
شن   بان      ام خداوند 

م خدمت مهۀ شنوندگان راد  موالنا، به مهگی مشا خوش آمد ىم گومي و امیدوارم  می سالم 
  . مهگی شاد و سالمت باشید

ه   کتاب فیه مافیه ىم باشد که عنوان آن را 100ص  مقاله ای که در این برنامه برای مشا ىم خوامن از 
  . منام  اده ا" خواب در بیداری"

  :منت مقاله باین شرح ىم باشد

ت و تعبريش در آن  ه ىم فرمایند رسوله الرؤیا، اکنون این رؤیا، خوا ای عاشقان و صادقا ین   ا
ه . ؛ تعبريش در آن جھان پدید شوداحوال جخله عامل خواىب استبل ه . عامل پدید شود ن نا مه 

بت دارد؟ و اگر ىم بیىن که خواىب ىم بیىن که سواری بر اسب ، به مراد ىم ر ، اسب    به مراد چه 
نوی؛ درم به  و از عاملی  نھای درست و  نی   به   در ای درست دادند، تعبريش آن است که    
تند، رئیس قوىم شوی؛ دار به ریاست و سروری چه      ن چه ماند؟ و اگر بیىن که   را بر دار آو

  ماند؛

َالدنیا ست که  که گفتمي خواىب ا–مه نني احوال عامل را  ْ ُّ َالدنیا (ِ النائم  ُِملَ َ ْ ُّ ِمل النائمَ ِ
حدیثی است از  َ  ُ

 و عالوه زندگی دنیا رؤیایی است که خفته در خواب ىم  ند: پیامرب گراىم اسالم بدین مضمون
ان ھست بدین مضمون ری نیز از ا خلق در خوا د؛ چون مبريند بیدار : ی   براین نیز حدیث د



رگون باشد که به این مناند تعبري– ).شوند ُآن را معرب االھی تعبري کند، زیرا برو . ی ھاش در آن عامل د
ه بر سر شاخه –مهه مکشوف است  ه باغباىن که به باغ در آید در درختان نظر کند، ىب آ ن  چنا ن 

ري است و این نار است و این امرود است و این  سیب   ھا میوه  ند، ح  کند که این خرماست و آن ا
ته است، حاجت قیامت نیست که تعبري ھا را بب ند که چه شد و آن خواب چه . است   چون عمل آن دا

ه خواھد دادن . نت  ه داد ه  باغبان پیشني ىم داند که البته –نت  او دی  است پیشني که چه  نا ن   مه 
  .این شاخ چه میوه خواھد دادن

واھمي راجع. مقاله این جا متام ىم شود ی بدھمي  موالنا در این مقاله زندگی دنیا   اگر  ض   به این مقاله  
ه منظور  بیه  ده که بیداری از آن در اثر واقعه مرگ  جود ىم آید و با  جه با ین را به خواىب    
س ما از این خواب بیدار ىم شومي و معرب  س ىم باشد  ابراین با رھا شدن از      موالنا از مرگ، مرگ 

لی ش  است  ابراین ىم  اند واقعیت مهۀ االھی کىس ا س رھا ش  و حقیقت بر وی  م  ست که از    
  .پدی  ھا را بب ند

بت به حالت بیداری روز یك  ريمي، حضور ما در خواب  ب     اگر خواب شب خودمان را در نظر 
ازی است س ھستمي در بیداری.   حضور   روز چگونه   حال بیائمي بب نمي که حالت حضور ما که اسري 

ازی است یعىن به  عی در روز   در . است   آیا ما حضور واقعی دارمي یا در روز   حضور ما 
رمي ن خواب ھستمي؟ برای پا  باین سؤال باید بب نمي که ما پدی  ھا را در بیداری چگونه ىم  ما که .  

لیل  رمي فورا ذھن ما شروع به  س ھستمي به ھر پدی  ای ىم  ن   اسري  آن پدی  ىم کند و آن را بر   
یت اعتباری که برای خود ساخته امي،  به  نني خصوصیات  ته ھا و خاطرات قبلی و  مه    اساس دا   



اه  س  ر صفات طبقه  دی ىم کند یعىن آن پدی  را با عینك  ن خوب و بد و زشت و ز ا و د ی   
ای دی اه  دن ما  ص است با این طرز  ن    ىم کنمي که  وی که م    دن و درک واقعی آن پدی  به 

ای آن پدی  ىم  نمي یا درک ىم کنمي؛ و وقىت   نتوانمي حالت انعکاس احوال درون ھست     خود را 
ازی یعىن در    واقعی یك پدی  را بب نمي یا درک کنمي آیا حضور ما در بیداری روز نیز یك حالت 

  :چند تا مثال ىم زمنحالت خواب نیست؟ برای روشن شدن این موضوع 

و   ی را ىم  نید که از نظر قیافه نظري کىس است که مشا از او د      در خیابان دارید راه ىم روید 
ص   که   رابطه ای با آن کىس که از او متنفرید ندارد، مشا . ندارید و ازش متنفرید ھ آیا از این    

  متنفر منی شوید؟

انه برىم گردید  مهسر مشا خود را آرایش  ده و یا تغیريی در دکوراسیون خانه داده   امروز از سر ر 
ھ آیا مشا این تغیريات را ىم  نید یا چنان وراجی ھای ذھن مشا را مشغول  ده که    تغیري و یا چیز   

  را منی  نید؟

در  در ذھن   دارید غذا ىم خورید آیا مزه و طعم غذا را  در متام مدت غذا خوردن حس ىم کنید یا آ
  خود مشغول ھستید که اصال منی دانید دارید چی ىم خورید؟

در در گري خاطرات گذشته ھستید که  ه آ ین   دارید رانندگی ىم کنید آیا اطراف را ىم  نید و یا ا
  ھ در پایان رانندگی   چیز از طول راه به یادتان منی آید؟ 



سته اید و دارید و ظاھرا دارید  اسرتاحت ىم کنید وىل در ذھن تان با کىس که   در اطاقی روی مبل 
و مگو ھستید آیا مشا واقعا در زمان حال حضور دارید و  ب در گذشته درگريی داشته اید در حال 

ازی گذشته ھستید؟      دارید اسرتاحت ىم کنید و یا در زمان 

ی کنید که از امروز دارید به مالقات کىس ىم روید که  ممي گريیش برا ان  م است آیا سعی من
ه   عالقه ای باو ندارید؟ ان دھید درحا ازی صمیمی با او  ھ خودتان یك چھره  لی        

ام    اگر ما حر ت خود را فقط برای یك روز بر این اساس مرور کنمي ىم  نمي که باست نا مواردی که ا
یه حر ت ما مثال ھائی از این قبیل ىم ب ان ىم دھد که من    ری نیاز به دقت و مترکز دارد؛    اشند که 

رم و نبابراین منی  امن واقعیت ھا را  یت اعتباری خود ىم  س پدی  ھا را با عینك  ن اسري       
ازی است و   در زمان    آنطور که ھست ببی  یا درک ک  که بر این اساس در روز،   حضورم 

  .اری روز   در حالت خواب ھستمي  ازی به سر ىم برم؛ که معىن مهه اینھا اینست که ما در بید

س و ترفند ھای آن ىم باشد و  ه از این این خواب بیدار شومي اولني قدم شناخت  ین   برای ا
ه ىم  اند به سکوت دروىن . دومني قدم سکوت بريوىن و دروىن ىم باشد ئی ی از روش ھا ی 

وص در کمك کند و مارا از چنگ وراجی ھای ذھن خالص کند  اینست که در مهه     حالت ھا 
ه ذھن خواست ما را  به خود مشغول کند یا بعباريت خواب کند به  ض ا ه تنھا ھستمي  ین زما مب نی 
خود  یب بزنمي، فالىن بیدار شو   داری غذا ىم خوری، فالىن بیدار شو   داری رانندگی ىم 

  .    و از این قبیل جخالت. کىن، فالىن بیدار شو   داری محام ىم کىن



ه ھا حضوری واقعی داشته باشید کر از مشا، امیدوارم  مهیشه شاد و سالمت باشید و در  خدا .      با 
 ن ھدار
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