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 مقدمه -

آنها ی  ز شکننده بودن مهر و عالقهيان عشاق و نيم که باعث عدم استحکام روابط ین مشکالتيمهمتری  از جمله    
 .باشد می گوناگون و چه بسا فراوان یجاد موانع اجتماعيا ايگردد، وجود و  می نسبت به هم

و به  ورزی عشق یافتن آنها براي یز عدم پرورش افراد جهت شناخت و آمادگياز جمله نبود آموزش و ن یموانع    
فراوان و های  یجاد مسائل حاد و نابسامانيافراد و مراکز گوناگون، باعث ا یاز سو تيو حما یبانيخصوص عدم پشت

ژه يات و عواطف و احساسات افراد و به ويدا کردن روحيز انطباق پيجه سرکوب عشاق و نيو در نت ید عاطفيشد
از عواطف و احساسات روح و سرد و گاه مملو  یبا بيتقر یش اجتماعيدايما، پ یتوجه ین بيای  زوجها شده و ثمره

 یابند و بر اساس جهل و بي می طلب رفع عطش عشق و محبت، ظهور یبرا یادياست که همچون فر ینيدروغ
و  یش در خأل روحيش از پي، ما را همواره و ب)عشق یعني( یم و معنابخش جهانيعظ یرويما نسبت به ن یتوجه
  .سازند می ، غوطه وریو اجتماع ی، خانوادگیفرد یعاطف

شده و  یابي شهير و ی، معرفسايیشنا) رانيدر ا(سر راه عشاق  یشود موانع گوناگون اجتماع می ینجا سعيدر ا    
  .ه گردديجهت مقابله با آنها ارا يیراه حل ها

پر از عشق و مهر و صفا  یاجتماع يیدر قلب و ذهن ما و شکوفاای  ن مجموعه موجب جرقهيد است که ايام    
 .گردد
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 ل و دوستانيان فاميعشاق در می  نبود آموزش دهنده :بخش اول

قادر به شناخت اصول و ) رانيدر ا(ل و دوستان يما توسط فاميکودک نه تنها از زمان تولد تا سن بلوغ مستق    
 یو حت یبا جنس مخالف و نامزد یان داشتن روابط عاطفيست، بلکه بعد از بلوغ و در جرين ورزی عشق یها روش
آموزش  ورزی عشقشود که خود در مورد  یده نميد) در کل(ان يان دوستان و آشناياز م یا افراديدواج هم فرد و از

 .ن مورد آموزش بدهنديده باشند تا بتوانند در ايد یخاص

کن با يتوانند داشته باشند، ل می یآموزش یاتي، خود تجربیقبل یها ل و دوستان با وجود عدم آموزشيالبته فام    
ان بندرت ممکن يل و آشناي، فام)نگونه بودهيالبته در کل تا کنون ا( یرانيا ورزی عشقاز  یوجه به فرهنگ خالت

مرتبط با های  را معموال بحثيند، زيدا نمايپ ورزی عشقی  نهيانتقال تجارب خود در زم یبراای  است بهانه
است که در اکثر نقاط ای  شود و اوضاع به گونه می مذموم و ناپسند دانسته یممنوع بلکه عمل ینه اقدام ورزی عشق

توان گفت، پرس و جو و  می رد که به جرئتيگ می انه صورتيچنان مخف ورزی عشقران، بحث در مورد عشق و يا
  .ان استي، در جریشتريواقعا ب ید و فروش مواد مخدر به سهولت و با آزاديخر

ل و يد به عنوان فامي، خود باورزی عشقته در مورد عشق و محدود و بس یها دگاهين مشکالت و ديکاهش ا یبرا    
م اصول و ير مستقيم و غيش قدم شده و از طرق مختلف در راه شناخت و آموزش دادن مستقيآشنا و دوست، پ

  .ميگام بردار ورزی عشق یها روش

ز محسوب شود و يتخار آماف یان خانواده و جامعه، عمليدر م ورزی عشقم که يباش ینکه شاهد روزگاريد ايبه ام    
  .مياحترام به عشق ورزان بنگری  دهيبه د
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گر مراکز ي، در مدارس و دورزی عشق یبرا ینبود آموزش :بخش دوم
 یو آموزش یليتحص

ها  جوانان، زوجها و خانواده یضرور یازهايح و مثبت، از نيصح یبصورت یعشق باز يیاز اصول و توانا یآگاه    
 .است

خورد، نبود استاد و  می ران به چشميا یو پرورش یکه در نظام آموزش يین نواقص و کمبودهايتر از جمله مهم    
ان و يآموزان، دانشجو و به تبع آن عدم آموزش و پرورش نوآموزان، دانش ورزی عشقدر رابطه با  یمرب

  .باشد می ن رابطهيآموختگان در ا دانش

محفوظ است و بر اساس  یانتظام یرويو ن يیمراکز قضا یگانيگون که در بابا توجه به شواهد و مدارک گونا    
 خود بارها مشاهده نموده وی  ل و دوستان و جامعهيکه در گوشه و کنار خانواده و فامای  ینيعهای  تيواقع
 یتوانو نا یشه در عدم آگاهير یو اجتماع ی، خانوادگیاز مشکالت فرد یاريم که بسيابي می م، متاسفانه دريينما می

ا مهر و يشوند و  می گر جداين مهارت از همديل نداشتن ايکه بدل يیها ار زوجيدارد، چه بس ورزی عشقافراد در 
ی  تنها بخاطر عقده یاديگوناگون و ز یها یچه نابهنجار. ديگرا می یشان به خاموش مشترک یعشق و صفا در زندگ

  .دينما می و اجتماع بروزها  در خانواده ورزی عشقدر  یو ناتوان يیعدم آشنا

دن به علت ورزي عشق يیکه از توانا یآن است که اغلب افراد یم اجتماعين نقص عظيو مخرب ا یرات منفياز تاث    
ن عشق يرا جانش یجنس یبند و بار یند بينما می یمانند، به مرور سع می محروم یل موانع اجتماعيا بدليو  یناآگاه

توان  ینکه نميکن با توجه به اياست، ل یآدم یعيه و طبياول یازهايجزو ن ید رابطه جنسکنند و هر چن ورزی عشقو 
صرفا  ورزی عشقجاد عشق و يساختن و ا ین اساس در پيم، بر ايياز نماين یب ورزی عشقبا افراط در آن خود را از 

در (ران يسراب گونه در ا ن ويدروغهای  ورزی عشقن نوع عشق و يکه کثرت ا برآمده و بدون عمق و معنا یظاهر
است که بعلت  ین در حاليبرد و ا می رنج ورزی عشقد به عشق و ياز شديشده که از ن یجوامع یريگ باعث شکل) کل

 ورزی عشقما اصال به ضرورت وجود عشق و  یت افراد جامعه و مراکز آموزشياکثر ،عدم آموزش و پرورش
شه در يران به طور عمده ريدر ا یو اجتماع ی، خانوادگیاوان فردبرند که مشکالت فر می ندارند و گمان یاعتقاد

و عدم وجود  ید فرهنگيل فقر شدينکه بخش اعظم مشکالت ما بدليدارد، غافل از ا... و  یاسيو س یمسائل اقتصاد
  .ان استيرانيران و ايدر فرهنگ ا یحيف صحيتعر

تواند عاشق استعدادها  می زيقبل از هر چ یلکه آدمست، بيان دو جنس مذکر و مونث نيعشق تنها شامل احساس م    
خود به  یوجودهای  ن هستهيتر یقش، با درونيو عالها  يیتوانا یت در راستايق خودش باشد و با فعاليو عال
  .بپردازد ورزی عشق

ها و ت افراد از شناخت استعدادياده شده است که اکثريف و پيف تعريران چنان ضعيا یمتاسفانه نظام آموزش    
  .مانند می ت و رشد در آنها محروميز فعاليشان و ن قيعال
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ها، معنابخش  يین عالقه و تواناير ايت و رشد در مسيفعال يیت فرد و تواناينشانگر هو یق آدمياستعداد و عال    
  .او است یو هست یزندگ

 یت واقعيت و هويداشتن شخصت افراد جامعه از يران آموزش و پرورش اغلب چنان ناکارآمد است که اکثريدر ا    
ن خود از يگره خورده است، که ا) یو اعتقاد ینه نظر( یعمل یآنها در احساس پوچ یو زندگاند  خود محروم مانده

  .است یرانيدر جوامع ا یو خانوادگ یفرد یزندگ يیشکوفافارغ از از معنا و  ین عوامل تهيمهمتر

بهتر  يیو جا یم و زندگيخوشنود باش) ینه افراد اندک(عموم  یو تعالم به رشد يخواه می نکه اگريکالم ا ی خالصه    
 و آنچه که) مان معشوق(خود به آنکس . مييم، بهتر آن است که از خود آغاز نمايداشته باش یشرفت و ترقيپ یبرا
ورش م و با آموزش و پريو پرورش خود، عشق بورز یبا باال بردن آگاه) مانيق و استعدادهايعال(م يخواه می
  .ميساز یخود جاری  شرفت نامحدود و رعد آسا را در جامعهيعشق و معنا و قدرت و پ یرويز، نيگران نيد
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 ليان دوستان و فاميعشاق، در م یبان برايو پشت ینبود حام :بخش سوم

فراوان  ید و آرزويد، با امشون می گر دلبستهيکديبه ) دختر و پسر(ران دو نفر يکه در ا یدر اغلب موارد هنگام    
 .کشند می ريموفق را با هم و در کنار هم به تصوای  یبهتر و زندگای  ندهيبا آيمثبت و زهای  شهيمملو از اند یو ذهن

دسته  یبيما با خود فری  که جامعه یقتياست از حق یال، بلکه انعکاسيک توهم و خيبا نه يز یها البته آن احساس    
  .در حال انکار آن است افراد جامعه، یجمع

بخشد، عشاق انتظار  می و تولد عشق در وجود عاشق و معشوق به آن معنا يینو که شکوفاای  یبا شروع زندگ    
 یجز در موارد(اما . رنديل و دوستان قرار گيت خانواده، فاميروشن و موفق مورد حماای  ندهيساختن آ یدارند برا
مواقع  یاريند، بلکه در بسينما می یآنها خوددار یبانيشان از پشت دوستان ل وينه تنها فام یبه طور کل) معدود

 یبايپاک و زهای  شهيح و سرزنش عشق و روابط و انديشان با تمسخر و تقب دوستان) به اصطالح(ل و يخانواده، فام
 یند و تعداديمان می با و خالقانه را در وجودشان کمرنگيشه و احساسات زيعشاق شده و اند یعشاق، باعث انزوا

مثبت های  شهيشوند که اند می جاد موانع گوناگون، باعثيبا ا یشان حت دوستان) به اصطالح(ل و يو فامها  از خانواده
سراسر  یز، به احساسيآنها ن یبا و متعاليو زشت داده و احساسات ز یمنف یخود را به افکار یعشاق به مرور جا

، )مثبت یها ارزش یحت( یاجتماع یها ر پا گذاشتن اکثر ارزشيل و زينواده و فامانتقام از خا یبراای  زهينفرت و انگ
  .مبدل شوند

ن ياز افراد جوامع آن باالتر یاريم که بسيکن می یزندگ) رانيا یعني( یتأسف دارد که ما در کشور یاکنون جا    
عروج ی  چهينگرند و در می زيمحقارت آای  دهيرا با د یت و زندگيت و شخصيو معنابخش هو یات و هستيح یروين

 طان به حسابيسقوط به قعر توهمات و ش یبرا یا و خدا را به اشتباه، دره یجهانی  گانهي یروين یبه سو
  .آورند می

م به يتوان می )ورزی عشقبجز موارد نادر عشق و (م، يران را از گذشته تا به حال ورق بزنيخ اياگر به دقت تار    
. مييل و جامعه مشاهده نمايان خانواده، فاميان را در ميرانياز ما ا یاريبس یزيتوضوح فرهنگ کهن عشق س

عشق و در واقع  ین فرهنگ نفيجسد متعفن ا یمتماد یها است محکوم به شکست بوده و سالها  که هزاره یفرهنگ
اصالح فرهنگ و و  یست با پاک سازيبا می خطرناک یروسيکه همچون و یباور. ميکش می زانه را به دوشيخدا ست
  .عتر متوقف شودي، هر چه سریاجتماع یها د نظر در ارزشيتجد

 یبانيت و پشتيکن آنگونه که عدم حمايغلب پنهان و دراز مدت بوده و هست، لا یزيعشق ست یرات منفيگرچه تأث    
فراوان،  یها یو نابهنجار ی، قتل، بزهکاریش خودکشيباعث افزا یو اجتماع یو در واقع موانع فراوان خانوادگ

همچون صدام و  یتکارانيجنا یها تيجنا یشده است، حت یرانياغلب جوامع ا یروح یو ب یو خشک یکالهبردار
  .جهان نگذاشته استی  را بر پهنه یعيد و وسيرات آنگونه مخرب و شديتأث یگريت ديچ جنايتلر و نه هيه



 

٨ 

جاد موانع يو با ا یبه حال خود رها و منزو یبانيو پشت تيان، عشاق را با عدم حمايل و آشناينکه خانواده و فاميا    
ک عمل ناپسند بلکه يند، نه يدوست داشتن و دوست داشته شدن محروم نما یگوناگون، از حق و حقوق خود برا

  .پاسخ نخواهد ماند یم است که بيعظ یتيجنا

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩ 

 مراکز مشاوره یبانيت و پشتيعدم حما :بخش چهارم

ت و ي، حمايیراهنما یبرا یکن مراکز خاصيازدواج وجود دارد، ل یبرا یاديزی  ران مراکز مشاورهيگرچه در ا    
ساده و چند ای  و مشاوره يیازدواج و خانواده هم تنها به راهنمای  از عشاق وجود ندارد و مراکز مشاوره یبانيپشت

 ).یورز  منظر عشق و عشقنه از  یدگاه خانوادگيآنهم از د(ند ينما می ساعته بسنده

توانند  یخانواده و ازدواج نمی  ع است که عمال مراکز مشاورهيد و وسيشد یران به قدريمشکالت عشاق در ا    
  .ن اوضاع داشته باشنديبر اصالح ا یکنترل

ازدواج و خانواده جهت حل مشکالت و رفع موانع موجود، عشاق را به  ی که مراکز مشاوره ین در صورتيهمچن    
از عشاق  یاريرا بسيحل مشکل و رفع موانع وجود ندارد، ز یبرا ینيز در کل تضميکنند ن يید راهنمايمفای  وهيش
احوال و مقابله با موانع، کنترل خود را بر اوضاع و  ورزی عشقعشق و ی  نهيل عدم آموزش و پرورش در زميبدل

مراکز ی  و مشاوره يیرد، راهنمايگ می یم به خودکشياز عشاق که تصم یکيدهند و لذا مثال  می موجود از دست
  .او شوند یريم گيدر تصم یرييتوانند باعث تغ یازدواج و خانواده نمی  مشاوره

عشاق بتوانند  یکه از طرفران است يعشاق در ای  ژهيو ی و مشاوره یتيل مراکز حمايما تشکی  از امروز جامعهين    
شود که صادقانه و با  یشامل افراد و مراکز یمند شوند و از طرف متخصصان آن بهرههای  يیاز مشاوره و راهنما

، تا حد یو قانون یگوناگون انسانهای  وهياز ش یريگ ت قرار داده و با بهرهيو حما یبانيت عشاق را مورد پشتيجد
  .رسانند یاريدن به هم، ياق در رسممکن به رفع مشکالت و موانع عش

ت يمراکز حما یانداز من و شما در راه يیکن توانايست، ليت نين مرکز چندان منطبق بر واقعيل ايتشک یانتظار برا    
نه ای  ندهياست که به همت من و شما در آ یانکار نشدن یتيقت و واقعيران، حقيعشاق در نقاط مختلف ای  و مشاوره

  .ابدي می چندان دور تحقق

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٠ 

 يیمراکز قضا یبانيت و پشتيعدم حما :بخش پنجم

خنده دار ) فعال(کند،  یدگيبه مشکالت عشاق رس یوجود داشته باشد که از نظر قانون یران مراکزينکه در ايا    
 .ده استيب نرسين رابطه به تصويدر ا یاست، چرا که تاکنون اصال قانون

ت يدفاع و حما یبرا یندارند و حق و حقوق يیبه نام عشاق هنوز جا یران، افرادين ايمتاسفانه در مجموعه قوان    
 یاست که برا ین در حاليو ا. گر را دوست دارند، در نظر گرفته نشده استياز دو نفر که عاشق هم هستند و همد

 یبرا یادين زيد، قواننسبت به هم ندارنای  چ عالقهيوند آنهاست و هيپی  ک ورقه کاغذ واسطهيدو نفر که تنها 
  .شود می یريگيپ يیق مراکز قضايت و احقاق حقوق آنها در نظر گرفته شده و از طريو حما یبانيپشت

شان، آنها را از ازدواج  رغم مخالفت و اکراه فرزندان یتوانند عل می نيست که والديم نيک نقص عظين يا واقعا ايآ    
ند که مورد ينما یو ازدواج با افراد یبازدارند و آنها را مجبور به زندگکه دوستش دارند،  یبا کس یک عمر زندگيو 

ازدواج کردن با  یت از حقوق افراد جامعه برايط و دفاع و حماين شرايک ايتفک یهم برا یستند و قانونيشان ن عالقه
فته نشده که به آنها در نظر گر یلياز ازدواج با اشخاص تحم یريشگيشان و ممانعت و پ اشخاص مورد عالقه

  .ر استيو انکار ناپذ یاتيح یازيران نياجتماع امروز ا یآن برا یب و اجرايتصو

زان ين رابطه، بدون شک به ميدر ا ینيقوان یب و اجرايمراکز مربوطه، مطرح شدن، تصو یريگيدر صورت پ    
که  يیها د ازدواج و خانوادهشود و رش می ران کاستهيها در اجتماع ايت و بزهکاري، قتل و جنایاز خودکش یريچشمگ

که جامعه را به  یموفقهای  ابد و در عوض بر ظهور خانوادهي می ند، کاهشيافزا می را در جامعه ینکبت و ناکام
  .گردد می برد، افزوده می یشرفت و تعاليرشد و پ یسو

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١١ 

 دولت یبانيت و پشتيعدم حما :بخش ششم

و  یو قتل و بزهکار ید است که منجر به خودکشيشد یاوقات بقدر یگاهران مشکالت گوناگون عشاق يدر ا    
 .گردد می یفراوان اجتماع یهايد و نابهنجاريشد یاختالفات خانوادگ

انکار  یتيرا ندارند، واقع یم اجتماعيعظ ین معضل به ظاهر نا آشکار وليمقابله با ا يینکه مراکز گوناگون توانايا    
  .است ینشدن

ر يران همت گمارد، تنها دولت و زين معضل گسترده در جوامع ايتواند به حل ا می که ین مرجعيمهمترنجا يدر ا    
  .آن استهای  مجموعه

ران وجود نداشته که عشاق در صورت وجود يدر ا) یر دولتيا غي یاعم از دولت( یچ مرکزيمتاسفانه تا کنون ه    
ن باعث شده که عشاق با يند، و اياحقاق حقوق نما یاضار قابل تحمل، بتوانند به آن مراجعه و تقيمشکالت غ
آن  ینند و در پيبب یديامو شکست و نا یبسته مواجه شوند و خود را در آخر خط ناکام یاز درهاای  مجموعه

و قتل  ی، دست به خودکشیو اجتماع ی، خانوادگیفرد یها ت پنداشتن کل فرهنگ و ارزشياهم یاز آنها با ب یاريبس
  .بزنند... و  یزيو عشق ست یارو کالهبرد

  .نديتابعه، به آن توجه نما یاست دولت و نهادها ینجا هزاران پرسش بدون پاسخ مطرح است که ضروريدر ا    

و . است یو مشکالت فراوان اقتصاد یکاريخاطر مسئوالن کشور است، حل معضل ب ی که دغدغه یاز جمله مسائل    
از عاشق  ینحل با مشکالت ناشيالای  وهيژه جوانان به شيد که اگر افراد به وشو ین امر توجه نمينکه به ايحال ا

دهند، بلکه به  می از دست یو بهره ور یخود را در جهت کار و خدمت رسان يیشدن مواجه شوند، نه تنها کارآ
ز يگران نيدی  هزيو کاهش انگ یديکار و اقتصاد کشور شده و باعث ناام یروياختالل در ن یبرا یاد عاملياحتمال ز

رد، کامال معلوم است که يقرار گ یابيق تر مورد ارزيکه موضوع دق یشوند و در صورت می بهتر یدر خدمت رسان
 یشرفت و تعاليران است که رشد و پيرکود بزرگ در جوامع ای  ک حفرهيدولت از عشاق،  یبانيت و پشتيعدم حما

  .کشد می ان است، به چالشيرانيبوغ و استعداد انی  ستهيران را، آنگونه که واقعا شايعموم ملت ا

  

  

  

  

  

 



 

١٢ 

 نخبگان و دانشمندان یبانيت و پشتيعدم حما :بخش هفتم 

ب به اتفاق نخبگان و يت قرياکثر یتفاوت یتاسف است، سکوت و بی  هيران مايای  که در جامعه یاز جمله موارد    
 . عشاق است یبانيت و پشتيرش و هدااز عدم آموزش و پرو یدانشمندان ما در قبال معضالت ناش

 یزير ، طرح و برنامه...ا مراکز گوناگون مشاوره و يها و  نکه در مدارس و دانشگاهيدر حال حاضر با توجه به ا    
ط جهت يشرا یت و فراهم سازيت عشاق وجود ندارد، درک اهميآموزش و پرورش و حما یبراای  یو هماهنگ

دانشمندان و نخبگان  یت از سويرش مسئوليمهم در جامعه، الزم است که با پذن امر يا یاده سازيو پ یدگيرس
  . رديصورت پذ

دانش های  چهيعلوم گوناگون دری  نهيکه در زم یاز به دانشمندانيران بجز نيست که جامعه امروز اين ین شکيدر ا    
ش يو شهامت گشا يیاست که توانا یازمند وجود و حضور نخبگانيشتر نيند، بيگشا می یآدم یشرفت را به رويو پ
ق و سرنوشت ساز که جز يعم يیها عواطف و احساس. را داشته باشند یعواطف و احساسات انسانی  بسته یدرها
  .ندارد یگريکلمات اکثر آنها، رنگ د یدر باز

ا فعال و در حال م و با کسب علوم و دانش گوناگون، ذهن و مغز ميمان می زنده ی، با رفاه اقتصادیران کنونيدر ا    
ساقط و ظهور و  ی، روح ما از زندگیت عاطفين امنيکوچکتر یاما بدون عشق و با عدم وجود حت. ماند می رشد

  .بدل خواهد شد یافتنيدست ن يیايما به رو یت واقعيهو يیشکوفا

 یتيامن یعاطفران، از نظر يدر ا یگريافراد د یو نه حت یچ عشاقيتوان گفت که ه می در حال حاضر قاطعانه    
داند و نه  می عشاق نه خود را مسئول یع شدن حقوق عاطفيدر برابر ضا یچ سازمان و نهاديو ه یچ فرديه. ندارند
و  یت احساسيو عدم امن یبند و بار یکه مسبب ب یگريدهند و قبل از هر فرد و مرکز د می یتيبه آن اهم یحت

مشکالت و رکود ی  شهين ريق تريشان از عميباشند، چرا که اد پاسخگو ياست؛ نخبگان و دانشمندان ما با یعاطف
ت نشده را در يافته و حماياز عواطف پرورش ن یع ناشيران آگاهند و به وضوح عمق فجايا یشرفت و تعاليرشد و پ

) تياکثر(ند که در هر صورت ينما می ا تظاهر به خوابيو اند  نند و خود را در خواب فرو بردهيب می بطن جامعه
تا اند  ا خود را کور کردهيو اند  ا چشمان خود را بستهيدر جامعه،  یخبگان و دانشمندان ما در قبال معضالت عاطفن

  .نندير قابل انکار است را، نبيو غ نمايانشان  خفته یها را که فراتر از چشم یتيواقع

  

  

  

  

 



 

١٣ 

 ن و مذهبيبزرگان د یاز سو یبانيت و پشتيعدم حما :بخش هشتم

 یکه مبلغ و مروج آن هستند، عهده دار جار ین و مذهبين و مذهب، بر اساس ديد و دانشمندان دياز اسات یرايبس    
 .باشند می عقود ازواجی  غهيساختن ص

 یند که موانع خانوادگينما می یج افراديآورند و در کل اقدام به تزو می را به عقد هم در یاديآنها زنان و مردان ز    
  .ستيازدواج آنها ن سد راه یو اجتماع

 هستند که ین افراديت متشرعان ما که جزو بهتريو بندرت، اکثر یتاسف دارد که جز معدود یران جايدر ا    
کن خاموش نشسته و چشمان خود را بر يفعال داشته باشند، ل یدن عشاق، نقشيتوانند در هموار نمودن راه رس می

  .ت عشاق در جامعه، بسته انديعدم حمااز  یت و گناه ناشيو انواع جنا یقتل و خودکش

هم  ینيران قوانيعشاق در جامعه ناشناخته مانده و در ا یگذشته مطرح شد، حقوق انسانهای  همچنان که در هفته    
  .احقاق حقوق عشاق، در نظر گرفته نشده است یبرا

و مقدس  یاله یدن امرورزي قعشان، عمل دوست داشتن و ينکه در اديتامل و تاسف است که با ا یبس ینک جايا    
را  ورزی عشقدانند و به غلط عشق و  می یو گمراه یطانيش ین ما آنرا به اشتباه عملياز متشرع یکن برخياست، ل
که  یو در حال ورزی عشقگر هم با وجود با ارزش دانستن عشق و يت ديند و اکثرينما می ريم و عشاق را تکفيتحر
عشاق،  یو انسان یکن در مورد احقاق حقوق شرعيپردازند، ل می یو حقوق شرع نيت قوانيج رعايغ و ترويبه تبل

  .اند تفاوت نشسته و ساکت مانده یب

، همانطور که کامال مشهود است، در اقشار یتيمسئول یت و بيو در واقع عدم احساس مسئول یتفاوت ین بيا    
 یشند و اقداميندينای  آگاه جامعه چاره یها قلبکه  یک نوع عادت شده و در صورتيل به يگوناگون اجتماع ما تبد

احساس و سرد و خاموش که وجود زنده دالن را در نطفه خفه  یب یمتشکل از افراد یجوامع یريند، شکل گيننما
  .ت نخواهد بوديکند، بدور از واقع

ی  ر اذهان غبار گرفتهاز خدا د يیايکلمات و رو یريگ شکل یند که بجاين و مذهب تالش نمايد است بزرگان ديام    
قداست عشق و  یبر مبناای  گران کشف نموده و به جامعهيخود و د یها کائنات را در قلب یما، وحدت وجود

  .قلب انسان، معنا بخشند یمعبدگاه اله

   

  

  

 



 

١۴ 

از  یناش یات در قبال معضالت اجتماعين نشريسکوت سنگ :بخش نهم
  ورزی عشقسرکوب عشق و 

د که در مورد مسائل گوناگون يم ديخواه. ميورق بزن) رانيدر ا(ات گوناگون را يو نشرها  اگر صفحات روزنامه   
به  یت عشاق مطالبيکنند، اما در مورد عدم آموزش و پرورش و حما می هيکنند و گزارش ته می رانند، بحث می سخن

  .خورد یچشم نم

قلم  یگاه گاه ورزی عشقوانع گوناگون از مشکالت عشق و م یناشهای  یات راجع به قتل و خودکشيدر نشر   
ل يو تحل یابي شهين موضوع اشاره نمود که جزو معجزات است اگر به ريد به ايکن بايشود ل می دهيد يیها يیفرسا

  .نگونه حوادث بپردازنديا

هند خوا می ن کاريکنند و با ا می در مورد مشکالت عشاق بسنده یصرفا سطح یبه گزارشات یتفاوت یآنها با ب   
 یز ناسازگاريره و نين مسائل تنها مربوط به دختر و پسر است و در کل محدود به روابط تينگونه وانمود کنند که ايا

  .باشد و بس می دو خانواده

  .ستيگر جهان همچون سابق نياکنون د   

 يیايجغراف یحت و ی، ارتباطیاطالعات یشکستن مرزها یدر راستا یشرفت و تعاليامروز در حال رشد و پ یايدن   
است که  یانسانهای  یشرفت در تکنولوژيپهای  گر جنبهيمان هم از ديها ان قلبيده ميدن موانع پوسياست و برچ

  .ان احساس و عواطف و عشق استوار استيش بر بنيها ن ارزشيبرتر

، نه تنها یات جهانارتباط ی ح توسعهيان صحيو جر یشرفت تکنولوژيم که با پيم و بفهمياست بدان یکم کم ضرور   
از به عشق و شکستن ي، نخواهد بود، بلکه نیميقدهای  مدفون در خاطرات و افسانهها  یعشق به تصور برخ

نه ارج  یميقدهای  خ و افسانهيباشد، چرا که در گذشته و تار می مدرنی  ات جامعهياز ضرور ورزی عشق یمرزها
از  یبه آرام یشرفته جهانيپی  انسان فراخ قلب جامعه م عشاق ثبت است وينهادن به عشق بلکه سرکوب و تحر

ارتباطات ی  انهيع، گسترده و مترقيوس یها گذشته، به آرمان ی جنگ طلبانههای  یگر یشانه و وحشيالت کوته انديتما
  .، در حرکت استیو عشق جهان

 ینه بر چارچوب تفکرات خانوادگ توانند می ات مايو نشرها  ل گران رسانهينکه گزارشگران و تحليکالم ا ی خالصه   
از  یناش ید خانوادگيو قتل و اختالفات شد یهمچون خودکش یبه مشکالت یطرف و جهان یبای  شهيخود، بلکه با اند

عشاق بپردازند و درک کنند که مشکالت عشاق نه مشکل دو نفر،  یبانيت و پشتيعدم آموزش و پرورش و نبود حما
ن مشکل با يو ناآشکار در حال رشد است و ا یما است که همچون سرطان به آرامدر جوامع  یبحران یبلکه مشکل

 .ما خواهد بود یفردا یملی  ، فاجعه)اتيدر انعکاس واقع یحت(ما  یتيمسئول یو ب یتفاوت یب


