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 مقدمه، تعريف مسأله و فرضيات : -1-1   

سخنان فراواني گفته اند و اين راز    شئون و آثار آن  شق و  شري، پيرامون ع شمندان و فرزانگان جامعه ي ب  اندي

نهفته را با عباراتي كم و بيش آشکار به يادگار نهاده اند. و صاحبان ذوق و كمال، به قدر درک و دريافت خويش و 

به تناسب ذوق خود سعي خويش را در شناساندن اين اكسير زندگي نموده اند. هنوز هم درباره ي عشق، سخن 

 همانند خود عشق، بي پايان و بي كران است. بسيار و مجال گفتار فراوان است، ومي توان گفت كه سخن از عشق

شق »     سق، و همچنين تعلق قلب به « ع ست، از روي عفاف يا ف به طور كلي در لغت به معني افراط در حبّ ا

كسي و التصاق به چيزي است. )فرهنگ معين( و در اصطالح، عشق، مرحله ي كمال محبت است، و آن عبارت از 

 ، ميل و كشش و جاذبه ي شديد در طبع انسان نسبت به مطلوب است.دلبستگي عميق، شيفتگي كامل

شق مجازي     شق به ع سيم ع ست. كه يکي از آنها تق صورت گرفته ا سيم بندي هاي متعدّدي  شق تق براي ع

)زميني( و عشق معنوي )آسماني( است. در اين تقسيم بندي عشق معنوي را عشق پاک و پايدار مي دانند كه در 

 اني، اثر نيست. و عشق مجازي را عشق آميخته با شهوت مي دانند كه هوسناک و ناپايدار است.آن از هوس ر

ي اكثر دقايق وظرايف عشق، از يگانگي عشق و جاري بودن عشق در سراسر هستي حقيقت اين است كه درباره   

اشررق و ناز و غنج و دو سررري بودن محبّت حقّ و خلق و مشرراهده ي جمال خداوند در آئينه ي صررنع و نياز ع



معشوق و ارزش اخالقي و معنوي عشق تا اينکه سرانجام عشق، فنا و نيستي عاشق در معشوق است، تحقيقات و 

 مطالعات فراواني صورت گرفته است.

عطّار  هاي در مثنوي ي عشق مجازي و عشق معنوي وتجلّي آناما موضوع و قصد من از اين رساله بررسي  رابطه

  باشد.مي

انطوركه مي دانيم عطّار از شاعران بزرگ متصوّفه و از مردان نام آور تاريخ و ادبيات ايران است.كالم ساده و هم   

گيرنده ي او كه با عشق و اشتياقي سوزان همراه است. همواره سالکان راه حقيقت را به سوي مقصد رهبري كرده 

صد عاليه ي عرفاني خود، بهترين راه  ست. او براي بيان مقا را كه كه آوردن كالم بي پيرايه و روان و خالي از هر ا

ست، ان صاحت همراه كرده تآرايش و پيرايش ا سادگي را با ف ستادي و قدرت كم نظير خود، اين  خاب كرده و با ا

است. زبان نرم و گفتار دل انگيز او كه از دلي سوخته و عاشق و شيدا بر مي آيد، و همچنين توسّل او به تمثيالت 

ناگ ها گو جذّاب در دل به نحوي  فان را  فاني، حقايق عر يک موضررروع عر گام طرح  يات مختلف هن ون وايراد حکا

جايگزين مي كند. شايد به همين سبب است كه موالنا، عطّار را قدوه ي عّشاق مي دانسته است و او را به منزله 

 ي روح و سنايي را مانند چشم او معرّفي كرده است.

وسرريله ي تهذيب  جمله موالنا عشررق راصررفت حقّ و لطيفه ي انسررانيت و ميزان عقل و عموم صرروفيه و از آن   

 اخالق و تصفيه ي باطن شمرده اند.

عشق خاصيت تذليل و تهذيب دارد و عاشق را گداخته و او را وا مي دارد تا در حق معشوق تذلّل كند. عشق،    

شرح مي  شق خود را  صف در نمي آيد، ع ست و به و شق را با بي نهايت ا ست، ع شق عاجز ا كند، عقل از درک ع

 عشق، و خدا را با خدا مي توان شناخت.

عشق چه حقيقي باشد چه مجازي، سرانجام انسان را به سوي كمال مي كشاند. زيرا خاصيت عشق آن است »   

ازد  و كه همه ي آرزوهاي انسرراني را به يک آرزو تبديل مي كند و يک چيز يا يک شررخ  را قبله ي دل مي سرر

اين خود نوعي از توحيد اسررت. اين حالت، عاشررق را از هوا پرسررتي و كامجويي رهايي مي بخشررد و انسرران را به 

كمال مي رساند. و اين كمال، از هر طريقي كه حاصل شود بي گمان راه حقيقت است. ودر اين حالت مجاز عين 

 ( 84، 1380فروزانفر،بديع الزمان،«)حقيقت مي شود. 

نظريه ي معروف عرفاسررت بدين معني كه جمال صررورت، مظهر و مجالي طلعت  "جازُ قَنطرةُ الحقيقةالم"»    

غيب اسررت و همين اعتقاد كه مجاز قنطره ي)پل( حقيقيت اسررت، گاه نزد بعيرري پيروان بي بند و بار، به جمال 



صوفيه، اين بو شايخ  صلي پاره اي از م ست. اما غرض ا شاهد بازي انجاميده ا ستي و  شق حقيقي پر ست كه ع ده ا

صورت تکامل يافته شق همانا  سب فيض ع ساز ك شق مجازي، زمينه  ست كه ع ست. و دور ني شق مجازي ا ي ع

شت و به حقيقت، يعني حبّ الهي كه  ست گذ ساني ا شق ان شد. بنابراين بايد از قنطره ي مجاز، كه ع حقيقي با

 (   171 ، 1370)ستّاري،جالل،  «وراي پيوند جسماني است، راه يافت.

برخي از افراد و از آن جمله متکلّمين بر اين عقيده اند كه محبّت بنده به خدا به معني حقيقي قابل تصررروّر »   

نيسررت. و اين داليل را مي آورند: اوّل آنکه خدا به تمام ذات با خلق مباين اسررت و مناسرربتي ميان او و مخلوق 

بّت نوعي اراده و خواهش است و اراده ي بنده به چيزي مي تواند وجود ندارد تا محبّتي متصوّر شود. دوم آنکه مح

تعلّق بگيرد كه از امور ممکن باشد تا تصرّف در آن متصوّر شود. و چون خدا قديم است متعلّق اراده ي بنده نمي 

د كه تواند باشررد. به همين دليل تصرررّف حاد  در قديم امکان پذير نيسررت. ولي صرروفيه برخالف آنها اعتقاد دارن

جزخدا چيز ديگر شايسته ي عشق و محبّت نيست. و در جواب متکلّمين مي گويند كه ما بر خالف شما معتقديم 

كه ارتباط و مناسرربت ميان حقّ و خلق موجود اسررت. و به اين آيه اسررتناد مي كنند  ونَفَختُ فيهر مرن روحي  ) 

 (116و  115 ،1380فروزانفر، بديع الزمان،  « )تهر ( وهمچنين حديث: خَلَقَ اهللُ آدَمَ علي صور29َالحجر، آيه 

جالل سررتاري به بيان عقيده ي احمد غزالي  كه يک تن از بزرگترين نظريه پردازان تصرروّف و عرفان عاشررقانه    

عشق انسان به انسان نيز مقتبس از عشق حقيقي)الهي( است و مي »است، در مورد عشق مي پردازد و مي گويد: 

ست. خواجه احمد از گفتن لفظ مجازي در مورد عشق نيز خودداري مي كند. عشق توان گفت ذات اً همان عشق ا

ست و  شق يک حقيقت واحد ا شند يا حقّ... از نظر غزالي،ع شوق خلق با شق و مع ست. خواه عا شق ا از نظر او ع

شق او با حقّ، همه در سان، و ع سان با ان شق ان شق حقّ و همچنين ع سان با ع شق ان ضعف  اختالف ع شدت و 

شدت و ضعف، اختالف ديگري هم دارد و  يا عشق انسان به حقّ ،غير از مسألهاست... اما عشق انسان به انسان ب

سان به حقّ يا عشق حقيقي، همانست كه در روز ميثاق برايوان جان نشسته  آن اختالف در جهت است. عشق ان

شد شفاف  ست و تابش آن از درون دل به بيرون، موقوف به  ست ا ست. اما عشق خلق، عشقي ا ن پرده هاي دل ا

)سررتاري، « كند.كه از راه نظر و مطالعه ي حسررن در صررور حسرري پديد مي آيد، و از بيرون به درون نفوذ مي

 ( 200، 1370جالل،



شد، پس عشق بر     ست به دوام و پايداري آن چيزي كه مطلوب و معشوق با دوام عشق و هر خواهشي مرتبط ا

سيله ي آن آب و رنگ و  ست كه به و شقي ا شقي كه پايدار مي ماند، ع صورت پايدار نمي ماند. و تنها ع سن  ح

 معرفت به خداوند و عشق به خداوند حاصل شود، چون اصل محبّت و ريشه ي عشق خداوند 

 است.

شت، مشکل بتوان خدا را بدون مشاهده و دوست داشتن تصوير جمالش در آئينه ي انسان، شناخت و دوست دا   

 امّا عشق ورزيدن به آئينه خطاست.

مي توان گفت كه محبّت خداوند به آدم، شررربيه محبّت آدم به حوّا اسرررت. يعني :» گويد جالل سرررتاري مي    

شق به حوّا، از  يرت آدم حوّا را، و بنابراين آدم در ع شت، كه ح ست مي دا يرت آدم را همان گونه دو خداوند، ح

ناميده است( و به همين  "تخلّق الهي"روي مي كرد.)ابن عربي اين تبعيت آدم را خداوند سرمشق مي گرفت، و پي

جهت، عشررق روحاني مرد به زن، در واقع عشررق وي به ربّ خود اسررت. زن آئينه يا مظهريسررت كه مرد در آن، 

سطه و ميانجي ايست بين آدمي و ربّش، شگر ربّ، وا و همين  صورت الهي خود را مي بيند، حوّا آئينه ايست نماي

 (  206، 1370ستاري، جالل، «)گونه است هر زن. 

ست. به همين     تنها نيرويي كه مي تواند بي اعتنايي به سالمت و تحمّل مالمت را در عاشق تقويت كند عشق ا

دليل است كه عشق و مستي مالزم آن، زمينه ي معنوي اشعار عطّار، حافظ و مولوي و بسياري از عارفان را فراهم 

ه اسررت. عشررق از ديدگاه عطّار، اصررلر حركت در طريقت اسررت، همچنانکه حکما و عرفا نيز، عشررق را اصررل آورد

 حركت، حتّي در عالم طبيعت به شمار مي آورند. 

سي     ّصل به برر ست كه، به طور مف ساله اين ا سعي من در اين ر ست.  سخن گفته ا عطّار در مورد عشق فراوان 

هاي او بپردازم. و به اين سراال ه ي اين دو در خالل حکايات مثنويرابط عشرق، عشرق مجازي وعشرق حقيقي و

 پاسخ بگويم كه عشق تحسين شده و برگزيده ي عطّار چگونه عشقي است؟ 

 سااالت اين پژوهش عبارتند از:    

 دارند؟  عشق معنوي و عشق مجازي چه معنايياز ديدگاه عطّار عشق،  -

 آيا عشق مجازي در مثنوي هاي عطّار، منجر به عشق معنوي شده است؟  -

 در مثنوي هاي عطّار عشق هاي مجازي و معنوي چه نوع رابطه اي با يکديگر دارند؟  -

 عطّار تا چه اندازه توانسته است نظر خوانندگان را به مفهوم واقعي عشق جلب كند؟ -



 خويش، حقيقت عشق معنوي را بازگو كند؟آيا عطّار توانسته است به وسيله ي هنر شاعري  -

 وجوه تشابه و تفاوت عشق مجازي و عشق حقيقي كدامند؟                      -

 هدف و ضرورت تحقيق: -1-2

صف     صنم ها در آن  شوق ها و  ست كه انواع مع ست و قلب او مانند بتکده اي ا شه ا شق پي سان موجودي عا ان

ن حاالت رواني بشر، پديده ي عشق است  كه از آن به اكسير يا كيميا تعبير كشيده اند. يکي از شگفت انگيز تري

مي شررود، چرا كه عشررق و محبت همانند اكسررير واقعي، قدرت دگرگوني و انقالب دارد. و مي تواند مس وجود 

 انسان را تبديل به طال نمايد.

نيرو مندترين عاملي كه مي تواند هم  همه ي خردمندان و صاحبان فيل وكمال بر اين واقعيت اصرار دارند كه   

دلبستگي هاي اضطراري و هم تعلّقهاي اختياري را از دست و پاي روح انسان باز كند، عشق است. اما تا معشوق 

 كه باشد؟!

شق و انواع آن، ما     شتر در باره ي ع شق ميتفکر و مطالعات بي شمه ي واقعي ع سر چ ساند. و هدف از را به  ر

، همين است. عطّار هم بر آن بود تا بداند و بفهمد كه عشق چيست؟ عشق زميني كدام است و تالش و كاوش هم

ست،  ساخت تا آنچنان تحلّي يافت كه توان عشق معنوي يعني چه؟ او ابتدا روح خود را پاک كرد و بعد از آن زيبا 

تالشها و رياضت هاي عطّار در با هنر خود زيبايي هاي عشق را بيان كند. آنچه كه در پي آنيم، شناخت نتيجه ي 

 اشعارش است. او نيز قصد داشت به عشق متعالي برسد. آيا توانست به هدف خويش نايل شود؟  

 اهداف تحقيق:

 دستيابي به تعاريفي كامل از عشق، عشق مجازي و عشق معنوي. -

 بررسي و شناخت عقيده و تفکّر عطّار در زمينه ي عشق، عشق مجازي و عشق معنوي. -

ت آنکه، آيا عشررق مجازي از منظر عطّار و در مثنوي هاي او منجر به عشررق آسررماني و تعالي آن مي شررناخ -

 شود؟

 شناخت جايگاه عشق، عشق مجازي و عشق معنوي در ادبيات فارسي. -

شررناخت و دسررتيابي به ميزان تأثير عقايد و افکار عطّار در زمينه ي عشررق هاي مجازي و معنوي در عقايد و  -

 ي بعد از اوآثار دوره ها

 ايجاد تحول در نگرش خوانندگان در مورد عشق، به خصوص عشق زميني. -



 پيشينه ي تحقيق: -1-3

در خصرروص عشررق تحقيقات فراواني صررورت گرفته واز منظرهاي مختلفي به آن نگريسررته شررده اسررت. اما به    

جود به ذكر تحقيقات انجام شده صورت خاص و ويژه در مورد عشق در عطّار كار زيادي انجام نشده است. با اين و

 در اين مورد مي پردازيم:

سي ارشد خود تحت عنوان 1373يوسف محمد نژاد) -1 ساله ي كارشنا هاي  عقل وعشق در منظومه»( در ر

سي دانشررگاه شررهيد چمران اهواز، به بررسرري منظومه هاي  مهدي تدين نجف آبادي به راهنمايي« عرفاني فار

و حافظ پرداخته اسررت. كه در اين ميان به مباحثي در مورد عشررق از نظر عطّار، عرفاني سررنايي، عطّار، مولوي 

 صفات عاشقان و صفات معشوق حقيقي اشاره كرده، و همچنين تقسيم بندي از عشق ارائه داده است.

موالنا  بررسي بن مايه هاي عرفان در مثنوي»( در رساله ي دكتراي خود تحت عنوان 1377احمد امين) -2

سه ي به راهنمايي محمّد يوسررف نيري دانشررگاه شرريراز،به بررسرري و تحليل  «آن با مثنوي هاي عطّار و مقاي

شتا شريعت، طريقت و حقيقت، م شق،مواردي چون، شوق،غيرت ع شق و مع شق مجازي و قي حقّ و وحدت عا ع

در عشق معنوي پرداخته است. ايشان در قسمتي از رساله ي خويش به مقايسه ي عشق مجازي و عشق حقيقي 

 مثنوي موالنا با مثنوي هاي عطّار پرداخته اند.

 

  بررسي و تحليل سيماي»( در رساله ي كارشناسي ارشد خود تحت عنوان1376يداهلل شکري) -3

به راهنمايي سعيد بزرگ بيگدلي دانشگاه تربيت مدرّس، در « معشوق در شعر رودكي، فرخي، انوري و عطّار

س شق و  شعر عرفاني بخشي به بحث و تحقيق در خصوص ع شعر عطّار و ويژگي هاي عرفان و شوق در  يماي مع

پرداخته است و همچنين در خالل اين مباحث به اين مسأله اشاره كرده كه با گسترش عرفان، معشوق در بُعدي 

فراتر مطرح مي گردد، كه با شررناسررايي جنبه ي عامي زيبايي شررناختي تفکّر عرفاني، مي توان معشرروق به آئين 

 نيز باز شناخت. عرفاني را

«  مثنوي جلوه هاي عشق در»ارشد خود تحت عنوان ي( در رساله ي كار شناس1375سيمين انصاري فرد) -4

به راهنمايي علي محمد سجادي دانشگاه شهيد بهشتي، به تحقيق در خصوص عشق در مثنوي پرداخته است.و 



شق پرداخته و هم سي انواع ع شق، به برر شاره بعد از ذكر مقدماتي در مورد ع شق حقيقي و مجازي ا چنين به ع

 كرده است. و بعد از بحث در مورد آنها، تفاوت آنها را بيان كرده است.

به تحقيق در مورد عشق پرداخته است، و به آراء و عقايد « عشق صوفيانه»( در كتاب1370جالل ستّاري ) -5

بهان بقلي شيرازي و ديگران را در مورد صوفيه در مورد عشق اشاره كرده، و نظرات احمد غزّالي، ابن عربي، و روز

عشق بيان كرده است. و به بررسي عشق مجازي و معنوي پرداخته و بيان داشته است كه عشق مجازي به منزله 

 ي پلي است براي رسيدن به عشق حقيقي.

شد خود تحت عنوان 1373محمّد دهقاني ) -6 سي ار شنا ساله ي كار شق از كران تا بي كران» ( در ر به «  ع

سماني راهنمايي محمّد جعفر يا شگاه فردوسي مشهد، به بررسي تحوّل عشق از عشق زميني به عشق آ حقّي دان

ست. و سي پرداخته ا شتباه  در ادب فار سماني اين ا شق به دو قلمرو زميني وآ ست كه بخش كردن ع بيان كرده ا

و اصطالح در عرف ادبي ما سبب شده  يکديگرند. كاربرد نادرست اين د ّبزرگ را پديد آورده است كه اين دو ضد

اسررت كه عشررق زميني را در برگيرنده ي هر گونه عشررق ناپاک بپنداريم و آن را نفي كنيم. و در مقابل عشررق 

شاره كرده است كه اگر از عشق  ستاييم. و نيز به اين نکته ا ستين عشق بپذيريم و ب آسماني را به عنوان الگوي را

صود اين نيست كه اين ها دو جلوه ي جداگانه ي عشقند، بلکه دو رنگ اصلي زميني و آسماني سخن مي رود مق

  عشقند كه به هيچ روي مرز معيني ميانشان نيست. و وجود يکي بي آن ديگري تصوّر ناپذير است.

شق ورزيدن» ( در كتاب 1387اريک فروم ) -7 شق«  هنر ع سي ع ست. به گفته ي وي  نيز به برر پرداخته ا

با اين همه بيشتر آدميان نمي توانند امکانات  افي و عاقالنه به مسأله ي هستي انسان است وعشق يگانه پاسخ ك

ستين يعني عشقي كه از بلوغ و خودشناسي تركيب ؛گوناگون خود را در اين زمينه به كار اندازند، واز راه عشق را

سررت كه تحصرريل آن در شررمار يافته باشررد به سررعادت حقيقي نايل گردند. به عقيده ي او عشررق واقعي نيرويي ا

ساني را مورد مطالعه و  ست جنبه هاي گوناگون اين هنر بزرگ ان سعي كرده ا ست. او  شکل زندگي ا هنرهاي م

شق كودكانه،  شق هاي واقعي، از ع شترک ع شا كند و ماهيت م شق هاي زميني را يکايک اف سي قرار دهد، ع برر

 تجزيه و تحليل كند.  ستي  و عشق به خداوند را به دقّتبرادرانه، پدرانه و مادرانه تا عشق جنسي و خود دو

شد خود تحت عنوان1380محمّد حسين خليلي ) -8 سي ار شنا ساله ي كار شق از» ( در ر سفه ي ع منظر  فل

به راهنمايي احمد عابدي دانشگاه قم، مباني فلسفي عشق را مورد بررسي قرار داده و با «  ابن سينا و مالصدرا



ضوع عشق پرداخته است و بيان داشته كه بحث عشق با ادلّه و براهين عقلي و فلسفي نيز رويکردي فلسفي به مو

قابل تبيين است. او همچنين فصلي را پيرامون عشق مجازي ومسائل مربوط به آن پرداخته است و در ضمن آن 

 ست.به اين نکته نيز اشاره كرده است كه عشق مجازي رويکرد ديگري هم دارد كه آن عشق حقيقي ا

ساله بر آن     ست، ولي اين ر شده ا شق پرداخته  سأله ي ع شود از جهات گوناگون به م همانطور كه مالحظه مي 

  است تا به تحليل و بررسي  رابطه ي عشق مجازي ومعنوي در مثنوي هاي عطّار بپردازد.

 روش اجراي طرح:  -1-4

حاضر پس از انتخاب موضوع،طي ي ين رسالهدر اين پژوهش روش تحقيق به صورت تحليل محتوا است. و تدو   

 هفت مرحله انجام گرفته است:

 شناسايي منابع و مآخذ مرتبط با موضوع .1

 منابع اصلي و فرعي و عالمتگذاري قسمت هاي مورد نظر يمطالعه .2

 فيش برداري از ابيات و جمالت عالمتگذاري شده .3

 آني اشيهاي شخصي مربوط به هر فيش در حنوشتن دريافتها و استنباط ه .4

 بازخواني و طبقه بندي دوباره و منطقي تر فيش هاي تهيه شده .5

 تهيه و نگارش پيش نويش رساله .6

 نهايي متن رساله تنظيم و تحرير .7

 

 

 

 

 

 

 



 

 عشق و وجه اشتقاق آن -2-1

ترين و مرموزترين احساسي عشق باشد و در عين حال پيچيده ياترين واژه به گوش هر انساني كلمهشايد آشن   

سان آن را تجربه مي ست كه ان سان و واحدي براي آن وجود ندارد. يعني اگر از هر يک از ا كند و هيچ تعريف يک

سي شق را بپر سکوت روبرو ميمردم جهان معني ع شويم يا با ميلياردها تعريف متفاوت و يا ناق  و مبهم. م يا با 

 به قول حافظ: 

 «شنرروم نامکرّر استيک قصه بيش نيست غم عشق وين عجب            كز هر زبان كه مي»   

صف در نمي    ست كه به و شق حالتي ا سير كرد. كلمات فقيرتر از آن هآيد و آنرا نميع ستند كه بتوانند توان تف

شرح دهند، با اين وجود  شق را  شنگي بايد چشيد»ع شيد/ هم به قدر ت شق»ي واژه« آب دريا را اگر نتوان ك «  ع

گرفته « عَشَقه»رسد كه عشق را از باشد. چنين به نظرررر ميمي« عَشرقَ»ي مصدر عربي است. اين كلمه از مررراده

هم « دارسج»و « جلبوب»، «نيژه»، «نويچ»، «غساک»، «ازغچ»در فارسي به آن »باشند. عشقه گياهي است كه 

( شيخ شهاب الدين سهروردي در اين زمينه گفته است: 1375،34)مدرس مطلق، محمدعلي، «. گفته شده است

شقه گرفته» شق را از ع سخت كند، ع ست كه در باغ پديد آيد در بن درخت، اول بيخ در زمين  اند و آن گياهي ا

ي درخت را فراگيرد، و چنانش در رود تا جملهپيچد و همچنان ميود را در درخت ميسرررپس سرررربرآورد و خ

برد تا رسد به تاراج ميي آب و هوا به درخت ميشکنجه كند كه نم در ميان درخت نماند، و هر غذا كه به واسطه

تصب القامه كه موجود است، درختيست من يآنگاه كه درخت خشک شود. همچنان در عالم انسانيت كه خالصه

شجر آن به حبة ست و حبة القلب در زمين ملکوت رويد ... و چون اين  سته ا طيبه باليدن آغاز كند  یهالقلب پيو

شه شق از گو سد ع شريت درو و نزديک كمال ر سد كه هيچ نم ب سربرآورد و خود را درو پيچد تا به جايي ر اي 

شود تا تر ميزردتر و ضعيف منتصب القامة ۀآن شجر ودشعشق بر تن شجره زيادت مينگذارد. و چندان كه پيچ 

 (14-16، 1374)سهروردي، شهاب ادين، ...« به يکبارگي عالقه منقطع گردد 

 فت دوست به حسررررن محبوب است. درشگ»ي عشرررق آمده است: عشقدر فرهنگ نفيسي ذيل واژه   

سق. شد و يا در ف سايي با ستي خواه در پار شتن از حد در دو ضي  گذ كوري حس از دريافت عيوب محبوب. مر

شتن بعيي صورتها وسواسي كه مي )نفيسي، علي اكبر، «. كشد مردم را به سوي خود. تسليط فکر بر نيک پندا



( همچنين در فرهنگ جامع عربي به فارسررري نيز همين تعريف عيناً در مورد عشرررق به كار رفته 2358، 1355

ي اعراض نفساني عشق از جمله»خوارزمشاهي آمده است:  ۀكتاب ذخير( در 1001، 1370است. )سياح، احمد، 

شد. يرّت آن بزرگ با ستولي گردد م ست، بر هر كه م سماعيل، « ا ( در فرهنگ لغات و 267، 1382)جرجاني، ا

يزي است. عشق آتشي است كه به چ عشق، شوق مفرط و ميل شديد»اصطالحات و تعبيرات عرفاني آمده است: 

سطه ... در قلب واقع  ست با معشوق بال وا سوزد. عشق درياي بال و جنون الهي و قيام قلب ا « شود و محبوب را ب

 ( 580، 1370)سجادي، سيد جعفر، 

هاي مختلف، اشاره به برخي اقوال بزرگان، علما، پس از ذكر وجه اشتقاق عشق و اشاره به تعريف آن در فرهنگ   

شق خالي از لطف صوفيه در مورد ع صوفيه در واجب  عرفا و  شايخ  يات همداني از بزرگان م نخواهد بود: عين الق

شق و چگونگي قدم نهادن در حريم آن اينگونه مي ست همه كس را. دريغا »گويد: بودن ع شق فرض راه ا دريغا ع

شق چه توان  شود. دريغا از ع صل  شق مخلوق مهيا كن تا قدر اين كلمات ترا حا شق خالق نداري ياري ع اگر ع

شايد داد، و چه عبارت توان كرد! در عشق قدم نهادن كسي را مسلّم شود كه با خود گفت!  شان  و از عشق چه ن

نباشد، و ترک خود بکند و خود را ايثار كند. عشق آتش است هر جا كه باشد جز او رخت ديگري ننهد. هر جا كه 

 ( 142، 1375)كامياب تالشي، نصرت اهلل، « رسد سوزد، و به رنگ خود گرداند. 

 ي عشقيه آمده است:در قصيده   

 رُ مُنقَطرعٌ       وَ العَقلُ مَرتَجرعٌ و القَلبُ مُحتَيَرٌ العشقُ مُطَّلَعٌ والفرک»

ست در حالي كه فکر، گسسته و عقل خائب و بازگشته و دل در حال  جان دادن  شهود و آگاهي ا عشق، جايگاه 

 (87، 1383 )نيريزي شيرازي، سيد قطب الدين محمد،« است.

در نظر ما عبارت از افتادن حُبّ در قلب محبّ در ابتداي كار است نه  ]خواست[هوي »محي الدين عربي گفته:    

صفّا گردد آن را حبّ نامند، و اگر در قلب  شد و آن هوي خال  و م غير آن. پس اگر چيزي غير از حبّ در آن نبا

ستقرار يابد آن را وث شده و ا يا و جوارح آدمي را به خود بپيچد و چيزي جز  دّ نامند. وليابت  اگر قلب و تمام اع

 (211، 1374)فاضلي، قادر، « تعلّق قلب به آن هوا باقي نماند آن را عشق نامند. 

ي خاص بين انسان حب )عشق(، نوعي تعلّق و وابستگي ويژه و جذب شدن آگاهانه»گويد: عالمه طباطبايي مي   

ي بين محبّ و محبوب، و به عبارت ديگر بين علت كامل كننده و معلول كامل و كمال اوسرررت، تعلقي وجود

 (46، 1380)رحيميان، سعيد، « شونده.



اي است از آن دريا كه خلق را در آن گذر نيست، آتشي عشق بهره»ابوالحسن خرقاني در توصيف عشق گفته:    

نيست در آن، و آنچه بدين درياها نهند باز نشود  است كه جان را در او گذر نيست، آورد بُرديست كه بنده را خبر

 (90، 1359)مينوي، مجتبي، « مگر دو چيز: يکي اندوه و يکي نياز.

سان را مسخّر عالقه» گويد:مطهري مي   ي به شخ  يا شيء وقتي كه به اوج شدت برسد به طوري كه وجود ان

 (51، 1379رتيي، )مطهري، م« كند و حاكم مطلق وجود او گردد عشق ناميده شود.

ست :   سته ا شبيه جنون دان سان را ميبه حالتي كه زمام فکر و اراده» صالحي انديمشکي عشق را  گيرد، بر ي ان

شررود شرربيه به جنون، يعني عقل در آنجا جايي ندارد، به چنين كند و حالتي ميعقل و بر اراده تسررلط پيدا مي

 (19، 1381، )صالحي انديمشکي، محمد« گويند.حالتي عشق مي

عشررق آن شرروري اسررت كه نظام جهان را به ريسررمان محکم خويش كشرريده اسررت؛ و با خود به هر جا كه »   

دهد. و با كشاند. در صورت سير نزولي و ميل به مناهي، بشر را تا حد كمال حيواني سوق ميخاطرخواه اوست مي

شکوه به آنجا مي سد كه تمام جهات ميل به كمال يا قدرت پر  ستهلک ر شوق م شق در ذات مع تعين فردي عا

 (43، 1380)شاملو، اختر، « ريزد.گردد. عالئق و آرزوهاي حقير بشري فرو ميمي

عشق حركت روان و سيال روح به خارج از مركز »:همچنين اورتگاي گاست عشق را چنين تعريف كرده است    

، 1380)اورتگاي گاست، خوزه، «  آن است.خود در سمت و سوي موجودي ديگر و تصديق و تأييد و حفظ وجودر

25) 

چه زيبا گفته اسررت فروم كه : عشررق تنها جواب عاقالنه و رضررايت بخش به معمّاي هسررتي انسرران »و باالخره    

زند تا است. و مگر نه اين كه معمّاي هستي انسان خداخواهي انسان است؟ و مگر نه اينکه عشق آتش به جان مي

دهد تا اصل خويش را باز جويد و در لقاء آن، آرامش يابد و اين جسم خاكي را به حركت ميدر پي اصل، آدمي را 

 (32، 1375)مدرس مطلق، محمد علي، « اش باز گرداند.اصل افالكي

ي وجودي خود، حقيقتاً تجاوز نکند، از خويش بيرون تا آدمي از حوزه»با تمام اوصافي كه از عشق برشمرديم،    

ستد و بيرو شق ن از دروازهناي يور نيابد، عا ها و مرزها و ميدان آگاهي، خودآگاهي، و حتي ناخودآگاهي خويش ح

خودي، و يا كوشش براي غلبه بر دوگانگي و كسب وحدت باشد، عبارت است نيست. عشق پيش از آنکه جذبه، بي

، آن هم نه خود را كه «بيندمي»ي جهات وجودي خود، تبديل به حقيقتي شرررود كه فقط با همه« من»از اينکه 

 (6، 1378)رائد، فريد، « ديگري را. 
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Abstract: Love is the first step of knowing God, loving beauty which is in every thing 

and every one. As we know love and beauty are tied each other unseparatablly. This is 

beauty that encourages love. Every one is attracted by seeing a beautiful face and fond 

of him/her. It is not far which human-being gets to a step in this route of  loving and 

falling in love to earthern love that his /her eyes be clear sighted by seeing the beauty of 

god that he is the creator of all neauties. Mystics and Sufis proposed that False(figurative) 

love is a bridge to reach true (spiritual) love. But a group of sensual people misunderstand 

and use it homosexual, They are not aware that the objective of sufi is that False 

(figurative) love can be a practice for true (spiritual) love. In this thesis we have tried to 

study the relation of fals love and true love in couplet poems(Mathnavi) of Attar an 

understand that wheather false love leads in true love in couplet poems (Mathnavi) of 

Attar or not.  

We concluded that from Attar  point of view, False love is not bad if it clean and free 
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