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چکیده :
عشق یکی از اصول اساسی در جهانبینی عرفانی و از محوریترین آموزههای صوفیانه است .از
سویی عشق از مباحث عمدهی روان شناسی نیز به شمار میرود .با توجه به تأثیر شدید وین
دایر( 5102 -0491م) از ایدئولوژی شاعران و نویسندگان عارف ،این مقوله در آثار وی نیز از اهمیّت به
سزایی برخوردار گشته و به نقطه ی کلیدی در اندیشه و تفکر او بدل شده است .میان دیدگاه میبدی
(متوفی  981ه.ق) و مولوی ( 475 -419ه.ق) با وین دایر مشترکات زیادی از جمله :فطری بودن عشق،
پاک بازی در راه عشق ،تسلیم در برابر معشوق و ذکر مدام و ...نام برد« .عشق» به خداوند گره خورده-
است بهگونه ای که سالک جز خدا چیزی را در نظر ندارد و بدون همراهی عشق الهی هیچ کاری پیش
نخواهد برد .در مقالهی حاضر ،با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی و رویکرد تطبیقی ،دیدگاه میبدی
پیرامون مؤلّفههای عشق و کمال طلبی با نظرات وین دایر و مولوی مقایسه شده است .تحلیل آراء این
سه شخصیّت نشان میدهد که در ساختار مردمگرای عشق ،موضوعاتی چون توجّه به مفاهیم اساسی
اخالقی انسانی ،دوری از ذمایم و رذایل اخالقی مشترک بوده است .با استناد به یافتههای این بررسی
میانرشتهای ،اندیشهی شکوفا بودن عشق به اثبات میرسد.

کلمات کلیدی :کشفاالسرار میبدی ،وین دایر ،مولوی ،عشق.

 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران-جنوب
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مقدمه :
عشق «عبارت است از بارورکردن چیزی زیبا ،خواه آن چیز زیبا تن باشد و خواه
روح!» (رستمی .)55 :0942 ،سقراط عشق را بهعنوان میل به مالکیت ابدی بر امور خیر یا
به عبارتی میل به سعادت تعریف میکند .گویی عاشق با صعود از نردبان عشق از زیبایی
ظاهری و مادی به زیبایی معنوی میرسد و عاقبت چشمش به مشاهدهی جمال مطلق
روشن میشود و حقایق دانش و فضیلت در وی متولد میشوند؛ حقایقی که رمز سعادت
بشر را در خود دارند .همچنین عشق الهام گرفته از زیبایی ظاهری ،تصویر حقایق
فراتجربی را فرا روی روح و جان آدمی قرار میدهد( ...همان .)59 :کمتر موضوعی در
تعالیم صوفیه به اندازه ی عشق از اهمیّت برخوردار بوده است .مورخان عموما از نوعی
تطور تدریجی تصوف سخن به میان آوردهاند که از عرفان زاهدانه و خانقاه شروع شده،
آرام آرام بر تأکید به عشق و محبت تبدیل میشود .به رغم تعداد بسیار کسانی که راجع
به عشق الهی نوشتهاند ،میتوان ابوالفضل رشیدالدین میبدی را نام برد که کشفاالسرار
و عده االبرارِ وی تفسیر عظیم عرفانی قرآن کریم است .مؤلف چون تفسیری را که خواجه
عبداهلل تألیف کرده بود مختصر یافته به شرح آن پرداخته و آیات قرآنی را یک بار
ترجمه و دو بار تفسیر کرده است ،که بار اول به شیوهی مفسّران عادی و بار دوم برطبق
مشرب عارفان است .این کتاب از نمونههای بسیار شیرین و جذاب نثر فارسی در قرن
ششم هجری است و درمیان ترجمههای بیشماری که از قرآن کریم شده از همه زیباتر
و شاعرانهتر مینماید .رشیدالدّین میبدی این کتاب را در سال  251هجری به انجام
رسانده است.
سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است .از اینرو در طی قرون و اعصار،
نام آوران بیشماری در عرصهی عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است که
یکی از این بزرگان نامآور ،موالنا جالل الدین محمد بلخی است .آثار او را به دو قسمت
(منظوم و منثور) میتوان تقسیم کرد .یکی از آثار منظوم وی مثنوی معنوی است که
کتابی تعلیمی و درسی در زمینهی عرفان و اصول تصوف و اخالق و معارف است.
قرنهاست که ادبیات کهن فارسی بر ادبیات غرب تأثیر گذاشته و نویسندگان و ادبای
اروپایی با افتخار به این موضوع اشاره کردهاند که از این میان میتوان نویسندهی
آمریکایی وین دایر را نام برد .او در شهر دترویت آمریکا به دنیا آمد و بیشتر دوران
نوجوانی خود را در پرورشگاه طی کرد .او در دانشگاه سنت جان به عنوان محقق کار
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میکرد .در ابتدا کار در فرهنگستان را دنبال کرد و در همین زمان مطالب خود را در
روزنامه به چاپ میرساند .دایر به مخاطبانش توصیه میکند که واقع بین باشند چون
ندای اعتماد به خود ،همانند یک راهنمای معنوی انسان را کارآزموده میکند .او با
مطالعهی آثار چهرههای ماندگار شرقی و غربی از ادیان و ملیّتهای مختلف ،کتابهایی
کاربردی برای بهتر زیستن حول محور «خودشناسی»« ،معنویت» و «عرفان» نوشته
است.
در میان چهرههای الهام بخش وین دایر ،شاعران پارسی زبان از جمله مولوی و خیام
نیز به چشم میخورند .یکی از مهمترین موضوعاتی که عرفا و روانشناسان به آن نظر
داشتهاند و دربارهاش سخن گفتهاند ،عشق است .آنان عشق را جان و اساس عالم
میدانند که به واسطهی آن ،همهی موجودات از ادنی تا اعلی در جنبش و به سوی
سرمنشأ عشق یعنی ذات حق تعالی در حرکت هستند .عشق ودیعهای الهی است که در
وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وی عجین شده و انسان پیوسته به دنبال
معبود و معشوق حقیقی بوده است .عمل دل انسان برپایه ی درک وفهم مسایل معنوی
متمرکز است و عبارت از شناسایی شهودی ارزش عشق و عالقه است .دل انسان به آن
دانش درونی که احساس میکند و خودانگیخته و خودجوش از آن آگاه است ،اعتماد
میکند در حالی که ذهن مطالبهی دلیل و برهان میکند( .دایر .)98 :0989،باید آدمی در
هر شبانه روز ،ساعتی به تفکر در کار خود بپردازد ،اخالق باطنیه و اعمال ظاهریهی
خوی ش را تفحص کند و احوال دل و جوارحش را تجسس نماید؛ لوح دل را که محل
عشق است ،در مقابل خود نهاده آن را مالحظه نماید .در مقالهی حاضر ،حاالت گوناگون
عشق و عاشق و معشوق در آثار وین دایر با کشف االسرار میبدی ومثنوی موالنا مورد
مقایسه و بررسی قرار گرفتهاست.
 -2-1پرسش پژوهش
مقالهی حاضر به سوال زیر پاسخ میدهد:
 شاخصها و مؤلفههای «عشق» و تأثیر آن بر انسانگرایی و کمالطلبی و نقش آن درتعلیم و تربیت مطلوب بر اساس اندیشهی میبدی ،مولوی و وین دایر کدامند؟
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 -3 -1روش تحقیق
مقالهههی حاضههر مههیکوشههد تهها بهها اسههتفاده از روش «تحلیههل محتههوا» عشههق را از
دیدگاه این سه شخصیت مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
 -4-1پیشینهی تحقیق
برخی از مقاالت و آثار منتشر شدهی مرتبط با مقالهی حاضر به شرح زیر است:
مقاله ی عشق از منظر موالنا و مالصدرا از اتونی و همکاران ( ،)0941که در
فصلنامهی ادب وعرفان منتشر شد؛ به استناد اشراقی بودن مولوی و مالصدرای شیرازی
به این نتیجه می رسد که عشق در آثار هر دو نقش محوری دارد نگارندگان مقاله براین
باور هستند که مولوی و مالصدرا در ارزش عشق ،سریان عشق در کائنات ،توجه به
عشق مجازی و پاکدامنی در عشق با هم موافق و هم رأی هستند .مقالهی مذکور در
پایان به تفاوت و تشابه دیدگاه مولوی و مالصدرا در عشق میپردازد.
مقالهی استعاره شناختی عشق در مثنوی موالنا از اسپرهم و همکاران ( ،)0947که
در مجله ی متن پژوهی چاپ شد؛ به بررسی انواع استعارهی مفهومی/شناختی لیکاف و
جانسون میپردازد .نتایج این پژوهش نشان میدهد سوزندگی ،مست کنندگی و ذی
شعور بودن عشق ،بیشتر از سایر جنبههای آن مدّ نظر موالنا بوده است و در نگاه وی،
تمام اقتدار از آن معشوق است و عاشق ،دنباله رو ،بیمار و نیازمند معشوق است.
دهقان و پورسعدی( ،)0940در مقالهی جلوههای عشق در غزلیات وحشی بافقی که
در فصلنامه ی دُر دری چاپ شد ،هدف این تحقیق این بوده که ویژگیهای عشق مورد
نظر وحشی را بشناسد .نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که ویژگی ها و صفات عشق
در غزلیات وحشی بافقی ،غالباً با مسأله ی عشق در آثار شاعران و عارفان همسانی زیادی
دارد .مقام عشق در شعر او واال بوده ،نوع زمینی و مجازی آن نیز سایه یا واسطهی عشق
ملکوتی است .همچنین مقاله تالش دارد تا معیار تحلیل عشق در اشعار وحشی براساس
دیدگاه مکتب واسوخت باشد.
خیاطیان و سلیمانی ( ،)0949مقالهی جایگاه عشق در تفسیر عرفانی عرایسالبیان
روزبهان بقلی در مجله ی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی چاپ شد .مسألهی عشق از
قرن دوم هجری و در اندیشهی عارفانی نظیر رابعه عدویه بهطور جدی مطرح شد و در
قرون بعدی به رغم مخالفتهای برخی از فقها و اهل حدیث ،همچنان به روند رو به
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رشد خود ادامه داد و در اندیشهی کسانی چون روزبهان بقلی ( 255-418ق ).به اوج خود
رسید .روزبهان ،بنای طریقت خویش در تصوف را بر عشق نهاد و این موضوع در عرفان
وی بسیار برجسته و چشمگیر است؛ به گونهای که در تمامی آثاری که از او برجای
مانده ،خصوصاً تفسیر عرفانی عرایسالبیان ،تأثیر نگاه عاشقانهی او کامالً مشهود است.
تفسیر عرفانی عرایس البیان ،با عباراتی ادبی دارای صبغهی عرفانی در پی کشف معانی
باطنی آیات قرآن است .این تفسیر که متأثر از تعمق ژرف روزبهان در باب کالم وحی
است ،بازتاب دهندهی اندیشههای ناب او در باب عشق به حق و طریق وصول به آن
است .در این بررسی میکوشیم جایگاه عشق را در این کتاب بازنماییم.
حیدری و همکاران ( ،)0949مقالهی بررسی تحلیلی عبارت «من عشق فکتم و عف
فمات فهو شهید» براساس متون عربی و فارسی ،در مجلهی ادبیات عرفانی و اسطوره
شناختی منتشر شد .در متون ادبی ،عرفانی و اخالقی ادبیات فارسی و عربی ،برای تبیین
عشق مجازی گاه به عبارت «من عشق فکتم و عف فمات فهو شهید» که با نام «حدیث
عشق» نام بردار شده است ،استناد میشود .نخستین بار ابن داود در الزهره ،از این
عبارت منسوب به پیامبر در تفسیر عشق عذری یاد میکند ،اما از دیرباز حدیثشناسان
آن را از احادیث موضوع دانسته اند .با وجود این ،حدیث عشق به دلیل محتوایش و با
وجود مخالفت ناقدان به ویژه حنابله و با ورود به ساحت عرفان اسالمی به حیات خود
ادامه داد .در این جستار ضمن بررسی پیشینه و دلیل اصلی روایت حدیث عشق ،صحت
و سقم آن به عنوان حدیثی منسوب به پیامبر ،علت و نحوهی کاربرد آن در متون
عرفانی ،انعکاس آن در متون ادبی عربی و فارسی ،ارتباط عشق مجازی با عفت ،جهاد با
نفس و شهادت و پیوند کتمان با عشق تبیین خواهد شد.
برزگرخالقی (  ،)0989مقاله ی عشق و عاشق و معشوق در غزلیات جمالالدین
محمد عبدالرزاق اصفهانی ،که در مجلهی دانشکدهی ادبیات دانشگاه تهران چاپ شد.
در بررسههی پیشههینهی پههژوهش ،مشههخص شههد مطالعهههای بههه بررسههی تطبیقههی عشههق
در تفسیر عرفانی کشهف االسهرار و مثنهوی معنهوی و آثهار ویهن دایهر نپرداختهه اسهت،
ولی تحقیقهات عرفهانی پیرامهون تفسهیر عرفهانی کشهف االسهرار و مولهوی انجهام شهده
اسههت ،ماننههد :بررسههی عشههق و آفههرینش در تفسههیر عرفههانی کشههف االسههرار (فاطمههه
اسههماعیلی نیهها ،حسههن سههلطانی کوهبنههانی) ،تههأثیر عرفههان برتفاسههیر قههرآن براسههاس دو
تفسههیر روا الجنههان و کشههف االسههرار(اصههغر بابهها سههاالر) ،مفهههوم عشههق از دیههدگاه
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یونس امهره و مولهوی (حسهین آریهان) ،عشهق ازمنظهر موالنها و مالصهدرا(بههزاد اتهونی و

بهنههاز اتههونی) ،در عههین حههال عشههق عرفههانی نیههز در بعضههی از کتههب عرفههانی بررسههی
شدهاست.
 -2بحث و بررسی
 -1 -2عشق
عشههق را بههه معنههی لههبّ هسههتی و گههوهر شههریف و یکدانهههی گیتههی در عرفههان و
ادبیههات عرفههانی برشههمردهاند ،امهها متأسههفانه در لسههان و زبههان عههام معنهها و مفهههوم
شایسههتهای نههدارد .برخههی بهها شههنیدن ایههن واژه ،مفههاهیمی همچههون :دیههوانگی،
حماقههت ،خههامی و بههیتجربگههی را در ذهههن مجسههم مههیکننههد .بههدیهی اسههت اگههر
عامهی مردم مهیتوانسهتند بهه آثهار بزرگهان از اههل عرفهان و معرفهت راه یابنهد و ازآن
طریق با حقیقت عشق آشهنا شهوند دیگهر چنهین نمهیپنداشهتند کهه عشهق زاییهدهی
شهههوت و امیههال خههام جههوانی اسههت .در کتههاب لغههت معنههای چنههدی دربههارهی عشههق
آمده است که به برخی از آنها اشهاره مهیشهود :عشهق در لغهت یعنهی بهه حهد افهراط
دوسههت داشههتن ،محبههت تههام (معههین :0981 ،ذیههل واژه) .لفهه «عشههق» از نظههر لغههت
َشهقه» گیهاهی اسهت بهر دور درخهت مهیپیچهد و درخهت را
مشتق از عَشَق اسهت و «ع َ
خشهک ،زرد و بهیمحصهول مهیکنهد (زمهانی  .)995 :0989،انسهان نیهز وقتهی در کمنهد
عشق گرفتارآمهد ،بهه خهاطر دوسهتی بهیحهد ،محهو در معشهوقش مهیگهردد ،وجهود
خود را فراموش میکنهد ،تها جهایی کهه دیوانههوار ،بها رنگهی پریهده و لباسهی ژولیهده و
قیافهای مهری ،،ظهاهر مهیشهود .غزالهی نیهز عشهق را محبهت شهدید و قهوی تعریهف
کرده و عشق را مرتبهی عالی و اعالی محبت میداند( .غزالی ،بی تا.)572 /9 :
کلمهههی عشههق در قههرآن کههریم و ادعیهههی مههاثوره نیامههده اسههت و تنههها در قههرآن
کریم به کلمهی محبهت اشهاره شهده اسهت .شهاید بهه ایهن دلیهل کهه در زمهان نهزول،
کلمهههی عشههق بههه وسههیلهی شههعرا تنههها در خههدمت فسههق و فجههور و شهههوترانی قههرار
گرفته ،چنهان کهه اشهعار شهعرای آن زمهان محتهوایی جهز دنیها پرسهتی و زرق و بهرق
و زنههدگی زودگههذر دنیههوی چیههزی نداشههته اسههت .در مههورد معنههای اصههطالحی عشههق
از اندیشههمندان وعارفههان مطالههب قابههل تههوجهی رسههیده اسههت کههه بههه برخههی از آنههها
اشههاره مههیشههود .عالمههه طباطبههایی عشههق را نههوعی تعلههق وجههودی بههین محههبّ و
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محبوب دانسته ،میگویهد :کهان الحهبع تعلقهاً وجودیّهاً بهین المحهبح و المحبهوب :حه ّ
ب
عبههههارت اسههههت از تعلّههههق و ارتبههههاط وجههههودی بههههین حههههبّ و محبههههوب
(طباطبههایی .)900 /0 :0907،شهههید مطهههری عشههق را چنههین تعریههف مههیکنههد :عشههق
چیزی است مهافوق محبهت و اثهرش ایهن اسهت کهه بهرخالف محبهت عهادی انسهان را
از حههال عههادی خههارج مههیکنههد و توجههه او را منحصههر بههه همههان معشههوق مههیکنههد
(مطهههری .)97 :0948،عشههق چیههزی نیسههت مگههر آتشههی کههه نههورش روشههنایی
میدهههد و گرم هایش دل را زنههده میکنههد و حیههاتبخش اسههت .موالنهها هههم بهها اشههعار
زیبایش دربارهی عشق چنین میگوید:
هرچهه گویم عشق را شهرح و بیان

چهون به عشق آیم ،خجل باشهم ز آن

گهرچه تفسیر زبان روشنگهر است

لیهک عشهقِ بی زبهان روشن تر اسهت

چهون قلم اندر نوشتن می شتهافت

چون به عشق آمد ،قلم بر خود شکافت
(مولوی)005-009/09 :0949،

 -2 -2ویژگیهای مشترک عشق در اندیشههی ویهن دایهر بها میبهدی و
مولوی
در شرح و توصیف عشق ،شاخصهههای مشهترک بهین تفسهیر عرفهانی میبهدی بها آثهار
وین دایر و مولوی به چشم میخورد:
 -1 -2 -2فطری بودن عشق

عشق انسان به خدا ،عالقههای فطهری و حیهرت و جذبههای مقهدس اسهت کهه جهان
را به نور جمهالش منهوّر سهاخته و بهه آن رنهب و صهبغهای الههی مهیدههد .در بیهنش
قرآن کریم ،مسهیر صهحیز زنهدگی انسهان در جههت مسهیر خداونهدی «و ارجعهی الهی
ربّک» اسهت و نتیجههی ایهن عشهق آنجهایی اسهت کهه مهیتهوان بهه انهدازهای بهه او
نزدیک شد که تنهها فاصهلهاش بها او بهه انهدازهی دو کمهان یها نزدیهکتراسهت« .فکهان
قاب قوسین او ادنهی» ( نجهم .)4 /داوود نبهی گفهت :خهدایا ایهن خلهق چهرا آفریهدی؟ و
در وجود ایشان حکمت چیسهت؟ جهواب آمهد کهه یها داوود! گنجهی بهودم نههان ،کهس
مرا ندانسته و نشناخته ،خواسهتم کهه مهرا بداننهد و دوسهت داشهتم کهه مهرا بشناسهند.
اشارتست که بنای معرفهت بهر محبّهت اسهت؛ ههر جها کهه محبّهت اسهت معرفتسهت و
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هر جها کهه محبّهت نیسهت معرفهت نیسهت (میبهدی .)977 /4 :0994 ،عارفهان بها اسهتناد
بههه آیهههی «یح هبّهم و یحبّونههه» آغههاز و سرچشههمهی عشههق را از طههرف خداونههد مههی-
داننههد ،بهها ایههن اسههتدالل کههه ابتههدا او بنههدگانش را دوسههت داشههت و بههه موجههب ایههن،
آنان نیز او را دوسهت گرفتنهد .از نظهر عارفهان ،آفهرینش تجلهی حسهن خداونهد اسهت.
چون خداوند خواسهت شهناخته شهود عشهق آغهاز شهد و در نتیجهه مخلوقهات را خلهق
کههرد (میبههدی .)257 /7 : 0994،از آموزههههای دینههی و عرفههانی چنههین بههر مههیآیههد کههه
میل و گرایش فطری انسهان بهه عشهق سهمت و سهویی خهدایی دارد و انسهان همهواره
به دنبال معشوق خویش است ،به گفتهی موالنا:
ناف ما بر مهر او ببریدهاند

عشق او در جان ما کاریدهاند
(موالنا)4404/ 591 :0949،

میبدی قبهول دارد کهه آدم پهیش از ایهنکهه بهه ایهن جههان بیایهد در جههان روحهانی
بوده و در آنجا با خداوند عهد بسته است0.
پنداشمت که تو مرا یک تنهای

کی دانستم که آشنای همهای
(به نقل از پورجوادی)049 :0982 ،

ویهن دایهر مههیگویهد :نیرویههی در وجودتهان هسهت کههه شهما را قههادر میسهازد یههک
اندیشه یا تصویر را در ذههن خهود تشهکیل دهیهد .ایهن نیهروی تصهویر ذهنهی ،عبهارت
از نیههروی جههذب اسههت ،ایههن نیههرو را نمیتوانیههد ببینیههد یهها لمههس کنیههد امهها در درون
شماست .بهرای فههم مطلهب ،موجودیّهت خهود را تجلّهی نیهروی پروردگهار بهرای خلهق
موجههود بخصوصههی مجسههم کنیههد ،یعنههی نیههروی خداونههد بههه شههکل ویههژهای تحقههق
یافته تا موجهود ویهژهای مثهل شهما را پدیهد آورد .حهاال نیهروی خهود را مجسهم کنیهد
که بهه طهرز ویهژهای عمهل میکنهد تها نیهروی خلّاقههی خداونهد را از طریهق شهما بهه
نمههایش گههذارد .ایههن نیههرو بههه صههورت نیههکبختی ،عشههق ،لههذت ،خشههنودی خههاطر و
صههلز و صههفا منجههر بههه کامیههابی شههما مههیگههردد .هرچههه بیشههتر آکنههده از عشههق و
سههعادت باشههید روح خداونههد بیشههتر در درون شههما متمرکههز مههیگههردد و بههه وجهههی
خداگونهی خود بیشتر نزدیکتر میشوید (دایر.)018 :0989،
- 1وَ إِذْ أَخَ هذَ رَبع هکَ مِ هنْ بَنههی آدَمَ مِ هنْ ظُهُههورِهِمْ ذُرحیُ هتَهُمْ وَ أَشْ ههَدَهُمْ عَلههی أَنْفُسِ ههِمْ أَ لَسْ هتُ بِ هرَبحکُمْ قههالُوا بَلههی
شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنُا کُنُا عَنْ هذا غافِلینَ( .سورۀ اعراف.)075/
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 -2 -2 -2جایگاه عشق

در جهههانبینی عرفههانی ،عشههق از عظمههت واالیههی برخههوردار اسههت؛ زیههرا اصههل
آفههرینش و خلقههت موجههودات بههر مبنههای جاذبهههی عشههق اسههت و تجلّههی حههق در روز
السههت نیههز مصههداق بههر ایههن مدّعاسههت .عشههق گههوهر یگانههه و بینظیههری اسههت کههه
هرکسههی شایسههتگی آن را نههدارد و تنههها خههواا و پاکههان از آن بهرهمندنههد« .در
صههحیفهی دوسههتی نقههش خطههی اسههت کههه جههز عاشههقان ترجمهههی آن نخواننههد ،در
خلههوت خانهههی دوسههتی میههان دوسههتان رازی اسههت کههه جههز عارفههان داننههده آن
ندانند» (میبدی.)25 /0 :0994 ،
جمال چهرهی جانان اگر خواهی که بینی تو

دو چشم سرت نابینا و چشم عقل بینا کن
(میبدی) 25/0 :0994،

اعتقههاد نویسههندهی کشههف االسههرار بههر ایههن اسههت ،سههرّی کههه خداونههد در درون
انسههانههها قههرار داده ،همههان ودیعهههی عشههق اسههت کههه بههه عنههوان گههوهری پنهههان در
گنجینهههی سههینهی آدمههی نهههاده شههده اسههت و مقصههود خداونههد از نهههادن ایههن
ودیعهههی ارزشههمند در درون آدمههی اظهههار محبههت و عشههق خههود بههه آدمههی اسههت تهها
اغیههار نتواننههد بههه آن راه یابنههد .طبیعههت نیههروی عشههق الهههی آن هوشههمندی نههامرئی
است که در همه چیز و همه جها موجهود اسهت و مرکهز و محهور همههی فعالیهتههای
مههادی و معنههوی جهههان اسههت و شایسههتهتههرین نههام بههرای آن «عشههق بههدون قیههد و
شرط» است یعنهی همهان نیرویهی کهه جههان را اسهتوار و پایهدار مهیدارد و از تجزیهه
و پاشههیدگی حفه مههیکنههد .خلقههت همهههی مهها گسههترش ایههن نیههروی الهههی اسههت و
موجودیههت هریههک از مهها تجلّههی و نماینههدهی آن در محههدودهی موجودیههت خویشههتن
است (دایر.)027 :0989،
داستایوفسههکی در اینبههاره گفتهههاسههت :عشههق سههرآمد همههه چیههز در زنههدگی اسههت.
عشق جوهر کیهان است .چسهبی اسهت کهه همهه چیهز را بها ههم نگهه مهیدارد .مهاده
خههود واالتههر شماسههت« .خههدا هسههت عشههق» یههک جملههه دوطرفههه اسههت ،زیههرا اگههر از
طههرف دیگههر هههم خوانههده شههود همههان معنهها را مههیدهههد «عشههق هسههت خههدا»
(دایر.)522 :0987،
عاشقی گر ز این سر و گر ز آن سر است

عههاقبت مها را بهدان سهر رهبر اسهت

ههرچهه گهههویم عشق را شهرح و بیان

چهون بهه عشق آیم ،خجل باشهم ز آن

گهرچههه تفسیر زبهان روشنگهر اسههت

لیهک عشهق بیزبهان روشنتر اسهت
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چهون قلم انههدر نهوشهتن میشهتهافت

چون به عشق آمد ،قلم بر خود شکافت
(مولوی)005-002 /09 :0949،

 -3 -2 -2عشق رابطهی دوسویه

در عش هق جذبههه و کشههش در وجههود عاشههق و معشههوق وجههود دارد .حههدیث «کنههز
مخفی» 0ایهن نکتهه را میآمهوزد کهه خداونهد بهه خهاطر عشهق بهه انسهانهها ،عهالم را
آفرید .سمعانی به کهرات بهر ایهن مسهأله تأکیهد مهیکنهد کهه منحصهر بهه فهرد بهودن
جایگههاه انسههان ریشههه در ایههن صههفت خههاا الهههی دارد .در نهههاد آدمههی دل اسههت کههه
عشههق الهههی را جههذب میکنههد؛ نههه گههل کههه بسههیاری دیگههر از مخلوقههات در آن
شههریکند .سههمعانی در جههایی ایههن امههر را تصههویر مههیکشههد کههه قههرآن چگونههه در
بسهیاری از زمینهههای متفهاوت ،تضهاد بهین خههالق و مخلهوق را بیهان کهرده ،دائمها بههر
بزرگههی و عظمههت خههدا و نههاچیزی انسههان تأکیههد مههیکنههد .تنههها در مسههألهی عشههق
است که قرآن صحبت از دو سویه بودن میکند (چیتیک.)21 :0988 ،
زرینکوب دربهارهی دوسهویه بهودن عشهق در سهرّ نهی مهینویسهد :البتهه کششهی کهه
عشههق دارد و تمههام کائنههات از عناصههر تهها ترکیبههات دوسههویه اسههت .هههیچ عاشههقی
جویای وصل معشوق نیسهت کهه معشهوق نیهز جویهای او نباشهد و از ایهن روسهت کهه
معشوقان هم خهود بهه نحهوی شهکار عاشهقان هسهتند و همانگونهه کهه در دل عاشهق
جههز وجههود معشههوق نیسههت در دل معشههوق هههم آنچههه هسههت وجههود عاشههق اسههت
(زرین کوب .)044 :0948 ،موضهوع عشهق الههی ،مههر ورزیهدن بهه معشهوق ازلهی و ابهدی
یعنی ذات اقدس و مقهدس حهق جهلّ و اعلهی اسهت .عشهق الههی یها عرفهانی ،عشهقی
اسههت کههه بههه عقههل و معرفههت و مراتههب واالی علههم و ادراک آمیختههه اسههت و هههدف
نزدیک آن تخلهق بهه اخهالق اهلل و تههذیب نفهس و ههدف متعهالی اسهت .عشهق الههی
در همهههی موجههودات سههریان دارد .ویههن دایههر در اینبههاره میگویههد :بههه عنههوان
بنههدهای از بنههدگان خ هدا ارزشههمندی و شایسههتگی مههن بههه هنگههام آفههرینش بههه مههن
عطا گردیده ،من بهه جسهم و روح تقسهیم نمهیشهوم ،بلکهه بخشهی از همههی کائنهات
هستم کهه آثهار خداونهد اسهت ،بنهدهای هسهتم کهه بهدون ههیچ قیهد و شهرط و مهانع
 1کُنْ هتُ کَنههزا مَخفّیهها فَاَحبَبْ هتَ اَن اُعْ هرَف فَخَلَقْ هتُ الخلَ هقَ الُِع هرَف» یعنههی :پروردگههارا! بههرای چههه مخلوقههات را
آفریدی؟ خدای تعالی فرمود :گنجهی پنههان بهودم ،دوسهت داشهتم کهه شهناخته شهوم ،پهس خلهق را آفریهدم تها
مرا بشناسند( .مجلسی.)044 /89 :0919 ،
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نماینهههدهی خهههدا هسهههتم و عظمهههت خداونهههد در وجهههود مهههن تجلهههی مهههیکنهههد
(دایههر« .)090 :0989،عشههق نقطهههی مرکههزی هسههتی اسههت ...بههرای ایههن هههدف مهها
آفریده شدهایم که دوست بداریم و دوست داشته باشیم» (دایر.)524 :0987،
مهیشههود صههیاد مههههرغهان را شکههار

تهها کنههد نههاگهاه ایشههان را شکهار

بیدالن را دلههبران جسهههته به جههان

جهملههه معشهوقان شکهار عههاشهقان

هههر کهههه عههاشق دیدیش معشههوق دان

کهههو به نسبت هست هم این و هم آن

تشنههتگان گههر آب جهههویند از جهههان

آب جههویهد هههم بههه عههالم تشنگان
(مولوی)71 :0949،

تا او نخواهد کسی قهادر بهه فههم او و نزدیهک شهدن بهه او نیسهت .ههر قهدر کهه بهه
او نزدیههک مههیشههویم و هههر انههدازه کههه مههیفهمههیم ،خواسههت و ارادهی اوسههت .اوسههت
که پرده از دیدگان بر میکشهد و یها دیهدگانی مهیدههد تها ههر دم بتهوانیم جلهوهای از
جمال بیمنتهای او را ببینیم.
-4 -2 -2توکل برخدا ،نشانهی عشق به او

توکههل عبههارت اسههت از اعتمههاد کههردن و مطمههنن بههودن دل بنههده در جمیههع امههور
خود به خدا و حوالهه کهردن همههی کارههای خهود بهه پروردگهار و بیهزار شهدن از ههر
حههول و قههوهای و تکیههه نمههودن بههر حههول و قههوهی الهههی (نراقههی .)748 :0984 ،پیههر
طریق هت در کشههف االسههرار چنههین مههیگویههد :خداونههدا! مهها را از آنههان مگههردان کههه
ایشان را به خود باز گذاشهتی تها بهه تیهر هجهران خسهته گشهتند .آری چهه بهار کشهد
ریسههمان گسسههته و چههه بههه کههار آیههد کوشههش از بنههدهی نبایسههته و در بیگههانگی
زیسته؟ پروردگارا مها را راه راسهت بنمهای راه آنهان کهه نیکهو داشهت کهردی آنهها را.
نه راه آنان که بر آنها خشم گرفتی و نه راه گمراهان!
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است در جریدهی عالههم دوام ما
(حاف )00 :0989 ،

مجسهم کنیهد کهه آنچهه را کهه مهیخواهیهد بهر روی آن سهوار اسهت و
ّ
ریسمانی را
طول ریسمان بی نهایهت اسهت ،بها ایهن حهال ایهن طنهاب بهه طریقهی نهامرئی گهرایش
بههه سههوی شههما دارد و فقههط مسههأله ،ایمههان و اعتمههاد شماسههت مبنههی بههر ایههن کههه
میتوانیههد آن طنههاب را بههه سههوی خههود بکشههید تهها هههر چههه بههه همههراه آن اسههت بههه
زنههدگی شههما وارد شههود؛ امهها تنههها هنگههامی کههه ظرفیههت الزم بههرای دریافههت آن را
داشته باشید ،یا حتهی بهه آن نزدیهک شهوید ،مگهر آنکهه خویشهتن را جزئهی از نظهام
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الهی بنگریهد ،بهه عبهارت دیگهر بهه جریهان نیهروی خداونهد در خویشهتن بهاور داشهته
باشید (دایر .)24 :0989،مولوی فرماید:
گفهت :آری گهر تهوکل رههبرسهت

ایهن سبهب هههم سهنت پیغمبرسهت

گفهت پیغامبههر بههه آواز بلههند

بههها تههوکل زانههوی اشههتر ببههند

رمهز الکهاسب حبهیب اهلل شنو

از تههوکل در سههبب کاهل مشههو
(مولوی)400-409/09 :0949،

 -5 -2 -2فرستادگان الهی :الگوی عشق

نزدیکههی مهها بههه خداونههد ،تسههلیم کههردن خههویش بههه اسههوهی نبههوی اسههت ،بایههد او را
چنههان عبههادت کنههیم کههه گههویی او را مههیبینیم «مههن مههی خههواهم تأکی هد کههنم کههه
همهههی آموزگههاران اخالقههی ،معنههوی و روحههانی بشههر ،همهههی معلمههین ،مقدسههین ،و
رهبههران ادیههان در طههول تههاریخ همههین راه را یافتهانههد و همههین پنههد را دادهانههد .ایههن
فلسههفهی همیشههگی و جاویههدان ،همههه بشههریت از نظههام قبیلههه ،و مههردم بههدوی و
باسههتانی گرفتههه تهها بشههر متمههدن در زمههان حاض هر ،همههه را بههه هههم متصههل و متحههد
میسازد و پیام میدهد کهه خداونهد در درون یها بهرون همهه چیهز و ههر موجهود زنهده
و نیههز در جهههانی اسههت کههه جزئههی از آن هسههتیم و ابههدی و پایههداریم و بهها زمههان و
مکههان تغییههر نمههیکنیم .عههالوه بههر ایههن ،مهها هههم اکنههون جزئههی از جهههان نههامرئی
معنویت هستیم» (دایر.)27-28 :0989،
میبههدی مههیفرمایههد :یکههی تأمههل کههن در لطههایف و عواطههف ربههانی و آثههار عنایههت و
رعایت الهی کهه تعبیهه ایهن مشهتی خهاک اسهت ،و انهواع کرامهت و تخاصهیص قربهت
که بر ایشان نهاده ،که همه عهالم بیافریهد و بهه ههیچ آفریهده نظهر محبهت نکهرد ،و بهه
هیچ موجود رسهول نفرسهتاد ،بهه ههیچ مخلهوق پیغهام نهداد .چهون نوبهت بهه آدمیهان
رسید که بهر کشهیدگان لطهف بودنهد و نواختگهان فضهل و معهادن انهوار ،اسهرار ایشهان
را مح هلّ نظههر خههود گردانیههد .پیغههامبران بههر ایشههان فرسههتاد ،و فرشههتگان را رقیبههان
ایشههان کههرد .سههوز عشههق در دلههها نهههاد .بواعههث شههوق و دواعههی ارادت پیههاپی کههرد
(میبدی.)292 /8 :0994 ،
انبیا را در درون هم نغمههاست

طههالبان را زآن حیهات بی بههاست

نشنود آن نغمهها را گوش حس

که زستمها گوش حس باشد نجس
(مولوی)0405-0409 /74 :0949،
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هین! که اسرافیل وقهتند اولیا
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مرده را زایشان حیات است و حیا
(همان)0459 :

 -6 -2 -2عشق و وحدت وجود
وحههدت وج هود یعنههی ،هسههتی فقههط خههدا اسههت و جههز او کسههی و چیههزی وجههود
نههدارد .حقیقههت یکههی اسههت وجههود همههان حقیقههت واحههده اسههت جمیههع موجههودات
تراوشههی اسههت از مبههدأ احههدیت کههه بههه طریههق تجلههی و فیضههان و انبعهها از او صههادر
گشههته اسههت (غنههی .)015 :0984،موجودیّههت مههادی را نمههیتههوان امههری واقعههی دانسههت،
مثالً جسم نمهیتوانهد روان انسهان را شهفا دههد .شهفای جسهم آدمهی از روان او ناشهی
میشود .به همین نحهو ،لهذات نیهز از روان نشهأت مهیگیرنهد .لهذا آدمهی بایهد بکوشهد
کههه روان خههود را بهها عشههق بههدون قیههد و شههرط همسههو و همگههام کنههد .عشههق همههان
نیرویی است کهه سرچشهمهی تحقهق همههی عهالم مهادی از جملهه جسهم شماسهت و
به وسهیلهی ایهن همسهویی و همگهامی اسهت کهه میتهوان بهه اقتهدار معنهوی و لهذت
رسههید .هنگههامی کههه یههک قطههره آب از اقیههانوس جههدا میشههود و بههدل بههه ذرهای
ضعیف و نهاتون میگهردد؛ آن چنهان ضهعیف کهه حتهی قهادر بهه حفه خهود نیسهت،
امهها هنگههامی کههه خههود را بههه دریهها یعنههی همههان منشههأ و وطهن اصههلی خههود همههراه و
همسو میکنهد بهه نیرویهی آن چنهان زیهاد دسهت مییابهد کهه فراسهوی قابلیهت یهک
قطره است.
شههما هماننههد آن قطههرهی آب ،هنگههامی کههه از وطههن خههود (خداونههد) جههدا باشههید،
بدل به یک موجود نهاتوانی کهه در پوسهت خهود زنهدانی اسهت میشهوید؛ امها اگهر بهه
اصههل و منشههأ خههویش بههاز گردیههد ،از لههذات ناشههی از ایههن وصههال آگههاه میشههوید و از
فی ،عشهق خهالص و بهدون قیهد و شهرط بههره میگیریهد کهه نتیجههی آن رههایی از
تههرس و وحشههت از هههر چیههز اسههت (دایههر .)072 :0989 ،میبههدی در اینبههاره فرمایههد:
«هرشههادی کههه بیتوسههت انههدوه آن اسههت ،هههر منههزل کههه نههه در راه تههو اسههت زنههدان
اس ت ،هر دل که نهه در طلهب تهو اسهت ویهران اسهت ،یهک نفهس دیهدار از آن تهو بهه
صد هزار جان رایگان است» (میبدی .)459 /9 :0994،مولوی فرماید:
بوی آن دلبر چون پرّان میشهود
بس کنم ،دلهبر در آمههد خطهاب

آن زبهانها جمله حیران میشهود
گهوش شهو و اهلل اعهلهم بالصواب
(مولوی)908 :0949،
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مولوی نیز وقتی به وحدت با معشوق میرسد خطاب به خود میگوید :تو دیگر خاموش
باش .زیرا معشوق به سخن درآمده است .یعنی اکنون عاشق و معشوق یکی شده است.
 -7 -2 -2پاکبازی در راه عشق

میبدی مهیگویهد :نفهس حجهابی در مقابهل دل اسهت و تها زمهانی کهه ایهن حجهاب
وجود دارد دل نمی تواند به مشهاهدت برسهد و زمهانی کهه بها مجاههده ،نفهس بهر وفهق
شریعت کشته شهد ،دل میتوانهد حیهات خهود را آغهاز کنهد و ههدایت سهالک را در بهر
گیههرد و او را بههه مشههاهدت برسههاند همههان گونههه کههه خداونههد مههی فرمایههد :والههذین
جاهدوا فینا لنهدینهم (میبدی.)900 /2 :0994،
عشههق کارکردهههای زیههادی دارد کههه مهههمتههرین کههارکرد آن خودشههکنی ،مبههارزه بهها
نفس امّاره است ،زیرا کسهی کهه بهه گهوهر عشهق دسهت یافتهه اسهت صهفاتی از قبیهل
حسد ،خود خواهی  ،کینهه ،دنیها دوسهتی ،لهذت پرسهتی را بهه کلهی در خهود از میهان
میبههرد .مهمتههرین چیههزی کههه از پههرورش نهههال عشههق بههدون قیههد و شههرط عایههد
میشههود ،آزادی از کینههه و نفههرت و شههرارت اسههت .هنگههامی کههه ایههن افکههار شههوم را از
خههود دور مینماییههد ،حضههور لطههف و صههفا و لههذت را احسههاس میکنیههد و ایههن یههک
واکنش خهود جهوش بهه عشهق بهدون قیهد و شهرط اسهت ،زیهرا هماهنهب بها نیهروی
خالق و سازنده هستید (دایر.)075 :0989،
تهها بههود تهابان شکوفهه چهون زره

کهی کنههد آن میهوههها پیهههدا گهههره

چهون شکهوفه ریخهت مهیوه سرکند

چون که تهن بشکست جان سر بههر زند

میهوه معهنی و شکهوفهه صهورتهش

آن شهکهوفهههه مهژده ،میههوه نعمتههش

چون شکوفه ریخت ،میوه شد پدید

چون کهه آن کهم شد ،شد این اندر مزید
(مولوی)5451-5459/005 :0949،

مولوی تأکیهد دارد انسهان بایهد در برابهر لذایهذ حیهوانی مقاومهت کنهد تها بهه درجهات
عالی برسد.
 -8 -2 -2محو شدن محدودیتها در راه عشق

عشههق بههه معنههای رهههایی از هههر آنچههه در عههالم مخلوقههات اسههت و برگزیههدن
خداست و آن بندگی خداسهت نهه چیهزی دیگهر .تنهها انسهانها چنهین خلهق شهدهاند
کههه میتواننههد بههه خههدا ،در حقیقههت الیتنههاهی و فراگیههرش عشههق بورزنههد و صههفات
جمال و جالل و لطف و قههر را تؤامهان داشهته باشهند .وقتهی آنهها بها توحیهد متوجهه
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و متمرکهههز در خهههدا میشهههوند ،از محهههدودیت ناشهههی از داشهههتن برخهههی صهههفات و
نداشههتن برخههی دیگههر رهههایی مههی یابنههد (ویلیههام چیتیههک .)088 :0985،در کشفاالسههرار
دربههاره عشههق راسههتین چنههین آمههده اسههت :مههردی را زنههی بههود و در کههار عشههق وی
نیههک رفتههه بههود و آن زن را سههپیدیی در چشههم بههود و مههرد از فههرط محبّههت از آن
عیب بی خبر بهود ،تها روزی کهه عشهق وی روی در نقصهان نههاد .گفهت :ایهن سهپیدی
در چشههم تههو کههی پدیههد آمههد .زن گفههت :آنگههه کههه کمههال عشههق تههرا نقصههان آمههد
(میبههدی .)544 /4 :0994 ،نیههروی عشههق نههواقص را محههو میکنههد و درب ورودی بههه
جهانی را بهه روی شهما بهاز میکنهد کهه آکنهده از رضهایت خهاطر و خشهنودی اسهت،
جهههانی کههه بهها آن در ترسههیم سرنوشههت خههود و بخههت آفرینههی از بههرای خههویش
مشارکت دارید .مشارکتی کهه براسهاس عشهق بهدون قیهد و شهرط پایهه گهذاری شهده
است (دایر .)049 :0989 ،موالنا میگوید:
هرکه جامه ز عشقی پاک شد

او ز جمله حرا و عیبی پههاک شهد
(مولوی)55-59/01 :0949،

 -9 -2 -2شکرگزاری از معشوق

شههکر ،شههناخت نعمههت خداونههد اسههت وسپاسههگزاری آن نعمههت .شههکر و سههپاس بههه
عنوان فضیلتی اخالقی مورد تأییهد و تأکیهد عقهل و عقهال اسهت .ههر انسهانی بهه حکهم
عقل به این نتیجه میرسهد کهه مهیبایسهت در برابهر افهرادی کهه بهه گونههای کهاری و
یهها نعمتههی را بههه وی مههی دهنههد شههکر کنههد .درویشههی از روزگههار نامسههاعد ،پههیش
پیهر طریقههت بنالیهد .پیههر گفهت :ای ظریههف درویهش! دوسههت داری تهرا چشههم نبههود و
ده هههزار درم در دسههتت بههود؟ درویههش گفههت :نههه! پیههر گفت:خواهی.کههه عقلههت
نبههود و همههان ده هههزار درم بود؟گفت:نههه ،پیههر گفههت :ای مسههکین! بههه دو حههرف تههرا
بیسهههههت ههههههزار درم حاصلسهههههت ،تهههههرا چهههههه جهههههای شهههههکایت اسهههههت؟!
(به نقهل از انزابهی نهژاد .)91 /8 :0927 ،ویهن دایهر مهیگویهد« :نالهه و شهکایت نکنیهد،تعبیر
و تفسهیر نکنیهد تشهریز و موشهکافی نکنیهد .انسهان شهاکی همهاره احسهاس کمبهود و
محرومیت میکنهد ،در نتیجهه بهه کسهانی کهه بهه نظهر مهیرسهد از آنچهه او محهروم
اسههت برخوردارنههد و سهههم بیشههتری از نعمههات زنههدگی را دارنههد ،احسههاس حسههادت و
نفههرت مههیکنههد .عههادت بههه نالههه و شههکایت انسههان را از لذایههذ و ابعههاد نیههک و زیبههای
زندگی جهدا و بهه دور میسهازد ...انسهان بایهد راه ورود عطایها و مواههب زنهدگی را بهه
سوی خهود بهاز گهذارد و احسهاس کنهد کهه ایهن مواههب یهار و پشهتیبان او در طریهق
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زندگی هسهتند ...نالهه و شهکایت دلیهل بهر فقهدان عشهق در جههان درون ماسهت .اگهر
واقعههاً احسههاس عشههق کنههیم جههایی بههرای رنجههش از خداونههد بههه واسههطهی ارضههاء
نکههردن خواسههتهای نفههس امّههاره وجههود نههدارد (دایههر .)599 :0989،مولههوی در همههین
زمینه میگوید:
از خهههدا جههوییم تهههوفیق ادب

بیادب محروم گشت از لطف رب

بیادب تنها نههه خود را داشت بد

بلکه آتش در هههمهه آفهههاق زد

بدگمانی کردن و حهههراآوری
هر که بیباکی کند در راه دوست
از ادب پرنور گشتهست این فلک

(مولوی)78-74/00 :0949 ،
کفههر بههاشهد پیهش خوان مهتری
(همان)84:
رهزن مردان شههد و نهامرد اوست
و ز ادب معهصوم و پاک آمد ملک
(همان)41-40 :

 -11 -2 -2عشق و اطمینان و آرامش

آدمی زمانی کهه قلهب و زبهان و اندیشههاش بهه یهاد خداسهت و بهه ذکهر او مشهغول
است ،نوری از بهاطن بهر نفهس او مهیتابهد و سراسهر روح و قلهبش را تابنهاک مهیکنهد
کهه در متههون دینههی از ذکههر و یههاد خههدا بههه عنههوان نههور دلههها و جههالی قلههوب تعبیههر
شههده اسههت .یههاد خداونههد ،مطمههننتههرین و بهتههرین راه بههرای بهبههود زنههدگی انسههان
اسههت« .الههذین آمنههوا و تطمههنن قلههوبهم بههذکراهلل »....اشههارت اسههت کههه مؤمنههان
ایشههانند کههه در یههاد اهلل دلهاشههان بیاسههاید و آرمیههده گههردد (میبههدی.)00 /9 :0994،
بنابر این هر وقت کهه دل آدمهی بهه یهاد خهدا بیفتهد ،اولهین اثهری کهه از خهود نشهان
میدهههد ،ایههن اسههت کههه ملتفههت مقصههودها و تقصههیرها و گناهههان خههود گشههته ،آن
چنان متأثر شود که عکهس العملهش در جهوارح لهرزه انهدام باشهد ،دومهین اثهرش ایهن
اسهت کهه متوجهه پروردگههارش میشهود کهه ههدف نهههائی فطهرت اوسهت و در نتیجههه
خههاطرش سههکونت یافتههه و بههه یههاد او دلههش آرامههش مییابههد .توجههه برعشههق سههر و
کارش بها نشهانهههای خهارجی زنهدگیتهان نیسهت .عشهق پیوسهته در خهدمت خهدا و
دیگههران اسههت .عشههق تنههها بههه دادن و سهههیم شههدن میاندیشههد و در عههوا چیههزی
مطالبه نمیکند .عشهق خهود اهمیهت دارد و تهرس از چیهزی نهدارد .تهرس مهیگویهد:
به اندازه کهافی بهرای بخشهیدن نهدارد زیهرا تهرس از فقهدان میآیهد .عشهق مهیگویهد
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خههدا آن را آفریههده اسههت و کامههل اسههت .عشههق همیشههه در یههک رابطههه سههالم مههی-
بخشد (دایر .)524 :0987،مولوی میگوید:
گفههت قهاضی واجب آیدمهان رضها
خوشدلم در بهاطن از حهکهم زبههر
این دلهم باغست و چشههمم ابهروش
سهال قهحط از آفتهاب خیره خنهههد
ز اَمههر حق وَابکُوا کَهثیرا خهوانهدهای

ههر قهفا و ههههر جهفا کههارد قضها
گهرچه شد رویم تهرش کهالحق مهر
ابههر گهریهد باغ خندد شاد و خهوش
بهاغها در مهرگ و جان کندن رسههند
چهون سًهر بریهان چهه خندان ماندهای
(مولوی)55580-55582/748 : 0949،

رضا به قضای الهی سبب میشود انسان در اوج سختی او احساس رضایت و شادی کند:
نهههالم و تههرسم که او بهاور کند
عاشقم بهر قهر و بر لطفش بجهد

وز کهرم آن جههور را کمههتر کنههد
بوالعجب من عاشق این هر دو ضهد
(مولوی)0249-0249/49 :0949،

 -11 -2 -2عشق و اجتناب از تعلقات دنیوی

ح هبّ دنیهها سرمنشههاء هم ههی خطاهاسههت .بهتههرین و اثههربخشتههرین راه رهههایی و
نجات انسهان از حهبّ دنیها و آلهودگیههای دنیهوی ،اصهالح نفهس و رسهیدن بهه مقهام
بنههدگی و عبودیههت خداونههد اسههت« .اگههر آن چیزههها و یهها افههرادی را کههه در زنههدگی
داریههم حههق مسههلم خههود بههدانیم ،خویشههتن را از احسههاس لههذت و شههادی کههه یههک
انسهان شهاکر و حقشهناس تجربهه مههیکنیم ،محهروم میسهازیم .چسهبیدن بهه آنچههه
که داریم خواه افهراد یها اشهیاء یها مقهام یها ههر چیهز دیگهر و پنداشهتن آن بهه عنهوان
حق مسلم خود ،مها را از طبیعهت پوپهای جههان و ههدایای بیشهماری کهه ههر لحظهه
از راه فههرا میرسههند غافههل میسههازد .پیرامههون آن چیزههها و خوگرفتههههایی بیاندیشههید
کههه اگههر ناگهههان از صههحنهی زنههدگی شههما ناپدیههد شههوند ،شههما را نگههران و غمههزده
میکنند .خویشهتن را آگهاهی و هشهیاری دهیهد کهه حتهی زنهدگی مسهألهای تضهمین
شههده و حههق مسههلم شههما نیسههت چههه رسههد بههه متعلقههات آن .ضههمن لههذت بههردن از
مواهب زندگی بهه سهختی بهه آنهها نچسهبید و دل نبندیهد و عاشهق پیشهه و جویهای
عشق و زیبایی باشید» (دایر.)599-592 :0989،
دنیهها سههرای آزمههایش اسههت ،معبههر اسههت نههه مقههر ،وسههیله اسههت نههه هههدف
(وسهیلهای اسههت بههرای تحصههیل سرنوشههت) ،پلههی اسههت بههرای رسههیدن بههه صههراط قیامههت و
حضههور در محضههر رب العههالمین و جههای خههوف و نگرانههی و احسههاس خطههر اسههت نههه
جایگههاه امنیههت و قرارگههاه و اسههتراحتگههاه .انسههان قرآنههی ایههن حقیقههت را از کههالم
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قرآن و اهل بیت (ع) در مهییابهد کهه زنهدگی دنیها بازیچههای بهیش نیسهت و زنهدگی
حقیقی آخرت است.
جمله معشوق است و عاشق پردهایی

زنده معشوق است و عاشق مردهایی
(مولوی)01 :0949،

سلمان فارسهی رضهیهلل عنهه ،هرگهاه کهه بهه خرابههای برگذشهتی ،توقهف کهردی،
بههزاری ،بنالیههدی و رفتگههان آن منههزل یههاد کههردی ،گفتههی :کجاینههد کسههانی کههه ایههن
بناههها را نهادنههد؟ و از آن مسههکن سههاختند ،دل بدادنههد و مههال و جههان در باختنههد تهها
آن غرفهههها بیاراسههتند ،چههون دل بههر آن نهادنههد و چههون گههل بههر بههار بشههکفتند از بههار
بریختند و در گل خفتند (میبدی.)595 /8 :0994 ،
عههاشهقان را شادمهانی و غم اوسههت

دست مزد و اجرت خدمت ههم اوسهت

غههیر معشههوق ار تهماشههایی بهههود

عشههق نبههود هههرزه سههودایی بههود

عشق آن شعلهست کو چون بر فروخت

ههرچه جز معشوق باقی جمله سهوخهت

تیههر ال در قتههل غههیر حههق بههرانهد

در نگههر زان پههس کهه بعد ال چه مانهد

مههانهههد اال اهلل بهههاقی جمههله رفهت

شههاد بههاش ای عشههق شرکتسوز زفت
(مولوی)07125-07124 /400 :0949،

 -12 -2 -2عشق و ذکر معشوق

عشههق و محبههت در احادیههث و روایههات اسههالمی و بههه ویههژه در مناجههاتههها و
ادعیهههی شههیعی جلههوهای بلنههد و رسهها دارد .کمتههر کتههب دینههی اسههت کههه در آن
احادیههث و روایههات وکلمههات قصههار اهههل عصههمت و طهههارت جمههع و تههدوین یافتههه و از
محبههت یههادی و اثههری نباشههد و یهها الاقههل در آن بههاره بههابی نگشههوده باشههد .مههؤثرترین
راه بهرای اعتمههاد بههه واقعیهت وجههودی خههود ،اسههتفاده از نیهروی دعهها و عبههادت اسههت.
دعهها و عبههادت ،روشهههای معجههزه آسههایی بههرای تحقههق بخشههیدن بههه خواسههتههای
معنههوی انسههان هسههتند .آن چیههزی کههه مههن آن را دعهها و عبههادت معتبههر و اصههیل
مینههامم ،دعههوت از خواسههتههای خداونههد اسههت کههه در مهها جلههوهگر مههیسههازد
(دایههر .)28 :0989،دعهها عههین عبههادت اسههت ،دعهها خوانههدن اسههت یهها خواسههتن .اگههر
خواندن است عین ثنها اسهت ،ور خواسهتن اسهت بنهده را سهزا اسهت ،و ههر دو عبهادت
است و نجات را وسهیلت .یحیهی معهاذ گفهت :عبهادت اهلل خزاینههای اسهت؛ کلیهد ایهن
خزینه دعا و دندانههای ایهن کلیهد ،لقمههی حهالل ،و شهرط دعها تضهرّع و زاری و بهر
درگاه عزّت خود را بیفکندن به خواری (به نقل از رکنی.)491 :0984 ،
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این قهدر گفتیم ،بهاقی فکهر کههن
ذکههههر آرد فکهر را در اهتهههزاز
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فکهر اگههر جهامهد بهود رو ذکهههر کن
ذکههر را خههورشهید این افسههرده ساز
(مولوی)55074-55081/749 :0949،

«ذکر» باعث جمعیت خاطر میشود و سبب احیای قوای نفس و معطوف شدن آن به
سوی خدا –میگردد.
 -3نتیجه گیری

از مباحههث مطههرح شههده نتیجههه مههیگیههرم کههه عشههق در جهههان بینههی میبههدی،
مولههوی و ویههن دایههر از جایگههاه واال برخههوردار اسههت .در نگههاه میبههدی و مولههوی عشههق
عامهل بیهداری و آگههاهی انسهان محسههوب مهیشهود .ویههن دایهر نیههز عشهق ورزیههدن را
پاسخی به مسألهی وجهودی انسهان مهیدانهد و ماننهد میبهدی و مولهوی معتقهد اسهت
کههه عشههق حقیقههی و سههالم روح و روان انسههان را پههرورش میدهههد .از دیههدگاه آنههان
تسلیم عاشق در برابهر معشهوق از ویژگیههای عشهق سهالم اسهت .آنچهه از نظهر آنهان
مهههم اسههت ،نیههت درونههی افههراد و نفههس عمههل میباشههد .مبههارزه بهها نفههس امّههاره،
بیتههوجهی بههه دنیهها ،داشههتن ایمههان ،کسههب معنویههت و تقویههت قههوای معنههوی ،و ارج
نهادن بر ارزشهای دینی و اخالقی از دیدگاه آنان است.
جدول شمارهی  :1مضامین مشترک عشق درتفکرعرفانی میبدی ،مولی و وین دایر
فطری بودن عشق

عشق امانت الهی

عشق تمام زندگی

درراه عشق بال نعمت شود

مقام و عظمت عشق

تحمل درد در راه عشق

وفا در عشق

دل :جایگاه عشق الهی

عشق :طریق اتصال به سوی معشوق

وجود عشق در موجودات

یاد معشوق :آرام بخش روح

راز عشق
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فصلنامهی ادب و عرفان ،صص 24 -90
 -55اسهههپرهم ،داوود و تصهههدیقی ،سهههمیه« ،)0947( ،اسهههتعاره شهههناختی عشهههق در
مثنههوی موالنهها»؛ مجلهههی مههتن پژوهههی ادبههی ،سههال  ،55شههمارهی  ،74تابسههتان،
صص 009 -87
 -59برزگرخالقی ،محمدرضا« ،)0989( ،عشق و عاشق و معشوق در غزلیات جمال الدین
محمد عبدالرزاق اصفهانی»؛ مجلهی دانشکدهی ادبیات دانشگاه تهران ،صص -094
025
 -59حیههدری ،بتههول و نوریههان ،سههیدمهدی و طغیههانی ،اسههحاق« ،)0949(،بررسههی
تحلیلی عبارت من عشهق فکهتم و عهف فمهات فههو شههید براسهاس متهون عربهی و
فارسههی»؛ مجلهههی ادبیههات عرفههانی و اسههطوره شههناختی ،شههمارهی  ،92صههص
078 -097
 -52چیتیهههک ،ویلیهههام« ،)0988( ،آتهههش عشهههق و شمشهههیرال»؛ ترجمههههی حسهههن
الهههوتی ،مجلهههی اطالعههات حکمههت و معرفههت ،دی مههاه ،سههال چهههارم ،شههمارهی
 ،01صص 29 -98
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 -54خیاطیههان ،قههدرت اهلل و سههلیمانی کوشههالی ،فاطمههه« ،)0949( ،جایگههاه عشههق در
تفسههیر عرفههانی عههرایس البیههان روزبهههان بقلههی»؛ مجلهههی ادبیههات عرفههانی و
اسطوره شناختی ،دورهی  ،00شمارهی  ،90زمستان ،صص 047 -049
 -57دهقهان ،علهی و پورسههعدی ،مینها« ،)0940( ،جلههوهههای عشههق در غزلیهات وحشههی
بافقی»؛ فصلنامهی دُر دری ،سال دوم ،شمارهی دوم ،بهار ،صص 91 -57
 -58رسههتمی ،مسههعود« ،)0942( ،آمههوزهی عشههق افالطههونی در نمایشههنامهی ماسههک
دار کههومس اثرجههان میلتههون»؛ مجلهههی متافیزیههک ،دورهی  ،8شههماره  ،55پههاییز
و زمستان ،صص 91 -04
 -54شههاکر ،کههریم« ،)0988( ،جلوههههای عشههق در شههعر حسههین منههزوی»؛ فصههلنامهی
تخصصی عرفان ،سال ششم ،شماره  ،50صص 591 -552

