
 

 
 
  

  

  

 ي انسان با خداوند از منظر مولوي، نوع رابطه
  نهج البالغهدر ) ع(با نگاهي به روايت انواع عبادت از امام علي

  

  ∗∗∗زهره زماني               ∗∗الله حقيقت    ∗ صديقه بحراني
  

  چكيده
آميـز    اي تحكـم    ي مطلوب انسان با خداوند رابطـه         از ديدگاه موالنا، رابطه   

  نيست؛ بلكه اين دو رابطـه     ) تاجرانه(ا توافق مبتني بر حقوق و وظايف        ي) زاهدانه(
گرچه كاركردهاي مثبتي دارند، در حقيقت داراي ارزش ابزاري هستند و نه ارزش             

ي عاشقانه را ندارند؛      ذاتي و صرفاً براي كساني مفيدند كه توان دستيابي به رابطه          
هـا و     اي عاشقانه است كه ويژگـي       ي مطلوب ميان انسان و خداوند رابطه        اما رابطه 

ي خود دانستن، توجه      ي معشوق را اراده     اراده: هايي دارد كه عبارت است از       مؤلفه
  . شدن با معشوق و رنج عاطفي انحصارگرايانه، تمايل به يكي

 توافـق   -4،  البالغـه   نهج -3 ،)ع( علي   امام -2عشق االهي،    -1: هاي كليدي   واژه
  . مولوي-6آميز،   ي تحكم  رابطه-5مبتني بر حقوق و وظايف، 

  

  مقدمه. 1
، 7(بندنـد   ي آن، چيزي را به چيـزي مـي   رابطه در لغت به چيزي گويند كه به وسيله  

ي ميـان انـسان و خداونـد،     يابد؛ امـا در رابطـه    ي بين دو شخص تحقق مي       رابطه). 564: ص
كه ايـن       ته؛ اما با اين   ها موجوداتي وابس    خداوند موجودي مستقل است و انسان و ساير آفريده        

موجودات از خود هستيِ مستقل ندارند، اين امكان را دارند كه بتوانند با خداي ازلي مستقل                
از نگاه مولوي، خداوند موجودي است كه در        ). 72: ، ص 18( برقرار كنند     و قادر مطلق رابطه   
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  ). 71: ، ص18(بگويد » تو«برقرار كند و بتواند به او 

 با  جا كه انسان نيازمند پرستش است، عبادت نوعي برقراري رابطه از سوي ديگر، از آن
 به سه نـوع عبـادت       نهج البالغه در  ) ع(امام علي . آورد  خداوند است كه انسان به آن روي مي       

ماً عبدوا اهللا رغْبة فتلْك عبادةُ التُّجـارِ و إِنّ قومـاً عبـدوا اللّـه رهبـة                  إِنّ قو «: فرمايد  اشاره مي 
؛ گروهـى   )815: ، ص 2(» فتلْك عبادةُ الْعبِيد و إِنّ قوماً عبدوا اللّه شُكْراً فتلْك عبادةُ الْـأحرارِ            

 از ترس كيفر    خدا را از روى ميل به ثواب عبادت كردند و اين عبادت تاجران است و گروهى               
گزارى عبـادت كردند و      عبادت كردند و اين عبادت بردگان است و گروهى به خاطر سـپاس           

  . اين عبادت آزادگان اسـت
قوم عبدوا اهللا عز و جـل       : العباد ثالثة : فرمايد  نيز در مضموني مشابه مي    ) ع(امام صادق 

الثواب، فتلك عبادة األجـراء و    خوفا فتلك عبادة العبيد و قوم عبدوا اهللا تبارك و تعالي طلب             
  ؛ »قوم عبدوا اهللا عز و جل حبا له فتلك عبادة األحرار و هي أفضل العبادة

گروهي خداي متعـال را از تـرس عبـادت كننـد و ايـن              : اند  كنندگان سه دسته    عبادت
عبادت بردگان است؛ گروهي خداي متعال را به طمـع ثـواب عبـادت كننـد و ايـن عبـادت                     

اي خداي متعال را به خاطر عشق بـه او عبـادت كننـد و ايـن عبـادت                     دستهمزدوران است؛   
  ). 131: ، ص20(آزادگان و بهترين عبادت است 

 ميان انسان و خداونـد اشـاره         در اين دو روايت از معصومين بزرگوار، به سه نوع رابطه          
ي   هدو رابطـ  .  نامطلوب و تنها يك رابطه مطلـوب تلقـي شـده اسـت              شده است كه دو رابطه    

. نامطلوب همان است كه خداوند به خاطر ترس از جهنم يا رسيدن به بهشت عبـادت شـود                 
گـزاري و از    اي است كه خداوند به دليل عشق و محبت و سـپاس             ي مطلوب رابطه    تنها رابطه 

  . شود جا كه شايسته عبادت است، پرستيده مي آن
ي تـرس از جهـنم يـا     گيزهي پرستش خداوند با ان     مولوي نيز با بيان زيباي خود رابطه      

نمايـد   كند و پرستش خداوند به دليل محبت و عشق را تأييد مي         رسيدن به بهشت را رد مي     
  . دهيم كه در اين مقاله، اين مسأله را از منظر او مورد بررسي قرار مي

  

  ي انسان و خداوند از منظر قرآن و متفكران اسالمي نگاهي به رابطه. 2
  اياتديدگاه قرآن و رو. 1. 2

نيـازي و جـالل خـود تنهـا و            ي يوناني با كمال بي      خداي قرآن همچون خداي فلسفه    
: ، ص 4(منعزل از نوع بشر نيست؛ بلكه به صورتي عميـق در كارهـاي بـشري دخالـت دارد                   

119 .(  



123  ...ي انسان با خداوند از منظر مولوي، با نگاهي به روايت انواع عبادت رابطهنوع 
ي قـرب     ي انـسان و خداونـد در برخـي از آيـات از واژه               ي رابطـه    در قرآن كريم درباره   

در توضـيح ايـن     . 50/ و سـبا   61/؛ هـود  186/؛ بقره 16/؛ ق 85/واقعهمانند  . استفاده شده است  
آيات بايد گفت مراد از قرب به خدا نزديكي مكاني و زماني نيست؛ بلكه مراد اين اسـت كـه                    

تواند بر اثر حركت اختياري و انتخابي كه دارد، با اعمال و كـردار نيكـو و دوري از                     انسان مي 
 االهي قرار گيـرد؛ بـه طـوري كـه             خاص  د كه مورد عنايت   هر زشتي و پليدي به مقامي برس      

ان دعـاني اجبتـه و ان   :  برسد؛ يعني به آن جايي برسد كه     هايش به اجابت    ي درخواست   همه
 چيزي  كنم او را و اگر از من ؛ اگر مرا بخواند، اجابت مي)284: ، ص5: ، ج21(سالني اعطيته 

  . كنم بخواهد، به او عطا مي
، معقول نيست كه از چيـزي       )54/فصلت(ن بر هر چيز محيط است       چون خداي سبحا  

پس اگر انسان بخواهد بـه خـدا        . دور باشد و لذا قرب االهي به عبد خواه ناخواه حاصل است           
ي طاعات و اعمال شايسته قرب االهي  نزديك شود و اين اضافه را برقرار سازد، بايد به وسيله  

توان يافت مگر به  تقرب به خداي متعال نمي: فرمود) ع(چنان كه امام باقر     . را تحصيل نمايد  
در اين صورت، به آغاز واليت يعني به نصرت و محبت راه يافته       ). 74: ، ص 2: ، ج 21(طاعت  
  . است

در تفسير  . استفاده شده است  ) 4/حديد(در برخي از آيات نيز از تعبير معيت با انسان           
. بخـش دارد  وقات معيت قيوميه يا همراهي هستي  خداوند با مخل  : اند  اين آيات، مفسران گفته   

كـه      توضـيح آن  . ؛ هر جا باشـيد، او بـا شماسـت         )5/حديد (هو معكُم أين ما كُنْتُم    : لذا فرمود 
يكي معيت مقارنه كه از ساحت قدس االهي نفي شده اسـت و ديگـري               : معيت دو نوع است   

  . ي فوق مورد نظر است معيت قيومي است كه در آيه
ي   ايـشان در رابطـه    . كنـيم   را بيان مـي   ) ع( وضوح اين مسأله، روايتي از امام علي       براي

: ، ص2(مع كلّ شيء ال بمقارنـة و غيـر كـلّ شـيء ال بمزايلـة               «: فرمايد  خداوند با انسان مي   
دارد؛ امـا مقـارنتي و امتزاجـي        ) همراهـي (ي موجـودات عـالم معيـت          خداوند با همـه   ؛  )44

  .با همه غيريت دارد؛ لكن گسيختگي در بين نيستدر كار نيست و ) آميختگي(
لم يحلل في االشياء فيقال هو كائن و لم ينا عنها فيقال هـو              «: در حديث ديگر فرمود   

دور از  . جاست  ؛ خداوند در چيزي قرار نگرفته تا بتوان گفت در آن          )139: ، ص 2(» منها بائن 
ي معيـت     هـاي متعـالي نحـوه       آموزهگونه   اين. ها جداست   ها نيست تا بتوان گفت از آن        پديده

مـراد معيـت قيوميـه اسـت؛ يعنـي خداونـد قيـوم و               . خداوند را با اشيا مشخص كرده است      
همـه چيـز فقيـر و    . قوام هستي همه چيز به اوست و از اوست       . ي همه چيز است     نگاهدارنده

 قيـومي   خداوند با همگان در مقام فعـل معيـت        . نيازمند به او بلكه عين فقر و نياز به اوست         
  ). 122: ، ص14(گونه امور است  دارد و نه در مقام ذات كه برتر و منزه از اين
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  ديدگاه حكما. 2. 2

ي انسان و خداوند از تعبير وجود ربطي بـه معنـاي عـين الـربط                  حكما در مورد رابطه   
كـه موجـود        توضيح آن . كنند  استفاده مي ) تعالي  حق(بودن عالم و آدم نسبت به مبدأ هستي         

 وجود مستقل يـا  اصطالحدر باشد و آن را  موجودي كه وجودش في نفسه مي  : قسم است دو  
گويند؛ ديگر موجودي است كه وجوش فـي غيـره اسـت و آن را     محمولي يا وجود نفسي مي   

ي مخلوقـات داراي وجـود رابطـي و       خداوند هستي مستقل دارد و بقيه     . نامند  وجود رابط مي  
كند و بدون وجود مستقل وجود ندارد         يي تحقق پيدا نمي   وجود رابط به تنها   . وابسته هستند 

  ). 110: ، ص13(
جا  ي عليت است و از آن ي خداوند و مخلوقات رابطه كه از نگاه حكما، رابطه     توضيح آن 

 ايـن امـر آن اسـت كـه     ي هكه نيازمندي و وابستگي معلول به علت ذاتي معلول است، الزمـ           
در . گونه استقاللي از آن نداشـته باشـد          ت بوده، هيچ  معلول عين نياز و وابستگي به وجود عل       

نتيجه وجود معلول نسبت به علت رابط است؛ اگرچه وجودهاي معلولي با نظر به خودشان و                
به مقتضاي فقر و نياز ذاتي معلول به علت وجود . در مقايسه با يكديگر جوهر يا عرض باشند       

  . معلول نسبت به علتش يك وجود رابط است
انـد؛   هـا رابطـه   ي آن پس همه.  ديگر، تمام موجودات خارجي معلول او هستنداز طرف 

شود كه واجب تعالي است و ديگر موجودات          زيرا در هستي تنها يك وجود مستقل يافت مي        
  . ي روابط، نسبت و اضافه هستند؛ زيرا همه معلول او هستند همه

ي وجـودات وجـود       كـه گفتـه شـده همـه         ايـن : شهيد مطهري در اين باره گفته است      
تعالي است، مربوط به حقيقت وجود عيني و خارجي           اند و وجود مستقل فقط ذات باري        رابط

) تعـالي   بـاري (است و مراد از آن اين است كه هر معلول نسبت به علت هستي بخـش خـود                   
وجود شيء است و ايجاد شيء عين اضافه و نسبت و ارتباط است؛ زيرا هر معلـول وجـودش               

كه ذاتي دارد و تعلقي كه تعلقش به علـت غيـر    وابستگي به علتش است؛ نه اين عين تعلق و    
  ). 74: ، ص22(از ذاتش باشد؛ بلكه ذاتش عين تعلقش به علت است 

نسبت به حضرت   ) تمام غير اهللا  (بنابراين نه تنها وجود آدميان، بلكه وجود عالم و آدم           
اي عنايت حق از آن سلب شود، از        لحظهاگر  . تعالي، عين ربط، فقر، نياز و وابستگي است         حق

  . شوند هستي ساقط مي
  ديدگاه عرفا. 3. 2

به اين معنا كه . كنند ي انسان و خداوند از تعبير تجلي استفاده مي عرفا در مورد رابطه
. داننـد   تعـالي مـي     قائل به وحدت وجود هستند و عالم هستي را تجلي و ظهور و نمـود حـق                

نظـر بـه    «: فرمايد  تعالي در هستي مي     وحدت وجود و تجلي حق    عالمه طباطبايي در توضيح     



125  ...ي انسان با خداوند از منظر مولوي، با نگاهي به روايت انواع عبادت رابطهنوع 
ي تامه كه الهوت نسبت به جهان ممكنات دارد، ارتبـاط الهـوت را                وجود نامتناهي و احاطه   

توان به صورت حلول يا اتحـاد يـا انفـصال توجيـه كـرد؛ بلكـه                   با جهان آفرينش، هرگز نمي    
توان پيـدا كـرد، همـان          اين مطلب مي   ترين تعبيري كه براي     ترين و تا حدي مناسب      نزديك

توان گفت، ايـن      ي الهوت با اين عالم مي       آنچه در توجيه رابطه   ... است» تجلي و ظهور  «لفظ  
كه علـي االطـالق بـه همـه چيـز محـيط اسـت،               ) جل اسمه (است كه وجود نامتناهي حق      

ي او با مـاده و  كه دامن كبريا   آن دهد، بي  پيوسته از همه چيز و در همه جا خود را نشان مي           
اشيا با اختالف فاحشي كه در ميان خود از جهت وجود دارند، هر             . مكان و زمان آلوده گردد    

ي خـود هـستي پـاك او را نـشان             اي هستند كه به حسب صالحيت ويژه        كدام به مثابه آينه   
ي   البته بديهي است كه هر محدوديتي كـه در ايـن صـورت پـيش آيـد، از ناحيـه                   . دهند  مي

و هر نقص كه مشهود شود، از مجلي است، نه از متجلي؛ از مظهر       » مرئي«ست، نه   ا» مرآت«
البته روشن است كه اين نظر نه حلول و اتحاد را در بردارد و نه انفصال و   . است و نه از ظاهر    

موجودات نه با خـدا متحدنـد و   . باشند انعزال را كه هر دو مستلزم محدوديت و جسميت مي    
  ). 49 - 28:  صص،16(» نه از خدا جدا

ي عـالم و آدم آيـت وجـود           بنابراين مراد از تجلي حق در عـالم ايـن اسـت كـه همـه               
به عبارت ديگر، آنچه در جهان هستي وجـود دارد، چيـزي            ). 141: ، ص 14(تعالي است     حق

ي   ي خداوند با جهان هستي مانند رابطه        جز خداوند و تجلي اسما و صفات او نيست و رابطه          
هـا    ي خورشيد با شعاع آن است كه شعاع و كف           اي روي آن است يا مانند رابطه      ه  دريا با كف  

شود كـه چيـزي جـز         شود؛ اما با دقت نظر معلوم مي        در نظر استقاللي جداي از دريا نظر مي       
  . همان دريا و خورشيد نيست

شود؛ همان گونـه كـه        با توجه به اين مطلب، خداوند به موجودات هستي محدود نمي          
شـده بـراي      هـاي عنـوان     البته مثال . شود  وجش و خورشيد به شعاعش محدود نمي      دريا به م  

پـس  . تـوان ارائـه داد   ي خـدا و جهـان نمـي    تقريب ذهن است و هيچ تمثيل كاملي از رابطه      
سـازد و محـذوري هـم نـدارد؛      تجلي وجود نامحدود خدا در اشياي محدود او را محدود نمي  

طور كه محـدوديت     پذيرد؛ همان   ار محدوديت را نمي   بودنش ساخت   زيرا بيكراني و غيرمتناهي   
كـرد و او را از احاطـه و سـريان در ديگـر امـواج محـروم                     دريا را محدود به مـوج نمـي        موج
  ). 125: ، ص15(ساخت  نمي

آبادي بيـان داشـت كـه صـور           اهللا شاه    از قول استاد خود آيت     )ره(حضرت امام خميني  
 ظهورش از طريق اين صور است و در عين حال      ي اين ظهور و بطون است؛ زيرا        مرآتي نمونه 

همان گونه كه صور ذهني موجب اختفاي نفـس         . ي همين صور در حالت خفاست       به واسطه 
   ). 552: ، ص1(ي صور خود پنهان است  آيينه نيز در زير پرده. اند و ذهن
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هاي دينـي، محـذوري نـدارد كـه             با توجه به مطلب يادشده بايد گفت بر اساس آموزه         

) ع(مؤمنـان لذا در كالم امير   . جودات ناقص محل تجلي اسماي االهي شده و آيت او باشند          مو
؛ سپاس خداي را كه     )236: ، ص 2(» الحمد هللا المتجلّي لخلقه بخلقه    «:  آمده نهج البالغه در  

  . با آفرينش مخلوقات بر مخلوقات تجلي كرد
  ديدگاه مولوي . 4. 2

 است و به برخي از اشعار او مانند بيـت ذيـل      اند كه مولوي وحدت وجودي      برخي قائل 
  : كنند استناد مي

  ).30: ، ص24(تو وجود مطلقي فاني نما / ها نما  هاييم و هستي ما عدم
اند مولوي وحدت شهودي است، نـه وحـدت وجـودي؛ امـا برخـي نيـز        برخي نيز قائل 

ي صـدوري باشـد،     ا  كـه رابطـه     ي ميان خدا و جهان بيش از آن         معتقدند از نظر مولوي رابطه    
اي كـه     كند به شـيوه     ها شيء را خلق مي      ي انديشه   خداوند اين نگارنده  . اي خلقي است    رابطه

خلـق متـوالي   «ي شديداً ضد وحدت وجودي و ضـد جبـري             ي اشعريه و نظريه     يادآور نظريه 
  ).150 ـ 135: ، صص3(است » عالم در لحظات زمان

 چراكـه در     وي وحدت وجودي است يا نـه؛      در اين مقاله، در پي آن نيستيم كه آيا مول         
كـاري نـداريم؛ بلكـه     پاسخ به اين پرسش مقاالت بسياري نگاشته شده است و قـصد دوبـاره            

ي انـسان و      يك از نظريات مطرح در مـورد رابطـه         كه كدام     خواهيم ببينيم كه فارغ از اين       مي
اعمال عبـادي، بـا     شناسي درست است، در مقام عبادت، دعا و انجام            خداوند از جهت هستي   

آيـا از سـر تـرس از جهـنم يـا بـراي        . اي بايد به پرستش خداوند پرداخـت        چه نيت و انگيزه   
اي بايد با خداونـد برقـرار         رسيدن به بهشت يا به دليل عشقمان به خداوند؟ انسان چه رابطه           

 تـر   يك از روابط موجـود ميـان آدميـان شـبيه           ي ميان انسان و خداوند به كدام        نمايد؟ رابطه 
  است؟ 

ي ميـان      به سه نـوع رابطـه      مدل عشق  در كتاب    1پروفسور برومر فيلسوف دين معاصر    
. 3ي توافق مبتني بر حقـوق و وظـايف؛            رابطه. 2آميز؛      ي تحكم   رابطه. 1: كند  افراد اشاره مي  

  .ي عشق دوسويه رابطه
مـام   بـا انـواع عبـاداتي كـه در روايـت ا      جا كه تناظري ميان اين سه نـوع رابطـه   از آن 

 ايـن سـه نـوع        ي  گردد، در اين مقاله تالش كرديم كه درباره         ذكر شده، مشاهده مي   ) ع(علي
هاي آن تفحصي صورت دهيم و به ايـن پرسـش پاسـخ دهـيم كـه از منظـر                       و ويژگي   رابطه

ي   تـر اسـت و اگـر رابطـه          يك از ايـن روابـط شـبيه        ي انسان با خداوند به كدام       مولوي، رابطه 
اي از روي تـرس و         خداوند مبتني بر محبت و عشق است و نـه رابطـه            مطلوب ميان انسان و   
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دادن و ذكر نعمات بهشت وجـود         تجارت؛ چرا اين همه آيات و روايات در ترساندن يا بشارت          

  دارد؟ 
  

  ي انسان با خداوند روابط ميان آدميان با يكديگر و رابطه. 3
جـا، ابتـدا      در ايـن  . جـود دارد   ميان افـراد و     طور كه اشاره كرديم، سه نوع رابطه        همان

ي انـسان بـا خداونـد بـه      كنيم تا ببينـيم رابطـه     گانه را بررسي مي     هاي اين روابط سه     ويژگي
  . تر است يك از اين روابط شبيه كدام

  آميز  ي تحكم رابطه. 1. 3
كنـد كـه بـر ديگـري تـسلّط        سعي مـي  آميز، يكي از دو سوي رابطه  ي تحكم   در رابطه 

لذا تنها . خواهد طرف مقابل مطابق ميل او بينديشد، احساس و رفتار كند     مياو  . داشته باشد 
ي طرف مقابل هيچ اهميتي نـدارد؛ زيـرا حتـي اگـر بـه                 ي يك نفر اهميت دارد و اراده        اراده

معناي فلسفي نتوانيم بگوييم كه يك طرف فاقد اراده است، الاقل فاقـد اختيـار اسـت و بـا                    
 به يـك شـيء       بنابراين يك سوي رابطه   . گيرد  كننده تعلق مي    اش به خواست حكم     اكراه اراده 

 است و طـرف      جو علت رابطه    تر است تا يك شخص داراي اراده؛ زيرا فرد سلطه           اراده شبيه   بي
  .  هيچ تأثيري ندارد مقابل در تشكيل و بقا و تغيير رابطه

  ) عاشقانه(ي مهر دوسويه  رابطه. 2. 3
تفاوت عمـده ميـان   . داند  ديگري را خواست خود مي     ، هر دو سو خواست      در اين رابطه  

ي عاشـقانه، طـرفين داراي        آميز اين است كه در رابطه         ي تحكم   ي مهر دوسويه و رابطه      رابطه
اي   آميـز رابطـه       ي تحكـم    ي عاشقانه دوسويه است؛ اما رابطـه        اراده و استقالل هستند و رابطه     

  . تطرفه است و يك طرف فاقد اراده و استقالل اس يك
  توافق مبتني بر حقوق و وظايف. 3. 3

در چنـين   . ي توافق مبتني بر حقوق و وظايف است         يكي از انواع روابط شخصي رابطه     
پذيرند؛ براي مثال در توافق ميـان         اي، دو شخص حقوق و وظايفي را نسبت به هم مي            رابطه

 در ازاي حق كـار كـه        پذيرد؛  ي پرداخت مزد به كارگر را مي        كارفرما و كارگر، كارفرما وظيفه    
هـا     بـراي آن    افراد با سنجيدن حقوق و مزايايي كه اين رابطـه         . كارگر بايد براي او انجام دهد     

ي   گيرنـد و محاسـبه       به عهده مـي     كند و در مقابل وظايفي كه با تشكيل اين رابطه           ايجاد مي 
در چنـين   . شـوند   ها باشد، وارد چنين توافقي مي        به نفع آن    ها در صورتي كه ايجاد رابطه       آن

لذا جايگزين هر شخص و شيء ديگري . ها اي، خدمات افراد مهم است، نه شخصيت آن رابطه
  . شوند كه بهتر بتواند خدمات را ارائه دهد مي
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  ي عشق دوسويه هاي رابطه مؤلفه. 4

  ي خود دانستن ي ديگري را اراده اراده. 1. 4
ي عـشق     هريك از طرفين در رابطـه     ي عاشقانه اين است كه        هاي رابطه   يكي از ويژگي  

ي مـستقلي    داند و خودش هيچ خواسـت و اراده         دوسويه خواست ديگري را خواست خود مي      
مـراد    اگـر بـي   : يكي گفت «: فرمايد  موالنا مي . ي معشوق است    ي او تابع اراده     ندارد؛ بلكه اراده  

وق باشـد، چـون     معشوق باشد، پس او عاشق نباشد؛ پيرو مراد خود باشد و اگر به مراد معش              
پـس معلـوم نيـست      ! معشوق او را نخواهد كه ذليل و خوار باشد، او ذليل و خوار چون باشد              

  ). 190: ، ص25(» احوال عاشق اال تا معشوق او را چون خواهد
  : مراد است و مراد او مراد معشوق است از نظر موالنا، عاشق كامالً بي

  ز شكر آن كس كه او كند شكريكه ماند ا/ پسند خويش رها كن پسند دوست طلب 
  )1136: ، ص24 (

  : ي عشق واقعي نيست و هوس است گزيند؛ و گرنه رابطه عاشق هيچ چيز را برنمي
  )1436: 24(از نفس هوس بر او نشيند چيزي / كه برگزيند چيزي   در عشق هر آن

اي پيش آيد كه در سخن پيشين گفتيم كه عاشق داراي اراده              لهأممكن است اين مس   
رسد در اين سـخن   مراد است و به نظر مي  گوييم عاشق بي    جا مي    استقالل است؛ اما در اين     و

ارادگـي در   ي خـود بـه بـي    تعارض وجود داشته باشد؛ اما حقيقت آن است كه عاشق با اراده          
خواهـد    به عبارت ديگر، عاشق با خواست خود و با عشق و عالقه مي            . رسد  مقابل معشوق مي  

اراده شـدن و      خـود را فـداي اراده و خواسـت معـشوق نمايـد و ايـن بـي                   ي    كه خود و اراده   
  . هايش ناشي از اراده است، نه زور و اجبار كردن خود و تمام متعلقات و خودخواهي فراموش

  توجه انحصارگرايانه. 2. 4
عاشـق در جهـان تنهـا       .  عاشقانه توجه انحصارگرايانه است     ي  هاي رابطه   يكي از ويژگي  

عاشـق تنهـا    . است و در فضاي ذهـن و روح او، جـز معـشوق حـضور نـدارد                متوجه معشوق   
تنهـا چيـزي كـه در       . انـد   چشماني براي معشوقش دارد و ديگران از نظـر او فرامـوش شـده             

گردد، اين است كـه عاشـق بـه ابعـادي از          شدن معشوق مي    ي عاشقانه موجب فراموش     رابطه
طـور   همان.  واقعي او نبوده است    شخصيت معشوق پي نبرد كه متوجه شود اين فرد معشوق         

تنها راهي كه موجب    . ايم  كه موالنا هم معتقد است، در عشق زميني معشوق را اشتباه گرفته           
  : شدن معشوق است، اين است كه به اين اشتباهمان پي ببريم فراموش
  ها نشناخته تو خويش را از پيرهن سال/اي ي معشوق را معشوق خود پنداشته اي سايه

  جانت نگنجد در بدن شمعت نگنجد در لگن/ اندازه زد  ات بر جان بي  بااندازهتا جان
  )677: ، ص24 (
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  : يا عشقي برتر جايگزين آن شود

  )828: ، ص24(چرا ياري نگيري زو نكوتر / نبرّد عشق را جز عشق ديگر 
ي احـزاب      سـوره  4ي    خداونـد در آيـه    . تواند دو معشوق داشته باشد      هيچ عاشقي نمي  

؛ خداونـد بـراي هـيچ كـس دو دل در     »ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفـه        «: ايدفرم  مي
  : گويد درونش نيافريده است و موالنا مي

  )1198: ، ص24(هل عاشق تصدي معشوقتين جمعاً اعشق فان فيه تخليص كل عاني 
عـشق هرچـه جـز     : فرمايد  موالنا مي . در عشق االهي اين ويژگي به مراتب بيشتر است        

سوزاند و اگر فردي غير معشوق تماشـايي باشـد، ايـن عـشق واقعـي نيـست؛                     مي معشوق را 
  . هرزگي است

سـوز اسـت؛ يعنـي        بيند و اساساً عشق شركت      عاشق در عشق االهي غير حق را ال مي        
 : تواند دو معشوق داشته باشد انسان نمي

  عشـق نبــود هـرزه سـودايـي بـود/ غيـــر معشـــوق ار تمـــاشـايي بـود 
  هرچه جز معشوق باقي جمله سوخت/ عشق آن شعله است كاو چون برفروخت 
  نـگر زان پـس كه بعـد ال چه مـانددر/ تيــغ ال در قتـل غيــر حــق بـرانــد 

  سوز زفت  اي عشق شركت شاد باش/ مـانـده اال اللــه باقـي جـملـه رفــت 
 )753: ، ص24(                                                                                          

هي از منظر موالنا به معناي مهرنورزيـدن بـه غيـر      آيا توجه انحصارگرايانه در عشق اال     
پـذيرد؛ امـا عـشق بـه          موالنا عشق به ديگـران را مـي       : خداست؟ پاسخ اين سؤال منفي است     

همه چيزهاي عالم اعم    «: داند و عشق به ديگران را مطلوب لغيره         خداوند را مطلوب لذاته مي    
 ). 101: ، ص25(» از مال و زن و جامه مطلوب لغيره است؛ مطلوب لذاته نيست

دهد عشق بـه      ورزيد و اين عمل او نشان مي        موالنا خودش به شمس تبريزي عشق مي      
طـور مـستقل    ورزيدن به ديگران ندارد؛ وليكن به ديگـران نبايـد بـه        خداوند تعارضي با عشق   

ي خداوند هستند يا به قول  ها عشق ورزيد كه جلوه عشق ورزيد؛ بلكه بايد از آن جهت به آن
  : ا، نمك از حق دارندموالن

  )1137: ، ص24(بود كه ناگه از آن رخ تو دولتي ببري/ بدان رخي بنگر كو نمك ز حق دارد
ي خـدا غيـر حـق را     آينـه . ي خدانما بود    عشق موالنا به شمس از جهت عشق به بنده        

  : دهد نمي نشان
  )409: ص: 24(فر گر غير خدا بينم، باشم بدتر از كا/ ي صافت شمس الحق تبريزي، در آينه
ورزد از آن جهـت كـه او عاشـق خداسـت و               ي خدا عشق مـي      همچنين موالنا به بنده   
  : فرمايد الدين چلبي مي موالنا خطاب به حسام. عاشق از معشوق جدا نيست
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  )590: ، ص24(عاشق از معشوق حاشا كه جداست / پيـش من آوازت آواز خــداســت

را خواسـت  ) ال عـشق زن و شـوهر بـه يكـديگر    بـراي مثـ  ( عشق ما به يكديگر  ،موالنا
و (خداونـد جهـان را بـه صـورت ازواج آفريـد             : فرمايـد   دانـد و مـي      خداوند و از الطاف او مي     

) و جعلنا بينكم موده و رحمـه      (ها عشق و محبت قرار داد         و بين آن  ) 8/نبأ) (خلقناكم ازواجاً 
  ): 21/روم(

  ا را عـاشـقان همـدگــركــرد مــ/ حـكمـت حــق در قضـا و در قـدر 
  جفت جفت و عاشقان جفت خويش/ جمله اجزاي جهان زان حكم پيش 

  )533: ، ص24(راست همچون كهربا و برگ كاه / هست هر جزوي ز عالم جفت خواه 
كند و مانع عشق به  طور كه گفتيم، موالنا عشق به جزء را به طور مستقل رد مي همان

  : داند كل مي
  )126: ، ص24( شد مشتاق جزو كماند از كل آن/كل ني عشاق جزوعاشقان 

  ) فنا(تمايل به يكي شدن با معشوق . 3. 4
هاي عشق نفي منيت و تمايل به يكي شدن با معشوق و فراموشي خود                يكي از ويژگي  

خواهنـد بـدان دسـت يابنـد،          و رسيدن به مقام فناست؛ اما ماهيت اتحادي كه عاشقان مـي           
ر عشق زميني به ويژگي قبلي نزديك است؛ زيرا به اين معناست كـه              چيست؟ اتحاد عشق د   

ي   ي معـشوق را اراده      كنـد و اراده     عاشق با عاليق معشوق همچون عاليق خودش رفتـار مـي          
  . داند خود مي

اما اتحاد عاشق و معشوق در عشق االهي چگونه است؟ اين اتحـاد بـه معنـاي اتحـاد                   
اتحادي با خداونـد در ايـن جهـان مـادي امكـان             وجودي نيست؛ زيرا واضح است كه چنين        

پس فنا به چه معناست؟ در پاسـخ بـه ايـن         . ندارد و اصالً اتحاد دو شيء متباين محال است        
جا نه بـين دو عـين يـا دو جـوهر، بلكـه در ذات نيـستي رخ                     اتحاد در اين  «سؤال بايد گفت    

ات بـاطني كـه فـوق       نيستي نفس سالكي كه از خود تهي شده است و يا نيـستي ذ             . دهد  مي
  ). 169: ، ص28(» وجود است

گرچه اتحاد حقيقي دو شيء كه با يكديگر تغاير و تباين ذاتي دارند، عقـالً محـال و                  «
ممتنع است، تجلي و ظهور حق در صورت و مظاهر بشري، نـه بـه طريـق حلـول ذاتـي يـا                       

، 11(»  نيـست  وحدت موجود، بلكه از راه فناي مظهر در ظاهر و اتحاد ظاهر و مظهر محـال               
 ). 163: ص

ها بايد    شوند، يكي از آن     جايي كه دو تا يكي مي     : گويد   در شرح اين اتحاد مي     2اكهارت
خواهنـد كـه يكـي شـوند، روح بايـد             بنابراين اگر خدا و روح مـي      . وجودش را از دست بدهد    
  ). 69: ، ص27(وجودش را از دست بدهد 
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فنا از خود دست كشيدن و بـه        «: شود   مي در ادبيات عرفاني، از اين اتحاد تعبير به فنا        

همچنين در بيان معناي فنا گفته شده فنا به معناي          ). 54: ، ص 19(» دوست پيوستن است  
عدم شعور سالك به خـود و لـوازم خـودي خـويش و نفـي خواسـت و اراده و اسـتهالك در                

  ). 61: ، ص17(تعالي است  ي حق اراده
.  يكي از طرفين عشقِ دوسويه نيـست شـود         گنجد و بايد    در مقام عشق، دوگانگي نمي    

اش فـرا بگـذرد       اش بايد از خـود مجـازي        يافتن به خود حقيقي     به تعبيري، انسان براي دست    
چون در اين مقـام دو  : فرمايد  او مي؛موالنا براي فنا ارزش زيادي قائل است). 189: ، ص 24(
پس .  است كه نيست شودها نيست شود؛ اما خداوند محال     گنجد، بايد يكي از آن      نمي» من«

يا تو بمير يا او بـه پـيش         . گويي، او أنا    تو أنا مي  . پيش او دو أنا نگجد    «: بنده بايد نيست شود   
كه او بميرد، امكان ندارد؛ نه در خارج و نـه در ذهـن كـه هـو                      اما آن . تو بميرد تا دوي نماند    

و بمـردي تـا دويـي       او را آن لطف هست كه اگر ممكن بودي، بـراي تـ            . الحي الذي ال يموت   
» اكنون چون مردن او ممكن نيست، تو بمير تا او بر تو تجلي كند و دويي برخيزد                . برخاست

  ). 24: ، ص25(
اي از عالقـه بـه خـود در وجـود            داند و معتقد است تا ذره       موالنا فنا را شرط وصال مي     

از مهر خودت چگونه معشوق است تا در تو مويي «: انسان است، به سوي خداوند راهي ندارد   
بـه  . به خويشتن راهـت ندهـد     ). روي خود را به تو ننمايد و اليق وصال او نشوي          (باقي باشد   

: ، ص25(» بايد بيزارشدن و دشمن خود شدن تا دوسـت روي نمايـد     كلي از خود و عالم مي     
114(  

  )1407: ، ص24( آي و از خدا دور مشو  تر نزديك/ تا خود ببيني از خدا ماني دور 
  وندر عرفات نيستي جوالن كن/ درش گيـرد ال فرمـان كــن احرام 

  )1392: ، ص24(مايي و مني را به منا قربان كن /خواهي كه تو را كعبه كند استقبال
  : رسد شود و تا آدمي نميرد، به كمال نمي عشق االهي با منيت جمع نمي

  جز كشته كي پذيرد عشق نگار خوني/ تا آدمي نميرد جان ملك نگيرد 
  )1080:، ص24(ساكن مباش تا تو در جنبش و سكوني /عشقش بگفته با تو يا ما رويم يا تو

طـور كـه كلـوخ تـا نـشكند، بـاد او را               كنـد؛ همـان     موالنا انسان را به كلوخ تشبيه مي      
  ).1061: ، ص24(برد، انسان هم بايد بشكند تا به باال رود  نمي

فناي عاشق تا   . 1. اي فنا دو معنا قائل است     طور كه مالحظه كرديم، موالنا نيز بر       همان
  : به اين معنا كه اراده و خواست معشوق را خواست خود بداند. زماني كه زنده است

  )119: ، ص24(در بد و نيك آمد آن ننگرم / هرچه گويي من تو را فرمان برم 
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بر خـود   عاشق تنها به دنبال مراد معشوق است و در اين راه داشتن خواسته و مراد را                 

  : داند حرام مي
   گفتم كاين راه ترك كـام اسـت؛/پرسيد كسي كه ره كدام است 
   در جست رضاي آن همام است/اي عاشق شاهدان كه راهت 

  )182: ، ص24( پس جست مراد خود حرام است /چون كام مراد دوست جويي 
  : بودن با مرادداشتن ناسازگار است لذا عاشق

  )1098: ، ص24( اين نباشد مذهب عشق و وداد /راد هر يكي را هست در دل صد م
  : روست عاشق خدا انانيت خود را به كنار گذاشته و با معشوق بدون منيت روبه

من، با شاه جهـان تنهـا          زيرا كه منم بي    /چون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها           
  ؛ )81: ، ص24(

كردن جان خود و به شـهادت       عاشق در پي فدا   . فنا در معناي دوم دادن جان است      . 2
معشوق است؛ زيرا اوالً هر متاعي تا زماني ارزشمند اسـت كـه بـاالتر از آن را                   رسيدن در راه  
  : ارزش است جان در پيشگاه معشوق بي. نديده باشند

  ؛)520: ، ص24( چون به آمد نام جان شد چيز ليز /تا به از جان نيست جان باشد عزيز 
 براي عاشق مانند زندان است و مردنْ رهـايي از ايـن زنـدان    ثانياً جهان بدون معشوق 

  : باشد مي
  )1174: ، ص24( هست مردن خالص زنداني /بي تو باغ حيـات زنـدان اســـت 

لذا مرگ براي او زندگي تـازه       . رسد  و عاشق خداوند بعد از مرگ به وصال معشوق مي         
  : است

 بري ك ميرخت به باالي فل  پري اي كه از اين تنگ قفس مي

  چند از اين زندگي سرسري  زندگي تازه ببين بعد از اين
 

 ؛ )1179: ، ص24(عكس نمايد نظر كافري   مرگ حيات است و حيات است مرگ

ميرد، مردن براي او      گيرد و عاشق در حضور او مي        جا كه معشوق جان را مي       ثالثاً از آن  
  : بسيار شيرين است
  تر است مردن   با تو ز جان شيرين، شيرين/رست مردن ستاني چون شكّ چون جان تو مي

  ؛)764: ، ص24(
   مرده داند اين سخن را تو مپرس از زندگان /تر است  پيش او مردن به هر دم از شكر شيرين

  )727: ، ص24(
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رسـد، تنهـا معـشوق بـاقي          ميرد و به مقام فنا مي       و آنگاه كه عاشق در راه معشوق مي       

  : ماند مي
   ال گشت بنده و سپس ال همه خداست /خاص وليكن چو بنده مرد بنده خداست 

  ).1220: ، ص24(
جـا كـه      يابد و از آن      لذا هستي جاودان مي    ؛عاشق خداوند به حيات معشوق باقي است      

  : خداوند حد و پايان ندارد، عمر عاشق نيز پايان ندارد
   هستي همچون شب خود را بسوز/گر همي خواهي كه بفروزي چو روز 

  ؛)135: ، ص24( همچو مس در كيميا اندر گداز /ات در هست آن هستي نوار  تيهس
  صفات حقي و حق را حد و كران ز كجا /طمع مدار كه عمر تو را كران باشد

  ).129: ، ص24(
: ، ص 2، ج   23(بنا بر احاديث اسالمي مخصوصاً حديث قـرب نوافـل و قـرب فـرايض                

وسويه است؛ به طـوري كـه در حـديث قـرب            ، يكي شدن عاشق و معشوق نيز امري د        )352
شود  ي قرب نوافل خداوند سمع و بصر و لسان و دست بنده مى نوافل بيان شده كه در مرتبه 

گردد و هر دوي اين مقامات ناشي از          و در قرب فرائض بنده چشم و گوشت و دست خدا مى           
 ظهور صفات   قرب نوافل كه زوال صفات بشريت است و       «: حب و عشق خداوند به بنده است      

الوهيت بر بشر و ديگر قرب فرائض است كه فناست، كالً از شعور به تمـام موجـودات حتـى                    
  ). 86: ، ص12(» نفس خود نماند او را مگر وجود حق

  ) غم هجران(رنج عاطفي . 4. 4
در عشق مجازي، عاشق هميشه از لحاظ عاطفي در رنـج فـراق معـشوق اسـت، مگـر                   

» گذرد  ي عمري رنج بر عاشق مي       يك لحظه فراق به اندازه    «: زماني كه در كنار معشوق است     
  ). 109: ، ص8(

قديس برنارد در جهان غـرب معتقـد اسـت مـا شـباهت              : رنج عاطفي در عشق االهي    
بازگـشت بـه حالـت تـشابه بـا خـدا بـدون              . ايـم   مان را به خـاطر گنـاه از دسـت داده            االهي
كـار كـه بـه       كـشيدن از خـود گنـه        دون دست اين تغيير ب  . افتد  كردن و رنج اتفاق نمي      قرباني

منـد اسـت نـه بـه اراده خـدا،         ورزد نه به خدا و به خشنودي خودش عالقه          خودش عشق مي  
در جهان مسيحيت، معتقدند اين امر از طريق يك روند شديد رياضـت بـه               . گردد  ميسر نمي 
 بـدني و    هـاي   كننده شـامل رنـج      آيد كه بنا به نظر قديس برنارد، اين رياضت پاك           دست مي 
 ). 82 - 81: ، صص27(باشد  ذهني مي

عـشق مجـازي متفـاوت       از منظر موالنا، رنج عاطفي در عشق االهي با رنج عاطفي در           
  : است؛ زيرا معشوق در عشق االهي هميشه حاضر است
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   بود كز فـراق يار در محبس بـود/دل فروبسته و ملول آن كس 

  ).469: ، ص24(تمش جان شاكر است  در نثار رح/دلبر و مطلـوب با ما حاضـر است 
. كه معشوق حاضر نيست       اما درد عاشق اين است كه از معشوق جدا شده است؛ نه اين            

ايم، چطور درد نداشته    هر جزوي كه از جزو ديگر جدا شود، درد دارد؛ ما كه از كل جدا شده               
  : باشيم

  نبود درد مرا جزو من از كل ببرد چون /جزو ز جزوي چو بريد از تن تو درد كند 
  ).67: ، ص24 (

  : شنويم ايم و صداي او را نمي معشوق حاضر است؛ اما درد اين است كه ما كر شده
  شنود ز تو دعا  نعره نزن كه زير لب مي/دور مرو سفر مجو، پيش تو است ماه تو 

   كاي كر من كري بهل، گوش تمام برگشا/دهدت جواب او  شنود دعاي تو، مي مي
  ).67: ، ص24 (

و انك التحتجـب عـن خلقـك الّـا ان تحجـبهم االعمـال               : خوانيم  ر دعاي افتتاح مي   د
  .دونك

لـذا غيـر    . اين درد فراق براي عاشق بسيار سخت است و مانند تار مو در چشم اوست              
  : قابل تحمل است؛ هر چند اندك باشد

   درون چشم اگر نيم تاي موست بدست/فراق دوست اگر اندك است اندك نيست 
  ).220: ص، 24 (

  : گردد تاب و مانند ماري سرزده و پيچان است و به گرد خود مي دل در فراق بسيار بي
  به گرد نقش تو گردان مثال آسيا باشد /دل من در فراق جان، چو ماري سرزده پيچان

  ).249: ، ص24(
  : گذرد لحظات فراق بسيار طوالني و سخت مي

  ). 1039: ، ص24(ل پيشش خيال يك دم هجران بر عاشق چو سال وصل سالي متص
تـر از     و در جهـان، هـيچ چيـزي تلـخ         ) 875: ، ص 24(فراق مانند عذاب و آتش است       

  : هجران نيست
  ).758: ، ص24(هرچه خواهي كن و ليكن آن مكن/تر نيست در عالـم ز هجــران تلــخ

دن؛ شـ  پختـه . 2امتحان؛ . 1: عاشق خدا به چند دليل به بالي هجران دچار شده است    
براي حصول كمال سـالك و رسـيدن او         . 4تندي و ناز نكردن پيوسته در مقابل معشوق؛         . 3

  : به مقام خواص
  كه آب لطف آن دلبر گرفته قاف تا قاف است
  آتش هجران كه تا پخته شود خاميآن است از                                                       



135  ...ي انسان با خداوند از منظر مولوي، با نگاهي به روايت انواع عبادت رابطهنوع 
  بال چون ضربت دامي و زلف يار چون دامي/براي امتحان مرغ جان عاشق وحشي       
  ا زين دام و زين ضربت كشاكش يابد اين وحشيكه ت       

  نماند ناز و تندي او شود همراز و هم رامي                                                  
  هاي خام از آن پخته شود شيرين چنان چون ميوه

  يي شام كه گاهش تاب خورشيد است و گاهش طرّه                                               
  ها شود پيدا ز رنج عام و لطف خاص حكمت

  كه تا صامي شود دردي كه تا خاصه شود عامي                                                
  )952: ، ص24(

بـرد، رنـج عـاطفي     با توجه به اين اشعار، مادام كه عاشق در فراق معشوق به سـر مـي           
همراه اوست؛ ولي زماني كه به معشوق رسيد، هيچ رنجي وجود نـدارد و سراسـر خوشـي و                    

  . لذت است
  ) رنج عاطفي(هاي تسكين درد هجران  راه. 5. 4

  : داند كه عبارت است از موالنا عواملي را موجب تسكين درد عاشق مي
قرآن كريم كساني را كه به نيات معنـوي مـثالً هنگـام خوانـده               : اشك و آه  . 1. 5. 4

در روايات اسـالمي نيـز      ). 109/؛ اسراء 58/مريم(كند    گريند، ستايش مي    شدن آيات قرآن مي   
شـدن     را موجـب رحمـت خداونـد، بخـشيده         بسيار بر گريه و اشك تأكيد شـده اسـت و آن           

مولوي نيز به اين مسأله     . دانند  مي) 537: ، ص 18(شدن دل و ترفيع درجات        گناهان، نوراني 
ريختن در درگاه االهـي       توجه داشته و يكي از طرق راه پيدا كردن به درگاه معشوق را اشك             

 : داند مي
  اين ابر چون يعقوب من وان گل چو يوسف در چمن 

  ) 62: ، ص24(  افشاران ما كفته روي يوسفان از اشكبش        
  )67: ، ص24( آه بزن كه آه تو راه كند سوي خدا /گرنه حديث او بدي جان تو آه كي زدي 

قرآن كريم نيز بـه طـور صـريح         . هاي نجات از درد فراق است       ذكر يكي از راه   : ذكر. 2. 5. 4
و روگرداني از   ) 28/رعد(اوند دانسته   گردد، ذكر خد    ها مي   تنها چيزي را كه باعث آرامش دل      

و ذكـر خداونـد را موجـب    ) 124/طـه (ياد خداوند را موجب تنگي و سختي معيشت دانسته    
 /هبقـر (مرا ياد كنيد تا شـما را يـاد كـنم            : فرمايد  داند و مي    يادكردن خداوند از يادكننده مي    

شق و معشوق يـادكردن     لذا ذكر موجب رهايي از درد هجران است؛ زيرا وقتي بين عا           ). 152
به همين دليـل نيـز موالنـا هجـر را بـه چـاهي               . متقابل وجود دارد، ديگر هجران معنا ندارد      

  : كند و ذكر را به ريسماني كه موجب نجات از اين چاه هولناك است تشبيه مي
  همچو چهي است هجر او، چون رسني است ذكر او 
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  ) 692: ، ص24(زنان در آن رسن در تك چاه يوسفي دست

يكي از امـوري كـه موجـب رهـايي از غـم             : بيداري شب و مناجات سحر    . 3. 5. 4
هجران و نزديكي به معشوق بوده و بسيار مورد تأكيد قرآن و روايات و عرفان اسالمي است،                 

هاي شب است؛ زيرا در اين زمان انسان فارغ از اشـتغاالت دنيـوي و       مناجات سحرگاه و نيمه   
بازي عاشق و معشوق اسـت؛ زيـرا     راز و نياز نمايد و اين اوج عشق      تواند با معشوق    روزمره مي 

مستلزم به مشقت افتادن بنده و گذشتن از خواب شيرين سحرگاه به دليل امري مـستحبي                
اي پـسر     : فرمايـد  مي) ع(خداوند متعال به موسي   . ي عشق به خداوند است      است و اين نشانه   
 مرا دوست دارد، ولي هنگـام شـب، تـا صـبح             كند كه گمان مي   گويد كسي    عمران، دروغ مي  

كردن بـا دوسـت       دوست خواستار خلوت   آيا  : سپس فرمود ). 329: ، ص 13: ، ج 21(خوابد   مي
چـون شـب بـر آنـان وارد شـود،           . بـاخبرم  اي پسر عمران، من از دوستان خود          خود نيست؟   

نمودار است و كيفر من پيش چشمشان    هايشان به سوي من نگران است و عقاب          ي دل   ديده
اي پسر عمران، از دل خود خشوع، از بـدن           . گويند و با من از راه مشاهده و حضور سخن مي         

هاي شب، براي من بفرست كه در اين حاالت،            تاريكي خود فروتني و از چشم خود اشك، در         
   . مرا به خود نزديك خواهي يافت

شـب  . سـنج اخـالص اسـت     از نگاه مولوي نيز شب هنگام راز گفتن با معـشوق و عيار            
  : شب هنگام بزم و عيش عاشقانه است. خلوت عاشقان با معشوق و راهبر اسرار است

 رو به تو بنمايد گنج بقا لقا اي مه گر بنخسبي شبي 
 چشم بدي تا كه نبيند تو را روز پي كسب و شب از بهر عشق

 كنان با خدا ي شب قصه جمله خلق بخفتند ولي عاشقان 
 هر كه كند دعوي سوداي ما ت به داوود خداي كريمگف

 خواب كجا آيد مر عشق را  چون همه شب خفت بود آن دورو
 تا غم دل گويد با دلربا طلب زان كه بود عاشق خلوت
) 145: ، ص24(تشنه كجا خواب گران از كجا  تشنه نخسبيد مگر اندكي

دهد، اشك و آه و ذكر و مناجات          راق آرامش مي  بنابراين آنچه عاشق را در اين غربت ف       
  . شبانه است

  

  نوع ارتباط انسان با خدا از منظر موالنا. 5
اكنون برآنيم تا بررسي كنيم نوع ارتباط انسان        . انواع روابط ميان آدميان را برشمرديم     

ي  رابطـه آيـا  . تـر اسـت   يك از انواع ارتباطي ميان آدميان شبيه با خدا از منظر موالنا به كدام  
آميز است و نوع ارتباطي مطلوب خداوند همان است كـه در آن،    ميان انسان و خداوند تحكم 
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كنند يا نـوع ارتبـاطي مـورد نظـر خداونـد و ديـن        بندگان از سر ترس خداوند را عبادت مي  

ي عبـادت   اسالم شبيه توافق مبتني بر رعايت حقوق و وظايف است و افراد بشر بايد وظيفـه            
انجـام دهنـد يـا ايـن نـوع          ) دنيوي يا اخـروي   ( قبال رسيدن به حق اجر و پاداش         خدا را در  

  ي دوطرفه ميان آدميان است؟  ي عاشقانه ارتباطي شبيه به يك رابطه
پـس  . ي انسان و خداوند شبيه نوع ارتبـاطي عـشق دوسـويه اسـت        به فرض كه رابطه   

ز جهـنم يـا توصـيف       دليل وجود حجم وسيعي از آيـات قرآنـي كـه حـاوي انـذار مؤمنـان ا                 
هاسـت،    هاي بهشتي و تشويق مؤمنان به انجـام كارهـاي نيـك بـراي رسـيدن بـه آن                    نعمت

 توافـق مبتنـي بـر        ي  چيست؟ به عبارت ديگر، كاركردهاي اين دو نوع رابطـه، يعنـي رابطـه             
  آميز چيست؟   ي تحكم حقوق و وظايف و رابطه

  ي بر حقوق و وظايف آميز و توافق مبتن  نفي دو نوع ارتباطي تحكم. 1. 5
آميز را يعني عبادت خدا به خاطر تـرس از عقـاب اخـروي و               موالنا نوع ارتباطي تحكم   

جهنم و توافق مبتني بر حقوق و وظايف يعني عبادت خـدا بـه خـاطر رسـيدن بـه ثـواب و                      
  . نمايد رد مي... نعمات اخروي و بهشت و

  راي رسيدن بـه مـزد عبـادت        فرمايد كسي كه عاشق پروردگار است، هرگز ب         موالنا مي 
  : در نظرش بسيار ناچيز و حقير است... كند؛ زيرا مزد و بهشت و نمي

  شيخ گفتا خالقا من عاشقم
 هشت جنت گرد آرم در نظر

  ور بجويم غير تو بس فاسقم
 كنم خدمت من از خوف سقر مي

 زان كه اين هر دو بود حظ بدن جوي من مؤمني باشم سالمت
 صد چو آن پيشش نيرزد تره توت دان خورد قوت عاشقي كز عشق يز

 ) 851: ، ص24(جبرئيل مؤتمن وانگاه دزد   عشق خدا وانگاه مزدعاشق

خواهـد، جـان شـهواني        جاني كه خداوند را به خاطر بهشت و جهنم مي         : گويد  وي مي 
دش ي باالتر برسي كه خداوند را بـه خـاطر خـو             است و اين جان را بايد بشكني تا به مرحله         

  : بخواهي
 رد ديدن دلدار رادل ندا جان شهواني كه از شهوت زهد

 بر اميد خلد و خوف نار را پس به علت دوست دارد دوست را
) 114: ، ص24(در پس او جان پر انوار را  چون شكستي جان ناري را ببين

 مـورد   كنند،  همچنين موالنا كساني را كه خداوند را به خاطر ثواب و عقاب عبادت مي             
  : نامد كه نبايد با آنان از عشق سخن گفت ها را جسميان مي طعن قرار داده و آن

، 24(وظيفه خوف و رجا آمد و ثواب و عقاب / ز عشق كم گو با جسميان كه ايشان را       
   .)162: ص
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ي خداست، به خاطر مزد و ثواب و بيم از عـذاب ايمـان    كسي كه بنده  : گويد  موالنا مي 

  ... . كند، نه براي گنج و مزد و ا به خاطر خدا زندگي ميي خد بنده. ندارد
 مرد نه از خوف و رنج بهر يزدان مي زيد ني بهر گنج بهر يزدان مي

 نه براي جنت و اشجار و جو هست ايمانش براي خواست او

 )425: ، ص24(كه در آتش رود  نه ز بيم آن ترك كفرش هم براي حق بود
  آميز  ي تحكم هاي رابطه عيوب و ناكارآمدي. 2. 5

موالنا معتقد است سالكى كه با براق عشق سـلوك          : كُندي زاهد در سلوك   . 1. 2. 5
هـر  . كند، رجحـان دارد      كه از خوف عذاب يا طمع به بهشت سلوك مى           كند، بر آن كسى     مى

  : رسد تا سالك خائف يا طامع تر به مقصد مى اند؛ اما سالك عاشق زودتر و مطمئن دو سالك
  )826: ، ص23( سير زاهد هر مهي يك روزه راه /ير عارف هر دمي تا تخت شاه س

كه زاهد    كند، در حالى      عارف در هر لحظه تا تختگاه حضرت شاه وجود طى طريق مى           
دليل رجحان عارف عاشق بر زاهد خائف معلوم        . پيمايد  ي يك روز راه مى      در هر ماه به اندازه    

 و لقاى حق است و اين يكى در سلوك حركتـى كُنـد              آن يكى هر لحظه در حال شهود      . شد
  . پس بينهما بعد المشرقين. كند لنگان طى طريق مى دارد و لنگ

   )826: ، ص23( كي بود يك روز او خمسين الف /گرچه زاهد را بود روزي شگرف 
ي پنجـاه هـزار    زاهد نيز روزى بزرگ دارد؛ اما كى ممكن است كه يك روز او به اندازه             

ي معـارج اقتباسـي لفظـي شـده كـه هـر روز از                  سوره 4ي  د، در مصراع دوم، از آيه     سال باش 
بنـابراين گرچـه زاهـد نيـز        . هاى دنيوى است    روزهاى قيامت معادل پنجاه هزار سال از سال       

ي پنجـاه هـزار       پيمايد، عارف عاشق در همان مدت به اندازه         سالك حق است و لختى ره مى      
كند، زاهد در طول پنجاه       روزه طى مى     را كه عارف يك      كند؛ يعنى راهى    سال طى طريق مى   

الزّاهد سيار و العـارف طيـار؛ يعنـى زاهـد           : روست كه بايزيد گويد     ازاين. پيمايد  هزار سال مى  
   ). 596 - 595: ، صص10(كند و عارف پرواز  سير مى

رد رود؛ اما زاهد ماننـد فـ   مركب عشق بسيار سريع مي: گويد  مولوي در جاي ديگر مي    
  : رسد پيمايد و هرگز به گرد عاشقان نمي اي است كه بسيار كُند راه مي پياده

 از فراز عرش تا تحت الثري عشق را پانصد پر است و هر پري

 تر از برق هوا عاشقان پرّان تازد به پا زاهد با ترس مي
 ) 826: ، ص23(كĤسمان را فرش سازد درد عشق  كي رسند آن خائفان در گرد عشق

 عشق كو و بيم كو فرقي عظيم  ز بيمآن ز عشق جان دويد و اين
 )826: ، ص23(سير زاهد هر مهي يك روزه راه   سير عارف هر دمي تا تخت شاه
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آميـز    ي تحكـم  اصل در رابطـه : ي زاهدانه نشدن انانيت در رابطه     فراموش. 2. 2. 5

آميـز دارد، بـه دنبـال رحـم           اي تحكـم    كسي كه با خداوند رابطـه     . خالص جان خويش است   
موالنـا ايـن حالـت زاهـد را سـخت مـذمت             . پروردگار و خالص جان خويش از عذاب اسـت        

اي در    هرچند او ظاهراً زنـده بمانـد و جـانش حفـظ شـود، ماننـد مـرده                 : گويد  كند و مي    مي
لـذا  . كردن جان خـود بـراي خداسـت         ي عاشقانه، عاشق به دنبال قربان       قباست؛ اما در رابطه   

  : اي در كفن است ند زندهمان
  زاهد چه جويد رحم تو، عاشق چه جويد زخم تو 

  ي اندر كـفن ي انـدر قبـا، ويـن زنـده آن مـرده
  آن در خالص جان دود، وين عشق را قربان شود 

  ) 680: ، ص24(آن سر نهد تا جان دهد، وين خصم جان خويشتن
   وظايف با خداوندهاي توافق مبتني بر حقوق و عيوب و ناكارآمدي. 3. 5

و . شمرد  آميز و توافق مبتني بر حقوق و وظايف را بر مي              هاي تحكم   موالنا عيوب رابطه  
  : گردد ي عشق دوسويه، اين عيوب مشاهده نمي ي مورد نظر موالنا، يعني رابطه اما در رابطه

شي اي با خداوند نا     به اعتقاد موالنا، داشتن چنين رابطه     : عدم معرفت كافي  . 1. 3. 5
بـه  (او معتقد است كسي كه به خاطر بخشش خدا عاشق اوسـت             . از نشناختن خداوند است   

، در واقـع عاشـق او   )عبارت ديگر نوع ارتباطي او شبيه توافق مبتني بر حقوق و وظيفه است         
پس عاشقي كه . غرض است عاشق صادق آن است كه بي. نيست؛ عاشق اسما و صفات اوست   

  ): 62: ، ص26(نه عاشق حق باغرض است، عاشق غير است، 
 نيست جانش عاشق حسن و جمال  3عاشق حق است او بهر نوال   
 ) 124: ، ص23(ذات نبود وهم اسما و صفات  كند او عشق ذات گر توهم مي   

كسي كه در صفات حق غرق است، ذات او را نديده و كسي             : گويد  و از سوي ديگر مي    
نگـرد،    در نتيجه كسي كه بـه صـفات مـي         . كند   نمي كه به وصال ذات رسيده، به صفات نگاه       

  : محجوب است
 در صفات آن است كاو گم كرد ذات صنع بيند مرد محجوب از صفات

 ) 295: ، ص23(كي كنند اندر صفات او نظر اي پسر اند  واصالن چون غرق ذات
كردن خداوند بـه خـاطر رسـيدن بـه            موالنا معتقد است عبادت   : همتي  دون. 2. 3. 5

  : شدن است ثواب و پاداش اخروي و دنيوي به كم قانع
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نـامي و امـان    كه تو را ثواب باشد در آخرت و نيك       كني، به نيت آن     چنان كه نماز مي   «

ها خواهددادن كه آن در       ي آن نماز همين قدر نخواهد بودن؛ صدهزار فايده          در دنيا؛ اما فايده   
  ). 199: ، ص25(» گنجد وهم تو نمي

را ) عـشق (ي بـاالتر       رضايت دهد كه رابطه     تواند به اين رابطه     نا كسي مي  از منظر موال  
  : نچشيده است
  اي را محرم او، هر خوش دمي را همدم او  هر ذره

  ) 855: ، ص24(تر دامن شده  ناديده زو زاهد شده، زو ديده                               
ي عاشقانه، هم عـشق و هـم          در رابطه : نقد نبودن پاداش اخروي در دنيا     . 3. 3. 5

ي توافق مبتني بر حقوق و وظايف، انسان  شق و هم معشوق هر سه نقد است؛ اما در رابطه عا
لذا از ايـن    . كه در آخرت به او ثوابي داده شود           دهد به اميد آن     در اين دنيا اعمال را انجام مي      

  : ي توافق مبتني بر حقوق و وظايف رجحان دارد ي عاشقانه بر رابطه جهت، رابطه
 ) 1017: ، ص24(يا زهد چو طالب ثوابي   هر سه نقد استيا عشق گزين كه

كـسي كـه بـراي رسـيدن بـه ثـواب            : شدن به گناه غرور     احتمال نزديك . 4. 3. 5
داند و چـه بـسا        بيند و خود را صاحب طاعت مي        كند، وجود خود را مي      خداوند را عبادت مي   

  : به خود غره شود
 و تو عاقل و هشيارياي خواجه بر گر من مستم ز روي بدكرداري
 ) 1442: ، ص24(پنداري اين آن سر پل نيست كه مي تو غرّه به طاعتي و طاعت داري

گويد غير از اين      همچنين به كنايه به كساني كه به طاعت و عبادت خود مغرورند، مي            
  : ها، روزگار ديگري وجود دارد انديشه

 ) 1286: ، ص24(گاري دگر است بيرون ز نماز روز خير تو مغرور نماز اي زاهد شب
اي مبتنـي بـر توافـق         كسي كه با خداوند رابطـه     : احتمال دوربودن از حق   . 5. 3. 5

تواند مدعي شود كـه بـه خداونـد نزديـك اسـت؛ بلكـه                مبتني بر حقوق و وظايف دارد، نمي      
چنين فردي به خاطر رسيدن به منافع خود به عبادت مشغول است و خـود خداونـد را كـه                    

  : ي غير قابل قياس با بهشت و ديگر نعمات دارد، رها كرده و از او دور استارزش
  زني طعني كه نزديكم به حق يعني تو زاهد مي

  ) 1244:  ص24( بسي مكي كه در معني بود او دور و آفاقي                             
ي   شان با خداوند رابطه     كساني كه رابطه  : به دنبال نفي مراد در دنيا بودن      . 6. 3. 5

در دنيـا   ... بر حقوق و وظايف است براي رسيدن به ثـواب اخـروي و بهـشت و               توافق مبتني   
ي عـشق دوسـويه،       مجبور به ترك اميال و مرادهاي خويش هستند، در حالي كـه در رابطـه              

  : مراد و مطلوب عاشق خود خداوند است
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  روش زاهد و عابد همگي ترك مراد است 

  )669: ، ص24( بنما ترك چه گويم چو توي جمله مرادم                                  
زاهد هميشه غم آخـرت دارد و       : غم و نگرانيِ آخرت و پايان كار داشتن       . 7. 3. 5

نگراني اين را دارد كه اعمال او پذيرفته نشود و به بهشت نرود؛ اما عارفان و عاشقان چنـين                   
  : نيستند

  تا چه بـاشد حـال او روز شمار  هست زاهـد را غم پايان كـار
 انـد  غـم و احـوال آخـر فارغاز  عارفان ز آغاز گشته هوشمند

 اش خورد آن هر دو را سابقه داني  بود عارف را غم خوف و رجا
  ) 913: ، ص24(

  

 آميز و توافق مبتني بر حقوق و وظايف  كاركردهاي روابط تحكم. 6
كـه بـا        اكنون زمان پاسخ به سؤالي است كه در ابتداي فصل مطرح كـرديم و آن ايـن                

آميز و توافق مبتني بر حقوق و وظايف بر شمرديم، چـرا                وابط تحكم وجود معايبي كه براي ر    
 اختـصاص يافتـه اسـت؟        حجم وسيعي از آيات قرآني و روايات معصومين به ايـن دو رابطـه             

هاي جهنم    هاي جاوداني بهشت و توصيف عذاب       ي وجودي آياتي كه به توصيف نعمت        فلسفه
  پردازند، چيست؟  ها مي و ترساندن مردم از آن

  ي عاشقانه  نيافتگان به رابطه مفيدبودن اين روابط براي دست. 1. 6
توانند بـا خداونـد چنـين روابطـي           اند، مي   ي عشق االهي نرسيده     كساني كه به مرحله   

را برقرار كنند تا از ايـن رهگـذر بـه سـودي             ) آميز و توافق مبتني بر حقوق و وظايف           تحكم(
  : كند اموش نميبرسند؛ زيرا خداوند مزد مزدوران را فر
 آر  چو نيست عشق، تو را بندگي به جا مـي         

 
 )777: ، ص24(كه حق فرو نهلد مزدهاي مزدوران 

  همچنين براي كساني كه هدفشان رسيدن به بهشت و نجات از آتش است، اين رابطه              
  : باشد مفيد مي

 بي طاعت دين بهشت رحمـان مطلـب       
 

 )1273: ، ص24(بي خاتم حق ملك سليمان مطلب 

اي عاشقانه با خداوند نيازمند عنايت اوست،         جا كه برقراري رابطه     و اضافه بر اين، از آن     
  :  متوسل شد توان به اين رابطه ي عاشقانه، مي در صورت نبودن رابطه

 ) 788: ، ص24(نتوان عشق را بورزيدن  اي خواجه زهد و دانش بورز 
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  زش ذاتيداشتن ارزش ابزاري اين روابط و نه ار. 2. 6

هـا را     راه هستند و اشتباه اسـت كـه آن        ... گويد تسبيح، سجاده، زهد، ورع و       موالنا مي 
  : منزل پنداشت

 )1278: ، ص24(اين جمله ره است خواجه منزل پنداشت تسبيح و سجاده توبه و زهد و ورع    
دمـه و   گونه كه علم مق    همان. داند براي رسيدن به علم برتر       اي مي   موالنا زهد را مقدمه   

عالم به از صد زاهد و عالم به از صد زاهد چـون باشـد؟             «: گويد  او مي . ابزاري است براي زهد   
آخـر زهـد چيـست؟ از دنيـا     . علـم محـال اسـت    زهـد بـي  . آخر اين زاهد به علم زهـد كـرد     

بايـد كـه دنيـا را بدانـد و زشـتي و               آخـر مـي   . كردن و روي به طاعت و آخرت آوردن         اعراض
بداند و لطف و ثبات و بقاي آخرت را بدانـد و اجتهـاد در طاعـت كـه چـون      ثباتي دنيا را     بي

پس زاهد هم عـالم     . علم محال بود    پس زهد بي  . طاعت كنم و چه طاعت اين همه علم است        
اين عالم كه به از زاهد است، اهل علم ديگر است كه بعد از اين علم و زهد                . است و هم زاهد   

  ). 47: ، ص25(» ي آن زهد است اين علم ثمرهكه اول داشت، خداوند به وي دهد و 
  

  ي انسان با خدا؛ عشق دوسويه رابطه. 7
آميز و مبتني بر توافق مبتني بر حقـوق             ي تحكم   طور كه ديديم، موالنا دو رابطه      همان

از . دانـد   ي انسان با خداوند را از نـوع عـشق دوسـويه مـي               داند و رابطه    و وظايف را اصل نمي    
ي خداوند با انـسان      دوسويه است، بايد از يك طرف ثابت كنيم كه رابطه           طهجا كه اين راب     آن

  . ي انسان با خداوند عاشقانه است و از سوي ديگر، رابطه
  ) عشق خدا به بشر(ي خداوند با انسان  بودن رابطه عاشقانه. 1. 7 

اي عزيـز نـدانم كـه عـشق خـالق گـويم يـا عـشق                  و  : فرمايد  القضات همداني مي    عين
عـشقي صـغير اسـت و    : اما هر عشقي درجـات مختلـف دارد    . ها سه گونه آمد     وق؟ عشق مخل

عشق صغير عشق ماست و عشق كبير عشق خداست با بندگان           . عشقي كبير و عشقي ميانه    
  ). 111: ، ص11... (خود و

  : خداوند عاشق كل جهان است و خود كل است و عاشق ذات خود است
  )72: ، ص23(عاشق خويش است و عشق خويش جو/ عاشق كل است و خود كل است او

  : از نظر موالنا، خداوند جهان را به خاطر عشق آفريد
  )817: ، ص23 (كي زدي نان بر تو و كي تو شدي؟/ گر نبـودي عشـق، هستـي كي بـدي؟

  )1048: ، ص23 (اش سازي بود مايه جمله پرده /اش عشق حق و سرّ شاهدبازي
 ي  ق بـا دو مؤلفـه     باشد؛ زيرا عـش     او عاشق ذات خود مي    : خداوند خود اول عاشق است    

ترين   علم در عاشق و زيبايي در معشوق ارتباط مستقيم دارد و لذا بيشترين عشق ميان عالم               
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ترين فـرد خداسـت و زيبـاترين فـرد نيـز خـود         جا كه عالم    از آن . شود  و زيباترين حاصل مي   

ز جا كه عاشق به آثار معـشوق نيـ          اوست، بيشترين عشق را خداوند به ذات خود دارد و از آن           
آدميـان همـه   : خلق آدم علي صـورته «: ورزد  ورزد، خداوند به آفريدگانش عشق مي       عشق مي 
بسيار زنان باشند كه مستور باشند؛ امـا رو بـاز كننـد تـا مطلـوبيِ خـود را               . طلبند  مظهر مي 
من نخفتم و نخـوردم و چنـين شـدم و چنـان شـدم            : گويد  عاشق به معشوق مي   ... بيازمايند

مظهر تو مـنم تـا بـدو معـشوقي فروشـي و      . طلبي باشد كه تو مظهر مي  اش اين     معني. تو  بي
خلق . كنت كنزاً مخفياً فاحببت أن اُعرف     : طلبند  همچنين علما و هنرمندان جمله مظهر مي      

احكام او در همه خلـق پيـدا شـود؛ زيـرا همـه ظـل            : اي علي صوره احكامه     آدم علي صورته    
  ). 231: ، ص25(» اند و سايه به شخص ماند حق

  : كرد نمود و تجلي نمي اگر عشق نبود، صانع نمي: فرمايد همچنين مي
  )1361: ، ص24(گر عشق نبودي ننمودي صانع/  عشق است ز هرچه آن نشايد مانع

داند و كشش اوليه را از        موالنا عشق ما به خداوند را پاسخي به عشق خداوند به ما مي            
  كشش خداوند نبود، خاكي را چه نسبت با عشق؟ اگر : گويد او مي. داند سوي خداوند مي

  تا چه گويم در خم چوگان تو          من بخفتم تو مرا انگيختي
  )833 - 34:صص،24(هاي جان تو گر نبودي جذب    ورنه خاكي از كجا عشق از كجا

  : گويد نيز در جاي ديگر مي
  )631: ، ص24(روم  تا نپنداري كه خواهان مي/ كشد  من به خود كي رفتمي او مي

  )633: ، ص24(رويم  تعالي مي ما بجذبه حق/ قل تعالو آيت اســت از جذب حــق 
  : همچنين عشق ما به خدا پاسخي به لطف اوست

  و آن نياز و درد و سوزت پيك ماست                 گفت آن اهللا تو لبيك ماست
  جذب ما بود و گشاد اين پاي تو                 هاي تو جويي ها و چاره حيله

  هاست  زير هر يا رب تو لبيك        تو كمند لطف ماستترس و عشق 
  )351: ، ص24(

گويد تا زماني كه آب نباشد، تشنگي در جان ما نيست و احساس عـشق در                  موالنا مي 
زدن بلنـد     همان طور كه با يك دست صداي كـف        . وجود ما به خاطر عشق خداوند به ماست       

ه او عشق داري، بدان كـه او بـه تـو    اگر ب. شود شود، با يك طرف هم، عشق تشكيل نمي         نمي
  : عشق داشته است

   دان كه هست اندر آن دل دوستي مي         چون در اين دل برق مهر دوست جست
 گماني مهر تو هست حق را بي   در دل تو مهر حق چون شد دو تو     

 دستي دگر از يكي دست تو بي   زدن نايد به در هيچ بانك كف     
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 آب هم نالد كه كو آن آبخوار اي آب گوار نالد كه تشنه مي

 ) 533: ، ص23(ما از آن او و او هم آن ما  جذب آب است اين عطش در جان ما
وجوي خدا از جانب عاشق  كند كه جست ي ظريفي اشاره مي  به نكته وي در اين رابطه  

عاشـقان  . در واقع بازگشتش به خود خداوند است و تنهـا جوينـده در هـستي خـود اوسـت                  
وجو از خودشـان نيـست؛ بلكـه در جهـان تنهـا جوينـده                 وجوي خداوند جست     جست هنگام

  : خداست
   در جهان جوينده جز او بيش نيست  وجو از خويش نيست عاشقان را جست

   ) 197: ، ص24(        
 : تعالي است و در واقع عشق و محبت يكي از اوصاف باري

  . وفي مبتالي رنج و خ عشق وصف ايزد است؛ اما كه خوف وصف بنده
  ).826: ، ص24(خوف نبود وصف يزدان عـزيـز /  اي عزيز  پس محبت وصف حق دان

  ي عشق دوسويه  ي مطلوب انسان با خداوند؛ رابطه رابطه. 2. 7
ي عشق انسان و اصوالً تمام مخلوقات         بخش وسيعي از اشعار و مكتوبات موالنا، درباره       

جـا بـه ايـن مطلـب          در ايـن  . سـت به خداوند و همچنين در بـاب ويژگـي عاشـقان االهـي ا             
ي مطلوب انسان با خداوند از نظر خداوند از نوع عاشـقانه اسـت، نـه از                   پردازيم كه رابطه    مي

  . آميز و توافق مبتني برحقوق و وظايف  نوع روابط تحكم
طور كه ديـديم،     همان. داند  ي انسان با خداوند را از نوع عشق دوسويه مي           موالنا رابطه 

آنچـه  : فرمايد  كند و مي    آميز و توافق مبتني بر حقوق و وظايف را رد مي              تحكمي    او دو رابطه  
ي توافـق    آن چنـان كـه فـرد در رابطـه         (براي خداوند مهم است، قلوب ماست، نه اعمال مـا           

  ). پندارد آميز مي  مبتني بر حقوق و وظايف و تحكم
 ارمغـان   جهـت مـن چـه     : گفـت . يوسف مصري را دوستي از سفر رسيد      «: گويد  او مي 

تـر    كه از تو خوب       اما از جهت آن   ! چيست كه تو را نيست و تو بدان محتاجي؟        : آوردي؟ گفت 
تعالي  چيست كه حق. ام تا هر لحظه روي خود را در وي مطالعه كني     هيچ نيست، آينه آورده   

بايد بردن تا در وي خـود   تعالي دل روشني مي   را نيست و او را بدان احتياج است؟ پيش حق         
: ، ص25(» ان اهللا ال ينظرُ الي صوركم و ال إلي أعمالكم و إنمـا ينظُـرُ إلـي قلـوبكم          . يندرا بب 
186 .(  

هاي ما در مقابل خداوند ارزشي ندارد و          موالنا معتقد است طاعات، عبادات و مجاهدت      
  او انـسان  . كنـد   جاني است كه تنها بـا جـان بخـشيدن او ارزش پيـدا مـي                 مانند صورتك بي  

ها را كه به دنبال جلب پاداش و دفـع كيفرنـد، از               داند و آن    ر سطح چارپايان مي   دنيابين را د  
: دانـد كـه اوج گرفتـه و در مراتـب بـاال مـستقرند              متوسطين و عاشقان حق را از نوادري مي       
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هـا كـه    ؛ امـا آن  )هاسـت   اند و دنيا مانند آخور ايـن        چون انعام (اهل دنيا   . زاهد آخربين است  «

ايشان را نظر بر اول افتاده است و آغاز هر كار          . خر بينند و نه آخوربين    اند، نه آ    أخص و عارف  
. آخر در اول بر او معلـوم شـده اسـت          . نيست داند و چون اول را ديد، او را نظر در آخر            را مي 

، 25(» انـد   ها كه در آخورند، انعـام       بينند و آن    اند، آخر را مي     ها كه متوسط    ايشان نادرند و آن   
  ). 20: ص

ي معصومين نيز اين مطلـب را تأييـد           ي پيامبر و ائمه     بر مطالب ذكرشده، سيره   اضافه  
  : گويد چنان كه موالنا مي. كند مي

  كرده آمـاس ز استادن شـب پـاي رســول
  تا قبـا چـاك زدند از سهــرش اهــل قبــا

   ني كه مستقبل و ماضي گنهت مغفورست     
  گفت كين جوشش عشق است نه از خوف و رجا   

  ) 1206: ، ص24(
تواند نور طريقت باشد، وقتـي تحقـق    عبادت واقعي كه براي سالك مي «كه      خالصه آن 

كند كه مثل عبادت عارف ناشي از عشق باشد و شك نيست كه طالـب سـالك اگـر                     پيدا مي 
دهد، عبادت او بر عشق مبتني نيست و البته از آن ذوقي   اين بندگي را بر آزادي ترجيح نمي      

اي در اعمال طاعـات اوسـت،         زاهد كه بيم دوزخ و اميد بهشت داعي عمده        .. .كند  حاصل نمي 
نه فقط غـرور زهـد او     . ي ابليس و دستخوش كيد نفس خويش است         دائم در معرض وسوسه   

سازد، بلكـه فكـر    را از مجرد تصور مناجات با حق در حق خويش به توهم و اعجاب دچار مي     
را در اشتغال وي بـه طاعـت و عبـادت وارد و             ريا هم ممكن است توجه خلق و تعظيم عوام          

به عالوه، عبادتش اگر مطلوب نفس وي نيز باشد و در واقع نفس وي از به جا                 . شريك نمايد 
هايي اسـت     ي رستگاري نيست و اين همه آفت        آوردن آن احساس لذت نمايد، براي وي مايه       
انبار گنـدم راه يافتـه      كند و مثل موشي كه در         كه حاصل عبادت وي را تهديد به تباهي مي        

  ).682: ، ص9(» سازد ي وي را تباه مي ي اعمال چهل ساله باشد، دانه
   

  گيري نتيجه. 8
ي مطلوب ميان خداوند و بشر   رابطه: هاست هدف اصلي اين مقاله پاسخ به اين پرسش       

اي صورت پذيرد؟ آيا عبادت پروردگـار بـه دليـل             چيست؟ عبادت خداوند بايد به چه انگيزه      
دن به بهشت يا ترس از جهنم ارزش ذاتي دارد؟ ديدگاه مولوي در مقام يكي از عرفـاي                  رسي

  بزرگ اسالمي در اين باره چيست؟ 
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در پاسخ به اين پرسش، پس از بررسي و رجوع بـه آراي متفكـران و بـه طـور خـاص                     

ي مطلـوب انـسان و        مولوي، به اين نتيجه رسيديم كه از منظـر ديـن مبـين اسـالم، رابطـه                
بخـشي از آيـات     . اي عاشقانه است و حتي اطاعت بايد به دليـل محبـت باشـد               ند رابطه خداو

قُـلْ إِنْ كُنْـتُم تُحبـون اللّـه فـاتّبِعوني           : قرآن بر اين مسأله به صراحت داللت دارند؛ از جمله         
 يحبِبكُم اللّه؛ بگو اگر خدا را دوست داريد، از من تبعيت كنيـد تـا خداونـد شـما را دوسـت                     

 و محبت دوجانبه ميان خداوند و بشر         ي شريفه بر رابطه     اين آيه ). 31/عمران  آل(داشته باشد   
  ). 57: ، ص5(داللت دارد 

ي مطلـوب انـسان و خداونـد     از نگاه مولوي در مقام يكي از عرفاي مسلمان نيز رابطه  
 مبتني بر حقوق و     آميز و توافق      ي تحكم   ي ديگر يعني رابطه     دو رابطه . اي عاشقانه است    رابطه

ي عاشـقانه دسـت      وظايف كاركردهاي مفيدي دارند؛ اما براي كساني مفيدند كـه بـه رابطـه             
آميز و توافـق    ي تحكم در رابطه. اند؛ به عبارت ديگر، ارزش ابزاري دارند، نه ارزش ذاتي           نيافته

انه، محور  ي عاشق    شخص و منافع اوست؛ اما در رابطه        مبتني بر حقوق و وظايف، محور رابطه      
بيني عرفاني، حد نهايي كمال انسان        همچنين در جهان  . هاي اوست   رابطه معشوق و خواسته   

ي عاشـقانه محقـق       كردن خود و تنها خدا را ديدن است و اين هدف تنها در رابطـه                فراموش
ي وجودي انسان عشق است و  از نظر موالنا، هدف از آفرينش انسان و نهايت مرتبه      . گردد  مي

گر در اين دنيا هر كاري بكند، ولي اين كار معين را انجام ندهـد، گويـا هـيچ كـاري                     انسان ا 
از نظر موالنا، آنچه باعث تفضيل افراد بر همديگر اسـت، ميـزان             ). 14: ، ص 25(نكرده است   

محل آرامـش شـك و شـبهه        ). 215: ، ص 25(هاست و اصل محبت است        عشق و محبت آن   
ي موجـودات و مخلوقـات         مفهـوم عـام در همـه       عشق خدا يك  ). 101: ، ص 25(عشق است   

آرامش تنها در كنار معشوق ). 98 - 97: ، صص25(است؛ حتي معشوق كافران هم خداست 
و هر كه براي رسيدن به او تالش نكند، به تعبير موالنـا، آدم              ) 64: ، ص 25(شود    حاصل مي 

). 233: ، ص 25(و وجود حجاب ميان بنده و خدا عذاب االهـي اسـت             ) 36: ، ص 25(نيست  
ي  طور كه بيان كرديم، مولوي قائل بـه رابطـه   همان. ترين بحث است  پس بحث از عشق مهم    

آيد كه در اين ارتباط تمام        ي دوسويه ميان انسان و خداوند است و از بيانات او برمي             عاشقانه
 ي خـود دانـستن، توجـه        ي ديگـري را اراده      ارادهي عشق دوسويه كه همان        هاي رابطه   مؤلفه

ي انـسان بـا    ي عاشقانه انحصارگرايانه، تمايل به يكي شدن با معشوق و رنج عاطفي در رابطه         
  . كند خداوند است، به نحوي بهتر و بيشتر خود را نمايان مي

دانـد، كـامالً بـا        ي مطلوب انسان و خداوند را عاشقانه مي         اين ديدگاه مولوي كه رابطه    
قـرآن كـريم نيـز خـوف و طمـع را عامـل              . بينش قرآني و روايات معصومين منطبـق اسـت        

ي اصـلي مؤمنـان    ؛ اما انگيزه)56/اعراف(داند   ها مي   ها و خوبي    ي بدي   بازدارنده و برانگيزاننده  
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شـمرد    داند و رسيدن به اين مقام را فـوز عظـيم مـي              راستين را تحصيل رضايت خداوند مي     

: فرمايد  اي عاشقانه با خداوند مي      هنيز در دعاي كميل بر مبناي رابط      ) ع(امام علي ). 72/توبه(
گيرم بر عـذاب صـبر كـردم؛ چگونـه بـر            : هبني صبرت علي عذابك فكيف اصبر علي فراقك       

  دوري تو صبر كنم؟ 
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