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 تعهد :بخش اول

ا يو  یعشق عشاق، عشق اله(عشق، متعهد نبودن نسبت به عشق  ین موانع طلوع و رشد و تعالياز مهمتر یکي    
 .باشد می ا تظاهر به تعهدي، و )از استعداد و نبوغ یعشق ناش

  نسبت به  ا در ظاهريداشته باشم و  یمثال اگر من نتوانم در مقابل معشوقم تعهد    
است که من قادر به درک اثر  ین معنيهم داشته باشم، بد یگريی د هر متعهدانيآن متعهد باشم و در واقع روابط غ

  .توانم باطنا متعهد باشم یستم و نمين یت در عشق و زندگيموفق یبرا" تعهد"اد يز

 یبا خواست قلب(حاضر است  یحتگردد و به را می متعهد) یا عملي یزبان( یگريا ديکه نسبت به خودش  یکس    
را که با  یمانيا عهد و پيقلبا متعهد گردد و  یتواند واقعا نسبت به کس ینمگاه  هيچر پا نهد، يمان را زيعهد و پ) خود

  .مل بپوشاندی ع هخود بسته، واقعا جام

 یبرا یکه فرد ینگامه. ک انسان استيت ياز استحکام شخص یا تعهد نشانه. ستيدر بند و قفس ن یتعهد به معن    
 یجهانی  از نوابغ و دانشمندان برجسته یکيدر شمار  یگردد، روز می ش نسبت به خود متعهدياستعدادها يیشکوفا
ندارد که معشوق تعهدش را  یتيسازد، اهم می آنگاه که عشق، دو انسان را به عاشق و معشوق مبدل. رديگ می قرار

اگر  ین تعهد حتيشه متعهد است و ايک عاشق هميش شود، يت خويقو موف یبشکند و خود سد راه رشد و تعال
ک يد يو شا. فراتر و مستحکم تر از آن را خواهد شکست يیکن سدهايمعشوق را بشکند، لی  نتواند سد خود ساخته

د به يست که با زور سد معشوق را بشکند، باين یکن عاشق کسيعاشق در واقع بتواند سد معشوق را بشکند، ل
ک عاشق ممکن است ي ین انتظار از سويزد و اياق سد تعهد را فرو ريفرصت دهد که خود آگاهانه و با اشت معشوق

ت يت، در نهايو موفق یرشد و تعال یرو به سو یشه متعهد و عاشق و وجوديهم یکن با قلبيبه طول انجامد، ل یليخ
  . ر استيامکان پذ
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 قدرت ابراز احساسات و عواطف :بخش دوم

 .ديد، هر چه در دل دارد بگوي، آنکه دست از جان بشویسعدی  به گفته

م که جان بر کف و با شجاعت يباش یست کسيبا می .م يکوچ کردنی  بود که آماده یشه مسافريد همير عشق بايدر مس
  . رود می محبوب یبه سو

  .ک احساس و شکوه عشق، در انعکاس و ابراز آن استياوج     

ان عشق و يناسالم، قدرت ابراز و ب یدهد و انسان می خود را بروز ین احساسات باطنيتر قيلم، عمک انسان ساي    
  .نديب یعواطفش را در خود نم

د و پدرو مادر نتوانند در مقابل ياش با خود بگو ین احساسات درونيق تريکه در آن فرد نتواند از عم یا جامعه    
به شدت  یها جان از انسان یب یُمرده و کالبد یبروز دهند؛ اجتماع خانواده، عشق و محبت خود را یگر اعضايد
  .ازمند مهر و محبت و عشق استين

دهد تا که نواقص و موانع  می یسازد و به ما فرصت می گر غوطه وريابراز احساسات، ما را در عمق وجود همد    
  .ميت حرکت کنيموفق و یرشد و تعال یگر، بهتر به سويهمد یاريم و به يشتر بشناسيخود را ب

بخشد و هر لحظه اثرات نفرت و درد و رنج و  می عيمان تسر یان آن را در وجود و زندگيابراز عشق و محبت جر    
  .برد می د و با خوديزدا می مشکالت را از روح و جسم و جان ما

نکه نه تنها ثابت بماند، يان انداخت تا ايست به جريبا می ثروت را. ثروتمند بودن و احتکار ثروت حماقت است    
را  یآدم یکه در قلب بماند و ابراز نشود، درد و بال است و زندگ یعشق. و مثال عشق هم چنان است. بلکه رشد کند
م قدرت و خلوص يتوان یم ان شد،يان و عيکه عشق ما ب یهنگام. کشاند می دهد بلکه آن را به رکود ینه تنها رشد نم

ر و يپذ تيتواند انسان واقعا مسئول می کند، می که با تمام وجود عشق خود را ابراز یکس. مينيو اثرات مثبت آن را بب
  .باشد یموفق

شدن  یباعث جار یان عشق حتيابراز و ب. شود می تر شدن عشاق شتر عشق و عاشقيان بيابراز عشق، باعث جر    
  .شود می عشق و مهر و محبت در جامعه هم

ن علل آن عواطف و احساسات سرکوب يتر م که از مهميفهم می م،يق کنيتحق یقلبی  تهاگر در مورد علل مثال سک    
  .ابراز عواطف و احساسات است يیا عدم توانايشده، ابراز نشده و تلمبار شده و 

ن تفکر که يا. ميان کنيان و بيمان را ع م که احساساتياز داري، همچون آب و هوا نیو احساس یسالمت روح یبرا    
  .ک باور اشتباه و کامال مخرب استيم، يياهدا نما یم تا عشقيافت کنيدر یعشق یستيباحتما 
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شان  که بر ذهن وقلب یمهم یبه احساسات و تفکرات ساده ول. مندند بهره یريپذ الهام و الهام یرويکه از ن یافراد    
 شتريها ب ن تفکرات و احساسين اايو به مرور که جراند  ان کردهيشده توجه نموده، آنها را مکتوب و ب می یجار
الهام پرورش  یروينی  ر قابل تصور و درک به واسطهيتوانند از مسائل غ می رسند که می يیشود، به جا می
را ها  توانند مرز شناخته می ندارند،ای  حل مسئله یبرا یکه منطق و علوم جواب يیشان، پرده بردارند و در جا افتهي

  .نديفزايبها  ناختهبشکنند و بر وسعت قلمرو ش

  .یگريد یرش آن از سويعشق در بودن آن است، نه در پذ یبا توجه به مطلب باال، ارزش واقع    

ان و يست جريبا می یطياست که در هر شرا یعيطب یازيو ن یاتيک امر حيما  یدن همچون غذا برايورز عشق    
ن داشته يرش والديق و پذياز به تشويوردن غذا نخ یک کودک برايد که يد توجه کرده باشيشا. تداوم داشته باشد

م، يا نبرده ورزی عشقبه ضرورت  یافته و پيکه رشد ن ید که عشق ما تا وقتين امر هم توجه کنيو حال به ا. باشد
ت در فالن رشته و تخصص يفعال يیرش معشوق و مثال توانايد به پذيبوده و مق يیما در مراحل ابتدا ورزی عشق

عشق و  یرويرش معشوق، نيکن در صورت عدم پذيم، ليط با وجود خود احساس کنين شرايدر ا. باشد می ...و
قرار  یما موانع بزرگ یر پرورش استعدادهايم در مسيا اگر احساس کرديم و يده می را از دست ورزی عشققدرت 

عارف با کشف کثرت و عمق ک يا يم و يشو می توجه یت خود بيو موفق ید شده و نسبت به رشد و تعاليدارند، ناام
  .د و رکود شوديدچار ترد) خدا(ش يشتن خوير بازگشت به خويگناهان و اشتباهاتش، ممکن است در مس

فهمد و  می از و ضرورت غذا خوردن رايشود، کم کم ن می که بزرگ یکودک در حال. ميبه مثال غذا خوردن برگرد    
ش يص و افزايت قدرت تشخين باالتر، با تقويداشت، بلکه در سن گر نخواهديرا د یقيرش و تشوينه تنها انتظار پذ

مثال ( یاتيو ح یط اضطراريز در شرايرا هم بپردازد و ن يیزهايل دارد چيدر مقابل خوردن غذا تما یاش، حت یآگاه
  .ک وعده غذا بدهديش را در مقابل يزهاين چيتر آن را دارد که با ارزش یآمادگ یحت) یدر قحط

ق يرش و تشويک عاشق بخاطر پذيرسد که  می یافتن، به مراحليان ير صورت پرورش و جرعشق هم د    
دارد  می د و شرط معشوقش را دوستيا نه، عاشق بدون قيرد يورزد، بلکه چه معشوق او را بپذ یمعشوقش عشق نم

رسد که  می فرا یحلن حال معشوق را کامال آزاد بگذارد و مرايشه به او عشق بورزد و در عياز دارد که هميو ن
و در واقع هر چه را . ديبه معشوقش فدا نما ورزی عشقجانش را در راه  یعاشق حاضر است هر چه را دارد، حت

 یج خاصين مرحله عاشق به دنبال نتايدر ا. شتر بتواند به معشوقش عشق بورزديخواهد ببخشد تا بهتر و ب می دارد
، اصل یدر عشق و عاشق. (دن استورزي عشقشتر يبهتر و ب يیاناعاشق، تو ورزی عشقن پاداش يست و باالترين

پرورش  یکه برا ین کسيهمچن) د و شرطياست بدون ق یان عشقيست، بلکه مهم جرين نيکنش و واکنش طرف
ش را ياز پرورش استعدادهايتواند ن می گرفت هم در مراحل باالتر رشد، می ق قراريت و تشويش مورد حماياستعدادها

نخواهد بود بلکه  یک عارف به دنبال پاداش خاصيا يو . او باشد یبرا یش، پاداشيخود پرورش استعدادها ابد ويدر
را از نفس کوشش و تالش خودش، يز. ن پاداش او خواهد بوديتر شتر و بهتر عبادت نمودن، با ارزشيب يیخود توانا

  .برد می لذت) ها؛ و مشکالت و درد و رنجها  یبا وجود تمام سخت(

دوانده، ممکن است با نشه يهم ر ینکه در وجود آدميندارد و با توجه به ا ی، چندان قدرتيیعشق در مراحل ابتدا    
ت شده و در کل يابد و تثبي می ان آن تداوميو در مراحل باالتر، جر. ان رودين وزش نفرت و مشکالت، از ميکوچکتر
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 و احساساتش را منطبق بر عشقشها  شهيرسد که اند میی ا و عاشق به مرحله. دواند می شهير یآدم یوجود و زندگ
و . دهد می را انجام یا اعماليراند و  می بر زبان یمان دارد جمالتيکه به آن ا ین بر اساس عشقيد، همچنينما می

 ...)اش، خدا و  معشوقش، مسائل مورد عالقه(خته با عشق و اثرات عشق او يو وجودش همه آم یسراسر زندگ
عشق در  یو قدرت واقع. رديگ می جهان قراری  برجسته یز نوابغ و عرفايو از آن پس به بعد، فرد در ر .گردد می
ن مرحله با از قوه به يو در ا. و ادراک انسان یآگاهی  دن به حوزهيشود؛ توسعه دادن و عمق بخش می نجا معلوميا

 یروين نيعشق برتر"ن جمله را که يا یم معنيتوان می ،)عموم یالبته برا(ر قابل تصور يغ يیها يیفعل درآمدن توانا
 .ميابيدر  ،"استيدن
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 ثار يو مشکالت و ا یرش سختيپذ :بخش سوم

 )ثار در عشقيو ا ی، فداکاریعشق و اصل وفاداری  ی مبارزه(

 یتر، دست رو یعال مجدد وهای  ا انتخابيتر، شانس و  ط بهتر، زمان مناسبيموفق به انتظار شراهای  انسان    
کشاند  یخود را به رکود نم ورزی عشقو  یدن به معشوق، زندگيرس یبراگاه  هيچک انسان موفق ي. گذارند یدست نم

د يکه شا یدن زمان مناسبيده در انتظار فرا رسيک انسان فهمي. ا شوديط بدون تالش مهينکه خدا کند شرايتا ا
 يید به برآورده شدن آرزويبانش شانس و اميپشتگاه  هيچک عاقل ي. کند یخود را تباه نم ینرسد، زندگا فرگاه  هيچ

 .ستيو تالش ن یزير بدون شناخت و برنامه

ها  يیافته بر استعدادها و توانايا تمرکز يو ) خدا(ا روح کل يتواند متمرکز بر وجود  می د عشقيدان می همانطور که    
  .باشد یانسان یه معشوقنسبت ب یمقدس و اله یز برخواسته از محبتيو ن

د يگر که شايد یمندم و در برخ عالقه یاريبه بس. مختلف و گاه متضاد استعداد دارمی  د در صدها رشتهيمن شا    
خواهم  می م منيفرض کن. مياز صدها رشته بگذر. داشته باشم یمن هم نباشد، تجربه و مهارتی  چندان مورد عالقه

علوم  ی نهيم در زميگو می خوب مثال من. ت برسميآنها به موفقی  م و در همهيت نمايمختلف فعالی  ست رشتهيدر ب
، فلسفه، یگري، بازیسند گي، نویان و مذاهب، معرق کاريت، اديوب سا یساختمان، طراح یم کشي، سیشگاهيآزما

ی  خواهم در همه یم کنم و می تياستعداد دارم و در همه آنها فعال... و  یزم، فرا روان شناسيپنوتي، هیروان شناس
مختلف استعداد دارم و های  نکه در رشتهين درست است که من به صرف ايا ايبه نظر تو آ. ميکسب نما یتيآنها موفق

ک به کمال يچ يت نتوانم در هيم و در نهايآنها نمای  ر همهيقا خودم را درگيمندم، عم از آنها عالقه یاريا به بسي
گرم را يد یم و استعدادهايم را انتخاب نماياز استعدادها یکيد يست که باين نينجا منظور ايمطلوب برسم؟ در ا

ا توسط يو  يیخودم را به تنها ینکه نقاط مشترک استعدادهايا یکي. توانم چند کار مهم انجام دهم می من. بخشکانم
دو سه تا از با  اي یکيه يت خودم را بر پاين اهداف موفقيسپس مهمتر. ن مربوطه کشف کنمين و متخصصيمشاور
رات يه قرار داده و به عنوان تنوع و تأثيق را حاشيگر استعداد و عاليو د. کنم یزيبرنامه ر   مين استعدادهايتر ارزش
استعدادها و  یا آشکار بر رويشرفت نامحسوس يز رشد و پيت و نيه و شخصيم بر روحير مستقيکه به طور غ یمثبت

را صرف ... از اوقات و امکانات و % ٢٠مثال . به آنها بپردازم یچند گاهتوانم هر از  می دارند، یاهداف اصل
ا چند استعداد ارزشمندترم، ياهداف و استعداد  یه را بر رويبق% ٨٠م و يق گوناگونم نماياستعداد و عال

  .کنم یگذار هيسرما

 یاديزهای  ن است به انسانمن ممک. ميتوجه کن یهم الزم است به موارد مشابه یان روابط و عشق انسانيدر جر    
به ای  تازههای  ا انسانيمحو و ها  ن عالقهياز ا ید در طول زمان برخيو شا. عالقه نباشم یا بيمند و  عالقه

آن را داشته باشم که  يین ممکن است من استعداد و توانايهمچن. ام افزوده شوند مورد عالقههای  انسانی  مجموعه
ن پرسش مطرح شود که ينجا الزم است ايدر ا. داشته باشم یو احساس ی، جنسیقاد، اعتیبا صدها نفر روابط فکر

که  یخواهم با افراد می م منيت برسم؟ فرض کنيبه موفقها  ن رابطهيچ کدام از ايتوانم در ه می ا من با صدها رابطهيآ
ن کار يرا به ا یاريبس نم و اوقات و امکاناتيار متفاوت از هم دارند، بنشيبس یا اعتقاديو  یفکرهای  نظام
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بتوانم با چند ها  ا امکان دارد روزها و هفتهيآ. مياختصاص دهم و ذهنم را تا حد امکان با تعمق در آنها مشغول نما
 یه گذاريکنم و سرما ینم و مطالعه کنم و سخنرانيبه بحث بنش یو نظام اعتقاد یچند خط فکر ینفر و در راستا

حال . ا حداکثر دو سه تايو  یکيبدست آورم؟ بهتر آن است  یتيآنها موفق یاخت تمامت در شنيو در نها... م و ينما
د هر روز ياست که شا یق و استعداديآنها در حکم صدها عال یبرا یکثرت روابط جنس یبرخ... .  یاز نظر جنس

دانند که  ینند و در کل نمک یق خود را متمرکز نميناموفق استعداد و عالهای  انسان. خود را با آن مشغول کنند یاندک
آنها . ندينما ین نمييخود را تع یزند گ یست و اهداف اصليشان چيها يین استعداد و تواناين و با ارزش تريمهمتر
همچون  ینگاه کنند به افراد یکسانيد يش با ديخود کمابی  که به صدها استعداد و عالقه یکنند در صورت می گمان

مثال . ستيصادق ن یط امروزين در شرايکه ا یدر صورت. شوند می بدل... ام و يو خ ینا و راضيس یارسطو و بوعل
کسب  يیها تينو موفق یعلومی  هيف نبود، بلکه در ارايزمان خود همه فن حر یمعمولهای  نا در دانستهيس یبوعل
ت يفعالهای  نهيکه زمنيو صدها رشته نبوده و مهم تر ا ٣٠و  ٢٠ت هر کدام يمورد فعالهای  و مطمئنا رشته. نمود

پس . شدند می ا در اصل به هم مربوطيک و يبه هم نزد ینبود و همه به نوع یآنها در آن زمان همانند اکنون تخصص
ار از هم دورند و يکه گاه بس یتخصصی  و صدها رشتهها  از راه ده یعمومهای  م با دانستهيما چگونه انتظار دار

ش مشابه آن يهم کماب یموضوع کثرت روابط جنس. ميت برسيبه موفق یاصبا هم متضادند، و بدون تالش خ یحت
با حل کردن  یکس. ميآن بگذار ید بر رويرا با یخواهد که تمام زندگ می یک نفر تخصصيبا  یروابط جنس یحت. است

ن يهمچن. ده استين رسيشتيان یه پردازيتواند ادعا کند که به سطح دانش و تجارب و نظر یک نميزيجدول سواالت ف
 یجنس یرويبرقرار کرد، اصال بتواند بفهمد ن یجنسی  تواند تصور کند که اگر با صدها نفر رابطه یهم نم یچ کسيه
  .ستيچ

د، يش آيکه گاه ممکن است پای  یتواند داشته باشد و بجز ضربات روح ینم یحد و حدود یکثرت روابط جنس    
 ،یو خوراک يیمواد غذاهای  رسد که همچون انواع و اقسام مارک می يیبه جا یآدم. تواند واقعا ارضا کننده باشد ینم
ک يم که انسان متمرکز بر ييد بگوينجا شايدر ا. را تجربه کند ینامحدودهای  با انسان یخواهد روابط جنس می

نجا يدر ا يیبله درست است ظاهرا استعداد و توانا. پس مشکل کجاست. باشد می اش یجنس یروياستعداد و آنهم ن
ک جنگل يماند که  می نيبه ا یعني. است) ظاهرا محدود(ق نامحدود يعال یبر رو یگذار هياست، اما سرما یکي

م و يکن یاريا چند مرتبه آبيک بار و ياز درختان را  یار ما باشد که ما برخيدر اخت) خودساخته و نوپا( یمصنوع
ن کار يم و سالها به ايش کنيم و رهايينما یاريرا آب یگريت ددو بار درخ یکيم و دوباره يش کنيپس از آن، رها

نداشته، ای  ما، نه تنها ثمره یگذار هياحتمال دارند بخشکند و هم سرماها  ط هم درختين شرايخوب در ا. ميادامه ده
  .رديگ می ما را هم از مای  هيبلکه سرما

ن رابطه يد اينده است و بايآ یبرا یه گذاريک سرمايتر  ست، بلکه مهمين یک لذت آني یفقط برا یپس روابط جنس    
ب يتر نص شيرو بين نين مراتب ايتر یآدم فقط از سطح یبا کثرت روابط جنس. تر شود تر و اثربخش تر و گسترده قيعم
  .برد ینم

کاغذ  ک تکهي. ديسه کنين مقايد در پشت ذره بيخورشی  د را با قدرت نور متمرکز شدهيخورش یشما نور معمول     
 رد ويگ می قه آتشيک دقيتابد، در عرض کمتر از  می آن ید بر رويکه نور متمرکز خورش یهنگام) اهيحا سيترج(
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ن ير متمرکز آفتاب باشد تا ايو غ یر نور معموليش از چند هزار سال در زيد بيسوزد و حال آنکه همان کاغذ با می
  .ديرا بر کاغذ اعمال نما ین اثريچن

 یجنسی  رو و رابطهيو فوق العاده کم اثر، در عوض ن ین گونه است، کامال عاديهم بد یابط جنساثر کثرت رو    
. را هم بدنبال آورد يیز لذت فوق العاده بااليداشته باشد و ن یر قابل تصوريغ یتواند قدرت و اثر گذار می متمرکز،

ک يی  رو به اندازهين نيد ايکز نباشد، شااش متمر د رابطهياست شا یک نفر در ارتباط جنسيکه با  یالبته هر کس
هم  یجنس یرويو ن. ندارد یفرق یبا کثرت روابط جنس... ن هم از نظر قدرت و لذت و يک نفر باشد که ايا ينقطه و 
ما  یجنس یروين امکان دارد که نيهمچن. تواند متمرکز شود که بر احساسات و عواطف منطبق گردد می یهنگام
متمرکز ما قبل از آنکه به سرور و نبوغ ی  ن صورت رابطهيدر ا. ر متمرکز و پراکنده باشديغ یمتمرکز و گاه یگاه
ک شعله است، متوقف شده و دوباره ي یدر مقابل انرژای  هسته یکه قدرت آن همچون انرژ یو سکس قلب یجنس

  .مييز صفر آغاز نماد دوباره تمرکز را ايم، بايکه بوده برسان يیمتمرکز را به جای  م رابطهياگر بخواه

 یک آرزويما به  یرا برا یق و واقعيکه ارضا شدن عم یا ظاهرا ارضا شدنيو  یفقط در لذت اندک یتمرکز جنس    
  .شود یکند، خالصه نم می ليتبد یافتنيدست نا

که را بدنبال دارد ای  یو قلبای  یر قابل وصف و سرور و عروج احساسيغ یر منقطع لذت جنسيغ یتمرکز جنس    
  منحصر به فردش را از قوه به فعل در  یانسان و نبوغ و استعدادها یگانگي
 ق و قدرتمند و مقدسيعم یز عشقيو ن. گردد می یو جهان یواقع یمنجر به ظهور عشق یتمرکز جنس. آورد یم
 .گردد یجنسی  تواند موجب تمرکز و شکوه رابطه می

م، يا دهيشند اما ما ديه روح خويرا مشغول عبادت خدا و تزکان و مذاهب گوناگون ظاهيروان ادياز پ یاريبس    
ه و ارتباط عابد و معبود با هم يتزک ی هينه تنها ما) در اغلب موارد(ها  ن عبادتيم که ايا م و درک کردهيا دهيشن
رکز چرا؟ چون عبادت ما متم. وند با خدا را بوجود آورديه و پيدر راه تزک یشود، بلکه گاه ممکن است سد ینم
ا از سر ياز سر شوق و (م يهم داشته باش یاوقات آرامش یگاه یم و حتيما ممکن است ظاهرا در نماز باش. ستين

ر يپراکنده و غ(ست يک سو و با هم هماهنگ نيمان در  که اکثر اوقات ذهن و قلب و اعمال یدر صورت یول) ادياعت
  م؟يمند شو بخش آن بهره یمثبت و تعال م و از اثراتيم به خدا برسيتوان می ، چگونه)متمرکز است

رد، ما را يپذ می اد صورتيا فقط از سر اعتيو شود  میصرف روابط گسترده و پراکنده  یهم وقت یجنس یروين    
ر قابل يغ یو سرخوش یو از مست. (معشوق برساند یم روح الهيسطح باال و به بهشت عظهای  تواند به لذت ینم

  .)ستين یوصف عشق، خبر

ن هنگام يدر ا. مين تمرکز دور بمانيموجب شوند که ما از اثرات ا یاريط ، افراد و عوامل بسيممکن است شرا    
 یعني. نديتمرکز ما را منحرف نمای  گران بخواهند نقطهيد ديشا یحت. ميد از خود نشان دهيبا یاديصبر و مقاومت ز

ا اصال ي. کنند سد راه ما و معشوق گردند ی، سعیديعد و زور و وعده و ويا تهديرنگ و دروغ و افترا و يبا هر ن
ست آرامش يبا می طين شرايدر ا. اعتنا باشد ید که معشوق ما نسبت به ما بيش آيپ یطيشرا یل نامعلوميد به داليشا

ضعف و ی  م که هر دو نشانهيال هم نشويخ یب یم و حتيغضبناک و انتقام نباش یم و به فکر رفتاريخود را حفظ کن
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 اجازه یم که به هر کسيم و چنان مظلوم هستيا از اول اشتباه کرده یعنيم يال شويخ یاگر ب. است یبعد یمانيه پشيما
آن است که بر خود مسلط  ی م هم نشانهييو اگر غضبناک شده و درصدد انتقام برآ. کند یم با احساسات ما بازيده می
نکه يم و مهم تر اينيم و خود ضربه ببيمان شويم که پشيکن یم یت کاريم و در نهايشو می مغلوب یم و به راحتيستين

عشق من ی  ستم و همهيعاشقت نبوده و نای  گهيچ وقت ديم که من نه االن و نه هييگو می ن کار عمال به معشوقيبا ا
. ار کردک کيتوان  می ط تنهاين گونه شرايدر ا. ش نبوده و نخواهد بوديبای  ش و دروغ و سوء استفادهيتظاهر و نما
عشق . تواند نقش بر آب کند می راها  یاست بازيله و سيخودآگاه است، مکر و ح یرويک نينکه عشق يبا توجه به ا

ای  وهيخودمان نسبت به معشوق به هر ش ورزی عشقبه  یطيما بهتر است در هر شرا. کند می نه عمليک آيهمچون 
نسبت به ما  یاگر معشوق احساس -١شود،  می ورد خالصهجه در هر صورت در دو مينت. ميم، ادامه دهيکه توانست

کردن با احساسات و سوء استفاده از ما را داشته باشد، با ابراز عشق ما، نگران و  ینداشته باشد و فقط قصد باز
 یکه قلبا احساس مثبت و عشق یدر صورت -٢گردد و  می خودش به خودش بازی  لهيشود و مکر و ح می معذب

ست در هر صورت يبا می فقط. گردد می ما خوشنود و مسرور و آرام ورزی عشقر قلبش نهان باشد، از نسبت به ما د
 ورزی عشقتظاهر به  ١م و در صورت احتمال وجود مورد يينکه بر اساس ظاهر قضاوت نمايد نه اورزي عشقواقعا 
  .ميينما

و ها  یرش مشکالت و سختيپس از پذ ديالزم است و با یاريدن صبر و تحمل و مقاومت بسورزي عشق یبرا     
  .نمود و وفادار بود یثار و فداکاريآن مبارزه کرد، ا یموانع آن، با تمام وجود برا
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  عشق نامشروط و معشوق آزاد :بخش چهارم

فراتر از قلب و احساس  یتيشکند و واقع می شکفد، مرز احساس ما را می عشق در وجود مای  آنگاه که غنچه   
  .اندينما می ود را به ماخ

  .بخشد می ز، وسعتيما را ن یشه و باورهايعشق پاک و خالص مرز اند   

ق و يعمای  اراده مان ويفرا باور و ا یآزاد، و اعتقادای  شهيما را محو و اند یل حد و حدود هستيعشق اص   
  .بخشد می ا را به مايرو کيزودگذر همچو  یو نفرت یبه وسعت جهان هست یو عشق یگانگيز يرومند و نين

  .اوستی  شهياند یگام با ذهن باز و درخشش آزادک عاشق هميقلب    

 یک عاشق آزاد، از آزاديبخش است و  یعشق آزاد. ان باشديدر م یابد که آزادي می معنا یعشق هنگام   
  .معشوقش شاد و سر مست است

را  یسازد، نه واقعا عشق می شه و احساسش،يدان یها تياز مرزها و محدود یمعشوقش، قفس یکه برا یکس   
  .برده است یشناخته و نه به عظمت و شکوه وجود معشوقش پ

به ما  یجهان يیها شهيباز و اند یز ذهنيها و موجودات و ن گر انسانيق نسبت به ديعم یکه به ما احساس یحس   
  .ستيکن عشق نياز عشق باشد، ل یتواند صورت می نبخشد،

شرفت به حرکت درآورد، اما ير رشد و پيما را در مس یتواند زندگ می با و با شکوه،يحس هر چند زک يداشتن    
  .ستيک حس عشق ني

گونه که داشتن خون در رگ،  ست، هماَنيک احساس نيعشق داشتن . ست؛ عشق بودن استيعشق داشتن ن   
  .ستيات نيو ح یزندگ

ک عاشق مملو از ين يهمچن. فراتر از آن است ی، اما زندگباشد یما جار ید در رگهايات، خون بايح یبرا   
  . نها استياحساس و درک و جذبه است، اما عشق فراتر از ا

رها و فراتر  یعشق بودن است؛ آزاد بودن عاشق و معشوق است، حت. شناسد یرد، نه مرزيپذ یعشق نه شرط   
  ... .از مرز قلب و احساس و سرور 

ار بهتر، در يبس يیايو مجنون، در قلب ما و دن یليپاکتر از عشق ل یم، عشقيشق بورزم نامشروط عياگر بتوان   
  .رديگ می درون و اطراف ما شکل
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 بخش یرشد دهنده و تعالی  ک طرفهيعشق  :بخش پنجم

انتظار  ورزی عشقاست و در برابر  يیده مورد قبول همگان بوده که عشق همچون کاالين عقيدر جوامع ما ا    
...) ا يعشق و ( یزيم، متقابال چيينما می که نسبت به او ابراز عشق و عالقه یم که حتما متقابل با آن از کسيا هداشت
م، لذا در واقع يينما می ادين و فرهاد يريو مجنون و ش یلينکه با احترام از عشق ليم، و با وجود ايافت کنيرا در

 .ميآور می هل به شماراز سر ج ین را عمال حماقتيريعشق فرهاد نسبت به ش

ن ارزش و اعتبار متعلق به يباشد، ا یگريرش ديبر اساس پذ یاز بزرگان، اگر ارزش آدم یکيی  بر اساس گفته    
  .رش واقع شده استيکه مورد پذ یاست، نه شخص یگريد

شکست أس و احساس يخته با يرش، آميخته شود و در صورت عدم پذيبرانگ یگريرش ديکه مشروط به پذ یحس    
  .ستياز عشق باشد، اما در واقع عشق ن یتواند تظاهر می گردد، یديو ناام

 ی، موانع مشترک، موانع خانوادگید، اما وجود موانع فردينما می ت معشوقش تالشيجلب رضا یک عاشق براي    
 را موجب یترشتر و بهيبی  زهيشود، بلکه انگ یان رفتن عشقش نمينه تنها باعث کم رنگ شدن و از م یو اجتماع

و با سرعت و جهش،  یموثرترهای  را با گام یر بهتريخود افزوده و مسی  و کوشش هدفمندانه یگردد تا بر سع می
  .ديمايش، بپيخو یت، در ابعاد گوناگون زندگيو موفق یرشد و تعال یدر راستا
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 آرامش دهندهی  عشق دوطرفه :بخش ششم

 یريگ توانند واقعا به هم عشق بورزند و شکل ینباشند، نم) نامشروط(کطرفه ي رزیو عشقاگر دو نفر قادر به     
ن هم اشاره شده است، يشيهمان گونه که در مطالب پ. افتيآنها، تحقق نخواهد  یگانگيدو طرفه و طلوع  یعشق

ل يکن صرف دليم، ليباشد که تاکنون تجربه نکرده باشای  ید مملو از لذت و خوشيان دو نفر شايعشق مشروط م
 که ما احساس یزيباالتر از آن چای  م که تجربهيکن می م و گمانيار خوب هستيارتباط بسی  نکه ما در حال تجربهيا

 .بر وجود عشق باشد یتواند گواه ین نميم وجود ندارد؛ ايکن می

او  ید و خودتان را بجايک کودک باشيهمچون  ید لحظاتيتوان می که يیتا جا ید و حتيريرا در نظر بگ یشما کودک    
را در ای  ک کودک افکار سادهيما به عنوان ... ديق شويک کودک دقيو افکارتان به عنوان ها  به حس. ديبگذار
و گاه  بايز یها ا احساسين فکرها را نداشته و يا ین کسيم که قبل از ايکن می م و گمانيپروران می سرمان
ت دهد و از ير ماهييتواند تغ می یبه آسان ین ما در صورت نفيدل نش یها حس. ميابي می را درون خود ینديناخوشا

و شور و  یرد و شاديدر وجود ما بم یتواند به راحت می رشيو عدم پذ یتوجه یا با بيد و يگرا یبه زشت يیبايز
رش از يبدون پذم يکن می د گمانيم و شايتوان یما به عنوان کودک، نم. بدل سازد یافتنيدست ن يیمان را به آرزو شوق
م و ييگران را ناراحت نماين را ندارد که بخاطرش ديما ارزش ا یها یبا و بلند پروازيز یها گران احساسيد یسو

  .ميز فدا کنيخود را ن

گران يبا د یچ فرقيشود، ه می انيکه در مورد آنها ب یا مطالبيو  ینوابغ و بزرگان عالم بر خالف تصورات عموم    
 یت منحصر به فردياستعداد و شخص یگرين بوده و هست که همانند هر انسان ديو مشابهت آنها انداشته و ندارند 
 شتر از عموم ارزش قائل شده ويک ذره بيخود  یها یاحساس و بلند پرواز یبرا ینها در کودکيا. داشته و دارند

دهد که  می سوق یرا به جهت ان که کودکيد اطرافيا مخالفت شديان و ياطراف ینسب یها تيبخاطر حما(شوند  می
از استعداد و  یريگ ر بهرهيش در مسيخو یآزاد یدر پ یشورد و با کنجکاو می در قفس که یهمچون فرد

  .)گمارد می خود همت یها يیشه و احساس و توانايت و پرورش انديجه به تقويدارد و در نت یش گام برميها يیتوانا

نند، اما يکودکانه را در خود بب یها یها و بلند پرواز د مشابه همان حسيدانشمندان، زنان و مردان برجسته، شا    
ستند، آنها به يگران نيد یو طرد شدن از سو یعموم کودکان حاضر به نف. ان وجود داردين ميک فرق عمده در اي

کرد،  ت را عوض خواهديبشر یر رشد و تعاليابند، مسيخود که اگر رشد و پرورش های  شهيها و اند ارزش حس
ای  ینکه ارزش واقعيروند، بدون ا می ند ويآ می ن طورين احساس و فکرها هميکنند ا می اليآنها خ. ستنديواقف ن

  ).انياطرافی  وس کنندهيو مأ یو با توجه به نظرات منفها  شدن یبر اساس شرط(داشته باشد 

نکه ين افراد با وجود ايا نه، ايشوند  می هرفتيگران پذيد یست از سويشان مهم ن یموفق، برا یها نوابغ و انسان    
 یاريهمان گونه که بس(شان نبرد،  یشه و احساسهاياند یبه ارزش و اعتبار واقع یپ یش کسيات خويدر زمان ح

کن آنها چون ي، ل)اند دهيشيکه صدها و بلکه هزاران سال جلوتر از اجتماع خود اند یمخصوصا کساناند  ن گونه بودهيا
اند، نه تنها  دهند را، درک نموده می ند و انجاميگو می پرورانند، می کنند، در سر می اعتبار آنچه احساس نا ارزش ويقي

  .نديشان، فدا نما اهداف یتا خود را در راستااند  را ندارند، بلکه با تمام وجود آماده یانتظار پاداش



 

١٣  

م يده می م و آنچه ما نشانيشو می ه عاشقست که کودکانين نيمسئله بر سر ا. ن گونه استيقا هميعشق هم دق    
 ايت گردد و يابد و حمايد رشد کند، پرورش يان دو نفر باين عشق کودکانه ميت دارد که اين اهميا. ستيعشق ن

ا در راه رشد و يان مواجه شود يد اطرافيو مجنون آنقدر با موانع و مخالفت شد یليان ليست همچون عشق ميبا می
در ما طلوع کند و با درک ارزش و  یواقع یم، تا عشقيش رويمان با قدرت و سرعت به پ عشق یپرورش و تعال
آنگاه عشق ما دو طرفه و آرامش . ميو وجودمان در راه عشق گرد یعشق، حاضر به فدا نمودن هست یاعتبار واقع

شوق و آرامش عاشق و مع یگانگيتواند  ینم) مرگ یحت( یطيچ شرايو ه یچ کسيکه های  لحظه. باشد می بخش
  .ان آنها را برهم زنديم ميعظ

افته و عشق پرورش يکوچک عشق رشد نی  شعله ی، در برابر انرژیعشق واقعای  هسته یم انرژيعظ یروين(    
 )کودکانهی  افتهين

 


