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ای، مولوی، مجازی، حقیقیگنجهعشق، نظامی 

ترین رکن ادبیّات عرفانی ایران بر محور عشق، جریان دارد و عشق، مهم

طریقت است. اهمیّت و رضورت عشق را با مراجعه به آثار عارفان و شاعران و 

وضوح  توان بهدای آفرینش تا امروز و در هر دین و زبانی، مینویسندگان، از ابت

سازد، که عرفان را از فلسفه و کالم و فقه مت�یز می دریافت. مهمرتین چیزی

ادبیّات غنایی جایگاهی  یهموضوع عشق است که نزد عرفا و نیز شاعران حوز 

ر آن به بحث عشق که دتوان یافت جز آنیک از آثار عرفا را �یمهم دارد. هیچ

 پرداخته شده است. 

عرفا و شاعران بزرگ ادبیّات غنایی با توجه به مراتب سیر و سلوک و 

ها و ها، ارزشهای باطنی و ذوقی خود به تعریف عشق و بیان ویژگیدریافت

هایی مشابه و گاه متفاوت ارائه اند که گاه دیدگاهآثار و نتایج آن پرداخته

های زندگی برش ای مهم است که در �ام الیهمقوله عشق، عبارتیاند. بهکرده

موجودات است  یهجان عا� و عامل جنبش هم زیرا عشق، گری کرده؛جلوه

 اند. تعالی در حرکتیعنی ذات حق سوی رس منشأ عشق، که به
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محبت چون به «راند عشق سخن می یهسهروردی در فصل دهم به تفصیل دربار 

تر از محبت و عشق خاص» العشق محبه مفرطه«شق خوانند. غایت رسد، آن را ع

است. زیرا که همه عشقی محبت باشد اما همه محبتی عشق نباشد و محبت 

تر از معرفت است زیرا که همه محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت خاص

 ) ١١٧: ١٣٨٩(صابری: » نباشد.

راز  نظر اهل عرفان،به. عشق، محّرک کاینات و عامل اتّحاد هستی است

عشق خالصه شده. عشق پاک و خالص، بنیاد هستی است  یهآفرینش در کلم

 یهای که پایگونهو لّب کالم عرفا و موجب حیات دوباره و ک�ل، عشق است؛ به

حقیقت واالی غیرقابل  باشد. همچنین عشق،هستی بر عشق استوار می

 ناشدنی است.تعریف و تشنگی سیراب

همچنان که  است، عشق ه�« گوید:نگاهی شناختی به عشق میفروم با 

را مستلزم تسلط  ) و یادگیری این ه�١٨: ١٣٩٣ (فروم: »است زندگی ه�

 داند.نظری و عملی بر آن می

شود: عشق حقیقی مخصوص خدا عشق به دو نوع حقیقی و مجازی تقسیم می

ز اوست و عشق مظاهر جهان هستی ا یهبه او که هم است و کفایت کردن

 به آنچه غیر خداست و عشق به مظاهر هستی و کاینات است.در آثار مجازی

عنرصی کلیدی  نظامی که شاعری حکیم و موالنا که شاعری عارف است، عشق

 خاّصی کرد. است که باید به آن توّجه

رسای بزمی و نترین داستامعروف به نظامی گنجوی معروف حکیم نظامی،

. ه.ق) و از ارکان شعر فارسی است ٦١٤ – ٥٣٠های (لعشقی ایران در سا

 پنج مثنوی مشهور به نام پنج گنج یا خمسه دارد که به ترتیب عبارتند از:

نامه که پیکر و اسکندر هفت االرسار، خرسو و شیرین، لیلی و مجنون،مخزن

نامه و قسمت دوم ر شامل دو قسمت است قسمت اول رشفمثنوی اخی
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به نظم  ٥٩٧و  ٥٧٠های گانه در سالهای پنجاین مثنوی«ارد. نامه نام دبالاق

:  ١٣٣٩(مو�ن:  »اند.ها تقلید کردهدر آمده و سپس شاعران زیادی از آن

١٠٨ ( 

 ٦٠٤االول سال الدین ولد است که در ششم ربیعالدین محّمد فرزند بهاءجالل

یک شاعر شیفته عنوان هجری در بلخ والدت یافت. زندگانی واقعی موالنا به

و انقالب حال او آغاز شد و از آن پس از برکت انفاس  ٦٤٢بعد از سال 

الدین در الدین، عارفی وارسته و واصلی کامل شد. وفات موالنا جاللشمس

مثنوی رشیف است در  اتفاق افتاد. مهمرتین اثر منظوم مولوی، ٦٧٢سال 

بیت  ٢٦٠٠٠ود شش دفرت به بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف که در حد

مشهور به دیوان غزلیات شمس » دیوان کبیر«دارد. دومین اثر بزرگ مولوی 

های به جای نام یا تخلص خود در پایان غالب غزل تربیزی است. زیرا مولوی

های آن غیر از الدین تربیزی را آورده است و ش�ره بیتنام مرادش شمس خود،

رباعیات اوست که  منظوم مولوی،رسیده است. سومین اثر  ٣٦٣٦٠رباعیات به 

) بیت رسیده است. از مولوی اثرهایی به ن� ٣٩٦٦رباعی ( ١٩٨٣ها به عدد آن

 و» مکاتیب« یهباقی مانده که در خور اهمیّت بسیار است و شامل مجموع

 )٩٤-٩٨: ١٣٧٨است. (صفا:» فیه مافیه«او و کتاب » مجالس«

ارزشمند در  این دو شاعر یهدر این پژوهش سعی شده است دیدگاه عارفان

هایی از خمسه از زیرا در �ام آثار موالنا و بخش آثارشان بررسی و تحلیل شود

االرسار، لیلی و مجنون، خرسو و شیرین، فرهاد و شیرین، هفت جمله: مخزن

 توان دالیل و شواهدی بر مرشب عرفانی این دو شاعرپیکر و دیوان نظامی می

شود که عشق چیست، انواع آن کدام ان داده مییافت. در این پژوهش نش

است و دیدگاه نظامی و موالنا در مورد عشق مجازی و حقیقی چیست و توجه 

 شاعر، چگونه است.  این دو به عشق مجازی، در آثار
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، از »عشق«رونق بوده و  بحث عشق همواره در محافل و جلسات ادبی، پر

های پرتو بررسیداشته است در  ران و نویسندگان قراردیرباز مورد توجه شاع

هایی در مورد عشق منترش شده از جمله بهزاد و بهناز ، پژوهشچند نویسنده

تکیه بر مثنوی معنوی و  (با عشق از منظر موالنا و مالصدرا«اتونی در مقاله 

علی . داناربعه)، تشابه و تفاوت دیدگاه موالنا و مالصدرا را بررسی کرده اسفار

عشق و سی�ی « یهرضایی حمزه کندی و عزیز حجاجی کهجوق، در مقال

های غنایی خرسو و شیرین و لیلی و مجنون رهروان حقیقی آن در منظومه

اند. نظامی پرداخته یهعاشقان یهبه بحث و بررسی در این دو منظوم» نظامی

با عنوان کارشناسی ارشد آقای محّمدرضا خوشبوی  یهنامپایان همچنین

کارشناسی ارشد خانم سیمین  یهنامو پایان» عقل و عشق در مثنوی معنوی«

عشق در مثنوی  یهبار در  ،»جلوه عشق در مثنوی معنوی«فرد با عنوان انصاری

 معنوی است.

به بررسی آثار این دو شاعر ارزشمند، به طور عمده پرداخته  در آثار انتشار یافته

تا کنون این  به موضوع عشق اه نظامی و موالنا،رغم اهمیّت دیدگشده و به

های انجام شده تطبیقی تحلیل نشده و بیشرت بررسی به صورت عنرص کلیدی،

این  باشد.به آثار این دو شاعر گرانقدر به طور جداگانه می در باب عشق مربوط

آثار این دو شاعر در باب عشق مؤثّر  اندازی دیگر در شناختپژوهش، از چشم

د بود و ما را به شناخت عشق و بررسی انواع عشق، عشق از دیدگاه خواه

و حقیقی در آثار موالنا و نظامی و  عارفان بزرگ نامدار و بررسی عشق مجازی

کند. تطبیق دیدگاه این دو شاعر در مورد عشق مجازی، راهن�یی می

مجازی و حقیقی در آثار دو شاعر  همچنین با توجه به اینکه موضوع عشق

خواهند با شخصیت و ارف جایگاه مهّمی دارد، برای کسانی که میع
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الزم به  آن، یهدادن چنین تحقیقی و مطالعها آشنا شوند، انجامهای آناندیشه

رسدنظر می

داش� به حد عشق آمده است: عشق، دوست یهدهخدا ذیل واژ  یهنامدر لغت

بیش از اندازه به کسی یا چیزی ... دلبستگی و گرایش عاطفی  افراط،

فرط محبت به معبود را عشق گویند.  (اصطالح عرفان) عشق به معبود حقیقی،

 کنند: به انواع مختلفی تقسیم می مجازاً معشوق و آن را

عشق به دور از �ایالت جنسی، عشق اکرب، عشق  در تداول، عشق افالطونی،

عشق روحانی، عشق  اوسط، عشق پاک، عشق جس�نی، عشق حقیقی،

عشق مجازی، عشق  عشق عقلی، ظاهری، عشق مجازی، عشق عفیف،

ظاهری، عشق غیر حقیقی، موقّت و زودگذر. عشق مجازی یا ظاهری مانند 

شود و عشقی که در موجودات زنده سبب جلب و جذب یکی دیگری را می

 بقای نسل و نوع است.  این جذب و انجذاب، یهنتیج

وحانی، عشق وضیع، (اصطالح فلسفه)، عشق حیوانی عشق ر  عشق معنوی،

در مقابل عشق عفیف. این عشق از انواع عشق پست حیوانی است که  است

 عشق) یهآن اطفای شهوات حیوانی است. (دهخدا، ذیل واژ  یهغرض عمد

مهمرتین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراقب  عشق،

ک�ل عشق،  یهکند. عاشق را در مرحلاست، درک می ترقّی و ک�ل را پیموده

شود و از زمان و مکان فارغ دهد که از خود بیگانه و ناآگاه میحالتی دست می

 سازد. سوزد و میو از فراق محبوب می

داند که در قرآن از آن شّدت حب تعبیر عشق را افراط محبت می ابن عربی

لّهِ وَ  «...که خدای بزرگ فرماید: « شودمی (بقره: ...»  الَِّذيَن آَمنُواْ أََشدُّ ُحب�ا ل�ِّ
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 شدیدتری به خدا دارند. نیز در قرآن ) یعنی آنانی که ای�ن آوردند، عشق١٦٥

) یعنی عشق زلیخا بر قلب یوسف ٣٠(یوسف: » قَْد َشَغَفَها ُحب�ا...«... گوید: 

حیط بر چون شغاف است. شغاف، پوست باریک نرمی است که حاوی قلب و م

(سعیدی، » رو حق خود را به شدت حب توصیف کرده است.آن است. از این

 ،»مصطلحات عرفا و متصّوفه«) سیدجعفرسجادی در فرهنگ ٥٣١: ١٣٨٣

داند که اشتیاق عاشق و معشوق از عشق است و به عشق را میل مفرط می

مشتق از عشقه است و آن گیاهی است « معنی فرط حّب و دوستی است و نیز

که به دور درخت پیچد و آب آن را بخورد و رنگ آن را زرد کند و برگ آن را بریزد 

و بعد از مّدتی خود درخت نیز خشک شود. عشق نیز چون به ک�ل خود رسد، 

قوا را ساقط گرداند و حواس را از کار بیندازد و طبع را از غذا باز دارد و میان 

ت ملول شود یا بی�ر گردد یا محب و خالق مالل افکند و از صحبت غیر دوس

) شیخ روزبهان بقلی ٢٧٥: ١٣٣٩(سجادی » دیوانه شود و یا هالک گردد.

 شیرازی در کتاب عبهر العاشقین در فصل دوازدهم در لزوم عشق و تأثیر آن،

در زمین دل به آب صفای صفت بر لّذت «داند که عشق را تخم فعل قدیم می

شغاف قلب اصلی از صوافی صفت بوسایط ارسار آورده، و عروق جان جان در 

این شجر بیخ مهر در گل آدم دارد، و رس سوی آس�ن قدم » فعل آب خورد.

و همیشه بر دهد، و در حرکات انفاس » اَصلُها ثابِت و فَرُعها ِفی الّس�ء«دارد. 

(بقلی » عشاق �رهای الفت و محبت و لّذت و حکمت دهد، تا بدان بیاسایند.

حیات و اصل  یه) صوفیه عقیده دارند، عشق خمیرمای٦٤: ١٣٨٣شیرازی، 

عشق، پی�ن حیات . وجود است و راز خلقت را تنها در عشق باید جست

آفریدگار و آفریده در عهد الست است. امانت الهی است که از بین آفرینندگان 

 سازندگی و ظهور خود کرد.  یهتنها انسان آن را پذیرفت و آن را وسیل الهی،

یند عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد و عشق گو

 دریای بال است و جنون الهی و قیام قلب است و معشوق بالواسطه...
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گرفته شده است. اما این واژه حب از کجا به » حب« عشق در فارسی معادل

زبان عرفا وارد شده است؟ اک� محققان، منشأ این کلمه را از این حدیث 

ت الخلق؟ قال کنُت کنزاً قَ قال داود (ع) یارَب لِ�ذا َخلَ «دانند: میقدسی 

 » مخفیاٌ فَاَحبَبُت اَن اَعرُف فخلقت الخلق لِکَی اَعرف

ادراک و معرفت و حاصل علم است، و از تعلّق علم و  یهعشق در عرفان نتیج

 شود.میآن به حسن ج�ل، پیدا  یهادراک و معرفت و احاط

گوید: در آغاز نه عشق بود و نه هستی، تا آنکه گی خلقت مینظامی در چگون

نیستی سوی اقلم وجود پای نهاد و انسان خلق شد و خاکش  سعادت از دیار

را یافت ... پس بر » َخمرُّت طینَه آَدَم ِبیَدی اربعین صباحاٌ «رشف حدیث قدسی 

با  شقوفق سخنان پیش گفته و حدیث قدسی کُنُت کنزاٌ مخفیاً ... مفهوم ع

 کند. آفرینش انسان تجلّی پیدا می

 -» دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی«بر مبنای همین اندیشه 

ها به ودیعه نهاده شده داند که در طبیعتنظامی، عشق را ه�ن کششی می

 یهاند پس نظام آفرینش بر پایای که حک� نام آن را عشق نهادهاست. لطیفه

 ه است. عشق استوار گشت

ی تقویت های عرفانی را در عشق از دیدگاه نظامای که داش� صبغهحال نکته

عشق جس�نی خرسو  یهکند، موضوع اتّحاد عاشق و معشوق است. در قصّ می

 و شیرین و لیلی و مجنون و در هر کدام به نحوی. 

عاشق در معشوق  یهمجنون به لیلی این وحدت و استحال یهو در پایان نام

مچون طریق فنا و بقای عرفا قابل رؤیت است... این اتحاد به قدری ه

ناگسستنی شده و امتزاج بقدری ژرف و غیرقابل تجزیه انجام گرفته که مجنون 

 داند عاشق است یا معشوق. دیگر �ی
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در خرسو و شیرین، اگر نه مانند لیلی و مجنون و به ک�ت آن، باز هم احساس 

توان دید. چنین وحدتی در آغاز ین و معشوق میوحدت را میان عاشق راست

با » کشش و کوشش«شود. زیرا پرویز و شیرین مشاهده �ی عشق خرسو

جا که خرسو پرویز نیز کی�ی عشق را در یکدیگر همساز نیستند. اما در آن

 -١٥٦: ١٣٧٠انجامد. (ثروت: ای دیگر به وحدت میگونهیابد، پایان راه بهمی

١٥١( 

طوری که حافظ باشد بهز دید عرفان، هدف از آفرینش، عشق میاصوالً ا

 فرماید:می

در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

 

عشق پیدا شد و آتش به همه عا� زد 

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

 )١٥٢(دیوان حافظ، غزل                      

 یهآن، هم یهدانند که به واسطالنا هر دو، عشق را جان عا� مینظامی و مو 

 اند. اند و به سوی معشوق ازلی در حرکتموجودات در جنبش

عشق نزد موالنا مانند حرضت . عشق عنرصی کلیدی در آثار نظامی و موالناست

گونه که باید، قابل شناخت و توصیف نیست و عقل در رشح حق، برای برش آن

 خوانیم: فش عاجز است. بدین روی در ابیات آغازین مثنوی میو توصی

هرچــــه گــــویم عشــــق را رشح و بیــــان

ـــت ـــنگر اس ـــان روش ـــیر زب ـــه تفس گرچ

عقل در رشحش چون خر در گـل بخفـت

 

چون به عشق آیم خجـل باشـم از آن 

ــان روشــنرت اســتلیــک عشــق بی زب

رشح عشق و عاشقی هم عشق گفت

 )١١٢ -١١٥(مثنوی، دفرت اول،        

گردد که لّب کالم عرفا در باعث حیات دوباره و ک�ل می از نظر نظامی، عشق

 این زمینه است. 



 

 

 
 
 

٩٣ 
 

چــو مــن بــی عشــق خــود را جــان ندیــدم

 

دلـــــی بفـــــروختم جـــــانی خریـــــدم 

 )٣٥: ١٣٧٧(نظامی،                          

نوعی الهی است،  نوع تقسیم شده است: ٥به  در کتاب عهرب العاشقین، عشق

و آن منتهای مقاماتست، جز اهل مشاهده و توحید و حقیقت را نباشد و نوعی 

عقلی است و آن از عا� مکاشفات ملکوت باشد، و آن اهل معرفت راست و 

لطافت باشد، و  را باشد، چون بغایت نوعی روحانیست، و آن خواص آدمیان

نوعی طبیعی است، و آن رذال الناس را باشد. و  نوعی بهیمی است، و آن

گونه عشق ) ابن عربی هم سه١٥: ١٣٨٣شیرازی، خلق را باشد (بقلی یهعامّ 

دهد: حب الهی: عشق خالق به مخلوق و عشق مخلوق به خالق، �یز می

که » ذاتی« یهخالق یا طلب شوقمندان» مظهر«عشق روحانی: عشق مخلوق به 

داند، و عشق طبیعی یا وی می خویش و خویش� را مجالی یهعاشق او را آین

داند: حّب ) و حّب انسانی را دو نوع می١١٨: ١٣٩٥جس�نی. (ستاری، 

حیوانات است و حّب روحانی. و غیر از این  طبیعی که مشرتک میان بهایم و

داند.را حّب الهی می آنچه هست،

از دیدگاهی، عشق بر دو نوع حقیقی و مجازی تقسیم شده است. عشق 

بر « شود وظاهری یا جس�نی که نهایتاً باعث دوام و بقای نسل می مجازی یا

دو نوع نفسانی و حیوانی شامل است. و عشق حقیقی یا روحانی یا معنوی یا 

افالطونی که هدف آن محبت الله و صفات و افعال اوست. بحث عرفا بر رس 

ی عشق اله یهعشق حقیقی یا عرفانی است. گرچه عشق مجازی را نیز قنطر 

عشق غالباً  -مخصوصاً در ایران–و عرفای اسالمی در اصطالح حک� «دانند. می

دانند از میل طبیعی رود و آن را عبارت میمرادف و معادل وّد و حب به کار می

) آقای ١٥٠: ١٣٧٠(ثروت، » بخش طبع است.شدید به آنچه مطبوع و لذت
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 ی عشق مجازیبررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و موالنا درباره

های صوری آن ظواهر دنیوی و زیبایی ستاری، عشق مجازی را معشوق،

واقع،  آید و درداند که همواره، از حسن صورت و ک�ل سیرت پدید میمی

زعم عرفا زودگذر است و با وصال  ه�ن عشق غریزی و انسانی است که به

حق است و چون  یهگیرد. اما عشق حقیقی یا عشق الهی، جذبپایان می

گاه عاشق د و آنسوز آذرخش، هستی فانی و مجازی عاشق را به آتش غیرت می

) که به قول ١٣٨: ١٣٩٥شود (ستاری، میرد و به حق زنده میدر خود می

و راه نیابد. روزبهان، هرکه به عشق حق زنده باشد، موت بر وی روا نباشد

حقیقی  یهای بیش نیست و آنکه زندهرچه هست معشوق است و عاشق پرده

 جان است: بیاست، فقط معشوق است و عاشق بدون معشوق، کالبدی 

ایجملــه معشــوق اســت و عاشــق پــرده

 

ایزنــده معشـــوق اســـت و عاشـــق مـــرده 

 )٣٠: ١(مولوی، دیباچه، ج                   

توان گفت: عشق حقیقی، جاودانه است که از ازل تا به ابد امتداد بنابراین می

از  کند وعشق او را جاودانه و مانا می«یافته است اگر انسان عاشق گردد، 

رضورتی برای درک حیات معنوی و » عشق«رهاند میرایی و نیست شدن می

 ) ٤٣: ١٣٨٦(رودگر: » دریافت حیات الهی و طیبه است.

دانند و عقیده دارند نظامی و موالنا هر دو عشق را پایه و اساس هستی می

 بدون عشق، دنیا ارزشی ندارد.

عشق حرضت حق کار و بار دل عارفان، به جز  یهموالنا عقیده دارد در خان

 دیگری نیست و جز خیال وصال حق، کسی دیگر در آن سکونت ندارد: 

اندر او جـز عشـق یـزدان کـار نیسـت

 

ـــت  ـــار نیس ـــز خیـــال وصـــل او دیّ ج

 )٢٨٠٣: ٥(مثنوی، ج                          

های ظاهری پا نظامی هم عقیده دارد کسی که عاشق حقیقی باشد، از عشق

 کشد: گذارد و معنویات را همچون شهدی گوارا رس میمی را فراتر



 

 

 
 
 

٩٥ 
 

ــهچــو خاص ــرون ن ــای بی ــتی، ز صــورت پ ــاص حــق گش الخ

هــــزاران رشبــــت معنــــی بــــه یــــک دم رایگــــان درکــــش

ـــر دو ـــن ه ـــغول ای ـــو مش ـــی، مش ـــش بین ـــت و دوزخ بهش

ـــش ـــان درک ـــرد جن ـــی گ ـــه، خط ـــرق دوزخ ن ـــر ف ـــدم ب ق

نظـــامی، ایـــن چـــه ارسار اســـت کـــز خـــاطر بیـــان کـــردی

ر کـــشدانـــد، زبـــان درکـــش، زبـــان دمـــزش �یکســـی ر 

 )٢٩٥: ١٣٥٠(نظامی، غزلیات،                                          

 

 گوید: مولوی در فرق معنای حقیقی عشق و معنای مجازی آن چنین می

 یهداند که همموالنا عشق حقیقی را موجد هیجانات خوب و جذاب روحی می

 کند: دردها و امراض را درمان می

شاد باش ای عشـق خـوش سـودای مـا

ــــــا ــــــاموس م ــــــوت و ن ای دوای نخ

 

هـــای مــــاای طبیـــب جملــــه علّت 

ـــا ـــالینوس م ـــون و ج ـــو افالط ای ت

 )٦٣(مولوی، دیباچه،                       

 ون کنایه از طبیب روحانی است و جالینوس کنایه از طبیب جس�نی.افالط

 نظامی عقیده دارد، عشق حق، قضایی آس�نی است: 

اندر طلب عشق تو بودسـت نظـامی

 

عیبش مکن، ای دوست کـه کاریسـت قضـایی 

 )٣٤٢: ١٣٥٠(غزلیات نظامی،                       

 عشق حقیقی و مجازی یهمولّف توان به این حقیقت دست یافت که دوپس می

 در موارد زیر تفاوت دارند:«

 نبود آن در عشق مجازی وجود ک�ل نفس در عشق حقیقی و -

هایی کــز پــی رنگــی بــودعشــق

 

ــود  ــی ب ــت ننگ ــود، عاقب ــق نب عش

 )٢٠٥ :١(موالنا:ج                        
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 همراه بودن عشق حقیقی با واقعیّت بر خالف عشق مجازی-

 وجود استمرار و پایداری در عشق حقیقی بر خالف عشق مجازی -

 مفرط و همراه بودن با که این دو نوع عشق از حیث وجود محبّتحال آن

 ) ١٣٩٥: ١٩(دشتخاکی، بصیری: » اندزیبایی معشوق کامالً شبیه هم

عده زیادی از شاعران و نویسندگان عقیده دارند عشق حقیقی و مجازی 

پلی برای حقیقت و عشق ی هنزدیکی دارند و عشق مجازی را به منزل یهرابط

به این .«اند: املجاز قنطره الحقیقه دانند به همین جهت گفتهحقیقی می

اند و لذا در آثار قنطره بودن بسیاری از بزرگان عرفان اشاره کرده و آن را پذیرفته

همدانی، فخرالدین عراقی، حکیم  یهالقضاکسانی چون: احمد غزالی، عین

ین رازی، شیخ الدالدین کربی، شیخ نجمسنایی غزنوی، شیخ عطار، شیخ نجم

الدین، حاج مالاحمد نراقی و بسیاری دیگر از الدین باخزری، موالنا جاللسیف

) ٤١٠: ١٣٩٦(محمدی، » توانیم آن را ببینیم.بزرگان عرفان و تصوف می

مجاز به کوی حقیقت راه برد و یا وجود خود را از جوهر  یهبنابراین باید از قنطر 

 .ی مجاز است، پر کردها فنطر عشق الهی که ورای پیوند جس�نی ی

موالنا عقیده دارد که عشق، خواه حقیقی، خواه مجازی باشد، رسانجام ما 

 کند: آدمیان را به سوی عا� الهی هدایت می

ــت ــر زان رس اس ــن رس و گ ــر زی ــقی گ عاش

 

عاقبـــت مـــا را بـــدان رس رهـــرب اســـت 

 )١١١: ١(مولوی، ج                           

عقیده دارد که برای بسیاری از مشایخ » عشق صوفیانه«ر کتاب آقای ستاری د

توان شود. پس میحقیقت می یهصورت است که قنطر  عرفا، عشق مجازی به

گفت که عشق مجازی، �رین و م�رستی است برای تحّمل عشق حقیقی 
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عشق لیلی را یک چندی از �اد مجنون مرکبی ساختند تا «اند: چنانکه گفته

» گاه بار کشیدن عشیق الله را قبول توان کردن.شق لیلی شود. آنع یهپخت

تأثیر عشق «گوید: آورد، میمثالی گویا می نیکلسون در توضیح این کارآموزی،

مجازی و تبدیل کردن آن به عشق حقیقی، از شمشیر چوبی یک پرس بچه که 

ده مادر بازی دخرت خردسالی که در آینگردد و یا عروسکدر آینده رسباز می

 )١٧٦: ١٣٩٥(ستاری:». شود، �ایان استمی

گوید از عشق غیر از صورت بخواه و راه رسیدن در دیوان شمس هم موالنا می

 داند: به آن (عشق حقیقی) را همدردی عاشق می

از رخ عشق بجو چیز دگر، جز صورت

 

کارآنست که با عشق تو هم درد شوی 

 )٢٨٦٥شمس: (دیوان                           

موالنا دوست دارد با عشق گفتگو کند شاید بتواند دریابد او کیست و به چه 

 : ماندمی

گفتم :عشق را شبی راست بگو تو کیسـتی؟

ی تو کجاست؟گفتمش ای برون ز جا، خانه

ــازه ــهغ ــهی الل ــت کال ــنم، قیم ــنمها م ها م

ام، عمـر خـوش مکـررمگفت: حیات باقی

ی ترمهلوی دیدهگفت: همراه آتش د�، پ

ــه ــذت نام ــر مســرتمل ــف ه ــنم کاش ها م

 )٤٠٢١(دیوان غزلیات شمس، غزل         

�اید که شاعران عارف مسلک از جمله نظامی و موالنا عشق را به دو چنین می

های نظامی، طور کلی در منظومهاند. بهمجازی و حقیقی تقسیم کرده یهدست

های زیر ها به دستهآن« رو هستیم و با دو نوع عشق مجازی و حقیقی رو به

 شوند: بندی میتقسیم

های های عذری و عشقهای مجازی جس�نی، شامل: عشقعشق -الف

 کامجو؛ 
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مانند عشق به حیوانات و عشق و  های عاری از �تّعات جنسی،عشق -ب

 خاص میان درباریان؛ یهعالق

 ) ٢٣امی و خراسانی: (رس » های حقیقی، مانند عشق به خدا و پیامربعشق -ج

به  تواند نردبانی برای عروجعشق جس�نی: به خودی خود مذموم نیست و می

ش�ر آید: تعریف این نوع عشق از نظر ادبا و عرفا متفاوت است. عشق الهی به

کیفیتی «جا عشق جس�نی مورد نظر ادبا را مّدنظر داریم و آن ما در این

 » شدید به �لّک زیبایی جس�نینفسانی است مبتنی بر عشق (میل) 

کند. عشق خرسو به این نوع عشق حجم بسیار زیادی از خمسه را پر می

پیکر به آن دچارند. روی هفترویان و دوشیزگان ماههایی که پریشیرین، عشق

اند. روی همین عشق اسکندر به دخرت کید و کنیز چینی و ... همه از این نوع

جای بر از جایابرو و حوریان سیمینپیکران ک�ناصل توصیفات جس�نی ماه

) البته باید این نکته را ٣٦-٣٧: ١٣٨٨خمسه �ایان است. (زارع جیرهنده، 

داشت که در عشق غیر جس�نی، �لّک و زیبایی مطرح نیست، بلکه  مد نظر

 تجلّی زیبایی مطلق الهی است.  یهاگر معشوق انسان هم باشد، زیبایی او آئین

ها از عارف بودن نظامی سخن نرفته است ولی همگان بر حکمت و کرهدر تذ 

نظر دارند. صفا در آوردن مسائل حکمی و عرفانی و زهد در  زهد او اتفاق

 ) ٨٠٩: ٢: ج ١٣٧٨داند (صفا: االرسار او را پیرو سنایی میمثنوی مخزن

 در شعر نظامی شیرین، فرهاد، لیلی، مجنون ... عاشقانی پاک و حقیقی

بازند ولی به معشوق خیانت چیز خود را میهستند که در راه عشق همه

 واقعی عشقند.  یهکنند و رسسپرد�ی

 هرچند نظامی در شخصیت شیرین، فرهاد، لیلی و مجنون و بهرام در

عرفانی را فراهم آورده است. ولی  یهجویانبرخی از معیارهای ک�ل پیکر،هفت
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توان به این نکته پی های مجازی در آثار وی، میعشق موالنا و مقایسه با آثار در

های توجه به جنبه ترند ونظامی، پررنگ های مجازی در آثاربرد که عشق

 است.  پیکر بیشرتها به خصوص در خرسو و شیرین و هفتجس�نی در آن

عهده دارند که در  خرسو و شیرین و فرهاد نقش اصلی کتاب عشق نظامی را بر

خوردگی عواطف تقابل و تعامل و گره یهواسطود آمدن اتّفاقاتی که بهوجاثر به

کند، ّرس ماندگاری عشق و عاشقان صادق در قالب اقسام عشق �ود پیدا می

سازند. پس به راستی قهرمانان حقیقی و عاشقان راستین را عیان می

کسانی بودند؟ نخستین شخصیّت داستان خرسو و شیرین چه یهمنظوم

دارد و فقط است و عشق جس�نی را از طرف خود به شیرین ابراز می» وخرس «

کاالی تن شیرین را خریدار است و به همین جهت همواره مورد رسزنش شیرین 

است. اگرچه شیرین، دیگر شخصیّت برجسته این اثر که نقش معشوق را 

دار است، خود دیدی جس�نی به عشق دارد، اما او حدود را رعایت عهده

 گذارد. ای فرو �یکند و پاکدامنی و عّفت خود را لحظهیم

خواهد معشوقش را هر صورت ممکن می اما خرسو چون کودکی خردسال به

مراد خرسو از شیرین کناری بود و  دود،نزد خود گیرد، پس به دنبال آتش می

 آغوشی. 

دیگر داستان، تصویر زنی است  یهدر این منظومه، شخصیت برجست

پیشه، عفیف و پاکدامن که دل در گرو عشق خود دارد. فراز و فرودهای عاشق

کاهد، بلکه زندگی خرسو نه تنها چیزی از ثبات و ماندگاری عشق او �ی

سازد. او با وجود اصالت عشق شیرین و صداقت او را بیشرت �ایان می

 داری و عزّتقراری در عشق و آرزومندی دل در وصال به عاشق، خویش�بی

 کند.دهد و این همه ارزش عشقش را صدچندان میخود را از دست �ی

 ) ١٨٢-١٨٤: ١٣٩٨ حجاجی: -(رضایی حمزه کندی
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 ی عشق مجازیبررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و موالنا درباره

کند، عشق از وجودش به فریاد هنگامی که فرهاد از عشق شیرین زاری می

 خیزد:برمی

 چو دل در مهر شـیرین بسـت فرهـاد

ـــای در گـــل ـــش را پ ـــه دل  فـــرو رفت

 

ــق ف  ریــادبــرآورد از وجــودش عش  

ــر دل ــت ب ــاده دس ــت دل نه  زدس

)٢٢٢: ١٣٩٢(نظامی:                  

زمانی که مهین بانو شیرین را اندرز و سوگند داد و از او خواست که عّفت و 

 پاکدامنی خود را حفظ کند، شیرین نیز با ک�ل فروتنی این مسأله را پذیرفت:

ــرازی ــت رسف ــه وق ــی ک ــود دان ــو خ  ت

ــ ــا آن ســخن همداســتان ب وددلــش ب  

 به هفت اورنـگ روشـن خـورد سـوگند

 که گر خـون گـریم از عشـق ج�لـش

 

 زناشــویی بــه اســت از عشــقبازی 

 کــه او را نیــز در خــاطر هــ�ن بــود

ــن نامــه ــه روش ــدب ی گیتــی خداون  

 نخــواهم شــد مگــر جفــت حاللــش

)١٢١: ١٣٩٢(نظامی:                   

حقیقی و با  کند، عشق خود راهنگامی که مجنون در عشق لیلی زاری می

 کند: معرفت �ام، معرفی می

ـــــت ـــــادنی نیس ـــــو ز دل نه ـــــق ت عش

عشـــقی کـــه نـــه عشـــق جاودانیســـت

 

ویـــن راز بـــه کـــس گشـــادنی نیســـت 

ی شــــــــهوت جوانیســــــــتبازیچــــــــه

 )٧٨: ١٣٩٢(نظامی،                           

کوب عقیده دارد:.ترک دنیا کردن این شیخ پیکر دکرت زریندر داستان هفت

وفق روایت شاعر، که به دنبال آن از رس گنج مملکت برخاست و روی  عرب بر

دهد تا از زبان او این نکته را به ممدوح در بیابان نهاد، به نظامی فرصت می

خود خاطر نشان کند که به هر حال دین و دولت به هم نیاید راست. و 

ست، باز استغراق در لهو و عرشت، انسان را از توجه به آنچه شأن انسانی او 

تأثیر تربیت عربی او دارد.... بهرام، از نع�ن که دوران جوانی وی تحتمی

گیرد. از رس صدق خداپرست متفرق در لهو و صید و سواری بود، رسمشق می
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های کاریها و بیهودهپوییهای هرزهگنبد را که عرشتگاه سالشود و هفتمی

 یهکند. خود نیز به بهانمی سپارد و به آتشگاه تبدیلاوست، به موبدان می

آید، و در دنبال شکاری که او را شکار خویش کرده شکار از قرص بیرون می

 .) ١٦٥: ١٣٨٣کوب، گردد. (زریناست، در بن غاری ناپدید می

ش�رد، از لذات مطلوب است. او اساس زندگی را عشق می عشق نزد موالنا با

انگارد و نبود روح میده و بیعشق را همچون ج�دی مر آن روی انسان بی

ها را عشق یهکند. موالنا منشأ همعشق را با مرگ واقعی یکسان ذکر می

گوید، عشق به جا که از مراتب عشق سخن میآن« داند.عشق به خداوند می

کند و چون قصد از آن، رسیدن به حق و خداوند را غایت سیر سالک ذکر می

ها و علت ترین عشقترین و نابعالی ج�ل ازلی است، آن را یهمشاهد

موالنا،  یهبه عقید )٢٩: ١٣٨٢(فرقدانی، » داند.آفرینش جهان هستی می

ک�ل و  یهفقط عشق به خداست که حقیقی است و همین عشق است که مای

 ج�ل و رشد و تکامل انسانی است. 

که از داند، حال آنکه عشقی موالنا تنها عشق حقیقی را آتش جان و دل می

 داند: افرسده و خاموش میباشد، » پی رنگی«

چون رود نور شود پیدا دخان

 

بفرسد عشق مجازی آن زمان 

 )١٠٧١: ٦(مولوی: ج                   

 است البته عشق» عشق«توان گفت کلید ورود به جهان موالنا، تجربه کردن می

 فرماید: حقیقی نه صوری و مجازی زیرا وی می

ــــن رهــــ های صــــورتیا کــــن عشــــقای

ــت آن ــورت نیس ــت، ص ــوق اس ــه معش آنچ

 

ـــت ـــده نیس ـــان پاین ـــق مردگ ـــه عش زانک

ـــر روی ســـتی   ـــه ب ـــر صـــورت ن نیســـت ب

خــواه عشــق ایــن جهــان، خــواه آن جهــان

 )٧٠٢ -٧٠٣(موالنا، دفرت دوم،              

ـــت ـــده نیس ـــا آین ـــرده ســـوی م ـــه م زآنک



 

 

 
 
 

١٠٢ 
 

 
 ی عشق مجازیبررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و موالنا درباره

ــاقی اســت ــو ب ــق آن زنــده گــزین ک عش

 

ــــت ــــز رشاب جانفزای ــــت ک ــــاقی اس س

 )٢١٩(مثنوی :دفرتپنجم :                    

ای برای عارفان اغلب بر ارزش تربیتی عشق مجازی انسان به عنوان زمینه

اند. در داستان حکایت آماده شدن جهت عشق حقیقی خداوند اشاره کرده

هایی که تنها به عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی موالنا عقیده دارد که عشق

آب و رنگ و ج�ل ظاهری باشد، در واقع عشق نیست، بلکه ننگ و عار خاطر 

آورد. یعنی ارزش و اصالت هر عشقی، بستگی تام و �امی به ارزش و پدید می

اصالت معشوق دارد و اگر عشق و حّب آدمی به موضوعی کاذب و ناپایدار تعلّق 

 زیبد. ی میرا هوس و هو توان لفظ عشق را بر آن نهاد بلکه آنگیرد، �ی

ــــق ــــودعش ــــی ب ــــی رنگ ــــز پ هایی ک

 

عشــــق نبــــود، عاقبــــت ننگــــی بــــود 

 )٢٠٥: ١(موالنا، ج                               

 کند تا خوانندگان را ازداستان و حکایتی از فرصت استفاده می هر موالنا در

جمله داستان اول مثنوی است  عشق مجازی به عشق حقیقی سوق دهد. از

شود. ق به دو نوع پایدار و ناپایدار (روحانی و نفسانی) تقسیم میآن عش که در

عشق شاه به کنیزک با عشق کنیزک به زرگر تفاوت ماهوی «در این داستان، 

 روند. (دشتخاکی،ش�ر میمصداق این دو نوع عشق به دارد و این دو داستان،

ه به عشق برای پادشا» پادشاه و کنیزک«) در داستان ١٩: ١٣٩٥ بصیری:

) ٢٦(ه�ن، » شود.میمیانجی بین عا� روحانی و عا� فانی مطرح  یهمثاب

شود و موالنا آن را مالط مصور کل هستی قلمداد می» عشق«مثنوی رشیف  در

آورد. ایشان، چنان قدرتی اجزای وجود به حساب می یههم یهو پیونددهند

الهی مقدور و  یهلطیفاین  یهبرای عشق قائل هستند که فقط معنا را در سای

ماسوی الله را  یهکنند که همای ذکر میدانند و آن را شعلهمیّرس می

 سوزاند تا به وحدت رصف برسد: می
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یعنی: مجاز، پلی است » املجاز قنطره الحقیقه«در مثل عرب آمده است که: 

عشق بر همین باور است  یهبرای رسیدن به حقیقت. حرضت موالنا نیز دربار 

عشق مجازی، پلی است برای رسیدن به عشق حقیقی. او برخالف که 

عشق –های عامی یا به دور از شهود عرفانی، نه تنها این دو عشق انسان

داند، بلکه یکی را نردبانی برای را بیگانه از هم �ی -مجازی و عشق حقیقی

الب پندارد. موالنا این عقیده را به زیباترین بیان در قرسیدن به دیگری می

 کشد: داستان پادشاه و کنیزک به تصویر می

 یهرود، در میانپادشاهی به قصد شکار، همراه خدمتکارانش به بیرون شهر می

بازد و با بذِل مالی فراوان او را به دست راه، دل و دین به کنیزک زیبارویی می

ا از شود. شاه طبیبان حاذق ر پاید که کنیزک بی�ر میآورد؛ اما دیری �یمی

ان مّدعی که بخواند تا کنیزک را درمان کنند ولی طبیهر سوی نزد خود فرا می

 یهمانند وقتی که شاه از هماز مشیّت قاهر الهی غافلند، در درمان او درمی

آورد و از صمیم شود، به درگاه الهی روی میعلل و اسباب طبیعی نومید می

دارد. پادشاه درگرماگرم دعا و دل، دست نیاز به درگاه حق، جّل و عال برمی

گوید که: برد و در اثنای خواب، پیری روشن ضمیر بدو میتّرضع خوابش می

شاه  ماست. فردای آن روز، یهآید که فرستادطبیبی حاذق فردا نزد تو می«

بیند، گویی عشق یابد. او وقتی طبیب الهی را میطبیب موعود را درمی

�ام وجود، عاشق وی، که مظهر حرضت حق کند و با کنیزک را فراموش می

 گردد. است، می

فه�ند که عشق مجازی، موالنا، در قالب این داستان، به خوانندگان خود می

تواند به عشق حقیقی بینجامد، پس نباید عشق مجازی را ناچیز و گاهی می

 جس�نی در یه) البته توجه به جنب٤٩-٥٠: ١٣٩٠قدر شمرد. (اتونی: بی

کم  کند،های خود، استفاده میکه موالنا در حکایات و داستان جازیعشق م

 شود.دیده می
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 ی عشق مجازیبررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و موالنا درباره

گفـــت معشـــوقم تـــو بودســـتی نـــه آن

 

لیــــک کــــار از کــــار خیــــزد در جهــــان 

 )٧٦(موالنا:دفرت اول،:                         

زرگر همین که این سخنان را گفت زیر خاک رفت یعنی مرد و آن کنیزک از 

 انید و دلش از حّب او پاک گردید: عشق زرگر ره

ـــر خـــاک ـــت در َدم زی ـــت و رف ـــن بگف ای

 

آن کنیـــزک شـــد ز رنـــج و عشـــق، پـــاک 

 )٢١٦: ١(موالنا، ج                               

ای برای عارفان اغلب بر ارزش تربیتی عشق مجازی انسان به عنوان زمینه

در داستان حکایت  اند.آماده شدن جهت عشق حقیقی خداوند اشاره کرده

هایی که تنها به که عشقدارد عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی موالنا عقیده 

خاطر آب و رنگ و ج�ل ظاهری باشد، در واقع عشق نیست، بلکه ننگ و عار 

آورد. یعنی ارزش و اصالت هر عشقی، بستگی تام و �امی به ارزش و پدید می

به موضوعی کاذب و ناپایدار تعلّق  اصالت معشوق دارد و اگر عشق و حّب آدمی

 زیبد. را هوس و هوی میتوان لفظ عشق را بر آن نهاد. بلکه آن�ی گیرد،

ــــق ــــودعش ــــی ب ــــی رنگ ــــز پ هایی ک

 

عشــــق نبــــود، عاقبــــت ننگــــی بــــود 

 )٢٠٥: ١(موالنا، ج                              

د و آن را حائز البته باید در نظر داشت که موالنا عشق مجازی را قبول دار 

آورد، ولی داند و پلی برای رسیدن به معشوق حقیقی به حساب میاهمیّت می

اندازد، آن است که ای از خوانندگان آثار موالنا را به اشتباه و خطا میآنچه عّده

آورند. در آنان، عشق مجازی را عشق به صورت و جسم معشوق به حساب می

 نظر موالنا در رابطه با عشق مجازی است.  که این سخن کامالً مخالف باحالی

الهی معتقد است و عشق مجازی  یهموالنا در عشق مجازی نیز به نوعی صبغ«

را نه عشق به صورت و جسم معشوق، بلکه عشق به روح و روان معشوق 

داند. زیرا در عرفان، این روح داند. موالنا، ظاهر جسم را محّل توجه �یمی
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» و نفخُت فیه من روحی«فرمایش حرضت حق که فرمود:  یهواسطاست که به

 بها. ورزی، نه جسم خاکی کمحائز اهمیت است و الیق عشق

فرماید که اگر آدمی، موالنا در توجیه و اثبات نظر خود به این مسأله اشاره می

ورزد، چرا وقتی که جان از آن کالبد واقعاً بر صورت و هیأت ظاهر عشق می

 داند؟ ورزی �یکند و آن را الیق عشقد، دیگر بدان تّوجه �یجویمفارقت می

 ورزی است نه جسم وی. آن روح معشوق است که الیق عشق پس در واقع،

ارزشی عشق جس�نی اهمیّتی و بیموالنا در داستان پادشاه و کنیزک نیز بی

ا به زرگر جا که پادشاه به فرمان طبیب الهی، زهری قتّال ر دارد. آنرا بیان می

خوراند و روی وی را زشت و زرد سمرقندی، که معشوق کنیزک است، می

گرداند. کنیزک که در واقع عاشق رخسار زیبای زرگر بود، با دیدن روی می

خود گراید. در واقع این کند و عشقش به رسدی میزشت او، دل از وی برمی

قی، پایدار و این واقعیّت است که عشق مجازی صورتی، عش یهدهندنشان

 )٥٢-٥٤: ١٣٩٠گردد. (اتونی:نگ مینسبب  اصیل نیست و به قول موالنا،

آور او بود منظور این است که عشق شدید پادشاه به کنیزک سبب محنت رنج

او برای طلب کمک از حق بود  یهخود سبب استغاث یه(همین محنت) به نوب

مجازی شاه به عشق که حکیم الهی بر او ظاهر شد. بنابراین عشق تا آن

 حقیقی ارتقاء یافت. 

ــورت نیســت آن ــه معشــوق اســت، ص آنچ

ـــر صـــورت تـــو عاشـــق گشـــته ایآنچـــه ب

صورتش برجاست، ایـن سـیری ز چیسـت؟ 

کنــــدچـــون وفــــا آن عشـــق افــــزون می

 

خواه عشق این جهان، خواه آن جهـان

ایچون برون شد جان، چرایش هشته

عاشقا! واجو کـه معشـوق تـو کیسـت؟

ــا  ــی وف ــون میک ــورت دگرگ ــد؟ص کن

 )٧٠٣-٧٠٦: ٢(مولوی، ج                   
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شاه با رعایت ادب به مه�ن غیبی خود گفت: معشوق حقیقی من تویی نه آن 

 کنیزک. لیکن در این دنیا از یک کار کاری دیگر حاصل آید: 

ـــه آن ـــتی، ن ـــو بودس ـــوقم ت ـــت: معش گف

 

لیــــک کــــار از کــــار خیــــزد در جهــــان 

 )٧٦(مولوی، دفرت اول:                         

ورزند، صورت نیست، خواه عشق این فرماید: آنچه بدان عشق میموالنا می

جهانی باشد و خواه عشق آن جهانی. اگر تو واقعاً بر صورت و هیأت ظاهر 

جوید، دیگر بدان چرا وقتی که جان از آن کالبد مفارقت می ورزی،عشق می

 شوی ... ده و سیر میز کنی و از آن دلتوجه �ی

ـــــاف خـــــدای بی ـــــازعشـــــق ز اوص نی

 

عاشــــقی بــــر غیــــر او باشــــد َمجــــاز 

 )٩٧١: ٦(مولوی، ج                              

عشق الهی در نظر مولوی با آنچه دیگر خداجویان از مؤمن و متّرشع تا عارف و 

ها و مسلککه او را از سایر طرق چندان اند، تفاوت دارد؛صوفی و قلندر گفته

 سازد. جدا و مشخص می

عشق به خدا، «زنند، عرفا نیز از خداجویان و خداپرستان دم از خدا می یههم

گوید، اما مراد مولوی در می» عشق به خدا«زنند، مولوی نیز همچنان دم می

 امتیاز مخصوص دارد.  ها،میان گفته

وتی را منحرص در مولوی عشق الهی را متصّور بر کسوت برشیت، و سعادت اله

زنند، و خداپرستان دم از عشق الهی می یهجوید ... همپیکر ناسوتی می

توان با خدا عشقبازی مولوی این است که باید دید چگونه می یهلیکن عقید

 ) ٧٩٧-٧٩٨: ١٣٩٣(ه�یی، ...» کرد؛ عشق مبتنی بر احساس و ادراک است 

دژ «ّمد بلخی، داستان الدین محهای مهم مثنوی جاللیکی از داستان

های عرفانی های ارسارآمیز و گرایشاست. این داستان از داستان» رباهوش

پیکر نظامی است. از طرف دیگر، یکی از هفت داستان نقل شده در هفت
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گنجوی، داستانی است که در گنبد رسخ توسط یکی از آن هفت شاهدخت 

داستان  چندکه این دوشود. (داستان دخرتحصاری) هر برای بهرام نقل می

در  عشق مجازی گفت توانهای زیادی به یکدیگر دارند ولی میشباهت

 ربای موالناشهو  داستان دخرت حصاری نظامی در مقایسه با داستان دژ

 های این دو داستان: شباهت تر است.محسوس

عشق نهاده شده است، هدف  یهمایه و اساس هر دو داستان، بر پاینجا«-

این است که عشق به هر مظهری از مظاهر  رباهوش در داستان دژموالنا 

تواند به عشق خلقت، عشق است و عشق مجازی در سیر تکامل خود می

آن عاشق و  ای برسد که درمعنوی و عرفانی تبدیل شود و رسانجام به مرحله

رشح مشکالت راه عشق  شوند و هدف داستان گنبد رسخ،معشوق یکی می

 است. 

دو داستان، پیر و مرشدی مطلع و آگاه از علوم مختلف وجود دارد که  در هر-

راه رسیدن به صاحب تصویر و دخرت زیبا را برای شاهزادگان داستان گنبد 

) استاد ٥٦-٥٥: ١٣٨٨فر، نظری:(بهنام »کند.ربا بازگو میهوش رسخ و دژ

دقایق و بیشرتین  یهدر بردارند ربا،داستان دژ هوشه�یی معتقد است که 

رموز مسلک تصّوف و عقیده و سیر و سلوک روحانی و افکار عالی مولوی است 

های موالنا و اعتقادات او ثنوی در دقایق این داستان و گفتهو اگر خوانندگان م

ی این همل بسزا کنند، و حقایق آن را دریابند، به منزلأ در اجزای این حکایات ت

و افکار و روح طریقت مولوی خوانده عقاید  یهبار است که کتابی جامع در 

عشق مجازی در راستای عشق  حاصل کالم آنکه )١٢: ١٣٧٨(اکربی:  باشند.

کند. به بیان دیگر عشق مجازی عشق به یابد و معنا پیدا میحقیقی مبنا می

هایی است که رهنمون و دلیل انسان به سوی عشق حقیقی همه زیبایی

قیقی باشد، ناگزیر از گذر از فراز و نشیب گردد و هر که رهرو راه عشق حمی

 طریق عشق است.
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ترین رکن طریقت است و امانتی الهی است که انسان این امانت را عشق مهم

ظهور و سازندگی خود کرد تا به ک�ل و جاودانگی  یهپذیرفت و آن را مای

گنجد. رفان است که در صحبت و تعریف �یترین عنرص ععشق، مهم برسد.

واالترین و  رساند.بارگاه عشق، ایوان جان است که سالک را به ک�ل می

ترین نوع عشق، عشق به خداوند است که از آن به عشق حقیقی تعبیر متعالی

ک�ل و ج�ل و رشد و تکامل انسانی  یهشود و همین عشق است که مایمی

 است. 

وع حقیقی و مجازی عشق انواع مختلفی دارد. از دیدگاهی عشق به دو ن

 بحث عرفا بر رس عشق حقیقی یا عرفانی است. . شودتقسیم می

تن از بزرگان ادب شعر فارسی، عقیده دارند عشق  نظامی و موالنا به عنوان دو

پلی برای ی هنزدیکی دارند و عشق مجازی را به منزل یهمجازی و حقیقی رابط

اند املجاز عرفا که گفته دانند ه�نند بسیاری ازحقیقت و عشق حقیقی می

مجاز به کوی حقیقت راه برد و عشق  یهبنابراین باید از قنطر . قنطره الحقیقه

ها را عشق به عشق یههم ها منشاءآن عشق حقیقی است. یهمجازی سای

ج�ل ازلی  یهو چون قصد سالک، رسیدن به حق و مشاهد دانندخداوند می

ها و علت آفرینش جهان هستی ترین عشقترین و ناباست، آن عشق را عالی

دانند و معشوق چیز را مدیون عشق می گرانقدر، همه دانند. آن دو شاعرمی

دانند و عقیده دارند که گرفتاری حقیقی را خدا و منزل نهایی را وصول به او می

باعث پختگی وی در  های طریق عشق،آزمون یهسالک در دام بال در کور 

از عشق مجازی و پای نهادن در وادی عشق حقیقی عشق ورزی و گذر 

 گردد. می
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در آثار نظامی همچون  های جس�نی عشق مجازی،همچنین توجه به جنبه

موالناست .در آثار  تر از آثاربیشرت و محسوس پیکر،هفت خرسو و شیرین و

 تررنگاین توجه کمهوش ربا،  شاه و کنیزک و دژ هایی مانندموالنا، در داستان

 شود. می است و رسانجام به عشقی الهی منجر

*** 

، قم، انتشارات بیت ای، چاپ اولی مهدی الهی قمشه) ترجمه١٣٨٧( ،-١

 .االحزان

 (بررسی و تحلیل آخرین داستان مثنوی معنوی). )١٣٨٦( مهناز، اکربی،-٢

  .تهران، لوح زرین

 .، نوبت چهارم، تهران، منوچهری). ١٣٨٣زبهان، (بقلی شیرازی، شیخ رو -٣

ربا؛گنبد رسخ ). تحلیل تطبیقی داستان دژ هوش١٣٨٨بهنام فر، محّمد، نظری، اعظم ( -٤

 . ٥٢-٦١، صص١٤٨و هفت پیکر نظامی، ش 

 ، چاپ اّول، امیرکبیر. ).١٣٧٠ثروت، منصور، ( -٥

چاپ دوازدهم ،تهران،  )، ١٣٨٨( الدین محمدشیرازی،خواجه شمس -٦

 .انتشارات جیحون

ی عشق در ). تحلیل تطبیقی مقوله١٣٩٥دشتخاکی، علی، بصیری، محّمدصادق (  -٧

 داستان ضیافت افالطون و داستان پادشاه و کنیزک موالنا.

ی�ی رهروان )، عشق و س١٣٩٨رضایی حمزه کندی، علی؛ حجاجی کهجوق، عزیز ( -٨

 . ١٧١-١٩٠: ٤٣حقیقی آن در منظومه غنایی خرسو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی، ش 

 ٣-٢٦، صص ٣٤). تفسیر عشق؛ تقسیم عشق. ش ١٣٨٦رودگر، محّمدجواد ( -٩

 . ٣٦-٣٩: ٨٩). ش ١٣٨٨زارع جیرهنده، سارا ( -١٠

 مرکز. ، چاپ هشتم، تهران، نرش ). ١٣٩٥ستاری، جالل. ( -١١

 ، چاپ ششم، تهران، مرکز. ). ١٣٩٥ـ (ـــــــــــــــــــــ-١٢

 .، تهران، مصطفوی). ١٣٩٩سجادی، سید جعفر (-١٣

 .های عشق حقیقی و تجلّی). بررسی گونه١٣٩٤ّرسامی قدمعلی، خراسانی صا�ه ( -١٤

 . ٢١-٣٢جوی، سال پنجم، ش پانزدهم، آن در آثار حکیم نظامی گن
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 ی عشق مجازیبررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و موالنا درباره

 ، تهران، شفیعی.). ١٣٨٣سعیدی، گل بابا ( -١٥

، چاپ اّول، تهران، ).١٣٨٩محّمد (صابری، علی-١٦

 رامین. 

 دهم، تهران، فردوس. . چاپ یاز )١٣٧٨صفا، ذبیح الله (- ١٧

 . ٢٨-٣٠: ١٣). عشق از دیدگاه موالنا، ش ١٣٨٢فرقدانی، کربا ( -١٨

 ، ترجمه ابوذر کرمی، تهران، نسل نواندیش. ). ١٣٩٣فروم، اریک ( -١٩

 .ی، چاپ سوم، تهران، نجم کرب )،١٣٩٦( محمدی، کاظم - ٢٠

 .، چاپ دوم، تهران، زرین)، ١٣٣٩( مو�ن، زین العابدین-٢١

 ، چاپ اّول، تهران، نرش قطره. )١٣٨١الّدین (، جاللمولوی-٢٢

، رشح جامع کریم زمانی، چاپ چهل و ). ١٣٩٢ـــ (ـــــــــــــــــــــــــ-٢٣

 دوم، تهران، اطالعات.

 .، تهران، فروغی.)١٣٥٠( ای،الیاس بن یوسفنظامی گنجه -٢٤

، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ ). ١٣٩٢ــــ (ــــــــــــــــــــــــ-٢٥

 چهاردهم، تهران، قطره. 

، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ ). ١٣٩٢ـــــــــ (ـــــــــــــــــ -٢٦

 چهاردهم، تهران، قطره. 

 ، چاپ چهارم، تهران. مصطفوی. ).١٣٧٧ـــــــــــــ (ــــــــــــــ -٢٧

 ، جلد اول تهران، زّوار. ). ١٣٩٣ه�یی، جالل الدین (-٢٨


