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 عشق در انسانهای خودشکوفا 

 )براساس نظریه مازلو(

 رشناسی ارشد روانشناسیاتهیه کننده: نسرین صرافان، ک

 

 *مقدمه

نمایـد هـه   ود عنـوا  مـ   ـریه خـ ـظت. مازلو در نـای برخوردار اساه مازلو از جایگاه ویژهـق در دیدگـعش

داد، آ  را آفرید و آ  را پیشگوی  هـرد   وظیفه ما بسیار روشن است، باید عشق را فهمید، آ  را آموزش»

 «.وگرنه جها  در خصومت و بدبین  غرق خواهد شد

به اعتقاد مازلو محور اصل  توصیف عشق، بایست  ذهن و شناخت  باشد تا  عین  و رفتـاری. هـیع عرـارت     

 تواند وصف هامل تجربه عشق را به فردی هه هرگز آ  را احساس نکرده است تفهیم هند. نم 

محرت توأم با لذت، شادی، رضایت، احساس غـرور و حتـ    »از دیدگاه مازلو اساساً عشق عرارت است از 

تـر  شعف از برخوردار بود  از این احساس. در این حالت، گرایش و تمایل  وجود دارد به نزدیک وجود 

گرفتن محروب و شد  به شخص مورد عالقه، به داشتن ارتراط صمیمانه با او، به لمس هرد  و در آغوش 

 مشتاق او بود . 

                هــای نخرگــا ، بــه وجــود خصوصــیات  از عشــق ســالم در ایــن افــراد ویژگــ  مــازلو در ملالعــه و بررســ 

 شود. پ  برد هه به تفصیل به آنها پرداخته م  دگر اندیش

 

 :های خود شکوفا )دگر اندیش(های عشق در انسان*ویژگی

شمرد هه به تفصـیل بـه هـر یـک پرداختـه      م برهای خود شکوفاتر انسا ویژگ  را برای عشق در  9مازلو 

  گردد:م 
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 :قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن 

 

 ءرسـد ارضـا  شود تا از محروم بـود  از محرـت. بـه نظـر مـ      روا  از دوست داشته شد  ناش  م  سالمت

 نیازهای اساس  انسا  به خصوص نیاز به عشق و محرت پایه و اساس سالمت روا  قرار دارد. 

             بـه نکتـه دقیقـ  در ایـن رابلـه اشـاره       « ینگـر من»ورزند و محروب نیـز هسـتند.   افراد خودشکوفا، محرت م 

داننـد هـه وگونـه ایـن هـار را      خواهند هه یکدیگر را دوست بدارند، اما نمـ  افراد بشر واقعاً م »هند: م 

 «. انجام دهند

توانند این هار را بسیار دانند وگونه دوست بدارند و م امر مستثن  هستند آنها م افراد خودشکوفا از این 

افـراد  هـا انجـام دهنـد.    هـا، تهدیـدها و ممانعـت   آسا ، طریع ، آزادانه و بدو  درگیر شـد  در هشـمکش  

برند. آنها این نگری منلق  و عقالن  به هار م ا محتاطانه و از روی آیندهخودشکوفا )نخره(، هلمه عشق ر

برنـد و مایلنـد بـین دوسـت     واژه را نه در مورد افراد بسیاری بلکه تنها در مورد افراد محدودی به هـار مـ   

ه عشق مهربان ، خیرخواه  و صمیمیت تمایز دقیق  قائل شوند. هلمبا داشتن یک نفر و عالقه داشتن به او 

 طرف.باشد نه یک احساس مالیم و ب در نظر آنها مرین احساس شدید م 

 

 :همبستگی و پیوستگی بین عشق و ارتباط جنسی 

در مقوله عشق و ارتراط جنس  در افراد خود شکوفا به سوی ترهیب و ممزوج شد  بـا یکـدیگر گـرایش    

 دارد. 

امور جنس  را به خاطر خود آ  دنرـا  هننـد. مـوارد    بلور هل  مردا  و زنا  خوشکوفا تمایل  ندارند هه 

بسیاری از آنا  رابله جنس  را حداقل به این دلیل هه با محرت و عالقه همراه نروده است، هنار گذاشته و 

 اند. یا طرد نموده

تر است و هـم هـم   اوج لدت جنس  در افراد خود شکوفا در مقایسه با افراد معمول  بلور همزما  هم مهم

ای است عمیق و تقریرًا عارفانه، هـر ونـد، ایـن افـراد نداشـتن رابلـه جنسـ  را        تر. این اغلب تجربهمیتاه
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گیـزش پویـا   نهنند. این مسأله یک تناقص یا تضاد نیست، بلکه از نظریـه ا تر از مردم عادی تحمل م آسا 

آ  هه هیع نقش محـوری در  مند شد، حت  با وجود توا  صمیمانه بهرهشود. از ارتراط جنس  م ناش  م 

 هند. فلسفه حیات بازی نم 

هـا معمـو ً در سـلح  بـا تر از     هنند. آ افراد خودشکوفا )نخره( همیشه و همه وقت در اوج زندگ  نم 

عامه و توده جامعه،  های ناش  از درک نشد  توسط عموم جامعه، از نظر استرس، تنش و مشکالت و رنج

شـوند تـا   مند م الت جنس  به عنوا  نوع  تجربه خوشایند، ملروع و مفرح بهرههنند و از تمایزندگ  م 

ر هنگـام خسـتگ    دترین حـا ت عرفـان . ایـن امـر بـه خصـوص       ور شد  همیشگ  در عمیقنوع  غوطه

 فیزیک  یا روان  افراد نخره هم صادق است. 

پذیرند. مثالً با وجـود  هه دیگرا  نم توانند ویزهای زیادی را بپذیرند افراد خود شکوفا )دگر اندیش( م 

شـوند، بـا ایـن    این واقعیت هه این افراد نسرتاً همتر به سوی روابط عشق  خـارج از زناشـوی  هشـیده مـ     

وجود در پذیرفتن واقعیت جذب جنس  به سوی دیگرا  بسیار آزادتر از مردم عادی هستند. آنا  با خود و 

تر از افراد عادی هستند و بلور قابـل تـوجه    رودربایست تر و ب تر و صریحتر، رکرا  بسیار صادقـدیگ

 هنند.گویند و رفتار م تر از توده اجتماع درباره مسائل جنس  سخن م تر و غیرقراردادیآزادتر، سلح 

 

 :کنار گذاشتن حالت تدافعی در روابط عاشقانه 

ثیرگذاری و انحصارطلر  وجـود دارد.  گری، تأدر یک رابله عشق  سالم، گرایش بسیار هم  برای سلله

ای است هه حت  احتما  پنها  ساختن معایب جسم  ناش  از میـا  سـال  و ههنسـال ،    این رابله به گونه

دهـد.  های فیزیک  و جسم  و حت  روان  و مسائل  مانند دندا  مصنوع  و ... را بسیار هاهش م بیماری

 شود. هاری بسیار همتر م رندگ ، احتیاط، اختفا و نها تمایل به حفظ فاصله، اسرارآمیز بود ، فری
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 ائتالف نیازهای اساسی انسانی و وجود احساس مسئولیت و مراقبت: 

سازی نیازها و یا ائتالف سلسله مراتب نیازهای سا های مهم در یک رابله عاطف  خوب، همیک  از جنره

ای هـه شـخص، نیازهـای    باشـد. بـه گونـه   له مراتب واحد مـ  ـخص در یک سلسـاساس  موجود در دو ش

دانـد.  هند و نیازهای خود را نیز تا حدودی متعلـق بـه او مـ    نیازهای خود احساس م  شوق را همچو  عم

دهـد و دو فـرد بـه خـاطر     یابد هه دو فرد را تحـت پوشـش قـرار مـ     گسترش م  تا آنجا« من»اهنو  یک 

 شوند. یک شخص منفرد و یک من منفرد تردیل م شناخت  تا حدودی به یک نفس واحد، مقاصد روا 

تواند خود را با هما  آسودگ  خاطر و عدم اگر رابله عاشقانه، رابله خوب  باشد، فرد بیمار یا ضعیف م 

دهـد،  تهدید و عدم خودآگاه  هه یک هودک به هنگام خواب رفتن در آغوش مادر از خود نشـا  مـ   

اش عمالً با قـدرت  ر اوست، قرار دهد. برای مردی هه مردانگ تحت مراقرت و حمایت فردی هه دوستدا

آیـد و یـا بـرای زنـ  هـه زنـانگ  را بـر حسـب         اش برابر باشد، بیماری و ضعف مصیرت به شمار م بدن 

 هند، بیماری یا هر عامل  هه جذابیت بدن  او را هاهش دهد فاجعه است. جذابیت بدن  تعریف م 

 اما افراد خودشکوفا از این اشتراهات تقریراً به طور هامل مستثن  هستند. 

 

 صفا و نشاط در رابطه عاشقانه:  

بخش توانند در عشق و در رابله جنس ، اوقات خوش و لذتافراد خودشکوفا این است هه م  از ویژگ 

، خنده درست به انـدازه تنـد شـد     شود هه در آ داشته باشند. رابله جنس  اهثراً به نوع  بازی تردیل م 

باشد. طریق  هه فـروم و سـایر متفکـرا  جـدی روانشناسـ  جنسـ  و       ضربا  قلب، امری شایع و رایج م 

ورت امـری  ـای هه عشق را به صـ ، به گونهاندآ  را تشریح هردهعشق، با استفاده از آ ، رابله عشق  ایده

لذت بخش. هنگام  هـه فـروم    و نه یک سرگرم  و تفریحاند ریه یک وظیفه یا بار مسئولیت در آوردهـش

معنـای مسـئولیت، توجـه،     عشق، شکل مولد مرترط بود  به دیگرا  و بـه خـویش اسـت و بـه     » گوید: م 

باشد و بیا  صمیمیت بـین دو انسـا  اسـت و    احترام و معرفت و تمایل به رشد و پیشرفت شخص دیگر م 

 اعتراف هرد هه این هم  شریه به یک نوع پیما  شراهت بـه نظـر  باید  ،«شرط حفظ همرستگ  با یکدیگر
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زندگ  عشق  و جنس  افراد خودشکوفا، بـا وجـود ایـن     .خود انگیخته طرسد تا یک سرخوش  و نشام 

هـای هودهانـه قابـل قیـاس اسـت هـه       د، با بازیـرسارفانه م ـدی عـذت و وجـواقعیت هه اهثراً به اوج ل

 بخش را پدید آورد.آمیز و فرححالت  پر نشاط، مزاح 

 

  :پذیرش فردیت و شخصیت دیگری و احترام گذاردن به او 

گیرند، بلکه بسیار شـاد و  های شریک عاطف  خود در معرض تهدید قرار نم افراد خودشکوفا، از پیروزی

ارد به شـریک  ها در واقع، به طریق  عمیق و اساس  هه مفاهیم بسیار زیادی را در بر دشوند. آ مسرور م 

دوست داشتن یک فرد، نه به معنای تملک »دارد: اظهار م  «اُوور استریت» گذارد.عاطف  خود احترام م 

آ  فرد، هه به معنای تصدیق اوست. یعن  با خشنودی، خوشحال  و رضایت، حق هامل  را هه نسـرت بـه   

 «.اش دارد، به او بخشیده شودانسانیت یگانه

 تجربه هدفی عشق و تحسین به معنای: 

توا  آ  را شگفت  تـوأم بـا احتـرام در برابـر     ای است هه م به معنای متضاد با تجربه وسیله« تجربه هدف »

 ش ء زیرا هه خود، پاداش خود است، نامید. 

عشق و تحسین در افراد خودشکوفا، اهثر اوقات به خودی خود و بدو  توقع پـاداش و عـاری از رهنمـو     

، بـه خـاطر   ملموس و بـا شـکوه  ای ها را به مفهوم عشق شرق  و به گونهوجود دارد و آ ،  به هر نوع هدف

هنند. تحسین، طالب هیع ویزی نیست و هیع ویزی بـه  شق و تحسین و به صورت ذهن  تجربه م نفس ع

 آورد. دست نم 

 پذیر است تا فعا . رساند و بیشتر فعلقصد و نیت  ندارد و سودی هم نم 

کوفا، افرادی هستند هه دیگر تحت انگیزش نیاز به ایمن ، وابستگ ، محرت، منزلـت و عـزت   افراد خودش

 شوند؟ نفس قرار ندارند. وو  این نیازها در آنها ارضا شده است پس ورا عاشق م 

شود هه نیازمند و مشتاق محرت است و مجرور است این فقدا  را جررا  فرد معمول  به آ  دلیل عاشق م 

نماید اما اینگونه مهرورزی در فـرد خودشـکوفا حـاهم    ( پس از پ  آ  تالش و هوشش م D هند )عشق
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( Bتوا  آ  را )عشـق  ای است از بود  و از  شد  هه م نیست یعن  در واقع این نوع از عاشق شد  جنره

 نامید یعن  عشق به وجود دیگرا . 

دی با محرت، مهربا ، صادق و طریع  هستند. به دارند زیرا افراورزند و دوست م افراد خودشکوفا مهر م 

گونه هـه  هه خود انگیخته باشند. هما  دارند هه فلرت آنها این استدیگر به این دلیل دوست م  عرارت

 هند. یک گل مریم بدو  خواست خود، علرافشان  م 

 گیری و فردیتکناره: 

تـرین و بـا   ، اجتمـاع  ترینستوفردگراترین، نوع دبلور همزما ، واقعیت این است هه افراد خودشکوفا، 

ها هستند. این واقعیت هه ما در فرهنگ خودما  این خصـایص را در دو قلـب مخـالف    ترین انسا محرت

ایم، اشتراه  است هه باید تصحیح شود. این خصایص در افراد خود شـکوفا  خط واحد قرار دادهیک پاره

بین آنها از میا  برداشته شده است. در افراد خـود شـکوفا، یـک نـوع     در یک راستا قرار دارد و دوگانگ  

خودخواه  سالم، عزت نفس وسیع و عدم تمایل به فداهاری هرد  بدو  دلیل مناسب و منلق  مشـاهده  

 شود. م 

بینیم، عرارت است از همجوش ، توانای  زیاد به دوست داشتن آنچه در رابله عشق  افراد خود شکوفا م 

عین حا  احترام زیاد به دیگری و به خود. این امر به خودی خود نشا  دهنده این امر است هـه ایـن   و در 

توانند شـدیداً بـه یکـدیگر نزدیـک     عشاق خود شکوفا مانند افراد معمول  نیازمند یکدیگر نیستند. آنها م 

کـدیگر جـدا شـوند.    دار هرد  احساسات قلرـ  از ی باشند و در عین حا  به هنگام ضرورت، بدو  جریحه

برنـد  یع از یکدیگر لذت مـ  سهنند و دارای هیع قالب و لنگری نیستند، بلور وآنها به یکدیگر تکیه نم 

ما قوی، پایدار و با صـالبت بـاق    دای  طو ن  یا مرگ را تقرل هنند اتوانند یک جاما از لحاظ فلسف  م 

اساس شخصیت  و پایه عملکـردی خـویش را حفـظ    بمانند. آنها با جدای ، فراق و هجرا  یکدیگر باز هم 

 دهند. وری اجتماع  خود را ارتقاء م هنند و زندگ  شخص  و عملکرد و بهرهم 

 تر عشاق خود شکوفا:سلیقه و قوه ادراک وسیع 



7 

تواننـد  ت. آنهـا مـ   ـتثنای  آنـا  اسـ  ـوفا، قـوه ادراک اسـ  ـهای افـراد خودشکـ  ترین برترییک  از برجسته

، بلور هارآمدتری از و واقعیت را، وه منظم باشد و وه نامنظم، وه شخص  باشد وه غیر شخص  حقیقت

 دو تفاوت قائل شوند.   افراد معمول  درک هنند و در عین حا  بین آ

ونین دقت  در زمینه روابط عاطف ، اصو ً به صورت یک سلیقه یا قوه ادراک عـال  در روابـط جنسـ  و    

مسر و دوستا  افراد خودشکوفا، گروه انسان  بسـیار بهتـری را نسـرت بـه همسـر و      عاطف  متجل  گردد. ه

های افراد خودشکوفا در سـلح  دهند. این به آ  معنا نیست هه تمام ازدواجدوستا  افراد عادی تشکیل م 

حا  دهند به هر بسیار زیاد انجام م   های  از روی ترحم یا فاصله سنخود شکوفای  است وه بسا ازدواج

باشـند. بـه هـر حـا ، سـلیقه آنهـا در انتخـاب        مـ   افراد خودشکوفا عالم مللق نیستند و دارای نقاط ضعف 

 شریک جنس  یا همسر، در عین اینکه بسیار بهتر از یک فرد عادی است اما به هیع وجه هامل نیست. 

-شوند هارآمدتر و دقیقدر هر حا  واقعیت آ  است هه ادراهات افراد خود شکوفا هنگام  هه عاشق م 

تواند موجب شود هه بتوا  خصایص  را در محروب دید هه دیگرا  هامالً تر از فرد عادی است. عشق م 

توانند عاشق افرادی شوند هـه دیگـرا  آنهـا را بـه خـاطر نواقصشـا        دشکوفا م وخررند. افراد خاز آ  ب 

پوشند و یا آنکه اصـو ً آنهـا را نقیصـه    شم م دوست ندارند. افراد خودشکوفا به سادگ  از این نواقص و

ع  بسیار همتر از معایب منش  و اشمارند. از اینرو نقایص بدن ، همرودهای اقتصادی، تحصیل ، اجتمنم 

 شخصیت  برای آنها اهمیت دارد. 

بـا  شـوند، خـواه   ای منلقـ  انتخـاب مـ    گیرند، به گونهافرادی هه مورد محرت افراد خود شکوفا قرار م 

معیارهای عموم  باشد، خواه با معیارهای شخص  و پدیداری. آنها بلـور ذاتـ  و جنسـ  جـذب افـرادی      

-دهـشوند هه با محاسرات غیر احساس گرایانه، عقالن  و خشک و منلق  برای آنها مناسب ارزیاب  شم 

 ست. بینانه موافق و هماهنگ االن ، منلق  و واقعـاوت عقـهای آنا  با قضاند. سلیقه

 

  ت   فتاافاا  ننی  نسیا،  کتا  هننا  ن دی تمایال بع:من -


