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 یشگفتارپ

بررسي ادبيات تحقيق موجوود در زمينوه جوواني، حكايوت از ار دارد كوه مقولوه جوواني در        

اي نه چندار دور، به سبب كوتاهي دورار ار، چندار مطرح نبوده است، اما طوي يكوي   گذشته

هاي اخير، مقوله جواني به سبب فاصله افتادر بين بلوو  زيسوتي و   دو سده اخير و خاصه دهه

دي جوار، با گسترش و تعميق بسياري مواجه بووده اسوت و هموين امور ار را بوه      بلو  اقتصا

اي مهم بدل كرده و با گذشت زمار، اهميت و حساسيت ار، بيشتر و بيشتر شده اسوت.  مسأله

دادند، با به اين معنا كه اگر در گذشته بلو  زيستي و بلو  اقتصادي، به شكل همزماني رخ مي

تور  حاضر، بين اين دو بلو ، شكافي رخ داده است كه بوا طوويني   اوري در جهارپيشرفت فن

شناختي قابل تووجهي در پوي داشوته    شناختي و جامعهكردر دوره جواني، تبعات زيستي، روار

رسويد، در حوال   سالگي به پايار موي  13-14است، يعني برخالف گذشته كه جواني در سنين 

و حتوي   29، 25، 20زار پايوار جوواني سونين    پرداحاضر با گسترش مرز اخير، از سوي نظريه

گيري قشر جديد جوانار، انجاميده است و اين امر، گردد. مسأله اخير به شكلبيشتر، اعالر مي

اش گذشت. مسأله سادگي از كنار ار و مسايل عديدهتوار بهتحول قابل توجهي است كه نمي

ار داشته است كه براي برخورد بهينه اخير بسياري از اولياي امور جوانار را در سطح جهار بر

شناختي قشر جديودي كوه در جواموخ مفتلوي پديود      شناختي و جامعهبا مسايل زيستي، روار

هواي يزم، برخووردي دو   گوذاري هاي حساب شده و انجام سورمايه ريزيامده است، با برنامه

بوراي جوانوار ايرانوي    هاي در نظر گرفته شوده  چندار را پيشه خود كنند. اما با مالحظه برنامه

رسد، حساسيت قشر جديود جووار، كمتور    پس از انقالب )و خاصه پس از جنگ(، به نظر مي

درك شده است و بيشتر از ار كه اين قشر به صورت يك سرمايه و فرصت براي جامعه ديده 

هور صوورت    است كه بايد مشكل ار را حل كرد. به شوند، يك تهديد براي جامعه تلقي شده

اي در سليقه "هاي عمدتاجهي به مبادي نظري يزم در زمينه جوانار و پيش گرفتن برنامهتوبي

امر جوانار، فضاي مغشوشي پديد اورده است كه فرض تهديد بودر جوانار را بيش از پويش  

فرهنگي شوهرداري   -دامن زده است. مسأله اخير، محرك مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي

ريوزي  خود براي كاهش اسيب و خسراني كوه در امور جوانوار و برناموه    تهرار شد تا به سهم 

براي انار وجود دارد، از منظري تفصصي و منطبوق بوا ارزشوهاي جامعوه ايورار، بوه مسوايل        

جوانار نگريسته، با ياري طلبيدر از افراد متفصص و مجرب بفواهود توا در جهوت تودوين     
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ه در عوين در برداشوتن ابعواد نظوري يزم،     هاي يزم، به تدوين متوني همت گمارند كو برنامه

حاوي رهنمودهاي اجرايي و كاربردي مورد نظر براي اولياي اموور و خاصوه مراكوز فرهنگوي     

 شهرداري باشند.

1مجموعه نه جلدي كتاب كارجوار      گفتوه اسوت. ايون مجموعوه از     ، حاصول تعامول پويش   

ارد. برخي از اين ويژگيها، به شرح ويژگيهايي برخوردار است كه در اثار مشابه، كمتر وجود د

 زيرند:

 يل مطروحه در امر جوانار،توجه به ابعاد نظري مسا -

در سوطح نوجوانوار و    هواي ميوداني يزم  هاي يزم يا گورداوري داده انجام نظرسنجي -

 جوانار براي تعميق هرچه بيشتر بررسيهاي يزم،

جوه  هاي اجرايي با تويشنهاد برنامهني نوجوانار و جوانار و پتوجه به مسأله تحول روا -

 به مسأله اخير.  

بسوتار،  دهاي تحقيق از سه مقطخ )پونجم(  مورد نظر، داده واردبراي بررسي تحولي م     

ي انوار،  )سوم( راهنمايي و )سوم( دبيرستار انتفاب شده، بررسيهاي يزم ميداني، بور رو 

هنگوي  ريوزي اوليواي فر  برناموه  انجام پذيرفته است. مورد اخير به لحوا  الگوويي، بوراي   

 اورد.نوجوانار و جوانار، الگوي بسيار مناسبي را پديد مي

و پسرار، توجه يزم بوه   دهندگار تحقيق از سطح هر دو گروه دختراربا انتفاب پاسخ -

 هاي اجرايي، شده است.تفاوتهاي جنسيتي انار در پيشنهاد برنامه

هواي نوجوانوار و   م براي تفصيص ار بوه برناموه  با توجه به واقعيت فقدار سرمايه يز -

جوانار در ايرار، تالش شده است با استفاده از ابداعها، ابتكارها، نواوريها و خالقيتها، به 

                                                 
 مجموعه اخير شامل كتاب كارهاي زير است: - 1

 جويي جوار. كتاب كار هيجار 

 يي جوار. گراكتاب كار گروه 

 طلبي جوار. كتاب كار هويت 

 كتاب كار عشق جوار.  

 كتاب كار كنجكاوي جوار.  

 كتاب كار شكوفايي خالقيت جوار.  

 وجوي ارزشهاي جوار. كتاب كار جست 

 كتاب كار نوعدوستي جوار.  

 كتاب كار كارافريني جوار.  
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هايي بسيار اندك، قابليت اجورا داشوته   هايي اقدام گردد كه با اتكا به بودجهطراحي برنامه

 باشند.

اي تدوين شده، مالحظات نظوري بور مالحظوات    هبا عنايت به اين كه در غالب برنامه -

ه گيرند، در متور تهيه شده تالش گرديوده اسوت توا در عوين توجوه بو      اجرايي پيشي مي

ه، مالحظات نظري، مسايل اجرايي و كاربردي هم در نظر گرفته شوند. در ايون مجموعو  

 هواي اجرايوي يزم بوراي اوليواي امور جوانوار      هم عرض با مباحث نظري، دسوتورالعمل 

 ورد.اهاي انار را فراهم چه موفقتر برنامهتا زمينه اجراي هر تدارك ديده شده است

ار و ريوز قشار دانشگاهيار، برنامهفرهنگي از ا -انتظار مركز مطالعات و تحقيقات اجتماعي     

 مسووير اجرايي جامعه براي ادامه كار اخير، به شرح زيراست:

هواي  رار خارجي، ايرار جايگاه ازمايش نظريوه حبنظاز انجا كه به اذعار بسياري از صا -

د در گورفتن جريوار پديود اموده، بتواننو     رسد دانشگاهيار با پيمفتلي است، به نظر مي

 جريار انجام مطالعات فرهنگوي و نظوري و اجوراي تجربيوات ميوداني يزم روي اقشوار      

ي عموق و غنوا  جوانار، بتوانند با اطالعات به دست اموده، بوه مسوايل موجوود جوانوار،      

و نو پوردازي و ارايوه راهكارهواي توازه و     بيشتري بفشيده، حرفهاي جديدي براي نظريه

 درباره نوجوانار و جوانار در سطح داخل و خارج مطرح كنند.

-ا توجه به برخي از يافته هاي تحقيق، ضرورت بازنگري اساسي در بسياري از برنامهب -

ه جوانار و جوانار طي سوه دهوه اخيور، بو    گرفته شده در سطح نوهاي پيها و خط مشي

-ار موي ريزار و اولياي فرهنگي جوانار انتظو شدت احساس مي شود، از اين رو از برنامه

ه رسي انديشو هاي مزبور، با شهامت يزم به نقد و بررود براي ممانعت از اسيبزايي برنامه

ار پرداختوه، بوه   هاي نوجوانوار و جوانو  اكم بر برنامهتربيتي ح -جتماعيا -هاي فرهنگي

 اصالح انها، اهتمام ورزند.

 هواي ايون  رود، از يافتوه رايي و اولياي امور فرهنگي جوانار انتظوار موي  از مسووير اج -

 مجموعه و موارد مشابه، نهايت استفاده ممكن را داشته باشند.

ر دكتو  در خاتمه از مجري طرح اقاي دكتر منطقي، همكارار طرح اقايوار دكتور عطوايي و        

كوز  و اقايار مصطفوي و دكتر عماري، رياست و معاونت فرهنگي محتورم مر دميرچي كمالي، 

اري تهرار كه امكانات يزم بوراي تحقوق ايون    فرهنگي شهرد -مطالعات و تحقيقات اجتماعي

 گردد.مجموعه را فراهم اوردند، تشكر و قدرداني مي

 فرهنگي شهرداري -العات و تحقيقات اجتماعيمركز مط                                            
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 مقدمه
ه و هاي هميشگي است كه بشر در اعصار و زمانهاي مفتلي، با ار زيستعشق از مقوله

 زندگي كرده است.

طري و الهي فاي گونه كه در ادبيات پژوهش از ار ياد خواهد شد، عطيههمارعشق،      

و  تواند وي را به سمتشق شهوي نگردد، عشق مياست، و در صورتي كه ادمي در بند ع

 سوي كمال و تعالي، سوق دهد.

ه عشقي است كه تنها هدف ار جسم طرف مقابل و نعشق بهيمي، حيواني يا شهواني،      

 اثري عواطي، احساسات و ويژگيهاي انساني اوست، توجه به عشق بهيمي و توقي در ار،

ما اشت، نگي از ماديت محصور و محدود نگاه خواهد داضدتكاملي داشته، فرد را در افق ت

ق، عواطي و ابعاد انساني معشو اگر عشق ادمي، عشقي مبتني بر شناخت باشد و ارزشها،

شاندر كلتهاب ابسيج نيرو در ادمي، به و تواند با ايجاد مدنظر عاشق قرار گيرد، اين عشق مي

 رد بدهدبه ف اي راها، در عمل تجربه زيستهتوجه كردر وي به مسايل جزئي و نظاير انوي، بي

نوط به مسأله مدقيقتر محبت( الهي سازد. البته اين  كه او را مستعد پذيرش عشق )و به تعبير

رار قرد، ار است كه عشق مجازي اخير، به صورت گذرگاهي ديده شود و به مثابه توقفگاه ف

 نگيرد.

. اگر عشق به شكل 1رصت و هم تهديد استتوار احساس كرد كه عشق هم فبنابراين مي     

تواند راه اعتالي ادمي را رقم بزند و در صورتي كه به مناسبي مورد توجه قرار گيرد، مي

تواند اثري ضدتكاملي داشته، افق ديد وي را به شكل مناسبي مورد استفاده قرار نگيرد، مي

 سمت ويژگيهاي حيواني سوق دهد.

                                                 
گر و از عشق به فرزند گرفته تا عشق به هم عرصه عشق، از عشق الهي گرفته تا عشق انسانها به يكدي - 1

 جنس، جنس مفالي و حتي عشق به اب و خاك، گسترده است.

ث )عشق ق مؤندر اين كتاب كار، با پرهيز از ورود در مباحثي چور عشق و محبت الهي، عشق مذكر و عش     

يز اشق نعرفته، از سوي اي كه بين دو جنس مفالي شكل گبين افراد هم جنس(، عشق ناگفته )عشق يك طرفه

ق ها عشپنهار شده است(، عشق تفيلي، عشق روي خط، عشق به فرزند، عشق به اب و خاك و مانند ار، تن

رار قجنسهاي مفالي به يكديگر )خاصه عشق رومانتيك(، به علت گستردگي ار در سطح جوانار، مدنظر 

 گرفته، مورد بحث واقخ خواهد شد.
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به جز انچه در ادبيات  1يانگر اين معنا است كه عشق رومانتيكبررسي سوابق تاريفي، ب     

و هنر كشورهاي مفتلي منعكس شده است، در سطح عامه افراد، به شكل عاطفي و 

 احساسي خودش، چندار در گذشته مطرح نبوده است.

 دهد:(،  گزارش مي1988) 3و بارنز 2استرنبرگ     

اسي احس گذشته نيز به شكل عشق شورانگيز و تصور اين كه عشق رومانتيك، در ازمنه     

 ه درعصر حاضر بوده است، تصور خطايي است، بررسي شواهد تاريفي ديلت برار دارد ك

ل ه شكزمانهاي گذشته، چه در غرب و چه در ديگر مناطق جهار، مفهوم عشق رومانتيك، ب

ست، از افته گررار ميفعلي ار وجود نداشته است و انچه كه معيار ازدواج افراد در گذشته ق

ست اوده سويي همساني عقيدتي افراد، و از سوي ديگر همساني اجتماعي و اقتصادي انار ب

بود نو سكس در نهايت در ذيل مسأله قدرت باروري زر، مطرح بوده است. شايد به سبب 

د، دايرخ م گيري ازدواج افراد، امر طالق نيز در گذشته بسيار اندكعشق شورانگيز در شكل

خواهند يمزماني كه  "در حالي كه در حال حاضر بسياري از افراد در جوامخ مفتلي، ترجيحا

ين ازدواج كنند، از زيربناي عشق شورانگيز و عاطفي خويش به عنوار يكي از مهمتر

ورد معدي بكنند و مسايل ديگري مانند قدرت اقتصادي، در درجات اولويتهاي ازدواج ياد مي

 ."گيردميتوجه انار قرار 

انار با بررسي  سازند،خاطرنشار مي ،مشابهي پژوهش(، در 1970) 5و برستين 4گوردور     

كه مهمترين ويژگيهاي موردنظر براي امر اند كتاب تاريفي، در عمل به اين نتيجه رسيده 63

اي نه چندار دور، ويژگيهاي مذهبي، سالمت جسماني و مالحظات ازدواج، در گذشته

)مانند هم سطح بودر دو طرف(، بوده است و عشق شورانگيز، در مجموعه عوامل اجتماعي 

 گفته، مطرح نبوده است.پيش

با ظهور تمدر جديد، مفهوم عشق رومانتيك به شكل گسترده و عامتري مطرح شد.      

اهنگ محبوب مردم امريكا  100(، در تحليل محتوايي كه در سطح 1997) 1و كينير 6استلوند

                                                 
ا عشق احساسي، عشق هوسناك، عشق شورانگيز و ب( در اين اثر معادل Romantic loveعشق رومانتيك ) -1

 عشق تفيلي يا خيالي ترجمه و در نظر گرفته شده است.

2 -Sterenberg, R. J. 

3 -Barnes, M. L. 

4 -Gordon, M. 

5 -Berstein, M. C. 

6 -Ostlund, D. R. 
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انجام دادند، در عمل به اين نتيجه رسيدند كه بيشترين فراواني  1980تا  1950هاي طي دهه

هاي بعدي مواردي مانند انسار ر ردهد مقوله عشق )و اهنگهاي محبوب چهار دهه اخير،

 اند.نوستالوژي و نظاير انها(، بوده دوستي، جشن و شادي، اعتماد به نفس،

ر بررسي كه در مورد نگاه دو نسل گذشته و معاصر (، د1981) 3و هودسور 2هويت     

كرد، عشق را زندگي مي 1980نسبت به عشق داشتند، نتيجه گرفتند، نسل جواني كه در دهه 

 كردند.به شكلي شورانگيزتر از نسل گذشته خود، ادراك مي

تا  0195فيلم انيميشن والت ديزني از  11(، در تحليل محتوايي كه در سطح 1997) 4جور     

انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه در فيلمهاي جديدتر، موضوعهاي عاشقانه و جنسي  1990

نسبت به فيلمهاي گذشته، افزايش يافته است و در برابر موضوع ازدواج، در فيلمهاي جديدتر 

 دهند.نسبت به فيلمهاي پيشين، كاهش نشار مي

-هاي دانشها و ديوار نوشتهميز نوشته ( نيز در بررسي كه در سطح1983) 5سانفيورنزو     

اي اموزار كالسهاي نهم و دهم انجام داد، نتيجه گرفت كه موضوع عشق، شاخصترين مقوله

 شود.اموزار، مالحظه ميهاي دانشها و ديوار نوشتهاست كه در ميز نوشته

ساله  22-29 مرد 15زر و  15اي كه با دهد، وي در مصاحبه(، گزارش مي2010) 6نيتينگ     

هندي در مورد ازدواج، داشته است، با اين واقعيت مواجه شده است كه جوانار هندي، 

تابد، در اظهارنظرهاي خود برخالف رسوم سنتيشار كه به هيچ روي مسأله عشق را برنمي

اي صميمي با سازند، انار مايل هستند درصدد ازدواج با كسي بربيايند كه رابطهخاطرنشار مي

شار، فته، احساس كنند، طرف مقابل به لحا  عاطفي زوج مناسبي براي زندگي ايندهوي يا

 خواهند بود.

در حال  با گذر زمار به تدريج مسأله عواطي و روابط صميمي در بين زوجهاي جوار،     

 (.است رنگ باختن است )البته مسأله اخير در كشورهاي غربي با سرعت بيشتري در جريار

                                                                                                                 
1 -Kinnier, R. T. 

2 -Hoyet, L.L. 

3 -Hudson, J. W. 

4 -Junn, E. N. 

5 -Sanfiorenzo, N. R. 

6 -Netting, N. S. 
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داشتند، به اين  1980تا  1950(، در بررسي كه در اهنگهاي دهه 1982همكارار ) و 1فيدلر     

نتيجه رسيدند كه موضوع عشق عاطفي، در گذر زمار، در اهنگهاي مورد عالقه مردم كم و 

كمتر شده است، اما موضوع عشق جسماني در مضامين اهنگهاي محبوب انار، افزايش يافته 

 است.

دت ايد مشتوار نتيجه گرفت، عشق شورانگيز كه بندي اجمالي ميبنابراين در يك جمخ     

گ ل رنزمار مديدي نيست كه گستردگي و سيطره خود را به منصه ظهور نهاده است، در حا

ر ددريج تدر چارچوبي به جز خانواده(، به  "هم غالباباختن هست و روابط جنسي صرف )ار

 جنس، است. حال جايگزين شدر به جاي روابط عاطفي بين دو

 رسند.ه نظر ميچند دليل عمده ب در بررسي دييل تحول اخير،     

ي حل برا ايجاد شكاف بين بلو  زيستي و بلو  اقتصادي در يكي دو سده اخير و تالش     

ر قرا مشكل جنسي جوانار در شكاف پديد امده، تهاجم فرهنگي شركتهاي غربي با مستمسك

در تر شمحصويتشار و وقوع انقالب جنسي دوم و برهنهدادر سكس براي افزايش فروش 

 رسند.به نظر مي ،گفتهبيش از پيش جهار معاصر، از دييل مطرح در تحول پيش

هداشوت و  باوري و تقسيم شديد كار، بين بلو  زيستي )كه به دليل بهبوود  با پيشرفت فن     

ر سوطح  محيطي و مانند انها، دتغذيه، افزايش تحريكهاي محيطي، برخي از الودگيهاي زيست 

پذيرد( و بلو  اقتصوادي )كوه مسوتلزم يوافتن تفصوص يزم بوراي       سني پايينتري صورت مي

 12-13در  "پذيرش مسووليت مشاغل تفصصي است(، شكاف افتاده است، و جواني كه مثال

شود، پس از گذشت سالها، بعد از كسوب شوغل و بوه دسوت     سالگي به لحا  زيستي بالغ مي

كه  ساله اخير 10-15رسد، بالطبخ فاصله ر قدرت اقتصادي، به بلو  اقتصادي خويش مياورد

متوأخري اسوت كوه بايود بوه شوكل       ايود، مسوأله   بين بلو  زيستي و بلو  اقتصادي پديد موي 

 اي با ار برخورد كرد.انديشيده

  بلوو سردمدارار غرب براي مهار مشكالت ناشي از ايجاد شوكاف بوين بلوو  زيسوتي و          

 اقتصادي، انقالب جنسي را مطرح كردند.

در زمينه روابط جنسي افراد داشت، به ايون نتيجوه    1953اي كه در سال كينزي در مطالعه     

سوالگي، پويش از    16درصد از زناني كه در مطالعه وي شوركت كورده بودنود، در     3رسيد كه 

رسويد، اموا پوس از    درصد موي  20 سالگي به 19رقم اخير در  اند.ازدواج، روابط جنسي داشته

                                                 
1 -Fedler, F. 
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شد، ارقام مزبور به شدت افزايش يافتنود. در  ، و انچه كه انقالب جنسي خوانده مي1960دهه 

درصود دختورار در هموين     43، 1976سواله، در سوال    15-19درصد دخترار  30، 1971سال 

ه سواله شوهرهاي بوزرگ امريكوا، رابطو      15-19درصد دخترار  50، 1979محدوده سني و در 

درصود پويش از    70سواله،  17-21جنسي پيش از ازدواج داشتند. در همين سال از بين پسرار 

 (.1370)ماسن و همكارار، ؟، ترجمه ياسايي، اند ازدواج رابطه جنسي داشته

ح زنوار  دارند، در پژوهشوي كوه در سوط   (، در گزارش خود بيار مي1992پاپاليا و اولدز )     

 53درصد تجربه جنسي داشوته،   82كرده بودند، انجام گرفت، ج نساله كه هرگز ازدوا 30-20

 درصد انار در زمار مطالعه نيز به لحا  جنسي، فعال بودند.

ر انقالب جنسي، شركتها و مؤسسوات اقتصوادي بوزرگ كوه پيشوت     همزمار با طرح مسأله      

ادر ثير قورار د تواننود بوا تحوت توأ    توجه بودند، دريافتند كوه موي  نسبت به مسايل فرهنگي بي

شوكل   فرهنگ، بر ميزار سوداوري شركتها و مؤسسات اقتصاديشوار بيافزاينود، از ايون رو بوه    

زهواي  دادر تهاجمي فرهنگي همت گماردند تا با دخالتهاي فرهنگيشوار، موفوق بوه ايجواد نيا    

كس، بوه  كاذب شده، ميزار فروششار را ارتقا بفشند و در اين ميار استفاده از برهنگوي و سو  

گرفته توا  ها ترين سرفصل تبليغاتي انها، مدنظر قرار گرفت و از تبليغات روزنامهار اساسيعنو

ش سوود  اي به منظوور افوزاي  اي و اينترنتي، سكس در حد گستردهتبليغات تلويزيوني، ماهواره

 مؤسسات و شركتهاي اقتصادي، به كارگرفته شد.

 اصر وه در تحولهاي اخير جهار معتر شدر جهار معاصر، عامل ديگري است كبرهنه     

 مقوله عشق، مؤثر واقخ امده است.

نگار و سايتهاي دهند، اينترنت با خود سايتهاي هرزه(، گزارش مي2003) 2و كوايل 1تيلور     

از كاربرار  %1اخير با خود اينترنت را دامن مي زنند. به اين معنا كه با وجود ار كه تنها 

نگارانه سايتهاي به پرداخت پول براي محصويت هرزهحاضر  سايتهاي سكسي اينترنتي،

 از درامد اينترنت را تشكيل مي دهد. %70مزبور هستند، اما همين مبالغ، 

هاي جنسي ، صحنه2004تا  1998طي سالهاي " سازد:(، خاطرنشار مي2010) 3سانتروك     

رسيهاي انجام شده حكايت از تلويزيور امريكا دو برابر شده است و اين در حالي است كه بر

نگار، سبب مي شود كاربرار مزبور، از ار دارند كه كاربري از محصويت جنسي و هرزه

                                                 
1 -Taylor, M. 

2 -Quayle, E. 

3 -Santrock, J. W. 
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تري در مورد روابط جنسي تفريحي گيرانهتفلفهاي جنسي به سادگي بگذرند و نگرش سهل

 و پيش از ازدواج، پيدا كنند.

سي و كاربرار دختر محصويت جنبرخي از پژوهشهاي ديگر، ديلت برار دارند كه      

ري را تودرسهاي تلويزيوني و نشريات، بلو  زنگار، مانند فيلمهاي سينمايي، برنامههرزه

 ."كنندتجربه مي

 ترغيب نگار، ضمنتوار نتيجه گرفت، ادبيات جنسي و هرزهبندي كلي ميدر يك جمخ     

 رد اخيره موا، نگرش انار را نسبت باندجوانار به ارتكاب مواردي كه شاهد و ناظر ار بوده

 دهد.تر كرده، سن ايجاد روابط جنسي را در انار، كاهش ميگيرانهسهل

كند، در عصر حاضر گونه كه فوكوياما نيز از ار ياد ميگفته، همارعالوه بر عوامل پيش     

اندازي در كنار قدرتهاي اقتصادي و سياسي، قدرت سكس نيز پا به عرصه نهاده است. راه

هم به شكل مجاني به  "اي و اينترنتي كه بعضاسوپرسكس كابلي، ماهوارههاي انبوهي از شبكه

برهنه و  1پردازند و توليد انبوهي از لوحهاي فشردهارايه توليدات خود به مفاطبانشار مي

مستهجن، نمود بارزي از تالش سردمدارار جهار معاصر در تغيير روشهاي خشن پليسي 

مهار جمعيتهاي معترض به نظام سلطه، به روشهاي لطيفتري، مانند سرگرم كردر جوانار براي 

 و ديگر اقشار جامعه، به مسايل جنسي است.

ر طفي جوانوا مساعد زيستي و عوا هاي با توجه به انچه از ار ياد شد، و با عنايت به زمينه     

عشوقهاي   "ناك، عموال نسبت به جنس مفالي و كشيده شدر انار به سومت عشوقهاي هوسو   

و بعد زيبواي شكسوتن   اند رومانتيك نيز در اين عرصه مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار گرفته

مول،  عانگيزي ار پنهار شوده اسوت و در   در ار، زير ابعاد هوسناكي و هوسها منيّت خواهي

گيورد،   رارتواند به صورت فرصتي مورد استفاده اولياي تربيتي جوامخ قعشق شورانگيز كه مي

 به تهديدي عليه جوانار و جوامخ انها، تبديل شده است.

مسووير غربي، در برخورد با تبعات تصوميم ازادي جنسوي و قودرت سوكس بوه مثابوه            

قدرتي هم عرض قدرتهاي اقتصادي و سياسي كه در عرصه روابط اجتماعي خود را نمايانوده  

و صحيح و تفصيص برخي از امكانات يزم در  هاي گستردهرسانيبا اطالعاند است، كوشيده

اموزار از سطح دبسوتار در  اخير بكاهند. شروع توجيه دانشاين رابطه، از ابعاد تفريبي مسأله 

اگور فوردي يوك كتواب     ارتباط با مسايل جنسي، گامي در همين جهت است. به همين ترتيب 

                                                 
1 -CD 
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شاهد ار  ،يكي دو صفحه از كتابطي  "شناسي نوجوار و جوار غربي را بردارد، احتمايروار

شود كه كتاب با شرح انوواع بيماريهواي اميزشوي، داروي مناسوب انهوا و ميوزار و مودت        مي

مصرف انها را شرح داده است، يعني اگر حتي جوواني بوه بيماريهواي اميزشوي مبوتال شود و       

تهيوه  توانود بوا   پزشك در ميار بگذارد، موي يك مشكل خودش را با  "رويش نشد كه مستقيما

مشابهي، پس از ار كه مسوووير غربوي    مورد. در ورزد داروي مورد نياز، به درمار خود اقدام

ايدز، به عنوار اعتراض بوه كوم كواري    بيمارار مبتال به مواجه شدند كه برخي از با اين مسأله 

، با عرضه ازاد خوود بوه ديگورار، دسوت بوه      ردولت در تفصيص بودجه يزم براي درمار انا

داخول اتوبوسوهاي    "رساني وسيعي زدند و مثاله سازي محيط زده بودند، دست به اطالعالود

سوادگي دسوت بوه    ه درور شهري با نصب پوسترهايي، شهروندار را از پذيرش كساني كوه بو  

 زدند، بازداشتند.عرضه خويش مي

ه يده شديشبارداريهاي ناخواسته، مشكل ديگري است كه باز هم در مورد ار تمهيداتي اند     

صوله  شووند، از جريوار زنودگي روزموره فا    است تا دختراني كه به شكلي ناخواسته باردار مي

دچوار   نگرفته، دچار اسيبهاي بعدي نشوند. از همين رو در غرب نه تنها بوراي دخترانوي كوه   

 گيرنود، بلكوه حمايتهوا و   شوند، دبيرسوتانهاي مفصوصوي در نظور موي    بارداري ناخواسته مي

در نظور   رمانند مسكن، كموك هزينوه زنودگي و نگهوداري بچوه، بوراي انوا        امكانات خاصي

يراهوه  بخرد نشوده و بويش از ايون بوه      ،زير فشار زندگي خود رگيرند تا به اين ترتيب انامي

 كشيده نشوند.

ت زيسوتي  حال اگر به شكل تطبيقي برخورد دست اندركارار امور جوانار ايرار با مشكال     

شوكل  بوه  در جامعوه،  كه با مشوكالت جووار    شود، مالحظه مير گيرندتوجه قراجوار مورد 

ك كوردر  معطوف به پا "ه، تالش اولياي امور جوانار در اين زمينه عمدتاشدنبرخورد  اساسي

 .صورت مسايل جوانار است

ده است شمفتلفي تاكنور مطرح هاي نظريهدر ايرار در برخورد با مسايل جنسي جوانار،      

دي جو نشده و اولياي امر به شوكلي  تأكيد  ،چ كدام از اين نظرها به شكل مشفصكه روي هي

 .اندبدار نپرداخته

نياز جنسي يكوي   ،كندبيار مي ،در كتاب نظام حقوق زر در اسالم ،(1357)شهيد مطهري      

توانود بوه ارضواي نيواز     از نيازهاي طبيعي ادمي است و در شرايط كنوني كوه جووار موا نموي    

بپردازد، بايد به فكر او بود، زيرا در غير اين صورت يا ما بايد چشوممار را ببنوديم و    خودش

خوواهيم  د، يوا اگور موي   نو ازاد بزنهاي بگذاريم جوانار مانند جوار غربي دست به ايجاد رابطه
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خودمار در اين رابطه فعال برخورد كنيم، براي جلوگيري از مشكالتي كوه ناكاميهواي جنسوي    

تواند تعه، ميبراييم كه در اين ميار مُ راورند، بايد درصدد حل مشكل اناپديد ميبراي جوار 

 پاسخ مناسبي به مشكل اخير باشد.

 در سوطح  راو روي ازدواج جواناند پردازار جامعه، عقد موقت را نپذيرفتهبرخي از نظريه     

ده مواجه شو سأله ممبني بر اين يگري نيز با انتقاد داخير اما نظريه  اند.ورزيدهسني پايين تأكيد 

 -ختور، در ارتبواط بوا پايگواه اقتصوادي     داجتمواعي يوك    -اگرچه پايگواه اقتصوادي   كه است،

سر، منوط به كوار  پاجتماعي يك  -شود، اما پايگاه اقتصادي اش مشفص مياجتماعي خانواده

شود قبول مي اي كه معلوم نيست در دانشگاهساله 18و كوشش خودش هست، بنابراين جوار 

عرصوه  تواند وارد سادگي نميه اورد يا نه، بشغل ابرومندي به دست مي ،يا نه و معلوم نيست

 شود.يپردازيها، به سهم خود نوعي مبادله محسوب مازدواج شود كه از ديد برخي از نظريه

دختور و   دوستي، مسأله 1375حجت ايسالم حائري شيرازي، امام جمعه شيراز، در سال      

 . (1383)منطقي،  را مطرح ساخت رپسر با نظارت خانواده انا

مشوكل   شقوق مفتلفي براي حل و كاهش ،با اين كه در جامعه ،شودبنابراين مالحظه مي     

يون شوقوق   جنسي جوانار جامعه انديشيده و پيشنهاد شده است، اما با اين همه هيچ كدام از ا

ار رار نگرفته است و همانطور كه بيار شد، مشكل جوو ق ،به شكل جدي مورد بحث و بررسي

در يكي  به خودش احاله شده است. نگارنده "عمدتا ،در اين زمينه )همانند ديگر مسايل وي(

ار از كتابهايش، دست خط دختري را اورده است كه در جريار يك پرسش و پاسخ از وي بيو 

بوي را بوه   مونه، نموود بوارزي از تفري  پسر دوست بوده است. اين ن 50داشته بود تا به حال با 

 ايد.پديد مي ،گذارد كه با احاله مشكالت جوار به خودشمنصه ظهور مي

بوه   .توار در حل نسبي مشكل جنسي جامعوه ديود  نمونه ديگري از سردرگمي اخير را مي     

يي هانهخبر از تأسيس خا 18/4/1381عنوار نمونه، پس از ار كه روزنامه همشهري در تاريخ 

لسوفه  فموسوم به خانه عفاف داد و بيار داشت: مقابله بوا تهواجم فرهنگوي اسوتكبار جهواني،      

وه قو مزبور بوده است كه در اساسنامه ار هم منعكس شده است، بالفاصوله  هاي تأسيس خانه

 تبار يزمرزشها و فاقد اععفاف، ار را منافي اهاي قضائيه ضمن رد دخالت در تهيه طرح خانه

رنشوار  اي كه در هموين رابطوه صوادر كورده بوود، خاط     به عالوه قوه قضائيه در بيانيه ست،دان

 بوا بيوار   ساخت، يكي از وظايي اين قوه، هشدار دادر به موقخ است، از اين رو به افرادي كه

 دهد.كنند، هشدار مياين گونه موارد، سعي در انحراف و تشويق اذهار مردم مي
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رح جعلي طرت كشور، در واكنش به طرح منتشره، بيار داشت، انتشار معاور پارلماني وزا     

 عفاف، از سوي مفالفار اصالحات، صورت پذيرفته است.هاي خانه

 عفاف در مجلس نيوز در صودر اخبوار ار قورار گرفوت و     هاي بازتاب طرح تشكيل خانه     
 ات، كشوور، فرهنوگ  فراكسيور زنار مجلس خواستار پاسفگويي هرچه سريعتر وزارت اطالع

و ارشاد اسالمي و سازمار بهزيستي در خصوص طرح مزبوور شود. پوس از انتشوار موضووع      

د، عفاف، هيچ يك از نمايندگار مجلس به شكل علني با اين طورح موافقوت نكردنو   هاي خانه

گيري از ولي برخي با توسل به استديلهايي مانند ضرورت كنترل پديده زنار خيابواني و جلوو  

 دانستند.را يزم ميبيماريهاي مسري، توجه به اين مسأله شيوع 
عفاف، ايون موضووع   هاي سازمار بهزيستي با رد هرگونه ارتباط اين سازمار با طرح خانه     

 ساز ارزيابي كرد.را كارشناسي نشده و مشكل

ط هر صورت پس از گذشت مدتها، عاقبت براي مردم جامعه مشفص نشد خبر مربوو به      

 عفاف كه در چند روزنامه رسمي كشور، به صورت مشروح و مفصول و بوا  هاي به طرح خانه

ي ذكر تمامي جزئيات اساسنامه مربوطه به چاپ رسيد، از سووي چوه ارگواني و بوا چوه هودف      
 مطرح شد و سرانجام ار به كجا انجاميد.

-مقوله قوله عشق،م "، اويتوار نتيجه گرفتبا توجه به انچه از ار ياد شد، مياز اين رو،     

ار ال جهاوضاع و احو "باشد و ثانيااي است كه به شكل همزمار متضمن فرصت و تهديد مي
مي  ود راخاي است كه بيشتر از فرصتهاي عشق، تهديدهاي ار حاضر و تبليغات ار، به گونه

ي از برخورد "لبابرخورد اولياي فرهنگي جوانار در ايرار با مقوله عشق، غا "نمايانند و ثالثا
 سر تأمل و تدبر نيست.

لت ز ار غفايد ارسد، پرداختن به مسأله اخير، امر مهمي است كه نباز اين رو به نظر مي     

 ورزيد.
 ههايدر كتاب حاضر، نفست برخي از ديدگاههاي نظري و در ادامه برخي از ديدگا     

 كاربردي در زمينه عشق، مطرح شده است.

اريخ شق در تعهاي موجود در زمينه پردازيديدگاههاي نظري، در ابتدا نظريهدر بررسي      

 ر امرشناسار غربي دفرهنگ و ادب ايرار مطرح شده است و سپس، ديدگاههاي نظري روار

 اند.عشق، مورد توجه قرار گرفته

در قسمت كاربردي كتاب، برخي از طرحهاي عملي در زمينه روشنگري بيش از پيش در      
در پيوستهاي انتهاي كتاب، كار كارگاهي  "امر عشق مورد توجه قرار گرفته است و مشفصا

-رساني در امر عشق، مورد توجه قرار گرفتهدر زمينه عشق شورانگيز و تهيه برشورهاي اطالع
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اند و چگونگي اجراي عملي انها، به تفصيل در جريار يك كار كارگاهي و پژوهشي، مورد 
 ار گرفته است.بررسي و تدقيق قر

 





 

 تاريخ فرهنگي ايران طولعشق در هاي نظريه

 رز ومعشق را شايد بتوار شگفت انگيزترين مفهوم مطرح شده در طول تاريخ فرهنگ اين 

شق را زي، عسيناي پيرو مكتب خردورجهار هستي(، دانست، زيرا اگرچه ابن "بوم )و احتماي

ا بيار ( و حافظ پيرو مكتب عشق، ب1386يار، داند )كريمايسباب افرينش هستي ميمسبب

ير بار همه ادميار و پريار را در پوشيدر خلقت وجود، ز ،"طفيل هستي عشقند ادمي و پري"

ه ات، بسينا با پذيرش سريار عشق در تمامي موجودكند، و اگرچه ابنمنت عشق ترسيم مي

در جواهر اند، غذيهوجود عشق در جواهر بسيطه غيرحيه، موجوداتي كه صاحب قوه م

 وسنه حيواني از جهت قواي حيواني، در وجود ظرفا و صاحبار ذوق سليم نسبت به صور ح

وي بيار ( و مول1370وجوه مستحسنه و سرانجام در نفوس الهيه، قايل است )مويدي زاده، 

 دارد:مي

 موراد.ر مرادي عواشق ار بينباتي و جماد      هادمي، حيوار، 

 سازد:دين محقق ترمذي، خاطرنشار ميالو برهار

رحمتي و اي سنگ، شير شفقت برجوشد و رحمت پيدا شود و درشتي و بياز اجز     

كماي مطرح (، اما همزمار و در فرازي ديگر، بسياري از ح1384)بياني،  بيگانگي از كوه برود

 اشت:دعربي كه در وصي عشق بيار ميتاريخ فرهنگي ايرار، با الهام از ابن

نچشيده اي هركس عشق را تعريي كند، ار را نشناخته و كسي كه از جام ار جرعه"     

شق عكه  باشد، ار را نشناخته و كسي كه گويد من از ار جام سيراب شدم، ار را نشناخته

ه عشق اند كه زده(، براين معنا صح1364ّ)يثربي،  "شرابي است كه كسي را سيراب نكند

 .تعريي شدني، نيست

، بيار (، در رابطه با تعريي ناشدني بودر عشق1359احمد غزالي )به كوشش افشار،     

 ."حديث عشق در حروف و در كلمه نگنجد"دارد:  مي

هايي ار پديده( نيز از عاشق و عشق، به عنو1355فريدالدين عطار )به تصحيح استعالمي،      

 كند:غيرقابل تفسير ياد مي

 ت.ر نيسبا هيچ كس تدبير نيست     عين و شين و قاف را اندر كتب تفسي عاشقار را با خود و

 دارد:(، بيار مي1359الدين باخرزي )و سيي

ه ين نعره بسيه كردند. هنوز ا ،دفترها در شرح عشق، چور زلي معشوق و گليم عاشقار"     

 رسد كي:گوش مي
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 "چيست؟مشكل عشق تورا تفسيور چيسوت     خواب سوداي مرا تعبير 

 ا راهوجوي يكي شدر با خدا بود، عشق را تنهموينا كه در تمام زندگي خويش در جست

 د راداند. از نظر وي، عقل پس از عشق در جهار ظاهر شده است و اصل وجورستگاري مي

يت زار بهدر حدود پنج  تواراست كه فقط در ديوار شمس ميبايد در عشق يافت، از اين رو 

اورد )علوي، مورد عشق )اين اصطريب اسرار خدايي(، سفن به ميار ميرا يافت كه در 

 گردد كه در تعريي عشق باز مانده است:(، اما مولوي در نهايت معترف مي1384

 هورچوه گويوم عوشوق را شورح و بيووار 

 

 چوور به عشوق ايم خجل باشووم از ار  

 گراسوووت گورچوه تفسيور زبوار روشون 

 

 اسوتتور زبوار روشونليوك عشوق بوي 

 شوتوافتچوور قولم انودر نووشوتون موي 

 

 چور به عشق امد قلم بر خود شوكافت  

 عقل در شرحش چو خر در گِول بففوت   

 

 شرح عشق و عاشقي هم عشوق گووفت   

نمايد. يار ماز اين رو زبار از شرح و بيار عشق قاصر بوده و قلم از رقم زدر عمق ار ناتو 

 گونه خواهد بود:وقتي در اغاز چنين باشد، در انجام نيز همين بنابراين عشق

 وام          صد قيامت بگذرد و ار ناتمام.د شرح عشق ار من بگويم بر

داند كه در يابد و اين سفن را يادگاري ميحافظ از صداي سفن عشق خوشتر سفني نمي

 با اين ، اماايخراي زندگي استورزد كه عشق عبارت ماند و تأكيد مياين گنبد دوار باقي مي

 يابد:همه در تعريي عشق، خود را قاصر مي

 ت.ده و كوتاه كن اين گفت و شنفا مييسفن عشق نه انست كه ايود به زبوار    ساق

 دارد:و اميرحسين غوري هروي، در باب عشق بيار مي

 "ستحديث عشق، حديث كوه قافست كه هر كه برار ننشست، سيمر  را ندان"     

 (.1374)ستاري، 

با ورود اند شيدهپردازار به خود جرأت و جسارت داده، كواما با اين همه، برخي از نظريه     

 در بحث پيچيده، دشوار و غامض عشق، تعريي درخوري از ار به دست بدهند.

لالم عَطي األني المألوف عَلي ا"بررسيهاي موجود ديلت بر ار دارد كه كتاب      

مفصل در باب اي ه. ق(، نفستين اثر مستقل و رساله 391ابوالحسن ديلمي )ف "فالمعطو

صوف شناختي و فلسفي عشق، در عرفار و تسير تاريفي، تعريي و تجزيه و تحليل روار

تاب كاسالمي است. اين كتاب براثار بعدي كه در زمينه عشق نگاشته شده است، مانند 

 ار بودهثيرگذروزبهار بقلي شيرازي، تأ "عبهرالعاشقين" احمد غزالي و كتاب "سوانح العشاق"

 است. 
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 فهومشود، هدف كتاب وي تبيين مچنار كه از مطاوي گزارشهاي ديلمي استنباط مي     

 جري،هعشق و نيز انتقال معارف اصلي و علمي موجه در باب عشق است كه تا قرر چهارم 

شد. مي به طور نامشفص و نامنظم مطرحيعني تا روزگار مؤلي در محافل علمي و عرفاني، 

ز ا "در حقيقت، كتاب ديلمي نفستين كتاب مستند و مستدل در باب عشق است كه غالبا

فيه و ا صوعلوم و معارف و تعليمات استادار و علماي پيشين )از اطبا و متكلمار گرفته ت

ردي، فاي از نظرهمنجمار(، برگرفته شده است و محتواي كتاب را از سطح هرگونه ارا و ابر

 (.1388برد )نزهت، فراتر مي

 نويسد:(، در شرح تعريي مكتب مشاء و اشراق از عشق، مي1386) كريميار     

. داده است ابوعلي سينا، در كتاب ايشارات و التنبيهات، دو تعريي از عشق به دست"     

 نويسد:وي مي

وق، ك حضور ذات چيزي و اما شعشق حقيقي عبارت است از بهجت و رضامندي از در     

 عبارت است از حركت كردر براي تكميل بهجت.

 نويسد:در فراز ديگري از كتاب اخير، ميسينا ابن     

 (.عشق عبارت است از محبتي كه از حد گذشته است )المحبه المفرطه هي العشق     

 نويسد:مي، سيناشيخ اشراق در رساله اللَمَعات با اقتباس از تعاريي ابن     

 ورسي بمحبت، عبارت است از اين كه به هنگام تصور حضور چيزي به نوعي شادماني      

 اما شوق، عبارت است از حركت كردر براي تكميل بهجت.

 نويسد: العشق محبهسهروردي، در جاي ديگري از همين اثر در تعريي عشق مي     

 المفرطه.

ب ر بادر رساله في حقيقه العشق خود داده است، شيخ اشراق در تعريي ديگري كه د     

ب سازد، عشق مأخوذ از عشقه است و ار گياهي است كه ار را لبالعشق خاطرنشار مي

ه گويند. چور بر درختي پيچيد، ار را خشك كند، همين حالت عشق است بر هر دلي ك

 ."طاري شود، صاحبش را خشك و زرد كند

گيرد، عشق پيچكي را ماند كه درخت را درميار مي ردي،به ديگر سفن، از منظر سهرو     

بفشد. در نگاه تن را فاني كرده و جار را بقا مي خشكاند،رطوبت ار را در خود كشيده، مي

او عشق، محبتي مفرط و بيرور از حد است كه در مجموعه هستي، سريار دارد و هر 

دارد و اين عشق است كه رابطه  موجودي، چه نوري و چه غير نوري، از ار بهره و نصيبي

وجودي، ميار موجودات عالم است، سالك طريق، بايد از دو وادي معرفت و محبت گذر كند 
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-)صادقي حسينو گاو نفس را در پيش پاي عشق، قرباني كند تا به اب حيات  عشق برسد 

 (.1386ابادي، ياريار، 

ده رح شزمين، در مورد عشق مط يكي از نظريات غالبي كه توسط حكماي فرهنگ ايرار     

تباط با طرح (، در همين ار1386است، ميل به استكمال به وسيله كمال مفقود است. كريميار )

ر ني بديدگاههاي فلسفي موجود در تاريخ فلسفه ايرار )حكمت خردگراي مشاء، حكمت مبت

 نويسد:يدل و معارف ديني اشراق و حكمت متعاليه كه جامخ دو ديدگاه پيشين است(، م

برخي از حكيمار معتقدند، منشاء عشق، ميل به كمال موجود در معشوق بوده، عاشق، "     

بهره يا كم بهره است و به جهت جبرار يابد كه خود از ار بيدر وجود معشوق كمالي را مي

 .1كندنقص خويش، به طرف او ميل مي

اي ارهي در پحاكي از ار است كه و ايد،سينا برميانچه از برخي از عبارتهاي ابوعلي     

همراهي  الجمله با اين نظر كه منشاء عشق، خيرجويي و رفخ نقص است،موارد به صورت في

 كرده است، به عقيده وي خيرجويي مناط اصلي عشق است.

داند. به يدر رساله في العشق، خداوند را معشوق حقيقي و نهايي موجودات مسينا ابن     

در  عشق غريزي به وديعه نهاده است تا ار را خداوند در همه موجودات عالم،عقيده وي، 

ت ق استحصيل كمال خود )كه همار خير است(، به كار گيرند. هر موجودي، عاشق خير مطل

فاوت و متكند. اما قبول تجلي و اتصال انار به او خير مطلق براي همه عاشقار، تجلي مي

شود و معشوق حقيقي و موجب حصول خير مياست. ار چيزي كه خير محض است 

 وهر معلولي، تمامي خير موجودات است، همار علت اولي است كه معشوق همه اشيا است، 

ه گيرد و از اين جهت بايترين معشوق، خداوند است كهستي خود را از علت خود مي

 اگاهانه يا نااگاهانه، مورد عشق ورزي موجودات است.

 "حُوا بقرهر تذبَم اَشراق، از انجا كه حضرت حق فرموده است اِرَ اهلل يَامُركُاز منظر شيخ ا     

شق (، ادمي موظي به قرباني كردر گاو نفس خويش است و براي رسيدر به ع67)بقره، 

 حقيقي بايد از عشق مجازي عبور كرد و زليفاي نفس )نفس اماره( را منكوب كرد.

از ار جهت كه وجود دارد، خير است و هر موجودي  به عقيده مالصدرا نيز هر موجودي     

به لحا  هستي و خيري كه در او وجود دارد، عاشق خير است، و خير غايي و نهايي، 

                                                 
شايد اين ديد را از اين جهت بتوار ناتمام يافت كه حتي اگر اين چنين منشايي بتواند درباره عشق انسار به  - 1

و ها فراد و مصاديق عشق نيست و شامل عشق خداوند به بندگار كه در ايهخداوند صادق باشد، اما جامخ تمام ا

 شود.شمار به ار اشاره شده است، نميروايتهاي بي
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حضرت حق است كه وجود صرف است و با هيچ شرّ و يا عدمي، اميفتگي ندارد و نور 

به عاشق حقيقي است و با هيچ ظلمتي قرين نيست، سبب عشق چيزي است كه از معشوق 

رسد و هرچه از معشوق )كه خير مطلق است(، بيشتر افاضه شود، بر خيريت رسيده و يا مي

شود و چور خيريت، افزايش يابد و وجود شدت پذيرد، عاشق و وجود او افزوده مي

 شوند.استحقاق معشوق بودر و همچنين مقدار عاشق بودر، افزوده مي

يقي د محض، يعني خداوند است، پس معشوق حقنتيجه اين كه هر موجودي عاشق وجو     

 ."يكي بيش نيست

ملي وند تكاتب و ربا تدقيق انواع، مرااند، پردازار از منظر ديگري كوشيدهبرخي از نظريه     

 وده،عشق، روشنگري يزم را در مسير پر فراز و نشيب عشق و مسيري كه نفست اسار نم

 رند.نمايد، فراهم اوبعد دشواريهايش را مي

سازد. او يرابعه در گفتار خود دو نوع عشق حقيقي و عشق مجازي يا طبيعي را مطرح م     

ار  فدا، خداند كه در ار انسار از توجه به هر چيز ديگري غير از عشق حقيقي را عشقي مي

 باشد و تنها به معشوق ازلي و ديدار او بيانديشد:

 ر به اميدپرستم، در دوزخم بسوز و اگوزخ ميو گفتي خداوندا، اگر تو را از بيم د"     

 "دارمريغ دپرستم، جمال باقي پرستم، بر من حرام گردار و اگر براي تو، تو را ميبهشت مي

 (.1355)عطار، 

به  كند، عشق و محبت رابندي كه از عشق و محبت ميابولحسن ديلمي در تقسيم"     

ا يخ ماگويد: مشباره تقسيم بندي خويش ميكند. وي درطبيعي )مجازي( و الهي تقسيم مي

 اند.عشق را به طبيعي و الهي، تقسيم كرده

دهد و قي ميل ترزيرا از ديدگاه انار، محبت طبيعي يا مجازي، انسار را در رسيدر به كما     

عي ت طبيشناختي نسبت به محبشود. او با رويكردي روارسرانجام به عشق الهي رهنمور مي

يرگي گويد: محبت طبيعي در اين جهار اميفته با نور و ظلمت و صفا و تمييا مجازي، 

ن سبب، لذت و بُعد ظلماني ار، رنج و سفتي در پي دارد و به همي است، بُعد نوراني عشق،

ت و عشق را احوال گوناگور است و احوال و مذاق محبار نيز به همين خاطر مفتلي اس

 جفا و وفا، خوف و رجا، به سربُعد، هجر و وصل، انار پيوسته در حبّ و بغض، قرب و 

 برند.مي

دارد، محبت طبيعي موجب ذَهاب عقل و مؤلي در جاي ديگري از همين كتاب بيار مي     

شود و سرانجامش هالك و مرگ است، اما محبت الهي چنين نيست، دهشت و وحشت مي
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ه مقام توحيد و وصول به زندگي سرمدي و رسيدر بزيرا سرانجامش اتحاد با محبوب، 

 (.1388)نزهت،  "معشوق حقيقي است

 نويسد:(، در توصيي عشق حقيقي و مجازي، مي1377باقري )     

موا  چور عشق براساس كمال است، پس معشوق حقيقي، همار كمال مطلق خواهد بود. ا"     

ده و عشق هوم داراي مراتوب و درجوات شو     "در سريار عشق، در قوس نزول و صعود، طبعا

ر عاشقها و معشوقها هم، متفاوت خواهند بود و عشق براي هر موجوودي نسوبت بوه كموال ا    

نواقص   شود. اما از انجا كه هر كمالي نسبت به كموال بوايتر از خوويش،   گر ميموجود، جلوه

ن مرتبوه  اي به مرتبه بايتر از ار تعلق خواهد گرفت و چوور بوايتري  است، عشق در هر مرتبه

حضرت حق است، پس معشوق حقيقي، ذات مقدس او است و عشوق حقيقوي،   كمال، كمال 

ح عشق به ذات او خواهد بود و بقيه عشقها و معشوقها، به صوورت مجوازي و واسوطه، مطور    

 خواهند شد.

گور  كند، ارزش عشق مربوط بوه ارزش معشووق اسوت. ا   ميمولوي در مثنوي بارها تأكيد      

ك عشق نيز اصالت خواهد داشت، اما اگر عشق به يو  معشوق داراي اصالت باشد، بدور شك

، بفش باشود موضوع ناچيز متعلق گردد، اگرچه به سبب حايت مفصوص انسار، بسيار لذّت

ولي چور معشوق اصالتي ندارد و پاينده نيست، ار عشق يك اشوتهاي كواذب اسوت كوه بوه      

 دارد:ه بيار ميمولوي در اين بار اند.جهت لذّت بفش بودر، نام عشق به ار داده

 ."عشقهايي كز پي رنگي بود             عشق نبود، عاقبت ننگي بود

 با توجه به انچه از ار ياد شد و با عنايت به استديل مولوي مبني بر اين كه:

 تر اسعاشقي گر زين سر و گر زار سر است          عاقبووت موا را بودار سوو رهوبو

خود مسأله  قوع عشق مادي در انسانها، بايد پيش از ار كه اينتوار نتيجه گرفت، حتي با ومي

 را به صورت يك تهديد بنماياند، از ار به صورت يك فرصت سود جست و راه رسويدر بوه  

 عشق اعلي را به اين طريق، هموارتر ساخت.

ار اي هه ميلهكبه اعتقاد موينا، نفحه الهي كه در وجود ادمي دميده شده است، در زنداني      

 گوشت، پوست و خور ادمي هستند، اسير شده است، اما عشق )حتي عشق موادي(، قوادر بوه   

دموي را  اپرستي ادمي هستند، بنابراين با توجه به ار كه عشق شكستن حصارهاي زندار منيّت

ا زندار وجوودي خوويش، بوه بيورور گوام نهواده، بو       هاي كند كه با شكستن ميلهمستعد ار مي

يژگوي  پرستي خود، به ديگري بگويد، تو را دوست دارم، اين وو منيّتها اهيشكستن خودخو

 تواند مقدمه درك عشق الهي باشد كه مستلزم شكستن منيّت و خودپرستي است.مي
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ره وي، اش ديد، و براي ديودر دوبوا  حكايت مردي كه دختري زيبارو را پشت پنجره خانه     

 ، اموا بوا  شنيد، به مسجد رفت و چهار ركعت نماز گوذارد  همانجا منتظر ماند تا صداي اذار را

چنوار   طعنه و استهزاي اطرافيار متوجه شد؛ اذار سر داده شده، اذار صوبح بووده اسوت و وي   

انوده  مبهوت دختر شده بود كه در تمامي طول ار شب سرد، پشت پنجره خانه دختر، منتظر م

ا تواند ادموي ر دا اين همه زيبا است و ميرساند كه اگر مفلوق خبود، وي را به اين نتيجه مي

بيوانگر   از شب تا صبح در سوزِ  سرما، سرپا نگه دارد، چرا نبايد به خوالق وي عشوق ورزيود؛   

 تبديل عشق مادي به محبت الهي است.

به  زار،پرداپس از تقسيم عشق به دو طبقه عشق مجازي و عشق الهي، برخي از نظريه     

 اند.هتدقيق عشق مجازي پرداخت

پردازار، عشق و دوست داشتني كه تنها معطوف به خود فرد باشد، از منظر اين نظريه     

اثري ضدِ تكاملي داشته، فرد را به حضيض ذلّت سوق خواهد داد، اما عشق و دوست داشتني 

عشقي كه هدف ار معشوق باشد و عاشق در پي ريفتن وجود خويش در پاي وي باشد، 

 .1ر مسير تعالي قرار خواهد داداست كه فرد را د

عشق مجازي نفست، عشق بهيمي، شهواني يا حيواني و عشق مجازي دوم، عشق      

 اند.طبيعي، نفساني يا انساني ناميده شده

ي و عشق و مالصدرا، از عشق بهيمسينا بندي ابن(، در توصيي تقسيم1386كريميار )     

 نويسد:انساني، مي

 سازد:ر رساله في العشق، خاطرنشار ميابن سينا، د"     

شود و يا با نفس انسار در مواجهه با فتيار، يا فقط با نفس حيواني با انار مواجه مي     

اگر مواجهه به نوع نفست باشد، حيواني كه تحت الشعاع و اشراف نفس ناطقه انساني است، 

ارزش انسار به تأمين  براي او نشار فتوت نبوده و موجب نقص نفس ناطقه است، زيرا

                                                 
يزم به ياداوري است كه توقي و ماندر در عشق مجازي نيز نبايد به درازا بيانجامد و بايد از ار به سرعت  - 1

و ارتقاي فرد در مسير هدف هستي، محقق نفواهد شد. به عنوار عبور كرد، در غير اين صورت، اسباب تعالي 

توانند به سر منزل مقصود راه يابند كه از پل عشق مجازي با سازد، كساني ميخاطرنشار مي ،نمونه، جامي

 سرعت و شتاب عبور كنند و بر روي ار توقي و تعللي نداشته باشند:

 گرچوه ار پل بوود براي گووذر 

 

 وي او منوگربه حقارت به سو 

 كوي ز بوحر توعولقوات جوهوار 

 

 پير و جواراند كه در او غرقه 

 جز به ار پل توار گوذر كوردر   

 

 پوي بوه عشوق حقيقي اوردر 
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اشتغال انسار به كليات است نفس حيواني او نيست، بلكه مقتضاي نفس ناطقه، هاي خواسته

و نه جزئيات، اما در صورت دوم، مايه فتوت است... انسار هرگاه صورت زيبا را براي لذّت 

-جنسحيواني دوست بدارد، مستحق مالمت و سرزنش است، همچنار كه افراد زناكار و هم

رف زيبايي نه اگر انسار صورتهاي مليح زيبا را به اعتبار عقلي ار )براي صِاند. باز، اين گونه

براي پيشرفت در خوبي و خير  خواهد بود، زيرا در اي لذّت حيواني( دوست بدارد، وسيله

نفست و معشوق محض و واقخ بيانگر حرص او نسبت به مؤثرترين چيز در قرب به مؤثر 

 چيز به امور عاليه شريفه است.رين تشبيه

بنابراين، انسار هرگاه صورت زيبا را براي لذّت حيواني دوست بدارد، مستحق مالمت و      

اند ... اما عاشقي كه عشق او باز اين گونهسرزنش است، همچنار كه افراد زناكار و همجنس

ن و فاني شدر خود در متعالي است، در پي ريفتن هستي خود به پاي معشوق و فدا ساخت

 .1اوست

ق دارج عشيي ممالصدرا در كتاب الحكمه المتعاليه في السفار العقليه ايربعه، در توص     

 دارد:بيار مي

                                                 
العشق العفيي الذي يأمر فيه شمائل "خواجه نصيرالدين طوسي در شرح عبارت بوعلي كه اورده است:  - 1

 يسد:نو، مي"المعشوق ليس سلطار الشهوه

ني و شود. عشق مجازي هم به دو بفش نفساعشق در انسار به دو بفش حقيقي و مجازي تقسيم مي"     

وق شود. عشق نفساني ار است كه مبدأش مشاكلت جوهري بين نفس عاشق با نفس معشحيواني تقسيم مي

فس د كه از نبوده و بيشترين اعجاب عاشق از شمايل معشوق است، چرا كه شمايل معشوق اثاري هستن

 اند.معشوق، صادر شده

يشترين ه و باما عشق حيواني ار است كه مبدأش شهوت حيواني و لذّت از سنخ شهوت در چهارپايار بود     

چرا كه اين امور  اعجاب عاشق از صورت ظاهري و افرينش و رنگ و خطوط اعضاي بدني معشوق است،

 مربوط به بدر هستند.

واني، عشق حي اشاره به عشق نفساني است، نه ياد شد، "عشق عفيي"وعلي از ار به بعشقي كه در عبارت      

را كه در اي كند تا قوه عاقلهچرا كه عشق نفساني است كه موجب عروج نفس اماره شده و به نفس كمك مي

 ت كهبيشتر مردم، عامل فجور و حرص است، به خدمت  دراورد. به خالف عشق حيواني. عشق نفساني اس

معشوق  ز غيراتواند موجب نرمش نفس شده، ار را برخوردار از شادي و رقت ، بريده از امور دنيوي، دور مي

قيقي، حعشوق كرده، تمام انگيزه عاشق را واحد سازد. از اين رو، براي صاحب عشق نفساني، رفتن به سوي م

 (.1386كريميار، ) بسيار ندارد از ديگرار بوده، براي اين منظور نيازي به اجتناب از امورتر اسار
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ي صاحب عشق حيواني، درصدد تصاحب معشوق و تمتخ از او و تفليه شهوت حيوان     

 شوق وخود به پاي معخود است، اما عاشقي كه عشق او متعالي است، در پي ريفتن هستي 

 فدا ساختن و فاني شدر خود در اوست.

اط افر تواند نوعي عشق نفساني باشد كه همراه با... عشق جنسي فقط در صورتي مي     

تركيبش، شهوت حيواني )و ميل غريزي(، نشده، بلكه فقط نيكو شمردر چهره معشوق،

در اين صورت است كه تناسب مزاجش، حسن اخالقش، تناسب حركاتش و غيره باشد. 

ق ن عشموجب رقت قلب و پاكي ذهن و تنبيه نفس عاشق براي ادراك امور شريفه شده و اي

ي نامند، منظره حقيقت گشته و عاملي جهت تلطيمجازي كه برخي ار را عشق عفيي مي

 گردد.نفس و روشني قلب مي

و دچور هر )رد ق حيواني دابا اين همه، از انجا كه عشق نفساني مرز بسيار باريكي با عش     

ي هوانشپيوندد، منتها يكي از جنبه گرايش كششي است كه بين دو جنس مفالي به وقوع مي

ه برا  و نفساني و ديگري از جنبه لطافت نفس، صفاي روح و رقت قلب است(، عشق نفساني

راد اف شايستگي ار را بسته به دقت و حال كند،طور مطلق و بدور قيد و شرط، تجويز نمي

قيق فقط در اواسط سلوك عرفاني و براي تر داند. صدرا معتقد است، كاربرد اين عشق،مي

ما ت، انفس و بيداري از خواب غفلت و خروج از درياي شهوتهاي حيواني، مفيد فايده اس

ل به شتغااموقعي كه نفس با علوم الهيه كامل شده و صاحب ملكه اتصال به عالم مقدس شد، 

ار  ونيست، زيرا چنين انساني به حقيقت واصل شده است و خروج از حقيقت ار شايسته 

 ."عاقالر است مّمرتبه عالي به مجاز و مرتبه داني، مورد ذَ

ششم و هفتم هاي (، عارف سده1366به تصحيح معين و كربن، روزبهار بقلي شيرازي )     

يا )يعي ني و شهواني( و طبهجري در كتاب عبهرالعاشقين، در توصيي عشق بهيمي )يا حيوا

 نويسد:نفساني و انساني(، مي

ز به ب معاصي جاما بهيمي، رِذال خلق را باشد، اهل خمر و فساد و زمر و فسق، و ارتكا"     

، تا ومه شودمذم تأثير هوي نيست، و از ميالر نفس اماره باشد، كه بدار فُتَد، تا مهيج شهوات

؛ بعد از -ن شهوت فطري است در اصل خويشيكه ع -به حدي برسد كه ضعي حيواني

اره صحبت محبوب و الفت با وي كه يك دم است، از عالقه حرقت اتش شهوت نفس ام

 اشد.وم بعت، چور بر احكام و امر الهي نباشد، مذمبرهد و اين در جهار عقول و نزد شري

نفس ناطقه  "يمينااما انچه طبيعي است، كه از لطافت عناصر اربعه است، كه مُهّيج ار      

نفس فريبنده است، اگر  "نفس كلّ است، و تحتا "نفس اماره است، و فوقا "است، و شماي
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غلبه عقليات و روحانيات را باشد، محمود است، و اگر نه، كه ميالر طبخ جسماني است، در 

 ."محل عشاق، مذموم است

ي عمده حكما بندي رسيد كهجمختوار به اين با توجه به انچه تاكنور از ار ياد شد، مي     

يواني ي، حاين مرز و بوم، در تبيين عشق، به طرح سه مقوله كالر عشق مجازي از سنخ بهيم

كه در اند عشق مجازي از سنخ طبيعي، نفساني يا انساني و عشق الهي پرداخته يا شهواني؛

 ادامه اين موارد مورد بررسي، قرار خواهند گرفت.

 

 نخ بهیمي، حیواني يا شهوانيعشق مجازي از س 01

شق برداشت ممكن از عترين و مبتذلترين پردازار در برخورد با عشق، سطحيبرخي از نظريه

رف طرا مورد توجه خويش قرار داده، ار را در خط و خال و رنگ و بوي و خالصه جسم 

نها، تتنها و  اين عشق شهواني، متضمن هيچ هدف متعالي نبوده،اند. مقابلشار، خالصه كرده

با  دهد و به هر طريق ممكني )حتيارضاي تمنيات جسماني خود فرد را مدنظر قرار مي

 اسيب خوردر معشوق(، به دنبال تحقق اميال بهيمي و حيواني خويش است.

ر وي ق فكبرخي از طرفدارار عشق اخير كه اثري ضد تكاملي در تحول ادمي داشته، اف     

ي و براي دفاع از نگرش ماداند دارد، كوشيدهمتوقي نگاه ميرا در سطح مسايل مادي 

 شهواني خويش به عشق، به تبيين نقطه نظر اخير بپردازند.

رد اوند مجرك خدتوار بايستقالل به دپرست و شاهد باز، با بيار اين كه نميافراد جمال     

 لهي هيچشق اعبد، بنابراين ياهستي نايل امد و حُسن الهي، جز در زيباييهاي مادي ظهور نمي

ار د قرظهور و بروزي جز عشق به مظاهر زيبا، ندارد، جمال پرستي را در دستور كار خو

ار خود كعشق ورزيدر به زيبارويار را در دستور افراد اخير براي تحقق نظر خويش، اند. داده

 اند.و به دنبال ابراز عشق به انار، برامدهاند قرار داده

 دارد:يميار بدالدين كرماني كه از سردمدارار اين نحله فكري است، در همين زمينه اوح     

 نگرم به چشم سور در صوورتزار مي

 

 كز عالم معني است اثر در صورت 

 اين عالم صورت است و ما در صوريم 

 

 معنوي نتووار ديود مگر در صورت 

ي، دست پرستي و شاهدبازالگوي جمال در برخورد با بسياري از عرفا و حكماي ايرار زمين، 

 اند. در مقايت شمس، امده است:به نقد ار زده، به شدت ار را زير سوال برده
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ريافت. شمس تبريزي به بغداد رسيد و شيخ اوحدالدين كرماني را در ار جايگاه د"     

داري، نمل بينم. فرمود كه اگر در گردر دُپرسيد كه در چيستي؟ گفت: ماه را در اب تشت مي

 بيني؟چرا بر اسمانش نمي

 و راو منقول است كه روزي شمس تبريزي در اسفار خود به خدمت شيفي رسيد كه ا     

 يينهعلت شاهدبازي و تفرج صورت بود. فرمود كه هي در چيستي؟ گفت: صورخوبار چور ا

 اند:كنم، چنار كه گفتهاست، حق را در ار ايينه مشاهده مي

 نگريمني از پي شهوت  و هووا مي  نگوريوميده صفوا ميدر تو كه به د

 ديدار خوشت ايينه لطي خداست 

 

 نگريمما در تو بدار لطي خدا مي 

جار و  ايينه بيني، چرا كه درابله، از ار كه حق را در ايينه اب و گل مياي شمس فرمود كه  

 (.1369د، )تبريزي، به تصحيح موحّ "دل نبيني و خود را نطلبي

 گويد:يم(، هم در نقد جمال پرستار، 1366به تصحيح معين و كربن، روزبهار بقلي )     

 ميل ايشار تحرك شهوات است، چور در صورت نيكوار نگرند، چشمشار در صورت     

ل هار دجصفت انس گيرد ... بماند... اتش نفس حيواني سربرارد، روح هوايي در صورت بي

 ياليخس كند. به هر سويي خاطري، به هر خاطري خيالي، به هر پر از لشكر هوس و وسوا

 شرّي، به هر شرّي عزمي، به هر عزمي طلبي در معصيت حق پديد ايد.

ر دكنند، پرستي ميسوزند، پندارند كه ار محمود است. در خيال بتبه اتش شهوت مي     

صريم عتيار و گويند: طامامعاصي كافري كنند، صمد از صنم باز نشناسند، انگاه دعوي كنند 

سوار ايم. پيش عارفار صادق دزدي كنند، صحبت احداث و نكه ما در عالم قدرت مانده

وت دم شه عالم شريعت براندازد و اختيار كنند. عنقريب اب شهوت اشجار ضاللت بروياند،

هد و زر و با دم اباحت، ملتبس شود. حقيقت كار خود ار طريق دانند، جز رود و سرود و خم

هن دلت فسق و فساد، پيشه ايشار نباشد. از اين ياوه درايار زمانه، صد هزار چاله ضال

 ."اندبگشايد كه در راه خوش خوش ار كافرار بمانده

-افراد جمال ( نيز در نقدي كه در ارتباط با1379به تصحيح حاكمي، عبدالرحمار جامي )     

به اند، هكه انار در دستور كار خود قرار داد عشق بهيمي، حيواني و شهواني را پرست دارد،

 برد:شدت زير سوال مي

ور شار، نمرده است و اتش شهوتشار، شعلهاين گروه، الودگاني هستند كه نفس اماره     

و در سجن سجين بهيميت، رخت نهاده وصي عشق اند السافلين طبيعت افتادهاست. در اسفل

عمت رقت و لطافت در ايشار مفتفي و به كلي، محبوب و محبت از ايشار منتفي است و ن
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و با محبوبار مجازي، دست در اغوش اورده، با ارزوي طبخ، ارام اند حقيقي را فراموش كرده

 هيهات، هيهات!اند. و هواي نفس را عشق ناميدهاند گرفته

 و عشقبوازي ز كوجوا؟! اينار ز كجوا!

 

 هندو زكجا؟! زبار تازي ز كجا؟! 

 چور اهل حقيقت، سفن عشق كنند، 

 

 بيهوده اين قومِ مجوازي ز كجوا؟! 

  

 عشق مجازي از سنخ طبیعي، نفساني يا انساني 02

عشق مجازي كه هدف ار در ارضاي تمنيات جسماني خالصه نشده، فرد عاشق، معشوق را 

فتگي خواهد، بلكه عاشق با پذيرش استقالل معشوق، شيبه شكل يكطرفه براي خودش نمي

عشق مجازي طبيعي،  دارد،خود را نسبت به ويژگيهاي ارزشي و انساني معشوق ابراز مي

انساني يا نفساني خوانده شده است. اين عشق از ار جهت كه به بسيج نيروهاي دروني 

فرد عاشق با درهم شكستن زنداني كه پوست و گوشت و  شود،انجامد و سبب ميعاشق مي

رهايي يافته، گامي فراتر از اند، براي نفحه الهي او پديد اوردهخور و استفوانهاي وي 

اما از ار جهت كه شود، خويش بگذارد، عشق ناميده ميهاي پرستيو منيتها خودخواهي

)كه دلدادگي به حضرت حق است(، جلوه ناچيزي دارد، اين عشق در مقايسه با عشق واقعي

 .1شودمجازي ناميده مي

                                                 
متفاوت، با توجه به ظرفيت روحي و رواني فرد، عشق مجازي را به دو سطح  "جامي در برخوردي نسبتا - 1

عشق مجازي معطوف به عشق الهي و عشق مجازي معطوف به عشق شهواني، تقسيم كرده است. به تعبير ديگر، 

تعد دل كندر از ماديات هستند، از عشق مجازي معطوف به عشق افرادي كه از تهذيب يزم برخوردار بوده، مس

الهي و كساني كه از تهذيب دروني كافي برخوردار نبوده، به سادگي حاضر به دل كندر و دست برداشتن از 

(، در تشريح نظر 1385رسول)عاليق مادي و دنيويشار نيستند، معطوف به عشق شهواني و بهيمي هستند. ال

 نويسد:تباط ميجامي در اين ار

علت يا يبعنايت  ظاهري انساني، پاكبازاني هستند كه نفسشار بههاي از مشاهدار جمال و زيبايياي دسته      

چه د، اگرالجمله پاك شده باشبه واسطه مجاهدت و رياضت، از احكام كثرت و انحراف و ظلمت طبيعت، في

و  ناسب حالهري ما كه ادراك معاني مجرد براي انها بدور مظار احكام به طور كامل، زايل نشده وليكن از انج

ادشار يجرم به واسطه زيبايي ظاهري در مظهري انساني، اتش عشق و شوق در نه شود،نشئه انها ميسر نمي

سي ق و ميل حيابد. سپس ار تعلايتحاد قوت ميايمتياز سوخته، حكم مابهگردد و بقاياي احكام مابهور ميشعله

ي ده به رومشاه گردد و سّر جمال مطلق از صورحسن مقيد تجريد يافته و بابي از ابوابار مظهر، منقطخ مي از

 گيرد.شود و عشق مجازي عارضي، رنگ محبت اصلي حقيقي ميانها گشوده مي

 حجاب از روي اميوودم گشووودي  

 

 ز ذره ره بوه خورشيوودم نوموودي 

 كنور بر من در اين راز، باز اسوت  

 

 كه با تو عشق ورزيدر مجاز است 
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مجازي  قهاياغاز مثنوي، با بيار حكايت كنيزك و زرگر، نمونه بارزي از عش مولوي در     

د مرقنسكند. طبيب الهي، پس از ار كه متوجه دلدادگي كنيزك به زرگري در را ترسيم مي

گر ي به زرارويگردد، با فراخواندر مرد زرگر از سمرقند و ايجاد رابطه بين وي و كنيزك، دمي

 برد:، عشق كنيزك را به وي از بين ميدهد كه با گداختن ويمي

 بعد از ار از بهور او شوربت بووساخت   

 

 گداختتا بفورد و پيش دختر مي 

 چووور ز رنجووووري جمووال او نمانوود  

 

 جووار دختوور در وبووال او نمانوود   

 چونك زشت و ناخوش و رخ زرد شد 

 

 اندك اندك در دل او سوورد شود   

ارت ، به اسربيخ كه ورقه، عاشق گلشاه در تهاجم قبيلهدر منظومه وَرقه و گلشاه نيز پس از ار  

ار ات جشود، گلشاه برخالف روحيات زنانه خويش، جامه رزم به تن كرده، قصد نجبرده مي

اضل كوشد به نجات مطلوب خويش نايل ايد. فكند و با حماسه افريني، ميمحبوب را مي

 نويسد:(، در توصيي اين منظومه، مي1381)

                                                                                                                 
 چو باشد بر حقيقوت، چشوم بوازم 

 

 بوه افوتود تورك سووداي موجوازم 

 جزاك اهلل كه چشمم بواز كووردي   

 

 مرا با جوارِ جوار، هوموراز كوردي  

 ز مهور غيور بوگسوسوتوي دل مون 

 

 حوريم وصول كوردي مونوزل مون 

د به دهد كه انسار به حسب فطرت اصيل خورا چنين توضيح مي جامي تبديل عشق مجازي به عشق حقيقي  

ني به واسطه تراكم حجابهاي ظلما "حبت ذاتي دارد و اين محبت ذاتي معمويم -زَّ شأنُهعَ -اياطالقجميل علي

، يش درايده نماطبيعي، مففي مانده است، اگر ناگهار پرتوي از نور ار جمال در صورت دلبري جذاب و فريبا ب

ام ، شكار دو شدهگشايد و اسير دانه اكند و مر  دل او در هواي محبت وي، پر و بال ميوي به ار رو مي "عاقط

ا از فلت رغسوزاند و پرده گردد، اتش عشق و شعله شوق در نهادش افروخته شده و حُجب كثيفه را مياو مي

 ص زيباييشود. نقو دل او حقيقت بين مي گشايد و غبار كثرت را از ايينه حقيقت او زدودهديده بصيرت او مي

 اويزد.ين مياكند، از ار گريفته و به سريخ الزوال را دريافته، بقا و كمال جمال ذوالجالل را ادراك مي

رقي و تد عدم شوند، گرفتاراني هستند كه درصدانساني، جذب ميهاي گروه بعدي از كساني كه به زيبايي     

بسا اي د. ندارن كنند و به فراتر از ار، راهيظاهري را ميهاي انها فقط درك زيبايي در معرض احتجاب هستند.

 علق انهال و تمانند. اگر تمايكشي و شهود مفيدي نيز برايشار حاصل شده باشد، ولي در همين حد، متوقي مي

اين  مانند،باقي مي در اين كشاكش، "شوند ودايمااز صورتي منقطخ شود، به صورت زيباي ديگري مجذوب مي

 شود.تعلق و ميل به صورت، خود، باعث حجاب و حرمار و فتنه در دين و دنيايشار مي

 ز حسن خاكيار خو واكن!اي خواجه 

 

 اهنگ جمال اقوودس اعلوي كون    

 بينوووي مووواهتووووا چنووود در اب موووي 

 

 مه تافت ز اوج چرخ، سر باي كن 
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ني شق حيواعاز  ورقه و گلشاه بر پايه عشقي عاطفي بنا گرديده است و بايد ار را منظومه     

 گردند وجوانمردانه ميهاي متفاوت دانست. اين گونه عشقها در مسير خود، حاصل حماسه

را از ها عاشق در راه وصال به معشوق و مطلوب محبوب خويش رشادتها و از جار گذشتگي

را  شوند تا عاشقو در حقيقت عشق و حماسه به منزله دو بالي ميگذارد خود به نمايش مي

 براي طواف حريم معشوق، به پرواز دراورند.

ار دهند، خاطرنشپردازار، در تبييني كه از عشق مجازي به دست ميبرخي از نظريه     

 و كند سازند، عشق مجازي همچور نردباني است كه روح ادمي بايد باار به باي صعودمي

ر به ردباوقتي كه روح ادمي به بايترين نقطه ممكن رسيد، با رها كردر و پرتاب كردر ن

 (.1382)رهنورد، گشايد پايين، بال پرواز به سوي اسمار عشق حقيقي را مي

تبيين كلي حكماي ايرار زمين از عشق مجازي )از سنخ طبيعي، نفساني يا انساني( در      

در اين باب، الگوهاي تر پذيرفته است كه چهار الگوي مطرح متفاوتي صورت "اشكال نسبتا

 . 1بداند يا نداند، مجاز قنطره )پل( حقيقت، ممارست و تمرين و جهش است

 انند يا، بدپردازد كه عاشقار عشق مجازيالگوي بداند يا نداند، به طرح اين معنا مي     

ت ر حضردبه خير اَعلي هستند كه ندانند، در واقخ به دنبال ستايش پرسش و عشق ورزيدر 

رزي يابد، اما ممكن است به اشتباه رفته، موجودي انساني را هدف عشق وحق تجلي مي

 خويش قرار دهند.

راي الگوي مجاز پل عبور به سمت عشق حقيقي، از عشق مجازي به عنوار قنطره ب     

 كند.رسيدر به عشق حقيقي ياد مي

راي اص باين باور است كه عشق مجازي با ايجاد شرايطي خالگوي ممارست و تمرين بر     

راي در بعاشق )مانند بريدر از بازيهاي دنيوي، تمركز يافتن بر معشوق، به اب و اتش ز

عشق  درك سازد كه بتواند شايستهرسيدر به محبوب و نظاير ار(، در واقخ وي را مستعد مي

 و محبت حضرت حق، شود.

 د ازكايت از ار دارد كه عشق مجازي پايگاهي جهت جهش فرسرانجام الگوي جهش ح     

جهار محسوس )و بواقخ مجازي( به سمت جهار نامحسوس )و بواقخ حقيقي(، فراهم 

 اورد.مي

 د.شگفته، پرداخته خواهد در ادامه،  به شرح اجمالي هر يك از الگوهاي پيش     

                                                 
 باشد.، مي1387مقاله علمي و غروي نيستاني،  نگارنده در طرح اين الگوها وامدار - 1
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 الگوي بداند يا نداند در عشق مجازي 0201

قيقي شق حيا نداند، حكايت از اين معنا دارد كه عشقهاي صوري، پرتوي از ع الگوي بداند

 يگر حق،دبير الهي هستند، خواه عاشق به اين معنا توجه داشته باشد يا نداشته باشد. به تع

اشد بشته كشاند، حتي بدور ار كه عاشق خود از اين راز اگاهي دادلها را به سوي خود مي

 (.1387)علمي و غروي نيستاني، 

 زين قدحهاي صور كم بواش موست

 

 تا نگوردي بوت توراش و بوت پرسوت 

 زين قدحهاي صور بگذر، مه ايست 

 

 باده در جام است، ليك از جام نيسوت  

 نويسد:ه طرفدارار اين الگو، مي(، در شرح ديدگا1386)كريميار 

منتها اين  باشند، خداست،كه اي در زبار عرفار، محبوب واقعي انسانها در هر مرتبه"     

بي، عرشود. بيار ابنحبّ و دوستي محبوب در حبّهاي ديگر و محبوبهاي ديگر ظاهر مي

 عارف بزرگ اسالمي ناظر بر اين معناست: 

 ما احبّ غير خالقه و لكن احتجب عنه تحت زينب و سعاد و هند،      

 وعاد ايي نظير: زينب و سشود، لكن تحت عنوانهفقط خالق است كه عشق ورزيده مي     

 هند.

هانه به ا نااگاانه يعربي در الفتوحات المكيه، درباره اين كه همه حبّها و عشقها، اگاهابن     

 گويد:پذيرد، ميحبّ خدا پايار مي

ديگر  شفاصخدا را در مظاهر او و تحت اسامي خاصي چور ليلي و لبني و ا "ما معموي     

و  اريمدكه او )متعلق دوستيها( عين حق است. ما اسم را دوست  دانيمدوست داريم و نمي

ا تبعضي از ما محبوب را در دنيا خواهد شناخت و برخي  دانيم كه او عين حق است،نمي

را  فهمد كه او جز خداكنار رفت ميها شناسند تا پس از مرگ، وقتي پردهمرگ هم نمي

 ده است.دوست نداشته است ولي اسم مفلوق، حجاب ار ش

 نويسد:عربي درباره بت پرستار، ميابن     

ال ار حخواند )و داند. و منات و عزّي و يت را معبود ميپرستد و خود نميخدا را مي     

ه( فقط گاهانكنار رود. خواهد دانست كه )نااها كه درست نيست(. پس انگاه كه بميرد و پرده

 خداوند را پرستيده است.

داند، واجب الوجود را معشوق تمام عالم مي ،در بفش الهيات از كتاب الشفا سيناابن     

لم خواه ع ند وخواه عاشقار او به اين عشق علم داشته باشند و اگاهانه با او عشق ورزي نماي

 نداشته باشند:
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ه كگونه واجب الوجود معقول است، چه به واسطه غير تعقل شود چه نشود، همار     

 چه نباشد. ،چه غير به او عاشق باشد معشوق است

 دلي كه عاشق خوبار مه روست    بداند يا نداند عاشوق اوسوت.

 گويد:قرانيه، چنين مي واهد الربوبيّه، تحت عنوار، حكمتمالصدرا در الش

جهت  ، بهدند و در مقام تصديق، مشركجميخ مردم عبادت كننده، در مقام تصور، موحّ     

-.. حتي بتپرستند و دوست دارند.ء خير و مطلق كمال و كمال مطلق را مياين كه انار منشا

تي ار تفاومانلكنند و از اين رو، با اكثر مسپرستار نيز اصنام را به گمار الوهيت عبادت مي

 وكم ح، موده كه جز او هيچ كس را نپرستيد: و خداي تو حكم فرندارند و در ايه شريفه

دات اي تكويني و فطرت همگاني و دين فطري در همه موجوتوار بر قضقضاي الهي را مي

 ."حمل كرد

همه  هاء ولدبند. بهاء ولد و فرزندش مولوي نيز از قايالر به نظريه بداند يا نداند، هست     

 شمرد:قول و غزلها را در نهايت مدح حق برمي

)به  "اهلل راستحمد، مر و چشم و ابرو را و روي را، اين همهاند اين همه غزلها را گفته"     

 (.1388نقل از حيدري، 

ز اداند كه پرتوي مولوي هم، محبوبها و معشوقهاي خاكي را از ار جهت محبوب مي     

ده فته شاز جام پنهاني، بر انها رياي محبوب واقعي در انها انعكاس يافته است و جرعه

 است:

 بر ريوفتي زار خوفيه جواماي جرعه

 

 اك مون كواس الوكووورام بور زميون خو 

 هست بر زلوي و رخ از جرعه نشار 

 

 خواك را شواهار هومي لويسونود از ار 

 جرعه حسنوست انودر خواك كوش

 

 اشبوسوي كه به صد دل روز و شب مي 

 جرعه خاك اميز چور مجنوور كنود   

 

 مور تو را تا صواف او خوود چوور كنود 

  

 هر كسي پيش كلووخي جاموه چواك   

 

 كلووخ از حسون اموود جرعووه توواك     كار  

 بر ماه و خورشيد و حموول اي جرعه 

 

 بر عورش و كورسووي و زحوووول  اي جرعه 

 بور زر و بور لوعول و درراي جورعوه 

 

 بور خومور و بور نوقول و توموراي جورعوه 

 بور روي خووبوار لوطوافاي جرعوه 

 

 تووا چوگوونوه بوواشوود ار راواق صوواف  
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 حقیقت)پل( نطره الگوي مجاز قَ 0202

تحسين  در اين الگو عشق مجازي به عنوار پل و قنطره عشق حقيقي مورد قبول واقخ شده،

شق عشود و در ار سوي رود، به گذرد، به مقصد نزديك ميشود. انساني كه از پل ميمي

غروي  ايد )علمي،ميرسد، در انجا ديگر عشق مجازي نه اعتباري دارد و نه به كار رباني مي

 (.1387نيستاني،

 پرتو خورشيد بوور ديوار توافووت

 

 

 تابش عاريوتي ديووار يووافوت 

 

 

 سوليم اي بركلوخي دل چه بندي 

 

 

 واطلب اصلي كه تابد او مقويم  

 

 

گوي مل الالقضات همداني، با پيشنهاد عاشقي )گر زين سَر باشد، گر زار سَر(، در ععين

 دهد:ا مورد تأكيد قرار ميقنطره حقيقت ر

ركين حاصل است. هر كه عاشق نيست، خودبين و پهر كه عشق ندارد، مجنور و بي"     

ق ق مفلوداري، عشراهي باشد... اگر عشق خالقخودي و بيباشد و خود رأي بود. عاشق بي

 (.1382)به نقل از سجادي،  "مهيا كن

ه دمي را باتواند بسار پلي كه عشق به زيبايي، ميعبدالرحمن جامي نيز بر اين باور است      

 سمت و سوي عشق به خالق زيباييها، راهنمور گردد.
 ايحسن خويش از روي خوبوار اشكووارا كوورده   

 

 ايپس به چووشم عواشقووار ار را تماشوا كورده     

 ايز اب و گل، عكس جموال خويووش بنووموده    

 

 ايشومخ گول رخوسار و مواه سوورو بوواي كورده    

 اياز جام عشق خود بوه خواك افشوانده   اي جرعه 

 

 ايذوفنوور عقول را موجنووور و شويوودا كوورده    

 
اده وبند نهود ركند كه خداوند از چهره زيبارويار، بر طلعت خجامي براين نكته اشاره مي     

هاي شاخهي يبهو دلربايي اغاز كرده است. رايحه دلپذير اين نگرش عارفانه به هستي را از ي

 ويلي لتوار استشمام كرد. عارف جام زيبايي و دلربايي يوسي و پر گل مثنويهاي او مي

ه همين بداند و شايد شيرين و ديگر زيبارويار عالم را بازتابي از جمال و لطي مطلق حق مي

 دهد:عشقي، تمايل نشار ميهاي جهت به سرودر قصه

 جمال اوست هر جوا جولووه كورده

 

 شووقوار عوالوم پورده بستوهز مع 

 به هر پرده كه بيني پردگي اوسووت  

 

 قضا جنبار هر دلبردگوي اوسوت   

سلسله الذهب، سالمار و ابسال و يوسي و زليفا، بدار هاي جامي همچنار كه در منظومه 

داند و معتقد است كه براي اشاره دارد، عشق مجازي را پلي براي دستيابي به عشق حقيقي مي
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از درياي مجاز و نايل امدر به درياي حقيقي، از التزام به كشتي عشق گريزي نيست و  عبور

 بدور ار، طي اين مرحله، امكار ندارد:

 صحراي وجوود را گُول اسوت ايون

 

 دريواي مجواز را پول اسوت ايوون 

 نصيب استزين عشق كسي كه بي 

 

 در انوجمون جوهار غوريب اسوت  

 (.1380)صدقي،                                                                                    

 

 الگوي  ممارست و تمرين 0203

عني يشود. در اين الگو، تمام اهميت عشق مجازي به جنبه ممارستي و تمريني ار محدود مي

ي عرفان كند كه او را مستعد درك حايتانسار در عشق مجازي، حايتي را تجربه مي

نمايد و عشق مجازي به خودي خود، واجد حقيقت و اعتباري نيست )علمي و مي

 (.1387نيستاني، غروي

با تمثيل زير به تبيين الگوي ممارست و تمرين،  (،1359به كوشش افشار، احمد غزالي )     

 پرداخته است:

 د. انگاهشق ليلي شوعشق ليلي را يك چندي از نهاد مجنور مركبي ساختند تا پفته ع"     

 ."بار كشيدر عشق اهلل را قبول توار كردر

رو فرا  اين الگو، عشق زميني را به مثابه امري كه غرور و نفوت و خودبيني ادمي     

ست كه ار اكند. اين توجيه رايج عارفسازد، توجيه مينشاند و او را اماده بندگي حق ميمي

نشاند و ييست كه انّانيت و تبفتر ادمي را فرو مارزش عشق، هر عشقي كه باشد، جز اين ن

است اي هسازد، به تعبير ديگر عشق تجرباحساس احتياج، فقر و ضعي را در او شعله ور مي

 اموزد.سازد و بندگي را به او ميكه انسار را از خود فار  مي

ز انامد، مي "عشق انساني"روزبهار بقلي، عشقي را كه برمبناي حسن و زيبايي است،      

 يست،منظر وي عشق الهي تغيير و تبديل ساده عشق به عشق ذهني يا روحاني و معنوي ن

عشق از  يعني انسار عاشق است و نه تغيير متعلق بلكه ثمره استحاله و دگرديسي عامل عشق،

 انسار به خدا.

كند كه تأثير اشاره مي(، گاهي به اين مسأله 1366به تصحيح معين و كربن، روزبهار )     

 عشق انساني در ادمي، فرونشاندر نفسانيت انسار است:
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ه طمئنمچور جار به عشق انساني تربيت يافت... نفس اماره در تحت لگد قهر عشق،      

 گشت.

د، يكي يستنناز منظر روزبهار، عشق انساني و عشق ربّاني، دو عشق متضاد و ناسازگار      

جار  ب بهجوشد، اما تا پياله هست، مستي شرااز شراب مي پياله و ديگري شراب است. لذّت

 انسار ريفته خواهد شد و ترك قدح، چيزي جز ترك شراب نيست.

 (، در اين مورد چنين است:1366به تصحيح معين و كربن، تعبير روزبهار )     

شود و گويا عشق رحماني شرابي است كه جز در قدح عشق انساني نوشيده نمي"     

 جي است كه پيوسته به مدارج عشق انساني نياز دارد.معرا

 يست،در حقايق اسباب هيچ شيي عزيزتر از محبت انساني و وجدار محبت روحاني ن     

 ."زيرا كه وسيلت خاص است. بدار پايه به بام سراي ازل توار رفت

 عشق انساني منهاج عشق ربّاني،"و  "شوددر عشق انساني، احكام عشق ربّاني پيدا مي"     

 ."است

رانه و يامبداند و عشق انساني را كنشي پروزبهار، عاشق را شريك و هم پيمار نبي مي     

دارد، زيرا سرچشمه عشق، حسن الهي است و كشي اين منبخ، كاري نبوي محسوب مي

ه فتساني ريت انپيامبرانه است.... زيرا تا وجود انساني نبي نباشد، حكمت الهي در قالب كلما

يابد و مينفواهد شد و تا وجود انساني عاشق نباشد، حُسن الهي، مجال حضور اين جهاني ن

 ماند.نامكشوف مي

شق عجود صدرالدين شيرازي نيز ضمن يك ايقا  عقلي )بيداري عقلي(، به علت غايي و     

 شناسددر انسانها نسبت به شمايل زيبا و غيره پرداخته و ار را مقدمه عشق حقيقي مي

 (. 1386)كريميار، 

شق ... چنانچه مشهور است، شروع عشق در زندگي و سرگذشت اكثر عارفار، با ع     

ست، اشده  عربي، موينا، حافظ و شهريار، چنين حكايتي ذكرمجازي بوده است. درباره ابن

ز اا پس گانه تعليم داد تطفل راه يافته در مكتب عشق را نفست بايد با ابزارهاي بچه

 يدگي، او را متصل به حقايق كرد:ورز
 دهدغازي به دست پور خود شمشير چوبين مي

 

 وزاتا او در ار استوا شوود شومشيور گيورد در غو 

 دهدعشقوي كه بر انسار بود، شمشير چوبين مي 

 

 ار عوشق با رحمار شود، چور اخر ايد ابتوالء 
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 نظريه جهش 0204

 جهت جهش به سوي فراخناياي عشق مجازي پله نظريه جهش بيانگر اين معنا است كه

اورد. صور و محسوسات، تصاويري از حُسن غيبي است. وقتي جهار حقيقت فراهم مي

ي معن وخبر از ارتباط صورت پرسد، ليلي او را بيخليفه سّر عشق مجنور را از ليلي مي

 ني يافت:توادهد، چور تو مجنور نيستي، سّر ار را در نميدانسته، پاسخ مي

 دهود از نقوش ويخدايوم مويموي    گفت صورت كوزه است و حُسن مي

 (.1387 يستاني،نروي غ)علمي و                                                                

 

 عشق )محبت( الهي 03

 يين عشقتب رحبّ الهي، سومين و مهمترين مقوله مورد تأكيد عرفا و حكماي اين مرز و بوم د

 اند.رود. و عرفا و حكماي زيادي به ار توجه نشار دادهو حبّ به شمار مي

( يا محبتبّ )از رابعه، زر عارفه قرر دوم هجري، به عنوار اولين فردي كه به مفهوم ح     

مار الهي توجه خاصي معطوف داشته است و نظام فكري و نظري خويش را مبتني برار سا

 شود.داده است، ياد مي

 نويسد:(، در توصيي ديدگاه رابعه، در اين ارتباط مي1367بدوي )     

و را اسفيار ثوري از رابعه پرسيد: حقيقت ايمار چيست؟ گفت: نه از ترس اتشش "     

از  م، او راادهام و نه به خاطر شوق به بهشتش، چور مزدورار، پاداش عمل از او نطلبيپرستيده

 ."امپرستيده روي شوق و محبت خود او

 نويسد: هم در وصي رابعه، مي (1352عطار نيشابوري )به كوشش استعالمي،      

 ر به اميدپرستم، در دوزخم بسوز و اگو گفتي خداوندا! اگر تو را از خوف دوزخ مي"     

دريغ  ز مناپرستم، جمال باقي تو را مي ،پرستم، بر من حرام گردار و اگر براي توبهشت مي

 ."رمدا

قيقتر دبير از منظر برخي از حكما و عرفاي تاريخ فرهنگي ايرار زمين، عشق يا به تع     

ي كگر نبودي عشق، هستي "محبت الهي، هدف غايي هستي است. مولوي با بيار اين كه 

ست و شق ادارد كه همه عالم زنده است و مناط تشكيل دهنده ار، ع، در عمل بيار مي"بُدي

 الوجود ، محور اين حبّ است.جبدر اين عالم، وا

ر مبتني ب ورزد كه هستيمولوي در موارد ديگري، با بيار نقطه نظراتي مشابه، تأكيد مي     

 يابد:عشق الهي شكل گرفته و با ار معنا مي
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 دور گردونوها زمووج عشووق دار

 

 گور نبوودي عشوق، بوفوسردي جوهوار 

 جمخ بايد كورد اجوزا را بوه عشق 

 

 ا شوي خوش چور سمرقند و دمشوق ت 

 (.1388پسر، مابقي باد هواست )به نقل از بياني، اي و يا عشق پرست  

وجودشار  ( نيز از انسانهايي كه انديشه حبّ الهي بر1379، حاكميبه تصحيح جامي )     

 كند:جاري و ساري است، به شرح زير ياد مي

ز لوث ها، اهوت، مصفا باشد و قلوب طاهره انديني كه نفوس طيبه انها از سوب شپاك     

ق به كنند و در عشطبيعت مبرا گشته، اين گروه در مظاهر خَلقيه جز وجه حق مشاهده نمي

ا بسبت نشكلهاي مطبوع و صورتهاي زيبا مقيد نيستند، بلكه هر صورتي كه در عالم هست، 

 كند:ايشار كار ار اشكال و صور را مي

 گل را بويم، بوي توام ياد دهد  ام يواد دهوودموه را بينم، روي توو

 اشفتگي مووي تووام يواد دهد  چور زلي بنفشه را زند بر هم باد

 ودمي اگذشته از كساني كه اساس افرينش را با عشق گره زده و حبّ الهي را هدف غايي 

اند، وشيدهپردازار درصدد تدقيق اين امر برامده، كبرخي از نظريهاند، هستي معرفي كرده

(، در همين 1384عشق و محبت الهي را با اتكا به فطري بودر، تبيين كنند. ميرقادري )مسأله 

 نويسد:زمينه مي

ه از داشتدادي، ابراول بار، ابوالقاسم جنيد بغ "لست را ظاهرانظريه ارتباط عشق و عهد اَ"     

 است و در اين باره بيار داشته است:

غرق ار ، مستادم را در ميثاق خطاب كرد كه: الست بربّكم؟ همه ارواححق تعالي، ذريت      

 خطاب شدند، چور در اين عالم سماع بشنوند، در حركت و اضطراب ايند.

 كند:روزبهار بقلي، با عباراتي صريحتر، تأكيد مي     

دت ت: الست بربّكم؟ پس بر ربّوبيت او شهاار جا كه گف -سبحانه -وقتي كه خداي     

خت، به ا انار پيمار بست و انار را بر عهد گواه سابعهد عشق را  -سبحانه -ادند و خدايد

دند اح شاين كه برخداي چيزي ديگر نگزينند. سپس از مكاني غيب هجرت كردند و وارد اشب

ام ر مقدو در اكوار نظر كردند. در طلب مكوّر انار برامدند و نايستادند، جز به خدا 

را و، زيازاري از ماسواي خود واصل شدند با شوق و عشق بسيار و بي بازگشت، پس به اصل

 ."دگرفتنارواح از عالم ملكوت خلق شده بودند و جز در معادر قدس و گلستار، قرار نمي

 دارد:حافظ نيز با اشاره به عهد الست، در تبيين عشق بيار مي     

 .ز الستند جز اين تحفه به ما روزاهد و بر دردكشار خرده مگير       كه نداراي برو 
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 در جاي ديگري حافظ با اشاره به حضرت دوست كه روي محبت همه به سوي اوست، از

 كند كه ادمي را مست كرده است:شرابي ازلي ياد مي

 بيد.ني گوالب و نبود چنگ و رباب و گل و نبيد كه بود          گول وجود من اغشته

ار را امري  سته،، حافظ منشاء عشق را امري الهي و ماورايي دانبا توجه به انچه از ار ياد شد

 فست،داند. از منظر حافظ عشق ميراثي فطري است كه سلطار ازل از روز ناكتسابي نمي

 ورزي را به ادمي امر كرده است:عشق
 ووممي خور كه عاشقي نه به كسب است و اختيار     ايون مووهبوت رسيد ز ميوراث فوطورت

 و 

 مستوري و مستي نه به دست من و تست    انوچه سلطوار ازل گفوت بكن، ار كردم. نقش

لهي امور ا د ازبه عقيده مالصدرا، از انجا كه عشق در تمام امم و اعصار يافت شده است، باي"

ه ر، بباشد كه به صورت غير اكتسابي و بر اساس مصالح و حكمتهاي الهي در فطرت انسا

 عشق از اين از اين رو، امري نيكو و پسنديده است، به ويژه اين كه امانت نهاده شده است.

ت مجاز قنطره حقيق"جمله مبادي فاضله براي غايات شريفه شمرده شده، در اصطالح 

 ازي كههاي مطرح شده درباره عشق مجگويي به برخي از ديدگاه، وي در مقام پاسخ"است

عرفي مبين در وجود انسار ندارد، ضمن كوتهي معتقد بودند، وضخ و قرار دادر ار هيچ حكمت

 گويد:كردر انار، مي

ر داده ي قراشود خداوند ميلي را در نفوس انسانكه چگونه مياند اينار از حقيقت غافل     

 (.1386)كريميار، "از ار نداشته باشداي باشد و هيچ منظور حكيمانه

رده، در ري عشق و محبت الهي توجه ك( نيز همچور مالصدرا، به بعد فط1370مطهري )     

 نويسد:تمايز اميال غريزي از اميال فطري، مي

 ت با غريزهاست... فرق ديگري كه فطرياتر فطرت ... امري است كه از غريزه اگاهانه"     

ار دارد، اين است كه غريزه در حدود مسايل مادي زندگي حيواني است و فطريات انس

 ."اميمنمي كه ما انها را مسايل انساني )مسايل ماوراي حيواني(، شود به مسايليمربوط مي

  دارد:با توجه به نظر اخير، و با توجه به ايه فطرت كه بيار مي     

 "اين فطرتي است كه خداوند، انسانها را برار افريده، دگرگوني در افرينش الهي نيست"     

ور فطري همواره در طول تاريخ ثابت است، ام "توار نتيجه گرفت: اوي(. مي30)روم، ايه 

امور فطري كه در  "امور فطري از جهت فطري بودنشار، نيازي به اموزش ندارند و ثالثا "ثانيا

همه موجودات انساني هستند، تنها به سبب ساير عواملي كه فرد در معرض انها قرار گرفته يا 
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ت و ضعي شوند و همين امر دهد، ممكن است دچار شدخود را در معرض انها قرار مي

 ظهور و بروز مسايل فطري را در افراد، متفاوت سازد.

 سازد:(، در فراز ديگري از كتاب فطرت، خاطرنشار مي1370مطهري )     

بعضي معتقدند كه عشق يك نوع بيشتر نيست و ار همار عشق جنسي است و تمام "     

برند. فرويد را از قايالر به ار نام مي عشقهاي موجود بشري، ريشه در غريزه جنسي دارد و

و  اما اين نظريه به هيچ وجه پذيرفته نيست، چور عشقهاي جنسي ريشه در خود محوري

توار نام عشق بر ار اطالق طلبي عاشق و تصاحب معشوق براي خود دارد و نيز نميمنفعت

وصال و تصاحب له مسأ "شود. در عشق اصال "شهوت"كرد و بهتر است از ار امور تعبير به 

فناي عاشق در معشوق مطرح است كه با خودمحوي سازگار نيست. اين مطرح نيست، مسأله 

كند و شايستگي تحليل در العاده و قابل بحثي پيدا ميمزبور شكل فوقجا است كه مسأله 

 .2 ، 1"يابدشناسي ميفلسفه و روار

                                                 
و ار را برخالف اند پردازار، از منظري متفاوت به مقوله عشق )يا محبت الهي( پرداختهبرخي از نظريه - 1

به عنوار مثال، اند. خاص و استثنايي ديدهاي مقولهاند، مالصدرا و مطهري كه فطري همه انسانها و خاليق ديده

 شمرد كه به هر كه خواهد دهد:حمد جام نامق، عشق را از عطاهاي خداوند منار برميابونصر ا

شق هم مثل عشق، همچور مثل معرفت و هدايت و عقل است، و عطاي خداي است تا كه را دهد... ع"     

بر  د ونگير چنين عطاي خداي است عزّوجل و مرغي غريب است، در هر جايي اشيانه نسازد و با هر كسي مقام

 هر شاخي ننشيند و با هر كسي انس نگيرد و اين بيتها از سر اين كوي گفته امده است:

 نيايد عاشوقي انودر عوبوادت

 

 نيارد گفوت او را هور زبواني 

 دلي خواهد زكول كوور ازاد   

 

 نرويد عشق اندر هر مكواني  
  

در برابر عشق شهوي، عشق مسيحي كه يزم به ياداوري است كه در شرايخ وحياني ديگر، مانند مسيحيت،  - 2

( و سعادت غايي ادمي، در گرو برخورداري وي از 1383عشق به همنوع است، مطرح گرديده است )اصغري 

پردازار مسيحي بر اين باورند كه (، و در اين ميار، برخي از نظريه1380عشق الهي بر شمرده شده است )برومر، 

كه باعث حركت جهار هستي به سوي تكامل و وحدانيت و بازگشت  عشق الهي، نيرويي خالق و ييزال است

 (.1378گردد )انوشيرواني، نهايت، ميانسار به اصل خود و محو شدر وي در وجود بي

هن كگيرد كه عشق الهي (، در مطالعه تطبيقي كه بين مولوي و جرج هربرت دارد، نتيجه مي1376ناصري )     

 داگاه بشر از ديرباز وجود داشته است.الگويي است كه در ضمير ناخو

 ايي ودهند كه عشق الهي ممكن است با عشق دنيمولوي و هربرت هر دو به شكل يكساني هشدار مي     

 ر صفت بدا كردارزشهاي دنيوي جايگزين شود و سالك بايد در مسير پر مانخ دستيابي به عشق الهي، اماده فد

عي ر به منبا رسيدين، يعني خداوند را در ايينه قلب خوب ببيند و سالك بترخويش باشد تا زيباترين و متعالي

 كه از ار جدا شده بود، به انتهاي سير و سلوك معنوي خويش، دست يابد.
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ود ار است كه با وجنمايد، اين مسأله نكته مهمي كه تذكر ار در اين قسمت ضروري مي     

اژه ما واكه موضوع عشق در بيار حكما، عرفا و متصوفه اسالمي به كرات تكرار شده است، 

ت عشق در قرار نيامده است و برخالف نظر عرفا كه عشق را محبت شديد يا شدت محب

اد يالم(، الست محبت زليفا به حضرت يوسي )عليهدانند، حتي انجا كه قرار از شدمي

 اده نكرده است.از كلمه عشق استف (،"كند )قد شغفها حبامي

سازد، اخير، خاطرنشار مي(، در تبيين مسأله 1359، كوشش افشاربه احمد غزالي )     

لهي، بّ امقدار هستند كه در برابر حعشقهاي مادي در برابر عشق الهي، چنار ناچيز و بي

ه ني دل كبيرو ميزار نفوذ عشقهاي مادي در دل، بيشتر از پردهيابند و برهمين مبنا وجهي نمي

 رود.شود، فراتر نميشغاف ناميده مي

داش ه نه پارضي كمالسالم، در نهج البالغه از عشق به عنوار ام علي، عليهاز سوي ديگر ام     

 اي  بدارد و نه عوض، ياد كرده است، حال ار كه هيچ كس مدعي نشده است كه عشق حقيق

 مرض، اميفته باشد.

استفاده  وبست كلمه عشق علت استنكاف ديدگاه ديني از كار (، در تشريح1387نصيري )     

 نويسد:ار از كلمات معادل مانند حبّ، ودّ ، خلّه و اشتياق، مي

ر ايات و به تعبير حاج مالهادي سبزواري، مفاهيم با روح معنايي يكسار با عشق د"     

و تكور يه اار رفته است، مانند حبّ، ودّ، خلّه، اشتياق و... حتي در اروايات زياد به ك

ه ، همار عشق و شيدايي مفرط يعقوب، علي"حرض"،گفته شده است كه مقصود از "حرضا

 السالم، به فرزندش يوسي، عليه السالم، است.

ين است ا توار براي عدم كاربست لفظ عشق از سوي شرع برشمرد،يكي از دييلي كه مي     

ه نسي بجپرستار، عشق بيشتر در معناي شهوت كه چور در السنه وافواه هوسبازار و شهوت

توهّم  رود، شرع از كاربست اين واژه اجتناب ورزيده است تا ار مفهوم ناصحيح،كار مي

 نشود.

محدث نوري، در خاتمه مستدرك الوسايل، در بررسي اعتبار كتاب مصباح الشريعه، يكي      

السالم، را خالي بودر كتاب از تساب ار به امام جعفر صادق، عليهييل اصالت و صحّت اناز د

                                                                                                                 
مطهري  وصدرا فطري بودر عشق كه مالرسد، در صورت انجام كارهاي تطبيقي، مسأله از اين رو به نظر مي     

 اهد بيشتري برخوردار گردد.گويند، از شواز ار سفن مي
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وصل و  مر، سكر، صحو، محو، فنا،مصطلحات شايخ عرفا و صوفيه، مانند اصطالح عشق، خَ

 داند.نظاير انها، مي

 داشتند تقاداز سوي ديگر در ميار فرق اسالمي، عجارده كه گروهي از خوارج بودند، اع     

ا مر بااز انجا كه در سوره مباركه حضرت يوسي، سفن از عشق به ميار امده است و اين 

 ."فزوده شده استااين سوره بر قرار گفته الهي سازگار نيست،

لك از يد ساپردازار عرصه عشق يا محبت الهي، در ترسيم مراحل و مراتبي كه بانظريه     

ت قاي حضرلمقامات عشق كه همانا رسيدر به ترين به عاليمقامات تا دستيابي ترين ابتدايي

عرفا  ز اينابه اين معنا كه برخي اند. متفاوتي عمل كرده "حق است، طي كند، به شكل نسبتا

اما جمخ اند، هيا حكما، دست به ارايه مراحل دقيقي براي اعتالءيابي در امر عشق و محبت، زد

 هورود به عرص يد قراردادر برخي از معيارها و عاليم خاص،ديگري از انار، تنها با مورد تأك

 اند.عشق الهي را مورد تأييد قرار داده

ايي است (، از دسته نفست عرفا و حكم1366به تصحيح معين و كربن، روزبهار بقلي )     

 دوينكه مراتب مشفص و دقيقي را جهت تحقق دستيابي به عشق و محبت الهي، ارايه و ت

 كرده است:

 د و دل بهشاعلم يا اخي... چور جار به عشق انساني تربيت يافت و در سر عشق راسخ "     

شق اتش عشق از خطرات نفساني و شيطاني تهذيب يافت، نفس اماره در تحت لگد قهر ع

 نفس ومطمئنه گشت، عقل را منازل عشق اموختند، روح را مقام عشق پيدا شد، نفس حسي 

علم  وسير منازل عشق انساني به روح تمام گشت، وي را اداب حيواني رنگ معني گرفت، 

عشق  هايتنطريق عشق حاصل شد... از اينجا كار عشق با سر گيرد، از اين منزل سفر تا به 

 دوازده مقام است... –عني در عشق الهي ا -برسد. از بدايت تا نهايت

بّاني شق انساني به عشق ربوديت: اعلم يا اخي... كه عاشق ساده چور از حد امتحار عع -1

م قتي عظيا حرامد، حاجتمند مدارج معامالت باشد تا بدار نردبار پايه، سوي عالم ازل شود ب

ستد ده فرخاكي را به زندار مجاهو خلقي كريم خود را به زيور طاعت متلبس كند. نفسهاي 

  با ا، ازو بندهاي رياضت برنهد... عالم عبوديت مشرق جمال ربوبيت است، در ار صحر

 قرب بوي خوش اتحاد درايد.

كه  يا اخي... كه وييت در عشق، جز يافتن مقامات نيست. چور عبوديت وييت: اعلم -2

 جز تهذيب اخالق نيست تا به منازل مقامات نگذري، جواهر كرامات نيابي.
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مل م يا اخي... كه چور روح قدسي مستنشق نفحات قرب شد، عقل اصلي محمراقبه: اعل -3

م مقا عشق بر نجايب اسرار بست... جار به مزار جانار رسيد، مر  عشق يا مر  انس در

 هم قفس شد. ،مراقبت

ه ا اخي... كه خوف از حق تعالي سوط جبروتي است كه نفس اماره را بخوف: اعلم ي -4

 زند تا در حضرت جبروتي به اداب انبياء، متأذب باشد.تازيانه ادب مي

گريزد. شمس عشق در برج چور ربيخ رجا درايد شتاء خوف بكه ... اعلم يا اخيرجا:  -5

 نوروز، رجا شود.هاي حمل دل رسد، جهار عقل و علم بر شكوفه

 ا اخي... كه مريد در سرگذشت عشق انساني شراب وجد كه از محض عشقوجد: اعلم ي -6

 ربّاني برخيزد، در اقداح عشق انساني خورده است.

عموم  و حال اقتضا كند: حال عموم و حال خصوص. يقيند... كه يقين يقين: اعلم يا اخي -7

ت كه رياسعاميار را، رسوخ عروق درخت ايمار است در دل... اما يقين خواص، پرتو نور كب

 از ذات حق بر جار عاشق، متجلي شود.

ند و ا اخي... كه مرغار مقدس ارواح چور از اغصار گل شهود حدثار پريديقربت: اعلم  -8

زل اانه عد هواي اسمار يقين پريدند، اشيانشار جز در بساتين قرب نباشد. قرب نهار خب

 است كه در ار كنوز لطايي، جمال قدم است.

 كاشفه: اعلم يا اخي... كه كشي مهيج عشق است و مطاياي محبت و شوق است.م -9

  ام در دلالدووق: اعلم يا اخي... كه چور محبت كامل شد، هيمار بر مشاهد عليش -10

اح ه جنبعاشق پديد ايد، كه او را منزعج كند، از حدثار به شرب لقاي رحمار. چور جار 

 ايد.شوق در قرب پرواز كند در قرب قرب به قوت شوق قرب بر مزيد مي

 در اخرين قسمت تحليل خودروزبهار بعد از وصي و تحليل مقامات عشق روحاني،      

 نسته،محبت و عشق را از جمله يكي از صفات خداوند دادرباره كمال عشق صحبت كرده و 

 دارد:بيار مي

چور عشق صفت خداوند است، او خود عاشق خود است، پس او عشق و عاشق و "     

معشوق است و يكرنگي و صفاي عشق بدين خاطر است كه صفت حق است و از هرگونه 

يم به ذات اوست. عشق تغييري منزه. كمال عشق محبت است و محبت، صفت خداست و قا

دارد، هر كه معشوق حق شد و عاشق حق اني است كه سّر حدوث عاشق را بر ميشمشير برّ

عاشق و معشوق همرنگ عشق شد، عاشق و معشوق يكرنگ  شد در عشق همرنگ عشق شد،

شدند. انگاه عاشق در مملكت حق حاكم شود. چور حق بر او غالب شد، قالب صورتش 
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روحاني است، جانش ربّاني است، معشوق معشوق است، مراد مراد جناني است، نفسش 

)روزبهار  "است، در جهار كار، از ار معشوق است اثر صفات است، گفتنش معجزات است

 (.1366 به تصحيح معين و كربن، شيرازي،

 ايي عشقدستيابي سالك به عرصه و ها،پردازار ديگري با برشمردر برخي از نشانهنظريه     

فت، وي، معرت دنيمواردي مانند زدودر زنگار دل، ترك تعلقااند. لهي را مورد تأكيد قرار دادها

فتن ، يااز عاليم اغازين راه ورود به عرصه عشق الهي و عاليمي مانند: حيات بفشي عشق

از  دام،موسعت ديد، تغيير نوع نگاه به زندگي، انرژي بفشي، كمال افريني و تحقق شادي 

له ز جماايند. مولوي، حافظ و صدرا، د به عرصه عشق و محبت الهي به شمار ميعاليم ورو

 انديشند.افرادي هستند كه به همين ترتيب مي

از  بفورد، رقم زدودر غبار دنياخواهي از ايينه وجودي دل، تا جايي كه فناي نفساني فرد     

 تابد:مقدماتي هستند كه بايد سالك به استقبال انها بشترين ضروري

 عشق خواهد كين سفن بيرور بوود 

 

 ايويوونوه غومواز نووبوود چووور بووود 

 اينوت دانوي چورا غومواز نويوسوت 

 

 زار كه زنگار از رخش ممتواز نيسوت   

ي با يگانگ"(، فناي نفساني و ترك تعلقات را شرط اصلي 1359به كوشش افشار، غزالي ) 

 ست:رده اك، به ابياتي از حالج استناد "اتحاد"دانسته و به منظور تبيين مسأله  "معشوق

 اَنَا مَن اهوي وَ من اَهوي انوا 

 

 نَحن روحار حللنوا بَودَنوا 

 فواذا ابوصورتونوي ابوصورتوه 

 

 وَ اذا اَبوصرتَوه ابَوصرتونوا 

 زمييدر كنار زدودر زنگارهاي دل و ترك تعلقات نفساني، برخورداري از بصيرت، امر  

 سازد.دستيابي به محبت الهي را بر فرد تسهيل مي است كه راه

افي و رفت كورزي به معشوق ابدي، بايد از معبا تأكيد بر اين كه در مسير عشق حافظ     

 دارد:وافي برخوردار بود و در پرتو اين معرفت، حركت كرد، بيار مي

 اعووداد بوبوردهر كه دانسوته رود، صرفه ز   گاه كماندارار استراه عشق ار چه كمين

ند، در ار كه ديده شوبه تعبير ديگر اگرچه در گوشه و كنار راه عشق كماندارار دشمن، بي

ر ل رهروادتوانند و زيبارويار كمار ابرو در اين راه فراوانند و به اساني مياند كمين نشسته

رد، نه دم برداقيده سنجراه عشق را بربايند و انها را از راه به در كنند، اما كسي كه اگاهانه و 

كتها و تواند از حرتواند بر دشمنار و خطرهاي مرگبار اين راه غلبه كند، بلكه ميتنها مي

 (.1384)ميرقادري،  اقدامهاي انها سود ببرد و انها براي او سبب خير شوند



 

 

 

 

 

 هاي عشق در طول تاريخ فرهنگي ايراننظريه

 

43 

مامي تبفشي عشق تجلي يافته، با تحقق عشق يا محبت الهي در مرحله نفست، حيات     

-رح حيات(، در ش1384يابند. ميرقادري )هاي دروني و رواني بشر، بهبود و درمار ميدرد

 نويسد:بفشي عشق، مي

رض مصري، هنر و فابه زعم ابناند. يات بفش دانستهعشق را ح بسياري از عرفا،"     

 هبنده زي واقعي، كند و زندهفضيلت عشق تا بدار ميزار است كه شرابش مرده را زنده مي

 عشق است.

جار بدل يبدارد، عاشق دل سوخته در فراق معشوق به كالبدي لسار الغيب نيز بيار مي     

عاشق  و براشده است و اگر معشوق دمي از كنار عاشق بگذرد و سايه قد و بايي سرو مانند 

 پيدا خواهند كرد:اي مرده بيافتد، استفوانهاي پوسيده وي، حيات دوباره

 ."تادستعيوسوي دم      عكس روحي است كه بر عظم رميم افاي توو بر قوالبوم  ي قودسوايوه

 پذيرد:ق ميبا تجلي عشق الهي بر روار و كالبد فرسوده انسانها، درمار دردهاي انار، تحق

 عشق خوش سووداي موا  اي شاد باش 

 

 طبيوب جملوه علتوهواي مااي  

 اي دواي نوووفوووت و نووامووس موا 

 

 تو افالطور و جالينوس مااي  

ه و كند كه نوع نگادر پي تحولهاي اخير، فرد عاشق وسعت ديدي را در خود تجربه مي 

 دهد.نگرش وي به زندگي را عوض كرده، تغيير مي

و  وردهسعدي و مولوي از وسعت ديدي كه عرصه عشق و محبت الهي براي انار پديد ا     

 ند:ارقم زده است، چنين ياد كرده

 به جهار خرم از انم كه جهار خرم از اوست

 عاشقم بر هموه عالوم كه همه عالوم از اوست

 در كي ندارم سنگ من با كس ندارم جنگ من

 با كس نگيرم تنگ من زيرا خوشم چور گلستار

 ايد:در پي وسعت ديد اخير، تغيير نوع نگاه به زندگي، پديد مي

 جملوه اجوزاي زمين و اسمار

 

 گويند روزار و شباربا شما  

 ما سميعم و بصيريم و خوشيم 

 

 با شما نامحرمار ما خامشيوم 

ي،  الهحساب، از ديگر تبعات حبّافريني و در نهايت لذّت و شادي بيانرژي بفشي، كمال 

 ايند.به شمار مي

چور عشق به كمال رسد و ميار عاشق و معشوق، اتحادي حاصل ايد، سبب بروز نوادر      

بسيار خواهد شد. عاشق با نيروي عشق و با استمداد از لطي معشوق، ره صد هاي شگفتيو 
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دهد كه با معيار عقل طبيعي انگيزي انجام مي تساله را يك روزه پيموده و كارهاي شگف

 گويد:انسار سازگار و قابل سنجش نيست، حافظ با اشاره به همين معنا، مي

 نقش هر زخم كه زد، راه به جايي دارد.    مطرب عشق عجب ساز و نوايي دارد 

 كند:زا، معرفي ميافرين و معرفتدر فراز ديگري، حافظ باده عشق را كمال

 كه حال اورد    كرامت فزايود، كموال اورد.بيار ساقي ار مي

 بيار ساقي ار جام صافي صفت    كه بر دل گشايد در معرفت.

را  ايت هستي ويغها بايترين هدف زندگي ادمي و نه تن سرانجام، عشق و حبّ الهي،     

 زند، بلكه شادي واقعي او را برايش به ارمغار خواهد اورد:رقم مي

 خوشتر از اين سم نديدم شربتي     زين مرض خوشتر نباشد صحّتي.

دي ار ه شااورد و وي ميهمار سفرسرانجام عشق بايترين لذّت را براي ادمي به ارمغار مي

 گردد:مي
 توو هوواي  توو در با  شواديهاي اي خووش منادي

 

 بر جاي نار شادي خورد جاني كه شد مهمار توو  

 يتووو نوودارم لووذّتووموون ازمووودم مودتووي بوي 

 

 پوايوار توو؟مولح بويكي عمور را لوذّت بوود بوي 

ار از ردازپي از نظريهبندي انواع عشق، يزم به ياداوري است كه برخدر انتهاي بحث طبقه 

ر حد ار، دپردازكه البته در اين قسمت وفاق بين نظريهاند انواع ديگري از عشق ياد كرده

 نيست.بندي كه از ار ياد شد، وفاق كلي موجود بين طبقه

هارم رر چابوالحسن ديلمي در كتاب عطي األني المألوف علي الالم المعطوف كه در ق     

 بندي محبت، محبت را به شش طبقه:ست، در تقسيمهجري تأليي كرده ا

 محبت خدا به بندگانش،

 محبت بندگار به خدا،

 محبت متحابين خدا،

 محبت خواص مؤمنار،

 محبت عامه مسلمين،

به تبيين محبت موجود در بين انسار و كند و در مقوله اخر، روح، تقسيم ميو محبت كل ذي

ا ديگر حيواناتي كه ادمي با انها سروكار دارد( و محبت حيوار )مانند الفت سگ با اهل خانه ي
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)نزهت،  1كندموجود در بين حيوانها و وحوش و طيور و ائتالف انها با يكديگر، بحث مي

1389.) 

شقين في (، در كتاب عبهرالعا1366به تصحيح معين و كربن، روزبهار بقلي شيرازي )     

 طبيعي. ي، وده است: الهي، عقلي، روحاني، بهيماحوال العشق، عشق را به پنج نوع تقسيم كر

باشد، منتهاي مقامات است. اين عشق عشق الهي كه در واقخ همار عشق عرفاني مي

شد، مفصوص اهل مشاهده و توحيد و حقيقت است و چنين عشقي غير اهل ار را ميسر نبا

د. ند برسنتوانقام ميچرا كه اغيار را در ار راه نيست و تنها محرمار راز هستند كه به ار م

ل نوع دوم از عشق، عشق عقلي است كه از عالم مكاشفات ملكوت است و ار مفصوص اه

د و د ايباشد. اين عشق از سير عقل كل در جوار نفس ناطقه در عالم ملكوت پديمعرفت مي

ن ، اياز لوايح مشاهده جبروت، و اين بدايت عشق الهي است. نوع سوم عشق روحاني است

باشد. عشق روحاني مقدمه عشق فصوص خواص ادميار است و در غايت لطافت ميعشق م

 پيوندد.عقلي است و در نهايت به عشق اهل معرفت مي

ار طرنشمالصدرا نيز پس از تقسيم عشقهاي انساني به دو قسم، حقيقي و مجازي، خا     

 سازد:مي

شود، به قرار زير اطالق مياهم عشقهاي مجازي كه به هر دوستي نسبت به غير خدا "     

 هستند:

يواني به نكاح و جفتگيري. وي حكمت ار را بقاي نسل و حفظ نوع محبت نفوس ح -1

 داند.مي

سبت به رياست و حرص انار براي به دست اوردر ار و تالش در حفظش محبت رؤسا ن -2

ي رترلب بكه گويي به طور غريزي در طبخ و نفس انار نهاد شده است. وي حكمت ار را ط

 شمارد.نفس بر قواي تحت سيطره ار برمي

گويا  نار و متموّير براي كسب مال و طمخ بر جمخ و ذخيره ار. اين نيزمحبت بازرگا -3

ر انا جزو طبيعت و نفوس انار است. وي حكمت ار را مصلحت ديگرار و كساني كه بعد از

 داند.ايند، ميمي

علوم و گرداوري و نشر كتب و تحقيق براي كشي محبت عالمار و حكيمار بر استفراج  -4

هاي ار و تعليم متعلّمين و ارايه به انسانهاي مستعد است. اين امر هم اسرار و پيچيدگي

                                                 
 شناسي عصر جديد، به تازگي درصدد پرداختن به اين امور برامده است.روار - 1
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فطري و ارتكازي است. وي حكمت ار را احياي نفوس و انگيزش انار از مرگ جهالت و 

 كند.ميقبر طبيعت و هشيار ساختن انسار از خواب غفلت و فراموشي، ذكر 

 نها است.ار در ارايه صنايخ و شوق انار بر تكميل و تزيين و بهتر ساختن امحبت صنعتگر -5

 رسد. در ار مصلحت مردم و نظم جامعه نهفته است.اين نيز غريزي به نظر مي

اين دوستيها در بين مردم شيوع دارد و حكيمار  محبت ظرفا و صاحبار ذوق به زيبارويار. -6

به  "عشق"كنند. محبت به زيبارويار كه در حالت شديد، نام حكمتي ذكر ميبراي هر كدام 

گيرد، گاهي به علت برخورد با مسايل ارزشي، ديني و اخالقي، هميشه جاي بحث و خود مي

تأمل بوده و پيرامور ار نقض و ابرامهاي گوناگور صورت گرفته است. مناط و مالك عشق 

متوجه متعلق و نتايج و اثار مترتب برار  "، مسلماخوب و پسنديده از عشق بد و ناپسند

اند: شرافت عشق به شرافت معشوق است و نوع معشوق نفوس نيز بستگي به است. پس گفته

توار درجه وجودي و شرافت ار نفوس دارد. پس از معشوق، هم شرافت عشق را مي

 (.1386)كريميار،  "شناخت و هم درجه شرافت و مرتبه وجودي عاشق را

 ويسد:نمي حكيم سبزواري در حاشيه الحكمه المتعاليه في ايسفار العقليه ايربعه،     

و ها انهها، نشتوار به عشق به عبادت، عشق به ايهاز جمله مصاديق عشق مجازي مي"     

ين ابه  اسماء و صفات الهي و غيره اشاره كرد كه هيچ يك عشق حقيقي، نيستند. با توجه

 -ازيتوار مراتبي تصور كرد. نفستين مرتبه عشق مجمعشوقهاي مجازي مي مصاديق، براي

 ه محبوبرا ب اي، حسن و جمال الهي را ارايه داده و بيش از همه انساركه بيش از هر مرتبه

ه ه اين كد، چگرداند، عشق به انبيا و اولياي الهي است كه انسار كامل هستنحقيقي نزديك مي

ز اقل نبه ) "ت، خالفت، نفستين اشتياق مجازي انار خواهد بودعشق انار به نبوت، رسال

 (.1386كريميار، 

نها رح اطدرباره ديگر شقوق عشق كه ديلمي، روزبهار، مالصدرا و حكيم سبزواري به      

ه، گفتشدر حد شأر عشقهاي پي "يزم به ياداوري است كه اين عشقها، بعضااند، پرداخته

ز سيعتر ايي ومعنا كه از منظر عرفا و حكما، عشق عرفاني، از قلمرو شوند، به اينشمرده نمي

نخ عشق عقلي برخوردار است و قاطبه عرفا، نفوذ علم و عقل را در قلمرو عشق، ممت

 اند.دانسته

ر اخر د، كه )مهمترين چهره مكتب خردگراي مشاء در فلسفه(سينا حافظ با اشاره به ابن     

 دارد:هات و چند جاي ديگر، از عشق سفن گفته است، بيار ميكتاب ايشارات و التنبي

 .اي كه از دفتر عقل ايت عشق اموزي     ترسم اين نكته به تحقيق ندانوي دانست
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 كند:و در جاي ديگري بيار مي

 .شرح مجموعه گل مر  سحر داند و بس     كه نه هر كو ورقي خواند، معاني دانست

 دارد:يني مشابه، بيار ميحافظ در موارد ديگري با مضام

 مدعي خواست كه ايد به تماشا گه راز

 دسوت غيب امود و بر سينوه ناموحورم زد.

 گوذرياي كه در كوچه معشوقوه ما مي

 شوكونود ديووارش.با خبر باش كه سر موي

سازد، سير كه بين عقل و عشق دارد، خاطرنشار مياي الدين رازي در مقايسهشيخ نجم"     

ت، ننده اساد كدر عالم بقا و سير عشق در عالم فنا است. عقل در عالم بقا، سازنده و اب عقل

 اناري، نافيم)به نقل از  "اما عشق كه متعلق به عالم فناست، سوزاننده و نابود كننده است

1377.) 

 ايبر "، اويپردازار عشقتوار نتيجه گرفت، نظريهبندي اجمالي ميبنابراين در يك جمخ     

و در اين ميار اند قرنهاي مديدي است كه در اين مرز و بوم به مقوله عشق عطي توجه داشته

 اند.حتي درصدد تبيين عشق حيوانها به يكديگر و عشق حيوار به صاحبش، برامده

عشق  وازي از منظر عرفا و حكماي ايرار زمين، عشق به دو مقوله كلي عشق مج "ثانيا     

م است. عشق مجازي عشقي است كه هدف ار خداوند هستي نيست و حقيقي قابل انقسا

 باشد. عشق )يا محبت( حقيقي، حبّي است كه هدف ار، حضرت حق مي

عشق مجازي به سهم خود از دو زير مجموعه برخوردار است، عشق بهيمي و عشق      

هيمي، گيري عشقهاي بهيمي و انساني در تضاد با يكديگر هستند. عشق بانساني. جهت

حيواني يا شهواني، عشقي است كه هدف ار تصرف معشوق از سوي عاشق براي تأمين 

لذّات اوست، حال ار كه در عشق انساني، عاشق درصدد ريفتن هستي خود به پاي معشوق 

پردازار عشق، با وجود برتر دانستن عشق انساني در برابر . اما به هر صورت نظريه1هست

                                                 
شناس غربي خواهد امد، شقوق پردازار روارهاي نظريهپردازيگونه كه در ادامه و در بررسي نظريههمار - 1

 ادي عشق استرنبرگ، تطبيق داد.توار با مثلث پيشنهعشق بهيمي و عشق انساني را به شكل نسبي مي

-استرنبرگ با طرح سه عامل جسم )هيجار(، عواطي )انگيزش( و تعهد )شناخت(، درصدد تبيين عشق برمي    

سازد، مثلثي كه بنيانش هيجار باشد، با مثلثي كه بنيانش شناخت باشد، متفاوت هستند، به ايد و خاطرنشار مي

هيجار صرف باشد، پس از چندي، اين عشق به سادگي خاموش خواهد  اين معنا كه در حالتي كه بنيار عشق،

برخوردار خواهد بود، تري شد، در حالي كه اگر بنيار عشقي، ابعاد شناختي باشد، اين عشق از تداوم طويني
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دارد، تأكيد فق ديد ادمي را در حد ماديات و محسوسات نگاه ميعشق شهواني و بهيمي كه ا

كه عشق مجازي نيز بايد اسباب تعالي فرد را براي دستيابي به مرزهاي عشق و اند ورزيده

 محبت الهي، فراهم اورد.

جهش،  ين وچهار الگوي پيشنهادي بداند يا نداند، مجاز قنطره حقيقت، ممارست و تمر     

 اند.خود درصدد تبيين پيوند خوردر عشق مجازي به عشق الهي برامده هر يك به سهم

عهد الست و هاي عرفا و حكماي ايراني براي تبيين عشق )يا محبت( الهي، به نظريه     

 اند.فطرت، متوسل گرديده و در پرتو نظريات اخير سعي در تبيين محبت الهي، داشته

                                                                                                                 
 زيرا عرصه ابعاد شناختي، با محدوديت عرصه ابعاد هيجاني، روبرو نيست و انساني كه شيفته افكار، ارزشها و

عواطي طرف مقابل خويش شده است، به سادگي انساني كه از چشم و ابرو و قد و قامت طرف مقابلش 

 شود، نفواهد بودخوشش امده است، و بعد از مدتي با ديدر فردي زيباتر، از او زده مي



 

 



 عشقشناختي روانهاي نظريه

رفوا و  از دير باز مورد توجه همگار بوده است و در اين ميوار شواعرار، نويسوندگار، ع   عشق 

مانند انها، ضمن ستايش عظمت عشق، در جريار تعريي ار از غامض بوودر تعريوي عشوق    

   اند.ياد كرده

شناسار در برخورد با مقوله عشق، همچور ديگور شوارحار ايون مسوأله، از     برخي از روار     

در هموين رابطوه چنوين     3و هاتفيلد 2، فروم1مزلو اند،تعريي اين تجربه سفن گفتهغامض بودر 

 نويسند:مي

اري. هويچ  اي باشد تا عيني يوا رفتو  هسته دروني شرح عشق، بايد بيشتر ذهني يا استعاره"     

تواند هرگز كيفيوت غنوي تجربوه عشوق را بوراي كسوي كوه ار را هيچگواه         شرح و بياني نمي

لطي،  است، بيار كند. اين كيفيت به طور عمده احساسي از رضايت، مهرباني، احساس نكرده

 (.1367)مزلو، ؟، ترجمه رويگريار،  "خوشي و شادي است

عشق شكل بارور رابطه با ديگرار و خود شفص اسوت. عشوق ديلوت بور مسوووليت،      "     

ن دو ر صوميميت بوي  توجه، احترام، معرفت و ارزوي رشد و تكامل براي سايرين داشته، بيانگ

 (.1378، ترجمه پوري سلطاني، 1990)فروم،  "نفر با حفظ منيت فردي است

عشق حالت اشتياق شديد براي رسيدر به يگانگي است. اگر عشق دو طرفه باشود، فورد   "     

كند، اما اگر يك طرفه باشد، وي احساس پوچي و نااميدي عاشق احساس لذت و رضايت مي

 (.1999نقل از هاتفيلد، به  4)مايرس "كندمي

مسوأله   شناسار پس از برخي از تالشهاي اوليه در جهوت ارايوه تعريفوي عمليواتي از    روار     

 ت و سوقم ردازي در زمينوه عشوق و بوه ازموور نهوادر صوحّ      پو نظريوه  باتا اند عشق، كوشيده

 در جريوار  ايند.عشق نايل  از تري هاي انجام شده در اين رابطه، به تحليل جامخردازيپنظريه

 عشق مطرح شده است:مسأله  هاي اخير، نظرياتي با عناوين زير در جهت تبيينردازيپنظريه

، 4اجتمواعي  -سوتي ، تحوولي يوا زي  3، اشوتراك 2، مبادلوه اجتمواعي  1نظريه سوبكهاي دلبسوتگي       

و  8، ويلسوور 7ارنسوور ) 6و نظريه سه وجهوي عشوق   5يزيولوژيك(برانگيفتگي فانگيزش رواني )

 (.1999، 9ايكرت

                                                 
1 -Maslow, A. 

2 -Fromm, E. 

3 -Hatfield, E. 

4 -Myers, D. 
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دي كوه روي  كيو اي ارايه شده در مقوله عشق، با تأهردازيپنظريه در ادامه با طرح اجمالي     

 خواهد شد، برخوي از طرحهواي كواربردي يزم جهوت     ،يا رومانتيك شورانگيز، تفيليعشق 

 روشنگري جوانار در اين زمينه، مطرح خواهند شد.

 

   نظريه سبكهاي دلبستگي

هوواي رداز انگليسوي، نووزاد بسوياري از گونوه    پو نظريوه  پزشوك و روار 10جوار بوالبي   بوه اعتقواد  

 ايند و بدور توجوه و مراقبوت هويچ بزرگسوالي،    مي ، ناقص به دنياانسار پستاندارار، از جمله

سازوكاري( مهيا كرده است مكانيزمي ) ،ين رو طبيعتمين كنند. از اتوانند بقاي خود را تأنمي

 با جلب توجه بزرگساير، بتوانند به حياتشار ادامه دهند. ،هاتا نوزاد حيوان

سوتند، بوا   هكه خوشحال  وقتينوزادار كم سن انسار، زماني كه ناارامند، با گريه كردر و      

ه، بوا  را معطوف به خود كورد شار ردر اصواتي خاص از خود، توجه مراقبانلبفند زدر و دراو

 ،بوا انوار   اش راب تداوم توجه انار به خود، رابطوه با جل، از رنجش رهايي يافته يا راكمك ان

 بفشد.مي تداوم

 بواز  موادرش  تنگنا و خطر، باز به سووي  پس از بزرگتر شدر و راه افتادر، در مواقخ نوزاد     

را بوا   گونه دلبستگي خوود ايند و زنمي جا شدر مادر، دست به تعقيب ويهد و با جابگردمي

 د.دهمي نشار مراقبش،

به شوكل قابول    رانوزاداني كه مراقبار ان ،مشاهده كردند ،و همكارانش 11ينيس ورثمري ا     

كننود، ايون   مي ايجاد 12دلبستگي ايمن رادر اندهند، مي پاسخ راو ناارامي انها اطميناني به گريه

                                                                                                                 
1 -Attachment styles 

2 -Social exchange theory 

3 -Equity theory 

4 -Evolutionary explanation of  love 

5 -Motivational theory (Physiological arousal) 

6 -Tringular theory of  love 

7 -Aronson, E. 

8 -Wilson, T. D. 

9 -Akert, R. M. 

1 0 -Bowlby, J. 

1 1 -Anisworth, M. 

1 2 -Secure attachment 
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، دسوت بوه كشوي جهوار     رابوه انو  كودكار پس از يافتن دلبستگي ايمن به مراقبانشار، با اتكا 

موجبوات   ، ضمن ايجاد ديدي مثبت در كودك،زنند، به عبارت ديگر دلبستگي ايمنمي ارجخ

 اورد.مي را فراهم ويسازي كنجكاوي ازاد

كنند و نمي اميز صرف اقدامبا نوزاد، به ارايه پاسفهاي محبتبرخي از مراقبار، در ارتباط      

نووزاد  محبوت بوه    و نشوار دادر مهور   ، گاهي نيز ازرااميز به اندر عين دادر پاسفهاي محبت

 پيودا  1سووگرا اميوز يوا دو  ورت كودكار مزبوور دلبسوتگي اضوطراب   ورزند، در اين صمي امتناع

كنند مي كنند. اين كودكار در يك وضعيت جديد، مضطرب يا عصباني هستند، بيشتر گريهمي

 زنند.مي ،و كمتر دست به كاوش جهار بيرونشار

كننود،  مي ابا ،د كه از ارايه هر نوع محبتي به كودكار تحت نظارتشارمراقبار ديگري هستن     

شووند. ايون   موي  2يدلبستگي بوا عنووار دلبسوتگي اجتنواب     در اين حالت كودكار دچار نوعي از

 بوه وي  "كودكار در يك وضعيت عجيب، به شكل فعال از مراقب خود دوري جسته، عموموا 

 شوند.مي اعتنابي

 ده با نوزاد،امدهاي رفتاري و عاطفي حاصل از چگونگي رفتار مراقبت كنناز نظر بالبي، پي     

رخوردار ورد. كودكي كه از مراقبي متعادل و ايمن بامي ي كودك پديدنظام ادراكي خاصي برا

 و ر داشوت توار به مردم اطمينامي پندارد كه در ارمي بوده است، جهار بيرور را جهاني ايمن

ك كوود  ،اينفايق شد. عالوه بور  ،توار به راحتي كنار امد و برارمي ربا رنجها و دشواريهاي ا

كنود كوه شايسوته توجوه و     موي  ادراك ،مزبور خود را نيز به صورت يك فرد دوست داشوتني 

 ردبرخو ،اربا خود و جهار بيرونش ،با ايمني ،قدرداني ديگرار است. اين كودكار در بزرگسالي

هديود  تجهوار خوارج را جهواني     انود، محروم بوده ،ي ايمنكنند. اما كودكاني كه از دلبستگمي

كننود، از ايون رو   مي تصور ،بها و كم ارج و قرباحساس كرده، خود را نيز شفصي بي كننده

 ،يگورار در بزرگسالي جهار بيرور را مكاني ناخوشايند ديده، خود را نيوز از چشوم و منظور د   

 بينند.مي فردي كم ارج و نامطلوب

كوه  انود  ردازي بوالبي، بيوار داشوته   پو نظريه با اتكا به 1و فيليپ شيور 3زارهاوسيندي  "اخيرا     

 به فرايندهاي دلبستگي گره خورده و از ار تبعيت "عميقا ،رومانتيكشورانگيز يا پديده عشق 

 كند.مي

                                                 
1 -Anxious or ambivalent attachment 

2 -Avoidant attachment 

3 -Hazan, C. 
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رج ، طوي د احساسوي زار و شيور براي نشار استمرار بين دلبستگي كودكانوه و عشوق   هاو     

در يووك روزنامووه محلووي، از خواننوودگار روزنامووه درخواسووت كردنوود تووا بووه  اي پرسشوونامه

پرداخوت، پاسوخ   مي دلبستگي كودكانه و عشق رومانتيكمسأله  كه به سنجش دواي پرسشنامه

ينطوور  پاسخ واصله خوانندگار روزناموه، دلبسوتگي كودكانوه افوراد و هم     600از حدود  دهند.

رسويهاي  نتوايج بر  تقسيم شودند.  ،ن، اجتنابي و دوسوگراايمبه سه دسته  ،انار شورانگيزعشق 

رخووردار  كساني كه در دورار كودكيشار از دلبستگي ايمنوي ب  ،دادمي نشار ،اماري انجام شده

ز اكردنود و كسواني كوه در دورار كودكيشوار     موي  ايمني را گوزارش  شورانگيزعشق  اند،بوده

اطمينوار   فاقد روابط گرم، صميمي و مراقبت و و اضطرابي و اجتنابي برخوردار بودهدلبستگي 

 ند.دادمي نشار ،اضطرابي و اجتنابي را در خودخاطر در كودكي بودند، عشق رومانتيك 

كوه روشوهاي   انود  نشوار داده  "تحقيقهاي بعدي كه در اين جهوت انجوام شودند، عموموا         

 تبعيوت  راانو ر كوودكي  ، از روشهاي دلبستگي موجود در دورابزرگسايردلبستگي رومانتيك 

كنند و تجربيات اغازين افراد، نقش مهمي در شوكل دادر بوه تجربيوات دورار بزرگسوالي     مي

افراد دارند، اما با اين حال شواهد ديگري وجود دارند كه بجز محروميتهواي شوديد عواطفي،    

 (.1999، 2سابينينند تا حدي اصالح و هدايت شوند )توامي تجربيات بزرگسالي

 3اند. كولينزبه تأييد نظريه دلبستگي بالبي انجاميده "وهشهاي انجام شده، عموماپژ     

سازد، نتايج پژوهش وي ساله خويش، خاطرنشار مي 20(، در گزارش پژوهش طولي 1997)

ديلت برار دارند، جواناني كه روابط دلبستگي ايمني را در محيط زندگي خويش تجربه 

 گذارند.ويش، روابطي ايمن را از خود به منصه ظهور مياند، در روابط عاشقانه خكرده

كنند، نوع دلبستگي اوليه كودك به اوليا، در روابط (، گزارش مي1995و همكارار ) 4اونز     

ايد. اما بررسيهاي انجام شده در مورد دلبستگي اوليه بعدي عاشقانه فرزند مؤثر واقخ مي

 جاميده است.كودك و پرستار وي، به نتايج مشفصي نيان

(، در بررسي كه در سطح دانشجويار دانشگاه داشت، نتيجه گرفت، 1995) 5ديستول     

پس از اتمام رابطه اند، جواناني كه دلبستگي ايمني را در دورار كودكي خويش تجربه كرده

                                                                                                                 
1 -Shaver, P. 

2 -Sabini, J. 

3 -Collins, W. A. 

4 -Owens, G. 

5 -Distole, C. M. 
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 كنند، حال ار كه دانشجويانيشار، از اين رابطه با عواطي و احساسهاي مثبتي ياد ميعاشقانه

از خاطرات رابطه عاشقانه خويش كه به پايار رسيده اند، كه دلبستگي ايمني را تجربه نكرده

 كنند.است، با ديد و نگاهي منفي، ياد مي

ر د، ددر پژوهش مشابهي، مشفص شد، دانشجوياني كه از دلبستگي ايمني برخوردارن     

دا جاميز اي مسالمتبا روحيهشار، از طرف مقابل خود هنگام پايار گرفتن رابطه عاشقانه

 ود را بهرابطه عاطفي خاند، شوند، اما دانشجوياني كه دلبستگي ناايمني را پشت سر نهادهمي

رده، تهم كماميزي تمام نكرده، طرف مقابل خود را به كاستي و تعلل در رابطه شكل مسالمت

 ( .1996)پيستول، شوند با سرزنش وي از او جدا مي

نفر از دانشجويار به عمل  101(، در پژوهشي كه در سطح 1998و همكارانش ) 1انسين     

اوردند، به اين نتيجه رسيدند كه روابط صميمي جوانار با جنس مفالفشار، با اختاللهاي 

هاي متشتت، خانوادگي و طالق پدر و مادر انار، همبستگي منفي دارد. به اين معنا كه خانواده

گر روابطي صميمي، بين فرزند و طرفهاي روابط تداعي اي صميمي،هروابط مشتت و خانواده

 عاطفي او خواهند بود.

 

 ه نظريه مبادل

د ، در موور دلوه كايهوا نگريسوته   نظريه مبادله، به روابط انساني به شكل روابط اقتصوادي و مبا 

در  كننود توا در موورد كايهوايي كوه     موي  مردم تالش ،داردمي گيري عشق و ازدواج بيارشكل

 د.ين بياورنپردازند، پايمي كه در مقابلهايي راق كنند و هزينهكنند، اغمي تروابط خود درياف

يود  پد ينديوجه ناخوشوا  ،از نظر ذهني براي افراد ،در نگاه اول، نظريه مبادله ممكن است     

سورحد  ا تو افراد را ممكن اسوت   شورانگيزترين روابط و دلبستگي اورد، به اين معنا كه نزديك

 ،ادلوه دارد، پوايين بيواورد، اموا نظريوه مب    خودشوار  ا بقوال و قصواب محلوه    بو كه فرد اي رابطه

صواب  قنانوا و  كه روابط ما با خانواده و دوستانمار، متفاوت با رابطه ما با بيار كندخواهد مي

مونوه،  محله است، علت تفاوت اين روابط نيز محتواي مبادله صورت گرفته است. به عنووار ن 

شوند كوه  يم مبادله ،ر يك ازدواج، اين عقيده وجود دارد كه خيلي از چيزها در روند ازدواجد

اب بوا  يكديگر، قابل توجهند در حوالي كوه قصو   تأييد  از ميار انها بالطبخ محبت، صميميت و

 دهد.نمي هيچكدام از اين موارد، حتي يك قطعه گوشت كوچك به ما

                                                 
1 -Ensign, J. 
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، ط باي ببرندپاداش خودشار را در رواب ،كنندمي مردم تالش ،ندكمي نظريه مبادله پيشنهاد     

 وي برسوند  كنند به برابور مي مردم در روابطشار تالش ،دارندمي ردازار ديگري بيارپنظريه اما

 كوه اي هبه طور نسبي(، پاداشي معادل هزينشود كه هر يك از طرفين )مي محقق برابري زماني

 دست اورند.ه كنند، بمي

كه افوراد داراي روابوط   اين است  اند،و همكارانش به تذكر ار پرداخته 1كه والستراي نكته     

برد. افرادي كه كمتر از برابر، در مسير ارضاي خويش از احساسات ناخوشايندي رنج خواهند 

دريافت دارند، شريكهاي متضرر ناميده شده، بيشتر احساس عصبانيت و رنجوش   خود 2شريك

منود ناميوده شوده،    دريافت دارند، شريكهاي بهره و افرادي كه بيشتر از شريكشاررد خواهند ك

 احساس جرم خواهند كرد.

اصوي  فص خكرد، دانشجوياني كه با شو مي ررسيدر يك مطالعه كه برابري در روابط را ب     

ط بار ارتدوالهايي به س ،گذاشتند، مورد نظر قرار گرفتند و طبق درخواست ازمايندگارمي قرار

از  و تصورشوار  شارگيري روابطشار، روند روابطشار، روابط جنسي احتماليبا چگونگي شكل

فسوت،  مواه از پركوردر پرسشونامه ن    5/3پاسخ دادند. بعد از گذشوت   ،روابط عاطفيشار ادامه

موورد   ،راتا تداوم يا عودم توداوم روابوط انو     مورد بررسي قرار گرفتند "مجددا دهندگارپاسخ

ز روابوط  بيشوتر ا  ،داشت كه روابوط برابور  ار  يرد. يافته اساسي تحقيق ديلت بربررسي قرار گ

ديگور ايون   هواي  يكي از يافته ،عالوه براين اند.ماه گذشته تداوم پيدا كرده 5/3نابرابر در طول 

ز ازيوادي   بوه مقودار  منود  كه شريكهاي متضرر و شريكهاي بهوره مطالعه حكايت از ار داشت 

 ورزيدند.مي امتناع ،شارمقابل ي با طرفداشتن روابط جنس

موورد بررسوي    ،متفواوت هواي  چند مطالعه جديود، روابوط دانشوجويار را در طوول دوره         

حاصل از اين هاي يافته اند.را مورد بررسي قرار داده راروابط انهاي قرارداده، پاداشها و هزينه

 ،رر ايون ميوا  ديده است، اما افقهاي ديگري را نيوز  نظريه مبادله انجامتأييد  ها اگرچه بهپژوهش

كننود،  موي  شوائبه را فوراهم  بي روابطي كه رضايتي ،لنمايار ساخته است، به اين معنا كه در كّ

ارنود،  مستحكم هستند، حتي اگر كمي نابرابر باشند و روابطي كه رضايت كمتري بوه هموراه د  

 حتي اگر برابر باشند، مستحكم نيستند.

                                                 
1 -Walester, G. W. 

2 -Partener 
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رضوايت افوراد از   مسوأله   توا حودي در   ،هوا چه پاداشها و هزينهمعتقد است اگر 1ولتروسب     

كوه  دخيلنود   ،اخيرمسأله  عوامل ديگري نيز در ،رضايتمسأله  ثرند، اما عالوه برروابطشار مؤ

رسوبولت   انود. جمله چگونگي ورود افراد در رابطه و در دسترس بودر انتفابهاي ديگر، از ار

هر چه شفص بهتر بتواند در جاي ديگري با فردي كنوار بيايود، در يوك     ،سازدمي خاطرنشار

مدل مبادله تغيير يافتوه اسوت توا     "تواند داخل شود. اخيرامي كمتر ،خصوصه ب رابطه ويژه و

 اين عامل اضافي را در نظر بگيرد.

 رك وتواريخ مشوترك، عوادات مشوت     له، به ايجواد يوك  گذاري عاطفي در يك مسأسرمايه     

گفته، انجامد و مجموعه موارد پيشمي گيري روشهاي همسار براي كنار امدر با يكديگرشكل

-يه، برمبنواي سورما  كنند. روسبولت اعتقواد داشوت  مي مشكل ،شرايط را براي ترك يك رابطه

و  خيول بووده،  بيني كرد كه ار شفص تا چه ميوزار در رابطوه د  توار پيشمي ،گذاري يك فرد

 راضي است. چقدر از رابطه موجود، ،هافراتر از اين

رد و دانشجو را طي مدت يكسال تحصيلي پيگيري ك 34، روابط ايروسبولت طي مطالعه     

تگي بوه  بسو  ،رارات در رضايت و تعهد به روابط اندريافت كه تغيي ،همانطور كه انتظار داشت

د شود، رضوايت و تعهو   موي  چه پاداش بيشترهربه عالوه  كردند.مي پاداشي داشت كه دريافت

ت و تعهود  كمي در تغييور رضواي  تأثير  ها،در هزينه شد. از سوي ديگر تغييرمي بيشترانار نيز 

ظر نبه اين معنا كه شفص مورد شد )مي حاصل از روابط ديگري كم انار داشت. اگر رضايت

 د.شمي بيشتر ،گذاشت(، تعهد فرد به رابطه اصليمي با فرد ديگري قرار و مدار فرد

گردد مي به افزايش تعهد منجر ،گذاريچنين دريافت كه افزايش در سرمايههم ،روسبولت     

 ،را در تحقيوق خوودش  بازي زنوار  شادي در روابط هم جنس 2كوردك ،و برمبناي همين مدل)

 در راستاي نظريه مبادله است. ،اخيرمسأله  كه گيرد(مي نتيجه

رد، چندار ه سادگي كنار گذاشتن پيراهنهايش، كنار بگذاب اين كه ادمي دوستار خودش را     

-ه سورمايه ورد. بنابراين ادامانمي ،د و پرنشاط را به دنبال خودمنطقي نيست و يك زندگي شا

نسبت  رسد، اما اگر فرد تعهدينمي گذاري تا حد خاصي در روابط، چندار غيرمنطقي به نظر

و  باشود،  ار زيواد هواي  روابط اندك و ميزار هزينهبه ادامه رابطه نداشته و رضايت حاصل از 

يسوت  نمه رابطه در ايون حالوت ممكون    اگر فرد حق انتفاب ديگري هم داشته باشد، انگاه ادا

 (.1999 سابيني،)

                                                 
1 -Rusbult, C. 

2 -Kurdek, L. A. 
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 رابطه اشتراكي

چارچوب نظريه مبادلوه بررسوي   ردازار معتقدند كه نبايد روابط صميمي را در پنظريه برخي از

 "اصوطالحا  راكه برخي از روابط كوه انو  اند ، بيار داشته2و جودسن ميلز 1ركارگارت كالكرد. م

گيرند. در روابط اشوتراكي، افوراد   نمي در چارچوب نظريه مبادله قرار اند،ار را اشتراكي ناميده

كوه  اي مبادله، افراد به انودازه  كنند، اما در روابط مبتني برمي كه نياز دارند، دريافتاي به اندازه

 دارند.مي كنند، دريافتمي پرداخت

هر  ،مرد دهندگارپاسخزمايشي كه جهت نشار دادر وجه تمايز اخير ترتيب داده شد، در ا     

-پاسوخ ند، بوه هور يوك از    شود موي  روبورو  3جذابي به نام پائويمؤنث  فردبا  ،يك به يك ،بار

 م ازمايشي هسوتند و برحسوب  در حال انجا ،همراه با پائوي راشد كه انمي مرد گفته دهندگار

و خودشار هرگونوه   دستمزد مشتركي دريافت خواهند كرد ميزار كاري كه انجام خواهند داد،

 تقسيم كنند. ،توانند دستمزد مزبور را بين خودشارمي كه توافق كردند،

 لجدود در يك دادند، اين بود كه يكسري اعداد را بايمي بايد انجام افراد مزبوركاري كه      

تواليهايي  هم بستگي به تعداد گويارپاسخدادند. مزد مي قرار ،ايپانزده در بيست و شش خانه

كورد  مي كار توانستند بيابند. در اين كار خسته كننده، نفست پائوي شروع بهمي راانكه  داشت

بوه  ه شوكل  در اتاقي ديگر قرار گرفته، بو  ،مرد دهندهپاسخبود،  و در حيني كه وي مشغول كار

شود.  موي  هداد در اختيار وي قورار  ،اطالعاتي از پائوي ،اصطالح تصادفي، از سوي ازمايندگار

ده اسوت و  شدند كه پائوي مجرد بوده، تازه وارد دانشگاه شو مي مطلخ ،دهندگارپاسخبرخي از 

م هو ديگور   كنندگارشركتشركت كرده است. بعضي از  ،به اميد يافتن دوست در اين ازمايش

ع كوه موضوو  اين است  ،هل بوده، علت شركتش در ازمايشفردي متأشدند كه پائوي مي مطلخ

وي شووهر پوائ  ازمايش براي وي جالب بوده است و در ضمن بالفاصله پس از اتمام ازمايش، 

 يد تا او را ببرد.امي دنبال وي

اميود   نودگار دهپاسوخ بود كه اي نوع رابطه ثيرگذاري برتأ ،نكته مورد نظر در اين ازمايش     

بوا پوائويي مجورد و     كننودگار شركت ،داشتند با پائوي داشته باشند. ازمايندگار انتظار داشتند

رومانتيك و يا حداقل دوستانه ايجاد كنند، اما در مقابول انتظوار   اي به دوستيابي، رابطه اميدوار

                                                 
1 -Clark, M. 

2 -Mills, J. 

3 -Paula 
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جكواوي در ازموور   در ارتباط با پائوييي كوه ازدواج كورده، از روي كن   دهندگارپاسخ ،داشتند

 ،انتظوار داشوتند   راد. بنابراين اننچنين نباش هست،شركت كرده است و منتظر امدر شوهرش 

به شكل همه بوراي يكوي و يكوي    )گروه نفست با پائوي نوعي رابطه اشتراكي  دهندگارپاسخ

 نوعي رابطه تبادلي ايجاد كنند. ،رفتمي براي همه( ايجاد كنند، اما در گروه دوم انتظار

 موه دهنود،  مرد به ازمايشوگاه رفتوه توا كوار يوافتن اعوداد را ادا       كنندگارشركتزماني كه      

شويده  كه در جدول پيدا كرده است، با ماژيوك خوط ك   متواليهاي دور شمارهديدند پائوي مي

اشوتراكي  اي است. از نظر ازمايندگار، انتفاب همار ماژيك و همار رنگ، هدف ايجاد رابطوه 

شدر  ، هدف تمايز پاسفها براي مشفصكرد، اما انتفاب ماژيكي با رنگ ديگر مي را تعقيب

ي ار، تمايزكرد. در حالي كه انتفاب ماژيك با رنگ يكسمي در پايار كار را دنبال فرددستمزد 

 كرد.نمي ،پذيرر فرد خاص به شكل مستقل را امكاربراي تفصيص مزد برحسب كوشش ه

تواننود  مي ،كردندمي كه فكرها رفت، تنها حدود ده درصد از سوژهمي همانطور كه انتظار     

 90الي كوه  با پائوي ايجاد كنند، رنگهاي متفواوتي را انتفواب كردنود، در حو    اشتراكي اي رابطه

زيدنود.  هل است نيز به انجام همين كار مبوادرت ور كردند پائوي متأمي درصد كساني كه فكر

زمور به ه باهم دوست بودند و براي انجام ازوجهايي ك ،نشار دادكالرك  ،در مطالعات بعدي

 انتفواب  امدند، كمتر از زوجهايي كه با هم غريبه بودنود، رنگهواي متفواوتي را   مي ازمايشگاه

ريه برابري راهي را كه در نظ مردمست كه در روابط اشتراكي، ا يد ارمؤاخير مسأله  .كردندمي

 ،افوراد در برخوي از شورايط    گيرنود و نموي  مدنظر اسوت، پويش  و مبادله به صورت يك الزام 

 ي مشوابه، زمايشوهاي اخيور و برخوي از ازمايشوها    پذيرند، با توجه به امي كمتر را فخعامدانه ن

رد و بوا  نتيجه گرفتند كه نظريه مبادلوه برداشوتي سوطحي از روابوط انسواني دا      ،كالرك و ميلز

 نظور اخيور   توار بوه تعمويم  نمي مبادله است، اما بر وجود ار كه برخي از روابط انسانها مبتني

 ر زد.نظريه مبادله ديد و دست به تفسير ا پرداخت و تمامي رفتارهاي ادمي را مبتني بر

بوا كوالرك و ميلوز هوم      در اين كه همه روابط انسانها از نووع مبادلوه نيسوت،    1الن فيسك     

ر فرهنگ غرب، پيشنهاد وجود چهار نوع وي با توجه به فرهنگهاي ديگر، در كنا عقيده است.

مبادله، روابط اشتراكي، رابطه با برابري اندك و رابطوه   دهد: روابط مبتني برمي رابطه انساني را

 تحكمي.

                                                 
1 -Fiske, A. 
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لودين فرزنود   چيزي به نام رابطه اشتراكي وجود ندارد، اموا هيچگواه وا   ،طبق نظريه مبادله     

كننود. البتوه   نموي  گوذارد، رهوا  موي  راروي دست انيل اين كه خرج بسياري بيمارشار را به دل

سوت كوه   بودار معنوي ني  مسأله  روابط مبادله هست، اما اينتأثير  روابط انساني تا حدي تحت

نوار عاشند. به وارد رابطه دوستي با يكديگر شده ب ،ايبا نيت داشتن روابط مبادله "افراد دقيقا

ام شر دوستي يك هفته دوست ديگرش را براي توار دو دوست را در نظر گرفت. اگمي مثال،

يهموانش  دعوت كند و مبلغ معيني را براي هزينه شام بپردازد، انتظار نودارد دوسوت وي كوه م   

نود.  كهموار ميوزار هزينوه را صورف ميهمواني او       "بوده است، در دعوت متقابل از او، دقيقوا 

را در حود   كوه روابوط انسواني   ت اين اسو  نظريه مبادله وارد است، بنابراين انتقاد اساسي كه بر

 سوابيني، گيرد، حال ار كه چنوين نيسوت )  مي رخيلي محدود و كوچكي ترسيم كرده و در نظ

1995.) 

 

 تكاملينظريه 

لي بوه  تكوام عاشق اين فرد خاص شودم، ديودگاه   پرسد كه چرا من مي وقتي فردي از خودش

 لي ايون كوام كند، پاسخ ديودگاه ت مي نه اقدامدهنده در اين زمي اور و تكارارايه پاسفي شگفت

مثابوه   نبايود بوه   ،توليود مثول  مسأله  ت، از اين روسا بقا ،ست كه هدف غايي و نهايي موجودا

ر دهد. از اين رو زنامي تشكيل تمامي بازي را ،مسأله قسمتي از بازي نگريسته شود، بلكه اين

ن را بوه بهتوري   رانسول انو   شوند كه تداوم بقواي مي و مردار در جريار عشقشار، عاشق كسي

باشوند، بوا   موي  بالطبخ از انجا كه مردار و زنار متفاوت از يكوديگر  ، تضمين كند.شكل ممكن

 بايد درصدد تحقق انچه از ار ياد شده، برايند. ،پيگيري رفتارهاي متفاوتي

ار كه زنار كمتور از مورد  ار است  تفاوتهاي زيستي زر و مرد در جريار توليد مثل، بيانگر     

 ،سواله  25محدود بوده، تنها در يك دوره  رارا دارند، زيرا تعداد تفمكهاي انامكار توليد مثل 

سولولهاي  انجامد، اما موردار  مي ماه به طول 9هر باروري زنار  ،به عالوه امكار باروري دارند،

اسپرمهاي( زيادي توليد كرده، برخالف ثابت بوودر تعوداد تفمكهواي زر، بوه شوكل      ) جنسي

مردار برخالف زنار كوه  براين، عالوه  هستند. سلولهاي جنسيقادر به توليد اي يد شوندهتجد

سوازي  ، از قودرت بارور دوره معيني قابليت باروري دارند، توا اواخور دورار پيوري خودشوار    

دارد تا بوا  مي ار بر زر و مرد، انار راگفته پيش تفاوتهاي زيستي ،برخوردار هستند. از اين رو
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از منظور   ،و همكوارانش  1بزنند. ديويد بواس  ،به توليد مثل رين گزينه ممكن، دستگزينش بهت

دارند: بهترين گزينه انتفابي زنار، انتفاب مرداني اسوت  مي در اين رابطه اظهار ،نظريه تحولي

بهترين گزينه انتفابي  ،را حفظ و حراست كنند و برعكس رابهتر از همه بتوانند فرزندار ان كه

 برخوردار باشوند. بور   ،انتفاب زناني است كه از شادابي و سالمت جسماني يزم براي مردار،

اينود  وجوي مرداني برموي د كه زنار به جست، معتقدنليكامناسار تشروار ست كها مبنا همين

كه از قدرت اقتصادي و پايگاه اجتماعي باييي برخوردار باشند و بتوانند در جريوار بوارداري   

 جووي زنواني  وعمل كنند و موردار بوه جسوت   ، به بهترين شكل ممكن وي و نگهداري فرزند

 برخوردار باشند. م، توانايي جسماني و زيبايي يزم،پردازند كه از سن كمي

رسوي  لي در زمينه عشق، بوه بر كامت و سقم نظريه تش براي بررسي صحّباس و همكاران     

ر و ، از زنوا جريار اين پژوهشو در  ندكشور مفتلي جهار پرداخت 37از  شركت كننده 9000

 رااد كه زنو دنشار  ،نتيجه پژوهش اخير. ندبراي ازدواج را جويا شد راگزينه انتفابي ان ،مردار

ر جامعه طلب باشند و دز درامد كافي برخوردار بوده، جاهجوي مرداني هستند كه اودر جست

 ،دارشوده از سووي مور    برخوردار باشند، در حالي ارزشوهاي بيوار   ،از قدرت و امكانات يزم

برخوي از پژوهشوهاي    دهود، موي  گشت. باس گوزارش مي به جذابيت فيزيكي زر باز "عمدتا

 اند.انجاميده ،به نتايجي مشابه نتايج وي مشابه،

 راهمسور انو   ،ر دارند كه موردار مايلنود  ا برخي از پژوهشهاي انجام شده ديگر، ديلت بر     

همسرشار سني در حودود خوود    ،دهندمي ه زنار ترجيحجوانتر از خودشار باشد، در حالي ك

 (.1999، 4و ايكرت 3، ويلسور2ارونسور) داشته باشد ،راان

، مواعي مول اجت با مورد توجه قراردادر بيشتر عوا ،اندلي ديگري كوشيدهكامپردازار تنظريه     

 ايون  بور تأكيود   بوا  راه، انو ببفشند. به عنوار نمون ،ماعياجت -لي، وجهي زيستيكامبه نظريه ت

 گونوه ايون  هميشه از اين كه مادر فرزندشار هستند، مطمئن هستند، اما موردار  ،كه زنارمسأله 

اعموال   به اين ترتيب موردار بوا   اند،ورزيدهتأكيد  ،ت، عصمت و پاكينيستند، روي ارزش عفّ

بوداهت   ،د به پدرانتساب فرزنمسأله  قدرت و محدود كردر زنار از اميزش با مردار ديگر، به

 اند.يزم را بفشيده

                                                 
1-Buss, D. 

2 -Aronson, E. 

3 -Wilson, T. D. 

4 -Akert, R. M. 
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كنند ميد تأكي با بحث در مورد پديده قدرت يافتن اقتصادي زنار، ،گفتهپيش ناسارشروار     

انجامد، از ايون  مي ،به كم شدر شكاف سني موجود در سن ازدواج زنار و مرداراخير رخداد 

رامدتر جربه و كارد در ازدواج كه بيانگر با تتفاوت سني به نفخ ممسأله  ،انتظار دارند را، انرو

 (.1998مقدم، رنگ ببازد )به تدريج  ،گفتهپيش ويتبودر وي بوده است، در پرتو تح

به عنوار  اند.برخي از پژوهشهاي انجام گرفته، به نتايجي همسو با نظريه تكاملي انجاميده     

ساله، خواست تا مهمترين  15جوار  (، از جمعي از دخترار و پسرار1996) 1مثال، فيرينگ

ذكر اند، دييل انتفاب دوست جنس مفالي خويش را كه با او روابط عاشقانه برقرار كرده

-بر جاذبه "كنند. نتايج حاصل حكايت از ار داشت كه پسرار در بيار دييل خويش، عمدتا

ترار در بيار علت ورزيدند، حال ار كه دخهاي فيزيكي دخترار مورد عالقه خويش تأكيد مي

اورده صحبت به ميار  انتفاب خود، بيشتر از ويژگيهاي فردي پسرار مورد عالقه خويش،

 بودند.

 برخوي از  .بوا انتقادهواي متعوددي روبورو شوده اسوت       ،لي در زمينوه عشوق  كوام ديدگاه ت     

خير به انيست، نظريه لي قابل ازمور كامضمن ار كه نظريه ت ،معتقدند ،ماعياجت ناسارشروار

 .بپردازد ،ايمسأله ند به تبيين هرتوامي پذيري زياد،دليل انعطاف

فتارهواي  سازي زياده از حود ر لي دست به سادهكامنظريه ت ناسار ديگري معتقدند،شروار     

ناسوار  شروار ي انجوام شوده توسوط   در برخوي از پژوهشوها   "انساني زده است و اگور احيانوا  

جووي زنوار زيبوا هسوتند، علوت ايون امور بوه         وردار در جستشود كه ممي لي، مالحظهكامت

اد ي ،رزشمندگردد كه همواره از جذابيت زنار به مثابه امري امي تبليغات موجود در جامعه باز

 كرده است.

ژوهش روي وارد شده است، نتايج متفاوتي است كه در پو  اخير نظريه انتقاد ديگري كه به     

 ،ه است و طي ار برخي از زنوار روي قودرت اقتصوادي مورد    زر به دست امد دهندگارپاسخ

 (.1999، ارونسور، ويلسور و ايكرت)اند كيد نداشتهتأ ،مسأله روي اينداشته و برخي تأكيد 

ورد مو كوه  ار اسوت   ت و پواكي بيوانگر  از سوي ديگر پژوهشهاي انجام شده در زمينه عفّ     

 اوي( بوراي مانند كشورهاي اسوكاندين ها )از فرهنگ اي بين فرهنگي بوده، در برخيمسأله ،اخير

 (.1998مقدم، اهميت چنداني قايل نيستند ) ،عصمت ت وعفّ

 

                                                 
1 -Feiring, C. 
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 نظريه انگیزش رواني

دارد كوه عشوق يوك حالوت     موي  بيوار  ،شوورانگيز احساسوي يوا   در توصويي عشوق    ،هاتفيلد

 برانگيفتگي است.

ر يعنوي برانگيفتگوي ضومن د   گيورد.  ، هم جسم و هم ذهن را در برمييك حالت عاطفي     

ي را سير و برداشت ما از حالوت برانگيفتگو  راوردر قلب ادمي، تفبرگرفتن جسم و به تپش د

 دهد.مي قرار ،تأثير نيز تحت

زنود  يمو  شدته د، وقتي قلب شما بسازد: خودتار را در نظر بگيريمي هاتفيلد خاطرنشار     

 ز نظور ت؟ اساسي داريد؟ ترس، اضطراب يا لوذّ چه اح اند،تهايتار شروع به لرزيدر كردهو دس

 شبيه احساس ديگر است. اگر شما در شرايط خوشوايندي باشويد،   ،يك احساس ،ناسيشروار

نيت و ت و اگر در محيط خشني باشيد، ار را به عنووار عصوبا  احساس حاصله را به عنوار لذّ

كنيود. از منظور   موي  تفسوير  ،اگر در شرايط احساسي قرار داشته باشيد، ار را احساسي عاشقانه

و عواطوي  نظريه انگيزشي، هرگاه انسواني توسوط هور عواملي برانگيفتوه شوود، احساسوات        

 تشديد خواهد شد. در چند ازمايش، دانشجويار پسري كه توسوط خوانودر يوا    ،شورانگيزش

وي قو هواي  العمول ه بودند، عكسديدر مطالب شهواني و عاشقانه از نظر جنسي برانگيفته شد

ت بين، هنگوام توصويي دوسو   عشق را دادند و در مقياسمي ديدند، نشارمي ه زني كهنسبت ب

  (.1999مايرس، دادند )مي ر، نمره بايتري به ويدخترشا

احساسوي تفيلوي يوا    كوه بوراي تبيوين عشوق     اي در نظريوه  2و ارتوور ارور  1دونالد داتوور      

گيوري عشوق   زمينوه سواز شوكل   ، ارايه كردند، بيار داشوتند كوه تحريوك هيجواني     ،شورانگيز

بوا انتفواب رودخانوه     1974براي بررسي نظريه اخير، در سال داتور و ارور رومانتيك است. 

زدند. اين محققار با توجه به ايون كوه روي رودخانوه مزبوور      يك ازمايشدست به  ،3كاپيالنو

ه دليول  بگذرد و مي كه از روي قسمت تنداب رود پا 450پا و طول  5معلق، به عرض  دوپل

 ، احساس پرتاب شدر به سمت رودخانه را بوه ادموي القوا   لرزار بودر، خم و يك طرفه شدر

 "و كوامال  ه پا بر روي قسمت اراموي از رود نصوب شوده   كند و پل ديگري كه با عرض دمي

كه زني زيبا چهره بود، خواسوتند توا پوس از     شارمستحكم است را در نظر گرفتند و از معاون

، رااز تصاوير ارايه شده به انمبناي برخي  تقاضا كند تا بر رالهاي مزبور، از انبور مردار از پع

                                                 
1 -Dutton, D. 

2 -Aron, A. 

3 -Capilano 
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 راداشوت كوه انو   موي  بيوار  دهنودگار پاسوخ زر مزبور به  ،به عالوه  داستاني تفيلي تهيه كنند.

 قورار ارشوار  ز طريق شماره تلفنوي كوه او در اختي  ازمونشار، ا نتايججهت اطالع از  ،توانندمي

 زر همكار به افرادي كه از روي پول خطرنواك رد   زم را از وي دريافت دارند.پاسخ يداد، مي

 2اشودند، خوود را دونو   موي  ي پول محكوم رد  افورادي كوه از رو  به و  1خود را گلوريا ،شدندمي

 رنواك عبوور  طرور، مرداني كه از روي پل معلق و خمبناي نظريه داتور و ا كرد. برمي معرفي

از تحريوك   دانسوتند چوه مقودار   نموي  گرفتند كهمي خاصي قراركردند، در شرايط هيجاني مي

به دليل برخورد بوا جوذابيت گلوريوا اسوت،      ،شدنشار به سبب پل و چه ميزار از تحريكشار

داشوته اسوت.   كه قلب انها را به تند زدر وامي كردند كه اين گلوريا بوده استمي بنابراين فكر

 ،يوا حوداقل جوذابيت جنسوي وي(    به گلوريا ) راك انار عشق احساسي يا رومانتيبني ،بنابراين

شدند، با اين كه دونا را به عنوار يك زر مي امد. اما مرداني كه از روي پل محكم ردمي پديد

 دليلوي بوراي دلبسوته شودر بوه او      ،كردند، اموا غيور از جوذابيت جنسوي او    مي جذاب ادراك

 كردند.مي بينير را پيش، دو نتيجه زييافتند. بنابراين ازمايش كنندگارنمي

 ه از روي پل محكوم با مرداني ك هسايقمكردند، در مي مرداني كه از روي پل معلق عبور -الي

 بردند.مي به كار ،گذشتند، تفيل جنسي بيشتري را در داستار خودمي

حكوم  ز مردانوي كوه از روي پول م   كردنود، بيشوتر ا  مي افرادي كه از روي پل معلق عبور -ب

ابطه كردند كه اين رمي زيرا تصورتا نتيجه تحقيق را تلفني بپرسند،  دند، مايل بودندكرميعبور

 نجامد.ابي ،گلورياممكن است به گذاشتن قرار مالقات مشتركي با 

 شدند.تأييد  ،بررسيهاي انجام شده نشار داد كه هر دوفرض مطرح شده

 حريوك ناشوي  كردند كه مردار، تمي ردست امده را اين گونه تعبيه نتايج ب ،رداتور و ارو     

ار ر ايون ميو  اما تعبيور ديگوري نيوز د    اند،دادهمي از عبور از روي پل لرزار را به گلوريا نسبت

سوايل  شده است كه مردار بيشتر بوه م مي باعث ،محتمل بود، از جمله اين كه شايد خود خطر

اشوته اسوت. از ايوون رو   ندمسووأله  ثيري درتوأ  ،ر زرنديشوند و نفوس وجووود معواو   اجنسوي بي 

دنود  الحظه كرم كردند و ماقدا ،از يك معاور مرد استفادهازمايندگار به تكرار ازمايش اخير با 

اد ، تفواوت معنواداري ايجو   شودند موي  ي كه از روي پلهاي لرزار و محكم رددو گروه كه بين

  نشده است.

                                                 
1 -Gloria 

2 -Donna 
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بوور از  ريح كنندگار، عاحتمال ديگري كه در پي احتمال نفست مطرح شد، ار بود كه تف     

جراجو افورادي موا   "كنند و عمومامي به سبب هيجار ناشي از عبور از ار انتفاب پل معلق را

ي مواجراجو  بيشتر به سبب روحيوه  اند،هستند، از اين رو عالقه زيادي كه به گلوريا نشار داده

ز نحصواري ا ااست. از اين رو ازمايش عبوور از پول، بوه شوكل     ر و ماجراجويي جنسيشار انا

و از پول   از، بالفاصله پوس از عبوور   دهندگارپاسخروي پل معلق انجام گرفت، اما از نيمي از 

بارهم طبوق   . اينقرار گرفتند ازمورمورد ، بعد از عبور و ارام شدنشار، گويارپاسخنيم ديگر 

رفته قرار گر نظر داتور و ارور، ميزار تلفن افرادي كه بالفاصله پس از عبور از پل مورد ازمو

 ه بودند.مورد بررسي قرار گرفت ،بودند، خيلي بيشتر از افرادي بود كه پس از ارامش يافتن

شووك   گفتند كه يوك  دهندگارپاسخزمايشگاهي ديگر، به طراحار نظريه، در يك تجربه ا     

ت وارد خواهد شد، اموا در طوول مود    راد يا يك شوك الكتريكي ضعيي به انالكتريكي شدي

زموايش  ، زر جذابي كه به عنوار يوك ا شركت كنندگار در ازمايشبراي ارايه شوك به  انتظار

ز ازموور،  وجود داشت. پويش ا  دهندگارپاسخدر اتاق انتظار نشسته بود، در ميار ديگر شونده 

 اي تفوريح زني كه در اتاق انتظار ديدنود، يوك قورار بور     چقدر مايلند با ،پرسيده شد مرداراز 

در ودند، بشد، مرداني كه در انتظار شوك شديدتري مي بينيهمانطور كه پيشبگذارند، باز هم 

سبت به ننتظار يك شوك الكتريك ضعيي بودند، اظهار عالقه بيشتري كه در ا قياس با مرداني

 زر جذابي كه در اتاق انتظار قرار داشت، از خود نشار دادند.

از  ي بحوث انگيوز اسوت. زيورا برخوي     قودر  ،نتايج به دست امده و تعبيور و تفسوير انهوا        

شوابهي  با حفظ تموامي جزئيوات ار، بوه نتوايج م     اخير، هايپژوهشگرار ديگر با تكرار ازمايش

 ار اشي ازنعدم حصول نتايج مورد انتظار،  ،اندبعضي از پژوهشگرار پيشنهاد كرده اند.نرسيده

فوزايش  ضور گلوريا باعوث ا اگاه بودند كه ح ،در شرايط ترس برانگيز دهندگارپاسخكه است 

ده، ضربار قلبشار نشده است، از همين رو تحريك حاصله را به غلط بوه گلوريوا نسوبت نودا    

 كردند.نمي را تجربهاي جذابيت افزايش يافته

دست اموده در ازموايش   ه كه نتايج باند پيشنهاد كرده 2دينيلاو روبرت س 1داگالس كنريك     

نفس حضوور افوراد ديگور در كواهش      "ابل تبيين است كه اصويداتور و ارور به اين طريق ق

 دهنودگار پاسوخ كوه  مسوأله   ثر واقخ امده است. بنابراين طرح ايون دهندگار، مؤپاسخاضطراب 

                                                 
1 -Kenrick, D. 

2 -Cialdini, R. 
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گلوريا را زياد دوست دارند، قابل قبول نيست، بلكه گلوريا در ارام شودر انوار نقوش داشوته     

       گلوريا را دوست دارند.  ،ندكنمي ست كه انار احساسا است و از همين رو

ا در ر فورد العمول  هرگونه عكس "يك به سادگي مستقيمااين باور است كه تحر كنريك بر     

يوادگيري   يناسو شروار عموومي در حيطوه   "بفشد. يك كشي نسبتامي تسهيل ،مقابل محرك

كنود،  موي  دترست كه افزايش سطح تحريك ارگانيزم، پاسخ ار را شودي ا اين دال بر ،حيوانات

افوزوده   بدور توجه به اين كه انها چه هستند، شايد توضيح اخير، تبيين خوبي براي جوذابيت 

شتن در ار گذاكه قراين است  ،توار اموختمي اخيرهاي يافتهشده گلوريا باشد. درسي كه از 

 شورايط جوذابي  در ريسك نيست. اگر مردي در مرحله اول زنوي را   خالي از ،يك محل مهيج

 ،داي بار بعو گر خواهد ساخت، اما اگر بري زر را در چشمار او زيباتر جلوهببيند، چنين ترفند

كون اسوت   بيند، انگاه احساسي را كه نسبت به او يافته است، ممي بجذابغيروي را در شرايط 

 سادگي از دست بدهد.ه ب

 نظريه سه وجهي عشق

اسوت .   1رابورت جوي اسوترنبرگ   سازي جالب از موضوع عشق، نظريه مثلثي عشق يك مفهوم

 باشد:مي طبق اين ديدگاه، عشق داراي سه وجه يا عامل

است كه منجر بوه ايجواد    4است و شامل خود افشاگري 3كه عاملي هيجاني 2صميميت -1

 شود.مي عميق و مبتني براعتماد ،گرماي رابطه

، درونوي هوا  اسواس خواسوته   دخل در عشق است و برذي 6يكه عامل انگيزش 5هوس -2

 گذارد.مي به نمايش ،تحريكهاي فيزيولوژيك را به صورت شهوت جنسي

است و فرد عاشق تصميم به مهر ورزيودر بوه معشووقش و     8كه عامل شناختي 7تعهد -3

 گيرد.مي وفادار ماندر به او را

                                                 
1 -Strenberg, R. J. 

2 -Intimacy 

3 -Emotional 

4 -Self-disclosure 

5 -Passion 

6 -Motivational 

7 -Commitment 

8 -Cognitive 
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د در نظريه سه وجهي عشق، ميزار وجود سوه عامول يواد شوده، نووع عشوقي را كوه افورا             

-الطبخ عدم هماهنگي بين عوامل پويش سازد. بمي مشفص ،شوندمي ار احساس كرده، درگير

از  نوع تركيب محتمل را كوه بوه شوقوق مفتلفوي     8شود. استرنبرگ مي گفته، منتهي به مشكل

 دارد:مي شرح زير بياره انجامند، بمي عشق

در ايون حالوت غايوب     ،دتعهّو  س و: همه اجزاي عشق، يعني صوميميت، هوو  1فقدار عشق -1

ي كننده اكثر ارتباطهايي هست كه موردم در جريوار روابوط روزموره     حالت اخير وصند. هست

 با يكديگر دارند. ،شاراجتماعي

ن در اين حالت صميميت، تنها عامل موجود در رابطوه عاشوقانه اسوت. ايو     :2دوست داشتن -2

ياري ست كه ما در دوستيهاي واقعي خودموار و در بسو  ا اينوع از دوست داشتن، همار عالقه

كنيم. نزديكي، درك، حمايت عواطفي، محبوت و پيونود در ايون     مي از روابط عاشقانه احساس

   د ديگري در كار نيست.رابطه وجود دارد، اما هيچ نوع هوس يا تعهّ

در حالوت اخيور افوراد بوا      ، هوس است.: تنها عامل موجود در اين رابطه عاشقانه3شيفتگي -3

جذابيت بودني وي   زيبايي وتأثير  تحت ،شدته شوند و بيم شيفته طرف مقابلشار ،يك نگاه

د در كنند. اما عوامل صوميميت و تعهّو  مي گيرند و تحريك جنسي را در خود احساسمي قرار

ايد، مي وجوده سرعت و ناگهاني به گونه كه باين نوع از عشق وجود ندارد. عشق اخير همار

مودتي   ،رد بوه اقتضواي شورايط ممكون اسوت     رود. اموا در برخوي از مووا   مي سريخ نيز از بين

 باقي بماند.تر طويني

اغلوب   ،د نقش دارد. ايون نووع از دوسوت داشوتن    : در اين عشق، تنها عامل تعه4ّعشق تنها -4

مودتي كوه هوم صوميميت و هوم هووس از ميوار رفتوه اسوت، و يوا در           وارد در روابوط بلند م

 شود.مي يافت ،ازدواجهاي توافقي

اين عشق صميميت و هوس وجود دارنود. عاشوقار رومانتيوك از لحوا       : در5عشق خيالي -5

شووند، ولوي   موي  شدت جذب يكديگره عاطفي به يكديگر پيوند خورده، به لحا  بدني نيز ب

 د نيستند.نسبت به همديگر متعهّ

                                                 
1 -Nonlove 

2 -Linking 

3 -Infatuation 

4 -Empty love 

5 -Romantic love 
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        اين نوع رابطوه،   د وجود دارند.ين عشق صميميت و تعهّدر ا :1تي يا دوستانهعشق مصاحب -6  

  دهود كوه در ار   موي  د است كه اغلب در ازدواجهايي رويتعهّ مدت مبتني بريك دوستي بلند

ي نسوبت بوه هوم    زيواد  بسويار جذابيت بدني از بين رفته است، ولي زوجها احساس نزديكي 

 كه با يكديگر زندگي كنند.اند دارند و تصميم گرفته

ميت وجود دارد. اين نوع از عشوق،  د، بدور صمي: در اين عشق، هوس و تعه2ّعشق ابلهانه -7 

يكوي از  اخيور  شوود، در رابطوه   مي نوعي از دوست داشتن است كه به ازدواج عجوينه منتهي

كند، ولي هيچگاه به فكر بوه وجوود   مي دزوجها از روي هوس نسبت به ديگري احساس تعهّ

 نيستند. ،اوردر صميميت

ز عشوق وجوود دارنود. عواطوي عشوق      : در اين حالت هر سه ج3عشق كامل يا تمام عيار -8 

شود. رسيدر به اين عشق راحتتر از حفوظ ار  مي رومانتيك در اين عشق مالحظهاحساسي يا 

ممكن است يكي از طرفين، انچه را كه از ابتدا مد نظر داشته  ،است. زيرا در جريار اين عشق

د، رابطوه ممكون   است، قدري تغيير دهد، در اين صورت اگر طرف ديگر نيز تغيير عقيده بده

   (.1992 ،5و اولدز 4پاپالياق ديگري از شقوق عشق تداوم يابد )است به صورت ش

 دهد:مي حايت مفتلي عشق را نمايش ،نمودار زير     

 صميميت

 

 عشق مصاحبتي                                           عشق شورانگيز

                                                  دوستانه   

 

 

 وسه                                                                                    تعهد 

 عشق خودپسندانه )احمقانه(         

                                                 
1 -Companionate love 

2 -Consummate love 

3 -Consummate love 

4 -Papalia, D. 

5 -Olds, S. W. 
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(، گزارش 1385( و حفاظي طرقبه، فيروزابادي و حق شناس )2007و همكارار  ) 1اوويبيك

هاي روانسنجي ناي مدل عشق استرنبرگ، از شاخصهدهند كه پرسشنامه تهيه شده برمبمي

 مناسبي برخوردار است.

 

 )رومانتیك( عشق شورانگیز

د. روابط صميمي و نزديك با ديگرار، شايد زيبواترين تجوارب زنودگي افوراد را تشوكيل دهو      

ز فراد حايداشتن دوستار خوب و نزديك و برقرار كردر روابط عاطفي با اطرافيار، براي همه ا

وابوط  حكايت از ار دارند كه اكثريت موردم، داشوتن ر   ،است. بررسيهاي به عمل امده اهميت

 ،از موواردي ماننود ثوروت و قودرت    تور  عاطفي را براي شادي و شوادماني خوويش ضوروري   

 دانند.مي

بول  ويژگي مشترك روابط نزديك و صميمي، نگرش مثبت، عالقوه، احتورام و توجوه متقا        

ري را رفتوه، هيجانهواي شوديدت   گفتوه  پويش  فراتر از محدوده روابوط  است. اما برخي از افراد،

اوت از كنند. اين هيجانهاي خاص كه در يك برهه بحراني، از بسياري از جهات متفمي تجربه

اميوده  هوسناك يا رومانتيوك ن احساسي، خيالي، روابط نزديك دوستانه است، عشق شورانگيز، 

 اربوه شوم   ،روابوط انسواني  تورين  رين و بيواد مانودني  كه از جمله عميق ترين، حساستاند شده

 روند.مي

ت يوا عبوور از   سو ورنتيك را مانند باي رفتن از كووه ا عشق هوسناك يا روما 2جورج سيمل     

نوردي كه تموام هودفش متوجوه فوتح قلوه      مانند كوه ،كند. انسار عاشقمي ترسيم ،يك تنداب

 بوه خوود  زنودگي وي نمواي زيبوايي    تحوت نفووذ او،   است، متوجه معشوق خويش اسوت و  

يايي بگريزد، البته توا  قش، از زندگي روزمره به دنيايي رؤتواند در اغوش عشمي گيرد. فردمي

 نشده باشد. ،زماني كه معشوق جزئي از زندگي روزمره وي

شوي  عناصر اساسي عشق شورانگيز و رومانتيك، انگيزش، توازگي، تمركوز در زموار و ك        

 گيتوي فوردي در نيويوورك زنود    گونوه كوه وق  توار ار را تجربه كرد. همارينم است كه دايم

 د.ايي اسمار خراشهاي ار را تجربه كنتواند زيبنمي بيشتر از يكبار كند،مي

ت و مهوار ماننود قموار،    ،يوا رومانتيوك   ، خيوالي ، احساسيبه تعبير سميل، عشق هوسناك     

 (.1999 سابيني،اميزد )مي همشانس را در

                                                 
1 -Ovebeek, G. 

2 -Simmel, G. 
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طوه  چوه بيشوتر راب  ز، تالش فرد بوراي برقورار كوردر هر   عشق شورانگيهاي لفهيكي از مؤ     

موس  لصميمانه است. فرد دوست دارد به ديدار محبوب بشتابد، در كنوار وي باشود و وي را   

ارد، كالم يواراي بيوار عوواطفش را نود     ،كندمي كند. وقتي فرد در برخورد با معشوق احساس

 .كندمي پيشه خوداو يا مات ماندر در چشمهاي وي را به نگريستن  ،خيره شدر به محبوب

وارد، مو چنار گسترده است كوه در بسوياري از    ،گسترش روابط غيركالمي بين افراد عاشق     

 در رسو  ،و حركاتشوار  هوا خودشوار از راز و رموز رفتوار    فهم ار براي ديگرار دشوار بوده، تن

 اورند.مي

اهم نشاط و ابتهواج روحوي او را فور   فرد عاشق، اسباب شادي، پذيرش محبوب نسبت به      

 ،هنگام اورد. در اينمي اندوه خاطر وي را پديد ورده، عدم پذيرش وي، موجبات پريشاني وا

اي دهود، نسوبت بوه بسوياري از رخوداده     مي كه به معشوق نشاراي العادهعاشق با توجه فوق

 گردد.مي شانديشد، تنها و تنها معشوقمي به ار توجه شده، انچه را كه شبانه روزبي ،اطرافش

شوده،   تكرار ،خوشايند افرادهاي احساس خوشايند بسر بردر با محبوب، در غالب تجربه     

 شوند.مي خوشايندتر ادراك ،تجربيات خوشايند نيز به سبب حضور وي

هوسوناك،  ق عشو هواي  لفوه نحصوار در اوردر محبووب، از ديگور مؤ   تالش در جهت بوه ا      

 شورانگيز يا رومانتيك است.

براي شناخت يكوديگر  شود، اشتياق مي يكي از ويژگيهايي كه در بين عشاق زياد مشاهده     

با كنار نهوادر حالتهواي تودافعي، بوا پيشوه       را. انچه بيشتر در اسرا هم استو سهيم شدر هر

موامي ويژگيهووا و  بوه بيوار ت   ،چوه تموامتر  ت و صوميميت هر افشواگري، بوا صوداق   كوردر خود 

پردازند، افراد عاشق در مي خصوصيات رفتاري خود، اعم از مثبت و منفي در برابر معشوقشار

كاري و حفوظ فاصوله ندارنود و از ايون كوه تنهوا       هايشار، سعي در پنهارجريار خودافشاگري

 الرا به محبووب نشوار دهنود، اسوتقب     خود ناختيشروار مثبت ويژگيهاي فيزيكي وهاي جنبه

 نويسد:مي با اشاره به همين معنا، 1كنند. راجرزنمي

ميوق  كه انسار به شكل عاين است  ،مفهومشترين و شايخترين محبوب بودر، در عميق"     

 تووانيم كسوي را دوسوت   موي  شناخته شود و مورد پذيرش واقخ گردد. ما هنگاهي درك شده،

زلوو،؟،  م) "قابول درك باشود   ،او براي ماداشته باشيم كه از جانب وي تهديد نشويم و واكنش 

 (.1367ترجمه رويگريار، 

                                                 
1 -Rogers, C. 
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ناسار شروار از عالوه بر تغييرات رفتاري كه در ارتباط با افراد عاشق از ار ياد شد، برخي     

كوه در جريوار    يييمياشو  -تا تغييورات زيسوت  اند ژيك، سعي كردهبا توجه به مسايل فيزيولو

 قرار دهند. ،ايد را مورد بررسي و مطالعهمي يدمسايل عشقي در افراد عاشق پد

استوار است كه ماهيوت شويميايي منحصور بوه فورد      اي عشق بر پايه" ،1به عقيده ليوبوويتز     

 ،كز مغزاكه به مقدار زياد در برخي از مر مين مربوط باشدتيل االواند به فنيتمي دارد، اين پايه

 ،كنود و در نتيجوه ار  موي  ايجواد  ،شويميايي  -عصوبي  از فعاليتهواي اي شود و زنجيرهمي يافت

. در ميوار ايون   "ايود موي  كننود، بوه وجوود   موي  احساسي شبيه انچه امفتامينها در انسار توليود 

ت مغز است. عشق ممكن است بوه توليود   كننده مراكز لذّ رويدادها، عشق قويترين عامل فعال

 يابد.مي ،فراتر از زمار و مكاريك احساس فراتر نيز كمك كند، احساسي كه انسار خود را 

شويميايي   چگونه در محويط  ،دهد كه اين نوع دگرگونيهانمي ز توضيحبا اين همه ليوبوويت     

كند كوه اولوين   مي بيار ،(1991) گيرد. انتوني والشمي مغز، شكل احساسات عاشقانه به خود

 شوق افوراد زمواني كوه عا   شود. مي با تغييرات شيميايي خاصي همراه ،دوره شديد عاشق شدر

مسوأله   شووند كوه ايون   موي  سرمستي و خوشحالي خاصي شوند، دچار يك حالت نشئگي،مي

ئگي اما ايون نشو   ،استها ميناتيل انفرين و فنيلپامين، نوراپيبه دليل تغييرات در دو "احتماي

 ."گرددمي ، مقاوماخيرييرات بدر نسبت به ايجاد تغو  اوردنمي چندار دوام

، عشوق شوورانگيز  هواي  ه و نواوري كوه از بوارزترين مشفصوه   زماني كه دو عامل مكاشف     

 ،از روال عادي زندگي تبوديل شود، تجربوه شويرين ار     احساسي و رومانتيك است، به جزئي

 يابد.مي خاتمه

اي چند مواه  ار دارند كه اوج يك رابطه عاشقانه، فقط بر ديلت بر ،پژوهشهاي انجام شده     

 ر اوجبراي هميشوه د اي گونه كه اب هيچ فوارهاورد و همارمي دوام ،حداكثر يكي دو سال و

ز يوايي و پوروا  هيجانهاي شوورانگيز ار و تصوورات رؤ  ماند، حالت پرسوز و گداز عشق، نمي

 رود.مي از بين ،عشاق در اسمار خيال و روي ابرها

 ،يز، هوسوناك يوا رومانتيوك   در توصويي توقوي و فورو ريفوتن عشوق شوورانگ       ،مايرس     

 نويسد:مي

وه، الكول و  بوه قهو  اد عشق رومانتيك، خيلي به الگوي اعتيمد و كش و قوسهاي  و جذر"     

گفتوه، بوه فورد    رومانتيك هم مانند موواد پويش   به اين معنا كه عشق شباهت دارد. ،مواد مفدر

                                                 
1 -Liebowitz, M. R. 
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 در فورد شوكل   ،متضاد عواطيبه تدريج  اما بر اثر تكرار مصرف ار، ،دهدمي نيروي شديدي

شود. در اين حالت، عاملي كوه روزگواري حالوت مشووق و     مي گيرد و مرحله تحمل اغازمي

كند. اما متوقي كردر مواده، فورد   نمي اشتياقي ايجاد تحريك كننده داشت، ديگر هيچ هيجار و

گي و د افسورد ماننو  ،و عاليوم برگشوتي  ها گرداند، بلكه نشانهنمي را به جايي كه اغاز كرد، باز

افتود و روابوط عاشوقانه    موي  همين امر در مورد عشق نيز اتفواق  اورد.مي نااميدي را به وجود

مبهوت تحويت شگرفي  ،رسد و افراد عاشقمي تبديل به روابط عادي شده، سرانجام به پايار

 .مانندميباز  اند،كه در جريار عشق پشت سر نهاده

اق پيشوين،  ار دارند كه دو سال پس از ازدواج، عش ديلت بر شده، مطالعات انجام گرفته     

كردند، عاطفوه  مي نصي تعداد دفعاتي كه در زمار شروع عشقشار به يكديگر ابراز احساسات

 ودخو سال از ازدواج، روند طالق در سراسر جهار بوه اوج   4دهند و بعد از گذشت مي نشار

 (.1999رس، ي)ما رسدمي

شوتركي  اتكا به تاريخ م و بااند مبناي روابطي كه با يكديگر داشته ين، براما اگر عشاق پيش     

پديد امده است و خواطرات منحصور بوه فوردي كوه بوا يكوديگر بوه تجربوه ار           راكه بين ان

ه شوكل  بو خوود،   گوذاريهاي ، در ارزشبا كنار نهادر انحرافهاي پيشين ،سعي كنند اند،پرداخته

ر ر را موورد توجوه قورار دهنود، و وفواداري را بوه عنووا       نگري، شفصيت طرف مقابلشاواقخ

توانود از حالوت   موي  احساسياحساس غالب، جايگزين شور شهوت كنند، عشق شورانگيز و 

برسود. در ايون حالوت عشوق      ،به حالوت عشوق مبتنوي بور محبوت و بصويرت       ،عشق پرشور

از ار اي اطرهجز يواد و خو   ،سرانجام خوشي خواهد يافت، اما در غير اين صورت ،رومانتيك

 باقي نفواهد ماند.

جود گستره توار بيار داشت، با وبندي اجمالي از نظريات ارايه شده، ميدر يك جمخ     

اند هيز داشتي پرهپردازار از ورود به اين مقوله مهم انساني به ميزار زيادگسترده عشق، نظريه

وشنگري ريق و باقي مانده و تدق اي از ابهامو مقوله پراهميتي همچور عشق، در هاله و بوته

ه، پيشاشقعفراد اانجامد كه گاه يزم در اين جهت، نشده است. نتيجه ابهامهاي اخير بدانجا مي

 ايدهگردند. نگارنده گاه در كلينيك با عاشقار شكست خورمتحمل خسرانهاي عظيمي مي

ر ار دنهادر وجودشمواجه شده است كه به دليل عدم شناخت ابعاد و وجوه مفتلي عشق، و 

اشق با عيانت اند در اين راه، در عمل ضربات مهلكي را با خطبق اخالص و ايثار انچه داشته

 معشوق خويش تجربه كرده و در استانه ديگركشي يا خودكشي قرار گرفته بودند. 
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هاي موجود، پردازياما اگر بفواهيم از تجربيات فرهنگ بومي ايرار و دستاورد نظريه     

به دليل گستره فراگير عشق  "توار بيار داشت، اويتايجي، هر چند كلي و اوليه بگيريم، مين

توار همچور مالصدرا كه ، مي1كه شايد فردي از افراد انساني خارج از اين عرصه قرار نگيرد

 اي كه در فطرت انسانها سرشته و نهاده شده است، ياد كرد.از پديده عشق به مثابه پديده

ه عواملي معنا ك ه ايناي چند بُعدي و چند وجهي ديد، بمقوله را بايد به مثابه مقوله "انياث     

. ستندهدخل مانند هيجانهاي جسمي، عواطي، تعهد و تدين فرد در مقوله عشق، مطرح و ذي

 د را بهق خواگر در جريار عشق، تنها بُعد هيجاني و جسماني عشق مورد نظر قرار بگيرد، عش

ر لي دمي، شهواني و حيواني خويش، خواهد نماياند كه اين عشق، اثري ضدتكامصورت بهي

ي ازهاادمي برجاي خواهد نهاد، زيرا در حالت اخير، ادمي به دليل تمركز صرف روي ني

ذهني  دودهجسماني خويش، تنها و تنها به فكر ارضاي اين نيازها است و طرف مقابل، در مح

 ست كه به وي و عواطي و احساسات و سرنوشت او،و فكري وي، به شكل جدي مطرح ني

 كمتر توجهي داشته باشد.

ثلث د، اگر مداراسترنبرگ در نظريه خويش مسأله اخير را مورد تأكيد قرار داده، بيار مي     

 حكامسه ضلعي پيشنهادي وي، بر پايه هيجانهاي جسماني صرف بفواهد بنا شود، از است

 چنداني برخوردار نفواهد بود.

اما اگر عشق به صورت چند وجهي خودش در نظر گرفته شود، و در كنار ابعاد هيجاني      

تواند به مثابه پلي در نظر ار، ابعاد عاطفي ار مورد توجه قرار گيرد، در اين صورت، عشق مي

گرفته شود كه با عبور )سريخ( از ار، ادمي به اعتالي رواني و شفصيتي خويش دست 

اين معني كه وقتي ادمي، فردي را به سبب زيباييهاي انديشه و عواطفش خواهد يافت. به 

دوست داشته باشد، به سادگي ممكن است براي وي دست به ايثار نيز بزند. در حالت اخير، 

برخالف عشق بهيمي كه در ار فقط يك فرد و تمنيات سوزار وي وجود دارد، هم عاشق و 

براي ارزشهاي مستتر در وجود طرف  هم معشوق ضمن حفظ استقالل وجودي خويش،

زنند كه همين معنا، با پديد اوردر شرايطي كه در ار عاشق به مقابلشار، دست به ايثار مي

كند، اهميت شده، تمامي قواي خويش را در جهت عشقش متمركز ميمسايل جزئي بي

                                                 
هاي تلويزيوني سوئد، معلولي كه تمامي بدنش فلج بود، در جريار بيار نيازها و انتظارات يكي از برنامهدر  - 1

خويش از جامعه، بيار داشت، اگرچه تمامي بدر وي فلج است، اما وي نياز به توجه يك جنس مفالي به خود 

اد سالم ار، نبايد اين نياز كند و جامعه و افرو نوازش شدر از سوي وي را به شدت در خودش احساس مي

 .اساسي معلوير را به صرف معلول بودر انار، ناديده بگيرند
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ين كه اگر مثلث اورد. استرنبرگ نيز با تأكيد ااعتالي وجودي فرد را براي وي به ارمغار مي

عشق وي بر پايه شناختي قرار داشته باشد، اين عشقها، از استحكام و دوام بيشتري برخوردار 

 نهد.خواهند بود، در عمل بر معناي اخير، صحّه مي

تر، حصحي سرانجام اگر افراد عاشق، پس از تجربه عشق مادي خويش، عشق )و به تعبير     

ا رتباط بر در اتوجهي كه عشق براي اناعمل با استفاده از بيمحبت( الهي را تجربه كنند، در 

تن ر پرداخار دبازيهاي دنيايي فراهم اورده است و با عنايت به بسيج نيرويي كه عشق براي ان

الت حدر  به هدف پديد اورده بود، اوج اعتالي رواني خويش را تجربه خواهند كرد، هرچند

اي هفهي باشد، نفي شده نيست، اما انچه در مؤلاخير عشقي كه در طول عشق و محبت اله

وابط ره به كخورد، بُعد عقيدتي و ارماني افراد است مفتلي عشق بارزتر از همه به چشم مي

استاي عشق و محبت رورزي به جنس مفالفشار( جهت داده، ار را در )حتي در عشق انار

 اورد.الهي انار، در مي

 اي ديددَمه بندي كلي عشق را به صورت شمشير دو لبه و دواز اين رو بايد در يك جمخ     

وجد متواند تواند تهديد نيز باشد و در عين سازندگي، ميكه در عين فرصت بودر، مي

 مبا بصيرت تا تفريب وجود ادمي نيز باشد. بنابراين هر فردي بايد در برخورد با مقوله عشق،

اخواه نواه خده فطري كه در جريار زندگي افراد و تمام برخورد كرده، تالش كند از اين پدي

د، محقق خواهد شد، در جهت رشد، شكوفايي و اعتالي انساني و شفصيتي خويش سود بر

ز دست اه و نه ار كه با برداشت اشتباه از عشق، به جايي برسد كه هستي خويش را نيز باخت

 بدهد.
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 1پیوست 
 ق شورانگیزكار كارگاهي در زمینه عش

 ست. مورد نياز ا ،جلسه 5در جريار كار كارگاهي در زمينه عشق شورانگيز، در مجموع 

فاطبار مستلزم شركت فعال مدر جلسه اول ، ضمن تأكيد در ويژگي كار كارگاهي كه      

ستور دشناسي اختالفي زر و مرد و حداقل يك نظريه در زمينه عشق، در طرح روار است،

در  از اعضاي حاضرمدرس اه قرار خواهد داشت. در انتهاي اين جلسه، كارگمدرس كار 

ا ويش يخد تا عاليم اوليه و اغازين )اولين( عشق شورانگيز درخواست خواهد كركارگاه، 

-دهي بوتجربه عاطفي يكي از دوستانشار را )كه در جريار فراز و نشيب عشق شورانگيز و

ه رده، بمكتوب ك، كنندانتفاب مي شاربراي خوداند(، در نظر گرفته، با عنوار رمزي كه 

ارگاه، كدر  مدرس كارگاه بدهند تا در جلسه اينده، با اتكا به اظهارات اعضاي شركت كننده

 گيرند.قرار  مورد بررسي عاليم اوليه عشق شورانگيز،

 زوار رمر عندر جلسه دوم كارگاه، نقطه نظرات ارايه شده حاضرار در جلسه قبل، با ذك     

فص ز، مشهاي مطرح در اغاز راه عشق شورانگييادداشت افراد، مطرح شده، مهمترين مؤلفه

 د تاخواهند شد. در انتهاي اين جلسه، از اعضاي حاضر در كارگاه، درخواست خواهد ش

با عنوار  يا تجربه عاطفي يكي از دوستانشار را در نظر گرفته، خودتجربه عشق شورانگيز 

ا در هند تكنند، ار را مكتوب كرده، به مدرس كارگاه بدانتفاب مي رشارمزي كه براي خود

يم ، عالهاعضاي شركت كننده در كارگا ، با طرح نقطه نظرات ارايه شدهي كارگاهبعدجلسه 

 گيرند.، مورد بحث قرار عشق شورانگيز ميانه راه

ده، رح ش، مطدومدر جلسه سوم كارگاه، نقطه نظرات ارايه شده حاضرار در جلسه      

ين تهاي اراه عشق شورانگيز، مشفص خواهند شد. در ان ميانههاي مطرح در مهمترين مؤلفه

شق د تا تجربه عدرخواست خواهد كراز اعضاي حاضر در كارگاه، مدرس كارگاه جلسه، 

د ي خوشورانگيز خويش يا يكي از دوستانشار را در نظر گرفته، با عنوار رمزي كه برا

ه ات ارايطه نظربدهند تا در جلسه بعد، با طرح نق وير را مكتوب كرده، به كنند، اانتفاب مي

 قرار گيرند. بررسي، مورد جوانار شده، عاليم ميانه راه عشق شورانگيز

در جلسه چهارم كارگاه، نقطه نظرات ارايه شده حاضرار در جلسه سوم، مطرح شده،      

انگيز، مشفص خواهند شد. در انتهاي اين هاي مطرح در انتهاي راه عشق شورمهمترين مؤلفه
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جلسه، از اعضاي حاضر در كارگاه، درخواست خواهد شد تا انار با توجه به عاليم اغازين و 

اجتماعي، ادراكي، شناختي، انجامين عشق شورانگيز، تحويت مفتلي جسماني، عاطفي، 

اند را ر دست يافتهرا كه در تجربه مورد نظر خويش بداارزشي  و شفصيتي -روانيعقيدتي، 

مكتوب كرده، به مدرس كارگاه بدهند تا در جلسه پاياني كارگاه، با طرح نقطه نظرات ارايه 

 شده، مسأله بهداشت رواني در عشق شورانگيز، مورد بحث قرار گيرند.

، شده ، مطرحقبلدر اخرين جلسه كارگاه، نقطه نظرات ارايه شده حاضرار در جلسه      

شفصيتي و -سماني، عاطفي، ادراكي، شناختي، اجتماعي، عقيدتي، روانيتحويت مفتلي ج

 .دشمشفص خواهند نمايند، رخ ميعشق شورانگيز،  در جريار اغاز تا انجام هارزشي ك

ايه ي با اراز سوي شناسي عشق شورانگيز، بتواندكارگاه روار ،رسدبه نظر مي اين ترتيببه      

اي حولهجام عشق شورانگيز، و از سوي ديگر با ترسيم تدورنمايي از تحويت اغاز تا ان

ي رنمامفتلفي كه در جريار عشق عارض افراد در گير در اين عشق خواهد شد، بتواند دو

در  ر رامناسبي از فرصتها و تهديدهاي عشق اخير را به معرض ديد حضار قرار داده، انا

 مد.اهد اگفته، خوتر جلسات پيشانتفابهاي عاطفيشار، ياري رساند. در ادامه شرح مبسوط

  

 جلسه اول كار كارگاهي در زمینه عشق شورانگیز

ه ي عمدو حداقل يك نظريه در زمينه عشق، سرفصلها شناسي اختالفي زر و مردطرح روار 

 دهند.بحث جلسه اول كار كارگاهي در زمينه عشق شورانگيز را تشكيل مي

مبحث عشق، حكايت از ار دارد كه مؤلفار مزبور  بررسي روال مؤلفار مرجخ در ورود به     

شناسي اختالفي زر و مرد را در دستور كار خويش قرار براي ورود در اين بحث، روار

نشأت گرفته از اين  "اقدام اخير، عمدتا .(1998، 1دهند )به عنوار نمونه بنگريد به فرانكنمي

، به ميزار زيادي در بررسي شناختي زر و مردبرداشت است كه شناخت ويژگيهاي روار

بهتر است  "از اين رو ترجيحا ،گرددمي قخرخدادها و تحولهاي عشق، روشنگر و راهگشا وا

 اغاز گردد. ،بحث در زمينه عشق، با روار شناسي اختالفي زر و مرد

در بررسي روند تحويت عشق شورانگيز در سطح جوانار  منطقي )در انتظار نشر، الي(،     

ه است كه طرح پيشه رسيدعامي در روابط زوجهاي دلداده و عاشق "به الگوي تقريبا ،ايراني

                                                 
1-Franken, R. E. 
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شناسي دو جنس توسط يكديگر مبتني بر عدم شناخت روار "اجمالي اين الگو كه عمدتا

 راهگشا خواهد بود.قابل توجهي به سهم خود براي جوانار، به ميزار ، است

شكل  شرايط هيجانيجوانار ايراني در ر د "پس از وقوع عشق شورانگيز كه غالبا     

افتند تمنا، درپي وي مي اند، با عجز و يبه وگيرند، پسراني كه دل در گروه معشوقي نهادهمي

ايجاد  وختر تا او را به پذيرش برقراري رابطه عاطفي با خودشار ترغيب سازند. با پذيرش د

 گردد و از انجاخوردار ميق بيشتري بررابطه مزبور از عم ،زمار شتگذ بااي دو طرفه، رابطه

هاي گذاريدست به سرمايه ند و در روابط عاطفي خويش،انديشميتر از مردار كه زنار عاطفي

ه برد شده، دست نند، در روند روابط عاطفي پديد امده، به شكل عميقي وازاي ميگسترده

ار از ايجاد رابطه عاطفي، پسرر پس از زنند. اما همزمامياي گستردهعاطفي  برقراري روابط

ي در الگو ،سازند و به اين ترتيبگذاري عاطفي خويش كاسته يا ار را متوقي ميسرمايه

ال ر به دنبايد، به اين معنا كه به جاي ار كه ديگر پسوابستگي عاشق و معشوق تغيير پديد مي

ه بته شدر ابسر پس از وايجاد رابطه با وي را تقاضا داشته باشد، دخت ،دختر باشد و با تمنا

 افتد.پسر فرارويش، احساس نياز به وي كرده، درپي او مي

 دهد، تأثيرپذيري شديد دختر از پسر موردرخ مي راستاين تحول ديگري كه در هم     

نس جپذيري بيشتر حكايت از انطباق ،يهاي علميباشد. به اين معنا كه بررساش ميعالقه

ميق پيشه در جريار تعدخترار عاشق ،ذكر دارند. از همين رودر مقايسه با جنس م ،مؤنث

يشه پذيري با ويژگيها و خصوصيات وي را پانطباق "رابطه عاطفي خويش با محبوب، غالبا

اي همچور مقوله پوشش و ارايش شروع پذيري از سطوح سادهكنند. اين انطباقخود مي

 ارزشيِ اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي وتري مانند همسار شدر به لحا  شده، به موارد جدي

 رسد.مي ،دختر با دوست پسرش

ه زنار كعنا مويژگي ديگري كه زنار از ار برخوردارند، انحصارطلبي انار است. به اين      

اطفي هاي عپس از ار كه با مردي طرح روابط عاطفي خويش را ريفتند و علقه ،مايل نيستند

طرح  نظر، متوجه زر ديگري شده، با وي نيز به ردشكل گرفت، مرد مو رعميقي بين انا

 و ارخترد از موجود بسياري با توجه به اين كه دوستيهاي ،از اين رو .روابط عاطفي بپردازد

يل تشك مانند تقاضاي ازدواج و ،در چارچوب روابط رسمي "در سطح جامعه، عمدتا ار،پسر

را  شار، خودفظ محبوب مورد عالقهپيشه، براي حاند، دخترار عاشقشكل نگرفته ،خانواده

 وفظ كنند بينند كه با دادر برخي از امتيازها به وي، او را براي خودشار حناچار از ار مي

 مانخ گرايش وي به سمت دختر ديگري شوند.
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اند، به اين تر مردار صحه نهادهاز سوي ديگر، پژوهشهاي علمي بر عاليق جنسي گسترده     

 ترنگينو س تروتايموس مغز كه مركز مرتبط با سكس است، در مرد گستردههيپ "معنا كه اوي

ر مرد د، دهورمور تستوسترور كه اثر محرك و برانگيزاننده جنسي دار "از زر است و ثانيا

ه از رابطر اغچندين برابر بيشتر از زر وجود دارد، از اين رو، اگرچه بسياري از دخترار، د

سر پبا  ها و تنها با تصور بده بستار عاطفي، روابط خود راعاطفي و عاشقانه خويش، تن

اشق و عاند، اما در ميانه راه عشق، و پس از تغيير الگوي وابستگي فرارويشار شروع كرده

 ،ردر حالت اخي .بينندشار، روبرو ميمعشوق، خود را با تمايالت جنسي پسر مورد عالقه

 يكترنزدابط ز روفي با دوست پسرشار، با دادر امتيادخترار خود را با دوراهي ادامه رابطه عاط

 بينند.و يا جدايي و قطخ رابطه عاطفي پديد امده، مواجه مي

ه بكن است مم ،پذيري و انحصارطلبي كه از ار برخوردارنددخترار به دليل انطباق "غالبا     

ب، ين ترتيابه  زنند وشار، دست بتدريج به دادر امتيازهايي در اين زمينه به پسر مورد عالقه

 واقعيت اين به روابط عاطفي خويش با دوست پسرشار ادامه بدهند، اما رفته رفته دخترار با

متياز انزد وي عادي شده، او  ،يه شده به پسر، در گذر زمارشوند كه امتياز ارامواجه مي

يا  يشتربي يازهااي امتادامه اعط ن دختر باز خود را با دو راهيِكند. بنابرايبيشتري را تقاضا مي

 بيند.جدايي و توقي رابطه عاطفي پديد امده، مواجه مي

زياده  رابرايثارگرانه وجود خويش را در طبق اخالص نهاده، در ب "دختراني كه ظاهرا     

ور طبيعي خواستار اخذ طه بدر ادامه، كنند، ، تقديم وي ميخود هاي دوست پسرطلبي

ود را خواهند تا رابطه غيررسمي خميشده، از او د عالقه خويش امتيازي متقابل از پسر مور

ر ددختر اي رسمي تبديل كنند، بنابراين در چارچوب تشكيل يك زندگي مشترك، به رابطه

اعد متق عين دادر امتيازهاي پيشين براي جذب پسر مورد عالقه به خويش، مصرانه سعي در

يج از حد دختر، وي را به تدر ياد و بيش ازكند، اما اصرارهاي زساختن وي به ازدواج مي

ز تن پسر اريدر و فاصله گرفبدر همين برهه،  "دهد و اتفاقامقام ناز به جايگاه نياز سوق مي

ياز، مقام ن د ناز بهاز مسن اشدول دختر مورد عالقهبا عُ هزيرا پسر در مواجه .شودغاز مياو ا

از ر مقام ندبيند كه با زر ارماني وي كه اجه ميرفته رفته خود را با موجود خوار و خفيفي مو

وي  رد، از همين رو نسبت به او سرد شده، درصدد تركاو جالل است، فاصله بسياري د

 ايد.برمي

اش، دست به دادر امتيازهاي عالوه براين، وقتي دختر براي مقيد كردر پسر مورد عالقه     

از غيرتمندي نيز دارد، و مايل است، اولين فردي اي زند، از انجا كه مرد بهرهو مياجدي به 
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افتد، ايا دختري كه ، به اين انديشه مياستاش، وارد شده باشد كه در قلب دختر مورد عالقه

به راحتي به من امتيازهاي متعددي داده است، مشابه همين امتيازها را به فرد ديگري نداده 

، انتظار مساعدت، همراهي و واكنش مثبت و بالفاصله از دختري كه با ايثار وجودش ؟است

زيرا عدول دختر از مسند ناز به  .شودروبرو ميخويش را دارد، با واكنش منفي و خصمانه  او

با فرد ديگري در گذشته زده  ،نياز از سويي و احتمال اين كه دختر، دست به رفتار مشابهي

اما دختر به دليل  .دهدق ميباشد، از سوي ديگر، پسر را به موضعي خصمانه و تدافعي سو

شناختي خود و جنس مفالفش، در حالي كه چشم انتظار به راه عدم فهم ويژگيهاي روار

و انكار دوست طرد  ،با برخورد مبتني بر نفيخود را امدر زوج عاشقش هست، در عمل 

 ت:به شرح زير اس ،هايي از اظهارنظر پسرار در اين ارتباطد. نمونهبين، مواجه ميپسرش

افتاد و ميديدم كه او دنبال من است و چقدر به من احتياج دارد، از چشمم وقتي ميمن "     

 ."امدبدم مياز او قدر ادم بدبفتي است، گاهي از اين كه او اين

امد، و هرچه او بيشوتر  كردم، او بيشتر به سراغم ميهرچقدر من از دختره بيشتر فرار مي"     

 ."امدبيشتر از او بدم مي امد، منبه سراغم مي

؛ اما به دليول ايون   تلفن نزربه خانه ما قدر گفته بودم، اين دوست دخترمبا اين كه من به "     

 ."ر را نكند، احساس بدي نسبت به او پيدا كردمتوانست اين كاكه نمي

نوزد مون   داد، جذابيتش را بيشتر در هرچه دختره بيشتر خودش را در اختيار من قرار مي"     

ي رخت شستن( هم ديدم او حاضر به انجام همه كارهاي من )حتمن داد و وقتي از دست مي

 ."بينم، بهتر از اوستكردم هر دختري را كه ميكم فكر ميهست، كم

 .، امري طبيعي استروند روابط اخيردرهم شكسته شدر دخترار در      

-ريهح نظتوار به طرفاطبار، مياتي مدر طرح يك نظريه در عشق، بسته به سطح اطالع     

اين  د. بهزهاي موجود در سطح تاريخ فرهنگي ايرار و يا طرح نظريه استرنبرگ دست پردازي

ي و بهيم توار بحث نظري را از مقوله عشقمعنا كه در صورت فرهيفتگي نسبي مفاطبار، مي

ثهاي بح رت ثقيل بودرمجازي شروع كرد و در نهايت ار را به عشق الهي رساند، اما در صو

اي ق برفلسفي براي مفاطبار، طرح اجمالي نظريه استرنبرگ )براي تأكيد گستره وسيخ عش

 نمايد.مفاطبار(، كافي مي

ي هيجانگونه كه در بفش نظري كتاب امد، استرنبرگ از تركيب سه مؤلفه همار     

وق مل كه به شقحتنوع تركيب م 8)جسماني(، انگيزشي )عاطفي( و تعهد )شناختي(، به 

 :رسيدشرح زير ه انجامند، بمفتلفي از عشق مي
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 نمونه تعهد هيجار عواطي نوع عشق

 - - - فقدار عشق
در ارتباط با  غريبهمردم كه  ينظير روابط

 دارند. يكديگر در جامعه

 - - + دوست داشتن
ا اي كه همكارار و همكالسيها بمانند رابطه

 يكديگر دارند.

 - + - شيفتگي
 نظير افرادي كه تنها در پي ارضاي تمايالت

 جسماني خويشند.

 + - - عشق تنها
مانند زني كه با وجود مرگ همسرش، 

 متعهد به وي مانده است. 

 - + + عشق شورانگيز

نظير افرادي جذب عاطفه و جسم 

يكديگرند، اما حرفي از تعهد بين انار 

 نيست.

 + - + رفاقتي يا دوستانه

پيري كه با از دست دادر مانند افراد 

جذابيت جسمانيشار، پيوند عاطفيشار 

 است.باقي مانده دست نفورده 

 + + - ابلهانه

مانند ازدواج افرادي كه با شيفته شدر به 

-جسم يكديگر، دست به ازدواج با هم زده

 اند.

 + + + عشق كامل
در اين عشق هر سه مؤلفه عواطي، 

 جذابيت جسماني و تعهد وجود دارد.

مدرس كارگاه،  "در انتهاي اين جلسه از مفاطبار درخواست خواهد شد، از انجا كه اوي

در كار كارگاهي، شركت فعال  "اصوي "دنبال طرح نظرات يك طرفه خويش نيست و ثانيا

 1)اولين(شود، اعضاي حاضر در كارگاه، تجربه مفاطبار، جزيي از كار كارگاهي محسوب مي

تجربه عاطفي يكي از دوستانشار را )كه در جريار فراز و نشيب عشق شورانگيز خويش يا 

                                                 
تأكيد در اولين عشق، به دليل اين است كه عشقهاي شورانگيز بعدي افراد، در غالب مواقخ، روندي  - 1

-يش، روند عادي شدر را پيش ميفرسايشي را تجربه كرده، با از دست دادر ويژگيهاي عرفاني و شهودي خو

 گيرند.
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ار  كنند،اند(، در نظر گرفته، با عنوار رمزي كه براي خود انتفاب ميعشق شورانگيز وي بوده

را مكتوب كرده، به مدرس كارگاه بدهند تا در جلسه اينده، با طرح نقطه نظرات ارايه شده، 

 بحث قرار بگيرند.عاليم اوليه عشق شورانگيز مورد 

 
 جلسه دوم كار كارگاهي در زمینه عشق شورانگیز

عنوار  ذكر مدرس كارگاه، در جلسه دوم، نقطه نظرات ارايه شده حاضرار در جلسه اول را با

-مؤلفه ترينرمز يادداشت افراد، مطرح كرده، با همكاري اعضاي شركت كننده در كارگاه، مهم

 يز را مشفص خواهند كرد. هاي مطرح در اغاز راه عشق شورانگ

 شده توسط با طرح اظهار نظرهاي مطرح (، در همين رابطه،الي، منطقي )در انتظار نشر    

 ياد كرده است: ،از عاليم زير در اغاز راه عشق جوانارجوانار، 

وز مالحظه عاليم اغازين عشق شورانگيز از شور، شعي، شويدايي، طوراوت، نشواط، بور         

 ولوژيوك در بروز تحولهواي فيزي كنند. ر انها، در افراد عاشق پيشه، حكايت ميخالقيتها و نظاي

اي متفواوت، مبهووت عظموت عشوق شودر،      گيري عشق شورانگيز، تجربوه عاطفوه  اغاز شكل

 گرايانه نسبت به محبوب، احساس شادي و شعي، احساساحساس رشد كردر، ادراك ارمار

شوق،  فزوني گرفتن جرأت و جسارت افوراد عا  يافتن اعتبار اجتماعي، احساس جذابيت بدني،

ليول  عالقه به ديدار معشوق )عاشوق(، پويش گورفتن بيانهواي عاشوقانه در برابور يكوديگر، تق       

ار برخوردهاي عقالني، تحرك بفشي عشق، اوج گيري خالقيتها، كسب نووعي از عرفوار، ايثو   

گور،  از عاليوم دي  نفس در برابر يكديگر، احساس خواري و خذير در برابر محبوب، و برخي

 .شوندعشق شورانگيز، مالحظه مياي هستند كه در اغاز راه از جمله عاليم اوليه

عشوق   گيرياكثريت قريب به اتفاق دخترار و پسرار مصاحبه شده، در گزارش اغاز شكل     

خوود   كه تحولهاي فيزيولوژيك قابل توجهي را در وجوداند شورانگيزشار، خاطرنشار ساخته

ر اغواز  دگيري عاليم زيور،  بررسي گزارش افراد مورد بررسي، ديلت بر شكل اند.كرده تجربه

 عشق در انار دارد:

اختالل در تكلم )لكنت زبار، بريده بريده حرف زدر، ناتواني در بيار كلمات، احسواس قفول   

شدر فكها، ارام شدر و گرفتگي صدا(، اختالل در جريار راه رفتن و حركت كوردر )سونگين   

شدر گامها، احساس گم كردر پاها، از دست دادر تعادل در راه رفوتن، ارام شودر راه رفوتن،    

بروز اشكال در راه رفتن(، احساس سستي و نداشتن كنترل روي اعضاي مفتلي بدر )دستها، 

پاها، لرزش بدر، لرزش دست و پا(، اختالل تنفسي )احساس بندامدر نفس، تنگي نفوس، بوه   
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ساس خفگي(، احساس بغض و گرفتگي گلو، ناتواني در فرو بوردر اب  نفس نفس افتادر، اح

دهار، خشك شدر اب دهار، اختالل در ضربار قلب )تپش قلب شديد، احساس بيورور زدر  

قلب از سينه، دردِ قلب، تير كشيدر قلب(، كاهش يا افزايش فشار خور، سورخ شودر چهوره،    

، تعريق شديد(، احساس سورما )سورد   ها، احساس گرما )دا  شدر، گُرگرفتنسرخ شدر گونه

شدر، يخ زدر، احساس يخ بستن خور در رگها(، احساس سردرد و سرگيجه، اختالل در غذا 

اشتهايي، ناتواني در غذا خوردر(، اختالل دستگاه هاضومه )دل درد،  خوردر )كاهش اشتها، بي

مثانوه،   دل پيچه، بلند شدر صداي شكم، سووزش معوده(، اخوتالل در دفوخ )احسواس فشوار      

احساس فشار ادرار، ناتواني در كنترل دفخ ادرار(، اختالل در خواب، رنوگ پريودگي و تغييور    

رنگ، احساس شوكه شدر، احساس توقي انديشه، احسواس پورش پلوك چشوم، بورق زدر      

چشمها، جمخ شدر اشك در چشمها، احساس اضطراب در عوين شوادي و شوعي، احسواس     

اليم اغازين عشق شورانگيز يوا هوسوناك هسوتند كوه در     قراري، ترس و تنيدگي بدر، از عبي

 اند.ادبيات جهاني و بررسيهاي ميداني پژوهشگر در محيط ايرار، گزارش شده

رز هواي اغوازين و بوا   اي متفاوت، عميق و تكار دهنوده، از ديگور مشفصوه   تجربه عاطفه     

ه ايود. افورادي كو   يعشقهاي شورانگيز، هوسناك، خيالي، احساسي يا رومانتيك به حسواب مو  

كردنود، بوه   پيشتر، بسار جزاير جدا و مستقلي در كنار هم زندگي كرده يا از برابر هم گذر مي

كننود،  ناگهار در برخورد با يكديگر، احساسي شگفت و پورتالطم را در خوويش تجربوه موي    

در ا رخود شدگي احساسي كه وجود انار را به شدت تحت تأثير قرار داده، حالت از خود بي

 اورد.عمل به تجربه زيسته انار، در مي

مبهوت عظمت عشق شدر، ويژگي مهم ديگري است كه از سوي جوانار موورد بررسوي،        

 شود.گزارش مي

با فرارسيدر فصل عشق، فرد عاشوق تجربوه متفواوت و شوگفتي را در خوويش احسواس            

ود ار ياد شد، به لحا  رواني خ ه برخي از تبعات فيزيولوژيكي كه ازكند. او در عين تجربمي

بوه   يابد كوه وي را از اضوطراب بوه شوعي، از سونگيني     را در برابر پديده عظيم و شگرفي مي

 دهد.سمت سبكي و پرواز و از تالطم به سمت ارامش، سوق مي

نوجوانار و جوانار زيادي در گزارش عاليوم اوليوه عشقشوار، از احسواس رشود كوردر            

، "احسواس رشود درونوي   "كننود. تعوابيري ماننود:    گيري عشق، ياد موي خويش در اغاز شكل

احسواس قود   "، "يوافتن تكامول عقلوي   "، "بلو  عواطفي "، "بلو  انديشه و احساس"، "بلو "

، "خبري بوه عوالم جوواني و بزرگوي    خروج از دورار بچگي و بي"، "كشيدر به لحا  عاطفي
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، "ز مرحلوه جديودي از زنودگي   اغوا "، "تولودي دوبواره  "، "پشت سر نهادر دورار كوودكي "

پوست اندازي جهت ورود بوه يوك زنودگي نوو و     "، "احساس باز شدر پوسته ظاهري بدر"

، "مورد شودر  "و يوا   "خانم شودر "، احساس "احساس باز شدر چشم عقل و انديشه"، "زيبا

 كنند.گفته، ميحكايت از احساس رشد پيش

ورد يگري است كوه از سووي جوانوار مو    گرايانه نسبت به محبوب، ويژگي دادراك ارمار     

 شود.بررسي، گزارش مي

و يوا   "خودا "شود كه انار محبوب خويش را در حد گراي جوانار، سبب ميادراك ارمار     

 كنند. ادراك كرده، با نديدر كمترين عيوب وي، او را به شكلي ارماني، ادراك "فرشتگار"

بوه محبووب    گرايانه، نسبتزمينه ادراك ارماربررسي تطبيقي بيانات دخترار و پسرار در      

خترار از دگيري عشق، حكايت از ار دارد كه اگرچه تعدادي از پسرار نيز مانند در اغاز شكل

ادراك  اموا در مجمووع   انود، گرايانه خويش نسبت به محبوبشار ياد كردهبرداشت ادراك ارمار

 سوازند كوه از ابتوداي   رده، خاطرنشار ميگرايانه كمتري را در قياس با دخترار گزارش كارمار

ف عشق، متوجه برخي از عيوب و نقايص جسماني، رواني، اجتماعي، فرهنگي و عقيدتي طور 

 اند.مقابلشار، بوده

ه بو اي متفاوت با وجود روي اوردر تجربه اند،تعدادي از دخترار و پسرار، ياداور گرديده     

بعواد  گسوترش ا "، "كُوك بودر"، "سَرخوشي"،  "روحيابتهاج "، "شادي"انها، انار به نوعي 

وبشوار  قربار صدقه محب"انار يا نزد خود  اند.را در خويش، تجربه كرده "نشاط"و  "وجودي

كوه  انود  دوست داشوته "و  "اندگنجيدهاز فرط خوشحالي در پوست خود نمي"، يا "اندرفتهمي

 ."فرياد بزنند: دوستت دارم

پايوار  ياحساس انرژي زياد و ب"، "احساس شور و توار"و نشاط اخير، همزمار با شادي      

ي ، از ديگور وجووه  "هاي كنتورل نشوده  خنده"و  "هاي بلندخنده"، "برلب اوردر خنده"و  "

 اند.است كه پاسخ دهندگار از پديدايي انها در خودشار، گزارش داده

رد جوانوار مصواحبه شوده، موو     احساس اعتبار اجتماعي، مؤلفه ديگري است كه از سووي      

ر سازند كه انوار د تأكيد قرار گرفته است. به اين معنا كه جمعيت مورد بررسي، خاطرنشار مي

انوار   كه با ورود در عرصه عشق، اعتبار اجتمواعي اند اغاز عشق شورانگيزشار، احساس كرده

 نزد دوستار، همساير و همگنانشار، افزايش يافته است.

طح عي، در سو اي است كه با وقوع عشق، بيشتر از مقوله اعتبار اجتمابيت، مقولهمقوله جذا     

 گردد.دخترار، مطرح مي
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ت فزوني گرفتن جرأت و جسارت افراد عاشق، از ديگر عاليم مطرح شده توسوط جمعيو       

ساختند كوه بوا   باشد. برخي از دخترار و پسرار مصاحبه شده، خاطرنشار ميمورد بررسي مي

 پديدايي عشق، انار جرأت و جسارت فزونتري از گذشته در خود احسواس كورده و   وقوع و

 اند.بر همار منوال عمل كرده

شوق  گيوري ع عالقه به ديدار معشوق )عاشق(، مؤلفه مهم ديگري است كه در اغاز شوكل      

 شود.دخترار و پسرار عاشق پيشه، گزارش ميشورانگيز، از سوي 

 از گرفتنرسد. روند اغهاي عاشقانه، فرا مي، فصل روئيدر گل واژههمزمار با اغاز عشق     

فراد ه بجز است كهبيار عبارتهاي زيبا، شاعرانه و عاشقانه در ارتباط با همديگر، به اين گونه 

 ه تدريجباد، برند؛ غالب افرمعدودي كه به دليل خجالتي بودر، از عبارات عاشقانه، سود نمي

طريق  تر ازوع كرده، در ادامه با بيار عبارات عاشقانه پرالتهاببيانهاي عاشقانه را شر

 دهند، عمق بياناتكه به همديگر مي "كارت پستالهايي"يا  "پست الكترونيك"، "پيامك"

يا  "كپيام"كنند، تا جايي كه بعدها، بدور نياز به حد واسطهايي مانند اخير را بيشتر مي

به كار  بر هم،، عبارات عاشقانه را در برا"بسيار زيادولفرجي "با  "، مستقيما"كارت پستال"

 برند. مي

 باشد. مي عشق شورانگيزهاي مطرح در اغاز تقليل برخوردهاي عقالني، از ديگر مؤلفه     

 وفاردخترار و پسرار عاشق پيشه بسياري، از توقي و تعطيل عقلشار در جريار ط     

في كه مل"ه كنند. از منظر اين افراد، عشق به مثابشار، ياد ميعواطي و احساسات عاشقانه

ر اي كه در اعرصه"، "مكتبي كه در ار ثبت نام منطق، ممنوع است"، "خوردتفم عقل را مي

بيين ت، توصيي و "اوردطوفاني كه منطق را از ريشه بدر مي"و  "منطق بها و خريداري ندارد

 شود.مي

شود. عشق، مالحظه مياست كه در اغاز تحرك بفشي عشق، ويژگي بارز ديگري      

 جوش پايار و جنب وويژگي اخير چنار است كه گاه افراد درگير در عشق، از انرژي بي

 ايند.گسترده خويش، به شگفتي در مي

شود، ويژگي ديگري كه همزمار با تحرك بفشي عشق، در سطح جوانار گزارش مي     

عشقشار است. بديخ انديشيدر، متفاوت و منعطي  گيري خالقيتهاي انار در جريار اغازاوج

اي است كه در تعريي خالقيت لحا  ديدر و پرشوق و با انگيزه بودر، از ويژگيهاي عمده

گفته است، شوند و از انجا كه عشق شورانگيز )حداقل در كوتاه مدت(، موجد موارد پيشمي
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خالقتر از قبل، عمل كرده و رفتار اي توار از افراد عاشق پيشه انتظار داشت كه به گونهمي

 كنند.

يز بررسيهاي انجام گرفته در سطح دخترار و پسراني كه به تجربه عشق شورانگ     

ار هندگدبيانگر ار است كه در بيش از سه چهارم موارد مورد بررسي، پاسخ  اند،پرداخته

رده و گست ني )در معناياي عرفاكه انار با وقوع عشق، شاهد بروز تجربهاند خاطرنشار كرده

توار در سه سطح تجربيات عرفاني اخير را مي اند.وسيخ خودش(، در وجود خويش بوده

ز خي افهميدر بر"، "هاي ناپاك و فاصله گرفتن فرد از رفتارهاي نامناسبتوقي انديشه"

 ، برشمرد."هاي ديني افرادتعميق انديشه"و  "لطايي عرفاني

د رد تأكي، مويكديگر، مؤلفه ديگري است كه در شروع عشق شورانگيز ايثار نفس در برابر     

دخترار  گيز،گيرد. بررسيهاي انجام شده، حكايت از ار دارند كه در اغاز عشق شورانقرار مي

كوشند يمو پسرار عاشق، با پيش گرفتن گذشت، از خودگذشتگي و ايثار در برابر يكديگر، 

 ند.گذاربي خويش را در ارتباط با هم، به منصه ظهور تا در عمل، تجلي عيني عشق و دوست

 رابرهاي اغاز عشق احساسي، احساس خواري و خذير در بسرانجام از ديگر مشفصه     

 اند.پرداختهمحبوب است كه جمعيت مورد بررسي، به گزارش ار 

-ؤلفهمن ريمدرس كارگاه پس از ار كه با همكاري اعضاي شركت كننده در كارگاه، مهمت     

شابه ها مه)و اين مؤلف شوند را مشفص كردندهايي كه در اغاز عشق شورانگيز، مالحظه مي

جلسه، از  انتهايدر ، ز انها ياد كرده است(ا -ر انتظار نشر، بد -مواردي است كه منطقي

ربه يا تج)اعضاي حاضر در كارگاه، درخواست خواهد كرد تا تجربه عشق شورانگيز خود 

اي كه بر را در نظر گرفته، با عنوار رمزيدر ميانه راه عشق  (از دوستانشار عاطفي يكي

با  رگاه،كنند، ار را مكتوب كرده، به وي بدهند تا در جلسه بعدي كاخودشار انتفاب مي

يز، انگعشق شور يانيطرح نقطه نظرات ارايه شده اعضاي شركت كننده در كارگاه، عاليم م

 د.قرار گيرنو بررسي مورد بحث 

 
 جلسه سوم كار كارگاهي در زمینه عشق شورانگیز

عنوار  ذكر مدرس كارگاه، در جلسه سوم، نقطه نظرات ارايه شده حاضرار در جلسه دوم را با

-مؤلفه ترينرمز يادداشت افراد، مطرح كرده، با همكاري اعضاي شركت كننده در كارگاه، مهم

 اهند كرد. هاي مطرح در ميانه راه عشق شورانگيز را مشفص خو
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وسط تشده  (، در همين رابطه، با طرح اظهار نظرهاي مطرحالي، منطقي )در انتظار نشر    

 جوانار، از عاليم زير در ميانه راه عشق جوانار، ياد كرده است:

ج جواي  پس از وقوع عشق هوسناك بين دخترار و پسرار، عاليم اوليه اين عشق به تودري      

ورانگيز دهند كه هرچند رنگي از عاليم اغازين عشوق شو  متفاوتي مي "خود را به عاليمِ نسبتا

 وني اغواز به دليل فروكش كردر نسبي تالطوم هورمو   "را با خود دارند، اما در گذر زمار، اوي

ه بوراي  به سبب بروز برخي از تحولهاي رواني، اجتماعي، فرهنگي و عقيدتي كو  "عشق و ثانيا

 يابند.نگ عاليم اوليه تا حدودي تغيير ميايد، رافراد درگير در عشق پديد مي

ه شورح  بو ايد، برخي از مهمترين تحولهايي كه در قسمت، ميانه راه عشق تفيلي پديد مي     

 باشند:زير مي

پوروا  تداوم رابطه رؤيايي ايجاد شده، ايجاد صميميت و وابستگي، احساس شعي و شادي، بي

ك نسبي تحور  وم ايثارگري در برابر يكديگر، تداومگرايانه، تداشدر، تداوم نسبي ادراك ارمار

 گيوري عشوق، خودافشواگري، انجوام    افريني عشق، كاهش عاليم فيزيولوژيك همراه با شوكل 

 ه اثوار و بو رفتارهاي شورانگيز نمادين، تداوم ابعاد غير كالمي در عشق رومانتيوك، رو اوردر  

، بوروز  بوار اجتمواعي )در پسورها(   ادبيات عاشقانه، تداوم احساس جذابيت )در دخترها( و اعت

تغيير در الگوي وابستگي عاشق و معشوق، تحليل رفوتن در يكوديگر،  توالش بوراي جوذب      

تر بيشتر يكديگر، عادت كردر به همديگر، راحت شدر با يكديگر، تالش براي شوناخت بيشو  

داموه  ابراي  لييكديگر، رو اوردر به عبادت و نذر و نياز، استفاده از ابداعها و ابتكارهاي مفت

حسواس  ارابطه، امتياز دادر به همديگر، به تأمل كشيده شدر، محدود شدر عرصه تفكر فورد،  

خستگي در تحمل بارسنگين عشق، اضطراب و افسردگي نسبي، كاهش تمركز ذهنوي، ايجواد   

شدر با  اختالل در وظايي روزمره، بروز نوسانهاي خلقي، تفاصم ورزيدر با مفالفار، درگير

ز ، عوادي شودر در برابور يكوديگر، اغوا     بسوتهاي منطقوي  مواجه شدر دخترار بوا بون  رقيبار، 

ه بو سردرگمي و ترديد، تهديد و زير فشار قوراردادر يكوديگر، سورزدر اختالفهوا و پرخواش      

هواي موالي از يكوديگر،    يكديگر، قهور و اشوتي بوا يكوديگر، گسوترش فريبهوا، سوءاسوتفاده       

هواي شورم، حيوا و عفواف،     م شكسوته شودر پورده   هاي عواطفي از هموديگر، الوزا   سوءاستفاده

ه مقوام  بو سوءاستفاده بدني از يكديگر، احساس عذاب وجدار و تغيير جايگاه زر از مسند ناز 

 گفته، به ترتيب مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در ادامه، عناوين پيشنياز. 
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شوق  عاز راه ي كه در اغدر ميانه راه عشق شورانگيز، عالوه بر تداوم نسبي برخي از عاليم     

سوبي  نماياننود و اسوباب تكودر خواطر ن    وجود داشتند، برخي از موانخ و مشكالت خود را مي

 اورند.جوانار عاشق پيشه را فراهم مي

ا عشوق،  رهايي است كه در ميانوه  ويژگي تداوم رابطه رؤيايي ايجاد شده، يكي از شاخصه     

ي فوروكش  ميانه راه عشق، تالطم اوليه عشق، قودر  گردد.به اين معنا كه اگرچه درمالحظه مي

سوازند، انوار هنووز از    ز دخترار و پسرار در هموين دوره، خاطرنشوار موي   اكند، اما برخي مي

 برنود. فضاي رؤيايي كه عشق برايشار رقم زده بود، خارج نشده و در همار فضا، به سور موي  

، "م شوده گو احساس يافتن خوشبفتيِ "، "خوابيدر و بيدار شدر با ياد او"بيار مواردي مانند: 

ين كوه  احساس ا"دورارِ زندگي،  "ترينرؤيايي"و  "زيباترين"، "بهترين"احساس فرا رسيدر 

ضاي فا، بيانگر و نظاير انه "اندتصور اين كه دنيا را به من داده"، "خوشبفترين ادم دنيا هستم

 رؤيايي مزبور، است.  

پروا شدر، از ديگر ايجاد صميميت و وابستگي، احساس شادي و شعي و بي     

 هاي عشق شورانگيز جوانار در ميانه راه عشق انار است.مشفصه

 عشق دخترار و پسرار دلداده و عاشق پيشه، در جريار مصاحبه، در اين مقطخ از     

شار ر ياد كرده، خاطرناز تداوم صميميت و وابستگي به يكديگ "شورانگيزشار، غالبا

يا  و "فصلي"، "ماهانه"انار براي حفظ يادبود روز اشنائيشار، به صورت  اند،ساخته

، براي "هانهببدور "يا  "با بهانه"كردند و ، جشن سال روز اشنائيشار را برگزار مي"ساينه"

 كردند.، تهيه مي"كادو"و  "هديه"همديگر، 

، ياد بود ، نشاط و ابتهاج روحي كه بدانها روي اوردهجوانار ديگري از ادامه شادي     

 اند،كردهيشماري م "ثانيه"و  "لحظه"انار با تأكيد اين كه براي ديدار يارشار  اند.كرده

 و با "اورده استديدر هداياي محبوب، انار را سر حال مي"كه حتي اند خاطرنشار ساخته

ات حساب شب و روز و ساع"كه اند شدهمي "شارژ"شنيدر صداي وي از پشت تلفن، چنار 

ن بشك"، "خواندندبا صداي بلند براي خودشار شعر مي"، "انددادهار را از دست مي

 . "رفتندها را دو تا سه تا، باي ميپله"و  "زدندمي

ه ار بپروايي، از ديگر تبعات بارز عشقهاي شورانگيز است كه جوانسبك سري و بي     

 كنند. دام ميگزارش ار اق

بررسي گزارش دخترار و پسرار جوار دلداده، ديلت برار دارد كه با فرارسيدر فصل      

-عشق، انها نه تنها در رفتار فردي خويش، بلكه در ارتباط با فرد محبوب، خانواده و جامعه
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اوري، دست كنند و با جرأت، جسارت و نترسي شگفتپروايي را پيشه خويش ميشار، بي

 زنند.اميز، و جسورانه و پرخطر، ميكارهاي دلهرهبه 

 ي ادراكم نسبنماياند، تداوويژگي ديگري كه در اين مقطخ از عشق شورانگيز خود را مي     

، "تبت من اس"، "معبود من است"، "پرستمشمي"گرايانه است. اظهاراتي همچور ارمار

ر ي ديدها، ديلت بر عمق ارمانو نظاير ان "فرشته روي زمين"، "خدا يكي، اونهم يكي"

 محبوب، دارند.

 يولوژيكفيز تداوم ايثارگري در برابر هم، تداوم نسبي تحرك افريني عشق، كاهش عاليم     

 ند.شويو خودافشاگري، از ديگر عاليم هستند كه در ميانه راه عشق شورانگيز، گزارش م

گذارند. ييد متباط با هم به معرض دعشاق جوار، ايثارگري زياد و قابل توجهي را در ار     

ل نشدر ي قبودرس نفواندر برا"اين ايثارگري، از موارد ساده، شروع شده به مواردي مانند: 

رد كردر "، "ه خاطر محبوببترك دانشگاه "، "-ماندر در سطح دوست پسر و -در دانشگاه

هاي به درخواستپذيرش تن دادر "، "خواستگارها، به اميد خواستگاري فرد مورد عالقه

ه تغيير دادر مذهب براي همسار شدر با محبوب )از مسيحيت ب"و  "جنسي طرف مقابل

 رسند.، مي"اسالم يا از تسنن به تشيخ(

وع از سوي ديگر، تحركي كه با اغاز گرفتن عشق شورانگيز در زوجهاي جوار شر     

تحركي  تشار، ازاد دلداده در بيانايابد. افرا كاهشي نسبي، تداوم ميشود، در ادامه راه نيز بمي

ارد وتالش براي "، "درس خواندر"، "ديندار شدر"كه عشق شورانگيز در مواردي مانند: 

اشي، پيشرفت در هنرهاي مفتلي )نق"، "تهيه اثار منظوم و منثور"، "شدر به دانشگاه

 ستقاللان يافت"و  "تالش براي يافتن كار"، "ورزش"، "خطاطي، تابلوسازي و مانند انها(

 اند.، در انار پديد اورده است، ياد كرده"خودسازي"و  "اقتصادي

پديد  شار،مصاحبه شوندگار، در توصيي عاليم فيزيولوژيكي كه در اغاز عشق شورانگيز     

نگيز، شورا گفته، در مجموع، در ميانه راه عشقدادند كه عاليم پيشامده بودند، گزارش مي

 رفته است. كاستي گرفته يا از بين

ه در معنا ك اين يابد. بهاي است كه در ميانه راه عشق، بروز ميپديده خودافشاگري، مقوله     

كديگر، يبا  جريار عشق شورانگيز، افراد دلداده براي نشار دادر ميزار درهم تافتگي عاطفي

 . سازنددست به خودافشاگري زده، راز و رمزهاي زندگيشار را براي يكديگر مطرح مي
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نه و ت عاشقادبياانجام رفتارهاي شورانگيز نمادين، تداوم ابعاد غيركالمي، رواوردر به ا     

يي است گيهاتداوم احساس جذابيت )در دخترها( و اعتبار اجتماعي )در پسرها(، از ديگر ويژ

 گردند.كه توسط جمعيت مورد بررسي، گزارش مي

 انه راهر ميشوق، مسأله مهم ديگري است كه دبروز تغيير در الگوي وابستگي عاشق و مع     

نا است ين مبنماياند. تغيير در الگوي وابستگي عاشق و معشوق، مبتني بر اعشق، خود را مي

از  ك كنند.ادرا "نياز"و مردار خود را در مقام  "ناز"كه زنار مايلند همواره خود را در مقام 

بتدا اايد، در ن دخترار و پسرار پديد ميهمين رو هم هست كه در غالب روابط عاطفي كه بي

ي به سوي شوند. اما با گذشت زمار، ازاين پسرار هستند كه در ايجاد رابطه، پيش قدم مي

اطفي گذاري عگذاري عاطفي بيشتر دخترار و از سوي ديگر به دليل سرمايهسبب سرمايه

ابستگي وكه الگوي ايد اندك پسرار، شرايط خاصي بين دو طرف عشق شورانگيز پديد مي

احساس  دريجتيابد، و دختري كه به پسر به دختر، به الگوي وابستگي دختر به پسر، تغيير مي

پسري  وياز، اش يافته است، رفته رفته در مقام نوابستگي عاطفي عميقي به پسر مورد عالقه

 دهند. كه متوجه وابستگي وي به خودش شده است، به مسند ناز، تغيير مكار مي

شتر تحليل رفتن در يكديگر و رفتار كردر شبيه به يكديگر، تالش براي جذب بي     

ر دهايي است كه همديگر، عادت كردر به هم و راحت شدر با يكديگر، از ديگر شاخصه

 گردند.ميانه راه عشق شورانگيز، مالحظه مي

ياد  ار شار ازيكي از تجربيات مهمي كه زوجهاي جوار، در ميانه راه عشق شورانگيز     

حبه مصا كنند، شباهت يافتن به هم و تحليل رفتنشار در يكديگر است. دخترار و پسرارمي

 د يكسارماننانار از رفتارهاي ساده گرفته تا رفتارهاي اساسي خويش ) اند،شده، متذكر شده

 اند.شدر عقايدشار(را در جريار عشقشار، متجلي ساخته

هيت به تناسب ما اند،ي كه وارد عرصه عشق شورانگيز شدهاز سوي ديگر، عشاق جوان     

 كوشند تا براي جذب بيشتر يكديگر، سعي در جذابيتهيجاني عشق رومانتيكشار، مي

 بفشيدر بيشتر و بيشتر به خود كنند. 

ي از سيارهاي انجام شده، بيانگر ار است كه در ميانه راه عشق شورانگيز، بمصاحبه     

ردر كدهند. عادت دلداده و عاشق پيشه، از عادت كردر به يكديگر خبر مي دخترار و پسرار

اي كه ممكن است عشاق جوار گردد، به گونهاخير، گاهي به صورت عميقي ظاهر مي

نبودر  و با "از اب و نار هم برايشار واجبتر است"شار، احساس كنند، ديدر فرد مورد عالقه

 گردد.ز انار، سلب ميا "حيات"و  "خور و خواب"وي، امكار 
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ز جمله دي اافراد دلداده، پس از وقوع عشق، به تدريج و درگذر زمار، به دييل متعد     

دو  كنند، احساس نزديكي، خودافشاگري و تالشي كه هرصميميتي كه نزد خود احساس مي

 يشهپتري را دارند، روابط راحتتر و پرتسامحطرف براي جذب بيشتر همديگر، معطوف مي

دني بتوار در ارتباطهاي كالمي، اجتماعي و كنند. انعكاس رفتارهاي اخير را ميخويش مي

 دخترار و پسرار اخير، شاهد بود. 

ذر نبادت و عبه  بررسي اظهارات دخترار و پسرار دلداده، بيانگر رواوردر بسياري از انار     

ز اار، ه در قياس با پسرو نياز در جريار عشقشار است. اين مسأله، خاصه در دخترار ك

 تري برخوردارند، مشهود است.روحيه عبادي

ست. اتفاوتي م "ادييل رواوردر به عبادت و نذر و نياز در افراد عاشق پيشه، موارد نسبت     

در از ر مانمصو"كه انار براي اند به اين معنا كه جمعي از افراد مصاحبه شده، بيار داشته

مت سال وبراي صحت "برخي از افراد ديگر )خاصه دخترار(،  اند.ه، رو به دعا اورد"خطرات

رسيدر "ختر، . غالب پاسخ دهندگار د"اندفرد محبوبشار دست به دعا و نذر و نياز، برداشته

جام در سران و "اندشار را در دعا و نماز و نيازشار، از خدا، طلب كردهبه پسر مورد عالقه

دوست  خود از تداوم يافتن سوءاستفاده"پسرار با نيت متفاوت، برخي از  "جهتي كامال

 اند.، دست به دعا برداشته"جدا شدر از او"، يا "دخترشار

ه در تري كيل جدعالوه براين، در ميانه راه عشق شورانگيز، افراد درگير در عشق، با تأم     

ب به سب به همين مورد اينده روابطشار دارند، ممكن است به برخي از ترديدها دچار شده،

 انديشه و تأمل دروني روي بياورند.

ديگر  ، ازبه تأمل كشيده شدر، محدود شدر عرصه تفكر فرد و امتياز دادر به همديگر     

ايي هايي است كه جمعيت مورد بررسي برار صحه نهاده و به اين ترتيب از پديدمشفصه

 اند.تهبرخي از موانخ در جريار عشق شورانگيزشار، پرده برداش

ه رد ايندر موتري كه ددر ميانه راه عشق شورانگيز، افراد درگير در عشق، با تأمل جدي     

و  ديشهروابطشار دارند، ممكن است به برخي از ترديدها دچار شده، به همين سبب به ان

-ز ميتأمل دروني روي بياورند. مسأله اخير خود متضمن محدود شدر عرصه تفكر فرد ني

 باشد.

 ي را ازيازهايزوجهاي دلداده، امت "از سوي ديگر، در روند تداوم عشق شورانگيز، غالبا     

 دهند.طرف مقابلِ خود، خواسته يا امتيازهايي به وي، مي
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ز دي اهاي مطرح شده از سوي دخترار، بيانگر ار است كه بجز معدوبررسي درخواست     

ر ر انتظار، دهاي مالي را دارند، غالب دخترادخترار كه از دوست پسرشار تقاضاي اخذ امتياز

 تحقق خواستگاري و ازدواج پسر مورد عالقه، با خودشار هستند.

اه رميانه  ر دربررسي بيانات پسرها، ديلت برار دارد كه حجم عظيمي از درخواستهاي انا     

 عشق شورانگيز، افزودر رنگِ جنسي، به روابط عاطفي طرفيني است. 

خستگي در تحمل بار سنگين عشق، احساس اضطراب و افسردگي نسبي، احساس      

يم كاهش تمركز ذهني، ايجاد اختالل در وظايي روزمره و بروز نوسانهاي خلقي، عال

  دهند.بار ديگري هستند كه خود را در ميانه راه عشق شورانگيز، نشار ميوخامت

ميانه  ق درت و سقم سنگيني بار عشبررسي تطبيقي پاسخ دخترار و پسرار، در زمينه صح     

ر، تردهراه، حكايت از ار دارد كه مسأله اخير در جمخ دخترار، در سطحي عميقتر و گست

، "احساس سركار گذاشته شدر"جه شدر با مواردي مانند: شود. دخترار، در موااحساس مي

در وأم شت"و  "بدنامي كه ممكن است گريبانگير وي شود"، "خراب شدر پلهاي پشت سر"

نند: ي ماكنند، حال ار كه پسرار با طرح موارد، از خستگيهاي خود ياد مي"عشق با خيانت

ين اانند انتظارات زياده از حد دختر )م"، "دشواري رسيدگي دايمي به سر و وضخ خودشار"

يا  "شيترااشكال"، مواجهه با "رود، دوست پسرش نيز بايد دنبال او برود(كه هر كجا او مي

 ،"نداشتن شرايط مناسب اقتصادي"از سوي دختر مورد عالقه،  "ويل گرفته نشدرتح"

ي عدم همراهي دختر مورد عالقه در پاسخ به انتظارات جنس"و  "تعارض درس و عشق"

 كنند. ، از سنگيني واقخ شدر عشق شورانگيز، ياد مي"پسر

طراب و اض انگيزشار، ازبرخي افراد مصاحبه شده، در جريار توصيي ميانه راه عشق شور     

  اند.گير انار شده است، ياد كردهافسردگي نسبي كه گريبار

ز برخي ا ني وتعداد ديگري از دخترار و پسرار مصاحبه شده، از افزايش ميزار تمركز ذه     

تعارض  اند.كاهش ميزار تمركز ذهني خويش در مرحله مياني عشق شورانگيز، سفن گفته

قيقتر شق، دادم عاشق در راه ع"ضيح بعضي از عشاق جوار مبني بر اين كه اخير، شايد با تو

اشد. به اين ب، قابل تبيين "شودتوجه مييش و پا افتاده، بيپشود، ولي در مورد مسايل هم مي

خود  وف بهاش، چنار انرژي وي را معطمعنا كه افزايش تمركز فرد بر روي فرد مورد عالقه

راف ل اطماند كه ار را معطوف به ساير مسايي، انرژي ديگري نميسازد كه ديگر براي ومي

 و اكنافش، كند.
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انه ر ميدبرخي از دخترار و پسرار مصاحبه شده، در توصيي عاليم عشق شورانگيزشار      

صرف وقت "بب، اختالل اخير به س اند.شار، خبر دادهراه، از ايجاد اختالل در وظايي روزمره

-هد كرد، خويش يا"كاهش تمركز ذهني"و  "درگيريهاي ذهني"، "رد عالقهزياد براي فرد مو

 اند.

بل ر قاسرانجام بروز نوسانهاي خلقي، مسأله مهم ديگري است كه اظهارنظر كنندگا     

-ر شكلدمده بررسي بيانات افراد مورد بررسي، به سه دليل ع اند.توجهي به ار اشاره داشته

صله فا"ترين دليل ذكر شده، عشاق، اشاره دارند. عمده گيري نوسانهاي خلقي و عاطفي

ر دبرشمرده شده است.  "نديدر فرد محبوب"و  "افتادر بين ديدارهاي عاشق و معشوق

شق، در ع افراد درگير "درگيريهاي دروني"و  "ايجاد اختالف بين دختر و پسر"مرحله بعد، 

 طرح احتمال"و سرانجام  عامل بروز نوسانهاي خلقي پاسخ دهندگار معرفي شده است

يده گرد اي در ايجاد نوسانهاي خلقي در عشاق، قلمداد، عامل تعيين كننده"جدايي طرفين

 است.

ر الحظه دبل متفاصم ورزيدر با مفالفار و درگير شدر با رقيبار، از ديگر ويژگيهاي قا     

 ميانه راه عشق شورانگيز، است.

ر، از ندگاانشجويانش، قريب به دو سوم از پاسخ دهدر يكي از بررسيهاي نگارنده و د     

ار ر قرتفاصم پديد امده بين انار و مفالفاني كه در مسير عشق شورانگيز، فراروي انا

تر اجميداشتند، خبر داده بودند. مفالفت اخير، درسطح پسرار كه برخوردي فعالتر و ته

 خصومت مزبور در سطحدارند، بيشتر به صورت پرخاشگري اشكار و درگيري عملي، و 

خود را  كنند، بيشتر به صورت پرخاشگري پنهار،تر از پسرار برخورد ميدخترار كه منفعل

يدي ي جدنماياند. مضاف براين، در جريار عشق شورانگيز، به سادگي ممكن است، رقيبهامي

فراد در اشبراي دخترار و پسرار درگير در عشق، پيدا شوند. در اين حالت، احتمال درگير 

ر، با ودشاخايد و انار، با توجه به ويژگيهاي جنسيتي دلداده، با رقيبهاي جديد، پديد مي

 شوند.رقيبهاي تازه، درگير مي

بررسي تطبيقي نوع درگيري دخترار و پسرار عاشق پيشه، حكايت از ار دارد كه پسرار      

د قرار داده، از برخوردهاي در غالب موارد، برخورد مستقيم با رقيبشار را در دستور كار خو

زيركانه و پيچيده، استفاده چنداني ندارند؛ حال ار كه اگرچه ممكن است، برخي از دخترار 

در برخورد با رقيبهاي جديد، در حركتي منفعل، خود را از صحنه كنار بكشند؛ اما در موارد 
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ه، با توجه به انها، اي از رفتارهاي مفتلي، مورد توجه دخترار قرار گرفتديگر، طيي گسترده

 زنند.دست به اقدام مي

ر اجه شدتر در روابط عاطفي، مودهندگار از موارد: برخورد عقالنيبرخي از پاسخ     

عشق  ه راهبستهاي منطقي و فهم نسبي تفاوت روار شناسي زر و مرد، در مياندخترار با بن

 اند.شورانگيزشار، ياد كرده

ا، انه گيرينگر ار است كه در عشقهاي شورانگيزي كه شكلبررسيهاي انجام شده بيا     

ر دوار مبتني بر زيربناي هيجاني بوده است، به سادگي مسأله عادي شدر عشاق ج "عمدتا

تمسك  وسل وايد. زيرا اگرچه طرفين درگير در عشق شورانگيز، با تبرابر يكديگر، پديد مي

-القهرد عجذابتر خويش، در نزد فرد مو به انواع پوششها و ارايشها، درصدد پردازش هرچه

ت به نهاي ايند، اما به علت محدوديتهاي جهار مادي، تالشهاي متنوع مزبور، درشار برمي

ادي عگر، تكرار مكررات خواهند انجاميد و جذابيتهاي ظاهري دو طرف، در ارتباط با يكدي

 ، بيانجامد.شده، در تداوم اين امر، ممكن است به دلزده شدر انار از همديگر

زدر عاليم احساس سردرگمي و ترديد، تهديد و زير فشار قرار دادر يكديگر، سر     

ميزي اخامتقهر و اشتي با يكديگر، از جمله ديگر عاليم واختالفها و پرخاش با يكديگر و 

 نمايانند.در ميانه راه عشق شورانگيز، خود را ميهستند كه 

عدم "، "مشكالت درس، سربازي و كار"اردي مانند: برخي از پاسخ دهندگار از مو     

ديد تر"، "رترديد در ازدواج كرد"، "طلبيتنوع"، "ختر به عنوار همسر ايندهپذيرش دوست د

 گويي واحساس درو "، "خواستگار داشتن"؛ "وجود رقيب"، "در ماهيت رابطه عاطفي

اب احساس عذ"و  "ماعيهاي سنگين اجتمواجه شدر با هزينه"، "خيانت فرد مورد عالقه

ت، ياد ه استرين دييلي است كه به سردرگمي و ترديد انار انجاميد، به عنوار عمده"وجدار

  اند.كرده

پسرار  ورار ويژگي تهديد و زير فشار قرار دادر يكديگر، از ديگر مواردي است كه دخت     

 اند.مصاحبه شده، در ميانه راه عشق شورانگيز خود، از ار ياد كرده

 ر، برخيز انااند كه در ميانه راه عشق شورانگيدر فراز ديگري عشاق جوار گزارش داده     

-نهگاچهك و باختالفهايي جزئي، كوچ"زده است. اختالفهاي اخير، گاهي از اختالفها، سر 

 تند. در، هس"راختالفهاي روار شناختي دختر و پس"ها، متأثر از ، و گاه اين ناهماهنگي"اند

ا ي "كاريناشي از اطالع طرفين از فريب"ده رخي از موارد هم اختالفهاي پديد امب

 فرد مقابل، است. "درخواستهاي نابجاي"
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ها در دوره يگيري قهرها و اشتسرانجام برخي از دخترار و پسرار مصاحبه شده، از شكل     

ه تا اي گرفتند دقيقهقهرهاي اخير، از قهرهاي چ اند.مياني عشق شورانگيزشار، ياد كرده

ه دهند(، ادامه يافتروزه )كه دو طرف در طي ار مدت، تنها به يكديگر سالم مي 3-4قهرهاي 

سر و از انجا تا قهرهاي شديدي كه پسر با زدر دختر، تهديد به كشتن وي و دوست پ

 كند، گسترده است.جديدش مي

بعاد يگر ادعاطفي از همديگر، از هاي مالي و دست زدر به فريب يكديگر و سوءاستفاده     

 گزارش شده توسط جمعيت مورد بررسي است.

عشق  اي است كه چه در اغاز و چه در ادامه و انجامكاري، مسألهفريب و فريب     

است.  رفتهگشورانگيز، از سوي دخترار و پسرار عاشق پيشه، گزارش شده و مورد تأكيد قرار 

، "ارايه اطالعات غلط شفصي و خانوادگي"پسرار، عمده فريبهاي گزارش شده در سطح 

تالش در جهت رسيدر به "، "تالش براي جا كردر هرچه بيشتر در دلِ طرف مقابل"

در  درو  گفتن"و  "فريب دادر دختر مورد عالقه در زمينه ازدواج"، "خواستهاي جنسي

 باشند.، مي"مورد دوست دخترهاي ديگر فرد

 تالش در جهت"سطح دخترار دلداده، گزارش شده است؛  اي كه درفريبهاي عمده     

ار ا پسرپنهار نگاه داشتن روابط عاطفي ب"و  "ترغيب دوست پسر جهت ازدواج كردر با وي

 ، عنوار شده است. "ديگر از ديد دوست پسر

يز را رانگتعدادي از دخترار و پسرار مصاحبه شده، يكي از عاليم ميانه راه عشق شو     

رفتن ادر و گدوله به اين معنا كه اگر مق اند.هاي مالي طرفين از يكديگر بيار داشتههسوءاستفاد

الي اي مهاي مرسوم، در نظر گرفته نشود؛ برخي از دخترار و پسرار با طرح انتظارههديه

ابط هاي مالي در روگر انديشه وقوع سوءاستفادهزياد از يكديگر، در عمل تداعي "نسبتا

 رگير در عشق است.عاطفي دو طرف د

سوءاستفاده عاطفي، يكي از مواردي است كه از سوي دخترار و پسرار مصاحبه شده، در      

جريار عشق شورانگيز، گزارش و مورد تأكيد قرار گرفته است. سوءاستفاده اخير، در سطح 

سركار گذاشتن چند نفر، جهت يافتن "و  "اذيت كردنهاي معمولي"دخترار به صورت 

وارد اوردر فشار عاطفي براي تحقق "، و در سطح پسرار به صورت "كانديد ازدواجبهترين 

تالش براي انتفاب "، "مشفص نكردر دورنماي رابطه عاطفي ايجاد شده"، "اهداف خويش

، "هاي مورد نظرترك كردر دختر مورد عالقه پس از انجام سوءاستفاده"، "گزينه مناسبتر
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، "ندادر اطالعات يزم به دختر"و  "جويييجارسوءاستفاده عاطفي جهت ارضاي ه"

 اند.برشمرده شده

 ساس عوذاب كنار نهادر تدريجي شرم و حيا، سوءاستفاده بدني از يكديگر و به تبخ ار اح     

 گردند.وجدار، از ديگر مواردي است كه در جريار عشق شورانگيز، گزارش مي

م كر و پسر يابند و همزمار، فاصله دختهش ميدرگذر زمار، رفته رفته خجالتهاي اوليه كا     

ر و گردد. با كاهش خجالتها و همزمار فاصله اجتمواعي موجوود بوين دختو    و كمتر از پيش مي

پس در دارد كوه نفسوت در كوالم و سو    پسر، به تدريج التهابهاي جنسي جوانار، انار را وامي

ه، از گذشوت  و از روابطوي متفواوت   ارتباطهاي بدني كه باهم دارند، شرم و حيا را كنار بگذارند

 استقبال كنند.

د يكي موجوگزارشهاي جوانار )بويژه پسرها(، حكايت از ار دارد كه در اغاز، فواصل فيز     

ر، بوا  يابد، به اين معنا كه اگر بوه فورض انهوا در ابتوداي عشقشوا     بين دختر و پسر كاهش مي

ر روي تبوديل شوده و اگور در ديودا    يكديگر تماس تلفني داشتند، اين تماس بوه تمواس رويوا   

يابود،  هش ميرفتند، اين فاصله بيشتر و بيشتر كااي چند متري با هم راه ميروياروي، با فاصله

پس از حذف فاصله فيزيكي پيش گفته، صحبتهاي رد و بدل شده بين دو طورف، شورمندگي   

و بدني د ه ارتباطهايدهند و روابط عاطفي اوليه، رفته رفته جاي خود را بخود را از دست مي

 دهند.طرف مي

انگيز از سوي بعضي از مصاحبه شوندگار، مسأله سوءاستفاده بدني در جريار عشق شوور      

 ست.هم  به عنوار يكي از عاليم قابل توجه در ميانه راه عشق هوسناك، مطرح گرديده ا

سوت  تعوددي ممكون ا  به دييول م  اند،دخترار و پسراني كه وارد جريار عشق تفيلي شده     

 سوءاسوتفاده از حسون  "، "برخي از كارهواي گنواه  "دچارعذاب وجدار شوند. احساس انجام 

كسوها و  استفاده از ع"، "ترس خوردر برچسبهاي اجتماعي در سرانجام كار"، "اعتماد خانواده

وابوط  رگفوتن برخوي از دروغهوا در    "، "هاي رد و بدل شده به مثابه ابزاري بوراي تهديود  نامه

و  صورف وقوت  "، "سركار گذاشتن انساني ديگر )به دليل نداشتن شرايط ازدواج("، "ينيطرف

مگوي از  هو نظاير انهوا،   "افت درسي احتمالي"، "هاي زياد در روابط عاطفي پديد امدههزينه

 سازند. مواردي هستند كه دخترار و پسرار دلداده را با عذاب وجدار روبرو مي

ند ناز به نياز، مسأله مهمي است كه در ميانوه راه عشوق شوورانگيز    تغيير جايگاه زر از مس     

گونه كه پيشتر از ار ياد شد، زنار در غالب موارد، خوود را در مسوند   نماياند. همارخود را مي

مردار نيز به همين ترتيب، خود را در مقام نيواز و   اند.ناز و مردار را در مسند نياز ادراك كرده
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بررسيهاي انجام شده در مقوله عشق شورانگيز، ديلت بر  اند.مسند ناز ديده زنار را در مقام و

ار دارد كه به دييلي چند، گاه زنار از مقام ناز خود عدول كرده، رفته رفته بوه مسوند و مقوام    

كنند و همزموار بوا   رسند و در عمل جاي خويش را در اين زمينه، با مردار، عوض مينياز مي

بيند، بالفاصله از وي زده شوده، از  كه خود را با زني در مقام نياز مواجه مياين تحول، مردي 

گيرد. به تعبير ديگر، مردي كه مايل است زر را در مقام نواز و خوود را در مقوام    او فاصله مي

نياز ببيند؛ با مالحظه شدت گرفتن نياز و التهاب زر، وي را در مقامي دور و خفيي ارزيوابي  

سته عواطي مبتني بر نياز خويش كه معطوف به زني پرنواز و جوالل اسوت،    كرده، وي را شاي

 بيند.نمي

توار توضيح داد كوه  روند تغيير جايگاه دختر از مسند ناز به مقام نياز را به اين ترتيب مي     

پس از ايجاد رابطه عاطفي اوليه در جريار عشق هوسناك، با وابسته شودر عواطفي دختور بوه     

گذاري گسترده عواطفي وي در ايون زمينوه شوروع شوده، در اداموه بوا        رمايهپسر فرارويش، س

ايد؛ بوه  وابستگي عاطفي دختر به پسر، پديده تغيير الگوي وابستگي عاشق و معشوق پديد مي

اين معنا كه به جاي ار كه ديگر پسر درپي دختر باشد؛ دختر با وابسته شدر به پسر، احساس 

افتد. از سوي ديگور، دختور بوه سوبب انحصوارطلبي كوه از ار       نياز به وي كرده، در پي او مي

اش در بيند كه به حفظ و حراست از پسر مورد عالقوه برخوردار است، خود را ناچار از ار مي

خوود را بوا تموايالت     "برابر دخترار ديگر بپردازد؛ عالوه براين، در همين ميانه، دخترار غالبوا 

به نوعي، سر دوراهي اداموه رابطوه عواطفي بوا فورد      بينند و جنسي دوست پسرشار مواجه مي

شار، با دادر امتياز روابط بدني به پسر موردنظر و يا جدايي و قطخ روابط عواطفي  مورد عالقه

بينند. دختراني كه بوا گزينوه دوم يعنوي اداموه رابطوه بوا دادر برخوي از        پديد امده، مواجه مي

شوند كنند، رفته رفته با اين واقعيت مواجه ميمي امتيازها به پسر محبوبشار، كار خود را دنبال

كند كه امتياز ارايه شده به پسر، درگذر زمار نزد او عادي شده، وي امتيازي بيشتر را طلب مي

كند. بنابراين دختر، باز به جاي گرفتن دست دختر، در اغوش گرفتن وي را تقاضا مي "و مثال

بينود. انتفواب راه   و يا انفكاك و جودايي، مواجوه موي    خود را با دوراهي ادامه اعطاي امتيازها

نمايود. بوه   پذير نموي كشاند كه بازگشت از ار، امكارامتياز دادر، او را به تدريج به مسيري مي

اش، رفته رفته به جايي سووق  عبارت ديگر، دختر براي حفظ رابطه عاطفي با پسر مورد عالقه

ديشويد. اموا درسوت در هموين مقطوخ بحرانوي، پسور        انيابد كه شايد هيچگاه نيز بدار نميمي

بيند كه حاضر به دادر هرگونه امتيازي به وي شوده  غيرتمندي كه خود را با دختري مواجه مي

پرسد، ايا اين دختر، مشابه همين امتيازهوا را بوه فورد ديگوري نوداده      است؛ از خود سوال مي
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است، پاسفگوي عواطوي و نيازهواي    دختري كه در مقام نياز قرار گرفته "است؟ و ايا اصوي

من هست كه دنبال زني در مقام ناز و جالل هستم يا خير. به تعبير ديگر، درست در جايي كه 

زنود، در هموين نقطوه،    دختر براي حفظ دوست پسرش، دست به ايثار هرچه داشته است، مي

ايي كه بوا غيرتمنودي   پسر وي را به دليل عدول از مسند ناز به مقام نياز، و پيشه كردر رفتاره

 كند. وي همفوار نيست، رد  و طرد مي

-ؤلفهمرين مدرس كارگاه پس از ار كه با همكاري اعضاي شركت كننده در كارگاه، مهمت     

ا هؤلفهم)و اين  شوند را مشفص كردندهايي كه در ميانه راه عشق شورانگيز، مالحظه مي

 ، در انتهاي جلسه،اد كرده است(از انها ي -ب، ر انتظار نشرد -مشابه مواردي است كه منطقي

ربه ا تجاز اعضاي حاضر در كارگاه، درخواست خواهد كرد تا تجربه عشق شورانگيز خود )ي

ودشار خراي بعاطفي يكي از دوستانشار( در انجام كار را در نظر گرفته، با عنوار رمزي كه 

نقطه  ا طرحر جلسه بعدي كارگاه، بكنند، ار را مكتوب كرده، به وي بدهند تا دانتفاب مي

مورد بحث  نظرات ارايه شده اعضاي شركت كننده در كارگاه، عاليم انتهايي عشق شورانگيز،

 و بررسي قرار گيرند.

 

 

 جلسه چهارم كار كارگاهي در زمینه عشق شورانگیز

ر ا ذكبمدرس كارگاه، در جلسه چهارم، نقطه نظرات ارايه شده حاضرار در جلسه سوم را 

همترين ه، معنوار رمز يادداشت افراد، مطرح كرده، با همكاري اعضاي شركت كننده در كارگا

 هاي مطرح در انتهاي راه عشق شورانگيز را مشفص خواهند كرد. مؤلفه

ايار پر در (، با طرح اظهار نظرهاي مطرح شده توسط جواناالي، منطقي )در انتظار نشر    

 :نويسدهمين رابطه، مي در راه عشق شورانگيز جوانار،

يج جاي پس از وقوع عشق هوسناك بين دخترار و پسرار، عاليم مياني اين عشق، به تدر     

 ي بوه سوبب  دهند. بالطبخ از سويمتفاوت انجامين عشق شورانگيز، مي "خود را به عاليمِ نسبتا

خوي از  فروكش كردر نسبي تالطم هورموني اغاز عشق و از سوي ديگور بوه دليول وقووع بر    

ده است، تحولهاي رواني، اجتماعي، فرهنگي و عقيدتي كه براي افراد درگير در عشق پديد ام

م اوت از هو رنگ عاليم اوليه تا مياني، و مياني تا انتهايي عشق تفيلي، بوه ميوزار زيوادي متفو    

 خواهند بود.
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يم اشق، عالار عهاي مطالعات ميداني انجام گرفته در سطح دخترار و پسربا توجه به يافته     

 عشق شورانگيز در انتهاي راه، به شرح زيرند:

 تشكيل زندگي خانوادگي و حاكميت سوءظن بر زندگي؛ مواجهه با شكست در عشق )تبوديل 

وم عشق مادي به عشق معنوي، ارايه تفسيري متفاوت از جدايي، عدم پوذيرش واقعيوت، تودا   

يشين، ز دست رفته، بازگشت به عشق پدوست داشتن با وجود ازدواج، متعهد ماندر به عشق ا

كسوب   هاي ديگر، افتوادر در مسوير انتقوام جوويي،    جايگزيني فردي ديگر، پناه بردر به عرصه

ن، تجربه براي روابط عاطفي بعدي، كوشش براي اخذ تصميمهاي عقالني، تمسفر عشق پيشي

در بوه  منصرف شدر از عشق و ازدواج(؛ تحويت عقيدتي )سوقوط ارزشوي فورد، بودبين شو     

شفصويتي )از   -مذهب، احساس گناه و عذاب وجدار، رو اوردر به مذهب(؛ تحويت رواني

دست دادر اعتماد به نفس، احساس توقي انديشه، احساس سردرگمي و پشويماني، احسواس   

؛ ي روانوي( نفرت، پرخاشگري، افسردگي، افكار انتحار و ديگركشي، و ابتالء به ديگر اختاللها

، از دسوت دادر موقعيوت ازدواج مناسوب،    تماعي )از دست دادر ابورو اج -تحويت فرهنگي

ت بلنود مود   خيالي، فرار از خانه(؛ و تبعاتمتنفر شدر از جنس مفالي، پناه بردر به دنياي بي

 تغيير و تحول در تصوير از عشق، بازماندر عواطي انودك بوراي زنودگي جديود، حاكميوت     )

ابسوتگي  تغيير مسند ناز دختر به مقوام نيواز، و   سردي بر زندگي زناشويي، سرگشتگي ناشي از

گيوري روابوط   يافتن به دوست جنس مفالي، ترس و اضطراب در برخوورد بوا اينوده، شوكل    

 نامشروع پس از تشكيل زندگي جديد(.

 گفته، مورد بررسي قرار خواهند گرفت.در ادامه، به ترتيب عناوين پيش     

ر دوجه تءظن بر زندگي، يكي از فرازهاي قابل تشكيل زندگي خانوادگي و حاكميت سو     

 عاليم پاياني عشق شورانگيز است. 

دواج تصميم به از اند،برخي از دخترار و پسراني كه وارد جريار عشق شورانگيز شده     

، جام شدهي اندهند، اما بررسيهاگرفته، بر همين مبنا، زندگي خانوادگي مشتركي را سامار مي

يق بر عال بتنيمد كه حداقل در قسمتي از اين ازدواجها، روند روابط دوطرفه، ديلت برار دارن

سر، و پ پيشين، پيش نرفته، به جاي ار، تكدر و كدورت خاطر از يكديگر، بر اذهار دختر

 شود.سايه گستر مي

پسرها به دليل غيرتمندي كه از ار برخوردارند، در برخورد با مسأله حساس تشكيل      

پرسند، دختري كه با من در طي دوستيمار، روابط بازي را به وادگي، از خود ميزندگي خان
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معرض ديد نهاده است، ايا با مرد ديگري، به همين ترتيب، ارتباط نداشته است؟ نكته اخير 

 سازد.اي است كه بسياري از پسرها را از اقدام به ازدواج، منصرف ميمسأله

ه ترين شقي است كدر با شكست در عشق، محتملگذشته از مورد اخير، مواجه ش     

ت در ا شكسبينند. واكنش جوانار در مواجهه بجوانار عاشق پيشه خود را با ار، مواجه مي

ايه نوي، ارتبديل عشق مادي به عشق معاورد: اي را به شرح زير پديد ميعشق، طيي گسترده

اج، داشتن با وجود ازدو تفسيري متفاوت از جدايي، عدم پذيرش واقعيت، تداوم دوست

اه ، پنمتعهد ماندر به عشق از دست رفته، بازگشت به عشق پيشين، جايگزيني فردي ديگر

عدي، باطفي عجويي، كسب تجربه براي روابط هاي ديگر، افتادر در مسير انتقامبردر به عرصه

 اج.كوشش براي اخذ تصميمهاي عقالني، تمسفر عشق پيشين، منصرف شدر از عشق و ازدو

داده ر دلتبديل عشق مادي به عشق معنوي، يكي از واكنشهايي است كه برخي از جوانا     

ر، در حالت اخي اند.)خاصه دخترار(، در برخورد با شكست عشقي خويش، از ار ياد كرده

تر و عميق شار، به رابطه عاطفيعشاق شكست خورده، با روي برگرداندر از طرف مورد عالقه

 اند.ر ارتباط با خالق هستي، روي اوردهتري دگسترده

رفين طشق، ارايه تفسيري متفاوت از جدايي، به اين معنا است كه با وقوع شكست در ع     

اي انديشند و بردرگير در رابطه عاطفي پديد امده، به نوعي به شكست عشقي خود مي

 ارضجهت كاهش تع بينند كه دييليارامش بفشيدر به خويش، خود را نيازمند به ار مي

ين كه اا بيار با(، ذهني پديد امده، فراهم اورند. به عنوار مثال، تعدادي از افراد )خاصه دختره

 وليلي  لذت عشق در نرسيدر"، و يا ار كه "بينندجدايي پديد امده را موقتي مي"انار، 

ين اند كه كن، تفسيري متفاوت را از جدايي پديد امده، ارايه مي"مجنور به يكديگر است

 ساسيتحدارند و به اين ترتيب، تفاسير، در جهت تففيي، تعديل و حل مسأله گام برنمي

 شكست عاطفي، تا مدتهاي مديد، تازه خواهد ماند.

ز شق اععدم پذيرش واقعيت، تداوم دوست داشتن با وجود ازدواج، متعهد ماندر به      

اد اي ديگري هستند كه توسط افرهالعملدست رفته و بازگشت به عشق پيشين،از عكس

 گردند. درگير در عشق شورانگيز، گزارش مي

بررسيهاي انجام گرفته، نشار دهنده ار است كه با وجود بروز شكست در عشق      

شورانگيز جوانار، برخي از همين افراد، باز هم نسبت به بازگشت به سمت و سوي عشق 

هاي مفتلي سعي در ايجاد دوباره روابطشار واسطه پيشينشار، اظهار تمايل كرده، با فرستادر

كنند. بررسي تطبيقي بيانات دخترار و پسرار، حكايت از ار دارد كه در برابر دخترار كه مي
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دييل عاطفي، محرك انار جهت بازگشت به سوي دوست پسر سابقشار است،  "عمدتا

وست دختر پيشين، جهت پسرار، ضمن اشاره به نكته اخير، به عالقه جهت بازگشت نزد د

 كنند.ادامه روابط عاطفي )اما بدور ازدواج( و ادامه سوءاستفاده جنسي خويش، اشاره مي

شق عدر  پاسخ دهندگار قابل تأملي از مسأله جايگزيني فردي ديگر، در جريار شكست     

گرفتن  شا پيباند، انار در مواجهه با شكست اخير، شورانگيزشار ياد كرده، خاطرنشار ساخته

 اند.العملي، سعي در ارامش بفشيدر به ايم دروني خود كردهبرخي از واكنشهاي عكس

 ر، بهالعملي اخير، بيانگر ار است كه غالب واكنشهاي اخيبررسي واكنشهاي عكس     

ده صورت جايگزين كردر فرد ديگري از جنس مفالي به جاي فرد مورد عالقه قبلي، بو

كامي لي، نابا جايگزين كردر فرد ديگري از جنس مفااند انار كوشيدهاست. به اين معنا كه 

 ناشي از شكست خويش را التيام ببفشند.

اشقي عدسر به در"تعدادي از دخترار و پسرار شركت كننده در مصاحبه با بيار اين كه      

ه ناپ ، در جريار شكست عشق شورانگيزشار، از"نبايد دنبال عشق رفت "ارزد و اصالنمي

 "ارك"، "درس"ها از پناه بردر به كردند. اين عرصههاي ديگر، ياد ميبردر خويش به عرصه

واد و مصرف م "خياليپناه جستن به دنياي بي"شروع شده، به مواردي مانند  "ورزش"و 

 رسد.، مي"الكلي"و  "تدخيني"

 گذشت. ز ارسادگي ا جويي، مسأله مهم ديگري است كه نبايد بهافتادر در مسير انتقام     

و  با ايجاد شكست در عشق هوسناك، طرفين درگير در عشق، ممكن است درصدد تالفي     

-هورد عالقانتقام جويي از مسببار اين شكست برايند، به اين معنا كه فردي كه از طرف فرد م

ترتيوب  ن جويي از وي برايد. به هموي اش، اسيب خورده است، احتمال دارد، در انديشه انتقام

قي گر شكست عشو فردي كه به دليل ممانعت خانواده خودش يا خانواده طرف مقابلش، نظاره

ارد جويي خويش قرار دهود. در موو  خود بوده است، ممكن است انار را مورد غضب و انتقام

يا حتوي   "جنس مفالي"ديگري ممكن است افراد شكست خورده در عشق، انتقام گرفتن از 

 را در دستور كار خود، قرار دهند. "اشقهشوهر دختر مورد عال"

، النيسرانجام موارد كسب تجربه براي روابط بعدي، كوشش براي اخذ تصميمهاي عق     

ر واناتمسفر عشق پيشين و منصرف شدر از عشق و ازدواج، از ديگر واكنشهايي است كه ج

 اند.در گزارش خويش از ار، ياد كرده

م ديگري است كه در قسمت انجامين عشق شورانگيز مشاهده تحولهاي عقيدتي، فراز مه     

شود. بررسي نظرات ارايه شده دخترار و پسرار جوار، بيانگر برخي از تحولهاي عقيدتي مي
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گردد. اين است كه با وقوع شكست در عشق شورانگيز انار، در ديدگاههايشار، مالحظه مي

، احساس "بدبين شدر به مذهب"، "سقوط ارزشي فرد"توار ذيل عناوين: تحولها را مي

 بندي كرد.، طبقه"رواوردر به مذهب"و  "عذاب وجدار و گناه

ت بررسي بيانات عنوار شده از سوي دخترار و پسراني كه عشوق هوسناكشوار بوه شكسو         

ز تووار شواهد برخوي ا   انجاميده است، ديلت برار دارد كوه در انجوام عشوق شوورانگيز، موي     

اجه صيتي، در بسياري از افرادي كه با شكست در عشق هوسناكشار موتحولهاي رواني و شف

بنودي  قوه توار ذيل عناوين زير، طببود. عمده تحولهاي رواني و شفصيتي اخير را مي اند،شده

 كرد:

، از دست دادر اعتماد به نفس، احساس توقي انديشوه، احسواس سوردرگمي و پشويماني         

تاللهاي افكار انتحار و ديگر كشي و ابتالء به ديگر اخ احساس نفرت، پرخاشگري، افسردگي،

 رواني.

ديگر تحولهوايي اسوت كوه تحقوق شكسوت در روابوط        اجتماعي، از -تحولهاي فرهنگي     

ذيرفته، عاشقانه دخترار و پسرار جوار، در عرصه روابط اجتماعي فرد و اطرافيانش، صورت پ

 شوند.هويدا مي

كل شو ه به سبب نداشتن تجربيات يزم، ممكن اسوت در اغواز   دخترار و پسرار جواني ك     

ريج بوا  توجوه مانوده باشوند، بوه تود     دادر به روابط عاطفيشار، به تبعات اجتماعي كار خود بي

دار هوم  كنند كه روابوط انوار، چنو   شار، با اين واقعيت برخورد مياشكار شدر روابط عاشقانه

لوه  رو و اعتبوار اجتمواعي فورد )و در مرح   مورد پذيرش عرف جامعه نيست. از دست رفتن اب

نفوي  بعد، ابروي خانوادگي وي(، از دست دادر موقعيت مناسب بوراي ازدواج، يوافتن ديود م   

لوه،  اي اسوت كوه در ايون مرح   نسبت به جنس مفالي و اقدام به فرار، برخي از موارد عموده 

ات مزبوور،  كنند و بايد بوراي تحمول برخوي از تبعو    عشاق جوار فراروي خويش احساس مي

 اماده شوند.

با فرارسيدر فصل شكست در عشق شورانگيز، برخي از تبعات اوليوه، ثانويوه و انجوامين         

رسد، شكست عشق هوسناك، متضمن نمايند كه از انها بحث شد؛ اما به نظر ميعشق، رخ مي

أثير برخي از تبعات بلند مدت نيز باشد و عشاق شكست خورده را در بلند مدت نيز تحت تو 

رسد، تبعات ناخوشوايندي در بلنود   ترين مواردي كه به نظر ميخود قرار دهد. برخي از عمده

تغييور و  "مدت، براي افراد شكست خورده در جريار دلدادگيشار داشوته باشود، عبارتنود از:    

حاكميوت سوردي   "، "بازماندر عواطي اندك براي زندگي جديد"، "تحول در تَصور از عشق
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وابسوتگي  "، "سرگشتگي ناشي از تغيير مسند ناز دختور بوه مقوام نيواز    "، "ييبر زندگي زناشو

گيوري  شوكل "و  "ترس و اضطراب در برخوورد بوا اينوده   "، "يافتن به دوست جنس مفالي

 .  "روابط نامشروع پس از تشكيل زندگي خانوادگي

و بازماندر عواطي اندك براي زندگي جديد و حاكميت سردي بور زنودگي زناشوويي، د        

 مورد از تبعات بلندمدت عشقهاي شورانگيز هستند.

اي عواطفي )بوويژه در عشوق نفسوت( را بوا يكوديگر       دخترار و پسراني كه طورح رابطوه       

گرا، ريزند، در روابط متقابلشار، در عمل شاهد شوري عاشقانه، هيجاني وافر، ادراكي ارمارمي

انگيز و نظاير ار، هستند كه در نتيجوه  نمروابطي رؤيايي، عواطفي لطيي، احساساتي زيبا و تر

بالطبخ، شورايط اخيور كوه در     اند.شناختي اغاز عشق، پديد امدهتحولهاي فيزيولوژيك و روار

با فروكش كردر تالطوم هورمووني بودر     اند،شرايط ويژه و مقطخ خاصي از زندگي پديد امده

تمواعي و فرهنگوي فوراروي    عشاق از سويي، و بروز برخي از مشكالت مفتلي اقتصادي، اج

عشاق از سوي ديگر، در روابط دو طرف، روابط عادي و روزمره، جاي روابط رؤيايي پيشوين  

روابطوي   انود، را خواهند گرفت. بنابراين، اگر روابط روزمره را كه نواظر بور واقعيوات زنودگي    

ويني همچوور:  توار از روابط پرشور و وجد دورار اوليه عشق، بوا عنوا  بناميم، مي "واقخ نگر"

، ياد كنيم. حال اگر دختر و پسري كه در عشوق  "غيرواقخ نگر"و  "توهمي"، "رؤيايي"روابط 

بوا گسسوته شودر     انود، اميز در ارتباط با يكديگر نايل امدهنفستشار، به تجربه روابطي شعي

روابطشار روبرو شوند )كه در غالب موارد، دوسوتي دخترهوا و پسورها، از چنوين سورانجامي      

خوردارند(، بالطبخ پس از گذشت مدتي، هر يك جهوت تشوكيل خوانواده بوه سومت فورد       بر

ديگري از جنس مفالي رفته، با وي ازدواج خواهند كرد. در حالت اخير، روابوط فورد موورد    

نظر با همسرش، پس از طي چند صباحي، به روابط عادي و روزمره زندگي، نزديوك خواهود   

پسري كه پيشتر عاشق فرد ديگري بوده است )و بالطبخ بوه   گرديد. در اين مقطخ، اگر دختر يا

تصووير مثبتوي از وي در ذهون دارنود(،      "شار، عمدتادليل ادراك غيرواقخ نگر دورار عاشقانه

بيند كه همسورش بوا وجوود داشوتن     عشق نفست خويش را با همسر فعليش مقايسه كند، مي

در، كوشا بودر(، داراي برخي از نقواط  برخي از نقاط حُسن و قوت )مانند: زيبايي، مقتصد بو

گاهي عصبي و بداخالق شدر(، بنابراين فرد مورد نظر، در منفي نيز هست )نظير: غُر زدر، گاه

دهد، در حالي كه عشق نفست را بيشوتر مثبوت   اي كه انجام ميبندي خويش، از مقايسهجمخ

كمتور از   "ي است، احتمايكند، همسرش را كه داراي تركيبي از نقاط قوت و ضعارزيابي مي

فرد نفست، مثبت ارزيابي خواهد كرد، حال ار كوه اگور وي بوا هموار عاشوق نفسوتين نيوز        
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انگيز اغاز عشقشار، ممكون بوود، بوه    كرد، درگذر زمار و عادي شدر روابط شعيازدواج مي

 وضعيتي مشابه )و حتي پايينتر(، برسد.

ه مسوأله  باز انها ياد شد، توجه نكردر انار علت اساسي خطاي ادراكي دختر و پسري كه      

نگور اسوت   نگر همسر، در روابط واقخنگر عشق اول و ارزيابي واقخارزيابي توهمي و غيرواقخ

دارنود.  كه در غالب موارد، طرفين شكست خورده در عشق، توجه يزم را بدار معطوف نموي 

ن عشوق  دي، همسرش را با نفسوتي كشاند كه وقتي فربنابراين، خطاي اخير كار را به جايي مي

بوار  كند، عشقش را برتر از او احساس كرده، اين مسوأله بوراي يوك عمور، غ    خود، مقايسه مي

 سردي و كدورت را بر روابط زناشويي وي، حاكم خواهد ساخت.

 وابستگي يافتن به دوست جنس مفالي، از ديگور تبعوات مهوم عشوقهاي شوورانگيز بوه           

 ايد.حساب مي

ا از روقوع شكست در عشق هوسناك، جوانار درگير در اين عشق، واكنشهاي مفتلفوي  با      

يي، از جوو دهند. برخي از دخترار و پسرار ممكن است با روي اوردر به انتقامخود، بروز مي

ا فورد  دوست جنس مفالي پيشينشار، انتقام بگيرند؛ از اين رو بدور تأمل، با دوست شدر بو 

كننود.  م ميردر اين رابطه در برابر عاشق پيشين، سعي در گرفتن انتقاديگري، و به نمايش گذا

بوا ايجواد   انود  انار با از دست دادر اعتماد به نفسشار، سعي كرده اند،افراد ديگري ياداور شده

انجام يك )يا چند( رابطه عاطفي جايگزين، اعتماد بوه نفوس از دسوت رفتوه را بازيابنود. سور      

ريبوار  گبا بروز شكست، اضطراب و افسردگي،  اند،ار، اعالر داشتهتعدادي از مصاحبه شوندگ

سوت،  اانار را گرفته است و انار جهت رهايي از اختالل رواني كه بر وجودشار عارض شده 

نكتوه   تا با يافتن دوست جنس مفالي ديگري، از شدت تبعات اخير، بكاهند. اموا اند كوشيده

شوود؛ ايجواد   شدر عشوقهاي جوانوار، مشواهده موي    گيري و شكسته مهمي كه در تداوم شكل

ار تدريجي نوعي از وابستگي و شايد اعتياد يافتن به دوست جنس مفالي است كوه بوه عنوو   

 نماياند.گفته، خود را درگذر زمار، ميمؤلفه مشترك تمامي موارد پيش

ن عشوق  فتتوار نتيجه گرفت، با شكست و خاتمه يابندي اجمالي ميبنابراين در يك جمخ     

نوار را  اشورانگيز در دخترار و پسرار، تبعات ار ممكن است به سادگي تداوم يافته، زنودگي  

 در بلندمدت، تحت تأثير قرار دهد.

-مدرس كارگاه پس از ار كه با همكاري اعضاي شركت كننده در كارگاه، مهمترين مؤلفه     

ها )و اين مؤلفه مشفص كردند شوند راهايي كه در انجام راه عشق شورانگيز، مالحظه مي

، در انتهاي جلسه، از انها ياد كرده است( -در انتظار نشر، ب -مشابه مواردي است كه منطقي
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انار با توجه به عاليم اغازين و از اعضاي حاضر در كارگاه، درخواست خواهد كرد تا 

جتماعي، شناختي، ا انجامين عشق شورانگيز، تحويت مفتلي جسماني، عاطفي، ادراكي،

اند را شفصيتي و ارزشي را كه در تجربه مورد نظر خويش بدار دست يافته -عقيدتي، رواني

مكتوب كرده، به مدرس كارگاه بدهند تا در جلسه پاياني كارگاه، با طرح نقطه نظرات ارايه 

 شده، مسأله بهداشت رواني در عشق شورانگيز، مورد بحث قرار گيرند.

 

 در زمینه عشق شورانگیز جلسه پنجم كار كارگاهي

ر ا ذكمدرس كارگاه، در جلسه پنجم، نقطه نظرات ارايه شده حاضرار در جلسه قبل را ب

همترين ه، معنوار رمز يادداشت افراد، مطرح كرده، با همكاري اعضاي شركت كننده در كارگا

اختي، شن ي،هاي جسماني، عاطفي، ادراكتحولهاي مطرح شده اغاز تا انجام عشق را در زمينه

 فصيتي و ارزشي، مشفص خواهند كرد. ش  -اجتماعي، عقيدتي، رواني

سط ده تو(، در همين رابطه، با طرح اظهار نظرهاي مطرح شب، منطقي )در انتظار نشر    

 -رواني جوانار، از تحويت مفتلي جسماني، عاطفي، ادراكي، شناختي، اجتماعي، عقيدتي،

ير رح زشنمايند، به تا انجام عشق شورانگيز، رخ مي شفصيتي و ارزشي كه در جريار اغاز

 ياد كرده است:

تند كه اي هستحولهاي زيستي )فيزيولوژيك( و جسماني، از جمله تحولهاي قابل مشاهده     

 گردند.در افراد عاشق پيشه، مالحظه مي

ين تفاوتهواي  تبيتا در كنار اند شناسار با توجه به مسايل زيستي، سعي كردهبرخي از روار     

ر جريار عشوق  دشيميايي كه  -دهد، به تبيين تغييرات زيسترفتاري كه در اغاز عشق رخ مي

ختي عشوق،  (، در تبيين مؤلفه زيست شنا1998ايد، بپردازند. فرانكن )در افراد عاشق پديد مي

 نويسد:مي

كنند. يا تجربه مشناختي خاصي به نام شنگولي رشوند، حالت رواروقتي مردم عاشق مي"     

ه شوده  نفرين كه هر دو در حالت شنگولي دخالت دارنود، ربوط داد  عشق به دوپامين و نوراپي

ه، فوراد غريبو  اشود، در مواجهه با ها كه باعث ميتيالنيناست. عالوه براين، عشق بويژه با فنيل

م جوذابي  بوا اد لبفند بر روي لبهاي ما نقش ببندد، رابطه دارد. به تعبير والوش، وقتوي فوردي    

 شود.تيالنين، زده ميشود، سوت كارخانه توليد فنيلروبرو مي

ها، براي مدت زمار طوويني، ترشوح   يناتيل امبا اين همه بايد خاطرنشار ساخت كه فنيل     

شود. اين مطلب با مشواهده اطالعوات   شوند و بعد از مدتي از ميزار ترشح انها كاسته مينمي
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رسود، همفوواني   سال بعد از ازدواج، به اوج خودش مي 4نرخ طالق فرهنگ مفتلي كه  62

 .  "دارد

حورك  به شكل مشابهي، بررسي اغاز تا انجام عشوق شوورانگيز حكايوت از ار دارد كوه ت         

 انجامد.افريني اوليه عشق در انجام، به توقي و سكور مي

د كوه بوا   حكايوت از ار دار بررسيهاي انجام شده در سطح دخترار و پسرار جوار دلداده،      

بوا   انود، در خود احساس كرده "پايانيانرژي بي"وقوع عشق شورانگيز، اين افراد ضمن ار كه 

بسويار، بوه توالش و كوشوش      "سرسوفتي "و  "خستگي ناپوذيري "، "شور، شوق و شادابي"

موا بوا   ا ."انود استراحتشوار، كاسوته  "از ميوزار   "افوزايش فعاليتهايشوار  "و در عوين  اند پرداخته

فرارسيدر فصل شكست در عشق، افسردگي، سكوت و سكور گريبار افوراد عاشوق پيشوه را    

 خواهد گرفت. مضاف برانچه از ار يواد شود؛ اگرچوه ترشوح هورمونهوايي نظيور دوپوامين و       

ر افوراد  نفرين، در اغاز عشق، به ايجاد نوعي از ابتهاج، سرمسوتي و حالوت شونگولي د   نوراپي

مشكالت  قي ترشح هورمونهايي اخير از سويي، و ظهور برخي از موانخ وانجامد، اما با تومي

اي جبين فردي و اجتماعي در سطح عشاق، از سوي ديگر، سرزندگي و شادابي رواني سابق، 

 دهد.خود را به تكدر خاطر رواني افراد عاشق، مي

ش ش از پوي ي را بيكاهند، وبه سبب ار كه از مقاومت رواني فرد مي "تحولهاي اخير، اوي     

ا بوه  ردر برخي از مووارد، مشوكالت روانوي، خوود      "كنند. ثانيامستعد بيماريهاي جسماني مي

شكست خوورده،   تني در عشاق -صورت جسماني عيار ساخته، و سبب بروز بيماريهاي روار

 گردند. مي

 وشوي  اشوتهايي روانوي، ناراحتيهواي گوار   از دست دادر اشتها و كاهش شوديد وزر، بوي       

ردرهاي عصبي، تير كشيدر قلب، بيماريهواي پوسوتي و نظواير    ستني، مانند  -بيماريهاي روار

ده، بست رسيده و شكست خوور ترين شكاياتي است كه كه از سوي عشاق به بنانها، از عمده

 گردد.عنوار مي

د، رني دابا بروز عشق، ترشحات هورموني كه نشئگي، سرمستي و شنگولي ادمي را در پ     

به  كند وگيرند و خط )فرضي( افقي ترشحات انها، رو به فزوني و اوج گرفتن ميفزوني مي

رض گفته را به صورت يك منحني رو به صعود، به معسرعت، اوج ترشحات هورموني پيش

به  سيدرگذارند، اما پس از گذشت مدتي، موج هورموني اوج گرفته پيشين، پس از رديد مي

رت ه صوتي و فرونشيني را پيش گرفته، به سطح معمول قبلي، يعني بقله منحني، راه كاس

 رسد.خط افقي كه از ار ياد شد، مي
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ارند، يت دبررسي تحولهاي عاطفي پديد امده در جريار عشق نيز از الگوي مشابهي حكا     

در  متد،مبه اين معنا كه اگر روابط عاطفي معمول افراد، به صورت يك خط )تصوري( افقي 

رج ، خار گرفته شوند؛ با بروز عشق، عواطي ادمي تالطم يافته از حالت معمول پيشيننظ

و رطي، شود و به اين ترتيب با سيطره يافتن عواطي بر وجود ادمي، منحني تصوري عوامي

 به صعود گذاشته، بزودي به اوج و قله منحني، خواهد رسيد.

شيبهاي نز و يانه راه ار، با شروع فرااما با گذشت دورار اوليه عشق، و فرا رسيدر م     

 اه نزوليج رعاطفي اين دوره، منحني عواطي ادمي، از اوج و قله خود، فاصله گرفته، به تدر

 ي را درسيارگيرند، به اين معنا كه برخالف گذشته كه دختر و پسر ايثارگريهاي برا پيش مي

رنگ  پيشين كاستي گرفته، كردند، به تدريج ايثارگريهايارتباط با هم پيشه خويش مي

قليل تشق، هاي طرفين عبازند. به همين ترتيب در ميانه راه عشق شورانگيز، خودافشاگريمي

بر ر براهاي پيشين عاشق و معشوق ديابند و در اين مسير حتي ممكن است، خودافشاگريمي

ست ع شكوقوهم، به صورت سند و مدركي، عليه يكديگر، به كار گرفته شوند. در نهايت با 

كدر در عشق شورانگيز، عواطي پرشور پيشين، جاي خود را به عواطفي منفي و متضمن ت

ايش ه نمدهند و به تعبيري، منحني برخاسته عواطي، پس از بخاطر، تلخ كامي و اندوه مي

وجي ميري گگردد و به اين ترتيب پس از شكلنهادر اوج و قله خود، به حالت پيشين باز مي

 گذارد.وريزي ار خود را به معرض ديد ميعاطفي، فر

 كايت ازه، حاز سوي ديگر، بررسي اراي ارايه شده دخترار و پسرار دلداده و عاشق پيش     

ورد رد متفاوتي شگرف در ادراك عشاق جوار، از اغاز تا انتهاي عشق دارد. افرادي كه ف

موجودي "، "رشتهف"، "بت"، "معبود"عالقه خويش را در اغاز عشق شورانگيزشار، 

، "ينصادقتر"، "ماه شبهاي تار"، "خورشيد جهار افروز"، "افتاب عالم تاب"، "اسماني

ر و مانند ا "سيندري"، "شاهزاده سفيد پوش"، "نظيربي"، "همتابي"، "بهترين"، "ترينپاك"

ته رشو ف رسد كه از معبود، بتخواندند، در انتهاي عشق شورانگيز، كارشار به جايي ميمي

-بي"، "ولگرد"، "اخالقبي"، "هوسباز"، "خيانت كار"پيشين خويش، با عناويني همچور: 

، "بدبين"، "كالهبردار"، "گرسوءاستفاده"، "بي چشم و رو"، "دخترباز"، "هوسرار"، "صفت

 كنند. و نظاير ار، ياد مي "چاپلوس"، "دروغگو"، "فرهنگبي"، "ترسو"

و تاب اغاز عشق شورانگيز، دخترار و پسرار درگير در  پس از فروكش كردر نسبي تب     

عشق، به طرح انتظارهاي درست و نادرستي از يكديگر دست زده، همديگر را در دوراهي 

دهند. بالطبخ، برخي از جوانار، در برابر پاسخ يا عدم پاسخ به خواستِ مطرح شده، قرار مي
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همين مقاومت ممكن است به تصحيح  درخواستهاي نارواي طرف مقابلشار، ايستادگي كرده،

يا قطخ رابطه پديد امده، بيانجامد. اما در شرايطي كه طرفين درگير در رابطه عاطفي، دست به 

كنند، هر دو طرف به سبب ار كه امتيازي را كه گرفته يا ارايه امتيازاتي به طرف مقابلشار مي

عرفي و شرعي، همفواني چنداني ندارد، در غالب موارد، با معيارهاي  اند،امتيازي را كه داده

شوند. در حالت اخير، افراد جهت گريز از تعارضي كه در ذهنشار با تعارض، مواجه مي

اي جز توجيه مسايل اخير ندارند، از اين رو با توسل و گيرد، چارهوجود انار را فرامي

 ايند. تمسك به توجيه، درصدد رفخ تعارضهاي فرارويشار برمي

 هيچ مشكل"گفتند: فرارسيدر انجام عشق شورانگيز، كساني كه در ابتدا به يكديگر مي با     

ه كمشكلي نيست "، "همه مسايل حل شدني هستند"، "غيرقابل حلي برايمار وجود ندارد

ا رفاوت ، استديلهايي از سنفي مت"قسم خورده بوديم كه براي هم باشيم"و  "اسار نشود

 د كرده،و يار، فار  از هرگونه توجيه، به صراحت از مشكالت فرارسازند. دييل اخيمطرح مي

پسري  ثال،مدارند با مشكالت موجود، ادامه عشق شورانگيز، وجود ندارد. به عنوار بيار مي

 ام عشق،انج كه از ابتدا زير پوشش رابطه علمي، رابطه عاشقانه خود را اغاز كرده است، در

ا پسري ي، "اشمليسانس قبول شوم، يزم بود رابطه نداشته بقبراي اين كه فو"گيرد: نتيجه مي

يشتر گر بتر كردر رابطه، عالقه انار به همديداد با جنسيكه به دوست دخترش اطمينار مي

ايد تا من ش شرايط ازدواج براي"شوند، با اين استديل كه شده، به سمت ازدواج نزديكتر مي

 رتيبزند. به همين تطفي شكل گرفته را بهم مي، رابطه عا"سال ديگر فراهم نباشد 10

عشق  دانست، ممكن است در انجاماش را عشق اَبدي خويش ميدختري كه پسر مورد عالقه

شه به و هميمن در اين چهار سال، تنها وقتم را تلي كردم و ت"شورانگيزش با بيار اين كه 

 ، جدا شود. "عشق اَبديش"، از "صورت يك ادم مزاحم، مانخ پيشرفت من شدي

ابل ق، قتحولهاي شناختي، از ديگر تحولهايي است كه در مقايسه اغاز تا انجام عش     

 اند.مشاهده

بررسي اظهارات ارايه شده دخترار و پسرار مصاحبه شده، ديلت برار دارد كه غالب      

اما  اند.هكرد سعي در ازمودر يكديگر، در ميانه راه عشق هوسناك خود، دخترار و پسرار،

بررسيهاي تطبيقي اظهارنظر دخترار و پسرار با يكديگر، حاكي از ار است كه برخالف 

تري از دختر مورد نظرشار را در دستور كار خود دستيابي به شناخت دقيق "پسرار كه غالبا

 "كنند. به اين معنا كه اويدهند، دخترار در اين زمينه، به شكل متفاوتي عمل ميقرار مي

خي از دخترار با اتكا به رمزگشايي باييي كه از ار برخوردارند، با فهم نيات دروني پسر بر
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اما برخي از دخترار ديگر به دليل  يابند؛دست مي به شناخت مناسبي از وي، فرارويشار،

توانند عينك عاطفي خود اي كه وجود انار را در سيطره خود گرفته است، نميعواطي توفنده

از اين رو، به  شار را مورد بررسي قرار دهند.نهاده، واقعيت وجودي پسر مورد عالقهرا كنار 

ترسند، در اين زيرا مي دارند كه تمايلي به شناخت هرچه بيشتر وي ندارند،صراحت بيار مي

انديشه عاطفي انار، با رسيدر به مواردي كه دال بر ضعي و كاستي پسر مزبور است،  روند،

 اجه شده، درهم شكسته شود.با تهديد مو

ر دنس، جبررسي بيانات افراد شركت كننده در پژوهش، حكايت از ار دارد كه هر دو      

ر دايي ميانه راه عشق شورانگيز، با طرح برخي از سوالهاي عقالني از خودشار، تعديله

 رش ابعادپذيه باند؛ اما با اين همه، برخي از دخترار، به سادگي حاضر رفتارشار ايجاد كرده

 كنند.    عقالني نبوده، باز هم از غلبه احساسات خود بر منطقشار، دفاع مي

 جمعيت مورد بررسي، در تحولهاي اجتماعي گزارش شده در عشق شورانگيزشار،     

 تماعيسازند، اگرچه انار در اغاز عشق هوسناك خويش، احساسي از رشد اجخاطرنشار مي

 در بهشعشق، به تجربه خروج از جهار رؤيايي خويش و وارد  اند، ولي در انتهايداشته

 اند.جهار تلخ واقعيات، تن داده

غاز ادر  بررسي اظهارات دخترار و پسرار عاشق پيشه، بيانگر ار است كه اين افراد     

حبه مصا احساس اخير از سوي افراد اند.عشق، به لحا  اجتماعي، احساس رشد كردر، داشته

، "درتر شاخالقي"، "خروج از جهار كودكي و ورود به جهار بزرگساير"رت شده، به صو

ارش ، گز"پروايي در روابط اجتماعيجسارت و بي"و  "هاي جديد اجتماعيورود به عرصه"

 شده است.

خروج از جهار كودكي و ورود به جهار بر دخترار و پسراني كه از احساس خود مبني      

، "رفتارها"كه عشق سبب شده است، انار اند ياداور گرديده ،اندبزرگساير، ياد كرده

گانه خود را به كناري نهاده، با احساس اين كه حاي يك بچه "ادا و اطوارهاي"و  "عادتها"

رفتارهاي جديدي را در ارتباط با اطرافيانشار، از خود به  اند،شده "مرد بزرگ"يا  "زر كامل"

گذشت زمار و رسيدر عشق شورانگيز به ميانه راه، به تدريج منصه ظهور بگذارند. اما با 

ايند و در پي اين موانعي فراروي جهار رؤيايي كه با اغاز عشق رقم خورده است، پديد مي

نمايند. ناراحتي ناشي از ظاهر شدر رقيبها در امر، برخي از واقعيتهاي تلخ اجتماعي، رخ مي

هاي مالي، عاطفي، پسر، رخ دادر سوءاستفادهصحنه، بروز تهديد يكديگر توسط دختر و 

هاي سنگين اجتماعي، از جمله واقعيات بدني و جنسي از همديگر و روبرو شدر با هزينه
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ناگواري هستند كه به درهم شكستن فضاي رؤيايي كه توسط عشق پديد امده است، 

 انجامند.مي

اشوق  عديگري اسوت كوه افوراد     مواجهه با برچسبهاي اجتماعي، مقوله مهممضاف براين،      

نوگ  كميت فرهكنند. البته به دليل حاپيشه در ميانه و انجام راه عشق هوسناك، ار را تجربه مي

مردهوا   مردساير در جامعه ايرار، سهم بيشتر برچسبهاي اجتماعي منفي، نصيب خانمها شوده، 

ت سبت بوه تفلفوا  ن "دهند، زيرا در فرهنگ اخير، اصويسهم كمتري را به خود اختصاص مي

رف در شود. بوه عنووار مثوال، عو    مردها در قياس با تفطي زنها، با تسامح بيشتري برخورد مي

كنود، حوال ار   ياز اين مسأله، به مثابه زرنگي انار، ياد م "ارتباط با تفلي جنسي مردها، غالبا

تور از  ، فراحيايي انار گذاشته شدهعفتي و بيتر زنار، به حساب بيكه تفلفهاي بسيار سطحي

 كند.اين، رفتار انار را مسبب دريده شده حريم پاكي و عفاف جامعه قلمداد مي

ديگر  ، ازجوييپديدايي ديد بدبينانه نسبت به جنس مفالي و افتادر در مسير انتقام     

ست د شكمواردي است كه در انجام عشقهاي شورانگيز، به ميزار قابل توجهي در سطح افرا

 گردد.مالحظه مي خورده در عشق،

-يمو جمعيت مورد بررسي، در تبيين تحولهاي عقيدتي كه در اغواز توا انجوام عشوق رخ          

شورانگيز  عواطي ديني و عرفاني لطيفي كه در اغاز عشقسازند، خاطرنشار مي "نمايند، غالبا

ه س گنوا حساابراي انار پديد امده بود، در ميانه و انجام عشق، به نوسار در گرايش به دين و 

 انجامد.و عذاب وجدار در ميانه و انتهاي راه عشق هوسناك، مي

، به اطفيعايد و ادمي از پشت عينكي با وقوع عشق، عواطي ادمي نيز به تالطم در مي     

 نشيند.ديدر هستي مي

ن، پاميهيجانهاي همراه با عشق، سرخوشي و سرمستي ناشي از ترشحات هورمونهاي دو     

ق ه و عاشدلداد ها را با عواطي پرشور عشق تركيب كرده، افراديناتيل امن و فنيلنفرينوراپي

ر و پسرا تراردارد تا از منظري متفاوت، به هستي بنگرند. در اين نگاه جديد، دخرا برار مي

 دهند. برايندگيري عواطي ديني و عرفاني لطيي در خود گزارش ميعاشق پيشه، از اوج

شود، ت ميهاي ناپاكي كه در وجود بسياري از ادمها يافشوند، انديشهعواطي اخير، سبب مي

 هند.هاي ديني و عرفاني لطيفي بددر اغاز عشق كاستي گرفته، جاي خود را به انديشه

افراد عاشق پيشه، در ميانه راه عشق شورانگيزشار، در گزارش وضعيت عقيدتي خويش،      

كنند. به اين معنا كه برخي از افراد دلداده، بيش م مينوساني را در گرايشات ديني خود ترسي

خواهند تا براي رسيدر به از پيش به مذهب توجه كرده، در راز و نيازهاي خود از خدا مي
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يكديگر و رفخ موانخ و مشكالت موجود، انار را موفق بدارد. از سوي ديگر بعضي از دخترار 

انار در مسير عشق ورزيشار، خود را  اند،و پسرار عاشق، در گزارش خود خاطرنشار ساخته

و براي گريز از تعارضي كه به اين شكل در ذهن انار اند با برخي از قيود مذهبي مواجه ديده

كه از دين و ديانت، قدري فاصله بگيرند تا با اند پديد امده بود، خود را ناگزير از ار ديده

ادامه دهند. اما در انتهاي عشق  خويش،تر، به روابط عاشقانه وجداني به ظاهر اسوده

نمايد. به اين معنا كه برخي از افراد مزبور، با شورانگيز، احساس گناه و عذاب خود را مي

ولي برخي از افراد  ايند،توسل به توجيه، به نوعي با احساس عذاب وجدار خويش كنار مي

 گذارند.خويش، صحه مي ديگر، با ارايه ارزيابي منفي خويش از خود، بر عذاب وجدار

يگر تحولهاي قابل تأملي است كه عشاق جوار به تجربه دشفصيتي، از  -تحولهاي رواني     

ويش، از خپردازند. به اين معنا كه جوانار عاشق، در حالي كه در توصيي ابتداي عشق ار مي

رت موارد زيبايي همچور احساس شادي و شعي، تحرك افريني عشق، افزايش جرأت، جسا

ق نتهواي عشو  كردند، در اپروايي افراد عاشق و پيشه كردر ايثار نفس در برابر هم، ياد ميو بي

ر شورانگيز، از محدود شدر و توقوي تودريجي انديشوه، ايجواد اختاللهواي ذهنوي و وقفوه د       

ي بوه  يافتن ديد منفاحساس سردرگمي و پشيماني، زندگي، بروز اختالف و نوسانهاي خلقي، 

ننود. بوه   كعتماد به نفس و سرانجام ابتالي خويش به اختاللهاي رواني، ياد ميخود و كاهش ا

فرشوته روي  "، "خوداي خوود  "افرادي كه روزي عاشق يا معشووق خوويش را   عبارت ديگر، 

ماننود   وروي زموين   "دختور "يا  "پسر"، برترين "تابافتاب عالم"، "هاپيامبر خوبي"، "زمين

واطوي  ع، زلزله مهيبي را در خود شكست در عشق شورانگيز ناميدند، پس از مواجهه باار مي

اصوه  كنند كه به از دست رفتن اعتمواد انوار بوه هموه چيوز و خ     احساس مي ،هايشارو انديشه

 خودشار، خواهد انجاميد.

با  د، وقتيپرستيدنشار را در حدي كه از ار ياد شد، ميافرادي كه زماني فرد مورد عالقه     

تواند ه ميشوند، تنها توجيهي كار يا فريبكار بودر محبوبشار، مواجه ميواقعيت تلخ هوسر

 دشارمانخ اشفتگي فكري و رواني انار شود، پذيرش سادگي و حماقت بيش از اندازه خو

كست ترين تبعات شاست. از اين رو، منفي شدر ديد افراد نسبت به خودشار، يكي از ساده

 د.رودر عشقهاي شورانگيز، به شمار مي

پرستيدند، وقتي بوا  شار را در حدي كه از ار ياد شد، ميافرادي كه زماني فرد مورد عالقه     

توانود  شوند، تنها توجيهي كوه موي  واقعيت تلخ هوسرار يا فريبكار بودر محبوبشار، مواجه مي

مانخ اشفتگي فكري و رواني انار شود، پذيرش سادگي و حماقوت بويش از انودازه خودشوار     
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ترين تبعوات شكسوت   ز اين رو، منفي شدر ديد افراد نسبت به خودشار، يكي از سادهاست. ا

 رود.در عشقهاي شورانگيز، به شمار مي

ار  زارشتحولهاي ارزشي، شايد مهمترين تحولهايي است كه جمعيت مورد بررسي، به گ     

ار شار قرير فتهديد و زدست زدر به فريب يكديگر، پردازند. احساس سردرگمي و ترديد، مي

تن  كديگر،يهاي مالي و بدني از سوءاستفاده، كنار نهادر تدريجي شرم و حيادادر يكديگر، 

شق دادر به استثماري مضاعي، وابستگي يافتن به دوست جنس مفالي، منصرف شدر از ع

ر ر عبودو واماندگي  گيري روابط نامشروع بعد از تشكيل زندگي خانوادگيشكلو ازدواج، 

 انارمادي براي رسيدر به عشق معنوي، از جمله مواردي هستند كه برخي از جو از عشق

 اند.مصاحبه شده، به توصيي و تشريح انها، پرداخته

رايه يي با ااز سو شناسي عشق شورانگيز، بتواندرسد، كارگاه رواربه اين ترتيب به نظر مي     

ي حولهااز سوي ديگر با ترسيم تدورنمايي از تحويت اغاز تا انجام عشق شورانگيز، و 

ي رنمامفتلفي كه در جريار عشق عارض افراد در گير در اين عشق خواهد شد، بتواند دو

در  ر رامناسبي از فرصتها و تهديدهاي عشق اخير را به معرض ديد حضار قرار داده، انا

 انتفابهاي عاطفيشار، ياري رساند.
 





 2پیوست

 جزوات آموزشي

 (1عشق رومانتیك )مسأله تأملي دوباره در 
 

 احساس رشد در شروع عشق و ادراك توهمي بودن آن در انجام عشق 

 473در سوطح  وي در بررسوي كوه   "دهود:  موي  (، در پژوهش خود گزارش2005) 1مونتگُمري

، مشفص شود كسواني كوه سنشوار بيشوتر بوود، دفعوات        داد ساله انجام 12-24پاسخ دهنده 

كم و كمتور   ،نگرش ارماني عاشقانه انار در عشقهاي بعديشار بيشتري عاشق شده بودند، ولي

 ."شده بود

ترههمي   احساس رشد در شررو  عقرو و ادرا   "ارتباط با منطقي )در انتظار نشر، ب(، در      

 نويسد:مي ،"بهدن آن در انجام عقو

ر نوجوانار و جوانار زيادي در گزارش عاليوم اوليوه عشقشوار، از احسواس رشود كورد           

، "رشود درونوي   احسواس "نود. تعوابيري ماننود:    كنموي گيري عشق، ياد ويش در اغاز شكلخ

احسواس قود   "، "قلوي يوافتن تكامول ع  "، "بلو  عواطفي "، "انديشه و احساسبلو  "، "بلو "

خبوري و ورود بوه عوالم جوواني و     بوي  خروج از دورار بچگي و"، "كشيدر به لحا  عاطفي

اغواز مرحلوه جديودي از    "، "تولودي دوبواره  "، "دكيپشت سور نهوادر دورار كوو   "، "بزرگي

اندازي جهت ورود به يك زنودگي  پوست"، "احساس باز شدر پوسته ظاهري بدر"، "زندگي

مورد  "و يوا   "خوانم شودر  "، احسواس  "انديشوه احساس باز شدر چشم عقل و "، "نو و زيبا

 ند.گفته، دارايت از احساس رشد پيش، حك"شدر

احساس "هاي توار اين تعابير را در مقولهدخترار و پسرار، مي خيرابا بررسي تعابير      

افتن ي"، "ييافتن تكامل عاطفي و احساس"، "رسيدر به بلو  واقعي"، "ورود به دنيايي جديد

 بندي كرد.، طبقه"احساس رشد زيستي"و  "تكامل عقلي

در  با بروز عشق است كه "احساس ورود به دنيايي جديد"هايي از موارد زير، نمونه     

 جوانار عاشق، رخ نموده است:

شدم، مثل احساس خيلي عجيبي داشتم، انگار تازه داشتم از خواب زمستاني بيدار مي"     

شود و يكسال به سنش افزوده شده درختي كه بعد از خواب زمستاني در ابتداي بهار بيدار مي

                                                 
1 -Montgomery, M. 
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ر كه عقلم كاملِ كامل شده و همه چيز قدام، اركردم، خيلي بزرگ شدهاست، من هم حس مي

 ."فهممرا مي

يدر فصل من قبل از عاشق شدر، با هيچ پسري دوست نشده بودم، بنابراين با فرارس"     

ه ام جدا شوم، يعني اين كعشق، احساس كردم كه اين مسأله سبب شده است من از گذشته

قسيم عاشقي و بعد از عاشقي، تاين حادثه در واقخ زندگي من را به دو قسمت قبل از 

 ."كردمي

به  ستند، وليعشق مال دنياي بزرگترهاست، البته نه انهايي كه درگير زندگي روزمره ه"     

ياي ها دوست داشتن را بلدند، عشق ادم رو به دنهرصورت، عشق مال بچگي نيست؛ بچه

 ."كندديگري پرتاب مي

-يمياد  رشدي كه از ار در اغاز عشق، از اربرخي از عشاق جوار، در تبيين احساس      

 اند:، ديده"رسيدر به بلو  واقعي"، رشد مزبور را مترادف ندكن

كردم كه پوسته ظاهري بدنم در حال باز شدر است و موجود جديدي من احساس مي"     

 ."تاورد، موجودي جديد، كامل و به مراتب برتر اسكه از داخل اين پوسته سر بيرور مي

 ."امكردم، فكرم باز شده است و از حالت كودكي خارج شدهمن احساس مي"     

ردر كردم كه هنوز بچه هستم، ولي بعد از اشنايي با او احساس رشد كفكر مي "من قبال"     

 ."امبه من دست داد و احساس كردم كه ديگر بزرگ شده

و  تكامل عاطفي"اي كه دخترار و پسرار ديگري از واقعه عشق به عنوار حادثه     

 اند:داشته است، ياد كردهانار را درپي "احساسي

ا ساسي كه باحساس قشنگي به من دست داد، مثل بال در اوردر پروانه كرم ابريشم، اح"     

ام كه مستقل از ديگرار قدر بزرگ شدهام و اركردم، ديگر خيلي بزرگ شدهار حس فكر مي

 ."يم بگيرمبراي زندگيم، تصم

ام و از ام رشد كرده و به بلو  عاطفي خودم رسيدهكردم، مهر و عاطفهمن احساس مي"     

 ."اماين به بعد، قدرت دادر محبت و گرفتن ار را يافته

ه گفتم: شما كمسأله عشق را براي خودم بزرگ كرده بودم و به دوستانم مي "من واقعا"     

 ."كنيدچطور زندگي مي كسي را دوست نداريد،

خويش  "تكامل عقلي"اند كه در جريار عشق، در برخي از موارد هم جوانار ياداور شده     

 اند:را تجربه كرده

 ."اما كردهكردم كه تكامل عقلي پيدمن احساس مي"     
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 ."فهممكردم، فكرم بازتر شده است و خيلي از چيزها را ميمن فكر مي"     

ش، ت فصل اغازين عشق و رسيدر عشق هوسناك به ميانه راه و پايار كاربا گذش     

گفتند، جاي خود را احساس رشد و قد كشيدر عاطفي و احساسي كه عشاق از ار سفن مي

ابند كه يكامي داده، دخترار و پسرار عاشق، درميبه احساس خسرار، ناكامي، نامرادي و تلخ

 ز يك توهم، نبوده است.احساس رشد پيشين انار، چيزي بيشتر ا

ر به د، رسيدجدي ورود به دنيايي :در حالت اخير، جوانار دلداده در برابر مقويتي مانند     

از  يشترپبلو  واقعي، يافتن تكامل عاطفي و احساسي، يافتن تكامل عقلي و رشد جسمي كه 

به  رفتار امدرگ"متفاوتي مانند:  "ه مقويت كامالبكردند، در انجام عشقشار ار ياد مي

اشاره  و نظاير ار، "ناديده گرفتن تفاوتها"، "برداشت نادرست"، "نفهمي كردر"، "بچگي

 اند.داشته

ه اند، با بادهدر خويش را مورد تأييد قرار د "گرفتار امدر به بچگي"افرادي كه مسأله      

شق ناشي از ع"، "عشق كودكانه"، "گانهعشق بچه"، "بازيبچه"كارگيري عباراتي همچور: 

 و نظاير ار، دست به نقد عشق "بازيهوس"، "عشق احمقانه"، "اشتباهات كودكانه

 اند:پيشينشار، زده

ام افتم، خندهگانه بود و اكنور، وقتي به ياد ار مياولين تجربه عشقي من، خيلي بچه"     

 ."كشمگيرد  و از خودم خجالت ميمي

گويم، من در جريار اين عشق، كنم، به خودم ميفكر ميوقتي به عشقي كه داشتم "     

 ."چقدر بچه و كم عقل بودم

ايد كه در اوايل عشقمار، چقدر خودمار را براي همديگر لوس من وقتي يادم مي"     

 ."كنم، چقدر كارمار مسفره بوديمزديم، احساس گانه ميكرديم و حرفهاي بچهمي

هاي برداشت"به صراحت عشق پيشين خود را مبتني بر ، افراد عاشق پيشهبرخي از      

 ند:كنمي، معرفي "نفهمي"و  "ناداني"، يا "نادرست

كردم اور يك فرشته است و كسي است كه هرگز به گناه من در ابتداي عشق، فكر مي"     

خواهد. من در اوايل عشق او را به خاطر اين كه الوده نشده است و من را هم براي گناه نمي

گناه كند، فردي پاك و بيخواند و به ديگرار كمك ميرود، نماز مي... است، به مسجد مي

كردم كه او هم من را به خاطر پاك بودنم انتفاب كرده است و هيچگاه ديدم و فكر ميمي

تقاضاي نادرستي از من نفواهد داشت، اما روزي كه او به من گفت كه من دوست دارم با 
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تم همه جوره راحت باشم، فهميدم كه تصور اوليه من راجخ به او دختري كه دوست هس

 .  "چقدر اشتباه بوده است و از او به كلي نااميد شدم

شتم، عشق نبود، كم عقلي و بردار بود و انچه كه من داشفصيت و كالهبي او يك ادم"     

 ."نفهمي بود

خواست طهارت وجودي من را مي او از محبت من سوءاستفاده كرد، پولم را گرفت، و"     

 ."هم بگيرد

فن سميز عامل ديگري كه برخي با استناد به ار، از عشق سابقشار با ديدي استهزاا     

 وده است:ببين خود و فرد مورد عالقه،  "ناديده گرفتن تفاوتهاي موجود"اند؛ گفته

 ."شايستگي و لياقت مرا نداشت "شفصيت او افتضاح بود و اصال"     

گيرد؛ چور تفاوتهايي را كه ام ميكنم، خندهمن وقتي خوب به عشقي كه داشتم فكر مي"     

 ."اين وسط بود، نديده گرفته بودم

گويم كه من كجا و اور خندم و به خودم ميبينم، به اشتباهاتم ميهر بار كه من او را مي"     

 ."كجا، چطوري من عاشق او شدم؟

 توار نتيجه گرفت، احساسبندي اجمالي، ميچه از ار ياد شد، در يك جمخبا توجه به ان     

ويژه اند؛ برشدي كه بسياري از عشاق جوار در اغاز عشق شورانگيزشار به ار اشاره داشته

، چيزي ر باشدهاي هيجاني برخورداهاي شناختي، از پايهزماني كه عشق انار، بيشتر از پايه

 و يك احساس توهمي، نبوده است. بيش از يك تالطم كور عاطفي
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 جزوات آموزشي

 (2عشق رومانتیك )تأملي دوباره در مسأله 

 هاي آرماني آغاز عشقرنگ باختن پنداشته

 :داشتبيار مييكي از جوانار در گزارش خود، درباره نگرش خويش به عشق، 

 ."گاه فاطمهِعشق، يعني قبله"     

 اند:قوع عشق، از حايت عاطفي مشابهي در خود، ياد كردهافراد بسياري با و     

 ."عشق ما عاطفي، عرفاني و اسماني است و هيچ عشقي مانند ما، وجود ندارد"     

 ."كند، او و خداي من استتنها كسي كه مرا درك مي"     

 ."پرستداو به خاطر من، به همه، نه گفته است، و مرا در حد ستايش، مي"     

شود، شووك عواطفي   اغاز عشق با شوك عاطفي شديدي همراه است كه به افراد وارد مي     

اي، بوه  شود، انها احسواس كننود، از منظور توازه    كه وجود افراد را به تالطم كشيده و سبب مي

شناسوي متفواوتي بوا هسوتي، جهوار و ديگور       نگرند و درپي وقوع اين مهم، با روارهستي مي

 ند.كنانسانها، برخورد مي

، "اسوت  ن انسوار روي زموين  تريخوشبفت"كند در حالت اخير، نه تنها فرد احساس مي     

، به "ايدفرد بسيار مهمي به حساب مي"و  "در اوج غلبه، اقتدار و پيروزي و سربلندي است"

بوه  "ا يو نگورد،  مي "معشوق خويش"و مهمتر از همه  "مردم"، "دنيا"شكلي عاطفي و زيبا به 

تحسوين   و با معشوقش نيز از سور ادب، احتورام، سوتايش و    "ورزدو عطوفت ميديگرار مهر 

 ."به او كمتر از گل بگويد"شود كه برخورد كرده، راضي نمي

عنوا  شود، به اين مگفته، با ديدگاه ادراكي خاصي كه ادمي يافته است، توأم ميجريار پيش     

گواه وي  را به لرزه دراورده، طورز ن  كه فرد عاشق، در نتيجه شوك عاطفي عميقي كه وجود او

وب گرايانوه بوه محبو   را به جهار هستي و انسانها، تغيير داده است، با ادراكي ارمواني و ارموار  

 نگرد.خويش مي

 نويسد:در همين رابطه ميمنطقي )در انتظار نشر، ب(،      

ه ست كه گار ابررسي تحولهاي ادراكي دخترار و پسرار دلداده در اغاز عشق، بيانگر ا     

 اند.، پنداشته"غير مادي"انار معشوقشار رادر سطح  خدا و فرشتگار، موجودي 

اند كه معشوقشار را يك انسار در سطحي پايينتر، برخي از عشاق گزارش داده     

 ."ادمي برتر از همه انسانهاي ديگر است"پندارند، اما وي مي
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ي ويژگ"ثر ق، انار در ابا بروز و وقوع حادثه عشاند كه برخي از عشاق جوار ياداور شده     

را  "شارخطاهاي فرد مورد عالقه"و  "هاكاستي"، "نقصها"، "تفدير كننده بودر عشق

 اند.نديده

ر كنند، و دگرايي حركت  ميبا گذشت زمار، افراد عاشق، به تدريج به سمت، واقخ     

ا با يده و را پيشه خويش كر "انكار"يه برخورد با واقعيات فرارويشار، با شگفتي، گاه رو

ردر زير سوال ب". "اندزده شدهشگفت"پذيرش اشتباهات خود، از عمق خطاهايشار، 

ت كه و از وقايخ بعدي اس "جنس مفالي "زير سوال بردر فرد مقابل و اصوي"و  "خويش

 دهند. در روند رويارويي جوانار با واقعيات، رخ مي

 س ازپسرار مصاحبه شده، در توصيي نفستين ادراكهاي خويش پ برخي از دخترار و     

ر هم خدا يكي، او"، "معبود من بود"وقوع عشق شورانگيزشار، با بيار عباراتي همچور 

ي نها، عمق ارمانو نظاير ا "فرشته روي زمين بود"، "پرستيدمشمي"، "بت من بود"، "يكي

 گذارند.ديد ميديدر محبوبشار را به معرض 

كنند، اما پيشه، معشوقشار را به شكلي غيرمادي ادراك مياگرچه بعضي از افراد عاشق     

م ا باز هپندارند، امافراد ديگري با تن دادر بيشتر به واقعيات، معشوقشار را يك انسار مي

ي را وافكن شده است، گرايي كه با وقوع عشق بر وجود انار سايهتحت تأثير ادراك ارمار

شود كه پندارند. مسأله اخير سبب مياز ديگر انسانهاي اطراف و اكنافشار مي انساني برتر

 "شري"و  "مو"، "لباس"، "كفش"و مد  "طرز حرف زدر"، "سيگار كشيدر"گاهي فردي از 

 دازد.ر بپرااميزي، سفن به ميار اورده، به تعريي، تمجيد و ستايش محبوبش، به شكل اغراق

گرايي كه با وقوع پيشه )خاصه دخترار(، تحت تأثير ارماراشقجوانار عاز سوي ديگر،      

 ، ازعشق شورانگيز، عارض انار شده است، با اشاره به ويژگي تفدير كننده بودر عشق

 اند.هايي كه در طرف مقابلشار بود، سفن گفتهنديدر خطاها، نواقص و كاستي

شار رده و نكبزرگ  كه تنها خوبيها را بيني استعشق مثل ذره"افراد مزبور با بيار اين كه      

عشق  "،"بيني كامل به معشوق بنگردوشخشود انسار با اعتماد و عشق سبب مي"، "دهدمي

دراكي ن خطاي ا، به تبيي"كندعشق ادم را توهم زده مي"و  "و منطق رابطه عكس با هم دارند

 ند.پردازيمست، شار شده اخويش كه مانخ ديدر واقعيات و نواقص فرد مورد عالقه

شدت خطاي ادراكي افراد دلداده )خاصه دخترار(، چنار است كه گاه انار به صراحت      

را  "انجام خطاهاي اشكار در برابر چشمانشار"و  "واضحترين دروغها"دارند، بيار اظهار مي

ر، از شانيز به عنوار امري ناشايست، ادراك نكرده، به جاي زير سوال بردر فرد مورد عالقه
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اند(، باه برداشت كردهها )مانند اين كه خودشار اشتخطاي پيش امده با توسل به انواع توجيه

-نگري، شروع ميگذرد كه حركت افراد عاشق پيشه به سمت واقخاند. اما ديري نميگذشته

 شود.

، چگوونگي رشود نگورش ارمواني در     "راههاي عشق ورزيدر"در كتاب  ،(2004) 1شارپ     

 رابطه عاشقانه را به شكل زير خالصه كرده است: فرايند

 نگرش ارماني عاشقانه، -

 نگرش ضدارماني، -

 پذيرش طرف مقابل واقعي، -

 نگرش ارماني تعديل شده، -

 نگرش ارماني عاشقانه گهگاهي. -

 ر ار هموه براي اين كه رابطه عاشقانه رشد كند، نگرش ارماني بايد از حالت همه جانبه كوه د 

ه شوند، تعديل گردد. نگرش ارمواني در مراحول اوليو   به معشوق نسبت داده مي صفات خوب

نسواني  منعكس كننده ارزوها و رؤياهاي ماست كوه در واقوخ، هويچ ا    "رابطه عاشقانه، معموي

ه رف، شروع بو طاي از رابطه عاشقانه، هر يك از دو تواند انها را براورده سازد. در مرحلهنمي

مقابل  نند و اين تظاهر واقعيت، اغاز نگرش ضدارماني درباره طرفكديدر معايب ديگري مي

منفوي   نهايترابطه است. طي اين فرايند دردناك، طرف مقابل و رابطه با وي، ممكن است بي

بطوه )يوا   را"دارند: شود كه برخي بيار ميارزش ادراك شوند. در حالت اخير مالحظه ميو بي

 ."ندگيم بودازدواج( با او، بزرگترين اشتباه ز

ا به ررايي گگرا به ضد ارمارنمونه زير، مصداقي از سوق يافتن فرد از ادراك ارمار     

 گذارد:معرض ديد مي

م، با اكردم، او همار كسي است كه هميشه به دنبالش بودهبا اشنا شدر با او، احساس مي"     

 شد.تشر ميي در وجودم منگرفت و گرماي خاصديدر او ضربار قلبم شدت مي

نشست، از بودر در كنار او احساس خوب و تمام حركات و حرفهايش، به دلم مي     

خوشايندي داشتم، دوست داشتم، تمام لحظاتم را با او و در كنار او باشم و وقتي از هم دور 

شد و تحمل دوري از او را نداشتم. من هم به لحا  شديم، بالفاصله دلم برايش تنگ ميمي

كردم و و هم به لحا  جسماني، كشش زيادي در خودم نسبت به او، احساس ميعاطفي 

                                                 
1 -Sharpe, S. A. 



 

 

 

 

 

 : تأملي دوباره در مسأله عشق رومانتیك 2پیوست 

 

121 

دوست داشتم، از لحا  عاطفي و جسمي، هميشه بهترين حالت را براي او داشته باشم، 

 كردم، كارهايي را كه او دوست دارد، انجام بدهم.بنابراين سعي مي

ود، در م نبگفتم و وقتي او كناردوست داشتم، همه جا از او حرف بزنم، برايش شعر مي     

كردم، اگر به او برسم، ديگر زندگيم پرداختم. احساس ميذهنم به مرور خاطرات خوبمار مي

مين ههيچ كمي و كاستي نفواهد داشت، دوست داشتم با هم، هميشه همينطور باشيم، با 

ه ندازبه ا اي ياشور و هيجار در كنار هم و هيچ وقت اين احساس خوب، حتي براي لحظه

 سرسوزني، كم نشود.

كردم، اين ديدم يا اگر هم به انها واقي بودم، احساس ميمن نقاط ضعي او را نمي     

كردم، با مسايل، چيزي نيست كه باعث شود ما در اينده دچار مشكل شويم و احساس مي

 كنم و از پيش پا بردارم. توانم هر مشكلي را حلعشق مي

ا در شد، خيلي احساس خوبي داشتم و خودم رچيز روز به روز بهتر مياز اين كه همه      

كردم، ما بهترين و كاملترين زوج عالم هستيم و از كردم. فكر مياوج خوشبفتي احساس مي

كردم، دارم به تمام رفت، احساس مياين كه رابطه ما داشت به سمت جدي شدر مي

ديدم و براي به دست ي عشق و ارزو ميهارسم. براي همين خودم را در منتارزوهايم مي

 كردم.اوردر اين عشق، هر لحظه خدا را شكر مي

اي كه بين شود و رابطهكردم، عشق ما روز به روز بزرگتر و عميقتر مياحساس مي     

كرد يگفتم، او قبول مماست، تحت تأثير هيچ چيزي قرار نفواهد گرفت، هرچه من به او مي

ول گفت، من هم همار را قبشم، هر چي تو بگي و هرچه را او به من ميگفت باشد، چو مي

-شد، تا من را خوشحال كند و من هم همينطور و هيچكردم. او به هر كاري متوسل ميمي

 كداممار طاقت يك لحظه ناراحتي هم را نداشتيم.

فاب كرده نيز انتهايمار را كرديم و حتي تا اسم بچهريزي ميمار برنامهما براي اينده     

 بوديم.

 زديم و تمام صحبتهاي ما، حول محورما در كمال عشق و صميميت، با هم حرف مي     

ي كردم با اور هيچ كمبودعشق و عاشقي و به قول معروف، عشقوينه بود. من احساس مي

 تواند من را حمايت كند.در زندگي خودم ندارم و او از هر نظر مي

 شد تاطرح ميمهايمار ضيه هرچه زودتر به صورت جدي بين خانوادهخواست قدلم مي     

 .اشيمببراي هميشه كنار همديگر بمانيم و ديگر هيچ مشكلي براي با هم بودر، نداشته 
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رار يار قها مطرح شد و انها در جربعد از اين كه قضيه به صورت جدي بين خانواده     

دانستم، كردم و نمي، من گاهي احساس ترديد ميقضيه ازدواج ما جدي شد "گرفتند و تقريبا

 هنخبري نبود.  ام، درست است يا نه! ديگه از اور شور و حال اوليه،راهي را كه انتفاب كرده

حساس لم اداين كه احساسم از بين رفته باشد، نه هنوز او را دوست داشتم و محبتش را در 

امد كه گاهي مسايلي بينمار پيش مي شدت سابق نبود و كردم، ولي خوب اين مسأله بهمي

 شد.باعث دلفوري و رنجش مي

با عشق  كردم، ميشه اونها رو نديده گرفت واور نقاط ضعفي كه من از روز اول فكر مي     

عث دادند و اين مسأله گاهي بااز اونها گذشت، به صورت پررنگتري خودشار را نشار مي

كه بايد بيشتر منطقي  اي استمرحله اين مقطخ،كردم، شد. من احساس مياختالف ما مي

شتم باشم تا احساسي، چور بحث، بحث يك عمر زندگي است. من از طرفي او را دوست دا

د، گفتم، اگر قرار باشو زندگي بدور او، برايم سفت بود، و از طرف ديگر به خودم مي

هد نفوا ميار، معنايياش با دعوا و مشاجره توأم باشد، ديگر عشق در اين زندگي ما همه

را بر  ودمخ "داشت. يك حس دو دلي و بيم از اينده، تمام وجودم را فراگرفته بود و دقيقا

گفت، تمومش كن، ولي احساس به من كردم. منطق به من ميسر يك دو راهي، احساس مي

دهد و روشن گفت، بمور و بهش فرصت بده، گذشت زمار خيلي از مسايل را نشار ميمي

 ."...ه باش ند، بايد بيشتر با هم باشيد تا به اخالق همديگر، عادت كنيد، صبر داشتكمي

گوراي  موار شوند، ادراك اررود، دو طرف قادر مياي كه به سمت تعالي پيش ميدر رابطه     

پيشين و ادراك ضدارماني فعلوي خوود را در يكوديگر ادغوام كورده، ديودي تعوديل شوده و         

 ذيرش اخيور هم به دست بياورند و به اين ترتيب واقعيت را بپذيرند. پو يكپارچه در ارتباط با 

كوه   شود هر يك از دو طرف بتوانند ديگري را به دليل ويژگيهاي منحصر بوه فوردي  سبب مي

 دارد، تحسين كند.

غييور  تل رشد و اگر رابطه دو زوج را در نظر بگيريم، از انجا كه رابطه انار همواره در حا     

شوود. اموا اولوين بواري كوه      تكرار مي "گرش ضدارماني، دايمان -د نگرش ارمانياست، فراين

ه رشود و  تواند بو كند، مهمترين بار است، زيرا بدور ار، رابطه نمينگرش ضدارماني بروز مي

 تعالي خود ادامه دهد.

ي كه درپي بروز عشوق  ابا گذشت زمار، كاهش گرفتن واكنشهاي عاطفي و عاليم زيستي     

گرايانه فرد عاشق، تغييراتي در جهوت انطبواق   اند، در ادراك ارمارجود فرد بوقوع پيوستهدر و
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اش، نسوبت بوه   هرچه بيشتر با واقخ رخ داده، وي در كنار ادراك نكات مثبت فرد مورد عالقوه 

 يابد.نكات منفي وي نيز بصيرت مي

 كي كه دررد تحويت ادرااظهارنظر جواناني كه در انجام عشق خويش به اظهارنظر در مو     

 گفته است:اند، به خوبي بيانگر تحول پيشروند عشق با ار مواجه بودند، پرداخته

ودم كوه  دانم، من خيلي كوچولوي احمق بودم، يا اور خيلي پست بود، چقدر خام بو نمي"     

قم اشو عبا نگاهش خودم را تا اوج ابرها بردم. خيال كردم دوستم داره و عاشوقم هسوت، اموا    

قدر بهش دل بستم كه عشق جلوي چشمهايم را گرفت، به حدي كه ديگر هيچ كس، نبود. ار

 ."برايم مهم نبود، و فقط اور و اور برام مهم بود

كردم، او از چهره خيلي زيبايي برخووردار اسوت، و هميشوه لبفنود     در ابتدا، فكر ميمن "     

 د در نظور مون، او ايون هموه زيبوا     احسواس كوردم، شواي    "مليحي گوشه لبش داشت، اما بعدا

 ."امدمي

 به تدريج در اوايل همه كارهاي او و حتي طرز خنديدنش برايم جالب توجه بود، ولي"     

 ."اندو رفتارهاي او برايم، تكراري شده كردم كه كارهااحساس مي

م از هير، ببرخي از دخترار و پسرار، با وجود برخورد با واقعيات تلخ و كتمار ناپذ     

شه ا در برابر انها، پيركوشند، مقاومت حاضر به پذيرش خطاهاي ادراكي خويش نشده، مي

ا باقعيت داده، وتن به اي كه دهندهبررسي اظهارات دخترار و پسرار پاسخخويش كنند. اما 

 از ار كه با پسديلت بر ار دارد كه اين افراد شوند، خطاهاي ادراكي خويش مواجه مي

ر كنند، دست به زير سوال بردر خويش )و همزمابا خطاهاي مزبور برخورد مي زدگيشگفت

 زنند.(، ميشارزير سوال بردر جنس مفالف

مار ود، به شهايي از ابراز شگفتي افراد دلداده، از خطاهاي ادراكي خمصاديق زير، نمونه     

 رود:مي

كنم ديديد. خودم  هم باور نميباكس من هستند، ميهايي را كه در ايناي كاش ايميل"     

 ."كه اين قدر ادراكم متحول شده بود

 8ارم، رم، كار ندگفت پول نداوقتي مي "ديدم، مثالعيبهاي او را نمي "من در ابتدا اصال"     

تبعات  به "خواهر و برادرم مجرد هستند و بايد با انار زندگي كنيم و نظاير اينها، اصال

 ."نمسر ك م كه در صورت ازدواج با او، چگونه بايد با اين شرايطكردحرفهاي او فكر نمي

 ."با ديدر واقعيات، كاخ ارزوهاي من در برابرم، فرو ريفت"     

 هايي از نقد جوانار در ارتباط با خودشار است:اظهارات زير، نمونه     
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اك عالم خدم، من در انتهاي عشقم به خودم گفتم، اين پسر بود كه من با او دوست ش"     

 ."بر سَر من

 ."كردم، اور شاهزاده اسب سوارِ منهخنديدم كه فكر ميمن به خودم مي"     

زمين  اخرين روزي كه از هم جدا شديم، بدترين روز زندگي من بود، دوست داشتم"     

د، ولي اب كرترين ادم روي زمين بود و زندگي مرا خردهار باز كند و من را ببلعد. او پست

 ."من چشمم را به روي واقعيات بسته بودم

كن ق، ممبا به انجام رسيدر عشق شورانگيز، افراد شكست خورده در اين عشسرانجام      

اكامي و ن است از طرف مقابلشار متنفر شده، شدت اين تنفر به حدي زياد باشد كه ناراحتي

س ز جناجويي ي و تبريخويش را از يك فرد به جنس وي تعميم دهند و به طور كامل بيزار

 مفالي خويش را به معرض ديد، بگذارند.

 وق قبليمعش بسياري از دلدادگار جوار، در انتهاي راه عشق شورانگيزشار، از عاشق يا     

، "هوسبازترين"، "ينرترشريّ"، "ترينوجداربي"، "ترينپست"خود، با عناوين 

 كنند. ار، ياد ميو نظاير  "خائن"، "شرفبي"، "خودترينبي"

شار القهزير فشار قرار دادر( دختر مورد ع "برخي از پسرار پس از تشويق )و بعضا     

اد يهار به ، ناگهايشار از دختر مورد نظرجهت برقراري روابط عميق، بعد از انجام سوءاستفاده

انه ردد، غيرتمندگاورند كه غيرتي هم دارند و بايد با مسايلي كه به زندگي اتيشار باز ميمي

ار، به معي شار با اينبرخورد كنند، از اين رو پس از محك زدر رفتارهاي دختر مورد عالقه

ر گيرند، دختري كه خودش را به رايگار بدانها عرضه داشته است، دختسادگي نتيجه مي

 سرا  د بهخوب و مناسبي براي دوستي يا زندگي نيست و براي ادامه دوستي يا ازدواج، باي

 دختري بروند كه افتاب و مهتاب نيز او را نديده باشد. 

-د ميارز خوپسرار ديگري هم بدور توجه به منظر ادراكي دختر فرارويشار، با حالتي ا     

ار، ت دخترشدوس بيني، تنها و تنها با اتكا به معيارهاي ادراكي خودشار، دست به نفي و انكار

 زنند.مي

حكايت از ار دارد كه برخي از پسرار، با بيار اين كه پس از  بررسي گزارشهاي پسرار،     

يا  "به خود"اند كه فروكش كردر شروشور دورار عشقي و عاشقيشار، تازه احساس كرده

زنند كه اي ميبندي مجدد، به سادگي دست به نفي رابطهاند، در يك جمخامده "سرعقل"

پسرار نيز از منظر ادراكي خودشار، به رخي از اند. از سوي ديگر بخود اغازگر ار بوده "غالبا

ترم اول دانشجويي خويش، زنند. به عنوار مثال، پسري كه درسازي دخترار دست ميمحكوم
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وي از او خواستگاري كند، بدور توجه به ار كه  "خواهد با هم باشند تا بعدااز دختري مي

قاضاي او، بايد چند سال براي دختر همكالسي وي، در سن ازدواج بوده و در اثر پذيرش ت

التحصيلي، چند سال براي سربازي رفتن و در نهايت چند سال براي يافتن كار و ايستادر فار 

گفته، در عمل با از شود، دختر پيشوي سر پاي خودش، منتظر بماند كه اين مسأله سبب مي

د به اين اميد كه دار شدر خود را نيز از دست بدهدست دادر سن ازدواجش، سن بهينه بچه

 شايد پسر مورد نظر، بعدها به سرا  وي بيايد.

د با با ايجاد شكست در عشق هوسناك، افراد درگير در عشق، ممكن است در برخور     

ا وارد جويي برايند و تالش كنند بعامل فروريزي كاخ ارزوهايشار، درصدد تالفي و انتقام

ر منطقي )د ترضيه رواني به دست اورندطر و اوردر اسيبي به وي، به شكل نسبي تشفي خا

 .انتظار نشر، ب(
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 جزوات آموزشي

 (3عشق رومانتیك )تأملي دوباره در مسأله 

 از دست رفتن احساس جذابیت و اعتبار اجتماعي آغاز عشق

ش، نجامااحساس جذابيت در اغاز عشق هوسناك، تفيلي يا شورانگيز و از دست دادر ار در 

 ادراكي است كه در سطح عشاق جوار، قابل مالحظه است. هايتحوليكي از 

طح اعي، در سو اي است كه با وقوع عشق، بيشتر از مقوله اعتبار اجتممقوله جذابيت، مقوله     

 گردد.دخترار، مطرح مي

شناسي اجتماعي، بيانگر انند كه در برخورد دو جنس مفالي بوا يكوديگر،   مطالعات روار     

 شوند.ار بيشتر متوجه اعتبار اجتماعي مردار و مردار بيشتر متوجه جذابيت زنار، ميزن

ر نمايد كه تفاوت موجود بين قشو عالوه برانچه كه ياد شد، بررسي سوابق تاريفي نيز مي     

هاي اجتماعي به بازي شده است، زناني كه در عرصهمرد و زر، در بسياري از موارد سبب مي

اني كه ند، با رو اوردر به عرصه جذابيتهاي فردي خويش، سعي در كاهش حرمشدگرفته نمي

 رفت، داشته باشند؛ از همين رو، در حالي كه مسأله جذابيت بدني در سطح پسورار بر انار مي

گردد، در سطح دخترار به شكل قابل توأملي  در جريار وقوع عشق، به شكل خفيفي مطرح مي

 گردد.تأكيد مي مورد توجه قرار داشته، روي ار

ر وردااگرچه با يافتن دوست جنس مفالي )خاصه اگر از ويژگيهاي قابل توجهي برخ     

ه طور ر، بباشد(، در دخترار نيز احساس اعتبار اجتماعي، گزارش شده است؛ اما مسأله اخي

 شود.عمده در سطح پسرار گزارش مي

ار، سعي ارزشهاي شفصي و خانوادگيشاگر افرادي كه به دليل ناهمفوار دانستن عشق با      

اي از احساسواتي بوودر   كنند و همينطور پسراني كه عشق را نشانهدر پنهار نگاه داشتن ار مي

شوود كوه   دانند، كنار گذاشته شوند، مالحظوه موي  ر خويش ميشأ دانسته، عاشق شدر را كسرِ

خوويش   ار اجتماعي بيشوتر بسياري از جوانار مورد بررسي، عاشق شدر را مترادف يافتن اعتب

پيشوه در ار قورار دارنود، اگور انوار در جموخ       دانند. البته بسته به شرايطي كه افوراد عاشوق  مي

اسوت، شومرده    دوستانشار، به عنوار نفستين فردي كه اقدام به ورود به عرصه عشق را كرده

ي انوار، بوه واد   كنند، اما اگر غالب دوستارشوند، احساس اعتبار اجتماعي زيادي نزد خود مي

از  خوويش  "مانودگي عقوب "اخير گام نهاده باشند؛ در اين صورت انار به دليول ار كوه تنهوا    

د ار را و ماننو  "رسويدر بوه دوسوتار   "، "احسواس همنووايي  "انود،  دوستانشار را جبرار كرده

 كنند.گزارش مي
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 ن ار در انجوام هايي از اظهارنظر جوانار در زمينه احساس جذابيت و از دست رفوت نمونه     

 عشق هوسناك، به شرح زير است:

كردم كه دختر خيلي خوشگلي نيستم و زيبايي من در حد متوسط است، من احساس مي"     

كردم كه هيچ وقت، هيچ كس از قيافه مون خوشوش نفواهود امود،     به عالوه با خودم فكر مي

 ."بي هستمولي وقتي سينا از زيبايي من تعريي كرد، احساس كردم كه فرد جذا

گذشت، اين احساس در من شديدتر شكل هر قدر زمار بيشتري از عشقمار مي"     

 ."گرفت كه من بايد جذاب باشممي

پسرهاي  به دليل اين كه هنوز سعيد من را دوست داشت و ولم نكرده بود و در ضمن"     

فرد جذابي  دباي "كردم، حتمادادند، من احساس ميديگر هم به من پيشنهاد دوستي مي

 ."باشم

كردم، اما در ميانه راه، احسواس جوذابيت   من در ابتداي راه، احساس جذابيت زيادي مي"     

 ."كردممن كاهش يافت و حتي در اين ميار، گاهي به جذابيت خودم، شك مي

كنند كه يايد، دختراني كه با اغاز عشق احساس مبرمي اخيرهمانطور كه از اظهارنظرهاي      

هاي راه خود و وقوع شكست كردند، هستند؛ با رسيدر عشق به ميانهابتر از انچه فكر ميجذ

ه انار، دهند و تصور ادراكي اوليدر ار، به ميزار زيادي احساس جذابيت خود را از دست مي

 شود.درهم شكسته مي

دست  به بررسي گزارش پسرار در جريار عاشق شدنشار، حكايت از ار دارد كه پسرار،     

 كنند.اوردر دوست جنس مفالي را مترادف افزايش اعتبار اجتماعي خود، ادراك مي

 ،"دار شودر كوالس "، "كوالس گذاشوتن  "، "احساس كوالس "به كارگيري تعابيري مانند:      

و  "پُووز دادر"، "افتفووار"و  "غوورور"، "سووربلندي"، احسوواس "احسوواس مهووم تلقووي شوودر"

، "ر بزرگداگله"و  "گير بزرگماهي"بيار عباراتي نظير  به ديگرار، از سويي و "ففرفروشي"

هر( ها، براي ناميدر افرادي كه در عرصه عشق و عاشوقي )بوه ظوا   توسط دوستار و همكالسي

 گفته، دارند.نمايند، از سوي ديگر، از جمله مواردي هستند كه حكايت از اعتبار پيشموفق مي

اني كه قسمتي از هويوت انهوا را بايود در صوميميت     البته يزم به ياداوري است، در دختر     

كنود. در برخوي از مووارد،    انار جستجو كرد، ارزيابي دوستار نقش، مؤثرتري تا پسرار ايفا مي

به دليل ار كه يافتن رابطه عاشقانه، اعتبوار انوار را نوزد خودشوار      "دهنده، صرفاپسرار پاسخ

اند؛ فزوني گورفتن اعتبوار   ، نگريسته"يك مرد" بايتر برده است، و از ار پس به خود به عنوار
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كووه چنووين امووري در جمووخ انوود را مووورد تأييوود قوورار دادهاجتموواعي خووويش نووزد خودشووار 

 شود.دهندگار دختر، كمتر مشاهده ميپاسخ

ح يه در سطهايي از پاسفهاي ارايه شده، در ارتباط با احساس اعتبار اجتماعي اولنمونه     

 فتن ار در انتهاي عشق، در زير امده است:پسرار، و از دست ر

ه بكردم دختري به من محل بگذارد، اما بعد از ار كه ديدم دخترها حاضر من فكر نمي"     

تر محل گذاشتن به من هستند، احساس كردم كه بايتر از دوستانم هستم كه دوست دخ

 ."ندارند

كردم و فكر يلي احساس اعتبار ميگيرند، خيل ميديدم، دخترها مرا تحومن وقتي مي"     

كردم كنم. از طرفي من فكر ميربايي هستم كه تنها دخترها را جذب ميكردم، نظير اهنمي

د، ام، زيرا تعداد دوست دخترهاي من، بيشتر از همه انها بورو دست همه دوستانم زده

 ."امدمتر از همه انها به شمار ميبنابراين باكالس

از  ز دوست شدر با ار دختر، احساس غرور، اعتبار، ارزش و سَر بودرمن پس ا"     

 ."كردمدوستانم را مي

 "ترك كرد، اعتماد به نفسم كاهش يافت و فكر كردم، حتما وقتي دوست دخترم من را"     

 ."ترك كرده است ام كه او مراچيزي كم داشته

ظر، از ورد نجريار رابطه عاشقانه، پسر مهمانطور كه از ار ياد شد، در صورتي كه در      

مدل  اشينمويژگيهاي خاصي )مانند زيبايي قابل توجه، درامد زياد، تحصيالت باي، داشتن 

ي باز خاص باي و نظاير انها(، برخوردار باشد، دوستار و اطرافيار دختر، براي وي حساب

 پندارند:كرده، او را داراي اعتبار اجتماعي بايتري مي

 ستانم در جمخمن بعد از ايجاد رابطه با او، خيلي احساس اعتبار اجتماعي كردم، زيرا دو"     

و با توو  گفتند: خوش به حالت كه اكردند و ميخودشار، از دوست پسر من خيلي تعريي مي

هوا هوم از   چوه باز  گرفتنود. بعضوي  ها خيلي من را تحويل موي بچه "دوست شده است و كال

 ."تركيدندحسادت، داشتند مي

ب من شده خيلي از دخترها، ارزويشار اين بود كه با او دوست شوند و اين افتفار نصي"     

 ."بود كه با او دوست شوم

د ار نزاز دست رفتن ابرو و اعتبار اجتماعي جوبا فرا رسيدر فصل شكست در عشق،      

 يش،نجارشكني خوخانواده، اولين انعكاس اجتماعي قدرتمندي است كه جوار در جريار ه

 :رسدبه تجربه ار مي
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كنود و ديگور   مادرم ديگر هميشه با ديده سوءظن و ترديد به امد و شود مون، نگواه موي    "     

 ."گذارد من به تنهايي، جايي برومنمي

انوه  گذرد، اما با اين همه پدر و مادرم هنوز با ديود بدبين با ار كه دو سال از ار ماجرا مي"     

 ."كنندبه من نگاه مي

ر و از دست رفتن اعتبار اجتماعي فرد و زير سووال رفوتن همزموار وي از سووي دوسوتا          

 :بينداطرافيار، موج بعدي است كه جوار خود را با ار روبرو مي

دور بو ابروي من نزد همكالسيها و دوستانم رفتوه بوود، زيورا حتوي مون مسوأله ازدواج       "     

رت يوك  ا جدا شدر دوست پسرم از من، انار مرا بوه صوو  عقدمار را براي انار گفته بودم و ب

 ."كردنددختر فاسد نگاه مي

طووري   "هاي اشناي دانشكده خودمار، مورد تمسفر قرار گرفتم، زيرا قوبال من بين بچه"     

اي است و حاي درست مسوأله، بورعكس شوده    كردم كه انگار تافته جدا بافتهاز او تعريي مي

 ."بود

و  ستي خوردم كه صداي اين شكست، در سرتاسر اشنايار و دوستار موا پيچيود  من شك"     

 ."من از طرف انها، مورد تحقير قرار گرفتم

 ."مار شدنما شدر من در كوچه و محلهاين دوستي باعث بدنامي و انگشت"     

ز پيشه، ممكن است مورد طرد اجتماعي قرار گرفته، ادر اخرين سطح ممكن، جوار عاشق     

 سوي مردم شهر با ديده نفي و انكار نگريسته شود:

، كشي ما از محل سابقمار، دوسوت پسور قبلوي مون بوه پسورهاي ديگور       با وجود اسباب"     

 ."كنندحرفهايي زده است كه انها من را در محل جديد هم، ول نمي

 ."امرسوايي گريبانم را گرفته است و من دچار طرد اجتماعي شده"     

زنم، بيشتر در ار فورو  ام كه هرچه بيشتر در ار دست و پا مين در منجالبي قرار گرفتهم"     

 ."روممي

ش نيوز بوه   تواند اعتبار فورد را نوزد خوود   كنند كه ميتبعات اخير چنار قدرتمند عمل مي     

 شدت كاهش دهد:

روع شد من ش بعد از ار كه مسعود من را كنار گذاشت، زخم زبار دوستانم هم در مورد"     

ام، بلكوه  مون نوه تنهوا ويژگيهواي مطلووبي نداشوته       "و من پيش خودم احساس كوردم، حتموا  

 ."امام كه به اين سادگي از چشم مسعود افتادهخصوصيات و ويژگيهاي نامطلوبي داشته
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ودم ام، قدري در خو كردم، بعد از شكست عشقي كه داشتهاگرچه خودم هم احساس مي"     

ودر من، بشفصيتم فرق كرده است، ولي وقتي ديدم دوستاني كه به دليل بانمك  ام وفرو رفته

ق خيلوي فور   اسمم را شيرين گذاشته بودند، ديگر از من با عنوار تلخ ياد مي كنند، فهميدم كه

 . ب( منطقي، در انتظار نشر،) "ام و اين مسأله من را نسبت به خودم نااميد كردهكرد
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 جزوات آموزشي

 (4عشق رومانتیك )تأملي دوباره در مسأله 

 بروز تغییر در الگوي وابستگي عاشق و معشوق

دراك ا "ازني"و مردار خود را در مقام  "ناز"در طول تاريخ همواره زنار خود را در مقام 

د ر پدياند. از همين رو هم هست كه در غالب روابط عاطفي كه بين دخترار و پسراكرده

يي شوند. اما با گذشت زمار، از سوايد، اين پسرار هستند كه در ايجاد رابطه، پيش قدم ميمي

گذاري عاطفي اندك گذاري عاطفي دخترار و از سوي ديگر به دليل سرمايهبه سبب سرمايه

ه بايد كه الگوي وابستگي پسر پسرار، شرايط خاصي بين دو طرف عشق شورانگيز پديد مي

 يابد، و دختري كه به تدريج احساسبه الگوي وابستگي دختر به پسر، تغيير ميدختر، 

و پسري  اش يافته است، رفته رفته در مقام نياز،وابستگي عاطفي عميقي به پسر مورد عالقه

ت دهند. در حالكه متوجه وابستگي وي به خودش شده است، به مسند ناز، تغيير مكار مي

ار يك ساعت، به پسر مورد عالقه خود بار و هر ب 4-5ه گاه روزي اخير فهم رفتار دختراني ك

شدر از  گويند، دوستش دارند، يا فهم دختراني كه در عين نفي و انكارتلفن زده، به او مي

ز اشار، باز دست از وي برنداشته، حتي به وي اجازه سوءاستفاده سوي پسر مورد عالقه

كه  مين رو هم هست كه دخترار و زنانيهشايد از  گردد.دهند، مفهومتر ميوجودشار را مي

كنند يماند، به همجنسار خودشار سفارش ويژه به شكل غريزي به فهم مسأله اخير نايل امده

ا راند، به سادگي ذهنيت خود كه حتي اگر عاشق دلمرده پسر و مرد فرارويشار نيز شده

د تا ياورننارتباط، حرفي به ميار اشكار نكرده، از عواطي و احساسات سوزار خويش در اين 

 .(اليشر، نمنطقي )در انتظار  ، تغيير نكند"ناز"مرد، ناگهار به جايگاه  "نياز"جايگاه 

 است: هايي از اظهارات دخترار دلداده در ميانه عشق شورانگيز، امدهدر زير نمونه     

توانستم با او بهم ميخواهمت، اما من نبار به من گفت كه نمي 20روزي دوست پسرم "     

 ."مردمبزنم، چور بدور او مي

 از و اور مقام نيددر اواخر رابطه ما، جايگاه من و او عوض شده بود. به اين معنا كه من "     

 ."در مقام ناز قرار گرفته بود

خواستم تا همديگر را بيشتر كردم، از او ميدر ادامه عشق، من بيشتر به او تلفن مي"     

كرد، كردم، وقتي هم كه او قهر ميخريدم و محبت بيشتري به او ميم، برايش هديه ميببيني

 ."كردم، تا زودتر با هم اشتي كنيمرفتم و منت كشي ميمن مي



 

 

 

 

 

 132 كتاب كار عشق جوان 

به  سند نيازهايي از بيانات پسرار، پس از فهم تغيير جايگاهشار از ماظهارات زير نمونه     

 مسند ناز، است:

دم و او ار بود كه سكه برگشت و ار وقت من براي خودم خدا شده بودر اواسط كارم"     

 ."بنده من شده بود

دادم و يا دست اش فحش ميبا اين كه من بعضي از وقتها به دوست دخترم و خانواده"     

كردم، اما او حاضر به تحمل همه اين شرايط بود، و كردم و بدنش را سياه ميرويش بلند مي

 ."نبود حاضر به ترك من

نمايد، وقوف پسرار بر تبعات مسوأله وابسوتگي عواطفي    اي كه ياداوري، ار يزم مينكته     

ست. ادختر و عدم وقوف و اگاهي يزم دخترار، در تبعات وابستگي خودشار به طرف مقابل 

 اظهارنظرهاي زير، شواهد بارزي در اين جهت هستند:

ر گر دختور را بوه خوودت وابسوته كوردي، ديگو      اين مسأله نقل بحث ما پسرهاست كه ا"     

 ."دهدبتواند به هيچ خواسته ادم، جواب رد نمي

زد، من هم به او گفتوه بوودم كوه    دوست پسرم بعضي از وقتها، حرفهاي زشتي به من مي"     

داموه  اايد، و تو حق نداري اين حرفها را به من بزني. اما او كارش را من از اين حرفها بدم مي

ف بزني، همه . يكبار من دوست پسرم را تهديد كردم كه اگر باز هم با من اينجوري حردادمي

چور تو عاشق شدي و بعود مون ديودم كوه      شه،نه تموم نمي شه، ولي او گفت،چيز تموم مي

 ."توانستم او را ترك كنمگفت و من نمياو راست مي "واقعا

كردم كوه  كرد، من با او طوري برخورد ميهر چقدر دوست پسرم به من اظهار عالقه مي"     

ه كه مسوأل  او را دوست داشتم، وقتي "من خيلي به تو عالقه ندارم، ولي در باطن واقعا "اصال

، بوه  كنكور براي من پيش امد، من به خاطر قبول شدر در دانشگاه كه ارزوي قلبوي مون بوود   

وم. شته دلفواهم قبوول شو  خودم گفتم كه بهتر است وقتم را صرف درس خواندر كنم تا در ر

 عود از قطوخ  بمار را با هم قطخ كنيم. اما براي همين به دوست پسرم گفتم، بهتر است ما رابطه

فتم كه گرابطه، من دچار افسردگي شديدي شدم و بعد از مدتي خودم به او زنگ زدم و به او 

 ."ميرمبدور تو، مي "من واقعا
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 جزوات آموزشي

 (5عشق رومانتیك ) تأملي دوباره در مسأله

 نیازمسند از مسند ناز به  عدول

ر و زشوناختي  (، در توصيي يكي از تفاوتهواي روار 1380؟، ترجمه ثريا،  )، اورتگاي گاست

 نويسد:مرد، مي

را  له، طعمه خهدزنان معمهلي، در عقو، نقطه مقابل جانهران هستند، جانهران با تعقيب و حم"     

ر او كقند و با شكارهايي هستند كه با فرار شكارچي را به دنبال خهد ميآورند و زنهبه دست مي

 . "يابنددست مي

نوار در  يستند. زنزنار و مردار، در مقوله ناز و نياز، از تشابه و همانندي يكساني برخودار      

هموين   هاند. مردار نيز بغالب موارد، خود را در مسند ناز و مردار را در مسند نياز ادراك كرده

ده در اند. بررسيهاي انجوام شو  ترتيب، خود را در مقام نياز و زنار را در مقام و مسند ناز ديده

ول ز خوود عود  مقوله عشق شورانگيز، ديلت بر ار دارد كه به دييلي چند، گاه زنار از مقام نا

، بوا  رسند و در عمل جواي خوويش را در ايون زمينوه    كرده، رفته رفته به مسند و مقام نياز مي

كنند و همزمار با اين تحول، مردي كه خود را با زني در مقوام نيواز مواجوه    مردار، عوض مي

گيرد. به تعبير ديگر، مردي كوه مايول اسوت    بيند، بالفاصله از وي زده شده، از او فاصله ميمي

، وي لتهاب زرازر را در مقام ناز و خود را در مقام نياز ببيند؛ با مالحظه شدت گرفتن نياز و 

ش كوه  را در مقامي دُور و خفيي ارزيابي كرده، وي را شايسته عواطي مبتنوي بور نيواز خووي    

بيند. به تعبير يكي از عرفا، عشقِ عاشق بور معشووق   معطوف به زني پرناز و جالل است، نمي

دگر است و عشق معشوق بر عاشق ديگر. يعني صفاتِ عاشق و معشووق، ضود هوم هسوتند،     

 واَدبوار   بريا و عِزّ و جباري و قهاري و ناز، صفات وجود معشوق اسوت و چنار كه استغنا و ك

تاري، سو نياز و انكسار و تذلل و نياز و بيچارگي و افتقار، صفات وجوود عاشوق )بوه نقول از     

1374 .) 

و  گوري گري در غورب نيوز حكايوت از ار دارد كوه روحيوه شوواليه      بررسي تاريخ شواليه     

-ته است كه مرد عاشق، پيش پاي زر معشوق زانوو بزنود و خودم   كردجوانمردي، اقتضاء مي

 (.  1374، ترجمه ستاري، 1942گزاري او را بپذيرد )الندي، 

ات حساسشواهد زير حكايت از احوال دروني دختراني طبيعي دارد كه گاه عواطي و ا     

 نند:دل نكاند تا مسند ناز خود را به نياز، بخويش را براي چند سال پنهار نگاه داشته
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نگريست، دلم لرزيد. ادامه ام كه خيره به من مياي همكالسياولين بار با نگاه چند ثانيه"     

تثبيت  وابد اين رفتار باعث شد، احساس عاطفي كه نسبت به او در دلم جرقه زده بود، عمق ي

ب راضطخوشايندي داشتم، هرچند همراهش، چيزي شبيه به ا "شود. در اوايل احساس كامال

در من وجود داشت. من همزمار، احساس خوشبفتي، افزايش قدرت تحمل سفتيها، 

ر ديدم و هنگام برخورد با او، ضرباخوابي و نظاير انها را داشتم. هر شب خواب او را ميبي

پرسيدم، كرد. از خودم ميگرفت. گاهي احساس نگراني و ترديد به من رو ميقلبم شدت مي

 هاي او وخواهد، نكند اين مسأله فقط يك بازي باشد. به همه رفتارمي من را "ايا او واقعا

 حساس شده بودم.شد، هرچه كه به او مربوط مي

رسيدم كه ما به لحا  كردم منطقي فكر كنم، گاهي پيش خودم به اين نتيجه ميسعي مي     

وقات اشتر اما بيفرهنگي افرادي متفاوت از هم هستيم، بنابراين بايد او را فراموش كنم، 

خواهد؟ او فقط توجه خودش را با من را مي "كرد، ايا او واقعاترديد رهايم نمي شد،نمي

ن، نزده بود. همه حرفي در مورد دوست داشتن م "داد و مستقيمارفتارهايش نشار مي

 تهگاه خواسكردند كه بايد چيزي بين ما اتفاق افتاده باشد، اما او هيچها فكر ميهمكالسي

في كرد. و اين بدترين مسأله ممكن بود. انتظار داشتم حداقل او حرخودش را مطرح نمي

زد، شد و حرفي با من ميزد و اگر گاهي هم به من نزديك ميبزند، اما او هيچ حرفي نمي

كرد، نشار بدهد كه به من توجه اش درباره درس و درس و درس بود، همه جا سعي ميهمه

 داد.ي را كه من متوقخ بودم، انجام نميدارد، اما ار كار

تفاوت نشار بدهم، هنوز با نگاهش كردم خودم را بيهنوز دوستش داشتم، اما سعي مي     

ايد لرزيد، با چند نفر مشاوره انجام دادم و سرانجام تصميم خودم را گرفتم، بدلم مي

ي او بودم و به سادگ ال بود كه از لحا  احساس تحت تأثيرسكردم، اما سه فراموشش مي

 توانستم از او جدا شوم. نمي

ريفتم، اما به تدريج سعي كردم از او زدم و اشك ميروزهاي زيادي با خودم حرف مي     

تواند يكردم كه اخر رابطه ما، نمدور شوم و ديگر برخوردي با او نداشته باشم. احساس مي

حافظي خواستيم خداي كه او را ديدم و ميبه ازدواج ختم شود. بايخره توانستم اخرين بار

د و تمام ش نيم كنيم، روي احساساتم پا بگذارم و از او دل بكنم. اين ماجرا بعد از سه سال و

ده شمام من همار سال در مقطخ كارشناسي ارشد قبول شدم و ديگر احساس كردم او برايم ت

 ."است
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قت تأمل و د من را جذب خودش كرد و با مدتي بود كه با او اشنا شده بودم، متانت او"     

پس از  ديدم كه او ويژگيهاي مورد عالقه و مطلوب طبخ من را دارد.بيشتر روي كارهاي او، 

ي سعي طرف گذشت مدتي، من سعي كردم كارهايي را انجام بدهم كه مورد عالقه او بودند، از

 كنم. امد، كمكاردي كه از دستم برميكردم به او در برخي از مومي

بت به ن نسدر جريار همين روابط بود كه هم او و هم دوستانش متوجه شده بودند كه م     

، او به من گفت سال 4مند هستم، تا اين كه سرانجام بعد از گذشت او نظر دارم و به او عالقه

اج ير ازدور مسكه دوستم دارد و من هم به او گفتم كه او را دوست دارم و به اين ترتيب ما د

 ."با همديگر قرار گرفتيم

ه به توج برخالف مصاديقي كه از ار ياد شد، بعضي از دخترار دلداده و عاشق، بدور     

از نكنند كه به تدريج از مسند اي رفتار ميمسند و مقام ناز خويش و مسند نياز مرد، به گونه

ناگهار در  در حالت اخير،رسند. دخترار ياد شده، خود عدول كرده، در نهايت به مقام نياز مي

اند، و حالي كه دست به همه ايثارهاي ممكن در ارتباط با پسر مورد عالقه خودشار زده

د را ظيفه خور، وپسر فرارويشار، با رسميت بفشيدر به رابطه متقابلشا "انتظار دارند، متقابال

اي مونهنزارش زير، شوند. گانجام دهد، با پاسخ منفي و مبتني بر نفي و انكار وي مواجه مي

 ايد:در همين ارتباط به شمار مي

با  خودم شدم. من در اغاز، با نگاه كردر بيش از حد او به خودم، متوجه عالقه او به"     

رادي و اي گيري رابطه دو طرفه ما، من او را به شكلي ارماني و بدور هيچ نقص و عيبشكل

كردم س مينزد او به سر ببرم و در مقابل، احسا اتم راديدم و عالقه داشتم كه تمامي لحظمي

 كه او روي من تعصب و غيرت زيادي پيدا كرده است و نسبت به من، احساس مالكيت

 كند.مي

ه است، كردم كه عالقه من به ديدر او افزايش يافتدر ادامه روابط ما، من احساس مي     

ز لحا  اخودم به وجود بياورم كه هم نم و تغييراتي را در كردم به او ابراز عشق كسعي مي

عهد تظاهري و هم از لحا  شفصيتي، مورد پسند او قرار گيرم. من نسبت به او احساس 

روع ه او، شبادر ديافته بودم و تمايل به ايجاد رابطه جسمي با او داشتم و اين كار را با دست 

 كردم.

اميز ناگهار با اين خبر فاجعهت كه من مدت ديگري از روابط ما به همين ترتيب گذش     

هايي كه به من داشت، با دختر ديگري ازدواج مواجه شدم كه او برخالف تمامي ابراز عالقه

ام كه ايا ار همه كرده است و اين عمل، من را در بهت و حيرت فرو برد، من سرگردار مانده
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كنور من در عين ابراز عالقه به من واقعيت داشت يا اين پشت كردر و ترك گفتن من. ا

چه اتفاقي ميار ما رخ داده است و به چه  "روم كه واقعاافسردگي، دايم با خودم كلنجار مي

 ."دليل، ار روابط خوب ما، با اين پايار تلخ، مواجه شده است

مسند  ودش بهخعدول دختر از مسند ناز  "ايد، ظاهراگونه كه از گزارش اخير برميهمار     

انده هار مشكست رابطه انار بوده است كه اين نكته ظريي از منظر وي پننياز، دليل عمده 

 است.

قوام  مشوند يك دختر، در ميانه راه عشق شورانگيز، مقام ناز خود را با دييلي كه سبب مي     

ز گذاري عاطفي گسترده دختر، ايجاد وابستگي در وي، برونياز عوض كند، عبارتند از: سرمايه

ورد ستگي عاشق و معشوق، انحصارطلبي زر كه به تالش وي به حفظ پسر مو تغيير الگوي واب

ر ادر امتيازهاي مكرر در همين راستا به پسر، قورا دپذيري دختر و انجامد، انطباقاش ميعالقه

 گرفتن در راهي بازگشت ناپذير براي دختر، دادر امتيازهاي بيشتر براي حفظ وي.  

توار توضيح داد كوه  سند ناز به مقام نياز را به اين ترتيب ميروند تغيير جايگاه دختر از م     

پس از ايجاد رابطه عاطفي اوليه در جريار عشق هوسناك، با وابسته شودر عواطفي دختور بوه     

گذاري گسترده عواطفي وي در ايون زمينوه شوروع شوده، در اداموه بوا        پسر فرارويش، سرمايه

ايد؛ بوه  وي وابستگي عاشق و معشوق پديد ميوابستگي عاطفي دختر به پسر، پديده تغيير الگ

اين معنا كه به جاي ار كه ديگر پسر درپي دختر باشد؛ دختر با وابسته شدر به پسر، احساس 

افتد. از سووي ديگور، دختور بوه سوبب انحصوارطلبي كوه از ار        نياز به وي كرده، درپي او مي

اش در راست از پسر مورد عالقوه بيند كه به حفظ و حبرخوردار است، خود را ناچار از ار مي

خوود را بوا تموايالت     "برابر دخترار ديگر بپردازد؛ عالوه براين، در همين ميانه، دخترار غالبوا 

بينند و به نوعي، سر دوراهي اداموه رابطوه عواطفي بوا فورد      جنسي دوست پسرشار مواجه مي

جدايي و قطخ روابط عواطفي  شار، با دادر امتياز روابط بدني به پسر موردنظر و يا مورد عالقه

بينند. دختراني كه بوا گزينوه دوم، يعنوي اداموه رابطوه بوا دادر برخوي از        پديد امده، مواجه مي

شوند كنند، رفته رفته با اين واقعيت مواجه ميامتيازها به پسر محبوبشار، كار خود را دنبال مي

كند ي امتيازي بيشتر را طلب ميكه امتياز ارايه شده به پسر، درگذر زمار نزد او عادي شده، و

كند. بنابراين دختر، باز به جاي گرفتن دست دختر، در اغوش گرفتن وي را تقاضا مي "و مثال

بينود. انتفواب راه   خود را با دوراهي ادامه اعطاي امتيازها و يا انفكاك و جودايي، مواجوه موي   

نمايود. بوه   ز ار، امكار پذير نميكشاند كه بازگشت اامتياز دادر، او را به تدريج به مسيري مي

اش، رفته رفته به جايي سووق  عبارت ديگر، دختر براي حفظ رابطه عاطفي با پسر مورد عالقه



 

 

 

 

 

 : تأملي دوباره در مسأله عشق رومانتیك 2پیوست 

 

137 

انديشويد. اموا درسوت در هموين مقطوخ بحرانوي، پسور        يابد كه شايد هيچگاه نيز بدار نميمي

ه امتيازي به وي شوده  بيند كه حاضر به دادر هرگونغيرتمندي كه خود را با دختري مواجه مي

پرسد، ايا اين دختر، مشابه همين امتيازهوا را بوه فورد ديگوري نوداده      است؛ از خود سوال مي

دختري كه در مقام نياز قرار گرفته است، پاسفگوي عواطوي و نيازهواي    "است؟ و ايا اصوي

جايي كه  من هست كه دنبال زني در مقام ناز و جالل هستم يا خير. به تعبير ديگر، درست در

زنود، در هموين نقطوه،    دختر براي حفظ دوست پسرش، دست به ايثار هرچه داشته است، مي

پسر وي را به دليل عدول از مسند ناز به مقام نياز، و پيشه كردر رفتارهايي كه بوا غيرتمنودي   

 . منطقي، در انتظار نشر، الي() كندوي همفوار نيست، رد  و طرد مي

 سازد:گزارشي در همين ارتباط، خاطرنشار مي(، در 2005) 1پينز     

ا دشووار  ريابي به خوود  اند كه دستايا اين درست است كه افرادي در بازي عشق برنده"     

 دهند؟كنند و بر سر راه به اساني برنده شدر طرف مقابل، موانعي قرار ميمي

گيور  ربواره ميوزار سوفت   گي مجرد بودند، اطالعاتي را ددهندگار كه همدر تحقيقي پاسخ     

ي كسي معرف "گيرخيلي سفت"بودر افرادي از جنس مفالي دريافت كردند. در اين بررسي 

باشوند.   شد كه تنها مايل بود با كساني رابطه برقورار كنود كوه واجود ويژگيهواي اسوتثنايي      مي

كورد و فورد   شود كوه بوا هور كسوي رابطوه برقورار نموي        فردي در نظر گرفته مي "گيرسفت"

ار شد. نتايج پوژوهش ديلوت بور   با هر كسي دوست مي "كسي بود كه تقريبا "گيررسفتغي"

گيور توصويي شوده    پسونديدند كوه سوفت   ا ميردهندگار بيشتر از همه، كساني داشتند، پاسخ

دهندگار قورار  شدند، مورد عالقه پاسخگير كه از خودراضي تلقي ميبودند. افراد خيلي سفت

ندند. گيور را نپسو  بيشتر از مردار احتمال داشت، افراد خيلوي سوفت  نگرفتند، در ضمن، زنار 

ا صوال خوود ر  كند، يعني زنار بايد ونتايج به دست امده، فقط بفشي از باور رايج را تأييد مي

 ."دشوار كنند، اما مردار نبايد اين كار را انجام دهند

ده در بنودي شو  مر فرمولنكته اخير چنار نزد پسرار اشكار است كه انار به صورت يك ا     

تووار  يدارند، وقتي دختري به پسري بگويد: دوستت دارم، ديگر با او مو جمخ خويش بيار مي

در نوزد   هر كاري را كرد و هر جايي كه خواست، او را برد. به شكل مشابهي برخي از دخترار

يوا اول   كنددارند، وقتي به پسري بگويي: دوستت دارم، تو را ول ميهمگنار خويش اظهار مي

 رود.كند و ميكند و بعد تو را رها ميسوءاستفاده مي

                                                 
1 -Pines, A. M. 
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نواز   ر جايگاهموارد زير، شامل برخي از نقطه نظرهاي ارايه شده دخترار و پسرار، در تغيي     

 دختر، به مقام نياز است:

كردم و بوه  من روزي چهار پنج بار، و هر بار نزديك به يكساعت با او تلفني صحبت مي"     

 ."را دوست بداردمگفتم: دوستت دارم، تا او هم او مي

شود، مون بهوش كوم     اومد و به من نيازمنودتر موي  خداييش، هرچي دختره بيشترجلو مي"     

 ."شدمتر ميميل

كورد و مون   اين اواخر كه او متوجه شده بود، عالقه من به او كمتر شده، خيلي گريه موي "     

 ."برايم مهم نبود "كردم و اصالهم زياد اعتنا نمي

ه برخي از دخترار در توصيي وضعيت رواني خويش، در جريار عودول از مسوند نواز بو         

 كنند:خوشايند در خود، ياد ميگيري احساسي نامسند نياز، از شكل

يول،  پرسي، پويش قودم بوودم و بوه هموين دل     من هميشه براي ديدر، تلفن زدر و احوال"     

 ."كردماحساس خواري مي

ته خوود  شار از مسند ناز به مقام نياز، رفته رفپسرار در مواجهه با عدول دختر مورد عالقه     

است،  بينند كه با زر ارماني انها كه در مقام ناز و جاللرا با موجود خوار و خفيفي مواجه مي

اينود.  برموي  فاصله بسياري دارد، از هموين رو نسوبت بوه او سورد شوده، درصودد تورك وي       

شوار را در  ظهارنظرهاي زير، بيانگر عواطي و احساسات پسراني است كه دختر مورد عالقوه ا

 اند:مقام نياز، ادراك كرده

ديدم كه او دنبال من است و چقدر به من احتيواج دارد، از چشوم مون افتواد و     وقتي مي"     

 ."امدم ميقدر ادم بدبفتي است، بدگاهي از اين كه او اين

امد، و هرچه او بيشوتر  كردم، او بيشتر به سراغم ميمن از دختره بيشتر فرار ميهرچقدر "     

 ."امدامد، من بيشتر از او بدم ميبه سراغم مي

داد، جذابيتش را بيشتر در نوزد مون   هرچه دختره بيشتر خودش را در اختيار من قرار مي"     

من )حتوي رخوت شسوتن( هوم      ضر به انجام همه كارهايداد و وقتي ديدم او حااز دست مي

 ."بينم، بهتر از اوستكردم هر دختري را كه ميكم فكر ميهست، كم

 ."امدكرد، من بيشتر از او بدم ميهرقدر او بيشتر به من ابراز عالقه و احساس مي"     

ا شايندي ردر حالت اخير، همين كه پسري خود را در مقام ناز ببيند، احساس رواني ناخو     

 خواهد از ار رهايي يابد:د احساس كرده، ميدر خو
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شووم،  ام، به شدت ستايش موي كردم كه از طرف دختر مورد عالقهوقتي من احساس مي"     

 ."شدمدلفور مي

تواننود  موي "ه كالبته يزم به ياداوري است كه برخي از پسرار، از حالت اخير به دليل اين      

از  امكوار سوءاسوتفاده  "يا  "دشار را در اورنبطه عاشقانهدلي خواهش و تمناهاي ابتداي رادِق

 اند:، استقبال كرده"انار برايشار فراهم امده است

و  رگشته بودديگه دختره رئيس نبود كه فقط ناز بريزه و من هم نازش رو بكشم. ورق ب"     

 ."كشيدافتاد و منت من رو ميحاي اور بود كه به دست و پاي من مي

تووانم حواي تالفوي اذيوت     تي نازهاي اوليه دختره تمام شد، احساس كردم كه من ميوق"     

 ."شدنهاي خودم را سر اور، در بياورم

و اخواستم كه او به حالت نياز برسد تا بتوانم او را ذليل كنم، زيورا اوايول   من از خدا مي"     

 ."امدكرد و اِفه ميخيلي برايم ناز مي
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 آموزشي جزوات

 (6عشق رومانتیك )تأملي دوباره در مسأله 

 گريز از انديشه شكست با پناه جستن به فضاي ابهام و تعلیق

پيشه قعاش عشق شورانگيز، در برگيرنده تأليفي از جذابيتهاي جسماني و عاطفي دختر و پسر

دي در جيي هااست، اما در صورتي كه تأليي اخير نفواهد به مرحله تعهد برسد، انگاه ترديد

به  وال كنند نمايد. زيرا تصور اين كه انسانها از روابط هيجاني استقببرابر تداوم ار، رخ مي

 حساسلحا  عاطفي هم در هم تنيده باشند، اما در هنگام ضرورت، تعهدي نسبت به هم ا

 يست.ننكنند، امر دشواري است كه پذيرش ار براي پسر و خاصه براي دختر، قابل قبول 

تي بسا بنور ببراين اگر در انجام عشق شورانگيز، تعهد يزم نفواهد شكل بگيرد، عشق مزببنا

امي ا تممواجه خواهد بود كه دو راه بيشتر فرارويش وجود ندارد. ادامه شرايط پيشين ب

راي بديد جترسها، ترديدها و مشكالت و خسرانهايش و يا قطخ رابطه به اميد انتفاب راهي 

ه از فرصتهاي موجودي كه در شرايط جديد، ممكن است براي عاشق زندگي و استفاد

 يد.شكست خورده، پيش بيا

 نويسد:در همين رابطه مي(، اليمنطقي )در انتظار نشر،      

راكز به مجعار بررسيهاي ميداني حكايت از ار دارند كه در برخي از موارد، بعضي از مرا     

اين  پذيرش بست فرارويشار و با وجودوجود پذيرش بن خانم هستند(، با ")كه غالبامشاوره 

 د امده،ي پديبار كنوني يا بريدر از روابط عاطفكه جز دو راه، ادامه شرايط دشوار و محنت

گي ه سادبست فراروي انار وجود ندارد، به دليل ار كه انار براه سومي براي شكستن بن

نه رو د، با افريدر شقي سوم، به اين گزيهاي عاطفي خويش دست بردارنتوانند از علقهنمي

به اين  گيري گزينه اخيري شكلسازند. چگونگاورده، با اتكا به ار، ايام خود را سپري مي

ز اترتيب است كه مراجخ، با پذيرش شكست در عشق شورانگيزي كه داشته است، اگرچه 

اما در وضعيت  پوشد،اش به عنوار يك همسر، صرفنظر كرده، چشم ميفرد مورد عالقه

كن است بفشد، به عنوار مثال، فرد ممجديدي، در سطحي پايينترف رابطه با او را ادامه مي

اش به عنوار يك دوست خوب و صميمي ياد كند كه اين مسأله از شفص مورد عالقه

نتفاب اتر از گذشته است، اما متضمن تداوم روابط پيشين انار، در سطحي خفيفتر و كم رنگ

 رفت.گاهد ود به خود امكار استقبال فرد از فضاي جديد براي زندگي اتي وي را خواخير، خ

ر دبارزي  مونهبحث نگارنده با يكي از مراجعار به مركز مشاوره كه در زير امده است، ن     

 اين جهت است:
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 جلسه اول"

ج با ازدواه بسال است كه با فردي رابطه دارم، اما او زر و بچه دارد و حاضر  6مراجخ: من 

ه ن نتيجبرده است، من هم خودم به اي من نيست، زر او نيز تا حدودي به روابط ما، پي

 ام، حساب باز كنم.براي زندگي اينده توانم روي اوام كه نميرسيده

 شما براي جدا شدر از اين مرد جديت داريد؟ "واقعا -

 مراجخ: بله! 

بيشتر  ايد، بايد بگويم كه شما دو راههسيدبندي مشفصي رپس اگر در اين زمينه به جمخ -

أله اين مس ، كهدر پيش روي خودتار نداريد، يا روابط خودتار را با مرد مورد نظر ادامه دهيد

ال از ستقباادامه اين رابطه، فرصت  "به زيار هر دوي شما )و خاصه شما(، است؛ زيرا اوي

تت قه شما را دچار تشمرد مورد عالزندگي  "گيرد و ثانيايك زندگي جديد را از شما مي

هر چند  ايد.كند، شق ديگر فراموش كردر رابطه بلندمدتي است كه با مرد مورد نظر داشتهمي

اينده  اي نيست، اما براي از دست ندادرفراموشي روابط عاطفي طويني مدت شما، كار ساده

ر دايد بين بتعبير ديگر، شما  ام تعيين كننده، نداريد، بهاي جز اين اقدزندگي خودتار، چاره

كر مه به ذادا چاله افتادر و در چاه افتادر، در چاله افتادر را ترجيح بدهيد )نگارنده، در

 اش،قهد عالروشهاي درماني پرداخت كه مراجخ يا توسل به انها بتواند، راحتتر از فرد مور

 ."جدا شود(

 جلسه دوم"

وم، ام جدا شاين است كه من از مرد مورد عالقهتر مراجخ: شما جلسه قبل گفتيد، عاقالنه

ام كه او را به ام، و با خودم به اين نتيجه رسيدهام را با او كم كردهبراي همين من رابطه

به  صورت يك دوست صميمي در ذهن خودم حفظ كنم. البته طي اين مدت، چند بار هم او

 من زنگ زده است.

 من هيچ نقطه و و فكر كردر به انها هم كه شما گفتيد،در مورد بزرگ كردر نقاط منفي ا     

دم در ي خومنفي در او نديدم كه پيش خودم انها را بزرگ كنم و به اين ترتيب، تصوير ذهن

 مورد او را مفدوش كنم...

يست، گوييد ار مرد هيچ نقطه منفي ندارد، در حالي كه اين حرف درست ن، شما مي"اوي -

كند، به اين ترتيب د ازدواج، دختر جواني را معطل خود ميهمين كه مردي، بدور قص

ر دسازد، و اين كار، بزرگترين دليل فرصت بناي زندگي وي با فرد ديگري را مسدود مي

 رود.خودخواهي و هوسرار بودر يك مرد به شمار مي
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امه ا اد، يدارددو راه بيشتر فراروي شما وجود ن "عالوه براين، من به شما گفتم، مشفصا     

ما در رد، اكمدت، تبعات خسرار بار ار را احساس نفواهيد شرايط پيشين كه اگرچه در كوتاه

ته، و گفشبلندمدت، شاهد تبعات ناگوار ار خواهيد بود و يا متوقي كردر رابطه عاطفي پي

 ندگيزرواوردر به يك زندگي جديد كه در ار فرصت اشنايي با افراد ديگر و تشكيل يك 

 ر دوهوفق با شفص ديگر براي شما وجود دارد. اما شما )و همينطور ار اقا(، خوب و م

ر دهنتار، ذدر  مايل به قطخ جدي رابطه خودتار نيستيد. بنابراين، شما با ايجاد شرايطي مبهم

هي ز راجاين راه،  "ايد، در حالي كه واقعاعمل راه سومي را براي خودتار فراهم اورده

كنم، دوباره گردد، نيست، براي همين من پيشنهاد مينفست برميتوهمي كه به همار شق 

يط در شرا اندربرويد و با خودتار در اين زمينه، قدري تأمل و تفكر داشته باشيد تا با بازم

 ."تعليق و ابهام، دچار خودفريبي نشويد

ي(، در ساساتهاي ديگري از بازماندر عشاق )خاصه دخترار جوار و احموارد زير، نمونه     

 ايد:شرايط ابهام و تعليق به شمار مي

كند و نيازي ميبعد از گذشت مدتي، من احساس كردم كه اور نسبت به من احساس بي"     

براي  اومد كه اور رو ول كنم،چور او پسر خيلي جذاب و خوشگلي بود، من هم دلم نمي

كردم، خوب نبود، سعي مي د اين كه وضخ مالي پدرمكشيدم، و با وجوهمين من نازش رو مي

و رهاي گرور قيمت براش بفرم. بعد هم كه از من خواست خونشور برم، من اين كار هديه

گفتم عيبي نداره، خوام، ميگفت، من تو رو براي ازدواج نميكردم و با اين كه اور به من مي

 ."همين كه پيشت هستم، كافي هست، شايد يك روز دلت رو به دست بيارم

رط و دور هيچ شمن در اولين ديداري كه با او داشتم، احساس كردم او از همار ابتدا، ب"     

ود دار ببه دلم نشسته است. او از وضعيت بدني خيلي خوبي برخور "شرطي، كامالحتي پيش

توانم روي و براي همين من پيش خودم فكر كردم، اين مورد، مورد مناسبي است كه مي

خيلي  اشت،. متانت طبخ و ارامشي كه در رفتار و گفتار او وجود دشرايط بعدي او فكر كنم

م زود من را به خودش جذب كرد و من احساس كردم، او همار نيمه گمشده وجودي خود

 گردم.است كه سالهاست، دنبالش مي

با عمق يافتن بيش از پيش رابطه ما با هم، من با برخي از ويژگيهاي ديگر او اشنا شدم.      

كردم با ار كه صداقت براي او مهم است، اما اگر من برايش فيلم بازي كنم و ساس ميمن اح

خودم را ار طور كه او دوست دارد، نشار بدهم، او اين مسأله را خيلي بيشتر دوست دارد. او 

قسمتي از  "فهميدم، واقعا "زد )كه بعدادايم از كامل بودر من و ضعفهاي خودش حرف مي
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ضعفهاي دروني خودش، درست است(. به عالوه، رفتار متزلزل او و حرفهايش در مورد 

تواند از كرد، نميترسي كه از پذيرش تعهد و مسووليت زندگي داشت و اين كه احساس مي

كرد، اما با اين همه بايد اعتراف كنم پس تشكيل زندگي خانوادگي بربيايد، من را نگرار مي

بودم، دور شده بودم و به  "يلي از انچه واقعاكه خودم هم به خاطر حس دروني خودم، خ

 ايد.دانستم او از ار، خوشش ميكردم كه مياي رفتار ميگونه

 لي وقتيداد، واو هنگامي كه در شهرستار و دور از من بود، خيلي به من توجه نشار مي     

 شد.گشت، روابطش سرد و پرترديد ميبه تهرار برمي

ش براي اادهما با هم به نتيجه رسيد و او قبول كرد كه با خانوبه هر صورت، بحثهاي      

برابر  ن درخواستگاري، به خانه ما بيايند. اما روزي كه قرار داشتيم، انها نيامدند و م

ه ام.اسي با اين مضمور فرستاد كام، خجل و شرمنده شدم، به عالوه، او براي من اس.خانواده

موش ود و براي مدتي، تلفن همراهش را در حالت خااز دل برود، هر ار كه از ديده ر

 گذاشت كه من نتوانم با او تماس بگيرم.

 د، چرا منگونه برخورد كرام، چرا او ايندر حال حاضر من با يك دنيا چرا باقي مانده     

كردم، چرا و چرا و گفت، نشدم، چرا من براي او نقش بازي ميمتوجه ضعفهايي كه او مي

 چرا.

گردد، زيرا من را دوست گويد كه او برميدر حال حاضر هم يك حس دروني به من مي     

گويد نه، منتظرش ك دلم مييگويد، فراموشش كنم، دانم، يك دلم مينمي "دارد، ولي واقعا

م و ادانم چه كار كنم، اما بيشتر، من دل به اميد بازگشت او، بستهباش، خودم هم نمي

 ."منتظرش هستم

ه بخورد، بلكه است و به من نمياز من دانم كه او نه تنها به لحا  سني كوچكتر من مي"     

 اما من دوست دار اداره يك خانواده باشد،تواند عهدهلحا  اقتصادي هم تا سالهاي سال نمي

 ."ادامه بدهم ،ام را با او به صورت يك دوست خوب و صميميدارم رابطه
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 جزوات آموزشي

 (7عشق رومانتیك )دوباره در مسأله  مليتأ

 1ناكامي و جاذبه: اثر رومئو و ژولیت

شواق  برانگيفتگي در زندگي روزمره، ناكامي است. وقتوي ع هاي يكي از فراوانترين سرچشمه

عليوه   شوند كه موانعي بر سر راه انار است و فشارهاي موالي، موذهبي يوا والودين،    متوجه مي

ي از نش انار اغلب افزودر عشق و دلبسوتگي اسوت. در واقوخ بسويار    باشند، واكشار ميرابطه

تورين موورد،   كارهاي كالسيك هنري و ادبي غرب مؤيد اين اصل است. شوايد شوناخته شوده   

-نصل از ايو داستار رومئو و ژوليت باشد. بنا به نظريه برشيد و والستر، شايد برانگيفتگي حا

 نتيك تفسير شوند.افزايش درگيري روما "گونه ناكاميها، مجددا

دريسكول، ديوس و ليپتز، اثرات موانخ بيروني بر شدت رابطه رومانتيك را بررسي كردند.      

زوج نوامزد خواسوتند توا مقياسوهايي كوه عشوق        49زوج ازدواج كورده و   91ايون مؤلفوار از   

ننود. در  كردند، تكميل كگيري ميشورانگيز، اعتماد، همدمي و ميزار مزاحمت والدين را اندازه

اي بين مزاحمت والدين و عشق نبود، اموا زوجهواي ازدواج   زوجهاي ازدواج كرده هيچ رابطه

نكرده كه مزاحمت والدين را گزارش داده بودند، دلبستگي رومانتيوك قوويتري را نيوز نشوار     

دادند. دريسكول و همكارانش در يك مطالعه پيگير ديگور، دريافتنود كوه تغييور در مزاحموت      

اثور رومئوو و   "به وضوح وجود تغيير در عشق شورانگيز همبسته بود، كه اين مسأله  والدين با

كرد. بايد توجه داشت كوه زوجهوا پويش از انجوام بررسوي دريسوكول و       ميرا تأييد  "ژوليت

اميوزي مقاوموت   وفقيوت طوور م ه در مقابل يك دوره واكنشهاي منفي والدين بو  "قبال ،ديگرار

حد كافي بوراي وقووع اثور    ه شود تا بسياري از روابط اجازه داده نميشك به بكرده بودند. بي

ثيرات بيروني كوه رابطوه رومانتيوك را    توصيي تأريشه بگيرند. از اين رو در  ،رومئو و ژوليت

)مونتواگو   "2اثر مونتواگو و كاپولوت  "توار از اصطالح كنند، ميپيش از برقراري واقعي قطخ مي

ئو و ژوليت بود( اسوتفاده كورد. اموا بوا وقووع عشوق شوورانگيز،        و كاپولت نام خانوادگي روم

كنند جاي تضعيي تقويت ميه درگيري رومانتيك را ب "ناكاميهاي اعمال شده بيروني، احتماي

 (.1379بفت، ؟، ترجمه بيگي و فيروز )فرگاس ،

                                                 
1 -The Romeo and Juliet effect 
2 -The Montague and couplet effect 
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 جزوات آمهزشي

 (8عشق رومانتیك )ملي دوباره در مسأله تأ

 عشق ؟! ازدواج با عشق يا بدون

گفتند كه بوراي ازدواج  نفر مي 9از هر ده جوار امريكاي شمالي،  "، تقريبا1980تا اواسط دهه 

 صود انوار،  در 89كشور انجام گرفت، در  166ح كردر عشق يزم است. در بررسي كه در سط

 عشوق درار قبول از   "عشق رومانتيك مطرح بود. اما برخالف فرهنگهواي غربوي كوه معمووي    

ه عشوق  كدهد، در فرهنگهاي ديگر، مانند فرهنگهاي اسيايي، اعتقاد برار است يازدواج رخ م

 شكل بگيرد. ،بايد بعد از ازدواج

سوته  زوج جووار خوا  50در هندوستار انجام گرفت، از  1982در يك بررسي كه در سال      

عشوق   كساني كه با ،دادشد تا مقياس عشق زيك روبين را كامل كنند. نتايج پژوهش نشار مي

اشوقانه  عدارند كه از احساسات سال از ازدواجشار، بيار مي 5پس از گذشت  اند،ازدواج كرده

ر ترتيوب  كاسته شده است. اما زوجهايي كه ازدواجشار از سوي اطرافيار و بزرگترهايشوا  راان

 كردند.داده شده بود، اظهار عشق و محبت بيشتري به يكديگر مي

دهند و بيشتر به كمتر به احساسات شفصي اهميت ميها ها، اسياييدر مقايسه با امريكايي     

شوود كوه از فريبهوايي كوه در جريوار      كنند و همين امور سوبب موي   روابط اجتماعي توجه مي

 توجوه  ،عشقهاي هوسناك و رومانتيك ممكن است پيش بيايد، مصوور بماننود، عوالوه بوراين    

ق زوجها با يكديگر شده، كمتور بوه طوال   كمتر به فردگرايي، مانخ سست شدر روابط شفصي 

 انجامد. مي

بعضوي   برخي از محققار معتقدند افزايش شديد نرخ طالق در دو دهه گذشته، حداقل در     

نودگي  موارد، مربوط به افزايش فزاينده در اهميت دادر به احساسوات شوديد رومانتيوك در ز   

 (.1999مردم است )مايرس، 



 

 

 

 

 

 146 كتاب كار عشق جوان 

 جزوات آمهزشي

 (9عشق رومانتیك )در مسأله ملي دوباره تأ

 چرخه عشق

 ند، بايود رابطه زناشويي بسار باغي است كه اگر خواسته شود همواره سر سبز و خرم باقي بما

. عوالوه  پيوسته علفهاي هرز ار را كند، ار را ابياري كرد و بذر و نهوال جديود در ار كاشوت   

موين رو  هيار فراموش نكورد. از  بايد تغييرات اب و هوا و فصول سال را هم در اين م ،براين

م فهاي يزبراي سرسبز نگاه داشتن با  عشق، بايد همواره هشيار بود و سعي كرد با دادر پاس

رم خو توجهي بوه بوا    به نيازهاي عشق، مانخ از افات و پيامدهاي تلفي شد كه در صورت بي

 عشق، متوجه ار خواهد شد.

شرح ه بپردازيم، فرصتها و تهديدهاي ار، باگر بفواهيم به توصيي فصول مفتلي عشق      

 زيرند:

 شوود كوه ايون خوشوي و    بسار فصل بهار است. زيرا احساس مي ،بهار عشق: عاشق شدر     

د. توار تصور دوست نداشوتن محبووب را كور   شادي تا اخر عمر پايار ناپذير است. حتي نمي

 وبوده و هموه چيوز كامول    گناهي و معصوميت است. گويي عشق جاودار اين دوره، دوره بي

كنند كه فلوك بور   ايد. در اين مرحله عشاق خندار و شادمار بوده، فكر مينقص به نظر ميبي

ه زيبوا  گيرنود. زنودگي در ايون دور   همه چيز را به فال نيك مي رارخد و انچمي راطبق كام ان

شوود  ي ميباشد و پيوسته سعكند، عشق و عاشقي اغشته به شور و كشش جنسي ميجلوه مي

 پيوند تضمين شود. ،تر شوند تا پيش از هر چيز استواريالفت مستحكمهاي رشته

 گونوه كوه تصوور   شوود كوه محبووب ار   تابستار عشق: در طول تابستار عشق، اشكار موي      

عيب و نقص نيست و محبوب مرتكب خطا شده و داراي عيب و نقص اسوت. در  شد، بيمي

شوند كوه هميشوه   گذارد و عشاق اگاه ميطرفين رو به فزوني مياين دوره رنجش و نااميدي 

ر اشوق بوا تصوويري كوه از ار در ذهون انو      كنند. اين عشاد نبوده و احساس عشق ورزي نمي

 راشووند، انو  ست، تفاوت دارد. خيلي از افراد  در اين دوره دچار سرخوردگي و نااميدي موي ا

 ر دارندانتظا ،واقعيشكل غير وشند و همواره بهخواهند در زمينه صميميت بيشتر بكديگر نمي

كننود و  كه فصل بهار باشد. در نتيجه به تحقير و سرزنش يكوديگر پرداختوه، قطوخ اميود موي     

 فهمند كه برخورداري از عشق كار اساني نيست.مي
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شيد، نور خور مقابله با اين تهديد، بايد علفهاي هرزه را وجين كرد و به گياهار زير جهت     
 وق كوشويد بايد در اين مرحله در براورده كردر نيازهاي معش ،يشتر اب داد. به عبارت ديگرب

ين دريغ به يكديگر، از ايون رهگوذر، تفواهم و همبسوتگي بو     و تالش كرد با عشق ورزيدر بي
 عشاق توسعه و گسترش يابد.

ر زموار  اكنوو پاييز عشق: در نتيجه تالش و زحمتي كه در تابستار براي با  كشويده شود،        
باشد. شفص با پذيرش و درك عيب و نقص خويش و محبوب، عشوق  برداشت محصول مي

ر اسوت.  گزاري و راز و نياز با يكديگكند. زمار، زمار شكرتري را احساس و تجربه ميواقعي
بوه مرحلوه   انود  عشاق با سفت كوشي كه در طوول تابسوتار از خوود نشوار دادنود، توانسوته      

شوقي كوه   مند گشته و لذت ببرند. عبهره اند،رسند و از عشقي كه افريدهاستراحت و ارامش ب
ر اورد. اناويژگيهاي مفتلي را در خود جاي داده و سرور و شادماني را با خود به ارمغار مي

دل نظور  به جسوتجوي راه حول از طريوق تبوا     اند،هايشار خو گرفتهچور با مبادله دايم ديدگاه
گوشوت   هم اميفته شوند كه گويي از يك، چنار درنند با همانندشاركتمايل دارند و سعي مي

 كنند.و همواره از خود گذشتگي را پيشه خود مياند و خور افريده شده
رسود. در طوول   زمستار عشق: با گذشت زمار و تغيير اب و هوا، فصل زمسوتار فورا موي        

رونود. زموار   ود فورو موي  ماههاي سرد و غير قابل كشت زمسوتار، تموام طبيعوت در يك خو    
 م نيافتهست. زمستار عشق، هنگامي است كه دردهاي التياا استراحت، زمار تأمل و تجديد قوا

ر برداشته شده، احساسات دردنواك اشوكا  ها شوند. زماني است كه نقاب از چهرهاحساس مي
رسود،  موي گردد. موقعي است كه بايد رشد در انزوا صورت گيرد. عشقي كه به اين مرحله مي

انسواني   ديگر هيچ مطالبه و درخواستي ندارد، بلكه سراسر ايثار، فداكاري و وارسوتگي اسوت.  
ز يابد. اموا جو  كه به تجربه پيري رسيده است به مرور زمار شادي ايثار را كه برترين شادي مي

 رسند.نمي ،افراد قليلي، كس ديگري به اين هدف غايي
را فو دردها در طوول فصول تاريوك زمسوتار، دوبواره بهوار       پس از دوست داشتن و التيام      
م يافتن شوند و پس از التيارسد. دوباره احساساتي چور: اميد، عشق و صميميت نمايار ميمي

 قلوب بوراي ورود نسويم بهوار عشوق،     هواي  دردهاي دروني، دوباره سفر شروع شده و دروازه
مانند در همار مرحله نفستين عشق مي شود. يزم به ياداوري است كه بيشتر مردمگشوده مي

ز ااميوزي  روند و اكثريت فقط صورت مضوحكه پس ميا به علت ناتواني در پيشروي، باز و ي
ا رگذارنود، اموا كسواني كوه راه عشوق را پيمووده و ار       عشق را در وجود خود به نمايش موي 

 بوه كورده،  نج ار را تجرشعي و شادماني، حالوت و فداكاري و ايثارگري توام با ر اند،شناخته
جمه ، تر؟ ، الندي،1379، ترجمه نيازي، ؟ گري،)گذارند در وجود خويش به منصه ظهور مي

 (.1378ستاري، 
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 جزوات اموزشي

 (10عشق رومانتیك )تأملي دوباره در مسأله 

 طالق

رار ، مردي براي نوعروس خود، شعري عاشقانه سرود، ار را درور يك بطري ق1971در سال 

بوراي   سال بعد، هنگامي كوه مورد ديگوري    10د و بطري را به داخل اقيانوس ارام انداخت. دا

عر بوه  قدم زدر به ساحل رفته بود، بطري را پيدا كرد و شعر داخل ار را خواند. مضومور شو  

 قرار زير بود:

كه  دانم، ميرسد، من مردي پير و سفيد موي باشماگر در ار هنگام كه اين نامه به تو مي"     

 عشق بين من و تو همانند امروز، تازه با طراوت و شاداب خواهد بود.

موا  سود ... ا ممكن است چند هفته، چند ماه و شايد سالها بگذرد و اين نامه به دست تو بر     

شوده   اگر اين نامه هيچ وقت به تو نرسد، بدار كه محتواي ار براي هميشه بر قلب من حوك 

 ."تا شدت عشقم را به تو ثابت كنم. شوهرت باب زنماست و من به هر دري مي

يافوت و   زر موورد نظور را   ،مردي كه نامه داخل بطري را پيدا كرده بود، از طريوق تلفون       

ه چخنديد و هرخواند، او ميماجرا را براي وي بيار داشت. هنگامي كه او نامه را براي زر مي

شود. در پايوار او   هايش بلندتر موي قهقهه صداي خنده و كرد،بيشتر به مضامين نامه گوش مي

 و گوشي تلفن را محكم بر جاي خودش كوبيد. "اما ما از هم جدا شديم"گفت: 

افتفوار   ، بوا 1986مدت كوتاهي پس از ازدواج با شاهزاده اندرو در سوال   ،سارا فرگوسن     

 ."پرستمعاشق ظاهر، جذابيت و ذكاوت اندرو هستم. من او را مي"اعالم كرد : 

 ."خوردارمسارا بهترين چيزي است كه من در زندگيم از ار بر"اندرو نيز در پاسخ گفت:      

انودرو   ،فرگوسن "توصيي كرد و متقابال "فرهنگبي"سال بعد، اندرو، دوستار سارا را  6اما 

 خواند. ،"نزاكت و دست و پا چلفتيفردي بي"را 

د كوه  حكايت از مرگ بسياري از عشوقهايي دارنو  كه بر شمرده شد، به وضوح هايي نمونه     

رفت ) پاپاليوا،  زماني به شكلي گرم و صميمي شروع شده، و هرگز تصور پاياني براي ار نمي

 (.1992اولدز، 

در طول زمار، ميزار طالق افزايش يافته است. اولين اطالعاتي كه در مورد نرخ طالق در      

طوالق وجوود داشوته     3/0است كه در هر هزار نفور،   1867امريكا وجود دارد، متعلق به سال 
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در هوزار   5بوه   1985در هوزار رسويد و در سوال     3/5ميزار اخير به  1979است. اما در سال 

 (.1995رويه است )سابيني، رسيد كه افزايش نرخ طالق مزبور، افزايشي بي

ور كانادا، دواجهاي كشدرصد از از 40بيش از نيمي از ازدواجهاي كشور امريكا و  "تقريبا     

 شود.امروز به طالق منجر مي

در امريكوا،   1988توا  1972ملي انجام شده از سوال  هاي در بررسي نظرسنجي 1نروال گلن     

شروع شده بودنود، در اواخور    70ازدواجهايي كه در اوايل دهه  يك سوم ازتنها  ،اعالر داشت

دند و وصلت خوود را سوعادتمندانه ارزيوابي    كرباقي مانده و زوجها با هم زندگي مي 80دهه 

در اين گزارشها، اغراقهايي وجود دارد، چنانچه گلن با بررسيهاي ديگري  "كردند. اما قطعامي

داراي زندگي سعادتمندي هستند، ممكن اسوت   "تعداد زوجهايي كه واقعا ،به اين نتيجه رسيد

 باشد. يك چهارم،كمتر از 

انجوام داد، نتوايج مشوابه و نااميود      1988ي ملي كوه در سوال   در نظرسنج 2سسه گالوپمؤ     

نفور از   2سواله،   54تا  35فرد  3سسه، از هر هاي اين مؤارزيابي كند. طبقاي را ارايه ميكننده

در  ،باشند. از اين رو گزارش گوالوپ همسر خود جدا شده و يا در استانه جدايي و طالق مي

ملت ما به جايي خواهد رسيد كوه تجربوه   "وند ادامه يابد، سازد، اگر اين رانتها خاطرنشار مي

ثر در در مورد علول موؤ   ."خواهد بود رااز هم پاشيدگي زندگي زناشويي ان غالب بزرگساير،

يكي از اين عوامل، افوزايش شهرنشويني در طوول     اند.افزايش طالق عوامل زيادي مطرح شده

ازدواج به مرگ  ،شدردم گذشته كه سبب ميزمار است، افزايش طول عمر افراد در قياس با م

قرار گرفته است. شوايد  ختم شود و نه طالق، عامل ديگري است كه در اين زمينه مورد تأكيد 

تور  تر، اما عشوقهاي موا كوتواه   دارد: زندگي ما طويني، بيار مي3از همين روست كه اس گينس

 شده است.

يگري است دقالل مالي از سوي انار، عامل مهم دست اوردر  استه تغيير جايگاه زنار و ب     

ثر موؤ  كه مورد توجه قرار گرفته است. اسار شدر قوانين طالق هم در افزايش ميوزار طوالق،  

 بوده است.

                                                 
1 -Glenn, N. 
2 -Gallop 
3 -Guiness, S. 
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اي بار طالق دهد در جوامخ بسيار فقير و بسيار ثروتمند، ميزمطالعات انجام شده نشار مي     

 يلنود، از در سطح پاييني قورار دارد. اكووادور و تا   امار طالق ،هست، اما در كشورهاي متوسط

 جمله اين كشورهاي متوسط هستند.

شوود و  فرهنگهاي فردگرا )يعني فرهنگهايي كه عشق در ار، يك احساس محسووب موي       

 گورا )يعنوي  ( در مقايسوه بوا فرهنگهواي جموخ    "گويود؟ قلب من چه مي"كنند: افراد سوال مي

ظوري  ن)اطرافيوار چوه   "كنند: لزم تعهد است و افراد سوال ميفرهنگهايي كه در ار عشق مست

اس فراد احسداراي موارد طالق بيشتري هستند. در فرهنگهاي فردگرا، تا زماني كه ا ،("دارند؟

از شوور و لوذت موجوود در     رار را دوسوت دارنود و اميوال شفصوي انو     كنند هر دو همديگ

 دهنود و بوا احسواس كاسوتي گورفتن     موي رضايت خاطر دارد، به زندگيشار اداموه   ،زندگيشار

 لذتهاي شفصيشار در روابط دو طرفه خودشار، دست به قطوخ رابطوه و جودايي از يكوديگر    

ود نكرده، خو  گرا، از انجا كه زر و مرد تنها به روابط خود فكرزنند. اما در فرهنگهاي جمخمي

زده، در نو ست بوه جودايي   سادگي ده دانند، برا در برابر فاميل و بزرگترهايشار نيز مسوول مي

رتيوب  كنند و به ايون ت صورت بروز اختالفي بين خودشار، با وساطت بزرگترها ار را حل مي

 (.1992اغلب تا اخر عمر با هم زندگي مشتركي دارند )پاياليا، اولدز، 

 ي بوراي مطالعات انجام شده در غرب ديلت برار دارند كه سن ازدواج نيز عامل مسوتند      

ييي كننود، اموار طوالق بوا    طالق است. افرادي كه قبل از بيست سالگي ازدواج موي بيني پيش

اد ر از افور كنند، دارند. افراد غيرموذهبي نيوز خيلوي بيشوت    نسبت به انهايي كه ديرتر ازدواج مي

 گيرند.طالق مياز يكديگر  ،مذهبي

، اما اين رابطه در ايدتر باشند، احتمال طالق پايين ميچه زوجي تحصيل كردههر "عموما     

كند، گرچه افورادي كوه يوك،    شوند، صدق نميمورد كساني كه موفق به اتمام تحصيالت نمي

تور از افورادي هسوتند كوه بوه      تحصويل كورده   اند،اي تحصيل كردهدو، يا سه سال در دانشكده

بوه دانشوگاه   بيشوتر از افورادي اسوت كوه      رااما احتمال طالق در بين انو  اند،دانشگاه راه نيافته

شود )به دليل ار كه پواول گليوك موردم شوناس ار را     ناميده مي 1اين پديده كه گليك اند.نرفته

تحمول اداموه    انود، كشي كرد(، بيانگر ار است كه افرادي كه تحمل ادامه تحصويل را نداشوته  

 زندگي مشترك را نيز ندارند.

ج با توجه به مقدار احترامي كه هور  استحكام ازدوا ،دهدشواهدي وجود دارد كه نشار مي     

يابد. همچنين برحسب اين كه زر و مرد چه مقدار يك از شريكها براي هم قايلند، افزايش مي

                                                 
1 -Glick,P. 
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احساس خشونودي دارنود،    ،كنند و چقدر از روابط جنسي مشتركشارهمديگر را همراهي مي
نطوور بوا درامود،    گوردد. رابطوه اخيور همي   در زندگيشوار افوزوده موي    رااستحكام رابطه انو بر 

شوند به عنوار منابعي قلمداد مي ،يابد. موارد اخيرفزوني مي ،تحصيالت و اعتبار شغلي شوهر

اورند. زوجهايي كوه خانوه دارنود، ازدواجشوار از اسوتحكام      كه رضايت خاطر را به همراه مي

 بفش است.، رضايتبيشتري برخوردار است، شايد به دليل اين كه داشتن خانه
گرچوه  )ابه در مذهب، تحصيالت و سن، نقش تعيين كننده در استحكام ازدواج دارند تش     

يسوت(.  چندار مطرح نزندگي، كه تشابه سني براي استحكام اند برخي شواهد ديگر نشار داده
 اعث ارتباطبگفته، كنند كه تشابهات پيشگونه تعبير مياخير را اينهاي برخي از محققار يافته

 گردد.مي ،ر و در نتيجه رضايت خاطر بيشتركالمي بيشت

كنود.  م ميك ،توانايي همسر براي مستقل بودر، گرايش وي را براي پايبند بودر در ازدواج     
ورد همسراني كه بارها توسوط شوهرشوار مو    ،وجود داردهمينطور شواهدي مبني براين مسأله 

باشوند،   ره خود و فرزندشوار را داشوته  در صورتي كه توانايي ادا اند،ضرب و شتم قرار گرفته
 بيشتر است. ،شاروانايي را ندارند، احتمال متاركهنسبت به كساني كه اين ت

 ثر اسوت. ، موؤ عامل روابط اجتماعي گسسته نيز در عودم اسوتحكام زنودگي زر و شووهر         

 ايو روابط اخير به ار معناست كه ايا زر و شووهر بوا هوم روابوط اجتمواعي مشوتركي دارنود        

وستار و كند و شوهر با دست، ايا همسر با دوستار و اقوام خويش ديدار ميا روابطشار مجزا

 اقوام خودش يا خير.

نوامزد   1938و  1935زوج كوه طوي سوالهاي     278در سوطح   1اي كه توسط كليدر مطالعه     
در سال بعد، مورد بررسي قرار داشتند، انجام گرفت، مشفص شد كه عصبي نبو 45شده و تا 

و متعارف بودر، نويد بفش استحكام زندگي مشترك براي مردار و زنار مورد مطالعه است و 
مرداني كه بيشتر عصبي بوده، كنترل احساساتشار را نداشتند و تماسهاي جنسي زيوادي پويش   

و  از ازدواج با همسر خود يا زنار ديگر داشتند، استحكام ازدواجشار بسويار كوم بووده اسوت    

 بيني كرد.، پيششدرا از قبل مي رادر ازدواج انزمار بهم خور

خطور   بوه  نكته ديگري كه در رابطه با استحكام روابوط خوانوادگي بايود يواداور ار شود،          

بطشوار از  چه تفاوتهاي موجود بين زر و مرد بيشتر باشد، رواگردد، هرتفاوتهاي زوجين برمي

 (.1995استحكام كمتري برخوردار است )سابيني، 

 

                                                 
1 -Kelly 
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