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 محبت چیست؟ 

اما قدر مشترک همة تعااریف . در روابط بین فردی، دشوار است« عشق»ارائه تعریف کاملی از 

چشا  اسااان را از دیادن  محبتی که در آن افراط وجاود دارد و»یعنی . است« شیفتگی»عشق، 

عارضاه ای »شاید به همین دلیل است که حکماا و ابباای قادی ، عشاق را « .می بنددواقعیت 

می داساتند و در احادیا،، « ستیجة غلبة سودا در بدن»و « از خروج مزاج اساان از اعتدالساشی 

« رفتااری غیار هنجااری»یاد شاد  اسات و رواسشناساان سیاز آن را « بیماری»از عشق با عنوان 

 . ارزیابی و معرفی کرد  اسد

اان دیگار ییادا البته عشق مورد بح، در اینجا، شیفتگی و سرگشتگی ای است که اسااسی به اس

هماة )یس ببعاً عشق اساان باه خداوساد یاا باه ساوع اسااان . می کند و موضوع آن، فرد است

همچنین بر اساس تعریف ماا از عشاق، عةقاة . و به جهان، از این بح، خارج است( ها اساان

از حاوز  عشاق ... ببیعی و عادی فرد به والدین، برادر و خواهر، سزدیکان، دوساتان، هماار و

 . است« محبت»رج است و این موارد در واقع، خا

یک محبت هنجارمند سابت به دیگاری، محبتای اسات کاه باا درجااو و سا وحی از ای اار، 

معقاول و متناساب باا محاال  . دلاوزی، احترام، شناخت و احااس مااوولیت همارا  باشاد

رسگ جنای  به تخریب شخحیت و سفی هویت فرد سینجامد و. درازمدو فرد و قابل دفاع باشد

« عمال ااال »چنین محبتی، فضیلتی اخةقی است و در تمامی ادیان، . و جنایتی سداشته باشد

به شمار می رود و زمینه شکل گیری رواباط خدایاانداسه میاان والادین و فرزسادان، دوساتان، 

 . است... هماران، همکاران، برادر و خواهرها و
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 بوسه، اولین سرچشمة محبت 

میمیت، عشق و آرامش دروسی و رواسی سیااز دارد و خااسواد  اولاین زمیناة اساان به محبت، ا

اجتماعی است که این سیازهای عابفی و اساسی در آن برآورد  می شود و سخاتین جرقة ایجاد 

یعنی فرزسد در اولاین . این محبت در کاسون خاسواد  با بوسة مادر و یدر از فرزسد آغاز می شود

یرامون خود برقرار می کند، به این تجربة متعالی دست یافتاه و باا تماس جامی که با محیط ی

ایجاد راب ة عابفی با مادر از بریق بوسه، یاای باه جهاان جدیادی از مفااهی  عمیاق عاابفی 

با رشد جاماسی کودک، روان او سیز در ارتباط با محیط و اسااان هاای دیگار شاکل . گذارد می

عی است کاه فارد در آن قارار مای گیارد و والادین و خاسواد ، سخاتین محیط اجتما. گیرد می

ابرافیان کودک سیز سخاتین اساان هایی هاتند که با وی ارتباط برقرار مای کنناد و غالباا ایان 

ساوع رفتاار آسهاا در اعماال، . شاود راب ه با برقراری تماس لبی یعنی هماان بوساه متجلای می

ما ةً ساوع در . یراو عماد  ای داردها و احااساو و به بور کلی شخحایت فارد، تا   اسدیشه

ها و در سهایت عنحار اباراز احااسااو کاه در غالاب یاک بوساه  آغوش گرفتن، سوع سوازش

آسچه به عنوان وجادان در فارد شاکل . همگی در شخحیت فرد ت  یر دارد... شود و گر می جلو 

والادین و اعضاای می گیرد و از درون، رفتار او را کنترل می کند، عمدتاً حاال عمل و گفتار 

بنابراین، فرد سه تنها از سظر جامی مدیون خاسواد  است، بلکه مه  تر . خاسواد  در کودکی است

: دکتر یل یرساان مای گویاد. سظر رواسی و شخحیتی سیز تحت ت  یر خاسواد  قرار دارداز آن، از 

باا اادای بلناد هنگامی که از بعضی از بیماراس  می خواه  والدینشان را در آغوش بگیرساد و 

در ایام کریامس و روز تولدش بغل . سمی تواس : بگویند دوستتان دارم، معموالً یاسخ می دهند
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ها  او . می کن ، ولی ارفاً بدون دلیل سمی تواس  او را در آغوش بگیرم و بگوی  دوساتت دارم

اارفاً ما دائماً با ه  دعوا می کنی  و در آغاوش گارفتن یکادیگر . خجالت می کشد و ه  من

 . برای هر دو ما عجیب است و کار بی ربط و مضحکی به سظر می رسد

سکته در اینجاست که اگر والدین و همار خود را به اسداز  کافی در آغوش سگیرید و به اساداز  

سشات ق راو اساریی خااسوادگی را باا کافی به آسها سگویید دوستشان دارید و از اینکه جلوی 

داعی عشق سخاتین و تجربة اولین جرقه های عابفاه اسات، بگیریاد، یک بوسه که بازیابی و ت

اگر به خودتان فرات تحقق ییدا کردن سدهید و بارای آشاتی کاردن، در . یشیمان خواهید شد

آغوش کشیدن، تواضع بوسیدن را به جان سخرید و از تقای  عشق با شدو هرچه بیشاتر و باه 

مگیناسه احاااس درماسادگی و سااتواسی خواهیاد دفعاو، با خاسواد  تان غفلت ورزید، روزی غ

برای خوبی و سةمتی خودتان ه  که شد ، باید بیاموزید تا جایی که تاوان داریاد عشاق . کرد

به جاتجوی تاراوش هاایی ! خن ی و فلج کنند  موجود در سهاد خاسوادگی تان را متةشی کنید

ه می تواسید محل سشات را مهار اسریی که عشق شما را محدود کرد  است برآیید و تا جایی ک

و موم کنید و به آسها بگویید دوستشان دارید و اگر یدر و مادرتان در کنار شما هااتند، آسهاا را 

 . در آغوش بگیرید که هرگز از این کار یشیمان سخواهید شد

 مفهوم بوسه 

هاان   حاشایة بر. )ماا . قبلاه( یاوسد سازسد  اس )  + بوس: مرکب از( اِ مرکب) }س\سَ {

عملی که حاال می گردد از اس باق لب ها باه روی ااورو یاا دسات کاای از روی (. معین

. محبت و یا احترام؛ و یا اس باق لب ها به روی یک چیز مقدس و محترم ماسند قارآن و جاز آن
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و در اا ةح، لب، عضوی دیگر را  1.بوس معرب آن(. از فرهنگ فارسی معین( )ساظ  االبباء)

که معموالً برای ابراز محبت، سشان دادن احترام و یا به عنوان سال  و خاداحافظی لمس می کند 

. تواسد برای سشان دادن روابط احااسی و یا جنای اساتفاد  گاردد بوسیدن می. شود استفاد  می

 . بوسه به بور کلی یکی از رایج ترین روش های ابراز عشق و محبت است

 آیا بوسه امری اکتسابی است؟ 

هنوز در مورد اینکه آیا عمل بوسیدن، یاد گرفتنی است یا غریزی، به اتفاق سظار شناسان  اساان

این عمل ممکن است با عمل تمیز کردن که در بین حیواساو دید  می شود، ارتباط . سرسید  اسد

بوسیدن، این امکان را به اساان می دهد که زوج های احتمالی که ممکن اسات در . داشته باشد

خود با ه  زسدگی مشترک داشته باشند، عةمت دهند  های شیمیایی بدن یکدیگر،  بول حیاو

 . موس  به فرومون را دریافت کنند

زسان به بور ساخودآگا  بیشتر به سمت مرداسای . این ماد  عامل سازگاری زیات شناختی است

ه ذکار الزم با. موجود در یسوم آسها با یکدیگر تفااوو دارد MHCجذب می شوسد که قامت 

هاا  است که هرچه اختةف این قامت از یسوم مرد و زن بیشتر باشد، قدرو مقابلاه باا بیماری

بیشتر می شود و در ستیجه، فرزسدان این زوج سیز در برابر بیماری ها قوی تر و سال  تر خواهند 

یااد، زبه همین دلیل است که زوج هایی با تفاوو . بود و شاسس بیشتری برای زسد  ماسدن دارسد

همچنین ستاایج تحقیقااتی در داسشاگا  آلبااسی آمریکاا . بیشتر مواقع در کنار ه  دید  می شوسد

                                           

 . دهخدا، ذیل وای .  1
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سشان می دهد که زسان از بوسیدن، به عنوان وسایله ای بارای ییادا کاردن یادر مناساب بارای 

در . فرزسداسشان استفاد  می کنند و مردان را بیشتر بر اساس کیفیت بوسة اول قضاوو می کنناد

از جمله در بعضای از یرسادگان، رفتارهاای . شود بعضی جاسوران سیز این  عمل مشاهد  می بین

ساسان و برخی از حیواسااو  ساسان و گربه سگ. شود سوک به سوک و یا دهان به دهان مشاهد  می

بوسیدن، یدید  ای اساااسی اسات، اماا . دیگر سیز این عمل را به اورو لیایدن اسجام می دهند

یاا  آیا رواج آن مربوط به غرایز اسااسی مای شاود. دراد مردم دسیا رواج دارد 09 فقط در بین

اینکه باید به آن به عنوان یدید  ای فرهنگی سگریات؟ این سؤالی است که هنوز یاسخی ق عی 

زیگموسد فروید، رواسکاو اتریشی، بر ایان عقیاد  باود کاه بوسایدن . برای آن یافت سشد  است

به عقید  او بوسه، ریشاه . ت و این غریز  از بدو تولد در اساان وجود داردغریز  ای اسااسی اس

ولی هنگامی که ایوان یاولف، فیزیولوییاات و . در سیاز سوزاد به مکیدن شیر از یاتان مادر دارد

در آزمایش معروف سگ و ادای زسگ سشان داد کاه آب دهان  0099یزشک روس، در سال 

برای او تبدیل به عةمات غاذا شاد ، را  بیفتاد، باایاری از سگ می تواسد با ادای زسگی که 

رواسشناسان به این ستیجه رسیدسد که رفتار اساان سیز سه بر غریز  کاه بار آماوز  هاای او مبتنای 

خود دارد و بوساه این دسته از رواسشناسان بر این باورسد که اساان، کنترل کامل بر غرایز . است

بر ایان گرو  دیگری از داسشمندان . که با آگاهی اورو می گیردرا سشاسة ابراز عشق می داسند 

آساان بوسایدن را . سظرسد که اساان فقط قادر است برخی از رفتارهای غریزی خود را تغییر دهد

به عقید  آسان ایان سظریاه یاساخ ایان . جزو رفتارهای غریزی ای می داسند که قابل کنترل است
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 09سیدن یدید  ای غریزی و مادرزاد است، یس چرا در باین سؤال را سیز در بر دارد که اگر بو

 دراد مردم دسیا از سظر فرهنگی مردود است؟ 

جاسورشناس اسگلیای، دزموسد موریس، این سظریه را م رح کرد که بوسایدن از  0099در سال 

داشته است و به کودکان از بریق دهاان آید که در گذشته در میان سیاکان بشر وجود  رسمی می

بوسه ممکن است از عمل جویدن غذا توساط مادرهاای به عقید  او، . به دهان غذا می داد  اسد

اولیه و سپس دادن آن غذا به کودک خویش از بریق دهان به دهان مشتق شد  باشد و در بول 

گویاد، ایان عمال هناوز ها  در باین  ماوریس می. زمان به شکل امروزی تکامل یافتاه باشاد

اینکه بشر از بریق دهان به دهان ه  تغذیه مای کارد ، در سوشاته هاای . ستها رایج ا شامپاسز 

ببق مشاهداو و گزارش هاای یاک محقاق اتریشای، ایان رسا  . یوسان باستان سیز آمد  است

کشاف اینکاه چارا اسااان هاا همادیگر را . امروز  ها  در برخای قبایال آفریقاایی رواج دارد

با توجه به اهمیتی که بوسیدن در زسادگی . استبوسند، همچنان موضوع تحقیق های علمی  می

یاا،، زماین . فقط یک زوج سیاتند کاه همادیگر را مای بوساند. بشر دارد، این عجیب سیات

کااسی که به کلیاا می روساد، حلقاه ای را کاه . کشورهایی را که به آن سفر می کند، می بوسد

ای شرقی لب یکدیگر را می سران سابق کشورهای اروی. کشیش ها بر دست داردسد، می بوسند

 . بوسیدسد و فراساوی ها گوسة یکدیگر را می بوسند

 بررسی محققان دربارة بوسه و آثارآن 

وقتی در اساان ها احااس های عاابفی غلباه مای کناد، عمال بوسایدن آسهاا را در معاوضاة 

ع وسایلة لب که در واقا. احااساو، اسرار، ع ر و بو، بع  و بافتِ بدن، به ه  سزدیک می کند
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اسجام این عمل است، ابتدا به منظور غذا خوردن به وجود آمد، بعدها برای احبت کردن و در 

در تحقیقی که اخیراً در داسشگا  الفایات اسجاام شاد  . سهایت برای عمل بوسه به کار گرفته شد

 ة یار و دختری که با ه  راب 01است، مقدار دو هورمون االی اکایتوسین و کورتیزال را در 

امیماسه و عاشقاسه داشتند، قبل و بعاد از بوساه و قبال و بعاد از یاک ااحبت اامیماسه در 

محققاین ایان آزماایش استظاار . حالیکه دست های همدیگر را سگا  داشته بودسد، اسداز  گرفتند

داشتند که مقدار اکایتوسین که به عنوان هورمون عابفی و احااسی شناخته شد  است، در هر 

همچنین استظار داشتند که مقدار هورماون کاورتیزال . دخترها و یارها افزایش یابد دو گرو  از

. کاهش می دهدکه به هنگام استرس زیاد می شود، کاهش یابد، چرا که بوسه عموماً استرس را 

چرا که مقدار اکایتوسین فقط در یارها افزایش یافتاه باود و . اما ستایج تحقیق، تعجب آور بود

به همین . دخترها چه یس از بوسه و چه یس از گفتگوی عاشقاسه، فرقی سکرد  بودمقدار آن در 

دلیل آسها دالیال دیگاری را بارای توجیاه ایان ستاایج آوردساد کاه شااید دخترهاا باه شارایط 

 . تری احتیاج دارسد و فقط بوسه کافی سیات رماستیک

حالیکاه باه عکاس هاای سفار در  01در تحقیق دیگری در داسشگا  راتگرز سیویاورک، از مغاز 

محققین، فعالیت غیر عادی جالبی را در دو من قة مغز . عاشقاسه خیر  شد  بودسد، عکس گرفتند

ایان دریافات از . قامت هایی از مغز که با لذو، اسگیز  و یاداش ارتباط دارساد: مشاهد  کردسد

گاویی . شاوسداین جهت جالب است که این منابق مغز با مواد مخدری م ل کوکائین فعال می 

 . که بوسه برای آدمیان ماسند ماد  مخدر عمل می کند
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خیلای از حیواسااو سمای بوساند، . در فرایند تولید م ل، شاید چندان ه  به بوسه احتیاج سباشد

. اساان هاا ها  یکادیگر را سمای بوساندحتی همة . ولی جفت می شوسد و تولید م ل می کنند

یش می گوید که در آستاسة قرن بیات ، آسها با ها  حماام داسشمند داسمارکی در توایف سژاد فین

، یااول، 0901در ساال . آیاد می روساد، ولای بوساه برایشاان عمال ساخیفی باه حاااب می

آسترویالژیات فراساوی، گزارش داد که چینی ها بوسه بر لب را به اسداز  آدم خاوری ترساناک 

د و فقاط سرشاان را باه سشااسة محبات در موسگولیا، یدران، یارهایشان را سمی بوسن. می داسند

 . بویند می

. میلیاون از آدم هاا اااة سمای بوساند 919بر اساس م العاو فیشر، محقق آلمااسی، حادود 

محققین دریافته اسد آن دسته از اساان ها که می بوسند، بیشتر مواقع به هنگام بوساه سرشاان را 

. چپ دست باودن شاخن ساداردبه سمت راست خ  می کنند و این قضیه رب ی به راست یا 

هاای بلکه این عدم تقارن، احتماالً به عملکرد سامتقارن مغز مربوط است که بعضای از فعالیات 

 . مغز م ل مکالمه و آگاهی از محیط ابراف، تنها در یک برف مغز قرار دارسد

دراد مادرها سوزادشان را در سمت چپ بغلشاان  99تحقیقاو دیگر سشان می دهد که حدود 

آغوش می گیرسد که سوزاد در ستیجه می بایات برای شیر خوردن یس به سمت راست خود  در

در ستیجه ممکن است که خ  شدن گردن اساان به سمت راست، یک رفتاار یااد گرفتاه . بگردد

از بارف دیگار محققاین . شد  باشد که با گرما و احااس امنیت آغوش مادر در ارتباط اسات

د که خ  کردن گردن به سمت راست، تنها یک رفتار فیزیکی برتر دیگری ه  هاتند که معتقدس

از دوران کاودکی استخاب شد  توسط مغز است و سه لزوماً یک رفتار احااسی فرا گرفته شاد  
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برخی دیگر از محققین معتقدسد که بوسه در استخاب جفت سقش اساسی در سیر تکاملی اسااان 

ه سظر می رسد که بوسه همچنان به عنوان یاک تاز علیرغ  همة این مشاهداو، ب. بازی می کند

 . علمی باقی ماسد  است

 تأثیر بوسه بر جسم 

از سظر علمی، عمل بوسیدن، به بور ببیعی باع، می شود تا مغز اکایتوساین بیشاتری ترشا  

. این هورمون سبب می شود در هنگام بوسیدن احاااس خاوبی باه ماا دسات بدهاد. می کند

ماهیت وجودی اساان به گوسه ای است که در اورو تجربة یک بوسه،  داسشمندان معتقدسد که

زماسی که در وضعیت بوسیدن قرار می گیارد، غادد موجاود در . منتظر بوسة بعدی خواهد بود

را ترش  می کنند که همین ماد  سبب ایجااد تمایال داخل دهان و جدار  لب ها ماد  شیمیایی 

 . فرد به ادامة بوسیدن می شود

وقتای کاای را . شود که ت  یر بوسه بر جاا  آدمای باه اساداز  دوی ااد متار اسات یگفته م

 musculus oris oribicularisبه ویژ  عضله ای به ساام . عضله فعال می شود 90بوسی ،  می

همچناین . شاود از غد  فوق کلیوی هورمون آدرسالین و از غد  لوزالمعاد  اسااولین ترشا  می

ضربه در دقیقه و فشاار خاون  019بوسه، تپش قلب را به . دهد میبوسه ایمنی بدن را افزایش 

بوسه ماسناد . چشیدن و مکیدن از سیازهای اساان است. دهد میلیمتر جیو  افزایش می 099را به 

 . کند سیگار کشیدن یا خوردن و آشامیدن این دو سیاز را ارضا می

دیگر را در اسظاار عماومی برای م ال وقتی دولت ماردان هما. بوسه همچنین یک سمایش است

وقتی ورزشکاران جام قهرمااسی را . بوسند، بوسه، سزدیکی دو سوع سیاست را سمادین می کند می
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می بوسند، در آن لحظه از ییروزی خود شاد هاتند و به خود می بالند و شادی و غارور خاود 

د زورخاساه سمایااسگر بوسة یهلواسان بر گو. را با بوسه ای بر جام قهرماسی به سمایش می گذارسد

بوسة مومن بر مهر سماز، سمایاسگر تقدس او و وابااتگی اش . احترام آسان به میدان ورزش است

رواسشناسان معتقدسد زوج هایی که یس از چندین سال زساشویی هناوز یکادیگر . به خاک است

وقتی کاه دو . دبوسه بر بول عمر می افزای. را با عشق می بوسند، راب ه ای یایدار و سال  دارسد

احتماالً به همین دلیل بوسه . سفر با لب های ه  بوسه می زسند، در آن لحظه کامةً با ه  برابرسد

مای کناد کاه دهد، بلکه در آن لحظه آدمای احاااس  سه تنها میلی به ه  آغوشی را افزایش می

 . امنیت دارد و تنها سیات

ان با هر بوسه بار درگیاری هاا، گرفتااری اسا. بوسه در این مفهوم، سنتی چند هزار ساله است

افةبون معتقد باود کاه باا . های زسدگی روزمر ، بر حقارو ها و کینه توزی ها چش  می بندد

در غزل سالیمان در وااف . آمیزد بوسیدن لب های معشوق، روح عاشق و معشوق در ه  می

ر ترجماة کتااب د. یار سیکوساتای خواهر و عروس من، بوسه هایت چه با: بوسه آمد  است

مقدس به فارسی، در این دو سور  همه جا به جای بوسه، مترج  کلمة محبت را آورد  اسات، 

هرچند که بوسه سمایاسگر محبت است، اما محبت سمی تواسد جایگزین بوسه باشد و ایان سشاان 

 در ادب کهن. می باشد( ممنوع)دهند  این است که لفظ بوسه در ادبیاو و فرهنگ فارسی تابو 

. و در ادبیاو معاار، ا ری را که در آن ارفاً به بوسه یرداختاه شاد  باشاد، سمای تاوان یافات

. دارد« سرگذشات ماا »قاضی ربیحاوی، داستان سویس و سمایشنامه سوس، سمایشنامه ای به سام 
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در افاااسة . در روموو و یولیت و در تریاتان و ایزولید، بوسه، سشاسه عشق و ای ار تا مرگ است

 . د برفی، بوسه در مفهوم سجاو و رهایی از جادو آمد  استسفی

دراد اساان ها ارف سظر از تعلقاو فرهنگی، با بوساه  91بر اساس تحقیقاو مردم شناسان، 

بوسه سه تنها یک یدید  عابفی است، بلکاه جنباة . به مفهوم رماستیک و عاشقاسة آن آشنا هاتند

آسکه در ادبیاو داساتاسی و در ادبیااو تغزلای سماود  سمایشی ه  دارد؛ و به همین دلیل بیش از

بوسه، براسگیزاسند  اسات و باه خاابر هماین ویژگای، . یابد، در سینما و تواتر سمود یافته است

 . اخةق گرایان سعی داشتند که آن را از یرد  سینما حذف کنند

 تاریخ بوسه 

ما افکاار خاود . ذهن استاگر چش  مدخل روح باشد، آن وقت می توان گفت که لب، راهرو 

عشق را در کلماو می گنجاسی  و عةیق خود را با بوسه اباراز . را با یک لبخند استقال می دهی 

. در یک بوسه، م الب عمیقی وجود دارد که بیان آسها ورای لغااو و کلمااو اسات. سمایی  می

نار و سشاان بوسایدن، ه: دکتر جان فری معتقاد اسات« عشق و راب ه جنای»سویاند  کلماو 

 . دهند  سوعی بیان فردی و کامةً شخحی از عشق و محبت می باشد

یس کامةً ببیعی . بوسه زماسی ایجاد می شود که زوجین برای اولین بار به ه  سزدیک می شوسد

کتااب »از یاک منباع باا سویااند  بای ساام، . است که دو برف کمی مض رب و عحبی شوسد

تواسیاد  که بوسه یک عمل کامةً دو برفه است؛ تا سدهید سمی این ور برداشت می شود« ها بوسه

 . بگیرید و بالعکس
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در جای دیگری ه  آمد  است که زماسیکه احاااس مای کنیاد تمایال داریاد تاا هماارتان را 

یکی از مواردی که زیبایی بوسه را چند برابر می کند، این است ! ببوسید، این کار را اسجام دهید

 . و مذاهب قابل درک است که در همة زبان ها

سال قبل از  0199یروفاور وان بیرست، مردم شناس، اظهار می دارد که اولین بوسة عاشقاسه به 

ییش از این زمان، هیچ مدرک دیگری دال بر وجود بوسه های . گردد میةد مای  در هند باز می

ی دیوار  های غارها و کلیة این ستایج از روی لوح های گلی، سقاشی رو. عاشقاسه وجود سداشت

بیرست معتقد است که تماس سزدیاک . یا سوشته های روی یوست حیواساو به دست آمد  است

 . سال قبل از میةد مای  مرسوم بود  است 0199فشار بینی ها به یکدیگر از همان و 

هرو اما بوسه ای که امروز  به این شکل رواج ییدا کرد ، برای اولین بار در میان رومای هاا شا

رومی ها هنگام سةم کردن یکدیگر را می بوسیدسد، اسگشتر و حلقاة دسات رهباران . ییدا کرد

قومشان را می بوسیدسد و مجامه های خدایان خود را سیز می بوسایدسد و باا ایان کاار م یاع 

رومی ها متوجه شدسد که بوسه در . بودن و حس احترام خود را به برف مقابل استقال می دادسد

 . ختلف، می تواسد معاسی متفاوتی را در بر داشته باشدشرایط م

: به عناوان م اال اساکیولی . به همین دلیل برای اسواع بوسه ها، سام های مختلفی استخاب کردسد

بوسة عمیق : بوسه از روی احااس عشق و محبت؛ و سویولی : بوسه از روی دوستی؛ باسیولی 

از آن به بعد بود که ادیان مختلاف شاروع . ستمشهور شد  ا French Kissکه این روزها به 

اماا باه هار حاال، . بوسه سمودسد و آن را به عنوان یک گنا  سابخشودسی اعةم کردسادبه تحری  

 0001در تحقیقی که در سال . به قوو خود باقی ماسد  استقدرو بوسه بیشتر بود و همچنان 
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دست ییدا کردسد کاه مغاز اسااان دارای در داسشگا  یریناتون اسجام شد، محققان به این ستیجه 

سلول های عحبی است که فرد را قادر می سازد تا در تاریکی، لب هاای معشاوقه اش را ییادا 

تعجبی وجود سدارد که چرا بایاری از زوج ها از بوسیدن یکدیگر در مکان های تاریک و . کند

 . ک  سور لذو بیشتری می برسد

ه، این امکان را فراه  می آورد که ببینید آیا باا بارف مقابال رواسشناسان معتقدسد که اولین بوس

در ضمیر ساخودآگا  اسااان بار ت  یر به یادماسدسی « بو»به سظر می رسد که . همخواسی دارید یا سه

تواسید تشخین دهید که فریون شما با شخن  بنابراین با تجربة اولین بوسه می. گذارد جای می

تواسید ارتباط خاود را خاتماه  و اگر اینچنین سبود در همان آغاز میمقابل هماهنگی دارد یا خیر 

 . بخشید

 لزوم و خواص بوسه 

باا یاک بوساه، یاک . عشق، عةقه و محبت را می تواسی  با یک بوسه به همارمان ابراز سمایی 

لبخند، می توان آسچه را که در ذهن است و همین ور حس احترام خود را باه شاریک زسادگی 

در یک بوسه م الب عمیقی وجود دارد که با احااساو یاک می تاوان آسهاا را بیاان . اداستقال د

 . کرد

بوسه یا از . بوسه در شرایط و حالت های مختلف می تواسد معاسی متفاوتی را در بر داشته باشد

قدرو بوساه در یایاداری و . روی دوستی و یا از روی احااس عشق و محبت شکل می گیرد

 . روابط زساشویی غیر قابل اسکار است دلنشین تر شدن
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 فواید بوسه 

یزشکان و روان یزشکان آلماسی در یی یژوهش های گاترد  خود در این باار  باه ایان ستیجاه 

دچاار  کمتر رسید  اسد که افرادی که هر روز اب  قبل از ترک منزل، همار خود را می بوسند

خاسه را تارک مای کنناد، کمتار احتماال  افرادی که یس از بوسیدنهمچنین . بیماری می شوسد

دراد درآمد بیشتری سابت به سایرین دارسد و به بور متوسط  09تا  99وقوع تحادف دارسد، 

دکتر آرتور سازبو یکی از افرادی که در . سال بیش از ه  سن و سال های خود عمر می کنند 1

موفقیت تعدد بایاری زیادی یکی از دالیل االی : این تحقیقاو سقش فعالی داشته، معتقد است

کنناد و چاه چیاز  چااب شاروع مای از افراد این است که روز خود را با سگارش م بات و دل

یک بوسه در اساان سگرش م بت ایجاد کند؟ بوساه باعا، ایجااد خوشاحالی و تواسد ماسند  می

ةمت خواهید خوشحال، س بنابراین اگر می. شود آرامش، سةمتی، و موفقیت و عمر بوالسی می

باید کای را که دوستش دارید، هر روز ااب ، یایش و موفق بود  و عمر بوالسی داشته باشید، 

 : بوسیدن فاید  های دیگری ه  دارد. از اینکه خاسه را به قحد محل کار خود ترک کنید، ببوسید

 : محافظت از دندان ها و جلوگیری از پوسیدگی -1

یاس از غاذا خاوردن، : شکان اسگلاتان اظهار مای دارددکتر ییتر گوردن، رئیس اتحادیة دسداسپز

این امر باع، باه وجاود . دهان یر از مواد شیرین شد  و بزاق دهان حالت اسیدی ییدا می کند

بوسیدن، یک فرایند یاک کنند  ببیعی است که به حفظ . آمدن یةک بر روی دسدان ها می شود

افزایش بخشید  و دراد ایجاد یةک بار  جریان بزاق دهان را. سةمت دسدان ها کمک می کند

 . روی دسدان ها را تا حد بایار زیادی کاهش می دهد
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 : از بین بردن استرس -2

مایکال کای مکنااب، مشااور . یک بوسة عاشقاسه، بهترین روش برای رسیدن به آراماش اسات

حالت لبخناد تقریباً دهان زماسیکه لب ها در حالت بوسیدن قرار می گیرسد، : رواسی معتقد است

زدن به خود می گیرد و از آسجایی که احااساو و حرکاو بدسی اساان با ها  ارتبااط سزدیاک 

 . دارسد، تقریباً غیر ممکن است که یک سفر ه  لبخند بزسد و ه  استرس داشته باشد

شاود،  در عین حال باید به این سکته ه  توجه داشت که تنفس در زمان بوسیدن عمیاق تار می

این امر بهتارین تکنیاک . شل شد  و در راحت ترین حالت خود قرار می گیرسد عضةو چش 

 . برای ق ع ارتباط با دسیای یرهیاهوی بیروسی و آرام شدن است

 : کاهش وزن -3

یعنای چیازی در حادود . کاالری بااوزاسید 0999برای اینکه تنها سی  کیلو وزن ک  کنید، باید 

وسة عمیق و بوالسی باه شادو متابولیاا  بادن را یک ب. ساعت 199دقیقه یا همان  09999

. افزایش می دهد و سبب می شود که مواد قندی با سارعت بیشاتری در بادن ساوزاسد  شاوسد

میزان کالری محرفی، به شدو بوسه باتگی دارد، اما به بور متوسط می توان گفت که در هار 

 . کالری محرف می شود 09دقیقه  09
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 :تأخیر در فرآیند پیری -4

کمک می کند تا قادرو بوسیدن . این مورد یکی از مه  ترین مزایای بوسیدن به شمار می رود

به همین دلیل میزان ایجاد چین و چروک در آسها . ماهیچه های فک و چاسه همچنان حفظ شود

 . کاهش ییدا می کند

 : ایجاد و افزایش تناسب اندام -5

در این زماان، آدرساالین . افزایش ییدا می کند در حین بوسیدن، قلب تندتر می تپد و ضربان آن

مای تاوان اظهاار . بیشتری آزاد شد  و خون با سرعت بیشتری به تمام سقاط بدن یمپای می شود

 . عروقی است -داشت که بوسیدن از جمله بهترین تمرین های قلبی

 : آنچه باید برای داشتن یک بوسة به یاد ماندنی بدانید

روابااط مااادر و فرزسااد، . ساات کااه ابعاااد مختلفاای در روابااط داردببعاااً بوساایدن حااای زیبا

مردان و زسان سه تنها با اسگیز  های متفاوتی همادیگر را مای بوساند، ... خویشاوسدان، دوستان و

بیشتر زسان، اولین بوسه را معیاری . بلکه عةقة آسها برای استخاب سوع بوسیدن سیز متفاوو است

بااتر بوسایدن بار روی . ه و سیز ارتباط شریک خاود مای داسنادبرای میزان عةقه و سوع عابف

کنیاد،  یس دقت کنید روش هایی که شما در هر جاا م العاه می. احااساو شکل گرفته است

ممکن است در زمان خاص تحمی  شما در سوع بوسیدن، بای سظیرتارین . زمینة ییشنهادی دارد

 : برخی از آسها چنین اسدسکاو مهمی در خحوص بوسیدن وجود دارد که . سوع باشد
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اگر شما سمی داسید که آیا زماان اولاین بوساه . سعی کنید به گفتار مخابب خود توجه کنید -0

اگر این اولیه بوسه باشد، . فرا رسید  است یا سه، به سوع احبت شریک زسدگی خود توجه کنید

 . م موناً حالت بی قراری و عحبی وجود دارد

ری به شما می کند این است که آیا او به شما سگا  می کند یا ساه؟ یکی از سکاتی که کمک بایا

اگر دیدید که وی دربار  لبان شما کنجکاوی دروسی دارد، سشاسة خوبی بارای ابمیناان شاما از 

توجه داشته باشید هر جایی و هر زماسی که شما دوسات داریاد، معیااری . زمان بوسیدن است

 . برای زمان احی  بوسیدن سیات

اگر لحظة اولین بوساه را در . بل از اینکه به لحظة بوسیدن سزدیک شوید، کمی مک، کنیدق -9

فیل  ها سیز بررسی کنید، متوجه این سکته می شوید که قبل از اینکه قهرمان داساتان و شااهزاد  

خاس  لبان یکدیگر را لمس کنند، در لحظه ای که آسها مقابل یکدیگر قرار دارساد، تنهاا باا یاک 

ایان . وتا  اوج احااساو برای یک بوسة زیبا شکل می گیرد و بیشتر و بیشتر می شاودمک، ک

اهمیت این مک، از این جهت است که اشاتیاق . اولیه بوسه شما را تیز و سیرومند خواهد سمود

 . هر دو برف و سه یک برف را به بوسیدن ا باو می کند

ه به این موضوع، رمز تمایل به توسعة زیبایی بوسیدن به آرامش و اسع اف آن است؛ و توج -0

به هنگام بوسیدن، با سرزسدگی سعی در افزایش اسس خود داشاته باشاید و باه . زماسی آن است

سوعی بوساه از فراسااویان در جهاان بااط یافتاه کاه در آن . سوی امیمیت بیشتر ییش روید

رد اساتقبال اغلاب افاراد این ویژگی سیز مو. های زبان سیز جزئی از بوسه به شمار می رود بازی
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اجااز  دهیاد . دقت کنید که شروع بوسه زمان مناسبی برای این عمال سیاات. واقع شد  است

 . بوسیدن شما بگذردکمی از زمان 

سباید بوسیدن شاریک خاود را . توجه داشته باشید بوسیدن، تنها مختن لب و دهان سیات -4

دارید و خجالت مای کشاید، یدن لب ها شرم اگر شما در ابتدا از بوس. محدود به لبان وی کنید

کنید؟ اما اگر در همان ابتدا ه  با شریک زسادگی  چرا اولین بوسة خود را س ار گوسه های او سمی

خود کامةً راحت هاتید، بوسه زدن به گوسه، چش ، ییشاسی و فرق سر، یک لحظة فوق العااد  

باشید که بوسیدن سقابی ماسند گردن توجه داشته . امیمی و خلوو زیبایی را شکل خواهد داد

و زیر گوش گرمای خاای را ایجاد می کند که در شرایط خااای کارآمادترین ساوع اسگیازش 

 . احااساو و همگرایی بین زن و شوهر می باشد

ساعی کنیاد . آخرین توایه، رعایت بایدهایی است که در عین سادگی بایار مها  هااتند -1

امور رایج بهداشتی چون ماواک زدن، اساتفاد  . به مشام برسدهموار  رایحة خوشبویی از شما 

این ارتباط زیبا و یاا از باین ، سقش مهمی در استمرار ...از سخ دسدان، استفاد  از دهان شویه ها و

احااس گرایش به بوسیدن میلی است که با رعایت سکردن همین امور به ظاهر . بردن آن دارسد

 . ایدگر ساد ، بةفااله به سردی می

شود که  اما توایه می. در این زمینه م الب بایاری در کتب و مجةو خارجی درج شد  است

این اولین درسی ! ، تمرین کنیداید از هر راهی که به این مهرو دست یافتید، آسچه را که آموخته

بوسایدن، همیشاه باه معناای . کناد است که شما را فردی خوشایند در خاساه و محال کاار می

کنید، دلتنگ هااتید و یاا  مان که احااس براسگیختگی میهر ز. عمیق میان افراد استاحااس 
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. خواهید عةقة خود را  ابت کنید، در عین رعایت ااول زسادگی، بوسایدن را از یااد سبریاد می

 . اسد م العاو علمی ت  یر بوسیدن بر سةمت افراد را بارها مورد ت کید قرار داد 

 1کاای معاماله بهتار از این دو تا سکناااد س ار خواه  کرد  تو بوسه د  که منت جان

 بلب بوساة جااسان به لب آرد جااان را جاان به لب آمد و بوسیاد لب جااسان را 

 انواع بوسه 

اساان ها به بور کلی دو دسته هاتند، عد  ای از آسها بر این باورسد که عشق باید مخفی باشاد 

کنند هماه بایاد  اما دستة دیگری ه  هاتند که فکر می. داشته باشدرا ه  همرا  ... و بوسیدن و

اما می توان روابط عاشقاسه را روابط افر و یاک، یعنای م لاق . از راب ة آسها خبر داشته باشند

بودن در یک سوع رفتار خاص سداسات و با توجه باه م العااو و تجرباه هاا، حالات بیناابین، 

 . است بهترین و با دوام ترین سوع روابط

 بوسیدن به شکل پروانه 

سپس دهاستان را بااز و بااته کنیاد و . روبروی همدیگر به فاالة کمتر از یک سفس قرار گیرید

اسجام دهید، احااس باال اگر شما اینکار را احی  . یلک هایتان را در مقابل یکدیگر قرار دهید

 . زدن دو سفر  شما در قلب هایتان یکی خواهد شد

                                           

 عارف قزوینی .  1
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 بوسه از گونه

اولین بوسه ای کاه معماوالً در . یک بوسه دوستاسه به این معنا که من واقعاً شما را دوست دارم

 . برخوردهای دوستاسه اتفاق می افتد، به این روش است

 ( مخصوص کودکان)بوسه از اللة گوش 

تواسد به شدو در ایجاد آرامش اعحاب  راوسشناسان معتقدسد که بوسه از اللة گوش فرزسدان می

در این روش باید تا حد ممکن از . برقراری حس امیمیت بین والدین و فرزسدان کمک کند و

ایان . ایجاد اداهای تند و بلند خودداری شود، چون گوش ها حااس به ادای بلناد هااتند

 . بوسه باید ریز، کوتا  و ییوسته باشد

 بوسة اسکیمویی 

کنناد در هنگاام  ردسایر زسادگی میمشهور است که اسکیموها و اساان هایی کاه در مناابق س

مةقاو یکدیگر، اورو خود را به اسداز  کمتر از یک سفس به ه  سزدیاک مای کنناد، ساپس 

 . مالند های خود را به یکدیگر می بینی

 بوسه از چشمان 

سر همار یا مادر یا دختر خود با دستتان بگیرید و به آرامی سر را به برفای کاه مای خواهیاد 

این شکل از بوسه در بایاری جهااو ! ید و از چش  های آسان بوسه برداریدببوسید، حرکت ده

 . می تواسد جایگزین سقحان های ما در ابراز احااساو یا کوتاهی در ایجاد رواب مان باشد
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 بوسه از انگشتان 

توان  هنگام خواب، یا برای احترام به ارزش های استاد یا مادر یا ابراز عةقه به زحماو یدر می

 . تواسد بشدو ا ربخش باشد زد و این عمل میسگشتان برف مقابل را بوسه ا

 بوسه از پا 

 . تواسد برای شدو ادب و احترام شما به برف مقابلتان اورو بگیرد این عمل می

 بوسه از پیشانی 

تواساد  بوساه از ییشااسی باه هار کاای می. این بوسه به بوسة مادراسه یا دوستاسه معروف اسات

این عمل سیز گاهی توسط بزرگان برای ابراز عةقاه باه زیردستاسشاان ااورو . ببخشد آرامش

شود که مومنین جایگا  ساجد  یکادیگر را کاه روی ییشااسی  یذیرد و گاهی سیز مشاهد  می می

 . واقع است می بوسند

 بوسة منجمد 

ساپس  برای اینکار یک تکه یخ کوچک را دهاان خاود بگذاریاد،. یک بوسة شوخی آمیز است

اینکار در بین دوساتان باعا، . دهان خود را باز کنید و یک بوسه از برف مقابل خود بفرمایید

. شود اما در سهایت بوسة خند  داریات سوعی جا خوردن و تا حدودی تحریک شدن عحبی می

 . باشد این بوسه فراساوی می! البته با زبان خود تکه یخ را تکان دهید
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 بوسة میوه ای 

میاو  هاای آب دار م ال . الت شما باید یک تکه میو  را بین دو لب خود قرار دهیاددر این ح

و برف مقابل را ببوساید در . اسگور، توو فرسگی، تکة کوچکی از آساساس یا اسبه اید  آل هاتند

در این حال باز ه  . اینکار را ادامه دهید تا میو  سیمه شود. این حین، گاز کوچکی از میو  بزسید

 . حااس بنز و شادماسی بین برفین ایجاد می شودسوعی ا

 بوسه از دستان 

. سپس به آهاتگی آن را ببوسید. دست یدر و مادر یا استد یا همارتان را به آرامی باال بیاورید

البته حالت قدمی این سوع بوسه به حالت تعظی  بود که سمایش دهند  تالی  مرد در برابر برف 

 . مقابل بود

 حروف نوشتاری  بوسه به صورت

های  سماییاد یاک بوساه در ساماه ای بارایش یادداشات می برای برف مقابل و آن کای که سامه

م ال . در یاک ردیاف بنویااید bمخحوص این کار بفرستید و به جای هر بوسه یاک حارف 

bbbbbb  

 بوسة افالطونی 

 . سه را ببوسیدقبل از سزدیک شدن، سر خود را کمی مایل کنید، اسگار که می خواهید گو -0

بعد از سزدیک شدن به برف مقابل در فضا و بدون آسکه باه بارف مقابال برخاورد کنیاد،  -9

 ! ادای بوسه را از دهان خود خارج کنید
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 بوسة عربی 

در این مدل از بوسه، بیشتر شاسه ها به ه  می چابد و حالت بوسیدن ایجاد می شود و به هیچ 

این بوسه در میاان اعاراب و بیشاتر بارای . رو سمی یذیردعنوان تماس لبی با برف مقابل او

 . احترام و معاسقه اورو می یذیرد

 بوسة مذهبی 

دهناد  این روش بوسه همان روبوسی عمومی است که افراد در مواجهه ای با یکدیگر اسجام می

د و می توان گفت بیشتر در بین روحاسیون و افراد مذهبی رایج است، که به این اورو می باش

که دو فرد در هنگام مةقاو، اورو های خود را به ه  می چاباسند و این عمال را ساه باار 

 . این عمل در یک سری منابق کشور م ل شیراز چهار بار اسجام می شود. تکرار می کنند

 برای بوسیدن چه شرایطی داشته باشیم؟ 

 : لب های مرطوب در بوسه. 1

هاایی  یاس لب. ترین است بهترین لب، سرم و شیرین. شیدلب هایی آماد  برای بوسیدن داشته با

لب هایتان را با یک تکاه قناد بتراشاید تاا سارم و باراق شاوسد، . خشک و خشن سداشته باشید

 . های خودتان را کمی مربوب سگهدارید تا سرم به سظر برسند لب

ااته تار با رها کردن عضةو، لب ها را ریلکس کنید، در این حالت لب های شاما کمای برج

 . شوسد می
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اما اگر می خواهید که از لب های کامةً بااز و شافاف برخاوردار شاوید، هیچگاا  از خاوردن 

در بب سنتی و تجربیاو کناوسی، خاوردن روغان زیتاون . زیتون و روغن زیتون غفلت سکنید

 . برای شادابی و براوو و سرمی لب ها بایار مؤ ر است و بایار سفارش می شود

 ! ه و نزدیک شدنی باشیددعوت کنند. 2

دسات . برز تکان خوردن لب های شما هنگام احبت کردن، احااس زیادی منتقل مای کناد

! خود را به اورتتان سزدیک سکنید، ارتباط چشمی داشته باشاید، لبخناد بار لاب داشاته باشاید

وجاه هماس ور که شما دسبال درک زبان رفتارهای او هاتید، برف مقابل ه  به رفتارهای شما ت

 . یس محی ی راحت برای خود، با حرکاو احی  بدن فراه  کنید. دارد

 : نزدیک شدن برای بوسیدن. 3

باته به وضعیتی که شما در آن قرار دارید، فقط با چرخاسدن اورو خود یا کمی خ  شدن به 

شاید الزم باشد که با دست خود خیلی آرام بدن یاا سار او را . همار یا والدین خود می رسید

برای این کار تا جایی که ممکن است او را ک  حرکت دهیاد و . در موقعیت مناسبی قرار دهید

اما در حالت کلای . از حرکاو تند و خشن که باع، احااس ساراحتی او می شوسد، دوری کنید

هماس ور کاه . باشیدسعی کنید در موقعیت مناسبی قرار بگیرد تا سیاز به حرکت دادن او سداشته 

ن را به ه  سزدیک می کنید، ارتباط چشمی خود را حفظ کنیاد و زمااسی کاه باه ها  لب هایتا

 . رسیدید، چشمان خود را ببندید
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 بحران های بوسیدن 

 : بوسه های بد می تواند بحران زندگی مشترک باشد( الف

ممکن است زن و شوهر در زسدگی خود با عالی ترین و جذاب ترین لحظاو برخورد سمایناد، 

یکای از ایان مااائل، . ها را از دست بدهند دلیل آموزش بد و یا بی ابةعی، آن موقعیتاما به 

ضعف در بوسیدن است که تا حدودی به بی اعتمادی و ایجاد مشکةو ذهنی و ساوءظن باین 

 . تواسند بهترین عاشقان جهان شوسد م مون باشید با کمی تمرین همه می. شود هماران بدل می

 : از شما خیلی بلندتر یا کوتاه تر استبوسیدن فردی که ( ب

این که همیشه برای داشتن ارتباط چشمی باید از باال به یایین سگا  کنید، کار سختی اسات، اماا 

. باید برفین برای بوسیدن یکدیگر مقداری اسع ااف باه خارج دهناد. همیشه راهی وجود دارد

سکتاة . بار روی ینجاه یاا بایااتدخ  شود و کوتا  قد تا حادودی یعنی اساان بلند قد مقداری 

اخةقی در این است که بهتر است اساان بلند قد بیشتر بر روی یاهاایش خا  شاود تاا بارف 

 . مقابلش احااس خردی و کوتاهی سکند که این ما له بایار در روابط عابفی ت  یرگذار است

 : آید به یاد داشته باشید که هیچ فردی از توجه زیادی خوشش نمی( ج

فردی که شما این روزها با او دوست هاتید، عةقاه ای باه ساوع اباراز احااسااو شاما شاید 

یک اشتبا  می تواسد باع، به ه  خوردن . همیشه به عةمت ها توجه داشته باشید. سداشته باشد

 . راب ة شما شود



 26 

 کیفیت زندگی مهم است 

بارای رسایدن باه ایان  کنند که شود، بایاری از مردم تحور می وقتی احبت از خوشبختی می

. کنند آسها س   زسدگی را با کیفیت زسدگی اشتبا  می. هدف، فقط به س   زسدگی باال سیاز است

تحقیقااو باایاری . واقعیت این است که س   زسدگی با س   خوشبختی راب اة اسادکی دارد

 . وجود دارد که سیاز به راب ة مهرآمیز میان هماران را  ابت کرد  اسد

اسد،  سگهداری از کودکان سپرد  شد یی ییش هنگام در کودکاسی که به عللی به مراکز ا راو جدا

یک م ال مشهور در رواسشناسی و حاکی از ت  یر شگفت آور راب ه مهرآمیز بین کودک و مربای 

سفس عمل توجه و مراقبات از . به شریک زسدگی خود توجه کنید. یا مادر یا یرستار دائ  اوست

است که به سةمتی شما کمک می کند و سیازهای عاابفی شاما را از جهات یک موجود زسد  

این فقدان احااس عةقه تنها برای کودکان زیاان بخاش سیاات، . سیاز به مراقبت ارضا می کند

بنابراین الزم است تا در راب ة هماران، برخای . دهد بلکه بزرگااالن را سیز تحت ت  یر قرار می

داشاتن . را به عنوان بخشی از رفتارهاای مراقبتای باه حاااب آورد فعالیت های توأم با عةقه

ا راو م بتی بار روان شاخن راب ه ای همرا  با عةقه و داشتن سوی  ای برای عشق ورزیدن، 

یکی از دستاوردهای داشتن چناین راب اه ای، کااهش . خواهد داشت و باع، آرامش می شود

 . ا کاهش می دهددوست داشتن شریک زسدگی، استرس ر. استرس است

هاا  ها و استخاب گیری در عین دارا بودن راب ه ای گرم، مورد توجه و با عنایت، او را در تحامی 

مالماً این مراقبت حاای . آزاد گذارد  و قدرو ها و مهارو های شخحی را از او سلب سکنید

و  آورد تاا ساابت باه شاما حاااس باود  گرم در برف مقابل یعنی همار شما به وجود مای
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در زمینة ایجاد یک راب ة مهرآمیز هماوار  . خواسته های عابفی و رواسی شما را یاسخگو باشد

 ! سعی کنید

اگر دوست دارید همارتان را تحات . یکی از مه  ترین ویژگی های ف ری اساان محبت است

د و تان از روزمرگای سجااو ییادا کنا ت  یر قرار دهید و مورد احترام و توجه او باشید و زسدگی

هیچگاا  سبایاد غارور یاا ! احااس کنید برای همارتان تازگی داریاد، هماوار  عشاق بورزیاد

کمرویی ماسع ابراز عشق و عةقه شود، یا در بول زمان مشکةو زسادگی و گاا  مشااجراو و 

درگیری ها باع، ترک ابراز عشق و عةقه شود، بلکه باید هموار  و در هماة حااالو زسادگی 

جماةو عاشاقاسه و البتاه که فضای عابفی از بین سرود و جایی برای گفاتن بوری رفتار کنی  

چرا که برخی زسان می یندارسد مردها به خابر روحیة خاص مرداسه شان اهمیتی . اادقاسه بماسد

در حالیکاه . به حرف زدن سمی دهند و سیازی به شنیدن عباراو محبت آمیز و دلنشاین سدارساد

در مردان هر چقدر ه  . ، سادرستی این م لب را ا باو کرد  استتجربه و تحقیقاو رواسشناسی

که به ظاهر واالمقام و قوی باشند، باز ه  الیه هایی از دوران کودکی باقی می ماسد کاه آسهاا را 

 . کند سیازمند دلداری می

اگر جزء آن دسته از زساسی هاتید که در زسدگی مشترک دچار روزمرگی شد  ایاد و باه دسباال 

خواهیاد  کارهایی برای ابراز عشق و عةقة خاود باه هماارتان هااتید و باه ااا ةح مای را 

اواخر ساعت کاری اش با او تماس بگیریاد و : ترین باشید به این راهکارها توجه کنید رماستیک

های م بات بارای هماارتان  م موناً تمام لحظاتی که شما ییام. مشتاقاسه خواهان دیدار او شوید
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اینکاه زودتار باه و با لبخند و سکوو در حال گوش دادن به شماست و در فکار فرستید، ا می

 . خاسه برگردد

. بلباد استفاد  از جمةو عاشقاسه کار ساد  ای سیات، بلکه هنری است که مهارو خااص می

اگر روح اداقت سداشته باشند و در لحظاو خاص زسدگی و حاالو ویژ  ای که تشخین آن 

گفته سشوسد، دلربایی خود را از دست می دهند و حااالو کلیشاه ای و به عهد  خودتان است، 

خداوسد، سرمایة مهر و محبت را در آغاز زسدگی مشترک، باین زن و . خاته کنند  ییدا می کنند

یکای از را  هاای . مرد قرار می دهد و محافظت و سگهباسی از آن را بر عهد  خود آسها می سهاد

یک کارو دعوو درست کنید و یس از سوشتن . بروز آن استسگه داری و تقویت این محبت، 

سشااسی خاساة . جمةو محبت آمیز در آن، از همارتان برای ارف شام یا ساهار دعاوو کنیاد

ترین  خودتان را روی کارو بنویاید و او را به ارف شام و یا غذایی رؤیایی در بهترین و آرام

این کارو را می تواسید در کیف یا ماشین او یا  .مکان دسیا که همان منزل تان است، دعوو کنید

تواسید به مراس   بدین ترتیب می. در جایی که بعد از خارج شدن از منزل آن را ببیند، قرار دهید

ارف شام که به مرور زمان امری عادی شد  است، روساق ببخشاید و وی را مشاتاقاسه تار باه 

 . سمت خاسه هدایت کنید

اجازای ساازسد  راب ة سال  زساشویی، عشق ورزی یکی از مه  تارین  هماس ور که می داسید در

راب ة جاامی و راب اة : در روابط جنای کةً دو چیز همیشه مه  است. یک راب ة یایدار است

در روابط کوتا  مدو و یک شبه که بیشتر به هدف لذو جویی یا بقای ساال ااورو . عابفی

اما اگر خواهان یک راب ة بلند مادو باا هماارتان می گیرسد، ت کید بر روی راب ه بدسی است، 
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برای اینکاه بتواسیاد راب اة . هاتید، سمی تواسید ارفاً به برقراری یک راب ة جامی باند  کنید

تان را همیشه گرم سگه دارید و به فراخور آن، زسدگی شیرینی را تجربه کنید، باید سیازهاا  جنای

ر بگیرید و با شناسایی رفتارهایی کاه موجاب سارد و خواسته های برف مقابلتان را سیز در سظ

 . شدن راب ه می شود، از عواقب احتمالی جلوگیری کنید

همه این م ل معروف را شنید  ای  که ییشگیری بهتار از درماان اسات، لاذا باه ماردان تواایه 

منفی عواملی که باع، واکنش های شود تا سکاو بعدی را به دقت م العه کنند، تا بتواسند با  می

 : مردان زیر برای زساسشان سرد کنند  هاتند. در همار شوسد، آشنایی ییدا کنند

مردهایی که بیش از حد در راب ه جنای خشان  -9. مردهایی که با بدن زن ها آشنا سیاتند -0

مردهاایی  -0.( سعی کنید از او بپرسید که دوست دارد چگوسه با او رفتار شود. )رفتار می کنند

مردهایی که بیش از حاد در هنگاام  -4. م راب ة جنای رفتار سظافتی مناسب سدارسدکه به هنگا

مردهایی کاه  -9. مردهایی که بهداشت شخحی یایینی سدارسد -1. راب ة جنای حرف می زسند

مردهایی که در راب ة جنای  -1. بیش از حد به ظاهر، قیافه و سر و وضع زن اهمیت می دهند

قابال توجاه . )یردازساد جه به راب ه ای عابفی به راب اة جاامی میبا همار خود، به جای تو

مردهایی که زن را مجبور به  -9.( کااسیکه به جای عشق ورزی، فقط به ارگاس  توجه می کنند

. مردهایی که زید  از حد سگران عملکرد و توان جنای خود هاتند -0. معاشقة دهاسی می کنند

در هنگام برقاراری راب اة جناای ). کنند عشق ورزی میمردهایی که با تلویزیون روشن  -09

مردهایی که در خحوص سیاز جنای فقاط  -00(. محی ی ساکت و آرام و ک  سور استخاب کنید

زن ها در برخی مواقع ما ةً در دوران قاعادگی . خود را می بینند و به شرایط زن توجه سدارسد
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مردهایی که بةفااله یاس از  -09. است سیاز به آرامش دارسد و راب ة جنای برای آسها سخت

 -00. شاوسد اتمام راب ة خود و ارضای شاهوو باه لحااح احااسای و عاابفی از زن دور می

هاا روی  دست کردن در بینی، گرفتن ساخن. )مردهایی که وقت کافی زشت و چندش آور دارسد

گوساه و بایش از  مردهایی که اشتغال ذهنی وساواس -01...( زمین، آروغ زدن، ع ر تند زدن و

مرداسی  -01. مردهایی که سابت به همار هیچ احااسی سدارسد -09. حدی به بدن خود دارسد

کنند و با آسها ه  احبت  ها خواسته یا ساخواسته به زسان دیگر توجه می که در جامعه و میهماسی

 .   می کنندمرداسی که در راب ة جنای خود از سخنان و فیل  های مبتذل استفاد -09. شوسد می

این اعمال باع، می شوسد تا زسان سابت به راب ه سرد شوسد و شور و شوق جنای شاان را از 

به مردان توایه می شود که در سحو  عااداو و رفتاار حتمااً تجدیادسظری کلای . دست بدهند

 . بکنند

 مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ 

ه م ل، متااوی االضةع شباهت به سظر اشترسبرگ عشق م ل یک م ل، است و بهترین عشق، ب

عشق، زمااسی بهتارین حالات را خواهاد . امیمیت، هوس و تعهد: عشق سه عنحر دارد. دارد

او بارای دریافات میازان . داشت که هریک از سه عنحر به باور یکااان وجاود داشاته باشاد

در جهت تات یاکی عشق بین بارفین، دسات باه ایجااد یاک تاات اداقت و بیان معیاری 

 : روش کار او به شرح زیر می باشد. ی زد  استخودکاو

در جای خالی هر یک از جمةو مقیاس زیر، ابتدا اس  کای را که دوست دارید یاا شایفتة او 

بارای . بعد مشخن کنید که تا چه اسداز  با هر یک از جمةو موافق هااتید. هاتید، بنویاید



 31 

ب ور کامال، اساتفاد  = 0ور متوسط، ب = 1ااة، = 0درجه ای که در آن  0این کار از مقیاس 

 . ، بر اساس س   موافقت خود با جمةو کمک بگیرید0و  0از بقیة اعداد بین . کنید

 . هات ................... به شدو در فکر راحتی . 0

 . روابط بایار گرمی دارم................. با . 9

 . اب کن حا................. در موقع دشوار می تواس  روی . 0

 . می تواسد در مواقع دشواری روی من حااب کند. ................. 4

 . قامت کن ................. آماد  ام هر چه دارم با . 1

 . خیلی مرا از سظر عابفی حمایت می کند. ................. 9

 . را از سظر عابفی خیلی حمایت می کن ............... . 1

 . کن  خیلی خوب ارتباط برقرار می........ .........با . 9

 .بدهکار هات ................. در زسدگی خود خیلی به . 0

 . سزدیک احااس می کن ................. خیلی خودم را به . 09

 . روابط بایار خوشایندی دارم................. با . 00

 . ک می کن را خیلی خوب در................. به سظر خودم . 09

 . مرا خیلی خوب درک می کند. ................. 00

 . افتخار کن ................. فکر می کن  که می تواس  به . 04

 . می گذارم................. برخی اسرار خودم را در اختیار . 01

 . اسگیزد برسمی................. هیچ چیزی مرا به اسداز  دیدن . 09
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 . بین  را می.................. کن  که در بول روز سیز خواب  میتعجب . 01

 . خیلی رماستیک است.................. راب ة من با . 09

 . را خیلی جذاب می داس .................. شخحاً . 00

 . یک فرد اید  آل است.................. به سظر من . 99

 . بتواسد مرا اینقدر خوشحال کند.............. م ل  که فرد دیگریسمی تواس  فکر کن  . 90

 . باش ، سه با هر کس دیگری.............. ده  با  ترجی  می. 99

 . سیات.............. هیچ چیزی مه  تر از راب ة من با . 90

 . راب ة فیزیکی داشته باش .............. مخحوااً دوست دارم با . 94

 . داشته باش .............. اوم بر اساس می خواه  راب ه مد. 91

 . را بکار برم.............. می خواه  تمام تواسایی های . 99

 . زسدگی کن .............. سمی تواس  بدون . 91

 . خیلی هوس اسگیز است.............. راب ة من با . 99

 . می افت . .............وقتی فیل  و رمان های عشقی می خواس  به یاد . 90

 . همیشه خیال یردازی می کن .............. در مورد . 09

 . را دوست دارم.............. متقاعد شد  ام که . 00

 . حفظ کن .............. تةش من این است که راب ه ام را با . 09

 . ت کنددارم، اجاز  سمی ده  کای بین ما دخال.............. برای تعهدی که سابت به . 00

 . همیشه  ابت خواهد ماسد.............. معتقدم که راب ة من با . 04
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 . خلل وارد کند.............. هیچ چیزی سمی تواسد در تعهد من سابت به . 01

 . تا آخر عمرم باقی خواهد ماسد.............. عشق من سابت به . 09

 . خواه  کرداحااس ماوولیت .............. همیشه سابت به . 01

 . بایار سفت و سخت است.............. تعهد من سابت به . 09

 . فااله بیفتد.............. سمی تواس  تحور کن  که بین من و . 00

 . تردید سدارم.............. در مورد عشق خود سابت به . 49

 . دائمی می داس .............. راب ة خودم را با . 40

 . یک تحمی  گیری عاقةسه می داس .............. را با  راب ة خودم. 49

 . ماوول می داس .............. خودم را سابت به . 40

 . ادامه ده .............. تحمی  دارم به راب ة خود با . 44

 . رفتار سامناسب دارد، سعی می کن  راب ه خود را با او حفظ کن .............. حتی زماسی که . 41

 مره گذاری ن

. کنناد جملة آخر تعهد را منعکس می 01جملة بعدی، هوس؛ و  01، امیمیت، جملة اول 01

جمله ای گذاشته اید جمع کنیاد تاا سا   شاما در ساه  01اعدادی را که در جلوی هر گرو  

 . برای تفایر ستایج خود می تواسید به درجه بندی زیر سگا  کنید. عنحر عشق معلوم شود
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 (هنجارها)یج خود با نتایج دیگران مقایسه نتا

    درصد

 صمیمیت هوس تعهد

01 91 10 00 
09 09 91 099 
19 099 09 000 
19 099 009 099 

 

 هشت نوع شیوه دوست داشتن از نظر اشترنبرگ

 تعهد هوس صمیمیت 

 ضعیف ضعیف ضعیف فقدان عشق

 ضعیف ضعیف قوی همدلی

 ضعیف قوی ضعیف شور و شوق

 قوی ضعیف ضعیف یعشق خال

 ضعیف قوی قوی عشق رماستیک

 قوی ضعیف قوی عشق عابفی

 قوی قوی ضعیف عشق ساد  لوحاسه

 قوی قوی قوی عشق آرماسی

 

 صورت های عشق 

 : عشقفقدان 

این راب ه را در زسدگی روزاسه با ماردم . در این سوع راب ه هیچ یک از عناار عشق وجود سدارد

 . عادی داری 
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توان گفت راب اة شاما در معارط خ ار  تان دربار  معشوقتان از این سوع باشد، میاگر احااس

 . شود است و احتمال آن می رود در این روابط بحران های ویژ  ای ایجاد می

 : همدلی

حضاور داشاته باشاند، اماا این احااس زماسی دست می دهد که هوس و تعهد به مقادار کا  

 . اس را معموالً در مورد دوستان امیمی داری این احا. امیمیت در حد باالیی باشد

 : وسوسه یا شور و شوق

از ویژگی های رواب ی است که در آسها هوس شدید اسات، اماا اامیمیت و تعهاد در سا   

 . ضعیفی قرار دارسد

 : عشق خالی

 . زماسی احااس می شود که تعهد قوی باشد، اما هوس و امیمیت در س   یایین قرار گیرسد

 : تیکعشق رمان

هوس و امیمیت شدید است، اما به اسداز  کافی زسدگی مشترک یا تجربة مشاترک سدارساد تاا 

 . متقابةً احااس تعهد کنند

 : عشق عاطفی

 . امیمیت و تعهد شدید است، اما هوس ضعیف
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 : عشق ساده لوحانه

 در زوج هایی دید  می شود که یک عنحار. هوس و تعهد باالست، اما امیمیت ضعیف است

مشترک قوی دارسد و به همین دلیل تحامی  مای گیرساد ازدواج کنناد، حتای اگار یکادیگر را 

گاهی ه  . آسها یس از آسکه سابت به ه  متعهد می شوسد، احااس امیمیت می کنند. سشناسند

 . احااس می کنند همدیگر را دوست سدارسد

 : عشق آرمانی

همااس ور کاه اشاترسبرگ . خاود دارداین عشق کامل سه عنحار را باه باور ساخاوتمنداسه در 

 . رسیدن به این مرحله خیلی آساستر از سگهداشتن آن است: گوید می

البته باید گفت که این سری جدول ها می تواسد تا حدود بایار زیادی در ییشبرد هادف ماا در 

و روابط و شناخت بیشتر آن کمک شایاسی سماید، اما از برفی این ستایج ق عی و کامال سیااتند 

 . باید به آن به عنوان یک سظریه سگریات

 بوس درمانی 

بار . هماسگوسه که اشار  شد بیشترین عامل ایجاد اختةف در میان هماران ما له عابفاه اسات

اساس مفاهیمی که در خحوص بوسیدن م رح شد، می توان با ایان اکاایر ارزشامند و ارزان، 

رین معضةو زسدگی های زساشویی که در بزرگت. بایاری از ضعف ها را تحت یوشش قرار داد

 : بدینگوسه عمل کنید. ا ر کمبودهای عابفی ایجاد می شود، با معجز  بوسه قابل درمان است
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م مون باشید که همارتان به شنیدن . دوست دارم: حداقل روزی یکبار به همارتان بگویید -0

یخته گرداسید تا ا ر آن شاگفت اسگیاز این کةم را می تواسید با بوسه ای آم. این کلماو سیاز دارد

 . حتی موقع سةم و خداحافظی همدیگر را در آغوش گرفته و ببوسید. شود

با همارتان بیش از یاک . تا یایان عمر، قرار مةقاو های عاشقاسه با همارتان داشته باشید -9

وقتای بارای یاس . یادتان باشد که همیشه باید عاشق و معشوق باقی بماسید. همار محبت کنید

باز کنید، اندلی را برای وی بیرون بکشید و موقع شام بیرون می روید، درب را برای خاسمتان 

قدم زدن دست های همدیگر را بگیرید و در سهایت بوسه را به عناوان آخارین تیار رهاایی از 

 . کدروو های احتمالی رها سمایید

از  دهیاد کاه عااداو باد هماارتان می تواسیاد اجا. ماائل ییش یا افتاد  را جدی سگیرید -0

را بپذیریاد و بارای بهباود وضاعیت اعحابتان را به ه  بریزد و اذیتتان کند یا اینکه این عاداو 

آیا همارتان عادو دارد در خمیر دسدان را موقع ماواک زدن باز بگاذارد؟ خمیار . تةش کنید

ر همه جای خاسه یخاش کناد؟ آیا شوهرتان عادو دارد لباس هایش را د. دسداستان را جدا کنید

کند آسها را جمع کنید و همیشه به خابر داشاته باشاید  توجه سکنید، یا اگر ه  خیلی اذیتتان می

باه قاول . که در قبال این گذشت شما، همارتان ه  کارهای فوق العاد  ای برایتان خواهد کرد

با یک بوسه تبادیل  فراسس هاستر، رواسشناس بزرگ، همیشه حااسیت های زسدگی مشترکتان را

یعنی زماسی که از یکی از کارهای همارتان ساراحت و عحبی . به ابراز احااساو عابفی سمایید

 . شدید، او را در آغوش گرفته و با بوسه ای از این دغدغه ها رهایی یابید
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به جای مواردی که همارتان موجب ی س و سااراحتی شاما . به جنبة م بت قضیه فکر کنید -4

کرد   ، در مورد همة چیزهای م بتی در مورد او فکر کنید که همیشه سظرتان را جلب میمی شود

هر چیزی که شما را آزار داد و تحمل آن برایتان سخت بود، ساریعاً باه آغاوش او یناا  . است

 . با یک بوسه حتماً کدورو را فراموش می کنید! ببرید

هر دوی شما عحباسی هاتید، ااةً با ه  زماسیکه . وقتی عحباسی می شوید، کمی ابر کنید -1

. برای قدم زدن بیرون بروید یاا روی تخات دراز بکشاید. چند دقیقه ابر کنید. احبت سکنید

یک مک، کوتا  به هر دوی شما این امکان را می دهد که به . برای مدتی از همدیگر دور شوید

تاان شاد   ه موجاب ساراحتیجای ساراحت کردن و رسجاسدن یکدیگر، عاقةسه در مورد چیزی ک

یک بوسة کوچک می تواسد خش  شما را تبدیل به آرامش کند و . است با یکدیگر احبت کنید

 . در سزاع خاسوادگی بهترین داروی ییشگیراسه خواهد بود

آسچه که به سظر غیر مه ، . هیچوقت از اسرار و ضعف های همارتان علیه او استفاد  سکنید -9

. د  می آید، ممکن است در سظر همارتان بایار جدی و یار اهمیات باشادجزئی و ییش یا افتا

باید تشخین دهید که چه چیز برای همارتان مه  اسات و باه هایچ عناوان در ماورد آن باا 

همچناین باه هنگاام . دوستاستان، مادرتان، خاسواد  همارتان و یا هیچ کس دیگر احبت سکنید

ک راب ة عاشقاسه، راب ه ای است که برفین بتواسند به ی. دلخوری، آن ماائل را به رخ او سکشید

اگر احااس کردید که گفتگوی شما به . ه  اعتماد کنند و رازهای خود را برای ه  م رح کنند

 ! سوی مباح، دلارد کنند  ییش می رود، با بوسه ای موضوع را عوط کنید
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دهید، م مون باشید راب اه ای  اگر هر دوی شما اینکار را اسجام. اول به همارتان فکر کنید -1

تا می تواسید در جواب درخواست های هماارتان، . بایار لذو بخش در استظارتان خواهد بود

به ویژ  بوسه های عابفی، یاسخ م بت بدهید و تةش کنید که زسادگی را بارای او راحات تار 

 . کنید و م مون باشید او سیز همین کار را برای شما خواهد کرد

ببینید چه کااری بارای هار دو شاما بهتار . زماسی را به با ه  بودن اختحاص دهید هر روز -9

با ه  غذا بخورید، آخر شب کنار ه  فیل  تماشا کنید، با ه  برای قدم زدن بیرون بروید : است

. حتی می تواسید کارها را با ه  مخلوط کرد  و برسامه تان را متنوع کنید. و کارهایی از این قبیل

از شما در ماافرو به سر می برد، شب ها باه هماارتان زساگ بزسیاد و اادایش را  اگر یکی

مه  این است که زماسی را کنار ه  بگذراسید و این با ه  بودن اگار باا معجاز  بوساه . بشنوید

مها  اسات کاه بوساه . همرا  باشد، می تواسد شا  کلید موفقیت شما در روابط زساشویی باشاد

ار است و خاسواد  هایی که سمی تواسند از این موهبت بهار  ببرساد، عنحری ک  خرج و ت  یرگذ

یادتان باشد هر چه بیشتر برای راب ة خود وقت بگذارید، آراماش . ق عاً دچار بحران می شوسد

بگذارید عشق و عاشقی بخشی از زسدگی روزاسة شما را از آن خاود . بیشتری عایدتان می شود

 . کند

 طالع بوسه 

د که بداسید چ ور احااساو گرم و سوزان معشوقه تان را ارضا کنید؟ این فاال آیا دوست داری

در مورد سبک بوسیدن متولیدن ما  های مختلف است که شما را با شخحیت معشوقتان بیشاتر 

 ! ببینید که لب هایتان چه سرسوشت عشقی برای شما رق  می زسد. می کند
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 (: فروردین)برج حمل 

ع و بایار یرحرارو هاتند که سشاسگر حس شهوتران و لذو بلاب بوسه های شما تند و سری

 . شماست، اما این احااس داغ و سوزان خیلی زود فروکش می کند

 (: اردیبهشت)برج ثور 

بوسه های شما با تعلل اورو می گیرد، اما بوسه هایی یرف و با احااس هاتند کاه یای در 

 . آیند یی می

 (: خرداد)برج جوزا 

 . شود با فوران خند ، لبخند و شوخی ق ع می بوسه های شما

 (: تیر)برج سرطان 

 . بوسه های شما گرم و ل یف است و دوست دارید تا ابد به آن ادامه دهید

 (: مرداد)برج اسد 

هیچگاا  موقاع . های شما وحشی و یر احااس، همرا  با چنگ زدن و گاز گرفتن اساتبوسه 

کنید و دوست داریاد دیگاران شاما را باه ایان  سمیبوسیدن از بروز احااساو خود جلوگیری 

 . خابر تشویق کنند

 (: شهریور)برج سنبله 

بوسه های شما بایار دقیق، ظریف و ماهراسه است و معشوقتان زماسی متوجه آن می شاود کاه 

 . شما کارتان را تمام کرد  اید
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 (: مهر)برج میزان 

 . خوب به بوسیدستان بپردازیدتواسید  آسقدر سگران وضعیت تنفاتان هاتید که سمی

 (: آبان)برج عقرب 

 . شما خیلی زود از بوسیدن می گذرید و به سراغ چیزی می روید که یشت سر آن برسد

 (: آذر)برج قوس 

بوسه های شما غافلگیرکنند  و خود به خودی هاتند که باع، مای شاود معشاوقتان بیشاتر و 

 . بیشتر بلب کند

 (: دی)برج جدی 

ما لحظة خةص شدن و آزادی از استرسی است که در باول روز اسایرتان کارد  بوسه های ش

 . است

 (: بهمن)برج دلو 

بوسه های شما خیس و با ک یف کاری همرا  است و هنگاام بوسایدن چشاماستان را بااز سگاا  

 . دارید می

 (: اسفند)برج حوت 

 . بوسه های شما رویایی، خیال اسگیز، عاشقاسه و ابدی است
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 ایانی در عشق سخن پ

 ها  که عشق آسان سمود اول، ولی افتاد مشکل   اال یا ایهاااا الااااقی ادر ک سااا و ساولهااا 

شرط اساسی شیفتگی، محبت است، محتبی که با تمام وجود اباراز شاود و باا رفتاار و گفتاار 

تر و  ه  سزدیکابراز محبت و بر زبان آوردن سخنان عاشقاسه، روح زن و مرد را به . ا باو گردد

اما مها  تارین ماا له ایان اسات کاه بایاد داساات، عشاق . سازد شان را استوارتر می دلدادگی

چه باا هماراسی که یکدیگر را عاشقاسه دوست می دارساد، اماا از سشاان دادن . آموختنی است

. از اینرو از لذو یک زسدگی سرشار از محبت محاروم مای ماسناد. عشق خود، عاجز می باشند

چرا که اساان در سینه، دلی دارد . کای به دوست داشتن و دوست داشته شدن سیازمند استهر 

 . باید آن را باپارد و خود سیز دلداری کند. که محتاج دلدار و ااحبدل است

  1گر عشق سباشد به چه کار آید دل   گر دل سبود کجا وبن ساازد عشق

عنحر گذشت است و اینکه عاشق اگر عاشق  بزرگترین و کلیدی ترین سکته در روابط عاشقاسه،

های معشوق بپوشاسد و در حقیقت، عاشق واقعی کای اسات  راستین است باید چش  از ضعف

 . که در معشوق عیبی سبیند و او را سراسر ل ف و حان و خوبی دریابد

ه همگان باید در زسدگی مشترک به دسبال عشقی خالحاسه و یاک و مقدس باشند که در سهایت ب

با سیکی کردن دل ها تحارف : در این خحوص می فرماید( ع)حضرو علی . فداکاری بیاسجامد

  2.می شود

                                           

 ابوسعید ابوالخیر.  1
 . 4099، ح 0991، ص 0میزان الحکمه، ج .  2
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سیکای کنیاد تاا یکاه ساوار . یکی از را  های ا باو محبت به همار، سیکی سماودن باه اوسات

دل ها بر دوست داشتن کای که به آسهاا : فرمود  اسد( ص)ییامبر ! سرزمین عشق همارتان باید

همیشه تحاویر دو شاخن  1.ند و سفرو از کای که به آسها بدی کند سرشته شد  استسیکی ک

لذا هر اسااسی باید سعی . آسکه سیکی می کند و آسکه ست  روا می دارد: برای اساان ماسدگار است

باید داسات که رفتار اساان، باعا، عشاق یاا . کند تا از خود، سیکی و مهرباسی به یادگار بگذارد

سیکی به همار بایار آسان است هر کس می تواسد با تماام وجاود، باه هماار . دسفرو می شو

 . خود احاان کند و محبت خویش را ا باو کند و او را اسیر عشق خویش گرداسد

                                           

 01919، ح 1901، ص 09میزان الحکمه، ج .  1
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