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 :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 هيو اقتباس آن در صورت وجود منابع د
  .ت و مأخذ و منبع، کامال آزاد و بالمانع استيسا س و آدرس وبينو ذکر نام مقالهنقل و اقتباس مطالب، با . باشد یم
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 یقتيا حقيت و يا واقعيم عشق وهم است يت ما ندانستيدر نها یاند ول از عشق سخن رانده اريم بسييد بگويشا   
 م؛يده نشان یگريد ی د الزم است عشق را به گونهين ترديدر پاسخ به ا. مجرد

ن يل برترين دليآائنات همان عشق است و به هم یو استوار یو هماهنگ یاتيان حيوند و بنيقانون و موج پ    
است موفق و  یهم آه واقعًا با آن هم نوا بوده و عاشق؛ فرد ین موضوع آسيا جهان است و با توجه به یروين

گونه آه  همان ح است،ين مورد الزم به توضير خواهد بود در اينظ یز سعادتمند و بيتبع آن معشوق ن خوشبخت و به
دارد  یرا عرضه م یآشف و ابداع یتئور آند و یاش اعجاز م مورد عشق و عالقه ی  ا مسألهيك نابغه در رشته و ي

 ك مجنون چنان معشوق رايگردد، همان طور هم  یرا موجب م قيدگرگون و عم یسابقه بوده و تحول یآه در جهان ب
  .آند یظهور م یجهان یبه صورت رهبر ینمونه و حت یتيوجود معشوق در شخص آند آه یغرق م یدر بهشت و تعال

ندارد و به  یآگاهانه و جاودانه؛ عشق مرگ یستيو ز یمرگ و زندگ یآشت ینشان عشق، تالش عاشق است برا    
 و وجود خود به یبا زندگ یدارد و حت یبرم باآانه گام یشناسد، ب یت نميرا به رسم یمرگ ن خاطر عاشق هم آهيهم

  .زديخ یرقابت برم

ن معناست آه هر لحظه احتمال ين بديدارد و ا یگام برم یمرگ و زندگ ايو  یو هست یستيان نيعاشق در مرز م    
خالق، شجاع،  ،ن علت عاشقيبه هم. آند یم ین اساس با تمام وجود فقط زندگيداند و برا ینم مرگ خود را دور

  .تشه زنده اسيقدرتمند و هم

وجود و  یرويو مرگ؛ ن یم عشق است و مشرف بر زندگيهمان اقل یزندگ ا مرگ ويو  یو هست یستيان نيمرز م    
 .است عشق یبخش زندگ یهست

است  يیو چه در عدم آن جز یعاشق چه در صورت وجود آالبد جسمان موج عشق، یو جاودانگ یكپارچگيبنابر     
 كين اساس به عنوان يا و بر اياز در یا واحد و قطره ینور یاست از تجل یا و روزنه وجود آائنات یگانگياز 

، جهان یموجودات و اجزا گريا در اعماق ديدر آنها و  یگر و گستردگيا در قالب اشخاص ديموجود و فرد مشخص 
  .باشد یشه زنده ميهم

همچون مجنون  یگوناگون یها تيز در شخصيشود، عاشق ن یم یمتجل یمختلف یها همان طور آـــه عشق در گونه    
 .ابديتواند ظهور  یم... امبران متحول آننده و يپ ايو فرهاد، نوابغ و 

از  یا خاص در هر آدام، جلوه و گوشه یها یژگيزات و ويز تمايو ن ... ها و با توجه به تفاوت موجودات، انسان    
 .شوديم یعشق متجل

هم ... موجودات زنده و  یوند آامل و مؤثر جنسيپ. لزوم ظهور عشق باشد از یتواند نشانيز مين یالت جنسيتما    
 عشق یواقع یابد و بر تجلي یاعتبار م ین موضوع هنگاميان عشق گردد و ايجر یبرا یآانال تواند مولد ويم
  .باشد یمتعال یو قلب یمعنو یها جذبهق و يوند عميد آه مشروط و موقت نبوده و مملو از پيافزا یم
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  : ن دو اصل استوار استيچهارچوب عشق برا    

  .ندينما یتر م آسان عشق را یان عشق، تجلينوا هم -
ن نموده و ناخواسته يرا تضم یجيتدر یمكند و خودآش یخود را م یاتيح ی رهيمنكران و دشمنان آن، ش -

 یاليو خ یتوخال یحاآم است و تظاهر قدرت فقط عشقشكنند و در هر صورت  یت خود را درهم ميمانع
  .دار استيشونده و ناپا  منحل

اد يار زينكه واقعًا طلوع آند با نواقص، موانع و مشكالت بسيا قبل از طلوع عشق و قبل از ی دهيبا ظهور سپ    
و  ده شدهيراهه آشياحتماًال به بك توهم است و يا يشود و در اآثر موارد  یگران روبرو ميد عاشق و یو برون یدرون

در واقع به وفور  یقيحق باشد؛ و عشق ینم يیآه از خاك و آب دور بماند، قادر به رشد و شكوفا یا همچون بذري
و  یحكومت جهان ی گانه قانون و برقرارآنندهي جهان است و یروين نيگردد، برتر یهرگاه متجل یشود ول یظاهر نم

  .بود دعشق خواه ی كپارچهي

ن جانب مطرح ياثرات عشق آه توسط ا یو بررس یفيو مطالب توص افتيم دريد به وضوح و مستقيعشق را با    
نام و نشان  یك موج بيد جز ينده شايدر ذهن عاشقان آ یقت بوده وليانگر حقيتواند ب یم یعاشقان فعل یگردد، برا یم
صرفًا توهم  ینظر برخ تواند از یز مين و( نباشد البته اآنون یزيز ناشناخته، چيد و لمس و نيد و شنيرقابل ديغ و

  .)باشد

ن تشعشع عشق يم آاملتريبدان ی، ولامبران نسبت داده شوديد به پيشا انعكاس عشق ی ن شكل شناخته شدهيتريقو    
آامًال  آائنات را، خواهد ید و آنكه نمينما یخواهد آن را درك م یآه م یق است و آسيار عميبس عت نهفته ويدر طب
عشق چنان آزاد است آه اگر . ندارد به اثبات یاجين علت احتيست و به هميازمند نيعشق ن. ابدي یاز عشق م یعار

 یوانگيو د یاندوه و گرفتار ی هيآه آن را ما یم، در صورتينفهم را یزيم، جز تصورش چيال و توهم بپنداريآن را خ
 ی، رشد و معنابخشيیشكوفا یبرا یآه آن را علت یطيم، و در شرايم باشيتوانينم یگريز ديچ شاهد یم، در زندگيبدان
 یها شيآه در هما یو با وجود ن اوصافيحال با ا. رممكن نخواهد بوديا مجنون شدن ما غيم، درآل نابغه و يابيدر

 یبخش یتعال یحتن سؤال مطرح است آه اگر يشده، ا ثابت) به اصطالح(آه وجود عشق ... و  یالملل نيگوناگون ب
ازمند شناخت ير، نيگ ن موج عالميست؟ قبل از درك ايقت عشق چيباشد، پس حق مان فرديتواند وابسته به ا یعشق م

ها،  با انسان یبا آنها و گسترش تعادل خود و هماهنگ يینوا م آه با هميجهان هست )ینه خاص اجزا( مشترك نيقوان
و  یلين تحميو قوان یساختگ یها چارچوب نه برطبق( یاصول مشترك جهانبراساس … جانوران، نباتات، جمادات و

 یحد و مرز یط بودن و بيت به خاطر محاط بودن ما و محينها در یم وليابيم خود را در عشق بيتوان ی، م)یاليخ
  .ميستين) ميبر یآن گونه آه گمان م(شناساندن آن  عشق، قادر به شناخت و

در آردار و افعال هم  یحت یطور آلعشق ب یول. ابدي رفتار و اعمال ظهور تواند در یرو مين نيتر انيرقابل بيغ    
كو وجود ين ن رفتاريقدر آه ارا همانيست زيبر ظهور عشق ن یلين دليا یم وليروا دار یمحبت یبه آس ديشا. نگنجد

اسارت و تجاوز و چپاول  یبرا یا طعمه و یبر وجود دشمن یليتواند دل یاند، به همان اندازه هم مينما یعشق را م
 ی رندهيروها در برگيگر نيالبته عشق همانند رفتار و د شود، یمشخص م یورز ج عشقيوجود عشق در نتا. باشد
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م آن را بروز و يا م توانستهيديرس یز خاصيا چيم اگر به فالن جا، آس و ييبگو ميست آه بتوانين یمقاصد محدود
هولناك و حساس و  وجود آن در مواجه شدن با خطرات، مشكالت، شكست، اوضاع واقعًاج عشق و ينتا. ميده نشان

  .ابدي یدر لحظات ملموس مرگ، خود بخود ظهور م

ابند و ي یعشق، خود را محدودتر م ین رشددهندگيمغلوب شده و معتقد مسحور و یافراد عاد یط بحرانيدر شرا    
 عاشق آن است آه با یگمارند، ول یش همت ميارات خويش به حفظ اختيخاطر هم آه شده آماب و رنجش یبا ناراحت
به نسبت (ط حساس يو شرا شدن با اتفاقات ناگوار  د و در مواجهيرفتار نما ی، آگاهانه و به خوبیزندگ یروند عاد

رد، با يگ یجا ین گونه در فردياست آه اگر عشق ا الزم به ذآر. ش افزون گرددي، مقاومت و آگاهيیبر توانا) آن
اگر در مقام  یك عاشق واقعيم آه ييم بگويتوان یبرتر دانستن آن، م یروين ز با توجه بهيوجود مطالب مذآور و ن

ابد يدست ای  یم، به چنان قدرت و آگاهيتواند با روبرو شدن با مشكالت فراوان و عظ یند، ميك قوم نشي ت مثًاليرهبر
آن در  یو فرافكن یبخش بلكه بر شدت را آتش زند ینه تنها ملت زده و یا ، جرقهیآه در جهت رشد و معنابخش

ن ظهور ممكن است، چگونه ين پرسش را طرح نمود آه اگر ايا توان یو حال م. پهناور جهان هم توانا گردد ی گستره
 یريگ شكل نموده و به یتواند تجل یم یان جوامع و ارتباطات انسانير و نامحدود در ميگ عالم وه،ين شياقتدار عشق بد
است آه  یا رهبرانيازمند رهبر و ين یت جهانيم آه رهبريد بدانينجامد؟ در پاسخ شايگانه بيو  یجمع یحكومت جهان

را توسط جمع فراهم سازند  یت و آنترل جمعيورشدن و هدا شعله  ی نهيرا زده و زم یعشق و آگاه يیشكوفا ی  جرقه
ال، خود را آتش جهان فرض نموده و سوزش يفرمان عالم را به دست گرفته و به خو  نكه آرزو آنند آنترلينه ا
 .رنديبا سوختن جهان اشتباه بگ ش رايخو

ست و در هر يآنها مطرح ن یا چگونگي، و بود و نبود یقوم یحت و یو مل یآشور یها رش حكومتيرد و پذ    
رات ييتواند بدون تغ یساز ظهور آن است، م نهيزمآگاه خواستار و آه جهان ناخود ت و حكومت عشقيصورت رهبر

  .ميتر باش كپارچه و زندهي یشده و شاهد جهان یمتجل یآنون یايدر دن یظاهر

 یتيم حكومت و رهبريوجود نداشته؛ پس الزم است بفهم یدر جهان آنون نين چنيا یتيم آه رهبر و رهبريدان یم    
) یآسان اي( یا چه آسيخواهند بود و ) یا آساني( یچه آس) رهبرانشا ي(گردد و رهبر  یسر ميم ن گونه چگونهيا
ا در يو  یبه زود یست، ولين ريپذ ق امكانين پرسش به صورت شفاف و دقيبه ا يیتوانند باشند؟ البته پاسخگو یم
 یجهان ی گذشته یها تيدر مورد رهبر و رهبر. ميابيرا در رود آه عمًال جواب آن یشتر احتمال آن ميك بينزد یا ندهيآ
 مهاتما( یمهنداس گاند. مينام ببر یسته است از گاندينمود آه به عنوان نمونه شا اشاره یشماريتوان به افراد ب یم

د ي، شایگاند. ده استيد همچون او را به خود یبود آه جهان به ندرت افراد یا از رهبران برجسته یكي) یگاند
دن ييگرا یهر صورت بهتر است به خاموش در یرد وليجهان قرار بگت يآن را داشت آه بر تخت رهبر يیتوانا
را برداشت اما  یان توجهيشا یها و وحدت افراد گام یهماهنگ یبرا یم، گانديقرار ده یتش را مورد بررسيرهبر

تش نه تنها در يشتر همت گمارد آه رهبري، به پرورش افراد رهبر پرور بیساز در وحدت یتوانست بجز سع یم
گر را هم يملل د یعيو طب یاسيس یرد بلكه مرزهايشتر و بهتر بگسترد و در هند اوج بگيابد و بيتداوم  گرانيد

تالش او  شد، یگاند یت جهانيسد راه رهبر یاديآه تا حدود ز یگر موانعيد ی رد، از جملهيدرنوردد و جهان را فرا گ
د متذآر شد آه ين خصوص بايدر ا(نمود  یريگ شمچ یها خشونت، تالش دنيبود و در برچ  -عدم خشونت  - یبرا

 یدرون یو نبود غنا یاز و آمبود آگاهياز ن یم فقط نشانينام یگردد و آنچه خشونت م ینف خشونت وجود ندارد تا
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مورد تجاوز و  ورزان خشونت – به اصطالح - مش توسط يخشونت، با وجود خدمات عظ یبه خاطر نف یگاند) است
  .مرگ جواب مثبت داد یقرار گرفت و به ندا ینف

  .باشد یدر گرو عاشق رهبر پرور و معشوقانش م) اصل تناسب وجود بنابر( یت جهانيرهبر یدر جهان آنون    

ت ينام و شهرت و من یطلب شمار فرد را شامل شود، و سلطه یمجموع ب ايك يتواند يگانه است، عاشق مي یعاشق    
تا  است یدر هر صورت آاف. شود یده نميد یا اصًال عاشقيك عاشق وجود دارد و يا يدر جهان  ندارد و يیدر آن جا

 یشاهد درخشش حكومت جهان یباورنكردن یم با سرعتيخود باشد تا بتوان یك نفر واقعًا شاهد طلوع عشق در زندگي
  .ميت عاشق باشيعشق و رهبر

ل يهر آس آه بخواهد در راه تحقق و ن یباشند، ول یا آساني یچه آس یجهان ندارد آه عاشق و رهبر یتياصًال اهم   
د ينما یگران جستجو آرده و سعيز ديش و نيتواند دست از تظاهر برداشته و عشق را در وجود خو یم به آن بكوشد،
  .جهان را در مقام عاشق و معشوق درك آرده و محترم شمارد یخود و تمام

ط و در يخوب و بدمان رها شده و مح یها رفتار و گفتار و افكار و احساس كه؛ هرگاه از اسارتنيآالم ا ی خالصه    
 .ميم آه مسرور و عاشقيابي ی، درمميباش رنده آنهايبرگ

اختصاص  یتوجه یو ب یاز آن را به تنفر و دشمن یتر از آن است آه بخش آوتاه تر و ار با ارزشيواقعًا بس یزندگ    
 یو فرار هراسان یا رش آن نبوده و بگونهيچكدام از ما حاضر به پذياست آه ذهن ه یزيمان چ یقلبها در. ميده
 .مياعتماد آن مان یهم آه شده به دلها یم اندآيد بتوانيشا یدانم، سخت است وليم؛ نميا شده

اما اگر مرگ ست ين یت و همدليميجز صم یزيچ  ی ستهيزنده بودن شا است و یبه عشق و دوست یاعتبار زندگ    
 در سوختن ین گام براين هم اوليا یحت یم وليا دهيست، دوزخ را به جان خرين یا گر چارهيد م،يرا همچنان باور آن

و عشق و وجود ما  یزندگ انيم ینكه مرزيب، مگر ايو باز هم اندوه است و فر. جهنم و شكفتن در بهشت است
  .چيگر هيت و دهمان است آه هس یست، و زندگينباشد، همچنان آه ن

  

 


