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 چکیده

ضوع مویت تحقیق در تأثیر عشق بر یگانگی و بیگانگی از منظر مولوی با عنایت به اهم 

رة مولوی که محقّقان بزرگ متعدّدی کتب و مقاالت فراوانی دربا این نمود، باضروری می

شد. ما در ساس میاند؛ امّا نیاز به پژوهش حاضر در این زمینه از منظر مولوی احتألیف کرده

ره؛ با ه، غیاین مقاله با مراجعه به آثار مولوی از قبیل مثنوی، دیوان شمس، فیه ما فی

 وبررسی  بع بهفاده از مبانی نظری قرآن کریم و کتب معارف دیگر و مراجعه به سایر منااست

وی ر مولدار عشق در بیگانگی و یگانگی از منظتحقیق پرداختیم؛ در نتیجه تأثیر معنی

 ملموس و مبرهن گشت. مولوی منشأ، سرچشمة یگانگی و علت منشأ هستی را معشوق

که  از منظر او عشق حقیقی فقط برای خداست. کسانیداند. حقیقی یعنی حضرت حق می

یزی چشوند و هر پیوندند، جاودانه میدارند به دریای یگانگی او میدر آن جهت قدم برمی

جود وشود حتی اگر خود به هر نحوی که مانع از طی این راه گردد بیگانه محسوب می

رد از را دا بیگانگی و یگانگیانسان باشد. عشق خود با عنایت به معنی آن، در درون خود 

داند و از اش میکند یعنی او را بیگانهطرفی جسم عاشق را رنجورتر و رخسارش را زردتر می

نمون فزا او را به یگانگی معشوق رهجهت دیگر برای جان و روحش به عنوان قوت جان

رای ه داک گردد. در این مقاله یگانگی و بیگانگی از منظر موالنا به پنج محور مهممی

سأله شود. با شیوة تحلیل محتوایی ضمن بررسی این مبرجستگی خاصی هستند تقسیم می

راوانی ثیر فدار بودن این فرضیه که عشق از منظر مولوی در یگانگی و بیگانگی تأبه معنی

 دارد به نتیجه مطلوبی رسیده و به سوال فرضیه پاسخ الزم را داده شده است.
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 مقدمه

، رخت؛ اولاند و آن گیاهی است که در باغ پدید آید در بن دگرفته« عشقه»عشق را از »

مله جپیچد و همچنان تا بیخ در زمین سخت کند، پس سر برآرد و خود را در درخت می

ه با که رخت نماند و هر غذدرخت را فراگیرد و چنانش در شكنجه کند که نم در میان د

« که درخت خشك شودگاهبرد تا آنرسد به تاراج میوهوا به درخت میواسطة آب

 (.14:1387)سهروردی، 

گی و از منظر مولوی عشق چه تأثیری در یگان»سؤال ما در این پژوهش این است که: 

ت جام گرفنا انموال با تحقیقی که با مراجعه به منابع دست اول و آثار خود« بیگانگی دارد؟

مذکور  ه سؤالب« عشق از منظر موالنا در بیگانگی و یگانگی تأثیر دارد»به این فرضیه که: 

 پاسخ داده شد.

گی از یگان اهداف پژوهش در این مقاله دربارة موضوع تفهیم و تبیین عشق در بیگانگی و 

ن و جویاهشان و دانشپژومنظر مولوی است که تأثیر مثبتی در جامعة هدف که همانا دانش

ق ژة عشکرده جامعه است خواهد داشت؛ زیرا در جهان معاصر واطور کلی اقشار تحصیلبه

گانگی به ی شكل تشكیك پیدا کرده است پس القاء تأثیر عشق واقعی در ترغیب افراد جامعه

 هبخواهد ترین هدف این تحقیق است که میها از بیگانگی از منظر مولوی مهمو دوری آن

 مخاطبان خود این مسأله مهم را برساند که عشق واقعی کار هرکسی نیست. 

ی و ذت آنتوان به این نكته اشاره کرد که از منظر مولوی هر لدر ضرورت این تحقیق می

 ت معنویوت لذتوان عشق نامید بلكه عشق واقعًا باید در انسان، پاکی و حالزودگذر را نمی

 ها را بهه آنگنجد برای این کر دایرة عشق مطلوب مولوی نمیبه بار آورد؛ لذایذ زودگذر د

ای عشق ی دارتواند برساند. از منظر مولوی به هر مدّعی ظاهریگانگی با محبوب واقعی نمی

 وتوان عاشق گفت بلكه عاشق حقیقی کسی است که برای رسیدن به معشوق ازلی نمی

مانع  د، اینگیرد عبور کنراهش قرار میابدی خود و یگانگی با او از هر مانعی که در سر 

رای بسلكی محتی اگر جسم او باشد، برای عاشق واقعی بیگانه خواهد بود. پس تبیین چنین 

تمایز  خاطر طورکلی افراد جامعه بهمخاطبان مولوی و سالكان نوسفر و شیفتگان معرفت، به

  و تشخیص صحیح لذایذ معنوی با لذایذ زودگذر مادّی ضروری است.

اهمیّت پژوهش در این مقاله به خاطر مهّم بودن بحث عشق در آثار مولوی است که یكی از  

شود. عشق در کالم مولوی اغلب از نوع ارکان اصلی مكتب و مشرب فكری او محسوب می



 
سوی یگانگی با محبوب و شود. عشقی که عاشق را بهبعد عرفانی آن مطرح و بحث می

د و چنین عاشقی از هر مانعی در این راه حتی از خودی خود معشوق ازلی و ابدی سوق ده

کند گردد و جسم خود را در راه معشوق حقیقی جهت یگانگی با او تقدیم مینیز بیگانه می

تا به قرب حقیقی و وحدت با معبود اصلی عالم هستی برسد. معرفت به این قضیه در مكتب 

کند که اوانی دارد روح جامعه را تلطیف میفكری سالكان و عرفا و عاشقان واقعی تأثیر فر

مردم به خاطر مسائل مادی و تعلّقات دیگر زندگی اجتماعی خود را تلخ نكنند و نوع 

نگاهشان به عالم هستی را تغییر دهند. عاشقان حقیقی به مكتب و راه خود اهمّیت 

معشوق که به کنند وگرنه به قول مولوی از زبان آن دهند و در آن راه پایداری میمی

گاه رسید، دید عاشق که پاسی از شب گذشت به وعدهعاشقش وعده دیدار داده بود، وقتی

 اش در خواب است چند گردویی که به همراه داشت در جیب او ریخت: مدّعی

: 1393باز نرد )مولوی،که تو طفلی گیر این می گردکانی چندش اندر جیب کرد

6/606 ) 

است.  وافری در این مسأله برای تبیین مفهوم عشق دارای اهمّیتپس تحقیق و غور و تأمّل 

ظری انی نتوان تبیین کرد، در مبدر آثار مولوی محور عشق را در پنج مرحله و محور می

 بحث به آن اشاره خواهد شد.

 مبانی نظری بحث

البالغه و نظریات خود مولوی که ما در این مقاله مبانی نظری تحقیق را از قرآن کریم و نهج 

نظر در این مسئله است استفاده کردیم. نیایشگران و عاشقان با علم به عنوان یك صاحببه

دارند، سوختن در آن را مایة آرامش و سوز و گذار آتش عشق آن را چون جان، عزیزش می

دانند. عشق در مكتب موالنا بر اساس پنج محور بسیار مهم بنیان نهاده شده ینجات خود م

خود  بدیل عالم هستی که با اولین تجّلییگانه معشوق بی« همتامعبود بی. »1است:

هُوَ الَْأوَّلُ وَالْآخُِر وَالَظّاهِرُ وَالَْباطُِن وَ »همةهستی را عاشق خود کرد. با استناد به آیة شریفه: 

( یعنی )خداوند متعال اول و آخر و ظاهر و باطن عالم 3(:57)الحدید)«  بِكُلِّ شَْیٍء عَلِیمٌهُوَ

هستی است و او به هر چیزی دانا است(. پس یگانه مطلق اوست جهت و حریم اوست که 

البالغه آمده غیر از جهت اوست بیگانه است؛ و در نهج شود و هرچه بهیگانگی محسوب می

البالغه، خطبة اول( یعنی )نهج« ٍء لَا ِبمُزَایَلَةٍ ءٍ لَا بُِمقَارَنٍَة وَ غَیْرُ کُلِّ َشیْکُلِّ َشیْمَعَ » است: 

چیز است بدون که از آن باشد و غیر همه)خداوند با هر چیزی ]خیری[ است بدون این



 
ظه ای که )نی( نماد آن است که هرلحعاشق سرگشته« انسان. »2که از آن دور باشد. آن

( یعنی 54(:5)مائده )« و یُحبُّهم و یُِحبُّونَ »دهد. به مصداق آیة شریفة: نای فراق سر می

رشته ناگسستنی « عشق» -3)خداوند ایشان را دوست دارد و ایشان نیز او را دوست دارند(. 

المتین بین انسان و معبود یگانه است. با عنایت به آیة بین عاشق و معشوق و این حبل

( یعنی )بر ریسمان 103(:3عمران))آل« وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ َلاتَفََرّقُوا» شریفة:

خداوند چنگ بزنید و متفرق نشوید(. عشق رشتة یگانگی وحدت با حضرت دوست است؛ که 

دارد و جز میرستاخیزی که دریای عشق را به تالطم وا« هجران»گوید: اش میمولوی درباره

یا ِالهى َو »گیرد. به فرمایش حضرت موال علی)ع( در دعای کمیل: یاد دوست آرام نمیبا 

یعنی )ای خدا و آقا و « سَیِّدِى وَ مَوْالَى وَ رَّبى صَبَرُْت عَلى عَذاِبكَ فََكیْفَ اَْصبِرُ عَلى ِفراقِكَ

بر بكنم(. موال و پروردگار من گیرم که به عذابت صبر کردم چگونه به فراق و هجران تو ص

وصل .»5یعنی عاشق و نیایشگر در هرلحظه به یاد دوست و رسیدن به حریم یگانگی اوست. 

قربانگاه مقدس عشق، که اگر جان عاشق را در مقابلش بپذیرند منتی گران بر « و وحدت

تراود دعا است. پس درد اند. آنچه در جهت معشوق از نای وجود عشق میگردن او نهاده

انسان، نیایش او به درگاه حضرت حق است که همة عالم را از طنین پرسوز و نامة نی وجود 

نوای خود پرکرده است. از نظر مولوی وقتی درد نیست عشقی وجود ندارد، وقتی عشق 

نباشد نیایشی در کار نیست محرک همة دعاهای بشری عشق است که از سوز و گداز درد 

گیرد و عاشق با و فرقت معشوق نشأت میخیزد و همة سوزوگدازها هم از هجران برمی

داند چشم به ساحل امید وصل دوخته است و که درد معشوق را عین درمان میاین

عنوان هدیة ناچیز قبول اش را بهشتابد تا تمام هستیسوی مذبح عشق میبرکف بهجان

وق از زبان کنند. به این خاطر مولوی در غربت بیگانگی به یاد وطن اصلی و یگانگی با معش

نی که نماد انسان غریب در این جهان و به ظن قوی بعضی از محققان خود مولوی است ناله 

 سرمی دهد.

                                                                                               لَوْ یَشَاء َیمِْشی عَلَی عَینِی مَشَاء    لِی َحبِیبٌ ُحبُّهُ یَشوِی اْلَحشَاء

 ( 3/3841: 1393)مولوی،

ود بر اه بررکشد و اگر به خواهد یعنی برایم محبوبی است که عشق او درونم را به آتش می

 رود.چشمانم راه می



 
و  این در حقیقت حاصل یگانگی عاشق با معشوق است و بریدن او از بیگانگی مادی

گی و یگان شق پرورده است. تأثیر عشق درجسمانی که مولوی آن را به نحو احسن دربارة ع

ن ا چنادهد. جاذبة عشق ربیگانگی در قاموس مولوی زمین و آسمان را با هم پیوند می

نگی ها بینشان یگاگرداند و با همة فاصلة آنکند که آسمان را عاشق زمین میترسیم می

وستی منزلة سفیر دهکند. عظمت این اندیشه و این هنر چنان باالست که انسان بایجاد می

ی سوی یگانگها را در سایة عشق در عین بیگانگی بهبین اجزای طبیعت الهی باشد و آن

 نیل دو د روددعوت کند. مولوی خود دارای این هنر عالمانه بود. او معتقد است: عشق مانن

و  خوارونخرو دارد برای دوستان همان آب است یعنی یگانگی و برای دشمنان و نامحرمان 

 کشنده است یعنی بیگانگی.

ورق زی که مكتب مولوی دریایی از معارف الهی است با امواج بزرگ از معانی عمیق عرفان

 وداست عقل از غور و تعمق در آن عاجز است از منظر عرفانی مولوی همة عالم محضر خ

قت حقیبرد در ای از عشق میهمة جهان قبله است و در جهت یگانگی با او و هرکسی بهره

ر راه دت که مولوی عاشق و عارفی اس دارد.در راه یگانگی با محبوب نازنین خود قدم برمی

از شود دا آغکه هر کتابی باید با نام خکند. مگر نه اینیگانگی از شدت عشق خرق عادت می

رود و نمی واضح و به نام مبارک او تیّمن و تبّرک پیدا کند چرا مثنوی از این راه آشكار و

ت که گردد. اینجاسکند و موجب طعنة طاعنان میاشعار خود را با تحمیدیه شروع نمی

خودی ومولوی در اوج یگانگی با محبوب و مستغرق بودن در عشق او ازخودبیگانه شده 

 دهدکه:بیند محبوب الیزال ازلی و ابدی است و پاسخ میشناسد و هرچه مینمی

 ح آن یاری که او را یار نیســـت شـر من چــه گویم یك رگم هشیار نیست

 (1/130: 1393)مولوی،

 کاین دلیل هستی و هستی خطاست  این ثنــا گفـــتن زمـن ترک ثنـاست  

 چیست هستــی پیش او کور و کبود  پیش هســـت او به باید نیـــست بود

 (517-1/518: 1393)مولوی،

پرستان داند که چشمان صورتمولوی اسماء اهلل )معشوق( را موجی از دریا برآمده می

اگر »گفت: )بیگانگان( را زهره نباشد که در آن نگرند تا خود را به هفتاد آب نشویند. می

ها را با اشك بشویید، بینید که چه عظیم است! و چه بزرگ است! دیدهشما این نام را نمی

ای رحمت به جوش زار زار بگریید و بر نابینایی و محرومی خویش توجه کنید باشد که دری



 
عشق پیوستگی میان (. »43: 1363)مولوی،« آید و اندکی از عظمت این نام واقف شوید

حزم اندلسی، ابن«)ها استها در این جهان در اصل عنصر واالی آناجزای پراکندة روح

(. مولوی بیگانگی و یگانگی عشق را در تمام آثار خود بر مخاطبان و سالكان و 47: 1395

لی بر تمام ابنای بشر گوشزد کرده است که برای رسیدن به محبوب و یگانگی در طور کبه

دهد دست کشید و در این راه استقامت چیزهایی که رنگ بیگانگی می حریم او باید از همه

عشق غریزی و شوق فطری در نهاد تمام موجودات عالم امكان به ودیعه نهاده »به خرج داد. 

جانب خیرات از نقصان به کمال رسانند و از شرور بپرهیزند و بهشد تا به توانند خود را 

گویم آن موجود عالی که مدبر کل است معشوق تمام موجودات است آن بگرایند. اکنون می

(. پس عاشق باید از 244: 1377)ابن سینا، « موجود منزه از نقایص مبرا از عیوب است

رسیدن به چنین هدفی گزینش الهی  خود بیگانه شود تا به یگانگی حضرت حق برسد و

-است و خداوند متعال خودش باید توفیق این رستگاری را به بندة عاشق بدهد. از منظر ابن

خواهد خود را به در هستی جز خدا نیست او عاشق خویش است و هر عاشقی می»عربی 

عربی، )ابن« ها تجلی اویندمعشوق خود بشناساند . . . حق همواره در تجلی است هستی

ترین مشرب عرفانی موالنا در توحید و یگانگی قرآن کریم (. بدون شك بزرگ187: 1392

ویژه است که او با الهام گرفتن از این کتاب عظیم و شریف الهی در همة زوایای عرفان به

بدیل پردازد. نشأت گرفتن از کالم بیعشق و تأثیر آن در بیگانگی و یگانگی به سخن می

که زبان مولوی را حالوت خاصی بخشیده است. اگرچه از عارفان و شاعران  آسمانی است

 عربی و دیگران استفاده کرده است.قبل از خود هم از قبیل سنایی و عطار و ابن

 تا بود شـــرم اشكنی ما را نشان             گفت حق ما را بدان« قل تعالوا»

 (1/2694: 1393)مولوی،

 بین «تَجری تحتهااالنهار»حِسّ             و بار بین رو بر سلـــطان و کــار 

 (1/2718: 1393)مولوی،

آید انسان عاشق باید گوید وقتی کوه جامد از عشق یار به هیجان و سیالن درمیمولوی می

مراتب بیشتر بتواند برای رسیدن به محبوب و یگانگی با او و بیگانگی از ماسوای او قدم به

طور خالصه به ابعاد این مسئله پرداخته شده است و به این فرضیه له بهبردارد. در این مقا

شده است که  که از منظر مولوی عشق در بیگانگی و یگانگی تأثیر دارد پاسخ الزم داده

بررسی مفاهیم اشعار مولوی در مثنوی و دیوان شمس و آثار دیگرش این حقیقت را به 



 
ضیض بیگانگی غربت حق به اوج یگانگی قرب او رساند که آنچه انسان را از حاثبات می

الوثقی این مهم را انجام المتین و عروهعنوان حبلرساند عشق پاک الهی است که بهمی

 دهد.می

 روش تحقیق

ابع ای و مناین تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی بر مبنای مطالعات اسنادی و کتابخانه

ل تحلی وبندی مقایسه م شده است. طریق طبقهافزاری و مراجعه به مراجع دیگر انجانرم

البالغه جم، نهها از قرآن کریمحتوایی است. ابزار گردآوری اطالعات بررسی و استخراج داده

یر کتب و سا مافیه)به عنوان مبانی نظری( و آثار مولوی از قبیل مثنوی، دیوان شمس، فیه

کنكاش  ی موردیگانگی و بیگانگی مولودر این رابطه است. در همه این منابع تأثیر عشق در 

ا نظر م و بطور بسیار خالصه عصارة مطالب را تنظیقرار گرفت با عنایت به حجم مطالب به

 یابیم. تحلیلی خود انسجام دادیم تا به نتیجة مطلوب و موردنظر مقاله دست

 پیشینة تحقیق

طور یران و چه در خارج بهدر مورد مولوی آثار متعدد از قبیل کتب و مقاالت چه در داخل ا

ها اشاره کلی در سطح جهان چاپ و منتشرشده است لذا فقط به چند نمونة بسیار کم از آن

صورت خاص ها بهشود. اگرچه یگانگی و بیگانگی از منظر مولوی و تأثیر عشق بر آنمی

ر هم باشد نشده است اگای نوشتهحال کتاب یا مقالهموضوع بكری است و با این عنوان تابه

طور ضمنی ها دست نیافتیم؛ اما بهشمار و کم خواهد بود که ما به آنبدون شك انگشت

الدین العارفین شمس. مناقب1شود. اشاراتی به کتب دست اول در مورد مولوی اشاره می

ه.ق.( که خود از مثنوی خوانان قونیه بوده است. دربارة  761احمد افالکی )درگذشته 

و خاندان او مطالبی نوشته است که رشحاتی از یگانگی و بیگانگی از عشق را حاالت مولوی 

ه.ق.( او  623-712. ابتداءنامة محمد )سلطان ولد( فرزند مولوی )2توان یافت. در آن می

چون فرزند ارشد مولوی بوده است و خود از نزدیك شاهد حاالت عرفانی مولوی بوده است 

کند و برای تأثیر عشق در یگانگی نامه اشاره میاو را در ابتداءبه نحو زیبایی بعضی از حاالت 

نامة محمد )سلطان ولد( فرزند . رباب3و بیگانگی از منظر مولوی مطالبی در آن وجود دارد. 

ه.ق.( در این کتاب سلطان ولد از زبان رباب مثل نی به درد فراق و  623-712مولوی )

رسیدن به یگانگی با معشوق ازلی و ابدی ناله سر پردازد که در راستای هجران عاشق می

. رسالة سپهساالر تألیف فریدون احمد 4نالد. دهد و از این عالم فراق و بیگانگی میمی



 
. 5ه.ق.( که مطالبی را در حالت عرفانی مولوی نوشته است.  719سپهساالر )وفات پیش از 

ون شمس تبریزی مراد ه.ق( چ ۶۴۵- ۵۸۲الدین محمد تبریزی )مقاالت شمس؛ شمس

هایی از کند؛ که رگهمولوی بود به این خاطر در مقاالت به بعضی از حاالت عرفانی اشاره می

. مولویه بعد از موالنا اثر عبدالباقی گولپینارلی سال 6کند. بیگانگی و یگانگی در آن جلوه می

مقاالت او اشاراتی  دانست به طریقت موالنا، چون خود را از نوادگان موالنا می1382چاپ 

. شكوه شمس نوشتة آنه 7کرده است که از مطالب بیگانگی و یگانگی در عشق دور نیست. 

که در این کتاب هم طی مقاالتی به حاالت عرفانی  1395ماری شیمل آلمانی چاپ سال 

. مولوی دیروز تا 8شده است. های او دربارة عشق اشارهبندیها و خیالمولوی و استعاره

که برای عشق و تأثیر آن در  1383وز، شرق تا غرب نوشته فرانكلین لوئیس چاپ سال امر

 1379ها؛ استاد محمدتقی جعفری چاپ بینی. مولوی و جهان9مولوی منبع موجهی است. 

. مولوی نامه، مولوی چه 10بینی مولوی در جهان پرداخته است. که به تأثیر جهان

محورهایی از تأثیر عشق از ، در این کتاب هم 1385الدین همایی چاپ گوید؟ جاللمی

 گنجد.ها در این مقال نمیتوان پیدا کرد. کتب و مقاالت دیگر که ذکر آنمنظر مولوی را می

 بیان مسأله )بحث اصلی(: نای نی و رباب عشق در یگانگی و بیگانگی

 کنــدهـا حـكایت مـــیاز جـدایی کندبشـنو این نـی چـون شكایت می

 انددر نفـــیرم مــرد و زن نالیـــده اندکــز نیســـتان تا مـــرا ببـــریده

 تا بگــــویم شـــرح درد اشـــتیاق سیــنه خواهـم شرحه شرحه از فراق

 باز جــوید روزگار وصـــل خـــویش  هرکسی کو دور ماند از اصل خــویش

 (1-1/4: 1393)مولوی،

جود عارف به رمز و ایهام نغمه آرایی نای همان عشق است که از نی و

 .(247: 1366کوب،کند)زرینمی

ودی خطرف مانند نی درونش خالی از که ازیكتشبیه نی به نای تشبیه ظریفی است چون

ای راست خود یعنی بیگانه از خود و از طرف دیگر پر از هویا و محبت معشوق، یعنی در

کفی  سمان با همه عظمتش در مقابل آنیگانگی با اوست. عشق دریای عظیمی است که آ

 بیش نیست.

 چون زلیخا در هوای یوسفی  عشــق بحری آسمان بر وی کفی          

 (5/3853: 1393)مولوی،



 
فی ل یوسزلیخا همان بعد جسمانی و مادی عشق است اما روحی در درون دارد که به دنبا

آنات و  یگانگی با معشوق است.رغم داشتن جسم بیگانه دارای بعد معنوی و است که به

ین اا از تلمعات عشق است که کل کائنات را به نیایش و سرود نغمة یگانگی کشیده است. 

 غربت بیگانگی به قرب یگانگی معشوق برسد.

 کنند از بهر جان تنقیة تن می سَبَّح لِلِّهِ هســـــت اشـــتابشان

 (5/3859: 1393)مولوی،

 دهند یعنی ازق معشوق است در این راه تن را ریاضت میشتاب عاشقان شناوری در عش

مان هها و ناله شوند تا به حریم یگانگی حضرت دوست نایل آیند. این نایخود بیگانه می

 دهد.نشین است که در نماد نی مهجور از نیستان ناله سر مینیایش انسان خاک

 قدم مـن نیم جـز مـــوج دریای کس که گوید دم بدمکیست نی آن

 نیـســت از غــیر خــدایم آگهی از وجود خـود چو نی گشــتم تهی

 باره شـقام یكشـد لباس هستی حقفانی از خویشـــم من و باقی به

 نیـــارم بر لب الّا آنچــه گفت می با لب دمساز خویشــم گشته جفت

 (159: 1386)خلیلی،       

 ر فكردوجود جسمانی عاشق بعد مادی عشق است که الزم است از عاشق دور شود و عاشق 

جور مش مهبیگانگی از اوست تا با معشوق حقیقی یگانه گردد. عاشق در راه معشوق از جس

محبوب  ازنینگیرد تا به وحدت و یگانگی با عشق نگردد و راه بیگانگی با آن را پیش میمی

از  جسم و جان دربارة عشق معادله معكوسی است یعنی هرچقدرخود برسد این سودای 

 دوست شود، به یگانگی و وحدت با حضرتگردد و پردردتر و رخ زردتر میجسم دورتر می

کند ه میشود. جالب است که مولوی به موسیقی و ادوات آن نیز ازنظر عشق نگانزدیك می

 د. کنها نیز ترسیم میو یگانگی و بیگانگی را در آن

 چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست این علم موسیقی بر من چون شهادت است 

 (457: 1390)مولوی، 

رباب »شوند، در نتیجه ابزار و ادوات موسیقی هم از این منظر در مكتب مولوی رصد می

سوزد که پوستش از گوشتش و جگرسوختة خونین اشك است که در فراق و عذاب هجر می

ماند که ای میخوردهای سبز و ترش جدا مانده است و به سواری شكستهچوبش از شاخه



 
سوی محبوب زینش شكسته و رکابش دریده است. به کاروانیان غریبان فراق پیوسته و رو به

 دیوان شمس(. 304)مفهوم غزل « خویش دارد

 (304: 1390مولوی، بشنوید از ما إلی اهلِل المآب ) ما غـــریبان فــراقیم ای شهان

ا به تستند هاند و دوباره به فكر رسیدن به آن یك از مبدأشان جدا گشتهبهاجزای رباب یك

با  وحدت وهای طبیعت به دنبال یگانگی مبدأ اصلی خود یگانه گردند. همه نواها و نغمه

ش نوعی در نیایدرگاه حق هستند، غرش رعد، صدای آب و باد و همه ترنّم های دیگر به

 اند.برای یگانگی

 کـز جهت بـگریز و رو از ما متاب از برون شش جهت این بانگ خاست

 کی کــند پروانه ز آتش اجتناب    ایشــقا کمـــتر ز پـــروانه نـــهعا

 (304: غ1390)مولوی، 

 اند.نی و رباب در مكتب مولوی مشرب عشق و مونس اصحاب انس

ی نکند رباب و دهد و سیراب میمی طوری که ابر با سقایت خود گل و گلستان را آبهمان

ان ثال جماند چون با هر دمی دهد رباب و نی آتشنیز به عاشقان قوت و غذای روحانی می

رسیدن  برای سوزاند و روح او راشوند. با آتش نوایشان کالبد عاشق را میور میعاشق شعله

 کنند.تر میبه یگانگی با معشوق آبدیده

 صورت همه پران شود گر مرغ معنی پر زند مؤمن و کافـــــر زند گــر آتش دل بر زند بر

 آن گوهـری کو آب شد آن آب بر گوهر زند  ی طوفان شودعالم همه ویران شود جان غرقه

 (538: غ1390)مولوی، 

 زبان هر دوگویی نی در مكتب موالنا و رباب در مسلك فرزندش سلطان ولد یكدل و یك

 همان نغمه نیایش است. سرایند کهیك آهنگ را می

 های عشق در هرگونه بابنكته بشــنوید از نالــه و بانگ رباب

 ای خــدا و ای خــدا و ای خدا با فغــان و نوحـــه گوید دائماً 

: 1366هر چه خواهی آفرینی بی معین )سلطان ولد، خالق و فردی و بی مثلی یقین

5) 

وَ إِن مِن »... اند که: جمله اشیاء از ذرّات زمین و آسمان مسبّح حق»گیرد که: و نتیجه می

اند شك نیست که ( چون همه اشیاء مسبّح حق44(:17)اسراء )...« شَیٍء إلّا یَسبُِّح بِحَمدِهِ 

 شنوند و اهل قلرباب نیز شیء است پس باید که مسبّح باشد... اهل دل از رباب تسبیح می



 
ای بیگانه و ها با عده: مقدمه( پس نواها و نغمه1366)سلطان ولد، « هزل و لهو فهم کنند.

ی پادزهر منزلهاند و به قول مولوی برای بعضی زهر و برای بعضی دیگر بهای دیگر یگانهعده

 باشند.می

 همچو نی دمساز و مشتاقی کــه دید            همچو نی زهـــری و تریاقی که دید

 (1/13: 1393)مولوی،

اند انهن بیگظاهر بشنوند ولی با آکنند اگرچه بههای بیگانگان درک نمیاین نواها را گوش

 اند.گانهییابند که با آن بلكه شیرینی و لذت آن نواها را عارفان و عاشقان سلوک حق درمی

 ســراید گــاه نالــه در نــوامی هاصد هزاران این چنین تسبیح

 نشنوند آن ذکر را جـز عارفــان ن ذکر خـــدا گوید نهاننی زنا

 ها بشنوی ز اشیاء عیان تسبیح گر ز سلك یفقهون کردت خدا

 (6: 1366)سلطان ولد، 

 ایشگرنی و رباب در مكتب موالنا و سلطان ولد نماد عاشق جدا گشته از محبوب و نی

ن راق آفما فقط اهل درد و دهد اراستین هستند که هر کدام با زبان خود شرح فراق می

 کنند.یابند. صاحبدالنی که در دل شب با ذکر معشوق نجوا میها را درمیناله

 بگذر از اغیار و غیر رب مگیر جز رباب عشق را در لب مگیر

 مانی با خدا ای کد خدا زنده ال شــو از جان بیش الّا اهلل تا

 (35: 1366)سلطان ولد، 

ویش اجزای رباب را نمادی از جدایی انسان از موطن اصلی خسلطان ولد جدایی بین 

 داند که همیشه به ذکر و یاد اوست:می

 بر من از لطف کـــرم آرید رحم پوستش گوید جـدا گشــتم ز لحم

 کشد در زیر سماسب هجرم می موی گــــوید تا بریدندم ز لحـــم

 تقدیر و قضاکرده بیرون حكم و  آهنش گـــوید که تا از کان مـــرا

 تا یكی گـردیم در صلح و عتاب تا که همچون چوب چفسم بر رباب

 هــــای یاران گزیناز جــدایی تا به هـــــم نالیم در غربت حزین

 بر درخـــــت وادی هر سال بر  تر        چوب او گــوید که بودم شــاخ

 (36: 1366)سلطان ولد، 



 
ین اگر اقلب است و نوای نی و چنگ و رباب الق و راه رسیدن به معشوق ذکر او و حضور

 رفت. نكته است که فقط باید در جهت محبوب حرکت کرد تا شاهد مقصود را در آغوش گ

 عظمت عشق و تأثیر آن در بیگانگی و یگانگی

 ای برایشسخن مولوی از عشق، سخن از دریای متالطم و پر امواجی است که هیچ کرانه

گر ی و دینماید. آنچه فردوسیگانگی عظمت آن بیگانه و مشكل میمتصوّر نیست و در عین 

ها ز آناتری گویند، او با درجات باالسرایان عالم دربارة اساطیر عالم هنری خود میحماسه

 نماید.گوید. چون از ذات حق ساطع شده است با روح انسانی یگانه میدر وصف عشق می

ی ملهج« رَفُن اُعکُنتُ کَنزاً مخفّیًا فَاَحبَبتُ اَ»اند که: جمله عالم از عشق موجود شده»

در  چ چیزچیزها خیر و شر و نفع و ضرّ از خواست موجود بوده است اگر خواست نبودی هی

وجود مهای اجزاء عشق اند، پس یقین شد که عالم همه از عشق وجود نیامدی و خواسته

 (.26: 1366)سلطان ولد،« شده است و به عشق قایم است

 ر استکند از حیطة اندیشة او بیگانه و دوعشق چنان عظمتی دارد که انسان فكر می 

 گردد.که عقل و فكر آدمی حیران و خیره میطوریبه

گلزار جـلوه زار تو آیینه خـانه  ام گل داغــــم بهانه ایست       حیـــرت دمیده

 ایست 

 (706: 1388)بیدل، 

 وت کردها مبهرم عرفان مولوی است؟ که با اعجاز خود همه آیا واقعاً عشق همان اسطورة عال

 رسید.ن نمیآاست اگر آشیانة سیمرغ در شاهنامه از خلق بیگانه بود، یعنی، دست مردم به 

 که آن جای از خلق بیگانه بود  بدان جـــای سیمرغ را النه بود

 (110: 1393)فردوسی،                         

فقط  ر استنامه فقط دو بال داشت پرندة عشق مولوی دارای پانصد پَو اگر سیمرغ در شاه

 رسید. یك پر عشق در مثنوی از آسمان به زمین می

 از فراز ارض تا تحت الثّری               عشق را پانصد پر است و هر پری

 (5/2191: 1393)مولوی،

 بیند.اگر خاقانی به ادّعای خود ذات سیمرغ را می

 ام ذات سیمرغ آشكارا دیده ام ر معلّا دیدهحضــرت ســـت

 (138:ش1378)خاقانی،  



 
ح آن از شرمولوی برای شرح عشق، نه دیدن آن، باید صد قیامت از سر بگذراند و عاقبت ب

 ماند.ناتمام می

 صد قیامت بگذرد و آن ناتمام        شرح عشق آر من بگویم بردوام 

 (5/2190: 1393)مولوی،

ا بپرواز به کوی حضرت دوست و خاکساری در کوی او جهت یگانگی  عارف عاشق برای

چنان نآنشیند تا معراج کند آتش عشق او را مثالش بر چنین بُراقی از عشق میعشق بی

 سوزاند.افروزد که هر غیر معشوقی را میبرمی

 هرچه جز معشوق، باقی، جمله سوخت عشق آن شعله است کو چون بر فروخت

 در نگر زان پس که بعد ال چـــــه ماند  قتــــل غیر حــــق براندتیـــغ ال در 

 (588-5/589: 1393)مولوی،

صورت »اینجا در حقیقت عالم وصال عاشق است بیگانگی از خود در عین یگانگی با معشوق.

اصل نتواند بودن پس عشق این صورت را قدر نبود فرع آن باشد که بیفرع عشق آمد که بی

ت نگویند چون صورت فرع باشد او را فرع نتوان گفتن گفت که عشق نیز اهلل را صور

تصوّر صورت متصوّر نیست و منعقد نیست پس فرع صورت باشد گوییم چرا عشق مبی

شود هم صورت بلكه انگیزندة صورت است صد هزار صورت از عشق انگیخته مینیست بی

: 1360)مولوی، « ی نقش نبودممثّل هم محقّق اگرچه نقش بی نّقاش نبود و نّقاش ب

(. تأثیر عشق در یگانگی و بیگانگی در قاموس مولوی زمین و آسمان را باهم پیوند 131

گرداند. برایشان کند که آسمان را عاشق زمین میدهد جاذبة عشق را چنان ترسیم میمی

دهل وار  کند و رعدها را نورباران میگیرد که برق آذرخش محفل بزم آنچنان ازدواجی می

شود و ها بیگانه است و دهشتناک یگانه میکند. صدایی که در نظر خیلیمطربی آغاز می

هارمونیك و محبوب تا در این ازدواج مقدس پر از عشق آسمان و زمین شرکتی شایسته 

ای های بهاری ... را در دیوان شمس پایانی نیست. برق تنها لحظهاین سروده»داشته باشند.

رسد که جشن ماند، اما رعد مثل آواز دهل به گوش میندد و در ابر محبوس میخکوتاه می

دارد. ازدواج مقدس، یعنی اسطورة باستانی نكاح آسمان بزرگ عروسی این عالم را اعالم می

(. در اشعار مولوی خیلی از چیزهای بیگانه عاشق هم 126: 1367)شیمل، « و زمین

عاشق اگر در عشق بكوبد، از آن شهیدش »کنند. می شوند باهم یگانگی و اتحاد پیدامی

خوانند که به سیف غیرت در منزل ابتال کشته شود و به آتش عشق و به احتراق در کتمان 



 
من اُحرِقَ بِنارِالِعشقِ فَهُوَ شَهیدٌ َو مَن قَتََل فی سَبیلِ العِشِق »السالم: سوخته شود گفت علیه

د، با انبیاء در حضرت جبروت به برکت هم عنان شد؛ چون به عشق شهید ش« فَهُوَ شَهیدٌ 

: 1392)بقلی شیرازی، « زیرا که شاهراه عشق مقتل شهداست و عشق شاهراه، انبیاست

108.) 

ه ست؛ کها حاصل همان عشق سوزناک اسوز و گدازهای نیایشگران و عارفان در نیایش آن

لحظه دعای خود در لحظهکند و ( نیایشگر نیایش می3304)د/ش/« طبیب رنجور جوست»

 گیرد.گردد لذا دعاهایش نیز رنگ و بوی آتش میبرگرد شمع سمع معشوق می

 قبول تو دعاها را بر آن باری چه حق دارم دعاگویی است کار من بگویم تا نطق دارم   

 از آن چــون پَرِّ پروانه دعای محترق دارم     تو دعاها ام همی گردد  به گرد شمع سمع

 (1426: غ1390)مولوی،

شوند حتی عاشقان و نیایشگران و طالبان وحدت دوست کسانی هستند که راضی نمی

ها یوسف لحظه نیایش و نماز خود را با دنیا و هر آنچه در آن هست معامله کنند آنیك

یٌر مِنَ خَلوهِ الصَّ رَکعََتینِ مِنَ »گویند: نهند اینك میدانند و ارجش مینجوای خود را قدر می

ود شو فوت اکس باشد که اگر رکعتین از پیش هر کس نباشد پیش آن« الدُّنیا وَ ما فِیها

(. پس 19 :1362)مولوی، « دشوارتر آید»باالی دنیا و آنچه دروست باشد فوت دو رکعتش 

نباشد  نقطاعبازان عشق باشد توجه به معشوق ازلی و ابدی که حسن او را زوال و اکار پاک

 (.357: 1386فی، )کاش

 کز شراب جان فزایت ساقی است عشق آن زنده گزین کو باقی است            

 یافتند از عشـــق او کـــار کیــا  عشـــق آن بگزین که جمله انبیاء            

 (219-1/220: 1393)مولوی،

آنان عشق ورزند، از منظر نیایشگران و عاشقان بر علّت وجود و منشأ هستی عالم عشق می

حقیقی فقط برای خداست و هر عشقی به غیر خدا عشقی مجازی است. مولوی همه زیبای 

داند که اگر هرلحظه فیض رحمت دنیوی را شعاعی از پرتو خورشید معشوق حقیقی می

عشق در »جمال خودش را از هر زیبارخی بردارد هیچ زیبایی و طراوتی در کار نخواهد بود. 

چون و نما، عاشق با معشوق واقعی که هرچند بینماست، نیست هستحقیقت بیگانه یگانه 

قیاس با جان تكیّف و بیچون و بیالکَیف هست و ضدی برایش قابل تصور نیست اتصال بی

تواند ولی را در حضرت که کار با کریمان دشوار نیست عشق سالك میجاییناس دارد. ازآن



 
کوب، )زرین« برای رسول حاصل گشت نایل نمایدای که در مرتبة قرب او به مقام مشاهده

1358 :725 .) 

 عـــالم معـــنی بمــاند جاودان  صــورت ظاهـــر فــنا گردد بدان 

 (2/1020: 1393)مولوی،

 جــانب خورشــید وارفت آن نشان آن شـــعاعی بود بر دیوارشــــان 

 (3/552: 1393)مولوی،

 ون ندیدی تو وفـــا در ناودان چــ زین سپس بستان تو آب از آسمان 

 (3/560: 1393)مولوی،

داند که می مولوی با اشاره به داستان یوسف و زلیخا، عشق زلیخا به یوسف را عشق مجازی

مبر و ف پیادر مقابل عشق حقیقی یوسف)ع( به خداوند متعال توان مقابله ندارد امّا یوس

یبا چیز را زغیراز وجه زیبای او هیچاندیشد و بهنیایشگر راستین فقط به عشق الهی می

 بیند.نمی

 تا کند یوســــف به ناگاهش نظر      ی زلیخا پر صور همچو آن حجره

 خانه را پر نقش خود کرد از مكید     چونك یوسف سوی او می ننگرید 

 اخـــــتــیار تا به هر سو بنگرد آن خوش عذار      روی او را بیند او بی

 (3637-6/3639 :1393)مولوی،

خوب  عاشق زیبایی در همه جا زیبایی نیست آنجا که بیگانه با معشوق حقیقی است در نظر

ق که زلیخا از قدرت عشق حقیقی یعنی عشق یوسف به حضرت حکند. درحالیجلوه نمی

الی یچ زودانست نازنین و زیبای دِل یوسف جمال مطلق ربّانی است که هغافل بود و نمی

 دانست.ت. زلیخا رمز این بیگانگی و یگانگی را نمیبرای آن نیس

 شش جهت را مظهر آیات کرد  ی روشنان یزدان فرد بهر دیده

 (6/3640: 1393)مولوی،

 حَیـثُ و ّلیــتم فَـثمّ وَجــهُهُ   بهر این فــرمود با این اسپه او

 (6/3642: 1393)مولوی، 

کند و این تجلی عاشقان شقان متجلی میخداوند متعال آیات خود را در راستای یگانگی عا

توانست یگانگی حق را دریابد علتش این بود که کند. اگر زلیخا نمیرا از خود بیگانه می

اندیشید که در مرام عاشقان هنوز از خود بیگانه نشده بود به خود و لذت ظاهری خود می



 
ازلی و ابدی. عشق  نوعی بیگانگی است نه مثل یوسف به عشق حقیقی و محبوبحقیقی به

شود و قالب انسانی ای از آن بنوشد پاک میرا مطهّر و پاک کننده است که هر کس جرعه

 برای عشق باختن بسیار ضعیف است.

 جبرئیلی گشـــت و آن دیوی بمـــرد  دیو اگر عاشـــق شود هم گــوی برد 

 (6/3648: 1393)مولوی،

نی انسا ترین راه به سر منزل راه کمالدیكگوید و آن را نزعشقی که مولوی از آن می»

کشد های صوری و شهوانی نیست؛ عشقی است که تمام صفات رذیله را میداند عشقمی

« دهدهاست بندگی بر سلطانی و فقر را بر ثروت ترجیح میدوای همه دردها و بیماری

قی وب حقیا محبرود، راه یگانگی ب: مقدمه(. وقتی صفات مذمومه از بین می1385)همایی، 

 طوری که قامتشود. نیایشگر عاشقی است که صفای آواز عشق نیایش است همانهموار می

 دعای او از قیامت عشق برپاست.

 نبـــودی سینةاو را صفایی اگر این آســمان عاشق نبودی 

 نبودی در جـمال او ضیایی وگر خورشید هم عاشق نبودی 

 نرستی از دل هر دو گیایی  زمین و کوه اگــر نه عاشقندی 

 (2672: غ/1390)مولوی،

یچ هق خانه نبود  تا عشاتَمِ لیكن نقش فرع بود و نقّاش اصل کحَرَکِه اِْلا صَْبعِ َمعَ حََرکهِ الْخَ»

 (. 139: 1360)مولوی، « مهندس صورت و تصوّر خانه نكند

 و شر دادها را به دسـت شور تا دل عشـــق تو منـــادیی به عـالم در داد »

 و آورد به باد بــی نیــــازی برداد و آن که همه را بسوخت و خاکستر کرد 

ر دم اند ... و هنها رقصانند و نعره زنانند و اگر نه چنینیازی ذرّات خاکستر آن دلدر آن بی

ینند دن نبها حیات خویش در آن سوختن و باد بر داکند و اگر دلاین خبر را که تازه می

ستر ها که در آتش شهوات دنیا سوخته و خاکچون رغبت کنند در سوختن آن دلچندین 

 (.183: 1360)مولوی، « شنویبینی میای و رونقی میشدند هیچ ایشان را آوازه

 دارد ماند که همیشه چشم در آسمان رحمت حقای میدل عاشق و نیایشگر به زمین تشنه

 که باران لطفش سیرابش کند.

 که دم به دم زدل من چه چیـز رویانی من زمین به حیرانی  تو آسمان منی،

 زمین زآب تو یابـــــد گل و گلستانی  زمین خشـــك لبم، به یاد آب کرَم 



 
 (3048: غ1390)مولوی،

ل د قبونیایشگر عاشق است و عاشقی طراوت و حالوتی دارد که اگر از جانب معشوق مور

را  ایستد قامت اوحراب عشق به نماز مینیفتد لذتی نخواهد داشت پس کسی که در م

 اند.اند که توفیق قیامش دادهبرازنده راز و نیاز دانسته

 کـه نــه معشوقش بـود جــویای او هیچ عاشـــق خـــود نباشد وصـل جو 

 اندر آن دل دوستی میدان که هست چون در این دل برق مهر دوست جست 

 گمانی مهر تو ست حــــــق را بیه در دل تو مهر حق چـــون شـــد دوتو 

 (393-3/394: 1393)مولوی،

وان گیرد و او را هر لحظه با کارعشق محبوب، همة جان و دل نیایشگر عاشق را می

ها و گردد خلوت نیایش او در درازای شبسوی سر منزل خود رهنمون میمناجاتش به

ه کدر این یگانگی است دهد. سپیده سحرگاهان آرامش بیشتری به نیایشگر عاشق می

ود ت و خکند چون از آن مرحله عبور کرده اسعاشق دیگر به بیگانگی وجود خود فكر نمی

 نشین از گل وحدت معشوق مستفیض شده است.به خاطر کمال شمیم هم

ای مـــژده شـیرین چه نسیمی و چه هله أَذِنَ العِشــقُ تَعــالَوا ِلتَذُوقُوا َو تَنــالُوا 

 باری

چو جهت نیست خدا را چه روم سوی به  خَـــلیلی دَوَرانـی لَِحبیبی سَـــیرانی لِ

 وادی

دَوَرانـــی وَ طَــوافــی لَــكَ یا أَهـــل  نه که بر کعبه اعظم دورانست و طوافی 

 وِدادی

هله در گلشن جــان رو چو مــریدی و  فَتح الِعشقُ رَواقــًا َفاَجبیبُوُه سِـــباقًا 

 مرادی

که چنان عیش ندیدی تو از آن روز کـه  تَری فِیه َخمُوداً وَ نشــــاطاً َو سُرُوراً لَ

 زادی 

 (3233: غ 1390)مولوی،

ه مشام از ب های معنوی در دنیا مانند بوی پیراهن یوسف است که بعدبه اعتقاد مولوی لذت

 از دعا بعد نسانرسیدن این بوی خوش مسلماً مشام خود او را نیز معطر خواهد کرد؛ یعنی ا

 به مقصد مطلوب خود که همان درک معرفت حضرت حق است خواهد رسید.



 
 رســد در پی این هـــر دو خـــود او می رســد پیرهـــن یوسـف و بــو می

 (697: غ1390)مولوی،

 در نظر عارفان، عشق واقعی فقط عشق به حضرت حق است. 

 گر شكرخواری اســت آن جان کندن است  هرچه جــز عشق خدای احسن است 

 (3686 /1: 1393)مولوی،

دّانِ إذا رَهُ ضِ اآلخِ الدُّنیا وَ»جوان مردا هرگز گمان مبر که عشق دنیا و شوق باهم راست آید »

ما یا خدا را ا ا توانییا هو یا دنیا را توانی بودن یا عقبی را« رَضِیتَ أَحَد هُما سََخطَتِ األُخری

س که با نیاخواهی و هم آخرت، آن بكاری نیاید، چه دوستی او سلطانی است ککه هم دآن

 ا دریابد.(. بین دنیا و عقبی بیگانگی است و عاشق باید این ر25: 1391نسازد )سعدی، 

 موسیئی باید که اژدرها کشــد هر خسی را این تمنا کــی رســد؟ 

 از رأی او  در هزیمت کشته شد صد هـزاران خلــق ز اژدرهــای او 

 (1065ـ  3/1066: 1393)مولوی،

ق حکند تا عاشق اژدهای بیگانگی دنیا در مقابل راه یگانگی عاشق و عارف مقاومت می

اهر یفتة ظونها شتعقبی را ادا نكند این بیگانگی ادامه پیدا خواهد کرد. عارف و عاشق واقعی 

اوست  که منظر تجّلی گاهورزد و عالم را نیست بلكه به مسبب و خالق حقیقی عشق می

 دارد.دوست می

 عشق بر نقدست، بر صندوق نی            ام، معشــوق نی ی معشوقـهخانه

 ات او بـودمبتـــدا و منتهـــی            هست معشوق آنك او یك تو بود 

 هم هویدا او بـود، هــم نیز سِر            اش، نمانــی منتظـر چـون بیابـی

 ی آن ماه باشد ماه و سال بنده            ـوالست، نـه موقوف حال    سیـر اح

 (1417ـ  3/1419: 1393)مولوی،

بذول مال ما بازی کند آتش با او چه گوید: گوید: وصمرد! اگر پنبه با آتش عشقای جوان»

رگز اشی هباست تو را از جانب کرم ما و لیكن موقوف است این وصال بر فنای تو، تا تو 

چون  ایت امارد بدوصال نبود. اندر ره عشق یا تو گنجی یا من! آتش را با پنبه قرب به باید د

 اکسترسوختة وصال شد دیگر فراق را دست به دامن دولت او نرسد که آن آتش او را خ

، دیگر (. چون وقتی به قرب یگانگی رسید خود هم یگانه شد172: 1342)همدانی، « کرد

 ای رسیدن به او نخواهد بود. بیگانگی را مجالی بر



 
 ابن کـس نه فـارغ از اوقــات و حال هست صافی، غــرق عشق ذوالجـالل 

 لَم یِلد، لَــم یولَــد آِن ایزد ســـت ی نـوری که او لَـم یولَــد سـت غرقه

 ایورنــه وقــت مختلــف را بنــده ای رَو چنیــن عشقـی بجـو، گر زنـده

 بنگر اندر عشق و در مطلوب خویش منگر اندر نقِش زشت و خوب خویش 

 بنگر اندر همت خـــــود ای شریف  منگر آنك تو حقیــری یــا ضعیــف 

 (1434ـ  3/1438: 1393)مولوی،

ده و سوی معشوقی که زنبه»خواند، البته سوی عشق میدر اینجا مولوی مخاطبان خود را به

مة یشه همرده و افسرده، عشق به یگانگی و وحدت و با این اند جاوید است، نه عشق به

ق معشو شوند و عاشق فقط باهای مجازی و معشوقگان مادّی از ردة معشوقی خارج میعشق

الزم  کشد رستمیشود؛ و با دیگران غیر از او بیگانه، وقتی عشق لشگر میحقیقی یگانه می

ز ة عشق اصاعق د در مقابل عشق مقاومت کند. رعداست تا سرآمد همة پهلوانان باشد تا بتوان

جسم  که برقی از عشق بجهد ازگردد. به محض اینغرد و چشمش چون ابر تیره میدل می

ز جسم ریزد و روح اماند؛ اما نور عشق جان عاشق را چون ابر بهاری فرومیعاشق چیزی نمی

شق از گردد که این سر عامیرسد که همة جان او نور جایی میشود و بهخود بیگانه می

انه د بیگساید و در عین یگانگی با نور معشوق گرچه با جسم خوسربلندی بر ساق عرش می

 ست دراشده است اما چون همة وجودش الهی شده است و از بیگانگی به یگانگی درآمده 

ا و اینج یدافزاهای عالم او را شادی میای را راه نخواهد بود و همة غمچنین دلی هرگز غصه

دهد و دیگر انگیز معشوق میآید و شمیم دلخود عشق شده است و از او بوی معشوق می

« ستای در کار نیروح جسمش با نازنین معشوق عالم هستی یگانه شده است و بیگانه

 (.314: غ 1390)مولوی، 

 یــــا لَكــمأَنتُم الباقُــونَ وَ البقَ  أَیهـــا العُشّــاقُ السُّقیــا َلكـــــــم 

 ذاک رِیُح یــوسفٍ فَاستَنِشقُــوا  أَیهــا السّالُـــونَ قُومُــوا وَ اعِشقُـــوا 

 (849-4/850: 1393)مولوی،

میشه هآن بوی خوش یوسف همان ذکر و یاد حضرت معبود است که گلزار وجود انسان را 

 ست.نیاز نهفته اذکر و « اهلل»دارد؛ و در کلمة مقدس شاداب و با طراوت نگه می



 
الجرم  نشود غیرت معشوق اقتضا کرد که عاشق غیر او را دوست ندارد و به غیر او محتاج» 

عراقی، « )ودبخود را عین همه اشیا کرد تا هر چه را دوست دارد و به هرچه محتاج شود او 

1363 :59.) 

 برتــرا وارهـانـد زیــن و گویـــد تــو را « نَفَخت ِفیـه مِــن رُوحــی»تا 

 نفخ قهر است این و آن دم نفخ مهر  جز به نفخ حـــق نسوزد نفــخ سِحــر 

 (3203-4/3204: 1393)مولوی،

ورت صعشق را آتش است که چون در دل افتد هر چه در دل یابد بسوزد. تا حدی که » 

ت: د. گفکند مجنون مگر در این سوزش بود گفتند: لیلی آممعشوق را نیز از دل محو می

 و.تحبوب ام و سر به گریبان فراغت برد. لیلی گفت: سر برآر که که منم ممن خود لیلی

َسمعی َو  بُّ مِنأَحَ در دعا، مصطفی )ع( از این مقام چنین خبر داد که: اللُّهمَ اَجَعل حُبَّك

 (.59: 1363عراقی،«)بَصَری

 ـودصحت این تـن، سقــام جــان بـ پس وصــال ایـن، فــراق آن بــود 

 تـرپس فــراق آن مقــر دان سخـت آید فــراق ایـن ممـــر سخت مــی

 تا چــه سخت آیــد زنقاشش جــدا چون فراق نقش سخت آیـد تــو را 

 چونت صبرت از خدا ای دوست چون  ای که صبرت نیست از دنـیای دون 

 (3209-4/32012: 1393)مولوی،

ه شربت محبت ک! کیست خدایا بار«. بِّتك فَراَم مِنك بَدَالًإلهی مَن ذَاالَّذی ذَاق حَالوَهَ َمحَ»

ت به نقل از مناجا 260: 1379پس دلش به دیگری بكشد )قمی، تو را بچشد و ازآن

 ( صحیفه سجادیه(.9محبین )

ای است ذبهای است از روابط اتّحاد که محبّ را بر محبوب بندد و جحقیقت محبّت رابطه»

جود او کشد از وکه او را به خود میقدر آنبّ را به خود کشد؛ و بهاز جذبات محبوب که مح

ت بضه قدرا به قگاه ذات او رکند تا همه صفات او را از او اوّل قبض کند و آنچیزی محو می

 خشد.باز او برباید و به بدل آن ذاتی که شایستگی اتّصال به صفات خود دارد بدو 

هودی و اتّصال وجودی. اّتصال شهودی وصول سرّ محّب و اتّصال بر دو قسم است، اتّصال ش

االتّصالُ ُمكاشفَاُت القُلُوبِ َو »که نوری گوید: است به محبوب در مقام مشاهده چنان

؛ و اتّصال وجودی عبارت است از وصول ذات محبّ به صفات محبوب و «مشاهَداتُ االسرارِ

اوصاف محبوب را غایت نیست؛ و این اتصافش بدان؛ و مراتب آن را نهایت نیست، چه کمال 



 
که منازل آن را قطع کنند به نهایت نرسند و هر چه در حال را سیر فی اهلل خوانند. چندان

 (.375: 1367)کاشانی، « دنیا بدان رسند هنوز اّول منزلی بود از منازل وصول

که  ی کنیوستای بیچاره فرزندم آدم! چرا نه وا من دفرماید: که العالمین میحضرت ربّ»

ملت ن معامسزاوار دوستی منم. چرا نه وا من بازار کنی؟ که جواد و مفضل منم، چرا وا 

« یغبخش منم، نه رحمت ما تنگ است و نه نعمت از کس دردرنگیری که بخشندة فراخ

 (.209: 1361)میبدی، 

 ی الـهچــون صبوری داری از چشمه چونك صبرت نیست زیـن آب سیــاه 

 چون زابـراری جــدا وز یَشـرَ بُــون  ین شرب کم داری سكـون چونك بی ا

 (3213-4/3214:  1393)مولوی،

 وی حقسمؤمن چون خود را فدای حق کند، از بال و خطر و دست و پا چرا اندیشد چون »

 (.178: 1362)مولوی، « رود، به دست و پا چه حاجت است؟می

 کند.به چیزی دیگری فكر نمی چنان شیفته است که جز از حَضرت حقعاشق آن

 شاد باش ای عشق شرکت سوز رفت مانــد إلّا اهلل باقــی جملـــه رفـــت 

 ی احــول مبیــنشرک جز از دیده خود همــو بــود آخریــن و اوّلیــن 

 نیست تن را جنبشــی از غیـر جان ای عجب حسنی بود جز عكــس آن 

 خوش نگردد گر بگیـری در عســل آن تنی را که بـود در جــان خلــل 

 (590-5/593:  1393)مولوی،

نیایشگر واقعی عاشق است هرچقدر شدت عشق به جمال حضرت حق بیشتر شود، 

 ا ضمنکران خواهد بود. مولوی این نكته رسوزوگدازش از هجر محبوب ازلی و ابدی بی

 داستان عشق مجنون به لیلی آورده است:

 حسن لیلی نیست چندان هست سهل را ز جهــل  ابلهــان گفتنــد مجنــون

 هست همچــون مــاه انــدر شهـر ما بهتـــر از وی صـــد هـــزاران دلربــا 

 دهــد از نقــش ویمی خـدایــم می گفت صورت کوزه اسـت و حُســن می 

 تا نباشد حـــــــق اوتان گوش کش  اش مر شمـا را ســرکــه داد از کــوزه

 (3286ـ  5/3289:  1393)مولوی،

 همه را گنجایش عشق محبوب نیست، چون؛

 بــطّ را لیــكن کالغان را ممــات ای در وی حیــات هست دریا خیمــه



 
 هسـت این را دوزخ آن را جنّتــی صـــورت هــــر نعمتــی و محنتـی 

 تـا نمانــد در مــی غیبت شــكی گونه گونه شــــربت و کــوزه یكــی 

 کــوزه پیدا، باده در وی بس نهان  ی زین جهان ه از غیب است و کوزهباد

 (3304ـ  5/3305:  1393)مولوی،

عبود مرگاه دهایی از قرآن، احادیث و روایات، عاشقانه و متضّرعانه به مولوی با برداشت

 کند.نیایش می

 أوزارُنـافَاعـْــفُ عَنــّـا اُِثقلَـت  یا اِلهی ُسكـِّـرَت أبصـــارُنـــا 

 قـَدْ عَلـَوَت فَـوقَ نُورِالَمشْرِقَین  یا خَفیـَّاً قد مَألتَ الخافَِقیـــن 

 أنْـتَ کـالمـآءِ َو نـَحـنُ کالرَّخا یا خَِفیَّ الذَّات مَحْسُـوسَ ألعَطا 

 تَخْتَفی ألرّیـُح و غَبراهـا جِهــار  أَنتَ کالرِّیِح وَ نَحـن کالغُبـــار 

 (3310ـ  5/3311:  1393)مولوی،

 کند.یمعنوان حسن ختام دفتر پنجم به عجز خود از بیان نعمات خداوندی اعتراف و به

 گفتمی شرح توای جان و جهـان گر خـدا دادی مــرا پانصــد دهــان 

 در خجالت از توای دانــای سٍــر  یك دهان دارم من آن هـم منكســر 

 (4211ـ  5/4212:  1393)مولوی،

اق ه مصدگفت برداشت مولوی از عشق با بعضی از عرفای دیگر متفاوت است، ب توانو می»

واری خها را به تصوّر علیل امثال حسن بصری، مالك دنیا رو... از عشق، آن«: »دشتی»سخن 

 صوراتتبخشد و در فضای الدین مناعت و سربلندی میکشاند ولی عشق به جاللو زاری می

 (.158و159: 1362 )دشتی،« آیدخود به پرواز می

 کند.می داند و آن را در مناجاتش بیانمولوی جزر و مد دریای عشق را از حضرت حق می

 ورنه ساکن بـود ای بحـرای مجیــد اوّلـم این جـزر و مـد از تو رسیــد 

 تــردّد کــن مــرا هــم از کــرمبی هـم از آنجــا کیـن تـردّد دادیــم 

 (210 ـ 6/211:  1393)مولوی،

 انسان باید قطرة وجود خود را به دریای الیزال عشق حضرت احدیت بپیوندند.

 کوش دائـم تــا دریــن بحــرایستـی چون شنیـدی شـرح بحـر نیستـی 

 که خالء و بی نشان است و تهی است چونك اصل کارگاه آن نیستی است 

 ای انكســـارنیستــی جوینــد و جــ جملــه استـادان پـی اظهــار کــار 



 
 ال بـــود  کارگـاهـــش نیســـتیّ و  الجـــرم استـاد استــادان صمــد 

 (1466ـ  6/1469:  1393)مولوی،

آیند و مستانه ها بلكه همة موجودات از عشق حضرت محبوب به شوق درمیتنها انساننه

 کوبند.پای می

 و ز نقص صوفِی کامل شد و رست ا کوه طــور از نور موسی شد برقص 

 (1/867:  1393)مولوی،

اشق آید، نیایشگر عگیرد وقتی کوه جامد از عشق یار به هیجان و سیالن میو نتیجه می

ولوی در اش افزون شود. معشق و شادی تواند درراه رسیدن به محبوب،مراتب بیشتر میبه

چیز زة ناداستان درویشی که برای پادشاه، کوزة آبی به هدیه برده بود از قبول آب کو

کران یطاف بگیرد که در ارتباطات معنوی خود نباید از الوسیلة خلیفه نتیجه میدرویش به

ی انهه آستبراه رسیدن حضرت معبود مأیوس شویم بلكه با تكیه به کرم او، هر کاری که در 

 رحمت او داریم انجام دهیم.

 آن سبـو را پُــر ز زر کرد و مزیــد چون خلیفـه دیــد و احوالش شنیـد 

 های خــاص ها و خلعتداد بخشش آن عــرب را کــرد از فاقــه خـالص 

 (2853ـ  1/2854:  1393)مولوی،

ر راه دو را عظمت خلیفه آگاه گردد ا امّا به دستور خلیفه برای اینكه درویش به شكوه و

 بازگشت از دربار خلیفه از کنار دجله عبور دادند.

 خــمیدکـرد از حیـا و میسجده می چون بكشتی در نشـست و دجله دیـد 

 تر کــو ستد آن آب راو آن عــجـب کـــای عجب لطف این شه وهّــاب را 

 ـــان نقد دغل را زود زود؟آن چنـــ چون پذیرفت از مـن آن دریــای جود 

 (2857ـ  1/2859:  1393)مولوی،

داند و عنوان هدیه برای تقدیم به بارگاه حضرت دوست میمولوی دل پاک طیّب را به

خواهد به یداند که در نهایت از خود بیگانه شده و با او یگانه خواهد شد درنتیجه ممی

طر از ین خانگی او را سزاوار باشد به اای شایسته برسد تا حریم یگامحضر دوست با هدیه

وست دشود تا خود را به حریم پاک دهد دور میتمام آن چیزهایی که رنگ بیگانگی می

ست، ست تودبرساند و در این عقیدة خود راسخ و استوار است. خداوندا همة راز حیات در 

 کس کمال، ملك و اقبالی ندارد.بدون لطف تو هیچ



 
 ملك اکمـال فناهــا مــر تو راست تو رواست آن به نسبت با کمال 

 نیستان را مـــــــوجد و مغنیستی  که تـو پاکی از خطر وز نیستی 

 (3911ـ  1/3912:  1393)مولوی،

 همة رویش و سوزش هستی از توست.

 زآن کــه چـون بدرید، داند دوختن آن که رویانیـد، داند سوختـن 

 بــــاز رویـانــد گــــل صبـــاغ را بسوزد هر خزان مـر بـاغ را می

 بـار دیگــــر خوب و خوب آوازه شو  کای بسوزیده برون آ، تازه شو 

 (3913ـ  1/3915:  1393)مولوی،

 ت فكرمولوی معتقد است: اگر برای عاشق فقط یك نفس باقی بماند باید به حضرت دوس

کند و فقط خود میخود بی کند و در عشقش صادق باشد و گاهی صداقت این عشق او را از

 شود و خود راخبر میرسد که خودش از خودش بیجایی میکند و بهبه یگانگی او فكر می

 گردد.سپارد و تسلیم یگانگی حضرت دوست میبه دریای عشق می

 اسرار همی گـــویم و اسرار ندانم چون چنگم و از زمزمه خود خبرم نیست 

 طومار نویســم من و طومار ندانم مضطر  در اصبع عشقم چو قلم بی خود و

 م من فــرق ندانم زشـب و روز در این دم      من غلغل تسبیح ز اشعار نــدان

 (1487: غ1390)مولوی، 

که چون نآبیان »سلطان ولد در باب یگانگی تمثیل زیبایی در رواق نامه آورده است در 

و « اَنا اَهوَی وَ مَن اَنا مَن اَهوَی»اند: تهکه گفعاشق به کمال رسد در آنجا دوئی نگنجد چنان

 کند:گاه داستانی را از مجنون نقل میآن

 پیــش لیلیّ خوشِ خــودکامــه ای خواست مجنون تا نویســـد نامــه ای 

 حــــال دل را آورد در کـــــــام او  چون برآن شـــد تا نویســد نامــه او 

 و آن قلم را زد زعشـق او بر زمـــین ینپس پشیمان گشت از آن انشـاء یق

 هســت نامش بر زبـــانم بــی مالل گفت در چشمم چو پُرّ است آن خیال

 با که بنویســم خــط، ای دلدار من فكـــر و ذکـــرش در دل پر نار مــن

 از که جـویم از که خواهم من وصال چون که بی وی نیســتم در هیچ حال

 (79و80: 1366)سلطان ولد،



 
ن د. سلطای دارپس عشق از نظر مولوی و از نظر مریدان او تأثیر عمیقی در بیگانگی و یگانگ

ی از یگانگ کند تأثیر عشق را بر بیگانگی ونامه که گویی شرح مثنوی میولد که در رباب

 کند. منظر مولوی تأیید می

 گیرینتیجه

ة عشق ن درجمنظر آنان باالتری ورزند ازعارفان بر علّت وجود و منشأ هستی عالم عشق می

حقیقی فقط برای خداست و هر عشقی به غیرخدا عشقی مجازی است مولوی همه 

یض حظه فداند که اگر هرلهای دنیوی را شعاعی از پرتو خورشید معشوق حقیقی میزیبایی

ود. اهد برحمت جمال خودش را از هر زیبارخی بردارد هیچ زیبایی و طراوتی در کار نخو

او با  گانگیو عارف از منظر مولوی برای رسیدن به یگانگی هر مانعی را که موجب بی عاشق

 رلحظههدارد و این کار در حقیقت قدرت عشق است که او را شود از راه برمیمعشوق می

اشد. بتابد حتی جسم خود شود و هیچ مانعی را برنمیسوی یگانگی معشوق رهنمون میبه

یز نخود  ای که به دریا پیوسته استانگی با معشوق مانند قطرهرسد که در یگجایی میبه

 گردد.دریا می

عشق دریای عظیمی است که آسمان با همه عظمتش در مقابل آن کفی بیش نیست. آنات 

ها و ناله همان نیایش و لمعات عشق است که کل کائنات را به نیایش کشیده است. این نای

دهد. همه نواها و نی مهجور از نیستان ناله سر مینشین است که در نماد انسان خاک

های طبیعت نیایش به درگاه حق است، غرش رعد، صدای آب و باد و همه ترنّم های نغمه

اند. گویی نی در مكتب موالنا و رباب در مسلك فرزندش سلطان ولد نوعی در نیایشدیگر به

نغمه عشق و نیایش است.  سرایند که همانزبان هر دو یك آهنگ را مییك دل و یك

داند که مولوی با اشاره به داستان یوسف و زلیخا، عشق زلیخا به یوسف را عشق مجازی می

در مقابل عشق حقیقی یوسف )ع( به خداوند متعال توان مقابله ندارد امّا یوسف پیامبر و 

ز را زیبا چیغیراز وجه زیبای او هیچاندیشد و بهنیایشگر راستین فقط به عشق الهی می

شود و ای از آن بنوشد پاک میکننده است که هر کس جرعهبیند. عشق را مطهّر و پاکنمی

گوید و آن را قالب انسانی برای عشق باختن بسیار ضعیف است. عشقی که مولوی از آن می

های صوری و شهوانی نیست؛ داند عشقترین راه به سرمنزل راه کمال انسانی مینزدیك

برد و دوای همة ها را از بین میکشد و بیگانگیکه تمام صفات رذیله را میعشقی است 

هاست که در راه یگانگی قدم گذاشته اند. عارف و نیایشگر، عاشقی است که دردها و بیماری



 
طوری که قامت دعای او از قیامت عشق برپاست. عارف صفای آواز عشق نیایش است همان

ورزد و ر نیست بلكه به مسبب و خالق حقیقی عشق میو عاشق واقعی تنها شیفتة ظواه

دارد. آن بوی خوش یوسف همان ذکر و یاد عالم را که منظر تجّلی گاه اوست دوست می

دارد؛ و در حضرت معبود است که گلزار وجود انسان را همیشه شاداب و با طراوت نگه می

والنا بر اساس پنج محور ، ذکر و نیاز نهفته است. عشق در مكتب م«اهلل»کلمهء مقدس 

بدیل عالم هستی ، یگانه معشوق بی«همتامعبود بی» -1بسیار مهم بنیان نهاده شده است: 

، «انسان» -2اش همة هستی را عاشق خود کرد و به یگانگی دعوت کرد. که با اوّلین تجلّی

ین غربت دهد تا از اای که )نی( نماد آن است که هرلحظه نای فراق سر میعاشق سرگشته

، رشته ناگسستنی بین عاشق و معشوق و این «عشق» -3بیگانه به قرب یگانگی برسد. 

المتین بین انسان و معبود یگانه است که انسان را از بیگانگی رها و به یگانگی با حبل

دارد و جز با ، رستاخیزی که دریای عشق را به تالطم وامی«هجران» -4رساند. معشوق می

کند که مبادا گیرد و هرلحظه نغمة یگانگی را برای عاشق زمزمه مینمی یاد دوست آرام

، قربانگاه مقدس عشق که اگر جان عاشق را در «وصل و وحدت» -5فراموشش کند. 

اند تا حالوت یگانگی با معشوق را به او مقابلش بپذیرند منتی گران بر گردن او نهاده

 بچشانند.  

ة نی تراود نغمه یگانگی است. پس درد نامعشق می آنچه در جهت معشوق از نای وجود

مه هوجود انسان در غربت بیگانگی، رسیدن به قرب یگانگی درگاه حضرت حق است که 

کند تا از عا میدعالم را از طنین پر سوز و نوای خود پر کرده است؛ و برای این توفیق بزرگ 

نظر مق از ن مقاله این بود عشبیگانگی به یگانگی با معشوق برسد. سؤال اصلی ما در ای

نتیجه  ه اینمولوی چه تأثیری بر بیگانگی و یگانگی دارد با توجه به تحقیق انجام شده ب

و  حققانرسیدیم که عشق تأثیر فراوانی بر بیگانگی و یگانگی عاشق دارد. امید است م

ا به رشریت پژوهان بتوانند اهداف این پژوهش را در جامعه کاربردی کنند تا نگاه بدانش

ن و عشق واقعی ترغیب کنند آنچه پیامبران بزرگوار )ص(، ائمه اطهار )ع(، مصلحا

اه حق را از راند که هرچه انسان اندیشمندان خیرخواه جامعه مثل مولوی به آن تأکید کرده

الت ه مشكکبازدارد بیگانگی است و نتیجة نگاه غیراصولی جوامع بشری در این مورد است 

در  ه قدرآورد پس جهان هر چبرای امنیت و آسایش بشری در جهان به بار می فراوانی را

 ی سالم و متعادلی خواهد داشت.راستای یگانگی با حق قدم بردارد جامعه
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ه تفسیر بده االبرار معروف االسرار وع(، کشف1361میبدی، ابوالفضل، رشید الدین، ) -

 .پ چهارمر، چااصغر حكمت، تهران: انتشارات امیرکبیخواجه عبداهلل انصاری، به اهتمام علی

شر هما، نگوید، مقدمه، تهران: ناشر شرکت (، مولوی چه می1385الدین، )همایی، جالل -

 چاپ دهم.

 سیران، تهران:منزوی و عفیف عنقی ها، به اهتمام علی(، نامه1342همدانی، عین القضاه، ) -

 نشر منوچهری و زوار، جلد اوّل.

 


