
 فصلنامه شعر و زبان معاصر

 

http://www.jocp.ir                                                                                                                                                   1931 تیر ،1دوره اول، شماره 

 
 

 عشق و مصائب آن از نگاه مولوی

  دکتر حسين اسماعيلي

Email: esmailihosien7@gmail.com
 

E
 
 

 

 :چکیده 
آنان عشق را جان و اساس . است« عشق»یکی از مهم ترین موضوع هایی که عارفان توجه ویژه ای به آن داشته اند

گرفته تا انسان، درتکاپو و حرکت عالم می دانند که به واسطة آن، همة موجودات از جماد و نبات 

در آثار ونوشته هایش نقش محوری « عشق»موالناجالل الدین بلخی یکی از بزرگ ترین عارفانی است که .هستند

عفت و »، «عشق مجازی پلی است برای رسیدن به عشق حقیقی»، «عشق در موجودات»، «اهمیت عشق». دارد

از جمله موضوع هایی است که این عارف بزرگ « فناء فی اهلل»و «تقارن عشق باسختی و بال»، «پاکدامنی در عشق

، دیدگاه موالنا را در خصوص «عشق»در این جستار برآنیم، تا پس از بیان مقدمه ای دربارة .بدانها پرداخته است

 .این موضوع بررسی کنیم
 عشق حقیقی، عشق مجازی، بال، مولوی: کلید واژه 
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 مقدمه

یکی از اساسی ترین موضوع هایی که اندیشة عارفان را 

هر . است« عشق »به خود مشغول کرده است مسألة 

چندگروهی سعی کرده اند که تعریفی جامع و مانع از 

ارائه دهند و آن را در قالب ظرف بریزند، ولی « عشق»

 :به قول موالنا

  نـدر نوشتن می شتافتچون قلم ا

چون به عشق آمد، قلم برخود  

 (                      1 : 731 مولوی،)شکافت

وعشق هم ... »:درتعریف و تفسیر عشق می گویند

و ... محبت است، لکن چون ازحد درگذرد عشق خوانند

اشتقاق عشق از عشقه گرفته اند، و عشقه در لغت آن 

رخت رافراخوردن گیاه باشد که در درخت پیچد و د

باز . باز ثمره از او بازگیرد. پس گونة او زرد کند. گیرد

جز افگندن و سوختن . باز خشک کند. برگ بریزاند

رانشاید، عشق چون به کمال رسد قوی را ساقط 

گرداند و حواس را ازمنافع منع کند وطبع را از غذا 

یا بیمار ...میان محب ومیان خلق مالل افگند. بازدارد

یا دیوانه گرداند و درعالم برماند تا هالک کند 

(. 737 : 737 شرح التعرف لمذهب التصوف،)«کند

تا قرن پنجم هجری قمری، صوفیّه، بیشتر از »

که یکی از مقامات ده گانة  –دم می زدند «محبّت»

و از قرن پنجم به بعد، عشق در عرفان و  -تصوّف است

جادی، س)«...آثار منظوم و منثور عرفانی وارد شد

 733 :181.) 

از جمله عارفانی که دربارة عشق سخن رانده اند می 

هجویری، روزبهان بقلی، نجم الدین رازی، :توان به 

احمد غزالی، عین القضات همدانی، سنایی، عطار، شیخ 

موالنا جالل الدین  .اشاره کرد... محمود شبستری و 

یکی از بزرگ ترین ( ق. ه 331-316)محمد بلخی 

. توجّهی ویژه داشته است«عشق»ی است که به عارفان

گزافه . او دربارة عشق سخنان رسا و شیوایی دارد

نیست اگر بگوییم اساس همة اشعار موالنا برپایة عشق 

شمس تبریزی مراد موالنا . بنیان گذاشته شده است

اگر از جسم بگذری و به : دربارة عشق چنین می گوید

از . حقّ قدیم است. جان رسی، به حادثی رسیده باشی

نزد تو آن چه بدان بجهی و برهی، ... کجا یابد حادث را

از قدیم چیزی به توپیوندد وآن عشق ... جان است 

از آن قدیم، قدیم . دام عشق آمد و در او پیچید. است

این است تمامی این سخن . رابینی و هُوَیُدرِک االبصار

 (.33:  1373شمس تبریزی،)« که تمامیش نیست

پلیدی ها، « عشق»نگاه موالنا مواد ناقض ومانع ز ا

زشتی ها، تاریکی ها و بخصوص جهل است؛ که باید 

ازآنها دوری گزید و درهیاهوی زندگی می توان به 

گولپینارلی .به آرامش واالیی دست یافت« عشق»مدد

شکوهی داشت »: دربارة مولوی این چنین آورده است

ر او سر فرود که هرکس به دیدارش می آمد، در براب

می آورد و هرکس از وی جدا می شد، به حقارتِ خود 

موالنا جاللدین، زندگانی، فلسفه، آثار )«اعتراف می کرد

نگارندگان این مقاله  (.3 1: 737 و گزیده ای از آنها،

برآنند که عشق و مصائب آن را از دیدگاه موالنا جالل 

 .الدین مورد بررسی و کاوش قرار دهند

 :نگاه مولویعشق از 
موالنا عشق را خمیرمایة همة پیشرفت ها و بزرگواری 

عشقی که مدّنظراوست و از آن سخن می .ها می داند

گوید شباهت زیادی دارد به عشقی که مدّ نظر عین 

از منظر . القضات همدانی و روزبهان بقلی شیرازی است

پیوند دهندة عاشق و معشوق « عشق»هرسه عارف

ب اتحاد میان عاشق ومعشوق است و این عشق موج

پس ای درویش اگردیدة نهان بین ... »: می شود

بگشایی، ببینی که عشق و عاشق و معشوق هرسه یکی 

در مشرب عرفانی (.  6: 773 عین القضات، )« است

 :موالنا نیز این اصل حاکم است و این گونه می سراید

 زمینی                              ایـن طـرفه کـه بـاتن 

 بـر پـشت فلـک همی دوانـم 

 ایـن بـار کـه چـرخ بـرنتابد                               

 ازقــوّتِ عـشق مـی کـشانـم

این گونه موالنا بر بُراق عشق می نشیند، ودر ! آری 

آسمان، ورای زمین به سیر و سیاحت می پردازد؛ و آن 

 :می داند« عشق»تمام هستی را گاه محور 

جـمع بـاید کـرد اجـزا را به عشق                        

مولوی، )تا شوی خوش چون سمرقند ودمشق

 731 :331) 
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به اعتقاد مولوی عشق از اوصاف رب جلیل    

است و آن گونه که باید برای بشر قابل شناخت و 

توصیف نیست و عقل در شرح و توصیفش عاجز 

 :است

 هرچـه گویـم عـشق را شرح و بیـان                   

 چون به عشق آیم خجل باشم از آن

 ن روشنـگر است                  گـرچـه تفسیـر زبـا

 ...لیک عشق بی زبان روشن تر است

 خر درگل بخفت                   عقل درشرحش چو

 شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

 یـل آفــتــاب                 دلــآفــتـاب آمـــد 

-7 : همان )گـر دلیـلت بـایـد، از وی رو مــتاب

 1). 

این عشق لطیفه ای است الهی و آن سری، از     

چنان نیروی شگرفی برخوردار است که سبب 

تبدیل اخالق زشت به اخالق نیک می گردد و 

آدمی را از هرگونه عیب و نقصی پاک ومبّرا می 

 :کند

 شقی چـاک شـد                   ه را جامـه زعهرک

: همان )او ز حـرص و عیـب کلی پـاک شد

3) 

موالنا عشق را طبیب همة امراض جسمانی و 

روحانی آدمی می داند و آن را دوای نخوت و 

جالینوس که  –او عشق را . ناموس می انگارد

کنایه از طبیب جسمانی است و افالطون که 

 :خطاب می کند –کنایه از طبیب روحانی است 

شاد باش ای عشق خوش سودای ما                  

 ای طبــیب جـمله علت هـای ما

ای دوای نــخـوت و نــامـوس ما                   

ای تـو افـالطون و جـالیـنوس 

 (3: همان )ما

ایشان عشق را از چنان توان و قدرت معنوی     

را در کنار این «فنا»برخوردار می داند که تنها 

لطیفة الهی مقتدر می دانند و آن را شعله ای ذکر 

می کنند که همة ماسوی اهلل را می سوزاند تا به 

 :وحدت صرف برسد

عشق آن شعله است کو چون برفروخت              

 ...جمله سوختهرچه جز معشوق باقی 

مـانــد اال اهلل بــاقــی جـملـه رفــت                

 شاد باش ای عشق شرکـت سوز زفت

 ( 83: همان)

 :عشق در موجودات 

یکی از قوانین عمومی خلقت قانون جذب و دفع 

از بزرگ ترین تا کوچک ترین اجزای عالم، . است

تمایل موجودات به . دارای نیروی جاذبه هستند

یی از نقص و سپس جذب به مرتبة کمالی رها

خود، همه نشان از نیرویی عظیم است که موجب 

. تحرک و کشش میان عناصر خلقت می شود

او . مولوی خداوند یکتا را محور عشق می داند

معتقد است در جهان هستی مدارهای متصلی 

وجود دارد که هیچ کدام از دیگری تفکیک پذیر 

اجرام و ذرّات نیست وعشق را موجب اتصال 

بنابراین همة اجزای . جهان هستی می داند

کائنات باشور و شوق درجستجوی یکدیگر هستند 

تا به هم بپیوندند و حرکت و تکاپوی اجزای عالم 

 :به واسطة عشق است

جـسم خـاک از عشق بـر افالک شد                  

 (3: همان)کـوه در رقـص آمـد و چـاالک شد

موالنا که با چشم دل به جهان می نگرد و     

چشم سر را فدای آن نموده است، برای جهان 

جسمی قائل است و روحی؛ که روح جهان چیزی 

جز عشق نیست و اگر این لطیفة الهی در کالبد 

جهان دمیده نمی شد، جهان می فسرد و از 

حرکت باز می ایستاد و دیگر تبدیل جماد به 

 :وان را شاهد نبودیمنبات و نبات به حی

 وج عشق دان                     دور گـردون را، زم

 گـر نبـودی عـشق بـفسردی جـهان

کی جـمادی محو گشتی در نبات                      

 کـی فــدای روح گـشتی نـامیـات
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 (113 -113 : همان )

او معتقد است که جمادات و نباتات نیز، از قوّة     

درک و شعور برخوردارند و می توانند مانند انسان 

خاک، آب، آتش، )موالنا عناصر اربعه .عاشق شوند

را نیز صاحب ادراک و احساس می داند که (باد

 :عشق می ورزند و عاشقی می کنند

     بـاد و خاک و آب وآتش بنده اند                 

 بـامن و تـو مرده، بـا حق زنده انـد

پـیش حـق،آتـش همیشه در قیام                      

همان )همچو عاشق روز و شب پیچان مدام

 :37) 

 :عشق مجازی پلی برای رسیدن به عشق حقیقی 

یکی از باورهای موالنا این است که عشق مجازی 

را مقدمه ای برای رسیدن به عشق حقیقی می 

داند ولی عفت و پاکدامنی در عشق را بسیار با 

اهمیت می داند ومی گوید اگر در عشق حقیقی 

ذرّه ای از شهوت و ناپاکی یافت شود دیگر این 

عشق ارزش ذاتی خود را از دست می دهد و 

عاشق به سوی هالک و نابودی پیش می رود و از 

 :معشوق حقیقی باز می ماند

 نفس شهوانی زحقّ کرّ است و کور                    

 (368:همان)دورمن به دل کـوریت می دیـدم زِ

عشقی که آلوده به تمنیّات شهوانی و ! آری   

نفسانی باشد انسان را از درک حقیقت کر و کور 

می کند و سالک را از رسیدن به سر منزل مقصود 

 .باز می دارد

، به نوعی صبغة الهی موالنا در عشق مجازی    

معتقد است و عشق مجازی را نه عشق به صورت 

و جسم معشوق، بلکه عشق به روح و روان 

او ظاهر جسم را محل توجه . معشوق برمی شمارد

و نفخت »نمی داند بلکه به مصداق حدیث قدسی 

روح را ارزشمند و الیق عشق « فیه من روحی

 : ورزی می داند نه جسم ظاهری و مادی را

 

هـین رهـا کـن عـشق هـای صورتـی                 

 عشق بـر صورت، نه بـر روی سـتی

آن چه معشوق است،صورت نیست آن                

 خواه عشق این جهان، خواه آن جهان

 (137: همان)

او در توجیه نظر خود به این مسأله اشاره می     

کند که اگر آدمی به راستی بر صورت و هیأت 

ظاهر عشق می ورزد، چرا وقتی که جان از کالبد 

مفارقت می جوید، دیگر بدان توجهی نمی کند و 

آن را الیق عشق ورزی نمی داند؟ بنابراین در 

حقیقت چیزی که الیق عشق ورزی است روح 

 :ست نه جسم اومعشوق ا

آن چه بر صورت تـو عـاشق گـشته ای                

 چون برون شد جان چرایش هشته ای

صـورتش بـرجاست این زشتی زچیست               

 عـاشقا وابیـن کـه مـعشوق تـو کیست

آن چه محسوس است اگر معشوقه است              

 عـاشقستی هـرکـه او را حــس هـست

وفـا آن عـشـق افـزون می کـنـد                چـون 

 کـی وفـا صـورت دگـرگـون می کـند

پــرتــو خـورشیـد بـر دیــوار تـافـت                

 تــابـش عــاریـتـی دیــوار یــافــت 

بـر کـلوخـی دل چـه بـندی ای سلیـم                

 ...واطلـب اصلـی کـه پـایــد او مـقیـم

کــان جـمـال دل جـمـال باقـی اسـت                

 دو لبـش از آب حـیـوان سـاقـی است

 (                      136: همان )

آن چه موالنا بدان اعتقاد دارد این است که عشق   

مجازی و ظاهری عشق اصیل و پایدار نیست و موجب 

 :ننگ می گردد

                 عـشق هـایـی کــز پــی رنـگی بــود 

: همان)عـشق نـبـود عــاقبـت نـنـگی بــود 

 8). 

 

 

  :و درنهایت می گوید  



 فصلنامه شعر و زبان معاصر

 

http://www.jocp.ir                                                                                                                                                   1931 تیر ،1دوره اول، شماره 

 
 

 کو باقی است                   عـشق آن زنـده گزین

 وز شراب جان فزایت ساقی است

 عشق آن بگزین کـه جـمله انـبـیــا                     

 (3 :همان)وکـیـایـافـتـند از عـشق او کــار 

 :عشق و مصائب آن        
عشق بدون . باسوز وگداز و رنج توأم است« عشق»

شود و با تنعم و  مشقت و ریاضت حاصل نمی

موالنا رابطة مطلوب . نازپروری سازگاری ندارد

داند و در این  میان انسان و خدا را عاشقانه می

هایی وجود دارد که  ها و محنت رابطة دو سویه رنج

« درد»از منظر او. اشق ناگریز از تحمل آنهاستع

یک نوع فرصت است و این فرصت در « رنج»و

جهان بینی او، مبتنی بر گشودگی است و غایتی 

برای آن جز جهت دهی به سوی غایت الغایات 

نیست و به وسیلة تحمل رنج هاست که انسان به 

را رهبر است  درد است که آدمی»:رسد کمال می

ه هست، تا او را درد آن کار وهوس در هر کاری ک

و عشق آن کار در درون نخیزد، او قصد آن کار 

« ...نکند و آن کار، بی درد او را میسر نشود

یکی از ویژگی های آدمی  (.73:   78 مولوی،)

این است که سختی ها و بال ها را مقدمة کمال و 

پیشرفت های خود می داند؛ بر فحوای آیة شریفة 

( 33 :بقره )« ...بشیءٍ من الخوف و ولنبلونکم »:

خداوند سبحان، مشکالت رنج و درد و ترس 

را بر انسان ها حکم فرما نموده ... وگرسنگی و 

است تا نقد جان آنها آشکار شود و به تکامل و 

فعلیت برسند؛ البته برای کسانی که مقاومت 

 :کنند، آثار نیکی بوجود می آورد 

 درد                    رنج و حق تعالی گرم و سرد و

 بـر تـن مـا می نـهد ای شیر مرد 

 خوف و جوع و نقص اموال و بدن                      

 731 مولوی،)جـمله بهـر نقد جان ظاهـر شدن

:73 ). 

تن آسانی و رفاه از دیدگاه مولوی نمی تواند     

استعدادهای نهفتة انسان را به فعلیت برساند؛ 

حرکت در ناهمواری ها و دست و یعنی، تکاپو و 

پنجه نرم کردن با بالها و مشکالت می تواند 

 :نیازهای حقیقی آدمی را آشکار کند

 رو بــدیـن بـاال و پـستی هـا بـدو                     

 (333:همان )تـا شـوی تـشنه و حرارت را گرو

از این روست که وقتی خداوند نسبت به بنده    

اصی دارد، او را گرفتار محنت ای محبت و لطف خ

« البالء للوالء»جملة معروف . ها و بالها می کند

مؤید همین اصل است؛ چون بالها موجب پختگی 

 :و تکامل انسان می شود

 بالچون آتش است                دوست همچون زر 

 (131:همان)زرّ خالص در دل آتش خوش است

 جالل الدین بلخی معتقد است هر شخص بر   

یابد  حسب شناخت خود، درد و رنج را در می

یعنی؛ هر کسی درد و رنج را متناسب با فهم و 

کند از این رو است که هر  دانش خود درک می

کس، دریافتی خاص از درد و رنج دارد و بر 

حسب شناختِ خود، واقعه ای را درد و یا لذّت 

وی رنج را یک امر درونی و نسبی . پندارد می

تواند در سایة آگاهی و  نسان میداند که ا می

 : شناخت حاکمیت خود را بر آن اثبات کند

  مبـتـال چـون دیـد تأویـالت رنــج 

 (8 3: همان)بـرد بیـند کـی شـود او مات رنج 

موالنا عشق را از ابتدا با سختی و خون و مرگ    

گوید کسانی که در  داند و می و شکنجه توأم می

طریق عشق ثبات قدم ندارند، پی کار خویش 

گیرند و شعله های آغازین عشق برای آن است 

که قلب ناخالص خامان را از زرّ ناب کامالن جدا 

 : سازد

       بس شکنجه کرد عشقش بر زمین            

 خود چرا دارد ز اوّل عشق کین 

 عـشق از اوّل چـرا خـونـی بـود                 

 (        371:همان )تـا گـریزد آن کـه بیـرونـی بود 

در واقع بالها و رنج ها برای عاشقان راستین    

محبتی است که سیمای محنت دارد؛ آن گونه که 

نعمت ها و عافیت ها، برای گمراهان و کسانی که 

مورد بی مهری خداوند قرار می گیرند، ممکن 
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است ، عذابی باشد به صورت نعمت و قهری در 

 :لباس لطف

                 قـهـر را از لـطـف دانــد هـرکـسی    

 خـواه نـادان، خواه دانـا یـا خسی

 لیـک لـطـفی قـهر در پـنـهان شـده                    

 یـا کـه قهری در دل لطـف آمـده

 ـر ربـانئـی                   کـم کـسـی دانـد مـگـ

 (638:همان )کــش بـود در دل مِـحَـکّ جانئـی 

جان آگاهی و وی عشق را باالترین مرتبة    

داند که وجود انسان را دگرگون  شناخت می

نماید و بدین  کند و آن را همجنس خود می می

وسیله باالترین مرتبة لذّت را نصیب انسان 

کند و جان انسانی را مهمان سفرة شادی  می

 : گرداند می« عشق»های

های تو          های تو در باغ شادی ای خوش منادی

 تو مهمان که شد دجانیبرجای نان شادی خور

تـو نـدارم لـذّتـی           مـن آزمـودم مـدّتـی بـی

 پایان تو؟ ملح بـی کـی عـمررا لـذّت بـود بـی

 (811: 781 مولوی ،)

مهمان شدن بر )جان انسانی پس از این مرحله   

جهان »، قدم به مرحله ای دیگر از(ی عشق سفره

ی و آگاه« درد»گذارد که منشأ این می« درد

« درد»شناخت است و در این مرحله است که

شود که آن از مراحل متعالی  می« عشق»جانشین

ی اتحاد  توان مرحله سیر عشق است و آن را می

در چنین حالتی . میانِ عاشق و معشوق نامید

عشق در اعماق جان انسان و در سرّ وجود او جای 

شود که از  جانشین آن می« دردی»گزیند و  می

نا، این زمان بهترین زمان ثمردهی عشق نظر موال

 :آید به شمار می

  سخن عشق چوبی درد بود بر ندهـد

 (713: همان)جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد

در این مرحله، درد و عشق چنان در هم تنیده    

عاشق . اند که گویی تاروپودهای یک چیزند

معشوق را در خود فانی و خود را فانی در معشوق 

یابد و در نظر عاشق آن چه هست آینة نمود  می

 :معشوق است

 جمله معشوق است و عاشق پرده ای 

زنده، معشوق است و عاشق مرده ای 

 (3: 731 مثنوی،)

ی نهایی عشق فنای خویشتن  نتیجه! آری   

رسد  است، وقتی عشق به حد اعالی خود می

به همان اندازه که بر . شود انسان فناء فی اهلل می

افزاید، از وجود عاشق  حیات و ابدیت معشوق می

 .کاهد می

 :نتیجه
یکی از موضوع های بسیار مهمی است « عشق» 

نا، که موال. که مورد نظر عارفان اسالمی است

را «عشق»نمایندة تامّ و تمام عرفان اسالمی است، 

از منظر .درهمة موجودات ساری وجاری می داند

او . ارزش واالیی دارد« عشق»او درنظام هستی

عفت و پاکدامنی درعشق مجازی را یک ضرورت 

می شمارد و آن را مقدمه ای برای رسیدن به 

و معتقد است عشق .عشق حقیقی می داند

به همراه دارد که عاشق ناگزیر از تحمل مصائبی 

آن مصائب و سختی هاست و در واقع تحمل 

سختی ها و بال ها را پیش درآمدی برای رسیدن 

موالنا در عشق . به کمال و پیشرفت برمی شمارد

مجازی به نوعی صبغة الهی معتقد است و عشق 

مجازی را عشق به صورت و جسم معشوق نمی 

و روان معشوق ارزش واالیی انگارد بلکه برای روح 

« فناء فی اهلل»ونتیجة نهایی عشق را . قائل است

 .می داند

 :منابع
 قرآن کریم

، مقدمه ای برمبانی (733 )سجادی، ضیاء الدین، 

 .سمت، چ هشتم: عرفان و تصوف، تهران

، مقاالت، تصحیح (1373)شمس الدین تبریزی،  

 .چ اول: و تعلیق محمدعلی موحد، تهران

عین القضات، ابوالمعالی عبداهلل بن علی بن  

، رسالة (773 )الحسن بن علی میانجی الهمدانی، 

لوایح، تصحیح و تحشیه دکتر رحیم فرمنش، 

 .هنر: تهران
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، موالنا جالل (737 )گولپینارلی، عبدالباقی،  

الدین، زندگانی، فلسفه، آثار و گزیده ای از آنها، 

: سبحانی، تهرانتوفیق هاشم : ترجمه و توضیحات

 .مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی

مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد،  

اساطیر، : ، با مقدمة محمد روشن، تهران(737 )

 .چ اول

، فیه مافیه، ( 78 )مولوی، جالل الدین محمد،  

به تصحیح وحواشی بدیع الزمان فروزان فر، 

 .امیرکبیر، چ پنجم: تهران

،کلیات (781 )ــــ ، ــــــــــــ ، ـــــــ 

دیوان شمس تبریزی، با مقدمة بدیع الزمان 

 .علم، چ پنجم: فروزان فر، تهران

، مثنوی (731 )ـــــــــــ ، ــــــــــــ ،  

معنوی، با مقدمه وشرح حال بدیع الزمان فروزان 

 . جاویدان، چ هفتم: فر، تهران

 



 فصلنامه شعر و زبان معاصر

 

http://www.jocp.ir                                                                                                                                                   1931،بهار 1دوره اول، شماره 

 
 

 


