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 در عرفان موالنا « عشق حقیقی »و  « عشق واقعی» 

 مهدی سیاح زاده

 
  عشق به صورت     

مثنوی آمده که پس از « پادشاه و کنیزک»در داستان 
شورانگیز  زرگر در دل کنیزک بکلی مرگ زرگر، عشق 

 پاک می شود: 
 این بگفت و رفت در دم زیر خاک 
 آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک

١/٢١٦  
پایان می پذیرد؟ چرا  چرا عشق کنیزک با مردن زرگر

در اکثر عشق های انسانی، با مردن معشوق، عشق به ظاهر 
شورانگیز عاشق به تدریج کاهش می یابد و سرانجام روزی فرا 

 می رسد که معشوق فراموش می شود؟
کنیزک، « پاک شدن عشق»مولوی بالفاصله بعد از 

 پاسخ این پرسش مهم را در یک بیت می دهد:
 ن پاینده نیست زآن که عشق مردگا

  زآن که مرده سوی ما آینده نیست
١/٢١٧ 
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نیاز ندارد. آن « صورت»می گوید: عشق حقیقی به 
عشقی که پس از مردن معشوق می میرد، عشق حقیقی نیست. 

است. کسی که عاشق زیبایی، « ماده»و « صورت»عشق به 
عاشق رخسار، عاشق اندام زیبای معشوق است، چون در این 

شوق میرا و فانی است، طبیعتاً همه زیبایی، دیر یا نوع عشق، مع
زود نابود خواهد شد و حتی معشوق خواهد مرد. و چون محال 
است که این زیبایی ویا جسم معشوق به زندگی بازگردد، 

 عشق های مجازی، عشقاغلب چنین عشقی نیز قطعاً می میرد. 
است و موضوع عشق « ایگو»که سرچشمه آن  هستندهایی 

است. عشق هایی که واقعیت است نه حقیقت، تغییر « سراب»
پذیر است نه ثابت و پابرجا. عشق هایی که پیوند از برون به 
برون دارد، نه از درون به درون، و به کالم مولوی عشق هایی 

 دارد و جز ننگ، عاقبتی نخواهد داشت. « رنگ»که 
 عشق هایی کز پی رنگی بود 
  عشق نبود ، عاقبت ننگی بود

١/٢٠٥  
اما عشق جاودانی و حقیقی، عشق به وجودی است 

)بصر( است و « دید»که همواره زنده است، همواره در معرض 
همواره تازگی و صفا می بخشد. عشق به  همان « جان»به 

وجودی که همه ی اولیاء عاشق اویند و از او به بزرگی رسیده 
 اند. یعنی وجود واجب الوجود.
 در بَصَر عشق  زنده در روان و 
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 هر دَمی باشد ز غُنچه تازه تر 
 عشق آن زنده گُزین، کاو باقی است

 کز شراب جان فزایت ساقی است 
 عشق آن بگزین که جمله انبیا

 یافتند از عشق او کار و کیا
 تو مگو ما را بدآن شَه راه نیست 

 باکریمان کار ها دشوار نیست 
١/٢١٨   

*** 
 

 

 
، ٢۳۹صفحه از  ،مهدی سیاح زاده ، «مولوی و چنین گفت»برگرفته از کتاب   

(٢٠١٥) ١۳۹۴چاپ دوم  ،تهران ،انتشارات مهر اندیش   

 
 


