
  بسمه تعالی 

 کرسی ترویجی ارائه و نقد ایده علمی

عنـوان   حاضـرین عالقمنـد بـه علـم    و ضمن عرض سالم به اسـتادان  در ابتداي جلسه خانم دکتر ایشانی 
هـاي   بسیار خرسندیم که هفتمین کرسی ترویجـی کـه در واقـع آغـاز اسـت بـراي برگـزاري کرسـی         کردند

هاي ترویجـی مقدمـه و آمـاده نمـودن بسـتري       کرسی. پردازي، نقد و نوآوري برگزاري کنیم تخصصی نظریه
هـاي   کرسی ترویجـی بـه آن دسـته از کرسـی    . پردازي در سطح ملی هاي نظریه مناسب براي برگزاري کرسی

شود که در جهت بسط و گسترش فرهنـگ گفتگـو و نقـد بـه      آزاداندیشی مبتنی بر اخالق، منطق اطالق می
ایـن  . شـود  بادل و تضارب آراء برگزار مـی هدف گفتمان سازي فضاي عقالنی در مراکز علمی و با رویکرد ت

ناقـدین سـرکار خـانم دکتـر رسـولی از       دهنده سرکار خانم دکتـر هـدایتی،   ارائه: رکن است 3کرسی داراي 
ر صاحب کرسی چند هفته قبل به ناقدین ارائـه شـده و   اث. از پژوهشگاه دانشگاه الزهرا و آقاي دکتر محمدي
  .گیرد امروز این مباحث مورد نقد قرار می

زه از اسـتادان بزرگـوارم بحـث    با کسب اجـا  در ادامه شروع به بحث نموده و ادامه دادند خانم دکتر هدایتی
و در عصـر   هدکه الزم دانستم عشق باز تعریف شـ  اي که دارم در مورد عشق چرا کنم با ایده خود را آغاز می

  .خرد بازنگري شود
  در باب اهمیت بازتعریف عشق

و از نظر فردي، . نیاز به مبادله عشق، امري حیاتی و جزء پنج نیاز اساسی براي بشر بوده و هست •
 .زء اساسی هویت توفیق می باشدج

 . حیات و بقاي نهادهاي اجتماعی و از جمله خانواده استعشق سبب  •

 .دنیاي پیچیده و مدرن امروزي، تشکیل و بقاي خانواده را با مشکل مواجه ساخته •

عشق تنها نیروي برانگیزاننده اي است که هنوز یاراي مقاومت در برابر بازدارنده هاي بنیان خانواده  •
 .ا داردر

 .اند که بیشترین دلیل ازدواج و طالق وجود یا فقدان عشق است محققان به این نتیجه رسیده •

هاي شورانگیز آغاز شده اند، با تنفري  اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که حتی روابطی که با عشق •
است و بنیاد  شتهبار بدل گاي سرد و کسالت انزجارآمیز به جدایی کشیده شده، و یا حداقل به رابطه

 .خانواده را در معرض تهدید قرار داده است

در جوامعی مثل ایران که . بین عشق و رضایت از زندگی و رابطه زناشویی ارتباط مثبتی وجود دارد •
هاي اجتماعی کلی و مشابه با سایر اجتماعات، از ارزشی سنتی و  نظام خانواده، عالوه بر ارزش



تواند  ي و استحکام این نظام برخوردار است، این ارتباط میمذهبی خاصی در تایید پایدار
  باشد همبستگی دوچندان داشته

  تعریف عشق

ریشۀ عشق . تعریف عشق آنچنان دشوار است که باید آن را از طریق آنچه عاشقانه نیست شرح داد •
برخی از . اي شدید است اي لطیف و یا جاذبه عشق احساسی عمیق، عالقه.از عشقه گرفته شده 

به دیگران » حب نفس«یا » مرزهاي خود«شناسان اعتقاد دارند که عشق عمل به عاریه سپردن  روان
عشق به عنوان یک .یت در تطابق استدوستی، زیبایی شناسی و انسان این هیجان با حس صلح.است

محض،   احساسی بی، تنفرمعموالً درنقطه مقابل ) »دوست داشتن«وشکل بسیار قوي (احساس مثبت 
 . گیرد قرار می دوستی و رفاقت، و  شهوتو در مقایسه با 

هایی غیرقابل تصور  تواند در حوزه این احساس محدودیتی در موجودات و مفاهیم ندارد و می •
هاي متأهل، والدین و فرزندان، و  ظهور کند و در روابط متنوعی از قبیل رابطه میان عشاق، زوج

 :نزدیک ظهور یابد، به همین سبب از آن دسته بندیهاي مختلفی ارائه شدهدوستان 

 . برادرانه، عشق مادرانه، عشق جنسی، عشق به، و عشق به خدا: اریک فروم •

 .دهند قرار می) عشق دوستانه(، و فیلیا )عشق الهی(، آگاپه )عشق جنسی:(از دیدگاه فلسفی •

عشق عرفانی، و صوفی گرفته تا عشق مجازي و با عنایت به طیف بسیار وسیع مفهوم عشق از  •
دروغین و بسیاري دسته بندي هاي گسترده و متنوع، عشقی که در این پژوهش مدنظر خاص ما می 
باشد، همان عشقی است که فروم به عنوان یک استعداد در انسان بالغ نسبت به معشوق تعریف می 

اوم رابطه میان فردي و خصوصآ تشکیل کند و صرفاً عشق میان زوجین براي میل به شروع و تد
 . نهاد خانواده است

  ساختار بیولوژي عشق
 ) بخش ابتدایی مغز(رپتیلین  •

 )هاي حرکتی و محل آناتومیکال عشق استبخش کنترل کنندة هیجانات و اندام(لیمبیک  •

 )یا قسمت قشري مغز(بخش نئوکورتیکال  •

در هنگام تجربه عشق شروع به  ventral tegmentalبنامنزدیک ریشه مغز  قسمت کوچکی •
و بخش یگري به نام هسته دم   .ساخت دوپامین که یک تحریک کننده طبیعی است

که کمی باالتر قرار دارد انتظارات سطحی ما از رابطه رمانتیک را با هیجانات پیچیده )Caudate(دار
 .و تفکر در خصوص تعلق خاطر، یکپارچه میسازد



، سروتونین، نوراپی نفرین، دوپامین، استروژن، تستسترون: یایی دخیل در عشق عبارتند ازمواد شیم  •
 . وازوپرسینو  توسین اکسی

 عامل رشد عصب NGFکه به عنوان  مولکولیتجربه اولین عاشقی،یا تجربیات اولیه عشق، میزان  •
یابد اما پس از یکسال ارتباط بین طرفین مقدار این مولکول به حالت  شود افزایش می شناخته می
 .گردد اول بر می

این بررسی نشان  .کنند کاسیوپو نشان داد که عشق و میل جنسی نقاط مختلفی را در مغز فعال می •
است اما عشق انعکاس ) sensory(کشش جنسی تا حدي محصول تجربیات صرفاً حسی دهد  می

  .تر این احساسات است انتزاعی

  سبک هاي عشق
 عشق به عنوان اتحاد  •

 عشق به عنوان تعلق خاطر شدید  •

 عشق به عنوان ارزش نهادن  •

  عشق به عنوان نوعی عاطفه •

  مولفه هاي عشق
از نظر او تجربه . داند مولفه دلبستگی، صمیمیت و توجه میعشق را ترکیبی از سه ) 1973(روبین  •

عشق در برگیرنده چهار ویژگی اصلی، نیازمندي، عالقه مندي و دغدغه خاطر، اعتماد و تحمل 
 . خطاهاي طرف مقابل است

: کند ورزي را بیان می شش نوع عشق) زرد، قرمز و آبی(در مدل چرخۀ رنگ عشق ) 1986(لی  •
گرایانه، عشق شهوانی، عشق همراه با از  گرانه، عشق واقعرفاقتی، عشق بازي عشق رمانتیک، عشق 

 .خودگذشتگی

عشق شهوانی و عشق : کنندنیز عشق را به دو نوع اصلی تقسیم می) 1978(هاتفیلد و والستر  •
  مصاحبتی

نوع   عشق که خودخواهانه که تسخیري و حریص است ،:عشق را به دو نوع تقسیم می کند  مازلو •
 .گر، عشق وجودي است، عشقی بالغ و فروتن که باز و خودمختار و متکی به خویش استدی

 .سیستم جنسی، کشش و  دلبستگی: گیرد عشق را داراي سه سیستم پایه درنظرمی) 2014(فیشر  •

کند که برتفکیک سه گونه از به هفت نوع عشق اشاره می) 1393، ترجمه منجم،2007(گورجیف •
 . ق غریزي، عشق عاطفی و عشق آگاهانهعش: آنها تاکید دارد

  نظریه عشق استرنبرگ



عشق را می توان با توجه به طیف وسیعی از عاطفه هـا، اندیشـه هـا و    )1980(بر اساس نظریه استرنبرگ 
پدیده هایی مثل عالقه و میل به انسانی دیگر، برقراري ارتبـاط متقابـل   : انگیزش هایی متفاوت باهم شناخت

 .و حمایت از یکدیگربه صورتی شایسته 

 مثلث عشق 

  
  

  انواع عشق استرنبرگ

  انواع عشق
صمیم

  یت
  ها ویژگی  تعهد  شور

 non( فقــدان عشــق 

love(  
  کم  کم  کم

بخش عمـده ي روابـط بـین فـردي و تعـامالت      
   اتفاقی ما با دیگران

  .را این نوع رابطه تشکیل می دهد

  کم  کم  زیاد  )liking(دوستی
صمیمیت وجود دارد و دو جزء شور و فقط جزء 

  .اشتیاق و تعهد در رابطه وجود ندارد

ــا   ــانه یـ ــق بلهوسـ عشـ
ــیدایی  infatuated(شـ

love(  

  کم  زیاد  کم

تمامــا شــور و هیجــان اســت بــدون تعهــد و یــا 
آید  این نوع از عشق به سرعت بوجود می .صمیمیت

و همراه بـا درجـات بـاالیی از برانگیختگـی روانـی      
  .فیزیولوژیک است

شور و 
اشتیاق

صمیمیت /  تعھد
تصمیم



 انگیز یا رمانتیک عشق دل
)romance love(  

  کم  زیاد  زیاد
ترکیب اجزاء صمیمیت و شور و اشتیاق است، اما 

  .تصمیم به حفظ و دوام رابطه هنوز وجود ندارد

 روح یا توخالی عشق بی
)empty love(  

  زیاد  کم  کم
عشقی که صرفا برخاسته از تصمیم یـا تعهـد بـه    

  رابطه استحفظ 

ــم  ــق ه ــا    عش ــینانه ی نش
 companionate(شراکتی

love(  

  زیاد  کم  زیاد

نوعی دوستی طوالنی مـدت همـراه بـا تعهـد بـه      
   حفظ رابطه

در ازدواج هایی که به مرور  .است، شکل می دهد
زمان جذابیت هاي جسمانی و جزء شـور و هیجـان   
افول می کند این وضعیت دیده م یشـود و در واقـع   

شوهر به دوسـتانی بـراي زنـدگی تبـدیل مـی       زن و
  .شوند

ــا   ــمیمانه ی ــق غیرص عش
  )fetus love(کور

  زیاد  زیاد  کم

طرفین بعد از یک دیدار کامال اتفاقی بـه سـرعت   
   عاشق

شده و ازدواج م یکنند، این گونه روابـط معمـوال   
  .متزلزل بوده و در معرض فروپاشی قرار دارند

ــق  عشـــــــــــــــــ
 consummate(عیار تمام

love(  

  زیاد  زیاد  زیاد
که در آن هر سه جزء صمیمیت، اشتیاق  اي رابطه

  .و تعهد به تناسب وجود دارند

  تئوري تحلیل رفتار متقابل
هاست که منبع غرایز، الهامات، عواطف و اي از احساسات و نگرشمجموعه: حالت من کودك •

 .احساسات است

دریافت شده از والدین یا سایر تربیت کنندگان را در خود ضبط کرده هزاران پیام : حالت من والد •
و سبب می شود ما همانند والدین خود عمل کنیم، ارزش هایی که آنها براي ما تعیین کرده اند 

 .پاس بداریم، و نظام فرهنگی را رعایت کنیم یا حتی شبیه آنها بیاندیشیم

ست که همواره در حال ارزیابی امور بر اساس بخش عقالنی، و منطقی شخصیت ا: حالت من بالغ •
  :شخصیت» من بالغ«ویژگی هاي  .مالك هاي معتبر و آگاهی به روز است



» اکنـونی -اینجـا «بخش بالغ شخصیت ، بخش آگاه، پخته و منطقی شخصیت است که اطالعـات  
 .دارد

مجموعه اي از احساسات، نگرشها و طرحهاي رفتاري خود مختار و مستقل و واقع گراست کـه   
 .فرد را با واقعیتهاي موجود تطبیق و هماهنگی می دهد

تجزیه و تحلیل می کند، آینده نگري می کند، میان احساسات و تعقل فرد تعادل برقرار می کنـد،  
خارج ضروري هست محاسبه می کند، فعالیتهـاي دو   احتماالتی را که براي حل و فصل موثر دنیاي

 .بخش کودك و والد را تنظیم می کند و واسطه عینی شدن میان آنهاست

هـاي خـویش اسـت؛    انسان بالغ در رویکرد فروم کسی است کـه فقـط طالـب حاصـل کوشـش     
قـدرت   پندارهاي خودپرستانۀ علم مطلق و قدرت مطلق را از یاد برده است، و به فروتنی ناشـی از 

  . دســت یافتــه اســت -یعنــی چیــزي کــه فقــط حاصــل فعالیــت واقعــاً ثمــربخش اســت –بــاطنی 
   

  تحلیل مولفه هاي عشق استرنبرگ بر مبناي اجزاي شخصیت اریک برن
 به دلبستگی و تعلق خاطر» من کودك«میل به صمیمیت برگرفته از نیاز حالت  •

 »من والدینی« تعهد و تصمیم به ادامه رابطه بر اساس دستورات حالت •

  شور و اشتیاق بر گرفته از کارکردهاي نروشیمیایی مغز •
 

  مقایسه نظریه مثلث عشق استرنبرگ با رویکرد نوکالسیک

شناخت، عاطفه و : داندنظریه نوکالسیک، روان را شامل سه ظرفیت اساسی و غیرقابل تقلیل می •
 )رغبت(میل 

اشتراك گذاري امور با معشوق، فهم متقابل، تمایل به ارتقاي رفاه معشوق، به (مولفه صمیمیت •
 گذاري عاطفی استتا حد زیادي، اما نه منحصراً ناشی از سرمایه)ارتباط پرتوجه و صمیمی

 غرایزي که منجر به رابطه عاشقانه، جاذبه فیزیکی، کمال جنسی و نظایر آن می(مولفۀ شور و اشتیاق •
 .زشی در رابطه مشتق شده استاز درگیري انگی -نه منحصراً -،  تاحد زیادي)شود

اي است که وي حداقل در کارهاي ابتدایی خود مولفۀ تعهد در مثلث عشق استرنبرگ، تنها مولفه.  •
کند بنابراین، تاحدي مشتق از ظرفیت شناختی روان آن را تاحدي داراي ماهیت شناختی تلقی می

  است



  نگاهی تعاملی به مولفه ها

 ظرفیت عاطفی      →     صمیمیت                          

 ظرفیت شناختی          ↗                

        
 ظرفیت میل و رغبت   →        شور و اشتیاق                    

 ظرفیت عاطفی   ↗               

      
 ظرفیت شناختی   →           تعهد و تصمیم              

   ظرفیت میل و رغبت    ↗                                     
  

  انحطاط مفهوم عشق از استعدادي بالغانه به نیازي کودکانه
 اهمیت روز افزون عشق در دوام زندگی خانوادگی •

 تغییر معناي عشق از شورانگیزي به پوچی •

 دوست داشت شدن بجاي تبادل عشق  •

 جایگزینی تعریف ناقص عشق رمانتیک بجاي عشق کامل  •

 .شخصی و کاالیی براي بردعشق به عنوان منفعت  •

 عشق به عنوان وجدان اخالقی یا فداکاري •

 انفعال عاشقانه، به معناي انتظار براي درگیر شدن در یک رابطه عاشقانه •

  
  

  مفهوم سازي عشق بالغانه
 .رغبت جدي به زندگی، و پرورش آنچه بدان مهر می ورزیم: عشق از دیدگاه فروم •

عشق پاسخی است به مسئله . که نیازمند دانش و آگاهی استوي عشق را نوعی هنرمندي می داند  •
وي بعد شهوانی یا غریزي عشق را ته مانده اي از سازمان غریزي حیوانی می داند . وجودي انسان

و هستی انسان را بواسطه قدرت اندیشه، سرپیچی از انطباق غریزي و بیرون آمدن از دنیاي حیوانی 
 .به واسطۀ قدرت عاقله صورت می گیرد این حرکت ارتقائی فقط. می داند



آگاهی نسبت به مسئله جدایی بشري و میل به اتحاد دوباره را مهمترین برانگیزاننده عشق  •
 )برگرفته از نظریه مالنی کالین و جان بالبی.(است

عشق بالغانۀ انسان کامل، پیوندي را شکل می دهد که در عین وحدت و همسازي با طرف مقابل،  •
 . و فردیت او محفوظ بماند شخصیت آدمی

کسی که داراي منشی بارآور و . عشق به معناي نثارکردن در خود مفهوم قدرت را مستتر دارد  •
   .کندبودن، مفیدبودن و توانایی را تجربه میسازنده است، با نثار کردن احساس زنده

  عناصر عشق بالغانه
 )همپوشانی داردتا حدي با مولفۀ صمیمیت، و هم میل کودك (دلسوزي، •

 )تا حدي با مولفۀ تعهد و تصمیم، و ارزشهاي والد شخصیت هم پوشانی دارد(احساس مسئولیت،   •

 )هم برگرفته از حالت من والدینی است و هم بالغ شخصیت( احترام، •

در حقیقت سایر عناصر، حتی فیزیولوژي عشق بدون دانایی . دانایی، عنصر بالغ و آگاه عشق است  •
 . ر خواهند بودو آگاهی، کو

 
 : دکتر علی شریعتی

 ....عشق آنگاه عشق خواهد بودکه آگاهانه باشد

عقل آنگـاه عقـل خواهـد بـود کـه عاشـقانه       
  ...باشد

  

  

  هرم عشق
 . نگاه روانکاوانه و ناهشیار به مسئله عشق دارد» قصۀ عشق«نظریه  •

تعریفی که از یک عشق کامل نظریه عشق بالغانه فروم در میان چهار عنصر اساسی عشق، در عین  •
 .دارد، اما اشاره اي به مولفۀ بیولوژي عشق که غالباً خود را با میل جنسی نمایان می سازد ندارد

معتقد است بقاي عشق به دریافت اطالعات مداوم وابسته است، و او طُرُق دریافت ) 1394(استاینر  •
 . و بصیرتعلم، حس شهودي، تاریخ، : دانداطالعات را چهار طریق می

اریک . تواند ما را دررابطۀ عاشقانه و زناشویی بیمه کنداست که می» آگاهی«آزاد معتقد است تنها  •
وي . دهدهاي عاطفی واحساسی، براي عشق مبانی عقالنی ومنطقی ارائه میفروم در کنار بنیان



تصمیم و  براین باور است که عشق ورزیدن یک اقدام است یا به نوعی فعلیت بخشیدن به یک
  .انتخاب است

عشق ورزیدن فعلیت بخشیدن به قصۀ ناخودآگاه عشق است، که اگر به آگاهی و اصالح درنیاید  •
 .می تواند اثراتی به مراتب مخربتر از محاسن عاشق بودن را به بار آورد

  بالغ
↓ 

 بیولوژي

آنچنان هم خارج از کنترل بالغانه نیست و ساختار مغز بشر به گونـه   بیولوژي عشق برخالف تصور  
اي تکامل یافته که قادر به کنترل آگاهانه تکانه هاي فیزیولوژیک عشق می باشد، اگرچه این مدیریت بالغانـه  

. عشق صرفاً یک احساس نیست، بلکه یک تفکر است: فیشر. نسبت به دو جزء دیگر تا حدي دشوارتر است
آنچنـان  .باشـد بر عهده مغز نئوکورتیکال مـی   ها و فعالیتهاي دو بخش رپتیلین و لیمبیکمنطقی انگیزه  کنترل

گوید هرچه فرد تعلیم ندیـده و بـدویتر باشـد، تـأثیر مغـز رپتیلـین و لیمبیـک بـر مغـز           که جوزف لودو می
. ن امکانپـذیرتر میگـردد  نئوکورتیکال بیشتر میشود و کنترل و تسلط عواطف و امیال غریزي بر اندیشه انسـا 

تمایالت جنسی بعنوان عامل مرکزي مؤلفۀ شهوت و شـور واشـتیاق در مثلـث عشـق،انواع نیازهـا، اعـم از       
خودشکوفایی و عزت نفس براي تسلط یا تسلیم غرایز شدن، میتوانند تا حد زیـادي روي ایـن جـزء تـاثیر     

  بگذارند

  

  بالغ
↓ 

 میل به تعلق خاطر

که میل شدیدي به صمیمیت و نزدیکی با معشـوق  » من کودك«تمایالت ناخودآگاه حالت بدلیل نیازها و 
جـواري و رفتارهـاي   دارد، عشق در بزرگسالی همـواره بـا تمایـل بـه هـم     ) مادر(شده در دوران نوزادي گم

 .عاشقانه یا بطور کلی تبادل نوازش همراه است



ی تدوین گشته و در بزرگسالی با قرارگیـري در  دلبستگی مبتنی بر قصۀ عشقی است که در دوران خردسال
اما در الگوي عشق بالغانه، این مولفه در حالتی از ناخودآگاهی یـا  .شودموقعیت عاشقانه دوباره بازنوازي می

 . کندتحت تصمیمات غیرمنطقی کودك درون عمل نمی

هـا و  ها و بـازي مایشنامه زندگی و قصۀ عشقِ خود، و همچنین درك و شناخت نآگاهی نسبت به نمایش
کند تا فرد داستان ناخودآگاه مبتنی بر تصمیمات کـودکی را بـازي نکنـد، و در    قصۀ عشق دیگري، کمک می

 . پرتو بالغ شخصیت خود در حوزه آگاهی عشق خویش را پیش ببرد

  

  بالغ
↓ 

 تصمیم به تعهد

تی آن ارزشهاي فرهنگی، اجتماعی، مؤلفۀ تعهد در این الگو، تصمیمی بالغانه است که یکی از منابع اطالعا
در حقیقت مولفۀ تعهد در پرتو بـالغ ارزیـاب و پردازشـگر اطالعـات،     . خانوادگی و بطورکلی اخالقی است

بند و متعهد به ارزشهایی است که به زعم مؤلفۀ بالغ اي و قالبی نیست بلکه پايصرفاً مطیع دستورات کلیشه
تظـاهرات ایـن مؤلفـه بـا اتخـاذ تصـمیمات       . کننـد کمـک مـی  شخصیت به استحکام یک رابطۀ بـا کیفیـت   

هـاي ارتبـاطی، پـذیرش    دگراندیشانه، در نظر گرفتن مصلحت جمعی بجاي منفعت فـردي، تقیـد بـه ارزش   
هاي فردي و فرهنگی مسئولیت نسبت به خود و دیگري، میل به رشد معشوق در کنار خود، احترام به ارزش

  . باشدیل میخود و معشوق و مواردي از این قب
  

  بلوغ در عشق
  

  آگاهی عاشقانه

                         
 تصمیم به تعهد  دلبستگی    بیولوژي                                 



و ایـن ارتبـاط تعـاولی    . بخش بالغ عشق همواره از سه بخش دیگر اطالعات دریافت و پردازش می کنـد 
 .متقابل است

بخش بالغ عالوه بر تغذیه و مدیریت سه بخش دیگر عشق، بـا آگـاهی از اینکـه عشـق بـه مثابـۀ نهـال         
شود، و با آگاهی از مراحل رشد رابطـه و چرخـۀ زنـدگی    نیاز نمیگاه از مراقبت بیارزشمندي است که هیچ

سازد، و با ارائه هم میزوج، خوراك الزم براي تقویت و تداوم عشق را متناسب با همان دورة رشد رابطه فرا
دهد و از کسالت رابطه در انـدك  معناي مناسب براي هر مرحله، رابطه را در طراوت و تازگی مداوم قرار می

  .زمانی پس از وصال پیشگیري خواهد کرد

  نتیجه گیري
الگوي هرم عشق که در رأس آن مولفۀ بلوغ به معناي کسب همارة آگاهی و ارزیابی اطالعات و  •

تواند این پدیدة ارزشمند زیستی را که غالباً با رویکردي هیجانی یا اندیشه منطقی است، میتقویت 
شود، به عنصري پایدار، داراي اجزاي زیستی، فرهنگی، اي و حتی فاقد منطق توصیف میکلیشه

 . احساسی و منطقی ارتقاء داد

یست، بلکه روابط مخربی عشق در صورتی که فاقد هریک از این چهار مؤلفه باشد، دیگر عشق ن •
 .کنداست که لباس عشق را پوشیده و با این ظاهر به عشق اصیل و سالم خیانت می

 .اي است که نیازمند تربیت و پرورش استبخش بالغ الگوي هرم عشق، مؤلفه •

گذاري کنیم، تا باید از دوران خردسالی روي پرورش بخش نقاد، پرسشگر و منطقی آنان سرمایه •
 .والگوهاي بالغی براي آنان باشیم.عاطفی پرورش دهیم –ور و اخالقی کودکانی فک

 .در دوران نوجوانی آنها را با مولفه هاي زیستی عشق آشنا سازیم  •

در آغاز جوانی که شروع روابط اجتماعی و خصوصاً ورود به روابط عاشقانه است، جوانان را در  •
هاي روانی، هاي عشق، و بازيواع قصههاي زندگی، انهاي خودشناسی و شناخت نمایشفعالیت

ها و پیامدهاي روابط عاشقانه مخرب و معیوب آگاه کنیم تا قدرت ورود و ها، نشانهآنها را از ریشه
  .ساخت و تداوم روابط عاشقانه طوالنی مدت، خصوصاً در قالب تشکیل خانواده را بدست آورند

  

  چون به عشق آیم خجل باشم از آن                                  هرچه گویم عشق را شرح و بیان

  
  



عشـق   و ادب چنـین اشـاره کردنـد کـه     در نقد کرسی خانم دکتر هدایتی پس از سالم دکتر رسولیخانم 
رسد مبهم و الینحـل   اي است که در طول تاریخ همواره به آن پرداخته شده است و هنوز هم به نظر می واژه

همـواره  . شـود  از نوجوانی به روي آن بحث میآید و  ها می معموالً عشق به سراغ نوجوانان. باقی مانده است
کند عشـق، مفیـد اسـت و     شوند در حالیکه علم روانشناسی اشاره می شود و تقبیح می به آنها هشدار داده می

پیوندي بین مادر (شاید بتوان گفت یک پیوند است ) کند حتی مازاد آن را نیاز تلقی می. (شاید یک نیاز است
ها به عنوان یـک منطقـه    و این نشان از اهمیت موضوع دارد ولی گاهی خیلی )نو کودك، پیوندي بین زوجی

پدر و مادر، زن و شـوهر در ایـن زمینـه چـه بـه      . کنند کنند و در مورد آن صحبت نمی ممنوعه به آن نگاه می
شده در اثبات زوج و خانواده درمانی کمتر به این موضوع پرداخته . صورت مثبت یا منفی با آن مشکل دارند

مینـوچین روي سـاختار   . انـد  اند، رفتارگراها روي رفتار بحـث کـرده   گراها روي شناخت بحث کرده شناخت
بر روي قدرت تمرکز کرده است، کمتر کسی بـه موضـوع عشـق پرداختـه       جی هی لی خانواده بحث کرده،

کـه بـه خـوبی بـه     » انشیوه مبتنی بر هیج«نوان شده به نام عاي یا روش درمانی  این اواخر یک نظریه. است
کتابی است از دکتر سوزان جانسون که به بحث عشق بسیار جالب پرداخته . عشق در خانواده پرداخته است

کـنم ظـاهراً دعـوا اسـت ولـی       من حتی در جلسات مشاوره دعواي زن و شوهري را عشق تفسیر مـی . است
بینیم اگر چـه در   از در سالمندان هم میاین نی) دهد که عشق وجود دارد این نشان می(نیازي است به ارتباط 

. برنـد  به کار مـی  attachmentشود بلکه وابستگی یا  ادبیات بزرگساالن تحت عنوان عشق به کار برده نمی
اما به چند  .است کار مثبت نکاتمنابع  استفاده ازمنظم و بسیار ساختار  بااینکه اصالً این موضوع مطرح شد 

تان هم گفتید که استرنبرگ بعدها این آگاهی را مطرح کرد پـس   در آخر صحبت شما: کنم نکته هم اشاره می
از طرفـی در  . ایـن نیسـت   اید به این الگوي جدیدتان، کار تـازه  اینکه شد این عنصر آگاهی را که اضافه کرده

آن اثـر   کنید اگر چه عوامـل ناخودآگـاه در   عهد، آگاهی وجود دارد؛ یا وقتی که تصمیم به تعهد را عنوان میت
مورد دوم اینکه بهتر است از بعضی لغات را با معـادل انگلیسـی   . نمی توان شددارد ولی منکر عنصر آگاهی 

در کار شما . خواهیم مقایسه کنیم واژه را بشناسیم  بیاورید به عنوان مثال تعلق خاطر و دلبستگی که وقتی می
از طرفی در بسـیاري از  .و دلبستگی متفاوت هستنددر حالیکه وابستگی . اید بین وابستگی تمایزي قایل نشده

  مطالب شما اشاره شده که آگاهی وجود دارد مثل تصمیمات خودآگاه
 وقتـی دانـیم   کمک کنیم؟ مـا مـی   به افراد توانیم میدادن آیا ما با آگاهی . آیا عشق همیشه داراي آگاهی است

. توانند کاري کننـد  دانیم ولی نمی گویند ما می گوییم این کار اشتباه است، می کنیم و می نوجوانان صحبت می
خیلـی وقتهـا ناخودآگـاهی عمـل     . توانیم مسائل را حل کنـیم  پس اگر صرفاً مسئله آگاهی را اضافه کنیم نمی

. اش هـم ببـرد   ممکن است در رابطه بزرگسالی. کند الگوي دلبستگی که فرد در دورة کودکی داشته است می
بریم مثالً یک نوجوان که عاشـق شـده بهـش بگـوییم      ی دادن کاري را جلو نمیولی خیلی اوقات ما با آگاه

رسد که عملی باشد، مثل کسـی کـه درد دارد و    بعید می... اینها هورمون است و مربوط به نوجوانی است و 



نتیجه گیري هـم بایـد   در قسمت .شود و ساکت باش گوییم این مشکل تا چند روز دیگر حل می ما بهش می
شـویم   هیجان پیامی است از ما به ما ، ما وقتی خشمگین می. بعد مثبتی است و منفی نیست» هیجان«بگویم 

در جایی که گفتید عشق نیاز به پـرورش دارد  . شود دهیم منفی می و هیجان را به سمت هدف منفی سوق می
روي عشـق کـرد بـدون    ؟؟ هم . باید بگویم تعهد هم نیاز به پرورش دارد، دلبستگی هم نیاز به پرورش دارد

کـنم اگـر عنصـر     مطرح کردن بعد آگاهی و توانست ابعادي از عشق را روشن کند به هر حال مـن فکـر مـی   
  .آگاهی را به عشق اضافه کنیم باز هم همچنان مسائل عاشق و عشق الینحل باقی مانده

 .پـرداختن بـه موضـوع عشـق    ر هستند در نظ هم از خانم دکتر رسولی که با من در پاسخ گفتند دکتر هدایتی
من اشاره کردم کـه  . تواند کار عنصر آگاهی و بلوغ را انجام دهد اینکه فرمودید تعهد در نظریه استرنبرگ می

ایشـان بحـث تصـمیم و تعهـد را مطـرح      . استرنبرگ بیان می کند تعهد تا حدي خودآگاه و ناخودآگاه است
مـن تصـمیم بـه تعهـد را عنـوان      . شویم در رابطه بمانیم یگیرد در رابطه باشیم و متعهد م تصمیم می. کند می

. بنابر این خودش مؤلفه شـناخت را برداشـته  . گردد به برداشت ناخودآگاه ما از قصه عشق ما که بر می. کردم
ما از قصه عشق باید . کند ارد هر تصمیم، شناختی با خود دارد ولی این کفایت نمیمودانیم در بسیاري  ما می

من هم با شما مـوافقم کـه   . رسیم، ما باید به کودکی خودمان و مدل دلبستگی خودمان آشنا شویمب به آگاهی
اینکـه  . باید بین دلبستگی و وابستگی تمایز قائل شوم؛ شاید به صورت ادبیـاتی اشـتباه نوشـته شـده اسـت     

کـه قـرار نیسـت از     باید عرض کنم مـن تأکیـد کـردم    !!!ندده دانیم ولی انجام می ما می: گویند ها می نوجوان
اول اینکه اگر کودکان ایـن شـانس را داشـته باشـند کـه      . نوجوانی شروع کنیم بلکه بحث من کودکی است

شدند، اتاق  ها بزرگتر می والدین ما در گشته از یک سنی که بچه (اند  ن بالغی داشته باشند که عاشق همیوالد
سه  لکه عشق ما می رسیدندو بچه ها به این نتیجه  نشستند کردند و دیگر کنار هم نمی خواب ها را جدا می

دهد که قرار نیست نظام خانواده، عشق را از بین ببرد ما باید عاشـق   نشان می .)چهار سال اول زندگی است
ند، هنوز براي هم  پدر و مادر بعد از بیست، سی سال هنوز التهاب دیدن هم را دارند، هنوز عاشق بالغ باشیم

کنند که همدیگر را سـورپرایز کننـد، هنـوز دوسـت دارنـد کنـار هـم         ریزي می کنند، براي هم برنامه فکر می
ـ را آمـوزش بـدهیم؛ مراقـب ه    carringثانیـاً از کـودکی   ... بنشینند و غذا بخورند و  ت بـاش؛ مراقـب   یجان

شویم با الگوهاي عشقی خودمان و الگوهاي عشقی مخرب و سالم؛ احتمال  وقتی ما آشنا می. احساست باش
  .رود تري رو انجام بدهیم باال می اینکه من رفتار عاشقانه صحیح

ی کـنم و بخـش بسـیار مهمـ     دانم و به بعد احساسی عشق بسیار تأکیـد مـی   من هیجان را منفی نمیاز طرفی 
ایـن بلـوغ و   . اینکه من تأکید بعد تعهد بلکه بعد فیزیولوژي عشق هم نیازمند تربیت و پرورش اسـت . است

  .آگاهی باید برهر سه بعد بیفتد
من ضمن تشکر از خانم دکتر باید عرض کـنم   آقاي دکتر محمدي به عنوان ناقد دوم این کرسی چنین گفتند

و فرهنگ در آن تأثیر در حیوان غریزي و در انسان نیمه غریزي است . کند هیجان در انسان و حیوان فرق می



. مرحلـه دارد  5دکتر سوزان کمبل معتقد است روابط . ..ما یک تفکر داریم، یک هیجان و یک احساس. دارد
اول یک هیجان شدید اسـت؛ بعـد   (شود  مطرح می» من«مهم است؛ مرحله دوم رابطه » تو«در ابتداي آشنایی 

؛ مرحلـه  )درت چگونه قرار اسـت تقسـیم شـود   شود اینکه ق از اینکه هیجان خوابید، جنگ قدرت شروع می
 شـود و  تـر مـی   مرحلـه چهـارم کمـی در آمیختـه    .... پس انداز من، پـس انـداز تـو و    : شود من و تو سوم می

شـکند،   هـا در مرحلـه دوم مـی    چـون تعـداد زیـادي از رابطـه    . رسد به مـا  و مرحله آخر می »و تومن«شود می
پذیر است و  جو هستند یاي یکی سلطه جو و یکی سلطه و نفر سلطهیا د. توانند بر سر قدرت توافق کنند نمی

اند از ملکه ویلکتوریا که با یک مرد جوانی آشنا  فیلمی ساخته. شود شود یا رابطه پوچ می افسرده و تحقیر می
کنند پس از مدتی که مرد شـروع بـه دخالـت در کارهـاي      شوند و ازدواج می شود و سپس عاشق هم می می

گوید من ملکـه هسـتمد و    شود بعد از یک جنگ آتشین، ملکه می د از سوي ملکه بازخواست میکن قصر می
 کـه مـی آیـد و   در قصر مرد توانایی بود . رود کند و می دهم در ا تاق بمانی و مرد تمکین نمی به تو فرمان می

ت و در اینجـا  کند که تو کاري کن تا این مرد احساس کند این قصر، خانه خودش اسـ  ملکه را نصیحت می
و به آن عشقی  ماندندآخر عمر اینها، عاشق هم  تاقدرت را تقسیم کن این باعث شد که . پذیرفته شده است

  .خواستند رسیدند که می
متر است و یکی از ه گیر شده است دلیلش این است که تعقل در ما کاینکه امروزه این عشق هیجانی، هم

هـاي ضـدبارداري و    در دسـترس بـودن قـرص    و حتـی  ودي استهاي هالیو ت همین فیلمبزرگترین مشکال
  .کند اي داریم که شاید تعقل را کم می ما در ادبیات خودمان هم اشعار عاشقانه... بسیاري از این قبیل 

شـود   در مورد نقش خودآگاه و ناخودآگاه باید بگویم که همانقدر به تأثیر ناخودآگاهی خیلی دارد توجه مـی 
. آگاه نباید نادیده گرفته شودشود اهمیت خودآگاه و تأثیر آن بر ناخود آگاه چرا تکیه نمیولی به اهمیت خود

  .خودآگاه باید به ناخودآگاه پیام دهد و فرد به خودش بیاید
آقـاي دکتـر محمـدي     ن تشکر ازضمدر پایان نیز دکتر هدایتی ضمن تشکر از دکتر محمدي اشاره کردند 

ـ  اشاره کردند، بـه افـراد کـه     یم؛آنچه شما فرمودید صحیح است و اصل کار من هم همین است که کمک کن
. تـر داشـته باشـند    تـر و آگاهانـه   بـراي اینکـه انتخـاب درسـت     )بالغ سنی نه بالغ عقلـی  (برسند به این بلوغ

هاي زندگی به قصۀ عشق و اینکه چگونه بتوانیم یک  هاي آگاهی به بازي خودشناسی، دیگر شناسی، افزایش
هاي عشق را بـا طـراوت نگـه     اینکه تمام مؤلفه طراوت نگه داریم؛با . عشق را تقویت کنیم، قوي نگه داریم

 نزدیکی را گرم نگه داریم و تعهـد و   اینکه مؤلفه بیولوژي را گرم نگه داریم؛ مؤلفه میل به صمیمت و. داریم
 .افزون کنددر خانواده را  تواند شور و شوق صمیمت و همۀ ابعادش را گرم نگه داریم می


