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چکیده
عشق زمینی یا غیرعفیف ازجمله کیفیات نفسانیای است که انسانها در زندگی خو یش تجریوه مویکننوود.
بررسی تحلیلی -ت صیفی آرای ابنسینا نشان میدهد عشق زمینی یا شه انی اساساً ن عی بیموواری روحوی-
روانی است که گاه به بروز بیماریهای جسمانی میانجامد .اینگ نه عشق درنتیجۀ غلبۀ افکووار و ترو رات
ذهنی بر انسان عارض میش د و در آن ،معش ق ممکن اسووت هوور شویء مووادّی اعو از جمووادات ،گیاهووان،
حی انات و انسانها باشد؛ البته مه ترین مرداق چنین عالقهای عشق یوک انسووان بووه انسووان دیگوور اسووت.
راهکارهای م ردنظر ابنسینا جهت درمان بیماری عشق زمینی عبارتاند از :وصال عاشق و معش ق ،جلو
ت جه عاشق به معش قی دیگر ،و تق یت ق ای جسمانی و مادّی عاشق .در روانشناسی معاصر ،عشق ه سی
را میت ان با عشق زمینی ب علی همایندسازی کرد.
واژگان کلیدی :ابنسینا ،عشق زمینی ،نفس ناطقه ،ق ۀ خیال ،ق ۀ شه یه.

 استادیار گروه فلسفه و حکمت ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران (ن یسندۀ مسئ ل).
 استادیار گروه فلسفه و حکمت ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
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مقدمه

انسانها درط ل زندگی ،هم اره رفتارهای متعددی از خو د نشوان مویدهنود و کونشهوا و
واکنشهای آنان به ام ر مختلف ،ناشی از تر رات ،افکار و ص رتهای ذهنیشوان دربوارۀ
جهان خارج است .ممکن است فردی به چیزی احسوا

محبوت ،دوسوتی و عشوق داشوته

باشد و درمقابل ،فرد دیگر ،دارای احساساتی متضاد درخر ص همان مو رد باشود .نم نوۀ
بارز این م ارد را میت ان در تمایل به تناول غذاهای متعدد در انسانهای گ ناگ ن مشواهده
کرد .همۀ این م ارد ،حاکی از ص رتهای ذهنی متفاوتی است که واکنشهوای متعوددی را
در انسانها برمیانگیزند.
ازدیدگاه ابنسینا نفس ناطقه ،م ج د مجردی است که بوا بودن موادّی ،رابطوۀ تعلقوی و
تدبیری دارد و افعال جسمانی را بهواسطۀ اعضوا و قو ای بودنی انجوا مویدهود .ادراکوات
انسانی و حر ل ص رتهای ذهنی ت سط ق ای ادراکی نفس ناطقوه انجوا مویشو د و در
هریک از ادراکات حسی ،خیالی و وهمی او مرداقهای خارجی بهگ نهای دخالوت دارنود؛
بر همین اسا  ،ادراک حسی مستقیماً با م ج دات خارجی مورتبط اسوت و ادراک خیوالی
ص رت ذهنی بدون حض ر مادۀ خارجی و ادراک وهمی نیز انطباق و تطبیوقیوافتن معوانی
کلی با مرادیق خارجی است؛ مانند تطبیق معنای کلوی عوداوت بوا مروداقی خواص ملول
گرگ.1
یکی از مه ترین و شاید زیباترین واکنشها و رفتارهای انسانی درط ل زنودگی ،حسوی
آشنا بهنا عشق است و درط ل تاریخ ،انسانهایی با این حس درمیان مرد به نیکنوامی یوا
بدنامی شهره شدهاند .شدت این حس در برخی م ارد ،چنان است که عاشق از خ د بیخو د
میش د ،همۀ خطرات را برای وص ل به معش ق ،به جان میخرد و حتی ممکن است جوان
خ یش را در این راه ازدست بدهد.
با ت جه به اهمیت عشق و فراگیری آن در حیات انسانی ،برخی اندیشمندان بزرگ برای
تحلیل این مسئله ،چگ نگی م اجهه با آن یا حتی درمانکردنش ک شیدهاند؛ ماننود ابونسوینا
 .1ابنسینا در اإلشارات و التنبیهات ترریح میکند عشق ،امری محس

نیسوت؛ بلکوه حوالتی ادراکوی اسوت کوه بوه

م ج دات خارجی تعلق میگیرد .خ اجه نریرالدین در شرح سخن سوینا گفتوه اسوت عشوق ت سوط قو ۀ وهو درک
میش د (ابنسینا ،1375 ،ج ،3 .ص.)9 .
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که بهعن ان یکی از بزرگترین متفکران مسلمان ،مبواحلی مبسو

را در ایون زمینوه مطورح

کرده است .شیخالرئیس عشق را ساری در تموا م جو دات و دارای مراتبوی دانسوته اسوت
(ابنسینا ،1400 ،ص )375 .که عبارتاند از :الف) عشق خداوند متعال بوه ذات خو دا از
آن جهت که ذات الهی ،کمال و جمال نامتناهی دارد و لذا او به ذات خو یش عاشوق اسوت
(ابنسینا1404 ،ق ،ص)157 .؛ ب) عشق م ج دات عقلی مجرد به ذات خودا و ذات خو د
از آن جهت که این م ج دات نیز بدان سب

که از اوصاف و ویژگیهای موادّی ،مجردنود،

کمال و جمال مطلق دارند و لذا هریک از آنها به ذات خ یش و مجردات دیگر و همچنین
خداوند متعال ،عاشقاند؛ ج) عشقی که درمیان انسانها واقع مویشو د و ایون مرتبوه ،خو د
دارای درجاتی است که بهترتی  ،بدین شرحاند :عشق انسانهای عارف و وارسته به خدا و
م ج دات مجرد عقلی (ابنسینا ،1400 ،ص )383 .و عشق انسانی به انسان دیگر که ممکن
است همراه با تمایالت نفسانی و شه انی یا پیراسته از این مو ارد باشود (ابونسوینا،1400 ،
ص)383 .؛ د) عشق و عالقۀ هریک از حی انات به ذات خو یش و حی انوات دیگور ماننود
فرزنودانش؛ زیورا هوور م جو د دارای ادراک ،ذات خو یش و نزدیکوانش را دوسووت دارد و
بدانها عاشق است (ابنسینا ،1400 ،ص)380؛ ه) عشق درمیان نباتات و جمادات (ابنسینا،
 ،1400ص .)378 .بررسی تفریلی هریک از این اقسا  ،پژوهشی مستقل را میطلبد.
با ت جه به مرات
هریک از مرات

عشق درمییابی این مق له ،رابطهای وثیق با لذت و شادی دارد؛ زیورا

عشق ،به لذتبردن عاشق از معش ق و بنابراین ،شادشدن عاشق از حضو ر

و ادراک معش ق منجر میش د و هرچه مرتبۀ عشق ،باالتر و واالتور باشود ،لوذت و بوالتبع،
شادشدن عاشق نیز بیشتر خ اهد ب د.
نکتۀ مه دربارۀ عشق انسانی ،این است که ابنسینا این مرتبوه از عشوق را بور دو قسو
عفیف و شه انی تقسی میکند .عشق عفیف ،مبرا از تمایالت نفسانی و شه انی است؛ ولی
عشق شه انی ،همراه با ارضای تمایالت ق ای حی انی و شه انی تحقق مییابود (سولیمانی،
 ،1393ص .)6 .عشق شه انی بدان سب

که بر همۀ ادراکات فرد اثر مویگوذارد ،بوه بوروز

اختالل ادراکی و بدین ترتی  ،بیماری روحی و حتی جسمانی میانجامد.
ابنسینا عشق غیرعفیف انسانها به یکدیگر را گ نهای از بیماریهای روانی میداند کوه
از اختالل و ادراک مکرر ص رتهای ذهنی و بهویژه وهمانی پدید میآید؛ بنوابراین ،عشوق
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انسانی به انسان دیگر بدان سب

که به خروج از ادراک صحیح و معتدل عقالنی میانجامود

و تعادل روحی عاشق را بره میزند ،ن عی بیماری روحی بوهشومار مویرود .در پوژوهش
حاضر ،این نظریه را بهتفریل بررسی و تحلیل خ اهی کرد .شایان ذکر است که پیشاز این
پژوهش ،تحقیقات ارزندهای دربارۀ عشق ازمنظر ابنسینا ص رت گرفته است که مهو تورین

آنها بدین شرحاند :عشق و عقل ازدیدگاه ابنسینا و سهروردی (ج ادی زاویوه)1392 ،؛ «رسااة
ا عشق ابنسینا و تأثیر آن در مالصدرا» (شانظری و یاریان)1394 ،؛ «عشق ،طریقی بوهسو ی
کمال انسانی :مقایسهای بین نگاه ابنسوینا و مالصودرا» (سولیمانی)1393 ،؛ «تبیوین دیودگاه
هستیشناسانۀ ابنسینا پیرام ن عشق» (خادمی و باغخانی .)1393 ،هرکدا از این پژوهشها
بهن بۀ خ د ،مفیدند و مسائلی ن ین را در این ح زه به مخاطبان عرضه میکنند؛ اما در هموۀ
آنها با رویکردی هستیشناسانه ،عشق ازدیدگاه ب علی تبیین شده و مشخرواً م ض عشوان
سریان عشق در مرات

واالی هستی یا عشق انسان بدانها ب ده است؛ حال آنکه در جسوتار

حاضر ،با رویکردی تحلیلی -ت صیفی به آرای ابنسینا ،تنها دربارۀ عشق انسوان بوه اشویای
مادّی یا انسانهای دیگر از آن جهت که انساناند (عشوق زمینوی و بوهمنزلوۀ یوک بیمواری)
مطالعه کردهای  .در ادامه ،پساز تعریف عشق ،به بررسی معش ق در عشوق زمینوی ،کیسوتیِ
عاشق در اینگ نه عشق ،عالئ این عشق و راهکارهوای درموانی آن ازنگواه بو علی هموت
میگماری .
بنابر آنچه گفتی  ،مسئلۀ اصلی این پژوهش ،بررسی ماهیت و حقیقت عشق زمینی است
و بیشک ،مطالعه دربارۀ کیستیِ عاشق و معش ق در اینگ نه عشق ،نشانههای عشق زمینوی
و درنهایت ،راهکارهای درمان آن ،به حل مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر مدد خ اهند رساند.
 .1چیستیِ عشق زمینی
ابنسینا در تعریف عشق که نوارر بوه نو م زمینوی آن اسوت ،ایون مق لوه را نو عی مورض
وس ا گ نه در انسان میداند که شبیه مالیخ لیاست؛ بهگ نهای که افکار و تخویالت انسوان
بهجهت نیک شمردن برخی ص رتها یا اشکال متعلق به او جل

میشو د .در ایون هنگوا ،

ممکن است ق ۀ شه یه ،یاریگر ص رتهای ذهنی و خیالی انسان در ابتال به عشق باشد یوا
اینکه اساساً در این مسئله ،نقشی نداشته باشد (ابنسینا ،2005 ،ج ،2 .ص.)286 .
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برپایۀ مطال

بیانشده ،تعریف ابنسینا از عشق ،دارای عناصری است که در ادامه ،آنها

را شرح میدهی :
نخست ،آنکه ازدیدگاه ابنسینا اگر بدن انسان و مزاج و ترکی

آن بهگ نهای باشود کوه

همۀ افعالش بهشکل صحیح انجا ش د ،آن انسان ،سال اسوت و درمقابول ،چنانچوه حوالتی
متضاد با سالمت داشته باشد ،بیموار نامیوده مویشو د (ابونسوینا ،2005 ،ج ،1 .ص)106 .؛
بنابراین ،مرض عبارت است از حالتی که در آن ،عضو یوا اعضوایی از بودن انسوان ،افعوال
خ یش را بهگ نۀ صحیح انجا نمیدهند .از س ی دیگر ،از آنجا که ب علی عشوق زمینوی را
ن عی بیماری میداند ،اینگ نه عشق نیز حالتی است که بر بدن انسوان عوارض مویشو د و
بهدنبال آن ،برخی ام ر جسمانی بهدرستی ص رت نمیگیرند.
دو  ،آنکه وس ا  ،دومین عنرر تعیینکننده در تعریف ابنسینا از عشق و ناشی از قو ۀ
متخلیه است .این ق ه درمیان ق ای نفسانی ،ص رتگری را برعهده دارد؛ بدین شرح کوه گواه
ص رتهای مختلف ذهنی را با یکدیگر ترکی

میکند (مانند ترکی کردن بدن انسان با سر

حی انی دیگر) و گاه آنها را از ه جدا و تجزیه میکند؛ چنانکه ملالً انسانی را بودون سور
یا بدن تر ر میکند .اساساً وقتی ق ۀ متخلیه به هر دلیل ،به اجسا خوارجی ت جوه فوراوان
میکند و ص رتهای خیالی ،ق ۀ خیال را به خ د مشغ ل میکنند ،حوالتی بوهنوا وس سوه
بهوجو د مویآیود (ابونسوینا1383 ،الوف ،ص)62 .؛ زیورا ترو رکوردن دائموی و تکوراری
ص رتهای ذهنی خیالی ،سب

انجا دادن دائمی و مکرر آن و بدین ترتیو  ،عوادتکوردن

ذهن به این ص رتها میش د 1و بنابراین ،وس ا  ،عبارت اسوت از بوروز اخوتالل فکوری
شدید در ق ۀ متخلیه و ادراکات آن؛ بهگ نهای که سب

تسلطیوافتن آن افکوار بور انسوان و

ق ای مادّی و مجرد او ش د .برای نشاندادن این مسئله ،ابنسینا در مو ارد دیگور ،عشوق را
عبارت از زیادهروی در محبت و دوستداشتن دانسته است (ابنسوینا ،1379 ،ص )172 .و
همانگ نه که میدانی  ،این زیادهروی ،ناشی از ص رتهای ذهنی و خیالی است که شودت
آن ،خروج فرد از تعادل و بیمارشدن او را درپی دارد.
 .1ملالً فردی را تر ر کنید که هم اره تر ر میکند دستانش ناپاکاند .نتیجوۀ چنوین ترو راتی اقودا وی بوه شسوتن
مداو دستان خ یش است و بدین ترتی
م یش د .

درمییابی تر رات ذهنی ،سب

پدیدآمدن و انجا شدن افعال مطابق با آنهوا
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س  ،آنکه ازنگاه ب علی ،عشق به مالنخ لیا شباهت دارد .او در تعریف مالنخ لیوا گفتوه
بیماریای است که به بروز تغییر در افکار و رن ن انسان بهس ی تور  ،فسواد و ناپسوندی
منجر میش د؛ زیرا در این بیماری ،مزاج س دایی بر روح بخاری غلبه میکند و سب
تر

بوروز

و وحشت بیمار میش د (ابنسینا ،2005 ،ج ،2 .ص .)277 .از آنجا که ابنسینا عشوق

را شبیه مالنخ لیا میداند ،در عشق زمینی ه بهدلیل غلبهکردن تر رات و افکار بر شخص،
حاالت بدنی عاشق تغییر میکند و حتی گاه غلبۀ تر  ،وحشت و رن ن ناپسوند در وجو د
او را بهدنبال دارد.
چهار  ،آنکه ابنسینا در ت صیف عشق زمینی به نقش ق ۀ شوه یه نیوز اشواره مویکنود.
شه یه ق های است که به جل

لذت تمایل دارد و کمال آن در وصو ل بوه مطلو ب اسوت

(ابنسینا1418 ،ق ،ص .)417 .از ویژگیهای دیگر ق ۀ شه یه ،آن است که بر شدت صو ر
خیالی هنگا بروز عشق میافزاید؛ زیورا دائو در طلو

وصو ل و لوذتیافتن از متعلقوات

خارجی ص ر خیالی ،یعنی معش ق است و درپی حر ل ص رت معش ق در ق ای ادراکوی
عاشق به لذتش دست مییابد (ابنسینا ،2007 ،ص.)124 .
از مجم م نکاتی که ابنسینا دربارۀ عشق زمینی بیان کرده است ،درمییابی کوه در ایون
حالت ،نخست مجم عهای از افکار و تر رات بر ق ۀ متخیلۀ انسان غلبه مویکنود و سوسس
حاالتی مانند تر

در بدن عارض میش د؛ زیرا میان نفس و بودن ،رابطوهای وثیوق برقورار

است و حاالت یکی بر دیگری اثر میگذارد .شایان ذکر است که اختالل ادراکی ق ۀ متخیله
به نادرستی ادراکات و عملکرد ناصحیح نفس ناطقه نیز میانجامد؛ درنتیجوه ،انسوان هنگوا
ابتال به بیماری عشق ،فاقد ادراکات علمی صحیح است و بدن او نیز دچار ضعف و کاسوتی
م یش د .
فقرۀ «بتسلیط فکرته» در عبارت یادشده از ابنسینا درخ ر ت جه فراوان و مقر د از آن،
تسلط افکار بر انسان است؛ بهگ نهای که تفکر یا تخیلی بر انسان غلبوه مویکنود و حقیقوت
وج دی او را تحت سلطۀ خ یش درمیآورد؛ چنانکه ممکن است هیچگواه از یواد نورود و
دائمی باشد (ابنسینا ،1978 ،ص« .)90 .فکرت» در این عبارت ،ص رتهای خیوالی را نیوز
شامل میش د؛ زیرا سیاق بیان ابنسینا به معانی عقلی اختراص ندارد و با ت جوه بوه مبوانی
فکری او کوه در اداموه دربوارۀ آنهوا سوخن خو اهی گفوت ،وی بیشوتر بور قو ۀ خیوال و
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ص رتهای خیالی تأکید کرده است .حاصل ،آنکه در این حالت ،همۀ ت جه عاشق ،مت جوه
رسیدن به معش ق است؛ زیرا بهگفتۀ شیخالرئیس« :اگوور عشووق نبو د  ،در وقووت فووراق ،رنو

نب د ( »1ابنسینا ،1364 ،ص.)133 .
درمقابل عشق ،نفرت قرار دارد که آن ه از ع ارض نفسوانی اسوت و از صو رتهوای
خیالی نشئت میگیرد« :مخیالت ...نفس را بجنبانَد تا بر چیز حوورص آرَد یووا از چیووز نفوورت

گیرد» (ابنسینا1383 ،ب ،ص .)127 .در حالت نفرت نیز ماننود عشوق ،وسو ا

فکوری و

خیالی درخر ص فرد یا چیزی وج د دارد؛ ولی برخالف عشق ،قو ۀ شوه انیه ارادهای بوه
انجا دادن کاری ندارد و ق ۀ غضبیه ،مایل به دفع آن است؛ زیرا ق ۀ غضبیه در وج د انسان،
ام ر ناپسند را از او دفع میکند (ابنسینا1404 ،ق ،ج ،2 .ص.)90 .
 .2معشوق در عشق زمینی
در قسمت پیشین ،مخترات عشق زمینی ازدیدگاه ابنسینا بیان شد .حال ،مسئله ایون اسوت
که معش ق در عشق زمینی ازدیدگاه این فیلس ف ،کدا اسوت؛ بوهویوژه اینکوه هور عشوقی
متعلق و معش قی دارد و بدون آن ،تحققیافتن عشق ،امکانپذیر نیست (ابونسوینا1418 ،ق،
ص )157 .و هدف هر عاشقی از عشق ،وص ل به معش قش است (ابنسوینا1418 ،ق ،ص.
 .)416از آنجا که ابنسینا معش ق در عشق حقیقی را نهایتاً واج ال ج د میداند (ابنسوینا،
1404ق ،ص ،)17 .روشن است که چنین معش قی نمیت اند متعلق عشق زمینی باشد.
در پاسخ به این پرسش باید به این مسئله ت جه کرد که اگرچه شیخالورئیس در تعریوف
عشق ،متعلقات آن را بهگ نهای مجمل بیوان کورده اسوت« :بعا

ا صا ر و ا شاائة ا تا ا »،

روشن است که طبق این بیان ،معش ق عشق زمینی ،ص رتها و اشکال مادّی خ اهود بو د؛
زیرا عبارت «التی له» اشارهای لطیف به تعلق انسان بدانهاست و بنوابراین مویتو ان گفوت

 .1فراق ،سب

اصلی عشق و شدتیافتن آن است؛ زیرا رسیدن به معش ق ،مانع عشقورزیدن میش د .اگر وصل اتفاق

بیفتد ،عاشق به چه عشق ورزد؟ چیزی را که واجد آن است ،طل

کند؟ «چند چیزست که انودوه ببَورَد :...یکو دیودن

دوست مخلص؛ دو  ،گذشتن روزگار؛ سِیُ  ،یار م افق» (ابنسینا1383 ،ج ،ص .)14 .بهنظر میرسد با ت جه بوه هموین
نکتۀ فلسفی ،بسیاری از عشاق پساز گذشتن اندک زمانی از وصل ،از یکدیگر نفرت مییابند و جدا میش ند .از س ی
دیگر ،تر رات ذهنی آنان دربارۀ معش ق خ یش با واقعیت سازگار نیست و بنوابراین ،آنهوا گرفتوار تنواقد درونوی
میش ند.
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معش ق در عشق زمینی ،هر چیزی است که عاشوق ،آن را بورای خو دا خیور و مطلو ب
میداند .از قاعدۀ کلیای که ب علی در این ح زه به ما میآم زد ،چنین نکتهای را بوهآسوانی
میت ان دریافت (ابنسینا ،1379 ،ص)626 .؛ بنابراین ،هر شیء و م ج د مادّیای که انسان
آن را برای خ یش خیر و مطل ب میداند ،ممکن است معش قش نیز واقع شو د؛ درمقابول،
انسان از افراد یا چیزهایی نفرت مییابد که دربارۀ دسوتیوافتن بوه آنهوا ادراک خیربو دن
ندارد و آنها را نسبتبه خ د ،شر میپندارد (ابنسینا ،1400 ،ص.)377 .
شیخالرئیس در ادامۀ تحلیل خ د ،معش ق انسانهوا را امو ر و اشویای مختلفوی دانسوته
است .برخی انسانها حی اناتی مانند اس  ،پرندگانی مانند شاهین یا کبو تر و ...را معشو ق
خ یش قرار میدهند؛ بهگ نهای که با نگاهکردن به آنوان بوه التوذاذ نفسوانی مویرسوند و در
بعضی م ارد ،اهتما فراوان و رسیدگی به آنها ممکن اسوت انسوان را از انجوا دادن امو ر
ضروری خ یش بازدارد( 1ابنسینا ،1400 ،ص .)229 .هرچند درخر ص برخی انسوانهوا
نگهداری از حی انات یا پرندگان ،سب

پرشدن خألها و تنهاییشان میش د ،گاه نیز ممکون

است نگهداری از این م ج دات برای صاحبانشان مشکالتی بهوج د آورد؛ زیرا در بعضوی
م اقع ،حی ان نیز درمقابل اینگ نه رفتارها واکنشهایی محبتآمیوز نشوان مویدهود و ایون
مسئله سب

ت جه و عشق افراطی انسان به آنها میش د .عشق برخی انسوانهوا بوه بعضوی

اشیا نیز چنین است؛ ملالً برخی افراد به اشیای قدیمی عالقه و عشق شودید دارنود یوا یوک
منزل خاص را بسیار دوست دارند .عالقۀ شدید به بعضی لبا ها نیز در همین قلمرو جای
میگیرد و همۀ این م ارد ،معش ق عشق زمینی انسان بهشمار میروند.
مه ترین عشق زمینی در این قس  ،عشق دو انسان به ه یا یک انسان بوه انسوان دیگور
است .ماجراها و اشعار بسیار زیادی دربارۀ اینگ نه عشق درط ل تاریخ ادبیات پدیود آموده
است که ازجمله آنها قرههای لیلی و مجن ن ،و فرهاد و شیرین را مویتو ان نوا بورد .در
اینگ نه عشقها فرد از خ د بیخ د مویشو د و کموال حقیقوی را تنهوا در وجو د معشو ق
خ یش میبیند .وص ل جسمانی و لمسی در این حالت که بهدنبال خو اهشهوای شوه انی
شکل میگیرد ،ممکن است در اشتعال این عشق ،مؤثر باشد؛ هرچند در برخی م ارد دیگور
 .1همانگ نه که عشق ،م ج

ایجاد لذت و شادی فراوان میش د ،نفرت و کینه ممکن است سب

مرگ او ش د (ابنسینا1383 ،ج ،ص.)6-5 .

ازبینرفوتن فورد و
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نیز ممکن است تمایالت جسمانی عاشق ،در اینگ نه عشقها اثری نداشته باشد( 1ابنسوینا،
 ،1400ص)388 .؛ زیرا هدف ،رسیدن به معش ق و ب دن درکنار اوست .ابنسینا در تحلیول
چراییِ عشقورزیدن انسانها به یکدیگر در هردو شکل ملبت و منفوی نیوز مقودماتی بودین
شرح را بیان کرده است:
الف) هریک از ق ای نفسانی ،فعلی خاص را انجا میدهند.
ب) با انضما ق های اشرف به این ق ه ،فعل مذک ر با شرافت بیشتری صوادر مویشو د؛
مانند اینکه شه ت از ق ۀ حی انی صادر میش د؛ ولی اگر هموین فعول تحوت تسولط نفوس
ناطقه باشد ،شرافتی دیگر مییابد؛ همچنین اگر ق ۀ غضبیه تحت تسولط نفوس ناطقوه قورار
گیرد ،در مسیر دفام از مدینۀ فاضله و ساکنان آن تجلی مییابد (ابنسینا ،1400 ،ص-384 .
.)385
ج) عشق در نفس حی انی با آنچه در نفس ناطقه است ،تفواوت دارد .نفوس حیو انی و
ق ۀ خیال هم اره ص رتها و اشکال زیبا را دوست دارد؛ مانند عشق و عالقۀ دائمی خیوال
به شنیدن صداهای زیبا؛ همچنین عالقۀ نفس حی انی به معش ق انسانی زیبوا کوه بوهجهوت
وص ل ق ۀ شه یۀ او به کمال خ یش و بقای نسل است؛ اما ت جه و عشق نفوس ناطقوه بوه
معش قهای انسانی که البته دور از ه اهای نفسانی و حی انی باشد ،افزونبور حفو اعتودال
ق ای نفس ناطقه ،درجهت رسیدن به کمال ،تشبه به اله و معش ق مطلوق نیوز هسوت؛ زیورا
واج ال ج د ،همان معش ق مطلق و در نهایت زیبایی است و بنابراین ،نفس ناطقه نیوز بوه
انسانهای زیبا جهت تشبه به معش ق مطلق عشق میورزد (ابنسینا ،1400 ،ص.)386 .
بدین ترتی  ،ازمنظر ب علی ،عشق انسانی به انسان دیگر بهجهت وص ل به کمال نهوایی
انسان است و از معدّات و زمینههای وص ل بوه معشو ق حقیقوی بوهشومار مویآیود؛ البتوه
 .1بهگفتۀ ابنسینا در عشقهای انسانی و زمینی ممکن است شه ت جنسی نیز مؤثر باشد؛ ولی در مو اردی نیوز چنوین
نیست؛ زیرا ممکن است نفس ناطقه صرفاً مجذوب زیباییهای راهری و باطنی معش ق شده باشد؛ نه لذایود جسومانی
و شه انی او؛ درمقابل ،نفرتداشتن از فرد ،مانع جمام و ح جسمانی میش د؛ باوج د اینکه لذت جسمانی و شه انی
در هردو حالت ،یکسان است« :اگر با کس خل ت کند که و از و مل ل بُو َد ،از او نفورت گیورد و و را نواخ ا
آید؛ با آنکه لذت جمام در هردو یکسان ُب َد» (ابنسینا ،1364 ،ص .)78 .ابونسوینا جموام را از آثوار عشوق و محبوت
دانسته و عشق بدون جمام را از عشق همراه با جمام ،واالتر و باالتر بوهشومار آورده اسوت (ابونسوینا1405 ،ق ،ج،2 .
ص.)554 .
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درص رتی که عشق انسانی به انسوان دیگور ،دور از ه اهوای نفسوانی و تموایالت شوه انی
باشد .1به بیان مخترر ،ابنسینا معتقد است عشق مجازی یا عشق انسانی بوه انسوان دیگور،
مرحلهای گذراست که درص رت ارشاد ،تعلی و مراقبت ،انسان را به کمال حقیقی رهنمو ن
میش د .درواقع ،اینگ نه عشق ،تمرینی برای سالکان جهت ورود به عرصۀ کمال و سوسس
وص ل به آن کمال است و در این هنگا  ،سالک راه حق از زیبایی مخل ق به جموال مطلوق
الهی رهسسار میش د (سولیمانی ،1393 ،ص)8 .؛ عوالوهبور آن ،حفو اعتودال میوان قو ای
نفسانی و اینکه هر ق های ح خ یش را از لذایوذ ببورد ،بورای رسویدن بوه کموال حقیقوی
ضرورت دارد؛ زیرا نب دِ اعتدال میان ق ای نفسانی ،مانع رسیدن به کمال حقیقوی اسوت .در
این م رد ،هرچند ع ارضی که ابنسینا برای بیماری عشق بیان کرده است ،بر انسان عارض
به بُعد حی انی و بدنی وج د اوست .نفوس ناطقوۀ

میش د ،چنین ع ارض و حاالتی مرب

انسانی بهدلیل مالحظهکردن جهتی واالتر و باالتر درخر ص عشق ،لذت بیشوتری خ اهود
برد و دقیقاً به همین دلیل ،شیخالرئیس در بیان اینگ نوه عشوق ،بور تموایز حکو مراتو

و

اختراص هریک به خر صیتی خاص تأکید کرده است.2
 .3عاشق در عشق زمینی
یکی از اضالم عشق زمینی ازمنظر ب علی ،وج د عاشق در عشوق زمینوی اسوت (ابونسوینا،
1418ق ،ص .)157 .با ت جه به نکاتی که درخر ص ماهیوت عشوق زمینوی و معشو ق آن
بیان شد ،عاشق در این عشق ،نف

حی انی و ناطقۀ انسانی است؛ البتوه نفوس حیو انی یوا

نفس در مرتبۀ خیال ،مح ر عمدۀ عاشقی در این بحث بهشمار مویآیود؛ زیورا مطوابق نظور
ابنسینا ادراک مکرر ص رتهای خیالی و وس ا داشتن در آنها بوه بوروز چنوین عشوقی
میانجامد .به هر حال ،از سخنان ابنسینا دربارۀ این مسئله میتو ان نکواتی بودین شورح را
درخر ص کیستیِ عاشق بهدست داد:
 .1ابنسینا در این زمینه ،از اصطالح «عشق عفیف» استفاده کورده (ابونسوینا ،1375 ،ج ،3ص )280و معتقود اسوت در
اینگ نه عشق ،به شمایل معش ق ت جه میش د که شه ت در آن ،سلطه و غلبهای ندارد (سلیمانی ،1393 ،ص.)6 .
 .2شیخالرئیس در م ارد دیگری نیز به جهات مختلف در رابطۀ عشق ،عاشق و معش ق تأکید میکنود« :عاشوق دنیوا در
دنیا در بهشت است" :ا دنية جنّ ا كةفر" ،و در آخرت در دوزخ است که معش ق و را از و بازستدند؛ پس یک چیوز

ه سب

لذت است و ه سب

رن ؛ ولکن در دو حال مختلف» (ابنسینا ،1364 ،ص.)138 .
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الف) رابطۀ عاشق با معش ق ،هنگامی بهص رت وثیق درمیآید کوه عاشوق همو اره بوه
معش ق ،عشق داشته باشد و این عشق ،م قت یا ناشی از ام ر گذرا نباشد؛ به دیگر سوخن،
رابطۀ عاشق و معش ق صرفاً باید برپایۀ عشق باشد و نه هیچ چیز دیگور (ابونسوینا،1978 ،
ص .)24 .در رابطۀ عشق زمینی ،عالقه و عشق عاشق به معش ق ،مبتنیبر خ د عشق اسوت
و اص ًال تمایالت جسمانی از ع ارض و ل از عشق بهشمار میآید؛ نوه خو د آن1؛ از ایون
روی ،ابنسینا بر محبتب دن عشق تأکید کرده اسوت (ابونسوینا1405 ،ب ،ص )47 .کوه در
حقیقت آن ،تمایالت جسمانی دخلی ندارد .دخیلب دن این ام ر در عشوق نشوان مویدهود
چنین عشقی کامل نیست؛ بلکه ح
معش ق و عاشق ،سب

جسمانی است .دخیلنب دن امیال جسومانی در رابطوۀ

تشبه و نزدیکشدن هرچه بیشتر عاشق به معش ق مطلق میش د که

در آن ،رابطۀ عاشق با معش ق ،صرفاً مبتنیبر عشق است و هیچ امر دیگری در ایون مسوئله
دخیل نیست.
ب) معش ق ،غایت و هدف عاشق در انجا دادن افعالش است؛ بهگ نهای که عاشق را به
حرکت بهسمت معش ق وامیدارد (ابنسینا1383 ،ج ،ص)145 .؛ زیرا عاشق بورای رسویدن
به به معش ق تالا میکند و بنابراین ،هر فعلی را که بوه رسویدنش بوه معشو ق بینجامود،
انجا میدهد .فراق معش ق ،سب

بروز درد و غمی شدید در وج د عاشوق مویشو د و از

این روی ،عاشق هر کاری را که الز باشد ،جهت رسویدن بوه معشو ق انجوا خ اهود داد
(ابنسینا ،1364 ،ص .)133 .این مسئله زمانی وض ح بیشتری مییابد که عشق عاشق شدت
گیرد و عاشق جز معش ق ،فرد یا چیز دیگری را نبیند و بدان ت جهی نکنود؛ درمقابول ،اگور
انسان از فرد یا چیزی نفرت یابد ،از آن گریزان میش د (ابنسینا ،1332 ،ص.)25 .
ج) عاشق در هر حال ،از وج د معشو ق خو یش لوذت مویبورد و وقتوی بوه معشو ق
میرسد ،از یافتنش به لذت فراوان دست مییابود (ابونسوینا ،1363 ،ص .)18 .هنگوامیکوه
عاشق در حالت فراق قرار دارد ،هرچند ممکن است تالا وی برای رسویدن بوه معشو ق،
رنجی اندک یا بسیار را برایش همراه داشته باشد ،از س ی دیگر ،تر ر رسیدن بوه معشو ق
 .1ابنسینا دربارۀ این مسئله میگ ید« :فتك ن إذن هذه ا شه ة إذا قدرت و عد ت يصدر عنهة طلا ا جئااة ألجا ا ئحبا .
فة جئة يدخ فى ا ئحب من هذه ا جه ال على أن نفس ا ئحب تقتضي ؛ ب على أن ا شااه ة ا ئقاادرة ا ئعد ا بة ئحبا تقتضااي
ألج ا ئحب » (ابنسینا1405 ،ق ،ج ،2 .ص.)554 .
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نیز لذت فراوان را برای او ارمغان میآورد .اساساً لذت یعنی ادراک مالیو  .حوال اگور ایون
لذت ازن م حسی باشد ،وص ل به معش ق محس

برای عاشق ،لوذتآور خ اهود بو د و

اگر لذت ازن م معق ل باشد ،ادراک ص رت معق ل ،لذتی عقالنی را بورای عاشوق ،ارمغوان
خ اهد آورد .با ت جه به اینکه معش ق و ادراکش در هر حال برای عاشق ،لذتبخش است،
برای او خیر نیز هست (ابنسینا ،1379 ،ص)626 .؛ زیرا براسوا

آنچوه گفتوی  ،خیربو دن

معش ق برای عاشق ،بدیهی است.
د) برپایۀ مبانی فکری ابنسینا ص رتهای ذهنی انسان ،معل
متعلقات خوارجی صو رتهوای علموی ،معلو

بالذاتانود و مروداق یوا

بوالعَرَض هسوتند؛ زیورا انسوان بوهواسوطۀ

ص رتهای علمی خ د با مرداقهای این ص ر ارتبا مییابد .در بحث عشق نیوز بو علی
معتقد است ص رتهای علمی ،تکرار و شدت آنها سب

عاشقشدن انسوان مویشو ند .از

س ی دیگر ،عاشق بهواسطۀ ص رت یا ص رتهای ذهنی خ یش ،معش ق را ادراک میکنود
و درصدد طل کردنش برمیآید؛ زیرا تنها طریق ادراک انسان از خوارج (در عشوق یوا غیور
آن) ،ص رتهای علمی اوسوت؛ بنوابراین در عشوق انسوانی هو معشو ق بالوذات انسوان،
ص رتهای ادراکی خ د عاشق است و معش ق خارجی نیز معش ق بالعَرَض او (ابونسوینا،
1418ق ،ص)157 .؛ بدین ترتی  ،عاشق درواقع ،عاشق ص رتهوای ذهنوی و علموی ذات
خ یش است و چگ نگی ص رتهای علمی او کیفیت عشق به معش ق را تعیوین مویکنود.
درپی زوالیافتن ص رتهای ادراکی عاشق از معش ق ،رابطۀ عاشقانه میان ایندو نیوز زایول
مویش و د .هیئووت ادراک وی در کووال یادشووده ،شوواهد ادعووای ماسووت؛ زی ورا مقر و د از آن،
ص رتهای علمیای است که سب

بروز عشق در عاشق میش ند و درپی جهل انسوان بوه

چیزی یا عد ادراک آن ،عشق نیز رخت برمیبندد (ابنسینا1383 ،ج ،ص.)59 .
 .4نشانههای جسمانی عشق زمینی
همانگ نه که گفتی  ،عشق حالتی است که اساساً از تر رات و تفکرات ذهنی انسان نشئت
میگیرد و این تر رات بهن بۀ خو د ،عو ارض و توأثیراتی را در بودن انسوان نیوز برجوای
میگذارند؛ همچنین سالمتی به حالتی اطالق میش د که در آن ،مزاج و ترکی

بدن انسوان،

همۀ افعالش را بهدرستی انجا میدهد .درمقابل سالمتی ،مورض و بیمواری قورار دارد و در
آن حالت ،مزاج و ترکی

بدن بهگ نهای اسوت کوه برمبنوای آن ،برخوی افعوال بوهدرسوتی
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ص رت نمیگیرد (ابنسینا ،2005 ،ج ،1 .ص .)105 .حال ،مسئله ایون اسوت کوه انسوان در
عشق زمینی ،چه افعالی را انجوا مویدهود و چنوین حواالتی بور اعضوای بودن چوه اثوری
میگذارند.
ازدیدگاه ابنسینا برخی ع ارض و تأثرات ناشی از بیماری عشق در بودن انسوان بودین
شرحاند :گ درفتن چش و خشکشدن آب آن و نب دِ آب در چش مگر هنگا گریهکوردن؛
پیاپی و بهسرعت پلکزدن؛ خندیدن زیاد ،بهگ نوهای کوه گو یی عاشوق بوه چیوزی بسویار
لذتبخش مینگرد یا خبری خ ا میشن د و یا مزاح میکند؛ بهتندی نفوسکشویدن؛ زیواد
آهکشیدن؛ تغیر حاالت ،بهگ نهای که عاشق هنگا خندیدن مویگریود یوا هنگوا گریسوتن،
ناگهان میخندد ،هنگا شنیدن اشعار عاشقانه میگرید و با شنیدن اشعاری دربارۀ هجران از
محب ب ،بسیار متأثر میش د؛ مرط بشدن بدن عاشق مگر چشمانش که خشکاند؛ راهری
نامرت

و غیرزیبنده نداشتن؛ مرت

و منظ نب دن نبد عاشق (ابونسوینا ،2005 ،ج ،2 .ص.

.)286
درخر ص چرایی عروض این ع ارض ازنگاه ب علی ،ت جه به مقدمات زیور ضوروری
است:
 نفس ناطقه ،م ج دی مجرد است که با بدن ،رابطۀ تودبیری و ترورفی دارد و افعوالجسمانی خ یش را بهواسطۀ بدن انجا میدهد.
 -انسان ،م ج دی ذومرات

است :یک مرتبۀ این حقیقت ،نفس ناطقه و مرتبۀ دیگورا

بدن مادّی است.
 هریک از حاالت بدنی و نفسانی بر حالت دیگر اثر مویگذارنود و حواالت نفسوانی وبدنی از یکدیگر قابل انفکاک نیستند.
 ازنگاه ابنسینا عشق زمینی ،ن عی بیماری است که از تکرار و تسلط افکار دربارۀ فردیا شیئی خاص در انسان پدید میآید و بر او غلبه میکند.
 درپی غلبۀ افکار و تخیالت بر انسان ،نفس ناطقه رابطۀ صحیح تعلقی و تدبیری خو دبا بدن را ازدست میدهد؛ لذا هنگا بروز عشق ،افکار و ص رتهوای ذهنوی بوهنحو ی بور
عاشق غلبه میکنند که وی از ادراک صحیح جهان خارج و تدبیر منظ اعضای بدن ،نوات ان
میش د .در این حالت ،ع ارض جسمانی یادشده بر بدن انسان عوارض مویشو ند و نفوس
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ناطقه ،تدبیر منظ و صحیح اعضای بدن را ازدست میدهد؛ البته گاه عروض ع ارض بدنی
یادشده ،سب

تشدید رابطۀ نامنظ نفس ناطقه با بدن و غلبۀ هرچه بیشتر عشوق بور انسوان

میش د و از این روی ،ابنسینا تأکید کرده است بهدنبال شودتیوافتن عشوق ،امیوال شودید
جسمانی پدید میآید که گاه به جمام و نزدیکی در انسان خت میش د (ابنسوینا1405 ،ق-
الف ،ج ،3 .ص)269 .؛ همچنین درپی حر ل نفرت در انسان به افراد یوا اشویایی خواص،
بروز برخی واکنشهای جسمانی در بدن را بهدنبال دارد؛ مولالً اگور انسوان از غوذایی تنفور
داشته باشد ،بلعیدن و هض آن برایش بسیار دش ار میش د (ابنسینا ،1386 ،ص.)558 .
 .5درمان عشق زمینی
شیخالرئیس بعداز بیان حقیقت و ویژگیهای عشق زمینی ،راهکارهای درمانی آن را بررسی
کرده است .در این قسمت ،این راهکارها را تشریح و تبیین میکنی  .شایان ذکور اسوت کوه
برخی از این م ارد ،بُعد نفسانی و برخی دیگر از آنها بُعد جسمانی دارند.
الف) رسیدن عاشق به معش ق :در م اردی که شدت عشق در عاشق ،بسیار زیاد اسوت،
چارهای جز رسیدن عاشق به معش ق وج د ندارد و بنابراین باید مطابق با دست رهای دیون،
مقدمات وصال عاشق و معش ق را فراه کورد .ابونسوینا مودعی اسوت مو ارد بسویاری را
مشاهده کرده که در آنها عاشق با رسیدن به معش ق درمان شده و از اختاللهوای ذهنوی و
جسمانی رهایی یافته است (ابنسینا ،2005 ،ج ،2 .ص .)286 .بهنظر میرسد مه ترین دلیل
فلسفی این راهکوار درموانی ،آن باشود کوه عاشوق درپوی رسویدن بوه معشو ق ،از تنگنوای
ص رتهای ذهنی خ یش رهایی مییابد و تعادل و انطباقی میان عال ذهن او و عال خارج
برقرار میش د .همانگ نه که پیشتر نیز گفتی  ،افکار و ص رتهای ذهنی عاشق ،دلیل اصلی
بیمارشدن او هستند و گاه ممکن است فراق عاشق از معش ق ،جن ن عاشق را درپی داشوته
باشد (ابنسینا ،1364 ،ص.)137 .
ب) جل

ت جه عاشق به معش ق دیگر :یکی از مه ترین راهکارهای پیشنهادی ابنسینا

در این ح زه ،آن است که ت جه عاشق به معش قی دیگر جل

ش د .بهعقیدۀ او اگور بتو ان

عاشق را به معش ق دیگری عاشق کرد و طبق م ازین دیون ،امکوان وصوال آندو را فوراه
آورد ،ت جه و افکار عاشق به معش ق دو جل

مویشو د و بودین صو رت ،وی معشو ق

نخستین را فرام ا میکند؛ همچنین ممکن است بدگ یی از معش ق و ناسزاگفتن به او نزد
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عاشق و اغراق در ت صیف عی ب او سب

فرام اشودن معشو ق در ذهون عاشوق شو د.

ابنسینا تأکید میکند ت سل به چنین راهکارهایی صرفاً زمانی ممکن است که عشق چنودان
شدت نیافته باشد و در غیر ایون صو رت ،چوارهای جوز وصوال عاشوق و معشو ق نیسوت
(ابنسینا ،2005 ،ج ،2 .ص.)286 .
ج) تق یت ق ای بدنی :پیشتر گفتی که ازنظور شویخالرئیس ،میوان نفوس ناطقوه و بودن،
رابطهای وثیق برقرار است و حاالت هریک از آنها به دیگری نیز سورایت مویکنود؛ بودین
ترتی  ،این فیلس ف ،یکی از راهکارهای درمان بیماری عشوق را تق یوت قو ای جسومانی
عاشق با استفاده از راههایی همچ ن خ ردن غذای خ ب ،تفریحکردن ،شوکار و انجوا دادن
بازیهای گ ناگ ن دانسته است (ابنسینا ،2005 ،ج ،2 .ص .)287-286 .درپی تق یت بودن
و ق ای جسمانی ،گاه انسان از افکار و تخیالت خ یش رهوایی موییابود و بودین ترتیو ،
بیماری عشق در وج دا درمان میش د.
ابنسینا راهکارهای جسمانی دیگری را نیز در این زمینه بهدست داده است که مبتنویبور
ط

قدی و رواهای م رداستفاده در آن هستند .با ت جه بوه آنکوه هودف ایون پوژوهش،

بررسی فلسفی عشق زمینی و مسائل مرب

به آن است ،از نقول ایون راهکارهوا خو دداری

میکنی  .دلیل دیگر برای صرفنظور از ذکور ایون راهکارهوا آن اسوت کوه برخوی مبوانی و
قدی  ،در دوران معاصر منس خ شدهاند و از این روی ،عمالً

رواهای م رداستفاده در ط
کاراییای ندارند.
 .6روانشناسی و عشق زمینی
رابرت استرنبرگ ،روانشنا

شهیر آمریکایی که بوا نظرگواه ملللوی عشوق در روانشناسوی

معروف شده است ،در سال  1978نظریهای بهدست داد که برپایۀ آن ،عشق بهملابۀ ملللی بوا
سه ضلع صمیمیت ،ش ر و ش ق (شه ت) ،و ترمی و تعهد درنظور گرفتوه مویشو د .وی
معتقد است انسان بدون داشتن یک ارتبا عمیق عاشقانه ،همانند زورقی شکسوته ،همو اره
دستخ ا ام اج خروشان دریای زندگی میش د و ثبات ،سوک ن و اراده نخ اهود داشوت.
ازدیدگاه او بهرهمندی از حس عاشقانه و مهرورزانه بهاندازۀ باورمنودی بوه موذه

و دیون

اهمیت دارد (استرنبرگ ،1381 ،ص .)150 .مؤلفۀ صومیمیت بوه نزدیوکتورین احساسوات،
وابستگی و پی ستگی در روابط دوستانه اشاره میکند و مؤلفۀ ش ر و ش ق (شه ت) ،نوارر
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به اجزای هیجانانگیز رابطۀ عاشقانه است که عبارتاند از :جاذبۀ فیزیکی ،کشش جنسوی و
احساسات عاشقانۀ یک رابطه .مؤلفۀ س  ،یعنی ترمی و تعهد ،به مودت و کمیوت رابطوه
اشاره میکند (استرنبرگ ،1388 ،ص .)119 .متعهدب دن بوه رابطوه نوهتنهوا باعوث شوناخت
طرف مقابل میش د؛ بلکه بهواسطۀ آن ،شخص به شناختی کامل از خ د نیز دست موییابود
( .)Sternberg, 1986, p. 130ازنظور اسوترنبرگ ،مؤلفوههای صومیمیت ،شو ر و شو ق
(شه ت) ،و ترمی و تعهد در ترکی

با یکدیگر ،هشت ن م مختلف از عشق را بوهوجو د

میآورند که هرکدامشان مخترات ،نقا ق ّت و نقا ضعف خاص خ د را دارنود .چنودان
به بیراهه نرفتهای اگر ازمیان این اقسا هشتگانه ،برخی را با عشوق زمینوی ازنگواه بو علی
همایندسازی کنی ؛ زیرا استرنبرگ برخی از این اقسا را عشقهای ه س دانسته و آنهوا را
بر دو ن م وس اس و رمانتیک تقسی کرده اسوت .بوهعقیودۀ او ،یکوی از مختروات عشوق
وس اسی ،صمیمیت و تعهد ک و درعین حال ،ه
با صمیمیت و ه

زیاد است؛ همچنانکه عشق رمانتیوک

زیاد و تعهد ک همراه اسوت ( Sternberg and Barnes, 1988, p.

.)253
نتیجهگیری

عشق زمینی ازنظر ابنسینا ن عی بیماری روحی -روانی است که درنتیجۀ تأثیر و تکرار
وس ا گ نۀ ص رتهای خیالی و افکار ذهنی پدید میآید؛ چنانکه ت جه شدید عاشق را
بهس ی معش ق جل

میکند و ع ارض جسمانی مختلف ،نامتعادل و متعارضی را در بدن

بهوج د میآورد .با ت جه به اینکه دلیل عمدۀ دچارشدن شخص به عشق زمینی ،افکار و
ص ر ذهنی اوست ،معش ق بالذات ،ص رتهای خیالی شخص است و فرد یا شیء
خارجی ،معش ق بالعَرَض خ اهد ب د .مرداق بارز عشق زمینی ،عشق انسانی به انسان
دیگر است؛ هرچند اینگ نه عشق ،مرادیق دیگری نیز دارد و ممکن است شدت بسیار
داشته باشد .راهکارهای درمانی پیشنهادی ابنسینا نیز درپرت رابطۀ نفس ناطقه با بدن یا
تق یت ق ای بدنی جهت تعدیل افکار نفسانی نم د مییابند و در روانشناسی معاصر،
عشق ه سی را میت ان با عشق زمینی ب علی همایندسازی کرد.
منابع
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ( .)1332قراضۀ طبیعیات (غال حسین صدیقی ،مرحح) .تهران :انجمن آثار مل .
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