
 

 

 فسانی در اشعار موالنا و جان دانمطالعه ی تطبیقیِ تلفیقِ عرفان و عشقِ ن

 *صغری نوده

 

 چکیده

شباهت افکار و اشعار موالنا و جان دان خود را در ایماژها، صنایع ادبی و زبان این دو شاعر که در        

ی دهد. ایماژهای عاشقانه و مقایسه با شاعران قبل و بعد از خود بسیار برجسته و متمایز هستند، نشان م

نفسانیِ متداول به کار رفته در اشعار این دو شاعر و در مقابل زبان غیرمتداولِ  شعر این دو، به واقع شیوه 

ای برای شرح رویکرد عاشقانه ی جویای حق به سوی حق است. چنین تلفیقی از عشقِ نفسانی و عرفان 

ایرانی جست و -آن غیر متداول نیست. در فلسفه ی اسالمینه در فلسفه ی اسالمی و نه در نوعِ نصرانی 

جوی حق با عشق یکسان انگاشته شده است. در اشعار عاشقانه ی موالنا مخاطب با نگاهی تمثیلی به 

عشق به عنوان رابطه ای زمینی بین عاشق و معشوق ابدی رو به رو است؛ این همان عشقی است که 

کردن رابطه ی عمیقِ فلسفی بین دوستدار حق و حق دارد. جان  موالنا به وسیله ی آن سعی بر روشن

دان نیز در اشعار الهی خود رابطه ی بین جویای حق و حق را از طریق عشق نفسانی به تصویر کشیده 

است. او به عشق زمینی به عنوان تجلی عشق الهی می نگرد و به گونه ای افالطونی، به واسطه ی عشق 

زمینی اوج می گیرد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی مفهوم عشق که  زمینی به سوی عشق فرای

عموما به گونه ای تمثیلی در اشعار فلسفی و الهی موالنا و جان دان ارئه شده و همینطور اشعاری که هر 

یک از این دو شاعر در آن ها از طریق تقابل عشق زمینی و عشق الهی، تقارب این دو را به تصویر می 

 می پردازد.کشند، 

 تمثیلی به عشق، موالنا، جان دان عرفان، عشق نفسانی، رویکرد :ی کلیدیواژه ها

__________________________ 

                                          mn_afflatus@yahoo.com               کارشناس ارشد، داشگاه شیراز*
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 مقدمه

، با اشاره به این ویژگی 1میل روح برای پیوستن و یکی شدن با روح الهی غایت امیال عرفاست. آندرهیل

اشتیاق روح برای "مشترک عرفا اظهار می دارد که اشتیاق همه ی عرفا به یک سو است و آن هم 

وح متعالی است. این اشتیاق، اشتیاق روح برای عبور روحانیت، و برای منزل نهایی اش یعنی پیوستن به ر

( جان دان و موالنا هر دو بسیار درگیر 11از مرز فناپذیری به سرچشمه ی فناناپذیر عشق الهی است. )

دین و عقاید مذهبی بودند و هر دو تالش بر این داشتند که این گرایش روحانی را در اشعار خود به 

 در قالبروحانی پژوهش حاضر به بررسی ظهور این گرایش  ر کشند.زیباترین صورت ممکن به تصوی

 ایماژهای نفسانی در اشعار موالنا و جان دان می پردازد. تمثیلیِ

 پیشینه ی تحقیق

گرچه حجم وسیعی از آثار منتقدان ادبی به موشکافی ویژگی های مختلف شعر موالنا از جمله      

اند، اما هیچ پژوهش جدی ای به بررسی تطبیقی آثار این شاعر از  بررسی محتوای عرفانی آثار او پرداخته

نپرداخته است. این در حالی است که یکی  ،جان دان لیسی،لحاظ محتوا و گرایش با شاعر برجسته ی انگ

هر دو آن ها  انگیزترین ویژگی های شعر این دو شاعر گرایش عرفانی/ روحانیبرجسته ترین و چشم  از

اساسی ترین نقطه ی تشابه  .است در اشعارشان زمینی ی به ایماژها و محتوای نفسانی/در پرده ی گرایش

به تصویر کشیدن و دست  به منظوراین دو شاعر استفاده ی آن ها از قالب تصویر عشق ناپایدار زمینی 

، برطرف کردن این شکاف در نقد پارسیبر این اساس، برای  .استیافتن به عشق جاودانه ی الهی 

بررسی تطبیقی آثار این دو شاعر می از طریق  اشعار موالنا و جان دانهش حاضر به موشکافی پژو

 پردازد.

 بحث و بررسی

آموخت که به دنیای به واسطه ی رشد یافتن در فضایی روحانی، از همان بدو کودکی موالنا، 

ی در انن تحول روحای اطراف در قالب جهان ماوراء بنگرد و از این رو به عارفی پرشور مبدل گشت.

در مالقاتی که او با عطار، شاعر برجسته ی زمان خود، باعث شد موالنا به حدی چشم گیر بود که 

یکی از  این مرد جوانی او در شگفت شده بود، پیش بینی کرد که انروح رشدداشت، عطار که از 
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ن ماوراء و اشتیاق او برای پیوند موالنا با جها (15)زرین کوب   روحانی زمان خود خواهد شد.پیشروان 

 پیوستن به حق تعالی به روشنی در اشعار او به تصویر کشیده شده است.

منعکس می کند. بر اساس گفته ی را هب شعر و مذچنین ترکیبی از شعر و زندگی جان دان نیز  

تمایلی  دان یک شاعر قرن هفده ای با تمایلی شدید به سمت مذهب نبود بلکه مردی مذهبی با" 2والتون

از دید جان دان هم زندگی و هم هنر بی تردید در الوهیت ریشه دارند؛ و این  "به سمت دنیای شعر بود.

همین دیدگاه، )که بخش اعظمی از جوانی این شاعر را درگیر خود کرده بود،( بود که بر تمام زندگی او 

 (1 3لیندر س )نقلو همینطور بر اشعار او تاثیر گذاشت. 

ه ی کامال مجرا و دو حیط ،منتقدان معتقدند که این دو حیطه از تجربه ی بشریت بسیاری از 

معتقد است که هنر و عرفان  4متن در کنار هم قرار گیرند. واتکیننند در یک انامرتبط هستند که نمی تو

فع می از این ها دیگری را د یگر قرار گیرند چرا که هر کدامی توانند در یک تجربه در کنار یکدهرگز نم

گاه می توان به با توجه به این دید (.12) "جایی که یکی از این دو باشند، دیگری نمی تواند باشد". کند

تجربه به  و دان که این دو حیطه از تجربه ی بشریت را در قالب یکاهمیت و برجستگی اشعار موالنا 

 تصویر می کشند، پی برد.

به تصویر می کشد. البته  تعالی راحق  دن بابرای یکی ش شاعر جست و جویآثار هر دو شاعر 

تفاوت های ناچیزی در رویکرد این دو و نحوه ی به تصویر کشیدن این مفهوم در آثارشان وجود دارد 

مسیری روحانی را طی می  عرفان اسالمیهای عرفان اسالمی و نصرانی دارد.  که آن هم ریشه در تفاوت

درون سازی شده ای در ارتباط است که با تغییر  یشتر با اخالقیاتِاسالمی ب-ادبیات فلسفیبنابراین،  ؛کند

. )نصر توحیدگرای فلسفه در ارتباط است شعر موالنا بیشتر با جنبه یسرو کار دارد. انسان ها  در اساسی

موتیفی است که در بسیاری از داستان واین . موالنا وجود حق تعالی را در همه ی کائنات می بیند( 3

 شمس برجسته است:دیوان و  مثنویهای 

 ز صاف بحر کف این جهان حجاب کند                         جهان کفست و صفات خداست چون دریا

 به کف بحر بمنگر که آن حجاب کند                              شکاف تو کف را که تا به آب رسی  همی
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    های زمین و زمان حجاب کند که نقش                   های زمین و ز آسمان مندیش ز نقش

 ها ز جمال بتان حجاب کند که زلف                  برای مغز سخن قشر حرف را بشکاف

 بیفکنش که تو را خود همان حجاب کند             تو هر خیال که کشف حجاب پنداری

 . ن حجاب کندولی ز خوبی حق این نشا                    نشان آیت حقست این جهان فنا

 (311شمس دیوان موالنا، )

وجود و زیبایی حق  ز جمله زنان را به عنوان انعکاسی ازموالنا زیبایی تمام کائنات و موجودات جهان ا

هرگز زیبایی دنیوی را با زیبایی فناناپذیر حق تعالی قابل قیاس در یک تراز نمی  او گرچهتعالی می بیند 

چون  "زلف بتان"و  "مغز سخن" روشنگر است.بسیار عر باال در این زمینه در ش "بتان زلفِ"ایماژ  داند.

در عین اینکه  ،و "نشان آیت حقست"که نشان از دریا ولی در عین حال حجابی بر آن است، کف دریا 

 د.اشاره دارجهانی فراتر از این جهان یعنی به جهان ماورائی،  "ز خوبی حق این نشان حجاب کند،"

ملموس است. نگاهی گذرا به اشعار الهی جان دان و در شعر جان دان نیز  رویکردیچنین  

عاشقانه و عشق دِین این دو شاعر به موضوعات پرده از  ،همینطور به دیوان شمس و مثنوی معنوی

رابطه ی عاشقانه ی فرد با حق هم در فلسفه ی  بر می دارد.عشق الهی  در به تصویر کشیدننفسانی 

در فلسفه ی اسالمی/ایرانی جست و جوی حق  بنیادین است. رابطه ای وع نصرانی آناسالمی و هم در ن

اسالمی و همینطور در نوع -عشق و عرفان در اشعار الهی عشق یکسان انگاشته شده است. تلفیقبا 

. می گرددنگاهی تمثیلی به عشق به عنوان رابطه ای زمینی بین عاشق و معشوق ابدی منجر به  نصرانی آن

 موالنا و دان معشوق در اشعار فلسفیجسمانی  ظاهری و نمادین ویژگی های مکرر و توصیفراین بناب

موالنا از  یابد که با نگاهی تمثیلی قابل توجیه است.فیزیکی عاشق و معشوق خاتمه می با پیوند  اغلب

بررسی  دوم حرفه ی شاعری اش بهدر نیمه ی دان جان همان ابتدای کار، به عنوان شاعری صوفی و 

  .عشق نفسانی پرداخته است رویکردی تمثیلی به طریقحق از  رابطه ی بین جویای حق و خودِ

را  عرفانی موالنا-اشعار فلسفیچنین ترکیبی از عشق نفسانی در فضای شعر پارسی وجود  

ش نخستین یبرای موالنا که رویاروی، 1به گفته ی نیکلسون است. این شاعرذهن  تمثیلیِگرایش مرهون 

حقیقی  ن برای صوفی بود که او را به منشأایم هبا شمس تبریزی او را به حق متصل کرد، عشق تنها را
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و  منیتبه همین دلیل مثنوی با نوای نی آغاز می گردد، نی ای که نماد روحی خالی از  .پیوند دهدعشق 

 (.31) "از روح الهی است مملو

 کند از جداییها حکایت می               کند بشنو این نی چون شکایت می

 اند در نفیرم مرد و زن نالیده                           اند کز نیستان تا مرا ببریده

 تا بگویم شرح درد اشتیاق                سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 باز جوید روزگار وصل خویش            هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 حاالن شدم جفت بدحاالن و خوش                      تی ناالن شدممن به هر جمعی

  ناز درون من نجست اسرار م                    هرکسی از ظن خود شد یار من

 (3مثنوی موالنا، )

گرفتار پادشاهی است که که داستان  شعر بلند دیگری می آیداین شعر موالنا در مثنوی، از پسِ  

اهمیت این شعر و بسیاری دیگر از  که خود در دام عشق دیگری گرفتار است. دعشق کنیزکی می گرد

. است کاذب و در متمایز کردن عشق واقعی از عشق اشعار مثنوی در روشن کردن ماهیت واقعی عشق

کائنات مشمول عشق الهی می  همه یعشق هاست و تمامی حق سرچشمه ی "در فلسفه ی موالنا، 

بنابراین، عشق  (.191 6)چیتیک "کائنات عاشقانی هستند در راه معشوقی ابدیاز این رو همه ی  گردند؛

عشق زمینی،  در نتیجه در فلسفه ی موالنا و کشش بین انسان ها نیز از عشق الهی سرچشمه می گیرد.

و هدایت کننده  گرروشن عشقی چون عشق پادشاه برای کنیزک، گرچه عشقی کاذب است اما رابطه ای 

به عبارت دیگر، در فلسفه ی موالنا را به حق تعالی پیوند می زند.  و یا عارف لی صوفیاست که چون پ

اما با این حال، او اصرار بر این دارد که فرد نباید در تعیین کننده و با اهمیت است. جسم همچون روح 

 حقیقی را مرحله ی عشق زمینی ثابت بماند بلکه باید به مرحله ی فرای عشق زمینی اوج بگیرد تا عشق

زیبایی  عشق الهی نمی داند بلکه بالعکسسر راه موالنا عشق زمینی را مانعی بر  تجربه کند. لمس و

فیان به گونه ای افالطونی وصاست. تجلی ای از زیبایی الهی و عشق الهی  برای او زمینی و عشق زمینی

بر اساس این تفکر  می گیرد.به واسطه ی عشق زمینی به سوی عشق فرای زمینی اوج  انسانمعتقدند که 

به صورتی  اغلبایرانی، حق در اشعار شاعران صوفی -در عرفان، در تاریخچه ی طوالنی شعر عرفانی

اغلب به نیز و رابطه ی بین آن دو پدیدار می شود  زنی زیبا و یا مردی جوان و زیبارودر قالب  تمثیلی
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نمونه ی از دفتر پنجم . شعر زیر می شود دهعاشق و معشوق به تصویر کشیشکل رابطه ای جسمانی بین 

  ن در اشعار موالنا در مثنوی است.ز تمثیلیِ از توصیفزیبایی 

 ]...[ شکارآدام زفتی خواهم این                          گفت ابلیس لعین دادار را

 فزود که ز عقل و صبر مردان می چونک خوبی زنان فا او نمود                  

 که بده زوتر رسیدم در مراد            انگشتک به رقص اندر فتادپس زد 

 قرار که کند عقل و خرد را بی                  چون بدید آن چشمهای پرخمار

 که بسوزد چون سپند این دل بر آن                   وآن صفای عارض آن دلبران

 افت از پرده رقیقگوییا حق ت            رو و خال و ابرو و لب چون عقیق

  کچون تجلی حق از پرده تن                 دید او آن غنج و برجست سبک

 (7-676 موالنا، مثنوی)

مردانداز و حیلت ساز  دامی"تا از زیبایی زنان به عنوان  در صدد است حقیقت که ابلیساین  

انطور که ابیات بعدی در اینجا ، همبه عنوان تجلی زیبایی حق استفاده کند با زیبایی نمادین زنان "سخت

 تجلیِا همانند همه ی شاعران صوفی دیگر، زیبایی زنان موالن برایدر تضاد نیست.  ،گفته می شود

 زیبایی، بخشایش و مهر الهی" زیبایی زنان تصویر از طریق موالنا به گفته ی چیتیک،الهی است. زیبایی 

پیوند عاشق و معشوق در این اشعار استعاره ای ن رو، از ای .(286) "ددر اشعار خود به تصویر می کشرا 

 از پیوند جویای حق و خودِ حق است.

 هم بر لب جویبار باشد                  من جوی و تو آب و بوسه ی آب

 اشکوفه و سبزه زار باشد.                         از بوسه ی آب بر لب جوی

 (245شمس دیوان موالنا، )

اشکوفه و " و پیوند عاشقان که به تصویرظریف و زیبای معشوق ویژگی های رری به چنین اشارات مک

 همینطور حق است. منتهی می شود، نماد نزدیکی الزم در رابطه ی بین جویای حق و خودِ "سبزه زار

 "هم تو ببین جمال خود هم تو بگو ثنای تو/ بوسه بده به روی خود راز بگو به گوش خود" این بیت

این  عاشق و معشوق اشاره دارد. قرببرگرفته از دیوان شمس بر اهمیت  (757شمس دیوان ، )موالنا

 و ناپدید حق تعالیبه پیوستن  برایدوستارِ حق ابیات به طور نمادین به یکی بودن این دو و یا اشتیاق 



 

 

به دنبال رون ق در دنیای بیداران حنیازی نیست که دوست به عبارتی دیگر، .نیز اشاره دارنددر او  شدن

  شان می زید. دروندر  بلکه حق بگردندحق 

که  "می، ساقی و میخانه"که به ارجاعات و استعاراتی چون  هنگامیشعر موالنا چنین دیدی به  

با در نظر داشتن جنبه ی  روشنگرتر می گردد.می نگریم  ،هم در مثنوی و هم دیوان شمس وجود دارد

ان به جنبه ی تمثیلی آن ها نیز پی برد. موالنا از طریق این ایماژها در ذهن، می تونمادین و شهوانی 

حق را به صورت تمثیلی از زاویه ی زمینی آن به  چنین ایماژهایی رابطه ی عمیق بین جویای حق و خودِ

 تصویر می کشد.

و حق تعالی یکی شدن با  به تصویر کشیدنِ موسیقی نیز وسیله ای دیگر است که موالنا برای 

و نوازنده ی آن را با معشوق  ،او اغلب آلت موسیقی را با عاشقناپدید شدن در او از آن استفاده می کند. 

 آلت موسیقی در دستانِ یکسان تلقی می کند. بر اساس این استعاره زندگیِ )در قالب استعاره( ابدی

( 13-212 7س برقرار کند یا نه. )شیملاست و این که آیا با او تما )استعاره ای از حق( نوازنده ی آن

 می توان یافت:زیر ابیات  نمونه ی چنین استعاراتی را در

 زاری از ما نه تو زاری می کنی                ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی

 ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست              ما چو ناییم و نوا در ما ز تست

 (41 مثنویموالنا، )

 ا در ابیات زیر:و ی

 ای مطرب جان چو دف به دست آمد                این پرده بزن که یار مست آمد

 .چون چهره نمود آن بت زیبا                           ماه از سوی چرخ بت پرست آمد

 (234)موالنا، غرلیات شمس 

ابدی به کار می برد  موالنا برای به تصویر کشیدن پیوند ابدی با معشوقوسیله ی دیگری که  

ت که برای عاشق هم چون موالنا معتقد اسجسمانیت و یا به عبارنی دیگر همان عشق نفسانی است. 
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شب است خلوت توحید و روز / بگیر لیلی شب را کنار ای مجنون" شب بسیار دراز است. برای سارقان

ی کند که شب برای مجنون این بیت این ایده را منتقل م .(325شمس دیوان موالنا، ) "شرک و عدد

مقدس است چرا که در آن هنگام است که او می تواند لیالیش را در آغوش گیرد و نوازشش دهد. از 

یاد می شود چرا که تنها اجازه ی  و یا یکتاپرستی توحید "ی پنهانیِ هحجل"شب به عنوان از این رو، 

شاید که ": نه به هیچ کس دیگر را می دهدپیوند عاشقان و ایمان و وفاداری عاشقان به معشوق ابدی و 

در این  .(49شمس دیوان )موالنا،  "مه بوسه دهد هر شب انجم شمری را/ یم به شب چونک نهانینخسب

 ازتا اینکه  "انجم شمرد"اصرار عاشق در این که شب را بیدار ماند و و  "توحید"مفهوم  این ابیات

و این  فرصت به عاشق درگاه الهی این است کهباشد، آگاه  در تمام طول شب معشوق ابدی اش

 د.معشوق ابدی بوسیده شو "هِم"که توسط را می دهد صالحیت 

این  معشوق نسبت داده شده است و اقتضا و تناسبِاهمیت اینگونه ای که به پیوند عاشق و  

عارفان  .دردادر عرفان ریشه که  است اسالمی-عرفانیگرایش های بنیادین شعر  از همه ،قیاس تمثیلی

با عرفا معتقدند که پیوند عالوه بر این،  ،اما (.2 عبدیی و م)اما "می دانند امتیاز انسان را در عشق"

ی بین اعاملی فاصله  در انسان ها، یعنی هنگامی که هیچ گونه "منیت"معشوق ازلی تنها پس از نابودی 

ماهیت نفسانی داستان های مثنوی و به واقعیت می پیوندد. از این رو  جویای حق و حق وجود ندارد،

 مورد بررسی قرار گیرد. موالنااشعار  عرفانی-پیش زمینه ی فلسفیاشعار دیوان شمس نیز باید با توجه به 

به عبارت دیگر، اشعار نفسانی موالنا به واقع تمثیل هایی هستند که شاعر در صدد است که به وسیله ی 

درک پس از رویارویی با شمس، به این موالنا به تصویر کشد. آن رابطه ی عرفانی جویای حق و حق را 

که  نزدیکی ای درونی است. موالنا بر این باور بود نزدیکی به حق تعالی،از حقیقت دست یافته بود که 

می توانند  ای بهتر و زیباترروایت های عشق نفسانی در قالب تمثیل به گونه  داستان های عاشقانه و

 اورایی را به تصویر کشند.رابطه عاشقانه ی م

جان دان نیز، برخالف نیمه ی نخست فعالیت ادبی اش که بر سرودن اشعاری عاشقانه که تنها بر  

جنبه ی گمراه کننده و نفسانیِ عشق زمینی پایبند بود، در نیمه ی دوم زندگی ادبی اش به ویژه در سروده 

به عنوان ن برای اهداف واالتری بهره می گیرد. به عشق از منظر دیگری می نگرد و از آها و غزل هایش 

تحسینِ دان را در مورد عشق پاک و بی آالیش و عشق وضوح می توان به  "وداع"در شعری چون مثال 

 حقیقی لمس کرد:



 

 

 عاشقان زمینی راکدِ عشق

 در بر گرفته، توان آن ندارند که روحشان را نفس

 می کندنابود  ،که غیاب را پذیرا باشند چرا که غیاب

 آن چه را که به این عشق هستی بخشیده بود.

 با عشقی چنین بی آالیش ،مااز برای اما 

 ماهیتش ندانیمکه خود نیز 

 دلگرم به روحی که ما را به هم می پیوندد

 (18 دان) 8.فراق چشم و لب و دست آزاری نیست

دیدِ جان دان قائل می شود.  دان در این شعر بین عشق حقیقی و وابستگی نفسانیِ بین زن و مرد تفاوت

انگیزی به دید موالنا نزدیک است. موالنا نیز در بسیاری از اشعار روایی  شگفت در این حیطه به صورت

اش عشق حقیقی را از وابستگی شهوانی جدا می سازد و عشق ازلیِ آسمانی را بر آن دیگری برتری می 

که مثنوی معنوی با آن  "دبیر کردن در صحت اوعاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و ت" داستان دهد.

را  جان دان "وداعِ"شعر  محتوایمثنوی است که  تنها یکی از بسیار داستان هایی ازآغاز می شود، 

شرایط دردآور کنیزی که وابستگی عاطفی اش به زرگری که گمان می  توصیفِ پس از منعکس می کند.

شرحِ پی بردن پس از  ند او با عشق راستین شده بود، و همینطورکرد به او دل باخته، مانعی بر سر راه پیو

و او را به وصال  می دهددرمان  ش راکنیزکِ داستانموالنا کنیزک به دروغین بودن ماهیت این عشق، 

 که تصویری از عشق حقیقی در مقابل عشق های کاذب و رنگین است، نیز می رساند، وصالی پاشاه

 .(41)موالنا، مثنوی  ("د/ عشق نبود عاقبت ننگی بودگی بوعشق هایی کز پی رن")

در نیمه دوم زندگی ادبی جان دان نمایان می شود. شعر دان در نیمه تنها این ویژگی با این حال،  

با نیمه ی نخستین ی دوم اندیشه ی ادبی اش تماما اشعاری روحانی و فلسفی می شوند که در تضاد 

، زمینی می پردازدبه جنبه ی نفسانیِ عشق را در بر می گیرد که شعاری تنها ااین شاعر که  زندگی ادبیِ
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به واقع، دان در اشعار الهی خود تالش بر این داشت که  با او می پردازد. و رابطه ی شاعر تنها به خدا

 .و آن را به تصویر کشد برقرار کند وندرابطه ای پایدار با خدا

از ایماژهای  عار الهی جان دان، استفاده ی این شاعراشجنبه ی روحانیِ برخالف با این وجود، 

روشنگر به عنوان یک نمونه بسیار  "غزل مقدس چهاردهم" شگفت انگیز است.عاشقانه ی نفسانی بسیار 

 است:

 ، چرا که ]...[اپروردگار من بکوببر قلب 

 با وجود آن که صادقانه به تو عشق می ورزم

 اما به خصمت پیوند زده شده ام

 ساز، رهایم کن، یا دگر بار بگشا آن گره را جدایم

 ، محبوسم ساز، چرا کهمبه سوی خود ببر

 هرگز رها نخواهم شد، مگر اسیرم سازی

 (14)دان  هرگز وارسته نخواهم شد، مگر مسحورم سازی.

دوستدار حق با به تصویر کشیدن رابطه ای که در آن  نفسانی ای یاز طریق ایماژهای عاشقانه جان دان 

ترسیم  رابطه ی شاعر را  )به عنوان جویای حق( با حق ،مسحورش سازدمی خواهد که  سانی از حقنف

که در آن رابطه ی نفسانی فرد با حق به رابطه ی نفسانی و زمینیِ یک عاشق و  تشبیه ایچنین  می کند.

تشبیه  نابه ویژه در اشعار روحانیِ موال فلسفی پارسی-ات عرفانیشده است، در ادبی مانندمعشوق 

یز( اجازه ی حضور پیشینه ی عرفان نصرانی )ن" 9به عقیده ی ناکس نیست. غیرمعمول و غیرمتداولی

چنین  (.216 15کلمنتز)نقل در  "در ادبیاتش می دهد 'اگر'چنین سمبول هایی را به عنوان نوعی 

 ایماژهایی به عنوان تمثیلی برای رابطه ی عرفانی فرد و حق عمل می کنند.
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ویژگی نفسانی اشعار دان و ترکیب شدن جنبه ی روحانی  "مرثیه ی نوزدهم" عاری چوندر اش 

قیاس تمثیلی پیچیده "این مرثیه  می گوید، 11آن طور که هانت و نفسانیِ وجود بسیار برجسته می گردد.

 ی تماماًو اوج خلسه آور عشق زمینیاوج سکر آورِ رابطه ی فیزیکی در این رابطه ی و مفصلی میان 

و  (.195 کلمنتز)نقل در  "را به تصویر می کشد.در خلسه ی روحانیِ یک مکاشفه ی مذهبی  روحانی

این از طریق چنین بهره گیری هایی از گرایش های نفسانی در خدمت عرفان است که شعر جان دان به 

ماژ محورین نگاهی گذرا به ابیات زیر از این مرثیه شباهت شگفت انگیز ای شعر موالنا نزدیک می شود.

  این شعر به ایماژهای اشعار موالنا که پیش از این بررسی شد را نشان می دهد.

 .داردنیز در بند  را قرار دارد، روحمجایی که دستانم 

 دمه ی لذت ها از تو سرچشمه می گیرعریانیِ تمام! ه

 چون روح، جسم نیز باید عریان باشد

 (36دان ) تا که همه ی لذت ها را بچشد.

آن جویای حق به حق  که از طریق می داندتنها وسیله ای را زیبایی زنان  به گونه ای افالطونی دان جان

 فرازمینی: ازلی به عشق دان وسیله  ای است برای دست یافتننائل می گردد. عشق زمینی از دید جان 

 به کار می بریدجواهراتی که شما زنان 

 ردان افکنده می شوند،های آتالنتا هستند که در چشمان مگوی چون 

 آن هنگام که چشمان ابله ای بر آن جواهرات روشن گشت

 (38)دان  .نه آن دیگریها ببندد جواهر شاید چشم بر آنروح زمینی اش 

قیاس تمثیلی بین زیبایی زنان و ویژگی های حق تعالی در شعر موالنا نیز، همان طور که اشاره 

به تمام تمجید  تجلی زیبایی الهیزیبایی زنان را به عنوان دو  هرموالنا و دان شد، قیاسی محوری است. 

ید می کردند؛ ایماژ محورین زنان زیبا در اشعار هر دو شاعر، همان طور که در شعر زیر از جان دان خواه

 دعاست:دید، دلیلی بسیار خوب بر این م
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 های زیبای کتاب ها پوششتصویر های مه گونه و یا چون چونان 

 بی سواد، زنان نیز این گونه آراسته گشته اند؛ برای افراد

 که تنها ما آن ها خود کتاب هایی عرفانی هستند،

 خواهد برد( شانبه اوج زنان کسانی که مالحتِ)

 (44-45)دان ینیم. ببرداشته  و پرده باید آشکار

د که افکارش را برای دان، زنان نمونه هایی از جوهره ی عرفان هستند که می توانند به انسان کمک کنن

برتری زیبایی حقیقی بر زیبایی کاذب است، این جا بی شک تاکید بر . به سوی حق متمرکز کند

طریق  "طریق عشق"حوری در فلسفه ی موالنا بوده است، شاعری که موضوعی که همواره موضوعی م

، و عشق نفسانی زمینی برای موالنا و دان زیبایی زنان و هر گونه زیبایی (158)بیانی  برتر اشعارش بود.

عشق نفسانی  واالتر. و عشقی همان طور که افالطون می گوید، تنها نردبانی است برای دستیابی به زیبایی

 عشق واالی روحانی.و دست یافتن به وسیله ای است برای به تصویر کشیدن تنها برای این دو شاعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیری نتیجه

عر و عارف، پایه ی آثار خود را بر محتوای عشق استوار کرده اند. موالنا و دان هر دو، به عنوان شا

 مفهوم عشق به عنوان مفهومی تمثیلی در شعر عرفانی موالنا و دان عمل می کند. به واقع، این دو شاعر

و  غیر متداولعشق زمینی را در تقابل با عشق الهی قرار می دهند. ایماژهای نفسانی متداول و زبان 

ماهیت رابطه ی عمیق جویای حق ن دو شاعر در اشعار روحانی و الهی شان استعاره ای از برجسته ی ای

. چنین تلفیقی از عشقِ نفسانی و عرفان نه در فلسفه ی اسالمی و نه در نوعِ نصرانی آن حق است و خودِ

موالنا و عشق نفسانی و روحانی در اشعار تالقی اساسی ترین نقطه ی تشابه در این غیر متداول نیست. 

، به و راوی اشعارِ این دوبه عشق زمینی به عنوان تجلی عشق الهی می نگرند و  این دو شاعراست. دان 

گونه ای افالطونی، از عشق زمینی به عنوان واسطه ای بهره می گیرد که از طریق آن به سوی عشق فرای 

آثار این دو شاعر از طریق ایماژها،  در اذهان و در نتیجه در فلسفی گرایش شدیدِچنین زمینی اوج بگیرد. 

 ، که در مقایسه با شاعران قبل و بعد از خود بسیار متفاوت و برجسته اند،دو اینصنایع ادبی و زبان 

 موالنا و دانآثار  به وفور درکه  به فلسفه، منطق، الهیات و مذهب یارجاعاتاین چنین  نمایان می شود.

 می کند. تر از هم مرکبان شان سختو  تر پیچیده تببه مرا آثار آن ها رایافت می شود، 
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