عشق باشكوهترين ارزشھا

بنياد آموزش و پرورش جھانی در سال  ۱ ۹ ۹ ۳توسط آقای سان ميانگ مون برای ارائه ارزشھای روحی ـ
اخالقی درآموزش و پرورش تاسيس شد .گروه مشاوران اين بنياد از مذاھب و عقايد مختلف میباشند ،بھمين
دليل محدوديتی در ميدان عمل بنياد وجود ندارد.
بنياد آموزش و پرورش جھانی كتابھا و ديگر موارد آموزش اخالق را برای مدارس و دانشگاهھا و تمامی
ديگر انواع مراكز آموزشی در كشورھای شوروی و چين چاپ و منتشر كرده است.
بنياد ھمچنين در جھت توسعه و پيشرفت ھر چه بيشتر در مسائل روحی ـ اخالقی سمينارھای بسياری را برای
رھبران و مدرسين برگزار كرده و از تمامی تحقيقات با ارزش افراد و سازمانھا و ديگر بنيادھای آموزش و
پرورش حمايت نموده است.
مطالب زير از جلد دوم كتاب ،دنيای من و من ،تحت عنوان ،راه عشق میباشد ،كه از كتابھای آموزشی بنياد
برای جوانان است.

عشق باشكوهترين ارزشھا
تمامی مردم جھان بدون استثناء خواھان دوست داشتن و دوست داشته شدن ھستند .عشق چيزی است كه ھمه به آن
میانديشيدند .چيزی كه شاعران دربارة آن سرودھا و ترانهھای بسيار زيادی تصنيف نمودهاند .اگر ھمين حاال به
شبكهھای راديويی در تمامی كشورھای دنيا گوش فرا دھيد ،خواھيد ديد كه اكثر ترانهھايی كه فقط در سی دقيقه از
برنامه پخش میشود درباره عشق و متمركز بر عشق تصنيف و ساخته شدهاند .اما نه ھمه آنھا درباره عشق سخن
میگويند ،بلكه تعدادی در جستجوی عشق ،تعدادی درباره عشق ناپايدار ،دربارة چگونگی عاشق شدن مردم و از دست
رفتن آن و چيزھايی از اين دست سروده و تصنيف گرديدهاند.
چرا مردم به خواندن داستانھای بلند )رمان( و يا تماشای فيلمھا يا موضوعاتی درباره عشق عالقه نشان میدھند؟ چرا
كه داستانھای عاشقانه تارھای عصبی را در درون جسم و روح ھر فردی به ارتعاش در میآورد .ما خواھان عشقی
ھستيم كه درون ما را بطور كامل لبريز كرده و تا به ابد پايدار بماند .ھرگز نمیتوان فردی را يافت كه در پی كسی
باشد كه فقط او را برای يك مدت محدود ،مثال چند ماه يا سال دوست بدارد .ھيچ كس در روياھايش در پی عشقی
محدود نيست .تمامی زندگی خود را در اين عشق سر كنيم .آيا كسی ھست كه نخواھد اين چنين باشد؟
با اين ھمه چرا عشق غير قابل پيشگويی ،مرموز و مبھم و غيرقابل درك میباشد؟ چرا در پايان میگوييم كه عشق
چيست؟ چرا اغلب عشق با روكشی كاذب تجربه میشود؟ درست مثل آب ،بنظر میرسد كه عشق نيز لطيف و شكننده
بوده در عين حال قدرت نابودكنندگی عظيمی دارد .بسيار غيرواقعی است كه عشق دارای حد و مرزی محكم و استوار
نيست .با اين حال فرد میتواند در آن غرق شده و نابود شود .بسان پروانهای كه در آتش )عشق( میسوزد .مثل يخ،
عشق میتواند بريده و قطعه قطعه شود و مثل ابرھا محو شود ،با اين حال چيزی است كه مثل آب ،تمامی زندگی
متمركز بر آن حفظ میشود .ما بدون عشق حتی برای يك ثانيه نيز نمیتوانيم زندگی كنيم .در نتيجه با ھمه طفرهای كه
بعضیھا از آن دارند ،ارزش پيگيری و دانستن دارد ،اينكه براستی عشق چيست؟ آيا چيزی است كه با انديشه و كاوش
در پی آن بوده و به آن نائل خواھی شد؟ يا اينكه میتوانی منتظرش شوی و به نوعی به تو رجوع خواھد كرد؟ آيا مقدر
شده كه بعضیھا آن را يافته و با آن زندگی كنند و بعضی ديگر نه؟ چطور میتوانيد مطمئن شويد كه آن را دارا ھستيد؟
آيا يافتن عشق واقعا ارزش روبرو شدن با سختیھا را دارد؟
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عشق چيست؟
آيا میتوانيد تعريفی واضح از عشق داشته باشيم؟ عناصر و خصوصيات عشق چيست؟
به عبارتی ساده بايد يك حوزه و مدار گردش بين دو نفر وجود داشته باشد تا عشق بتواند پا به عرصه وجود نھد .كسی
كه آغاز كننده است و دھنده عشق ،كسی كه آن را دريافت میكند و شكلگيری ميل و نياز برای دادن پاسخ در درون
شخص دوم و اينچنين يك مدار و حوزهای شكل میگيرد كه ھيچكدام از آنھا نمیخواھند كه شكسته و نابود شود.
سرانجام عھد و ميثاق متقابل شكل گرفته بين اين دو چنان قوی و محكم خواھد شد كه آنھا ھرگز از يكديگر جدا نخواھند
شد .آنھا يك وجود واحد میشوند .آنھا تصور چيز ديگری را نخواھند داشت ،جزء اينكه عشق آنھا در ابديت ،جاودانی
خواھد شد.
برای اينكه واقعگرا باشيم ،بايد بپرسيم كه چه نوع عملكردی به چنين عشقی تولد خواھد داد؟ آيا میتوان تصور كرد كه
بعضی از داد و دريافتھا ھمانند عشق بوده اما خود آن نباشد؟ چرا گاه موارد حوزه و مدار عشق شكل گرفته آغاز
میشود و پس از مدت زمانی محو و نابود میشود؟ آيا يك رابطه مرده عشق میتواند احيا شده و جانی دوباره بگيرد؟
آيا واقعا میتوان به چنين چيزی دست يافت؟
چيزھا و روابط بسياری ھستند كه عشق نبوده بلكه ممكن است كه شبيه عشق بنظر برسند .شايد به اين دليل است كه در
دنيای امروز ما روياھای دست نيافته بسيار و قلبھای شكسته بسياری ديده میشود.

روابط متقابل
در جھان طبيعت ،تمامی موجودات بصورت زوج وجود دارند .ھمه موجودات با عمل داد و گرفت بين دو موجود
متقابل و مكمل ،حيات داشته و زندگی میكنند .تمامی موجودات زنده و غيرزنده در اين حوزة روابط وجود دارند.
الكترون بدور پروتون میچرخد ،سيارهھا )در منظومه شمسی( بدور خورشيد میگردند .نسلھای انسانی ادامه پيدا
میكند و زندگی نمیتواند بدون وابستگی و ارتباط مطلق يك قطب به قطب ديگر ادامه يابد .بطورمشابه در جھان
آفرينش دو نوع انسان وجود دارد ،نه سه نوع و نه ھيچ تعداد ديگری .بطور معجزه آسائی آنھا كامال زوج متقابل ھستند
چه از نظر جسمی و چه از ھر نظر ديگر كه به آنھا توجه نماييد.
جالبتر اينكه ھر سال تعداد متولدين پسر و دختر يا )مرد و زن( در جھان مشابه میباشد و بگونهای میتوان گفت كه
آنھا برای يكديگر به دنيا آمدهاند.
مردان دارای سرشت و طبيعتی برای غلبه بر جھان بوده و میخواھند كه جھان بيرون در آرامش و امنيت باشد .اما
زنان دارای سرشتی برای تغذيه و پرورش بوده و میخواھند تا خانه )جھان درون( در آرامش و امنيت باشد .اسپرم
مردان به بيرون پرتاب میشود و تخمك زنان در درون حفظ میشود و از اتحاد آنھا )بااين دو جھت دگرگونه( يك
زندگی تازه تولد میيابد.
ما میتوانيم درباره مذكريت و مونثيت در طبيعت بياموزيم .اين مسئله چيزی نيست كه فقط در روابط زناشويی كشف
گردد .بلكه چيزی است كه از زمان تولد بطور طبيعی شكل گرفته و میبايست در تمامی رفتار و خصوصيات ما
پرورش يابد .ما جذب جنس مخالف خود میشويم ،چرا كه بطور فطری قرار است تا در روابط متقابل داد و گرفت با
ديگری كامل شويم.

وفاداری
كيفيت ديگری كه طبيعت عشق را منعكس میكند ،وفاداری میباشد .يك مادر به فرزندش عشق میورزد بدون اينكه
بيانديشد كه اين كار برای او چقدر خرج برمیدارد .او ھر ذره از وجودش را در رشد و پرورش فرزندش میگذارد
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جسمش را برای تغذيه كودك فدا میكند .شبھای بیخوابی را تحمل میكند تا به او آرامش دھد .در روزھای سرد
زمستان ،در بيرون در برف و باران میايستد تا برای او غذا فراھم نمايد .ھر روز نگران شادی و خوشحالی اوست.
وقتيكه آن كودك رشد نموده و بزرگ شود ،آيا در ازای تمام زحماتی كه مادر متحمل شده ،به او يك چك با فالن قيمت
میدھد؟ نه ،خوب چه چيزی از آن ھمه زحمت و رنجی كه مادر متحمل شده باقی میماند؟ تنھا عشق است كه باقی
میماند و اين ھمه آن چيزی است كه مادر به آن اھميت میدھد و در مقابل بطور اجتنابناپذيری ،فرزند تمامی عشقی
را كه از مادر دريافت كرده به فرزند خودش خواھد داد.
عشق يعنی بیدريغ بودن ،بدون توجه به نكات خوب يا بد فرد .يك ضربالمثل قديمی میگويد :عشق كور است،
معنیاش میتواند اين باشد كه فرد عاشق شايد در ارتباط با خوبی يا بدی مفعول عشقش قضاوت نمیكند .اين عشق
است كه میگويد :تو را دوست میدارم فقط به اين خاطر كه تو وجود داری آيا ھيچ مادری بر عليه فرزندش در دادگاه
شھادت خواھد داد؟ حتی اگر بداند كه فرزندش اشتباھی مرتكب شده است و رای دادگاه را نيز در مورد او بپذيرد ،در
اعماق قلبش از خوبیھای او تا به آخر دفاع خواھد كرد و با چشمانی مملو از عشق به او نگاه خواھد كرد .كسی كه
عشقی اينچنين در وجود اوست ،ديگری را در تمامی شرايط دوست میدارد .يك زن به دوست داشتن شوھر خود ،در
تمامی شرايط و اوضاع و احوال و روزھای سخت تمامی لحظات نااميدی ،نبود كار ،كمبود پول و غيره ادامه خواھد
داد.
يك مرد نيز ھمسرش را ھمواره دوست خواھد داشته ،حتی زمانيكه شادابی و جوانی را از دست داده و رو به پيروی
گذارد .عشق راستين عشقی است كه میگويد تو برای من بيشتر از زندگی من ارزش داری كه عشق به تو تمامی علت
حيات و ھستی من است.

ابديت
ھر نسلی برای نسل بعدی زندگی میكند .حيات عشق جاودانی است .عشق میتواند زندگی فردی را از پوچی نجات
داده و به زنجيره زندگی جھان شمول پيوند زند .بھمين خاطر مردم میگويند كه عشق با ارزشتر از زندگی است .قبل
از اينكه بدنيا بياييم ،پدر و مادرمان بدليل عشق به سوی يكديگر كشيده شده و در لحظه يگانگی آنھا در عشق ،ھركدام
از ما پا به عرصه حيات نھادهايم .معنیاش اين است كه عشق قبل از زندگی میآيد.
والدينتان شما را در زمان تولد ،با ارزشتر از ھر چيزی )با ارزشتر از طال ،نقره و ھر چيز ديگر( دانسته و حاضر
نيستند كه شما را با ھيچ چيزی در ھستی عوض كنند.
آيا میتوانيد غير از اين بيانديشيد كه ھر يك از ميلياردھا انسان ساكن دنيای كنونی بدليل عشق بين مرد و زن پا به
عرصه گيتی نھادهاند؟ وقتيكه يك زوج از طريق عشق آبستن میشوند ،حتی میتوانند بگويند كه ما در حال فارغ شدن
نه يك كودك بلكه يك ھستی ھستيم .تمامی يك قبيله بخاطر عشق شكل میگيرد و اين بطور ممتد میتواند از نسلی به
نسل ديگر منتقل شود بدون اينكه در ارزش آن تنزلی حاصل شود.

قدرت عشق
پيريم سوروكين اھل شوروی و مؤسس رشته تحصيلی ،عشق نوع دوستانه ،در دانشگاه ھاروارد به اين نتيجه رسيده
بود كه مردم میبايست راه و قدرت عشق را بدانند .او تعليم میداد كه حداقل پنج جنبه يا بعد وجود دارد كه به
صالحيت فرد در عشق ورزيدن شكل میدھد.
نخستين بعد "شدت" است .وقتی كسی را میبينيم كه درباره عشق تدريس میكند ،اما به آن عمل نمیكند میفھميم كه
شدت عشق او صفر است .وقتی كسی چند سكه ،به گدايی كنار خيابان میدھد يا اينكه صندلیاش را در اتوبوس به فرد
ديگری میدھد ،میگوييم كه شدت عشق او در سطح پايين است .در مقابل عشق با شدتی باال يعنی اينكه فرد حاضر
است با ارزشترين چيزھايش را بخاطر مفعول عشق بدھد و نمونه نھايی آن ،راغب بودن در فداكاری و حتی مردن
برای ديگری است.
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عيسی در تعاليم خود میگويد :بزرگترين عشق و محبتی را كه شخص میتواند در حق دوستش داشته باشد ،اين است
كه جان خود را در راه او فدا سازد .عشق را میبايست اينگونه سنجيد.
مثالھای زيادی وجود دارد از اين دست كه سربازی ،دوست و رفيق ھمراه خود را در صحنه جنگ زير رگبار گلوله
بر روی زمين میبيند ،در اين حين بیباكانه خود را بجلوی آتش دشمن میاندازد تا او را نجات دھد اما چند ساعت بعد
ھمان سرباز دوباره يك شخص كامال عادی خواھد بود و ممكن است كه حتی رفتار دوستانهای با آن فردی را كه نجاتش
داده نداشته باشد .چه اتفاقی افتاده است؟ استمرار و بقا عشق او بسيار كوتاه بوده است .استمرار و بقا دومين بعد است.
اكثر ما نمیخواھيم عشق را تجربه كنيم كه فقط يك روز يا فقط يك سال دوام دارد ،بلكه میخواھيم دوام عشق ما ابدی
باشد .دليلش اين است كه عشق راستين ابدی میباشد.
بعد ديگر عشق ،گستردگی يا ميدان عمل آن است .افرادی ھستند كه فقط خود يا خانواده خود را دوست میدارند .حوزه
عشق شما تا چه اندازه گشاده است؟ آيا حوزه و ميدان عشق شما به ورای نژاد ،مليت و مذھب شما میرود؟ چند نفر
ھستند كه ما توانستهايم آنچنان دوستشان بداريم كه )درمقابل( آنھا مقايسه با ديگران به ما احساسی كامال متفاوت نشان
میدھند؟ بعبارت ديگر مثل قديمی میگويد روز ختم شما چند نفر برايتان گريه خواھند كرد؟
نكته و بعد چھارم خلوص و صفای عشق میباشد .معنايش اين است كه ما فرد را بخاطر وجودش دوست میداريم نه
بخاطر كاری كه انجام داده يا بخاطر چيزی كه دارد ،يا به ھر دليل محدود ديگر .اگر آگاه شويم كه فردی در عشق
ظاھریاش نسبت به ما منظوری نھايی )نظری جزء اينكه ما فكر میكرديم( دارد ،خيلی سريع احساس میكنيم كه مورد
سواستفاده قرار گرفتهايم يا اينكه ذليل و خوار شمرده شدهايم.
پنچمين بعد عشق كفايت و شايستگی است .در واقع رابطه بين ھدف عشق و نتيجه واقعی آن ممكن است كه من كسی را
خالصانه دوست داشته باشم ،ولی در عين حال ممكن است نتايج عشق من برای او مضر باشد .ھمه ما با بچهھای
نازپرورده آشنا ھستيم ،كسانی كه بدون انضباط در عشق لوس بار آمدهاند .گاه موارد الزم است كه عشق در مھربانی
سخت و محكم باشد .عشق بیاندازه ،در واقع نادانی ،جھل ،كوری و ارائه يك فرصت غلط و نادرست برای انتخاب
اولويتھا و رفتارھای نامناسب میباشد .عشق راستين ھمواره در ھر موقعيتی راه و روش مناسب را خواھد يافت.

عشق شرطی
واالترين و كاملترين نحوه ابراز عشق در ميان تمامی انواع عشق ،عشقی است كه در پی دريافت پاسخ نيست .عشقی
كه رھا و آزاد و تغييرناپذير است .البته ھمه خواھان دريافت عشق ھستند ،اما انسان بالغ حتی زمانی كه عشق دريافت
نمیكند ،به عشق ورزيدن ادامه خواھد داد.
اين عشق بدون قيد و شرط است كه به بھترين شكل در عشق والدينی خوب نسبت به فرزندانش به تصوير كشيده شده
است .عشق بدون قيد و شرط حساب و كتاب نمیكند كه به چه ميزان داده است .يا اينكه تصميم بگيرد كه مثال تا فالن
مقدار كافی است .در عشق بدون قيد و شرط ،كافی ھيچوقت كافی نيست) .بعبارت ديگر ھر چقدر بيشتر میدھی
اينطور احساس میكنی كه كمتر دادهای!(
يكی از عميقترين اشتياقھای بشری تجربه اين نوع عشق است .با اين حال ھمانگونه كه از دوران كودكی به سنين
بلوغ پا میگذاريم ضروری است تا عشق شرطی را تجربه كنيم ،عشقی كه با اصول و انتظاراتی ھدايت و سمت و
جھت داده شده و به فرد ،ميدان رشد و شكوفايی میدھد .بعنوان مثال با توجه به موفقيت و عدم موفقيت فرد ،والدين
ممكن است به او افتخار كنند يا از او دلخور شوند .از اين نقطه نظر عشق والدين چيزی است كه بايد آن را بدست
آورد .اين عشق )شرطی( در واقع فرزند را تحريك میكند تا مستقل بوده ،روی پای خود بايستد ،به خود نظم داده و
برای كارھايی كه انجام میدھد مسئوليت بعھده بگيرد .و بر اين اساس باالترين لذت اين است كه فردی قادر باشد كه
ديگری را خوشحال سازد.
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اين در واقع به اعتبار و ارزش فرد قدرت میبخشد .اينكه میتوانی احساس كنی كه قادر ھستی چيزی با ارزش و يگانه
را با ديگران سھيم شوی .احساس میكنی كه میتوانی چيزی دگرگونه عرضه كنی .البته عشق والدينی بايد صبور،
شكيبا و بدون قيد و شرط باشد .اما برای رشد عشق شرطی )مقيد( اھميت بسزايی دارد.
عشق مقيد میتواند مورد سواستفاده قرار گيرد .عشق استحقاقی میتواند بسادگی احساس تلخی را از خود بجای بگذارد.
اينكه مرا نه بخاطر خودم ،بلكه به اين دليل كه انتظارات را برآورده كردهام ،دوست داری .عشق مقيد و شرطی ،زمانی
كه فرد ھنوز در عشق بالغ نشده و متمركز بر خود عمل میكند ،او را كنترل و اداره مینمايد .اين نوع عشق مانع
میشود تا فرد خودش باشد .در واقع ما میبايست انتظار ديگری را برآورده كنيم تا بتوانيم عشق را دريافت كنيم.



تو را دوست دارم ،اگر دوستم بداری،
دوست تو خواھم بود ،اگر با من رابطه جنسی داشته باشی،

البته خود ما اغلب اوقات در عشق خودمان شرطی ھستيم .بسياری از ما در ارتباط با جريانيابی آزاد عشق با ترس،
اخطار و موانع مقابله میكنيم .آيا در اين رابطه نيازھايمان برآورده میشود؟ آيا میشود به اين فرد اعتماد كرد؟ آيا
میتوان با طرز تلقیھای آزار دھنده ديگران زندگی كنيم؟ اين نوع اخطارھا باعث میشود تا در ميزان مھربانی،
بیآاليشی و صراحت خود شرطھايی قائل شويم.

عشق بدون قيد و شرط
عشق بدون قيد و شرط احساس عميقی از صلح ،امنيت و سالمت به ما میدھد.عشق بدون قيد و شرط يعنی اينكه ما را
بخاطر وجودمان دوست داشتهاند نه بخاطر كاری كه كردهايم .برای دريافتش ضرورتی ندارد كه استحقاق آن را داشته
باشيم ،يا اينكه چيزی نيست كه بخواھيم آن را بدست آوريم .يا اينكه نمیتوانيم آن را كنترل كنيم .ما را دوست میدارند
نه بخاطر اينكه انتظارش را برآورده كردهايم بلكه بخاطر اينكه يگانه ھستيم .البته اين به اين معنا نيست كه تنھا آنچنان
باشيم كه ھستيم .ھمواره میبايست برای رشد و شكوفايی خود راستين خويش سعی و تالش داشته باشيم .در فضای
عشق بدون قيد و شرط آزاد ھستيم تا بدون ترس از دست دادن عشق كه برای ما بسيار مھم است ،اجازه دھيم تا تمامی
استعدادھای يگانه نھايی ما بشكفد .عشق بدون قيد و شرط اين امكان را بوجود میآورد تا بخود ايمان داشته ،به ارزش
خود پی برده و اعتبار خود را تقويت كنيم.
چطور درمیيابيد كه به چنين عشقی دست يافتهايد؟ زمانيكه ھيچ نوع موضوع و دليلی ھرگز نتواند تو را از قلب كسی
كه دوستت دارد ،جدا سازد .وقتی كه ھيچ موضوع و دليلی ھرگز باعث نشود كه فردی از تو و قلب تو جدا شود،
میدانی كه او را بدون قيد و شرط دوست میداری.
يكبار كه قلب گشوده شد و ما بطور عمقی تحت تاثير فردی قرار گرفتيم ،به احتمال بسيار زياد جذب او خواھيم شد،
مھم نيست كه رابطه ما چه نوع رابطهای بوده است.
وقتی كه فردی را بدون قيد و شرط دوست میداريم ،رفته رفته میتوانيم دنيا را نيز دوست بداريم .در آن صورت ھر
فردی )در اين دنيا( برادر و خواھر ما خواھد شد .اين اساس آموزش و تعاليم تمامی مذاھب است كه میگويند :ھمه
انسانھا را بسان برادر و خواھر در درون خانواده جسمی خود دوست بداريد.

عشق كاذب
اما آيا اين واقعيت دارد؟ میتوانيم يك الگو و مدل از چگونگی عشق راستين را ببينيم .اما برای بسياری از مردم،
واقعيت با آن چيزی كه میخواھند تفاوت بسيار دارد .تقريبا ھركدام از ما خواھان اين عشق بوده ،برای تجربه آن سعی
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و تالش داشتهايم .در اين مسير صدمه ديده ،مورد خيانت قرار گرفته و به دنبال ھمه اينھا ،از خواب و خيال بيدار
شدهايم.
ھر ساله بيشتر از آنھايی كه ازدواج میكنند ،تعداد بيشتری از مردم تصميم میگيرند كه به ازدواج و زندگی زناشويی
خود خاتمه دھند .بعبارت ديگر ميزان طالق بيشتر از ازدواج میباشد .چرا ميزان شكست )طالق( اينچنين باال است؟
مردم ازدواج كرده و وارد روابط جنسی میشوند ،فقط به اين دليل است كه میانديشند عاشق يكديگر ھستند .اما اگر اين
واقعا عشق است ،میتوان انتظار داشت كه بھمين سادگی محو و نابود شود ،به حدی كه انگار وجود نداشته است؟ بنظر
میرسد كه بايد فرق بسيار زيادی بين عشق راستين و آن چيزی كه ما به اشتباه فكر میكنيم عشق راستين است ،وجود
داشته باشد.
ما بسادگی میتوانيم جذب عشق كاذب شويم .عشق راستين و عشق كاذب ،نقطه شروع مشابھی دارند و حتی ممكن
است كه برای مدتی شبيه يكديگر ھم بنظر میرسند .اما سمت و جھت نتايج آنھا تاثيرات كامال متفاوتی دارد .عشق
راستين بدون قيد و شرط و تغييرناپذير بوده ،بدون انتظار و بدون تعيين بھا برای خاطر ديگری شكل میگيرد و به لذت
و شادی راستين نتيجه میدھد .سوءاستفاده از عشق به عشق كاذب تولد میدھد .عشقی كه حول و حوش فرد خاصی
میگردد و انجام خواستھا و نيازھای او را در نظر دارد .در نتيجه عشق كاذب شرطی و تغييرپذير میباشد.
عشق كاذب در آغاز ممكن است كه فارغ از خود بنظر برسد ،اما با گذشت زمان لذت و شادی شكل نخواھد گرفت چرا
كه اين نوع از عشق ،در بیثباتی و احساسات متمركز بر خود میخواھم ،نياز دارم ،آرزو دارم و چيزھايی از اين
دست ،ريشه دارد .اميال متمركز بر خود ،ھيچ وقت بطور كامل به انجام نخواھد رسيد و درواقع تكميل و كمال در
انجام خواستھای خودمحور ،خوابی است كه ھرگز بواقعيت درنخواھد آمد .ھيچ كس خواھان عشق كاذب نيست .اما
اغلب اوقات خود را درگير يك چنين عشقی يافتهايم و بارھا از آن صدمه ديدهايم.

احيای ايدهآل خانواده
صدمات عشق كاذب و پوشالی ،در طول تاريخ از نسلی به نسل ديگر منتقل میشود و بسيار دشوار است تا آنھا را شفا
داده يا اينكه در اين حوزه خودمحور ،جھت به جستجوی عشق رفتن را تغيير داد .امروزه بسياری از مردم میانديشيدند
كه بايد به جستجوی ايدهآل خانواده به مثابه يك مدرسة عشق ،شتافته و آن را دوباره كشف كنيم.
بسياری از ما ،دو دھه اول زندگی خود را برای بقا و رشد در وابستگی شديد به والدين خود سر میكنيم .در نتيجه در
خانواده است كه تجربيات ژرف و عميق اوليه زندگی ما شكل میگيرد .در طی اين دوره میآموزيم ،چگونه ارتباط
برقرار كنيم ،چگونه عشق بورزيم ،چگونه رفتاری داشته باشيم ،خوبی و بدی چيست.
در حقيقت )در طی اين دوره( ھمه چيز را خيلی سريع میآموزيم .بسياری از روانشناسان معتقدند كه پايه شخصيت فرد
)در دوران كودكی( تا سنين پنج سالگی شكل میگيرد .دريافت يا عدم دريافت عشق ،ھمچنين چگونگی آن تعيين كننده
ارزش درونی و نفس ما میباشد .يك نوزاد كوچك تمامی حاالت را احساس میكند.
وقتی كه دوست داشته میشود ،وقتی كه كسی خواستار او است
يا وقتی كه كنار گذاشته میشود و غيره .اين در حقيقت يك فضای مملو از عشق و حمايت است كه به ما در بارور
كردن خود بسان انسانی با ارزش و واال كمك میكند.

چگونه میتوانيم عشق بدون قيد و شرط را تجربه كنيم؟
سعی كنيد كه ھمنشين افرادی باشيد كه به شما توجه داشته و بدون قيد و شرط و انتظارات غيرواقعی دوستتان دارند.
افرادی كه اعتماد بنفس قرص و محكمی داشته و اجازه میدھند كه در كنارشان شكل واقعی خودتان را بتصوير بكشيد
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و شما را آنچنان كه ھستيد میپذيرند .در كنار افرادی باشيد كه احساس خوبی از خودتان در آنھا خواھيد ديد و ھمين
كارھا را با ديگران انجام دھيد.
دنيا مملو از قضاوت و قاضی است.روابط خود را با كسانی كه شما را مورد انتقاد و نكوھش قرار نمیدھند ،بيشتر
كنيد .در رابطه با چنين افرادی ،بطور شگفتانگيزی از ميزان دلواپسی و نگرانی شما كاسته خواھد شد .چرا كه ديگر
در پای ميز محاكمه نيستيد و خود شما نيز نبايد ديگری را مورد قضاوت قرار دھيد .ما در اين موقعيت قرار گرفتهايم
تا ديگران را دوست بداريم ،نه اينكه آنھا را مورد انتقاد قرار دھيم.
آيا فردی كه شما را بدون قيد و شرط دوست میدارد ،بايد ھمواره خوب بوده و از شما انتظاری نداشته باشد؟ ،خوب
بودن ،و ،انتظار نداشتن ،متفاوتند .خوب بودن گاه موارد به اين معنامیباشد كه فرد شخصيت و نحوة رفتار شما را تاييد
میكند ،زيرا نمیخواھد شما را ناراحت كرده و روابط خودش را با شما به خطر بياندازد .و میتوان ديد با فردی كه
شما را بدون قيد و شرط دوست دارد فرق میكند .اين افراد شما را حتی در وضعيتی كه به اشتباھات خود ادامه
میدھيد ،دوست داشته و در عين حال تحريكتان میكنند كه فردی با شخصيت و خصوصيات بھتر شويد و خود ھمچنان
به دوست داشتن شما ادامه خواھند داد.
كسانی كه ممكن است كه از شما انتظار داشته باشند تا به درجات باال دست پيدا كنيد و در اين مسير نيز شما را تحريك
میكنند .و در عين حال شما را ) چه اين انتظار را برآورده كنيد و چه نكنيد( دوست خواھند داشت و شما نيز ھمين كار
را با ديگران انجام دھيد.
بھترين دوست خودتان شويد .از انتقاد نسبت به خود در ارتباط با ھر مسئله خرد و كوچك دست برداريد .توانايی و
كفايت خوب خودتان را برسميت شناخته و حتی از كوچكترين گامھای موفقيتآميز خودتان قدردانی كنيد .ھرچه
احساسی بھتر نسبت به خودتان داشته باشيد ،اعتماد بنفس قویتری خواھيد داشت .كه اين نيز به شما كمك میكند تا
طرز تلقی بھتری نسبت به ديگران داشته باشيد.

/پايان/
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