و ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺮگ اﺳﺖ
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ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ

· ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﯽﺷﻮد از ﻋﺸﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻧﮑﺘﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﻮاع از ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺸﻖ ﺑﻪ وﻃﻦ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
 ،ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ،اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد وﻗﺘﯽ از ﻋﺸﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﻋﺸﻖ
رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺎن ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣﺮد دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از ﻋﺸﻖ،
ﻋﺸﻖﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن
آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ اﺛﺮ اﻓﻼﻃﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ .در رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ،آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﻄﻮرهای
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺪوری ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎ و ﯾﮏ ﺳﺮ واﺣﺪ ﺑﺎ
دو ﺻﻮرت ﺑﺮ آن .ﺧﺪاﯾﺎن از ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ واﻫﻤﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ،زﺋﻮس ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ
ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪ .از آن روزﮔﺎر ،اﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﯽدوﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ
ﺳﻮزان در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ ّ
ﮐﻠﯽ واﺣﺪ ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺸﻖ آﻣﯿﺰ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﺸﻖﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ دو »ﻣﻦ« ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ
ﺗﺎزه از ﻣﯿﺎن آن دو »ﻣﻦ« ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد -ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ »ﻣﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎزه ﮐﻪ از
اﻣﺘﺰاج اﯾﻦ دو »ﻣﻦ« ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻨﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دو »ﻣﻦ« درﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺰﻧﺪ و ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎزه ،ﯾﮏ »ﻣﺎ» ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﺧﻮد را در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ »ﻣﺎ« ﻓﺮاﺧﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،و در دل اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ،ﮐﻤﺎل ،و
آراﻣﺶ ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
· آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﻌﯿﻦ دارد ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان در اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ و در وﺻﺎﻟﺶ ﮐﻤﺎل از ﮐﻒ رﻓﺘﻪ اش را ﺑﺎزﺑﯿﺎﺑﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
ً
اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ،
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﻤﻪ ای در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ.
آﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ و زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﻤﻪ ای ﺑﻮاﻗﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
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ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮﮔﺪن ،ﺷﻤﺎره  ٢٧ ،٢۴ﻣﻬﺮﻣﺎه  .١٣٩۵ﺻﺺ  .٢٧-٢٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻮدرزی

ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﭼﻨﺪان ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
رﺳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ّ
ﺣﺪ زﯾﺎدی در ﮔﺮو ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﺎﻧﺲ
ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ آن ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن اﯾﻦ
ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﻬﺎ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ای دارﻧﺪ ،و ﺗﺎ آن را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺟﻔﺖ و
ﺟﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ آن ﺟﺎذﺑﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻃﻮل
ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺆاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﻨﺸﯽ ﻣﻤﺘﺪ
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﭘﺮﺗﻼش و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آراﯾﺶ »ﻣﻦ« ﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺧﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮐﻤﺎل و ﻗﺮار ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﻤﯽ
دﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن »ﻣﺎ« اﻣﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ -داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
· آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﺸﻖ آﻧﻘﺪر آﺗﺸﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽدﻫﺪ وﻟﯽ در دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻣﻮرد دوﺳﺘﯽ ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارﺳﻄﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎد دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻏﯿﺮه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺮط ﻻزم دوﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺮط ﻻزم دوﺳﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺴﺖ -دوﺳﺘﺎن در ﻋﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ »ﻣﻦ« ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک و
ﺗﺎزه ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﻢ
و ﺷﺎدی ﯾﮑﯽ ﻋﯿﻦ ﻏﻢ و ﺷﺎدی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻌﺎدت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﯿﻦ ﺳﻌﺎدت و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺤﺐ اﺳﺖ-
ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی رخ ﻣﯽ دﻫﺪ واﻗﻌﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ »دﯾﮕﺮی« رخ داده اﺳﺖ ،واﻗﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ »ﻣﻦ«
ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،دوﺳﺘﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﻔﻖ و دﻟﺴﻮز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و از ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﻫﻢ
اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﯾﺎ ﻓﺮﺣﻨﺎک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ وﻗﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ »دﯾﮕﺮی« رخ داده اﺳﺖ -ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺲ ﻫﻤﺪردی ﻣﺎ را ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﺎدری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪش
ّ
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﻣﺎدر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر دﺳﺖ ﺧﻮد او ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد ﮐﻪ ای ﮐﺎش
دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﻪ دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪش .ﯾﻌﻨﯽ درد ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دردﻧﺎﮐﺘﺮ از دردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮد او دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ دوﺳﺖ وﻟﻮ آﻧﮑﻪ از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن دﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺳﻒ و اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن
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ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﻣﺎدر اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ در ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﺠﺮﺑﻪ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
· در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ دوﺳﺘﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ازدواج ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎزه و »ﻣﺎ« ی واﺣﺪ
اﺳﺖ .اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟
ازدواج اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ و ﻟﺰوﻣﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ در دوره ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﺷﺮط ﻻزم ازدواج ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ روﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ،و ﻣﺮدم
ﮔﯿﺮ ﺷﺪن رﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ آﺛﺎر ﺟﯿﻦ آﺳﺘﯿﻦ و ﺑﺮوﻧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ وارد ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺪ ،و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ازدواج ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ .از ﺣﯿﺚ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ازدواج ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻼ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺪران
و ﻣﺎدران ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ازدواج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺄن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ وﺻﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ از دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ورود رﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻏﺮﺑﯽ ،دﺧﺘﺮان و
ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﻋﺸﻖ را ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ازدواج ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺸﻖ و ازدواج ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻬﺎد ازدواج را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﻬﺎد ازدواج ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ .و از
ﻗﻀﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ازدواج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﺸﻖ را ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد ﯾﺎ
آن را ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﻣﻼﻃﻔﺖ آن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ
ﻟﺰوﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺶ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ازدواج ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی
ﻋﺸﻖ را ﻓﺮوزان ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻬﺎد ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد را ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
· ﭘﺲ وﺻﺎل و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ در ﮔﻔﺘﻪ آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ وﺻﺎل ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ و ﺗﺪاوم
ﻧﺪارد؟
در ﺗﻤﺜﯿﻞ آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن وﺻﺎل ﺑﺎ ازدواج ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ وﺻﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن
ﺗﻤﺜﯿﻞ آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ داﺳﺘﺎن آرﯾﺴﺘﻮﻓﺎن ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و در وﺻﺎل ﻫﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻨﮓ در آﻏﻮش ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺧﺎر ﺧﺎر

3

ﭼﯿﺰی ﭘﻨﻬﺎن آزرده و ﻧﺎ آرام ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺣّﺘﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﺻﺎل ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﻋﺸﻖ در ذات
ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺎک و ﺗﺮاژﯾﮏ اﺳﺖ.

ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮاژﯾﮏ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :از وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن و روﻣﺌﻮ و ژوﻟﯿﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮاژدی ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﮕﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ روح ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﺎر در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻋﻄﺶ ﺷﻮرﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ
ﮐﻪ آن ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﮐﺪام اﺳﺖ .ﺳﻘﺮاط ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺻﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ّ
ﺣﺪ وﺻﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ
رود و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺗﺼﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ،ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺟﺴﻢ ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ روح و روان
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺷﺪ :ﻋﺸﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺰ ﭘﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد/
ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﻮد  /ﻋﺸﻖ آن زﻧﺪه ﮔﺰﯾﻦ ﮐﻮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ  /ﮐﺰ ﺷﺮاب ﺟﺎن ﻓﺰاﯾﺖ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
· در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ از ﻋﺸﻖ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺮاژﯾﮏ ﺑﻮدن ﻋﺸﻖ
وﺟﻮد دارد؟
از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎل ﺗﺮاژدی ﻋﺸﻖ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮی ﯾﮑﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن دو »ﻣﻦ« ﮐﻤﺘﺮ و
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﺷﺎن ﺳﺘﺒﺮﺗﺮ و ﺳﺘﺒﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﯽ دﯾﻮاری
ﮐﻪ ﺣﺪود »ﻣﻦ« را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﻧﻮردﯾﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ »ﻣﻦ« دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ ،ﻣﺎ را از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ را در ﭘﯿﻠﻪ اﺗﻢ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﻤﻬﺎی ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻏﺸﺎء ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺷﻮد.

ﺗﻮﻫﻢ
ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ّ
ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی دورﯾﺪ ،آن ﻏﺸﺎء ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪّ ،

دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﯾﮑﯽ ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎزه
ﺣﻀﻮر آن دﯾﻮار ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ را درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .آدﻣﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از
ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی »ﻣﻦ« ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺮوی راﻧﺶ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ّ
ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻧﺖ ،ﻋﺸﻖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻔﺮط ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮی .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻓﺮداﻧﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺮض ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮط ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻢ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﻧﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪش ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و درﻧﻮردﯾﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن
ﺷﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای را در ﻣﯿﺎﻧﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ -و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﺮام ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی .اﺣﺘﺮام ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻮازن ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ:
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ﻋﺸﻖ ذاﺗﺎ ﻣﺤﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻋﺸﻖ را وﯾﺮان و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﯾﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آن ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖ ورزی ﻓﻘﻂ ﻫﻨﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻨﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
· ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎره ای ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ اﺷﺎره ﻫﺮ ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ
از ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺷﻮد وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎل ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺸﻖﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ از اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و »ﻣﻦ« آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎدر اﯾﻦ »ﻣﻦ« ﮔﺴﺘﺮده را دارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻋﺸﻖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ »ﻣﻦ«
واﺣﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد؟
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و درﺳﺘﯽ را دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ .در
اوان ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻃﻔﻞ و ﻣﺎدر ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ را ﭘﺎره ای از ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻃﻔﻞ ﻫﻢ ﺧﻮد را
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎدر ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ »ﻣﻦ« ﻃﻔﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺎدر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﺸﻖﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ .دو »ﻣﻦ« ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ در آﻣﯿﺰﻧﺪ .در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﻣﺎدراﻧﻪ ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺖ )ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺮﯾﺰی در آن ﻗﻮی و ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ( وﻟﯽ ﻋﺸﻖﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻮﻋﯽ اراده
و اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ .در ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺸﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل . ،در ادﺑﯿﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ از ﺟﻨﺲ »آﮔﺎﭘﻪ« اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﮔﺎه در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن
»ﮐﺮم« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

»ﮐﺮم« ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق

دﯾﮕﺮی ﻧﺜﺎر او ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﮔﺎﭘﻪ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﺎدراﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻓﺎرغ از اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﯾﺎ آﻓﺘﺎب ﮐﻪ
ﺑﯽ درﯾﻎ ﺑﺮ ﭘﺎک و ﻧﺎﭘﺎک ﻧﺜﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻋﺸﻖﻫﺎی رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻓﺎرغ از اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺤﺼﻮل
اﺳﺘﺪﻻل و ﺣﺴﺎﺑﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ آدم
ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻔﯽ اش ﻣﯽ ﭼﺮﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و اﮔﺮ ﭼﺮﺑﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻓﻼن روز و ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺎﺷﻖ او ﺷﻮﯾﺪ!
ﻋﺸﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﺮون از اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻋﺸﻖ ﺗﺎن
دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﻮد و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آن ﻓﺮد درﮔﺬرﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
اﮔﺮﭼﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﻘﺶ اوﻟﯽ و اﺻﻠﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﯾﮑﺴﺮه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل دﻻﯾﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ دﻓﺎع ﻋﻘﻼﻧﯽ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻋﺸﻘﻬﺎی روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ و
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ﻣﻌﺸﻮق ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻋﺰﯾﺰی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻋﻨﺼﺮ اﺧﺘﯿﺎر و اراده ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮی دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ
در ﻋﺸﻘﻬﺎی روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ -ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻣﻬﺮآﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.
· آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﮔﺴﺘﺮش »ﻣﻦ« ﮐﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ در ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ دو ﻧﻮع ﺣﺲ ﺗﻤﻠﮏ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺪﻣﺎ »ﻏﯿﺮت« دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮت ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻏﯿﺮت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻣﻮﺟﻪ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ آدمﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
ادﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ .دﯾﮕﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و اﻫﻞ ﻓﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮب و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ در ﮔﺮو ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ زﻣﺎم ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﭼﺎره ای ﻧﺪارﯾﺪ
ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد درآورﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺮ
ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ در ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آزادی ﻣﻦ در ﮔﺮو ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﮕﺎه
ﺗﻮﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد درآورم ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﻢ .ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را در ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮدم
درآورم؟ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ »ﻋﺎﺷﻘﯽ« اﺳﺖ -ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
ﮐﻤﻨﺪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻔﺘﻮن و ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ دل ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اراده اش را در ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎزد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدم را در ﭼﺸﻢ او ﭼﻨﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﭻ ﻏﯿﺮی را ﻧﻤﯽ
ﭘﺬﯾﺮم .ﻫﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻣﻦ را ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ و از اﯾﻦ راه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ را
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻨﺪازد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻏﯿﺮت ورزی ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﯿﺮت ورزی ،ﻓﺮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ دﯾﮕﺮی را
ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﻓﺮوﺑﮑﺎﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﯿﺮت ورزی و ﻏﯿﺮﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد .و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﯿﺮت ورزی ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ »ﺷﺒﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ« و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ
اﺳﺖ ،در ﺑﻦ ﺧﻮد ﻣﺮگ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ وﻟﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی را ﻣﻘﻬﻮر و
ﻣﺴﺨﺮ ﺧﻮد ﮐﺮدم ،ﻧﮕﺎه او و داورﯾﺶ ارزش ﺧﻮد را از ﮐﻒ ﻣﯽ دﻫﺪ .آن ﻧﮕﺎﻫﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎراﻧﻪ ﻣﻦ
را ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻧﮕﺎه آزادﮔﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﺮدﮔﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ
»ﺷﺨﺺ« را ﺑﻪ »ﺷﯽء« ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزش ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻧﮕﺎه و ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻏﯿﺮت ﻣﺪاری دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ وارد
راﺑﻄﻪ ای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ .اﺻﻼ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﺸﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻘﺎﺑﻬﺎی اش را ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﻬﺪ .ﺣﺼﺎرﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ روح اش را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ
آورد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ ﺳﻮی او رواﻧﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ژرﻓﺎی روح او ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و او
را ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﻧﺞ دل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻋﺸﻖ ﻋﯿﻦ رﻧﺞ از ﮐﻒ دادن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راﺑﻄﻪ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺎﯾﺪار و اﻣﻨﯿﺖ آورﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺸﻮده و
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس روح ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎن ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻣﯽ
ﮔﺬارﯾﺪ ،او ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ روح ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﯾﺎن و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻨﻪ ای
ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮده ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﻀﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﻏﯿﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺗﮑﺎء ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻫﻢ وﺟﻮدش ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ او ﺷﺨﺺ
ﺳﻮﻣﯽ را وارد راﺑﻄﻪ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ دو اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ) :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ( ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ اﺗﮑﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
از ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮی دارد ،و )دوم آﻧﮑﻪ( ﺑﺎ در ﻣﯿﺎن
آوردن دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دل
دﯾﮕﺮی ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دل ﺣﺴﺎس ﺗﻮ را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد
در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﻨﻨﺪ-
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه وﺟﻮدش ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺗﮑﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺤﺼﺎری در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﮔﺸﻮدﮔﯽ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺎن ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﯿﺮت و ﻏﯿﺮﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﺗﺎ ّ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ
اﺳﺖ ،و ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺪاوم ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ.
· ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎ و
ﺗﺒﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﺗﺮاژﯾﮑﯽ ﮐﻪ رﻗﻢ زده و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﺮاژﯾﮏ ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ راﺑﺮت
ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺸﻖ « ﺑﺮ آن اﺻﺮار دارد ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دو ﻧﻮع ﻋﺸﻖ دارﯾﻢ :ﻋﺸﻖ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢ ،و ﻋﺸﻖ ﺑﺪ
ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻋﺸﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
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ﺷﮑﻮﻓﺎﻧﻨﺪه و ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﮑﻮﻓﺎﻧﻨﺪه و ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻣﯿﺰ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎﺷﺪ» .ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ« ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺮ دو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و »ﻣﺘﻘﺎرن« ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
واﺣﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻋﺸﻖ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ ورزد ،دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او
ﻋﺸﻖ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮرزد -ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺜﻼ او را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﻋﺸﻖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی آﻓﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﺎﻫﻤﺘﺮاز دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮاﻧﻪ و ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺸﻘﻬﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن ،ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﯿﻤﺎری از ﺟﻨﺲ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﺗﻼق راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ
رود ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺒﺮه اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻋﺘﯿﺎدش ﺷﺪه اﺳﺖ -ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺸﻘﻬﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﻫﯿﭻ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎذق ﺧﻮد را از
ﺑﻼی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
· آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺷﻮاری و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻋﺸﻖ از رواﺑﻂ ﺟﺎری ﺟﻮاﻣﻊ
اﻣﺮوزی؟ آﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺷﻮاری ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻋﺸﻖ ﮔﺮﯾﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭘﯽ
رواﺑﻂ ﺳﻄﺤﯽ و زودﮔﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺷﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻫﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .اﻣﺎ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﺷﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﺎل ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ .دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ،درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻨﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ
ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در روزﮔﺎر ﻣﺪرن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﯾﺪ و
ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ،و ﻋﺸﻖ ﻫﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻓﺮﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ﺗﺎ ژﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺷﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻋﺸﻖ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺎزی ﻓﺮﯾﺐ آﻣﯿﺰ ﻣﻐﺰ و دﺳﺘﮕﺎه رواﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن ﻋﺸﻖ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﺻﺮف ﮐﺸﺶ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﮑﻮن ﻋﺸﻖ در
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،زﻣﺎن ﺑﺮ ،و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف اﻧﺮژی روﺣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﺜﻞ
ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ -ﻣﺤﺼﻮل آن زﯾﺒﺎ از ﮐﺎر درﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻓﺮد دل و ﺟﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر دﻫﺪ .ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی وﯾﮋه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺠﺎل ﯾﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﯽ دارﻧﺪ .اﻓﺮاد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺬﺗﻬﺎی آﺳﺎن و آﺳﺎن ﯾﺎب
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺸﻖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ ّﻟﺬﺗﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎری و
ﻣﺨﺎﻃﺮات آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺻﺒﻮری و داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ،و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ از ﺷﮑﺴﺖ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺎﮐﺎم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻓﺮاد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺸﻖ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﺮاوان آن ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺎ از ادب و اﺧﻼق ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.
·

اﮔﺮ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺸﻖ آﺳﻮده ﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ﭼﻪ

اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد اﯾﻦ روﻧﺪ را اداﻣﻪ دﻫﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؟
راﺑﺮت ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮرش درﺑﺎره ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺸﻖ اروﺗﯿﮏ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را درﺑﺎره ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﻻزم را در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﺨﺮج دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و
روان اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎل ﻓﺮاﺧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن و آﺷﮑﺎرﮔﯽ ﺑﻪ روح ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،و ﻟﺬﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
در روح ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺪر ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﺘﺮ و ﭘﺮزﺣﻤﺖ ﺗﺮ از ﻓﺮزﻧﺪداری ﻧﯿﺴﺖ! ﭘﺮوراﻧﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﺮدوش ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ اذﻋﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻏﻢ
ﺗﻤﺎم دﺷﻮارﯾﻬﺎ ،ﻣﺨﺎﻃﺮات ،و زﺣﻤﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪداری ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ ،ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ،و ﺷﺎداب ﺗﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ درک اﯾﺸﺎن را از ﺧﻮد و
از ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺻﻼ ﻧﮕﺎه ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﻣﯿﺪ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺟﻬﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را ﺑﺮای ﺷﺎن رﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻨﺲ اﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﭘﺮزﺣﻤﺖ ،ﭘﺮ اﻓﺖ و ﺧﯿﺮ ،و ﭘﺮ درد و رﻧﺞ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻏﻢ آن ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد درﮔﯿﺮ
آن ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ اش ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
روی او ﮔﺸﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اش ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ،دﻧﯿﺎی اش روﺷﻨﺘﺮ و رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﻌﻨﺎ و ﻃﺮاوت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﺸﺎط ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽ
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آورد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﻌﻨﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺤﺮان در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ و ﻣﻼﻟﻬﺎی وﺟﻮدی او را
آراﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﯿﺪ و ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
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