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چکيده
امروزه بررسي متون ادبي بر اساس ديدگاههاي روانشناسي نوين يکي از رايجترين زمينههههاي
تحقيق دررشتهي زبان وادبيات فارسي است .غزليات سعدي به عنوان يکي از آثار برجسهته در اد
غنايي به بيان ظرايف و دقايق عشق زميني پرداخته است .از سوي ديگر عشق از مباحه
روانشناسي به شمار ميآيد و روانشناسان برجستهاي چون اريک فروم ،به بح

عمهده در

دربهارهي عشهق،

زمينهها ،کارکردها و انواع آن پرداختههانهد .ميهان ديهدگاه سهعدي در غزليهات بها نظريهات فهروم ،
مشترکات بسياري وجود دارد که از آن جمله ميتوان به مواردي چون انگيزههاي عشقورزي ،لهزوم
تواضع  ،پاکبازي و تسليم در برابر معشوق و تأکيد بر اين نکته که عشق فصل انسهان و غيهر انسهان
است ،اشاره کرد .در کنار اين مشترکات ،تفاوت هايي نيز بين ديدگاه سعدي و فروم ديده مي شهود.
روش تحقيق در اين مقاله مقايسه ي تحليلي ميان ديدگاه سهعدي در غزليهات راجهع بهه عشهق بها
ديدگاه اريک فروم -روانشناس معاصر و بيان شباهت هاي ميان آن ها مي باشد.


کليدواژهها :سعدي ،غزليات ،عشق ،روانشناسي ،اريک فروم.
مقدمه
ادبيات فارسي با توجه به غناي کم نظير و جايگاه خاص آن در ادبيات جهان ،از لحاظ روان
شناسي ،قابليت بررسي و تحليل بسيار دارد .عشق به عنوان يکي از اساسي ترين و مههمتههرين
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
مسائل حيات انسان ،موضوعي است که نه تنها در ادبيات فارسي جايگهاه برجسهتهاي را بهه
نيمه
تابستاني9383

خود اختصاص داده ،بلکه در روانشناسي نيز يکي از موضهوعات بسهيار مههم بهه شهمار مهيرود و
7
بسياري از روانشناسان به مطالعه و بح پيرامون آن پرداختهاند.
غزليات سعدي که از ديرباز نمونهي عاليترين نوع غهز فارسهي بهه شهمار آمهده ،سرشهار از
مضامين لطيف و عاشقانه است«.سعدي در بيان حاالت مختلف عشق و شرح آرزومنديههاي جهان
پر از شور بيهمتاست ،به حدي که مي توان گفت غزليات او زبان حا ههر بشهري توانهد شهد کهه
دوست ميدارد»(دشتي  .)93:1:993،سعدي پيش از آنکه شاعري واعظ باشد ،انساني عاشق اسهت.
غزليات اين استاد سخن با زيبايي و لطافت کم نظير دربيان عشق و محبهت در سها ههايي سهياه و
جانفرسا در قرن هفتم به تلطيف روابط انساني کمک شاياني کرد .غز ها و حکايات سهعدي در آن
دوران دهشتناک مانع از آن شد که روح عشق ،جالي خود را از دست بدهد و رؤياهها و آرزوههاي
انساني ايرانيان ازتغز و غنا تهي گردد .اين بزرگترين خدمت سعدي به فرهنه

ايهرانزمهين بهود

(انصاريالري .):81:939،از نگاه بسياري از روانشناسان ،عشقورزي مهم ترين پاسه بهه مسهألهي
وجودي انسان است اگر جامعهاي مانع از رشد و تکامل عشق شود ،محکوم به نابودي و فنا خواههد
بود .از عشق سخن گفتن  ،اشاره به يک نياز حقيقي و واالي انساني است که اگر کمتر دربهارهي آن
صحبت ميشود ،دليل بر کم اهميتي آن نيست .ايمان به وجود عشق بهه عنهوان يهک پديهدهي مههم
اجتماعي و نه به منزلهي يک پديدهي منحصر به فهرد و اسهتانايي ،در حقيقهت ،ايمهاني خردمندانهه
است که منبع ظهور آن ،بينش انسان و درک طبيعت است (فروم.):831:933،
پيشينه ي تحقيق
دربارهي عشق سعدي ،بسيار گفته و نوشته اند .به عنوان نمونه مي توان به کتا

هاي «سهعدي

در غهز » از سهعيد حميهديان(« ،):931چههار سهخنگوي وجهدان ايهران» از محمهد علهي اسهالمي
ندوشن():939و «سعدي ،شاعر عشق و زندگي» از محمد علي کاتوزيان ():931اشاره کهرد .برخهي
محققان نيز به مقايسه ديدگاه هاي تربيتي سعدي با برخي روان شناسان غربي پرداخته اند به عنوان
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نمونه مي توان به کتا
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«سهعدي و روان شناسهي نهوين» از جمها هاشهمي( ):933و مقالهه ههاي

«سعدي و ديل کهارنگي» از عهزت ا همهايونفر () :919و «سهعدي و فرويهد» از محمهود کاميهار
( ):913اشاره کرد .اگر چه ديدگاههاي سعدي نسبت به عشق ،در ميان روان شناسان ،بهيش از همهه
به ديدگاههاي اريک فروم نزديک است ،تا کنون بررسي تطبيقي مستقلي دربهارهي ايهن دو صهورت
نگرفته است .از اين رو در مقالهي حاضر بهه مقايسههي ديهدگاه سهعدي و فهروم نسهبت بهه عشهق
پرداخته شده است.
روش تحقيق
روش تحقيق در اين مقاله مقايسه ي تحليلي غزليات سعدي با آثار فروم و بيان شهباهت ههاي
ميان آن ها مي باشد .الزم به ذکر است که در نگارش اين مقاله ،موارد غالب در غز سعدي ،مبنهاي
کار بوده است و مسلماً براي هر بخش ،ميتوان ابياتي ناقض را نيز يافت ،چرا که انسهان موجهودي
پويا و در حا تغيير است و طبيعي است که حاالت گوناگون او نيز دستخوش تغيير و تحو باشهد.
ذکر اين نکته ضروري است که دليل انتخا

مؤلفه هاي مورد بررسي ،جايگاه خاص آن ها در غز

سعدي است وگرنه مؤلفه هاي ياد شده را کم و بيش در ادبيات عاشقانه خصوصاً در سهبک عراقهي
مي توان ديد.
اريک فروم
اريک فروم(

fromm

 )Erichمتولد سا  :311ميالدي و فرزند دو يهودي ارتدکس است که در

فرانکفورت زندگي ميکردند .اين روان شناس برجسته ،در رشتهي حقهوق و علهوم دينهي تحصهيل
کرد و سرانجام در رشتهي اقتصاد اجتماعي فارغالتحصيل شد .ازدواجش با فريدا ريخمهن روانکهاو
زمينهي آشنايي او را با روانکاوي و عالقه اش را به اين رشته فراهم کرد .موضهوع مقهاالت رسهمي
فروم مباحاي از قبيل عدالت اجتماعي ،مذهب ،و اخالقيات را در بر ميگرفت .در اوايل دهه ،:391
عشق نيز به موضوعات مطالعاتي فروم اضافه شهد .زمهاني کهه اريهک فهروم در « :318هنهر عشهق

872

پژوهشنامهي ادب غنايي -بهار و تابستان 9314

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
9383را منتشر کرد ،اولين دانشهمندي بهود کهه عشهق و توانهايي دوسهت داشهتن را بهه عنهوان
ورزيدن»
تابستان

دربارهي هنهر

موضوعي ارزشمند براي توضيح و تفسير معرفي کرد .وي نخستين کسي بود که بح
7
عشق ورزيدن را مطرح کرد و زمينهاي گسترده براي تحقيق و بررسهي ،ارائههي راهکارههاي عملهي
دربارهي عشق را فراهم کرد (فروم .):331:933 ،او از سن سي سالگي که برخي نظريات فرويهد را
درباره ي غريزه رد کرد ،به طرح اين مسئله پرداخت که مشکل اصلي نهوع بشهر ،ارضهاي نيهازههاي
غريزي نيست ،بلکه بشر نيازمند برقراري روابط انساني واقعي است .از ديدگاه فروم شهناخت کامهل
انسان از خود و ديگران تنها از طريق روي آوردن به عشق ،ميسر است کهه از حهدود فکهر و کهالم
تجاوز کرده و در قالب تجربهي پيوند ،قابل شناسايي است (همان.)131
عشق از ديدگاه سعدي و اريک فروم
عشق از مباح

عمده در علم روان شناسي به شمار مي رود و روان شناسان برجسته اي چون

استرنبرگ ،رنه آلندي ،آبراهام مزلو و اريک فروم دربارهي عشق به تفصيل سخن گفته انهد .در ايهن
ميان نظريات فروم دربارهي عشق با ديدگاه سعدي در غزليهات نزديکهي بيشهتري دارد .در مقالههي
حاضر ،حاالت گوناگون عشق و عاشق در غز سعدي با نظريات فروم مورد مقايسه و بررسي قهرار
گرفته و مباح

مشترک در هشت بخش خالصه شده است که در ادامه بدان پرداخته مي شود.

 .1عشق نردبان تعالي انسان 1سعدي ،براي عشق ارزش و احترام بسيار قائل است  .از ديهدگاه
او يکي از مهمترين کارکردهاي عشق ،فصل بودن آن بين انسان و حيوان اسهت ،بهه عبهارت ديگهر،
عشق نردباني است که آدمي از طريق آن به مرحلهي انسان بودن ميرسد.
عشق آدميت است ،گر اين ذوق در تو نيست

هم شهرکتي بهه خهوردن و خفهتن دوا

را

(سعدي)9881:939 ،
مهمترين کارکرد عشق دستيابي به کما انساني است .کمترين تأثير عشق حقيقي چه زميني چه
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آسماني اين است که فرد را از خود و خويشتن پرستي فراتر ميبرد و موجب اعتالي روح ميشود.
مهرم به جان رسيد و به عيوق برشدم

چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتا

(همان)133 1
سعدي عشقورزيدن را يک «هنر» ميداند ومالمتگرانِ آن را عوام ميخواند1
عوام عيب کننهدم کهه عاشهقي همهه عمهر

کدام عيب ! که سعدي خود اين هنر دارد
(همان)18: ،

روانشناساني که در زمينهي عشق به مطالعه پرداختهاند ،همگي بر اين باوراند که عشق حقيقي
و سالم ،موجب ترقّي وجود انسان ميگردد و روح و روان انسان را پرورش ميدهد ،لذا اگر عشقي
فاقد اين ويژگي بود ،بايد در صحت آن شک کرد .با توجه به اين ديدگاه ،عشق رابطهاي است کههه
فقط بين انسانها جريان دارد ،چرا که فقط انسانها قابليت رشد ذاتي و کما روحي را دارند.اريهک
فروم نيز عشق ورزيدن را پاسخي به مسألهي وجودي انسهان مهيدانهد وي معتقهد اسهت «اگرچهه
مي توان عشق يا احساسي نظير آن را در ميان حيوانات نيز مشاهده کرد ،اما بايد به خاطر داشت کهه
وابستگي آنها تا حدود زيادي از غرايز طبيعيشان سرچشمه ميگيرد.
آنچه در مسأله وجودي انسان جلب توجه ميکند ،اين اسهت کهه منشهأ اوليههي عشهقورزي،
غرايز حيواني و خلق و خوي طبيعي است ،اما انسان ميتواند بها گسهترش تهوان فکهري و قهدرت
منطق خود ،به هماهنگي الزم با طبيعت برسد و خلق و خوي انساني را به جاي خصايلي کهه پهيش
از اين تجربه کرده بود ،برگزيند»(فروم .)83 1:933 ،اريک فروم نيز مانند سعدي بر آن است کهه بها
عشق سالم و حقيقي است که انسان ميتواند دوباره به احسهاس وحهدت دسهت يابهد و بهه نهوعي
پاس گوي مسألهي هستيِ خويش باشد (همان.)1:1
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هاي عشقورزي :سعدي ،لذّت حيات را در عشق مي دانهد و معتقهد اسهت کهه ههد
انگيزه
.2
9383
تابستان
آفرينش انسان و زندگي چيزي جز عشق نيست.
7
مرا تو غايت مقصودي از جههان اي دوسهت

از

هههزار جههان عزيههزت فههداي جههان اي دوسههت
(سعدي)9331:939،

آرامش تنها در کنار يار ميسر است و تنهايي و جدايي از يار ،آرام و قرار را از عاشق مي ربايد1
آرام نيسههت در همههه عههالم بههه اتفههاق

ور هسهههت ،در مجهههاورت يهههار محهههرم اسهههت
(همان)9331

يکي از انگيزه هاي مهم انسان در عشق ورزيدن ،غلبه بر تنهايي است .سعدي را بايد شهاعر اجتمهاع
دانست .او از آن دسته شاعراني است که تنهايي را نميپسندد1
شههکيباييم نيسههت

با فراقهت چنهد سهازم ،بهرگ تنههاييم نيسهت

دسههتگاه صههبر و پايهها

ترسههم از تنهههايي احههوالم بههه رسههوايي کشههد

ترس تنهايي است ،ورنه بهيم رسهواييم نيسهت
(همان)

در علم روانشناسي ،اريک فروم ،عميقترين نياز بشر را در لزوم غلبهه بهر تنههايي و تهرک زنهدان
جداييها ميداند(.فروم )911:933،وي معتقداست جدايي که بيشک از دردناکترين تجربههاسهت،
نگراني وتشويش زيادي به وجود ميآورد .آگاهي انسان نسبت به تنهايي خود قبهل از آنکهه بهه
واسطهي قدرت عشق با همنوع خود پيوند بخورد ،منبع اصلي شرم ،نگراني و اضهطرا

اوسهت .از

اين رو عميقترين نياز بشر ،در لزوم غلبه بر تنهايي و تهههرک زندان جهداييهها خالصهه مهيشهود
(همان.)831انسان در طو تاري سعي کرده از راههاي گوناگون مانند کسب ثهروت و مقهام ،ناديهده
گرفتن نفس با رياضت کشيدن  ،خلق آثار هنري و عشق ورزيدن به خداوند بر تنهايي غلبه کند .در
حقيقت نياز به عشق ورزيدن از احساس تنهايي و انزوا سرچشمه ميگيرد .انسان از طريق پيونهد بها
ديگري ،ميکوشد تنش و اضطرا

ناشي از تنهايي را از بين ببرد .از ديد روانشناسي ،عشق عرفاني
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نيز چيزي جز اين نيست ،زيرا هد

نهايي آن رسيدن به معبود براي غلبه بر تنهايي و جدايي است.

فروم معتقد است اگرچه انسانها براي غلبه بر تنهايي راههاي متفاوتي را در پيش ميگيرند ،اما فقهط
در صورت برقراري يک عشق سالم و دو طرفه است که فرد ميتواند بهه طهور حقيقهي بهر تنههايي
غالب شود (همان.)1:1
 .9تالش و همت؛ الزمهي عشق ورزي 1سعدي از زمرهي انسانهايي است که در عشق انتظار
را ميپسندد و خواهان عشق آسان و در دسترس نيست .وي ،شرط وصها يهار را تحمهل موانهع و
سختيهاي راه عشق ميداند 1معشوق اگر قابل دسترس و آسانيا

باشد ،چندان لطفي نهدارد ،زيهرا

با ارزش ترين خواسته ها نيز هنگامي که به آساني در دسترس فرد قرارگيرند ،کمتر از ارزش واقعهي
خود جلوه ميکنند .براي عاشق واقعي ،رسيدن به مقصود هنگامي که همراه با تالش و تکاپو بهراي
گذر از سختيها و موانع باشد ،شيرين و گواراست1
سعدي جفا نبهرده چهه دانهي تهو قهدر يهار

تحصيل کهام د بهه تکهاپوي خهوشتهر اسهت
(همان)938 1

عالوه بر تالش ،عشق نيازمند جسارت و شجاعت بسهيار اسهت .مسهير عاشهقي ،راه همهواري
نيست ،از اين رو با ترس و عافيت طلبي تناسبي ندارد .تهرس موجهب مهيشهود کهه فهرد از تعههد
بگريزد و با پرهيز از درآميختن با ديگران ،در پناهگاه امن خود از بسياري چيزهايي کهه بهه زنهدگي
معنا و عمق ميبخشند محروم بماند.
سعدي بارها از رنج و خطرات طريق عشق گفته است و اينکه باکي از اين باليا و دشواريها ندارد1
دست سعدي بهه جفها نگسهلد از دامهن دوسهت

ترک لؤلؤ نتوان کرد کهه دريها خطهر اسهت
(همان)9311

اريک فروم نيز مانند سعدي معتقد است محنت کشيدن براي يک چيز و تالش بهراي پهرورش
آن ،جوهر واقعي عشق است ،عشق و رنج جدايي ناپذيرند .انسان چيزي را دوست دارد که بهرايش
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کشيده باشد و تنها رنج آن چيزي را به جان ميخرد که عاشقش باشهد (فهروم.)19 1 :933 ،
سختي 9383
تابستان

اين روان شناس برجسته نيز عشق را با عافيت طلبي سازگار نمي داند از ديدگاه او «عشق ورزيهدن،
7
ارتقاي مقام و رسيدن به مرتبهي يک معشوق واقعي ،نيازمند جسارت و شجاعت بسيار زيادي است
که به ترتيب ارزشهاي منحصر به فرد انساني را به داوري نشسته ،شرايطي فراهم ميکند تها انسهان
براي کسب اين ارزشهاي واال ،تمامي داشتههاي خود را به خطر بيندازد» (همان .):81 1
 .4تسليم و رضاي عاشق در برابر معشوق:در غز سعدي به ويژه در غزليهات عرفهاني او ،عاشهق
کامالً سرسپرده و تسليم معشوق است ،معشوق اگر«تيغ از نيام برآرد» عاشق ،بهيچهون و چهرا سهر
تسليم فرود ميآورد.
تيههغ بههرآر از نيههام ،زهههر بههرافکن بههه جههام

کههز قبههل مهها قبههو وز طههر

مهها رضاسههت

(سعدي)9331:939،
در شعر کمتر شاعري مانند سعدي تأکيد بر يکسان بودن لطف و قهر يار را مي تهوان ديهد .در
غز سعدي رضا و تسليم خالصانه در برابر يار يک قاعدهي کلي براي عاشق است و در ايهن ميهان
وفا و جفا و مهر و قهر معشوق يکسان و خواندن و راندنش برابر است.
گر قصد جفا داري ،اينک مهن و اينهک سهر

ور راه وفهها داري جههان در قههدمت ريههزم
(همان)11:1

به طور کلي در سنّت شعر فارسي به ويژه در سبک عراقي ،حتي هنگامي که معشهوق موجهودي
زميني است ،عشق همچنان آسماني باقي ميماند براي ماا در منظومهه ي ليلهي و مجنهون نظهامي،
معشوق که ليلي است ،مسلماً موجودي زميني است اما عشق مجنون به او ،عشقي اساطيري و واال
نظير عشق آسماني است .از اين روست که «سعدي در برابر معشوق انساني همان رفتهاري را نشهان
ميدهد که عار

اشعري در برابر معشوق عرفاني»(موحد.):111:933،
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گر نوازي چه سعادت به ازيهن خهواهم يافهت

ور کشي زار چهه دولهت بهه ازآنهم باشهد
(سعدي)1831:939،

«اين جان کالم است ،از لطف خداوند به بندگان و تسليم و رضاي بندگان در برابر خدا تا عشق
راه چنداني نيست .سعدي اين قاعده را به معشوق انساني هم تعميم ميدهد .در اينجا هم قاعهدهي
لطف معشوق و رضا و تسهليم عاشهق حهاکم اسهت ،سرتاسهر آثهار سهعدي تکهرار ايهن معنهي بهه
عبههارتهههاي گونههاگون اسههت» (موحههد .):1:1:933،اريههک فههروم ضههمن تحليههل انههواع عشههق
ميگويد«1دوست داشتن يعني تسليم کامل عاشق در برابر معشوق تا بلکه بتواند عشق او را به دست
آورد ،عشق نهايت ايمان و اعتقاد است ،بنابراين کسي که ايمانش کهم اسهت ،از عشهق نيهز بههرهاي
نخواهد برد»(فروم.):881:933،
الزم به ذکر است که اگرچه از ديدگاه روانشناسي عشق ،همهراه بها تسهليم در برابهر معشهوق
است ،اما اين تسليم بايد تا حدي باشد که شخصيت و يکپارچگي فهرد صهدمه نبينهد از همهين رو،
اريک فروم معتقد است که در عشق بارور ،طرفين رابطه فرديت خود را حفهظ مهيکننهد و «خهود»
آدمي در عشق به ديگري جذ

و گم نميشود .در عشق بارور« ،خود» به جاي کاستن ،گسهترش و

مجا شکفتن مييابد .انسان به احساس وابستگي مهي رسهد ،امها هويهت و اسهتقاللش را از دسهت
نميدهد (شولتس .)311:988،پرسشي که در اين جا مطرح مي شود ،اين است که آيا مهيتهوان ههر
پيوند ويژه اي را عشق ناميد در پاس به اين پرسش فروم بين چند نوع پيوند تمايز قائل ميشهود
گاه ضعف فرديت منجر به ايجاد پيوندي ميشود که در روانشناسي به عشق مازوخيسهمي معهرو
است .در اين نوع عشق ،عاشق از اينکه معشوق او را خوار و حقير کند يا حتي مورد ضر

و شتم

جسمي قرار دهد ،لذّت ميبرد .نقطه ي مقابل مازوخيسم نيز ساديسم(ديگهر آزاري) اسهت .ايهن دو
مورد پيوندهايي هستند که به يکپارچگي نميرسند (فروم .)18-19 1 :933 ،عشهق بهالغ خهال

دو

مورد ياد شده ،نوعي پيوند همراه با حفظ يکپارچگي فردي است .از ديد فروم ،عشق سالم ،انسهان
را ياري مي دهد که بر احساس تنهايي و انزواي خود فهايق آيهد و در عهين حها خهودش باشهد و
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پارچگي وجودي خود را حفظ کند .در چنين عشقي اگر چه دو انسان با هم يکي ميشوند ،امها
يک
تابستان 9383

در عين حا هر يک ،فرديت خود را حفظ ميکنند (همان .)111عشقي که سعدي از آن سهخن مهي
7
گويد نيز بر مبناي چنين رابطهي انساني و عميقي است.
 .5پاکبازي در عشق :بخشش و اياار ،الزمهي عشقورزي و عاملي است که موجب غنا و استحکام
عشق ميشود .يکي از مشخصه هاي غز سعدي در رابطهي عاشق و معشهوق ،تأکيهد بهر ناهار و از
خودگذشتگي عاشق در برابر معشوق است .از نظر سعدي عشقورزي با بخل ميانهاي ندارد و کسي
که از ناار کردن جان در راه عشق ابا ميکند ،عاشق واقعي نيست.
بيههها تههها جهههان شهههيرين در تهههو ريهههزم

کهههه بخهههل و دوسهههتي بههها ههههم نباشهههد
(سعدي)1991:939،

بديهي است هنگامي که بتوان جان را بدين سادگي فدا کرد ،بذ مها و جهاه و مقهام و نهام و
نن

چه جايگاهي داردسعدي اولين منز عشق را ترک تعلقات دنيوي ميداند و ميگويد1

بههذ جههاه و مهها و تههرک نههام و ننهه

در طريهههههق عشهههههق ،او منهههههز اسهههههت
(همان)9381

عشق تنها موهبتي است که هر چه بيشتر ناار ديگران شود ،بيشتر بهه خهود فهرد بهازميگهردد .در
زندگي ،انجام دادن کمتر کاري آن احساس رضايت و خشنودي برخاسته از بخشهيدن را بهه انسهان
ميدهد .اريک فروم معتقد است که عشق بيش از هر چيز ناار کردن و بخشيدن است نه گرفتن.
برخي ناار کردن را با محروم کردن خود و قرباني شدن يکي ميدانند ،از ديهدگاه فهروم ايهن تصهور
کساني است که رشد شخصيت آنها به اندازهي کافي نيست و درکشان از مرحله دادن و گرفتههههن
فراتر نميرود .براي انساني که شخصيتي مولد و سازنده دارد ،بخشهيدن در معنهاي کهامالً متفهاوتي
جلوهگر ميشود .اين دسته از افراد ،ناار کردن را برترين جلوهي قدرت انسان ميدانند و معتقدند بها

877

عشق از ديدگاه سعدي و اريک فروم

بخشيدن داشتههايشان است که ميزان قدرت ،ثروت و توانايي آنها آشکار ميشود .به همين خهاطر
است که اين افراد ،خود را سرشار از حس بودن ،زندگي کردن و شادي ميدانند.
 .6اظهار خاکساري عاشق در برابر معشوق :در اشعار سعدي ،احساس تواضع و ناتمامي در برابهر
عشق و معشوق بسيار پررن

است .تواضع سعدي که از جمله زيباترين و د انگيزترين فروتنيهاي

شاعرانه در ادبيات فارسي است ،در غز وي به صورتهاي گوناگون جلوهگر مهيشهود زمهاني بها
اظهار خاکساري عاشق و زماني با پاکبازي و جانبازي او در عشق .الزمهي رسيدن به مرتبهي رضها
و تسليم خالصانه در برابر يار نيز ،احساس ناتمامي در برابر عظمت عشق و معشوق اسهت« .خهاک»
از جمله کلمات پر بسامد در بوستان و غزليات سعدي است اين امر ميتوانهد برخاسهته از تواضهع
سعدي باشد ،چه در مسائل اخالقي و چه در عشقورزيدن .سعدي در تغزالت خود تصاوير زيبهايي
با خاک آفريده است که در شعر شاعران ديگر با اين وسعت کمتر به چشم ميخورد1
گفتههي زخههاک بيشههترند اهههل عشههق مههن

از خهههاک بيشهههتر نهههه کهههه از خهههاک کمتهههريم
(همان)18:1

اريک فروم معتقد است غلبه بر خودشيفتگيهاي افراطهي از اساسهيتهرين شهرايط الزم بهراي
عشقورزي است .انسان خودشيفته تنها داشتههاي خود را حقيقي فهر

مهيکنهد و حاضهر نيسهت

پديده هاي دنياي خارج را که خود مالک آنها نيست يا فايدهاي برايش ندارد ،به رسهميت بشناسهد.
وجود عشق واقعي تا حد زيادي نيازمند رهايي از خود شيفتگيهاست ،چرا که چنين عشقي تنها بها
فروتني کامل و خرد محوري که جدايي ناپذيرند همراه خواههد بهود (فهروم:18 1 :933 ،هه.):11
حقيقت اين است که راه عشق ،مانند مو باريک است و روندهي آن بايد سبکبار باشد .انسان بايهد از
خود رها شده باشد تا بتواند در مسير عشق گام نهد.
 .7لزوم احترام عاشق به معشوق :معناي عشق و نگرش به آن و رابطهي عاشق و معشوق در سبک
خراساني با عراقي تفاوتهاي اساسي دارد« .در شعرهاي عاشهقانهي قهرن پهنجم هجهري ،شهاعر و
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9383خود را از معشوق برتر نداند ،دست کم با او برابر است .وقتي فرخي سيستاني مهيگويهد
تابستان اگر
عاشق

دراز» نشان ميدهد که با معشهوق مهدتي قههر کهرده و سهپس

«1آشتي کردم با دوست پس از جن
7
آشتي کرده است .در حالي که شاعر و عاشق روزگار بعد تسليم بالشرط است ،همهه چيهز معشهوق
است و او خود هيچ نيست »(کاتوزيان .)8881:931 ،هم چنان که سعدي ميگويد1
تا خبر دارم ازو بهيخبهر از خويشهتنم

با وجودش ز مهن آواز نيايهد کهه مهنم
(سعدي)1:11:939،

تکريم معشوق و تعظيم او در غهز سهعدي بسهيار ديهده مهيشهود .ايهن احتهرام و اکهرام بهه
صورت هاي مختلف از جمله ستايش معشوق ،تواضع و اظهار خاکساري عاشق ،پاکبازي در عشق و
تسليم و رضاي عاشق در برابر يار ديده ميشود1
تههو حرفههي ز کتههابي...

اي حسههن خههط از دفتههر اخههالق تههو بههابي

شههيريني از اوصهها

باري به طريهق کهرمم بنهده ي خهود خهوان

تههها بشهههنوي از ههههر بهههن مهههوييم جهههوابي
(همان)1111

مرگ عاشق آن جاست که احساس کند در برابر معشوق وجودي دارد و ميتوانهد او را تحهت
سلطه خويش درآورد ،چنين عشقي هرگز واقعي نيست .در عشق راستين ،معشهوق نيهروي عظيمهي
دارد که برخاسته از عشق است .عشق چهرهاي اساطيري به معشوق ميدههد و همهين امهر موجهب
احترام و فروتني عاشق در برابر وي ميشود .از ديدگاه روان شناسي احترام جزئي جدايي ناپذير از
عشق است .اريک فروم معتقد است عشقورزي نيازمند چندين عنصر است که همه در شهکوفايي و
درخشش روزافزون عشق مؤثراند اين عناصر عبارتاند از 1د سوزي ،فداکاري ،احساس مسئوليت،
احترام و دانايي .در صورت فقدان جزء سوم عشق يعني احترام گزاردن ،احسهاس مسهئوليت خيلهي
ساده تا حد سلطهجويي و ميل به تملک ديگري تنز پيدا ميکند .احترام يعني توجه به اين که فهرد
بايد همانگونه که هست رشد کند و شکوفا شود .اگر در رابطهاي احترام وجود داشته باشد ،نشهاني
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از استامار نخواهد بود ،زيرا عاشق دوست دارد معشوق همانگونه که هسهت و بهه ههر شهکلي کهه
خود مي خواهد ،به شکوفايي برسد و نيازي به جلب حمايت از طر

او ندارد .عشق فرزنهد آزادي

است ،نه سلطهجويي و استامار (فروم19 1 :933 ،ه.)11
 .8عشق بي قيد و شرط :با توجه به آن چه گفته شد ،در روان شناسي بر لزوم احترام متقابل عاشهق
و معشوق تأکيد مي شود ،در حالي که غز سهعدي و بهه طهور کلهي در شهعر عاشهقانهي فارسهي،
رعايت اين احترام از جانب عاشق ،الزامي است و معشوق وظيفه اي در برابهر عاشهق نهدارد .عشهق
سعدي ،غالباً عشقي بي قيد و شرط است ،آنچنان که نه تنها با عهدشکني و جفا و دشهنام محبهو
از او روي بر نميگرداند ،بلکه خالصانه از محبو

تمنايي جز حضور او ندارد1

مهها از تههو بههه غيههر از تههو نههداريم تمههههههنا

حلههوا بههه کسههي ده کههه محبههت ن شههيده اسههت
(سعدي)939 1 :939 ،

گوينههد تمنههايي از دوسههت بکههن سههعدي

جههز دوسههت نخههواهم کههرد از دوسههت تمنههايي
(همان)1131

از نظر عاشق راستين ،بزرگترين لذت عشقورزي در آن است که از معشوق «هيچ» بخهواهي،
چراکه عشق ،همه چيز به تو خواهد داد .از اين رو در غز سعدي کم نيست ابياتي کهه سهعدي در
آن ها طلب وصا را با عشق واقعي سازگار نميداند1
داني از دولت وصلت چه طلب دارم ،هيچ

ياد تو مصلحت خويش ببرد از يادم
(همان)138 ،

در روانشناسي کما  ،توانايي اياار عشق به صورت آشکار و بيقيد و شرط ،نشانهي سهالمت
روان است .از ميان روانشناسان ،اريک فروم بر بيقيد و شرط بودن عشق تأکيد مي کند و ميگويد1
«عشق بيقيد و شرط يکي از عميقترين آرزوهاي بشري است که در مورد همهي افراد بشر صهادق
است اما عشقي که به داشتن برخي خصوصيات ويژه يا شايستگيهاي خاص وابسته است ،همواره
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بود » بنابراين همواره با احتما از بين رفتن عشق روبههرو

که ميخواهم دوستم داشته باشد ،خو
7
خواهيم بود .همچنين عشق مشروط به سزاواري ،اين احساس ناخوشايند را ايجاد ميکند کهه مها را
به خاطر خودمان دوست ندارند بلکه به خاطر رفع نيازهاي خودشان به ما محبت ميکنند .شهايد بهه
همين خاطر است که همه انسانها در هر سن و موقعيتي ،همواره در پي آغوش مادري هستند،چون
عشق مادرانه بيقيد و شرط است (فروم.)831:933،
نتيجه
ميان ديدگاه سعدي در غزليات و اريک فروم در روانشناسي در زمينهي حاالت عشق و عاشق
شباهتهاي زيادي ديده ميشود که ميتوان به اين موارد اشاره کرد در نگهاه سهعدي ،عشهق عامهل
تمايز انسان از حيوان و دليلي بر بيداري و آگاهي انسان محسو

ميشود .اريهک فهروم نيهز عشهق

ورزيدن را پاسخي به مسألهي وجودي انسان ميداند و مانند سعدي معتقهد اسهت عشهق حقيقهي و
سالم ،روح و روان انسان را پرورش ميدهد .شکايت سعدي از فراق يار و تأکيد بر ايهن نکتهه کهه
يکياز انگيزه هاي مهم عشق ورزيدن غلبه بر تنهايي است ،با نظريات اريک فروم مبنهي برغلبهه بهر
تنهايي و اندوه جدايي با برقراري پيوندي عاشقانه ميان دو انسان ،مشابه اسهت .سهعدي از زمهرهي
عاشقاني است که معشوق سهل الوصو را نميپسندد و اعتقاد دارد به اين که اگر در راه رسيدن به
محبو

جفا ببيند و سختي بکشد ،قدر مطلو

و معشوق را بهتر و بيشتر ميداند .از ديد اريک

فروم نيز محنت کشيدن براي يک چيز و تالش بهراي پهرورش آن ،جهوهر واقعهي عشهق اسهت .از
ديدگاه سعدي و اريک فروم ،تسليم عاشق در برابر معشوق از ويژگيهاي عشق سالم است .هم نين
اريک فروم مانند سعدي احترام را جزء جداييناپذير عشق ميداند.
مشترکات بسياري که بين ديدگاه سعدي و اريک فروم وجود دارد ،بيانگر آن است که در غز
سعدي غالباً سخن از عشقي زميني است ،چرا که در بررسهي ديهدگاهههاي روانشناسهي امهروز بهه
مواردي که با عشق زميني ارتباط دارد ،پرداخته شده است .هم چنين با توجه بهه فاصهلهي بهيش از

عشق از ديدگاه سعدي و اريک فروم
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هفت قرن سعدي با امروز ،اين مشترکات از سويي ميتواند بيانگر صداقت و واقعنگري سهعدي در
عشق ورزيدن و بيان آن در غزليات باشد ،از سوي ديگر نيز بيانگر پايداري و ثابت بودن ذات عشهق
طبيعي و سالم است ،عليرغم تفاوتهاي ظاهري و فرعي که در دورههاي مختلف در نگاه به عشق
ديده ميشود.
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 -:انصاري الري ،محمدابراهيم،عشق سعدي،دفتر هفتم سعديشناسي ،گهردآوري کهوروش
کمالي سروستاني ،شيراز 1بنياد فارسشناسي،صص:1ه.3،:939
 -8حسن لي ،کاووس ،فرهنگ سعدي پژوهي ،شيراز 1بنياد فارس شناسي .:931،
 -9خرمشاهي ،بهاء الدين،حافظنامه(بخش دوم) ،چها

شهانزدهم ،تههران 1علمهيوفرهنگهي

.:931،
 -1دشتي ،علي،در قلمرو سعدي ،چا

او  ،تهران 1کيهان .:993،

 -1سعديشيرازي ،مصلحالدين ،کليات سعدي ،به اهتمام بهاءالدينخرمشاهي بها اسهتفاده از
نسخهي محمد علي فروغي ،تهران 1دوستان.:939،
 -8شولتس ،دوآن،روانشناسي کمال ،ترجمه ي گيتي خوشد  ،تهران 1نشر نو .:988،
 -3صههديقيان ،مهههيندخههت ،فرهنگگگ واژهنمگگاي لزليگگات سگگعدي بگگه اننگگمام فرهنگگگ
بسامدي(ج ،)2تهران 1پژوهشگاه علومانساني و مطالعات فرهنگي .:933،
 -3فروم،اريک ،انسان براي خويشتن ،ترجمه ي اکبرتبريزي ،چا

سوم ،تههران 1کتابخانههي

بهجت .:931،
 -3ههههههه .هنر عشق ورزيدن ،ترجمه ي سميهسادات آ حسيني،تهران 1جاجرمي .:933،
 -:1کاتوزيان ،محمدعلي ،سعدي شاعر عشق و زندگي ،چا

او  ،تهران 1مرکز:931.،

 -::مانوکيان ،کسهتراک « ،سيم دل مسکين» از مجموعهه مقهاالت سلسهلهي مهوي دوسهت،
گردآوري کاووس حسن لي ،شيراز 1هفت اورن  ،صص .913،:933-983
 -:8موحد ،ضياء ،سعدي ،چا

سوم ،تهران 1طرح نو.:933،
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