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دانشآموختۀ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلیسینای همدان
تاریخ دریافت ،39/11/21 :تاریخ پذیرش36/16/21 :

چکیده
امروزه در حوزۀ مطالعات میانرشتهای ،به ارتباط میان «روانشناسی» و «ادبیات» توجه بسیار میشود .آثاار
ادبی از سویی حاصل حاالت روحی انسان است و از سوی دیگر ،روح و روان انسان را می پرورد؛ ازایا رو
بستر مناسبی برای بررسی و تحلیل مفاهیم روان شناختی به شمار میآید .شعر عاشقانه ،بخش گسترده ای
از ادبیات فارسی را در بر میگیرد .در طول تاریخ ادب فارسی ،سعدی از معدود شاعرانی است که عشق را
به معنی زمینی و آسمانی آن به اوج رساندهاست .عشق از مباحث عمده در روانشناسای تجربای نیاز باه
شمار می آید و روان شناسان نامداری چون اریک فروم و استرنبرگ و رنه آلندی به تفصیل دربارۀ عشق و
زمینه ها و کارکردهای آن سخ گفتهاند .میان دیدگاه سعدی و روان شناسی تجربی به عشق ،مشاترکاتی
دیده میشود که از آن جمله میتوان به نقش مؤثر عشق در تکامل و تعالی انسان و نیز تسالیم در برابار
خواست و ارادۀ معشوق و لزوم ایثار و بخشش در عشق اشاره کرد .مشترکاتی که بای دیادگاه ساعدی و
روانشناسی تجربی دیده میشود ،از سویی بیانگر واقعنگری و صداقت سعدی در عشق ورزیدن و اظهاار
آن است و از سوی دیگر بر پایداری و ثابت بودن بسیاری از معیارهای عشقی سالم و طبیعی تأکید دارد.
واژههای کلیدی :سعدی ،غزل ،عشق ،روانشناسی تجربی.

 .1رايانامة نويسندۀ مسئول:

raheleh.kamali@yahoo.com
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مقدمه
در تاریخ ادبیات ایران ،شعر عاشقانه ا اعم از زمینی و آسمانی ا جایگااه ویاژهای دارد .در
ای میان ،سعدی را بهحق «استاد غزل عاشقانه» لقب دادهاناد؛ زیارا عشاق را باه معناای
زمینی و آسمانی آن ،در قالب زبان و بیانی فصیح و ماندگار به تصویر کشیدهاسات .کمتار
شاعری در ادب فارسی چنی لطیا و پرشاور ،ظرایا و دقاایق عشاق زمینای را بیاان
کردهاست:
اگر به گفتۀ میلتون (1611ا ،)1661شاعر طاراز اول انگلای ،،کاه شاعر بایاد سااده،
محسوس و پرشور باشد ،صفت واال را هم بیفزاییم تا سرودههای کممایۀ احساسااتی
را شامل نشود ،باید گفت که در ادب گذشتۀ ما ،شعر ساعدی مصاداق کامال چنای
توصیفی است (موحد.)39 :1961 ،

روح و سرشت غزل سعدی ،اخالص و ارادت و خاکسااری در برابار معشاوق و گاردن
نهادن به خواست اوست و ای ها از اصول و اندیشههاای ثابات ساعدی در عشاقورزی و
فراگیرتری زمینه و درونمایۀ غزل اوست.
سرودههای سعدی دربارۀ عشق انسان به انسان ا در شرح لذت و درد عشق ،ستایش
زیبایی معشوق و احوال شبهای وصل و هجر ا نشانۀ تجربۀ عمیق و گستردۀ شاعر
در عاشقی است ،اما البته نه به ای معنا که هر غزلی الزاماً بازتاب یک تجربۀ عاشقانۀ
مشخص است؛ ای غزلها در عالیتری حد بیاان شااعرانه و ماهراناهتاری کااربرد
تکنیکهای غزل فارسی سروده شدهاند و تجربۀ عاشقانهای که از عشاق انساان باه
انسان به نمایش میگذارند ،اگر در شعر دیگر شاعران کالسیک فارسی همتاا داشاته
باشد ،واالتر ندارد (کاتوزیان.)992 :1919 ،

عشق از مباحث عمده در علام روانشناسای اسات و روانشناساان برجساتهای چاون
آبراهام مزلو ،اریک فروم ،ویکتور فرانکل ،دوآن شولت ،،استرنبرگ ،رنه آلندی ،زمینهها و
کارکردهای عشق را بررسیدهاند .در مقالۀ حاضر ،حاالت گوناگون عشق و عاشق در غازل
سعدی براساس دیدگاه روانشناسان تجربی بررسی میشود و دیدگاههای مشترک سعدی
با روانشناسی تجربی مطرح میگردد.
در نگارش ای مقاله ،به موارد غالب در غزل سعدی توجه شدهاست؛ ازایا رو بارای هار
بخش میتوان ابیات ناقضی را هم یافت؛ زیرا انسان موجودی پویا و در حال تغییر است .ذکر
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ای نکته نیز ضروری است که دلیل انتخاب مؤلفههای موردنظر ،بسامد فراوان آنها در غزل
سعدی است ،وگرنه مؤلفههای یادشده را کم و بیش در ادبیات عاشقانه ،بهخصوص در سبک
عراقی ،میتوان دید .دلیل اصلی انتخاب سعدی در پژوهش حاضر ،وجاود ابیاات و غزلیاات
وقوعی در سرودههای ای شاعر است که تا حدودی به عشق او جنبهای واقعنما بخشایده و
امکان مقایسۀ دیدگاههای ای شاعر عاشق را با روانشناسی فراهم ساختهاست.
پیشینۀ تحقیق

دربارۀ عشق در غزل سعدی ،بسیار گفته و نوشتهاند؛ از آن جمله است کتابهاای ساعدی
در غزل از سعید حمیدیان ( )1911و سعدی ،شاعر عشق و زندگی از محمادعلی کاتوزیاان
( .)1919در زمینۀ بررسی آثار سعدی از دیادگاه روانشناسای هام پاژوهشهاایی صاورت

گرفتهاست که غالباً در حوزۀ گلستان و بوستان بودهاند؛ برای نمونه میتوان کتاب سعدی و
روانشناسی نوی از جمال هاشمی ( )1961و مقالههای «تحلیل شخصیت در آثار سعدی و
تطبیق آن با روانشناسی شناختی» از نج جوکار و دیگران و «نقد روانشناختی گلساتان
سعدی» از جلیل نظری و دیگران را نام برد .ازآنجاکه مقالهای با عنوان «عشاق از دیادگاه

سعدی و اریک فروم» به قلم نگارندگان ای مقالاه (نظاری و کماالی) در پژوهشانامۀ ادب
غنایی منتشر شدهاست ،در پژوهش حاضر به تطبیق دیدگاه سعدی با دیگار روانشناساان
تجربی پرداختهایم.
روانشناسی عشق در غزل سعدی
روانشناسی ،علم مطالعۀ رفتار و فراینادهای شاناختی و ذهنای زیربناای رفتاار ،تعریا
شدهاست (سی  )21 :1963 ،و یکی از شاخههای علوم تجربی است که علاوم تجربای خاود
یکی از دانشهای بشری است .ویژگی مهم علوم تجربی ،ای است که یافتههای آن از راه
مشاهدۀ تجربی به دست میآیند؛ بنابرای  ،مالک یا معیار حقیقت یا درستی دانش تجربی،
انطباق با نتایج مشاهدات طبیعی است .در ای مقاله ،منظور از روانشناسی تجربی هماان
روانشناسی علمی وابسته به مشاهدات تجربی است.
در مقالۀ حاضر ،حاالت گوناگون عشق و عاشاق در غازل ساعدی باا دیادگاه برخای
روانشناسان تجربی مانند رنه آلندی ،اسکات پک ،آبراهام مزلو ،ویکتور فرانکل ،مقایسه و
تحلیل شده و در پنج بخش خالصه شدهاست.
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 .1نقش مؤثر عشق در تکامل و تعالی انسان
سعدی مهمتری و ارزشمندتری کارکرد عشق را فصال باودن آن بای انساان و حیاوان
میداند .انسان با تجربه کردن یک عشق سالم میتواند از مرحلاۀ حیاوانی و جماادی باه
مرحلۀ انسانی اعتال یابد:
گر آدمیصفتی ،سعدیا به عشق بمیر

که مذهب حیوان است هم چنی مردن
(سعدی)991 :1919 ،

ازای رو ،وی در مقابل سرزنش مالمتگران میگوید:
عیب سعدی مک ای خواجه اگر آدمیی

کادمی نیست که میلش به پریرویان نیست
(همان)119 :

سعدی عشق را برای انسان امری فطری و فصل ممیز او از دیگر موجودات مایداناد،
باای حال رسیدن به ای مرتبه از انسانیت یعنی هنر عشق ورزیدن و درک زیبایی معشوق
و جایگاه واالی او ،کرامتی است که نصیب هر انسانی نمیشود و نیاز به مقدماتی مثل رها
شدن از خود و پاکبازی و تسلیم و رضا در برابر یار دارد:
عاقالن خوشهچی از سرّ لیلی غافلاند

کای کرامت نیست جز مجنون خرم سوز را
(همان)969 :

در روان شناسی تجربی نیز بر ای نکته تأکید می شود کاه تجرباۀ یاک عشاق ساالم،
موجب پاالیش و تعالی روح انسان است .ازای رو عشق رابطهای است خاص انساان؛ زیارا
انسان یگانه موجودی است که قابلیت رشد ذاتی و رسیدن به کمال را دارد.
آبراهام مزلو (1311ا ،)1361روانشناس امریکایی ،اعتقاد دارد که در تاریخ نظریهپردازی،
دربارۀ راههای مختل «تعالی م » فراوان سخ رفتاهاسات ،ولای یکای از مناسابتاری و
کاملتری نمونههای تعالی م  ،یک رابطۀ عاشقانۀ سالم است (مزلو.)269 :1963 ،
از دیدگاه رنه آلندی ،عشق ،عامل تکامل و دگرگونسازی و ساخت و پرداخات روانای
است و نف ،،پویایی و قوۀ محرکۀ ای نهضت پیشرونده ا یعنی تکامل روانی ا به شمار
میرود .عشق در حق روان ،حکم تغذیه را برای جسم دارد؛ یعنی عاملی است که روان باا
آن نضج و قوام مییابد و سرشار و مایهور میشاود .روح ،نخسات فردیات خاود را بنیاان
مینهد و سپ ،از بند ای فردیت ا که موجب جدایی و دورافتادگیاش از جهاان اسات ا
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میرهد و سرانجام ،گشایندۀ راه بازگشت به جهان و کیهان است .عشاق ،حاال یاا مقاام
نیست؛ بلکه جنبش و نهضت است (آلندی29 :1969 ،ا .)92از ایا دیادگاه ،عشاق ،تعاار
میان زندگانی فردی محدود و زندگانی کیهانی نامحدود را برطرف میسازد.
با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان فهمید که چرا ستایش درد و رنج برخاسته از عشاق
در ادب غنایی بسیار دیده میشود .درد عشق ،روح و روان عاشق را تصفیه میکناد و او را
برای رسیدن به مطلوب و محبوب خویش مستعد میسازد .ویکتور فرانکل (1319اا،)1336
روانشناس اتریشی ،بر ای باور است که اگر رنج ،جزء جداییناپذیر از زندگی آدمی است،
پ ،باید در رنج معنایی باشد و اگر انسان بتواند به رنج خود معنایی دهاد ،آن رناج دیگار
آزاردهنده نیست (فرانکل .)161: 1919 ،وی اعتقااد دارد «درد و رناج بهتاری جلاوهگااه ارزش
وجودی انسان است و آنچه اهمیت بسیار دارد ،شیوه و نگرش فرد نسبت به رنج است» (همان).

رنج وقتی معنا یافت ،مفاهیمی چون گذشت و فداکاری دیگر دشوار و آزاردهنده نیست.
یکی از اصول معنادرمانی (لوگوتراپی) ای است که توجه انسانها را به ای موضاو جلاب
کند که انگیزۀ اصلی و هدف زندگی ،لذت بردن و گریز از درد نیست ،بلکاه معنایجاویی
است که به زندگی مفهوم واقعی میبخشد؛ به همی دلیل انساانهاا درد و رنجای را کاه
معنا و هدفی دارد ،با میل تحمل میکنند (همان.)169 :
یکی از دالیل عمدۀ آرامش و امیدواری سعدی را میتوان در توجه به معنادرمانی یافت:
سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار؟

تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است
(سعدی)196 :1919 ،

 .2عشق؛ وسیلۀ رها شدن از خود
سعدی با تشویق آدمی به عشق ورزیدن ،به او نوید میدهد که عشق قبلهگاه عاشق است
و او را از صفاتی چون خودبینی و خودپرستی رها میکند:
دل هوشمند باید که به دلبری سپاری

که چو قبلهایت باشد به از آن که خود پرستی
(همان)999 :

عاشق راستی در برابر حضور معشوق ،هیچ وجودی برای خود قائل نیست:
بکش چنان که توانی که سعدی آنک ،نیست

که با وجود تو دعوی کند که م هستم
(همان)131 :
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رهایی از خود یا فراتر رفت از خود در عشق ،موضوعی است که برخای روانشناساان
نیز بدان پرداختهاند؛ ازجمله ویکتور فرانکل ،پایهگذار مکتب روانشناسی وی  ،که میگوید:
عشق جنبۀ فراگیرنده ای از وجود انسان است که م آن را فرارفت از خود نامیادهام.
انسان براساس کششی که به استعالی خود دارد ،فکر و ذهنش به فارارفات از خاود
مشغول است؛ خواه ای فرارفت برای رسیدن به هدفی دورتر از خود باشد و یا بارای
مواجهه و رویارویی محبتآمیز با انسانی دیگر (به نقل از :اورتگایگاست.)221 :1913 ،

از دید فرانکل هرچه ای فرارفت از خود و چشمپوشی از خواستههاای خاویش در راه
هدفی یا کسی ،گستردهتر باشد ،انسان بودن بیشتر معنا مییابد .به عبارت دیگر ،مجاذوب
شخصی یا چیزی فراسوی خود شدن ،معیار رشد و پارورش یاک شخصایت ساالم اسات
ازای رو ،وی ویژگی انسانهای ازخودفرارونده را توانایی ایثاار و دریافات عشاق مایداناد
(شولت.)136 :1962 ،،

در روانشناسی ،جوهر اصلی عشق ،فروریخت ناگهانی بخشی از مرزهای خویش است
که در آن ،فرد ای امکان را مییابد تا هویت خود را با دیگری یکی سازد .رهایی ناگهانی
از خود و فوران خود در وجود معشوق و پایان تنهایی فرد که رهآورد فاروریخت مرزهاای
خود است ،احساس و تجربۀ خوشایندی برای عاشق در پی دارد .درحقیقت ،عشق
باعث گسترش حدودی شخص می شود .حدود شخص همان مرزهای خاود هساتند.
به وسیلۀ عشق از حادود خاود قادم فراتار گذاشاته و خاود را گساترش مایدهایم.
روانپزشکان ،ای فرایند مجذوبیت ،سارمایهگاذاری و تعهاد را «نیروگاذاری روانای»
میخوانند و اصطالحاً میگویند بر روی موضو مورد عالقه« ،سرمایهگاذاری روانای»
شدهاست (پک.)126 :1911 ،

در ای مسیر ،هر قدر فرد بیشتر دنیای درون خود را وسعت دهد ،بیشتر قادر به دوست
داشت خواهد بود و فاصلهاش با دنیا کمتر خواهد شد .با محو شدن مرزهای خود و یکای
شدن با دنیا ،انسان رها شدن از خود را تجربه میکند؛ زیرا معنای دوست داشت  ،گذشات
از خود و به دیگران پرداخت است .درحقیقت «در عشق از آرامش و ثبات خود میگذریم و در
جهت محبوب ،جالی وط میکنیم .ای هجرت مداوم از خود به سوی او ،همان عشاق اسات»
(اورتگایگاست.)21 :1913 ،

عشق در مقیاس وسیعتر ،به معشوق هم محدود نمیماند و میتواند تمام پدیادههاا و
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مخلوقات خداوند را در بر گیرد؛ ای  ،مرتبهای اسات کاه عاشاقی همچاون ساعدی آن را
تجربه کردهاست:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست
(سعدی)621 :1919 ،

 .9عشق برای جسم یا روح
در شعر سبک خراسانی ،نسبت به سبک عراقی ،جنبههای جسمانی در عشق ،بیشتر ماورد
توجه بود .عشق در نزد بیشتر شاعران ای دوره ،همان وصل و کامیابی است؛ ورود عرفان
به ادبیات ،معنایی عمیق و گسترده به عشق داد و آن را چونان مفهومی وسایع و ساازنده،
وارد شعر و زندگی کرد.
در غزلیات سعدی ،ما با اشعار بسیاری مواجهیم که مؤید ای مطلباند که وی عشق را
برای روح می خواهد و در کنار آن پارهای غزلیاات هام هساتند کاه نشاان مایدهناد در
عشقورزی وی ،بهرهوری جسمانی نیز منظور بودهاست« .سعدی در اشعار خود ،هم به جسم
و هم به روح توجه داشته و از هیچکدام چشمپوشی نکردهاست؛ از آن حیاث کاه او یاک انساان
سرزنده ،واقعبی و وفادار به سرشت خود میباشد» (اسالمیندوش .)129 :1911 ،

باتوجهبه روحیۀ جمال پرست سعدی و دل عاشق او که در برابر هر زیباایی بایاختیاار
می لرزد ،شاید در بادی امر چنی تصور شود که سعدی عشاق را بارای لاذت و بهارهوری
جسمانی می خواهد ،اما باید گفت که در اکثر قریب به اتفاق غزلیات سعدی ،عشق ،انگیزه
و جایگاهی ب ،باالتر از جسم و مسائل مادی دارد .عشق سعدی ،بهخصوص در غزلیات،
غالباً منزه از مسائل صرف جنسای و جسامی اسات و بیشاتر بارای بهارهوری و سایراب
گرداندن روح است .تواضع سعدی در برابر یار و جایگاه بلند او و عشق بیچشمداشت وی
نیز ای موضو را تقویت میکند:
اینم قبول ب ،کاه بمیارم بار آساتان

تا نسبتم کنناد کاه خادمتگزار اوسات
(سعدی)931 :1919 ،

گاااه نیااز سااعدی فقا حضااور و عنایاات یااار را ماایطلبااد و عشااق خااود را مباارا از
چشمداشتهای مادی میداند:
ما از تو به غیر از تو ناداریم تمااااانا

حلوا به کسی ده که محبت نچشیدهاسات
(همان)919 :

 /216روانشناسی عشق در غزل سعدی

چنانت دوست میدارم که وصلم دل نمیخواهد

کمال دوستی باشد مراد از دوست نگارفت

مراد خسرو از شیری کناااااری بود و آغوشای

محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفت
(همان)991 :

ای همه از آن روست که عاشق در اعماق ضمیر خاود یاک ناو پیوناد و آشانایی باا
معشوق احساس می کند؛ نوعی پیوند که برخاسته از نیازهای جسمانی نیست ،بلکه از قلب
و روح عاشق سرچشمه میگیرد:
مرا خود با تو چیازی در میاان هسات

وگرنااه روی زیبااا در جهااان هساات
(همان)933 :

نکتۀ تأملبرانگیز دیگری که در اشعار سعدی وجود دارد و نشان مایدهاد کاه جنباۀ
معنوی عشق برای او تا چه اندازه مهم و تعیی کننده است ،برابری لطا و قهار معشاوق
است .بسامد فراوان ای مضمون در غزل سعدی ،بیانگر عشق پاک و خالصانۀ اوسات .باه
عبارت دیگر ،ای روح سعدی است که تشنۀ عشق ورزیدن اسات .ازایا رو دغدغاۀ او در
درجۀ اول ،عشق است و سپ ،معشوق:
بار غمت می کشااام ،وز همه عالاااام خوشم

گاار نکنااد التفااات یااا نکنااد احتاارام
(همان)132 :

باای حال ،سعدی ابیات بسیاری نیز در توصی زیباییهای معشوق دارد و از شااعرانی
است که توصی وصال در شعر او بسیار دیده میشود .میتوان گفت غزل سعدی عاری از
شور جسمانی نیست ،اما برای او اصالت با روح است و جسم در مرتبۀ بعد قرار مایگیارد؛
ازای رو ،در ای دسته از سرودهها نیز سعدی جنبههاای جسامانی را در کناار جنباههاای
معنوی عشق مطرح میکند.
یک روز باه شایدایی در زلا تاو آویازم

زان دو لب شیرینت ،صد شور برانگیزم

گر قصد جفا داری ،اینک م و اینک سار

ور راه وفا داری ،جان در قدمت ریزم...

گفتی به غمم بنشی یا از سر جان برخیاز

فرمان برمات جاناا بنشاینم و برخیازم
(همان)916 :

حقیقت آن است که بعد جسمانی در عشق قابل انکار نیسات؛ کساانی کاه ساعی در
انکار جسم دارند ،کار عبثی میکنند .بعد معنوی انکارناپذیر است ،اما ای بعاد هام از
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بعد اول سرچشمه میگیرد؛ یعنی خاستگاه وجاودی معشاوق ،درواقاع جسام اوسات.
اهمیت زیبایی و توصی های مربوطبه آن ،از همی نکته ناشی میشاود؛ اماا جسام
نقصانپذیر است ،پ ،نمیتوان تنها بر آن تکیه کرد .جسم با همۀ شکوهی که دارد،
کاهنده است؛ بنابرای باید بعد جسمانی را به بعد معنوی پیوناد زد تاا راهحلای بارای
فنای جسم باشد (اسالمیندوش .)199 :1911 ،

ازای روست که امروزه روانشناسان تجربی نیاز در بحاث از عشاق ،بارای روح ارزش
بسیار قائلاند .باوجودیکه نقش جسم را در عشقورزی نمیتوان انکار کرد ،از نظار آناان
روح اهمیت بیشتری دارد؛ ازجملۀ ای روانشناسان ،وی دایر است که اعتقاد دارد «بخاش
عمدۀ وجود ما روح است نه جسم ،و جسم تنها بعد حیوانی ماست و تنها ارزش آن ای است کاه
روان ما را موقتاً در خود جای میدهد و ب .،او علت گرفتاریهای انسان را توجه زیاد از حاد باه
جسم و عدم توجه کافی به روح میداند» (به نقل از :هاشمی.)91 :1961 ،

روانشناس دیگری که بر اهمیت روح تأکید دارد ،ویکتور فرانکل است .از دیدگاه وی،
«عشق از جسم معشوق هم بسی فراتر میرود و معنای ژرف خود را در هستی معناوی شاخص و
در درون او مییابد .حال دیگر فرقی نمی کند که معشوق حاضر باشد یا نباشد ،مرده باشد یا زنده،
ای دیگر اهمیتی ندارد» (فرانکل.)61 :1919 ،

سخ گفت از چنی عشقی را در غزل سعدی بسیار میتوان دید:
میان ما و شما عهد در ازل رفتاهاسات

هاازار سااال برآیااد همااان نخسااتینی
(سعدی)931 :1919 ،

به گفتۀ فرانکل ()163 :1919

جنبۀ روحانی عشق است که ما را یاری مایدهاد تاا صافات اصالی و ویژگایهاای
محبوب را ببینیم و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد ،درک کنیم.
عالوهبرای  ،عاشق به قدرت عشق توان مای یاباد کاه معشاوق را در آگااه شادن از
استعدادهای خود و تحقق بخشیدن به آنها یاری کند.

ابیاتی از ای دست در غزل سعدی ،بر ویژگیهای معنوی معشوق تأکید میکند:
با خردمندی و خوبی ،پارسا و نیکخوست

صورتی هرگز ندیدم کای همه معنی در اوست
(سعدی)939 :1919 ،

زیگموند فروید بر ای باور بود که عشق از غریزۀ جنسی سرچشمه مایگیارد .اماروزه

 /211روانشناسی عشق در غزل سعدی

اصل اساسی تئوری عشق فروید ،با تجربیات روانشناسای تنااقد دارد؛ زیارا از دیادگاه
فروید ،انرژی و نیروی مؤثر در عشق ،غریزۀ جنسی است ،درحالیکاه ایا غریازه بارای
تقویت و دوام پیوند وجودی که آرزوی هر فردی است ،کافی نیست .طبیعت غریزۀ جنسی
ای است که شدت خود را به تدریج از دست میدهد و سرانجام خاموش میشود .عشاقی
که کامالً روحانی و همراه با وابستگی عمیق به مسائل اخالقی و زیباییشناسی و عقالنی
و طبیعت دینی است ،میتواند پایدار باشد (لپ.)299 :1969 ،
استرنبرگ ،روانشناس معاصر ،نظریۀ سهوجهی عشق را مطرح کردهاست که براساس
آن ،گونه های مختل عشق از ترکیب سه مؤلفه باه وجاود مایآیناد :صامیمیت ،شاور و
شهوت ،تعهد .براساس ای نظریه ،ظاهر جسمانی جفت باارزش است و شخص در جفات
خود یک اثر هنری را میجوید ،اما مرد یا زنی که مهمتری ویژگی برای او ظاهر جسمانی
است ،با باال رفت س جفت خود ،دچار سرخوردگی میشاود؛ زیارا زیباایی ظااهر پایادار
نیست (استرنبرگ.)61 :1912 ،
ابیاتی از ای دست در غزل سعدی ،بیانگر عشقی است که در درجۀ نخست ،ارضاکنندۀ
روح انسان است:
چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن

به امید آنکه روزی به ک اوفتد وصالی

همه عمر در فراقت بگذشات و ساهل باشاد

اگاار احتمااال دارد بااه قیاماات اتصااالی
(سعدی)692 :1919 ،

 .1تسلیم و رضا در برابر معشوق
یکی از مضامی مکرر و پربسامد در غزل سعدی ،تسلیم و رضای عاشق در برابر معشاوق
است .سعدی ای مضمون مکرر را با شگردهایی متنو و لطیا و هنرمنداناه باه تصاویر
میکشد .عشق او چه زمینی باشد و چه آسمانی ،همراه با تسلیم و رضاست:
وگر تو جور کنای رای ماا دگار نشاود

هاازار شااد چااه بگااوییم هاار جفااایی را
(همان)966 :

معشوق تا معشوق است ،مهرش بر دل عاشق پابرجاست و هیچ جور و جفایی نمیتواند
از آن بکاهد؛ زیرا آنچه اهمیت دارد ،حضور معشوق است .آنچه معشوق با عاشق مایکناد
ا چه قهر و چه لط ا از نگاه عاشق دلنشی است؛ زیرا نشانۀ توجه معشاوق باه اوسات؛
ازای رو ،هرچه معشوق کند و هرچه خواست و ارادۀ او باشد ،لط است و عنایت:

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان 213/ 1936

قادری بر هرچه میخواهی مگر آزار م

زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست
(همان)191 :

نکتهای که در اینجا نباید از نظر دور داشت ،موضوعی کالمی ا فلسفی اسات کاه بار
شعر عاشقانۀ سعدی پرتو افکندهاست .سعدی در نظامیۀ بغداد تحصایل کارده و در کاالم،
تربیت اشعری یافتهاست .ازای روست که «در برابر معشوق انساانی ،هماان رفتااری را نشاان
میدهد که عارف اشعری در برابر معشوق عرفانی» (موحد.)119 :1961 ،
روی به خاک مینهم گر تو هالک میکنی

دست به بند میدهم گر تو اسیر میباری
(سعدی)619 :1919 ،

یکی از انوا عشق که در روانشناسی مطرح است ،نظریۀ عشق رمانتیک اسات .ایا
نظریه ا که ناتانیل براندن ،روانشناس کاناادایی ،مطارحش کارد ا از ترکیاب دو عنصار
صمیمیت و شور و شهوت به وجود میآید .یکی از ویژگیهای عشق رمانتیاک ،آن اسات
که عاشق به طور کامل ا جسمانی و روحانی ا تسلیم معشاوق اسات .البتاه هار عاشاقی
ممک است به هر نوعی که شده بتواند از تسلیم ارادۀ خود به معشوق خودداری کند ،ولی
آنچه مهم است ،احساس تسلیم و واگذاری خویشت است؛ هرچناد ارادۀ شاخص ،او را از
تسلیم بازدارد یا ندارد .در ای حرف تعار

نیست؛ زیرا تسلیمی که در اینجا از آن صحبت

می کنیم ،تسلیم باطنی است و در اعماق وجود ما صورت میگیارد ناه در ساطح ارادۀ ماا
(اورتگایگاست .)136 :1913 ،در عشق رمانتیک ،ترکیب دو عنصر شیفتگی و تسالیم ،اماری
بنیادی و اصلی است .ای شیفتگی و دلباختگی است که عاشق را از خود رها میساازد و
تسلیم معشوق میکند.
ای نکته را نباید از نظر دور داشت که تسلیم در برابر معشوق تا آنجا پسندیده است که
به یکپارچگی عاشق صدمه نزند .در عشق بارور ،خود آدمی در عشق جذب و گم نمیشود،
بلکه گسترش می یابد .عاشق به احساس وابستگی می رسد ،اما هویات و اساتقاللش را از
دست نمیدهد (شولت.)31 :1962 ،،
سعدی تسلیم و رضا در برابر معشوق را ویژگی یک عشق حقیقی میداناد .عاشاق در
غزل سعدی ،شخصیتی کامل و یکپارچه دارد و خالف برخی عشقهای بیمارگونه ،مشتاق
معشوق است نه محتاج او .تمایل او برای بودن با معشوق ،ناشی از نیاز به معناای کمباود
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نیست ،بلکه نوعی فرانیاز است که در جهت بخشیدن عمق و معناای بیشاتر باه زنادگی،
شکل میگیرد.
 .9ایثار و بخشش در عشق
گذشت از داشتهها و خواستهها در عشق ،از نخستی شرو عاشقی است .ازای رو یکای از
مضامی مکرر در غزل سعدی ،پاک بازی و ایثار در عشق است .عشق سعدی چاه زمینای
باشد و چه آسمانی ،پاکبازی شرط اول آن است:
عاقالن خوشه چی از سرّ لیلی غافلاند
عاشقان دی و دنیاباز را خاصیتی است

کای کرامت نیست جز مجنون خرم سوز را
کان نباشاد زاهادان ماال و جااه انادوز را
(سعدی)969 :1919 ،

بذل جااه و ماال و تارک ناام و ننا

در طریااق عشااق اول مناازل اساات
(همان)916 :

سعدی نهتنها از جانفشانی در راه دوست ابایی ندارد ،بلکه جان دادن باه پاای یاار را
افتخار و سعادتی عظیم میداند و خود به استقبال آن میرود:
گر تیغ برکشد کاه محباان همایزنام
گویند پای دار اگر از سر دریاغ نیسات

اول کسی کاه الف محبات زناد مانم
گو سر قبول ک که به پایش درافکنم
(همان)969 :

از دیدگاه روانشناسی ،دارایی و اشیا ،نسبت به نفا ،،اماوری بیرونای هساتند و اگار
احترام و اعتبار انسانی وابسته به ای امور بیرونی باشد ،باید در سالمت نف ،او شک کرد.
چنی فردی شخصیتی ضعی و بیمار دارد؛ زیرا امور بیرون از نف ،،ناپایدار و گذرا و خارج
از حیطۀ کنترل انساناند و هر لحظه ممک است از انسان جدا شوند .چنی اموری به ای
دلیل انسان را راضی نمیکنند که همانند بازیچههایی ،دیر یا زود ارزش خاود را از دسات
میدهند و انسان ناچار است به دنبال بیشتر از آن یا چیز دیگری برود؛ اگرچه هیچگاه سیر
و خشنود نمیشاود .چنای اماوری ازآنجاکاه اعتیاادآور و مخدرناد ،همانناد موادمخادر و
مسکرات ،رضایت دائمی و پایدار نمیآفرینند (مکماه )196 :1969 ،؛ البته ای امر به معنای
رد نیازهای طبیعی انسانی نیست.
از نظر رنه آلندی ،عشق ،نخست با هدایت آدمی به برآورده ساخت نیازهای اوالیاش،
وی را در بنیان نهادن شخصیتش یاری میدهد ،و سپ ،میان عناصر متعدد سازندۀ فارد،
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انسجام و بههمپیوستگی برقرار میکند و با نیل به مرتبۀ ایثارگری ،وی را بار آن مایدارد
که برابر آنچه از جهان خارج ستانده ،بدان بازگرداند (آلندی.)12 :1969 ،
روانشناس برجستۀ دیگر ،استرنبرگ ،ایثار را بخشی از عامل پیشبرد عشاق مایداناد و
معتقد است فرد (مرد یا زن) از صمیم دل خوشبخت نخواهد شد مگر آنکه اساساً نقش دهنده
را بر عهده گیرد نه نقش پذیرنده را .او ایثار را یکی از قصههای مطرح در کتاب عشاقورزی
میداند و میگوید« :آدمهایی که درگیر قصۀ ایثارند ،نوعاً میبخشند ،بای آنکاه چشامداشاتی باه
جبران مساوی بخشش خود داشته باشند ،یا آنکه ممک است ح ،کنند آنچه در عو

باه دسات

آوردهاند ،جزء همان بخشیدنشان اسات» (اساترنبرگ .)69 :1912 ،همچناانکاه گفتاه شاد ،نماود
عاشقانۀ چنی ایثار و بخششی را در غزل سعدی به صورت گسترده میتوان دید.
 .6نتیجه
در نگاه سعدی ،عشق فصل ممیز انسان از دیگر موجودات است و عاشقی هنر و مرتبهای
است که هر انسانی به آسانی بدان دست نمییابد .عشق با رها کردن انسان از خودپرستی،
موجب پاالیش درون میشود و موجبات تعالی و رشد روحی انسان را فراهم مایساازد .از
دیدگاه برخی روانشناسان نیز ،عشق بهتری راه «تعالی م » به شمار میرود و عشق سالم
عشقی است که به رشد روحی و روانی عاشق و معشوق منجر شود.
در غزلیات سعدی توجه به جنبههای جسمانی و روحانی عشق در کنار یکادیگر دیاده
میشود .غزل سعدی غالباً در توصی عشق زمینی است ،اما در اکثر قریب به اتفااق ایا
سرودهها ،عشق ،انگیزه و جایگاهی ب ،باالتر از جسم و مساائل ماادی دارد ،تابدانجاکاه
میتوان گفت برخورداری روحی در عشق برای سعدی مهمتر از بهرهوری جسمانی اسات.
امروزه روانشناسان اهمیت زیادی برای روح و روان انسان در عشقورزی قائلاند و عشق
را بیشتر یک نیاز روحی میدانند تا جسمانی؛ اگرچه نقش جسم انکارناپذیر است .بر همی
اساس ،نظریۀ عشق رمانتیک آنگونه که ناتانیل براندن مطرح کرده ،تا حدودی به دیدگاه
سعدی نزدیک است.
از دیدگاه سعدی و روانشناسی تجربی ،تسلیم عاشق در برابر معشاوق تابدانجاکاه باا
یکپارچگی شخصیت عاشق در تعار

نباشد ،از ویژگایهاای یاک عشاق ساالم اسات.

همچنی بخشش و ایثار ،الزمۀ عشقورزی و عاملی است که موجب غنا و استحکام عشق
میشود .ای بخشش عالوه بر داشتههای مادی ،داشتههای معنوی را نیز در بر میگیرد.
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رویهمرفته می توان گفت مشترکات بسیاری که بی دیدگاه سعدی به عشق با دیادگاه
روانشناسی تجربی دیده میشود ،بیانگر آن است که در غزل سعدی غالباً ساخ از عشاقی
زمینی و رابطهای میان دو انسان است .ای مشترکات از سویی بیانگر واقعنگاری و صاداقت
سعدی در اظهار عشق است و از سوی دیگر ،بیانگر پایداری و ثابت بودن ذات عشق طبیعی
و سالم است؛ باوجود تفاوتهایی که در دورههای گوناگون در نگاه به عشق دیده میشود.
تفاوتهایی نیز در نگاه سعدی و روانشناسی به عشق دیده میشود که دلیل اصلی آن در ای
نکتۀ مهم نهفته است که معشوق زمینی در شعر سبک عراقی و ازجملاه در غازل ساعدی ،غالبااً
چهرهای اساطیری و مبهم دارد و از عشق نیز همچون یاک رابطاۀ یاکطرفاه ساخ مایرود،
درحالیکه روانشناسی ،عشق را رابطهای روش و کامالً مشخص میان دو فرد عینی میداند.
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