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اي مختلفههبررسي عشق از ديدگا

*محمد حسن ادريسي

چكيده
ـ           و مسأله عشق به عنوان يك حالت نفساني كه هيجانات         ه  شور و حـال وصـف ناشـدني در عاشـق ب

اي شـعرا  نهـ اي كه بخش مهمـي از ديوا  به گونه؛آورد، از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده است وجود مي 
 و نمـوده اي ديگري آن را بررسي و علـت يـابي    است و حكما و عرفا هم به گونه       خود اختصاص داده  ه  را ب 
.اندگذاري پرداخته انواع آن به ارزشةدربار

انـد و    انواع عشق همه نه ستوده     نيستند؛ها گفت كه همه انواع عشق برترين      توانميبندي  در يك جمع  
ا و عيـوب معـشوق را   يه كه عاشق، كاسـت شوديم، زيرا عشق سبب    وانندافراي زيان بار    قهعش. نه نكوهيده 

. ا را زيبا ببينديهنبيند و حتي بديها را نيكي و زشت
 كه معشوق بر گردن عاشـق       انددانستهاي  آن دسته از شاعران پارسي گوي كه عشق را رشته         

 بايد بدانند كه اين عشق نيـست، اسـارت و بردگـي اسـت كـه                 ،كشاند او را به هر سو مي      ،افكنده
. شخصيت باشدة عشق بايد سازند.سازدميالل و آزادي فرد را تباه استق

اعتماد و محبت   انسانها بايد در جستجوي تفاهم     ،تا آنجا كه مربوط به زندگي خردمندانه است       
ي اشههـا و كشـ    رعت همـه جذبـه    بس نه عشق سوزان و آتشين كه زودگذر است و           ،متقابل باشند 
 يعنـي  :جا كه عشق هدفي واالتر دارد و به جمال و كمال مطلق آنالبته،.  فرو مي ريزد   ناشي از آن  

 چنين عشقي نه تنها اندوه و حـسرت و  ،باشد ممدوح و پسنديده  تواندمي،گيردميخداوند متعال تعلق    
 كـه  بخـشد مي و دل را آرامش      شودمي كه مايه ابتهاج و شادماني و سعادت ابدي          آورد، به بار نمي   پشيماني

.»تطمئن القلوباال بذكر اهللا «

عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان* 
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □2

 است و از آنجا كه بررسي مـشروح آن      شده عشق از ابعاد گوناگون بررسي و تحليل         ةدر اين مقاله پديد   
. استگرديدههاي ممتاز اسالمي و غيره بسنده  به طرح آراي چهره،گنجد يك مقاله نميةدر حوصل

واژه هاي كليدي 
.عشق، شهوت، عرفان

مقدمه
 درازاي تاريخ بشري دارد و اظهار نظرهاي متفاوتي كـه دربـاره آن صـورت                اي به  عشق پيشينه  ةمسأل
بعـضي آن را نـوعي جنـون و بعـضي ديگـر اكـسير الهـي                 . ، عقول و اذهان را مشوش كرده اسـت        گرفته
اي علمي و فلسفي، نقد و بررسي آراي گونـاگون پيرامـون يـك مـسأله      ته فعالي جالبترينيكي از   . انددانسته
تا آنجا كه مربوط به ديدگاه فيلـسوفان   . شودي كه از زواياي مختلف مسأله ارزيابي و تحليل          ا به گونه  ؛است

اي را بيـان كـرده   طور مـدون و مكتـوب نكـات ارزنـده     ه  است، افالطون در آثار خود به عشق پرداخته و ب         
ون عـشق    و اغلب آنها مطالبي پيرامـ       است در ميان فالسفه اسالمي هم عشق جايگاه خود را داشته         . است
 پرداختـه شـده     هـا اي دارد كه در اين مقاله به طرح آن        اند، اما نظرات ابن سينا و مالصدرا جايگاه ويژه        نوشته
انـد و آن را     ، عشق را به جاي آن نشانده      وي سوداگر زده    وها بر عقل جز   در عرفان اسالمي هم طعنه    . است

 عـشق كتـابي مـستقل را        ةت عرفـا در مـسأل     از آنجا كه بيـان نظـرا      . اندنيروي محركه عالم و آدم شناخته     
يه است و سـرانجام چـون عـشق حـالت     بناچار به ديدگاههاي مولوي و تني چند از عرفا اكتفا شد           ،طلبدمي

.  استشده نظر روانشناسان هم بررسي و ارزيابي ،رواني است كه با عواطف و هيجانات آدمي ارتباط دارد

بحث
عشق از نظر لغوي و اصطالحي

انـد كـه عـشق      دلدادگي اسـت و گفتـه     اي عربي و به معني دوست داشتن شديد و        واژهعشق  
 آب آن را بخورد و خشك ،مشتق از عشقه است و آن گياهي است كه هرگاه به دور درخت بپيچد            

.كند و برگ آن را بريزد
مـا،  ماهيت و حقيقت عشق و انواع و اهداف آن از ديرباز مورد توجه انديشمندان بـوده اسـت و حك             

 كـه  ايگونه به اند؛نمودهعرفا، ادبا و پزشكان و روانشناسان از ديدگاه خاص خود آن را تجزيه و تحليل   
را بعـضي آن اي خـود  يهـ ارزيابدر وشـود مياي موارد تعارضات آشكاري نسبت به عشق ديده      در پاره 

 سـزاوار  ،روانـد، از ايـن  اي ديگر به ديده منفي به آن نگريـسته      و عده  انددانستهتأييد كرده و مفيد     
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3□هاي مختلف بررسي عشق از ديدگاه

 كه به هر صورت يكي از عواطـف پرشـور و هيجـان انگيـز روح و      ـ  است كه اين مسأله ديرينه
اي ادبا، شعرا و عرفا با سوز و شور و حالي وصف ناشدني از آن سخن     نهروان آدمي است و در ديوا     

.شود بررسي و ارزيابي  ـ رفته است

 حكماةعشق در انديش
 از ايـن    .نظير است  از نظر ديرينگي و انسجام مطالب پيرامون مسايل فلسفي بي          آثار افالطون 

.شودمياي از نظرات او بحث آغاز  با گزيده،رو
طور كلي عشق، طلب و تالش و كوشش موجود ناپايـدار و گذراسـت تـا                ه  به نظر افالطون ب   

. اس يـك چيـز زيباسـت    عشق، احـس ةانگيز.  برساند،سوي آنچه پايدار و جاويدان استه خود را ب 
. استيعشق همانند زيبايي داراي انواع

پـردازد كـه بـراي صـاحبان بـصيرت زيبـاترين             به اين حقيقت مي    جمهورافالطون در كتاب    
منظره، مشاهده كسي است كه داراي روحي زيبا باشد و در جـسم وي نيـز آثـار زيبـايي مـشهود                

.س كامل دارند چرا كه صفات دروني و بيروني با يكديگر تجان،باشد
 مستقلي در باب عشق نوشت ة ابن سينا اولين متفكري است كه رسال ،در بين فالسفه اسالمي   

 بـه ايـن    نيـز هـاي خـود  اي ديگر از نوشته و پاره تنبيهات واشارات، قانونو هم اينكه در كتاب   
. پرداختموضوع

بيـنش وسـيع و ژرف    و در آن بينـد مـي اي بين عشق با وجـود و هـستي    ابن سينا پيوند ويژه   
از پروردگـار يكتـا كـه جمـال و     . بيندميخويش نسبت به جهان هستي، عشق را در هر موجودي     

 تا ساير موجودات كه در تـالش  ،كمال و هستي مطلق است و خود عاشق و معشوق خويش است        
براي بقاي خويشند و همين تالش و عشق به بودن و رسيدن به كمال برتر، سـاري و جـاري در                     

، يدليل حسن تدبير و حكمت الهي اسـت كـه در نهـاد هـر موجـود     ه چيزي است و اين امر بهر  
 موجوديت و كمـاالت خـويش باشـد و در تكـاپوي كمـاالت      ةاكسير عشق را گذاشته تا نگهدارند     

.شود رهنمون ، داشته باشدتواندمي آنچه كه ندارد و  در پيبيشتر و
طبيعيا و عشقا غريزيا و يلـزم ضـروره ان يكـون           ان لكل واحد من الموجودات المدبره شوقا        «

).52ص:1953،ابن سينا(» العشق في هذه االشياء سبب لوجود لها
ورزند كه خداونـد خـود       هستي و پروردگار خويش عشق مي      أنه تنها موجودات مختلف به مبد     

لق و   خواه تع  ؛پس واجب تعالي معشوق و لذيذ و خوش آيند است         «ورزد  نيز به خويشتن عشق مي    
)48ص:1332،ابن سينا(» تعشق و توجهي در كار باشد يا نه
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □4

 نه ممدوح است و نه مقبـوح بلكـه ايـن        ،خودي خود ه  رويان ب در نظر ابن سينا گرايش به زيبا      
 افـراد زانيـه و      ،رواز ايـن  .  خوبي و بدي عشق و دلبستگي اوست       ة فرد است كه تعيين كنند     ةانگيز

 الـصور   االنـسان اذا احـب  انّ «: رفتارشان زشـت و ناپـسند اسـت      جنسي دارند،  ةمتلوطه كه انگيز  
ه جوانيه فهو مستحق اللوم و االيالم مثل الفرقـه الزانيـه و المتلوطـه، االمـه       جل لذّ المستحسنه أل 

).28ص/1953،ابن سينا(» الفاسقه
 كه صادقانه در تالش وصـال       شودميتنها در عشق حقيقي است كه معشوق هم طالب ديدار           

سـوي  ه  ها را ب   هست ة است كه هم   تينيچنين عشق راس  . خواهد به كمال مطلوب رسد    ت و مي  اس
.كشاندكمال مطلق مي

 يعني دست در گردن     ؛ به معانقه  شودمي زيبا كه منجر     هايچهرهاما در مورد عشق آدميان به       
گونـه  ه اين بر اين عقيده است ك    ،  )نزديكي( يعني بوسيدن و يا مباضغه       ؛يكديگر كردن و يا تقبيل    
ر محبت است انگ جايز و بي ،هاي شهوي غير مشروع باشد     اگر بدون انگيزه   ؛موارد تابع شرايط است   
 شـهوي آن هـم بـر خـالف معيارهـاي عرفـي،       ة ولي اگر با انگيـز ،شودميو سبب آرامش درون     
ر تنها موردي را كه به انگيزه شهوي، اعمال مـذكو         . ، زشت و ناپسند است    باشداجتماعي و شرعي    

 چـه بقـاي نـسل و ارضـاي     ؛ زماني است كه برابر ضوابط شرعي و عرفي باشـد          ،نمايدرا تأييد مي  
.تمايالت جنسي بر حسب ضوابط شرعي منعي ندارد

يكي عشق اكبر كه عشق به پروردگار است و         : نمايد عشق را به سه گونه بخش مي       ،ابن سينا 
) ونـه هم و يحبيحب(رآن مجيد با عنوان دهد و در قاي كامل عقلي و سلوكي دست مي نهبراي انسا 

 كـه در حقـايق جهـان     هـستند  دانشمنداني كه صاحبان آندوم عشق اوسط  . از آن ياد شده است    
الذين يتفكرون في خلق السموات و     «نگرند و در قرآن مجيد با عنوان        هستي و شگفتيهاي آن مي    

.نسانها به يكديگر يعني عشق ا است،سوم عشق اصغر. از آنها ياد شده است» االرض
ايـن بيـان    . هدف نهايي عشق در موجودات، رسيدن به كمال ممكن براي هر موجودي است            

 آنگاه ساير حكمـا آن را پذيرفتنـد و تأييـد        شده،وسيله اخوان الصفا بيان     ه  ابتدا در تفكر اسالمي ب    
.كردند
 بـدني و    غرض نهايي از وجود عشق در طبيعت نفوس و محبت اجساد و اينكه نفس زينـت               «

بدن را دوست دارد و نسبت به معشوقات فتنه انگيز مشتاق است، تماماً بـه جهـت تنبـه نفـس از               
خواب غفلت و جهالت و رياضت دادن نفس براي عروج و ترقي از امـور جـسمانيه محـسوسه بـه         

باشد و به جهت اينكه نفس را بـه        امور نفسانيه معقوليه و از مراتب جرمانيت آن به روحانيتش مي          
»  دليل باشـد ،جوهر و شرف و عنصر و زيبايي عالم و صالح معادش كه تماماً حسن و زينت است          

)79ص:1995،اخوان الصفا(
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5□هاي مختلف بررسي عشق از ديدگاه

ـ    مالصدرا نيز عشق را ساري و جاري در همه موجودات و ذرات عالم مي              طـور كلـي    ه  داند و نظرش ب
 در آن عاشـق التـذاذ خـود را           حتي در عشق به زيبارويان كه      به نظر وي،  . نسبت به هر عشقي مثبت است     

اي كـه  حتي محبـت و عالقـه  .  ازدواج و بقاي نوع و توليد نسل است أ حكمتي نهفته است و منش     ،جويدمي
 كه به تعليم و تأديب آنها همت گمارند و بـا شـوق ايـن امـر          شودمي سبب   ،معلمان به شاگردان خود دارند    

.مهم را انجام دهند
بـه  ايـن   بـا وجـود   ،كنـد  مذهب است و همه جا استدالل مي   مالصدرا با آنكه فيلسوفي عقلي    
 همچنـين   .كنـد اي خاص دارد و در هر مورد به آنها استشهاد مي          متون آيات و احاديث هم احاطه     

:داندذوق عرفاني او بدان حد است كه عقل را بدون عشق ناكارآمد مي
» لـوب اصـلي نبـرد      راه بـه مط    ،چه جاي حواس كه عقل نيز تا به نور عـشق منـور نگـردد              «

).1360:39، رساله سه اصل،مالصدرا(
 كـه از جمـال و كمـال برخـوردار     گيردمياز آنجا كه لذت و سرور و ابتهاج به موجودي تعلق            

ـ        ةباشد، برترين ابتهاج و شادماني عشق پروردگار است به خويشتن و آنگاه لذت مالئكه بـه مطالع
.جمال ربوبيت
ي عاشق و معشوق ذات خويش است، خـواه او را عاشـقي باشـد و              مالصدرا باريتعال  ةدر انديش 
 يعني از جميع موجودات كه ؛ هم از خود و هم از غير خود     ؛ليكن او معشوق لذاته است    . خواه نباشد 

 زيرا كه موجودي نيست كه او را عشق غريزي و شوق طبيعي به خير مطلق و نور            ،به او نيازمندند  
. نبوده باشد،و آفت مبرا باشدمحض كه از هر شر و ظلمت و نقص 

فاالول عاشق لذاته معشوق لذاته، عشق اولم يعشق، لكنه لذاته من ذاته و من غيـره و هـو                    «
يزي و شوق طبيعي الـي الخيـر        رغله عشق   وجميع الموجودات المفتقره اليه، اذ ما من موجود اال        

).79ص/1354،درامالص(» المطلق و النور المحض، بال شوب شريه و ظلمه و نقص و آفه

عشق در روانشناسي
آن دسته اندك از روانشناسان هم      .  عشق كمتر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است        ةپديد

 از ،انـد  مادي و جنـسي بـه عمـل آورده   هاي از آن توجيهات و تفسير،اندكه به اين مسأله پرداخته    
براي محبت و عشق ريشه )63ص (جان  در بخش احساس و هياصول روانشناسيجمله مان در 
.اي ساده استلهتر از اين تحليدارد كه مسأله پيچيدهميجويد و در عين حال اذعان جنسي مي

. انجام داده است   هنر عشق ورزيدن  بيشترين پژوهش در مورد عشق را اريك فروم در كتاب           
،شناسـد  نمـي  عشق با شهوت جنسي را عشق     . دانداو عشق را منبع فعال حيات و نيروي رشد مي         

.زيرا عشق حقيقي مربوط به قلب و دل است و ارتباطي با رفع نياز جنسي و لذت طلبي ندارد
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اي كمتـر كلمـه  : گويد آشكارا ميانسان براي خويشتن يعني   ؛اريك فروم در كتاب ديگر خود     
ـ     . اي است مانند عشق داراي مفهوم مبهم و سر در گم كننده          د اين كلمه براي هر احساسي كه فاق

شـخص بـه   . عشق و تحمل رنـج و زحمـت جـدايي ناپذيرنـد    . رود به كار مي  ،تنفر و بيزاري باشد   
كشد كه بـه آن عـشق       ورزد كه براي آن زحمت بكشد و براي چيزي زحمت مي          چيزي عشق مي  

.بورزد
 ويرانگري هـم دارد و آن زمـاني اسـت كـه جزيـي از كـسي       ة عشق جنب ،در نظر اريك فروم   

شـود مي و به خودآزاري دچار شودمي در اين حالت يا مجذوب طرف        .ي بگريزد  تا از تنهاي   شودمي
 سازنده و   تواندمياما همين عشق    . شودميكند و به دگر آزاري دچار       يا طرف را در خود جذب مي      

گـذارد و   كند و بـه معـشوق احتـرام مـي         وليت مي ؤ عاشق احساس مس   ، در اين صورت   .بارور باشد 
عشق به حق يا به پروردگار عـالم كـه داراي      «در نظر او    . ي ديگران دارد  آرزوي رشد و تكامل برا    

وليت و  ؤترين چيزهاست و به طور كامل مستلزم مراقبت و مـس          ترين ارزش و دوست داشتني    عالي
 زنـدگي   تواندميبدون عشق آدمي ن   .  اين عشق براي زندگي ضروري است      .احترام و معرفت است   

).235ص:1354،سياسي(» رضايت بخشي داشته باشد
 امـا   ، مجازي و بدني به طور قطع ريشه در كامجويي شهوي مورد نظر فرويد دارنـد               ايقهعش
 را هم حالت تصعيد يافته و       اقهعشهر چند فرويد اين گونه      . ند معنوي و برتر چنين نيست     ايقهعش

تي  كه به صورت هنر، مذهب، اخالق و عشق عرفـاني و الهـو  داندمياعتالگونه و شهوت جنسي  
. عشق و دوستي از نظر فرويد يك وجهي اسـت و آن كـامجويي جنـسي اسـت                 . شودميگر  جلوه

اي نفساني است و بـا عـشق        شهاي مبتني بر خودخواهي و ارضاي خواه      بديهي است چنين پديده   
 تفـاوت  ،شـود مـي حقيقي كه هدفي واال دارد و در آن فداكاري و گذشت و اخالق و فضيلت ديده       

،فرويـد (» باشـند مختلف عشق ورزي همگي بـه صـورت شـهوت جنـسي مـي     طرق  «.بسيار دارد 
1350(.

ريـشي قـرن بيـستم در مـورد         ت روانپزشـك ا   ،رسد كه نظرات ويكتور اميل فرانكل     به نظر مي  
عشق هماننـدي   ة   بيشتر به نظرات عرفا و حكماي اسالمي در مسأل         ،اي انسان كمال يافته   يهويژگ
ـ    هاياو تحليل . دارد اي دوران كـودكي يـا    شهر اسـاس غرايـز زيـستي يـا كشمكـ           روانشناسان را ب

پذيرد و بر اين باور است كه در هـر   محركات خارجي و تأثير عوامل محيطي بر رفتار آدمي را نمي          
 او  ةانسان كمال يافته در انديش    . گيردمي واكنش دروني آدمي به انتخاب خود او صورت          وضعيتي،

اين . شودميكند و مجذوب آن     و ارزشي ايثار مي   ي يا آرماني    رود، خود را در راه كس     از خود فراتر مي   
و در همين جاست كه فرانكل با نظر ساير   .  يعني بيرون رفتن از خود و توجه به ارزشي واال و برتر            ؛معنا

 كمـال يافتـه را   كنـد و انـسان سـالم    مخالفت مي،دانندروانشناسان كه تحقق خود را هدف نهايي مي       
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7□هاي مختلف بررسي عشق از ديدگاه

 واال و   ي خود فراتر رفته است و خود را فراموش كرده و در جستجوي معناي              كه از  داندميشخصي  
 عاشـقانه  ة ايثار و دريافت عـشق و برقـراري رابطـ     ،اي انسان سالم  يهاز جمله ويژگ  . ارزش است با

ورزند و هم اينكه مورد محبت ديگران قرار     كنند و عشق مي   است كه در اين حالت هم محبت مي       
ايي هستند كه به زندگي آنهـا       فهسالم همواره در تالش براي رسيدن به هد       هايانسان«. گيرندمي
.)1354:187،فرانكل(»بخشدميمعنا 

عشق از ديدگاه عرفا و ادبا
در نظر مولوي و اغلب عرفا عشق دو سويه . عشق در ديدگاه عرفا و ادبا جايگاه ارجمندي دارد

. است و عاشق و معشوق هر دو در آن نقش دارند
:نا به گفته جاميب

ســـازنده كـــه ســـاز عـــشق پرداخـــت    
ــد   ــك مقامنــ ــواز يــ ــر دو نــ ــن هــ ايــ

وقي و عاشـــقي بـــه هـــم ســـاختـمعـــش
از يكــــــديگر جــــــدا بــــــه نامنــــــد

عشق نسبتي است ميان عاشق و معشوق كه به سـبب ظـاهر             «:گويد)1346(استاد فروزانفر 
پـس بـدين نظـر      . معـشوق اسـت    آن   أبـين، مبـد    ولي به چشم واقع    ، و مصدر آن، عاشقانند    أمنش

.معشوق، عاشق است و عاشقان معشوقانند
اش همين دو سويه بودن عشق است كه در نهايت بنده را به خدا و خدا را به دوستداري بنـده            

 و جهـان و  بينـد مـي  معـشوقي ازلـي را   ،نگـرد  بنده عاشق، به هـر چـه مـي     ،از اين رو  . كشاندمي
ايويـژه اما عاشق و معشوق هـر يـك مقـام و جايگـاه            . انددمي جمال الهي    ةموجودات آن را آين   

 عاشقان نيازمندنـد، بـه      ،از اين رو  . عاشق پيوسته در مقام نياز است و معشوق در جايگاه ناز          . دارند
انـد و از محبـت او و يـا سـوز هجـران و درد ناشـي از او دل خـوش                        معشوق دلبسته  ةناز و عشو  

.اندكرده
چـــو يـــار نـــاز نمايـــد شـــما نيـــاز كنيـــدار اسـت  ميان عاشـق و معـشوق فـرق بـسي         

)165:1362،حافظ(
 حقيقت اسـت  ة از اين رو كه مجاز قنطر .ستايند مجازي دنياوي را هم مي     ايقهعشعرفا حتي   
 عاشق را به عشق رباني سوق دهد و از آنجا كه عشق ذهـن آدمـي را از                   تواندميو عشق انساني    
نگرد و به چيزي ديگـر  كشاند و جز به معشوق معين و يكتا به هيچ كس نمي ت مي كثرت به وحد  

 و او را بـه سـوي حـق          شودميهاي دروغين   انديشد، سبب پاكي درون و رهايي فرد از جاذبه        نمي
.كشاندمي
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بـا وجـود   .» مات شهيداً  ، و كتم و مات    من عشق و عف   «دانند كه   عارفان، عاشقان حقيقي را شهيد مي     
 چـه سـرانجام آدمـي را بـه كمـال            ؛انـد دانـسته  بعضي از صوفيه، زيبا دوستي را امري مفيد و مثبـت             اين،
 تا اينكه عاشق از جمال ظاهر به جمـال بـاطن          شودميرساند و زيبايي معنا ابتدا در زيبايي صورت ديده          مي

ـ          ،ورزداينكه آدمي به مرده عشق نمي     . پي برد  ا روح و حيـات آدمـي     به اين دليل است كه عشق و زيبايي ب
نـد در آدمـي عـشق    توانمي ن،مربوط است و جسمي كه روح ندارد و دنيايي كه فقط مادي و جسماني است    

.دنبرانگيز
ــري طفيـــل هـــستي عـــشقند آدمـــي و پـــري ــعادتي ببــ ــا ســ ــا تــ ارادتــــي بنمــ

)315:1362،حافظ(
آيـد و دايـره الفـاظ و كلمـات           وصف و بيان نمـي     در نهايت عشق حقيقي از ديدگاه موالنا به       

.كران را نداردگنجايش آن درياي ژرف و بي
ــان     ــرح و بي ــشق را ش ــويم ع ــه گ ــر چ ه
گــر چــه تفــسير زبــان روشــنگر اســت     

ــم از آن   ــم خجــل باش ــشق آي ــه ع چــون ب
ر اســت نتزبــان روشــ ليــك عــشق بــي  
)53:مثنوي، دفتر اول(

ه و عرفا با عقل دورانديش حكما سازگار نيست و جدال عقل و عشق حـديث  اين عشق صوفي  
، كه ميـان آب و آتـش مـضادت اسـت           همچنان«. شودميكهني است كه در متون عرفاني ديده        
رازي (»  پس عشق با عقل نساخت، او را بر هم زد و رها كـرد     ،ميان عقل و عشق هم چنان است      

).1361:127،نجم الدين
اسبات عشق و روح، عرفا بر اين باورند كـه عـشق، فعـال و اثرگـذار و روح، منفعـل و                      همچنين در من  

 يعني عشق فاعل است و روح قابل، بدين نـسبت ميـان             ؛عشق آسمان است و روح زمين     «. تأثيرپذير است 
).1337:84،عين القضاه همداني(» ايشان ارتباطي است معنوي

 ابعاد و ژرفـاي  توانمياي متداول نشهيد و با دانآ حافظ عشق به وصف و بيان نمي       ةدر انديش 
.آن را شناخت

حل اين نكته بـدين فكـر خطـا نتـوان كـرد             دانـش ماسـت    ةمشكل عشق نـه در حوصـل      
)93:1362،حافظ(

 انسان است و حتي فرشتگان با وجود جايگاه بلندي كـه            ةاما اين عشق حقيقي و الهوتي ويژ      
.ند از آن محرومنددار

عين آتـش شـد از ايـن غيـرت و بـر آدم زد              اي كرد رخـش ديـد ملـك عـشق نداشـت           جلوه
)103:1362،حافظ(
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9□هاي مختلف بررسي عشق از ديدگاه

.اي فراواني در كمين عاشق دلخسته استيهپيمودن راه عشق آسان نيست و دشوار
ــت   ــشق دام بالس ــان ع ــشيب بياب ــراز و ن ــي كــز   ف ــت شــير دل ــال نپرهيــزد كجاس  ب

)106:1362،حافظ(
ـ           ،هر چند عشق نزد عرفا از جايگاه بلندي برخوردار است          ة اما اين معجـون نـزد موالنـا در قل

 و ايـن گـرايش و كـشش و          شـود مـي  موالنا با عشق و اشتياق ني آغـاز          مثنوي. بلندي قرار دارد  
 موالنـا سـوزش آتـش نـي و          ةدر انديـش  . شـود مـي ده  سوزش و جوشش در تمام كاينات عالم دي       

ا را زريـن،  سها را شـيرين مـ  خهـ  كـه تل  داندمي و محبت را امري      داندميجوشش مي را از عشق      
.)1364:136،زرين كوب(نمايد دردها را صافي و دردها را شافي مي

،كنند طلب مي  بندند و لذت جسماني را    اي ظاهري دل مي   يه موالنا آنها كه به زيباي     ةدر انديش 
بندد و ماه حقيقي و اصـلي را در آسـمان      همانند فردي هستند كه به تصوير ماه در ته چاه دل مي           

 همين عشق مجازي دنيايي اين فايده را دارد كه ديگري را بـر خـود مقـدم              ،با اين حال  . بيندمين
.ددر آيه  او فدا كند و از خويشتن پرستي بيدارد و راحت خود را به خاطر راحت

نتيجه
ترين حالت نفساني و عاطفي آدمي از زواياي گوناگون مورد بررسي و            عشق به عنوان برجسته   

در حالي كه محمد زكرياي رازي آن را نوعي جنون          . تحليل انديشمندان اسالمي قرار گرفته است     
درا  اسـالمي از جملـه ابـن سـينا و مالصـ        ةفالسف. داندميشناسد، افالطون آن را اكسير الهي       مي

دانند و بر اين باورند كه در جهان هـستي از ذره تـا           موجودات مي  ةعشق را جاري و ساري در هم      
أا به نيروي عشق پايدار و برقرارند و در تالش و جنبش و جوشش براي رسيدن به مبـد             نهكهكشا

. زننـد هستي و دريافت كمال برترند و با اكسير عشق وجود ناپايدار خود را بـه ابـديت پيونـد مـي                    
 چه  ؛داننداند و هر نوعي از آن را مفيد و سازنده مي          عرفاي اسالمي عشق را به جاي عقل نشانده       

دهد و ديگر دوستي و گذشت و محبـت را          رهاند و از خويشتن پرستي رهايي مي      فرد را از خود مي    
 مخلوق را به خالق رسـاند و در طـي مراحـل            تواندمي اين نردبان عروج در نهايت       ،شودميسبب  
از نظـر  .  مجازي ناپايدار عبور كند و بـه معـشوق ازلـي و حقيقـي رسـد     ايقهعش عاشق از   ،عشق

 عشق به عنوان يكي از عواطف بشري مورد توجـه برخـي از روانـشناسان                ةروانشناسان هم مسأل  
 جنسي در هر ة فرويد مبتني بر يافتن ريشهاي كه اگر از تحليلايگونه به   ؛معاصر قرار گرفته است   

ـ            ،قي بگذريم نوع عش   متعـالي و سـودمند و       ة در نظرات اريك فروم و فرانكل عشق را يـك عاطف
توانـد مـي پس عشق هم متعالي است و هم مخرب وليكن عشق مخـرب هـم               . كارساز مي يابيم  

.راهي به سوي تعالي باز كند
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