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 عاشق می شویم؟نشانه های عاشقی چیست؟چرا 

 

 انسان هورمون و عشق رابطه

 

 عشق كه گویندمی برخی. دارد وجود شدن عاشق زیستی اساس مورد در متعددی هایفرضیه

 یمیاییش ساختمان كه مغز در دهندهپیام مولكولی ایتالمین، فنیل ماده میزان گیریاوج نتیجه

 هایسیستم یافتن كاهش به را عشق ناخوانده افكار بعضی. است دارد، آمفتامین مشابه

 شگرانپژوه بیشتر اما. دهندمی نسبت مغز در دیگر رسانپیام شیمیایی ماده یك سروتونین

 داعتقا آنها. دارد ارتباط ترس و اضطراب با كه است ایعاطفه شدن عاشق كه باورند این بر

 عیارم و كنندمی برقرار صمیمی و عاطفی قوی پیوندهای ترسناك شرایط در اغلب افراد دارند

 اب داشتن رابطه و روز در ساعت چهار كمدست معشوق به كردن فكر عاشق افراد برای آنها

 بودن عاشق احساس معتقدند شناسانروان از گروهی و است ماه شش از بیشتر برای او

 .اولیه شدت به نه ولی كندمی پیدا ادامه سال 03 تا ماه 81 حدود

 

 

 استرس هنگام كه است هورمونی همان رودمی باال عاشق افراد در كه هورمونی تریناصلی

 رابطه یك اولیه مراحل در برانگیختگی و استرس وجود بنابراین شودمی ترشح بدن در

 .است بارزتر عاشقانه

 

 مسوول كه هورمونی همان تستسترون، میزان عشق درگیر مردان در كه اینجاست جالب

 غیرعاشق مردان از كمتر است، زن و مرد جنس دو در پرخاشگرانه رفتار و جنسی میل ایجاد

 ار فرضیه این تغییرات این كه یابدمی افزایش هورمون این میزان عاشق زنان در اما. است

 دو میان هایتفاوت حدی تا شدن عاشق است ممكن كه بخشدمی قوت دانشمندان بین در

 .كند ترتهاجمی را زنان و ترمالیم را مردان یعنی ببرد، بین از را جنس
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 كنندمی عاشق را شما كه هاییهورمون

 

 سعادتمند زندگی یك داشتن در ما هایهورمون عمل نوع احتماال دهدمی نشان امروز دانش

 شانزندگی دارند دوست كنند،می ازدواج هم با كه هاییزن و مردها همه. هستند دخیل

 زیستی – عصبی منشاء كاوش حال در علم كه هاستسال بنابراین باشد، داشته دوام

 داربچه ازدواج، نگاه، اولین در عشق از است پر كرمانتی هایداستان. است انسان احساسات

 ایزندگی چنین داشتن امروز، زندگی هایپیچیدگی وجود با كه مرگ و شدن خوشبخت شدن،

 زندگی یك خواهان كنندمی ازدواج هم با كه هاییزن و مردها همه و است زوجی هر آرزوی

 .هستند پایدار و عاشقانه

 

 ادلتب كه كندمی بدل و رد را متفاوتی اطالعات تانمقابل مرد و شما بدن برخورد، اولین در

 نجاما شوند،می ترشح بغل زیر لنفاوی غدد از كه حیاتی تركیبات نوعی هافرومون با اطالعات

 .گیردمی

 

 ای زن جذب باعث مقابل فرد از ژستی یا خنده نگاه، كه صورتی در نخست، مرحله طی از بعد

 آدرنالین افزایش هم آن دلیل. است مقابل طرف دلبسته كندمی احساس شخص شود، مرد

 داشته خوبی احساس فرد شودمی باعث و دهدمی افزایش را مغزی فعالیت كه است بدن در

 .باشد

 این و دهدمی دست او به سرخوشی حالت شده مقابل طرف عاشق كندمی حس فردی وقتی

 هم التشك در كه است طبیعی مغزی آمفتامین نوعی یا آمین اتیل فنیل فعالیت نتیجه حالت

 یچندان دوام آمین اتیل فنیل اثر البته دهدمی افزایش را فرد اشتیاق و انرژی و دارد وجود

 رشحت سبب دوباره تا است نیاز هاییفعالیت به بماند فرد در حالت این اینكه برای و ندارد

 .شوند آن
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 رد دیگری ماده دارد نگه همسرتان مجذوب همچنان را شما آنكه برای طبیعت نباشید نگران

 هم توسیناكسی. است بدن در آرامش و خوشبختی حس مسبب دوپامین،. دارد گنجه

 شیرین، خاطرات عالقه، مورد فرد صدای. است گرفته لقب «عشق بانوی» كه است هورمونی

 یادیز مقدار به توسیناكسی. شودمی بدن در هورمون این ترشح باعث مهربان نگاه یك حتی

 زایمان دوره هایانقباض عامل هورمون این) شودمی ترشح بدن در عاشقانه رابطه اولین در

 رشحت گیردمی شكل شانبین كامل اعتماد و شوندمی وابسته هم به نفر دو وقتی(. هست هم

 هاییهورمون جزو هورمون این گفت توانمی حقیقت در و شودمی آغاز بدن در هورمون این

 عثبا توسیناكسی. دارد احساسی بلكه فیزیولوژیك، دالیل تنهانه آنها ترشح كه است

 رابطه بادوام، زندگی یك داشتن به را افراد و شودمی هم به فرد دو عشق و شدن وابسته

 .كندمی ترغیب. … و فرزند داشتن و مكرر زناشویی

 

 شدن عاشق های مرحله

 :اندكرده تقسیم مرحله سه به را شدن عاشق محققان و دانشمندان

  شهوت: اول مرحله

 پروژسترون و استروژن جنسی هایهورمون وجود دلیل به مرد و زن جنس دو هر در كه است

 .دارد كوتاهی دوره كه آیدمی پدید

 

  باختندل و مجذوبیت: دوم مرحله

 زج چیزی به تواندنمی دیگر فرد مرحله این در. گیردمی پا عشق واقعا كه است مرحله این از

 و زااسترس هایواكنش شدن فعال باعث شدن عالقمند از مرحله این. كند فكر معشوقش

 ردف در ایفریبنده تاثیر فرآیند این. شودمی خون در كورتیزول و آدرنالین سطح افزایش

 ترسریع تانقلب كند،می عرق تانبدن بینیدمی بار اولین برای را او وقتی. كندمی ایجاد

 .شودمی خشك تاندهان و تپدمی
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  بستندل: سوم مرحله

 دوم مرحله و شهوت یعنی اول مرحله اگر كنید فكر. دارد همراه به را مدتطوالنی تعهد كه 

 ولی. بود حتمی هم نابودیش شدمی عاشق كه فردی هر بنابراین، طوالنی مجذوبیت یعنی

 است احساسی این. شودمی ترشدهكنترل احساساتش شودمی مرحله این وارد فرد وقتی

 عصبی سیستم وسیله به مرحله این در كه هاییهورمون و كندمی متعهد هم به را هازوج كه

 .بمانند وفادار هم به نفر دو شودمی باعث كه هستند هاییهورمون شوند،می آزاد

 

 

 كنند؟می فراموش را عشق همسران چطور هاهورمون این وجود با چرا

 

 الفع و دینامیك زوجین است الزم توسیناكسی خصوصبه هاهورمون این مداوم ترشح برای

 اشتیاق میزان از و یابدمی كاهش بدن در دوپامین میزان زمان مرور به چون بمانند باقی

 در مدام و باشند خالق مرد و زن كه است ضروری و الزم آن افزایش برای. شودمی كاسته

 توسیناكسی ترشح سبب تواندمی ایجرقه هر. كنند صحبت آرزوهایشان یا خاطرات مورد

 زندگی، تداوم برای.شودمی خاموش آتش مرور به كه است طبیعی نباشد ایاگرجرقه شود؛

 راحتی به عشق صورت این غیر در است مرد و زن جنس دو هر برعهده تازگی و خالقیت ایجاد

 .آیدبرنمی هاهورمون دست از كاری و رودمی بین از
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 :كنیممی بررسی را شویم می عاشق چرا كه دلیل 88 ادامه در

 

 هایویژگی شباهت تر،كم میزان به و مردم اعتقادات شباهت شامل مورد این: شباهت .8

 .شودمی كردن فكر هایشیوه و شخصیتی

 

 فصر با تواندمی كه شود،می دیگر شخص با آشنایی شامل مورد این(: نزدیكی) قرابت .۲

 با لتعام بینیپیش یا دیگری، آن به كردن فكر یكدیگر، كنار در زندگی هم، با نفر دو وقت

 .شود ایجاد دیگری

 

 مطلوب كه فیزیكی ظاهر بر خاص طور به عمومی، یجاذبه ویژگیِ این: مطلوب هایویژگی .0

 .است متمركز مطلوب شخصیتی صفات بر تری،كم حد تا و شوندمی دیده

 

 ینا دارد؛ دوست را شما یا شودمی شما جذب دیگری فرد كه هنگامی: متقابل دلبستگی .۴

 .دهد افزایش فرد آن به نسبت را شما دلبستگی تواندمی

 انتخاب شامل كنند، كمك هاآدم شدن عاشق دالیل توضیح به توانندمی كه دیگر عامل دو

  شودمی جفت

 

 روابط یشبكه در و باشد اجتماعی هاینرم مطابق فرد دو بین ارتباط اگر: اجتماعی تاثیرات .5

 یگرد سوی از. باشد موثر فرد شدن عاشق در تواندمی باشد شده پذیرفته نیز فرد اجتماعی

 تهپذیرف فرد اجتماعی روابط یشبكه در یا نیست اجتماعی كلی هاینرم مطابق كه ارتباطی

 .شود فرد شدن عاشق از مانع تواندمی نیست
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 یا جنسی یرابطه عشق، همراهی، ملزومات بتواند فرد یك اگر: نیازها كردن برآورده .6

 .شود او عاشق دیگری فرد كه دارد وجود تریبیش شانس كند، برآورده را كردن ازدواج

 

 مقابل در) عشق بودن حرارت و پرشور برای رسدمی نظر به كه دارند وجود دیگر عامل پنج

  باشد الزم( باشد دوستانه یعالقه نوع یك فقط رابطه كهاین

 

 دو بین تواندمی كنندهتحریك یا معمول غیر محیط یك در بودن: بودن غیرمعمول/  تحریك .7

( 8۷7۴ آرون، و داتون) اسرارآمیز یا خطرناك محیط اگر حتی كند، ایجاد حرارت و شور طرف

 .باشد

 

 یجاذبه است ممكن مقابل طرف در خاص هایویژگی سری یك وجود: خاص هایویژگی .1

 .(اشصورت هایویژگی یا او بدن از هاییبخش مثال، عنوان به) كند ایجاد قدرتمندی

 

 و بود خواهد ترپایین تاننفس عزت باشید، رابطه یك در بخواهید تربیش هرچه: آمادگی .۷

 .بود خواهد باالتر شما در شدن عاشق احتمال

 

 یزن نباشد، تانپیش كسی كه شرایطی در دیگری شخص با زمان صرف: هم با بودن تنها .83

 .كند كمك اشتیاق و شور یتوسعه به تواندمی

 

 كهاین از باشید نداشته اطمینانی و باشد دیگر شخص حول راز و رمز كمی اگر: راز و رمز .88

 ار شما با ارتباط زمانی چه او كهاین به كردن فكر دارد، احساسی چه و كندمی فكر طورچه او

 .باشد تاثیرگذار شوق و شور ایجاد در تواندمی كرد خواهد آغاز

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 7 

 

 

 

 د،ش ذكر شدن عاشق هایتجربه دنبال به عوامل سایر از بیش كه عاملی دریافتند محققان

 به طرف دو كه احساساتی همچنین و بود، آنها یعالقه مورد فرد در خاصی هایویژگی وجود

 ذكر را اشتیاق و شور یایجادكننده فاكتورهای كه توصیفاتی. بودند كرده تجربه متقابل طور

. اشتد متوسطی بسامد( بودن غیرمعمول/  انگیختگی آمادگی، مثال، عنوان به) بودند، كرده

 طالعهم در خودشان، به هاكنندهشركت یعالقه مورد شخص بودن شبیه آنها در كه توصیفاتی

 .داشت متوسط تا كم بسامدی بود،شده ذكر

 

 ار فاكتورها این از كدام هر نقش خودگسترش مدل كه كنندمی استدالل گونهاین محققان

 هك است زمانی ما شدن عاشق احتمال ترینبیش خودگسترش، مدل در. كندمی بینیپیش

 ورود. كنیممی درك خودگسترش به سریع دادن در تن برای راهی عنوان به را مقابل شخص

 ردوا با را خود شخصی هایاستقالل از برخی كه است این مستلزم متعهدانه یرابطه یك به

 باشد، مطلوبی هایویژگی دارای شخص آن اگر. كنیم ترك مان،زندگی به مقابل طرف كردن

 نه شود دیه خویشتن گسترش جهت راهی عنوان به ما برای تواندمی ما زندگی در او حضور

  آزادی دادن دست از برای دلیلی عنوان به

 

 هك سوال این به پاسخ برای را روانشناسی هاییافته این اعصاب علوم در شدهانجام كارهای

 ونین،سروت سیری، هورمون پایین سطوح. كندمی پشتیبانی شویم می عاشق چرا كه دلیل 88

 زكی،) اندشده عشق گرفتار كه است افرادی عصبی شیمیایی مواد هایمشخصه از یكی

 عملی فكری وسواس اختالل به شبیه را آن جدید عشق وسواسی جزء رابطه، این در(. ۲337

 .كندمی

 

 ختگیانگی جمله از اشتیاق، و شور یكننده ایجاد عوامل از مورد چند كه نیست عجیب بنابراین

 و نگرانی افزایش و شدن عاشق به میل با هم راز، و رمز و آمادگی، بودن، غیرمعمول/ 

 یجادا دنبال به استرس شیمیایی مواد دیگر و خون در آدرنالین سطح. هستند مرتبط اضطراب

 .یابندمی افزایش اضطراب
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 اشتباه شدن دیگری شخص عاشق احساس با اوقات گاهی آدرنالین سطح افزایش احساس

 زا او كه زمانی شوند،می جذاب گرمصاحبه زن یك عاشق مردان تربیش كه .شودمی گرفته

 زمانی با مقایسه در( آورترس معلق پل یك) پرسدمی سوال زااضطراب هایموقعیت در آنها

 یحت بنابراین،(. كندنمی ایجاد ترسی هیچ كه پلی) پرسدمی سوال آرام هایموقعیت در كه

 سیك با مالقات رمانتیك، عشق یك شروع مورد در دیگر هایبینیپیش از بسیاری غیاب در

 .شویم فرد آن عاشق كه شود باعث تواندمی زااضطراب وضعیت یك در

 

 سطوح جدید، معشوق به نزدیكی احساس كه است این عشق جالب هایویژگی از دیگر یكی

 رفتنگ فاصله كه حالی در كند،می ایجاد دوپامین، ،انگیزه و پاداش شیمیایی ماده از باالتری

 بین كه افرادی مطالعه برای( ۲335) همكاران و آرون. شود منجر زیاد ولع به تواندمی او از

( كاركردی مغناطیسی تشدید تصویرسازی) آیآرآماف از اند،بوده شقعا شدت به ماه 87 تا 8

 .كردند استفاده

 

 كاری انجام از بعد سپس، و كردند مشاهده شانعالقه مورد شخص از عكس یك هاهسوژ

 فعالیت متوجه محققان. كردند مشاهده آشنا فرد یك از عكسی شان،حواس كردن پرت جهت

 تههس و بدن راست طرف خلفی قسمت و راست شكمی تگمنتوم یمنطقه در شدند مغز زیاد

 هب واكنش در( هستند انگیزه و پاداش با مرتبط كه دوپامین از غنی نواحی) میانی داردم

 عاشق شما كه هنگامی بنابراین،. بودشده اشعاشق مطالعه، مورد یسوژه كه فردی عكس

 .شودمی انگیزه ایجاد باعث او واقعی حضور یا تانعالقه مورد فرد حضور تصور اید،شده
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 او با را تنگاتنگی رابطه خودش و كندمی فكر اشعالقه مورد فرد به شخص یك كه هنگامی

 این. كندمی ایجاد را گونهپاداش واكنش یك محبوب فرد مطلوب هایویژگی دهد،می شكل

 و باشیم ماناحتمالی زندگی شریك با تا بكنیم كاری هر كه كند وادار را ما تواندمی امر

 .كنیم تجربه را پاداش احساس شدیدترین

 ثرا یك باید قرابت و شباهت فاكتورهای كه كندمی بینیپیش همچنین گسترش خود مدل

 در ریتبیش توجهیقابل تأثیر باید اما باشند، داشته شدن عاشق اولیه مراحل در متناقض

 كه شودمی باعث شباهت و آشنایی كه دلیل این به. بگذارند بودن عاشق زمان مدت طول

 .نیدكمی خودتان زندگی وارد را او كه زمانی باشد، تركم فرد آن توسط شما گسترش احتمال

 

 تمالاح به سروتونین پایین سطوح. است اعصاب علوم هاییافته با مطابق هابینیپیش این

 دشو هاآدم شدن عاشق از مانع تواندمی این و شود،می خنثی آشنایی و شباهت توسط زیاد

 وادم باالتر سطوح با است ممكن عوامل همین عشقی، یرابطه یك از بعد مراحل در حال این با

 یك طول رد استشده ثابت كه وازوپرسین، و توسیناكسی یعنی پیوند و دلبستگی شیمیایی

  باشند مرتبط دهد،می پرورش را پیوندیجفت و عاشقانه دلبستگی كه عشقی یرابطه

 


