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 چکيده
عشــق وديعه ای الهی است که در وجود 
انســان نهاد شــده و بــا ذات فطری وی 
عجين گشــته و باعث می شــود پيوسته 
به دنبال معشــوق حقيقی باشد. در تمام 
مکاتب عرفانی، عشــق رکنی اســت که 
بنياد هســتی بر آن بنا شده است. موالنا 
جالل الديــن رومی (٤) به ســبب ســوز 
عشــقی کــه در دل دارد «مقامات تتبل 
را تا فنا» پشــت سر می نهد تا به معشوق 
راســتين (ذات احديت) نائل شود. ٦٧٢-

٦٠٤
پژوهش حاضر بر آن است که نشان دهد: 
١. موالنا هر پديده ای را جلوه ای از معشوق 
خود می دانــد. ٢. جالل الدين معشــوق 
را سرشــار از اوصاف متضاد می بيند و از 
ايــن رو وصف او را با معيار عقل، ناممکن 
می داند. ٣. او معشــوق را می شناسد و به 
اوصاف او (جمــال، صمد بودن، وفاداری، 
پيدا و پنهان و ...) واقف اســت و او را راه 
و راهنما می داند. ٤. وی انســان کامل را 
وجود جامع و آيينه تمام نمای اســماء و 

صفات الهی می شناسد.

کليدواژه ها: موالنــا جالل الدين رومی، 
معشوق، شمس، عشق، کليات.

۱. مقدمه
ادبيات عرفانی  از قله هــای  مولوی يکی 
فارسی است که آثار او هم از نظر کيفيت 
و هم کميت به ويژه در شعر، منحصربه فرد 
اســت. مثنوی معنــوی او مبين مفاهيم 
واالی عرفانی اســت و غزليات شمس وی 
وجد و حال و کشــف و شــهود را به حد 
اعالی خود رسانده است. گستردگی و علّو 
زبان و بيان و مفاهيم اين آثار، بسياری از 
محققان را بر آن داشته است که بررسی ها 
و تحقيقات گســترده و متنوعی را در اين 
زمينــه انجام دهند. مثنوی در بحر «رمل 
مسدس محذوف» است و اين وزن يکی از 
شــش وزن مهم مثنوی در ادبيات فارسی 
است. عالوه بر مثنوی مولوی، منطق الطير 
عطار، ســالمان و ابسال جامی نيز در اين 
وزن سروده شده اند (کرمی، ١٣٨٤: ٤٣).

شــيوة غزل ســرايی موالنا کــه خارج از 
ســبک های متداول قبل از اوســت و نيز 
مضمــون غزل های او که بيشــتر عرفانی 
اســت، شــايد دليلی برای بيگانه ماندن 

مردم از ديوان مواج شمس تبريزی باشد 
و تنها اهــل ادب آن را می فهمند و از آن 

بهره می برند.
او نه تنها از هرگونــه تصنع و تکلفی در 
شعر می گريزد، بلکه به معيارهای شعری 
متداول ميان شاعران آن زمان نيز چندان 
پای بند نيســت و همان الفاظ و تعبيراتی 
را که آنًا به خاطرش می رســد برای بيان 
معانی به کار می بــرد. غزليات وی که در 
حال و هوای خاصی ســروده شده بيانگر 
ايــن مطلب اســت که تا نفــس از نقش 
تعصب و اوهام پاک نشــود، قابل ســير و 

سلوک نيست.
اين معانی در زبان ســاير عرفا هم آمده 
امــا در زبان موالنــا لطف غزل و شــور 

عشق ورزی پررنگ تر است.
ديوان شــمس تبريزی بالغ بر چهل هزار 
بيت است و مطالعة چنين اثر بزرگی نياز 
به زمان بسياری دارد. اثر حاضر به نوعی، 
يک طبقه بندی موضوعــی از کليات وی 
قلمداد می شود؛ نکته جالب دربارة موالنا 
راه و رســم زندگی اوســت. روش زندگی 
او با شعرش بســيار هماهنگ است و اين 
مســئله ای اســت که در مورد بسياری از 

منيره نصری حسنی
مدرس گروه زبان و ادبيات فارسی 
دانشگاه اردکان
اميد روستا

دانشجوی دکتری پيام نور واحد تهران 
جنوب

  در کليات شمس
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شاعران و فالســفه صدق نمی کند. يکی 
از داليــل محبوبيت موالنا همين اســت 
کــه می توان در کنار شــعر او، به زندگی 
نيز توجــه کرد و از آن الهام گرفت (نامور 

مطلق و همکاران، ١٣٨٨: ٤٠).

موالنا انديشه او
بلخــی،  رومــی  محمــد  جالل الديــن 
انديشمند نام آشنايی است که هر کس با 
آثارش آشــنايی يافته، زبان به تحسين او 
گشوده است. او، روز ششم ربيع االول سال 
(٦٠٤ ق) در شهر بلخ به دنيا آمد. پدرش 
به  معروف  محمد  بهاءالدين  سلطان العلما 
بهاء ولــد، از عالمان و خطيبان بزرگ آن 
دوران بــود. جالل الدين در شــرايطی به 
دنيا آمــد که هجوم خطرنــاک مغول ها، 
از ســرزمين مغولســتان به راه افتاده بود 
و به ســرزمين خراســان نزديک می شد. 
پدر موالنا احســاس خطر کرد و به همراه 
خانواده و يارانش عازم سفر حج شد و پس 
از آن به آناتولی رفت و در قونيه مقيم شد.

مردم قونيه شــيفتة او بودند و به محمد 
پسر او نيز عشــق می ورزيدند. پدر موالنا 
او را طــوری تربيــت می کرد کــه بتواند 
بعــد از خودش، جــای او را بگيرد. او در 
دوران حياتش به القــاب «جالل الدين»، 
«خداونــدگار» و «موالنــا خداونــدگار» 
ناميده می شــد و در قرن های بعد القاب 
و  رومی»  «مولوی  «موالنــا»،  «مولوی»، 
«مالی رومی» بــرای وی به کار می رفته 
اســت و در برخــی اشــعارش تخلص او 
را «خمــوش» و «خامــش» دانســته اند 

(فروزانفر، ١٣٨٥: ١٥).
عالمه محمدتقی جعفری در جلد چهارم 
«جالل الدين  می نويســد:  مثنوی  تفسير 
درخت باروری در باغ فرهنگ اســالمی و 
ســاخته شــده فرهنگ پايدار اسالم بوده 
و اين دين جاويد را برای انســان شــدن 
الزم و کافی می ديده و معتقد بوده اســت 
که انســان می تواند با شــناخت فرهنگ 
اســالمی و پيروی عملی از آن، خويشتن 
را بســازد و در گذرگاه «انــا هللا و انا اليه 
راجعون» شخصيت خود را به ثمر برساند. 
جالل الدين در انديشــه ها و دريافت های 
عالــی خود، واقعيات و حقايــق فراوان را 

با زبان پارســی بيان نمــوده و کمترين 
ترديدی در عظمت فکری و دريافتی او و 
اعتقاد به اينکه او از مردان کم نظير تاريخ 
فرهنگ بشری است وجود ندارد (جعفری، 

.(١٣٥٢: ٩٨
گروهی از مولوی پژوهان شخصيت موالنا 
و افکار و انديشــه های وی را بر پايه افکار 
ابن عربی بررسی می کنند، اما بايد گفت بنا 
به قراين و شــواهد و دقت در بن مايه های 
فکــری موالنا، آثار اين شــخصيت بزرگ 
ايرانی، ترکيب و تلفيقی اســت ثمربخش 
ميان عشق و شــيدايی حالج وار و عقايد 
عرفانــی حکيم  ابن عربــی و برهان الدين 

محقق ترمذی (بئوزانی، ١٣٨١: ٨٣).
مولوی مثنوی را در شش دفتر سرود، که 
مجمــوع ابيات آن به حدود ٣٠ هزار بيت 
می رســد. اين کتاب ها به زبان های بيگانه 
ترجمه و شــرح داده شــده که مهم ترين 
آن ها، ترجمه و شرح «رينولد نيکلسون» 

انگليسی است.
موالنا معتقد است که انسان بايد در قوس 
صعود خود به سمت عالم باال، خير محض 
را بســتايد، به زيبايی عشــق بورزد و تا 
بدانجا که می تواند خود را محو در صفات 
عاليه محبوب حقيقی (ذات اقدس الهی) 
نمايد تا بتواند به مدد چنين رفتاری، آينه 
تمام نمــای صفات الهی گــردد. به همين 
دليل هم در زبان موالنا مطالب عرفانی و 
ســير به طرف پاکی و نور صورت معاشقه 

می يابد (دشتی، ٢٥٣٥: ١٦٣).
در نگاه موالنا به جهان هستی، دو مؤلفة 
مهم عشق و ادراک بيش از ساير زمينه های 
معرفتی خودنمايی می کند. در چنين نگاه 
عاشقانه ای، خير محض و جاذبه بی حد و 
حصر در وجود خداوند متجلی می گردد و 
سراسر هســتی صحنه ای پويا از دلدادگی 
و عشــق بين خالق و مخلوق به حســاب 

می آيد.
در غزليات موالنا، بــا جذبه ای نامتناهی 
و روحی، همــه محال ها ممکــن و همه 
رنج ها، خوشــی ها و همه دردها به آرامش 
بدل شده است. او شور عشق در سر دارد 
و اين شور و ســودای تفسيرناپذير گاهی 
رنگ ديگری بــه خود می گيــرد؛ گويی 
توجه نفس به يک نقطه و متمرکز شــدن 

انديشه در يک امر، نوعی «خودفراموشی» 
مــی آورد. در زبان وی لطف غزل و شــور 
عشــق ورزی پررنگ تر است. چنداليگی و 
تضاد و همه جانبه بودن اوصاف معشــوق 
در ديوان موالنا گــواه از حاالت درونی و 

مستی اوست.
غزليات او با وجود شمس، رنگ عاشقانه 
به خود می گيرند و پس از او، صالح الدين 
زرکوب (وفات ٦٥٧) محبوب او می شــود 
و بعد از مرگ صالح الدين، حســام الدين 
چلپی، همدم و همنشــين وی می گردد. 
اگر موالنا با شمس تبريزی و صالح الدين 
زرکوب يا حســام الدين چلپی با آن لهجه 
گرم و متمّوج از عشــق ســخن می گويد، 
برای اين اســت که در آن ها پرتويی از نور 
مطلق مشــاهده کرده است. او در هر چيز 
«او» را می جويد و آن را در جان های پاک 
بيشتر احساس می کند و به سخن می آيد:
عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
و آنک او مســت شد از چون و چرا رست 

کجاست
(فروزانفر، ١٣٨٠: ١٢٦)

و همه جانبه  بودن  تضــاد، چنداليگــی 
اوصاف معشــوق در ديوان موالنا مشهود 
اســت و بايد آن را زادة مستی و بيخودی 

وی و حاالت درونی او دانست.

موالنا و رابطة او با شمس
موالنا به دانســته های خــود قانع نبود و 
قصد داشت به دمشــق برود و تحصيالت 
خــود را کامل کند. او خــود را از درس و 
موعظه کنار کشــيد. در بين اســتادانش 
هيچ کــس از احساســات وی باخبر نبود 
جز برهان الدين محقــق ترمذی. او موالنا 
را از ديــدار با شــخصی ديگــر با دانش 
بسيار و خردی بســيار واال و شگرف آگاه 
می کرد؛ ولی موالنا نگــران بود که او نيز 
تفاوتی با ســاير مشايخ نداشته باشد، چرا 
که مشــايخی که قوانين شرع را به خوبی 
می دانســتند، در طريقــت و معرفت خام 
و بی تجربــه بودنــد و موالنــا چيزی جز 
وصال حضرت حق نمی خواست و قوانين 
شــريعت را برای نيل به اين مقصود کافی 

نمی دانست.
روزی مردی گدا با ردايی کهنه در مسير 
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راه او قرار گرفت و موالنا از او به وحشت افتاده بود 
و قصد فرار داشت اما برهان الدين او را از اين کار باز 
می داشت تا آنکه آن مرد دست موالنا و برهان الدين 
را گرفت و زمزمه هايی از عشــق سوزان الهی را به 
زبان آورد که موالنا را از خود بی خود کرد و ناگهان 
در ميــان جمعيت ناپديد گشــت. برهان الدين به 
موالنا گفت: «او کســی نبود جز شمس تبريزی که 
مردم او را شــمس پرنده می نامنــد» و پس از آن 
زمانی که برهان الدين خواســت موالنا را ترک کند 
به او گفت: «دوست عظيم الشأنی به سراغت خواهد 
آمد که آيينه ای از روح خودت خواهد بود و عالم در 
برابر عشق شما سر تعظيم فرو خواهد آورد و رفت.
ديدار بعدی شــمس و موالنا زمانی بود که شمس 
به جلســه درس موالنا راه يافــت و به کتاب هايی 
کــه در کنار موالنا بود اشــاره کرد و گفت: «اين ها 
چيست؟» و موالنا پاسخ داد: «تو نخواهی فهميد» 
و شمس گســتاخانه به حوضچه وسط مدرسه قدم 
نهاد و شروع به انداختن آن کتاب های ارزشمند به 
داخل حوضچه کرد و وقتی موالنا زبان به اعتراض 
گشــود و گفت: «اين ديگر چه کاری است؟» پاسخ 
داد: «تو نيز نخواهی فهميد» و شايد آن هنگام که 
شــمس کتاب ها را به صورت خشــک از آب بيرون 
می آورد و به دســت موالنا می داد، اولين شعله های 
آتش عشــق در دل موالنا شعله ور می شد. او همان 
مردی بــود که موالنا در انتظارش نشســته بود تا 

موالنا را تا مراحل نهايی سفرش راهنمايی کند.
ســال ها تحصيل علم و معرفت، با آمدن شمس از 
ميان رفته بود. موالنا مورد نکوهش مريدان خود و 
شمس مورد نفرت آنان قرار گرفته بود. شمس شبی 
از حجره موالنا خارج شد و هرگز به آنجا برنگشت، 
اين جان موالنا را به درد آورد و همين امر ســبب 
شــد سلطان ولد پسر بزرگ موالنا در جست وجوی 
او به دمشــق بــرود و او را به قونيــه بازگرداند اما 
تالش او بی فايده بود. با رفتن شمس  گويی حجابی 
ضخيم از روی قلب جالل الدين به کنار رفته بود و 
همه چيز را زيبا می ديد او همواره خدا را در جهان 
بيرون جست وجو کرده بود و سرانجام آن را در قلب 
شــمس يافته بود. او اين حقيقت را به خوبی درک 

کرده بود که همه  چيز خداست.

موالنا و پير
جالل الديــن، پير را «عين راه» و پيوســتگی با او 
را عيــن طريق وصــول به مقصد کمــال می داند؛ 
بدين معنا کــه هدايت پير روشــن ضمير، هم ارائه 
طريق اســت و هم ايصال به مطلوب. وی پيوند با 

پير را چون کيميايی می داند که مس تيره وجود 
را به زر خالص تبديل می کند: 

بخرام شمس تبريز، تو کيميای حقی
همه مس ما شود زر چو به کان ما درآيی

(فروزانفر، ١٣٨٠: ٨٢٨)
و در جای ديگر بــه مخاطب خويش نيز توصيه 
می کنــد تا از وجود پير بی بهــره نماند، چون راه 
رسيدن به حقيقت را بس پرخطر و طی کردن آن 
را بدون راهنما و رهبر راهدان غيرممکن می داند:

پير را بگزين، که بی پير اين سفر
هست بس پر آفت و خوف و خطر

(همان: ٨٩٣)

موالنا و عشق
عشــق «افراط در محبت است و آتشی است که 
در دل عاشق حق می افتد و جز حق را می سوزاند؛ 
امری است الهی و آموختنی نه آمدنی» (نوربخش، 
١٣٧٩: ١٩٥). «عشق ميل مفرط است و اشتقاق 
عاشق و معشوق است از عشق، به معنی فرط حب 
و دوستی، و مشتق از عشقه و آن گياهی است که 
به دور درخــت پيچد و بعد از مدتی خود درخت 
نيز خشــک شود. و چون عشق به کمال رسد، قوا 
ساقط شــود و ميان حب و خلق مالل افکند و از 
جهت غير دوست ملول شــود يا ديوانه شود و يا 

هالک گردد» (سجادی،  ١٣٧٠: ٢٣٥).
جالل ستاری در «عشق صوفيانه» به نقل از پير 
هرات می گويد: «اين محبت تعلق به خاک ندارد 
و از کســی اســت. اگر علت محبت خاک بودی، 
در عالم خاک بســيار است و نه هر جايی محبت 

است» (ستاری،  ١٣٧٥: ٤٤).
عشق دليل آفرينش و متعلق به همة پديده  های 
آن اســت. تالشــی که برای رســيدن به اوج هر 
کيفيتی در عوامل طبيعت موجود اســت، سببی 
جز عشــق ندارد. هــر موجودی،  حتــی دانه ای 
کوچک و ناچيز، در لحظه پديد آمدن ناقص است 
و می کوشــد تا در جهان هستی به تکامل برسد. 
اين جذبه شورآفرين مولود عشق و دليل آفرينش 

است:
عشق بشکافد فلک را صد شکاف

عشق لرزاند زمين را از گزاف
گر نبودی بهر عشق پاک را

کی وجودی دادمی افالک را؟
(فروزانفر، ١٣٨٠: ٨٥٨)
عشــقی که موالنا همواره از آن سخن می گويد 
عشقی آسمانی و بقول خود او «آن جهانی» است،  

در نگاه موالنا به 
جهان هستی، 
دو مؤلفة مهم 
عشق و ادراک 
بيش از ساير 
زمينه های 
معرفتی 
خودنمايی 
می کند. در 
چنين نگاه 
عاشقانه ای، خير 
محض و جاذبه 
بی حد و حصر 
در وجود خداوند 
متجلی می گردد 
و سراسر هستی 
صحنه ای پويا 
از دلدادگی و 
عشق بين خالق 
و مخلوق به 
حساب می آيد
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و معتقد اســت عشق معشــوق است که 
عاشق را به سوی خود می کشد:

ای عشق آن جهانی،  ما را همی کشانی
احسنت ای کشنده، شاباش ای کشيدن

(همان: ٣١١)
عشق از ديدگاه او جان جهان است و هر 
کس از آن بهره ای ببــرد متعالی گردد و 

جان پاک را از تيرگی و تنگی برهاند:
تو جان جهانی و نام تو عشق است

هر آنک از تو ُپری يافت بر ُعلو گردد
(همان: ٢٧٣)

عشق زندگی بخش و آب حيات است:
از آن آب حيات است که ما چرخ زنانيم

نه ز کّف و نه از نای، نه دف هاست خدايا 
(همان: ٣٠)
عشق، عاشق را از هر عيبی مبرا می کند:

(کی منش، ١٣٦٦: ١٢٥٦)

جايگاه معشوق در غزليات 
موالنا

موالنا لزوم داشتن معشــوق را در ميان 
مصائب اين گونه بيان می کند که: آن کس 
که از داشــتن يار محروم است چون تنی 
اســت که سر ندارد؛ و هيچ موجودی را از 

معشوق بی بهره نمی داند:
هر سينه که سيمبر ندارد

شخصی باشد که سر ندارد
و آن كس كه زدام عشق دورست

مرغي باشد كه پر ندارد
(فروزانفر، ١٣٨٠: ٢١٩)

معشوق موالنا، صورت عشق ابد است که 
در جسد انسانی رو می نمايد تا بدين وسيله 
عاشق خويش را به سوی حضرت احديت 

راهبر باشد:
ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در 

جسد
تا ره بری سوی احد جان را از اين زندان 

ما 
(همان: ١١)

به طــور کلی،  در غزليات موالنا به دو نوع 
معشوق برمی خوريم: يکی شمس تبريزی 
يا صالح الدين زرکوب يا هر انسان وارسته 
ديگری که صورت عشق ابد است در قالب 
انسانی و معشــوق موالنا؛ ديگری حضرت 
حق است که هم معشوق شمس و موالنا 
و ديگــر واصالن به حق اســت که نقش 
واسطه گری را ايفا می کند و راهنمای جان 

عاشق به معشوق است:
شمس تبريزی يکی رويی نمای

تا ابد تو روی با جانان مکن

اگر عيب همه عالم تو را باشــد چو عشق 
آمد

بســوزد جملــه عيبــت را کــه او بس 
قهرمانستی

(همان: ١٥٩)
موالنا معتقد اســت از عشــق گريزی و 
گزيری نيست و آن کس که غم عشق خدا 
راه دل او را بزند، ســود دو جهان را از آن 

خود کرده است:
ز دست عشق بجســته است تا جهد دل 

من
به قبض عشق بود قبضة قالجوری

(همان: ٩٣١)
در فرهنگ اصطالحات کليات شــمس، 
لغت «قالجور» به معنای نوعی شمشــير 

آبدار آمده است.
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(همان: ٦١٢)
معشوق در دست عاشــق است و عاشق 
کورکورانه به دنبــال او می گردد و هر دو 

بی خبرند:
او به دست من و کورانه به دستش جستم
من به دست وی و از بی خبران پرسيدم

(همان: ٤٩٣)
او هم طالب اســت و هــم مطلوب، هم 

عاشق است و هم معشوق:
هــم طالــب و مطلوب او، هم عاشــق و 

معشوق او
هم يوســف و يعقــوب او هم طوق و هم 

گردن شده 
(همان: ٦٩٥)

راه رسيدن به او بس دشوار و پرپيچ وخم 
اســت،  اما اين راه با تمام دوری و سختی 

در نظر عاشق همواره نزديک است،
تا نکنی کوه بسی،  دست به لعلی نرسد

تا سوی دريا نروی، گوهر و مرجان نبری
(همان: ٧٤٣)
معشــوق موالنا به تن دور است و به دل 

نزديک:
دوری بــه تن ليک از دلــم، اندر دل تو 

روزنی است
زان روزنــت از ديده من، چون مه پيامت 

می کنم
(همان: ٤٢٣)
نام او را نــه تنها موالنا بلکه بلبالن باغ و 

کبکان کوهسار نيز زمزمه می کنند:
مــن نه تنها می ســرايم شــمس دين و 

شمس دين
می ســرايد عندليــب از بــاغ و کبک از 

کوهسار
(همان: ٣٢٥)

همه چيز از اوست و هم اوست: 
هله دل من، هله جان من
هله اين من، هله آن من

هله خان من، هله مان من
هله گنج من، هله کان من

(همان: ٦٤٣)

۱. موالنا و اوصاف کلی معشوق
حسن الهی و جمال از معتقدات عرفاست 
و به حديــث نبوی «ان اهللا جميل و يحب 
الجمال» مستند است. شاه نعمت اهللا ولی 

پس از ذکر ايــن حديث در ترجمه آن به 
شعر می گويد: 

او جميل است و دوست دار جمال 
دوستدار جمال خود به کمال

(خرمشاهی، ١٣٧١: ٥٩٦)
جمــال،  اوصاف لطف و رحمت خداوند و 
الهام غيبی اســت که به دل ســالک وارد 
می شــود و موالنا آدم و ذريــه او را آينه 
جمال الهی می داند و معتقد اســت که به 
اعتبار خالفت و جانشــينی خداوند، بايد 
دارای تمــام صفات حق باشــد. جمال را 
می توان ظاهر کردن کماالت معشــوق به 
جهت زيادتی رغبت عاشق دانست. اعتقاد 
موالنا بر اين اســت که حسن و جمال يار 
از هر حسن و جمالی برتر و باالتر است و 

سايه ای از حسن و جمال اوست:
جان و جمال روح بسی خوب و بافر است
ليکن جمال و حســن تو خود چيز ديگر 

است
(همان، ١٣٦)
نمونه هــای ديگر را می تــوان در (١٤٦، 

٢٢٤، ٢٣٨، ٢٨٦، ٤٣٤) ديد.
جمال يار، همان جمال الهی اســت که 

قبلة دل ها و ساکن جان است:
بدان جمال الهی که قبلة دل هاست

که دم به دم ز طرب سجده می برد جانت
(همان: ١٤٨، ٥٩٣)
حسنش همه وفاست هر چند وفا نکند:
عشقش شکر بس است اگر او شکر نداد

حسنش همه وفاست اگر او وفا نکرد
(همان: ٢٥٩)
رســيدن به جمال يار مســتلزم زدودن 
نقــش خودپرســتی از آينه دل اســت و 

رسيدن به ميخواری مطلق.
چون آينه نقش خود زداييم

چون عکس چنان جمال خواهيم
(همان: ٤٧٨، ٣٢٥، ٥١)

موالنا در ديوان شــمس تقريبًا ١٧٩ بار 
جمال و ١٤٨ بار حسن معشوق را يادآور 
شــده است که در بسياری از ابيات حسن 
و جمــال در کنار يکديگــر آمده اند. وی 
روی هم رفته در حدود ٣٢٧ بار اين صفات 
را برای معشوق به کار برده است که عدد 

قابل توجهی است.

۱-۱. فرد و يگانه بودن
او يکی است و ضرورت ايجاب می کند که 

در تعداد بيشتری جلوه کند:
در جهان وحدت حق ايــن عدد را گنج 

نيست
وين عدد هست از ضرورت در جهان پنج 

و چار 
(همــان: ٣٢٤، ٤٢٧، ٥١٤، ٦٩٢، ١٥٢، 

(١٦٧، ٧١٢، ١٥، ١٢٥، ١١١

۱-۲. غريب و نادر
بس غريبی بس غريبی بس غريب

از کجايی از کجايی از کجا؟
(همان: ٥٤)

بيا بيا که تو از نادرات ايامی
برادری، پدری، مادری، دالرامی؟

(همان: ٩٣١، ٧٠٤، ١٩٣)

۱-۳. حمد و بی نيازی
در حضرت فرد صمد دل کی رود ســوی 

عدد
در خوان سلطان ابد چون غير سر خوانی 

کنم
(همان: ٤٢٧)
(سرخوانی: خواندن آواز پيش از خواندن 
ديگــران، ســرودگويی، پيش خوانــی تا 
ديگران ذکر گويند، پيش درآمد) (فرهنگ 
معين: ذيل و شده سرخوان) پيش خوانی: 
ســاز و آوازی اســت که بر سر خوان و به 
وقت طعــام می نواختــه و می خوانده اند 

(کی منش ١٢٦٦، ١٢٣٩)
تو يــاد کن الطاف خود، در ســابق «اهللا 

الصمد»
در حق هر بدکار بد هم مجرم هر دو سرا
(همان: ٨، ٤٢٢، ٥٤١، ٢١٣)

۱-۴. صبور و بردباری
معشوق صبور است و همنشينی با صابران 
را دوست دارد. صبر او چنان صبری است 
کــه حتی ايوب با چنان صبرش نمی تواند 
بــا او پهلو بزند و عاشــق در برابر صبرش 

کم می آورد:
فرمود رب العالمين با صابرانم همنشين
ای هم نشين صابران افرغ علينا صبرنا

(همان: ٧)
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اين بيت ناظر اســت به آيــة «ربنا افرغ 
علينا صبرًا» (سورة بقره، آيه ٢٥١)

و در جای ديگر: چنان حلمی و تمکينی، 
چنان صبر خداوندی

که اندر صبر ايوبش، نتاند بود يار ای دل
(همان: ٤١١)

ز عکس حلم تو تسليم باشيم
ز عکس خشم تو اندر نبرديم

(همان: ٤٦٥، ٧٠١، ٩١٥، ٥٥١)

۱-۵. اهل جود و سخا بودن
«جود، بخشش چيزی بدون چشمداشت 
عــوض و بی  وجود غرض و اســتحقاق و 
ســؤال از کسی اســت که بخشش برای 
اوســت؛ در مقابل کرم که مشروط است 
به استحقاق و سؤال» (کی منش، ١٣٦٦، 

ذيل واژه جود)
موالنا در غزلياتش همه موارد جود، سخا، 
کرم، ايثار و عطا را برای معشــوق به کار 
برده اســت. او برای معشــوقش بخشش 

بيش از حد تصور قائل است:
هر چه دادی عوض نمی خواهی

گرچه گفتند الّسماح رباح
(فروزانفر، ١٣٨٠: ١٦٠)
الّسماح/ رباح: بخشش خود سودها دارد.
(فروزانفر، ١٣٤٧: ٧١١)
اگر شــد سود و سرمايه چه غمگينی چو 

من هستم
بر آور سر زجود من که التأسوا نمودستم
(همان: ٤٣٥)
عطاهايــش بی نظيــر اســت و آنچه او 

می بخشد جهانی به هر بنده است:
عالمی بخشد به هر بنده جدا

کيست کو اندر دو عالم اين کند
(همان: ٢٤٧)
(در اين ابيات نيز به جود،  سخا، بخشش 
و کرم نيز اشــاره شده است: ١٦٩، ٢٤٧، 
 ،١٠٨، ١٢٥، ٩، ٣٣٦، ٤٠٩، ٦٨٧، ٧٨٥
٢٧٣). الزم به يادآوری اســت که در ٩٢ 
مورد ديگر نيز به کرم يار اشاره شده است.

۱-۶. وفاداری
معشوق موالنا وفادارترين وفاداران است و 
احدی را از درگاهش نمی راند و سرچشمه 

تمام وفاهاست:

از شاه وفادارتر امروز کسی نيست
خر جانب او ران که تو را هيچ نراند

(همان: ١٩٦)
بگشا در بيا در آ، که مباد عيش بی شما

به حق چشــم مست تو، که تويی چشمة 
وفا

(همان: ٧٧)
او تضــادی ميــان بی وفايــی و وفاداری 
معشوق نمی بيند و يار را وفای او نمی داند:

عاشق دلبر مرا شرم و حيا چرا بود
چون که جمال اين بود رسم وفا چرا بود

 ،٧٨١  ،٤٥٠  ،١٩٣  ،١٧٠  ،١ (همــان: 
 ،٧٤٩، ٨٦٣، ٧٩٠، ٦٥٥، ١٤٢،  ٥٤، ٢، ٤

(١٨٧٢

۱-۷. رازدان و محرم اسرار 
عاشق

معشــوق موالنا رازدار است و عالم اسرار 
رازدان و همراز عاشــق و محرم هر ذره ای 

است:
بيا بيا که تو راز زمانه می دانی

بپوش راز دل من که رازدار توام
(همان: ٥٢١)

ای نهاده بر سر زانو تو سر
وز درون جان جمله باخبر

پيش چشمت سّر کس روپوش نيست
آفرين ها بر صفای آن بصر

(همان: ٧٧٩، ٦، ٦٩٤، ٤١٦، ٣٣٢)

۱-۸. اميد و اميدبخشی
موالنا يــارش را اميد همه جان ها و اميد 
همه نااميدان می داند و به عاشــق وعدة 

ديدار می دهد:
نوميد مشو جانا کاوميد پديد آمد

اميد همه جان ها از غيب رسيد آمد
(همان: ١٩٠)

اميد تو هر دمی بگويد
دستت گيرم به فضل خود زود

(همــان: ٢١٨، ٣٢٢، ٣٢٣، ٤١٥، ٣٣٦، 
(٦٣٦، ٩٤٣، ١٤

۱-۹. راه و راه نمای عشق است
يار موالنا برای عاشــق هم راه و هم راه بر 
اســت. او با دعوت خويــش راه خود را به 
عاشق می نماياند و با روان کردن او در آن 

مســير، او را از زندان تن و دنيای دنی به 
سوی احديت سوق می دهد:

چون ان اهللا يدعوا را شنيدی کژ مکن رورا
زهی راعــی، زهی داعی، زهی راه و زهی 

رهبر
(همان: ٣٠٩)

ای شه صالح الدين من، ره دان من ره بين 
من

ای فارغ از تمکين من، ای برتر از امکان 
من

(همان: ٥٣٩)
ای صورت عشــق ابد، خوش رو نمودی 

در جسد
تا ره بری سوی احد جان را از اين زندان 

ما
(همان: ١١)

اين ابيات نيز در ذيل همين مدخل قرار 
می گيرند: (٢٣٩، ٢٧٣، ٦٣٧،  ٢٠٤، ٧٦، 

(٧٤٧، ٣٠٩، ٦٥٥، ٥٣٥

۱-۱۰. کشندة عاشق به سوی 
خود

موالنا معتقد اســت که ميل عاشــق به 
سمت معشــوق نتيجة کششی است که 
از جانب خود او صورت می گيرد و عاشق 

اختياری از خود ندارد:
من به خود کی رفتمی او می کشد

تا نپنداری که خواهان می روم
(همان: ٥٠٤)
ابيات (٦٢٠، ٢٣٩، ١٦٢، ٥، ٩٥، ٢، ٨١، 
 ،٢٥٤، ٤٦٨، ٨١، ١٣٢، ١٣٣، ١٢٥، ٧٩٥
٣٩٩، ٨٠) نيز در ذيل همين مدخل قرار 

می گيرند.

۲. معشوق و اوصاف متضاد او 
تجلــی حق مراتــب گوناگــون دارد. گاه 
باعث برپايی پاشکستگان بوده و آن ها را از 
حضيض ذلت به ذروة عزت می رساند؛  گاه 
مايه مرگ اســت و گاه مايه زندگی؛ چنان 
که هم فرشته مرگ و هم فرشته حيات هر 
دو تجلی خدا هستند که يکی هنگام جان 
دادن بــه زنده ها ظهــور می کند و ديگری 
هنگام گرفتن جان از آن ها ظاهر می شود. 
اين هماهنگی قهر و مهر در سراسر هستی 
نهفته اســت. انســان کامل وجود جامع و 
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آيينه تمام اســماء و صفات الهی اســت؛ 
همچنين هر فرشــته ای از فرشتگان آيينة 

يک صفت و يا يک اسم الهی است.
«حق را به دليل جستن،  آن چنان بود که 
آفتاب را به چــراغ جويند. هر چه در وهم 
و خيــال و خواطر آدميــان گذر کند او نه 
آن اســت و نه چنان است؛  بلکه آفريدگار 
آن اســت» (دينانی، ١٣٧٥: ٣٢٣). وجود 
معشوق سرشار از اوصاف متضاد است و از 
اين روســت که موالنا وصف او را با معيار 
عقــل، ناممکــن می داند. خــود، پنهان و 
پيداست و اوصاف او مظهر جمال و جالل و 
لطف و مهر. او هر لحظه با لباسی و صفتی 
ظاهر می شــود که موالنا هيچ تناسخی در 
اين دگرگونی نمی بيند و معتقد اســت يار 
همان اســت و اين تغيير و دگرگونی ها در 

حاالت معشوق را، وحدت محض می داند.

۲-۱. او مجموع همة اوصاف 
متضاد است

مجموع همه ست شمس تبريز 
حق است، که من عدد نخواهم

(همان: ٤٧٩)

۲-۲. پيدا و پنهان
ويژگی های  با  عشــق حقيقی، عشــقی 
خاص خود اوســت، چون عاشقان در آن 
پيدايند و معشوق ناپديد و عاشق به کمال 

و جمال او سوگند می خورد:
عاشقان پيدا و دلبر ناپديد

در همه عالم چنين عشقی که ديد
(همان: ٢٤٨)

سوگند می خورم به جمال و کمال او
کز چشم خويش هم پنهانست آن يکی

(همان: ٩٠٥)
پنهان بودن حکمت اوست و عاشق پنهان 
بودن او را به  ســود خود می داند و معتقد 
است اگر او پيدا باشد از آن همگان است:

مخوان اين گنج نامه ديگر ای جان
اين گنج از پی حکمت دفين شد

(همان: ٢٠٤)
از خلق نهان زان شد تا جمله مرا باشد

گر هيچ پديدستی، آن همگانستی
(همان: ٧٨٤)
از آنجا که موالنا اعتقاد دارد که معشــوق از 

غايت پيدايی پنهان است بايد اين نتيجه را 
گرفت که معشوق هرگز پنهان نيست و بلکه 
پيدا و پنهان است؛ او با علم قال پيدا نمی شود 

در حالی که پيداتر از هر قيل و قالی است:
پيدا نشوی به قال زيرا
تو پيداتر ز قيل و قالی

 ،٥٢  ،٧٢٢  ،٣٢  ،١٩٢  ،٨٢٦ (همــان: 
(٨٤٦، ٤٢٣

۲-۳. آشنايی و بيگانگی
يــار موالنا ياری آشناســت و بــه منزله 
خويش و تبار عاشق محسوب می شود، اما 
معشوق بنا بر رفتار ذاتی خود همواره ناز 

و با عشق خويش بيگانگی پيشه می کند:
ای دل از عالم چنين بيگانگی

هم زيار آشنا آموختی
(همان: ٨٧٨)
چه باشــد پيشه عاشــق به جز ديوانگی 

کردن
چه باشــد ناز معشــوقان به جز بيگانگی 

کردن
(همان: ٥٦١)

۲-۴. درد و درمان
درد دل عاشــق جــز بــا درد او التيــام 
نمی پذيرد. عاشق نيز آشنای درد است و 

از هر چه طرب است بيزار:
داروی درد دلم درد وی است
دل به دردش ز چه رو نسپارم

(همان: ٥٠٧)
طرب نخواهد آن کس که درد او بشناخت

نشان نماند او را که بشنود نامش
(همان، ٣٩٠)

۲-۵. مايه قرار و بی قراری
معشــوق صبر و قــرار معشــوق را از او 
می گيرد و با اين حال عاشــق جويای او و 

خواهان بی صبری و بی قراری است:
رقصان سوی گردون شــوم زانجا سوی 

بيچون شوم
صبر و قرارم برده ای ای ميزبان زودتر بيا
(همان: ٣)
همواره از مطربان می خواهد نام معشوق 

را به زبان آرند و به ياد او بنوازند:
مطربا نام بر ز معشوقی

کز دل ما ببرد صبر و قرار
(همان: ٣٥٠)

۲-۶. زهر و پادزهر
پازهر تويی و زهر دنيا
دانه تو و دام زندگانی

(همان: ٨٢٩)
قطره تويی، بحــر تويی، لطف تويی،  قهر 

تويی
قند تويی، زهر تويی،  بيش ميازار مرا

(همان: ١٤)

۲-۷. نيکنامی و رسوايی عاشق
پس تن نباشــم جان شوم، جوهر نباشم 

کان شوم
ای دل متــرس از نام بــد، کو نيک نامت 

می کند
(همان: ١٦٧)
آن جان و جهان آمد، وان گنج نهان آمد

وان فخر شهان آمد، تا پرده درد ما را 
(همان: ٢٤)


