
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

783 
 

 دنیا از منظر عرفا
 دکتر محمد یاوری

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 چکیده

مطالیب   ،از آنجا کیه در قیرآن کیریم و احادییث شیریف     . آبشخور اساسی عرفان و تصوف اسالمی، قرآن و مأثورات نبوی است

نسبت به دنیا و موضوعات پیرامون آن ذکر شده است، طبیعی است که این گونیه سیخنان سیخت میورد عناییت صیوفیان و       ۀ نابمعت

تیوان ذییل سیه عنیوان ذم، میدح و مطالیب       خصوص دنیا از دیدگاه عرفا را می مطالب در عمده. دوار بعد قرار گرفته باشدعارفان در ا

چیه،   .در مذمت دنیا و عدم وابستگی و دلبستگی به آن اسیت  رین مطالبی که از عرفا ذکر شده،بیشت. متفرقه مربوط به دنیا قرار دارد

البتیه برخیی نییز هیم     . به زعم آنها تا زمانی که انسان از دوستی دنیا نبریده باشد به مقام جمع و آرامش روحی و قلبی نخواهد رسید

ای برای فراهم آوردن توشه عقبیی و کشیتزار   از آن جهت که بستر و زمینه یا رازمان با ذم دنیا جنبه مثبت آن را فراموش نکرده و دن

دیگری نیز از عرفا در پیوند با دنیا ذکر شده است که  ۀمطالب پراکند. اندیگاه عبرت آموزی آنرا گوشزد کردهآخرت است ستوده و جا

لحان و پاکان را منوط به چشیدن عیذاب و عقوبیت   چنان که یکی از عرفا وصول به درجه صا. هر یک در جایگاه خود قابل تأمل است

دیگیر نییز عاقیل و    عیارفی   .کندرا به یکی از مریدان خویش بذل میدارائی خود  نیازی و توکل، همهری از فرط بیدنیا دانسته و دیگ

 .اشدهای ظاهری آن نشده بییهای آن را نخورده و دلباخته زیباداند که فریب دنیا و جاذبهزیرک را فردی می

 ذم ،مدح ،تصوف ،عرفان ،نیاد: هاکلیدواژه

 مقدمه

دنیا و مباحث مرتبط با آن از جمله مواردی است که در قرآن مجید از جانب خداوند متعال مورد توجه واقع شده است؛    

شده است که متاع  اشارهۀ در آیات اال. در آیات متعدد ذکر شده است( 292-293: 4912عبدالباقی )بار  443دنیا  ۀچنان که واژ

و لهو ولعب ( 21/حدید)طور قرآن حیات دنیوی را متاع غرور همین( 11/ نساء .)دنیا قلیل است و آخرت برای پارسایان بهتر است

ر عین حال خداوند و البته د( 242/بقره)کند که حیات دنیوی برای کافران زینت داده شده است داند و یادآوری میمی( 92/انعام)

به تبع قرآن کریم در روایات و مأثورات ( 11/قصص. )شود که انسان نباید نصیب خود از دنیا را فراموش کندتذکر میمتعال م

اسالمی نیز از پیامبر و ائمه اطهار احادیثی در خصوص دنیا و مطالب مربوط به آن فراوان ذکر شده است؛ چنان که از حضرت رسول 

محمدی ) «.آن خوشنودی خدای طلب شود اسطهدر آن است ملعون است مگر آن چه به ودنیا و هر چه »روایت شده است که ( ص)

ترین از آن رو دنیا نام گرفته که پست دنیا»روایت شده است که ( ع)طور از حضرت علی و همین( 434:4941ری شهری

به ( 493:4911امام علی)« .ی گذردفریبد و زیان می رساند و ممی»: شان در صفت دنیا فرموده استو هم ای( همان)« .چیزهاست

محمدی ری )« .خورمگاه ناچار شوم از آن میدر نظر من چونان مردار است که هردنیا »نقل از امام صادق نیز آمده است که 

در خصوص دنیا وارد شده است همگی در مذمت و نکوهش آن نیست ( ع)البته مطالبی که از پیامبر و اهل بیت ( 434:4941شهری

 چنان که از دهد؛ت آوردن آخرت مورد تأکید قرار میوایاتی نیز وجود دارد که اهمیت دنیا را به عنوان بستری برای به دسبلکه ر

آخرت با دنیا به »و نیز از امام علی نقل شده است که ( همان)« .دنیا کشتزار آخرت است» :فرمایدپیامبر اکرم وارد شده است که می

است بحث از دنیا و ۀ بدی( همان)« .دنیا یاور خوبی برای آخرت است»م باقر نیز فرموده است که و اما( همان)« .دست می آید

است در عرفان و تصوف پرداختن بدان از جمله موضوعاتی است که ریشه در آموزه های دینی و اخالقی دارد؛ بر همین اساس واضح 

ست این موضوع مورد توجه و عنایات ویژه عرفا و متصوفین قرار ترین آبشخورهای اساسی آن قرآن و روایات دینی انیز که اصلی

های دنیوی نمایان در قالب زهد و اعراض از دلبستگی خود را ،گرفته باشد و از آنجا که صورت نخستین عرفان و تصوف اسالمی

از حسن بصری که یکی از تابعین  کهن زهاد اولیه نیز حضور دارد چنانلذا توجه به دنیا و بحث از ماهیت آن در سخنا ؛ساخته است
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خدای متعال بیامرزد قومی را که دنیا به نزدیک ایشان ودیعت بود؛ ودیعت را » :و زهاد عصر خویش است روایت شده است که گفت

-می اهدان روزگار بود از حسن بصریو در فرازی دیگر مالک دینار که خود یکی از ز( 43:4911عطار )« .باز دادند و سبک بار رفتند

د که مردن دل چیست و حسن جواب و باز می پرس« مردن دل»دهد که بصری جواب می پرسد که عقوبت عالم چیست؟ و حسن

 (91 :همان) «حب دنیا»دهد می

 تعریف دنیا

خاص و حاکی از دقت و نوع تعاریف متنوعی برای دنیا از سوی عرفا صورت گرفته است که هر کدام حاوی نکته و ظرافت    

و ابوبکر ( 463:4946انصاری)« .دنیا آن است که محجوب کند ترا از او» :فی المثل عبید اهلل رازی گفته است که. هاستآن نگرش

است که یا اینکه شمس تبریزی معتقد ( 464:4914قشیری )« .دنیا بر بلوی قسمت کردند و بهشت بر تقوی»کتانی نیز گفته است 

شمس تبریزی  . )شوی قدر ما البد و بس و باقی هیچبه عمارت این تن مشغول میید چرا گولذا می. دنیا همین تن است

قومی با مار، آن که با »کنند و گوید قومی با گنج بازی میرا مانند گنج و مار می داند و میو همو در جای دیگر دنیا ( 239:4963

فضیل ( 949 :همان)« .ون به دم زند، بیدار نگردی، به سر بزندمار بازی کند بر زخم او دل می بباید داد به آدم بزند، به سر بزند، چ

گوید اگر همه دنیا بر من عرضه کنند بدان شرط که با من شمار نکنند نزدیک من چون مرداری بود که یکی از شما به عیاص نیز می

 (24:4914قشیری . )وی بگذرد و جامه از وی نگاه دارد

 درجه دنیا

لَو کَانَتِ »کند که روایتی را ذکر می( ص)حضرت رسول  شود و به نقل ازاتی برای دنیا قائل میهمدانی درجعین القضات    

-و می ؛خواند به نسبت با عالم الوهیتای میدنیا را کمتر از پر پشه« .ماءٍ ۀَمَاسَقَی کافراً مِنَها شَر ب ۀِالدُّنیا تَزِنُ عِندَ اهللِ جَناحَ بَعوض

 نیز همین است و معتقد است که حیات دنیا به نسبت با عمر آخرت( 11/ نساء ) «قُل مَتاعُ الدّنیا قلیل»یفه افزاید که معنای آیه شر

البته عین القضات بر این باور ( 944-942: 4919عین القضات).گوید ترک این قلیل واجب استای نماید از این روست که میذره

ولی در عین ( 43:همان)« .دخود را به دنیا و با کسب ندهن»اما اولیا خدا  ؛ه شده استاست که در اساس، دنیا از بهر اولیا خدا آفرید

الجَنَّهُ سِجنُ العارِفین کَما اَنَّ الدُّنیا »شود که که بهشت، زندان عارفان محسوب می گوید که دنیا زندان مومنان است چنانحال می

 (496: همان)« .سِجنُ المومنین

 قدر و منزلت دنیا

: ارزش و بی مقدار است که شایسته نیست در مورد آن حتی سخنی گفته شودنظر با یزید بسطامی دنیا چنان بیز ما   

و ده چیز را موجب مردگی دل بر لذا هم( 233:4943سهلگی )« .گفت قدر دنیا چیست تا کسی درباره زهد در آن سخن بگوید»

آنها را  کند که یکی ازابی تن تلقی میو نیز ده چیز را نشانه خر( 931: همان)« .میل به دنیا کردن است»شمارد  که یکی از آنها می

و با ( 214: همان)سنّت ترک دنیاست و فریضه صحبت موال : گویدو از همین روست که می( همان)اند دمی« غم دنیا خوردن»باز 

همه دنیا را لقمه ای  –تعالی  –ش داشتم اگر خدای خو» :افزایدکند کسی فریب دنیا را نخورد و میاین دیدگاه است که توصیه می

-گزینش دنیا بر آخرت را نکوهش می و لذا( 412: همان)« .کند و مرا دهد تا آن را در دهان سگی نهم تا خلق به دنیا فریفته نشوند

( 424: همان.)تش بر طاعتشکند و می گوید هر که دنیا را بر آخرت برگزیند جهل او بر عملش چیره شود و یافه او بر ذکر و معصی

ای برای آخرت نهد آن است که دنیا را آیینهگیرد و آن را قدر میین تفاصیل تنها نکته مثبتی که برای دنیا در نظر میاما با تمام ا

به دنیا از آخرت  که از آن به آخرت در نگرد رستگاری یابد و هر کهاند، هرانا که دنیا را آیینه آخرت نهادههم: گویدکند و میتلقی می

 (241: همان.)اش تاریک شوددد و آیینهمشغول شود هالک گر
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 ذم دنیا

اخالقی، معموالً دنیا را بسان زن جادوگری می دانند که با سحر و فسون خود پیوسته  –در بسیاری از متون و آثار عرفانی    

م چون، چاه یا زندان نام می برند که انسان در آن گرفتار آمده و به دنبال رنگ و نیرنگ انسان است و همین طور از دنیا با تعابیری ه

محبوس گشته است؛ چنان که موالنا نیز در مثنوی، دنیا را همان گونه که ذکر شد مانند جادوگر و فسو نکاری می بیند که با سحر 

 :ین از رب الخلق و الناس استمداد کردو جادوگری خود، همگان را می فریبد و بایستی جهت محافظت از او دائم با خواندن معوذت

 کرد مردان را اسیر رنگ و بو                     کو        دنیاست   این    جادو    کابلی                         

 وان و می دم قل  اعوذدم به دم می خ                       رود        درین آلوده    چون درافکندت                                   

 استعاذت خواه از ربّ الفلق                    قلق      زین  و   جادوی   زین ۀ ر   تا                                 

 (9434-9439ارم، بیت مثنوی، دفتر چه)                                                                                                       

لق را گرفتار خواند که با افسون خود خپیامبر اکرم دنیا را جادوگری می همین بحث با استناد به حدیثی از ۀموالنا در ادام   

 .گرداندوسواس خود می ها را ماالمال ازکند و سینهچاه و زندان خود می

 کو به افسون خلق را در چه نشاند             را سحاره خواندزان نبی دنیات                                      

 کرده شاهان را دم گرمش اسیرپیر              هین فسون گرم دارد گنده                                     

 اثبات اوستعقده های سحر را  اوست               نفاثات    در درون سینه                                     

 حلّ سحر او به پای عامه نیست              است    دنیا قوی دانا زنی ساحره                                    

 (9434-9434همان، بیت)                                                                                                                         

داند بلکه اختن به مال و ثروت و مادیات نمیالبته شایان توجه است که موالنا نیز مانند بسیاری از عرفا دنیا را در پرد   

 .دنیایی را که مذموم و مورد نکوهش است در غفلت از حق و حقیقت می داند

 نی قماش و نقره و میزان و زن                    چیست دنیا از خدا غافل شدن                                       

 (341همان، دفتر اول، بیت )                                                                                                                        

باشد هرگز داند و معتقد است تا دوستی دنیا تی میه آن را ناشی از دنیا دوسسعید ابوالخیر، پراکندگی دل و تفرقشیخ ابو   

-و دنیا داران و اهل دنیا را شکارشدگان شیطان با کمند شهوات می( 197:1391ابو سعید ابوالخیر .)رسدانسان به مقام جمع نمی

 (216: همان.)گوید از زمانی که باری تعالی دنیا را آفریده در وی  ننگریسته استمی و( 200:همان)داند 

خواند که گرد جهان طواف کند تا مردی شود و با کسب عبداهلل انصاری، در رساله قلندرنامه خود انسان را فرا می خواجه   

دنیا »آن دنیا بر دل او سرد شود زیرا  ند بگیرد تا در نتیجهمقابر و مزارات پ شود که از این رهگذر، و مالحظه تجربه صاحب دردی

و در ( 96:1368انصاری )« .دت او آن است که پیوسته خود را بیاراید تا مردی را از جاه و گاه در ربایدبازیگاه کودکان است و عا

ۀ اال و همو در رساله( همان)« .باریک استۀ است تاریک و راۀ دنیا سرای ترک است و آدمی برای مرگ است، چا»افزاید که ادامه می

ه او را از دنیا بگسالند و روحی طلب می کند که وی را از عقبی برخوردار کند کند کود از خداوند در خواست تقوایی میخ ۀنام

توفیق ده ۀ ال» .خواهد که در دین مستحکم باشد و از دنیا بیزار و روی گردانازی دیگر باز از خداوند توفیق میو در فر( 464:همان)

 (همان)« .دار تا سرگردان نشویمعقبی ده تا از دنیا بیزار شویم و بر راه . تا در دین استوار باشیم
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-مال و ثروت را عین دنیا تلقی نمیزر و سیم و انواع  ،یکی از بزرگان دین اهلل میبدی نیز، به استناد گفتهالدین فضل رشید   

انجام مرد اما در عین حال سر .داند و بر این باور است که دنیا جمله حسرت و بادِ سرد استو اوعیه دنیا می کند بلکه آن را ظروف

نازان و روشن و خندان و شادان »آن ها در آن روز  یر می کند که در روز قیامت چهرهدین دار دنیا گذاررا به نقل از قرآن چنین تصو

رویهایی دارند آن روز گرد »کند که از به نقل از قرآن چنین تصویر میاما فرجام کار دنیا دار دین گذار را ب( 39-38/عبس)«.است

« کفّوا ایدیکم»وی در تفسیر عبارت شریفه ( 206:13725میبدی ( )41-40/عبس) «.بر آن نشستهۀ ریکی خاک و سیاآلود، تا

دست از دنیا باز دارید و در شهوات برخود فرو ببندید و مال و جاه دنیا »گوید که معنی این جمله آن است که می( 77و/ نساء)

و در تایید و ( 214:همان)« .ل است محنت است و آنچه افزودنی است عقوبت استآن چه حرام است لعنت است آنچه حال. براندازید

دامن دیانت خویش فراهم گرفتی »گذشت ن حضرت، هر وقت که به دنیا بر میآورد که آمی( ع)یق مطالب خود سخنی از علی تصد

سری سقطی نیز بر این باور است که خدای متعال دنیارا  (213:همان)  «.غُرّی غیری یا دنیا فَقَد تَبَتُّکَ ثالثاً: ترسان ترسان و گفتی

( 176:1374قشیری . )از اولیاء و اوصیاء بازداشته و دوستی او را از دل آنها بیرون کرده است چرا که آن را بر ایشان نپسندیده است

ند و افّ از حسرت وی چون برگردد و های دنیا چون بر کسی اقبال کافّ از این شغل: نیز گفته است -یابوعلی ثقف –و عارفی دیگر 

-اما یکی از مسبوط( 19:همان. )بودعاقل آن است که میل به چیزی نکند که چون اقبال کند مشغله باشد و چون برگردد حسرت 

 اردی استاند مومریدان و سالکان الی اهلل دانستهترین مطالبی که در مذمت دنیا و آفات آن ذکر شده و توجه بدان را از اهم واجبات 

در مال و جاه دنیاوی نیز چند صفت » :که نجم رازی بر شمرده و آنها را طی ده آفات و صفات نکوهیده مورد بررسی قرار داده است 

و طغیان غفلت و بعد است از .. .اول طغیان است: صفات ذمیمه و آفات که در مال و جاه دنیا حاصل است... ذمیمه و آفت مودع است

و اعراض روی از خدا گردانیدن است و به هوا ... اعراض است ،مسی .و بغی فساد و ظلم است بر بال د و عباد.. .ستبغی ا ،دوم. حق

و تفاخر فخر و خیال کردن ... پنجم، تفاخر است. فرعون را بود  چهارم، کبر و عجب است چنانک. مشغول شدن و کفران نعمت کردن

ششم، تکاثر است و تکاثر مباهات نمودن و الف زدن است به . ان و فراموش کردن حقبر اقران و تکبر و ترفع جستن بر اخو  است

و مشغولی تضییع عمر است در جمع و حفظ مال و صرف و خرج آن در .. .هفتم، مشغولی است.بسیاری مال و از خدای غافل شدن

و صدقه و   ل منع حقوق مال است از زکوهو بخ.. .هشتم، بخل است. تحصیل مرادات دنیوی و مستلذات نفسانی و تمتعات حیوانی

مدد اخوان وصله رحم و اجابت سایل و اکرام ضیف و اکرام جار و توسع نفقه بر عیال و خدم و خول و تعهد علما و صلحا و تفقد غربا 

مال در طلب جاه و  و فرمان حق و تضییع  خالف رضای خدایو تبذیر اسراف است در انفاق بر. ..نهم، تبذیز است. و ضعفا و امثال آن

غرور، دل بر دنیا نهادن است و به مزخرفات او فریفته شدن و .. .دهم، غرورست. منصب و سخاوت برای شهرت و صیت و ثنای حق

از خیر النساج نیز نقل ( 505:1371-503نجم رازی )« .آخرت و مرگ و حساب و ترازو و صراط و ثواب و عقاب فراموش کردن

 و لیکن برستم از این دنیای گنده از این مپرس » :خدا با تو چه کرد گفت: به خوابش دیدند و پرسیدند ،شده است که پس از مرگ

داند؛ چنان که از زبان نده ای را، در فراخی دنیای وی میهای دشمن داشتن بفضیل عیاض نیز از نشانه( 70:1374قشیری )« .شما

دوست دارد اندوهش بسیار دهد و چون دشمنش دارد دنیا بر وی فراغ  گفتی که خدای عزوجل چون بنده را»وی آمده است که 

 (24:همان)« .کند

پردازد و مسأله دنیا و نقد و بررسی آن می صاحب کتاب التصفیه فی احوال المتصوفه در مبحث زهد به طور مستوفی به   

به فایده زندگانی خویش برسد بایستی که در را بچشد و ۀ خواهد ذوق طریقت االکند که انسان مومن وقتی که میمیاستدالل 

فضول دنیا زاهد شود و دل از حب حطام او و قید حرص زخارف خالص دهد و روی به مهم دین آرد که دنیا خانه آفت و منزل 

رم و دل افزاید که صورت دنیا نوی در ادامه می( 59:1368قطب الدین ابوالمظفر . )محنت و محل غرور و فنا و مقام رنج و غناست

باشد در گوید هر که در این دنیا سبک بارتر لذا می .شودهرکه از آن بخورد هالک می. ه استنشین است اما در حقیقت زهر کشند

در ادامه ( 61:همان)« .حَاللُها حسابٌ و حَرامُها عذابٌ: السالمبه قول مهتر علیه »اهد بود چرا که تر خوتر و راحتآخرت فراغ بال

روزی سید علیه »شود که به روایتی از حضرت رسول متمسک میارزش بودن دنیا ر تایید مطالب خود در خصوص بیه دنویسند

مَن اَرادَ اَن یَنظُرَ اِلی الدّنیا فَلِیَنظُر اِلی هذِهِ » :ای دید آنجا افتاده گفتای رسید، جیفهرفت، به مزبلهماعتی از صحابه میالسالم با ج

 و از این روست که معتقد است وقتی آدمی بر (همان)« .د که دنیا را بیند گو در این مردار نگر که مثل دنیاستالجیفهِ هر که خواه
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شود و از مردم مرده دل نیز طلب حق و سلوک راه و چون مردار خوار شد، مرده دل میشود حب دنیا حریص شود مردار خوار می

در احوال باال و پایین آن  ی که ظلمات دنیا و کدورات آن را به خوبی بشناسد وپس در نتیجه انسان مومن، بایست. حق درست نیاید

اِنَّ : به فتوای مصطفی علیه السالم»مل کند تا بداند که این دنیا منزل گاه و سرای گذر است و ارزش دل بستن ندارد چرا که نیک تأ

بنابراین تمام سعی و هم وی باید بر این معطوف باشد که از این منزل هر چه ( همان)« .اهلل لَم یَنظُر اِلَی الدُّنیا مُنذُ خَلَقَها بُغضَاً لَهَا

و از این روست که خداوند متعال هم این دنیا را سرای لهو و لعب خوانده است پس بنابراین، زندگانی این عالم در . سبکبارتر بگذرد

. اندریدهآن را فراموش کرد آن است که مومنان را برای بازی نیاف ای که درخور دقت است و نبایدواقع بازی و سرگرمی است اما نکته

دل را از حب دنیا نگاه باید داشت که چون حب حطام دنیا بر دل وی مستولی شود حریص و »گوید مومن بر این اساس است که می

حُبُّ  :دد و نور معرفت منقطع کند کهبخیل و شحیح و دراز امل شود و در حرام افتد و دلگیر گردد و آن گه ظلمت حرام ابر دل گر

هر که زاهد »و  گرددمرتبه زهد نایل می شود و زاهد میو بدین ترتیب است که مومن به ( 61-64: همان)« .ۀٍالدُّنیا راَسُ کُلِّ خَطیئ

مَن زَهدَ فِی الدُّنیا هَانَت »مصائب و نوایب و مکاره روزگار بر دل وی آسان گردد چنانکه رسول علیه السالم خبر داد  شود در دنیا همه

دهد و به استناد روایتی از وستی آخرت را مورد تأکید قرار میالدین سهروردی دشمنی دنیا و دشهاب( 64:همان)« .صیباتعَلَیه الم

گوید که آن حضرت می( 414:4942سهروردی )« شیم است مستجمع محاسن اخالق و مستوعب مکارم»که ( ص)رسول خدا 

به دشمنایگی دنیا و دوستی .. .کنم تراوصیت می» :ب به معاذ جبل فرموده است و در ضمن آن اشاره کرده است کهوصیتی خطا

یعنی دشمنی با دنیا و ترک دلبستگی به آن مطلبی از سهل عبداهلل نیز  ،در این راستا( همان)« .آخرت و ترس حساب و شمارگاه

عقل، هزار سهم »:وی گفته است. کندد قرار داده و به روشنی تبیین میییرد تأاهمیت موضوع را چند برابر موذکر شده است که 

از ابراهیم ادهم نیز روایت شده است که از ( 444:همان)« .است و هر سهمی را هزار اسم است و عنوان هر اسمی ترک دنیاست

اندر حکایت است که ابراهیم »که و است چنانعدم رغبت به دنیا و آخرت و فراغت از هر د ،شرایط نیل به مقام والیت و ولی بودن

به دنیا و عقبی رغبت مکن فاما خود را از : گفت. خواهم: تا تو ولیی باشی از اولیای خداوند تعالی؟ گفتاۀ خوا: ادهم مردی را گفت

 (926:4931هجویری )« .کونین فارغ گردان قاصد برای محبت حق تعالی

 مدح دنیا 

چنان را دارد که کشتزار آخرت باشد هم این اعتقاد است که حقیقت دنیا، استعداد و شایستگی آنمصنف مرصاد العباد بر    

. ا هفت صد تخم بیرون آوردکه زمینی استعداد آن را دارد که انواع بذرها و حبوبات را در خود پرورش دهد و از هر یک تخمی، صد ت

د که مزرعت آخرت باشد و تخم اعمال صالحه در وی اندازند تا فردا یکی انقت دنیا را هم مستعد آن گردانیدهگوید در حقیلذا می

انّما یوفی الصابرون »نهایت بردارند که الی سبع مائه ضعف، و باشد که بی الحسنه بعشر امثالها»داده تا صد تا هفتصد بر دارند که 

پر مغز به نقل از یکی از عرفا، گرفتاری روح در همین نجم رازی در حکایتی ظریف و ( 444:4914نجم رازی )« .اجرهم بغیر حساب

پر ۀ بدن و حضور انسان در دنیا را چنان ستوده و به تصویر کشیده است که اگر فردی در این دنیا یک بار سبوی پیرزنی را از آب چا

در نیشابور حکایت -هلل رحمه ا-شیخ محمد کوف » :کند از هزاران سال تسبیح و تقدیس در حظایر قدس عالم باالتر و واالتر است

ها آمدم روح مرا بر آسمانم میکردی که شیخ علی موذن مرا دریافته بود که او فرموده مرا بر یادست که از عالم قرب حق بدین عال

-می ی را از مقام قرب به عالم بعداگفتند دیگر باره بیچاره. گریستندگذرانیدند به هر آسمان که رسیدم اهل آن آسمان بر من بمی

خوردند و بر ها میرسانند بر آن تاسفدنیا میآورند و از فراخنای حظایر قدس به تنگنای زندان سرای فرستند و از اعلی به اسفل می

به عزّ خداوندی ما که در مدت . ندارید فرستادن او بدان عالم از راه خواری اوستشودند خطاب عزت بدیشان رسید که مپبخمن می

دلوی آب در سبوی پیرزنی کند او را بهتر از آنک صدهزار سال در حظایر قدس به ۀ ان اگر یک بار بر سر چاعمر او در آن جه

شما سر در گلیم کل حزب بما لدیهم فرحون بکشید و کار خداوندی من به من بازگذارید که انّی . سبوحی و قدوسی مشغول باشد

که دنیا سرای عبرت گیری و  اند آن استبت دیگری که برای دنیا قائل شدهثهای ماز ویژگی( 413:441:همان)« .اعلم ماال تعلمون

ا لذ( 446:4911:امام علی) «.مَا اَکثَرَ الِعبَر و اقل االعتَبار»نیز آمده است که( ع)پذیری است هم چنان که در کالم حضرت علی عبرت

خواند چنان که نقل شده را به عبرت گرفتن از دنیا فرا میهلل گذارد و عارفان و رهروان طریق الی احاتم اصم انگشت بر این نکته می

عزوجل  –تو را خدای  ،اگر یار خواهی: است کسی که عازم سفر بود، از وی خواست که او را وصیتی کند و حاتم در جواب وی گفت
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مرگ ۀ عبادت خدا بس و اگر وعظ خوا ۀدنیا بس و اگر  کار خواۀ کرام الکاتبین بس و اگر عبرت خوا ،یار بس و اگر همراه خواهی  -

سهل بن عبداهلل نیز زندگانی دنیا را که در جستجوی حقیقت باشد بر حیات عقبی که در حصول  مراد ( 233:4911عطار . )بس

کند که در سایه ر این دنیا می داند و یادآوری میباشد ترجیح و تفضیل می نهد زیرا که حصول مراد در عقبی را ثمره خدمت د

نکته مهم دیگری که عین ( 919:4934هجویری ) .دمت این جهانی است که قربت جاودانی اخروی دست یافتنی خواهد بودخ

توان به لقاء است که در این دنیا میۀ رفت االکند آن است که دنیا جایگاه معرفت خداوند است و لذا با معالقضات بر آن تاکید می

در آخرت خواهد بود چرا که به ۀ رویت اال قدمه و زمینهمۀ القات از آن جاست که همین لقای االنائل آمد و اهمیت این لقاء و مۀ اال

( 91:4961عزالدین محمود کاشانی . )توانند باری تعالی را رویت بکنندو اهل سنت در روز آخرت مومنان میزعم بسیاری از عرفا 

چه . خم لقاء اهلل است در آخرتخود را ساخته کن که معرفت در دنیا تمعرفت ! ای عزیز» :گویدبنابراین به همین خاطر است که می

و من کان فی هذه الدنیا اعمی فهو فی اآلخره »از خدا بشنو . گویم هر که امروز با معرفت است فردا با رویت استشنوی؟ میمی

بشنو که  –علیه السالم  –از مصطفی .ویت خداهر که در دنیا نابیناست از معرفت خدا، در آخرت نابیناست از ر «اعمی و اضلّ سبیالً

پس  «النک لم تعرفنی فی دارالدنیا»ندا آید که مرا مخوان که تو خود در دنیا مرا نشناختی  ،یکی در قیامت گوید که یا رب»:گفت

را فراموش کرده باشد و کند او هر که نفس خود را فراموش . همین معنی دارد« نَسُوا فَاَنسَاهُم انفسَهم»در آخرتم چگونه شناسی؟ 

مَن عَرَفَ نفسَه عَرَفَ ربَه و مَن عَجَزَ عن مَعرفِه نَفسِه فَاَحرای اَن یعجزَ عَن معرفه ». که نفس خود را یاد آرد او را با یاد آورده باشدهر

-59ن القضات عی.)سعادت ابد در معرفت نفس مرد بسته است به قدر معرفت خود هر یک را از سعادت نصیب خواهد بود« ربّه

های فراوانی که خداوند متعال برای ایت خداوند رحمان با انسان، نعمتپیر هرات در رساله کنز السالکین در باب عن( 60:1373

بیند که شهرستان دنیا را بازار او اوند نسبت به انسان را در این میشمارد و یکی از عنایات  خدانسان در نظر گرفته است را بر می

آخرت و مایحتاج سرای جاویدان خویش را فراهم آورد و در سرای دیگر به  تواند توشهن میه است که طبعاً از این بازار انساقرار داد

 (13:4964انصاری، .)عیش و آرامش نائل شود

که به تعبیر کند زیرا معتقد است و منال دنیوی را کامالً طرد نمی رشید الدین فضل اهلل نیز در عین انتقاد از دنیا، مال   

 ،میبدی. )های دنیوی است که سعادت اخروی حاصل شدنی و قابل استحصال استه همین نعمتقرآن مجید، به وسیل

208:1372.) 

 مرتبط با دنیا مطالب متفرقه

 صفات و خصوصیات دیگری نیز برای دنیا ذکر شده است که طبعاً بیانگر جایگاه دنیا در ،در مطاوی جمالت و سخنان عرفا   

 :شودبه مواردی از این دست اشاره می ذیالً. تواند باشدین موضوع میذهن و ضمیر آنها نسبت به ا

 عقوبت دنیا -

ده است که داند چنان که نقل شوط به چشیدن عذاب و عقاب دنیا میابراهیم ادهم وصول به درجه صالحان و پاکان را من   

 (26:1374قشیری )« .نی تا عقوبت دنیا اختیار نکنیصالحان نبی درجه»:خدا گفت به مردی در طواف خانه

 اموال و اسباب دنیوی بخشیدن همه -

کران و توکل محض نسبت به باری تعالی است چنان که از خالوی نیشابوری که ز خصوصیات برخی از عرفا سخاوت بیا   

حمد بن حسن نام، همه دنیائی خود برو پاشیده وی را مریدی بود م»دارای والیات ظاهر و کرامات بسیار بوده، روایت شده است که 

 ( 292:1370جامی )« .بود

 فرجام دوستی دنیا

دوستی آخرت از آن دل »از ابو سلیمان دارانی روایت شده است که هر گاه دلبستگی و دوستی دنیا در دلی خانه کند    

 (.40:1374قشیری )« .برفت
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 برهنه از دنیا بیرون شدن -

وقتی مردم پیراهن من به صدقه بدهید : مریدان خواستند وصیتی کند، گفت. ت نزع و احتضار بودمعروف کرخی در حال   

 (91:همان)« .خواهم که از دنیا بیرون شوم برهنه هم چنان که در آمدم برهنهکه من همی»

 من از کجا، دنیا از کجا -

خواجه »آورده است که ( ص)نقل از پیامبر اکرم های آن به در مرصاد العباد در خصوص بی اعتنایی به دنیا و فریبندگی   

من از کجا ؟ دنیا از کجا ؟ من آنم که در مقام سدره هر چه در خزانه غیب جواهر و نفایس ملک و ملکوت بود جمله بر من : گفتمی

از کنان از دروازه عدم عرضه کردند به گوشه چشم همت به هیچ چیز باز ننگریستم بلکه نقد وجود نیز در آن قمارخانه کم زدم و پرو

 (122:1371نجم رازی )« .باز شدم ،به آشیان اصلی او ادنی

 جزع در مصایب دنیا -

های دنیا ناشکیبایی و بی قراری کند گرفتار مصایب دینی خواهد بود لذا می ن عمار معتقد است هر که در مصیبتمنصور ب   

آرزوی دنیا را ترک گیر تا »افزاید روست که میاز همین « .ایب دین افتدهر که جزع کند از مصایب دنیا، زود بود که در مص» :گوید

با این موضوع  نیز در پیوند( ع)المومنین علی امیر(408:1370عطار )« .از غم راحت یابی و زبان را نگه دار تا از عذر خواستن برهی

 (441:1370امام علی )« .مَن کبّر صغار المصائب ابتاله اهلل بکبار ها»فرماید در نهج البالغه می

 خردمندی و زیرکی -

ند که فریب دنیا را نخورد لذا داداند که دلبسته دنیا نباشد و زیرک را کسی میرفا نیز عاقل و خردمند را کسی مییکی از ع   

نیا را دوست خردمند آن است که د: همه گفتند.. .و زیرک کی است...هفت صد مرد عالم را پرسیدم که خردمند کی است» :گویدمی

 (238:1370عطار )« .ندارد و زیرک آن است که دنیا او را نفریبد

 نگاه چند بعدی به دنیا

ترین و مفصل ترین مطالب را در خصوص دنیا ابراز کرده است و از آنجا ازی، یکی از عرفائی است که متنوعیحیی بن معاذ ر   

دارد که حاصل نگاه ژرف و در ب قابل تعمقی بیان مینکات جالب توجه و مطالکند لذا از هر بعد که از چند زاویه به دنیا نگاه می

دنیا جایگاه اشغال است و »: عین حال هنرمندانه اوست نسبت به موضوع، که ماحصل آن سخنان تامل برانگیز جمالت ذیل است

جمله دنیا از اول تا آخر در برابر یک »: و گفت «.اِما بهشت و اِما دوزخ پیوسته میان مشغولی و بیم است بنده، تا بر چه قرار گیرد؟

زنهار تا از دکان . دنیا دکان شیطان است» :گفت« .پس چگونه بود جمله عمر در غم بودن از بهر اندک نصیبی از او. ساعته غم نیرزد

شد، هرگز باهوش نیاید مگر هر که از آن مست . دنیا خمر شیطان است»: و گفت« .او چیزی ندزدی که از پس درآید و از تو بازستاند

دنیا چون عروسی است و جوینده او چون مشاطه اوست و زاهد در »: و گفت« .در میان لشکر خدا، روز قیامت، در حسرت و ندامت

و در آخرت عذاب است و . در دنیا اندیشه است و غم»:و گفت« .وی کسی بود که روی وی سیاه کند و موی او بکند و جامه او بدرد

کنید بر شما این پوشیده نیست که هر از من شکایت می»: فرماید کهمی –جل و عال  -پس از او راحت کی بود که خداوند . عقاب

از ! ای عجب. در کسب کردن دنیا ذل نفوس است و در کسب کردن بهشت عز نفوس است» :و گفت« .دو جهان مراست و من شما را

شومی دنیا تو را بدان درجه است که »: و گفت« .زی که جاوید و باقی نخواهد ماندکسی که اختیار کند خواری و مذلت در طلب چی

یکی آن که ترک دنیا کند . عاقل سه تن است»: و گفت« مشغول می کند تا به یافت چه رسد -عزوجل –آرزوی آن تو را از خدای 

را  -عزوجل –پیش از آن که در لحد رود و آن خدای پیش از آن که دنیا ترک او کند و آن که بنیاد لحد نهد و گور را عمارت کند، 

 (368-367: 4911عطار )« .راضی گرداند پیش از آن که بدو رسد

 طلب کردن دنیا نصیب خود را از شیخ ابوسعید ابی الخیر -
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بود و دهیم که در آن دنیا به سراغ شیخ آمده طیف از ابوسعید ابوالخیر قرار میحسن ختام مطلب را، حکایتی بسیار ل   

گونه روایت شده از زبان یکی از نوادگان شیخ بدینکیفیت مواجهه شیخ با این موضوع . نصیب و حصه خود را از او می طلبید

-برفت و هیچ حال شیخ بیرون نمییک روز نمار پیشین از وقت می. دیهر روز تا شیخ با جماعت حاضر نیامدی، قامت نگفتن»:است

ه شیخ را دیدند در دهلیز سرای خود ایستاد. شود و جماعت منتظرندیعالم کند که وقت نماز فوت مکسی در رفت تا شیخ را ا. آمد

تا شیخ بیرون آمد . نماز دیگر ببایست. چون شیخ بیرون نیامد نماز پیشین بگزاردند. دیدنددر جایی که مصلحت سخن گفتن نمی

هرگز از شیخ این ارتکاب نیامده بود و نماز شما از وقت نرفته، »سوال کردند که . عرق بر جبین وی نشسته و تغیری در وی ظاهر

مدتی در دنیا مقام کردی و » :گفتنیا آمده بود و دامن من گرفته مید» :شیخ گفت «سبب چه بود که نماز پیشین حاضر نیامدیت؟

رآینه گام رحلت تو نزدیک آمده است هعمری دراز یافتی هرگز به من نظر نکردی و از شرف التفات تو محروم بودم و وقت رفتن و هن

بسیار تکلف کردم و هر جهدی که در وسع آمد بجای آوردم تا مگر از وی رهایی یابم مسیر « باید که مرا حصّی و نصیبی باشدمی

شد که بعد از آن خواجه مفضل را چندان نعمت و ثروت . را به وی دادم تا دست از من بداشت –مفضّل  –نشد تا به ضرورت فرزند 

چنان که در مدت حیات نُه بستر اطلس بیفکندندی هر شب که بخفتی و . کسی حساب آن ندانست و از منعمان و متنعمان عهد شد

 (411-414: 4914جمال الدین ابو روح)« .تجمل دیگر در خور این بودی

 گیرینتیجه

به . شده است وایات اسالمی مورد توجه واقعدنیا و مباحث پیرامون آن از جمله موضوعاتی است که در قرآن مجید و ر   

برخی عرفا تعاریف گوناگونی از دنیا کرده و هر یک نتیجه . ای که بیش از صدبار در قرآن از این واژه بحث به میان آمده استگونه

انسان و خدا باشد، دنیا  چه را که حجاب بیناز جمله عبید اهلل رازی هر. اندعباراتی توجه برانگیز ابراز کردهتامالت خویش را در 

عین القضات درجه و منزلت دنیا را کمتر از پر پشه . های آن را عین دنیا تلقی کرده استته و شمس تبریزی نیز تن و خواستهدانس

عرفا بسیاری از . داند که حتی شایسته نیست درباره آن سخنی گفته شودنیز، دنیا چنان بی قدر و مقدار میدانسته و بایزید بسطامی 

: چنانکه یکی از عرفا معتقد است ؛اندض از آن را مورد تاکید قرار دادهدر مذمت دنیا داد سخن داده و عدم وابستگی به دنیا و اعرا

در همین راستا نجم  .ست خداوند به آن نگاه نکرده استدنیا چنان مورد خشم و بغض خداوند است که از زمانی که آفریده شده ا

ت از پرداختن به دنیا برحذر داشته و آفات و صفات نکوهیده آن را به طور مفصل طی ده صفات و آفات ذمیمه رازی مریدان را سخ

تواند محل پرداختن به ریسته و دنیا را از آن جهت که میای دیگر نگبرخی از عرفا از زاویه. داده استمورد بررسی و گوشزد قرار 

گیری آن جایگاه پند آموزی و عبرت ،مزرعه آخرت باشد شایسته مدح و ستایش دانستهکارهای نیک و اعمال صالح و به تعبیر دیگر 

 .اندرا مورد تاکید و تصدیق قرار داده

است که شایان دقت و قابل تعمق گذشته از ذم و مدح دنیا مطالب متنوع دیگری نیز در ارتباط با دنیا از سوی عرفا بیان شده 

های دنیا را موجب گرفتاری دینی دانسته و یحیی معاذ رازی در مصیبتجزع و بی تابی  عرفا نتیجهاز جمله، یکی از . شدتواند بامی

و  وی شومی دنیا. گردد که هرگز به هوش نخواهد آمدرا شراب شیطان خوانده است که هرکه از آن بخورد چنان مست می نیز دنیا

دارد چه رسد به آن که به آنها دست باز میرا از پرداختن به خداوند  داند که صرف طلب آنها انسانمتعلقات آن را چنان گسترده می

 .پیدا کند
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