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 مهدی سیاح زاده

 
 

 
از دیدگاه مولوی در زمینه ی گرایش به دنیا و عقبی مردم جهان به 

 چهار گروه تقسیم شده اند. 
دنیا را بکلی بد و مذموم می کسانی که « :فرار از دنیا» - ۱

 به گوشه گیری و ریاضت می پردازند.ز دنیا فرار می کنند و ادانند و 
این عده همان هستند که ُرهبان یا تارک دنیا نام گرفته اند. این ها 

 «دیوژن» از نظر تاریخ ، نسبت به جمعیت جهان بسیار معدودند.
نخستین کسی بود   پیش از میالد(  ۴۱۲دیوجانس یا دیوگنس )یونانی 

 گفته است: اش. همان که مولوی درباره آوردکه به ترک دنیا روی 
 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.

کسانی که بطور افراطی به دنیا و مظاهر « : عاشق دنیا » - ٢
 ست و الغیر.آن چنگ  انداخته اند و خدای آنان همین امور دنیوی ا
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این گروه نیز نسبت به مردم جهان معدودند. مولوی بیشتر فرعون را 
 سمبل این گروه معرفی می کند.

که واقعیت امور را به نیکی  کسانی« : دنیا برای عقبی»  - ۳
می  کنند و هم به عقبی هم با دنیا کار می د. از این روی کرده ان درک

یی و آخرت می کنند. این گروه و هم کار خدایی هستند رسند. هم دنیا
نماد این گروه را مولوی اغلب حضرت سلیمان  نیز بسیار  معدودند.

 معرفی می کند . 
قرار اول و دوم کسانی که بین دو گروه و سرانجام  - ۴

. گاه ترس از عذاب خدا جانشان را  در خود می گیرد  و تمایل به دارند
خوی حیوانی فرمانروای عزلت گزینی و زهد و تقوی دارند و گاهی 

در ذهنشان تثبیت هنوز یک باور قطعی  وجود آنان می گردد. در واقع
گاه به این سوی گرایش دارند و ، .  نسبت به موقعیتنشده است

گاهی به آن سوی. اکثریت مردم جهان ما از این گروه هستند. این 
  می نامد.« خلق»گروه همان ها هستند که مولوی معمواًل آن ها را 

، چهرارم گرروه   اینمثنوی و دیگر آثار خود را برای  ،مولوی
، تردوین کررده اسرت.  او    نا متعادل و یعنی اکثریت انسان های مردد

سعی می کند با پنرد و انردرز و آوردن نمونره هرای بسریار در قالرب        
به سروی گرروه    گروه  را  این، آثارشداستان ها، تمثیل ها و غیره در 

 بکشاند.( یدنیا برای عقبسوم  )
چنان زیاد است که نیرازی بره   چهارم نمونه های این گروه 

سراسر مثنوی و دیوان شمس بیران نمونره هرای     .نیستها شرح آن 
: ما طی سه نوشتار جداگانره، مختارات  سره گرروه      این گروه است.

را از دیردگاه مولروی   « دنیا برای عقبی»و « عاشق دنیا» ،«فرار از دنیا»
    ارایه می دهیم.
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)عقبا( دو اصطالح رایج دین و عرفان « عُقبی»و « دنیا»

است. همانطور که می دانید دنیا همین جهان مادی ما است که 

در آن زندگی می کنیم و عقبی، جهان پس از مرر  یرا عرا م    

 غیب است. 

اینجا مو وی یکی دیگرر از درهرای یاریار یرا اهمیرت      

« یحر  دنیرا وعُقبری   »دین، عرفان و اخالق را می گشاید. یعنی 

که قرن ها است، مورد مجاد ه و حتی گرا  اختالفرام مرگبرار    

 ها  شد  است.اناان 

پرسش اساسی این است که: آیا اناان یاید از نعمرت   

های این جهان یهر  ور شود یا آن که یاید دنیا را سراسرر یرد و   

مذموم یداند و دست از آن یکشد و یه آن جهان ییاندیشد. اگرر  

کتاب های آسمانی، پیرامبران، او یرا و یگرگران دیرن و عرفران،      

شر است، پس یر هر مؤمن و یا  هموار  می گویند که دنیا محل

سا ک طریقت واجب است که از این چیگ ید دوری کند و یره  

معنویت روی ییاورد. توجه دارید که مفهوم این پرسرش، فرورا    

« دنیا و عقبری »این نتیجه را یه ذهن منتقل می کند که دو مقو ه 

یکری، موجرب از    داشرتن کامال  مقایل هم و ضد هرم هارتند و   

 ری خواهد یود.دیگ دست دادن
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تقایل و رویرروی هرم قررار دادن ایرن دو مفهروم، کره        

ناآگا  و یا اغلب آگاهانه تشدید می شد و هم اکنرون نیرگ مری    

شود،  نوعی سرگشتگی و ید فهمی در یاریاری از مرردم پدیرد    

آورد ، که ییشتر سبب دوری از معنویت و کار خدایی در آنان 

موضرو  کرامال  توجره     ها شد  است. شاید هنوز یه اهمیت ایرن 

نکرد  یاشید. فقط یک  حظه ذهن خود را متوجه ی میلیون هرا  

اناانی یکنید که در این وسواس شدید زندگی مری کننرد کره:    

آیا داشرتن ررروم، مقرام، روایرط جناری و دیگرر  رذم هرای         

دنیایی، رواب است یا گنا ؟ یک  حظه توجه نمایید که چگونه 

سرود جرویی خرود یرا همرین       در طول تاریخ یشر، کاانی یررای 

)کره آن را  «  ذم یردن از نعمت هرای دنیرا  »اسلحه، یعنی گنا   

جیفه ی دنیا می خواندند( چه ترس و وحشت مهیبی از عرذاب  

آخرررم، در دل میلیررارد هررا انارران ییاررار  انداخترره انررد. ایررن   

موجودام یینوا و درماند  را یا همین اسرلحه در تارلط جایرانره     

اند. فقط یک  حظه ذهن خود را متوجه ی این خود نگا  داشته 

موضو  یکنید که  در طول تاریخ  چگونه سایه نشینان زیرک، 

شادی را از دل میلیارد ها اناان گرفتند و از « گنا  دنیا»یا همین 

 نیروی کار آنان یرای پروار کردن خود استفاد  کردند. 
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 یکی از مهم ترین و ینیادی« دنیا و عقبی»این موضو  

ترین درس های مو وی است که اگر خوب شکافته شرود مری   

تواند دیرد مرا را ناربت یره یاریاری از سروهتعبیرهای تراری ی        

 یرطرف سازد. 

و « دنیرا گریرگان  »در این نوشتار گررو  ن ارت یعنری    

 را شرح می دهیم:« هبانیترُ»

 کَلبیان  )دیوژن(                  

نرد یرا پشرت    رُهبانان کاانی هاتند کره گمران مری کن   

کردن یه دنیا و دوری از مردم، یه خدا نگدیک می شروند. ایرن   

است که غرایگ طبیعی خود را سرکوب می کننرد، گوشره مری    

گیرند، حتی در غار ها زندگی می کنند. یرخی آگاهانره خرود   

را رنج می دهند، روی میخ می خوایند، خنجر یه تن خرود مری   

و شررایط مری    زنند. جام خود را یره سر ت تررین عرذاب هرا     

آزارند، تا یه زعم خود روح خود را تقویت کنند. این ریاضت 

کشی و گوشه گیری های افراطی ظاهرا  از رُهبانیرت ماریحیان   

یه صورم های م تلف یه مالمانان آمد  است.  چنران کره در   

 قرآن مجید می فرماید: 
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و از پی نروح و ایرراهیم یراز رسروین دیگرر و سر س       »

تادیم و یه او کتاب آسمانی انجیرل  عیای مریم را فرس

عطا کردیم و دل پیروان او را رأفرت نهرادیم و  ریکن    

رُهبانیت و ترک دنیا را از پیش خود یدعت انگی تنرد  

 ( ٢٧سور  ی  -آیه ی ا حدید -)قرآن مجید...« 

امررا ظرراهرا   پرریش از ظهررور مارریحت، تفکررر و عمررل  

که یه دنیرا   رهبانیت رایج یود. گفته شد  است، ن اتین کاانی

در یونان یود  انرد. ینیران گرذار مکترب     « کَلبیان»پشت پا زدند، 

ترا   ٤۱٣)= دیوژن= دیوجانس،   Diogenes« دیوگنس»کلبیان 

پرریش از مرریالد( اسررت. ظرراهرا  او همرران کارری اسررت کرره  ٣٢٧

معروف است در روز، چراغ یره دسرت گرفتره یرود و در یرازار      

همران کره مو روی از او      )آدم(  می گشت « اناان»یونان دنبال 

 یی آن که نام یبرد نقل قول کرد  است: 

 دی شیخ یا چراغ همی گشت گرد شهر 

 کگ دیو و دَد ملو م و اناانم آرزوست 

 گفتند: یافت می نشود، جاته ایم ما 

 گفت: آن که یافت می نشود، آنم آرزوست 

  ۱/٤٦٣٩کلیام شمس 
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آنتریس  »تحت تأریر عقاید مردی یودیه نرام  «دیوگِنس»

 که یکی از شاگردان سقراط یود.  Antisthenes« تنِس

انتیس ترنس ش یریتی جا رب توجره اسرت کره از       »...

یعضی جهام یه تو اتوی شباهت دارد. وی تا پس از 

مر  سقراط در محفل شراگردان یره سرر مری یررد و      

نشانی از ارتداد نشران نمری داد. امرا چرون سرال هرای       

)شراید شکارت   جوانی را پشت سر گذاشت، چیرگی  

آتن و یرا مرر  سرقراط یرا ییرگاری از زیران فلارفی(        

یاع  شرد کره وی از آن چره در نظررز ارزنرد  یرود       

متنفر شود. دیگر جگ خویی صاف و ساد ، هری  چیرگ   

را نمی پذیرفت. یا کارگران محشرور شرد و جامره ی    

آنان را یه تن کرد. یه زیانی کره مرردم درس ن وانرد     

زن یه موعظه مری پرداخرت.   نیگ یفهمند، در کوی و یر

ی ارزز فلافه های دقیق و نکام یاریک در نظرز  ی

یود. می گفت آناه قایل فهم یاشد، یرای مرردم سراد    

«  یازگشت یره طبیعرت  »ی عادی نیگ قایل فهم است. یه 

اعتقاد داشت و در این اعتقاد افراط می کرد... شهرم 

، شاگرد آنتنس تنس، از آواز  ی استادز «دیوگِنس»
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فراتر رفت... او فرزند صرافی ید نام یرود کره یره جررم     

یها انداختن ماکوکام یره زنردان افتراد      ساییدن و از

یود. آنتیس تنس این جوان را از نگد خود رانرد، و ری   

او از جای نجنبید. طا ب حکمت یرود و مری دیرد کره     

آنتیس تنس دارای حکمت است. هدفش در زنردگی  

همان چیگی یود که پدرز انجام داد  یود، یعنی از یها 

ر یگرگتر: می انداختن ماکوکام، منتها یه میگانی یایا

خواست همره ی مارکوکاتی را کره در جهران رایرج      

اسررت از یهررا یینرردازد. عنرراوین و ا قرراب قررراردادی را  

دروغ مرری داناررت. کاررانی کرره  قررب سرررداری و     

پادشاهی داشتند، چیگ هایی که عنوان شرافت و دانایی 

و خوشی و رروم یر آن ها اطالق می شد، همه فلگی 

ه دروغ یر آن ها نقش شرد   یی یها یودند که عناوینی ی

یود. دیوگنس یر آن شد کره همارون سرن زنردگی     

نامیدند )کلب یه عریی « کَلبی»کند و یدین سبب او را 

یه معنای سن اسرت( وی یره همره ی قررارداد هرا، از      

دین و رسوم گرفته تا خانواد  و خوراک وپوشراک و  

پاکیگگی،پشت پا زد.می گویند دیوگنس در... خمرر   
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نردگی مری کررد، از نروعی کره در زمران       ی یگرگی ز

قدیم یرای دفن اجااد یه کارمی یررد  انرد. دیروگنس    

ماننررد جوکیرران هنرردی یررا دریرروزگی روزگررار مرری    

گذراند. وی یرادری خود را نه فقط یا نو  یشر، یلکره  

یا جانوران نیگ اعالم کرد. مردی یود که حتی در زمان 

همه می  زندگیش نیگ افاانه ها دریار  از ساخته شد.

دانند کره اسرکندر یره دیردن او رفرت و یره او گفرت:        

چیگی از من ی وا  تا یه تو یب شم. و دیوگنس گفت:   

]همان اصرطالحی کره   « . از جلوی خورشید کنار یرو»

 یه فارسی می گویند: سایه ام را از سر من کم کن[ 

حکمت دیوگنس، یاآناه امروز یه زیان های اروپرایی  

Cynical   د  درانره و ییشررمانه( نامیرد  مری     )یعنی پرر

شود یه هی  وجه یکی نیات. یلکه خرالف آن اسرت.   

دیوگنس عشقی پرشوریه فضیلت داشت که جیفره ی  

دنیوی را در قیاس یا آن یره هری  مری گرفرت. گرچره      

خود دیوگنس معاصر ارسطو یود، نظریه از از  حاظ 

طبیعت و ماهیت یه دور  ی یونانی تعلق دارد. ارسرطو  

ن فیلاوف یونانی  است که یا چهرر  ای گشراد    آخری
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یا جهان رو یه رو می شود. پس از او، فالسفه هر یک 

یه  حنی، نغمه ی شکات و یأس سر مری دهنرد:  دنیرا    

ید است. ییایید خود را از آن یی نیاز کنیم.  ذم هرای  

مادی ناپایدارند، زیرا یا تأیید ی ت و اقبال حاصل می 

عی و کراردانی. فقرط  رذم    شوند، نه یه واسرطه ی سر  

های معنوی، فضیلت یا یی نیرازی حاصرل از تارلیم و    

رضا، محل اعتنا و اعتبارنرد، و یردین سربب فقرط ایرن      

 ذم ها در نظر مررد خردمنرد فرزانره ارزز دارنرد....     

یررسی آن که عقاید کلبیان در میان مردم چه صورتی 

پیدا کرد کاری است د کش. در آغاز قرن سروم قبرل   

الد، عقاید کلبیان، خاصه در اسکندریه یاب شد  از می

یررود. کلبیرران، مقا رره هررایی انتشررار دادنررد و در آن هررا  

موعظه می کردند کره چره آسران اسرت دل کنردن از      

مادیام، چه خوز است غذای ساد ، چه گررم اسرت   

 باس های ارزان یها. چه احمقانه است وطن پرستی یرا  

 ...«    گریاتن در مر  عگیگان 
نوشرته     -  ٤٣٤صفحه ی از  -جلد دوم    -ریخ فلافه ی غرب ) تا

  -چرا   تهرران     -ترجمه ی نجرف دریاینردری     -ی یرتراند راسل 

 (  ۱٣٥۱  -شرکت سهامی کتاب های جیبی 
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ن اتین گام های جنربش  رُهبانیرت کره یره  صرورم      

 سازمان یافته در تاریخ از آن یاد می شود: 

هجرری در میرر و سروریه    در ایتدای قرن چهرارم  »... 

شکل گرفت. ایرن جنربش دو شرکل داشرت: انرگوا و      

ی ]حردود  مریالد  ٢٧۰صرومعه. سرنت آنترونی در سرال    

  )ص([ سررال پرریش از رسررا ت حضرررم محمررد   ٣٦۰

تارک دنیا شد و پرانگد  سرال یره تنهرایی در کلبره ای      

نگدیک خانه ی خویش زندگی کررد و سر س ییارت    

ا آواز  از در زمانره  ییایان یه سر یررد. امر  سال تنها در 

پیایررد و مردمرران از دور و نگدیررک خواسررتار شررنیدن 

 ٣۰٥موعظرره او شرردند. از ایررن سرربب در حرردود سررال 

الدی در میان مردم ظاهر شد تا آنان را اندرز دهد و یم

سنت آنترونی یرا ریاضرت    یه زندگی انگوا تشویق کند. 

س ت می زیات و خور و خرواب و شرراب خرود را    

رای دوام رندگی یزم است، رسرانید   یه حداقلی که ی

یود.  شیطان هموار  یا ظاهر کردن مناظر هوس انگیرگ  

یه فریفتن او مری کوشرید، و ریکن او در یرایرر ایلریس      

شقی ، مردانه ایاتادگی می کرد. در آخرِ عمرِ آنتونی 
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،  ییایررانی در میررر کرره او در آن  مرری زیاررت، پررر از  

وی سرمشرق و   منگویانی یود کره از زنردگی و عقایرد   

صرفحه ی     -جلرد دوم    -)همان منبر   ...« ا هام گرفته   یودند 

۱٣٤) 

 

 رُهبانیت سازمان یافته ) سنت بندیکت(                  

در آغاز کار، جنربش رُهبانیرت جردای از کلیارا یرود      

و ی وقتی  این جنبش پیشرفت کررد وهمره ی اروپرا و ی شری     

گیر آن را یه رسمیت شناخت. ازآسیا را در یر گرفت، کلیاا ناگ

 آن را سازمان داد و تحت نفوذ خود درآورد. 

رُهبانان از پاکیگگی ییگار یودند، ش ش را مرواریرد  »... 

خدا می نامیدند و نشانه تقدس می پنداشتند. مؤمنان از 

مرد و زن، یه خود می یا یدند یدین که جرگ یره هنگرام    

...« اسرت   گذشتن از رودخانه، آب یه پایشان نرسرید  

 (۱٣٦)همان منب  صفحه ی  

یکی از نامدار ترین و معتبرر تررین راهرب ماریحیت،     

( یرود. او ینیران     Benedictسنت یندیکت )»ش یی یود یه نام 

گذار سلاله ی یندیکتی در رُهبانیت غرب است. از آن جرایی  

که رُهبانیت دین مایحیت یا نام یندیکت هموار  همرا  اسرت،   
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گی سنت یندیکت را از قول یکی از پا  هرا  شرح م تیر زند

 اینجا می آوریم:

در روم یرره تحیرریل علرروم پرررورز یافررت.  رریکن »...  

چون یایار کاان را دید که یره سربب ایرن دانرش در     

ورطه ی  هو و  عب فرو افتاد  اند، پای خویش که در 

جهان نهاد  یود، یاز پس کشرید، مبرادا در آشرنایی یرا     

 وید و خرود در آن ورطره ی پرر    جهان، طریق افراط ی

م افرت محرروم از رحمررت ا هری سررقوط کنرد. پررس     

دسررت از کترراب یکشررید و ترررک ملررک و مررال پرردر  

گفت، تا همِّ ِ خویش را یه عبرادم مقیرور دارد و در   

طلب جایی یود تا یرر مقیرود مقردس خرویش دسرت      

یاید... یندیکت فورا  صاحب معجگام و کرامام شرد.  

یود که یک غریال شکارته را  ن اتین معجگ  از این 

یه قوم دعا تعمیر کرد. مردم شهر غریال را یره یرایی   

کلیاا آوی تند... اما یندیکت غریال را رها کررد و یره   

غررار خررود رفررت در حررا ی کرره کارری جررگ یکرری از   

دوستانش او را نمی شناخت، و آن دوسرت خروراک   

یدو می رسانید. یدین طریرق کره خروراک را یرر سرر      
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یات و یه غار سرازیر مری کررد و یردان    ریامانی می 

زنگو ه ای آوی تره یرود ترا رسریدن خروراک را خبرر       

دهد. اما یک یار شیطان سنگی یه ریارمان انرداخت و   

هم ریارمان را پرار  کررد و هرم زنگو ره را شکارت.       

معهذا امید آن دشمن ینری آدم یره یررهم زدن ترتیرب     

د غذای آن قدیس یه جایی نرسید... یندیکت نیرگ ماننر  

دیگران از وسوسه های تن در امان نبود. زنی یود کره  

وی زمانی دید  یود و روح خبی ، یاد آن زن را در او 

زند  می کررد و آن یراد، روح خرادم درگرا  ا هری را      

چنان یه قوم در آتش شهوم مری سروخت کره گرا      

 ذم یر او ماتو ی مری شرد و عرگم تررک ییایران مری       

ود مری آمرد و   کرد،  کن یه حول قروم ا هری، یره خر    

چون یته های انبو  خار و گگنه را می دید، جبه از ترن  

یه دور می افکند و خویشرتن در میران آن یتره هرا مری      

انداخت و آن قدر در آن میان می غلتید که چرون یرر   

می خاست. تنش سراسر ریرش یرود و یردین تردییر یرا      

)  همان منب  «  جراحت تن درد روح را عالج می کرد...

 (۱٣٨  صفحه ی  -
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عگ ت گگینی و ریاضت کشی در مالمانان نیرگ یاریار   

وجود داشته و دارد که چون  معروف و مشرهور اسرت از ییران    

 آن خودداری  می شود.

 

 تقوی بدون  وجود گناه، فضیلت نیست            

اما مو وی یه پیروی از ییان قرآن مجید، هیاگرا  ایرن   

مو روی مری گویرد:    نو  زندگی رُهبانیت را تأییرد نمری کنرد.    

فضیلت این نیات که اناان خود را از محریط گنرا  آ رود دور    

کند و یگوید که گنا  نکرد  ام. این، در واق   نوعی فرار از نگد 

شیطان است.  فضیلت این است که اناان در محیط گنرا  آ رود   

یاشد و گنا  نکند. در دفتر پنجم مثنوی در رد و تقبیح  رُهبانیت 

 زاهدانه می گوید: و عگ ت نشینی 

 یر مکن پَر را و دل یرکن ازو 

 زآن که شرط این جهاد آمد عدو 

 چون عدو نَبوَد، جهاد آمد محال 

 شهوتت نَبوَد، نباشد امتثال 

 صبر نبود، چون نباشد میل تو 

 خیم چون نبود،  چه حاجت خیل او
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 هین مکن خود را خیی، رُهبان مشو 

 زآن که عفت هات شهوم را گرو 

٥/٥٧٤ 

می گوید: ایرن گونره رُهبانران و عگ رت نشرینان ماننرد       

طاووس هاتند. پر و یال های زیبایی دارند. امرا یررای ایرن کره     

مورد ستایش قرار نگیرند و خودخواهی و منیت در آنان رشرد  

نکند، پر های رنگارنن و د فریب خود را  می کَنَند ترا زشرت   

یلکه یاید دل را  یه نظر ییایند. اما پر کندن کاری نادرست است

از عالقه یر آن پرر هرای زیبرای خرود کَنرد. زیررا اگرر دشرمنی         

)عدو( وجود نداشته یاشد، جهاد یری معنرا اسرت. اناران کامرل      

کای اسرت کره یرا دشرمن درون خرود جنگیرد  یاشرد وآن را        

شکات داد  یاشد. نه این که از ترس او یه گوشه ای پنا  یبررد  

گر شرهوم و میرل و خواسرت    و خود را از دشمن پنهان کند. ا

قوی در مورد دنیا نداشته یاشی، چگونه می توانی از اوامر ا هی 

اطاعت و فرمانبرداری )امتثال( کنی؟ یا یطور نمونره اگرر میلری    

شدید در تو وجود نداشته یاشد، صبر و حوصرله دیگرر معنرایی    

ندارد و اگر دشمنی نداشته یاشی،  تهیه ی سرواران و  شرکریان    

لهی است. ینا یراین، یه هوز یاز )هین( خود را اخته )خیل( ای
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)خیی( نکرن و ُرهبران نبراز زیررا عفرت پاکردامنی فقرط در        

 موقعی که شهوم وجود دارد، می تواند نمایان شود. 

 

*** 

 

 

 
 


