
 ٩٩   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

  
پژوهي علوي، دين عقل و دين، مؤسسه ةدو فصلنام

  )٩٨ بهـار و تابستـان( سـال يازدهم، شماره بيستم

  

   »مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در 

  و برخي لوازم و پيامدهاي آن

 ٢عباس ايزدپناه       ١محمدرضا دهقان كليشادي

  چكيده
 است كه مثنوييكي از مباحث مهم در » لذت عقلي«و » لذت ديني«بحث      

 ناتمامجالل الدين مولوي و مشرب عرفاني مباني نظري بدون شناخت دقيق از 
ا امري رشدني نيست و خاستگاه آن  مفهوم لذت، تعريف موالنااز نظر خواهد بود. 

رك تلذت به حقيقي و مجازي، لذت واقعي را در  دروني مي داند. او ضمن تقسيم
ت. هاي وارسته اسداند. از نظر وي، لذت ديني شايستة انسانلذايذ زودگذر مي

كه انسان مولوي اعتقاد راسخي به شكوفايي معرفت ديني در پرتو عقل دارد. هنگامي
ه لوازم بخوبي تواند بهديني خود را از صافي عقل عبور داده، مي اصول اعتقادي و

ست. اآن با طيب خاطر ملتزم باشد. تقليدگريزي مولوي نيز ناشي از همين مطلب 
 -كندادراك حقايق مي كشف و كه -را  ايمانيديني و عقل لذت موالنا  در نهايت

است. از نظر مولوي لذت ديني عوالم معنوي سالك  ونهد؛ زيرا حارس باطن ارج مي
بيني باطن شود.كه باعث تحقق لذت ميو عقلي لوازم وپيامد هايي دارند 

 عقلهاي نفس، راهنمايي اعتنايي به خواهشعقل،مصاحبت با صاحب عقل، بي
 ومشورت با عقال از آن جمله اند.

  مولوي، مثنوي، لذت ديني، لذت عقلي،  ها:كليدواژه
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 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١٠٠

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

 مقدمه-١

 موضوع لذت، از موضوعات مهمي است كه از ديرباز مورد عنايت متفكرين بوده

هاي فلسفي و اخالقي در اين مورد اظهار و هست.اديان الهي و غيرالهي و مشرب

ها اين است كه معنا و هاي انساناند؛ گويي يكي از دغدغهنظرهاي مختلفي كرده

توان از زندگي مفهوم لذت را بدانند، لذت واقعي را بشناسند و بدانند چگونه مي

  متلذذ شد؟

، برخي نيز مانند يد ، لذت را خير مطلق دانستهبرخي از انديشمندان قديم وجد

، آن را شر مطلق و ارسطو و افالطون هم برخوردي اعتدالي داشته و »اپوزيپوس«

) و ٢٣٥، ٢: ج١٣٧٨صورت افراطي و تفريطي به آن نگاه نكرده اند. (ارسطو، به

  ).١٧٣٤، ٣: ج١٣٨٠(افالطون، 

دانند، ناشدني مييف و يا تعريفاي لذت را مستغني از تعردر عين حالي كه عده

، لذت را امر مطبوع و قوانينفشارند. افالطون در كتاب برخي در تعريف آن پاي مي

عنوان پرشدگي با امري كه طبعاً بايد ، از لذت به»فيلبس«در مجموعه سخنان 

). ارسطو معتقد است ٢٠٨٤، ٤: ج١٣٨٠نمايد؛ (افالطون،وجود داشته باشد، ياد مي

: ١٣٧٨ادراك تصديقي امر مطبوع و امر خواستني و خير است؛ (ارسطو، » لذت«كه 

است؛ و الم ادراك امور منافر طبع انسان ) و از نظر فارابي، لذت ادراك مالئم ٣٧١

  ). ٦٤: ١٤٠٥(فارابي، 

 .دانندرسيدن به آن مى و برخى ديگر، لذت و الم را ادراك امور ماليم و منافر     

، بلكه فرد نيستكافى  -كه از مقوله شناخت صرف است -نكرديعنى تنها درك

هاي برسد. بوعلي سينا در كتاب عمالً بايد آن را احساس و تجربه كند و به آن

ادراك امر مالئم «متعددي به اظهارنظر در مورد لذت پرداخته است؛ از نظر او، لذت 



 ١٠١   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

، ١١٠: ١٣٦٣، همو، ٥٩، ٣: ج١٩٨٠شود. (ابن سينا، محسوب مي» كنندهادراك

لذت، «، اذعان مي كند كه االشارات والتنبيهات). وي در كتاب ٣٦٩: ١٤٠٤همو، 

كننده كمال و خير به حساب ادراك و رسيدن به امري است كه در نزد ادراك

سينا هم چونان فارابي، بر اين ). بنابراين، ابن ٣٣٧، ٣: ج١٣٨٣(ابن سينا، ». آيدمي

(ابن ». فان اللذة ليست اال ادراك المالئم من جهة ما هو ماليم«باور است كه 

  ).٣٦٩: ١٤٠٠سينا، 

ببايد دانستن كه «گويد: مييزدان شناخت سهروردي در رساله فارسي      

حقيقت لذت و الم آن است كه لذت در يافتن چيزهاي ماليم است و الم، دريافتن 

نيز به همين  حكمة االشراق). در ٤٣٣: ١٣٧٣(سهروردي، ». چيزهاي منافي

ان اللذة وصول مالئم الشيء و ادراكه لوصول ذلك و االلم ادراك «گويد: مضمون مي

  ).٢٤٢: ١٩٧٦(همو، ». حصول هو غير ماليم للشيء من حيث هو كذا

ير چيزى است لذت، رسيدن كمال و خيد: گومىپرتونامه در رساله  همچنين     

چون مانعى و عايقى نباشد و الم،  ؛از آن روى كه چنين است ،كردن آنبدو و ادراك

 ؛از آن روى كه چنين است ،كردن آنرسيدن شرّ و آفت چيزى است بدو و ادراك

 ).٦٧ ،١ج  :١٩٧٦چون مانعى و عايقى نباشد (سهروردى، 

گويد، تنها به جنبه شدن سخن بكه از رسيدن و نايلبدون اين مالصدرا     

از آن جهت  ،لذت عبارت است از ادراك ماليميد: گوكند و مىشناختى آن اكتفا مى

. (مالصدرا، ادراك ضد آن است از آن جهت كه ضد است ،كه ماليم است و الم

  ).٥٨٦ :١٣٦٣؛ همو، ٢٤٩ :١٣٦٠، ؛ همو١٤٢، ٤: ج١٩٤١

بيشتر از ديگران به ها هاي فكري جديد، اگزيستانسياليستدر ميان مكتب

  ).٤٤: ١٣٨٥موضوع لذت و درد توجه نموده اند. (ملكيان،.

  لذت از ديدگاه مولوي -٢



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١٠٢

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

مولوي ضمن تقسيم لذت به مجازي و حقيقي، لذت واقعي را در ترك لذايذ      

  داند:زودگذر مي

  در جهان گر لقمه و گر شربت است

ــــدگر چــه از لــذات، بي   تــاثير ش

  

لذت     اســــت لذت او فرع محو 

لذت   گير شــــدلذتي بود او و 

                          

  )٤٠٤-٥:٤(همان:د

در مورد خاستگاه لذت، موالنا معتقد است كه امري داخلي و دروني است؛ نه 

  بروني و خارجي:

  راه لذت از درون دان، نه از برون

  

  ابلهي دان جستن قصر و حصون  

  )٣٤٢٠: ٦(همان:د            

جوي لذت و واساس، آباداني برون در گرو آباداني درون است و جستبر اين 

  سعادت در قصرها سوداي خامي بيش نيست. 

  آن يكي در كنج مسجد مست و شاد

  

  مرادوآن دگر در باغ، ترش و بي  

  )٣٤٢١:٦(همان: د     

گويد كه مولوي در ادامه ودر مقايسه لذات اين جهان با جهان آخرت مي     

متعال چهار جوي شير و عسل و شراب و آب روان در زير عرش جاري خداوند 

هايي بهشتي اندكي از آن در اين جهان نمايان شده؛ جويهاي ساخت. اين جوي

هاي اي بر خاك تيره ريخته شده، اما انسانكه آلوده به نيستي هستند و جرعه

اند. در حقيقت غافلهاي اصيل اند و از لذتفرومايه به همين مقدار بسنده كرده

هاي جاودان اي از لذتهاي اين جهان مادي سايهخواهد بگويد كه لذتموالنا مي

  باشند.آن جهاني هستند و پايدار و كامل نمي



 ١٠٣   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

ته تو  ـــ مت رحمتيفرش ما رح   ن

لت عد گاه داد و م عدن    عرش م

  جوي شــير و جوي شــهد جاودان

ستان رود شت   پس ز عرش اندر به

  ين خســانبجويند اصــل آن را اتا 

طفــال را پرورش ا ير داد و  ـــ   ش

  

ـــي و قبلــه      دادهــاحــامــل عرش

فرت غ م پر  ير او  جو در ز   چــار 

جلــه  مر و د خ   روان آبجوي 

ــود   در جهان هم چيزكي ظاهر ش

  خود برين قانع شدند اين ناكسان

ـــينه    را زال هرچشـــمه كرده س

  )١٦٢٨-٣٤: ٥(همان: د     

پس، از پي   )٥/ سوره انشراح»افَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرً«مولوي با تلميح به آيه      

ظاهر ناخوشايند را هم بايد گويد: حتي دردها و آالم به، ميدشواري آساني است

  ها دانست و نقمت و نعمت را با هم بايد ديد.مقدمه لذت

ستچون گراني ساس راحت ا   ها ا

  

  ها هم پيشواي نعمت استتلخ  

                              

  )١٨٣٦: ٢(همان:د

  لوازم وپيامد هاي لذت ديني از نظر مولوي: -١-٢

ها نيست، ولي نشانهشدني گرچه لذت ديني و انواع آن از نظر مولوي تعريف     

  كنيم.و نمودهايي دارد كه به برخي از آن اشاره مي

  برخورداري از لذت سرشار: -١-١-٢

 -هاستكه مالئم با فطرت انسان -سار نخل دينلذت سرشار فقط در سايه     

يافته هاي رشداز نظر مولوي، شايستة انسان  شود. لذت ديني يا باطنييافت مي

هاي ها فريفته لذتها بسيار موسع و متعالي است. آنديد آناست. نگاه و افق 

شوند. لذتي كه انسان وارسته از طاعت و عبادت عارفانه زودگذر دنياي مادي نمي

  هاي جسماني و حيواني نيست.برد، قابل قياس با هيچ كدام از لذتخداوند متعال مي



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١٠٤

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

سر نهدمالك ست هر كه    الملك ا

ـــجده يي پيش خدا   ليك ذوق س

لك كه نخواهم م نالي    هاپس ب

بدرگي هان جهـان از  ــــا   پادش

  

  جهان خاك، صد ملكش دهدبي  

  تر آيد از دو صد دولت تو راخوش

  ملك آن سجده، مسلم كن مرا

  بو نبردند از شراب بندگي

  )٦٦٤-٧: ٤(همان:د            

هر كس در برابر فرمان الهي سر تسليم فرو آورد، خداوند صد نوع ملك و      

آيد، لذتش دست ميسلطنت به او عطا فرمايد. لذت معنوي كه از سجده با خلوص به

را متوجه از دويست ملك و سلطنت باالتر است. زماني كه انسان حالوت و لذت آن

را عطا فرما. پادشاهان دنيا هم از اين نالد كه خدايا، دولت سجده خود شد، تازه مي

را به ناسازگاري » بدرگي«، واژه شرح مثنويلذت سرشار محروم هستند. زماني در 

  ).٢١٧، ٤: ج١٣٨٨و بدنهادي و بدطينتي معنا كرده است. (زماني، 

  احساس آزادگي: -٢-١-٢

 از ديگر نمودهاي لذت ديني، احساس آزادگي است كه به نظر مولوي اين     

ها بندگي و اطاعت آزادگي پرتوي از آزادگي پيامبران است؛ به اين دليل كه آن

  كنند.غيرخدا نمي

  چون به آزادي نبوت هادي اســت

يد نان شـــادي كن   اي گروه مؤم

  

يا آزادي اســــت   نان را ز انب   مؤم

سن آزادي كنيد  سو سرو و    همچو 

  )٤٥٤١-٢: ٦: د١٣٨٠(مولوي،  

آزادگي   اعطاي و ايمان به پيامبران، دين در حقيقت يكي از دستاوردهاي     

  به انسان است تا از هر چه رنگ تعلق پذيرد، آزاد شود.

ندوق فســـون ند صـــ   كي خرَد؟ جز انبيا و مرسلون    خلق را از ب



 ١٠٥   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

  منظر استاز هزاران كس يكي خوش

  

  كه بداند كو به صندوق اندرست

  )٤٥٠٤-٥: ٦(همان:د 

دانند كه در صندوق اند و ميالبته تعداد كساني كه حالوت آزادگي را چشيده     

» نظرنيك«جا به معناي منظر در اينجسم زنداني هستند، خيلي كم است. خوش

  ).١١٥٣، ٦:ج١٣٨٨(زماني،   اي ژرف و بصير دارد.كه ديدهاست؛ يعني آن

  :نداي آسماني -٣-١-٢

اين نداي آسماني، . است» نداي آسماني« ي يك نوعبه نظر مولوي، لذت دين     

هايي كه به لحاظ معنوي زنده نيستند را ابتهاج و انبساط خاطر مردگان يعني آندل

  برد.مي بخشد و از ظلمت و تاريكي قبر جسماني بيرون مي

  چون رسيد اندر سبا اين نور شرق

ــدروح   هــاي مرده جملــه پر زدن

  دادنــد هــانيكــدگر را مژده مي

ندا دين ند گبززان    ها همي گرد

  

  غلغلي افتــاد در بلقيس و خلق  

ند ـــر بر زد گان از گورِ تن س   مرد

ـــماننك ندايي مي ـــد از آس   رس

  گردند ســبزشــاخ و برگ دل همي

  )٨٣٩-٢: ٤(همان: د           

به گفتة مولوي، وقتي دين و ايمان مردم بالنده و استوار (گبز) شود و شاخ      

  آيد.ناشدني فراچنگ ميسرسبز شود، لذتي وصفها و برگ دل

  

  پرواز در ملكوت: -٤-١-٢

عالم ملك ناشدني است؛ چيزي مثل پرواز از لذت ديني از نظر مولوي وصف     

ديني كه هاي ديني بر خالف علوم غيرآموزهعالم ملكوت. از اين رو مولوي معتقد است  به

  آورد.ترديد و تشكيك ندارد، انسان را در اوج آسمان به پرواز در مي بجزدستاوردي 

لك    حكمت دنيا فزايد ظّن و شــك مت ديني پرد فوق ف   حك



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١٠٦

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  )٣٢٠٢-٣: ٢(همان:د    

  نردبان آسمان: -٥-١-٢

 بخش وگوارا هستند؛ شايد به اين دليل كه به قول موالنا،راهبردهاي ديني، لذت

اين لذت ديني براي  .كنندبراي عروج و ارتقا مهيا مياند و بستري »نردبان آسمان«

كردن هواي نفس دارد؛ بر خالف ماندن، نياز به طبيبان الهي و ويرانسالم

   يابند.هاي جسمي كه با نسخة طبيبان عادي هم بهبود ميبيماري

هان بان اين ج يا نرد   حس دن

  صحت اين حس بجوييد از طبيب

  تن صـــحت اين حس ز معموريِ

  

ــان آســـمــانحس    نردب ني  ي   د

  صــحت آن حس بجوييد از حبيب

بدن حت آن حس ز ويراني    صـــ

  )٣٠٣-٥: ١(همان:د          

سالمتي و رستگاري روح به پااليش «نويسد: در شرح اين بيت مي» نيكلسن«     

وسيله اين حواس به معرفت خدا نايل مي حواس روحاني وابسته است كه عارف به

  ).٦٥، ١د: ١٣٧٤(نيكلسن، ». شود

در هر صورت به نظر مولوي، از حبيب واقعي يعني خداوند متعال، بايد      

تواند زمينة سالمتي حواس ديني را طلب نمودكه البته ترك هواهاي نفساني مي

كه موالنا در بيت دوم به نوعي به ارزش نسبي حواس را آماده كند. ضمن اينبهتر آن

  كند.مادي اعتراف مي

  الهي:تقرب  -٦-١-٢

هاي ديني بيشتر از آن روست كه زمينة تقرب الهي را رقم بخشي آموزهلذت     

ها و شكوه و جالل از نظر مولوي تقرب الهي براي اوليا، مشحون از انواع لذت زند.مي

  است.



 ١٠٧   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

  اين نمي بيني كه قرب اوليا / صد كرامت دارد و كار و كيا

ي عشق دارند اين كرام قرب خلق و رزق بر جمله ست عام  /   قرب وح

  ).٧٠٣-٤: ٣: د١٣٨٠(مولوي،

ين آمدن نيست؛ يباال يا پا ايبه معناز نظر مولوي خداوند به  نزديكياين تقرب و 

  رسي.برهي، به او ميزندان هستي كه از قيد و بند نفسانيات و همين

قرب، ني باال، نه پستي جستن است  /   قرب حق از حبس هستي رستن است 

  ).٤٥١٤: ٣:د١٣٨٠(مولوي،

حقيقي كه فوق امور مادي است و لذت آن  نشيني با دلبرهم چه لذتي باالتر از

   جاويدان است.

  سوي عالم معنا:اي بهدريچه -٧-١-٢

و نقبي به  »روزن كردن«دين  جاست كهلذت ديني از منظر مولوي از آن     

 ياوليا و پيامبران سوي نورانيت است. تمام وجهة همتاي بهروشني و دريچه

ها را اسير و تن و ماديات كه آن از از اين زندانها را آن است كه انسانخداوند 

   گرفتار كرده، رهايي بخشند.

ــم ــور از روزن ــاران و ن ــه و ب ــام   ن

  ستا روزنست آن خانه كان بيا دوزخ

  

ــهمي   نمفتــد در خــان معــد   ام از 

  اصل دين اي بنده روزن كردن است

  )٢٤٠٣-٤: ٣(همان:د         

اند. دانسته» حقيقت وجود انسان«را در بيت فوق، عبارت از » معدن«برخي كلمة 

اند. تعبير كرده» باطن و حقيقت شخص«) و برخي به ٩١٥، ٣: د١٣٧٤(انقروي، 

  ).١٧٥، ٣: د١٣٨٣(اكبرآبادي، 

كند كه راه مي در جاي ديگر، مولوي از پيامبران الهي به عنوان كساني ياد     

  اند.اند ودر برابر آنان، شمع دين و ايمان روشن كردهتجارت را به اطفال دنيا آموخته



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١٠٨

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

ــــان تــاجري آموختنــد   انبيــاش

  

  پيش ايشــان شــمع دين افروختند  

  )٩٩٦: ٦:د١٣٨٠(مولوي،         

صفاي داند. را صافي مي سوي عالم معنااي بهمولوي شرط بازشدن دريچه     

و  در اين مقام .شود تا چشم دل انسان به روي حقايق گشوده شودمي دل موجب

  .شودآدمي ديگر به علومي كه به تواتر از ديگران رسيده قانع نمي جايگاه،

  بانكه او را چشم دل شد ديدهآن

جان او قانع    با تواتر نيســــت 

  

  العيانديد خواهد چشـــم او عين  

قان او ـــد اي ـــم دل رس   بل زچش

  )٤٤١١-١٢: ٦:د(همان         

اي در قلب خود داند كه انسان، دريچهدر هر صورت، مولوي لذت ديني را اين مي     

طور كه سبزواري در شرح اين بيت گفته: سوي خورشيد تجليات الهي باز كند و همانبه

  ) و چه لذتي از اين باالتر... !٢١٨: ١٣٧٥، (سبزواري،»سوي عالم معنا بگشايددري به«

هاي وارسته شده و باعث ها باعث تصفية روح و جان انساناين آزمون     

 اشاراتچه در گردد؛ چناندورشدن از نشئة ناسوتي و تقرب به نشئة ملكوتي مي

  بوعلي آمده است:

هاي نفس نفسانيات و صفات بهيمي و حيواني و نيرنگعارفاني كه از 

گرفته باشند، به همان ميزان به اماره منزه شده و از عالم ناسوت فاصله 

ناپذير شوند و از يك لذت وصفعالم قدس و الهوت نزديك و نزديك مي

  ).٣٥٤: ١٣٨٣ (ابن سينا، .شوندمند ميمتلذذ و بهره

 :بودن به عشقزنده -٨-١-٢  

است عشق  در پرتو» بودنزنده«از جمله لذات ديني از نظر مولوي آن است كه دين 

و عطار و  ي فرسنگها فاصله دارد. قبل از مولوي، بزرگاني همچون سناييو با حيات حيوان



 ١٠٩   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

هاي زيادي نظامي در اين زمينه مباحث مهمي مطرح ساختند، ولي مولوي آمد و معرفت

  هاي دولت عشق را استحكام قابل توجهي بخشيد.بر معارف عاشقانه افزود و پايه

ــت   دين من از عشــق زنده بودَنَس

  

  و سر ننگ من استزندگي زين جان   

  )٤٠٦٥: ٦(همان:د                 

اند.  ناميده »پيامبر عشق«اند و وي را گفته »مكتب عشق«مكتب موالنا  را 

  گويد:مي كهچنان

ـــق در جان برفروز   آتشـــي از عش

سوزيدني شقان را هر نفس    ستعا

ـــق ز ـــتملت ملت عاش   ها جداس

  

سوز سر   سر، فكر و عبادت را ب   به 

  عشــر نيســت ان خراج وبر ده وير

  مذهب خداست عاشقان را ملت و

  )١٧٦٥-٧: ٢(همان: د              

اي است الهي و آن سري، از چنان نيروي شگرفي اين عشق كه لطيفه     

گردد و آدمي را از هرگونه برخوردار است كه سبب تبديل اخالق رذيله به حميده مي

   سازد.عيبي پاك و مبرا مي
، بخلها و نبايدها مثل تواند تمام نشايستاز نظر مولوي، عشق است كه مي     

آدمي را از مركب خودبيني به زير  ،ترزند و از همه مهمترس و تكبر را يكسره كنار 
  .كندكشد و درد بزرگ خودپرستي را درمان 

  هركه را جامه ز عشقي چاك شد

  اي دواي نخوت و ناموس ما

  

  جمله عيبي پاك شداو ز حرص و   

  اي تو افالطون و جالينوس ما

  )٢٢-٣: ١(همان: د             

عشق حقيقي را هموار  ةاي است كه راه تجربحتي عشق مجازي هم تجربه     

هم  »ادب عاشقي«ادب عاشقي بداند.  ،ست كه عاشقا ولي شرط عمل اين ،كندمي

همين دليل براي موالنا عشق هخودپرستي در اكسير عشق. ب يچيزي نيست جز فنا



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١١٠

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  آفرين نيست. پر از شهد و شيريني و آرامش

 دانند؛مي خويش جلوة و جمال به خالق را عشق جهان آفرينش عُرفا اساس     

 جلوة و ذات به عشق و ابتهاج دليل به موجود، برترين عنوان به نيز خداوند زيرا

 و نداشت مستوري تحمل و تاب هستي خالق آورد. بنابراين پديد را جهان جمالش،

 بر و زد آدم و عالم همة آتش به و شد پيدا عشق كرد، تجلي ذاتش بر كه هنگامي

 او سوي به موجودات آفريده، همة عشق مبناي بر را آفرينش خالق، كه اساس اين

  ١.اندحركت در عاشقانه و با لذت و ابتهاج

  .حيات است أو مبد منشأاعتقاد موالنا، عشق بنا بر      

  هستي كي بدي ،گر نبودي عشق

  نان تو شد از چه؟ ز عشق و اشتهي

  عشق نان مرده را مي جان كند

  

  كي زدي نان بر تو و تو كي شدي؟  

  ورنه نان را كي بُدي تا جان رهي؟

  دجان كه فاني بود جاويدان كن

  )٨١٣-١٥: ٥(همان:د                

كه ظهور عالم را نتيجة عشق و  -بنابراين، مولوي بر اساس تعاليم صوفيه      

معتقد است كه بدون عشق، جهان آفرينش به وجود  -داندمحبت خداوند متعال مي

توانست عاشق تو باشد و جزو وجود تو گردد. پس نان به آمد وحتي نان نمينمي

يابد و بر اساس روايت قدسي راه مي شود و به روح اودليل عشق به انسان جزو او مي

خاطر وجود نازنين پيامبر اكرم صلي اهللا عليه ؛ افالك به»لوالك لما خلقتُ االفالك«

  آفريده شده است. -كه مظهر عشق الهي است -وآله وسلم

عاشق جوياي وصل همچنان كه  عشق در عرفان، يك عشق دوسويه است.

دار قرآن هستند. ا اين لطيفه را وامدر پي اوست. عرفمعشوق نيز  است،معشوق 



 ١١١   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

  ٢).٥٤(مائده/

 ،ستا هستي حقيقي و اونيست  حضرت حق، خدايي به غيركه  جايياز آن

و معشوقي هم جز حضرتش وجود  نيستبه غير از خداوند متعال عاشقي بنابراين 

  ندارد.

  حكمت حق در قضا و در َقدَر

  جمله اجزاي جهان زآن حكمِ پيش

  

  ن همدگرعاشقا را ما كرد  

  خويش جفتِ   ِعاشقان و جفت جفت

  )٥٢٧-٨: ٣:د١٣٨٠(مولوي،         
كنند. تجلي، استفاده مي» تجلي«عرفا براي بيان عاشقانة آفرينش، از تعبير      

تر از بيان فالسفه است اي لطيف براي سريان و جريان انوار الهي است و ظريفواژه
برند. همه چيز از عشق آغاز شده است و اوست مي كه تعبير علت و معلول را به كار

كه شوري در نهاد ما نهاده است. مولوي در دفتر پنجم به تجلي جمال الهي در 
هاي موجودات خودنمايي هستي مي پردازد كه چگونه خداوند متعال در آينه

كند. پس نبايد فراموش كنيم كه هر چه ابتهاج، لذت و زيبايي وجود دارد، از مي
  ف اوست كه به زيبايان بخشيده شده است.طر

  آن جمال و قدرت و فضل و هنر

  تارهاگردند چون اسباز مي

  پرتو خورشيد شد وا جايگاه

  آنك كرد او در رخ خوبانت دنگ

  هاي رنگ رنگ آن نور راشيشه

  رنگهاي رنگچون نماند شيشه

  

  ز آفتاب حسن كرد اين سو سفر

  نور آن خورشيد ازين ديوارها

  هر ديوار تاريك و سياه ماند

  رنگ سهنور خورشيدست از شيشه 

  نمايند اين چنين رنگين بمامي

  رنگت كند آنگاه دنگنور بي

  )٧٦٤-٩:٥(همان: د                   

سازد و هر ها راروشن و خورشيدها را منور ميبنابراين خداوند است كه جان     

گردد. اوست كه با اسم لطيف در گوش گل تجلي كمالي از ممكنات به او باز مي



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١١٢

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  كرد و يا سنگ سخت را عقيق زيبا نمود.

  گفت با جسم، آيتي تا جان شد او

  گفت در گوش گل و خندانش كرد

  

  گفت با خورشيد، تا رخشان شد او  

  گفت با سنگ و عقيق كانش كرد

    )    ٦٧:١(همان:د                  

كه كران تا كران اين هستي تأللؤ جمال الهي است گويد در دفتر سوم مي     

  كه در همة مراتب جهان ظهور يافته است.

  شش جهت عالم همه اكرام اوست

  

  هر طرف را بنگري اعالم اوست  

  )٤٧١:٣(همان:د             

اسراري نهفته و به معناي آن » يُحبهُم و يُحبونه«صوفيان بر اين باورند كه در  

باشد و حضرت حق اول است كه خداوند متعال بالذات هم عاشق و هم معشوق مي

ها انداخته و بذر عاشقي را در زمين دلها رويانده است. نداي عاشقي را در دل

  ).٦٨١:٢: ج١٣٧٥(فروزانفر، 

  دان اي پسركل عالم را سبو 

  اي از دجلة خوبي اوستقطره

  گنج مخفي بُد ز پرّي چاك كرد

  

كو بود از علم و خوبي تا به سر   

گنجد ز پرّي زير پوستكان نمي

خاك را تابـان تر از افــالك كرد

  )١٢٨-٣٠: ١(همان:د             

اي از اين زيبايي و كمال و نظام علمي كه سراسر جهان را فرا گرفته، قطره     

است كه از فرط فزوني و عدم تناهي، و سعادت و بهجت درياي جمال و كمال مطلق 

؛ چون ذات الهي گنجد و خواستار ظهور استزير پوست (پردة اسما و صفات) نمي

اگر دقيق بنگريم  .عالم سريان داردبه خود ابتهاج دارد و اين ابتهاج و لذت، در همة 

  ».جاي خويش نيكوست...هر چيز به«



 ١١٣   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

شود انسان نگاهي عاشقانه و محبانه و مشفقانه كه، دين باعث ميخالصه اين     

بيني محبانة لذت بيني برگرفته از جهاننسبت به ديگران داشته باشد. اين نازنين

  ديني است. 

 پااليش روح: -١-٩-٢

هاست. ها و نشايستسازي انسان از نبايدپاكنظر مولوي، ديني به  لذاتاز      

دين به مثابه يك چشمة زالل است كه مؤمن روزي چند بار خود را در آن شست 

ها و كثافات ظاهري و هم نجاسات نمايد؛ بنابراين هم پليديو شو و تطهير مي

ي نشود و فاصله نگيرد، به گردد. اين است كه تا از نفسانيات فانباطني از او زائل مي

   يابد.كه لذت حقيقي است، دسترسي نمي -جل جالله  -بارگاه حضرت حق

  هيچ كس را، تا نگردد او فنا

  چيست معراجِ فلك؟ اين نيستي

  

  نيست ره در بارگاهِ كبريا  

  عاشقان را مذهب و دين نيستي

  )٢٣٢-٣: ٦(همان:د                

مولوي در ادامه تنها راه رسيدن به بارگاه ربوبي را پيمودن وادي فقر و      

  داند.نيستي مي

  گرد از هست، سويِ نيستي

  

  طالبِ رَبّي و ربّانيستي  

  )٦٨٨: ٢(همان:د           

فقر به معناي فناي در خداوند است و طالب «نيكلسون معتقد است كه      

يد در عمل و رفتار و كردار آراسته به فقر باشد تا به حقيقت، عالوه بر علم فقر، با

  .)١٧٩٠ :١٣٨٤. (نيكلسون، مقصود و مطلوب خود واصل گردد

متعال است و ادعاي خداپرستي  ، سالكي كه طالب پروردگاربه نظر مولوي      

دارد، بايد از مجاهدت و رياضت، از وجود مجازي خود فاصله بگيرد و به طرف وجود 

  حركت نمايد.حقيقي 



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١١٤

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

داد كه نشان مي مثنوي اين بود اجمالي از تفصيل نمودهاي لذت ديني در     

هاي ديني از نظر مولوي شود و علت متلذذ شدن از آموزهچرا لذت ديني حاصل مي

  در چيست؟

  

  

  لذت عقلي از نظر مولوي -٣

در خردگرايي، اعتقاد به خودكفايي و استقالل عقل انسان گرايي و عقل     

هاي بشري است . با قدرت ها و فرهنگاز موضوعات مهم در مشربشناخت هستي، 

آنچه « اندشود. منتها گفتهو مدد عقل، قفل مهمات كارها بر روي انسان گشوده مي

نه ادراك حسي و وهمي؛ زيرا حس  ؛در شهود عقل معتبر است، شهود عقل است

يقين درست راي او بديهي شد، بهاما آنچه عقل به شهود دريافت و ب ،كندخطا مي

  ). ١٠٢: تا(فروغي، بي .»است

اي قرار و عاشق شيدايي چون مولوي، نبايد مجموعهاز يك روح متموج، بي     

از استدالالت عقلي و  مثنوياز مباحث فلسفي متوقع باشيم. مولوي در جاي جاي 

لسفي نيست. هيچ وقت كتاب مصطلح ف مثنوي معنويفلسفي استفاده كرده، ولي 

توانيم مولوي را در قالب نمي«بنابراين به گفتة مرحوم عالمه محمدتقي جعفري 

كتابي است كه  مثنوي). ٢٢: ١٣٦٤(جعفري، ». هاي فلسفي رايج قرار دهيممشرب

تربيت و سعادت بشري را مطمح نظر دارد و اين است رمز استقبال روزافزون جامعة 

  بشري به اين اثر ماندگار. 

 موالنا معتقد است كه هويت اصلي انسان به انديشه و عقل اوست؛ نه به     

  وگوشت و استخوانش. جسم و تن



 ١١٥   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

  اياي برادر تو همه انديشه

  گلشني ،ات گلگر بود انديشه

  

  ايريشه و استخوان خود بقي ما  

  گلخني هيمه تو خاري، بود ور

  )٢٧٧-٨: ٢:د١٣٨٠(مولوي،      

مولوي اعتقاد راسخي به شكوفايي معرفت ديني در پرتو عقل دارد و دين      

هاي پيامبران را زماني پذيرد؛ بلكه اعتقاد به آموزهباوري كوركورانه و مقلدانه را نمي

داند كه توأم با اثبات عقلي باشد. طبيعي است وقتي انسان اصول مطلوب مي

ها با دليل و برهان ور داد  و به حقيقت آناعتقادي و ديني خود را از صافي عقل عب

خوبي به لوازم آن با طيب خاطر ملتزم باشد. تواند بهاعتقاد جازم يافت، مي

  تقليدگريزي مولوي ناشي از همين مطلب است.

تواند از رهگذر شهود، يا از طريق عملكرد عقل و يا در اين اعتقاد جازم مي     

حتي «اند: آيد. اين است كه گفتهلي به وجود ميساية نقلي باشد كه به اثبات عق

پذيرد، به نوعي مورد فهم عقل ها را تعبداً ميهاي فقهي نيز كه انسان غالباً آنگزاره

  ). ٣٤١، ١:ج١٣٧٦(ابراهيمي ديناني،». گيردقرار مي

پذير است و عقل، يكي از منابع داري واقعي فقط در سايه معرفت امكاندين     

شود و دستاورد آن وثاقت و تي است كه باعث استحكام بنية اعتقادي ميمهم معرف

اطمينان است. از همين روست كه از عقل به عنوان حجت و پيامبر درون ياد شده 

  است.

بنابراين پاية دين، معرفت است و تا عاشق معشوق را نشناسد و به حسن و جمال 

شود، اما فراموش نكنيم اختة او نميبندد و عاشق و دلباو واقف نگردد، به او دل نمي

كه معرفت زنده و پويا و سازنده است ،واِال خيلي از افراد با داشتن شناخت و 

اند. اين از آن روست كه مولوي به دو نوع معرفت اطالعات، معرفتي حقيقي را نيافته

  قائل است: معرفت تقليدي و معرفت تحقيقي.



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١١٦

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  علم تقليدي بود بهر فروخت

  تحقيقي حق است مشتري علم

  

  چون بيايد مشتري خوش بر فروخت  

  دايما بازار او پر رونق است

  )٣٢٦٦-٧: ٢(همان: د                

علم و معرفت تقليدي در امور مربوط به دنياست. كافي  عمليِ كاربرد تنها     

گردد؛ اما علم و اي براي آن پيدا شود، باعث مسرت صاحب علم مياست شنونده

آيد، مورد دست ميتحقيقي كه از كشف و شهود، پااليش و تصفية روح به معرفت

  رضايت الهي است و بازار پر رونقي دارد.

الوصف آن را نتيجة با انتقادي كه مولوي به علم و معرفت تقليدي دارد، مع     

داند؛ به هر جهت هر كسي كه در راه اين نوع معرفت عاشقانه ورود عشق و طلب مي

  يابد.را مين كند، آ

اي و ديگري از نظر مولوي، دو نوع معرفت داريم: يكي معرفت تقليدي و عاريه     

  گردد.معرفت تحقيقي كه عين جان است و باعث ارتقا واستكمال سالك مي
  

  چون بجويي تو به توفيق حسن

  

  باده آب جان بود ابريق تن

  )٥٤٢:٣(همان: د                       

منظور موالنا اين است كه اگر با توفيقات الهي و هدايت رباني، جوياي عشق      

). ١٢٠٦:٣:ج١٣٨٧شود. (زماني، حق شوي، شراب، آب حيات و تن صراحي آن مي

اگر هم به توفيق نيك عشق، حقيقت باده علوم و معارف را بجويي، دريابي كه علوم 

 (اكبر آبادي،». است و بسو معارف، عين جان است كه جان سر تا پا علم 

 ).٣٠٧:٣:د١٣٨٣

اي دارد. هر يك عملكرد ويژه ي است ومولوي عقل داراي انواع مختلف از نظر     

در اين ميان، عقل جزيي با عشق منافرت دارد، ولي عقل كلي باعث استكمال و 



 ١١٧   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

شدن و رشد معنوي در سر تعالي افراد مستعد است كه سودايي جز الهي

  پرورانند.نمي

و اين عقل  بيني مولوي، همة جهان، صورت و قالب عقل كل استدر جهان     

باشد. بنابراين هر كس با اين مي» اهل قل«كل، بابا و مربي معنوي بندگان برگزيده 

حقيقت هستي ستيزه نمايد، صورت عقل كل مثل سگ به او ظاهر شده و همه چيز 

  بيند.را غيرواقعي مي
  استكل عالم صورت عقل كل 

    چون كسي با عقل كل كفران فزود
  

  است قل اهل آنك هر باباي كوست  
  نمود سگ هم او پيش كل صورت

  )٣٢٥٩-٦٠: ٤(همان: د           
شدن از لذات عقلي را آشتي با عقل كل و مولوي همچنين شرط محظوظ      

  داند.نكردن از او ميسرپيچي
  صلح كن با اين پدر، عاقي بهل

  
   گل و آب زرنمايد فرّش كه تا  

  )٣٢٦١:٤(همان:د                

  لوازم وپيامد هاي لذت عقلي از ديدگاه مولوي 

  كند كه عبارتند از:مولوي مواردي را به عنوان دستاورد لذت عقلي معرفي مي

  بيني عقل:باطن -١-٣

هاي افقها را به بيني از مظاهر لذت عقلي است كه نگاه و نگرش انسانباطن     

كند از پوسته و قشر مظاهر عبور كند تا به مغز كند و سعي ميواالتري متصل مي

  و لب آن دسترسي يابد.
  جهد كن تا پير عقل و دين شوي

   
   شوي بين باطن تو كل عقل چو تا  

  )٢١٧٨:٤(همان:د                 

  مصاحبت با صاحب عقل: -٢-٣

هاي درك لذت عقلي، مراوده و مصاحبت با عقالي فرهيخته است. يكي از راه     

از نظر مولوي، اگر به سعي و جديت به صاحب عقلي خدمت كني، او هم در عوض 



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١١٨

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  دهد.راه راست را بهتر به تو نشان مي
   عقل را خدمت كني در اجتهاد

  
  پاس عقل آنست كه افزايد رشاد  

  )٣٤٨٦:٤(همان: د             

نشيني او با وخوي ناپسند رهايي يابد، همكه عقل از خلقمولوي براي اين    

دهد. در اين صورت است كه انسان از دست شيطان عقل انسان كامل را پيشنهاد مي

  يابد.و هواهاي نفساني و خورندگان (آكالن) رهايي مي
  عقل كامل را قرين كن با خرد
  چون كه دست خود به دست او نهي

  

  بد خوي زان خرد آيد باز هك تا  
  جهي بيرون آكالن دست ز پس

  )٧٣٨-٩: ٥(همان:د             

  هاي نفس:اعتنايي به خواهشبي -٣-٣

زماني كه موانع و عومل بازدارنده ي عقل را از بين ببريم، لذت عقلي خود      

دم اين نفس را كه فقط در عقب  اگر آدمي معتقد است كهموالنا كند. نمايي مي

اش تقويت شده رود و تنها به نان و آب رغبت دارد بگيرد، نيروي عقل و انديشهمي

هاي اضافي، شاخه كه با بريدن شاخهگردد. درست مثل اينو شادكامي حاصل مي

   گردد.گيرد و استوار مياصلي قوت مي
  دُمّ اين استور نفست شهوت است

  را از رغيفچون ببندي شهوتش 
  همچو شاخي كه ببرّي از درخت

  

  خودپرست آن رود پسپس سبب زين  
  شريف عقل از شهوت آن كند سر
  نيكبخت شاخ ز قوّت كند سر

  )١١٢١-٣:٦(همان:د                     

رهاند و پرستي مياز شهوت و نفسرا  انسان ،يعقل، لذت از ديدگاه موالنا      

گردد؛ انحراف او از صراط الهي ميمانع  و با راهنمايي خود وجود آدمي است نگهبان

كند، نمي توان نام عقل بر ها دعوت ميها وكژيسوي بديبنابراين آن عقلي كه به

   آن نهاد.



 ١١٩   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

  عقل ضدّ شهوت است اي پهلوان

  كه شهوت را گداستوهم خوانش آن

  

  مخوان عقلش تندمي شهوت كه آن  

  هاستعقل زرّ نقد قلب وهم

  )٢٣٠١-٢:٤(همان:د                  

   :عقلراهنمايي  -٤-٣

حُسن را از «و » سره را از ناسره«هاي عقل، وقتي انسان در پرتو راهنمايي    

موالنا آورد. از اين رو دست ميشناسد، يك نوع انبساط و ابتهاج عقلي بهباز مي» قُبح

  كرده است كه راهنماي اوست.تشبيه به شتربان را عقل  جسم انسان را به شتر و

  شتر تو ،عقل تو همچو شتربان

  

  مرّ حكم در طرف هر كشاندمي  

  )٢٤٩٧:١(همان:د                   

جاست كه افراد را از گمراهي و ضاللت نجات بنابراين فرحناكي عقلي از آن

  دهد.مي

  گفت من عقلم رسول ذوالجالل

  

  اللهم امانم از ضاللحجت  

  )٢٣٠٣:٤(همان:د             

را دزديد و به آسمان برد و  پيامبر(ص)عقابي كفش در آن داستان كه موالنا     

كشد ماري كه در داخل آن خزيده بود، به زمين سقوط كرد، حسرت عقولي را مي

   كه غبار نفسانيات و حجاب شهوات آن را نپوشانده باشد.

  تا رهاند پاش را از زخم مار

  

  غباري كه باشد بياي خنك عقل  

  )٣٢٦٣:٣(همان:د                   

  مشورت با عقال: -٥-٣

ها را روشن كرده مثابه مشعلي فروزان فراروي انساندرست است كه عقل به     

كني، رهاند، ولي زماني كه با ساير عقال مشورت ميو از ظلمت و تاريكي مي

اي؛ در عين حالي كه در ميان اين عقول، چراغي درحقيقت به ازدياد نور كمك كرده



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١٢٠

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  شود كه نور آسماني دارد.پيدا مي

  مشورت كن با گروه صالحان

  اين خردها چون مصابيح انور است

  بو كه مصباحي فتد اندر ميان

  

  بدان شاورهم امر پيمبر بر  

  است ترروشن يكي از مصباح بيست

  آسمان نور ز گشته مشتعل

  )٢٦٢١-٣:٦ن:د(هما                

شود. اين مشورت و استعانت از عقل و ظرفيت ديگران، باعث رفع خودرأيي مي     

   مسلّم است كه لذت بيست چراغ، لذت روشنايي بيشتري از يك چراغ دارد.

  

  گيري نتيجه -٤

مولوي به وجود و حضور توان چنين نتيجه گرفت كه مي ،بر آنچه گذشت بنا    

ها اعتقاد كامل دارد؛ گرچه لذت را قابل تعريف درون انسان لذت ديني و عقلي در

ها، داند. از نظر مولوي، لذت ديني نداي آسماني و نردبان عروج است و به انساننمي

لذت سرشار، احساس آزادگي، فرصت پرواز در ملكوت، تقرب الهي، پااليش روح و 

زا هستند. و بهجت بخشها همه لذتكند و اينزنده به عشق بودن را هديه مي

بيني از ها از لذت عقلي هم برخوردارند و باطنها از نظر مولوي انسانافزون بر اين

بيني در پرتو عقل ؛ در حالي كه مراوده با عقال و روشندستاوردهاي لذت عقلي است

 باشد و باألخره از نظر مولوي، براي درك لذت عقليبخش ميهم به نوبة خود لذت

هاي كردن از خواهشم است كه موانع و عوامل بازدارنده همچون پيرويبيشتر، الز

  .نفس را از سر راه شكوفايي خود برطرف كنيم

  

  



 ١٢١   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

  هانوشتپي
١ .   

  ز تجلي دم زد حســـنت پرتو ازل در
  

ــد و آتش به همه عالم زد ــق پيدا ش   عش
  )١٤٨:١٣٦٢(حافظ شيرازي،             

از كرامت «گويد: در مورد سريان عشق مي فتوحات مكيهابن عربي در كتاب 
خداوند اين است كه محبت را در تمام موجودات عالم جاري ساخت و آن را 

  ).٥٨١:١٢: ج١٣٨٨عربي، (ابن». قرين لذتي نمود كه مافوقي ندارد
كه  : چنانگويدمي» يحبّهم و يحبّونه«درباره  مرصاد العباددر كتاب نجم رازي  . ٢

حقيقي كند؛ نار هم عاشق روغن است تا  ،وجود مجازي روغن عاشق نار است تا
نجم ( ».يحّبهم و يحبّونه«نج نهاني نورانيت آشكار كند. اين است سِرّگ

)كالم خواجة شيراز در مورد عشق دوسويه شنيدني است كه ٦١: ١٣٨١رازي،
  گفت:

  ساية معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

  

  بودما به او محتاج بوديم او بما مشتاق   

  )٢٠٢:١٣٦٢(حافظ شيرازي،           
كند كه خداوند به يك حديث قدسي اشاره مي كيمياي سعادتغزالي در كتاب 

دراز شد آرزوي نيك مردان به من و من به ايشان آرزومندترم از «متعال فرمود: 
  ).٦٠٤:٢: ج١٣٦١(غزالي، ». ايشان به من

   



 و برخي لوازم و پيامدهاي آن» مثنوي معنوي«لذت ديني و عقلي در    ▪   ١٢٢

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  

  منابع
  .اسوه نشر ،تهران، ايمهدي الهي قمشه ة:ترجم). ١٣٧٦؛( قرآن كريم

سين؛( . ١ سالم). ١٣٧٦ابراهيمي ديناني، غالمح سفي در جهان ا ، تهران، ماجراي فكر فل
  نشر طرح نو.

، شرح نصيرالدين طوسي، ). االشارات والتنبيهات١٣٨٣ابن سينا، حسين بن عبداهللا؛( . ٢
  قم، نشر البالغه.

سعاده). ١٤٠٠؛( ----- . ٣ ساله في ال شيخ الرئيسدر مجموعه  ر سائل  شارات ر . قم، انت
  بيدار. 

  ، بيروت، نشر مكتب االعالم االسالمي.التعليقاتق). ١٤٠٤؛( ----- . ٤
ـــر عيون الحكمهم).١٩٨٠؛( ----- . ٥ ، مقدمه و تحقيق: عبدالرحمن بدوي. بيروت، نش

  دارالقلم.
  ، تهران، نشر مطالعات اسالمي.المبداء والمعاد). ١٣٦٣؛( ----- .٦
 و مقدمه ، ترجمه،والمكيه اسرارالمالكيه معرفه في المكيهالفتوحات ).١٣٨٨ي؛(ربعناب . ٧

  نشر مولي. خواجوي، تهران، محمد تعليق:
سطو؛( . ٨ شر اخالق نيكو ماخوس). ١٣٧٨ار سن لطفي ، اول. تهران، ن ، ترجمه: محمد ح

 طرح نو.

لطفي و رضا كاوياني. . ترجمه: محمدحسن دوره كامل آثار افالطون). ١٣٨٠افالطون؛( . ٩
  تهران، نشر خوارزمي.

ـــرار). ١٣٨٣( ؛ولي محمد، اكبر آبادي . ١٠ چاپ  .ن . مايل هروي :به اهتمام، مخزن االس
  .نشر قطره،تهران .اول

، عصــمت شــرح كبير انقروي بر مثنوي معنوي مولوي). ١٣٧٤انقروي، اســماعيل؛( . ١١
  ستارزاده، تهران، نشر زرين.

  تهران، نشر بعثت.، بينيمولوي و جهان ).١٣٦٤؛(جعفري، محمدتقي . ١٢
شمس الدين محمد . ١٣ شيرازي،  شعار).١٣٦٢؛(حافظ  صحيح: پژمان بختياري. .ديوان ا  ت

  اميركبير.انتشارات  ،تهران



 ١٢٣   ▪   محمدرضا دهقان كليشادي / عباس ايزدپناه 

    )٩٨شماره بيستم (بهار و تابستانعقل و دين، سال يازدهم، 

 ،چاپ دوازدهم، محمدامين رياحي :به اهتمام، مرصادالعباد ).١٣٨٦الدين؛( نجم، رازي . ١٤
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران

 .اطالعات نشر ،تهران ،چاپ هفدهم ،شرح جامع مثنوي ).١٣٨٧( ؛زماني، كريم . ١٥

صطفي بروجردي، تهران، شرح مثنوي). ١٣٧٥سبزواري، مالهادي؛( . ١٦ شش: م ، به كو
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي.

. تصــحيح، تحشــيه و مقدمه: مجموعه مصــنفات). ١٣٧٣ســهروردي، شــهاب الدين؛( . ١٧
  . تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.٣سيدحسين نصر، چاپ سوم، ج

، تهران، ١، تصـــحيح و مقدمه: هانري كربن. جمجموعه مصـــنفات). ١٩٧٦؛( ----- . ١٨
  انجمن اسالمي حكمت و فلسفه ايران.

مد،( . ١٩ ـــليمان و ٤، احياء العلوم).  ١٤٢٧غزالي، ابوحا جلدي، تعليق: محمد وهبي، س
  اسامه عموره، دمشق، دارالفكر.

سعادت)، ١٣٦١؛( ----- . ٢٠ سين خديو جم، چاپ دوم، تهركيمياي  شش: ح ان، ، به كو
 مركز انتشارات علمي و فرهنگي.

ياسين، ، تصحيح: شيخ محمدحسن آلفصوص الحكمه). ١٤٠٥؛(ابونصر محمد فارابي، . ٢١
  قم، نشر بيدار.

، تحقيق: البير نصـــير نادر، تهران، نشـــر المكتبه فصـــول منتزعهق). ١٤٠٤؛( ----- . ٢٢
  الزهراء.

  .زوار نشر ،تهران ،شرح مثنوي شريف. )١٣٧٥(؛الزمانفروزانفر، بديع . ٢٣
  زوار. نشر ،تهران ،سير حكمت در اروپا). ١٣٤٤( .فروغي، محمدعلي . ٢٤
صدرالدين محمد؛( . ٢٥ صدرا،  سفارالعقلية االربعة ةالحكم ).١٩٨١مال چ  ،المتعالية فى اال

 .دار احياء التراث ،سوم، بيروت

شواهد الربوبية ).١٣٦٠؛( ---- . ٢٦ صحيح .ال شتيانى :ت  ،مشهد، چ دوم، سيدجالل الدين آ
 .المركز الجامعى للنشر

مؤســســه تحقيقات  ،تهران ،محمد خواجوى :تصــحيح .مفاتيح الغيب ).١٣٦٣؛( ---- . ٢٧
 .فرهنگى

  ، تهران، نشر زوار.اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد). ١٣٦٢محمدبن منور؛( . ٢٨
 ، چ اول، تهران، نشر نگاه.مشتاقي و مهجوري). ١٣٨٥ملكيان،مصطفي؛( . ٢٩
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

، تصــحيح: رينولد الين نيكلســن، مثنوي معنوي). ١٣٨٠مولوي، جالل الدين محمد؛( . ٣٠
 چاپ دهم، تهران، نشر شهراد.

ــيزدهم لدج ،الزمان فروزانفربديع :، به تصــحيحمافيهفيه). ١٣٩٠( ؛ ----- . ٣١ ، تهران ،س
   اميركبير. نشر

، تهران، الزمان فروزانفربديع :به تصحيح ،كليات شمس يا ديوان كبير).١٣٧٧؛( ----- . ٣٢
  نشر نغمه.

.به كوشش: حسن الهوتي، شرح مثنوي معنوي مولوي). ١٣٧٤نيكلسون،رينولد الين؛( . ٣٣
  تهران، نشر اميركبير.

يپ پي . ٣٤ ـــه )١٣٨٥؛(واينر، فيل نديش تاريخ ا بارة گزيده، هافرهنگ  عاتي در اي از مطال
  ، تهران، نشر سامان.ترجمة گروهي از مترجمان، معاد، هاي اساسيانديشه

انتشارات مؤسسه  ، تهران،مصچاپ ش ج دوم،، مولوي نامه ).١٣٦٦؛(جالل الدينيي، هما

  .نشر هما

  


