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موالنا دگاهیعشق از د

  1بتول عزیزي جیرآبادي

  2رامین صادقی نژاددکتر 

  :چکیده

از طریق این  انسان نیاز آن جایی که کامل ترین نمود عشق در وجود انسان است؛ بنابرا

تواند نفس خود را بشناسد و وجودش را تکامل بخشد و به معرفت حق نایل  گوهر وجودي، می

شود، لذا اصل وجود عشق بنا به حکمت الهی در وجود انسان نهاده شده و به فعلیت رساندن و 

ن پروراندن این گوهر وجودي در حوزه اختیار انسان است، هر چند لطف و عنایت حق را در ای

عشق و شیدایی آئین موالناست و او به هیچ آئینی تا بدین غایت پاي  .حوزه نباید نادیده گرفت

عارف رومی . راج کرده است و خود باقی ماندهاو عشق همه چیزش را تا بند نیست، بنابر گفته

بر آن است که عشق، وصفی الهی است و هیچ انسانی نمی تواند حقیقت آن را دریابد، تنها با 

اشق شدن می توان طعم آن را دریافت ولی هرگز توصیف پذیر نیست، به ویژه از آن جهت ع
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 انیب ن،یرغم ا یواژه است، اما عل نیتر یو متجل نیتر يدیکل ن،یتر يادیعشق بن

چرا که عشق . ماند یشکند و فرو م یسخت و دشوار است که قلم سر م يعشق به قدر

 یهست. مربوط به روز الست است یعهد عاشق. است و از روز ازل به کار بوده است میقد

 یحت. داند یرا از عشق م یهمه اجزا و عناصر، هست لکهنه تنها انسان ب.  مظهر عشق است

 یهمه و همه بر مدار عاشق... ه و آب و باد و خاك و آتش و و ما دیافالك و خورش

 یهمان گونه که ازل رد،یپذ ینم تیاست، محدو یکرانه و المتناه یعشق ب. برقرارند

عشق مالك و . ینفا زیاست و همه چ یهست، و تنها عشق است که باق زین ياست ابد

عشق  یانسان ب. جماد است ست،ین شیب یوانیعشق ح یاست، انسان ب اتیح اریمع

است،  اتیمستهجن است و عشق نه تنها مالك زنده بودن است بلکه اصوالً چشمه آب ح

 یم یاز عشق ناش یقیحق يشود و همه دولت ها و نعمت ها یعاشق از عشق زاده م

عاشق اعتبار و اصالت و  يبرا يزیاز عشق چ ریو غ تاستیعاشقان کفا يعشق برا. شوند

عاشق در مذهب عشق که . ابدییم يبلکه جان ابد ردیم یعاشق هرگز نم. ارزش ندارد

  .ورزد یهاست، عبادت و شکر و قناعت م نییهمه مذهب ها و آ يورا

عشق آتشی است : شمرد می توان گفت از میان اوصافی که پیر بلخ براي عشق بر می

ی براي گریختن ریزد و بدان روزن که شاهد ازلی چونان موهبتی بر جان مشتاقان فرو می

شود تا از قفس هستی به آسمان فنا  کند و ایشان را بال پرواز می از زندان جهان ایجاد می

نهد درد بی  با این همه نامی که موالنا به صراحت بر عشق می. بقا یابند فتکشند و ص پر

  .دردي که شرح و بیان آن را جز از خودش نمی توان دریافت. دواست

  

  

  

  

  

  

  :عشق یقیحق يمعنا
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که هر چه درباره آن  یموضوع کران،یاست ب ییایبحث، عشق است، که در موضوع

عشق را  میهر چه بخواه دیگویم يکه مولو چنان. خواهد بود زیکم و ناچ د،یگفته آ

به هر حال . میادا کن میتوان یحق مطلب را نم دیباز آن طور که با میکن انیو ب میشرح ده

اکثراً عشق را محبت  ست؟یعشق چ: باشد که نیا دیباسؤال  نیبحث، طبعاً نخست نیدر ا

 یاهیآمده است که گ "عشقه"عشق از  ایگو. اند کرده یمعن دیمفرط و شد یو دلبستگ

  )1424: 1345دهخدا، . (آن را بخشکاند و خود سرسبز بماند چد،یپ یاست، چون بر درخت

است  یروان يماریب یو پزشکان، عشق نوع سانها، روانشنا ستیالیماتر دگاهیاز د

 دیپد يزیغر يها شیدر اثر گرا ،یعیو عالقه طب لیتما کیکه از تمرکز و مداومت بر 

 ،يزیغر التیاز تما کیکه افراط و خروج از حد اعتدال در مورد هر  چنان د،یآیم

  .است يماریب ینوع

 نیا کنیاست و ل ینیو ع یاصل اساس کیو  قتیحق کیموالنا، عشق  دگاهیاز د

 لیدل نیبه ا دیو تحد فیتعر يدشوار نیا. ستین فیقابل تعر یبه سادگ ینیع قتیحق

وسعت و عظمت،  تیاست در نها ینیع قتیحق کیمیکه گفت اوالً، عشق چنان: است که

 قیبلکه حقا ست،یتنها عشق ن نیو ا گنجدینمدر ذهن محدود ما  میعظ قتیحق نیو لذا ا

 یشعار اسالم. گنجدیـ در ذهن ما نم رهیوحدت و غ ،یهست لیـ از قب زین گریبزرگ د

شده است که خداوند باالتر از آن است که در وصف  ریگونه تفس نیما، اهللا اکبر، بد

 تواندیو م ابدی یرا درم ییزهایچه وصف ما محصول ذهن ماست و ذهن ما فقط چ. گنجد

قابل انتقال به ذهن ما  زیو متأسفانه، همه چکند که قابل انتقال به ذهن ما باشند  فیتوص

چون از  میبساز يزیدر ذهن خود چ میما در دو مورد کامالً متضاد مجبور. ستین

. ب ـ وجود.  الف ـ عدم: و آن دو مورد عبارتند از دیآیبه ذهن ما نم يزیچ ت،یواقع

  )1374:227، ییطباطبا(

در مورد دوم . ابدیوجود ندارد تا به ذهن ما انتقال  تیدر واقع يزیمورد اول، چ در

است و لذا  یذات شیبودن برا تیاست و در متن خارج و واقع تیواقع نیآنچه هست ع

که  نجاستیاز ا. سازدینم تیبا ذهن تینیو ع شودیهرگز عوض نم یذات تیخاص نیا

و  دهدیوجود م خود را به اصالت يجا تیماه تکه اصال یوقت ،یاسالم يدر نظام فکر
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و  ریضرورت س شود،یم رفتهیپذ یاصل فلسف کیبه صورت  یاصل عرفانکیدر واقع 

در کنار عقل و استدالل،  و سلوك را ریکه مالصدرا س چنان. گرددیسلوك مطرح م

  )1380:278،يرازیش نیصدرالد. (و الزم دانسته است يضرور

 کیو  ستین یخال يسر چیه شیاست که از سودا ییواال قتیعشق آن حق نیبنابرا

عشق  ریکه عشق را با غ ستین يازیاست و ن یدر نظام هست يو سار يجار قتیحق

به . است کتریبه ما از رگ گردن نزد ،یهست قتیعشق، همچون حق قتیکه حق میبشناس

را آسان  یعشق، مشکل قتیحق ارهدرب یذهن میکه با مفاه میانتظار ندار لیدل نیهم

رفتن  دیخورش يبا نور شمع به جستجو قتیدر حق نیکه ا میرا معلوم ساز یمجهول ایمیکن

  . است

  

:عشق تیماه

قابل تعریف علمی نیست؛ زیرا نه محسوس است نه معقول، در عین حال که در  عشق

  .همه قلمرو حس و عقل، تأثیر و دگرگونی به وجود می آورد

تعریف کننده عشق کسی است که خود عشق می ورزد، مسلمًا تعریف او  اگر

صحیح نخواهد بود؛ زیرا این پدیده غیر عادي به تمام اندیشه و مشاعر و اصول تعقل و 

مثالً اگر عاشق بخواهد با این کلمات . منطق او مسلّط شده و رنگ آمیزي کرده است

شدید که از درك کمال و خیر  تمحبعشق عبارت است از ": عشق را تعریف کند که

هریک  ".و زیبایی در معشوق به وجود می آید و سر تا سر روان آدمی را فرا می گیرد

از مفاهیم موجود در تعریف با وضع روانی عاشق، رنگ آمیزي و به اصطالح موالنا، بوي 

از  یرمفهومی از محبت که یک روانشناس بی طرف تفسیر می کند، غ. عشق می دهد

می است که عاشق آن را تعریف کند؛ زیرا واحدهایی را که عاشق در تعریف و مفهو

توضیح عشق به کار خواهد برد از ورود به حیطه حس و تعقل ممنوع شده، بلکه خود آن 

اگر بخواهد . مفاهیم امواجی از عشق براي نمودار کردن وضع روانی اش ابراز می دارد

آن کارگاه به تحلیل و تفسیرش بپردازد،  آن امواج را به مغزش تحویل بدهد و در

درست مانند این است که عکس ماهی مرده را در خشکی به جاي ماهی زنده در دریا 
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به یک اعتبار، عاشق حتی از درك خود عشق که مخلوطی از . مورد بررسی قرار دهد

  .استناتوان  د،انجذاب به زیبایی و عظمت و بایستی و نبایستی و متغیر و ثابت می باش

یک از پدیده هاي روانی و شناسایی آن، بدون دریافت شخصی امکان پذیر  هیچ

پدیده عشق در هر فردي که به وجود بیاید، تمام واحدها و جریانات درونی او را . نیست

دگرگون نموده، و شخصیت مخصوصی را می سازد که تنها فعلیت و جریان آن عشق 

را که در شناساندن عشق به کار  یمیمفاه لذا شخص غیر عاشق. مشخص کننده آن است

. خواهد برد، جز یک مشت مفاهیم تجرید شده از خواص عشق چیز دیگري نخواهد بود

اگر تحرك و هیجان خاص روانی که محصول اشتیاق عاشقانه است در تعریف عشق 

. حذف شود، در حقیقت مانند این است که خود عشق از تعریف عشق حذف شده است

  )112ـ  1378:109،فريجع(

نمی توان آن را به کمند الفاظ در . از آن رو که عشق، یافتنی است نه بافتنی لذا

لکه تنها می توان آن را ب. کشید چنان که نسیم بهاري را به فخ و دام نتوان صید کرد

در کتب معارف به کسی که از ) بهاء الدین ولد(مان طور که سلطان العلما ه.حس کرد

و اگر ! اگر آن را یافته اي چه بگویم؟: بود گفت دهماهیت عشق سؤال کراو درباره 

عشق نه در گفتار : دیفرما یموالنا م نیهمچن) 1383:433، زمانی! (فته اي چه بگویم؟نیا

،  موالنا. (است دیاست که قعرش ناپد ییایگنجد چرا که همچون در یم داریو نه در شن

  )2731ـ2732بیت 

و  ایخولیقسم از مال کیاست که عشق  نیکه حکما از عشق نموده اند ا یفیتعر اما

نوشته اند که عشق از  نیچن هیدر کتب اله یول. است هینوع از امراض سودا کیجنون و 

 نیا نیگران و مفسران گفته اند که ب لیو تحل. کماالت و سعادت است نیبزرگ تر

که آن چه را که  یاست در حال ضیقو ضد و ن دکالم و دو گفتار اختالف وجود دار

 یجسمان زیاعمال غرا ياست که برا یشهوان یوانیح یمذموم و ناپسند است؛ عشق جسمان

آن  دهیشود و اما عشق ممدوح و پسند یبه کار برده م یوانیو دفع شهوت ح ینفسان

به  ،یتنرف نیاست و از ب ریزوال پذ یعشق جسمان. است ینفسان یانسان یعشق روحان

خواهد رفت،  يرو به زوال و سرد گریکدیمجرد وصال و اتّصال عاشق و معشوق به 
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خواهد بود و هرگز زوال  یباق شهیهم يکه برا ینفسان یانسان یبرخالف عشق روحان

. گردد یو سوزاننده تر م دتریکند شد دایادامه پ شترینخواهد شد بلکه هر چه ب ریپذ

  )3:231، ج 1363،ینیکل(

فالسفه و عرفا و  یتوصیه حکماء و برخ ياز مهم ترین راه ها یکیوجود  نیا با

  . از مهم ترین راه رسیدن به حقیقت خداوند بحث عشق است یکیعاقالن و 

را  یکامل: گوید یم) ع(یدر کتاب ارزشمند جاذبه و دافعه عل يشهید مطهر مرحوم

راه عقل و استدالل هم کم پیدا کن و رشته محبت و ارادت او را به گردن آویز که از 

  )1374:72، طهريم. (خطرتر و هم سریع تر است

 یدر یک يعالم و استاد شهید مطهر هیفق يشیراز يآقا یحضرت آیت اهللا عل مرحوم

از هم حجره  ییک. کردند بحث عشق بوده یکار م يکه با مرحوم شهید مطهر یاز مباحث

در بالکن حجره  يدیدیم که شهید مطهر یشب م ينیمه ها: فرماید یایشان م ياي ها

سالیان سال هم ادامه داشت تا باالخره در  وکند  یایستد و شروع به صحبت کردن م یم

بیند و دارد با امامش  یعاشقانه ما متوجه شدیم که مخاطبش را هم م ياین صحبت ها

  )178:226، ج 1364، مجلسی. (کند یصحبت م

 ینفسان یعشق فعل: کتاب مجمع البحرین جمله جالینوس حکیم، بسیار زیباست در

. ج ـ ذکر در انتها. ب ـ تفکر در میانه. الف ـ تخیل در ابتدا:  سه موقف است يدارا

. کند یخودش درست م يبرا یاولین قدم این است که انسان در ذهنش معشوق ییعن

کند؛ در  یایجاد م يیا مجاز یحقیق قشواز مع ییک ذهنیت. يخیال پرداز یتخیل یعن

سنجد که  یمصادیق را م. کند یشود شروع به فکر کردن م یموارد یدومین قدم وقت

کردم بعد که رسید، می شود ذکر در  یهست که من فکر م يکدام یک از این ها چیز

عشق  يدر حقیقت جالینوس حکیم، سه پله را برا. تواند فراموش کند یدیگر نم. انتها

  )1387:214،یحیطر.  (کند یم یرفمع

 یعشق یک محبت مفرط و از حد گذشته است؛ یعن: گوید یسینا م یابو عل مرحوم

 یکند، غذا م یم یاز صبح تا شب زندگ. گیرد یشود نم یاین که انسان دلش تنگ م

که  یکوچک ییک بغض خیل میکند اما دا یخندد و صحبت م یرود، م یخورد، راه م
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شود این بغض  یتا تنها م دهگیر کر شیاست این گوشه گلو یحاصل از معشوق خواه

  )3:162، ج 1403،نایابن س. (تا معشوق را کنار خود نبیند آرام ندارد. شکند یم

کرد که تا  يریگ جهینت نیتوان چن یاز مجموع نظرات متفاوت ارائه شده م نیبنابرا

 یمعن انیکه ب نیو ا ابدیرا در  یعشق و عاشق یتواند مفهوم واقع یعاشق نشود نم یکس

  .مقوله است نیراحت تر ا میتفه يو مضمون عشق و انواع آن صرفاً برا

  

  

  :  عشق انواع

 اینان. کرده اند تقسیم و روحانی جسمانی دو نوع را به نظر، عشق از باب برخی

 و در صورت است و نفسانی حیوانی هاي خواسته اشباعدر صدد  جسمانی عشق: گویند می

 روحانی، عشقی عشق می کند؛ ولی مقصود، فروکش به یابی و دست حصول وصال

ورتر و پایدار  مقصود، شعله  به و با دست یابی است کماالت و از اعظم و آسمانی انسانی

 مجازي را به نظر، عشق دیگر از اهل برخی) 1411:176،يرازیش نیصدر الد. (شود می

و  است دل وسواس مجازي، موجب عشق باورند که اند و بر این کرده تقسیم و حقیقی

پرست، شهوت خواه، خودپرست،  طلب، نفس هوا پرست، نفع هاي جز انسان آن اهل

 عشق خدا نخواهند بود؛ ولی قانون ویژه در برابر قانون، به و سرکش معصیت پیشه

 ذات به و توجه در برابر حق عبودیت، سرسپردگی به انسان توجه حقیقی، موجب

قافله، جز انبیاء،  این شود و پیشوایان می روزمره حضور در زندگی و احساس احدیت

شق مجازي و با این وصف به توضیح بیشتر ع. نیستند ربانی هاي واالي اولیا و انسان

  :معنوي می پردازیم

  

  :مجازي عشقـ 1

دارد  يگرینسبت به د یاست که کس یاحساس یعشق در لغت به معن میکه گفت چنان

در . از او جدا نشود گریکرده و د کیخواهد خود را به او نزد یاحساس م نیو در اثر ا

 فیتعر نیابا توجه به . ندیگو یعشق م د،یبه احساس محبت شد ،یزبان محاوره فارس
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وجود ندارد و شخص  یکه در واقع محبت میکن ریتعبیرا به حالت يعشق مجاز دیبا ریناگز

 يجستجو. که در دلش وجود ندارد، بشود یمحبت یبخواهد مدع یلیعاشق، بنا به دال

 ریسازد که تعب ی، روشن م)یفلسف یحت اییاسالم ،یعرفان(یدر منابع فرهنگ يمختصر

که متعلق آن  یاش ترجمه شده و به عشق يخارج از محدوده لغو ،يعشق مجاز

نباشد، اصطالحاً ) ها دگاهید نیبر اساس هر کدام از ا(ارزش ها  رهیداخل در دا) معشوق(

  . گفته شده است يعشق مجاز

در این گونه عشق ها  نفس است که میل شدید آن، آدمی را به سوي کسی می  

خواند، چرا که در آن جنبش جسم اثر می کند، عشق هاي زمینی عاشق را فانی و نابود 

نمی کند بلکه بالعکس عاشق، عشق و معشوق را براي خود می خواهد، خود بینی، سود 

و اوصاف زمینیان صفاتی از  پیداست،در این عشق ها آشکار و  يپرستی، حرص و هو

قبیـل خوف و خشم را پیدا می کند و از این دریچه واقعیات و محاسن و زیبایی ها را 

  : دارد یاقسام يعشق مجاز. نیز به گونه اي دیگر خواهد دید

 نیمنشاء ا): نامعقول يعشق مجاز(ینفسان ایو  یشهوان اییوانیح يـ  عشق مجاز الف

باشد و معموالً سبب انحراف و  یمتنوع م يها یمستند به خود خواهعشق شهوت است و 

  . است یو اجتماع یروح يها يناهنجار

و  دیمنشاء آن محبت شد): معقول يعشق مجاز(و پاك  فیعف يـ عشق مجاز ب

  )1373:47، یبهشت.  (است هیعال راتیبه کمال و جمال و خ یاتیح شیگرا

  

  :حقیقی عشقـ 2

است، منشاء آن عشق به کمال و جمال مطلق  یقیعشق حق ،يمقابل عشق مجاز نقطه

 نیانسان، حصول هم يدرجه کمال برا نیتر یباشد و عال یاست و متعلق آن خداوند م

محبت ) ستهیبا یحت ایو (ستهیاست که معشوقش شا یعشق یبه عبارت. نوع از عشق است

مرام  نیب ینشیالبته اختالفات ب. نامند یم یقیصورت، آن عشق را حق نیدر ا. باشد دیشد

  . مختلف کرده اند يو مجاز را قدر قتیحق رهیها، دا
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عشق هاي حقیقی خداوند است که با جان بخشیدن، انسانی را از خویش می ستاند  در

و در خود فانی می کند، چرا که در آن جوشش جان اثر می کند، و عاشق از چشم حق 

به جهان نظر می کند، موجودات نیز چیزي جز عکس زیبایی آن شاهد در آیینه هستی 

و نقصان فرسنگ ها فاصله دارند، خشم و خوف ینیستند؛ بنابراین همه زیبایند و از زشت

نیز در شناخت و زیستن عاشقان جایی ندارد؛ چون اثري از معشوق پیدا شود، عاشق 

  )www.persianblog.ir/post(. ندچنان فانی می شود که تار مویی از او باقی نمی ما

. همان کمال مطلق خواهد بود یقیعشق بر اساس کمال است، پس معشوق حق چون

مراتب و درجات شده  يعشق، در قوس نزول و صعود، طبعاً عشق هم دارا انیاما در سر

نسبت به  يهر موجود يو عاشق ها و معشوق ها هم متفاوت خواهند بود و عشق برا

نسبت به کمال باالتر از  یهر کمال هاما از آنجا ک. شودیگر م کمال آن موجود جلوه

به مرتبه باالتر از آن تعلق خواهد گرفت و  يا ناقص است، عشق در هر مرتبه شیخو

ذات حضرت  ،یقیمرتبه کمال، کمال حضرت حق است پس معشوق حق نیچون باالتر

عشق ها و معشوق ها به  هیعشق به ذات او خواهد بود و بق یقیحق بوده و عشق حق

  )160: 1411،يرازیش نیصدر الد. (و واسطه مطرح خواهند شد يصورت مجاز

عدم عنصر عشق، مورد  ایوجود  ،يو مجاز یقیحق ریدر استفاده از تعاب ب،یترت نیبد

 یقیآنچه که عشق را از حق گر،یبه عبارت د. معشوق است يرو دیبلکه تأک ستیتوجه ن

 یتر به برخ قیدق ياگر قدر. ستیبودن اصل محبت ن نیکشاند، دروغ یم يبه مجاز

 ییاز موارد، صدور حکم نها ياریدر بس دید میم،خواهینگاه کن) یمثالً اسالم(فرهنگ ها 

مثالً . افعال و عملکرد عاشق است یبودن عشق، منوط به بررس يمجاز اییقیدر مورد حق

است اما اگر به  يقطعاً مجاز انجامد،یب) یاسالم یفقه يارزش ها رهیدر دا(اگر به حرام 

 يمسامحه، آن را بارقه ا یاندک اتوان ب یمنجر شود، م) به عنوان مثال(توبه و ترك گناه 

  :خود بر دو نوع است یقیحق عشق.دینام یقیاز نور عشق حق

شود،  می مورد نظر او مربوط معشوق خدا و یا به به که عشقی): حقیقی(الف ـ الهی  

  ).خدا پسند عشق(و وابسته) حقیقی عشق(اصیل: است است و خود بر دوگونه الهی
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 نامند یعنی می وابسته را عشق آن که است عشق، همان این ):وابسته(یـ انسان ب

 یا انسان وابسته، خلیفه در عشق است؛ معشوق پروردگار حکیم آیینه جمال که عشقی

 خدا و آیینه دار عشق و لطف عشق، مورد توجه این. است پروردگار متعال مورد لطف

 داشت باید توجه  پرداخت؛  حقیقی عشق تقویت راه، بهاز این توان می هاست، ک حقیقی

غیر خدا را  عشق گونه همه که مجازي، مگر این هستند، نه وابسته، حقیقی هاي عشق که

و مجاز  مجازي هاي عشق هاي وابسته، از مقوله هاي صورت، عشق بدانیم؛ در این مجازي

  )www.ttnoorportal.net(.  غیر مجاز و حرام نهخواهند بود، 

  

  :موالنا دگاهیعشق از د يها یژگیو

  :آنها عبارتند از نیدارد که مهم تر ییها یژگیاز هر نوع که باشد و عشق

عشق نه تنها فاصله : موالنا می گوید :شود یـ عشق موجب اتحاد مخلوق با خالق م1

و با او متحد می  عاشق و معشوق را پر می کند بلکه عاشق در معشوق فانی می شود

  )  1383:441،  زمانی. (گردد

  

در این جهان هر پدیده اي به اعتباري آکل است  :ـ عشق، خورنده همه چیز است2

و به اعتباري مأکول یعنی جهان زنجیره اي است از ظهور و افول مدام موجودات و یا به 

د الیزال الهی است و تنها وجو. تعبیر صوفیه مجموعه اي است از خلع و لبس هاي دایمی

حقیق که قطره وجود خود را به بحر بیکران هستی  قنیز عشا. که باقی و سرمدي است

  )  1383:443، زمانی. (ه عشق هرگز فنایی ندارندمتصل کرده اند به سائق

  

جاي تردید نیست که عشق  :و ضرورت ها نیست تـ عشق، کشش به سوي تمایال3

یعنی چنین نیست که هر . از نظر ماهیت، مساوي فعالیت غریزه مالیم جویی نیست

جاندار یا انسانی که به سوي اشیاء مفید و مالیم طبعش جذب شود، عشقی به آن اشیا 

هم به خود بگیرد، باز مربوط  جديبلکه اگر این کشش و انجذاب جنبه ضرورت . دارد

به همین جهت است که کشش موجودات عالم به سوي یکدیگر . نیست به پدیده عشق
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انسان به . را که به وجود آورنده نظم است،  نتوانسته ایم عشق به معناي اصطالحی بنامیم

استنشاق از هوا و به خوردن آب و غذا و استفاده از اشعه آفتاب، حیاتی ترین کشش را 

با توجه به این که ما . امور صدق نمی کند اما عشق به معناي اصطالحی، به آن. داراست

می توانیم از نظر علمی و روانی، حقیقت و لوازم موضوعات ضروري را که انسان به آنها 

در صورتی که ما هرگز نخواهیم توانست خود عشق و حتی . کشیده می شود، بشناسیم

مان مجنون بودن لیلی را بشناسیم، مگر این که خود معشوقهانگیزگی حقیقت و لوازم 

همچنین نمی توانیم جوشش و فعالیت و اشتیاق موجود در اشباع غریزه . عامري شویم

جنسی را که لذت بارترین جوشش و اشتیاق است با پدیده عشق تفسیر و تعریف کنیم؛ 

لذت را همراه  کهزیرا جوشش و فعالیت و اشتیاق مزبور همان ضرورت طبیعی است 

  )1378:55،جعفري. (خود دارد

  

با این که عشق موجب این می شود که تمامی قواي  :ـ حساسیت روح انسان عاشق4

درونی عاشق در معشوق متمرکز شود و در نتیجه، ممکن است اشیا را به کلی بی طرف 

مشاهده کند، با این حال، روح انسانی حساسیت بی نهایتی به خود می گیرد و ممکن 

مبدل به یک اقیانوس متالطم  انسانیح است کوچک ترین و محقرترین حادثه در رو

؛ این مطلب را ویکتور هوگو با طرز )126، ص  1378جعفري،  نشر  کرامت، .  (شود

عشق واقعی از گم کردن یک دستکش یا از یافتن یک دستمال ": زیبایی بیان می کند

اندوهگین یا مسرور می شود، و براي اخالصش و براي امیدواري هایش، به ابدیتی 

او در یک حال مرکب از بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک می . است ندزمنیا

  )  271، ویکتور هوگو(".باشد

  

جریان عشق از دو طرف برقرار است یعنی این طور نیست  :ـ عشق، دو جانبه است5

که همواره عشق از سوي عاشق سر زند و معشوق را دنبال کند و متقابًال معشوق استغنا 

ورزد و بی نیازي نشان دهد و ناز بفروشد، بلکه عشق در میان عاشق و معشوق، جریانی 

ن عشق است، چرا که تا ولی جمال نیز خواها ت،عشق طالب جمال اس. دو سویه دارد
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عشق به جمال نباشد، فضیلت جمال نیز آشکار نمی شود، مثالً هر زیبا رویی نیاز  به این 

بنابراین معشوق به . دارد که خلق، دیده به جمال او گشایند و زیبایی او را بستایند

  )1383:443،  نیزما(. عاشق نیز به اعتباري معشوق استاعتباري عاشق است و 

  

دامی که عشق به معشوق دیگري در شما به وجود نیاید، از عشق به معشوق ـ ما6

این مسأله یکی از با اهمیت ترین مسایل گرایش هاي  :نخستین دست بر نخواهید داشت

روحی انسانی است که هیچ ایمان و عقیده اي را به جز با ایمان و عقیده دیگر نمی توان 

  .با عشق دیگر نمی توان از صفحه دل زدود جز بههمچنین هیچ عشقی را . از بین برد

این قضیه واقعًا کلیت دارد؟ به نظر می رسد که قضیه مزبور کلیت ندارد؛ زیرا  آیا

آن موارد که عشقی می آید و عشق دیگري را می زداید، و ایمانی می آید و ایمان 

چشمه دیگري را محو می کند، یک پدیده رو بنایی است که از یک اصل زیر بنایی سر

از تشنگی سوزان و احساس قطعی احتیاج به  تآن اصل زیر بنایی عبارت اس. می گیرد

در سه موضوع، اصل فوق . داشتن عشق، و تکیه به موضوعی که ایمان نامیده می شود

  :ادعا شده است

            .                         ب ـ عشق.                                             ـ فلسفه الف

  . ج ـ ایمان

اگر امر مقتضی آن است که فیلسوفی : درباره موضوع نخستین گفته است ارسطو

کنیم باید فیلسوفی کنیم، و اگر امر مقتضی نیست که فیلسوفی نماییم، باز باید به فلسفه 

کرسون آندره، پایه . (ببریم تا اثبات کنیم که تفکرات فلسفی اصل و ریشه اي ندارد

درست است؛ زیرا براي اندیشه هاي فلسفی، ریشه  الً؛ این مطلب کام.)96سفه، صهاي فل

ثابتی در درون ما وجود دارد که عبارت است از احساس نیاز به ادراك مقداري از 

  .کلیات و مبادي عالیه که موقعیت انسان را در جهان هستی بازگو کند

ایالت شدید و اشتیاق حاد که اگر مقصود، تم: درباره عشق چنین می توان گفت اما

نامیده می  "عشق مجازي"به یک موضوع است، که در اصطالح معارف عالیه انسانی، 

صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا چه بسا عشاقی که در : شود، اصلی را که موالنا می گوید
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عاشق نشده  موضوع، نه تنها به چیز دیگري کاین دنیا پس از ترك عشق ورزیدن به ی

به جهت معلومات و تجربه هاي تلخی که از عشق مجازي دیده اند، خود بلکه اند،

هیجانات عشقی را محکوم و آن را نوعی از باختن شخصیت بی نهایت خود در راه یک 

پس مقصود از . اند دهموضوع محدود که پیرامونش را نقص فرا گرفته است، تلقی کر

هم ها و یقین هاي بشري در عشق در اصل فوق، آن حقیقت اعال است که تمام می خوا

این . می نامند "عشق حقیقی"آن خالصه می شود، و در اصطالح فالسفه و عرفا آن را 

  .همان عشق است که بدون تحصیل آن نمی توان به مقصود از جهان هستی را دریافت

چنان که بدون . به این معنا، مانند جهان بینی براي اندیشمندان ریشه اساسی دارد عشق

به دست آوردن یک جهان بینی دیگر نمی توان دست از جهان بینی پیشین برداشت، 

همچنین در دریافت هدف نقشه هندسی جهان هستی، دست برداشتن از عشق نخستین به 

که دریافت مزبور را تأمین کند،  ريدیگیک موضوع، بدون تحصیل عشق به موضوع 

  )152ـ  1378:154، جعفري. (ن پذیر نیستامکا

  

عشق ذاتاً صورت ساز است، بدین معنی که در مظاهر  :ـ عشق صورت ساز است7

محسوس ظهور می کند، خامان طریق عشق، شیفته آن مظاهر می شوند و گمان می دارند 

، مدتی بدان دل می سپارند، سرانجام می که این زیبایی و کشش از صور محسوسه است

می لیکن آگاهان طریق عشق . نیست آنانبینند که آن صورت ها جوابگوي نیاز درونی 

به جهان دانند که زیبایی هر مظهر و صورتی از خود آن نیست، بلکه از عشق است که 

  )1383:445،  زمانی. (فراحی تعلق دارد

  

عشق یک خاصیت بهت آوري دارد  :متنوع ـ عشق، تداوم زندگی ها و مرگ هاي8

که به هیچ وجه براي کسانی که پدیده مزبور رخ نشان داده است، قابل درك و فهم 

  .نیست

خاصیت بهت آور عبارت است از تعدد و تنوع زندگی و مرگ براي عاشق،  این

توضیح اجمالی این خاصیت این است که در حاالت عشق، روح عاشق ادامه و جریان 
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طبیعی را مانند وامی می داند که دستگاه هستی مجبور است با تمام امنت تدریجاً حیات 

  .به او پرداخت کند

چنان . او درباره حیات طبیعی نه اندیشه اي دارد و نه اهمیتی به آن می دهد بنابراین

که هیچ کس در حاالت عادي  درباره هواي پاك و مناسب در ضرورت تنفس کوچک 

  .اردترین اندیشه اي ند

که حیات طبیعی با تمام وسایل و قوانینش از دیدگاه آگاهانه عاشق بر کنار  موقعی

شد، و چون فرض این است که او به یک موضوع، خواه انسانی یا غیر انسانی عشق می 

ورزد، روح عاشق آن موضوع را نقطه اساسی زندگانی خود تلقی  می کند، در این هنگام 

مربوط به موضوع معشوق براي عاشق، طعم حیات  تتحوالهمه موضوعات و پدیده ها و 

و بوي حیات می دهد و با منفی شدن هر یک از آن امور، عاشق احساس می کند که 

  .حیاتی را از دست داده است

که با بروز ارتباط یک موضوع و پدیده و تحول با معشوق، حصه اي از حیات  چنان

خود حیات جدیدي در آن موضوع عاشق را به خود اختصاص داده و عاشق براي 

در صورتی که در حاالت معمولی حیات طبیعی، براي انسان حقیقتی . احساس می کند

را به هر نحوي است، تحصیل  یشجلوه می کند که مجبور است آن را حفظ و عوامل بقا

  .کند

جهت است که حیات آدمی، در غیر صورت عشق ورزي، یک حقیقت جلوه  بدین

  . می کند و سلسله عوامل مربوط به آن حیات نیز قیافه واقعی خود را حفظ می کنند

از نظر ارتباط اشیا و تحوالت عینی خارجی با منطقه عشق؛ اما از نظر جریانات  این

دي است که قابل شمارش و روانی، شماره و تنوع زندگی و مرگ براي عاشق به ح

  .توصیف نیست

. که چنین است، یعنی در وجود آدمی فعل و انفعالی ممکن است صورت بگیرد حال

که انواع متنوع زندگی و مرگ براي او به بار بیاورد، آیا رهبران اندیشه و روحی انسان 

یزش ها، در این صدد بر خواهند آمد که درباره این فعل و انفعال و خواص بهت انگ
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اي را در به ثمر رسانیدن این فعل و انفعال کشف و  هبیندیشند و راه هاي تربیتی شایست

  در اختیار جوامع بشري بگذارند؟

این مقدار می دانیم که همان زندگی هاي بی نهایت متنوع را که زیر پاي ابروها  اما

زندگی تباه  و چشم ها و بینی هاي زیبارویان می ریزند و تباه می کنند، می توان به

ناشدنی و پاینده و جاودان تبدیل کرد و روح آدمی را به حد نصاب رشد و تکامل 

عشق محبت و عشق الهی بوده که در آن مسأله  ازمقصود : موالنا می گوید. رسانید

مرگ هاي پی در پی کامالً منتفی می شود؛ زیرا در آن عشق، عظمت روح به حدي می 

س و زایل شدنی توجهی نمی کند تا در موقع از دست رسد که دیگر موضوعات بی اسا

  .رفتن آنها احساس مرگ کند

است گفته شود که مقصود از مرگ ها و زندگی ها، دو پدیده مثبت و منفی  ممکن

) کندن و پوشیدن جدید(عشق هاي طبیعی و دروغین نیست، بلکه خلع و لبس 

  .دموجودیت است که نصیب روح در حال تکاپوي راستین می شو

این، همان شدن هاي تصاعدي . مطلب کامًال صحیح است و جاي تردید نیست این

است که با ارتقاي روح به مرحله واالتر، حیات تازه اي بروز می کند و حیات قبلی  از 

  )147ـ  150، 1378، جعفري. (آن محو می شود بین می رود، یا در

  

به معنی (ر گیرد نه ایمان نه کفر، وصف حق قرا :ـ عشق، برتر از کفر و ایمان9

) مصطلح، چرا که از جمله اسماء اهللا اسم مؤمن است منتهی معنی امان دهنده نه گرونده

. از این رو مرتبه عشق باالتر از کفر و ایمان است. اما عشق وصف حق قرار گیرد

  )1383:446زمانی،  (

  

.شق استشکوه و زیبایی موجودات برخاسته از ع :ـ عشق، زیبایی و کمال10

؛ چرا که عشق از احساس زیبایی و خیر و کمال شروع می )465، ص 1383،  زمانی(

شود، و در مسیر حرکت جدي به سوي زیبایابی، موضوع معشوق را به صورت ایده آل و 

خیر و کمال منحصر در عالم هستی در می آورد، و آنگاه با تمام قواي حیاتی و روانی، 
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زیرا وقتی که موضوع مالیمت و ضرورت . از منِ خود کند می خواهد او را مانند جزیی

و لذت یابی به معناي عمومی نتواند انگیزه عشق بوده باشد، مسلمًا پدیده زیبایی در 

  .موضوع دخالت اساسی خواهد کرد

بدان جهت که عشق یک پدیده شخصی نیست، بلکه تنوعی به عنوان معشوق  البته

، عشق به مناظر طبیعت، عشق به پیروزي، عشق به مقام دارد، مانند عشق انسان به انسان

، لذا مقصود ما هم از زیبایی و خیر و کمال، یک معناي عمومی است که انواع ... و 

  .گوناگونی را در بردارد

نتیجه، درك زیبایی و خیر و کمال و امکان وصول به آن و احساس لزوم وصول  در

به زیبا و خیر و کمال که اساسی ترین عامل عشق است، مفاهیم متنوعی را پیدا می 

معشوق را به صورت ایده آل منحصر به فرد در می آورد، خاصیت : این که گفتیم. کنند

:1378، جعفري. (را همه چیز می کند چهیاساسی عشق است که همه چیز را هیچ، و 

56(  
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  :نتیجه گیري

شمرد بسیار متنوع، شگفت و قدرتمند  و آثاري که موالنا براي عشق بر می اوصاف

به . است، گویا این موهبت ارجمند الهی در نظر او با هیچ امر دیگري قابل قیاس نیست

نظر موالنا علت پیدایش جهان نیز عشق است، عشق حق به تجلی و معرفت، اگر عشق 

ارزش معشوق اوست، هرچه این پر بهاتر  ازهاند هنمی بود جهانی نبود بهاي آدمی نیز ب

باشد آن نیز ارزشمندتر خواهد بود؛ قدرت و توان عشق تا آن پایه است که می تواند 

امور غیر ممکن را ممکن سازد، چون کسی یا چیزي از موهبت عشق بهره مند شود به 

سبت ن مانکلی متحول گردد، همان طور که عشق سرکش و خونی است، عاشق نیز به ه

در حقیقت عاشق راستین کسی است که بر لطف و قهر . باید متحمل و شکیبا باشد می

نظر موالنا مهم ترین نشان عشق از خود برخاستن  به.ورزد معشوق به یک اندازه عشق می

ورزد که آنگاه کسی از موهبت عشق  است، مولوي بر این مهم سخت تأکید می

به در آمده باشد و اوصاف بشري را در خرابات خویش  گردد که از پوسته برخوردار می

روشن  رفعا. داند فناي ذاتی می معرفت ویران کرده باشد، سپس خود عشق را مقدمه

داند و بر آن است که چون کسی در عشق بمیرد،  عشق را جاي راستین مردن می ریضم

از نظر مولوي عشق  بنابراین.همه روح شود و از خاك برآید و آسمان ها را تسخیر کند

رسند، به شرط  تواند همانند معبري باشد که از آن به عشق حقیقی می هاي مجازي می

آنکه از جانب حق باشد و دیگر آنکه گوهر صداقت در آن وجود داشته باشد و آن 

گریختن از بند هستی است و سوم آنکه از عنصر حرص و هوي تهی باشد و به نور الهی 

ه اي فوق در عشق ها و دلبستگی هاي صوري یافت نشود، به نظر ویژگی گرا. آمیخته

  .موالنا هر چه باشد جان کندنی بیش نخواهد بود
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