
 
 

 الدین بلخیترابط ایمان با عشق و رنج، از دیدگاه موالنا جالل

 مهدي سعادتمند، عضو هيئت علمي دانشگاه يزد

 چکیده

دو  عنوان هاي متعددي چون عشق و رنج است که بهايمان درتکون و تجلي خود تابع مؤلفه

ن ان مؤمانسعنصر جاذب و دافع، نقشي متضاد با يکديگر و در عين حال همسو در تعالي  

مان ابطة ايبيين رتالدين بلخي، به دارند. در اين پژوهش با تحليل محتوايي آثار موالنا جالل

ين ، همچنشود. از نظر مولوي، مشترکات فراوان ايمان و عشقبا عشق و رنج پرداخته مي

قيقي برجستگي عرفاني عشق، به اين معناست که مراتب عالي ايمان، جداي از عشقي ح

ه رنج ن جايگاها از هم، مبينيست. سازواري اين دو با عقل کلي و تغذيه متقابل آنمتصور 

 به شکل است که ها حاصل انتخاب رفتاري عاقالنهدر اين بين است، زيرا بخشي از رنج

سوز درون  يابد.دروني يا بيروني و گاه به صورت ديگرساخت، کارکردي مثبت در ايمان مي

ط، از ين روابو رنج بيرون سبب تقويت ايمان است. منطق حاکم بر اناپذير عشق، جزء جدايي

سيري اي چند ضلعي با مراتب تشکيکي گوناگون و مبتني بر تفعوامل سازندة منظومه

 شود.  آگاهانه و پذيرشي اختياري است که ايمان ناميده مي

 ها: ايمان، عشق، رنج، عقل، خدا، مولوي. کليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 و« عشق» و عنصرهاي گوناگوني است که از ميان آنها ديمان در اديان ابراهيمي واجد مؤلفها

ز رنج اي اهاز برجستگي خاصي برخوردارند، تا جايي که شايد بتوان گفت ايمان نحو« رنج»

ا محبت زم بعاشقانه و عشق همراه با رنج و غيرقابل تفکيک از آنهاست. ايمان اسالمي مال

آوري الت رنج(. همانطور که حا165)بقره، « والذين امنوا اشد حبًا هلل»ست. شمرده شده ا

(. 155همان: اند )ها از قواعد سير ايماني بيان شدهچون گرسنگي، ترس، نقص اموال و جان

هري ي و ظاهاي اوليه اسالمي چون خوارج و مرجئه با اشتغال به مباحث کالمگرچه، نحله

(. 129: 1380ز ابعاد معرفتي ايمان فراتر نرفتند )ايزتسو، همچون حکم مرتکب کبيره، ا

نزلة مانند ممعتزله نيز ايمان را در ساحت عقل عملي و ارتباط آن با عقايد خاص خودشان 

(. 58 :1، ج1364بين منزلتين و ادراک حسن و قبح عقلي در نظر گرفتند )شهرستاني، 

ند دانستيمم ايمان گاه وارد حريانسان را آنگرايي شديد، حال آنکه اشاعره در برابر اين عقل

(. 13: 1386که در برابر آنچه از طرف شارع معلوم گرديده منقاد گردد )مجتهد شبستري، 

ق( فراتر ه 672الدين بلخي، معروف به مولوي و موالنا )م در اين بين متفکريني چون جالل

د اناشتهتوجه د عناصر انفسي ايمان به ابعاد رواني و از فضاي کالمي حاکم و به طرزي ويژه

ديشمند عر انکه در اين نوشتار به رابطه دو عنصر عشق و رنج با ايمان از ديدگاه اين شا

 شود.پرداخته مي

 ایمان در اندیشة مولوی

 وخيانت  در دو معناي نزديک به هم يعني، امانت در مقابل« امن»واژه ايمان از ريشة 

ق که بر (. اين تصدي71: 1422کار رفته است )ابن فارس،  تصديق و اعتراف به چيزي به

ست ارود، گردن نهادن نفس به حق يا اذعان به چيزي روش مدح و ستايش به کار مي

ين رفتن ( که حاکي از نوعي آرامش نفس و خاطر و از ب201: 1، ج1387)راغب اصفهاني، 

 (.200بيم و هراس است )همان: 

همان معناي اصطالحي و کالمي آن را که در مقابل « ايمان»مولوي در بسياري موارد، از 

اي به ذومراتب بودن آن داشته باشد. آنکه اشارهگيرد، قصد نموده، بيکفر اصطالحي قرار مي

آورده که البته پيش از مؤمن « ايمان»از جمله حکايتي که در باب اشتياق دختري گبر به 

، 5، د1384رأي خود بازگشت )مولوي،  شدن، بواسطة شنيدن صداي ناهنجار مؤذن از

(. با وجود اين وي به موضوع تشکيکي بودن ايمان هم توجه دارد، زيرا 3367-3391ب



 
کند. در اي از آن را منعکس ميايمان حقيقتي واحد اما ذومراتب است که هر مؤمني مرتبه

رکي برخوردار اين فضا نفوس ايماني در يکديگر تأثير و تأثر داشته است و از حاالت مشت

 (.613: 1382گردند )زماني، مي

 شان معدود ليک جان يکيمؤمنان معدود ليک ايمان يکي          جسم

 (4/408: 1384)مولوي،   

نکه تمايز مؤمن ( معتقد به فطري بودن خداشناسي بوده و اي30نوا با قرآن )روم: مولوي، هم

اي تصديق (. ايمان، به معن2419 /6 :1384و کافر در تخلف از مسير فطرت است )مولوي، 

شود يمشمرده  سنخ با روان سالماي هممعتقدات اديان، گرچه از منظر روحي و رواني پديده

فعي ورت دکه نتيجه آن انتقال از کفر و شرک اصطالحي به ايمان و توحيد اصطالحي به ص

ل است در الوصوهل(، اما باورِ در اين سطح، به همان نسبت که س20: 1386است )يثربي، 

ديق، در (، زيرا تص3462-5/63: 1384معرض خطر زوال و نابودي هم قرار دارد )مولوي، 

ا در اقع رومعناي منطقي، اعم از هر ادراکي است که حکم و اذعان نفس به مطابقت آن با 

صورات ذهني (، در صورتي که ايمان حقيقي، بيشتر از آنچه به ت10: 1375پي دارد )مظفر، 

ط س مرتبشناختي نفهمراهي يا عدم همراهي آن با حکم نفس مربوط شود، به حوزة روانو 

 وب قطع گردد، زيرا ايمان، نوعي باور قلبي و تجربه شهودي و مستقيم است که موجمي

: 1382کند )زماني، يقين رواني شده و نوع خاصي از زندگي را براي مؤمن ايجاب مي

با  ست کهوي به عوامل معارض با ايمان مثل هواپرستي ا(. مؤيد اين مطلب توجه مول610

ي، شوند. )مولوشناختي خود و در ضديت با ايمان، موجب تضعيف آن ميماهيت روان

همان: )گردند ( همانطور که عواملي رواني مثل صبر باعث تقويت آن مي1079 /1: 1384

2/600 ) 

 تجلیات ایمان

-( که همچون نور، بصيرت287 /5: 1384ت )مولوي، از ديد موالنا، ايمان، نعمتي عظيم اس

(. 781، ب1رود )همان، د( و به سبب او تفرعن از بين مي2023 /2آفرين است )همان:

زدايد؛ زيرا مؤمن همچون ناي است که دم هاي مزاحم ميايمان، درون آدمي را از هوس

چه سبب رستگاري (. ايمان، اگر4213-15 /6افکند )همان: الهي در درون او طنين مي

(. 3640 /1( اما در همين دنيا هم ارزش دارد. )همان: 1786-77اخروي است )همان: 

( مؤمنان را آينه 2075 /6ايمان که محصول تجلي نور حق در درون مؤمن است، )همان: 



 
-8 /4شود )همان: ( و سبب اتحاد روحي آنان مي1328 /1يکديگر کرده است )همان: 

جابت حق، دوزخ براي اهل ايمان به بهشت مبدل گشته و باالتر اينکه، ( در پناه اين ا414

(.  1247-50نشاند )همان:رسد، که نورانيتش آتش و دوزخ را فرو ميمؤمن به مقامي مي

ي (. به واسطه1/292اعتبار حقيقي ايمان به جوهره اوست، نه صرفاً به لفظ )همان: 

يابد )همان: ( و به مدد صبر، بقا و اشتداد مي1079گرايد، )همان: هواپرستي رو به ضعف مي

شود )همان: (. موهبتي که، در نسبتي مستقيم، از رعايت امور فقهي بالنده مي2/601-600

( زيرا وجودش 1187آورد. )همان: (. او طبيعت را به تسخير صاحبش در مي3574 /6

يابد، که کافر تلؤلؤ مي چنان(. در افت و خيزها آن3073مهمانخانه پرودگار است )همان: 

بيند )همان: (. او مرگ را ديگر زشت نمي5/3355خورد. )همان: هم بر او حسرت مي

(. وجود مؤمن، 4/1634ربايد )همان: ( مغناطيس ايمان، ضميرهاي پاک را مي3/4609

بخش است؛ برخالف وجود کافر که کانون زهر کشنده است )همان: کانون عسل حيات

کند کست او چون شکست مشک و عنبر، عالم را غرق روح و ريحان مي(. ش1/93-3292

(. به حقيقت، اوست که در پناه معبودش زنده و پاينده است )همان: 4499-501)همان: ب

( و در ذلت و تلف شاد است 4508هاي ايماني رفته )همان: ب(. به استقبال غم3277ب

(. از توهمات و 1159 /5مان: ( و در عين حال مزين به تاج عقل )ه4518)همان: ب

(، زيرا ايمانش براي خداست، نه از خوف رنج، و 1728 /3ترسد )همان: تهديدات نفس نمي

(، با وجود اين از ايمان به 1910-11نه از طمع مشتهيات نفساني و نعم بهشتي )همان: ب

و به  (. مؤمنين، بر يکديگر، چون مادري مهربان3289 /1لرزد )همان: آخرت برخود مي

جويند )همان: اي مي( که حکمت را چون گمشده2/3711مثابه نفس واحدند )همان: 

( و اهل تمييز و کياست )همان: 202: 1383(. مؤمن آخِربين است )مولوي: 3591ب

 (.137کند )همان: ( و در بين خوف و رجا طي طريق مي214

 عشق در نظر مولوی 

ف و تصو رب انساني و از مسائل بنيادين عرفانترين و مرموزترين تجاعشق از پيچيده»

لمرو حس (، اگرچه عشق از تأثيرگذارترين مسائل در ق432: 1382)زماني، « اسالمي است

ست و عقل است، به اين دليل که نه محسوس است و نه معقول، قابل تعريف علمي ني

 (.16الف: 1378)جعفري، 

 در نگنجد عشق در گفت و شنيد           عشق دريايي ست قعرش ناپديد 



 
 (2731 /5: 1384)مولوي، 

ده که حساب ياد نمواي از وادي محبت است که مولوي از آن به محبت بيعشق، مرتبه

راتب ( و ساير م16: 1383صفت حق است به حقيقت و صفت بنده است به مجاز )مولوي، 

-ابن)شود د، دلدادگي، شيفتگي، حيرت و فنا در آن مندرج ميمحبت، همچون؛ شوق، وج

 ت. گاه آن(. براي عشق در انديشة مولوي اقسامي در نظر گرفته شده اس113: 1379دباغ، 

 وت ذات گانه به عشق اکبر )اشتياق به لقاي الهي و ميل به شناخرا در يک تقسيم سه

عشق  وعنوان مظاهر صفات الهي(  صفات او(، عشق اوسط )محبت به همة اجزاي عالم به

 قلوب به اي از صفات حق و راهنمايرو که آيينهبستگي به شخص انسان از آناصغر )دل

قي و مجازي ( و گاه به دو گونة حقي98: 1379اند )دامادي، بندي کردهسوي اوست(، دسته

: 1382گيرد )چيتيک، که عشق حقيقي به خدا و عشق مجازي به چيزهاي ديگر تعلق مي

ي، )زمان هاي رنگين و صورتي هم پرتويي از عشق الهي و حقيقي(. اگرچه عشق232

 (703/ 2: 1384( و راهبر به سوي آنند. )مولوي، 452: 1382

ي د اعالحنتيجه اينکه در انديشة مولوي، عشق، مفهومي واحد و مقول به تشکيک است که 

ه به کرسد يب نازل آن، گاه به جايي مورزي به مبدأ هستي تجلي يافته و مراتآن در عشق

 /1همان: )تواند منجر به ننگ و رسوايي شود خاطر آميختگي با شوائب غير الهي حتي مي

ت و الي هسعشق را اقبالي و ادباري هست زيادتي و نقصاني و کم»(. به گفته غزالي: 205

 (.26: 1377)غزالي، « عاشق را درو احوال است

ه کاساند شناي ساري و جاري در نظام هستي ميگر، عشق را پديدهمولوي در استعمالي دي

: 1384، چون مغناطيسي عالم را برپا نگه داشته و سبب پيوند اجزاي هستي است )مولوي

رفي آفرين معاي حيات(. تا آنجا که حتي عشق را پديده3/4401؛  2739و ب 5/2021

ر آثار (. چنين کاربردي د2013-14 /5کند )همان: کند که جمادات را هم زنده ميمي

يي ه جداداند کپيشينيان هم سابقه دارد. به افالطون منسوب است که عشق را عاملي مي

سالمي ست )ااميان الوهيت و آدمي را از ميان برداشته و جهان از برکت او به هم پيوسته 

فظي، در لاک رسد واژة عشق در آثار موالنا در يک اشتر(. به نظر مي366: 1383ندوشن، 

 ت و ربطوجودامدو معناي متباين به کار رفته و کاربرد اخير آن ناظر به همان امکان فقري 

( و 335: 6، ج1981و وابستگي مطلق آنها به مبدأ آفرينش يعني خداست )مالصدرا، 

 ت.يد استفاوت عرفا نسبت به فالسفه در نوع تعبير صرفاً ناشي از تفاوت در زاويه د



 

 تجلیات عشق

مق ع( که دسترسي به 2731-5/32: 1384اي است عظيم و بزرگ. )مولوي، عشق، پديده

 قي همآن جز با وجدان و دريافت دروني ميسر نيست. به گفتة مولوي؛ شرح عشق و عاش

پاسخ به  الدين نقل شده، که درالعلماء، پدر جالل(. از سلطان1/115عشق گفت )همان:

؟ و ه بگويمچاي اگر آن را يافته»سؤال کرده بود، گفت: کسي که از او دربارة ماهيت عشق 

ت است (. عشق، عطية الهي به موجودا433: 1382 )زماني،« اي چه بگويم؟اگر نيافته

ت که به البته او صيدي اس( که تنها او ارزش صيد شدن دارد، 1206 /5: 1384)مولوي، 

ست، که سالک انه، مرغ تيزپروازي ا(. سلوک عاشق409بافتد )همان: تمام معنا در دام نمي

ون زهد ( نه همچ2191-92رسد )همان: بتر از برق و هوا به مقصود ميسوار بر آن سريع

(. 2728-30( و نه همچون عبوديت خالي از روح )همان: ب2191خائفانه )همان: ب

، ما عشقاآيد، زيرا خوف، وصف بندة مبتال، چيزي به شمار نمي« عشق»در مقابل « خوف»

خائف  رو، مقام سالک عاشق از مقام سالک(. از اين215تعالي است )همان: بوصف حق

لي ده، وشباالتر است؛ چون عاشق خود را تحت اسم محب قرار داده و متصف به صفت الهي 

 خائف به صفت بندگي اتصاف يافته است. 

 يش را( که فدايي خو5/3276؛  33: 1عشق، خضر طريق است و کشاف اسرار )همان: 

ي محو و چنان قدرتمند، که چيزي جز خودش يارا(. آن3547 /5کند )همان: جاودانه مي

ش سيراب (. عشق حقيقي، کام تشنة عاشق را از طعم خوي291زوال او را ندارد )همان: ب

، کليد (. عشق17 /1کند )همان: کند، بلکه او بيش از پيش از جرعة عشق طلب مينمي

 بخش است( و حيات25(. عروج دهنده )همان: ب762ان: بفيوضات رباني است )هم

ه مقصود از ( البت6/632گردد. )همان: ( که باعث اتحاد مخلوق با خالق مي5/422)همان: 

لت اين اتحاد، يکي شدن ذات محبوب با ذات محب به اتحاد عقلي است، که موجب غف

اشق و عر، مسألة اتحاد (. به نظ113: 1379دباغ، شود )ابنمي« خود»محب از احساس 

د و شومعشوق، شبيه آن چيزي است که در وحدت وجود و حمل حقيقه و رقيقه گفته مي

 طبايي،گردد )طباگونه که از وجود ربطي در برابر وجود مستقل سلب موجوديت ميهمان

شود، هرچند (. از هستي عاشق در برابر معشوق هم، سلب موجوديت مي117: 1، ج1383

 (. 2683-84 /6: 1384ه از ادراک اين اتحاد عاجزند )مولوي، عقول جزئي



 
گونه که معشوق، به اعتباري عاشق است و اي دوجانبه و دوسويه است؛ بدانعشق، پديده

سوزي است ( و بدين ترتيب، او شرکت2675-80بعاشق هم به اعتباري معشوق )همان: 

(. عشق بحر آتشيني است 5/590مان: جويد )هپذير بيزاري ميهاي زوالکه از ساير معشوق

( اما در 969 /6: 1384( که هرچند با صبر سازگاري ندارد، )مولوي، 354: 1373)مولوي، 

( زيرا عاشق، به ديدار گاه به گاه معشوق 77 /2اي جز صبر نيست )همان: راه او هم چاره

عشق، امري ( گرچه 2671-6/75کند )همان: قانع نبوده و وصال دائمي او را طلب مي

( ولي ثمرة معرفت است )همان، 3832و  3/3870تجربي است، نه نظري و مدرسي )همان: 

(. او درمان کنندة روح و جسم 5/3240( و قاطع طريق قيل و قال )همان: 33-1532 /2

( و قواي ذهني را 3684-86زدايد )همان: بها را مي( که اضطراب22-24 /1است )همان: 

کند )همان: قرار مي( هرچند ضمير عاشق را هم بي3288-4/90ان: بخشد، )همتمرکز مي

 /3: 1384زند )مولوي، گر ميهاي ويران(. لجام بر وسوسه104: 1373؛ همو،  6/914

بخشد، (. عشق، بينش را تعالي مي5/3230( و آتش بر وهم و خياالت )همان: 1136

-ه سرسبزي کماالت آراسته ميي وجودش ب( تا آنجا که خاک تيره866-68، ب4)همان، د

هاي نازل را به عالي تبديل کرده )همان، گردد. به دنبال حضورش، چونان کيميايي پديده

-44، ب3کند )همان، دها بدل ميها را به آساني( و از جمله، سختي1529-31، ب2د

( اما مزدخواه 2744-45، ب5(. عاشق به عشق حقيقي، ثابت قدم است، )همان، د538

-18، ب4( زيرا نظرگاه او خداوندي شده است )همان، د2718-19، ب5)همان، د نيست

( از ماوراي زمان و 116-17، ب1نياز از دليل است. )همان، د( که در مکتب او بي616

بيند، که معشوق حقيقي را اي مي( همة موجودات را آينه1151-52، ب3مکان )همان، د

بدين سبب، در خود احساس ذلت و خواري در ( و 3640-44، ب6دهد )همان، دنشان مي

(. سرگردان است و در اين سرگشتگي 3629-31ب، 5کند )همان، دبرابر آن معشوق مي

ورزي صيقل خورده، که (. او چنان در عشق328: 1373شايستة مالمت نيست )مولوي، 

وق پرستد، فقط به خاطر معشديگر، افعالش معلل به غرضي نيست و اگر معشوق را مي

-86، ب2(. بالجويي است )همان، د2800، ب1، د1384است، نه چيز ديگر )مولوي، 

، 3؛ د 1970-73، ب6دهد )همان، د( پاکباز، که درس عاشقي را بر سر دار پس مي1684

( و از مرگ 1570-73، ب1(. وي راضي به مهر و لطف الهي شده )همان، د3845ب

آنکه دوزخ و جنت مقهور اويند بترسد؟ حال ( چرا4137، ب3هراسي به دل ندارد )همان، د



 
(. 3848، ب3(. در ظاهر خاموش و در باطن پرغوغاست )همان، د4608-14، ب6)همان، د

-50( و مدرس درس شور و حال )همان، ب3847آموز جمال يار است )همان، بدرس

 (.3079، ب4( که الفباي درسش رهايي از تعلقات است )همان، د3849

 ویرنج از نظر مول

پذير نارنج بر خالف عشق وضعيتي ناماليم با طبع بشر است که از يک سو جزء جدايي

امري  تر( و از سويي ديگر براي دستيابي به اهدافي عالي4حيات انساني است )بلد: 

ها رنج گذاري(، اما همه در تفسير و ارزش2047، ب5، د1384گريزناپذير است )مولوي، 

 وو حالت گاه، ددو فرد رنجور در وضعيتي مشابه، بسته به تفاوت نيکسان نيستند. چه بسا از 

 (.1993، ب5شود )همان، دبرخورد کامالً متضاد ديده مي

 ر ضميردهايي خاص چه از بررسي رنج در ارتباط با ايمان اهميت دارد، وجود دغدغهآن

ه ک کشود. مولوي اين غم دروني سالتعبير مي« غم»مؤمن است که گاهي از آن به 

ترش ر رويوجودش را رنجور کرده به ابري با ظاهر خشن تشبيه نموده که در پشت اين ظاه

، 5د شود )همان،کش که موجب تازگي و طراوت شخص مغموم ميحامل باراني است، شوره

ش لرز ( همچنان که انعکاس حاصل از تابش آفتاب بر آب زالل نيز با اضطراب و3697ب

صفات  (. در نگاه عرفاني، صفات خداوند از يک نظر به3454، ب6همراه است )همان، د

سته دشوند که غضب و رحمت او که به ترتيب به اين دو بندي ميجالل و جمال دسته

-کيل ميگي را تشاند و در واقع تاروپود زنداي در تجلييابند، در هر لحظهصفات استناد مي

حتي  عدل از صفات ذاتي اوست و کند زيراگاه ستم نميدهند. با وجود اين او هيچ

معناي  ستند،رويدادهايي که به نظر انسان متحير و درمانده غيرعادالنه و غيرقابل فهم ه

 تجليات مقام (.85: 1377باطني خود را دارند که تنها او از آن معنا با خبر است )شيمل، 

جنبه  ست کهروني اها و درد و غم دربوبي بر قلب سالک، به وسيلة اسماء جالل، همان قبض

م ة نظاتربيتي داشته و بخشي از سلوک است. تجليات اسماء جمال و جالل اگرچه در هم

 هستي ساري و جاري است، اما اين تجلي و حضور در قلب مؤمن سالک به صورت به

-فع ميآنکه اسماء جالل دکشد، حالکند و باال ميخصوصي است. اسماء جمال جذب مي

ل، ماء جالکند. در پشت پرده اسدي متوجه و وادار به رفع آنها ميکند و به نقايص وجو

، پس ب استلطف او ظهور دارد، اما اين لطف، صورت قهر دارد و زائل کنندة نقايص و عيو

 ولوي:م(. به بيان 213-214: 1378در حقيقت، قهر نبوده و لطف و رحمت است )شجاعي، 



 
 بوالعجب من عاشق اين هر دو ضدعاشقم بر قهر و بر لطفش به جد            

 ( 1/1570: 1384)مولوي،  

 بساطت ایمان، عشق و رنج

 قام فعلمه در در نگاه فلسفي، نفس انساني، صورتي جوهري و ذاتاً مجرد از ماده است، اگرچ

ساطت (. يعني جوهري بسيط که اين ب339: 1، ج1383متعلق به ماده است )طباطبايي، 

شق نيز (. ايمان، رنج و ع378: 1، ج1379ست )مصباح يزدي، به علم حضوري قابل درک ا

ن خودشا شوند، به تبع محلبه عنوان اعراضي که بر يک جوهر بسيط، يعني نفس عارض مي

گفته  عريف آنشوند که در تاند، زيرا از کيفيات نفساني شمرده ميبسيط و غيرقابل تجزيه

اضح است (. و316: 1422)مالصدرا، « گيرندکيفياتي که به اجسام تعلق نمي»شده است: 

دليل  که مبرا بودن اين کيفيات از تعلق به جسم، به معناي تجرد و بساطت آنهاست.

 همراهي مولوي با ديدگاه مذکور اين ابيات است؛

 چگونه، بي ز کيف در دل مؤمن بگنجيدم چو ضيف         بي ز چون و بي

: 1384مولوي، )                                                                               

6/3073) 

 مؤمنان معدود ليک ايمان يکي           جسمشان معدود ليک جان يکي 

 (408 /4)همان:

 بيت اول به صراحت بر تجرد نفس تأکيد دارد، زيرا مقصود از دل مؤمن، ساحتي

وارض عگيرد که از غيرجسماني از وجود اوست و موقعي ظرف براي خداي رحمان قرار مي

ه بيمان امادي يعني کم و کيف عارض بر ماده مبرا باشد. در بيت دوم نيز نفي اختصاص 

هر  نفوس جزئي و متعدد به معناي اثبات نوعي وحدت و بساطت براي آن است. اگرچه

 اي تشکيکي از آن را داراست.نفسي به فراخور وضع خود مرتبه

 رابطة ایمان و عشق

چنان تمجيد و ستايش کرده که گويا در سراچة ترکيب، چيزي باالتر از مولوي از عشق آن

پرده مذهب خود را مذهب عشق معرفي نموده است. )مولوي، شود، حتي بيآن يافت نمي

( بلکه برتر 1979-82، ب6(. وي عشق را جنوني مافوق عقل، )همان، د3280 /4: 1384

کشد، اما اين را به معناي عدم امکان ( به تصوير مي3280، ب4از کفر و ايمان )همان: د

داند، زيرا خود مولوي با مقايسة سلوک زاهدانه و خائفانة تهي تحقق ايمان بدون عشق نمي



 
-از عشق با سلوک عاشقانه و البته ترجيح دومي، فرض ايمان بدون عشق را صحيح مي

( از سويي ديگر عشق و ايمان در اين خصيصه مشترکند 2191-92، ب5د. )همان: دشمار

شود و نه مؤمن، اگرچه ، نه عاشق متولد مياند. انسانکه هر دو نيازمند درجاتي از معرفت

الدين، براي تحصيل زمينة فطري اين دو گوهر واال در نهادش موجود است، به نظر جال

( و هم به 1532-33ب 2مه جانبة علمي نياز است )همان: دعشق، هم به معرفت کامل و ه

نمايد: جا دو پرسش مهم رخ مي(. از اين736، ب5سير عملي و مصاحبت عشاق )همان، د

يابند و ثانياً، در اي با يکديگر مياوالً، عشق و ايمان در نسبت با معرفت و عقالنيت چه رابطه

 ت؟ کش و قوس ايمان و عشق، ارجحيت با کدام اس

 نسبت ایمان با عشق در رابطه با معرفت

يگر ا يکدبدر مواضع متعددي از آثار مولوي دو اصطالح عشق و عقل در تقابل و در ضديت 

: 1373وي، بيند )مولبازي و خردورزي نسبتي نمياند. تا جايي که بين عشقبه کار رفته

 يکديگر ا قريننورِ ايمان ر( و اين درحالي است که گاه در موضعي متفاوت، تاِج عقل و 328

شق عداند که در معرض نفس گرم اهل حقيقت، يعني رهروان طريق و در وجود کسي مي

 شمارد )همان،ي( و بلکه عقل را باالتر از هر عبادتي م1159، ب5قرار گرفته باشد )همان، د

 (.454-55، ب5د

قل ع، که به اين نکتهراه حل اين تعارض در تفکيک انواع عقل از يکديگر است، با توجه 

ود، شف ميحقيقتًا بيش از يکي نيست، ولي به لحاظ اختالف در مدرکات و متعلقات، مختل

ع در ل نزانظير کاري که اهل نظر با تقسيم مدرکات عقل به دو نوع نظري و عملي براي ح

 نا که:( و اين سخن موال170-1: 1421دهند. )مظفر، مسأله حسن و قبح عقلي انجام مي

 اي سازد دو نيم           همچو زر باشد در آتش او بسيمقل را گر ارهع

 (4/2306: 1384)مولوي،  

ال، به مح خواهد با يک تعليقمبين اين نيست که عقل واقعاً قابل تجزيه است، بلکه مي

عقل  همان عظمت عقل را گوشزد کند که اگر عقل، بر فرض محال قابل تجزيه باشد، باز هم

 (.59: 1387انند طال پس از تجزيه که همان طالست )جعفري، است، به م

مولوي عقل را در سه اصطالح به کار برده است: دو نوع آن ممدوح و طبعاً در تسالم با عشق 

و يک نوع آن مذموم و در تقابل با عشق است. عقل جزوي يا بحثي، سطحي انديش و 

جويي، شتاب در قضاوت و بيني، ستيزهآميخته به تسويالت نفساني است که از لوازم آن خود



 
(. البته مذمت اين عقل به معناي قصور آن 467: 1382هاي بيهوده است )زماني، استنتاج

(. 1982 /1: 1384هاي عارفانه و کوتاهي از درک مقام عشق است )مولوي، در بلند پروازي

( و تنها 846ب، 1عقل جزوي فقط با علل و اسباب ظاهري طبيعت سروکار دارد )همان: د

(. او کرکس 3319-23، ب4در محدودة قلمرو خويش مفيد فايده است، نه باالتر )همان: د

( که در امور حقيقي پايي 4141و  4138، ب6گرايي است )همان: دپرواز و حسکوته

(. 1294-95، ب4( بنابراين منکر شهود حقيقت است )همان: د119سست دارد )همان: ب

( و در نتيجه از سير 1144-45، ب3ت وهم و گمان گشته )همان: دبه همين دليل دچار آف

( و محتاج دستگيري وحي و الهام است 1066-67، ب1در الهوت باز مانده )همان: د

« کلي»يا عقل « کل»يکي عقل »( و اما عقل ممدوح دو نوع است:3339-42، ب4)همان: د

، «عقل عقل»يرد و مولوي آن را گکه همان عقل بلند پرواز ملکوتي است که از خدا نور مي

هم ناميده است و نوع سوم، حقيقت نهان جهان هستي « عقل عرشي»و « عقل ايماني»

آيند. اين عقل به منزله هاي طبيعي، صورت آن عقل به شمار مياست که نمودها و پديده

قل (. در هر صورت، از ع467: 1382)زماني، « روح، و صورت عالم به مثابه کالبد آن است

شود که قدرت بازشناسي معنا را از هر در حالت درخشش کاملش به عقل کلي تعبير مي

شود صورتي دارد، اما چنانچه محجوب در حجاب نفس گردد از آن به عقل جزوي تعبير مي

 (. 39: 1382)چيتيک، 

هان برين ج( که به سوي 6/4075: 1384عقل کلي، به منزله بال و پر انسان است )مولوي، 

ست اهاي فاقد عقل بسي ارزشمندتر ( و حتي از عبادت4139کند )همان: بواز ميپر

شکننده  ( و در هم3234-35، ب5(. تدبير کننده امور باطني )همان: د454، ب5)همان: د

ن، کند )هماسار عشق تغذيه مي( لکن خود از چشمه2301-2، ب4شهوات است )همان:د

ل ( با وجود اين، عق1979-82، ب6مان: د( زيرا عشق مافوق عقل است )ه3288-90ب

. نيست نسبت به عشق نوعي طريقيت داشته و دستيابي به مقام عشق بدون پاي عقل ممکن

ن از آ آورد و پسحکايت عقل نسبت به عشق چون کسي است که بيمار را به نزد طبيب مي

ينکه، عقل ه ا(. نتيج210: 1383نقشي ندارد و بايد خويشتن را تسليم طبيب کرد )مولوي، 

 گذارند.کلي و عشق در يک ارتباط دوسويه بر يکديگر تأثير مي

خالصه مطلب در بيان وضعيت عشق و ايمان در ارتباط با عقالنيت به اين شرح است که: 

اند اوالً: عشق و ايمان هر دو در تعارض با کارکرد جزوي عقل و در تسالم با کارکرد کلي آن



 
نياً: به هر نسبت که ايمان با عقل جزوي آميخته شود به همان ( ثا2/1857: 1384)مولوي، 

گيرد، زيرا عشق با عقل جزوي نسبت از کارکرد کلي عقل و حقيقت عاشقانه آن فاصله مي

( ثالثاً: عشق و ايمان به واسطة 4723، ب3؛ د 1309-10، ب4سازگار نيست )همان: د

ارند که اين دو هم برخاسته از آموختني بودنشان وابسته به معرفت صحيح و حسن اختي

( و رابعاً: عشق و ايمان اگرچه در پيدايش خود 4075، ب6اند )همان، دکارکرد کلي عقل

، 4شوند. )همان، داند، ولي پس از آن باعث بالندگي و رشد عقل کلي ميوابسته به عقل کلي

 (3288-89ب

 برتری ایمان نسبت به عشق

عرفي ميمان ايمان و رابطه آن دو، عشق را برتر از ا مولوي گاهي در مقام مقايسة عشق و

 گويد:کرده است. به عنوان نمونه مي

 رتر استمان بزانکه عاشــــق در دم نقدست مست            الجـــــــرم از کفر و از اي

 و پوست را د کفر و ايمان هر دو خود دربان اوست             کوست مغـز و کفر و دين او

 (3820-21 /4: 1384)مولوي، 

اند، زيرا الدين تلقي کردهبعضي از شارحين، اين سخنان را اشتباهي فاحش از جانب جالل

طور که عشق مجازي مقصود نيست، ايمان ظاهري و تقليدي هم مراد شاعر در اينجا همان

نبوده و چگونه ممکن است ايمان به عنوان حالتي متعالي که شخص را در يقين شهودي و 

تر از عشق باشد؟ دهد، پستاب الهي و در پي آن انجام وظايف محوله الهي قرار ميانجذ

اي (. عده102-3الف: 1378)جعفري، « اين امر شبيه برتري اشعه آفتاب از خورشيد است»

توانند اند که؛ نه کفر و نه ايمان ]به معناي مصطلح آن[، نميديگر در دفاع از مولوي گفته

گيرد، بنابراين مرتبة عشق آنکه عشق وصف حق قرار مييرند؛ حالوصف حضرت حق قرار گ

حل در واقع برگرفته از خود مولوي (. اين راه446: 1382باالتر از کفر و ايمان است )زماني، 

است که عشق را وصف ايزد پاک و خوف را وصف بندة صاحب نياز معرفي کرده است 

ورزي از صفات خداست، به وسيلة (. اين حقيقت که عشق2185 /5: 1384)مولوي، 

ها از محبت خدا نسبت به بندگان سخن رفته است، تأييد بسياري از آيات قرآن که در آن

يا نه؟ پاسخ همان است که در مورد ساير « خدا عشق است»توان گفت:شود، اما آيا ميمي

بر با کل واقعيت توان داد؛ آري و خير. خدا يقيناً عشق است، اما اين صفت براصفات الهي مي

وجودش نيست. از يک منظر او عشق است، اما از منظر ديگر فراسوي عشق و محبت است 



 
(. اما مسأله در اين است که بحث از عشق و ايمان در اين نوشتار، در 226: 1382)چيتيک، 

 شود، نه حضرت حق.ارتباط با حاالتي است که بنده به آن متصف مي

-رتري ايمان نسبت به عشق، با تجريد هر يک از ديگري و ارزشرسد که اوالً؛ ببه نظر مي

مغز گذاري آن دو به تنهايي قابل اثبات است، زيرا ايمان مجرد از عشق، گرچه صورتي بي

شود، اما عشق است، ولي در حد خود معتبر بوده و بر آن آثار ابتدايي فقهي مترتب مي

عاشق است. خود مولوي « من»ارضاي مجرد از ايمان، عشق حقيقي نبوده و واقعيت آن 

-کند که پس از رسيدن به معشوق سرگرم خواندن نامهچنين عشقي را به عاشقي مانند مي

شود که در ايام فراق، بين او و معشوق رد و بدل شده، پس معشوق به او اعتراض هايي مي

 /3: 1384کند که تو عاشق من نيستي، بلکه عاشق احوال متغير خودت هستي )مولوي، مي

سخناني دارد که مسأله را « فيه مافيه»( ثانياً؛ خود مولوي در دو موضع از کتاب 30-1406

کفر و ايمان موجب دويي است، زيرا که کفر، »نويسد؛ کند؛ در موضع اول ميحل مي

بايد که انکارست و منکر را کسي بايد که منکر او بشود و همچنين مقر و مؤمن را کسي مي

ر کند و ايمان بياورد، اما کسي مثل منصور حالج چون دوستي او به حق به نهايت به او اقرا

خود رسيد، دشمن خود شد و ديگر خود را نديد و گفت: انا الحق؛ يعني من فنا گشتم و اين 

نهايت بندگي است يعني اوست و بس. ادعاي تکبر در جايي است که بگويي تو خدايي و من 

)مولوي، « آيدم اثبات کرده باشي که در اين حال دويي الزم ميبنده، يعني هستي خود را ه

 شود، مرحله(. طبق اين بيان، مقصود از عشقي که برتر از ايمان قرار داده مي336: 1383

اهلل و نهايت سير به سوي اوست که البته مالزم اعلي مرتبه ايمان هم هست، اما در فناي في

کند که براي اهل عرفان حقيقي ينيت خودنمايي ميساير مراتب نازلة ايمان، نوعي اثن

ناپسند و نابجاست و مقايسة مولوي هم بين اين دو حالت صورت گرفته است. در موضع 

فهميدند، در اي از کافران که زبان وي را نميکند که روزي عدهاي را نقل ميدوم، واقعه

فهميدند، اما متذوق شده و مجلس وعظ او حاضر شده و با اينکه چيزي از سخن مولوي نمي

ايشان چون در عمق وجود »گريستند. چون سبب را از مولوي پرسيدند، پاسخ داد که؛ مي

خود اقرار به يگانگي خدا و خالقيت و رازقيت او دارند و چون سخنان من وصف حق و ذکر 

(. بر اين 185)همان: « کننداوست، از آن بوي معشوق و مطلوب خود را استشمام مي

اساس، مقصود از عشقي که باالتر از کفر و ايمان شناسانده شده، همان فطرت سليم و 

خداجو در نهاد بشر است که باعث کشش و جذب او به سوي ايمان و در صورت خطا در 



 
گردد و چنانچه اين حس و حال در ضمير او نباشد، کفر تشخيص مصداق، به سوي کفر مي

ثالثاً؛ بررسي شرايط اجتماعي حاکم بر عصر موالنا، و ايمان هم معنايي نخواهد داشت. 

وضعيت روحي و همچنين جايگاه علمي و اجتماعي وي، قبل و بعد از آشنايي با شمس 

دهد که وي دائماً با جمعي از شاگردان و مريدان ظاهربين و عاجز از درک تبريزي نشان مي

ي بر روشنگري در اين باب مکتب عشق روبرو بوده است، از اين رو در يک چالش سخت، سع

نگري در اشعار آيد و جامعرا داشته و طبعًا تسامح در تعبير، امري غير عادي به شمار نمي

 دهد که بارزترين مشخصه عشق الهي، بندگي و خروج از آن کفر است.الدين نشان ميجالل

 هرکه اندر عشق يابد زندگي                  کفر باشد پيش او جز بندگي

 (1866: 5: 1384مولوي، ) 

عشق  ترين رکنکه؛ آنچه اصل است و موضوعيت دارد، ايمان است، چون مهمنتيجه اين

 شوق دريابند و معيک تحقق نميهمان معشوق است که بدون آن نه عشق و نه عاشق، هيچ

ود را ايي خعشق الهي، نيز چيزي غير از متعلق ايمان يعني خداوند نيست. عشق، تمام زيب

صاف، ين اوگيرد. با ااسطة انتساب به مبدأ حسن و جمال، يعني همان خالق عشق وام ميبو

رين تفرض عشق متعالي بدون يک ايمان حقيقي تناقضي واضح است. ايمان هم در کامل

دون حاالت خود نمادي از تجلي يک عشق تمام عيار است که وجود اين چنين عشقي، ب

يت آن به عين آنکه اين تالزم قطعي، منجرواهد بود، بيچنان ايماني ميسر نخفرض تحقق آن

اتب ترين ايمان است و در عين حال مردو شود. ورود به عرصه عشق مساوي با کامل

لکه بز عشق، اند، قابل انفکاک اتر ايمان که از سر تقليد، خوف عقاب يا طمع رحمتضعيف

 اصالتاً منفک از آن هستند.  

 وجوه مشترک عشق و ایمان

. ريشه داشتن هر دو در 1ترين وجوه مشترک ايمان و عشق در بيان موالنا عبارتند از: مهم

ها در فضاي ايماني و . وحدت و پيراسته بودن از پراکندگي2( 118: 1383فطرت )مولوي، 

سوزي و نفي غير )همان: . خصيصه شرکت3( 3024 /3: 1384همينطور عشق )مولوي، 

( 4137، ب3باوري براي عاشق و مؤمن )همان: دي و مرگآگاه. مرگ4( 588-90، ب5د

، 5ها و هواهاي نفساني )همان: دکنندة وسوسه. تعارض با اميال پست، همچنين ويران5

( 1570، ب1؛ د 601، ب2. نياز هر دو به عنصر صبر )همان، د6( 1079، ب1؛ د 3230ب



 
-رنج -8( 2023، ب2د ؛ 3276، ب5آفريني خضر طريق )همان، دنيازمندي به بصيرت -7

 (.538-40، 3؛ د 3355، ب5پذيري )همان:دآگاهي و رنج

 رابطة ايمان و رنج

ار ناسازگ افي ودر نگاه فلسفي، رنج و الم وضعيتي منافي طبع انساني است، از آن روي که من

و لذت  . رنجگيردطبع اوست و بدين لحاظ در زمرة کيفيات نفساني و در برابر لذت قرار مي

ي ي و عقلگانة: حسي، خيالشان داراي اقسام سهنخ ادراکند و به لحاظ قوه مدرکهاز س

به لحاظ  تر، رنج را( اما مولوي در نگاهي جامع407-408: 3: ج1383هستند )طباطبايي، 

ود خج، گاه شأ رنابعاد بيروني آن و از حيث منشأ و آثار هم مورد مطالعه قرار داده است. من

( رواني وتواند ناشي از يک رفتار دروني )فکري دساخت است که ميشخص و به تعبيري خو

ي يا منف مطلوب تواند جنبة مثبت ويا يک رفتار بيروني باشد که هر يک نيز به نوبه خود مي

ساخت ديگر و مردود داشته باشند، و گاه منشأ رنج، عوامل خارج از اختيار و به تعبيري

 است.

 ت مثبت، ناشی از رفتار خارجیهای خودساخرابطة ایمان و رنج

عل شکل ف هاي خارجي مؤمن است که در دواين گروه در واقع همان افعال عبادي و رياضت

ري زم ضروها از لواآورند. اين رنجيا ترک، سبب سختي و دشواري شده و بدين لحاظ رنج

 ( و از226 /5 :1384ايمانند. به طور مثال، مولوي نماز را يک سفر معنوي دانسته )مولوي، 

ست. ( سخن رانده ا189، ب5( و ضرورت روزه )همان: د3576، ب6فوايد زکات )همان:د

عاي ( د1737، ب4( ذکر لساني، )همان: د2830-31تأکيد بر امساک و جوع، )همان: ب

صدقه  و( و انفاق 15، ب4( ترغيب به حج با معنويت )همان، د60، ب1زباني، )همان: د

 اند.ن جمله( از آ2590، ب6)همان، د

 هاي خودساخت مثبت، ناشي از رفتار درونيرابطة ايمان و رنج

شکال ها همان حاالت روحي متغير مؤمن و سوز و گداز دروني اوست که به ااين رنج

( 1/628: 1384شود. موالنا گاه از اين گداختگي درون به درد )مولوي: گوناگون متجلي مي

( 1951ب، 2با گريه و زاري همنشين است )همان:د( که 3753، ب3و گاه به غم )همان: د

 د مؤمنجويي در نهاهايي که برخاسته از دغدغه حقيقتياد کرده است. وي از چنين غم

 (629، ب1کند. )همان: دسالک است، استقبال مي



 
 افزوده آن هم هاي ايمان است که با تقويت ايمان بر شدتاين رنج و سوز از لوازم و نشانه

 شود تا اينکه اسباب انقطاع مؤمن از غير خدا را فراهم سازد. مي

 ، فرحبار عشقاز طرفي عشق نيز با سوز درون و رنج فراق يار همراه است. ماهيت غم

نچه در ني آ( و 233: 1373کند )مولوي، صاحبش را به حزن، و نازش را به نياز تبديل مي

ستا، مبن راهاقع همان فرياد عشق است. در شود، در ونامه از رنج ناله فراق ني گفته مي

ود ز ني، خاند که مقصود انامه به اين نتيجه رسيدهبرخي، در تفسير اولين بيت از ني

-ميا من ندمد و غرض او از اين تعبير اين است که مثنوي رموالناست که عشق در او مي

 .(7: 1، ج1386گويم، بلکه گوينده آن عشق يا معشوق است)فروزانفر، 

 های خودساخت منفیرابطة ایمان و رنج

 /6: 1384 اند، مثل ظلم و بدي )مولوي،هايي، گاه ناشي از يک رفتار بيرونيچنين رنج

 ،5ها )همان: دها و معصيت( و لغزش1931، ب2( يا دوستي ابلهان )همان:د428

، 1د مان:پرستي، )ه( و گاه معلول يک رفتار دروني هستند، مانند خودبيني و نفس3988ب

مان: ( بيگانگي از خود حقيقي، )ه1839، ب2هاي شهواني، )همان: دطلبي( لذت103ب

يني، بيني و آخورب( کوته2205، ب3( حرص و طمع و اندوه دنيا، )همان: د805، ب4د

 /3: 1384( ترس از گرفتاري به غم، )مولوي، 36: 1383( ، )مولوي، 2363، ب6)همان: د

( 453،ب6( ترک ناگهاني يک عادت، )همان: د2562-66، ب4د( ظاهربيني، )همان: 994

همان: مورد از مرگ، )( ترس بي514، ب6( تنهايي، )همان: د455، ب6غفلت، )همان: د

اهي ( که هر يک به نوبة خود خاستگ1070، ب1( و تظاهر به غم، )همان:د1633، ب4د

ضح رده و واکرد را تقبيح شود. مولوي همه اين مواپريشي ميهاي دروني و روانبراي رنج

بت اين ثير مثشود. تنها تأاي متعالي با اين امور جمع نمياست که ايمان به عنوان پديده

 م است.ل مزاحها بر ايمان، ايجاد بيداري در مؤمن و توجه دادن او نسبت به اين عوامرنج

 های دیگرساخت رابطة ایمان و رنج

و  ن رنجشرور گوناگوني قرار دارد که حاصل آ انسان در محاصرة تعارضات عالم مادي و

 تلخي است. 

شد او نبا طعاً ازاختيار، او قآيد بيمرادي و رنج پيش ميآدمي را هر روز پنج و شش بار بي»

 (.358: 1383)مولوي، « و از غير او باشد



 
يش وفا نسبت به دوستان خو( و بي4/671: 1384دنيا، سرايي است، موقت )مولوي، 

ست که ( زنداني ا323، ب6( که مسندهاي آن هالکت بار است. )همان: د46-50ب )همان:

د بار خو( و در محيط اسارت525-26، ب1ها را به حبس خويش کشيده )همان: دجان

 (. 590-93، ب2جايي براي راحتي و خوشي باقي نگذارده است )همان: د

-نشرط آ ن سودمند است. بههايي، رشد دهنده، سبب تقويت ايمان، و براي مؤمچنين رنج

: تند ازهايي عبارترين آثار چنين رنجکه در نظام فکري خود به آن معنا ببخشد. مهم

(، 2966-68، ب2آزمايش و امتحان براي بازشناسي مؤمنين حقيقي از سايرين، )همان: د

ا نده رخ ويافت  اي براي دستيابي به کمال و گنج حقيقي، زيرا گنج را بايد در ويرانهمقدمه

، 3، د1384( ؛ )همان: 45: 1383زدايي، )مولوي، ( غفلت100، ب4در گريه، )همان: د

هايي را ج(. هرچند موالنا، چنين رن3260-65، ب3( و دفع بالهاي بزرگتر )همان: د200ب

هاي نجراري به ستايد، اما هرگز با تن دادن اختيتر ميدر جهت نيل به کمال و مصالح عالي

هاي يتر با تقسيم ناراحتيرموجه هم موافق نيست و حتي به صورت جزئيدليل و غبي

 وفطس  وجسمي به دو دستة قابل عالج، مثل لقوه و دردسر و غيرقابل عالج، مثل لنگي 

 (2913-16کند. )همان: بهاي قابل عالج ميجويي از بيماريکوري، تشويق به چاره

 گیرینتیجه

ست، انه ابي تشکيکي است که حد اعالي آن ايمان عاشقايمان داراي درجاتي طولي و مرات

قيقتًا حست که اکارانه و مبتني بر عقل جزوي اما مراتب نازله آن باورهايي مقلدانه، کاسب

قيقي شايسته نام ايمان نيست، همانطور که خود عشق نيز عنصري مشکک بوده و عشق ح

ت که و پيوستگي در حدي اسگيرد. اين تناظر هاي مجازي قرار ميالهي در طول عشق

دانگي شود و حاصل آن جاوافزايي متقابل ايمان و عشق و استحکام آن دو ميسبب هم

 مؤمن عاشق است، چراکه با معشوق و معبود خود يکي شده است.  

گردد. رنج، برخالف عشق، رابطه ايمان و رنج نيز دوسويه است و هريک از ديگري متأثر مي

که از جانب خود ايمان به شود، به شرط آنت، اما سبب تقويت آن ميعنصر ذاتي ايمان نيس

طرزي معقول معنا يافته باشد. اثر رنج بر ايمان، دوگانه و منوط به تفسيري است که شخص 

تواند دو اثر متضاد به صورت کاهشي يا افزايشي بر ايمان داشته باشد. در از آن دارد و مي

ها، ديگري گذارد: يکي تفسير و تبيين اقسام رنجج اثر ميمقابل، ايمان در سه ساحت بر رن

هاي ايماني( که با پذيرشي هاي خودساخت مثبت يا همان سوز و گداز دروني )رنجايجاد رنج



 
هاي خودساخت منفي که در اين حالت عاشقانه همراهند و سوم؛ ضديت و تقابل با رنج

 سوزاند.زدارنده مثل ترس از مرگ را ميهاي باها و ترسآيد که ريشة غمآرامشي بدست مي

ن، ين مؤماي که محصول دو تجربه بنيادايمان، حلقة وصل عشق و رنج است. رنج عاشقانه

ه به يعني شوق وصال و رنج فراق و هجران است. اين دو، همان قبض و بسطي هستند ک

لب ق، بر قهرخاطر تجلي خداوند با صفات جمال و جاللش يا به تعبير مولوي صفات لطف و 

 افتد.      مؤمن اتفاق مي

 منابع

 قرآن کريم -

-تيح اسرارالقلوب و مفا(، مشارق انوار1379ابن دباغ، عبدالرحمن بن محمد انصاري، ) -

ر ن: نشالغيوب، ترجمة قاسم انصاري، )تحت عنوان: عشق اسطرالب اسرار خداست(، تهرا

 طهوري.

 العربي.   س اللغه، بيروت: دار إحياء التراثه ق(، معجم مقايي1422احمد بن فارس، ) -

 (، باغ سبز عشق، تهران: انتشارات يزدان.1385اسالمي ندوشن، محمدعلي، ) -

: رسينا، تهران(، مفهوم ايمان در کالم اسالمي، ترجمة زهرا پو1380ايزتسو، توشيهيکو، ) -

 چاپ دوم. انتشارات سروش،

مثنوي، گردآوري و تلخيص محمدرضا الف(، عشق در  1378جعفري، محمدتقي، ) -

 جوادي، تهران: مؤسسة نشر کرامت.

ران: ب(، عقل در مثنوي، گردآوري و تلخيص محمدرضا جوادي، ته1378، )--------- -

 مؤسسة نشر کرامت.

ن: نشر الدين عباسي، تهرا(، راه عرفاني عشق، ترجمة شهاب1382چيتيک، ويليام، ) -

 پيکان.

 ا.(، شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت، تهران: نشر دان1379دامادي، سيدمحمد، ) -

قيق (، مفردات الفاظ القرآن، ترجمه و تح1383راغب اصفهاني، حسين بن محمد، ) -

 اپ سوم.ية، چغالمرضا خسروي      حسيني، تهران: المکتبة المرتضوية إلحياء آثار الجعفر

 ر ني.مثنوي معنوي(، تهران: نش(، ميناگر عشق )شرح موضوعي 1382زماني، کريم، ) -

 ،ت اطالعات(، شرح جامع مثنوي )دفتر اول تا ششم(،  تهران: انتشارا1384، )-------- -

 چاپ هفدهم.



 
 (، مقاالت، تهران: انتشارات سروش، چاپ چهاردهم. 1387شجاعي، محمد، ) -

دران. قم: (، الملل و النحل، به تحقيق محمد ب1364شهرستاني، محمد بن عبدالکريم، ) -

 الشريف الرضي، چاپ سوم.

: انتشارات اي، تهران(، من بادم و تو آتش، ترجمة فريدون بدره1377ماري، )شيمل، آن -

 طوسي.  

ه في األسفار المتعاليم(، الحکمة1981صدرالدين شيرازي )مالصدرا(، محمدبن ابراهيم، )  -

 پ سوم.چا العقلية األربعه، بيروت: دار إحياء التراث العربي،

 لعربي.ق(، شرح الهداية األثيريه، بيروت: مؤسسة التاريخ ا ه 1422، )-------- -

ران: الحکمه، ترجمة علي شيرواني، ته(،  نهاية1383طباطبايي، سيدمحمدحسين، ) -

 انتشارات الزهراء، چاپ ششم.

احمد  جمة(، دو رسالة عرفاني در عشق، تر1377الدين، باخرزي، )غزالي، احمد و سيف -

 افشار، تهران: انتشارات منوچهري.

علمي و  (، شرح مثنوي شريف، تهران: شرکت انتشارات1386الزمان، )فروزانفر، بديع -

 فرهنگي، چاپ دوازدهم.

 پ پنجم.چا (، ايمان و آزادي، تهران: انتشارات طرح نو،1384مجتهد شبستري، محمد، ) -

 وم.دالملل، چاپ ه، تهران: نشر بين(، آموزش فلسف1379مصباح يزدي، محمدتقي، ) -

 وم.دهـ.ق(، اصول الفقه، قم: منشورات فيروزآبادي، چاپ  1421مظفر، محمدرض، ) -

 چاپ هفتم. (، المنطق، قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان،1375، )-------- -

نتشارات ا(، فيه ما فيه، به کوشش زينب يزداني، تهران: 1383الدين، )مولوي، جالل -

 چاپ دوم. يرگان،ت

 (، مثنوي معنوي، شرح کريم زماني)شرح جامع مثنوي(، تهران:1384،)---------

 انتشارات اطالعات، چاپ هفدهم.

هران: ت(، غزليات شورانگيز شمس تبريزي، به انتخاب فريدون کار، 1373، )---------

 چاپ ششم. انتشارات فروغي،

 کبير.انتشارات امير :ان مولوي، تهران(، زبانة شمس و زب1386يثربي، سيديحيي، ) -

 


