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 از دیدگاه موالنا،  خواب

 
 مهدی سیاح زاده

 
 

عارفان، چنان از حال واحوال دنیا بی خبرند که گویی خفته اند و 
ند که مانند قلمی در ا چون در بیداری خفته اند، چنان تسلیم حق

دست کاتب، اراده و فکر او را بر صفحه نقش می کنند و اگر 
ید می آید، ناشی شبهه ی فعل و جنبش قائم به ذاتی از آنان پد

 از آن است که دست نویسنده ناپیداست
 
 

از دید مولوی، ما انسان ها دو عالم داریم: عالَم 
بیداری و عالَم خواب. آنچه ما عالم بیداری می پنداریم، در 

 حقیقت عالم خواب است.
 این جهان خواب است، اندر ظن مه ایست 

 گر رود در خواب دستی باک نیست 
٣/١٧٢٩ 

این جهان مانند خواب، وهم و ظن و گمان  می گوید
است، اگر در خواب ببینی یک دستت بریده شده، پروایی 

 نداری. برای اولیای عرفان نیز عالم بیداری چنین است.
روایت است که یکی از اولیای عرفان، دستش جذام 
گرفت و اطبا تجویز کردند که باید بریده شود. گفتند فقط 

ن عمل را انجام داد. زیرا شیخ وقتی به هنگام نماز می توان ای
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نماز می ایستد و چشم و دلش به سوی حق است، گویی جان 
از تنش رها شده و آن هنگام است که هرگزندی به تن او وارد 

به نقل از شرح  - ٩٥صفحه ی  -)تذکره االولیاشود، احساس نخواهد کرد. 

 ( ٢٩٥صفحه ی  -٣جلد  -دکتر محمد استعالمی -مثنوی

یثی از پیامبر اسالم )ص( می شود که فرموده: حد
)احادیث )دنیا چون رویای خفتگان است.(  «اَلُدنیا َکُحلِم النّائِم»

صفحه ی  -٤جلد  -دکتر محمد استعالمی  -مثنوی به نقل ازشرح  -فروزانفر  -مثنوی 
٣٨٩ ) 

 این جهان را که به صورت قائم است 
 گفت پیغمبر که حُلم نائم است 

 تقلید تو کردی قبول از ره 
 سالکان این دیده پیدا بی رسول 

 روز در خوابی مگو این خواب نیست 
 سایه فرع است، اصل جز مهتاب نیست 

٣/١٧٣٣ 
می گوید: اگر تو آنچه را که پیامبر اسالم در باب 
خواب و بیداری گفته می پذیری، به خاطر تقلید و پیروی از 

کرده باشی. ولی آن حضرت است، نه این که خود تجربه 
سالکان طریقت بدون بیان رسول خدا این بیداری حقیقی را 

 دیده اند. 
مولوی اعتقاد دارد که درهمین عالم به با این حال 
و این خواب در عالم « خواب می بیند»ظاهر بیداری، انسان 
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حقیقت برای انسان هایی که به کمال رسیده اند، نوعی بیداری 
 ی معمولی خواب به نظر می آید.است، ولی برای انسان ها

مولوی در مورد همین رویاهای کاذبی که ما می 
بینیم، نظر ماتریالیست ها را که می گویند: خواب ادامه 

خواب تشفی »رویدادهای بیداری است و یا این که می گویند:
قبول دارد ، اما می گوید این نوع « انگیزه های ارضا نشده است
نی که هنوز در مرتبه حیوانی دست رویا مربوط به خواب کسا

 و پا می زنند. هنوز اسیر غرایز و انگیزه های حیوانی خود اند.
 پیل باید تا چو خسبد اوستان 

 خواب بیند خطه ی هندوستان 
 خر نبیند هیچ هندُستان به خواب 

 خر ز هندُستان نکرده است اغتراب 
٤/٣٠٦٨ 

هندوستان پیل اینجا نماد انسان آگاه در راه تکامل، و 
سمبل بهشت و جایگاه تولد آدم است. خر نیز مظهر جان 

حیوانی خود جان فرودست بی مایه ای است که هنوز گرفتار 
خود « آدم درون»است. می گوید: انسانی که روی به 

دارد)پیل(، همواره با دیدن هندوستان )بهشت( در رویاهایش، 
ان خام درد دوری از آن را درخود تخفیف می دهد. ولی انس

 اسیر نفس غول )خر( چون چنین احساس غربت )دور افتادگی 
= اغتراب ( را ندارد، هرگز هندوستان را در رویاهای خود نمی 

 بیند. زیرا: 
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 اُذکُروا اهلل کار هر اوباش نیست 
 اِرجِعی بر پای هر قالش نیست 

٤/٣٠٧٢ 
)اوباش و « خر»( کار )اُذکُروا اهللخدا را یاد کردن 

نیست و بازگشت به سوی خدا )ارجعی( نیز از انسان  فرومایه(
اسیر بی نام و ننگ و بی خبری )قالش( بر نمی آید. این ها 
نظرگاهشان خور و خواب و خشم و شهوت است. این ها در 
درجات بسیار پایین حیات انسانی روزگار می گذرانند. این 

تشفی غرایز و انگیزه های ارضا »است که خواب اینان همان 
است. ولی جان سالکی که رو به کمال دارد، مدام « نشده 

 ، وطن اصلی خود را می بیند:«هندوستان»خواب 
 جان همچون پیل باید نیک زَفت 

 تا به خواب او هند داند رفت تَفت 
 ذکر هندستان کند پیل از طلب 

 بس مصور گردد آن ذکرش به شب 
٤/٣٠٧٠ 
ی چنین جان آگاه، در خواب به سو« روزن دل»

های « عجب»حقیقت باز  می گردد و بسیاری از شگفتی ها و 
 «.روشن می شود»دنیای ناشناخته بر او 

 بس عجب در خواب روشن می شود 
 دل درون خواب روزن می شود 

٢/٢٢٣٥ 
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می گوید: در خواب  این است که مولوی در ادامه
شکوهش،  جان انسان از دام تن رها می شود و آزادی با همه

 یان می گردد:بر او نما
 هر شبی از دام تن اَرواح را 

  می رهانی، می کَنی اَلواح را
١/٣٨٨ 

جان هنگام خواب هر شب از بند جسم رها می شود، 
الواح نیز از ذهن او زدوده می گردد. الواح جمع لوح و نوشته 

 است.
می گوید: هنگام خواب، همه ی خاطرات و الواح 

ر اینجا البته منظورش موجود در ذهن انسان پاک می شود. د
نیست. مقصودش « قالش»و « اوباش»نیست، منظورش « خر»

انسانی که اسیر غرایز خود است، نیست. او در این بیت نظر به 
 دارند.« اُذکُروا اهلل»انسان هایی دارد که 

در این به ظاهر خواب است که جان ها از قفس تن 
دانی، زندانی می رهند. نه حاکمی می ماند و نه محکومی. نه زن

است و نه سلطان، سلطان. نه شادمانی و یا ترس از سود و زیان 
 داری و نه بیم از فالن و فالن.

 می رهند ارواح هر شب زین قفس 
 فارغان، نه حاکم و محکوم کس 

 شب ز زندان بی خبر زندانیان 
 شب ز دولت بی خبر سلطانیان
 نه غم و اندیشه ی سود و زیان 
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  و آن فالن نه خیال این فالن
١/٣٨٩  

اما عارفان که به کمال رسیده اند، بدون خواب 
اند. یعنی « هُم رُقُود»نیزچنین اند. آنان به گفته خدا در قرآن 

 آنان در بیداری نیز خوابیده اند.
 حال عارف این بود بی خواب هم 

 زین مَرَم«. هُم رُقُود»گفت ایزد 
١/٣٩٢    

عارفان، چنان از حال واحوال دنیا بی خبرند که گویی 
خفته اند و چون در بیداری خفته اند، چنان تسلیم حقند که 
مانند قلمی در دست کاتب، اراده و فکر او را بر صفحه نقش 
می کنند و اگر شبهه ی فعل و جنبش قائم به ذاتی از آنان 

 :یداستپدید می آید، ناشی از آن است که دست نویسنده ناپ
 خفته از احوال دنیا روز و شب 

 چون قلم در پنجه ی تقلیب رَب
 آن که او پنجه نبیند در رقم
 فعل پندارد به جنبش از قلم 

١/٣٩٣ 
چرا بسیاری از ما انسان ها عالم خواب را حس نمی 
کنیم؟ چرا گمان می کنیم آنچه در خواب است وهم و خیال 

یص آن را ندارد. ما است؟ برای این که حواس ما قابلیت تشخ
نمی توانیم دنیای خواب را به حقیقت بفهمیم، قادر نیستیم به 
فراسوی خواب و رؤیا نظر کنیم. دید ما آن قدر به زندگی 
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مادی عادت کرده است که هر چیزی برای ما که ملموس 
باشد، هر چیزی که این عقل جزوی ما بپذیرد، همان برای ما 

وهم و خیال می پنداریم. این وجودی است واقعی. غیر آن را 
است که خواب از دید انسان چیزی جز خیال نیست. حال آن 

 که ازدید مولوی، خواب آغاز بیداری انسان است. می گوید:
 هر که بیدار است، او در خواب تر 

 هست بیداریش از خوابش بَتَر
١/٤٠٩ 

اما این بیداری در نزد اغلب ما به معنی هوشیاری و 
ولوی این زیرکی را آن آگاهی مورد نظر نمی زیرکی است. م

داند. از دید او بیداری ظاهری ما انسان ها جز زیرکی و دوری 
از عشق نیست. همان که شیطان می کوشد در درون ما تقویت 
کند و توجه مان به بیرون از خودمان باشد. بیداری همین 
خاصیت را دارد. اما خواب اینگونه نیست. در خواب حواس ما 

از پیش خود »ه حداقل فعالیت می رسد. آنگاه است که انسان ب
می رود. در دفتر سوم همین مضمون را به زیبایی « به پیش خود
 بیان می کند:

 همچو آن وقتی که خواب اندر روی 
  تو به پیش خود به پیش خود شوی

٣/١٣٠٠ 
تو « آدم درون»در این حالت خواب است که گهگاه  

هستی این « عالم حس»تو چون اسیر با تو سخن می گوید و 
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گفتگو را به دنیای بیرون از خود نسبت می دهی و می پنداری 
 که کسی غیر از تو است که با تو سخن می گوید:

 بشنوی از خویش و پنداری فالن 
 با تو اندر خواب گفته ست آن فالن

٣/١٣٠١  
چرا این گونه ای؟ برای این که تو گمان می کنی 

مایی. گمان می کنی اصل وجود ه ظاهر می نُهمین هستی که ب
می « زندگی»مادی و محسوس تُست که دارد « من»تو همین 

کند. حال آن که اینطور نیست. وجود تو به عظمت و 
پیچیدگی کائنات و سپهر گردون است. این است که تو را 

نام گذاشته اند. عمق وجود تو مانند دریا ها است « عالم صغیر»
 ی:و خود نمی دان

 تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق 
  بلکه گردونی و دریای عمیق

٣/١٣٠٢ 
تومعمایی، تو وجود پیچیده و اسرار انگیزی هستی 

یی که تو خیلی به آن می نازی، « تو»دارد. این « تو»که نهصد 
ی « تو»دریای بیکران آن « غرقگاه»، در «تو»و صدها از این 

 درون تو غرق می شوند.
 است « تو»تَت که آن نهصد ی زَف« تو»آن 

 است « تو»قلزم است و غرقه گاه صد 
٣/١٣٠٣ 
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بنابراین گمان نکن آنچه در خواب می بینی، فقط از  
زندگی مادی تو است که به نظرت می آید. بسیاری از این 

و الیه ات « تو»ی نهصد « تو» خواب ها از اعماق همان 
ی خدا از تن  سرچشمه می گیرد. جان تو هنگام خواب به اراده

جدا می شود و حافظه این جهانی )الواح( از جان کنده و جدا 
 می گردد:

 هر شبی از دام تن ارواح را 
 می رهانی ، می کَنی اَلواح را  

١/٣٨٨ 
پس از سیر و سیاحت در جهان فراحسی است که 

 دوباره :
 روح های مُنبَسِط را تن کند 

  هر تنی را باز آبستن کند
١/٣٩٩ 

آزاد شده )روح های مُنبَسِط( به تن باز می  جان های
گردد و دوباره هر تنی آبستن جان آگاه خود می شود. 
همانگونه که برای استراحت و چرا در مرغزار، زین را از پشت 
اسب بر می دارند، در خواب نیز از پشت اسب جان، زین او 
)تن انسان( برداشته می شود تا در مرغزار با صفای جهان 

، به گشت و گذار بپردازد. درست مانند این که هنگام معنویت
مرگ، جان از تن جدامی شود و به عالم معنی می پیوندد. در 
واقع مولوی با این سخن اشاره دارد به این اصطالح معروف 

 )خواب برادر مرگ است( « اُلنَّوُم اَُخ الَموت»
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 اسب جان ها را کُند عاری ز زین
 است این «مَوت اُلنَّومُ اَخُ ال» سِرّ 

 لیک بهر آن که روز آیند باز
 بر نَهَد بر پایشان بند دراز 

 تا که روزش واکشد زآن مرغزار
 وز چراگاه آردش در زیر بار

١/٤٠٠ 
مولوی می گوید: این اسب های جان، برای این که 
پس از سپری شدن شب از مرغزار شگفت انگیز جهان باقی باز 

ن ها گذاشته شود، هنگام خواب گردند و دوباره زین )تن( بر آ
 به نحوی با تن در ارتباط هستند )برنهد بر پایشان بند دراز(

پس از دید مولوی خواب در بسیاری موارد رها شدن 
و برای سیر و « آدم درون»جان از تن، برای ایجاد ارتباط با آن 

درون ما است. در این هنگام « نهصد تو و الیه»گذار در آن 
ادی، جان نباتی و جان حیوانی ما برجای می است که جان جم

 مانند. 
*** 

 
، ٢٨٩صفحه از  ،مهدی سیاح زاده ، «و چنین گفت مولوی»برگرفته از کتاب   

(٢٠١٥) ١٣٩٤چاپ دوم  ،تهران ،انتشارات مهر اندیش   

 


