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مقدمه
در واقع تمام سعی . نوشته ي حاضر کالبد شکافی عشق نامیده شده است 

و تالش نگارنده در جهت ارائه ي یک تحلیل نسبتاً وافی در مورد شیوه ي 
.عمل آن شیفتگی از حد گذشته است

ه ي ع کمکی است به بهتر نگریستن ما به مقولاین تجزیه و تحلیل در واق
رانگارنده در سرتاسر کتاب آن چه که برداشت خود از عشق است. عشق

عشق در دسترس با موضوعمسطور می نماید و طبیعتاً کتاب هاي دیگر 
مراجعه هاعموم قراردارد و جویندگان معماي عشق می توانند به آن

گاه نگارنده و نوع نگرش او به عشق آن چه که آمده است صرفاً دید.کنند
فیلسوف و محققی ،است و در این تفکر و تحلیل وام دار هیچ نویسنده

اما قطعاً آن مطالعات و آن توجهات می توانسته است براي رسیدن .نیست
رسالت این نوشته آن است که .به طرح حاضر به نویسنده یاري برساند

ند و ساحت عشق را از آنچه که مبدأ حرکت یک عاشق واقعی را ترسیم ک
عشق . به گزاف عشق قلمداد شده است پاك نمایدیا دروغ و یابه غلط و 

. غرض و مرض به خود نمی گیردوبه ما هو عشق اصالً پیرایه و زنگار
البته این پی گیري و تحلیل تا جایی .عشق نه غرض است و نه مرض

یرایه ها در آستانه ي عروج ادامه پیدا  می کند که این عشق رها شده از پ
نویسنده عشق را در همان فرودگاهی که می خواهد وقرار می گیرد 

دالیلی دارد که رها کردن این .کندآغاز نماید رها میپروازش را
حقیقی قطعاً و لزوماً وعشق پاكنماییمآن است که اعالم شمهمترین

یم نشان دهیم دهیم بلکه می تواناشعشقی نیست که به آسمان احاله
تهاي دنیوي چگونه می تواند بروز و ظهور کند و آکه عشق در همین مر
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در عین حال همان امر مقدسی که از او سراغ داریم باشد و جاودان و 
این نکته ي بارزي است که نویسنده از صمیم قلب آن را بیان . بماندابدي 

و عقل در این تحلیل و توصیف به بحث مهم رابطه ي عشق . می کند
اشاره شده . اشاره شده استدر این باره پرداخته شده و به  نکات مهمی 

از اندکه همه ي انواع عشق ها که در تقسیم بندي مختلف قرار گرفته
یک مبدأ واحد آغاز شده و در ادامه ي مسیر شائبه ها  و زنگارها آن را فرا 

یم بندي اشاره شده که همه ي تقسیم بندي هاي عشق تقس.گرفته اند
بر اساس آثار و نتایج آن نوع عشق است که با پیرایه ها همساز یا 

این تحقیق قطعاً  تحقیقی تمام نیست و خود نگارنده . ناهمسازبوده است
ند هرگز عطش خویش را در ادامه ي این مسیر فرو نخواهد نشاند تا بتوا

.ادا کندبه سهم خود حق عشق را 
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آسمانی بر عشقمنابعتسکوعلت
نکته ي عجیب  در مورد عشق  سکوت منابع و مراجع منتسب به آسمان 

این که بسیاري از مفـاهیم زنـدگی   . در مورد این موضوع بسیار مهم است
بشر موید به تاییدات فراوانی از مراجع و متون دینـی و آسـمانی هسـتند    

. داردبسـیار برخـوردار نیسـت جـاي تعجـب     عشق از این مزیت مهـم  لیو
مفهومی این چنین مهم وتاثیر گذار در زندگی بشر به چه علت ایـن قـدر   

در بین علما هـم جـز افـراد محـدودي     ؟مورد کم لطفی قرار گرفته است 
کسی تقریبا عشق را جدي نگرفته و آن چه که از علما هم رسیده بسـیار  

فیق تبیین عشق را بدسـت آورده  ، نوکماندك و در همان اندك هم بسیار 
اند به طوري که در هنگام مطالعه ي آن متون چیـز دنـدان گیـري عایـد     

از طرفــی توضــیحات آن بزرگــواران هــم گــاهی بــه . محقــق نمــی گــردد
پیچیدگی بحث عشق می افزاید و گاهی رنگ افسانه به خود می گیرد این 

:سط بکشدجع آسمانی ممکن است پاي چند فرضیه را به و اسکوت مر
یعنـی  . سـمانی نیسـت  آاین مفهوم یعنی عشق مورد تایید مرجعیت - 1

داده هایی که صدورشان به آسمان انتساب دارند بنا ندارند از عشـق  
.حمایتی بکنند

این مفهوم در حقیقت به آن میزان از راز آلودگی رسیده است که به - 2
آن کار زندگی عقالنی و معیشتی بشر نمی آیـد بنـابراین نیـازي بـه     

احساس نمی شود و عقل براي تمشیت امور مادي و معنوي زنـدگی  
.از کفایت کافی برخوردار است

اما نگارنده احساس می کند  این سکوت ممکن است معانی دیگـري هـم   
عشق عالوه بر این که احساسی پـر از  . داشته باشد که نیاز به بررسی دارد

کت است در عـین حـال   انرژي متراکم است و حالتی ماالمال از شور و حر


