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چکیده
 عشق و عقل دو ساحت عمده و بنیادي از ساخت هاي هستي انسان بوده و ماهیت او نیز 
به  را  الهي  امانت  فرساي  طاقت  و  سنگین  بار  که  موجودي  تنها  است.  وابسته  امر  دو  این  به 
دوش کشید انسان بود و توانایي تحمل این بار سنگین نیز از آثار عقل و عشق به شمار مي آید. 
عظمت و شکوه انسان از عقل و عشق به دست مي آید. سعادت و شقاوت او نیز در پرتو این دو 
است؛  انگیز  شگفت  آفریده،  عشق  طریق  از  انسان  که  بزرگي  حماسه هاي  مي گردد.  تعیین  امر 
چنان که آثار فکري و فرهنگي او نیز که از عقل سرچشمه گرفته اعجاب آور و خیره کننده است. 
بنیادي و اصیل سخن بسیار گفته شده  امر  این دو  تفاوت میان  درباره ماهیت عقل و عشق و 
و بررسي هاي فراوان انجام پذیرفته است، ولي هرگز نمي توان ادعا کرد که سخن گفتن در این 
باب به پایان رسیده و آنچه باید گفته شود، مطرح گشته است. این سخن درباره بسیاري از امور 
دیگر نیز صادق است؛ زیرا کم نیست شمار ماهیت و اموري که سال هاي متمادي مورد بحث و 
بررسي قرار گرفته ولي هنوز به راه حل نهایي خود نرسیده است. آنچه در این پژوهش بررسي 
به  یا  آشنایي  و  تناسب  آن  و  پرداخته اند  آن  به  اندیشمندان کمتر  که  است  مي شود، موضوعي 
عبارت دیگر اتّحاد و هماهنگي بین عقل و عشق است. مي توان گفت میان عقل و عشق اگرچه 
اختالف  این  امر،  نهایت  و  کار  پایان  در  ولي  دیده مي شود  تقابل  و  اختالف  نوعي  امر،  آغاز  در 
هماهنگ مي شوند.   و  مّتحد  یکدیگر  با  اساسي  امر  دو  این  و  برداشته مي شود  میان  از  تقابل  و 
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1- مقدمه
درباره ی ماهیت عقل و عشق و تفاوت میان این دو امر بنیادي و اصیل سخن بسیار گفته 
شده و بررسي هاي فراوان انجام پذیرفته است ولي هرگز نمي توان ادعا کرد که سخن گفتن 
در این باب به پایان رسیده و آنچه باید گفته شود مطرح گشته است. ولي هنوز به راه حل 
نهایي خود نرسیده و هیچ گونه گرهي از کار فرو بسته آن باز نشده است. با این همه مساله 
عقل و عشق با سایر مسائل متفاوت بوده و مشکلي که در مورد این دو امر اساسي وجود 

دارد غیر از مشکالتي است که در مورد سایر امور مطرح میگردد.  
اي که از دفتر عقل آیت عشق آموزي        ترسم این نکته به تحقیق نداني دانست  

)ابراهیمي، 1380: 18(  
مشکلي که به طور خاص در مورد عقل مطرح مي گردد این است که این گوهر شریف 
براي درک ماهیت خود ناچار باید خود را موضوع ادراک خود قرار دهد. این مسأله نیز مسلّم 
است که آنچه موضوع ادراک واقع مي شود به عنوان یک شيء مطرح مي گردد و چیزي 
که به عنوان یک شيء مطرح مي شود نمي توان آن را عقل به شمار آورد. »عقل در حد 
ذات خود شناسنده است و شناسندگي با شيء واقع شدن سازگار نیست در این صورت 
چگونه مي توان از  عقل به عنوان یک شيء که موضوع ادراک واقع مي شود سخن گفت؟« 

)زرین کوب، 1372: 83(  
درک ماهیت عشق نیز مشکل خاص خود را دارد که البته با مشکل درک ماهیت عقل 
متفاوت است. درک ماهیت عشق از آن جهت مشکل است که عشق وقتي شعله ور مي گردد، 
جایي براي عقل باقي نمي گذارد. به عبارت دیگر مي توان گفت عشق همانند آتش است 
که شعله هاي سوزان آن همه چیز را طعمه حریق خود ساخته و جایي براي غیر خود باقي 

نمي گذارد چنان که مولوي نیز گفته است:  
عشق آن شعله است کو چون برفروخت     هر چه جز معشوق باقي جمله سوخت  

)مولوي، 1354، دفتر پنجم: 123(  
»بیشتِر کساني که عشق را در مقابل عقل قرار داده اند، سخاني قریب به این مضمون 
ابراز داشته و معتقدند عقل نمي تواند به جهان آتشوش و شگفت انگیز عشق، احاطه و اشراف 
داشته باشد« )ستاري، 1374: 92( از آنچه که در اینجا ذکر شد این نتیجه به دست مي آید 

که اگر درک ماهیت عقل مشکل است درک ماهیت عشق نیز خالي از اشکال نیست.  
بسیاري از عرفا در طریق سیر و سلوک خود از بصیرت قلبي سخن گفته و گاهي نیز 
کلمه عشق و ذوق را به کار برده اند. منظور این بزرگان از به کار بردن این گونه عناوین 
نوعي معرفت بي واسطه است که به تجربه هاي حسي و شهودي شبیه تر است از آنچه معرفت 
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عقلي و استداللي خوانده مي شود.« سجادي، 1372: 132( آنچه یک سالک از طریق ذوق و 
عشق درمي یابد ضمن این که به تجربه هاي حسي شبیه است در اعماق جان و ژرفاي روح 
ریشه داشته و پیوسته او را به سوي حقیقت مطلق سوق مي دهد. »سالک طریق حق، اهِل 
باطن است و در اندیشه و کردار با اهل ظاهر تفاوت دارد.« )حسیني کازروني، 1386: 47(

1-1- پیشینه ی پژوهش  
به  آثار مختلفي  آثار عرفاني،  به ویژه در  تقابل و تضاد میان عقل و عشق  در رابطه ی 
عرصه ی ظهور رسیده است که هرکدام از آنها به  نوعي، خرد و دل )عقل و عشق( را رو در 
روِي هم و دونقطه ی کاماًل مخالف یکدیگر قلمداد کرده و تقریباً درتمامي این آثار، عشق را 

بر عقل مقدم و برتر دانسته اند. به برخي از آنها اشاره مي شود:  
»تقابل عقل و عشق از دیدگاه عّطار«؛ اجاقي زاده، شهین. )1385(، پژوهشنامه ی ادب 
حماسي، سال دوم، شماره3، صص 176-135. این مقاله به تبیین دیدگاه عّطار درباره ی 

برتري عشق بر خرد پرداخته است.  
قانوني، حمیدرضا.  فرنوش؛  پارسه،  امیرخسرو دهلوي«؛  آثار  در  و عشق  »تقابل عقل 
اشاره  مقاله  این  فلسفه، شماره1، صص 428-437.  و  عرفان  ادبیات،  مطالعات   ،)1395(
مي کند که آشنایي و پرچم داري امیرخسرودهلوي در عرفان سرزمین هند موجب شده تا 
عشق او در بیشتر موارد به حضرت الوهیت مصداق یابد و همانند شاعران دیگر این اعصار 

)حافظ، سعدي و مولوي( به برتري عشق بر عقل بیانجامد.   
»بررسي عقل و عشق در مثنوي«؛ آریا، غالمعلي، قاضي طباطبایي، زینب. )1387(، 

نامه ی الهیات، شماره5، صص16
5. نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسي مفهوم عقل و انواع آن، سپس مفهوم عشق و 

وجوه مختلف آن و در نهایت تقابل میان این دو مقوله از دیدگاه موالنا پرداخته اند.   
»عقل و تقابل آن با عشق و جنون در مثنوي و غزلیات شمس«؛ خدیور، هادي؛ توحیدیان، 
رجب. )1389(، تحقیقات تعلیمي و غنایي زبان و ادب فارسي، شماره3، صص54-29. این 
مقاله به بحث و بررسي در زمینه ی تقابل و تعارض عقل )عقِل عقل( با جنون و عشق عارفانه 
در مثنوي و غزلیات شمس، همراه با ذکر شواهدي از دیگر اشعار و متون عرفاني پرداخته 

است.   
بنابراین، درباره ی تقابل و تضاد میان عقل و عشق، مقاالت و آثار فراواني منتشر شده 
است، اما تاکنون تحقیق مستقلي در رابطه با تناسب، اتّحاد و هماهنگي میان عقل و عشق 

صورت نگرفته و پژوهش حاضر بدین لحاظ، جدید محسوب مي شود.   
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2-بحث و بررسی
2-1-سه ساحت مختلف در حقیقت هستِي انسان  

حقیقت هستي انسان نه تنها داراي دو جنبه ظاهر و باطن است، بلکه از یک منظر دیگر 
مي توان در وجود او سه ساحت مختلف و متفاوت را مورد شناسایي قرار داد که هر یک از 

آنها داراي اهمیت فراوان است. این سه ساحت به ترتیب زیر عبارتند از :  
ساحت اراده    .1

ساحت محبت یا عشق    .2
ساحت معرفت و شناسایي یا عقل    .3

هر یک از این ساحت ها به دو صورت متقابل ظهور پیدا مي کند که در عین تقابل، مکمل 
یکدیگر نیز شناخته مي شوند. 

»دو صورت متقابل فعل و ترک به اراده منسوب مي گردد، دو حالت مختلف آرامش و یا 
شور و اشتیاق از ساحت محبت ناشي مي شوند و باالخره دو جنبه افتراق و اتّحاد یا وحدت 
و کثرت از آثار معرفت به شمار مي آید.« )کامیاب، 1378: 77( همان گونه که در آغاز سخن 
یادآور شدیم، درباره تفاوت میان ساحت هاي سه گانه وجود انسان بسیار سخن گفته شده 
است. کساني اراده را در انسان اصل دانسته و سایر امور را از آثار و نتایج آن به شمار آورده 
اند، گروهي دیگر براي عشق و محبت اهمیت فراوان قائل شده و همه امور دیگر را در پرتوِي 
جلوه هاي عشق توجیه کرده اند و باالخره بسیاري از حکما و فالسفه روِي ساحت معرفت و 
شناخت تکیه کرده و آن را پایه و اساس همه کارهاي انسان دانسته اند. )صفا، 1371: 443(  
هر یک از این سه گروه براي اثبات مدعاي خود اَدلّه و براهیني اقامه کرده ا ند که خالي 

از استحکام و اعتبار نیست. 
»طرفداران عشق و محبت به فالسفه حمله کرده و سخنان آن را سست و راه شان را 
ناهموار دانسته اند.« )یثربي، 1374: 112( شاید کمتر شاعر یا عارفي را مي توان شناخت 
که در باب نکوهش و انتقاد از راه و رسم فالسفه سخن نگفته باشد. طرفداران ساحت اراده 
نیز در نکوهش از مواضع فالسفه کوتاهي نکرده اند و تا آنجا که توانسته اند در این باب اصرار 
ورزیده اند. البته فیلسوفان نیز درباره اهمیت و اعتبار مواضع فکري خود سخن گفته و به 
نقص و نارسایي استدالل هاي دو گروه مخالف اشاره کرده اند. این کشمکش و برخورد که در 
میان سه گروه مزبور دیده مي شود، نشان دهنده ی این است که »عشق و اراده و معرفت در 
سه ساحت مختلف وجود انسان تحّقق پذیرفته و در سطح ظاهر با یکدیگر سازگار نیستند 
ولي اگر کسي به بعد باطنِي انسان توجه کند و در ژرفاي هستي او به تأمل پردازد، به آساني 
درمي یابد که عشق و معرفت با یکدیگر مّتحد بوده و اراده نیز از آنها جدا نیست.« فروزان فر، 
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  )95 :1382
در قرآن کریم به طور مکّرر، مسأله ی فکر و معرفت مورد تأکید و توصیه واقع شده و 
از سخنان پیغمبر )ص( و سایر اولیاي دین نیز همین معني مستفاد مي گردد. از مجموع 
تعلیمات اسالمي مي توان دریافت که »فکر باید همراه با ذکر باشد و این دو عنصر اساسي 
در حیات معنوي انسان همان نقشي را ایفا مي کنند که خون و رگ در زندگي طبیعي و 
جسماني او به عهده دارند. ذکر بدون فکر مفید نتیجه نیست، چنان که فکر بدون ذکر نیز 
انسان را به مقصد و هدف نهایي نمي رساند.« )ابرهیمي دیناني، 1380: 73( مراجعه به 
آیات شریفه قرآن نشان مي دهد که کلمه »قلب« غالباً مترادف با »عقل« به کار گرفته شده 
است. البّته وقتي گفته مي شود قلب به معناي عقل استعمال شده، منظور عقِل سوداندیش 
و روزمّره به معني رایج و متداول این کلمه نیست، بلکه مقصود از این عقل آن گوهر قدسي 
و شریفي است که همواره به سوي امر متعالي متوجه بوده و مي کوشد تا بدان مقام واال 
دسترسي پیدا کند. شیخ نجم الدین رازي در رساله عشق و عقل یا »معیارالصدق في مصداق 
العشق« با صراحت تمام گفته است: »همان گونه که چشم، محّل بینایي است، قلب نیز در 
حقیقت محل ظهور عقل شناخته مي شود.« )رازي، 1371: 146( این عارف بزرگ سپس 
مي افزاید »روح بنا بر امر خداوند به قالب پیکر انسان پیوست و چون این پیکر در اثر تدبیر 
پروردگار از بهترین نوع ترکیب برخوردار است هر موضعي از مواضع ظاهري و باطني آن 
محّل ظهور یکي از صفات روح گشت. اگر چشم محل ظهور صفت بینایي واقع شد، گوش 
نیز محّل شنوایي و زبان محّل گویایي قرار گرفت.« )همان: 148( این سخن در مورد سایر 
مواضع و محل هاي بدن نیز صادق است؛ یعني هر عضوي از اعضاي بدن محّل ظهور یکي 
از خصلت هاي گوناگون روح شناخته مي شود و در این میان »قلب، محّل ظهور عقل خواهد 

بود.« )ابراهیمي، 1380: 102(  
 نجم الدین رازي معتقد است که »اگر هر یک از مواضع بدن محل ظهور یکي از صفات 
روح شناخته مي شود به روشني معلوم مي شود که روح در عالم خویش و صرف نظر از بدن 
به همه این صفات موصوف بوده است.« )رازي، 1371: 168( الزمه این سخن، آن است 
که بگوییم قالب بدن و پیکر ظاهري انسان خلیفه روح بوده و همانند یک آیینه ذاتو صفات 
این گوهر قدسي را منعکس مي سازد. )یثربي، 1374: 65( به این ترتیب »هرگونه صفت و 
خصلتي که در روح وجود دارد، در یکي از واضع و محل هاي مختلف بدن بر اساس نوعي 
آن صفت شناخته مي شود.«  مظهِر  آن محل،  و  پیدا مي کند  مناسبت ظهور  و  سنخیت 
)سجادي، 1372: 121( البّته باید به این نکته توجه داشت که هر موضعي از مواضع بدن 
انسان به عنوان یکي از مظاهر روح به اندازه ظرفیت و استعداد خود مي تواند صفت روحي و 
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معنوي متناسب با خود را آشکار سازد. به عبارت دیگر، مي توان گفت که هر یک از صفات 
غیبي روح در یکي از مواضع بدن بر حسب ظرفیت عالم حس و شهادت ظهور پیدا مي کند. 
اکنون »اگر روح در عالم غیب مدرک کلیات است با ظهور در مواضع بدن، مدرک جزئیات 
خواهد بود و از این طریق است که انسان خالفت عالم غیب و شهادت را به عهده گرفته و 
در هر دو جهان همانند یک آئینه صفات ظاهري و باطني حق تبارک و تعالي را منعکس 
شیخ  وقتي  که  نیست  پوشیده  خردمند  بر شخص   )133  :1380 )ابراهیمي،  مي سازد.« 
نجم الدین رازي هر یک از مواقع بدن انسان را محّل ظهور یکي از صفات روح مي شناسد، 
ناچار باید گفت منظور او از قلب نیز همان چیزي است که قلِب صنوبري نامیده مي شود. 
به عبارت دیگر، مي توان گفت او قلب را در ردیف سایر اعضاي بدن قرار داده و آن را محِل 

ظهور عقل شناخته است . 
تردیدي نمي توان داشت که وقتي قلب در ردیف سایر اعضاي بدن مورد توجه واقع شود، 
ناچار باید معناي ظاهري و جسماني آن منظور گردد. در حالي که اهل معرفت از معنِي 
باطني قلب سخن مي گویند و آن را باالتر از آن پیزي مي دانند که در اصطالح پزشکان 
»قلب« نامیده مي شود. در اینجا باید گفت، درست است که شیخ نجم الدین رازي، قلب را 
در معناي ظاهري و جسماني به کار برده و آن را محّل ظهوِر عقل دانسته است، ولي این 
عارف، به این نکته نیز آگاهي دارد که »قلِب صنوبري مرکز بدن بوده و در تنظیم حیات 

انسان مهم ترین نقش را ایفا مي نماید.« )کریمیان، 1382: 73 (
2-2- عشق چیست؟   

عشق ودیعه اي الهي است که در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وي عجین 
شده و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقي بوده است . آنچنانکه  موالنا مي گوید:  

ناف ما بر مهر او ببریده اند                                عشق او در جان ما کاریده اند  
)مولوي، 1354، دفتر دوم، 324(  
گفته شده که عشق، راه رسیدن انسان را براي رسیدن به سعادت و کمال میسر مي سازد 
و اساساً خداوند، آدمي را خلق کرده تا عاشق باشد و تفاوت انسان با فرشته در این است که 
فرشته از درک، عاجز است و عشق، خاص انسان است و از روز ازل در وجود او نهاده شده 

است.   به قول حافظ:  
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد زد دم  تجلّي  ز  حسنت  پرتو  ازل  در 
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد جلوهاي کرد رَخت، دید ملک عشق نداشت
)حافظ، 1370: غزل152(
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منصور حاّلج، عارف مشهور ایراني، جاِن خود را نثار عشق الهي مي کند؛ به گونه اي که 
شاعران در اشعار خود از او این چنین یاد کرده اند: 

است سردار  موحد  مردان  منزلگه  در مدرسه کس را نرسد دعوي توحید
جرمش این بود که اسرار هویدا مي کرد بلند دار  سر  شد  کزو  یار  آن  گفت 

)همان: غزل143(  
2-3-عشق در ادبیات فارسي و ریشه آن   

کلمه ی عشق پیش از اسالم در ادبیات عرب وجود نداشت و پس از اسالم وارد ادبیات 
عرب شده و به تبِع آن در ادبیات فارسي راه یافته است. ظاهراً نخستین بار شهید بلخي 

)وفات 325هـ .ق( از این واژه در شعر استفاده کرده است:  
»عشق عنکبوت را ماند بتنیدست تفته گرد دلم«   

ریشه ی عشق را از »عَشقه« دانسته اند. عشقه نام گیاهي است که در زبان فارسي به آن 
»پیچک« مي گویند این گیاه به دور گیاهان مي پیچد و آنها را زرد و خشک مي کند، عشق 

نیز با وجود عاشق چنین مي کند. )دهخدا، 1376: 457(
هر چند برخي از فرهنگ ها ریشه واژه را عربي دانسته اند، اما در این مورد سند معتبري 
در دست نیست. قرآن مجید و احادیث بزرگان دین، قدیمي ترین منبع مسلمانان است که 
از عشق بحث شده است. در قرآن و احادیث به جاي واژه ی عشق کلماتي نظیر »حب ، 
»محبه«، »ود«، »هوي« و ... آمده است. »اولین ریشه مهم بحث از عشق در فرهنگ غرب 
به رساله مهماني )ضیافت= سمپزیوم( افالطون و رساله اخالق نیکو ماخوسِي ارسطو مي رسد 
و تقسیم عشق به مجازي حقیقي یا شهوي حسباني و معنوي روحاني هم از اینان است.« 
)ارژنگ، 1370: 81( در ادبیات فارسي عشق را مي توان از دو جنبه مورد بررسي قرار داد. 

»عشق مجازي« یا انساني و »عشق الهي« یا عرفاني .   
عشق مجازي  

عشق مجازي یا انساني که عشق ورزي به هم نوع است از آغاز در ادبیات فارسي مطرح 
بوده و در آثار اولین شاعران پارسي زبان چون رودکي، فّرخي، منوچهري و ... وجود دارد. 

رودکي، در این باره مي گوید:  
اي آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش      آتشکده دارم سد و بر هر مژهاي ژي  

)رودکي، 1378: 103(
 فّرخي، عشق را این گونه تعریف مي کند:

رهاست دام عشق  ز  کو  آن  خنک  آویخت عشق  بدام  کو  آن  واي 

عقل و عشق، تقابل یا تناسب؟
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عشق سر تا به سر عذاب و عناست بگشاد عنا  در  من  بر  عشق 
)فرّخي، 1372: 99(

منوچهري، درباره عشق چنین مي گوید:  
حکیمانه زمانه راست گفتند                        که جاهل گردد اندر عشق، عاقل  

)منوچهري، 1368: 76(  
فخرالدین اسعدگرگاني داستان عاشقان هاي را در نیمه اول قرن پنجم به نظم کشیده 

که داستاني است به جاي مانده از دوران اشکانیان، با نام »ویس و رامین«:  
نبرد عشق را جز عشق دیگر                                   چرا یاري نگیري زو نکوتر  

)اسعدگرگاني، 1364: 80(  
فردوسي نیز در شاهنامه داستان هاي معروف عاشقان هاي چون »زال و رودابه« و »رستم 
و تهمینه« و »بیژن و منیژه« را به نظم کشیده است. وي در دلدادگِي زال به رودابه مي گوید:  

دل زال یکباره دیوانه گشت                           خرد دور شد عشق فرزانه گشت  
)فردوسي، 1378، ج4: 1234(   
و  و خسرو  مجنون  و  لیلي  نظامي چون  آثار  در  مي توان  را  عاشقانه  داستان هاي  اوج 
شیرین دید. مهارت نظامي در سرودن مثنوي باعث شد شاعران بعدي در تمام دوره هاي 

ادبي زبان فارسي از او تقلید کنند. نظامي در شیفتگي مجنون به لیلي مي گوید:  
 فّرخي، عشق را این گونه تعریف مي کند:

پریشان شد  پند  تلخي  از  مجنون چو شنید پند خویشان
را کفن  مي کند  چه  مرده  کاین  را پیرهن  درید  و  دست  زد 
... صحرا  گاه  و  گرفت  کوه  گه  عذرا آرزوي  از  وامق  چون 

)نظامي، 1384: 75-76(  
سعدي، شاعر نامدار شیراز یک باب از گلستان و بوستان را به عشق اختصاص داده و 

غزلیات وي نیز سراسر سخن از عشق است. وي عشق را الزمه ی انسان بودن مي داند:  
سعدي همه روزه عشق مي باز                         تا در دو جهان شوي به یک رنگ  

)سعدي، 1370: غزل344(
عشق بازي چیست سر در پاي جانان باختن             با سر اندر کوي دلبر عشق نتوان باختن  
)همان: غزل53(   
مهم ترین پیام دیوان لسان الغیب حافظ شیرازي، عشق است و بنا به گفته ی بهاءالدین 
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خّرّمشاهي، عشق در غزلیات حافظ بر سه قسم است: الف( ادبي اجتماعي ب( انساني زمیني 
ج( عرفاني. )خّرمشاهي، 1366: 23(   بیت هاي زیر نمونه اي از عشق مجازي است:  

اگر آن ترک شیرازي بدست آرد دل ما             را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  
)حافظ، 1370: غزل3(
سرو چمان مرا چرا میل چمن نمي کند                       همدم گل نمي شود یاد سمن نمي کند  
)همان: غزل192(  
»عشق مجازي« یا »عشق به هم نوع« از نظر عرفا وسیله و مقدمه اي است براي رسیدن 
به عشق حقیقي به شرطي که احساسات معنوي را برانگیزد و عاشق به کمال برسد در غیر 

این صورت از نظر عرفان مذموم است.  
عشق ز اوصاف خداي بي نیاز                             عاشقي بر غیر او باشد مجاز  

)مولوي، 1354، دفتر ششم، 874(  
»عشق مجازي در اصل پرتویي از عشق حقیقي و الهي است؛ زیرا حسن و زیبایي که 
در جهان است، جلوه اي از شاهد ازلیست.« )فروزان فر، 1382: 114( مزیت عمده ی عشق 
انساني و مجازي آن است که موجب تزکیه نفس و دوري از خودخواهي و منیت در انسان 
مي شود به طوري که عاشق دیگري را بر خود مقدم مي دارد در راه معشوق فداکاري و ایثار 
مي کند. ایب نیتس حکیم آلماني )1716-1646( در تعریف این نوع عشق مي گوید: »تمّتع 
بردن از سعادت غیرست و این که انسان سعادت دیگر کس را بر سعادت خویش شمرد. 
بدین گونه برخالف عشق حیواني که جز خودپرستي و ارضاِي نفس، هدف دیگري ندارد، 
عشق در این مقام به غیرپرستي مي انجامد. از همین روست که صوفیه حتّي همین مرتبه از 
عشق را هم مایه ی کمال خوانده اند و مثل بسیاري از عرفاِي دیگر تجربه ی عشق و آشنایي 

با عوالم آن را شرط انسانیت واقعي دانسته اند.« )اریک، 1370: 88-89( 
 عشق حقیقي یا عرفاني  

افالطون،  است.  مطلق  کمال  و  خیر  که  است  خداوند  ذات  به  عشق  حقیقي،  عشق 
عشق مجازي را باعث خروج جسم از عقیمي و به وجود آمدن فرزند و ابقاي نوع مي داند و 
عشق حقیقي را نیز سبب خروج روح از عقیمي و رهایي از نازایي دانسته که سبب درک 
مي شود.  روحاني  حیات  و  مطلق  نیکي  و  حق  جمال  شناخت  و  جاوید  زندگي  و  اشراق 
)ستاري، 1374: 61( در تمام مکتب هاي عرفاني از جمله عرفان اسالمي، عشق اساسي ترین 
و مهم ترین مسأله محسوب مي شود و »در اصطالح تصوف و عرفان، اساس و بنیاد هستي بر 
عشق نهاده شده و محبت پایه و اساس زندگي و بقاِي موجودات عالم را موجب مي شود و 
جنبش و حرکت زمین و آسمان و همه موجودات به وجود عشق وابسته است.« )کامیاب، 

عقل و عشق، تقابل یا تناسب؟
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1378: 44( به قول نظامي:  
گر از عشق آسمان آزاد بودي                               کجا هرگز زمین آباد بودي  

)نظامي، 1384: 79(  
مرحوم دکتر غني، درباره این مسأله چنین نوشته است: »ماحصل عقیده ی عارف در 
موضوع محبت و عشق این است که عشق غریزه الهي و الهام آسماني است که بدون آن، 
انسان نمي تواند خود را بشناسد و به سرنوشت خود واقف شود.« )خرّمشاهي، 1366: 85(  
با وجود اینکه عشق، اساسي ترین مسأله عرفاني است، اما عارفان از شرح و توصیف آن 

اظهار ناتواني کرده و گفته اند: هر که عشق را تعریف کند آن را نشناخته است.  
هرچه گویـم عشق را شرح و بیان              چون به عشق آیم خجل باشم از آن

گرچه تفسـیر زبان روشـن گرست               لیک عشـق بي زبـان روشن تر است  
)مولوي، 1354، دفتر اول: 676(

و حافظ چنین مي گوید:  
سخن عشق نه آن است که آید به زبان               ساقیا مي ده و کوتاه کن این گفت و شنفت  
)حافظ، 1370: غزل81(  

ایراني، اشعار عاشقانه فارسي را آن طورکه  ابوالخیر، عارف  ابوسعید  بار شیخ  نخستین 
غزالي  محمد  امام  درآمیخت.  تصوف  با  و  کرد  تفسیر  و  شرح  بود  صوفیه  طبع  با  موافق 
بزرگترین امام و فقیه عصر خود بود. وي فتوا داد صوفیان پاک نیت مي توانند اشعار عاشقانه 
عامیانه را در مراسم سماع بخوانند. این امر نیز در وارد کردن شعر عاشقانه در تصوف مؤثّر 
بود. نخستین جلوه گاه عشق عرفاني و آمیختن عرفان با شعر را در آثار سنایي شاعر بزرگ 
قرن پنجم و ششم هجري مي توان دید. این شاعر در اثر مشهورش »حدیقه الحقیقه« فصلي 

با نام و عنوان »في ذکر العشق و فضیله« دارد و مي گوید:  
آمد عشق  سرنماي  و  سریر  آمد عشق  رباي  جان  دلبر 
... غماز  بود  سر  که  داند  زآنکه  راز گوید  بریده  سر  با  عشق 
تبهي و  زشتي  و  بالها  از  برهي تا  باش  عشق  بنده ی 
باشد در  مرد  چه  کشتي  مرد  باشد حر  جان  عشق  بنده ی 
)سنایي، 1359: 172(  

پس از سنایي، عّطار نیشابوري عارف نامدار قرن ششم که خود، وادي هاي معرفت را 
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طي کرده در منطق الّطیر از هفت وادي نام مي برد و وادِي دوم که وادي عشق است، در 
بیان آن مي گوید:  

رسید جا  کان  کسي  شد  آتش  غرق  بعد از این وادي عشق آید پدید
و آن که آتش نیست عیشش خوش مباد کس در این وادي به جز آتش مباد
... بود  سرکش  و  سوزنده  رو،  گرم  عاشق آن باشد که چون آتش بود
)عّطار نیشابوري، 1381: 163(

موالنا جالل الدین رومي، هستي را بدون وجود عشق قابل تصور نمي داند. مثنوي موالنا 
نغمه ی عشق الهي است. مولوي، گوینده ی مثنوي را معشوق مي داند و مي فرماید: 

مي کني زاري  تو  ني  ما  از  زاري  ما چو چنگیم و تو زخمه مي زني
مي فتاد در  کان  است  عشق  جوشش  آتش عشق است کان در ني فتاد
)مولوي، 1354، دفتر اول: 477-478(

بیشترین بخش غزلیات و دیوان مولوي ناشي از عشق معنوي و جاذبه روحاني انسان 
کامل و محبوب مولوي، یعني شمس تبریزي است، عشقي که سبب تحولي عظیم در موالنا 

شد. 
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم مرده بدم زده شدم گریه بدم خنده شدم

 ... شدم  تابنده  زهره  مرا  شیرست  زهره  دیده سیر است مرا، جان دلیرست مرا
)مولوي، دیوان شمس: غزل 1393(  

  »موالنا عشقي را که خود در آن غرق بود در تمام ذرات عالم ساري مي دید، از این رو 
به همه ی ذرات عالم عشق مي ورزید و آنچه را بدان عشق مي ورزید، در تمام ذرات عالم در 

تجلّي مي دید.« )زرین کوب، 1373: 147(  
عشق، خواه حقیقي، خواه مجازي سبب تحول اخالق و تزکیه ی نفس مي شود و صفایي 
چون بخشندگي و سخاوت و شجاعت و بي اعتنایي به مادیات و دلبستگي هاي دنیوي و 

پرهیز از خودخواهي و نخوت در اثِر تأثیِر عشق است.   
موالنا در این باره گفته است:  

شد پاک  کلي  عیب  و  حرص  ز  او  هر که را جام ز عشقي چاک شد
ما هاي  علت  جمله  طبیب  اي  مرحبا اي عشق خوش سوداي ما
جسم ما   جالینوس  و  افالطون  تو  اي  ما ناموس  و  نخوت  دوات  اي 

عقل و عشق، تقابل یا تناسب؟
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شد چاالک  و  آمد  رقص  در  کوه  شد افالک  بر  عشق  از  خاک 
)مولوي، 1354، دفتر اول: بیت 22-25(

»وظیفه ی عاشق آنست که ترک شخصیت خود کند.« )دهقاني، 1377: 52( همین امر، 
راه عشق را مشکل مي کند.   

زیور عشق نوازي نه کار هر مرغي است            بیا و نوگِل این بلبل غزل خوان باش  
)خرّمشاهي، 1366: 262(  
عشق که در وهله ی اول آسان مي نماید، راهي است بي پایان و خطرناک که در نهایت 

موجب هالک عاشق مي شود و به قول حافظ:  
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست          آنجا جز آنکه جان بسپارند، چاره نیست  
)حافظ، 1370: غزل72(  
»شکوه و زارِي عاشق نشانه وجود شخصیت است، در حالي که عاشق براي رسیدن به 
معشوق نباید ابراز وجود کند و عاشق حقیقي اهل ناله و فریاد نیست و ناله کننده مدعیست 

نه عاشق.« )ارژنگ، 1370: 49( سعدي چنین مي گوید:  
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز
کان را که خبر شد خبري باز نیامد این مدعیان در طلبش بي خبرانند
)سعدي، 1370: 23(

2-4-راه عشق، منتهي به حریم فنا  
راه عشق راهي است که به حریِم فنا منتهي مي شود و در حریم فنا جایي براي غیر 
باقي نمي ماند. »هر اندازه نور عشق بیشتر باشد، نور عقل نیز بیشتر خواهد بود. نور عشق 
از شرر نار نور الهي ناشي مي شود و نور عقل قابل مشعل این شرر به شمار مي آید.« )نجم 
رازي، 1371: 124( البّته نجم الدین رازي، نور عقل را مستلزم نور عشق نمي داند و چنین 
مي ا ندیشد که بیشتر مردم روزگار از نعمت وجود عقل برخوردارند ولي نور عشق در آنها 
دیده نمي شود. عیِن عبارت شیخ نجم الدین رازي در این باب، چنین است: »بدان که هر جا 
که نور عشق که شرر نار نور الهي است بیشتر بود نور عقل که قابل مشعل آن شرر است 
بیشتر که نور علي نور و لکن نه هر کجا نور عقل بیشتر یا بي الزم آید که نور عشق باشد...«. 
)همان: 127( همان سان که در این عبارت مشاهده مي شود شیخ نجم الدین رازي، نوِر عشق 
را مستلزم نوِر عقل دانسته و چنین مي اندیشد که هر جا نور عشق بیشتر باشد، نور عقل نیز 
بیشتر خواهد بود، آنچه در سخِن کوتاه و پرمحتواي این عارف، قابل تأمل و بررسي است، 
این است که او نور عقل را قبال شعله هاي فروزان عشق دانسته و از این طریق ارتباط میان 



161 /

این دو عنصر نوراني را توجیه و تبیین کرده است. چنان که یادآور شدیم »نجم الدین رازي 
و عارفان دیگري که مانند او مي اندیشند، قبوِل عقل را نسبت به آنچه شعله ی آتش عشق 

نامیده مي شود، پذیرفته اند.« )سجادي، 1372: 153(  
2-5-ظهور عقل در قلب  

اکنون با توجه به این که در رابطه میان ظاهر و مظهر، سنخیت و مناسبت ضروري و 
الزم شناخته مي شود، باید بپذیریم که عقل به حکم این که واالترین صفت روح است در 
مهم ترین موضع بدن که قلب شناخته مي شود، ظاهر مي گردد. به این ترتیب، نجم الدین 
رازي با طرح این مسأله که قلب را محّل ظهور عقل دانسته به برتر بودن عقل بر سایر صفات 
و خصلت هاي روح انسان اعتراف کرده است. عالوه بر آن چه ذکر شد این عارف روشن ضمیر 
با اینکه بسیاري از مواضع جسماني بدن را محّل ظهوِر صفات روح شمرده از موضع و محّل 
ظهوِر صفت عشق سخن به میان نیاورده است. او به جاي اینکه قلب را محّل ظهور صفت 
عشق بشناسد آن را محّل ظهور عقل دانسته است. البّته این عارف در جاي دیگر از رساله ی 
خود به جایگاه و اهمیت عشق اشاره کرده و آن را برتر از عقل دانسته است. )نک. رازي، 

)121 -123 :1371
2-6-عقل و عشق از منظر فُقَها   

ُفَقَها مخالف به کار بردن عشق درباره خداوند بوده اند و این موضوعي بوده که اختالف 
نظر و دشمني میان عارف و فقیه را در پي داشته و »از نظر فقیه، عقل و استدالل براي 
رسیدن به معرفت و کمال الزم و کافي است« )ابراهیمي دیناني، 1380: 69(، در حالي که 
عرفا قدرت عشق را برتر از عقل دانسته اند و عشق الهي در مبارزه با عقل همواره پیروز بوده 
است؛ چراکه عقل، حسابگر و محتاط و عشق، شادي بخش، بي پروا و مایه تزکیه نفس و 

کسب معرفت خداوند است.  
سعدي گفته است:  

والیتي                                  اندر  پادشه  دو  بود  غوغا  آنجا که عشق خیمه زند جاي عقل نیست
کفایتي ندارد  عقل  که  شد  معلوم  کرد دراز  تطاول  اندر  عشق  که  وانگه 
)سعدي، 1370: غزل531(

تضاد  آتش  و  آب  میان  مرصادالعباد مي گوید: »هم چنان که  در  رازي  نجم الدین  شیخ 
است، میان عقل و عشق هم چنان است، پس عشق با عقل نساخت، او را بر هم زد و رها کرد 

و قصد محبوِب خویش کرد.« )نجم الدین رازي، 1371: 189(
عین القضات همداني در برتري عشق گفته است: »عاشقان را به ترازوي عقل مسنج که 

عقل و عشق، تقابل یا تناسب؟
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عشق از آن منّزه بود که او را به ترازوي عقل برتوان ساخت.« )به نقل از کریمیان، 1382: 
  )94

2-6-1-تصوف و عقل  
کساني مانند حکیم ترمذي، حارث محاسبي، سهل شوشتري، ذوالفنون مصري، جنید 
بغدادي، و باالخره کالباذي و قشیري درباره ی اهمیت عقل سخن گفته و آن را لطیفه ی 
الهي خوانده اند. »این لطیفه ی الهي که حاکم مملکت، پیکِر انسان شناخته مي شود، در شرع 
مقدس اسالم گاهي به عنوان روح و گاهي به عنوان عقل مطرح شده است.« )کازروني، 
1386: 73( البّته عنوان نفس و قلب نیز بر آن اطالق گشته است. به این ترتیب انسان داراي 
ظاهر و باطن بوده و از غیب و شهود برخوردار است. در نظر این بزرگان مهم ترین اثر باطن 

و غیِب انسان همان چیزي است که مي توان آن را علم یا ادراک و معرفت نامید.  
با توجه به آنچه در اینجا ذکر شد، مي توان ادعا کرد که اهل تصوف به هیچ وجه دشمن 
عقل نبوده و سخنان آنان در ابن باب به درستي مورد بررسي قرار نگرفته است. »اگر گاهي 
در آثار این طایفه سخناني دیده مي شود که بر نوعي نکوهش از عقل داللت دارد منظور 
آنان این بوده است که عقل نباید در حد غریزه باقي بماند و در قیود مصالح و منافع این 
جهان گرفتار و مقید گردد.« )ستاري، 1374: 142( البّته طبق عقیده ی برخي از بزرگان 
اهل معرفت، از مطالعه و بررسي دفتر عقل نمي توان به محتواي آیت عشق دست یافت 
ولي از سوي دیگر به این مسأله نیز باید توجه داشت که عشق از جایي ناشي مي شود که 
عقل نیز از همان جا ظهور و بروز رسیده است. اکنون »اگر وحدت و یگانگي مصدر، نشان 
یگانگي خود را در آنچه از آن صادر مي گردد، آشکار سازد مي توان امیدوار بود که عقل با 
عشق بیگانه نیست و میان این دو گوهر شریف به لحاظ نشان هاي که از مبدأ و منشأ خویش 
همراه خود دارند، نوعي آشنایي و ارتباط، قابِل مشاهده است.« )فروزان فر، 1382: 121( 
درست است که عشق با عقل سِر سازگاري ندارد و همواره در مقابل آن موضع مي گیرد 
ولي اگر عشق، نشانه ی محبت حق تبارک و تعالي است، عقل نیز در این عالم مظهر علم و 

آگاهي حق شناخته مي شود.  
2-7-تقدم و تأّخر عشق و عقل  

 درباره تقدم و تأّخر عشق و عقل بر یکدیگر نمیتوان سخن گفت؛ زیرا به همان اندازه که 
قول به تقدم عقل بر عشق قابل دفاع است از تقدم عشق بر عقل نیز مي توان دفاع به عمل 
آورد، ولي ناچار باید به این نکته اشاره کنیم که طبق روایات و احادیثي که از طریق ائمه 
معصومین )ع( رسیده عقل، نخستین مخلوق و اولین صادر شناخته شده است. البّته کساني 
نیز با استناد به برخي از آیات و روایات، اساِس هستي را عشق نمي شناسند و بر این باورند 
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که اگر عشق نبود، عالِم وجود به عرصه ی بروز و ظهور نمي رسید. شاید این شعر حافظ اشاره 
به این ادعاست، آن جاکه مي گوید:  

نبود نقش دو عالم که رنگ اُلفت بود        زمانه طرح محبت نه این زمان افکند  
)حافظ، 1370: غزل16(  
به هر حال، بزرگان اهل معرفت هم به زبان عشق سخن گفته اند و هم به زبان عقل. 
است.«  درآمده  ظهور  مرحله  به  زبان  دو  این  طریق  از  فرهنگ  و  معنویت  »گنجینه ی 
)ابراهیمي، 1380: 93( به همین جهت، باید به هر دو زبان آشنا بود و با کساني که به 
این دو زبان سخن گفته اند، ارتباط برقرار کرد. »کسي که دفتِر عقل را ورق مي زند باید 
به مشاهده در آیت عشق نیز بپردازد.« )همان: 114( بسیاري از امور را باید در دفاتر عقل 
مطالعه کرد، ولي اموري نیز وجود دارد که جز از طریق مشاهده ی آیت عشق نمي توان به 
آنها دست یافت. در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که بسیاري از بزرگاِن اهل معرفت، 
ضمِن این که با زباِن عشق سخن گفته و پیام خود را در قالب شعر بیان کرده اند از زباِن 
عقل نیز غافل نبوده اند. »بسیاري از اندیشه هاي عمیق حکمي و فلسفي در خالل آثار اهل 
عرفان و تصوف مطرح شده که براي بسیاري از اهل تحقیق پنهان مانده است.« )یثربي، 

  )102 :1374
2-7-1-حریم عرفان و برتري عشق  

از مجموع سخنان »صائن الد ین ابنترکه اصفهاني« در آغاز رساله »ضوءاللمعات« چنین 
برمي آید که این اندیشمند بزرگ،عشق را بر عقل مقدم مي داند؛ زیرا او جهاِن حواس و عالم 
سخن و معاني را از آثار عشق شمرده است. )کبیر، 1384: 54-53( در این مسأله نیز تردید 
نیست که »عالم سخن و جهان معاني از شئون عقل شناخته مي شود.« )یونگ، 1352: 76( 
به این ترتیب، وقتي عشق بر عالِم سخن و جهاِن معاني مقدم باشد طبعاً تقدم بر آن، بر 

عقل نیز باید پذیرفته شود. 
باید توجه داشت که سخن صائن الدین اصفهاني در این باب بي سابقه نبوده و بسیاري از 
عرفاي بزرگ پیش از وي نیز به تقدم عشق بر عقل تصریح کرده اند؛ از جمله کساني که در 
این باب با صراحت سخن گفته است، نجم الدین رازي را باید نام برد. او در »رساله ی عشق 
و عقل«  خود مي گوید: بدان که هر جا نور عشق که شرِر ناِر نوِر الهي است، بیشتر بود نوِر 
عقل که قابل مشعل آن شرر است، بیشتر خواهد بود که در قرآن آمده : »نور علي نوٍر«. 
ولکن نه هر کجا نور عقل بیشتر یا بي الزم آید که نور عشق باشد. بیشتر خلق آنند که نور 
عقل ایشان بي نور عشق است. چنان که فرمود: »یکاد زیتها یضیئ ولَو لَم تَمسه نار« و حواله 
نور آن نار به مخصوصان مشیت کرد که »یهدي اهلل لنوره من یشاء:« پس نور عقل در جبلّت 

عقل و عشق، تقابل یا تناسب؟
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هر شخص مرکوز آمد و نور عشق جز منظوران نظر عنایت را نبود که و »من لَم یجعُل اهلَل 
لَه نوراً َفما لَه من نوٍر« این دولت به هر متمّني نرسد. هر چند انسان را مطلقاً استعداد قبول 
فیض عشق که شر نار نور الهي است، داده اند که »حمل اإلنسان« اما توفیق تربیت شجره 

زیتونه نفس انساني به هر کس نمي دهند ... . )نجم الدین رازي، 1371: 182-183(  
آن گونه که در این عبارت مشاهده مي شود عقل، ضمن این که از جهت اندیشیدن و 
تفّکر محدود است از جهت قبول و پذیرش، حد و پایاني براي آن نمي توان شناخت. شیخ 
نجم الدین رازي معتقد است نوِر عقل قابل و پذیرنده ی نار نور الهي است و نار نور الهي نیز 
همان چیزي است که مي توان آن را عشق به شمار آورد. اکنون اگر توجه داشته باشیم که 
»بین قابل و مقبول همواره نوعي اتّحاد و یگانگي تحّقق دارد« )یونگ، 1352: 73(، ناچار 
باید اعتراف کنیم که عشق و عقل در مرحله اي از مراحل متعالي خود با یکدیگر اتّحاد و 
یگانگي پیدا مي کنند. اتّحاد و یگانگي میان عقِل کامل و عشِق کامل، مسأله اي است که از 
قدیم االیام مطرح بوده و بسیاري از اهل اندیشه در این باب سخن گفته اند. طرح این مسأله 
به صورت یک پرسش اساسي در آغاز رساله ی عشق و عقل نجم الدین رازي صورت پذیرفته 
و پاسخ آن را از مؤلّف این رساله خواسته شده است. طرح این پرسش به این صورت انجام 
گرفته که گفته شده است »آنجاکه عقل کامل تر و شریف تر تحّقق پذیرفته است، عشق 
نیز کامل تر بوده است.« )ر.ک. نجم الدین رازي، 1371: 167( نمونه ی بارز کماِل عقل و 
کماِل عشق به حق تبارک و تعالي، در وجود حضرت ختمي مرتبت صلي اهلل علیه و آله و 
سلّم تجلّي یافته است؛ زیرا وجود شریف آن حضرت در عین این که عاقل ترین مردم بود، 

عاشق ترین اشخاص نیز شناخته مي شود.  
2-7-2- نسبت میان عقل و عشق   

باتوجه به مطالب ذکر شده، درباره ی مصاف عقل و عشق مي توان چهار مورد )نسبت( 
را بیان کرد:   

اگر منظور از عقل، عقل بدلي باشد که تمام توجه اش دنیا و زندگي دنیوي است،   -
با آن مخالف است و آن را فقط  از بن  این عقِل مصلحت اندیش را با عشق کاري نیست؛ 
خیاالت عاشقانه و هوس هاي جواني مي پندارد، اما منظور عَرفا و حکماي ما از عقل این عقل 

نیست؛ زیرا این عقل در حقیقت، بیع قلِي بزرگ است.  
اگر منظور از عشق، عشِق مجازي یعني دلبستگي به شهوات و نفسانیت و غرایز   -
است، عقِل خدابین و ایماني چنین عشقي را محکوم مي کند؛ زیرا عقلي که رو به سوي خدا 

دارد، تسلّط شهوت بر انسان را نمي پسندد، مخصوصاً اگر شهوت به حد افراط برسد.   
اگر منظور از عقل، عقِل متعارف ایماني و مراد از عشق، عشقي حقیقي و فناِي في   -
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اهلل باشد، این دو در مراحلي درگیري دارند؛ زیرا عقل، در بند منفعت آدمي است و تمام 
اعضاء و جوارح آدمي را به بند منفعت طلبي خود درمي آورد و عشق که عبارت از ایثار و از 
خودگذشتگي و فداکاري در راه معشوق است، به هیچ وجه با خودمحوري سازگار نیست.  

عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده                 به جز از عشق تو باقي همه فاني دانست  
)حافظ، 1370: غزل48(  

آن جا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست راهي است راه عشق که هیچش کناره نیست
کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیست بیار مي  و  مترسان  عقل  منع  ز  را  ما 
)همان: غزل72(

حریم عشق را درگه بسي باالتر از عقل است                          کسي آن آستان بوسد که جان در آستین دارد  
)همان: غزل121(  
و  اندیشي  کاِر عقل، مصحلت  زیرا  است؛  فراوان  فارسي  اشعار  در  تعبیرات  این  امثال 
مصلحت طلبي است و کاِر عشق از خود بي خود شدن. عرفا کاماًل منکر عقِل متعارف نبوده، 
آن را مانند چراغ و نردبان براي ترّقي در عالم معنا الزم مي دانند. البّته وقتي انسان به باال 
رسید، دیگر به آن نیاز ندارد؛ به عبارت دیگر، در مرحله ی اول الزم است و در مراحل باالتر 
حجاب و زیان. سعدي در این باره مي گوید: »عقل با چندین شرف که دارد نه راه است بلکه 
چراغ راه هست، و اول راه ادب طریقت است و خاصیت چراغ آن است که به وجود آن راه از 
چاه بدانند و نیک از بد بشناسند و دشمن از دوست فرق کنند و چون آن دقایق را بدانست 
بر این برود که شخص اگرچه چراغ دارد تا نرود به مقصد نرسد.« )سعدي، 1370: 889(  

عرفان، رهرواِن راه عشق را دعوت مي کند از استدالل هاي خشک و خسته کننده که چه 
بسا ره به جایي نمي برد، لحظه اي فاصله بگیرند و گوش و چشم خود را به حقایِق ازلي و 
ابدي عالم باز کنند. »تالش عرفان باز کردن راه شهود است؛ شهود معنوي که آمد و روح 
صیقل خورد، حّظ روحي حاصل مي شود و خدا، بنده اش را به آن مسیري که الزم انسانیت 
او است، سوق مي دهد؛ زیرا در وراِي قیل و قال ها، حقیقتي وجود دارد که نیاز است از 
آن سخن گفته شود و آن معرفت عشقي است که حکمت به معناي حقیقي کلمه است« 
)نسفي، 1368: 115( و اگر کسي به آن )عرفان( راه نیابد، حقیقت دروني خود را نشناخته 
امام صادق )ع( مي فرماید: »بندگان  است.  رفته  اشاره  این مسأله  به  ما  روایات  است. در 
سه گروهند: گروهي خداي عّزوجّل را از ترس عبادت مي کنند، آن بندگِي بردگان است. 
 گروهي خداي تبارک و تعالي را براي به دست آوردن ثواب بندگي مي کنند، این عبادت
مزد بگیران است و گروهي خداي عّزوجّل را به خاطر محبت او بندگي مي کنند، آن بندگِي 

عقل و عشق، تقابل یا تناسب؟
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آزادگان و بهترین و برجسته ترین عبادت است.« )کلیني، 1363، ج2: 833( امام علي )ع(  
نیز مي فرماید: »خدایا، تو را از ترِس عقابت و به طمع ثوابت پرستش نکردم، بلکه چون تو را 

براي عبادت شایسته یافتم، سر بر بندگیت ساییدم.« )مجلسي، 1363، ج41: 14(  
روایات در این باره بسیار است. معناي این روایات آن است که گروهي خدا را تنها به نفِع 
شخص خود و براي رسیدن به مقاصد خود عبادت مي کنند. آنها به مقصود خود )فرار از 
عذاب و رسیدن به ثواب( مي رسند، اما به مقاِم عالي که همان لقاءاهلل و دیدار یار است، نائل 

نمي آیند؛ زیرا براي این کار باید از »هر چه رنگ تعلّق دارد، آزاد شوند.«
- عشِق حقیقي و عقِل بالغ هیچ منافاتي با هم ندارند و در سیر و سلوک روحاني همواره 
همراهند؛ زیرا عشق به معناي فناي في اهلل است و عقِل برین به معناي ذوب شدن در 
توحید. انسان آنگاه که به مرحله ی عشق مي رسند، تازه مي فهمند که عقل حقیقي همان 
»عقِل برین« است که او دارد و دیگران گرفتار عقال و وهمند و آن را عقل مي پندارند. 

)جوادي آملي، 1385، ج11: 71-72(  
کوه عقل و بیابان جنونم داده اند      حیرتي دارم از این، کین هر دو چونم داده اند  

)فیض کاشاني،1381: غزل332(  
بنابراین، در بررسي رابطه ی عقل و عشق سه گزاره ی زیر رخ مي نماید:   

عشق، محصول شناخت است. انسان با براهین عمیق عقلي )عقل نظري( به خدا   .1
ایمان مي آورد و با عزم و شوق و عشق و اخالص از راه عقِل عملي به او راه مي یابد، اما این 

مرحله اول راه است.   
عقل، در برابِر عشِق باطل مي ایستد و آن را که در بند شهوات بودن است، محصور   .2
و محکوِم خود مي کند. عقل، شهوت و غضب و غرایز را در بند مي کشد و به خدمت انسان 

درمي آورد.   
انسان وقتي به مرحله ی عشق رسید، عقِل متعارف را کنار مي گذارد – چنان که   .3
انساِن مؤمن در مرحله ی ابتدایي، عقِل بدلي را کنار مي نهد - و آنگاه به مقام حقیقِي عقل، 
بار مي یابد. در این صورت، عشق، فرمانرواِي عقل است. عشق در وجود انسان مانند حاکم 
است و عقل، وزیر و مستشاِر او به شمار مي آید. در این مرحله، انساِن سالک به مقام جمِع 
عقل و عشق مي رسد؛ زیرا عقِل برین همان عشق به عبادت و فقط دیدِن معبود است. 

)جوادي آملي، 1385، ج11: 62- 72(
باید گفت که درباره ی نسبت میان عقل و عشق سخن بسیار گفته شده و کتاب هاي 
بسیاري نیز در این باب به رشته ی تحریر درآمده است. عَرفا غالباً از عشق ستایش کرده و به 
نکوهش از عقل پرداخته اند. البّته کساني از اهل معرفت نیز بین عقل و عشق تقابل و تضاد 
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ندیده و آنها را در مرحله ی کمال با یکدیگر مّتحد و یگانه دانسته اند. شاید این سخن درباره 
عشق نیز صادق باشد. »عاشق هنگامي که در آتِش عشق مي سوزد، نمي تواند از ماهیت 
عشق سخن بگوید و آن را از غیِر عشق ممتاز و جدا سازد.« )اریک، 1370: 96( در اینجا نیز 
عقل و اندیشه ی سنجش گر است که مي تواند درباره ی ماهیت عشق سخن بگوید و آن را از 
غیِر عشق، ممتاز نماید. در اینجا این پرسش مطرح مي شود که آیا میان عقِل سنجش گر و 
اُسطوره و یا عقل و عشق تَباین و تضاد و بیگانگي حاکم است و یا این که برعکس در میان 
آنها نوعي مناسبت و هم سویي تحّقق دارد؟ در پاسخ به این پرسش مي توان گفت همین امر 
که عقل مي تواند درباره ی ماهیت اُسطوره سخن بگوید و از سوي دیگر به بررسي و تحقیق 
درباره ی حقیقت بپردازد، بهترین دلیل است براي این که ثابت کرد میان عقل و عشق نوعي 

مناسبت و آشنایي وجود دارد نه تقابل.  
حافظ در یکي از غزلیات خود، این گونه مي گوید:  

بیا تا گل برافشانیم و مي در ساغر اندازیم         فلک را سقف بشکافیم و طرحي نو دراندازیم  
)حافظ، 1370: غزل374(  
در این بیت، ظاهراً حافظ بزرگ مي خواهد سقف فلک را بشکافد. این همه دانشمند تا 
کره ی ماه مي روند و بدون نتیجه برمي گردند اکنون حافظ ادعا مي کند که مي خواهد فلک 
با »گل افشاندن« و  را سقف بشکافد، او مي خواهد با چه چیزي سقف فلک را بشکافد؟ 
»ساغر در می انداختن«؛ به نظر مي رسد با این دو، مي خواهد این کار را بکند. باید بگوییم 
که حافظ، دقیق و موشکافانه سخن گفته است؛ چراکه با این دو مي توان سقف فلک را 
شکافت. اگر کسي بتواند این دو را با هم هماهنگ کند، مطمئّناً مي تواند سقف فلک را 
بشکافد. زیرا، »گل برافشان«، منظور »عقل« است و »مي در ساغر انداز« نیز »عشق« است. 
با عقِل تنها نمي توان هیچ کاري کرد؛ چراکه راکد و منجمد مي شود. عقلي که در آن عشق 
نباشد، کارآمد نخواهد بود؛ عشِق تنها منهاي عقل و درایت و شعور، مساوي با حماقت است. 
در این بیت، »گل افشاندن« تجلّي و ظهوِر عقل و فهم و گسترش آن است. بدین ترتیب، 
فهم، پیشتازي کرده و ملک و ملکوت را درمي نَوردد، اما همراه با »مي در ساغر انداختن«؛ و 
بدین گونه عشق را همراه عقل مي کند. بنابراین، اگر این دو با هم توأم و یکي شدند، سقف 

فلک را مي شکافند. 
 3-نتیجه گیري

 در یک جمع بندي کلّي مي توان گفت میان عقل و عشق اگرچه در آغاِز امر، نوعي 
اختالف و تقابل دیده مي شود ولي در پایان کار و نهایت امر این اختالف و تقابل از میان 

برداشته مي شود و این دو امِر اساسي با یکدیگر هماهنگ مي شوند. 
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کساني که از عشِق به حق سخن مي گویند در این واقعیت تردید ندارند که حضرت 
این  دارد.  قرار  تعالي  و  تبارک  به حق  مرتبه ی عشق  عالي ترین  در  مرتبت )ص(  ختمي 
اشخاص به این واقعیت نیز اعتراف مي کنند که خاتم پیغمبران )ص( نه تنها از همه ی افراد 
بشر عاقل تر است، بلکه او صادِر نخستین و ظهوِر کامل عقل ُکل شناخته مي شود. به این 
ترتیب، عاشق ترین اشخاص نسبت به حق تبارک و تعالي، عاقل ترین افراد نیز هست و در 
وجود این انسان کامل که از عالي ترین مرتبه ی کمال برخوردار است، عشق و عقل، مّتحد و 
هماهنگ گشته و اختالف یا تقابل از میان برداشته مي شود. به عبارت دیگر، مي توان گفت 
به همان اندازه که عشق انساني است، عقل نیز انساني شناخته مي شود. هیچ موجودي غیر 
از انسان عاقل نیست؛ چنان که هیچ موجودي غیِر انسان نیز عاشق به شمار نمي آید. خصلت 
اصلِي عشق این است که جز به معشوق نمي نگرد و براي غیِر معشوق جایگاهي قائل نیست، 
عقل نیز از همین خصلت برخوردار است و به غیِر معقول نمي اندیشد. آن چه در حوزه ی 
ادراک عقل قرار مي گیرد، معقول است و معقول همواره با عاقل، مّتحد شناخته مي شود. 
عقل از آن چنان تواني برخوردار است که مي تواند همه چیز را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دهد و جایگاه آن را معین نماید. در این عمِل عقل، معقول از غیِر معقول ممتاز گشته و 
آن چه معقول نیست از درجه ی اعتبار ساقط مي گردد. عشق نیز همه چیز را مي سوزاند و 
جز معشوق چیِز دیگري باقي نمي گذارد. بنابراین، به همان نحو که عشق، چشِم دیدن غیِر 
معشوق خود را ندارد، عقل نیز براي امِر غیِر معقول هیچ گونه اعتباري قائل نیست و آن را 
در حیطه ی خود وارد نمي سازد. عشق به غیِر معشوق پاسِخ منفي مي دهد و آن را از سِر راه 
خود برمي دارد ولي عقل مي کوشد غیِر معقول را معقول سازد و آن را در قلمرِو خود وارد 
نماید. زباِن عشق، زباِن سلبي است، در حالي که عقل هم به زباِن سلب سخن مي گوید و هم 
به زباِن ایجاب. عشق، همواره از منظر تنزیه به نّظاره مینشیند ولي عقل به همان اندازه که 
به تنزیه اهمیت مي دهد براي تشبیه نیز اعتبار قائل میشود. این مسأله نیز مسلّم است که 
میان قابل و مقبول همواره نوعي اتّحاد و یگانگي تحّقق دارد و پذیرنده نمي تواند نسبت به 
آنچه آن را مي پذیرد، بیگانه و مباین شناخته شود و از اینجا مي توان به این نتیجه رسید 
که عقل با عشق، در نهایت با یکدیگر هماهنگ بوده و اختالفي در میان آنها وجود ندارد.  
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14-فردوسي، ابواقاسم. )1378(. شاهنامه ی فردوسي. تهران: نشر قطره. 
15-فروزانفر، بدیع الزّمان. )1382(. طریق عشق؛ شرح غزلیاتي چند از حافظ به اهتمام 

عبدالکریم جربزه دار،چاپ اول، تهران: علمي و فرهنگي.   
16-فروم، اریک. )1370(. هنر عشق ورزیدن. ترجمه ی پوري سلطاني. تهران: مروارید. 
17-فیض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي. )1381(. دیوان فیض کاشاني، قم: انتشارات 

اُسوه.  
18-کامیاب تالشي، نصرت اهلل. )1378(. عشق در عرفان اسالمي، چاپ دوم، قم: ناشر 

دارالّثقلین قم.  
19-کلیني، محمد بن یعقوب. )1363(. الکافي، تهران: دارالکتب االسالمیه.  

20-کبیر، یحیي. )1384(. »رابطه مسائل توحیدي با شناخت انسان در عرفان ابن عربي 

عقل و عشق، تقابل یا تناسب؟
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و ابن ترکه«، مجله  پژوهش هاي دیني، سال اول، شماره سوم، ص53.  
مؤسسه  دوم،  چاپ  بازان،  عشق  سیره ی   .)1382( علي.  صیقالني،  21-کریمیان 

آموزشي پژوهشي امام خمیني.  
22-مجلسي، محمدباقر. )1363(. مرآه العقول، تهران: دارالکتب االسالمیه.  

24-مدي، ارژنگ. )1370(. عشق در ادب فارسي، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات فرهنگي.   

25-مولوي، جالل الدین محمد. )1354(. مثنوي معنوي، به کوشش استاد فروزان فر، 
تهران: انتشارات جاویدان. 

26-نجم الدین رازي. )1371(. رساله ی عشق و عقل، به اهتمام و تصحیح تقي تفضلّي، 
تهران: شرکت انتشارات تهران.  

وحید  تصحیح  شیرین،  و  خسرو   .)1384( یوسف.  الیاسبن  گنجوي،  27-نظامي 
دستگردي، تهران: علمي و فرهنگي.  

پیش گفتار  با  مجنون،  و  لیلي   .)1378(  ._________________-28
کراچکوفسکي، ترجمه ی کامل احمدنژاد، تهران: زوار.   

29-یثربي، سیدیحیي. )1374(. فلسفه عرفان، چاپ سوم، قم: دفتر تبلیغات اسالمي 
حوزه علمیه قم.  

30-یونگ، کارل گوستاو. )1352(. انسان و سمبل هایش. ترجمه ی ابوطالب صارمي. 
تهران: امیرکبیر. 

 

 


