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٢  

 یو انسان دوست یدوست گانه است، هميمذهب عشاق  :بخش اول

که  ین و مذهب، برخالف ظاهريد. ش استيشتن خويو خو یگانگيبه  ان و مذاهب، بازگشت انسانياهداف اد    
 . ستير و تعصب کورکورانه نيتفرقه و تکف ی هيدهند، ما می آنها نشان یروان زبانيپ

 گران تالشيخود و د یتعال یدر راستا) نه ظاهرا(که عمال  یان گوناگون در حاليمذاهب و اد یروان واقعيپ    
و  یگانگيشود، به حس  می تيشتر در وجودشان تقويش، بيشتن خويحس بازگشت به خو ند و به مرور کهينما می
ندارد و آنچه که  یتين مرحله ظاهر اعمال و گفتار، چندان اهميدر ا. رسند می مشترک یهدف یواحد در راستا یريمس

  .باشد می ،)نه مشابه(مشترک  یر حرکت و هدفيواقعا مهم است، احساس و اعتقاد و مس

اند و در ينما می ش،يخو یشتن واقعيخو یبه سو یرا رو به بازگشت آدم یمياست که راه مستق يیرويشق نع    
ابد که ي می توان آن را یا آدميبرسند و  یگانگيتوانند به  می که دو عارف از دو مذهب متفاوتای  همان نقطه
 یهم دو نفر عاشق و معشوق در آن سو د، در همان نقطهينما یاش را شکوفا و نبوغش را متجل ژهيو یاستعدادها
شتن يافق خو یند و درگاه قلب معشوق، رو به سوينما می گر را درکيهمد یگانگي، یت و اختالفات ظاهريمحدود
  .شود می عاشق، گشوده یواقع

رند ق، حق دايعم یط با وجود عشقين شرايداشته باشند و در اای  ن و مذهب جداگانهيتوانند د می عشاق در ظاهر    
  .نديخود را هم حفظ نما یو فکر ی، اعتقادیاستقالل فرد

دار بماند، يپا یگرين و مذهب خود به ديل ديو تحم یکه با نف یکند، عشق ین را نفياز طرف یکيکه استقالل  یعشق    
  .ستيدر واقع عشق ن

از دو جنس متفاوت دو نفر  یگانگيعشق در  يیبايز. ستيدو همجنس ن یو روح یوند قلبيعشق در پ يیبايز    
و هم از نظر  یزن و مرد هم از نظر جسمان. هر کدام از زن و مرد دو جهان کامال متفاوت و گاه متضادند. است
  . دارند یريگ چشم یها شه، با هم تفاوتياز نظر طرز اند یو حت یو احساس ی، عاطفیروح

وند دو يو شکوه عشق در پ يیبايکه ز یصورتو در . وند دو جهان متضاديارتباط و پ یعنيان زن و مرد يعشق م    
تر و متضادتر باشند،  ن دو جهان هر چقدر متفاوتيم، ايباش یر رشد و تعاليجهان متضاد است، پس اگر در مس

وند و يت در پيخالق یر عشاق برايو مس. ابديب یشتريتواند عمق و اوج ب می ان زن و مرد هميت و عشق ميجذاب
  .رسد می فراتر از حد تصور یکمال، به رشد و ینبوغ احساس

   

  

  



 

٣  

 .عشاق استی  گانهينژاد ی  هيرمايعشق خم :بخش دوم

 داند و می ور است، رنگ پوست و زبان و نژادش را برتر ش غوطهيخو یکه در ظواهر وجود یتا هنگام یآدم    
 .تر است یبهتر و نژادم عالنم، چرا که زبانم برتر، رنگ پوستم ين و بهتريد که من برتريا بگويخواهد به دن می

  .راند می گرانياش سخن از حقارت د شهيد و در انديگشا می نديکه همچون او ین افراديبا رفتارش زبان به تحس    

ک انسان ي. ن پنهان کننديدروغ یتنفر خود را در پشت ظاهر عشقاند  ژه در جوامع ما عادت گرفتهيبه وها  انسان    
ک عاشق چگونه به يل و نژاد خود را برتر بداند؟ يبزند و همزمان زبان خود را تحم تواند دم از عشق می چگونه

  ند؟ير نمايگران او را تحقيا اصال اجازه دهد که دير پندارد و يگران را حقيدهد د می خود اجازه

نجاست يدر امهم ی  نکته. شوند می ، محو و نابود...و  یو اعتقاد یو زبان یهرگاه عشق طلوع کند، تعصب نژاد    
ن کار درصدد پنهان يدهند و با ا می بيگران را فريشوند، خود و د می که به اصطالح عاشق یاز افراد یاريکه بس

شان نه از  باشند و حال آنکه در واقع عشق می شان یاز انسان دوست یو قلب خال یکردن تنفر و وحشت و نژاد پرست
  .دارند یمان و اعتقاديا یگانگيو  یدوست سطح ذهن فراتر رود و نه قلبا به عشق و انسان

 خودآگاه است که به ما يیرويدر ذهن، بلکه در عمل و در بودن، نای  عشق نه در اصطالح و به عنوان واژه    
ا يماست و در واقع دن یالت و توهمات ذهنيتخ ی دهييد بودن جهان درون و برون ما زاياه و سفيفهماند، س می

و  ینات نادرست درونياز تلق یم، در واقع تجسميينما می اديکه ما از آن به عنوان خوب و بد ای  دهيا. رنگارنگ است
  . ما است یبرون

 م نمود و عاشق، دو نژاد را دو رنگيا خوب و بد تقسيد و ياه و سفيتوان به س یاز نظر عشق دو نژاد را نم    
سه يمقا یگريتوان با د یک را نميچ يرا دارد و هخاص خودش  یها یژگيمتفاوت که هر کدام وی  دو گونه. نديب می

سه يهمان گونه که زن و مرد دو انسان کامال متفاوتند و قابل مقا. (دارد یبرتر یکينمود تا اصال بتوان گفت، بر آن 
  .)آنها، احمقانه و بچه گانه استی  سهياز مقا یناش یو فروتر ینبوده و بحث برتر

  .ت است و بسينژاد عاشق و معشوق، تنها انسان. شناسد ک نژاديتنها  یآدم یعشق برا    

  

  

  

  

 



 

۴  

 .فراتر از قدرت کلمات است یو ادراک یعشاق، همدل یزبان جهان :بخش سوم

گران را يها، احساسات و افکار خود و د يیازها، توانايم نياگر ما بخواه. عموم است یبرا یارتباطای  لهيزبان وس    
 ان ماياز نگاه و حرکات و لحن ب یرات کالم ما، ناشيم، اما در واقع تأثيينما می استفادهم، معموال از زبان يان کنيب

 .باشد می

مثل (تکرار شونده  یک صدايواژه است که همچون  یاز تعدادای  ، مجموعه)ک ُرباتيهمانند (ان کلمات يصرف ب    
ست احساسات و يبا می ان کلماتيب یبجا(کند،  یدر کل توجه ما را جلب نم...) ل و يرفت و آمد اتومب یصدا
  .)مييان نمايمان را بيها شهياند

ا تا يآ. ديياست را آماده نما... جات و  هيو ادو یخوشمزه که متشکل از سبز یک غذايد يخواه می م شمايفرض کن    
ا در يه نمود و آيتهای  توان خوراک خوشمزه می ب نشوند،يو متناسب با هم ترک ین مواد به اندازه کافيکه ا یهنگام
ست يبا می اد کرد کهي يیتوان از آن به عنوان غذا می خورده شوند، يیمخلوط و پخته شدن، به تنها یکه بجا یصورت

 یريان کلمات و جمالت هم، همانند بکارگيشد؟ بله صرف ب می هيشان، ته از مخلوط شدن متناسب آنها و پخته شدن
  .استای  مجزا، ناهماهنگ و آماده نشده یمواد ارتباط

ن احساسات و يتر قيمان را هماهنگ و متناسب با عم ان و ارتباط موثر الزم است که کلمات و جمالتيجهت ب    
  .ميگران باشيان و ارتباط با ديش در بيا و موثر خويخته و شاهد حرکات و نگاه گويمان درآم یها شهياند

م، چندان يينما می هيمان را در آن ته یها یشوند و غذا و خوراک می ختهياد در آن رکه مو یهمچون ظروف مختلف    
 یو ارزشمند یالبته با در نظر گرفتن وفادار(شوند  می انيب یما با چه زبان یها شهيست که احساسات و انديمهم ن
  ).یات مليادب

با دو (باشند، اما در آن ظروف متفاوت  د نسبت به هم متفاوتيدو عاشق و معشوق شا) یزبان کالم(ان يظرف ب    
 انيان و بيتوسط هر دو زبان عای  گانهيو احساسات ها  شهياند(شود  می ختهير ی، مواد مشابه)زبان مختلف

باعث تنوع و (ع در پخت و پز ما گردند يموجب تنوع و تسر) دو زبان متفاوت(و چه بسا دو ظرف مختلف ). گردد می
  .)و مشترک شوند یفرد یشتر و بهتر ما در زندگيت بيو موفق یز تکامل و رشد و تعالينشه و احساس و يوسعت اند

داند و  می گر، هر کدام خود را صاحب دو زبانيزبان متفاوت همد ینف یر عشق، بجايکه عشاق، با اکس یهنگام    
 یکالمهای  تيمرز و محدود آورند، آنگاه می ات خود به شماريگر را مکمل زبان و ادبيکديات يدر واقع زبان و ادب

فراتر از قدرت کلمات خواهد بود و نه تنها با  یو ادراک یعشاق، همدل ین راه ارتباطيکمرنگ و محو شده و بهتر
ها و ذرات  پردازند، که با تک تک سلول می شانيها شهين احساسات و انديتر قيبه تبادل عم یالهام و تله پات

ی  ک شعلهي یرو و گرمايدر مقابل ن یسکس قلبای  هسته یروين همان نيو ا. دباشن می وجودشان با هم در ارتباط
  .است یکوچک سکس جنس

  



 

۵  

شان در  شان و ثروت شهرت عشاق در جهان پهناور درون :بخش چهارم
 .شان است قلب یتناهيبهشت ال

 .متفاوت یها اس و ارزششه، نظرات، احسياست پر از اند یپهناور یاياز دن یهمانند جهان، انعکاس یهر انسان    

پهناور وجود  یايدر دن یت جهانيگردد که به شهرت و محبوب می شاد و مشعوفای  دن لحظهيعاشق با فرا رس    
  .معشوقش برسد

مملو از  یو عروج در عالم یو دور یگذر از مرز دوگانگی  ک عاشق، به منزلهي یبدست آوردن قلب معشوق برا    
  .بهشت است ا شکفتن دري یسرور و سرمست

 ند که هر جزء جهان او و معشوقشيب می عاشق هم خود و هم معشوق را دو جهان مستقل اما در ارتباط با هم    
  .با هم برقرار کند یقيت و ارتباط عميميتواند صم می

 ميسه کنيان دو کشور مقايان عشاق، با روابط ميرا در م یو ازدواج و عشق واقع یم عشق ظاهرياگر بخواه    
ر يسران دو کشور است که متغی  دوستانهی  همانند رابطه یعشق ظاهر یتوان گفت که؛ ازدواج و روابط بر مبنا یم

همانند  یو موضوع عشق واقع. گردد می را هم موجبای  مبادالت و معامالت دو طرفه یبوده و در هنگام دوست
باشد که هر چند ممکن است  می )قوام آنهانژاد و ادو ا ي(دو کشور  یها ان مردمان و ملتيت ميميو صم یدوست

ان دو کشور و ملت يق و تنگاتنگ ميعم یکن عمال ارتباطيهم نداشته باشند، ل یکيسران دو کشور با هم روابط نزد
  . ان خواهد بوديدر م

 یتعالرشد و  یعتر در راستايبهتر و سر یت روابط و مبادالت و حرکتينها یمملو از محبوبان دو ملت و ب یبهشت    
ی  م و انعکاس گستردهيتعم یزنده برا يیفوق العاده و الگو يیرويزه و نيت در ابعاد و جوانب گوناگون با انگيو موفق

  ... ینيو ع یآن به جهان ماد

  

  

  

  

  

  

  



 

۶  

 .گر استين دانش عشاق، قدرت درک عظمت وجود همديباالتر :بخش پنجم

با هم سطح باشند و يالت و مدرک تقرين از نظر تحصيم طرفيدارن است که انتظار ياز تفکرات اشتباه ما ا یکي    
د يت بچه گانه از کجا سرچشمه گرفته و چرا باين ذهنيست ايالبته معلوم ن! سپس عاقالنه است اگر عاشق هم شوند

 با تمدن و فرهنگ باشد؟ یان به عنوان مردميرانياز اعتقادات ما ا یجزئ

 ینييالت باال، از درک و فهم پايرغم تحص یبوده و هستند که عل یم که افراديا دهيم و نشنيا دهيا هرگز نديآ    
سواد هم باشند، از  یممکن است به اصطالح ب یالت که حتين تحصييگر با وجود سطح پايد یا برخيبرخوردارند و 

  .رنديبهره گ يیار بااليدانش و ادراک بس

 يیرويم، تنها نيز شناخت داشته باشيز و آن چين چيمورد انکه ما در يا. ندارد یتيصرف وجود دانش چندان اهم    
  .ابديان يمان جر یو متمرکز نمودن وجود و هست یگانگياست که الزم است در راه 

درونش را در  یايوجود خود و انعکاس دن یکه آدماند  خ آن همه علم و دانش خلق و کشف شدهيدر طول تار    
شتر و بهتر استفاده يش تا حد ممکن بيت خويو موفق یش در راه رشد و تعاليها يیجهان و کائنات، شناخته و از توانا

  .دينما

دهد  می از ادراک قرارای  را در مرتبه یآدم یعشق واقع. ديگشا می ما یشناخت را بر رو یانبر برايم یعشق راه    
  .اوج ادراک، برسندی  خواهند کامال کنترل شده به آن نقطه می علوم یکه تمام

ن يهمچون خود باشد، بد یتواند واقعا عاشق انسان می که یکس. گر استيت علوم، درک عظمت وجود همدينها    
ن و دانشمندان، يبا متفکر ین انسان حتيسه نمودن ايده و مقايعلوم را درنوردی  است که مرز و محدوده یمعن

وم، به حصار علوم برگردد و خود را مرز عل یدر آنسو یم کسيکه انتظار داشته باش یست و در صورتيعاقالنه ن
ما در  ینادرست ذهن یزير از برنامه یاست از سر جهل و ناش ین حماقتيارزش بداند، ا یمحصور و عشق را ب

که  یالاقل تا موقع. گردد ینم ینجا علم نفيدر ا. (ستيک سراب نيجز  یزيد که مرز آن چياز دانش و عقاای  محدوده
 يیتوانند اثرات عشق را شناسا می فقط... و  یشناس ، روانیشناخت ستين علوم زيهمچن. عشق نگردد یعلم باعث نف

  )ش عشقيدايشوند، معلول وجود عشقند نه علت پ می جاديکه ا يیها کنند نه خود عشق را؛ و هورمون

  

  

  

  

  



 

٧  

 یاست به پهنا یعشاق، کائنات يیايمشترک جغرافی  منطقه :بخش ششم
 شان قلب

 را از هم جدا یا و خشکيکه در يین بجز مرزهايزمی  م، در کل کرهيبه جهان بنگر) یو واقع( یعيباگر از نظر ط    
، دو یمات ظاهريفرضا دو شهر، بر خالف تقس. ندارد یمذهب -  یمات مليهمچون تقس یگريکنند، حد و مرز د می

م گردند، به يگر تقسين شهر دينده شده و به چيتوانند تجز می ن دو شهريگونه که ا و هماناند  ک منطقهيجزء از 
 .ک شهر واحد را به وجود آورنديق شده و يتوانند با هم تلف می همان صورت هم

 یکپارچگين يهمچن. را یعيو طب یکند نه اختالف و مرز واقع می ما را مشخص یمات، مرز اجتماعيکثرت تقس    
در  یاجتماع یاذهان و گسترش مرزها یاجتماع یک شهر، نشانگر محو مرزهايل چند شهر به يو تبد یواقع
  .گردد می شتر مايب یگانگيو  یکي، نزدیاست که باعث همبستگ یعيو طب یواقع یرش مرزهايپذ یراستا

اند، ما بصورت  ما شکل گرفته یو نژاد ی، فکریاعتقادهای  نظامی  هيکه بر پا يیايجغراف یهمانند موضوع مرزها    
  .ميباش می مان متعلقاتی  و محدوده ی، جسمانی، احساسی، فکریقاد، اعتیروح یمرزها یهم دارا یفرد

تر شده و آنگاه  یم، متعاليتر گرد افته و هماهنگيوند يپ یگريا افراد ديم با فرد و يبتوان یکه از نظر روح یهنگام    
، یو عاطف یاحساسکه از نظر ای  م و لحظهيابي می شهيد، وسعت اندينما می گران مشارکتيکه افکارمان با اذهان د

م ين مرز را بشکنيا آگاهانه ايو ) نيريش یا فرهاد برايو مجنون  یليعشق ل(مرز قلب و وجودمان شکسته شود 
 يیکه باعث شکوفا یگانگيرش يپذ یافته و در راستاي، احساسات و عواطف ما وسعت )یعشق و انسان دوست(

و . ميينما می گران را با تمام وجود درکيوجود خود و د ی گانهيگردد، بهشت  می عشق نامشروط و آزاد و نامحدود
که  یرش اجتماع؛ تنها مرزين مورد پذيم که عشاق با وجود احترام به اعتقادات و قوانيابي یط درمين شرايدر ا

کل  یاست به پهناای  محدودهی  رندهيشان است که آنهم دربر گ کند، قلب می آنها را مشخص يیايجغرافی  محدوده
  .اتکائن

  

 


