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  چکیده 

موالنا عارفی است که توجه خاصی به عشق در آثار خود داشته است و جذبه عشق و 

کشش عاشق و معشوق را در سراسر عالم وجود جاري و ساري می داند و معتقد است تمام 

بهره نیستند و تمامی  به ذات الهی بیموجودات عالم در وجود خویش از وجود عشق حقیقی 

مثنوي نیز بر پایه عشق سروده شده است . مخلوقات خواهان وصال معشوق حقیقی خویش هستند

شود ، از راه و از نظر موالنا رستگاري وسعادت انسان که در رسیدن به حضرت حق خالصه می 

مبناي بر شالوده آفرینش  بوده و ز نظر وي عشق بنیان خلقت موجوداتا،عشق امکان پذیر است

  .جاذبه عشق است

  . مجازي وظاهري ، عشق حقیقی و الهیعشق : عشق از منظر موالنا دوگونه است 

یدن به را نردبانی براي رس و آن ها صبغه الهی قائل است  ظاهري هاي عشقبراي  موالنا 

پژوهش سعی شده در این .عشق الهی می داندکه انسان را به سوي سعادت واقعیرهسپار می کند

وسعت مفهوم واالي عشق به خوبی روشن شود ودرصدد بیان این ب مثنوي و ارزش واقعی کتا

مثنوي قابل چشیدن و مطالعه بنیان مثنوي عشق است و مفهوم عشق بدون درك که نکته است 

  .نیست
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  مقدمه 

بسیاري از . ی اکثر عرفاستوآموزه هاي اساسی در جهان بیناصول از عشق یکی 

  . می دانند مقام فنا فی اهللا آن ها عشق را شرط اساسی در سیر وسلوك براي وصول به

، زیرا از نظر وي عشق بنیان دارددر عرفان موالنا نیز این مسئله جایگاه واالیی 

  . عشق استه آفرینش بر مبناي جاذبه و شالود بوده  خلقت موجودات

وم فارسی از پرکاربردترین و از آن جا که واژه ي عشق از دیر باز در ادبیات منظ

ي ه است، در مثنوي معنوي نیز واژههاي ادبی بودترین معنا براي خلق شاهکارعمیق

  . می باشدعشق و نقش آن در رسیدن به سعادت ابدي بسیار پررنگ 

هاي بسیاري صورت گرفته است اما بررسی مفهوم عشق در مثنوي پژوهش در مورد

ین کتاب با ارزش در این پژوهش سعی شده عالوه بر مفهوم عشق در مثنوي به جایگاه ا

، چرا که کتاب مثنوي و مفهوم عشق مکمل یکدیگرند ، موالنا با نیز پرداخته شود

نگارش این کتاب با ارزش مفهوم عشق در عرفان اسالمی را گواراتر ساخته است و از 

پایه و اساس مثنوي . بدون مفهوم عشق نمی توان تصور کردنیز  ي دیگر مثنوي را سو

  .عشق الهی است 

  مثنوي 

کتاب مثنوي که اغلب آن را قرآن فارسی می نامند مربوط به اواخر عمر مولوي 

نوشتن شش دفتر این  است و این کتاب در اثر تقاضاي حسام الدین نوشته شده است و

  .به طول انجامیده است سال 15تقریبا یفاصلهکتاب به 

کلمات منظوم که به طور کامل مثنوي عبارت است از ابیات موزون ومسطور و از «

علم مثنوي که باب الهی . ت اسرار ربانی و کلمات قرآنی استحقایق الهیه و مرآمظهر 



در علوم ربانی است آفتش هوي وشهوت نفسانی است وگرنه در این مرتبه شربت اندر 

  ) 13:1320ستارزاده ،(»شربت است

وي آن را براي مثنوي مولوي معجون روحانی موثر و شگفت آوري است که مول

هاي اعجاب انگیزي از همه  رتیب داده و در ترکیب آن استفادهها تدرمان روح ها ونفس

ر کار خود هم عارف است و هم حکیم، هم او د.اجزاي معنوي افکار اسالمی کرده است

  . داستان پرداز فقیه، هم

ترین اثر عرفانی است که تا امروز ثار با قیمانده مولوي، مثنوي جاودانهاز میان آ

توانسته است جایگاه و جوشش خاص خود را حفظ کند و با اطمینان می توان گفت که 

جالل الدین توانسته است .بر دارد این کتاب حقایق و واقعیات بسیار ارزشمندي را در

ات را با هماهنگی کامل قلب وعقل خویش به صورت رسا در کتاب حقایق و واقعی

  . هماهنگی دل زمینه اصلی کار اوست خویش بیان سازد و در این

هرکسی با مطالعه این کتاب و قدري تفکر خواهد توانست به دنیاي روحانی این 

کتاب قدم بگذارد ودر آن غوطه ور شود و درك خواهد کرد که این کتاب نسبت به 

  .یر آثار مولوي بیشتر معرف راز و رمز مکتب فکري اوستسا

ي  کرانه دبی بلکه به جهت دریاي مواج و بی، نه به دلیل ساختار اجاودانگی مثنوي

ي ادب فارسی  ي پهنه مثنوي هیچ گاه در ردیف آثار بستهاز این رو . معارف آن است

ر ترین آثاخوش ساختترین و  چون شاهنامه، دیوان حافظ، بوستان سعدي که از محکم

به دنبال آفرینش یک اثر عادي نبود بلکه در پی  گیرد چرا که اساساً اند، قرار نمی ادبی

هاي فراطبیعی که در هنگام سلوك وفناي در بلو چشم اندازي براي بازنماییترسیم تا

گرچه از ذوق شعري باالیی برخوردار است و با . ذات حضرت دوست بوده است

و فن شاعري به  هاي ادبیط خود را بر آرایهچون کلیات شمس تسلآفرینش آثاري 

ابه ي ابزاري براي بیان آتش درون، اما شعر او در مثنوي تنها به مث. اثبات رسانده است



دل دادگی وخود ندیدن ویاردیدن و در یک شیدایی، شوریدگی و مستی، بی خودي، 

  .عشق کلمه عشق است وعشق است و

  ، آید به بام هرکه از این بر رودین کالم               نردبان آسمان است ا

  ر بـود بل به بامی کز فلک برتنه به بام چرخ،کو اخضر بود

  )مثنوي (

بهترین . در مثنوي حقیقت از شریعت جدایی ندارد وطریقت هم سرّ حال انبیاست

  :وصف براي مثنوي آن عبارتی است که مولوي در وصف مثنوي گفته است

و تکرار کنند بلکه تا زیر پاي نهند ام تا حمائل کنند  مثنوي را به جهت آن نگفته« 

و باالي آسمان روند که مثنوي معراج حقایق است نه آن که نردبان را به گردن گیري 

1386غنی، (».و شهر به شهر بگردي و هرگز بر بام مقصود نروي و به مراد دل نرسی

  )14:جلد دوم

ن اوصاف می توان این مورد را بیان ساخت که مثنوي در بین کتب با بیان تمام ای

و آثار نظم و نثر، یگانه و در هیچ کجاي دنیا کتابی به مانند مثنوي نگاشته نشده است و 

  . هیچ اثري را نمی توان با آن هم پایه دانست

  جایگاه عشق

عشق یکی از ارکان استوار بناي رفیع عرفان است اما به سادگی قابل وصف نیست 

ق قابل چشیدن است چرا که عش ،و بزرگان این راه نیز از بیان آن اظهار ناتوانی می کنند

عاشق راستین به عطش . شد نخواهد توانست آن را درك بکنداي نچو هرکس تا جرعه

  : ا این طور می فرمایده جناب موالن، چنان چه استعشق زند

  ل باشم از آن     هر چه گویم عشق را شرح وبیان ـم خجـچون به عشق آی



  ر است  گرچه تفسیر زبان روشنگر است ــتـک عشق بی زبان روشنلی

  خود شکافت    چون قلم اندر نوشتن می شکافت چون به عشق آمد قلم بر 

  ) 21- 23: دفتراول (

لی است که موجب خلقت انسان و پدیده هاي عشق در عرفان آن حقیقت از«

. م پدیده هاي هستی را برگرفته استهستی شده است و در عرفان مانند روح و حیات تما

  ) 6، 1376برزي ،(» .تی است که سبب بقاي آنان شده استآن جاذبه و کشش ذرات هس

و از دریاي متالطم این گوهر ناب تنها به جمال وجالل حق انحصار یافته ولی 

. خاکی نفسی بخشیده است اي بر وجود انسان پاشیده وبر این وجودناپیدایش قطره

عشق  کند ونوان حیات و مبدا و مقصود یاد میمولوي نیز در کتاب مثنوي از عشق به ع

اند، چرا که از نظر وي عقل ي یکی از اصول توحید وباالتر از عقل می درا به منزله

زند و  ه عشق عناصر ناهمگون را پیوند میحال آن ک. کند آفریند و جدا می تمایز می

  )  1370،427عبدالحکیم ،(.ها را با خود همگون می سازدآن

داشته است و جذبه عشق  دموالنا عارفی است که توجه خاصی به عشق در آثار خو

عالم وجود جاري وساري می داند و معتقد است وکشش عاشق ومعشوق را در سراسر 

بهره نیستند ز وجود عشق حقیقی به ذات الهی بیتمام موجودات عالم در وجود خویش ا

  .هان وصال معشوق حقیقی خویش هستندو تمامی مخلوقات خوا

عشق در مثنوي معنوي 

وتنها ن اصلی مثنوي معنوي عشق رک. ي آثار موالنا عشق است محتواي بنیادین همه

تکاپوي یکی شدن با حضرت حق بوده،  موالنا که در.و معرفت است ي نورسرچشمه

  . وهر وجود را در عشق جستجو می کندداند و جعشق را تنها راه رستگاري می



د و او را در هستی حقیقی فانی کنمی از نظر وي عشق انسان را از هر تعلقی بر

ست ونهایت عشق رسیدن به حضرت حق ، چرا که عشق امري ربانی و الهی اسازد می

وهیچ موجودي از عشق است وخداوند این امر ربانی را در تمام جهان جاري ساخته 

کشاند و موجب  ت را به تکاپو میبهره نمانده واین عشق است که تمام موجودابی

  .الق پسندیده در انسان هویدا گرددشود که احوال متعالی و اخمی

  : جوشش می را از عشق می داند نی و وي در آغاز مثنوي آواز

  می فتاد  آتش عشق است کاندر نی فتاد   جوشش عشق است کاندر 

  )  17: دفتر اول(

در جایی دیگر در مورد داستان حضرت موسی که کوه طور در برابر دیدگان 

،این تالشی اجزاي وجودي آن را به سبب بر اثر تجلی حق از هم متالشی شد )ع(موسی 

  .داند که به او داردمی عشق 

  جسم خاك از عشق برافالك شد  کوه در رقص آمد و چاالك شد  

  ی صاعقا ـر موسـد عاشقا           طور مست خّــور آمــعشق جان ط

  ) 25-26:دفتر اول (     

داند، دردهایی مثل درد  عشق را درمان همه دردها می موالنا، در کتاب مثنوي

ي این دردها را ، موالنا همهبه آسانی قابل درمان نیستند، که ،خودخواهیحسادت، غرور

از انسان را دهد وق است که روح  انسان را  صیقل میاین عش.کند با عشق درمان می

باب سعادت را  کند ودر پایان به خدا محوري تبدیل می خودمحوري به دیگر محوري و

  .گشایدبه روي انسان می

  او زحرص وعیب کلی پاك شد دـه را جامه زعشقی چاك شـهرک



  ه علت هاي ما ــب جملـشاد باش اي عشق خوش سوداي ما           اي طبی

  وس ماــوس ما         اي تو افالطون و جالینـــوت ونامــاي دواي نخ

  )22- 24: دفتر اول(

ودر غربت دست داند که از دوست جا مانده نا جان آدمی را همانند عاشقی میموال

خواهد به محبت  پروراند و میجهت هر دم هواي وصال را در سر میند واز این زپا می و

  . خداوند نایل آید

  کند از جدایـی ها حکایت میکند      بشنــو این نی چون شکایت می

  اندـدهم مرد وزن نالیـد             در نفریــریده انـرا ببــز نیستان تا مــک

  رح درد اشتیاق    ــم شـراق        تا بگویـه شرحه از فـم شرحـسینه خواه

  کو دور ماند از اصل خویش   بازجوید روزگار وصل خویشهرکسی 

  ) 1-4: دفتر اول (

در مورد محبت الهی روح آدمی هردم تشنه عشق ومحبت است، چنان چه در قرآن 

به آیات  وموالنا نیز با توجه »یحبهم و یحبونه« این طور آمده  54در سوره مائده آیه 

  .داند مبناي آفرینش می قرآن عشق را

در حقیقت این بدین معناست که . کند  از منظر موالنا عشق عاشق را کور و کر می

کند بلکه عاشق را نسبت به هر کالمی به غیر از  عشق نه تنها برا عاشق فرمانروایی می

ر حالی است که عاشق این د.سازد ء دیدنی نابینا می کالم معشوق ناشنوا ونسبت به هر شی

  . نیز خواهان این شرایظ است، چرا که چیزي جز وصال برایش مهم نیست 

  : ا عشق دو گونه استاز منظر موالن 



  عشق مجازي و ظاهري .1

  عشق الهی و حقیقی .2

  عشق مجازي 

،عشق مجازي را تجربه اي موالناو که غیر حقیقی است و مجازي عشق ظاهري 

تجربه عشق حقیقی می داند ولی در گام نخست عاشق باید ادب براي هموار ساختن راه 

براي عاشقی را بداند، ادب عاشقی هم چیزي جز فنا خودپرستی در جادوي عشق نیست و

دیدگاه خود در مورد این گونه عشق در دفتر اول مثنوي در تمثیلی روشن ساختن بیان 

شود  کنیزك میپادشاه عاشق زببا قصه پادشاه و کنیزك را بیان ساخته که در این قصه 

که طبیبان از درمانش  برد و پادشاه از ترس مرگ کنیزكو کنیزك از بیماري رنج می

کند در خواب  را از خداوند طلب میشود ودرمان کنیزك اند روانه مسجد می ناامید شده

در به درمان کنیزك امد که قآشود که طبیب روحانی نزد او خواهد به او وعده داده می

گوید که ،طبیب روحانی با دیدن کنیزك به پادشاه میرسد موعود فرا میاست زمان 

فرمان دهی مرد  وي دل در گرو مرد زرگري دارد که براي بهبودش باید ي معشوقه

هاي عشق مجازي است باید در این جا دت پادشاه که از ویژگیحسا. زرگر را بیاورند

  .رنگ ببازد

دهد  بیند به او سمی می ش ثابت قدم میر عشق خویروحانی که پادشاه را دطبیب 

د و او را در شوسم موجب دگرگون شدن ظاهر زرگر می، این که به مرد زرگر بدهد

غر مرد دهد ودر این جاست که کنیزك با دیدن رخ زرد و السرازیري مرگ سوق می

  .کند زرگر عشق او ر فراموش می

  دك در دل او سرد شد چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد اندك ان

  ی بود  ــود عاقبت ننگـود   عشق نبـی بــی رنگـی که از پـعشق های



  )204-205:دفتردوم(

در این حکایت طبیب غیبی . سپارد کنیزك به پادشاه دل می میرد ومرد زرگر می

فرستاده حق است و پادشاه با نفی صفاتی چون کبر و حسد در خویش روح را براي 

  . پذیرایی ازعشق حقیقی آماده ساخته است

غه الهی معتقد است و این عشق ها را بهاي مجازي به نوعی به صموالنا در عشق

ا زود به قتی است که دیر یداند و معشوق دنیوي یک نمود موشق الهی میپرتویی از ع

  .و دوامی نداردشود وي منبع خویش رهسپار می 

،چرا که وروان معشوق است نه جسم فانی او به نظر وي عشق مجازي، عشق به روح

، زیرا در عرفان این روح است که به دهد وجه قرار نمیموالنا ظاهر جسم را مورد ت

  .حائز اهمیت است» روحی نفخت فیه من« : طه فرمایش حضرت حق که فرمودواس

  ی نیست بر صورت نه بر روي پستی ـــق هاي صورتـن عشــاین رها ک

  ن جهان و آن جهان ـ،صورت نیست آن خواه عشق ایآن چه معشوق است

  )702-703دفتردوم(      

  عشق  الهی و حقیقی 

، ، قدرتمال جویی انسان بوده که با تکاملعشق حقیقی حاصل رشد فکري و ک

  .کندهاي مختلفی پیدا می جهان بینی او جلوه شعور و

انسان براي اینکه قطره وجود خویش را به دریاي بی انتهاي الهی وصل سازد و این 

از . فراق را به اتمام برساند و به اصل خویش بازگردد باید خود را از خویشتن رها سازد

عشق را طبیب جمله  يمولو. دیدگاه مولوي تنها راه چنین تغییر و تحولی راه عشق است

ر که در نگاه او منشا تمـام ند و عشق را عالج خودبینی و تکبداعلت هاي ما می



شود انسان دیگر خود را هیچ چراکه قدرت جادویـی عشـق باعث میداند هاست می بدي

  .ببیند

      عمر که بی عشق رفت، هیچ حسابش مگیر

  ریزآب حیات است عشق، در دل و جانش ب               

      هرکه به جــز عاشقان، ماهی بـی آب دان 

  ربـود او وزیــرده است گرچه مـرده پژمـ

  ) دیوان شمس (                         

شاید بتوان کل مثنوي را در نی نامه، هیجده بیت اولش خالصه کرد و اگر بخواهیم 

زیباي عشق این هیجده بیت را خالصه کنیم بدون شک مفهوم اصلی خالصه، مفهوم 

  .خواهد بود

  د  کن قصه هاي عشق مجنون می    کندنی حدیث راه پر خون می

  )    13:دفتر اول( 

« در این بیت موالنا با بیان راه پرخون اشاره به مرگ اختیاري دارد که مصداق «   

  .باشدمی» موتوا قبل ان تموتوا 

یت و خودپرستی تواند روح را که در غبار منشق حقیقی حق است که میاین ع

این عشق . و پاك تر از آیین عشق نیستهیچ آیینی منزه تر . ست پاك سازدمحو شده ا

  )23: 1389ربیعی،( »  .است که جوهر تمامی مذاهب و مسالک هست

  بیماري چو بیماري دل   تداست از زاري دل نیســـی پیــــــعاشق



  عشق اسطرالب اسرار خداست داست ــــق زعلت ها جـــعلت عاش

  عاقبت ما را بدان شه رهبراستعاشقی گر زرین سر و گر زان سر است

  )109-111دفتر اول(

از نظر موالنا این رابطه عشق و محبت است که استهالك و استغراق عاشق را در 

این عشق است سازد و قابل تحقق میوجود معشوق که مشاهده و فنا حاصل آن است 

دارد تا در پرتو هدایت و شریعت جاده طریقت سالک را به طلب وا میکه در تمام طول 

ا تمام کاینات خویش را هماهنگ آورد که بدر او شوقی به وجود می«. بردارد الهی قدم

حکوم سازد و از سکون و رکودي که تقید به نیازهاي پست جسمانی وي را بدان ممی

خیزد در تعبیر موالنا ن عشق از احساس نیاز روحانی برمیو ای. آوردمیبیرون  دارد،می

صفت حق است و الجرم نسبت به بنده مجاز است و عشق حقیقی موهبت الهی است که 

تا فنا را خط سیر حیات  افتد و راه تبتلجز با مشیت و عنایت او سالک به کمند آن نمی

  )301: 1379زرین کوب، (».سازدخویش نمی

کند که در صدد امتحان بیان می را ر دفتر پنجم حضرت موالنا داستان معشوقید

خود را بیشتر دوست دارد یا معشوق را ؟ : پرسداز معشوق  خویش می و عاشق است

در وجود معشوق آن چنان فانی شده است و آن چنان مستغرق : دهد عاشق پاسخ می

  .نمانده استوي باقی معشوق شده که از عاشق جز نامی بیش بر 

  النـن افـالن ابـی که فـــدر صبوحوق به عاشق ز امتحانـگفت معش

  رب ــیا که خودرا راست گو یا ذالکمرا تو دوست تر داري عجب  مر

  دم  ـــو ز ساران تا قـرم از تتــدم  که پـگفت من در تو چنان فانی ش

  کام نیست در وجودم جز تو اي خوش              بر من از هستی من جز نام نیست 



  ن ــر انگبیــرکه در تو بحـزان سبب فانی شدم من این چنین همچو س

  اب ــات آفتــود او از صفـــهمچو سنگی کو شود کل لعل ناب پر ش

  ) 2020-2025دفتر پنجم(             

، که چنان محو معشوق شوي دارد را معرفی عشق واقعی قصد در این ابیات مولوي

،که دیگر خویشتن نباشد ، چنان در معشوق فانی گرديکه دیگر از منیت و تعلق خبري 

همه بود ونبودت فقط خداوند  ،در مقابل وجود حضرت حق هیچ ببینیرا نبینی و خود را 

  .باشد

  

  نتیجه گیري 

. منظر موالنا جایگاه واالیی دارد ، در می یابیم که عشق دربر مبناي آن چه ذکر شد

دف تمام اشعار وي ،آن هم خداوند یکتاست که هبراي وي فقط یک معشوق وجود دارد

از . عشق حقیقی.2عشق مجازي و ظاهري . 1موالنا به دو نوع عشق قائل می باشد، است و

 راهی براي رسیدن به عشق حقیقی یعنی ذات بارينظر وي تمامی عشق هاي ظاهري 

و انسان را براي تجربه  ارندهاي رنگی صبغه الهی دی است چرا که تمام این عشقتعال

  .عشق حقیقی آماده می سازند

داند ، زیرا به نظر وي اشیا و موجودات  چیزي والنا خداوند را عاشق موجودات میم

ها از جهتی عاشق و از جهتی جز صورت تعین یافته حق تعالی نیستند و همه آن 

بنده هرلحظه در تکاپوي شود رابطه ناگسستنی است که موجب می این اند ومعشوق

عشق در زندگی تمامی .و رسیدن به حضرت حق را سعادت خویشتن بداند  وصال باشد

، چرا که این موجودات سریان دارد و به زندگی تمامی کائنات معنی و مفهوم می دهد

  .عشق است که زندگی را گواراتر می سازذ
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Abstract:

Mevlana is a mystic, who pays special attention to the issue of love in 

his works. He sees attraction of love, lover and beloved all over the 

universe as a running and contagious phenomenon. He believes that 

all creatures of the universe benefit from real love of God (Divine 

Nature). Mathnavi has also been composed based on love and 

according to Mevlana human prosperity and salvation which is 

summarized in human’s God visit becomes possible through love. He 

believes that love is the foundation of creation and the creation 

skeleton is based on love attraction. From Mevlana’s view love is two 

kinds: 1-apparent and virtual love, 2-divine and real love. Mevlana 

considers a divine background for apparent loves, seeing them as a 

ladder to reach divine love, leading human to real salivation. The aim 

of the present research study is to investigate real value of Mathnavi 

and evaluate vast area of love concept in the best way. It, moreover, 

tries to explain that Mathnavi foundation relies on love and concept of 

love cannot be understood without comprehending  and studying 

Mathnavi.

Key words: Rumi, love, Mathnavi, virtual love, real love 


