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 مقدمه 

 که  ای از آگایه ها هستند. مجموعه، گنجینه ای از دانش کاربردی ویژه اشعار کهن ما شعرفاریس و به

« مردنبهت  »و  «زیست   بهت  »عمیل عالوه بر ارتقاء بینش ما نسبت به جهان، درس هانی از شیوه های 

. آموزند را نت   به ما یم  

  های رنج فرامویس  یا مخدری برای  گذران  نیست؛و وقت  ادبیات، تنها وسیله ای برای رسگریم  
ی

و زندگ

  رهانی از 
ی

 . مالل روزمرگ

مندانه  ادیبان جهان است که با تحت تاثت  ی زیستههای ها و تجربهاز اندیشه ادبیات، ترجمه ای هت 

 . به ذهن و فکر او تزریق یم شود ، قرار دادن احساس مخاطب

و رنج های  ها درمان مناسبی برای درد ،و بخصوص شعر کالسیک دن به ادبیاتبا پناه بر  توانیمما یم

ک اند رویح بش  بیابیم. ر   . نج هانی که بت   همه ما مشت 

نج شاعران و ادیبان بزرگمان را حاصل دس نباید  ، این کهآن چه مسلم است ، تنها به جهت رسگریم و ت 

یم   به کار بتی
بزرگان  که برای گرد آوری این این ظلیم ست در حق خودمان و در حق که   . چرا تفت 

 ها خورده اند. مر خود مایه گذاشته اند و خون دلی عظیم، از عگنجینه

کارهای شاهآوردن درست است که حافظ و سعدی و دیگر بزرگان، در برابر عمری که رصف پدید 

ان وظیفه و مسئولیطلب نیم کنند اما  مزدیکرده اند، از ما دستادنی  ت ما نسبت این مساله، از مت  

 ها کم نیم کند. رگداشت و قدرشنایس از این شاهکار به بز 

 تر از موظف بودن، محتاجیم که از این گنجینهبیشما موظفیم و 
ی

های گرانبها، برای بهبود زندگ

ی،  یم. بش   بهره بتی

 کتاب اول : عشق

" ، ابتدا به رساغ مقولهکتاب های "ادبیاتدر مجموعه چرا اول اما  . رفته ایم «عشق» آشنای درمان 

 عشق ؟

کنم و در این بندی یمترین رنج های رویح بش  دستهمترین و مهبزرگ یدر زمرهرا  «عشق»، چون من

ی دغدغه ام تسکت   و بلکه درمان همت   رنج ها، مجموعه   . ستی بش 

 به سایر  ست و و حتا خشم اشادی ، غمما از قبیل بسیاری از احساسات پیدایش عشق، منشا 

ی یم بخشد و نت    احساسات  تر یم کند. ی ما ماندگار را در خاطر و خاطرهآن ها  ، قوت و قدرت بیشت 

ک همه مردم دنیاست ،«شقع» دلیل دیگر این که  همه آن را یم فهمند و به آن نیاز دارند.  . زبان مشت 



ر در شعر، تبه خصوص و به خصوص در ادبیات و دلیل است که یم بینیم در انواع هت  دو به همت   

یگری به آن پرداخته اند و ای برخوردار است. شاعران بیش از هر موضوع د"عشق " از جایگاه ویژه

  ها گفته اند . اش سخندرباره

فهرست الفبانی نه بصورت  شعار عاشقانه، پرداخته ایم؛ اما بندی اآوری و دستهدر این مقاله، به جمع

شعر وسیله و خصوصیات آن به« عشق»شناخت ماهیت ، ما  بلکه مقصود اصیل؛ یا موضویع

 راهکارهانی 
 است.  ی درست با آنبرای مواجههعمیل شاعران و  سپس یافت  

ترتیب مطالب به این صورت است که ابتدا سخب  مخترص درباره چیسب  عشق گفته شده و سپس 

که از اشعار فاریس برداشت یم شود،   ،برای شناخت بهت  آن، به برریس نسبتا مفصیل از عالئم عشق

 پرداخته ایم. 

، برریس اثرات مقصود اصیل این جمع آوری بودهاز آنجا که یافت   راهکارهای عمیل از البه الی اشعار، 

 ، به عنوان آخرین بخش آورده شده است. «مزایا و معایب عشق»عشق، یا به عبارت بهت  

  آمت   به نظر برسد. ا در بعض  از بخش ها، ممکن است بیان مطالب،
ما این برداشت، بیشت  نایس  طت 

، متفاوت  از رویکرد   یم. اهنگاه یم کردها یش از این، از زاویه دیگری به آنمسائیل ست که پبه این مت  

 

 تعریف عشق

 اما هنوز هم تعریف روشن و واحدی از معب  ها گفته اند، ها گفته اند و بسیار عشق بار  دربارهبا این که 

« مودت»و  «محبت»مانند ، هایش هم خانوادهپیش یم آید که این کلمه با . بسیار وجود ندارد  عشق

 اشتباه گرفته یم شود. ، مانند خودخوایه و هوسبازی، سته یم شود یا حتا با متضاد هایشیکسان دان

 دلیل هم ، سوال هانی از این دست
 : پاسخ روشن و یکسان  ندارند در ذهن ما هنوز  ،به همت  

 عشق چیست؟-

 فرق عشق و محبت و هوس در چیست ؟ -

 انواع عشق کدام است ؟ -

 عشق ها  مرسوم امروزی، در رسیال های -
ً
 شش ضلیع-ی به اصطالح مثلبی و مربیع و پنجکه معموال

و  باز و کدام یک هوسمستحق توجه و دلسوزی؟ عاشق است و واقعا فرد ، کدام فراوان دیده یم شود 

  ؟  نباید به ابراز محبتش اعتماد کرد  است و خودخواه 

ادف شویم یا رساغ تفاوت عشق با مت  درگت  تعریف های لغوی و اصطالیح قرار نیست  مقاله، در این

 . ند بسیار گفته شده ا ،، در کتاب های معتتی گذشتهف ها تعری؛ چون آن گونه هایش برویم

یم. اما در ابتدا،  ن ها و از مضامت   آمستقیم به رساغ خود اشعار یم رویم ما  بر رس یک  کمک یم گت 

کآن  یبر پایهبتوانیم کنیم تا تعریف کیل توافق یم این درست ی ادامه نخ تسبییح برای، تعریف مشت 

 : داشته باشیم راه، در دست



ِ شدیِد یک انسان دیگر ، "اراده یم کنیم" جا از واژه " عشق ایندر  آنچه
به حدی .  است "خواست  

 . او را دگرگون کند  رویح الو حاشدید که ذهن عاشق را درگت  و 

دازیم ، پاسخ به سوایل است که احتماال برای بسیاری  اما نکته مهیم که بهت  است در مقدمه به آن بتر

، این کنمر یممتفاوت ذککاملن هانی که از شعرای  هنگام خواندن مثال در از خوانندگان پیش یم آید و 

 : تکرار خواهد شد  انشدر ذهن سوال

 «؟، عشق زمیب  ست یا آسمان   «عشق»از منظور شما »

 توضیح مخترصی درباره ماهیت فلسف  عشق الزم است.  ،به این سوالدر پاسخ 

، عشق. ، از قبیل تضاد یا تناقض نیستاعشیک نیست که عشق انواع متفاون  دارد. اما تفاوت این انو  

ک لفظ  س  ت و نه دارای اقسام متضاد و متباین. عشق است. نه مشت 

دارای  هویم تشکییک و مف، فالسفهبریح  از . یعب  به اصطالح استدر حقیقت عشق ، مانند " وجود " 

 . است مراتب

ند ، وجود قوی تری دارند و در مرتبهمچنان که بعض  از موجودات  ، ه باالتری از وجود قرار یم گت 

ومند . بعض  عشق نت   در آن ها متفاوت است  ،تر هستند و صاحبان آن ها عشق ها بلند مرتبه تر و نت 

ترند و بعض  از عشق ها ضعیف تر و کم اثر ؛ ویل تری از عشق را مشاهده یم کنند ن  آثار بیشت  و طوال

 نزدیک تر . و فرامویس  به خامویس  

قیقب  واحد با ح ،. همان گونه که نور د نور استن، مانعشقکه یم توان گفت   یدر تشبیه محسوس تر 

فاون  در آن ها ظهور ، به شکل های مته تناسب ظرفیت موجودات، عشق نت   بمراتبی متفاوت است

 و گرمانی متفاوت از خود بروز یم دهد.  روشنانی یم کند و 

، که هر دو انند تفاوت نور خورشید و نور شمع، بیشت  از جنبه ی شدت و ضعف است ماین تفاوت

 اما این کجا و آن کجا ؟ ،رند و روشنانی بخشت و ماهیت ، نو قیقدر ح

ر موجودی با توجه به ظرفیت وجودش، از این نور بهره اراده عشق بر این قرار گرفته است که به ه

 . ای برساند 

 که در مصادیق عشق وجود دارد و با دیدن مثال هانی از شاعران متفاوت به به این ترتیب
، تفاون 

. مثال عشف  که مولوی به عنوان یک عارف از آن سخن یم وجیه استما خطور یم کند، قابل ت ذهن

 . ، با دیگران متفاوت استو دعوت به مردن در آن عشق یم کند گوید، 

، از بلکه حتا در انواع دیگر موجودات ، مخصوص به انسان نیستعرفا فالسفه و عشق در تعریف 

، عشق به معنای و وسیع نت   مرتبه ای از آن وجود دارد . در آن تعریف جامع جمله حیوانات و نباتات 

 "تمایل شدید" است . 

ع را به این تعریف محدود ، ما به نوع انسان  عشق یم پردازیم و آن معنای کیل و جام مقالهاما در این 

 به انسان  دیگر " انسانیک  " تمایل شدید :  یم کنیم

 روزمره و پیدایش عشق به عنوان یک مشکل و   زیرا مطالبی که در اینجا 
ی

گفته یم شود ، مربوط به زندگ

دازیم .  به درمانبا توسل به ادبیات، رنج است که قصد داریم   آن بتر



، شبیه به ق هم وجود دارند که از نظر ماهیتاما در جریان بحث یم بینیم که معناهای دیگری از عش

ها را تایید کرده اند . شاعران با اشعار خود، این شباهت بینیم کهیمنت    همت   عشق ها هستند و 

واحد با بروز و ، به این مساله مهم نر یم بریم که عشق ، حقیقب  عالئممخصوصا در باره شناخت 

 . مانند وجود ، مانند نور . ظهوری متفاوت است

ان ارزش و اصالت عشق را معت   یم کند آن چه در نهایت در ش اثرات مثبتان مت   دوام آن و دت ، م، مت  

 انسان است. یعب  عشق ، هرچقدر با دوام تر و 
ی

  مفید تر، ارزشمند تر و اصیل تر . زندگ

 

 شناخت عالئم عشق 

این خواست   ، به معنای خواست   شدید یک انسان دیگر است . همانطور که گفته شد، عشق در اینجا 

ات مستقییم بر جسم یم "بیماری رویح"شدید ، در واقع منجر به نویع    . گذارد یم شود و تاثت 

اق، فیلسوف معروف اسالیم در  ملقبسهروردی شهاب الدین   یم گوید :  «عشق رساله»به شیخ ِارس 

 را از ع   «عشق»
 
 ت   در زم خیاول ب ؛ن درختدر ب   د یآ د یاست که در باغ پد ایهیقه گرفته اند و آن گش

رود تا جمله درخت را  و همچنان یم چد یپ را در درخت یمکند، پس رسبرآرد و خود ) و محکم(سخت 

و چنانش در شکنجه کند که نم در درخت نماند، و هر غذا که به واسطه آب و هوا به  د،ت  فرا گ

 …برد تا آنگاه که درخت خشک شود رسد به تاراج یم درخت یم

را  «حزن» د،اولیاهد فرود آخو  نی و اگر جا د،یننما یرو  دهی...اما عشق به هر کس جا ندهد و به هر د

خانه  امونت  و پ د یختی دهد. پس عشق فرود آ مانیکند و از آمدن آن سل  بفرستد تا خانه خایل

پس چون عشق . . آنگاه قصد درگاه حسن کند د یرا راست نما ها را خراب و نادرسب   ها یبگردد.ناهموار 

 . میشو  میبدان تسل د یدهد با به ما استعداد وصل یم

 (رسگردان   ی رهیدانشور در کتاب  جز  ت   میاز سبه نقل )

، شاید غت  در ابتدا ، یا به بیماری تشبیه یم کنیمدانیم یمعشق را نویع بیماری ما این که  بنابراین تعبت 

بکاهیم و اثرات مثبت آن را نادیده  گمان شود که قصد داریم از ارزش عشقو  منصفانه به نظر برسد 

یم. اما چنان که سهروردی نت   در ادامه سخنش اشاره یم کند، عشق از جمله رنج هانی ست که  بگت 

 برای ساخت   و آباد کردن خانه قلب انسان، ابتدا دست به نابودی وضع گذشته یم زند. 

 . د ناین سخن را تایید یم کن، نت   قان شاعران و رفتار عاششعر  یم بینیم کهدر ادامه، با دقت بیشت   

 سعدی یم فرماید: 

 موجب فریاد ما، خصم نداند که چیست

 چاره مجروح عشق، نیست به جز خامش  

 

 ، یم فرماید : شدر این شعر معروفشاعر عارف، مثلن یا 



 من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

 چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

ی: یا این بیت از فریدون   مشت 

 بیمار خنده های تو ام بیشت  بخند

 خورشید آرزوی مب  گرم تر بتاب

برای یماری ها ، عالوه بر سخب  هایشانکه ب  گونههمان بدن دارند، عشق نت   با وجود ،  فوایدی نت  

 آن مزایا را بر ،ای شناخب  و بیان راه های درمان، مزایای متعددی دارد که پس از بحث ههایشآزار 

 رد. خواهیم شم

 اش خارج یم کند ، انسان را از حادر ابتدای ورود  این است که عشق قدر مسلم
ی

. لت عادی و همیشیک

 وعا، او که یم توان گفت  
ی

 . یم کند  زبر دت یم تازد و همه چت   را زیر و ناگهان به قلب روزمرگ

که بدن را از حالت تعادل خارج یم کند و نظام معمول و مورد انتظار از   "بیماری" یک درست شبیه به

« مسب  »یا  «بیماری»به  ،بینیم که در شعر شاعرانبه همت   جهت یم . ن را به هم یم ریزد عملکرد بد

 . تشبیه یم شود 

 من مست یِم عشقم، هشیار نخواهم شد

، بیدار نخواهم شد  از خواب خوش مسب 

بیماری به شبیه  بیشت   عشق ،اما در بت   بیماری های مختلف که آثار متفاون  بر بدن یم گذارند ، 

 ست
ی

ل در بعض  ، از قبیل تب، اختالعالئمهمان با تقریبا و در نوع ویروس ؛ با همان تنوع رسماخوردگ

 . میکند  بروز ختلف  شکل های م، به ... که در بدن های مختلف از حواس پنجگانه و 

ی از د در شعر عشق، به برریس عالئم آن احواالت نایس  از ر این قسمت برای پیداکردن شناخت بهت 

 یم پردازیم. شاعران 

 :  عشق عالئم برریس

ی" و " و سپسبا بیماری  شباهت عشق ثباتبرای ا   به مساله "راه های پیشگت 
های راه پرداخت 

، بیماریشناخت عالئم . چرا که ابتدا به توصیف شاعران پاریس گوی از عشق توجه یم کنیم درمان" 

 به شناخت بهت  راه های درمان کمک یم کند . 

و . البته در علوم انسان  تقسیم یم شوند  "جسیم"و  "رویح"به دو دسته ی ، گونهاین بیماریعالئم 

 روانشنایس
 
( چندان م، تقسیم ث  . هستو ریاض  ؛ چنان که در منطق نیست نطف  نانی )دوتانی

که این   ؛ چرا دو دسته ی کامال جدا از هم نیست اینجا وقب  یم گوییم "دو دسته " منظور  در پس 

 عالئم ، درهم
ی
ممکن یم کند. عالوه بر این که کیک کامل آن ها از یکدیگر را غت  که تفهانی دارند  تنیدگ

 استات خو نت   در ذ ، شعر است و شعر منبع پژوهش ما 
ی

بنابراین، در  . د آمیخته با کنایه و پیچیدگ

 شاهدمثال های شعری، مناقشه ای هم نیست. 



  کمک به روشن تر شدن مطلب است . تنها  در اینجا،  تقسیماین از  هدف 

  

 :  عالئم جسیم بیماری عشق

 :  )تب(حرارت باالی بدن-1

 که  
ی

 و حرارت باال در بدن  مورد اتفاق همه یاولت   ویژگ
 

شاعران گذشته و امروز است، احساس دایع

 به تنها احسایس شبیه و  از موارد، اصال تبی در کار نیست است. البته در بسیاری« تب»یا همان 

ون  هم دا ممکن است موارد از ض  در درون عاشق وجود دارد؛ هر چند در بع "تب" شته نمود بت 

 . یم گویند  "تب فراق"؛ مانند کودگ که از غم دوری ییک از والدینش تب یم کند که پزشکان به آن باشد 

 دم زد ازل پرتو حسنت ز تجیل در 

 به همه عالم زد "آتش"شد و  دا یپ ""عشق

 م   د ی، دختکرد ر    یا جلوه
 
 ک عشق نداشتل

 و بر آدم زد تت  غ نیآتش شد از  ت   ع

، آتش زدن بر همه عالم بوده است. پس کار عشق از همان ابتدا   د یفرما شعر، جناب حافظ یم نیا در 

 . آورد آتش را به ارمغان یم یحلول کند با خود حرارت و گرما ست که عشق در هر جان   یعیطب

 : د یگو   یم ت   چن یگر ید تیدر ب ت   همچن

 آتش که بر جان من است نیا اربی

 لیبر خل یکن ، آن سان که کرد  رسد 

 . اد از آتش، آتش عشق استهم مر  نجا یدر ا که

 نمونه ای دیگر از شعر کهن:  

 جانان چه کند آتش دوزخ؟با سوخته

 هجران تو چندی تبام با من ساخته

ز صتی و گرفته است که نشان ا  بهره« سوخت   و ساخت   » انی از ترکیببه زیب ، شاعر در این بیت

سوخته باشد کارگر « تب عشق»بردباری عاشقانه نت   هست. او یم گوید آتش دوزخ بر جان  که در 

مبالغه آمت   به نظر برسد اما از نگاه عارفان، یم تشبییه نخواهد بود. شاید این تعبت  در نگاه اول، 

، مانع از  که سوخت   به آتش عشقاین . باشد قابل پذیرش ه ای کامال منطف  و تواند مسال حقیف 

 مالقات با آتش دوزخ خواهد شد. 

 

 : نمونه هانی از شعر معارص  

 



 انگار خورشیدم رسم داغ است،یک کوره تبم،

 فقط یکریز یم گردد جهان دور رسم یعب  . . . 

 . بعض  موارد مشاهده شده است ، به رسگیجه هم اشاره میکند که در در این بیت شاعر عالوه بر تب

 : همت   شاعر یم خوانیم یت دیگری از در ب

 لرزید دست هایم و رسگیجه ام گرفت

 آوردمت دلیل زوال خودم شوی . . . 

 . داشته باشد غت  از عشق نیست و ممکن است علت دیگری  راییحی ، عالمت البته رسگیجه

 

2-   : 
ی

 رنگ پریدگ

 گویند: روی رسخ تو سعدی که زرد کرد؟

 اکست  عشق بر مسم افتاد و زر شدم 

 عاشق را بیتدر این 
ی

، استاد سخن سعدی، از آرایه زیبای "حسن تعلیل" استفاده کرده و رنگ پریدگ

 به سبب کیمیاگری جناب عشق یم داند. 

 را به این صورت گفته است :  معنا  انحافظ نت   ، هم

 از کیمیای مهر تو زر گشت روی من

 آری ، به لطف روی شما خاک زر شود

خطاب قرار یم دهد و در اینجا، زرد رونی خود را از الطاف معشوق حافظ ، معموال خود معشوق را 

همچنان که این  . ، خاک را به طال تبدیل یم کند دریافت توجه او اشتیاق یا  ،روی او  یم شمارد که عشِق 

 مضمون را در بیت معروف دیگری هم درباره معشوق گفته است : 

 که خاک را به نظر کیمیا کنند  آنان 

د که گ و   ی چشیم به ما کنند؟وشهآیا ب 

 در غزل زیبای دیگری یم گوید: سعدی همچنت   

 ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقت  

 به کمند تو گرفتار و به دام تو است  

 گر بگویم که مرا حال پریشان  نیست

 رنگ رخسار ختی یم دهد از رس ضمت  

، رنگ رخسار را در این بیتشاعر  و  ی به کمند دوست، همان عشق استدر بیت اول منظور از گرفتار 

رنگ »از  لوم نیست که در اینجا منظور شاعر . البته دقیقا معمب  بر پریشان حایل عاشق یم داند عال 



 ، رسیح  چهره عاشق است«رخسار
ی

به چهره او )به جهت همان تب باال که ذکر شد( یا رنگ پریدگ

در هر دو  تر است. احتمال دوم قوی ،ویل با توجه به سایر ابیات . بیمارینایس  از جهت ضعف 

 است.  ، ییک از عالئم بیماری عشقرنگ رخسار یم توان گفت که ، صورت

 : شعر معارص 

 ترین برگ خزان، این از منام؟ زردمن چه

 این از تو ؛چه؟ رس ستی  ترین ماه بهار  تو 

 

 اختالل در حواس چهارگانه :  -3

ختالل ، امورد حس المسهمنظور از حواس چهارگانه ، بینانی ، شنوانی ، بویانی و چشانی است . در 

  . قابل توجیه گزارش نشده است

اما در  ؛، بیب  و زبان استالل در فرستنده اطالعات یعب  چشم، گوشدر بعض  بیماری ها ، اخت

در این  . دچار اختالل یم شود  است که مغز ، یعب  ( پردازشگر مورد نظر ما بیماری )مانند دیگربعض  

 . کند   ، به رویس  متفاوت از دیگران تفست  یمبا حواس درک میکند که را  مغز عاشق آنچه حالت، 

 به همت   جهت است که بزرگان فرموده اند : 

ِصم  - عیمی و ی  ء ی 
ی  حبُّ الش 

، کور و کر یم کند  -  . دوست داشت  

ف عشق گفتیم . مان دوست داشت   شدید است که در تعری، هدر این کالم، منظور از دوست داشت   

 ، واقعیت ها را درست نبیند و نشنود. ری از مواقع موجب یم شود که عاشق، در بسیایعب  عشق

، بینانی و شنوانی است که نمونه هانی  حس هانی که دچار اختالل یم شود بنابر این یم توان گفت اولت   

 . شاعران یم بینیم ل را در شعر این اختالاقرار به از 

 

 حس بینایی : -

 به مجنون گفت روزی عیب جونی 

 که پیدا کن به از لییل نکونی 

 

 که لییل گرچه در چشم تو حوری ست

 سن اوقصوری ست ز ح  هرجزن   به

 



 ز حرف عیب جو مجنون برآشفت

 خندان شد و گفت
ی

 در آن آشفتیک

 

 "  اگر در دیده مجنون نشیب  

 " به غت  از خونی لییل نبیب  

ی متفاوت از  دیگران  یم بیند :  ()و بلکه فراتر از آن چنانکه در این شعر معروف یم بینیم ، عاشق چت  

 تو مو بیب  و مجنون پیچش مو

 ، او اشارت های ابروتو ابرو 

 

مجنون کرده چنان که مجنون را د شاعر این است که عشق حقیف  و پایدار، آنمقصو در اینجا البته  

که پدید آمدن یا از بت     نه زیبانی های ظاهری، به زیبانی های باطب  پدید یم آید ، از توجه بود 

 . تیار و به انتخاب خود انسان نیست، در اخرفتنشان

از آن به عنوان ، به معنای گفته شده کیم متفاوت است و شاید نتوان بنابر این با اختالل در بینانی 

دیدن را از مزایا و محاسن عشق بر یم شمارد  که در  . در حقیقت شاعر این نوع از "اختالل" نام برد 

 مبحث مزایا و فواید عشق ، به آن خواهیم پرداخت . 

هانی توسط عاشق است، هم منظور از اختالل در بینانی  گایه اوقات
که وجود ندارند   توهم دیدن چت  

 :  یا اتفاق نیفتاده اند 

 دیده ایم ما در پیاله عکس رخ یار 

ب مدام ما   ای نی ختی ز لذت رس 

ان از د ما عاشقانشاعر یم گوی هانی را یم بینیم که نی ختی
 . ، قادر به دیدن آن نیستند عشق ، چت  

 محسوب یم شود ، این نوع از دیدن، در نظر دیگران
ی

 . اختالل و توهم زدگ

 

 شعر معارص : ای از نمونه  

 رد پانی تازه از پشت صنوبرها گذشت

 پشت ابر پنهان شد گمان کردم تونی ماه 

 دیدی یقت   کردی منم کشته ای در پای خود 

 سایه ای برخاک مهمان شد گمان کردم تونی 

 



  : حس شنوایی -

 صدا کن مرا ... 

 صدای تو خوب است ... 

ان  رخ یم دهد نت   ما درباره شنوانی  ، خاطرات هر کس؛ البته با توجه به نوع حافظه و نند بینانی ، تغیت 

 . ربه های متفاون  وجود داشته باشد ممکن است تج

قوی تر است و بعض  حافظه شنیداری؛ یعب  آنچه توضیح اینکه بعض  افراد حافظه دیداری شان 

ی بر قلبشان یمماند و طشنوند بیشت  در ذهنشان یمیم  . گذارد بیعتا تاثت  بیشت 

یعب  در  . هم مربوط باشد  جنسیت تاحدودی یم تواند به در حافظه، گفته یم شود که این تفاوت

ممکن است  ،تر است و در زنان حافظه شنیداری؛ که البته این موضوع مردان ، حافظه دیداری قوی

ی دارد . و همگان  نباشد   نیاز به برریس علیم بیشت 

  

 حس بویایی : اختالل در 

 نسیم باد صبا بوی یار من دارد             

 خواهم ازین پس به بوی او پیمود              باد  چو                       

 ... 

 گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد         

 گفتا چو نیک بیب  ، هم اوت رهتی آید                  

 

در بیت  ،ه. با توجه به این نکترفته است نت   به کار یم "آرزو"به معنای  "بو"، کلمه ی کهن  در شعر 

دارد و اراده  . یعب  به کار بردن کلمه ای که دو معنا رفته استادنی ایهام به کار ، صنعت های گفته شده

، به معنای آرزوی یار و آرزوی زلف یار کردن معنای دور تر؛ در دو بیت پیش، بوی یار و بوی زلف

 است . 

 اما در این بیت: 

 با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب

 ز گذر تو خاک را مشک خت   نیم کندک

 : شاعر خطاب به معشوق یم گوید 

ا با گذر از روی دامن خوش بوی ، پس چر با این که تو به او اجازه یم دیه، باد صبا تعجب یم کنم از 

شک نیم کند ؟تو    ، خاک تمام دنیا را تبدیل به م 

 سعدی: 



 در مشک و عود و عنتی و امثال طیبات

 خوشت  ز بوی دوست دگر هیچ طیب نیست 

معنای بوی خوش است. شاعر یم گوید بوی دوست، از هر عطر خوشبوی به « طیب»ی کلمه

 دیگری در جهان خوشبوتر است. 

 شعر معارص : 

اهنم جامانده ،یم ترسم  بوی تو در پت 

د یادگارت را  یک هرزه باد از من بگت 

  

 حس چشایی :  اختالل در  -

 

یب  "  "هزار تلخ بگونی هنوز شت 

 

ین  ییک از پرتکرار ترین مضمون ها، هم در اشعار کهن و هم در شعر معارص، همت   مساله شت 

سعدی یم گوید : بودن تلیح  های معشوق است. به عنوان مثال   

 در حلق چنان رود که ج      زهر از کف دست نازنینان  
 
 بل

بت گالب است  عربم   ،جالب  گوید: . یا در بیت دیگر یم  گالب یا به معنای رس 

 نیست
 
 چو هرچه یم رسد از دست اوست فرق

بت نوشت   و تیغ زهر آلود  میان رس 

البته این مثال ها، به معب  اختالل واقیع در حس چشانی فرد نیستند. تنها اشاران  شاعرانه برای بیان 

ات نایس  از عشق، در   عاشق است. بیب  ذهن و جهانتغیت 

 تاثت  عشق بر حس چشان  سخن یم گوید: عر به زیبانی از ، شادر نمونه زیر 

 نی ذوق را ز لذت تیغت چه آگیه ؟

 از حلق تشنه پرس که آب زالل چیست

اسلوب "است. در این بیت صنعت زیبای و به معنای چشیدن هم خانواده با کلمه ذائقه " ذوق"

شاعر، "عاشق" را به " انسان تشنه"  تشبیه  : به کار رفته استدر شعر" تمثیل "یا همان  "معادله

 یم گوید : ، به صورت تیغ کشیدن باشد. به "آب زالل" ، حتا اگر این توجهکرده و "توجه معشوق" را 

 معنای ندارد ، گویا اصال تشنه نیست و و چشانی کش که ذوق 
ی

؛ پس از عاشق را نیم فهمد تشنیک

س که ذوق دارد و   د. قدر آب زالل را یم دان بتر

 :  های خود دارد سعدی  نت    شبیه به همت   مضمون را در غزل



 الفلوات 
 
 سل المصانع رکبا تهیم ق

 تو قدر آب چه دان  که در کنار فران  

س. نه از کش که در کنار فرات است و قدر آب   که در بیایان ها گمشده اند، بتر
یم گوید:  از سواران 

خالقانه است و چگونه ممکن است که تو با وجود شهد  گوید چقدر نوآورانه و نیم داند. سپس یم

 .  ام را تلخ یم کب 
ی

ین و دهان نبان  ات، به من جواب تلخ یم دیه و زندگ  شت 

 فکم تمرر عیش  و انت حامل شهد

 جواب تلخ بدیع است از آن دهان نبان  

 اند. زیبانی ذکرشده البته این ابیات از سعدی، شاهدمثال دقیف  برای بحث ما نیستند و بیشت  به جهت

 

 شعر امروز : 

 میوه ممنوعه ، ویل لب هایم ، لب تو  -1

 هرچه از طعم لب رسخ تو دل کند نشد          

 ... 

 لب های تو لب نیست، عذانی ست الیه  -2

 باید که عذانی بچشم گاه به گایه   

 ... 

ین"تو را من  -3  دانم ای عشق "زهر شت 

 که نایم خوش تر از اینت ندانم

ی  تازه گت 
ی

 وگر هرلحظه رنیک

ینت"به غت  از   نخوانم "زهر شت 

 : دل از عشق برگت  بش گفتند 

نگ است و افسون است و جادوست  که نت 

 ویل ما دل به او بستیم و دیدیم

 " ست"نوشدارواست، اما  "زهر"که او 

 بخش همچون نوشدارو یم داند و به ایجاد "اختالل" در اینجا نت   شاعر 
ی

، عشق را زهری مفید و زندگ

مزایا و فواید عشق بخش که این شعر زیبا را نت   در   جا دارد  در حس چشانی خودش اعتقادی ندارد. 

 برریس کنیم . 



 در نمونه دیگری از شعر معارص یم خوانیم : 

 وقب  که دیگر عشق در پیمانه ام نیست-

 نداردطعم رس  
 
 اب و شوکران فرق

تفاوت داشت   یا نداشت   طعم ها ، در این است که بود و نبود عشقشاعر مضمون سخن ، در این بیت 

 تاثت  یم گذارد. 

 نمونه دیگر: 

 روح رسما خورده ام با طعم ها بیگانه است

 عشق را باید چشیدن با مذاق دیگری

،این بیت  مفاهیم مورد بحث ما یعب  "شباهت عشق به شاهد مثال بحث ما نیست اما از آنجا که  نت  

 " " و "اختالل در حس چشانی
ی

گوید یم شاعر . در این جا ذکر شده است، دارد اشاره با رسماخوردگ

ه چشید . عشق  پاکت  
 
 ، چشیدن  ست و باید آن را با مذاق

ده و رنگارنگ است و دست شاعر برای تصویرسازی و چنان که یم بینیم ، دنیای واژه ها بسیار گست  

 .  مضمون پردازی باز 

 

 یی خوایی :  -4

 . رسیمگت  یمبه این عالمت رایج و تقریبا همه در ادامه ی عالئم جسیم ،

ی یم یابند و این ییک از اعم از جسیم و رویح، ها همانطور که یم دانید بیماری  ، در شب شدت بیشت 

اختالل در خواب بیمار یم شود .عاشق ها نت   از این قاعده مستثنا نیستند .  عوامیل است که موجب

 فکری و هجوم آوردن خیاالت 
ی

موجب  ،عالوه بر این، در انسان های به ظاهر سالم نت   گایه آشفتیک

 نی خوانی یم شود. 

 سعدی : 

 رس آن ندارد امشب که برآید آفتانی 

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوانی    

 

 حافظ : 

 دیشب به سیل اشک ره خواب یم زدم 

 خظ به یاد روی تو برآب یم زدم 

 



 شعر امروز : 

 چندی ست شب هانی که مهتاب است نی خوابم -1

 ن که این امواج نی تابند نی تابمچندا

 ... 

 گفب  مگر به خواب ببیب  رخ مرا   -2

 از خیال تو خوابم نیم برد ! دیوانه

 

 یی اشتهایی :  -5

 ، موارد  نه نت   در بعض  این نشا
ً
به چشم یم  بیماری یا در روزهای ابتدانی آن،  موارد حاد در خصوصا

 خورد : 

 نی پا و رس کردی مرا، نی خواب و خور کردی مرا

 ای یوسف کنعان من ، در پیش یعقوب اندر آ 

نگران  جای آسیب جدی به بدن نیم زنند پس زود گذر هستند و بسیار معموال ، البته این موارد 

 . نیست

 

 :  بیماری عشق عالئم رویح-

از  جدی تر و مهم تر ، آنعالئم رویح ؛ بنابر این  نویع بیماری رویح اس چنان که گفته شد عشق،

 . ند عالئم جسیم هست

 ، عبارتند از : عالئم رویح بیماری، طبق اشعار عاشقانه

 یی قراری :  -1

 او یم شوند . در نی قراری ایجاد  امش فرد و بیماری های رویح ، معموال موجب به هم خوردن آر 

 هزار جهد بکردم که یار من بایس  

 من بایس   یی قراربخش دل  مراد 

 چراغ دیده شب زنده دار من گردی

 انیس خاطر امیدوار من بایس  



، احتماال ور از شب زنده داریدر بیت اول ، مستقیما به بیقراری اشاره شده و در بیت دوم هم منظ

 از نی قراری و تشدید خوانی شبانه همان نی 
به ارتباط بت   آن ها  کننده آن است و قبال است که نایس 

 اشاره شد . 

 شعر امروز: 

 نی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست

 تآه نی تا شدن عادت کم حوصله هاس

  

 دل نازک شدن :  -2

که در ابیات زیر نویع از   قصورت اول: زود رنیحی عاش؛ ود را به دو صورت نشان یم دهد این مساله خ

 آن دیده یم شود. 

 مرنجان دلم را که این مرغ وحش  

 زبایم که برخاست مشکل نشیند 

 حافظ : 

س    دارم از زلف سیاهش گله چندان که متر

س  که چنان زو شده ام نی رس و سامان که متر

 

 ت   مضمون اشاره یم کند: شهریار نت   به هم

 گله ای کردم و از یک گله بیگانه شدی   

سآشنایا   ! گله دارم زتو چندان که نتر

 توجه داشت ، باید به وفاداری عمیق عاشق نت   ه وادی عشق، وادی جمع اضداد استویل از آن جا ک

 ، این زود رنیحی را تحت تاثت  قرار یم دهد : ، چرا که آن وفاداری

 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

 ر طریقت ما کافری ست رنجیدنکه د

 

 صورت دوم : زود گریه کردن 

 است تفاوت دارد. در این مقام )رقیق القلب  ،این مورد  
ی
با گریه ای که بدون دلیل و نشان از افشدگ

؛ یا حتا ممکن است از به گریه یم افتد  از دیگران شدن(، عاشق از دیدن صحنه های احسایس زودتر 

 راد عادی ، عادی ست ، گریه کند. نظر افدیدن پدیده هانی که از 



 این بیت را  . در این مورد ، مشاهدات بسیاری داشته ام اما هنوز ابیات مناسبی نیافته ام
ً
داشته فعال

 باشید تا ویرایش های بعد : 

 ن غم پنهان و این گریه ی ناغافل با ای

 پیداست چه خواهد کرد رویای تو با این دل 

 

 و گریز  -3
ی
 از جمع : یی حوصلگ

 جان نی جمال جانان ، میل جنان ندارد

 است ،برای بعض  افراد، به صورت ناگهان  و برای لحظان  پدید 
ی

این حالت ، که بیشت  نایس  از دلتنیک

 یم ماند  یم آید . برای بعض  افراد 
 
ی، ممکن است این ؛ نت   به شکل دائیم باق  در اوایل درگت 

بیشت 

 . حالت دائیم باشد 

 وصله ابری ست  زیبا هوای ح

 چشیم از عشق ببخشایم 

 تا رود آفتاب بشوید

 مرا... 
ی

 دلتنیک

را ندارد و  یگر ید ی دهیپد چیاوست که حوصله ه یدل عاشق ، چنان خواهان معشوق و پر از آرزو 

 دهد .  جز "او" آزارش یم یت   چ حب   ا ی کش  دنید

دهد و از  ، به او دست یمگرانیو درک نشدن توسط د نی در جمع هم احساس تنها لیدل ت   هم به

 . است  زانیحضور در جمع گر 

 پریشان  ، غم و گریز از جمع : اشاره شده است، به سه مورد از عالئم در این بیت از سعدی 

 بارها روی از پریشان  به دیوار آورم 

 ور غم دل با کش گویم ، به از دیوار نیست

چرا که از درک نشدن توسط دیگران ؛ سایر مردم نهر سخن بگوید اما با گویا عاشق حارص  است با دیوا

 رنج یم برد. 

 ما زبان اندر کشیدیم از حدیث خلق و روی

 گر حدیبی هست با یار است و با اغیار نیست

 :  امروز  شعر 

 تو نیسب  غزلم این میان چه فایده دارد ؟

 نشستنش به دل  دیگران چه فایده دارد ؟



 

 بفهمد؟چگونه از تو بگویم به دیگری که 

 اذان چه فایده دارد ؟، برای اهل کلیسا  

 . ادله به زیبانی بهره برده استاز آرایه اسلوب معدر بیت آخر ، شاعر 

 

 حال خرابم ؟ نیاز  فهیم شعر چه یم یا

 شاعر کم حوصله بردار نیاز رس ا دست

کند و حوصله نیم  در این بیت شاعر یم گوید که حتا شعر گفت   هم دردی از این حال خرابش دوا 

 شعرگفت   هم ندارد. 

 

 خیال پردازی و توهم عمیق :  -4

 وه که جدا نیم شود نقش تو از خیال من...      

 درگت  معشوق است و 
ً
یس به او را نا ممکن یم بیند چون فکر و ذهن عاشق کامال بییع ، به طور طدست 

وع به خیال پردازی یم کند؛ در خیال  کند و با او هم صحبت یم شود . ، او را کنار خود تصور یم  رس 

، یم آفرینمت   حتا اگر نبایس 

 چونان که التهاب بیابان رساب را 

دوم شخص "تو"  این نکته اول از همه از لحن اشعار عاشقانه پیداست که همه شان خطاب به ضمت  

 رسوده شده اند.به ندرت شعر عاشقانه ای یم توان یافت که خطاب به معشوق نباشد . 

 ت خودم در زیر باران  که نیست در خیاال 

سم با "تو" به خانه از خیابان  که نیست    مت 

 

 در یم کب  
ی

 یم نشیب  روبرویم خستیک

 چای یم ریزم برایت توی فنجان  که نیست 

 نمونه دیگر : 

 ای آن که دوست دارمت اما ندارمت 

 بر سینه یم فشارمت اما ندارمت 

 



 در عالم خیال خودم چون چراغ اشک 

  گذارمت اما ندارمت ..   دیده یم بر 

 در خیاالت خود اشاره کرده اند. 
ی

 چنان که یم بینیم، در این بیت ها خودشاعران به زندگ

 
ی

 عوارض  هم دارد که معلوم ترینش ، حواس پرن  از اطرافیان و زندگ
ً
غرق شدن در خیاالت ، طبیعتا

 روزمره است : 

 دانم با خیالت نماز یم خوانم ؛ رکعت چندمم؟ نیم 

 قبله را پاک برده ام از یاد ؛ آآخ اصال وضو ندارم که ... 

 و بیب  شامل هر دو عالمت قبیل)گریز از جمع و خیال پردازی عمیق(: 

 از همه دور یم شوم ، نقطه ی کور یم شوم

 ، باز مقابلم تونی زنده به گور یم شوم

 

5-  : 
ی

 حالت غم و افرسدگ

 ؟ ناصحم گفت به جز غم چه هت  دارد عشق

ی بهت  از این ؟برو ای خواجه عاقل  ، هت 

فشده است . با برطرف ، عاشق به شدت غمگت   و امعموال با دوری و فراق همراه استچون عشق 

 شدید برطرف یم شو شدن "دوری"
ی

د و یا کال عارضه ی عشق برطرف ، معموال یا این غم و افشدگ

 اخت . گردد که در بحث راه های درمان به آن خواهیم پردیم

" است.  " یا میل زیاد به "گریست    نت   "گریست  
ی

 از بارز ترین نشانه های غم و افشدگ

بان ها بود، اگر با شنیدن این مطلب به یاد جمله ی تبایه که در گذشته ی نه چندان دور بررس ز 

. وده اید اهل ادبیات و شعر خوب نب اگر دیدی جوان  بر درخب  تکیه کرده ... ( احتماال زیاد افتادید )

 . ضمنا اگر چنت   جوان  را دیدید،ا فراموش کنید و شعر خوب بخوانید پیشنهاد یم کنم آن جمالت ر 

 بهت  است زیاد تجسس نکنید و بگذارید به حال خودش باشد. 

 بود که : مرسوم شعر معروف دیگری هم 

 یارب ! چه چشمه ای ست محبت که من از آن

 یک قطره آب خوردم و دریا گریستم 

. زیرا منطق شعر ه نظر من از نمونه های موفق نیستلبته این شعر شاهد مثال بحث ما هست ویل با

چندان قابل پذیرش نیست و این سوال را پیش یم آورد که : مگر آب خوردن باعث ازدیاد اشک چشم 

 یم شود ؟ 

 



 دیگر :  نمونه های

 غمت در نهان خانه ی دل نشیند  

 یند به نازی که لییل به محمل نش

 «زار گریم »به دنبال محمل چنان 

 که از گریه ام ناقه در گل نشیند ... 

 

 شاعر در بیان علت گریه ی زیاد یم گوید : -

 با گریه مگر آتش دل را بنشانیم

 مارا که نصیب از تو به جز چشم تری نیست

 

 حافظ:  

 من این مراد ببینم به خود که نیم شبی 

 بایس  به جای اشک روان ، در کنار من 

 

 امروز  شعر 

 گله ای نیست ، به تنهانی خود دل بستم 

 گریه ی هر روز ، به شب بیداری-به غزل

 ... 

 نی خاطرات تو ، نی آرزوی تو

م ؟ شب ر   گریه را کجا ؟-دل را کجا ب 

چنان که یم بینیم ، در بیت های باال ، اشاره به شب بیداری و گریه روزانه و شبانه وجود دارد . چنان 

 ال گفته شد ، شب هنگام ، بیماری ها شدت یافته و بیمار را نی قرار تر یم کنند . که قب

 اشاره   همچنت   این شعر زیبا از زنده یاد قیرص امت   پور  
ی
 و نی حوصلگ

ی
که به گریه ی زیاد، دلتنیک

 :  کند یم

 گرفته تر ز خزان دلم خزان  نیست

 ستاره بار تر از چشمم آسمان  نیست

 ی آفتانی منبه حجم تنگدیل ها



 مدارحوصله ی هیچ کهکشان  نیست

چند عالمت پرتکرار دیگر نت   در شعر شاعران وجود دارد که از مساله ی شباهت عالئم عشق با 

 بیماری جدا هستند. شاید بتوان این ها را از دالیل شباهت عشق با حالت مسب  و زوال عقل برشمرد: 

 : نصیحت گریزی -1

 کشته ی غمزه تو شد حافظ نا شنیده پند          

عاقالنه است. اما  ، از چون فکر و ذکر عاشقنصیحت پذیری، واکنش  عاقالنه و نصیحت گریزی، غت 

خالف آن خیال خصوصا اگر م ،دیگر  ان، دیگر جانی برای سخنخیال معشوق و رسیدن به او پر است

 نیم ماند. و خواسته باشد 
 
 ، باق

 ، اینک سعدی : شدن جناب حافظشته پس از ک

 که پند هوشمندان کار بندم    مرا هویس  نماند از عشق و گویس     

 مده گر عاقیل بیهوده پندم     نه مجنونم که دل بردارم از دوست   

 گذاشته و نه عقل و هویس  برای در این بیت، شاعر یم
 
گوید عاشف  نه گوش شنوانی برای او باق

ایح هوشمندان. در بیت دوم نت   به شکل جالبی از تقابل عقل و جنون استفاده پردازش شنیده ها و نص

د و جنون خود را عقل حقیف  یم شمارد. به سخره یمیم کند. گونی عقل ناصحان را   گت 

 ی از خود او یم خوانیم: بیت دیگر  در 

 عجب از عقل کسان  که مرا پند دهند 

 برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر 

 

 امروز:  شعر 

 هزار عاشق دیوانه در من است که هرگز

 به هیچ پند و فسون  نیم کنند رهایت

  

 تمایل به افشاگری و رسوایی :  -2

 عاشق شده ام بر تو ، تدبت  چه فرمانی ؟

 رسوانی ؟ رهاز راه صالح آیم ؟ یا از 

" نقطه ی مقابل "آبروداری" است"رسوا  کاری نکند که از نظر . عقل سلیم حکم یم کند که انسان ،  نی

؛ اما در حالب  که عقل دچار اختالل شده باشد )مانند حالت عجیب استعرف جامعه ، ناپسند یا 

( تما  . یل به آبرو داری نت   رنگ یم بازد مسب 



 مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست

 که به پیمانه کش  شهره شدم روز الست

 من همان دم که وضو ساختم از چشمه ی عشق

 ار تکبت  زدم یکشه بر هرچه که هستچ

 یم بده تا دهمت آگیه از رس قضا

 که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

در این ابیات، جناب حافظ عاشف  را رصاحتا با مسب  برابر یم داند و میگوید که از وقب  عاشق شده، 

روزی، به تعبت  ام خواندن است.  کنایه از نماز میت؛ تعبت  چارتکبت  زدن،  همه چت   را رها کرده است

 است.  ی همه چت   را خواندهفاتحه

ی را هم فاش خواهد کرد.  اضافه یم کند که در صورتهمچنت    ، ارسار بیشت   مسب  بیشت 

 ،  ه یم شوند: دقبیح شمر  ،از کارهانی است که در حالت سالمت عقل «قبح زدانی »خاصیت مسب 

 تو، دست من و زلف هر جا که تو را بینم

 بر عاشق سودانی  ،دان  که قلم نبود 

 ... 

م و حیا در کار نیست   حسن و عشق پاک را رس 

 پیش مردم شمع در بر یم کشد پروانه را

 و اساسا به زعم عاشق: 

 آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟

 عشق است و همت   لذت اظهار و دگر هیچ

است و ممکن است منظور، اظهار در مقابل البته در این جا منظور اظهار عشق به شخص معشوق 

 دیگران نباشد. 

ان این تما نکته قابل ذکر اینکه . گایه با کیم احتیاط و مختلف است، مانند درجات مسب  ،یل مت  

 همراه است: یا شاید ترس مالحظه 

 ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

 وین راز رس به مهر به عالم سمر شود  

 دلدار باز گوای جان حدیث ما بر 

 لکن چنان مگو که صبا را ختی شود 



 د ، موفق به آبروداری نشده است : یا این بیت که شاعر با وجود تالش زیا

 هزار جهد بکردم که رس عشق بپوشم 

 شمایل تو بدیدم ، نه عقل ماند و نه هوشم 

 

 شعر امروز: 

 نشود فاش کش آنچه میان من و توست 

 و توست  تا اشارات نظر نامه رسان من

شود ، مثلن سعدی یم  در درجات پایت   تر حب  انکار عشق به خاطر ترس از آبروریزی هم دیده یم

 گوید : 

 دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست 

 تا ندانند حریفان که تو منظور مب   

ی این حال گویاالبته سعدی در این بیت ، علت انکار عشق را ترس از حریفان بیان یم کند اما به هر 

افشای ارسار نی خود شود و ، به آن مرحله از عشق نرسیده که از خود مطلب است که او در این شعر 

 . رسوانی به بار آورد کند و 

 

 شعر معارص : 

 هر جور رسوایم کب  انکار خواهم کرد

 ؟ 
ً
 آیا شما را بنده جانی دیده ام اصال

رس  یکه به فکر افشا  به عبارن  او را تهدید یم کند  یا در این بیت شاعر به معشوق نت   هشدار یم دهد 

 وگرنه همه چت   را منکر خواهد شد.  فتد یعشق ن

 یم خوانیم: بیب  دیگر از همت   شاعر در 

 خوایه گذشت از خت  مضمون های بکرت 

 وقب  که عاشق بایس  و رسوا نبایس  

، هر در این بیت اشاره یم  عشق و ترس از رسوانی
باهم، در دل کش جمع شود، دو کند که وقب 

 های بکر عاشقانه است. حاصلش به حاشیه رانده شدن عشق و نادیده گرفت   مضمون

یک واگذار یم  یک نیم پسندد و اگر خانه دل را تماما از آن خود نبیند، همه را به رس  چرا که عشق، رس 

 بندد. یمکم رخت بر کند و کم



از یاد یم برد یا کنار یم  ه کیلبیماری( مالحظه و احتیاط را باما گایه هم عاشق )در درجات شدید  

 گذارد : 

هن چاک ماهرویان باد   فدای پت 

 هزار جامه ی تقوا و خرقه ی پرهت   

 

 شعر امروز : 

 آنقدر واضح است غم نی تو بودنم 

 بعید نیست که دنیا ختی شود  اصال 

 نایه از نی آبرونی است : در نمونه ی زیر هم رس را پای دار کشاندن ، احتماال ک

 من رس نا سازگاری دارم و چشمان تو

 جذبه ای دارد که رس را یم کشاند پای دار

 و این بیت که در آن دو عالمت "بسیار گریست   " و " تمایل به آبروریزی"  توام است : 

 گریه هایم همیشه در راهند ، حرف مردم چه ارزیس  دارد ؟

 عاشقم ، آبرو ندارم که ... مگو ، با من از طعنه های شهر 

 

ی احوال متضاد:  -3  بی 
ی
 رسگردای

 نت   داشته باشد این مساله از نکات جالب توجه در مورد این بیماری ست و یم توان
 . د مصادیق مختلف 

 چنان در قید مهرت پایبندم 

 که گونی آهوی رس در کمندم  

 گیه بر درد نی درمان بگریم 

 گیه بر حال نی سامان بخندم   

 

 همچنت   مولوی یم گوید : 

 گایه به جوی دوست چو آب روان خوشیم

 گایه چو آب حبس شدم در سبوی دوست

 

 شعر امروز: 



 خوب یا بد با جنون آن  ام رس یم کنم -1

 لحظه ای در قید و بندم لحظه ای نی بند و بار

 

 ... 

 هم دوست داری گاه رویت را ببیند-2

 هم یم هرایس آنقدر زیبا نبایس  

 ؛ شاعر یم گوید : ها، از خواص اصیل عشق استجمع بت   متضاداساسا 

 عشق ، قلیان  ست با طعم خوش نعنا دوسیب

 ، مبتال تر یم شوی یم کش  آزاد بایس  

 و شاعری دیگر : 

 لحظه ای خنده ای و لحظه دیگر اخیم

 آدم از دست تو دیوانه نباید بشود ؟

 به احوال متغت  معشوق اشاره دارد نه عاشق. اما این احتمال نت   هست که بیت، 
البته این بیت، بیشت 

 رصفا نایس  از برداشت عاشق باشد و نه واقعیت. 

آن ها از نظر ما وقب  یم گوییم دو چت   یا دو حالت با هم متضاد هستند ،پس یم توان گفت اگر ییک از 

مقابلش "خوب " است. در مورد عالئم پیش گفته نت   مساله همت   است نقطه ی "بد" باشد، احتماال 

. یعب  بعض  از عالئم این بیماری نت   یم تواند خوب و مفید باشد؛ مثل میل به "پیاده روی" یا حب  

 " یا "پیاده روی به تنهانی " . "تنهانی 

 و نی حوصله و افشده است و گایه دقیقا برعکس، یعب  ش
اد و رسزنده و عاشق گایه غمگت  

 پرحوصله ؛ 

گایه گریان ، گایه خندان ؛ گایه مایل به گوشه ای نشست   و گایه مایل به دویدن یا پیاده روی زیاد ؛ 

 و... 

ممکن است برای خودش هم عجیب به نظر برسد اما با در نظر گرفت   نوع بیماری ، زیر و رو شدن 

 توجیه و تفست  است .  قلب و ظاهر شدن حاالت مختلف ، کامال طبییع و قابل

*** 

و سپس یافت    «بیماریشبه»این عشق بود که در شناخت  تصار برشمردیم، عالئم اصیلآنچه به اخ

 به کار یم آید . ، که مساله ی اصیل ماست،  راه های درمان



، پس خوشبختانه د ندار ، عالئم را ،به شکیل که گفته شد  هیچ کدام از این شخص، اگر نکته مهم اینکه 

چار توهیم تنها ممکن است د . د ندار جستجوی راه های درمان نت   و نیازی به  نشدهبیماری ر دچا

 ، اشتباه گرفته یم شود. با بیماری عاشف   در بعض  موارد،سطیح و زودگذر شده باشد که 

 ، لیک طبیب عشق مسیحادم است و مشفق

 ؟درد در تو نبیند که را دوا بکند  چو  

                                         

 های درمان راه

ین "راه های درمان" تذکر مجدد است. ابتدا نوشت   این مجموعه که هدف ما از   رسیدیم به بحث شت 

عشق  یعارضهمبتال به پیش گفته را ندارد،  هیچ یک از عالئم ،این نکته الزم است که اگر کش

ه از جنس مخالف یا موافق، و خواهان "شخص دیگری  است ) حاال چ. پس کش که تنها " نیست

 محسوب نیم شود. عشق در ، دوسب  ،هم نشیب  و سایر نیت ها ( عاشق و مبتال چه به قصد ازدواج

 . از عالئم ذکر شده همراه باشد  عالمت شدید " فرد دیگر است که با یک یا چند خواست   "، ما تعریف 

 هانی  ، معب  "دیگرخوایه " کیم روشن یم گمان یم کنم با این تعریف
از رس   کهشود و با خواست  

 تفاوت پیدا یم کند .  است، خوایه""خود

 شویم؟چرا به عشق دچار یم

که چه شد به چنت   عارضه ای دچار یم آید   هر بیماری، این سوال در ذهن پدید معموال در مواجهه با 

ی از تکرار مجدد آن بیماری در و منظور از این پشدیم   راه هانی است برای پیشگت 
رسش، اغلب یافت  

، احتماال در یافت   راه   این چرانی
آینده یا راهنمانی کسان  که هنوز به آن مبتال نشده اند. البته یافت  

 نی تاثت  نیست. 
 های درمان نت  

عاشق را از نزدیک دیده باشید، یک رنج عشق را چشیده باشید یا رنج کشیدن در این مورد هم، اگر 

  . آمده است شیپ تانیگمان برا  سوال نی  نیا

پاسخ به این سوال،  بیشت   مربوط به علم روانشنایس است و در ادبیات، چندان به آن پرداخته 

 نشده است. 

از آنجا که ادبیات، بیشت  ساخته و پرداخته ی عاشقان و محبت پیشگان است و آنان نت   اغلب، عشق 

به آن نگایه طبیبانه و درمان کنند، گونه، بلکه موهبب  سازنده قلمداد یمی بیماریا، نه یک عارضهر 

کند، تنها وصال معشوق است و برای طلبانه ندارند. آنچه از راه های درمان به ذهن آنان خطور یم

یس نباشد، پیشنهاد دیگری ارائه نیم دهند  ، قابل دست   . موقعیب  که این راه درمان 

بنابراین، در این مورد الزم است که نگایه با رویکرد روانشناسانه تر به موضوع داشته باشیم و از 

 متخصصت   علم روانشنایس مدد بجوییم. 



سوال اصیل این است که چرا بعض  از افراد هیچ وقت به عارضه عشق دچار نیم شوند اما بعض  

اوت در چیست؟ آیا این ابتال، برخاسته از نویع دیگر، چندین و چند بار به آن مبتال یم شوند؟ تف

 نقص و کمبود رویح است یا نقطه قوت فرد محسوب یم شود؟ 

 ادنی است، برریس این مقوله را به رساله ای دیگر موکول یم کنیم 
از آنجا که رویکرد این نوشته بیشت 

یم. و فعال بحث راه های درمان را به مدد همت   اشعار عاشقانه که در دست   داریم، نر یم گت 

 

 راه های درمان بیماری عشق : 

 

 عاشق نشوید . -1

 عافیت خوایه نظر در منظر خوبان مکن

 ور کب  بدرود کن خواب و قرار خویش را

هن است این که همی ی بهت  از درمان است "آنچه واضح و متی . پس تا جانی که یم توانید شه "پیشگت 

 عشف  هداشب  و دور ، سیع کنید با رعایت پروتکل های ب
ی

، از ابتال به ی از مناطق مشکوک به آلودگ

ی کنید .   این بیماری جلوگت 

بسیاری همراه است به حدی که به  ، معموال با دشواری هایاسفانه رعایت پروتکل های بهداشب  مت

د ؛ تاثت  گذاری آن قوانت   نت   معموال مورد انکار قرار یم گحتا ، عدم پذیرش این دشواری ها دلیل  ت 

؛ هرچند با داشت   موهبت کمیاب  ، کار ساده ای نیستضمن اینکه تشخیص مناطق آلوده نت   

آن بتوان شناخب  اجمایل از  ،خودشنایس " و شاید با استفاده از بریح  نکات گفته شده در این مقال"

 . مناطق را به دست آورد 

هن تر است اینکه سخن از یک بیماری شبیه  اری های ویرویس )مثال کرونا( بیماما آنچه واضح و متی

پروتکل های بهداشب  دشوار نت   نیم توانید مطمت   باشید که به آن ی است. پس حتا با رعایت همه

 ویروس مبتال نخواهید شد . 

 به کنج عافیت یم خواستم کز فتنه بگریزم

 ا شدبالی عشق ناگه از در و دیوار پید      

 ... 

 سالمت هوسم بود ویل پارسانی و 

سای یمعشوه  کند آن نرگس فتان که متر

 

د هرگز به این عارضه البته بعض  از افراد ، آنب  بادی ناشناخته ای در خود دارند که باعث یم شو 

هن است کهمبتال نشوند   مورد بحث ما نیست . ، آنب  بادی ناشناخته در اینجا، . ویل واضح و متی



هن تر است که کش که به امید یافت   راه درمان ) و نه از روی کنجکاوی ( این مت    در آخر واضح و متی

ی گذشته استرا یم خواند ، احتماال به عارضه مبتال  کش  اگر شاعر   . چنت   شده و کارش از پیشگت 

 ، احتماال خواهد گفت : ، با شنیدن چنت   نصیحب  از شما باشد یا شعر خوان

 حذر از عشق ؟ ندانم 

 پیش تو ؟ هرگز نتوانم نتوانم ... سفر از 

البته منظور از این "تو" شمای ناصح نیستید، منظور معشوق است که گایه عاشق به علت توهم 

 باال، همه را به شکل او یم بیند : 

 ...  همه را شکل یار یم بینم

 

 ازدواج کنید :  -2

ین راه حل این بت   دو جنس مخالف اتفاق یم افتد  ، عشقاز موارد  بسیاری چون در  است که در ، بهت 

ایط، برای ازدواج اقدام کنید    ،. البته برای ازدواجصورت فراهم بودن رس 
 
 نیست مسلما وجود عشق کاق

 و تحمل سخب  هاست. آنچه از عشق مهم تر است
ی

 . ، داشت   تعهد و وفاداری برای ادامه زندگ

 از آن به که ببندی و نپانی ... 
 عهد نابست  

وع یک رابطه و تشکیل خانواده،، شاید برابنابر این عشق ، اما  برای به نظر برسد کارساز   الزم و  ی رس 

وع است  ،ادامه رابطه و حفظ خانواده  نیست،  که مسلما مهم تر از رس 
 
 . کاق

و زود گذر است که اگر با دارد  «گونهی  بیمار »حالب  )گایه( چرا که عشق ، همانطور که گفتیم 

 همراه نباشد ، پایدار نخواهد ماند و "معرفت و شناخت " از زن
ی

 ؛ اهد رساند سودی نخو در ادامه، دگ

 پس برای ازدواج عجله نکنید ، در قدم اول به مشاور مراجعه کنید و فاصله ها را کمت  کنید. 

 

 فاصله را کم کنید :  -3

 یم گوید :  سهراب سپهری

 و عشق 

 صدای فاصله هاست 

 صدای فاصله هانی که غرق ابهامند... 

درست عاشق درباره معشوق تخیالت نامحصول  ،، عشقت این است که در بسیاری از موارد حقیق

 نت    هامو اب از وجود ابهام در شناختتخیالت نادرست ، نایس   است و 

هستند که در ، در واقع عاشق کش ان، نایس  از وجود فاصله است. به عبارت دیگر، بسیاری از عاشق

ه ای از محاسن و معایب است .   ذهن خود ساخته اند نه فردی که در واقعیت وجود دارد و آمت  



؛ در ند و شناخت دقیق تری به وجود آید شو یم، ابهام ها برطرف ر این ، وقب  فاصله ها کم تر شود بناب

 عاشق خارج یم در ذهن د و از آن حالت نی عیب و نقضعیوب معشوق هم نمایان یم شو نتیجه، 

به این ترتیب، عشق نت   از آن شکل شدید و آزار دهنده اش خارج یم شود و به محبب  مالیم  . شود 

 تبدیل یم شود یا به کیل از بت   یم رود. 

 و عشق

 صدای فاصله هاست 

 صدای فاصله هانی که غرق ابهامند

ند  نه ، صدای فاصله هانی که مثل نقره تمت  

 شوند کدر ...  وبا شنیدن یک "هیچ " یم

  . ، کدر شود با شنیدن یک "هیچ" هم ، این نقره ی تمت   که پس بسیار ممکن است  

 

 فاصله را زیاد کنید :  -4

و نزدیک کردن ذهن عاشق به واقعیت، در بهبود حال او کم کردن فاصله   نت   ممکن است در مواردی 

چون کم کردن فاصله  . فاصله" کمک گرفتکار "زیاد کردن باید از راهکارساز نباشد. در چنت   مواقیع، 

 در مواردی هم یم تواند نتیجه عکس بدهد : 

 گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

 ، بدیدم و مشتاق تر شدمساکن شود 

با خود یم گوید اگر  ،که گویا اصال معشوق راندیده یا مدت زیادی است که ندیده،  در این بیت شاعر 

و اشتیاقم نسبت به او کمت  شود ؛ غافل از اینکه این راهکار شاید چندان مایل هم نباشد ، ببینمش

برای او مناسب نبوده و باید از راهکار "از دل برود هر آنچه از دیده برفت " استفاده یم کرده و در 

 اصل این بیت وصف حال او بوده است : 

 من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام

 چون به دیدار تو افتد رس و کارم چه کنم

باشد،  درباره معشوق پس اگر به وجود آمدن عشق ، از روی کمبود شناخت و وجود ابهام و تخیل

ل شده ، این عارضه دارد که با کم کردن فاصلهامکان  بر طرف شده یا القل ، آن هم به صورت کنت 

باشد  معشوق را برگزیدهیعب  عاشق ، از روی آگایه و شناخت ؛ اما اگر چنت   نباشد ، کمرنگ تر شود 

کم کردن فاصله یم تواند حب  مرص  هم باشد و ،  هم واقعا موجودی قابل ستایش باشد و معشوق 

 بیماری را تشدید کند . 

تشخیص این که کدام راه حل مناسب تر است ، گایه دشوار به نظر یم رسد و باید از یک مشاور امت   

 و کاربلد کمک گرفت. 



 :  و زمان بدهید  د یتحمل کن -6

 به جز خامش   ستیمجروح عشق، ن ی چاره

چاره  د یگو   و یم ختهیعشق ر  انیدست چاره جو  یرا رو  الرحمه آب پایک هیعل یمرصع، سعد نیا در 

 وجود ندارد .  جز خامویس   یا

 :  د یهم منال شان  یو از پر  د یکه تحمل کن  د یاموز یپس ب . استاد آموزش صتی است عشق،

 منال شان  یدل اندر بند زلفش از پر  یا

 دشیچون به دام افتد تحمل با رکیز  مرغ

  هیبه تجربه ثابت شده است که تک البته
ی

 یو ا ستی، جوابگو ننی ، به تنهاشیخو  یها نی و توانا بر زرنیک

 : د ی؛ پس توکل به خدا را هم فراموش نکنست مان  یبسا موجب پش

 ست یکافر   قتیبر تقوا و دانش در طر  هیتک

 دشی، "توکل " باگر صد هت  دارد   راهرو 

 امروز :  شعر 

 ست یکنم و عشق در دلم جار   یم سکوت

 ست یدار  شت   ینوع خو  نیشگفت تر  نیا که

 

و منظور از زمان، گذشت زمان است   ازمند ین رویسیو  یها یمار یب ر یمانند سا ت   ن یمار یب نیا بهبود 

ایط هر فرد متفاوت یم شود یک بازه  بت   دو تا چند سال است که بسته به رس 
مل و ؛ پس با تحی زمان 

 کرد .   یرا ستر  یمار یتوان دوران ب یم یدار  شت   یخو 

 شود :  یم شت  یرود و بلکه ب نیم ت   عشق با گذر زمان ، از ب د یگو   هم هست که یم یا هینظر  البته

 انگور کنار افتاده ست ی شهیش کی عشق

 اگر کهنه شود مست ترت خواهد کرد که

چون شاعر  . باشد  رسوده شده و فاقد اعتبار علیم یمار یدر هنگام ابتال به ب ،شعر  نیرسد ا نظر یم به

 عشق را به چشم ندیده است. « اگر»یم گوید، 
ی

 کهنه شود و احتمالن هنوز کهنیک

 یم خوانیم:  گر یدای  نمونهدر 

 نداشت یت  اما گذشت عمر تاث یا رفته

 شت  یفردا ب ،که دلتنگ تو ام امروز   من

  جا هم به نظر یم نیا در 
ی

چون بحث از امروز و فرداست. درحایل  رفته است رسد که معشوق، به تازگ

. چرا ستین نگران   یپس جا که گفتیم برای بهبود کامل بیماری بت   دو تا چندین سال زمان الزم است. 



ها و زخم ها  یمار یب نیکند و سخت تر عمل یم ومند ت  ن ار یثابت کرده است که بس« زمان»که همواره 

 : د یگو   یم گر ید یدر جا ت،یب ت   رو، شاعر هم نیبخشد. از ا یم امیالت ت   را ن

 ساده بساز معمویل ت   هم مهین ت   هم با 

 عاشق ترم را باد برد ی مهین یکرد  ر ید

 یا مهین-، عاشق نصفهاتیاب نیا شاعر است و  امیا ی، همان گذر برق آسااز باد  منظور در این بیت، 

، عاشف   ت   . البته بر چنبرده است ایام باد هم اش را  مهیآن ن، کردن معشوق  ر یبوده که به علت د

ومند عمل یم کند  یقو  ار یو انصافا باد زمانه هم بس ستین چندان حریحی  و قادر است گرد و غبار  و نت 

 . بنشاند  ارزیس   نی  ا یبا ارزش  ت   بلند کند و بر هر چ ا ر  فرامویس  

، در بیت آخر مدن  بیش از ییک دوسال استاین نکته که منظور از گذشت زمان،  دیگری بر  اما شاهد 

 همت   شعر وجود دارد: 

 بال کوبیدم قفس را بشکنم، عمرم گذشت

 وا نشد، بد تر از آن بال و پرم را باد برد

 نیا ت  بسا بعدن در تفس یا). به نظر یم رسد احتمال  چند از شاعر واحد،  تیدو ب نیتناقض ا درباره

هم کشف شود؛ چون خوشبختانه شعر و  یگر یاحتماالت د گر،یگفته شده د  اتیهر کدام از اب ا ی تیب

 (. کنند   یو ت  پ یلیو تبد یت  قابل تغ ت  غ ت   که از قوان  ستند ین اتیاضیکلمه ، مانند ر 

ابتال  یرا در ابتدا ت  اخ تی، بشاعر  عب  ی . که زمان رسودن غزل ها متفاوت استاست   نیا احتمال اول

بر آتش عشق  تا غبار فرامویس   از رفت   معشوق نگذشته بوده یادیبه عشق رسوده و هنوز مدت ز 

 و  افتهی، بهبود عشق یمار یب گر یرسوده شده که د یدیمد ی، پس از مدت هاما غزل اول. اند یبنش

 مطلب اشاره دارد.  ت   شاعر به هم

، فقط دو غزل خطاب به دو معشوق متفاوت رسوده شده اند که در اویل نیکه ا  نیااحتمال دیگر 

 . عشق مبتالست، به تمام وجود شاعر  ، اما در دویمعشق بوده ت  از وجود شاعر درگ یمین

ناز و  نویعدر این قبیل اشعار، که   نیهم ممکن است وجود داشته باشد و آن ا احتمال سویم البته

عاشقانه هم  د یتوان نامش را تهد وجود داشته باشد که یم عاشق نسبت به معشوق گرانفرویس  

 مانند این مرصاع از شاعری دیگر:  . گذاشت

 یک روز یم آنی که من دیگر دچارت نیستم

 از صتی ویرانم ویل چشم انتظارت نیستم

در این شعر، عاشق، خطاب به معشوق که هنوز نرفته است یم گوید یک روز باالخره باز میگردی که 

 خییل دیر است. این جمله معموال برای منرصف کردن مخاطب از رفت   بیان یم شود. دیگر 

 شهریار نت   هشداری نزدیک به همت   مضمون را در اشعار خود دارد: 

 عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست



 من که یک امروز مهمان تو ام فردا چرا؟

نقد امروز را غنیمت کوتایه عمر را یادآور یم شود و  از معشوق یم خواهد که   در این بیت، شاعر 

، مانند بسیاری از اشعار شهریار، یادآور شعر  بداند و وعده ی فردای نیامده را ندهد.  این مضمون نت  

 حافظ است: 

 این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است 

 دریاب کار ما، که نه پیداست کار عمر

 

 عشق اشاره یم کنند و بنابر آن
ی

چه گفتیم، اشعار به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول به جاودانیک

 دارد. دسته دوم حکایت از گذرا بودن آن دارند. 
ی

 این تفاوت ها نت   به انواع عشق و نحوه عاشف  بستیک

جمله  چنان که گفته شد، در تفست  همه این اشعار احتماالت مختلف  را یم توان در نظر گرفت. از 

 که اشعار دسته اول نت   نویع الف و شعار عاشقانه باشد. مانند این نمونه ها: این

 اجل برهاند مرا ز عشق ارنه مگر 

  به
ی

 نتوانم رها شدن ز شما زندگ

 ... 

 به من اعتماد کن چ،یزنده ام که ه تا 

 کفن عاشق تو ام  انیو م مت  م یم

سخنان را  نیا ار یع قتیاما در حق میکن  را رد نیم دار یپا یوجه امکان وقوع عشق ها چیما به ه البته

 کند.   مرگ ثابت یم دنیفرارس  ،ت  اخ تیتنها گذشت زمان و در مورد امثال ب

 گونه نت   " ، همان اد ی، دل کند  ند یب دهیکه " هر آنچه دگونه  همانر صورت، در بسیاری از موارد، در ه

 . "برفت دهی" از دل برود هر آنچه از د

به . ستیآن  ن یبد یهم به معنا شهیهم قت،یحق تلخ به نظر برسد اما تلیح   ،قتیحقاین  د یشا

نشست و منتظر شد تا گذشت زمان کار خود را  د ی، بادهد  جواب نیم گر ید یراه حل ها حال وقب  هر 

 انجام دهد . 

 د یو گمان نکن د ینشو  د یبه رستان افتاد ، زود نا ام عاشف   امیا ی، دوباره حال و هوا اگر هر از چند گایه

 کیست و نشانگر نزد عالمت خونی  نیا. اتفاقن است ت  تاث گذشت زمان نی   ا ی ستین ش یکه بهبود م

 یم ونت  و کم کم از بدن ب ابد ی بهبود نیم کبارهیکه   یگر ید یمار ی. مانند هر درد و بشدن به بهبود است

رود و به  ونت  تحمل و استقامت دارد تا به طور کامل از ذهن ب به کیم از یفقط ن ،ت   ن یکی نیرود ، ا

 . شود  لیخاطره تبد

 ستیدل کندن آسان ن ! از گناه عاشف  ا یخدا

 از او کم کم استغفار خواهم کرد یبگذار  اگر 



 

 " متفاوت است :  شدن عشق در کهنسایل دار ی"ب یشده، با مساله  انیب یکه نکته  د یدار  توجه

 عهد شباب ، آمده بودش به خواب شاهد 

 شد وانهیرس ، عاشق و د انهت  به پ باز 

در این جا شاعر یم گوید عشف  که در یط سالیان بهبود یافته و فراموش شده بود، به علت حادثه ای 

دوباره عود کرده و دردرس ساز شده است. این مساله دیگری است که برای هر بهبود یافته ای پیش 

 نیم آید. 

. با توجه به همه پاسخگو نباشد  یراه حل ها، ممکن است برا نیکنم که ا  یم د یآخر باز هم تاکدر 

مساله  ت   متفاوت خواهد بود . مثال درباره هم ار یآدم ها ، نوع عشق و درمان آن هم بس ار یتفاوت بس

 :  د یگو   یم یبرفت ، جناب سعد دهی" از دل برود هر آنچه از د ی

 ر ، از دل بروند چون بروند از نظ گرانید

 چنان در دل من رفته که جان در بدن   تو 

ها از  راحب   نیتر هم خواهد بود و به ا دار ی، پاتر باشد  قیتر و عم ف  ی، هر چه حقعشق د یگو   یم او 

 رود.  نیم انیم

ری هستند که  امتحان کردن شان  ی، دو راهکار کردن فاصله و گذشت زمان  اد ی، ز به هر حال اما  رص 

 عشقند .  ار یسنجش ع یبرا در هر صورت ، محک خونی  . چونندارد 

 یمار یشود که ب فاصله و گذشت زمان ، کمرنگ و محو شود، مشخص یم جاد یعشق ، با ا یمار یاگرب

 نبوده است .  ف  یو عم یجد

 باشد ، هرچقدر هم که زمان بگذرد ، به قول جناب حافظ :  و واقیع قیاگر عشق عم اما 

 حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود 

 الجرم چشم گهر بار همان است که بود

 زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند

ت و  سان است که بود« هاسال»  رفت و برآن ست 

 

 ( گریه کنید: 7

 که رنج ها به انسان هجوم یم آورند و راه رهانی از آن ها، دور و دست نیافتب  یم
نماید، گریه، وقب 

 ها و رسیدن به آرامش درون است: نزدیک ترین و دست یافتب  ترین راه برون رفت از فشار رنج

 گریه آنی به رخ سوختگان باز آورد

 ناله فریادرس عاشق مسکت   آمد



 

خالف نظر مشهور، آنچه داروی هر درد نی درمان است، گریه است نه خنده. خندیدن، آرامش  ر ب

، باعث آرامش  عمیق و طوالن  یم شود. موقب  و در لحظه به انسان یم   دهد. درحایل که گریست  

 گریه بر هر درد نی درمان دواست

 چشم گریان چشمه ی لطف خداست

گریه است که چشمه رحمت و محبت خداوند را به جوش یم آورد. مانند مادری که تا وقب  فرزندش 

به سوی او یم شتابد ان یم شود، نگر یم خندد، خیالش آسوده است. اما به محض دیدن گریه فرزند، 

 در رفع ناراحب  اش یم کوشد:  و 

 تا نگرید ابر، گ خندد چمن؟

؟   تا نگرید طفل، گ نوشد لتی 

 

، به مساله غم و شادی در ادبیات و «ادبیات درمان  »در قسمت های بعدی از مجموعه کتاب های 

 خواهیم پرداخت.  نت    به تبع آن ، بحث گریه و خنده

ی -  : ها پرهی 

 چه نکنیم ؟، برای درمان عشق 

رمان هم حتا از خود دگایه ،  ئیل که تشدید کننده بیماری هستند برای بهبود هر بیماری، پرهت   از مسا

بخشید. برای درمان عشق نت   باید از مهم تر است؛ چون بدون آن، دارو و درمان نتیجه نخواهد 

 بعض  کارها پرهت   کنیم. 

 ت نکنید و به احوال ایشان نخندید. را مالمهرگز عاشقان : که اوال 

 بیدالن را منع کردم ال جرم بیدل شدم

 ، همچنان دشوار نیست وبتآن گنه را این عق

منع و رسزنش دیگران، خصوصا به سبب مسائیل که چندان در اختیار خودشان نیست، از خطاهانی 

ت که انسان به همان مشکل یا است که در همت   دنیا نت   عواقبی دارد. بدترین عقوبت هم آن اس

ی بهت  باب عارضه دچار شود. این توصیه مهم، به   ملحق یم شود .  " از درماناست  "پیشگت 

انه زیر توجه کنید: بثانیا   ه توصیه های پیشگت 

 شعر عاشقانه نخوانید -1

"سم" نه ، خواندن اشعار عاشقانه است. این که برای عاشق مانند سم مهلک است  ییک از کار هانی 

ایظ که رو به بهبود است، دوباره تشدید یم کند تنها عامل تشدید بیماری است و آن را ، ح ، ب  در رس 

و بدون عالئم را نت   ؛ یعب  انسان به ظاهر سالم عامل واگت  این بیماری نت   باشد  بلکه حب  یم تواند 



ی و هم برای درمانپس  مبتال نماید.  این سم مهلک خودداری  نوشیدنحتما از  ، باید هم برای پیشگت 

 نمود . 

هن است که نیم توان نمونه ی شعری برای پرهت   از شعر یافت اما خود شاعران ، به تاثت   واضح و متی

، شعر عاشقانه   اشاره کرده اند : در تشدید عاشف 

 ، به یادت اشک یم ریزم ویلهر شب عمرم

 بعد حافظ خوان  شب های یلدا بیشت  

که شاعر ، به دو تا از عالئم عاشف  که قبال برشمردیم اشاره یم کند : گریه های اوال   در این بیت

 و هر چه شب طوالن  تر، بیماری هم آزار دهنده تر.  و تاثت  شب بر شدت بیماری ی عاشقشبانه

که عموما مضامیب  عاشقانه دارند، آن هم در شب   ،اره یم کند که خواندن اشعار حافظثانیا اش

 ، شدت بیماری و به دنبال آن شدت گریه را بیشت  یم کند . طوالن  یلدا 

 ، پرهت   از خواندن اشعار عاشقان است .  از نکات جدی برای بهبود بیماریپس ییک

؛ اما از آنجا که در شعر عاشقانه هم برای عاشق ممنوع است حتا یم توان گفت خواندن داستان های

ی هم دا ی شعر تاکید  بر پرهت   از رند، کلمات قوی ترند و تاثت  گذاری بیشت   یم کنیم.  بیشت 

  زیر باران نروید :  -2

ی از نوع " باران " ، چه از نوع بهاری و چه  ، به اقرار همه ی عاشقان، از عوامل اشپایت  

 ای درمان عاشق الزم و واجب است . . پس پرهت   از آن بر ی بیماری استتشدیدکننده

  ییک یم تواند  نت   امر چندان معلوم نیست ویل این علت این 
ی

از شباهت های میان عشق و رسما خوردگ

 باشد . 

. ظاهرا این ای برای این مساله یافت نیم شود  ، نمونهکهنب توجه این است که در اشعار  نکته جال

 ، به وفور به چشم یم خورد. در اشعار معارص  ظهور است که پدیده ای نو مساله، 

رسد علت آن باید بیشت  برریس شود؛ چرا که ممکن ، به نظر یم پدیدهاین نو ظهور بودن  بهبا توجه 

به مفهویم پر تکرار در شعر امروز بدل ، از روی تقلید  و باشد حش و شاعرانه  ضمونم تنها یک است 

 کشف شده و قدما به آن توجیه 
ی

شده باشد. همانقدر که ممکن است مفهویم باشد که به تازگ

 شته اند. ندا

 باران اگر به تن بزند، عشق حتیم است

 وقب  که چت  نیست، ز باران فراری ام

 

ی نشوید :  -3  وارد بهار و پایی 

 



اگر به اختیار من بود ، به عاشقان توصیه یم کردم  : " تا بهت  نشده اید و راه های درمان را نیاموخته 

ا چت  بروید و زود هم ؛ اگر رفتید حتما بزیر باران نروید ید؛ اگر شدید ، اصال وارد بهار یا پائت   نشو  ،اید 

 ". برگردید 

ت   توصیه ای هم امکان پذیر ، چنهیچ بب  بش  دیگری هم نیستو ، در اختیار من  چون این امر ویل

 با گزینه قبیل یعب  پرهز از قدم زدن زیر نیست
ی

. نکته قابل توجه این که این گزینه، ارتباط تنگاتنیک

؛ بنابراین رعایت گزینه قبیل که در اختیار خود ماست، یم تواند کمک کند که از آسیب های باران دارد 

 بهار و پایت   بیشت  در امان بمانیم و به سالمت عبور کنیم. 

در این بیت "دل پریشان  " ارتباط مستقییم با باران و خزان دارد ، چون درد هجران که پیش از آن هم 

 وجود داشته است. 

م یم توان این گونه هم گفت :   با کسب اجازه از شاعر محت 

 چنان آمیخت باران و بهار و درد هجرانت

ن  هم بود یم شد دل پریشانت  که هر نی غت 

« باران»چنان که یم بینیم تغیت  بهار و خزان ، تفاون  در معنای شعر ایجاد نیم کند و مشکل اصیل 

 شود. جب برانگیخته شدن احساسات یا تشدید آن ها یمشاید در باران خاصیب  هست که مو  است. 

 در بیت دیگری از همت   شاعر یم خوانیم: 

 که عاشق شد ، یم افتد ...ستی  یا زرد
ی

 برگ

 ندارد
 
 عاشق بهارش با خزان فرق

  یبرا نکهیاشاره به ا شهریار نت   در 
 
 د، گفته است : نک  نیم عاشق بهار و خزان فرق

 ارانم ویلنی ثمر هر ساله در فکر به

 چون بهاران یم رسد بامن خزان  یم کند

بنابراین «. عشق در زمستان آغاز یم شود»در مواردی نت   مشاهده شده که نویسندگان معتقدند 

 ندارد و کمیک به ما نیم کند.  ایشدن یا نشدن به آن ها، ثمره بحث بیشت  درباره فصل ها و وارد 

 خوابید : روز ها ن -3

خوانی نت   که خود فرارسیدن شب موجب تشدید بیماری است و شب بیداری یا نی  گفته شد،چنان که  

 از عوارض عشق هستند، یم توانند به تشدید آن کمک کنند. 

 ذهب   «نی خوانی »
ی

 ذهنن، رابطه ای دو طرفه دار با آشفتیک
ی

، باعث نی خوانی یم شود و د. یعب  آشفتیک

 نی خوانی 
ً
 آشفت نت   یم تواند موجب متقابال

ی
 . ذهن شود یک

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوانی 



مثال اینکه در طول روز با مشغول شدن به کار و فعالیت  . اه حیل برای درمان نی خوانی یافتپس باید ر 

 خسته کنید تا هنگام فرارسیدن شب، 
 
ی خوانی نشوید و در تلهدچار نی مفید، خود را به اندازه کاق

 خیاالت مرص  نیفتید. 

، اگر راه حل مخصوص خود را ندارید دیگری نت   کشف کنید یا  این مشکل یم توانید راه حل هایبرای 

 . تجربه تر از خودتان ، مشورت کنید بهت  است با یک پزشک یا فردی با

 *** 

در پایان الزم به ذکر است که بریح  از عاشقان، اساسا به دنبال درمان عشق نیستند که دالیل آن را در 

 و محاسن عشق، بیان یم کنیم . بخش مزایا 

 تمنای وصالم نیست، عشق من مگت  از من

 به دردت خو گرفتم نیستم در بند درمانت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت عشق ،چون حل نیم شود به سخن

تم که   فایده ی قیل و قال چیست؟ در حت 

 

 



 مزایا و معایب عشق باب در ان

 

فهرست وار، به بریح  از معایب و مزایای عشق، که در در تکمیل مباحث مربوط به عشق، بد نیست 

دازیم. ابتدا به ذکر معایب عشق، که در بخشششعر شاعران بی  تکرار شده بتر
نت   « بیماری عالئم» ت 

به بعض  از آن ها اشاره شد یم پردازیم. سپس مزایا و زیبانی های مهم و متنوع عشق را بریم شماریم تا 

 مورد ستایش و تمجید شاعران قرار گرفته است.  ببینیم چرا عشق، این همه

 عشق معایب

 اختالل در تشخیص درست و عاقالنه : -1

از معایب عشق ، یم توان ابتدا به اختالل در حواس ویا به طور کیل اختالل در تشخیص درست 

 بعض  از پدیده ها اشاره کرد که انسان را به اشتباه یم اندازد : 

 آدیم زاد است و عشق و دل به هر کاری زدن 

 ، آدم است و اشتباه ست و سیب خوردنآدم ا

 ، همان زمان که به آدیمحکیمخداوند به همت   دلیل هم گویا اشتباه ، با ذات آدیم عجت   است و 

 . را نت   از او دری    غ نفرمود  "بخشش اشتباه"، موهبت داد  "قدرت انتخاب"

 فتیم. ها در بخش عالئم بیماری عشق، به تفصیل سخن گ درباره بریح  از این اختالل

 

2- :
ی

 افزایش احوال متضاد در زندگ

. چون او را از ، یم توان جزء معایب عشق بر شمرد احوال متضادی را که بر عاشق عارض یم شود 

 ثبات و آرامش دور یم کند  و  میان تضاد های درون  رسگردان . 

 گفتم صنم پرست مشو با صمد نشت   

 هم این و هم آن کنند ،گفتا به کوی عشق

 سعدی نت   خطاب به معشوق یم گوید : 

 اخاف منک و ارجو و استغیث و ادنو

 که هم کمند بالنی و هم کلید نجان  

 شوم. البته  خود کلمهترسم و هم به تو امید دارم، هم به تو پناه یم برم و هم از تو دور یمهم از تو یم

 معب  نزدیک شدن و هم به معب  دور شدن به کار رود.  یم تواند هم به« ادنو»

 

 شعر معارص: 



 عشق د یهم دعا کن گره از کار تو بگشا

 عشق د یفزایدعا کن گره تازه ن هم

 

ی عجله-3  : و یی صیی

ی، از جمله احوال متضاد ی و گفتیم که صتی و نی صتی ی هستند که بر عاشق عارض یم شوند. نی صتی

 عشوق ، از خصوصیات بارز عشق است. عجله برای رسیدن به م

 سعدی: 

 گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم

 و صتی کمت  است
 هر روز عشق بیشت 

چنان که در بخش راه های درمان توصیه شد، مهم ترین راه حل گذر از بحران عشق، صبوری است. 

 کاری که برای عاشق، خصوصا در ابتدای امر، بسیار سخت و طاقت فرساست. 

 عارص: شعر م

 نمانده در دلم دگر توان دوری

 از این سکوت و آه ازین صبوری چه سود 

 صبوری آنقدر دشوار است که عاشق ترجیح یم دهد آن را نی فایده بشمارد و رها کند. 

 

 : تعطییل عقل-4

 خرد با عشق یم کوشد که وی را در کمند آرد

 با توانانی ولیکن در نیم
د ضعیف   گت 

ل آن یم داند.  شاعر، خرد را ضعیف تر   از عشق و ناتوان از کنت 

 مجنون به نصیحت دلم آمده است

 ام
ی

 بنگر به کجا رسیده دیوانیک

بحث در باب نحوه ی تعامل بت   عشق و عقل، بسیار مفصل و طوالن  است و به نظر یم رسد البته 

د.   که الزم است در مقاله ای جداگانه، مورد برریس قرار گت 

اشاره یم کنیم، این است که عشق، نویع از عقل را که وظیفه اش محاسبات  آنچه در اینجا اجماال 

 تغیت  یم کند. 
 است، دستخوش اختالل یا به عبارن 

 
 روزمره و عرق

 اما معان  دیگری از عقل وجود دارد که با عشق و  تصمیمات او کامال موافق و منطبق اند. 



 

 مبت   جدال غم انگت   عشق را با عقل

 ه بت   دو یار هم قسم استکه این مبارز 

 

 : یی قراری و ناخویشتنداری-5

 مایه ی پرهت  گار قوت صتی است و عقل

 عقل گرفتار عشق، صتی زبون هواست

آنچه باعث پرهت  گاری و خویشتنداری است، قدرت عقل است و چنان که در گزینه  شاعر یم گوید: 

قبل نت   گفتیم، عقل به سبب عارض شدن عشق، ضعیف و ناتوان یم شود و به تبع آن صتی و 

 پرهت  گاری نت   رخت برمیبندد. 

افات نت    «تمایل به رسوانی » در بخش عالئم رویح عشق، ذیل عالمت شاعران نمونه هانی از اعت 

 ذکر کردیم. را بر تعطییل عقل و بروز ناپرهت  گاری مبب  

 

 حسادت : -6

 دوست دارم که کست دوست ندارد جز من 

 نی آ ار یباشد که تو در خاطر اغ فیح

 شعر معارص: 

 نهان چگونه نگه دارمت ز چشم رقیب

 چقدر راهزن این جاست بت   همسفران

 نت   نام 
نهاد. شاعر گمان یم کند همه در صدد تصاحب معشوق او این نقیصه را شاید بتوان بدگمان 

، عاشق نت   گمان یم کند معشوقش «کافر همه را به کیش خود پندارد»هستند. ظاهرا همان طور که 

 . آنقدر صاحب کماالت است که همه عاشقش خواهند شد و از چنگ او به درش خواهند برد 

 

 : ی عشقمزایاو اما 

ش  ، هت   نت   بگویعیب یم جمله چو گفب 

اوار است که بخش  را نت   به سخن   تا اینجا، بیشت  از سخب  ها و معایب طریق عشق  گفتیم. اکنون رس 

دازیم. زیرا همانطور که اشاره کردیم، هر رنج و سخب  در جهان،  از توضیح محاسن و مزایای آن بتر

فت  نت   هست. هیچ رنیحی وجود ندارد که و زیبانی  حسن یجمله عشق، دارای سویه به رشد و پیش 



فت، در زمینه های مختلف  اتفاق یم افتد  و فهم آن، نگایه کیل انسان منتیه نشود. اما این رشد و پیش 

خت اما اگر جهان ناخوشایند است و باید از آن گریبد. در نگاه سطیح و لحظه ای، رنج، یم طل و واگرا 

 پیدا یم کند و چه، رنج نت   جایگایه معب  را مجموعه ای به هم پیوسته بدانیم
ی

بسا روزی،   دار در زندگ

 شویم. به جای فرار از آن، طالبش 

 یم پردازیم.  ه هانی که در اشعار عاشقانه آمده استدر این جا به بیان چند مورد از فواید عشق و نمون

 

 بخش  -1
ی

  : زندگ

 مرده بدم زنده شدم ، گریه بدم خنده شدم

 شدمدولت عشق آمد و من "دولت پاینده"  

 یم
ی

 جاودانهعشق ، زندگ
ی

 .  بخشد ، آن هم زندگ

 حافظ: 

د آن که دلش زنده شد به عشق  هرگز نمت 

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 قبیل ست . 
ی

 تازه ای را به انسان نشان یم دهد که الزمه اش ، ترک زندگ
ی

عشق ، در حقیقت زندگ

 که مولوی آن را مرد 
ی

 یم نامد و یم گوید همان زندگ
ی

 حقیف  وجود نداشته پیش از عشقگ
ی

، اصال زندگ

 جاودا
ی

ید تا به زندگ  نی ارزش قبیل بمت 
ی

ه شما به ای که عشق ناست . به عبارت دیگر باید از زندگ

 هدیه یم کند دست یابید : 

ید  ید، بمت  یدبمت   ، در این عشق بمت 

 ، همه روح پذیریدازین عشق چو مردید 

  خاص ، عشف  حافظ به آن اشاره یم کنند  ولوی و ناگفته پیداست که عشف  که م
 
و  خاص به معشوق

 جانفشان  دارد است   کامل
ی

 که از آن دم یم زنند ؛ همچنت   ز و نه هر عشف  که شایستیک
ی

 و مرگ
ی

 ، با ندگ

 که در 
ی

 و مرگ
ی

 . ، تفاوت بسیار دارد ماست تصوراتزندگ

ید  ید وزین نفس بتی ید بمت   بمت 

ید که این نفس چو بند است و شما همچو   است 

ید، نر حفره زندان  ییک تیشه بگت 

ید  چو زندان بشکستید، همه شاه و امت 

، به تناسب قوت و عشق مراتبی دارد که در هر مرتبه نت   گفته شد ، کتاب  اما چنان که در مقدمه

 ضعفش ، بخش  از این مزایا و معایب وجود دارد . 

 بخش  عشق در شعر معارص: 
ی

 زندگ



س از من چرا در پ-1  یله ی مهر تو محبوسممتر

 که عشق از پیله های مرده هم پروانه یم سازد

 ... 

اندش-2  مردن عاشق نیم مت 

اندش  تازه یم گت 
 

 در چرایع

 

 : افزایی خالقیت  -2

 این به معنای ، خلق و نوآوری، به طور کیل
ی

یافت   ایده های نو و راه های تازه است. نگایه تازه به زندگ

 راه حل هانی جدید برای برون رفت از تنگنا ها و بن بست های آن، به مدد عشق میش یم 
دنیا و یافت  

 شود. 

ون راه نیست  عقل گوید شش جهت حد است و بت 

 عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها

ی   و خالقانه در جهان، چه در زمینه ادبیات و چه در سایر عرصه ها، انسان صاحب نگایه به آثار هت 

  «*خالقانه زیست   استعشق اولت   و آخرین پله »اندیشه را به این نتیجه یم رساند که : 

ه یم شود، که در عرصه ی هت  و من جمله ادبیات دیداین همه آشفته حایل، این همه نازک خیایل  

 عموما ثمره ی عشق است. 

البته به نظر یم رسد در این مورد، الزم است که عشق را ، کیل تر از معنانی که در ابتدا گفتیم تعریف 

 کنیم. 

 :  وتغیی   حرکت دادن انسان در مسی  رشد -2

که از آدم های معمویل ساخته . کارهانی  است عشق موتور محرکه قوی برای انجام کارهای مهم

وی عشق ممکن یم شود  کردیم روزی بتوانیم انجام دهیمکارهانی که فکر نیمانجام   . یستن  : ، با نت 

 احتمال نیش کردن ، واجب است از بهر نوش

ین بار نیست  حمل کوه بیستون ، بر یاد شت 

 یا نا امیدی شده باشد هنگایم که انسان ، دچ
ی

، عشق یم تواند او را از مرداب رخوت و ار روزمرگ

و   بت 
ی

هل "انسان مانند  یعشق برا. پس یم توان گفت ن کشد و به تحرک و پویانی وادارد خمودگ

 . اوست  تیخصوص نیو مشهود تر  نیبارز تر  نیاست و ا معیوب ت   ماش یبرا" دادن

وی عشق در این زمینهنباید توجه داشت که  عشق ها   از  یعب  بعض    ؛، همیشه یکسان نیستت 

وع    رند . چرا که خود عشق،قوت و قدرت الزم را ندا ،، اما برای ادامه مست  خوبند مست  فقط برای رس 

 انسان را به مست  های دشوار دعوت یم کند و انجام کارهای طاقت فرسا را از او توقع دارد . 



 امید به آینده: -3

 اگر چه دیر بماندم امید برنگرفتم

 الزمان و قلبی یقول انک آن  
 مض 

. گوید که تو یماست و دلم یم زمان  طوالن  گذشته  آنی

ی عاشق به اتفاقات خوب آینده ، امیدوار ق، که در شعر نمود پیدا کردهییک از جالب ترین آثار عش

، او ییک از فشده به نظر یم رسد اما در باطن، گریان و اعاشق . درست است که ظاهر است

 وش او زمزمه یم کند که : و همواره دلداری دهنده ای در گترین افراد بش  است امیدوار 

 کلبه احزان شود شود روزی گلستان غم مخور

 . ، توانانی نا امید شدن ندارد ست، تا روزی که عاشق ااصال گویا عاشق

 دلتی که جان فرسود از او ، کام دلم نگشود از او

 ، باشد که دلداری کند"نومید نتوان بود از او"

ق است و روزی که ناامیدی به معنای خامویس  چراغ عش . عشق اساسا با نا امیدی نیم سازد  چرا که

کمت  از این بسنده و مقایم  ، دیگر نیم توان نام عاشق بر او گذاشت و باید به نایم عاشق نا امید شد 

 کرد. 

 ای که گفب  هیچ مشکل چون فراق یار نیست

 ، همچنان دشوار نیستگر امید وصل باشد 

، ، امید است آنجا که یم ، اما جوهره سخنهرچند ظاهرا سخن از نا امیدی ست حتا در بیت زیر نت  

 شود : و چنان  گوید کاش چنت   

 رنج فراق هست و امید وصال نیست

 این هست و نیست کاش که زیر و زبر شود

درباره بعض   ، هیچ بعید نیست کهو مجمع اضداد البته از آنجا که احوال عاشق در نوسان است 

، مسائل   حالت نا امیدی در او پدیدار شود : نت  

 بحری ست بحر عشق که هیچش کناره نیست

 آنج جز آنکه جان بسپارند ، چاره نیست

 غزل امروز: 

 پایان ماجرای دل و عشق روشن است : 

 ! به دریا خوش آمدیای قایق شکسته



تالش عاشق برای اما در نهایت، آن چه پررنگ تر و اصیل تر جلوه یم کند، همانا پرتو امید است که 

 و رسیدن به معشوق را رس و سامان یم دهد: 
ی

 ادامه زندگ

 هزار جهد بکردم که یار من بایس  

 امید بخش دل بیقرار من بایس  

 

 چراغ دیده شب زنده دار من گردی

 انیس خاطر امیدوار من بایس  

 

 شبی من این مراد ببینم به خود که نیم

 به جای اشک روان در کنار من بایس  

 

در این هر سه بیت، حافظ از امید نی پایان عاشق سخن یم گوید؛ عالوه بر این که به شب زنده داری 

 نت    اشاره یم کند. که از اصیل ترین عالئم عشق بودند و اشک روان  

 

  سجایایتقویت  -4
ی
 اخالق

ی
 : و ارزش های انسای

 : دیگرخوایهالف(

است. پس ترک خودخوایه و روی « خواست   شدید انسان  دیگر »در تعریف عشق گفتیم که منظور 

 آوردن به فضیلت دیگر خوایه، در ذات عشق و مساوی با آن است. 

 پس منظور از ذکر این نکته در اینجا چیست؟ 

د. یماول : تاکید بر اینکه عاشق، به تناسب ظرفیتش در پذیرش عشق، از خودخوایه فاصله   گت 

 او، فقط به خواست   معشوق محدود 
ی

دوم: بیان این مساله که دیگرخوایه یا همان از خود گذشتیک

را تمرین یم کند و به تجربه « گذشت   از خود» ی نیم شود. بلکه او به مدد عشق، اصل و جوهره

 آموزد. یم

 گر برود جان ما در طلب وصل دوست

 ماستحیف نباشد که دوست، دوست تر از جان 

 

 : تواضع و فروتتی ب(

 



 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم

 لطف ها یم کب  ای خاک درت تاج رسم

دیه به تو نزدیک شوم وگرنه من لیاقت چنت   مقایم را گوید این از لطف توست که اجازه یمشاعر یم

 ندارم. 

 گر بزنندم به تیغ، در نظرش نی دری    غ

 تدیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاس

شاید به نظر برسد که این بیت، بیشت  متناسب با مسئله ی ایثار و جانفشان  است که در گزینه های 

با  بعدی ذکر یم شود. اما مقصود شاعر از این بیت، بیشت  ابراز ناقابل بودن جان خودش در مقایسه

 .  دیدن معشوق است نه جانفشان 

 

 : وفاداری ج(

 را نه پنج روزه عمر است عشق روی تو ما 

 وجدت رائحه الود ان شممت رفان  

 عاشق تو ام، بلکه اگر کفنم را نت   
ی

سعدی خطاب به معشوق یم گوید: نه تنها در مدت کوتاه زندگ

، از آن رایحه   ی عشق و محبت را استشمام خوایه کرد. بوکب 

آن دسته از  آن را در بخش های قبیل ذکر کردیم و گفتیم این مضمون و چند نمونه از اشعار مربوط به

ی هم دارند و عاشقان  که عشق حقیف  را  عشق ها که عمیق تر و اصیل ترند، دوام و بقای بیشت 

 شوند. نت   مزین یم« وفاداری»تجربه یم کنند، به زینت 

 

 گذشتد( 

 وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

 که در طریقت ما کافری ست رنجیدن

تواند به مقایم برسد که انواع بدی ها، جفاها و رسزنش های موجود در مست  عشق را تحمل عاشق یم

 کند و خم به ابرو نیاورد. در عوض با خود بگوید: 

 اگر بامن نبودش هیچ مییل

 چرا ظرف مرا بشکست لییل 

 حتا اخم و نی مهری معشوق را هم از رس لطف و توجه قلمداد کند. چنت   تفک
انسان را ری، یعب 

 نیم ماند که او را از پا درآورد.  شکست ناپذیر قدرتمند و 
 
 خواهد کرد. چون دیگر رنیحی باق

 



 ، مگر آزار من خوایه بر هرچه یم یقادر 

 ستیآزار ن بر فرقم نیه ت  که گر شمش  زان

 شعر معارص: 

 ستیاز جور شمع ن ب  یپروانه را شکا

 سوزم و خوشم تو یم یست در هوا یعمر 

 

: ه(   صداقت دوستی و حقیقت طلتی

 گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو

 راست بگو ، نیست بگو  ،گر هست بگو 

 : شعر معارص 

 بگو راست بگو، تا شب یلداست بگو مست

 تا نفش هست بگو هرچه دلت خواست بگو

 

 : االیهدیتی و (تقویت ارزش های 5

 : یکتاپرستی  الف( 

، مهم ترین ارزیس  است که همه ادیان االیه، بر آن تاکید دارند. علت ثبات جهان، این است  یکتاپرسب 

، تعدد  که ساخته ی پادشایه واحد است که اگر غت  از این بود، از هم فرو یم پاشید. در ملک دل نت  

 واحد معنا 
 
 فکری و عمیل ست و عشق تنها با معشوق

ی
یم یابد. پادشایه موجب از هم گسیختیک

عشق طالب این است که همه ی توجه و تمرکز فکری عاشق را از آن خود کند و جانی برای دیگری 

 نگذارد. اساسا آن خواهش شدید که در تعریف عشق گفتیم و آن عالئم که در وصف او شمردیم، 
 
باق

 با تعدد معشوق سازگاری ندارد. 

 از این غزل زیبا و نی یم خو  این مضمون در تمایم اشعار عاشقانه، به چشم
رد. به عنوان نمونه، بخش 

 نظت  سعدی را با هم یم خوانیم: 

 اشانی رفتند به صحرانی مهرکس به ت

 ما را که تو منظوری، خاطر نرود جانی 

ون برد، از دل همه امیدی  امید تو بت 

 سودای تو خایل کرد از رس همه سودانی 

 



 زیبا ننماید رسو اندر نظر عقلش

 اشد با قامت زیبانی آن کش نظری ب

 گویند تمنانی از دوست بکن سعدی

 جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنانی 

ی عشق، آن است که هر تمنانی جز تمنای معشوق را از مملکت دل خارج کند و باالترین درجه

 پادشایه نی چون و چرا را تقدیم او کند. 

 شعر معارص: 

 ها، تو همت   از آن من باش
 ز تمام بودن 

 ه غت  با تو بودن، دلم آرزو نداردبکه 

 

وی صیی ب(   : تقویت نی 

ی را در زمره  وجود همزمان صتی و نی برشمردیم و نت   گفتیم این مساله ی معایب عشق نی صتی
، یعب 

ی، از جمله احوال متضاد عاشق است.   صتی

 نه مرا طاقت غربت ، نه تو را خاطر قربت

 ندانمم به صبوری که جز این چاره دل نهاد

، به رس  برای بدن، تشبیه شده  ی است که در ادبیات دیب  وری ترین فضایل بش  صتی از واالترین و رص 

است و سه نوع مختلف برای آن تعریف یم شود: صتی بر مصیبت، صتی بر معصیت و صتی بر 

 اطاعت. 

، در استقبال از امتحان و در ستایش بردباری خویش یم گوید:   هاتف اصفهان 

 حان تا یم توان  بار درد و غمبرای امت

 بنه بر دوش من تا بردباری های من بیب  

ی او در اظهار اشتیاق به وصال معشوق  ی یم نالد، اما ناله و نی صتی هرچند عاشق همواره از نی صتی

 است نه درباره تحمل درد و رنج. 

: ج( 
ی
 ایثار و جانفشای

شان  در راه دوست، از پر تکرار ترین مضامت   در اشعار عاشقانه، خصوصا اشعار کهن، تمایل به جانف

است. عاشق، از آن جهت که در عشق ذوب شده است، خود را نیم بیند و برای خود ارزیس  قائل 

 نیست. بنابراین، حارص  است جان خود را فدای حیات معشوق کند و مجنون وار بگوید: 

 از عمر من آنچه هست بر جای



 بستان و به عمر لییل افزای

 ... 

 ر برود جان ما در طلب وصل دوستگ

 حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست 

 ... 

 گویند رفیقانم، در عشق چه رس داری؟

 گویم که رسی دارم درباخته در پانی 

 

 : د(
ی

 ایمان به جاودانگ

 است. گفتیم که 
ی

، ایمان به جاودانیک تنها ق ، نه عشمهم ترین اعتقاد دیب  پس از اعتقاد به یکتاپرسب 

 حقیف  یم بخشد، بلکه آن را جاودانه یم کند 
ی

 و عاشق به این گزاره ایمان دارد:  زندگ

د آن که دلش زنده شد به عشق  هرگز نمت 

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 سایه : 

اندش  مردن عاشق نیم مت 

اندش  تازه یم گت 
 

 در چرایع

 

ی و ادیی  (6
 : رشد در زمینه های هیی

ی و ادنی انسان هاست و گزافه نیست اگر بگوییم که تنها عشق به آثار 
عشق، زنده کننده ی ذوق هت 

مندان رنگ و جالنی ویژه یم بخشد و آن ها را دلنشت   و خواستب  یم کند.   هت 

 ادبیات، عشق و 
ی
همانگونه که در قسمت خالقیت زانی عشق اشاره شد، علت اصیل رشد و بالندگ

 اند. آثار عاشقانه 

 

****** 

 آدیم و متمایز  ، عشق نت   مانند هر رنج دیگری در جهان ، باعث رشد  چنان که دیدیم
ی

و ارتقای زندگ

، دن او از حیوانات است . به عالوه این که این رنج ش  و نازیبانی نیستنت  
؛ بلکه بسیارند رسارس تلیح 

 هانی که زیبانی ها و 
یب   د . نبه همراه یم آور رنج ها با خود شت 

 



 بش گفتند : دل از عشق برگت  

نگ است و افسون است و جادوست  که نت 

 ویل ما دل به او بستیم و دیدیم

 که او زهر است، اما ... "نوشدارو" ست

 

ید  یم توانید اکنون با توجه به مزایا و معایب عشق، این شما هستید که  یم خواهید این . تصمیم بگت 

 کنید؟ همراه آن اری بمانید و بیماری را درمان کنید یا با بیم
ی

 زندگ

ت حافظ به پایان یم بریم مقصود از بناشدن تمایم کارگاه خلقت را، که   این سخن را با بیب  از حرص 

 همانا عاشق شدن انسان یم داند: 

 

 ، کار جهان رس آید عاشق شو ار نه روزی

 ، در کارگاه هسب  انده نقش مقصود ناخو 

 

 


