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  چکیده

به ) مثنوي معنوي(در کتاب ارزشمند خود )672قمري  متوفی به سال  هجري 7موالنا عارف قرن

زبان شعر مفاهیم عرفانی را بیان کرده است یکی از این مفاهیم عرفانی، عشق است که او نیز مانند 

سایر عرفاي اسالف خود، عشق را به دو نوع مجازي و حقیقی تقسیم می کند از محتواي کالم وي 

همچنین در این پژوهش به تاثیر عشق . قاد دارداعت) المجاز قنطرة الحقیقۀ(پیداست که به جمله ي

عشق  مولوي.شمس، غیرقابل وصف بودن عشق، عقل وعشق و سایر مباحث مشابه اشاره شده است

حقیقی را عشق به معبود می داند و هر عشقی به غیر از این عشق را مجازي می داند او عشق را  یکی 

 ارزیابی می کند، عشق از نظر موالنا احساس پاکی ان دانسته و غیر قابل توصیفاز صفات خداوند منّ

ست که هر کس لیاقت آنرا ندارد و کسانی هم وارد این عرصه می شوند باید سختی هاي فراوانی را ا

در نتیجه او همه را .تحمل کنند، عشق در دیدگاه موالنا دردي است که درمانش نیز خود عشق است

دلیل آفرینش و ادامه ي حیات بشر همین عشق است و هر عشق فرا می خواند زیرا  نقطه علیايبه 

  .کسی که عشق نداشته باشد زندگی اش فانی خواهد بود

  نقطۀ علیا، عشق، مثنوي معنوي، موالنا: کلید واژه
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  پژوهشپیشینه 

تردگی برخوردار است که نمی توان نقش آن را در ادبیات فارسی و مبحث عشق چنان ازگس

هی است موضوعی با چنین عظمت، در معرض پژوهش یمعنوي انکار کرد، بدبه ویژه مثنوي 

  .هاي گوناگونی قرار گرفته است

پیرامون مبحث عشق در مثنوي مقاالت زیادي نگارش شده است که به علت گستردگی، فقط 

  .به بخشی از آنها اشاره می کنیم

آتش عشق از نظر «تحت عنوان دکتر نصراهللا امامی و آقاي ابراهیم عبدي مکوند در مقاله اي 

به این نتیجه رسیدند آنچه در نظر موالنا و عارفان به عشق تعبیر می شود، به نور و » موالنا

بار  120با »آتش عشق«آتش تعبیر می گردد و آتش به صورت عشق بروز می کند و کلمۀ

  .تکرار در مثنوي جزء پر بسامد ترین واژه هاست

این گونه » عشق از نظر موالنا جالل الدین بلخی«اي تحت عنوان خانم شیرین بیانی در مقاله 

استوار است و عشق » وحدت وجود«نتیجه میگیرد که نظریات عرفانی موالنا بر اصل 

  .خمیرمایه ي همه ي پیشرفت ها است و واجب الوجود، محور عشق است

سد که دیدار موالنا به این نتیجه می ر» پرتو عشق از نظر موالنا«محمد عابد حسین در مقالۀ

  .، آتش عشق را در وجود او به وجود آورد و موالنا به شعر و سماع پرداختبا شمس 



به نتایج فراوانی دست پیدا می » عشق پژوهی، از انسان تا خدا«سید حسین حسینی در مقالۀ

همه ي هویت انسان به عشق اوست، انسانی که عاشق حقیقی است شایسته ي  : کند از جمله

خدا، و تنها راه رسیدن به عشق  ایش است، عشق راه رسیدن انسان به حیات متعالی استست

  .است»فناء فی اهللا«عشق به انسان عاشق کامل است و نتیجه ي واقعی عشق 

به این نتیجه رسید که » عشق و مصائب آن از نظر مولوي«دکتر حسین اسماعیلی در مقالۀ 

ي می کند و عشق را داراي ارزش فراوان می داند و همه ي موجودات جار در موالنا عشق را

  .حقیقی می داند ق مجازي را الزمه ي رسیدن به عشقعفت و پاکدامنی در عش

سنجش و سازش عقل، نقل وعشق «دکتر منصور نیک پناه و دکتر اسماعیل نوري در مقالۀ 

عشق ثمره ي که معرفت، مقدمه ي عشق است،  رسید به این نتیجه» در هرم معرفتی موالنا

معرفت است و عشق بدون آن متناقض است، همچنین موالنا عقل جزئی را فاقد ارزش می 

  .داند و عقل را در امور مربوط به الهیات ناتوان می داند

  مقدمه

شاید به نظر تمامی مردمان روي زمین و همه ي عالمان و نویسندگان و شاعران و صاحب 

هد شد مفهوم عشق و روشن تعریف نشده و نخوا ور کاملاندیشه تنها مفهومی که به ط

ه راز آنرا آشکارا بیان کند در دنیایی ع حسی است که بشر تا کنون نتوانستمگر چه نو.است

نها مفهومی که غریب و بی تکه هر مفهوم ریز و درشتی در حال کشف و گسترش است 

  .معیار است، عشق است

 عاشق بودن کدام ویژگی اخالقی استچون نمیتوان تشخیص داد عشق چیست و معیار 

آیا همه ي احساساتی که عشق می نامیم واقعا عشق است؟اگر سواالتی مطرح می شود که 

عشق نیست پس عشق واقعی را چطور می توان پیدا کرد؟بشر از آغاز هستی خود داراي 

 عشق بوده است و بی شک در وادي عشق به تعداد نگرش هاي انسان نیز تعریفی از عشق



وجود دارد هرکسی متناسب با ظرفیت و معیار خوداز عشق بهره مند شده است که بی شک 

را عشق واقعی نامید و تعداد اندکی را هم که داراي عشق واقعی هستند ا نمی توان همه ي آنه

فرصتی برایشان باقی نمی ماند تا عشق واقعی و کامل را براي افراد دیگر شرح دهند زیرا 

ي فنا در راه عشق می  هحلعی وقتی واصل میشود که عاشق به مردانیدعشقواقهمانطور که می 

شعله ي شمع میچرخد و وقتی به  گرددرست مانند پروانه اي که عاشق شمع است و (رسد

بی ) عشق واصل می شود که با شعله ي شمع یکی شده و بال و پر او سوخته و فانی می شود

دیگر نمی تواند راز عشق ر ا بیان کند زیرا او شک عاشقی که در راه عشق فانی می شود 

عشق فدا کرده است و وجود خارجی ندارد و شاید بتوان گفت راز نهفته  راهخود را در 

ماندن تعریف عشق واقعی همین فنا در راه عشق است که اگر کسی در آن فنا شود دیگر 

اشق واقعی باشد فرصت دم زدن و سخن گفتن نخواهد داشت به طور کلی یعنی کسی که ع

  .فنا و نابود خواهد شد و دیگر مجال تعریف لحظه ي وصال عشق را نخواهد داشت

  :سعدي شیرازي در این باره فرموده است

  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

  این مدعیان در طلبش بی خبرانند

  

  کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  

  کان را که خبر شد خبري باز نیامد

  )12صفحه: 1395سعدي، (                 

  :مثنوي این گونه می فرماید 3دفترهمچنین موالنا در 

  دید   همچو پروانه شرر را نور

  لیک شمع عشق چون آن شمع نیست

  او به عکس   شمع هاي    آتشیست  

  

  قانه درفتاد از جان بریدـاحم  

  روشن اندر روشن اندر روشنیست

  خوشیستمی نماید آتش و جمله 

  )3921تا3919ابیات: 3مولوي، دفتر( 

  



در مورد عشق، شاعران و نویسندگان مختلفی سخن به میان آورده اند یکی از کسانی که در 

  .این باره سخنان با ارزش و قابل توجهی آفریده است موالنا جالل الدین بلخی می باشد

یکی از سرآمد ترین شاعران مولوي درباره مفهوم عشق هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی 

می باشد که هدف مانیز  بررسی مفهوم عشق در اثر ارزشمند ایشان یعنی مثنوي معنوي به 

  .اندازه وسعت اذهان و ادراك خویش است

بوده است؟یا عشق ) تعلقات دنیوي و معشوق(آیا عشق در نظر موالنا محدود به عشق مجازي

؟)عشق به معبود(حقیقی

ي عشق به قدري زیاد است که با وجود اینکه همه ي انسانها از آن گستردگی و پهناور

تعریفی بر حسب عقل و ظرفیت خود کرده اند و خواهند کرد باز هم معنا و مفهوم عشق 

  .کامل نشده و حقیقت وجود این گوهر در وجود آدمی پنهان مانده است

  طرفه دریایی معلق آمد این دریاي عشق

  مثال نهنگباز برآورد عشق سر به 

  

نی به ریز و نی به باالي میان اي   

  عاشقان

  تا شکند زورق عقل به دریاي عشق

  )1955شمس، غزل شماره (

  

  :به قول حافظ

  راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

  

  آنجا جز آن که دل بسپارند چاره نیست  

  )72غزل شماره(

  



مثنوي چون اقیانوسی مبحث عشق در در خصوص ضرورت پژوهش باید اشاره کرد که  

شگرف است که هرگز نمی توان به طور کامل به بطن آن رسید، با وجود اینکه تا کنون به 

این موضوع در مقاالت و کتب بسیار پرداخته شده است، به دلیل اهمیت و گستردگی آن بر 

خود الزم دیدیم با زبان امروزي وسلیس و روان، به طور خالصه و در عین حال جامع به 

ررسی مفهوم عشق در مثنوي معنوي بپردازیم و جرعه اي از این اقیانوس بی انتها بنوشیم، ب

تفاوت عمده ي این مقاله نسبت به سایر آثار مشابه بررسی همه جانبه ي مبحث عشق است، 

از مفهوم عشق گرفته تا بررسی عقل و عشق، همه و همه به طور اجمالی و درعین حال مفید 

  .شده اند که فارغ ازهرگونه کلمات ثقیل است و به زبانی همه فهم استو کاربردي تبیین 

  نقطۀ علیاي مولوي

حال که اشاره اي مختصر به مفهوم گسترده ي عشق شدباید این مفهوم پایان ناپذیر را در 

  .مثنوي دنبال کنیم

با (شقکلمه ع قبل از اینکه به مفهوم عشق در مثنوي بپردازیم باید به این مسئله توجه کرد

، تبده است و به جاي آن از مفاهیم محدر قرآنکریم استعمال نش)ریشه سه حرفی ع  ش ق

 و اینکه بسیاري معتقدند عشق از عشقه گرفته شده باید سخنی  «استفاده شده است... و ود

درست باشد  زیرا در تعابیر اعراب جاهلی و پس از جاهلی تا حدود تثبیت اسالم در عربستان 

: 1388محمدي،(» ه معناي معانقه و به یکدیگر پیچیدن و لذت جنسی بوده استمعاشقه ب

645(  

، در واقع بسیاري آنرا اما بر خالف معناي لغوي،تعریف اصطالحی عشق بسیار متفاوت بوده 

مام اجزاي عالم کشش و پویه اي هست که عشق نام دارد تبین «: عریف کرده انداین گونه ت

جهان است هرگز یک سویه نیست و ذرت را با شوق و میل به و چون در همه ي اجزاي 

  )1:494جلد ،1390زرین کوب،(»جست وجوي  یکدیگر وا می دارد



موالنا عارف شاعر قرن هفتم هجري قمري معتقد است عشق، جوهره و هدف اصلی زندگی 

می  می رسد که عشق به چابکی گریبان همه رااست چنانکه به ما یادآوري کرده که روزي 

  .گیرد حتی گریبان آنهایی را که از او فراري اند

بار تکرار  352در این معنا  اًبا بررسی در مثنوي معنوي دریافتیم که کلمه ي عشق صراحت

بار  177:که عالوه برعشق کلمات مشابه عشق نیز به این شرح گنجانده شده است شده است

در مثنوي تکرار ترین واژه هاي موالنا  که یکی از پر ،بار معشوق 54و بار عاشقان 57عاشق، 

  .است

) یا مجازي(و عشق جزئی) یا حقیقی(مولوي همانند عرفاي دیگر عشق را به عشق کلی

  .تقسیم می کند

  عشق کلی

همان عشق خدایی و ایزدي می باشد که در همه ي هستی جریان دارد و ) حقیقی(عشق کلی

در ذرات همه ي موجودات نهفته است و در هر موجودي به شکلی متفاوت و مختلف نمایان 

می شود و معشوق خداوند یکتایی است که خالق همه ي کائنات است و عشق همه ي 

در وجود  ااز صفات خداوند منان می باشد که آنر عشق نیز. موجودات به او بازمی گردد

  .آدمی براي رسیدن به کمال نهادینه کرده است

  .بار استفاده شده است 110به طور کلی در مثنوي معنوي کلمه ي عشق در این معنا صراحتاً

  هرچه جر عشق خداي احسن است

  

  آن جان کندن است ستگر شکر خواری  

  )3686بیت :1مولوي دفتر (

  

  کاریده اند ماعشق او در جان     ا بر مهر او ببریده اندمناف 



  )2624یتب: 2همان، دفتر(  

  

  ملت عشق از همه دین ها جداست

  

  عاشقان را ملت و مذهب خداست  

  )1772بیت: 2همان، دفتر(

  

  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

  

  باز جوید روزگار وصل خویش  

  )4یتب :1همان، دفتر (                  

  

از آنجایی که عشق کلی در عالم جریان دارد به همین دلیل هر موجودي به قدر توان و «

قدرت اکتسابی ذاتی خود می تواند از این عشق برخوردار باشد و اگر عشق بیش از ظرفیت 

  )1386:130فاضلی،(»وجودي هر موجودي بر آن متجلی شود به او آسیب خواهد زد

  باقی استعشق آن زنده گزین کو 

  

  کز شراب جان فزرایت ساقی است  

  )219بیت : همان، دفتر اول(

  عشق جزئی

بر خالف عشق حقیقی که پایدار و جاودانه است، ناپایدار و سست ) یا مجازي(عشق جزئی

است و منظور از این نوع عشق در مثنوي، عشقی است که حقیقت اصلی را رها کرده است و 

انی که نشانه هایی از عشق حقیقی است می رود در این نوع به سراغ تعلقات دنیوي و انس

  .عشق به ویژگی هاي ظاهري و رنگ و جلوه ي معشوق توجه می شود

  عشق هایی کز پی رنگی بود

  

  نگی بودعشق نبود عاقبت ن  

  )205بیت : 1همان، دفتر (



  چند بازي عشق با نقش سبو

  

  و آب جوربگذر از نقش سبو   

  )1023بیت: 2همان، دفتر(

  

  کس نبودش در هوا و عشق جفت

  

  ح و گفتتسبیلیک قاصر بود از   

  )3323بیت:5همان، دفتر (

  

  افزون می کندچون وفا آن عشق 

  

  کی وفا صورت دگرگون می کند  

  )708بیت:2همان، دفتر(

  

شکی نیست که موالنا یکی از عارفان سرآمد در سیر و سلوك خداوند یگانه بوده و به خوبی 

به خداوند تبارك  الزمه ي رسیدن : راه آگاه است به همین دلیل ایشان معتقد است از مسیر

مولوي می گوید کسی که . وتعالی و در واقع رسیدن به عشق حقیقی ،عشق مجازي می باشد

دچار عشق مجازي شده باشد به راحتی می تواند عشق حقیقی را درك کند ، دلیل این بینش 

معشوقی کامل نبوده و از آنجایی که ) عشق مجازي(عشوقاو این است که معتقد است م

معشوق مجازي توانایی آنرا ندارد که عاشق خود را از عشق سیراب کند زیرمنبع عشق نبوده 

اي از معشوق  و نیست، عاشق پس از مدتی پی خواهد برد که عشق مجازي فقط نشانه

شیرین است بدون شک است پس اگر عشق مجازي براي او )خداوند خالق  یکتا(حقیقی

عشق حقیقی اي که منبع همه ي عشق هاي عالم است بسیار پر گوهرتر و بسیار باارزش تر 

به همین دلیل است که  و شیرین تر است و عشق در وجود انسان یکی از صفات اوست

مولوي عشق مجازي را همانند نردبانی توصیف می کند که الزمه ي وصول عاشق به معشوق 

این را نیز باید گفت که مولوي عشق مجازي را نوعی بازي و تمرین می داند حقیقی است، 

  .که عاشق را براي عشق حقیقی آماده می کند



  :در دیوان شمس به این مسئله، این چنین اشاره می کند و می فرماید

  این از عنایت ها شمر کز کوي عشق آمد ضرر

  غازي به دست پور خود شمشیر چوبین می دهد

  بود شمشیر چوبین آن بودبر انسان عشقی که 

  

  عشق مجازي را گذر بر عشق حقست انتها  

  تا او در آن استا شود شمشیر گیرد در غزا

  آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتال

  )27شمس، غزل (

  :چنین به این مسئله اشاره دارد نیز در مثنويمولوي 

  عاشق آن وهم اگر صادق بود

  

  می کشدآن مجازش تا حقیقت   

  )2760بیت: 1مولوي، دفتر (

  .به کار رفته است بار  صراحتاً 30در مثنوي معنوي کلمه عشق در این معنا تقریبا 

  دعوت به کیمیاي عشق

موالنا براي عشق هویت قائل شده و آنرا موجودي زنده، پویا، فعال و به طور کلی شعله ي «

  )651، ص1388محمدي، (»حیات انسان می داند

است که بسیاري از اخالق عشق لطیفه اي است الهی و از چنان نیرویی شگرف برخوردار 

  .رذیله را به حمیده مبدل می سازد

  عاشق آن وهم اگر صادق بود

  

  او ز حرص و جمله عیبی پاك شد  

  )22بیت: 1همان، دفتر (

مولوي عشق را طبیب همه ي امراض روحی و جسمی می داند و درمان نخوت و ناموس  می 

می ) از طبیبان ماهر بودند خودشانکه در زمان (داند و عشق را مانند افالطون و جالینوس 

و آنرا شفا بخش همه ي درد هاي عالم می داند و به انسانها توصیه می کند براي اینکه  انگارد

  .دار شود عاشق شوند چون عشق درمان همه ي درد هاستزندگیشان معنا



  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

  ي نخوت و ناموس مااي دوا

  

  اي طبیب جمله علت هاي ما  

  اي تو افالطون و جالینوس ما

  )24و 23ابیات: 1همان، دفتر (

  

  .بار ذکر کرده است60حدودا  در مثنوي معنوي کلمه ي عشق در این معنا صراحتاً

  جمع باید کرد اجزا را به عشق

  

  تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق  

  )3289ابیات: 4همان، دفتر (

  

  کند مرده را می جان عشق نان

  

  جان که فانی بود جاویدان کند  

  )2015بیت:5همان، دفتر(

  

  تی بود بهر خواصعشق چون کش

  

  اغلب خالص بود  کم بود آفت  

  )1406بیت: 4همان، دفتر (

  

  رسواییعشق و 

واهد سوخت، کسانی که ن بیفروزد، جز معشوق هر چه باشد خعشق شعله اي است که چو«

حیت و ظرفیت عشق را ندارند با یک سنجش و بالي ناچیز از عشق گریزان می شوند و صال

جز نام چیزي از عشق درك نکرده اند، از طرفی عشق از ابتدا سرکش و خونی است تا 

باید ناز هاي فراوان او را  قبسیار ناز و خود پسندي دارد که عاشمدعیان را بیرون براند و 

  )660: 1388،محمدي(»بکشد



وفادار است و به بی وفایان توجهی ندارد و کسی که عاشق میشود کار دشواري دارد باید  

 ،شود و عشق همه هستی در برابر عشق قربانی می .سختی ها و مصائب بسیاري را تحمل کند

 ي بهمی رنجاند و درد و غم جانسوزاو  و ناز و عشوه ي  قمعشوق و از فرا عاشق را از غم

  .عاشق می دهد

بار تکرار شده است و موالنا گویی درد عشق 53اًنوي معنوي عشق در این معنا صراحتدر مث 

  کنند می بهوفورازآندرمثنوییادکهرا بسیار چشیده است 

  آتش عشق است کاندر نی فتاد

  

  کاندر می فتادجوشش عشق است   

  )10بیت:1همان، دفتر (

  ون دعوي جفا دیدن گواهعشق چ

  

  هدعوي تبا چون گواهت نیست شد  

  )4010بیت: 3همان، دفتر(

  

  افروخته و رخعشق معشوقان د

  

  عشق عاشق جان او را سوخته  

  )4447بیت:3همان، دفتر(

  

  عشق از اول چرا خونی بود

  

  تا گریزد آنکه بیرونی بود  

  )4752بیت:3دفترهمان، (

  

  مچو ناي زنهعاشقان ناالن چو ناي و عشق 

  

 سرنايدر  عشق ر می دهد ایند اه تا چه  

  من

  )1936شمس، غزل(



  

  

  عقل و عشق

موالنا معتقد است عقل جزئی منکر عشق است عشق مانند دریاي عدم است که عقل از  

ادراك آن پا شکسته و عاجز است در بین دوراهی عشق و عقل باید عقل را قربانی عشق 

کرد و عشق را محور اصلی هدف خود قرار داد موالنا باور دارد کسی در عشق خداوند با 

سرگشته خواهد ماند زیرا عشق حقیقی و خداوندي با منطق و و  مئناًحیرانمطعقل وارد شود 

هر که با عقل  :دگوی عقل آدمی متناسب نبوده و در آن نمی گنجد به همین دلیل موالنا می

و کردار عاشق متناسب حال ت حاال یاز سوی .ابتر است شدر وادي عشق وارد شود عشق

  .ایمتضادباهممیباشند نقطهدو عقل به همین دلیل عشق و  یستخود بوده و رفتاري منطقی ن

  .بار به کار برده است 20موالنادرمثنویکلمهعشقرادراینمعنیصراحتاًنزدیکبه

  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  

  شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت  

  )115بیت: 1مولوي، دفتر (

  

  در عشق صمدعقل  ببازيچون  

  

  ر امثالت دهد یا هفتصدشع  

  )3236بیت: 5همان، دفتر(

  

  عقل را قربان کن اندر عشق دوست

  

  عقل ها باري از آن سویست کوست؟  

  )1424بیت:4همان، دفتر (

  



  عقل حیران که چه عشق است و چه حال

  

  ا وصالیتا فراق او عجب تر   

  )4718بیت:3همان، دفتر(

  

  هست عاقل هر زمان در غم پیدا شدن

  عاقالن از غرقه گشتن بر گریز و برحذر

  

  عاشق هر زمانی بیخود و شیدا شدنهست   

عشق عاشقان را کار و پیشه غرقه دریا 

  شدن

  )1957شمس، غزل شماره(

  

  پنهانی بودن عشق

به این اعتقاد و در پرده و حجاب است  است که مولوي معتقد است عشق همانند عروسی 

به این معنا نیست که آثار عشق در  نهانی بودن عشقدارد که عشق راز نهانی بوده است 

معشوق پدیدار نشود بلکه عشق در این معنی یعنی حسی که نه درك می شود و نه دیده و 

خواهد  خود می یاست و عروس نیز به سبب زیبای تورشنیده می شود و مانند جان آدمی مس

  .خود نمایی کند اما این عمل باید براي عاشق حقیقی انجام شود

  راحت از راحت رسانیدن بودعاقالن را 

  

  ها شدن عاشقان را ننگ باشد بند راحت  

  )همان، همان(

  

  ستیرعشق و جان هردو نهانند و 

  

  گیرمگر عروسش خوانده ام عیبی   

  )1992بیت: 1مولوي، دفتر (

  



  گرچه تفسیر زبان روشنگر است

  

  لیک عشق بی زبان روشنتر است  

  )113بیت:1همان، دفتر (

  

  ناید آن حجت بداندر زبان می 

  

  عاشقان عشق  همچو حال سر  

  )2852بیت: 4همان، دفتر (

  

  شرح تو غبن است با اهل جهان

  

  نهان در مرهمچو راز عشق دا  

  )7بیت: 5همان، دفتر (

  

موالنا جالل الدین بلخی بر این عقیده است که راز عشق توسط خود عشق آشکار و عیان 

توان آن را کتمان کرد و در جایی که  نمیو شود در واقع عشق غماز و پرده در است  می

  .برمی بندد و باعث آشکاري عشق می شود ختعشق وجود دارد صبر و شکیبایی ر

  ن سخن بیرون بودعشق خواهد کی

  

  چون بود ،آیینه غماز نبود  

  )33بیت: 1همان، دفتر (

  

  صبر من مرد آن شبی که عشق زاد

  

  درگذشت او حاضران را عمر باد  

  )4166بیت: 6همان، دفتر(

  

.بار تکرار شده است 15نزدیک به  عنوي کلمه عشق در این معنا صراحتدر مثنوي م

  



  دل کندن از غیر عشق 

خوریمکهعاشقبایدهرچهجزعشقداردراکناربگذاردو  برمیمثنویبهوفوربهاینموضوعدر

او ازغیرعشقدلبکندوبهآنوابستهنشودوتنهاچیزیکهبرای

عشق عمدتاًرا میتوان  عشقدرمثنوي.مهممیباشدعشقاستکهبهخاطرآنبایدازهمهچیزخودبگذرد

پاك معرفی کرد به طوري که عشق اگر پاك و داراي معصومیت و دور از هرگونه زشتی و 

  .باشد عشق نیست و فقط سایه آن می باشدنپلیدي و نجابت 

  رخت خود را من ز ره برداشتم

  

  غیر حق را من عدم انگاشتم  

  )3790بیت: 1همان، دفتر(

  

  غیر معشوق ار تماشایی بود

  

  سودایی بودعشق نبود هرزه   

  )887بیت: 5همان، دفتر(

  .بار استفاده شده است 15در مثنوي صراحتاً واژه عشق در این معنا نزدیک به  

  

  در توصیف عشق  عجز

با وجود این که تعاریف بسیار زیادي از عشق انجام شده ولی در این که نمیشود عشق را به 

  .آن توصیف نمود شکی نیست و حقیقیطور کامل 

شود کسانی که به عشق حقیقی  ناي عاشق در راه عشق بیان میفهمانطور که در بحث  

روند دیگر مجالی براي دم زدن از  حاصل می شوند در واقع در راه عشق فنا شده و از بین می

ذکر کنیم که عشق یکی از  نیزاین نکته را  بایدماند و  عشق حقیقی براي آنها باقی نمی



بینش محدود  با عقل و عال بوده و توصیف و تعریف صفات خداوندصفات بارز خداوند مت

  .هستند امکان پذیر نبوده و نیست مخلوق اوآدمیان که 

مولوي عشق را دریایی می دانند که پایان ندارد و انسان در توصیف آن عاجز است و فقط  

  .خود عشق می تواند شرح احواالت عشق را بیان کند

  تافتچون قلم اندر نوشتن می ش

  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  

  چون به عشق آمد قلم به خود شکافت  

  عشق و عاشقی هم عشق گفت شرح

  )115و114ابیات: 1همان، دفتر (

  

  در نگنجد عشق در گفت و شنید

  

  پدیدعشق     دریاییست     قعرش     نا  

  )2732بیت:5همان، دفتر(

  

  .بار تکرار شده است 15نزدیک به  اًدر مثنوي معنوي کلمه عشق در این معنی صراحت 

  فنا شدن در راه عشق

الي م

ابودي داندکهعاشقدرراهعشقفناشدهوخودرابهخاطروصولبهعشقبهن بلخوادیعشقراماننددریایعدممی

  .سوزدشمع بال و پرش می ي می سپارد درست مانند آن پروانه اي که براي رسیدن به شعله 

بودي به مرحله ي فنا و  توان گفت آخرین مرحله عشق حقیقی و واقعی با این اوصاف می 

نابودي است و عاشق باید به قدري غرق در معشوق خود باشد که جان خود را نثار  نام 

  .معشوق کند



میان عاشق و معشوق وجود خارجی خود را از دست داده و تنها چیزي که باقی  در این

توان گفت پر پروانه است که در آتش میسوزد یا شعله  مانند اینکه نمیهشق است ماند ع می

ماند عشق است و نهفته ماندن  توان گفت چیزي که بر جاي می ما این را با قاطعیت می،اشمع 

  راز عشق نیز به خاطر همین فنا می باشد 

  پس چه باشد عشق دریاي عدم

  

  در شکسته عقل را آنجا قدم  

  )4724بیت: 3همان، دفتر(

  

  نور دید رر را همچو پروانه ش

  

  احمقانه درفتاد از جان برید  

  )3919بیت:3همان، دفتر(

  

  ست کو چون بر فروخت عشق آن شعله

  

  هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت  

  )588بیت:5همان، دفتر(

  

مات شهیدا و دخل من عشق فکتم و عف و صبر فمات «در این باره پیامبر اکرم می فرمایند 

إبن .(شهیداستبمیردکهعاشقباشدوبرآنپاکیورزددرحالیکهآنراپنهانکنداگردراینحالکسی»الجنۀ

  )20:233، جلدأبی الحدید

  .بارتکرارکردهاست10نزدیکبهصراحتاًمولویدرمثنویکلمهعشقرادراینمعنا

  دلجایگاهعشق

دلیل وجود همه  وداردمولوي عشق را در تمامی کائنات و بین همه مخلوقات عالم جاري می 

ذاتهمهموجوداتاست ، وفراگیر  ،گیرد و معتقد است عشق عشق در نظر می شآنها را کش



وازجاییکهدر بحثتوصیفعشقگفتهشد، 

گر در دل و قلب آدمی که باشدم باشدکهوسعتآندرهیچجایعالمگستردنینمی عشقدریایبیکرانیمی

عشق فقط و فقط دل آدمی می باشد و  موطندر اثر ارزشمند مولوي  .جایگاه عشق می باشد

 حکه در تعابیر عرفانی همان رو مأمن و مأواي عشق دل انسان استید امی فرماو  در واقع 

  می باشد

  :دخود مولوي در مثنوي می فرمای 

  دل تورا در کوي اهل دل کشد

  

  تن تورا در حبس آب و گل کشد  

  )725بیت:1مولوي، دفتر (

  

  فتادي دل را یکی گوهر قطره

  

  کان به دریاها و گردونها نداد  

  )1017بیت:1همان، دفتر (

  

جایگاه عشق از نظر تمامی عرفا و سالکین راه حق و حقیقت از جمله مولوي دل عاشق است 

و  الیسعنی ارضی و ال سمائی :می فرماینددر حدیث قدسی ) ص(همانگونه که پیامبر اکرم 

من در آسمان و زمین نمی گنجم ، اما من در قلب بنده  :یعنی، لکن یسعنی قلب عبدي المومن

  .مومنم جا می گیرم

  

  صد زبان عشق

بیان می دارد و اشاره می کند که عشق در یک  را مولوي در جایی وادي هاي متفاوت عشق

و هر کسی با زبان خود به عشق  وممکناستباهرزبانوسخنیبهعشقرسیدجلوه نمی کندنوع خاص 



همچنین ایشان به این است در صورت هاي گوناگون ،خواهد رسید که همان عشق واحد 

موضوع اشاره دارندکه سخن عشق را فقط گوش عاشق می تواند درك کند و گرنه سخن 

  .عشق شده باشد دچارعشق را همه کسی نخواهند فهمید تنها کسی آن را در می یابد که 

  این هوش جز بی هوش نیستمحرم 

  

  مر زبان را مشتري گوش نیست  

  )14بیت:1همان، دفتر (

  

  پارسی گو گرچه تازي بهتر است

  

  دیگر است یعشق را خود صد زبان  

  )3842بیت:3همان، دفتر(

  

  طاقت آن جوش نیست راجان و دل 

  

  با که گویم در جهان یک گوش نیست  

  )514بیت:1همان، دفتر (

  

نظر بر این دارد که  لخدر مثنوي قابل توجه است این است که شیخ ب مطلب دیگري که

معشوق در اصل خود جلوه گر هم هرچه هست و هر چه نیست عشق می باشد همعاشق و 

حقیقت عشق هستند همه اینها یک حقیقت واحدي دارند که آن نیز به تنهایی خود عشق 

له شمع است و وقتی در آن می عاشق شع اي که است همانطور که ذکر شد مانند پروانه

سوزد نمی توان تشخیص داد آنچیزي که میسوزد شعله است یا پر پروانه زیرا در آن زمان 

  .حقیقت عشق در حال تحقق است فنا استکه پروانه در حال سوختن و 

  ست اوعاشق کلّست و خود کّل

  

  عاشق خویش است و عشق خویش جو  

  )1575بیت:1همان، دفتر (

  :این باره شاه نعمت اهللا ولی می فرمایدو نیز در 



  معشوق یکی، عشق یکی، عاشق یک

  

  این هر دو یکی و در یکی نبود شک  

  )187رباعی شماره (

  

و موالنا به خوبی به حاالت متفاوت عاشقان آگاه بوده زیرا خود نیز گرفتار عشق بوده است  

 دل به باید عاشق شده و با چشممی داند کسی جز عاشق نمی تواند حال عاشقان را دریابد و 

  .عاشق چه احساساتی دارد که عاشق نگریست تا دریافت

  کن پند من بپذیر هین ذرزین گ

  

  عاشقان را تو به چشم عشق بین  

  )2768بیت :5مولوي، دفتر (

  

  :است سرودهوحشی بافقی نیز در این باره این گونه 

  اگر در دیده ي مجنون نشینی

  

  نبینی لیلیبه غیر از خوبی   

  )4، بیتفرهاد و شیرین حکایت (

)شمس تبریزي(شیخ پرّان

 شاعري  حال آنکه سخن از عشق در مثنوي به میان آمده است جاي سوال است که عارف

 است بوده اگر؟عشق بوده است دچارسراید آیا خود نیز  که تا این حد از عشق استادانه می

یان است که معشوق عجواب سوالمان به روشنی  ؟معشوق او مجازي یا حقیقی بوده است

موالنا پروردگار تبارك و تعالی بوده است و نیز این را باید گفت که موالنا و حافظ شیرازي 

یر راهنمایی در طریق سیر و سلوك عارفانه به دنبال خورشیدي می باشند آنها را از این مس



اصل کنند وحقیقی  کرده تا به عشق

 توانگفتبهخاطرتاثیر نمورددرزندگانیجالاللدینمولویکسینیستجزشمستبریزیکهبهصراحتمیای

نفس قدیسه او در 

روحیاتموالنابودهاستکهموالنابهعارفیعاشقتبدیلشدهاستوبهسمتمعبودخویشبهحرکت واحواالت

  .درآمدهاست

  چون حدیث روي شمس الدین رسید

  

  شمس چارم آسمان سر در کشید  

  )123بیت: 1مولوي، دفتر (

  

  از وي ار سایه نشانی می دهد

  

  شمس هر دم نور جانی می دهد  

  )117بیت: 1همان، دفتر (

  

  ریزي مجوي فتنه و آشوب و خون

  

  بیش ازین از شمس تبریزي مگوي  

  )142بیت:1همان، دفتر(



  

  گیري نتیجه

و به دنبال  )از نیستان تا مرا ببریده اند(را در اثر دوري از معشوق حقیقی می داند  دردموالنا  

و عاشق براي رسیدن به معشوق  )باز جوید روزگار وصل خویش (خود استواصل معشوقه 

و در این راه کسی هم عاشق را درك  )جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم (هر کاري می کند

 کهدید او را توان عشق  از حال و روز عاشق می )سرار مناز درون من نجست ا (نمی کند

آرزوي نابودي می عشق باشد  این کسی که بدونبراي هوا و هوس نیست و  حقیقی عشق

از داغ عشق به قدري دردناك است که نی  این  و )هرکه این آتش ندارد نیست باد (کند

، هم عشق استهمین می و شرابی که جوشش میکند در اثر این درد، نواي غم سر می دهدو 

عشق راهی  راه و )که دید؟همچنین زهري و تریاقی  (عشق هم درد است هم درمان چنین

محرم این  (دانند و این سخن ها را هم فقط آدمهاي عاشق می )پرخون راه(پرخطر است 

تباه  اش ند زندگیو هر کسی زندگی خود را بدون عشق سپري ک )هوش جز بیهوش نیست

عاشق کسی  جز و در نهایت هم عاشق را )هرکه بی روزیست روزش دیر شد (است

  .عاجزند آن از ادراكبقیه تواند درك کنند و نمی
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Abstract  

MowlanaArif, the 7th century AH, died in 672) in his valuable book 
(spiritual Masnavi), in the language of poetry, expresses mystical 
concepts. One of these mystical concepts is love, which, like other heroic 
predecessors, also makes love into two types of virtual And the true one. 
It is clear from the content of his words that he believes in the 
sentence(Metaphor is a bridge for the truth) .In this research, the impact 
of Shams' love, the unthinking of love, reason and love, and other similar 
topics are also mentioned. Rumi loves to love true love and believes 
every love except virtual love. He considers love as one of the attributes 
of Allah, and it is unexplainable. Love is Rumi's sense of purity that 
everyone deserves it. And there are people who enter this arena and 
should endure a lot of difficulties. Love is in the opinion of Rumi, and his 
treatment is also love. As a result, he calls everyone to the point of love 
because the reason for the creation and continuation of human life is this 
love, and anyone who does not love his life will be morta

  


