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  :عنوان مقاله

 یورز از موانع عشق یو معضالت ناش یزيعواقب عشق ست یبررس
  رانيدر ا

  

  : ق و نگارشيتحق

 )Roauf Khalil Aqayi( يیل آقايرئوف خل

    

  :توجه
قابل ذکر است که اخذ . باشد ینگارنده م یشخص یها ، تجارب و پژوهشین مقاله بر اساس تراوشات ذهنيمطالب موجود در ا   

 ی، کامال اتفاقیچ وجه آگاهانه صورت نگرفته و هرگونه مشابهات احتماليگر به هيس آن در صورت وجود منابع دو اقتبا
 .ت و مأخذ و منبع، کامال آزاد و بالمانع استيسا س و آدرس وبينو نقل و اقتباس مطالب، با ذکر نام مقاله. باشد یم

 

  )یديخورش ٨/۴/١٣٨۶: انتشار(مقدمه  -

  )یديخورش ١۵/۴/١٣٨۶: انتشار(فرزندان  یخانواده و خودکش یزيتعشق س :بخش اول

  )یديخورش ٢٢/۴/١٣٨۶: انتشار( یفردهای  یو ناکام ورزی عشقموانع  :بخش دوم

  )یديخورش ٢٩/۴/١٣٨۶: انتشار(ناموفق های  و خانواده ورزی عشقموانع  :بخش سوم

: انتشار( ورزی عشقفادارانه و استفاده و موانع روابط و ءسو یروابط برا یآزاد :بخش چهارم
  )یديخورش ١٣٨۶/۵/۵

  

  

  



 

٢  

 مقدمه -

از افراد خانواده و جامعه، متاسفانه  یبرخ یزيو گاه عشق ست ورزی عشق یران با وجود موانع فراوان برايدر ا    
 یرانگر آن از سويشود بلکه عواقب و اثرات واقعا مخرب و و می عموم انکار ین موضوع از سوينه تنها ا

 .گردد می یت تلقياهم یده گرفته شده و بيشمندان و افراد آگاهتر هم نادياند

م از يجرئت ندار یم ولييگو می ن سخنيو عواطف دروغ یو کالهبردار یاد و قتل و خودکشيران ما از اعتيدر ا    
  .ميبر زبان آور یکالم یو اجتماع ین گونه معضالت خانوادگياز ا یاريبسهای  شهير

ن ي، درخت ایها و معضالت اجتماع یدرخت نابسامانهای  دن شاخهيم با بريانتظار دار یت کوته فکريهاما در ن    
  ن برود؟يد از بيان بردن معلول، علت بايا با از ميم و آيشه بخشکانيمعضالت را از ر

در  یريشگين پيکن ايده شود، ليد یاقدامات) هر چند محدود(ممکن است  یاز خودکش یريشگيمثال در مورد پ    
 یها فقط همانند ُمسکن یريشگين نوع پين معضل است و ايا یمربوط به معلول و رشد ظاهر) در کل(ت تاسف ينها

 توجه یخود غافل و نسبت به آن ب یو اجتماع یمعضالت خانوادگ یواقعهای  شهيش از ريش از پياست که ما را ب
  .دينما می

 یخود به نوع ورزی عشقخانواده و اجتماع در رابطه با  یبانيم پشتکه بخاطر موانع و عد یاريفرضا افراد بس    
د خود دارند يشد یاز عاطفيدر فراموش نمودن ن یو با مصرف مواد مخدر سعاند  دهيرس یزندگ یاحساس پوچ انگار

اقعا اد ويا ترک اعتيآورند، آ می خود به شمار یو روان یق روحيعمهای  ن زخميتسک یبرا ین مواد را ُمسکنيو ا
دن ين معضل و سنجيشه و علت ايست با پرداختن به رياد بهتر نيترک اعت) به اصطالح(ا مراکز يدرمان آنها است و آ

  ا خاموش بمانند؟ياد را داشته باشند و يدرمان اعت یخود، سپس ادعا یرو و توان واقعين

 یو اجتماع یانع گوناگون خانوادگو مو یاثرات منف یزياز عشق ست یدر مورد عواقب ناش ین بخش مطالبيدر ا    
شمندان ما در يشمندان و نخبگان و انديگردد، هر چند که اند می انيو ب یمعرف) در حد امکان(شده  یعشاق بررس

تفاوت  یاحساس و ب یما ب یاز معضالت اجتماع یاريبس یاصلهای  شهيان و حل ريا نسبت به کشف و بيخواب و 
  .باشند

  

  

  

  

  



 

٣  

 فرزندان یخانواده و خودکش یزيعشق ست :بخش اول

و  یزيکه با عشق ست يید که دختر و پسرهايده ايده و شنياد ديد پس به احتمال زيکن می یران زندگياگر شما در ا    
 .ستنديشوند، کم ن می خود روبروهای  موانع خانواده

فرزندان  یشود، خبر از خودکش می دهيا شنيده و يد) رانيمختلف ا یدر شهر و روستاها( یآنچه که هر از گاه    
ا يزنند و  می یدست به خود سوز یديدهد که به عنوان اعتراض و با ناام می یمتعصب و نادانهای  خانوادهی  دلباخته

 انيش پايخو ین با به آب انداختن و غرق کردن خود در سد و رودخانه ها، به زندگيبا مسموم کردن خود و همچن
  .دهند می

  .است که قبال ذکر آن رفت یوجود ندارد، بحث) در کل(عشاق  یبرا یبانيو پشت ین دلسوز و حامراينکه در ايا    

موانع گوناگون  یج منفيدارند و از نتا یرا در پ یچه عواقبها  یزيم که عشق ستيم بفهميخواه می اکنون    
  شود؟ می شتريب یا چه مشکالتيد و يآ می بوجود ی، چه معضالتورزی عشق

دانند،  یشان نم را تنها راه حل مشکالت یشتر عشاق خودکشيم که بيين موضوع را انکار نمايم ايتوان یگرچه نم    
  .بماند یباق یرد که ممکن است در تمام طول زندگيگ می شکل یمنف یاتيشتر آنها خصوصيکن در بيل

  :موارد اشاره نمود نيتوان به ا می خانواده، یزياز عشق ست یناش یات منفياز جمله عواقب بروز خصوص    

  یشخصهای  یناکام -

  ناموفقهای  ل خانوادهيتشک -

  با اجتماع یناسازگار -

  یو اجتماع یخانوادگ یشتر ارزشهاير سوال بردن هر چه بيز -

  در برابر عواطف یتفاوت یاحساس و ب یسرد -

  ...در ارتباط با همسر و  یانکار عشق و محبت و عدم ظهور آن حت -

  براز احساساتدر ا یناتوان -

  گرانينان به عشق و محبت ديعدم اطم -

  یاحساس پوچ -

   ینيد یها به تمسخر گرفتن ارزش -



 

۴  

  یو اجتماع یخانوادگ یها تنفر از ارزش -

  اديل به اعتيو تما یدينا ام -

  داند  می خود یعشق یکه آن را عامل ناکامای  به عنوان انتقام از جامعه یو دزد یکالهبردار -

  )یبصورت پنهان(آورد  می که آنها را مسبب سرکوب عشق خود به شمارای  خانواده یمرگ اعضاانتظار  -

  نان دارديآن اطم یزياجتماع خود که به عشق ست ینابود یآرزو -

  ... .و  -

 شه که متوقفيا انديال و يک خياز به بار نشستن عشق و عواطف، همچون  یريشگيم که پيکن می ما گمان    
  .ميکن کامال در اشتباهينداشته باشد، ل یخاص ین است اثرات منفگردد، ممک می

  .شود می او خالصه یگوناگون و عواطف جارهای  ک انسان در احساسي یت و معنا و ارزش زندگيماه یتمام    

آنچه که فرد  یمختل شود ممکن است ناتوان و ناراحت شود ولاش  یو ذهن یکيزيان و رشد فيک انسان جرياگر     
ا احتمال يو (نان از وجود يگردد، تنها اطم می او یکش و دگر یدارد و مانع از خودکش می دوار نگهيام یبه زندگرا 

  .ا آرزو دارد که آنرا تجربه کنديکند و  می آنرا تجربه یاست که در طول زندگ یها و عواطف احساس) وجود

شود و اگر  می اردر شدن خالصهيليد به ميا اميو اردر بودن يليها و عواطفش در م ن احساسيکه مهمتر یمثال کس    
ابد و بدون چون و ي می معنا یرا سراسر پوچ و ب یاردر باشد، زندگيليتواند م یدا کند که نمين پيقيبرسد که ای  لحظه

اردر بودن صد درصد يليا احساس ميده باشد و ين کامل نرسيقيکه به  یزند و در صورت می یچرا دست به خودکش
 یفرد یها ب اجتماع و سرکوب ارزشيو تخر یدست به دگرکش یخودکش یرا شامل نشود، بجااش  یزندگ یها ارزش

 .باشد می ن موضوعيش مشابه ايگران خواهد زد و مثال عشق هم کمابيد یو اجتماع

  

  

  

  

  

  

  



 

۵  

 یفردهای  یو ناکام ورزی عشقموانع  :بخش دوم

شود،  می ف عشق در وجودشير قابل توصياحساس غ يیشکوفا ا به مرور متوجهيناگهان و  یکه فرد یهنگام    
 یکند و خوشبخت می ش احساسيرا در وجود خو یمضاعف یرسد و انرژ می به اوج خود یدش به زندگيزه و اميانگ

کردن، تالش و  یزندگ یاز او برايشود و احساس ن می یدر او متجل ینسبت به ابعاد گوناگون زندگای  بهشت گونه
 .کند می را تجربه یپاک روان یهوا یو صفا یروح یگردد و لذت سالمت یبرم یعيبه حالت طب، یسازندگ

را باور کند و دوستان را  یخواهد خوشبخت می باشد، یگريا هر کس دين فرد عاشق که ممکن است من، تو و يا    
  .دوست بدارد و دشمنان را محترم شمارد

و  یخانوادگی  دهيتعصبات کور و تعلقات پوسی  غبار گرفتههای  هين عاشق آرزو دارد که نور عشقش، سايا    
  .را محو و در کنار معشوقش، از شکوه عشق لذت ببرد یاجتماع

همچون وسط  ی، خود را در اجتماع...عاشق و  ین من عاشق، توياای،  ر منتظرهيناگهان و به طور کامال غ    
  .کند می حس یابان بدون آب و علفيب

روند و در آن نه  می ند ويآ می ر،يروان کوهای  اطرافش همچون شن یها که در آن انسان یجتماعخانواده و ا    
حرکت و  یبرا یلب مولود عشق را رمق  تشنههای  شهيکه ر یآب یابد که با او هم نفس شود و نه حتي می یاهيگ

  .بماند یزندگ

عشق  یم و با قحطيابي می د را بستهخو یش رويپشت سر و پ یعاشق، تک تک درها یکه من و تو یهنگام    
رحم و مروت به شمار آورده و خود را  یم، ممکن است اجتماع و خانواده را نادان و احمق و بيشو می مواجه
خته با بغض، يآم یعاشق، با پوزخند یاز من و توها یاريم، بسيابيو خشم ب یمملو از پوچ یخته با احساسيدرآم
ا راحت يم از شر دنينکه بخواهيش نه ايخو یان دادن به زندگيم و با پايانگار می چيرا ه یزندگ یها ارزش یتمام
 یتوجه یکه از ب یتصور. ميخود را نابود کنی  احساس و مرده یرحم و ب یب یايم اجتماع و دنيخواه می م بلکهيشو

ا را مرده و خود را زنده و يد که خانواده و اجتماع و دنيآ می ديپد یعاشق یو حماقت خانواده و اجتماع در من و تو
  .کند می حس یات هستيحی  رهيدر واقع بصورت نور و ش

و نه (م بلکه جامعه عمال يرو می یو احساس یجامعه، رو به مرگ عاطف یکه نه تنها از سو یعاشق یمن و تو    
باشد، معتاد است که مرده  ین جامعه هنگاميک عاشق در ايگاه يد که ارزش و جايگو می به ما) یبصورت کالم

ما و مرگ  یتواند ظاهرا عاشق هم باشد چنانچه عشقش در گرو بردگ می هدف باشد و یبند و بار باشد، ب یباشد، ب
  .او باشد

  

 



 

۶  

 ناموفقهای  و خانواده ورزی عشقموانع  :بخش سوم

و در خانواده در جامعه  ورزی عشق یم که از موانع موجود براياز داريموفق نهای  خانواده یريگ جهت شکل    
 .مياموزيرا ب ورزی عشقگوناگون های  وهيز شيکاسته و ن

 یبرا يیدر جامعه، تاکنون باعث عدم توانا ورزی عشقکه موانع ايم  از ما تاکنون متوجه شده یاريحتما بس    
از  یکه ناش یت خانوادگيميبوده است و مشکالت عدم صم یاديزهای  خانواده یدوستانه در جمع اعضا ورزی عشق

 یاز نظر روان(خته ياز هم گسهايی  خانواده یريگ باشد، همچنان به شکل می در جامعه ورزی عشقموانع و مشکالت 
  .گردد می ، منجر)یو عاطف

ان خواسته، يقادر به ب ینباشد که افراد به راحتای  به گونه یو اوضاع خانوادگ یط اجتماعيکه شرا یهنگام    
ها،  خانواده یان افراد جامعه و اعضايدر م) یواقع(ت يميو صم ورزی عشققدرت احساسات و عواطف خود باشند، 

 یان ارتباطات آنها به عنوان عضويدر جر یقيعم یو احساس ی، روانیاعتقاد یها ابد و شکافي می به مرور کاهش
  .ديآ می ا خانواده، به وجودياز جامعه 

خانواده،  ین اعضايان افراد جامعه و به تبع آن در بيد مو قابل اعتما یميدن روابط صميبه چالش کشی  جهينت    
  .در اجتماع ما بدل شده است یعاد یدن در مورد آنها به امريا شنيدن و ياست که د یناموفقهای  ظهور خانواده

شان  خانواده یگر اعضايگر و چه در کنار فرزندان و دين در خانواده، چه در حضور همديکه زوج یطيدر شرا    
دانند، پس  می ناپسند یامر) یغلط اجتماع یگذشته و باورها یها شدن یبر اساس شرط(گر را يکديدن به رزيو عشق

موفق ای  ت باشد و داشتن خانوادهيمتظاهر در رنگ و لعاب واقع یتواند جز دروغ یت در خانواده نميميوجود صم
ما تصور به  یاست که از سو یزيبه آن، چخانواده  ید اعضاياز شديو ن یت خانوادگيل عدم موفقيقا بدليهم، دق

  .ميپروران می در سر) خود، یموفق را براای  وجود خانواده یعني(داشتن آن را 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٧  

استفاده و موانع روابط وفادارانه و  ءسو یروابط برا یآزاد :بخش چهارم
 ورزی عشق

م يابي می م، به وضوح دريق شويران دقيان در اخودمهای  از خانواده یاريوشه و کنار جامعه و درون بسگاگر به     
 یا نهان با جنس مخالف روابط گوناگونيبرخوردارند تا بتوانند آشکار  یآزاد) به اصطالح( یکه فرزندان از نوع

 .داشته باشند

  .است منت ين بحث خارج از اهداف و فعاليا رد شود و ايد و يين نوع روابط تايست اينجا قرار نيالبته در ا    

 ا پسر اجازهين موضوع است که پدر و مادر و در کل خانواده به دختر يشود، ا می دهينجا به نقد کشيآنچه در ا    
در کمال جهل و حماقت مانع از روابط مثال  یبا هم روابط گوناگون داشته باشند ول یچ تعهديدهند که بدون ه می

های  یکنند و مشکالت و کاست یر بمانند و با هم زندگم دارند به هم وفادايشوند که تصم می یدخترشان با پسر
  .گر را به جان بخرنديهمد

ر يا غيم يمستق(ران، يدر ا یاديار زيبسهای  د گفت که، خانوادهين مورد صحبت شود بايپروا در ا یمتاسفانه اگر ب    
) بر خالف ظاهر(ه باشند داشت یروابط جنس یاز جنس مخالف حت یدهند که فرزندشان با افراد می اجازه) ميمستق
  .هراسانند) اش ا معشوقهي(ان فرزندشان و معشوق ياز اظهار عالقه م یول

) فعال(کن يرا مطرح نمود، ل یات گوناگونينوشت و جزئ ین موضوع مطالب طوالنيتوان در خصوص ا می گرچه    
ک به نوبه خود در مورد يد هر يام تا شيگذار می خود شمای  مذکور را به عهده ید و باورهايل عقايه و تحليتجز

  .ميريم بگيش عاقالنه تر تصميخوی  ندهيآهای  نسلهای  یموانع و آزاد

  

 


