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  چکیده

 درونـی  شـاکلۀ  با آن نسبت و نفسانی مجازی عشق صدرا حکمت مغفول های ساحت از
اسـت و مشـکالتش    اجتمـاعی  اخالق اصلی رکن آن استحکام و خانواده. است خانواده

 مـورد  در مالصـدرا  هـای  گـذارد. تحلیـل   های مختلف جامعه می نتایج مخربی در عرصه
 و خـانواده  سـاختار  در عشـق  رفیـع  جایگاه به را ما نگاه مجازی عشق لوازم و ها ویژگی
پیامدهای این عشق با تحول در بینش و  سازد. می معطوف اجتماعی اخالق در آن نقش

ها را  هایی چون محبت، تعهد و صبر، آن الشعاع قرار دادن مؤلفه همسران و تحتنگرش 
بـرد. بـه مـوازات آن،     اخالقی و معنوی بـه سـمت تعـالی پـیش مـی      در حیطۀ رفتاری،

وتربیـت فرزنـدان ارتقـا     و نظام تعلیم رود پرستی و خیانت از میان می و شهوت خشونت
انجامـد و   پرورش نسلی فرهیخته می انواده بهیافتن نظام خ یابد که در نهایت سامان می

منـد   تردید جامعه نیز از مطلوبیت آن بهره کامیابی دنیوی و اخروی را در پی دارد و بی
خواهد شد. در این پژوهش به تبیین چگونگی ایـن تحـوالت در سـایۀ عشـق مجـازی      
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  . مقدمه1
بالطبع برای بقا، گذران زندگی دنیوی و رسیدن بـه سـعادت    از نظر مالصدرا انسان مدنی

نوعـان خـویش اسـت. الزمـۀ زنـدگی جمعـی،        اخروی نیازمند زنـدگی اجتمـاعی و هـم   
گیری  مالحظاتی است تا تعامل و ارتباط مناسب بین افراد صورت گیرد. گام اول در شکل

جامعه، ازدواج و تشکیل خانواده است کـه آرامـش روحـی و ادامـۀ نسـل را بـه ارمغـان        
بنـابراین،   پـذیری.  شود بـرای آمـوزش عقایـد، فرهنـگ و جامعـه      آورد و جایگاهی می می

متناسب با میزان سالمت و استحکام خـانواده، روابـط و مناسـبات اجتمـاعی هـم شـکل       
 ترین عنوان کوچک انداز صدرالمتألهین، خانواده به شمدر چ گیرند. تری به خود می مطلوب
 اجتمـاعی  اخـالق  سـطح  ترین ابتدایی یا جامعه جایگاه ظهور اولین همان یا مدینه واحد

است، لذا نقشی کلیدی و مهم در ارتقا یا افول اخالق اجتماعی دارد. او تـأثیر خـانواده را   
مـؤروثی   یا زشتی سیرت فرزندان را هم داند و زیبایی بسیار فراتر از تشابهات ژنتیکی می

دقیقاً همـان فرمـی را    داند که در طول زندگی کند و فرزند را همچون مومی می تلقی می
تـوان نتیجـه گرفـت     گیرد که خانواده به آن داده است. بر همین اسـاس، مـی   به خود می

  مادامی که اخالق خانواده اصالح نشود جامعه نیز اصالح نخواهد شد.
میـزان   عنـوان یـک زوج،   یکدیگر به رفتاری و عاطفی همسران با ،رتباط کالمینحوۀ ا

ها همگـی در ایجـاد یـک     این سبک تربیتی فرزندان و مواردی نظیر پایبندی به یکدیگر،
تواننـد بـر    ای ناکارآمـد مؤثرنـد و بـالتبع مـی     خانوادۀ متعادل و موفق یا بالعکس خانواده

گـاه   هـیچ  هاسـت،  که جهان مادی جهان تزاحم از آنجا  جامعه آثار مثبت یا سوء بگذارند.
روز بر تنوع و شـدت مسـائل پـیش روی خـانواده      زندگی تهی از مشکالت نیست و روزبه

شود. راهکارهای متعددی به منظور استحکام خـانواده و جلـوگیری از ایجـاد و     افزوده می
تحقق و عملـی شـدن   انباشت معضالت آن پیشنهاد شده است که بازدهی، هزینه، امکان 

حل مالصدرا ـ که متأسـفانه چنـدان کـه بایـد و شـاید بـدان         ها یکسان نیست، اما راه آن
عنایت نشده است ـ راهکاری مناسب، بدون هزینه و کارآمد است: عشق مجازی نفسانی.  

حـل مناسـبی    توانـد راه  هاست، و همواره مـی  گیری بسیاری از خانواده عشق مبنای شکل
نخست بـه تعریـف مالصـدرا از  عشـق      یا درمان مشکالت خانواده باشد.برای پیشگیری 

  پردازیم. مجازی نفسانی می
 از) 331(سـجادی،   اسـت    مفـرط  حـب  ومیل  ،تعلق قلبعشق که در لغت به معنای 

الوجـود و علـت    و وجـود، عـین ذات واجـب    مالصدرا بر اساس اصل مسـاوقت عشـق   نظر
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نخی و تشکیک وجود، در تمام هسـتی جـاری   آفرینش جهان است و بر مبنای وحدت س
 شـود  ه خدا عاری شود به نیستی مبـدل مـی  اگر لحظه ای از عشق باست و هر موجودی 

). 5/386 ،4/414 القـرآن الکـریم،   ریتفس ؛ همو،7/149 (مالصدرا، االسفار العقلیه االربعه،
 یموجودات و در سازد یمرهنمون  شان یوجودکمال ی ممکنات را به سمت ذاتاین عشق 

 تـوأم ، هاسـت  آنوجودی که الزم  ،حرکتی از ا نحوهاستعداد با و دارای   ینقص وجود با
  ).153ـ156و المعاد،  المبدأاست (همو، 

  :دکن یمی عشق را به حقیقی و مجازی تقسیم بند میتقسصدرالدین شیرازی در یک 
. هـر مخلـوقی   اسـت  الوجـود  واجـب . عشق حقیقی عشق به زیبایی مطلق یا همـان  1

  .ورزد یمشده و به او عشق  آگاهی خود به زیبایی او وجودبا حد  متناسب
 .شـود  یمـ مجازی، که عشق به مظاهر اوست، به حیوانی و نفسـانی تقسـیم    عشق. 2
ی اعضـای  هـا  ظرافـت به  التذاذصرف  وجود دارد ها در نفوس اکثر ملتحیوانی که  عشق
خاصـی رواج داشـته،    است؛ لـیکن عشـق مجـازی نفسـانی، کـه در اقـوام       زیبارویانبدن 

هـای   بر اساس زیباییخاستگاهش مشاکلۀ نفس عاشق و معشوق در گوهر انسانی است و 
گیرد (همو، االسـفار العقلیـه    شهوت شکل می از دور بهاخالقی و افعالی معشوق  ظاهری،
 تـوان  یمـ به دلیل همین تفاوت میان عشق نفسانی و حیوانی است کـه   ).7/172، االربعه

دانسـت، و عشـق    زمـان ۀ کوتـاه از  برهـ ی و مختص یـک  سرگرم را هوس،عشق حیوانی 
ای کـه کـل وجـود او را     واقعۀ زندگی شخصی عاشق بدانیم، واقعـه  نیتر قیعم را نفسانی

و در بعضی موارد با رفتارهای جنسـی   کند یمفراگرفته، فکر و ذکرش را به خود مشغول 
  ).134 (امامی جمعه، است توأمنیز 

ـ نقشی  شود می نفسانی باعث عشقمترتب بر مزایای فراوان  و راهبـردی در   لیبـد  یب
، و این به دلیل فرایندی است که قبل از ایجاد ندکخانواده ایفا فرهنگی اخالقی و ارتقای 

 حتمـاً ی نیست تا در نگاه اول تحقق یابـد و  ا لحظه. این عشق شود یماین نوع عشق طی 
این مراحـل،   شدن ز طیو پیش ا شود یمی خاصی حاصل ها تیفعالبا پشت سر گذاشتن 

عشق، عاشق و معشوق حقیقت نخواهند یافـت. مالصـدرا نـام ایـن فراینـد را استحسـان       
(مالصـدرا،  » الذي منشـؤه استحسـان شـمائل المحبـوب     ـهذا العشق اللطیف  « :گذارد یم

شـدن   ی، نیازمنـد فـراهم  ریـ گ شـکل قبـل از   کـه  )؛ عشقی7/172، االسفار العقلیه االربعه
ی از خـواب  داریـ ب و زیآم شهوتبه زیبایی بدون نگاه  توجه رقت نفس،مقدماتی همچون 

). 175، 174 (همـان،  ی به خود آید و توجهش به زیبایی جلـب شـود  آدمتا  غفلت است
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 ی، اعتـدال مـزاج،  بـ یترک خـوش  شـمایل،  شـود  یمدر خالل استحسان به آن توجه  آنچه
 نحـوه  دواست که منجر به  معشوق دالل ، غنج وافعالحرکات و  تناسب ی زیبا،وخو خلق

 بـه  مرحلهشدن شرایط، استحسان  بعد از فراهم .دگرد یمی و صوری معنوی شناس ییبایز
 ۀذلک بعد تکرر المشاهدات و تـوارد األنظـار و شـد   « :کند یمی ریگ شکلشروع به  مرحله

یصیر متمثال صـورته حاضـرة متدرعـة فـي ذات      یالفکر و الذکر في أشکاله و شمائله حت
شق و هذا مما أوضحنا سبیله و حققنا طریقه بحیث لم یبق ألحد من األزکیـاء مجـال   العا

 ،هـا  ییبـا یزۀ مشـاهد ). مراحل عاطفی و فکری در قالـب تکـرار   177 همان،( »اإلنکار فیه
ی هـا  ییبایزبه  مند عالقهی موشکافانه و اشتغال فکری دائمی انسان ها نگاهی بودن درپ یپ

ی معشـوق در ذهـن و قلـب    هـا  ییبـا یزآن، تصـویر   از پس. ندده یم رخ عالقه موردفرد 
 ریپـذ  امکـان زدودنـش   کـه ی طـور  بـه  زدیآم یدرمعاشق نقش بسته، با سراسر وجودش 

(امـامی   شوند یمو عاشق و معشوق پدیدار  گرفته شکلنیست و اینجاست که استحسان 
 ریتـأث وی  ). رسوخ این عشق در وجود عاشق، بر تمام ساختار وجـودی 132ـ121 جمعه،

شخصیت او را دگرگون ساخته، سلوکی درونی و عمیق همراه با آثار خـارجی را   گذاشته،
. ایـن  فهمـد  یمـ و  ندیب یمی دیگری ا گونهرا  زیچ همه که یطور .دهد یمبرای وی شکل 

 رفـت  برونبر منش و رفتار و تمایز سبک زندگی، در برخورد و  ریتأثبینش و نگرش نو، با 
  شدن کانون خانواده را در پی دارد. گرم و کند یمو کمک از مشکالت به ا

  
  پیشینه
 و نایسـ  ابـن  نگـاه  بـین  یا سـه یمقاانسـاني:   کمـال  یسـو  بـه  طریقي عشق« نظیر مقاالتی

ــأث بررســی« ســلیمانی و فاطمــه از »مالصــدرا ــانی ریت ــر مالصــدرا شــناختی هســتی مب  ب
 بـه بررسـی   نظـر  نقطـه  یـک  از یاریـان،  مجیـد  و ریـاحی  ارشـد  علی از »وی شناسی عشق
 و خـانواده  بـر  نفسـانی  مجـازی  عشق ریتأث به کدام چیه اما پرداخته، مالصدرا شناسی عشق

 انـداز  چشمدر  عنایت به نتایج عشق مجازی نفسانی باادامه  دراست.  نپرداخته آن استحکام
  .میپرداز یمدادهای این عشق  ی یک زندگی مشترک مبتنی بر برونساز مدلمالصدرا به 

  
  زوجین بین روابط اخالقی . تعالی1

شـده اسـت و نیازمنـد     نهـاده   نیروی شهوت به طور غریزی برای جلب منـافع در انسـان  
کند که این قوه پا فراتر از حد گذاشته و کـل   پاسخگویی است، اما مشکل زمانی بروز می
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زندگی مشترک فقط با هـدف اطفـای نیـاز     گیرد. زندگی شخص را تحت سیطرۀ خود می
عد حیوانی آغاز نمیج شود، بلکه رفع این نیاز فقط یک بخشی از اهداف زنـدگی   نسی و بُ

رو، پرداختن و بهادادن به آن باید متناسب با ارزش آن نیاز باشد نـه   مشترک است. ازاین
اینکه آن را هدف اصلی زندگی مشترک بپنـداریم و طـرف مقابـل را ـ بـا نگـاهی صـرفاً        

  ارضای این نیاز بدانیم. ای برای فقط وسیله جنسی ـ
که محرک شهوت نیست  گیرد هایی شکل می عشق مجازی نفسانی با توجه به زیبایی

آن چیـزی   منظـور از زیبـایی  « کنـد:  های باطنی و معنوی را آشکار می و فضایل و زیبایی
نیست که محرک شهوت و اقتضای نفس اماره باشد، بلکه منظور قد بلنـد بـا اعتـدال در    

ری و تناسب اعضا و تناسب خلقت صـورت اسـت بـه طـوری کـه دیگـران از       چاقی و الغ
بـه   ).3/182 (مالصدرا، تفسیر القـرآن الکـریم،   »کردن به او حس بدی نداشته باشند نگاه

پرستانه اسـت کـه طبیعتـی کودکانـه      همین دلیل، آن فراتر از یک عشق جعلی و شهوت
شق به حدی بـر طهـارت ذهـن و    شناسد. این ع طلبد و حدومرزی در ارضای آن نمی می

شـوند لـذا بزرگـان     ردیف شـهیدان شـمرده مـی    مبتالیانش هم قلب آدمی مؤثر است که
همـو، االسـفار   ( اند تا دستاویزی شود برای رسیدن به مدارج و مقامات باالتر توصیه کرده

 شود کـه  یافتنی نیست بلکه زمانی حاصل می راحتی دست لذا به ؛)7/174، العقلیه االربعه
تـا   کننـد  یمـ ای این عشـق را توصـیه    وخو دچار تحوالتی به سمت تعالی شود. عده خلق

گنـاه و   ازی از خواب غفلـت و دوری  آدمعاملی شود برای کنترل قوای حیوانی و بیداری 
ـذي    « شدن انسان کمک کند:تر انسان)، و به 188، 175 همان،( حرص العشـق العفیـف الّ

الحسـنة لحسـان الوجـوه ال غلبـة الشـهوة و اسـتیالء       منشأه تناسب االعضـاء و الشـمائل   
حیـوانی،   زیـ غراغلبـه بـر    نیـ ا ).4/166، (همو، شرح اصـول الکـافی   »البهیمیةالحیوانیة 

ست؛ به همین دلیل اسـت کـه تعبیـر    ها یخوب  بهی برای تعالی اخالقی و گرایش ا مقدمه
رَفا یعنی عشقی پاک و بی است در مقابل عشـق   آالیش مالصدرا از عشق نفسانی، عشق ظُ

اند و خلـق را از آن بـر    که پیشینیان آن را نکوهش کرده  پرست نخراشیده حیوانی شهوت
، ایـن  کسر اصـنام جاهلیـت  ). او در 7/175، همو، االسفار العقلیه االربعه( داشتند حذر می

دانـد و متمـایالن بـه آن را سـفلگانی از      نوع عشق را مختص سنگدالن و افراد خشن می
کـه در حیوانـات    ای جز ارضای نیاز جنسی ندارند. چنان شمرد که دغدغه الناس برمی عوام

گیری صـورت   شان صرفاً در زمان جفت های حیوانی همراهی چنین است، و در اغلب گونه
  ).7/172، االسفار العقلیه االربعه ؛44 گیرد (همو، المظاهر االلهیه، می
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شود معشوق بهایی شایسته دارد، به دیگـر   ای که بر مبنای عشق نفسانی بنا در رابطه
رفتاری و عملی را در پـی دارد.   شود که رشد ابعاد مختلف فکری، کماالتش هم توجه می

االسـفار  (همـو،   پسـندد  متناسب با اوست مـی  که هر کس چیزی را که همچنین از آنجا 
 بینـد کـه از   مـی  آن یافته با این عشق خود را فراتـر از  فرد تعالی )،7/184، العقلیه االربعه

. بر همین اساس، حتی رابطـۀ  صرفاً درگیر ارضای نیازهای جنسی شودامور واالتر غافل و 
لطافـت نفـس    شود برای پرداختن به نیازهای برتر زوجـین.  جنسی در این عشق پلی می

مـانع از افـراط یـا     حاصل از این عشق باعث اعتدال در قوۀ شهویه شده و در عـین حـال  
گردد به طوری که نه باعث خمودگی و عدم رفع نیازهای جنسـی زوجـین    تفریط آن می

در نتیجه، آرامش عـاطفی، روحـی و جنسـی بـر      شود نه قدرت طغیان خواهد داشت. می
شـود و فضـای خـانواده، سـالم و      روابط خـانوادگی سـاماندهی مـی    خانواده سایه افکنده،

عه نیـز افـزایش یافتـه و جامعـه     به تبع آن امنیت و حفظ حریم در جام گردد. بانشاط می
  ـ نظیر تجاوز ـ خواهد شد. رانی های اجتماعی مبتنی بر شهوت کمتر متحمل آسیب

  
  ظاهری های زیبایی زوال صورت در زوجین بین روابط حسن . ماندگاری2

های جسمانی است، منتهـا صـرف    از جذابیت ازدواج میزان برخورداری  غالباً اولین مالک
توانـد سـازگاری، آرامـش خـاطر و      شتوانۀ معنوی، فکری و رفتاری نمـی زیبارویی بدون پ

هـایی کـه صـرفاً بـر      را تضمین و خألهای شخصیتی را پر کند. ازدواج درک طرف مقابل
گیرنـد در ابتـدا احسـاس شـیفتگی و شـیدایی       هـای ظـاهری صـورت مـی     اساس مالک

هـا سـلب کـرده و     آنکه قدرت تحلیل درسـت را در   کند  منطقی در طرفین ایجاد می بی
کـم   وتـاب عاشـقی، کـم    تـب  کردن شود. با فروکش باعث نادیدن رفتارهای ناخوشایند می

اما در عشق عفیـف مـاجرا چنـین     انجامد؛ شود و به اختالف می انتقاد از یکدیگر آغاز می
آن  های اخالقی در ها مربوط به عشق حیوانی است که درکی از زیبایی این ویژگی نیست.

عشـق  « رود: هـم از بـین مـی    رد و با زوال ظاهر، که شـالودۀ آن اسـت، معلـول   وجود ندا
بـردن و   شدن نیاز از بهره و برطرف شدن مقصودش آوردن و برآورده دست حیوانی بعد از به

رسد که از آن جدا شده و یا بیزار گشته و یا بر او تنـد و خشـمگین    یافتن زمانی می لذت
بنـدد و شـرارۀ آن    ن بشاشت و شادمانی از او رخت برمیشود و آن شیرینی از او رفته و آ

نشیند و آنچه محبـوب بـوده بـر عاشـق عـذاب و آزار و بیمـاری        اشتیاق و هیجان فرومی
شود  هایی که از خوردن شیرینی، چربی یا نزدیکی زیاد حاصل می گردد مانند بیماری می
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 »گـردد  ودات مـی تـرین موجـ   ترین دشـمنان و وحشـتناک   و معشوق در نزد عاشق دشمن
  ).186، 185(همان، 

و زوال دارد. زیبـاترین   پذیری تن آدمی، مانند سایر اجسام این جهان، خاصیت تحلیل
را یکی پس از دیگری  یشاه ماند و گرد پیری زیبایی انسانِ روی زمین نیز تا ابد زیبا نمی

اری، دوام زندگی مشترک نیازمند خواستنی همیشـگی در سـالمتی و بیمـ    کند. محو می
های ظـاهری همسـر    رفتن جذابیت و زشتی، و... است. برخی در مواجهه با تحلیل  زیبایی

شان را با انزجـار یـا جـایگزینی فـردی دیگـر       خود دچار احساس شکست شده، نارضایتی
کند. عـدم توقـف بـه صـرفِ      کنند و همین رابطۀ مطلوب زناشویی را نابود می برطرف می

بینانـه و   فرایند استحسان باعث ایجاد عشقی عمیق، واقعظاهر و حصول عشق نفسانی در 
افتـد. اگـر    وتاب نمی از تب گردد، عشقی که با گذر زمان زدگی از معشوق می جامع بی دل

ها معشوق جمال خـود را از دسـت بدهـد، او در تصـور عاشـق همـان محبـوب         بعد سال
حبـوب در حقیقـت   م« روزهای نخستین است، زیرا معشوق بالذات جسم مادی او نیست:

کسـی در بعضـی از ایـام عمـرش عاشـق      «؛ »استخوان و گوشت و یا چیزی از بدن نیست
زمانی او  وقتی پس از مدت از عشقش آرام گرفته و یا از دستش داده، کسی شده و سپس

و زیبایی و محاسن که بـر ظـاهر جسـمش بـوده تغییـر       بیند آنچه زیبایی و جمال را می
 افکنـد  سوم و صوری که از زمان قدیم در خیالش بوده نظر مـی کرده است، وقتی به آن ر

آن  انـد و همگـی   بیند که هیچ تغییـر و تبـدل پیـدا نکـرده     ها را به حال خودشان می آن
در  گونـه کـه پـیش از ایـن بودنـد      ها و خطوط را همان ها و شکل و رنگ محاسن و رسوم

برد که معشـوق موجـودی    می بیند... در این هنگام خردمند دانا پی نفس خود مرتسم می
دیـد   خارج از ذاتش نیست چون این رسوم و صور زیبایی که در وجود ایـن شـخص مـی   

در ذاتش و متمثل در حضور جـوهر   شده شده در نفس خودش و رسم ها را نقش امروز آن
و مصور نزد خویش و باقی و ثابت بر یک حالت کـه مطلقـاً تغییـر نپذیرفتـه اسـت،       خود
  ).187ـ177 ن،(هما »یابد می

شـود بـرای تعـالی روح:     ای می های ظاهری خود وسیله در این عشق، توجه به زیبایی
ها به جهت انـدام   هدف بلند و حکمت عالی از وجود عشق در نفوس ظرفا و عشق به آن«

نیکو و چهرۀ زیبا از آن روی است که از خواب غفلـت و خوابگـاه جهالـت بیـدار شـده و      
مرین کرده و از قوه به فعل خارج شوی و از امور جسمانی به امور مدتی با آن ریاضت و ت

های امور دائمی کلی ترقی نمایی و به لقای الهی و لذات آخرت  نفسانی و از آن به زیبایی
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شرف و برتری جـوهر و کمـال عنصـر و محاسـن عـالمش و       و از این دالیل راغب گردی
هـای مرغـوب    محاسن و همـۀ خواسـت   صالح معاد و بازگشتش را بدانی برای اینکه تمام

کنیم دالیلی بر محاسـن اخـروی و    نفس که بر ظواهر اجسام و سطوح ابدان مشاهده می
هـا نظـر    مثالی برای صور زیبای روحانی قرار داده شده است تا وقتی نفوس جزئـی بـدان  

، با این اوصـاف  ).186 (همان، »بیفکنند متمایل به ایشان شده و به سویشان شوق بورزند
ای از عاشـق   تواند عشق نفسانی را نابود کند زیـرا صـورت معشـوق لحظـه     مرگ هم نمی

هایی معشوق کاسته شود یـا عیـب    شود چه برسد به زمانی که کمی از زیبایی منفک نمی
و چـون آن اشـخاص جرمـانی از مشـاهدۀ حـواس      «و نقصی جسمانی در او پدیدار شود: 

از نفس زایـل نگـردد بلکـه ایـن رسـوم و صـور       ها  غایب و پنهان گشتند رسوم و صور آن
های روحانی و صافی از مـواد   آن یعنی در نفس جزئی به گونۀ صورت معشوق محبوب در

گذاشـته شـدن    پس در این عشق، اندوهی که در عشق حیوانی برای کنـار  ».مصور باشند
غیر و مشقت صحبت  در این هنگام نفسش از رنج و سختی« شود: پدیدار نمی وجود دارد

و دوسـتداران انـدام    عاشـقان اجسـام   و شقاوتی که پیوسته عارض و تحمل محنت شدید
توانـد رابطـۀ میـان     ترتیب، عشق نفسانی مـی  بدین (همان).» رسد شود به آرامش می می

ــاحت     ــه س ــاهرگرایی ب ــه را از صــرف ظ ــازد و جامع ــوی س ــی و معن همســران را اخالق
  خارج از چهارچوب جلوگیری کند. های طلبی ترشدن سوق دهد و از تنوع اخالقی

 
  ها خشونت کاهش و سازگاری . افزایش3

آن نهفته در ذات آدمی است تا آنجا کـه برخـی آن را در    ابراز محبت و تمایل به دریافت
سطح سوم هرم نیازهای انسان ـ بعـد از ارضـای نیازهـای فیزیولوژیـک و امنیـت ـ قـرار         

کـانون خـانواده    ن مکان برای این تبادل محبـت تری مناسب ).206اند. (رحمت الهی،  داده
نیازمند گذشت، مهـار خشـونت،    شدت به است. زندگی مشترک با بافتی سرشار از عاطفه

 تکامـل و  همسران به وسیلۀ ابراز دوستی و توجه بـه همـدیگر   همدلی است. شکیبایی و
شـان داده  ن  هـای مسـن   ای بر روی زوج کنند. مطالعه رشد متقابل شخصیتی را تجربه می

هـایی چـون عشـق را بـه هـم ابـراز        های خوشبخت به طور مداوم واکـنش  است که زوج
عواطف منفی چون خشم و اندوه بـا رفتارهـای همدالنـه یـا      نمایند، و در صورت بروز می

زوجینـی کـه بـا یکـدیگر کشـمکش دارنـد دچـار         امـا  دهند؛ ها پاسخ می دلجویانه به آن
، تـوان مقابلـه    . تضعیف روحیهندشو یمپرخاشگر  و باف منفی مضطرب، شخصیت افسرده،

 فرساشدن زندگی مشترک محـیط تربیتـی   کند و با طاقت ها سلب می با مشکالت را از آن
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  ).429 ،253 ،254شود (معاونت پژوهش،  برای فرزندان ایجاد می نامناسبی
گیـرد باعـث ایجـاد ارزش و     زندگی مشترکی که بر اساس عشق نفسـانی شـکل مـی   

شـود، و بـه مـوازات آن از     های عاطفی بین اعضـای خـانواده مـی    ام و مانع از شکافاحتر
هرگاه تو کسـی را دوسـت بـداری و    «کاهد:  ناشی از فقدان مهر در خانواده می های آسیب

تـو آثـاری چـون     شـود تـا از جانـب    به او محبت کنی، محبت تو نسبت به او موجب مـی 
گردد که از محبت تو نسـبت بـه او حکایـت     ظاهر رویی و احترام ستایش، تعظیم، خوش

ها را از جان  ها و زشتی ). این عشق ناپاکی147دهباشی،  ؛195(مالصدرا، الرسائل، » دارد
(مالصدرا، کسر  بخشد ناشدنی بدان می دهد، و لطافتی وصف زداید، آینۀ دل را جال می می

رو قـوۀ   کنـد و ازایـن   مـی بین قوای نفسانی تعادل ایجـاد   ). این عشق38 أصنام الجاهلیه،
آورد، و تنـدخویی و   غضبیه را که منشأ صدور خشم است به کنترل نفـس ناطقـه درمـی   

بخشـد   وبـویی عاشـقانه مـی    دارد، و به رفتار و افعالش رنـگ  سنگدلی را از شخص دور می
بـا روشـنایی   ورزی به دیگران پیدا کنـد؛   شود تمایل شدیدی به عشق که باعث می چندان

بیننـد و چـون    هـا را بهتـر مـی    ها و خوبی ها زیبایی کند آن ای افراد ایجاد میذهنی که بر
بـه   آورنـد،  عشقی بیمارگونه و خودخواهانه نیست از خودخواهی به دیگرخواهی روی می

هـا را تحمـل و از    عقایـد و رفتـار آن   گذارنـد،  های دیگران احترام می شخصیت و خواسته
در عوض، فرد تمـام تالشـش را بـرای     کنند. ری میتوهین و تحقیر خوددا اِعمال تهدید،

ی انجـام دهـد و   درست بهی خود را در قبال او ها تیمسئول خرسندی معشوق به کار گیرد،
» الفکر و التأمل في أمر باطني کثیـر االهتمـام   فإن من کان دائم« برای رفاه او تالش کند:

معشوق چنان قدرتی دارد کـه   عشق چراکه ؛)179ـ7/172 ،االسفار العقلیه االربعه (همو،
(همـو، سـه   » یحرك المعشوق العاشـق « :دارد یواماو به حرکت  آرامشعاشق را در مسیر 

  ).284 رسالۀ فلسفی،
در صورتی کـه تـو او را   «نشانۀ عدم وجود عشق عفیف است:  های تند و زننده واکنش

یی از تـو سـر   زدن و بـدگو  دادن و کتک دوست نداشته باشی گفتار یا رفتاری چون دشنام
هـای   کنـی. ایـن آثـار همـه مظـاهر و جلـوه       زند و هالکت و گرفتاری وی را آرزو مـی  می

  ).147؛ دهباشی، 195(همو، الرسائل، » دشمنی توست که در درون تو منطوی است
گردد  می عاشق راسخ وجان دلقدر عشقِ معشوق در  به عالوه، در نتیجۀ استحسان آن

 نظـر  از کند ولـو اینکـه   که همۀ افعال او برایش زیبا جلوه می سازد و او را شیفتۀ خود می
را در پـی دارد.   اثـر آن عشق به چیـزی عشـق بـه لـوازم     : «جذاب نباشند دیگران چندان

ۀ گوناو را به  آثاربنابراین، شخصی که شخص دیگری را دوست دارد تمام لوازم و افعال و 
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اعمال و رفتـار   کردن زیباجلوه نیا ).2,3/5 ،االسفار االربعه (مالصدرا، »داردتبعیت دوست 
ی توجه به نقـاط ضـعف معشـوق، باعـث     جا بهیی را کاهش داده و جو بیعی ادیز حدتا 

 بـه . دکنـ  یم و این سازگاری و مدارا را دوچندان شود یمو نکات مثبت  ها یخوبتمرکز بر 
 شیهـا  یژگـ یوبا تمام صـفات و   او البته که بری از خطا و نقص نیست. ، معشوقحال هر
رو عشق به او باید به تمام وجودش و تحمـل تمـام    و ازاین شده انتخابمعشوق  عنوان به

، (همـو، اسـرار اآلیـات    »ألجلـه من أحب أحدا أحب آثاره « او باشد: و نامالیمات ها یکاست
شـوق بـه   « :گذشت نسبت به او مشعوف و شـادمان بـود   خاطر بهتا جایی که باید  ).116

و آزار از ناحیـۀ   ی خالی از رنج و آزار درونی نیست، بلکـه از ایـن رنـج   تحصیل هر مطلوب
این عشق تـوأم   شناسان خود لذتی است برای عاشق و علمای اخالق و روان معشوق باشد

 »اند زیرا دغدغـه حـالتی اسـت مرکـب از لـذت و الـم       با آزار و رنج را به دغدغه مثال زده
عـالوه بـر ایـن،     ).3/223 رح اصـول الکـافی،  شـ  ؛229 ،1/228(همو، الشـواهد الربوبیـه،   

دانـد و ایـن یعنـی     داشتن نفس رحیم را یکی از شروط وجود عشق نفسانی مـی مالصدرا 
ایـن صـورت،    درنخواهـد بـود.    نظـر  موردبدون بخشش و گذشت دیگر آن عشق لطیف 

االسـفار  (همـو،   شـود  یم تر آسانبسیار  رسد یمیی که از جانب معشوق ها یناراحتتحمل 
  ).177 ،7/172، العقلیه االربعه

اختالف احوال های بعدی مؤثر است. او  از دیدگاه مالصدرا نحوۀ رفتار والدین در نسل
اخـتالف أحـوال الوالـدین فـي     « داند: ها می والدین را یکی از عوامل مؤثر در تفاوت انسان

ن جمیل السـیرة  الصالح و الفساد و ذلک أن اإلنسان قد یرث من أبویه آثار ما هما علیه م
بـر ایـن    ).141، 140(همـو، اسـرار اآلیـات،     »أو قبیحها، کما یرث تشابههما في خلقتهما

بخـش، الگـوی تعامـل     وجود محبت میان زوجین، عالوه بر ایجـاد جـوی آرامـش    اساس،
زناشویی صحیحی برای فرزندان ترسیم کرده، فرایند رشد شخصیت و اجتماعی شدنشان 

در مقابـل،   آمـوزد.  ها می قدردانی و صمیمیت سازنده را به آن، و حس هرا سرعت بخشید
کشمکش میان والدین فرزندان را از محیط خانه گریزان، شرایط را بـرای ابـتال بـه انـواع     

هـا بعـد ایجـاد     و یک چرخۀ رفتاری پرخاشگرانه را تا نسل ها و انحرافات مهیا، رفتاری کج
شـود بلکـه    ط محدود به فضای خانه نمـی خشونت فق نامطلوب ضمن اینکه تأثیر .کند می

بنابراین، عشق نفسانی با تأثیرات مثبتـی   کند. آثار آن فراتر رفته و جامعه را نیز متأثر می
که در این زمینه بر خانواده دارد بر کاهش خشونت و جدال و افـزایش مـدارا و وفـاق در    

  اجتماع نیز مؤثر است.
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  زوجین بین وفاداری افزایش و تعهد . ایجاد4
گیرد نیازمند مراقبت است. تعهـد   تداوم زندگی مشترک که اصوالً بر پایۀ عشق شکل می

ترین بایدِ زندگی همسران است و شامل  ـ به معنای وفاداری و پایبندی به خانواده ـ مهم 
پـذیری نمایـان    وحدت رابطه و مسـئولیت  تعهد در عواطف و نیات که در قالب دلسوزی،

خیانت یا روابط فرازناشویی ـ به معنای درگیرشدن در روابـط    تعهد شود. نقطۀ مقابل می
نـه تنهـا    کـه  بـا فـردی غیـر از همسـر ـ اسـت        عاطفی و جنسی خارج از پیوند زناشویی

ضربۀ احساسی شـدیدی بـه طـرفین وارد    کند، بلکه  خألهای عاطفی یا جنسی را پر نمی
خـورده   در همسـر زخـم   ابـل تنفـر و عمـل متق   افسـردگی،  به اختالالتی چـون  کند و می
هـای نامشـروع را    های مقـاربتی، ایـدز و بـارداری    انجامد و نیز احتمال ابتال به بیماری می

  ).213 ،212؛ رحمت الهی، 160 ،100(نیلفروشان،  دهد افزایش می
در زندگی مشترک ممکن است فرد احساس ناامیدی، خستگی و آزردگـی کنـد، امـا    

طلبی و عـدم تعهـد نیسـت بلکـه اسـتحکام خـانواده        تنوع ۀ خوبی برایبهانها  این حالت
عشــقی عمیــق،  هاســت. عشــق نفســانی، نیازمنــد عبــور یــا پاســخگویی مناســب بــه آن

در مقابل، عشـق   معناست. آن امری بی ها در و واحدگراست که تعدد معشوقه پرست یگانه
شـوق  چـون مع آلود است و با محوریـت هـوس، شـکل گرفتـه      صفت و گناه حیوانی هرزه

بـا   سـرعت  بـه ممکن اسـت   در صورت مواجهه با زیبایی بیشتراست، و  ءیش کی همواره
ی مختلـف متعـدد اسـت. در    هـا  زمـان ، معشوق آن در رو نیازا .شیئی دیگر تعویض شود

بلکـه او شخصـی    شـود  ینمـ یک شیء زیبـا تلقـی    گاه چیهزیباروی،  انسان عشق عفیف،
همچون عشق حقیقی یگانه است چراکـه در   یعنی دارای کرامت انسانی است و زیباست،

اما در عشق حیـوانی   صورت معشوق در صقع قلب عاشق تمثل یافته است، اثر استحسان
 ).134 ،133 (امـامی جمعـه،   رود ینمۀ ظاهری ذهن عاشق فراتر صفحاز حس و  معشوق

تعامالت میان زوجین متناسب بـا میـزان توجـه بـه یکـدیگر،       در مقام توضیح باید گفت
هاسـت کـه احسـاس و     گیـرد و افکـار آن   سامان مـی  مت و سویی مطلوب یا حالتی نابهس

متوجـه معشـوق اسـت و     صرفاًدهد. تمرکز و تفکر در عشق عفیف  اعمالشان را جهت می
، بـا  جـه ینت در گیـرد.  عواطـف و اعمـال عاشـق فقـط در راسـتای او صـورت مـی        وغم همّ
ایـن عشـق   « :شـود  یمـ ی مشترک فراهم تعهد در زندگ موجبات دامنی، نگری و پاک پاک

هـا و   سـازد، یعنـی انـدوه    ها جز یک اراده و وجه آسوده می ها و اراده نفس را از تمام اندوه
دهد و آن اشتیاق به مشاهدۀ جمال انسانی است کـه   ها را یک اراده و هدف قرار می اراده
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این صورت شکل بگیرد وقتی باور فرد به  ».در او بسیاری از آثار جمال و جالل الهی است
هـا خـارج از    که هر چه زیبایی و خوبی است در معشوق او تجمع یافته و نیازی به زیبایی

بلکـه معشـوقش تمـام     شـود  ینمـ به زندگی او بـاز   معشوقش ندارد پای افراد دیگری هم
از شـواغل و کارهـای   « مانـد:  چهارچوب فکری او را پر کرده و جایی برای غیر بـاقی نمـی  

ها و کارهـایش   گرداند و تمام فکرها و اندیشه برد و از غیر معشوقش روی برمی یدنیایی م
  ).174 ،7/173، االسفار العقلیه االربعه(مالصدرا،  »کند را یکی می

مثل به هنگام خطاها نیست، چون غیر معشـوق   به این عشق مشروط یا مالزم با مقابله
» ینتـزع صـورها خالصـة عـن األغیـار     « موضوعیت ندارد تا بتواند اظهار وجـود کنـد:   اصالً

ۀ جـایگزینی مطـرح   مسـئل اخـتالف   نیتـر  کوچکرو، با ایجاد  ازاین ).187 ،186 (همان،
و راهکار رفـع مشـکالت،    دهد ینمهای دیگر رخ  . در عمل هم ارتباط با معشوقهشود ینم

از ، جایی برای تشویش حاصـل  نیهمچن قیدی. تالش برای بهبود رابطه خواهد بود نه بی
باقیة معها معشوقاتها متصلة بها اتصـاال  « ها وجود نخواهد داشت: یی بین آنوفا یباحتمال 

به این ترتیـب، تعهـد حاصـل از عشـق      .)2/79 (همان، »معنویا ال یخاف فراقها و ال تغییرها
و امنیت را در خانواده ایجـاد   اعتماد ، آرامش، و رضایت از رابطه با افزایش ماندگاری نفسانی

کند تا به محلی برای بالندگی هر چه بیشتر اعضا مبدل شـود. ایـن تعهـد یـک الگـوی       می
. یابـد  انعکـاس مـی   شـان  ۀ رفتـاری ندیآکند که در  رفتاری مناسب برای فرزندان ترسیم می

ۀ جینتی مربوط به مسائل جنسی ها یبندوبار یبسالمت اخالقی جامعه، کاهش هوسرانی و 
که مضرات عدم تعهد فراتر از رابطـۀ دونفـری    چنان .معه استسرایت تعهد از خانواده به جا

راحتی قـادر   کند و چون به را نیز درگیر و قربانی بوالهوسی والدین می زوجین رفته، فرزندان
  به انطباق خود با شرایط به وجود آمـده نیسـتند، ناخواسـته وارد چرخـۀ معیـوب رفتـاری      

تحصـیلی، روحـی و اخالقـی     ، جسـمی، مشـکالت عـاطفی   دچار و  ساختۀ والدینشان شده
  ی اجتماعی بروز خواهد کرد.ها یناهنجارانواع  صورت بهشوند که  فراوان می

  
  فرزندان تربیت به اهتمام و خانوادگیدرون تعامالت . افزایش5

تولد فرزندان است که نقش همسـران را بـه پـدر و     ترین اتفاق زندگی بعد از ازدواج، مهم
اگـر   های جدیدی به دنبال دارد که دایش این نقش جدید مسئولیتکند. پی مادر بدل می

 ی الزم همراه نباشد عالوه بر ایجاد مشـکالت جدیـد میـان زوجـین    ها با آگاهی و توانایی
سـاله   . محققان در یک مطالعۀ طولی چهلشود یمشخصیتی فرزندان نیز  انحرافات سبب
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فـرد   خـانوادگی عامـل منحصـربه    دریافتند که، پس از توانایی ذهنی، محبت و سـازگاری 
پیشرفت فرزندان است و بین کارایی خانواده و ابـتالی فرزنـدان بـه اخـتالل در کـارکرد      
فردی و اجتمـاعی همبسـتگی وجـود دارد. ابـراز آشـکار عشـق بـه فرزنـد باعـث ایجـاد           

دیگران، توانـایی دقـت بـه جوانـب مختلـف مسـائل و        مناسبات سازنده با نفس، اعتمادبه
 رفتـار،  موجـب سـازگاری در   همچنین، حمایت والدین شود. اکفایتی در وی میاحساس ب
  ).435شود (معاونت پژوهش،  های اجتماعی و عملکرد تحصیلی فرزندان می مهارت

و  والـدین خودخـواهی را کنـار نهـاده و دوسـتدار فرزنـدان       در عشق مجازی نفسانی
در قالـب ایجـاد رابطـۀ درسـت،     بسـتگی   هستند. این دل ها متمایل به تعلیم و تربیت آن

حمایت عاطفی، برآوردن نیازهای جسـمی و روحـی و اعمـال کنتـرل رفتـاری مناسـب،       
آورد. در واقـع، یکـی از غایـات ایـن      عقلی و اخالقی را فـراهم مـی   موجبات رشد عاطفی،

تعلیم و تربیت کودکان و تالش برای تهذیب و آموزش علوم، فنون، هنـر و صـنایع    عشق
ضـمن تحویـل    تا با کمک به کسب کماالت نفسانی و تکمیل نفوس آنـان، مختلف است 

عالوه بر این بـا اثراتـی    داده شوند. نسلی سالم به جامعه، به سمت سعادت حقیقی سوق 
هـا   شـرافت و مهربـانی را از آن   فـداکاری،  شود فرزنـدان  گذارد باعث می که بر والدین می

 عبـور کننـد:   گاه هم باشـند و از مشـکالت   کیهبا عشق ت بیاموزند و در نامالیمات زندگی،
غایت در این عشقی که در ظرفا و صاحبان لطافت طبع موجود است اینکه: چون بـر آن  «

تأدیب و آموزش پسران خردسال و تربیت کودکان و تهذیب و تعلیمشان مر علوم جزئـی  
از کمـاالت   هـا  و اشعار لطیف مـوزون ... و غیـر ایـن    های پسندیده را ... و آداب و آموزش
نیـاز   زیرا خردساالن و کودکان وقتی از تربیت پـدران و مـادران بـی    نفسانی مترتب است

شدند پس از آن نیازمند به تعلیم و آموزش استادان و معلمان و توجه و التفات آنـان بـه   
باشد لذا عنایت ربـانی در نفـوس مـردان بـه کمـال       اینان به دیدۀ مهربانی و مالطفت می

و محبتی به پسران خردسال زیبـاچهره نهـاد    بت و تمایلی به کودکان و عشقرسیده، رغ
ای برای تربیت و تهذیب و تکمیل نفوس نـاقص ایشـان گـردد و     تا این امر آنان را انگیزه

آنان را به غایاتی که هدف از ایجاد نفوسشان است برسانند وگرنه خداونـد ایـن رغبـت و    
آفریند پـس نـاگزیر در    فایده نمی و علما بیهوده و بیتمایل و محبت را در بیشتر از ظرفا 

و ظریـف کـه سـنگدلی و     هـای نـازک   تمرکز این عشق نفسـانی در نفـوس لطیـف و دل   
االسفار (مالصدرا،  »ای حکمی و غایتی درست و صحیح مترتب است خشونت ندارند فایده

عشـق و عالقـه قـد     ای سرشـار از  در خـانواده  ). قطعاً کودکانی که7/172 ،العقلیه االربعه
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های پـرتنش   کشند از لحاظ روحی و اخالقی تفاوت فاحشی با کودکانی که در خانواده می
ها، خلقیـات و روحیـات    یابند خواهند داشت و این تفاوت خالی از مهرورزی پرورش می و

اختالف أحوالهم في تأدیبهم و تلقیـنهم و تعویـدهم العـادات    « دهد: متمایزی را شکل می
القبیحة، فحق الوالد أن یأخذ الولـد بـاآلداب الشـرعیة و إخطـار الحـق ببالـه و        الحسنة و

فإنه کالشمعة یتشکل بکل شکل و أن یحسن في عینـه الکرامـة و   ... تعویده فعل الخیرات
الشرف و المدح و یقبح عنده المهانة و المذلة و الخسة و الذم و یعـوده مخالفـة الشـهوة و    

هـا را   ). نگرش منفـی نسـبت بـه فرزنـدان و آن    141اآلیات،  (همو، اسرار» یمجانبة الهو
مزاحم زندگی دانستن، مانع رفتار مناسب شده و فقدان محبت و حمایت از فرزند، عـالوه  

  کشاند. بر پریشانی، او را به سمت انحراف اخالقی می
  

  تربیتی الگوهای ارتقای امکان و ادبیات و هنر و علم یافتن . اهمیت6
یابد، پس هرقـدر فرزنـدان بـا رفتارهـای      ها بعد ادامه می تی خانواده تا نسلالگوهای تربی

بـا در میـان    تـر خواهنـد بـود.    مناسب و مطلوب مواجه شوند در زندگی آینده خود موفق
فرزنـدان خواسـته و ناخواسـته در جریـان یـادگیری       بودن عشق نفسانی میـان والـدین،  

تـر   شان برای زیسـتنی بهتـر و انسـانی    زندگیها طی  گیرند که یاریگر آن مسائلی قرار می
ضمن اینکه مورد توجـه و   بینند فرزندانی که والدین خود را در این عشق می خواهد بود.

آموزنـد. خشـم، تنفـر و     گیرند محبت به یکدیگر را نیـز مـی   مهر والدین خود نیز قرار می
نـد. همچنـین، تعهـدی    یاب یافته، اخالق مدار پرورش می ها کاهش چنینی در آن موارد این

شـود بـرای بـازداری     کنند الگـویی مـی   که در والدین خود نسبت به یکدیگر مشاهده می
بندوباری و عدم تعهد در زندگی مشترک آیندۀ خود و همۀ این آثـار و نتـایج    ها از بی آن

هـای زنـدگی    سازد و مهـارت  تر می های بعدی را از نظر اخالقی متعالی عشق عفیف، نسل
  دهد. ها افزایش می ترک و اجتماعی را در آنمش فردی،
کـه بـا توجـه بـه تعلـیم       طلبـد  گیری عشق نفسانی بستر خاصی را می عالوه، شکل به

قبـولی از ارتقـای فرهنـگ و دانـش را      شـود و سـطح قابـل    علوم، فنون و هنر فراهم مـی 
قیـق و  ها را، که دارای تعلـیم علـوم و صـنایع لطیـف و د     ما بیشتر نفوس امت« طلبد: می

کنیم کـه از ایـن عشـق لطیـف کـه سرچشـمه و        ادبیات و ریاضیات هستند، مشاهده می
االسـفار العقلیـه   (همو، » منشأش استحسان و ستایش شمایل محبوب است خالی نیستند

فرهنگـی و هنـری مرهـون اهمیـت      پیشرفت جامعه از جهـت علمـی،   ).172 /7 ،االربعه
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ت نسلی که به دنبال علم و فناوری و ارتقای هنر هاست چون تربی ها به این مقوله خانواده
گیرد. در عشق نفسانی تأکیـد بـر تربیـت     ها صورت می و فرهنگ باشند عمدتاً در خانواده

فنون و هنرهای مختلف، به منظور برخورداری از  های جدید و آموزش علوم، متعالی نسل
وجهی در زمینـۀ توسـعۀ   تـ  تواند سـهم قابـل   رو می گیرد، ازاین کماالت نفسانی صورت می
بر آن تأدیب و آموزش پسران خردسـال و تربیـت کودکـان و    « علوم و فنون داشته باشد:

هـا از   تهذیب و تعلیمشان مر علوم جزئی را مانند نحو و لغت و بیان و هندسه و غیر ایـن 
هـایی   و اشعار لطیف موزون و نغمـه و ترانـه   های پسندیده صنایع دقیق و آداب و آموزش

انگیـز و احادیـث    هـا و اخبـار و حکایـات شـگفت     و حالل و آموختنشان مر داسـتان پاک 
(همان). ضـمن اینکـه صـنایع و     »از کماالت نفسانی مترتب است ها شده و غیر این روایت

ف از نظر مالصدرا بر اساس هنر شکل می رَ گیرند و هنر محصول دیگر التفات آدمی بـه   حِ
ین رشد علوم، فنون و هنر با عشق مجازی، خـانواده و  این ارتباط متقابل ب هاست. زیبایی

دهـد و از طـرف دیگـر     ها سوق مـی  به تبع آن جامعه را در جهت پیشرفت در این زمینه
  شود. عشق مجازی نفسانی در میان مردم می منجر به گسترش و بسط

  
  با اطرافیان هر یک از زوجین . ایجاد روابط مناسب7

ۀ ارتباط هر یک بـا  نحواما  ردیگ یمان زوجین شکل ، میمشترکزندگی درست است که 
 هـا  آنمهم است و گاهی عدم تعامل درست بـا   ۀ طرف مقابل هم بسیارخانوادو  اطرافیان

عشـق مجـازی نفسـانی     . وقتی میان زوجـین، کند یمخانواده را دچار معضالت متعددی 
رد چـون در ایـن عشـق    ۀ برخورد با اطرافیان وجود ندانحوی بابت نگرانبرقرار باشد دیگر 

آورد کـه خـود    ۀ او را هم به دنبـال مـی  خانوادمهرورزی به اطرافیان و  ۀ به معشوق،عالق
و  نســبت بــه اطرافیــان بــرای ایجــاد احتــرام، محبــت و مراعــات ادب شــود یمــســببی 
 ریتأثهم  ها آنبر رفتار  خود خودبه. عشق و عطوفت نسبت به اطرافیان ها آنداشت  گرامی

بسـیاری از مشـکالتی    جهت نیا ازو  آورند یمبه محبت و مهربانی رو متقابالً  گذارد و می
 نیصدرالمتأله حالت اتفاق نخواهد افتاد. در این دهد یمرخ  معموالً ها آنکه در تعامل با 

منسـوب و مـرتبط بـه اوسـت      آنکـه و هـر   آنچـه عشق به چیزی را موجب عشق به هـر  
ن آ ازشق هر چیزی است که منسوب با اوست ی که عاشق کسی است عاهرکس: «ددان یم
و صـنایع و فرسـتادگان    مؤلفاتو لوازم و کتب و  آثارکه منسوب به اوست از قبیل  جهت 

عشق میان زوجین عشق و عالقه بـه   پس ).1/145 (همو، الشواهد الربوبیه، »نانینش همو 
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باشد برای ارتباط مطلوب  دستاویزی تواند یمرا نیز بالتبع به دنبال دارد و  ها آناطرافیان 
به چیـزی عشـق بـه لـوازم اثـر آن را در پـی دارد. بنـابراین،         عشق« :ها آنو خوشایند با 

ـ او را به  آثارشخصی که شخص دیگری را دوست دارد تمام لوازم و افعال و  ۀ تبعیـت  گون
 چـون  کـه قـبالً گفتـه شـد،     ). چنـان 6/415 ،االسفار العقلیه االربعـه (همو،  »دارددوست 

ۀ طــیح شــود ینمــدر شــهوت و میــل جنســی خالصــه  صــرفاًخواســتن در ایــن عشــق 
هـر آنچـه را    کهی طور بهگشته  تر عیوسثمرات آن بسیار  و معشوقبودن  یداشتن دوست

 احتـرام  قابـل ی و داشتن دوستکه مرتبط با اوست ـ   جهت آن ازنیز که مرتبط با اوست ـ  
  ).116، مو، اسرار اآلیات(ه »ألجلهمن أحب أحدا أحب آثاره « :سازد یم

  
  . حرکت به سوی سعادتمندی حقیقی و تقویت بعد معنوی خانواده8

نهایت کمـال ممکـن بـرای اوسـت، و انسـان بـا        به وصول ء از نظر صدرا سعادت هر شی
االسفار العقلیـه  همو، ( رسد یمادراک معشوق حقیقی و معرفت به ذات و صفات او به آن 

مبنـای مسـاوقت    بـر کـه   ).5، المظـاهر االلهیـه   ؛365المعـاد،   و المبـدأ ؛ 9/126 ،االربعه
 انسـان  .شود یمسعادت، وجود و زیبایی، با اشتداد در وجود و درک زیبایی مطلق محقق 

در حال صعود به سمت آن است لذا سعادتش  همچون دیگر ممکنات، ذاتاً طالب کمال و
واهد داشت (همـو، شـرح اصـول    شناسانه معنا نخ بدون گرایش به زیبایی و تبیین زیبایی

مالصـدرا دربـارۀ مبـدأ و مـالک      ).3/140 الکـریم،  القرآن؛ تفسیر 366 و 4/365 الکافی،
درک زیبـایی او بـه صـورت    الوجود مزین به اسما حسنی است اما  گوید واجب زیبایی می

پـس  زیبایی به تبع تشکیک در وجـود مشـکک اسـت    پذیر نیست و چون  مستقیم امکان
و الزمـۀ  انـد نگریسـت،    سـنخ  های او را در آینۀ مخلوقاتش که با جمال او هـم  یزیبای باید

 6/150(همو، االسفار العقلیه االربعـه،   اشتیاق به زیبای مطلق، اشتیاق به مخلوقات است
هـای الهـی در    زیبـایی ). ظهور 292؛ مفاتیح الغیب، 2/228 ،تفسیر القرآن الکریم ؛134 و

هـا   شود و ایـن عشـق بـه طلـب ایـن زیبـایی       یف میعف های جسمانی سبب عشق صورت
از عشـق   هاست کـه درنهایـت   انجامد و طلب موجب حرکت انسان برای یافتن زیبایی می

 ؛ احمـدی، 184و المعـاد،   المبدأ(همو،  رسد های الهی می مجازی عبور کرده و به زیبایی
کـه چـون    نـد دا مالصدرا عشق را همان شعور به کمـال مـی  ). و شاید به همین دلیل 52

 و المعـاد،  المبـدأ (مالصدرا،  رساند یمبه مقصود  ها آدمی را از دیگر راه تر عیسربری  میان
هـای حسـی    یی حقیقی برخالف زیبـایی بایز). 9/347، االسفار العقلیه االربعه همو، ؛147
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و میزان ادراک و توانایی قوای شـخص در دسترسـی    درک نیست ها قابل برای همۀ انسان
خروج از قـوه بـه فعـل، تهـذیب نفـس و       ).149و المعاد،  المبدأاست (همو،  ثرمؤبه آن 

عشق عفیف، شایستگی درک ایـن   عنوان برخی از دستاوردهای افزایش مرتبۀ وجودی، به
(همـو، الشـواهد    سـازد  رهنمون مـی  کند و او را به سمت این هدف ها را میسر می زیبایی
فراتر رفـتن   تفکر، سبب بیداری از خواب غفلت، همچنین با واداشتن به ).1/146الربوبیه،

  و حیـات اخـروی و پـرورش     دادن بـه سـعادت حقیقـی    از ظواهر و عقل معاش و اهمیت
هدف بلند و حکمت عالی از وجود عشق در نفوس ظرفا و عشـق  « شود: فضایل انسانی می

و مدتی با آن  ها ... از آن روی است که از خواب غفلت و خوابگاه جهالت بیدار شده به آن
ریاضت و تمرین کرده و از قوه به فعل خارج شوی و از امور جسمانی به امور نفسانی و از 

های امور دائمی کلی ترقی نمایی و بـه لقـای الهـی و لـذات آخـرت راغـب        آن به زیبایی
شرف و برتری جوهر و کمـال عنصـر و محاسـن عـالمش و صـالح       و از این دالیل گردی

های مرغوب نفس کـه   ا بدانی برای اینکه تمام محاسن و همۀ خواستمعاد و بازگشتش ر
کنیم دالیلی بر محاسن اخروی و مثالی برای  بر ظواهر اجسام و سطوح ابدان مشاهده می

هـا نظـر بیفکننـد     صور زیبای روحانی قرار داده شده است تا وقتـی نفـوس جزئـی بـدان    
ها رسیدند، در ادراک کنه  ون به آنمتمایل به ایشان شده و به سویشان شوق بورزند و چ

هـا   ها با نظری دقیق اندیشـه و تفکـر نمـوده و توجـه بـه حـاالت آن       و حقیقت و حد آن
  ).7/186 ،االسفار العقلیه االربعه(همو،  »نمایند

بـاطن انسـان نیکـو    « از نظـر مالصـدرا   صفای باطن نیازمند عشق عفیف است چراکه
)، و ایـن  9/78 (همـان،  »هوت و عدل بین امـور گردد مگر به حسن علم و غضب و ش نمی
شود کـه یکـی از نتـایج عشـق      روی میان شهوت و غضب با صفای نفس حاصل می میانه

 همچون تکبر، خساست، مکـر،  این اعتدال بسیاری از افعال و اعمال ناپسند نفسانی است.
عفـت و   عفـو،  حلـم،  کند و فضایلی همچون شـجاعت،  را از آدمی دور می ریا و ... حرص،

االسـفار العقلیـه   ؛ 422 ،4/421 (همو، شرح اصـول الکـافی،   سازد یمحیا را جایگزین آن 
باعث آگاهی از حقایق عالم و افزایش معرفـت شـده و سـبب     ). اعمال نیکو9/80 ،االربعه

کسـر اصـنام    ؛7/173 ،االسفار العقلیه االربعـه (همو،  شود یم و هدایت  گرفتن نور معرفت
ی ا نحـوه وخوی نیکـو   ضمن اینکه خلق ).2/329 القرآن الکریم، ریتفس ؛85 ،84 ،الجاهلیه
هـای بیشـتر    ای است که سبب ایجاد عشق نفسانی و کشـش بـه سـمت خـوبی     از زیبایی

(همـو، رسـاله سـه     نشاند اعمال ناشایست زنگار بر قلب انسان می که گونه همان. شود یم
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ل به افعال نیکـو و رشـد معنویـت در    بدین ترتیب عشق نفسانی با ایجاد تمای ).97اصل، 
تـر، کـه همـان عشـق      منـدی از عشـقی بـزرگ    ی برای بهرهآمادگخانواده و جامعه باعث 

تر است چراکـه   گذر از عشق مجازی به سمت عشق حقیقی آسان شود. حقیقی است، می
آوردن  روی«رسـد:   فقط یک معشوق وجود دارد و از یک به یک مـی  هم در عشق مجازی

تر اسـت چـون نیـاز بـه بریـدن از خیلـی        حقیقی بر صاحبش، از غیر او آسانبه معشوق 
 ،االسـفار العقلیـه االربعـه   (همـو،   »نماینـد  چیزها دارد و بلکه از یکی میل به دیگری مـی 

معشوق مجازی چون شیئی بـه کنـاری    گذرگاهدر این  اما باید توجه داشت که ).7/175
و در  تر قیعم ۀ جمال معشوق حقیقیجلو وانعن به، بلکه معشوق مجازی شود ینمافکنده 

  ).134 ،133(امامی جمعه،  ردیگ یممورد اهتمام قرار  تر یمتعالسطحی 
  
  گیری نتیجه

تواند با غنـای روابـط بـین اعضـای خـانواده       عشق مجازی نفسانی، به تقریر مالصدرا، می
ز مشـکالت  بسـیاری ا  نقش مهمی در استحکام و کارآمدی کانون خانواده داشـته باشـد.  

دهـد امـا وقتـی تشـکیل      ظاهربینی و خودخـواهی رخ مـی   خانواده به دلیل نگرش غلط،
زندگی مشترک بر مبنای عشق نفسانی صورت گرفته باشد همۀ ایـن مـوارد بـه بهتـرین     

کند که نتایج آن جامعـه   نحو اصالح پذیرفته و بستری برای عملکرد بهتر اعضا فراهم می
  اند از: این نتایج عبارت دهد. الشعاع قرار می را هم تحت

های ظاهری و مطلوبـات   رفتن رابطۀ زوجین از شهوت صرف با گذر از زیباییتر . فرا1
یافتن بعد انسانی و غلبه بر بعد حیـوانی زوجـین تـا صـرفاً      نفس اماره و در نتیجه فعلیت

  .شان هم مورد توجه باشد های انسانی ابزاری برای رفع شهوت یکدیگر نباشند و کرامت
یافتن  اهمیت های ظاهری به دلیل مداری و مانایی رابطه بعد از فقدان مالک . اخالق2
  بودن این عشق. های باطنی و معنوی و عمیق مالک
. احترام و محبت که آثار الینفک عشق عفیف هستند با ایجاد مهارت کنترل خشم، 3

  شود. یتر شدن کانون خانواده و استحکام آن م بخشندگی و گذشت باعث گرم
وغم عاشق که این مانع  شدن هم یکی گرایی و تعددگریزی با . ایجاد وفاداری، وحدت4

  شود. و جامعه می  عنوان خطری جدی برای خانواده از خیانت به
ها به سوی سـعادت از   تربیت فرزندان و راهنمایی آن . مهرورزی، اهمیت به تعلیم و5

ها کـه   ه کارکرد خانواده، با توجه به تربیت آنغایات این عشق است تا با اهتمام در این را
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  ارتقا یابد. ثمرۀ زندگی زوجین هستند،
. ارتقای فرهنگی و علمی خانواده و تربیت نسلی سالم به دلیـل تمایـل والـدین بـه     6

آموزش و پرورش و کمال فرزندان و رشد متقابل علم و هنر به منظور بسترسـازی بـرای   
  این عشق.

شق هر کسی و هـر چیـزی را کـه مـرتبط بـا معشـوق باشـد        این ع . عمق و شدت7
سازد و همـین امـر سـبب تعامـل سـازنده بـا اطرافیـان         احترام می داشتنی و قابل دوست

  شود. ها به دلیل انتساب به معشوق می بخشیدن به ارتباط با آن زوجین و سامان
 ده،خلـق و رشـد معنویـت خـانوا     . عشق عفیف، ضمن تقویت فضایل با ایجاد حسن8

گذرگاهی برای حرکت از معشوق مجازی به سمت معشـوق حقیقـی، کـه مقصـد نهـایی      
  سازد. چنین او را به سعادت حقیقی رهنمون می آدمی است، شده و این
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