نبهود، بهویژه آنکهه مریهد و        تخلیۀ

محراب و منبر داشت، مجلس درس داشت، او خود بخوبی میدانست كه همین تعلقات مانع از فراغت ذههن او در  

دای خویشتن درونی خود را چنانکهه  روز و هنگامه و هیاهو و مشغلۀ آن میشود، همینها باعث میشد كه موالنا ص

باید و شاید نشنود و از این رو تخلیۀ ذهن و دل و جان و جسم و جان، جز در فراغت شبانه و سکوت آن حاصهل  

باید به سکوت و بیداری شب پناه میبرد و از « فقدان كن »یا « تنزل سطح فکری»نمیشد، ازاینرو برای عبور از 

 خواب دوری میگزید.

 

 یگیرنتیجه
هر گفتار و نوشتاری بمنظور انتقال پیام به مخاطب و برقراری ارتباط با اوست كه به انجام میرسد، اما موالنا گهاه  

پیام  را بصورت طبیعی و بر پایۀ ساختاری مبتنی بر عادتهای زبانی و نظهام فکهری صهوفیانه بیهان نمیکنهد. او      

اساس تعاریف عرفانی بهرهم میریهزد. در نگهرش سهیّال و      هم ریختنشالودۀ انتظارات و تصورات خواننده را با در

                                                      
1 Blackmur 

2.Asher. 
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شده و صوفیانه، رنگ و مفههومی تهازه بهه    گریز موالنا هر واژه میتواند برخالف مصطالحات و مفاهیم تثبیتقاعده

تنیده و هر لحظهه نمهود دیگهر مییابهد. در دیهد      خود بگیرد. خواب نیز در ذهن موالنا با نگرشی چندوجهی درهم

تعالی است و عنایتی است ازسوی حضرت حق كه متوجه دلهای داری و دوری از خواب غفلت، جذبۀ حقموالنا بی

عنصر بیداری در اندیشۀ موالنا نق  كلیدی و مهمی ایفا میکند. او برخالف شهیوۀ رایهج در بهین     مستعد میشود.

حصول معرفت در سالک واقعهی   ای برایدل را دارای ارزشی همرایۀ رؤیا كه دریچه« بیداری حقیقی»دیگر عرفا، 

بهرای   شکنی در معنا روی آورده است. پدیدۀ خواببنوعی در این مسئله به نوآوری و ساختاراست، میداند. موالنا 

. شهمس  موالنا از یکسو گریز و دوری از خواب مجازی و غفلت ناشی از آن است و از دیگرسو عین بیهداری اسهت  

اش نزدیهک  «وجهه انسهانی  »هراس  مینماید و او را به از خواب بازمیدارد، خواببرای موالنا عاملی است كه او را 

میسازد؛ موالنا در متن هستی حضور مییابد و تعاملی میان خود و معشوق را بها دعهوت بهه بیهداری و ههراس از      

و در شهود  حضور معشوق معنا مییابد كه عاشق از قالب مهنِ خویشهتن خهارج     خواب شکل میدهد؛ زیرا هنگامی

 مییابیم.« خود»یا « من»بیداری، خود را انعکاسی از معشوق ببیند. در اندیشۀ او راوی را فراتر از 

 

 نویسندگان مشاركت

آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی نوازاهلل فرهادیآقای دكتر . است شده استخراج گچساراناسالمی 

 تنظیم و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای یعقوب اسعدی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز حسین اسماعیلیآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ،گچسارانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این

 

 منافع تعارض
 حاصهل  و نرسهیده  چهاپ  بهه  خهارجی  و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیهق  ایهن . دارنهد  رضهایت  و آگهاهی  آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گهزارش  مسهئولیت . اسهت  نگرفتهه  صهورت  تقلبهی  و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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