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Abstract
Love is one of the most important concepts expressed in Divan-e Shams, where it has a human
personality with specific behavioral characteristics. The human traits attributed to love, and the
manner of occurrence of these features in the path of mysticism is important given Mowlavi's
perception of love. In this research, the traits and behaviors of love as an acting being were extracted
from Divan-e Shams, and the actions of love on the path of the lover's uprising in reaching God, were
categorized in five main stages. Manifesting its traits to the lover, love moves from its most intense
incarnation, which is “bloodthirsty”, to its most delicate expression which is “mother”. The most
intense image of love shows characteristics related to ”pleasure” and “being loved” , and these
concepts are most frequent. Then there’s “enmity” with images like “aggressive”, “bloodthirsty”, etc.
The third feature is love’s being “guide”. These images, emphasizes on the affectionate aspects of
love. That is in conflict with the image of love as a powerful being which is seen at the first look at
Divan-e Shams.
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مقاله پژوهشی

تحلیل جاندارانگاری عشق در دیوان شمس
زینب حسینی1
نازنین درویشی2

چکیده
يکی از محوریترين مفاهيم بيان شده در اشعار عرفانی فارسی ،عشق است که در قرن هفتم به بنيادیترين انديشة مولوی در غزليات
شمس تبديل شد .عشق در غزليات شمس دارای شخصيت انسانی با ويژگیهای رفتاری خاص است .چيستی صفات انسانیِ حمل شده
بر عشق و نحوه و جايگاه بروز اين ويژگیها در مسير عرفان با توجه به تلقی مولوی از عشق حائز اهميت است .در اين پژوهش صفات
و رفتارهای عشق به عنوان موجودی کنشگر از غزليات شمس استخراج شد .کنشهای عشق در مسير اعتالی عاشق در رسيدن به حق
در پنج مرحلة اصلی ،که خود شامل سی ويژگی عشقِ انساننماست ،دستهبندی شد .نتايج نشان میدهد که عشق در تجلی صفات خويش
بر عاشق از قهریترين بروز خود که «خونخوار» است به لطيفترين نمود خود که «مادر» است حرکت میکند .مولوی پررنگترين
تصوير عشق را با ويژگیهای حوزۀ «عيش و شادخوای» و نيز «معشوقی» گره زده است و اين مفاهيم بيشترين بسامد را دارند .سپس
«دشمن» بودن عشق است که با تصاوير «جنگجو»« ،خونخوار»« ،دزد» و نظاير آن را نشان میدهد و سومين ويژگی مورد توجه مولوی
«راهنما» بودن عشق است .شواهد نشان میدهد تصاويری که مولوی در قالب تشخيص از عشق ارائه میدهد ،بر جنبة مهرآميز عشق
تأکيد دارد که تا اندازهای با تصوير عشق به عنوان موجودی قهار که در نگاه اول از غزليات شمس به دست میآيد ،مغايرت دارد.
کلیدواژهها :جاندارانگاری ،عشق ،مولوی ،غزليات شمس.
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 .1مقدمه
تصوف اسالمی در قرن سوم هجری از زهد خشک و بیاعتنايی به دنيا بيرون آمد و تصوف بيشتر در ميان مردم گسترش
يافت و از اين پس نقش تعليمی عرفان اهميت می يابد .بيان تعاليم و تجربيات صوفيانه نزد افراد عامی ،مستلزم روش بيان
خاصی است که هم به گوينده در بيان ماهيت تجربيات مدد رساند و هم درک اين مفاهيم را برای مخاطب ممکن سازد.
گسترش حکايت و تمثيل ناظر بر همين موضوع است .نقش تمثيل ،تسهيل امر دشوار برای مخاطب است و در کنار آن ،خلق
تصاوير جاندارانگارانه برای بيان مفاهيم انتزاعی نيز به کمک گوينده میآيد.
يکی از پر بسامدترين مفاهيم مطرحشده در عرفان اسالمی «محبّت» است که در سير تحول خود تبديل به عشق میشود و
پذيرای صفاتی می گردد که بيانگر احوال درونی عارف در برخورد با آنست .نخستين تصويرهايی که از عشق ارائه میشود
(تصاوير پيش از قرن پنجم هجری) بيشتر به واسطة تشبيه ايجاد شده و تعريف هر صوفی از عشق ،مرهون رفتار خاص عشق
با اوست.
عشق محرّک اصلی مولوی در سرايش غزليات شمس است .او میکوشد آن را به گونهای که خود تجربه میکند به مخاطب
بشناساند .از همين رو سعی میکند تجارب يکتا و انتزاعی خود را از طريق پيوند آنها با زندگی مادی و تجارب زيستة عموم
انسانها قابل درک کند .بدين منظور او از تمام ظرفيتهای زبان برای ملموس کردن تجربة خويش بهره میگيرد که بارزترين
و کارآمدترين آنها جاندارانگاری است.
در اين پژوهش ،رفتارهايی که عشق به عنوان موجودی ذیشعور در غزليات شمس بروز میدهد ،بررسی خواهد شد.
اساس اين بررسی درک موالنا از تجلی عشق بر او و مراحلی است که عشق به عنوان موجودی جاندار برای القای صفات
خود به عاشق طی میکند.
در اين پژوهش برآنيم که به پرسشهای زير پاسخ دهيم:
 -1چگونه می توان مراحل تجلی عشق بر انسان از منظر مولوی را سامان داد؟
 -2پررنگترين تصاويری که مولوی در غزليات شمس از عشق به عنوان موجودی ذیشعور ارائه میدهد چيست؟
 .1-1پیشینۀ پژوهش
از ميان مقالهها و پاياننامههای مرتبط با موضوعات محوری «عشق»« ،غزليات شمس» و «تشخيص و جانبخشی» ،موارد
زير به اختصار شرح داده میشود.
ليال ولیزاده پاشا ( )1397در رسالة دکتری خود با عنوان «بازتاب مفهوم عشق در غزليات شمس و قرآن کريم با رويکرد
استعارۀ شناختی» به بررسی کارکردهای استعارۀ مفهومیِ «عشق» و خوشههای مرتبط با آن در غزلهای موالنا و تطبيق آن با
قرآن با هدف شناخت بهتر منظومة فکری موالنا و جهانبينی قرآنی او پرداخته است .دستاورد اين پژوهش آن است که استعاره
در سراسر گفتمان قرآن و غزليات موالنا حضور دارد و ابزاری برای مفهومسازی مفاهيم انتزاعی است .اين بررسی بيان میکند
که انگارۀ استعاری «خداوند ،معشوق است» در ژرف ساختِ کلّ اثر نمايان است .مولوی با توجه به اين انگاره ،حق را در
استعارههای « هدايت ،قدرت ،سالمتی ،زيبايی ،آفرينندگی و ويرانگری» به تصوير میکشد و به کمک اين استعارهها معشوق
بودن خداوند را ثابت میکند.
زرقانی و ديگران ( )1394در مقالة «تطور استعارۀ عشق از سنايی تا موالنا» طرز تلقی سنايی ،عطار و موالنا را از نظر مفهوم
کليدی عشق بررسی کردهاند .هدف ايشان نشان دادن ميزان نوآوری و تلقی اين سه فرد در استفاده يا ساختن استعارههای عشق
و نيز نشان دادن تغييرات مفهوم عشق است .اين پژوهش بر مبنای نظری استعارههای شناختی انجام شده است که در آن پس
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از گزارش استعارهها ،به سابقة آنها در منابع پي ش از سنايی پرداختند و سپس از منظر شناختی تحليل کردند و سير تطور
استعارههای مفهومی عشق را از سنايی تا موالنا پی گرفتند.
زرقانی و ديگران ( ) )1392در مقالة «تحليل شناختی استعارههای عشق در غزليات سنايی» بر مبنای نظرية استعارههای
مفهومی استعارههايی که با مح وريت عشق در غزليات سنايی مطرح شده است ،تحليل کردهاند .در اين مقاله ابتدا گزارشی از
استعارههای عشق در غزليات سنايی ارائه شده است که بر اساس مضمون ،به سه گروهِ استعارههايی با تصوير روشن از عشق،
صفات منفی عشق و استعارههای دوپهلو تقسيم شدهاند .سپس تحليلی شناختی از هر گروه ارائه شده است و شگردهای بالغی
سنايی در ساختن استعارهها بررسی شده است .نتايج بيان میکنند که سنايی همچنان که با ارزشدادن به کلماتی که در
ايدئولوژی غالب عصر دارای بار ارزشی منفی هستند ،میخواهد ايدئولوژی مسلط عصر را به چالش بکشد ،برای تبليغ
ايدئولوژی مورد نظرش استعارههايی میسازد که جنبههايی از امور واقع را برجسته و جنبههايی را پنهان میکند.
داورپناه ( )1386در مقالة «شخصيت بخشی به مفاهيم انتزاعی در غزليات شمس» مفاهيم و معانی شخصيت پذيرفته در
ديوان کبير و پيوند آنها با احوال روحانی و عواطف و تجربههای عرفانی شاعر را بررسی کرده است و چنين نتيجه میگيرد
که عشق ،عقل ،غم ،دل و جان بيش از ساير مفاهيم شخصيت يافتهاند و اسناد افعال انسانی به آنها در مقايسه با اسناد صفات
و اعضای انسانی پرشمارتر است .اين نشان میدهد که مفاهيم معنوی در غزليات شمس ،نه تنها با امور عينی فرقی ندارند،
بلکه گاهی از آنها ملموستر هستند .همچنين نشان دهندۀ صميميت موالنا با اين مفاهيم و انس او با مريدان است و هدف
غايی تنها آراستن کالم نيست ،بلکه ناشی از ذات سخن و فراهمکنندۀ زمينة تحقق معنا و مقصود مورد نظر شاعر و خواننده
به طور همزمان است.
آنچه کار حاضر را از تحقيقات موجود متمايز می کند تکيه بر جاندارانگاری مفهوم عشق و رفتار آن به عنوان موجودی
ذی شعور است .نگارندگان در اين بررسی با توجه به تلقی مولوی از عشق و تجليات آن که از آثارش به ويژه غزليات شمس
قابل استخراج است ،مراحل بروز و بسامد هر ويژگی را طبقهبندی کردهاند که میتواند در درک تجارب شخصی شاعر از
عشق راهگشا باشد.
 .1-2روش پژوهش
در اين پژوهش که به روش کتابخانهای انجام شده است ،متن گزيده غزليات شمس با گزينش و تصحيح محمدرضا شفيعی
کدکنی مورد بررسی قرار گرفت و تمام ابياتی که در آنها صراحتاً از عشق به عنوان موجودی جاندار ياد شده بود استخراج
شد .سپس بر اساس انديشة کلی موالنا دربارۀ چگونگی تجلی عشق بر انسان ،که در آثار او بهخصوص مثنوی معنوی آمده
است ،نمودهای آن دستهبندی شد .چکيدۀ تلقی موالنا دربارۀ تجلی عشق اين است که عشق ابتدا با تندیها و سختیهايش
بر شخص عارض میشود و کسی که از امتحان آن سربلند بيرون آمده باشد بهتدريج با زيبايیهای خود آشنا میکند .بر همين
اساس تصاوير مستخرج ابتدا به سه دستة «صفات قهری»« ،صفات مهری» و «صفات زايشی» تقسيم و سپس شاخههايی برای
هر يک از آن ها تعريف شد و ميزان بسامد هر تصوير و صفات مربوط به آن استخراج و ثبت شد .در اين پژوهش به دنبال
صفاتی هستيم که عشق در آن قالب بر فرد متجلی میشود ،لذا تمام نمونههايی را که در آنها عشق ،صرفاً مورد خطاب قرار
گرفته و يا دارای اجزای انسانی است ،استخراج نکردهايم؛ زيرا در اين ابيات با وجود اينکه عشق ،جاندار انگاشته شده است،
به صفات مورد نظر پژوهش در آن اشاره نمیشود.
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 .1-3مبانی نظری
برای يافتن نخستين بارقه های مفهوم عشق بايد به قرن دوم هجری بازگرديم؛ جايی که رابعه عدويه ،برای نخستين بار
محبت را اساس طريقت تصوف قرار داد .از آنجايی که تا پيش از قرن پنجم ،محبوب حقيقی جز خدا نبود ،تصاوير
جاندارانگارانة برساختة عرفا ،در خور ذات خداوند بود .اين رابطه در سير تکامل خود وارد مرحلة تازهای شد و مفاهيمی نو
در توصيف آن پديد آمد .اين نگاه تازه ،مستعد خلق تصاوير جاندارتری از محبت است .گويی محبت مفهوم راضیکنندهای
به شمار نمیآمد؛ زيرا مفهومی بود قرآنی و نمیتوانست غير از حبّ الهی را شامل شود .اولين نمونههای کاربرد واژه و مفهوم
عشق در ادبيات عرفانی ،همچنان متأثر از رابطة محبّتآميز خالق و مخلوق بود که اينک به واسطة ورود و نفوذ عشق ،تصاوير
تازهای را شامل می شود .اين روند تا قرن ششم ادامه يافت ،به طوری که در اين قرن ،عشق در عرفان و آثار عرفانی عنوان
خاصی يافت و مورد بحث قرار گرفت و لطافت و کمال آثار را صد چندان کرد.
با خارج شدن تعاليم عرفانی از حلقههای زاهدانه ،و رواج آن در بين مردم که از قرن سوم هجری شاهد آن هستيم ،اهداف
تازه ای چون نقش تعليمی برای تصوف تعريف شد .طبق اين کارکرد ،دايرۀ مخاطبان گسترش يافت و تغييراتی در شيوۀ بيانی
عرفا حاصل شد؛ زيرا بيان تعاليم و تجربيات صوفيانه نزد افرادی که درکی از اين معارف ندارند ،در گرو مهارت گوينده و
روش بازگويی اين بيانات بود .اين امر مستلزم کاربست تمهيداتی بود که تعاليم دشوار عرفا را از صافی ادراکپذيری عبور
دهد .يکی از اين تمهيدات ،استفاده از صور خيال است « .صور خيال هميشه نقش تزيين کالم و تشديد تأثير عاطفی را به
عهده ندارد و گاهی نيز وظيفة ايضاح معنی و قابل فهم کردن به آن سپرده می شود .در بيان رمزی توأم با تصوير نيز وظيفة
صور خيال ،ايضاح معنی و احوال نفسانی نويسنده يا شاعر و هدايت خواننده در جوّ روحی گوينده به قصد درک معنی و
تجربة منجر به کشف معنی است؛ بهويژه وقتی موضوع و ماية سخن ،حقايق متعالی مربوط به عرفان و الهيات و هيجانات و
عواطف روحی و ناب شخصی است ،وظيفة اصلی و مهم صورخيال ،کمک به امر شناسايی و وسيلة تقرب به کيفيت احوال
روحانی صاحب اثر است؛ شناسايی موضوع معنايی که بيانش با زبان ساده و معمولی دشوار و بلکه ناممکن و احوالی که
تجربهاش برای همگان ناميسر است» (پورنامداريان .)36 :1375 ،يکی از اين صورخيال راهگشا برای بيانپذير کردن تجارب
شخصی و يگانه ،شخصيت بخشی است.
شخصيت بخشی ضمن تسهيل فهم مخاطب ،راهگشای گوينده در بيان تجربيات شخصی نيز هست .چنانکه در همة ادوار
تاريخ مشاهده شده است که «انسان با ايجاد قرابت بين خود و محيط اطراف ،بهتر توانسته تصور خود را بيان کند» (مقدادی،
 . )158 :1378برخی از جمله کاسيرر معتقد است که درست از وقتی که عقل ،تخيلِ نخستينِ آدمی را منسوخ میکند و بشر
بهتدريج فکر و خرد را جانشين خيال میسازد ،شخصيتبخشی نقش صور اسطورهای را برعهده میگيرد .گذشتة اين باور به
نظرية استوايک ( )Stoicبرمیگردد که معتقد بود مفاهيم معنوی در جامة استعاره (شخصيت بخشی) بيانگر قوۀ شيطانی است
(( )612 :the encyclopedia of poetry and poeticsبه نقل از داورپناه.)4 :1386 ،
شخصيت بخشی همچنين ارتباط تنگاتنگی با استعارۀ مکنية تخييليه يا اسناد مجازی دارد .اين ترفند ادبی نزد ادبای غربی
عبارت است از شخصيت دادن به پديده يا امور معنوی و نسبت دادن صفات انسانی به اشيای بیجان يا حيوانات که جاندارند
(کادن .)501 :1370 ،به تعبيری ديگر شخصيتبخشی «نوعی زبان مجازی است که در آن اشيا يا مجردات به گونهای رفتار
میکنند که میپنداری انسانند و صفات و احساسات او را دارند» (گری .)239 :1986،ناقدان معاصر عرب اصطالح تشخيص
را برای اين ترفند ادبی به کار بردهاند (شفيعی کدکنی .)150 :1370،با وجود اين ،عالمان بالغت جداگانه به اين صنعت
نپرداختهاند و آن را زير نام استعارۀ مکنية تخييليه مطالعه کردهاند .شمس قيس رازی نويسندۀ المعجم فی معايير اشعار العجم،

 /47فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال دهم ،شمارة سی و هفت ،زمستان 59-42 / 1399

به ظاهر از نخستين کسانی است که ضمن بيان و توضيح استعاره ،آشکارا به نمونههای شخصيتبخشی اين گونه اشاره میکند:
«و از ساير انواع مجازات آنچه به اوصاف شعرا مخصوص تر است و جز در کالم منظوم تداولی ندارد مکالمة جمادات و
حيوانات غيرناطق است چون مناظرات تيغ و قلم و شمع و چراغ و گل و بلبل و مخاطبات اطالل و دمن و رياح و کوکب و
غيره» (شمس قيس  .)368 :1368 ،اگر به شواهدی که پيشينيان دربارۀ استعارۀ مکنيه آوردهاند دقت کنيم میتوان گفت که
منظور از استعارۀ مکنيه بيشتر همان شخصيت بخشی است با اين فرق که حوزۀ آن از انسان به حيوان گسترش يافته است
(ر.ک :شفيعی کدکنی151 :1370 ،و .)153
شخصيت بخشی در اشعار شاعران نخستين ،بيشتر به عالم محسوسات و محيط قابل ادراک برای حواس پنجگانه محدود
می شد ،اما با تکامل تدريجی شعر ،همگام با تکامل انديشة شاعران و نياز آنها به تصاوير پيچيده و زبان رمزآلودتر ،دامنة
تشخيص و استعارۀ کنايی هم از طبيعت به عالم باطن و عناصر ناپيدا کشيده شد .با رواج عرفان ،بسياری از شاعرانی که مسلک
صوفيانه داشتند از دادن شخصيت به کلمات و مفاهيم معنوی در کنار تجربيات و مشاهدات نفسانی خود برای رواج و تعليم
طريقة تصوف غافل نبودند و اشعار اين شاعران از مبالغة شخصيتبخشی بهره برده است (پورنامداريان.)146 :1384 ،
 .2بحث
 .2-1تصویر عشق در دیوان شمس
عشق ،يکی از پيچيدهترين و محوریترين مفاهيم عرفانی است و هر شاعر عارفی میکوشد گوياترين تصاوير را از تجربيات
عاشقانه خويش و رفتارهای عشق و آنچه از برکت عشق بر ايشان گذشته ارائه کند .اين امر در اشعار سنايی ،به عنوان کسی
که عرفان را به شکل رسمی وارد شعر کرد ،بسيار پررنگ است .او عشق را با تصاويری چون «عروس عشق» (سنايی:1388 ،
« ،)140لشکر عشق» (همان )173 :و «داية عشق» (همان )1150 :بيان میکند .اين انديشه در آثار عطار پرورش يافته ،با صفاتی
چون «طرار» (عطار )161 :1359 ،و «قالووز» (همان )199:ابراز میشود .نمودهای عشق در آثار مولوی به اوج خود میرسد.
خاستگاه شعر مولوی ،ريشة تصاوير او هم به شمار می رود و اين سرچشمه ،نه دانش دينی و معارف کالمی ،که تجربههای
عميق روحانی به مرکزيت عشق است .عشق در غزليات شمس مفهوم و معنا نيست ،بلکه پديدهای ملموس و دارای پوست و
خون است .موجودی که می توان او را ديد ،با او سخن گفت ،نوازشش کرد و نوازشش را چشيد .غزليات مولوی جوالنگاه
شخصيتبخشی و اقليم حکومت اين ترفند ادبی است .شخصيتبخشی در غزليات شمس نه وسيله ،که خود هدف است .هم
زادۀ تجربه های روحانی و عواطف شاعر در برخورد با حقيقت و هم زايندۀ آنها به شمار میآيد .خاستگاه شخصيتبخشی و
همة صور خيال شعر مولوی ،بستر تجربه و جهانبينی شخصی اوست و چون اين تجربه خالف عادت است انعکاس زبانی
آن هم خالف عادت میشود (ر.ک :پورنامداريان.)146 :1384 ،
توجه به منظومة فکری موالنا روشن میکند که تجلی عشق به عنوان موجودی هشيار ،دارای ترتيبی است که مرحله به
مرحله انسان را پرورش می دهد و او را برای پذيرش عشق و غايت آن که يگانگی با عشق است آماده میکند .صريحترين
آموزۀ مولوی که عصارۀ تجربيات او از تجلی عشق است در دفتر سوم مثنوی مطرح میشود:
عشق از اول چرا خونی بود؟ تا گريزد هرکه بيرونی بود
(مولوی:1375 ،ج ،3ب)4751
طبق تصويری که مولوی در مثنوی ارائه میکند ،نخستين چهرهای که عشق از خود بروز میدهد« ،خونی بودن» است .اين
ويژگی در آثار او به اشکال گوناگون متجلی میشود .نخستين رويارويی فرد و عشق ،از جنس آشنايیهای معمول نيست؛ زيرا
طريق عشق معکوس است و از خرابی به سوی آبادانی میرود .بنابراين مهيبترين چهرۀ خود را در برخورد آغازين مینماياند

 /48تحليل جاندارانگاری عشق در ديوان شمس  /زينب حسينی و همکار

تا آن که تاب و شايستگی عشق را ندارد ،بگريزد .با توجه به گستردگی و تنوع تصاويری که مولوی از عشق ارائه میکند
میتوان اين تصاوير ر ا به دو گروه تصاوير قهری و مهری تقسيم کرد و صفاتی را که زيرمجموعة اين دو حالت قرار میگيرند
بسته به شدت آن ،در سراسر بازه جای داد .اين بازه نشان دهندۀ رفتار عشق با فرد در هر مرحله از سلوک است تا جايی که
در انتهای طيف ،فرد به يگانگی با عشق ،و زندگی در عشق و زايايی میرسد.
 .2-1-1صفات قهری
عشق در تجلیهای اولية خود بر فرد با صفات قهری و نشاندهندۀ شدت ظاهر میشود .بسامد صفات قهری عشق را چنان
که تجلی انسانی داشته باشد می توان در دو دسته جای داد :اولين دسته که در ابتدای طيف قرار دارد صفات مرتبط با دشمنی
است .عشق در اين مرحله چون دشمنی خونخوار ،خونريز ،جنگجو و ...بر فرد ظاهر میشود تا «گريزد هر که بيرونی بود».
دومين مرحلة بروز عشق با صفات قهری به شکل موجودی تسخيرکننده و صاحباختيار است .در اين مرحله فردی که از
دشمنی عشق جان به در برده است بايد تمام تعلقات و هستی خود را بیچونوچرا به دست عشق بسپارد چنانکه مولوی
میسرايد« :به دست عشق درافتادهايم تا چه کند» (مولوی)162 :1391 ،
.2-1-1-1دشمن
عشق ،در نخستين برخورد با فرد شديدترين تجلی خود را به شکل دشمن بروز میدهد و اين دشمنی را به شيوههای
گوناگون اعمال میکند و فرد را میآزمايد .در غزليات شمس عشق در لباس دشمن با صفات زير ظاهر میشود:
 .2-1-1-1-1خونخوار
خشنترين و دشمنگونترين تصويری که از عشق در غزليات شمس به چشم میخورد «خونخواری» است .عشق در قالب
اين صفت به بیچراترين وجه ممکن و «بیجرم و بیجنايت» 1خون سالک مبتدی را میخورد.
«عشق چو خونخواره شود وای ازو وای!

کـــوه احــد پاره شود خـــاصه چــو ماها»
(مولوی ،1388،ج)190 :1

«ای عشق ،خونم خوردهای ،صبر و قرارم بردهای از فتنة روز و شبت پنهان شدستم چون سحر»
(همان ،ج)582 :2
«عشق چو خونخواره شود ،رستم بيچاره شود

کـــوه احـد پاره شود؛ آه! چه جای دل من؟»
(همان)937 :

 .2-1-1-1-2جنگجو
دومين نمود عشق در لباس دشمن به شکل جنگجوست .عشق ،اين صفت خود را در دو مرحله بروز میدهد .در برخورد
اول ،عشق مطلقاً جنگطلب است و سر ويرانی دارد که نشاندهندۀ سرشت بيگانه با عافيتطلبی اوست.
«صنما ،سپاه عشقت به حصار دل درآمد

بگذر بدين حوالی که جهان به هم برآمد»
(همان ،ج)466 :1

«به جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد

وگـــر درونة صد برج و صد بدن باشد»
(همان)540 :

«اگر چو شير شوی ،عشق شيرگير قويست

وگر چو پيل شوی ،عشق کرگدن باشد»
(همانجا)
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در گام دوم ،عشق به جنگ با صفتی خاص در فرد برمی خيزد .بدين شکل سعی در پااليش فرد دارد تا او را برای منازل
بعدی طريق عاشقی و رسيدن به مقصود آماده کند .از جمله اين صفات تکبّر ،آرام و قرار و سلطهگریِ عقل است که با حاالت
عاشق ناسازگار است.
«ببر ای عشق چو موسی سر فرعون تکبر

هله فرعون! به پيش آ که گرفتم در و بامت»
(همان ،ج)284 :1

«عشق هـــمچون نــــهنگ لب بـگشاد

خــواب ،چــون ماهی انـدر آب گريخت»
(همان)326 :

«گــرز برآورد عشق کوفت سر عــقل را

شد ز بلندی عشق چرخ فلک پست دوش»
(همان)671 :

 .2-1-1-1-3دزد:
عشق در مسير خود ،چهرۀ ديگری به فرد نشان داده ،دستبردی سره به متعلّقات و پايبندیهای او میزند .عشق دشمن هر
چيزی است که موجب دلم شغولی سالک شود .به همين سبب چون طراری هر آنچه مانع تمرکز فرد است از او میربايد و
حتی جبه و دستاری برای او باقی نمیگذارد .در اين تصوير مقابلة مستقيم عشق با فرد کمرنگ میشود و از خونريزی او اثری
نمیبينيم.
«بـــه سالح احـــدی تــو ،ره مــا را بزدی تـــو

همه رختم ستدی تو ،چه دهم باجستان را»
(همان)230 :

«رخــــتی کـــه داشتيم بـــه يـــغما ببرد عشق

از سود و از زيـــان و ز بـــازار فــارغيم»
(همان ،ج)894 :2

«عشق است آن دزدی که او از شحنگان دل میبرد

در خدمت آن دزد بين تو شحنگان بیکران»
(همان)934 :

 .2-1-1-1-4حیلهگر و مکار:
در اين مرحله از شدت رفتار عشق و مقابله مستقيمش با فرد کم میشود .عشق میکوشد با فريبندگی ،سالک را دچار
حيرت کند و جنبة رازآلود خود را بر او عرضه کند تا او را پايبند خويش کند .عشق با چونوچرا و استدالل که شيوۀ عقل
است بيگانه است و ای بسا به آن حملهور می شود .شيوۀ اقناعی او از جنسی ديگر است که از آن جمله اعمال قدرت و
فريبکاری است.
«عشق است يکی جانی دررفته به صد صورت

ديـــوانه شدم بـــاری من در فن و آيينش»
(همان644 :

عــــقل گويد که« :من او را به زبان بــفريبم»

عشق گويد که« :خمش باش! به جان بفريبم»
(همان  ،ج)866 :2

 .2-1-1-1-5بوالعجب و شعبدهباز:
بوالعجب بودن عشق با فريبندگی او پيوند دارد و در واقع ذيل آن قرار میگيرد .در اين دسته شواهد بر اعمال جادوانه و
خارق عادت در سازوکار عشق تأکيد میشود و باز هم از آن شدت و تندی اوليه کاسته میشود.
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«ای عشق شوخ بوالعجب ،آورده جان را در طرب

آری ،درآ هر نيمشب بر جان مست بیخبر»
(همان ،ج)582 :1

«عشق قـــرابهباز و من در کف او چو شيشهای

شيشه شکست زير پا ،پای کسی خليد ،نی»
(همان1195 :

 .2-1-1-2تسخیرکننده و صاحب اختیار:
در اين مرحله ،عشق با بروز وجهی ديگر ،گام دوم را برای تربيت سالک برمیدارد .رؤيت اين وجه عشق مستلزم آن است
که فرد از مراحل گذشته سربلند بيرون آمده باشد و همچنان بخواهد که وجودش منزلگاه عشق شود .رفتارهای عشق در اين
مرحله ناظرند بر اينکه عشق زمامدار مطلق است و بر هر که بخواهد فرود میآيد .عشق اين رفتار را بیآداب و ترتيب انجام
نمی دهد .رفتارهای او در مرحلة اول ،مقدمات متمکن شدن در جوار فرد را فراهم میکند و به شکل مهمانی ظاهر میشود.
سپس پا را فراتر میگذارد؛ مهمانی میشود که صاحب خانه است 2و به جای فرد تصميمگيری میکند .در مرحلة بعدی به
طور کامل عنان زندگی و مرگ و هر آنچه متعلق به سالک است در دست میگيرد و مالک رقابش میشود .در مجموع میتوان
گفت در اين گام سالک حضور عشق در زندگی خود را پذيرفته است و عشق به پااليش زندگی او دست میزند .عشق در
اين مرحله شعار و دثار فرد را جدا میکند تا او را اليق جامة عشق کند .در اين مرحله عشق را با جلوههای زير میبينيم:
 .2-1-1-2-1صیاد:
پس از اينکه فرد از انواع شدت و خونريزی عشق جان به در برد و گرفتار اعمال محيرالعقول عشق و وادی حيرت شد،
عشق در آن حال گنگی ،او را میربايد و وجودش را از آن خود میکند.
«سايه افکندهست عشقش همچو دامی بر زمين

عشق جانان سخت نيکو نردبان است ای پسر»
(همان ،ج)599 :1

«شـــکار را به دوصـــد ناز میبرد ايــن شير

شکار در هــــوس او دوان قــــطار قــطار»
(همان)618 :

 .2-1-1-2-2برگزیننده:
در اين مرحله ديگر عشق چون فرصتجويان از گيجی سالک استفاده نمیکند تا او را به دام بيندازد؛ بلکه با اقتدار و
برتریجويانه فرد اليق را برای خود برمیگزيند.
«هر که را اختيار کردش عشق

مست و بیاختيار خواهد بود»
(همان)568 :

«عشق ،مرا بر همگان برگزيد

آمــد و مستانه رخم را گزيد»
(همانجا)

 .2-1-1-2-3مهمان:
رفتهرفته از رفتارهای قهری عشق با سالک کاسته میشود يا به عبارت بهتر ،برداشت سالک از رفتارهای عشق دگرگون
میشود و آنها را در جهت تکامل خود تلقی می کند؛ از اين رو مشتاق و پذيرای آن است .در اينجا عشق چون مهمانی وارد
میشود که فرد مشتاق اوست.
«جـــمله مـــهماننــد در عـــالـــم ولـــيک

کــــم کسی دانـــد کـــه او مهـــمان کـيست!»
(همان)292 :
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صد رحمت و صد آفرين بر دست و بر بازوی او»

«اين عشق شد مهمان من ،زخمی بزد بر جان من

(همان ،ج)1056 :2
 .2-1-1-2-4دشمن زهد و نام:
عشق در قالب قدرت برتر وجود سالک را میپااليد و او را ياری میکند تا از بندهايی که گرفتار آن است رها شود .عشق
هر گاه با خودخواهی و خودپرستی روبرو میشود ،جنگ و ستيزه میآغازد ،زيرا «خود» و پرورش و آراستگی او ،در جهت
تعاليمش نيست.
«ربود عشق تو تسبيح و داد بيت و سرود

بسی بکردم الحول و توبه ،دل نشنود

غـــزلسرا شــدم از دست عـشق و دستزنان

بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هر چم بود»
(همان ،ج)1223 :2
بـــدران بــند هستی را ،چه در بند مصاليی؟»

«درآمد عشق در مسجد ،بگفت ای خواجه مرشد!

(همان ،ج)1223 :2
 .2-1-1-2-5مدعی برابر عقل:
عشق در ادامه فرد را از بند عقل جدا میکند و با منطق استداللی عقل به مقابله برمیخيزد .جنگ عقل و عشق در عرفان،
بحثی ديرين است .ابزار عقل ،چون و چراست که در راهِ بیچون ،بس ناکارآمد است.
«عشق و خردخانه درونجــنگیاند

عـــربده هـــر لـــحظه بــه کو میرسد»
(همان ،ج)576 :1

«گرز برآورد عشق ،کوفت سر عقل را

شد ز بلندی عشق چرخ فلک پست دوش»
(همان)671 :

«باز بــرآورد عشق سر بـه مثال نهنگ

تـــا شکنــد زورق عـقل به دريای عشق»
(همان)678 :

 .2-1-1-2-6صاحب اختیار و سلطان:
در گام آخر اين مرحله ،عشق در جايگاه صاحب اختيار و سلطان مینشيند .همگان در اختيار ویاند و هرکه را بخواهد
مجازات میکند و به هرکه بخواهد تشريف میدهد .در اينجا با اينکه از خونريزی اوليه نشانی نيست ،همچنان بين عشق به
عنوان موجودی قهار و سالک به عنوان فرمانبردار رابطهای براساس قدرت قهری برقرار است؛ هر چند که بروز آن با شدت
کمتری اتفاق میافتد.
«عشق ،همايونپی است ،خطبه به نام وی است

از ســر مــا کم مباد ساية اين کيقباد»
(همان)518 :

«عشقا ،تويی سـلطان من ،از بهر من داری بزن

روشن ندارد خانه را قنديل ناآويخته»
(همان ،ج)1125 :2

در مجموع  % 40/20از شواهد ،بيانکنندۀ صفات قهری عشق هستند.
 .2-1-2صفات مهری
پس از اينکه عشق ،سالک را در بوتة بال آزمود و شايستگی اش بر او اثبات شد ،همچنين پس از پالودن وی از انواع رذايل
نفسانی و زدودن حجابهای راه ،نوبت به راهنمايی سالک میرسد .از اين پس با چهرۀ مشفقانة عشق روبرو هستيم .عشق
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در گام دوم با رفتار ايجابی و مهرورزانهاش سالک را از هرچه خود میخواهد پر میکند .در ابتدا خودِ عشق هادی او میشود
و در قالب پير ،معلم ،راهبر و راهنما آموزههای خود را بر او عرضه میکند .سپس رابطة نزديکتری با او برقرار میکند و او
را حريف عيش و شادخواری خويش میسازد .اين رابطه مهری زمانی به اوج میرسد که عشق در لباس معشوق جلوهگر
میشود و در اين مرحله است که میتوانيم سالک را برای اولين بار عاشق بناميم .در ادامه نمودهايی را که عشق در قالب آنها
چهرۀ مهرورزانة خود را به سالک نشان میدهد بررسی میکنيم.
 .2-1-2-1راهنما
عشق در اين صفت ويژگیهای پير و مرشد در عرفان را دارد و همة جلوههايش ناظر بر آگاهیبخشی به سالک است .در
غزليات شمس ،عشق با صفات مورد اعتماد ،هادی ،رازگو و مفسر متجلی شده است.
 .1.1.2.1.2مورد اعتماد:
عشق مورد اعتماد است ،بنابراين بايد اوامرش را بیترديد پذيرفت.
ای عشق چست معتمَد ،مستی سالمت میکند

بشنو سالم مست خود ،دل را مکن همچون حجر
(همان ،ج)582 :1

جايی عشق را پيامبر مینامد که تصويری قوی از معتمد بودن عشق ارائه کند .میگويد عشق خليل است ،اگر تو را به آتش
خويش خواند ،بيم مدار.
عـــشق خـــليل است ،درآ در مـــيــان

غـــم مــخور ار زيــر تـو آتش بود
(همان)575 :

خنک آن که زآتش تو سمن و گلش برويد

که خليل عشق داند به صفا زبان آتش
(همان)656 :

عشق جايی عيسی است و در کار زنده کردن هرکس است که پيش او بميرد ، :پيش او بمير و باک مدار که او تو را عمر
دوباره خواهد داد:
چو عشق عيسی وقت است و مرده میجويد

بمير پيش جمالش چو من تمام مترس
(همان)638 :

 .2-1-2-1-2راهنما و هادی:
از تمام صفاتی که مولوی برای عشق به عنوان موجود جاندار برمیشمارد اين ويژگی باالترين بسامد را دارد .عالوه بر آنکه
در بسياری از ابيات به شکل مستقيم به اين تصوير از عشق اشاره کرده است ،در ابيات بسياری اين صفت به شکل ضمنی
بيان شدهاست .عشق از آغاز فرد را به سوی مسير خودساختهاش سوق میدهد و الزمة اين امر ،هدايت و راهنمايی است.
در گــــوشم گفت عشق« :بس کن!»

خــاموش کنم ،چو او چنان گفت
(همان)274 :

چــون ز شاگردان عشقی ای ظـريف

در گشاد دل ،چو عشق ،استاد باش
(همان)660 :

يک دسته کليد است به زير بغل عشق

از بــهر گــشاييدن ابـواب رسيده
(همان ،ج)1147 :2
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 .2-1-2-1-3رازگو:
مقام قرب عشق ،مقام اعتماد متقابل و رازگويی است؛ زيرا اسرار را نمیتوان در حضور اغيار بازگو کرد .حتی اگر غيری
حاضر نباشد ،عشق تصوير نمادين رازگويی را خلق میکند تا اسرارگونگی گفتگو را القا کند.
بـــاقيش عشق گويد بــا تــو نــهان ز من

ز اصحاب کهف باش هم ايقاظ و هم رقود
(همان ،ج)513 :1

از بس که نوح عشقت چون نوح نوحه دارد

کشتی جــان مـــا را دريــای راز کـــرده
(همان ،ج)1164 :2

 .2-1-2-1-4مفسر و مترجم:
هيچ گويندهای نمیتواند حاالت ناشی از عشق را مانند خود عشق بازگو کند .او آنچه را که الزم است از حال خود و حال
سالک بيان شود در کمال بالغت ارائه میکند:
عشق را از من مپرس ،از کس مپرس ،از عشق پرس

عشق در گفتن ،چو ابر درفشان است ای پسر

ترجــمانی مــن و صد چــون منش محتاج نيست

در حـقايق عشق خود را ترجمان است ای پسر
(همان ،ج)599 :1

خامش کنم خامش کنم تا عــشق گـويد شرح خود

شرحی خوشی ،جانپروری ،کان را نباشد غايتی
(همان ،ج)1182 :2

 .2-1-2-2عیاش و شادخوار:
پس از اينکه عشق در مقام هادی و مرشد جان سالک را از آموزههای خود پر میکند و او را محرم اسرار نهان سلوک قرار
میدهد ،از لباس معلمی دلسوز خارج میشود .در اين مرحله شايستگی های فرد به اثبات رسيده است و از خامی به مرحلة
پختگی رسيده است .او در اين مرحله «غير» نيست ،بلکه وجودی است که نزديک مرکز عشق است به همين سبب شادیهای
عشق بر سالک فرومیآيد و به پاس مسيری که آمده است شايستگی آن را دارد که عشق با او از در عيش و طرب درآيد .در
اين مرحله عشق با تصاوير متعلق به حوزۀ بسط و شادی و طرب حضور دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود:
 .2-1-2-2-1نوازنده:
اولين نمود طرب و شادی ،موسيقی است به همين سبب عشق در گام اولِ بروز شادی ،چو نوازندهای متمثل میشود که
منشأ طرب و شادی و نماد آن است.
تـــا کـــه عـــشقت مطــربــی آغـاز کرد

گـــاه چـــنـگم ،گـــاه تـــارم ،روز و شب
(همان ،ج)250 :1

دهان عشق میخندد که نامش ترک گفتم من

خود اين او میدمد در ما که ما ناييم و او نايی
(همان)1205 :

 .2-1-2-2-2ساقی:
يکی از لوازم شادی و طرب در سنت ادبی «می» و آنچه با آن ارتباط دارد است .به طوری که گويی بی می مجلس از
رسميت ندارد .3در اين مرحله عشق خود پيالهگردان میشود .او طاقت هر کس را می داند و سهم هر فرد را به قدر گنجايش
او معيّن میکند:
عشق را ديدم ميان عاشقان ساقی شده

جان ما را ديدن ايشان مبادا بی شما
(همان ،ج)223 :1
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عشق گردان کرد ساغرهای خاص

عشق میداند که او گردان کيست
(همان)290 :

 .2-1-2-2-3مست:
در حال بسط ،عشق هم نوازنده است و هم ساز ،هم ساقی و هم مست ،هم جنون انگيز و هم ديوانه .در اين مرحله عشق
فاصلهای بين خود و مخاطبانش قرار نمیدهد .از اين رو گاهی شادیآفرين است و گاهی خود سرمست از اين شادی در کنار
سالکان قرار می گيرد .او پيری است سالک از اين رو در عين ساقی بودن خود نيز سرمست است.
چه خوشی عشق چه مستی چو قدح بر کف دستی

خنک آنجا که نشستی خنک آن ديدۀ جان را
(همان)230 :

يار ما عشق است و هرکس در جهان ياری گزيد

کز الست اين عشق بی ما و شما مست آمدهست
(همان)280 :

 .2-1-2-3یار و معشوق
نزديکی عشق و سالک در تصوير يار و معشوق اوج میگيرد .در همين مرحله است که نام سالک به عشق گره میخورد و
«عاشق» ناميده می شود .در ابتدای اين مرحله عشق در لباس يار سالک ظاهر میشود ،سپس ميزبان او میشود و بعد جلوههای
معشوقی را آغاز میکند و غيرت خويش را بر عاشق آشکار میکند.
 .2-1-2-3-1یار:
عشق هنگامی که مهر خويش را بر سالک آشکار میکند جامع صفات يار نيکوست .يکی از اقتضائات اين مرحله پرداختن
به عشق و بريدن از خلق است.
يار ما عشق است و هر کس در جهان ياری گزيد

کز الست اين عشق بی ما و شما مست آمدهست
(همان ،ج)280 :1

هله ،ای عشق ،بيا ،يار منی در دو جهان

از هـــمه خـــلق بريــدم بــه تــو برچفسيدم
(همان ،ج)868 :2

همدلی و تسکينبخشی هنگام درد ،از ديگر ويژگیهای عشق در لباس دوست است.
دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت

آمدم ،نعــره مـزن ،جامه مدر ،هيچ مگو

گفتم ای عشق من از چيز دگر میترسم

گفت آن چيز دگر نيست دگر ،هيچ مگو
(همان)1106 :

 .2-1-2-3-2میزبان:
عشق ميزبانی است که تنها عاشقان مهمان اويند .آنها که خويش را به سيالب بال سپردهاند ،و قوت ايشان آتش عشق است.
گر لعل و گر سنگی ،هال ،میغلت در سيل بال

با سيل سوی بحر رو ،مهمان عشق شنگ شو
(همان)1060 :

الصال ای عـاشقان ،کاين عشق خوانی گستريد

بهر آتشخوارگانش بر سر خوان آتشی
(همان)1270 :

 .2-1-2-4معشوق:
پس از اينکه سالک ميهمان عشق شد ،عشق در لباس معشوق از او استقبال میکند .معشوقی که هم با جلوههای ناز خود
دلبری میکند و هم با مهر و نوازش خود دلدار عاشق است؛ همانگونه که میگويد« :گاهی منش ستايم گاه او مرا ستايد».
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 .2-1-2-4-1دلبر:
عشق چنان که شيوۀ معشوقان است ابتدا از عاشق دلبری می کند .او در دلبری استاد است و آنجا که از در دلبری درآيد،
کسی را توان پايداری نيست:
چو عشق در بر سيمين کشيد عاشق خود را

ز بوسه های چو شکّر در آن کنار چه میشد
(همان ،ج)529 :1

چــــو عشق را هوس بـــوسه و کنار بـود

که را قرار بـود جـــان کـــه را قرار بـــود
(همان)541 :

عشق به هنگام دلبری معيارهای خود را برای عاشق بازگو میکند و از او میطلبد که دلخواهش باشد:
خامش ز عشق بشنو گويد تو گر مرايی

من يار رستمانم ،نی يار مرد حيزم
(همان ،ج)890 :2

پرير عـــشق مــرا گفت من همه نازم

همه نياز شو آن لحظه ای که ناز کنم
(همان)896 :

 .2-1-2-4-2دلدار:
عشق هم دلبر است و هم دلدار .او در عين اينکه سراپا ناز است ،ماية قرار و آرامش عاشق است.
عـــشق چـــو دل را بــه سوی خويش خواند

دل ز همـــه خلــق رمـــيدن گرفـــت
(همان ،ج)332 :1

به پيش خلق نامش عشق و پيش من بالی جان

بال و محنتی شيرين که جز با وی نياسايی
(همان ،ج)1205 :2

 .1.2-2-4-3غیور:
عشق شرکتسوز است .اسرار ميان عاشق و معشوق و عوالم مشترک آنها بايد از اغيار پنهان بماند .عشق نسبت به افشای
راز عشق سختگير است.
عجب ای عشق ،چه جفتی چه غريبی ،چه شگفتی

چو دهانم بگرفتی به درون رفت بيانم
(همان)805 :

گفتم ای دل پدری کن نه که اين وصف خداست

گفت اين هست ،ولی جان پدر هيچ مگو
(همان)1106 :

از ميان شواهد استخراج شده % 54/27 ،از تصاوير صفات مهری عشق را بيان میکنند و بر تصاوير مهرآميز عشق تأکيد می
کنند.
 .2-1-3صفات زایشی
هنگامی که سالک به درجه عاشقی رسيد و محرم اسرار عشق گشت ،عشق عيسای جان او میشود و جانی ديگر به او
میبخشد که وجود او را متمايز از جانهای اينجهانی میکند .عاشق در واپسين قدم ،از عشق زائيده میشود .از آن رو اين
صفات را «زايشی» نام نهاديم که در اين مرحله ،عاشق عين عشق میشود .سالکی که تا اين مرحله صرفاً دريافتکنندۀ تأثيرات
عشق بود ،خود منبع صدور عشق میشود و به زايايی میرسد.
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 .2-1-3-1حیاتبخش
در منزل پايانی ،عاشق منبع انتقال عشق میشود .در انتهای اين مرحله ،عاشق با عشق به وحدت میرسد و دولت پاينده
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میشود .او که زادۀ عشق است زاينده او نيز میشود .عشق در اين مرحله کار خود را با کيمياگری آغاز میکند ،سپس در قالب
مادر که نماد زندگی و زايندگی است بروز خود را بر عاشق به نهايت میرساند.
 .2-1-3-1-1کیمیاگر:
تا پيش از اين عشق صفات را مبدل میکرد اما در اين مرحله چون کيمياگر به تبديل ماهيات دست میزند و عاشق را با
عشق ،جاودانگی میبخشد.
کيـــميــای کــيميــاســـاز اســـت عـــشق

خـــاک را گـــنج مـــعانی مـــیکند
(همان ،ج)497 :1

چوب خشک جسم ما را کاو به مانند عصاست

در کف موسی عشقش معجز ثعبان کنيم
(همان ،ج)838 :2

دو دســـت عشق ،مثال دو دست داوود اســت

که همچو موم همی گردد از کفش آهن
(همان)1034 :

 .2-1-3-1-2مادر (زاینده):
اين تصوير اوج تجلی عشق بر عاشق است .در اينجا عشق مادری است که عاشق از او زاده میشود .تمام نمادهای مرتبط
با مادر با زايندگی ،زندگی و رشد گره خوردهاست .اينجا عشق حيات جاويد به عاشق میبخشد و او را چنان پرورش میدهد
که خود زايندۀ عشق میشود.
نی خواب او را نی خورش ،از عشق دارد پرورش

کاين عشق اکنون خواجه را هم دايه و هم والدهست
(همان ،ج)253 :1

در عـــشق زنــده بــايــد ،کــز مـرده هيچ نايد

دانـی که کيست زنده آن کـــاو ز عـــشق زايـــد
(همان)505 :

زادۀ اولــم بــشد زادۀ عــشقــم ايــن نـــفس

مــن ز خـــودم زيــادتم ،زانــکه دو بـــار زادهام
(همان ،ج)729 :2

اين دسته از تصاوير  % 5/53از شواهد را تشکيل میدهند .تکرار کمتر اين تصاوير به دليل کماهميت بودن اين مرحله در
منظومة فکری موالنا نيست؛ چرا که رسيدن به اين مرحله ،غايت عشق و نهايت شکوفايی عاشق است .بسامد پايين میتواند
ناشی از اين باشد که در اين مرحله ،عاشق ،چالشها را پشت سر گذاشته و به غايت عرفان که وحدت عشق و عاشق و
معشوق و زايندگی است ،رسيدهاست .در اينجا عاشق بینياز از شنيدن صفات عشق است؛ چرا که او خود با عشق به يگانگی
رسيدهاست .همچنين حاالت و چگونگی اين مرحله از گفت بيرون است و کسی که اين مرحله را تجربه نکرده باشد نمیتواند
از راه توصيف بهدرستی آن را درک کند .اغلب مولوی در وصف حاالت همين مرحله ،در ميان تراوشات ناخودآگاه ،زبان از
گفت میبندد و از افشای اسرار وحدت منع میشود؛ زيرا در اين جايگاه هر که جز عاشق واصل ،نامحرم است.
 .3نتیجهگیری
در غزليات شمس خواننده با عاشقی برونگرا روبروست که عشق را به عنوان بنيادیترين دستاورد تجربی خود ،شخصيتپردازی میکند و
رفتارها و تجليات او بر شخص را نشان میدهد .تجلی عشق به عنوان شخصيتی جاندار که آگاهانه رفتار میکند ،با صفات قهری آغاز می

 /57فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال دهم ،شمارة سی و هفت ،زمستان 59-42 / 1399

شود .اين صفات را به دو دسته «رفتارهای دشمنانه» و «رفتارهای تسخيرگر» میتوان تقسيم کرد .رفتارهای دشمنانه حاوی خشونت هستند
که بدون دليل مشخصی انجام میشوند ،اما رفتارهای تسخيرگر ،همچنان که خشن هستند ،با هدف مشخصی انجام میشوند .قهریترين و
خشنترين جلوههای عشق «خونخوار»« ،جنگجو» و سپس «دزد» است .جلوههای ديگر عشق در دشمنی به ترتيب «حيلهگر» و «شعبده باز»
هستند .رفتار عشق در اينجا کمتر خشن ولی مبهم و گنگ است .هنگامی که عشق رفتاری «تسخيرگر» دارد به شکل «صياد»« ،برگزيننده»،
«مهمان»« ،زهد و نام ستيز»« ،عقلستيز» و «صاحب اختيار» ظاهر میشود .در اين صفات بهتدريج از تندی عشق نسبت به وجود سالک کاسته
میشود و خشونت عشق صفات او را هدف میگيرد.
عشق پس از تسلط بر سالک ،صفات مهری خود را بروز میدهد .او ابتدا در نقش «راهنما» ظاهر میشود و پس از آگاهی سالک به اسرار
عشق« ،ساقی» میشود و جانش را خوش میکند .باالترين نمود عشق در مهر آنجاست که «يار و معشوق» سالک میشود و به او شايستگی
میدهد که خود را «عاشق» بنامد .عشق در قالب «راهنما» ابتدا سعی میکند اعتماد سالک را جلب کند و امين او باشد به همين سبب اولين
جلوهاش «معتمد» بودن است .سپس در قالب يک «هادی» تعاليم خود را بر او عرضه میکند .در اين دو گام هنوز سالک زيردست عشق
است .در تجليات بعدی عشق که «رازگو» و «مفسر» است بهتدريج اختالف جايگاه عشق و فرد کمتر میشود تا جايی که پس از آن عشق به
ترتيب «مطرب»« ،ساقی» و حتی «مست» میشود .نزديکی عشق و سالک به جايی میرسد که عشق خود «معشوق» میشود و سالک «عاشق».
عشق در مسير معشوقی ابتدا «همدم» سالک میشود و در نقش «ميزبان» پذيرای او میشود .سپس از در «دلبری» درمیآيد و پس از نازها
«دلدار» میشود؛ اما «معشوق» بيگانه را بر نمیتابد به همين سبب تجلی بعدی او در کسوت «غيور» است که در خلوت خود با عاشق دارد
تاب اغيار ندارد.
عشق در هر مرحله  ،فرد را متصف به صفت خاص همان مرحله میکند و در آخر با او يگانه میشود و از اين راه او را جاودان میکند.
اين صفات «صفات زايشی» نام نهاده؛ زيرا به «هستیبخشی» عشق تأکيد دارند .عشق در قالب يک «کيمياگر» ذات عاشق را متحول میکند و
هستی متفاوتی برای او تعريف میکند .او عاشق را از مقام يک دريافتکننده به مقام «زايندگی» ارتقا میدهد و آن را با نماد «مادر» که منشأ
زايايی است پيوند میزند .اينجا عاشق منشأ عشق میشود و عشق و عاشق به وحدت میرسند.
در غزليات شمس از ميان سه تصوير مرکزی عشق ،صفات مهری بيشترين بسامد را دارد .از ميان صفات مهری تصوير «راهنما» با
زيرمجموعههايش بيشتر تکرار شده که نشاندهنده تأکيد مولوی بر اين ويژگی است .پس از تصوير «راهنما» تصاوير «يار و معشوق» و «عياش»
به ترتيب بيشترين تکرار را داشتهاند .پس از «صفات مهری» ،بيشترين توجه مولوی معطوف به «صفات قهری» بوده است و پررنگترين نمود
آن در غزليات شمس تصوير «دشمن» است که اولين تجلی عشق بر سالک است« .صفات زايشی» بسيار کمتر از ساير تصاوير عشق در
غزليات شمس تکرار شدهاند به شکلی که تنها در  5/53درصد از ابيات ديده میشود .توجيهی که برای اين پديده میتوان ارائه کرد اين است
که در اين مرحله سالک تعاليم اساسی را از سر گذراندهاست و به اوج وحدت نزديک میشود .همچنين بخش زيادی از تجارب يکتای ذهنی
را به فراخور احوال خود درک کردهاست و نياز چندانی به روشنگری از راه شخصيتبخشی ندارد زيرا شگردهای ادبی بهخصوص تشخيص
و جاندارانگاری راهی برای ملموس کردن و قابل فهم کردن تجارب ذهنی شاعر و سادگی انتقال آنهاست .عالوه بر اين از ميان سالکانی که
قدم در طريقت میگذارند گروه اندکی به اين مرتبه میرسند و از طرفی اسرار اين مرحله مختص واصالن است به همين سبب مولوی تالش
چندانی برای نشان دادن عينی تجارب روحانی اين مرحله ندارد و اغلب نيز هنگام گفتن از اين مرحله است که با الهامات آن سری از ادامه
سخن منع میشود.
پی نوشت
 .1در زلف چون کمندش ای دل مپيچ کانجا
(حافظ) 91 :1387 ،

سرها بريده بينی بیجرم و بیجنايت
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 .2عشقت به دلم درآمد و شاد برفت

بازآمد و رخت خويش بنهاد برفت

گفتم به تکلف دو سه روزی بنشين

بنشست و کنون رفتنش از ياد برفت

(مولوی :1391 ،رباعی شمارۀ )362
 .3مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

(حافظ)365 :1387 ،
 .4مرده بدم زنده شدم ،گريه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

(مولوی :1391 ،غزل شمارۀ )1393
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