بحث دنیا و عقبی  -۲ :عاشق دنیا از دیدگاه موالنا
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

بحث دنیا و عقبی :

 -۲عاشق دنیا از دیدگاه موالنا
فرعون  :نماد عاشق دنیا

مهدی سیاح زاده

از دیدگاه مولوی در زمینه ی گرایش به دنیا و عقبی مردم جهان به
چهار گروه تقسیم شده اند.
« - ۱فرار از دنیا» :کسانی که دنیا را بکلی بد و مذموم می
دانند و از دنیا فرار می کنند و به گوشه گیری و ریاضت می پردازند.
این ها همان هستند که رُهبان یا تارک دنیا نام گرفته اند .این عده
نسبت به جمعیت جهان بسیار معدودند .از نظر تاریخ « ،دیوژن»
یونانی (دیوجانس یا دیوگنس  ۴۱۲پیش از میالد) نخستین کسی بود
که به ترک دنیا روی آورد .همان که مولوی درباره اش گفته است:
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
و سپس رهبانان در مسیحیت بر آن مهر تایید زدند.
« - ٢عاشق دنیا »  :کسانی که بطور افراطی به دنیا و مظاهر
آن چنگ انداخته اند و خدای آنان همین امور دنیوی است و الغیر.
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این گروه نیز نسبت به مردم جهان معدودند .مولوی بیشتر فرعون را
سمبل این گروه معرفی می کند.
 « - ۳دنیا برای عقبی»  :کسانی که واقعیت امور را به نیکی
درک کرده اند .از این روی هم با دنیا کار می کنند و هم به عقبی می
رسند .هم دنیایی هستند و هم کار خدایی و آخرت می کنند .این گروه
نیز بسیار معدودند .نماد این گروه را مولوی اغلب حضرت سلیمان
معرفی می کند .
 - ۴و سرانجام کسانی که بین دو گروه اول و دوم قرار
دارند .گاه ترس از عذاب خدا جانشان را در خود می گیرد و تمایل به
عزلت گزینی و زهد و تقوی دارند و گاهی خوی حیوانی فرمانروای
وجود آنان می گردد .در واقع هنوز یک باور قطعی در ذهنشان تثبیت
نشده است .نسبت به موقعیت ،گاه به این سوی گرایش دارند و
گاهی به آن سوی .اکثریت مردم جهان ما از این گروه هستند .این
گروه همان ها هستند که مولوی معموالً آن ها را «خلق» می نامد.
مولوی ،مثنوی و دیگر آثار خود را برای این گرروه چهرارم،
یعنی اکثریت انسان های مردد و نا متعادل ،تردوین کررده اسرت .او
سعی می کند با پنرد و انردرز و آوردن نمونره هرای بسریار در قالرب
داستان ها ،تمثیل ها و غیره در آثارش ،این گروه را به سروی گرروه
سوم (دنیا برای عقبی) بکشاند.
نمونه های این گروه چهارم چنان زیاد است که نیرازی بره
شرح آن ها نیست .سراسر مثنوی و دیوان شمس بیران نمونره هرای
این گروه است .ما طی سه نوشتار جداگانره ،مختارات سره گرروه :
«فرار از دنیا»« ،عاشق دنیا» و «دنیا برای عقبی» را از دیردگاه مولروی
ارایه می دهیم.
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جَبّار سرکش

در باب موضوو «دنیوا قبیو » ،گوو د ساوان
هاتند سه حیوان در نشان ،راهیوشان است .فبط در فکو خوود
اند غیو خود ساو را نیو اواننود برندونود .شوی ته اسویو
قدراند آنبدر در قدرت غوق م شوند سه در نهادت ادقای
خداد م سنند .مولوی در مثنووی ،نیوو د فوقوون دنود
شخصیت ااردخ  -افاانه ای را به قنوان نیاد ادن گو بیوان
م سند سه ما ادن جا فبط ،شخصیت فوقون را از مثنووی نبو
م سنیم:
فوقون در مثنوی ،بیش از آن سه به قنوان شخصویت
ااردخ مطوح شود ،به شخصیت افاوانه ای سوییکیم میود
شد است .از ادن ر ی میکن است آن ده خوواهیم گ وت بوا
اقعیت های ااردخ مطاببت نداشته باشد .هیان گونه سه بعداً
ضین بیان داستان خواهد آمد ،فوقون سیی ابکوی

نو

شعور حیوان است .شوح زندگ فوقون در مثنوی به صوورت
پواسند

متناسب با منظور مولوی بیان شد است .ادون اسوت

سه سع

م شود ،داستان «فوقون» را اوا آن جوا سوه میکون

است به ر ادت مولوی نب سنیم .دوون ادون جوا قصود داردوم
3

بحث دنیا و عقبی  -۲ :عاشق دنیا از دیدگاه موالنا
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

فوقون را به قنوان مظهو دنیا پوست

ابکوی

خووی حیووان

در اناان معوف سنیم ،زداد به شووح زنودگ حتووت موسو
( ) نی پودازدم فبط آنچه در رابطه بوا فوقوون اسوت ،بیوان
م سنیم .گو ادن سه داستان فوقون ،بد ن بیان شوح زنودگ
حتوت موس  ،ابودیاً غیو میکن است.
حتوت موس قکیه الاال  ،فوزندقیوان از نوادگان
حتوت دعبوب ( ) بوود .دنوان سوه مو دانیود ،هنکوام سوه
دعبوب با خاندانش به مصو آمد ،پ

از ه د سا سه در سنار

فوزنوود مویوووبش دوسووز ( ) زن ودگ سووود ،فووات دافووت
دوسز پیکوش را به شا بود در سنار پودرش اسوو( ( ) بوه
خاک سرود .پ

از ادن سه دوسز نیو درگنشوت ،گ توه مو

شود سه ی را در اابوا مومودن در د آب ر د نی گنارند.
از آن زمان خدای ق

ج بن اسوائیکیان را در آنجوا (مصوو)

بایار سوود .بوا جوود ادون سوه هیچنوان اووت ااوکط فواقنوه
(فوقون ها) مصوو بودنود ،از ددون دوسوز ،دعبووب ،اسوو(
ابوواهیم پیووو ی مو سودنوود .اووا ادون سووه فوقوون سوونکد بووه
حکومت رسید .از ادن فوقون ،جیاری سوسش او سافو اوو
ظالم او در ر زگار نیود .هیچیم از فوقونیان بوا بنو اسووائی
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خشن او بدرفتار او از ا نیود .ا بن اسووائی را قوناب مو
سود به بیکاری م گوفت .هیه به سار فوقون مشغو بودنود
هوس

سه قادر بوه سواری بووای فوقوون نیوود ،مو باداوت

جودیه برودازد .با ادن هیه سخت گیوی ،بن اسوائیکیان به ددون
خود بودند از آن دست بو نداشتند .فوقون زن داشت به نوا
«آسیه» سه از زنان نیکو سار نیکو نا بود .ادون فوقوون مودت
درازی زنوودگ سووود بن و اسوووائیکیان زدووو ااووکط ا قووناب
م سشیدند ،اا ادن سه خدای ق
سند

جو خواسوت خالصشوان

قت موس ( ) به سن سیا رسوید ا را بوه پیوامیوی

قو بن اسوائی بوگ دد.
داستان اولد حتوت موس نشان م دهد سه حیووان
اناان نیاد  ،به نا فوقون دکونه بووای ببوای «خوود» ،قودرت
«خود» ارضای ن

«خود» سه ناش از «دنیا پوست » ا بوود،

ه اران اناان ب گنا را به بند اسارت «خود» م سشید دا آن
ها را بوای ببای «خود» م سشوت .دعنو هیوان سوه موا رفتوار
حیوان م نامیم.
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ترفند

مولوی داستان فوقون را از ادن جا آغاز م سند سوه:
فوقون ر داد در خواب ددد اعییوسننودگان خوواب گ تنود
هیین امشب نط ه ی پاوی در قو بنو اسووائی باوته خواهود
شد سه اوا از پادشاه سونکون خواهد سود.
مبد موس نیودندش به خواب
سه سند فوقون  ،مککش را خواب
٨٤٢/٣
فوقووونگ گوفتووارگ بییوواریگ «منیووت» ،پوو

از شوونیدن

اعییور دای خود ،بوای میانعت از ادن سار ادبیوی انددشوید .ا
دستور داد اخت پادشاه اش را در میدان شهو بیوند بعد در
شهو جار ب نند سه :ای مودان قو بنو اسووائی  ،هیوه ی شویا
امو ز در ادن میدان جیع بشودد اا فوقون بد ن نباب) خوود را
بو شیا نشان بدهد بوای ثواب به شیا احاان سند.
سه بو ن آرند آن ر ز از پکا
سوی میدان ،ب

اخت پادشا

الصال ای جیکه اسوائیکیان
شا م خواند شیا را ادن مکان
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اا شیا را ر نیادد ب نباب
بو شیا احاان سند بهو ثواب
٨٤٦/٣
زدوا به موجب قانون ،اسوائیکیان ح( نداشتند دهو ی
فوقون را بیینند اگو در را دا خیابان ،بطور اا اق بوا فوقوون
ر بو م شدند م بادات به خاک م افتادنود سوجد مو
سودند .دا هو قت صدای نکهیانان فوقون ر ا م شنیدند سه به
آنان ن ددم شد اند ،م بادات ر به ددوار سنند اا دشیشان
به ا نیافتد .ادن بودسه بنا به مث معو ف «اَالناانُ حودصّ قَک
ما مُنِع» (اناان از هو دی ی سه منع م شود حوص مو

رزد)،

اسوائیکیان آرز ی دددن ر ی فوقون را داشتند.
بودشان حوص لبای مُیتنِع
دون حودص است آدم فییامُنِع
٨٥٤/٣
قت مناددان ادن خیو را در شهو جار زدند ،اسوائیکیان
فودب خوردند هیه ی مودان ،در میدان جیع شودند .فوقوون
آمد بوای ا لین بار دهو ی خود را به قو نشان داد ،سر
گ ت بوای ح ظ جان خود امشب در هیین میدان بخوابید .قو
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گ تند ما از ر ی صدق ص ا به او خدمت م سنیم اگو اوو
فوماد  ،دم ما هم ادن جا خواهیم ماند.
بعد از آن گ ت :از بوای جانتان
جیکه در میدان بخایید امشیان
پاسخش دادند سه خدمت سنیم
گو او خواه دم مَه ادن جا ساسنیم
٨٧۰/۱
فوقون از ادن حان ادبیو خود شادمان بود بوه قصوو
آمد .ا گیان م سود آن شوب هوی نط وه ای در اسووائیکیان
باته نخواهد شد .زدوا مودان در میودان شوهو بودنود زنوان در
خانه های خود .حت به خ انوه دار دربوار خوود« ،قیووان» نیو
دستور داد شب در دربار بخوابد ااسید سود سه به خانه نو د
با هیاو خود هیآغوش نداشته باشد .قیووان پودر حتووت
موس

از قو بن اسوائی بود .ا دنان درستکار اموین بوود

سه فوقون مِهو ا را به د گوفته ،ی را به خ انوه داری خوود
بوگ دد بود.
شَه شیانکه ،باز آمد شادمان
سامشب آن حی است  ،د رند از زنان
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خازنش قیوان هم اندر خدمتش
هم به شهو آمد ،قودن صویتش
گ ت :ای قیوان بودن در خاب او
هین مو سوی زن  ،صویت مجو
گ ت :خایم هم بودن درگا او
هی ننددشم به ج دلخوا او
بود قیوان هم ز اسوائیکیان
لیم مو فوقون را د بود جان
س گیان بودی سه ا قصیان سند؟
آن سه خوف جان فوقون ،آن سند
٨٧٢/٣
قیوان با می گ ت :من ج آنچه او بخوواه سواری
نخ واهم سوود امشوب در هیوین دربوار خوواهم بوود .فوقوون
آسود خاطو شد .ا هوگ گیان نی سود سه قیووان خوالف
قو خود قی سند .زدوا از ا امین او نددود بوود .اموا مشویت
اله بو هیه ی ادبیو ها فائ( است.
نییه شب ،قیوان خالف قو خود ،به خانه اش رفوت
با هیاوش هم آغوش سود :
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ج ت شد با ا  ،امانت را سرود
پ

بک ت :ای زن نه ادن ساری ست خُود

آهن بو سنگ زد ،زاد آاش
آاش  ،از شا

مُککش سین سَش

٨٨٣/٣
من مانند آهن هاتم او مانند سنگ آاش زنه سوه از
بوخورد ما ،آاش پددد م آدد سه «سین سَوش» خواهود بوود،
دعن انتبا ما را از فوقون خواهدگوفت.
آن ده ادن فوقون م اوسد از
هات شد ادن د سه گشتم ج ت او
٨٧٨/٣
آنکا قیوان از هیاوش خواست اا ادن راز را پنهوان
نکا دارد .هیان شب به سوری دشم فوقون ،نط ه باته شود
ستار ی درخشان به نا پیامیو اسووائیکیان ،در آسویان هاوت
درخشید.
بو فکم پیدا شد آن استار اش
سوری فوقون مکو دار اش
٩۰٢/٣
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کشتار برای بقای «من»

آخودن ساقات شب ،پیشکودان منجیان فوقون ،سه
هیوار ادن موضو را در نظوو داشوتند ،پودشوان حوا

غوغوا

سنان ،هیچنان سه بو سو صورت خود م زدنود ،بوه پیشوکا
فوقون رسیدند:
هو منجم سو بوهنه جامه داک
هیچو اصواب ق ا بوسید خاک
ردش مو بوسند  ،ر بدرددگان
خاک بو سو سود  ،خون پُو دددگان
٩۰٥/٣
گ تند :ما پ بود ادم سه با ادن هیه اودبیو ،امشوب
نط ه ی آن سودک باته شد است.
ادن هیه سوددم د لت ایو شد
دشین شه ،هات گشت دیو شد
٩۱۰/٣
فوقووون از خشووم بووه خووود مو پیچیوود پیشووکودان
منجیان را به موگ اهددد م سود:
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شا هم بشنید  ،گ ت :ای خائنان
من بوآ د شیا را ب امان
خودش را در متوکه انداختم
ما ها با دشینان درباختم
٩٢۰/٣
شیا را امان نخواهم داد به دار خواهم آ دخت .زدوا
موا ماخو (متوکه) ی مود سوود ادود .قیووان نیو سوه در
بارگووا بووود ،خووود را بووه نووادان (اَقجَیو ) زد ظوواهواً ماننوود
افاوس م سود.

ددوانکان اظهار خشم اند

سود قیوان خودش پُو خشم اُوُش
رفت دون ددوانکان ب قب

هُش

خودشتن را اَقجَی سود بواند
گ ته های ب

خشن بو جیع خواند

٩۱٤/٣
منجیان سجد سودند قنر ها خواستند قو دادند
به هو سیکه ای سه شد زمان اولد نوزاد را معکو خواهند سود
به فوقون اطال خواهند داد.
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پ

از نه ما  ،منجیان ر ز اولد را به قوو

رسانیدند دندی پ

فوقوون

از موقد اولد ،سه گیان م رفت نوزاد

متولد شد  ،فوقون د بوار اخوت خوود را در میودان گونارد
دستور داد جار ب نند سه اماا زنان سودسان قو اسوائی در
میدان جیع شوند اا شا خود را به آنان بنیاداند .پارسا نوبوت
مودان بود اماا نوبت زنان .به زنان سودسوان لیواس هوای
فاخو (خکعت) هدده های (صکت) بایار داد خواهد شد.
هین زنان اماا  ،اقیا شیاست
اا بیابد هوسا دی ی سه خواست
مو زنان را خکعت صِکَّت دهد
سودسان را هم سال زر نهد
٩٤۱/٣
مخصوصاً هو زن سه ادن ما نوزادی آ رد باشود،
هم خود هم نوزاد از هدده هاد سه سیتوو از گونن نیاوت از
پادشا ب رگوار (شا مَکین) خواهد گوفت.
هو سه ا ادن ما زادید ست ،هین
گنن ها گیودد از شا مَکین
٩٤٣/٣
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از ادن خیو ،زنان بایار خوشوا شدند ،زدوا اجوبه ی
سا گنشته مودان خوشادند بود

اقعه ی بودی پویش نیامود

بود .ادن شد سه هیه ی زنان با سودسان خود به میودان آمدنود.
قت هیه جیع شدند ،به فومان فوقون ،سودسان پاوو (نوو) بوه
ز ر از مادران جدا شدند هیه را سوبوددند .ادن سوار از ر ی
احتیاط انجا گوفت اا دشین فوقوون رشود نکنود
(خُیاط) بوای ا

پودشوان

سشورش بوجود نیا رد.

دون زنان جیکه بد گودآمدند
هوده بود آن نو ،ز مادر باتدند
سو بوددندش سه ادن است احتیاط
اا نو دد خصم نَ ادد خُیاط
٩٤٦/٣
نگاهداشت ایزدی

اما هیاو قیوان سه نوزادش را هم به هیوا بود بود،
از «قتا» ارد میودان نشود نووزادش از آن آشووب د د در
امان ماند.
خود زن قیوان سه موس بود بود
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دامن اندر دید از آن آشوب د د
٩٤٨/٣
با ادن حا سه ه اران سودک پاو سشته شد بودنود،
هنوز فکو فوقون آسود نشد بود .ادن بود سه زنان قابکوه را بوه
خانه های قو اسوائی فوستاد .ادن زنان هوو نووزاد پاوو را سوه
مادرش ا را به میدان نیا رد بوود ،شناسواد مو سودنود بوه
فوقون اطال م داند بالفاصکه سوودک سشوته مو شود .در
ادن قت ،دک از ادن جاسوسه ها از جود موس باخیو شد
گ ارش داد .قت مأموران فوقون آمدند ،مادر موس درماند
بود سه ده سند؟ در ادن هنکا به زن ح شد سوودک را در
انور پو آاوش بیافکنود .زن نیو دنوین سوود موسو را در د
آاش انور افکند .اما آاش هیانطور سه بوو ابوواهیم سوود شود،
موس را نی ناوزاند .مأموران هیه جا را جاتجو سودنود لو
از سودک خیوی نشد .قت به فوقون بازگشتند ،قابکوه ای سوه
گ ارش را داد بود گ ت :من خود ددد ا

قطعاً حیکه ای در

سار است .فوقون دستور داد دم بوار ددکوو بوا دقوت جاوتجو
سنند.
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حو آمود سوه سوودک را بوه

ادن بار به مادر موس

ر دخانه ی نی بیافکند به خدا اقتیاد سند.
باز ح آمد سه در آبش فکن
ر ی در ا مید دار موُ مَکَن
در فکن در نیکش سن اقتیاد
من او را با ی رسانم ر سرید
٩٥٩/٣
(بوای هم صدا بودن قافیه در ادون بیوت ،بادود ای ی
«اقتیاد» را «اقتیید» خواند).
مادر سیدی فواهم سوود نووزاد را در آن گناشوت
به ر دخانه سرود .خاله ی نوزاد از د ر مواظیش بود م ددود
سه سید در موج نیو  ،بواال پوادین مو ر د اوا ن ددوم قصوو
فوقون در میان درختان ساسن شد .سنیووان آسویه ،زن فوقوون،
سه به شاتشو آمود بودنود ،سوید را دافتنود آن را نو د آسویه
بودند

قت هیاو فوقون ،موس را ددد ،مویت ا بو دلوش

نشات .فوقون از حتور ط

در خانه اش آگوا شود قصود

سود ا را بکشد .اموا آسویه از ی درخواسوت سوود از سشوتن
ط

خودداری سند فوقون پندوفت ل گ ت« :اما بیم دار
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ادن از بن اسوائی باشد هیان باشد سه هالک من در دسوت
ا ست».
«آنچه در فرعون بود ،آن در تو هست»

ادن شد سه فوقون ،ط

را به فوزندی گوفوت ا را

«موس » دا «موشا» نوا دادنود .از آن ر ی سوه ی را در آب
درخت دافته بودند به زبان قیط (قو فوقون) ،آب را «مو»
درخوت را «شووا» مو گودنوود .مو خواسووتند بووای ط و دادووه
بکیوند .اما ا پاتان هی زن را نکوفت .مادر موس نی بطور
ناشناس خود را دا طکب ادن سارسود .نوزاد شیو ا را پندوفت
نتیجه آن سوه سوودک بوه ا سورود شود قوو خودا انجوا
پندوفت .به ادون اوایوب موسو در قصوو فوقوون بو رگ شود.
فوقون ه اران ط

سشت ،اما به مشیت الهو موسو در خانوه

اش بالند م شد.
صده اران ط

م سشت ا بو ن

موس اندر صدر خانه ،در در ن
٩٦٢/٣
اگو ادن سوگنشت را نخواند ادد ،م اوانید سوانجا
ادن داستان را در هو ستاب ددنو بخوانیود .بیینیود سوه دکونوه
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فوقون ادقای خداد سود ،دکونه حتوت موس قکیه الاال
به نیوت رسید .دکونوه فوقوون بوا لجاجوت ،هوو معجو ای را
انکار نیود .سوانجا دکونه حتوت موس قکیوه الاوال بوو
آن ابکی

دیو شد ا

لشکودانش در آب غوق شودند .اموا

مولوی هیین جا به ادن بخش از داستان فوقون پادان م دهود.
الز است ادن را بکودیم سه ادن سوگنشت ،د اص مهوم را
دادآ ر مان م شود .ا

ادن سه مشویت الهو بوو هودوه قووار
قتو مبتتویات امووی فوواهم

گوفت هیان خواهد شد .دعنو

شد ،هی نیو ی شیطان نی اواند موانع انجوا آن شوود د
ادن سه حت در خانه ی شیطان هم م اووان موسو شود .مو
ماند ادن سه بادد مانند موسو هیوت داشوته باشو  .مولووی در
ادامه ی داستان هیین را م گودد ا در پادان هیوین بخوش از
زندگ فوقون ،در دنددن بیت ،جان سال خود را به شویواد
بیان م سند م گودد:
آنچه در فوقون بود ،آن در او هات
لیم ایدرهات مویوس دَه است
ای دردغ ادن جیکه احوا او است
او بو آن فوقون بوخواهیش بات
18
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٩٧۱/٣
م گودد :گیوان نکنویم سوه بوو

موا در بواب دوم

شخصیت اقع مانند فوقون است .در در ن هو اناوان (بجو
آنان سه در را ح( هاتند) دم فوقون جوود دارد .دعنو در
هو دم از ماآن خک( خوی گودنکش  ،درند خود  ،جه ،
لجاجت شهوت فوقون حتور دارد ،اما ایدهای فوقون موا
دردا ب قدرا

ب امکان زندان است .اگو ر زی ما هوم

به قدرت بوسیم امکانات بیشیار فوقون را داشته باشیم ،بعید
است سه خودما دم فوقون نشودم .در اقع هودوه در بوار ی
فوقون گ ته شد ،شوح حا خود ما است.
***
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