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МАВЗЎИ ИШҚ ВА ВОҚЕИЯТИ ОН ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО 

ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ 

 

Дар таълимоти тасаввуф ишқ ҳамчун ифодаи мавҷи сўзони ҷазба нисбат ба 

Худованд-офарандаи тамоми неъматҳои моддӣ дар мақоми аввал қарор дорад.  

Он ҳамчун рамзи неруи бузурги осмонӣ коинотро таҷассум намуда, ҷалби абадӣ, 

роҳнамои равандҳои фарозу нишеб мебошад, аз ин рў, офарандаи падидаҳои 

органикию ғайриорганикӣ, мавҷудоти зиндаву ашёи беҷон буда, тамоми 

ҳаракатро тавассути энергияи нисбӣ идора мекунад. 

Аз нигоҳи тасаввуф бо ҳам пайвастани мардум бо шарофати қудрати 

муҳаббат воқеият пайдо мекунад. Умуман, аз нигоҳи динию фалсафӣ таълимоти 

тасаввуф бо мафҳуми «ишқ» робитаи зич дошта, ҳамчун фалсафаи динии ишқ, 

ҳамоҳангӣ ва зебоӣ арзёбӣ мегардад. 

Пайравони тасаввуф «барои расидан ба ҳадафи волои худ роҳи ишқу 

парастишро интихоб мекунанд, зеро ишқ як инсони кӯчакро аз олами ваҳдат ба 

олами гуногунранг ва ҳамон неру метавонад ӯро аз олами гуногунранг ба олами 

ваҳдат бозгардонад» [6, 45]. Табиист, ки шоирон ва назариячиёни тасаввуф барои 

дарки воқеияти он таваҷҷуҳи зиёд доштанд. 

Ба ақидаи Афлотун он шахс қобилияти олӣ дорад, ки табиатан дорои эроси 

(саъю кўшиш ба ҳаёт) фалсафӣ аст ва воқеан файласуф мебошад.  Маҳз ҳамин 

эроси ҳақиқӣ, ҳангоми дидани зебоӣ ҳаяҷонро ба вуҷуд меорад – шавқу рағбат, 

ишқ, одатан дар аввал он чизеро ҳис мекунад, ки ба дард ва зурзанӣ ҳангоми зоиш 

монанд аст; вале он дар зебоии ҷисмонӣ муддати тўлонӣ намеистад, балки ба он 

зебоие медарояд, ки ба сиришти накўкор ҳамчун ҳикмат, хирад, амри виҷдон, 

иҷрои қонунҳо ифода меёбад ва сипас ба сабаби ин ду зебоии маънавӣ ва дар 

ҳамин ҳаракат қатъ нагардида, баландтару олитар, то он вақте, ки ба охирин - 

аввалин - зебоӣ дар худ ва аз худ нарасад - ва танҳо дар ҳамин вақт, ниҳоят, он 

шиддати дарднок дар ӯ қатъ мегардад [7, 283]. Тафсири фалсафии ишқи Афлотун 

ва Плотин таъсири бузурге дошт. Баъдтар ин афкори динӣ ва фалсафии Ғарбу 

Шарқи асримиёнагӣ фаро гирифта, дар инкишофи таълимоти динии экзотерикӣ 

(ошкоро, маъмулӣ) ва эзотерикӣ (махфӣ, пушида), ҳамчунин дар соҳаи тафаккури 

бадеӣ нақши калон бозидааст.  

Дар дини насронӣ ҳар як идеали ахлоқӣ бар эҳсоси ишқ асос меёбад.  

Аз ин нуқтаи назар, муколамаи ботинии Августин, ки аз ишқ ба Худо 

саршор аст, хеле ҷолиб аст: ... «Эй ишқ, ки ҳамеша саршори эҳсос ҳастию 

хомўшнашаванда, маро сўзон, бигузор дар ишқат сӯзам, туро дўст медорам ... 

Худовандо, ман туро дӯст медорам, зеро ту аввал маро дӯст доштӣ» [2,49].  

Августин таъкид менамояд, ки дар олам ду ишқ - заминӣ ва осмонӣ вуҷуд 

дошта, ду ҷабҳаро ба вуҷуд меорад: ишқи заминӣ – ин муҳаббати инсон ба худи 

ўст, ки то беэътиноии Худованд рафта мерасад. Муҳаббати осмонӣ бошад – 

муҳаббат ба Худованд мебошад [1,103]. Инсон замоне оромиш меёбад, ки ба 



дараҷаи муҳаббати Худо ноил гардад [2, 83-84]. Ў бояд ҳама чизи дигарро партояд, 

дар худ ғарқ шавад ва Худоро биҷӯяд: «Дар бистари андешаи худ даромада ба ҷуз 

Худо ва он чиро, ки ба расидани Ў мусоидат мекунад, хориҷ кунад ва дарҳоро 

баста, Ўро биҷўяд. Акнун бо тамоми ҳастият бигўй: Рўйи туро меҷўям, эй 

Худованд» [2,85].  

Умуман, дар таълимоти масеҳӣ ду намуди ишқ - заминӣ ва осмонӣ ба таври 

возеҳ фарқ карда мешавад, онҳоро ҳамчун ду ҷисми мухолиф, мисли биҳишт ва 

дўзах муаррифӣ менамоянд. Марям тасвири идеалии муҳаббати илоҳӣ дар 

муқоиса бо муҳаббати заминӣ буда, ба ибораи дигар, таҷассуми инкори ишқӣ 

заминӣ мебошад.  

Аз тарафи дигар, ашъори дунявӣ дар масъалаи дарки ишқ мухолифи 

эътиқоди мазҳабӣ буда, эътироф менамояд, ки танҳо муҳаббат ба зан, лаззати 

ҳақиқӣ меорад ва ў ганҷи бебаҳост [13, 339]. 

Ин марзи умумии инкишофи батадриҷи ишқро адабиёти асримиёнагии 

қариб тамоми халқҳо ифода мекунад. Дар Фаронса, дар адабиёти трубадурҳои 

провансал, ҳар се марҳилаи ин рушд равшан нишон дода шудааст: 1) зани 

шавҳардор, хонум, 2) зани идеалӣ, парастиши зан, 3) бокираи муқаддас Марям ё 

Худо [12,261].  

Аз ин рў, инкишофи лирикаи асримиёнагӣ набояд тасодуфан шарҳ дода 

шавад. Дар ин маврид ба назар чунин мерасад, ки як қонуни умумие вуҷуд дорад, 

ки ба консепсияи эстетикӣ ва фалсафии асрҳои миёна асос ёфтааст. Эстетикаи 

асримиёнагӣ арзиши мустақилонаи зебоии мушаххасро эътироф намекунад ва 

одатан, онро абстракт медонад.  

Дар афкори асримиёнагӣ, бахусус, самти эзотерикии он, аз ҷумла яке аз 

намояндагони он Афлотун ишқро ҳамчун неруи поку созанда, ки инсонро аз 

сатҳи мавҷудияти нафсонӣ ба сатҳи мавҷудияти илоҳӣ мерасонад, тасвир 

кардааст. 

Мутасаввифа, аз ҷумла яке аз симоҳои барҷастаи он Ҷалолиддин Муҳаммади 

Балхӣ моҳияти ишқро дар доираи таълимоти худ дарк мекунад. Ба ақидаи 

суфиён, ишқ қувваи пешбарандаи ҳиссиёти динӣ, устувории ахлоқи зоҳид, имони 

авлиё ва ягона асоси камолоти ахлоқӣ мебошад. Ин маънии даст кашидан аз 

нафсу сарват, шўҳратпарастию ҳавасҳо, зиндагӣ ва ҳама чизеро дар назар дорад. 

Шахс, ки соҳиби ҳамаи ин чизҳо мебошад, аз ин рў, набояд ба ивази он чизи 

дигареро талаб кунад. Дар таълимоти тасаввуф, бахусус ба суфиён инъикоси 

ишқи илоҳӣ бо рангҳои оддии инсонӣ хос аст. Тасаввуф тафаккури шоиронаеро, 

ки он замон дар ниҳоди ишқ вуҷуд дошт, комилан ба худ гирифт, вале хатти 

дарки моҳияти ишқро ба таври таҳаввулотӣ инкишоф дод, онро ба сатҳи 

фаҳмиши нав боло бурд, ба он хусусиятҳои нави ниҳонӣ, яъне рамзӣ бахшид. 

Яъне ба зиммаи лирикаи муқаррарии ишқ вазифаи тасвири ишқи илоҳиро 

вогузор кард. Чунон ки Р.Николсон қайд кардааст, суфиён ба ин васила сирру 

асрори худро ба гунае пардапўш мекарданд, то махфӣ нигоҳ дошта шавад. 

Аз тарафи дигар, ин ифодаи рамзӣ барои он зарур буд, ки тафсири 

ирфониро талаб мекард. Аз ин рў, барои махфӣ нигоҳ доштани афкори ирфонӣ 

намояндагони тасаввуф вожаҳо ва образҳои бадеии рамзиро истифода бурда, ба 



ин васила аз тавзеҳи равшани он худдорӣ мекарданд. Орифон наметавонистанд 

ҳиссиёти аслии худро мустақиман баён кунанд ва ё шарҳ диҳанд. Масалан, 

рухсораи гулобӣ маънои табиати илоҳӣ, зулфи сиёҳ маънои асрори Худо ва роҳи 

дарки Ў, лабҳои ёқутӣ маънои саодати рўҳонӣ ва раҳмати ниҳонӣ, шароб 

муҳаббати Худо, соқӣ маънои муршидро дошта, майхона (harabat) маконест, ки 

дар он майи илоҳӣ менўшанд ва ғайраҳо... Чунин усули рамзӣ дар баёни андеша 

ва тасвири ишқи илоҳӣ аз нуқтаи назари ҳиссиёти оддӣ боиси баҳсҳои тўлонӣ ва 

ҳалношавандаи миёни донишмандон оид ба дарки моҳияти лирикаи шарқӣ 

гардидааст. 

Душвории ҳалли масъала дар он аст, ки лирикаи шарқӣ - воқеият аст ё 

ирфонӣ, объекти ормон ва дарки он инсон аст ё Ҳудованд, ва ниҳоят, дар он ишқи 

инсонӣ тасвир шудааст ё илоҳӣ?! Ҳалли масъала ба ибораи Э.Е.Бертелс, «бениҳоят 

душвор аст» [3,66]. 

Аз ин рў, муқаррар намудани меъёрҳои объективӣ барои фарқ карда 

тавонистани лирикаи ирфонӣ ва «воқеӣ»-и асрҳои миёна имконнопазир аст. 

Сабаби асосии «ҳалнопазирӣ» нодуруст гузоштани савол аст. Ба пиндори мо 

дар асрҳои миёна (асрҳои XIV-XVII) «шеъри воқеии лирикӣ», ки дар девонҳо 

тасвир шуда  буд, ба дараҷаи баланд мухолифи тасаввуф ташаккул ёфта, аслан 

ғайривоқеӣ, қариб аз  ҳиссиёти табиии инсонӣ, аз шеваҳои маъмулии он тамоман 

холӣ буд. Ба ибораи дигар, баррасии лирикаи асрҳои миёна дар радифи ду қутби 

ба ҳам зид - воқеӣ-инсонӣ ва ирфонию абстрактӣ ин худ хилофи қоида аст. Аз 

тарафи дигар, тасаввуф ишқи башарӣ ва зебоии ҷаҳони воқеиро инкор накарда, 

баръакс онҳоро фурсати раднопазир ва ҳатто як қадами зарурӣ барои расидан ба 

ишқи илоҳӣ  медонад ва чунин тарзи масъалагузорӣ дурустии онро собит 

намекунад. Вале бо назардошти ба доираи омўзиши мавзўи таҳқиқи мо дахл 

надоштани масъала, аз шарҳи муфассали он худдорӣ мекунем.  

Дар ин ҷо мо ба масъалаи дарки моҳияти ишқ ва ҷаҳонбинии Мавлоно 

таваҷҷуҳ зоҳир намуда, хусусиятҳои тафсири бадеии ўро сарфи назар мекунем.  

Ба ақидаи Мавлоно, ишқ, пеш аз ҳама, сабаби таҷдиди коинот, асоси 

дигаргуниҳои кайҳонӣ ва ҳар гуна ҳаракат аст... Ҳама чиз бо он фаро гирифта 

шуда, дар ҳама ҷо ҳукмфармост ва ба ҳама ҳукмрон аст. Ба шарофати ишқ 

биҳишт медурахшад, агар ишқ бимирад, ситораҳо низ нопадид мешаванд. Бо ишқ 

«дол» ба «алиф» табдил меёбад ва бе он «алиф» ба «дол» [8,49]. «Агар ишқ 

намебуд, вуҷуд чӣ гуна пайдо мешуд?! - мепурсад мутафаккир, - нон чӣ тавр 

мепазад ва дар бадани Шумо чӣ тавр ҷой мегирад? Нон бо кадом сабаб ҳастии ту 

шудааст?! Аз сабаби ишқ! Дар акси ҳол, нон имкон ва роҳи ба рўҳ табдил шуданро 

дорад? Ишқ нони мурдаро ба рўҳ ва ҷони фаношавандаро ба абадият табдил 

медиҳад» [10,35-45]. 

Худованд дунё, инсон ва махсусан Пайғамбар (с)-ро тавассути неруи бузурги 

ишқ офаридааст, пас қувваи ишқ беканор аст. «Аз ишқ баҳр ҷўш мезанад. Ишқ 

кўҳро ба қум табдил медиҳад, осмонро мешиканад, дар он сурохиҳо месозад, ишқ 

заминро бесабаб меларзад... Чун Муҳаммад (с) баргузида, дар доираи ишқ буд, 

пас Худованд ўро дар миёни паёмбарон баргузида гардонид. Агар аз ишқи пок 

намебудӣ, осмонро меофаридӣ?! Осмонро боло кардам, то ки қадри баланди 



ишқро дарк кунад... Заминро комилан хор кардам, то бўи хории ишқро ҳис 

кунад... [10,27-45]. Осмон ба замин салом медиҳад, мегўяд, ба ту часпидаам, чун 

оҳан ва оҳанрабо. Осмон мард ва замин зан аст. Ў медиҳад, ў таълим медиҳад, ғизо 

медиҳад. Агар ба гармӣ ниёз дошта бошад, (осмон) мефиристад, агар (замин) ба 

рутубат ниёз дошта бошад, боз мефиристад.... Агар замин намебуд, садбарг чӣ 

гуна мерўид, дарахтони Яҳудо, агар об ва гармии осмон намебуд, аз замин чӣ 

мерўид? [9,415]. 

Ба ибораи дигар, «инсон, ҳайвон, наботот, булўр - ҳама барои ҳамдигар 

маҳбуб ва маҷнунанд [9, 443]. Аз ин рў, ба ақидаи Мавлоно, ишқ такондиҳандаи 

ҳар як  ҳаракат, сарчашмаи ҳаёт, рушди ҷовидона, неруи тағйирдиҳанда ва 

дигаргунсозандаи олам аст. 

Мо имкон надорем, ки тамоми гуфтаҳои Мавлоноро доир ба ин масъала 

ёдовар шавем, аз ин рў, бо арзёбии умумӣ, ба дарки маънӣ ва тафсири масъалаи 

ишқ дар доираи ҷаҳонфаҳмии шоир маҳдуд мешавем. 

Ақл ишқро дарк карда наметавонад. Вай дуздест, ки танҳо ақлро рабуда, 

онро мағлуб мекунад.  

Агар ишқ бемор бошад, саломатӣ беҳтар нест. Ишқ талхро ба шириниву 

мисро ба тилло табдил медиҳад. 

Дар арсаи ишқ танҳо як ҳукмрон ҳаст – Худованд. Ба қавли Мавлоно, ишқ ин 

пеш аз ҳама як неруи харобиовар аст, ки падидаҳои ҷинсӣ, ҷисмониро нобуд  

сохта, рўҳро ба майдони васеи амал мекашад. Инро дар забони тасаввуфи поксозӣ 

меноманд, ки маъмулан дар пайи он солик ба камолот мерасад. Албатта, ин ҷо 

сухан на дар бораи камолоти ҷисмонӣ, балки дар бораи камолоти ҷанин меравад. 

Чунин ба назар мерасад, ки дар низоми ҷаҳонбинии мутафаккир ҷои асосиро 

ишқи илоҳӣ ишғол мекунад ва он яке аз нуктаҳои асосӣ ва  марказии ҷаҳонбинии 

ў мебошад. Аммо Мавлоно ишқи инсонӣ ва ё заминиро нодида намегирад ва аз 

он дурӣ низ намеҷўяд. Мутафаккир чунин ишқро қадами аввалини камолоти 

инсонӣ медонад ва маҳз «танҳо ба шарофати (ин) ишқи инсонӣ, инсон болотар аз 

худ мешавад; дар дурахши чашмони маҳбубааш нури худоро мебинад ва бо 

дастони худ дуру дароз онро ба оғўш мегирад [5,61]. Умуман, сўфиён зиндагии 

зоҳидро инкор мекунанд, зиндагии заношўиро ҳамчун суннат шаръӣ медонанд. 

Агар роҳиби насронӣ дар зан васваса ва доми шайтониро дар ишқ бубинад, барои 

дарвеши мусулмон ишқи зан тӯри гузоштаи Худост. Суфиён ишқи инсониро яке 

аз шартҳои зарурии абадияти ҷисмонии аҳли башар медонанд. 

Мавлоно низ дар ин бора чунин мегўяд: «Шавқу рағбати зан нисбат ба мард 

ба беҳбуди аъмоли ҳарду мусоидат мекунад... Дунё дар ин ваҳдат то абад бимонад, 

Худованд дар зану мард рағбати ҳамдигарро бедор кардааст. Вай ба ҳарду тараф 

рағбатро ба вуҷуд меовард,  ки дар натиҷаи якҷояшавии онҳо чизи нав ба вуҷуд 

меояд» [9,4414-16].  

Дуруст аст, ки Мавлоно таъкид менамояд, - зебоии зан тўрест, ки шайтон 

густурдааст ва бо он ба ҳадафи худ мерасад. Аммо тафаккури диалектикии шоир 

ҳамеша вуҷуди мафҳумҳои ба ҳам зидро тақозо мекунад. Барои шоир аз ҳама 

муҳим он аст, ки инсон аз нафси пок тавлид шуда, ба камол расад. Вале агар ҳавас 

набошад ин имконнопазир аст, мегўяд ў. 



Ба ақидаи Мавлоно, зан барои ниёзҳои табиии мард офарида шудааст. 

Зимнан, танҳо издивоҷ бар ҳавас пирўз мешавад ва инсонро аз байн бурда 

метавонад: «Шавқ аз хўрдан пайдо мешавад, бинобар ин, кам хўр ё издивоҷ бикун 

то аз бадӣ дур шавӣ» [10,1373]. 

Мавлоно ҳаёти зоҳидро, ки умуман хоси дини мусалмонӣ нест, маҳкум 

мекунад. Ба ақидаи ў, мусалмон бояд роҳи ҳақиқии зиндагии пур аз хатарро тай 

кунад, то хислатҳои мусбати худро ошкор намояд. Ва роҳибӣ моли насрониҳост.  

Бинобар ин, Паёмбар (с) мефармояд: «Дар миёни мусалмонон роҳибӣ нест». 

Роҳибон зиндагии зоҳидонаро пеш мебаранд, дар кўҳҳо қарор мегиранд ва зан 

намегиранд ва бо ҳамин аз дунё даст мекашанд... Худованди мутаъол роҳи ҳақро 

ба Паёмбараш нишон додааст. Ин роҳ чист? Занро орзу кардан, бо ў камар 

кашидан, ҳарзаҳои ўро шунидан, ўро лаҷом задан, ба хотири камол ва поксозии 

худ бо ў издивоҷ кардан. Дар ҳақиқат, ту дорои хислатҳои зебо ва бузург ҳастӣ» 

[11,86]. Ба андешаи Мавлоно ҳамзистӣ бо зан яке аз роҳҳои поксозӣ аст. 

Дар маҷмўъ шоир ба ҷинси зан таваҷҷўҳи зиёд дорад. Дар асарҳои ў ин 

масъала аз нуқтаи назари гуногун, аксаран аз нуқтаи назари мухолиф баён карда 

шудааст. 

Барои Мавлоно чун ҳар як суфӣ, ишқ нисбат ба зан, ин пеш аз ҳама, василаи 

боло рафтан ба даргоҳи Худост (аз даргоҳи Худованд). Зан зебогии Худоро ба 

таври комил инъикос мекунад, зеро вай беҳтарин ва комилтарин шакли зебоии 

заминист. Зан ҳар ду ҷанбаи Худоро инъикос мекунад: ҳам ғайрифаъол ва ҳам 

фаъол. Барои ки он зуҳуроти комили Худост. Бартарии зан дар он аст, ки он дар 

мард ишқро бедор мекунад ва ин ишқ сабаби бедории хосиятҳои илоҳии мард, 

хоҳиши пайвастан ба Худованд мегардад. Аз ин рӯ, Мавлоно занро нури Худо 

эълон мекунад. 

Лирикаи пуртаъсири шоир бо маънии амиқи фалсафиаш то ба имрўз дили 

хонандаро тасхир мекунад 

 Мавлоно аз байни занон пайравони зиёд дошт, ки бидуни ягон пўшиш дар 

маҷлиси муташаккили шоир ширкат мекарданд ва баробари мардон бархурдор 

буданд. Бархе аз сўфиён талош мекарданд, ки тафовути зану мардро аз байн 

баранд ва чуноне ки мегўянд, дар даргоҳи бархе аз сўфиён занон бе рўймол намоз 

мехонданд...  

Аз ин нуқтаи назар, Мавлоно кори наве накардааст, вале он далел бағоят 

муҳим аст, ки шоир бар зидди зулми занон дар ҷомеа, бар зидди ҳарам ва 

фаранҷӣ исён карда, ин исёнро басо асил асоснок мекунад: «Дунё чист ва зан кист? 

Хоҳед бигӯед, нахоҳед нагўед. Вай корашро тарк намекунад ва он чи буд, мемонад. 

Гузашта аз ин, агар гўед, он танҳо бадтар мешаваду беҳтар не. Чи қадаре ки шумо 

ба зан мегӯед, ки пинҳон шавад, ҳамон қадар ӯ кўшиш менамояд, ки худро бештар 

нишон диҳад. Ва ҳар қадаре ки ў худро пинҳон мекунад, ҳамон қадар одамон ўро 

дидан мехоҳанд. Ҳамин тавр, худи шумо дар ҳарду маврид хоҳишатонро бедор 

карда, гумон доред, ки кори дуруст мекунед, дар акси ҳол худатон сабабгори 

нокомии кор мегардед [11,87-88]. 

Ба ақидаи Ҷалолиддини Балхӣ зани дар парда печондашуда, низ ҳиссиётро 

бедор мекунад. Тавре аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, Мавлоно бо мафҳуми 



«манъ, мамнуъ» мухолиф аст. Ў таъкид мекунад, ки табиати инсон чунин аст, ки 

вай барои донистани чизи номаълум доимо кўшиш мекунад.  

Ба ақидаи Мавлоно, маҳз ба ҳамин далел файласуфон ба дидори Ҳақ ва ба 

ҷамоли  Худованд мушарраф шудани инсонро ғайриимкон меҳисобанд, зеро вай 

метавонад дилгиркунанда шавад. Аҳли суннат низ бар ин назаранд, ки агар Худо 

дар як шаклу як ранг зоҳир гардад, дилгиркунанда шуда, шавқу ҳавас нисбат ба ў 

аз байн меравад.  

Мавлоно таъкид менамояд, ки ҳар қадар манъ кардан бештар бошад, ҳамон 

қадар таваҷҷуҳ ба ҳаром бештар мегардад. Дар баробари ин, шавқу ҳаваси 

дутарафа - дидан ва ба назар намоён шудан меафзояд. Ҳамин тариқ, мутафаккир 

назарияи «ҷадвали инкорӣ»-ро ба миён мегузорад, ки таҳқиқи он дар 

сотсиологияи муосир шоёни таваччуҳ буда, таҳиқиқи махсусро тақозо менамояд. 

Хулоса, ба ақидаи Ҷалолиддини Румӣ, зан ҳамчун як падидаи биологӣ барои 

ниёзҳои табиии инсон офарида шуда, шарти зарурии сард кардани ҳавасест, ки 

ҳатман дар ӯ вуҷуд дорад.  

Ниҳоят, зебоии зан ҳамчун инъикоси комили илоҳӣ ибтидоест, ки эҳсосоти 

эстетикии моро ба ҳаяҷон меорад. Ба ин муносибат Алигери Данте чунин 

менигорад: «Чеҳраи зебои занро муддати тӯлонӣ тамошо кардан ғайриимкон аст, 

зеро дил бо дидани чунин зебоӣ чунон маст мешавад, ки тамоми қудрати худро аз 

даст медиҳад». Ва онҳое, ки аз зебоии ў месўзанд, «тавлиди нуқсони дар табиати 

мо бударо нест мекунад». Ҳамин тариқ, «ин зебоӣ қодир аст табиати онҳоеро, ки 

ба он тааҷҷуб мекунанд, нав кунад, зеро он мўъҷиза аст». Ҳамин тавр, ба андешаи 

Данте, ишқ ба зебоӣ, пеш аз ҳама, неруест, ки тинати инсонро пок месозад ва ўро 

дубора эҳё намуда, ба асли илоҳӣ мебарад [4,182-83]. 

Ба эътиқоди амиқи Мавлоно, дар ниҳоят ҳадаф аз ишқ яктост: он бояд 

инсонро дар мулки Худованд боло бардорад ва тасдиқ намояд. Ин ҳақиқати ишқи 

қавӣ мебошад ва фарқ надорад, ки он ба ашёҳои ин ҷаҳон нигаронида шудааст ё 

ба падидаҳои ғайривоқеӣ, ў менависад: 

Он чи маъшуқ аст, сурат нест он, 

Хоҳ ишқи ин ҷаҳон, хоҳ он ҷаҳон. 

Он чи бар сурат ту ошиқ гаштаӣ, 

Чун бурун шуд ҷон, чарояш ҳиштаӣ… [9,111]  

Мавлоно зикр мекунад, ки ишқ дар ниҳояти кор ба ишқи Худо баробар 

мешавад. Вале Мавлои Рум ишқи заминӣ ва зиндагии заминиро мафҳуми 

гузаранда медонад. Чи гунае ки ба кўдаки хурдсол барои таълим як шамшери 

чўбин медиҳанд, ишқи заминӣ ба мисли ҳамин шамшери чўбин аст. Баъди он ки 

ин бадбахтӣ ба охир мерасад, он ишқ ба ишқи илоҳӣ табдил меёбад [8,60]. 

Умуман, тасаввуф ишқи заминиро ба таври маҷозӣ, ба таври истиора тасвир 

мекунад.  

Ҷалолиддини Балхӣ борҳо таъкид мекунад, ки ишқи маҷозӣ билохира ба 

ҳақиқат пайваста, бегуноҳии худро собит месозад. Вале шахсе, ки ба ишқи илоҳӣ 

расида, аз ҳама орзуҳои заминӣ даст кашидааст, муътакид аст, ки ҳама чизи ин 

ҷаҳон бебақо буда, танҳо барои ба мақсад расидан хизмат мекунад: «Одам вақте ба 

ҳақ мепайвандад, ба якҷояшавӣ беэътиноӣ мекунад. Агар он чизеро ки ту мехоҳӣ 



ба даст оварӣ, пас хоҳиши азхудкунии илм аллакай бефоида мегардад. Вақте ки ба 

фалак меравед, худро дар ҷустуҷўи нардбон ташвиш додан бемаънигист... Вақте 

ки оина тоза карда шуда, сайқал медиҳад, боз тоза кардани он аллакай нодонист. 

Вақте ки подшоҳ туро қабул мекунаду аллакай дар рў ба рўи ў нишастаӣ, ҷустуҷў 

кардани миёнараву нома навиштан - шармандагист» [9,1400-05]. 

Дар фаҳмиши Мавлоно моҳияти аслии ишқ маҳз дар он аст, ки ҳангоми 

баромадан ба арши Худованд он вазифаи нардбонро иҷро мекунад.  

Аз ҷониби дигар, ин болоравӣ танҳо вақте имконпазир мегардад, ки агар 

инсон дилашро бо муҳаббат пок созад. Инсон бояд аз оташи пурқудрати ишқ 

гузашта, худро пок созад ва ҳама чизеро, ки барои дидани зебоии мутлақ халал 

мерасонад, бисўзонад. Дар ин маврид, аз нуқтаи назари мутафаккир ишқ ҳамчун 

неруи пешбаранда тасаввур мешавад: 

Ақл банди раҳравон аст, эй писар! 

Банд бишкан, раҳ аён аст, эй писар! 

Ақл банду дил фиребу ҷон ҳиҷоб, 

Роҳ аз ин ҳар се ниҳон аст, эй писар! 

Чун зи ақлу ҷону дил бархостӣ, 

Ин яқин ҳам дар гумон аст, эй писар! 

Мард, к-ў аз худ нарафт, ў мард нест, 

Ишқ бедардон, фасона (а)ст эй писар! 

Синаи худро ҳадаф кун пеши дўст, 

Ҳин (ҳушёр), ки тираш дар камон аст, эй писар! 

Синае, к-аз захми тираш хаста (захмӣ) шуд, 

Дар ҷабинаш сад нишон аст, эй писар! 

Ишқ кори нозукони нарм нест, 

Ишқ кори паҳлавон аст, эй писар!...[8,427-28] 

Дар ин шеъри мухтасар моҳияти ишқи тасаввуфӣ ба таври возеҳ тавсиф 

ёфта, марҳилаҳои инкишофи он баён гардидааст.  

Ба ақидаи сўфиён, ҷудоӣ аз асли хеш барои инсон фоҷиаи бузург аст. 

Мавлоно дар муқаддимаи «Маснавӣ»-и машҳури худ маҳз аз ҳамин ҷудоӣ сухан 

меронад – най аз ҳастии ибтидоӣ ва  гумшудаи худ бо алам нола мекунад. Шоир 

дар ин сарахбори зебо моҳияти асосии ҷаҳонбинии худро ба таври рамзӣ баён 

кардааст. Эҳсоси ҷудоӣ боиси андўҳи бузург ва амиқи ошиқ мегардад. Тамоми 

ишқи ирфонӣ бар ҳамин гуна андўҳ асос ёфтааст. Андўҳе, ки дар дили ошиқ 

ҳукмфармост, бояд ўро аз ҷиҳати ҷисмонӣ заиф созад, вайро аз ақл бегона созад, 

зеро бо ёрии ин гуна ишқ ошиқ ба олами беруна, ба ҳастии хаёлӣ робита 

муқаррар мекунад. 

Чи тавре ки аллакай зикр кардем, ишқ дар воқеияти асримиёнагӣ на ҳамчун 

ҳиссиёти оддии инсонӣ ва падидаи психологӣ, балки ҳамчун категорияи ахлоқию 

эстетикӣ баррасӣ мегардид, ки ҳадафи асосии он такмили ахлоқии инсон буд. 

Албатта он наметавонад маҳаки асосии ахлоқи тасаввуф гардад, зеро дар ин 

муқаррарот ниятҳои «худпарастӣ» ниҳон аст. Зоҳид бо умеди охират ин дунёро 

тарк мекунад, ки ин ба худхоҳӣ алоқаманд аст. Сӯфиён чунин ниятҳоро маҳкум 

мекунанд. Ба ақидаи онҳо, фидокорӣ набояд ягон манфиати шахсӣ дошта бошад. 



Фақат ишқи Худованд пояи ҳақиқии некиро муайян мекунад ва аъмоли нек танҳо 

барои хайр аст. 

 

МАВЗЎИ ИШҚ ВА ВОҚЕИЯТИ ОН ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО 

ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ 

Мақола ба яке аз мавзўъҳои муҳим дар илми психология - мавзўи ишқ ва 

воқеияти он дар ашъори Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ бахшида шудааст. 

Ба андешаи муаллифи мақола дар таълимоти тасаввуф ишқ ҳамчун ифодаи 

мавҷи сўзони ишқ нисбат ба Худованд-офарандаи тамоми неъматҳои моддӣ дар 

мақоми аввал қарор дорад.  Пайравони тасаввуф барои расидан ба ҳадафи волои 

худ роҳи ишқу парастишро интихоб мекунанд, зеро ишқ як инсони кӯчакро аз 

олами ваҳдат ба олами гуногунранг ва ҳамон неру метавонад ӯро аз олами 

гуногунранг ба олами ваҳдат бозгардонад.  

Ба ақидаи Мавлоно, ишқ, пеш аз ҳама, сабаби таҷдиди коинот, асоси 

дигаргуниҳои кайҳонӣ ва ҳар гуна ҳаракат аст... Ҳама чиз бо он фаро гирифта 

шуда, дар ҳама ҷо ҳукмфармост ва ба ҳама ҳукмрон аст. Шоир моҳияти ишқро 

дар доираи таълимоти худ дарк мекунанд. 

Мавлоно таъкид менамояд, ки ҳар қадар манъ кардан бештар бошад, ҳамон 

қадар таваҷҷуҳ ба ҳаром бештар мегардад. Дар баробари ин, шавқу ҳаваси 

дутарафа - дидан ва ба назар намоён шудан меафзояд. Ҳамин тариқ, мутафаккир 

назарияи «ҷадвали инкорӣ»-ро ба миён мегузорад, ки таҳқиқи он дар 

сотсиологияи муосир шоёни таваҷҷўҳ буда, таҳиқиқи махсусро тақозо менамояд. 

Калидвожаҳо: Ҷалолиддини Балхӣ, тасаввуф, ишқ, ишқи илоҳӣ, неъматҳои 

моддӣ, неруи бузурги осмонӣ, ҷалби абадӣ, ҳаракат, қудрати муҳаббат, фалсафаи 

динӣ, пайравони тасаввуф, парастиш, инсон, ваҳдат, эрос, ҳаяҷон, шавқу рағбат, 

ҳис, ҳикмат, хирад, таълимоти динии эзотерикӣ ва экзотерикӣ, тафаккури бадеӣ.  

 

ТЕМА ЛЮБВИ И ЕЕ РЕАЛЬНОСТЬ В СТИХАХ МАВЛАНО ДЖАЛАЛИДДИНА 

БАЛХИ 

Статья посвящена одной из важных тем в науке психологии - теме любви и ее 

реальности в стихах Мавланы Джалолиддина Балхи. 

По мнению автора статьи, в учении суфизма любовь стоит на первом месте 

как выражение жгучей волны любви к Богу, творцу всех материальных благ. 

Последователи суфизма выбирают путь любви и поклонения для достижения 

своей высшей цели, ведь любовь может вывести маленького человека из мира 

единства в мир разнообразия, и та же сила может вернуть его из мира 

разнообразия в мир единства.  

По словам Мавланы, любовь – это, прежде всего, причина обновления 

мироздания, основа космических изменений и всякого рода движения. Ею 

покрыто все, она властвует везде и над всем.  

Мавлана подчеркивает, что чем больше запретов, тем больше внимания 

уделяется хараму. При этом обоюдный интерес - видеть и быть видимым - 

возрастает. Таким образом, мыслитель выдвигает теорию «таблицы отрицания», 



изучение которой достойно внимания в современной социологии и требует 

специальных исследований. 

Ключевые слова: Джалалиддин Балхи, суфизм, любовь, божественная 

любовь, материальные блага, великая небесная сила, вечное влечение, движение, 

сила любви, религиозная философия, последователи суфизма, поклонение, 

человек, единство, эрос, волнение, страсть, смысл, мудрость, эзотерические и 

экзотерические религиозные учения, художественное мышление. 

 

THE THEME OF LOVE AND ITS REALITY IN THE POEMS OF MAVLANO 

JALALUDDIN BALKHI 

The article is devoted to one of the important topics in the science of psychology - 

the theme of love and its reality in the poems of Mavlana Jalaluddin Balkhi. 

According to the author of the article, in the teachings of Sufism, love comes first 

as an expression of a burning wave of love for God, the creator of all material wealth. 

The followers of Sufism choose the path of love and worship to achieve their highest 

goal, because love can take a small person from the world of unity to the world of 

diversity, and the same power can bring him back from the world of diversity to the 

world of unity. 

According to Mavlana, love is, first of all, the reason for the renewal of the 

universe, the basis of cosmic changes and all kinds of movement. She covers 

everything, she rules everywhere and rules over everything. The poet understand the 

essence of love in their teachings. 

Mavlana emphasizes that the more prohibitions, the more attention is paid to 

haram. At the same time, mutual interest - to see and be visible - increases. Thus, the 

thinker puts forward the theory of the "negation table", the study of which is worthy of 

attention in modern sociology and requires special research. 

Key words: Jalaluddin Balkhi, Sufism, love, divine love, material wealth, great 

heavenly power, eternal attraction, movement, power of love, religious philosophy, 

followers of Sufism, worship, man, unity, eros, excitement, passion, meaning, wisdom, 

esoteric and exoteric religious teachings, artistic thinking. 
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