
 

 

 

 

 

 ءالصفادیدگاه اخوان از عشق

 یمحمدکاظم فرقان

 زادهحسنسعید 

 چکیده

. اندپرداختهبه بحث از عشق نیز  شاندر مجموعه آثار ،نداکه از اندیشمندان قرن چهارم ،الصفاءاخوان

)عشق  )محبت( و عشق به معنای خاص عشق به معنای عام :برد داردرعشق در آثار ایشان دو کا

ر روح حاصل از عشق د. اتحاد دانندیمانسانی(. ایشان بهترین تعریف برای عشق را شوق به اتحاد 

. علت عشق طبع است. نفس نباتی، دهدیمبدن عاشق و معشوق رخ  یبخاری و به تبع آن در اعضا

ند. شروع انفس حیوانی، نفس ناطقه، طبع علت و معلول و طبیعت برخی از حیوانات مبدأ انواع عشق

زاج آنها یا وابسته به حاالت عشق نیاز به التفات و توجه دارد و تفاوت افراد در عشق به سبب تفاوت م

نقشی برای اختیار در عشق در  توانیم ،ست. طبق دیدگاه ایشانا نطفه آنها یریگشکلفلکی زمان 

که آن  ،اشدن نقص معلول( و یک غرض اقصبرطرف )مثلا  نظر گرفت. عشق یک غرض اولیه دارد

فضیلت و موجه است، هرچند در  یورزعشقست. ا و عشق به آنها االهیتوجه انسان به خدا و امور 
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 مقدمه. 1

شده بررسی می. این پدیده از دوران باستان دیآیمامور انسانی به حساب  نیترمهمعشق یکی از 

. (1390نراقی، ؛ Chapman, 2011؛ Helm, 2013) است پژوهشضوع و اکنون نیز مو (257 :1351، )افالطون

 ،در جهان اسالم نیز، به عشق و مسائل مرتبط با آن توجه شده است. بسیاری از عرفا، فالسفه و شعرا

ش عشق و زوایای مختلفمولوی به  ، حافظ ونایسابن، سهروردیالقضات همدانی، غزالی، از جمله عین

عشق مجازی برای رسیدن به  یسازنهیزمنوع، سبحان، عشق به هموند . عشق به خدااندرداختهپ

 حلعشق حقیقی، جریان عشق در همه عالم و ... ابعاد مختلفی از عشق است که در جهان اسالم م

 .انددهاویکالصفاء نیز در رسائل خود این مسئله را بحث بوده است. در میان اندیشمندان، اخوان

که انسان و مسائل مربوط به  ستندیزیم یادورهدر  1،مبهم استی و سرّکه هویتشان  ،الصفاءاخوان

 الصفاءاخوان. (415و  289 :1375 ،)کرمر نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته بود او در جهان اسالم

. یکی از این اندبررسی کردهرا  ،از جمله برخی مسائل انسانی ی،در رسائل خود موضوعات متعدد

 (269: 3ج ،1412الصفاء، )اخوان دیدگاه قدما یبندجمعاست که در آن  ماهیة العشق رسالة فیرسائل، 

 یهاپرسشگرفتن  با در نظر کوشیممی. در این مقاله اندکردهرات خود را درباره عشق بیان و نظ

و قابلیت آن برای پاسخ به مسائل جدید  کنیمبازخوانی  راالصفاء فلسفی ناظر به عشق، دیدگاه اخوان

 .را بکاویم عشقمرتبط با 

باره عشق در اندیشه متفکران مسلمان نوشته شده است. کنون کتب یا مقاالت متعددی درتا

اما شده، ررسی بمسئله عشق از زوایای مختلف و از دیدگاه اندیشمندان متفاوت  ،در این آثار

به دیدگاه  اینترنتی شده است. مهرداد افشار در یادداشتی کاویدهندرت الصفاء بهدیدگاه اخوان

فی ماهیة الصفاء درباره عشق پرداخته است که این یادداشت در حقیقت گزارشی از رساله اخوان

                                                             
برای  ،ودو رساله منسجم و معروف فلسفی)یا نویسنده( پنجاه الوفاء عنوانی است که نویسندگانالصفاء و خالناخوان. 1

 یهاکوششبا وجود  است. کلیله و دمنه یهاداستاناین نام برگرفته از ترجمه عربی یکی از  .انددهیبرگز انخود و پیروانش
( از .قه. 400از  )متوفای پس لفان رسائل همچنان خالی از ابهام نیست. ابوحیان توحیدیؤفراوان اندیشمندان، هویت م

فلسفه دانسته « نجات دین به کمک» لفان هدف از نگارش رسائل را پندارؤاین راز پرده برداشته و افزون بر افشای نام م
و نویسنده یا نویسندگان رسائل را از نوادگان  دانندیمبرخی از محققان گزارش ابوحیان را نادرست  ،است. با این همه

مذهب شیعی ،نسب و به گمان قویایرانی ایشان احتماالا  .دانندیمو نخستین پیشوایان اسماعیلیان  صادقامام 
 (.260-238: 1391ی اشکوری، فناینک.: برای تفصیل بیشتر ) اندبوده
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دارد که این اثر  المحبة والعشق عند اخوان الصفاء است. طاهر حامد منشور نیز اثری به نام العشق

یادداشت پیش رو اثری تازه در  در دسترس نیست. و است سال پیش 30عربی متعلق به حدود 

الصفاء با اخوان یزیرا در آن به گزارش رساله مذکور اکتفا نشده و آرا ،دیآیماین حوزه به شمار 

که در  ایمو به مباحثی پرداختهجدید بازخوانی شده  یهاپرسشنظر گرفتن  با درو تحلیل مبانی 

 موجود نیست.الصفاء آثار اخوان

 :گنجدمیمسائل اساسی عشق در سه دسته 

لفظ  )مانند چیستی عشق، اقسام عشق، تبیین کاربردهای مختلف مسائل مفهومی عشق .الف

 .و ...( «محبت» ،«دوستی» همچونبا معانی مشابه  «عشق»، تفاوت «عشق»

عشق،  یریگشکلعشق، کیفیت  یریگشکل)مانند علل  شناختی عشقمسائل هستی .ب

 ...( نقش اختیار در عشق، اثر عشق در عاشق، تعلق عشق به صفات یا ذات و

 )مانند غایت، فضلیت و توجیه عشق( مسائل ارزشی عشق .ج

ارزیابی را  الصفاءدیدگاه اخوان ،نهایت. در شودترتیب بررسی می، هر سه دسته فوق بهدر ادامه

 .خواهیم کرد

 . تحلیل مفهومی عشق2

رو بحث از این 1.که چه چیزی عشق دانسته شوداست ئل حوزه عشق مبتنی بر این پاسخ به مسا

ناظر به عشق مقدم است. تاکنون اندیشمندان تعاریف مختلفی  یهابحثاز چیستی عشق بر سایر 

الصفاء با طرح و نقد تعاریف موجود در زمان اخوان. (Nussbaum, 1998) اندکرده مطرح «عشق» از

. (272: 3ج ،1412الصفاء، )اخوان دانندیمرای عشق را شوق شدید به اتحاد بهترین تعریف ب 2،خود

                                                             
مقدم بر هل مرکب  همقدم بر هل بسیطه است و هل بسیط ،شارحه یما شودیم گفته. در سنت منطقی جهان اسالم 1

شیء ابتدا باید مفهوم آن شیء تصور شود. اگر مفهوم شیء  درباره هراین است که برای بحث  شحقیقیه. توضیح یو ما
از حقیقت و  توانینمنکنیم تصدیق چیزی و تا به وجود  سخن گفتدرباره تصدیق به وجود آن  توانینمتصور نشود 

 (.1743: 1996)التهانوی، کیفیات آن سخن گفت 

. برخی آن را عملی مختص به افراد انددانستهکه برخی عشق را بیماری یا جنون  اندکردهاجمال ذکر به الصفاء. اخوان2
ی دیگر آن را افراط محبت و شدت میل به نوعی از انواع یا فردی از افراد یا شیئی اعده. اندکردهمعرفی  همتیببیکار یا 
که این محبت به طبیعت مشابه جسمانی یا  انددانستهبر نفس . برخی عشق را هوا و محبت غالب انددانستهاز اشیا 
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، دیدگاهی است که عشق را افراط در محبت و اندنقد کردهالصفاء که اخوان هاییدیدگاهیکی از 

علق تموجودات یا افراد که این محبت و میل به نوع یا فردی از انواع  کندیممیل شدید تعریف 

نامیده  «عشق»آنچه در عرف  ندیگویمالصفاء در نقد این دیدگاه . اخوان(271: همان) ردیگیم

 باره. اما طبق مبانی آنها در)همان( محبت و میل شدیدی است که به همنوع تعلق گیرد شودیم

نکته نوع تعلق گیرد. برای جمع بین این دو ، لزومی ندارد عشق به همدیآیمعشق، که در ادامه 

دو معنا قائل شد. معنای عام و معنای خاص. عشق به معنای عام  ظاهر ناسازگار باید برای عشقبه

 ی استو عشق به معنای خاص، محبت و میل شدید به اتحاد ،یعنی محبت و میل شدید به اتحاد

 .ردیگیمنوع تعلق که به هم

 «عشق» ،رد. در زبان عرفینیز توجیه کرا  «عشق»کاربردهای مختلف  توانیمبا این بیان 

الت، عشق مانند عشق به شکبرخی کاربردها در  «عشق» مثالااطالق و کاربردهای مختلفی دارد. 

قات مختلف، . در این اطالرودیمبه گربه، عشق به درس، عشق به شاگرد، و عشق به همسر به کار 

ه صورت یعنی محبت شدید ب «عشق» ،رفته است. در یک معنا کار بهحداقل به دو معنا  «عشق»

نوع میعنی محبت شدید به ه «عشق»)بدون اخذ متعلق عشق در معنا( و در معنای دیگر  مطلق

الصفاء در تبیین عبارات اخوان ،بر این اساس )با اخذ این قید در معنا(. نوعو شوق به اتحاد با هم

عشق به  بارهدر شانگاه سخنعشق به معنای عام است و  باره. گاه سخن آنها درانددستهعشق دو 

 معنای خاص.

. از مجموعه کالم اندنکرده بیانتفاوت عشق با سایر معانی مشابه مطلبی  بارهالصفاء دراخوان

رچند همحبت و شوق از منظر ایشان یکی است،  ،که عشق به معنای عام دیآیمایشان به دست 

 فه و غیر)صداقة(، عاط ن با دوستیاز نظر شدت ممکن است متفاوت باشند. ولی درباره تفاوت آ

 .اندنکردهتصریح یا اشاره  چیزیآن به 

که  آیدپیش می پرسش)شوق شدید به اتحاد( این  شده برای عشقدقت در معنای پذیرفته

اتحاد در اجسام  ،الصفاءبر نظر اخوان شوق و محبت است؟ بنا متعلَّق چیزهاییدر عشق، اتحاد چه 

                                                             
الصفاء تعریف اخیر که اخوان اندکردهی نیز عشق را شدت شوق به اتحاد معنا ادستهصورتی همجنس تعلق گرفته است. 

 .(272-270: 3ج ،1412الصفاء، )اخوان دانندیم ترفیلطتر و را راجح
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 پرسش. این (273: همان) کنندیما مجاورت پیدا یامکان ندارد و اجسام حداکثر، امتزاج، تماس 

اگر عشق شوق به اتحاد است،  :که کندیمعشق فراهم  یشناختیهستزمینه را برای طرح مباحث 

 ؟شوندیمچه چیزی شوق دارد و چه اموری با هم متحد 

 شناختی عشق. تبیین هستی3

و چگونگی  «اتحاد»که باید بررسی شود معنای  یامسئله، اولین «عشق»پس از تحلیل مفهوم 

اتحاد در اجسام مصداق ندارد، بلکه اتحاد به امور نفسانی و  ،الصفاءطبق دیدگاه اخوان آن است.

دانست. باره نفس الصفاء را دردیدگاه اخوان . برای فهم اتحاد باید(272: همان) دارداختصاص روحانی 

نفس نباتی  :اندنوعیا با آن ارتباط دارند سه  ،نفوسی که در جسم تحقق ،الصفاءطبق مبانی اخوان

 .)همان( شوندیمشهوانی، نفس غضبی حیوانی و نفس ناطقه. این سه نفس سبب عشق 

 

 . چگونگی اتحاد1 .3

 بارهفقط در ،اندندادهالصفاء درباره چگونگی اتحاد در انواع مختلف عشق و محبت توضیحی اخوان

. اتحادی که در عشق انسانی انددهکر)عشق به معنای خاص(، فرآیند اتحاد را بیان  عشق انسانی

)روح بخاری( است که به تبع آن، خون، گوشت، چربی و عصب  اتحاد در روح حیات دهدیمرخ 

آنچه از بدن یکی تحلیل رفته و خارج شده است در بدن  ،اتحاددر این  .کنندیمنوعی اتحاد پیدا 

که اتحادی که در عشق مطرح  شودیم. از اینجا روشن (276-274: همان) ردیگیمدیگری قرار 

یعنی در عالم واقع دو امر با هم متحد  ؛است ، نوعی اتحاد ثبوتی و مربوط به عالم خارجشودیم

 باشد. دراکییا ا ذهنی یامر نه اینکه صرفاا  شوندیم

 

 علت عشق .2 .3

له باید بیان شود. ابتدا باید علت عشق ئعشق و بیان علل آن، چند مس یشناختیهستین یدر تب

عاشق  کسیچرا  )بدون در نظر گرفتن معشوقی خاص(. اساساا  ذکر شود؛ عشق به صورت مطلق

چرا عشق به افرادی خاص تعلق  :؟ سپس باید بررسی شود کهشودیم دیگر محبّ یا به عبارت

به نوع یا فردی خاص و  کندیم؟ در هر دو معنای عشق، چرا عشق انسان اختصاص پیدا ردیگیم
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 دیآیمدیگری پیش ، پرسش پرسش؟ پس از پاسخ به این ردیگینمبه سایر انواع یا افراد تعلق 

)به هر دو معنای عشق(  هاانسان یهامعشوقمشترک است، چرا  هاانساناگر این علل در  :که

چرا شخص  ؟عاشق شخص د ج و شخص شودیممتفاوت است؟ چرا شخص الف عاشق شخص ب 

چنین  ؟ چرا قبالاشودیمبه امور د؟ عشق چطور شروع  ج و شخص ورزدیمالف به امور ب محبت 

 یا محبتی( نبوده است؟) یعشق

 یبندجمع. در اندکردهشق را مطرح الصفاء به صورت پراکنده در آثار خود علل و اسباب عاخوان

. طبع به سه گونه دانندیم 1الصفاء علت عشق را طبع و طبیعتگفت اخوان توانیمدیدگاه ایشان 

 :مبدأ عشق و محبت باشد تواندیم

 ؛(272: همان) از این حیث که این نفوس است گانهطبیعت نفوس سه .الف

 به این اعتبار که علت یا معلول است. طبیعت .ب

 )طبیعت برخی از است مؤنثطبیعت به این اعتبار که طبیعت یک حیوان مذکر یا  .ج

 .(277: همان) حیوانات چنین است(

الصفاء محبت بین علت و معلول اخوان باره. دردیآیمبت ناشی از طبع نفوس در ادامه مح

ده می به موجود ضعیف قرار دامحبت و ترحّ ،که در طبع موجود قوی دهندیمین توضیح چن

 ،عدهاست. این قا هو گرایشی به موجود قوی نهفت در موجود ضعیف محبت ،شده است. همچنین

کمال و  اختصاصی به علت و معلول بالفعل ندارد، بلکه محبت بین هر دو موجودی که یکی نوعی

ندان و کودکان والدین به فرز الامثباشد وجود دارد.  مؤثر یبرتری داشته باشد و بتواند در دیگر

ه سبب محبت دارند و برعکس. مردان و بزرگساالن به کودکان محبت دارند و این محبت است ک

وس، حاکم رئیس نسبت به مرئ ،. همچنین)همان( تعلیم و تربیت قرار بگیرند تحتکودکان  شودیم

بیعت طد که این محبت در ن.. نوعی ترحم و محبت دارنسبت به رعیت، غنی نسبت به فقیر و .

 .(278: همان) ستا آنها

                                                             
بر نفس  «طبیعت»چراکه برخی از فالسفه مسلمان از اطالق  ،به کار برده شد «طبیعت»و  «طبع». در متن مقاله 1

را به کار  «طبع»الصفاء نیز گاه تعبیر . اخوانکنندیمرا بر آنها اطالق  «طبع»حیوانی و انسانی ابا دارند، هرچند 
است  «طبعیت»و  «طبع»به کار برده شده اعم از  «طبیعت»جا  در ادامه مقاله، هر. «طبیعت»و گاه تعبیر  برندیم

 تا شامل نفس مجرد هم بشود.
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عشقی که در اینجا بررسی شده است، عشق به معنای  دهدیمالصفاء نشان توضیحات اخوان

 اندنکردهذکر علتی  )عشق انسان به همنوع( ایشان برای عشق به معنای خاص چونعام است. اما 

)عشق به معنای  که علت عشق انسانی شودیم، فهمیده برندیمذیل همین مباحث از آن نام  و

خاص( هم طبیعت است. اما طبیعت در شرایط خاصی اقتضای چنین عشق و محبتی را دارد که 

 .دیآیمدر ادامه 

 

 . تفاوت افراد در عشق و محبت3 .3

ضوح و؟ بهاندمتفاوتچرا افراد در محبوبات خود  :مهم درباره عشق این است که یهاپرسشیکی از 

ثر قرار گیرند، امیال مختلفی دارند. در ؤکودکان پیش از اینکه تحت تربیت مدید که  توانیم

میل برخی به شهوات بسیار بیشتر  ، مثالا شودیم دیدهمختلفی  یهامحبتبزرگساالن نیز امیال و 

غلبه دارد. این  هامحبتمحبت ریاست بر همه  ،ر برخیاز میل آنها به غضب، قدرت یا علم است. د

 ه)نفوس، رابط تبیین کرد؟ بیان شد که طبیعت به یکی از سه اعتبار مذکور توانیمپدیده را چطور 

به سه اعتبار مبدأ  تواندیممبدأ عشق باشد. اینکه طبیعت  تواندیمبودن( معلولی و مرد یا زنعلی

برخاسته از نفوس است.  هاعشقبرخی از باشد توانایی تبیین انواع مختلف عشق انسانی را دارد. 

دسال یا معلم رابطه بین بزرگسال و خر مثالا) معلولی باشدیناشی از رابطه علّ هم ممکن است برخی 

 .استطبیعت زن و مرد ه سبب ب همو متعلم( و برخی 

به . دهندیمعامل تفاوت افراد در عشق و محبت را به نفوس ارجاع  نیترهممالصفاء اخوان

سه نفس دارند و هر یک از این نفوس میل و محبت به امور متناسب با خود  هاانسان ،ایشاننظر 

که  کندیمند. اینکه مزاج فرد چگونه باشد، تعیین ادارد. نفوس در اظهار افعال خود تابع مزاج

کدام نفس بر فرد غالب باشد. لذا اختالف مردم در محبت و امیال، تابع اختالف غلبه هر یک از 

عالوه بر مزاج، عادت نیز در اخالق  البته نفوس است که این اختالف تابع اختالف در مزاج است.

 یهابمحبوعامل غلبه هر یک از نفوس و  تواندیممهم است. اینکه فرد چه عاداتی داشته باشد 

 غلبه هر یک از نفوس را تغییر دهد تواندیم. البته انسان با ریاضت (273-272: همان)باشد  آن

 .(279: همان)
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 فرض که دو نفر تحت سیطره یک نوع نفسر ب :در این زمینه این است که دیگر پرسش

زی را عاشق یکی چی ؛اختالف دارند شانیهامحبتدر  نیزنفس شهوانی، اما ایشان  مثالاباشند، 

الصفاء در تبیین ؟ اخوانشودیماست که دیگری هیچ تمایلی به آن ندارد. این پدیده چگونه تبیین 

ار متنوع حاالت ترکیب عناصر سازنده بدن و به تبع آن، حاالت مزاج بسی ندیگویماین پدیده 

حبت دارد ج و ترکیب ماست. هر فرد بر حسب مزاج و ترکیبی که دارد به امور متناسب با آن مزا

 .(276: همان) شمارندیبخود  یهامحبوباست، افراد در  شماریبحاالت مزاج و ترکیب  چونو 

و آن را  انددهنهابه فرد دیگر در عشق انسانی پا را از مزاج فراتر  یترجیح فرد بارهایشان در

نطفه  یریگشکلمشاکلت و شباهت در اشخاص فلکی افراد، هنگام  .دانندیم امری دیگروابسته به 

ختلفی محاالت بسیار نیز . این مشاکلت و شباهت دانندیمفرد دیگر  رب یردفرا عامل ترجیح 

 .(275 همان:) دارد

 

 . تأثیر افالک در عشق4 .3

برای افالک و حاالت آنها، نقش مهمی  ،مانند بسیاری از اندیشمندان جهان اسالم ،الصفاءاخوان

در  تواندیماز دو جهت  کمدستافالک و حاالت آنها  1.ندادر عالم مادون قمر، یعنی زمین، قائل

اینکه چه که گفتیم، چناند. جهت اول تأثیر افالک در مزاج است. ثر باشؤمما موضوع پژوهش 

دارد و این حاالت مزاجی بسیار  اشجینفس و حالتی بر انسان غالب باشد، بسته به حاالت مزا

نطفه. جهت دوم تأثیر افالک، نقش آنها در تعیین  یریگشکلمتأثر است از حاالت فلکی هنگام 

، شباهت حاالت فلکی یورزعشقفرد دیگر در  رب یمعشوق است. ذکر شد که سبب ترجیح فرد

 دارند. یزورعشقدو تأثیر بر  کمدستنطفه است. پس افالک  یریگشکلام هنگ

ز به أشکال افالک . ایشان تغیر عشق را نیاندقائلتأثیر دیگری نیز برای افالک  الصفاءاخوان

 .(275: همان) کنندیماجمال بیان که البته به ،دانندیممنتسب 

                                                             
ساله مطرح . اخوان1 سه ر سئله را در  صفاء این م سالة ماهیة  :اندکردهال صفاء، اخوان) عةیالطبر : 2ج ،1412ال

تأثیر  ،. همچنین(199 :4ج ،همان) ةیالروحانرسااالة االفعال  ( و248: 3ج ،همان)، رسااالة االدوار واالکوار (63
صالح  ساله ا سانی را نیز در ر ساله مسقط 24 :2همان، جاخالق )افالک در مزاج و رفتار ان همان، ) ةالنطف( و ر

 .اندکاویده( 417: 2ج
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 بودن عشق. شرط شروع عشق و تبیین نادر5 .3

الصفاء شرطی را برای شروع اخوان .دانندیمرا نادر  ش،به معنای خاص ،عشق ،بسیاری از مردم

نادربودن عشق را توجیه کرد.  توانیمکه با لحاظ این شرط و شروط پیشین  اندکردهعشق ذکر 

چه به معنای  ،. برای اینکه عشقی شکل بگیرددانندیمایشان شروع عشق را با التفات و توجه 

انی غضبی بر کسی غلبه نیاز به توجه و التفات است. اگر نفس حیو ،و چه به معنای عامش خاص

داشته باشد ولی توجهی به قدرت و ریاست نداشته باشد، بالفعل عاشق آن نخواهد بود. اما اگر در 

ن یپس برای تبی .شودیممعرض قدرت قرار گیرد و به آن توجه کند، عشق و محبتش بالفعل 

 د:باید به این نکات توجه کر هاانسانبودن پدیده عشق به معنای خاص در نادر

نباید غلبه داشته باشد و نباید  هاعشقو  هامحبت)به معنای خاص( سایر  شدنبرای عاشق - 

 تمام توجه به آنها باشد.

آن شخص با حاالت  نطفه یریگشکلهنگام انسان باید متوجه کسی شود که حاالت فلکی  -

 .او نوعی مشابهت داشته باشد نطفه یریگشکلهنگام فلکی 

. شودیماگر این سه شرط تحقق پیدا کند فرد عاشق  طبیعت او دچار مشکل و مرض نباشد. -

 .شوندیمعاشق به معنای خاص ندرت به افراد کندیمندرت تحقق پیدا اما چون این سه شرط به

مانع  هامحبتغلبه یکی از چون ی . ولاندنکردهتصریح الصفاء خود به شرط اول و سوم اخوان

و طبیعت بیمار در افعال خود دچار خلل است باید این  (281: همان) شودیمتوجه به امور مخالف 

بودن شاید به علت روشن الصفاءاخواندر رسائل این دو شرط  نشدندو شرط را در نظر گرفت. ذکر

 شرط در فضای فکری ایشان باشد. این دو

 

 . نقش اختیار در عشق6 .3

 توانینم. اگر عشق ناشی از طبیعت باشد دانندیمالصفاء طبیعت را علت عشق بیان شد که اخوان

اختیاری یا  بارهالصفاء دراگر ناشی از غیر نفس ناطقه باشد. اخوان خصوصاا ،آن را اختیاری دانست

اما طبق مبانی آنها، اصل عشق غیراختیاری است ولی به  ،عشق سخنی ندارند بودنیاریراختیغ

 را اختیاری دانست. شروع عشق با توجه است و توجه غالباا  ششروع یا استمرار توانیم یاگونه

 توانیمتبع به هر یک از نفوس را برداشت و بهغل توانیماختیاری است و با عادت و ریاضت 
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)توجه( و  االصول اختیاری است. پس شروع عشق علی(273: همان) آن را نیز برطرف کرد عشق

که برای عشق  یادهیفاصول اختیاری است. ایشان در االهر یک از نفوس( علی)غلبه  شاستمرار

عشق به  شودیمکه فهمیده  گویندسخن می یاگونه( نیز به دمآخواهد در ادامه  و) کنندیمذکر 

 نوعی اختیاری است.

 

 . تعلق عشق به صفات7 .3

 یالصفاء در قالب حالتاخوان است.یکی از مسائل فلسفی درباره عشق، تعلق عشق به صفات یا ذات 

 یایفرضکه انسان عاشق، عاشق صفات است نه ذات. تجربه  دهندیمفرضی به صورت وجدانی نشان 

بازسازی کرد: اگر شخص الف عاشق شخص ب  گونهنیا توانیم ندکنیممطرح الصفاء که اخوانرا 

را دوست دارد. اگر مدت  شیهایژگیواو دارد. شخص الف، شخص ب و  یهایژگیوباشد، تصوری از 

ست( در ذهن ا او یهایژگیو)که  شخص ب از شخص الف جدا باشد، تصویر شخص ب یایطوالن

شخص الف هست و شخص الف به آن تصویر ذهنی )که صفات شخص ب است نه خود شخص ب( 

متفاوت  کامالا  ییهایژگیو. اگر شخص ب پس از مدتی بازگردد ولی با ورزدیممحبت دارد و عشق 

در  سابق یهایژگیو؛ دنبال آن گرددیمو متضاد، شخص الف دنبال تصویر ذهنی خود در خارج 

شخص ب تغییر کرده باشد، فرد  یهایژگیواگر جمال و حسن خلق و سایر  . مثالا گرددیمفرد ب 

دیگر شخص الف به شخص ب محبت  ،. در این صورتگرددیمسابق  یهایژگیوالف به دنبال آن 

که فرد ب را  گونهنیاسابق است. به  یهایژگیونخواهد داشت و اگر محبت داشته باشد به اعتبار 

دیگر بین تصویر ذهنی و شخص ب واقع  )در حالی که در .داندیممطابق و منشأ آن تصویر ذهنی 

د به این اعتبار است که تصویر بقت وجود ندارد(. فرد الف اگر همچنان به شخص ب عشق بورزمطا

 .(283: همان) ذهنی محبوب از شخص ب به دست آمده است

خیالی یا عشق به مردگان را نیز توجیه  یهاعشق توانیم کنندیمطرح مالصفاء با مثالی که اخوان

یا پس از مرگ معشوقشان همچنان عاشق اویند. طبق  اندیالیخعاشق فردی  هاانسانکرد. برخی از 

 هایژگیو. ایشان خودندافراد، عاشق نقوش و تصاویر ذهنی  گونهنیاگفت  توانیم ،الصفاءدیدگاه اخوان

. واضح است که این فرد، ورزندیمو به آن عشق  اندکردهو صفاتی را در قالب فرد در ذهن خود تصور 
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 شدیمبرای وحدت صفات است و اال اگر صفات متعدد را  فرد صرفاا  فرد خارجی نیست و فرض این

 بدون فرض ذات، متحد در نظر گرفت، نیازی به فرض فرد یا ذات نبود.

 

 عاشق در عشق حاالت ر. نقش تغی8ّ .3

 توانیماز آنجا که مبدأ عشق طبیعت است و طبیعت هم به یکی از سه اعتبار مذکور مبدأ است 

عشق  باره. این بحث هم درکندیمرد تغییر کند عشق و معشوق او نیز تغییر گفت اگر حاالت ف

محبت داشته  چیزیعشق به معنای خاص. اگر انسان به  بارهبه معنای عام صادق است و هم در

 یدیگر چیز، آن محبت را از بین ببرد و محبّ یدیگر چیزبا ریاضت، علم و توجه به  تواندیمباشد 

ولی طبق مبانی و تصریحات  اندنکردهتصریح  نکتهعشق انسانی به این  بارهدرالصفاء شود. اخوان

دانست. یعنی  گونهنیاعشق انسانی را نیز  توانیم، دیآیمکه در ادامه  ،ایشان درباره غایت عشق

نوع خارج شد و دارای نوعی ریاضت و تغییر توجه از عشق به همبا  توانیمدر عشق انسانی نیز 

نفس  ، در کسیاگر بر اساس مزاج عشق به خدا یا عشق به معارف( شد. مثالا )مثالا  دیگر از عشق

رو شده ی و کثرت توجهات، عاشق فردی زیبامحیط اوضاع و احوالناطقه غالب باشد ولی به دلیل 

تدریج د، بهکنرا صرف معارف و علوم  شباشد، اگر با ریاضت خود را از معشوق دور بدارد و توجه

شدت مراقب رو انسان باید به. از اینکندیمتغییر  شو عشق یابدمیاطقه ظهور غلبه نفس ن

 باشد. شتوجهات و عادات

 

 . غایت عشق9 .3

خاص چه  یهامعشوقت که خَلق طباع موجودات با الصفاء درباره عشق این اساخوان بحث دیگر

. اولی غایت اندکردهالصفاء برای اقسام عشق دو نوع غایت ذکر اخوان غرض و غایتی داشته است؟

خاص هر نوع از عشق است که اختصاص به آن عشق دارد و اگر آن عشق نبود این غرض و غایت 

که  ییهامحبتو  هاعشق. غایت دیگر عمومی است، به این معنا که مجموع کردینمتحقق پیدا 

و سایر امور مربوط به عشق، منجر به آن غایت  هامحبوبدر انسان  یهاتحولانسان دارد، تغییر و 

بلکه این غایت در بقیه موجودات عاشق و  ،ندارداختصاص . غایت اول، به انسان شودیمو غرض 

 دارد.اختصاص و نهایی عشق است، به انسان  اکه غایت اقص ،ولی غایت دوم ،نیز جاری است محبّ
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 . غایت اول عشق1 .9 .3

 شد.مبدأ عشق با تواندیممبدأ عشق طبیعت است. طبیعت به سه اعتبار  ،گذشتکه چنان

 .گانه استبه این اعتبار که یکی از نفوس سه .الف

 .که علت یا معلول استاعتبار  این به .ب

 نث است.که حیوان مذکر یا مؤاعتبار این به  .ج

مانند بسیاری  ،ایشان بساچه. اندنکردهتصریح به غایتی  ،الصفاء درباره عشق در نفوساخوان

 ،نایسابن) استضای هر قوه کمال آن قوه تقائل باشند که رسیدن به امور مق ،از فالسفه مسلمان

عشق و  ،ربه بیان دیگ ست.ا آنها یهامحبوبکمال نفوس به واسطه  ،در این صورت .(193 :1379

 محبت ناشی از نفوس برای رسیدن آن نفوس به کمال است.

یف و محبتی که بین علت و معلول وجود دارد، رفع حاجت معلول و موجود ضع عشقغایت 

یب بیشتری به آموزش و تأد ،والدین تحت نظردر برخی جوامع، کودکان پس از تربیت  مثالااست. 

بت و رغبت که این مح هستدارند. در این جوامع، در مردان بالغ محبت و رغبتی به کودکان نیاز 

: 3ج ،1412الصفاء، )اخوان شودیمتهذیب کودکان  زرگساالن به آموزش، تأدیب وسبب برانگیختن ب

 ونسل و حفظ جنس  یشدن محبت زنان و مردان در طبیعت آنها، بقا. غایت قرار داده(277

 .)همان( است شاننوع

 ی عشقا. غایت اقص2 .9 .3

به صورت  خواهدیمکدام  دارد. هرمیل )نباتی، حیوانی و ناطقه( به ابدیت  هر یک از نفوس

دنیوی قابلیت  یهامحبوب. اما (280: همان) رد و به آن مشغول باشدبابدی از محبوب خود لذت ب

 یکی از این سه است: آنلذیذبودن ابدی را ندارند. دلیل 

بوب، : به سبب از بین رفتن یا مرگ محشودیمناچار روزی از محبوب جدا محبّ به .الف

 .مکانی عاشق یا مفارقت مرگ
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پس از  .کندیمرا تصور  هر چیزی. انسان همیشه کمال دوشیممحبّ از محبوب خسته  .ب

 یهانهیزم. این توجه به نقص و طلب کمال دشویم شیهانقصمتوجه  آن چیزمدتی اشتغال به 

 1.کندیمزدگی از محبوب را فراهم دل

وس بر اساس تغییر غلبه هر یک از نف. گفته شد با توجه به کندیممحبوب یا محبّ تغییر  .ج

ن پس از انسا . مثالا کندیم)بر اساس سن(، ریاضت یا مزاج محبت انسان تغییر  اقتضای طبیعت

شدت عاشق که در کودکی بهحال آن ،ندارد یاعالقهابتدایی  یهایبازشدن دیگر به اسباببزرگ

ر این د .ممکن است عاشق تغییری نکند ولی معشوق دچار تغییر شود ،آنها بود. از طرف دیگر

 .(281: همان) شودیمعشق برداشته  ،صورت هم

شق را شیرینی و اشتیاق ع توانندینممعشوقات دنیوی که  بیمیامیپس با اندکی توجه در

 یانی نداردااهلل تعالی باشد. این عشق هیچ نهایت و پ د، مگر اینکه انسان محبّنبخشباستمرار 

که  رسدیمبه این نکته  اشر مختلف زندگیادوامختلف در  یهاعشق. انسان با چشیدن )همان(

شوق و اشتیاق  دنتوانینمد و نچراکه این امور دنیوی بقا ندار ،کندرو و به خدا  ،اعراض نهایاباید از 

 د.نابدی او را ارضا کن

اشی از امور ، و صفات و کماالت اشیا ناندصفاتگفته شد که محبوب حقیقی  ،عالوه بر این

جه عالم باال مافوق از عالم عناصر است. توجه به این نکته انسان را از خواب غفلت بیدار و متو

 .(282: همان) به عالم روحانیون عشق بورزد که شایسته است حقیقتاا دیابیم. انسان درکندیم

)اینکه در کودکی عاشق چیزی بوده و بعد از  پس سیر تغییر انسان در عشق و محبت خود

و ( و توجه به اینکه صفات شده یدیگر چیزتر شده است عاشق چه بزرگ زده شده و هرآن دل

                                                             
در امور مادی تضاد و »: کندیمبیان گونه النبوات سبب خستگی از امور دنیوی را ایندر رساله المنامات و طباطبایی. 1

تزاحم وجود دارد و محال است که یک امر مادی به بهترین وجه قابل تصور موجود شود، زیرا ماده محدود است و هر 
چه از آن موجود شود، تصور بهتر و بیشتر آن ممکن است. پس هر چه برای انسان حاصل شود، او امری بهتر و زیادتر 

 شودیماز شیء مورد استفاده  ترکاملغال به امور مادی، توجه انسان منصرف به تصوری . در هنگام اشتخواهدیماز آن را 
. هنگامی که انسان به نقصان شیء مورد استفاده توجه شودیمتصور شیء ناقص از جهت نقصش  ،و این تصور موجود

-207: 1362 )طباطبایی، «افتدحاظ کرد، محبت این شیء از دلش میکرد، و کمالی که این شیء فاقد آن است را ل
 .بیشتر، نک.: رساله مذکور(تحلیل برای  ؛208
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ن و که باید متوجه عالم روحانیو دهدیماو را به این معنا توجه  اندمحبوب قتاایحقکماالت اشیا 

 قی عشق بورزد.امور مجرد و با ،خداوند سبحانمالئکه باشد و به 

باید عشق دنیوی را  حتماا االهیکه آیا برای رسیدن به عشق  اندنکردهالصفاء تصریح اخوان

 لزوماا االهیپاسخ داد که رسیدن به عشق  توانیمولی بر اساس دیدگاه ایشان  .تجربه کرد یا خیر

نفس ناطقه غلبه داشته باشد و متوجه  از ابتدا کسی براز طریق سیر در عشق دنیوی نیست. اگر 

 االهییا اگر از ابتدا به نقص خود و کمال امور  ،شودیمباشد از ابتدا عاشق این امور  االهیامور 

 چون. اما شودیم االهیدیگری بر او غالب نباشد از ابتدا عاشق امور  چیزتوجه داشته باشد و 

حیوانی غلبه دارد، و برای کودک عادی ادراک  انسان ابتدا کودک است و در کودک امور نباتی و

ابتدا باید عشق دنیوی تجربه شود و از آن طریق به  هاانسانامور مجرد ممکن نیست، لذا در اکثر 

 راه یافت. االهیعشق 

 

 . رابطه عشق و عقل10 .3

شاید  الصفاء درباره نسبت عقل و عشق هیچ تصریحی ندارند. اما با استفاده از مطالب فوقاخوان

مبدأ  تواندیمنفس ناطقه  ،بر آنچه گذشت بتوان دیدگاه ایشان را در این باره بازسازی کرد. بنا

. از ورزدیمعشق  ،که معارف و مجردات است ،عشق قرار گیرد. نفس ناطقه به امور متناسب خود

 توانیم، (438 و 437: همان) قوه نفس ناطقه یا خود نفس ناطقه است نیترمهمآنجا که قوه عاقله 

یک نوع عشق، سایر انواع  غلبه ،دیآیمدر ادامه که چنانورزیدن را به عقل نسبت داد. این عشق

اگر عشقی غیر از عشق نفس ناطقه بر انسان غلبه  ،. بر این اساسکندیماثر عشق را پنهان و بی

ناطقه غلبه داشته مغلوب است. ولی اگر عشق نفس  ،و به تبع آن عقل ،داشته باشد نفس ناطقه

هنگامی که عشق ناشی از نفس ناطقه است هیچ تعارضی  باشد، نفس ناطقه و عقل غلبه دارد.

بلکه خود عقل است که عاشق است ولی اگر عشق ناشی از امر دیگری  ،بین عقل و عشق نیست

 با عقل تعارض داشته باشد. تواندیمباشد 
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 . مباحث ارزشی عشق4

ورزیدن چه توجیهی و عشق عشقبا عنایت به مباحث فوق، آیا عشق فضیلت است یا رذیلت؟ 

 پردازیم.دارد؟ در ادامه به پاسخ این دو پرسش می

 ؟فضیلت یا رذیلت :. عشق1 .4

و برخی دیگر آن را  دانندیمبرخی از اندیشمندان عشق را رذیلت  ،الصفاءبنا بر گزارش اخوان

عشق به خدا( را فضلیت و  مثالا) . برخی فقط نوعی خاص از عشق راورندآیمفضیلت به حساب 

 ،الصفاءاز دیدگاه اخوان قائل نیستند. هاعشقو ارزش و توجیهی برای سایر  دانندیم پذیرتوجیه

عشق و محبت فضلیتی است که در بین خلق ظاهر شده است. این پدیده از فضل خدا بر خلق و 

نفوس به  )به معنای عام( محبت و عشق واسطها است. به هناشی از توجه خدا به مصالح آن

را برآورده  شحاجتو  رساندمدد میقوی به ضعیف  ،ماندیمنسل باقی  ،رسندیمخود  یهاخواسته

 ،مانند ایثار ،)به معنای خاص( است که بسیاری از صفات زیبای اخالقی واسطه عشق . بهکندیم

بودن عشق این است که عشق به امور مختلف، . جهت دیگر فضیلت(279: همان) شودیمظاهر 

و ... همه برای این است که انسان متوجه امور مافوق آنها شود و معشوق  هانتیز ،عشق به ابدان

. باید توجه داشت که عشق در صورتی فضلیت (282: همان) شایسته را پیدا کند و بدان عشق ورزد

شود که او را از امور  چیزی، اما اگر انسان عاشق بیان شده باشدغایات در مسیر تحقق است که 

 تریعالبه اعتبار عشق فضیلت است ولی چون این عشق مانع رسیدن به امور  بازدارد، ترستهیشا

 .دیآیمشده است رذیلت به حساب 

 . توجیه عشق2 .4

به یک اعتبار  ،از دیدگاه ایشان ،الصفاء گفتاخوان شده در رسائلمطالب مطرحبر اساس  توانیم

بر آن مترتب  یمقتضای طبع است و غایات و نتایج بسیار مفید ،زیرا عشق .عشق موجه است

 تواندیممختلفی برای او  یهاعشقاست. از آن جهت که انسان ابعاد و حیثیات مختلف دارد، 

. سخن گفتوجود داشته باشد. در این صورت باید از توجیه ترجیح یک عشق به دیگری نیز 

 یتوجهیبشق و عاستمرار  .(281: همان) شودیم اعتناانسان اگر عاشق چیزی شود به سایر امور بی

 است؟ پذیرممکن چگونه توجیه یهامحبوببه سایر 
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است  هموجّ ،باشد االهیبرای رسیدن به عشق  ایاگر مقدمه ،عشق و محبت به امور فانی 

 و استولی اگر خود عشق دنیوی اهمیت و موضوعیت پیدا کند، چون این عشق فانی و متغیر 

. (282: همان) الصفاء مصداق غفلت و جهالت استانسان ابدی است، موجه نیست و از نظر اخوان

گر عشقی ااست،  االهیاز آنجایی که غرض نهایی عشق رسیدن به عشق خدا و امور  ،به بیان دیگر

 موجه است.د، آن عشق غیرانسان را از رسیدن به غرض نهایی باز دار

 صفاء درباره عشقال. ارزیابی دیدگاه اخوان5

ختلفی مدیدگاه خود درباره عشق از مبانی و مبادی  تبیینالصفاء در اخوانطبق آنچه گذشت، 

. مبنای اندردهکاز فهم عرفی استفاده  «عشق». ایشان در نقد تعاریف رایج از اندکردهاستفاده 

، به طوری ایشان دچار ناسازگاری هستند اهرااظتعریف مختار ایشان نیز فهم عرفی است.  پذیرش

. در ندیگویممتعلق عشق همنوع است و در مقابل از عشق به غیرهمنوع سخن  کنندیمادعا  که

 مقاله تالشی برای حل این ناسازگاری بیان شد. یابتدا

باورهایی  النفس فلسفی در دیدگاه ایشان جایگاه بسیار مهمی دارد.علمعالوه بر فهم عرفی، 

ختلف مانسان سه نفس دارد، هر نفس به اموری متناسب با خود میل دارد، نفوس یر اینکه: نظ

و  ن جریان داردروح بخاری در بد بر انسان غلبه داشته باشد، افعال نفوس تابع مزاج است، تواندیم

النفس خارج مایشان در عل باورهایالنفس ایشان است. بررسی صحت و سقم متأثر از علم ، کامالا... 

 ست.اشده  منسجمدیدگاه ایشان درباره عشق با این مبانی  ظاهراااز عهده این مقاله است. 

. نقش افالک در مزاج و اندکردهاز نظریه افالک در دیدگاه خود بسیار استفاده  ،همچنین

 ی استرموا، از جمله ی خاصتبع در رفتار نفس، نقش افالک در تغییر عشق یا ترجیح معشوقبه

نیست و سخن از صحت و بطالن فته نظریه افالک امروزه پذیر است.مبتنی که بر نظریه افالک 

الصفاء که اخوان گونهآناگر تأثیر اموری آسمانی بر انسان،  1.آن نیز خارج از عهده این مقاله است

 شودینم. این خلل سبب شودیمنظریه ایشان وارد  رب چشمگیریمعتقدند، پذیرفته نشود خلل 

بخشی از آن مانند تعریف عشق، نحوه اتحاد، اهمیت توجه و ...  .همه دیدگاه ایشان آسیب ببیند

 .ماندیمهمچنان باقی 

                                                             
 (.2ج، 1412 الصفاء،)اخوان اندرا تبیین کردهالصفاء در رساله مسقط النطفة و رساله اخالق تأثیر افالک بر نفوس . اخوان1
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 النفس ایشان نیز پذیرفته نشود تقریباا شده، علماما اگر عالوه بر نظریه افالک با تفاصیل بیان

 .شودیمکنار گذاشته  شاندیدگاه بیشتر

 اندگفته. ایشان شوددیده میایشان چند نقص  عشق در آثار هب راجع وق،عالوه بر دو مسئله ف

نه در جسمانیات، اما اتحاد در عشق انسانی را از  دهدیماتحاد فقط در امور نفسانی و روحانی رخ 

دیدگاه  ظاهرااند. اهدرونی تبیین کرد یطریق اتحاد در روح بخاری و به تبع آن اتحاد سایر اعضا

ایشان نوعی ناسازگاری دارد، مگر اینکه گفته شود اتحاد برای روح بخاری، به دلیل لطافتی که دارد، 

منظور ایشان از امور  ،معنادار است و اتحاد حقیقی هم اتحاد در روح بخاری است. در این صورت

 اری.مانند روح بخ ،روحانی غیرمجرد روحانی اعم است از امور روحانی مجرد و امور

در حالی که  ،اندپرداختهالصفاء در تبیین اتحاد فقط به تبیین اتحاد در عشق انسانی اخوان

. اتحاد در عشق حاصل از نفس نباتی، اتحاد دانندیمایشان مصادیق عشق را بسیار بیشتر از آن 

در عشق ناشی از رابطه قوی و ضعیف، اتحاد در عشق ناشی از نفس ناطقه، اتحاد در عشق به 

 .اندنپرداختهالصفاء به آن ، اما اخواناست نییتبکه نیازمند  است اموریمعارف از جمله 

از فلسفه برای تبیین مسائل غیرفلسفی الصفاء در این مسئله، استفاده یکی از نقاط قوت اخوان

فلسفه  یهاآموزهاز ، اما ایشان با استفاده دیآینمبحثی فلسفی به حساب  ،ث از عشقاست. بح

 .انددهکرن پدیده را تبیین )به خصوص طبیعیات( ای

 نتیجه 

. عشق اندگفتهالصفاء مانند بسیاری از اندیشمندان جهان اسالم در آثار خود از عشق سخن اخوان

)مساوی با محبت( و عشق به معنای  است؛ عشق به معنای عامبررسی شده در آثار ایشان به دو معنا 

. ایشان دانندیمبرای عشق را شوق شدید به اتحاد  الصفاء بهترین معنا)عشق انسانی(. اخوان خاص

و به تبع آن اتحاد در . این اتحاد، اتحاد در روح بخاری اندکردهفقط اتحاد در عشق انسانی را تحلیل 

 )رطوبت و هوا( از بدن یکی به دیگری است. بدن است که منشأ آن انتقال مواد یر اعضاسای

علت عشق است. انسان دارای سه نفس است که هر کدام از آنها به اموری محبت  ،طبع

معلول و در جبله است در طبع علت محبت و مهربانی به معلول نهفته شده  ،. همچنینورزندیم

 مؤنثدر برخی از حیوانات بین جنس مذکر و  ،گرایش و شوقی به سمت علت. عالوه بر این
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. ماندیمو نسل باقی  کنندیمایشان به هم میل پیدا  ،محبتی قرار داده شده که به سبب آن محبت

برای انسان اهمیت داشته  ییهامحبوباینکه چه نفسی بر انسان غالب باشد و به تبع آن چه 

نقش مهمی در  ،که خود متأثر از حاالت افالک است ،شد، وابسته به مزاج و عادت است. مزاجبا

انسانی،  یهاعشقند. در اتابع مزاج شانعالغلبه هر یک از نفوس دارد، چراکه نفوس در اظهار اف

دو فرد است.  نطفه این یریگشکلبر فرد دیگر وابسته به مشابهت امور فلکی هنگام  یترجیح فرد

که حاالت فلکی اصل مولد او و آن فرد نوعی مشابهت داشته باشد.  شودیمعاشق فردی  ،انسان

. هرچند طبیعت مبدأ عشق دانندیمر در عشق را نیز متأثر از افالک یتغی ،همچنین ،الصفاءاخوان

 توانیم. با این شروط ذکرشده کندینماست ولی تا توجه و التفات نباشد عشق فعلیت پیدا 

ربودن عشق شدید انسانی را تبیین کرد. برای اینکه عشق انسانی شدید رخ دهد طبیعت باید ناد

انسان متوجه فردی دارای حاالت فلکی مشابه شود و نفوس دیگر هم بر انسان غلبه  ،سالم باشد

 .دهدیمنداشته باشد. در این صورت عشق انسانی شدید رخ 

با ریاضت و  توانیمبا التفات است و  شهرچند عشق مقتضای طبع است ولی چون شروع

)در صورت وجود سایر شرایط( عاشق آنها  عادت مانع استمرار آن شد یا با توجه به اموری دیگر

)سه نفس،  عشق را اختیاری دانست. از آن جهت که مبادی عشق مختلف است توانیمشد 

داشته باشد. تغییراتی  مختلفی یهاعشق تواندیم(، انسان مؤنثطبیعت علت و جنس مذکر یا 

که  ،در ابتدای کودکی او را متغیر کند. مثالا یهاعشق تواندیم شودیمکه برای انسان حاصل 

با فردی  وانسان متفاوت است با زمانی که بالغ شده  یهامحبوب ،نفس نباتی شهوانی غلبه دارد

 آشنا شده است. مؤنثاز جنس 

 . غایت اول برای همه انواع عشق است. مثالاکنندیمالصفاء برای عشق دو غایت تصویر اخوان

شده بین یا غایت محبت نهاده ،شده در طبیعت زن و مرد، بقای نسل استغایت محبت نهاده

نیست.  هاعشقم غایتی عمومی برای همه معلول است. اما غایت دو یهانقصعلت و معلول، رفع 

متفاوت در زندگی خود و  یهامحبتدارد. انسان با تجربه عشق و اختصاص این غایت به انسان 

دنیوی به  یهاعشقو توجه به اینکه  ،با توجه به اینکه معشوق حقیقی صفات است و نه ذات

 ، باید متوجه این حقیقت شود که آنچه حقیقتاا اندینابودبلکه محکوم به  رسندینمسرانجام 
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این غایات و  عشق چون سبب رسیدن به .است االهیور شایسته است بدان عشق ورزد خدا و ام

 ، خود فضیلت است و موجه.شودیمل یبروز بسیاری از فضا

تصور است. از آن جهت که موضوعیت پیداکردن عشق ممتفاوتی  یهاعشقبرای انسان  

، این موضوعیت شودیمو رسیدن به فضایل حقیقی انسانی  االهیدنیوی سبب بازماندن از عشق 

 ینیبجهانمتأثر از  الصفاء درباره عشق کامالا دیدگاه اخوان اکردن رذیله و غیرموجه است.پید

، نقش شانالنفس فلسفیایشان است. نگاه ایشان به افالک و تأثیر امور آسمانی بر انسان و علم

 محوری در تبیین عشق دارد.
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