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عشق در ازدواج سنتی هم اتفاق می افتد. 
مطالعه ای در کشور هند انجام شد که در آن 

محققان دو گروه را با هم مقایسه کردند. 
این مطالعه نشان داد هر دو گروه پس از 

مدتی که از ازدواجشان گذشته بود، از نظر 
معیار سنجش عشق در یک سطح بودند. 
علت آن مشخص است؛ صمیمیت، یکی 

از مولفه های مهم عشق است. در ازدواج 
سنتی پس از مدتی صمیمیت ایجاد می شود 

و عشق را بیشتر می کند.

استادیار  فیبس،  سیریل 
رنه  دانشگاه  روان شناسی 
دکارت در پاریس است. او 
در حال حاضر درباره عشق 
شورانگیز و خالقیت تحقیق می کند و زیر نظر 
»الینه هتفیلد«، یکی از بزرگ ترین روان شناسان 
عشق پژوه که استاد بازنشسته دانشگاه هاوایی 
است، چند پروژه  تحقیقاتی درباره  عشق انجام 

داده است.
حافظ باجغلی، روان پزشک ایرانی نیز زیر نظر 
الینه هتفیلد یک دوره  روان شناسی اجتماعی با 
تمرکز روی روان شناسی عشق گذرانده و چند 
طرح پژوهشی میان فرهنگی با دانشگاه بازل 
سوئیس در زمینه روان شناسی عشق انجام داده 
و چند مقاله در مجله های علمی معتبر دنیا به 
چاپ رسانده است. دو شاگرد که در مکتب 
یک استاد دوره گذرانده  اند، یکی عشق پژوه در 
فرانسه و دیگری روان پزشک در ایران، با هم 
گفت وگو کردند و از تجربه هایشان گفتند. با 
خواندن این گفت وگو که در فضای اینترنتی 
انجام شده، بی شک دیدگاهتان به روابط عاشقانه 

رنگ و صورتی دیگر خواهد یافت.

یک  به عنوان  دکتر!  آقای  باجغلی:  حافظ 
پژوهشگر در زمینه  عشق، به نظر شما بزرگ ترین 
چالشی که در جامعه فرانسه دارید، چیست؟

سیریل فیبس: در جامعه علمی فرانسه، برخالف 
آمریکا، عشق موضوعی قابل احترام برای پژوهش 
در حوزه روان شناسی اجتماعی تلقی نمی شود. 
روان شناسان و روان پزشکان فرانسوی عشق را 
بیشتر منحصر به حوزه رواکاوی و روان درمانی 
تحلیلی می دانند و صحبت درباره عشق، خارج از 
بستر روانکاوی را سطح پایین و مبتذل می دانند.

حافظ باجغلی: جامعه تحقیقاتی شما بیشتر 
چیست؟

سیریل فیبس: تمام تحقیقات من روی جمعیت 
دانشجویی است. متاسفانه این محدودیت در 
بیشتر مطالعه هایی که درباره عشق است، وجود 
دارد و برای سهولت کار، بیشتر روی جمعیت 

دانشجویان کار شده، تا جمعیت عمومی.
حافظ باجغلی: آخرین پژوهشی که درباره عشق 

انجام داده اید، چیست؟
سیریل فیبس: در مورد رابطه عشق با خالقیت 

کار کرده ام.
حافظ باجغلی: چه موضوع جالبی! به این نتیجه 
رسیدید که عاشق شدن انسان ها را خالق تر 

می کند؟
سیریل فیبس:  نه )با خنده(، برعکس، عشق از 
خالقیت کم می کند. ما گروهی از دانشجویان 
که در شروع یک رابطه عاشقانه بودند، انتخاب 
کردیم و ابتدا از آنها خواستیم به معشوقشان 
فکر کنند. بعد چند آزمون سنجش خالقیت در 
اختیارشان گذاشتیم و از آنها خواستیم به سوال ها 
پاسخ دهند. نتیجه این مطالعه نشان داد فکر کردن 
به معشوق توانایی شناختی افراد را به صورت 

حاد کم می کرد.
حافظ باجغلی: پس عشق عملکرد انسان را 

کم می کند؟
سیریل فیبس: بله، دست کم در وضعیت عشق 

شورانگیز این اتفاق می افتد.
حافظ باجغلی: با این وصف در دوران نوجوانی 
که عملکرد شناختی بسیار مهم است، احتماال 
مدرسه های تک جنسیتی بهتر از مدرسه های 

مختلط باشد.
ندارم.  نه، من چنین عقیده ای  فیبس:  سیریل 
نوجوان ها در هر جایی ممکن است عاشق شوند.

حافظ باجغلی: ولی اگر در یک مدرسه باشند، 
احتمال درگیرشدنشان در روابط عاشقانه بیشتر 

است. این طور نیست؟
سیریل فیبس: بله، این احتمال در مدرسه های 
مختلط بیشتر است ولی آموزش مهارت های 

هیجانی می تواند خیلی کمک کننده باشد.
حافظ باجغلی: شما گفتید که عشق عملکرد 

شناختی و خالقیت را کم می کند پس می توان 
نتیجه گرفت عشق خطرناک است؟

سیریل فیبس: نه، من این را نگفتم. عشق یک 
مفهوم چندوجهی و پیچیده است. این مساله 
در مورد هر هیجانی صادق است که می تواند 
پیامدهای متناقض داشته باشد. هیجان های مثبت 
اگر خوب مدیریت نشوند، می توانند پیامدهای 
منفی داشته باشند. درست است که عشق به 
خودی خود هیجان مثبت است ولی اگر مدیریت 
نشود می تواند با پیامدهای منفی همراه باشد. 
اینکه عشق را خطرناک بدانیم، یک نگاه سنتی 
به عشق است. در قرن هفدهم عشق را به عنوان 
بیماری می شناختند و برای آن نشانه هایی مانند 
تب، کاهش اشتها، کاهش وزن و افکار وسواسی 
پیدا  کرده  بودند، در حالی که عشق می تواند به 

خوبی مدیریت شود.
حافظ باجغلی: یعنی عشق می تواند در شرایطی 

توانایی های شناختی را بیشتر کند؟
سیریل فیبس: حتما همین طور است. البته این ادعا 
با یافته های من در آخرین تحقیقم همخوان نیست. 
ما به این نتیجه رسیدیم که عشق توانایی شناختی 
را کم می کند ولی حدس من این است که اگر 
مطالعه ما »مداخله ای« بود و برای آنها دوره های 
روان درمانی می گذاشتیم، نتیجه متفاوت می شد. 
عشق درس های زیادی به ما می دهد. فرصتی 
است که خودمان را بهتر بشناسیم. آنهایی که 
در سوگ از دست دادن رابطه هستند، اغلب 
فکر می کنند دیگر هیچ رابطه ای اینقدر برایشان 
رضایت بخش نخواهد بود اما من همیشه به آنها 
می گویم احتمال اینکه رابطه بعدی بهتری داشته 
باشید، خیلی زیاد است چون تجربه های هیجانی 

زیادی در این رابطه به دست آورده اید. 
حافظ باجغلی: سوال بعدی من در رابطه با عشق 
و ازدواج است. با توجه به تجربه پژوهشی که 
دارید، فکر می کنید جوان های فرانسوی بیشتر 
با عشق ازدواج می کنند یا بر اساس معیارها؟
سیریل فیبس: این مطالعه در فرانسه انجام شده 
است. ازدواج ها در یکی- دو دهه قبل بیشتر بر 
اساس معیارها بود ولی االن با اطمینان می گویم 

بیشتر ازدواج ها در فرانسه عاشقانه هستند.

حافظ باجغلی: این موضوع می تواند نگران کننده 
باشد؟

سیریل فیبس: چرا نگران کننده؟
حافظ باجغلی: چون می دانیم عشق شورانگیز 
پس از مدتی از بین می رود. در نظر بگیرید 
وقتی علت اصلی ازدواج عشق باشد، وقتی 
عشق از بین برود، دیگر دلیلی برای ادامه رابطه 

وجود ندارد.
سیریل فیبس: عشق فراتر از شورانگیزی، مولفه 
صمیمیت هم دارد. با از بین رفتن شورانگیزی، 
صمیمیت از بین نمی رود و چه بسا بیشتر می شود. 
وقتی عشق شورانگیز به عشق »همراهی کننده« 
تبدیل شود، شورانگیزی کم می شود و جایش 

را به صمیمیت و تعهد می دهد.
حافظ باجغلی: ولی احتماال خیلی از آدم ها نتوانند 
این دو احساس را تفکیک کنند و زمانی که با 
افت شورانگیزی مواجه شوند، فکر کنند عشقی 

که بینشان بوده، تمام شده است.
سیریل فیبس: بله، صحبت های شما من را به 
فکر فرو می برد. درست است، کامال درست 
است. در کشور فرانسه آمار طالق خیلی زیاد 
شده است. احتماال وقتی زن وشوهر ها از دوره 
عشق شورانگیز خارج می شوند، دیگر دلیلی برای 

باهم ماندن نمی  بینند.
ازدواج  کدام  شما  نظر  به  باجغلی:  حافظ 
موفقیت آمیزتر خواهد بود ؛ ازدواج عاشقانه 

یا ازدواج سنتی؟
سیریل فیبس: عشق در ازدواج سنتی هم اتفاق 
می افتد. مطالعه ای در کشور هند انجام شد که در 
آن محققان دو گروه را با هم مقایسه کردند. این 
مطالعه نشان داد هر دو گروه پس از مدتی که 
از ازدواجشان گذشته بود، از نظر معیار سنجش 
عشق در یک سطح بودند. علت آن مشخص 
است؛ صمیمیت، یکی از مولفه های مهم عشق 
است. در ازدواج سنتی پس از مدتی صمیمیت 

ایجاد می شود و عشق را بیشتر می کند.
حافظ باجغلی: سوالی که االن به ذهنم رسید 
این است که اگر از مردم فرانسه بپرسیم باالترین 
ارزشی که در زندگی دنبالش هستند، چیست، 
فکر می کنید چه پاسخی می دهند؟ آیا پاسخ 

آنها عشق خواهد بود؟
سیریل فیبس: سوال سختی است. من تاکنون 
مطالعه ای در این مورد ندیده ام و نمی توانم پاسخ 

دقیقی بدهم.
شما  از  دقیق  پاسخ  من  باجغلی:  حافظ 
نمی خواهم. اولین پاسخ غیردقیقی که شهودی 

به ذهنتان می رسد، چیست؟
سیریل فیبس: عشق حتما در باالی فهرست 
ارزش ها قرار می گیرد ولی لزوما باالترین ارزش 
نیست. پاسخ این سوال به جنسیت و ویژگی های 
شخصیتی فرد هم بستگی دارد. البته اگر بخواهم 
بر اساس هرم مازلو پاسخ بدهم، باالترین نیاز 
انسان »خودشکوفایی« است و عشق در رده های 

پایین تری قرار می گیرد. 
حافظ باجغلی: یکی از چالش هایی که من در 
ایران با مراجعانی دارم که در مرحله سوگ از 
دست دادن رابطه هستند، همین مساله است. 
بیشتر آنها وقتی یک رابطه عاشقانه را از دست 
می دهند، هرچند این رابطه پرتنش باشد، دچار 
احساس خالء می شوند. انگار ارزش بزرگی 
را در زندگی از دست داده اند. تمام تالش من 
در این مرحله این است که به آنها کمک کنم 
با تنهایی کنار بیایند، با احساس هایی که در 
تنهایی سراغشان می آید آشنا شوند، می خواهم 
آنها را از این خطر که برای فرار از تنهایی در 

دام رابطه عجوالنه بیفتند، محافظت کنم.
سیریل فیبس: کار خیلی درستی می کنید. بهترین 

کمک را به آنها می کنید.
حافظ باجغلی: البته خیلی موفق نبوده ام. آنها 
چیز بیشتری می خواهند. برای این افراد رابطه 
در اولویت است. درست است که جامعه ما به 
اندازه فرانسه مدرن نیست و عشق به اندازه ای 
که در فرانسه دیده می شود، اهمیت ندارد ولی 
نمی توان انکار کرد تحت تاثیر فرایند جهانی شدن 

و غربی شدن قرار داریم.
سیریل فیبس: کامال می فهمم. در جامعه فرانسه 

هم همین طور است.
حافظ باجغلی: یعنی می توانیم بگوییم پررنگ 
شدن عشق در فرهنگ غربی، آن  را به فشار 

فرهنگی تبدیل کرده  است؟

سیریل فیبس: بله، دقیقا. جامعه این ایده را به 
افراد قالب می کند که »در صورتی خوشحال 
هستی که در یک رابطه عاشقانه باشی« البته این 
فشار در جوامع سنتی کمتر است. من مدتی در 
ویتنام پژوهش می کردم. خیلی از ویتنامی ها نیاز 
دارند خانواده شان معشوقشان را تایید کند. به 
همین دلیل خیلی از آنها رابطه شان را از خانواده 
مخفی می کنند. برای آنها »در رابطه نبودن« با انگ 
اجتماعی همراه نیست بنابراین فشار اجتماعی 
کمتری روی افراد است که حتما به هر قیمتی 

وارد رابطه عاشقانه شوند.
حافظ باجغلی: در ایران هم همین طور است. 
خیلی از جوان ها رابطه شان را از خانواده مخفی 
می کنند، با این حال این فشار فرهنگی را روی 
مراجعانم می بینم که یک فشار درونی شده آنها 
را به سمت رابطه سوق می دهد. منبع این فشار 

احتماال مرتبط با فرهنگ است.
آقای دکتر! اگر مراجعی به شما بگوید من 
عاشق شده ام، به نظر شما کار درستی است 
که احساس او را برای راستی آزمایی به چالش 
بکشیم و ببینیم چقدر واقعیت دارد و آیا این  

عشق واقعی است یا مثال هوس است؟
سیریل فیبس: اول به من بگویید عشق واقعی 
چیست؟ هر احساسی که انسان ها تجربه کنند 
واقعی است. البته اشترنبرگ کنار عشق واژه  »هوس« 
را هم تعریف کرد ولی هتفیلد با آن مخالف است. 
داده های ما هم نشان می دهد عشق درست یا 
غلط نداریم. انسان ها به شکل های مختلفی عاشق 
می شوند ولی همه  آنها عشق های واقعی هستند.

حافظ باجغلی: البته برمبنای قیاس سنجش عشق 
شورانگیز ما می توانیم برای عشق »درجات« 
قائل شویم و مثال به یک مراجع بگوییم عشقی 
که از آن صحبت می کنی درجه  پایین، متوسط 

یا باالیی دارد.
سیریل فیبس: کامال درست است. عشق درجات 
دارد. درجه بندی عشق در 3حوزه  هیجانی، شناختی 

و رفتاری قابل تحلیل است.
حافظ باجغلی: تجربه ای که من در برخورد با 
مراجعانم دارم، این است که خیلی از آنها از 
احساس عاشقانه حرف می زنند و می گویند 
عاشق هستند ولی این عشق بیشتر در حوزه  
هیجان است. در حوزه  شناخت خیلی کم 
می آورند، مثال وقتی از آنها درباره  آرزوها، 
ایده ها و درونیات معشوقشان می پرسم، متوجه 
می شوم اطالعات کمی دارند و مشخص است 
که کنجکاو نبوده اند درباره طرف مقابل شناخت 

کافی به دست بیاورند.
سیریل فیبس: بله، آنها در عشق درجه پایین تری 
دارند و این مساله را می توان به چالش کشید ولی 
به هر حال باید عشق آنها را به رسمیت شناخت.

حافظ باجغلی: نظر شما درمورد عشق و اعتیاد 
چیست؟ بر اساس برخی نظریه ها، عشق و اعتیاد 
از یک جنس هستند. در هر دو سطح دوپامین 
زیاد می شود. در هر دو وسوسه و دغدغه ذهنی 

برای رسیدن به منبع هیجان وجود دارد و 
در هر دو نشانه های ترک یا خماری 

دیده می شود.
سیریل فیبس: بله، درست است. 

البته این نظریه از جنبه هایی 
که به آن اشاره کردید، 
ولی  است  درست 

قدیمی شده و دیگر مانند گذشته به آن استناد 
نمی شود. این نظریه نگاهی منفی به عشق دارد. 
هیچ چیز خوبی در اعتیاد وجود ندارد و هر 
معتادی بهتر است اعتیادش را ترک کند ولی 
خیلی خنده دار است که بگوییم کسی که عاشق 

می شود باید عشقش را ترک کند.
حافظ باجغلی: سوال دیگر من درباره  ارتباط 
عشق و فرهنگ است. جامعه  ایران و فرانسه 
در زمینه داشتن ادبیات عاشقانه  پربار، شباهت 
دارند. این ادبیات عاشقانه می تواند الگویی 
برای عاشق شدن بدهد. این الگو های عشق 
در ادبیات جنبه های مثبت زیادی دارد و به 
انسان ها کمک می کند احساس های عاشقانه 
را بهتر بشناسند اما اگر از زاویه دیگری به این 
مساله نگاه کنیم، متوجه می شویم در ادبیات 
رمانتیک، معشوق آرمانی می شود، در حالی 
که در دنیای واقعی معشوق یک انسان معمولی 
مانند خود ماست. بعضی جوان های ایرانی که 
از ادبیات تاثیر گرفته اند، وقتی عاشق می شوند 
به همان شکل معشوق را آرمانی می کنند و 
پس از مدتی با واقعیت معشوق مواجه و دچار 
سرخوردگی می شوند. ما انسان های معمولی 
هستیم که عاشق انسان های معمولی می شویم اما 
کلیشه های فرهنگی ما را به سمت آرمانی کردن 
معشوق سوق می دهد. نقش ادبیات عاشقانه در 

جامعه فرانسه را چطور می  بینید؟
سیریل فیبس: فرانسوی ها هم مانند ایرانی ها 
دو  هر  در  شاید  می کنند؛  آرمانی  را  معشوق 
کشور مردم از الگوهای ادبیات تاثیر بگیرند اما 
آرمانی سازی معشوق منحصر به ایران و فرانسه 
نیست. همه  مردم در همه جای دنیا وقتی عاشق 

می شوند، معشوق را آرمانی می کنند.
حافظ باجغلی: این اطمینان شما در جهانی سازی 
این مساله از کجا می آید؟ به هر حال نمی توانید 
تاثیر الگوهای فرهنگی را که از طریق ادبیات 
به انسان ها داده شده، انکار کنید. عاشق شدن 
یک جوان فرانسوی که ادبیات عاشقانه  غنی 
در پیشینه  فرهنگی اش دارد، حتما باید طور 
دیگری عاشق شود، متفاوت با مثال یک چینی.
سیریل فیبس: نه، این طور نیست. یک متا آنالیز 
)مرور سیستماتیک( که روی 50کشور انجام 
گرفته، نشان داده این مساله جهان شمول است. 
نوع احساسات در مردم همه جا شبیه هم است. فقط 
شیوه بیان و ابرازش تفاوت دارد. همه ما انسانیم 
و احساس های مشابه داریم. البته من متوجه این 
کلیشه ها هستم. مثال ساکنان کشورهای استوایی 
فکر می کنند مثال آلمانی ها که در یک کشور سرد 
زندگی می کنند، عاشق نمی شوند یا کمتر عاشق 
می شوند، در حالی که مطالعات این موضوع را 
تایید نمی کند. البته شیوه  ابراز عشق مثال در یک 
فرد مکزیکی با یک فرد آلمانی متفاوت است 
ولی نوع احساس آنها مشابه است، مثال در نظر 
بگیرید در فرانسه اگر کسی در عشق شکست 
بخورد، معموال سراغ مشروبات الکلی می رود. 
شما در ایران مشروب نمی خورید ولی زمانی 
که یک جوان ایرانی در عشق شکست بخورد، 
همان احساس های یک جوان فرانسوی را تجربه 

می کند. فقط شیوه بیانش متفاوت است.
حافظ باجغلی: بله، درست است. البته برای من 
سخت است که باور کنم عشق، پدیده ای که به 
شکل زیادی با فرهنگ گره خورده، در همه جا 
به یک شکل تجربه می شود ولی چاره ای نداریم 

که به نتیجه مطالعات تمکین کنیم.
سیریل فیبس: این مساله ابتدا اشتباه به نظر می رسد 
ولی نتایج مطالعات معتبر آن  را 
نشان داده اند. احساسات 
یکسان هستند، فقط 
شیوه بیان و ابراز 
آنها تفاوت 

دارد.

گفت وگو ی  دکتر باجغلی روان پزشک و عشق پژوه با دکتر سیریل فیبس استادیار روان شناسی دانشگاه رنه دکارت در پاریس

جانب عشق عزیز است فرومگذارش
 زهراسادات 

صفوی

چالش های رابطه عاشقانه در ایران

 دکتر حافظ باجغلی
روان پزشک

هیجانی  تقسیم بندی  برمبنای 
فیشر، دو هیجان مثبت »لذت« 
و »عشق« و سه هیجان منفی »غم« 
و »ترس« و »خشم« در ما وجود 
دارد. تجربه  هیجان ها دست خود 
ما نیست ولی ابراز آنها تا حد زیادی دست خود ما و قابل مدیریت است. 
مدیریت هیجان به آموزش نیاز دارد. مدتی است که در مورد مدیریت 
خشم و غلبه بر ترس ها کارهایی انجام شده ولی عشق مهجور مانده 
است. مدیریت هیجان عشق و چگونگی رویارویی با مشکالت آن به 
آموزش نیاز دارد. آنچه که من به وفور در مراجعانم می بینم، مقاومت 

ناخودآگاه و پنهانی برای برقراری رابطه  نزدیک است. بسیاری از آنهایی 
که به ظاهر و در سطح خودآگاه تمنای یک رابطه نزدیک را دارند، 
در سطح ناخودآگاه از آن فراری هستند و ناخودآگاه آن قدم آخر را 
برنمی دارند یا کاری می کنند که رابطه در همان فاصله دور باقی بماند. 
اینها همه حکایت از مقاومت ناخودآگاه برای رابطه دارد. اگر بخواهیم 
خاستگاه این مقاومت ناخودآگاه را از منظر اجتماعی ببینیم، درمی یابیم 
سهم زیادی از آن به آموزش ناکافی نسبت به آگاهی از سیر طبیعی عشق 
مربوط می شود. به عنوان مثال یکی از دالیل این مقاومت، ترس از دست 
دادن فردیت و حریم خصوصی است. با اینکه تمنای رابطه وجود دارد، 
این ترس به عنوان مانع جدی سد راه صمیمیت می شود. البته این ترس 
از منظر روان شناختی و در سطح فردی قابل تحلیل و بررسی است ولی 
نمی توان تاثیر آموزه های اشتباه فرهنگی و اجتماعی که عشق را »مستحیل 
شدن در دیگری« و »من و تو نداریم« می داند، نادیده گرفت. تا زمانی 
که رعایت حریم خصوصی همسر در جامعه ما به رسمیت شناخته 

نشود و فرهنگ سازی مناسب در این باره انجام نگیرد، نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که بتوان با پدیده عشق هراسی و ازدواج هراسی مقابله کرد. 
یکی دیگر از این مقاومت ها برای رابطه  نزدیک، شفاف نبودن نسبت به 
وظایف و نقش ها در خانواده است. زن و مرد پیش از ازدواج در مورد 
هر موضوعی حرف می زنند اما در مورد یکی از مهم ترین مساله های 
رابطه یعنی مسائل مالی، انتظار طرفین از میزان مشارکت اقتصادی هر 
دو نفر و وظیفه ها و نقش هایی که هر کدام در زندگی مشترک دارند، 

صحبت نمی کنند یا با اشاره مختصری از آنها رد می شوند. 
مهم ترین مسائل در رابطه زن و شوهرها در جامعه ما معموال در پرده ابهام 
باقی می ماند. البته مشکل سر جای خود باقی است و پیامدهای منفی و 
آسیب رسان آنها هم پابرجاست اما مساله چنان مانند گلوله برفی روی خود 
می غلتد و با اضافه شدن مسائل دیگر فرعی بزرگ می شود که پیدا کردن 
منشاء مشکل گاهی غیرممکن خواهد شد. عشق هیجان مهم و سرنوشت ساز 
در رابطه است اما این هیجان مانند گلی است که به مراقبت نیاز دارد. راه 

مراقبت از آن خوش اخالقی و نادیده گرفتن مسائل اصلی نیست، بلکه راه 
آن شفاف سازی و گفتمان در فضای امن و بی قضاوت است. ما برای حل 
بحران رابطه جامعه، باید دست به دامن متخصصان شویم و تجربه های 
آنها را از هر کشور و فرهنگی که هستند، به کار بگیریم. عشق با مسائل 
فرهنگی به شدت گره خورده است اما این درهم تنیدگی عشق با فرهنگ 
به هیچ وجه به معنای نفی مشترکات بی شمار آن در سطح جهانی نیست.
 مصایب عشق مشترک است. انسان ها در همه جای دنیا بین دوراهی 
عشق و منطق می مانند، نسبت به معشوق حسادت می کنند، گاهی بدبین 
می شوند، در تعیین نقش های جنسیتی و برقراری ارتباط بین مفاهیم عشق 
و وظیفه شناسی گیج می شوند و اگر رابطه را به هر دلیلی از دست بدهند، 
دچار سوگ می شوند. همه ما انسانیم و در ویژگی های انسانی مشترکیم. 
باید سرمان را از برف بیرون بیاوریم و از تجربه  متخصصان جهانی استفاده 
کنیم و البته پس از فرایند بومی سازی آنها را در اختیار نوجوانان و جوانان 

قرار دهیم. عشق قرار است مدیریت شود، نه انکار.


