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 چکیده 
مثنوی شاهکار عرفانی موالنا از معدود آثاری است كه در عـین دیرینگـی، از بسـیاری جوانـب 

های تـازگی ایـن اثـر، اسـتفاده از همچنان تازگی و طراوت خود را حفظ نموده است. یکی از جنبه

میان آثار كهن، چشـمگیرترین اثـر ادبـی كـه  تمثیل و رمز در بیان مفاهیم عرفانی است. بعالوه در

تمثیل در آن بسیار به چشم میخورد مثنوی مولوی است. موالنا برای نزدیک كردن مطالب عرفـانی 

به ذهن و فهم و ادراک شنوندگان و همچنین تبیین مقصود خود به تمثیل متوسـل شـده اسـت و 

مثیلها میافزاید. باوجود این كـه مولـوی در تر باشد بر تعداد تای مبهمتر و پیچیدههرقدر كه مسئله

حکایات تمثیلی تحت تاثیر سبک و سیاق قصص قرآنی است اما در تمثیـل دارای سـبک شخصـی 

 است. 

تحلیلی نوشته شده است، حکایات و تمثیلهای مربوط بـه  -در این تحقیق كه به روش توصیفی

هـا بررسـی میشـود.نتایج تمثیلپردازی در ایـن و شـیوۀ سـمبل« غفلت ممدوح و مذموم»موضوع 

تحقیق نشان میدهد كه موالنا تنها از یک تمثیل برای بیان غفلت ممدوح استفاده كـرده اسـت امـا 

یادی را برای توضیح غفلت مذموم به كار برده است. سمبلها و رمزهای غفلت در مثنوی زتمثیلهای 

م هسـتند. موالنـا علـت غفلـت خواب) برای غفلت ممدوح و مذموم(، چنگ، شب، پنبه، پرده و تخ

 آدمی را نفس، آرزو، دنیا و نعمتهای آن، گستاخی و نعمتهای خداوند میداند.
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Moulavi;s specific procedure of expressing the topic of “praised and 

dispjcable neglectness” 

Esmaeel Bahrami1, Ali Heidari2, Masoud Sepahvandi3 

 

Abstract: 
Mowlavi's mystical masterpiece of Mathnavi is one of the few works 

that, in the same period of time, has kept its freshness and freshness in 

many respects. One of the aspects of the novelty of this work is the use 

of allegory in the expression of mystical concepts. In addition, among the 

ancient works, the most striking literary work in which allegory is very 

much seen is Rumi's Masnavi. Rumi has turned to allegory to bring 

mystical content closer to the mind, understanding and perception of the 

audience, and also to explain his purpose to the allegory, and as much as 

a more vague and complex issue, he adds to the number of allegories. 

Although Rumi is influenced by the style of Quranic stories in allegorical 

anecdotes, he has a personal style in allegory. 

In this descriptive-analytic research, the narrations and allegories related 

to the topic of "neglected and discursive neglect" and the way of making 

symbols in these allegories are examined. The results of the research 

show that Mowlana used only one analogy to convey the neglect of 

Mamdouh But he has used allegories of wandering to explain the 

neglected neglect. The symbols and codes of neglect in the sleepy 

Mathnavi (for neglected and neglected), harp, night, cotton, curtains and 

eggs. Maulana knows the cause of human neglect as the soul, the will, 

the world and its blessings, God's rudeness and blessings. 

 

Keywords: Mowlavi's Mathnavi, allegory, secret, praised 

neglectness, dispjcable neglectness 
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 بیان مساله-1

ای از شناخت خـدا و جهـان هسـتی و انعکـاس ایـن شـناخت در عرفان به عنوان گونه

زندگی درونی و برونی انسان در آثار ادبی به ویژه شعر بازتاب یافته است. شاعران عـارف بـا 

توجه به ذوق خود و معیارهای ادبـی حـاكم بـر ادبیـات، بـه بـازنمود معرفـت شـهودی یـا 

های انـد.یکی از ایـن شـیوههای گوناگون ادبـی پرداختهتجریدی از طرق و شیوه هایتجربه

ادبی، تمثیل است كه در آثار عرفانی و خصوصاً مثنوی مولوی، مهمترین شکل یا فرم ارائـۀ 

معرفت عرفانی است. مثنوی از معروفترین آثـار عرفـانی بـه شـیوۀ تمثیلـی اسـت كـه بـه 

 ای داده است.رمز)سمبل( نیز اهمیت فوق العاده

های فن بیان است كـه گوینـده در دو حالـت از آن در كـالم خـود تمثیل یکی از شیوه

استفاده میکند: اول زمانی است كـه قصـد دارد امـری عقلـی و غیـر قابـل تجربـه را بـرای 

مخاطب مجسم كند و دوم زمانی است كه قصد دارد برای اقناع ذهن مخاطـب، از شـباهت 

 یگری استدالل كرده و مفهوم مورد نظر خود را به مخاطب القا كند. بین یک امر با امر د

تمثیل و رمز در ادبیات فارسی و خصوصاً ادبیات تعلیمی دارای ارزش و كاربرد فراوانـی 

تمثیلی مانند مثنوی مولوی از مهمترین متونی هسـتند كـه قابلیـت -است و متون تعلیمی

و نماد را دارند. از سوی دیگر تعالیم عرفـانی سازی به كمک تمثیل پردازی و مفهوممضمون

فهمتر و نیـز تاثیرگذارترنـد. در و اخالقی اگر در قالب تمثیل و نماد و رمز ارائه شوند، قابـل

این میان موالنا در مثنوی مولوی از این شیوۀ بیانی استفادۀ فراوانـی كـرده اسـت. یکـی از 

شده، غفلت و خصوصاً معنای مثبت آن  مفاهیمی كه در عرفان اسالمی كمتر بدان پرداخته

است. در این مقاله به بررسی حکایات و تمثیلهایی كه موالنـا « غفلت ممدوح» و به اصطالح

 برای آموزش موضوع غفلت ممدوح و مذموم از آنها استفاده كرده است، میپردازیم.

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-2

انـد، انگیز كردهن موالنا را جذاب و دلكه مثنوی و سختمثیالت در مثنوی عالوه بر این

ای بر مخاطبان در درک بهینۀ اهـداف موالنـا و رسـیدن بـه معرفـت و كشـف و تاثیر عمده

شهود مضامین عرفانی دارند ، بنابراین  شناخت این داستانها و رمزگشایی آنها برای دریافت 

مباحث مثنوی ، بدون  های متعالی مثنوی ضروری است. از سوی دیگر، درکپیام و اندیشه

نقد و تحلیل تمثیالت ممکن نیست، برای نیل به مباحث عرفانی مثنوی، باید سیر اندیشـه 

و رشتۀ تداعی ذهنی موالنا را كه با كمک تمثیالت متعدد به یکدیگر متصـل شـده، دنبـال 

 كرد تا به افق فکر موالنا چنانکه سزاست، نزدیک شد. 

 روش تحقیق -1-3

ای هـا بـه صـورت كتابخانـهتحلیلی اسـت و داده -ین مقاله، توصیفیروش تحقیق در ا
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 اند.اند و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدهگردآوری شده

 پیشینۀ تحقیق -1-4

پژوهـان قـرار گرفتـه موضوع تمثیل در مثنوی، تاكنون، مورد تحقیـق بسـیاری از ادب

طالعاتی، تحقیقی كه موضوع غفلـت را در حکایـات تمثیلـی است، اما با جستجو در منابع ا

مثنوی بررسی كرده باشد، یافت نشد. منابع و تحقیقاتی كه به نحوی با موضوع ایـن مقالـه 

 در ارتباط هستند، شامل موارد زیر است:

، به بررسـی تمثیـل «رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی»( در 1375پورنامداریان) 

 ای از رمزها پرداخته است.گشایی پارهدر مثنوی و رمز

های مثنـوی، تمثیلهـای مثنـوی را ( در مقالۀ نقش تمثیل در داستان1393ماه نظری)

شخصـیتها مفـاهیم انتزاعـی را مُمثـل  داند كـه در آنبیشتر از نوع تمثیل آراء و عقاید می

موالنا با گرایش ( در مقالۀ زیباشناختی تمثیل در مثنوی 1397میکنند. مرغوب و دیگران) 

نقش نوستالژی را در ساخت تمثـیالت عرفـانی مثنـوی بررسـی میکننـد. « حس نوستالژی

« آفرینی تمثیل در مثنـوی معنـوی( در مقالۀ ساختار و ساخت1392جهان دیدۀ كودهی) 

 خاستگاه و ساختار روایی تمثیل در مثنوی را مورد مطالعه قرار داده است. 

 تمثیل در لغت و اصطالح-2

مثله به، شبّهه. و تمثله به؛ تشبه به. مثل الشیُ بالشی؛ سوی به و قدّر » تمثیل در لغت 

عبـارهُ عـن قـول فـی شـیء یشـبهُ قـوالً فـی » ( و 420تقدیره)اساس البالغه، زمخشـری: 

ــن  ــوهم م ــدنی المت ــوره و ی ــر و سص ــدهما االخ ــین اح ــابهه، لیب ــا مش ــیءآخر، بینهم ش

( و  در لغت فارسی هم مثل به معانی مانند، قصـه، 168المشاهد)مجمع البحرین، الطریحی: 

 ( 3857عبرت و اندرز آمده است.) فرهنگ فارسی،معین: 

« انـد.خاستگاه تمثیل بیشتر فلسفه و كـالم اسـت تـا ادبیـات. تمثیلهـا اغلـب مذهبی»

( اصطالح تمثیل در میان منطقیان و فقها نیز رایج است. ایشـان یـا 3كوئین:  )تمثیل، مک

یل میگویند یا استدالل تمثیلی و یا قیاس اصولی و فقهـی. منطقیـان چـون تمثیـل را تمث

میگویند.) قواعد المرام « استدالل تمثیلی» یکی از اقسام حجت و استدالل میشمارند به آن

( به هر حال تمثیلها از جهتی بـا ادبیـات پیونـد دارد و از 34-33فی علم الکالم،  البحرانی: 

صوّف. به همین جهت هم در كتب بالغی و هم در متون عرفـانی تعـاریفی جهتی با دین و ت

 است.شدهبرای تمثیل آورده

تمثیل در ادبیات به معنی داستان یا داستانکی است كه برای توضـیح و توجیـه امـری 

آید. نویسندۀ ادبی به خاطر محسوس بودن و روشنتر بودن و هم جذابتر معقول و دشوار می

 رای توضیح مطلبش از تمثیل استفاده میکند. بودن حکایات، ب
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خواه در نظم، خواه در نثر، خـواه در نمایشـنامه، پیرنـگ داسـتانی منسـجمی » تمثیلها

دارند، اما نویسندگان آنها از خوانندگان انتظار دارند تا یک معنای ثانوی و عمیقتر اخالقـی، 

صور خیـال در شـعر فارسـی.  «) سیاسی، فلسفی یا دیدنی را در ورای قصه تشخیص دهند.

( در تمثیل همیشه قصد تعلیم وجود دارد)رمز و داسـتانهای رمـزی در 85شفیعی كدكنی: 

برای توضیح و تبیین معنی به كار میرود و قالبی اسـت » ( و 142ادب فارسی.پورنامداریان: 

در خدمت ادبیات تعلیمی. تمثیل با تجسـم بخشـیدن و تصـویر كـردن مفـاهیم انتزاعـی و 

عقاید دینی و اخالقی، امر آموزش به عوام و ذهنهـای مبتـدی را سـاده میکنـد. تمثیـل بـا 

حسی كردن امور انتزاعی، به آگاهی ذهنی شکل میدهد و آن را تثبیت میکند. پس كاركرد 

تمثیل زمانی است كه بیان اندیشه دشوار اسـت. شـاعران و نویسـندگان ایرانـی، تمثیـل را 

انـد. های عرفانی، دینی، اخالقی و فلسفی خـود یافتهفکار و اندیشهبهترین ظرف برای بیان ا

 (273)بالغت تصویر.  فتوحی:

 جایگاه  و انواع تمثیل در مثنوی-2-4

پردازی را در سه مورد: بیان نکـات عرفـانی،) در پژوهان، مقصود موالنا از داستانمثنوی

( و ساده كـردن مطالـب 285ان: ( جلب توجه خواننده )هم289سایۀ آفتاب، پورنامداریان:  

اند. در مورد سوم، موالنا با پرهیز از كاربرد تاویلهای مشکل برای ذهن خواننده خالصه كرده

پیچیده و دور از ذهن و بخصوص با استفاده از تمثیلهای سـاده ، مطالـب مشـکل فقهـی و 

 فلسفی و عرفانی را برای مخاطبانش به صورتی بسیار ساده بیان میکند.

های مثنوی مقدمۀ شـناخت مثنـوی و راه ورود بـه دنیـای آن اسـت و ثیلها و قصهتم»

كسانی كه از این راه كوتاه با مثنوی آشنا میشوند نسبت به كسانی كه به وسیلۀ تفسیرهای 

لفظی و تقریرهای تاریخی قصد شناخت مثنوی را دارند؛ خیلی بیشـتر مثنـوی را خواهنـد 

 ( 13كوب: آن را كشف خواهند كرد)بحر در كوزه، زرینتری از های تازهشناخت و نکته

هر تمثیلی از جمله روایات تمثیلی مثنوی، دو طرف دارد؛ نخست دالّ كه همان صورت 

ای كه روایـت، قصـد داللـت ذهنـی بـه ظاهر روایت است و دوم مدلول، یعنی معنای نهفته

ذهن از دال بـه مـدلول. در  سمت و سوی آن را دارد و نهایتاً خود داللت یعنی نحوۀ ارجاع

 تمثیل عموماً این داللت از نوع تشبیه اجمالی است نه تفصیلی.

یـا تمثیلهـایی كـه در بـین «  مثال داستانی»تمثیل در مثنوی به سه شکل است: اول 

( دوم، تمثیلهای استداللی كـه 1932-2155 /2مردم رواج دارند، مانند تمثیل خاله خرسه)

ی هستند و به نظر میآید در لحظۀ ضرورت از ذهـن موالنـا عبـور مهمترین تمثیلهای مثنو

كرده است. و سوم كه پركاربردترین تمثیـل در مثنـوی نیـز اسـت، اسـتفاده از حکایتهـای 

تمثیلی كوتاه و بلند است كه برای ملموس كردن حقایق و مفاهیم ذهنـی از آنهـا اسـتفاده 
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و تمثیـل انسـانی)پاربل( تقسـیم  كرده است كه خود بـه دو دسـتۀ تمثیـل حیوانی)فابـل(

« مثـل داسـتان »و« گذاری یا مثل گوییمثل»میشود. تمثیل انسانی نیز خود به دو دستۀ 

گذاری، تمثیلی است كه در آن اصلی بزرگ و اخالقی)مُمَثـل( قبـل یـا تقسیم میشود. مثل

» و هم « مَثلمُ»به( بیان میشود و به عبارت دیگر هم میانه یا پس از حکایت تمثیلی)مُمَثل

ای حکایـت تمثیلی است كه در آن بی هیچ مقدمـه« داستان مثل»حضور دارند. « بهمُمَثل

تمثیلی)مُمَثل به( گفته میشود و از موضوع اخالقی)مُمَثل( سخنی بـه میـان نمیآیـد، پـس 

بـه » خواننده خود به بُعد دور قضیه دست مییابد. زریـن كـوب انـواع تمثیـل را در مثنـوی

قل قصه ، از طریق سوال و جـواب، از طریـق تمسـک بـه آیـات قرآنـی ، از طریـق وسیلۀ ن

ای استشهاد به احادیث نبوی و قدسی، و در بعضی موارد به طریق تشبیه و تصویر و در پاره

 ( 300اوقات به طریق كنایه میداند.) جست و جو در تصوف ایران،  زرین كوب: 

 غفلت-3

خبـری از شـرایط زمـان و ای است كه هرگونـه بیغفلت دارای مفهوم وسیع و گسترده

مکانی كه انسان در آن زندگی میکند و از واقعیتهای فعلی و آینـده و گذشـتۀ خـویش و از 

صفات و اعمال خود و از پیامها و آیـات حـق و همچنـین هشـدارهایی كـه حـوادث تلـخ و 

عیتهـا و نداشـتن خبـری از ایـن واقشیرین زندگی به انسانها میدهـد را شـامل میشـود. بی

گیری صحیح در برابر آنها، خطر بزرگی برای سـعادت انسانهاسـت، خطـری كـه هـر موضع

لحظه ممکن است دامان انسان را بگیرد و او را به كام نیستی فرو برد، خطری كـه میتوانـد 

 زحمات سالیان دراز عمر انسان را در یک لحظه بر باد دهد. 

انبیـاء:  /179اختصـاص داده شـده اسـت.)اعراف: آیات متعددی از كالم وحی به غفلت 

ای پیرامـون ( در منابع روایی اسالم نیـز، روایـات تکـان دهنـده8-7یونس:  /28كهف:  /97

عواقب سوء غفلت و آثار زیانبار آن وارد شده است، بطور مثال هنگامی كه پیامبر اكرم)ص( 

یا احمـد انـت ال تغفـل ابـدا » :به معراج رفت، خطابهایی از سوی خداوند به او شد، از جمله

من غفل عنی ال ابالی بای واد هلک: ای احمد! هرگز غافل مشو، هركس از من غافـل شـود، 

من نسبت به این كه او دركدام راه هالک و نـابود شـود، اعتنـا نمیکنم)ارشـاد القلـوب الـی 

داونـد، ( این بیان به خوبی نشان میدهد كـه عاقبـت غفلـت از خ214: 1الصواب، دیلمی، ج

هالكت و نابودی است. امیر المومنین علی )ع( نیز در عبارتی كوتاه و پر معنـی میفرماینـد: 

: 7غفلت ز بزرگترین دشمنان است.) غررالحکم و درر الکلم، آمدی، ج«: الغفله اضر االعداء» 

295 ) 

از آنجا كه مسائل اخالقی، دارای مرزهای معینی است؛ بایـد حـد و مـرز هـر خلقـی را 

اخت و آن را مراعات كرد و اگر خالف این عمل شود، آن فضیلت اخالقی بـه ضـد خـود شن
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ای كـه تبدیل میشود. مثالً دلیری خویی پسندیده است اما اگر در آن افراط شود بـه گونـه

مایۀ گستاخی و تهور شود خویی ناپسند است. غفلت بجا نیز عین حکمت اسـت و در غیـر 

 این غفلت به غفلت محمود و مذموم تقسیم میشود.این صورت عین نکبت است. بنابر

 توضیح غفلت )ممدوح و مذموم( در مثنوی بدون تمثیل -3-1

 غفلت محمود

در غفلت ممدوح، حیات این جهانی قائم به غفلت است و فروریختن این غفلتها معـادل 

منظور از غفلت ممـدوح، سـرگرم بـودن بـه كـاری و »فروریختن معشیت و نظام دنیاست. 

دیدن و نپرسیدن از عواقب آن است. فقط در آخرت است كه چشمها به عواقـب امـور بـاز ن

میشود، نزاعها خاتمه مییابد و خداوند در باب همـۀ كشمکشـها و اختالفـات داوری نهـایی 

 ( 307: 2خواهد كرد.) حکمت و معیشت، سروش، ج

و كسـی بـا عشـق و خبری نبود كار جهان نظام نداشـت به اعتقاد موالنا اگر غفلت و بی

داد. بنـابراین اگـر ایـن غفلـت رفت و تن به تالش و كوشش نمـیعالقه به دنبال كاری نمی

ریخـت امـا همـین غفلـت باعـث میشـود كـه آدمـی فرجـام كـار را نبود دنیا در هـم مـی

ستون بقای عالم غفلت بشر است، و اگر انسان هوشیاری و خردمندی كامـل داشـت »نبیند.

گذشـت و معاش و چگونگی تنازع بقاء بر ایـن حـال كـه میبینـیم نمی نظم جهان و ترتیب

كرد؛ پس مقتضی حکمت آفرینش این است كه بشر در حالـت وضع زندگی بکلی تغییر می

غفلت بماند و زد و خورد و جهد و تالشو تنازع و تنافس حیات را ادامه بدهد تا نظام خلقت 

 (146برقرار بماند.) مولوی نامه، همایی: 

 ستون این جهان خـود غفلـت اسـت پس

ـــت بخـــور ـــه آخـــر ل ـــش دو دو ، ب  اول

 تو به جد كـاری كـه بگرفتـی بـه دسـت

ــی ــارزان هم ــه ك ــن، ب ــه دادن ت ــانی ب  ت

ــی در آن ــه گرم ــر ك ــر فک ــین ه  همچن

 بر تـو گـر پیـدا شـدی زو عیـب و شـین

 شـــویحـــال كـــاخر زو پشـــیمان مـــی

ـــر جـــان مـــا  پـــس بپوشـــید اول آن ب

 

با لـت اسـتچیست دولت؟ كاین دوا دو    

 جــز دریــن ویرانــه نبــود مــرگ خــر

 سـتعیبش این دم بر تـو پوشـیده شـده

ـــار ـــبش كردگ ـــو عی  كـــه بپوشـــد از ت

ــان ــو نه ــت از ت ــرت شدس ــب آن فک  عی

ـــرقین ـــد المش ـــت، بُع ـــدی جان  زو رمی

ــی دوی؟ ــت اول، ك ــن حال ــود ای ــر ب  گ

ـــا ـــق رض ـــر وف ـــار ب ـــیم آن ك ـــا كن  ت

(4/ 1331-1338)  

غفلتی كه موالنا آنرا ستون بقای این عالم میداند، غفلتی است محمود كه سـبب رونـق 

دنیاست. اگر هوشیاری بر غفلت چیره شود و آن را محـو سـازد، ایـن عـالم پسـت و خـوار 

میگردد. از جهان غیب اندكی از هوشیاری به عقل داده میشود تا حـرص و حسـد آدمـی را 
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اری بیشتر شود همۀ عوامل و تمهیدات زندگی و جنـبش مقهور خود سازد و اگر این هوشی

 انسانها از میان میرود. 

 استن ایـن عـالم ای جـان غفلـت اسـت 

ــو آن ــت و چ ــان اس ــیاری زآن جه  هوش

ــــخ  هوشــــیاری آفتــــاب و حــــرص ی

ـــد ـــح میرس ـــدک ترش ـــان ان  زآن جه

ـــب ـــردد ز غی ـــتر گ ـــح بیش ـــر ترش  گ

 

ــت  ــت اس ــان را آف ــن جه ــیاری ای  هوش

ــن ــردد ای ــت گ ــد، پس ــب آی ــان غال جه  

 هوشـــیاری آب و ایـــن عـــالم وســـخ

 تـــا نغـــرد در جهـــان حـــرص و حســـد

ــه عیــب ــالم ن ــن ع ــد در ای ــی هنــر مان  ن

 (1/2081-2077)  

موالنا به عنوان یک عارف و آشنا به اسرار و حقایق عالم، ستون جهان را بر پایـۀ غفلـت 

میداند و لذا خواستار بیرون آمدن كامل از آن نیست. او آگـاهی از اسـرار غیـب را بـه نفـع 

انسان نمیداند زیرا هر كسی ظرفیـت وجـودی او آن انـدازه نیسـت كـه بتوانـد خواسـت و 

 ند. مصلحت خداوند را درک ك

غفلت تاحدی الزمۀ زندگی این دنیاست تا انسان در این دنیا بمانـد. حکمـت پروردگـار 

گاهی این غفلت را پدید میآورد. غفلت آدمی از حکمت و نعمت خداوند است تا بـه واسـطۀ 

آن بتواند در این دنیا بماند و زندگی كند: اما این غفلت نباید آن حد باشـد كـه آدمـی را از 

دمی خداوند را فراموش كند.موالنا معتقد است هر فضـیلت و رذیلـت بایـد بـه خدا ببرد و آ

جای خود به كار رود، وی معتقد است اگر غفلت در جای خود باشد عـین حکمـت اسـت و 

خیـالی را هوشیاری اگر در جای خود نباشد عین افت است، به همین سبب وی غفلت و بی

 فت معرفی نموده است:هوشیاری را آبنای عالم و نقطۀ مقابل آن ، 

 غــافلی هــم حکمــت اســت و ایــن عمــی

 غافلی هم حکمت است و نعمت است

ــرا؟  ــد، چ ــن ح ــا ای ــک ت ــد لی ــا بمان  ت

ــــت ــــرمایه ز دس ــــرد زود س ــــا نپ  ت

 (4/ 2610-2609)  

جا رسد كه از حد متعـارف خـود خـارج و بـه به عقیدۀ موالنا اگر این غفلت آدمی بدان

اوند و ندیدن الطاف و نعمتهای او شود و آدمی هر عملی ای شود كه سبب مقابله با خدگونه

شـود كـه گاه این غفلت، تبدیل بـه غفلـت مـذموم مـیرا كه انجام میدهد از خود بداند؛ آن

 همچون زهر برای آدمی خطرناک است و عقل را زایل میکند:

ــود ــوری ش ــه ناس ــدان ك ــی چن ــک ن  لی

 

ـــل رنجـــوری شـــود   زهـــر جـــان و عق

 (4/ 2611)  

 غفلت مذموم 

های انسانی میدانند. آلعارفان غفلت مذموم را سرگرم بودن به دنیا و غافل بودن از ایده

غفلتهای مذموم، غفلتهایی هستند كه آدمی را به افق حیوانیت نزدیکتر خواهند كرد زیـرا »
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اند و از غفلت خود نیز غفلـت دارنـد. مقـام غفلـت شناسـی و غفلـت شـکنی حیوانات غافل

آدمیان است نه حیوانات و به میزانی كه آدمی از این مقام دور شود به افق انسـانیت  درخور

 ( 310: 2نزدیکتر میگردد.) حکمت و معیشت، سروش، ج

موالنا معتقد است هر رنجی كه انسان در این دنیا متحمل میشود آسانتر از دوری حـق 

اما غفلت از حق بسرآمدنی نیسـت و غفلت از اوست، زیرا این ناگواریها باالخره به سر میآید 

 و بخت و اقبال از آن كسی است كه جانی آگاه داشته باشد:

 جــور دوران و هــر آن رنجــی كــه هســت

ــــد آن نگــــذرد ــــک اینهــــا بگذرن  زآن

 

 ســـهلتر از بعـــد حـــق و غفلـــت اســـت 

 دولـــت آن دارد كـــه جـــان آگـــه بـــرد

(6/ 1757-1756)  

حق میداند؛ در نظـر موالنـا اگـر  مولوی غفلت نکوهیده را ناشی از گستاخی به حضرت

كسی به حضرت حق حرمت قائل شود، غفلت او از میـان رفتـه و چشـم دلـش از عـوارض 

 نفسانی پاک میشود:

ـــن مجرمـــان ـــتاخی ای ـــت و گس  غفل

ــــد ــــتاخی دم ــــت ز گس ــــاً غفل  دایم

 

 از وفــــور عفــــو تســــت ای عفــــوالن 

 كـــه بــــرد تعظـــیم از دیــــده رمــــد

 (5/ 4096-4095)  

 كسانی كه از یاد خداوند غافل میشوند، روز قیامت نابینا محشور میشوند: 

 نعـــط مَـــن اعـــرض هُنـــا عـــن ذكرنـــا

 

ــــالعمی  ــــزی ب ــــنکاً و نج ــــه ض  عیش

(3/ 354)  

 موالنا، غفلت را بدترین مرگ میداند: 

ــد ای خفتگــان ــر خــود كنی ــزا ب ــس ع  پ

 

 كه بد مرگی است ایـن خـواب گـرانزان 

 (6/ 801)  

حکایت آن پاسبان كه خاموش كرد تا دزدان رخت تاجران بردنـد بـه كلـی، »موالنا در 

معتقد است هرچند بیداری دیرهنگام و بازگشت از كژی و « بعد از هیهای و پاسبانی میکرد

ناراستی در اواخر عمر لطف و جذابیتی ندارد، لیکن پافشاری بر غفلت بسی نامطبوعتر است 

 غافل بود:  و نباید از یاد خداوند

ــحه ــو فاض ــود دی ــرت ب ــه عم ــون ك  چ

ــین     ــی نمــک اكنــون حن  گرچــه باشــد ب

 

ـــوذ و فاتحـــه  ـــد اع ـــک باش ـــی نم  ب

ــین ــر زآن یق ــی نمکت ــت ب ــت غفل  هس

(6/ 558-557)  

 موالنا غفلت را مایۀ جادویی میداند: 

 مشـــغلۀ دیـــن اســـت جـــای موســـوی  غفلــــت و كفرســــت مایــــۀ جــــادوی
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  (4/2363)  

 «غفلت ممدوح و مذموم »مثنوی در مورد موضوع حکایتهای تمثیلی -3-2

غفلت ممدوح را همچون غفلـت گـاو میدانـد، « قصۀ شاعر و صله دادن شاه»موالنا  در 

زیرا اگر گاو از عاقبت پرخوری و پیـروی از صـاحبش آگـاه میشـد؛ هرگـز بـه راحتـی و بـا 

م جهان دیگـر غافـلآنها كه از غ» گونه استآسودگی تن به كار نمیداد. آدمی نیز به همین

یی از آن میپردازند تا دنیـا بگـردد، اگـر ایـن اند در كار دنیا غرق میشوند و هریک به گوشه

 ( 269: 4ریخت.) متن و شرح مثنوی موالنا، استعالمی، جغفلت نبود، دنیا به هم می

 گـــاو گـــر واقـــف ز قصـــابان بـــدی

 یــا بخــوردی از كــف ایشــان ســبوس

 ور بخــوردی كــی علــف هضــمش شــدی

 س ستون این جهان خـود غفلـت اسـت     پ

 

ــدی  ــان ش ــدان دك ــان ب ــی ایش ــی پت  ك

 یــــا بــــدادی شیرشــــان از چــــاپلوس

ـــدی ـــف ب ـــف واق ـــود عل ـــر ز مقص  گ

 چیست دولت؟ كین دوا دو بـا لـت اسـت

 (4/ 1328-1331)  

خوار از عطاری كه سنگ ترازوی او گل سرشوی بود و دزدیدن مشتری گل» در داستان

انسـانهای دنیـا دوسـت و غـافلی  خوار،( گل652 -625 /4« )شکرآن گل، هنگام سنجیدن 

 است كه مشغول لذات دنیاوی هستند و از حظوظ معنوی غفلت میورزند.

دیدن خلیفـه » داستان ضمنی « كشتپادشاه جهود كه نصرانیان می» در ادامۀ داستان

كه به حـق بیدارنـد،  نقل شده است، موالنا به این نکته میپردازد كه غیر از عارفان« لیلی را

 بقیه در غفلتند، مانند كسی كه: 

ــواب ــه خ ــد او ب ــور بین ــون ح ــو را چ  دی

 چونــک تخــم نســل او در شــوره ریخــت

 ضـــعف ســـر بینـــد از آن و تـــن پلیـــد        

 اشمـــرغ بـــر بــــاال پـــران و ســــایه

 ابلهـــــی صـــــیاد آن ســـــایه شـــــود

ــتبی ــرغ هواس ــس آن م ــان عک ــر ك  خب

 تیــــر انــــدازد بــــه ســــوی ســــایه او

 

شـــهوت ریـــزد او بـــا دیـــو آب پـــس ز   

 او به جـوش آمـد خیـال از وی گریخـت

 آه از آن نقــــــش پدیــــــد ناپدیــــــد

ـــرغ ـــران م ـــاک پ ـــر خ ـــدود ب وشمی  

ــــدانک بی ــــدود چن ــــودمی ــــه ش مای  

ــتبی ــایه كجاس ــل آن س ــی اص ــر ك خب  

ــو ــالی شــود از جســت و ج  تركشــش خ

 (1/420-414)  

موالنا به یاد انسانی جاهلی میافتد كه به دنبال سایۀ مرغی میـدود و میخواهـد آن را    

 بگیرد و بدین صورت انسانهای غافل را تصویر میکند. 

مـرد ناشـنوا، تمثیلـی از « به عیادت رفتن كـر بـر همسـایۀ  رنجـور خـویش» داستان

گمان و قیـاس اشـتباه انسانهای غافل است كه سخنان عارفان را اخذ میکنند و بر حدس و 
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 خویش گمان میکنند از عمق آن سخنان آگاهند در حالی كه در جهل به سر میبرند.

ــق    ــرغ ح ــنوی از م ــفیری بش ــون ص  چ

 وانگهــــی از خــــود قیاســــاتی كنــــی    

ــــدال را  اصــــطالحاتی اســــت مــــر اب

 

ـــبق  ـــون س ـــادگیری چ ـــاهرش را ی  ظ

ـــی  ـــی كن ـــال محـــد را ذات ـــر خی  م

ــــوال را ــــر اق ــــد زآن خب ــــه نباش  ك

(1/3409-3407)  

به بعد(  2/503« )كه گاو اوستخاریدن روستایی به تاریکی شیر را به ظن آن» داستان

این داستان بیان حال مقلدانی است كه به عظمت شان نام شریف و كالم لطیـف حضـرت »

آنکه قدر نام اند و بیحق تعالی واقف نیستند و در شب این دنیا در ظلمت و غفلت فرو رفته

باكانه بر بان میآورند و تعظیمی كه درخور آن نام است بجا م حضرت حق را بدانند، بیو كال

 (    184انقروی، جزو اول از دفتر دوم:  شرح كبیرانقروی بر مثنوی معنوی مولوی.  نمیآورند.)

مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خوانـدن و مطالعـه كـردن عشـق نامـه در  »داستان

عاشـق ظـاهر بـین ، سـالک خـامی « وق آن را ناپسند داشتنحضور معشوق خویش و معش

 است كه با مشغول شدن به نامه، از حق غافل شده است.

 مولوی این داستان را در تایید بیت زیر میآورد:

 پــیش ســلطان خــوش نشســته در قبــول

 

 زشــت باشــد جُســتن نامــه و رســول 

 (3/1405)  

وحدت با حق تعـالی بـه همـه چیـز انسان كامل، واصل به » مقصود موالنا این است كه

رسیده است. اگر او همچنان به اشتغال خود با اعمال مذهبی ادامه میدهد از بهـر آن اسـت 

كه طالب از ارشاد و تعلیم و سرمشق قرار دادن اعمال وی سود برد.) شرح مثنوی معنـوی، 

داستان  كه موضوع اصلی در این« معیت»( صرف نظر از نکتۀ عرفانی 1122: 3نیکلسون، ج

 است، موالنا در قالب تمثیلهایی، غفلت انسان از معیت خداوند را توضیح میدهد:

 یــک ســبد، پــر نــان تــو را بــر فــرق ســر     

ــری ــره س ــل خی ــیچ، ه ــود پ ــر خ  در س

ــــه زانــــویی، میــــان آبِ جــــو  تــــا ب

 پـــیش، آب و پـــس هـــم آبِ بـــا مـــدد

 اســب زیـــر ران و فـــارس، اســـب جـــو

 ؟هی نه اسب است این به زیـر تـو پدیـد

 مســـتِ آب و پـــیش روی اوســـت آن

ــو؟ ــر ك ــد: بح ــر گوی ــر در بح ــون گه  چ

ـــتن ـــو»گف ـــود« آن ك ـــابش میش  حج

ــدش ــم ب ــم چش ــت ه ــمِ اوس ــد چش  بن

ــه در  ــان در ب ــبِ ن ــواهی ل ــی خ ــو هم  ت

ــــر دری؟ ــــر ه ــــرا ب  رو در دل زن، چ

ــو ــو آب ج ــن و آن، ت ــود زی ــل از خ  غاف

ــد ــف، س ــدّ و خل ــیش، س ــمها را پ  چش

ین؟ گفت: اسب، لیکن اسب كو؟چیست ا  

 گفت: آری لیـک خـود اسـبی كـه دیـد؟

ـــــــدر آب و بی ـــــــر ز آبِ روانان خب  

ـــوار او ـــدف، دی ـــون ص ـــال چ  وآن خی

ـــــود ـــــابش میش ـــــاب آفت ـــــر، ت  اب

ـــدش ـــته س ـــدّ او گش ـــع س ـــین رف  ع
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ـــوش او ـــم ه ـــوش او شـــده ه ـــد گ  بن

 

ـــدهوش او ـــق دار، ای م ـــا ح ـــوش ب  ه

 (5/ 1083-1073)  

تشبیه میکند كـه آب بـه ای در كنار آب موالنا شخص غافل را به شخص خوابیدۀ تشنه

او نزدیک است ولی نمیتواند از آن بنوشد. شخص غافل هـم ممکـن اسـت تـا مـرز كشـف 

حقایق پیش رود، اما غفلت وی حجابی برای كشف آن میشود و او هرلحظه برای كشف آن 

 تابتر خواهد شد: تر و بیتشنه

 خفتـــه میبینـــد عطشـــهای شـــدید

 

 جامـــۀ خفتـــه خـــورد از جـــوی،آب

 

ـــربآ  ـــد ب اق ـــل الوری ـــن حب ـــه م من  

(4/3241)  

ــه انــدر خــواب ، جویــای ســراب  خفت

 (4/3305)  
 موالنا علت غفلت از معیت خداوند را در ابیات زیر با بیان تمثیلی شرح میدهد:

 كـــی ببینـــی ســـرخ و ســـبز و فـــور را

 لیک چون در رنـگ گـم شـد هـوش تـو

 چــون كــه شــب، آن رنگهــا مســتور بــود

 نیســـت دیـــدِ رنـــگ، بـــی نـــور بـــرون

 

ــ  ــور را؟ت ــه، ن ــن س ــیش از ای ــی پ ا نبین  

ـــو ـــوش ت ـــور، آن رنگهـــا روپ  شـــد ز ن

ــود ــور ب ــگ از ن ــد رن ــدی دی ــس بدی  پ

ــــدرون ــــال ان ــــگ خی ــــین رن  همچن

(1/ 1124-1121)  

-3115)دفتـر دوم:  «شکایت كـردن پیرمـردی بـه طبیـب از رنجوریهـا...» در داستان

( خوارزمی اظهار مینماید كه پیرمرد نماد و تمثیل انسـان غـافلی اسـت كـه امـراض 3089

معاصی دست تعدی بر و گشاده...بعد از آن به طلب معالجه به سوی طبیب شتافته.) جواهر 

 (  1140االسرار و زواهر االنوار، خوارزمی: 

دفتـر «)  وسی زبان بهایم با طیور رااستدعای آن مرد از م»شهیدی معتقد است داستان

(  تنبیهی است غافالن را كه زیان مال و رنج تن بالگردان جان است. و 3266-3398سوم: 

، 5از تحمل زیان جزئی كه سود كلی را دربردارد، آزرده نباید بود)شرح مثنوی، شـهیدی، ج

 ( 517دفتر سوم: 

بـه »را « شکایت استر پیش شتر»ن شاه داعی الی اهلل شیرازی معتقد است موالنا داستا

)شـرح مثنـوی معنـوی، « خبـری و غفلـت ایـن مثـال آورد.مناسبت خبرت و اطـالع و بی

 ( 64: 3، دفتر2شیرازی،ج

میبنـدد سگی كه در سرمای زمستان با خود عهـد « نذر كردن سگان هر زمستان» داستان

د را زمسـتان عهـد خـوای بسازد ولی غفلـت باعـث میشـود،با رسـیدن كه در تابستان خانه

 فراموش میکند:
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 نعمــــت آرد غفلــــت و شــــکر انتبــــاه

 

ــاه  ــکر ش ــه دام ش ــن ب ــت ك ــید نعم  ص

 (3/ 2897)  

( 296 /4« )هوش و رنجور شدفصۀ آن دباغ كه در بازار عطاران از بوی عطر و مُشک بی

دباغ تمثیلی از انسانهای مشرک و غافالن است و بوی مدفوع، همان غفلت و از حـق اسـت 

 بدكاران بدان عادت كرده اند.  كه

آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی، یکی عاقل و یکی نیم عاقـل و آن دگـر » در داستان

( انقروی معتقد است مقصود از مـاهی نـیم عاقـل، اهـل 2202-2212دفتر چهارم: «)مغرور

  (856، دفتر چهارم: 11انقروی، جشرح كبیرانقروی بر مثنوی معنوی مولوی. غفلت است)

» (مینویسد:1239-1156)دفتر چهارم: « شاعر و صله دادن» شهیدی، در مورد داستان

تنبیهی است غافالن را كه حاجت جز به خدا نبرند و جز از او یاری نخواهند.) شرح مثنوی،  

 ( 180، دفتر چهارم: 6شهیدی،ج

زد...و جواب گفـتن مطـرب او آن شخص كه بر در سرایی نیم شب سحوری میداستان 

(  شب تیره و تار، غفلت و جهل مردم است كـه انبیـای الهـی در آن تـاریکی و 878 /6«)را

 تیرگی به راهنمایی و هدایت مردم میپردازند. 

تُـرک، « دعوی كردن ترک و گرو بستن او كه دزدی از من چیزی نتواند بردن» داستان

 های روزگار در غفلت است. انسان غافلی است كه از حیله
 مولوی در خطاب به این انسان غافل میگوید: 

ـــود ـــو از وج ـــته و مح ـــانه گش  ای فس

ــدمین ــیچ افســانه نیســتخن ــو ه  تر از ت

 تا به كی نوشی تـو عشـوۀ ایـن جهـان ؟

 

ــــود؟  ــــواهی آزم ــــانه بخ ــــد افس  چن

ــت ــویش ایس ــراب خ ــور خ ــب گ ــر ل  ب

 كــه نــه غفلــت مانــد بــا قــانون نــه جــان

 (6/ 1712-1709)  

بیامد بر امید وعدۀ معشوق، به آن وثاقی كه اشارت كرده بود حکایت آن عاشق كه شب 

و بعضی از شب منتظر ماند و خوابش بربود. معشوق آمد بهر انجاز وعده، او را خفتـه یافـت، 

 جیبش پر جوز كرد و او را خفته گذاشت و بازگشت.

این داستان، داستان نسبتاً كوتاهی است كه موضوع اصلی آن این است كه طالب حـق 

باید از خواب غفلت بپرهیزد. خواب غفلت كه پیام این تمثیل است به تعبیـری سـبب كـم 

مایۀ داستان شده است، كه آن مرتبۀ عشق مجازی و عشق حقیقی است. ارزش شدن درون

به تعبیر دیگر آنان كه در مرتبۀ عشق مجازی هستند همیشه در معرض غفلـت و غیبـت از 

اشتن گردو در آستین عاشق، بـه سـبب تنبـه عاشـق تنبیه معشوق و گذ»معشوق هستند. 

( در 253است و این كه غفلت خود را از یاد نبرد)متن و شـرح مثنـوی موالنـا، اسـتعالمی: 
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پایان داستان موالنا به تاویالت عرفانی متوسل میشود تا علت غفلت عاشق را ترسـیم كنـد. 

چـه خـواب جسـمانی بـر او چه در این داستان اهمیت پیدا كرده این است كه عاشق گرآن

خواب و بیدار است كه موالنا میتوانـد دربـارۀ غلبه كرده اما دلش بیدار است و با این دل بی

گاه دچار غفلـت عشق تاویلهای عرفانی ارائه دهد. بر همین اساس است كه میگوید دل هیچ

لـت و هجران نمیشود؛ اگرچه تن به واسطۀ تعلـق بـه خـواب و دیگـر وابسـتگیها اسـیر غف

 ( 593-642 /6شود.)

موالنــا از داســتان اصــحاب ضــروان در تبیــین احــوال اهــل ایمــان اســتفاده میکنــد و 

خوانندگان را از این كه مانند اصحاب ضروان كه به سبب توجه به دنیا دچار غفلـت شـدند، 

منع میکند. و میگوید ای طالبان ایمان، گوش جانتـان را از نسـیان و غفلـت پـاک كنیـد و 

صحاب ضروان مباشید كه به سبب توجه به دنیـا و امـوال آن دچـار غفلـت شـدند و مانند ا

 های مظلومان را استماع كنند.نتوانستند ناله

 كیـــف یغفـــل عـــن ظعـــین قـــد غـــدا

ـــــعدا  ـــــا او ص ـــــد هبط ـــــا ق  اینم

 گــوش را اكنــون ز غفلــت پــاک كــن

 

ــــدا  ــــواه غ ــــن مث ــــاین ای ــــن یع  م

ـــــددا ـــــی ع ـــــوالهُ و احص ـــــد ت  ق

ــــن ــــاک ك ــــر ان غمن ــــتماع هج  اس

(3/ 480-483)  

با توجه به زمینۀ داسـتان، خفتـه، رمـز سـالک ناآگـاه و خیـال  پیر چنگی،در داستان 

ای از نفـس امـارۀ منغمـر در مشـتهیات نمـاد و نشـانه« چنگ»زدگان عالم صورت است و 

» نفسانی است، از آن جهت كه مانع یاد خدا و سبب غفلت از حق اسـت. انقـروی میگویـد: 

چـه بـین چنگ، نسبت به توبه كنندگان، نفس اماره میشود. باید گفـت آندر اینجا مراد از 

« ) مراد از فرد خفتـه ، افـراد غافـل اسـت»اش حجاب شده است، نفس است... خدا و بنده

(. پیر، كه در واپسین سـالهای 859: 1شرح كبیرانقروی بر مثنوی معنوی مولوی. انقروی،ج

به توبه روی میآورد، چنگ را سبب دوری و غفلت اش حجاب از دیدۀ او كنار رفته و زندگی

خود از خدا میداند كه همچون حجابی میان او و حق قرار گرفته است. همان گونه كه نفس 

اش حائل میشود و همچون راهزنی راه بندۀ سالک را میزند و او را به بیراهه بین خدا و بنده

 یی خود در برابر حق میداند. روآبرویی و سیهمیکشاند و در نهایت نفس را دلیل بی

 چون بسی بگریسـت و از حـد رفـت درد

 

 چنـگ را زد بــر زمــین و خــرد كــرد 

 

شرط تسلیم مرید هم آن است كه به احوال و افعال شیخ اعتراض نکند. چراكه وی از »

راه و رسم منزلها باخبر نیست و حال وی به حال آن خفته میماند كه در دهانش مار میرود 

و تا وی را با الزام محنت و تعب به سعی و حركـت وانـدارد، آن مـار از انـدرون وی بیـرون 

 ( 708: 2كوب،جریننمیآید...) سّر نی، ز
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امیر خفتـه  «یی را كه مار در دهانش رفته بودرنجانیدن امیری خفته»موالنا در داستان

 را سمبل انسانهای غافل میداند: 

ـــی ـــب م ـــر اس ـــاقلی ب ـــوارع ـــد س  آم

ـــی ـــد و م  شـــتافتآن ســـوار آن را بدی

 چونکـــه از عقلـــش فـــراوان بـــد مـــدد

ـــخت ـــوس س ـــم آن دب ـــرد او را زخ  ب

 

ـــه  ـــان خفت در ده ـــیای  م ـــار ـــت م  رف

ـــت ـــت نیاف ـــار را فرص ـــد م ـــا رمان  ت

ـــه زد ـــر خفت ـــوی ب ـــی ق ـــد دبوس  چن

ــت ــک درخ ــر ی ــه زی ــا ب ــزان ت  زو گری

(2/1878-1881)  

 جای دیگری از تمثیل خواب برای بیان غفلت استفاده كرده است:در 

 ســـر ز خفـــتن كـــی تـــوان برداشـــتن

ــد ــار ش ــرده ی ــه م ــرده، لقم ــواب م  خ

 

ــتن  ــت كاش ــم غفل ــد تخ ــین ص ــا چن  ب

ــ ــه خف ــدخواج ــار ش ــب برك ت و دزد ش  

(1/3707-3706)  

 سمبلهای غفلت در مثنوی معنوی-3-3

 خواب، نماد غفلت ممدوح و بیداری 

موالنا خوابِ اصحاب كهف را رمزی از حال بیداری اولیاء میداند، چراكـه آنهـا را از ایـن 

بـاز چه را خالف حق است بازمیدارد و از هماهنگی با دنیای شرک و كفر دقیانوسـی كه آن

 میدارد.

 شــان مصــروف دقیــانوس بــودیقظــه

 خواب، بیداری است چون با دانـش اسـت     

 

 چشــم مــن خفتـــه ، دلــم بیـــدار دان

ـــام ـــای تن ـــه عین ـــر ك ـــت پیغمب  گف

 چشــم تــو بیــدار و دل خفتــه بــه خــواب

 

ــــود  ــــاموس ب ــــرمایۀ ن  خوابشــــان س

 وای بیـــداری كـــه بـــا نـــادان نشســـت

 (2/39-38)  

ـــی ـــکل ب ـــار دانش ـــر ك ـــرا ب ـــار م  ك

ینـــــام قلـــــب عـــــن رب االنـــــام ال  

ــاب ــتح ب ــم در ف ــه ، دل ــن خفت  چشــم م

 (2/3548-3550)  

 خواب، نماد غفلت مذموم

 بیداری اهل صورت، عین خواب و خواب اهل معنی عین بیداری است: 

ـــد ـــوانی نمان ـــوم حی ـــد ن ـــه آم  یقظ

 

 انعکــاس حــس خــود از لــوح خوانــد 

 (2/1524)  

ــمر ــو را همچــون س ــواب آرد ت ــایه خ  س

 

شـــمس انشـــق القمـــر چـــون برآمـــد   

(1/118)  

 خوابناكان
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 خبری تعبیری است از اسیران عالم حس و خفتگان در غفلت و بی

ـــد  رو بـــر آنهـــا كـــه هـــم جفـــت توان

ــــزود ــــان برف ــــر خوابناك ــــبان ب  پاس

ــت ــازر اس ــر گ ــر ب ــان را نظ ــه پوش  جام

 

ــــد  ــــتِ توان ــــنۀ گف ــــقان و تش  عاش

 ماهیـــان را پاســـبان حاجـــت نبـــود

ـــی زیـــور اســـت ـــان را تجل  جـــان عری

 (2/2521-2523)  

 چنگ 

 كه در داستان پیر چنگی به آن اشاره شد.

 شب

ــیم شــب مــی ــه جـــدن  زد ســحوری را ب

 اوالً وقـــت سحـــر زن ایـــن سحــــور

 

ــــمد  ـــای مستـ ــــلی ك ـــت او را قائ  گف

ــور ــر و ش ــن ش ــه ای ــود گ ــب نب  نیمش

(6/ 847-848)  

در این ابیات، شب، نماد جهل و غفلت است و مراد این است كه آن كس كه در تاریکی 

 جهالت و غفلت به سر میبرد را، سحوری آگاهی و معرفت زدن بی فایده است. 

 پنبه

ــر خــود زن، منــی درهـــم شــکن  گــرز ب

 

ـــن   زآنکــه پنبــۀ گـــوش آمـــد چشــم ت

(6/ 732)  

 نبیند. بنابراین پنبۀ غفلت گوش است.چشم تن، متوجه محسوسات است و غیر آن را 

 پرده

ـــــرده ـــــده را داروی صـــــبرپ  های دی

 

ـــدر  ــرح ص ــازد ش ــم بس ــوزد ه ــم بس  ه

(2/ 71)  

های دیدۀ دل، نمادی از غفلت و جهالت است كه بینش و بصیرت آدمی را از بـین پرده

را  هـای جهـل و غفلـتمیبرد. صبر كردن در مقابل نفـس و تمـایالت و آرزوهـای آن، پرده

 میدرد. 

 تخم

 روز خفتـــن كـــی تـــوان برداشــــتن

 

ـــفلت كاشـــتن  ــین صــد تخــم غ ــا چن  ب

(1/ 3692)  

طور كه تخم را در خاک میکارند تا پرورش یابـد و غفلت به تخم مانند شده است. همان

بزرگ گردد، تخم غفلت نیز چون در دل و قلب آدمی كاشته شود، پرورش یافتـه و روز بـه 

 تازه میگیرد. بنابراین از ابتدا نبایستی این تخم كاشته شود.روز شاخ و برگ 
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 سبب غفلت آدمی از نظر موالنا-3-4

 نفس-3-4-1

اند كـه صـفات رذیلـۀ عرفا و فالسفۀ مسلمان، برای نفس، هفت صفت اصـلی برشـمرده

نفس محسوب میشوند: خشم، شهوت، حرص، حسـد، كینـه، غـرور، جهـل و غفلـت. البتـه 

ین موارد، محدود نمیشـود؛ بلکـه صـفات فرعـی نفـس نیـز، بسـیار اسـت صفات نفس، به ا

همچون بخل و خساست، كفر و ضاللت، ریا و نفاق، مکر و حیله، هـوی و آرزو و غیـره كـه 

گانۀ نفس، میزاید. موالنا معتقد است برای شناخت نفس و آفـات آن، همگی از صفات هفت

من هشدار و تحریک آدمی در مبـارزه بـا باید اوصاف نفس را به درستی شناخت. اما وی، ض

اوصاف رذیلۀ نفس، قائل به بركندن و از میان بردن این صفات نیست. موالنا قائل به اعتدال 

است. وی معتقد است كه این صفات را باید در حد اعتدال نگه داشت چرا كه نقصان اینهـا 

ان شـود. بسـیاری سبب نقصان نفس و بدن است و افزونی اینها سبب نقصـان عقـل و ایمـ

پنداشتند كه برای تهذیب نفس از آلودگیها و پلیدیها، صـفات هـوا و خشـم و شـهوت و می

 دیگر صفات مذموم به كلی باید محو شود.

یکی از دالیل غفلت آدمی، نفس است. موالنا نفس را دشمن درونی انسـان میدانـد كـه 

 و حقایق امور بازمیدارد: عقل و دین را زایل میکند و انسان را از توجه به خداوند 

ــین در ســتر خــویش  دشــمنی داری چن

 

 مانع عقـل اسـت و خصـم جـان و كـیش 

(3/ 4058)  

ور شـدن در لذایـذ آن، انسـان را از نفس با مشغول كردن انسان به امور دنیایی و غوطه

خویش غافل كرده، سرگرم خود میسازد و هرچه انسان از خویشـتن غافـل بمانـد از مبـداء 

اش در مقابـل خود غفلت میکند و همین امر سبب فراموشی وی نسبت به وظیفـهآفرینش 

خداوند و از بین رفتن ترس و اندوه از ارتکاب گنـاه میگـردد و زشـتی عملکـرد خـویش را 

 ( 49فراموش میکند.) غفلت، بدرالدین: 

 آرزو-3-4-2

ور شـدن در از دیگر دالیل غفلت آدمی، آرزو است. انسانهای آرزومند بـه سـبب غوطـه

آرزوهای دور و دراز و سرگرم شدن در خوشیها، آرزومند زندگی جاویدان میشوند و همـین 

امر سبب غفلت آنها از مرگ و فراموشی آن میشود. موالنا انسان ارزومند را بـه شـخص كـر 

چنان در تشبیه میکند كه خبر مرگ دیگران را میشنود ولی غافل از مرگ خویش است وآن

 رق زندگی این دنیایی است كه به مرگ و آخرت نمیاندیشد: غفلت خویش، غ
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ــنید ــا ش ــرگ م ــه م ــل را دان ك ــر ام  ك

 

 مــرگ خــود نشــنید و نقــل خــود ندیــد 

 (3/ 2630)  
ای است كه آدمی را اسیر و گرفتار خود میکند و مقدمۀ موالنا معتقد است كه آرزو همچون دانه    

 غفلت از وظایف معنوی و عبادی میشود و سبب فساد میگردد: 

ــه ــت و دان ــان دام اس ــن جه  اش آرزوای

 چـون چنــین رفتــی بدیــدی صــد گشــاد

 

ــــــــا روی آر زو  ــــــــز از دامه  درگری

ــدی فســاد ــون شــدی در ضــد آن دی  چ

 (6/ 383-384)  

 فاه دنیا و آسایش و ر-3-4-3

موالنا دنیا و مال دنیا و آسـایش و رفـاه را از جملـه دالیـل غفلـت میدانـد. وی مـال را 

همچون دامی برای انسانهای ضعیف میداند كه آنها را گرفتار خود میکند. چون مال دنیـا و 

به دنبال آن رفاه و آسایش حاصل از آن، شخص را از وظایف بندگی غافل نموده و به مـرور 

یکی بعد از دیگری كنار گذاشته میشوند و غفلت تمام وجود انسـان را دربـر  زمان، واجبات

 ( 148میگیرد.) غفلت، بدرالدین:

ــــعیف ــــان ض ــــا دام مرغ ــــال دنی  م
 

ـــم ـــد تبس ـــا ش ـــال دنی ـــقم  های ح

 

 ملــــک عقبــــی دام مرغــــان شــــریف 

 (4/ 648)  

 كـــرد مـــا را مســـت و مغـــرور و خَلـــق

 (1/ 3053)  

 گستاخی-3-4-4

دالیل غفلت آدمی را گستاخی در مقابل خداوند و امید بـیش از انـدازه و موالنا از دیگر 

جای وی از معبود میداند. موالنا غفلت نکوهیده و مذموم را ناشی از گستاخی به حضرت بی

حق میداند و معتقد است اگر كسی به حضرت حق حرمـت قائـل شـود، غفلـت او از میـان 

میشـود و میتوانـد حقیقـت را ببینـد. موالنـا میرود. و چشم دلش از عوارض نفسانی پـاک 

عقیده دارد كه غفلت و فراموشی با اظهار عبودیت و بندگی در مقابل معبود شکسته میشود  

ای كه گستاخ است و تعظیم و بزرگداشت در مقابل خداونـد را رعایـت و از بین میرود. بنده

 نمیکند درواقع غافل است.

ـــن مجرمـــان ـــتاخی ای ـــت و گس  غفل

ــــاً ــــد دایم ــــتاخی دم ــــت ز گس  غفل

 غفلــــت و نســــیان بــــد آموختــــه

 

 از وفـــور عفـــو توســـت ای عفـــوالن 

 كـــه بــــرد تعظـــیم از دیــــده رمــــد

ــــوخته ــــردد س ــــیم گ ــــش تعظ  زآت

(5/ 4098-4100)  



 299/ تیو حکا لیاستفاده از تمث با «غفلت ممدوح و مذموم»موضوع انیدر ب یخاص مولو ۀویش

 

بیـان « سورۀ بقـره: ال تواخـذنا ان نسـینا او اخطانـا 286موالنا در ادامه با توجه به آیۀ 

سوب میشود زیرا اگر بنـده عظمـت و بزرگـی ای گناه محمیکند كه غفلت و نسیان به گونه

خداوند را همواره در نظر داشته باشد هیچ گاه دچار فراموشی و غفلت نخواهد شد و خود را 

 همواره در محضر خداوند خواهد دید: 

ــــواه  ال تواخــــذنا ان نســــینا شــــد گ

ـــردزآن ـــیم او نک ـــتکمال تعظ ـــه اس  ك

ـــود ـــار ب ـــد و ناچ ـــیان الب ـــه نس  گرچ

ــــرد در تع ــــاون ك ــــه ته ــــاظیمك  ه

 

ــاه  ــم گن ــه وجهــی ه ــود نســیان ب  كــه ب

ــــرد ــــاوردی نب ــــه نســــیان در نی  ورن

 در ســـبب ورزیـــدن او مختـــار بـــود

 تـــا كـــه نســـیان زاد یـــا ســـهو خطـــا

 (5/ 4104-4107)  

 نعمتهای خداوند-3-4-5

موالنا دلیل دیگـر غفلـت آدمـی را نعمتهـای خداونـدی میدانـد و بـرای رهـایی از آن 

 شکرگزاری در مقابل خداوند را راه چاره و درمان آن معرفی میکند: 

 نعمــــت آرد غفلــــت و شــــکر انتبــــاه

ــر ــر چشــم و می ــد پ ــکرت كن  نعمــت ش

ـــل حـــق ـــام و نق  ســـیر نوشـــی از طع

 

ــاه  ــکر ش ــه دام ش ــن ب ــت ك ــید نعم  ص

ـــی صـــد نعمـــ ـــا كن ـــرت ـــار فقی ت ایث  

ـــواری و دق ـــکم خ ـــو ش ـــا رود از ت  ت

 (3/ 2897-2899)  

 گیری نتیجه

ای هسـتند كـه در سراسر مثنوی مملو از تمثیل است، تمثیالتی كه گاه از امثال سایره

ادبیات و محاوره مشهود و متداول است و گاه آفریـدۀ فکـر و زاییـدۀ طبـع سـخندان خـود 

 اوست. 

ای دارد ، یعنی شامل غفلت از خدا، غفلت از قیامـت ستردهغفلت از نظر موالنا مفهوم گ

های او میشود و در یـک بیـان كلـی، غفلـت از و ناپایداری دنیا و غفلت از شیطان و وسوسه

تمام اموری كه به نوعی با سعادت انسـان ارتبـاط دارد.موالنـا معتقـد اسـت هـر فضـیلت و 

اگر غفلت در جـای خـود باشـد عـین  رذیلت باید به جای خود به كار رود، وی معتقد است

حکمت است و هوشیاری اگر در جای خود نباشد عـین افـت اسـت، بـه همـین سـبب وی 

خیالی را بنای عالم و نقطۀ مقابل آن ، هوشیاری را آفت معرفی نمـوده غفلت)ممدوح( و بی

 است. غفلت ممدوح،  از حکمت و نعمت خداوند است تا به واسطۀ آن بتوانـد در ایـن دنیـا

بماند و زندگی كند، اما این غفلت نباید آن حـد باشـد كـه آدمـی را از خـدا ببـرد و آدمـی 

 خداوند را فراموش كند.

مولوی غفلت مذموم را ناشی از گستاخی به حضـرت حـق میدانـد و معتقـد اسـت هـر 
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رنجی كه انسان در این دنیا متحمل میشود آسـانتر از دوری حـق و غفلـت از اوسـت، ایـن 

كوری دل و بصیرت انسان میشود و مانعی بس بـزرگ بـرای دیـدن حقـایق  غفلت، موجب

 است.

موالنا تنها از یک تمثیل برای شرح غفلـت ممـدوح اسـتفاده كـرده اسـت و تمثیلهـای 

زیادی را در بیان توضیح غفلت مذموم بـه كـار بـرده اسـت. سـمبلها و رمزهـای غفلـت در 

چنـگ، شـب، پنبـه، پـرده و تخـم  مثنوی شامل: خواب) برای غفلـت ممـدوح و مـذموم(،

هستند.موالنا علت غفلت آدمی را در عوامل زیر منحصر میدارد:نفس، آرزو، دنیا و نعمتهـای 

 آن، گستاخی و نعمتهای خداوند.
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