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به عنوان پيشگفتار



بحث روي مسألة عشق و آن هم به اين شكل كه ما مطرح نموده ايم  ،ضرورتي
است كه البته بايد توسط اساتيد فن روي آن بطور جدّي كار شود و اين بحث
كوتاه توسط اين مقاله تنها ايجاد انگيزشي براي كارهاي تحقيقي و مقوله هاي
ارشادي بعدي است .
شناخت حاالت عشاق و اينكه آنها چه نوع عشقي دارند و آنكه چگونه مي توان
از فطرت پاك متربيان براي هدايت و جهت دهي عشق هاي آنان استفاده نمود  ،نظر
اين بحث كوتاه بوده چه اينكه خود آنان در مكاتبات خود از اين جهت تقاضاي تبيين
و تشريح عشق هايشان را نموده و خواستار آن مي شوند كه آنها را در اين مقوله ياري
و راهنمائي كنند .
متأسفانه آنچه در پاسخگويي ها معمول بوده استفاده از كليشه هاي تكراري ازين
قرار بوده كه  ... ( :عشق از عشقه است و آن گياهي  ) ...و با اين تعاريف باصطالح
جواب هيچگاه نتوانسته ايم سائالن را قانع كنيم و گرهي از كارشان بگشائيم .
از داستانهاي عشقي مثل ليلي و مجنون و يوسف و زليخا هم به آن صورت بهره
برداري اخالقي و تربيتي نشده به جز از موارد نادر .حتي بعضي از كتب داستانهاي
عشقي را خود اينجانب ديده كه جز تحريكات جنسي صرف ( با آن توصيفي كه از
اعضاي بدن معشوق مي كنند ) چيز ديگري را به دنبال ندارد .
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يك اشكال اساسي كه ما در بحث روي عشق و در مصاحبه ها و مكاتباتي كه با
دانش آموزان داشتيم متوجه آن شديم اين بود كه متأسفانه قضية عشق و عاشقي
هميشه بدون يك ديدگاه مكتبي و مذهبي بوده و صرفاً يك كشش غريزي محسوب
شده و بدون بررسي حاالت اعتقادي فرد روي مورد عشقي شخص كار مي شود كه ما
تحت عنوان آموزش عشق اشاراتي به اين مورد نموده ايم و يا اينكه با يك بحث
روانشناسي پيچيده با متربيان برخورد مي شود كه گاه اين مباحث بيش از ظرفيت
فكري دانش آموز مي باشد .
خالصه اينكه آنچه نوشته شده بيشتر براي مربي بوده نه براي مُتربّي به هر حال
اميد آن دا ريم كه اين وجيزه توانسته باشد ايجاد انگيزه و سؤالي باشد كه اساتيد
محترم تعليم و تربيت به تشريح و تبيين هر چه بيشتر آن براي قشر عظيم دانش آموزان
كه عموماً در دوران دبيرستان ( بعد از بلوغ ) دچار آن مي شوند بر آيند و به قول
معروف تكليف علوم تربيتي را با قضية عشق روشن كنند .
والسالم
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سابقه آشنايي

سالها پيش وقتي شعري مي خواندم يا داستاني  ،گاه اشاراتي از عشق در آن
مي ديدم كه همه را البته به حساب عشق عرفاني مي گذاشتم .يعني اطالعاتي كه
داشتم تنها همين بود .به عبارتي ديگر ما ياد گرفته بوديم كه شعراي ما براي آنكه
بتوانند غرض اصلي خود را براي حضرت دوست بيان دارند در قالب چنين كلماتي
اغراض خود را بيان داشته اند .چشم و خط و خال و لب و زلف يار همه كناياتي بوده
از حضرت حق .
آن وقت ها كه محصّلي بيش نبودم گاه بين بچه ها صحبت از عشق مي شد چيزي
كامالً متفاو ت از آنچه شنيده و خوانده بودم .عشقي كه شايد به قول مولوي آن زمان
«كز پي رنگي » بوده ولي اين قضيه از همين جا آغاز مي شود كه آن عشق عرفاني و
اين عشق مصطلح در ميان مردم چه سنخيتي با هم دارند .
يك كالم و چندين معني :
يك قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب
كز هر زبان كه مي شنوم نا مكرر است
در سالهاي بعد در دورة دانشگاه اطالعات مبسوط تري از عشق يافتم يعني كمي
با مراتب عشق آشنا شدم ولي در زماني كه در جبهه جهاد حضور يافتم با معني بس
باال و واالي عشق آشنا شدم آنجا بعضي از معاني را مي شد لمس كرد  ،مي شد آنچه
شعرا و عرفا در باب وصل سروده بودند را ديد  ،مي شد صفي از حُكما را ديد كه به
سوي بي نهايت سير مي نمودند و هر چه گويم كم گفته ام .
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بعدها وقتي خود شروع به تدريس كردم در كنار درس و مشق با مشاوران تربيتي
نيز همكاري هايي داشتم در كنار نامه هايي كه از طرف دانش آموزان مي رسيد .اغلب
نامه هايي به چشم مي خورد كه در جهت عشق هايشان بود  .در اين ايام بود كه باز
فكر و ذهن من دوباره روي عشق متمركز شد و به سالهاي قبل رجوع كردم و سئوال
من اين بود خاستگاه اين عشق كجاست ؟ اين عشق كجا و آن عشق كجا ؟
گفت به مجنون صنمي در دمشق
كاي شـده مستغرق درياي عشق
عشق چه و مرتبه عشق چيست ؟
عاشق و معشوق در اين پرده كيست ؟
برخي از نظريات نشانگر آن است كه خاستگاه عشق هاي مصطلح در جامعه ،
گرايشاتي از نوع ميل به جنس مخالف است  .حتي در مورد عشق هاي عرفاني نيز
برخي آن را جهش در عشق به جنس مخالف مي دانند و برخي عرفا هم به اين نظر
البته بصورت صوري صحه گذاشته اند :
عاشقي گر اين سر و گر آن سر است
عاقبت ما را بر آن سر رهبر است
فعال در اين مقوله وارد نمي شويم و همان نظرات اوليه را پي مي گيريم .چنانچه
ظهور عشق را در ميل به جنس مخالف بدانيم در تحليل اين موضوع بايد به سراغ
برخي مسائل زيستي انسان برويم و با شناخت نسبت به اين مسائل در سدد تحليلي
درست از خاستگاه عشق برآييم .
غريزه چه نقشي را در زندگي انسان ايفا مي كند ؟ نيازهاي روحي يا مادي انسان
را بر آورده مي سازد ؟ اين مخصوص انسان است يا مشترك ميان انسان و حيوان ؟
غريزه ارادي است يا غير ارادي ؟ و مسائل ديگر .
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غريزه چيست ؟
پاسخ اينكه « از امانتهاي مهمي كه خداوند در نهاد هر انسان بوديعت نهاده است
غرايزند و غرض از آن نيرويي است مرموز و پيچيده كه آدمي را به سوي هدف و
مقصود خاص جهت مي دهد  ،مسائل غريزي از نوع مسائل مربوط به زيست شناسي
است كه ظهور و بروز آن در رفتار و اخالق مورد بحث علماي اين گروه است»

1

« البته غريزه بيشتر در مورد حيوانات بكار مي رود و براي جماد و نبات به هيچ
وجه بكار نمي رود  .غريزه در حيوانات يك نوع ويژگي بخصوص است كه راهنماي
زندگي آنهاست»2در انسان نيز غريزه يك نوع احساس نياز است نيازهايي كه بقاي
انسان را تضمين مي كند :
نياز انسان به خواب و خوراك و پوشاك تهيه مسكن تأمين امنيت و نيازهاي اوليه
و مادي ديگر كه همه بوسيله غريزه اي كه در انسان بوديعت گذاشته شده است تحقق
مي پذيرد كه مشترك ميان انسان و حيوان است  .وليكن اين غرايز در انسان بوسيله
يك مركز فرماندهي بسيار قوي هدايت و كنترل مي شود كه به آن تعالي مي بخشد و
چون اسطرالب و قطب نماي اين كشتي بحر انساني عمل نموده و او را به سر منزل
اصلي  ،هدايت مي كند و آن فطرت است .


 -1خانواده و مسائل جنسي كودكان ـ دكتر علي قائمي ـ ص 62
 -6فطرت ـ استاد شهيد مطهري ـ ص 11
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استاد جوادي آملي در ذيل حديثي كه از زراره بن اعين از امام
جعفر صادق عليه السالم است و در علل الشرايع بطور مسند و
در من اليحضر الفقيه بطور مرسل بيان شده مي فرمايد :
نگاه آدم به حوا ماية انس وي شده است و خداوند نيز همين
اصل را پايه برقراري ارتباط آنها با هم قرار داد و اين انس
انساني قبل از ظهور غريزه شهوت جنسي بوده  ،زيرا جريان
غريزه مطلبي است كه بعدًًاَ مطرح شد .
خداوند گرايش جنسي و شهوت زناشويي را بر آدم القاء نمود و
اين درحالي است كه جريان انس و دوستي قبالً برقرار شده بود
«زن در آيينه جالل وجمال»جوادي آملي ـ ص 31
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فطرت چيست ؟
« فطرت مانند غريزه و طبيعت 3يك امر تكويني يعني جزء سرشت انسان و غير
اكتسابي است  ،امري است كه از غريزه آگاهانه تر است» .

4

« فطرت جريان طبيعي و قانوني و منطقي نيروهاي غريزي و مغزي و رواني است»

5

فطرت قدرتي را مي تواند به انسان ببخشد كه غرايز غير ارادي را ارادي مي كند و
آنها را در جهت مصالح انساني بكار مي بندد .
گرسنگي يك غريزه غير ارادي است و در اثر سوخت و ساز بدن و فعاليتهاي
بدني ،انسان نياز به غذا پيدا مي كند و يك امر غريزي طبيعي است .ولي گاه مي شود
كه انسان از گرسنگي خود رو بر مي تابد و غذا و نياز خود را مي بخشد و خود به
ميهماني گرسنگي مي شتابد و اين همان تعالي غرايز مادي انسان است .
در طبقه بندي غرايز انساني بايد گفت كه ما نمي توانيم يك سري ويژگي هاي
دروني را بشماريم و بگوئيم كه غرايز انسان همين ها هستند .يا به تناسب بر خوردهاي
خاص زماني و مكاني بگوئيم كه انسان چنين و چنان سرشتي دارد يا اينكه مثل بعضي
از روان شناسان كه البته در نوع خود خدمات شاياني انجام داده اند  ،كلية حركات و
سكنات انساني را معطوف به دو سه نوع خاص از غرايز نسبت داده و ديگر ويژگي
هاي انساني را معطوف به همان دو سه نوع ويژگي مثل غريزه ترس  ،خود خواهي يا
غريزة جنسي كنيم  .به طور خالصه مي توان گفت كه انسان به تناسب هر محركي
واكنشي از خود بروز مي دهد كه اين پاسخها از نهاد انسان بر مي خيزد كه آفريننده ،


 -3لغت طبيعت را در غير بي جان و جانداران مثل گياه و حيوان و حتي انسانها به كار مي برند ولي در
آن جنبه هايي كه با بيجانها مشترك هستند مثال «طبيعت اكسيژن چنان است كه قابل احتراق است »
 -4فطرت ـ استاد شهيد مطهري ـ ص 11
 -5ترجمه و نفسير نهج البالغه ـ ج 1ـ استاد محمد تقي جعفري ـ ص141
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آنها را همچون خزائني در بطن آدمي بوديعت نهاده تا خود را در زمين فنا به بقاء
برساند .
به تناسب آنچ ه گفتيم مي توانيم بگوئيم كه از جمله محركهاي زيستي انساني
جنسيت است و شايد به قول بعضي از علماي روان شناسي بتوان مقام اول را براي آن
داد ولي بايد متذكر شد كه «انگيزه هاي جنسي» بعلت تحت الشعاع قرار دادن ديگر
غرايز چنين مقامي را احراز كرده كه چگونگي آن در ادامة بحث خواهد آمد و اال به
عنوان برترين غريزه مطرح نمي باشد .
حال بايد ديد كه علت انگيزش غريزة جنسي چيست و چگونه غرايز ديگر را
تحت الشعاع خود قرار مي دهد.علت برانگيختگي غريزة جنسي را در دو موردمي توان
جستجو كرد.

علل برانگيختگي غريزة جنسي
الف  -عوامل زيستي
اين عامل در حقيقت جوشش خود غريزه است  .يعني غدد جنسي كه در انسان
وجود دارد به يك سن خاص و به يك شرايط خاص كه مي رسند شروع به ترشح
مي كنند و اين ترشحات موجب انگيختگي اين غريزه در نهاد بشري مي شود و حتي
عوامل گوناگون ديگر را به دنبال دارد  .اين دوران را ما بلوغ مي ناميم .
تغييرات فيزيكي (جسماني )
مثل تغييرات صدا  ،رويش مو در صورت و زير بغل و زير شكم  ،عوض شدن
وضع سينة دختران و عوامل متعدد ديگر .
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تغييرات رواني
تغيير در اخالقيات  ،برخوردهاي اجتماعي  ،و دارا شدن شخصيت جنسي خاص
كه خود اين تمايالت و حاالت جنسي بخشي از شخصيت فرد را تشكيل مي دهد كه
بر اساس آن آدمي  ،سالم و متعادل و يا كج رو و منحرف خوانده خواهد شد 1
ب – عوامل محيطي و تربيتي

از دالئل انگيزش غريزة جنسي خصوصاً در دنياي امروزي عوامل محيطي بسيار
چون وضع خاص زندگي شهر نشيني  ،پوشش خاص در اين شهرها  ،وجود وسائل
ارتباط جمعي مثل راديو تلويزيون و مطبوعات  ،كتاب و  . . .مؤثر مي باشد (كه يكي
از آن شرايطِ ترشح غدد را فراهم مي سازد ) مثالً در كشورهايي كه در آنها از قيود
اخالقي خبري نيست ديدن صحنه هاي غير مشروع در صفحه تلويزيون و ويدئو
موجب انگيزش غريزة جنسي شده كه آمار هم از چنين مسائلي ما را آگاه مي سازد و
حتي آنچنان برانگيختگي كه حتي جرائمي چون تجاوز به محارم از حادترين مسائل
جنسي در آن ممالك بشمار مي آيد .
جو فاسد اجتماعي جو روحي را فاسد مي كند و جو فاسد روحي زمينه رشد
انديشه هاي متعالي را ضعيف و زمينه رشد انديشه هاي پست را تقويت مي كند .
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بشر عشق را ستايش مي كند  ،يعني يك امر قابل ستايش مي داند .
در صورتي كه آنچه از مقولة شهوت است قابل ستايش نيست .
«فطرت » استاد مطهري ـ ص 59
ميان آنچه عشق ناميده مي شود و به قول ابن سينا «عشق عفيف » و
آنچه به صورت هوي و حرص و آز و حس تملك در مي آيد با
اينكه هر دو روحي و پايان ناپذير است ،تفاوت بسيار است .
عشق عميق تر و متمركز كنندة نيروها و يگانه پرست است و اما
هوس  ،سطحي و پخش كنندة نيرو و متمايل به تنوع و هرزه صفت
است .
«مسئله حجاب » استاد مطهري ـ ص 55
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آغاز خود آگاهي به غريزة جنسي
كودكان دوره پيش از دبستان با همساالن جنسي مخالف و موافق تقريباً رفتار
يكسان داشته و از لحاظ اجتماعي مي شود گفت كه بين دو جنس دورة يكرنگي و
يگانگي موجود است ولي كم كم اين يگانگي در دورة دبستاني به رفتارهاي صد در
صد مخالف تبديل شده و دختران و پسران در مقابل يكديگر موضع مي گيرند و به
تعريف و تمجيد از نوع جنس خود مي كنند .
در دوره هاي پس از دبستان كم كم دو جنس از هم دور شده و در سنين دوازده ،
سيزده سالگي نوجوانان اين دوري و فاصله را نسبت به جنس مخالف در درون خود
احساس مي كنند  ،اين سالها سالهاي بيداري غريزه جنسي است و اين غريزه با لطبع
انسان را به سوي جنس مخالف سوق خواهد داد .

1

آغاز خود آگاهي به غريزة جنسي آغاز تمايالت جنسي است اين تمايالت به صور
مختلف بروز و ظهور پيدا مي كند .تمايالت جنسي به دو صورت كلي مي تواند بروز
پيدا كند :
 -5منطقي ( شرعي  ،قانوني  ،صحيح ) . . .

البته غرض از گفتن منطقي به اين علت است كه باالخره اين تمايالت جزو
تمنيات صادق 2بوده كه به متقضاي طبيعت اصلي است و در نهاد هر بشري موجود
است ولي كنترل و هدايت آن تا فراهم آمدن شرايط الزم جهت برقراري ارتباط و
تغذيه اين غريزه شرط بروز منطقي اين تمايالت است .
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بعنوان مثال ما به نوجوان ياد مي دهيم كه جنس مخالف خويش را همانند يك
دوست تلقي كند و به او ياد مي دهيم كه جنس مخالف مكمل او در فلسفه زندگي
است  .جنس مخالف فردي عادي مثل اوست ولي از لحاظ اجتماعي و شرعي در
برخورد با آنان آدابي را بايد رعايت كرد .
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مراحل تمايالت جنسي
نوجوان درابتدا احساس ناشناخته و مرموزي در وجود خويش
مي يابد كه آميخته با نوعي محبت و عالقه به ديگران است و چند
مرحله را به تدريج طي مي كند :
در مرحله اول ابتدا توجه نوجوان به وضع بدن  ،به ويژه دستگاه
تناسلي معطوف مي شود و اين آغاز توجه و عالقه به امور جنسي
است .
در مرحله دوم توجه و عالقة قبلي با ميل شديد  ،با عاطفه و محبت
همراه مي شود و به اصطالح ماهيت عاطفي پيدا مي كند .
در مرحله سوم عالقه به جنس مخالف بيشتر مي شود و به طور
مقدماتي عشق و عالقة آنها ممكن است هر كس را هدف قرار دهد.
لذا چندين نفر ممكن است مورد عالقة نوجوان به طور اخص ،
واقع شوند .
در مرحلة چهارم عالقة معطوف به چند نفر تغيير جهت داده و به
جانب يك فرد از جنس مخالف هدايت مي شود و اين فرد ممكن
است قدري مسن تر از خود نوجوان باشد و نوجوان احتماالً با اين
شيوه مي خواهد مورد پشتيباني يك فرد حامي قرار گيرد .
در مرحلة پنجم نوجوان تغيير عقيده داده و متوجه فردي از جنس
مخالف مي شود كه تناسب سني با او داشته باشد
« دنياي نوجوان » دكتر محمدرضا شرفي ـ ص 935
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آثار شوم سركوب غريزة جنسي
بعضي ها مثالً ازدواج را يك عمل غير اخالقي نام برده و هر گونه رابطه جنسي را
ممنوع شمرده اند و منطقي بودن را در آن ديده اند كه كامالً جلوي فعاليت هاي غريزة
جنسي را بگيرند و در توجيه آن بگويند كه :
ما مي خواهيم انسانها را متقي سازيم چه اينكه اطفاء غريزه جنسي مانع رشد قوة
عاقله و نيروهاي عالي انساني مي شود و گاه مسئله جنبة اعتقادي مذهبي پيدا مي كرد
و مي گفتند  :علت اينكه مسيح (ع) تا آخر مجرد زيست پليدي ذاتي اين عمل است و
به همين جهت روحانيون و مقدسين مسيحي شرط وصول به مقامات روحاني را آلوده
نشدن به زن در تمام مدت عمر دانستند .

9

 – 2غير منطقي ( غير قانوني  ،غير مجاز  ،حرام ) . . .

عدم شناخت صحيح از غريزه جنسي و جنس مخالف بروز تمايالت آن به صورت
افسار گسيخته و اصالت دادن به آنچه از انسان سر مي زند تخم فساد اجتماعي بوده و
بدترين حالت ظهور كشش هاي غريزي مي باشد .
آثار شوم آزادي غريزة جنسي
ا ين چنين تئوري هاي خطرناك اخالقي كه هر وقت غريزه به جوش مي آيد بدون
هيچ منعي بايد آن را اطفاء كرد بصورت قانوني يا غير قانوني هم اكنون جوامع
اروپائي و غربي را به انحطاط اخالقي كشانده است .تا آنجايي كه يكي از محققين
مي گويد تجاوز بر عنف در مأل عام تنها به عنوان يك حالت مشمئزكننده (دگوالس)

17
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تلقي مي شود و از كنار آن به آساني مي گذرند در حاليكه شايد در آينده چنين حالتي
گريبانگير زن و فرزندان خود آنها نيز شود .چنانچه آمارها نشان مي دهد كه چقدر از
زنان و دختران اروپائي براي حفظ خود وسايل دفاع شخصي شيميائي ( اسپري هاي
سمي و  ) . . .و فيزيكي ( چاقو و تيغ و  ) . . .به همراه خود دارند  11.حتي بعضي ها
براي بهره وري هر چه بهتر و بيشتر به آژانس هاي باصطالح توريستي كه چه عرض
كنيم آژانسهاي دامداري مراجعه كرده و كاتولوگ محصوالت آنها را ( شامل
عكسهايي از سر و صورت و اندام ) گرفته و بعد از انتخاب مورد خود ،به عيش و
شهوت راني مي پردازند .

12

حال كدام مراجع ذيصالحي اجازه قانوني به چنين اعمالي مي دهد و كدام
فيلسوفي حكم منطقي آن را امضاء مي كند از حوصله بحث ما خارج است و بقول
مَثل خودمان كه «نه به آن شوري شور ،نه به اين بي نمكي» .
در يك جمع بندي مختصر مي توان گفت كه غرايز ما را به سوي هدفي كه در
متن خلقت منظور شده مي كشاند  .البته غرايز به واسطه جنبه حيواني انسان افسار
گسيخته است لذا بايد آن را كنترل كرد يقيناً پيشرفت هاي علمي و مادي نمي تواند
كنترل كننده غرايز باشد .لذا براي نظام دادن به غرايز  ،اخالق به كمك ما مي آيد .
اخالق يك تقسيم حقوقي روي غرايز انسان انجام مي دهد  .پس اگر ميلي هم از
اين غريزه سرچشمه بگيرد ما نمي توانيم اسم عشق بر آن بگذاريم چون اين غريزه و
ميل طبيعي است  .البته اگر هم بخواهيم نام عشق بر آن بگذاريم در حد يك كشش و
جذبه كه انسان از « خودش» در مي آيد و ميلي به ديگري پيدا مي كند ،نام يك عشق
سطح پايين مي توان بر آن نهاد .
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 . . .و امّا سئوال ؟
و امّا سئوال ما اين بود كه « عشق چه و مرتبة عشق چيست ؟ » ذكر مقدماتي كه
بيان شد در شناخت ريشه هاي مبحث عشق به ما كمك خواهد كرد تا ببينيم خاستگاه
و سرچشمة عشق چيست ؟ شايد بتوان گفت كه واژة عشق از مظلوم ترين واژه هاست
 ،چه اينكه چه كارهايي به نام عشق كه نمي كنند .چه مقاالت و چه كتاب هايي در
اين باب كه ننوشته اند.چه كساني را كه مسحور از اين واژه نكرده اند .چه خانواده
هايي كه از اين واژه رنج نبرده اند و چه آهنگي كه براي آن ننواخته اند و چه
آوازهايي كه براي آن نخوانده اند  ،امّا  . . .امّا بايد گفت عشق قائم به شخص است
بايد در شخص به دنبال عشق رفت و درجه آن را سنجيد و نوع آن را حدس زد .
عشقي كه در ميان مردم شايع است عشق مصطلح مي باشد  ،تعريفي كه به واسطه
معناي لغوي عشق گرفته شده و فقط ميلي و عالقه اي مفرط است و اغلب اين دنيايي
است يعني تعلق به دنياي مادي دارد  .در بررسي مسئله عشق دقت روي اين مسئله
ضروري است كه اوالً خاستگاه اين عشق كجاست و دوم اينكه بر اثر چه نوع عواملي
بوجود آمده  ،به عنوان مثال عشق مادرانه ( غريزة مادرانه ) عالقة مفرطي كه در مادر
به فرزند مي باشد يك حالت غريزي است علت آن فرزند و خاستگاه آن غريزه است
چه اينكه اگر اين مهرباني و عطوفت و عالقه به فرزند نمي بود حيات فرزند به
مخاطره مي افتاد .
يا در يك فرد كه دلباخته دختري شده است و همه او را عاشق مي نامند بعد از
وصال مي بينيم كه آنچنان عالقه اي به دختر نداشته و چشمش بدنبال كس ديگري
است بايد دانست كه علت چنين عشقي همان زيبايي دختر و خاستگاه آن جز غريزة
جنسي نبوده است .چون با فروكش كردن آتش شهوت عشق نيز پايان يافته و اين
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همان عشق افالطوني است كه در آن مي گويند« وصال مدفن عشق است » 13.يك
وقت هم است كه مبدأ و خاستگاه عشق يك حالت روحاني است و كامالً حالش از
حوزه ماديّت و شهوت جداست  .اين هم يك نوع عشق است و ما از آن با نام عشق
عالي و روحاني ياد مي كنيم ولي نقد و بررسي هر يك از اينها را به جاي خود مي
گذاريم .
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نبايد عشق واقعي را با شيفتگي ـ يا به تعبير ما عشق آتشين ـ
اشتباه كرد زيرا عشق واقعي مستلزم بلوغ عاطفي و فكري
است و شيفتگي  ،احساس ناپخته و شديد است كه فرد
درگير را وادار به كارهاي افراطي و غير معقول مي كند .

« عشقهاي آتشين (عنوان مقاله)» محمود گلزاري
مجله رشد جوان شماره  1ـ ص 14
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ريشه بحث عشق
الف – در فرهنگ غرب

« اولين ريشه مهم بحث از عشق در فرهنگ غرب و رسالة مهماني ـ ضيافت ـ
افالطون در رسالة اخالق نيكوماخوسي ارسطو مي رسد  .تقسيم عشق به شهوي
جسماني و معنوي روحاني هم از اينان است »

14

ب – در شرق اسالمي

« در شرق اسالمي كهن ترين منبع بحث از عشق همانا قرآن مجيد است »

15

البته كلمه عشق در قرآن نيامده بلكه كلماتي چون حُب  ،محبت  ،وّد  ،مودّه آمده
ولي در احاديث و روايات اين كلمه به كار رفته است .
« افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احبها بقلبه و باشرها بجسده و تفرغ لها
فهو ال يبالي علي ما اصبح من الدنيا علي عسرام علي يسر »

11

از پيامبر (ص) نقل شده كه بهترين مردم كسي است كه عاشق عبادت شود با
عبادت دست به گردن شود و آن را از دل دوست دارد و با تن خود انجام دهد و براي
آن فارغ شود و چنين شخصي باك ندارد كه زندگي دنيايش به سختي گذرد يا آساني
و در جايي حضرت علي ( عليه السالم ) خطاب به خاك كربال فرمود :
مناخ ركاب و مصارع عشاق

11

اينجا بار انداز سواركاران و قتلگاه عشاق است .
و ديگر . . .
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جاي ديگري كه بايد به سراغ عشق رفت جايي است كه عشق را و حاالت عشق
را رواج داده و در ميان مردم نشر كرده است يعني « ادبيات »  .يكي از ابزارهاي
ادبيات شعر است كه مانند يك رسانة گروهي عمل مي كرده و مي كند  ،ابيات زبان به
زبان  ،سينه به سينه منتقل مي شد و تأثيرات خود را بر جاي مي گذاشت« عشق
در ادبيات منظوم فارسي دو جلوه بزرگ دارد نخست عشق انساني كه از مثنوي هاي
رودكي ،عنصري نشأت گرفته  ،در مثنويهاي نظامي به اوج رسيده و عاشقان و
معشوقكان بزرگ چون خسرو و شيرين و فرهاد و يوسف و زليخا  ،ليلي و مجنون ،
اورنگ و گلچهر و نظاير آنها پرورده يا حديث آنان را به مبالغه شاعرانه بيان كرده و
با غزل بهترين و مؤجزترين قالب بيانش را يافته و اوج مطلقش در غزل سعدي و
حافظ است  .جلوه دوم ،عشق الهي و عرفاني است كه ابتدا در مثنوي هاي سنايي و
عطار درخشيده و اوجش را در مثنوي و غزليات موالنا طي كرده است  .بهره عرفاني
غزل عاشقانة سعدي اندك است ولي بهرة عارفانة حافظ همانند و همچند بهرة عاشقانة
آن است  .بهرة عارفانة غزل موالنا هم بيشتر است »

12

سير عشق
يكي ديگر از خاستگاه هاي عشق  ،زيبايي است  .در اول سخن گفتيم كه انسان
غرايزي دارد كه توسط يك مركز فرماندهي ( فطرت ) هدايت مي شود  .البته در اين
فطرت يك سلسله گرايشاتي است كه از نوع اشتراكي ميان انسان و حيوان نيست.
يعني از حوزة غريزه بيرون است از جملة آن گرايشات عشق و پرستش است كه يك
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عشق از نظر نظامي و بسياري از متفكران و شاعران ايراني از قرن ششم
به بعد از جمله عطار و مولوي و سعدي و حافظ  ،يك حقيقت واحد
است  .معنايي است كه در همة موجودات عالم ساري است  .از اين
حيث عشق مانند وجود نزد حكماي متأله و نور نزد حكماي اشراقي
است  .همان طور كه وجود و نور هريك حقيقتي است واحد  ،عشق
نيز يك حقيقت واحد است كه هم در صانع يا خالق است و هم در
صنع او يا مخلوقات او و همانطور كه وجود و نور هردو مشترك
معنوي است  ،عشق هم مشترك معنوي است  .. .اختالف نور در مراتب
مختلف از حيث شدت و ضعف است .عشق نيز مراتب مختلفي دارد و
در هر مرتبه و هر موجود به صفاتي خاص ظهور مي كند  .در واقع ،
اختالف عشق ناشي از ماهيت عاشق يا استعداد و ظرفيت اوست نه
اصل حقيقت عشق.
«عشق خسرو و عشق نظامي » نصراهلل پورجوادي ـ نشردانش سال  11ش5
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چنين حالتي در حيوانات نيست .ديگري گرايش به زيبايي است  19.اين گرايش (به
جمال و زيبايي ) به معني مطلق در انسان وجود دارد و هيچ كس نيست كه از اين
حس فارغ و خالي باشد انسان لباس هم كه مي پوشد كوشش مي كند تا حدي كه
برايش ممكن است وضع زيباتري براي خودش به وجود بياورد  ،ساختمان  ،خانه ،
فرش  ،مبلمان و ديگر وسايل ضروري زندگي را انسان براي رفع نياز اولية خود
مي خواهد ولي آن را با زيبايي مخلوط نموده و زيباترين آنها را انتخاب مي كند .

27

زيبايي تحسين بر انگيز است و اين همه راه وصولش چشم است و نظر  .و نظر به
منزلة وسيله ايي است كه تخم جمال با آن در زمين دل كاشته مي شود و اين تخم
محصولي جز عشق ندارد :
درخت عشق همي رويد از ميانه دل
چو آب بايدش از ديدگان فرو ريزم

21

پس يكي از عو املي كه مي تواند عشق برانگيز باشد زيبايي است و راه وصول آن
چشم است  ،البته يك منظره زيبا يك تابلو  ،يك خط و  . . .عشق مي آفريند  ،در
دورة معاصر نقاشي را سراغ داريم كه يك خط چنان مجذوبش مي كند كه روي به
هنر خوشنويسي آورده و خوشنويس طراز اولي هم مي شود  ،ولي اين عشق آن عشق


 « -19زيبايي در فلسفه زندگي ما از دو جنبه اهميت دارد يكي از جنبه هاي آن قابل هزم كردن
م شكالت ناشي از تالطمات زندگي و قوانين خشن طبيعت است جنبة دوم تأثير زيبايي در زندگي انسان
اين است كه از آن مي توان به عنوان ميان بري براي رسيدن به جمال الهي سود جست آنگونه كه با
زيبايي مي توان به سرعت رو به جمال الهي پيش رفت كه با اصول قانوني نمي توان به مهندس كل
هستي رسيد » .
مجله نامة فرهنگي شريف شمارة صفر زمستان  11ـ استاد محمد تقي جعفري
 -61ر  .ك  .فطرت ـ استاد شهيد مطهري ـ ص  11ـ 11
 -61ر  .ك  .نشر دانش ـ سال يازدهم ـ مقالة شيرين در چشمه ـ نصر اهلل پور جوادي
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انساني نيست كه مورد بحث ماست  ،منظور روي زيباست كه قيسي را مجنون و
فرهادي را كوهكن و شاهي ( محمود ) را شيفته غالمي ( اياز ) كند .البته دلباختگي ها
 ،انواع دارد گاه از نوع تملك است مي خواهد اين زيباروي را به تملك خود در
آورد .گاه براي كسب لذت بيشتر است .گاه شهوت است و گاه تحت تأثير عواطف
عالي انساني 22حالت جنسي تبديل به سعادت خواهي براي معشوق مي شود و عاشق
حاضر است كه خود را فداي خواسته هاي او بكند .
اما بايد با عرض تأسف گفت شايد اكثريت قريب باتفاق عشقهاي عصر معاصر از
نوع تملك خواهي  ،كسب لذت بيشتر و شهوت راني مي باشد و تنها درصد معدودي
در اثر شناخت صحيح از جنس مخالف و داشتن آموزش صحيح اجتماعي تحت تأثير
عواطف عالي قرار گرفته و صد البته كه چنين حالتي مي تواند عاملي براي رشد و اوج
گيري و پلي به سوي حقيقت عشق باشد .
بيشتر عشق هاي امروزي از نوع تملك خواهي است و نوعي قدرت اجتماعي
تلقي مي شود پسر و دختري كه يك دوست از جنس مخالف داشته باشند  ،احساس
برتري نسبت به سايرين مي كنند  .وقتي پسري از دختري نامه دريافت

مي كند خود

را در اوج خيال به پرواز در مي آورد بعضي از دختران با يك متلك گويي از سوي
پسري در خيابان  ،خود را باخته و فكر مي كنند كه اين پسران عاشق آنها هستند و
فريفتة زيبايي آنها شده اند .
صورت زيباي ظاهر هيچ نيست
اي برادر سيرت زيبا بيار
دير و زود اين شكل و شخص نازنين
خاك خواهد گشتن و خاكش غبار
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بيشتر زيبايي هاي امروزي تصنعي است .آنكه خود را زينت مي دهد چه هدفي را
دنبال مي كند و آن كه از اين زيبايي بهره جويي خواهد كرد كيست ؟
آنكه در چنگال غريزه است اگر چنان بزك كرده ايي را ببينند قبل از آنكه بگويد
من زيبايي را مي بينم بايد گفت تو لذت مي بري  ،لذت جنسي و اين لذت است نه
زيبايي  .اين درك مفاهيم ساده و ابتدايي از زيبايي است بهره جويي از كيفيتي نگارين
كه موجب انبساط غريزه جنسي است .

عشق مجاز
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نظريه افالطوني زيبايي
روح انسان در عالم مجردات پيش از ورود به دنيا حقيقت
زيبايي و حسن مطلق را بي پرده و حجاب ديده است  .پس در
اين دنيا چون حسن ظاهري و مجازي را مي بيند از آن زيبايي
مطلق كه پيش از اين درك نموده ياد مي كند  ،غم هجران به او
دست مي دهد و هواي عشق او را بر مي دارد  ،فريفتة جمال
مي شود و مانند مرغي در قفس مي خواهد به سوي او پرواز
كند  .عواطف و عوالم محبت همه  ،همان شوق لقاي حق است
 .اما عشق جسماني مانند حسن صوري مجازي است و عشق
حقيقي سودايي است كه به سر حكيم مي زند و همچنان كه
عشق مجازي سبب خروج ازعقيمي است ،تولد و فرزند ماية
بقاي نوع است .عشق حقيقي هم روح و عقل را از عقيمي
رهايي داده ماية اداراك اشراقي و دريافتن زندگي جاوداني يعني
نيل به معرفت جمال حقيقت و خير مطلق و زندگاني روحاني
است  .و انسان به كمال دانش وقتي مي رسد كه به حق واصل و
به مشاهده جمال او نايل شود و اتحاد عالم و معلوم و عاقل و
معقول حاصل گردد .
« زيبايي و هنر از ديدگاه اسالم » محمد تقي جعفري ـ ص 91
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اين گونه نقش هاي زيبا به شعله اي از شهوت بسوزد و زشتي رسوايي پديد آورد
اگر انسان در پشت پرده هاي زيبا مات شود و از نقاش چنين پرده هاي نگارين غافل
شود جز اينكه به عادت  ،سير از اين پرده شود و هر روز دنبال صورتي ديگر رود
كاري نخواهد كرد چه آنكه مسلح به عقول زيبايي نباشد :
زخارف الدنيا تفسد العقول الضعيفه .
آرايشهاي دنيا عقول ناتوان را فاسد مي كند .
گر بود انديشه ات گل گلشني

23

ور بود خاري تو هميمه گلخني

هر چند كشش هاي زيبايي است كه مقدمات را براي به جريان انداختن گردونة
تناسل و عشق و محبت آماده مي سازد ولي ذكر اين ابيات مولوي ضروري است كه :
عشق هايي كز پي رنگي بود
عشق نبود عاقبت ننگي بود
عاشقان از درد زان ناليده اند
كه نظر ناجايگه ماليده اند
برخي گفته اند بعضي از گلها اگر زيبا نبودند تكثير نمي شدند  ،زيبايي عاملي
است كه حشرات بسوي آنها كشيده شده و تناسل آنها را در گردونة حيات به جريان
مي اندازد اما انسانها فقط در چار چوب توالد و تناسل نيستند كه تنها زيبايي وسيله
ايي باشد براي ادامة نسل  .فطريات انسان كشش هاي وااليي دارد كه انسانها را از پل
زيبايي به معدن جمال كل رهنمون مي سازد .
آوازة جمالت از جان و دل شنيديم
چون باد و آب و آتش در عشق تو دويديم
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عشق مادر زيبايي است
عشق به همان اندازه آفريننده زيبايي است كه زيبايي
آفريننده عشق .

« لذات فلسفه » ويل دورانت ـ عباس زرياب ـ ص 222
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همة اين سخنان به خاطر اين است كه ما بفهميم زيبايي هر چند لذت بخش است
ولي در چار چوب كامجويي و بهره بري محدود نيست بايد بدانيم كه« عالي ترين
ارزش زيبايي ها در آن است كه در عين حالي كه سطوح ابتدايي روح ما را مي نوازد
مي تواند وسائل بسيار خوبي هم براي تحريك ما به مشاهدة كمال در پشت نمودهاي
شفاف زيبايي و عامل تحريك به سوي آن بوده باشد »

24

همچو اعرابي كه آب از چه كشيد
آب حيوان از رخ يوسف چشيد
بهر فرجه شد يكي تاگلستان
فرجه او شد جمال باغبان
رفت موسي كاتشي آرد به دست
آتشي ديد او كه از آتش برست
پس نتيجه مي گيريم نه آنكه خود را مزيّن به زيور مي كند و خود را مي آرايد و
به قول اُدبا به كرشمه ايي جهاني را مي سوزاند و نه آنكه به چنين تنازي ها دل
مي بازد از زيبايي جز درك محسوس آن چيزي نفهميده و در پشت پرده ارتباطات
حسي از درك معقول زيبايي مانده اند و چه انديشة فراخي مي طلبد كه در جهان
معقول زيبايي  ،زيباي خود را از پشت ( حجاب ) برگزينند و از نردبان زيبايي جمال
به عزت و جالل برسند يا جليل و يا جميل  25يا ذالعز و الجمال 21اي صاحب جالل و
جمال و اي دارندة عزت و جمال .
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عشق پاك
در يكي از مدارسي كه در آن تدريس مي كردم سئواالت زيادي در اين مورد از
ما مي پرسيدند و از ما راه و چاره مي خواستند عشق هايشان را براي ما شرح
مي كردند .تعد د سئواالت باعث شد كه ما يك جواب كلي در اين باب در پاسخ به
سؤاالت ارائه دهيم .در آن جوابيه ما به نوعي عشق پاك اشاره كرديم .عشق بي آاليش
و عاري از شهوات  ،دوست داشتني كه مبناي آن چيزي جز قضاي الهي نيست و
خورشيدي است كه نور آن از منظر نظر در دل تابيده و خانة دل را به نور آن منور
ساخته باشد و گفتيم كه هر گونه خيال تملك و سود بري و كام جويي آفتاب عشق
حقيقي را از آسمان انساني به غروب حيواني مي برد .
چه نفوس پاكي  ،فرداي پس از پاسخ ،سيل نامه روان كه بله عشق ما از همين
نوع است و واقعيت هم همين گونه مي باشد آنچه اول مي آيد اُنس و محبت است.

21

در اول بحث گفتيم كه يكي از عوامل انگيزش غريزه جنسي عامل محيطي و
تربيتي است و محيط فرد به سه دسته تقسيم مي شود خانواده  ،مدرسه و اجتماع  ،فرد
در مسير زندگي به نحوي با يك يا دو و يا هر سه عامل محيطي فوق برخورد داشته و
در آن عمري را سپري مي كند اگر اين سه محيط بتوانند مديريت واحدي در امر
تربيت داشته باشند گامي در مسير ساختن مدينه فاضله برداشته اند .اما به علل مختلف
هنوز اين سه محيط هماهنگي خود را بدست نياورده اند گروه هاي مشاوره هم از نظر
كميّت و هم كيفيت به درجه عالي نرسيده اند  .مثالً در جايي كه من تدريس مي كردم
نيروي كافي و وقت كافي براي رسيدگي به مشكالت دانش آموزان نبود  .مشكالت
آموزشي عموماً برطرف مي شد و آنچه برزمين مي ماند انبوهي از مشكالت اخالقي و
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تربيتي بود كه همة آنها مستلزم مشاهده  ،صحبت تك به تك و حتي سرزدن به خانه
دانش آموز داشت و آنچه در ميان نبود نيرو و وقت كافي بود .
سئوال  :عاشق دختري شده ام نمي دانم چه بكنم ؟
دختري را دوست دارم نمي دانم چگونه به او بفهمانم كه او را دوست دارم ؟

انواع جواب ( نا هماهنگي تربيتي )
آقاي الف  :در ميان گذاشتن مسأله با خانواده جهت كنترل دانش آموز تا عاشق
نشود .
آقاي ب  :اينها مسائلي است كه در اين دوره اتفاق مي افتد كاري هم نمي توان
كرد بايد اين دوره سپري شود .
آقاي ج  :دروغ مي گويد مي خواهد خود نمايي كند .
آقاي د  :بايد در انجمن اولياء و مربيان مطرح و با خود دانش آموز صحبت
شود .
يك روحاني  :حرام است .
و اين تمامي سخنان يك گروه مشاوره ايي در اتاق مديريت مدرسه است .
به طور كلي « آموزش ويژگي هاي يك دختر يا زن يا يك پسر يا مرد و اينكه
اين ويژگي ها چه وظايفي را بر عهده آنان مي گذارد و هر يك از اين وظايف در اين
سن و زماني الزم است تحقيق پذيرد به زبان ساده و قابل فهم براي نوجوانان و
جوانان و عرضة الگويي مناسب  ،آنها را از بال تكليفي وآشفتگي نجات مي دهد 22».و
ديگر جاي نوع سؤاالت فوق پيش نمي آيد و اين چنين نا هماهنگي هايي موجبات
گل آلودي آب اين نهر را بوجود نمي آورد .
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تمام زيبائيها كه منحصر به آن زيبايي كه با شهوت جنسي
انسان سرو كار دارد نيست  .آن كسي كه زيبايي را منحصراً
در شهوت جنسي درك كند در حقيقت اصالً زيبايي را درك
نمي كند  .زيبايي تنها مربوط به غريزه جنسي انسان نيست كه
تا مي گويند « زيبايي » بعضي اشخاص فوراً فكر مي كنند
يعني مسايل مربوط به غريزه جنسي .
 ...افرادي كه دركشان از زيبايي بسيار ضعيف است فوراً
توجه شان به مسايل جنسي معطوف مي شود .

«فلسفة اخالق » استاد مطهري ـ ص 171
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اولين اتفاقي كه مي افتد در اين زيبا رويي است .كه او احساس عالقه و محبتي
به طرف مقابل پيدا مي كند و در اثر تربيت ناكافي يا ناصحيح  ،اين نگاه موجبات
تحريك غريزه جنسي شده و عشقي مصطلح حاصل مي شود و چنين عاشقي ساخته
مي شود و چنان معشوقي .
هركسي را نتوان گفت كه صاحب نظر است
عشق بازي دگر و نفس پرستي دگر است
عاشق در جهت به دست آوردن معشوق خويش در افكار خويش غوطه مي خورد.
از همه چيز باز مي ماند(كار  ،تحصيل و  ). . .شايد اولين اقدام آن است كه با او
مالقاتي داشته باشد و سپس با يك حالت اضطراب كه ناشي از اولين برخورد وي با
جنس مخالف مي باشد بگويد« دوستت دارم».
و يا با يك فيگور رمانتيك شروع به غزل سرايي بكند و انتهاي غزل ،بيت وصال
است كه چون سر رسد غزل عشق نيز تمامي يابد و فردا كس ديگر و غزلي ديگر  ،و
اين از پستي شهوت است كه روزي معشوقي را به رسوايي كشانده يا خود به كمند
رسوايي دچار آيد كه :
عشقهايي كز پي رنگي بود

عشق نبود عاقبت ننگي بود

و چه خوب فرمود موالنا كه :
تو شهوت خويش را لقب عشق نهي
از عشق تو تا عشق رهي بسيار است
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من دختران و پسران زيادي را سراغ دارم كه تمام هدفشان از
طرح مسأله عشق رسيدن است عجب جنجالي به پا مي كنند
عجب درگير مي شوند! اعتصاب غذا  ،تهديد به خودكشي ،
قرص هاي خواب آور  ،تهديد  ،گريه  ،سكوت  ،فرياد  ...و
سرانجام رسيدن  ،مشكل اما از همين لحظه آغاز مي شود .
وقتي هدف اينقدر نزديك باشد  ،گرچه كمي هم دور به نظر
مي رسد ،بعد از زماني كه برق آسا مي گذرد  ،ديگر
نمي دانند چه بايد بكنند .
« يك عاشقانه آرام » نادر ابراهيمي ـ ص 22
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و اما معشوقكان نيز ان واع دارد .آنها نيز خود آفريننده عشق يا متأثر از عشقند« يا
معشوقهاي الهي اند يا طاغوتي  «29».آنها ( دختران ) بيش از آنكه دوست داشته باشند
و عاشق بشوند دوست دارند كه دوست داشته شوند » 37.آنها متأثر از عشقند و واقعاً
اينگونه اند توسعة عاطفه و محبت در نزدشان خيلي زياد است نوع عشق آنها لطيف و
روحاني و برانگيخته از حس زيبا شناسي و رقت عاطفي است .اما در عين حال بعضي
از اين طبايع ظريف و حساس گاه مي شود كه عاشق خودشان مي شوند عاشق بدن
خودشان و اين عشق براي خودشان لذت بخش است .بعدها اين عالقه منجر به اين
مسأله مي شود كه او بخواهد ديگران هم از اين بدن لذت ببرند  31.كه اين دسته افراد
از نوع معشوق هاي طاغوتي اند  .آنهايي كه خود را در قالب معشوق براي عرضه به
عشاق نهاده اند و آنها را در دام جنسيت انداخته اند و صد البته اين نوع عرضه به
ازدواج و بهره دهي به يك عاشق بسنده نمي كند و . . .البته عكس اين قضيه هم اتفاق
مي افتد كه من آن را در دو دسته تقسيم كرده ام عشق هاي روستايي ساده و عشق
هاي شهري و اشرافي .
پسراني كه در نهايت سادگي و از روي طبع لطيف چون دختران رقت عاطفي و
حس زيباشناسانه عالقمند به دختري مي شوند .ولي همين طبع زيبا بينش اجازه
آلودگي در عفاف و پاكي طرف مقابل را نمي دهد .تخيل ارتباط نامشروع را باطل
مي داند و اين همان عشق راستين و عاشق رستگار است .
چون از گل مهر بو گرفتند
با خود همه روزه خو گرفتند


 -69روانشناسي اسالمي ـ محمد آل اسحاق ـ ص669
 -31دنياي نوجواني دختران ـ دكتر علي قائمي ـ ص24
 -31همان
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اين جان به جمال او سپرده
دل برده و ليك جان نبرده
و آن بر رخ اين نظر نهاده
دل داده و كام دل نداده
عشق آمد و كرد خانه خالي
بر داشته تيغ ال ابالي
زان دل كه به يكدگر نهادند
در معرض گفتگو فتادند
اين پرده دريده شد زهر سوي
وآن راز شنيده شد به هر كوي
از بس كه چوسگ زبان كشيدند
زآهو بره سبزه را بريدند
پيداست كه عشق اين دو خاكي
سر بر نزند مگر به پاكي
(نظامي)
و اما پسري كه پر از خشونت و ادعاست  .پُر است از قيافه هاي متفاوت شهر
نشيني و به اصطالح با فرهنگ  ،فهيم و اشرافي  ،برايش دوست دختر داشتن نوعي
موقعيت اجتماعي است .ميتينگ و شب نشيني شخصيت است .سنت شكني هاي غلط
( مثل دست دادن با نامحرم ) روشن فكري تلقي مي شود و همين هم درست است !
« هنگامي كه انسان كاري براي انجام دادن ندارد جز عشق بازي چه مي تواند
بكند ؟ از اين رو عشق به صورت يك بازي در مي آيد مثل شطرنج كه در آن تصرف
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كردن مترادف است با مات كردن كه پس از آن فرد حريف ديگري طلب مي كند و
بازي ديگري را آغاز مي كند ».

32

و بين اين دو نوع عشاق بقيه مبتديان مزاحمي هستند كه جز متلك گويي و چشم
چراني و گاو نفس را به چراگاه شهوت بردن كار ديگر ندارند .
شاهد پيچ پيچ را چه كني
اي كم از هيچ هيچ را چه كني ؟
چه كني باد چون وفا جويان
عمر در وعده نكو رويان
شاهدان زمانة خرد و بزرگ
چشم را يوسفند و دل را گرگ
نقش پر آفت اند چيني وار
چشم را گل دهند و دل را خار
دور از اين دلبران عالم سوز
عشقشان آتش است و دلها كوز
( سنائي )

اصالت معشوق و ارزش عشق
« ارزش عشق مربوط و متناسب با ارزش معشوق است لذا اگر معشوق داراي
اصالت باشد بدون شك عشق نيز اصالتي خواهد داشت و بالعكس هر گاه عشق به
يك موضوع ناچيز متعلق گردد  ،اگر چه به سبب حاالت مخصوص انساني بسيار لذت
بخش بوده باشد و بتواند تمام شخصيت او را بخرد ولي چون معشوق اصالتي ندارد و
پايندگي آن نا مفهوم است آن عشق يك اشتهاي كاذب است كه به جهت لذت بخش
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عشق بدون عالقه مندي به رشد روحي هرگز بالنده و رشد
دهنده نخواهد بود .
« هنر عاشقي » اسكات پك ـ ترجمه زهرا ادهمي
ص 145

منظور نهايي عشق عبارتست از دارا شدن خوبي براي هميشه
و از اين سخن اين نتيجه بدست مي آيد كه عشق بايد
خواهان ابديت و ال يزالي نيز باشد (افالطون).

« سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب » عبد اهلل نصري
ص

122
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بودن نام عشق به آن نهاده اند .بخصوص در روزگار ما كه لذايذ لحظه اي را
عشق مي نامند .درست به قول بالزاك « :در شكه هاي كرايه اي كه سرتا سر خيابان ها
را پر كرده و آسفالت ها را براي عشق فروشي مي سايند ».

33

اين لذتهاي موقتي مي تواند بعد عالي پيدا كند كه تبديل به لذتهاي ماندگار شود.
لذتهاي ماندگار نشأت گرفته از ابعاد عالي انساني است .تقواي در عشق يكي از
لذتهايي است كه روح انسان از آن سيراب مي شود  .آنقدر اين لذت پايدار و جذاب
است كه وقتي انسان بدين مقام مي رسد نمي خواهد پائين بيايد و تن به آلودگيهاي
نفس بيااليد .
اگر لذت ترك لذت بداني
دگر لذت نفس لذت نداني
از اين منظر مي توان در مورد برخي از عشقها نظر داد  ،از جمله عشقي كه
خاستگاهش غريزه جنسي باشد  .اصالت اين معشوق كجاست ؟!يك غريزه حيواني
مثل اين است كه آدمي براي اينكه به پشت بام برود ،بايد از يك پلكان استفاده كند
آنوقت بيايد و عاشق پله اول شود و همانجا بماند .اين شخص هيچ گاه به مقصد
نخواهد رسيد  .غريزه جنسي يكي از آن پله هاي نردبان انساني است  .حكايت ذيل
داستان آموزنده اي است در حركت و تعالي بسوي عشق واقعي .


 -33شعر كهن فارسي در ترازوي نقد اخالق اسالمي ـ ج 6ـ دكتر حسين رزمجو ـ ص15
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حكايت يوسف زمان « امين »43
مَن عَشِقَ وَ كَتِمَ وَ عَفَّ وَ صَبر غَفَر اهلل لَهُ وَ اَدخَلَهُ الَّجنَه
هر آنكس عشق بورزد و كتمان كند و عفت و صبر را پيشة خود سازد خدايش او
را بخشيده و داخل در بهشت مي گرداند .
تنها فرزند خانه  ،هفده ساله  ،آغاز دورة بلوغ  ،رفاه در حد كمال  ،پدر و مادر هر
دو دكتر  ،اما چه پدر و مادري و چه رفاهي كه فرزند صبح تا شب در خانه تنهاست ،
پدر و مادر صبح تا شب در بيمارستان يا در مطب هستند و گاه گاهي هم در مجالس
آنچناني شبانه و براي آنكه فكري به حال فرزند دلبند تنهايشان كرده باشند دختر خاله
«امين» را به خانه مي آورند تا وي را از تنهايي به در آورد .دختر خاله امين بهره اي از
تقواي الهي ندارد و هم سن امين است .امين پسر زيبا روي  ،يوسف زمان و در نهايت
بندگي و پاكي و طاعت .اوج خواهش هاي شيطاني و نفساني دختر خاله و يك خانة
مرفه و مجلل و در حضور هيچ كس  .اما امين پسري نيست كه با اين خواهش ها
عبادات چندين سالة خود را از دست بدهد «عفت و صبر » پيشه مي سازد  .يك سال
مي سازد و آنقدر راز و نياز مي كند كه از اين زندان خالصي يابد تا اينكه روزي در
خواب به سوي جبهه اش مي خوانند و او بدانجا رهنمون شده و خدا او را مي طلبد و
به او لذت شهادت را ميچشاند «غفر اهلل له و ادخله الجنه »

بد آموزشي هاي عشقي
يكي از بد آموزي هايي كه به دست پدر و مادر ها براي نوجوانان ما آموخته
مي شود تبعيت از تئوريهاي خطرناك فرويدي است  .البته الزم به تذكر است كه خود
فرويد در نظرياتش به يك تصعيد روحي يا پااليش روح معتقد است و آن زماني اتفاق
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مي افتد كه در مقابل نيروي ميل جنسي مانعي ايجاد شود .در اينجا عين خود عبارت
فرويد را از كتاب « سه رساله دربارة تئوري ميل جنسي» فرويد ترجمة هاشم رضي
ص  123نقل مي كنيم :
« نيروي ميل جنسي هر گاه بر اثر موانعي از رسيدن به هدف و ارضاء باز ماند و
متوقف شود اين توقف در حقيقت حالت سكون و فراموشي نيست بلكه راههايي ديگر
يافته و به مصارفي ديگر مي رسد اين جرياني است كه عموم محققان  ،تاريخ نويسان
و وقايع نگاران و بسياري از دانشمندان به آن اشاره كرده اند و اين مطلب را باز
رسانيده اند كه توجه ميل جنسي از هدف جنسي خود به هدفهاي ديگر عاملي است
كه به موجب آن در جهان از براي افراد موفقيت ها و كاميابي هاي بزرگ بوجود
مي آورد و همين حالت است كه تصعيد يا تجلّي و برتر شدن ناميده مي شود .پس اين
عاملي است كه در واقع در پيشرفت هر فردي بسيار مؤثر و كارآمد است و اين حالت
در دوران اختفاي ميل جنسي صورت مي پذيرد ».
نظرياتي كه باعث مي شود آزادي هايي در مناسبات جنسي اشباع شده و در
دوره هاي بعد بعضي مشاهدات آنها را هيجان زده نكند .حتي برخي از مخالفين تعاليم
اسالم به ما چنين ايراد مي كنند  «:شما كه در مناسبات زن و مرد و دختر و پسر اين
قدر سختگيري كرده و مانع معاشرت آزادشان مي شويد اين محروميت سبب مي شود
كه در دل طرفين حرص و حسرت جنسي باقي مانده و منجر به انحرافات جنسي گردد
 .شما مردم را در اين رابطه جنسي مثل غرب آزاد بگذاريد تا جلوي اين قبيل
انحرافات جنسي و تجاوزات عنف گرفته شود - 35».

31

چنين محيط هايي كه آنها


 -35نگاه پاك زن و نگاههاي آلوده به او ـ ج 1ـ دكتر احمد صبوري اردوبادي ـ ص629
 -32وقتي اسالم سختگيري مي كند در پوشش زن و مرد و در رفتار آنها در رابطه با يكديگر  ،اين
تنگ نظري نيست وسعت نظر است ! چرا ؟ چون اين همه سونگري است  ،نميخواهند معنويت انسان در
زباله داني جنسيت و سكس قرباني شود ( صاف و پوست كنده مطلب اين است ) و نمي خواهد انساني
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توصيفش را مي كنند فقط زمينه را براي پيدايش هوسهاي آني موقت و هر جايي و
هرزه شدن قلب ها فراهم مي آورد .
اين محيط ها به اصطالح آزاد مانع پيدايش عشقهاي سوزان و عميق است 31نگاهي
گذرا به آمار و ارقامي كه در اين زمينه منتشر شده مؤيد اين موضوع است .در
آمريكا در هر دو دقيقه يك كودك مورد تجاوز قرار مي گيرد ( مجلة اشپيگل).
در هر يك دقيقه يك كودك مورد تجاوز قرار مي گيرد ( مجلة نيوزويك )  .طبق
آمار منتشر شده در سال  1924در فرانسه در حدود يك سوم دختران و پسران جواني
كه با هم روابط دائمي دارند  ،تن به ازدواج رسمي نداده و با وجود روابط دائمي و
معاشرت و زندگي در كنار هم از ازدواج رسمي و تأسيس خانواده خود داري
مي كنند .

32

برهنگي هاي عشقي و عشق هاي برهنه
چنين محيط هاي برهنه اي بدنبالش برهنگي عشق هاي بقول معروف شرقي را در
بر خواهد داشت  ،اينها مي گويند « ترك حجاب بايدت اي ماه روي » 39و آنهايي كه



كه بايد عروج كند و معراج داشته باشد و همه حواسش در آن اعلي عليين انسانيت متمركز شود  ،باندام
هاي جنسي و ارضاي آن نينديشد چرا كه اين فناء و سقوط و هالكت است  . . .ولي اگر مسئلة ارضاي
جنسي محور روابط اجتماعي بشود ! حال ديگر بيا و حساب كن فساد تا بكجا مي رود ؟ رقص با بدن
برهنه مي شود هنر ! و اگر بگويي اين حركات هنرمندانه ات آتشي است به خزانة تقوا و فضليت جامعه ،
فور ًا با چماق ارتجاع مي كوبندت ! چرا ؟ چون اين فرهنگ  ،فرهنگ فرويديسم است منتهي فرويديسم
گاهي بظاهر مسلمان شده  ( .ويژگيهاي انقالب اسالمي ـ آيت اهلل دكتر بهشتي ) ـ ص 113
 -31اخالق جنسي در اسالم و جهان غرب ـ استاد شهيد مطهري
 -13نگاه پاك زن و نگاههاي آلوده به او ـ ج 1ـ دكتر احمد صبوري اردوبادي ـ ص621
 -39عارف قزويني

عشق مجاز

..........................................

57

كمي مثالً عميق تر به مسأله نگاه كرده اند و كمي صبغه روشنفكري  ،مذهبي هم به آن
داده و بگويند:
تو پاك باش و برون آي از حجاب و مترس
كه كس به صيد غزال حَرمَ نخواهد شد

47

يعني اي خانم عفيف تو همانقدر كه عفيفي و با حياء هستي اگر چه حجاب
نداشته باشي همين مثالً پاكي تو  ،تو را از آلودگي باز خواهد داشت  .اصالً چنين
چيزي ممكن است ؟ اگر واقعاً نگاه يك تير واقعي 41مي بود آن وقت مي توانستيم
مشاهده كنيم كه اين خانم كه از اين سر خيابان تا آن سر خيابان مي رود چند زخم تير
خورده است  .اگر چه بگذريم از نگاههايي كه بدون لذت و ريبه بوده و زخمي
نرسانده .


 -41ملك الشعراي بهار
م مسمومٌ من سهام ابليس نگاه بدتيري زهر آگين از تيرهاي شيطان است ـ نهج الفصاحه
سهّ ُ
 -41الَّنظره ُ
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اين آقايان به اصطالح روشنفكر خودشان نفهميده اند كه گربه حيا ندارد ! و اگر
در ديزي ب از باشد حتماً دستي به آن خواهد برد  .حتي متعجبم از شاعري كه پله هايي
را ديده كه به گلخانه شهوت مي رفته و پله هايي كه به بام اشراق مي رفته و اين هر
دو نزول و صعود را ديده آنوقت بيايد و بگويد كفش هاي محدوديت را از پاهاي
بلوغ و غريزه باز كنيد تا هر كجا كه مي خواهد بيتوته كند و پي بازي برود و هر چه
دوست دارد بكند .

42

مراد هر كه بر آري مطيع امر تو گشت
خالف نفس كه فرمان دهد چو يافت مراد
« غريزة جنسي دو جنبه دارد  :جنبة جسماني و جنبة روحاني  ،از جنبة جسمي
محدود است .ازين نظر يك زن يا دو زن براي اشباع مرد كافي است .ولي از نظر تنوع
طلبي و عطش روحي كه در اين ناحيه ممكن است به وجود آيد شكل ديگري دارد . .
 .به صورت حرص و آز در مي آيد كه از شؤون حس تملك است و يا آميخته است
از دو غريزه بي پايان شهوت جنسي و حس تملك اين نوع از عطش است كه هوس


 -46اشاره به اشعار منظومه صداي پاي آب ـ سهراب سپهري
چيزها ديدم در روي زمين :
 ...پله هايي كه به گلخانه شهوت مي رفت
پله هايي كه به سردابه الكل مي رفت
 ...پله هايي كه به بام اشراق
پله هايي كه به سكوي تجلي مي رفت
 ...بگذاريم بلوغ  ،زير هر بوته كه مي خواهد بيتوته كند
بگذاريم غريزه پي بازي برود
كفش ها را بكند و بدنبال فصول از سر گل ها بپرد
بگذاريم كه تنهايي آواز بخواند
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ناميده مي شود و ارضاء شدني نيست .اگر مردي در اين مجرا بيافتد فرضاً حرمسرائي
نظير حرمسراي هارون الرشيد و خسرو پرويز داشته باشد پر از زيبا رويان كه سالي
يك بار به هر يك نوبت نرسد ،باز اگر بشنود كه در اقصي نقاط جهان يك زيبا روي
ديگر هست  ،طالب آن خواهد شد .نمي گويد بس است ديگر سير شده ام  . . .در
اينگونه حاالت سير كردن ارضاء از راه فراواني امكان ندارد و اگر كسي بخواهد از
اين راه وارد شود درست مثل آن است كه بخواهد آتش را با هيزم سير كند».

43

اين نوع آزاديهاي جنسي و بي حجابي ها ،حرص و آز را كه از باب همان عطش
روحي است  ،تشديد مي كند.در جامعه هاي برهنه  ،برهنگي عشقي به وجود مي آيد .
يعني خالي از عشق  .ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن مي گويند« در قبيله
ياريبا) (Yarabaباندازه ايي مردم به عمل زن گرفتن توجه ندارند كه اين كار با
چيدن يك خوشه گندم نزد آنان برابر است  ،چه عشق و محبت در ميان آنان وجود
خارجي ندارد  ،چون ارتباط جنسي پيش از ازدواج ممنوع نيست.به اين جهت مردم
هرگز در مقابل خود منعي نمي بينند و عشق هم نمي تواند ايجاد و رفته رفته تقويت
شود و به شكل ميل شديد براي دست يافتن به زن معين جلوه كند،به همين دليل يعني
به علت آنكه جوان هر وقت بخواهد بالفاصله مي تواند دفع شهوت كند»

44

آيا مي توان چنين اجتماعي را اجتماع انساني نام نهاد  ،چنين جوامعي گورهاي
دسته جمعي اند با سنگ نوشته هاي ( انساني ) .
شايد كسي بپرسد اصالً چه لزومي دارد كه عشق بوجود بيايد .بايد گفت  ،اينجا
غرض عشق نيست كه حاال بوجود بيايد  .بحث سر ارزشهاي متعالي انساني است  .سر
يك سري استعداد فطري است كه در انسان بود يعت گذاشته شده تا انسان ها بتوانند
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 -44تاريخ تمدن ـ ج 1ـ ويل دورانت ـ ص21ـ 22
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با اين پلكان ها به مقام شامخ انساني نائل آيند .بطور مثال در اجتماع قبيله ايي باال
بگوييم كه در قبيله آنها عشق نيست ما مي گوئيم عشق كه نيست هيچ مقامات انساني
هم نيست .
تن آدمي شريف است به جان آدميت
نه همين لباس زيباست نشان آدميت
اگر آدمي به چشم است و دهان و گوش و بيني
چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت
خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت
حيوان خبر ندارند زجهان آدميت
به حقيقت آدمي باش وگرنه مرغ باشد
كه همين سخن بگويد به زبان آدميت
مگر آدمي نبودي كه اسير ديو ماندي
كه فرشته ره ندارد به مكان آدميت
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 ...به عقيده من عشق يك عنصر يك پارچه است  ،چرا آن را
پاره پاره كنيم ؟
تكه اي از آن را براي اين و تكه اي را براي آن اختصاص
بدهيم ؟ يك مدت با اين و يك مدت با آن به سر ببريم و
در نهايت بخش بسيار كوچكي از آن را براي عرضه به
صاحب اصلي آن نگهداريم  .كسي كه استحقاق همه عشق
ما را دارد .كسي كه تا ابد با ماست و حق او استفاده از همه
عشق ماست  ،آيا اين انصاف است .
نامه زهره ـ ج  11ساله از قم
به نقل از مجله ايران جوان شماره  133ص 32
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عشق به همه چيز
وقتي به يكي از كتابفروشي ها يا بنگاه هاي انتشاراتي مراجعه مي كني مي بيني
بخشي از كتابها يك پسوند يا پيشوند عشق دارد مثل از دولت عشق  ،هُنر عاشقي ،
عشق و ديگر هيچ  ،همه چيز مگر عشق و . . .
بعضي ازين خانم ها و يا آقايان نويسنده عشق را آنچنان تنزل مي دهند كه آنرا به
يك قرص مُسكن شبيه مي سازند ولي با اين تفاوت كه اين يكي از عوارض ثانويه
ندارد حتي آنرا با تيترهاي درشت و بوسيله القائات مختلف در معرض تبليغ فرار
مي دهند (. . .عاشق شويد  ،فقط يك بار براي هميشه ... ،عشق و سعادتمندي ) و
برخي هم انصافاً نظريات خوبي در باب عشق داده اند مثل :
« عشق اراده توسعه خودي يا ديگري در جهت ارتقاء رشد روحي است »

عشق مجاز

..........................................
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بعضي از نويسندگان عشق مجازي را به مسامحه به معناي
عشق طبيعي انسان به هم نوع مي انگارند .در حاليكه معناي
دقيق عشق مجازي اين نيست .
عشق طبيعي لزوماً مجازي نيست  .عشق زماني مجازي است
كه منجر به عشق حقيقي گردد .

باده عشق ( )3نصراهلل پور جوادي ـ نشردانش سال  12ش 2
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ولي باز هم محدود است مثالً همين قصد اراده در عشق خودش ناقصش كرده ،
آن عشق نيست شوق است و آن كس عاشق نيست شائق است :
« شائق به كسي مي گويند كه ندارد و مي طلبد  ،عاشق به كسي مي گويند كه
رسيده و نگه مي دارد  ،فرق شوق و عشق اين است آن انسان تشنه ايي كه بدنبال
چشمه مي رود مي گويند او مشتاق چشمه است وقتي به آب رسيد و آب را گرفت و
حفظ كرد  ،مي گويند او عاشق چشمه است « 45».عشق بيرون از اختيار عاشق است ،
قضاي الهي است »

41

عشق نوعي كشف است و همه كاشف نيستند .

شعراي عاشق و عشاق شاعر
عشق وقتي اتفاق مي افتد تحوالت شگرفي را در روح ايجاد مي كند  ،احياناً نبوغ
مي آفريند.
مرده بدم زنده شدم  ،گريه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم
عاشق شايد بتواند شعر بگويد و در وصف محبوب و معشوق خود تغّزل كند  ،اما
اينگونه نيست كه اين همه شعر عشق و عاشقي ( البته از نوع عرفاني اش بيشتر ) كه
سروده شده ازين جهت بوده كه آنها ( شعرا ) عاشق شده اند و سپس به سرودن شعر
پرداخته اند  ،ا غلب اين عرفا و صوفيه ابزار مهمي كه در دست داشتند ادبيات بود و
در قبل هم گفتيم ادبيات نقش رسانه را داشته و به همين لحاظ منويات آنها در باب


 -45اسرار عبادت ـ جوادي آملي ـ ص13
 -42نش ردانش سال يازدهم ـ شمارة چهارم ـ شيرين در چشمه ( مقاله ) ـ نصر اهلل پور جوادي
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 ...كشفهاي باالتري هم هستند  .مثالً لحظاتي كه آدم ناگهان
حس مي كند ديگران را كشف كرده  ،فهميده و با آنها پيوند
خورده است  .مثل لحظه هاي كه احساس مي كند اطرافيانش
را سخت دوست دارد  .اين كشف چنان بي تابش مي كند كه
دلش مي خواهد احساساتش را با صداي بلند فرياد بزند .
عشق از اين گونه كشف هاست  .دوستي و همدردي با غم و
رنج ديگران نيز از همين دست است  .اگر اين لحظه ها قابل
توصيف بودند و همه توانايي بيان شگفتيهاي اين لحظات را
داشتند  ،بي شك همه شاعر مي شدند .
سروش نوجوان – سال  4ش 31
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عشق رسوخ بيشتري در بين افراد داشته است .آنها خود را در مناظره عقل و عشق
وارد مي كرده و عشق را به پيروزي مي كشانيده اند :
عقل در سوداي عشق استاد نيست
عشق جانان آتش است و عقل دود

عشق كار عقل مادر زاد نيست
عشق چون آمد گريزد عقل زود

البته نقش عشق نيز در برخي از اين عرفا و شعرا غير قابل انكار است مثل مولوي
كه ديوان شمس اش حاصل عشق او به شمس و مثنوي وي حاصل عشق او به حسام
الدين است .

نقش تربيتي عشق
« پديده عشق هم مانند ساير نيرو هاي انساني قابل استفاده دو جانبه مي باشد يعني
هم مي توان بوسيلة عشق انسانها را رو به تكامل برد و هم مي توان مورد سوء استفاده
قرار داد.لذا علوم تربيتي ،بايستي درباره اين پديده تكليف خود را يكسره كنند و تا
حداكثر بكوشند كه اين نيروي شگرف را در شكل تكامل يافته به حركت و كار وادار
كنند41».عشق قواي محركه انساني وحتي غرايز را بصورت امر واحدي مي سازد و از
آن در جهت محبوب خود سود مي جويد.عشق يك نوع شگفتي و حالت ارادتي
بوجود مي آورد كه عاشق همه وجودش را در بوته اخالص تقديم مي كند :
به گيسوي تو خوردم دوش سوگند
كه من از پاي تو سر بر نگيرم
كمان ابرويت را گو بزن تير
كه پيش دست و بازويت بميرم
« عشق انساني اطاعت آور است و پيرو ساز و اين عشق است كه عاشق را مشاكل
با معشوق قرار مي دهد و وي مي كوشد تا جلوه اي از معشوق باشد و كپيه اي از
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روشهاي او  ،همچنان كه خواجه نصير الدين طوسي در شرح اشارات بوعلي
مي گويد :والنفساني هو الذي يكون مبداه مشاكلة نفس العاشق لنفس المعشوق في
الجوهر و يكون اكثر اعجابه بشمائل المعشوق النها آثارٌ صادرةٌ عن نفسه . . .و هو
يجعل النفس لينه شيقة ذات وجد ورقه منقطعة عن الشواغل الدنيويه
عشق نفساني آنست كه مبداء آن همرنگي ذاتي عاشق و معشوق است  ،بيشتر
اهتمام عاشق به روشهاي معشوق و آثاري است كه از نفس وي صادر مي گردد اين
عشق است كه نفس را نرم و پر شوق و وجد قرار مي دهد .رقتي ايجاد مي كند كه
عاشق را از آلودگيهاي دنيايي بيزار مي كند«».محبت بسوي مشابهت و مشاكلت
مي راند و قدرت آن سبب مي شود كه محب به شكل محبوب در آيد .محبت مانند
سيم برقي است كه از وجود محبوب به محب وصل گردد و صفات محبوب را به وي
منتقل سازد » .

42

خاك دل آنروز كه مي بيختند
شبنمي از عشق در او ريختند
دل كه به آن قطره غم اندود شد
بود كبابي كه نمك سود شد
ديده عاشق كه دهد خون ناب
هست همان خون كه چكد از كباب
بي اثر مهر چه آب و چه گل
بي نمك عشق چه سنگ و چه دل
( غزالي مشهدي  ،شاعر شيعي قرن دهم هجري )
و اين نشان دهنده نقش محبوب و معشوق در روحيات عاشق است .
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حال هجران و فراق
من چه گويم  ،يك رگم  ،هشيار نيست
شرح آن ياري كه او را يار نيست
شرح اين هجران و اين خون جگر
اين زمان بگذار تا وقت دگر
قضيه دست نارسي به محبوب مسأله ايي است كه بايد روي آن تأمل كرد و آنكه
هميشه هجران ثمرات مفيدي بدنبال نخواهد داشت  .اصالً خود قضيه عشق هم همان
طور است  ،عشق خودش هم قابل توصيف نيست  ،بيائيم و براي اينكه فرد را به يك
حالت نبوغ برسانيم ،بگوييم تو بيا كاري كن كه عاشق شوي.
دوستي برايم تعريف مي كرد كه وقتي مي خواست ازدواج بكند مادرش هر چه
اصرار مي كرد كه بيا دختر را ببين نمي رفت .مي گفت مادر جان شما برويد ببينيد ،
پرس و جو كنيد  ،كارهايتان كه تمام شد آنوقت من هم خواهم آمد  .سِرّ اين كار را
پرسيدم گفت  :مي ترسيدم قبل از همه چيز و همه كار دختر را ببينم و يك وقت
مهرش در دلم بيافتد و بعد هم ببينم چنين و چنان اشكاالتي دارد ولي عشق او مانع
شود  .آنوقت در آينده مشكل پيدا كنم :
وَ مَن عَشِقَ شيئاً اَعشي بَصَرهُ و اَمرَضَ قَلبُه

49

هر كس كه چيزي را دوست بدارد چشمش را معيوب و دلش را مريض مي كند و
اگر هم مي توانست به نحوي باالخره چشم پوشي كند ،از اين مهري كه بر دلش
نشسته اين دست نارسي تأثيرات متفاوتي را بر او خواهد گذاشت.
سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل
بيرون نمي توان كرد اال به روزگاران
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مي گفت  :يا آن ديدنم و آن مهر و عشق درست بود كه به ازدواج مي گرائيد و
الي آخر و يا اينكه به عللي موانعي پيش مي آمد يا قبول نمي كردم و ازدواج
مي كردم و عواقب بعدي پيدا مي كرد  .يا اينكه نقش ايشان در دلم مانع از انتخاب
بعدي براي ازدواج مي شد .
البته اگر فراق توأم با تقوا باشد ،كبوتر مهر را كه در دل عاشق النه كرده به طيران
در مي آورد و از هفت وادي گذرانده و بر بام حقيقت مي نشاند و همين نوع فراق
است كه مورد ستايش است
عشق زليخا ابتدا بر يوسف آمد سالها
آن عشق شد عشق خدا مي كرد بر يوسف قفا
اين حالت را در يكي از دوستان من ديدم  ،تعريف مي كرد كه دو نفر از خواهران
دانشجو براي گرفتن نوار كاست به واحد فرهنگي مراجعه كردند  ،ايشان (دوستم) از
روي آن حجب و ح يايي كه داشتند سر به زير انداخته و جواب آنها را داده بود .
مي گفت بعد از رفتن آنها ديدم عجب عالقه اي به آن خواهر پيدا كردم ولي حتي
صورت ايشان را هم نديده بود .فقط صداي آنها را شنيده بود .حال هجران از همان دو
دقيقه آغاز شده بود مي گفت غوغايي در درونم بود نمي دانستم چه شده  .اين همان
عشق مرتبه باالست چه اينكه اگر از نوع سفالي آن بود عاشق دائماً تخيل وصال و . .
 .را در سر مي پروراند .
حاالتش عوض شده بود عواطفش لطيف و حالت ظريفي پيدا كرده بود  ،شعر
مي سرود  ،مقاله مي نوشت و چه دقيق متن مي نوشت  ،وقتي يكي از مقاله هايش را
خواندم گفتم حقّا كه :
عشق كه رقص فلك از نور اوست
خوان سخن را نمك از شور اوست
( جامي )
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براي درك آدمها بايد سعي كنم چيزهايي را كه نمي گويند ،
بشنوم  .شايد آنها هرگز قادر به بازگو كردن احساسات خود
نباشند .
براي يافتن حقيقت گاه بايد به حرفهايي كه گفته نمي شود ،
گوش كني  .گاهي افراد حرفهايي را كه دوست ندارند بازگو
كنند در لفافة حرف هايي كه مي زنند بازگو مي كنند .
« من كيستم ( روانشناسي خويشتن )» جان پاول
ترجمه فرشته نايبي ص 91


عشق مجاز

..........................................

14

دوست ديگري داشتم چنين اتفاقي هم براي او افتاده بود  ،دانشجوي تقريباً
متوسطي در دانشگاه بود دختري را كه مهر او به دلش نشسته بود شوهر مي كند ،
حالش منقلب بود  ،روح تقوا باعث شد كه در او هم نبوغ بوجود آيد  ،آمد و در
مسجد دانشگاه ماند و به خانه هم نمي رفت آن ترم در دانشكده خودشان رتبه دوم يا
سوم شد .باز اينها حالت خيلي دست پايين عشق است بارقه اي است زود گذر
صورتي از عشق مجازي است .
« چيزي را مجاز مي گويند كه محل جواز و عبور باشد به انسان اجازه عبور بدهد
 ،سر پل و سكوي پرواز باشد  .چيزي كه انسان از آن مي تواند به حق برسد را مجاز
مي گويند  «57».عشق طبيعي ( هم ) لزوماً مجازي نيست  ،عشق زماني مجازي است
كه منجر به عشق حقيقي شود ».

51

پس صعود و نزول عشق بسته به استعداد عشاق دارد .عشق ذو مراتب نيست
عاشق است كه حالتش متفاوت است  .عشق حقيقت واحدي است كه عاشق از آنجا
كه سير صعودي خود را شروع مي كند به آن قله مي رسد .پس شهوت حد پائين يك
در خواست است كه بعضي به غلط نام عشق بر آن نهاده اند  .اينجا بايد مرزهاي
شهوت و عشق مجاز را دانست تا بتوان به نحو احسن از نقش تربيتي عشق سود
جست « خود شهوت دو نوع است يكي حالل و يكي حرام ،حاللش در كمين و
حرامش رهزن است » 52حاللش در كمين است در صورتي كه ميل در همين حد
توقف كند دل به همين حالل ها داده و دائماً فكر در مسير تمتع و لذت باشد و توجيه
آنكه ( حالل است ) چنين حالتي اگر هم ضرري نداشته باشد سودي هم ندارد  ،يعني


 -51شعر شهودي ـ سخنراني استاد جوادي آملي
 -51ن شر دانش سال دوازدهم ـ شمارة دوم ـ نصراهلل پور جوادي ( مقاله باده عشق )
 -56شعر شهودي
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اوج دهنده نيست و حرامش هم تكليف روشني دارد انسان را به مقام «كاال نعام » ي
سقوط مي دهد  .عشق مجاز را هم گفتيم آنجايي كه بتواند پلي به سوي حقيقت باشد
مجاز است وگرنه محكوم به تباهي است .
پل بودن  ،پل درست شدن  ،با پل ساختن بصورت طبيعي فرق بسيار دارد  ،مثالً
در سير عشق از نظر سقراط 53ساخت پل به صورت طبيعي است اين حالت براي كسي
كه يك حالت نرمال و از همه جهت پاك و روح تحقيقي 54دارد محقق است كه بتواند
از هر مرحله با سرافرازي بيرون آيد و اال براي هر انسان عادي هر مرحله بس خطرناك
و ورطه سقوط مي باشد.
طريق عشق طريق عجب خطرناك است
نعوذ باهلل اگر ره به مقصدي نبري

مربيان و متربيان معاصر
مدينة فاضله اي كه افالطون در نظر داشت شهري بود كه امورات آن به دست
حكما اداره شود  .متأسفانه شهرهاي ما به دست حكامي اداره مي شود كه حكمت هم


 -53سير عشق از نظر سقراط به قرار زير است  :در جواني به صورت زيبا دل ببندد  . . .وقتي چنين شد
پي مي برد كه زيبايي يك تن مانند زيبايي تن ديگر است و از اين جهت دلبسته زيبايي تن بطور كلي
مي شود  . . .سپس كه به مرحله باالتر مي رسد درك مي كند زيبايي جان برتر از زيبايي تن است باين
سبب اگر به جاني با فضيلت و تقوي برخورد كه از زيبايي صورت بهره اش كم بود به او دل مي بندد . .
 .از آنجا به مرحله اي مي رسد كه زيبايي را در قوانين و اجتماعات و سياسات خوب مي بيند اينجاست
كه بر او روشن مي شود زيبايي فرد در مقابل زيبايي اجتماع كم ارزش است از اين حال درياي پهناور و
زيبايي را مي نگرد و در آن تفكر مي كند تا اينكه به او موهبت درك معرفت كلي اعطا مي شود كه آن
معرفت به تمام زيبايي هاي جهان است.
عشق در ادب فارسي از آغاز تا قرن ششم ـ دكتر ارژنگ مدّي ـ ص1ـ 2
 -54لزوم داشتن روح تحقيق براي آن است كه بتواند از هر مرحله دل بر كنده و به دنبال حقيقت اصلي
باشد .
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جزو مستعمرات آنهاست .اين همه تحقيق و مطالعه و بررسي مي شود و آمار منتشر
مي شود ولي وقتي سري به برخي از ممالك مي زنيم ،مي بينيم خبري نيست اين نشانه
آن است كه مربيان در اجتماع فقط نقش يك متخصص آزمايشگاهي را بازي مي كنند
و بس .حاكم حكومت چونان كارگردانيست كه براي هر كس ،نقشي داده و هر كس
موظف است وظيفة خود را انجام دهد بقيه سياهي لشكرند .
هر جا مصالح انساني فداي مصالح نفساني و شخصي گرديده و هر جا علم و
دانش به دست چنين حكامي افتاده «گزيده تر برده اند كاال را» با اين اوصاف در چنين
جوامعي ارزشها قلب شده و در جهت منافع شخصي سوق داده مي شود .
عشق و پرستش نيز از اين امر مستثني نيست .55عشق مي شود تفنن ادبي ،پوششي
لطيف بر غرائز خود سرانه جنسي و شهوت كشيدن.چراگاههاي نفس را عرصة ظهور
عشق مي كنند هرزه ها را معشوق و سركشان فاسد را عاشق مي نامند .پرستش هم
مي شود يك فيگور مذهبي عوام فريبانه .
پس تا زماني كه حكما در رأس حكومت ها قرار نگيرند مدينة فاضله تحقق
نخواهد يافت وجوامع به سوي صالح و رستگاري پيش نخواهد رفت و جامعه ارزشي
بنيان گذارده نخواهد شد  .تا زماني كه مربيان معاصر وصل به حقيقت واحد و
آفريدگار جهان نشده اند نمي توانند جامعه را هدايت كنند « .آنكه مربي انسان است
بايد همة عالم را آشنا باشد  . . .تا بتواند اين انسان را به مدارجي كه دارد برساند» .

51

ولي كل ا ين شناخت از راه آزمايشگاه ميسر نيست كه علماي غرب هم اكنون دچار


 -55اينطور تصور نشود كه چون عشق و پرستش از امور فطري است پس چرا فراموش يا قلب مي شود
شرائط محيط  ،عالقه هاي فطري متعدد و نبود تذكر و تنبّه در كاهش رنگ فطري آن مؤثر است .
ر  .ك  .اصول فلسفه و روش رئاليسم ـ ج 5ـ ص 2ـ استاد شهيد مطهري
 -52صحيفة نور ج 1ـ ص 11 - 16
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آنند و براي همين در فتاواي اخالقي خود لغزيده اند و صدمات زيادي به جوامع وارد
كرده اند .مانند نظريات اخالقي فرويد و جامعة باز جنسي وي .
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عشق اگر در سايه عنايت عقل نباشد شعله اي است كه خود
را خاكستر خواهد كرد .
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وصل به شارع مقدس شدن و به ريسمان وحي آويختن وبه عوالم غيب ايمان
داشتن راهي است براي اصالح نظريات علماي غرب ،براي نيل به اهداف عاليه انساني
و كسب مدارج انساني و تربيت افراد جامعه براي رسيدن به مدينه فاضله .
در چنين جوامعي ارزشهاي انساني به صورت حقيقي خود ظهور و واقعيت پيدا
مي كند  .معشوقها صاحب اصالت مي شوند عشق يكي از ارزشهاي عالي انساني
مي شود ( در جهت وحدت قواي نفساني در مسير معشوق ) و عاشق و متقي مترادف
مي شود .

ما چه راهي را در پيش رو داريم
ما چه راهي را در پيش رو داريم كه بتوانيم از دره هاي شهوت جنسي رو به قلل
كمال انساني و عشق حقيقي صعود كنيم .بايد به نخست بازگشت و در جستجوي
زماني كه در اولين بارقه هاي لذات جسمي و مادي 51بر ما عارض مي شود باشيم .يا
به دنبال حس غريبي باشيم كه خاموشي حيات ما را از اين جنبه ( عشق ) با صداي
شكستن پوستة بلوغ عاطفي و فكري  ،به جنب و جوشي تبديل مي كند كه شايد تا
مرگ از پاي نايستد  ،بي شك تعليم و تربيت كه جايگاه بس وااليي نيز در فرهنگ
اسالمي ما دارد تا جايي كه مي فرمايند  « :اول معلم خداست »

52

مي تواند چنان

شخصيت انسان را معماري كند كه تا به سر چشمه خورشيد چون ذره رقصان رود :
من به سر چشمه خورشيد نخود بردم راه
ذره اي بودم و عشق تو مرا باال برد
( عالمه طباطبايي )


 -51لذت خود حالت معنوي است ولي در اينجا لذاتي كه از راه مادي حصول مي شود منظور است

.
 -51حضرت امام خميني ( سالم اهلل عليه )
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و اال خشت اول گر نهد معمار كج . . .
در مباحث پيش اشاره كرديم كه عشق جنبة عاطفي غريزة جنسي است .پس از
همين جا بايد ساختار شخصيت انسان را بنياد نهاد .

ساخت حيات عاطفي
« حيات عاطفي مجموعه اي از حاالت احساسي فرد كه فعل و انفعاالت حاصل از
اين حاالت موجب ساخته شدن منش ها و شخصيت هاي انسان را فراهم مي آورند،
مي باشد .
عاطفه جهت توصيف حالت هيجاني ارگانيسم به كار مي رود و آن احساس
پيچيده اي است كه با فعاليتهاي خاص حركتي و غدد مترشحه داخلي همراه است.
عاطفه داراي سه جنبة اساسي است .جنبة عقلي  ،جنبة بدني و جنبة انگيزشي .
معموالً انگيزش مركز ثقل حالت عاطفي هر فرد محسوب مي شود  ،عواطف را
مي توان به دو گروه مشخص تقسيم كرد  :عواطف منفي يا ناخوشايند مانند  :اضطراب
 ،اندوه  ،آشفتگي  ،ترس  ،پرخاشگري و حسادت و عواطف مثبت مانند  :اميد ،
شيفتگي  ،لذت  ،همدردي  ،بخشندگي و عشق»

59

از تعاريف فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه ما دو راه كلي مي توانيم در مقابل
فرد قرار ده يم و دو نوع شخصيت مي توانيم از فرد بسازيم يك شخصيت مثبت و دوم
شخصيت منفي.البته اينكه مي گوييم مي سازيم به اين علت است كه والدين(خانواده)
نقش بسيار عمده اي در ساختار اين نوع شخصيت ها دارند« .دستگاه رواني انسان به
گونه اي است كه اگر از حيث عاطفي مورد تحديد واقع شود كمبود عاطفي خود را
در هر جا و به وسيلة هر كس جستجو و به عنوان تكيه گاه براي خود انتخاب مي كند
 ،جستجوي تكيه گاه هاي عاطفي از اين جهت داراي اهميت است كه فرد را از


 -59عشقهاي آتشين ( عنوان مقاله ) ـ دكتر محمود گلزاري ـ مجلة رشد جوان شمارة  1ـ سال 24- 25
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فرو پاشي محافظت مي كند و هم در برابر تهديدهاي محيطي پناه مي دهد  17».كه يكي
يكي از اين تكيه گاهها خانواده مي تواند باشد .
بيشترين شكل گيري دوران حيات عاطفي دورة بلوغ است « دورة بلوغ دوره اي از
رشد است كه در آن تغيير و تحوالت رواني و جسماني براي فرد به
وجود مي آيد به همين سبب آن را دوره اي خاص از زندگي قلمداد مي
كنند اعتقاد همگان بر آن است كه عليرغم مسائل و مشكالتي كه اين دوره از رشد
براي نوجوان و اطرافيانش به وجود مي آورد ولي بايد گفت دوره ايست كه ثبات و
تكوين شخصيت در اين دوره صورت مي گيرد »

11

برنامه ريزي براي اين دوره يكي از مهمترين كارهاي والدين است تا بتوانند تحول
شخصيتي فرزندان خود را شناخته آن را هدايت كنند و به نيازهاي آنها به طور معقول
و به نحوي كه درخور فهم نوجوانان باشد  ،پاسخ دهند چه اينكه فرموده اند  :تَكَلُّم
النَّاس عَلي قَدَرِ عقُوِلهِم .
چون سر و كارت بر كودك فتاد
پس زبان كودكي بايد گشاد
« براي اينكه فرد از شخصيت سالمي برخوردار باشد بايد متوجه باشيم كه داراي
نيازهاي گوناگوني است حال اگر هر يك از اين احتياجات به گونه اي برطرف و
ارضاء نشود بسته به سازمان شخصيتي فرد  ،دچار محروميت و ناكامي شده و اگر اين
ناكامي از توان تحمل فرد خارج باشد آنگاه تعادل رواني فرد به هم خورده و گاه
سازمان شخصيت از هم پاشيده مي شود  ،به طور كل اين نيازها عبارت اند از:

12
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الف  .نياز هاي فيزيولوژيك
ب  .نياز به استقالل ( عدم وابستگي به ديگران )
ج  .نياز به احترام و موقعيت اجتماعي
د  .نياز به تنهايي و انزوا
ه  .نياز به محبت
و  .نياز به فلسفة سالم و مثبت براي زيستن
ز  .نياز به خود شكوفايي
ح  .نياز به جبران شكست
همان طور كه مشاهده مي شود سر چشمه هاي محبت و دوست داشتن و دوست
داشته شدن در اين ايام است همانگونه كه ذكر شد و دوران خودآگاهي به غريزة
جنسي نيز مي باشد كه مي توان گفت آغاز دوست داشتن جنس مخالف نيز مي باشد
كه بارقه هاي عشق و شهوت در اين فصل ظهور مي كند  .آموزش مفهوم دوست
داشتن ديگران و مورد محبت قرار گرفتن از سوي ديگران و شناخت صحيح از جنس
مخالف و كالً حيات جنسي در اين دوره مي تواند نقش بزرگي را در ايجاد يك
شخصيت سالم در فرد ايفا كند .

ساخت حيات جنسي
بخ شي از حيات عاطفي انساني كه به علت تحت الشعاع قرار دادن عواطف و
احساسات ديگر ( در صورت طغيان ) در يك برهه از زمان ( بيشتر بعد از بلوغ ) و
ايجاد شخصيتي جنسي كه در دوره هاي بعد تأثير بسزايي در زندگي انسان مي گذارد
را حيات جنسي مي گويند .
در اين دوره از حيات  ،عشقهاي رنگي شيوع پيدا مي كند و مي تواند عوامل
انحرافات جنسي باشد  ،عالقه ها و دوستي ها به جنس مخالف در اين دوره كمي
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صبغه شهوي دارد زيرا گفتيم آنچه كه اول بروز پيدا مي كند انس و محبت است يعني
نوجوان به طرف جنس مخالف ميل پيدا مي كند اين كشش از همان اول يك گرايش
شهوي نيست يك احساس و گرايش پاك است  .مثالً مي خواهد با جنس مخالف
دوست باشد  .اين يك ميلي است كه در صورت آموزش صحيح و شناخت درست
مي تواند منجر به يك راهي شود كه نوجوان در فلسفة زندگي خويش جنس مخالف
را مكمل خود بداند و در پايان به ازدواج بيانجامد و در غير اين صورت انحرافات
جنسي مثل  :خود ارضايي  ،فحشاء  ،نظربازي  ،همجنس بازي  ،ساديسم  ،و  . . .رخ
نمايد .

كشمكش هاي احساسات هيجاني با والدين  ،اغلب ريشه
عشقهاي دروغين است .

« عشق هاي آتشين (عنوان مقاله ) » محمود گلزاري
مجله رشد جوان
ش  4-3ص 14
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مكتب راهگشا
اساسي ترين كاري كه براي احياء اين دو حالت ( عاطفي و جنسي ) به نحو مثبت
مي توان در نظر گرفت عمل به توصيه هاي تربيتي الهي است  ،چه اينكه در قبل هم
گفتيم آن مكتبي مي تواند راهگشاي انسان باشد كه نسبت به انسان اشرافيت داشته
باشد .
آن مكاتبي كه پايه گذار ان آنها انسانهايي هستند كه خود آنها اغلب دچار اشتباه
مي شوند و هستند و در زندگي دنيايي خود نيازمندند چگونه مي توانند پيروان خود را
بي نياز كنند و هدايت كنند .
قضية عشق از همين تربيت الهي تكليفش مشخص است چه اينكه عشق به خودي
خود كه موجود نيست عشق قائم به ذات عاشق است و عاشق انسان است و عاشق
(انسان) بي تربيت راه به جايي نمي برد .
عشق آفرينان ( پديد آورندگان منظومه هاي عشقي )
تعالي تربيتي الهي و برتري چنين دستگاه تعليم و تربيتي را در بررسي پرورش
يافتگان اين مكاتب مي توان به وضوح ديد چه اينكه در بررسي نوع نگرشي كه آنها
به محيط اطراف خود دارند كه ناخودآگاه نشأت گرفته از برخي تقيدات مكتبي
آنهاست و نوع باورهايي كه توسط فيلترهاي شناختي آن مكتب به آنها مي رسد نشان
دهندة عمق و ارزش آثار آنهاست .
مثالً آثار عشقي منظوم شرق اسالمي جنبة روحاني و معنوي دارد ولي در غرب
اكثراً جنبة صوري و گاه شهواني  «،شرقيان از عشق چيزي جز اين ( مفهوم متعالي و
بر تر ) نمي فهمند و جنبه هاي صرفاً شهواني عشق غربي بر آنان پوشيده است ».

13
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وقتي شاعري مي آيد و يك اثر هنري را به وجود مي آورد در آن اثر قصد روايت
تاريخ را ندارد بلكه از مسائل شبه تاريخي قضيه نوع نگرشي است كه خود شاعر
نسبت به جريان ماجرا و استفاده اي كه از اين قضايا مي كند منظور نظر است مثالً
فرض كنيم كه بله شَه زاده اي به يك زرگر دل بسته بوده و جريان آن همان گونه
است كه مثنوي آورده و بگوييم سير تاريخي اين داستان بلكه كل اين داستان براي
عرضه يك بيت است و آن اينكه :
عشقهايي كز پي رنگي بود
عشق نبود عاقبت ننگي بود
و يا وقتي نظامي خسرو و شيرين را مي سرايد پرورش يافتة مكتب واالي اسالم
است اول سخن را چنين مزين مي كند كه :
خداوندا در توفيق بگشاي
نظامي را ره تحقيق بنماي
دلي ده كو يقينت را بشايد
زباني كآفرينت را سرايد
مده ناخوب را بر خاطرم راه
بدار از ناپسندم دست كوتاه
« باال ترين مرتبه از مراتب ظهور عشق در جهان  ،عشق يا محبتي است كه انسان
به معبود خود و حسن مطلق الهي دارد محبت انسان به پروردگار كه گاه از آن به
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عشق يك توهم بازيگوشانه ي تن گرايانه نيست  .عشق بايد
بتواند بر مشكالت غلبه كند و مشكالت تازه خلق كند  ...عشق
يك عكس يادگاري نيست  ...عشق يك مزاح شش ماه يا يك
ساله هم نيست  .فرار از خانه قديمي  ،سفره قديمي  ،واژه
قديمي و روابط قديمي هم نيست  ...عشق محصول ترس از تنها
ماندن نيست  .عشق فرزند اضطراب نيست .عشق آويختن باراني
به نخستين ميخي كه دستمان به آن مي رسد نيست .
 ...عشق  ،قيام پايدار انسان هاي مقتدر است در برابر ابتذال  ،با
اين وجود  ،عشق يك كاالي مصرفي است نه پس انداز كردني
.
« يك عاشقانه آرام » نادر ابراهيمي ـ ص 68
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شدت ايمان تعبير مي شود  ،اصلي است كه در يك جامعه ديني و معنوي
نمي تواند مورد غفلت واقع شود و نظامي در چنين جامعه اي زندگي مي كرده و
مي انديشيده است او وقتي از عشق خسرو سخن مي گويد  ،در ضمير خود  ،نمونة
اعالي اين عشق را كه عشق انسان به پروردگار است در نظر مي گيرد وقتي كه در
باب عهد و ميثاق عاشق مي انديشد باز دربارة نمونة اعالي آن كه ميثاق ( الست)
است مي انديشد همين طور وقتي كه مسألة عشق نظر عاشق به معشوق را مطالعه
مي كند نمونه اعالي نظر ( چه نظر اول در روز ميثاق و چه لقاء پروردگار در بهشت )
را ملحوظ مي دارد  .اين نه بدين معني است وقتي نظامي نظر خسرو به شيرين در
چشمه را ياد مي كند  ،نگاه شهواني خسرو را صرفاً به عنوان شهود يا لقاء وجه اهلل در
نظر مي گيرد نگاه خسرو به شيرين در چشمه يك نظر شهواني است و در يكي از
پائين ترين مراتب عشق در انسان جاي دارد  ،اما در بيان اين حادثه به مراتبِ باالتر و
نظر هاي پاك نيز اشاره شده است ».

14

آموزش عشق
تربيت الهي چه كس را  ،چگونه و تا چه حد دوست داشتن را به قول امروزي
آداب عشق ورزيدن را به ما مي آموزد  ،جهت دهي مي كند  ،راه مي آموزد ،مي گويد
اگر از اين راه رفتي به آن مراتبي كه درخور شأن انسان است راه خواهيد يافت .
سير و سلوك هم بي آنكه شخص انسان شرعي شود و متأدب به آداب الهي شود
ميسور نيست .
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« و انسان شرعي عبارات از آن است كه موافق مطلوبات شرع رفتار كند  . . .و تا
انسان متأدب به آداب شريعت حقه نشود هيچ يك از اخالق حسنه براي او به حقيقت
پيدا نشود ».

15

اين سخن بسيار دقيق حضرت امام ( عطراهلل مرقده ) تكليف ما را مشخص
مي كند تا ادب عشق ورزيدن را از دستور شريعت ياد بگيريم .
مثالً برخي از حكما و عرفا جواز نگاه بر خوبرويان را از باب اين كه جلوه اي از
حسن رباني است را بر مريدان خود داده اند  ،در حالي كه شريعت اين كار را ( نظر
نمودن به غير محارم ) نهي نموده است .
البته خداي متعال كه از وجود حس زيبايي و دوستي و نياز به محبت در انسان
آگاه بوده بلكه خود جاعل آن مي باشد اشباع اين حس و نياز را در حدودي كه به
مصلحت بشر است اجازه داده و گاه ترغيب نموده چنانكه فرموده: 11
هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منهاز وجها ليسكن اليها ( اعراف ) 129
( اوست خدايي كه شما را از يك نفر آفريد و از او نيز همسرش را  ،تا به او انس
و آرام گيرد ) اشاره به عشق عفيف هم در آثار علماي متقدم و متأخر خودمان هم از
اين مجرا ( دستورات شرع ) بوده چه اينكه شرط عفت را براي عشق شرع بيان نمود :
من عشق و كتم و عف و مات مات شهيدا

11

و شرط عفت و كتمان براي آن است كه عفت دليل است بر آنكه سبب محبت از
آن مناسبات است كه در مقدمات مذكور شد نه ميل طبيعي شهواني و كتمان بر آن
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داللت مي كند كه محبت مضاف با آن سر وجودي است كه مكتوم و باطن است نه
بنفس و طبيعت تا به افشاء و اظهار به غير چاره جويي كند ‘ .

12

شارع مقدس مي فرمايد  «:قل تعالوا » يعني بيا باال  .به كمك عفت و تقوا خود را
از دره هاي جنسيت و نفسانيت به سوي باال بكش « عشق گرامي تر و عزيزتر از آن
است كه در محدودة طبيعت يافت شود »

19

اگر دنبال عشق مي گرديد بايد در قافلة محبت وارد شويد .بايد دنبال حبيب رفت
تا به محبوب رسيد  :قل ان كنتم تحبون اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل ( آل عمران ) 31
« انسان به مقدار محبتش مي ارزد و با محبوبش محشور مي شود 17به شرط آنكه
وال يت امري حبيب را قبول نمايد چه اينكه قبولي تمام اعمال ما رهن واليت انسان
كامل است

11

و انسان كامل حضرت رسول اكرم و ائمة معصومين عليهم السالم

مي باشند و آداب عشق ورزيدن را اينها به ما ياد مي دهند و در يك كالم كلي چگونه
زيستن را به ما ياد مي دهند و آنچه به نام دين بر ما عرضه داشتند معرفت 12است براي
براي تطهير 13است براي آن است كه ما به آن مقام شامخ انساني برسيم اگر گفته اند
«المجاز قنطرة الحقيقه » مجاز پلي به سوي حقيقت است  .بايد اين را هم بدانيم كه
گذشتن از اين پل بدون معرفت ميسر نيست و دين يعني معرفت  .يعني عرفان .
چيست دين برخاستن از روي خاك
چونكه آگه گردد از خود جان پاك

تا كه آگه گردد از خود جان پاك
تا ثريا مي رود او سينه چاك
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اگر دوستت را بدان خاطر بخواهي كه ساعات خود را در
صحبت او بر باد دهي بهره آن دوستي چه خواهد بود پس در
صحبت او ساعاتي را بجوي براي زيستن ( نه براي كشتن ) .
زيرا دوست براي آن است كه نياز تو را برآورد نه تهي
بودنت را پر كند .

« پيامبر » ـ جبران خليل جبران ـ ترجمه الهي قمشه اي
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خالصة اين بحث

خالصة مطالب اين بحث اينكه راهي كه ما در پيش داريم عمل به دستورات الهي
« دين » است ت ا اينكه تمام ساختارهاي حياتي انسان اعم از عاطفي و جنسي كه ما
بيان نموديم و ديگر  ،به نحوي بنيان گزارده شوند كه بتوانند ما را در رسيدن به آنچه
كه بايد برسيم ياري كنند و در طول زندگي ما را از نقش سبوها رهانده و به معشوق
حقيقي برسانند :
چند بازي عشق با نقش سبو
بگذر از نقش سبو و آب جو
بر صورهاي قدح بگذر مايست
باده در جام است ليكن جام نيست
اي بساكس را كه صورت راه زد
قصد صورت گرد و بر اهلل زد

14

الهي ترددي في اآلثار يوجب بعد المزار 15الهي اشتغال به آثار تو  ،مرا از ديدار تو
باز داشته و چه بسا اين اشتغاالت به همين اموري كه ما آن را مجاز و حالل و . . .
مي گوييم باشد !
يا منگر سوي بتان تيز تيز
ياقدم دل بكش از رستخيز
روي بتان گرچه سراسر خوش است


 -14مثنوي دفتر دوم
 -15دعاي عرفه امام حسين عليه السالم
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كشتة آنيم كه عاشق كش است
حسن چه دل بود كه دادش نداد
عشق  ،چه تقوا كه به يادش نداد
دامن از انديشة باطل بكش
دست از آلودگي دل بكش
( غزالي مشهدي )

نوبتهاي عاشقي

11

من از آن حسن روز افزون كه يوسف داشت دانستم
كه عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را
( حافظ )
آيا اين زيبايي بي حد يوسف جبر به گناه افتادگي زليخاست ؟ اوالً با اجازه يك
جابجايي در شعر حافظ انجام دهيم و بپرسيم كه :
چرا پس آن رخ زيبا و آن مهپارة مصري
برون نا آورد يوسف را زپشت پردة عصمت
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مگر حضرت يوسف نبود كه مي گفت ان النفس ال ماره با لسوء‘ 11پس يوسف
هم اگر صاحب علم اليقين نبود و برهاني كه حضرت حق به او نماياند نبود  ،يوسف
هم قصد زليخا مي كرد :
ولقد همت به وهم بها لوال ان راي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء و
الفحشاء انه من عبادنا المخلصين

12

« اما اين برهان و كشف و شهود و عصمت در عين اينكه از اثرش تخلف ندارد و
اثرش قطعي و دائمي است در عين حال طبيعت انساني را كه همان مختار بودن در
افعال اراديه خويش است تغيير نداده او را مجبور و مضطر بعصمت نمي كند »

19

و اگر حافظ بفرمايد :
فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كرد
و يا صحبت از يك «موقعيت خاص» كنيم و بگوييم بله يوسف آن موقعيت خاص
را داشته ولي زليخا نداشته  ،اينها هيچ كدام با اختيار منافات ندارد .
« معصومين به اراده و موقعيت خودشان از معصيت منصرف مي شوند و اگر
انصرافشان را به عصمت شان نسبت دهيم مانند انصراف غير معصومين است كه به
توفيق خدايي نسبت مي دهيم  ،همچنانكه با آن آيات و تصريح اخباري كه مي گويند
انصراف به معصومين از معيصت به خاطر تسديد روح اقدس است نيز منافات ندارد
چون اين نسبت عيناً مانند تسديد مؤمن است به روح ايمان و نسبت به ضاللت كفار و
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 -11وي ( زليخا ) يوسف را قصد كرد يوسف هم اگر برهان پروردگار خويش را نديده بود قصد او را
كرده بود چنين شد تا گناه و بد كاري را از او دو ر كنيم كه وي از بندگان خالص شده ما بود ـ
يوسف64
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گمراهان است به تسويالت شيطان همچنانكه اين نسبت ها با اختيار مؤمن و كافر
منافات ندارد  ،آن نسبت هم با اختيار معصومين منافات ندارد و عمل را از اينكه
عملي است صادر از فاعلي با اراده و اختيار خارج نمي سازد »

27

پس در دادگاه عشاق خاطي نمي توان آنها را به جهت عشق شان معذور دانست
اما بهترين جلوه اي كه مي توان براي نوبت عاشقي تصور كرد اين است كه :
عشق زليخا ابتدا بر يوسف آمد سالها
آن عشق شد  ،عشق خدا مي كرد بر يوسف قفا
( مولوي )

پايان نامة عشق
نثر اين بخش را به دست دل سپرديم اگر سياق سخن از حالت تحقيقي كه داشت
در آمده مقصر دل است.
الهي هب لي كمال االنقطاع اليك و اَنر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتي
تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه و تصير ارواحنا معلقة بعز
قدسك الهي واجعلني ممن ناديتهٌ فاجابك و ال حظته فصعق بجاللك فناجيتهُ سرا

21

اين كمال انقطاع  ،خروج از منزل خود و خودي و هر چه و هر كس و پيوستن به
اوست و گسستن از غير ،و هبه اي الهي است به اولياء خُلص پس از صعق حاصل از
جالل كه دنبال گوشة چشم نشان دادن او است ( وال حظته  . . .الخ ) و ابصار قلوب
تا بضياء نظر او نور نيابد  ،حجب نور خرق نشود و تا اين حجب باقي است  ،راهي
به معدن عظمت نيست و ارواح تعلق به عز قدس را در نيابند و مرتبت تدلي حاصل
نيايد ( ثم دني فتدلي ) و ادني از اين فناي مطلق و وصول مطلق است .


 -11همان ـ ص623
 -11مناجات شعبانيه

عشق مجاز

..........................................
صوفي زره عشق صفا بايد كرد

تا خويشتني  ،به وصل جانان نرسي

25

عهدي كه نموده اي وفا بايد كرد
خود را به ره دوست فنا بايد كرد

22

هر جا سخني از عشق بود ما آنجا سري زديم و خوشه اي چيديم ليكن اصالً
نمي شود در باب عشق و عرفان سخن بگويي ولي سري به دفتر حماسه و مقاومت ،
عشق و شهادت و در يك كالم  ،جبهه هم سري نزني .
حضور در جبهه حضور در مدرسة عشق بود و اگر مشق عشق فرهاد كوه كندن
بود  ،مشق رزمندگان شهادت بود .
وضوي عشق همين دست شستن از دنياست
هميشه پاك بود هر كه اين وضو دارد
« شهداء شمع محفل دوستانند  ،شهداء در قهقه مستانه شان و در شادي وصولشان
( عند ربهم يرزقون ) اند  .و از نفوس مطمئنه اي هستند كه مورد خطاب
(فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي) پروردگارند اينجا صحبت عشق است و عشق
 ،و قلم در ترسيمش بر خود مي شكافد »

23

چون قلم اندر نوشتن مي شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت
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مبارز سعي مي كند بداند كه روي چه چيز مي تواند حساب
كند  ،او همواره داخل كوله پشتي سفرش را وارسي مي كند
تا اين سه چيز را حتماً همراه داشته باشد:
ايمان ـ اميد ـ عشق
اگر هر سه حضور داشته باشند  ،در ادامه را ه ترديد
نمي كند .

«مبارزان راه روشنايي » پائولو كوئيلو ـ ترجمه دل آرا قهرمان
 ص 33
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نهايت آنچه در عشق براي عاشق متصور است در جبهه ها اتفاق افتاد نهايت آنجا
بود و سپس نردبان عروج از پله « ارجعي » الي « مقعد صدق عند مليك مقتدر»
شهدا در آنچنان مكتبي عاشقي كردند و آموزش ديدند كه پاي بر جاي پاي ائمه
معصومين عليهم السالم گذاشته و از « ره عشق » به بارگاه حضرت محبوب راه يافتند
و آنچه در اين سطور خواهد آمد خاطرات شيرين وصال آنان و يا تلخ فراق آنهاست ،
و بر ما فرض است كه از سرداران خود يادي كنيم چه اينكه آنان اساتيد مدرسه عشق
و ايثار بودند  ،يادشان گرامي و راهشان پر رهرو باد .

-1

در يكي از عمليات ها به ميدان مين رسيديم  ،لحظات حساسي بود ،
امكان خنثي كردن مين وجود نداشت جاي ترديد هم نبود  ،تنها راه اين
بود كه از ميان ميدان مين راهي باز شود  ،قرار شد چند نفري روي مين
بروند اولين داوطلب فرمانده دسته بود وقتي روي مين رفت تقريباً دو متر
راه باز شد  ،دوم معاون دسته بود كه او هم داوطلبانه رفت و بعد هم
بي سيم چي رفت  ،آن سه نفر شهيد شدند تا راه عمليات باز شود .

-2

يكي از بچه هاي تخريب در يكي از عملياتهاي خنثي سازي مين  ،يك
پايش را از دست داده بود  .بچه ها هميشه با او شوخي مي كردند و
وقتي مي خواست جايي برود يا از چادر و سنگر خارج شود  ،بچه ها
براي شوخي براي او دو تا دمپايي جلويش مي گذاشتند او هم هر بار به
شوخي مي گفت  « :انشاء اهلل روزي برسد كه اصالً به دمپايي احتياج
نداشته باشم» تا اينكه در يكي از عملياتها كه با همان يك پا شركت كرده
بود متوجه شديم كه انفجار مين پاي ديگرش را نيز قطع كرده است .
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وقتي به نزديك او رسيديم در حالي كه خون از بدنش فواره ميزد،
خطاب به بچه ها گفت «ديگر به دمپايي احتياج ندارم » بعد فهميديم كه
او شهيد شده است .
-3

كريم معلم بود چند عمليات را با هم بوديم  ،برادر كريم در عمليات
خيبر كمك آر پي جي بود كه بعد از زخمي شدن در عمليات به اسارت
دشمن در آمده بود ولي ما فكر مي كرديم كه شهيد شده لذا برايش
مراسم گرفتيم و سنگ قبر و  . . .بعداً جزء اسرايي كه معلوليت جسمي
داشتند آزاد شد  ،آمده بود سر مزار خودش گريه مي كرد و تأسف مي
خورد  ،پدر كريم هم جزو رزمندگان بود روزي با كريم رفته بوديم باغ
رضوان سر مزار شهداء كه كريم گفت باالخره يا خودم يا خود برادرم يا
پدرم بايد داخل اين قبر ( اشاره به قبر خالي برادرش ) برويم  ،مدتي از
اين جريان نگذشته بود كه اين توفيق نصيب كريم شد .

-4

علي حمد اللهي جزو سرداران گمنامي بود كه بعد از شهادتش من
فهميدم كه ايشان قبالً در كردستان در حد فرمانده گردان بوده ولي به
جنوب آمده بود كه گمنام بجنگد حتي وقتي با ما بود مسؤوليت دسته را
هم قبول نمي كرد بعد از عمليات كربالي  5كه زخمي شده و  27سانتي
متر از روده هايش را بريده بودند به عيادتش رفتم در ضمن صحبت ،
گفت شهيد حبيبي به قرار خود عمل نكرد و خودش تنهايي رفت (شهيد
شد ) در ادامه علي با آن حال آمد و به شهيد حبيبي پيوست .

-5

يك روز رفته بوديم مركز فرهنگي عالمه طباطبايي وارد نهار خوري مي
شدم كه يك نفر با من روبرو شد و حسابي چاق سالمتي كرد و گفت
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فالني چكار مي كني  . . .گفتم ببخشيد بجا نياوردم گفت شما شايد مرا
بخاطر نداشته باشيد ولي من شما را به خاطر رفاقت صميمي كه با شهيد
خيرآبادي داشتيد مي شناسم چون من بي سيم چي ايشان بودم مي خواهم
خاطره اي از سعيد خيرآبادي برايتان بگويم كه مي دانم شما نمي دانيد . .
 .قبل از عمليات بيت المقدس  2كه پاي ارتفاعات منتظر شروع عمليات
بوديم سعيد سرش را روي تخته سنگي گذاشته و كمي به خواب رفت
چند دقيقه اي نگذشت كه با يك حالت عجيب از خواب پريد و گفت « :
گرفتم ،گرفتم» من به ايشان گفتم چه چيزي را ؟ گفت :آنچه مي خواستم
دادند .من در اين عمليات شهيد مي شوم .
سعيد بارها اين جمله امام كه « شهيد سعيد است و شهادت سعادت » را
در مكاتبات خود مي نوشت و اين قسمت را هم اضافه مي كرد كه :
«شهيد سعيد است و سعيد شهيد انشاء اهلل »
-1

آقاي ذكياني مي گفت  :نصف شبي همة بچه هاي چادر ما بي تعارف
براي نماز شب بلند مي شدند به طوري كه دو سه تا از بچه ها چون جا
كم مي آمد دم چادر و بيرون نماز مي خواندند كه سر دسته هاي اين
عباد «شهيد علي پوريان» « ،شهيد حميد ذاكري» و «شهيد يعقوب
ريحاني» بودند .

-1

يعقوب ريحاني بعد از عمليات كربالي  5مي گفت يك مسأله اي كه در
دل داشتم ( كه از قرار با يكي از دوستان حرف به حرف شده بودند ) از
شهادت باز ماندم ( هر چند شديداً چند بار زخمي شده بود )  .قبل از
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عمليات بيت المقدس  2به من مي گفت  « :كه هيچ مشكلي ندارم  ،آن
مسئله هم حل شده  ،اين عمليات شهيد خواهم شد» و شد .
-2

 . . .راز خون را جز شهدا در نمي يابند .
گردش خون در رگهاي زندگي شيرين است
اما ريختن آن در پاي محبوب شيرين تر است
و نگو شيرين تر  ،بگو بسيار بسيار شيرين تر است .

24
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