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 دهیچک

. ردیگ یم جان و دهد یم جان که است یانسان تجربه ییغا و یهیبد میمفاه از عشق
 میرمستقیغ و میمستق یروانشناس یها هینظر. رندیم یم و کشند یم عشق یبرا ها انسان

 میمستق شکل به گاه چیه مفهوم نیا اما اند، کرده نییتب و فیتوص را یانسان تجربه نیا
 شده فیتعر یانسان تجربه در منظر سه از عشق مفهوم مقاله نیا در. است نشده فیتعر

 نهیآم یدهایاس آن از یابیکام که است یروان ازین نیتر یادیبن عشق نخست،: است
 همبسته یادیبن جانیه دو عشق، یناکام و یابیکام ندیفرا در. سازد یم را یروان ساختمان

 است خشم با همبسته جانیه کی عشق دوم منظر در. شود یم متولد آن از قهر و مهر
 کی عشق سوم،.است ختهیآم یادیبن جانیه دو نیا سنتز یهمدل و گناه احساس که

 منعکس را شفقت به یفتگیخودش از وستاریپ در تکامل و حرکت که است یانسان صهیخص
 مهر یبرا خود ییتمرکزگرا از وار، عادت ییرفتارها با و داریپا یشکل به ها انسان. کند یم
 ییتمرکززدا یسو به گذار، نیا در زا بیآس و نهیبه یناکام ندیفرا در و کنند یم آغاز دنید
 .دهند یم ادامه عمر انیپا تا یمهرورز تیظرف پرورش و خود از
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 از عشق. است یانسان یزندگ مسائل و ها تجربه نیتر مهم از مهر و عشق که ستین یشک
 با عشق. کشند یم و رندیم یم آن خاطر به ها انسان که است ییغا یها ارزش معدود
 آن ی گسترده کاربرد مفهوم نیا یبررس یها یدشوار از. است خورده گره انسان یزندگ
 رد جواب یخواستگار در او از نکهیا خاطر به معشوقش صورت بر که یجوان از: است

 دیشا. دندینام یم عاشق را خود همه که یمولو و حافظ تا است دهیپاش دیاس و دهیشن
 "ریش" کلمه مثل و است یلفظ اشتراک کی فقط نیا که باشند معتقد فالسفه از یاریبس

 یا لهیوس آن هم و را جنگل درنده ریش هم م،ییگو یم ریش را یدنیآشام ریش هم که است
 اشتراک میمفاه نیا نیب چرا که است مطرح سؤال نیا باز اما. دیآ یم رونیب آب آن از که
 که زیچ سه به چرا که است یبررس قابل یفارس زبان در موضوع نیا دارد؟ وجود یلفظ

 نیا از و ندارد وجود یمنطق ارتباط واژه سه نیا نیب. مییگو یم ریش ندارند باهم یارتباط
 کرده توجه اگر. دارند باهم یشناخت زبان و یروانشناخت ارتباط اما است، یلفظ اشتراک رو

 از اگر و است بخش قوت و یمغذ یا ماده چون مییگو یم ریش را یدنیآشام ریش: دیباش
 رایز مییگو یم ریش دیآ یم آب آن از که یئیش به. میشو یم یقو ر،یش مثل میبخور آن

 که داشتند بزرگ ییها دسته آب یرهایش بود، شده یکش لوله یدنیآشام آب تازه که یزمان
 درنده ریش و ،یخوراک ریش آب، ریش نظر به نکهیا با نیبنابرا. بودند ریش سر هیشب دور از
 لفظ یفارس زبان در که هست یلیدال یشناخت زبان لحاظ به اما ندارند هم با یارتباط چیه
 آن اگر. ستین مثال نیا به شباهت یب هم عشق. شود یم اطالق نهایا سه هر به ریش
 را همه ،یمولو و حافظ نیهمچن و شده عشق جنون دچار درواقع که را یروان ماریب

 نیا درباره ینوع به دارم قصد. دارد وجود آنها نیب یقرابت و شباهت حتماً مینام یم عاشق
 که کرد ادعا بتوان دیشا. ستیچ واژه نیا یلفظ اشتراک سبب که کنم صحبت موضوع
 است فیط کی از و جنس کی از یمولو و حافظ ی تجربه و دپاشیاس جوان آن ی تجربه

 . میبر یم کار به را عشق واژه تجربه دو هر در که ستین وجه یب و

 بر یاریبس دیتأک میکن یم نگاه خودمان یعرفان اتیادب به یوقت که نیا گرید ی نکته      
 :  مینیب یم عشق بودن ریناپذ فیتعر

. است فیتعر حد از فراتر و ،یغن و بزرگ اریبس تجربه نیا که اند کرده دیتأک عرفا     
 داشتند، را علم به یشناس روان لیتبد ی دغدغه روانشناسان  که شیپ صدسال از شیب

 شرفتیپ هیسا در -یپرست علم و سمیسینتیسا که ستمیب قرن اواسط از خصوص به
 دیتأک دانشمندان از یاریبس شد، روبرو یا مالحظه قابل رشد با -هیپا علوم ریچشمگ
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 یارزش مباحث با علم(.3119 ،یهنل و هرگنهان) کنند جدا ارزش از را دانش که داشتند
 و یارزش یمفهوم عشق که آنجا از و شود یم متمرکز ینیع قیحقا بر و است گانهیب

 میمفاه گرید و عشق درباره یپرداز هینظر از روانشناسان است، یانسان یها تجربه تیغا
 لیدال ی همه سبب به(. 1391 نر،ی،اسک.ک. ر نمونه یبرا) داشتند اِبا دست نیازا یارزش

 و ستریباوم) دارد وجود عشق درباره یمطالب کمتر یشناس روان یپژوهش اتیادب در مذکور،
 به مورد نیا در روانشناسان یبعض که ریاخ یها سال در مگر ،(3111 نکل،یف

 ،1399 ور،یش ؛1391 استرنبرگ، ،.ک. ر نمونه یبرا) پرداختند پژوهش و یپرداز هینظر
 ...(.و ؛3119 ور،یش و نسریکولیم ؛1331

 ریپذ فیتعر ی هیفرض بر است یانیپا خط عشق باب در یروانشناخت یپرداز هینظر    
 آن مختلف وجوه در عشق با عمر تمام در که را یآدم عشق، نکردن فیتعر. عشق نبودن

 از یاریبس که کنم حیتصر است الزم. گذارد یم یباق سردرگم و یخال دست دارد، سروکار
 ای خشم ،یتند ،ینیریش توان ینم که طور همان و ستندین فیتعر قابل یانسان یها تجربه

 نیا به همه نیا اما. ستین وجه یب عشق، بودن ریناپذ فیتعر یادعا کرد، فیتعر را غم
. کنند یپرداز هینظر دست نیازا ییها تجربه و عشق درباره دینبا روانشناسان که ستین معنا
 به سپس و میانداز یم آن تیماه و معنا به ینگاه اول ستیچ عشق میبفهم نکهیا یبرا
 .میندازیب یشناس روان در عشق خصوص در آشکار و پنهان یپرداز هینظر خیتار

 

  ازین کی مثابه به عشق

 یجنس التیتما و ها شیگرا دسته آن یبرا دویبیل مفهوم از دیفرو ،یروانکاو تولد با
 التیتما به یبزرگسال در و اند فعال تولد یابتدا از کودکانه و خام یشکل به که کرد استفاده

 همان عشق یروانکاو یایدن در ها سال تا(. 1311 د،یفرو) شوند یم بدل بزرگسال یجنس
 صورت به زنده یها سمیارگان که یشیگرا ای یجنس لیتما همان دو،یبیل و بود دویبیل

 نیا برجسته نظران صاحب از د،یفرو از بعد. دارند دمثلیتول و یریگ جفت یبرا یفطر
 . اوست یفکر دستاورد نیبرتر یدلبستگ مفهوم که کرد اشاره  یبالب جان به دیبا ها حوزه

 را مادرش کودک چرا": شدند مواجه سؤال نیا با یروانکاو پردازان هینظر غالب      
 مراقبت کودک از کند، یم هیتغذ را کودک مادر: بود نیا پاسخ د،یفرو یبرا"دارد؟ دوست

  یارضاکنندگ کارکرد از مادر -کودک رابطه. رویغ و کند یم رفع را شیازهاین کند، یم
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 یبرا یابزار مادر که است نیا از یناش مادر به کودک عشق و شود یم منشعب مادر
 (. جا همان د،یفرو) است " گویا" یازهاین و دویبیل یارضا

 و ینیع مطالعات بر یمتک ز،یچ هر از شیب که یگرید یپژوهش خط اما       
 یجالب آزمون به دست شده، مطرح پرسش به پاسخ دنبال به زین بود یعلم یشناس روش

 مونیم بچه ی رابطه که دهد نشان توانست یدار دنباله مشاهدات ضمن 1 هارلو یهر. زد
 بچه متعدد مشاهدات در او. ستین یجسم یازهاین رفع و هیتغذ یبرمبنا صرفاً مادرش با
 که ها عروسک از یکی. داد قرار بودند مادر نیجانش که ییها عروسک جوار در را ها مونیم

 یفلز و یمیس یبدن داد یم انجام را نوزاد هیتغذ فهیوظ آن به متصل ریش شهیش لهیوس به
 پارچه با( کرد ینم هیتغذ و نبود متصل ریش منبع به که) گرید عروسک بدن و داشت،

 اما کرد یم استفاده یفلز مادر از هیتغذ یبرا مونیم بچه نکهیا رغمیعل. بود شده پوشانده
 تر نیریش و ریش ی مزه رییتغ) مختلف یرهایمتغ کنترل. داد یم حیترج را یا پارچه مادر

 شیآسا که را یا پارچه مادر مونیم بچه: نداشت یریتأث جهیدرنت زین...( و آن کردن
 شیآسا و کرد یم هیتغذ صرفاً که یمیس مادر بر کرد، یم نیتأم را او ازین مورد 3یتماس
 فقدان(.1313 مرمن،یز و هارلو ؛1319 هارلو،) داد یم حیترج. نداشت همراه به یا یتماس

 شده هیتغذ صرفاً و شده جدا مادر از تولد هنگام به که ییها مونیم بچه در مادر با تماس
 با ارتباط یبرقرار از بودند، یمنزو ها مونیم نیا: بود همراه یجد یها بیآس با بودند

 و کنند مراقبت خود یها بچه از یبزرگسال در توانستند ینم بودند، ناتوان ها مونیم گرید
 (. 1313 هارلو، و هارلو) بودند پرخاشگر اریبس ها مونیم گرید به نسبت

 مراکز و( 1311 ،یبالب) بزهکار نوجوانان یبررس از که یاریبس مشاهدات با زین یبالب     
 افتی دست مادر و کودک رابطه مورد در یمشابه جینتا به آورد، عمل به کودک ینگهدار

 نیب ندیفرا نیا. شد(یچسبندگ) یدلبستگ مفهوم ی ارائه به منجر که( 1319d ،یبالب)
 کمتر واناتیح گرید نیب در و است کسانی پستانداران گرید نوزاد و انسان نوزاد

 از یچسبندگ(. 1391 ؛1399 لورنز،) شود یم دهید 9یریپذ نقش شکل به افتهی تکامل

 یزیر برنامه یفطر صورت به انسان نوزاد(. 1319d ،یبالب) است کودک یفطر یازهاین
 . بچسبد( او نیجانش مراقب ای مادر) خود همنوع به تا شده

: باشد داشته متفاوت اشکال تواند یم یچسبندگ ندیفرا که داد نشان یبعد مطالعات     
 ای بچسبد او به تواند یم ازین هنگام به و هست شهیهم مادر کند احساس کودک نکهیا
 را یمتفاوت یدلبستگ( یها سبک) یها یاستراتژ تواند یم ست،ین دسترس در مادر نکهیا
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 یدلبستگ که است وقت آن باشد کار اهمال ای یروان اختالالت دچار مادر اگر. شود سبب
 صورت نیا در کودک. شود یم منیناا یدلبستگ ینوع به بدل مادر به کودک یچسبندگ ای

 بذر. ستین آرامش و تیامن با توأم یچسبندگ بار نیا اما چسبد، یم مادر به بازهم
 از(. 1339 ،یندلیل و هلمز ؛1339 هلمز،) شود یم کاشته زمان نیهم از یروان اختالالت

 است یچسبندگ همان از،ین نیا کارکرد و است نیادیبن یازین یچسبندگ نیا یبالب دید

 خارج یعلت و است یذات یا زهیانگ با یدرون یازین یچسبندگ یعبارت به(. 1313b ،یبالب)
 . ندارد خود از

 یبررس به”  بیعج تیموقع“ شیآزما در( 1399) همکارانش و نزورثیآ یمر     
 یا قهیدق سه ی مرحله هفت از شیآزما نیا. پرداختند یدلبستگ مختلف یها سبک
 و فقدان نیا به کودک واکنش مادر،-کودک زوج ییجدا از یاتورینیم و شود یم لیتشک

(. 1339 هلمز،) است بازگشت نیا به کودک واکنش و مادر دامان به او بازگشت سپس
 او نزد دوباره و گذارد یم تنها ناآشنا یاتاق در را کودک مادر، مرحله هفت نیا یط

: دهد یم نشان را یدلبستگ متفاوت سبک سه ویسنار نیا به کودک واکنش. گردد یبازم
 مادر کند، یم یمنیناا احساس کودک کند، یم ترک را کودک مادر یوقت  منیا تیوضع در

 با توأم یفضا نیا در مادرش از تواند یم کودک و کند یم فروکش یمنیناا و گردد یبازم
 و یچسبندگ به ازین کودک و مادر رابطه که یزمان. شود آرام و کند استفاده یمنیناا

 نشان منیناا تیموقع نیا با مواجهه یبرا یاستراتژ دو کند،کودک ینم ارضا را یدلبستگ
 آغوش در یوقت و گرداند یبرم را شیرو کند، یم اجتناب مادر از  اجتنابگر کودک: دهد یم

 که است  سوگرا دو یدلبستگ گرید سبک. رسد یم نظر به نیغمگ ای افسرده است مادر
 یعنی کند، یم هیتخل مادر بر را خشمش هم و بچسبد مادر به خواهد یم هم کودک آن در
 که است  آشفته یدلبستگ یدلبستگ گرید نوع. ستین یراض دارد مادر با که یا رابطه از
 ؛(1331 ن،یم) است شده شناخته یدلبستگ سبک نیتر مختل و نیزاتر بیآس عنوان به

 زند، یم خشکش: دهد نشان سوگرا دو و یاجتناب شیگرا تواند ینم یحت کودک که یحالت
. افتد یم نیزم یرو حرکت یب یگاه و کند یم اجتناب او از نه و رود یم مادر سمت به نه
 . کند یم فراهم یبزرگسال در یتیشخص میوخ اختالالت یبرا یبستر یدلبستگ سبک نیا

 عشق از صحبت یوقت گفت دیبا یدلبستگ خصوص در مطالعات اساس بر و قدم نیاول در
 موضوع کی انتخاب) یورز عشق. میکن یم صحبت نیادیبن ازین کی از درواقع م،یکن یم

 مرگ به نشود ارضا اگر و راستیزناپذیگر یازین( مادراست آن نیاول معموالً که
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 در مادر فوت)  مادر از تیمحروم با که یکودکان داد نشان  تزیاشپ قاتیتحق. انجامد یم
 بعد باًیتقر بودند مواجه...( و دائم مراقب نبود مادر، جانب از کودک شدن طرد تولد، یابتدا

 جهینت تزیاشپ که هاست افتهی نیا از استفاده با(. 1311 ،1311 تز،یاشپ) مردند یم ماه 9  از
 در کودک یدلبستگ به ازین اگر گرید زبان به. ندارد وجود مادر بدون کودک: ردیگ یم

 نجاستیا. دهد ادامه اتشیح به تواند ینم کودک نشود، ارضا مادر با منیا یا رابطه یفضا
 عشق مراقبش از کودک. است اغماض رقابلیغ و یاساس یازهاین از عشق مییگو یم که
 و اختالالت بروز بماند، زنده کودک که یدرصورت نشود نیتأم ازین نیا اگر و خواهد یم

 یماریب معتقدند نیمحقق از یبعض لیدل نیهم به. بود خواهد ریزناپذیگر یروان یها بیآس
 به منجر نییپا نیسن در ازین نیا ماندن ناکام و ستین عشق یماریب جز یزیچ یروان

 در یمتعدد شواهد که حال(. 1931 ،یقربان ؛1331 دوانلو،) شود یم یروان اختالالت انواع
 نیادیبن ازین نیا دید دیبا م،یکرد یبررس را آن بودن نیادیبن و یدلبستگ به ازین خصوص

  ارضاء را عشق به ازین که یا رابطه مشخصات. شود یم متحول یزندگ طول در چگونه
 .کند یم

: میده پاسخ سؤال چند به دیبا م،یکن صحبت تحول ندیفرا ی درباره نکهیا از قبل      
 حاصل بزرگسال فرد در چه و نوزاد در چه را منیا یدلبستگ که یا رابطه مشخصات

 نیاول کند؟ برآورده را یورز عشق به ازین تواند یم رابطه از یشکل چه ست؟یچ کند یم
 احساسات به کودک، با رابطه در بتواند مادر نکهیا یعنی تیمیصم. است تیمیصم نکته
 خشم ای هیگر تحمل مادر یگاه. نکند انکار ای طرد را آنها و شود کینزد کودکش و خود

 تجربه ای تیعصبان تجربه( ناآگاهانه و آگاهانه) یشکل هر به و ندارد را کودک
. است کودک و مادر یمیصم ی رابطه مانع امر نیا. کند یم سد را کودک شدن نیغمگ
 یها مؤلفه نیتر مهم از یکی دارد، مشکل خود کودک به احساساتش ابراز در که یمادر

 ی رابطه چقدر نکهیا. است تیشفاف ای صراحت گرید نکته. ردیگ یم دهیناد را متقابل رابطه
 یشکل به را خود احساس و موضع توانم یم چقدر است؟ شفاف فرزندم با من یمیصم

 لحاظ به باشد، شتریب تیشفاف چه هر کنم؟ منتقل مقابل طرف به شفاف و واضح
 و رابطه میحر حفظ گرید ی مؤلفه. شود یم منتفع رابطه نیا از شتریب فرد یروانشناخت

 در یول شود یعصبان کودک واکنش از والد است ممکن اوقات از یلیخ. است دادن یآزاد
 قرار شتم و ضرب مورد را او ای کند یفحاش کودک به که ندهد اجازه خود به تیوضع آن

: یعنی رابطه در داشتن نگه حرمت. دهد ینم یکار هر ی اجازه خود به والد یعبارت به. دهد
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 چقدر دارم؟ دغدغه فرد آن ای کودک نیا رشد و یروان ،یجسم تیوضع به نسبت چقدر
 گرید ی مؤلفه کند؟ رفتار رابطه در خواهد یم که طور آن تا دهم یم یآزاد مقابل طرف به

 شدن دهیکش آغوش در مثل. ندارد یجنس تیماه الزاماً که است یکیزیف تماس رابطه
 به یبالب زبان به ای عشق، به فرد ازین یا رابطه نیچن در... . و مادر توسط کودک

 نیآخر مراقبت ت،یدرنها. شود یم پر عشق از فرد و شود یم ارضا یدلبستگ و یچسبندگ
 یارضا جهت در تالش و مقابل فرد یازهاین به توجه. است عاشقانه ی رابطه ی مؤلفه

 یا عاشقانه و منیا ی رابطه یها مشخصه از زیدآمیتهد طیشرا در بیآس از تیحما و آنها
 .کند یم عشق از زیلبر را فرد وجود که است

 و ،یجسمان تماس ،یآزاد و حرمت ت،یشفاف ت،یمیصم) ها مؤلفه نیا تمام جمع       
 اما است، انسان ازین نیتر عمده عشق که رفتیپذ دیبا. است نادر رابطه کی در( مراقبت
 از یا عمده بخش که ستین بیعج و شود ینم ارضا یکاف قدر به ازین نیا معموالً
 از یاریبس در. شود یم عشق آوردن دست به به معطوف یزندگ طول در افراد یها تالش
 در بخش تیرضا یتعامل از بخش، تیرضا یا رابطه ی تجربه فقدان لیدل به افراد موارد
 به ناسازگار نیزوج ی رابطه در جا هر از شیب که یموضوع اند، ناتوان خود یبعد روابط
 پرورش یچگونگ فهم که نجاستیا از(. شده چاپ همکاران، و یقربان) دیآ یم چشم
 عشق از حد نیا تا ما یعرفا که روست نیازا دیشا و ابدی یم تیاهم یورز عشق تیظرف

 "یآموختن نه بود یآمدن عشق": دیگو یم ییسنا یطرف از هرچند. اند کرده صحبت
 و اموزیب عشق مرا فرزند": دیگو یم بهار یالشعرا ملک گرید طرف از و( 1919 ،ییسنا)

 و یروان سازمان یاصل ی سازنده و یانسان ازین نیتر یاصل عشق(. 1991 بهار،) "چیه دگر
 . است آن ی دهنده قوام

 یناگهان اشراق و عشق یدفع تیماه باب در ییها نکته و التیتمث از پر ما فرهنگ      
 قرار خاص ییها تجربه ای فضاها معرض در که هست یمواقع یزندگ در. است آن
 که میستین خوشبخت قدر نیا غالباً یول. میشو یم عشق از مملو لحظه کی در و میریگ یم

. کند پر را ما بتواند و باشد داشته عشق همه نیا و ردیبگ قرار ما یزندگ در یتیموقع ای فرد
 و خود در را ازین نیا و میده پرورش خود در را عشق میبتوان نکهیا یبرا قدم نیاول

 پرورش ما اتیح یابتدا از عشق چگونه میبدان که است نیا م،یکن ارضا انمانیاطراف
 .داد قرار شتریب ی مداقه مورد زین را عشق با همراه جاناتیه دیبا امر نیا یبرا. ابدی یم
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  جانیه کی مثابه به عشق

 یازهاین برآوردن در مادر یوقت. دارند حضور هم یپا به پا خشم و عشق تولد یابتدا از
 او یپرخاشگر و است مادر عاشق چون. کند یم اعتراض کودک باشد ناتوان کودک
 تن ،ینبرسک ؛1331 دوانلو، ؛1931 ،یقربان) است مانده  ناکام عشق نیهم از منبعث
 از. نجامدیب یبزرگسال در ناسالم عشق از ییالگو به تواند یم امر نیا(. 3113 ، ژیهودالب

 یبرا را یکس فرد، مثالً. است یریناپذ دسترس دارد وجود ناسالم عشق در که یمشکالت
. رسد ینم او به مقابل فرد طرف از یمحبت ای است یافتنین دست که کند یم انتخاب ازدواج

 یبرا را دسترس قابل  یموضوع است برخوردار یروان ینسب سالمت از که یفرد
 یافتنین دست ییها نهیگز یورز عشق یبرا که یافراد معموالً. کند یم انتخاب یورز عشق

 افتیدر لیاص یعشق مراقبانشان از درگذشته که هستند ییها همان نند،یگز یبرم
 و عشق از مرا که است یموضوع من  یورز عشق موضوع" اند گرفته ادی ییگو. اند نکرده
 را محبت آن تیدرنها که گردند یم یافراد دنبال به ناخودآگاه و "کند ینم رابیس محبت

 .دهند ینم آنها به خواهند، یم که

 (.1339 ،1331 کرنبرگ،) است همراه ظیغ و خشونت با عشق که نجاستیا از      
 شدن برآورده حاصل( یشیپو روان دید از و آن عام یمعنا به) "یجنس ساحت"ی تجربه

 از. است هیشهو ی قوه جنبش حاصل قدما زعم به که یا تجربه است، یورز عشق به ازین
 یورز عشق به ازین با که است یادیبن جانیه دو از برآمده ها خواسته تمام یروانکاو دید

 مثابه به را عشق و دیبچسب عشقتان موضوع به دیخواه یم شدت به که یهنگام: اند همبسته
 نیا یلیدال به و ،(بچسبد مادرش به خواهد یم که ینوزاد مثل) دیکن تجربه جانیه کی

 به پهلو عشق و خشم. شود یم داریب( یپرخاشگر) هیغضب ی قوه نشود، محقق یچسبندگ

 ی قوه)  رانه دو نیا (.1399a ،یبالب ؛1339 کرنبرگ،) دارند وجود ما در گریکدی یپهلو
 و یزندگ آغاز در که معتقدند نیمحقق از یاریبس و اند دهیتن هم در( هیغضب و هیشهو

 دو نیا(. 3111 استرن،) اند نشده زیمتما هم از و هستند یکی قتیحق در دو نیا تحول،
 دو نیا و باشد نشده برآورده ینوزاد یابتدا از یورز عشق به ازین اگر. گرندیکدی ندیهما
 یباق مخلوط هم یبزرگسال در خشونت و یجنس التیتما باشند، ممزوج کماکان قوه

  یخواه آزار و  یآزارگر و یجسم -یروان دیشد یها بیآس که نجاستیا در. مانند یم
. شوند یم مشاهده میوخ اختالل عنوان به ریمهارپذ ای و ریمهارناپذ یشکل به ،یجنس

 یجد یها بیآس با یروان تحول ییابتدا مراحل در که هستند یمارانیب یجنس نیمتجاوز
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 مخلوط خشونت با مارانیب از دسته نیا نزد یجنس مسائل و  تیجنس و اند شده مواجه
 و یآزارگر. کند یم بروز یجنس یبستر در افراد نیا خشونت جهیدرنت. است شده

 شیگرا دو نیا اختالط. دارند وجود باهم همزمان غالباً و اند سکه کی یرو دو یآزارخواه
 که طور همان. دارد ازین کی عنوان به نشده ارضا عشق آن از نشان شان یریمهارناپذ و

 شفر،) شوند یم منشعب سلول دسته کی از ینیجن ی دوره در یپوست و یعصب یها سلول
 و ،یدلبستگ محبت، به ازین اگر. رندیگ یم شهیر جا کی از زین خشونت و تیجنس ،(3119
 زیمتما و جدا هم از تحول ریس در یجانیه ی مقوله دو نیا شود، برآورده کودک در عشق

 ختهیبرانگ برعکس، و خشم، هنگام به یجنس التیتما گرید ت،یوضع نیا در. شوند یم
 تیظرف ی هیرمایخم یجنس التیتما. ابندی یم زیمتما یکارکرد دو نیا و شود ینم

 هیغضب ی قوه  که نجاستیا در. تیقاطع و قدرت ی هیرمایخم خشونت، و اند یورز عشق
 .ابدی یم ارتقا شفقت و مهر به هیشهو ی قوه و سالم خشم به

 س،یتور) است بد همواره و است یناپسند جانیه خشم که است جیرا گمان نیا      
 دیمف تیعصبان. شود یم مختل یانسان یزندگ شوند یعصبان نتوانند افراد اگر اما(. 1393
 ندیفرا به نیا و( ب1931 ،یقربان) ردیگ قرار سازنده ی مورداستفاده آنکه شرط به است،

 یسیدگرد و تحول با جهت هم. است وابسته یکودک آغاز از یدرون خشونت رشد و زیتما
 دید از که یالتیتما یعنی. شود یم یمهروز به لیتبد زین هیشهو ی قوه ،یپرخاشگر

 را خود خود، درک ،یهمدل ،یمهرورز به بدل داشت  کودکانه یجنس تیماه یروانکاو
 یارضا اثر در یاتیح کارکرد دو نیا. شود یم شفقت تیدرنها و گذاشتن گرانید یجا به
 خشم، کنار در. کنند یم رشد و رندیگ یم شکل یدلبستگ ندیفرا در یورز عشق به ازین
 سازنده و یعاد خشم در. است عشق و خشم با یگرید همبسته جانیه زین  ظیغ

(Anger )یبرا گذاشتن حدود و حد با فرد د،یآ یم وجود به یناکام ی هیسا در که 

 بلکه حدود، و حد جادیا نه هدف( Rage) ظیغ در. کند یم محافظت خود از گرانید
 . است انتقام و بیآس عامل ینابود

 جانیه دو. دارد فتهیخودش یتیماه ،یورز عشق به ازین ماندن ناکام از یناش ظیغ     
 انسان. هستند انسان ریزناپذیگر و یفطر یفتگیخودش از یانعکاس عشق به ازین به وابسته

 طرف خشونت و خشم با ندینب محبت اگر و ندیبب محبت که دارد شیگرا یفطر صورت به
 اگر اما. ورزد یم زین محبت مقابل در ند،یبب محبت یوقت و کند یم محبت به وادار را مقابل
 هدف و شود یم بدل ظیغ به خشم آنگاه نجامد،یب عشق از تیمحروم به عشق در یناکام
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 یتیماه اصالتاً ندیفرا نیا. است شده بدل بیآس منبع به که است یعشق منبع ینابود
 دیبا م،یکن توجه یورز عشق تحول ندیفرا به میبخواه اگر نیهم یبرا. دارد   فتهیخودش

 . کند یم رشد چگونه یبزرگسال تا تولد یابتدا از یفتگیخودش نیا مینیبب

 

  یتیشخص صهیخص کی مثابه به عشق

 است باستان ونانی یها اسطوره از سوسینارس داستان یورز عشق به ازین و یفتگیخودش
 کنار در که است یگل, نرگس همان ای "سوسینارس" کلمه قیدق معادل(: 1331 گانتز،)

 یپسر سوسینارس. ندیب یم مرداب در را خود عکس ییگو و کند یم رشد مرداب
 در تا دیپر آب در شد، خودش عاشق و دید آب در را خود تصادفاً که بود مایس خوش
 یارضا یپ در اگر: است واضح اسطوره امیپ! شد غرق طبعاً و رود فرو خود آغوش

 . شد دیخواه هالک دیباش خود خودخواهانه التیتما

 و ریزناپذیگر و یعیطب یفتگیخودش که است یهیبد حاتیتوض نیا به توجه با      
 یورز عشق تیظرف یصورت در فرد. است عشق و مهر به ازین از یناش مکش محصول

 وجود به مادر و پدر کودک، ذهن در. باشد  شده ارضا یبدو یفتگیخودش نیا که ابدی یم
 نینخست نیوالد( 3119)  کوهات ریتعب به. کنند خدمت و بورزند مهر او به تا اند آمده

 دو نیا و آمده او یبرا زیچ همه. است خلقت محور نوزاد ییگو:اند کودک  خود-موضوع
 . اند آمده وجود به او به خدمت یبرا هم( نیوالد) موجود

 سن با متناسب اگر یفتگیخودش که میا رفتهیپذ را تیواقع نیا ینوع به ما ی همه      
 به کودک. نباشد خودخواه که میندار توقع ساله سه کودک از. است یناپسند صفت نباشد،

 و هستند او یازهاین رفع ابزار هم مادر و پدر کند یم احساس خودخواهانه کامالً یشکل
 را توهم نیا کودک. کنند حل را او یازهاین و مشکالت تمام که دارند را قدرت نیا هم
 مادر و پدر و است خانواده محور کند یم فکر اند، مشکالت همه حالل نشیوالد که دارد

 به خدمت یبرا انگار که کنند یم رفتار یطور زین مادر و پدر. هستند او خدمت در تماماً
. شود یم ارضا و کند یم رشد یبدو یفتگیخودش که نجاستیا از و اند شده دهیآفر کودک

 رشد کودک در نیوالد یساز یآرمان و ینیب خودبزرگ توهم فتهیخودش یفضا نیا در
 کودک هرچه. شوند یم یمتجل کیستینارس یازهاین و توقعات فضا نیا در و کند، یم

 مادر و پدر. گذارند یم ناکام را او ی فتهیخودش یها خواسته شتریب نیوالد شود یم بزرگتر
 کودک در حالت نیا در. کنند یم سد را التیتما نیا معقول و متعادل یشکل به سالم
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 نشان واکنش جاناتیه نیا برابر در یهمدل با مادر و پدر و شود یم دیتول ظیغ و خشم
 تیریمد و شناخت، تحمل، تیظرف ند،یفرا نیا در و کنند یم تیریمد را آنها و دهند یم
 برخوردار یکاف روان سالمت از نیوالد اگر اما. کند یم رشد کودک در جاناتیه نیا

 یازهاین با یخشن برخورد است ممکن باشند، نگرفته عشق یکاف ی اندازه به خود و نباشند
 یخودخواه ابداً که یمادر دینکن فراموش فضا نیا در. باشند داشته کودک کیستینارس

 و قهر تیظرف رایز اندازد یم مخاطره به را فرزندش ی ندهیآ زین نکند ناکام را کودک
 . کند  رشد دیبا کودک در دو هر عشق

 دیکن تصور را یکودک: میکن یبررس را فتهیخودش کودک با سالم مادر یگفتگو دییایب     
 مادر"! ندارم دوست را غذا نیا! خواهم ینم را غذا نیا من": دیگو یم یپرخاشگر با که

 تو که ییغذا نیهم ها بچه یبعض نکردم، وقت و بودم خسته من زم،یعز": دیگو یم سالم
. "کن شکر داده تو به که ییها نعمت خاطر به را خدا شهیهم ندارند، هم را یخور یم

 چه نیا": دیگو یم مادر. کند یم پرت را قاشقش و "خواهم ینم": دیگو یم کودک
 مادر مکالمه نیا در. "...یشد بزرگ گرید... بخور را غذات و بردار را قاشقت برو! هیحرکت

: دیگو یم مادر داد، ادامه کودک اگر باز. بخورد را شیغذا که کند یم بیترغ را کودک
 که را ییغذا شام یبخور،برا را غذا نیا حاال! کنه ینم یبدخلق غذا یبرا قدر نیا که آدم"

 بتواند کودک تا کند یم مذاکره کودک با وستهیپ مادر. "کنم یم درست  یدار دوست
 کردن کم با. بکاهد خود یفطر یفتگیخودش و یخودخواه از و کند تیریمد را ظشیغ

 مواجه  نهیبه یناکام با را کودک زمیسینارس منظم، یشکل به فتهیخودش یازهاین یارضا
 نیوالد  یارضاکنندگ یرفتارها کودک، تحول ریس در متعاقباً(. 1331 گال،یس) میا کرده

 .شود یم نهیبه شکل نیهم به زین

 خوب کامالً مادر از کودک، تحول یبرا خوب یکاف قدر به مادر کات،ینیو ریتعب به       
. کند یم ناکام را کودک خوب یکاف قدر به مادر رایز( 1391 ،1311 کات،ینیو) است بهتر

 محور" به لیم و خودمحورانه یها خواسته شدن ناکام ی منزله به یناکام نیا
 یناکام اما. کند یم جادیا متعادل ینسبت او مهر و ظیغ نیب و است کودک"ابودنیدن

 ساز نهیزم و ندارد را آن تیریمد و تحمل توان کودک که زدیانگ یبرم یدیشد ظیغ د،یشد
 متناسب یارضا قابل در یمهرورز. بود خواهد او یبرا یبعد یشناخت روان یها بیآس

 امکان و ستین خلقت مرکز که کند یم مواجه تیواقع نیا با جیتدر به را کودک ازها،ین
 ندیفرا نیا ی واسطه به کودک. ندارد وجود زین کشیستینارس یازهاین یدائم یارضا
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 وجه شکل نیا به مادر ییگو.کند تحمل را نشدن ارضا و کنترل را شیازهاین که آموزد یم
 کند، یم جذب خود ذهن به را کودک گناه و ظ،یغ خشم، چون یعواطف مسموم و گزنده

 ؛1319،1391 ،3119 ون،یب) گرداند یبازم او به را کودک احساسات و کند یم  ییزدا سم
 و زدوده، عواطف نیا از کودک ترس ندیفرا نیا در(. 3113 نگتون،یمیس و نگتونیمیس

 .ابدی یم یفزون او در احساسات نیا تیریمد و تحمل و شناخت قدرت

 دیشد اختالالت از که یافراد با اگر: دیریبگ نظر در را مثال نیا شتریب حیتوض یبرا     
 انیاطراف واکنش. دیا دهید آنها در را خشم یانفجارها دیباش شده مواجه برند یم رنج یروان

 مادرت! مرد و کرد سکته تو دست از پدرت ؟یکرد کار چه یدید": است سرزنش معموالً
 جهیدرنت و گناه کند،احساس شتریب را خشم آنکه از شیپ واکنش نیا "...و! شد مرگ دق

 کند یم تجربه که یخشم و ظیغ از را فرد عمل در و کند یم جادیا یدیشد وجدان عذاب
! کشت را پدرم دارد وجود من درون که یظیغ": دیگو یم خود با فرد ییگو. ترساند یم

 طور نیا و "!کند یم چه دینیبب شوم، یم وحشت دچار است درونم در که یظیغ نیا از من
 را تالشش تمام فرد پس نیا از. است یخطرناک احساس اریبس ظیغ نیا که آموزد یم
 و متواضع یآدم به بدل فردا از! شدم عوض من": نرود در کوره از گرید تا کند یم

 یزیچ م،یگو ینم یزیچ و کنم یم سکوت من فتدیب یاتفاق هر! شوم یم ریز سربه
 ظیغ انفجار و افتد یم فتدیب دینبا که یاتفاق آن دوباره تا ،"...میگو ینم یزیچ م،یگو ینم
 ! دهد یم رخ

 خواهد یم. میشنو یم ادیز هستند یروان اختالالت دچار که یافراد از را جمالت نیا     
 از یعنی "!میگو ینم یزیچ گرید".شود ینم جادیا یرییتغ متأسفانه یول کنند رییتغ

 و سرکوب. کنم یم اجتناب آن از ای و سرکوب را خشمم و زمیگر یم ظیغ ی تجربه
 از دوساله کودک دینکن تصور. شود یم اتفاق آن ی دوباره تکرار باعث ظیغ نیا از اجتناب

 کند یم تجربه یشتریب ظیغ برعکس،کودک. دارد یکمتر ظیغ وچندساله ستیب بزرگسال
 یکار هر به دست توانست یم اگر وگرنه ندارد، را آن ابراز قدرت یکیزیف لحاظ به صرفاً و
 زین گناه احساس و باشد دیشد و یبدو اریبس تواند یم کودک ظیغ و خشونت. زند یم

 ،یهمدل و عشق تا کند یم هیتغذ ترس از شتریب که یگناه احساس ناپخته؛ و یبدو
 (. 1939 ،یقربان) است نکرده رشد چنان آن او در یورز عشق چراکه

 نگاه مادر به خصمانه است، مادر آغوش در که دیکن فرض را ینیخشمگ کودک     
 و ظیغ متوجه مادر. زند یم یلیس مادر صورت به ناتوانش و فیضع دست با و کند یم
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 یطبع شوخ اش چهره در اما کند یم اعتراض سالم مادر. شود یم کودک در نهفته خصومت
 آغوش در را او یخوشحال با پس. است کودک کودک، که داند یم مادر. دارد وجود

 خوب دوباره مادر حال. "!میباش دوست باهم ایب": دیگو یم و کند یم نوازش و ردیگ یم
 یبیآس تو خشم": دیگو یم کودک به مادر درواقع. کند یم یباز کودک با دوباره و است

 خود خشم از هم تو ترسم، ینم آن از من و ستین یخطرناک زیچ خشم نرساند، من به
. "یکن سازنده استفاده یزندگ در آن از و ،یکن تیریمد ،یبشناس را آن ریبگ ادی و نترس

  . اموزدیب را آن تیریمد و شود کینزد آن به تواند یم نترسد ظیغ نیا از کودک اگر

 ،1331 ون،یب) برد یم کار به معنا نیا به را  احساسات سمیمتابول اصطالح ونیب      
 اوردیب عمل به درونش در کند، پردازش را خشم تواند یم مادر(. 3119 ن،یگروتستا ؛1391

 به دست یبزرگسال در خشم تجربه هنگام به یکودک نیچن.کند تیریمد را آن تیدرنها و
 مییگو یم که نجاستیا از.کند تیریمد و لمس را خود خشم تواند یم و زند ینم یکار هر

 نیدتریمف و ن،یباتریز ن،یتر مهم از نیا و کند یم "ییزدا سم"احساسات از مادر
 را جاناتیه سم مادر. است مراقب نیاول مقام در مادر با کودک ی رابطه یدستاوردها

 اضطراب جز ستین یزیچ جاناتیه سم. گرداند یبازم کودک به دوباره را آنها و ردیگ یم
 یمنف جاناتیه که فهمد یم کودک. آن تحمل یناتوان و جانیه از ترس جز دفاع، و

 یعصبان فرزندانمان یوقت است خوب چه. اند یزندگ دیمف یابزارها از که ستندین بد تنها نه
! یشو یم یعصبان خوب چقدر ،یشد یعصبان که خوشحالم چقدر": مییبگو شوند یم

 لذت موضوع نیا از من! یزن یم تیشفاف با را حرفت چقدر یشو یم یعصبان یوقت
 . "!بردم

 بلندتر) باالتر یانرژ سطح با ییرفتارها بروز شود داریب اگر و است یانرژ ینوع خشم     
 شود یم یعصبان که یکس. ستین یعیرطبیغ آن در...( و شتریب تحرک کردن، صحبت

 خشم رایز کند، زدوخورد ای یفحاش مثالً که ستین یعیطب اما ببرد، باال را شیصدا دیبا
 به که کنم یکار تا شود یم داریب خشم. است یگرید با "من"  یمند رابطه عالمت

 آن دوباره و پسندم ینم را رفتارش کدام بفهمد او تا نم،یخشمگ او از چرا بفهمانم یگرید
 از برود نیب از او با ارتباطم خواهم ینم و دارم دوستش من چون. نکند تکرار را رفتار
 .شوم یم نیخشمگ او دست

 چرا شود ینم متوجه یگرید م،یکن استفاده زدوخورد و یفحاش یبرا یانرژ نیا از اگر     
 تیعصبان. ماند یم ناکام میکن یم تجربه که یجانیه یارتباط بُعد و میهست یعصبان او از
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 یعصبان چرا بفهمد یگرید تا شود محکم و شفاف قاطع، بلند، یکالم به منجر دیبا
 طور نیهم زین گرید یها تیموقع در آموخته را شدن یعصبان طور نیا که یکودک. میهست

 او نکیع مدرسه، در کودک یهمکالس مثالً که مینیب یم اوقات یگاه. شود یم یعصبان
 هیگر": دیگو یم کودک "؟یکرد کار چه تو": میپرس یم والد عنوان به بعد. است شکسته را

 ییپا و دست یب پسر ندارم دوست! یشکن یم را نکشیع فردا ": مییگو یم ما و "کردم
 یاشکال": مییگو یم ای. میکن یم بیترغ خشونت هیتخل به را کودک یعنی. "!باشم داشته
 کودک زین نجایا در. "کنم یم حل را مسئله و میآ یم فردا خودم نشده، یزیچ! ندارد

 چرا! ؟ینکرد اعتراض چرا": مییبگو است بهتر. آموزد ینم را خشم از سازنده استفاده
 صحبت ناظم با که نیا از بعد و یکن یم را کار نیا فردا! ؟ینرفت مدرسه ناظم شیپ

 صحبت رتانیمد با و میآ یم خودم ینگرفت جهینت اگر. ییگو یم من به را جهینت ،یکرد
 . کنند یم ییزدا سم کودک ظیغ از مداخالت نیا ی همه. "کنم یم

. مییگو یم  یساز یذهن آن به اصطالحاً که کند یم زین یگرید کار مادر نجایا در       
 برچسب یجانیه ی تجربه آن بر کودک یجانیه یها تجربه ی مشاهده محض به مادر

 کار نیا با مادر. "؟یشد یعصبان دستش از" ای"؟یناراحت تو": دیگو یم مثالً. زند یم
 ،یفناگ تمن،یب ؛3111 ،یفناگ آلن،) کند یم معنا او خود یبرا را کودک ذهن حاًیتلو

 خود، تا کند یم کمک کودک به یساز یذهن(. 3111 ست،یجور ،یگرگل ،یفناگ ؛3111
 ،یفناگ شارپ، ؛3119 ،3111 ،یفناگ) بشناسد را شیرفتارها و افکار، احساسات، ازها،ین

 فایا ینقش نیچن او یبرا کودک، با ارتباط در که است یکس نیاول مادر(. 3111 ر،یگود
 حرمت ،یفکر و یاحساس درک ت،یشفاف ت،یمیصم از ییفضا در سازوکار نیا. کند یم

 .دهد یم رخ یکیزیف یکینزد و تماس و ،یآزاد ،یمنف و مثبت مراقبت داشتن، نگه

 جاناتیه از ییزدا سم یاول: کنند یم کم را کودک یذات یفتگیخودش ند،یفرا دو پس       
 ؛1339 هلمز،) سازد یم را فرزندش ذهن مادر. یساز یذهن یگرید و است یمنف
 برنده لیتحل یها بیآس دچار) باشد برخوردار سالم مغز از کودک اگر(. 1399 ،یدیکس
 یروان ینسب سالمت از زین مادر و( نباشد... و آسپرگر سم،یات مثل یاختالالت ای  مغز

 . دهد یم رخ یعیطب صورت به یتحول ندیفرا نیا باشد، برخوردار

 نیتر مهم عشق. است فیتوص و فیتعر قابل تجربه کی عنوان به عشق درمجموع،       
 ییغا یارزش  هم و است نیعج ما ی روزمره یزندگ با هم رایز است یانسان ی تجربه
 یروان ماریب از است، گسترده اریبس روزمره یزندگ در واژه نیا کاربرد فیط اما. است
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 دو نیا نیب ینسبت. مینام یم عاشق را همه فرهنگمان، اول تراز یعرفا تا دپاشیاس
. است عاشق یموجود انسان. است عشق به ازین آن و ازندین کی ریدرگ دو هر: هست
. بدارد هم دوست که دارد دوست شد، پر عشق از  یوقت و شود داشته دوست دارد دوست
 یالگو! شود یم تر افزون عشق گرفتن، عشق و دادن عشق با که است نیا جالب اتفاق
 ایدن به که یروز از فطرتاً انسان. گردد یبازم ما یفطر زمیسینارس به دهیپد نیا تحول

 خیتار طول در ها انسان تجارب و خواهد یم عشق یانسان روح. است خوار عشق دیآ یم
(. 1939 ،یقربان) کند یم رشد صورت نیا در و خورد یم عشق ما ذهن که دهد یم نشان

 خدمت در شهیهم تواند ینم مادر نکهیا اول: دهد یم رخ واقعه دو تحول نیا ریمس در
 را کودک الزاماً مادر و ندارد وجود خوب کامالً مادر. کند ارضا را او یازهاین و باشد کودک

 خشم ی تجربه دستخوش و روبرو تیواقع یها تیمحدود با ناکام کودک و کند یم ناکام
 ییگو کند، یم مواجه تیواقع با را آن و کند یم ییزدا سم ظیغ نیا از مادر. شود یم ظیغ و

. یکن تحمل را عشق نبود یبتوان دیبا یریبگ داریپا عشق نکهیا یبرا: آموزد یم کودک به
 یانسان به قیطر نیا از فرد و ابدی یم یسیدگرد دائماً یفتگیخودش ندیفرا شکل نیا به

 ی رابطه در تواند یم و دارد یورز عشق تیظرف یبزرگسال در که گردد یم بدل سالم
. ابدی ادامه یعیطب و سالم یشکل به رابطه نیا تا کند ردوبدل عشق ینسب طور به عاشقانه

 .شود ینم ختم نجایا به عشق رشد ندیفرا اما

 عیضا دنید محبت اثر در یانسان موجود چیه گفت نانیاطم با و قاطعانه توان یم      
 اثر در بچه یعبارت به) انجامد ینم کاذب توقعات و یناتوان به ادیز محبت و شود ینم

 کودک روان ساختمان د،یبده یشتریب عشق فرزندتان به هرچه(. شود ینم لوس محبت
 تمام یارضا یمعنا به دنیورز عشق که میبدان دیبا. ردیگ یم شکل تر سالم و تر محکم

 ضد کاذب، یازهاین کردن برآورده برعکس، بلکه ستین کودک کردن لوس و ازهاین
 وقت چیه میدید نجایا تا که طور همان. است کودک تیفرد و استقالل ی کشنده و عشق

 لوس را فرزندشان که یمادر و پدر. ندیب ینم بیآس ردیگ یم که یادیز عشق از کس چیه
 اما کنند یم محبت کودک به ظاهر در. کنند یم محدود را کودک یآزاد درواقع کنند، یم
 ییفضا نیچن در. سازند یم محدود را او یآزاد عمالً و کرده کنترل را کودک کار نیا با

 . شود ینم داده کودک به یعشق

 که دیکن فرض را یا له سا 9کودک: کند یم روشن را موضوع ساده مثال کی      
 مدرسه به ستین الزم ندارد، یاشکال": دیگو یم که یمادر ایآ. برود مدرسه به خواهد ینم
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 یوقت دیباش داشته یواقع و لیاص عشق کودک به اگر! دارد؟ دوست را کودکش. "!یبرو
 فرزندتان عاشق واقعاً اگر. برود مدرسه به تا دیکن یم کمکش برود مدرسه به خواهد ینم

 به یورز عشق یجا به و دیکن یم ارضا وکتاب حساب یب را یا خواسته هر جهیدرنت دینباش
 نظم به کودکان.دیکن یم مختل او در را  خود کنترل و  تفرد ،یاجتماع رشد ندیفرا کودک،

 مادر که یا لحظه از و تولد یابتدا از. شود یم آغاز یزندگ شروع با نهیبه یناکام. دارند ازین
 را شیازهاین یارضا افتادن قیتعو به دیبا شود،کودک یم آماده کودک به یردهیش یبرا
 ییتوانا مادر. است یعیطب و نهیبه یناکام نیا. کند تحمل قهیدق چند تا هیثان چند یبرا

 را تالشش تمام مادر. ندارد را کودک یازهاین تمام یآن یارضا یبرا حصر و حد یب
 نیهم و است "خوب یکاف قدر به" او شود، ینم خوب کامالً یمادر همه نیا با  و کند یم
 دادن زجر یمعن به نهیبه یناکام. است نهیبه یناکام عامل بودن "خوب یکاف قدر به"

 محدود توانش ازآنجاکه اما دهد یم انجام دهد، انجام دیبا که را یکار مادر. ستین کودک
. بود نهیبه یناکام نگران دینبا. است ریزناپذیگر ازهاین ی همه یارضا عدم و یناکام است،

 خود، یشخص مشکالت سبب به( بعد به یسالگ 9 ،1)باالتر نیسن در معموالً نیوالد
 یگاه. شود یم مختل زین کودک رشد جهیدرنت و کنند یم متوقف را کودک نهیبه یناکام

 آزاد را کودک مثالً. است یتوجه یب ینوع ها خواسته تمام یارضا و گذاشتن آزاد اوقات
 در یریگ میتصم یبرا. دیا کرده یاوکوتاه به نسبت و  رها را کودک درواقع یول دیگذار یم

 نیوالد در ینیب واقع اگر. ندارد وجود یمشخص فرمول و شهیکل چیه ییها تیموقع نیچن
 تیریمد را گذاشتن آزاد و مراقبت رفتار کودک، و والد ارتباط ندیفرا باشد کرده رشد

 یجیرا ی نمونه شود یم مستأصل فرزندش یجانیه یها واکنش از که یمادر. کند یم
 شدت به کودک ی هیگر دنید از مادر کند، یم هیگر و شود یم ناراحت کودک: است

. کند یم متوقف را او کردن هیگر و دهد یم قرار خود تیحما تحت را کودک و ترسد یم
 در خود اضطراب و ترس از کردن کم کودک،که به کمک نه تعامل نیا در مادر هدف

 خود محدود یجانیه تیظرف سبب به مادر یتعامل نیچن در. است کودک هیگر با مواجهه
 ییگو. کند یم سلب کودک از را...( و خشم غم، درد،) مذکور جانیه پردازش فرصت

 یبرا باشد بهتر دیشا.باشد داشته لحظه نیا از یکامل یاحساس ی تجربه کودک گذارد ینم
  بازخورد ارائه یبرا را فضا و کرد اعتماد میسل عقل و تجربه به موارد نیا در یریگ میتصم

 ر،یگود ،یفناگ شارپ،) کرد برطرف را رابطه یاحتمال مشکالت بتوان تا گذاشت باز
 برخوردار عواطف کامل پردازش ی کننده لیتسه طیشرا از یکودک در که یافراد(. 3111
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 یزندگ مشکالت و مسائل با شدن مواجه یبرا یشتریب تیظرف زین یبزرگسال در بودند،
 (. 1331 گروسمن، و گروسمن) دارند

 نیوالد مراقبت و مهر با شود، یم جادیا ظیغ او در شود، یم ناکام زود ای رید کودک      
 ییزدا سم را جاناتیه ندیفرا نیا در مادر. کند یم دایپ یمهرورز تیظرف و شود یم مواجه

 را خود جاناتیه تا کند یم کمک کودک به گونه نیا و زند یم برچسب ها آن به و کند یم
 آنها به شدت به که دارد دل به ظیغ یکسان از کودک که نجاستیا مسئله.  کند تیریمد

 نیب تعارض. هستند عشق به کودک یروان ازین هیتغذ منبع نیوالد رایز. دارد یدلبستگ
 آن حاصل که یندیفرا سازد، یم را مهر و ظیغ کیالکتید واحد یموضوع به مهر و ظیغ

 آن از یمانیپش یعنی گناه احساس(. 1331 دوانلو، الف؛1931 ،یقربان) است گناه احساس
 ،یقربان) دارم دوستش که داشتم یکس به نسبت من که یرفتار ای احساس، تین

 گناه احساس معتقدند نیمحقق از یبرخ(. 3119 نگ،یرید و یتانگن الف؛1931
 ؛1331 دوانلو،) کند تجربه تواند یم یآدم که است یاحساس نیتر سخت و نیتر دردناک

 خوب یکاف قدر به مادر با رابطه تجارب(. 3113 ،ینبرسک ژ،یهودالب تن الف؛1931 ،یقربان
 . شوند یم گناه احساس آن تبع به و ظیغ احساس شدن متعادل و متناسب باعث

 عامل کودک جاناتیه به نیوالد ی ناپخته و زیآم خشونت یها واکنش مقابل، در      
 ی تجربه و پردازش تیظرف کودک روان. است کودک گناه و ظیغ احساس دیتشد

 کودک که یظیغ اگر(. ب1931 الف؛1931 ،یقربان) ندارد را ازحد شیب گناه احساس
 و بود نخواهد دیشد زین جادشدهیا گناه احساس نباشد، دیشد ازحد شیب کند یم تجربه
 یدیمف گناه احساس صورت نیا در. داشت خواهد را آن تجربه و تحمل توان کودک

 با من": شدیاند یم نیچن کودک ییگو. دهد یم یهمدل توان کودک به که شود یم دیتول
 و او دیبا! دارم دوست را مادرم چون نرساندم بیآس او به داشتم مادرم به نسبت که یظیغ

 کودک و شود یم یهمدل به بدل گناه احساس که نجاستیا از و "کنم درک را طشیشرا
 درک را...(و همکار, همسر ندهیآ در و پدر, مادر) مقابل طرف یها تیمحدود آموزد یم

. است شفقت و یدلسوز رشد عامل و افراد یپختگ یها مشخصه از یهمدل تیظرف. کند
 خانواده خود، به یمهروز توان که است آگاه و نیب واقع پخته،, مهربان یانسان مشفق، فرد

 ،3119aک،یپاتر رکیک و رود نف، ؛3119 نف، ؛1939 ،یقربان) داراست را گرانید و

3119b.)ًاست یدرجات مترتب یفداکار و یمهرورز نیا طبعا . 
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 یسمیمکان شفقت معتقدند یفداکار یشناخت ستیز یشناس سبب در یتکامل روانشناسان
 فرزندان به نسبت مشفقانه رفتار و هستند ما یها ژن حامل ما فرزندان: دارد یتکامل
(. 3111 باس، ؛1399 نز،یداوک) شود منتقل یبعد نسل به ما یها ژن که کند یم نیتضم

 نسب هرچه و است کمتر ها بهیغر به نسبت مشفقانه رفتار طورمعمول به که نجاستیا از
 شاهد تجربه به البته. کمتر مشفقانه رفتار یبرا ما لیتما شود یم دورتر و تر کم یخون

 یمبنا صرفاً یفداکار و میا بوده بهیغر یاشخاص به نسبت افراد فداکارانه رفتار
 مباردو،یز و آو بل فرانکو، ؛3111 نکل،یف و ستریباوم) ندارد یتکامل و یشناخت ستیز

 یریگ شکل و گناه احساس ی تجربه ،یشخص درون و یفرد سطح در حال هر به(. 3111
. شوند یم حاصل گریکدی با تعامل در و یدرپ یپ آن، متعاقب شفقت و یهمدل تیظرف

 به) را ازین نیا یارضا توان که یطیمح. دیآ یم ایدن به یدلبستگ و عشق به ازین با کودک
 با را کودک ندارد،( نیوالد یدلبستگ یها بیآس و یروان مشکالت ن،یوالد فقدان سبب
 بیآس نیا(. 1331 ل،یاست و لیاست ،یفناگ ؛1339 هلمز،) کند یم مواجه زا بیآس یناکام

 شاهد توان یم نجایا در. شود یم همراه یدیشد ظیغ یدرون دیشد واکنش با
 یرفتارها از یعیوس فیط که بود یدلبستگ به ازین و ظیغ یختگیر درهم

 (. 3119 ختنبرگ،یل و بلت موند،ید ؛1311) ردیگ یبرم در را...( و یجنس جرائم)پرخاشگرانه

 به. شود یم شتریب نسبت به زین آن از حاصل گناه احساس باشد، شتریب ظیغ چه هر
 تر دردناک گناه احساس باشد شتریب یدلبستگ انگاره به نسبت ظیغ چه هر یعبارت

. است شتریب  یدلبستگ چهره و رابطه به وارده( یواقع و یالیخ) ضربات رایز گردد یم
 یروان یها بیآس یطرف از. است همراه شتریب گناه احساس با شتریب یروان یها بیآس

 یدلبستگ یریگ شکل ،یساز یذهن ،ییزدا سم) یمراقبت اعمال آن فقدان یمعنا به شتریب
 نجاستیا. است گناه احساس پردازش تیظرف یریگ شکل سبب خود که است...( و منیا

 دیشد گناه احساس ندیهما: روبروست اجتناب رقابلیغ یتناقض با متخصص درمانگر که
 ظیغ یدلبستگ به  بیآس. است احساس نیا ی تجربه یبرا نییپا یروان تیظرف فرد،
 آن از یناش گناه احساس ی تجربه آنها، وفصل حل و عالج راه که کند یم جادیا یدیشد

 امر یابتدا در ها، بیآس نیا خود سبب به آن تحمل تیظرف که یا تجربه است؛ ظیغ
 وسواس قضاوت، از زیمتما سالم گناه احساس که مینکن فراموش. ندارد وجود ماریب یبرا

 و نانهیب واقع سالم، گناه احساس(.3119 نگ،یرید و یتانگن) است خود سرزنش و یفکر
 فصل و حل و پردازش توان سالم گناه احساس با فرد. فرداست ییرها و یآزاد مسبب
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 گذر خود یقبل مشکالت از تواند یم که نجاستیا از و ابدی یم باز را خود قیعم احساسات
 و کند یم مختل را یمرض یرفتارها وبیمع ی چرخه گناه احساس کامل ی تجربه. کند

 خود و خودآزارانه یها شیگرا و خود سرزنش به منجر گناه، احساس تا شود یم سبب
 (.1939 یقربان) نشود یهیتنب

 در یدرمان مداخالت فقدان. موجوداست ی نهیگز تنها یدرمان روان طیشرا نیا در     
 انتخاب عامل ناسالم عشق. است ناسالم عشق یریگ شکل ساز نهیزم یطیشرا نیچن

 ،یافراط یرفتارها نانه،یب رواقعیغ یها انتخاب دسترس، رقابلیغ عاشقانه اهداف
 شناخت یروابط نیچن در. است انفعال و میتسل و ،یگرید کنترل به لیم ،ییجو سلطه
 هر از شیپ درمانگر فهیوظ طیشرا نیا در.است شده فیتحر و مخدوش گریکدی از افراد

 خود دل در فرد که است یشفابخش یول دردناک، احساسات ی تجربه تیظرف ارتقاء زیچ
 رییتغ نیا. کند یم متوقف را ناسالم عشق ی چرخه دردناک احساسات نیا تجربه. دارد
 و دارد درمانگر و مراجع یجد و سخت یهمکار به ازین الجرم و است دشوار یندیفرا
 . شود انجام قدم به قدم و مراجع، تیظرف به توجه با دیبا

 

 ست؟یچ عشق جمع، در
 نیا. کند یم رشد عشق با انسان روان سازمان. است یانسان یروان ازین نیتر یادیبن عشق 
 در مرگ تا و کند، یم ییکامروا به آغاز ،یزندگ آغاز در مادر به یدلبستگ ندیفرا در ازین

 ییکامروا ندیفرا در. ابدی یم ادامه ها آدم و دوستان، بستگان، فرزند، همسر، به یدلبستگ
 نیتر یادیبن نیا ارضاء در یناکام. کند یم رشد یگرید به یورز عشق تیظرف از،ین نیا
 ظهور به یناکام و ارضاء اثر در عشق، به ازین که نجاستیا و است ریزناپذیگر انسان ازین

 آن که است جانیه کی عشق دوم یمعنا در. انجامد یم خشم و عشق یادیبن جانیه دو
 در. شود یم یمتجل عشق به ازین یناکام و یابیکام ندیفرا در و است خشم آن سکه یرو

 به و آغاز یفتگیخودش فیط از که است یانسان یتیشخص صهیخص کی عشق سوم، منظر
 مهر به لیم از. رسد یم دَهش به و شود یم آغاز مکش از. انجامد یم یورز عشق تیظرف

 در فیط نیا در یزندگ سراسر در ها آدم. ابدی یم دوام یمهرورز به لیم با و آغاز دنید
 .مشغول عشق دَهش و مکش به زانیوخ افتان و اند حرکت حال
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