
 

 مدیریت عشق
  *االسالم والمسلمین محمدرضا آتشین صدفحجت

 اشاره 

بسـتگی اسـت. عشـق و دل ،آدمـی هآور و برجسـتهـای شـگفتیکی از ویژگی
هـای شـگرفی را در افـراد شگفتی این پدیده از آنجاست که قادر اسـت دگرگونی

رش هر اطـری آمـاده برانگیاد و چنان قدرتی را در آنها به وجود آورد که برای پذی
محبـوب اـود چیـای  هچنان آنها را مطی  کند که جا اواسـت ،شوند و از طرفی

ی عضـسازنده و مثبت اسـت و ب ،های عشقبرای از گونه ،نخواهند. در این میان
و توانـایی کنتـرل  ،های مثبـت از منفـیویرانگر و منفـی. شـناات عشـق دیگر،

طلبد که از آن بـا نـام تی مهم را میمهار ،احساسات و عواطف اود در این زمینه
 کنیم.یاد می« مدیریت عشق»

 تعریف عشق
شــدت »ه بــآن را همچنــین  9.عبــارت اســت از محبــت بــیش از انــدازه ،عشــق

                                                           

 .کارشناس ارشد فلسفه *
 .64۴، ص 0، ج مجمع البحرینمحمد طریحی، بن. فخرالدین9
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عشـق پیـداکردن، »بسـتن هـم در معنای لغوی دل 9اند.معنا کرده« داشتندوست
 ،بسـتگیلد ،بنـابراین 2.آمده است« شدن، دل در گرو محبت کسی آوردنعاشق

 همان عشق است.
پیچـد و گیاهی که به دور درات می ؛ یعنیاست« َعِشَق »برگرفته از  ،ریشه عشق

شود تا اینکه بعـد از های آن میمکد و سبب زردشدن و ریختن برگاز آب آن می
 ،بینیمطورکـه در بـین افـراد انسـان هـم مـیاشکاند. هماندرات را می ،مدتی

کند و او را از هر چیا دیگری جا معشـوق سخیر میعشق تمام حواس عاشق را ت
د و چـه بسـا حتـی او را سـازکند و رنگ و روی او را زرد و بیمارگونه مـیجدا می
 3کشد.می ،در نهایت رده،دیوانه ک

عبارت است از رابطه عاطفی عمیقی کـه بـا « بستگیدل» ،شناسیاز دیدگاه روان
و  ،که سبب نشاط و شعف مـا از یـک سـوایگونهکنیم؛ بهصی برقرار میاافراد ا

 ،بسـتگیدل 0شـود.احساس آرامش ناشی از کنار آنها بـودن از سـوی دیگـر می
منظور از رابطه صـمیمی، ایـن  .شودای صمیمی بین دو نفر میباعث ایجاد رابطه

است که آنها به یکـدیگر، در اودافشـایی، ابـراز هیجانـات و عواطـف، دادن یـا 
احسـاس راحتــی و آزادی و  ،مــادکردن و تمـاس فیایکــیدریافـت حمایـت، اعت

 5کنند.آرامش می
                                                           

 یاب، نشانی: ، وبگاه واژه«عشق»، مدا  فرهنگ معین. محمد معین، 9
www.vajehyab.com 

 یاب، نشانی: ، وبگاه واژه«بستندل»، مدا  نامه دهخدالغتاکبر دهخدا، . علی2
www.vajehyab.com 

وحـدت، ؛ یاسین کمالی 994، ص فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا. سید جعفر سجادی، 3
 .43ـ  46، ص بستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمیعشق و دل

بسقتگی از عشقق و دل ؛ یاسـین کمـالی وحـدت،616، ص 4، ج دی رشاسنشروانرک، ورا ب. ل0
 .43، ص منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمی

؛ 61۴، ص شناسی اجتماعی با نگقر  بقه منقابع اسقالمیروان. مسعود آذربایجانی و دیگران، 5
 .43، ص بستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمیعشق و دلوحدت، یاسین کمالی 
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های گوناگونی وجود دارد که به بیـان دیـدگاه دیدگاه ،در تعریف اصطالحی عشق
 کنیم:دو تن از دانشمندان بارگ مسلمان معاصر اکتفا می

عالقه بـه شـخی یـا شـت وقتـی بـه اوج » نویسد:می در این باره شهید مطهری
که وجود انسان را تسـخیر کنـد و حـاکم مطلـق وجـود او طوری، بهشدت برسد

 9«اوج عالقه و احساسات است. ،شود. عشقگردد، عشق نامیده می
عبارت است از محبت شدیدی است کـه  ،عشق»نویسد: عالمه جعفری نیا می

آید و سرتاسر روان آدمـی را از درک کمال و ایر و زیبایی در معشوق به وجود می
 2«.گیردفرا می

 اقسام عشق

مقصـود از  ؛شودعشق به حقیقی و مجازی تقسیم می ،در یک تقسیم بندی کلی
عشق حقیقی یا عشق الهی، اشتیاق به دیدار حق است که محبوب حقیقی اسـت 

های شدیدی است کـه بـین انسـان و غیراـدا محبت ،و منظور از عشق مجازی
تفـاوت ایـن دو  .شودی تقسیم میاود بر دو نوع عفیفانه و جسمان وآید پدید می

تحت کنترل نیروی عق  اسـت و همـراه بـا عفـت  ،در آن است که عشق عفیفانه
ریشه در شهوت و لذت مادی دارد و با ارضای غریاه،  ،جسمانی عشق است؛ اما

 3یابد.کاهش می

 بایستگی تأمین عشق

ترین اسـیتأمین و رف  نیازهاست. یکی از اس ،های انسان در زندگیمحور تالش
                                                           

 .604، ص 48، ج جاذبه و دافعه حضرت علی، کتاب مجموعه آثار. مرتضی مطهری، 9
؛ یاسـین کمـالی وحـدت، 641، ص 46، ج تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. محمدتقی جعفری، 2

 .69، ص اخالق و تربیت اسالمی بستگی از منظر عرفان،عشق و دل
 .05ـ  ۴1، ص بستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمیعشق و دل. یاسین کمالی وحدت، 3
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از محبـت و عشـق اسـت. آدمـی  یمنـدنیازهای روحی و روانی هـر فـرد، بهـره
بـه محبـت نیـاز  ،ای از زندگییابد که در هر دورهوضوح این نیاز را در اود میبه

که اگر از محبت بعضی افراد محروم شود، با انتخاب تازه در صدد طوریدارد؛ به
شود. سبب تشویش و اضطراب افراد می ،ازنشدن این نیآید. تأمینجبران آن برمی
 .آوردهای دردناکی در روان افراد بـه وجـود مـیسوء و آسیب ، آثارکمبود محبت

شود و عقده حقارت در بینی میمهری شده است، دچار اودکمفردی که به او بی
او آورد. اگـر تنهایی و اناوا رو مـی گردد و بهو حسود و کینه توز می آیدمی پدیداو 

 جووعشق و محبت را از راه سالم به دست نیاورد، آن را در جاهای دیگـر جسـت
 شـک از همـین جـا  ،هـاهـا و انحرافکـه زمینـه بسـیاری از فریب اواهد کرد

 9د.گیرمی
از مسائ  اساسی دین است و بلکـه دیـن  ،محبت و عشق راستین ،از سوی دیگر

یُن ِإالَّ َاْلُحب  » فرماید:می امام صادق .شوددر آن االصه می  ،آیا دین 2؛َهِل َالدِّ
القـاب پیـامبر  جملـه از همچنین، نکته قاب  توجه اینکـه« غیر از محبت است؟

 است. «حبیب الله» ،اکرم

 مدیریت عشق

راهکارهای متعددی وجود دارد کـه در  ،های مذمومبرای پیشگیری و درمان عشق
 کنیم.به برای از آنها اشاره می ،ادامه

 افزایش عشق به خداوند. 1

کاسـتن از غفلـت  ،یکی از راهکارهای نظری پیشگیری و درمـان عشـق مـذموم
                                                           

عشقق و وحـدت، ؛ یاسـین کمـالی 604 -609، ص شناسی تربیتقیروان. علی شریعتمداری، 9
 .69، ص بستگی از منظر عرفان، اخالق و تربیت اسالمیدل
 .90، ح 13، ص 6، ج الکافی. کلینی، 2
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های بیکـران است. به یاد داشتن بارگی و زیبایی و مهربانی اداوند تعالی و لطف
 ،های دیگـرسرشار از محبت او گردد و عشـق نشود اانه دلماسبب می ،او به ما

، یعنـی قلـب نـاب یبه گوهر، ه معشوق حقیقیرنگ ببازد. با کاستن از غفلت ب
 کنیم.دست پیدا می سلیم،
 بلندمرتبه که فرمـوده:درباره سخن ادای  عیینه گوید: از امام صادقبنسفیان

ّه ِبّقْلٍب ّسِلیٍم » ـِلمُ  »: . حضرت پاسخ دادپرسیدم 9«ِإَّلا ّمْن ّأّتی الّلا ِِ  اْلَقْلُب السَّ ـ
 الَّ

هُ  َیْلَقى َحٌد ِسَواهَو  َربَّ
َ
]قلـب  سـلیم، قلبـی اسـت کـه پروردگـارش را  2؛َلْمَس ِفمِه أ

 «کس در آن نباشد.که جا ادا هیچدرحالی ؛مالقات نماید

 تقویت روحیه معادباوری. 2

های گرفتـاری در یکی دیگـر از راهکارهـای نظـری بـرای دور مانـدن از آسـیب
ه به اود یـادآور شـود یاد معاد است. کسی که همیش ،های مجازیهای عشقدام

از ایـن جهـان راـت سـفر  ،که در این دنیا مسافر است و کمی دیرتـر یـا زودتـر
پاسـخگوی  ماند و اعمالی که باید در محضر پروردگـاربندد و تنها اود میبرمی

هایی نکند که مایه ننـگ و رسـوایی دهد اود را آلوده عشقآنها باشد، ترجیح می
 دنیا و آارت او شوند.

 ایی کز  یزی گی زی دز       هعشق
 

 3عشق یب    عاقبت ین ی د   
 

های دردناک جهنم از سوی و عذاب ،های بهشت از یک سوها و لذتیاد نعمت
شـود و ایـن ورشدن اشـتیاق بـه بهشـت و تـرس از جهـنم میسبب شعله ،رگدی

                                                           
 «مگر کسی که دلی پاک به سوی ادا بیاورد.: »63. سوره شعراء، آیه 9
 .0، ح 48، ص 6، ج کافی. کلینی، 2
 .650، دفتر اّول، بیت مثنوی معنوی مولوی، .3



98    ویژة خواهران(9317رمضان المبارک ان نور یتوشه راهره( 

های از عوام  مهم بازدارنـده انسـان از آلـودگی انسـان در عشـق ،اشتیاق و ترس
 شود.گ میرنگارن

ــادق ــام ص ــوده ام ــرگ، اواهش»: فرم ــاد م ــس را میی ــای نف ــد و ه میران
بخشـد های ادا نیرو میکند و دل را با وعدهکن میهای غفلت را ریشهرویشگاه

شـکند و آتـش آزمنـدی را های هوس را درهم میسازد و پرچمو طب  را نازک می
َهواِت فى ُر الَموِت یُ ِذک؛ کندسازد و دنیا را در نظر کوچک میااموش می ممُت الشَّ

فِس َو  ـِه َقِو  یُ قَلُع َمناِبَت الَغفَلِة َو یَ النَّ بـَع َو َو  ی القلَب بَمواِعِد الل  ََ  کْ یَ یـِرق  الََّّ ِسـُر أعـ
نما.یُ ِص َو َِّفُئ ناَر الِحْر یُ ی َو الَهَو  ُر الد   9«َحقِّ

 های جنسیشناخت پیامد ناهنجاری. 3

سـبب پیشـگیری از گرفتارشـدن  دتوانمی ،غیرمجاز هایتوجه به آثار منفی عشق
د. کـافی گـردسـبب نجـات  نیـا ها شود و در صورت گرفتاریدر آتش این عشق

ها را گونـه عشـقبانیم تا عواقب ایـن هاسری به صفحه حوادث روزنامه که است
های ناشی از ناکـامی در ایـن روابـط گرفتـه تـا ارتکـاب درک کنیم؛ از افسردگی

 نند قت .می مایجرا
ای که عاشق مردی شـده بـود، بـه قتـ  فجیـ  همسـر بـاردار وی ساله 60داتر 

« ح»مـن عاشـق »گویـد: اعتراف کرد. داتر جوان در این ارتبـاط بـه قاضـی می
ولـی او همـواره بـه مـن درو   ؛)همسر مقتول( بودم و او را ایلی دوست داشـتم

تـ  همسـر بـاردارش بـه اواهد با من ازدواج کند. من به قصد قگفت که میمی
 ؛اواستم زندگی آنها را با گفتن حقیقت ماجرا اراب کـنمفقط می ؛منال او نرفتم

ولـی  ؛ابر داشتند و آبرویم رفته بود« ح»ام از ماجرای رابطه من و چراکه اانواده

                                                           

 .414، ص مصباح الشریعه، امام صادقمنسوب به . 9
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 9.«با یکدیگر درگیر شدیم که من او را کشتم و طالهایش را نیا سرقت کردم
ای که اندوه طوالنی های نفسانی لحظهه بسیار اواهشچ»: هفرمود امام علی

ًَ  َرَثْت َاْو  ة  ساَع  ةِ َو ِمن َشْه  َکْ  ؛ و درازی را در پی دارد  2.«ُحزنًا َطوی

 عفت چشم. 4

مراقبـت از  ،های آسـیب زایکی از بهترین راهکارهای پیشگیری و درمـان عشـق
سـت )آنچـه قلب، کتاب چشم ا» فرماید:می نگاه کردن است. حضرت علی

ـَحُ  اَ ؛ بنـدد(در قلـبش نقـش می ،آزمایدبیند و میانسان با چشم می ْْ ْلَقْلـُب ُم
ِر  َْ  3.«اْلَب

بـه بیـان  ؛توان با مراقبـت از چشـم، از دل مراقبـت کـردمی ،بر اساس این سخن
بایـد  ،پـس 0.نویسـدهمانند قلمی است که دائمًا بر کتـاب دل می ،چشم ،دیگر

 نویسد.در این کتاب می یچیا ببینیم این قلم چه
های مدینه زنی را دیـد. در آن پسر جوانی از انصار در کوچه»فرمود:  امام باقر

هایشـان گـردن و گونه ،اندااتند و بنابراینزنان مقنعه اود را پشت گوش می ،ایام
پیدا بود. وقتی زن از کنار او گذشت، جوان او را تعقیب کرد و پیوسته از پشت بـه 

ای کـه ریست؛ تا داا  کوچه باریکی شد و در آنجا استخوان و یا شیشهنگاو می
همـین کـه زن از او فاصـله  .آن را زامی کرد و به صورتش گیر کرد ،در دیوار بود

که اون از صـورتش بـه سـینه و  گردیددور شد، جوان متوجه  شگرفت و از نظر
سوگند ناد رسول  با اود گفت: به ادا یشریاد. او پشیمان از کار اولباسش می

                                                           
1. www.tabnak.ir/fa/news/403606 

 .۴04ص ، 6، ج کافی. کلینی، 2
 .۴53، حکمت 0۴6، ص 4، ج نهج البالغه. شریف رضی، 3
 .965، ص 40، ج پیام امام امیرالمؤمنین. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، 0
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 ،او را دیـد دهم. وقتـی رسـول اـداروم و جریان را به او ابر میمی ادا
جبرئیـ  نـازل شـد و  ،چه شده؟ جوان ماجرا را بازگو کرد. در همین حال :پرسید

 این آیه را آورد:
وا ِمْن ّأْبّصاِرِهْم ّو » مّه  ْحّفُظوا ُفُروّجُهْم ّذِلک ّأْزکییُقْل ِلْلُمْؤِمِنیّن یُغضُّ ّلُهمْم ِإَّ  الل 

  از نگـاه بـه نامحرمـان]های اود را چشم :به مؤ منان بگو 9؛ّخِبیٌر ِبّما یْصّنُعوَّّ 
 . همانـاتر اسـتبـرای آنهـا پـاکیاه ،ایـن .فرو گیرند و فروج اود را حفـو کننـد

 2«آگاه است. ،دهیداداوند از آنچه انجام می
 از امیـر»را کنتـرل کـرد.  یشاو توان نگاهپرسش اینجاست که چگونه می ،حال

 توانـد چشـم اـود را فـرو پوشـد؟سؤال شـد کـه چگونـه انسـان می مؤمنان
؛ سـتآگـاه ا با در نظر گرفتن قدرت اداوندی که بـر اسـرار تـو حضرت فرمود:

ِممُر اْلُمْؤِمِنمَن 
َ
ـِر  ُسِئَل أ َْ اُن َعَلـى َضـاِّ اْلَب ََ ََ ْحـَت  :َفَقـاَ   ؟ِبَما َذا یْسـ ََ  ِِ ُمو ُُ  ِبـاْل

ِلِع َعَلى ِسرِّک  3«.ُسْلََّاِن اْلُمََّّ
 دشـوارتر البتـه،امروزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافتـه و  ،مراقبت از چشم

هـایی ماننـد مـاهواره و شـبکه اباارها و فناوری ،است؛ زیرا در این عصر نیا شده
های اجتماعی مجازی پدید آمـده اسـت کـه دسترسـی افـراد بـه اینترنت و شبکه

پوشیده و مخفی  ،های نامناسب را بسیار آسان کرده و در عین حالر و فیلمتصاوی
هایی جـدی را تواند اطرات و آسیبمی ،انگاری در این زمینهده است. سه نمو

 ها رقم باند.برای افراد و اانواده
 را به یاد داشت که فرمـود: اینجاست که باید همواره این سخن حضرت علی
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   19  مدیریت عشق

]روز  همـو داور ،شاهد است )ادایی که( کهبپرهیاید؛ زیرا آناز گناهان پنهانی »
اِهَد ُهَو الحاکُ  ؛ سته قیامت نیا  َلواِت َفإنَّ الش  َُ ُقوا َمَاِصى ال ََّ  9.«ِا

 افزا پرهیز از محیط و مجالس گناه. 5

های مانـدن از سـونامیهای کـاذب و مصـونمدیریت عشق یکی از عوام  مهّم 
افااست؛ مجالسی کـه در آنهـا محـرم و ها و مجالس گناهغریاه، دوری از محیط

گوهـا و وگیرنـد و گفتنامحرم بدون رعایت ضوابط شرعی در کنار هـم قـرار می
 .کنـدهـا رشـد میکند و بـذر شـهوت در دلها از موازین شرعی تخطی مینگاه

 :دآلود و محرک دیگری ماننـهای گناهزمینه ،معمواًل در این مجالس ،افاون بر آن
شود که نتیجه رقی و مشروبات الکلی نیا فراهم می ،کنندههای دگرگونموسیقی

کنار رفتن نظارت عق  و نداهای فطـرت و وجـدان و فراموشـی  ،همه این عوام 
 بار است.شدن به روابط احساسی زیاناداوند تعالی و آلوده

 ِمـَن »هاسـت. ن راهگیری، یکی از بهتریبنا بر این در چنین مواردی به ناچار، کناره
اِصي ََ ُر اْلَم  ِ ََ ََ َمِة  ْْ َِ    «دامنی است.عدم توانایی بر گناه نوعی از پاک2؛اْل

برای مؤمن جایا نیست در مجلسی بنشیند کـه در » فرموده است: امام صادق
اَل ؛ تغییـردادن آن را نـدارد  و ازمنکرنهی]شود و او قدرت بر آن معصیت ادا می

ْغممِرهِ یْنَبِغى ِلْلُمْؤ  ََ ُه ِفمِه َو اَل یْقِدُر َعَلى  ى َاللَّ َْ َْ ْن یْجِلَس َمْجِلسًا ی
َ
 3«.ِمِن أ

؛ گردانـدمجالس لهو، ایمان را فاسد می»فرماید: می حضرت علی ،همچنین
یَماَن  ْفِسُد َاْْلِ َُ ْهِو   0.«َمَجاِلُس َاللَّ
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 مین شرعی و قانونی عشق مجازیأت. 6

مدیریت عشق، تأمین قـانونی عشـق مجـازی و بـه  ترین راهکارهاییکی از مهم
هـای افـراد در حیطـه روابـط ریشـه بسـیاری از لغاش .ازدواج است ،تعبیر دیگر

اداونـد تعـالی نیـا راه  .نشدن نیاز طبیعی آنها از راه صحیح استتأمین ،جنسی
ها شـدن نیازهـای عـاطفی و جسـمی انسـانبخشی برای برآوردهدرست و ایمنی

ازدواج است. در آیات شـریف قـرآن و نیـا روایـات  ،است که همانکرده  معرفی
ترین دالیـ  توصیه فراوانی به امر ازدواج شده است که یکی از مهم بیتاه 

ها، ارضای مطلوب نیازهـای احساسـی و غریـای افـراد های این آموزهو حکمت
 فرماید: اداوند تعالی در قرآن کریم می ،است؛ برای نمونه

اِلِحیّن ِمْن ِعّباِدکم ّوِإّمائُکم ِإَّ ّیُکوُنوْا ُفّقّراّء ُیْغِنِهُم ّوّأنِکُح » ّیاّمی ِمنکم ّوالص  وْا اْْلّ
ُه ّواِسٌع ّعِلیم ُه ِمن ّفْضِله ّوالل   .همسر اـود را همسـر دهیـدمردان و زنان بی 9؛الل 

 .غالمان و کنیاان صالح و درستکارتان را اگر فقیـر و تنگدسـت باشـند ،همچنین
دهنده و آگـاه گشـایش ،اداونـد .سـازدنیاز میآنان را بی ،اداوند از فض  اود

   «است.
کسی که ازدواج کنـد، نیمـی از دیـن اـود را حفـو » نیا فرموده: یامبر اکرمپ

ْحـَرَ  ؛ باید تقوای ادا در پیش گیرد ،نموده است و برای نیمه دوم
َ
َ  َفَقـْد أ ـَزوَّ ََ َمـْن 

 ََّ یِنِه َفْلم ِِ   َ ْْ ِ  َاْلَباِقىِن ْْ َه ِفى َالنِّ  2«.ِق َاللَّ
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