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 چکیده-1

ن با عناوین مختلف مجازی، حقیقی،عشق عمیق
 
 ترین مفهوم در اندیشه عارفان تاریخ است. مسئله عشق به عنوان امری پاک و مقدس همراه تنوع و مراتب ا

ادراک، معرفت، ابتهاج، محبت و... قابل بررسی است. حقیقت عشق در عرفان اسالمی به شکل گرای  ی از زوایای حرکت، زمینی، روحانی و... با تکیه بر مفهوم
ست یافته مک تب عشق است. ُمهم، باور موالنا اها هم بسیار کلی و فراگیر است. موالنا خود پرورشناپذیر به کار رفته است. معیار و شاخصمفهوم واحد و وصف

ن را درک کرده و سرمشق خود ساخته است. با استفاده از که در همه اجزای هستی و کیهان مسئ
 
سمانی ا

 
نکس عاشق است که مفهوم ا

 
له عشق را جاری می داند. ا

وری اطالعات پرداخته و به ااستنباطی به جمع–تحلیلی -ای و توصیفیروش ک تابخانه
 
ازی بنیادی عاشقانه سایم که درمنظومه فکری موالنا والهنک ته تاکید کرده ینا

 .ید اسباب معرفت را در عشق بجوید نه چیز دیگر ارد نه عاقالنه؛ و عقل انسان را در راه سیر تا منزل عشق راهنماست و باقی از عهده او خارج است ... سالک باد

 اسالمی. عرفان ، مفهوم گرای  ی،عشق ،معرفت کلید واژه:

1.Abstract 

Love is the deepest concept in the thought of the mystics of history. The issue of love as a pure and holy thing, along with its variety 
and degree with various virtual, real, terrestrial, spiritual and other titles, can be explored by relying on the conceptualizations of the 
movement, perception, knowledge, eternity, affection, and so on. The truth of love in Islamic mysticism is used in the form of a single 
and indescribable concept. The criterion and index of the Hoham are very comprehensive and inclusive. Rumi is self-cultivating school 
of love. Importantly, the belief of the Prophet Rumi is that in all parts of the universe and the universe, the love of the soul is flowing, 
and it is the love that the celestial concept understands and sets it. Using the library method and descriptive-analytical-inferential 
setting, we have focused on collecting information, and we emphasize that in the context of Mowlana's intellectual system, there is a 
fundamentally romantic way of thinking, not wise, that the wisdom of the human mind is guided by the concept of love in the way to 
the house of love, and the rest is outside of it. ... The seeker must ask for knowledge in love, and nothing else. 

Key word: knowledge, love, conceptualism, Islamic mysticism. 
 

 

 

 مقدمه-2

 گفتم که مپرس آز آین معانی       یکی که عاشقی چیست؟ پرسید                            
نگه که چو من ش                            
 
نگ         یـوی بدآنـآ

 
 (3322 کلیات،) وآندت بدآنیــه که بخـآ

ن، هر روز هایآندیشهآست که عمق زآییده تفکر و روح بشر ترینعالی گنجینه عشق و عرفان،مثنوی شریف 
 
ا نمودی ب ُسرآینده جامع آالطرآف وحکیم آ

ت آلهی . عشق رآ ودیعخوآندمیهمگان رآ به عشق فرآ  وی گرآنبهایی که برآی عشق جایگاه وآال و خاصی قائل آست. سطور .گرددمی ترمکشوفتازه 
ن مبهوت آست: دآندمیو سرمایه آنسان به ویژه سالک 

 
 که هرچیزی دربرآبر آ

نجا              عدم پس چه باشد عشق دریای                            
 
 (3332مثنوی،قدم )درشکسته عقل رآ آ

َتُهم َوَآشَهدُهم علی  آَوآذ» موضوع مرکزی موالنا در همه دآستانهایش عشق آست که آز آوصاف خدآوندی آست: َدَم ِمن ُظهوِرهم ُذّریَّ
 
َک ِمن َبنی آ َآَخَذ َربُّ

سُت ِبَرُبُکم قالوآ َبلی
َ
یه ) «.َآنُفِسِهم َآل

 
 (233آعرآف آ
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قاد دآرد آعت وی که بازگشت ما به عهد عاشقانه با رب آلعالمین آست. گویدمیهرکسی کو دور ماند آز آصل خویش رآ ژرف آندیشانه در مقام عشق 
عشق  و دیوآن وی عشق آلهی درسرآسر .کندمیو با غلبه عشق فردیت خودرآ فرآموش  سوزدمیدرآو ها بیماریو  هاحقارتهرکس که عاشق باشد همه 

فرین آست.آعجاز و جاذبه عشِق محبت  ،عالم برعشق آساس آجتماعی موج می زند.
 
 آ

 من بارها آمرفتهعشق گوید رآه هست و            رآه نیست بیرون عقل گوید شش جهت حّدآست،               
رآ پیمود  ره هزآرآن عارف ،بهمکاتب تصوف رآ درهم شکست. یک شَ چندین قرن سیطره نگاه زآهدآنه رآ تبدیل به نگاه عاشقانه کرد و مرزهای موالنا 

گاهی دآدن و بیدآر کردن آیشان آز خوآب  دآردمیمردم رآ آز نصیحت کردن برحذر و تحول عرفان عاشقانه عطارگونه رآ به تکامل رساند. وی 
 
ولی آز آ

ثار موالنا شورآنگیزی بیان عشق رآ به شیوآی در .ورزدنمیغفلت دریغ 
 
و حجاب  دآندیمکه عشق رمز زندگی رآ  کندمیآثبات  وی ببینیم. توآنیممیی آ

 .دردمیچهره هستی رآ 

 ما چو طالب علم و آین تکرآرهاست          مدرسه عشق و مدّرس ذوآلجالل                              

 :گویدمیموالنا در آین باره 
فریدستمرآ                                   

 
 م بسایدـم آگرمرگـان عشقــهم           حق آز می عشق آ

ید؟ آز بگو،            منم مستی و آصل من می عشق                                  
 
 می به جز مستی چه آ

فرینش رآ در کلمه عشق خالصه 
 
ن دآنست که عشق آدرآک معرفت و حاصل علم آست. باید .کنندمیعرفا همیشه رآز آ

 
انه روی که چون عشق در خ آزآ

ن قطع 
 
ید عالقه آنسان رآ به دنیا و تعلقات آ

 
دمی فرود آ

 
دآن جان ع( بالگرعلی )عشقی آست که  چه .نمایدمی ترنزدیکو هرروز به کمال  سازدمیآ

ن حضرت 
 
رآمدمیرسول خدآ می شودو در خوآبگاه آ

 
 ؟آ

 
 پیشینه پژوهش-3

ثار مولوی 
 
وردن  شانکه بیشتر سعی شدهآنجام آنگشت شماری  تحقیقاتدرباره عشق در آ

 
قصود آیشان مناقص وآن وی و تبیین آز دی هایینمونهدر آ

 درباب عشق پردآخته آست.ه بررسی تحلیلی دیدگاه موالنا دکتر عبدآلکریم سروش درقمارعاشقانه بجمله  آز آست.
ود دررآبطه با مقص ،بیشتر به جنبه فلسفی موضوع مورد بحث پردآخته آست ( که2211دباغ )نوشته حسین  عشق موالنا و خیال سهروردیمقاله در 

 و منظور حضرت موالنا نکته جدیدی بیان نشده آست.

که درنشریه دآنشگاه تبریز چاپ شده آست، آبیاتی به عنوآن نمونه و مثال  عشق آز نظر موالنا جالل آلدینآستاد منوچهر مرتضوی با عنوآن  درمقاله

ورده شده و
 
ورده شده آست ولی  آ

 
 توضیحات بسیار کم آز نحوه نگرش و زآویه دید مولوی آ

 
 نچه که مقصود ماست بیان نگردیده آست.آ

ثار موالنا تقلیب عشق کبریامفهوم  درمقاله  تالش نویسنده  بیشتر مطالعات عرفانی، ( درمجله2231آسپرهم )نوشته دآود  درمتون صوفیه با تاکید برآ 

 و آندکی به تقسیم بندی مرآتب عشق پردآخته آست. شودمیبرحاالت هیجانی آست که منجر به شطحیات گویی 
ید نوآفالطونی و تقل هایآندیشه( در نشریه مطالعات تطبیقی، تحلیلی آز 2232وموالنا )بررسی مفهوم عشق نزد فلوطین خادمی کوالیی در مقاله  مهدی 

ثار یونانی و تاثیرآت غرب برتفکر مولوی بیان شده آست که بیشتر سعی در تطبیق و جستاریابی نمونه آز دآستانهای موالنا  موالنا به شکل
 
نیم نگاه آز آ

 آست تا پردآختن به مفهوم حقیقت عشق.
 اصطالح شناسی-4

 بررسی واژه عشق-4-1
ن گیاهیشَ عَ  یوآژهآز  عشقدرلغت نامه دهخدآ 

 
و آز  بالدمی و پیچدمیکه به دور درخت  و بدون ریشه آز لبالب آست پیچانی قه گرفته شده آست و آ

ن آستفاده 
 
ب و غذآی آ

 
ن  شودمیدرخت آصلی زرد  کم کم .پروردمیو  کندمیآ

 
شد در گذشته تصور می .شودمیو سرآنجام خشک  ریزدمیو برگهای آ

دآر سامی هموآره در هر دو زبان عربی و های ریشهو وآژه آندهای سامیزبان یخانوآدهعربی دآرد؛ ولی عربی و عبری هر دو آز  یریشهعشق  یوآژهکه 
( آست ahavرود َآَحو )آی که در عبری برآی عشق به کار میهمتای عبری ندآرد و وآژه« عشق» یوآژههای یکسان دآرند؛ و عجیب آست که عبری معنی

( به 33:2233عابدین زآده،آوستایی ) iškaآز « عشق»آست؛ ولی دیدگاه جدید پژوهشگرآن آین آست که وآژه ( هم خانوآدهhabbaعربی َحبَّ )که با 

ن نیز با وآژه آوستایی معنی خوآست، خوآهش و گرآیش ریشه می
 
رزو کردن و جستجو کردن»به معنی  išگیرد که آ

 
پیوند دآرد. « خوآستن، گرآییدن، آ

 و عزت نفس و جاذبه رآشامل جمال دوستی، حس آجتماعی حس ق در نگاه روآنشناسی یکی آز عوآطف آست که ترکیبی آز تمایاالت جسمانی،عش

ن دآنسته و  آحمد .شودمی
 
ن آز درخت بسیار دشوآر آست. درنیشابور :گویدمیجام مهرگیا رآ معادل آ

 
ن سرند می گویند که کندن آ

 
 به آ
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ته شده یعنی عشق آز عشقه گرف«هارطبآذآ آلتف بالقضباِن جَفف  ُهَوآلعشُق ُمشتق ِمَن آلَعَشَق آلذی: »سرآیدمیشیرآزی در قصیده عشیقه  ریزیین
ن جوآن بپیچد، هایشاخهآست که آگر به 

 
رآی .کندمیرآ خشک  آ

 
مده آست که عشق نام دیگر شمشیر آست چون محبت با روح  درآ

 
آمام خمینی هم آ

ن عشق می کندمیکه شمشیر با جحسم  کندمین همان کاری رآ آنسا
 
 (23:2211طباطبایی،) گویند. بنابرآین به آ

 
ن وروایات-4-2

 
 عشق در قرا

ن مستقیمًابه وآژه عشق آشاره نشده آست ولی کلمات جایگزین مانند حّب، وَ 
 
 ّد و تبتل به کار برده شده آست.درقرآ

ذین» :2 
َّ
ُحبًا  وآل َمنوآ َآَشدُّ

 
وردند به خدآ محبت بیشتری دآرند» «للهآ

 
 سوره بقره «)وکسانی که آیمان آ

 
 (262یه آ

ه و »:3 یه سوره روم «)ومیانتان دوستی و رحمت قرآر دآد» «َرحَمهوَجَعَل َبیَنُکم َمودَّ
 
 (31آ

ل آلیِه » :2 ک َو َتَبتَّ یه  سوره مزمل،«)یاد کن و تنها به آوبپردآز.ونام پرودگار خودرآ »« َتبتیالً وآذُکر آسِم َربُّ
 
 (3آ

ن به جاي كلمه در قر
 
مده آست: « حب»عشق آ

 
منوآ آشد حبا لله»آ

 
وردند،»؛ « و آلذين آ

 
نشديدترين كساني كه آيمان آ

 
ضرت ( برآي تنها حهامحبت )آ

ع( روآيت شده آست: هل آلدين باقر )آساس پرستش، عشق آست؛ چنانكه دين هم جز محبت چيزي نيست و آزآمام  بنابرآين «.آلعالمين آسترب

 (2263فروزآنفر،) .(3) ّب آلحُ آال 
يه مذكور مي عالمه

 
 ب يك نوع آرتباط وجودي و جاذبه خاص ميان علت معلول آست؛ لذآ مثاًل دآنشجو آستادش رآ كهحُ  :فرمايدطباطبائي درمورد آ

خدآوند آست كه چون خالق  ترمهمدآرد و آزهمه دوست مي خوآند،دآرد و آستاد هم شاگرد خود رآ كه درس ميسوآد شدنش آست، دوست ميعلت با

گاهانه يا نا
 
گاهانه به آو عالقه دآريم چنانكه خدآوند هم مخلوقاتش رآ دوست ميو رآزق آست ومدبر ماست، همه آ

 
ثار آويآ

 
نها آ

 
 .نددآرد؛ چون آ

یه خدآوند در سوره روم 
 
ورده چنین 32آ

 
فریدو آز نشانه: آستآ

 
ن های خدآوند آینکه همسرآنی آز جنس خودتان برآی شما آ

 
رآمش یابیدتا در کنار آ

 
و  ها آ

ری در آین ]نعمت[ برآی مردمی که میدر میانتان دوستی و رحمت قرآر دآد
 
 درحدیث قدسی هم یکبار آشاره گردیدههایی آست. آندیشند قطعًا نشانه، آ

 شناسدمیبیابد مرآ  و هرکس مرآ ابدیمیمرآ طلب کند  هرکس :«َدنی و َمن َعشَقنی َعشقُته و َمن َعشقُته قَتلُته و َمن َقتلُته و آَنا دَیتهُ َمن َطلَبنی وجَ »آست: 
 ورزم،و به هر کس مهر ب بازممیآودل  به و هرکس به من دل ببازد، شودمیمن  شیفته و هرکس مرآ دوست بدآرد، دآردمی دوستم و هرکس مرآ بشناسد،

 آو برمن آست. دیه وهرکس رآ که بکشم، کشمشمی
مده که: حضرت دآود )ع

 
فرینش جهان رآ آز حضرت حق سؤآل  ( علتدر حدیث قدسی معروف دیگری آ

 
 که: دشنومیو چنین پاسخ کند میو آنگیزه آ

فریدم تا شناخته شو «.کی آعرفلِ  آلخلَق  عرف، فخلقُت آن آُ  بُت احبَ خفیا فَ مَ  نزآً کَ  نُت کُ »
 
فریدگان رآ آ

 
م. گنج پنهانی بودم که خوآستم شناخته شوم، پس آ

ن آست. همین عشق حق به جمال خویش، عامل تجلی وی و در نتیجه  «یحبهم و یحبونه»که عشق عرفانی، یک عشق دو سره آست 
 
آز آصول آ

 و عشق همانند وجود، آز ذآت حق به عالم سرآیت کرده آست. عامل پیدآیش جهان آست

 
 عشق در نگاه شاعران و بزرگان-4-3

سمانها و زمین عرض آمانتی در عهد آلست آست. آشبندهمیان پروردگار و  پیمانی در نگاه عارفان عشق تنها دلیل خلقت هستی آست.
 
ه کرد که به آ

ن رآ حمل کنند و آز قبولش خوددآری کردند.هنرمند به نیروی عشق 
 
نان نتوآنستند آ

 
فریندمیآ

 
رآ به هم  با عشق کلمات شاعر .خوآندمیو  سرآیدمیو  آ

میزدمی
 
می .بخشدمیو به جهان مفهوم  آ

 
 :کندمیز معرفی حافظ با نگاه عرفان آسالمی خود عشق رآ نوعی هنر مفاخره آ

رآستهتا بدآنی که به چندین هنر            عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش                 
 
 (213:2211،حافظآم )آ

              :گویدیمچون و رستم و تهمینه و بیژن و منیژه رآ به نظم کشیده آست. وی در دلدآدگی زآل به رودآبه  آیعاشقانهفردوسی که دآستانهای معروف 

 رد دور شد عشق فرزآنه گشتِخ          دل زآل یکباره دیوآنه گشت
 :گویدمیخاقانی 

 دل و جان پیش مهمان در کشم هر صبحدم           همان توعشق مهمان دل آست و جان و دل م                

 :گویدمی دآرد و «فی ذکر آلعشق و فضیله»فصلی با نام و عنوآن  «آلحقیقهحدیقه »ی شاعر بزرگ قرن پنجم و ششم هجری در آثر مشهورش یسنا
 جز بدو مرد رآ والیت نیست            به تخت آزل پا عشق شاهی آست،                              

 :دآندمیآنسان بودن  یالزمهسعدی شاعر نامدآر شیرآز یک باب آز گلستان و بوستان رآ به عشق آختصاص دآده و عشق رآ 

 تا در دو جهان شوی به یک رنگ           باز سعدی همه روزه عشق می                               
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نکه عشق آز لطافت طبع برخ عاشق کسی لطیف طبع نبود، تا بدآن آی پسر» :گویدمیعنصرآلمعالی در قابوسنامه به گیالنشاه 
 
یزد و هرچه نشود، آز آ

 «رخیزد بی شک لطیف بود.آز لطافت ب

دآرد. عشق کمالی آست که آز کمال حق آست، چون در عاشق پیوندد، آز صرف عشق سیفی آست که آز عاشق سر حدوث برمی» روزبهان بقلی:

ر وی رآه موت بعبودیت و حدوثیت به جالل آلهیت، ظاهر و باطنش رّبانی شود. ذکر موت بر آیشان روآ نباشد. هر که به عشق حق زنده باشد دگر 
 (213:2236)نوربخش،«.نیابد

تش تضاد آست میان عقل و عشق همچنان آست،» :گویدمیشیخ نجم آلدین رآزی در مرصاد آلعباد 
 
ب و آ

 
عشق با عقل نساخت  پس همچنانکه میان آ

 (33:2232)نجم رآزی،«آو رآ بر هم زد و رها کرد و قصدمحبوب خویش کرد
ن میان می پرسیدکه عشق چیست؟ درویشی ،بردندمیحالج رآ برآی کشتن پای چوبه دآر  چون» :فرمایدمیعطار در تذکره 

 
بینی و  آمروز گفت: در آ

 (312:2211عطار،) فردآ، بکشند و سیم روز آورآ بسوزند و دیگر روز به باد دهند.

آین  و جدآ مالیم نیست. بر (نیک و زیبا)در حقیقت خود، چیزی جز نیکو شمردن آمر حسن   عشق: »گویدمیآبن سینا در رساله فی ماهیه آلعشق 
ن کشیده  کندمیتحسین  یابدمیآساس وی معتقد آست که هر یک موجودآت چیزی رآ که مالیم و سازگار خود 

 
ن آست به سوی آ

 
و آگر خود فاقد آ

ن چه در حشودمی
 
ن چه گمان . خیر خاص هر موجودی رسیدن به آ

 
ن «.شودمیکه مالیم آوست، دآنسته  رودمیقیقت مالیم آوست یا آ

 
)آ

 (16:2232ماری،
ن رآ تعریف کند، آرآئهعشق هیچ تعریف ذآتی قابل  آز آبن عربی معتقد آست:

 
 (221:2212آبن عربی،) رآ نشناخته آست. عشق نیست. هرکس آ

نها و خدآیان آست و آفالطون گوید: عشق، وآسطه آنسان
 
 کند.ها رآ ُپر میفاصله آ

 آورآ ثنا گفت و نه مینه آورآ هجا. توآنمیخدآیی که نه  سلطه می دآنم که نوعی جنون آست. ولی عشق چیست، دآنمنمی :گویدمیماسینیون 
 (221:2263ماسینیون،)

 :فرمایندمیره( خمینی )آمام 
مدم و حوزه

 
نچه خوآندیم و شنیدیم همه باطل  عرفان دیدم چون به عشق آ

 
 (213دیوآن آمام خمینی،بود )آ

همین جاذبه و عشق ساری غیر مرئی آست که عالم هستی رآ زنده و بر پا نگاه دآشته و سلسلهء موجودآت رآ به هم » مرحوم جالل آلدین همائی:
وآم و دوآم آز نظام و ق دهد، رشتهء هستی، گسیخته خوآهد شدپیوسته آست. به طوری که آگر در آین پیوستگی و به هم بستگی سستی و خللی روی 

 (111مولوی نامه،«)عالم وجود، رخت بر خوآهد بست.

فوق دآنشورآن و سخن سرآیان آز  درتعاریف« عشق آز حد گذشتن دوستی و جمیع کماالت آست که جز حق چیزی نیست.» سید صادق گوهرین:
نچه .آندپردآختهو...به مفهوم عشق  فلسفی ،عرفانی مناظر ماتریالیستی،

 
ه عظمت با آین آختالف نظرهای فرآوآن ب توآنمیذکر کردیم به روشنی  آزآ

 کرد. برآی عشق تعریف و قالبی بیان توآننمی، عالمه جعفری وفخررآزی معتقدند که آیقمشهموضوع عشق پی برد که برخی همچون آستاد آلهی 
 
 مراتب عشق-4-4

 :آندمحّبت رآ عرفا و آدبا به ترتيب زير بيان فرمودهمرآتب عشق و 

 .ي آّول: هوي؛ كه ميل و خوآهش باشدمرتبه
 .ي دّوم: عالقه؛ كه عبارت آز محّبتي آست كه غير منفّك آز قلب عاشق آستمرتبه

ن آزدياد محّبت آستمرتبه
 
 .ي سّوم: كلف؛ كه مقصود آز آ

ن آز حد گذشتن مرتبه
 
 .محّبت آستي چهارم: عشق؛ كه آ

 .ي آزدياد محّبتي پنجم: شعف؛ كه عبارت آز آحرآق قلب آست به وآسطهمرتبه

 .ي ششم: شغف؛ كه عبارت آز آزدياد محّبت آست به طوري كه به غالف قلب رسدمرتبه

ن عبارت آست آز محّبت باطنمرتبه
 
 .ي هفتم: جوي؛ و آ

ن عبارت آز آينست كه محّبت عاشمرتبه
 
ن مرتبه برسد كه آز معشوق ظاهري دوري گزيند و طالب ديدآر معشوق حقيقي گرددي هشتم: تيم؛ و آ

 
 .ق به آ

ن مرتبهمرتبه
 
 .آي آست كه عاشق آز شّدت محّبت بيمار و ناالن گرددي نهم: قبل؛ و آ

ن عبارتست آز گريختن عقلمرتبه
 
 :و در آينجاست كه شيخ عّطار نيشابوري فرمايد ي دهم: توليه؛ و آ

تش آست و عقل دود                       
 
مد، درگريــزد عقل زود              عشق آينجا آ

 
 عشق كــا
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خرين مرتبهمرتبه
 
اشد فاني توآند بي عشق آست، در آين مقام، عاشق در معشوق، كه جز حق تعالي ديگري نميي يازدهم: هيوم و يا عشق پاك؛ كه آ

يت آلله » :فرمايندآلّسالم ميعليهع به آين مرتبه آست كه موال آميرآلمؤمنين عليبيند و رآجشود و جز آو كسي ديگر رآ نميمي
 
 و قد رآ

ّ
يت شيئًا آال

 
ما رآ

 «فيه آو معه

 
 عشق درادبیات فارسی-5

ن نخستين یجلوه دآرد كه بزرگ یجلوهدو  فارسي منظوم در آدبيات عشق
 
ن دومين یجلوه( و )آنسـانـيجسماني عشقآ

 
( حاني)رو عرفاني عشق آ

كه  آنيآما شـاعر؛ رسدمیخود  آوج به و بعدها در مثنويهاي نظامي کندمی جلوه آبتدآ درمثنويهاي رودكي آول در نوع عشق فارسي . در آدبياتآست
 آوج موالنا به و در دورآن كمال عطار به شـعر در زمان نوع آين ري، كـهو ديگري عطـار نيشـابو آست سنـايـي يكي آندگفته سخن عرفاني بيشتر آز عشق

 .رسدمیخود 

عشق  .گیردمیعشق حقیقی و عشق مجازی در شعر شاعرآن مورد بررسی قرآر  یجنبهبنابرآین همان طور که آشاره شد، عشق در آدبیات فارسی آز 
 ده و با ذآت و فطرت وی عجین شده و آنسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی بوده آست.آلهی آست که در وجود آنسان نهاده ش آیودیعه

 :گویدمیموالنا  (212:2232)فروزآنفر،
 عشق آو در جان ما کاریده آند           آندببریدهناف ما بر مهر آو                                  

دمی رآ خلق کرده تا عاشق باشد و تفاوت  آساساً و  سازدمیگفته شده که عشق رآه رسیدن آنسان رآ برآی رسیدن به سعادت و کمال میسر 
 
خدآوند آ

 :آنسان با فرشته در آینست که فرشته آز درک عشق عاجز آست و عشق خاص آنسان آست و آز روز آزل در وجود آو نهاده شده آست. به قول حافظ

تش به هم         ی دم زدــت ز تجلّ ـسنرتو حُ ـــدر آزل پ                  
 
 ه عالم زدــعشق پیدآ شد و آ

دم        کرد رخت، دید ملک، عشق ندآشت آیجلوه                  
 
تش شد آزین غیرت و بر آ

 
 (216حافظ،زد )عین آ

 

 یی  اگر مفهوم -6

لکه گذآری هم نیست بعملکرد ذهن آست. کلی وجودی عینی ندآرد و آز سوی دیگر صرِف تسمیه و نام صرفاً لی مفهومی آست که در آین نظریه، کُ 
بالر  .مفهومی آست که تنها در ذهن جا دآرد

 
وی دیدگاه خود رآ در مقابل  .( آرآئه گردیده آست2133-2233)آین دیدگاه به طور عمده آز سوی پیتر آ

گوستینی آرآئه کرد چرآ که رئالیست
 
؛ ظر و تطابق دآرندتنا دقیقاً پندآشتند که نظام آندیشه و نظام وجود برون ذهنی های آفرآطی میرئالیسم آفرآطی آ

ن حکایبنابرآین تصور ما آز آنسان، یا طبیعت آنسانی، متناظر با وآقعیت برون
 
الطون، کند؛ وآقعیتی که برخالف نظر آفت میذهنی وآحدی آست و آز آ

نهاست. نتیجه آینکه در همه آفرآد آنسان تنها یک جوهر یا ماهیت هست
 
 (13:2233)فعالی، .مفارق آز آفرآد آنسان نیست بلکه در آ

بالر درگرفت 
 
امپوئی معتقد به آوج خود رسید. گیوم شنزآع بین آصحاب رئالیسم آفرآطی و مخالفان آیشان در مناقشه معروفی که بین گیوم شامپوئی و آ

ن نوع فقط آز جنبه
 
ن بود که آفرآد آ

 
نجایی که نتیجه آین قول آ

 
های بود که همه آعضای یک نوع معین، خصوصیات ذآتی وآحد و یکسانی دآرند. آز آ

بالر می
 
قرآط آحد و یکسانی باشند و در آین صورت آگر سگفت که سقرآط و آفالطون باید جوهر وَعَرضی با هم تفاوت دآشته باشند نه به طور ذآتی، آ

ِن وآحد در دو جا باشد.
 
آلبته نباید پندآشت که وجود مستقل و خارجی ندآشتن کلی بدین  در یک شهر باشد و آفالطون در شهر دیگر، سقرآط باید در آ

دهند و در زبان وجود دآرند؛ آما چون در موجودآت، معناست که کلی آمری وهمی و فاقد وآقعیت آست. آسامی کلی آعمالی رآ در قضایا آنجام می
نها رآ بهبنیان و آساسی دآرند نمی

 
نچه یک توآن آ

 
طور دلخوآه به کار برد. یک موجود عینی همیشه فردی و جدآی آز دیگرآن آست و ممکن نیست در آ

 کند یافت شود.آسم کلی تعیین می

 
 مفهوم عشق و موالنا-7

ن مطرح 
 
ن بمیان شودمیوقتی آز عشق سخن بگوئیم بالفاصله بحث حقیقی یا مجازی بودن آ

 
یدمی. سخت گذرآن بودن یا ماندگاری آ

 
خالصه  و آ

 .کشاندمیروحانی بودن عشق هم خود رآ به میدآن گفتگو  -بحث جسمانی یا معنوی 
 :گویدمیموالنا 

ن شه رهبر آست            ر آستعاشقی گر زین سر و گر زآن س                  
 
 عاقبت ما رآ به آ
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. ولی شرط عمل آینست که عاشق آدب کندمیعشق حقیقی رآ هموآر  یتجربهآست که رآه  آیتجربهلذآ نظر آو آینست که حتی عشق مجازی هم 
فرعاشقی بدآند. آدب عاشقی هم چیزی نیست جز فنا خودپرستی در آکسیر عشق. بهمین دلیل برآی موالن

 
رآمش آ

 
ین ا عشق پر آز شهد و شیرینی و آ

 :گویدمیو  شودمیو بالهای عشق غافلگیر  هامصیبتنیست. آو بر خالف حافظ که آز 

سان نمود آول ولی آفتاد مشکلها                 سًا و ناولهااساقی َآدرک آیهاآال یا                  
 
 که عشق آ

 :گویدمیموالنا 
 تا گریزد هر که بیرونی بود                   عشق آز آول سرکش و خونی ُبود                   

ن مطالب نغزی بیان نموده آست.
 
عشق  آساس زندگی رآ وی موالنا جالل آلدین آز شاعرآنی آست که عشق رآ به حد آعالی علیین رسانده و در وصف آ

  وی .شماردمیروح  سان بی عشق رآ جمادی و بینو آ شماردمی
 
عشق رآ در سیر سالک به سوی  ترینناب ودآندمیرآ سیر آلی آلله  هاعشقهمه  منشا

 .بیندمیَرّب جهان 

 کی وجودی دآدمی آفالک رآ         گر نبودی بهر عشق پاک رآ                          
 (31:2232دیوآن،کنی )ی ــش رآ فهمتا علوّ             من بدآن آفرآشتم چرخ سنی                           

ئيني تا بدين غايت پاي بند نيست، بنا بر گفته
 
ئين موالناست و آو به هيچ آ

 
د باقي ي آو عشق همه چيزش رآ تارآج كرده آست و خوعشق و شيدآيي آ

شنايي با آين بزرگ دآشته باشد با شنيدن نام آو شور و
 
شيدآيي آو رآ تدآعي خوآهد كرد. موالنا هم مانند آفالطون عشق رآ مانده. لذآ هركس كه آندك آ

ندآند. عاشق باید به تمام آنوآع زیبایی در آین جهان حساس باشد. مولوی میپاسخی به زیبایی می
 
کتاب  گوید در مذهِب آو نگریستن به آین کتاب و آ

ی
 
 :یبایی معشوق نگریستآی آست؛ برآی شناخت خدآوند باید در زشناخت خدآ کار بیهوده رآ

 شان، روی آوستدفتر و درس و سبق              عاشقان رآ شد مدّرس، حسن دوست                 
نست كه عشق، وصفي آلهي آست و هيچ آنساني نمي توآند

 
ن رآ دريابد، تنها با عاشق شدن  عارف رومي برآ

 
ن رآ درياف توآنمیحقيقت آ

 
ت ولي طعم آ

ن جهت كه 
 
 .و نيز معشوق( گاهي پيدآ و گاهي پنهان آستعشق )هرگز توصيف پذير نيست، به ويژه آز آ

 نديدم همچو تو پيدآ نهاني                مثال عشق، پيدآيي و پنهاني                                 
دمي نيز به آندآزه بودنمیحق به تجلي و معرفت، آگرعشق به نظر موالنا علت پيدآيش جهان نيزعشق آست، عشق 

 
ي آرزش معشوق جهاني نبود بهاي آ

ن نيز آرزشمندتر خوآهد بود.
 
ننامد و مهممی «های ماطبیب جمله علت»عشق رآ  مولوی آوست، هرچه آين پربهاتر باشد آ

 
ج رآ عال« عشق» ،تر آز آ

 تمام بدی خودبینی و تکبر
 
 :کندقویًا ما رآ به عاشق شدن ترغیب می آو .دآندها هستند، میکه در نگاه آو منشا

ِب حيات آست عشق، در دل و جانش پرير        عشق رفت، هیچ حسابش مگیرعمر که بی                      
 
 آ

ب دآنِى بىــهر كه به جز عاشقان ماه                      
 
 آو وزيررده آست گرچه بود ـــمرده و پژم         آ

نها رآ مبتنی بر عشق 
 
نجایی که نیستی رآ هم با کمک عشق به دآیره هستی  تا .دآندمیمالی روم پیدآیش آولیه موجودآت و تکثیر آ

 
 .کشدیمآ

 (32:2232رآ )دیوآن عاشق خود کرده بودی نیست              لذت هستی نمودی نیست رآ                         
فرینش آنسان رآ عشق به خدآ 

 
غازو آنجام آ

 
ن رآ محور هستی  دآندمیموالنا آ

 
دیدگاه وی آنسان به عشق آزلی آلهی سرشته آست نه آینکه  آز .آنگاردمیوآ

ن رآ کسب نماید:
 
 آ

فریـــبه کمال بود عش                   
 
 ینه زمین ُبد و نه گردون که دعای من شنید         دیــقم زآزل که آ

 گزیدی ان ــقت زگزیدگــکه مرآ برآی عش         نه خوری ُبد و نه ماهی نه سری ُبد و کالهی                  

 (2233:2232دیوآن،)

نگیزآننده برآ عشق زآ به عنوآن -دیوآن کبیر-در دفتر عشق وی عشق زملتها جدآست. ملت روح و هستی آنسانهاست، حماسه درنگاه تیزبین موالنا عشق،
ورده آست. ع هایگفتهش دفتر مثنوی روآیات تمثیلی برآی آثبات و در ش دآندمی کائنات

 
و  محض ندآرپ آشرآقی[ دآرد،شرقی ]ق ریشه و بنیاد شخود آ

 درک آست: قابل سرآب نیست،

 انگر نبودی عشق بفسردی جه                 دور گردونها زدور عشق دآن                                    
ی من نماز بر آو نمرده به فتوآ»وم عشق رآ ندآند و شیفه نشده باشد به فتوآی لسان آلغیب جاری آست و آگر آنسانی مفه کائناتآصل جذب در تمام 

 «کنید.

و  بخشدمیآحساس و نازک دلی  رقت و به آنسان لطافت روح، کندمینفسانی  هایخوآستهدرنظر حضرت موالنا عشق آنسان رآ پاک و پیرآسته آز 
 :کندمیعاشق رآ به زر ناب تبدیل 



بررسی بازتاب عشق از دیدگاه مولانا   

 با تکیه برمفهوم گرایی

 

7 
 

 (33دفتر دوم،شد )آو زعیب و حرص کلی پاک               هرکه رآ جامه زعشقی چاک شد                      
رمانی قائل آست با عناوین عقل، ضلع 2موالنا برآی خود 

 
گاه و عشق. همه محرکات در باور منظومه موالنا نقل آ

 
ی ناشی آز عشق به پروردگار همرآه با آ

وردمیمسیر جذآب به جنبش در  دآئنکه همگان رآ  آیجاذبهو آرزش علمی آست. 
 
 (332:2231نیک پناه،) .شماردنمیعشق هیچ وصفی رآ جایز  برآی .آ

یم خجل باشم آ           هر چه گویم عشق رآ شرح و بیان                      
 
نچون به عشق آ

 
 ز آ

آجزآی  میعج .شودنمیوجودی آنسان آست، به هیچ وجه حاصل  سیر آلی آلله که غایِت  عشِق  بدون تمام مثنوی شریف سرود عشق با نوآی نی آست.
ن هستند.

 
نقش آنسان کامل بدون تصور حضور عشق، چیزی محال آستو هر  تحقق جهان در باور مولوی متوقف بر عشق آست و مخلوقات تابعی آز آ

 ، عقل رآ بردهدمیدر عرفان کشفی که موالنا تعلیم  الجرم ،کندمیکمال و پویه در کهکشانها بر پایه عشق حس و معنی پیدآ 
 
زرین ) یست.ن رآهی نآ

 (32:2263کوب،

ه سبب ک عشقی روحانی آنسان کامل و محبوب مولوی شمس تبریزیست، یهجاذببیشترین بخش غزلیات و دیوآن مولوی ناشی آز عشق معنوی و 

 :تحولی عظیم در موالنا شد
مد و من دولت پاینده شدم             مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم                  

 
 دولت عشق آ

ن غرق بود در تمام ذرآت عالم ساری 
 
خودرآ آز معجون عشق  درمان ،ورزیدمیذرآت عالم عشق  یهمهآین رو به  آز ،دیدمیموالنا عشقی رآ که خود در آ

 ما هایعلتمرحبا آی عشق خوش سودآی ما آی طبیب جمله  :جستمی
 آی تو آفالطون و جالینوس ما               آی دوآی نخوت و ناموس ما                               

چون درآتحاد کامل ثنویت وجود ندآرد. طالب وآقعی آز همه  جویدنمیندآریم. آو معشوق رآ در بیخودی دررسیدن جالل آلدین به مقام حیرت شکی 

 که آکنون در کنار آوست. خوآستهمیمرزها عبورکرده و به قرآر آصلی خلقت رسیده آست. عشق رآ برآی مطلوب 
ن نفسی که باخودی،                 
 
یدتوآن نَ               آیغصهآبر  بسته آ

 
 فسی که بی خودی، مه به کنار آ

ن نفسی که با خودی، یار                 
 
یدت یار  ادهـــب ی که بیخودی،ـفسوآن نَ            کند میکناره آ

 
 آ

 (2161:2216دیوآن،)
ا آینکه ت آندآختمیفاصله « تو»و « من»بهترین مثال برآی حال فنا شدن موالنا دآستان عاشقی آست که همیشه میان خود ومعشوقش باگفتن 

موخت برآی رسیدن به معشوق بایدبه جای 
 
 :بگوید« تو» ،«من»آ

ن بانگ زد یارش که                         
 
 دلستان آیتوییگفت بر در هم              بر در کیست آ

 ــم آیمنیگفت آکنون چون                          
 
 دو من رآ درسرآ نیست گنجایی              ن درآ

 چون که یکتایی درین سوزن             ته دو تاـــوزن رآ سررشــنیست س                         
 
 درآ

 (211:2232مثنوی،)
ی عشق آگر بگذریم سیر دنیای آز تعریف و قالبی برآی عشق بیان کرد. توآننمیبرآین نکته آستوآر آست که  آشذهنیموالنا همانند آبن عربی پس زمینه 
 در شکل روحانی و مفهوم فلسفی 
 
 تصمیم و تعهد آز آرکان مهم عاشق پیشگی موالتناست که در آوآیل  صمیمیت سه جزء شوریدگی،ن آ

 
با  آششناییآ

 زیبابینی .ودشمی ترپررنگ تعهد در حالت وصال رسدمیشمس تبریزی حاالت شوریدگی و نفحات عرفانی نمود بیشتری دآرد و هرچه به دورآن کهولت 

 آنتخاب .رددگمیبه نام شهر عشق باز  آیتازهحضرت موالنا پس آز نور باب  برآی .یابدمیکه درجه عالی شیفتگان آست در تمام وجود موالنا تجلی 
 آنتخاب پیامبرآن دین. همانند بر بقا پس آز هر چیزی آست. آستوآر ،کندمیآساسی که وی پیشنهاد 

ن زنده گزی                        
 
 (23:2232)مثنوی، کز شرآب جان فزآیت ساقی آست          ن کو باقی آستـعشق آ

ن بگزین که جمله آنبیا                        
 
 ا ـــار و کیـــآو ک ّق ــــآز ش           یافتند عشق آ

تن دلیل برآی علت و یاف جستن .و آنذآر می کندکه درباره عشق نباید سبکسرآنه آندیشید دآردمیهمه بشریت رآ آز عشق زمینی و ساده لوحانه برحذر 

 :دهدمیو تذکر معرفتی  گذآردمیعشق زمینی شرط عدم شهوآنی بودن  برآی هر مقصود درآعتقاد والنا جایگاه وآالیی دآرد.

 (21:2232مثنوی،بود )عشق نبود عاقبت ننگی                کز پی رنگی بود هاییعشق                             
یند عشق ،سرعت سی

 
سمانی و بی رنگ_دغدغه های شخص رآ مفرد می کند.در نگاه مفهوم گرآیی ،درفرآ

 
 رعشق با هر کیفیتی_چه زمینی و رنگی و چه آ

آحساس خوآهد کرد.برآی بسیاری آز ما آنجام دآدن زمان در عقل تغییر می کند وهرچه تمرکز آنسان بر آمری زیاد تر باشد ،گذشت زمان رآ سهل تر 

ن عالقمندیم بسیار شیرین و خوشگذر می باشد.همانند آین بیت موالنا:
 
 کارهایی که به آ

 (2126عشق و سودآ چون که پر بودش بدن         می نبودش چاره آز بیخود شدن)مثنوی،                            
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 عشق شمس در درون موالنا-8

، بلکه با یک شناسدمیآو نه فقط تئوری عشق رآ  .نسبت به عشق آست موالنای بردن به دستگاه فکری شمس، گام نخست در شناخت دیدگاه پ

 .کندمیعاشقانه، گام به گام رهرو وآدی عشق رآ هدآیت  یتجربه
نکه شنیدی سخن عشق، ببین عشق                       

 
 بشنیده و کو حالت دیدهکو حالت             آی آ

فرید
 
نچه می دآنیم آینکه مالقات شمس در زندگی موالنا تحول شگفتی آ

 
که در زهدآن دین فقاهتی پرورش یافته بود، در آین تحول معنوی و با  موالنا .آ

 آست: تنگ رآ شکافت و به جمع وآرهیدگان غیر عبوس دین فقاهتی پیوست که خود گفته یپوستهعاشقانه، آین  آیتجربه
 رقصنده کودکان کویم کردی               سجاده نشین با وقاری بودم                                   

غاز کرد. آز مخزن ه یدآنهموالنا تمام هویت آکتسابی خود رآ چون گل برگهای یک گل، تک تک به باد فنا سپرد و رشد نوین رآ آز تخم 
 
ستی وجود آ

 .خود و آز گنج درون تن به قماری عاشقانه سپرد که در طلب وصال با معشوق هر چه آز آو خوآسته شد بی محابا، بخشید
ستین برخالفخود گشت که  یزمانهدر سیر معنوی عشق یکی آز نادرترین متفکرآن 

 
 آیصندهرقو  بود سرمست آیشوریده، پوشیدمیگشادی که ردآی آ

 :بود سُترگ در وآدی تقوی پرهیزکاری گذآشتمیسماعی که  برخالفحقیقت و  باختگاندلشیدآ در عالم 
ن شعله آست کو چون بر فروخت                  

 
 هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت          عشق آ

مفهوم گرآیی هدف غائی بشریت بر طبق نظر مولوی، به وحدت رسیدن با خالق هستی آز رآه عشق آست. آو فضیلت رآ نه غایت، بلکه  برتکیهبا 

 تافیزیکیمآستعالمی وحدت آستوآر آست و آو آین باور رآ آز موضع آخالق و نه  یدیدهآست که شعر آو بر  روآزآین. دآندمی غایتبهبرآی نیل  آیوسیله

ن آست که نیروی  بخشهستی. غایت موالنا عشق و نیروی کندمیتنتاج آس
 
والنا و به تصوف م رودمیدیدگاه آخالقی مذکور به شمار  یمحرکهآ

آست  آیوآژه آگرچه. وحدت وجود و موجود دهدمیو تنها شده « منفرد»مثبت و غائی برآی وضعیت دشوآر زندگی بشر آمروزی که سخت  آندآزیچشم

وحدت  یجربهتولی  دهندمیمسلمان آسپانیولی آصل نسبت  فیلسوف موالنا به جهان آندیشه وآرد نشده آست و آین مفهوم رآ به آبن عربی،که با 
 .عشق و عاشق و معشوق در البالی آشعار موالنا خوآبیده آست

 گدآی هوش ماچرخ در گردش               باده در جوشش گدآی جوش ما                            
 قابل آز ما هست شد، نی ما آز آو               باده آز ما مست شد، نی ما آز آو                            

موخته  مفهومآضدآد هم  جذب .گرددمیبه تجانس خوآهی روشن  هر چیزآیجاد آتصال و آتحاد در مفهوم با گرآیش 
 
دیگری آست که شمس به موالنا آ

ملکند در مفهوم آین جمله  آیجابینایی موال حکمت آست.
 
 که هیچ عاشق جویایی نیست که معشوقش جویای آو نباشد. کنیمتا

ن آست. ( آلتقاط331:2216،کوبزرین)
 
ن چیزی آست که شمس در پی آ

 
یا مفاهیم آ

 
یه بقره  در سوره خدآوند برآی عشق دآنشی نیاز آست؟ آ

 
 21آ

َدمَ » :فرمایدمی
 
َم آ نچه آنسان رآ آز آسیر  که «آالسماء َعلَّ

 
و  رودنمیمعرفت به خطا  آین شناخت( در مفهوم عشق آست.دآنش ) ،سازدمیجدآ  کائناتآ

 .خوردنمیفریب 
 گونه آست:کاردکرد حدآکثری عشق آینکشد.کند و آو رآ به فنا میعشقی که معلمش شمس باشد آنسان کامل رآ آز گره زمانی رها می

مد و چاالک شد)مثنوی،                        
 
 (31جسم خاک آز عشق برآفالک شد       کوه دررقص آ

آند، شرط دهای روحی متفاوت میگونه که معرآج رآ نسبت به ظرفیتنهما مکان.زمان و بیشمارد و بیصفت میحکیم بلخ درآین بیت عشق رآ کیهان
 دآند. عاشقی رآ رهایی آز قید وقت و ُبعد و شرط عروج رآ، عاشقی می

 گفت پیغمبر که مــعرآج مــرآ       نیســت برمـــعرآج یـــونس آجتبـا                          

ِن آو بر نشیب       زآن که قرب حق برون آست آز حسیب)مثنوی،                          
 
ِن من برچرخ و آ

 
 (3122آ

 
 گیری نتیجه-9

ثار موالنا درباب عشق تک بعدی نیستند 
 
که با دوبار خوآندن بتوآن به مقصود وآقعی سرآینده پی برد بلکه آز نظام مفهومی تالیف باز بهره می آ

دمی آرزآنی دآشته شده آست.  در ذآِت  ،عشق با کیمیاگری خدآوند سبحانبرند.
 
ارفانه و ع باهدفیعاشقانه رآ آغلب  هایدآستان شعرآي آدب فارسيآ

ثار عطار  هاینمونه ترینمهمکه آز  آندسرودهآلهی 
 
ن آ

 
نجا که سخن ظاهر، سخن عشق زمینی آست، نیشابوری، حکیم سنآ

 
ایی و موالنا آست. حتی آ

ن دید. مثاًل نظامي گنجوي و آمير خسرو  توآنمی بازهم
 
سمانی رآ در آ

 
 شيرين خسرو و ليلي مجنون رآ سرودند و هایدآستاننشانه و سمبلی آز عشق آ

نشعرآي ديگر نيز 
 
ن روح رآ بدآستان عشق و هوس بدني رآ نمي« ني»تقليد كردند. در مثنوي معنوي، مولوي به زبان رآ  هاآ

 
يان گويد، بلكه دآستان آ
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نگوید هستی قائم به عشق آست. جریان معمول آو می .كند كه آز آصل دور شده و در تالش آصل آستمي
 
غاز آتفاق نمی در آ

 
آفتد وآز خاکساری آ

تش شدنگدآختهو با  شدهشروعرسد. آین رویدآد بدون درد و رنج به پایان می شود و در جانبازیمی
 
یگر د در آوجرسد. جذبه آلهی به آوج می در آ

مقام  هو بیابد. فنا و آتحاد آست که مفهوم عشق نمایان شده و طالب خود رآ می در مقامآند. شده« هو»تمایزی بین عاشق و معشوق نیست همه 

هَمن َعَرف نفسه»  شود.نائل می« ، َعَرف ربَّ
 یکی جایم کنی در مقامات                  آز دویی خوآهم که یکتایم کنی                     

نیا                      
 
 (233بیت  2213آین منم گویم خدآیا یا تویی )جامی،                 رد رهیده آز دوییــکُ  چو آ
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