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Abstract  

Culture and its components play a very important role in creating 

mental structures and patterns of thought, speech, behavior, and actions 

of individuals in society as they form the collective identity and social 

personality of individuals in society. In particular, the beliefs and rituals 

of creation and resurrection are the foundation of most human beliefs, 

thoughts, speeches, and actions. Poets are the inheritors and carriers of 

culture and thought. Great and popular poets, such as Ferdowsi, Rumi, 

Sa'di, and Hafez, are the main mediators of the transmission of culture 

and the greatest architects of thought, speech, and action of not only 

Iranians but also many neighboring and even distant nations. We have 

no choice but to study ancient cultures, beliefs, and rituals to recognize 

our identity and the foundations of our thought. With the approach of 

cultural linguistics, this study examines the role of culture in the 

processing of love metaphors in Rumi's works to identify and introduce 

the function of love in the theory of Islamic mysticism and its cultural 

foundations and basic epistemological format. According to the 

analysis of metaphors of love, the main functions of love according to 

Rumi are life-giving, beauty (goodness), cultivation (liberation, shelter, 

and promotion), and agency in knowledge and connection to the truth. 

These functions are taken from Islamic culture, ancient Iranian culture, 

and Greek culture and are reflected in the metaphors of love. 
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 مولوی آثار در عشق هایاستعاره فرهنگی بنیاد

    رضا شعبانلوعلی
 هران،ت فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،فارسی ادبیات و زبان دانشیار

 ایران

 چکیده  
هایش از آن رو که سازندة هویت جمعي و شخصيت اجتماعي افراد جامعه است، نقشي مهم فرهنگ و مؤلفه

رها و ویژه باوارهاي ذهني، الگوهاي اندیشگاني، گفتار، رفتار و کردار افراد جامعه دارد. بهدر ایجاد ساخت

ت. شاعران ها اسها، گفتارها و اعمال انسانهاي مربوط به آفرینش و رستاخيز بنياد اکثر باورها، اندیشهآیين

، دوسي، مولوي، سعدي، و حافظوار ان و ناقالن فرهنگ و اندیشه هستند و شاعران بزرگ و محبو  مانند فر

، که بسياري ترین معماران پندار، گفتار و کردار ایرانيانهاي انتقال فرهنگي و بزرگترین واسطهنه تنها اصلي

هاي اندیشگاني خود ناگزیر از مطالعة فرهنگ، از ملل مجاور و حتي دورند. براي شناخت هویت خود و بنيان

نقش فرهنگ در پردازش  شناسيِ فرهنگيدر این مقاله با رویکرد زبانهاي کهن هستيم. باورها و آیين

هاي عشق در آ ار مولوي بررسي شده است تا کارکرد عشق در نظریة عرفان اسالمي و مباني فرهنگي استعاره

 د که کارکردهايشوهاي عشق دانسته ميو قالب معرفتي بنيادین آن شناسایي و معرفي گردد. از تحليل استعاره

 يدهندگپناه ،ي)رهانندگکنندگي هيتزک، (خير) یيبایزي، بخشاتيحاند از: عمدة عشق از نظر مولوي عبارت

 رانیفرهنگ ا ،ياز فرهنگ اسالم این کارکردها .و وصل به حقيقتمعرفت  يت درعاملو  ،(يو ارتقادهندگ

 .نداهاي عشق بازتا  یافتهي اخذ شده و در استعارهونانیو فرهنگ  ،باستان

  .مولوی فرهنگ، عشق، استعاره،ها: کلیدواژه

                                                            
 این مقاله از طرش پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استخراج شده است. -

  :نویسنده مسئولa.shabanlu@ihcs.ac.ir   
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 مقدمه . 4

منظور مفهومي است در این مقاله  ماا، در زبان فارسي معاني متعددي دارد «فرهنگ» ةواژ
اي است شامل دانش، دین، کليت درهم بافته» شود یعنيبرداشت مي 6کالچر واژةکه از 

تي که آدمي همچون عضوي از جامعه به هنر، قانون، اخالقيات و هرگونه توانایي و عاد
ها انسانفرهنگ از آن رو که سازندة هویت جمعي  (.76: 6897)آشوري، « آورددست مي

زاده و پرورده  آنافراد انساني در درون  ،دهدها را شکل ميشخصيت اجتماعي آن ،ستا
یابد، بسيار ساختار و سامان مي ي آنهاشوند و اندیشه و شخصيتشان بر ا ر آن مؤلفهمي

ترین نگاهبانان و ناقالن فرهنگ نویسندگان از مهم مورد توجه افراد جامعه است. شاعران و
کند که تنها وارث آن شاعر درون سنتي کار مي» زیرا شوندو اندیشه هر ملت محسو  مي

(. 48: 6832)سعيد،  «سنت نيست بلکه این سنت را با تالش فراوان به دست آورده است
شش در آموختن سنت )که در اینجا معادل فرهنگ است( و پاسداري از آن، موجب این کو

ها )یعني فرهنگ: هاي خود را بر این سنتشود که شاعران و نویسندگان بنيان اندیشهمي
ها را الگوي مناسبي براي مواجهه با مشکالت و برطرف کردن ها و باورها( بنهند و آنسنت

اهميت بيشتري دارند و  هابرخي عناصر فرهنگي یا سنت موانع در زندگي قرار دهند.
 سرچشمة دیگر باورها هستند. 

که اندیشة بنيادي همة توان گفت هاي بشري ميیابي تاریخي اندیشهبررسي و ریشه با
هاي مربوط به ترین امور زندگي است یعني اندیشهمربوط به بنيادي يزمانهر ها در انسان

ندیشة بنيادي مبناي تفکرات و اعتقادات بشر در دیگر امور مانند هستي و آفرینش. این ا
بينيم که بنياد است. اگر نيک بنگریم مي هانظایر اینزیبایي و  ،خير ،عدل ،مرگ ،عشق

امور و  ةهاي افالطون و پيروانش همان نظریة مُثُل است که با استفاده از آن هماندیشه
االنوار یا بنياد اندیشة ایرانيان اعتقاد به نور ،نددهکنند و شرش ميمفاهيم را توجيه مي

هاي فکري و الگوهاي شناختي نيز سرایت سایر حوزه بهعنوان اصل همه چيز است که به
 است.  دهکر

 ،اسالم در رشد برخي هنرها مانند نقاشيظهور هایي که بعد از با توجه به محدودیت
روابط  ؛اسالمي پيدا شد ویژه مفاهيمبه مپيکرتراشي و هنرهاي نمایشي براي بيان مفاهي

                                                            
1. Culture 
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مود نویسي نها فقط در هنرهاي زباني مانند شعر و داستانها و جنگعاطفي انساني، عشق
اساطير  ةیافتند و آ ار زباني و نوشتاري محمل مناسبي براي انتقال عناصر فرهنگي و گنجين

ها بر اندیشه و تفکر ز دیگر گونهبيش ابنيادش هاي ادبي که ها شدند. یکي از گونهو اندیشه
است، ادبيات عرفاني است. این نوع ادبي از بدو پيدایش تا کنون در ميان ایرانيان و 

و اغلب آ ار نویسندگان و شعراي بزرگ فارسي در زمرة  اي یافته،ویژهزبانان اقبال فارسي
و شناخت محور خدا، عشق، مرگ  گيرند. در آ ار عرفاني مفاهيمآ ار عرفاني قرار مي

ترین مفاهيم جاري در ساحت زندگي انساني و سپهر اصلي مباحث هستند که از کهن
ترین موضوع و مقصدِ عرفان، شوند. در ادبيات عرفاني مهماندیشگاني وي محسو  مي

اي بر رو،اینازکه به یاري عشق و از رهگذر مرگ ميسر است. ا دانسته شده شناخت خد
 شناخت ماهيت عشق و کارکردهاي آن نيست. گزیري جزفان شناخت دقيق نظریة عر

ورز در جغرافياي ایران فرهنگي است که کوشيده تا مشهورترین شاعر و اندیشه ويمول
ت و او را به شناخ ،مبدأ و معاد او را مشخص کند ،موقعيت انسان را در جهان هستي بازنماید

دو عنصر اساسي را در امر شناخت  يمثنوویژه دقيق خود نائل گرداند. وي در آ ارش به
ري و دیگ ؛یکي مرگ که راه رسيدن به خداست :حق و اتصال به وي مؤ ر دانسته است

 يقرآن منشأ» مقالة دو در نیا از شيپعشق که وسيلة رسيدن عاشق به معشوق است. 
 ويمثن در مرگ مفهومي استعارة اسطورهاي بنياد» و «يمولو يمثنو در مرگ يهااستعاره
اکنون در این مقاله با بررسي استعاره ؛میادهیکاو را يمولو آ ار در مرگ مفهوم «معنوي

هاي عشق ضمن شناخت مفهوم عشق از منظر مولوي، نقش فرهنگ را در بازنمایي استعاري 
 کنيم. مياین مفهوم تبيين 

 پژوهش روش و ینظر چارچوب. 4. 4
شناسان از دید زباناختي استعاره است. شن ةنظریمبتني بر چارچو  نظري در این مقاله 

طور استعاره، سازوکاري شناختي است که از طریق آن یک قلمروي تجربي به»شناختي 
روي شود به طوري که قلمروي دوم از طریق قلمتقریبي بر قلمروي تجربي دیگر نگاشت مي

اي عمده ليکاف و جانسون معتقدند که بخش (.68: 6868)بارسلونا، « شوداول درك مي
( یعني فهم ما 678: 6869کوف، ال) از نظام مفهومي ما به شکل استعاري ساختار یافته است

ارة آن را استع» به همين دليل ،گيرداستعاري است یا استعاره در فرایند فهم شکل مي
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هاي مفهومي استعاره(. 91: 6868)راسخ مهند، « مفهومي در تقابل با استعارة زباني ناميدند
ها وجود هایي ميان آناند که انطباقمقصد تشکيل شده ةمبدأ و یک حوز ةک حوزاز ی

هاي مقصد نسبتاً انتزاعيو در مقابل حوزه ،ترتر و مادّيهاي مبدأ نوعاً عينيدارد. حوزه
 (. 84:6868ترند و توصيفشان دشوارتر است )کوچش، 

 پژوهش ةنیشیپ. 8. 4
مبتني بر آن در ایران و جهان چنان گسترده و شایع هاي نظریة استعارة مفهومي و پژوهش

کتابي جداگانه  خود ها و مقاالت در این موضوعاست که فهرست کردن همة کتا 
هاي ارزشمند بسيار است، اما در آ ار اندکي . دربارة عشق نيز مقاالت و کتا شودمي

شده  ناختي بررسيویژه آ ار مولوي با رویکرد شمفهومي عشق در متون عرفاني به ةحوز
 : اندکه از آن جمله است
، طرز تلقي سنائي، عطار و «تطور استعارة عشق از سنایي تا موالنا»اد در آیرقاني و ز

اند مشخص کنند که مفهوم و کوشيده بموالنا را از مفهوم کليدي عشق بررسي کرده
 از سر گذرانده ترین اصطالش عرفان در طول تاریخ چه تغييراتي راعنوان کليديعشق به

 (. 38 - 48: 6868) است
عشق، غم و مرگ در  يبالغ ریتصاو يقيتطب ليتحل»( در 6863اسالمي و همکاران )

مشابهت دیدگاه سپهري به اندیشة مولوي را در سه موضوع « يو مولو ياشعار سهرا  سپهر
 اند.   عشق، غم و مرگ نشان داده

یابي به موالنا با هدف دست يمعنو يمثنودر شناختي عشق را  ةصدیقي استعارتسپرهم و ا
 اندو کشب دیدگاه مولوي دربارة عشق بررسي کرده ،يمثنوهاي کانوني عشق در استعاره

(6867 :37 – 664.) 
اف اما در روش تحقيق، اهد ،است حاضر ةبا آنکه عنوان این مقاله بسيار نزدیک به مقال

یقي در پژوهش خود صرفاً در پي یافتن . اسپرهم و تصددارند تفاوت و نتایج کامالً
که اند؛ در حاليرسيده« عشق آتش است»اند که به استعارة عشق بوده ةپرکاربردترین استعار
ترین منبع تفکر مولوي دربارة پرداخت استعاري بنيادي دخواهمي نگارنده مقالة حاضر
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خود نه تنها کالن « عشق آتش است» 6نگاشتنام. از سوي دیگر، کندعشق را کشب و بيان 
 یکي از منابع حسي براي پردازش اوصاف ناملموس کنندةبياناستعارة عشق نيست بلکه 

رداستعاره از کليدهاي یا خُ 2رنگاشتیزو از این جهت خود  ،شاه و خداست ،معشوق
خواهد بود، چنانکه در « عشق خداست»و « عشق شاه است»، «عشق معشوق است»مفهومي 

 يم دید.مقالة حاضر خواه
 ویژه عشق عرفاني مقاالت زیرند:از دیگر آ ار مرتبط با عشق به

 ،عرفان نامهپژوهش «يدوست و عشق در يمولو و يراز چالش»( 6868) يقراملک فرامرز
 در عشق وجوه بازتا »( 6862) زادهنيغالمحس و يدآباديرش ؛689- 669: 9 ش 8 س

 يمحب ؛676 – 617: 44 ش ،66 س ،يالماس عرفان ،«آن يدرمانگر به کرديیرو با مثنوي
 شناختيمعرفت ايهپژوهش ،«موالنا دیدگاه از معرفت بر عشق تا ير»( 6862) همکاران و
( 6864) يسرقلعه يبزرگ و یيکوال يخادم ؛692 - 629: 9 ش ،2 س ،(حکمت آفاق)
 ش ،8 س ،يقيتطب اتيادب يهاپژوهش ،«موالنا و نيفلوط نزد عشق مفهوم يقيتطب يبررس»
 اتیآ بر هيتک با ياله عشق يجاودانگ» (6861) همکاران و يروديش کاظم ؛614 - 648: 6

 .689 – 31: 89 ش ،ينید پژوهش «يمولو و فارضابن يهاسروده در قرآن

 یمولو زبان در عشق ييبازنما در فرهنگ نقش. 8
زرگ شد؛ بو در محيط چندفرهنگي آسياي صغير  ،مسلمان زاده ايهمولوي در خانواد

نهادند ا ر مي و بر هم شده هآميختبا هم در و اسالمي هاي ایراني و یونانيفرهنگ جایي که
هاي عرفاني مولوي صرفاً متأ ر از دیدگاه به همين دليلیافتند. و با هم رویش و پویش مي

اي مکتبي با اندیشههبه اقتضاي محيط زندگي و آموزش ، ويهاي اسالمي نيستآموزه
رسد یکي از منابع مولوي براي به نظر مي. رایج در آسياي غربي آشنا بوده استهاي 

وي دربارة روش و عشق، ساري مولهاي اندیشه آشنایي با مفهوم عشق آ ار ابوعلي سينا است.
و جاري بودن عشق در تمام موجودات، تأ ير عشق در گریز از نقصان و شرور و رسيدن به 

سينا در ابنهاي ابوعلي سيناست. بودن عشق همان دیدگاه کمال و خير، و عامل معرفت
داند و اشتياق ذاتي و ذوق فطري و رسالة عشق، عشق را قوة ساري در تمام موجودات مي

                                                            
1. Name of the mapping  

2. Submapping. 
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از این وي (. 481: 6833نامد )هاست عشق ميجبلي موجودات را که سبب بقاء وجود آن
 پيروي «جان استجاندار و بيعشق اصل اساسي موجودات اعم از »نظر اخوان الصفا که 

: 6833نظر اخوان الصفا خود ریشه در مکتب نوافالطوني دارد )آبراهاموف،  ، و اینکندمي
وده در ایران باستان نيز ب است،نظر که منشأ عشق الهي و وجود آن را جبري  مشابه این .(84

 .(84: 6876یابد )مدي، است و پس از اسالم نيز ادامه مي

 یمولو آثار در عشق یدهاکارکر .4. 8
گوید براي عشق کارکردها و مولوي متناسب با بافتي که در آن دربارة عشق سخن مي

 و آموختني، رهبر و یاریگر، دهآموزنشمارد که از این قرارند: اوصاف بسياري برمي
، ابودگر، نپاالیندهپاك،  دهنده و رهاننده،پناه، کنندهارتقادهنده و تبدیل، بخشروشنایي

زیبایي،  بخش، مقدس، رویيدني، چيره و سرکش،ازلي و ابدي، اصل همه چيز، حيات
اع. شجحامل، بها، لذیذ، جذا ، صيد، گران ،بزرگ و فراوان، پرنعمت و  روت، دهبخشن

 خُرد قابل تجميع در چهار کارکرد و ویژگي زیر است: این کارکردها و اوصافِ ةهم

 بخش استعشق حیات. 4. 4. 8
، تقدس ،بخشيحيات بودن، همه چيز اصلِبودن،  ردهایي چون ازلي و ابديکارک 

توان از کارکردهایي دانست که الزمة سرکش بودن را مي چيره و ،رویيدنقابل
 بخشي است.حيات

 است بايز عشق. 8. 4. 8
اشيایي وجود دارند که خيراند و به »دانست. از نظر وي افالطون زیبایي و خير را یکي مي

: 6862)تاتارکيویچ، « شوندانگيزند و زیبا دانسته ميها را برميب همين تحسين انسانسب
 اما ،(69: 6833دانست )آبراهاموف، (. فلوطين نيز زیبایي حقيقي را با خير یکسان مي688

 )بيردزلي و« ک استزیبایي جزئي از خير و لفظي مشکّ»از منظر توماس آکویناس 
 (. 22: 6863هاسپرس، 
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در اینجا بر اساس دیدگاه آکویناس زیبایي را جزئي از خير محسو  کردیم و برخي ما 
بها، اوصاف عشق مانند پرنعمت و  روت، بزرگ و فراوان، جذا ، حامل، شجاع، گران

 را ذیل زیبایي گنجاندیم. ه صيد، لذیذ و بخشند

 عشق عامل تزکیه است. 3. 4. 8
، پاکي و پاالیندگي و نابودگري تقادهندگيدهندگي و اررهانندگي، پناه اوصافي چون

 .شودگنجانده ميکنندگي ذیل مقولة تزکيه

 عشق عامل معرفت است. 1. 4. 8
قولة از مرا ي بخشروشنایي و ي،و یاریگر يکارکردهایي چون آموزنده و آموختني، رهبر

 .ایممعرفت بخشي دیده

 عشق وصف یبرا مبدأ یهاحوزه. 8. 8

هاي مبدأ زیر بهره برده است: آتش )و رکردهاي فوق از حوزهمولوي براي بيان کا
آموزگار، اژدها، اسب، استاد،  متعلقاتش(، آفتا  )و متعلقاتش(، آ  )و مترادفاتش(

هار، زن، باد، باز، باغ، بال و پر، براق، باسرافيل، اکسير، امام، امير و ساربان، انار، ایمان، با 
ادر و برادر و خال و عم و دایه، پرنده، پلنگ، پهلوان، درمان، پدر و مبهشت، بيماري بي

، حصار، بازگر، چراغ، چوگانپير، پيغامبر، تتق، تيغ )شمشير(، جان، جالد، جهان، جوشن
خدا، خُرمشاه، خرمن، خضر، خُم، خورش، خون، داس، دام، داوود، درخت، درس، 

زندان، زُهره، ساقي، سامري،  دروگر، دزد، دالله، دمشق، دین، دیوانه، روز، زرگر، زمرد،
المنتهي، سرا، سقا، سليمان، سيل، شاه، شتر، شحنه، شرا ، شَکَر، ةسپاهي، ستاره، سدر

شمع، شهر، شير، صبح صادق، صحرا، صياد، صيقل، طاووس، طبيب، عزرائيل، عسل، 
، عنقا، عيسي، فرمانده، فلک، قاضي، قبله، قصا ، (ع)عصار، عصاي موسي، عقا ، علي 

، کو ر، بکنزم، قمارباز، قمار، قيصر روم، کان )معدن(، کِرم، کشتي، کشور، کليدساز، قل
س، ناطيغکرانه، ماه، مدرسه، مصر، مطر ، مقباد، گرمابه، گنج، النه هماي، لذت بيکي

 موسي، ميکده، نجار، نردبان، نهنگ، نور، نویسنده، هدیه، هماي، یوسب.
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رسيم که از نظر مولوي عشق داراي به این نتيجه مي هاي فوقبندي دادهاز تحليل و طبقه
 عشق شاه»و « عشق معشوق است»نگاشت هاي معشوق و شاه است یعني به دو نامویژگي

گاشت ننگاشت، به ناماز تحليل اوصاف شاه و معشوق و تجميع این دو نام .رسيممي« است
ي است. خدا بودنِ عشق عشق در اندیشة مولو ةاستعاررسيم که کالنمي« عشق خداست»

عشق را زیباترین،  فدروس رسالةهاي بشري دارد. افالطون در سابقة کهني در اندیشه
هاي ها و جاندر دل که داندميترین خدایان ترین و لطيبترین، بهترین، جوانفرخنده

 (. 292 – 288: 6868) کنديملطيب منزل 

  یمولو يفرهنگ منابع. 3 
در پردازش مفهوم عشق و معرفي عشق با کارکردها و تصاویر فوق  منابع فرهنگي مولوي

هاي اساطيري اندیشه (دانش دیني )قرآن و حدیث و ...( عرفاني؛   (الب :ند ازاعبارت
تأ ير این منابع فرهنگي را بر پردازش  ادامهدر . ساختارهاي اجتماعي (ایراني و یوناني؛ ج

هایي از استعارة عشق که نمونه کنيم.بررسي ميتصویري کارکردهاي عشق در آ ار مولوي 
هایي است که تأ ير منابع فرهنگي بر ، نمونهشده در ذیل چهار نقش و کارکرد عشق آورده

 دهند.تر و آشکارتر نشان ميتصویرپردازي عشق در آ ار مولوي را روشن

 يعرفان و ينيد دانش. 4. 3 
تابش ک يمثنوش دیني اوست. وي در آغاز ترین منابع اندیشگاني مولوي دانیکي از مهم

 را اصول اصول اصول الدین خوانده که دربارة کشب رمز و راز رسيدن به حق و یقين است
ا و ا ر خود ر بسنده نکرده قرآن کریمبه تأ ر از  يمثنودر .  به همين دليل (8: 6832)

يد گفتار ان در تأیتفسيري از قرآن کریم و راه مبين اسالم معرفي کرده است. برخي بزرگ
اند که سخن منسو  به شيخ بهایي از مشهورترین را قرآني به زبان فارسي دانسته يمثنووي، 

 سخنان دربارة مثنوي است: 

 متتتثتتتنتتتوي متتتعتتتنتتتوي متتتولتتتوي  
 

 هستتتتت قتترآنتتي بتته لتتفتتظ پتتهتتلتتوي    
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 یاديزهاي پيامبران نيز تأ ير حکایات و داستان ،افزون بر قرآن کریم، احادیث نبوي
ها و مقاالت بسياري دربارة تأ ير قرآن کریم و احادیث کتا  وو حکایاتش دارد  يمثنودر 

 اند.شده و تلميحات دیني بر مثنوي نوشته

 است بخشاتیح عشق. 4. 4. 3
هاي بشر ترین انگارههاي مربوط به آفرینش اصليها و انگارهکه اندیشه بيان شدتر پيش

ياري مولوي چون بس. رودبه شمار ميشناخت هستي است که ابزار و الگوي اصلي وي براي 
 «کُنْتُ کَنزاً مَخفياً فَاحْبَبْتُ اَنْ اعْرَفَ فَخَلَقْتُ الخلق لِکَي اُعرَف» ثیحداز عرفا با استناد به 

 داند:عشق را علت اصلي آفرینش و خلقت مي
 

 کرد چتتاك پري ز بتتد مخفي گتنج 
 

 کتترد افتتالك از تتتابتتانتتتتتر  را ختتاك 
 

(6832 :628) 

هایي چون آ  حيات، خالق، آ ، باران، عشق از حوزه بخشيِحيات ب وجهِيوصتو براي 
این اوصاف را براي  کند. مولوي همگيِدم استفاده ميتوتيا و صبح ،کو ر، خون، خورشيد

بخشي معشوق نيز به کار برده است. در این ميان، آ  بارزترین حوزة وصب حيات
انتخا  آ  هم منشأ تجربي دارد و هم منشأ  .ستبخشي اکنندة صفت حياتبيان

 .است تهداشذهن مولوي  بررسد منشأ ایدئولوژیک تأ ير بيشتري اما به نظر مي ؛ایدئولوژیک
 ،کو رو مانند باران نآ با در انتخا  آ  و عناصر مرتبط را وي دانش دینيِباید  بنابراین،

وند با ارسال آ  )باران( زمين مرده . در قرآن کریم بارها گفته شده که خدادانستدخيل 
 :العنکبوت ،66 :االنعام ،614و 22 :البقره ،22 :کند. از آن جمله است: الحجررا زنده مي

 ،  و ... . 18
بخشي عشق سخن رفته است. ميبدي در گفتار دیگر عارفان ایراني نيز از نقش حيات

ین خلق چرا آفریدى؟ و در ا ...نویسد: داود پيغامبر در مناجات خویش گفت: الهىمي
 ..وجود ایشان حکمت چيست؟ جوا  آمد که یا داود: کُنْتُ کَنزاً مَخفياً فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ.

 (.1/477 :6897اَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ اشارت است که بناء معرفت بر محبت است )ميبدي، 
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 (.63: 6811) ناميده استروزبهان بقلي عشق را ازلي و ابدي دانسته و آن را آ  حيات 
      .(726: 6826) داندسنایي نيز عشق را عمربخش مي

 است بايز عشق.  8. 4. 3
بخش و جذا  ترسيم کرده است که عاشقان را به سوي لذت ،مولوي چهرة عشق را زیبا

 کشد. خود مي

 گيرایي و راوق چه زیبایي چه عشق اي
 

 رآخ زریم کان در کيستته و زر رفت گر 
 

     (6871 :483) 

از نظر مولوي، عشق معشوق است و معشوق زیباست و کان زیبایي است. زیبایي معشوق 
)خدا( از اصول عقاید عارفان است که هم منشأ دیني دارد که بر اساس روایات و احادیثي 

ست، پيدا شده ا« عْرَفَکُنْتُ کَنزاً مَخفياً فَاحْبَبْتُ اَنْ ا»و « إِنَّ اهللَ جَمِيلٌ یُحِبُّ الْجَمَال»چون 
 .استاي داشته باشد که مولوي در کتب خوانده تواند منشأ تاریخي و اسطورههم ميو 

ذات و صفات منزّه داشتم » نویسد:ميبدي در تفسير کُنْتُ کَنزاً خفياً فَاحْبَبْتُ اَنْ اعْرَفَ مي
 (.3/837 :6897« )بایستنهایت داشتم محبّ ميبایست، جالل و جمال بيعارف مي

در  ویژه اهميت آننقش بزرگ عشق در سرایش مثنوي بهتزکيه است:  عامل عشق. 8. 6. 8
هاي روش انساني که از نيستان خویش جدا افتاده، در همان آغاز مثنوي پاالیش آالیش

 آشکار است:

 فتاد ني  کاندر  استتتت  عشتتتقِ  آتش
 شتتتد چاك عشتتتقي ز جامه را که هر

 

 فتادمي کاندر استتتت عشتتتق جوشتتتش 
 شتتد پاك کلتتتتتّي عيب و حرص ز او

 

(6832 :9 - 1) 

دگي پالو ،روش ةهاي دیگر نيز به طرق مختلب به عامليت عشق در تزکيوي در نمونه
و  ،عشق را ارتقادهندة عاشق واهلل سخن رانده يسِوَها به مايگنفس از زنگار مادي و دلبست

رین عنصري است که مولوي براي تکند. آتش مهمميعامل اتحاد عاشق و معشوق معرفي 
 بيان نقش عشق در تزکيه و تطهير روش برگزیده است:
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 او و استتتت عشتتتق او اوصتتتاف دوزخ
 

 مو به مو را خود اوصتتاف مر ستتوخت 
 

(6832 :864) 

 «بار تکرار پر بسامدترین کاربرد آتش در سخن موالناست 628آتش عشق با »ترکيب 
مورد صفت پاالیندگي  628البته مولوي در همة این  .(64 - 6: 6836 ،مکوند يعبد ي،امام)

 ،را از آتش اخذ نکرده بلکه از دیگر اوصاف و کارکردهاي آتش چون راهنمایي
رهم و اسپ بخشي نيز براي بيان دیگر وجوه عشق بهره جسته است.روشنگري و حيات

ق عش ةاستعاربار به آتش مانند شده و پر بسامدترین  21اند که عشق هدریافت تصدیقي نيز
موالنا آنجا که از عشق به آتش تعبير شده جنبة سوزانندگي، تطهير و  يمثنودر » و است

 (.664 – 37: 6867) «نظر است پختن انسان خام و تبدیل او به انساني کامل مدّ
هایي دارد که از آن استفاده از این استعاره در سخنان عارفان پيش از مولوي نيز نمونه 

چون عنایت ازلى خواهد که مرد سالک را به » :همداني القضاتنان عينجمله است سخ
 «نارُاهللِ الْمُوقَدَةُ الَّتي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ »کتار آرد، شتعاعي از آتش عشق  معراج قلتب در

« رآردده اي بزند، شعاعي بر مرد سالک آید مرد را از پوست بشریت و عالم آدميت بشعله
(6862 :96). 

نامد و معتقد است عاشق قوت معشوق است خوار مياحمد غزالي نيز عشق را مردم
و »راند: از این ویژگي عشق سخن مي نيعبهرالعاشقروزبهان بقلي نيز در  .(82، 26 :6896)

 (.66: 6811) «در آن عشق از جيحون توحيد بي قنطرة عشق تو ما را گذر نيست

 است معرفت عامل عشق. 1. 4. 3
کيه  بخشي، زیبایي و تزرفت علت غایي عشق است و کارکردهاي پيشين عشق حياتمع

مَات  فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِ»مولوي متأ ر از آیات قرآني براي رسيدن به معرفت حق است. 
درس  ( عشق را درس، و خداوند را معلم86)بقره/ «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا»( و 2)بقره/« 

 کند: داند و بدین گونه عشق را عامل معرفت معرفي ميعشق مي

 جداستتتت هتا علتت  ز عتاشتتتق  علتت 
 

 خداستتتت استتترار اصتتتطرال  عشتتتق 
 

(6832 :68) 
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شود و خداوند عاشق است و عشق از او آغاز مي« یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ»بنابر تعبير قرآني 
خدا خود را در مقام معشوق به « بْتَ اَن اُعْرَفکُنْتُ کَنزا مَخفيا فَاَحبَ»در حدیث قدسي 
هاي دیني، ترین نقش عشق در اغلب اندیشهاصليشناساند. کند، یعني ميعاشقان عرضه مي

ها بخشي آن در خودشناسي و خداشناسي است و دیگر نقشعرفاني و فلسفي نقش معرفت
 بخشيِنيز نقش معرفتگنجند. در نزد مولوي و وجوه عشق همگي در ذیل این مقوله مي

داند از این جهت است که اگر مولوي عشق را درس مي ترین نقش آن است.عشق اصلي
در سِرِشتِ آدمي »و « آدمي دفتري عظيم است در آن همه چيز مکتو  است»به نظر وي 

آموزگار اصلي خداست اما  براي اینکه این  ؛(23: 6868) اندها در اصل سرشتههمة علم
هاي گوناگون است و تدبيرهاي این مشغولي»ور آید باید حجب و ظلمات که علم به ظه

: )همان« آن علم را در خود بخواند»کنار رود  و آدمي « گوناگون دنيا و آرزوهاي گوناگون
42 .) 

گوید: اند. عين القضات ميعارفان پيش از مولوي نيز بدین جنبة عشق توجه کرده
قلوبهمُ  کَتبَ في» ،ود حقيقت این کار بر دل او ظاهر کردخداي تعالي بي واسطه به قلم خ»

 .(681: 6873)« همين معني بود« عَلّم بالقلم»عبارت از این بود و « االیمان
 ( ، 86)بقره/ « وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها»عارفان مسلمان آموزندگي عشق را از آیاتي چون 

الرَّحمنُ عَلَّمَ ( »22)مجادله / « کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِیمانَ»(، 94ه / )مائد« یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ»
بَل هُوَ ( «»9و4الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ )علق/ »(، 2و6)الرحمن/« القُرآن

تُ کَنزاً مَخفّياً فَاَحبَبْتُ کُنْ»( و حدیث قدسي 22و26)بروج / « قُرْآنٌ مجيد  في لَوْشٍ مَحْفوظ 
(، 89نيز بر اساس آیاتي چون اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ )نور/ اند. گرفته« اَن اُعْرَفَ

اند تا روشنگري و ( عشق را به آفتا  مانند کرده16وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا )زمر/
 بنگرند. بخشي آن را از وجهي دیگر نيز معرفت

 يوناني و يرانيا کهن فلسفة و یریاساط یهاشهياند .8. 3
 است بخشاتیح عشق. 4. 8. 3
 ملل همة رياساط در نشیآفر يهااسطوره. است عشق بودن خدا بر ناظر عشق، يژگیو نیا

  اساس بر. است انیخدا انيم ازدواج بر يمبتن ونانی و يغرب يايآس ،رانیا جمله از
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 باالترین در بهي و يآگاه همه با دامزراهوا» ،فرینشآ زغاآ دربارة باستان نرایا يهاشهیاند
 که است نیاديبن اصل اهورامزدا(. 84: 6838 ،يدادگ) «دبو نهاکر بي شنيرو در پایه
 صادر لياص اصل همان از يعنی شد سرشار بنابن از که ينشیآفر» شد؛ دايپ آن از نشیآفر

 نبناب ماده؛ و روش زيست هم با و بود هم با عنو کی از است عبارت نشیآفر و گشت
 (. 94: 6836 ،يپانوس) «يکیتار بنابن با یيروشنا

گفتيم که مولوي از عنصر آ  و مشتقات و متعلقات آن مانند باران و کو ر براي بيان 
ها استفاده کرده است. نقش عشق بيش از سایر عناصر و حوزه بخشيِحيات کارکردِ

 ةقویژه اساطير منطها در اساطير جهان بهران و چيزهاي مرتبط با اینبخشي آ  و باحيات
واسطة ه بخشي آ  و باران بحيات ،شودالنهرین و آسياي غربي نيز آشکارا دیده ميبين

جز مصریان، آسمان بههاي اساطيري اغلب ملل ها با آسمان است. در اندیشهارتباط آن
کند و زمين گانه )جماد، گياه، حيوان( را ایفا ميخدایي مذکر است و نقش پدر مواليد سه

ن از سوي قدما به دليل بارش باران و سماآ پدر ناميدنِ مؤنث است و نقش مادري دارد.
 ،ها عشق به آ  حياتهایي که در آننزول آ  از آسمان و باروري زمين بود. لذا استعاره

 ةندیشروي که عشق در اق دارد. ازآنسيل و دریا تشبيه شده است، نشان از تذکير عش ،باران
هاي اساطيري همان افشرة شرا  هم طبق اندیشه ،مولوي آ  حيات و شرا  دانسته شده

شود از نوشابة هوم با صفت دوردارندة مرگ یاد مي»هوم یا آ  حيات است که در اوستا 
 «دآراینيمرگي را از او مو به نوشتة بندهشن هوم سرور گياهان است و در فرشکرد، بي

به  را ش در اوستا نيز توان گفت که شرا  نيز نماد تذکير است.( مي6831: 6834 ،اوستا)
هایي که بدو منسو  ها و نقشنام و صفات جمشيد و پيکره» :پدر جمشيد منسو  است

کند. در اوستا، جمشيد پاداشي است که است، همگي شباهت او را با ایزد مهر تداعي مي
هان )ویوسونت ودایي( در ازاي افشردن هوم اعطا شده است و ویوسونت به پدرش ویونگ

دایي خخود در هند عالوه بر اینکه نامش محتمالً با درخشيدن در پيوند است، مقامي شبه
در هند پادشاه سرزمين مردگان دارد و نمایندة خورشيدِ برخاسته در آسمان است. جمشيد 

 – 696: 6864 پرست،حق) «مرگ استيني بياست و در ایران ساکن ورجمکرد که سرزم
677.) 
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با عنایت به توضيحات فوق، احتماالً برخاك ریختن شرا  نه براي شادي ارواش 
اني باران و آ  آسم بامردگان و بهره بردن آنان، که تکرار عمل آفرینش یا باروري زمين 

 است.

 است بايز عشق. 8 .8. 3
ترین، بهترین، اتون عشق را زیباترین، فرخندهاز زبان آگ يمهمانافالطون در رسالة 

کند. هاي لطيب منزل ميها و جانداند که در دلترین خدایان ميترین و لطيبجوان
کند و از کسي ترین فضيلت عشق این است که به کسي از خدایان و آدميان بد نميبزرگ

فنون پزشکي،  دالور و خردمند است. عشق ،تابد. عشق دادگسترهم بدي را بر نمي
ي و بافندگ ،آهنگري ،هنرمندياو نيز و  ؛تيراندازي و نویسندگي را به آپولون آموخت

ها ایيهمه زیب ةحکومت را به خدایان آموخت. عشق زیباترین و بهترین خدایان و آفرینند
  .(292 – 288 :6868ها است )و نکویي

 است هیتزک عامل عشق. 3. 8. 3
ار و پایان را دارد با فروگذاردن اندیشه و گفتنور بي نفس که شورِ»در نظر ایرانيان باستان 

گذرد که البته کردار بد، در پي وصال اهورامزداست اما راه وصال از وهومنه )بهمن( مي
. لذا عشق انساني در ( 13 – 46 :6866، مقدمجليلي« )اردیبهشت هم ميانجي بهمن است

دارد و  راپایان فس به سوي نور و روشنایي بيهرمزدي ریشه در گرایش و شوق ن ةاندیش
شود و موجب وصال حق و گفتار و کردار بد، تزکيه مي ،در نهایت با دوري از اندیشه

 گردد. معرفت به نور مطلق مي
ضمن  فدروسدر رسالة  و افالطون از آن بهره جسته و این اندیشة ایراني به یونان رفته

هنگام هبوط نفوس بر کالبدها، آن نفْسي که از  رد کهدابيان ميا بات جاودانگي نفْس 
نفوس  ةشود و بقيحقيقت جلوة بيشتري دیده است به صورت فيلسوف و هنرمند زاده مي

روند. ذهن مرد حکيم چون ها فرو مينيز به ترتيب نزدیکي به حقيقت در کالبد دیگر انسان
یابد. کسي جوید و کمال ميراه ميشمارد، به اسرار کامل امور زندگي روزانه را خوار مي

زیبایي که به خدا شبيه است، یاد زیبایي حقيقي  ةداند از دیدن چهرکه اسرار نهان را مي
کند و در صورت رسد که او را عاشق ميشود و الهاماتي به دلش ميدر دلش زنده مي
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ها شروع به بال ،گيردبيند. گرمایي غيرعادي بدنش را فراميخدا را مي ةمعشوق، جلو
 79 :6862کنند )مند ميروند و عاشق را از فيض آسماني بهرهکنند و به باال ميرویيدن مي

– 668) . 

 است معرفت عامل عشق. 1. 8. 3
شود. در اندیشة مزدایي هاي بشري دیده ميترین اندیشهپيوند ميان عشق و معرفت در کهن

تر باشد فروغ بيشتري دارد و او نزدیکنور محض است و هر چيزي که به »نيز اهورامزدا 
تر خواهد بود. نفس ناطقه هم که در تن هر چه که از آن دورتر باشد به همان نسبت تيره

ان را پاینور بي قرار دارد از جنس نور است. معرفت نيز از جنس نور است. نفس که شورِ
ال اما راه وص ،مزداستدارد با فروگذاردن اندیشه و گفتار و کردار بد در پي وصال اهورا

-46: 6866، مقدمجليلي« )گذرد که البته اردیبهشت هم ميانجي بهمن استاز وهومنه مي
بر حکمت خسرواني اهورامزدا که اصلِ همه چيز است، نوري  بينيم بنامي طورکههمان(. 13

ي منتهایجوشان وجود بي ةهاي گوناگون نتيجة فيضان آن چشمهمة هستي»بسيط است و 
ظلمت  .(636: 6878)بياني، « ست که وراء مرز ادراك بشر است و همة آ ار نيک از اوستا

نور است.  بلکه عدم ،عدمي دارد، موجودي برابر با نور و همسان با او نيست ةو تاریکي جنب
هرمزدي ریشه در گرایش و شوق نفس به سوي نور و روشنایي  ةعشق انساني در اندیش پس،

 . شودمير نهایت موجب وصال حق و معرفت به نور مطلق پایان دارد و دبي
عشق »داند: هاي مزدایي است، عشق را معلول معرفت ميشيخ اشراق که متأ ر از اندیشه

به عالم عشق که باالي همه  ... تر از معرفت استتر از محبت است ... و محبت خاصخاص
 (. 237: 6878) «نسازد است نتوان رسيدن تا از معرفت و محبت دو پایة نردبان

کند و مانند شيخ اشراق عشق را مبتني بر عربي زیبایي را سبب عشق معرفي ميابن
خدا را  کسرا بياورد، هيچ اخبار الهى که اگر نبود شریعتى» :گویدداند و ميشناخت مي

ولوي (. م4/6987: 6878 ،يخراسان) «داشتنمى او را دوست مخلوقى و هيچ شناختنمى
داند و عربي، و موافق با افالطون عشق را مقدم بر شناخت ميشيخ اشراق و ابن مخالب با

 دهد. شناخت را مبتني بر عشق قرار مي
 288 :6868کند )به عاشق موهبت درك معرفت واحد اعطا مي عشق در آ ار افالطون

دگر بار به سوي حقيقت  دهد تاعشق به روشِ گرفتار در کالبد انساني بال و پر مي (؛292 –
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ي زمينة مشترک»بازگردد. نجات روش از زندان جسم و بازگشتش به موطن آسماني خود 
)آبراهاموف، « هاي سري باستان وجود داردکه هم در دیدگاه افالطون و هم در آیيناست 
6833 :68 .) 

فت ص آن، بخشي عشق و متناسب با وصب آموزگاريِاز دیگر اوصاف الزمة معرفت
چيرگي است که از اوصاف مهم عشق از نظر مولوي است. اگر عشق چنين وصفي نداشته 

تواند آموزگار و راهنما باشد، زیرا کارکردهاي عشق بدون اینکه قهار و چيره و باشد نمي
 گردد.مسلط باشد، غيرممکن مي

 مدرسه يا مراد و مريدی( ،ويژه نظام خانقاهساختارهای اجتماعي )به. 3. 3
شکال مشابه اَو معتقد است  دهدهاي سياسي و نظام خانواده پيوند ميو عشق را با نظامارسط
توان یافت. ارتباط پدر با پسران به شکل حکومت هاي سياسي را در خانواده نيز مينظام

پادشاهي شبيه است زیرا تأمين زندگي فرزندان وظيفة پدر است. ارتباط شوهر و زن به نظام 
راند و حکومتش مرد به سبب ارزش خاص خود بر زن فرمان مي ،بيه استش 6يستوکراسیآر

صالحيت زن است  ةها را دارد و اموري که در حوزفقط در اموري است که صالحيت آن
ها ميان آن ،است 2يموکراتيتکند. ارتباط برادران با یکدیگر شبيه نظام به او واگذار مي

از لحاظ سن با یکدیگر دارند. در هر یک از برابري برقرار است به استثناي فرقي که 
اش برابر با اندازة عدالت در آن نظام هاي سياسي نوعي دوستي وجود دارد که اندازهنظام

دوستي شاه و زیردستانش بسته به مقدار توجه شاه به رفاه زیردستان است.  ةاست. انداز
دان ميهایي که به فرزنيکياز جهت ن فقطدوستي پدر با فرزندان نيز از همين نوع است و 

کند با دوستي شاه و زیردستان فرق دارد زیرا پدر علت وجود فرزندان است )ارسطو، 
6873: 861 – 866) . 

 :گانة طبقاتيدر ميان جامعة شباني و روستایي آریاها و ایرانيان، نظام سياسي مبتني بر سه
کو ، پدرساالري استوار بود )زریننظام خانواده نيز بر  ،جنگجویان و شبانان بود ،کاهنان
(. این نوع حکومت در دورة هخامنشيان و پس از آن تا دورة معاصر نيز وجود 63: 6877

                                                            
1. Aristocracy 

2. Timocracy 
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عکس حکومت پادشاهي بر حسب ماهيتش پدرساالري است ولي در نزد ایرانيان به»داشت. 
 (.867: 6873)ارسطو، « قدرت پدر شبيه قدرت استبدادي است و پسران در حکم بندگانند

ب ها ا ر گذاشته و موجبينيم ساختار سياسي در اکثر امور زندگي انسانمي طورکههمان
سازي ساختارهاي اجتماعي با ساختار حکومت شده است. حکومت متناظري در همسان

اه افراد نيز در جایگ ةتر به نام خانواده دارد که در آن پدر در مقام حاکم و بقيسطحي پایين
همين ساختار سياسي و خانواده در ایجاد ساختار مدیریت  .ختار قدرت هستنددیگر افراد سا

هایي که از هستي یعني تعيين موقعيت خدا نيز نقش دارد. مولوي بر اساس آگاهي
 ساختارهاي فوق داشت، عشق را مصور ساخته است. 

در دنياي باستان، ساختار مفاهيم ذهني و دیني دربارة نظام هستي و قدرت ميان 
شاه در  هک گونهموجودات و عناصر هستي متناظر با ساختار قدرت سياسي بود، مثالً همان

ساختار سياسي ميان مردمان قدرتمندترین است، در ساختار قدرت ميان حيوانات نيز شير 
ذا شاه تر. لتر است و قويدر علم هيئت نيز خورشيد از دیگر ستارگان بزرگ قرار دارد،

ها دارد و خورشيد، شاه و شير آسمان است و شير نيز ا در ميان انساننقش خورشيد و شير ر
تر با نظم و شاه جنگل. شاه در قلة هرم قدرت بود و اشراف و دیگر رعایا در مراتب پایين

يزي از لذا هر چ ،همة امور هستي سرایت کرده بود بهترتيب دقيقي قرار داشتند. این نظم 
بيه ساختار قدرت داشت که در جدول زیر به ساختار مظاهر هستي براي خود ساختاري ش

هاي عشق معتبر برخي از این امور مهم که در تکوین ذهنيت مولوي و پردازش استعاره
 .ها آمده استمشاغل مهم سياسي و برخي تناظرهاي آن( 6). در جدول شودمياست اشاره 

ي دیگري چون قضا، هادستگاه قدرت و حکمراني افزون بر آنچه یاد شد به سازمان 
 ،اسب ،ساقي ،آبدارچي ،کاخ ،ملزوماتي چون پایتختو  ،نياز داشت هانظایر اینماليه، و 

در این ميان راندن مرکب  کهداشت  ها رااینجزشمشير و  ،تير و کمان شکار ،رکبمَ
 و گيرودار ممکن نبود.  ،استبداد ،تهدید ،سلطنت، بي کشتن
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 هاسي و برخي تناظرهای آنمشاغل مهم سیا( 4)در جدول 
 ديگر مخلوقات عزرائيل پيامبران فرشتگان خدا آفرينش

 لشكر رسول وزير شاه کشورداری

رعيت )ديگر اقشار مردم 
وران و مانند پيله

صنعتگران و صاحبان 
ف که نقش توليدی رَحِ

 دارند(
 فرزندان پسران مادر پدر خانواده
 گر سياراتدي مريخ / کيوان مشتری خورشيد فلكيات

 حيوانات
شير )در کليله 

 و دمنه(
 گاو )در کليله و دمنه(

حيوانات 
 شكاری

 ديگر حيوانات

 انسان جسم دست و بازو سينه و دل سر بدن

 درويشان، سالكان خدمه خدمه خانقاه پير خانقاه
 آموزاندانش خليفه معلم معلم رئيس مدرسه مدرسه

 است بخشاتیح عشق. 4. 3. 3 
 .است خانواده و ياسيس يساختارها از مأخوذ يها رهاستعا از

 وا عشق از چهار این و است آبستن او از عشق
 

 زاد عشق از چهار این و زاد چار زین جهان این 
 

(6871 :868) 

 معشتتتوقم  یقين بتته هستتتتتتي کتته عشتتتق اي
 

 متتختتلتتوقتتم  متتن و متتطتتلتتقتتي  ختتالتتق تتتو 
 

 (6463)همان:    

 اول از عشتتتتق متتادر متترا استتتتت زاده
 

 بتتاد متتادر آن بتتر آفتتریتتن و رحتمتتت  دصتتت 
 

 (6838)همان:                                           

این ویژگي در نظام عالم مختص خداوند است  .ستان نيز باشدتواند جانخش ميبحيات
کننده و ميراننده معرفي کرده است. مولوي براي بيان وصب که در قرآن کریم خود را زنده

هاي اداري زمان خود شق از ساختارهاي دیني، سياسي، اجتماعي و سازمانع بخشيِحيات
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خدا  ست:ا مادر و دایه تشبيه کرده ،پدر خورشيد، ،متأ ر بوده و عشق را از این منظر به خدا
را از نظام دیني، شاه را از نظام سياسي، خورشيد را از نظام افالك، و پدر و مادر و دایه را 

زیده است. در فرهنگ سياسي ایرانيان و اغلب ملل آسياي غربي، تحت از نظام خانواده برگ
اي، شاه نقش خدایي دارد و از دیدگاه دیني نيز شاه سایة خدا و هاي اسطورهتأ ير اندیشه

اهلل است. خورشيد نيز در اساطير خدا و شاهِ ستارگان است. این هر سه در ةتبه نوعي خليف
روند و یا استعاره از د و اغلب به جاي هم به کار ميسنت و فرهنگ، مفهوم واحدي دارن

موجد و کند. او یکدیگرند. پدر نيز در نظام خانواده نقشي مشابه خدا و شاه ایفا مي
ادر نيز عشق آن را به م بخشيِرسان فرزندان است. البته مولوي براي بيان نقش حياتروزي

م ا به پدر نسبت دهد و ميان آن دو تقسيرساني رتشبيه کرده تا خالقيت را به مادر و روزي
  کند.

 است بايز عشق. 8. 3. 3
 هایي که از ساختار سياسي اخذ شده بخشندگي عشق است:یکي دیگر از استعاره

 کفي هر عشتتتق کب از شتتتود عطا بتتارگه
 

 وفتتابتتي جتتهتتانِ تتتو از شتتتتود وفتتا کتتارگتته 
 

 (17)همان:                                         

کند. درم و صله به اطرافيانش نثار مي ،این استعاره، عشق پادشاهي است که دیناردر 
 گوید: در باور مردمان، شاهان مظهر زیبایي نيز بودند لذا مولوي مي

 دبردری ظلمت دام و عشق شاه آن برنشتستت  
 

 عيد روز آفتا  و هشتتت و هفت ماه همچو 
 

 (886)همان:                      

 است هیتزک عامل عشق .3. 3. 3 

 را عتتتاشتتتتتق طتتتفتتتل عشتتتتتق متتتادر
 

 نتتبتترد  امتتان بتتي ستتتتلتتطتتان   پتتيتتش  
 

 (864)همان:                                                              
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سپارد و او را از گاه به دستتت نامالیمات نميمادر دلستوزِ فرزندش استت و او را هيچ  
گونه که مادر رهاند همانرا از مهالک ميرهاند. عشتتق نيز ستتالک  خطرات و مهالک مي

 برد.ش نميکُفرزند را نزد سلطان کودك

 است معرفت عامل عشق. 4. 3. 3
بخشي مستقيم به سراغ اصطالحات مدرسه و خانقاه مولوي براي بيان نقش معرفت 

پير و مدرسه دیده و  ،هاي علم زمان خود( رفته است. او عشق را در قامت استاد)سازمان
  :عرفي کردهم

 حرس شتتتتد را او کرخ کرخي کتته چتون 
 

 نتتفتتس ربتتانتتي و عشتتتتق ختتلتتيتتفتتة شتتتتد 
 

                                        (6832 :281) 

افزون بر این در بيت زیر از ساختار سياسي و باورهاي مردمي دربارة شاه و خورشيد نيز 
روز  ه است که چون آفتا رخ معرفي کردبهره گرفته و عشق را چون شاهي زیبا و آفتا 

 عيد و ماه کامل بر تاریکي و ظلمت جهل تاخته و تاریکي و ناداني را برانداخته است.

 دبردری ظلمت دام و عشق شاه آن برنشتستت  
 

 عيد روز آفتا  و هشتتت و هفت ماه همچو 
 

 ( 886)همان:                 

ان ظلم و شبایي دیده که در نيمدر بيت زیر از ساختار دیني بهره جسته و عشق را چون خد
 بخش و هادي شود:جهل پيامبرش را فرستاده تا چون مهتا  روشني

 رستتتيده مهتا  چو کيستتتت شتتتباننيم این
 

 رستتتيتتده محرا  ز استتتتت عشتتتق پيغتتامبر 
 

 ( 376)همان:                                  

  :کننده استدر بيت زیر نيز عشق خدایي وحي

 عتتام استتتتت جملتته بر رزق و ختلتق   قتر  
 

 کتترام ایتتن دارنتتد عشتتتتق وحتتي قتتر  
 

                                        (6832 :849) 
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 جهینت. 1
گوید براي عشق کارکردهاي مولوي متناسب با بافتي که در آن دربارة عشق سخن مي 

 ،چيزهمه اصلِ، ازلي و ابدي، ارتقادهندهآموختني، شمارد که از این قرارند: بسياري برمي
امل، حجذا ، چيره، رهاننده،  ،پرنعمت و  روت پاالینده،، بزرگ و فراوان، پاكبخشنده، 

رویيدني، رهبر و یاریگر، زیبا، سرکش، شجاع، شورمند،  ،بخشروشنایي، بخشحيات
ار  چه این کارکردهاي خُرد قابل تجميع در ةهمواال. و بها، لذیذ، مقدس، نابودگر، گران

 است:کارکرد زیر 
 بخش است.عشق حيات( 6
 عشق زیبا است.( 2 

 عشق عامل تزکيه است.( 8

 عشق عامل معرفت است.( 4

هایي که مولوي براي وصب کارکردهاي فوق برگزیده «مستعارمنه»یا « بهمشبه» اهمّ
گار، آموز آتش )و متعلقاتش(، آفتا  )و متعلقاتش(، آ  )و مترادفاتش( :ند ازاعبارت

ادر، پيامبر، حصار، خدا، درخت، درس، روز، زرگر، شاه، شرا ، شمع، شير، رهبر، پدر و م
ت بيهماي، لذ ةطاووس، طبيب، عسل، عنقا، عيسي، کليدساز، کو ر، گرمابه، گنج، الن

 ناطيس، نردبان، نور، هدیه، هماي، یوسب.غکرانه، ماه، مدرسه، م

 عشق» :نگاشت تدوین کردامتوان در ذیل سه نهاي مبدأ را ميهاي مربوط به حوزهداده
ها براي وصب مفاهيم این حوزه«. عشق خداست»و « عشق شاه است»، «معشوق است

ق عش»، «عشق معشوق است»نگاشت سه نام ، بنابرایناندمعشوق و شاه و خدا نيز به کاررفته
دهند. این استعارة عشق در اندیشة مولوي را نشان ميسه کالن« عشق خداست»و « شاه است

سه استعاره در ادبيات عرفاني و حتي غيرعرفاني معناي واحدي یافته و به جاي هم استفاده 
از گنجينة  وها را از تجربه زیستة خود شوند. مولوي این حوزهاند و مترادف تلقي ميشده

برگرفته است. این منابع را مي شهایفرهنگ رایج در محيط زندگي و دانش و آموخته
هاي اساطيري اندیشه (2هاي عرفاني؛ دانش دیني و آموزه( 6گنجاند: توان در سه دسته 

 هاي اعتقادي و دیني.ساختارهاي اجتماعي و نظام (8 ؛یوناني و ایراني
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هاي عشق، دانش دیني ترین منبع اندیشگاني مولوي در پردازش استعارهمهمنخستين و 
داند و از ذخيرة ا آ  ميوي بر اساس آیات قرآن کریم مایة حيات ر و عرفاني اوست.
 «کُنْتُ کَنزاً مَخفياً فَاحْبَبْتُ اَنْ اعْرَفَ فَخَلَقْتُ الخلق لِکَي اُعرَف» ثیحدبه عرفاني خود نيز 

براي وصب « إِنَّ اهللَ جَمِيلٌ یُحِبُّ الْجَمَال»از همين حدیث، و حدیث  و شودمتوسل مي
وصاف نابود کردن ا به وسيلةروش  ة. مولوي نقش عشق در تزکيبردبهره ميزیبایي عشق 

بشري را با تشبيه آن به آتش بيان کرده که متأ ر از سخنان عرفاست و عرفا نيز این وصب 
 اند.  گرفته« نارُاهللِ الْمُوقَدَةُ الَّتي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ»را از 

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ »( و 2)بقره/« ات فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَ»مولوي متأ ر از آیات قرآني 
داند و بدین گونه عشق ( عشق را درس، و خداوند را معلم درس عشق مي86)بقره/ «کُلَّهَا

 کند. را عامل معرفت معرفي مي
دومين منبع اندیشگاني مولوي، اساطير و فلسفة کهن ایراني و یوناني است که نشان از 

ت ایرانيان و یونانيان باستان دارد. در اساطير یونان عشق خداست و آشنایي مولوي با تفکرا
پدر برخي خدایان دیگر است. افالطون عشق را بهترین و زیباترین خدایان و آفرینندة همة 

داند. در نظر ایرانيان باستان عشق ریشه در گرایش نفس به سوي روشنایي ها ميزیبایي
 يگفتار و کردار بد، موجب تزکيه انسان و ارتقا ،از پندارپایان دارد و در نهایت با دوري بي

شود. افالطون نيز متأ ر از این اندیشة ایراني معتقد وي به سوي حقيقت و نيل به معرفت مي
 گردد.است: عشق موجب ارتقاي روش و بازگشت آن به سوي حقيقت مطلق مي

ني، مانند نظام حکمراسومين منبع اندیشگاني مولوي، ساختارهاي سياسي و اجتماعي 
 ،يخداییا مراد و مریدي است. دین ایرانيان تک اي،و مدرسه يخانقاهنظام و ، نظام خانواده

ي مولوي از این ساختارها برانيز پدرساالري بود.  شانو نظام خانواده ،حکومتشان پادشاهي
يه آن به بعشق را با تش يبخشي و زیبایترسيم چهرة عشق بهره برده و کارکردهاي حيات

يه عشق کنندگي را با تشبرهانندگي و تزکيه هايکارکرد است.شاه و پدر بيان کرده  ،خدا
بخشي را با استفاده از اصطالحات مدرسه و خانقاه و تشبيه آن به و نقش معرفت ،به مادر

 استاد و پير نشان داده است. 
مي، فرهنگ ایران هاي مفهومي عشق از فرهنگ اسالدر پایان باید گفت که استعاره

یوناني و اسالمي اصلي ،يیهاي آفرینشِ مزدااند و روایتباستان و فرهنگ یوناني اخذ شده
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آفرینش  و نتيجه عشق علت فاعلي آفرینش . درترین الگوها در پردازش سيماي عشق هستند
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هران: ت .به اهتمام نصراهلل پورجواديبر اساس تصحيح هلموت ریتر،  .سوانح(. 6896) .غزالي، احمد
 بنياد فرهنگ ایران.

 برگردان. ميکنيم يزندگ هاآن با که یيهااستعاره(. 6869) ، مارك.جانسون و الکوف، جورج
 هاجر آقاابراهيمي، تهران: علم.

 تسم: تهران .ميپورابراه نیريش مترجم .استعاره بر يکاربرد يامقدمه(. 6868) .نالتوز کوچش،
تهران: مؤسسة مطالعات و  .ي: از آغاز تا قرن ششمفارس اد  در عشق(. 6876) .مدي، ارژنگ

 قيقات فرهنگي )پژوهشگاه(.تح
به اهتمام توفيق  .ق.( 177)از روي نسخه  مثنوي معنوي(. 6832)بن محمد. الدین محمدجاللمولوي، 

 تهران: روزنه. .سبحاني
 .تهران: سخن .بهمن نزهت . مقدمه، تصحيح و تعليقاتفيه ما فيه(. 6868) تتتتتتتتتتت .

 عبداهلل خواجه ريتفس به معروف: االبرارةعد و االسرارکشب(. 6897) احمدبن محمد.ميبدي، 
 .تهران: اميرکبير .اصغر حکمتبه سعي و اهتمام علي .يانصار
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