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  جز سخن شهد و شكر هيچ مگو

  الدين بلخي هاي موالنا جالل تاملي بر معناي عشق در آموزه

  

  .1390مهرماه  6،چهارشنبه صفحه اندیشه، ،روزنامه اعتماد: منبع

شـناختي و   اختي، انسـان شـن  روان آن هيـك سـوي  . ديگر، عشق دو سـويه دارد  موالنا و بسياري عرفاي فکری  هدر منظوم

مثنوي اين دو سويه بـه وضـوح از    هممكن است در منظومالبته . ديگر، وجودشناختي يا آنتولوژيك هسلوكي  است و سوي

بخـواهيم بـه سـخنان موالنـا در ايـن      اگـر  اما  ؛مستقل سخن گفت به نحو هاآن هر تفكيك نشده باشد و نتوان درباريكديگ

  . باب نظامي ببخشيم، بايد با نگاهي دقيق اين دو ساحت را از يكديگر تفكيك نماييم

هـا و آثـار و    بـر سـر موهبـت    بحـث  تجربـي،  و شـناختي  شناختي، روان انسان هيك آموز هدر سخن گفتن از عشق به مثاب

دسـتگاه معرفتـي بـراي    یـک  در  ایآمـوزه ه گاهي نيز از اين مفهوم به مثابـ . اشق مترتب استعانسان  نتايجي است كه بر

امـور، از آن حيـث كـه در     ه سرسلسـل ه ا بـه مثابـ  م؛ يعني عشق ریجوي ، سود ميوجود دارد از آن حيث كه ،توضيح عالم

عت با عالم ماوراء طبيعت بدان عطـف  طبيعالم م و يا در توضيح نسبت عالم كون و فساد يا یگير عالم هستند، در نظر مي

 هگـاه دربـار  . توان سـخن گفـت   منظر ميهر موضوعي از دو  هبايد گفت كه دربار نکتهبه منظور ايضاح اين . كنيم مينظر 

تـوان بـه    و گاه از آن حيث كه چگونه مـي  ،چگونگي تعين و تقرر آن در عالم از آن حيث كه هست، يعني در باب ءشي

. هـاي وجودشـناختي اسـت    حالت نخست ناظر به بحـث . معرفت يافت و آن را متعلق آگاهي قرار داد آن علم و آگاهي و

 هانديشـ  اسـت كـه در   نکتـه نه نيـز دارد، متضـمن ايـن    شناسا بعد وجود ،شناختي روان هگوييم عشق عالوه بر سوي كه مياين

 عالوه بر آثـار و نتـايج روانشـناختي    ؛ يعنيشدبامینيز  هست ين عالم از آن حيث كهعارفي چون موالنا، عشق متضمن تبي

  .در نظام فكري وي نيز جايگاهي داردعشق  بر آن،مترتب 

مطرح بـوده اسـت، دوگونـه مناسـبات و روابـط عاشـقانه را        به امروزكه از زمان افالطون تا  ،بندي كالن در يك تقسيم

ق اثيـري و آسـماني اسـت و نـوع ديگـر عشـق       نـوعي از آن، عشـق افالطـوني يـا عشـ     . توان از يكديگر تفكيـك كـرد   مي
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عشق رمانتيك معموالً توأم با روابط جنسـي و عشـق افالطـوني فـارغ از      ،به اعتقاد برخي از متخصصين .يك و زمينيترمان

أم بـا روابـط    اين سخن اين نيست كه هر نوعي از مناسبات و روابط رومانيك تو هالبته الزم. ات و روابط جنسي استمناسب

ميهماني افالطون و نيـز در بسـياري از    هبه عنوان مثال، در رسال. شده استاما به هر حال، اين تفكيك مطرح  ؛ستجنسي ا

  . بندي را يافت توان ردپاي اين تقسيم مي ،هاي روانشناسان متأخر آموزه

آدميـان وجـود    عشق افالطوني و عشق رمانتيك ناظر به دو سنخ از مناسبات و روابطـي اسـت كـه در ميـان     هپس دوگان

 .بايد اين نكته را در نظر داشت كه در عشق افالطوني، متعلق عشق لزوماً نبايد يك امر نامعين و متعـالي باشـد  . داشته است

تـوان   اين عشق از نوع عشق رمانتيك نبوده است، و بي ترديد مي. شمس و موالنا ياد كرد هتوان از رابط به عنوان نمونه مي

اي كـه در اسـاطير    عاشـقانه توان از مناسبات و روابـط   عالوه بر آن، مي. د و عميق روحي دانستآن را يك دلبستگي شدي

ي دل در گـرو  ر آن كسـ و نيز اصناف مناسبات و روابطي كـه د  ،هاي افالطوني به آن اشاره شده است و يا در رساله آمده 

بنـابراين، از  . نهـد  تي با اين كسان را ارج ميصحبضور و همدر اين حالت، شخص ح. ياد كرد ،دارد یبين باطن مرشد و پير

ام خـود  کـ را در  داين عشق بايد از جنسي باشد كه فـر البته . كنيم گونه مناسبات نيز تحت عنوان عشق افالطوني ياد مي اين

وع نـ از ایـن  تـوان   در نـوع عاليـه، عشـق عرفـاني را مـي     . به نحوی كه توجه او كامالً معطـوف بـه معشـوق باشـد     ؛بكشاند

معشـوق در هـيچ امـري     ،بيكـران اسـت و در آن   یمعشـوق  يعني همان عشـقي كـه معطـوف بـه     ؛ناسبات و روابط دانستم

  : گويد جا كه ميآن. كند عشق اشاره مي تان پادشاه و كنيزك به اين نوعموالنا در پايان داس. شود محدود و محاط نمي

  پي رنگي بود  هايي كز عشق

  ننگي بود   عشق نبود عاقبت

  گزين كو باقی است   آن زنده عشق

  ١ستا فزايش ساقيكز شراب جان
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آيد كه موالنا در مقام تخفيف عشق رمانتيك است زيرا وي در داستان عاشق بخـارايي و وكيـل    به نظر مي به طور كلي

شـده  ي كه از جنس عشـق اثیـري افالطـون    پروراندهساده را چنان  هعاشقان هن در دفتر سوم مثنوي نيز يك رابطصدر جها

اگزيستانسي مترتـب بـر عاشـقي سـخن      - اين بيت از آثار و نتايج تجربي درموالنا . نه از سنخ عشق رمانتيك زميني  است،

  : گويد مي

  جامه زعشقي چاك شد  كرا هر

  او ز حرص و عيب كلي پاك شد 

اي ه ر داستان مانند برخي داستاندر داستان پادشاه و كنيزك نيز در ابتدا اين نوع نگاه به عشق غلبه دارد، اما در اواخ

  . د نظر قرار داده استديگر، نگاه ديگر به عشق را م

ز مـورد توجـه   نيـ  راعرفـا   و دوران تـاریخی زنـدگی   عصرالزم به ذكر است كه به منظور فهم آثار عرفاني الزم است 

ه اسـت و بسـياري از عرفـا، بـه منظـور      محـور بـود   ، تمدن اسالمي يك تمدن فقـه " محمد عابد الجاويد"  به تعبير . قرار داد

را تبليـغ نماينـد، بـر عشـق زمينـي       یتـر  و مناسبات و روابـط متسـاهالنه   فشانندكه آب لطفي بر آن فضاي خشک آن بياين

موضـوعيت   ،بـه تعبيـر منطقيـون    ،هـا آنآيد، عشق زميني نـزد   برمي عرفاهاي  نه كه از نوشتهگوهر چند آن. اند تأكيد كرده

بایـد از آن  سـرانجام  بدين معنا كه معتقد بودند شخص بايد اين مرحله را تجربه كند امـا   ؛ت داشتیطريق  نداشت بلكه

گنـاهي   ،البتـه از ديـد فقهـا شـايد ايـن نحـو از تـرويج مناسـبات و روابـط عاشـقانه، كـم و بـيش            . و فراتر رود کردهعبور 

را چنــدان بــر مفهــوم عاشــقي اخالقــی  –کــری فيــك دســتگاه نهــادن شــد و اساســاً ايشــان بنا محســوب مــي نابخشــودني

  .پسنديدند نمي

آيد، توصيه به عشق در آن فضا در جاي خود بسـيار مهـم    مي و موالنا بر هاي عطار، حافظ، سعدي ه از نوشتهگونه كآن 

همـين  بـه  . شـدند  راهي نداشتند و در محافـل عمـومي ظـاهر نمـي     هآن روزگار، زنان به جامعبايد توجه داشت كه در . بود

دليل، در مثنوي و کمابیش در ديگر آثار عرفاني، مـراد از خـوبرو، بيشـتر پسـركان جـوان بـود كـه حضـور بيشـتري در          
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مـا   هت كه البته از آفـات جامعـ  داشها رواج  ه بچگان در خانقا رو، مناسبات و روابطي با پسركان يا مغ از اين. جوامع داشتند

  . در آن روزگار بوده است

المجـاز  " كـه    مشـهور ايشـان   هعرفا نبوده است و آن جملد نظر مداشت كه نفس و مطلق عشق رمانتيك پس بايد توجه 

تأكيـد   نکتـه بيشـتر بـر ايـن    عرفـا   .وي حقيقت، ناظر بر همين امر است، به اين معنا كه مجاز پلي است به س"ة الحقيق ةقنطر

 عطـار  " صـنعان   شـيخ " داستان . ترتب استت و روابط مداشتند كه آثار و نتايج نيكويي براي شخص درگير در اين مناسبا

بنـدد و بنـا بـه     سروده شده است و ماجرای شيخ واصل و عارفي است كه دل به دختـري ترسـا مـي    ییفضا چنینهم در 

اي كـه در   شـود امـا نكتـه    در پايان داستان، دختر مسـلمان مـي   البته. شود كند و ترسا مي اري ميد درخواست دختر، خوك

حـوال شـيخ پرداختـه شـده     يان اهميت دارد اين است كه در داستان مذكور، به طور كامل به نفـس تبـديل مـزاج و ا   اين م

همگـام بـا   . در مثنوي هم به نوعي و از منظري به عشق رمانتيـك پرداختـه شـده اسـت     " يزكپادشاه و كن"  هدر قص. است

بنـابراين، در  . سـرايد  اي مـي  يابـد كـه اشـعار عاشـقانه     يزاد ظهور مـ دوران پس از قاجار نيز، فروغ فرخگذشت زمان و در 

  . رم و فضاي جامعه را نيز در نظر داشته باشيمهايمان همواره بايد نُ قضاوت

  . خودخواهي است پانهان بر مولوي، حسن عشق رمانتيك و زميني  مطابق رای

  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما 

  هاي ما  اي طبيب جمله علت

  دواي نخوت و ناموس ما اي 

  اي تو افالطون و جالينوس ما 

ه غـرور بـه معنـاي خودشـيفتگي و     زامـرو . و ناموس به معنـاي غـرور اسـت   دانيم علت به معناي بيماري  همانطور كه مي

 " دارالغـرور " گويند دنيا  اينكه مي. است ، مد نظردادنفريب ، یعنیالفظي آن معناي تحت جاخودپسندي است اما در اين

چـه را كـه ناپايـدار     و آن ه پايدار اسـت، ناپايـدار  چه را ك دهد و آن جايي است كه انسان را فريب ميیعنی دنیا است، 

شـدن  انهعشـق و دچـار مناسـبات و روابـط عاشـق     ناظر بـه مطلـق    ،" ناموس ماو اي دواي نخوت " . نمایدمی پايدار ،است
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ايـن بيـت بـه معنـاي      اي، اشاره بـه افالطـون و جـالينوس در    م برداشت عدهاما به رغ. زدايد ياست كه نخوت را از انسان م

امـا تحـول و تبـديل مـزاج در فـرد عاشـق       . افالطـون و جـالينوس طبيـب اسـت     هايشان نيست بلكه اشاره ب ههمدلي با فلسف

 .ود را نبينـد بـراي مـدتي خـ    ،به تعبيـري  ،شود كه فرد پا روي خود بنهد و گيرد؟ عشق زميني باعث مي چگونه صورت مي

پندارد كه بر ديگـران تفـوقي دارد و از ايـن     كند و مي نگرد و خود را با ديگران مقايسه مي فرد خودپسند دائماً درخود مي

چنين شخصي همواره به خود مشـغول اسـت و بـه دقـايق و     . آنان در حق خويش است ثنای مدح وجلب رو، مدام در پي 

نگـرد و ايـن حالـت     مي شاجتماعي و تحصيالت همالي و طبق  پدر و مادر و تمكن لهاي خويش از قبي مندي ظرايف و بهره

شان بـه خودشـان اسـت و يـا هنگـامي كـه در مجلسـي         كه دائماً ارجاعات هم كساني. گردد باعث خودماندگاري وي مي

. انـد  خـود بـاقي مانـده   ر اصل در د كشانند، ن را به رخ ديگران ميزنند و آ هاي خويش مي يابند دم از توانمندي حضور مي

  .گويند ريشه در واقعيت ندارد چه مي اند و آن كه در بسياري از موارد دچار توهم حالي در

اند اين است كـه فـرد خـود را     هايي كه عرفا به منظور خودكاوي و خودشناسي انگشت تأكيد برآن نهاده يكي از مؤلفه 

خـود نـرود و فـارغ از    هاي ادعـايي   وقت توانمنديخود نباشد و به سرموم، مشغول به با ديگري اشتباه نگيرد و به معناي مذ

و كسي كه خودخـواه اسـت بـرای اينكـه خودخـواهي او بيشـتر بـروز        . ائل استرذال چراكه خودخواهي ام ؛ديگران نباشد

. افـراد بنگـرد  ز بـاال بـه   صـطالح ا ه ا، و ديگران را به تمسخر گيرد و بظهور يابد، ناچار است كه دروغ بگويد، تهمت بزند

. انـد  مواردي از اين دست، از آثار و نتايج خودخواهي است و به همين دليل، خودخواهي را مادر رذائـل دانسـته   هرحال به

مشـغول ديگـری   لحـال د  زيـرا فـرد در ايـن    ؛هي و عبـور از خـود اسـت   ي عشق زميني تـرك خودخـوا   پس كمترين فايده

تر اينكه، مدام در پي آن است كه در چشم او به نيكـي جلـوه    از همه مهمشود و نگران است كه آسيبي به وي نرسد و  مي

كنـد كـه ديگـران بايـد او      داند، تصور مي در حالي كه فرد خودخواه، از آنجا كه خود را توانمند مي. كند و پسنديده شود

در وادي سـلوك ايـن اسـت كـه      پانهادن از اين رو، يكي از شروط. حق است هاي راه ترديد اين امر از عقبه را ببينند و بي

  . فرد از خود به درآيد
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بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ممكن است شخص خود از آثار و نتايج عشق و اينكه در ايـن رويـداد پـا بـر نفـس      

 هشود لزوماً نبايد با انگيـز  شق ميبه عبارت ديگر، كسي كه دچار ع. دشود آگاه نباش نهد و معطوف به ديگري مي خود مي

مترتـب  او اخالقي و عالماً و عامداً در پي آثار مفيد آن باشد، بلكه چه بخواهد و چه نخواهد اين لوازم و لواحـق بـر عشـق    

بند آثار و نتـايج آن نباشـد، همـين كـه      اي كه باشد، در از هر نوع و مرتبه ،معمولي هحتي اگر فرد در روابط عاشقان. ستا

بـه ایـن نکتـه پـی      نشـده اسـت،   یاد ديگري مرتكب فالن عمل شده خاطر پسن به پس از مدتي به خود آيد و دريابد كه

ن دليـل اسـت كـه موالنـا در     به همي. استو پرداختن به ديگري  شدن از خودهمان غافل برد که این وضع او مصداقمی

  :گويد مي " پادشاه و كنيزك" داستان 

  زان سر است گر زين سر و گر یعاشق

  ٢رهبر استعاقبت ما را بدان سر 

سـازد تـا    فـرد را مسـتعد و مهيـاي آن مـي     ؛ زیـرا ترك خودخواهي يكي از شروط پانهادن در وادي سلوك است سپ

در  معشـوق اسـت و بعـدها كـه فـرد      هدر عشق زميني، ديگري تعين و تقرر انضمامی و سـاي . وده شودنسبت به ديگري گش

  . بندد ات و روابط عاشقانه رخت برميين و تقرر انضمامي و مناسبرود، آن تع وادي سلوك پيش مي

چنانکـه گفتـه شـد،    ديگـر،   هسوي. شناختيِ عشق است  ي و انسانروانشناخت هاز مناسبات و روابط عاشقانه، سويقي اين تل

است كه خدايي كه در عالم وجود دارد، از جـنس   معنا اين ه نزد عارفي چون موالنا، بهوجودشناختي عشق است ك هسوي

  . عشق است

  غالم قمرم، غير قمرم هيچ مگو من

  پيش من جز سخن شهد و شكر هيچ مگو

  سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو 

  مگو   چیخبري، رنج مبر، هور از اين بي

                                                
 . 111مثنوي ـ بیت .  2



٧ 
 

  دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت 

  آمدم نعره مزن، پرده مدر، هيچ مگو 

  هاي نهان خواهم گفت  من به گوش تو سخن

  ... به سر هيچ مگوبجنبان كه بلي جز كه  سر

  كن نه كه اين وصف خداست  یگفتم اي جان پدر

  گفت اين هست ولي جان پدر هيچ مگو 

 -اگزيستانسـي   -گويد كه ناظر به مناسبات و روابط انساني و آثار و نتـايج سـلوكي    پس موالنا جايي از عشق سخن مي

ي يكـ  هبـه مثابـ   از عشـق  او. آمده است " ه و كنيزكپادشا" در داستان  این دقیقهبسط  .بر آن است شناختي مترتب روان

  .گویدسخن میبخش هستي  هاي قوام از مؤلفه

هـا را از يكـديگر   تـوان آن  رونـد و نمـي   عرفان نظري و عرفان عملي دست در دسـت هـم پـيش مـي     ،در سنت عرفاني  

ي اسـتاد متبحـري در   ممكـن اسـت كسـ    .علوم متعارف بـا آن مـواجهيم  این برخالف چیزی است كه در. تفكيك كرد

عرفا، در سنت عرفـاني، ايـن دو    هكه به عقيد در حالي. ي محسوب نشودهاي فيزيك و رياضي باشد اما فردي اخالق حوزه

ممکـن   ،كنـد  و تفقـد احـوال بـاطن پيشـه مـي      نفس يعني مادامي كه شخص كف .روند مي دست در دست يكديگر پيش

رسـد كـه     بـه نظـر مـي   . نمايـد  بندي هستي صورتعالم با  هها را براي مواجهآنتواند بگردد كه  اموري بر وي هويدا است 

ی اسـت كـه   هـای  ها و ناراسـتي  يعني از يكسو ناظر به پيرايش و زدودن كژي ؛كند موالنا، همين نقش را ايفا مينزد  عشق 

عـالم را بـه نحـو    عاشـق  د د و از سوي ديگر، گـويي فـر  نكن نخوت را از آدمي دور مي تاًو طبيع کردهدر جان آدمي رخنه 

با اين وصف، اين دو الزم و ملـزوم يكديگرنـد و بـر يكـديگر تـأثير و تـأثر دارنـد و دو بـال يـك پرنـده           . بيند ديگري مي

ق كنـد و در  گونه نيست كه فرد در وادي سلوك به نحوي طـي طريـ   اينیعنی . شوند و از هم منسلخ نيستند محسوب مي

ه باشد، از جايي به بعـد، بـ  ی که تفقد احوال باطن پيشه نكردهچشم باطن بين عارف. يگربه نحوی د وادي نظرورزي عرفاني
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با عالم برقـرار نمايـد و ديگـران     مناسبات و روابط درست و منقحي تواند ديگر نميچنین فردی شود و  صطالح كور ميا

  . هم احتماالً نصيبي از وي نخواهند برد

 


