
 

 ؟ وجود دارد یآیا عشق واقع 

 ۷ـ۶،  ۸ ها غزل غزل

و شور عاشقانه،    زیرا که عشق همچون مرگ نیرومند است،

 های آتش است؛ هایش، شعلهشعله  .   ستمکیش چون گور

آبهای بسیار عشق را خاموش نتواند 7!  های سرکشِ آتش شعله

 !نتواند نشانید ها آن را فروو سیالب کرد،

به چیزی  دار و ندار خویش نیز به پای عشق ریزَد،اگر کسی همۀ 

 !شمرده نخواهد شد

 

 

 

  تیحال، واقع  نی! با انیستاصال    ایکامآل وجود دارد  یا    عشقکند!   یکاره را تحمل نم  مهین  توجهدارد و   تمام  تمرکز به    ازین  شهیعشق هم

کران وجود داشت، به مکان    یب  یکه عشق  یی. جاشودکمرنگ می  روزمره    یزندگاز طریق  به سرعت  عشق  رسد.    یمتفاوت به نظر م

اما بر    اردانتظار توجه کامل  را دصحبت می کند  محبوبش    اب کسی  ی کهدر حالبه عنوان مثال  شود.    یمتبدیل  گوناگون     یمَصلِحت ها  

    . اما عشق به  بی توجه استگفتگو  و به    کند  ینگاه م  نتلویزیوبه    یگریچشم به تلفن و  با چشم د  ک یبا    کشی افتد:  شرمی  عکس اتفاق  

آبهای بسیار عشق را "  ی، حت"  عشق همچون مرگ نیرومند است "کند:    یخالصه م  نگونهیل ها از غ   لز شود. غ  ینم  یراض  ناقص  توجه

  سو نامیتواند در هنگام    یکند که عشق م  یم  فیل ها توصز ل غزغ    "!  «نتواند نشانید ها آن را فروو سیالب  خاموش نتواند کرد،

 ؟استدرست    واقعاً  جمله  اینیا  آ  زنده بماند .  ..

انجام دهند.    انمحبوبش  ی را برا   زیهمه چ  . آنها حاضرند  دیاست که دو عاشق را تماشا کن  نیا  دیانجام ده  دیکه با  یبله درسته! تنها کار

نقل مکان کنند و    یگریبه کشور د  ایباشند    چارهیوجود ندارد. آنها آمده هستند ب  یگرید  دنید  یبرا  یعمانِ  چیدور و ه  ی لیخ  یراه  چیه

پا  : آنها سر تا  ندیگو  یم  یافراد   نی. در مورد چنستین  یشکستن  یعشق  نیچن  !انمحبوبش   یبرا   تنها به یک دلیل....  رندیبگ  ادی  یگریزبان د

در خاطر      ستین  گریکه درا    یعشق  ادی  از شما    یکی  دیهمراه است. شا  زیبزرگ ن  یعشق با عذابها   نیحال ا   نی! و با ااند  عشق غرق شده  در

و     آنقدر شدید باشد  توانست  یعشق م  کید: چگونه  یفکر کن  اید.  یمرده فکر کن  کیشر  کید و به  یبه گذشته نگاه کن      دی . شاداشته باشد

است که    نیدارد. تجربه بشر ا  ء انقضا  خیتار  زیما، عشق ن  یایدر دن  یگر ید  زیشود. مانند هر چ  آب  گرم  فتابآمثل کره در    پس از مدتی

از م  یداشتکنار هم بودن    درکه  کوچک و نامحسوس را    یزها یافتد که ما چ  یشود. به سرعت اتفاق م  یم  کهنهو  است  ل کننده  سِعشق کِ

  یگم م  یاست. عشق در روند زندگ  فیبلکه   گم شده و ضع  ستین  یو ابد   ومندر ین  گریشود. آن وقت د ی. عشق کم رنگ ممیده  یدست م

کند  یبه هم مرتبط م  را  کند و آنچه را که هر دو  یدارد احساس نم  ازین  شریکش  آنچه را که  گرید  فرد.  ابدی  یرا نم  محبوبش  شود و

به     را  تنها تمام عشقشان  ی ماند. آدم ها  یم  یباق  نیگزیاز دست رفته است. فقط عشق جا  ست،ین  یقو   دیگر  عشقاین  کند.     یفراموش م

  یب  شاناست که عشق  نیا  لشیاست؟ احتماال دل  نطوریکنند. چرا ا  ینم  دای پدیگر  را    یدهند چون نفر بعد  یم  یبه قنارحتی     ایسگ، گربه  

است که عاشقان    سبب  نی... به همالزم دارداساس    یک  شهیانتظار  دارد. هم  محبوبشاز  را    یزیچ   شهیهم  ی. عشق انسانستیو شرط ن  دیق

به    شعشق  ،متقابل در یافت نمی کند  کند که عشق  ساسحاکسی  و اگر      "دوستت دارم چون...":  نویسند  یم  ریمانند ز  یاغلب جمالت

از دست داده    خود را  لیعشق دل  رایکند ز  یصدق نم  رگیدشده بود  .  آنچه در ابتدا با احساس خوب شروع  می شود کمرنگ  محبوب نیز  

یکدیگر  به    گریدهر دو  کند و مهمتر از همه،    یدرک نم  گریداو را  کند،    دایرا پ  بشمحبوتواند    ینم  گرید  فردکه    تاس  لیدل  نیاست. به هم

به  تفاهم  عشق وجود ندارد،    گریکند. چون د  یم  رییتغ   جیبه تدر  یلق و خو. خُدپوسمی  از درون    زی د. و سپس همه چن گذار  یاحترام نم

  دعوا می کنند  نیبلکه در مورد ا  ،فکر نمی کننددارد    ییچه معنا  خود  یطرف مقابل برا  نکهیدر مورد ا  گرید  جفت هاشود.    یم  لیدعوا تبد

 .  …شود  ید ممِنجَمُ  یخودپرست  درعشق    نی دارد. و بنابرا      یشتریب    اقتیل  یچه کس  ای   یستصاحب چ  یچه کسکه  

 
تواند آن را خاموش    ینم  ی کس  چیه  ای  زیچ  چیماندگار است. ه  شه یهم  یشود اما برا  یاست که منسوخ نم  یغزلها درباره عشق  کتاب غزل

حال، کتاب غزل    نیکند. و در ع  یدو نفر صحبت م  نیب  یانسان  یغزلها در کتاب مقدس از عشق عاد  کتاب غزل  نیطرف، ا  کیکند. از  

 کهمی کند    فیصتو  مثل کسی  را  خدااو  کند.    یم  فیدلباخته ها توص  هیو عشق خدا را شب  هددی م  وندی را با خدا پ  یعشق انسان  نیغزل ها ا

!   نمی کند  فروکش    خدا    عشقتفاوت مهم.     کی.   فقط با  استشق  ا ع  پاسر تا    و  که در پوست خود نمی گنجد    هرفتبه عشق فرو    قدرآن،  



وار است. خدا ما انسانها را    وانهیعشق د  شهیکند که هم  یم   ی. غزل غزل ها عشق خدا را معرفشناسدنمی  ناقص را  توجه    خدا عشق با

رها کند. او ما را  آنقدر دوست    یدر غم و افسردگ  شهیهم  یخواهد ما را برا   یکند! او ما را  آنقدر دوست دارد که نم  یوار عاشق م  وانهید

دارم که نه مرگ و نه    نیقی  رای: » زسدینو  یم  پولساست که    لیدل  نی. و به همبربایدکه مرگ ما را از دستش    دهد  یدارد که  اجازه نم

در    گرید  زیچ  چ ینه ه  و  ،یستو نه پَ  یو نه بلند   ،یقدرت چینه ه  نده،یآ  یزهایحال و نه چ  یزها ینه چ  استها،ینه فرشتگان و نه ر  ،یزندگ

(. چرا عشق  ۳۹ـ    ۳۸،    ۸    انی است، جدا سازد.« )روم  یسیع  ح  یخلقت، قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مس  یتمام

...  دهیمانجام  جبران    یبرا   یز یچکه  دوست ندارد    برای این  و شرط است. خدا ما را  دیاست که بدون ق  نیا  لشیاست؟ دل  یقو  نقدریخدا ا

است. و    داریاست که عشق به خدا تا ابد پا  لیدل  نیدوست دارد! و به هم  میندار  اوق به  مدرکی برای عش   چیکه ه  نیاما او ما را با وجود ا

 ی!  . اکنون مستیشود. عشق خدا دور ن  یما شروع م  یو اکنون در زندگ  نجایعشق خدا در ا  وندیپ  نیاست که ا  نیا  زیشگفت انگ  تهنک

قرار است که    شکل دهد.  زین   نیزم  یرو  نجای، با هم بودن ما را در اجاودان عشق    نیکه ا  خواهدی. و خدا ممیباش  میدر عشق خدا سه  میتوان

  بیفراز و نش  نوزما ه....عشق نباشد.    یبرا  یلیاگر دل  یحت  ی عنی.  میهمانطور که خدا دوست دارد دوست بدار  دی. ما بامیاو باش  ریما تحت تأث

را    خداعشق با      وندیاست. فقط اگر پ  یعیکامال طب  نی. ایاجتماع  یو چه در زندگ  یشخص  یکرد. چه در زندگ  میعشق را تجربه خواه  یها  

احساس    یو مخصوصاً وقت  یمرا دوست دار  تو  ا: به هر حال ممییبگو  مینتوان  گریبود. وحشتناک است اگر دهد  خواوحشتناک    نداشته باشیم

   یوقت   ای   است  شده  گرفتارگوناگون    یکه با مشکل ها  میریبگ  وشآغرا در    یفرد  میتوان  ینم  گرید  ی. وقتاین عشق مهم است  میدار  یبد

  نیرود. و به هم  یامروز آنجاست و فردا مکه    است  یمثل شعله کوچک  عشقمان  محدودیت دارد  شهیکه عشق ما هم  میکن  یفراموش م

سوال از نو    کیبا    را  زیهمه چ  دی . االن باتی. عشق بدون شرط و عشق بدون محدودمیکن  یارزش دارد که   راه عشق خدا را معرف  لیدل

امکان دراد! امکان دارد      این؟ و دوباره و دوباره؟ بله  دیبدون شرط  عشق بورز  دیتوان  یم  ایوجود دارد؟ آ  یعشق خدا  حت  ایم. آیشروع کن

و    اند  جدا شده  از هم است که همه     ییشود. او در جا  یتوان مااست که عشق ن  یی. خدا در جامیخدا همان جاست که ما  درمانده هست  رایز

باشم. بله،    تهتوانم دوست داش  ینم  گریو د  ام  دهیرسنهایت توان خود  که من به    داردحضور    یدر مکاند. خدا هم  نرس  یبه نظر م  دیناام

است که    یزیهمان چ  قایدق  نیما بدرخشد. و ا  انمی  دردهد بهشت    یو اجازه م  شود  یم    روزیو بر همه مرزها پ  دیآ  یکه خدا م  نجاستیا

  انیعشق خدا در م  یس ی. عمیکن  درک  شتریرا ب  نهایهمه ا  میتوان  یم  م،یرا شناخت  حیمس  یسیکه ع  یغزل غزلها انتظار دارد. و از زمان

هویت    دررمز و راز عشق عیسی این است:       .دارد  یزیرا رمز و راز عشق ارتباط نزدیک با عیسخداست.    یعشق جسمان  یحت  یسیماست. ع

می توان    را  عشق  .  یانسان  هویت   گریطرف خدا و از طرف د  کیکه در واقع به هم تعلق ندارند: از    وندندیپ  یبه هم م    خصوصیت دو  عیسی

و    یگذار   هیکه در آخرت پانیز وجود دارد  عشق خدا    یگر ید  یما  وجود دارد و از سو  یعشق ناقص انسان  سو  کیاز  :  تعریف کرد  همانگونه

 ی در ذهن نم  حیم مستناقض است...همانطور که تجسُ  کی  نی . امی تابدو شرط در ما    دیق  یکامالً ب  عشق بهشت  این.  شده است  تیتثب

گذارد. پولس    یم  انی شود  .... و عشق خود را با ما در م  یم  لیتبد  یبه جسم انسان  یابد   یاست. خدا  نیچن  زیه خدا نگنجد، عشق ب

معتقد است    زیاو ن  نیکرد و بنابرا  ریفلگابود که او را غ   یز یهمان چ  نیعشق خدا جدا کند. ا  نیتواند او را از ا  ینم  زیچ  چیمطمئن بود که ه

عشق کامال    نیتوان گفت که ا  یم  ی. بله، حتمیعشق خدا شو  هیشب  شتریب  میتوان  یو ما م  ردیدر بر گ  زیتواند ما را ن  یعشق خدا م  نیکه ا

  نی. آممی هست  حیبلکه متعلق به مس  میستیمتعلق به خود ن  گریاست که ما د  لیدل  نیاست.   به ا  یعیطب
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