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  بررس� عشق در مثنوی مولوی
  ١دکـتر بهمن زاهدی
  ٢ل�ال عبدی
  ٣اکرم ح�درزاده

  
  چک�ده

کـه سراسـر وجـود را از منظر تصوف و عرفان، اسـاس و بن�ـاد هسـت� بـر عشـق نهـاده شـده و جنـب و جوشـ� 
موالنــا جــالل .فـرا گرفتــه بــه ســبب وجـود عشــق اســت پــس با�ـد کمــال واقعــ� را در عشــق جسـت و جــو کــرد

او عشـق را �گانــه . هـا�ش نقـش محـوری دارد� از جملـه عرفـا�ــ� اسـت کـه عشــق در ٓاثـار و اند�شـهالـد�ن بلخـ
. بخشــدان�ـت رهـا�ــ� مـ�سـاند و او را از حـرص و کبــر و انر دانـد کــه ٓادمـ� را بـه مقـام انســان�ت مـ�اکسـ�ری مـ�

ه عاقبـت هـای ظـاهری و جسـمان� کـالبته عشق� که مدنظر موالناست عشق معنوی و حق�ق� است نه عشق
از . کنـداو همواره عبور از عشق مجازی و وصول به عشق حق�قـ� را توصـ�ه مـ�. کشاندعاشق را به تباه� م�

بـر ا�ـن بـاور او. دباشـحضرت موالنا عشق� که وابسته به علوم ظاهری و حس� نباشد برتر از عقل مـ�د�دگاه 
هـا�ــ� وی بـرای عشـق و�ژگـ�. ک کـردتـوان مخلوقـات و عظمـت حـق تعـال� را در است که با چنـ�ن عشـق� مـ�
  .شماردبر م�... ناپذ�ری، پاکدامن� و همچون درمانگری، توص�ف

  
  .عرفامثنوی معنوی، عشق، موالنا، :کل�د واژه

                                    
  عضو ه�ئت علم� دانشگاه محقق اردب�ل� -١
  انشجوی کارشناس� دانشگاه محقق اردب�ل�د-٢
  دانشجوی کارشناس� دانشگاه محقق اردب�ل�-٣
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  مقدمه
  . اند مساله عشق استی عرفا بدان پرداختهتر�ن مسائل� که همه�ک� از مهم

ی عشـق� خـالص مجـوی اگر بسته«: گو�د�خواجه عبداله انصاری در باب عشق در رساله محبت م
پا�ـان اسـت هـم جـان ی عشق� قصاص مجوی کـه عشـق ٓاتشـ� سـوزان اسـت و بحـری بـ�و اگر کشته

درمـان اسـت و عقـل در ادراک وی و درد بـ�پا�ـان اسـتاسـت و هـم جـان را جانـان اسـت و قصـه بـ�
ی نهــان و ع�ــان کننــدهی ع�ــان اســت نهــان کننــده. ح�ــران اســت و دل از در�افــت وی نــاتوان اســت

چنانکــه علــت . بــال ن�ســت ولــ�کن بــال را بــر ســر مــرد ٓاورد. عشــق درد ن�ســت ولــ� بــه درد ٓارد. اســت
محبــت . هــر چنــد ما�ــه راحــت اســت پ�را�ــه ٓافــت اســت. ح�ــات اســت همچنــان ســبب ممــات اســت

  »...محب را سوزد نه محبوب را و عشق طالب را سوزد نه مطلوب را
ای بـه مسـاله عشـق دارد و ٓان را دام بـال، بوتـه ای است که توجه و�ژهرجستهموالنا از جمله عرفای ب

  )۱۳۹۲تارقل�، . (نامدامتحان و ما�ه تصف�ه و تزک�ه روح و جان م�
ی عشـق دهد و روح ٓادمـ�، تشـنهبه اعتقاد موالنا عشق و محبت ز�ربنای عالم هست� را تشک�ل م�

  )۱۳۹۲رش�د ٓابادی، . (و محبت است
دانـــد و عاشـــق� بـــه حـــق تعـــال� را تنهـــا راه نجـــات و م عشـــق را برتـــر از کـفـــر و ا�مـــان مـــ�ا�شـــان مقـــا

بـد�ن معنـا –سـوزاند عشـق در نگـاه مولـوی ٓاشـت� تضادهاسـت، هـم مـ�.دانـدخوشبخت� انسان م�
و هــم ماننــد نسـ�م� خنــک نوازشــگر -کشـاندکـه خــود ٓادمـ� را کــه بزرگـتــر�ن حجـاب اســت بــه فنـا مــ�

وق کس� است که هم قهر دارد و هم لطف، و عاشق قهر و لطـف معشـوق را معش. روح ٓادم� است
گـذارد و ا�ــن خـرد و جانانــه جـان شـ�ر�ن خـود را در طبــق اخـالص مـ�بـا تمـام مشـکالت بــه جـان مـ�

  .�عن� ٓاشت� تضادها
  والعجب من عاشق ا�ن هر دو ضد�     اش من به جدم بر قهر و لطفعاشق

  )۱/۱۵۷۰مثنوی، (
  وصف عشق 

جــا�ــ� کــه حســاس درونــ� اســت کــه جا�گــاه اصــل� ٓان درون دل و روان ٓادمــ� اســت و از ٓانعشــق ا
عشــق حســ� پــاک و ذاتــ� اســت بنــابرا�ن دلــ� کــه پــاک� ٓان پا�ــدار و دائمــ� اســت و بــه عــالم معنــا و 

بـــرای قــرار گـــرفتن بهتـــر�ن نحــو بــه جا�گـــاه� منــزه و ٓاراســته بــه عواطــف پــاک انســـان� ارتبــاط دارد؛ 
  )۱۳۹۳ٓار�ان و د�گران، . (ستعشق تبد�ل شده ا

-نمـای تجل�ـات حـق تعـال� مـ�ی تمـام زدا�د و نفس را ٓا��نـهعشق اکس�ری است که زنگار از دل م�
  )۱۳۸۸هروی، احمدزاده . (گرداند

توان ادعا کـرد کـه تمـام ٓاثـار و اشـعار او عشق در نزد مولوی جا�گاه� بس عظ�م دارد، بطور�که م�
فا�ــده دانســته اســت و اگــر عشــق را از ن عشــق همــه چ�ــز را بــ�چرخــد و بــدوحــول محــور عشــق مــ�

  . پاشدی خلقت از هم م�ٓاثارش حذف کن�م ش�رازه
  رـابش مگ�ـچ حسـه�    � عشق رفتـر که بـعم

  )۱۱۲۹د�وان شمس، غزل (
ای اســت کـه ٓادمـ� را بــه بـه اعتقــاد او عشـق �گانـه پد�ـده. دانـدوی اسـاس تکامـل انسـان را عشــق مـ�

  .بخشدان�ت رها�ــ� م�رساند و او را از حرص، کبر و انت م�مقام انسان�
حضـرت موالنـا از جملـه عرفـا�ــ� اسـت کـه عشـق را بــرای طـ� مسـ�ر جهـت رسـ�دن بـه معشـوق کــاف� 

دانــد و بــر ا�ــن بــاور اســت عشــق بهتــر�ن مرکبــ� اســت کــه ســوار خــود را تــا ســر منــزل مقصــود بــه مــ�
  )۱۳۹۰اتون� و د�گران، . (رساندسالمت م�
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  عشق مجازی 
�عنـــ� مجـــاز پلـــ� اســـت بـــرای رســـ�دن بـــه » المجـــاز قنطـــرۀ الحق�قـــه«در مثـــل عـــرب ٓامـــده اســـت کـــه 

. موالنا ن�ز بـر همـ�ن بـاور اسـت کـه عشـق مجـازی پلـ� بـرای وصـول بـه عشـق حق�قـ� اسـت. حق�قت
  )۱۳۹۰اتون� و د�گران، (

و ا�ـن نـوع عشــق بـه منظـر ا. شـوداسـت کـه بـرای شـخص معــ�ن احسـاس مـ�ای عشـق مجـازی عالقـه
رهانــد و او را بــه ن�ــز قابــل پــذ�رش اســت، ز�ــرا کــه عاشــق را در برابــر معشــوق از تعلقــات دن�ــوی مــ�

  )۱۳۸۸ب�ان�، . (رساندٓازادگ� م�
غــرض دارد و یشــا�بهدهــد کــه در نــزد موالنــا اگــر عشــق بــه امــور حســ� متوقــف شــود ا�ــن نشــان مــ�

حــد صــورت تجــاوز نکنــد حــالش نــزد موالنــا عشــق واقعــ� ن�ســت، از ا�ــن رو کســ� کــه عشــق وی از
زر�ــن . (دانــدنــگ مــ�موالنــا چنــ�ن عشــق� را ن. رود�ــادٓاور ٓان صــ�ادی اســت کــه بــه دنبــال ســا�ه مــ�

  )۱۳۷۸، کوب
  ت ننگ� بودـعشق نبود عاقب     ها�ــ� کز پـ� رنگ� بودعشق    

  )۲۰۵دفتر اول مثنوی، (
امـا ٓانچــه باعــث بــه . ت نـه بــه جســم اومنظـور مولــوی از ا�ــن نـوع عشــق، عشــق بـه روح معشــوق اســ

ها ا�ن نـوع عشـق را عشـق بـه جسـم افتادن برخ� از نو�سندگان ٓاثار او شده ا�ن است که ٓاناشتباه
موالنــا در عشــق . کننــد در حال�کــه ا�ــن ســخن کــامًال مغــا�ر بــا نظــر موالناســتمعشــوق قلمــداد مــ�

دانـد، چـرا کـه ٓان چـه توجـه نمـ�الهـ� معتقـد اسـت و ظـاهر جسـم را محـلیصـبغهمجازی به نـوع� 
  . در عرفان حائز اهم�ت است روح است نه جسم خاک� کم بها

از د�دگاه موالنا عشق مجازی پرتو�ــ� از عشق حق�ق� است و عشـق مجـازی در راه عشـق حق�قـ� بـه 
هـا را بـه فا�ـده ن�سـت؛ ز�ـرا اگـر ا�ـن عشـق از صـورت و جسـم فراتـر رود و بـه معنـا برسـد جـانکل� ب�

دهــد کــه غ�ــر را بــر خــود زدا�ـد و بــه او �ــاد مــ�پ�ونــدد و خلــق و خــوی ح�ــوان� را از انســان مــ�مــ�هـم 
رشــ�د ٓابــادی و د�گــران، . (تــ� ٓاســا�ش خــود را بــه خــاطر ٓاســا�ش د�گــری فــدا کنــدمقــدم بــدارد و راح

۱۳۹۲(  
  عاقبت ما را بدان سر رهبر استگرز�ن سر و گر زان سر است       عاشق�

  )۱/۱۱۱مولوی، (
  :شودها�ــ� است که در ز�ر به چند مورد از ٓانها اشاره م�عشق مجازی دارای و�ژگ�

کاهـد، بـد�ن ٓادمـ� مـ�من�ـتان�ـت و ٓا�ـد؛ ز�ـرا کـه از اناز مواهب اله� به شمار مـ�ا�ن نوع عشق-۱
معنــ� شخصــ� کــه در گذشــته تمــام غــم و انــدوهش محافظــت از خــود بــوده اســت اکنــون عــالوه بــر 

ان�ــت وی بــه دو قســم کشــد چــرا کــه انحفاظــت از معشــوق را ن�ــز بــر دوش مــ�خــودش، غــم و انــدوه
  تقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�م 

  .شودم�
بـا عـارض شـدن ا�ـن نـوع عشـق، عشـق بـه خـدا، �ـا عشـق بـه هسـت� بسـ�ار محتمـل خواهـد شـد؛ -۲

بــه . شــود�عنــ� اگــر ا�ــن عشــق بــر شخصــ� عــارض شــد احتمــال رســ�دن بــه عشــق الهــ� ز�ــادتر مــ�
  .راهبر عشق انسان به خداستتعب�ری عشق انسان به انسان

کنـد، بـه طـوری های زنـدگ� را ٓاسـان مـ�ا�ن نوع عشق به تعب�ر موالنا تحمل بس�اری از درد و رنج-۳
داد بـا وجـود ا�ـن عشـق شـد و او را تحـت فشـار روانـ� قـرار مـ�قبًال بر عاشق عارض مـ�اموری که اگر 
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هـا در مقـابلش بسـ�ار شـود کـه د�گـر رنـجشود و مصـ�بت� بـر او عـارض مـ�از شدت ٓان امور کاسته م�
  .گ�ردهای کوچک را در بر م�به تعب�ری غم بزرگ� است که همای غم.باشدناچ�ز م�

�ابنـد و احـوال عاشـق از رذ�لـت بـه احوال درونـ� از صـفات ناپسـند بـه صـفات پسـند�ده تغ��ـر مـ�-۴
ٓامـد وقتـ� کـه مقـام غ�ـرت مـ�شـود مـثًال فـردی کـه بـا کـوچکـتر�ن مشـکل� از پـا در فض�لت تبد�ل مـ�

دهـد و بـه نـوع� جـبن و تـرس او نظ�ری از خـود نشـان مـ�کند شجاعت ب�نسبت به معشوق پ�دا م�
  )ملک�ان، ب� تا. (شودبه شجاعت تبد�ل م�

  
  عشق حق�ق� 

ی هســـت� در ی عرفــا در ا�ــن مســاله کـــه تنهــا معشــوق حق�قــ� و ازلــ� حـــق تعــال� اســت و همــههمــه
  . شوند، اتفاق نظر دارند�نها�ت به او ختم م

منظور از عشـق در کـالم موالنـا عشـق الهـ� اسـت و معشـوق نهـا�ــ� فقـط خداونـد اسـت و بـرای ب�ـان 
بطور�کـــه علـــت پـــذ�رش عشـــق مجـــازی، . برتـــری ا�ـــن عشـــق هـــر گونـــه لفظـــ� را بکـــار گرفتـــه اســـت

  .راهنما�ــ� انسان بسوی عشق حق�ق� است
-رهانــد و بـه سـوی خـدا رهنمـون مــ�تعلقـات دن�ـوی مـ�بـه نظـر او عشـق حق�قـ� انســان را از ق�ـود و

شــود؛ بــر ا�ــن اســاس کســ� کــه خواســتار عشــق ازلــ� اســت با�ــد بــه کســ� عشــق بــورزد کــه هم�شــه 
  )۱۳۹۴کوال�ــ�، . (سازدبخشد و مثل خود جاودانه م�جاو�د است و به او بقا م�

  ا�ت ساق� استز کز شراب جان ف      عشق ٓان زنده گز�ن کو باق� است
  )۱/۲۱۹: ولویم(

�عنــ� عاشــق بــا . تــر�ن و�ژگــ� عشــق حق�قــ� از خودگذشــتگ� عاشــق، ا�ثــار و فــداکاری اوســتمهــم
لحظــه خـــود را فـــدای در هـــرگ�ــرد، بـــا ا�ـــن حــال وجــود تمـــام مشــکالت� کـــه بــر ســـر راهـــش قــرار مـــ�

  )۱۳۹۰صادق� مزده، . (�ابداش نسبت به معشوق کاست� نم�کند و عالقهمعشوق م�
د است برای رس�دن به عشق حق�ق� نبا�د تنها به حس و عقل متوسـل شـد بلکـه با�ـد از موالنا معتق

  .اشراق و شهود هم بهره گرفت
ان�ـت و دانـد �عنـ� همـان حـالت� اسـت کـه انارضا شدن در معشوق را هدف نهـا�ــ� عشـق حق�قـ� مـ�

  )۱۳۹۴کوال�ــ�، . (رودکل� از ب�ن م�بهمن�ت عاشق،
  

  ایزنده معشوق است و عاشق مرده     ای دهجمله معشوق است و عاشق پر 
  )۱/۰۳: مولوی(

  ارتباط عشق حق�ق� و عشق مجازی 
موالنا بـا پـذ�رش دو نـوع عشـق حق�قـ� و مجـازی، عشـق مجـازی را سـر ٓاغـازی بـرای وصـول بـه عشـق 

هـای مجـازی هـای نفسـان� نباشـد؛ ز�ـرا وقتـ� کـه صـورتداند به شرط� که گرفتار خـواهشحق�ق� م�
شـود، چـرا کـه منشـٔا عشـق را حق�قـت شود عشق به صـورت مطلـق بـر عاشـق نما�ـان مـ�عشق محو 

  )۳۲۸۵–۵/۳۲۷۷: مولوی. (ب�ندمطلق م�
تــوان عشــق الهــ� را درک کــرد ز�ــرا اگــر بــه ا�ــن صــورت نبــود او معتقــد اســت بوســ�له جســم مــاده مــ�

  )۱۳۹۱رازان�، . (توانست حامل روح� باشد که امری روحان� و معنوی استجسم نم�
توانــد شا�ســتگ� وصــول بــه عشــق حق�قــ� را داشــته باشــد کــه زمــان� مــ�مجــازی بــه بــاور موالنــا عشــق 

. عاشـــق نســـبت بـــه همنـــوع خـــود عشـــق بـــورزد تـــا توانـــا�ــ� الزم را بـــرای تحمـــل عشـــق حق�قـــ� ب�ابـــد
  )هاشم�ان، ب� تا(
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ز�بـا از موالنا برای ب�ـان چگـونگ� وصـول بـه عشـق حق�قـ� از طر�ـق عشـق مجـازی حکـا�ت�حضرت 
  :کشدداستان پادشاه و کن�ز�ک را در مثنوی به تصو�ر م�

پادشاه� به قصد شکار به ب�رون شـهر رفـت در راه کن�زکـ� ز�بـارو د�ـد و بـا دادن مـال بسـ�ار او را بـه 
را از سراسـر کشـور فراخوانـد تـا او حـاذق�شـاه طب�بـان. دست ٓاورد اما بعد از مدت� کن�زک ب�مار شد

قاهر اله� غافل بودند از درمـان او عـاجز شـدند وقتـ� کـه شـاه مش�تول� طب�بان که درمان کنند را 
او در . از تمام اسباب مادی ناام�د شـد بـه درگـاه الهـ� روی ٓاورد و از تـه دل دسـت بـه درگـاه خـدا شـد

فـردا طب�بـ� حـاذق نـزد : حال گر�ه و زاری به خواب رفت و پ�ری روشن ضم�ر را د�د که بـه او گـفـت
فردای ٓان روز شاه ٓان طب�ب اله� را د�ـد و عشـق کن�ـزک را فرامـوش . فرست�مٓا�د که ما او را م�تو م�

  .کرد و با تمام وجود عاشق او که مظهر حضرت حق بود، شد
  �ک کار از کار خ�زد در جهانل        دست� نه ٓانمعشوقم تو بو: گـفت   

  )۱۹- ۲۲دفتر اول مثنوی، ب (
  های عشقو�ژگ�

  :کن�مها اشاره م�ا�ــ� است که در ز�ر به برخ� از ٓانهموالنا دارای و�ژگ�عشق مورد نظر 
  ناپذ�ری توص�ف-۱

موالنا بر ا�ن باور است که عشق �کـ� از صـفات الهـ� اسـت و چـون حـق تعـال� بصـورت کامـل بـرای 
. بشـــر قابـــل درک و شـــناخت ن�ســـت بنـــابرا�ن عقـــل ن�ـــز از شـــرح و توصـــ�ف صـــفات او عـــاجز اســـت

  )۱۳۹۰اتون�، (
  ون به عشق ٓا�م خجل باشم از ٓانـچ  هر چه گو�م عشق را شرح و ب�ان
  ل�ک عشق را ب� زبان روشن تر است  گرچه تفس�ر زبان روشن تر است

  )۲۳دفتر اول مثنوی، (
-چـرا کـه عشـق پد�ـده. تواند به عمق و کنه حق�قت عشـق پــ� ببـردبه اعتقاد موالنا ه�چ انسان� نم�

تواند از طر�ـق زبـان و ب�ـان ٓان انسان عشق را تجربه نکرده باشد نم�ای تجرب� است و تا زمان� که
گـفـت بـرد کـه ٓان چـه زبـان مـ�وقت�که عشق را تجربه کرد، ٓان زمان به ا�ن حق�قت پــ� مـ�. را بفهمد

  )۱۳۸۸محمدی، . (ای بود که نشان از حق�قت داشتهمچون سا�ه
تـوان بـا قلـم د اسـت توصـ�ف عشـق را نمـ�موالنا در مثنوی، عشق را بدون تعر�ف رها کـرده و معتقـ

بــر روی کاغــذ ٓاورد و حالــت عاشـــق را توضــ�ح داد حتــ� اگـــر چنــ�ن توصــ�ف� صـــورت گ�ــرد اگــر چـــه 
عبـاس زاده و (.شـودنمـ�ی کوچک� از حق مطلب در مـورد عشـق ادا بس�ار ز�با باشد ول� هنوز ذره

  )۱۳۹۱د�گران، 
عظمـت عشـق از شـکافته شـدن قلـم خـود سـخن موالنا هنگام نوشتن شرح عشق بـرای نشـان دادن 

  :گو�دم�
  ناتمامو�نصد ق�امت بگذرد         من بگو�م بر دوامارشرح عشق    

  )۲۱۸۹دفتر پنجم مثنوی، ب (
  پاکدامن� در عشق-۲

همــواره بــه ٓان اشــاره دارد، پاکــدامن� در عشــق هــای عشــق کــه موالنــا تــر�ن و�ژگــ��کــ� د�گــر از مهــم
عشـق مجـازی را قبـول دارد و ٓان را پلـ� بـرای وصـول بـه عشـق حق�قـ� قلمـداد هـر چنـد موالنـا . اسـت

شهوت و ناپـاک� باشـد، ارزش ذاتـ� خـود بهکند ول� بر ا�ن باور است که اگر عشق مجازی ٓالودهم�
  )۱۳۹۰اتون�، . (کشانددهد و عاشق را به گمراه� م�را از دست م�

ل بهـره گرفتـه و ٓان را ذ�ـل داسـتان� در دفتـر پــنجم ی نکـوهش ناپـاک� و شـهوت از تمث�ــموالنـا دربـاره
  : کندمثنوی بد�ن شرح ب�ان م�
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هــا تــا بطور�کــه شــب. جــوان� عاشــق دختــری شــده بــود و ٓاتــش ا�ــن عشــق او را از پــای در ٓاورده بــود
هـا�ــ� کـه هرگـز نامـه،فرسـتادر�خت و بـرا�ش نامـه مـ�خواب�د و در فراق معشوق اشک م�صبح نم�

هفـت سـال بــه ا�ـن صــورت . �افــتی نامـه رســان تغ��ـر مـ�رسـ�د �ـا مفــاد ٓان بوسـ�لهبـه دسـت او نمــ�
ی شــهر بــه گمــان گذشــت کــه داروغــهی معشــوق از خ�ابــان مــ�ســپری شــد تــا ا�نکــه شــب� در اند�شــه
جــوان از تــرس داروغــه گر�خــت و خــود را از بــاالی د�ــواری بــه . ا�نکــه او دزد اســت، او را دنبــال کــرد

ی خـود بـود، برحسب اتفاق معشوق خود را که در حـال �ـافتن انگشـتر گمشـده. دای رسانباغ خانه
ٓاتــش عشــق و . د�ــد جــوان از خوشــحال� دســت بــه دعــا برداشــت و ســپس بســوی معشــوق شــتافت

ور شــد کــه دســت گشــاد تــا معشــوق را در ٓاغــوش کشــد امــا معشــوق از شــهوت چنــان در دلــش شــعله
ا�نجـا کـه جـز نسـ�م کسـ� : جوان عاشـق پرسـ�د. زداشتا�ن عمل خشمگ�ن شد و او را از ا�ن کار با

  :معشوق در جواب گـفت. ن�ست
  ب�ن�؟ی ٓان را نم�ب�ن� ول� ٓافر�نندهچگونه نس�م را م�! نفر�ن بر تو

  . ی من بوددرست است که من ٓاداب را رعا�ت نکردم ول� ا�ن بخاطر عشق صادقانه: عاشق
چرا که تو به دنبال م�ـل و شـهوت خـود بـودی و مـن . خواه�تو کاسب� نه عاشق و مرا نم�: معشوق

کب و گستاخ� و شهوت را احساس کردم که بـو�ــ� از عشـق حق�قـ� نداشـت و ها�ت جهل مر از نامه
  ن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرای همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�

  .دادمنم�
  ردی ندارم پاسبانـان کـو گمـت    تو مـرا چـون بزه د�دی ب� شبان

  کور�ت م� د�دم زدور من به دل    نفس شهوان� زحق کراست و کور 
  ل پ�چ پ�چـدم زجهـرت د�ـکه پ    الت زان نپرس�دم به ه�چـصفت س

  )۲۲۸- ۲۳۵- ۲۳۶دفتر چهارم مثنوی، ب (
دهد که عشق� که ٓالوده به تمن�ـات شـهوان� باشـد موالنا در قالب ا�ن داستان به عاشقان هشدار م�

-وصـول بـه سـر منـزل حق�قـ� بـاز مـ�ه�چ بهره و سودی برای عاشق ندارد و او را از درک حق�قـت و
  .دارد

  دو سو�ه بودن عشق-۳
کــه ن�ســت�عنــ� بــه ا�ــن صــورت . دو ســو�ه بــودن ٓان اســت،�کــ� از شــرا�ط پا�ــداری و بقــای عشــق

ن�ــازی معشــوق ســرباز زنــد و بــ�،همــواره عاشــق عشــق بــورزد و در طلــب معشــوق باشــد و در مقابــل
  .و معشوق دو جانبه استنشان دهد بلکه به اعتقاد او عشق م�ان عاشق 

وی بر ا�ن عق�ده است کـه عاشـق در واقـع جزئـ� از وجـود معشـوق اسـت کـه از او جـدا شـده و تنهـا 
من�ـت و غـرور و عاشـق اسـت کـه اگــر ا�ـن من�ـت از بـ�ن بـرود د�گـر هـ�چ حجــاب� مـانع وصـال ٓان دو 

  )هاشم�ان، ب� تا. (م�ان ٓان دو نخواهد ماند
او بود که به انسـان عشـق ورز�ـد و از روح خـود . شودداوند ٓاغاز م�ی دو سو�ه از طرف خا�ن رابطه

خـو�ش بـه جسـت و جـو پرداخـت پـس از ٓان بـرای خلـود ابـدی) نفحت ف�ـه مـن روحـ�(در او دم�د، 
  �ـــرا ٓانچـــه باعـــث جـــاودانگ� انســـان ی خـــود ســـازد؛ زحق�قـــ� ٓان را ب�ابـــد و عاشـــق� را پ�شـــهتـــا منشـــأ 

ای کرانـ� اسـت و انســان همچـون قطــرههمچـون اق�ـانوس بــ�بنـابرا�ن خداونــد. شـود عشــق اسـتمـ�
  )هاشم�ان، ب� تا(.ناچ�ز در مقابل ٓان که در نها�ت ا�ن قطره به اق�انوس منته� خواهد شد

  درمانگری عشق -۴
او بـر ا�ـن عق�ـده اسـت کـه راه درمـان . تر�ن و بارزتر�ن تعل�مات موالناسـتدرمانگری عشق از اصل�

هـا و ی ک�نـهچـرا کـه اکسـ�ر عشـق برطـرف کننـده. نفسان�، عاشق شـدن اسـتتمام رذا�ل اخالق� و
  . هاستی غرور و خودب�ن�ها و از ب�ن برندهی زشت�ها، ز�با کنندهنفرت
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  پاک شدکل�او زحرص و جمله ع�ب     هر که را جـامه زعشق� چاک شد
  اـت های مـله علـب جمـای طب�     شاد باش ای عشق خوش سودای ما

  اـون و جال�نوس مـو افالطــای ت     وس ماـامـوت و نــخـدوای نای
  )۲۲- ۲۵دفتر اول، اب�ات (

  سر�ان عشق در تمام موجودات -۵
موالنــا بــا، بــاور بــه ا�ــن . از نظــر عرفــا ٓافــر�نش در عشــق خالصــه شــده و منشــٔا وجــود و هســت� اســت

  )۱۳۹۴کوال�ــ�، . (کندمسئله بارها در مثنوی بر جاری بودن عشق در کل کائنات تاک�د م�
کند که تمـام مخلوفـات در خـدمت انسـان اسـت و انسـان هـم بـرای عشـق موالنا در مثنوی اذعان م�

. هــا شـــودســـاز ا�جــاد اتحــاد م�ـــان انســانتوانــد زم�نــهالهــ� خلــق شــده اســـت و تنهــا عشــق الهـــ� مــ�
  )۱۳۹۴کوال�ــ�، (

شــت بشــر اســت بنــابرا�ن همــه در بــه اعتقــاد موالنــا از ٓان جــا�ــ� کــه عشــق �ــک موهبــت الهــ� در سر 
طلب عشق و در پـ� معشوق هسـتند و عاشـق نبا�ـد گمـان کنـد کـه تنهـا هسـت و ا�ـن راه پـر خطـر را 

  )۱۳۹۵بهرام�، . (پ�ما�دم�
کائنات است و عالم بدون عشق معنا�ــ� ندارد و رس�دن بـه خداونـد کـه غا�ـت موجد عشق بنابرا�ن

  )۱۳۹۱عباس زاده، . (دوجود انسان است بدون عشق م�سر نخواهد ش
  علت خلقت جهان-۶

�عنـ� همـان حـق بـه تجلـ� و معرفـت چـرا کـه اگـر عشـق . به اعتقاد موالنـا عشـق خلقـت جهـان اسـت
هـــر چـــه نبــود جهـــان ن�ـــز نبـــود و از ٓانجــا�ــ� کـــه ارزش هـــر انســـان� بــه ارزش معشـــوق او بســـتگ� دارد 

  . اهد شدتر باشد عاشق ن�ز به همان اندازه ارزشمند خومعشوق با ارزش
ُ حال ُکنــُت کنـزًا مخف�ـًا َفاَ «بسـ�اری از عرفـا بـا اسـتفاده از حـد�ث قدسـ�  ان ٔاعـَرَف َفَحلقـُت اَلخلــق بـت

َ عـرَ َفَاجب ب�ان علت فاعل� و َلَک� اَ . داندعشق را علت غا�ــ� و فاعل� جهان م�» ُاعرفلک� علـت ف
  )۱۳۹۲عباس زاده، . (غا�ــ� خلقت جهان است

  :فرما�دموالنا در ا�ن باره م�
  ک� زدی نان بر تو و ک� تو شدی؟  گر نبودی عشق هست� ک� بدی 

  )۲۰۱۲دفتر پنجم، (
  اتحاد عاشق و معشوق 

هــا در �کــد�گر اســت وقتــ� کــه ٓان دو بــهگو�ــد شــرط عاشــق و معشــوق اتحــاد و ادغــام ٓانموالنــا مــ�
ز�ـرا عشــق .هــا جـا�ــ� نــداردوحـدت رسـ�دند و �کــ� شـدند، تصــرف و حسـادت و اخــتالف در بـ�ن ٓان

ای ن�ســـت و هـــا فاصــلهکنــد کــه گـــو�ــ� بــ�ن ٓانی م�ــان عاشـــق و معشــوق را چنـــان کمتــر مـــ�فاصــله
  ) ۱۳۹۲کر�م� تارقل�، . (ها از ب�ن رفته استدوگانگ� ب�ن ٓان

  .از نگاه موالنا تنها عاشق جو�ای معشوق ن�ست بلکه معشوق هم به دنبال عاشق است
  ر م�انشان فارق و فاروق ن�ست د     جز معشوق ن�ستبه در دل عاشق  

  )۱۰۴۸مثنوی، ص (
بـه ا�ــن معنــا همچنــان کــه . دانــدی شــب و روز مــ�ی عاشــق و معشــوق را همچـون رابطــهموالنـا رابطــه

تـــوان پــــ� بــرد کـــه عشــق عاشـــق بـــر تـــر اســـت �ــا روز، همچنـــان نمــ�تـــوان دانســت شـــب عاشــقنمــ�
  )۱۳۹۳قهرمان، . (معشوق ب�شتر است �ا عشق معشوق به عاشق

  ٓان چون روز و شبدر پـ� هم ا�ن و  مستسق� طلباستعشق مستسق�
  استترشب بر ٓان عاشقچون بب�ن�   روز بر شب عاشق است و مضطر است

  )۱۰۴۸مثنوی، ص (
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رود کـه عاشـق خـود را در معشـوق فـان� سـاخته و خـود را اتحاد عاشق و معشـوق تـا جـا�ــ� پـ�ش مـ�
  )۱۳۹۵بهرام�، . (داردم�تر از عدم و حت� پا��نکالعدم

موالنـا در دفتــر پــنجم مثنــوی بــا حکــا�ت� بــه �کــ� شــدن عاشــق و معشــوق و اتحــاد بــ�ن ٓان دو اشــاره 
  :کرده است که بد�ن شرح است

رگ زن ٓامـد و بـازوی . ای جـز رگ زدن او ن�افتنـدمجنون از فراق ل�ل� ب�مار شـده بـود و طب�بـان چـاره
ای رگ زن دسـتمزد خـود : زاری کـرد و گـفـتمجنون نالـه. تمجنون را بست و ن�شتری بر دست گرف

  .من حاضرم بم�رم ول� رگ مرا نزن�. را بگ�ر ول� رگ مرا نزن 
ترســـ�؟ تـــو کـــه فـــرد شـــجاع و نترســـ� هســـت� و بـــا ح�وانـــات درنـــده همنشـــ�ن چـــرا مـــ�: رگ زن گـفـــت

دانـم مـن مـ�: مجنـون گـفـت. �ل� ن�ست� پس با�د سالم شـوی تـا بـه او برسـ�لهست�؟ مگر تو عاشق 
ن�ـز نبـود ولـ� مـن ی موجودات عشق است و اگـر عشـق نبـود بقـا و تکامـل که حق�قت وجودی همه

  . ترسم بلکه صبر من از کوه هم ب�شتر استاز ن�ش نم�
  صبر من از کوه سنگ�ن هست ب�ش  ترسم زن�شگـفت مجنون من نم�

  مـ� تنـر مـم ها بـم بر زخـعاشق  نـممنبلم بـ� زخـم نـاسا�ـد تـ
  ر استدف پر از صفـات ٓان دّ ـا�ن ص  ل�ک از ل�ل� وجود من پـر است

  � ـ� زنــ�للر ـاه بـاگـش را نـن�  صاد گـر قصدم کن�م ای فـترس
  ستـرق ن�ـن فـان ل�ل� و مـدر م�  اندر ٓان عقل� که او دل روشن استو

  )۲۰۱۵- ۲۰۱۹دفتر پنجم مثنوی، ب (
  تقابل عقل و عشق 

و عشـق اسـت کـه معمـوًال موجـب طـرح عقـلتقابـل موالنـا، توسـط ده �ک� د�گر از اصول مطـرح شـ
از ٓانجــا�ــ� کـه عشــق �ـک حــس ذوقـ� و فطــری اســت . شــودنســبت بـه عرفــا مـ�» عقــل گر�ـزی «اتهـام 

بنابرا�ن ه�چگونه سنخ�ت� با عقل ندارد و در واقع وجود عقل و عشق در �کجا غ�ر ممکـن اسـت و 
  )۱۳۹۱عباس زاده، . (ددبنورود عشق در دل عاشق، عقل رخت م�با 

  و�ش اندازد برونـل رخت خـعق     از در دل چون که عشق ٓا�د برون
  )۲۹۳دفتر سوم مثنوی، (

کنــد و معتقــد ی نکــوهش عقــل ســخن بــه م�ــان ٓاورده و ٓان را بــه پــای چــوب�ن تشــب�ه مــ�موالنـا دربــاره
. رســ�دبتـوان بـه عشـق توانـد راهنمـای عاشـق باشـد و با�ـد ٓان را قربـان� کـرد تـااسـت عقـل جزئـ� نمـ�

  )۱۳۹۱عباس زاده، (
  مرغ تقل�دت به پست� م� چرخد     گر چه عقلت سوی باال م� پرد   

  )۲۳۲۶دفتر دوم مثنوی، (
و عشـق اسـت نـه عقـل کلـ� جزئـ�منظور وی از تقابل م�ان عقل و عشق در واقع تقابـل م�ـان عقـل 

  . و عشق
  کامــــــــــــــل کــــــــــــــه از عقــــــــــــــلدانــــــــــــــد و کســــــــــــــ� ی درک عشــــــــــــــق مــــــــــــــ�کامــــــــــــــل را الزمــــــــــــــهاو عقــــــــــــــل

همـانطور کـه او بــه مخالفـت بــا . هـای ظـاهری و مــادی خواهـد شــدباشــد عاشـق جلــوهای نداشـته بهـره
-ی خفــت و خــواری مــ�پــردازد بــا عشــق عــاری از حق�قــت ن�ــز مخــالف اســت و ٓان را ما�ــهعقــل مــ�

  از ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رو او عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقل� را ،شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمارد
  )۱۳۹۱عباس زاده، . (ستا�د که رو به سوی حق�قت داردم�
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  ٓاتش عشق 
ای ماننـد حـرارت هـا�ــ� برجسـتههای عالم هست� است که بخاطر دارا بودن و�ژگ�ٓاتش �ک� از پد�ده

بخشـ�، پــاک کننــدگ�، شــورٓافر�ن� و حرکــت بــه سـوی معشــوق مــورد توجــه اهــل ادب و عرفــان قــرار 
. بهـره بـرده اسـتهـای ٓانحضرت موالنا ن�ز به مثابه سـا�ر عرفـا از تمث�ـل ٓاتـش و و�ژگـ�. استگرفته

» ٓاتــش«ٓاورد بــه ســوزاند و قلــب او را بــه درد مــ�در تعــاب�ر عرفــا عشــق بــه ا�ــن دل�ــل کــه عاشــق را مــ�
  .شب�ه شده است، مانند ٓاتش دلبر که موالنا به ٓان اشاره کرده است

  بدان خورش�د شرق و شمع روشن    برو ای دل به سوی دلبر من
  ن ظرور بدـه ای غش نـرم زٓاتـم    خل�ل� ار ـش ز�ـدرٓا در ٓات

)۴۱۱۵/غ(
ی موجــودات را جــز خــدا بــه اعتقــاد او عشــق همچــون ٓاتــش از چنــان قــدرت� برخــوردار اســت کــه همــه

هر انسان� برحسـب اسـتعداد و ظرف�ـت . سوزاند و ا�ن سوختن برای تکامل عاشق ضروری استم�
علقـات دن�ـوی وجـودی خـو�ش درکـ� از ٓاتـش دارد و بـه همـ�ن دل�ـل در همگـان �کسـان و بـه علـت ت

  .پرتو ا�ن ٓاتش عشق در وجود انسان دائم� ن�ست
ای اســت کــه نــه تنهــا ٓاتــش دوزخ در برابــر ٓان بســ�ار ضــع�ف گرمــای عشــق در وجــود عاشــق بــه گونــه

است بلکه بهشت هم از گرمای ٓان در امان ن�ست چرا کـه عاشـق تنهـا در طلـب حـق اسـت نـه چ�ـز 
باشــد ه بــه عنـوان مــانع� بـرای رســ�دن بـه هــدف مـ�هــا�ــ� کـی ضـعفهـا و همــهباورهـا، منطــق. د�گـر

  ) ۱۳۸۹امام�، . (با�د در ا�ن ٓاتش سوزانده شوند
  :کندموالنا ٓاتش عشق را به ز�با�ــ� در ب�ت ز�ر توص�ف م�

  و�ن عشق همچو ٓاتش و�ن خلق همچو ه�زم        مقصود نور ٓامد عالم تنور ٓامد  
  )۱۶۹۶غ (

  
  گ�ری نت�جه

حـق تعـال� را بـه ر و عارف پاکدل و سالک طر�ق حق�قـت تنهـا راه رسـ�دن موالنا جالل الد�ن، شاع
. گشـای تمـام مسـائل و مشـکالت اسـتای اسـت کـه گـرهعشـق در ٓاثـار مولـوی پد�ـده. دانـدعشـق مـ�

امانت� الهـ� اسـت کـه از طـرف خداونـد بـر دوش ،ترچرا که عشق راه سعادت و کمال و از همه مهم
همــ�ن نکـتــه نشــانگر اهم�ــت و . رزی علــت خلقــت جهــان اســتو انســان نهــاده شــده اســت و عشــق

دانـد کـه پــ� بـردن بـه کـران مـ�او عشق را در�ا�ــ� ب�. انسان استورزی در زندگ�جا�گاه رف�ع عشق
چـرا کـه بـه بـاور او با�ـد عشـق را تجربـه کـرد تـا . شـودعمق و کنه ٓان جز از طر�ـق تجربـه حاصـل نمـ�

ز�را عشـق توصـ�ف ناپـذ�ر اسـت و اگـر هـم بتـوان ٓان را . رک کردبتوان معنای واقع� ٓان را فهم�د و د
  .توان حق مطلب را ٓانگونه که هست ادا کردتوص�ف کرد باز نم�

مـردوددانـد ولـ� بطـور کلـ� ٓان را های مجازی ٓالـوده بـه شـهوت و هـوس را ننـگ مـ�وی اگر چه عشق
  . داند به شرط� که عاشق را به سوی معشوق حق�ق� سوق دهدنم�

  گـفـــــــــــت عشـــــــــــق� کـــــــــــه موالنـــــــــــا از ٓان ســـــــــــخن تـــــــــــوان ســـــــــــاس نتـــــــــــا�ج بدســـــــــــت ٓامـــــــــــده مـــــــــــ�برا
کنـد، عشـق معنـوی، پـاک و الهـ� اسـت کـه پسـند�ده و گو�ـد و همـواره در ٓاثـارش بـدان اشـاره مـ�م�

کنــد تــا او را بــه کامــل اســت کــه همچــون رهبــری عاشــق را در طر�ــق پــر خطــر حق�قــت راهنمــا�ــ� مــ�
  .وصال معشوق و معبود حق�ق� برساند
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  منابع و مٔاخذ
.قرٓان کر�م

پژوهشـ� زبـان و –فصـلنامه علمـ� . عشق از منظر موالنا و مالصـدرا). ۱۳۹۰(اتون�، بهزاد، واتون�، بهناز 
.»ادب و عرفان«ادب فارس� 

. خانه کـتاب: تهران. شهود حسن، مولوی و تجربه ی ز�بانگری ). ۱۳۸۸(ی هروی، مژده احمدزاده
مفهوم عشق از د�دگاه موالنا و �ونس امـره، مطالعـات ). ۱۳۹۳(ی، س�ل� ٓار�ان، حس�ن، و عباس� منتظر 

.، بهار۲۹ادب�ات تطب�ق�، سال هشتم، شماره 
پژوهشــنامه زبـــان و . ٓاتــش عشــق از د�ــدگاه موالنــا).۱۳۸۹(ی مکونــد، اســماع�ل دعبــامــام�، نصــرهللا، و

.، بهار۵ادب�ات فارس�، دوره ی دوم، شماره 
. بررســ� تطب�قــ� عشــق در غزل�ــات موالنــا، ســعدی و حــافظ). ۱۳۹۵(، عبــدهللا بهرامــ�، راضــ�ه، و نصــرت�

.، زمستان۳۴پژوهش� ادب�ات فارس�، سال س�زدهم، شماره –فصلنامه علم� 
عشــق از د�ــدگاه موالنــا جــالل الــد�ن محمــد بلخــ�، همــا�ش بــ�ن المللــ� اند�شــه ). ۱۳۸۸(ب�ــان�، شــ�ر�ن 

.، پا��ز۹، شماره �۱، دوره های جهان� موالنا جالل الد�ن محمد بلخ
فصـلنامه علمـ� . ئ�لوکولو شهر عشق در ٓاثـار موالنـا و پـا�تجل� و تالق� هفت). ۱۳۸۷(حسن زاده، شهر�ار 

.۹پژوهش� سال سوم، شماره –
جلـوه هـای عشـق در شـعر مولـوی و جـان دادن، فصـلنامه ). ۱۳۹۱(�ن رازان�، عل�، و ن�رومنـد، ٓازادحس

.»ادب و عرفان«و ادب فارس� پژوهش� زبان–ی علم� 
بررســ� تطب�قـــ� مفهــوم عشــق نـــزد ). ۱۳۹۴(دی، و بزرگـــ� قلعــه ســری، ســـّ�ده هــاجرم� کــوال�ــ�، مهــدخــا

.، بهار و تابستان۱، شماره ۳ادب�ات تطب�ق�، دوره �پژوهش–ی علم� فصلنامه. و موالنافلوط�ن
تـاب وجـوه عشـق در مثنـوی بـا رو�کـردی باز ). ۱۳۹۲(و غالمحسـ�ن زاده، غالمحسـ�ن ،رش�د ٓابادی، زک�ه

.، تابستان۴۴فصلنامه عرفان اسالم�، سال �ازدهم، شماره . به درمانگری ٓان
. ام�رکب�ر: چاپ هفتم، تهران. دنباله جست و جو در تصوف). ۱۳۷۸(زر�ن کوب، عبدالحس�ن 

موالنــا جــالل نســ�م عشــق، بررســ� مســئله عشــق از د�ــدگاه شــ�خ اشــراق و ). ۱۳۹۰(صــادق� مــزده، بهمــن 
.شرکت چاپ و نشر ب�ن الملل: الد�ن محمد بلخ�، تهران

فصــلنامه ی تخصصــ� . تجلــ� عشـق در اشــعار موالنــا). ۱۳۹۱(عبـاس زاده، خــداو�ردی، و طــاهرلو، هان�ــه 
.، تابستان۳۶عرفان اسالم�، سال نهم، شماره 

.موالنا جالل الد�ن، انتشارات تهران). ۱۳۷۵(عبدالباق�، گور لپ�نارل� 
.صراط، چاپ دوم: تهران.قصه ارباب معرفت). ۱۳۷۳(عبدالکر�م، سروش 

فصــلنامه . ویلــه اخالقــ� موجا�گــاه عشــق در نظر�ــ). ۱۳۹۰(هرام قراملکــ�، احــد فرامــرز، و محمــدپور، شــ
  .، زمستان۱۴پژوهش� پژوش نامه اخالق، سال چهارم، شماره -علم�

نشــر�ه ادب�ــات تطب�قــ�، ســال . شــق کر�شــنا�ــ�ســنخ شناســ� عشــق مولــوی و ع). ۱۳۹۳(قهرمــان، مهــدی 
.، بهار و تابستان۱ششم، شماره

. بررســ� قــدرت عشــق و ا�مــان در مثنــوی در مطابقــت بــا روانشناســ� فکــر). ۱۳۹۲(کر�مــ� تــارقل�، فاطمــه 
  ، ششـــــــــــــــــــــــــــم، دوره )بهـــــــــــــــــــــــــــار ادب(ســــــــــــــــــــــــــبک شناســـــــــــــــــــــــــــ� نظــــــــــــــــــــــــــم و نثـــــــــــــــــــــــــــر فارســــــــــــــــــــــــــ� 

.، زمستان۲شماره 
.انتشارات دانشگاه بوعل� س�نا: ثنوی، همدانمثنوی با مرتفس�). ۱۳۸۸(محمدی، عل� 

.ب� جا. عشق مجازی از منظر موالنا). ب� تا(ملک�ان، مصطف� 
�ـک قصـه بـ�ش ن�سـت، مقا�سـه عشـق افالطـون� و ). بـ� تـا(هاشم�ان، لـ�ال، و عابـدی نصـر ٓابـادی، مـر�م 

  .عشق در مثنوی معنوی، ب� جا


