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؛یشناسزبان و فلسفه، یشناسجامعه، شناسی روان منظر از عشق مطالعه
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 چکیده
 یعلمر  یهرا  رشرته  از یاریبس در آن یواکاو به و اند کرده فیتعر یگوناگون یایزوا از را عشق مفهوم
 متنوع یها فیتعر که یا گونه به شده توجه یشناسزبان و یشناسجامعه، شناسی روان، فلسفه ازجمله

 به را فرد، آن یجسم یهایژگیو رغم به، احساس مثابه به عشق. است شده مفهوم نیا از یپرشمار و
. دارد یفرهنگر  -یاجتمراع  یبعد رو نیازا و کندیم مرتبط هستند احساس نیا موضوع که یگرانید

، یاجتمراع  تیوضرع  و جامعره  برر  حراکم  گفتمان ریتأث تحت کامالً یعاشق یتجربه و عشق مفهوم
 و عاطفره  نیترر یفرد اول نگاه در اگرچه عشق. است یخاص دوران هر یاقتصاد و یاسیس، یفرهنگ

 زیر ن فررد  تیر عامل منظر از عشق به توجه. است جامعه طیشرا از متأثر کامالً اما دینمایم احساسات
 کی مثابهبه شدنعاشق یبرا افراد تیظرف، ساخت و فرد نیب تعامل به توجه با. دارد یاریبس تیاهم

 و یشناسر جامعه منظر از عشق یبررس، حاضر یمقاله یاصل هدف. ردیگیم شکل یاجتماع یژگیو
 بره  یاسناد قیتحق روش از یریگبهره و موجود متون یبررس با مقاله سندگانینو. است یانسان علوم

، یشرناخت زبران ، یاجتمراع لیر تحل، موضروع  یدانیم و یتجرب سنجش یبرا الزم نهیزم شیپ صورت
 ماننرد  یافرراد  یهادگاهید از، عشق یاجتماع لیتحل در. انددهیواکاو را عشق یفلسف و شناختی روان
 روالن دگاهید به، یشناسنشانه و یشناسزبان حوزه در و شده استفاده لوزیا و باومن، دنزیگ، گود، ترنر

-روان و فالسفه نگاه. است شده توجه عشق یمفهوم یها داللت قیتدق یبرا استرنبرگ رابرت و بارت

 .است شده یبررس مقاله یانیپا بخش در عشق به شناسان
 تیروا، عشق گفتمان، الیس عشق، کیرمانت عشق، یافالطون عشق، عشق :یدیکل واژگان

 .عشق یشناس
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Abstract 

Study of Love from the perspective psychology, sociology, philosophy, 

linguistics: The peresentation of a combined theoryThe concept of love can 

be defined from a range of perspectives. Different fields of philosophy, 

psychology, sociology and linguistics have focused on exploring this concept 

and this has led to a plethora of definitions. Like feelings, love can associate 

one to others who are intended in spite of the physical characteristics; 

therefore, it is governed by sociocultural dimensions. The concept of love 

and the experience of falling in love is under the influence of dominating 

discourse of the society and its social, cultural, political and economic 

circumstances in every particular period of time. Although love initially 

seems to be the most individual in feelings and compassion, it is fully 

affected by social circumstances. Taking into account love as agency is of 

great importance. Considering the interaction between someone and the 

structure, the capacity of people to fall in love is analogous to a social trait. 

This study aims to explain love sociologically. Having reviewed the relevant 

texts and utilizing library research method as a background for empirical and 

survey evaluation of the issue, these researchers have embarked on analyzing 

the issue philosophically, psychologically, sociologically and linguistically. 

In social analysis of love, the outlooks of people like Turner, Goode, 

Giddenz, bauman and Iluves have been used. In linguistic and semiotics 

domains, the viewpoints of Roland Barths and Robert Sternberg have been 

applied in order to elaborate the conceptual reasons of love. The viewpoints 

of philosophers and psychologists are discussed at the end of this article. 
Key words: Love, Platonic love, romantic love, fluid love, love discourse, 

Narrative of love 
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 مقدمه
 و فلسوفه  ماننود  ييهوا رشوته . دارد ياژهيو و گواه يجا يانسوان  علووم  مطالعوات  در 1احساسات موضوع

 شوده  غفلوت  آن از ياديز حدود تا يشناسجامعه در، مقابل در و اندپرداخته شتريب آن به شناسي روان
-روش و هوا  آن ياجتماع كاركرد، احساسات ياجتماع منظر بر شناسانجامعه رياخ يهاسال در. است

، فروند) دهنديم شكل را احساسات اتيتجرب يفرهنگ -ياجتماع يهانهيزم كه اندكرده تمركز ييها
 تورين  مهوم  از يكوي . پوردازد يمو  احساس و جامعه متقابل ارتباط به احساسات يشناسجامعه(. 1990

. است 2نمادين متقابل كنش نظريه، كنديم توجه احساسات يشناخت بعد به كه يشناسجامعه نظريات
 جانوب  از موقعيت تفسير و تعريف هنگام كه هستند هايي كنش...و شادي، غصه، خشم، نفرت، عشق

 بهتورين  بوه  انسوان  احساسوات  ساختار 3شات اعتقاد به(. 1986، گوردون) گيرند مي شكل كنشگران
 شوناس  جامعوه  ديگور (. 1979، شوات ) است فهم قابل نمادين متقابل كنش ديدگاه از استفاده با شكل

 يشناسو جامعوه ، گوافمن  و مواركس  كوار  يمبنوا  بور  كوه  است 4لديهاكش آرلي زمينه اين در برجسته
 كتواب  بوا  و گرفوت  شيپو  در را يريو فراگ و تور يبيترك يكرديرو او. داد توسعه و بسط را احساسات

 شوناخته  احساسوات  يشناسو جامعه در ياجتماع انيگرابرساخت رهبر، 5احساس و يدئولوژيا تيريمد
 بواً يتقر زيو ن يخودمات  يهوا سازمان در ياحساس شينما از گافمن قيتحق(. 1990، لديهاكش) شوديم
 از انتقواد  بوا  را خوود  بحو   لديهاكشو (. 2012، تورلنود ) اسوت  لديهاكشو  كار در يتوجه قابل ازينشيپ

 اسوت  كورده  آغواز ، انود دهيبرگز شيخو متيعز نقطه را يستيارگان كرديرو كه يكسان اي انيگرا اربات
، ديآ يمبر ديفرو يهادگاهيداز كه احساسات «يدهعالمت كاركرد» از او استدالل(. 1979، لديهاكش)

 7كمپر ياجتماع تعامل يهاهينظر و 6 يه نينماد متقابلكنش ،انهيگرابرساخت يهادگاهيد با داًيشد

، 8احساسوات  يشناسو جامعه كتاب در، (2006) ترنر جاناتان نيهمچن(. 2006، سكاپيو) است سازگار
 احسواس  چهوار  از يو. داد حيتوضو  ياجتماع يا مسئله شكلبه را جوام  در احساس گاهيجا موضوع

 شرم و گناه احساس مانند گريد هيرانو يهااحساس البته. برديم نام غم و خشم، ترس، يشاد ياصل
 اعتقواد  بوه . دارنود  وجود هم گريد احساسات از يگريد  يوس مجموعه و ديام و ميب احساس و ايح و

: كننود  يم رييتغ اي رديگيم شكل عامل دو جهيدرنت ياجتماع اي يجمع مقوله صورتبه احساسات، ترنر
 مقابول  در افوراد  بوه   يدهو  پواداش  نظوام  دوم عامول  و گروه و جامعه افراد يازهاين نييتع اول عامل
 (.2006، ترنر) است شانيكارها و ها تيفعال

                                           
1. Emotions 
2. Symbolic interactionism 
3. Shott 

4. Hochschild 
5. Ideology and Emotion Management 
6. Heise 

7. Kemper 

8. Sociology of Emotions 
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 احساسوات  از يكي كه را عشق مردم شتريب، جهان يهافرهنگ اغلب در و يخيتار يهادوره در
 ۀرسال مخصوصاً و باستان وناني دوران به عشق يدرباره بح  يسابقه. اندكرده  تجربه، است هيرانو
 . گردد يبازم افالطون افتيض

 معودود  هرچنود انود؛   داشته يكمتر توجه، احساسات ريسا همانند، عشق به نسبت شناسانجامعه
 موضووع  نيو ا بوه  يخاصو  عالقوه  نشانگر كه شده نگاشته مختلف يها دگاهيد از نهيزم نيا در يآرار

 و دارنود  روزمره يزندگ يهاجنبه همه كردن زهيتئور به ليم شناسانجامعه نكهيا به توجه با. هستند
 يشناسجامعه منظر از عشق چرا كه انددهيپرس خود از، اند ياجتماع نهادها و روابط يتمام كه معتقدند

 است ساخته ممكن را يانسان روابط در راتييتغ يعوامل چه كه پرسش نيا به پاسخ در. نشود يبررس
 رابطوه  كه دانست ديبا. يدرون عوامل و يرونيب طيشرا اي عوامل: كرد توجه عوامل از دودسته به ديبا
 ايو  جامعوه ، گور يد عبوارت  به؛ است «يحدود تا» يارابطه يانسان عاشقانه روابط يايدن با جامعه انيم

 روابوط . كنود  نيوي تب را يانسوان  عاشوقانه  روابوط  در رييتغ مسئله توانديم يحدود تا ياجتماع طيشرا
 تحقوق  طيشورا  و وقووع  بسوتر  كوه ، جامعه از را آن كه دارد زين يدرون منطق کي از يانسان عاشقانه

 يرونو يب طيشورا  از سوخن  موا  با توانديم يشناس جامعه دانش اگر. سازديم مستقل، است آن يرونيب
 بوه  ديو با آن در ليو دخ يهاسميمكان و عشق يدرون يايدن بر حاكم منطق افتني يبرا، ديبگو عشق
 يشناسو  هورموون  و يمغزشناسو ، يشناسو زبوان ، يكاوروان، شناسي روان، فلسفه ليقب از گريد علوم
 و مسوائل  چوه  شوامل  عشوق  يدرونو  منطوق  نود يبگو موا  بوه  تا خواست كمک آنان از و كرد رجوع

 يعمل شكل در اريبس راتييتغ سازنهيزم، يدرون نظم نيهم فهم در تحول چگونه و است يموضوعات
 .است شده يانسان جوام  در عاشقانه روابط ينيع و

 هوا  يدئولوژيا كه است فرض نيا به منوط عشق يشناخت جامعه تياهم نهيزم در يبررس هرگونه
 چوارچوب  از مسوتقل  يتيموجوود  شكل به، عشق به توانينم. دارند ارتباط يفرد تيذهن با ينحوبه

 يحود  توا  عواطف و احساسات كه دهيا نيا. كرد نگاه، شوديم تجربه آن در كه ياجتماع و يفرهنگ
. شوود يمو  دهيكشو  چالش به جيتدربه، شناسانندجامعه ديد از خار  رو نيازا و هستند ياجتماع -شيپ

. سوت ين شوناس جامعوه  مطالعه يبرا مناسب ياعرصه عشق كه شديم تصور گونه نيا هامدت يبرا
 هسوتند  احسواس  نيو ا موضوع كه يگرانيد به را فرد، آن يجسم يهايژگيو رغم به، عشق احساس
 اول نگواه  در اگرچوه  عشوق . اسوت  حاكم آن بر يفرهنگ -ياجتماع يبعد ،رو نيازا و كنديم مرتبط

 تيوضوع  و جامعوه  بور  حواكم  گفتموان  ريتوثر  تحوت  كامالً، دينمايم احساسات و عاطفه نيتر يفرد
 فورد  تيعامل منظر از عشق به توجه. است يخاص دوران هر ياقتصاد و ياسيس، يفرهنگ، ياجتماع

-بوه  شودن عاشق يبرا افراد تيظرف، ساخت و فرد نيب تعامل به توجه با. دارد ياريبس تياهم از زين

 يزنودگ  در عشوق  يمقولوه  تيو اهم بوه  توجوه  با رو نيازا. رديگيم شكل ياجتماع يژگيو کي مثابه
 يمقالوه  ياصول  سؤال. است يبررس قابل يانسان علوم و يشناسجامعه دگاهيد از مفهوم نيا، هاانسان
 است؟ چگونه عشق به گريد يانسان علوم و شناسانجامعه نگاه كه است نيا حاضر
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 عشق ياجتماع یهالیتحل

 شناسوان جامعه و ستندين متمركز عشق يرو بر يشناختجامعه يهاپژوهش و هاهينظر، يسنت طور به
، حال نيباا. داننديم هاآن با متناسب و فلسفه و شناسي روان يهاتيفعال يدامنه در را عشق به توجه
-داشته رياخ يهاسال در عشق يبررس و مطالعه يبرا يفراوان ينظر يهاشتال رشته نيا نيمتفكر

-جامعوه (. 2006، ترنور ؛ 1987، كمپور ؛ 2003، بواومن ؛ 1986، لومان؛ 1992، دنزيگ؛ 1959، گود) اند

 ديو تثك عشوق  با مرتبط ينهاد يالگوها و يفرهنگ، ياجتماع يهامقوله به عشق يبررس در شناسان
، يسواختار  يدسوته  چهوار  به را عشق يمقوله به يشناختجامعه يكردهايرو( 2006) ترنر. اندداشته

 يالگوهوا  بوه ، يسواختار  كورد يرو در. است كرده يبندميتقس ياجتماع ينابرابر و يفرهنگ، يخيتار
 كالن و خرد سطح در الگوها نيا. شوديم توجه زمان طول در كنشگران نيب ياجتماع روابط ماندگار

 يكو ي همچون عشق، عشق به هياول يشناختجامعه يهاهيرو از يكي اساس بر. شونديم گرفته كاربه
 . است شده دهيد جوام  يساختار يامدهايپ از

 دربواره  او. كنود يمو  فيو تعر يقو يعاطف و ياحساس يبستگ دل و رابطه را عشق، (1959) 1گود
 يشواوند يخو روابوط  و يطبقوات  نظوام ، ياجتماع ساختار ختنير هم به يبرا عشق ليپتانس و قدرت
 جوام  مثالً. كننديم نگاه عشق به يگوناگون يها صورت به مختلف جوام ، گود ازنظر. كنديم بح 

 در خصووص  بوه ، يغربو  جوامو   در كوه  يدرحال، اند كرده انكار و رفتهينپذ را يافالطون عشق، ييايآس
. انود شوده  قائول  آن يبرا ياديز تياهم كه شده رفتهيپذ تنها نه يافالطون عشق، كايآمر متحده االتيا

 گوود  اميليو. كرد توجه خانواده ساختار در آن جينتا اي كاركرد به ديبا دهيپد نيا شناخت يبرا نيبنابرا
 ازدوا ، اسوت  مطلق حاكم مرد و دارد گسترده شكل خانواده كه ييايآس جوام  در كه رديگيم جهينت
 بوار  بوه  يمنفو  جينتوا  خانواده اداره و سازمان يبرا و كندمي متزلزل را پدر تيحاكم، عشق اساس بر
 بزرگوان  دهند اجازه و باشند حذر بر شدن عاشق از ديبا جامعه نيا در جوانان ليدل نيهم به. آورديم

 عشوق ، يخوانوادگ  سواخت  ليدل به كايآمر جامعه در كه يدرحال. كنند ارياخت همسر آنان يبرا خانواده
 خانواده رايز، كنند ازدوا  عشق اساس بر فقط كه شونديم قيتشو جوانان و است ازدوا  زهيانگ تنها

 بوه ، خانواده تيحما بدون قادرند افراد و داده دست از را خود ياجتماع يكاركردها از ياريبس گسترده
 عاطفوه  و عشوق  بور  تنهوا  ييزناشوو  روابوط  اسواس  بيو ترت نيبد. كنند اقدام ديجد خانواده ليتشك

 عشوق ، گوود  نظور  به. كننديم كنترل را عشق گوناگون يهاروش قيطر از جوام . است استوارشده
 توانود يمو  عشوق . شوود يمو  نظوارت  آن بر مختلف طرق به و است يطبقات نظام مقابل در يديتهد

 يونديپ اي و بزند هم به را يخانوادگ ارث ميتقس و ييگراتبار، يطبقات اتحاد يبرا ترها بزرگ يبرنامه
؛ (1959، گوود ) شوود  باال يطبقه يسرافكندگ باع  كه كند جاديا نييپا يطبقه و باال يطبقه انيم

 كوالن  سوطح  در ياجتمواع  يعملكردهوا  به عشق يدهيپد كه دهديم نشان گود استدالل، نيبنابرا
 .است مرتبط

                                           
1. Goode 
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 و قودرت  ي لهيوسو  بوه  كوه  اسوت  ياجتمواع  يارابطوه  عشق كه كنديم استدالل، (1987) كمپر
 شوده  ختوه يبرانگ احساسات، 1ليم. است متفاوت ليم با ياساس طور به عشق. رديگيم شكل تيموقع

-يمو  ر  يزمان کيرمانت عشق. شد خواهد افتيدر يگريد از كه است تيموقع اي پاداش ي لهيوس به
 داشوته  روابطشوان  در محبوت  و قودرت  از ييباال نسبتاً سطوح، معشوق و عاشق فرد دو هر كه دهد

 (. 1997، دير و كمپر) باشند

 سوم ينيفم ماننود  ييهاجنبش و ياجتماع راتييتغ بر شناسانجامعه، عشق به يخيتار كرديرو در

، (1992) دنزيو گ. كننود يمو  ديو تثك، شوديم فرهنگ در عشق ابراز و تجربه و يريگشكل موجب كه
 نشوان  و كنود يمو  بحو   زمان طول در متيصم و عشق، يجنس روابط در ياجتماع يروندها درباره

 راتييو تغ دنزيو گ. ابدييم تكامل يخيتار صورت به كه است ياجتماع برساخت کي عشق كه دهديم
 التيتموا  ييجودا  موورد  در ريو اخ يخيتار يتوسعه از يناش كه را زنان يبرا ژهيو به جامعه در ديشد

 يدوره به مربوط را کيرمانت عشق شيافزا دنزيگ. دهديم حيتوض است دمثليتول و ازدوا  از يجنس
 غيو تبل را مردانوه  يهوا ارزش کيو رمانت يدئولوژيا كه كنديم استدالل و دانديم يوسط قرون از پس

 كوه  يعشق، 2زيهمر عشق از او، گريد سخن به. كنديم كمک زنان از يكشبهره يدهيا به و كنديم
 را زيو همر عشق او. كنديم بح ، دانديم يجنس و احساس انيب ازنظر معشوق و عاشق نيب يبرابر
 .نديبيم کيرمانت عشق با تضاد در

 -2 يشهوان عشق -1: كند يم مشخص را عشق مدل چهار 3تيميصم يدگرگون كتاب در دنزيگ
 بوه ، متيصوم  يدگرگوون  كتواب  در دنزيو گ درواقو  . ناب عشق -4 توأمان عشق -3 کيرمانت عشق
 در توأموان  عشق و کيرمانت عشق به سپس و است يشهوان عشق آن آغاز كه كنديم اشاره يروند

 نوه  و عام شكل به عشق دنزيگ ازنظر. شوديم ختم ناب رابطه به سرانجام و رسديم يشخص روابط
 كونش  تمركوز  و اسوت  آمده وجود به رياخ قرن چند در كه است يادهيپد، گريكدي به نيزوج عالقه
 بووده  ازدوا  و عشق خوردن ونديپ سازنهيزم، ياهسته خانواده تنگ رهيدا در مانهيصم و گرم متقابل
 كوه  دهود يمو  نشوان ، خيتوار  طول در تيميصم مفهوم يخيتار يهايدگرگون يبررس با دنزيگ. است

 منظوور  نيو ا بوه  يو. شوند يم کينزد هم به يخيتار يجيتدر نديفرآ کي در ازدوا  و عشق چگونه
 :كند يم يبررس دوره سه در را عشق مفهوم تحول ريس

 ريو تعب «زيشوورانگ  عشوق » بوه  كوه  اسوت  يعشق، عشق قالب تنها ييوسطا قرون دوره در-الف
. داد تيو ماه رييو تغ «کيو رمانت عشوق » شكل به، زيشورانگ عشق نيا هجدهم قرن در-ب. شود يم

 چندان عشق نيا. ساخت ممكن را ريفراگ و عام يشكل در عشق مفهوم يبندصورت کيرمانت عشق
 داللوت  عاشوق  چشوم  در معشوق يگانگي و يبودگخاص بر شتريب و شدينم فيتعر يجنس رابطه با

. نامود  يم «اليس عشق» است مدرن دوران مشخصه كه را عشق شكل نيمتثخرتر دنزيگ - . داشت

                                           
1. Liking 
2. Confluent Love 

3. The Transformation of intimacy 
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 شوكل  ياجتمواع  و ياقتصواد  ديتول يها عرصه به زنان ورود و خواهانه يبرابر ياجتماع يها جنبش
 و نداشوت  را کيو رمانت عشوق  رانهيسوختگ  تعهد عشق نيا. كرد جاديا را مرد و زن روابط از يديجد

 ياجتمواع  يهوا  گاهيجا به زنان يابيدست جهينت عشق نيا. بود مانهيصم روابط يداريپا ضرورت منكر
 دنبوال  بوه  عشوق  نوع نيا بلكه شد ينم منحصر مرد کي و زن کي به تنها عشق گريد و بوده مهم

 .است يعاطف جهيدرنت و ياجتماع يها فرصت به يدسترس يبرا مرد و زن فرصت يبرابر تحقق
 از تحوول  را انسوان  ياجتمواع  اتيو ح در تحووالت  نيتور  مهم از يكي «تيميصم يدگرگون» كتاب در او
 نيو ا امود يپ نينخسوت . اسوت  داشوته  هموراه  به امديپ دو اتفاق نيا. داند يم ياهسته خانواده به گسترده خانواده
 دانيو م در نيشو يپ يهوا خانواده همچون گريد، ديجد ياهسته خانواده دهنده ليتشك فرد دو كه است آن ماجرا
 هور  بوروز  با، يحالت نيچن در. كنند حل را خود مسائل ديبا خود و ندارند يجا گسترده خانواده تيحما سيمغناط

 دوم امود يپ. بدهند ييجدا به يرأ آسان يليخ تواننديم و پردازنديم هم با مذاكره به افراد، نيزوج انيم مشكل
 صورفاً  گور يد سوكس  ديو جد ياهسته يهاخانواده در، دنزيگ باور به. گردد يبازم سكس از برداشت در رييتغ به

 از مسوتقل  ييقلمرو يجنس لذت و است ارزش يدارا نفسه يف سكس. ستين دمثليتول يبرا يسميمكان و ابزار
. دارنود  برجسوته  يگاهيجا کياروت ليتخ و لذت مناسک آن در كه نهد يم انيبن را «سمياروت» نام به دمثليتول
 ايو  اتيو ح توانود يم عاشقانه رابطه کي در نهفته کياروت لذت و يجنس ليتخ دامنه كه است آن يمعنا به نيا

 يسوو  بوه  رو يآسوان  بوه  شووند يمو  يتهو  کيو اروت لذت و ليتخ از كه ياحساس روابط. كند نييتع را آن مرگ
 .نهنديم انيپا و يفروپاش
 كنتورل  يهوا  روش شيدايو پ و يا هسوته  خوانواده  انودازه  بودن كوچک ليدل به ييسو از، مدرن عصر در

 حجوم  شودن  دهيو چروك ليو دل بوه  گور يد يسو از و شده گسسته يباردار و يجنس رابطه انيم ونديپ، تيجمع
( 1394) بواومن . شود  فيبوازتعر  يزندگ کيشر نيتر مهم نقش در يرسم يجنس کيشر يعني همسر، خانوارها

 روابوط  آن در كوه  است شده ييزدا افسون و گر محاسبه، شده يعقالن يجهان، مدرن جهان كه است معتقد زين
، عشوق  در يداريو ناپا ينوع و شوند يم فيتعر شده ييكاال و اعتماد رقابليغ، يموقت، سست يشكل به عاشقانه
 .است حاكم يكنون جامعه در انسان بر تهيمدرن مخرب يامدهايپ تحت

 نيو ا ياصول  طرفوداران  و بووده  فرهنگ يسو به چرخش، عشق به يفرهنگ برساخت كرديرو در
 يفرهنگو  پوردازان هيو نظر. دارنود  تمركوز  مراقبوت  و تيميصوم ، عشق مانند ييهاموضوع بر چرخش

 و سوازد يمو  را ها آن جامعه كه يماد محصوالت و هنجارها، هاارزش، يدئولوژيا يبررس به لنديمتما
 عشق، اساس نيا بر. دهديم شكل را افراد يرفتارها و احساسات يفرهنگ يكاالها نيا كه ياوهيش
 ديشود  تمركوز  كوه  انود داده روا  را ادعا نيا، (1985) همكارانش و بال. است يفرهنگ برساخت کي

 .است عشق يهاآرمان با تضاد در، تيموفق و يشاد يفرد يجنبه يريگيپ و تيفرد بر يفرهنگ
 جامعوه  در عشق يتجربه در ينابرابر يذات تداوم به شناسانجامعه ياجتماع ينابرابر كرديرو در
 در عشوق  يتجربوه  در يذاتو  موان  و ياجتماع ساختار بر يقو ينقد نشانگر دگاهيد نيا. دارند اشاره

 كشوند يم ريتصو به ياجتماع يدئولوژيا کي شكلبه را عشق ها ستينيفم مثالً. است ييفضا نيچن
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 اساس بر مسلط ياجتماع يهاگروه كه است معتقد( 1994) جكمن. كنديم رياس خانه در را زنان كه
 محبوت  تور فيو ظر ابزار از، زور از استفاده يجا به كه دهنديم حيترج ياجتماع طبقه و تيجنس، نژاد
 يبخشو  آرام و ياجبوار  يانورژ  محبوت  و عشوق ، حالت نيا در. كنند استفاده خود قدرت حف  يبرا

 نيو ا، ينابرابر مورد در يشناختجامعه اتيادب اساس بر. ستندين يگريد زيچ با سهيمقا قابل كه هستند
 لديهاكشو (. 1956، فوروم ) كنديم ليتبد كاال  به را عشق يدارهيسرما جامعه كه دارد وجود استدالل

 بح  مدرن يدارهيسرما در روزمره يزندگ در كار و عشق نيب تضاد و يريدرگ با ارتباط در، (2003)
 و شودن  سوردتر  يسوو  بوه  رونودها  و است شده ارزش يب جامعه در عشق و مراقبت ميمفاه. كنديم

، لديهاكشو  نظور  بوه  توجه با. است شده عشق از مردانه نيقوان بيتصو موجب، جامعه شدن يعقالن
-هيسورما ، يدارهيسرما يجامعه داريناپا مراقبت با قيتطب در احساس تيريمد يهاياستراتژ از يكي

 اسوت  شوده  ليتبود  كواال  بوه  داشتن دوست، بيترت نيهم به. است احساس در كمتر و كمتر يگذار
 (.2003، لديهاكش)

 او. اسوت  پسوامدرن  شوناس  جامعوه  1باومن گمونديز دگاهيد، عشق ياجتماع يهاليتحل گريد از
. شوود يتصوورم   جامود  و اليسو  تهيمدرن گونه دو آن اساس بر كه است اليس تهيمدرن هينظر صاحب
 شوود يمو  باعو   كوه  دانود يم ستميب قرن دوم مهين تهيمدرن يهامشخصه از را ييگرامصرف باومن

 اسواس  را يژگو يو نيا او. ميكن مشاهده گذشته اعصار با عصر نيا يزندگ نحوه نيب ياساس يزيتما
 باومن هاينگرش ترينمهم و نيمؤررتر از يكي. دانديم مدرن پست جهان سمت به تهيمدرن از عبور

 عشق ايجاد باع  معاصر جهان در سيال زندگي باومن ازنظر. است عشق يمسئله، زندگي مسائل به
 مودرن  جهان مطلوب كه سيال عشق در. است بودن موقت بر عشق گونه نيا بنيان. است شده سيال
 را هوا  آن كه شود ايجاد ديرپايي ارتباطات كه نشوند نزديک هم به چنان آن كنند يم سعي افراد است

 تعهود  نيازمنود  عشق و دارد ديرپا ارتباطات به نياز انسان ازآنجاكه اما بازدارد ديگر ارتباطات تجربه از
 را موقوت  ارتباطوات  تعوداد  كننود  يم سعي بنابراين و شوندينم راضي موقت روابط اين با افراد، است
 زيور  يوخ ، برود آهسته باز تياسك اگر آن در كه نازک يخ روي يباز تياسك شبيه درست. كنند بيشتر
 را اموروز  بشور  و شوده  عشق مفهوم تحول باع  تهيمدرن، خورديم نيزم جهيدرنت و شكند يم پايش

، اينترنوت ، نووين  يهوا  رسوانه  نقوش  بوه  باومن، تر مهم آن از. است كوفته زمين بر و كرده سرگشته
 جونس  بوا  آناليون  ارتباطوات  چگونه كه دهد يم نشان و كند يم توجه چت و يابي دوست يها تيسا

 موقوت  ارتباطوات  برقوراري  امكان، واقعي جهان در خود اجتماعي شبكه از بشر كردن جدا با مخالف
 هوا  انسوان  عشوقي  تعهد ماندهباقي بيترت نيا به و كند يم فراهم را جعلي هويت با حتي و تعهد بدون
 صوورت  بوه  نوه  عشق ابژه به امروز حقير و خودخواه انسان باومن ازنظر. كند يم نابود را هم به نسبت

 صودالبته  و كنود  يمو  نگواه  قدرت اعمال و سركوب براي يا ابژه شكل به بلكه يداشتن دوست وجودي
 (.1394، باومن) است ناخواستني امري، شود سركوب است قرار كه يا ابژه به تعهد هرگونه سپردن

                                           
1. zygmunt bauman 
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 بواومن  اعتقاد به. رديگيم قرار فروم يمتعال عشق برابر در كه است يادهيپد انگريب، اليس عشق
 همراهوان  همچوون  زين ديتول به ليم و عشق .بودند دكنندهيتول مدرن زمان از شيپ درواق  ها انسان

 خوود  تيموفق شاخص امروز يكنندهمصرف انسان اما آمدند يم حساب به يجنس رابطه ريناپذکيتفك
 طرفودار  نيبنوابرا ؛ دانود  يمو  سرعت و كاالها ينيگزيجا و گردش بلكه دهايخر حجم و ساختن نه را

 اسوتفاده  نوه  البتوه ، اسوت  ها آن ياستفاده از پس كاالها ختنير دور طرفدار بلكه ستين كاال انباشت
 جامعوه  يازهوا ين و صيخصوا  نيو ا ،گونوه  نيبود  و گوردد  حفو   ديو با يطلب تنوع صهيخص رايز مداوم

 .كند يم نفوذ زين ها رابطه به مدرن كننده مصرف
از  و انود  بهوره  يبو  داريو پا ايو  رابوت  يونودها يپ از كه ديگويم يزنان و مردان روز و  حال از باومن

 آورد يمو  ديپد يشكنندگ نيا كه يا يناامن احساس و از  گويد يم يانسان يوندهايپ بيغر يشكنندگ
 به. دارند نگه سست را ها آن حال نيدرع و كنند محكم را وندهايپ نيا خواهند يم  كه يمتعارض اليام و

 اغلوب  بزنند حرف روابط و ارتباط جاديا در خود تصورات و ها تجربه از آنكه يجا به مردم، باومن باور
 بورخالف . زننود  يمو  حورف  ياجتماع يها شبكه از كانيشر يجا به ها آن. كنند يم صحبت وندهايپ از

 گسسوتن  و وسوتن يپ يبرا يسيماتر مظهر ياجتماع يشبكه. كند يم ديتثك متقابل تعهد بر كه روابط
 در. كورد  تصوور  زمان هم تيفعال دو نيا دادن انجام امكان بدون را ها شبكه توان ينم. است زمان هم

 تيو اهم و  منزلوت  و شوثن  و مشروعند اندازه کي به ييها نهيگز گسستن و وستنيپ، ياجتماع شبكه
 خوود  دلخوواه  و ليو م بوه  و شووند  يمو  برقورار  درخواست محض به وندهايپ، شبكه در. دارند يكساني
 عشوق   كوه  دهيو انجام بواور  نيا به يعشق يها تجربه آشكار و فراوان حضور. شوند گسسته توانند يم

 عمول  توداوم  و ها تجربه تعداد با  همگام مهارت نيا در تبحر و گرفت ادي را آن ديبا كه است يمهارت
 و كوتاه،  يسر يدادهايرو از است عبارت كه يعشق كه شود يم ريفراگ توهم نيا لذا. ابدي يم شيافزا

، بواومن ) است يشهر  يزندگ  يدائم مؤلفه، ها بهيغر ريفراگ و يشگيهم حضور از سرشار، دهنده تكان
1394.) 

 محققوان  و شناسوان جامعه نيتر برجسته از لوزيا. است عشق ياجتماع پردازهينظر گريد 1لوزيا اوا
 كنود يم طرح را بح  نيا 2«يدار هيسرما يفرهنگ تناقضات و عشق» عنوان با خود كتاب در، عشق

 عاقول  انسان، ديتول حوزه. مصرف و ديتول: دارد ياصل مشخصه دو يدار هيسرما نظام موجود نظم كه
 به و باشند داشته خانواده، كنند كار، باشند عاقل خواهد يم ها انسان از و كند يم غيتبل را مدار خانواده و

 حوزه يها خواسته با يدار هيسرما نظام در ديتول حوزه يها خواسته نيا انيم اما بپردازند فرزند تيترب
، خوودابرازگر  خواهود  يمو  هوا  انسوان  از عكوس  بوه  مصورف  حووزه  در رايز، دارد وجود تناقض مصرف

 نيو ا يينهوا  جهينت لوزيا باور به(. 1997، لوزيا) باشند كننده مصرف و يدار شتنيخو بدون، انگريخودب
 نيو ا اسوت  معتقد او. است يانسان عاشقانه روابط بر «لذت» اصل شدن حاكم، مصرف قلمرو يژگيو

                                           
1. Eva Iluves 

2. Love and the Cultural Contradictions of Capitalism 
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 قورار  کيو رمانت روابوط  با يجد ونديپ در مصرف كه شود يم ممكن يزمان تنها مصرف قلمرو خواسته
 كوه  ديكشو  ريتصوو  به را يزن، برنج مثل ييكاال به مربوط غيتبل در توان يم مثالً. خانواده نه و رديبگ

 در. اند نشسته آن اطراف در فرزندانش و همسر كه كند يم سرو يزيم سر بر را آن برنج پختن از پس
 اگر اما؛ است انسان خدمت در كاال درواق . يخانوادگ جم  و است خانواده است برجسته آنچه، نجايا

 ياديز مردان توجه جلب باع  او يغذا يبو كه ديبكش ريتصو به را ييبايز آشپز زن، غيتبل نيهم در
 توا  كوه  دارانوه يخر نگواه  آن رايز، رديگيم قرار كاال خدمت در انسان نجايا در، شود او ييبايز و او به
 كه فروش و ديخر منطق نجايا در، تر قيدق عبارت به. است زن کي متوجه اكنون بود برنج به روزيد

 واقو   يا دهيپد نيچن تا است معتقد لوزيا. شود يم حاكم زين يانسان روابط بر كاالست و بازار مختص
 در كواال  مصورف  پوس . شوود  ينم ممكن يدار هيسرما نظام موردنظر يمعنا در مصرف اصوالً، نشود
 و اليو ام و تن بتوانند و شوند كننده مصرف قاًيعم هاانسان كه شوديم ممكن يزمان آن قيدق يمعنا

 (.همان) كنند فروش و ديخر زين را خود عاشقانه عاليق و آرزوها
 نيبو  رابطوه ، است كرده جلب خود به را ياجتماع پردازان هينظر يبرخ توجه كه عشق از ياجنبه

 تيو مز را دهيو ا نيا بارها شناسانجامعه زين و شناسانمردم و مورخان. است کيرمانت عشق و ازدوا 
 امور  نيو ا عمومواً . اسوت  ازدوا  يبورا  الزم شورط  کيو رمانت عشق كه انددانسته غرب مدرن جوام 

-هيسرما يفرد يهايآزاد شيافزا و وصلت از فارغ، شاوندانيخو به نسبت تعهدات در تنزل برحسب
 توه يمدرن بوه  را عشق( 1948) وبر(. 1986، لومان؛ 1976، شورتر؛ 1959، گود) شوديم يبررس يدار
 عشوق  يو ازنظور . دهود يم ونديپ ييگرا منطق به واكنش در و( محصول کي مانند يتفاوت اندک با)

، (يويو دن يهوا  يرسوتگار  گور يد بورخالف ) است ايدن نيا در يفرد يرستگار يجستجو يبرا يراه
 يسواز  ياهل با دارد يپ در احتماالً كه يديتهد هرچند، است معقول برابر در نامعقول دييتث حال نيباا

 و يسواز  يصنعت از قبل يليخ ازدوا  نيطرف آزاد انتخاب اروپا در(. 1948، وبر) شوديم يخنث عشق
 يطووالن  خچوه يتار كوه  كنود يم اذعان، گريد يسو از، يسارسب. شود يم واق  يدار هيسرما شيدايپ

 اسوت  مانوده  يبواق  رييو تغ بدون خيتار طول در عشق كه ستين معنا نيا به الزاماً ازدوا  آزاد انتخاب
 صوه يخص توانود ينمو  وقوت  آن باشد كرده رييتغ يخيتار ازنظر عشق كه يدرصورت(. 1983، يسارسب)

 يريرپوذ ييتغ بوه  مربووط  يپارادوكسو  يهااستدالل حال نيباا. باشد انسان يزندگ فرضشيپ و رابت
 دييو تث، مطلق يكيولوژيب اتيفرض يحت اي اصالت اتيفرض با غالباً کيرمانت عشق يفرهنگ و يخيتار
 .شونديم

 يرو از ياجتماع يهاكنترل كه دهديم ر  يزمان، شدن عاشق يعيطب احساس رسديم نظر به 
 در و شوود يمو  يخنثو  ايو  سوركوب  احتماالً، باشد يكاركرد ريغ كه ييدرجا عشق. شوند برداشته آن
 عشق، يمشابه نحوبه، گود ينافرهنگيب ليتحل. كنديم دايپ رشد مجال، باشد داشته كاركرد كهيجائ
 هيو پا توز . گردديم كنترل يساختار يالگوها از يفيط با انگاردكهيم شناختي روان يعموم تيظرف را
 منو   عمول  نيا از ها آن جوام  يبرخ در. شونديم عاشق ايدن يهركجا در جوانان كه است نيا يو
 كوه  دهود يمو  را نانياطم نيا ترقيدق شكل به ياجتماع كنترل جوام  گريد در كه يدرحال، شونديم
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 گود، دارند تمركز ياجتماع رييتغ يرو كه يكسان همانند. شونديم عاشق، حيصح يالگوها با جوانان
 .كنديتوجهم يشاونديخو روابط گريد به نسبت ازدوا  تياهم به دقت با رييتغ نيا به

 يمسواو  از کيو رمانت عشق كه است ادعاشده اغلب. است 1تيجنس بح  نجايا در مهم موضوع
 نوه يزم در يتسواو  كوه  شوود  يم محقق ييجا در تنها اي رديگ يم نشثت زن و مرد نيب روابط دانستن
 را زنوان  به يتعد كه است يدئولوژيا کي عشق ها ستينيفم نگاه از. است برقرار نيطرف نيب ازدوا 
 اذعوان  اسوتون  ريفوا . است انداخته ريگ، ياستثمار يخواهيجنسدگر روابط در را ها وآن كرده مشروع

 در آنچوه (. 1972، رسوتون يفا) است امروزه زنان يتعد ستون، مانيزا از شتريب ديشا، عشق كه كرده
 خواطر بوه  زنان يفداكار. بود آن در كامل شدن غرق به زنان شيگرا بود خطرناک اريبس عشق مورد
. بود جادشدهيا تيتبع با كه آمديبرم يتيذهن کي از بلكه كرديم تيتقو را ها آن تيتبع تنها نه، عشق
-هيو تك آن با كه ياريمع؛ ديانجام عشق فيتعر به يهمسر تک، كنديم انيب كومر يل كه گونههمان

 جونس  از فورد  کيو  بور  منحصراً كه است يعشق تنها نيراست عشق. ميسنج يم را احساساتمان گاه
 ازنظور . اسوت  كورده  ريپوذ  بيآسو  را زنوان   بوه  عشوق  نيهمچنو (. 1974، كوومر ) دارد تمركز مخالف

 بوود  فرهنگ و اجتماع محصول بلكه، نبود انسان عتيطب رييتغبال صفت کيرمانت عشق ها ستينيفم
 نظور  بوه  ياجتمواع  پردازان هينظر يهاليتحل از ترمنتقدانه، يستينيفم يهاليتحل(. 1993، جكسون)
 يضورور  رياخ ياهينظر يهاشرفتيپ برحسب را مجدد يابيارز كه ختنديبرانگ را يسؤاالت و رسنديم

 .است ساخته

 

 عشق شناختي روان یهالیتحل

 نيتور  ياساسو  از يكو ي عشوق . انود كورده  مطورح  را ياريبسو  يها هينظر عشق مورد در شناسان روان
-روان. سوت ين سواده  همه يبرا لزوماً افتادنش اتفاق علت و يچگونگ درک اما، است بشر احساسات

 آن انوواع  و عشق مفهوم مورد در، هاآن انيم در اما كننديم يمعرف مثبت ياحساس را عشق شناسان
 .ندارد وجود نظر اتفاق

 هوم  بوه  اريبسو  يجنس التيتما و عشق كه داشت دهيعق يكاوروان پدر، (1939-1856) ديفرو
 همچون عشق او يگفته به. كنديم تجربه را احساسات نيا يهركس يجوان نيسن آغاز در و انددهيتن

 كوه  يهنگوام . اسوت  يجنسو  يادهيپد اساساً عشق، ديفرو نظر در. دارد طفوليت در ريشه جنسي ميل
 يخرسوند  جهيدرنت و كند يم جاديا را ها يخرسند نيباالتر يجنس عشق كه افتيدر تجربه به انسان
 يهوا  يخوشو  يجنسو  مودار  در كوه  رفوت  نيا دنبال به ناچار به، شد ها يكامران ي همه مظهر يجنس

 ديو فرو نظور  در. دهود  قرار اش يزندگ يمركز يهسته را يجنس يهاشهوت و كند وپا دست يشتريب
 كوه  يجوششو  بوه  يجنسو  يزهيو غر آن در يمنته، است يجنس ليم حاصل برادرانه عشق يتجربه

                                           
1. Gender 
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 مرحلوه  دو 1آن يهوا ماللت و تمدن كتاب در ديفرو. است شده ليتبد، همراهند شده من  يها باهدف
 بوه  تمدن يدهشكل-2. عشق از تمدن يريگشكل -1: رديگيم نظر در تمدن تكامل يبرا را ياصل

 يريو گشوكل  ييابتودا  گوام  و ياصل نهاد خانواده. است تمدن يريگ شكل نحوه اول يمرحله. عشق
 كوه  مواده  و دارد نگوه  شيخو شيپ در را ماده جنس تا دارد ليتما نر جنس نهاد نيا در. است تمدن

 اداموه  در. مانود يمو ، بوود  تور يقوو  كه نر نزد آنان خاطر به ديبا و شود جدا فرزندانش از خواستهينم
 مشوكالت  مقابل در را شانييتوانا آنان اتحاد و يستيهمز كه رسنديم جهينت نيا به خانواده ياعضا
 از كه كردن كار به اجبار. است داشته دوگانه ياهيپا هاانسان مشترک يزندگ پس. برد يم باال يزندگ

 جودا  جنسوش  يابوژه  از نخواهد مرد شديم باع  كه عشق يروين و شديم ليتحم هاآن بر رونيب
 تمدن. نهديم بنا را تمدن کي شرفتيپ و رشد يهاهيپا عشق دوم مرحله در. كودكش از زن و شود
 شيخوو  ياصول  يهاانيبن از يكي با نديبيم قدرت صاحب را شيخو و است گرفته بال و پر حال كه
 داشوتن  دوست و عالقه حوزه در هم و يجنس مسائل حوزه در هم تمدن. كنديم بلند يناسازگار سر

 زين يگريد يقربان يجنس يارضا كردن يقربان جز تمدن. كنديم اعمال عشق بر را ييهاتيمحدود
 او  در. اسوت  يعواطف  يزندگ حوزه بر زنديم رقم تمدن كه ييهاتيمحدود از يگريد نوع. رديگيم
 بوودن  سعادتمند يبرا عاشق زو . ماندينم يباق اطراف طيمح به نسبت ياعالقه يعشق رابطه کي

 بوار  تمودن . ديد نفر دو كردن يكي در را عشق سائق توانيم وضوح به. ندارد ازين هم فرزند به يحت
 يبورا  تمدن. كنديم آغاز جامعه يهابخش دادن ونديپ جهت را شيخو تالش و آورد يبرم سر گريد

 (.70، 1389، ديفرو) كند محكم دوستانه روابط با را ياجتماع يوندهايپ تا كوشد يم شيخو حف 
 بوود  يدانشمند نياول، كرد منتشر 1956 سال در را 2«دنيورز عشق هنر» فروم کيار كه يزمان

 عشق، فروم کيار. كرد يمعرف ريتفس و حيتوض يبرا ارزشمند يموضوع را داشتندوست و عشق كه
 ونود يپ هوم  بوه  را هوا  آن و شكند يم را ها انسان نيب موان  كه ييروين. داند يم يبشر فعال يروين را
 را امكوان  نيو ا او بوه  حال نيدرع و شود يم انزوا و ييجدا احساس بر انسان يرگيچ باع  و دهد يم
 زهيغر يدرباره را ديفرو يهاهينظر يبرخ او. كند حف  را تشيشخص يهمساز و خودش كه دهد يم
، سوت ين يزيو غر يازهوا ين يارضوا ، بشر نوع ياصل مشكل كه پرداخت مسئله نيا طرح به و كرد رد

 معتقود  «ورزيودن  عشوق  هنور » كتاب در فروم. است يواقع يانسان روابط يبرقرار ازمندين بشر بلكه
 بستر در انسان كه حركتي تثرير و اجتماعي بستر وي. است هنر داراي، ورزد مي عشق كه كسي است
 شود مي جدا كائنات كل از چون انسان فروم اريک اعتقاد به. است كرده يبررس را دارد شناسي جامعه

 عشوق  آن بوه  كوه  اسوت  پيونود  دنبوال  بوه  مدام و شده تنها گيرد مي فاصله آن از زندگي طول در و
. اسوت  پرداختوه  نيز گيرد مي قرار آن در داري سرمايه جامعه در انسان كه تغييراتي به فروم. گويند مي

 ينظور  يجنبوه  اول: كورد  يبررسو  توانيم دگاهيد دو از را دنيورز عشق هنر كه است معتقد فروم

                                           
1. Civilization and Its Discontents 

2.The art of loving 
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 يانسوان  يروهوا ين انوداختن  كار به عمل، است عمل کي عشق. است آن يعمل يجنبه دوم و عشق
. اندازديم كار به را ها آن، اجبار و زور تحت نه، باشد آزاد كامالً شخص كه يطيشرا در تنها كه است
 واقعوي  عشوق  يعنوي  عشوق  كامول  هاي شكل تمامي در را مشترک عنصر و مؤلفه چهار فروم اريک

 كوه  كسي. است ييدانا و احترام، مسئوليت احساس، يدلسوز شامل عناصر نيا كه كند مي مشخص
 معنواي  بوه  عشوق ، كنود  مراقبوت  او از باشود  مايول  و دهود  اهميوت  او بوه  بايد است ديگري عاشق

 عاشوق  كوه  كسوي . ديگر شخص نيازهاي دادن پاسخ به توانايي و عقل يعني؛ است پذيري مسئوليت
 احتورام ، هستند كه گونه آن ها آن به و دهد مي پاسخ ها آن رواني و جسماني نيازهاي به است ديگران

 رابطوه  در شوناخت  و احتورام ، مسوئوليت ، دادن اهميت. دهد تغيير را ها آن كند نمي سعي و گذارديم
 (.1394، فروم) است دهيتن درهم عشقي

 کيرمانت عشق يبرا ياسيمق( 1970) نيراب کيز كه ستميب قرن اواخر تا ياجتماع شناسانروان
 بوه  اصووالً ، كردنود  مطورح  عشوق  يبرا شناختي روان ياهينظر( 1974) لديهاتف نيال و ديبرشا الن و

 يداشوتن دوسوت  يقو يتحق يحووزه  کيو  عشوق  زمان آن از اما نداشتند يچندان توجه عشق موضوع
 و نيتور قيعم جزء عشق كهنيا باوجود، (1970) نيراب يدهيعق به. است شده ياجتماع شناسي روان

 بوا  ياسو يمق او. اندنكرده آن به يتوجه چيه عمالً ياجتماع شناسانروان، است احساسات نيبامعناتر
 شوامل  ونديپ عامل. عشق مورد در يگريد و ارتباط و ونديپ مورد در يكي: ساخت يريگاندازه نوع دو

 اظهوار  مثول  يعووامل  شوامل  عشوق  و اسوت  يدوسوت  و احترام، خوب دگاهيد، تيجذاب مثل يموارد
 او بوا  بوودن  به ليم و عالقه اظهار، او برابر در تيمسئول و يانحصارطلب اظهار، معشوق به يوابستگ
 کيو  شوكل  بوه  عشق. خوردينم چشم به يجنس تيجذاب با يجنس عامل، عوامل نيا انيم در. است

 عشق يجا به نيراب قاتيتحق. است شده فيتوص يجانيه و يشناخت، يرفتار عناصر همراه به نگرش
(. 1970، نيرابو ) دارد عشق يرجنسيغ حالت بر تمركز و است متمركزشده کيرمانت عشق بر يشهوان

 يبسوتگ  دل. تيميصوم  و تياهم، يبستگ دل: شده ليتشك عنصر سه از کيرمانت عشق، نيراب نظر به
 ارزش يمعنا به دادن تياهم. است گريد شخص با يجسمان تماس و كردن دييتث، دادن تياهم ازِين

 بوا  احساسوات  و آرزوها، افكار ميتسه يمعن به هم تيميصم. است متقابل يشاد و ازهاين به گذاشتن
 موورد  در هوا  نگورش  يابيو ارز يبورا  را يا ناموه  پرسش نيراب، فيتعر نيا به توجه با .است گريد فرد

 عشوق  افوت يفرا از تيو حما ي ارائوه  در عشق و عالقه ابعاد نيا كه شد متوجه و كرد نيتدو گرانيد
 .است مؤرر

 مهرورزانه عشق: ميدار عشق ييابتدا ي گونه دو، همكارانش و لديهاتف الن يها پژوهش طبق بر
. شوود  يمو  مشوخص  اعتمواد  و محبت، يبستگ دل، متقابل احترام با مهرورزانه عشق. نيآتش عشق و

 بوا  نيآتشو  عشوق  .اسوت  گريكود ي بوه  احتورام  و متقابل درک احساس از خار  معموالً نيآتش عشق
 احساسات نيا كه يهنگام. شود يم مشخص محبت و شيتشو، يجنس يها شيگرا، ديشد احساسات

 طرفوه  کيو  عشق كه يدرحال. كنند يم كمال و يخوشحال احساس افراد، باشند متقابل و ديشد يِدرون
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 توا  6 تنها و است زودگذر اريبس نيآتش عشق كه دارد دهيعق لديهاتف. شود يم ختم يديناام و ثسي به
 انتظوارات  كوه  شوود  يمو  ديشود  يزمان نيآتش عشق ديگو يم او نيهمچن. انجامد يم طول به ماه 30

 ديابي يم آل دهيا فرد در را شده نييتع شيپ از يها دهيا كه يزمان، باشد شدن عاشق ي هيپا بر يفرهنگ
 نيآتشو  عشوق ، آل دهيو ا طور به .ديشو يم ختهيبرانگ يروان ازنظر گريد يفرد حضور در كه يهنگام و

 يا دهيپد مهرورزانه عشق كه است معتقد لديهاتف. دارد را بادوام زيآم محبت عشق به شدن بدل توان
 نيآتشو  عشق نوع هر دادن ر  يبرا كه معتقدند( 1981) والستر و لديهاتف نيهمچن. است نادر اريبس

 ايو  هودف  کيو ، دوم. ديباشو  داشته اطالعات عشق يدرباره ديبا نخست. است الزم عامل سه وجود
 يكيولووژ يزيف يختگو يانگ حالت کي در ديبا فرد، سوم. باشد داشته وجود ديبا مناسب عشق موضوع

، والسوتر  و لود يهاتف) شوود  ريو تعب عشوق  جوان يه به بتواند كه باشد( اضطراب و ترس، يجنس جييته)
 مانيزندگ كه يكسان به نسبت ما كه دانديم ياعالقه را( همدالنه) 1مشفقانه عشق لديهاتف(. 1981

 عشوق  بورخالف . كنود يم فيتعر، (1988، لديهاتف) ميكنيم احساس، شده دهيتن درهم قاًيعم ها آن با
 جوذب  يجنسو  ازلحاظ فرد دو آن در كه است يكينزد اريبس يدوست بر يمبتن مشفقانه عشق، نيآتش

 و محبت و دهنديم تياهم گريكدي شيآسا و رفاه به، دارند باهم ياديز اشتراكات، شونديم گريكدي
 جيمهو  نيآتشو  عشوق  انودازه  به مشفقانه عشق(. 1990، هربنر و يكاسپ) كننديم ابراز متقابل احترام

 و بخوش تيرضا يرابطه کي از ياساس ياجنبه اما ستين افسانه و يقيموس يبرا يانهيزم و ستين
 .رپاستيد

 اند عبارت كه است شده مشخص هم گريد يعشق سبک چهار، مشفقانه و نيآتش عشق بر عالوه
 ترس بر متمركز 3مالكانه عشق ،زمان هم عاشق دو داشتن مانند ييرفتارها شامل 2گرانهيباز عشق: از
 يعشوق  کيشور  کي ايآ كه باره نيدرا يريگميتصم بر يمبتن 4عاقالنه عشق ،معشوق دادن دست از

 دهود يمو  حيتورج  عاشق آن در كه است ابيكم دهيپد کي كه 5فداكارانه عشق و نه اي است مناسب
 يهوا افتوه ي انيو م از(. 1986، کيهنودر  و کيهندر) باشد شيآسا در معشوقش تا بكشد رنج خودش
 در اما زنان تا پردازنديم گرانهيباز عشق به شتريب مردان، عشق مختلف يهاسبک به توجه با فراوان
(. 1984، همكواران  و کيهنودر ) اسوت  صوادق  تيوضوع  نيو ا عكوس  مالكانه و عاقالنه عشق مورد

 گرانوه يباز عشوق  و نيترمطلوب فداكارانه عشق و مشفقانه عشق كه كننديم دييتث مردم يطوركل به
 (.1997، بالس و هان) هستند عشق نيترنامطلوب

 پنج سيرا. دارد يگوناگون ابعاد بلكه ستين واحد يمفهوم عشق، (2001) سيرا دگاهيد اساس بر
 بوه  عشوق  و دوسوتانه  عشق، وابسته عشق، يشهوان عشق، ياحساس عشق: برديم نام را عشق نوع

 را يشهوان عشق. اندكرده فيتوص، گريد يفرد به پرشور و فيلط عواطف را ياحساس عشق. همنوع

                                           
1. Companionate Love 

2. Game-Playing Love 

3. Possessive Love 
4. Logical Love 

5. Selfless Love 
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 رابطوه  کيو  يبورا  يارزشومند  اساس، وابسته عشق. كرد فيتوص يگريد به يجنس كشش توانيم
 عشوق  نووع  نيو ا. اسوت  مشترک عالئق و مصاحبت يمبنا دوستانه عشق، ديآيم حساب به قدرتمند

. برنود يمو  لوذت  گريكود ي مصاحبت از و دارند دوست را گريكدي كه است يدونفر نيب داريپا يونديپ
 همنوع به عشق ابراز به كه يفرد. ديافزايم رابطه كل به را لياص توجه و عالقه كه همنوع به عشق

  توجه و عالقه، عشق نوع نيا در. كنديم تيرضا كسب يگريد به دلسوزانه توجه قيطر از پردازديم
 (.1996، سيرا) شوديم او نثار كنندهافتيدر فرد خود خاطر به

 

 عشق يفلسف یهالیتحل

 باسوتان  وناني زمان از گريكدي از آن مختلف يهامؤلفه كردن کيتفك و عشق به راج  يفلسف تثمل
 يبرخو  در ديشوا ؛ انود نپرداخته عشق يمقوله به يليتحل لسوفانيف. دارد ادامه زين امروز تا و آغازشده
 ينكوات  يفلسوف  امور  کيو  مثابه به عشق يدرباره اي باشد شده پرداخته آن به اخالق يفلسفه مباح 
 يلو يتحل لسوفانيف و ندارد يچندان يجا يفلسف سنت نيا در مقوله نيا درمجموع اما باشد شده طرح
 و ليستانسو ياگز يهادغدغه يتوسعه و عشق يمقوله به مدرن يفلسفه در. اندپرداخته آن به كمتر
 و گريبواز  هوم  توانديم شخص كه ينحو به است شده پرداخته رنج و مرگ، يشاد، غم رينظ يوجود
 يشخصو  عشق از جداگانه مفهوم سه بعد به باستان وناني از لسوفانيف .باشد دانيم نيا تماشاگر هم
 بوه  ديشود  ليو م ينووع  شكلبه عشق يمعنا به اروس. 3ايليف و 2آگاپه، 1اروس: اندكرده مشخص را
 را اروس( 1990) سووبل (. 1940، گوران يد و دليو ال) اسوت  -يجنسو  ديشود  ليو م معمووالً -يزيچ

 ارزش بوه  پاسوخ  كوه  اسوت  يعشوق  آگاپوه . كنديم وصف معشوق محاسن به يپاسخ و خودخواهانه
 ايليف. است شده معنا خدا به ما عشق يمعنا به هم و ما به خدا عشق يمعنا به آگاپه. ستين معشوق

، خوانواده  ياعضوا  بسوا  چوه  و دوسوتان  بوه  نسوبت  دوستانه ياحساس اي زيآممحبت يتوجه يمعنا به
 يهوا هيو نظر، اسوتنفورد  يفلسوفه  يدانشنامه در(. 1940، همكاران و دليال) است وطن و همكاران

 عشق، ديشد خاطر تعلق مثابهبه عشق، اتحاد مثابه به عشق. اندشده يبندميتقس دسته چهار در عشق
 (.1394، هلم) عاطفه ينوع مثابهبه عشق و نهادن ارزش مثابهبه

 گووردون  يهر يهادگاهيد نييتب به، اندپرداخته عشق يمقوله به كه يلسوفانيف نيب از نجايا در
 عشوق  بوه  ژهيو و نگواه  كوه  يلسووفان يف از يكي. شوديم پرداخته ويبد آلن و كگور رييك، فرانكفورت

 كتواب  نهيزم نيا در او ارر نيترمهم. است اخالق معاصر لسوفيف، فرانكفورت گوردون يهر، داشته
 و هوا ارزش يسرچشومه ، افوراد  يذهن يدهيچيپ اوضاع بر ييمداوا را عشق يو. است 4عشق ليدال

 گونه نيا. ستندين عشق يجنس اي ياحساس روابط، يو نظر در. كنديم يمعرف يعمل ييگراعقل بستر

                                           
1. Eros 
2. Agape 

3. Philia 

4. The Reasons of Love 
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 عشوق ، يو بواور  بوه . ندارند تعلق عشق عتيطب به كه اندكنندهگمراه عناصر از يشمار شامل روابط
 عشوق  فرانكفوورت  نظور  از. شوديم مربوط انسان يدرون انسجام به كه است دادن تياهم از يشكل
 موضووع  بوا  ارتباط در غرض از فارغ يمشغولدل عشق نكهيا نخست. دارد يضرور تيخصوص چهار
 معشووق  قيو عال هموان  عاشوق  قيعال و ابدييم تيهو معشوق ي واسطه به عاشق، دوم. است خود
. نودارد  وجوود  آن موضووع  يبورا  ينيگزيجا يعني است فردمحورانه و ستين يكل عشق، سوم. است

 عشوق  فرانكفوورت  ازنظور  نيبرا عالوه. ستين عاشق ي واسطهيب يسلطه تحت عشق آنكه چهارم
 (.2006، فرانكفورت) ميورزيم عشق گريد يزهايچ از شتريب زهايچ از يبعض به ما است ذومراتب

-يم عشق از آن در يو كه يارر نيترمهم. است عشق 1كگور رييك ياصل يهادغدغه از يكي
 يعو يطب عشوق  مقابول  در يحيمسو  عشوق  دارد ارزش او يبورا  كوه  يعشق. است 2عشق آرار، ديگو
. دارد يبرنمو  حيتورج  و ضيتبع پس، است همنوع به عشق، يحيمس عشق. است يدوست و( يشهوان)
 فاقود  را گور يد يهاعشق، دانديم آن متعلق را انسان فرد كه يحيمس عشق به توجه با كگور رييك

 يا گونوه  به يآگاه، ديآيم دست به عشق از بيترت نيبد كه يمفهوم. دانديم ياله و ياخالق ارزش
 (.1962، كگورد رييك)دارد همنوع با ارتباط در فرد هر كه است فهيوظ

 برابور  در او فلسوفه . اسوت  قوت يحق مسوئله ، فلسوفه  در 3ويبد آلن ياصل يها يمشغول دل از يكي
 صوفات  از يكو ي قوت يحق ييشناسوا  در يوي گرا ينسوب  كوه  دارد قورار  مودرن پست متفكران يشهياند

 «رخوداد » را تيوضع کي از گسستن او. كند تثمل قتيحق بر گريد بار كه كرد تالش ويبد .هاست آن
 چهوار  ويبود  آلون  يهيو نظر به بنا(. كرد سرنگون را يپادشاه ميرژ كه فرانسه انقالب مثل)  نامد يم

 يقرارداد صرفاً عشق، يو نظر به. هنر و علم، استيس، عشق: از است عبارت قتيحق رخداد ساحت
 ديبا عشق طرف دو، بودن و ساختن نيا در. است آن از فراتر بلكه ستين فتهيخودش شخص دو انيم
 بوه . ننديافريب نو از را خود يهست، عشق يروين به و ابندي دست( ميسينارس) يفتگيخودش يفراسو به

 ادآوريو  او سوخن  نيا. ديخر توانينم را عشق اما كرد يداريخر توانيم را سكس، ويبد آلن يگفته
 دام از يجنسو  روابوط  ييرهوا  بور  ويبود . است يپول ي مبادله منطق از ماركس كارل درخشان ليتحل

 يبواق  يناشودن  حل عشق مسائل باز يجنس روابط يآزاد صورت در ديگويم اما كنديم ديتثك اخالق
 عشوق  كه ميده تن زيآم مغلطه فرض نيا به كه شوديم خراب يوقت عشق كار، ويبد ازنظر .مانديم

 فقوط  نوه  عشوق  تيوضع در و است قتيحق ديتول ياگونه بلكه رابطه نه عشق اما، است رابطه ينوع
. ستين افتني وحدت و شدن يكي يمعنا به، جيرا تصور برخالف عشق. كارند در تن دو بلكه تن کي

 وحودت  و يوي همگرا بوه  معطووف  استيس رايز؛ داند يم نكته نيا در را استيس و عشق تفاوت، ويبد
 دو يعني؛ دارد معنا بودن دو با تنها عشق. است «بودن دو» نشانگر، دهد يم ر  يوقت، عشق اما است
 و نداشوتند  خبر هم از قبالً كه شوند يم مواجه گريكدي با تيجنس در تفاوت خاطر به، مرد و زن، نفر

                                           
1. Kierkegard 
2. Works of Love 

3. Alain Badiou 
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 اسوت يس يوقتو  ديو گو يمو  ويبد، ليدل نيهم به. شود يم آشكار «دو صحنه»، عشق رخداد ضمن در
 اسوت يس در يعني است آغاز و انيپا نيا يجبر يمعنا، ويبد منظور. شود يم آغاز عشق، ابدي يم انيپا
 متفواوت  اساسواً  كوه  نفور  دو بوا  عشوق  در اما، شوند يم همبسته كه ميهست طرف مردم از يريكث با

 .ميطرف، هستند
 

 عشق يشناختزبان یهالیتحل
 يانسوان  اجتماعوات  نينخسوت  گورفتن  شوكل  زموان  به آن شيدايپ كه است ياجتماع يادهيپد زبان
 ابعاد و يانسان يزندگ و ياجتماع جهان از ما تيروا دهنده شكل عوامل نيترمهم از زبان. گردد يبازم

 يممتاز و زيمتما ي نشانه همواره، مدرن دوران در چه و گذشته دوران در چه زبان. است آن متفاوت
 يانسوان  جوامو   در ياجتمواع  يزنودگ  ديبازتول و خلق جهت يابزار و ياجتماع -يفرهنگ تحوالت از

 عنصور  کيو  و باشود  آن تحوالت و جامعه از ما فهم يانجيم كه دارد را تيقابل نيا زبان. است بوده
 نسوبتاً  يدرك و ببرد مان ياجتماع اتيح يها هيال عمق به را ما تواند يم كه است ياجتماع -يفرهنگ

 ازجملوه  زبوان  از حاصول  يهوا  تيو روا درواق . دهد قرار ما چشمان برابر در جامعه تيوضع از قيعم
 رگذاريتثر يجمع و يفرد يها تهيويسوبژكت به يده شكل اي ساخت در كه است ييها تيروا نيتر مهم
 مورد در استرنبرگ و بارت روالن دگاهيد، هاتيواقع ييبازنما در زبان نقش به توجه با رو نيا از. است
 .شوديم بح  عشق

 

 بارت روالن
 و فوكوو ، اشوتروس ، او. اسوت  يشناسو نشوانه  يهاچهره نيترشاخص از( 1980-1915) بارت روالن
 انيسواختارگرا  گور يد هماننود ، ابتودا  در بارت. هستند ييساختارگرا نهضت يخيتار يهاچهره، الكان
 متن مطالعه از را خود يفهيوظ انيساختارگرا. بود متن از يسوسور ييساختارگرا ريتثر تحت، فرانسه

 گور يد و بوارت  تيو نها در اموا  دانسوتند يمو  مفوروض  شيپو  از و حواكم  نياديو بن ساختار به دنيرس
 قيو تعل جوه يدرنت و مؤلف مرگ كردن مطرح. كردند ياتازه سازوكار وارد را شهياند انيپساساختارگرا

. دارد يبوارت  ييپساساختارگرا از نشان يتيروا رمز و نينماد رمز، زبان نظام استقالل، متن يباز، معنا
 يارور  هور  درگذشته. بازنمود را متن از نو ييمعنا و شكست هم در را متن يسنت يمعنا بارت روالن
 موتن  و اررنود  کيو  فقوط  آروار  نيو ا از ياريبسو  بارت روالن دگاهيد از كه يدرحال شديم قلمداد متن

 اسوت  دسوت  در ارر. است شناسانه روش متن اما است آرار ينوشتار صورت، ارر او دگاهيد از. ستندين
 در. است عشق يمطالعه يهاشكل از يكي عشق يگفتمان مطالعات(. 1981، بارت) زبان در متن اما

 محقوق  نيتر برجسته 1«عاشق گفتمان» كتاب با را بارت روالن توان يم كه عشق يگفتمان مطالعات
 بتواند ديبا محقق كه شود يم ستهينگر يزبان يايدن اي يبند صورت کي مثابه به عشق به، دانست آن

                                           
1. A Lover's Discourse 

https://www.goodreads.com/book/show/380994.A_Lover_s_Discourse
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 نيو ا كوه  دهود  پاسوخ  پرسوش  نيو ا بوه  سوپس  و بپردازد يزبان جهان نيا قيدق فيتوص به نخست
 و آورد يمو  دسوت  به گريد يها يبند صورت كدام با يتقابل رابطه از را خود يمعنا يزبان يبند صورت
 از يزبوان  يبند صورت نيا ديتول ياجتماع -ياسيس طيشرا چه كه كند مطرح را پرسش نيا تيدرنها
 نيا نخست پرسش به تنها البته خود يبرجسته قيتحق در بارت روالن است؟ ساخته ممكن را عشق
 و است برخوردار يياجزا چه از عشق يزبان يايدن دهد نشان است دهيكوش و گفته پاسخ پژوهش نوع

 يهوا  دهيو ا نيتور  مهوم  از يكي ديشا. دارند ييمعنا چه، عاشق ژهيو به، معشوق و عاشق نزد اجزاء نيا
 اريبس دهيپد نيا فهم يبرا آن شناخت كه باشد عشق مراحل خصوص در او دهيا، كتاب نيا در بارت
. ماجرا دنباله -3 و مواجهات -2، يآن اسارت -1: دارد مرحله سه عشق است معتقد بارت. است مهم
 بهره احساسشان و خود انيب يبرا يزبان خاص يژانرها از معشوق و عاشق مراحل نيا از کي هر در
 جهان» همچون ييها عبارت از، اوست يدلباختگ آغاز كه يآن اسارت مرحله در عاشق مثالً. رنديگ يم

 اديو ز... و «بوودم  دنبوالش  كوه  است خودش همان نيا»، «است يآب چقدر آسمان»، «باستيز چقدر
 .ديگو يم سخن

 صورفاً  آدم کيو  به دينبا را عاشق كه است استوار اصل نيا بر بارت روالن عاشق گفتمان كتاب
-يمو  بوده يمهارنشدن يعني يواقعنا كه را آنچه او زبان از كه است يكس عاشق؛ فروكاست ناخوش

. كنود يمو  انيو ب گوريف قالب در را عاشق سخنان يساختار يمايس کي با كتاب نيا در بارت. ميشنو
 :قرارداد مرحله پنج در يترمفصل صورت به توانيم را بارت كتاب در شده انيب يگورهايف مجموع
 يدعواهوا  و مجوادالت -4 عاشقانه يگفتگوها-3 شدن عاشق مرحله-2 عشق از قبل مرحله-1

 .عشق از خرو -5 عاشقانه
 نکيع» مانند ييگورهايف. برديم نام يخاص يگورهايف از، مراحل نيا از هركدام در بارت روالن

، «مكوان  يبو ». انود عشوق  از قبول  يمرحلوه  به مربوط «ابرها» و «تمنا»، «مبهوت يايدن»، «يدود
 شودن  عاشق يمرحله يگورهايف از «ييدلربا» و «وانهيد»، «جوشش»، «يوابستگ»، «ريمهارناپذ»

 يهوا ناموه » و «دارم دوسوتت »، «يپنودار همذات»، «هاتماس»، «يچشمهم»، «يدلسوز». هستند
-تحمل»، «آزارنده»، «رنج» مانند ييگورهايف. اندعاشقانه يگفتگوها به مربوط يگورهايف «عاشقانه

 عاشقانه يدعواها و مجادالت به مربوط «يناراحت» و «مشاجره»، «سكوت»، «هاحسادت»، «ريناپذ
-مرحله به مربوط «عشق وقاحت» و «متثسف»، «يآوارگ»، «فاجعه»، «ديتبع» يگورهايف و هستند

 .اندعشق از خرو  ي
؛ عشوق  يشناسو  تيو روا. است عشق مورد در يمطالعات يها حوزه از يكي عشق يشناستيروا

 روابوط  از( معشووق  ايو  عاشق) عشق ياصل كنشگران كه ييها تيروا منظر از عشق مطالعه يعني
 عشوق  يدرون منطق از زنده تيروا کي ارائه، مطالعات گونه نيا هدف. كنند يم ارائه خود عاشقانه

 عشق يمعنا از يمتفاوت مفهوم. دانست حوزه نيا محقق نيتر مهم را استرنبرگ بتوان ديشا. است
 روابوط  يبنود فرموول  نيا طبق. است شده ارائه( 1986) استرنبرگ عشق يمثلث يالگو ي لهيوس به

 شونديم دهيد مختلف يهازو  در مختلف درجات به كه شوديم ليتشك ياصل جزء سه از يعشق
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-يم احساس فرد دو كه يبودنکينزد يعني؛ است 1متيصم آن جزء کي(. 1996، يبست و آرون)
 نيطرف. است مشفقانه عشق ضرورتاً متيصم. دارديم نگاه باهم را دو آن كه است يونديپ و كنند
، هستند قائل ارزش گريكدي يبرا و دارند توجه گريكدي يخوشبخت و رفاه به نسبت متيصم يدارا

 2اقياشوت  دوم جوزء . كننود يم درک را گريكدي و كننديم حساب هم يرو، دارند دوست را گريكدي
 بوه  موردان  دارد احتمال شتريب. است يجنس ليم و يجسمان يجاذبه، يدلدادگ بر يمبتن كه است

 از اسوت  عبوارت  جوزء  نيسووم (. 2001، بروتوون  و فهور ) زنوان  توا  باشوند  داشوته  ديتثك جزء نيا
 بوا  ديو خواهيمو  و ديعاشوق  كوه  ميتصوم  نيا ليقب از يشناخت عوامل يندهينما كه 3تعهد/ميتصم

 سوه  هور  يوقتو . است يدائم يمبنا کي بر رابطه حف  به تعهد با همراه ديابي ونديپ گريد شخص
 اموا  شوود يمو  يتلقو  يآرمان و است 4اريع تمام عشق، باشند رومندين يكاف حد به عشق مثل  جزء
 جم  يمساو طور به يفرد در ندرت به، عشق بعد سه استرنبرگ ازنظر. است دشوار آن به دنيرس
 دگاهيو د از. اسوت  متفواوت  عاشوقانه  روابط ابعاد نيا از کي هر وجود زانيم به توجه با و شود يم

 شده مطرح يها يژگيو از يژگيو دو اي و کي تبلور شاهد ما، روابط از ياريبس در زين يشناس جامعه
 8 شواهد  موا  عشق ابعاد بيترك از. اند شده  خوانده عشق خطا به متثسفانه كه ميهست مجزا طور به

 .4 يدلبواختگ  .3 عالقوه  و مهور  .2: عشق فقدان .1: از اند عبارت كه ميهست عشق در حالت نوع

 (.1986، استرنبرگ) كامل عشق .8: ابلهانه عشق .7 يرفاقت عشق .6 يآرمان عشق .5 يته عشق

 مثابوه  به عشق يهينظر و كرد يابيارز دوباره را خود عشق يهينظر 1998 سال در استرنبرگ
 تووان يم هينظر نيا در. است يسنجروان كرديرو يمبنا بر هينظر نيا. كرد يمعرف را تيروا کي

؛ بازشوناخت ، باهم متفاوت يهازشيانگ و هاشهياند، هاعاطفه از يعيوس فيط به توجه با را عشق
 از تيو حما و سوته يشا صوورت  به متقابل ارتباط يبرقرار، يگريد به ليم و عالقه مثل ييهادهيپد
 يدهندهليتشك اجزاء هينظر نيا در ديرسيم نظر به كه بود نيا در يمثلث هينظر مشكل. گريكدي

 ياوهيشو  بوه  را هوا  آن آنكهيب، دهنديم حيتوض را عناصر نيا و هستند عشق عناصر نيمب، عشق
 و دارد دوسوت  را يخاصو  انسوان  يفورد  هر چرا دهند نشان آنكهيب و كنند يده سازمان روشمند
 نيو ا بر تيروا مثابهبه عشق به يو كرديرو(. 1998، استرنبرگ) داردينم دوست را يگريد انسان
 هوا آن يقصوه  با شانيهاقصه كه شوند يكسان عاشق دارند شيگرا انيآدم كه است يمبتن فرض

، باشود  داشوته  متفواوت  كامالً ياقصه كه ميشو يكس عاشق اتفاق سر از اگر. باشد مشابه اي يكي
 كنود يمو  دايو پ متزلوزل  يتيوضوع ، اسوت  رابطوه  نيو ا رسواخت يز كه يعشق و ما يرابطه وقتآن
 (.1395، استرنبرگ)

 

                                           
1. Intimacy 
2. Passion 

3. Decision/Commitment 

4. Consummate Love 
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 یریگجهینت و یبندجمع
 لحواظ  بوه  هوم  كه يانسان امروز ياجتماع اتيح در موضوعات نيتر مهم از يكي ميديد كه چنان

 يداريو ناپا مسوئله ، اسوت  كرده مشغول خود به را ها انسان شتريب ذهن يفيك لحاظ به هم و  يكم
 اكنون «عشق» پرسش. است آن نيشيپ مستحكم نسبتاً شكل با نسبت در يانسان عاشقانه روابط

 شوخص  نيو ا بوا  ديو با يك تا: است كرده مشغول خود به را مردان و زنان همه متفاوت اشكال به
 خوود  يجووجست به باز دارم حق آنكه اي است من عاشقانه -يعاطف سرنوشت همه او ايآ بمانم؟
 داريو پا تعهود  و متيصم کي بر مصرانه اي است تر مهم آن به گفتن پاسخ و من شور دهم؟ ادامه

 كونم  مصرف بخش لذت متفاوت شعائر با و متفاوتهاي  تيموقع در را يگريد و خود تن ماندن؟
 كه دارد تعلق گريد فرد کي تاينها و من به صرفا كه بنگرم خاص يميحر همچون آن به آنكه اي

 موا  شوتر يب اتيح كانون در مشابههاي  پرسش وها  پرسش نيا، امروزه است؟ من «عشق» نامش
 و «ييتنهوا  کيالكتيد» كتاب در پاز وياكتاو آنچه مقابل در بتوان اكنون ديشا. دارد يجاها  انسان

 سوخن  «عشوق  و ييتنهوا  کيالكتيد» عنوان با آن از «دنيورز عشق هنر» كتاب در فروم کيار
 شوور  و تعهود » ايو  «بوودن  هموه  بوا  ايو  بودن يكي با انيم ينينو کيالكتيد» از سخن، نديگو مي
 نام به يشناخت يهست درد کي انگريب آنكه از شيب نينخست کيالكتيد خالف بر كه گفت «يجنس

 بوه  يشناخت جامعه تيموقع کي انگريب، باشد «وصل» اي «عشق» نام به آن حل راه و «ييتنها»
 ما نيشيپ تصورات كه است «موقت يجنس روابط شبكه» نام به آن حل راه و «رابطه پرسش» نام
، تعهود ، خوانواده ، عشوق ، محبوت ، سوكس ، رابطوه ، تن ليقب از موضوعات از ياريبس خصوص در

 .است دهيكش چالش به را....و، بو، لباس، رنگ، اندام، پوست، بدن، خانه، تيمالك
 سواخته  ممكون  يانسوان  روابط در را راتييتغ نيا همه يعوامل چه كه پرسش نيا به پاسخ در
 كه دانست ديبا. يدرون عوامل و يرونيب طيشرا اي عوامل: نمود توجه عوامل دسته دو به ديبا است
، گور يد عبوارت  به. است «يحدود تا»اي  رابطه يانسان عاشقانه روابط يايدن با جامعه انيم رابطه
 روابوط . نكنود ييتب را يانسان عاشقانه روابط در رييتغ تواند مي يحدود تا ياجتماع طيشرا اي جامعه

 تحقوق  طيشورا  و وقووع  بستر يعني جامعه از را آن كه دارد زين يدرون منطق کي يانسان عاشقانه
 در آموده  وجوود بوه  راتييو تغ كننوده  نييتب ياجتماع عوامل از نجايا در. كنديم مستقل آن يرونيب

 بوه  مربووط  مسوائل  و مييگوو  موي  سخن «عشق يرونيب طيشرا» عنوان به يانسان عاشقانه روابط
 از سوخن  موا  بوا  توانود  موي  شناسي جامعه. مينام مي «عشق يدرون طيشرا» را عشق يدرون منطق

 ليدخهاي  سميمكان و عشق يدرون يايدن بر حاكم منطق افتني يبرا. ديبگو عشق يرونيب طيشرا
، يمغزشناسو ، يشناسو زبوان ، يكواو روان، شناسوي  روان، فلسوفه  ليقب از گريد علوم به ديبا آن در

 .خواست كمک آنان از و كرد رجوع....و، يشناسهورمون
 اتيو ح در اليسو  و داريو ناپا عاشوقانه  روابوط  يريو گ شوكل  يشناخت جامعه علل خصوص در 

 عشق يشناسجامعههاي  هينظر يبرخ منظر از) علت پنج به توان مي حداقل انسان امروز ياجتماع
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 موجوود  نظوم  واقو   در و عشق يايدن يرونيب طيشرا ريتثر به نخست علت. كرد اشاره( احساس و
، عشق محققان و شناسانجامعه نيتربرجسته از، لوزيا اوا. گردد يم باز عشق بر يدار هيسرما نظام

 كتواب  يفرعو  عنوان البته نيا) «يدار هيسرما يفرهنگ تناقضات و عشق» عنوان با خود كتاب در
 كوه  كنود  يمو  طرح را بح  نيا باره نيا در( است تر مهم آن ياصل عنوان از معتقدم من كه است
 و عاقل انسان، ديتول حوزه .مصرف و ديتول: دارد ياصل مشخصه دو يدار هيسرما نظام موجود نظم

 و باشوند  داشته خانواده، كنند كار، باشند عاقل خواهد يم ها انسان از و كند يم غيتبل را مدار خانواده
هواي   خواسته با يدار هيسرما نظام در ديتول حوزههاي  خواسته نيا انيم. بپردازند فرزند تيترب به

، خودابرازگر خواهند يم ها انسان از، برعكس، مصرف حوزه در رايز دارد وجود تناقض مصرف حوزه
 يژگو يو نيو ا يينهوا  جوه ينت لووز يا باور به. باشند كننده مصرف و يدار شتنيخو بدون، گر انيخودب

 خواسته نيا است معتقد او. است يانسان عاشقانه روابط بر «لذت» اصل شدن حاكم، ييگرامصرف
 و رديبگ قرار کيرمانت روابط با يجد ونديپ در مصرف كه شود مي ممكن يزمان تنها مصرف قلمرو

 سر بر را آن برنج پختن از پس كه ديكش ريتصو به را يزن برنج غيتبل در توان مي مثال. خانواده نه
 برجسوته  كوه  آنچوه ، نجايا در. اند نشسته آن اطراف در فرزندانش و همسر كه كند مي سرو يزيم

، غيو تبل نيهم در اگر اما. است انسان خدمت در كاال واق  در. يخانوادگ جم  و است خانواده شده
 و او بوه  ياديو ز موردان  توجوه  جلوب  باع  او يغذا يبو كه ديبكش ريتصو به را ييبايز آشپز زن
 توا  كوه  دارانوه يخر نگاه آن رايز، رديگ مي قرار كاال خدمت در انسان نجايا در، شود او تن و ييبايز
 و ديو خر منطوق  نجايا در، تر قيدق عبارت به. است زن کي تن سمت به بوداكنون برنج به روزيد

 نيچنو  تا است معتقد لوزيا. شود مي حاكم زين يانسان روابط بر، كاالست و بازار مختص كه فروش
 پوس . شوود  نموي  ممكن يدار هيسرما نظام نظر مورد يمعنا در مصرف اصوال، ندهد ر اي  دهيپد

 و شووند  كننوده  مصرف قايعمها  انسان كه شود مي ممكن يزمان آن قيدق يمعنا در كاال مصرف
 عامول  نيدومو . نود ينما فوروش  و ديو خر زين را خود عاشقانه عالئق و آرزوها و اليام و تن بتوانند
 شناسوي  جامعوه » كتاب در دنزيگ. افتي دنزيگ هينظر در ديبا را عاشقانه روابط بر اررگذار ياجتماع

 بوه  گسوترده  خوانواده  از تحول را انسان ياجتماع اتيح در تحوالت نيمهمتر از يكي «تيميصم
 آن مواجرا  نيو ا امديپ نينخست. است داشته همراه به امديپ دو اتفاق نيا. داند مياي  هسته خانواده

 دانيم در نيشيپهاي  خانواده همچون گريد ديجداي  هسته خانواده دهنده ليتشك فرد دو كه است
 نيچنو  در. كننود  حول  را خوود  مسوائل  ديبا خود و ندارند يجا گسترده خانواده تيحما سيمغناط
 آسوان  يليخ توانند مي و پردازند مي هم با مذاكره به افراد، نيزوج انيم مشكل هر بروز با، يحالت
 در، دنزيو گ بواور  بوه . گوردد  ميبواز  سكس از برداشت در رييتغ به دوم امديپ. بدهند ييجدا به يرأ

 سوكس . سوت ين مثل ديتول يبرا يسميمكان و ابزار صرفا گريد سكس ديجداي  هستههاي  خانواده
 را «سوم ياروت» نوام  بوه  مثول  ديتول از مستقل ييقلمرو يجنس لذت و است ارزش يدارا نفسه يف
 آن يمعنوا  به نيا. دارند برجسته يگاهيجا کياروت ليتخ و لذت مناسک آن در كه نهد مي انيبن
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 مورگ  اي اتيح تواند مي عاشقانه رابطه کي در نهفته کياروت لذت و يجنس ليتخ دامنه كه است
 يسو به رو يآسان به شوند مي يته کياروت لذت و ليتخ از كه ياحساس روابط. كند نييتع را آن

 .نهند مي انيپا و يفروپاش
 نيو ا از بوک  شيالور  ليو تحل در ديو با را عاشوقانه  روابط بر اررگذار ياجتماع عامل نيچهارم 

 بوه . گوردد  ميبواز  زنان ياقتصاد و ياجتماع يها تيفعال دامنه شيافزا به كه كرد جستجو موضوع
 را خود بودن زن تازه، شدند فرهنگ يايدن وارد و درآوردند پول كه يزمان از زنان، بک شيالر باور

 خودمت  در را خودشوان  آنكه يجابه نيبنابرا. شدند يشغل و يفكر استقالل صاحب و كردند دايپ
 يزنودگ  اگور  كه رنديگ يم نظر در خود ياستعدادها رشد يبرا ييجا را خانواده، دهند قرار خانواده
 كننود  يم احساس زنان امروزه، بک تقادعا به. شوند يم خار  آن از، نگذارد آن يبرا ييجا خانواده

 را کيو رمانت عشوق  و مدت كوتاه روابط و دهند ادامه خود يزندگ به توانند يم هم يفرد شكل به
 بوا  شودن  رو روبوه  يبورا  هوا  راه نيتور  كوال يراد از يكي موضوع نيا بود معتقد دنزيگ. كنند تجربه
 باعو   اموا ، دارد يخطراتو  آنهوا  يبرا اگرچه رايز، است زنان طرف از يدار هيسرما نظام يمردانگ

، عامل نيپنجم. كنند ليتحم يدار هيسرما نظام به را خود زنانه و يعاطف يها يژگيو زنان شود يم
 كوه  يجوانوان ، اموروزه . گردد ميباز فرزندان از نيوالد يسنتهاي  تيحما رفتن نيب از مساله به باز
 ستندين برخوردار يمدن و ياجتماع ينهادها يحت و يخانوادگهاي  تيحما از گذشته همچون گريد
 بوا  و كننود  «يا موذاكره  روابوط » بوه  ليتبد را خود عاشقانه روابط ديبا كهاند  دهيرس جهينت نيا به

 فورد ، است يجنس رابطه داشتن لوازمش از يكي طبعا كه متعدد افراد با مذاكره زيم سر بر نشستن
 در فورد  نيو ا بودهم  صيتشخ ديبا من» كه دهيا نيا با افراد، رونيازا. ابنديب را خود مناسب يحام
 نظر مورد  يحام شخص تا شوند يم يمتعدد روابط وارد «ر؟يخ اي باشد من  يحام تواند يم يزندگ
 كوه  نود يب موي  روروبه پرسش نيا با را خود فرد مذاكره هر از شدن خار  با طبعا. كنند دايپ را خود
 دائما افراد شود مي باع  مساله نيا. خورد شكست ما مذاكرات چرا اي و بود كوتاه ما مذاكرات چرا
 نكهيا است معتقد و دارد مثبت ينگاه مساله نيا به، البته، دنزيگ. باشند ريدرگ «رابطه پرسش» با

 شدن يا مذاكره و يا مبادله، او باور به. ستين يمنف يامر، است شده يا مذاكره و يا مبادله عشق
 يژگو يو نيو ا است معتقد او. تر کيدموكرات يانسان روابط آغاز يبرا باشد يا عرصه تواند يم عشق

 و عشق به يكينيكل نگاه، دنزيگ اعتقاد به. باشد جهان در يدموكراس سطح باالبرنده تواند يم يحت
 نيا به صرفاً نيا. دارد مدرن جوام  در گرفته شكل ياجتماع راتييتغ و اجتماع در شهير، آن وعيش
 افراد نكهيا اي و اند شده يا زده خي يها انسان به ليتبد ياحساس لحاظ به ها انسان كه ستين ليدل

 عشق و احساسات حوزه در كه است ليدل نيا به بلكه؛ است شده ييكاال نگاه عشق به نگاهشان
 خود تيحما الن يتيحما ينهادها نيا اما داشت وجود گذشته در افراد يبرا ياجتماع يها تيحما
 در كه هستند نيا ازمندين افراد پس. است كرده دايپ كاهش تشانيفعال و اند برداشته حوزه نيا از را
 در مذاكره و مبادله سمت به افراد ليدل نيهم به. باشند خودشان  يحام شتريب خودشان حوزه نيا
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 در افوراد  كه معناست بدان نيا. كنند يم نييتع طيشرا هم يبرا و روند يم احساس و عشق حوزه
 .هستند خود از دفاع و تيحما حال

 عشق بر يرونيب طيشرا همان اي عشق بر جامعه راتيتثر به مربوط شد ذكر تاكنون آنچه همه
 عشوق ، شود  گفتوه  نيو ا از شيپو  كوه  چنوان ، هرحوال به. دادند مي حيتوض را آن يداريناپا كه بود
 هيو نظر نجوا يا در. دكننديتشود  را آن تياليس و يداريناپا توانند مي كه دارد زين يدرونهايي  يژگيو

 گردنود  موي  آن يداريناپا موجب كه را عشق يدرونهاي  يژگيو از يبرخ تواند مي يخوب به باومن
  .است آن ابهام و يرازگونگ کيرمانت عشق يژگيو نيتر مهم، باومن اعتقاد به. سازد آشكار ما يبرا

 اداموه  در اما، باشد داشته ييباال قدرت و تيجذاب آغاز در عشق شود يم باع  معشوق بودن مبهم
. باشند داشته يدسترس هم تن و بدن به و بپردازند گريكدي از شناخت به تا دارند ازين رابطه نيطرف
 از نيطرف كه است آن يمعنا به گريكدي يبرا نيطرف تيشخص و تن شدن انيعر، باومن باور به

 مرحله نيا تا اگر، گريد عبارت به. شوند مي قضاوت و شناخت مرحله وارد عشق و يدلدادگ مرحله
 بور  بعود  بوه  مرحلوه  نيا از، ميداشت دوست و ميشناخت مي خودش يدرون منطق در را خود معشوق

 گربودنيد است ممكن و ميپرداز مي او بودن گريد درباره قضاوت به خود دانش و تيشخص يمبنا
 کيو  در يگريد درباره كردن قضاوت دامنه شيافزا بودن معتقد باومن. مينينب مطلوب گريد را او

 طرف يناراحت به منجر اندک اندک كه است رابطه کي در ما يخودخواه شيافزا يمعنا به رابطه
 زيو ن تون  حووزه  در ماجرا نيهم بود معتقد باومن. شود مي رابطه از افراد شدن خار  و رابطه گريد

 گريكود ي از لوذت  قلمرو به گريكدي تن به يابيدست با افراد عاشقانه رابطه در يوقت. افتد مي اتفاق
 كم لذت نيا، گريكدي بدن تجربه با و كنديم فروكش يمدت از پس لذت نيا طبعاً، شوند يم وارد

 بلكه، ميشو مي يته لذت از تنها نه گريكدي تن تجربه در ما است معتقد مي رولو. شود يم كمتر و
 آن يدرونو  منطوق  و تون  از خوود  ينيع و يستيويتيپوز شناخت سوژه به را يگريد تن ميكوش مي
 يريادگيو  قابل يموضوع و قضاوت و شناخت قابل موضوع همچون يگريد تن با ما. ميكن ليتبد
 وجووه  از بواال  يدانش يدارا ما همه امروزه كه است گونه نيا. ميكن مي برخورد اندوختن تجربه و

 نيو ا چوون  بوود  معتقود  موي  .ميعشق و لذت از يته اما ميهست آن نيآفر لذت نقاط و تن متفاوت
هواي   تون  بوه  ليو دل نيهم به و ميببر لذت آن از ميتوان نمي ،است عشق و عاطفه از يته شناخت
 . ماست منتظر گريد ييجا در لذت ميكن مي تصور و ميكن مي رجوع متفاوت
 كوه  را عشوق  يدرونو هواي   يژگو يو از يبرخو  يخووب  به كه است يمتفكران گريد از ويبد آلن

 صوحنه  يعنو ي عشق»، ويبد باور به. دهد مي حيتوض ما به شوند آن يداريناپا ساز نهيزم توانند مي
 زموان  از ميريو بگ اديو  ديو با موا  كوه  اسوت  يا رابطوه ، عاشوقانه  رابطوه  واق  در يعني. «دو شينما

 نيبنابرا. خودمان فقط نه مينيبب نفر دو نگاه از و متفاوت منظر دو از گريد را جهان آن يريگ شكل
. شماسوت  وجوود  از يجزئ پس نيز كه است يگريد به توجه يژگيو نيتر مهم، عاشقانه رابطه در
، عشوق  آغواز  در كوه  گونوه  هموان . نودارد  وجود يخودخواه از بزرگتر يدشمن عشق در معنا نيبد
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 نگواه  او نگواه  منظور  از را جهوان  و ميگوذار  يمو  احتورام  او بوه  و ميدار دوست عاشقانه را يگريد
 .ميكن حف  ديبا را رفتارها نيا هم رابطه و عشق نديفرآ ادامه يبرا، ميكن يم

 آغواز  معمووالً  موا  كوه  كنود  مي مطرح را دهيا نيا «دنيورز عشق هنر» كتاب در فروم کيار 
 فكور  موا . است نشاط و پرشور و گرم همواره عشق آغاز. ميريگ يم اشتباه عشق نديفرآ با را عشق

 عاشقانه رابطه يكوشش چيه يب توان يم و شود يم حف  هم عشق نديفرآ در يژگيو نيا ميكن يم
 نگوه  پرشور و گرم را عشق نديفرآ ميبخواه كه يصورت در فروم اعتقاد به. داشت نگه پرحرارت را

 را عشوق  عمل حوزه در هم و نظر حوزه در هم ديبا. ميهست دنيورز عشق آموختن ازمندين، ميدار
 نگواه  موان  يزنودگ  هدف و تيغا شكلبه آموختنش و عشق به، گريد هنرورز هر مثل و مياموزيب

 خلوق  را آن و ميبسواز  "رابطوه  طول" در را گرم عشق نديفرآ کي ديبا ما گفتم آنچه به بنا.ميكن
 قطعواً  كه يانسان دو؛ آنهاست يها تفاوت حف  نيع در انسان دو شدن کينزد عشق هدف. ميكن

 از دارد؟ نگوه  گريكدي كنار را آنها تواند يم يزيچ چه پس. شد نخواهند هم مثل و هستند متفاوت
 يزندگ( كند يم نثار يگريد به را يزندگ كه يكس) عاشق کي نقش در ديبا شما فروم کيار نگاه
 بوه  يزنودگ  شوور  دادن با ديبا شما. ديبساز معشوق کي خود از كه ديكن ريتصو يا گونه به را خود

 ميبخوواه  آنكوه  از شيبو  هوا  انسان ما شتريب آنكه حال .بالعكس و ديكن خود عاشق را او، يگريد
 ليو دل نيهمو  بوه . ميباش معشوق و ميشو داشته دوست ميخواه يم، ميباش عاشق و ميبدار دوست
 را خوود  و اسوت  محبوب و يدنيپسند يكس چه كه است نيا يامروز يايدن در ما پرسش همواره

، ميباش كنشگر عاشقانه روابط حوزه در آنكه يجابه ما. ميآور يم در محبوب آن شكل به دائماً هم
 ياجتمواع  محبوب موجود نام به يگريد زهيانگ کي كه ميشو يم يريپذ كنش موجودات به ليتبد
 .كند يم تيهدا را ما

. هست كاوروان همان معشوق. ميابي مي را خود كاوروان واق  در ميشو مي عاشق كه يزمان ما
 خوود  يوجوود هاي  هيال نيتر قيعم از و ميكن گووگفت او با ميتوان مي ما كه است يكس معشوق
 يزنودگ  خيتوار  و خود از گفتن سخن يبرا است ينديفرآ يعاشق نديفرآ و معشوق. مييبگو سخن
 دنبوال  بوه  يعاشوق  اميا در ما. ماست ناخودآگاه همتراز يزيچ كه آن يدادهايرو و حوادث و خود
 دوران در اصووال . مييبگوو  سوخن  هوم  بوا  و ميكن «مالقات» را گريكدي ميدا كه ميهستاي  بهانه
 تيو موقع بوه  مايدا. كند مي ريتسخ را ما يزندگ و وجود همه يكالم يباز و كالم و زبان، يعاشق
 .مييبگو سخن خود با و خود از تا ميگرد مي بر يكاوروان

 يسو دو از کي هر آنكه اول. روستهروب ياديبن يخطا دو با عشق، يكاوروان خالف بر اما
 گوو وگفوت  و زبوان  نود يفرآ در اختالل باع  نيا و دارد يگريد از يكيزيف يابيكام در يسع رابطه

 ارجاع گووگفت و دانش به را خود مقابل طرف يعاطف ازين عشق نديفرآ در ما، آنكه دوم و شود مي
 و زبوان  از ياحساسو  يبواز  و احساس لذت هم طبعا. ميشو مي عاطفه يباز در گرفتار و ميده نمي
هاي  عاطفه عمق از گونهنياهاي  عاطفه، حالنيباا. شتريب آن شدت هم و است شتريب كالم يباز
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 احسواس  زانيم كاهش از پس ليدل نيهم به و محرومند زبان و گووگفت نديفرآ در گرفته شكل
 .رونديم ينابود يسو به سرعت به يعاطف مجادالت وقوع با اي يعاطف

 قيعم. كردن لمس و دنيد تا صداست دنيشن جنس از شتريب عشق، يكاوروان يالگو به بنا
 درون در يگور يد يصودا  دنيشن توان به بودن مجهز، آن از شيپ يحت و گريكدي يصدا دنيشن

 لموس . سوازد  موي  عشوق  انسوان  دو انيو م رابطه از كه است يدرون يگفتگو كردن ممكن و خود
 بوه  را رابطوه  يسوو  دو و داشت خواهد تدوام يصورت در تنها يجنس رابطه و يعشقباز و يكيزيف

 جز يحالت در گرنه و باشد آن مفروض يدرون يگووگفت كه كشاند خواهد لذت افتيدر و ارگاسم
 تجربه خود درون در را لذت تنها کي هر افراد و ندارد وجود يجنس رابطه نام به يزيچ اصوالً نيا

 .ست «يخودخواه» جنس از يزيچ حالت نيا در يجنس تجربه اصوال و كرد خواهند
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