
ظهور و بروزعشق در مثنوي معنوي 

١سم�را رمضان�

:چکیده 

و ومولوي در اثر گدازش عشق ، پله پله تا مالقات  خدا پشت . گوید عشق آتشی است که در دل آدمی افروخته می شود 

شور انگیز   و بلند اشعار از وطن را با  افتاده  جهان سرداد  و جان هاي ملول و دورر سر نهاد و نداي عشق و عاشقی  را د

است که به صورت کامل ه کردیر عشق در  ادب فارسی همواره سعی موالنا به عنوان پیشرو مس.  پایه ي خود آرامش داد 

معشوق . واالي  انسانیت می رساند  تازه می کند و عاشق را به درجه ي وضوعی که روان ها رابه این موضوع بپردازد ، م

. هرگونه خواري را به جان می خرد چشیدن طعم وصال ي میبیند و براي وحدت با معشوق رعاشق را در خود جاري و سا

عشق همان نیروي عظیم است که در جاي جاي اشعار موالنا به چشم می خورد در مثنوي از عشق هاي مجازي به عشق 

ذارد اما در ابتدا توجه به حقیقی می رسد و در دیوان شمس عشقی را که شمس به او هدیه کرده بود را به نمایش می گ

این نکته مهم است ك موالنا عشق را چگونه معنا کرده است و در مسلک موالنا عشق یعنی چه و آیا عقل با عشق در 

تضاد کامل هستند زیرا که بار ها موالنا  در تایید عشق سخن به میان آورده است این نکات براي بررسی مفهوم عشق در 

صول  قابل توجهی بدل شده اند که در این مقاله سعی شده است تا به پرسش هایی از این دست پاسخ اشعار موالنا خود به ا

.داده شود

موالنا ، عشق ، وحدت ، اکسیر عشق: کلید واژه
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:مقدمه

این . دمی عشقی و دردي و خارخاري  و تقاضایی هست که اگر صدهزار عالم ملک او شود نیاساید و آرام نیابد در آ 

لک ،جهد می کنند هیچ آرام نمی خلق به تفصیل در هر پیشه و صنعتی  و مذهبی و تحصیل نجوم و طب و غیره و ذ

می گویند یعنی که دل به وي آرام گیرد پس به گیرند زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است آخر معشوق را دالرام 

غیر چون آرام و قرار گیرد ؟

خنک اورا  –از بهر گذشتن است  - صود ها چون نردبانیست و چون پایه هاي نردبان جاي اقامت نیست خوشی ها و مق

که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوته شود  و در این پایه هاي نردبان عمر خود را ضایع نکند 

تا جهان را آب بخشد جسم هارا جان کند  این سخن آبی است از دریاي بی پایان عشق                 

)729دیوان شمس غزل (

د و به واسطه همین دیدگاه است ن امتیاز انسان را در عشق می دانامتیاز می بخشد ،اما عرفااز نظر حکیمان ،عقل به انسان 

که عارفان درباره ي عشق سخنان فراوانی دارند ابن سینا رسالت فی العشق را نوشته ،روزبهان بقلی دارنده عبهرالعاشقین 

بزرگی چون سنایی ، عطار ، خواجه عبداهللا  است سهروردي صاحب مونس العشاق است و عالوه  بر این بزرگان عارفان

. باب هایی در مدح و وصف عشق دارند... انصاري  و

جز شمس که همو  واما موالنا که عشق در نهادش به گونه اي شعله کشید که هیج کس را یاراي درك  و تحمل آن نبود

.بود که جرقه ي عشق را بر قلب موالنا زد و پا به پایش سوخت

ت خورشید کماالمر نور اوست خلقان چون ظاللعشق ربانیس

)983:6مثنوي ،دفتر(
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:هم نوا با موالنا

جالل الدین مولوي آن تنظیم کننده ي بی همتاي موسیقی افالك و بیان کننده اسرار الهی به زبان فرشتگان ،در ششم ربیع 

اهللا االعظم می خواندند و در دنیاي فارسی زبان معموال شاگردانش اورا سرُّ . هجري قمري  در بلخ زاده شد  604االول سال 

در غرب ، که شهرت او از قرن نوزدهم به سرعت فزونی گرفت معموال اورا رومی می . از او با نام موالنا یاد می کنند  

الدین پدر جالل . ي کردنامند  و مقصود از روم آسیاي صغیر است  که مولوي بخش بیشتر زندگی اش را در آنجا سپر

،محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد و ملقب به سلطان العلما یک صوفی و عارف برجسته در بلخ بود و 

ود  بهاءولد به همراه خانواده و ساله ب 13- 12زمانی که جالل الدین . نسب معنوي اش به نجم الدین کبري می رسد 

گفته اند که در نیشابور با شاعر و عارف و حکیم . هجري عازم غرب شد  617گروهی از شاگردانش احتماال حوالی سال 

به نوشتۀ دولت شاه عطار خود به دیدار بهءولد آمد  در آن . نامدار ایرانی ، شیخ فرید الدین عطار نیشابوري مالقات کرد 

نا جالل الدین  کم سن و سال بود شیخ عطار نسخه اي از کتاب اسرار نامه اش را به موالنا جالل الدین هدیه کرد زمان موال

   ".زود باشد که آتش این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند ":و گفت  

رار گرفت او مسائل مربوط داشت بهاءولد از دنیا رفت  و بعد پدرش موالنا در جایگاه مذهبی او قسال  24زمانی که موالنا 

به حکت و شریعت را می گفت  و تا یک سال بدین کار مشغول بود تا اینکه با برهانالدین محقق ترمذي مالقات کرد  و 

موالنا معلمی محبوب بود . ببه واسطه ي او بود مه موالنا میراث معنوي پدر را به ارث برد و بارموز تعالیم تصوف آشنا شد 

زندگی موالنا با دیدار شخصیتی راز   642د شاگرد در مجلس درس او شرکت میکردند  تا اینکه در سال و بالغ برچهارص

ظاهر شد  و با همان سرعتی آلود به نام  شمس تبریزي متحول شد شمس مانند شهابی ناگهانی در آسمان زندگی موالنا 

)17:1386نصر،(. که زندگی اورا روشن کرده بود ناپدید شد 

تاده اي الهی بود که با نفوذ معنوي خود دریاي وجود موالنا را به تالطم درآورد  و نیتجه ي ان خلق آثاري بود شمس فرس

. که زبان فارسی را دگرگون کرد 

اي که  هجري بیمار شد و می دانست که که لحظه ي دیدار با معبود نزدیک است ، لحظه672موالنا در جمادي اآلخر سال 

او مرگش را پیش بینی می کرد و غزل معروفی سرود که مطلعش این چنین . ین لحظه ي زندگی بود براي او فرخنده تر

:بود

)غزل :دیوان شمس(رخ زرین من منگر که پاي آهنین دارم ه در باطن چه شاهی هم نشین دارم چه دانی تو ک

.بهجت شادمانی به دیدار معبودش شتافت در حالت  672سرانجام  در پنجم جمادي االخر سال 



:عشق در مسلک موالنا

موالنا پیر خرد است ؛او دریاي بی پایان و اقیانوس بی کران است ؛ کسی که تنها در کنار ساحل امواج دریا را نگاه می 

.کند ، چگونه می تواند او را بشناسد ؟ موالنا دریایی است که هر لحظه موج جدیدي دارد 

حضرت موالنا از . هاي  می زند شک او معاصر جاوید است ؛چرا که پس از هشتصد سال هر روز براي ما حرف تازبی 

آن دسته از عرفا می باشد که عشق را براي حرکت الزم و براي کلّ مسیر تا رسیدن به معشوق کافی می داند و نیز بر این 

.سرمنزل مقصود می رساند  عقیده است که عشق بهترین مرکب است که سوار خود را نت

فنه او عشق همه چیزش را تاراج عشق و شبدایی آیین موالنا است و او به  هیچ آیینی تا بدین غایت پایبند نیست ، بنابر گ

کرده است و خود باقی مانده ؛ لذا هرکس که که اندك آشنایی با این بزرگ داشته باشد با شنیدن نام او شور و شیدایی 

عشق صفتی الهی است که چون ظرفیت بنده اي با شکستن مرزهاي مادي و خودي فراخی . واهد کرد او را نداعی خ

پذیرش آن را پیدا کند از ان بهره مند شود و همه وجودش را باژگونه سازد چنانکه گویی تولدي دوباره یافته است ، 

عشق ،وصفی الهی است و هیچ انسانی نست که عارف رومی برآ. تولّدي از مادر عشق که از او تغذیه کند و پرورش یابد 

نمی تواند حقیقت آن را دریابد ،تنها با عاشق شدن می توان طعم ان را دریافت  ولی هرگز توصیف پذیر نیست ،  به ویژه 

.گاهی پیدا  و گاهی پنهان است) و نیز معشوق ( از آن جهت که عشق 

ندیدم همچو تو پیدا نهانی    مثال عشق ،پیدایی و پنهان                      

)2701دیوان شمس ،غزل شماره (                                                                                             

عشق آتشی است که شاهد ازلی چونان موهبتی : با وجود این اوصافی که پیر بلخ براي عشق بر می شمرد می توان گفت

ان مشتاقان فرومی ریزد  و بدان روزنی براي گریختن از زندان جهان ایجاد می کند  و ایشان را بال پرواز می شود تا بر ج

با این همه نامی که موالنا به صراحت برعشق می نهد  درد بی . ، وصف بقا یابند از قفس هستی به آسمان فنا پر کشند

...ش نمی توان دریافتدردي که شرح و بیان ان را جز از  خود. دواست 

)96:1396زاده،عباس (



:جبر و عشق

که از  –عامل نیرو مندي که ادمی را برمی انگیزد تا بدان حد از فداکاري و از خود گذشتگی برسد که خواست خویش را 

می   "معشوق"تبدیل به  "معبود"در این حال . درخواست معبود فدا کند فقط  عشق است  –ذات و منش  او برخاسته 

شود، و عبادت از سر شور و اشتیاق انجام می گیرد ، و در هیج موردي ناخوشنودي و کراهیت که الزمه ي جبر است 

: این جاست که می گوید  از. هرچه برایش پیش آید داده یمحبوب است و طبعا مطلوب و مرغوب. برایش وجود ندارد

)98،1377:رکنی(

لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد       وانکه عاشق نیست حبس جبر کرد 

)1499:مثنوي ،دفتراول(

:عشق تعریف شدنی نیست

شیخ رومی براین عقیده است که شرح عشق را با قلم نمی توان بر روي کاغذ نوشت و حالت عاشقی را تفسیر کرد ، 

نشان دادن ابهت و عظمت عشق ،از شکافته شدن قلم سخن می گوید ،در هنگامی که قصد نوشتن شرح عشق موالنا براي 

.را می کند

 در تمام مکتب هاي عرفانی از جمله عرفان اسالمی، عشق اساسی ترین و مهم ترین مسأله محسوب می شود و در اصطالح

حبت پایه و اساس زندگی و بقا موجودات عالم را موجب می تصوف عرفان ، اساس و بنیاد هستی بر عشق نهاده شده و م

)98،1391:عباس زاده.(شود و جنبش و حرکت زمین و آسمان و همه موجودات به وجود عشق وابسته است

ۀ تصعید و تعالی آن سازد به ازي باشد باز وقتی  مشیت الهی را وسیلو مج "این سري"اما عشق در نظر موالنا حتی اگر 

. و حقیقی تبدیل می شود و عاقبت سالک را به حق نایل می کند  "ين سرآ "عشق 

)281:1386زرین کوب ،(

این همان تجربۀ روحانی . موالنا در پاره اي موارد احساس می کرد آن کس که به زبان او سخن می گوید خود او نیست 

لیکن موالنا در اظهار این . بود که با یزید  و سپس حالّج  را به اقوالی که براي آنها موجب طعن و ایراد شد واداشته بود 

از ابتداي حال تا انقراض وقت  "شقی که او را طالب اتصال و اتحاد کرده بود اما ع. حال تا حد ممکن خودداري می کرد 

عشق در نزد او بین عاشق و معشوق جایی براي دویی و  ".؛متزاید  و متضاعف می بود و از افراط آن سیرابی نمی یافت 



. پرده ابهام بیرون آورد  همه کس آن را ازدوگانگی نمی گذاشت  و این سرّي بود که او دوست نداشت همه جا و نزد 

نمونه کسانی بود که سرّ سخن موالنا براي آنها  طعانۀ مثنوي که موالنا  در دفتر سوم به طعن گزندة او جواب داده بود

)287:همان . (و در پرده نیز ماند –-ست در پرده بماند —-می

:آتش عشق

مولوي با آتش و ویژگی هاي آن حیات بخشی ،مرگ آفرینی ، زیبایی ، پاکی ، شور آفرینی ، حرارت بخشی ، حرکت ، 

به همین سبب ، موضوع اصلی مثنوي را عشق  و بیان سوز و گداز فراق  و دور افتادن . روشنگري ، راه نمایی و آشناست

به عشق در مثنوي صفات بی زبانی ، پاکی . و همنشینی دارند انسان از اصل خوسش قرار می دهد که با آتش  سازگاري 

، عشق هاي ) نماد عشق هاي مجازي (، عشق خو ، خوش سودا، زنده و سرمد ، عشق عشق ، عشق کیش ، عشق مردگان 

و برعشقی صحه می گذارد مولوي عشق هاي مطرح شده را در ابیات مختلف توصیف می کند . را داده است ...صورتی و 

این عشق همان آتشی است که . از روي ریا و تظاهر نباشد و عشقی باشد که بیان سوز و درد عاشقان و آتشین باشد  که

.از هر آبی خوشتر است 

هیچ مترس زآتشم ، زان که من آبم و خوشم          جانب دولت آمدي ،صدر توراست ، مرحبا  

)45:دیوان شمس،غزل(

وانی را می سوزاند و جاذبۀ عالم معناست و آنچه در این جهان دیده می شود ، پرتو این که روح حیعشق مانند آتشی است 

. یا شور و عشق عالم ملکوت را نمی بیند  "عین آتش"آتش عشق است و انسان تا زمانی که دلبستگی به این دنیا دارد 

همین جهت جلوة آن در ما متفاوت  آتش عشق را هر کسی بسته به استعداد و مرتبه تعالی روح خود درك می کند ، به

)7،1389:امامی (.پرتو عشق به این خاطر همیشه در وجود ما نیست ، زیرا ما بسته به این دنیا هستیم . است 

)  4225/دفتر چهارم (عین آتش در اثیر آمد یقین      پرتو و سایه وي است اندر زمین    

بیند که در میان آن برج نور آتشی شگرف شعله می کشد و این تصویر را موالنا گاه عشق را میان برج نور می          

می کندچنان ادامه می دهد که فضاي قدسی و ملکوتی با نماد هاي عرفانی ایجاد 

مومن حقیقی چنان نور و گرمی دارد که . ق چنان است که حتی آتش دوزخ در برابر آن ضعیف است گرمی هنگامه عاش

."مضطرب می سازد هنگام گذشتن از صراط ،دوزخ را 



حتی بهشت هم از لهیب و گرمی مومن عاشق در امان نیستف زیرا گرمی عشق او به اندازه اي است که بهشت را هم نمی 

)9:1389امامی،.( ق مطلوبی نداردطلبد ، عاشق حق ، جز ح

اي صفی            می شود دوزخ ضعیف  و منطفی, زآتش عشق از این رو 

بگذر سبک ،اي محتشم         ورنه آتش هاي تو مرد آتش : گویدش 

کفر، که کبریت دوزخ اوست و بس         بین که می پخساند او را این نفس

)               4608:دفتر ششم ( 

:آفرینش و عشق

 "موالنا بر براق عشق می نشیند ، در آسمان و وراي آن و زمین به سیر و سیاحت می پردازد و آنگاه محور کل هستی را 

:یا بهتر گفته شود ، مالط پیوند دهندة همه اعضاي وجود را عشق می بیند . "عشق می یابد 

جمع باید کرد اجزا را به عشق                     تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق  

)673مثنوي ،دفتر چهارم، ص(

در نزد موالنا حالل الدین واحب الوجود محور عشق است؛ و عالم مدارهاي متّصل و وابسته به ان که یکی از دیگري 

ام و ذرات را به هم نزدیک و سپس متصل می سازد ؛ و هم او معتقد بود که عشق است که اجر. تفکیک چذیر نیست 

نیروئی شگرف و سبب حرکتی دورانی است که به کلّ  "عشق  "پس . شدت آن سبب انفجار آن و تفریق می گردد 

:کائنات وابسته می شود

دور گردونها زموج عشق دان      گر نبودي عشق بفسردي جهان   

)905جم،صمثنوي،دفتر پن(

عاشق بود؛ و براین باور که درساختمان عالم که از تجمع ذرات  ایجاد گشته ،  "برعالم المکان"ترتیب موالنا خود  و بدین

پس همه کائنات با این شور و شوق  .نام دارد "عشق "کششی نهفته است که سبب این تجمع می گردد ؛ و این کشش 

. در تکاپو  و در حرکت است   "عشق "نین همۀ عالم با نیرويدر جست و جوي یکدیگرند تا به هم بپیوندند ؛ و این چ



 "نیز که چون نیرو ، جوهر زندگی است، ناشی از عشق است ؛ و به تعبیر دیگر ، نیروي محرك کائنات ) حرکت ( پس 

)281،1384:بیانی: ( است "عشق

)مثنوي،دفتر اول(د            جسم خاك از عشق برافالك شد                کوه در رقص آمد و چاالك ش     

:عاشقِ معشوق

تر از مقام عاشقی است و بنده باید بکوشد که در عشق دو مقام وجود دارد مقام عاشق و مقام معشوق ، مقام معشوقی باال

را شمس آمد که موالنا : و به گفته بهاءولد  در مثنوي ولدنامه . خود را بدین مقام برساند و محبوب حضرت معشوق شود

.که عشق نیز حجاب است و باید معشوق شد: از عالم عاشقی به سوي عالم معشوقی ببرد و به موالنا گفت

این ها که استثنا می کنند عاشقان اند ، . ان شاءاهللا درآییم : و بعضی می گویند که . همه گویند که در کعبه درآییم « 

اگر معشوق خواهد ، درآییم : پس می گوید که. ر ، معشوق را داند برکا. ، خود را برکار و مختار نبیند زیرا که عاشق 

)122متن : فیه و ما فیه (»!

موالنا در این بخش مطلب اساسی را بازگو کرده است که عاشقان حقیقی اراده و خواست خود را  در اراده و خواست 

آن کنند که او پسندد و ان شوند که او آن خواهند که معشوق ازلی خواهد و . حضرت معشوق محو و مستهلک کرده اند

)1390،280:زمانی (.رضا دهد 

:عرفان و عشق

در اصطالح آنان فارغ از رنگ هاي احساساتی  "عشق "بسیاري از عارفان مسلمان ، عرفان را معادل عشق دانسته اند ، اما 

 "عشق"به این دلیل به کار می برند که اصطالح عشق را آنان . است که معموال در کاربرد رایج ، همراه این واژه است 

. واقعیت را می شناسد - و نه فقط ذهن او –روشن تر از هر کلمه ي دیگر نشان می دهد که در عرفان ، کل وجود انسان 

»رمز«حقیقی ترینیا  –عشق مستقیم ترین بازتاب  نیز به این دلیل که در این جهانو

وانگهی در تصوف و عرفان اسالمی ، مثل سایر سنّت ها ، وسیلۀ . حانی است سرور و سعادت عالم رو –در معنی سنتی، از 

است نه » وجودي «حاصل آنکه عرفان ،امري . رسیدن به معرفت روحانی یا عرفانی ، قلب است یعنی مرکز وجود انسان 

.یک امر ذهنی محض 



به تعبیر او عشق یکی از . ه دگرگون کند مولوي عشق یا محبت را اکسیري می داند که می تواند وحود انسان را یکسر

پیوند درونی  بین عشق و . صفات خداوند است و انسان به لطف آن از محدودیت هاي دنیوي خویش آزاد می شود

)55:1386عباسی،(:معرفت ، در ابیات زیر به خوبی دیده می شود

از محبت درد ها صافی شود              از محبت دردها شافی شود      

از محبت شاه بنده می کننداز محبت مرده زنده می کنند                  

)مثنوي ،دفتر دوم(  این محبت هم نتیجه دانش است        کی گزافه برچنین تختی نشست        

:عقل و عشق

عقل «و جایگاه آن در مسائلی است که همواره چالش برانگیز بوده و معموال موجب طرح اتهام  "قلع"نوع نگاه عارفان به

نمونه شاخص از این . نسبت به عرفا می شود ، در حالی که عقل و اهمیت دادن به آن جزء بدیهیات بشر است » گریزي 

:می پردازد و در تمجید آن می گوید "عقل "ستایشموالنا ، از سویی ، به . قبیل عرفا ، موالنا جالل الدین بلخی است 

تا چه عالم هاست در سوداي عقل           تا چه پهناهاست این دریاي عقل        

تشبیه نموده و االغی می داند که در  "پاي چوبین  "سخن می گوید و آن را به  "عقل "ااز سوي دیگر ، همو در نکوهش 

:پی به دست آوردن علف است و بس

)1857:دفتر دوم مثنوي(هم مزاج خر شده است این عقل پست    فکرش اینکه چون علف آرد به دست       

.از نظر موالنا ، تقابل میان عقل و عشق ، در واقع ، تقابل میان عقل جزوي و عشق است ،  نه میان عقل کلی و عشق

واقف این سرّ بحز اهللا نیست             عقل جز از رمز این آگاه نیست  

)2111:دفتر چهارم مثنوي(    ارـکرّ مادر زاد را سرنا چـــک           ن سودا چکار          عقل را خود با چنی

ن را قربانی عشق کرد و به و در واقع عقلیه انسان است ، باید آ از آنجا که عقل جزوي نمی تواند راهگشاي عاشق باشد

)112،1391:عباس زاده: (رسید عشق

)2326: دفتر دوم مثنوي( مرغ تقلیدت به پستی می چرد      گرچه عقلت سوي باال می پرد

:نشان عاشقی



چه در این . موالنا معتقد است که عاشقر حقیقی کسی است که برخواست  و مراد معشوق رود نه بر خواست و میل خود 

موالنا این مضمون را ضمن حکایتی در مثنوي به لطافتی تام  و اعجابی تمام آورده صورت او خودخواه است نه عاشقو 

)506:1393زمانی،: (است

آن یکی را یار پیش خود  نشاند              نامه بیرون کرد و پیش یار خواند      

بیت ها در نامه  و مدح و ثنا                  زاري و مسکینی و بس البه ها      

)1415-1406:دفتر سوم( ... معشوق این اگر بهر من است         گاه وصل این عمر ضایع کردن است: گفت      

:عاشقان و معشوقان در مثنوي معنوي

یاد کرده است و مثال عشق هاي حقیقی و مجازي را براي برخی موالنا در مثنوي معنوي بارها از عشق و عاشقان مشهور 

:از جمله مشهور ترین این عاشقان می توان به.است از آنان به کاربرده 

خسرو و شیرین- 

فرهاد و شیرین- 

لیلی و مجنون- 

وامق و عذرا- 

.اشاره کرد...  ویس و رامین- 

:خسرو شیرین

موالنا به همه ي عاشقان حقیقت گوشزد می نماید که عشق این دو . خسرو و شیرین مظهر عشق هاي مجازي هستند

و به طریق آنان نروند که چیزي  عایدشان نمی شود ، زیرا آنان به راهی رفتند که ي عبرت خود قرار دهند دلداده را مایه 

)560،1384:شعبانی.( هم خودشان نابود شدند و هم عشقشان 

ویس و رامین خسرو شیرین بخوان                که چه کردند از حسد ان ابلهان

که فنا شد عاشق و معشوق نیز                      هم نه چیزند و هواشان هم نه چیز 



)دفتر پنجم:مثنوي معنوي(                                                                                                    

عشقی شیرین است که معشوق شیرین است و خسرو . ت و خسرو مظهر انسان کامل اس) معشوق ازلی(شیرین مظهر حق 

.آن بر تخت شیرین است

)562:1384شعبانی،.(فرهاد مظهر عشق فانی است 

چون تو شیرین نیستی فرهاد باش               چون نه اي لیلی تو مجنون گرد فاش     

را مرده ساز  معنی مردن  ز طوطی بد نیاز                     در نیاز و فرق خود    

:و مجنون لیلی

اي مختلف داستان من جمله بیمار موالنا از داستان لیلیی و مجنون در بخش هاي مختلف استفتده کرده است وي به بخش ه

.ویی است؟ و بیمار شدن مجنونن لیلی ، مجنون و ناقه ي مجنون ، سخن خلیفه که چرا مجنون دیوانه ي چون تشد

ست که از می جمال معشوق چنان مست می گردد که جز او نمی بیند و آتش هجران چنان مجنون در مثنوي عاشقی ا

.سودایی در وجودش می افکند که به دست بوسی دست سگ کوي معشوق می رود

لی بر دست و صورت سگی بوسه می زد فوضولی از کنار بخش عنوان می کند که روزي مجنون در کوي لی موالنا در این

مجنون به او کفت تو به ظاهر این سگ می ! او رد می شد و گفت این چه کاریست مگر نمی دانی که سگ نجس است ؟

موالنا در این داستان به نفی .نگري اگر از دید من به ان بنگري چنین نخواهی گفت، زیرا این سگ پاسبان کوي لیلی است

اي سالک اگر طالب یار حقیقتی ، به کسی که یار : رت گرایی پرداخته است و به سالکان گوشزد می نماید که صو

کوي یار قدیم نهاده اگرچه او به ظاهر حقیر می نماید اما چون  در . حقیقتی را مشاهده نموده احترام بگذار و عشق بورز 

)565:1384شعبانی،( استت و لیلی مظهر حق  و سگ لیلی مشهر عارف اصل .گرامی است

همتش بین و دل و جان و شناخت          کو کجا بگزید و مسکن گاه ساخت          

لهف من است او سگ فرخ  رخ کهف من است               بلک او هم درد و هم          

او آن سگی که باشد اندر کوي او                  من بشیران کی دهم یک موي        

)574:مثنوي، دفتر سوم(                                                                                                         

:رامین . وامق و عذرا و ویس 



می وامق و عذرا مظهر اتحاد عاشق و معشوق هستند و ویس عاشقی است که از شکوفه ي وجودش بوي معشوق به مشام  

.رسد

                                  بوي رامین می رسد از جان ویس                     بوي یزدان می رسد هم از اویس            

)1828:مثنوي، دفتر چهارم (                                                            

عاشقان  و معشوقاننا از عرفانی موال مود ها و برداشت هاين

)573:1384شعبانی ، (                                                                                       

عشق مجازي، انسان کامل خسرو

عاشق واقعی، معشوق واقعی، عشق مجازي رامین

)حق(معشوق ازلی  زي،عشق مجا شیرین

اتحاد علشق و معشوق عذرا

عاشق فانی فرهاد

معوق ازلی ، عشق مجازي لیلی

عاشق سودا زده ،عارفان روشن بین، عقل لطیف نورانی ، عشق مجازي مجنون

اتحاد عاشق و معشوق وامق

، مطلوب نفسانی ، عاشق فانی ، عشق مجازي)جنبه ي معنوي وجود( معشوق واقعی ویس



:نتیجه

زه آهی کشید ، او چون عاشق بود به دلسو. ندید  افرید  دستی بر او زد  و جنبشی  در وي آنگاه که حق پیکر عالم را

ش همان عشق است که فتاد  و معوق را در برکشید این آتعالم که دم عاشق به وي رسید ، عاشق گشت و به جنبش ا

نا که این آتش به وسیله و موال. د و جسم و جان را به آتش می کشد معشوق مصلحت بداند بر جانت می افتهنگامی که 

این عشق است که . ابیات مثنوي و دیوان شمس می داند ه بود عشق را مایه ي سرودن ي شمس بر وجودش شعله افکند

عشق است که سبب آفرینش آدم شده . در تک تک موجودات در جریان است و بین همه ي اجزاي عالم بر قرار است

اما این عشق قهار و بالخیز است و به عبارتی . حیات و نشاط کرد آدم را  مملو از  بود و این عشق بود که جسم بی جان

.هم درد است و هم درمان و وقتی که عشق حضرت معشوق  در دلی شرر زد ، دست از او ندارد تا به مقصدش رساند

عاشقان در سیل تند افتاده اند             بر قضاي عشق دل بنهاده اند     

همچو سنگ آسیا اندر مدار                روز و شب گردان و ناالن بی قرار  

)910- 911:مثنوي معنوي،دفتر ششم(
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