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آیا بهره وری از مواهب دنیا (ثروت ،مقام ،شهرت و )..
از دید موالنا مذموم است؟
مهدی سیاح زاده

متاسفانه بسیاری از مردم گمان می کنند که توصیه ی
عرفان به انسان این است که برای رستتااری بایتد از دنیتا د
بکَنَند به لذت های دنیا پشت پا بزنند خود را از همه ی نعمت
های این جهان محروم کنند ریاضت بکشند و جست ختود را
به عذاب سخت دچار کنند.
باید گفتت کته ایتن نتوک تفکتر در بتارل ی مولتوی و
عرفان ناشی از بد فهمی و یا بد آموزی برختی متولیتان ناآگتال
طریقت بودل است.
مولتتوی ختتود بتته ایتتن موضتتوک توجتته داشتتته و بتترای
جلوگیری از سوء تعبیر ها این پرسش را مطرح می کند که :
چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن
نی قماش و نقرل و میزان و زن
٩٨٣/۱
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مولوی می پرسد :دنیا چیست؟ آیا مضترات دنیتا کته
این همته بحتو و یتدیو در بتارل ی آن استت داشتتن زن و
کسب و کار (ترازو) یا داشتن طال و نقرل و ثروت است؟ آیا از
نظر عرفان داشتن این نعمت ها بد و مذموم است و باید از این
ها دوری کرد؟
مولوی خود پاسخ می دهد که داشتن زن و فرزنتد و
ثروت و ما و مقام و شهرت نشانه ی این نیست که کسی دنیا
پرست است و از دین و معرفت و عرفان دور ماندل است .معنی
دنیا که این قدر از آن بد می گویند یعنی دور مانتدن از فکتر
یق و یقیقت .یعنی هرگال یتی بدون داشتن ثروت و مقتام و
شوکت از فکر خدا غافل شدی بدان که گرفتار دنیا شدل ای.
این مفهوم می رساند که مولوی برخالف عدل ای از زاهتدان و
صوفیان که از دنیا فرار می کننتد و نعمتت هتای ایتن جهتان را
اسباب گمراهی می دانند اعتقاد دارد که باید از این نعمت هتا
بهرل گرفت و همچنان با خدا بود.
به اعتقاد مولوی دنیا خود به خود بد نیست .باید از
این نعمت های الهی در همین دنیا بهرل گرفت .اما این نعمت
های دنیوی مانند آب است .اگر آب در زیر کشتی (یعنی
انسان) نباشد یرکت نمی کند .پس آب باعو کارکرد و
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ادامه ی ییات کشتی می شود .در این یالت این کشتی است
که یاک بر آب است .کشتی است که از آب برای رسیدن
به مقصد (نیستان) استفادل می کند .در این یالت آب پشتوانه
امنیت یرکت کشتی است( .پشتی کشتی است) .اما اگر آب
در کشتی نفوذ کند موجب هالک کشتی می شود .یعنی
کشتی دیار از خود ارادل ای ندارد و اختیار کشتی در دست
آب (نعمت های دنیا) است .انسان ه همین گونه است .در
این یالت انسان شهریار خود و دنیا نیست بلکه بندل و اسیر
دنیا می شود.
آب در کشتی هالک کشتی است
آب اندر زیرکشتی پُشتی است
٩٨٥/۱
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