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از هوایت قفسم را پر کن 

عاشق شدن شاید یکی از بزرگ ترین موهبت های 
طبیعت باشد. در نگاه اول دل می بازید و عاشق 
می شوید، ضربان قلبتان باال می رود، دست و پایتان 
می لرزد و  سرانجام وارد رابطه ای عاشقانه می شوید. 
در فیلم ها و داستان ها نویسندگان داستان سعی 
دارند به ما بقبوالنند وقتی که عاشق می شوید 
احساس عاشقانه و روابط عاشقانه شما برای 
همیشه به همان شکل باقی می ماند اما باید بدانیم در 
بهترین حالت این عشق 3-2  سال طول می کشد 
و نمی تواند برای همیشه با همین شدت شور و 

مستی ادامه یابد. 
این ترفندی است که طبیعت برای ابقای نسل 
در وجود ما قرار داده است. شما به شخصی 
عالقه مند می شوید و با او وارد رابطه عاشقانه 
می شوید و ازدواج می کنید و بچه دار می شوید 

و این گونه نسل انسان ابقا می شود. 
در افسانه ها و داستان های عاشقانه هم معموال با 
این مضمون روبرو می شویم که عاشق سال ها 
و غالبا 7 سال با عشق سوزان خود به معشوق 
می سوزد و به نظر می رسد هیچ گاه این آتش سرد 
یا خاموش نمی شود. آیا در زندگی واقعی هم عشق 
همین طور قدرتمند باقی می ماند؟ نکته این است 
که صرف نظر از اینکه چقدر در رابطه عاشقانه 
خود احساس خوشبختی و شادمانی می کرده اید 
این احساس هیجان به تدریج کمرنگ تر می شود 
یا کامال از بین می رود. ممکن است ما از شنیدن 
این گفته تعجب کنیم. احتماال گروهی از شما در 
گذشته در رابطه عاشقانه قرار گرفته اید اما پس از 
گذشت زمانی احساس کرده اید دیگر عاشق فرد 
موردنظر خود نیستید یا ممکن است گروهی از 
شما هم اکنون عاشق فردی هستید و آرزو دارید 
این احساس برای همیشه ماندگار شود. شما جزو 
هر گروهی که باشید، کامال طبیعی است که نگران 
عشق خود و زنده نگه داشتن آن باشید و به دنبال 
آن باشید که مانع کمرنگ شدن آن شوید. حقیقت 
این است که هیچ روش ثابت شده ای برای زنده 
نگه داشتن احساس عاشقانه وجود ندارد و شاید 
اگر بدانیم عملکرد مغز ما در یک ارتباط عاشقانه 
چگونه است، بهتر بتوانیم از خودمان و رابطه 

عاشقانه مان محافظت کنیم.
در  اعصاب  و  مغز  متخصص  نول،  فرد  دکتر 
دانشگاه کالیفرنیا می گوید: »همه ماجرا ناشی از 
ماده منحصربه فرد و قدرتمندی در مغز ما به نام 
»دوپامین« است که احساسات عاشقانه، روابط 
زناشویی و خالقیت ما را کنترل  کرده و به این 
ترتیب سرنوشت نژاد بشر را تعیین می کند. یک 
احساس عاشقانه برای همیشه باقی نمی ماند و اگر 
افراد این موضوع را درک می کردند و می پذیرفتند، 
شاید میزان طالق تا این اندازه باال نمی رفت.« 
برای این سوال که چرا عشق با گذشت زمان 

رنگ می بازد، دالیل علمی وجود دارد.
زمانی که برای اولین بار فردی را مالقات می کنید 
و در همان نگاه اول به او دل می بندید، ماده 
»دوپامین« در مغزتان فعال می شود و شما را 
ترغیب می کند دنبال فرد مورد نظر بروید اما 
این ماده نمی تواند برای همیشه فعال باقی بماند. 
یکی از دالیلی که عشق با گذشت زمان سرد 
می شود همین است که نمی توان سطح این ماده 
را همواره در مغز ثابت نگه داشت.  این ماده 
تنها نسبت به تجربیاتی که جدید باشند، واکنش 
نشان می دهد بنابراین پس از برقراری ارتباط 
با فرد مورد نظر سطح دوپامین در مغز کاهش 
می یابد و درنهایت متوقف می شود. تمایل دو 
فرد برای حفظ رابطه ای که با یک عشق آتشین 
شروع شده، مدیون مواد دیگری در مغز است و 
جالب است بدانیم این واسطه های شیمیایی در 
مغز گروهی از حیوانات مانند موش صحرایی 
هم که دنبال جفت یابی هستند، همین عملکرد 
را دارد. این واسطه های شیمیایی »اکسی توسین« 

و »وازوپرسین« نام دارند.
هرچند این مواد شیمیایی هم عشق و هم دلبستگی 
را کنترل می کنند، کامال روشن است شما تصمیم 
می گیرید رابطه خود را با فرد مورد نظر حفظ کنید 
و تداوم ببخشید و این یک انتخاب است. عشقی 
که در نگاه اول به وجود می آید، درست مانند چرخ 

و فلک است و شما را به یک دور سفر لذتبخش 
می برد اما در آخر در همان نقطه اول پیاده تان 
می کند. درست زمانی که از چرخ و فلک پیاده 
شدید و پایتان را روی زمین گذاشتید باید انتخاب 
کنید؛ یا دوباره سوار شوید و به یک سفر کوتاه و 
لذتبخش دیگر بروید و عشق دیگری را تجربه 
کنید یا پای عشق خود بمانید و آن را ماندگار 
کنید. در حالت دوم آنچه که موجب تداوم رابطه 
شما می شود، »دوپامین« نیست، بلکه خصوصیات 
فرد مقابل است که همنشینی و همراهی با او را 

برای شما دلنشین می کند.
دکتر نول می گوید: »هر عشقی 4 مرحله دارد. در 
مرحله اول به طور ناخودآگاه در نگاه اول عاشق 
می شوید و به سمت فرد مقابل کشیده می شوید 
و وارد مرحله ای می شوید که همه داستان ها و 
فیلم ها پیرامون همین مرحله داستان سرایی می کنند 
زیرا پر از هیجان و لذت است، عاشقی. عشق 
شما را کور می کند و چشمتان را به سوی برخی 
واقعیت ها می بندد و شخص مقابلتان را آن گونه 
که می خواهید، ترسیم می کنید، نه آن گونه که 
هست. در این مرحله است که سطح »دوپامین« 
مغز افزایش می یابد و هدف طبیعت این است 
که شما را برای پذیرش مراحل بعدی آماده کند. 
در این مرحله عشق به معشوق ذهن فرد را 
کامال اشغال می کند و هر دو مایلند در تمام 
اوقات کنار هم باشند و هنگامی که از هم دور 
می شوند دچار استرس و ناراحتی می شوند. در 
مرحله سوم هیجان عشق کاهش می یابد. دیگر 
با دیدن معشوق دچار تپش قلب نمی شوید و 
پایتان نمی لرزد. در این مرحله فرهنگ یک جامعه 

نقش بزرگی بازی می کند. در جوامعی که تمرکز 
بیشتر روی عشق های شورانگیز و داغ است، زنگ 
خطری برای دو طرف به صدا در می آید زیرا 
دیگر آن شور و مستی رنگ باخته و پس از اینکه 
احساس سرخوشی از بین می رود، فرد شروع 
می کند طرف مقابل خود را آن گونه که هست، 
بشناسد و آن گاه است که تصمیم می گیرد رابطه 

خود را پایان دهد یا برعکس آن را حفظ کند.
افرادی که پس از یک رابطه عاشقانه جدایی را 
انتخاب می کنند، هرگز به عشق واقعی دست پیدا 
نمی کنند. البته اگر متوجه شدید که انتخاب درستی 

نکرده اید، بهترین راه همین است که جدا شوید.
مرحله چهارم بنا به گفته دکتر نول، مرحله عشق 
واقعی است. در این مرحله شما متوجه می شوید  
انتخاب درستی کرده اید و فرد مقابل شما همان گونه 
است که تصور می کردید. این مرحله 2-1 سال 
پس از شروع عشق تان آغاز می شود و رفته رفته 
و به آهستگی احساستان نسبت به فرد مقابلتان 

عمیق تر می شود. 

دلبستگی
مشخصه عاشقی و عشق آتشین هیجان و شور 
شدید است، در حالی که دلبستگی با صمیمیت 
بین دو نفر نمایان می شود. شور و هیجان عاشقی 
پس از 2-1  سال به تدریج آرام می گیرد و آن گاه 
وارد مرحله دلبستگی می شود. صمیمیت، اعتماد، 
تعهد و عالقه از ویژگی های این مرحله است. 
افرادی که وارد این مرحله می شوند، هنوز به هم 
عالقه دارند اما دیگر آن شور و هیجان روزهای 
اول آشنایی را احساس نمی کنند. در این رابطه 
هر فردی عمیقا به فرد مورد عالقه خود اهمیت 
می دهد و در مواقع خوب و بد  کنار او می ماند 
و حتی حاضر است در شرایط گوناگون دست 

به فداکاری هم بزند.

چگونه می توان با باال بردن سطح 
»دوپامین« در مغز یک رابطه را 

همچنان عاشقانه نگه داشت؟
انتخاب زندگی صمیمانه به این معنا نیست که 
ماده شیمیایی »دوپامین« در مغز ما کامال از بین 
رفته و دیگر رابطه صمیمانه ما هیچ رنگی از 

هیجان عاشقانه نخواهد داشت. از آنجایی که 
سطح این ماده زمانی در مغز افزایش می یابد که 
با تجربه جدیدی مواجه شویم، مهم است که 
رابطه خود را همیشه تازه نگه داریم. برای تازه 
و زنده نگه داشتن رابطه باید تجربیات جدیدی 
را وارد جریان زندگی روزمره خود کنید. به عنوان 
مثال به رستوران جدیدی بروید و غذایی را 
سفارش بدهید که تاکنون میل نکرده اید، یا یک 
تجربه ورزشی جدید را امتحان کنید، مثال به 
اسب سواری بروید یا به  مسابقه ورزشی بروید 
که قبال تجربه نکرده بودید. هر عامل جدیدی 

که موجب ترشح »دوپامین« در مغز شما و فرد 
مقابل شما بشود می تواند شوق و شور عشق را 

در مغز شعله ور کند.

نیمه تاریک عشق واقعی
آیا تاکنون درباره مشکالتی که با فرد مورد عالقه تان 
دارید با دوستان خود صحبت کرده اید؟ آیا تاکنون 
با زوج خوشبختی مواجه شده اید که ابتدا باور 
داشتید حتما رابطه شان شکست خواهد خورد؟ 
روان شناسان دانشگاه مریلند آمریکا دو مقیاس 
را تعریف کرده  اند که می توانند بر شروع  رابطه 
عاشقانه و حفظ آن تاثیرگذار باشند. یکی از این 
مقیاس ها تعیین می کند که ما چقدر به اولین 
احساسی که نسبت به یک فرد پیدا کرده ایم اهمیت 
می دهیم و دومین مقیاس تعیین می کند که تا چه 
اندازه حاضریم با مشکالتی که در یک رابطه پیدا 

می شود، کنار بیاییم.
این دو مقیاس می توانند به ما نشان دهند آیا ما 
از آن گروه از افراد هستیم که مایلیم مشکالت 
خود را با فرد موردعالقه مان در میان بگذاریم، 
دنبال نقاط ضعف رابطه مان می گردیم یا مایلیم 
از رابطه مان بیرون بیاییم. برای پی بردن به آن به 

دو تست زیر جواب دهید.

مقیاس اول، سرنوشت
به سواالت زیر از 1 تا 7 امتیاز دهید. امتیاز 1 به 
معنای »کامال مخالف« و امتیاز 7 به معنای »کامال 

موافق« است.
1. موفقیت یک رابطه عاشقانه بستگی به این دارد 

که دو فرد کامال مناسب هم باشند.

2. همیشه یک نفر وجود دارد که از نظر من 
انسان کاملی است.

3. در جریان یک ازدواج بسیاری از افراد یک ارتباط 
عمیق صمیمانه را با همسر خود برقرار می کنند.

4. برای من خیلی اهمیت دارد که پس از ازدواج 
هم من و هم همسرم نسبت به هم عشقی آتشین 

داشته باشیم.
5. من تا عاشق کسی نشوم، نمی توانم با او 

ازدواج کنم.
6. هیچ گاه دو فرد را نخواهید یافت که کامل باشند.

دارم همیشه  انتظار  آینده ام  از همسر  7. من 
تا آن موقع  شگفت انگیزترین فردی باشد که 

مالقات کرده ام.
8. افرادی که همیشه دنبال انسان کامل برای 

ازدواج می گردند وقت خود را تلف می کنند.
9. علت اینکه برخی ازدواج ها شکست می خورد 

این است که دو فرد برای هم مناسب نیستند.
10. همیشه بین انسان ها ارتباط حسی وجود 
دارد، حتی پیش از اینکه یکدیگر را مالقات کنند.

جمع بندی امتیازات:
ابتدا امتیازهایی را که به سواالت 1، 2، 3، 4، 
5، 7، 9 و 10 داده اید، با هم جمع کنید. عدد 
امتیازهایی را که به سواالت 6 و 8 داده اید را 
از عدد 8 کم کنید. عدد به دست آمده امتیاز هر 
یک از این دو سوال خواهد بود. امتیاز به دست 
آمده برای هر یک از این دو سوال را به حاصل 
جمع سواالت دیگر اضافه کرده و عدد به دست 

آمده را به 10 تقسیم کنید.

مقیاس دوم، رشد
به 10 سوال زیر از 1 تا 10 امتیاز بدهید. امتیاز 
1 به معنای »کامال مخالفم« و امتیاز 10 به معنای 

»کامال موافقم« است.
1. موفقیت یک عشق رومانتیک بستگی به این دارد 
که طرفین تا چه اندازه برای حفظ آن تالش کنند.
2. در یک ازدواج مبارزه مهم تر از سازش است.

3. در یک رابطه عشق به تدریج ایجاد و شکوفا 
می شود.

4. اگر افرادی همه تالششان را برای حفظ رابطه شان 
انجام دهند، هیچ گاه ازدواج ها شکست نمی خورد.

5. من با هر فردی که منطقی باشد می توانم 
خوشبخت شوم.

6. علت شکست اغلب ازدواج ها این است که 
طرفین تالشی برای حفظ آن نمی کنند.

7. میزان شناخت شما نسبت به فرد مقابلتان 
بستگی به طول مدتی دارد که او را می شناسید.

8. اگر بنا می شد به صورت شانسی با یک نفر 
ازدواج کنم، حتما خوشبخت می شدم.

9. فقط با گذشت زمان می توانید نسبت به فرد 
مقابل خود شناخت درستی پیدا کنید.

جمع بندی امتیازات:
امتیازهایی را که به سواالت باال داده اید با هم 

جمع ببندید و بر عدد 9 تقسیم کنید.

تفسیر جواب ها
اگر شما امتیاز باالیی را در مقیاس اول به دست 
آورده اید به این معناست که هیچ گاه تنها نمی مانید. 
معموال همه مایلند در گروه دوم قرار بگیرند اما 
مطالعات انجام شده نشان می دهد بیشتر افراد در 
مقیاس سرنوشت قرار دارند. افراد فکر می کنند 
عاشقی یک کلمه است و مایل نیستند  فردی 

غیرواقع گرا و رومانتیک شناخته شوند.
افرادی که باالترین امتیاز را در مقیاس رشد به 
دست آورده اند، کسانی هستند که رابطه شان بر 
اثر چالش ها تقویت می شود. این افراد وقتی در 
رابطه خود دچار مشکلی می شوند بهتر می توانند 
آن را مدیریت کنند. در واقع بروز یک مشکل در 
رابطه آنها رشته های ارتباط آنها را قوی تر می کند. 
زن وشوهر هایی که در این گروه قرار می گیرند 
نسبت به ازدواج خود احساس بهتری دارند. این 
افراد بهتر است همواره با هم به حل مشکالت 
خود بپردازند. هر چه میزان همکاری آنها با هم 
بیشتر باشد نسبت به زندگی مشترک خود احساس 
رضایت بیشتری خواهند داشت. این افراد باور 
دارند سازگاری با گذشت زمان ایجاد می شود و 

باید برای به دست آوردن آن تالش کرد.
مسلما بروز یک مشکل ابتدای یک رابطه ممکن 
است رابطه را به خطر بیندازد. افرادی که در گروه 
اول قرار می گیرند، هرچند قبول دارند ممکن 
است معشوقشان دچار اشتباه شود، در عین حال 
باور دارند بروز کوچک ترین اشتباه از سوی فرد 
مقابلشان به معنای این است که آن دو نفر برای 
هم ساخته نشده اند یا مناسب هم نیستند یا تصور 
می کنند  فرد مقابل آنها را درک نمی کند  بنابراین 
برای حفظ رابطه خود تالش نمی کنند، در حالی 
که در واقعیت ممکن است هر دو فرد کامال 

مناسب یکدیگر باشند.
بنا به گفته این روان شناسان، تجربیات گذشته ما 
می توانند روی رابطه فعلی مان تاثیر بگذارند. اگر 
فردی هستید که به رابطه عاشقانه اعتقاد دارید 
باید با مشکالتی که بر سر راه رابطه مشترکتان 
قرار می گیرد، آگاهانه برخورد کنید و تمام تالش 
خود را به کار ببرید تا رابطه تان را حفظ کنید. 
هیچ گاه مسیری که به سمت عشق واقعی می رود، 
صاف و راحت نیست و تنها آگاهی و تمایالت 
عاشقانه  می تواند ما را در پشت سر گذاشتن این 

مشکالت یاری کند.
Bustle, BBC, Very well Mind :منابع

هر عشقی 4 مرحله دارد. در 
مرحله اول به طور ناخودآگاه در 

نگاه اول عاشق می شوید و به 
سمت فرد مقابل کشیده می شوید 
و وارد مرحله ای می شوید که همه 

داستان ها و فیلم ها پیرامون 
همین مرحله داستان سرایی 

می کنند زیرا پر از هیجان و لذت 
است، عاشقی. عشق شما را کور 

می کند و چشمتان را به سوی 
برخی واقعیت ها می بندد

عاشق شدن مانند این 
است که سوار چرخ 
و فلکی می شوید و با 
صدای موسیقی چند 
دور لذتبخش می زنید اما  سرانجام چرخ 
شما را در همان نقطه ای که سوار شده 
بودید، پیاده می کند و آن گاه که پای خود را 
روی زمین می گذارید باید تصمیم بگیرید.

 ترجمه: 
سیما اخالقی

عشق آتشین رنگ می بازد اما دلبستگی ماندگار می شود
دلبستگی می تواند تداوم یابد و حتی عمیق تر هم بشود. برای رسیدن به این نقطه باید 
بدانیم زندگی کردن با همان شخص و به طور مستمر به این معناست که آن عشق آتشین 
کمرنگ شده  و علت آن هم این است که حسی که به یک فرد ناشناخته داشته ایم، 
اکنون تبدیل به آشنایی خسته کننده روزمره شده اما این بدان معنا نیست که در این 
رابطه هیچ پاداش مغزی یا به عبارت دیگر، هیچ گونه حس خوبی وجود ندارد، بلکه 
اگر شما انتخاب کنید صمیمیت را جایگزین هیجان و انتظار را جایگزین رضایت کنید، 
قادر خواهید بود چرخه »اکسی توسین« را در مغزتان فعال کرده و سال های بی شماری 

را با خوشبختی کنار یارتان سپری کنید.


