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 از نظر گاه مولوی جاه طلبی لذّت  

 1 کورس کریم پسندی

 2شهرام احمدی

 چکیده

ذّت در دستگاه فکری او، ل با بررسی آثار مولوی در می یابیم که قوی ترین و بدترین نوع لذّت،

جاه طلبی است. مولوی عقیده دارد که لذّت جاه طلبی و ریاست خواهی، به مراتب قوی تر از 

و دایره میل به آن بسی گسترده تر و وسیع تر است. این مقاله  ،و شکمبارگی است یلذّت جنس

نگاهی است به واکاوی مفهوم لذّت جاه طلبی در آثار و افکار مولوی، و سیری است در اشارات 

تأمّل برانگیز این عارف بزرگ، درباره ماهیت لذّت جاه طلبی ، منشاء و سر چشمه لذّت جاه طلبی، 

مرتبة لذّت جاه طلبی، ابزارهای جاه طلبان برای رسیدن به لذّت جاه طلبی، عوارض جایگاه و 

راه لذّت جاه طلبی، ریشه های روان شناختی و دلایل مولوی برای قوی ترین و بدترین نوع لذّت،

های رهایی از لذّت جاه طلبی و توصیة مولانا دربارة لذّت باطنی ، و این که انسان ها باید با پشت 
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زدن به لذّت جاه طلبی و مجازی، به لذّت باطنی وحقیقی و پایدار دست پیدا کنند تا به سر  پا

 منزل مقصودرهنمون گردند.

از نجات و رستگاری را به  ای امید است که پیروی از اندیشه های بلند معنوی مولوی، روزنه

 روی خواننده بگشاید.

 :واژه های کلیدی

 یجاه طلب مولوی، شعر، نثر، لذّت
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 مقدّمه

به انحای مختلف مورد توجه  همساله لذّت، یکی از مسائل دیرینه، پردامنه و پرجاذبه است ک

در شئون زندگی ما انسان ها اندیشمندان قرار گرفته است. هیچ شک و تردیدی در تأثیر لذّت،

ود زندگی خ وجود ندارد، می توان گفت: اکثریت انسان ها، پدیدة لذّت را نیرومندترین عامل ادامة

بلکه همان گونه که می دانیم گروه های مختلف سرخوشان )لذّت گرایان( اصلا »تلقی می کنند؛ 

.  «و همچنین از هرگونه درد گریزان هستندهدف از حیات را لذّت با اقسام گوناگونش می دانند،

 (1:  1319)احمدی، 

جهان  ی راکه مربوط به قوانین رسمیلذّت و الم طبیعالبّته این نکته را باید بپذیریم که پدیدة

بدون دخالت عوامل فساد از جانب خودِ ما انسان ها که موجب و انسان وارتباط آن دو به یکدیگر ،

غیرقانونی بودن آن دو می گردد، باید از عناصر حیات محسوب نمود؛ بلکه از یک جهت باید آن 

در نظر بگیریم. مولوی این حقیقت را دو را از عامل حکمت خداوندی برای آگاهی ادامة زندگی 

 چنین بیان نموده است.

 نــالـه از قـهـرت شـکایـت مـی کـنـد   خـنـده از لطفت حکایـت می کنـد 

 از یــکـی دلـبـر روایـت مــی کــنــد  این دو پـیغـام مخـالف در جهــان

 (321، غزل 200)کلیات شمس، ص                                                              

لذّت در نگاه کلّی مولوی، بر دو نوع است: یکی لذّت حقیقی و پایدار که نردبان ترقی و تعالی 

 انسان است، مانند لذّت پرستش و عبادت خالصانه :

 تـر آیـد از دو صـد دولـت تــو را  خـوش  لیک ذوق سجـده ای پــیـش خـدا

 مـسـلـم کـن مــرا مُـلـکِ آن سـجـده ،  ها پـس بـنـالـی کـه نـخـواهم مُلک

 (115-111، ب: 2)مثنوی، د       
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و دیگر لذّت مجازی و ناپایدار که آدمی را در نشیب تباهی و نابودی قرار می دهد؛ مانند لذات 

 سانی و حیوانی:نف

 ورنــه اینجـا شر بت اندر شر بت است  آفـت ایـن در، هـوا و شــهـوت است 

 ایــن دهـان بـر بنـد، تـا بینـی عیـان  چـشـم بنـد آن جهان، حلق و دهـان

 (19-11، ب: 2)همان، د

حال مولوی از شمار لذات مجازی و ناپایدار، به لذّت جاه طلبی و ریاست خواهی اشاره می 

ه مراتب قوی تر از لذّت جنسی و شکمبارگی می داند؛ زیرا دایرة میل به شهوت کند و آن را ب

جنسی و شکمبارگی محدود است و در حالی که شخصِ جاه طلب به منصبی راضی نمی شود و 

 هر دم در اندیشة منصبی بالاتر است:

 حـرص شهـوت مار و منصب اژدهـاسـت  یکتاست، این پنجاه تاسـت  طحـرص بـ

 در ریـاسـت بـیسـت چـنـد انســت دَرج  ز شهـوت حلق اسـت و فَـرجحرص بط ا

 (511-513، ب: 5)همان، د                                                                               

حقیقت جاه، تسخیر قلوب مردم »مرحوم علامه محمد مهدی نراقی در تعریف جاه می گوید: 

)زمانی، «. قوی تر است. وای بسا شخص ، مال را فدای جاه کندمال، بّ جاه حتی از حُ بّاست. و حُ

1301 :12) 

بدان که اصل جاه، انتشار صیت » امام محمد غزالی نیز در خصوص لذّت جاه طلبی می گوید: 

 (513: 1333)غزالی، «. و شهرت است و آن نکوهید است

الجاه. آخرین چیزی که از سر  بّقین حُروؤس الصدی من در خبرست که : آخر ما یخرج

 دوستان من خارج می شود، جاه طلبی است. در حقیقت جاه طلبی، بدترین بند شیطان است.
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این مقاله تلاش دارد تا به تبیین دیدگاه مولوی دربارة مفهوم لذّت جاه طلبی بپردازد و نیز به 

یگاه و مرتبة لذّت جاه طلبی این پرسش ها پاسخ دهد که ماهیّت لذّت جاه طلبی چیست؟ جا

چگونه است؟ ابزارهای جاه طلبان برای رسیدن به لذّت جاه طلبی کدام اند؟ ریشه های روان 

شناختی و دلایل مولوی برای قوی ترین نوع لذّت چیست؟ راه های رهایی از لذّت جاه طلبی 

 کدام اند؟ و ...

 

 ماهیّت لذّت جاه طلبی

جاه طلبی را در شمار چهار صفتِ زشتِ نفسانی می داند که  مولوی در سراسر آثار خود لذّت

لذّت جنسی، لذّت جاه طلبی و آرزوهای دراز. در مثنوی چهار مرغ  -عبارت است از : حرص

، طاوس و مرغابی را نماد هر یک از این صفات نفسانی آدمیان معرفی می کند و می خروس ، زاغ

 لبی است:گوید: طاوس، مثال حُبّ جاه و لذّت جاه ط

 ایـن مـثال چـار خُـلق انـدر نُـفـوس بطّ و طـاوس ست و زاغ سـت و خـروس

 جاه، چـون طاوس، و زاغ اُمـنیّت ست بطّ، حرص ست و خروس، آن شهوت ست 

 (23-22، ب: 5)مثنوی، د                                                                             

نیک بیان می کند و پس از شرح ه طلبی و جلوه گری را به زبان تمثیل، مولوی لذّت جا

تمثیلی مرغابی و بیان حرص او، به بیان طاوس مزّور که برای شهرت طلبی جلوه گری می کند، 

طاوس، نماد و مظهر انسان های جاه طلب است و جاه طلبی با روحیة نفاق و دورویی »می پردازد. 

 (125: 1311)زمانی ، «. طلب الزاماً منافق نیز هست یعنی جاه ؛قرین و همراه
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می کوشد تا همه انسانها، اعم از مردم خوب و بد را شکار کند، در بنابراین شخص جاه طلب ،

حالی که از عواقب کارهای مزوّرانة خود بی خبر است؛ از بس که مفتون وشیفتة لذّت شهرت 

 وصولت است:

 کـو کـند جـلوه برای نـام و ننـگ  آمـدیم اکنـون به طـاوس دو رنـگ

 و زنتیجـه و فـایـدة آن بــی خـبـر  از خیـر و شـراو صید خـلق،  تِهمّ

 زیـن گـرفـت بیهده ش دارم شِگِفت  و چه نفع از گرفـت؟ دام را چه ضَرّ

 (305-303، ب: 5)مثنوی، د

محمد غزالی نیز مردم را شکار کند؛ امام در این مورد که شخص جاه طلب می خواهد همة

کن دنیاست. جاه طلب می خواهد مالک دل ها شود. مال، آلتِ جاه ر جاه و مال دو»می گوید: 

است. جاه طلب کسی است که می خواهد دل های مردم راتسخیر کند تا آنان را در جهت اغراض 

 (533: 1331)غزالی، «.  خود به کارگیرد

ما همیشه درصدد »می گوید: « در سکوت نگاه»عارف هندی، نیز در کتاب کریشنامورتی،

ارضای لذّت و خواهش های نفسانی هستیم؛ لذّت ناشی از ارضای تمایلات جنسی، لذّت ناشی از 

 (55: 1330)کریشنا مورتی، « شهرت، موفقیت و جاه طلبی

در احوال مولانا آمده است که همیشه یاران خود را از آفت شهرت، جاه طلبی و قدرت خواهی 

روزی حضرت مولانا رو به یاران عزیز »می داشت و افلاکی در مناقب العارفین می گوید: برحذر 

ما را شهرت بیشتر شد و مردم به زیارت ما می آیند و رغبت می که کرده ، فرمود که چندان 

نمایند از آن روز باز، از آفت آن نیاسودم، زهی که راست می فرمود حضرت مصطفای ما که 

 (151: 1312)افلاکی ، ....« فی الخُمولِِِِِ الراحةً  الُشهرةٌ آفةٌ و



1 

 

مولوی در نهایت بیان می دارد که انسان های جاه طلب، در واقع تهی دست هستند؛ زیرا 

سراسرعمر بیهوده کارانِ جاه طلب، در جذب و دفع انسان ها، بر اساس منافع ناپایدار دنیوی 

امروز شخصی را »ها بدین گونه است که  سپری می شود. انسان های جاه طلب، حال و کار آن

احترام و اعزاز کامل می نهند و فردا حتی جواب سلامش را هم نمی دهند. زیرا به اصطلاح خرشان 

. «از پل گذشته است و باید از افراد دیگری استفاده کنند. پس دام دوستی دیگر می گسترند

 (121: 1311)زمانی، 

مزّور را به بازی کودکان تشبیه کرده است. برخی از کودکان مولانا تلاش و تکاپوی جاه طلبان 

در بازی های خود،نقش دکان دار و کاسب را بازی می کنند و سنگ ها و یا کاغذهایی را به عنوان 

پول بین خود رد و بدل می کنند. اما شب با دستی خالی و شکمی گرسنه به خانه می روند. این 

وم آمده است. بنابراین جاه طلبان نیز وقتی شب عمرشان (دفتر د2501-2199تمثیل در بیت )

 فرا می رسد با دستی خالی به خانة آخرت می روند:

 دسـت درکُـن، هـیـچ یابی تـار و پـود؟  زان شـکـار و اَنـبُـهّـی و بـاد و بــود

 تـوبـه جـد در صـیـد خـلقـانی هـنــوز  بـیـشـتر رفته ست و بیگاه اسـت روز

 ویـن دگــر را صیـد می کن چون لئـام  ی گیـر و آن می هِـل زدامآن یـکی م

 ایـنْـتْ لَــعــبِ کــودکـان بـی خــبـر  بـاز ایـن را مـی هِـل و مـی جُـو دگـر

 دام بــر تــو جـز صُـداع و قـیــد نــی  شــب شــود، در دام تـو یک صـید نی

 (291-295، ب: 5)مثنوی، د                         
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 جاه طلبی لذّتمنشاء و سرچشمة 

را درونی می شمرد نه برونی. او معتقد است که منبع مولوی سرچشمة خوشی و ناخوشی ها 

دل و ضمیر آدمی است و این ضمیر اوست که سایه و آثارش را بر اشیاء و امور جمیع لذّت ها،

ابزار خوشی را ازسر جهل و نابخردی،خارخی می اندازد و باعث مطلوبیت آنها می شود؛ اما آدمی 

پس ار خوشی را منشاء خوشی می پندارد. با سرچشمة خوشی در هم می آمیزد و در نتیجه ابز

اصل لذّت در اندرون ماست و سایة آن بر موجودات خارجی می افتد و کشش بدان سوی پدید 

 می آید:

 ستـنِ قصـر و حُصونابــلـهـی دان جُـ  راهِ لذّت از درون دان، نــه از بـرون

 (3229-3223، ب: 1)همان، د                                                                     

با این توصیف، مولوی منشاء لذّت جاه طلبی را نیز همان میل درونی می داند و آن را بسی 

 گسترده تر از لذّت جنسی و لذّت حیوانی می داند و می گوید:

 حــرص شــهوت ما رو منصب اژدهـاسـت  ط یکتاست، این پنجاه تاستحرص ب

 در ریــاسـت بـیسـت چـنـد انـسـت دَرج  حرص بط از شهوت حلق است و فَرج 

 (511-513، ب: 5)همان، د                                                                            

حُبّ ریاست و جاه را در آدمی نتیجة میل »قدیم یونان نیز  جالینوس ، از مشهورترین اطبای

نفس غضبی می داند و معتقد است که این میل، آدمی را از مرحلة انسانیت به سوی بهیمّیت می 

 (291: 1313محقق، «)کشاند
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 جایگاه و مرتبه لذّت جاه طلبی

ی راتر از لذّت حیوانمی گوید: مرتبة لذّت جاه طلبی، بسی ف« مجالس سبعه»مولوی در کتاب 

و لذّت جنسی است؛ زیرا وقتی نیازهای جسمی و لذایذ نفسانی انسان برآورده می شود، نیاز به 

می گردد.  ار صفت انسان هم چون اژدهایی دمانلذّت قدرت و منصب سر بر می آورد و نفس م

رزوی آدمی همین که از نان سیر شد آ»همان گونه که در کتاب مجالس سبعه آمده است: 

بادخواجگی در سر می کند که اصل ما چنین بوده است که ما چنین محترم بوده ایم، منصب 

)مولوی، « طلب می کند ، آن نفس مار پاره چون این باد یافت اژدها می شود هم چون فرعون

1313 :129) 

البته باید اذعان داشت که دایرة میل به لذّت حیوانی و لذّت جنسی محدود است؛ زیرا انسان 

سیری ناپذیر است و انسان ، سوده خیال می گردد و حال آن که لذّت جاه طلبی آبا ارضاء آن، 

جاه طلب هر دم در اندیشة مقام و منصبی بالاتر است. مولوی معتقد است وقتی نیازهای حیاتی 

اولیة انسان برآورده شود، قانع نمی شود و باز نیازمند شهرت و منصب و آوازه و ستایش دیگران 

 مشکل نام، قد عَلَم می کند. از خویش است و لذا وقتی مشکل نان حل شد،

 مولوی این حقیقت را در مثنوی چنین بیان می دارد:

 نـان، سـتـون جان بُوَدز آن کـه قـُوت و   دــوَآدمــی اوّل، حـریـــص نــان بـُ

 جــان نــهـاده بر کـف از حـرص و امـل  سوی کـسب و سوی غَصب و صد حیل

 عــاشــقِ نــامسـت و مــدحِ شــاعــران چــون بــه نــادر، گـشت مستغنی زنان

 (1130-1101، ب: 2)مثنوی، د                                                                       
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 جاه طلبی لذّتابزارهای جاه طلبان برای رسیدن به 

 اظهاردوستی و محبت و علاقة فراوان-1

اظهار رمحبت و دوستی مولوی یکی از ابزارهای جاه طلبان را برای رسیدن به لذّت جاه طلبی،

 فراوان می داند و می گوید: شخصِ جاه طلب، می خواهد خود را شخصی وجیه و محبوب و علاقة

القلوب نشان دهد، بنابراین سراسر عمر خود را صرف پیدا کردن دوست می کند و دوستی را 

انتخاب می کند؛ اما پس از چند روز از او خسته و ملول می شود وترکش می کند و به سراغ 

دوستی دیگر می رود. بنابراین نمی توان به دوستی های انسان های جاه طلب مطمئن بود؛ زیرا 

 ، ناپایدار است و اظهار محبت و نیکی آنان خالی از غرض نیست:دوستی آنان

 بــا دو صـد دلـداری و ، بـگذاشتـی  ای بــرادر دوسـتـان افـراشـتـی 

 صــیــد مــردم کـردن از دامِ وِداد  کارت این بوده ست از وقتِ وِلاد؟

 (300-299، ب: 5)همان، د

 

 طاعت و عبادت-2

ای جاه طلبان، برای رسیدن به لذّت جاه طلبی را، طاعت و عبادت می مولوی یکی دیگر از ابزاره

داند که آن را وسیله کسب ریاست طلبی می کنند. مولوی عقیده دارد اگر انسان خدمت و عبادت 

عبادت و خدمت را وسیلة فریب مردم که می کند آن را خالصانه و عاشقانه باید انجام دهد؛ نه آن 

 و سروری برآید: ی ریاستپ قرار دهد و در

 هــیــچ بـر قـصـد خـداوندی مَـکُـن  و خــدمـت ای گـرگِ کَـهـُن ـیّروبَــهـ

 کــیـسه یـی زآن بـرمـدوز و پاک، باز  چــون پـروانه در آتـش بــتــاز لـیـکـ

 (212-213)همان، ب:                      
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 جاه طلبی لذّتعوارض 

طلبی را ، هلاکت و نابودی انسان جاه طلب می داند؛ مولوی یکی از عوارض لذّت جاه  -

بی های دنیوی و خواجگی آن را، هم مانند بازی با آتش می داند که بازی لزیرا ریاست ط

 شنده:ای است بس خطرناک و کُ

 ر مـــی روی؟ذای بـــرادر چـــون بـــرآ مهتری نفطست و ، آتش ای غَــوی 

 (2119،ب: 2)همان، د                                                                             

جاه در افتاد و موجبات نابودی خود را فراهم آورد،  از شخصیت های تاریخی که به چاهِ

می توان از بلعم باعور، دانشمند بنی اسرائیل، نام برد که با داشتن آن مقام بلند، به 

واسطة پیروی از هوای نفس، خداوند او را به شکل سگی درآورد. داستان این دانشمند 

مذکور است. مولوی نیز در مثنوی به  115و  111اعراف، آیة  در تفاسیر قرآن، در سورة

 داستان بلعم باعور اشاره می کند:

 انسُــغـبه شـــد مـــاننـد عـیسی زمــ  بــلـعـم باعـور را خـلـق جـهــان

 صــحــت رنـــجــور بـــود، افـسـون او  سـجـده نـاوردنـد کس را، دون او

 آن چــنــان شـد که شنیـدستی تو حال پـنجـه زد بـا موسی از کبر و کمال

 (3230-3399، ب: 1)همان،د                                                        

موجب هلاکت و نابودی می داند و می گوید:  را امام محمد غزالی نیز لذّت جاه طلبی

هر که در دل مردمان منزلت طلبد، مضطر باشد بدانچه با ایشان نفاق کند، و به خصلت »

های ستوده تظاهر نماید، و او از آن خالی باشد، و آن عین نفاق است. پس دوستی جاه 

 (191: 1331)غزالی، «.  از مهلکات بود
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ض لذّت جاه طلبی را، گرفتاری شخصِ جاه طلب می داند و یکی دیگر از عوارمولوی  -

باعث گرفتاری شخص می شود  همعتقد است ریاست طلبی دنیوی همچون زندان است ک

 با شکوه سلطنتی می نامد، در واقع زندانی بیش نیست: وآن چه را که تختِ

 بـر در مانده ایو،  صدر پنداریّ  تخته بندست آن که تختش خـوانـده ای 

 (111، ب: 2)مثنوی، د

مولوی یکی دیگر از عوارض لذّت جاه طلبی را در این می داند که با کسب ریاست های  -

نمی توان عارف شد. در این خصوص به داستان ابراهیم اَدهَم اشاره می کند که دنیوی ،

ر ورای طیبه، د و متوجه حقیقت شد و دانست که حیاتدیگر بر اریکة سلطنت تکیه نزد 

ظاهر کرد و زان پس حکومت دنیوی است. پس ترک ریاست  لطنت و سریرتخت س

 :حقیقت باطنی و علّو مقام روحی او از دید مردم پنهان شد

 ؟چـون هـمی جویی ملاقـاتِ الـه  پس بـگـفتنـدش که تو بـر تـخـتِ جـاه

 چـون پـری از آدمـی شـد ناپدید  د، دیگر او را کس نـدیـدخــود هـمان بُ

 (332-335)همان، ب:                         

می تواند راه عارفان را بپیماید که ابتدا شهرت طلبی و جاه  یسعدی نیز معتقد است کس

 :طلبی را از خود دور کند

 کـه بـنـهـاد معروفی از سر نخست  مــعــروف کـرخـی بـُجـست هکـسی را

  (2223)بوستان، ب:      

لذّت جاه طلبی ذکرمی کند که قالب تنگ این مقاله،  مولوی عوارض دیگری نیز برای

 گنجایش آن را نداردو شایسته است در پژوهشی مستقل بدان پرداخته شود.
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 لذّتریشه های روان شناختی و دلایل مولوی برای قوی ترین و بدترین نوع 

اید ب مولوی عقیده دارد ریشه های روان شناختی لذّت جاه طلبی ، به قدری پیچیده است که

 کتابی مستقل دربارة آن نوشت:

 دفـــتـری بـــایـد دگــر بـاز گــویـم ،  بــیـخ و شـاخ ایـن ریـاسـت را اگـــر

 (523، ب: 5)مثنوی، د                                                                              

لذّت جاه طلبی است که بسی قوی تر و سرکش  ،قوی ترین و بدترین نوع لذّت از دیدگاه مولانا

تر از لذّت جنسی و لذّت حیوانی است و برای انسان هایی که به چاهِ جاه در می افتند اسارت و 

 آفت بزرگی است.

 حـرص شــهـوت مـار و منصب اژدهاست  این پـنجـاه تاست حرص بط یکتاست،

 ـیـسـت چـنـد انست درجدر ریــاســت ب  حرص بط از شهوت حلق سـت و فـرج 

 (511 -513)همان، ب:                   

 لذّت جاه طلبی را قوی ترین و بدترین نوع لذّت می داند: مولوی به سه دلیل،

یکی این که لغزش ابلیس به خاطر صفت جاه طلبی بود و در نتیجه از انجام توبه، سرکشی 

لغزش حضرت آدم )ع( که از روی شکمبارگی  مردود درگاه الهی شد . با مقایسه و کرد و مطرود

و لذّت جنسی بود با لغزش ابلیس، که از روی جاه طلبی بود، می توان در یافت که لذّت جاه 

 طلبی به مراتب قوی تر و بدتر از دیگر لذات است:

 ر بـود و جـاهابــلــیــس از تـکبـّ و آنِ   شــکــم بـــود و بــاهآدم زاِ ـــتِلّزَ

 و آن لــعــیـن از تـوبـه اسـتکبـار کرد  م او زود اســتـغــفـار کــردلـاجــر

 (529-521)همان، ب:                                                                             
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ت با خدا شریک می داند و خود را در هیّجاه طلب در واقع خود را در  الو این که شخص مدو

سهیم می گرداند و این شرکت او نسبت به خداند، ناشی از لذّت جاه کبریائی حضرت حق،صفت 

جاه طلب، با حالِ انسانِ اهلِ لذّت حیوانی و لذّت جنسی  شخصِ طلبی است. با مقایسة حالِ

مشخص می شود؛ انسانی که به دنبال لذّت حیوانی و جنسی است، دایرة میل او محدود است و 

در  ردمر هیچ منصبی ارضا نمی شود؛ بلکه هاقناع می شود ولی انسان جاه طلب د، لذات با ارضاء

دم از مقام الوهیت می زند تا جایی که هم چون فرعون می گوید،  و اندیشة منصبی بالاتر است

 :من خدا هستم

 مـع شـرکـت کجـا باشد مـعـاف؟طــــا  ت زدنـد در جـاه لـافهـیـّاز اُلــو

 (510)همان، ب: 

 ند مگر از ریاست ظاهری و تاجدلیل سوم این که بلقیس ، ملکة سبا از همة تعلقاتش دل برکَ

جاه و لذّت جاه طلبی به مراتب قوی تر و بدتر از  بِّت سلطنتی. این نشان می دهد که حُو تخ

 حّب مال و دیگر لذات است:

 جـز کـه تخت مـی دریـغـش نـآمـد، اِلـّا تهیچ رخیـچ مـال و ، هـیـچ مخزن ،هـ

 (310، ب: 2)همان، د     

ن نوع قوی ترین و بدتریبنابراین مولوی با سه دلیلی که می آورد، ثابت می کند لذّت جاه طلبی ،

 لذّت است.

لذّت جاه، بزرگ تراست از لذات حیات دنیا، و زینت »می گوید:  بارهامام محمد غزالی نیز در این 

 (533: 1331 )غزالی،«. آن از زینت دنیا بیشتر
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 را ه های رهایی از لذّت جاه طلبی

 محو انانیّت و منیّت-1

مولوی راه رهایی از جاه طلبی و نداشتن ترس از جاه طلبان را محو انانیَت و منیَت می داند و 

ررا محو کند و به مقام فنا برسد از جاه طلبی و جاه معتقد است هرکسی که خود پسندی و تکبّ

 ای ندارد: طلبان ترس و واهمه

 جُـو از دلِ سندانِ او ــمرحـم کـ   چ شــو ، وارَه تــو از دنـدان او هــیــ

 مطلق گیـر درس هر صباح از فقرِ   چون که گشتی هیچ، از سندان مترس

 (531-532، ب: 5)مثنوی، د               

 

 بهره داشتن از کمالات روحی و اخلاقی-2

جاه طلب که هر دم به کسوتی در می آیند تا مریدان  طلبانِمولانا در نقد و نکوهش شهرت 

خطاب به آن ها می گوید: اگر شما مایه ای از کمالات روحی و اخلاقی خام را خریدار خود کنند،

اهمیتی به شهرت طلبی و جاه طلبی نمی دادید. بنابراین یکی دیگر از راه های رهایی داشتید ،

 همچون قناعت و ترک طمع:از کمالات روحی و اخلاقی است، بهره داشتناز لذات جاه طلبی ،

 و ســــروری بــرامیــد مـــهتــریّ  مشتــری چـارچشـمـی تو زعشقِ 

 ز خــرابــبدکی خواب بیند جـ جغدِ  مشتری بینی به خـواب ،ور بخسبی

 ه داری که فروشی ؟ هـیـچ هـیـچچ تو  ردم پیـچ پـیچهمشتری خواهی به 

 از خــریــداران فــراغــت داشــتــی  ـدی یا چـاشـتـینـان بُگر دلت را 

 (1115-1113)همان، ب:                                                                              
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هر که قانع شود از مردمان بی نیاز گردد، و چون بی نیاز »امام محمد غزالی نیز می گوید: 

و ترک جاه  و قیام منزلت را در دل ها نزدیک او وزنی نبود، ان مشغول نگردد،شد، دلش به مردم

 (193: 1331)غزالی ،  .«دجز به قناعت و ترک طمع تمام نشو

 

 مدد گرفتن از باطن کاملان-3

د؛ انمددگرفتن از باطن کاملان می د، از گزند جاه طلبی را رهایی مولوی یکی دیگر از راههای

عنایت و هدایت مردان حق پناه ببرد از گزند مار مال و اژدهای جاه خواهد  سایةزیرا کسی که به 

 ست:رَ

 سـایة مـردان، زُمُـرّد ایـن دو را  ه اژدهـامــال چـون مـارسـت و آن جـا

 (1051، ب: 5)مثنوی، د

 

 دست دادن لذّت عالم روحانی-2

فیه مافیه، یکی دیگر از راه های رهایی از لذّت جاه طلبی و ریاست خواهی  مولوی در کتاب

تو را که ذرهّ ای ذوق و لّمحه ای »را اندکی بهره داشتن از لذّت عالم روحانی می داند و می گوید:

لطفِ آن عالم روی می نماید، آن لحظه از بالا و زیر واز خواجگی و ریاست و از خویش نیز که از 

 (201: 1309)مولوی، «. و یادت نمی آید یو نزدیک تر است بیزار می شوهمه به ت

 

 ل کسانی چون فرعون ونمرودآعبرت گرفتن از حال وم-5

مولوی یکی دیگر از راه های رهایی از لذّت جاه طلبی و منصب خواهی را عبرت گرفتن از 

 ل کسانی چون فرعون و نمرود می داند.آم و احوال
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دنیوی و لذّت جاه طلبی را به مثابة چوبة دار می داند که ناری است که مولوی منصب های 

نور جلوه می کند و شرنگی است که شهد پنداشته می شود؛ از این رو چشمان ظاهر بین بدان 

گراید و سودای آن پزد. خداوندامثال فرعون را بدین مناصب می رساند و شهرة آفاق می گرداند 

کنند و اهل عبرت از احوال و مآل ایشان درس گیرند و توسنِ جاه تا همگان آنان را مشاهده 

نشینی خود را مهار کنند؛ چرا که نفس هر یک از بنی آدم، فرعون است، منتهی  دطلبی و مسن

 ی دارد و نه عَونی! همان گونه که در کتاب فیه مافیه آمده است:رّفعلا نه ففرعونی که 

و بلندی و دولت دنیا نیز داری عظیم بلند است. چون  همه دارها از چوب نباشد، منصبآخر،»

حق تعالی خواهد که کسی را بگیرد، او را در دنیا منصبی عظیم و پادشاهی بزرگ دهد؛ هم چون 

فرعون و نمرود و امثال این ها، آن همه چون داری است که حق تعالی ایشان را بر آن جا می 

 (211همان ، «. )خلایق بر آن جا مطلع شوندکند تا جملة

 

 توصیه مولانا دربارة لذّت جاه طلبی

مولوی در نهایتبه انسان توصیه می کند که از خیال خودبینی و جاه طلبی بیرون بیاید و در 

 جست و جوی راهبر برای خود باشد و به دنبال ریاست طلبی نباشد:

 وریکـم طلب کن سـرـو،ـروری جـُسـَ  ریبــازآ ازمـنـی و از سـَ خــواجــه

 (2920، ب: 2)مثنوی، د                                                                               

ای بود که  به گونهزندگی شخصی و خصوصی مولانا،»البته به این نکته نیزباید اشاره کرد که : 

گرد صحبت جاه طلبان و قدرت طلبان نمی گشت و مالی از ایشان نمی پذیرفت؛ بلکه به زندگی 

بی آن که خود و ساده و درویشی خود بسنده می کرد. اگر هم پیشکشی و ارمغانی می رسید،

اش بدان دست زنند یکجا به منزل حسام الدین چلبی می فرستاد تا او آن رامیان فقیران  خانواده
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اعم از یاران و غیر یاران تقسیم کند. از این رو بود که نه تنها مدح آنان هیچ نگفت؛ بلک طعن و 

 (151: 1312)افلاکی، «. قدح شان نیز آورد

ه انسان باید قدرت طلبی را کنار بگذارد توصیة دیگر مولوی دربارة لذّت جاه طلبی این است ک

زیرا معتقد است که رحمت الهی به سوی ناله و و زاری و تضّرع به درگاه الهی را پیشه سازد ؛

 تضّرع بنده می رود:

 رحــم ســوی زاری آیـد ای فـقیـر  زور را بــگــذار و زاری را بــگــیــر 

 (212، ب: 5)مثنوی، د                                                                                 
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 نتیجه گیری

 از این بحث می توان نتیجه گرفت که:

 یکی از عناصر حیات و تأثیرگذار در زندگی ما انسان ها محسوب می شود.مسألة لذّت ، -

 ت ازقوی ترین و بدترین نوع لذّبا بررسی ریشه های روان شناختی لذّت جاه طلبی ، -

 دیدگاه مولوی ، لذّت جاه طلبی است.

انسانِ جاه طلب برای رسیدن به منصب، همة انسان ها را لگد مال می کند حتّی خویشان  -

 و نزدیکان خود را .

سرچشمة لذّت جاه طلبی ، همان میل درونی است که بسی گسترده تر از لذّت جنسی  -

 و لذّت حیوانی است.

از شمار لذاّت نازل و فرودین است که باعث هلاکت و  لذّت جاه طلبی در اندیشه مولوی -

 نابودی انسان های جاه طلب می شود.

بسی فراتر از لذّت حیوانی و لذّت جنسی است؛ زیرا لذّت جایگاه و مرتبة لذّت جاه طلبی ، -

جاه طلبی سیری ناپذیراست و انسان جاه طلب هر دم در اندیشة مقام و منصبی بالاتر 

 است.

اه طلبان برای رسیدن به لذّت جاه طلبی، اظهار دوستی و محبت و علاقة ابزارهای ج -

 فراوان و هم چنین طاعت و عبادت می باشد.

مولوی راه های رهایی از لذّت جاه طلبی را محو انانیّت و منیّت، بهره داشتن از کمالات  -

برت روحی و اخلاقی، مدد گرفتن از باطن کاملان، دست دادن لذّت عالم روحانی و ع

 گرفتن از حال و مآل کسانی چون فرعون و نمرود می داند.

مولوی به انسان های جاه طلب توصیه می کند که لذّت جاه طلبی و قدرت خواهی را  -

یشه سازند و در جست و جوی رهبری پرا د و زاری و تضّرع به درگاه الهی کنار بگذارن

 برای خود باشند.
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