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 چکیده

 آثاار . شود می بسیار توجه «ادبیات» و «سیشنا روان» میان ارتباط به ،ای رشته میان مطالعاتۀ حوز درامروزه 

 رو ازایا   ؛پرورد می را انسان روان و روح دیگر، سوی از و است انسان روحی حاالت حاصل سویی از ادبی

 ای گسترده بخش ،عاشقانه شعر. آید می شمار به ختیشنا روان مفاهیم تحلیل و بررسی برای یمناسب بستر

 را عشق که است شاعرانی معدود از سعدی فارسی، ادب تاریخ طول در .گیرد می بر در را فارسی ادبیات از

 باه  نیاز  تجربای  سای شنا روان در عمده مباحث از عشق .است رسانده اوج به آن آسمانی و زمینی معنی به

 و عشقۀ دربار تفصیل به آلندی رنه و استرنبرگ فروم و اریک چون نامداری سانشنا روان و آید می شمار

 ، مشاترکاتی عشق به تجربی سیشنا روان و سعدی دیدگاه میان. اند گفته سخ  آن کارکردهای و ها زمینه

 برابار  در تسالیم نیز  انسان و تعالی و تکامل در عشق مؤثر نقش به توان می جمله آن از که شود می دیده

 و ساعدی  دیادگاه  بای   که مشترکاتی .کرد اشاره عشق در بخشش و ایثار لزوم و معشوقۀ اراد و خواست

 اظهاار  و ورزیدن عشق در سعدی صداقت و نگری واقع بیانگر سویی از ،شود می دیده تجربی سیشنا روان

 .داردتأکید  طبیعی و سالم یعشق معیارهای از بسیاری بودن ثابت و پایداری بر دیگر سوی از و است آن

 

 .سی تجربیشنا روان، غزل، عشق، سعدی: یدیکل های واژه
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 مقدمه

در ای دارد.  جایگااه ویاژه   ادبیات ایران، شعر عاشقانه ا اعم از زمینی و آسمانی ا   در تاریخ

عشاق را باه معناای     زیارا  اناد؛  لقب داده «استاد غزل عاشقانه»حق  ای  میان، سعدی را به

. کمتار  اسات  کشیدهزمینی و آسمانی آن، در قالب زبان و بیانی فصیح و ماندگار به تصویر 

را بیاان  ظرایا  و دقاایق عشاق زمینای      ،شاعری در ادب فارسی چنی  لطیا  و پرشاور  

 است: کرده

سااده،   راز اول انگلای،، کاه شاعر بایاد    (، شاعر طا 1661ا1611میلتون )ۀ اگر به گفت

احساسااتی  ۀ مای های کم صفت واال را هم بیفزاییم تا سروده محسوس و پرشور باشد،

ساعدی مصاداق کامال چنای      شعر  ،ماۀ را شامل نشود، باید گفت که در ادب گذشت

 .(39: 1961)موحد،  توصیفی است

ارادت و خاکسااری در برابار معشاوق و گاردن      ، اخالص وروح و سرشت غزل سعدی

ورزی و  هاای ثابات ساعدی در عشاق     از اصول و اندیشهها  ای  نهادن به خواست اوست و

 غزل اوست.ۀ مای فراگیرتری  زمینه و درون

در شرح لذت و درد عشق، ستایش عشق انسان به انسان ا  ۀ های سعدی دربار سروده

شاعر ۀ عمیق و گستردۀ تجربۀ نشان ا  هجر های وصل و زیبایی معشوق و احوال شب

ۀ عاشقانۀ اما البته نه به ای  معنا که هر غزلی الزاماً بازتاب یک تجرب است،در عاشقی 

تاری  کااربرد    بیاان شااعرانه و ماهراناه    تری  حد ها در عالی ای  غزل مشخص است؛

انساان باه   ای که از عشاق   عاشقانهۀ اند و تجرب های غزل فارسی سروده شده تکنیک

ی همتاا داشاته   گذارند، اگر در شعر دیگر شاعران کالسیک فارس انسان به نمایش می

 .(992: 1919)کاتوزیان،  باشد، واالتر ندارد

ای چاون   ساان برجساته  شنا روانو اسات  سای  شنا روانعشق از مباحث عمده در علام  

ها و  زمینه ،رنه آلندی ر فرانکل، دوآن شولت،، استرنبرگ،اریک فروم، ویکتو آبراهام مزلو،

حاالت گوناگون عشق و عاشق در غازل   ،حاضرۀ . در مقالاند عشق را بررسیدهکارکردهای 

های مشترک سعدی  شود و دیدگاه سان تجربی بررسی میشنا رواندیدگاه  براساسسعدی 

 .گردد سی تجربی مطرح میشنا روانبا 

بارای هار    رو ازایا  ؛ است شدهتوجه موارد غالب در غزل سعدی  به ،در نگارش ای  مقاله

ذکر  .انسان موجودی پویا و در حال تغییر است زیرا؛ یافتهم را  یناقض توان ابیات بخش می
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در غزل ها  فراوان آنبسامد ، موردنظرهای  ای  نکته نیز ضروری است که دلیل انتخاب مؤلفه

در سبک  خصوص ، بهانهه را کم و بیش در ادبیات عاشقهای یادشد وگرنه مؤلفه ،سعدی است

توان دید. دلیل اصلی انتخاب سعدی در پژوهش حاضر، وجاود ابیاات و غزلیاات     می ،عراقی

نما بخشایده و   ای واقع های ای  شاعر است که تا حدودی به عشق او جنبه وقوعی در سروده

 است. ساختهسی فراهم شنا روانهای ای  شاعر عاشق را با  دیدگاهۀ امکان مقایس

 قیتحقۀ نیشیپ

 یساعد  یهاا  کتاباز آن جمله است اند؛  و نوشته ار گفتهی، بسیسعددر غزل عشق ۀ دربار

ان یا کاتوز یعلاز محماد  ی، شاعر عشق و زندگیسعد و (1911) انیدید حمیاز سع در غزل

هاایی صاورت    پاژوهش  هام  سای شنا روانبررسی آثار سعدی از دیادگاه  ۀ در زمین .(1919)

و  یسعدکتاب توان  ینمونه مبرای ؛ ندا بوده بوستانو  گلستانۀ که غالباً در حوز است گرفته

تحلیل شخصیت در آثار سعدی و » یها و مقاله( 1961) یاز جمال هاشم  ینو یسشنا روان

ختی گلساتان  شنا رواننقد »نج  جوکار و دیگران و از « شناختی سیشنا روانتطبیق آن با 

عشاق از دیادگاه   »ای با عنوان  مقاله ازآنجاکهجلیل نظری و دیگران را نام برد. از « سعدی

ادب ۀ پژوهشانام در  )نظاری و کماالی(  به قلم نگارندگان ای  مقالاه  « سعدی و اریک فروم

ساان  شنا روان، در پژوهش حاضر به تطبیق دیدگاه سعدی با دیگار  است شدهمنتشر  غنایی

 .ایم تجربی پرداخته

 عشق در غزل سعدیسی شنا روان

تعریا    ،رفتاار  زیربناای  رفتار و فراینادهای شاناختی و ذهنای    ۀ علم مطالع ،سیشنا روان

خاود  علاوم تجربای   است که های علوم تجربی یکی از شاخهو  (21: 1963سی ، ) است شده

های آن از راه  ای  است که یافته ،ی بشری است. ویژگی مهم علوم تجربیهایکی از دانش

بنابرای ، مالک یا معیار حقیقت یا درستی دانش تجربی،  ؛آیندتجربی به دست میۀ مشاهد

سی تجربی هماان  شنا روانانطباق با نتایج مشاهدات طبیعی است. در ای  مقاله، منظور از 

 وابسته به مشاهدات تجربی است. سی علمیشنا روان

حاضر، حاالت گوناگون عشق و عاشاق در غازل ساعدی باا دیادگاه برخای       ۀ در مقال

مقایسه و  ،ویکتور فرانکل ،آلندی، اسکات پک، آبراهام مزلو سان تجربی مانند رنهشنا روان

 .است بخش خالصه شده پنجشده و در تحلیل 
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 انسانعشق در تکامل و تعالی  نقش مؤثر .1

عشق را فصال باودن آن بای  انساان و حیاوان       کارکردو ارزشمندتری  تری   مهمسعدی 

حیاوانی و جماادی باه    ۀ از مرحلا تواند  با تجربه کردن یک عشق سالم میداند. انسان  می

 :اعتال یابدانسانی ۀ مرحل

 چنی  مردنکه مذهب حیوان است هم    صفتی، سعدیا به عشق بمیر گر آدمی

 (991: 1919سعدی، )

 :گوید گران می وی در مقابل سرزنش مالمت ،رو ازای 

 رویان نیست دمی نیست که میلش به پریاک   عیب سعدی مک  ای خواجه اگر آدمیی

 (119همان: )

داناد،   او از دیگر موجودات مای  سعدی عشق را برای انسان امری فطری و فصل ممیز

درک زیبایی معشوق  ورزیدن و حال رسیدن به ای  مرتبه از انسانیت یعنی هنر عشق باای 

رها مثل شود و نیاز به مقدماتی  ی نمیانسانکرامتی است که نصیب هر  ،و جایگاه واالی او

 :تسلیم و رضا در برابر یار دارد و بازی پاک و شدن از خود

 سوز را کای  کرامت نیست جز مجنون خرم    اند چی  از سرّ لیلی غافل خوشه عاقالن 

 (969همان: )

 ساالم،  عشاق  یاک ۀ تجربا  کاه  شود می تأکید نکته ای  بر نیز تجربی سیشنا روان در

زیارا  ؛ انساان  خاص است ای رابطه عشق رو ازای  .است انسان روح تعالی و پاالیش موجب

 دارد. را کمال به رسیدن و ذاتی رشد قابلیت که است موجودییگانه  انسان

پردازی،  در تاریخ نظریهکه اعتقاد دارد  امریکایی،س شنا روان، (1361ا1311) آبراهام مزلو

تاری  و   یکای از مناساب  ولای  ، اسات  فراوان سخ  رفتاه « تعالی م »ختل  های م راه بارۀدر

 .(269: 1963مزلو، ) سالم استۀ عاشقانۀ های تعالی م ، یک رابط تری  نمونه کامل

سازی و ساخت و پرداخات روانای    دگرگون و عامل تکامل ،عشق ،آلندیرنه از دیدگاه 

به شمار ا یعنی تکامل روانی  ا   رونده ای  نهضت پیشۀ محرکۀ پویایی و قو ،است و نف،

باا  برای جسم دارد؛ یعنی عاملی است که روان را رود. عشق در حق روان، حکم تغذیه  می

ود را بنیاان  نخسات فردیات خا    ،. روحشاود  ور می یابد و سرشار و مایه نضج و قوام میآن 

 ا  اش از جهاان اسات   ایی و دورافتادگیکه موجب جدا نهد و سپ، از بند ای  فردیت   می
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ل یاا مقاام   حاا  ،راه بازگشت به جهان و کیهان است. عشاق ۀ گشایندسرانجام، رهد و  می

از ایا  دیادگاه، عشاق، تعاار       .(92ا29: 1969آلندی، ) جنبش و نهضت استبلکه  ؛نیست

 .سازد میمحدود را برطرف  میان زندگانی فردی محدود و زندگانی کیهانی نا

که چرا ستایش درد و رنج برخاسته از عشاق  فهمید توان  بیان شد، میآنچه  با توجه به

کناد و او را   روح و روان عاشق را تصفیه می ،شود. درد عشق در ادب غنایی بسیار دیده می

 ،(1336اا 1319)ویکتور فرانکل سازد.  برای رسیدن به مطلوب و محبوب خویش مستعد می

ناپذیر از زندگی آدمی است،  جزء جدایی ،بر ای  باور است که اگر رنج ،س اتریشیشنا روان

دهاد، آن رناج دیگار    پ، باید در رنج معنایی باشد و اگر انسان بتواند به رنج خود معنایی 

گااه ارزش   درد و رناج بهتاری  جلاوه   »اعتقااد دارد  وی  .(161: 1919 انکل،رف) آزاردهنده نیست

 .(همان)« فرد نسبت به رنج استشیوه و نگرش اهمیت بسیار دارد، آنچه  وجودی انسان است و

 .اری دیگر دشوار و آزاردهنده نیسترنج وقتی معنا یافت، مفاهیمی چون گذشت و فداک

جلاب  موضاو   ها را به ای   ای  است که توجه انسان (لوگوتراپی)معنادرمانی یکی از اصول 

جاویی   ت بردن و گریز از درد نیست، بلکاه معنای  اصلی و هدف زندگی، لذۀ کند که انگیز

هاا درد و رنجای را کاه     به همی  دلیل انساان  ؛بخشد که به زندگی مفهوم واقعی میاست 

 .(169همان: ) کنند هدفی دارد، با میل تحمل می معنا و

 :یافتتوان در توجه به معنادرمانی  آرامش و امیدواری سعدی را میۀ یکی از دالیل عمد

 تر است تحصیل کام دل به تکاپوی خوش   نبرده چه دانی تو قدر یار؟ ی جفاسعد

 (196: 1919سعدی، )

 رها شدن از خودۀ وسیل ؛عشق .2

است  گاه عاشق دهد که عشق قبله سعدی با تشویق آدمی به عشق ورزیدن، به او نوید می

 کند: ی چون خودبینی و خودپرستی رها میاو را از صفات و

 یپرست ایت باشد به از آن که خود که چو قبله   که به دلبری سپاریدل هوشمند باید 

 (999همان: )

 هیچ وجودی برای خود قائل نیست:، عاشق راستی  در برابر حضور معشوق

 که با وجود تو دعوی کند که م  هستم   ک، نیست بکش چنان که توانی که سعدی آن

 (131همان: )
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ساان  شنا رواناز خود یا فراتر رفت  از خود در عشق، موضوعی است که برخای  یی رها

 گوید: میکه  ، سی وی شنا روانگذار مکتب  پایه، ازجمله ویکتور فرانکل ؛اند نیز بدان پرداخته

ام.  رفت  از خود نامیاده را فرا ای از وجود انسان است که م  آن هفراگیرندۀ عشق جنب

رفات  از خاود    نش به فارا کششی که به استعالی خود دارد، فکر و ذه براساسانسان 

خواه ای  فرارفت  برای رسیدن به هدفی دورتر از خود باشد و یا بارای   ؛مشغول است

 .(221: 1913گاست،  اورتگای :به نقل از) آمیز با انسانی دیگر یارویی محبتمواجهه و رو

هاای خاویش در راه    پوشی از خواسته چشمرفت  از خود و هرچه ای  فرااز دید فرانکل 

مجاذوب   ،. به عبارت دیگریابد میتر باشد، انسان بودن بیشتر معنا  گسترده ،هدفی یا کسی

 ر رشد و پارورش یاک شخصایت ساالم اسات     معیا ،سوی خود شدن شخصی یا چیزی فرا

 داناد  یو دریافات عشاق ما   فرارونده را توانایی ایثاار  های ازخود ، وی ویژگی انسانرو ازای 
 .(136: 1962شولت،، )

است  یشریخت  ناگهانی بخشی از مرزهای خوسی، جوهر اصلی عشق، فروشنا رواندر 

ت خود را با دیگری یکی سازد. رهایی ناگهانی یابد تا هوی فرد ای  امکان را میکه در آن، 

مرزهاای  ورد فاروریخت   آ همعشوق و پایان تنهایی فرد که ر از خود و فوران خود در وجود

 عشق ،درحقیقتدر پی دارد.  برای عاشقی خوشایند ۀاست، احساس و تجرب خود

شود. حدود شخص همان مرزهای خاود هساتند.    باعث گسترش حدودی شخص می

. دهایم  مای عشق از حادود خاود قادم فراتار گذاشاته و خاود را گساترش        ۀ به وسیل

« نیروگاذاری روانای  »را گاذاری و تعهاد    ت، سارمایه مجذوبی ای  فرایند  ،پزشکان روان

« گاذاری روانای   سرمایه» ،گویند بر روی موضو  مورد عالقه خوانند و اصطالحاً می می

 .(126: 1911پک، ) است شده

هر قدر فرد بیشتر دنیای درون خود را وسعت دهد، بیشتر قادر به دوست  ،در ای  مسیر

های خود و یکای   شدن مرزتر خواهد شد. با محو اش با دنیا کم خواهد بود و فاصلهداشت  

معنای دوست داشت ، گذشات   زیرا  کند؛ میرا تجربه از خود انسان رها شدن  ،شدن با دنیا

گذریم و در  در عشق از آرامش و ثبات خود می» درحقیقتاز خود و به دیگران پرداخت  است. 

 «همان عشاق اسات   ،او کنیم. ای  هجرت مداوم از خود به سوی جهت محبوب، جالی وط  می
 .(21: 1913گاست،  اورتگای)

هاا و   هپدیاد  تواند تمام ماند و می محدود نمی همبه معشوق  ،تر عشق در مقیاس وسیع
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چاون ساعدی آن را   همعاشاقی  ای اسات کاه    مرتبه ،ای  ؛مخلوقات خداوند را در بر گیرد

 است: تجربه کرده

 م ازوستبه جهان خرم از آنم که جهان خر
 

 همه عالم که همه عالم ازوستعاشقم بر   
 

 (621: 1919سعدی، )

 عشق برای جسم یا روح .9

های جسمانی در عشق، بیشتر ماورد   جنبه ،نسبت به سبک عراقی ،در شعر سبک خراسانی

وصل و کامیابی است؛ ورود عرفان ای  دوره، همان ن شاعرابیشتر توجه بود. عشق در نزد 

 ،مفهومی وسایع و ساازنده  چونان داد و آن را به عشق معنایی عمیق و گسترده  ،به ادبیات

 وارد شعر و زندگی کرد.

اند که وی عشق را  یم که مؤید ای  مطلبما با اشعار بسیاری مواجه ،در غزلیات سعدی

دهناد در   ای غزلیاات هام هساتند کاه نشاان مای       خواهد و در کنار آن پاره برای روح می

هم به جسم  ،سعدی در اشعار خود»است.  ر بودهونظم وری جسمانی نیز بهره ،ورزی وی عشق

از آن حیاث کاه او یاک انساان      ؛است پوشی نکرده کدام چشم و هم به روح توجه داشته و از هیچ

 .(129: 1911ندوش ،  اسالمی)« باشد به سرشت خود می بی  و وفادار سرزنده، واقع

اختیاار   هر زیباایی بای  پرست سعدی و دل عاشق او که در برابر  جمالۀ به روحی باتوجه

وری  لرزد، شاید در بادی امر چنی  تصور شود که سعدی عشاق را بارای لاذت و بهاره     می

خواهد، اما باید گفت که در اکثر قریب به اتفاق غزلیات سعدی، عشق، انگیزه  جسمانی می

خصوص در غزلیات،  به ،و مسائل مادی دارد. عشق سعدی باالتر از جسم ب، و جایگاهی

وری و سایراب   و بیشاتر بارای بهاره   اسات  رف جنسای و جسامی   منزه از مسائل ص  غالباً

داشت وی چشم ر یار و جایگاه بلند او و عشق بیگرداندن روح است. تواضع سعدی در براب

 کند: را تقویت میموضو  نیز ای  
 اینم قبول ب، کاه بمیارم بار آساتان    

 

 تا نسبتم کنناد کاه خادمتگزار اوسات      
 

 (931: 1919سعدی، )
طلبااد و عشااق خااود را مباارا از  ماایحضااور و عنایاات یااار را فقاا  گاااه نیااز سااعدی 

 داند: های مادی می داشتچشم
 ما از تو به غیر از تو ناداریم تمااااانا  

 

 سات ا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده  
 

 (919همان: )
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 خواهد دارم که وصلم دل نمی چنانت دوست می

 بود و آغوشای مراد خسرو از شیری  کناااااری 
 

 نگارفت   دوست کمال دوستی باشد مراد از  

 محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفت 
 

 (991همان: )

همه از آن روست که عاشق در اعماق ضمیر خاود یاک ناو  پیوناد و آشانایی باا        ای 

لب کند؛ نوعی پیوند که برخاسته از نیازهای جسمانی نیست، بلکه از ق معشوق احساس می

 :گیرد عاشق سرچشمه میو روح 

 هسات  میاان  چیازی در  مرا خود با تو
 

 وگرنااه روی زیبااا در جهااان هساات    
 

 

 (933همان: )

ۀ دهاد کاه جنبا    دیگری که در اشعار سعدی وجود دارد و نشان مای  برانگیز تأملۀ نکت

کننده است، برابری لطا  و قهار معشاوق     معنوی عشق برای او تا چه اندازه مهم و تعیی 

باه  . اوسات ۀ بیانگر عشق پاک و خالصانای  مضمون در غزل سعدی، فراوان است. بسامد 

او در ۀ دغدغا  رو ازایا  عشق ورزیدن اسات.  ۀ ای  روح سعدی است که تشن ،عبارت دیگر

 سپ، معشوق:و عشق است  ،اولۀ درج

 خوشم کشااام، وز همه عالاااام بار غمت می
 

 گاار نکنااد التفااات یااا نکنااد احتاارام    
 

 (132همان: )

های معشوق دارد و از شااعرانی   سعدی ابیات بسیاری نیز در توصی  زیبایی ،حال باای 

عاری از توان گفت غزل سعدی  میشود.  است که توصی  وصال در شعر او بسیار دیده می

گیارد؛   بعد قرار مای ۀ نیست، اما برای او اصالت با روح است و جسم در مرتبشور جسمانی 

هاای   جنباه  هاای جسامانی را در کناار    ها نیز سعدی جنبه ، در ای  دسته از سرودهرو ازای 

 .کند معنوی عشق مطرح می

 یک روز باه شایدایی در زلا  تاو آویازم     

 گر قصد جفا داری، اینک م  و اینک سار 

 جان برخیاز  سر از یا بنشی  غمم به گفتی
 

 زان دو لب شیرینت، صد شور برانگیزم  

 ور راه وفا داری، جان در قدمت ریزم...

 فرمان برمات جاناا بنشاینم و برخیازم    
 

 (916همان: )
کساانی کاه ساعی در     ؛د جسمانی در عشق قابل انکار نیسات حقیقت آن است که بع

عاد هام از   کنند. بعد معنوی انکارناپذیر است، اما ای  ب انکار جسم دارند، کار عبثی می
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 جسام اوسات.   درواقاع  ،یعنی خاستگاه وجاودی معشاوق   ؛گیرد بعد اول سرچشمه می

اماا جسام    ؛شاود  نکته ناشی میاز همی   ،به آن های مربوط اهمیت زیبایی و توصی 

شکوهی که دارد، ۀ جسم با هم .توان تنها بر آن تکیه کرد میپ، نپذیر است،  نقصان

حلای بارای    تاا راه  بنابرای  باید بعد جسمانی را به بعد معنوی پیوناد زد  ؛ده استکاهن

 .(199: 1911، ندوش  اسالمی) فنای جسم باشد

سان تجربی نیاز در بحاث از عشاق، بارای روح ارزش     شنا روانست که امروزه رو ازای 

آناان   توان انکار کرد، از نظار  ورزی نمی که نقش جسم را در عشق یباوجوداند.  بسیار قائل

بخاش  »اعتقاد دارد  که وی  دایر است ،سانشنا روانای  ۀ جملروح اهمیت بیشتری دارد؛ از

و جسم تنها بعد حیوانی ماست و تنها ارزش آن ای  است کاه   ،وجود ما روح است نه جسمۀ عمد

های انسان را توجه زیاد از حاد باه    دهد و ب،. او علت گرفتاری روان ما را موقتاً در خود جای می

 .(91: 1961هاشمی،  :به نقل از) «داند و عدم توجه کافی به روح میجسم 

، ویکتور فرانکل است. از دیدگاه وی ،س دیگری که بر اهمیت روح تأکید داردشنا روان

رود و معنای ژرف خود را در هستی معناوی شاخص و    عشق از جسم معشوق هم بسی فراتر می»

یا زنده،  کند که معشوق حاضر باشد یا نباشد، مرده باشد یابد. حال دیگر فرقی نمی در درون او می

 .(61: 1919فرانکل، )« ای  دیگر اهمیتی ندارد

 توان دید: چنی  عشقی را در غزل سعدی بسیار میسخ  گفت  از 

 اسات  میان ما و شما عهد در ازل رفتاه 
 

 هاازار سااال برآیااد همااان نخسااتینی   
 

 (931: 1919سعدی، )

 (163: 1919) فرانکلۀ به گفت

هاای   دهاد تاا صافات اصالی و ویژگای      روحانی عشق است که ما را یاری مای ۀ جنب

اید شکوفا گردد، درک کنیم. بالقوه در اوست و بمحبوب را ببینیم و حتی چیزی را که 

یاباد کاه معشاوق را در آگااه شادن از       عاشق به قدرت عشق توان مای  ،برای  عالوه

 .یاری کندها  آن استعدادهای خود و تحقق بخشیدن به

 کند: های معنوی معشوق تأکید می بر ویژگی ،ابیاتی از ای  دست در غزل سعدی

 و نیکخوست با خردمندی و خوبی، پارسا
 

 صورتی هرگز ندیدم کای  همه معنی در اوست  
 

 (939: 1919سعدی، )
گیارد. اماروزه    جنسی سرچشمه مای ۀ زیگموند فروید بر ای  باور بود که عشق از غریز
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از دیادگاه  زیارا  سای تنااقد دارد؛   شنا رواناصل اساسی تئوری عشق فروید، با تجربیات 

کاه ایا  غریازه بارای      جنسی است، درحالیۀ انرژی و نیروی مؤثر در عشق، غریز فروید،

جنسی ۀ کافی نیست. طبیعت غریز ،تقویت و دوام پیوند وجودی که آرزوی هر فردی است

شود. عشاقی   خاموش میسرانجام و دهد  میای  است که شدت خود را به تدریج از دست 

شناسی و عقالنی  زیبایی و یق به مسائل اخالقیبا وابستگی عمکه کامالً روحانی و همراه 

 .(299: 1969لپ، ) تواند پایدار باشد دینی است، می و طبیعت

 براساساست که  وجهی عشق را مطرح کرده سهۀ نظری ،س معاصرشنا روان، استرنبرگ

آیناد: صامیمیت، شاور و     های مختل  عشق از ترکیب سه مؤلفه باه وجاود مای    گونه ،آن

ای  نظریه، ظاهر جسمانی جفت باارزش است و شخص در جفات   براساستعهد.  ،شهوت

تری  ویژگی برای او ظاهر جسمانی  جوید، اما مرد یا زنی که مهم خود یک اثر هنری را می

زیباایی ظااهر پایادار    زیارا  ؛ شاود  است، با باال رفت  س  جفت خود، دچار سرخوردگی می

 .(61: 1912استرنبرگ، ) نیست

ۀ نخست، ارضاکنندۀ بیانگر عشقی است که در درج ،دست در غزل سعدیابیاتی از ای  

 روح انسان است:

 چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن

 باشاد  ساهل  و بگذشات  فراقت در عمر همه
 

 که روزی به ک  اوفتد وصالیبه امید آن  

 اگاار احتمااال دارد بااه قیاماات اتصااالی 
 

 (692: 1919سعدی، )
 برابر معشوقدر  تسلیم و رضا .1

 معشاوق  برابر در عاشق رضای و تسلیم ،سعدی غزل در پربسامد و مکرر مضامی  از یکی

 تصاویر  باه  هنرمنداناه  و لطیا   و با شگردهایی متنو  را مکرر مضمون ای  سعدی است.

 رضاست: و تسلیم با همراه آسمانی، چه و باشد زمینی او چه عشق کشد. می

 نشاود  گار د ماا  رای کنای  جور تووگر 
 

 را جفااایی هاار بگااوییم چااه شااد هاازار  
 

 (966: همان)
تواند  جاست و هیچ جور و جفایی نمی، مهرش بر دل عاشق پابرمعشوق تا معشوق است

 کناد  معشوق با عاشق مای آنچه  حضور معشوق است. ،اهمیت داردآنچه زیرا ؛ از آن بکاهد

 توجه معشاوق باه اوسات؛   ۀ نشانزیرا ؛ از نگاه عاشق دلنشی  استا  ا چه قهر و چه لط 

 او باشد، لط  است و عنایت:ۀ ، هرچه معشوق کند و هرچه خواست و ارادرو ازای 
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 م  آزار مگر خواهی می هرچه بر قادری
 

 نیست آزار فرقم نهی بر شمشیر گر که زان  
 

 (191: همان)
 بار  کاه  اسات  فلسفیموضوعی کالمی ا   داشت، دور نظر از نباید اینجا در که ای نکته

 کاالم،  در و کارده  تحصایل  بغدادۀ نظامی در سعدی است. افکنده پرتو سعدیۀ عاشقان شعر

 نشاان  را رفتااری  هماان  ،انساانی  معشوق برابر در» که سترو ازای  است. یافته اشعری تربیت

 .(119: 1961موحد، )« عرفانی معشوق برابر در اشعری عارف که دهد می

 کنی می هالک تو گر نهم می خاک به روی
 

 باری  می اسیر تو گر دهم می بند به دست  
 

 (619: 1919سعدی، )

عشق رمانتیک اسات. ایا    ۀ سی مطرح است، نظریشنا روانیکی از انوا  عشق که در 

از ترکیاب دو عنصار    ش کارد ا  مطارح  ،س کاناادایی شنا روان، ناتانیل براندنکه ا نظریه  

 های عشق رمانتیاک، آن اسات   آید. یکی از ویژگی صمیمیت و شور و شهوت به وجود می

تسلیم معشاوق اسات. البتاه هار عاشاقی       ا  جسمانی و روحانی ا  عاشق به طور کامل که

 ولی ،خود به معشوق خودداری کندۀ ممک  است به هر نوعی که شده بتواند از تسلیم اراد

او را از  ،شاخص ۀ چناد اراد هر ؛تسلیم و واگذاری خویشت  است احساسمهم است، آنچه 

جا از آن صحبت زیرا تسلیمی که در این ؛یا ندارد. در ای  حرف تعار  نیستتسلیم بازدارد 

 ماا ۀ گیارد ناه در ساطح اراد    کنیم، تسلیم باطنی است و در اعماق وجود ما صورت می می

اماری   ،ترکیب دو عنصر شیفتگی و تسالیم  ،در عشق رمانتیک .(136: 1913گاست،  اورتگای)

و ساازد   میاز خود رها را باختگی است که عاشق  بنیادی و اصلی است. ای  شیفتگی و دل

 د.کن تسلیم معشوق می

 که است پسندیده آنجا تا معشوق برابر در تسلیم که داشت دور نظر از نباید را نکته ای 

 شود، نمی گم و جذب عشق در آدمی خود بارور، عشق در نزند. صدمه عاشق یکپارچگی به

 از را اساتقاللش  و هویات  اما رسد، می وابستگی احساس به عاشق یابد. می گسترش بلکه

 .(31: 1962شولت،، ) دهد نمی دست

داناد. عاشاق در    ضا در برابر معشوق را ویژگی یک عشق حقیقی میرسعدی تسلیم و 

های بیمارگونه، مشتاق  و خالف برخی عشقدارد شخصیتی کامل و یکپارچه  ،غزل سعدی

ناشی از نیاز به معناای کمباود    ،معشوق است نه محتاج او. تمایل او برای بودن با معشوق



 شناسی عشق در غزل سعدی روان/ 211

 ،نیست، بلکه نوعی فرانیاز است که در جهت بخشیدن عمق و معناای بیشاتر باه زنادگی    

 گیرد. شکل می

 ایثار و بخشش در عشق .9

 از یکای  رو ازای  .است عاشقی شرو  نخستی  از ،عشق در ها خواسته و ها داشته از گذشت 

 زمینای  چاه  سعدی عشق .است عشق در ایثار و یباز پاک ،سعدی غزل در مکرر مضامی 

 :است آن اول شرط یباز پاک ،آسمانی چه و باشد
 اند غافل لیلی سرّ از چی  خوشه عاقالن 

 است خاصیتی را دنیاباز و دی  عاشقان
 

 را سوز خرم  مجنون جز نیست کرامت کای   

 را انادوز  جااه  و ماال  زاهادان  نباشاد  کان
 

 (969: 1919سعدی، )
 ننا   و ناام  تارک  و ماال  و جااه  بذل

 

 اساات مناازل اول عشااق طریااق در  
 

 (916همان: )
 را یاار  پاای  باه  دادن جان بلکه ندارد، ابایی دوست راه در فشانی جان از تنها نه سعدی

 رود: می آن استقبال به خود و داند می عظیم سعادتی و افتخار
 زنام  همای  محباان  کاه  برکشد تیغ گر

 نیسات  دریاغ  سر از اگر دار پای گویند
 

 مانم  زناد  محبات  الف کاه  کسی اول  

 درافکنم پایش به که ک  گو سر قبول
 

 (969: همان)
اماوری بیرونای هساتند و اگار      ،نسبت به نفا، دارایی و اشیا،  ،سیشنا رواناز دیدگاه 

احترام و اعتبار انسانی وابسته به ای  امور بیرونی باشد، باید در سالمت نف، او شک کرد. 

زیرا امور بیرون از نف،، ناپایدار و گذرا و خارج  دارد؛چنی  فردی شخصیتی ضعی  و بیمار 

  اموری به ای  چنیاند و هر لحظه ممک  است از انسان جدا شوند.  کنترل انسانۀ از حیط

دیر یا زود ارزش خاود را از دسات    ،هایی د که همانند بازیچهنکن را راضی نمی دلیل انسان

گاه سیر  اگرچه هیچ ؛ل بیشتر از آن یا چیز دیگری بروددهند و انسان ناچار است به دنبا می

و مخادر  اعتیاادآور و مخدرناد، همانناد مواد    ازآنجاکاه شاود. چنای  اماوری     و خشنود نمی

البته ای  امر به معنای  ؛(196: 1969ماه ،  مک) آفرینند ضایت دائمی و پایدار نمیر ،مسکرات

 انسانی نیست.طبیعی رد نیازهای 

 اوالیاش،  نیازهای ساخت  برآورده به آدمی هدایت با نخست ،عشق ،رنه آلندی نظر از

 فارد، ۀ سازند متعدد عناصر میان سپ، و دهد، می یاری شخصیتش نهادن بنیان در را وی
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 دارد مای  آن بار  را وی ایثارگری،ۀ مرتب به نیل با و کند می برقرار پیوستگی هم به و انسجام

 .(12: 1969آلندی، ) بازگرداند بدان ستانده، خارج جهان ازآنچه  برابر که

داناد و   برد عشاق مای  نبرگ، ایثار را بخشی از عامل پیشدیگر، استرۀ س برجستشنا روان

دهنده  صمیم دل خوشبخت نخواهد شد مگر آنکه اساساً نقش از  (مرد یا زن)معتقد است فرد 

ورزی  های مطرح در کتاب عشاق  پذیرنده را. او ایثار را یکی از قصه گیرد نه نقش را بر عهده 

داشاتی باه    کاه چشام  بخشند، بای آن  نوعاً می ،ایثارندۀ هایی که درگیر قص آدم» گوید: داند و می می

دسات   در عو  باه آنچه  که ممک  است ح، کنندد داشته باشند، یا آنجبران مساوی بخشش خو

نماود   ،کاه گفتاه شاد    همچناان  .(69: 1912 اساترنبرگ، ) «اند، جزء همان بخشیدنشان اسات  آورده

 توان دید. گسترده می و بخششی را در غزل سعدی به صورت چنی  ایثارۀ عاشقان

  نتیجه. 6

ای  ی هنر و مرتبهعاشقدیگر موجودات است و انسان از ممیز در نگاه سعدی، عشق فصل 

 عشق با رها کردن انسان از خودپرستی، یابد. است که هر انسانی به آسانی بدان دست نمی

از  ساازد.  را فراهم مای تعالی و رشد روحی انسان  شود و موجبات موجب پاالیش درون می

رود و عشق سالم  به شمار می« تعالی م »عشق بهتری  راه  ،نیز سانشنا رواندیدگاه برخی 

 عشقی است که به رشد روحی و روانی عاشق و معشوق منجر شود.

دیگر دیاده  جسمانی و روحانی عشق در کنار یکا  های در غزلیات سعدی توجه به جنبه

اق ایا   در توصی  عشق زمینی است، اما در اکثر قریب به اتفا  غالباًشود. غزل سعدی  می

کاه  تابدانجا ،باالتر از جسم و مساائل ماادی دارد   و جایگاهی ب،انگیزه  ،ها، عشق سروده

وری جسمانی اسات.   تر از بهره توان گفت برخورداری روحی در عشق برای سعدی مهم می

اند و عشق  ورزی قائل سان اهمیت زیادی برای روح و روان انسان در عشقشنا روانامروزه 

ی؛ اگرچه نقش جسم انکارناپذیر است. بر همی  اندانند تا جسم نیاز روحی میرا بیشتر یک 

حدودی به دیدگاه ، تا که ناتانیل براندن مطرح کردهگونه  آنعشق رمانتیک ۀ اساس، نظری

 سعدی نزدیک است.

کاه باا   جابدانتاسی تجربی، تسلیم عاشق در برابر معشاوق  شنا رواناز دیدگاه سعدی و 

عشاق ساالم اسات.    یاک  هاای   از ویژگای یکپارچگی شخصیت عاشق در تعار  نباشد، 

ورزی و عاملی است که موجب غنا و استحکام عشق  عشقۀ همچنی  بخشش و ایثار، الزم

 گیرد. های معنوی را نیز در بر می های مادی، داشته ای  بخشش عالوه بر داشتهشود.  می
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توان گفت مشترکات بسیاری که بی  دیدگاه سعدی به عشق با دیادگاه   رفته می هم روی

، بیانگر آن است که در غزل سعدی غالباً ساخ  از عشاقی   شود دیده میسی تجربی شنا روان

و صاداقت  نگاری   ای  مشترکات از سویی بیانگر واقعاست. ای میان دو انسان  و رابطهزمینی 

بیانگر پایداری و ثابت بودن ذات عشق طبیعی  ،سوی دیگرعشق است و از اظهار سعدی در 

 شود. میدر نگاه به عشق دیده گوناگون های  که در دوره یهای تفاوتباوجود  ؛م استو سال

شود که دلیل اصلی آن در ای   سی به عشق دیده میشنا روانهایی نیز در نگاه سعدی و  تفاوت

غالبااً   ،در غازل ساعدی   ازجملاه مهم نهفته است که معشوق زمینی در شعر سبک عراقی و ۀ نکت

رود،  طرفاه ساخ  مای    یاک ۀ یاک رابطا  همچون ای اساطیری و مبهم دارد و از عشق نیز  چهره

 .داند میای روش  و کامالً مشخص میان دو فرد عینی  رابطهرا عشق  ،سیشنا روانکه  درحالی

 منابع
 .توس ،تهران ،چاپ اول ،جالل ستاریۀ ترجم ،عشق ،(1969) آلندی، رنه

 .قطره ،تهران ،اول ، چاپچهار سخنگوی وجدان ایران ،(1911) ندوش ، محمدعلی اسالمی

 ، چاپاصغر بهرامی علیۀ ، ترجم)نگرشی تازه به رواب  زن و مرد(عشق ۀ قص ،(1912) جی استرنبرگ، رابرت

 .رشدۀ جوان، تهران ،اول

 .رشدۀ جوان ،تهران ،دوم ، چاپسیدمهدی ثریاۀ ترجم ،عشقۀ دربار ،(1913) گاست، خوزه اورتگای

 .خاتون ،تهران ،چاپ چهارم ،زهرا ادهمیۀ ، ترجمهنر عاشقی ،(1911) پک، اسکات

 ۀلدی  خرمشاهی باا اساتفاده از نساخ   ا اهتمام بهاء ، بهکلیات سعدی ،(1919) الدی  شیرازی، مصلح سعدی

 .دوستان ، تهران،یفروغ یمحمدعل

 .، تهران، آگاهشناسی یادگیری و آموزش( روان)ی پرورشسی شنا روان ،(1963) اکبر ، علیسی 

 .نو ،تهران ،چاپ اول ،گیتی خوشدلۀ ترجم ،سی کمالشنا روان ،(1962) آنشولت،، دو

 ، چااپ مهای  میالنای   و نهضات صاالحیان  ۀ ترجم ،جوی معناو انسان در جست ،(1919) فرانکل، ویکتور

 .درسا ، تهران،هفدهم

 .مرکز ،تهران ،چاپ اول ،شاعر عشق و زندگی ؛سعدی ،(1919) کاتوزیان، محمدعلی

 .رز ،تهران ،کاظم سامیو محمود ریاضیۀ ترجم ،ورزیدن سی عشقشنا روان ،(1969) لپ، اینییاس

 .آستان قدس رضوی ،مشهد ،چاپ دوم ،احمد رضوانیۀ ترجم ،انگیزش و شخصیت ،(1963) مزلو، ابراهام

 .انتشارشرکت سهامی  ،تهران ،چاپ اول ،جمال هاشمیۀ ، ترجمپزشک جیبی روان ،(1969) ماه ، سوزانا مک

 .طرح نو ، تهران،چاپ سوم ،سعدی ،(1961) موحد، ضیاء

 .شرکت سهامی انتشار ، تهران،چاپ اول ،سی نوی شنا روانسعدی و  ،(1961) هاشمی، جمال


