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 بازتاب عشق و عقل در غزلیات سعدی شیرازی

 

 فرسیمین عزّتی

 کرج 4 ناحیه ادبیات دبیر فارسی، ادبیات و زبان دکترای

 

 چکیده

عقل و عشق یکی از منابع معرفتی در وجود آدمی و از قوای انسانی است که سبب تمایز میان خیر و شر، یا حق و باطل 

بسیاری را به تأمّل و پرداختن به این مقوله واداشته است که سعدی شیراری از این شود. همین امر دانشمندان و عارفان  می

گردد؛  عشق از ذات خداوند نشأت گرفته است و ارزشی واال و معنوی دارد. در مقابلِ موهبتِ عشق، عقل واقع می دسته است.

کننده و مهارکنندة امیال  درک کرد. عقل کنترلتوان، معانی را  چنین قوّة ادراکی که با آن می عقل نیرویی درونی است و هم

که عشق وجود دارد، عقل را راهی  چون دو نیروی متضاد در مقابل یکدیگر است. جایی اوست. نگرش سعدی به عشق و عقل هم

عقل و ای صورت گرفته است به بازتاب و تقابل نیست. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

هایی رنگارنگ عشق  پردازد. حاصل این جستار حاکی از آن است که سعدی با تمام وجود و با نگرشعشق در غزلیات سعدی می

را نه در کنار  گوید که آن کشد. در بیان و نگاه به عقل نیز، گوی سبقت ربوده است و آنچنان سخت از عقل می را به تصویر می

 د.بین عشق؛ بلکه در مقابل آن می

 

 عقل، عشق، غزلیات، سعدی شیرازیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

ترین ایام تاکنون است و شاعران و نویسندگان و هنرمندان زیادی بر گِرد ترین مباحث بشر از قدیمبرانگیز  عشق یکی از چالش 

تردید، ادبیاتی پیدا نخواهیم بی اند. صحبت از عشق همیشه بوده و هست. اگر ما به ادبیات متفاوت جهانی نگاه کنیم،آن گشته

معنای »ندوشن: علی اسالمیکرد که در باب عشق حرفی به میان نیاورده باشد. به گفتۀ یکی از نویسندگان برجستۀ ایران محمد

-های انسانی خودش را از یک وجود می کند و همۀ درخواستعشق همین است، چون عاشق، زندگی را در یک تن خالصه می

 (.424: 0774ندوشن، )اسالمی« وجود معشوق است. طلبد و آن

ترین زمینۀ ترین افق معنوی، افق شعر غنایی است. مطالعه در تطور انواع غنایی در ادب فارسی، گستردهدر شعر فارسی وسیع 

ه جز حماسه دهد، تقریباً تمام موضوعات رایج است ببحث است. موضوعاتی که در ادب فارسی، حوزة شعر غنایی را تشکیل می

و شعر تعلیمی در یک نگاه اجمالی شعرهای عاشقانه، فلسفی، عرفانی، مذهبی، هجو، مدح و وصف طبیعت همگی مصادیق شعر 

تواند اند و یک قطعه شعر میکه در ادبیات فارسی این مفاهیم اغلب با یکدیگر آمیختهغنایی هستند. نکتۀ قابل مالحظه این

شود. در ادب پارسی در کنار اشد. دورة کمال اشعار غنایی در زبان فارسی از قرن چهارم آغاز میترکیبی از همۀ این مفاهیم ب

 های عاشقانه نیز رواج دارد.قالب غزل، برای بیان مضامین غنایی و عاشقانه، استفاده از مثنوی

 ی ازشر و خوشبختاز  ریکذب، خ ازصدق ترین منبع معرفت بشر در تشخیص حق از باطل،  عقل از مسایل مهم و مطمئن 

های لغت زبان عربی هم به صورت فعلی)مصدری( وهم به صورت اسمی آمده است، به معنای  این واژه در فرهنگاست.  یبدبخت

 (.577 :0777 راغب اصفهانی،)« حبس کردن»و « دربندکردن»اصلی 

د قرار داده است. عشق را شاید بتوان حس مایۀ غزلیات خو ترین، درون صد غزل؛ عشق را اصلی سعدی با سرودن بیش از شش 

توان با صراحت  عاطفی و محبت به دیگری دانست؛ امّا شیخ اجل تعابیر بسیار زیبا و متنوعی دربارة عشق به کار برده است. می

رده باشد کار برده است و اگر از این واژه هم استفاده نک های خود واژة عشق را به تر غزل الدین در بیش اذعان داشت؛ مصلح

شود و  مفاهیم غزلیات او سراسر عشق و محبت است. با خواندن و درک مفاهیم غزلیات سعدی نگرش ما به زندگی دگرگون می

 زندگی را جز عشق تعبیر دیگری نتوان کرد.

نیست.  که عشق وجود دارد، عقل را راهی چون دو نیروی متضاد در مقابل یکدیگر است. جایی نگرش سعدی به عشق و عقل هم 

ای صورت گرفته است به بازتاب و تقابل عقل و عشق در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

  پردازد.غزلیات سعدی می

 

 روش تحقیق

استخراج  برداری از موضوعات مرتبط و نیز توصیفی است نگارنده ابتدا به فیش -روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی 

سپس به تجزیه و تحلیل ها و بندی آن به تلفیق و دسته  برداری مطالب مرتبط با عقل و عشق پرداخته و بعد از اتمام فیش

انجام شده در این آثار  های بررسیمطالب به همراه شواهد شعری در شعر غزلیات سعدی مورد نظر پرداخته و در پایان از 

 . ده است که در ادامه از نظر خواهد گذشتالزم به عمل آم های گیری نتیجه
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 ادبیات غنایی

کند. این گونه اشعار که کوتاه است؛ در یونان ادبیات غنایی در اصل اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح می 

گویند. شعر غنایی می 2یریکهای فرنگی به اشعار غنایی، لرو در زبانشد و از اینخوانده می0باستان به همراه سازی به نام لیر

بیان تمایل، نقطه نظرها و نیازهایی است که در عالم احساس و عاطفه شاعر در رابطه با مسایل زندگی اعم از فردی یا اجتماعی 

پذیرد و زمانی به هاست و گاهی به ناکامی پایان میبستیها و پایهایی که شرح عشقگیرد. یک سلسله داستانشکل می

کند. در گنجینۀ ادبیات منظوم ایران بخش بزرگی را به خویش اختصاص داده است. در این ادکامی خاتمه پیدا میخوشی و ش

ها بسیار مفصل و پر از شرح جزئیات و قیافه و قد باالی تر است. این منظومهتر و افروختهها پرهیجانها دلبستگیمنظومه

 دلبران و وصف مناظر طبیعی است.

زیرا عشق ؛ بهره نیست ی است، بیناشعار غنایی هیچ ملّتی از آهنگ دلنواز عشق که برآمده از جوهر عواطف انسابدون تردید » 

شود غفلت کرد. از  آن به تعالی و کمال راه نخواهد یافت. در گفتگوی عشق، از نقش جمال نمی هستی بی زندگی است و ۀمای

فارسی هم عقیده شویم که  توان با نویسندة کتاب آفاق غزل نگریم، میگرایی را گسترده ب همین روی اگر دامنۀ عشق و جمال

گویی از  کم دکان مدیحهکه کمپرستی ظاهری و معاشقه و مغازله با معشوقان و کنیزیکان مایۀ نخستین غزل شد، تا آن جمال

  .(719: 0771)صبور،  .«رونق افتاد و جایش را به غزل عاشقانه و جوالنگری الهۀ عشق داد

 را و دومی 7را الولیریک اولی که است« مثنوی»عاشقانه  هایو در داستان« غزل»فارسی  در زبان قالب اشعار غنایی» 

 ادبی نوع این از فارسی ادب رامین در ویس و و شیرین و خسرو مجنون، و لیلی چون هایینامند. منظومهمی 4دراماتیک لیریک

 (.54: 0730)شمیسا،  «روند.می شمار به

افتد و قرار و آساست که ناگهان چون آذرخش بر جان و دل کسی فرو میحدیث عشق در فرهنگ ما، اکثراً داستان عشقی برق 

خواهد به وصال یار برسد و داستان عاشقانه به شرح حوادث میان زده میتابانه و شتابچنان که بیستاند. آنآرام را از او می

رو سمرگویان غالباً عشق را فرآورده کارگاه تقدیر پردازد. از اینحتوم دو جان آشناست، میعاشق و معشوق که در واقع دیدار م

های عاشق و معشوق پس از دیداری است داستان نقل مصائب رنج»اند. بنابراین؛ اند و عاشق را صید تیر تقدیر دانستهرقم زده

 «یابند.تا زمانی است که دو یار به وصال هم دست میکه گویی از پیش مقدر بوده است و مهجوری و مشتاقی متعاقب آن 

 (. 255: 0737)ستاری، 

 

 غزلیات سعدی

غزل دارد. وی در سُرایش غزلیات  477مجموعه شعرهایی است که سعدی شیرازی با محور عمدة )عشق( سروده است. بیش از  

اوج خود رسیده است و حاوی واالترین و زیباترین  خود به زبان سنایی و انوری توجه ویژه داشته است. غزل در اشعار سعدی به

ویژه در غزلیاتش وجود  سرایان در طنین و ترنمی است که در اشعارِ او به تعابیر عاشقانه است. وجه تمایز سعدی از دیگر غزل

د که در آن را به یک منحنی یا دایره تشبیه کر توان آن دارد. کالم در غزلیات سعدی به سادگی قابل توصیف نیست و می

 دارد. ای شکست بر نمی پیوستگی واژگان با هیچ زاویه

                                                           
1 lyre 
2 lyric 
3 Love Lyric 
4 Dramatic Lyric 
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اش از ابتدا تا انتها عاشقانه باقی  های عاشقانه محور بیشتر غزلیات سعدی، عشق است. وی از معدود شاعرانی است که غزل 

های عاشقانه، غزلیاتی  غزلچنین سعدی عالوه بر  های عاشقانۀ سعدی به خلوص و زمینی بودن شهرت دارند. هم ماند. غزل می

 عارفانه و پندآموز نیز سروده است.

 

 ماهیّت عقل

شود. عقل و مترادفات آن مانند تفکّر، تدبّر و  عقل در لغت، قوّة تشخیص خوب از بد است. قوّه تمیز و تشخیص، عقل نامیده می 

اوّلین چیزی که خداوند آفرید، نور من « لُم اخَلَقَاللَّهُنُورِیأَو ّ»اند:  کار رفته است. پیامبر اکرم )ص( فرموده تذکّر در قرآن بسیار به

 (.99 ،4 : ج0742 جمهور، ابی )ابن« أَو ّلُم اخَلَقَاللَّهُالْع قْل»اند:  بود و در جایی دیگر فرموده

خداوند به اوّلین چیزی که خداوند آفرید، عقل است. این دو حدیث در اصل یکی است: عقل نورمحمدّی و نعمتی است که  

 ها قرار داده است.  ای برای رسیدن به حقایق و درک آن انسان عطا فرموده و آن را وسیله

ترین فضیلت انسان بر بقیّۀ موجودات، مزیّت عقل است. عقل معیار شناخت و محور معرفت است. مسئولیّت و تکلیف بر  مهم 

و تفاوت اصلی میان انسان و حیوان، قوّة عقل و فکر است. عالوه بر  های انسان است گردد. تفکّر و اندیشه از ویژگی مدار عقل می

 گردد.  این، تفکّر یکی از مراتب سیر و سلوک است که موجب قرب بنده به موال می

 

 عشق 

 اشتقاق عشق از عشقه است و آن گیاهی است که بر درخت پیچدو درخت را بی بر و زرد و خشک گرداند. 

ت محبت است و گذشتن از مرز آن، و جمیع مقاالت محبت در عشق مندرج است. مانند: شوق، عشق منتها درجه از درجا 

وجد، شیفتگی، حیران، دهشت و فنا؛ زیرا عشق بر جمیع این احوال اشتمال دارد؛ بدین جهت گفته اند: هر عاشقی محب است، 

 اما هر محبی عاشق نیست.

نام دارد. عشق « نفرت»ی یک موضوع است. این تمرکز اگر منفی باشد عشق به معنای تمرکز کامل ذهنی و عاطفی مثبت رو 

تمرکزی کششی است! تمرکز کششی همۀ قوای مغزی و عاطفی روی یک موضوع. این موضوع می تواند یک انسان باشد و یا 

نها راهی است که یک حیوان و یا هر چیز دیگری و یا یک تحقیق علمی باشد. این موضوع می تواند خدا باشد. عشق و نفرت ت

می تواند باالترین تمرکز را در انسان به وجود بیاورد. عشق، تمرکز برای جذب و کشش و یگانگی با معشوق است. عشق، دل را 

کویری تشنه می کند که چشمی جز به یک آسمان ندارد. و بذر وجودش جز در یک زمین نمی روید و دیوارة عاطفه اش جز با 

د. و هستۀ احساسش جز در یک مدار نمی چرخد. عشق، عالقۀ شدید برای بودن با معشوق است. یک یاس، طراوت نمی گیر

 (.219: 0772)غزالی، 

 

 حقیقت عشق

و « طلب»طلب معشوق، تابع عشق است و حقیقت طلب این است که تمام نظر طالب، متوجه مطلوب باشد. در این صورت  

ن به وسیلۀ آهنربا تعبیر کرده اند. وقتی آهن خالص باشد، تمام آن به آهن توأم می شوند. حقیقت طلب را به جذب آه« یافت»

بیامیزد، سبب کاهش در جذب می گردد؛ و اگر نا  ربا جذب می شود و در طلب آن پراکندگی نیست، اگر آهن با چیزی از طال

 ، ضروری و الزم می گردد.خالصی نداشته باشد، طلب و جذب حقیقی ضروری است، و آن گاه وجدان، یعنی رسیدن به آهن
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فرق است میان آن چه عاشق را از درون باز می دارد و به منزلۀ طالیی است که با آهن در آمیخته ، و میان آنچه او را از بیرون  

مانع می شود و به منزلۀ دست زورمندی است که آهن را از جذب شدن باز می دارد. شاید درک این مطلب، برای کسی که قدم 

 (.200: 0773و راسخ در عشق ندارد، دشوار باشد. )عین القضاه،  استوار

 

 رابطۀ عقل و عشق

هایی را های اصلی در فلسفه و عرفان است که گاه در تقابل و گاه با تعامل باهم، وفاق و تفارقدو مبحث عقل و عشق از مقوله 

ای معتقد به ارجحیّت عشق هستند.عارفان همواره  ر و عدّهای معتقدند عقل برت است.عدّه در مکاتب فلسفی و عرفانی پدید آورده

گویند و فالسفه از تعقّل و برهان. عارفان معتقدند که که عقل و عشق همواره در باهم در ستیزند و از محبّت و عرفان سخن می

به کمال واقعی خواهد رسید هرگاه بخواهی یکی را به دست بیاوری، باید دیگری را ترک کنی و تنها از راه عشق است که انسان 

 و معتقدند که عقل در برابر عشق ناتوان و مانع وصال است.

سینا است. او بر این عقیده است که عشق  باشند، حکیم الهی ابناز جمله بزرگانی که قایل به سریان عشق در سراسر وجود می 

عشق یک محبّت مفرط و ازحد »و جاری است. از نظر اوجانان، مادّیات و مجرّدات ساری در بسایط و مرکّبات، جانداران و بی

-رود، میخورد، راه میکند، غذا میگیرد، از صبح تا شب زندگی میشود، میگذشته است؛ یعنی اینکه انسان دلش تنگ می

تنها خواهی است، گوشۀ گلویش گیر کرده که تا کند؛ امّا دایم یک بغض خیلی کوچک که حاصل از معشوق خندد و صحبت می

 (. 042: 0417سینا، ق)ابن« گیرد شکند و تا معشوق را کنار خود نبیند، آرام نمیشود این بغض میمی

انسانی که به بارگاه معرفت حضرت حق بار یافته و قلبش ماالمال از »شمارد: سینا خواص و ویژگی عشق را نیز چنین برمیابن 

زند و لذا او هراسی از مرگ طومار فراق در دریای آرزو و امیال او موج می محبّت اوست، شوق مالقات با محبوب و برچیده شدن

مند است؛ یعنی نهراسیدن از مرگ، بلکه دوستی و شوق دیدار یار، منشاء شجاعت و شهامت نداشته و از صفت شجاعت بهره

 (.733ق: 0411سینا، )ابن« شودها، به هراس از مرگ منتهی میها و در نتیجه ذلّتشود؛ چرا که اصل و اساس همۀ ترسمی

ها به واسطۀ عشق و موجد همه  عارفان معتقدند که سبب ایجاد، حب ذاتی حضرت حق است. وجود افالک و حرکت آن 

/ 39: ج0414)مجلسی،  0« کُنْتُ کَنزا م خفّیافَاَحب بْت  اَناُ عْرَف فَخَلَقْتُا لخلَق َألعرف»حرکات عالم، عشق است. حدیث قدسی 

مورد عنایت عرفا قرار گرفته و معتقدند در این حدیث به صراحت، علّت وجود؛ عشق معرّفی شده است. عشق بود که  (،099

 حق را به آفرینش عالم برانگیخته است.

 

 های عاشقانۀ سعدی در غزلیاتش نگرش

 شود: پرستی تفاوت قائل می بازی و نفسنظر است که بین عشق انسان عاشق از نظر سعدی فردی صاحب 

 پرستی دگر است عشقبازی دگر و نفس  نظر است هر کسی را نتوان گفت که صاحب

 (477: 0749)کلیات سعدی، 

 فرماید: بیند و می سعدی بین عشق و صبوری فاصلۀ بسیاری می 

 ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است  دلی که عاشق و صابر است مگر سنگ است

 (441)همان، 

                                                           
 . من گنجی مخفی بودم. دوست داشتم شناخته شوم. خلق راآفریدم تاشناخته شوم0
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 هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر شد  دوا کنیم عشق را به صبوریگفتیم 

 (477)همان، 

 داند و گویا الزمۀ عشق توأمانی آن با محنت است: گاه عشق را همراه با غم و اندوه می 

 سوزِ عشقت ننشاند جگرِ جوشِ مرا  تا بود بار غمت بر دِل بیهوش مرا

 (400)همان، 

 ریزی و پنهان ماند ه خونتو مپندار ک  چه کند کشتۀ عشقت که نگوید غمِ دل

 (504)همان، 

 هم پیش یار گفته شود ماجرایِ یار   ما را ز درد عشقِ تو با کس حدیث نیست

 (554)همان، 

 به آب دیدة خونین نبشته صورتِ حال  حدیثِ عشق چه حاجت که بر زبان آری

 (531)همان، 

 گوید: که می شیخ اجل برای عشق ارزش واالیی برخوردار است جایی 

 عشق نخواهد شدن که نقش نگین است گر همه عالم ز لوح فکر بشویند

 (443)همان، 

 گوید: چنین از تأثیر بسیار باالی عشق سخن می هم

 سوزد حرارت که پیراهن نمی  درون عاشقان را عجب دارم

 (422)همان، 

 تا تو دگر به خویشتن ظنّ نبری که عاقلم  کند لشکر عشق سعدیا غارت عقل می

 ( 400، )همان

 را به سردی بگرایاند: تواند حرارت عشق را خاموش نماید و آن رأی و تدبیر هم نمی

 که زدیم باز بنشست چندان  بر آتش عشقت آب تدبیر

 ( 425)همان، 

ه فرماید عشق و هوس با هم آمیخت اش؛ در جایی می الدین تعابیر متفاوت و متقابلی از عشق دارد و نظرات متفاوت درباره مصلح 

 دارد عشق و عفّت با هم یکی نشوند: نخواهند شد و در جای دیگر بیان می

 پیش تسبیح مالئک نرود دیو رجیم  سعدیا عشق نیامیزد و شهوت با هم

 (427)همان، 

 چند پنهان کنی آواز دُهل زیر گلیم  سعدیا عشق نیامیزد و عفّت با هم

 (424)همان، 

 داند: را نشانِ اهلِ صفا می کند و آن دی دِل عاشق را به صبر توصیه میورزی، گاه سع علیرغم عدم صبوری در عشق 

 چارة عشق احتمال، شرط محبّت وفا است صبر کن ای دل،که صبر سیرت اهلِ وفاست

 (427)همان، 
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یی شود و بر این نظر است که عاشق در بند است و از هیچ سختی اِبا شکرکن شیراز هرگز از سرزنش معشوق رنجیده خاطر نمی

 ندارد:

 اسیرِ عشق نیندیشد از م الل و م الم   گر ملول شوی یا مالمتم گویی

 (535)همان، 

 رُباید سرزمین پارس بدون پارسا و افراد باتقوی است زیرا بالیِ عشق دین و زهد می 

 یکی منم که ندانم نماز چون بستم  بالیِ عشقِ تو نگذاشت پارسا در پارس

 (539)همان، 

وبه کرد که از عشق روی بگرداند امّا عشق مانع بازگشت او شد و با خود عهد کرد که دیگر توبه نکند زیرا عاشق بارها ت 

 اختیاری در این امر ندارد:

 بعد بدان شرطم کز توبه بپرهیزم مِن  ب س توبه پرهیزم کز عشقِ تو باطل شد

 (417)همان،

 سخن راندن از عشق را گناه، زیرا آغازگر این گناه آدم و حوّا بودند:داند و  الرحمه، داستان عشق را ب س کهنه می سعدی علیه 

 گناه اوّل ز حوّا بود و آدم  حدیث عشق اگر گویی گناه است

 (537)همان، 

 مهرورزی و راهِ عشق برای انسانِ عاشق، مسیری است که نباید غم و ترس از ننگ داشت و باکی از آن: 

 مرد رهِ عشق نیست کِش غم ننگ است و نام  چه شدسعدی اگر نام و ننگ در سر او شد، 

 (537)همان، 

 داند: ها را تنها مسبب دردِ عشق می ها گویا درمانی ندارند و سعدی این گالیه شکوه و شکایت 

 دردِ عشق است، ندانم که چه درمان سازم  گفت از این نوع شکایت که تو داری، سعدی

 (414)همان، 

کند، گویا گریزی نیست از آن. در این بیت پارادوکسی زیبا  ه آدمی را در دام خود گرفتار میعشق همچون ریسمانی است ک 

 داند: کار رفته است و رهایی را در دام افتادن معشوق می به

 که خالص بی تو بند است، حیات بی تو زندان  اگر از کمندِ عشقت بروم کجا گریزم

 (474)همان، 

 داند. را ندارد و همواره عشق را فاتح جنگ می داند و یارایِ مقاومت با آن ق ناتوان میشیخ شیراز خود را در برابر عش 

 کند بر سرِ ما تاختن قوّت او می  ما نتوانیم و عشق پنجه در انداختن

 (477)همان، 

و مقامی گردد که با عشق بمیرد و کسی که بی عشق بمیرد همچون حیوان است. درجه  انسانیت واقعی در کسی متجلّی می 

 که سعدی برای عشق قائل است بسیار باالست و باید با عشق از دنیا رحلت نمود:

 که مذهب ح ی وان است، همچنین مُردن  گر آدمی صفتی، سعدیا به عشق بمیر

 (440)همان، 

 تا نمیری دستِ مهرش کوته از دامن م کُن  تر است مُردن اندر کویِ عشق از زندگانی خوش
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 (445)همان، 

نیاز است و خود  گیرد، او بی کار می گردد و آیین و سنت آنان را به ق همچون درویش و قلندری است که در کوی عشق میعاش 

 را به عشق سپرده است:

 تا قلندروار شد در کویِ عشق آیینِ من  نه امید از دوستان دارم، نه بیم از دشمنان

 (445)همان،

ای عارفانه باشد به  الدین معتقد است که: انسانی که وارد وادی عشق شد باید از جهان دست بشوید و این شاید جنبه مصلح 

 عشق:

 به دست باش که دست از جهان فرو شویی  همین که پای نهادی بر آستانۀ عشق

 (447)همان، 

 نماید: چنان او را همراهی می اوم این حس همعشق به معشوق از نظرگاه سعدی تنها مختص این دنیای فانی نیست بلکه تد 

 و ج دتُ رائِح ه الوُدُّ ان شَم مت  رُفاقی   نه پنج روزة عمر است عشقِ رویِ تو ما را

 (471)همان، 

 عشق بزرگترین یادگار وجود انسان است و اثرش ماندنی، حتی اگر رخت از جهان ببندیم عشق ماندنی است و جاویدان: 

 شک و این بماند یادگاری آید در حدیثِ عشق، شاید که او نخواهد ماند بی عمر سعدی مگر سر

 (490)همان، 

 تر خواهد نمود: ها را یکجا در خود دارد و این تضادها او را پرجاذبه ها و بدی شود که خوبی سعدی گاه عاشق دلبری می 

 س م ن بری، صنمی، گلرخی، جفاکاری  مرا دلی است گرفتارِ عشق دلداری

 (492مان، )ه

داند و قاتل او را جنگجویی که در  میرد شهید می سعدی از کشته شدن به دست یار باکی ندارد و انسانی را که در راه عشق می 

 مقابلش ایستاده:

 قتیل عشق شهید است و قاتلش غازی  وگر هالک منت در خوی است باکی نیست

 (711)همان، 

کند، کسی قادر به حل آن نخواهد بود. )عشق درمانی  ب رَد و هر شکایتی که می میزند ره به جایی ن عاشق به هر دری که می 

 ای ندارد. ندارد( چاره

 مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی  دهد ای نمی برم فایده قصّه به هر که می

 (710)همان، 

اندازد و این گستردگی  طنین میخواند به آن سوی جهان و فلک  گاه که مزامیر می صدای خوش و گوشنواز داوود نبی، آن 

 دلیلی جز آتش عشق در اندرون او ندارد.

 رسد بانگ مزامیرِ او تا به فلک می  آتش از سوزِ عشق در دلِ داوود بود

 (717)همان، 

چنان  داند و فرمانبرداری از او، به بخشی از زندگیش مبدّل شده است و هم سعدی خود را همچنان بنده و مطیعِ معشوق می 

 کند. های عشق را تحمّل می سیبآ
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 هنوز منتظرم تا چه حکم فرمایی  گذشت بر من از آسیب عشقت آنچه گذشت

 (447)همان، 

زند، تنها جهان را  داند و هرگز از این سوختنِ خود دم نمی الحان شیراز، بارها خود را سوخته و فدا شدة معشوق می بلبل خوش

 ت عاشق است در برابر معشوق.کند و این اوج فداکاری و گذش مشتمل می

 سوزم که به یک شعله جهان می  سوزم وه که در عشق، چنان می

 سوزم که من از عشق فالن می  سوختم گرچه نمیارم گفت

 (417)همان، 

 انسان عاقل و دانا با وجود عشق، عقل و خردی برایش نخواهد ماند و عشق یکباره عقل را به تاراج خواهد بُرد.

 من نشنیدم که باز صید کبوتر شود ا عشق به تاراج بُردهوش خردمند ر

 (573)همان، 

نهد از زمین تا به آسمان بر  ها گذر خواهد کرد امّا اثری که بر عاشق واقعی می سعدی بر این اعتقاد است که عشق بر همۀ انسان

 شود. دیگری متفاوت است، انسان عاشق، به گوهری ارزشمند ب د ل می

 سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود  بر همه افتد ولیک پرتو خورشید عشق

 (573)همان، 

سخنی و  دانی دست یابد، پس عشق دلیلی است بر خوش شیخ اجّل، از نیروی عشق به چهرة زیبای معشوق توانسته، به سخن 

 شکرشکنّی:

 طوطی شکّرشکن است که شیرین کالم شد  زاید این سخن از من به عشقِ روی تو می

 (519 مان،)ه

فرساید زیرا بسیار جفاکار است. معشوق به قدری تأثیرگذار است که حتی در زمان پیری به سراغ عاشق  روزگار انسان را می

 ورزی: خواهد برای عشق شناسد و تنها دل می آید. عشق همواره تازه و باطروات است، عشق پیری و جوانی نمی می

 از پیرانه س رَم عشقِ جوان باز آمدب   پیر بودم ز جفایِ فلک و جورِ زمان

 (500)همان، 

اند، چیزی جز سخنان  عشق همواره با پریشانی همراه است، پس کسانی که ادعا دارند با وجود عشق بسیار خاطرجمع و آسوده

 اند: پریشان نگفته

 اند گر بگفتندی که مجموعم، پریشان گفته حال   پیش از این گویند کز عشقت پریشان است

 (505ان، )هم

 اند کاشفتگان عشق گریبان دریده  دامن کشان حُسن دالویز را چه غم

 (504)همان، 

 چو من عاقل آیند و شیدا روند  ب سا هوشمندا که در کویِ عشق

 (529)همان، 

 که دنیا و دینم فراموش بود   چنان م ست دیدار و حیرانِ عشق

 (572)همان،  
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 مانند این ب سا ز قضا و قدر فتاد  بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق

 (432)همان، 

تقوا و پرهیزگاری چیزی است و عشق ورزیدن چیز دیگر. راه این دو از نظر سعدی همواره از هم جداست. این دو هرگز 

 سفرانِ خوبی برای هم نخواهند بود. هم

 دو خصلتند که با یکدیگر نیامیزند  م را مگوی نصیحت که پارسایی و عشق

 ( 521، )همان

 تواند نیکنام باشد، زیرا جایگاه همیشگی او در خمّار خانه است. عشق با مستی و بیخوابی همراه است، انسانِ عاشق نمی

 نیکنامی در او چه کار کند   خانۀ عشق در خرابات است

 (522)همان، 

 نماید: راسر از عشق لبریز میگیرد که وجودش را س دلبری معشوقِ زیبارو و سروباال چنان عنان اختیار از انسان می

 کند ستانی می سرو باال دل   بودم که ندهم دل به معشوقمن بر آن 

 (525)همان،          

 نهایت است. آید و دنیایی است بس گسترده. عشق بسیار بزرگ و بی سخن از عشق در گفتار نمی

 گنجد بیانِ دوست به گفتار در نمی  گنجد حدیث عشق به طومار در نمی

 (434)همان، 

 های سعدی به عقل در غزلیات نگرش

 عقل در مقابل عشق یارای جنگیدن ندارد و خود معترف بر ناتوانی است:

 کند احتمال از ناتوانی می  عقل را با عشق زورِ پنجه نیست

 (524: 0749)کلیات سعدی، 

 نگری، برای عقل جایی وجود ندارد. زیباروی می عقل و صبر در مقابل زیبایی معشوق آرام و قرار ندارند و آنگاه که به معشوق

 که چشم و زلفِ تو از حد برون دالویزند  قرار عقل برفت و مجال صبر نماند

 (521)همان، 

گردد )شگفتی عقل در برابر  شود و هر چه تأمّل کند بیشتر متعجب می در برابر معشوق زیباروی، عقل به تعجب وا داشته می

 معشوق زیباروی(

 چون تأمل کند این صورتِ انگشت نما را  شت تحیّر بگزد عقل به دندانسر انگ

 (414)همان، 

عنان از دست عاشق خارج خواهد شد با نگریستن بر معشوق. در این صورت عاشق تمیز و تشخیص بین درست و نادرست 

 ندارد. )از دست دادن افسار عقل(

 چه داند صواب را وآن را که عقل رفت،  اول نظر ز دست برفتم عنانِ عقل

 (413)همان، 

دهد و صبوری را با او کاری نیست و عقل را در میانه جایی  سعدی در غمِ عشق، آنچه را که الزمۀ دینداری است از کف می 

 نیست:
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 جایی که سلطان خیمه زد، غوغا نماند عام را  دنیا و دین و صبر وعقل از من برفت اندر غمش

 (400)همان، 

گردد و در این حال مناجات بر لب  شود. عقلش زائل می که از میکده خارج می اره مست و خراب است در حالیانسانِ عاشق همو

 دارد!

 با عقلِ خراب در مناجات   سرمست درآمد از خرابات

 (425)همان، 

 سخن از معشوق، عقل و سالمتی را از عاشق دور خواهد کرد:

 زگار حدیثِ تو در میان انداختکه رو   ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم

 (409)همان، 

 در برابر عشق، صبر و عقل شکست خورده هستند و گریزان و منزوی:

 عقل بال دید و به کنجی نشست  صبر قضا خورد و به راهی گریخت

 (422)همان، 

گردد و صبر  عقل اسیر می سازد و عقل را الگویِ راه خود، امّا با حضورِ عشق انسان پارسا همواره صبوری را پیشۀ خود می

 ای در مقابل هوا و هوس: شکست خورده

 عقل گرفتار عشق، صبر زبونِ هوا است  مایۀ پرهیزگار، قوّت صبر است و عقل

 (427 )همان،

 باشد: کند و مدعی است: انسانی که عاشق است از سالمتی به دور می را سرزنش می عقل مخالف عشق است و آن

 کان که عاشق شد از او حکم سالمت برخاست  مالمت برخاستعشق ورزیدم و عقلم به 

 (423)همان، 

 اندیشی برای عشق نخواهد بود، سعدی به این اصل رسیده است که دیگر بر گمانِ خود، تکیه نخواهم کرد: عقل قادر به چاره

 من نخواهم کرد دیگر تکیه بر پندار خویش  عقل را پنداشتم در عشق تدبیری بود

 (577)همان، 

نماید، برای رسیدن به آرامش عقل را باید نادیده گرفت، زیرا باعث فرسایش انسان  ها را توصیه بر عاشقی می سعدی انسان

 شود. می

 گرت آسودگی باید، برو عاشق شو ای عاقل  ها زاید که هر دم را بفرساید ز عقل اندیشه

 (573)همان، 

سپارد که در آن حیرانی و  اصل نخواهد شد و معشوق دل به عشقی میکه عقل بر انسان حاکم باشد راهِ عشق ح تا زمانی

 سرگشتگی باشد.

 جایی دلم برفت که حیران شود عقول  تا عقل داشتم، نگرفتم طریق عشق

 (530)همان، 

 عشق سلطان است و سخن گفتن دربارة عقل به مانند وزیری که به واسطۀ پادشاه معزول شده است:

 چنان شده است که فرمانِ عاملِ معزول  اهیِ عشقحدیث عقل در ایّام پادش
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 (532)همان، 

 پذیر نیست: الخصوص به انسانِ عاشق که هرگز نصیحت تواند ناصح و پنددهنده باشد، علی عقل هرگز نمی -05

 برو ای خواجه که عاشق نبود پندپذیر  عجب از عقلِ کسانی که مرا پند دهند

 (559)همان، 

 با عشق نیست و در مقابل حریف خود )عشق( راهی جز گریز ندارد: عقل را یارای زورآزمایی

 برگرفتی ز عشق راهِ گریز  گفتم ای عقل زورمند چرا؟

 (547)همان، 

 نماید و سروِ قامتش نیز چون کمند معشوق، صیادی است که عقل را صید خود می زلفِ هم

 زلف چون کمندشهمه صیدِ عقل گیرد خَمِ   خجل است سروِ بستان بر قامتِ بلندش

 (544 )همان،

 اند: شوند، زیرا در میدان جنگ با عشق شکست خورده عقل و صبر در مقابل عشق نابود می

 که نبودند مرد میدانش   الج رَم عقل منهزم شد و صبر

 (571)همان، 

 خبر باشد. در دنیای عاشقان، عقل اعتباری ندارد، کسی خبر از عشق دارد که از دنیا بی

 اندیشۀ عقل معتبر نیست  نیان که در عشقدانند جها

 آن کز همه عالمش خبر نیست  دانی که خبر ز عشق دارد؟

 (442)همان، 

کند و بر این ادعا است که عقل در عشق نخواهد گنجید و هرگز به حکمرانی نخواهد رسید، در قلمرو  سعدی بر عقل نهی می

 دولت معشوق.

 دولت خاقان نتواند کرد خالفتدر   ای عقل نگفتم که تو در عشق نگنجی

 (470)همان، 

 برای سرمستی نیازی به میکده نیست، همان که معشوق را ببیند مست گشته و عقل از سرش زائل خواهد شد.

 که به دیدارِ تو عقل از سر هشیار برفت  به خرابات چه حاجت که یکی مست شود

 (472)همان، 

 گردد. آمدن عشق این بنا ویران می عقل همچون بنایی سست است در مقابل عشق، با

 جورت در امید به یکبار برگرفت  عشقت بنایِ عقل به کلّی خراب کرد

 (477)همان، 

 چنین، همچون دزدی است که آشکار است و پنهان نخواهد شد. کند و هم عشق، غارتگری است که خانۀ عقل را چپاول می

 بینم از نهانت میای دزد آشکارا   رختِ سرایِ عقلم تاراج شوق کردی

 (479)همان، 

داند بلکه نگارگرِ آن  گشاید و دلیل از بین رفتن عقلش را تنها صورت معشوق نمی گاه سعدی زبان به تمجید از پروردگار می

 بیند. ستاید و خود را مست شده در مقابل قدرت ایزدِ معشوق می )پروردگار( را می
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 من آن ببرد که صورت نگارِ اوستعقل   باور م کن که صورتِ او عقلِ من ببرد

 (500)همان، 

 سعدی معتقد است که معشوق زیباروی باید چهره پنهان نماید زیرا در صورت آشکاری آن عقل به دیوانگی بدل خواهد شد.

 تا نکشد عقل به دیوانگی  روی بپوش، ای قمر خانگی

 (420)همان، 

آوریم تا با درک این ابیات بتوان به قضاوت نهایی در مورد عقل در  در این مجال چندین بیت با نگاه سعدی به عقل را می 

 غزلیات سعدی پرداخت:

 خویشتن بی دل و دل بی سر و سامان دیدن؟ عقل بی خویشتن، از عشقِ تو دیدن تا چند؟

 (442)همان، 

 ور به شوخی در خرامی، وایِ عقل و دینِ من گر به رعنایی برون آیی، دریغا صبر و هوش

 (445 )همان،

 تیغ جفا برکشید ترک زِره مویِ من شد سپر از دست عقل، تا ز کمینِ عتاب

 (444)همان، 

 العالمین عقلم و طبعم خیره گشت از صنع ربّ صبحم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین

 (447)همان، 

 دم به دم از عشقِ نوآموخته  کشد عقلِ کهن بار جفا می

 (454)همان، 

 معلوم شد که عقل ندارد کفایتی اول دراز کردزانکه عشق دستِ تط

 (475)همان، 

 دری کند عقل و گریه پرده می  پرده داری بر آستانۀ عشق

 (432)همان، 

 چون مسلمانی به دستِ کافری  عقل بیچاره در زندانِ عشق

 (437)همان،  

 بری می رُبایی عقلم از تن هوشم از دل می این چه رفتار است که آرامیدن از من می ب ری

 (494)همان،  

 بینم از نهانت ای دزدِ آشکارا می  ر ختِ سرایم عقلم تاراج شوق کردی

 (479)همان، 

 کند، به بطالنش عشق دعوت می   عقل را گر هنوز حجّت هست

 (570)همان، 

 آن کش نظری باشد، با قامتِ زیبایی  زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش

 ( 445)همان، 

 فکند پنجۀ توانایی   البت عشقعقل باید که با ص



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 44 -59، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

57 

 

 ( 444)همان،

 که خورشیدی به زیر سایبان است  خداوندان عقل این طُرفه بینند

 ( 445)همان،  

 مردمِ عقل به در بُرد که او دانا شد که در آموختنش این لطف و بالغت؟ که آن رو

 (493)همان، 

 

 تحلیل عشق و عقل در غزلیات سعدی

عشق سخن رانده است و غزلیاتش اگرچه با واژة زیبای عشق مزیّن شده است، مفاهیم عمیق عاشقانه در سعدی بارها و بارها از  

داند. عقل راه و مسیر را بر  دهد و این دو را، عنصر وجودی انسان می خود دارد. وی همواره عشق و عقل را در مقابل هم قرار می

 تاز زندگی انسان هستند.  این دو )عقل و عشق( دو یکّه پرورد. نمایاند و عشق احساسات را در او می انسان می

در قبول شکست یا پیروزی هر یک، سعدی ابیاتی پر مایه سروده است و گویا مسیر غزلیات سعدی بر دو محور عشق و عقل  

دو دالیلی مبرهن  استوار است و عقل را برای بیان، قدرت و تأثیرگذاری بیشتر عشق، با عشق همراه کرده است تا با مقایسۀ این

را به نوعی در  تک ابیاتی که از واژة عقل استفاده کرده است آن الدین شیرازی در تک و متقن برای پیروزیِ عشق ابراز دارد. مصلح

پسِ عشق دانسته است. در برخی ابیات عقل و عشق را در کنار هم نهاده و خوانندة تیزبین خود به قضاوت خواهد نشست که 

 ، گوی سبقت را کدامین ربوده است.در این میدان

نمایاند و بین خوب و بد تمایز  در نگاه سعدی فلسفۀ عقل متفاوت است. عقل که همواره مسیر درست را به زندگی انسان می 

ا گرچه واژة عقل را بارها و باره گونه نیست. دنیای رُمانتیک سعدی دنیایی است پر از عشق. شود؛ در غزلیات سعدی این قائل می

داند که در برابر عشق یارا و توانی ندارد و باید پیرو عشق باشد. با  کار برده است. عقل را همچون موجودی می در غزلیات خود به

شود، گویا  که غزلیات سعدی مربوط به ادبیات کالسیک است و در ادبیات کالسیک بیشتر به تفاوت بد و خوب پرداخته می این

 دبیات رمانتیک را به زیباترین شکل خلق کرده است.داری عشق؛ ا سعدی با طالیه

 

 گیری نتیجه

ترین محور غزلیات سعدی بر پایۀ  یابیم که قابل ذکر است: اصلی پس از خواندن و تأمل در غزلیات سعدی به مواردی دست می 

های مختلف  ق با دیدگاهعشق است و این نوع عشق از نوع عشق زمینی و ستودن معشوق و گاه غم و درد در راه عشق است. عش

از نظر شیخ اجلّ گذشته است زیرا که عشق را مشتقات و تعابیری است بسیار. با توجه به تعداد غزلیات سعدی که بیش از 

اند. عقل از نگاه سعدی یارای  باشد در بیشتر غزلیات وی دو واژة عشق و عقل در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار گرفته صد می شش

عشق را ندارد. عشق نیرویی است بس عظیم که اساس حیات بر آن استوار است. به ناچار عقل باید راه خود گیرد و مقابله با 

گزینیم و احساس را بر منطق پیروز شده  در غزلیات سعدی ناخودآگاه، عشق را برمی سویی برود که خالف سویِ عشق است. به

روند،  رگذار و نافذ است که هم لفظ و هم معنا به موازات هم پیش میقدری تأثی دانیم. بیان عشق در غزلیات سعدی به می

 ربایند از عقل. تازند و گوی سبقت می می
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Abstract 
Intellect and love are one of the sources of knowledge in human beings and human powers that differentiate 

between good and evil, or right and wrong. This has led many scholars and mystics to reflect on this issue, of 

which Sa'di Shirari is one of these. Love comes from god's nature and has a high and spiritual value. In contrast 

to the gift of love, intellect is an inner force and the power of perception with which we can understand 

meanings. Intellect is the controlling and controlling of his desires. Sa'di's attitude toward love and reason is the 

same as two opposing forces against each other. Where there is love, reason is not the way to go. This paper, 

which has been done by descriptive and analytical method based on library studies, reflects and contrasts reason 

and love in Sa'di's sonnets. The result of this essay indicates that Sa'di portrays love wholeheartedly and with 

colorful attitudes. In expressing and looking at reason, the orb has snatched overtaking and says so hard of 

reason that it  
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