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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the most important manifestations 
of love is literature and poetry. In Persian literature, the word love has a 
special importance and in Plato's thought, love has a high status. Many Indian 
poets have written precious poems about love, romance, the description of 
the beloved and the hardships of love; In other words, in most divans of 
Indian style poets, love is a kind of main theme of poetic themes and themes. 
Accordingly, the authors of this study intend to study love in the poetry of 
Safavid poets (Saeb Tabrizi, Talib Amoli, Naziri Neyshabouri, Orfi Shirazi and 
Kaleem Kashani) based on Plato's thoughts and division of love.
METHODOLOGY: This research is a descriptive method and content analysis in 
the poems of Safavid poets.
FINDINGS: Plato sometimes considers love as the desire to have goodness and 
sometimes the desire to possess beauty, so Platonic love needs beauty and 
perfection of the beloved and his love has a human face and can not be an 
obligatory description of transcendence, therefore it is not common in all 
universes. On the other hand, this love is a bridge to true love and absolute 
beauty.
CONCLUSION: The views of Platonic love can also be seen in the poems of 
Safavid poets. According to these poets, virtual love is the basis and prelude 
to achieving divine love and absolute beauty. Therefore, their love also has an 
epistemological aspect. In general, Indian poets have paid more attention to 
the reflection of virtual or physical love in their lyric poems. In this context, 
they talk about the ups and downs of the path of love, about the value and 
high status of love, as well as about the lover, the pain and sorrow of the 
beloved, and believe that the lover must go through worldly affairs to reach 
the beloved. The descriptions of love, lover and beloved in the poems of these 
poets are in line with Plato's ideas.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
بررسی عشق در شعر شاعران دورۀ صفوی )صائب تبریزی، طالب آملی، نظیری نیشابوری، عرفی 

 شیرازی، كلیم كاشانی( بر مبنای دیدگاه افالطون

 
 سمیرا رستمی، *محمّدرضا اكرمی، محسن برهمند

 دانشگاه آزاد اسالمی، فسا، ایران.گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد فسا، 
 

 

 چکیده:
های عشق، ادبیات و شعر است. در ادبیات فارسی واژۀ یکی از مهمترین تجلیگاه زمینه و هدف:

عشق اهمیتی ویژه دارد و در تفکر افالطون نیز عشق از جایگاه واالیی برخوردار است. بسیاری از 

شاعران سبک هندی دربارۀ عشق، عاشقی، وصف معشوق و سختیهای عشهق اشهعار گرانسهنگی    

گر، در اكثر دیوانهای شاعران سبک هندی، عشق به نهوعی بنمایهۀ اصهلی    اند؛ به بیانی دیسروده

 یبررس مضامین و موضوعات شعری میباشد. بر همین اساس نگارندگان این پژوه  برآنند تا به

 ی، عرفه یشهابور ین یریه نظ ،یطالهب آمله   ،یزیه )صهائب تبر  یصفو ۀعشق در شعر شاعران دور

 بندی افالطون از عشق برردازند.و تقسیم ی( با تکیه بر افکاركاشان میو كل یرازیش

این پژوه  به روش توصیفی، و تحلیل محتوایی در اشعار شاعران عصر صهفوی   روش مطالعه:

 انجام شده است.

افالطون عشق را گاه اشتیاق دارا شدن خوبی و گاه تقاضای تملک زیبایی میداند، پس  ها:یافته

عشوق است و عشق او وجهه انسهانی دارد و نمیتوانهد    عشق افالطونی نیازمند زیبایی و كماالت م

وصف واجب تعالی باشد، ازاینرو در همۀ كائنات سریان ندارد. از طرفی این عشق پلی است برای 

 تصاحب عشق حقیقی و زیبایی مطلق. 

در اشعار شاعران صفوی نیز دیدگاه عشق افالطونی دیده میشود. در نظر این  گیری:نتیجه

زی پایه و مقدمۀ رسیدن به عشق الهی و زیبایی مطلق است. بنابراین عشق شاعران عشق مجا

شناسی نیز دارد. در نگاهی كلمی  شاعران سبک هندی در غزلیات خود به آنان وجه معرفت

 راه نشیبهای و اند. در این زمینه از فرازبازتاب عشق مجازی یا جسمانی توجه بیشتری داشته

عشق، و همچنین از عاشق، درد و غم معشوق  بلند جایگاه و دیعشق سخن میرانند، از ارزشمن

سخن میگویند و بر این باورند كه عاشق جهت رسیدن به معشوق باید از امور دنیوی درگذرد. 

توصیفاتی كه در زمینۀ عشق، عاشق و معشوق در اشعار این شاعران بیان شده است همسو با 

 عقاید و آراء افالطون میباشد.

  

 4344مهر  63 :دریافت تاریخ   

 4344آبان  65:  داوری تاریخ   

 4344آذر  45: اصالح تاریخ   

 4344دی  65: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه
مفهوم عشق در ادبیات فارسی از زمانهای دور وجود داشته است. در متون اوستا و گاثاها بارها از مههر و دوسهتی   

مانده از زبان پارسی میانهه ههم وجهود دارد. مههر، عشهق، آغاشهه، شهیفتگی،        سخن بمیان رفته و در متون بجای

انزمین برای پدیدۀ عشق بکار رفته یا میروند. ایشکای، دلدادگی، شیدایی و سودا همه از كلماتی هستند كه در ایر

نهای شاهنامه یا اشعار نظهامی گنجهوی و خواجهوی كرمهانی، عیهوقی، جهامی،       در متون نظم هم بخشی از داستا

اند. بسیاری شعرا نیز به بررسی ماهیت عشق وحشی بافقی، اهلی شیرازی و ... به بیان داستانهای عاشقانه پرداخته

اند؛ حهافظ، سهعدی، باباطهاهر و رودكهی ههم غهزل و ربهاعی عاشهقانه و         اوصاف صوفیه پرداختهدر حالتی جدا از 

 اند.سوزناک دارند و هم به بررسی ماهیت و كارآمدی عشق پرداخته

« 6خطابهۀ آلکیبیهادس  »در  4در فلسفۀ غرب هید بحثی از عشق بی مراجعه به آثار افالطون نیست. مارتا نوسباوم

« 1فضیلت عشق اروتیک»به بررسی  3(. رابرت سالمون44)نوسباوم: ص « طون بدست میدهدقرائتی از رسالۀ افال

 (.415میرردازد و در آن پژوه  از آرای افالطون بسیار بهره میبرد )همان: ص

آیهد. افالطهون   افالطهون نیهز بمیهان می    آریسهتوفانس هرجا سخن از اتحاد عاشق و معشوق است، تحلیل افسهانۀ  

ههای اشهراقی یها شهاید بها انهدكی تسهامح بتهوان گفهت          اندیشهه « مهمانی»و « فدر»رساالت  فیلسوف یونانی در

افالطون عشق را خاستگاه فلسفه میداند و مقصد فلسهفه  »های عرفانی خود را دربارۀ عشق مطرح میکند. اندیشه

فلسهفه، ههومن: ص    )تاریخ« در نظر او شناسایی ذات هستی است، بطوریکه بتوان آن را به خود و دیگران فهماند

ای میدانهد كهه انسهان را بهه     )خدای عشق( را علت وحدت كلهی موجهودات و انگیهزه   « اروس»(. وی عشق یا 66

جستجوی خیر و سعادت وامیدارد، سریان آن را در همۀ كائنات مشاهده میکند و آن را فقط به انسان اختصهاص  

 نمیدهد. او حتی عشق را رابط بین انسان و خدایان میداند.

در میان سبکهای مختلف شعر فارسی میتوان گفت كه سبک هندی و شاعران این سبک همواره به مفهوم عشق 

اند. لذا عشق در سبک هندی و اند و این واژه را در اشعار خود بکار بردهبعنوان یک مؤلمفۀ مهم توجه خاص داشته

سب روحیات و نگاهی كه به فلسهفۀ هسهتی و   اشعار آن از نمود خاصی برخوردار بوده است. هر كدام از شعرا برح

اند. بر همهین اسهاس   ای برای بیان معرفت و احساسات خوی  قرار دادهخلقت و ظواهر آن دارند، عشق را وسیله

طالهب   ،یزیه بهر اشهعار صهائب تبر    هی)با تک یصفو ۀعشق در شعر شاعران دور یبررساین پژوه  بر آن است با 

ی( براساس آرای افالطون، پاسخگوی این پرس  باشد كهه  كاشان میو كل یرازیش ی، عرفیشابورین یرینظ ،یآمل

  عشق در نظام اندیشگانی افالطون و شعر شاعران عصر صفوی چگونه تصویر شده است 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
عران با توجّه به فراگیر بودن مفهوم عشق در دورۀ صفوی، پژوه  حاضر بر آن است تا با تبیین عشق در شعر شا

ایرانی عصر صفوی با تکیه بر دیدگاه افالطون و بررسی میزان بکارگیری هریک از انهواع عشهق مجهازی و عشهق     

انهد و عشهق در آراء   حقیقی در آنها، دریابد كه شاعران این عصر به كدامیک از انواع عشق توجه بیشهتری داشهته  

                                                      
1.Martha Nussbaum  

2  . The speech  of  Alcibiades 
3  . Robert C.Solomon 

4.The Virtue  of(Erotic)love  
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 افالطون و شاعران عصر صفوی منتهی به حقیقت است یه نه 

پژوهشههایی  « عشهق »و جستجوی نگارندگان در پایگاهها و منابع اطالعاتی نشان داد كه در بارۀ  موضوع  بررسی

)بهرامی و نصرتی، « بررسی تطبیقی عشق در غزلیات موالنا، سعدی و حافظ»انجام شده است. مقاالتی با عناوین 

تطور حسن و عشق در غهزل  »(؛ 4344پور اناری، )احمدی« های خاص معشوق در غزلهای صائبجلوه»(؛ 4345

زاده )عباس« واكاوی تجلی عشق در اشعار موالنا»(؛ 4346)غالمحسین و همکاران،« فارسی از ابتدا تا قرن یازدهم

بررسهی عشهق و   »(؛ 4344)دهقهان و پورسهعدی،  « های عشق در غزلیات وحشی بافقیجلوه»(؛ 4346و طاهرلو، 

 اند.یافته نگارش( 4345)كیخای فرزانه،« امید در شعر برخی از شاعران معاصر ایران

« جلوۀ معشوق در سبک هنهدی بها بررسهی اشهعار صهائب تبریهزی و بیهدل دهلهوی        »ای نیز  با عنوان نامهپایان

( در پیشینۀ پژوه  یافت شد. تاكنون پژوهشی در زمینۀ عشق در اشعار شاعران صفوی به این 4399)مشهدی، 

 تحقیقاتی در این مورد ضرورت انجام پژوه  را به اثبات میرساند. گستردگی صورت نرذیرفته است. خأل

 

 روش مطالعه

جستجو در كتابها، مقهاالت   ،اول و معتبربوده است و با استفاده از منابع دست ییپژوه  استقرا نیروش كار در ا

 یعرف یشابوری،ن یریظن ی،طالب آمل یزی،صائب تبرو اشعار دیوان پنج شاعر برجستۀ عصر صفوی )ها نامهانیو پا

 روش ذكهر اسهت   انیشها  .پرداخته شده است عشق در شعر شاعران این دوره یبه بررسی( كاشان یمو كل یرازیش

 گرفته است.صورت  یلتحلی – یفیتوص ۀویآمده به شاطالعات بدست لیو تحل هیتجز

 

 بحث و بررسی

 عشق و تعریف آن از نگاه افالطون
ارسهطو   اخهالق نیکهو ماخوسهی   افالطون و رسالۀ  مهمانیمفهوم عشق نخستین بار در فرهنگ غرب و در رسالۀ »

مشتق از عبشَقه است »شناسی (. این واژه از نظر علم لغت44)انسانهای عاشق، كلکوتی شبستری: ص « مطرح شد

)مشهارب االذواق،  « حصول میکنهد مو عبشَقه گیاهی است كه بر دور درخت میریچد و درخت را خشک، زرد و بی

 (.64األرواح، دقایقی مروزی: ص (. عشق نیز با وجود عاشق چنین میکند )راحه14همدانی: ص 
وقتی خواه  غریزی كه از خود بیگانه است بهه  »عشق را اینگونه تعریف میکند: « 4فایدروس»افالطون در رسالۀ 

به نیکی داریم فایق آید و این خواه  مربوط به درک و تملک زیبایی جسمی و لذت بهردن از  اعتقادی كه راجع

(. وی عشهق را گههاه  466)فایهدروس، افالطههون: ص  « آن باشهد و از شههوت نیههرو گیهرد، عشهق نامیههده میشهود     

 میداند. « دار شدن خوبی و گاه تقاضای تملک زیباییاشتیاق»

 

 منشأ عشق افالطونی 

 زیبایی
ظر افالطون منشأ عشق، زیبایی است اما نه زیبایی وجدانی بلکه زیبایی فقدانی؛ یعنی عشهق بهه مها یهادآوری     از ن

مان میکشاند تا بدسهت   میکند كه فاقد زیبایی هستیم و باید بدنبال آن باشیم. عشق ما را بسوی زیبایی نداشته

                                                      
1  . phaedrus  
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ی میداند. پس عشق فی حد ذاته مطمهح نظهر او   ای برای رسیدن به زیبایآوریم. بنابراین افالطون عشق را وسیله

نیست، بلکه خاصیت ابزاری آن است كه باید مورد توجه نفوس عالی بگیرد. از این نظر هر كه به عشق نگاه آلی و 

در بین چیزهایی كه نزد نفهس گرامهی اسهت، یعنهی     »ندیشد. از نظر افالطون ای افالطونی میگونهابزاری دارد، به

)فایهدروس،  « تنها زیبایی است كه تصویر بهتر و روشهنتری از آن در ایهن جههان یافهت میشهود     حقایق آن عالم، 

 (.46افالطون: ص 

 

 تجانس روحی

ای است كه عاشقان مجازی درمورد معشوق بکهار میبرنهد. ایهن اصهطالح     نیمۀ گمشده، اصطالح پركاربرد عامیانه

شوق نسبت میدهد. اصطالحی كهه ریشهه در آثهار    منشأ عشق را به مشاكلت و تجانس روحی و روانی عاشق و مع

از زبهان آریتوفهانس و دربهارۀ مناسهبات قهدیمی عشهق       « مهمانی»افالطون دارد. توضیح آنکه افالطون در رسالۀ 

ماده.  -ای نقل میکند. براساس این اسطوره، انسانها ابتدا سه نوع بودند: نوع نر، نوع ماده و نوع نر مجازی، اسطوره

اند كه یک سر، دو صورت، چهار دست، چهار پا و دو دسهتگاه تناسهلی   ین انسانها شکلی مدور داشتههر سه نوع ا

منهد بودنهد و ایهن    هم در یک قالب. این انسانها از قدرت و سرعتی فوق تصور بههره بهداشتند؛ دو همزاد چسبیده

خدایان كه نمیخواستند بها ازبهین   ور شوند. قدرت چنان گستاخشان كرده بود كه بر آن شدند تا به خدایان حمله

بردن انسانها پرستندگان خود را نابود كنند، به تعبیر زئوس گوشمالی سخت بدانان دادنهد؛ آنهان را بهه دو نیمهۀ     

(. از ایهن پهس اگهر ههر     354مساوی تقسیم كردند و همزادان را از یکدیگر جدا ساختند )ضیافت، افالطهون: ص  

ای كهه در حقیقهت خهود گمشهدۀ     ده از خود را پیدا كند، عاشق  میشود؛ نیمهانسانی در دنیا بتواند نیمۀ جداش

انسان است. پس در هر عشقی، هركس بدنبال خود است. از این نظر، عشق ما به دیگری، صورت دیگهر حهب بهه    

ذات است. هركسی عاشق خود و كماالت خود است و چون دیگری این كماالت را به مها میبخشهد، مهورد حهب     

 ماست.

 

 انواع عشق در نزد افالطون 

است و مادر  6لقب دارد و دختر اورانوس 4یکی پیرتر و آفرودیت آسمانی»عشق از دیدگاه افالطون دو گونه است؛ 

)رسهالۀ فایهدروس،   « میباشهد و خهدای عشهق بهازاری اسهت      1و دیون 3ندارد و دومی آنکه جوانتر و دختر زئوس

شق بازاری دل میبندند و منظورشان تمتع و سود بردن است، عشهق  (. در نظر اوكسانی كه به ع64افالطون: ص 

 در آنها اثر سوء میگذارد. 

عشقی كه از آفریدوت آسمانی اسهت و در ایجهادش   »افالطون سرس به تبیین عشق آسمانی میرردازد و میگوید: 

خهدای آن پیرتهر   ماده سهمی نداشته و تنها از نر آفریده شده، عشقی است كه تعلق  به پسهران اسهت و چهون    

سال پی ، عشق را بهه دو دسهته تقسهیم     6155)همانجا(. بنابراین افالطون قریب « است، از هوسرانی بری است

(. منظور از عشق حقیقهی  641كرده است: عشق حقیقی و عشق مجازی )حکمت سقراط و افالطون، فروغی: ص 

                                                      
1  . Aphrodite 

2  . Uranus 

3  . Zeus 

4  . Dion 
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است و دست یافتن به آن موجب تعالی روح یافته همان عشق به معشوق ازلی یعنی خداوند است كه عشق تعالی

و سرانجام سعادت انسان میشود. عشق مجازی هم عشق به موجودات است كه شامل عشق بهه مظهاهر طبیعهت،    

 عشق به زیباییها و بخصوص عشق به انسان میشود. 

 

 عشق در اشعار سبک هندی
بیانی دیگر، عشق در عصر صفوی گاه  های قبلی ظهور كرده است. بهدر دورۀ صفوی عشق با همۀ مشخصات دوره

در قالب عشق مجازی و  زمینی و گاه در قالب عشق حقیقی و عرفانی بکار رفته است. در این راستا میتوان گفت 

خد. این زیبایی عشق نوعی احساس عمیق و خوشایند و نامحدودی است كه معموالً بر حول موضوع زیبایی میچر

بندی افالطون كه عشق را به انواع و هم معنوی. به همین اعتبار بر مبنای تقسیم هم میتواند زیبایی ظاهری باشد

)انسانهای عاشهق، كلکهوتی   « اندتقسیم كرده« عشق شهوی و جسمانی و عشق معنوی و روحانی»مختلفی چون 

و  (، انواع عشق در اشعار شاعران دورۀ صفوی بررسی و وجوه اشهتراک عشهق در آراء افالطهون   44شبستری: ص 

 شاعران عصر صفوی تحلیل میشود.  

 

 عشق مجازی یا جسمانی

نهوع خهود عشهق    افالطون بر این باور است كه انسان برای الیق شدن بر عشق حقیقی )خداوند( جایز است به هم

بورزد تا ظرفیت الزم برای تحمل عشق حقیقی را پیدا كند. البته باید متذكر شد عشق زمینی كه افالطهون از آن  

یکند، عشق به نیمۀ گمشدۀ انسان است كه با او كامل میشود. وی عشهقهای جسهمانی را تقبهیح میکنهد و     یاد م

كسی كه بخواهد در »عاشقی را كه بدن را بیشتر از روح دوست دارد، پست میشمارد و عشق  را ناپایدار میداند. 

شد و اگر كسی رهبری داشته باشهد كهه   دنیای عشق از راه راست وارد شود، باید در جوانی فریفتۀ بدنهای زیبا با

ههای  راه صحیح را به او نشان دهد، ابتدا فقط به یک بدن زیبا دل میبنهدد و از ایهن دلبسهتگی افکهار و اندیشهه     

آید. پس از آن، زیباییها او را به زیبایی روح و فضایل اخالقی میکشاند و درنهایهت متوجهه   زیبایی در او بوجود می

 (.143پنج رساله، افالطون: ص « )زیبایی مطلق میشود

اند كه انسان را از پایین به باال میبرد و شاعران عصر صفوی نیز از عشق مجازی یا جسمانی مانند پلکانی یاد كرده

آنها را به وصال معشوق حقیقی میرساند. ازاینرو در اشعار این شاعران معشوق زمینهی ارزش واالیهی دارد. كلهیم    

 شعر او روح غزلهای عاشقانۀ سعدی و توصیف معشوق زمینی، فراوان دیده میشود.   كاشانی شاعری است كه در

 روز و شب با من و پیوسته گریزان   از من با من آمیزش او الفت موج است و كنار       

 تا به   كی سركشی ای سرو خرامان از من بالم  به   پناه   كه   رومقمری  ریخته        

(691: ص 4)دیوان كلیم، ج  

كلیم شاعری است كه اشعارش با عشق درآمیخته است و در میان اقران خوی ، خصوصاً شهاعران عصهر صهفوی    

نیازیهای معشوق از عاشق و خود را به غفلت زدن و به عاشق توجهی نداشتن در عهین  برجسته میباشد. اظهار بی

ی معشوق دارد. تأثیر این صفات معشهوق  نمایی و جوالن دادن، همه از صفاتی است كه داللت بر خودنمایهاجلوه

بر وجود عاشق، به نوعی توصیفی از واقعیات میان آن دو است. نظیری نیشابوری نیز در غزلی، مخاطب را از عشق 

 مجازی برحذر میدارد و به حقیقت عشق رهنمون میسازد:

 قبازی راعطا  كن  لذت  طعم حقیقت عش به غیر از رنگ و بویی نیست این عشق مجازی را    
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 چه  داند  مرد  صحرایی طریق كارسازی را عبارت كوته و دل تنگ و   خاصان   ملک   زیبا    

(63: ص 6)دیوان نظیری، ج   

ناپهذیر اسهت.   عشق در اشعار نظیری، خصوصیات عشق راستین را دارد، عشقی كامل و ناب كه به هر صورت زوال

شائبه است و این عشق حقیقی است كه باعث انگیزش حهال روحهی او   غرض و بیورزی خود بینظیری در عشق

اسهت كهه از سهاختن و     میشود. انگیزشی كه عامل اصلی آن باطن و هستۀ  درونهی وجهود یها عمهق روح شهاعر     

 كننده دارد. پرداختن شخصیت اساسی و واقعی او در اشعار، نقشی مؤثر و تعیین

صائب تبریزی نیز عاشقی است كه در آرزوی وصال معشوق است. در باور او بدون عشق و طلب نمیتهوان زنهدگی   

. صهائب در طلهب معشهوق بهه     آورد كه هجران و فراق او به ناكامی عاشق نیفزایهد كرد. پس به معشوقی روی می

ای میرسد كه وصال نیز دیگر او را قانع نمیسازد. او در هجران عشق میسوزد و فاصلۀ او با معشهوق او را آزار  نقطه

میدهد. صائب عشق را همراه با هجران و فراق میرسندد و وصال را بها عشهق قهرین نمیدانهد. عاشهق راسهتین از       

 بسر میبرد: دیدگاه صائب همواره در هجران معشوق

 ای دل را،  بیفشارم تو راهر قدر  افشرده كه در آغوش تنگ آرم تو را سخت میخواهم        

 بر امید  آنکه روزی در كمند آرم  تو  را عمرها شد   تا كمند  آه   را   چین   میکنم       

 رانیست ممکن خودنمایی در حرم محراب  در حریم وصل از عاشق اثر جستن خطاست       

(34: ص 4)دیوان صائب، ج   

طالب آملی نیز در غزلهای خود به عشق مجازی نظر داشته است. عشق در نظرگاه طالب بصورت موجودی ترسیم 

كشیده كه دیگر چیزی برای فدا كردن نمییابد، از شده است كه موی جبین عاشق را در خون میکشد. عاشق رنج

ای بی  ه گاه عاشق را به جانفشانی راضی میکند و این جان خردههمۀ هستی خود میگذرد. این زلف یار است ك

 نیست.

 سرپا برهنه  سوی جنون میکشد  مرا مستی ز كوی  عشق برون میکشد  مرا      

 تکلیف   این طبیعت دون میکشد  مرا من   خود   نمیروم   ز  پی  آرزو   ولی      

 جبین گرفته به خون میکشد مراموی  من زلف یار   میکشم  و   دست  روزگار      

(664: ص 4)دیوان طالب آملی، ج   

 

نظهر داشهته، میتهوان    « طبیعت دون»و « آرزو»های در این غزل از آن روی كه طالب آملی در بیان عشق به واژه

 گفت مراد او از عشق، عشق مجازی است. 

نده را برعهده دارد و در واقهع مهدار   كندر شعر دورۀ  صفوی، عشق و ویژگیهای عشق مجازی نق  اصلی و تعیین

ادب غنایی است. آنچه در بررسی اشعار شاعران مذكور نشهان میدههد ایهن اسهت كهه در اشهعار آنهان، عشهق و         

ویژگیهای عشق مادی همواره سیمایی كلی داشته و همسو با عقاید افالطون بوده است. در عینحال بسیار مبهم و 

ای از تقدس، در اشعار شاعران ی عشق هویتی عینی تعریف كرد و همواره در هالهپررمزوراز نیز بوده و نمیتوان برا

 . مذكور منعکس شده است

 

  عشق حقیقی یا عرفانی

این نوع از عشق، عشق به ذات خداوند است كه خیر و كمال مطلق است. عرفا معتقدند عشق در نهایت و كمهال  
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ن منبعی كه از عشق بحث كرده قرآن مجید است. البته در خود به ذات حق میرسد. در فرهنگ اسالمی قدیمیتری

بزرگترین و تنهها مقالهۀ عرفهانی اسهالم و همهۀ      »قرآن كریم لفظ عشق ذكر نگردیده است. خرمشاهی مینویسد: 

 (.4447: ص 6)حافظنامه، خرمشاهی، ج « مکاتب و مذاهب عرفانی عشق است

دینی سمانی. آفرودیت زمینی یا زیبایی زمینی انسان را به بیاز دیدگاه افالطون آفرودیت دو نوع است: زمینی و آ

و آفرودیت آسمانی انسان را به تربیت معنوی و تقوا متوجه میکند. پس میبینیم كه افالطون نیز عشق حقیقی را 

برتر از عشق مجازی و عشق الهی را موجب تربیت روح میداند؛ بااینحال عشق مجازی را برای رسیدن بهه عشهق   

مرد بد همان عاشق فرومایه است كه تن را بیشهتر از روح دوسهت   »ی یکی از شرطهای الزم معرفی میکند. حقیق

دارد، بدیهی است كه عشق او عشقی پایدار نمیتواند بود؛ زیرا در اصل دل به چیزی بسته است كهه خهود پایهدار    

اموش میگردد و عاشهق، كسهی را   نیست. ازاینرو، همین كه شادابی تن معشوق پژمردگی آغازد، آت  عشق نیز خ

ها و سوگندهای خود را از یهاد میبهرد. ولهی آنکهه بهه      كه تا آن دم میررستید، رها میکند و میگریزد و همۀ وعده

ایستد، زیرا آنچه از او برده خود پایهدار و جهاودانی   روحی زیبا دل باخته است، همۀ عمر بر سر پیمان خوی  می

 (.136)پنج رساله، افالطون: ص « است

در عشق افالطونی انسان عاشق میشود تا با طی مراحلی كه پی  از این بهدان اشهاره كهردیم، كمهال یابهد و بهه       

حقیقت نایل شود و نیز با تعلیم فضایل و حقایق به معشوق، او را تربیت كند. سرانجام معشوق بخاطر فضیلتهایی 

عاشق معشهوق میشهود. سهخن گفهتن از چنهین      كه در وجود عاشق است، مجذوب او میشود و معشوق، عاشق و 

 دید: عشقی را در غزلی از صائب تبریزی میتوان

 ای بود این ردا بر دوش ماخوب كردی، پینه آمدی ای عشق و آت  در صالح ما زدی

 میشود  از باده افزون   آب و رنگ هوش ما جوهر  ما  را  می لعلی  نمایان  میکند

(54: ص 4)دیوان صائب، ج   

برنده به عشق حقیقی، انسهان را از تفرقهه و از خهرق بهه جمهع میرسهاند و سهرس بهه مقهام          عشق مجازی پی 

الجمع( رهنمون میکند. در این صورت دل عاشق حرم امن الهی و عرش خدا خواهد شد و خورشید عشهق  )جمع

اتی برای آشکار شهدن  آنگاه بر دل عاشق طلوع كند، همۀ زندگی  را به آت  میکشد. صائب عشق حقیقی را نج

ای از اشعارش  به معنای حقیقی و عرفانی عشق نظهر داشهته   جوهر حقیقی عاشق میداند. طالب آملی نیز در پاره

 است:

 خورشید ز آه  عاشقان    میبارد    گرستتا حسن تو در دیدۀ دل جلوه       

(463: ص 4)دیوان طالب آملی، ج  

از نظر طالب، عشق ستای  زیبایی است. هر آن چیزی كه در عالم ظاهر میشود، تنها پرتوی از حسن عشق است 

و پیوندش چون نور خورشید بر جهان است. بنابراین عاشق باید كه از ظاهر بگذرد و به اصل و منشأ ذاتهی همهۀ   

 زیباییها برسد. 

زی و جسمانی را داراسهت و ههم دربرگیرنهدۀ مفههومی     عشق در شعر شاعران این دوره، هم ویژگیهای عشق مجا

های حقیقی و عرفانی عشق، نمیتهوان  حقیقی و عرفانی است. گفتنی است با صرف پرداختن این شاعران به جنبه

انهد. گهاهی   آنان را در زمرۀ شاعران عارف قرار داد، چراكه آنها گاه به بیان عشق جسمانی و مجازی نیهز پرداختهه  

سهازی، بهه معنهای واقعهی     سازی بوده است. این شاعران افزون بر جنبۀ مضهمون ن صرفاً مضمونهدف این شاعرا

  اند.عشق نیز نظر داشته
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 وجوه اشتراک دیدگاه افالطون و شاعران عصر صفوی دربارۀ عشق 
با مطالعه و بررسی افکار و عقاید افالطون و شاعران عصر صفوی به وجوه اشهتراک دیهدگاهی درخصهوص عشهق     

 خوردیم كه در این قسمت ذكر میشود:بر

 

 ارزشمندی و جایگاه بلند عشق
افالطون عشق را بزرگترین و نخستین خدایان كه پروردگار عالم آفریده است، میدانهد. عشهق را تعریهف نمیکنهد     

داری، زیبایی و فضهیلت میرهردازد. از   بلکه به ذكر خصوصیات و نیروی عشق از جمله: شجاعت، عدالت، خویشتن

نظر افالطون، عشق مسیری است كه فقط دانایان به آن راه مییابند، زیرا میدانند كه در سایۀ آن عزت یافته و بهه  

مند نمیشهود، بلکهه عشهق فقهط در میهان      ای ربانیست كه هركسی از آن بهرهعشق لطیفه»خدا نزدیک میشوند. 

نرم و جان خدایان و آدمیان، آن هم نه ههر   قلوب نرم جای میگیرد، اروس به لطیفترین جاها میرود، یعنی بر دل

 (.111)پنج رساله، افالطون: ص « دل و جانی

ای بی  نیسهت.  عشق ویرانه عرفی شیرازی نیز بر این باور است كه  هر دلی منزلگه عشق است. از نگاه او دل بی

 عشق باعث فرزانگی است و خالفت در مملکت عشق باعث افتخار آدمی است:

 در   مملکت  عشق   نشستم   بخالفت ر  كز  اقبال  غم  و  لشکر  آفتصد  شک       

(649: ص 4)دیوان عرفی شیرازی، ج  

جایگاه عشق از دیدگاه نظیری آنچنان رفیع است كه فروتنی دربرابر عظمت پادشاهی جمشید و دیگر پادشهاهان  

 را درخور خود نمیداند:

 كه حدیث عشق و سودا شده سرنوشت ما را  به تواضع جم و كی  سر ما  فرونیاید    

(454: ص 6)دیوان نظیری، ج                      

 

 رفیع و بلند است كه غم او نیز ارجمند است: از دیدگاه كلیم نیز قدر و جایگاه عشق آنچنان

 گر  كوه  شود  درد  غم عشق گران   نیست با تیر  بال  چون  هدفم   روی   گشاده    

(445 ص :4كاشانی، ج كلیمدیوان )  

 اش از عشق خالی نباشد:ای سینهاز دیدگاه صائب جایگاه عشق چنان است كه شاعر آرزو دارد لحظه

 عشههق، میلههرزم بههه جههان خویشههتن تهها شههدم بههی 

 نههه همههین خورشههید سههرگرم اسههت از سههودای او  
 

 هههههید بیمههههاری نگههههردد از پرسههههتاری جههههدا  

 عشههههق دارد در دل هههههر ذرّه بههههازاری جههههدا   

(4  ص :4یزی، جصائب تبر دیوان)  

زار بهشهت  گاه خود برگزیده است. فضای سینۀ خود را از توجه عشق به اللهصائب عشق را در جهان، بعنوان قبله

تشبیه كرده و میگوید كسی كه از پختگی عشق بیخبر است، فکر صائب به مذاق او خام است. معتقهد اسهت كهه    

كنندگان خود را افرادی خام میداند كه افکهار واالی او  او منتقدان و سرزن  عشق او را به اوج المکان برده است.

 را به مذاق خود خوش نمیدانند.

 

 وصال و هجران در عشق  
وقتی كه كسی با دیدن زیبایی در این دنیا »افالطون بیتابی عاشق برای وصال معشوق را اینگونه بتصویر میکشد: 
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ل میگیرد و دوباره هوای پرواز میکند، ولی چون در خود قدرت پریهدن نمییابهد،   آورد، پروباآن زیبایی را بیاد می

اعتناسهت و بهه همهین    ای میشود كه نگاه  همیشه بسوی باالست و به آنچه در زمین میگهذرد بهی  مانند پرنده

و منشأ آن نیهز  سبب مردم او را دیوانه میشمارند ولیکن این دیوانگی شریفتر و عالیتر از سایر انواع دیوانگی است 

از دیگر دیوانگیها عالیتر است و كسی كه قبالً به این نوع دیوانگی مبتال شود و دل به زیبایی ببندد، عاشق نامیده 

(. در نظر او عاشق، نزد عوام، دیوانهه بنظهر میرسهد؛ ولهی درحقیقهت او      4344)پنج رساله، افالطون: ص « میشود

 برای كسب فضیلت و كمال عشق میورزد.   كسی است كه از روی دانایی، به معشوق خود

در اشعار شاعران عصر صفوی از عدم وصال و هجران یار سخن گفته میشود و عاشهق در نبهود معشهوق خهوی      

ای خیره میشهود. ایهن تصهور از عشهق و معشهوق از فضهای       زانوی غم به بغل میگیرد و ناامید و مأیوس به گوشه

 نات فرهنگی و سیاسی دورۀ صفوی است كه جامعه را متأثر كرده است. رمانتیکی نشئت میگیرد كه ماحصل جریا

عرفی بر این باور است كه وصال یار مایۀ رشد و تکامل روحی عاشق است. روح عاشق هرچه قدر بیشتر عشهق را  

درک كند، بیشتر غرق در فضایل و اخالقیات میشود؛ ازاینرو زمینۀ دیگر دوستی در عاشق رشد میکنهد و گهویی   

غی بر دل هجران گذاشته میشود و همین امر باعث رشد روح عاشق در این حالت میشود. شخص عاشق گویی دا

 از خاک كنده میشود و به مرتبۀ واالتری نائل میشود. 

 كسی هرگز چنین داغی به دل ننهاد هجران را ز وصل  یافتم ذوقی كه نبود انتقام  آن  را       

(641: ص 4)دیوان عرفی، ج  

عاشق همواره در بال و مشقمت است و با آسودگی كارش پی  نخواهد رفت. چنانکه نظیری خیال وصال جهاودانی  

را در سر میرروراند ولی غافل از اینکه یار سر سازگاری ندارد و یکی از ویژگیهای عاشق راسهتین ایهن اسهت كهه     

 ناسازگاریهای معشوق را به جان بخرد. 

 آید به خلوت دشمنست امشبگرم خود دوست می نی  نق   میبندمبه دل  طرح  وصال  جاودا    

(14: ص 4)دیوان نظیری، ج  

كلیم كاشانی بر آن است كه عشق، عاشق را دچار سوزوگداز میکند. روح عاشق در غم معشوق میسازد و سینۀ او 

 را داغدار میکند، هرچندكه این عشق هنوز خام باشد ولی به اندازۀ درجۀ محبت عاشق، درون او را درگیر میکند. 

 و خشک كند سحاب راسایه گر افکند بر ا سوخته كشت آرزو بس كه ز برق   هجر او    

( 94: ص 4)دیوان كلیم، ج  

آور است و باعث افسردگی و ازبین رفتن شور و نشاط عاشهق و معشهوق اسهت. فهراق     از دیدگاه طالب فراق مالل

داری پیشه كند و گویی زبانۀ آتشی در پیراهن دارد و هر لحظه موجبات درد و رنهج  زندهسبب میشود عاشق شب

 او را فراهم میسازد. 

 اخگری در پیرهن دارم ز هر اختر جدا فراق چون نورزد خواب در چشمم، كه شبهای       

(665، ص 4)دیوان طالب، ج  

ای به توصیف فراق یار نهدارد. صهائب بهه وصهال معشهوق      فراق در دیوان صائب كمیاب است، شاعر چندان عالقه

دست تقدیر میسرارد و عقیده بهر ایهن دارد كهه     رسیدن را به كوش  و سعی انسان نمیداند. بلکه این اتمفاق را به

 كنندۀ وصل معشوق و یا امکان فراهم آمدن همنشینی با او باشد.شخصیت عاشق نمیتواند تعیین

 دوری  این   راه   از كوتاهی   شبگیر نیست وصل زلف او به دست   كوش     تدبیر نیست      

(4: ص 4)دیوان صائب، ج  
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 دشواری و رنج راه عشق 
همانگونه كه خداوند بندگان مؤمن خود را مرتباً آزمای  میکند، عاشقان نیز با بالیای عشق تحت آزمای  الههی  

قرار میگیرند و سرانجام به مرتبۀ نیکان، كه مقام دوستداران خداوند است، میرسند. افالطون نیز معتقد است كهه  

و آرام  مییابد و میهل بهه پهرواز در او بیهدار     عاشق حقیقی با دوری معشوق، احساس درد میکند و در حضور ا»

میشود و این برای او شیرینترین لذات است. از این روست كه پیوسته بدنبال معشوق است و در راه رسیدن به او 

(. افالطون توضیح نمیدهد كه چرا عاشق از 4363)رسالۀ فایدروس، افالطون: ص « از هید رنجی رویگردان نیست

درد میکند و یا در حضور او احساس آرام  دارد. به هر تقدیر این عشق نمیتواند عشق از دوری معشوق احساس 

 باشد. در عشق اروس یا جنسی عاشق با زیبایی معشوق آرام و قرار خود را ازدست میدهد. « اروس»نوع 

هایی دارند. این مهم میتواند گویای آن باشهد كهه   شاعران ایرانی عصر صفوی پیرامون درد و رنج راه عشق سروده

اند. در نگاه طالب آملی سازی، به واقعیت عشق نیز نظر داشتهاین شاعران غیر از بکارگیری عشق درجهت مضمون

و درون عاشهق راه مییابهد و آنچنهان سهخت      درد حالتی است درونی كه از جانب محبوب ظاهر میشود و به قلب

 است كه عاشق توان تحمل آن را ندارد. طالب دارالشفای این درد را كوی دوست میداند. 

 كاندر آن دارالشفا یک درد را درمان صد است ای كه بیماردلی بشکن قدم در كوی دوست          

(364: ص 4)دیوان طالب آملی، ج  

آورد و درون عاشق عمیقاً خواستار وصل است. كدام كه عشق بیمار دل را به وجد می طالب آملی بر این باور است

 عاشق است كه وصل محبوب خود را مایۀ درمان و تسکین درد خود نداند. 

نظیری نیشابوری نیز از درد و رنج برخاسته از عشق میگوید و آن را زمزمۀ محبتی میداند كه موجب تعالی جهان  

اه نظیری درد و رنج عشق باعث برانگیختگی حالت روحی عاشق میشود و گریه و بیقراریهای آدمی است. از دیدگ

او را افزای  میدهد. اما این دلیل بر رضایت قلبی عاشق به وضعیت جدایی از معشهوق نیسهت، بلکهه او در فهراق     

 معشوق در گریه و ناآرامی بسر میبرد. 

 دوش سر دهی گریۀ های و هوی را بر بر و گر به سخن درآورم عشق سخنسرای را    

 طعمه ز استخوان سزد حوصلۀ  همای را هر المی كه صعبتر، روزی عاشقان  شود    

(67: ص 6)دیوان نظیری، ج  

 صائب تبریزی نیز در غزلی زیبا پیرامون شیرینی درد عشق میگوید:

 كسی این درد را برای چه درمان كند،  دردی است درد عشق ز جان خوشگوارتر    

(574: ص 4)دیوان صائب، ج  

صائب در اشعار خود، جز در اندک مواردی عموماً وصل را مایۀ ازبین رفتن شوق میداند. برای عاشق هجران و درد 

بخ  دارد. بنابراین وقتی در حالت عاشق دقیق میشویم، میتهوانیم بگهوییم   فراق داشتن، نوعی حالت روحی لذمت

شهکنی همهراه اسهت، از خصوصهیات عشهق      فشانی و نفهس وصل و كام، كه با جان گردانی ازطلب نامرادی و روی

 راستین است. زیرا دوام عشق در هجران است و وصال كشتارگاه عشق.

 كه آب زندگانی هم كند خاموش آت  را دوام عشق اگر خواهی مکن با وصل آمیزش      

(576)همان: ص  

، به نظام ارزشی مثبتی بدل شده است. نفس نامراد، مطلوب و گویا دوری از وصل و در هجران ماندن برای عاشق

خواندنی است و باید از كامیابی در عشق احتراز كرد. زیرا این نامرادی، آرمان یا نشانۀ عشق كامل و ناب است كه 
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 آید.به هر صورت در این جهان دست نمیدهد و تنها در آغوش مرگ و یا در جهانی دیگر بدست می

 

 عشق در تقابل با عقل 
از مهمترین مسائلی كه در عرفان اسالمی و همچنین در اندیشۀ اساطیری قابل بررسی است، تقابل عشق و عقهل  

اندیشهد و  مهی است. البته این عقل در بین  دینی عقل معاش نام گرفته است؛ یعنی عقلی كه بهه سهود و زیهان    

این عقل را كنهار میزننهد و آن را مهانع از رسهیدن بهه حقیقهت       ای بجز حفظ منافع مادی ندارد. عرفا این دغدغه

 میدانند.

خطها  »از زبان سهقراط مینویسهد:   « فایدروس»اولین نشانۀ عشق افالطونی مستی و دیوانگی است. وی در رسالۀ 

 كردم كه گفتم معشوق باید ناعاشق را برذیرد نه عاشق را از آن روی كه عاشق، دیوانه اسهت و ناعاشهق هوشهیار.   

زیرا نوعی دیوانگی است كه هدیۀ خدایان است و سرچشمۀ همۀ نیکی كه خدایان برای آدمیان میفرستند ماننهد  

ای است كه اند. هدیهالهام گرفتن از غیب و.... بیخودی عشق بزرگترین بخششی است كه خدایان به آدمیان كرده

آغوش باز میرذیرند اما كمخهردان از پهذیرفتن     ای است كه خردمندان آن را بااند. هدیهخدایان به آدمیان داده

(. بنابراین از نظر افالطون عشق با خرد قابل جمع است و خهرد  4343)رسالۀ فایدروس، افالطون: ص « بیم دارند

كنندۀ خرد نیست؛ آن خردی نیز با دیوانگی قابلیت جمع شدن دارد. یا بهتر بگوییم دیوانگی حاصل از عشق زایل

 نیکی كردن میجوشد و خود هدیۀ خداوندان صاحب خیر و نیکی است.كه از درون آن 

صائب تبریزی نیز با دیدگاهی عرفانی به عشق، آن را در مقابل عقل قرار داده و منزلت عشهق را بهه رخ مخاطهب    

 میکشد:

 شیر  كی   سازد عصای   خود دم روباه را گرعشق مستغنی است از تدبیر عقل حیله      

(455: ص 4ج)دیوان صائب،   

صائب بر این باور است كه عشق است كه عاشق را به قدم نیستی بهه معشهوق میرسهاند و چهون عقهل را بهر آن       

نیازی از تهدبیرهای عقهل   حضرت راه نیست، رونده به قدم عقل بدان حضرت نتواند رسید. صائب عشق را مایۀ بی

عقل را یارای خودنمایی نیست و آن وقت است كه  میداند. وقتی عشق تمام وجود انسان را دربرگرفته باشد، دیگر

 انسان عاشق، عقل را از سر راه عشق خود برمیدارد. 

مهدد   همهواره  اهلل الی طریق و در سیر و سلوک كرده اشاره و عقل عشق تقابل خود به پیشین بزرگان چون كلیم

 میداند: اهمیت از هر چیز قابل ی را ب طالب شخص و ریاضت نمیکند و رنج پیر را توصیه

 آیداز راهبر نمی شدن غیر گم به آیدسر   نمی هرگز  به كه عشق راه به      

 آیدبرنمی دیوانه به  پندگوی   كه عاجز بود نفس در اصالح عقل همیشه      

(49: ص 4)دیوان كلیم، ج  

اساس هستی عشق است و بر این باور است كه عقل در اصهالح نفهس    از دیدگاه كلیم عشق بر عقل مقدم است و

عاجز است و عقل نمیتواند با عشق رویارو شود و ابراز وجود كند. عقل صالحیت اصالح روح و روان شاعر عاشق را 

 ندارد.

 

 توصیف زیبایی معشوق

سهت. افالطهون از زبهان    دومین نشانۀ عشق افالطونی هراس از شهکوه و زیبهایی و در نهایهت پرسهت  معشهوق ا     
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اما كسی كه به اسرار نهان پی برده و تماشاگر عالم علوی بوده است، از دیهدن چههره و انهدام    »استادش میگوید: 

ای بر اندام  میگذرد و رعبی بهر وجهودش چیهره    زیبایی كه به خدایان شبیه است، دچار حیرت میشود و رعشه

اش میخواندنهد، در پهای   ر زخم زبهان مهردم نبهود كهه دیوانهه     میشود و در صورت معشوق جلوۀ خدا میبیند و اگ

افالطون با توجهه  (. 4364)رسالۀ فایدروس، افالطون: ص « افتادمعشوق قربانی و هدیه نثار میکرد و به سجده می

نفهوس  »ها توضیح میدهد كه چرا عاشقان به معشوقان صفات خدایی میدهنهد؛ وی میگویهد:   به عالم م ث ل یا ایده

در عالم برین هریک جلوۀ حسن یکی از خدایان را شهاهد بهوده اسهت و در زمهین نیهز بهدنبال معشهوقی         انسانی

میگردد كه با معشوق آسمانی او همرنگی داشته باشد. این است كه همه میکوشند معشوق خود را بصورت خدای 

 (.4363)همان: ص « خود درآورند و صفات خداییشان را به معشوق نسبت دهند

این تصویرآفرینیها عمهدتاً  »اند. ایرانی عصر صفوی برای توصیف زیبایی معشوق از تصویرآفرینی بهره بردهشاعران 

تهر و  به عهدۀ تشبیه و استعاره است. دورۀ اول سبک هندی بواسطۀ دارا بهودن زبهان و تصهاویر طبیعیتهر، سهاده     

تر و قابل فهمتر اسهت. در  صاویر گستردهملموستر است و شاهد غلبۀ عنصر تشبیه بر استعاره هستیم و درنتیجه ت

خیالیها، ادغام تصاویر مختلهف توسهط سلسهلۀ    ، افراط در نازکنوع دشوار این سبک كه طرز خیال نامیده میشود

در یک بیت، مهوجزترین انهواع شهعر را بظههور میرسهاند و اسهتعاره را در صهدر عناصهر          تداعیها و گنجاندن آنها

(. از جمله تصویرآفرینیهای استعاری در توصهیف  6ستعاره در غزل بیدل، اكرمی: ص )ا« تصویرسازی قرار میدهد

 معشوق را میتوان در موارد زیر مشاهده كرد: 

 دانسته است و شاید این امر متأثر از معشوقان هندی باشد:« خال معشوق»را استعاره از « م هره»صائب تبریزی 

 مه از مار و من از مهرۀ این مار میترسمه ز خال عنبرین افزون ز زلف یار میترسم      

(564: ص 4)دیوان صائب، ج  

آفریند، جاذبۀ حاالت وجودی معشوق است. این زیبایی معشهوق بهرای عاشهق    كیفیتی كه در عاشق، عشق را می

نوعی كمال است. عاشق در خود كش  پیوستن به صاحب كمال را احساس میکند. درنتیجهه عشهق او در واقهع    

رسد. عاشق به كهوچکترین  ای چشمگیرتر، بهتر و برتر از معمول بنظر میحركت روح بطرف چیزی است كه بگونه

 نشانی از زیبایی معشوق قانع است. 

 طاق ابروی تو محراب دعای ما بس است ما حریف  چشم شور  آب  زمزم  نیستیم       

(557)همان: ص      

 طالب آملی نیز بصورت ضمنی، داغ عشق را به خال عارض معشوق تشبیه كرده است:

 ه عشق زیب جبین میکند مراداغی ك نسبت به خال عارض حورش نمیکنم      

(635: ص4)دیوان طالب، ج  

گاهی عاشق در خیال خود به معشوق، دلربایی و حسنی نسبت میدهد كه وجود ندارد. عاشق در خیال خود برای 

معشوق كیفیتی پسندیده فرض میکند و بر اساس خصوصهیات فرضهی و خیهالی او را دوسهت میهدارد، چنانکهه       

 نظیری نیشابوری صدای معشوق را به نغمۀ گلستان تشبیه میکند.  

 گر   شنوی  نغمۀ  مرغ گلستان   او ن دگر، تلخ شود بر لبتخندۀ  شیری      

(463: ص 6)دیوان نظیری، ج  

احساس زیبایی، بخودی خود در بهبود تعالی نوع انسان نقشی ندارد. اما وقتی این كش  بسوی زیبایی از طهرف  

عاشق ایجاد شود، عاشق میل شدید، آرزو و اشتیاقی غریب و مرموز به حل ساختن فردیت خود در فردیت طرف 
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ای اینگونه بهه توصهیف   ر سرودهدیگر، جذب و حلم فردیت معشوق در فردیت خود احساس میکند. طالب آملی د

 زیبایی معشوق پرداخته است. 

 گوهر  به  لباس   سخنت   جلوه فروش ای صبح  تبسم ترا  حلقه   به  گوش      

 خورشید كه با تو میرود دوش به  دوش خود گو كه چگونه سر نیاید به سرهر      

(455: ص 4)دیوان طالب، ج  

شاعران عصر صفوی، جالل و زیبایی سبب پرست  و توصیف معشهوق اسهت و ههر    بنابراین از دیدگاه افالطون و 

تواضعی حاصل ادراک كبریایی و عظمت است؛ عظمتی كه ریشه در جمال و كمال معشوق دارد. اما چرا عاشق با 

آید  آیها  و در صدد پرست  او برمیفتد دیدن زیبایی و كمال معشوق احساس تواضع میکند و به پای معشوق می

ین بدان سبب نیست كه عاشق فاقد كمال و جمال معشوق است و در برابر چیزی كه خود ندارد اما آرزوی آن را ا

ای است كه عاشق میتواند در آن زیبهایی و جمهال   دارد، به خاک میفتد. یا این بدان سبب است كه معشوق آیینه

ن است  هرگونهه كهه عشهق را توصهیف     خود را مطالعه كند  سجده كردن به معشوق نیز نوعی تکریم به خویشت

 شناسی افالطونی مورد نخست را اقتضا میکند. كنیم پاسخمان به پرسشهای فوق متفاوت خواهد بود، اما عشق

 

 وجوه اشتراک افالطون و شاعران عصر صفوی دربارۀ عشق 

 
 

 گیرینتیجه
ه تهاكنون بهوده اسهت، مسهئلۀ عشهق و      گیری تاریخ بشری و تکامل انسانی، آنگونه كیکی از عوامل مؤثر در شکل

تبلور و ظهور آن در اركان مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان است و هنوز نیز این حقیقت بر حیات فردی و 

 اجتماعی آدمیان حاكم است و آنان را دچار قبم و بسط درونی و بیرونی میکند.
در این پژوه  اشعار پنج شاعر برجستۀ عصر صفوی )عرفی شیرازی، نظیری نیشهابوری، كلهیم كاشهانی، طالهب     

آملی و صائب تبریزی( با رویکرد به آرای افالطون در مورد عشق، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاكی از 

ای عفیهف و مقدسهی هسهتند كهه     آنست كه عشقی كه افالطون و شاعران عصر صفوی از آن دم میزننهد، عشهقه  

وخهم حقیقهت سهیر میکننهد و     چونان یک رهبر و راهنما دست عاشق را میگیرند و قدم به قدم در طریق پهرپید 

ارزشمندی 
وجایگاه 
بلند عشق

دشواری 
ورنج راه 
عشق

توصیف 
زیبایی  
معشوق

عشق در  
تقابل عقل

وصال وهجران 
در عشق



 74/ …دورۀ صفوی )صائب تبریزی، طالب آملی، نظیری نیشابوری، عرفی شیرازی، كلیم كاشانی(بررسی عشق در شعر شاعران 

 

سرانجام عاشق را به سعادت ابدی میرسانند. درحقیقت عشق افالطون، عشق توحیدی نیست؛ اشتیاقی است برای 

گر با متصل شدن به مبهد  و منشهأ كائنهات و تعهالی یهافتن از      نیل به جاودانگی و این جاودانگی ممکن نیست، م

آمیهز  مراتب پست جسمانی. افالطون را با تبیین و تشریح مراتب عشق، فیلسوفی اشراقی یا به تعبیهری مسهامحه  

بعنوان عارفی ربانی میتوان تلقی كرد كه با كشف و شهودی كه در طی مسیر عشق با آن مواجه است به حقیقت 

 د و به منبع الیزالی میرسد، بدون اینکه خدای او، خدای عارفان یکتاپرست باشد.دست مییاب

نکتۀ قابل توجه در عشق افالطون و شاعران عصر صفوی، منتهی شدن آنها به حقیقت است؛ خواه توحیدی باشد 

ت، ولی های شخصی و روحانی خود آنهاسیا نباشد. با اینکه درک عشق برای شاعران عصر صفوی محصول تجربه

به احتمال قریب به یقین، شرح جزئیات عشق و گذر از عشق مجهازی بهرای رسهیدن بهه عشهق حقیقهی كهه در        

رساالت افالطون بطور مفصل بیان شده است، باواسطه و غیرمستقیم در اندیشۀ شاعران عصر صهفوی نیهز نمهود    

شهاعران عصهر صهفوی آثهار گذشهتگان      یافته است. یکی از دالیلی كه ما را به این نتیجه میرساند، این است كهه  

 اند. های خود بهره بردهخوی  را مورد توجه قرار داده و از آنها در تعالی اندیشه

 

 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییآقای دكتر محمدرضا اكرمی . است شده استخراجاسالمی واحد فسا 

 تنظیم و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای محسن برهمند. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیزسركار خانم دكتر سمیرا رستمی . اندداشته نق  نهایی متن

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد فسا  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض
 حاصهل  و نرسهیده  چهاپ  بهه  خهارجی  و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیهق  ایهن  .دارنهد  رضهایت  و آگهاهی  آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گهزارش  مسهئولیت . اسهت  نگرفتهه  صهورت  تقلبهی  و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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