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 عشقروانشناسی 

 

 کوتاهی مدت از بعد اما اند کرده ازدواج عشق با نفر دو که اید شنیده زیاد هم شما احتماال

 کنیدن اشتباه اما اند؛ کرده له پا زیر اند داشته محبت هرچه و است کشیده طالق به کارشان

 ینا در آنچه شک بدون. برود بین از کوتاه مدت یک در تنها و سرعت این به تواند نمی عشق

 نمایان را خود عشق ظاهر با ابتدا در که بوده زودگذر هوسی تنها اند نامیده عشق ها ازدواج

 راحتی کار مسلما. کرد مشخص را هوس و عشق میان مرز توان می چطور واقعا اما. است کرده

 سه در را هوس و عشق های تفاوت ایم کرده سعی اینجا در. نیست هم ناممکن اما نیست

 شقع تشخیص برای( مشهور روانشناس زوج) استرتف باب و شری زبان از رابطه اصلی رکن

 .دهید تشخیص هم از کمی را دو این بتوانید شاید تا کنیم بیان تان برای واقعی

 

 عشق

 

 می هک جایی تا است معشوق سمت به ناشدنی تمام تمایلی و توصیف قابل غیر و است عمیق

 نیست مهم خودش های لذت و ها حالت عاشق برای. کرد متمایز داشتن دوست از را آن توان

 زا احترام این و دارد احترام و عزت عشق،. است معشوق خواست تامین دنبال به تنها بلکه

 .بیند نمی حقیر را خود گاه هیچ عاشق و شود می حاصل عشق بزرگی و نیازی بی روی

 هوس

 

 تنها هک حالی در شود می گرفته اشتباه عشق با اول نگاه در اوقات از خیلی که است احساسی

. نشناسد خوبی به را او فرد شاید که است کسی به نسبت زودگذر و ناگهانی احساس یک

 حالی در کند می جذب را فرد شدت به که چرا شود می گرفته اشتباه عشق با احساس این

 .نیست لذت جز چیزی آن محور که
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 است عشق وقتی

 

 هک چیزهایی و ها بچه مالی، مسائل مثل زندگی مسائل مورد در شما با راحتی به تواند می او

 هبودب و زندگی بردن پیش هدف ترین مهم او برای چراکه کند صحبت شما با ترساند می را او

 .شماست همراه به آن

 فاهمت به بتوانید که کند پیدا مشترکی نقاط هم نهایت در و کند بحث شما با تواند می او

 این یتوانای نفر دو شما که است این نشانه کردن بحث که نکنید فراموش وقت هیچ برسید؛

 .بزنید حرف هم با که دارید را

 .ندک صحبت احساساتش مورد در آسودگی به تواند می و است راحت و صادق کامال شما با او

 

 است هوس وقتی

 

 چه در داند می و دارد اطالع تان عالقه مورد رنگ از تنها داند نمی شما مورد در زیادی چیز و

 رهطف شما مورد در عمیق سؤاالت پرسیدن از هم اوقات بیشتر. اید کرده تحصیل ای رشته

 .ستنی صالحش به که بفهمد چیزهایی یا ندهید او به خوبی جواب مبادا اینکه ترس از رود می

 که ندارد توقع چندان هم شما از و کند می صحبت احساساتش مورد در شما با کمتر او

 شپی شما بین بحثی هیچ ممکن حد تا کند می سعی همچنین. دهید نشان زیادی احساسات

 دامک هیچ بزند سر شما از یکی از خطایی اگر. بیاید پیش رنجشی و دلخوری مبادا تا نیاید

 .ببخشید را دیگری که ندارید تمایل چندان

 چه در داند می و دارد اطالع تان عالقه مورد رنگ از تنها داند نمی شما مورد در زیادی چیز و

 رهطف شما مورد در عمیق سؤاالت پرسیدن از هم اوقات بیشتر. اید کرده تحصیل ای رشته

 .ستنی صالحش به که بفهمد چیزهایی یا ندهید او به خوبی جواب مبادا اینکه ترس از رود می
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 که ندارد توقع چندان هم شما از و کند می صحبت احساساتش مورد در شما با کمتر او

 شپی شما بین بحثی هیچ ممکن حد تا کند می سعی همچنین. دهید نشان زیادی احساسات

 دامک هیچ بزند سر شما از یکی از خطایی اگر. بیاید پیش رنجشی و دلخوری مبادا تا نیاید

 .ببخشید را دیگری که ندارید تمایل چندان

 

 خودش؟ برای یا خواهدمی خودتان برای را شما

 

 است عشق وقتی

 

 ندک قبول را آنها راحتی به تواند می ولی بیند می خوبی به را شما های عیب و ایرادها تمام او

 .باشد نداشته آنها با مشکلی و

 القهموردع های زمینه در شما های فعالیت مشوق تواند می و شماست برای خوبی پشتیبان او

 .باشید داشته مستقل هویتی خودتان برای که کند می تشویق را شما او. باشد تان

 از و کند درک را آنها کند می سعی و گذارد می وقت شما های حرف به کردن گوش برای او

 .کند نگاه مسائل به هم شما نظر نقطه

 است هوس وقتی

 

 خر به را همدیگر ایرادهای و کنید می انتقاد یکدیگر از راحتی به دیگران مقابل در شما و او

 .کشید می

 .ردازیدبپ تان موردعالقه های فعالیت به بتوانید که دهد نمی فضا شما به باید که چنان آن او

 در را روز دقایق تمام دهد می ترجیح و ندارد ای عالقه شما از دور زندگی به چندان خودش

 .باشد شما کنار
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 دارد دوست حتی کنید؛ زندگی او استانداردهای با و سبک به شما که کند کاری کند می سعی 

 دوست او که باشید داشته هویتی و خواهد می او که شوید کسی همان تا دهد شکل شما به

 .دارد

 

  عشق روانشناسی تست

 

 نظر در. دهید جواب آن به درستی و صداقت با.  است جذاب و ساده تست یک تست این

 ار پاسخی شده داده های گزینه از و برسید سوالی به شما است ممکن که باشید داشته

 این . است دیگر ی گزینه تراز مناسب ویا دارد بهتری جواب کنید می فکر که کنید انتخاب

 اتفاقات که دهید قرار فردی جایگاه در را خودتان کنید سعی پس.  است اشتباه کامال کار

 زدیکترن واقعیت به پاسخها و سواالت که باشید داشته اطمینان حالت این در افتد می او برای

 ببرید را کافی لذت آن های پاسخ از تا شد خواهد

 

 کنیم می شروع پس

 

 اهکوت یکی دارید رسیدن برای راه.  روید می دارید دوستش که کسی ی خانه طرف به شما (۱

 راه ماا کننده خسته و ساده خیلی ولی رساند می مقصد به سریع را شما که است مستقیم و

 اهر کدام شما حال.  جالب و زیبا مناظر پراز ولی است تر طوالنی ای مالحظه قابل طور به دوم

 بلند؟ یا کوتاه راه ؟ میکنید انتخاب محبوبتان ی خانه به رسیدن برای را

.  قرمز رزهای از پر ودیگری سفید رزهای از پر یکی! بینید می رز گل مزرعه ۲ راه در (۲

 تا چند و سفید را تا چند.  بچینید او برای را ها رز از شاخه ۲۲ گیرید می تصمیم شما سپس

 نیدک انتخاب را رنگ دو از ترکیبی یا و یگرنگ را همه یا باید ؟شما کنید می انتخاب قرمز را
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 ماش کند می باز شما روی به را درب خانه افراد از یکی رسید می او ی خانه به شما باالخره (۳

 می خبر را او خودتان اینکه یا.  بزنند صدا را شما دوست که بخواهید آنها از توانید می

 کنید؟ می چکار کنید؟حال

 

 دگیری می تصمیم پس.  نیست آنجا کسی ولی.  روید می او اطاق به شده منزل وارد شما (۴

 تخت؟ روی یا بگذارید پنجره لب را آنها دهید می ترجیح حال بگذارید جا همان را رزها که

 

 که زمانی صبح. .  خوابید می ای گانه جدا های اطاق در کدام هر او و شما.  شود می شب (۵

 ای است خواب او روید می آنجا به که وقتی شما نظر به.  روید می او اطاق به شوید می بیدار

 ؟ بیدار

 

 می حجی تر یا کنید؟ انتخاب را ساده و کوتاه راه آیا ، است خانه به برگشتن وقت(  آخر سوال

 بروید؟ تر جالب و طوالنی راه از دهید

 

 پاسخها

 

 باشید داده جواب بدرستی و صادقانه را سوالها جواب که امیدوارم خب

 

 زود اید کرده انتخاب را کوتاه را اگر!! است عشق ی دهنده نشان جاده( اول سوال پاسخ

 زمان و شوید نمی عاشق سادگی به اید کرده انتخاب را طوالنی راه اگرو شود می عاشق

 کنید می صرف آن برای بیشتری
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 خودتان از چقدر رابطه در که است آن ی دهنده نشان قرمز رزهای تعداد(  دوم سوال پاسخ

 طرف از رابطه آن در چقدر شما که دهد می نشان سفید های رز تعداد و گذارید می مایه

 دارید محبت انتظار مقابل

 محبت ۲۹% شما که معناست بدین اید کرده انتخاب سفید رز ۲ و قرمز رز ۱۱ اگر مثال بطور

 دارید مقابل طرف از محبت انتظار ۱۲۹ و کنید می

 

 تاس رابطه یک در مشکالت با شما برخورد طرز ی نشاندهنده سوال این(  سوم سوال پاسخ

 معناست بدین بزنید صدا را محبوبتان که اید کرده درخواست خانواده اعضای از شما اگر. 

 دخو خودی به مشکالت که هستید امیدوار و ترسید می مشکالت با شدن مواجه از شما که

 نشان این کنید مطلع خود حضور از را او که اید رفته اطاقش به خودتان اگر ولی.  شود حل

 زودتر چه هر خودتان را آنها دارید دوست و شوید می روبرو مشکالت با خود شما که دهد می

 کنید حل

 

 محبوبتان دیدن به شما اشتیاق ی دهنده نشان رزها دادن قرار محل(  چهارم سوال پاسخ

 و ببینید زیاد را او دارید دوست که دهد می نشان گذارید می تخت روی را آنها اگر.  است

 دآی نمی بوجود مشکلی نبینید هم زیاد را او اگر یعنی دهید می قرار پنجره لب را آنها اگر

 

 فرد شخصیت و کاراکتر مورد در شما فکر طرز و نگرش سوال این(  پنجم سوال پاسخ

 عنیی بینید می اتاق در است خوابیده حالیکه در را او شما اگر. سازد می مشخص را محبوبتان

 مطابق که دارید انتظار یعنی اید دیده بیدار را او اگر و دارید دوست هست که همانطور را او

 بشود شما میل
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 ار کوتاه اگرراه.  شماست عشق دوام ی دهنده نشان خانه به بازگشت راه(  آخر سوال پاسخ

 ار بلند راه اگر و است کوتاه شما داشتن دوست و بودن شدن عاشق مدت اید کرده انتخاب

 مانید می پایدار خود عشق در زیادی مدت اید کرده انتخاب


