
 

 

  شمس هاي فقهی موالنا بر اساس فتواهاي عاشقانه در غزلیاتبررسی دیدگاه
  

  احمد امین
 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد -استادیار

  امیرحسین کوهستانی
 شهرکرددانشگاه  -دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
آثار این . ترین چهره در اقلیم ادب و عرفان لقب گرفته است هاي عرفانی جهان، جاودانه  ترین حماسهموالنا با خلق بزرگ

اي روشن و چارچوبی ها و نبایدها به منظور تعیین خط مشی هاي عشق عرفانی و باید  عارف بزرگ، مشحون از آموزه
تأثیرپذیري . ترین فرهنگ عشق عرفانی دانست توان آثار او را عظیم که میجایی مشخص در ادب سیر و سلوك است، تا

هاي دینی، که اساس زندگی موالنا پیش از مالقات او با شمس تبریزي است، ضمن این فرهنگ از اصول فقه و آموزه
ست، که اعتباري دوباره خلق زبانی تازه در ادب عرفانی، نوعی قطعیت و رسمیت شرعی به فتواهاي موالنا بخشیده ا

در پژوهش حاضر پس از معرفی . آوردنمایان قرن هفتم هجري به ارمغان میبراي تصوف مبتال به انحرافات صوفی
هاي فقهی جایگاه و نقش عشق در سیر و سلوك موالنا، فرهنگ عاشقی در غزلیات شمس بررسی شده و تأثیر دیدگاه

  .نشان داده شده استموالنا بر بایدها و نبایدهاي عاشقانه 
 موالنا، غزلیات شمس، فتواي عاشقانه، واجب، حرام :واژگان کلیدي

  
  مقدمه. 1

هاي موالنا صورت گرفته است، هنوز برخی ظرایف از چشم باید گفت به رغم تحقیقات بسیاري که دربارة آثار و اندیشه
- اي بیغزلیات شمس مجموعه. کندعرفان کمک میها به غناي بیشتر ادبیات و  محققان پنهان مانده است که شناخت آن

توان زبان خاص احکام عاشقانه را از دالیل ایجاد نظیر و منحصر به فرد در ادبیات عرفانی است که به زعم نگارندگان می
به  هاي فقهی موالنا را عامل تمایز آن از سایر عارفان و شاعراناین انحصار دانست و تأثر احکام صوفیانه از دیدگاه

الدین به فراگیري و تعلیم معارف دینی گذشت و او در کسوت یک فقیه و  هاي زیادي از عمر جاللسال. حساب آورد
سالگی مواجهۀ او با شمس تبریزي او را دچار یک جهش  38 سرانجام در. خطیب بزرگ به وعظ و ارشاد مردم پرداخت

رستخیز «رسد، این به نظر می. توان یافتراي آن نمیعظیم روحانی و دگردیسی شخصیتی کرد که در جهان نظیري ب
الدین با میراث علمی پدر و جد خود که از مراجع دینی بودند به کلی وداع کند و یا  سبب نشده است جالل» ناگهان

فقهی و  گیري از قوالب هاي معارف دینی در دورة اول زندگی را نادیده انگارد و در دورة دوم حیات خود با بهره  اندوخته
  .هاي دینی و آمیختن آن با هنر و عرفان به تعلیم آداب عاشقی پرداخته است  آموزه

پس از آن اجزاي . شود در پژوهش پیش رو ابتدا به بررسی جایگاه و نقش عشق در سیر و سلوك موالنا پرداخته می
  .گرددهاي دینی ارزیابی می آموزه دهندة فرهنگ عاشقی از منظر موالنا و میزان تأثیرپذیري زبان خاص آن ازتشکیل
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  عشق در تصوف موالنا. 2

اي دارد تا آنجا که او را سالک مقام عشق عشق اساس کار صوفیان در مسیر معرفت است و در تصوف موالنا اهمیت ویژه
  .دانندمی
  
  زبانی عشق زبان بی. 2-1

ولی همه پس از شرح فراوان همانند موالنا، به عجز هر شاعر و عارف صاحب نظري از ظنّ خود تعریفی از عشق دارد؛ 
  :اند خود در تعریف عشق اقرار و شرح حقیقی عشق را به عشق واگذار کرده

  عشق را از من مپرس از کس مپرس، از عشق پرس
  ترجمانی من و صد چون منش محتاج نیست

  

اي پسر! عشق در گفتن چو ابر درفشان است    
اي پسر! است در حقایق عشق خود را ترجمان  

)1: 3، ج1غ(  

  

  :کند شود، تنها انسان را از حقیقت عشق دور می چه در قالب واژگان و عبارات از عشق بیان میآن
اي است که با عنایت معشوق از میان جان  شود؛ بلکه چشمه اي غیبی است که در مکتب و مدرسه کسب نمیعشق لطیفه

  :جوشد عاشق می
  سوختنیخبر از ساختن و  اي بی

  
 عشق آمدنی بود نه آموختنی  

)316: 8رباعیات، ج(   

خواهند از عشق بدانند و شنیدن حدیث عشق از زبان موالنا، سالک مقام عشق، حالوتی دگر ها می با وجود این، انسان   
ترین شکل زهد آغاز  تصوف خراسان که از ساده«: کدکنی معتقدنددارد؛ چون جمع بزرگی از محققان، نظیر شفیعی

؛ همچنین عشق را پایۀ اصلی و طریقۀ عرفانی مولوي و )548: 1392کدکنی، شفیعی(» رسد شود، در مولوي به اوج می می
  )9-8: 1376 همایی،(. اند غزلیات آتشین مولوي که را یک پارچه عشق و جذبه و حال دانسته

  
  عشقمذهب . 2-2

هاي عمیق   نگاه موالنا و دیگر بزرگان اهل تصوف به عشق، همان نگاه اهل شریعت به مذهب با برخورداري از جلوه
این اندیشه، رکن  )38: 1392کدکنی، شفیعی( .»شناسانه نسبت به دین استعرفان نگاه هنرمندانه و جمال «: احساسی است

اي عزیز به خدا رسیدن فرض است و  «: نیز چنین تشریح شده است تمهیداتاصلی سیر و سلوك عارفانه است که در 
البد هر چه به واسطۀ آن به خدا رسند فرض باشد به نزدیک طالبان، عشق بنده را به خدارساند، پس عشق از بهر این 

مذهب و دین  موالنا نیز با چنین نگرشی در اشعار خود از عشق به عنوان )97: 1392القضات، عین(. »معنی فرض راه آمد
  :برد خود نام می

  خرد ندارد و حیران شود ز مذهب عشق
  

  گر تو اندر دین عشقی، بر مالمت دل بنه
 
 
  

  ها  اگر چه واقف باشد ز جمله مذهب  
  )146: 1غ، ج(                                    

 و از فسوس و تسخر دشمن مکن رو را گران
)209: 4غ، ج(   

                                                             
    . از  آن استفاده شده است واژة غزلیات است که به دلیل کثرت کاربرد و پرهیز از طوالنی شدن متن ارجاع مخفف مقالهدر ارجاعات درون متنی این ) غ(حرف . 1
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   عشق قانونمندي طریق. 2-3
اي از بایدها  گونه که هر دین و شریعت، آداب و رسوم خاص خود را دارد، در عشق صوفیانه نیز شاهد مجموعههمان    

  :و نبایدها و اصول هستیم که بسیار دقیق و هنرمندانه ترسیم شده است و موالنا به این قانونمندي معتقد است
  چنان که مدرسۀ فقه را برون شوهاست

  
مدرسۀ عشق را قوانین استبدان که     

)270: 1غ، ج(   
بینی و تجربیات شخصی، بخش عظیمی از حماسۀ عرفانی خود، غزلیات شمس، را به تبیین و موالنا بر اساس جهان      

زبان این فرهنگ تلفیقی . بریم نام می» فرهنگ عاشقی موالنا«تعلیم آداب سلوك، اختصاص داده است که از آن با عنوان 
  .هاي دینی است که پیش از موالنا در آثار دیگر عارفان به این حد نمود نداشته استاب سیر و سلوك و آموزهاز آد

  
  موالنا مفتی عاشقان. 3

هاي متداول وعظ و تکیه کالم   استفادة مکرّر موالنا از اصطالحات رایج فقهی در بیان فتاوي عاشقانه، همچنین شیوه
شوریده و عاشقی بر کرسی اجتهاد تجسم نماییم که به جاي تعلیم معارف دینی، مدرس و شود او را  خطیبان سبب می

این ویژگی کم نظیر در زبان شعري موالنا را باید یکی از نتایج تلفیق طریقت و شریعت . دان عشق و شیدایی است آداب
جایگاه آن در فرهنگ عاشقی موالنا براي درك بهتر این نظر آشنایی با برخی اصطالحات بارز فقهی و بررسی . دانست

  :ضروري است
  
   واجب و فریضه. 3-1
از اصطالحات فقهی است که موالنا در همه جاي غزلیات خود به منظور تعیین چارچوب عشق ورزي از آن  »واجب«

 .یده استاستفاده کرده و با تلفیق این اصطالح فقهی با ادب عاشقانه به فتواهاي خود قطعیت و رسمیت بیشتري بخش
الزم، فرض، چیزي که طلب آن به طور جزم و یقین با نص قطعی الثبوت و قطعی «: واجب در اصطالح فقهی به معناي

الزم، حتمی، ناگزیر، بایسته، « نامۀ دهخدا نیز ذیل این واژه در لغت. است) 543: 1389حسینی،( »الدالله ثابت شده است
ورزي از این اصطالح در معناي موالنا به منظور تعیین حدود عشق) دهخدا، مدخل واجب. (آمده است »بودنی و محتوم

  :  امر مؤکد بهره برده است
  رسد دلبر چون ماه را هر چه کند می

  
  گرد آن نقطه چو پرگار همی زن چرخی

  
  اي آنکه به عشق رخ تو واجب و حق است

  

 عاشق درگاه را خلق حسن واجب است  
)274: 1غ، ج(   

  این چنین چرخ فریضه است چنین دایره را
  )108: همان(                                           

  آیینۀ دل را ز خرافات زدودن
  )162: 4غ، ج(                                          

  
   حرام. 3-2

 حالل، چیزي که شرعاً ممنوع است و با ترك واجب ضد« ترین اصطالحات فقه اسالمی است این واژه از رایج     
  :در تعلیم آداب عاشقیِ موالنا معناي نهی مؤکد دارد) 181: 1389حسینی، (. »یابد تحقق می »فریضه«
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  چون کام و مراد دوست جویی
  

  به جز با روي خوبت عشق بازي
  

  باده ده، باده خواهمان کردي
  

  پس جست مراد خود حرام است  
  )222: 1، جغ(                                   

  حرام است و حرام است و حرام است
  )212: همان(                                    

  که حرام است با تو هشیاري
  )39: 7غ، ج(                                        

  
   حالل. 3-3

جایز شرعی، ضد حرام « حالل به معنی. است »حالل «دیگر اصطالح فقهی مورد استفادة موالنا در ایراد فتواها اصطالح 
حسینی، (. »است، هر عمل و هر چیزي را که اقدام در مورد آن مجاز باشد و انسان در مورد آن آزادي اراده داشته باشد

1389 :189(  
  در عشق حالل گشت حیله

  
  ش رنگ و بو بنگرکه دست جود اواي بادة خو

  
  اي خورده تو خون صد قلندر

  

 در عشق رهین صد قمارید  
)104: 2غ، ج(  

 کند کند، بر تن حرامت می برجان حاللت می
)111: همان(  

 اي بر تو حالل خون، بیاشام
)268: 3غ، ج(  

 
   مباح. 3-4

حسینی، (. »پاداش و بر ترکش عقاب و کیفري نیستآنچه بر انجام دادنش  « نیز در فقه به معناي »مباح« اصطالح     
این اصطالح اگرچه قطعیت حالل و حرام را با خود ندارد؛ اما به احکام عاشقانۀ موالنا صبغۀ شرعی ) 437: 1389

  : بخشیده است
  اي شراب طهور از کف حور

  
 بر حریفان مجلس تو مباح  

)302: 1غ، ج(   
  ها شتافت چون به تجلی بتافت جانب جان

  
 بادة جان شد مباح خوردن و خفتن حرام  

)52: 4غ، ج(  
  کسی کو دم زند بی دم مباح او راست غواصی

  
  کسی کو کم زند در کم رسد او را فزون رفتن  

  )136: همان(                                           
  

   مرتد. 3-5
حسینی، (» است کرده بازگشت کفر به اسالم دین از که است و کسی کنندهبازگشت « معنی به فقه اصطالح در واژه این     

شود که شایستگی حضور در محفل عاشقان را به دلیل نقض آداب  در اجتهاد موالنا نیز به عاشقی گفته می). 462: 1389
  :عاشقی از دست داده است
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  جوق جوق بریده سر دیدن خواهید کشتگان
  

  شاهدان اشکال ز پیر گنده اشکال
  

  سرخوشان ز نرهی تا ن،ها   و نها  خسته  دل اي
  

  کنید هی هی اگر مرتدید ایها العشّاق،  
  )121: 2غ، ج(                                          

  مرتدیم عشق در نداند ما گر عقل
  )46: 4غ، ج(                                            
  مرتدي و جهود نه ور عاشقان، ز نکشی پا
  )153: 7غ، ج(                                          

  
   کافر. 3-6
 ادعاي ظاهراً چه اگر یا نباشد، مسلمان که است کسی[...] «: است شده شرح چنین فقهی اصطالحات فرهنگ در کافر  

 به نقص وارد کردن یا) ص( پیامبر تکذیب یا رسالت انکار به او انکار که شود دین ضروریات از یکی منکر کند،اسالم می
اي وسیع دارد و زمینۀ  هر چند کاربرد این اصطالح در ادب عرفانی دامنه ).409: 1389حسینی، (» شود منجر می شریعت

 این کارگیري با به موالنا :توان بسنده کرد که طلبد، در اینجا به این جمله می اي می به وجود آمدن آن بحث گسترده
  .است عاشقی خود نوعی رسمیت بخشیده به مرام نامۀ اصطالح

  بود خبر با او ز آتش که هر مؤمنی
  

  در چشم عاشقان ره  عشق  کافر  است  
  )260 :1غ، ج(                                   

  دلبندي او جز در اگر دل اي کافري
  

  کافري اي تن اگر بر جز این عشق تنی  
  )161: 6ج غ،(                                   

  او عشق اندر که گفتم غلط نی
  

 کافرم گر صبر دارم اندکی  
)177: همان(  

  
ها نیز در شعر موالنا  هاي مورد استفادة فقها در ایراد فتوا  جدا از به کار گیري اصطالحات رایج فقهی، اسلوب و روش

  :بسیار است
  
   سزا روا و نا روا ، سزا و نا. 3-7

متداول در علم فقه هستند » یجوز و ال یجوز«در علوم فقهی کاربرد ندارند؛ اما معادل لفظ  اصطالحات به این شکل این
  :داند گیري این لفظ را مخصوص فقها می کار که بیانگر موافقت یا مخالفت امري با فروع دین است و موالنا خود نیز به

  
و ال یجوز      تا سرافرازي شوي اندر یجوز    رو به  کتاب  تعلم  گرد  علم  فقه گرد

)72: 3غ، ج(                                   

  
  :مطابقت رفتاري با آداب طریقت از سوي موالنا مورد استفاده قرار گرفته است به منظور ناسزا و سزا ناروا، روا، يها  واژه
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  سرِ سرمست سزاست بنهادن دلبر پیش

  
  دغل و و جور و عیاري عشوه

  
  شد شیرین عشق ز دهانش هر که که خمش

  

  سر او را کف معشوق بمالیده خوش است  
  )242: 1غ، ج(                                     

  تو نکنی ور کنی از تو رواست
  )292: همان(                                      

  روا نباشد که گرد گفت و گو گردد
 )207: 2غ، ج(                                     

  
   بایدها و نبایدها. 3-8
اند،  که با همراهی قید باید و نباید مؤکد شده ما را با احکام بسیاري شمس بررسی فتواهاي عاشقانۀ مندرج درغزلیات 

  :دارد موالنا فقیهانۀ شخصیت در ریشه بیان فتواهایی با این اندازه قطعیت. کند مواجه می
  نباید دوري او از لحظه یکی

  
  ها  هستی فایدة شود جلوه فنا در
  

  درد کو؟ باید، درد را عاشقی برادر اي
  

  ها فزاید که از آن دوري خرابی  
  )82: 2غ، ج(                                       

  پس نباید ز بال گریه و درچغزیدن
  )228: 4غ، ج(                                     

  کو؟صابري و صادقی را مرد باید، مرد 
  )58: 5غ، ج(                                       

  
   نشاید و شاید. 3-9

 این از استفاده. است جسته بسیار بهرة نیز »نشاید و شاید « از اصطالحات خود عاشقانۀ يها  نظر پردازي در ادامۀ موالنا     
 درکسوت موالنا واعظ گونۀ چهرة از دیگري واجب و مباح، جلوة  حالل، حرام، در کنار واژه و یا واژگانی معادل آن دو

  :است دان و مدرس عاشقان آداب
  

  
شود؛ اما ها و اصطالحات اهل مدرسه و شریعت در بافت شعر عاشقانۀ موالنا مشاهده می هاي فوق نفوذ اندیشه در نمونه

  .شودفرهنگ عاشقی این عارف بسیار گسترده است که در فصل بعد برخی از آداب شاخص آن بررسی می
 
 
  

  را دلی آن نوازد شاید که
  
  او در ره صوفی نقدست که نقل و می  آن
  

  نشاید عاشقان را یار هشیار
  

 که اندر غم او بسی تپیده است  
)223: 1غ، ج(  

 رسدش گر به نظر گردن فردا بزند
)140: 2غ، ج(  

 ز هشیاران نیاید هیچ یاري
)57: 7غ، ج(  
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  فرهنگ عاشقی. 4
- ابتدا به معناي واژة فرهنگ و همچنین  به تعریف مختصري از اصطالح عشق و عاشق در ادبیات تصوف پرداخته می

  : شود
  
   فرهنگ. 4-1

مجموعه آداب و  « :در فرهنگ فارسی معین آمده است. گویند یک معناي کلی مجموعۀ دانش بشري را فرهنگ میدر 
   ).معین، مدخل فرهنگ(» رسوم، مجموعه علوم و معارف و هنرهاي یک قوم

  
  عشق. 4-2

عشق تنها وسیلۀ اتحاد و یگانگی با حق است و عرفان، خدا دانی و ایمانی است که ریشه  «: توان گفتبه طور خالصه می
  ).141: 1392ستاري، ( »در عشق و جذبه و شور و اشتیاق دارد

  
  عاشق. 4-3

عاشق در ادبیات عرفانی همان سالک، طالب، محب و مرید است و تمام این اصطالحات بار معنایی واحدي را انتقال 
 »در زبان عارفان جویندة حق تعالی را با وجود طلب و جد تمام، عاشق گویند «: توان گفت با این مقدمه می. دهندمی

  ). 566: 1393 سجادي،(
گرایی و دقّت نظر خاص تنظیم شده است که تمام جوانب فردي و اجتماعی  با نوعی همه جانبه فرهنگ عاشقانۀ موالنا

  :زندگی انسان در آن مد نظر قرار گرفته است
  
  رفتار عاشق. 4-4

ها و صفاتی است که نمود خارجی داشته و سالک ملزم به رعایت آن به شکل عملی این بخش شامل بررسی ویژگی     
  .شوداهر عارف آشکار میاست و یا در ظ

  
  مراد و از شیخ پیروي. 4-4-1

دان است تا او را از مهالک و  ترین اصل پس از برانگیخته شدن حس طلب در وجود سالک، گزینش پیري راه حیاتی     
 :استنقل  ابوالخیر ابوسعید از در باب ضرورت گزینش پیر در سیر و سلوك،. هاي طریق به سالمت عبور دهد  گاهلغزش

 رسیده راه بدان باید که کسی آنک از نتواند،: گفت شیخ تواند؟ برود پیري بی راه خواهد که اگرکسی پرسیدندکه را شیخ«
 مقام زیادت اینجا است، منزل فالن این گوید می منزل هر در و اوگوید با راه این هنر و عیب و کند داللت را بدان او تا

  : گزینش پیر موضوع بسیاري از اشعار موالنا در غزلیات شمس است ).365: 1388محمد ابن منور، ( »باید
  بنشان و جامی را پیر آن بده
  

  نشین به کشتی روح و بگیر دامن نوح
  

 که اینجا پیر بایسته است، هیهات  
)210: 1غ، ج(  

 به بحر عشق که هر لحظه جزر و مد باشد
)224: 2غ، ج(  
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  گر زمین از مشک و عنبر پر شود تا آسمان

  
  چون نباشد آدمی را راه بینی سود نیست

  )229: 1غ، ج(                                    
  
  دعوت به تهجد و سحر خیزي . 4-4-2

عاشق نخسبد و خفتن او عجب  «: در اغلب متون صوفیه این اصل مد نظر قرار گرفته و بر رعایت آن تأکید شده است
  :بود

                                                               نـامی     کَیـف     حـبلمبا   ل عجـ  رام حـ   ـبحلَـی  المکُلُ  ُنــُومِ   ع  
و آنچه  اي برادر عاشق یا در مقام فراق بود یا در هودج وصال، اگر در عالم فراق بود از الم و وجع خواب گرد او نگردد

برین معنی قریب است و عجب از محبی که محبوبش نخسبد و او قصد ) السکون ُحرام ُعلی قلوبِ اُولیائه( گفته اند که
  .)70: 1387 عین القضات،( » خواب کند

ی افتد، خضر آب حیات را در تاریک و نزول قرآن شب هنگام اتفاق می) ص(در متون دینی و عرفانی معراج پیامبر      
دهد و در سخن بزرگان تأکید بر اجابت دعاهاي شبانه و  نظامی تمام اتّفاقات در دل شب رخ می هفت پیکریابد، در  می

  :اوراد سحري بسیار است
  جمع باشید اي حریفان زانک وقت خواب نیست

  
  گذر از خواب برادر، به شب تیره چو اختر

  
  گه جمله بتان در شب استجلوه

  

واله از اصحاب نیست هر حریفی کو بخسبد    
)230 :1غ، ج(   

 که به شب باید جستن، وطن یار نهان را
)103: همان(   

 نشنود آن کس که بخفت، الصال
)162: همان(   

  
   ننگ و شهرت و آوازه و پرهیز از نام. 4-4-3

زیرا شهرت را سبب  اند؛ گیري را نسبت به اصل پرهیز از شهرت نشان داده مالمیتان در بین فرق صوفیه بیشترین سخت
تر از آن که  هیچ حجاب نیست اندر این طریق صعب «: دانند ترین مانع طریق معرفت می بروز غرور و غرور را سخت

یکی جاه خلق و مدح ایشان و آن که کردار بنده خلق را پسند : کسی به خود معجب گردد و اصل عجب از دو چیز خیزد
ود و دیگر کردار کسی مر آن کس را پسند افتد و خود را شایسته داند، بدان افتد بر وي مدح کنند، وي بدان معجب ش

  ).86: 1392هجویري، (» معجب شود
مالمتیان پادزهر شهرت و غرور را در طرد شدن از سوي خلق یافتند؛ پس به انتخاب خود به انجام اموري مبادرت 

؛ به همین دلیل مطرود خلق واقع شدند و از آسیب رسید ورزیدند که در عین موافقت در ظاهر مخالف شرع به نظر می
  .شهرت ایمنی یافتند

  رها کن صدر و ناموس و تکبر
  

  بسوز از حسن اي خاقان، تو نام و ننگ مشتاقان
  

  اي عاشق الهی ناموس خلق خواهی؟

  میان جان بجو صدر معلّا  
  )69: 1غ، ج(                                                 

  سرد آید ز مشاقان حذرکردن ز بد نامیکه 
 ) 260 :5 غ، ج(                                              

 ناموس و پادشاهی در عشق هست خامی
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)204 :6غ، ج(     

  
  نهی از مصاحبت ناجنس . 4-4-4

داند که باورها و تعالیم نویافتۀ سالک در معرض تغییر و  پذیري سالک در ابتداي راه واقف است و میموالنا به خوي
از خواجه عبداهللا انصاري در . دهد اهالن به همنشینی نیکان فتوا می انحراف است؛ از این روي ضمن نهی از مصاحبت نا

 :1392سهروردي،(» نیمروز خود بوالحسن من بودمیک نیمروز در صحبت بوالحسن بودم و دیگر «: این باره نقل است
170(.  

  منشین با دو سه ابله که بمانی ز چنین ره
  

  تو ز مردان خدا جو صفت جان و جهان را  
)                                                  103: 1غ، ج(                                              

  
  بنشین که ایشان واصلندوصل خواهی باکسان 

  
  دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

  

  وصل از آن کس خواه باري کو به معنی واصل است  
 )235 :همان(                                                     

هاي تر دارد  به زیر آن درختی رو که او گل  
)22: 2غ، ج(   

  
  امر به کسب روزي حالل با توکّل و پرهیز ازکاهلی . 4-4-5
 فروزانفر،( »درطریقت موالنا گدایی و سؤال ممنوع است، راهرو باید از راه کسب و کار مایحتاج خود را فراهم سازد«

ه در بر داشت؛ در تزکیۀ نفس سالکان، نوعی اعادة حیثیت براي اهل خاقا  این فتوا عالوه بر تأثیر سازنده. )1147: 1387
هایی منفعل بود که   ها انساناستفادة برخی مدعیان معرفت از اصل توکّل، از آن چون درك غلط صوفیان ناآگاه و سوء

موالنا جهد و  .کردند و همین امر سبب شد جامعه دید مثبتی به این قشر نداشته باشد گاهی براي امرار معاش تکدي می
  :داند یتوکل را الزم و ملزوم یکدیگر م

  خداي پر شما را ز جهد ساخته است
  پوسد به کاهلی پر و بال امید می

  
  دانه چیدن چه مروت بود؟ آخر مکنید

  

  چو زنده اید بجنبید و جهد بنمایید  
  چو پر و بال بریزد دگر چه را شایید

 )231-230: 2غ، ج(                                        
انباریدکه امیران دو صد خرمن و صد   

)148: همان(   
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  پذیري مالمت. 4-4-7

درصدف تجرید تحت بحر مالمت در کرائم  « :شود پذیري عاشق چنین شرح داده میلزوم مالمت عبهر العاشقیندر      
جز عاشقی و شوریدگی و رسم زهد، برانداختن . در عشق ما جز در صدف مالمت نیست. اخالق نگر و کرامت بین

ناپذیر از عالم عاشقی است و عاشق پیوسته آماج تیر مالمت مالمت جزء جدایی ).125: 1337 روزبهان،(» سالمت نیست
پذیري در قرآن مالمت. کند ها ثبات قدم خود را در عشق حفظ می هیچ تردید و تأثیرپذیري از این مالمت عاشق بی. است

  ).54/مائده( » سبیلِ اللَّه و ال یخافُونَ لَومۀَالئمٍ  نَ فییجاهدو[. . .]  «: داران خدا ذکر شده استنیز صفت دوست
  حشم عشق درآمد ربض شهر برآمد

  
 هله اي یار قلندر بشنو طبل مالمت  

)236: 1غ، ج(  

  گر تو اندر دین عشقی بر مالمت دل بنه
  

 و از فسوس و تسخر دشمن مکن رو را گران  
)209: 4غ، ج(  

  مالمت بود ز عشقگر قاعده است این که 
  

 کرّي گوش عشق از آن، نیز قاعده است  
)258: 1غ، ج(  

  
   چشمان اشکبار . 4-4-8

آورند که  حکایت می«: تضرّع و زاري عاشق و تأثیر آن در عشق بازي، چنین شرح داده شده است دلیل فیه ما فیهدر      
آید  اي بندة من حاجت ترا در حالت دعا و ناله زود برآوردمی؛ اما آوازة نالۀ تو مرا خوش می«: فرماید که حق تعالی می

 إِنَّه خُفْیۀً و تَضَرُّعاً ربکُم دعوااُ «. آید افتد تا بسیار بنالی که آواز و نالۀ تو مرا خوش می در اجابت، جهت آن تأخیر می
محبوب  گریستن، نشان تهی شدن از منیت عاشق است و همین امر. )81: 1389 موالنا،( »)55/ اعراف(»  الْمعتَدینَ  یحبالَ 

  :آورد را بر سر لطف می
  خون دل بر رخت افشان به سحرگاه از آنک

  
  :اي برون زجا، خانۀ تو کجاست؟، گفت«: گفتمش

  
  هر آن چشمی که گریان است در عشق دل آرامی

  

  
 

  توشۀ راه تو خون دل و آه سحر
 )239: 1غ، ج(                                                

  »دلم، پهلوي دیدة ترمهمره آتش  «
  )186: 3غ، ج(                                                

  بشارت آیدش روزي ز وصل او به پیغامی
  )268: 5غ، ج(                                                

  
   کبر و غرور از پرهیز. 4-4-9

آدمی خود را برتر از دیگران بپندارد، این آفت «از این است که تکبر از جمله آفات سهمگین اخالقی است و آن عبارت 
شمرد،  آورد؛ از جمله دیگران را حقیر می هاي روحی و رفتاري را براي متکبر به همراه می  اخالقی یک سلسه واکنش

تبداد نشان آورد، به هنگام قضاوت آراء، اس دوست دارد همه جا در صدر قرارگیرد، کماالت دیگران را بر زبان نمی
   ).717: 1391 زمانی،( »گردد دهد و اگر رأیش پذیرفته نشود خشمگین می می

  کبر و تکبر بگذار و بگیر
  

  چو کبر را بگذاري صفا ز حق یابی

  در عوض کبر چنین کبریا  
   )157: 1غ، ج(                                        

  این کبریا چه سود کندبدانی آنگه که 
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  پاك باش و خاك این درگاه باش

  

  )233: 2غ، ج(                                     
  کبر کم کن در سماع عاشقان

  )240: 4غ، ج(                                        

  
  زردگونگی و نزاري . 4-4-10

سرکش و خونی بودن، فریادگر عشق به موازات  «. ظاهري عاشق در فرهنگ موالنا زردرویی و الغري است   دیگر ویژگی
عشق از یکسو تن عاشق را الغر و  .نهد کننده نیز هست، این افشاگري با تأثیري است که بر جسم و جان عاشق می و افشا

 نصراصفهانی،( »کشاند کند و رخ او را زرد و پریده رنگ، و از دیگر سوي جان و دل عاشق را به زاري و فریاد می نزار می
1375، 49.(  

عشق پس از تسخیر روح و روان عاشق جسم او را تحت تأثیر قرار داده، چهرة او را رنگ پریده و پیکر او را الغر و 
  :شود کند، همین امر سبب از پرده برون افتادن راز عاشق می نحیف می

  رخ معشوق زرد الیق نیست
  

 سرخی و فربهی عاشق سرد  
)243: 2غ، ج(   

  ها شبچو عشق را تو ندانی بپرس از 
  

ها بپرس از رخ زرد و ز خشکی لب    
)146: 1غ، ج(   

  حسن ز دلبران طلب، درد ز عاشقان طلب
  

 چهرة زرد جو ز من و از رخ خویش احمري  
)218: 5غ، ج(   

  
   مرادي عاشق ناکامی و بی. 4-4-11

صحبت دارد، خواست از غرض با دوست  عاشق باید بی «: نامرادي از ارکان تصوف است و دربارة آن سخن بسیار است
میان بردارد و کار بر مراد او گذارد ترك طلب گیرد، چه طلب عاشق را سد راه اوست، زیرا هر مطلوب که پس از طلب 
یافته شود آن به قدر حوصله طالب باشد فی الجمله ترك طرب و مراد خود گیرد و هرچه در عالم واقع شود، مراد خود 

  .).                               100: 1390 عراقی،( »اندانگارد تا آسوده و شادمان بم
در مرحلۀ . گذارد کند و از تمنّیات او تنها وصال دوست را باقی میعشق به آرامی عاشق را از صفات بشري پاك می

  .اتحاد و یگانگی کام و مراد عاشق همان ارادة معشوق و ارادة معشوق مراد عاشق است
  جویی چون کام و مراد دوست

  
  در عشق ترك کام کن، ترك حبوب و دام کن

  
  ز پیت مراد خود را دو سه روز ترك کردم

    

مر سنگ را زر نام کن، شکر لقب نه بر جفا              
)23: 1غ، ج(              

  ها بپرس از رخ زرد و ز خشکی لب
  )146: 1غ، ج(                                        

  زان پس که میسرم نیامد؟چه مراد ماند 
  )131: 2غ، ج(                                        

  
   پرهیز از خشم  و حسد و کینه. 4-4-12



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٢٠٤

 
»  حسد کردار نیکو چنان خوردکه آتش هیزم خشک را «: فرماید در مورد تأثیر حسد در زندگی انسان می) ص(رسول اکرم 

  :رفتن جمعیت خاطر و گسستن روح انسان از یکدیگر است حسد سبب از میان. )123 :2ج1387 غزالی،(
  زیانتر خویش را و دیگران را

  
 نباشد چون حسد در جمله هستی  

)28 :6غ، ج(   
خشم، کینه و حسد آفاتی هستند . شیوة موالنا در طریقت، زدودن آینۀ دل از هر پلیدي و رؤیت انوار ربوبی در آن است

  :کنند مکدر میگاه اسرار الهی را که این تجلی
  ماتاي گشته ز شاه عشق شه

  
 در خشم مباش و در مکافات  

)224 :1غ، ج(   
  ها ها هفت آب شو از کینه رو سینه را چون سینه

  
 و آنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو  

)10 :5غ، ج(  
 

   پندناپذیري عاشق. 4-4-13
انگیزد و از سر ترحم و نه از سر حسادت و دشمنی، به نصیحت او  می برزندگی پر مخاطرة عاشق گاه دلسوزي دیگران را 

پردازند؛ اما عاشق با وجود استیالي احساسات بر عقل و منطق، امیدواري به وصال، صداقت و وفاداري و در نهایت با  می
را مجبور به توبه کرده  وجود نوعی خودکامگی و استبداد که در عشق نهفته است ابتدا سر از پند عقل خود که بارها او

  :تابد است و سپس سر از پند دیگران برمی
  چون چنین است صنم، پند مده عاشق را

  
  کند بر پند، تاب عاشقی ریش خندي می

  
  !عاشقان را چه سود دارد پند؟

  

 آهن سرد چه کوبی؟ که وي از پند گذشت  
)243 :1غ، ج(   

  کی شود سرد آتشی از پند و جنگ و آشتی؟
  )109: 6غ، ج(                                               

!سیلشان برد، رو، چه می جویی؟   
)28 :7غ، ج(   

  
  اندیشی و خدعه پردازي عاشق  چاره. 4-4-14
خود را به مکر در اصطبل دوابش و خر بندگان  «: اندیشی عاشق چنین گفته شده است دربارة چاره عبهر العاشقیندر  

هاي وي گذر کند تا ناگهان خود را به   گري درکوچه بندد و به حیل فالگیري و دارو فروشی و آینه والیتش چاکروار در
  .)85 :1337 روزبهان،(» اش معروف و مشهور کند حیل پیش چاکران خانه

رساند موافق آداب عاشقانۀ موالنا است؛ اما موالنا  اندیشی که عاشق را به منزل معشوق می گري و چاره این نوع حیله     
  .داند کند و بهترین سیاست با معشوق را صداقت می گري را بر او حرام می پس از رسیدن عاشق به بارگاه معشوق حیله

  عشق است حریف حیله آموز
  حیلهدر عشق حالل گشت 

  
  هاي زرین  هاي شیرین، به بهانه  به ترانه

  

 گرد از دغل و حیل برآرید  
 در عشق رهین صد قمارید

)104 :2غ، ج(   
 بکشید سوي خانه مه خوب خوش لقا را

)105 :1غ، ج(   



  
 ٢٠٥/  شمس هاي فقهی موالنا بر اساس فتواهاي عاشقانه در غزلیاتبررسی دیدگاه

 

 
 

  
  
  نازکشی عاشق . 4-4-15

عاشق براي به کمال رسیدن، گزیري از حفظ رشتۀ . است که منشاء آن فقر است  کشی از هنجارهاي عاشقانه ناز     
  : دوستی و نازکشی ندارد

  پس اهللا اهللا ناز یار بکش
  

  گر ناز کنی خامی ور نازکشی رامی
  

  چون که معشوق ناز آغازید
  

 که ناز یار بود صد هزار من حلوا  
)139: 1غ، ج(   

  بارکشی یابی آن حسن و مالحت رادر 
  )52: 1غ، ج(                                                 

  کش عاشقا، مگیر نبردناز
  )244: 2غ، ج(                                               

  
  رهایی از زندان دنیا . 4-4-16

هدف و مقصد اصلی او از  « :شود چنین تبیین میاز منظر موالنا، مرز میان آزادي از اسارت دنیا و تارك دنیا شدن      
دنیاپرستی، از خدا غافل بودن است؛ یعنی انسان در عین این که در این دنیاست و ناچار با امور دنیوي سر و کار خواهد 

: 1376 همایی،(»اندکند بالمره غافل نم داشت، باید از امور معنوي روحانی، و ازخدا و آنچه او را به خدا نزدیک می
مریدان را به  اماگاه تارك دنیا نبوده است؛ موالنا عارفی است مثبت اندیش و امیدوار که با مردم زیسته و هیچ). 163

  : کند اعراض از دنیا دعوت می
  هاي دنیا  بگذار فسانه

  جانی که فتاد در شکر ریز
  

  زر و زن را به جان نپرست زیرا
  

  دنیا را حطام خواند خدا این حشیش
  

  ها  بیزار شدیم ما از آن  
  ها کی گنجد در دلش چنان

  )75: 1غ، ج(                                                      
  برین دو دوخت یزدان کافري را

  )68: همان(                                                       
  خایید در این حشیش چو حیوان چه ژاژ می

  )230: 2غ، ج(                                                    
  
 پرهیز از حرص و طمع . 4-4-17

داند که تالش براي پر کردن  ناشدنی می موالنا حرص را کوزة پر. زر اندوزي و حرص نیز از رهزنان اهل طریق است     
  :گردد ها از هم می ستن روح انسانآن سبب از دست رفتن صلح درونی و دور شدن از معنویات و گس

  چه گرگین است و گر خار است این حرص
  

  قباي اطلس معنی،که برقش کفر سوزآمد
  

  کسی خود را بر این گرگین مماال  
  )69: 1غ، ج(                                             

  گراین اطلس همی خواهی پالس حرص را برکن
  )141: 4غ، ج(                                           
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  کی عشق ترا محرم شمرد

  
  شمري؟ تا همچو خسان زر می

  )23: 7غ، ج(                                             
  
  رازداري و کتمان سر. 4-4-18

رسایی  ناموجه و دیگري نایکی کژ فهمی مخاطبان  «: دو دلیل عمده براي اصرار ورزیدن موالنا بر رازداري ذکر شده است
برخی مشایخ صوفیه افشاگران اسرار الهی را مرتد و به مرگ ). 65: 1391زمانی، (» زبان وضعی بشري در انتقال حقیقت

افشاء سر "بیشتر سبب هالك عاشق در این راه از افشاي سرّ معشوق است؛ زیرا که در عالم طریقت «: اند ها فتوا داده آن
: 1387القضات، عین(» ت است و کفر بعد از ایمان به غیرت معشوق ارتداد بود و ارتداد موجب قتلکفر ثاب "تالربوبی

76.(  
  ز آن روز ما و یاران در راه عهد کردیم

  
  دهان ببند و امین باش در سخن داري

  
  خامش باش و معتمد، محرم  راز  نیک  و  بد

  

 پنهان کنیم سر را پیش افکنیم سر را  
)120: 1غ، ج(   

  که شه کلید خزینه بر امین کشدا
  )143: 1غ، ج(                                                 

  آنکه نیازمودیش راز مگو به پیش او
  )26: 5غ، ج(                                                   

  
  اخالق عاشق. 4-5

  :توان گفتاین بخش شامل بررسی صفات باطنی عاشق است که به مجموع آن اخالقیات نیز می     
  
  صبر و شکیبایی. 4-5-1

اشارات  نواهی شرع و در تحت تصرفات اوامر و مرید باید صابر باشد و«: نویسدي صبر میرازي دربارهالدیننجم     
صبر .  )259: 1387نجم رازي، (»طبع خویش ره ندهد بر کند و مالمتو مقاسات شداید  شیخ بر قانون شرع صابر باشد

منشأ محاسن اخالقی بسیاري چون امیدواري، رازداري و توکل است و خداند مؤمنین را به یاري گرفتن از آن امر کرده 
  ).153/بقره("ع الصابِرِینََالصلَاةِ إِنَّ اللَّه م لصبرِ و یاأَیها الَّذینَ آمنُوا استَعینُوا بِا": است

  
  فرمود رب العامین با صابرانم همنشین

  
  دل داده آن باشد که او در صبر باشد سخت رو

  
  کن در حصار غم کنون  صبر می

   

  انَبرَا صلینَغ عفرِاَاي همنشین صابران   
 )16: 1جغ، (                                                      

اي                اي افتادهاي، در گوشهگوشه گشتهنی چون تو 
)189: 5غ، ج(                 

!ان نگریختیببانگ پاس چون ز  
)175: 6جغ، (  

  
  قراريناشکیبایی و بی. 4-5-2
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هرکه شراب شوق نوش کند سرمست جمال و جالل « :دلیل ناشکیبایی عاشق چنین شرح شده است العارفین زاد در      
 انصاري،( »آغاز کند، جامۀ شکیبایی را شق زند، چون محرم حرم وصال گردد نعرة أنا الحق زند "اَرنی" شود عربده

قرار است و هر  ناشکیبایی عاشق، ناقض صبوري او نیست؛ چرا که عاشق براي رسیدن به درگاه معشوق بی. )13: 1353
  :جانش در تب و تابلحظه 

  شرط است بی قراري با آهوي تتاري
  

  نتوان ز تو عشق صبر کردن
  

  نی غلط گفتم که اندر عشق او
  

 ترك خطا چو آمد اي بس خطاي توبه  
)160: 5غ، ج(   

تو در این هوس نشایی !صبرا  
)91: 6غ، ج(   

  کافرم گر صبر دارم اندکی
 )91: 6غ، ج(                                                      

  پاکبازي و نفی ما سوي اهللا. 4-5-3
اي از وجود عاشق به سوي غیر دوست  اگر ذره. نامۀ عاشقی موالنا تنها یک معشوق الیق عشق ورزیدن است در مرام     

  :باشد در عشق ناتمام است
  نی سود نیستچون دلت با من نباشد همنشی

  
  اي پاك دالن با جز او عشق مبازید

  
  هیـن  دل  خـود را  تمام،  در کف دلبـر سپــار

نشینی چون چنینی سود نیست گر چه با من می    
)228: 1غ، ج(   

 نتوان دل و جان دادن هر مختصري را
)64: همان(   

  اي تا که نپوسد دلت در حسد و کینه
 )239: 6غ، ج(                                           

  
  نیازمندي و فقر. 4-5-4

فقر جامۀ شرف و لباس پیامبران و افسر متقیان و زیبایی مؤمنان و سرمایۀ عارفان و خواستۀ  «: از ابراهیم خواص نقل است
کنندة حسنات و برکشندة درجات و رساننده بزرگها و  مریدان و پناهگاه مطیعان و زندان گناهکاران است و پوشندة بدي

فقر چهارمین مقام از مقامات عرفانی و ). 101: 1388سراج، (» ها و خوشنودي پروردگار و شرافت آشنایان است به منزل
و حدیث ) 15/فاطر(» غَنی الْحمیداللَّه هو الْ یا أَیها النَّاس أَنتُم الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه و«: اصطالح آن برگرفته از قرآن است

  . نیاز از غیر اوست به معنی نیازمندي است و فقیر واقعی، نیازمند به حق و بی» الفَقرُ فَخري«) ص(منسوب به پیامبر 
  چو ناي ما بشکستی، شکسته را بربند

  
  من همه نازم: پریر عشق مرا گفت

  شوي همه نیازي بگذاررا  ناز چو
  

  ها را ببین بدان دم نیاز این نی ما  
  )140: 1غ، ج(                                                    

  اي که ناز کنمهمه نیاز شو آن لحظه
  کنم همه نیاز راخود  براي تو من از

  )58: 4غ، ج(                                                      
  
   کشی خویشی و نفس بی. 4-5-5
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، است اخالقی از رذایل ايمجموعه و اوصاف نکوهیده که محل نفس« :در ضرورت مهار امیال نفسانی آمده است     

کشی در  مفهوم واقعی نفس). 70: 1393پورجوادي، (» باشد دشمن این با باید جهاد و است هرکس دشمن ترینبزرگ
  :است هاي نفسانی  توجهی به خواهش اصطالح صوفیان، مهارکردن و بی

  پاك شو از خویش و همه خاك شو
  

  ساحل نفس رها کن به تک دریا رو
  

  تن و نفس تا نمیرد، دل و جان صفا نگیرد
  

  تا که ز خاك تو بروید گیاه  
  )157: 1غ، ج(                                                    

  را خوف نهنگی نبود ین بحر توا ندره اک
  )146: 2جغ، (                                                    

  همه این شده است کارم، هله تا تو شاد باشی
 )141: 6غ، ج(                                                    

  
  باکی دلیري و بی. 4-5-6

این جهاد اساطیري براي اتصال به محبوب  « :خواهد اي قوي می ورود به سلوك و طی طریق عشق همت واال و اراده     
که بعد از گذارندن مرحله شریعت سالک را به کوششی عظیم براي گذشتن از مرحله دشوار و خطربار طریقت براي نیل 

 »سازد ریق را به قهرمان یک حماسۀ روحی و معنوي بدل میکند، سالک ط به حقیقت و دیدار یا وصال یار ترغیب می
  ).92: 1388 پورنامداریان،(

خبرند  سالکان از موانع راه بی. طریق عشق طریقی پر خطر است که در هر قدمش سالک با بال و آفتی نو مواجه است     
کن است و سالک را با دنیایی جدید ها که به امور غیرمادي مربوط است، عمالً غیر مم بینی بسیاري از سختی و پیش

  . گیر شدن رهایی بخشد تواند او را از زمین کند که تنها شهامت می مواجه می
  

  در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست
  

  عشق خود مرغزار شیران است
  

  دیدة سیر است مرا، جان دلیراست مرا
  

  جمله شاهانند آنجا، بندگان را بار نیست  
  )231: 1غ، ج(                                   

  کی سگی شیر مرغزار بود؟
  )254: 2غ، ج(                                   

  زهرة شیر است مرا، زهرة تابنده شدم
  )180: 3غ، ج(                                   

  
   ترجیح ارادة معشوق. 4-5-7

شرط «: کمال عشق یکی شدن خواست عاشق و معشوق است؛ پیش از این مرحله ارجحیت با میل معشوق است    
  ).102: 1390 عراقی،( »عاشق آن است که هر چه دوست، دوست دارد او نیز دوست دارد

باخته و تنها یک  هاي عاشق در سایۀ ارادة معشوق رنگ  شود، تمام خواسته آنجا که عشق به مرحلۀ کمال خود نزدیک می
  :ماند و آن کسب رضاي معشوق است خواسته براي عاشق باقی می
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  اي عاشق شاه دان که راهت
  

  رضا مده که دلم کام دشمنان گردد
  

  پسند خویش رهاکن، پسند دوست طلب
  

 در جست رضاي آن همام است  
)222: 1غ، ج(   

  ببین که کام دل من به جز رضاي تو نیست
  )279: 1غ، ج(                                                    

  که ماند از شکر آن کس که او کند شکري
  )276: 6غ، ج(                                                    

  
   ریا ستیزي و امر به اخالص. 4-5-8

خویش بر صدق نهد و آنچه کند براي خدا کند و نظر ازخلق به مرید باید که بناي کار  «: صدق از آداب طریقت است     
  ).260: 1387 رازي،( »کلی منقطع گرداند
توان قیام علیه ریاکاري و غرور ناشی از مواظبت بر طاعات و اداي  وجود آمدن فرقۀ مالمتیه را می  یکی از دالیل به

ها را از جادة صالح به  شود و آن یر مردان راه میگفرایض دانست که یقیناً در مراتبی از طی طریق معرفت گریبان
  :کشد هاي هالك می  بیراهه

  عاشقی آن صنم و آنگاه ترس کسی؟
  

 یک دم و یک رنگ باش، عاشق و آنگاه پیس؟  
)82: 3غ، ج(  

  کجا باشد دو رویان را میان عاشقان جایی
  

 که با صد رو طمع دارد ز روي عشق فردایی  
)264: 5غ، ج(   

  با چنان رویی؟ پلیدي در چنان جویی؟دو رویی 
  

 چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کار فرمایی؟  
)264: 5غ، ج(   

  تسلیم و رضا . 4-5-9
استقبال قضا است به رضا و خشنودي، و گفته اند تسلیم ثبوت  «: تسلیم و رضا آخرین مقام از مقامات عرفانی است     

بنده است درهنگام نزول بال و پایداري و عدم دگرگونی ظاهري و با طنی اوست و در آن هنگام انقیاد و گردن نهادن به 
  ).77: 1388گوهرین، (» نامالیمات امر خداي تعالی است و ترك هر گونه اعتراض در

گشاید و در مراتب عالی،  در ابتدا سالک در برابر حوادث ناخوشایند تنها لب به اعتراض نمی: تسلیم را مراتبی است     
برد در  ترین ابتال از تحت امر معشوق بودن لذت می عاشق در ظاهر و باطن با حکم معشوق مخالفتی ندارد و در سخت

ز سیر و سلوك تنها احساس خوشنودي به دلیل مورد توجه معشوق بودن است که در دل سالک باقی این مرحله ا
  .ماند می

  عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد
  

  ها را گر بریزد ور سبو را بشکند آب
  

  همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه
  

دو ضداي عجب من عاشق این هر     
)128: 1د1383موالنا، (   

 اي برادر دم مزن کین دم سقام است، آمده است
)33: 1غ، ج(  

  کشد کشد تا می در مدزد از وي گلو، گر می
  )109: 2غ، ج(                                           
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  چو به ظاهر تو سمعنا و اَطعنا گفتی

  
  ظاهر آنگه شود این که به نهان نستیزي

  )148: 6غ، ج(                                           
  
  ناکی  غیرتمندي و رشک. 4-5-10

رود که حتی مشارکت چشم را در  غیرت، اکراه از مشارکت غیر در حق خود است و در وجود عاشق تا آنجا پیش می     
و معشوق دانست؛ لیکن از آن روي که  توان از معدود صفات مشترك میان عاشق غیرت را می. تابدرؤیت دوست برنمی

  :          تواند دل به عاشقی دیگر دهد معشوق حاکم بال منازع عرصۀ عشق است، می
  تا دیـدة غیـر بر نیفـتد

  
  گر رشک و حسد بري بر او بر

  
  برو اي خواب خاري زن تو اندر چشم نا محرم

  

 منماي به خلق محسنی را  
)80: 1غ، ج(   

است انبیا راکه این رشک بده   
)74: همان(                                                

  که حیف است آنکه بیگانه در این شب قد و خد بیند
  )33: 2غ، ج(                                                           

  
  ثبات عهد و وفاداري عاشق . 4-5-11

این طایفۀ  «: عاشقان صادق در سختی و بال است که بی آن الف عشق نباید زدوفاداري از لوازم عاشقی و محک      
ها، ایشان نه آن   ها و زمانه کج بازد شطرنج ها و بر ایشان رسد رنج اند، اگر فوت شود گنج اند و بحر عشق را ماهیان الهیان

  . )21: 1353 انصاري،( »مردانند که بدین، روي از دوست گردانند
  بد از وسوسه نفریبد زنهار که یار

  
  از او گر سنگسار آیی، تو شیشه عشق را مشکن

  
  با دوست وفا کن، که وفا وام الست است

  

  تا نشکنی از سستی مر عهد سالطین را    
  )55: 1غ، ج(                                              

  ازیرا رونق نقدت ز سنگ امتحان استی
 )242: 5غ، ج(                                            

 ترسم که بمیري و در این وام بمانی
)17: 6غ، ج(        

  
  ) بقا(و تولد ثانی) فنا( مرگ ارادي . 4-5-12

شایسته هاي انسانی و خصایل و اخالق حمیده و   فنا را ستردن وجود از رذایل اخالقی و هدف از بقاء را رسیدن به مایه
داند، به عبارت دیگر فنا معادل فانی گشتن از صفات بشریت است، منظور شعراي متصوفه از فناء، فناء فی اهللا است  می

  . )581 :1388تدین، (که حقیقت آن خویش را در انوار ذات فانی کردن و به خدا پیوستن است
ظیفۀ صوفی در طریقت شناخت و تزکیۀ نفس از انسان در وجود خود هر دو گونه صفات بشري و الهی را دارا است، و

تر صورت پذیرد صفات الهی  هر اندازه این پاالیش و تزکیه روح بیش. صفات رذیلۀ اخالقی و پرورش صفات الهی است
  .کند تا جایی که هیچ فاصله و حایلی نبیند تر احساس می مجال پرورش بیشتر یافته، انسان خود را به خداوند نزدیک
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  بم نکند، کی دهد آن گنج به منتا که خرا
  

  جوید چو عشق عیسی وقت است و مرده می
  

  تا آدمی نمیرد جان ملک نگیرد
  

  هر جا دو مست باشد ناچار عربده است  
  )259: 1غ، ج(                                           

  بمیر پیش جمالش چو من تمام، نترس
  )82 :3غ، ج(                                                   

 جز کشته کی پذیرد عشق نگار خوئی
)196 :6غ، ج(     

  
  امیدواري . 4-5-13

از دیدگاه موالنا غلبۀ . از جمله احوال عرفانی و الزمۀ سیر و سلوك است» خوف«و همراه با » رجاء«امید معادل      
امیدواري از . رجاء بر سالک در هر حال باید بیش از خوف او باشد و نوع شعر امیدوار کنندة او، دلیل بر این مدعی است

  :شود ز قیاس قدرت و علم الهی با اندیشه و توان محدود بشري حاصل میامیدي ا ایمان به لطف و عنایت خداوند و نا
  ام من بر درت تا بوك بر جوشد وفا بنشسته

  
  هله، نومید نباشی که تو را یار براند
  در اگر بر تو ببندد مرو و صبرکن آنجا

  
  گر رنج بشد مشکل، نومید مشو اي دل

  

  باشد که بگشایی دري، گویی که برخیز اندر آ  
  )8: 1غ، ج(                                                          

  !گرت امروز براند نه که فردات بخواند؟
  ز پس صبر ترا او به سر صدر نشاند

  )129 :2غ، ج(                                                      
 که از غیب شود حاصل، اندر عوض ابدالی

)4: 6غ، ج(  

  
  سیري ناپذیري . 4-5-14

موالنا، در اشعار خود بارها سالک را به ماهی و خداوند را به دریا تشبیه کرده است، دلیل این تشبیه در اشتیاق      
موالنا که در امور . وقفه در حال بلعیدن آب است رسد ماهی بی همیشگی ماهی به آب دریا است؛ چرا که به نظر می

کند؛ زیرا در طریق عشق قناعت موجب سکون  کند در عشق امر به حریص بودن میامر میدنیوي سالک را به قناعت 
  :داند است و موالنا ایستایی را سبب سقوط می

  تو دیدي هیچ عاشق را که سیري بود از این سودا
  

  ام اي بحر چنانکتشنه و مستسقی تو گشته
  

  سیر نشد چشم و دل از نظر شاه من
  

که او شد سیر از این دریاتو دیدي هیچ ماهی را     
) 64: 1غ، ج(   

خورد مرابحر محیط ار بخورم باشد در  
)34: همان(  

 سیر مشو هم تو نیز، ز این دل آگاه من
)266: 4غ، ج(   
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  گریزي  عقل. 4-5-15

مایه از  این بن. داند و سالکان را از تکیه بر عقل بر حذر داشته است کافی در شناخت حق می موالنا عقل را ابزاري نا     
چنین به نظر . تضاد میان عشق و عقل در آثار صوفیان موضوعی رایج است «ادب سیر سلوك منحصر به موالنا نبوده و 

این جدال را گاه جدال میان شرع و عشق و  «. رومند با یکدیگر در جدالندرسد که در شخصیت انسان این دو عامل نی می
). 58: 1389خلیفه، (» خوانند و در آیین صوفیان گرایش عام به ترجیح عشق است بر شرع و عقل شریعت و حقیقت می

عقل واقعیتی است  «: مایدطرف ن تواند هر گونه ابهام و ایجاد تناقض را بر  داشتن تعریفی جامع از عقل در این زمینه، می
انسان . ذات است با ابعاد متفاوت که بعدهاي پایینی آن با نفس اماره ارتباط نزدیک دارد و بعدهاي باالیی آن با مالئک هم

بایست هدایت عقل کلی را بجوید که در  می. باید بکوشد تا بر عقل جزئی خود که تحت سلطۀ نفس است فائق آید
جسم یافته است و باالخره باید عقل کلی را در درون خود بجوید و در ماهیت ملکی خود کامالً غرق پیامبران و اولیاء ت

ند و منظور  توان گفت عشق و عقل مراتب نازل و عالی یک حقیقت واحد با این تفاسیر می). 239: 1383، 2چیتیک(»  شود
  :لذات دنیوي محصور استاز عقل نکوهش شده مراتب پست این واقعیت است که در بند مادیات و 

  عقل نامحرم برون ران تو زخلوت ز آن شراب
  

  عقل بند ره روان و عاشقان است اي پسر
  

  اي عشرت دیوانگان را دیده
  

  تا نماید آن صنم رخسار نارت ساقیا  
  )96: 1غ، ج(                                             

  بند بشکن، ره عیان اندر عیان است اي پسر
  )1: 3غ، ج(                                              

  ننگ بادت، باز چون عاقل شدي؟
  )176: 6غ، ج(                                           

  
  نتیجه گیري . 5

گیري از  عشق مقولۀ پر رمز و رازي است که موضوع بسیاري از آثار ادبی قرار گرفته است و شاعران عارف با بهره     
اند که سهم موالنا در این عرصه بیش  هاي ادبی و عرفانی و تلفیق این عناصر، آثار بزرگی خلق کرده تخیل و هنر و آموزه

در شعر این عارف بزرگ به ویژه در غزلیات پر شور او بخش قابل توجهی به ایراد بایدها و نبایدهاي . از سایرین است
بینی موالنا در دورة اول زندگی او، تأثیر  زبان بیان این فتواها از اعتقادات و جهانسیر و سلوك اختصاص یافته است که 

سال ابتداي زندگی، حول محور علوم شرعی و دینی بود؛ اما تعالیم شمس  38عمده فعالیت موالنا در . پذیرفته است
ت رفتن جایگاه اجتماعی، به سماع تبریزي از او عاشقی رند و شیدایی پاك باخته ساخت که بی هیچ نگرانی براي از دس

که در اندیشۀ موالنا نوعی ایدة پیوند میان طریقت و شریعت وجود داشته نکتۀ در خور توجه این. سرایی پرداخت و غزل
توان در زبان و گزینش اجزاي  آمیختن را می است که در دورة دوم زندگی موالنا محقق گردید و بازتاب و نمود این در

مایۀ فتواهاي خود را از آداب سیر و سلوك و تعالیم عاشقانۀ موالنا بن. موالنا به روشنی مالحظه کردفرهنگ عاشقی 
ها از اصطالحات بارز فقهی و سبک و شیوة خاص فقها و عالمان علوم دینی در  شمس برگزیده است و در بیان  آن
ید در ادب عرفانی به اجزا و احکام فرهنگ بدین ترتیب عالوه بر خلق زبانی جد. مجالس وعظ و جدل بهره برده است

بازي خود نوعی قطعیت بخشیده است؛ اما مهمترین دستاورد این نبوغ را باید همان اعالن ایدة پیوند، میان طریقت عشق
کارگیري این شیوه از سوي موالنا سبب شده است  به. و شریعت و به جریان افتادن این موج در ادبیات تصوف دانست

العه و بررسی فرهنگ عاشقی، او را شیدایی دل سوخته در کسوت یک فقیه تصور کنیم که به جاي تعلیم هنگام مط

                                                             
2 .Chittick, William .C 
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در فرهنگ عاشقی موالنا شاهد تلفیق . بازي در طریقت مشغول استمعارف دینی به امر و نهی در تعیین خط مشی عشق
گاه به همراه قیود باید و نباید مدون گردیده  دقت نظر فقیهانه و نازك خیالی شاعرانه هستیم که در قالب جمالت امري

شایان . شود هاي زندگی عاشقان که عموماً مریدان او هستند را شامل میفتواهاي عاشقانۀ موالنا تمام دقایق و جنبه. است
ز توجه است موالنا در تدوین این فرهنگ عالوه بر تزکیۀ نفس سالکان، اصالح برخی انحرافات وارد شده در طریقت ا

  . نمایان فرصت طلب را نیز مد نظر داشته است سوي صوفی
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