چالش رازی و مولوی در عشق و دوستی
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احد فرامرز قراملکی

چکیده
حُکم اخالقی عشق و دوستی مساله تحقیق حاضر است .محمدبن کررادار زاکر ندا
زهیافدت عقیددی و نراسدا

ظررادده اددا اظادازر اخددالی ندده تحییدت عشددق و دوسددتی

میپرداکد و هر گوظه عشق و دوستی زا نیمازر مهید

ظسدم مدیخواظدب .مولدور ندا

زهیافت عرفاظی عشق زا دازور شسانخش نیمازهار ظسم و زذاات اخالقدی مدیداظدب.
مقااسۀ اا دو دابگاه میتواظب پرتور دز فهدم زفتدر حقیقدت عشدق و دوسدتی و
حکم اخالقی آن ناشب .زاکر عشق و دوستی زا ،زفتاز ازتباای نی شخصی (عشدق و
اظسان) اا ازتباط اظسان نا دازاایهدا و نرخدوزدازرهدا مدیداظدب ولدی دز ادافت حکدم
اخالقی آن نر مبنار زفتاز ازتبداای دزون شخصدی و تمامدت فدرد ندا خدواش تحییدت
میرنب .سرّ غیراخالقی اظادازر عشدق و دوسدتی ،وانسدتای اظسدان نده امدوز فداظی و
پیامبهار آن ظسبت نه سالمت زوان است .مولدور ادلدۀ زاکر زا ندا تاایدب دز م ندور
مددیآوزد و تحییددت دااددرر اک عشددق زا م ددر مددیرنددب .مولددور ندده لددار تحییددت
فراوزده ار زاکر ،تحییت فراانبر اک عشق ازااه میدهب .دز اا تحییدت فرااندب عشدق
اظساظی می تواظب نه وانستای نیاظجامب ره نیمازر است و ظنگ و میتواظب نه ااداظای،
همراهی ،همبلی ،خیر و مم وف نه دااران نودن منجر شود ره فضییت است .عشدق
الهی ،عشق اظسان نه خبا ،نه دلیت آظکه عشق ناقی است ،وانستای نیمازر ظیست.

 .1اا پژوهش نا حماات مالی پژوهشااه عیوم اظساظی و م المات فرهنای اظجام شبه است.
*استاد داظشااه تهران
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بیان مسأله
عشق و دوستی همزاد و همراه نشر است .اگر ناوئیم تنهاترا اظسان هم نهره اک عشق
دازد ،سخ نه گزاف ظاستهاام .عشقوزکر نه رسی اا امرر و ایا عشق و دوسدتی
اک رسی زااج ترا ظمود کظبگی نشرر است .م المدات مم دوف نده اظسدان ظااداز اک
شناخت پبابۀ عشق و دوستی است ،اه اانکه آن زا ظشانِ سالمت نباظدب ادا عالمدت
نیمددازر نیناددازد .عشددق زوان عاشددقان و اظباشددۀ حکیمددان و پژوهشدداران زا تسددخیر
میرنب نه همی سدبا ،اده اانکده عشدق زا سدتااش رندی ادا ظکدوهش ،گرفتداز آن
میشور.
عشق و دوستی اک مباحث مهم اخالیپژوهان دز دوزۀ اسالمی اسدت .عدبهار آن
زا نه اوز ریی امر مذموم و غیراخالقی داظسدتهاظدب و نرخدی ظیدز آن زا زهدااینخدش
اظسان اک حرص و آک و ظیز دزمانگر عیوب ظسدم خواظدبهاظدب .نرزسدی ااد دادبگاه
متضاد پرتور دز فهم زفتر مساات عشق و دوستی و دستاانی نه انمداد پنهدان ااد
پبابه است .اکی اک مهمترا سخناواان دادبگاه ظخسدت محمدبن کررادار زاکر
(323-152ی) اسددت .ور دز اددا زوحدداظی نددا زهیافددت عقیددی و تحییددت من قددی
نیمازرهار ظسم زا نرزسی میرنب .ظخستی و مهمتدرا نیمدازر ظسدم دز ااد اثدر،
عشق و دوستی است (،2ص .)35:الاور سالمت ظسم اک فییسوفاظی ادون سدقراط،
افالادددون و لدددالینو

متددد ثر اسدددت (ظددد

 ،1 :ص231-241:؛ ،3ص5-15:؛

،4ص41-12:؛ ،5ص . )21-33:زاکر دز اادد الاددو عشددق زا دز تددراکور عقددت
میظهب و آن زا نیمازر ظسم و آسیا زوان میخواظب .ور دز اا اثر اک آزاء افالاون
و لالینو

دز دزمان نیمازرهار ظسدم نهدره مدیندرد .لدال الدبا محمدب مولدور

(411-414ی) دز سور داار قراز دازد .ور عشق زا ظده تنهدا نیمدازر ظمدیاظادازد
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نیکه آن زا ابیا و دازو میداظب .عشق ،افالادون و لدالینو

اوسدت ( ،4دفتدر او ،

نیت ) .اک ظرر ور عشق زا دز تراکور عقت سنجشگر ظتوان ظهاد .عقت دز شدرحش
لو خر دز گِت نخست ( ،4نیت )225نه همی دلیت صاحا عقت لدزور (مدیتواظدب
اشازه نه ام ا زاکر ناشب) عشق زا منکر نُوَد ( ،4نیت.)2192
موزدر اک م نور پژوهی سراغ ظبازم ره مبداح ی اک م ندور زا دز پرتدو مقااسده ندا
آزاء محمبن کرراار زاکر تحییت رنب .دابگاههدا و انیداتی رده دز تحقیدق حاضدر

موزد نحث قراز خواهب گرفت ااد گمدان زا تقوادت مدیرندب رده مولدور ندا ادا
زوحاظی زاکر آشنا نوده است و دز مواضمی همان عبازتها زا نه ظرم و نیدان خداص
خود میآوزد و دز موازدر سخ و مبنار زاکر زا نه االش میگیرد و آظها زا پاسخ
میدهب.
زاکر عیم اخالی زا همچون اا میاظاازد :اا ظسم دز نرانر ادا لسدم .و دز
پی رشف نیمازرهار ظسم و دزمان آظها است .مولور ظیز ،اگراه ظده حصدرگراااظه،
اک اا اظاازر نده اخدالی نرخدوزداز اسدت و اکدی اک لهدتگیدررهدار م ندور او
شناخت و دزمان نیمازرهار ظسم اا زو اسدت .او نده صدراحت اک صدحت و سدقم
زو و حم غیرلسمی سخ گسته است و دز پدی دزمداظارر ندوده اسدت .تمبیدر او
حم دظیا و حم دانی است و او لهدتگیدرر سدالمتمحوزاظده زا ندا لهدتگیدرر
رما محوزاظه دز عیم اخالی لمع میرنب و هم اک دزمان نیمازرهار زو و هدم اک
تکامت آن سخ میگواب:
حدمّ دظیدا ظدددردنددان ااد لهددان

حمّ داندددی ظدددردنددان آسمددان

صحت اا حم نجوایب اک ابیا

صحت آن حمنخواهیب اکحبیا

صحت اا حم اک مممددوزر ت

صحت آن حم اک وادراظی ندبن
( ،4دفتر او  ،نیت)315-313
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نر اا اسا

می توان اک االش مولور نا زاکر دز مسد له عشدق سدخ گسدت .نده

انی االشی دز م نور تصراح ظشبه است و شازحان مولور اک آن سخ ظاستدهاظدب.
مولور خود نه االش ظمیپرداکد اما مقااسۀ دادبگاه مولدور ندا آزاء زاکر اک اندی
االشی پرده نرمیدازد .دز تحییت االش مولور نا زاکر دز ناب عشق مساات فراواظی
نه میان میآاب :ا

 ،تمراف و مسهومساکر زاکر و مولور اک عشدق و دوسدتی؛ دو،

ادلۀ زاکر دز اانکه هرگوظه عشق و دوستی ظاشی اک هدور ،زذایدت و نیمدازر ظسسدی
است و موضع مولور دزخصوص اا ادله؛ سه ،گوظههار عشق و حکم اخالقدی هدر
ا

اک گوظهها ظزد زاکر و مولور .پاسخ نه اا مساات زا نه مقااسۀ نی اا زوحاظی

زاکر و م نور مولور محبود مدیرندیم .اک آظجدا رده عشدق دز آمدوکههدار م ندور
لااااه زاهبردر دازد و اا اثر زا نه حق میتوان عشقظامه ظامیب .مباحدث مولدور دز
ناب عشق مساات فراوان داارر زا ظیز نه میان آوزده است ،اما دز اا م المۀ ت بیقی
نه ار مساات اادشبه نسنبه میرنیم.
اا م المه نراسا

مقااسه آزاء زاکر دز اا زوحاظی و آموکههار م نور مولور

نا استساده اک زوشهار تحییت محتواای اظجام میشود .تحییت ظرامواز سبا میشود تا
گستهها و ظاگستههار زاکر زا دز ظرام اخالقدی سدالمت محدوز ور تسسدیر رندیم و اک
اراق فهم م نور نا م نور نه دابگاه ریی مولور دز ااد نداب دسدت ادانیم .مقااسده
پرتور است نرار فهم زفتر زهآوزدها و زهیافتهار زاکر و مولور.

تحلیل رازی از عشق
رهیافت رازی به مسأله عشق .گستیم ظرام اخالقی زاکر زا میتوان ظرام سالمتمحدوز
ظامیب (،5ص .)21-31:زاکر دز آثداز مختیسدی اک اخدالی سدخ گستده اسدت :ادا
زوحاظی ،سیرۀ فیسسی ،زسالهار نه اکی اک شاگرداظش ره نه ظام اخالی ابیدا منتشدر
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شبه است (2111م ).و لار لار آثاز پزشکی اون حاور و اا منصوزر .محنۀ
الطبیب ره نخشی اک لیب نیست و سوم حاور است ،مباحث مهم اخدالی پزشدکی زا
نه میان میآوزد ره نه صوزت مستقت ظیز منتشر شبه اسدت ( .)2399زاکر دز ادا
زوحاظی نه نحث مسصت اک حکم اخالقی عشق و دوستی میپرداکد.
اا اظاازر عیم اخالی سبا شبه است تا هبف ادا زوحداظی اصدال اخدالی
ظسم ،پیشایرر و دزمان نیمازرها (و زذاات اخالقی) عازض ندر ظسدم گدردد .زاکر
ادلهار نا مقبمات رمتر و مباظی آسانتدر

نر آن است ره نه شیوۀ استباللی و نراسا

ولی قاظعرننبه ،عموم مردم زا نه دغبغۀ پیشایرر و دزمان عازضههار ظسم ترغیدا
رنب .شناخت هر ا

اک عازضه ها شامت سه نحث تمراف ،مالک تشدخی

و تبیدی

عیتِ پیبااش آن است .اگراه سه نحث ااد شبه دز همۀ زذاات اخالقی موزد نحدث
زاکر نه دقت و رما ظیامبه است اما زهیافت غالا دز اا زوحاظی پرداخت نه آظها
است .اا زوحاظی نه دلیت لهدتگیدرر پیشدایرر و دزمدان نیمدازرهدار ظسدم اک
فضاات ،توانها و رماالت ظسدم نحدث ظمدیرندب ،نیکده صدرفظردر اک اهداز نحدث
مقبماتی و ا

فصت دز ازااه الاور عینی اظسان سالم ،پاظزده فصت رتاب نده پداظزده

زذایت اخالقی و نیمازر ظسم اختصاص دازد .زاکر عشدق و دوسدتی [فدی المشدق و
االف] زا نه دلیت اهمیتش نه منزلۀ اولی زذایت و نیمازر موزد نحث قدراز مدیدهدب.
نحث ور دز اا مقام ظسبت نه ساار مباحث مسصتتر است .ور عالوه ندر اسدتبال ،
نیان سه قصه روتاه و خااره ظیز نر اقناعی و ترغیبی نودن نحدث خدود افدزوده اسدت.
اگر اه دز پااان مبحث ،دوستی زا تمراف میرنب اما نه تمراف عشق ظمیپرداکد .اک
ظرر ور نییّۀ دوستی نبون نیّیۀ عشق ظمیشود ( ،2ص.)24:
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حُکم اخالقی عشق .دزوازت زذاات اخالقی موزد نحث ادا زوحداظی زا نده پدنج
گروه زذایت محض ،زذایت آمیخته نا عقت ،تمااالت اا لهاظی ،عیاهار مرندوط
نه ازتباط نا ساار مردم و ساار زفتازهار غیراخالقی تقسدیم مدیرندب .ندر حسدا ااد
تقسیم ننبر عشق اک گوظۀ زذایتِ محدض اسدت و لدزء هدور ظیسدت و هدیچ لهدت
عقالظی دز آن ولود ظبازد ( ،4ص.)42-44:
زاکر نه اوز ریی هر گوظه عشق زا نیمازر وخدیم و نیّیده مدیاظادازد .اده آظکده
متمیق عشق و دوستی ،اظسان ناشب اا دازاای اا موقمیت .اک ظردر ور رسدی رده داداز
اا نیّیه میشود ،دز لذتایبی موهومی فرو میزود ره پاااظی لز زظج و دزد ظدبازد.
نه همی دلیت نه منزلۀ مقبمهار نه تمراف لذت میپرداکد تا پنبازر نودن لذت زا دز
نیّیه عشق زوش رنب .ور اک فییسوفان ابیمی ظقت میرنب ره آظان لذت زا زهداای اک
زظج عازض شبه و زلوع نه ابیمت میداظنب .آظااه اا تمراف زا ناکساکر میرندب.
نراسا

ظرراۀ زاکر اظسان و ظیز ساار گوظههار حیوان دز وضدمیت ابیمدی ،فدازغ اک

لذت و زظج اظب .لذت ایزر ظیست لز لَختی آسودگی اک دزد و لذت ره تنها پم اک
دزد پباب میآاب (ظ

 :رسال فی مائی اللذۀ ،ص.)251-242:

اگدر رسدی دز موقمیدت ابیمدی (و ظدده موقمیدت زظدجآوز و دوزافتداده اک موقمیددت
ابیمی) ،دز پی لذت ناشب ،دز واقع آظچه زا لذت میپنبازد ،لدذت ظیسدت .لدذت دز
نیّیه عشق دز واقع لذت ظیست نیکه پنباز لذت است ( ،2ص.)31:
اخوان الصسا ره نه سبا گرااش اادبئولو ا

ندا اظباشدههدار زاکر هدمداسدتان

ظیستنب ،دز اا مقام تمراف او زا پذارفتهاظدب« :لدذت زوحداظی ،زاحتدیار اسدت رده
ظسو

دز موقع کوا آالم نه دست میآوزظب و آالم زوحاظی احسا
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زظجی است ره

ظسو

دز اثر خروج مزاج اک حدا ابیمدی آن زا دزک و تجرنده مدیرنندب ( ،1ج،3:

ص.)49:
نا ظررادۀ زاکر دز لدذت دو گوظده مخالسدت شدبه اسدت :گوظدۀ ظخسدت ،زهیافدت
رالمی اسدت .داظشدمنبان اسدماعییی نده دلیدت اخدتالف عقیدبتی ااد ظرراده زا ظقدب
رردهاظب .نه عنوان م ا  ،حکیم ظاصرخسدرو(492-314ی) ،آن زا مخدالف ندا لدذت
لاوداظۀ نهشتی مدی اظادازد و نده زد آن مدیپدرداکد( ،9ص .)132-144:گوظدۀ دوم
فییسوفاظی اظب ره دز اخالی دز پی ت سیم ظرام اخالقی رمدا محدوز ندودهاظدب .آظدان
نرار تبیی لذت حاصت اک استمما ظسم ظاگزار نودهاظب تا مسهومساکر زاکر زا ظقدب
میرننب .اک اا زو ان سینا ،ادزاک مالام ابع اا دستاانی نه آظچه زا ره ظزد مالک
رما است ،لذت میخواظب ( ،1ج ،3:ص.)331:
نر حسا ظااه لباب نه لذت دز ظردام اخالقدی رمدا محدوز ،ازکادانی اخالقدی اک
عشق و دوستی میتواظب تغییر رنب .نر اا اسا

میتوان نا ظااه فراانبر نه عشدق دو

گوظۀ آن زا تمااز ظهاد و آن دو زا نه صوزت مستقت نه لحاظ اخالقدی ازکادانی ردرد:
عشقی ره ماظع رما ولودر و استکما ظسم است و عشقی ره مولا رما ظسم
میشود.
زاکر نا ظااه فراوزدهار (و ظه فراانبر) نه عشق ،آن زا نیّیهار نززگ میداظدب رده
افراد نینب همت خود زا اک آن دوز میرننب کارا عشق مولا ذلتپدذارر ،خشدوع و
فروتنی ،اظهاز ظیاک و ماظنب آن میشود و نرار افراد نینب همت سختتدر اک ااد امدوز
ولود ظبازد .نه همی دلیت نینب همّتان (الکباز الهمم و األظسم) نه ابع و غرازه ،امنی
نه خواستۀ دزوظی و ظه نه الزام نیروظی اک عشق دوزر میرننب ( ،2ص.)35:
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استدالل رازی در بیماری انگااری عشاق .اکدی اک اسدتبال هدار زاکر دز نیمدازر
نودن عشق اا است ره عشق ،عاشقپیشهها زا نه زظدج مدیزسداظب .ور دز فصدت او
اا زوحاظی زظج و الم ظاشی اک زفتاز زا اکی اک مالکهار نیمازر نودن آن میداظب.
سالمت ،نر مبنار زاکر ،حسظ منزلت حارم نودنِ عقت سدنجشگدر دز همدۀ شدو ن
کظبگی (خواسته ،تصمیم و اقبام) است .و اکی اک مالکهار آن ،سنجش میزان الم
و لذت ظاشی اک زفتاز است ،اعم اک الم و لدذت حدا ادا آاندبه ( ،2ص .)11:ور دز
نحث اک عشق اک همان مالک نهره میلواب و نه سادگی استبال میرنب ره نه دلیت
مرگ ،حتی اگر حوادث پیشنینی ظشبه هم زخ ظبهدب ،اک دسدت دادن محبدوب امدر
حتمی است و اک دست دادن محبوب ظیز زظجآوز است .پم عشای همیشه دز ممرض
دااز شبن نه اا غم و زظج هستنب .خود زا دز ممرض انی غم و زظجی قدراز دادن،
عاقالظه ظیست .ننانراا  ،آظان نه پنباز لذت خود زا گرفتاز الم و زظج رردهاظب.
استبال زاکر زا میتوان نه صوزت قیا

ذو ولهی سدالا ظشدان داد :عاشدق دز

پبابۀ عشق اا نه محبوب دست میاانب و اک او نرخدوزداز ادا ندا او همدراه و همنشدی
میگردد (شق او ) اا دااز هجران و دوزر اک او مدیشدود (شدق دوم) .ااد دو شدق
ظسبت منع خیدو دازظدب و وضدمیتی فراتدر اک آن دو ولدود ظدبازد .هجدران و دوزر اک
محبددوب زظددجآوز اسددت و ادنیددات عازفاظدده و عاشددقاظه گددواه نددر آن اسددت .وصددا و
نرخوزدازر ظیز زظج آوز است کارا وصا دز ااد لهدان همیشدای و پاادباز ظیسدت.
دلیت اا ادعا پبابۀ مرگ است ره سرظوشت حتمی هر اظساظی اسدت .دز زوااتدی اک
امام عیی 1لدباای و هجدران ،ریسدر عشدق داظسدته شدبه اسدت (،21ج ،19:ص،22:
حباث.) 11:
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موضع مولوی نسبت به استدالل رازی
مولور ظسبت نه اا استبال آگاه است و آن زا نه راز نسته است .استبال زاکر سه
گزازه دازد .میتوان گزازۀ ظخست (عاشق اا دز وصا است اا دز هجدران) و گدزازه
دوم (هجران وضمیت زظجآوز است) زا نباهی اا ظزدا

نه ندباهی داظسدت .مولدور

گزازۀ سوم زا نا توضیح و م ا زوش میرنب .نیان ور نه اظدباکهار شدبیه نده سدخنان
زاکر است ره گوای سخنان زاکر زا نه ظرم دزآوزده است:
عدقددت دزاک اک فدددرای دوستددان

همچدو تیدراظدباک اشکستده رمدان

گدر نادوادم اک فدرای اون شددراز

تا قیدامت اد

نُدود اک صدب هدزاز

هر اه اک ور شاد گردر دز لهان

اک فدرای او نینددبادددش آن کمددان

کاظچ گشتی شاد ،نمرم شاد شب

آخر اک ورلَست وهمچونناد شب

اک تدوهم نجدهب تو د نر ور مندده

نیدشاک آن رو نجهب اک ورتو نجه
( ،4دفتر سوم ،نیتهار 3413و نمب)

اما ،ظتیجه ار ره مولور اک اا استبال زاکر نه دست میآوزد ،ظسی عشدق و تحدذار
اک آن ظیست نیکه ظسی د ظهادن و وانستای است .ظسی دلبستایهدا و وانسدتایهدا اک
ظرر مولور لز نه ظوشبازورِ عشق حاصت ظمیشود .همی ظکتده ظشدان مدیدهدب رده
مولور و زاکر دز مساله زذایت اا فضییتاظاازر عشق نر سر ا

ناکر ظیستنب و دز

مس له واحب االش ظبازظدب .عشدق و دوسدتی دز ظسدی زاکر و اثبدات مولدور اکسدان
ظیستنب مار نه اشتراک لسظ:
گراه هر دو نر سر ا

هدر دو نا هم مروکر و زاکراظب

ناکراظب

( ،4دفتر او  ،نیت)199
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زاکر دز زدّ آظچه شبهه دز ترغیا نه عشق خواظبه میشود ،سدخنان سسدتی ماظندب
تبیی گرااش نه نیمازر عشق و دوستی نر حسا ظژاد (اانکه امتهاای اون رردهدا،
اعراب ،ظب یها گرااش نه عشق دازظب ولی اوظاظیدان رمتدر عاشدقپیشدای مدیرنندب)
دازد.اا سخنان نبون هیچ شاهب اپی ظتیکی و دلیت لاممهشناختی و مردمشناختی نه
میان آمبهاظب و نه دابگاهی ظژادپرستاظه شبیهاظب و نه همی دلیت آظها زا گزازش و ظقب
ظمیرنیم.

تحلیل رازی از ماهیت عشق
اگراه زاکر تمراسی اا توصیسی (ایستی و ااوظای) اک عشق نیدان ظمدیرندب امدا اک
تحییت و استبال ور میتوان تیقی او اک عشق زا نه دسدت آوزد .عشدق امدرر اسدت
ره نینب همتی ،سمۀ ولودر و اسدتقال فدردر زا مدیسدتاظب و نده لدار آن رشدرظش،
ذلتایبی و اظهاز ظیاک مدی آوزد .دز ااد تیقدی ،عشدق ،ظدوعی وانسدتای ادا مولدا
وانستای است .و البته وانستای امر مرضی و نیمازر زواظی است .وانستای نه ممندار
اانکه فکر ،لسم و حم فرد دز گرو فکر ،لسم و حم فرد داارر ناشب ،نا تحقدقِ
اصالت آدمی منافات دازد و سبا دوز شبن اک خواش نیکده اک دسدت دادن خدود و
خودناختای میشود و نه همی دلیت زوانشناسان دز مرضی نودن وانستای نه همدی
ممنا اتسایظرر دازظب .اگزاستاظسیالیستها هم ممتقبظب اکی اک مقدبمات تحقدق ولدود
آدمی حسظ و پااش صرافت ابع آدمدی اسدت .اک ااد زو عشدق ظدوعی مخاصدمه ندا
فردات و صرافت ابع محسوب میشود.
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تحلیل مولوی از چیستی عشق
مولددور ظیددز وانسددتای زا نیمددازر و آکادر زا فضددییت مددیداظددب و ظموظددههدداای اک
وانستایهار موزد توله مولور نا م ا هار زاکر اکساناظدب .زاکر اک وانسدتای نده
تمی

م ا می آوزد .مولور ظیز پم اک هیجدبه نیدت ظخسدت م ندور ،و دز واقدع دز

آغاک سرودن مجیسیِ م نور نه همی م ا اشازه میرنب:
ننددب ناسدت نداش آکاد ار پسر

اندب نداش نندب سیددم و ننددب کز

گددر نرادزر نحر زا دز روکهار

انب گنجب قسمت ا

زوکهار

ردوکۀ اشدم حدراصدان پُر ظشب

تدا صدبف قاظع ظشب پُدر دز ظشدو

اا انیات نا تحییت زاکر نسیاز قرانت دازد .زاکر وانستای نه اا اموز زا مصبای
نیمازر عشق و دوستی میاظاازد اما مولور عالجِ وانستای و دازور زهداای اک آظهدا
زا دز عشق میلواب .عشق نرار او زهااینخش و آکادرآوز است:
هرره زا لامه کعشقخوشسودارما

او ک حرص و لمیه عیبی پاک شب

شاد ناش ار عشق خوش سودار مدا

ار ابیدا لمددیه عیتددددهدار مدددا

مدا

مدددا

ار دوار ظدخدددوت و ظددامددو

ار تدو افالادون و لدالیندو

مولور دز اا سخ  ،هماظنب زاکر موضع ابیباظده اخدذ مدیرندب ،اک نیمدازرهدار
ظسم اک لمیه نیمازر وانستای و ننبِ ما اظبوکر سخ میگواب اما دوار نیمدازر زا
دز عشدددق مدددیلوادددب و آن زا افالادددون و لدددالینو

مدددیاظادددازد .ااددد نیدددت

آشکازاهمآوزدخواظی نا ظرراه زاکر است .زاکر الاوهار سالمت زوان و شیوههار
پیشایرر و دزمان زا اک افالاون و لالینو

ایا میرندب .زاکر دز نحدث اک نییّده و

نیمازر عشق و دوستی نه شیوۀ افالاون دز دزمان نیمازر عشق اکدی اک شداگرداظش
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اشازه میرنب .مولور نا اا تمبیر ،االش لبّر زا نا زاکر نه میان میآوزد .عشق ظده
تنها نیمازر ظیست نیکه شسانخش نیمازرهار ظسم است .آاا مولور تمراف داادرر
اک عشق نه میان میآوزد؟ مباحث نمب پاسخ اا مساله زا ازااه میدهب .تمااز رازررد
عشق دز تحییت زاکر و مولور ظشاظار تمااز مسهومساکر آن دو اک عشق است .نمیدب
ظیسددت مولددور اا د سددخ زا اک حکیمددان سددیف اددون احم دبن ایددا سرخسددی
(متوفی194ی) نرگرفته ناشب (سخ سرخسی زا ظ

 ،22 :ص.)35:

اکی اک انماد شسانخش عشق دز ظرر موالظا ،وحبت نخشی ولود متک در و شدرحه
شرحۀ آدمی است و او زا اک نییهر تک ر میزهاظب ( ،4دفتدر دوم ،نیدتهدار -3111
.)3119
آفدراد ندر عشددق ردت اوستداد

صددب هدزازان ذزه زا داد اتحددداد

همچو خاک مستری دز زهاذز

سبوشان ررد دست روکهگر

ا

تحلیل رازی و مولوی از عاشقی پیامبران
ظکته ار ره اک نیاظش گرازر ظیست تساوت فییسدوفان و اظبیداء دز مسداله عشدق اک ظردر
زاکر است .زاکر ماظنب هر رسی ره ظرراه اا ظرام اخالقی ازااه مدیرندب ،ظداگراز اک
ظشان دادن الاور عینی و عمیی اخالی است .الاور زاکر فییسوفان زاسدتی (ماظندب
سقراط) است .ور دز آغاک سیرۀ فیسسی اک سقراط نا تمبیر «امام ما» ااد مدیرندب(،21
ص .)11:ور هم فصت ظوکدهم رتاب زا نا عنوان سیرۀ فاضیه نه ااد امدر اختصداص
میدهب و هم دز زساله مستقیی نده ظدام السۀیۀۀ الللسۀلی و هدم دز نحدث اک عشدق و
دوستی نه اا ظکته اشازه میرنب ره فییسوف هرگدز عاشدق ظمدیشدود ( ،2ص)43:
ور نه عنوان ا

شبهه دز ترغیا نه عشق میپرسب :ارا عشق ظزد اظبیاء ولود دازد؟

ارا نرخی اک اظبیاء عاشق نودهاظب؟ پاسخ ور ااد اسدت رده عشدق اظبیداء زا رسدی اک
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مناقا آظان ظباظسته است ادعار زاکر زا نه انب گزازه میتوان تحییت ررد :اظبیداء نده
ممنار موزد ظرر زاکر اک تجرنه عشق نرخوزدازظب .ممنار موزدظرر زاکر اک عشق د
ظهادن و وانستای است .اا امر اک لغزش آظان اسدت .و الادو ندودن اظبیداء نده ممندار
پیرور اک همۀ حاالت و زفتازهار آظان ظیست ( ،2ص )45:اا سخ زاکر آشدکازا
نا ظرراۀ فقهی حجّت نودن سنت زسو گرامی اسالم و ظیز ظرراه رالمدی عصدمت
اظبیاء نه واژه دز قرائت شیمی آن ،تمازض دازد.
مولور ظیز نه تحییت آظچه زا ره زاکر نه عنوان شبهه ار میرنب ،پرداخته است.
ور نرخالف زاکر نه لار نحث ریی و اظتزاعی نه صدوزت مدوزدر و دزخصدوص

پیامبر گرامی اسالم سخ میگواب .مولور دز دفتر او نده حدبا ی نحدثاظایدز اک
پیامبر گرامی اسالم« ریمینی اا حمیدرا» اشدازه مدیرندب .ولده مناسدبت ادر ااد

حباث دز اا مقام ،سخ مولور دز نیمازرها و عازضههار ظسم است ره همچون
خازر میتواظب سبا هالرت و ظانودر اظسان شود .مولور ت ریب میرنب :فرد کارک
(نه تمبیر زاکر عاقت) رسی است ره خاز نر د و نیمازر نر ظسم زا نشناسب .مدراد اک
خاز د و نیمازر ظسم ،لذت لسماظی و عیش ظسساظی اا نه تمبیر زاکر «هور» است.
نه تمبیر مولور زو همان حقیقت اظسان و ممبن حکمت و ران ممرفت اسدت .زو
اظسان گرفتاز غذار ظسساظی و امام ظیماظی شبه است .نرار زهداای لقمدانِ زو ناادب
خاز شهوت زا اک پار او دزآوزاب (ظ

،23 :ج ،2ص 514 :و.)515

نهدر لقمدده ،گشدتدده لقمداظی گددرو

وقت لقمان است ،ار لقمده نددرو

اک ندرار لقمدهار ااد خدداز خددداز

اک ردف لقمدان ندرون آزادب خاز

دز رف او خاز و سااهشظیز ظیست

لیکتان اک حرص ،آن تمییز ظیست
( ،4دفتر او  ،نیتهار2142تا )2143
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اا خاز خاز و دغبغه اک نرار لقمهار است ره خوزدهااب [و لذتِ پنبازر اسدت
ره ررده ااب] هر انب حرص [و هور] اشمتان زا ظسبت نه آن ظانینا ساخته است و تدا
اک ظسم آدمی خاز لذت پنبازر و هور زا نیرون ظیاوزاب ،آن سالمت ظخواهب اافدت.
اا تمانیر ترلمه گوظهار اک عبازتهار زاکر تواظدب ناشدب رده غوادهوزر دز لدذت
پنبازر سبا شبه است تا عاشقان قبزت تشخی

لذت اک الم زا اک دسدت نبهندب و

نه پنب او لذت دز الم فرو زوظب.
خازدان ،آن زا ره خدرما دابهار

کاظدکه نم ظان روز و نم ظادابهار

لان لقمدان ره گیستدان خباست

پار لاظش خستۀ خوازر ادراست؟

آدمددی ردو می ظانجب دز لهان

دز سددرِ خددازر همدی گدردد ظدهان
(،4نیتهار  2145 ،2144و)2112

مولور دز اا کمینه نه ریمینی اا حمیرا اشازه میرنب:
ریّمینددی ادددا حُمیددرا ریّمددیِ

مص سی آمب ره ساکد همبمی

(،4نیت )2111

اا دز لاای داار
ریمینددی اددا حمیددرا مدیکدر

آظکه عالم مست گست او نبر

(همان ،نیت)1439

فروکاظسر دز تحییت سنب اا گزازش میظواسب« :غزالی اا م یدا زا دز احیداءالمیوم
( ،24ج ،3:ص )14:ندده لسددظ «ریمّینددی اددا عااشدده» ظقددت رددرده اسددت و دز شددر
احیاءالمیوم موسوم نه اتحاف السادۀ المتقین ( ،24ج ،1:ص )431:و ظیز دز الطبقات
الشافعی (ابع مصر) ،ج ،4ص 243ذرر شبه است ره سدنب ااد زواادت نده دسدت
ظیامددبه اسددت و دز رتدداب الیؤلددؤ المرصددوع (ص )213لددزو [احاداددث لمددت شددبه]
موضوعات شمرده شبه است»(،25ص 11:و .)12مولدور مجمدو ندودن زواادت زا
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موزد توله قراز ظمیدهب .و آن زا نه عنوان مصباقی اک همبم خواهی پیدامبر گرامدی

اسالم مسیم اظااشته و موزد توله قراز میدهب و حتی نا نیدت نمدبر ندر لنبدۀ ااد
لهاظی آن تاریب میرنب:
تا ک ظمت تو شود اا روه ،لمت

ار حمیرا آتش اظبز ظه تو ظمت

ظمت دز آتش ظهادن شیوه افسون گران ندرار حاضدر ردردن رسدی اسدت (ظد
ج ،3:ص )922:و رنااه اک نیقرازر و نیتانی دز محبت است (ظ

،24 :

 ،21 :دفتر او ،

ص )42:و حاصت ممنار نیت اا اسدت رده «ار عااشدۀ سد یب زخسداز مدرا نده عدالم
نشرات مجذوب و مسخر ر  ،تا اک ظمت تو امنی اک لذنه و تانش آفتداب تدو نده لمدت
مببّ گردد ( ،23ج ،2:ص 519:و.)511
شازحان م نور دز تسسیر اا دو نیت زاههار گوظاگون ت وات پیمودهاظب .نه عندوان
م ا  ،اربرآنادر دز شر خود انی ت وات میرنب ره «سروز رائنات دز آاندۀ زور
عااشه ،لما ِ لانِ لان میداب و اک گستاز او رالم لاظان میشنیب .فروکاظسر تسسدیرر
ساکگاز نا لذت اا لهاظی زا دز همبمی ظشان میدهب .ور مدیظواسدب« :رَیِّمیندی ادا
حُمیرا» حبا ی است مشهوز ره نمضی آن زا اک موضوعات شمردهاظب ( ،25ص.)11:
ور دز توضیح ظَمت دز آتش ظهدادن مدیآوزد :عمیدی اسدت رده عزامدت خواظدان
وافسونگران نرار حاضر رردن رسی مممو داشتهاظب نبا گوظه رده ظدام و صدوزت
شخ

م یوب زا نر ظمت ستوز ظوشته و دز آتش افکنبه و افسون میخواظبهاظب تا ور

قراز اک دست دهب و حاضر آاب ،نکناات :مض رب و نیقراز رردن[ .نه تمبیر مولدور
دز داوان شمم ،نیتهار  1119و:]1111

15

نر تدددرک ظد ّ ندددب مبددر و متهدم مک

مستیددز همچددو هنددبو نشتدداب همدرها

راظجدا دزآتدشاستسددهظمدت اک نرارتو

وآظجدا نادوش تدت د خدواشواقرنا

اده اامنست دِهَدم اک خدراج و ظمدت نهدا

او ظمت ماست دز آتش کعشق تیز شراز

فروکاظسر میظواسدب :زو مجدرّد ،تدا دز دام تمیدق لسدم گرفتداز اسدت ،احکدام ااد
آوازش و تمیق اک ور گسیخته ظمیشود و هر انب رده نده رمدا زسدب و اک لدذّات و
خوشیهار آن لهان نهرهوز گردد ناکش نه خوشدی و لدذت لسدماظی ظیداک اسدت و
نبا لهت دز «فقر محمبر» زعاات ظسم و ااساء حقوی نبن ،شرط اسدت و زوظدبۀ
اا زاه نااب ره حقوی زو و حسوظ لسم زا هر ا

لباگاظه ادا رندب و ناصد ال

لامع وحبت و ر رت ناشب ،حضرت زسو اررم ننانر همی قاعبه ،مباشرت اموز
دظیور زا ماظع وصو ظمیشمرد و خود ظیز نا رما زااضت و اسدتغرای ،گداه نده گداه
احکام تمیق لسماظی زا نه ادا می زساظیب ،ظاهراً مراد موالظا اا است ره خاز آوازش
و تمیق هرگاه نه حکم شرع و نرار آسااش زو ناشب مولدا ظقد

ظیسدت ظردندان

رما زوحاظی ظیز تواظب نود اا آظکه احکام پیوستای لان و ت نه اکدباار اک لدواکم
نشأۀ لسماظی است و رامالن و واصالن هم اک آن ،مادام ره دز حبم ت اظب ،زهاای
ظمی ااننب اناظکه حضرت سیّب راانات هم تولده نده عااشده داشدت و اک محادثدۀ ور
لذّت مینرد .وله ازتباط اا انیات نا نیتهار پیشی اک ااد تقرادر زوشد مدیشدود
( ،24ج ،3:ص.)921:
گستیم همبم خواهی پیامبر گرامی اسالم زا دز کمینهار ره مولور میآوزد نااب
تسسیر ررد .سخ اک ولود آدمی است ره دز لهان ظمیگنجدب امدا خدازِ لدذت ااد
لهاظی نر او عازض می شود .اا نستر نا تحییدت محمدبن کررادار زاکر اک عشدق و
دوستی ساکگاز است .اما آاا مولور همان ازکش داوزر زاکر زا نه میدان مدیآوزد؟
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انب نیت نمبر پاسخ اا سئوا زا زوش میرنب .مولور نه نهاظۀ مؤظدث ندودن لسدظ
حمیرا حاشیهار نه نرترر زو حدقلدو اک مؤظدث و مدذرر ندودن مدیآوزد و آظاداه
سخنی میگواب ره نه ظرر ما االشی نا ازکشی داوزر زاکر است .مالک زاکر نرار
ازکش داوزر عقت سنجشگر است و نا آن مالک ،همبم خدواهی اظبیداء زا هسدوات
آظان میپنبازد .مولور نا ور انی االشدی مدیرندب .ااد ادالش تسسدیر مولدور اک
همبم ایبی پیامبر زا ظیز زوش میرنب:
عاشق اک خود اون غذا اانب زحیق

عقت آظجا گدشم شود گشم ار زفیق

عقدت لدزور عشدق زا مندکر ندود

گراه ننمااب ره صاحا سّر نود
(،4نیتهار 2195و )2192

شازحان تسسیر زوشنی اک مصرع ظخست نیت 2195ازااه ظمدیدهندب و ازتبداط آن زا

نا پیش و پم تحییت ظمیرننب .عاشق نودظی ره دز همدبم خدواهی زسدو گرامدی

است ظه ماظنب دلبادگاظی است ره ولود خواش زا اک دست داده و اک ممشوی رسا
هوات میرننب .عاشق دز اانجا اک خواش و رما ولودر خواش تغذاه مدیشدود و
سیراب میگردد .عقت لزور اک دزک انی عشقی ظاتوان اسدت .عقدت سدنجشگدر
لزور امنی عقت م و تو و زاکر ،منکر فضییت نودن اندی عشدقی مدیشدود .ااد
عشق نه شر و نیان ظمدیآادب ،قاندت تمرادف و توصدیف ظیسدت .پدم عقدت لدزور
دزخصوص ایزر رده اک شدر آن ادون خدر دز گدت نخسدت (ظد

 ،4 :دفتدر او ،

نیتهار 221تا )225ااوظه میتواظب ازکش داوزر رنب و آن زا زذایت پنبازد.
مولور دزخصوص عشق اظبیاء نه اموز اا لهاظی ،آن زا همبم خواهی تسسیر میرنب
ره نا د ظهادن و وانستای نه عنوان امر مرضی تساوت دازد.
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مقایسۀ انگارۀ رازی و مولوی از عشق
اما ،هنوک ظمیتوان گست لال البا محمب نیخی نا کرراار زاکر حقیقتداً دز مسداله
واحب االش دازظب اا ظه .مار اانکده تیقدی آن دو اک عشدق مقااسده شدود .مولدور دز
مواضمی دز ازکش داوزر ظسبت نه عشدق ندا زاکر هدمداسدتان اسدت .ظخسدتی قصدۀ
م نور داستان عاشق شبن پادشاه نه آن رنیزک است ،داستاظی رده نده تمبیدر مولدور
«خود حقیقت ظقب حا ماست آن» ( ،4دفتر او  ،نیت .)35دز اا داسدتان ،مدالرار
عشق کزگر نه رنیزک رامالً نه سب

و زوش زاکر تحییت میشدود و ازکش داوزر

حاصت اک اا تحییت ظیز همچون داوزر زاکر است:
عشدقهداای ردز پددی زظادی نددود

عشددق ظبددود عدداقبددت ظنادی ندود

راشکی آنهم ظنگ نودر اکسرر

تددا ظرفتدددی نددرور آن ندده داوزر
( ،4دفتر او  ،نیتهار 115و)114

ممک است نا دابگاه مشهوز همداستان شدوام و گمدان ندرام رده مولدور دو گوظده
عشق زا تمااز میدهب :عشق مجاکر و عشق حقیقی و دز تحییت گوظۀ ظخسدت نده زاه
زاکر میزود و دز گوظۀ دوم زاه خود زا میپیمااب .اما اا تحییت ظه نا مولور م ندور
و ظه نا مولور داوان شمم ساکگاز است .مولور اک ارفی عشق مجاکر زا هم عشدق
میشمازد و مشخصهر آن زا وحبت نخشدی و تمرردز ولدود آدمدی مدیداظدب .و اک
ارفی داار تیقی ولود شناساظهاش نه تمیق نا زاکر متساوت است.

موالظا دز تسسیر اا آاه قرآن ره میفرمااب« :زیّن للناس حب الشهوات من النساء
و البنین و القناطیۀ المقنطۀۀ من الذهب و اللض و الخیل المسۀوم و النعۀاو والحۀۀ
ذلك متاع الحیوۀ الدنیا و اهلل عنده حسن المآب» شر میدهب ره نرخی اا آاده زا
 -ره تصراح میرنب نرار اظسان دوسدت داشدت شدهوات اک کن و فرکظدب و ...ادال و
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ظقره و ماشی و غیره قراز داده شبه است -اا انی تسسیر ررده اظب ره کن و فرکظدب
و سوازر و اال و ظقره و ...زا شی ان کانت داده اسدت حدا آظکده آظهدا کاندت خدود
خباوظبظب؛ خود او ما زا ااناوظه خواسته و ساخته است .میگواب:
حدق آزاستست

کآظچه حقآزاستاون داظنبلست؟

کُادّ لدیندا

اون پی اسک الیهاش آفراب

رددی تددواظددب آدم اک حددوا ندراددب؟
(م نور ،دفتر او  ،نیتهار  1411و )1431

اظاددازه زاکر اک عشددق ،وانسددتای اسددت امددا مولددور عشددق زا وانسددتای مددیداظددب .زاکر
وانستای زا راستی و نیمازر میداظب اما مولور عشق زا دزماظار میاانب .تحییدت مولدور اک
عشق ایست؟ ااوظه وانستای میتواظب ظه نیمازر نیکه دزماظار ناشیم.

تحلیل مولوی از عشق و گونههای آن
هرگز دز ظوشتازر روتاه ظتوان همۀ انمداد تحییدت مولدور اک عشدق زا گدزازش ردرد.
آظچه دز اانجا شااستۀ اشازه است ،ظکتههاای دز تحییت مولور اک عشق اسدت رده دز
االش نا ظرراۀ زاکر نه راز میآاب :ا

 ،گستیم مولور دز اسدتبال «لدزوم فدرای و

غم و دوز حاصت اک آن» نا زاکر هم سخ است .تساوت مولور و زاکر دز اا است
ره زاکر هر گوظه عشق زا عشق نه محبوبِ فاظی میداظب اما مولور تجرنهار اک عشقِ
کظددبۀ ندداقی دازد و آن زا مولددا غددم ،زظددج و دزد ظمددیاانددب :اادد عشددق همیشدده
شادرنخش و غمستان و دزماظار نیمازرهار ظسم است.
مولور اکی اک ظتااجی ره اک قصۀ او م ندور اخدذ مدیرندب ،همدی تمدااز عشدق
مردگان و عشق کظبه است:
ک آظ

کاظدد

ِ عشق مردگان پاانبه ظیست

عشددق کظددبه دز زوان و دز نصددر

مرده سور ما آانبه ظیست

هددر دمددی ندداشدب ک غنچددهتاکهتر
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ردز شدراب لدان فزاات ساقیست

عشدق آن کظبه گدزا رو ناقیست

( ،4دفتر او  ،نیتهار 121تا)121

عاشق نودن اظبیاء ،امنی االش موزدظرر ،ظه اک سنخ وانستای نده امدوز ااد لهداظی و
فاظی است نیکه عشق نه کظبۀ ناقی است:
اافتنددب اک عشدق او رداز و ریا

عشق آن نازا ره لمیۀ اظبیاء

( ،4دفتر او  ،نیت)111

عشددق ندده کظددبۀ ندداقی اددا مولددود اکلددی ظددزد فییسددوفان اخددالیپددژوه مکتددا اخالقددی
رما محوز ظیز موزد توله قراز گرفته است .مقااسۀ تحییت ان مسکواه (م412.ی ).نا
سخ زاکر و مولور ظشان میدهب ره ان مسکواه دز االشی نا زاکر و نا اخدذ ااد
مبنار زاکر ره لذت نیآلودگی نه اذات پیبا ظمیشدود ،گوظدهار اک عشدق عدازر اک
زظج و فازی اک کوا زا ظشان میدهب« :گوهر نسیط الهی مولدود دز اظسدان نده لذاادذ
داار شباهت ظبازد ،آن گوهر نسیط است و لذااذ او هدم نسدیط .محبدت افراادی دز
اا دوزه عشق تام رامت خال

شبیه نه حیراظی گردد ره محبت الهدی زنداظی اسدت.

اا محبت هرگز ظقصان ظ ذارد و اخیاز انراز ااد محبدت زا دازظدب ( ،11ص241:و
 .)249ان مسکواه نا اا تحییت هم دابگاه زاکر دز نیمازر اظاازر هر گوظه عشق
زا ظقب میرنب و هم عشقِ اظبیاء زا تسسیر میرنب .وامبازر مولور اک ان مسکواه امدر
نمیبر ظیست.
دو ،مولور عشق کمینی زا متهم میرنب .ولی تحییت ور اک عشق کمینی ،وانسدتای
نه ممنار مرضی ظیست نیکه همبمی ،اتحاد و اااظای و خیّر نودن است .امدا مدراد اک
عشق دز عشق الهی و عشق نه ناقی ،وانستای است و اون اا محبدوب ،غیدر ظیسدت
نیکه اک م م تر است ،انی وانستای مرضی ظیست.
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نا نه رازنردن دقیقِ وا ۀ «قسم» میتوان گست :ندر مبندار مولدور ،عشدق دو گوظده
ظیست نیکه ااالی عشق نه عشق مردگان نه مجاک است و ظه حقیقت .عشدق زظادی دز
واقع عشق ظیست .آظچه زاکر تقبیح میرنب و مردم زا اک آن نداک مدیدازد ،وانسدتای
مرضی است و ظه عشق .البته داظشمنبان زا دز نه راز نردن وا هها ظمیتوان ظقدب ردرد
اما اگر رسی عشق نه اا ممنا زا نه اظبیاء ااالی رنب میتوان آن زا موزد ظقب و االش
قراز داد .تمبیر مولور اک «همبم خدواهی» ندر هشدیازر ور ظسدبت نده تمدااز عشدق اک
وانستای مرضی داللت دازد.
وانستای نه اموز ااد لهداظی (اده رسدان و اده اشدیاء) نیمدازر اسدت کادرا ااد
مکاظیسم واپمزور رسی است ره ولودش زشب ظکرده است و اک ارادق وانسدتای
میخواهب ولودش زا اک رسی نایرد .او ولودر ظبازد تا تجرنۀ عشدق داشدته ناشدب.
اما همبم ایبی ،مم وف نه دااران نودن امرر است ره نه صوزت ف رر دز سرشت
ما ولود دازد .نه همی دلیت اسدت رده عشدق ظدزد غالدا زوانشناسدان اک فروادب تدا
زوانشناسان م بتگرا ،1مؤلسۀ سالمتی و اکی اک فضاات است .دز لدبو فضداات دز
عمت )VIA( 2زوانشناسان م بت گرا ،عشق نه منزله ا

وضدمیت مدوزد نحدث قدراز

میگیرد ( ،21ص.)5-24:
نه نیان مولور:
کار ظت ااز خوزشیبر شور

گر نه تنهاای تو ظاهیبر شور

( ،4دفتر دوم ،نیت )11

خیوت اک اغیاز نااب ظی ک ااز

پوستی نهر در آمب ظی نهاز

( ،4دفتر دوم ،نیت )15
1 . positive psychology
2 . values in action/ see: 2000 values in Action Institute.
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مقااسۀ تحییت زاکر و مولور دز ناب عشق ظشان میدهب ره عشق ظزد مولدور ظده نده
ممنار وانستای حرصآلدود و مالکیدتآوز اسدت و ظده مسدتیزم آن اسدت .عشدق نده
اظسان ها نه ممنار همبمی ،ازکشمنب داظست  ،ظسبت نه رسی دغبغۀ محبدت و احسدان
داشت است و عشق نه ممنار وانستای فقط دز عشق اظسان (ولود زان ی و عی فقر)
نه خبار غنی و حمیب است .اک آظجا ره خبا ظسبت نه اظسان ،نیااظده ظیسدت نیکده نده
تمبیر مولور اک م م تر است 1،اا وانستای هواتستان و سدبا گدم شدبن ولدود
آدمی ظیست نیکه سبا رسا هوات است .نه داار سخ زواکرد مولدور نده عشدق
فرآانبر است ظه فرآوزدهار .عشق نرار مولور امرر است اظسسی (سونژرتیو) .فدرد
گاه ظسبت نه ا

متمیق مشخ

حرص و رینه و وسوا

میتواظب فرآانب عشق زا مضدمحت ردرد و آن زا نده

آلود و گاه میتواظب نه همان متمیق مشخ

عشدق زا تمدالی

داد.
مولور عشق زا نه صوزت ظمیداظب .لنم صوزت ااناوظه است ره آدمی هدر دم
میت ظو شبن آن زا دازد .ارا ره هر پبابۀ کاباای پم اک انبر مال آوز میگردد.
پم موالظا ظی

اا زا دز اافته نود ره:
تدا کظدو داددبن فدرو میرد مال

هر کمان ظو صوزتی و ظولما

( ،4دفتر دوم ،نیت )3143

نا مشاهبهر تاکگی و ظوای ،مال فرو می ظشدینب ،اک ااد زوسدت رده آدمدی هدر دم
تمنار صوزتی ظو دازد .پم عشق اگر ظه نه صوزت است نه ایست؟
دز ظرر موالظا عشق دز لاای تنها مم وف نه وفا است ،آن اناظکه ندا مشداهبۀ وفدا
فزوظی میاانب.
 .1نر دو اشم م ظشی ار ره اک م م ترر

تا قمددر زا واظمددااددم رددز قمدر زوش ترر
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(داوان شمم)

ادون وفدا آن عشق افزون میرنب ری وفا صوزت دگرگون میرنب
( ،4دفتر دوم ،نیت)111

صوزت ره توان وفادازر ظبازد اا لان است رده اندی قدانییتی دازد .سدی ان ولدب
میگست :عشقناکر نه دوست ر ظه نه پوسدت .سدراظجام عشدق وزکر نده صدوزت،
همان است ره موالظا می گست:
عشق ظبدود عاقبت ظنای نود

عشقهاای رز پی زظای نود

نه تمبیر احمبن ایا سرخسی (194ه.وفات) عشق فزوظی محبت است و محبت
عیت پیوظب ایزهاست و دز پیوظب ایزر قورتر اک اااظای ظیست ( ،22ص.)35:

نتیجه
زاکر نا تحییت عشق نه وانستای رسی نه رسدی ادا نده ایدزر آن زا نیمدازر مهید
میخواظب .مولدور ظیدز وانسدتای رسد ی نده رسدی ادا ایدزر ااد لهداظی زا نیمدازر
میخواظب اما عشق ظزد مولور دو ااالی است :عشق کمینی ره میتواظب ظده نده ممندار
وانستای نیکه نه ممنار همبلی ،خیرزساظی و ااداظای ناشدب و لدذا دز ااد صدوزت
نیمازر ظیست .عشق الهی نه ممنار وانستای نه اک م  ،م تر است و نه همی دلیت اا
گوظه اک عشق ظیز نیمازر ظیست .مولور اا اسدتبال زاکر زا مدیپدذارد رده وانسدته
نودن نه اموز فاظی ،نه دلیت فاظی نودن آظها زظجآوز است اما عشق الهی زا عشق کظدبه
و عشق نه ناقی می داظب ره زظجی دز پدی ظدبازد .ظزداد

نده ااد تحییدت زا ظدزد اند

مسکواه میتوان زصب ررد .مولور نحث پُر االش عشق ظزد اظبیاء زا ندا همدی الادو
امنی تمااز عشق نه ممنار همبم ایبی (و ظه د ظهادن) و عشق نه ممنار وانسدتای نده
کظبۀ لاواب تحییت میرنب.
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