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  عشق
سخنهاي بسیاري گفته شده است و شاید کمتـر کلمـه اي ماننـد عـشق داراي                ) love(درباره عشق   

بعضی از شاعران از عشق به عنوان بـاالترین مقـامی کـه    . تعبیرات مختلف و متناقض در ادبیات باشد 
  : می برند و دربارة آن گفته اندانسان به آنجا دست پیدا می کند نام

  
  ده بی عشق، کسی در همه عالم نیستزن

  )نشاط(وانکه بی عشق بماند نفسی آدم نیست 
***  

  ر جهان نیستز سوز عشق خوشتر د
  )نظامی( که بی او گل نخندید ابر نگریست

  
 انـد و گفتـه     در مقابل، عده اي دیگر از شاعران مقام عشق را تا حد بیماري هاي روانی پـایین آورده                 

  :اند
  

  رق کسی دیوانه تنیست از عاش
  )مولوي( عقل از سوداي او کور است و کر

***  
   که هیچش کناره چیستراهیست راه عشق

  )حافظ( نیست بسپارند چارهآن جا جز آن که جان 
  

 سلیقۀ خوداین تفسیرها، به این خاطر داراي تناقض شده است که هر یک از شاعران، عشق را بنا به                  
 آنچه مسلم است ایـن نکتـه  . استریف کرده است و حاالت روانی گوناگونی را به عشق نسبت داده      تع

 ی درمی باشد که عشق شامل حاالت روانی خاصی است و تمامی حاالت روانـی نمـی توانـد جایگـاه        
  . عشق داشته باشد

روانـشناسان ارائـه    دربارة ماهیت و انواع عشق نظریات گوناگونی از طرف فیلسوفان، عرفا، شـاعران و               
 کلمـه اي دیگـر بـه نـام    کلمۀ عشق از . عشق به معناي دوستی و محبت خیلی زیاد است        . شده است 

عشقه، گیاهی است که به دور درخت مـی پیچـد و از آب آن اسـتفاده              . به وجود آمده است   » عشقه«
هـاي رفتـاري   گوناگونی و تنوع جنبه  ناسی، عشق احساسی است که با وجوداز لحاظ روانش  . می کند 

عشق افالطونی به عشقی گفته می شـود کـه پایـه و    . و مضمون عقلی، داراي یک کیفیت واحد است       
  .عناصر جنسی ندارد

معشوق به فرد یـا  . عاشق به فردي گفته می شود که عالقه بسیاري به کسی و یا چیزي ابراز می کند  
  .چیزي گفته می شود که به آن عالقه بسیاري ابراز شده است



 

 ٢

  افالك را ناشـی از یـک نـوع عـشق مـی     ا، هر حرکت و جنبشی در جهان و حتی حرکت کرات و  عرف
 سبعشق مجازي بر حـ    . دانند و عشق را به دو صورت عشق مجازي و عشق حقیقی تقسیم کرده اند              

 مظـاهر   یا محبت پاك است به زیبارویـان و       منشاء و اساس آن، عشقی است که از نوع عشق حیوانی          
بنابر عقیده عرفـا، عـشق حقیقـی عـشق بـه لقـاي محبـوب        . آنکه مظهر حق اندجمال حق از جهت     

 بـه خـدا   البته دراینجا منظور از اصطالح عـشق حقیقـی، عـشق            . حقیقی است که ذات احدیت باشد     
 داشـته نیست؛ بلکه ویژگیهاي یک عشق سالم و صحیح است کـه مـی توانـد معـشوقهاي گونـاگونی         

  .باشد
  : ویژگیهاي عشق حقیقی

 موقـت بیشتر حاالت و خلق وخوي انسان       . یژگیهاي خاصی نسبت به حاالت دیگر انسان دارد       عشق و 
  . و زودگذر می باشد ولی عشق نسبت به حاالت دیگر دائمی تر و پایدارتر بودن می باشد

 . به عرفـان و شـناخت و پیـشرفت اسـت    دومین ویژگی عشق، این نکته است که هدف عشق رسیدن   
 مـی شـود، وجـود پـشتکار و    ... حرفـه و   پیـشرفت افـراد در تحـصیالت و          مهمترین عاملی که باعـث    

باعث مـی   این پشتکار . اص به وجود آمده است    استقامتی است که به خاطر عالقۀ فرد به موضوعی خ         
  . نشود و به راه خود ادامه دهدشود که فرد در برابر مشکالت پیش رو مأیوس

 یـک زیرا تا زمـانی کـه       . اخت به وجود می آید    سومین ویژگی عشق این است که عشق از تفکر و شن          
 اولیه نـسبت فرد ابتدا با شناخت . فرد چیزي و یا شخص خاصی را نشناسد نمی تواند عاشق آن گردد  

 خـود، عاشـق آن    با ارزشمند سـاختن آن موضـوع بـراي   به یک موضوع به آن عالقمند شده و سپس    
  .موضوع می شود

 فـرد عاشـقی  . لند مدت دنبال می شـود ر عشق هدفهاي بچهارمین ویژگی عشق این نکته است که د   
 معـشوق زیرا وقتی که بـه      . که تنها هدفش رسیدن به معشوق است از عشق درستی برخوردار نیست           

  . رسید عمر عشقش به پایان می رسدخود
 بیـشتري پنجمین ویژگی عشق این نکته است که فرد عاشق با ادامه عشق خود به شناخت و معرفت  

 نزدیکـی باعـث مـی   این . ین شناخت بیشتر باعث نزدیکتر شدن وي به واقعیات می شود    می رسد و ا   
 بزرگتـرین هنـر انـسان،   . بگیـرد   را دریابد و تصمیمهاي منطقی تريشود که زندگی را واقع بینانه تر   

 و بزرگتـرین واقعیـت  واقعیات تلخ است     است و بزرگترین عمل انسان، قبول      درك و شناخت واقعیت   
  .نسان، مرگ استدر زندگی ا

 . در اختیـار عقـل و فکـر در مـی آیـد        ششمین ویژگی عشق این نکته است که در عشق، احـساسات          
 در عشق، تصمیمات توسط عقـل و      . استفردي که داراي عشق حقیقی است فرد منطقی و خرد گرا            

مـی   این امر نشان  . ه اعمال می شود   سلیقه ها و چیزهاي دلخوا     فکر صورت می گیرد و احساسات در      
 عقـل و   شوهري که عاشق زنـش اسـت اول بـا   مثالً. دهد که عواطف بعد از شناخت به وجود می آید      

چقـدر   رش در شـرایطی کـه در آن قـرار دارد     فکر خود تصمیم می گیرد که خرید هدیه براي همـس          
 سـلیقه بـه  سپس بعد از تصمیم به خرید هدیه، احساسات خودش را در قالب      . درست و منطقی است   

  .یرد و هدیه اي را با سلیقۀ خود براي همسرش می خردکار می گ



 

 ٣

 فـرد عاشـق،  .  اسـتقالل دیـده مـی شـود    هفتمین ویژگی عشق این نکته است که در عـشق آزادي و  
 .ادامـه دهـد    جود معشوق نیز می تواند به زندگی      وابستگی مادي و معنوي به معشوق ندارد و بدون و         

 عـشق بـا  . نـدارد  ورزد و اجبـاري در عـشق ورزي  شق مـی  عاشق با میل و اراده خویش به معشوق ع        
شناختی که به عاشق می دهد باعث آزاد شدن عاشق از وابستگیهاي غیر الزم و احساس بـی نیـازي                

 عاشـق . موضـوع نیـست   فردي که عاشق یـک موضـوع اسـت اسـیر و معتـاد بـه آن                  . در او می شود   
 نمـی توانـد در  » بنـدة عـشق  «یـا  و » اسیر عـشق «اصطالح . دلبستگی به معشوق دارد و نه وابستگی 

 بندگی باشد ایـن نتیجـه گرفتـه مـی         زیرا اگر پیامد عشق، اسارت و       . عشق حقیقی معنایی پیدا کند    
 همان آزادي خواهی است پایمـال مـی        یکی از خواسته هاي اصلی انسان که       ،شود که با شروع عشق    

  .شود
 ده می شـود و همـین تعـادل و         ثبات دی  تعادل و    ،عشق هشتمین ویژگی عشق این نکته است که در       

 زیبـایی   و ثبات باعث بـه وجـود آمـدن آرامـش    این تعادل. ثبات است که باعث دوام عشق می گردد   
 تنـد و  ی عاشـق را بـر هـم نمـی زنـد و بـسیار         عشق حقیقی تعادل جسمی و روان     . درعاشق می شود  

در  مـشعلی ق مانند   عش.  بلکه فروزاننده و روشنگر است     ؛عشق حقیقی سوزاننده نیست   . آتشین نیست 
 کـه باعـث شـود    عـشقی .  معرفت و عرفان پـیش مـی رود   در راه، با این مشعلکهدست عاشق است  

  .ا و نابودي کشانده شود عشق نیست به سمت فن،عاشق در آن بدون اختیار خود
  

  رد آن که دلش زنده شد به عشقهرگز نمی
  )حافظ( ثبت است بر جریده عالم دوام ما

  
 یعنی فقط عاشـق بـه     .  حفظ می گردد   این نکته است که در عشق هویت عاشق       نهمین ویژگی عشق    

 عشوقش گردیده است و عشق باعـث نمـی       دنبال ویژگیهاي خاصی است که باعث عشق ورزیدن به م         
  .شود که هویت عاشق از بین برود و فرد عاشق، خود را جزیی از معشوق بداند

 .مالکیت نسبت به معـشوق خـود نـدارد        اس  دهمین ویژگی عشق این نکته است که فرد عاشق، احس         
  .و صرفاً در انحصار او قرار داردیعنی عاشق فکر نمی کند که معشوق حتماً 

 موفقیتولی با شناخت عشق حقیقی و کاربرد آن در زندگی می توان به            . عشق مسأله پیچیده ایست   
  .زیادي رسید

  
  هوس

 ، میـل بـه  )دوسـتی (به داشتن روابـط اجتمـاعی      مانند میل   . انسانها تمایالت و امیال گوناگونی دارند     
 بـه ) Passion(هـوس   . گـردد  هر میلی می تواند تبدیل به هوس      . ... کوهنوردي، میل به نوازندگی و    

 معناي عاطفه بـا هیجـان شـدید   از لحاظ روانشناسی، هوس به . معناي میل بیش از حد داشتن است    
شود که در آن فرد صرفاً بـر طبـق میـل و             به اعمالی گفته می     ) Sensualism(هوسرانی  . می باشد 

  . که آن را از عشق متمایز می کندهوس ویژگیهاي به خصوصی دارد. احساسات خود رفتار می کند



 

 ٤

  :ویژگیهاي هوس
 بوجـود هوس، آتشی است که به سرعت در فرد  . اولین ویژگی هوس، زودگذر و موقتی بودن آن است        

  .وشی خود تالش کندند که براي خاممی آید و او را مجبور می ک
  به ارضـاء و کـسب لـذت اسـت و در آن    دومین ویژگی هوس این است که هدف هوس، فقط رسیدن   

ـ      . شناخت و معرفتی وجود ندارد      لـذت طلبـی یکـی از     . د و زشـتی نیـست     البته لذت طلبی، مـسأله ب
 اي روانی بیماریهکسی که نمی تواند از زندگی لذت ببرد ممکن است مبتال به              .ویژگیهاي انسانهاست 

 .مـشکل سـاز و زیـان آور باشـد        لذت طلب بودن انسان از دو جنبه براي براي انسان می تواند             . گردد
 زیـاد باعـث توقـف در مـسیر کمـال و      افراط در لذت طلبی است؛ لذت طلبی   اولین مورد در رابطه با      

بـردن  زیـرا انـسانها بـه هنگـام لـذت           .ی بازگشت به دوران کـودکی مـی شـود         پیشرفت انسان و حت   
  انسان می تواند از مـوارد منفـی و  مورد دوم این نکته است که. شخصیتی کودکانه به خود می گیرند     

رد بب تواند از کمک کردن به دیگران لذت    یک فرد، همانطوري که می       مثالً. غیر انسانی هم لذت ببرد    
  .هم لذت ببرد می تواند از اذیت کردن دیگران

 .آیـد از نیازهاي درونی و احساسات انسانها بـه وجـود مـی             سومین ویژگی هوس این است که هوس        
 هـستند و از روي همه انسانها قبل از این که بتواند از روي عقل و منطـق رفتـار کننـد، احـساساتی                    

  .احساسات و عواطف رفتار می کنند
ایـن  . چهارمین ویژگی هوس این است که درهوس هـدفهاي کوتـاه مـدت و آنـی دنبـال مـی شـود                   

  .ه مدت معموالً برنامه خاصی ندارند و به سرعت تغییر می کنندهدفهاي کوتا
  از واقعیـات دور  خـود، فرد هوسران با غرق شـدن در احـساسات   پنجمین ویژگی هوس این است که     

 از  نباید در تصمیمات و پیش بینـی هـا  هر انسانی داراي احساسات و عواطف می باشد ولی        . شود می
 واقعیـات را بـه   ر روي اتفاقات،می تواند با سرپوش گذاشتن ب     احساسات  . روي احساسات قضاوت کرد   

 فـرد هوسـران دنیـاي    .اوت نادرست و اشتباه در فرد شـود  صورت دیگري نمایان می کند و باعث قض       
  .ندارد هی به واقعیات دنیاي خارج از خوددرون خود را می ببیند و توج

 در. ر احـساسات قـرار مـی گیـرد        اختیاششمین ویژگی هوس این است که در هوس، عقل و فکر در             
 نقـشه هوس تصمیمات توسط احساسات گرفته می شود و عقل و فکر براي عملی کردن برنامه هـا و         

متأسفانه در فرهنگ و ادبیات بسیاري از جوامع، عقل را نقطـه مخـالف   . ها به خدمت گرفته می شود     
 ایـن در صـورتی کـه   .  نموده اندعشق قرار داده اند و عشق را به صورت یک میل دلخواه و شدید معنا 

 شـناخت اسـت و نـه نقطـه    الزمه عـشق، تفکـر و       . معنا، معناي عشق نیست بلکه معناي هوس است       
  .مخالف آن

 فـرد هوسـران، اسـیر   . ی دیده می شودهفتمین ویژگی هوس این است که درهوس، اسارت و وابستگ      
افـراد   .سخت و عـذاب آور اسـت   یها براي او    هوسها و احساسات خویش است و جدایی از این وابستگ         

 بـه جـز   زیـرا چیـزي  . ، احساس پوچی می کنند  هوسران بعد از ارضاء هوس و رسیدن به کام خویش         
 وایـن احـساس پـوچی، باعـث بـه وجـود آمـدن پـشیمانی          . یک لذت زودگذر به دست نمـی آورنـد        
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 هوسـهاي دیگـري    هوسران براي فرار از افسردگی بهبه همین خاطر افراد. افسردگی در آنها می شود 
  .تر و اسیرتر شوند د روز به روز در هوسهاي خویش غرقروي می آورند و این روند باعث می شو

  
  صلی و بوالهوسیعمر بگذشت به بی حا

  )حافظ(برسی  اي پسر جام می ام ده که به پیري
  

زیـرا افـراد   . هشتمین ویژگی هوس این است که هوس باعث افـراط و تفـریط در زنـدگی مـی شـود           
 فقـط وسران هنگامی که در پی رسیدن هوسهاي خود هستند توجهی به جنبه هاي دیگر ندارنـد و      ه

 باعـث مـی شـود   این امر   . به فکر رسیدن به خواسته هاي خود هستند و کلیت را در نظر نمی گیرند              
 مشکالت بسیاري را بـراي خـود  که افراد هوسران در زندگی خود به افراط و تفریط زیادي بپردازند و     

  . دیگران به وجود بیاورندو
  

  ب آب به هوس بنشینیتو مگر بر ل
  )حافظ(ور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی 

  
 ت خود را در میان هوسـهاي خـویش از  نهمین ویژگی هوس این است که در هوس فرد هوسران هوی  

 ي خـود  و شـرط هوسـها  فرد هوسران خواستار ارضاء بـی قیـد  . دست می دهد و خود را گم می کند     
 چیزهـایی ، یت است و این مورد که در ایـن راه        براي فرد هوسران رسیدن به هوسها داراي اهم       . است

  .مانند هویت خویش را از دست بدهد یا ندهد برایش مهم نیست
 مالکیـت زیـادي نـسبت بـه چیزهـایی کـه      دهمین ویژگی هوس این است که فرد هوسران احساس         

 شباع ناپذیري، اسیر هوس هاي خویش  ا فرد هوسران به خاطر ا     زیر. هوسهایش را ارضاء می کند دارد     
 با در اختیار گـرفتن پس بنابر این . است و عدم ارضاء هوس ها براي او بسیار سخت و عذاب آور است  

 خـود  از عدم ارضاء هوسهايمی کند که ه هوسهایش را ارضاء می کند کوشش و مالکیت چیزهایی ک 
  . پیشگیري کنددر آینده

  
  عشق و هوسمقايسه 

  
  هوس  عشق
  .هوس موقت و زودگذر است  .عشق دائمی و پایدار است

ــان و شــناخت و هــ ــه عرف  دف عــشق رســیدن ب
  .پیشرفت است

  . لذت استهدف هوس رسیدن به ارضاء و کسب

بـه   نیازهاي درونی و احـساسات انـسانها  هوس از    .عشق از تفکر و شناخت به وجود می آید
  .وجود می آید
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 هدفهاي کوتاه مدت و آنـی دنبـال مـی    هوس   در  .ي بلند مدت دنبال می شوددر عشق هدفها
  .شود

عــشق فــرد بــا شــناخت بیــشتر بــه واقعیــات  در
  .نزدیک می شود

 از   خـود  احساسات در هوس فرد با غرق شدن در      
  .واقعیات دور می شود

در عشق، احساسات در اختیار عقل و فکر در می          
  .آید

 احـساسات قـرار     قل و فکر در اختیار    در هوس، ع  
  .می گیرد

  .هوس اسارت و وابستگی دیده می شود در  .درعشق آزادي و استقالل دیده می شود
  .هوس باعث افراط و تفریط در زندگی می شود  .درعشق تعادل و ثبات دیده می شود

در هوس فرد هوسـران هویـت خـود را در میـان           .در عشق هویت عاشق حفظ می گردد
  .می دهدخویش از دست  هوسهاي

فرد عاشق احساس مالکیـت نـسبت بـه معـشوق        
  .خود ندارد

زیادي نـسبت بـه      فرد هوسران، احساس مالکیت   
  .چیزهایی دارد که هوسهایش را ارضاء می کند

   
  كميت و كيفيت عشق

 مـشکل مـی   ر و یا پایینتر رود، فرد را دچـار اگر میزان قند یا چربی خون یک فرد از حد خاصی باالت        
 سوختن المپ و اگـر  می کند بیش از حد زیاد باشد باعثتاژ برقی که یک المپ را روشن اگر ول . کند

 ایـن . مشکالتی رو بـه رو شـود  پایینتر از حد مجاز باشد، باعث می شود که المپ روشن نشود و یا با            
 عشق حقیقـی هـم از ایـن      . مشخصی دارد  ه است که هر چیزي اندازه مطلوب و       مثالها بیانگر این نکت   

  .ستثنی نیستامر م
 آید و اگراگر میزان عالقۀ فرد به دوستی با شخصی و یا چیزي کم و ناچیز باشد عشق به وجود نمی                

 عـشق در مقـام  . شـود هم این عالقه بسیار شدید باشد باعث به وجود آمدن مشکالتی براي فرد مـی             
  انـدازة مطلـوب  .اندازة مطلوبی اسـت عشق ورزي و چه در مقام عشق خواهی، از لحاظ کمیتی داراي   

 فـرد را افـزایش دهـد و باعـث       ر جایی قـرار دارد کـه سـالمت روانـی          عشق ورزي و عشق خواهی، د     
  .عقالنیت و شناخت میسر می شود ن شود و این اندازة مطلوب با کمکسرزندگی و نشاط در انسا

 بـا  یکی از علل مهم افراط در عشق ورزي و عشق خواهی، این نکته است که فرد فکر مـی کنـد کـه              
فـرد بـه    به عبارت دیگر. افزایش عشق ورزي و عشق خواهی نتیجۀ مثبت بیشتري به دست می آورد          

کیفیـت   عشق رشد می کند و در اغلـب اوقـات،         جاي آنکه در کیفیت عشق پیشرفت کند در کمیت          
  بـه )اطالق شـود » هوس«که بهتر است به آن  (فداي کمیت می شود و عشقهاي افراطی و دیوانه وار    

  .می آیدوجود 
 افراطی به خود می گیـرد خلـق و خـوي   وقتی عشق، چه از لحاظ عشق ورزي و عشق خواهی، شکل   

افراطی عـشق   شکل. در رفتار و تفکر شخص می شودفرد را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث اختالل       
  :به چند صورت آشکار می شود
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 ق خـواهی افراطـی هـستند   ق ورزي و عش افرادي که دچار عش   :  ترس از شکست خوردن در عشق      -1
  . اضطراب شدیدي را نسبت به عدم موفقیت نشان می دهند

طلبـی   و عشق خواهی افراطی هستند انحـصار      افرادي که دچار عشق ورزي      :  انحصار طلبی شدید   -2
  .شدیدي را در زمینۀ عشق از خود بروز می دهند

 مثالً آقـایی کـه عـشق شـدیدي بـه     . ودانحصار طلبی در عشق ورزي، باعث کنترل هاي شدید می ش 
 .شـود همسرش می ورزد، از اینکه زنش حتی با دوستانش ارتباط داشته باشد به شدت ناراحـت مـی          

 مـثالً خـانمی  . همچنین انحصار طلبی در عشق خواهی باعث حسادتهاي شدید از جانب فرد می شود  
 روابط صمیمی شـوهرش  د نسبت به  العاده دوست داشته باش    که از شوهرش انتظار دارد که او را فوق        

  .با همکاران محل کارش حسادت می ورزد
 در در نظر نگرفتن یا کوچک کردن نقـاط ضـعف و اغـراق       :انتسابهاي نادرست و خطاهاي ادراکی     -3

  .اي افراطی استبارز و فراوان در بررسی عشقه نشانه هاي  یکی از معشوقنقاط قوت
 رزي و عشق خـواهی افراطـی هـستند بـه           که دچار عشق و    افرادي:  فدا کردن ارزشهاي اجتماعی    -4

 قوانین را زیرراحتی ارزشهاي اجتماعی را فداي عشق خود می کنند و با بروز رفتارهاي غیر منطقی،           
  .پا می گذارند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند

توانـد بـی    که عشق میبه آن اشاره شود این است    یگري که در زمینۀ عشق حقیقی باید      نکتۀ مهم د  
  .لی نباید بی حد و بی اندازه باشدپایان باشد و

  
   کرانه پدیدتو خفته اي و نشد عشق را

  )حافظ(تبارك اهللا از این ره که نیست پایانش 
  

 خردگرایی وعشق، به جز کمیت، کیفیت نیز دارد و میزان کیفیت آن را می توان از مقدار شناخت و         
 بیشتر باشـد، میـزان     هر چه قدر کیفیت عشق    . ختلف سنجید  م در جنبه هاي  ...  واقع گرایی عاشق و   

  بـه آن اولحقیقی در فـصل   ویژگیهاي خاصی که براي عشقهاي. دپیشرفت عاشق نیز بیشتر می شو   
  )لاورجوع کنید به فصل  (.اشاره شد نشان دهندة یک عشق با کیفیت است

   
  ابراز عشق

  
   فن شریفعشق می ورزم و امید که این

  )حافظ. (دگر موجب حرمان نشودچون هنرهاي 
  

 داردفردي که عشق حقیقی   . ابراز صحیح عشق یکی از مسائل مهم در زمینه عشق هاي زمینی است            
 ابـراز . می شودولی از راههاي غیر منطقی به طرف مقابلش ابراز عالقه می کند، عمدتاً دچار شکست              

  :رتیب در موارد زیر بیان شده استصحیح عشق به ت
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 قـاط مـشترك باعـث درك عمیـق عقائـد و       داشتن ن : ق عقائد و احساسات طرف مقابل      درك عمی  -1
 ...و  تحصیالت، تجربه، موقعیت اجتمـاعی   این نقاط مشترك شامل سن، فرهنگ،     . احساسات می شود  

 احـساسات  یشتري است بهتر می توانـد عقائـد و     پس بنابر این کسی که داراي نقاط مشترك ب        . است
  .باشد حیحتري از صحبت طرف مقابلش داشتهو برداشت هاي صطرف مقابلش را درك کند 

 درست باشداحترام به نظر طرف مقابل، صرف نظر از اینکه آن عقیده           :  احترام به نظر طرف مقابل     -2
 نظر مقابل به معناي قبولالزم به ذکر است که احترام به        . و یا نباشد باعث نزدیکی و تفاهم می شود        

 ه دادن به اظهار عقیده و تحلیـل و        رام به نظر طرف مقابل به معناي اجاز       احت. نظر طرف مقابل نیست   
 شـمند و سـازنده اسـت کـه باعـث تـضییع          احترام به نظر طرف مقابل زمانی ارز      . نقد عقاید می باشد   

  .حقوق افراد دیگر نشود
 بعـد . بعد از به وجود آمدن جو تفاهم و صمیمیت، اعتماد به وجود می آید     :  اعتماد به طرف مقابل    -3

 بیـان مـی کننـد و   از به وجود آمدن اعتماد، انسانها راز ها و مطالب خـصوصی خـود را بـه یکـدیگر                    
 به کندي سـاخته مـی شـود   دیوار اعتماد . چیزهاي ارزشمند خود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند 

  .ولی می توان با یک حرکت نا به جا، دیوار اعتماد را به سرعت فرو پاشید
 بـراي ابـراز  بعد از به وجود آمدن اعتماد، جلب نظر طرف مقابل نشانه اي             :  طرف مقابل   جلب نظر  -4

  . عالقه به طرف مقابل است جلب نظر طرف مقابل، می تواند با پشتیبانی و همدلی انجام شود
 جنـسی، ابـراز میـل   . ابراز صحیح میل جنسی نیز مسئله مهمی در زندگی انسانها به شـمار مـی آیـد    

 هـر چـه طـرف     در سـکس،    .) در فصل بعد در این رابطه بحث می شود        . (ابراز عشق ندارد  ارتباطی به   
 هـر چـه طـرف مقابـل،    ولی در عـشق  . مقابل، غریبه تر و ناآشناتر باشد، دلپذیرتر و خوشایندتر است     

  .باشد، دلپذیرتر و خوشایندتر استشناخته شده تر 
  

  ماجراهاي حاشيه اي در زمينة عشق
   

  گی بودعشقهایی کز پی رن
  )مولوي( عشق نبود عاقبت ننگی بود

  
ماجراهاي حاشیه اي زیادي در زمینۀ عشق نقل شده است که در اینجا به چند مـورد از ایـن مـوارد              

  .اشاره می شود
  
  : عشق و خوشبختی-1

 گرایـی عشقهاي رمانتیک، نمونۀ بارزي از هوسها هستند که مخالفتی جدي با اصول منطـق و عقـل               
 احـساسات در عـشقهاي رمانتیـک عواطـف و         .  و مرزي را به رسمیت نمـی شناسـد         دارند و هیچ حد   

 معـشوق آرمـانیش  عاشق دلسوخته، تنها راه خوشبختی را در وصـال بـه    . مسلط بر فکر و تعقل است     
 ترسیم شـده اسـت و     در نظر عاشق، معشوق مانند شخصیتهاي داستانی، بدون نقطه ضعف           . می بیند 
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 ي زنـدگی  ثبت طرف مقابلش را می بیند و واقعیتها و محـدودیتها          چشمان عاشق، فقط جنبه هاي م     
  . گرفته نمی شود در نظر

 بـه عشق رمانتیک به سرعت در فرد رشد می کند و اکثراً به خاطر محرومیتهـاي جنـسی و عـاطفی               
 باعث مـی موضوعات اشتغال ذهنی این افراد در زمینه موضوعات عشقی می باشد که . وجود می آیند  
  . و گذار در دنیاي خیالی بپردازندشود به گشت

 ادراكافرادي که دچار عشقهاي رمانتیک شده اند فکر می کنند که در پرتو عشق، به روشـنفکري و                 
 ولـی بعـد از بـه وصـال     .عمیقی دست یافته اند تا آنجایی که دیگران قادر به درك آنها نمـی باشـند               

 یابند که فاصلۀ بـسیاري بـا  یی دست می رسیدن و فروکش شعله هاي هوس، این افراد به واقعیت ها       
 ی، دچـار غـم و انـدوه و    و در آخر به خاطر اشتباهات و عدم واقـع بینـ        رؤیاها و تخیالت پیشین دارد    

 بر واقعیتها، متناسب بـا فاصـلۀ آن  در اینجاست که شدت عکس العمل آنها در برا   . پشیمانی می شوند  
 تخیالت باشد، شدت عکـس العمـل آنهـا        از رؤیاها و    هر چه واقعیتها دورتر     . با رؤیاها و تخیالت است    

  پیشین نیست و انتظارات و توقعات     در این هنگام دیگر نشانی از ایثارها و گذشتهاي        . نیز بیشتر است  
  .جدید ظهور پیدا می کند

 خوشبختی، فقط یک احساس است کـه مـی  . در واقع، عشق و عاشقی منجر به خوشبختی نمی شود       
 پیـشرفت و گون و حتی به صورت خیالی به وجود بیاید ولی در عالم واقعیت، بـا           تواند از راههاي گونا   

  .کمال می توان به خوشبختی رسید
  : عشق و مسائل جنسی-2

 جنـسی یـا  یکی از امیالی که همیشه همراه انسانها بوده است و درصدد ارضاء آن بـوده اسـت، میـل             
 بوده اسـت  همواره یکی از مشکالتیسی،  عشق با موضوعات جن   نمخلوط شد . است) lust(» شهوت«

  .به جنس مخالف وجود داشته و داردکه در زمینه عشق 
  

  عشقی که نه عشق جاودانیست
  )نظامی(بازیچۀ شهوت جوانیست 

  
 عـشق بـراي   "اولـین نـوع     .  اسـت   امکان پـذیر   صورت سی به دو   عشق با موضوعات جن    نمخلوط شد 
  .  است"سکس براي عشق" و دومین نوع"سکس

 رتباط جنسی با طرف مقابل به وجـود یک عشق دروغین و قالبی است که براي ا    "ي سکس عشق برا "
 فـرد آمده است و هدف فرد از ابراز عشق، رابطه جنسی با طـرف مقابـل اسـت در ایـن نـوع مـوارد،                          

 معـشوق نزدیـک  هوسباز، خود را عاشق سینه چاك معرفی کرده و با ابراز عشق دروغین و قالبی بـه             
 خود را نشان میطانی خود می رسد و پس از رسیدن به هدف خود، چهرة واقعی              شده و به هدف شی    

 دنیـا غـم و انـدوه، تنهـا    دهد و همۀ صحبتهاي عاشقانۀ خود را فراموش می کند و معشوق را با یک               
  .باقی می گذارد

  :  بیشتر در آقایان دیده می شود و داراي چند علت می باشد"عشق براي سکس"
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 شـرم بیان مستقیم مسائل جنسی و ابراز میل جنسی خود نسبت به طرف مقابـل      افرادي که از     -الف
 پـاك و دارند و خجالت می کشند و غریزة جنسی را در خود سرکوب می کنند ولی عـشق را بـسیار                   

 ایـن گونـه افـراد حتـی    . از می دانندمقدس می شمارند و نوعی از رابطۀ جنسی همراه با عشق را مج        
  .جنسی، رابطه جنسی خود و طرف مقابل را کامالً انکار کنندممکن است در صورت تماس 

 طـرف  افرادي که می دانند در صورت ابراز مستقیم میل جنسی به طرف مقابل با واکنش منفـی      -ب
کوشش می کنند که با ابـراز عـشق   ) مخ زنی(پس براي رسیدن به هدف خود . مقابل روبرو می شوند   

  . ارتباط جنسی آماده سازندو عالقه، طرف مقابل را براي برقراري
 این افراد. کرد افرادي که فکر می کنند باالترین درجه عشق را باید با سکس به طرف مقابل ابراز                -ج

 زمانی پیش می آید که بتوانند با   این تصور را می کنند که باالترین نوع ارتباط بین یک پسر و دختر               
آمیزش جنسی فقط بدنها و جـسمها بـه هـم     در صورتی که در     . یکدیگر آمیزش جنسی داشته باشند    

 .باط جسمی بین یک دختـر و پـسر اسـت          در واقع، آمیزش جنسی، نزدیکترین ارت     . نزدیک می شوند  
رابطـه  . ولی باالترین نوع ارتباط بین یک دختر و پسر می تواند یک رابطۀ عمیق فکري و ذهنی باشد         

  .داي که  از نزدیک شدن تفکرها و شناخت ها به وجود می آی
 "سکس براي عـشق ".  است" براي عشقسکس"دومین نوع مخلوط شدن عشق با موضوعات جنسی    

  . رابطه جنسی است که به هدف به وجود آمدن عشق انجام می شود یک
  :  بیشتر در بین خانمها مشاهده می شود و داراي چند علت می باشد"سکس براي عشق"

 این طرز. ه درجه اي از معرفت و عرفان می رسند         کسانی که فکر می کنند که با انجام سکس ب          -الف
  .انسانها با آمیزش جنسی به ارضاء می رسند نه به عرفان. تفکر به شدت غلط و اشتباه است

 نند که تـداوم عـشق در انجـام آمیـزش       افرادي که سکس را مقدمه عشق می دانند و فکر می ک            -ب
 .آورند گی جنسی، عشق و عالقه را به وجود     این افراد، کوشش می کنند که از راه وابست        . جنسی است 

 مقابلش را عاشق خود کنـد در این نوع موارد، فرد براي اینکه بتواند عاشق فرد مقابلش شود و یا فرد        
  .به اعمال جنسی روي می آورد

  
  ت اي دل سر ببازعشقبازي کار بازي نیس

  )حافظ(زان که گوي عشق نتوان زد به چوگان هوس 
  

 افـرادي کـه آمیـزش جنـسی را    . ق بـشود واند جایگزین عشق و یا جزیی از عشآمیزش جنسی نمی ت  
 انـسانها آمیـزش   جزئی از روابط عاشقانه می دانند باید به این نکته فکر کنند که حیوانات نیز ماننـد                  

 کوتاهی از زنـدگی مـشترك  روابط جنسی، دقایق . جنسی انجام می دهند ولی عاشق یکدیگر نیستند 
  .ولی بقیۀ دقایق زندگی را می توان با عشق پر نمود. پر می کندبین زن و شوهر را 

 آمیـزش . اولین دلیل انسانها براي آمیزش جنسی، ارضاء میل جنسی است، نه به خـاطر تولیـد مثـل             
 و پیـشرفت جنسی را نباید به عنوان منبع اصلی لذت در نظر گرفت، زیرا آمیزش جنسی باعث رشـد          

 نیازهاي اولیه مانند خواب و خوراك و پوشـاك و مـسائل جنـسی             جوامعی که براي  . انسان نمی شود  
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 می کنند معموالً دچار   ارزش زیادي قائل می شوند و آمیزش جنسی را جزو منابع اصلی لذت قلمداد               
  .عقب ماندگی فرهنگی هستند

در نوع اول، سکس براي کاستن از فشار جنسی انجـام مـی   : سکس را می توان به دو نوع تقسیم کرد     
 سـکس بـراي  و طرف مقابل نقش فردي نجات دهنده و آسـایش بخـش را دارد و در نـوع دوم،             شود  

 جنسی به حـساب لذت بردن انجام می شود و فرد مقابل به عنوان یک وسیله کم ارزش براي ارضاي             
  .می آید

 عـشق بایـد بـراي عـشق    . ي خوشبخت شدن  نه براي ازدواج است و نه برا       عشق نه براي سکس است    
  .باشد

  : یعنی اینکه" براي عشقعشق"
 باشد کـه هر فرد، دوستدار کسی باید .  در روابط انسانی، جریان عشق به صورت دو طرفه می باشد -1

  .وي نیز متقابالً او را دوست داشته باشد
اگر عشق در مسیر و کانالهـاي دیگـري     .  عشق نباید در مسیر و کانالهاي دیگري به کار برده شود           -2

 و ماجراهـاي حاشـیه اي  باشد، به بیراهه کشانده می شود ... و پول و شهرت و   براي رسیدن به سکس     
  .عشق باید در مسیر تداوم عشق باشد تا به بیراهه نرود. زیادي را تولید می کند

 انـسانها، بـدون در  با تعریفی که از عشق در فصل اول ارائه شد می توان این نتیجه را گرفت که همۀ           
  .ند به یکدیگر عشق بورزندنظر گرفتن جنسیت، می توان

  :جنایت  عشق و-3
 ناکـامی در روزنامه ها و جراید به جنایات و خودکشی هایی که به دست عاشقان بیقرار که به خـاطر              

 رسد این اسـت کـه  سؤالی که در اینجا به ذهن می . در عشق اتفاق افتاده اشاره هاي فراوان می شود    
 هوش و حواس را از انـسانها     می کشاند؟ آیا عشق، عقل و        آیا عشق، انسانها را به مرز جنون و جنایت        

  می گیرد و راه جنایت را براي آنها باز می گذارد؟ 
 جنایـت اگر نگاه دقیق تري به افرادي که به خاطر مسائل عشقی دسـت بـه     . اصالً این طور نیست   . نه

 عجـول، دي زده اند، انداخته شود مشخص مـی شـود کـه آنهـا داراي عـشق حقیقـی نبودنـد و افـرا             
  .احساساتی و آرمان گرا بوده اند

 د ولی دست بـه انتقـام و جنایـت نمـی    افراد کثیري در جامعه هستند که در عشق شکست می خورن    
 جنایـات معموالً افـرادي کـه مرتکـب        . این امر گویاي نقش شخصیت در زمینۀ عشق می باشد         . زنند

 چیـز را بـه  بـه وصـال برسـند مهمتـرین     عشقی می شوند افرادي بوده اند که فکر می کردند که اگر     
 یا همه چیزشان رادست می آورند و اکنون که در عشق ناکام شدند فکر می کنند که مهمترین چیز             

 انتقامهاي هولناکی می شوند کهاز دست داده اند و چیز دیگري براي از دست دادن ندارند و مرتکب               
  .شودباعث قربانی شدن خود یا معشوق و یا افرادي دیگر می 

  نیـست و ثانیـاً ناکـامی عـشقی قابـل     ناکامی عشقی به معناي شکست در تمامی جنبه هاي زنـدگی          
  .تنها چیزهایی که در زندگی نمی توان جبران کرد عمر و جان است. جبران است
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  ...ازدواج و
 تـشکیل  و تنهـا هـدف صـحیح از ازدواج،    ارداد رسمی براي زندگی مشترك است    ازدواج، تنها یک قر   

  .اده استخانو
با ازدواج، نمی تـوان افـراد بزهکـار را سـر بـه راه      . ازدواج، راه حل مناسبی براي رفع مشکالت نیست      

 درمـان بیمـاري هـاي     ازدواج، راهی بـراي     . نمود و یا نمی توان کسی را پایبند به اصول اخالقی کرد           
 زیـرا ممکـن اسـت بعـد از        . شودازدواج نباید به عنوان راه گریزي از فقر در نظر گرفته            . روانی نیست 

ازدواج هم مـشکالت مخـصوص خـود را دارد و بعـد از     . ازدواج هم ممکن است فقر سراغ انسان بیاید  
  .ازدواج هم نمی توان تضمینی براي رفع مشکالت داد

صـورت مـی   ) شغل و مسکن(ازدواج هاي فعلی که بدون سرمایه هاي مالی و پشتوانه هاي اقتصادي           
اهش سطح رفاه می شود، بلکه مشکالت اقتصادي را به مـشکالت دیگـر اضـافه    پذیرد نه تنها باعث ک  

  .می کنند و در واقع، باعث تقسیم فقر است
، پول و ثروت تنها مـی  . از سویی دیگر، پول و ثروت نمی تواند تمامی نیازهاي انسانها را برطرف کند            

عینی از پول و ثـروت بـراي رفـع    میزان مشخص و م. تواند باعث رفاه و راحتی انسانها در زندگی شود     
الزم است ولـی همـۀ مـشکالت، بـا پـول و           ...) خوراك و پوشاك و مسکن و     (نیازهاي اولیه هر انسان     

 دچار فقر فرهنگی نیـز   به دو علتکسانی که از فقر مالی شدیدي رنج می برند،       . ثروت حل نمی شود   
 و آموزشی مناسـبی بهـره       انات فرهنگی  نمی توانند از امک    این افراد  دلیل اول این است که    : می شوند 

 مـشکالت اقتـصادي اسـت و    دلیل دوم این است که ذهن این افراد انباشته از مسائل و             و مند گردند 
  باعث رفاه زدگـی  نیزو ثروت زیادهمچنین، استفاده از پول . نمی توانند به مسائل فرهنگی فکر کنند    

  .ی شودفخرفروشی و دنبال کردن مسائل جزیی و کم ارزش مو 
 وزیبـایی نـسبی اسـت       . زیبایی یک خصوصیت ظاهري است    . یکی از معیارهاي ازدواج، زیبایی است     

 در. (زشت اسـت مثالً چهره یک فرد براي یک نفر زیبا و براي فرد دیگر     . براي افراد متفاوت می باشد    
 نکتـه بعـدي   )  !حساب می آید  یکی از قبیله هاي آفریقایی بزرگی غده گواتر از جنبه هاي زیبایی به              

 نمـی مانـد و بـر اثـر مـرور زمـان و       در زمینه زیبایی این است که یک چهرة زیبا همیشه زیبا بـاقی              
 زیباترین چهره یا تابلوي جهـان بـه  نکته دیگر اینکه اگر هر فردي، . حوادث و بیماریها تغییر می کند  

 همچنـین .  معنـا مـی شـود   تکراري و بـی مدت طوالنی ببیند آن چهره و یا تابلو بعد از مدتی برایش   
  .زشت و زیبا بودن همسر نمی تواند باعث بدبختی و یا خوشبختی فردي گردد

 ازدواج بـه یـک  انسانها با  . ازدواج نه باعث تکامل و رشد و نه باعث نقص و اشکال در انسانها می شود               
شـند و هـم   مرحلۀ جدیدي از زندگی پا می گذارند که می توانند هم در آن رشـد و تعـالی داشـته با             

  .سقوط و زوال
 .باشـد ازدواج با فرد سالم و منطقی که اعضاي خانواده اش غیر منطقی هستند چندان درسـت نمـی         

  .زیرا باز هم دخالت هاي خانوادگی در زندگی مشترك تأثیرات نامطلوبی را بر جا می گذارد
اختالفات کمتـري بـروز   در ازدواج، هر چه زوجین از لحاظ عقیدتی و فرهنگی به هم نزدیکتر باشند،       

  .می کند و احتمال طالق کمتر می شود
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 بـسیاري از . شناخت شخصیت همسر اسـت آنچه که در شناخت همسر آینده مهم است، میزان عمق      
 هـر ازدواجهایی که به طالق انجامیده است، به خاطر کمبود شناخت شخصیت یکی از همسران و یـا     

کننـد و    نقش بازي مـی   وجها قبل از عروسی براي همدیگر       ، بسیاري از ز   متأسفانه. دو آنها بوده است   
در  اگـر زوجهـا  . می شود باعث فریب طرف مقابل  کارشخصیت واقعی خود را بروز نمی دهند که این 

دوران قبل از عروسی یا در دوران نامزدي شخصیت واقعی خود را آشکار کنند، در آینده به مشکالت                
  .کمتري دچار می شوند

 نداشـته باشـد،   زیرا اگر نتیجۀ مثبتـی      . نی در ماجراهاي عشقی و ازدواج مردود است       انتظارهاي طوال 
 در جامعه افـرادي   همچنین  . کمترین ضرري که به فرد وارد می شود، به هدر رفتن عمرش می باشد             

 مزمـان بـه چنـد نفـر    یعنـی بـه صـورت ه      . پیدا می شوند که به صورت مزایده اي ازدواج می کننـد           
 نوان بهترین، براي خود انتخـاب مـی   دهند و بعد از رزرو کردن آنها، یکی را به ع       پیشنهاد ازدواج می  
  .سطل آشغال می ریزند  در این مزایده رد شده اند را درکنند و افرادي که

  
   آید به زبانسخن عشق نه آن است که

)حافظ(گفت و شنود  ینساقیا می ده و کوتاه کن ا
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BY: Mehdi Amin Jafari  
  


