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 چکیده

ی عشق و تروما بود. مختلف درباره رویکردهایرسی هدف این مطالعه بر

پذیرفت. مای عشق صورت وشناسی عشق و پیامدهای تراین امر از طریق سبب

در این پژوهش با مرور مطالعات، به صورت ساختارمند و با ترتیبی 

های دیدگاه پرداخته شد. آن شناسی و پیامدها، سببمنطقی به موضوع عشق

های علمی و جالبی را درباره موضوع عشق سازیی مفهومپویشی و شناختروان

پوشی قابل توجهی نیز در این زمینه و هم بندی کردندصورتشناسی، و سبب

در دیدگاهی کارامد نیز استرنبرگ سه عنصر عشق کامل  با هم داشتند.

 ، و تعهد را در نظریه مثلث عشق خود بیان کرد.شامل صمیمیت، شهوت

از جمله شوک،  ترومای عشق جدایی یا قابل توجههمچنین پیامدهای 

-گانه این اختالل را تشکیل میی مرکزی سهافسردگی و استرس جدید که هسته

 ی اختالالت مرتبط با سانحه و عوامل استرسرا در طبقه این اختالل، دادند

  .تلقی کرد بالینی به آن را امری اساسی و مهمداد و توجه جای 

 

  شناختی.شناسی، پیامدهای روان، تروما، مفهومشقع واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ی جاذبه پس از گذشت چند هزار سال، هنوز هم مردم به عوامل ایجادکننده

ی خودمان، توان شخصی را که در خانهاندیشند؛ برای مثال: چگونه میمی

ارد ی مجاور یا در کشور همسایه است، واداشت تا ما را دوست بددر خانه

گامی که یا دست کم از تحقیر یا تالش در راه نابودی ما دست بردارد؟ هن
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پرسیم، چرا برخی از آشنایان خود را بیشتر از از دوستان خود می

ترین پاسخ ها داللت دهند. رایجهای متنوعی میدیگران دوست دارند، پاسخ

یق و عال -1دارند که: میبر آن دارد که مردم کسانی را بیشتر دوست 

هایی ها و کفایتدارای مهارت، قابلیت -2 ،ها دارندی با آنعقاید مشابه

بودن،  منطقیهای پسندیده و خوبی مانند وفاداری، ویژگی -3 ،هستند

ی متقابل دارند. در ارتباط ها عالقهبه آن -4 ، وصداقت و مهربانی دارند

آموزان هایی که از دانشای از نظرسنجیبا همین موضوع، مجموعه

ترین دلواپسی این افراد، داد، مهمدبیرستانی به عمل آمد نشان 

ها این بود که ها بود و آرزوی قلبی آنهای دیگران نسبت به آنواکنش

بنا بر   (.1958، 1ها را بیشتر دوست بدارند )رمرز و رادلرمردم آن

 نیازهای از عشق، دوست داشتن و دوست داشته شدن، یکی 2نظریه مازلو

 شود ارضا باید عشق و دوست داشتن به نیاز است. بنابراین انسان اساسی

ی مرتبطی از کند و مجموعه عمل خودخواهانه غیر صورتبه بتواند تا شخص

ی ، ترجمه3)فیست و فیست شناختی روانی را تجربه نکند های آسیبنشانه

-ه هستههمین راستا، یکی از مفاهیم بسیار مهم، ک(. در 1396سید محمدی، 

و ارتباط زیادی با عشق و  تمایالت و روابط عاطفی است،ی تقریبا تمامی 

  است. 4مفهوم دلبستگی پردازی دارد،ی عشقشیوه

برای توصیف تمایل کودک نزد افراد خاص ماندن و احساس  ی دلبستگیواژه

 ها نشان دادهپژوهش رود.امنیت بیشتر در حضور این افراد به کار می

شناختی بر اساس عوامل محیطی های رواناریانس بیشتر ویژگیاز و %50، است

های توان به ویژگیترین این عوامل میشوند و از بین مهمبینی میپیش

کودک، مشکالت متداول زندگی خانوادگی و ₋شناختی والدین هنجاری روان

ی (. بنابراین، کیفیت رابطه1999، 5تروهای خاص اشاره کرد )رتنیدگی

ی زندگی او که با ایمنی و دلبستگی نوزاد با مراقبان اولیه دک یاکو

شود از عوامل مهم سالمت روانی در طول زندگی است و کیفیت این مشخص می

شناختی مؤثر است )اینس ورث، ای معنادار بر سالمت رواندلبستگی به گونه

 (.9200، و همکاران 7؛ نقل از ون دن درایز1978، 6بلهر، واترز و وال

گو بودن مراقب ی حساسیت، در دسترس بودن و پاسخانتظارات کودک درباره

هایی در نوع دلبستگی کودک به مراقب منجر گیری تفاوتاولیه به شکل

ی این عوامل، کودک به تدریج الگوهایی از خود و شود و به واسطهمی

وهای ا الگهکند که در دیدگاه دلبستگی به آنسازی میدیگران را درون

گویند. به کمک همین الگوهاست که شخص وقایع را درک و می 8کاریدرون

های کند. این سازههایی را بنا میبینی و طرحتفسیر، حوادث را پیش

د که در نشوهای خود و دیگری در ارتباطات محسوب میشناختی نماینده

فرد  بعدی شوند و در روابطابتدا ناهشیارند و سپس به آینده منتقل می

، نقل از مرز و 1996، 9گذارند )فینی و نولربا دیگران تأثیر می

 (.1996، 11؛ کولینز2009، 10نسدیناک

                                                
1- Remmers & Radler 
2 - Maslow 
3 - Feist & Feist 
4- Attachment 
5- Rutter 
6- Blehar, Waters & Wall 
7- Van den Dries 
8- Internal working models 
9- Feeney & Noller 
10- Merz & Consedine 
11- Collins 



كودك در دوران كودكي در ₋دهند، كیفیت روابط مادرها نیز نشان ميپژوهش

اي برخوردار است و روابط تحول الگوهاي فعال دروني از اهمیت ویژه

همین الگوهاي فعال  ز تحت تأثیربزرگسالي نینزدیك و صمیمانه در 

 (.2006، 1گیرند )عیدی و خانجانیدروني قرار مي

 هایجلوه از توانمی را تعلقدر این میان و در مفهومی نزدیک، 

بنابراین دلبستگی و . های تعلق دانست، و عشق را نیز از جلوهدلبستگی

 عشق واننعبه انسانی، رمانتیك عشقی تنگاتنگی باهم دارند. عشق رابطه

، 2)فیشر است شده شناخته فرهنگیمیان یك پدیده، و وسواسی عشق و پرشور

2014 .) 

. داریم را آن انتظار کمتر که آیدمی گونهآن عشق هاوقت از بسیاریاما 

 با که است فردی با برخورد فقط دهیم؛انجام می آنچه هاموقعیت این در

-الم ذهنی و خیالع همگی در که تصویری ؛است منطبق محبوب از ما تصویر

بنابراین در این شرایط احساسات برانگیخته . داریم خویش هایپردازی

یابد و در ها نسبت به فرد محبوب افزایش میپردازیشده، افکار و خیال

وصالی به دست  گاهی اماگردد. اصطالح آتش محبتی در دل برافروخته می

-پس از دوران دل جداییال یا عدم وص. پذیردمی صورت جداییآید یا نمی
 یکی به تبدیل و شود محسوب بزرگ یاضربه هر فردی برای تواندمی سپردگی

 اما شود؛ فرد زندگی هایدوره ترینتلخ و هاحادثه انگیزترین غم از

 ،3است )یالوم عشق شیدایی ماهیت از بخشی ناپایداری که پذیرفت باید

 هایتجربه ترینعمیق و ترینشایع زا یکیبنابراین (. 1395 حبیب،ی ترجمه

 و عاشقانه روابط فروپاشی از  ناشی ناکامی به مربوط سوگ و فقدان

 (. 1396 ی صاحبی،ترجمه ،4)گالسر است عشق عمدتا  

 

 رویکردهاو  شناسیمفهوم

 پویشیرویکردهای روان

عشق و روابط عاطفی، فروید بیان ی گرانه، دربارهتحلیلدر مفهومی روان

، 5)فروید« یافتن یک شیء در حقیقت بازیافتن آن شیء است»دارد که: می

توان بیان کرد (. در موضعی مشابه، و این روزها، از لحاظ منطقی می1975

 «. از دست رفتن یک شیء در حقیقت باز از دست رفتن آن شیء است»که 

 

که  کندی فروید اشاره میی دلبستگی خود به این فرضیهبالبی در نظریه 

ی بعدي در ي نخستین براي روابط عاشقانهکودک نمونه ₋ی مراقب رابطه

ی ما در دوران هاي دلبستگی اولیهی بالبی، سبکبزرگسالی است. به عقیده

دلبستگی نقش گیرد. روابط کودک شکل می ₋ی مراقب کودکی و از طریق رابطه

ی ناایمن ابطهبسیار مهمی در احساس امنیت ما دارند. به نظر بالبی، ر

ضایتی هیجانی در اعتمادي، مشکل در هماهنگی، حساس بودن و نارموجب بی

)شریفی فرد، بروجردی، عطاران و شصت  شودی بزرگسالی میروابط عاشقانه

 (. 1398فوالدی، 

 

هاي دلبستگی دهد که انواع مختلف سبکنشان میها در همین زمینه، پژوهش

کنند. ی بزرگسالی را متمایز میعاشقانه اولیه نوع، مدت و ثبات روابط

                                                
1- Eidi & Khanjani 
2- Fisher 
3- Yalom 
4- Glasser 
5- Freud 



دهد افرادي که به مراقبان های پژوهشی نشان میبه عبارت دیگر، یافته

بزرگسالی، اعتماد،  دلبستگی ایمن داشتند، در روابط عاشقانه اولیه

ي مثبت بیشتري نسبت به افراد اجتنابی و دوسوگرا هاصمیمیت و هیجان

ترسیدند و در روابط اعتماد از صمیمیت می دارند. بزرگساالن اجتنابی

شان اشتغال دوسوگرا نسبت به روابطنداشتند، در حالی که بزرگساالن 

ی ایمن نیز در ذهنی داشتند و از آن نگران بودند. بزرگساالن دلبسته

اد و صمیمیت بیشتري نسبت به بزرگساالن اجتنابی و روابط عاشقانه، اعتم

ی ه، این پژوهش نشان داد، بزرگساالن دلبستهدوسوگرا داشتند. به عالو

تواند من باور داشتند که عشق رمانتیک میایمن بیشتر از بزرگساالن ناای

ی ایمن در مورد عشق کمتر بادوام باشد. به طور کلی، بزرگساالن دلبسته

تري داشتند و کمتر از بزرگساالن اجتنابی و ، روابط بادوامبدبین بودند

 (. 1394و همکاران، ترجمه یاسایی،  1رفتند  )ماسندوسوگرا طالق گ

 

ی مثلث عشق، بندی  نظریهپس از صورت (،1999) 2در همین راستا، استرنبرگ

ی دیگری را مطرح کرده است که در متون علمی از آن به عنوان نظریه

ی جدید او مبتنی بر این فرض است که عشق شود. نظریهفرانظریه یاد می

و هر فردی داستان خاص خودش را از عشق دارد و فهم  یک داستان است

ت که از عشق دارند. این داستان به افراد از عشق متأثر از داستانی اس

)ماسن و همکاران، گردد های دوران کودکی فرد برمیسبک دلبستگی و تجربه

دارد که هر یک از ما به بیان میهمچنین ( 1999استرنبرگ ) اما (.1394

ها داریم. وجود این قصه ی عشق نداریم، بلکه چند قصهک قصهطور معمول ی

ه عشق نه تنها از دیدگاه افراد مختلف بیانگر این واقعیت است ک

ی ساده مفاهیمی متفاوت دارد، حتی از دیدگاه یک فرد نیز یک پدیده

در  ی خود ماست.آفریده ،نیست. اما مطلب مهم این است که این قصه

عشق را نیز شناختی  و انگیزشیرنبرگ عناصر هیجانی، دیدگاهی دیگر است

کند و به معرفی انواع وارد می 3عشقنظریه مثلث د با نام در رویکرد خو

پردازد که در جای خود جالب توجه است. او عشق کامل را شامل سه عشق می

عنصر هیجانی است و در صمیمیت، داند. می تعهدشهوت، و عنصر: صمیمیت، 

های پذیرش متقابل را ساطالعات خصوصی و پرورش دادن احسا میان گذاشتن

، نیروی انگیزشی در پس عشق است و یا جاذبه جنسی شود. شهوتشامل می

. شهوت گیرددر بر میو میل جنسی برای صمیمیت جنسی را شامل  جاذبه

شود. شهوت به ویژه در موجب شیفتگی به معشوق و اشتغال ذهنی به او می

شود. احساس تعهد، سرعت برانگیخته و به سرعت نیز محو می نوجوانان به

گیری را در بر دارد. در آغاز، فرد تصمیم میمعنصر شناختی یا تص

گیرد که آیا عاشق شده است یا نه، اما با گذشت زمان تصمیم اولیه می

شود. به احساس تعهد بادوام نسبت به طرف مقابل و رابطه تبدیل می

قی است که در آن هر سه عنصر صمیمیت، شهوت و احساس ترین عشق، عشکامل

 .(2007استرنبرگ، ) وجود داشته باشدتعهد نسبت به طرف مقابل 

 
 انگیزشی رویکردهای شناختی هیجانی

فیزیولوژیک است،  ₋، عشق ابتدا یک برانگیختگی هیجانی4به نظر هاتفلید

اختی شامل: اما اجزای شناختی و رفتاری نیز در آن وجود دارد. وجه شن

                                                
1- Mosen 
2- Sternberg 
3- Triangular theory of love 
4- Hatfield 



ساختن  آلافکار ناخوانده، اشتغال ذهنی دائم به فرد مورد عالقه، ایده

وجه  معشوق، وآل ساختن ارتباط با او و آرزوی آشنایی با او یا ایده

ی مکانی، بودن فاصلهرفتاری نیز شامل: رفتارهای معطوف به حفظ نزدیک 

فرد مورد نظر  تأثیرگذاری بر عواطف، کنجکاوی و خدمت هر چه بیشتر به

 خودمنابع هیجانی عشق، متوجه شرایط  هاتفلید در بررسی .باشدمی

شد.  2پایین، وابستگی، اضطراب، جدایی، فقدان و نیازمندی 1ارزشمندی

 . بنابرایندیدمیهای عشق را در دلبستگی دوران کودکی هاتفلید، ریشه

زد، به هر آنچه ترس از جدایی و فقدان را برانگی» بیان داشت که:

« دهددن با دیگری را افزایش میآلود برای یکی شناچار اشتیاق شهوت

های دیگر نیز عواملی مانند پژوهشاگر چه  (.2000، 3د و راپسونیل)هاتف

ون و همکاران، های دلبستگی، ضعف ایگو، مشکالت خانوادگی )اتکینسسبک

فرد و یفی؛ شر1394ماسن و همکاران، ؛ 1390ی براهنی و همکاران، ترجمه

های ناسازگار اولیه، و صفات شخصیت )یوسفی، وارهطرح (،1398همکاران، 

، که دانندی عشق میی ضربه( موثر در تجربه1395ادهمیان و عبدالمحمدی، 

پویشی دارد )فروید، رویکردهای روانپوشی قابل توجهی با در جای خود هم

 (.1999؛ استرنبرگ، 1394؛ ماسن و همکاران، 1975

  

دیگری در عین حال که با هاتفلید در مورد اینکه وضعیت  پردازنظریه

تواند موجب عاشق شدن ما شود موافق است، اما اضافه شخصیتی ضعیف می

تواند رایی هم میارزشمندی باال، قدرت تأثیرگذاری و کا خودکند که می

وت ما را درگیر عشق کند. او بر نقش تمرکز و توجه روانی در افزایش شه

چنین  (،1976)تسر و پالوس  هاییافتهکند. او بر اساس و میل تأکید می

ی کند که برانگیختگی عاشقانه به دو صورت با یکدیگر رابطهبرآورد می

تر به فردی عشق هر چه شما بیش»سببی دارند؛ به این ترتیب که: 

 ی او بیشتر فکر خواهید کرد و هر چه بیشتر به او فکربورزید، درباره

سپس  (.1398)شریفی فرد و همکاران،  «کنید، بیشتر عاشق او خواهید شد.

ی قرن نوزدهم فرانسه و های عاشقانه( با بررسی رمان1988)4برم

ی عشق هسته»که:  گرفتی قرن شانزدهم اسپانیا نتیجه های عاشقانهافسانه

ال  ای کامدر توانمندی تألیف، تدوین و تصویرسازی پرآب و رنگ از آینده

سازی، عنصر کلیدی شناختی عشق است. یک آلایده«. شاد و نهفته است

آل ساختن فرد افراد عاشق و همسران نشان داد، ایده مطالعه بر روی

، 5رای و هولمزسازی آینده با عشق ارتباط دارد )موآلمقابل و ایده

آل ساختن ارتباط به آل ساختن معشوق و ایده(. بنابراین، ایده1998

تصویرسازی منفی هنگامی که ارتباط  ، و برعکسکندوفایی عشق کمک میشک

 جداییدر واقع قبل و بعد از  ، وافتدرو به ویرانی است اتفاق می

 دهد.تصویرسازی منفی روی می

 

کنند، (، نیز عشق را به عنوان یک رابطه تعریف می2005) 6رمپل و بوریس

 :ها عشق را به عنوانآن که نه شکلی از رفتار است نه هیجان، بلکه،

حالت انگیزشی که هدف آن حفظ و ارتقای بهزیستی شیء ارزشمند که همان »

 کنند. مفهوم سازی می« محبوب است

                                                
1- self-steeme 
2- Neediness 
3-  Rapson 
4- Brehm 
5- Murray & Holmes 
6- Rempel & Burris 



 

 شناختیپیامدهای روان

ترین هیجانی است که ما انگیزترین و در عین حال عمیقاگرچه عشق شگفت

ی از تجربه فقدان توانیم آن را تجربه کنیم، اما اندوه هیجانی ناشمی

شود. این  1تواند منجر به نشانگان ضربه عشقیا از دست رفتن عشق می

های عالیم در قالب یک چارچوب بالینی متمایز، همراه با سیستم نشانه

ها پیش در غرب، به افتد. ضربه عشق از سالاتفاق می درهم تنیده شده

گی یا اختالل پزشکی رایج مانند افسردعنوان بخشی از مشکالت روان

 (. 1999، 2ه طور جدی مورد توجه قرار گرفته است )ُرزسازگاری ب

 

( در مطالعه خود به این نتیجه رسید که از دست رفتن شیء 2007) 3پارکز

تواند برای زایی است که میترین حوادث آسیببزرگ یا موضوع عشق، یکی از

و رویاها یدها، ها، ام، تمام نقشهحادثهجوانان اتفاق بیفتد. با این 

ریزد و با ترس از ورود به جهان جدید و بازیافتن خویش، تمام فرو می

گراید. در این شرایط، اغلب یافتن عشق جدید پس از جهان به تیرگی می

دیده چیزی غیر قابل تصور است، اما با برای شخص داغ فقدان عشق قبلی،

جالب است که شود. اما پردازی دوباره میسر میگذر زمان، امکان عشق

یافتن عشق دیگر، پس از یک فقدان بزرگ، به هیچ وجه به معنای پایان 

 (. 2007اندوه عشق قبلی نیست )پارکز، 

 

-( باور دارند که فقدان و اندوه می2000) 4در همین زمینه هاروی و میلر

ترین ترین و مزمنتواند حتی بدون مرگ هم اتفاق بیفتد. یکی از فراون

دیده شود. واقعیتی که  رومانتیکتواند در فروپاشی رابطه ها، میهاندو

های ادبی معروف است، با اینکه در ادبیات علمی موضوعی در کتاب

چندپهلو و اسرارآمیز است، این است که با وجود اینکه فقدان و اندوه 

های دیگر است اما عمدتا هنوز از سوی رومانتیک مشابه فقدان در رابطه

؛ 2000پوشی قرار گرفته است )هاروی و میلر، چشم گران موردپژوهش

 (. 2007، 5لوکوییت

 

( گسترش عالیم پس از تجربه ضربه LTSویژگی اساسی نشانگان ضربه عشق )

-تجربه می« شوک»عشق ست. بیماران اساسا ضربه عشق را به عنوان یک 

، باشد این است که ضربه عشقکنند. چیزی که به حس شوک مرتبط می

های امنیت در مورد رابطه را درهم ت آرزومندانه شخص و نیز فرضانتظارا

شود و حتی در شکند. ضربه عشق به عنوان یک استرس شدید تجربه میمی

گردد )هاروی و ها میجدی در برخی زمینه برخی افراد منجر به آسیب

 (.  2006؛ پارکز، 2000میلر، 

 

اختالالت مربوط به سانحه و طبقه  تواند درضربه عشق و نشانگان آن می

بندی شود. این ضربه بسته به میزان و شدت عالیم و عوامل استرس دسته

تواند منجر به اختالل استرس پس از آسیب، اختالل استرس حاد، ها مینشانه

اختالالت سازگاری، و یا اختالل مرتبط با سانحه و عوامل استرس که جای 

                                                
1- Love Trauma Syndrome 
2- Rosse 
3- Parkes 
4- Harvey & Miller 
5- Luquet 



به این دلیل که یک حادثه ممکن است گردد. بندی نشده است، دیگر طبقه

زا باشد ولی برای شخص دیگر نباشد، مشخص کردن برای یک شخص آسیب

زا مشکل و پیچیده است. با این وجود، شناسایی احتمالی موقعیت آسیب

ی یک حادثه DSM-5رسد. بر اساس پذیر به نظر میزا امکانشرایط آسیب

شناختی، هیجانی ب یا پریشانی روانبه آسیای است که منجر زا تجربهآسیب

گردد. این حادثه به عنوان تهدیدی برای امنیت شخصی یا و جسمانی می

 (.  2015، 1شود )سادوک، سادوک و روییزثبات شخصی، دریافت و تجربه می

 

در  رومانتیکدهد که میزان فروپاشی روابط آمارها  نشان میهمچنین 

اتفاق  2005درصد در سال  21و  2004سال د در درص 22آموزان تقریبا دانش

که میزان قابل توجهی است. یک  ،(2017، 2پورافتاده است )رجبی و نیک

ای روی دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق نشان ی مقایسهمطالعه

های ناسازگارانه اولیه، داد که بین این دو گروه از لحاظ طرحواره

ی دیگری (. مطالعه2012و همکاران،  3برید )اکتفاوت معناداری وجود دار

های ناسازگارانه اولیه و خودمختاری معیوب با نشان داد که طرحواره

(. همچنین 2014و همکاران،  4مشکالت بین فردی همبستگی مثبت دارد )مجللی

همبستگی مثبت معناداری  ،های ناسازگارانه اولیه و اضطراببین طرحواره

 (.2014، 5خواهالقاسمی و وطن، ابووجود دارد )داوودی

 

عشق  ضربه نشانگان بینیپیش در متغیرها ترینمهم پژوهشی نشان داد که

 خود و بود مشترک انسانیت و حد از بیش شناخت آگاهی،ذهن ترتیب به

 بیش شناخت و آگاهیذهن انزوا، مشترک، انسانیت قضاوتی، خود مهربانی،

)امان  بودند عشق ضربه نشانگان رایب داریمعنی هایبینپیش حد، از

(. همچنین پژوهشی نشان داد که سبک دلبستگی 1393الهی، تردست و اصالنی، 

ی عشق و افسردگی رابطه معنادار دارد )یوسفی، امانی، اجتنابی با ضربه

های واره(. پژوهش دیگری نشان داد که طرح1396عسگری و سلیمانی، 

ی عشق سبک دلبستگی با نشانگان ضربهشخصیت و ناسازگار اولیه، صفات 

ی های ناسازگار حوزهوارهطرحارتباط دارند. با این توضیح که 

-مندی، و نیز صفات شخصیت رواندگردانی، عملکرد مختل، و دیگر جهتوخ
های بینی کنندهرنجوری و با وجدان بودن، و سبک دلبستگی ایمن، پیش

 که داد (. پژوهشی نیز نشان1395 ،همکارانو  باشند )یوسفیی عشق میضربه

 تفاوت عشق ضربه نشانگان بدون و با دانشجویان افسردگی بین میزان

همچنین عواملی  (.1395پور و سماوی، دارد )صداقت، رفیعی وجود معناداري

افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری، عالیم مزاحم، عالیم اجتنابی، مانند 

پذیر، و مشکالت و رفتار تحریکت خواب عالیم انگیختگی مانند مشکال

)ُرز، احساس درماندگی و ناامیدی نسبت به زندگی و آینده  ، وسازگاری

 د.نباشمیی عشق از پیامدهای ضربه( 2015؛ سادوک و همکاران، 1999

 

 گیریبحث و نتیجه

ی عشق و تروما، مشخص شد که با مرور مطالعات انجام گفته در حوزه

شناختی بیش از سایر رویکردها به این حوزه  پویشی ورویکردهای روان

                                                
1- Sadock, Sadock & Ruiz  
2- Rajabi & Nikpoor 
3- Akbari 
4- Mojallali 
5- Davoodi, Abolghasemi & VatanKhah 



های دلبستگی، پویشی مضامینی مانند سبکاند. رویکردهای روانپرداخته

-روابط دوران کودکی به ویژه با پدر و مادر، و اهداف و تمایالت دست
دانند، و ی دوران کودکی را مرتبط با موضوع عشق مییابی نشده

آل سازی آل سازی معشوق، ایدهکری، ایدهای شناختی نیز اشتغال فرویکرده

دانند. جالب رابطه، و رابطه سببی شناخت و هیجان، را مرتبط با عشق می

پویشی در شناختی هیجانی و روانپوشی زیادی بین رویکردهای است که هم

ارزشمندی های دلبستگی، خود سبک .شناسی عشق و تروما وجود داردسبب

یابی نشده، و مشکالت خانوادگی و اهداف دست پایین، وضعیت شخصیتی ضعیف

؛ ماسن و 2000نقاط مشترک این دو رویکرد هستند )هاتفیلد و راپوس، 

برخی توان گفت همچنین می (.1398فرد و همکاران، ؛ شریفی1394همکاران، 

 -ی )شناختی پردازان مانند استرنبرگ و هاتفیلد رویکردی ترکیبنظریه

 ؛2000)هاتفیلد و راپوس،  اندما را اتخاذ کردهتحلیلی(، به عشق و ترو

از سوی  عشق کاملسازی مفهومدر همین راستا،  .(2007استرنبرگ، 

نیز در جای خود  با سه عنصر صمیمیت، شهوت، و تعهد (2007استرنبرگ )

-روان اصلی پیامدهایاما همان طور که بیان شد،  است. کارامدجالب و 

ی عاشقانه نیز شامل شوک، افسردگی و بطهبعد از جدایی یک را ،شناختی

دهد گانه ترومای عشق را تشکیل میی اصلی سهباشد که هستهاسترس شدید می

-خوابی، لذت نبردن از فعالیتو پیامدهای دیگر مانند نشخوار فکری، بی

رویاهای مرتبط با معشوق و یا زمان جدایی، سردرگمی و  های دیگر، دیدن

-گیری، افت وضعیت تحصیلی، و برخی اوقات در حالتگیجی، دلتنگی، گوشه

. افتدمیهای شدید آرزوی مرگ و نیستی، به دنبال پیامدهای اصلی اتفاق 

ی ها که جزء جدانشدنی پیامدهای ترومای عشق هستند، طبقهاین ویژگی

-به ذهن متبادر می DSM-5را در  بط با سانحه و عوامل استرساختالالت مرت

قابل توجه )ُرز، شناختی با توجه به پیامدهای روان نماید. بنابراین

، و میزان باالی ترومای (1398فرد و همکاران، ؛ شریفی2014؛ فیشر، 1999

ی خاصی از (، به ویژه در نوجوانی، که دوره2017پور، عشق )رجبی و نیک

، از طریق آموزش و موضوعریزی و اهمیت به این تحول است، برنامه

های چرا که کاهش نشانه رسد.اسی و مهم به نظر میپژوهش، امری اس

-سالمت و پیشرفت فرد و جامعه میترومای عشق و جلوگیری از آن، منجر به 

 گردد.
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