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  مقدمه 
جملـه مفـاهيم خـاص       از دارد و  توجهي قـرار  بي مقابل غفلت و   بيداري در  يقظه و 

فرهنـگ   در .شـود آن يـاد مـي     مقامـات سـلوك از     مراتب و  عرفاني است كه در    ديني و 
  :مصطلحات عرفا اصطالح يقظه اينگونه تعريف شده است

الهـي   تجلي انوار  معرفت و  موجب آن واعظ اهللا و     خواب غفلت و   بيداري است از  «
خـدمت اوليـاءاهللا     ق الحق و   اجابت دعوت هاديان الي طري     ةقلوب كه به واسط    است در 

 شروع تربيت معنوي اسـت      ةواقع يقظه نقط   در )429:1339 سجادي،( ».شودحاصل مي 
كشـشي از سـوي حـق تعـالي           جذب و  بيداري،«دهد  عنايت الهي رخ مي    جذبه و  كه با 
خواب مجازي بـه     به كمند عنايت حق از     انسان غافل را   و) 53:1388 شجاعي،( ».است

  .سازدمي حيات طيبه برخوردار به بركت اين بيداري از و دهد ميحقيقت ماورايي سوق
  

انعكاس حس خود از لوح خواند  يقظه آمد نوم حيواني نماند

  )1524:1374، 4 مثنوي(                                                               
 كند، روح را  ا بدل مي  ها را به صف   كدورت به روشنايي و   ها را  آسماني تاريكي  ةجذب«

دل  شـهادت را از    انديشه مـرگ و    رسد كه خوف و   حتي به جايي مي    بخشد،آرامش مي 
 )635:1376همايي،( ».بردمي

تعلقات مادي به گوش جان      هاي نفساني و  پس حجاب  يقظه ندايي الهي است كه از     
  ال كمـ   آينگـي و   ةرا بـه مرتبـ     ظلمـت دل صـيقل داده شـود او         اگـر زنگـار    نشيند و مي
بـه سـوي خـويش     انـسان مجـذوب را   شـود تـا  نداي حق هميشه تكرار مـي   .رساندمي

بـدان وسـيله در      اي است كه مشيت حق سالك را      محبت وعشق كمند جاذبه   « .فراخواند
كـار   تا اين جذبه در كشاند وطلب مي   معشوق به عشق و    ةجذب عاشق را  .آوردطلب مي 

  )280:1384كوب ، زرين( ».كندميقلب سالك تايب راه پيدا ن نباشد محبت در
         

كارحق هرلحظه نادرآوري است  پس يقين گشتش كه جذبه زان سري است

  )3357ب :6مثنوي(                                                                   
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گـام نهـادن در وادي       به خويـشتن خـويش و      او را  عنايت حق موجب ارادت بنده شده،     
 صـاحب   ةشـود بـه گفتـ      پي ايـن بيـداري حاصـل مـي         معرفتي كه در   .دهدرفت سوق مي  مع

  .)311:1387 رازي،( رسانداسفل سافلين به اعلي عليين مي سالك صادق را از مرصادالعباد،
  

امآن يافته ام جمله ازهرچه من يافته  نظري كردي روزي به من سوخته دل

  )127:همان (                                                                          
عنايت او شامل حال انسان نـشود هرگـز از خـواب غفلـت               اگر خداوند نخواهد و   

بـه يقـين     كنـد و  نفي مـي   را پس بنده به نعمت بيداري هرچه غير او        .بيدار نخواهد شد  
  .يابدهوشيارانه دست مي

اشد اول ايشان را احوال باطن كـشف  چنين ب  اين جذبه قدرت حق تعالي مربنده را      «
خويش ساقط نكنـد      مرادها از  ةهم يعني مريد تا   اموال ساقط گردند   نفوس و  از گردد و 

   )477:1386،رجايي(» .ارادت وي به حق تعالي درست نگردد
راه وصول بـه   آغازگر سلوك عارفانه در   هاي دنيوي و   الهي پايان بخش غفلت    ةجذب

 بازگشت به حقيقت مطلق نيازمنـد طـي طريـق و           اهان و گن پاك شدن از   .حقيقت است 
  . است هاي بسيارتحمل سختي

 خـويش دارد بـراي روح او        أبازگـشت بـه مبـد      اين سلوك روحاني كه عـارف در      «
 توبه كه همچـون آمـادگي ايـن سـلوك و           پرمخاطره است اما يقظه و     صعودي دشوار و  

 راه سـالك طالـب پـيش        ا فنا در  هايي كه از تبتل ت    قياس با دشواري    سير است در   ةمقدم
  )279:1384زرين كوب، (».اي بيش نيستآيد بازيچهمي

  
كن موقوف آن جذبه مباش كار  اصل خودجذب است ليك اي خواجه تاش

  )1477ب :6مثنوي(          
مرشـدي    كوتـاه از   ةاثر يك جملـ    كند كه گاه بر   يقظه انقالبي درون انسان ايجاد مي     

 عميـق   ةانديـش  تفكـر و   يـا  اي غيرواقعـي و   وقوع حادثه   از قرآن،  ايوارسته، شنيدن آيه  
هـاي بيداركننـده    جذبـه  اثر يكي از عوامـل و      گنهكاراني كه در   چه بسا  .شودحاصل مي 
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 از .انـد گرفتـه  طريـق سـالكين قـرار      در اند و تهذيب نفس توفيق يافته    در دست ازگناه كشيده،  
ـ   بشرحافي اشاره كرد كه در     هيم ادهم و  ابرا توان به فضيل عياض،   مي جمله اين افراد    ةاثر جذب

  .خواب غفلت بيدار شده به مراتب واالي عرفاني دست يافتند نداي دروني از الهي و
  

 لطف شدملحوظ شاهةچون به لحظ  شد فضيل از رهزني ره بين راه

  )2519:2مثنوي ،(  
آن بـه    دانند و از  وك مي  سل ةآغازين مرحل  بيشتر علما يقظه را    يقظه، بحث تقدم توبه يا    در

انتباه به معني بيـدار      يقظه و « .كنندمي  بازگشت ازگناه ياد   ةمقدم توبه و  عنوان ضرورتي پيش از   
بـه   له در سلوك الي اهللا اسـت و       أيا اولين مس   ، اولين قدم و    متنبه گشتن  به خودآمدن و   شدن و 

شـرح   در. )23:1388 شـجاعي،  (انتباه در سفر الي الحق اسـاس امـر اسـت           طور دقيق يقظه و   
بـاب   قسم اول يعني بدايات اسـت و     توبه باب دوم از    منازل السايرين خواجه عبداهللا انصاري،    

چون هجويري اول مقام سالكان  برخي ديگر. )21:1315كاشاني،( اول يقظه يعني بيداري است  
يري هجـو  تقدم توبه با   در قشيري نيز . )429:1387 هجويري،( شمرند توبه برمي  طريق حق را  

هـاي  مقـام  اول مقامي اسـت از     هاي اين راه و   منزل وتوبه اول منزلي است از    « هم عقيده است  
  .)136:1385قشيري،( »جويندگان
 حالي كه در   سلوك الي اهللا است،    گام نهادن در   گناه و   بازگشت از  ةروي يقظه الزم   به هر 

  .سازده ميرا براي تولدي دوباره آماد او و دهدابتداي توبه به سالك دست مي
سـوء   چون بنده تفكر كنـد انـدر       ديدن عيب حالي و    خواب غفلت و   توبه بيداري دل از   «

 ».آن خالص جويد حق تعالي اسباب توبه بر وي سـهل گردانـد             از قبح افعال خود و    احوال و 
  )431:1387هجويري،(

ا هـ وجود انسان است، آثـار ايـن دگرگـوني         هاي اساسي در  انتباه موجد دگرگوني   يقظه و 
  ها متفاوت است كه بـه چنـد نمونـه آن اشـاره             ايمان انسان  معرفت و  براساس تنوع استعداد و   

  :شودمي
  :هاي الهي توجه خاص به نعمتشناسي وخويشتن -1

نـسبت بـه هـستي       هاي بيكران الهي، نگاه انـسان را      نعمت مل در أت توجه به نفس و   
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خـواب غفلـت     دهـد كـه از    يزماني دسـت مـ     نگاه نو،  اين معرفت و   .سازددگرگون مي 
هـا در   بداند كه تمامي نعمت     عظيم هستي به چشم اعتبار بنگرد و       ةبه مجموع  برخيزد و 

وجود انسان با اين هدف نهاده شده كه انسان با دستيابي به گنج معرفـت بـه                  در عالم و 
فاستصبحوا بنور يقظـه    «: فرمايدمي) ع(حضرت علي    .سوي كمال مطلوب رهنمون گردد    

 هـا گوش ها و ديده بيداري در  نور با آنان چراغ هدايت را    »هبصار واالسماع واالفئد  في اال 
  .)322:1385نهج البالغه،( برافروختند هادل و
  :الهي تصديق وعيد  تعظيم حق و-2

تجلـي    ابتـدايي،  ةيقظـ  در برد و مي حصول يقظه سالك به عظمت حق بيشتر پي        با«
ــا  ــوبي ب ــام رب ــت   مق ــراي تربي ــالل ب ــفات ج ــي    وص ــيش م ــالك پ ــر س ــدتطهي  ».آي

  )50:1388شجاعي،(
محـضر حـق پاسـخگوي اعمـال         روز رستاخيز بايـد در     داند كه در  سالك بيدار مي  

  .ن خوف دارد آاز كند و تصديق ميالهي را تمام وجود وعيد با خويش باشد و
  :وصول به كمال  ترك گناه و-3

اين مرحله  انسان در .ودشدوري از آن مي خودشناسي موجب ترك گناه و بيداري و 
گناه كه مانع   از دارد و ها برحذر مي  آلودگي هاي باطل و  با شناخت نفس خود را از خيال      

  .كندبه كمال است اجتناب مي از رسيدن او
  

هست بيداري چودربندان ما  چون به حق بيدار نبودجان ما

  )410:1مثنوي،(          
  :غنيمت دانستن وقت -4

غنيمـت   بيـداري را   آثـار انتبـاه و     منازل السايرين يكي از    انصاري در خواجه عبداهللا   
هوشيارانه ايام بـه     به گذشت زمان آگاه باشد و      اينكه انسان نسبت   .داندشمردن زمان مي  
  .      جبران كند لغو گذرانيده را

آن شديم تا به بررسـي       بر دين، عرفان و  بيداري در  توجه به اهميت بحث يقظه و      با
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 داسـتان پيرچنگـي از   .هـاي منظـوم بپـردازيم   له در دو نمونه از بهتـرين داسـتان      اين مقو 
ادبي بـه    كمك شگردهاي زباني و    آن با   در مولوياول مثنوي است كه      هاي دفتر داستان

توجه كامل او بـه      خلق و  چنگي از  نااميدي پير  .پردازدبيان مهمترين مباحث عرفاني مي    
لي  جمله مسائ  فنا از  رسيدن به مقام توبه و      بيداري و  پي پاسخ به نداي الهي در     خداوند،

 همچنين داستان شيخ صـنعان از      .اين داستان برانگيخت   مل در أبه ت  نده را ويساست كه ن  
زبـاني قابليـت     داسـتاني و   به لحاظ سـاختار    الطير،منطق نيشابوري در  هاي عطار سروده

نگاه نمـادين    رمزگرايي، ،يسلوك معنو  و سير جذبه، .اين ديدگاه را داراست    بررسي از 
تحول بنيادين   قسمت ازلي،  به حكم الهي و    اعتقاد تقصير، پذيرش عذر  توبه و  به عشق، 

جمله عناصر عرفاني اين داستان اسـت كـه          از... الهام غيبي و   عشق، اعجاز و ترسا دختر
  حـوادث،  ةداسـتان دربردارنـد    دو هـر  .پرداخـت  به بررسـي آن خواهـد      حاضر نوشتار

اين مقالـه سـعي شـده بـا      عرفاني است كه در  هاي مشترك تعليمي و   و پيام  هاشخصيت
  .بيداري، تمام جوانب آن واكاوي گردد محوريت يقظه و

  
   داستان پيرچنگيةخالص

آورد، آواي چنگ او دل هزاران مشتاق را بـه وجـد مـي             جواني، چنگ نوازي كه در   
  به شنيدن صداي چنـگ او و       كسي حاضر  كه ديگر  چرا گيردهنگام پيري كنج عزلت مي    

خطاب به   رود و همه كس به گورستان مي     همه جا و   پيرچنگي فارغ از  . دادن مزد نيست  
از تو   نوازم و پس از يك عمر رامشگري اكنون فقط براي تو چنگ مي          : گويدمي خداوند

ـ همان هنگام عمر   در .رودزند تا به خواب مي    چنگ مي  آن قدر  و. خواهمابريشم بها مي  
ـ يفه مسلمانانخل خواهـد بـه   مـي  او شـنود كـه از  هـاتفي غيبـي مـي    عالم خواب از  در 

عمـر بـه     .خفتـه بدهـد    المال را به پيري كه آنجـا      بيت هفتصد دينار از   و گورستان برود 
 .دهـد بـه او مـي     پول را  يابد و مي كمال ناباوري پيري رامشگر را     در رود و گورستان مي 

بـه   و كنـد توبه مـي   شود و خواب غفلت بيدار مي    زپيرچنگي پس از اين بخشش الهي ا      
  .رسد فنا ميةمرتب
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  داستان شيخ صنعان ةخالص
داشتن چهارصد مريد شبي     پنجاه سال عبادت و    پيري است كه پس از     شيخ صنعان، 

بـراي درك تعبيـر خـواب  بـا           او .كنـد ديار روم سجده مي    بيند بتي را در   خواب مي  در
شـروط   بندد و ديدن دختري ترسا به او دل مي       از قضا با   رود و مريدان به سوي روم مي    

براي ازدواج ) ترك ايمان بت، سوزاندن قرآن، نوشيدن خمر، بستن زنار،     سجده بر (را   او
  .كندچراني ميبه عنوان كابين يك سال خوك و پذيردمي

اخـالص   مريدان با  يكي از  تنها گويند و ترك مي  را ديدن رسوايي شيخ او    مريدان با 
همراه ياران چهل شب معتكف  كند وبه دليل ترك شيخ مالمت مي  ، ديگر شاگردان را   وا

خـواب   را در ) ص(در شب چهلم پيـامبر     .كنندبراي بخشايش شيخ دعا مي     د و ننشينمي
رود و نـور    برابر شـيخ كنـار مـي       حجاب گمراهي از   .كندبيند كه شفاعت شيخ را مي     مي

 شود و بيند مسلمان مي  خوابي كه مي   اثر ا نيز در  دختر ترس  .شودمعرفت جايگزين آن مي   
  .كندگناه جان به جان آفرين تسليم مي پس از پاك شدن از

  
  پيرچنگي  عمر،: داستان پيرچنگي در هاشخصيت

آيد با توكـل بـه خـدا راهـي          مي پيرچنگي كه شخصيت اصلي داستان به شمار      : پيرچنگي
او نقش سـالكي را     . اي نهد قدم در سلوك خالصانه    تنها از او ياري طلبد و      شود تا گورستان مي 
هستي  با هدايت مرادي چون عمر از رساند وتوبه مي  يقظه وة الهي او را به مرتبةدارد كه جذب 

  .رسدوصول الي اهللا مي مجازي خود فاني شده به مقام استغراق و
چنگي هنگامي كه پير   نقش هدايتگر،  جايگاه مرشدي است كه عالوه بر      عمردر :عمر

شود كه صورت ظاهر نشانه صحت باطن نيست        يابد متنبه مي  مشمول عنايت الهي مي    را
  . دارد اي وجودبنده امكان تقرب براي هر و

بيمـاري   را از  او .دارد  غيبـي را   ةفرسـتاد  چنگي نقش طبيب الهـي و      اينجا براي پير   در عمر«
اي گريه هم كه نشانه    رهاند از ميآن است    خودنگري كه همان توجه به گناه گذشته هم نشاني از         

   )428:1378زرين كوب،( ».داردتعبيري از هشياري مذموم است باز مي همين خودنگري و از
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  دختر ترسا، مريد پاكباز  شيخ صنعان،: داستان شيخ صنعان در هاشخصيت
مريـد صـاحب كمـال       حرم امن الهي چهارصد    پيري كه پنجاه سال در    : شيخ صنعان 

 گيرد تـا ميـزان خلـوص و       مي معرض آزمون پرمخاطره عشق قرار     ست در تربيت كرده ا  
ميـان   نامي از خوشـ  غبـار شـهرت و     مالمت سـنجيده شـده و      محك عشق و   با ايمان او 

  :ستايدمي حافظ اينگونه شيخ صنعان را .برداشته شود
  
بدنامي مكن راه عشقي فكر مريد گر شيخ صنعان خرقه رهن خانه خمارداشت  

سير ن قلندر خوش كه در اطواروقت آن شيري داشت ذكر تسبيح ملك در حلقه زنار  

  )61: 1374، حافظ(    
سرگذشـت روح پـاك الهـي     رمزگونـه،  به شكل نمـادين و  احوال دختر ترسا : ترسا دختر

-به جايگاه علـوي مـي   ربايد ومي را  غيبي اوةشود اما جذبكه گرفتار تعلقات دنيوي مي    است  

  . برد
  

مجاز اين بحر در  اواي بودقطره سوي درياي حقيقت رفت باز  

  )169:همان(
گمراهي  شنيدن خبر با رود ومريدي مخلص كه همراه شيخ به روم نمي  : مريد پاكباز 

را  دعا موجبات رهايي او نشيني وچله با كند وبه سبب ترك شيخ مالمت مي   او ياران را  
  .سازددام بال فراهم مي از

  تانمفاهيم محوري دو داس
  
  
  
  
  

  

جذبه حق

 غيبي رؤياي صادقه و الهام

 يقظه

تقدير و آزمايش الهي  توبه

فناي في اهللا
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بـه  » يقظـه «يـا   » بيـداري «تـوان   شيخ صنعان را مي    پيام محوري داستان پير چنگي و     
 ـ سالكاين بيداري هم در وجود پيرچنگي    .عنوان نخستين گام عبوديت سالك برشمرد

ـ راهنمـا  مرشد وـ وجود عمر هم در  وـ حـاالت آن در   افتـد، امـا يقظـه و    اتفـاق مـي   
 خـواب غفلـت و     آزمـايش الهـي از     اثر در شيخ صنعان نيز   .ستوي ا پيرچنگي مراد مول  

ـ بـن  .گردانـد  ترسا  انتباه دختر  ةواسط را دست توفيق حق او    خيزد تا برمي غرور   دو ةماي
لحظـه   خواهد به ما نشان دهد كه اگر عنايت الهي شامل حال انسان شود هـر              داستان مي 

دستيابي به ايـن مقـام معلـول         .به را كسب كند   رسيدن به مقام تو    تواند توفيق يقظه و   مي
مفـاهيم   واژگـان و   يك از  هر شرايطي است كه به منظور شناسايي اين عوامل،        عوامل و 

  .گرددداستان بررسي مي دو محوري در
توفيق الهي   جذبه و   ادبيات عرفاني،  ةحوز موضوعات اساسي در   يكي از : جذبه حق 

فيض حق هميـشگي   .بردن ميميا عملكرد ناصحيح قهرمان داستان را از   است كه خطا و   
آن،  منـدي از  بهره لكن شرط يافت و    شنوند، موجودات مي  ةهم را نداي خداوند  است و 

  .طلب خالصانه است
رسد جذبه خدا آب معين گر چاه ناكنده بجوشد از زمين  

  )1652ب:1مثنوي،(
 از هـاي نفـس امـاره،     تـن دادن بـه خواسـته       و انسان غافل به دليل دلبستگي به دنيا      

به رفع حجـاب     را  عنايت الهي او   ةآنكه بارق  ماند مگر مي طلبي باز كمال جويي و حقيقت
روزمـان تجلـي     دو هر دل خاصان در   حق بر « .شناخت رهنمون گردد   م با أبيداري تو  و

گردد ولي شـرط    هدايت هرگز منقطع نمي    طريق ارشاد و   خلق از   حق و  ةرابط كند و مي
 ظرفيت باطن است وگرنه آثار آمادگي و و استعداد  وطلب راستين اين فيض، استفاده از 

  )765:1366منش،كي( ».عنايت متواتراست
نايت الهي از خـواب غفلـت       با ع  برد،مي خبري به سر  بي پير چنگي كه عمري را در     

   توبـه  ةحـق بـوده بـه نـشان     از حجـاب او  مـانع و  هـا شود و سازش را كه سال بيدار مي 
گره مانع وصالند،     تعلقات نفساني مانند عقده و     .كندي مي نف را او هرچه جز  و شكندمي



 87  ...بررسي و تحليل مفهوم يقظه در متون عرفاني 

زاري بـه    البه و  شكستن چنگ و   .گسيختن بندهاي روح است    شرط تفريد ترك تعلق و    
  :درگاه حق تلقي به كشف حجاب است

  
يزدان بخواند كه را بداني هر تا ماند كارجهان بي همه كار از  

  )2120: 1مثنوي، (           
خود جزء طبيعت اسـت لكـن        موجودات زنده غفلت از    ديگر در«ئتيوس  به گفته بو  

رذيلتـي كـه عـدم توجـه بـه           )137:1381ملكيـان، (» .انسان اين غفلت رذيلت اسـت      در
آن را  توانـد مـي  پي دارد گناهي نابخشودني است كه تنها لطـف پروردگـار           خويشتن در 

دست بخشايش الهـي قلـم      دهد كه    پيرچنگي روي مي   ة خود دربار  گناه غفلت از   .بزدايد
 و  كفـر  ةورطـ  همچنين توفيق الهي پس از گرفتاري شيخ صنعان در        . كشدآن مي  بر عفو

كـه   خوشنامي ميـان مـردم را      و حجاب شهرت و    خواندرا به سوي خويش مي     الحاد او 
مالمت  بدنامي و  محك عشق و   است با  خداوند آخرين حجاب ميان او و     دشوارترين و 

 كه شـرط رسـيدن بـه كمـال را          جمله متشرعاني هستند    صنعان از  شيخ و عمر .زدايدمي
 وليي و  هر«. نگرندبه چشم حقارت مي    گنهكار را  و بينندترك گناه مي   عبادت و  تنها در 

 بـا  اين عنايت كه حـق را      حق است و   با زعم آن است كه اين قرب كه مرا        در بزرگي را 
  )290:1388،مولوي( ».هيچ كس نيست با نيست و من است هيچ كس را

 .شـود شخصيت ديـده مـي     اين دو  گناه است كه در     عجب وخودپسندي نمودي از   
به طاعت   اعتماد منيت، عجب و  طلبي،عافيت اوهام باطل،  را از  مرشد اراده الهي اين دو   

 هم شكنند  در خيال را  كه حصار  كندمي به ايشان گوشزد   و داردمي حذر خوشنامي بر  و
  .آن خويش ندانند از تنها قرب به حق را و

 يكـي از  خواست بنـدگان،  موضوع مقدم بودن مشيت الهي بر   : آزمايش الهي  و تقدير
عرفـاني    ديني و  ةانديش رود كه برآمده از   مي بيني انسان به شمار   جهان ل اساسي در  مسائ

قسمت ازلي به    الهي و  تقدير برابر به ضعف تدبيرخويش در    اقرار انسان بيدار با   .اوست
  .است خرسند؛ رقم زند اي اوآنچه حق بر
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تدبير به تقدير خداوند چه ماند  تدبير كند بنده و تقدير نداند

  )238:1380،مولوي( 
 اكتــسابي نيــست ابــتالي بــه آن رويــدادي الهــي و كــه عــشق اختيــاري و آنجــا از

مالمت خلـق    بار پيشه كند و   هركس بتواند صبر   اين ابتال  از اما بعد  .مابعدالطبيعي است 
مقربـان   باليي كه خداونـد بـر      .ه دوش بكشد قهرمان طريقت عشق است      وايي را ب  رس و

 اخالصشان آگاه شود و     صدق و  ةاز درج  نفوس ايشان را بيازمايد و     تا داردمي خود روا 
غيـرت   غيـرت معـشوق و     كه بـال ناشـي از      آنجا از .بيابند آنها شايستگي وصال حق را    

 هر كسي توفيق ابتال است و ارزشمند  ومعشوق ناشي از عشق عاشق است قابل ستايش      
چون عشق بالست قوت    « :گويدمي بال  پيوستگي عشق و   ةدربار شيخ احمدغزالي  .ندارد

  )275:1358، غزالي( ».جفاست كه معشوق كند عالم از در او
معـرض آزمـايش     در» عظـيم  والمخلصون علي خطـر   «مبناي حديث    شيخ صنعان بر  

 آيـد حك سنجش صدق ايمان او به حساب مـي        شكن، م عشق عافيت  .گيردمي قرارالهي  
  .ميان برخيزد عبادت از حجاب غرور تا

غارت جان او كرد عشق دختر ريخت كفراز زلف برايمان او  

  )151:1384منطق الطير،(           
فرسـتد تـا ايـن      مـي  درپي ندايي غيبي به ياري مطربـي نيازمنـد         را آزمون الهي عمر  

وسوسـه نفـس     دربنـد  ديدن مطربي بدنام،   با عمر. باشد استين او ايمان ر  موريت معيار أم
 امـا  شودبه ياري چنين شخصي آمده حيران مي       جانب خداوند  اينكه از  از ماند و مي فرو

  .يابدرهايي مي دام غرور به خواست خدا از
بيداري بـه حقـايقي    خواب يا معتقدند كه انسان در عرفا : الهام غيبيياي صادقه وؤر

صوفي الهامي بـشود     خواب به عارف و    در  اگر .آن عاجزند  يابد كه ديگران از   دست مي 
 يقظـه و   بيداري يا  اگر اين موضوع در    كشف كند روياي صادقه نام دارد و       حقيقتي را  و

كه سماوي سخني به    بدان كه هروقت كه مالئ    «. اندآگاهي باشد نام مكاشفه برآن گذاشته     
 خـواب باشـد    در اگر نامش الهام است و    بيداري باشد  رد كنندآن القا اگر   دل آدميان القا  
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  ) 322: 1388، نسفي( ».نامش خواب راست است
هاى الهـى اسـت كـه        از نشانه  و» عالم غيب «هاى ارتباط انسان با       يكى از راه   خواب

عـالم   ياي صادق راهي براي ارتباط بـا     ؤر« .كندمي آن آزادانه در عالم غيب سير      روح در 
پيرچنگـي  ) 352: 1389،  ابن عربي (» .است مقدمه براي وحي باشد    ممكن   غيب است و  

 توبه و  به مرتبه يقظه،   را بيند كه او  مي ابريشم بها حقايقي را    چنگ و  خواب، فارغ از   در
ماديـت   عالم جان كـه اثـري از   در شده، تن جدا  از اين خواب روح او    در .رساندفنا مي 

  .كندمي نيست سير
  

بس رست  خواب بردش مرغ جانش ازح چنگ وچنگي رارهاكرد وبجست  

  )2089: مثنوي(   
او بـه خـوابي غيرمعهـود        دهد و الهام غيبي براي عمر رخ مي      ماورايي و  يك رويداد 

دت قلبـي   اار و«. كنـد براي انجام عملي راهنمايي مي     نداي غيبي او را    شود و خوانده مي 
  )765:1366كي منش،( ».رسدفيضان رحمت الهي به دل مي عنايت و آثار از نيز

  
نواست بانگ و آن ندايي كاصل هر خود ندا آن است و اين باقي صداست  

  )2107:1مثنوي(  
قالب سجده   دختر ترسا را در    شيخ صنعان نيز درعالم خواب، احوال عاشق شدن بر        

 خوابي كه در  . شودمي آغاز ماجراي عشقبازي او   اين خواب،  با كند و بت مشاهده مي   بر
 خواب حـواس معـزول     ةچون به واسط  «. گويدبه عزم روم ترك مي     آن كعبه را   پي تعبير 

كه مالئ با آن ساعت دل را   گردد در آيينه دل صافي مي    شود و اندرون جمع مي   شود و مي
مقابل يكـديگر بدارنـد      آيينه صافي باشند كه در     همچون دو  و سماوي مناسبت پيدا آيد   

دل خواب بيننده پيدا آيـد ايـن خـواب           ن در كه باشد عكس آ   چه معلوم مالئ  آن چيزي از 
 ».اين است خواب راست عبارت از  اين خواب را تعبير هست و      هست و  اعتبار ديدن را 

  )263:1388، نسفي(
 پيـامبر  كنـد و  ديـدار مـي     شهود با پيامبر   عالم كشف و   شيخ صنعان در   پاكباز  مريد
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 شـود موجب اين الهـام مـي     آنچه   .دهد مي گرفتاري را  از رهايي او  مژده شفاعت شيخ و   
  دست ) ص (رسول خدا  اخالص اوست كه توفيق ديدار     نشيني و چله ،دل سوز تضرع و 

بينـد   را بسان آفتابي درخشان مـي      خواب پيامبر  پايان داستان، دختر ترسا در     در .دهدمي
   .كندهدايت مي را او كنارش ايستاده است و كه در

  مفهوم عرفاني يقظه به عنوان مقدمه توبـه و         داستان، ترين پيام اين دو    محوري :يقظه
  .شودسلوك شمرده مي آغاز

 :شـود  خالصـه مـي    آوردن سـه چيـز     يـاد  شمس تبريـزي در    نظر بيداري حقيقي از  
يادكردن حق تعالي    فراموشي دنيا،  يادكردن عقبي و   فراموشي زندگاني،  يادكردن مرگ و  «
  )194:1385، شمس تبريزي( ».فراموشي خلق و

 در تـرين دگرگـوني را    عميـق  توجه كامل به خداوند،    خلق و  خود و  ن از شد نااميد
پس از بيداري    او .زندگي اوست  فصلي نوين در   كه سرآغاز  داردپي وجود پيرچنگي در  

   درون او، بخـشايش الهـي را       سـوز  و كنـد گريـان طلـب رحمـت مـي        به خود آمدن،   و
صت براي جبران از مسايلي     نبود فر  دست رفته و   وقت از  همين حسرت بر   .انگيزدبرمي

  .آيداست كه پس از يقظه پيش مي
  

وفا عطاي با اي خداي با جفا رفته در عمر رحم كن بر  

  )2189ب:1مثنوي(   
يـت  ؤر دست رفـتن منفعـت و      از گريه با «كه   چرا كندمالمت مي  پيرگريان را  عمر،

ـ  و خويش ديدن متضمن اثبات غير     مالحظه نفع خود و    نفس همراه است،   وعي شـرك   ن
  )775:1384فروزانفر،( ».است

  
گفتش كه اين زاري تو پس عمر هشياري تو هست هم آثار  

  )2199: مثنوي(  
 خيـزد و  خوشنامي برمي  طلبي و خواب عافيت  اثر رويدادي غيبي از    شيخ صنعان در  

  :ودشرسيدن به مقام فنا مي ترسا و موجب تحول بنيادين دختر  او،ةبيداري بردباران
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عزم بيداري كند تابخت كو ياري كند عشق او مرا در يا  

  )152:1384،عطار(        
بركندن  نيت عبد است،  اِ مستلزم اثبات هستي و    توبه نخستين مرحله سلوك و    «: توبه

 ».گيـرد عنايـت حـق صـورت نمـي     نفس امري است كه جز بـا     ريشه هستي يعني جهاد   
عمر توبه   كندساله توبه مي   هان هفتاد گنا هنگامي كه پيرچنگي از    )899:1384 فروزانفر،(
نيستي را شـرط     رسيدن به مقام استغراق و     دهنده بقاي هستي مجازي دانسته،    را نشان  او

تـيقظ   نشيب شيخ صنعان پس از     و نيز به بركت عشق پرفراز     ترسا دختر .داندوصول مي 
توبه « .شودمي لوث گناه تطهير   پذيرش دين اسالم از    با رسد و بيداري به مقام توبه مي     و
 ديدن آنچه بر   خواب غفلت و   آن بيداري دل است از     اول از  .هاستترتيب و هاسبب را

  )138:1385قشيري،( ».احوال بد از رودوي مي
  

سياه كرد روشن را آنكه داند چندين گناه داد با توبه داند  

  )166: 1384عطار، (       
و  لـم فزاينـده بـه هـيچ بـودن خـود           طريق ع  سلوك معنوي از   و سير« :فناي في اهللا  
سـلوك معنـوي پيـر     )141:1381ملكيـان، ( ».گيـرد صورت مي  بودن خدا  واقعيت فراگير 

  مـن حركـت     ابتـداي راه بـا     در شـود مي ماسوي اهللا آغاز   نفي صفات بشري و    چنگي با 
نفي صفات بشري به سـوي فـرامن گـام           شود با متيقظ مي  ادامه كه بيدار و    در و كندمي
 پيونـدد تـا    فنـا مـي    بـه عـالم    ميرد و گونه پير از آن جان ناتمام خويش مي       بدين« .نهدمي

عـالم خـودي     هـستي و   حق محتاج گذشتن از    نشاني باشد از آنكه نيل به      فرجام كار او  
 ».هاي دنياي حس رهايي يابـد     تواند از آاليش  خودي خود نميرد نمي    انسان از  تا است و 

  )428:1378، كوبزرين(
  

خنده شدبي گريه وبيجان  همچو جان ديگر زنده شد جانش رفت و  

  )2209: مثنوي(
 مـشتهيات نفـساني عبـور      منازل شـهوات طبيعـي و      سالك آن است كه از     و مسافر«
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روي حقيقـت    پـرده پنـدار خـودي از       و لباس صفات بـشري منخلـع گـردد        از نمايد و 
  )205:1388الهيجي،( ».براندازد
 بـه   شود و خواب غفلت بيدار مي    آنكه از  رسا پس از  دختر ت  ، داستان شيخ صنعان   در

 .گويـد وداع مـي  گويد باقي بـه بقـاي حـق شـده، جـان فـاني را      نداي آسماني لبيك مي  
. مانـد اش نمـي   هستي مجـازي   كه اثري از   كندچنان جذب مي   را مغناطيس عشق حق او   

كه اين  بل سرانجام آن تباهي باشد    فناي سالك نه چون مرگ صورت است كه عاقبت و         «
درهـم ريختنـي اسـت مقدمـه         شكـستن و   هستي جاويدان است و    و پيش آهنگ بقا   فنا

  ) 764:1366منش،كي( ».پيوستن درستي و
  

ميغ گشت پنهان آفتابش زير اي دريغ شد جدا جان شيرين زو  

  )169:همان(      
  

  گيري نتيجه
ـ    كه رويكـرد  يابيم  درميداستان منظوم    اين دو  تحليلي كوتاه بر   با   و ويعرفـاني مول

مطـرح شـدن     داستان وجوه تشابه بسياري دارد و      اين دو  توبه در   يقظه و  ةلأعطار به مس  
بدان اشـاره    اصلي براي انتقال چندين پيام محوري است كه پيشتر         ةماييقظه به عنوان بن   

عوامـل يقظـه     توفيق الهي بـه عنـوان يكـي از         اهميت جذبه و   بر داستان، دو هر در .شد
 بـه گـام نهـادن در       عنايت حق شامل حال انسان نـشود قـادر         چرا كه اگر   شودمي كيدأت

 هر ترين موضوع در   يقظه به عنوان اساسي    .بود وصول به كمال نخواهد    مراتب سلوك و  
آفـت   از را عمـر  ساله، از خواب خوش هفتاد    پيرچنگي را كه   شودداستان مطرح مي   دو

 دينـي و  غفلت بي  از را ترسا دختر ت،عافي نامي و  حجاب خوش  از شيخ صنعان را   غرور،
كه حتـي دعـاي      بدانجا تا .ل نيست تفاوتي قائ  مرشد ميان سالك و   سازد و مي كفر بيدار 

اجابـت دعـوت     بيـداري،  يقظـه و   .اسـت  گـذار تأثيريقظـه    ايجاد در حق مراد  در مريد
-توبه .آيدمي به شمار دستيابي به مقام توبه      كليد وبخش غفلت   است كه پايان   پروردگار
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 مراد به حضور  نياز. نسبت به فاني حكم شرك دارد      هوشياري و  اي از جلوه اي كه خود  
  طي طريق و مصون ماندن از نفـس امـاره و           ةلي است كه الزم   جمله مسائ  هدايتگر، از  و

 هاي مـشترك در   جمله موتيف  از .شودداستان بدان اشاره مي    هردو آفات راه است و در    
 هاتحول شخصيت   بسزايي در  تأثيرهاي غيبي است كه     الهام وياي صادقه   ؤر داستان، دو
 بـا  عمر شنود و مي عالم خواب نداي بيدارگر حق را      پيرچنگي در  .دارد هاي آنها كنش و

بيداري به كشف حجاب     ياي راستين شيخ صنعان در    ؤر شتابد،مي الهام غيبي به ياري او    
 را مريـد  و شـهود، مـراد    كـشف و  عـالم    پيـامبر در   ديدار انجامد و مي مقرب شدن او   و

  .دهدنجات مي
نفـي   غفلت سپري شده،   در عمر حسرت بر  تضرع به درگاه حق،    شكستگي قلب و  

 حـاالت و   فناي في اهللا از    رسيدن به مقام استغراق و     سلوك معنوي و   و سير ماسوي اهللا، 
موضـوع آزمـايش     .شـود داستان ديده مي   دو هر يقظه است كه در    مراتب سالك پس از   

داستان اسـت كـه      دو ل مشترك در  ئمسا خواست بندگان از   تقدم مشيت الهي بر    لهي و ا
  .داريم معرض آزمون الهي قرار لحظه در هر شودمي يادآور
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