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سخن  آغازین

لم »تربیت« اس���ت و 
َ

کار عا با همۀ دش���وار ی ها و ظرافت هایش، ش���یرین ترین 
گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که م���ا نفس می کش���یم، در خان���واده هم تربیت  می ش���ود و طبیع���ی. همانط���ور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرک���ز ما ب���ر تربیت و تعلیم اس���ت، آن هم با رویکرد اس���المی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرستان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مس���یر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پی���ش بروی���م. »مهرس���تان« فق���ط مخف���ف »محص���والت هنری رس���انه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی است برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده. به 
از بی���ن همۀ راه ه���ای ممکن، با »یار مهربان« به ی���اری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
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که با هم���ۀ تنوع ابزاره���ای دیجیتال  کتاب آمده ای���م و بر ای���ن باوریم  بل���ه، ب���ا 
کت���اب را نمی گیرد!  گرای���ش جنون آمیز انس���ان امروز به  آن ه���ا، هیچ چیز جای  و 
که  گنجینۀ سرش���اری به ش���مار می رود  خوش���بختانه این ی���ار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ای���م  به دنب���ال 
گذارد. س���رانجاِم صدها نفرس���اعت  ببخش���د و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرستان« انجامید 

کنون در دستان شماست. میوه هایش ا 
مش���تاقانه منتظری���م تا با دریافت دیدگاه های ش���ما س���روران عزی���ز به آدرس

mehr@mehrestan.ir بیش ازپیش مرهون مهربانی هایتان گردیم.
کرد  که توفیق، رفی���ق طریقمان  بر آس���تان جانانی س���ِر س���پاس فرود می آوریم 
ت���ا دورۀ امانت داده ش���ده در مزرع���ۀ دنی���ا را به خوش���ه چینی از خرم���ن ارباب و 
اصحاب فرهنگ و اندیش���ه بگذرانی���م و آنگاه با لطفی دوچندان، م���ا را وامدار 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرستان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 
گردن بیاویزی���م. از تک به تِک  محصوالت���ی فرهنگی و تربیتی، م���دال افتخار بر 
کردند وگام به گاِم مسیر را هم شانۀ ما شدند، به  که ذره پروری  سروران ارجمندی 

رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم.
مـݠهـرسـتان

اینجا خانۀ شماست
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پیشگفتار

که از نشانه های خدای  گران قدر و با اهمیت ویژه هستند  گیتی، اموری  در پهنۀ 
ک، خلقت  مهربان ش���مرده می ش���وند. اموری مانند خلقِت نخستین آدم از خا
گس���تردگی و تفاوت زبان های مردم، اختالف رنگ پوست  آس���مان ها و زمین، 
انس���ان ها، افت و خیز روزانۀ آدمیان در روز و ش���ب برای به دس���ت آوردن روزی، 
استراحت ش���بانه، رعد وبرق و باران، حیات دوبارۀ زمین پس از مرگ زمستانه، 
که الیق  به پاب���ودن آس���مان و زمین به امر خدای توانا، همه از ام���ور بااهمیتی اند 
کنار نمونه های  که در  نشانه بودن برای خداوند هستند. یکی از همین نشانه ها 
یادش���ده در قرآن ذکر شده اما ما انسان ها بدان بی توجهیم، همسر است. این 
کنار او به آرامش و  نعمت بی بدیل را خدای مهربان برای انس���ان ق���رار داد تا در 

مهربانی و رفع نیاز دست یابد:
ْم 

ُ
ْیها َو َجَعَل َبْیَنک

َ
ُنوا ِإل

ُ
 ِلَتْس���ک

ً
واجا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِس���ک

َ
ْم ِمْن أ

ُ
ک

َ
َق ل

َ
ْن َخل

َ
>َو ِم���ْن آیاِتِه أ

وَن<1 )و از نش���انه های او اینکه  ُر
َّ

آیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفک
َ
ًة َو َرْحَمًة ِإّنَ فی ذِلَک ل َم���َوّدَ

کنار آنان آرامش یابید  همس���رانی از جنس خودتان برای ش���ما آفرید تا در 

۱. روم، ۲۱.
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و در میانتان موّدت و رحمت قرار داد. در این نش���انه هایی اس���ت برای 
گروهی که تفکر می کنند.(

که وجود همس���ر و رس���یدن به آرامش و مهر، یکی از نشانه های اوست،  حاال 
س���ؤالی ذهن انسان را به خود مش���غول می کند: پس چرا بسیاری از ما بعد از 
کاملش را نمی چش���یم؟  ازدواج، ب���ه ای���ن نعمت یا دس���ت نمی یابیم یا طعم 
کجاس���ت؟ پاس���خ این اس���ت: چ���ون مهارت های الزم ب���رای حل  کار  ای���راد 
کنار هم بودنی، خالی  تعارض���ات را نیاموخته ایم. هیچ زندگی و حتی هیچ در 
از تض���اد و تزاحم فکرها و س���لیقه ها و عملکردها نیس���ت. این طبیعی اس���ت 
که رفتارهای دو ش���خص مس���تقل، متفاوت باش���د و در نتیجه همیشه با هم 
هم نظر نباش���ند. آنچه مهم است، آموختن مهارت حل تعارضات زناشویی و 
مدیریت مش���کالت اس���ت تا از بروز اختالفات شدید جلوگیری شود و سّدی 

باشد در برابر فاصله ها و جدایی ها.
پ���س ممکن اس���ت اختالف و تع���ارض بخش���ی از تمامی روابط حت���ی روابط 
عاشقانه باشد. تعارض مفهومی است در مقابل همکاری و سازگاری، فرایندی 
ک���ه هنگام تداخل فعالیت ه���ا، عالیق، منافع و اهداف یا دیگر امور وابس���ته به 
شما، با فعالیت ها، عالیق، منافع و اهداف و دیگر امور وابسته به شخص دیگر، 
از جمله همس���رتان اتفاق می افتد.1 تعارض با دو نشانه مشخص می شود: اول 
کام س���ازی طرف  که با نش���انه هایی مانند رقابت، تحقیر و نا آش���فتگی در روابط 
مقابل بروز می کند؛ دوم دائمی بودن این آش���فتگی. رقابت ش���دید و اخالل در 

کریمی، ص۷۰۸. ۱. رابرت بارون و دیگران، روان شناسی اجتماعی، ترجمۀ یوسف 
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که مداوم باشد و به مرور زمان از بین نرود.1 همین  زندگی وقتی معنا پیدا می کند 
که بین مفهوم تعارض و اختالف فرق می گذارد. اصل وجود  دو نش���انه اس���ت 
کنترل و  اختالفات امری طبیعی است؛ اما این اختالف بر اثر مهارت نداشتن در 

حل آن، به درگیری و ستیز تبدیل می شود.
هر انس���انی با انس���ان دیگر متفاوت اس���ت، در ش���خصیت، منش، عادات، 
روحی���ات و رفت���ار و... . اخت���الف چ���ون الزم���ۀ متفاوت بودن انسان هاس���ت، 
به خودی خود جنبۀ منفی و تاریک ندارد. آنچه اجتناب پذیر است و جنبۀ منفی 
دارد، دام���ن زدن به این اختالف و حل نکردن آن به صورت صحیح و تبدیلش 
به آش���وب، آش���فتگی، جنگ و تعارض اس���ت. اختالف بد نیست؛ بلکه نحوۀ 

ک باشد. مواجهۀ شما با اختالف ممکن است بد و خطرنا
مش���کالت زندگی از سطوح پایین تنش شروع می شود و به تدریج با انباشت 
آن ه���ا روی هم، به رش���د خ���ود ادامه می ده���د و به مش���کالت پیچیده تبدیل 
می شود. مشکالت زناشویی بر اساس ترتیب پیچیدگی و استرس زایی، به سه 
محور اساس���ی طبقه بندی می ش���ود: مس���ئله، تعارض و بحران. ابتدا با مسائل 
روبه رو می شوید، بعد با تعارض و سپس در مواقع حاد با بحران. حل مشکالت 

در سطوح پایین به مراتب راحت تر و ساده تر از سطوح باالست.
 پیچیدگی، 

ً
• مسئله: به مسائل روزمرۀ زندگی اطالق می شود که معموال

مکی،  دیان  و  اسمیت  الیوت  دیگران، ص۲۰؛  و  تبریزی  مصطفی  ترجمۀ  کوتاه مدت،  زوج درمانی  هالفورد،  کیم   .۱
ترجمۀ  اجتماعی،  روان شناسی  مایرز،  دیوید  دیگران، ص۵۶۶؛  و  اسدی  اردشیر  ترجمۀ  اجتماعی،  روان شناسی 

حمید شمسی پور و دیگران، ص۲۸۱.
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ابهام و تنش زیاد ندارد.
•  تعارض: تعارضات زناشویی که نوعی توافق نداشتن مداوم و معنادار 

بین همسرهاست.
•  بحران: موقعیتی تصورنشدنی و پیش بینی ناپذیر و چالشی فوق العاده 

که در زندگی خانوادگی اتفاق می افتد. استرس زا 
تعارض چون دو ویژگی آشفتگی و ستیز دارد، در بهترین حالت مایۀ اخالل و در 
بدترین حالت مخرب زندگی شماست. زمانی که تعارض پیش می آید، مهار آن 
 از علل اولیۀ پیدایشش جدا می شود و حتی پس از اینکه علل 

ً
دشوار شده، غالبا

بروزش، موضوعیتش���ان را از دس���ت می دهند یا به فراموشی سپرده می شوند، 
که  که تمامی افراد و اشیایی را  همچنان ادامه می یابد و آن قدر ش���دت می گیرد 

در تماس با آن قرار دارند، از پا درمی آورد.1
بنابراین تنها راه اصالح روابط و ایجاد سازگاری بیشتر، حل تعارض به شکلی 
صحیح و منطقی اس���ت. پس آموزش مهارت های غلبه بر مش���کالت زندگی و 
حل تعارضات زناشویی اهمیت فوق العاده ای در حل مسائل زندگی و افزایش 
س���ازگاری و رضای���ت دارد. راهبرده���ای مشکل گش���ایی در تس���کین پریش���انی 
کاه���ش تعامل ه���ای منفی و ایج���اد دگرگونی های مثب���ت در محیط  زناش���ویی، 

کارایی زیادی دارند.2 خانواده، 

۱. رابرت بولتون و دیگران، روان شناسی روابط انسانی، ترجمۀ حمیدرضا سهرابی، ص۲۸۹.
۲. فیلیپ اچ برنشتاین و مارسی تی برنشتاین، زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری ارتباطی، ترجمۀ حسن پورعابدینی 

نائینی و غالمرضا منشئی، ص۱۸۰.
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کتاب، مهارت مدیریت و حل تعارضات زناشویی را با طعم اسالمی  در این 
و روان ش���ناختی تقدیم ش���ما می کنیم تا با برنده ش���دن هر دوی ش���ما در مقابل 
گرمی بخشیدن به خانۀ پرمهرتان داشته باشیم.  مش���کالت زندگی، سهمی در 
گون ایجادکنندۀ تعارض بین همسران بیان می شود.  ابتدا گزیده ای از عوامل گونا
کارآمد  کارآم���د و نا در فص���ل دوم ب���ه نحوۀ رویارویی با تعارضات و س���بک های 
مواجهه و حل تعارضات پرداخته می شود. در فصل سوم فوت وفن های ترمیم 
گام به گام،  ترک های زندگی تقدیم ش���ما می ش���ود و در آن، به صورت عملیاتی و 
راهبرده���ا و راهکار های حل تعارضات و مس���ائل زندگی زناش���ویی ارائه خواهد 
کامل و عملی  که با ذکر نمونه ای  شد. همه فن حریف عنوان فصل چهارم است 
کوزه گری و در  کاربردی و فوت های  از نحوۀ حل تعارض همسران و بیان نکات 

کتاب خواهد بود.  نهایت مقابلۀ مؤثر با بحران، پایان بخش این 
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دریچه ای به مباحث این فصل:
• چ���ه چیزهای���ی به تعارض میان همس���ران دام���ن می زنند؟
کدام اند؟ • عوام���ل زیربنایی و بنی���ادی تعارضات زناش���ویی 
کدام اند؟ • عوام���ل روبنایی و س���طحی تعارضات زناش���ویی 
که می بینیم و  • آیا مش���کالت و تعارضات ما همانی هس���تند 

متوجهشان می شویم؟
کدام اند؟ • مسائل پنهانی در پشت پردۀ تعارضات 

• شناخت عوامل و زمینه های تعارضات زناشویی ابزار مدیریت 
آن هاس���ت. در این فصل، این عوامل به صورت فشرده ارائه 
که  می ش���ود. البته هر عامل به فن مقابله ای خاص نیاز دارد 
یک مهارت محسوب می شود و هر مهارتی را باید یاد گرفت.
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فصل اول: درآمدی بر عوامل تعارضات زناشویی

مقدمه

محبت، عشق ورزی، صمیمیت، همراهی و حمایت یکدیگر، نیروهایی هستند 
که موجب تقویت  کنار هم نگه می دارد. با وجود این نیروها  که همس���ران را در 
که  این ارتباط هس���تند، در بین زوج های متعارض چه چیزی نادرس���ت اس���ت 
نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند؟ و چرا عشق به تنهایی برای حفظ ارتباط کافی 
نیست و مقاومتش را از دست می دهد؟ چه نیروهای تفرقه افکنی وجود دارند 

که سبب قطع ارتباط می شوند؟1
که آثاری عمیق  گاهی منش���أ تعارضات زناش���ویی، مس���ائلی بنیادی هس���تند 
کم ضررتر در میان اس���ت. عالوه بر  گاهی پای عواملی س���طحی و  در پی دارند. 
که چون  این در برخی اوقات، مس���ائلی پنهان در روابط همس���ران وجود دارند 
کنون  پنهان اند، به چشم نمی آیند و خیال می کنیم مشکل چیز دیگری است. ا

کوتاه این مسائل می پردازیم. در سه بخش به بازخوانی 

کافی نیست، ترجمۀ محبوبه رمضان زاده، ص۱۱. ۱. نک: آرون تی بک، عشق هرگز 
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عوامل زیربنایی ایجاد تعارض ◄

که تأثیرات عمیق و مشکالت جدی در پی دارند، چهار دسته اند: عواملی 
1. جهان بینی و طرز نگاه و تفکر ما دربارۀ ازدواج؛

2. تفاوت های شخصیتی؛
3. تفاوت های جنسیتی و نیازهای متفاوت؛

۴. ضربه های تکان دهنده در طول زندگی زناشویی.

جهان بینی ازدواج

از چه زاویه ای به ازدواج و زندگی مشترک نگاه می کنید؟ آیا جام جهان بینتان با 
جام جهان بین همسرتان یکی است یا متفاوت؟ نگرش ها و ارزش ها و اهداف 
ازدواج، جام جهان بین شما را تشکیل می دهند. روابط شما در زندگی زناشویی 
گره خورده اس���ت. باورها و طرز فکرتان  با »معنا« و »درک« ذهنی تان از ازدواج 
که هریک از همسران بر عهده می گیرند، طرز  دربارۀ ازدواج و نقش ها و وظایفی 

رفتارتان در طول زندگی مشترک را تعیین می کنند.1
گرسنه و خسته.  کار به خانه برگشته. ساعت 15 است و حسابی  شوهر از 

که باز می کند، خبری از بوی غذا نیست! در خانه را 
ک���و غ���ذا؟! االن به  کنه؟! پس  - مگ���ه م���ن زن نگرفت���م تا ب���رام آش���پزی 

حسابش می رسم! مثل اینکه وظیفه ش یادش رفته!

محمدرضا ساالری فر،  بهاری، ص۲۸؛  فرشاد  ترجمۀ  زناشویی،  تعارض  درم��ان  و  ارزیابی  دیگران،  و  گه رن  فلیپ   .۱
زوج درمانی با روی آورد اسالمی، ص۱۶۷.
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زن خانه هم از آن ور بلند می گوید:
که نگرفتی! وظیفۀ من بس���اب و بشور  ُکلَفت  - توی دلت بدوبیراه نگو. 

و بپز نیست!

همان طور که می بینید، با هر فکر و ذهنیتی، رفتاری خاص از هرکدام از همسران 
گر آقا وقتی وارد خانه ش���د و دید غذا آماده  ب���روز می کند.1 برعک���س نمونۀ باال، ا
کن���د و هیچ وقت از  که »خانم���م می داند باید چه کار  کرد  نیس���ت، این ط���ور فکر 
 

ً
کم نمی گذارد«، عصبانی نمی ش���ود و با خودش می گوید: »حتما کارهای خانه 

که غذا نپخته.« کار خاصی برایش پیش آمده  حالش مساعد نبوده یا 

تفاوت های شخصیتی

خانم: شوهر من همیشۀ روزگار خسته و بی حاله. بی حوصله و زورگوست. 
وای! از شلختگی و تنبلی و بدسلیقگی ش دیگه نگو! تا حاال یک بار هم 
که مثل بچۀ آدم بدون اینکه من بگم، خودش آشغال ها رو برداره  نشده 

بذاره بیرون.
کردم  آقا: زن من سخت گیره و رفتار سردی داره. انگار یه پلیس استخدام 
گیر بده و نق بزنه. اصاًل به حرفم نیس���ت و مدام  که همه ش  توی خونه 

دعوا و لج و قهر... .

کوزه  دومین عامل بنیادی، تفاوت های شخصیتی است. ما انسان ها به یک 
که از ما سر  که با بعضی ویژگی ها پر ش���ده اس���ت. بخش���ی از رفتاری  می مانیم 

۱. جودیت بک، شناخت درمانی؛ اصول و مفاهیم ماورای آن، ترجمۀ الدن فتی و فرهاد فریدحسینی، ص۳۰.
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ِته<1 )هرکس 
َ
ّلٌ َیْعَمُل َعلی شاِکل

ُ
می زن���د، مطابق آن درون مایۀ اصلی اس���ت: >ک

طبق حال وهوا و ساختار نفسانی خود عمل می کند.( وجود خصلت و صفتی 
خ���اص در ش���ما یا تفاوت ش���ما و همس���رتان در برخی ویژگی های ش���خصیتی 
)تیپ های مختلف ش���خصیت(، از جملۀ س���بب های بنیادین بروز نارضایتی 
و اختالف ها و تعارض هاس���ت. برخی از روان شناس���ان رضای���ت یا نارضایتی 
زناش���ویی را بی���ش از ه���ر عامل���ی، متأث���ر از ویژگی ه���ای ش���خصیتی همس���ران 
می دانند. هریک از ویژگی های افراد، الگوهای خاصی را در رفتارها و تعامالت 
که در صورت متفاوت بودن ممکن است عامل تنش  به آن ها تحمیل می کند 

و تعارض آن ها شود.2
کم کم فروک���ش می کند و  در رون���د طبیع���ی زندگی، تب عش���ق و احساس���ات 
ش���ما می مانید و تفاوت های ش���خصیتی با همس���رتان. بر اثر این تفاوت ها، در 
موقعیت ها متفاوت عمل می کنید. به همین دلیل رفتارهای همسرتان را منفی 
تلقی می کنید، غافل از اینکه بیشتر این رفتارها بر اثر تیپ شخصیتی اوست و نه 
عم���دی، و با این تلقی منفی، چرخۀ معیوب زندگی آغاز می ش���ود. چون منفی 
کارها خراب تر  کنش نشان دهید و می دهید؛ اما  تلقی می کنید، الزم می دانید وا
کنش نشان می دهد. برای  کنش شما وا می ش���ود؛ چون همسرتان نیز به این وا
مث���ال، وقتی یک���ی از همس���ران برون گرا و دیگری درون گرا باش���د، اینکه همس���ر 

۱. اسراء، ۸۴.
داری��ن��ی، ص۲۳۱؛  مهرنوش  و  ن��واب��ی ن��ژاد  شکوه  ترجمۀ  همسران،  رواب���ط  بازبینی  دی��گ��ران،  و  اول��س��ون  دی��وی��د   .۲

منصوره سادات صادقی و دیگران، »رابطۀ تشابه ویژگی های شخصیتی زوجین و رضایت زناشویی«، ص۶۸. 
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درون گ���را همه اش ترجیح دهد در خانه بماند و به مهمانی ها نرود، بی احترامی 
به بستگان تلقی می شود و طرف مقابل را عصبانی می کند.

دنیای متفاوت زن و مرد

دنی���ای مرد با دنی���ای زن تفاوت های بس���یاری دارد. تفاوتش���ان به لحاظ زن یا 
گویا آن ها از دو جهان متفاوت آمده اند.  که  مردبودن آن قدر به چشم می خورد 
ک���ه بر زندگی  این نوع تفاوت های جنس���یتی منش���أ بروز آس���یب هایی می ش���ود 
گاه آن ها را دچار اختالف و تعارض می کند. در  زناشویی آن ها سایه می اندازد و 
کنار تفاوت های مهم فیزیولوژیکی و ذهنی و شناختی و احساسی و عاطفی زن 
و مرد، ارتباط گرایی در مقابل هدف گرایِی آنان س���بب پدیدارشدن تفاوت های 

گون می شود. گونا زیادی در عملکرد و رفتارهای این دو در موقعیت های 
زنان ارتباط گرا هستند و هویتی ارتباطی دارند؛ اما مردان هدف گرا هستند و خود 
گرایش ها نیازهای  همسر و زندگی زناشویی برایشان موضوعیت دارد. این نوع 
متفاوتی را در آن ها پدید می آورد. به همین دلیل، زنان دوست دارند به ارتباط 
و پیوندجویی عاطفی بپردازند؛ اما مردان دنبال س���رعت در به نتیجه رسیدن و 
کمترین تش���ریفات و هزینه و سریع ترین راه ممکن اند.3  کارها بدون  انجام دادن 

این تفاوت در بسیاری از مسائل زندگی بدین شکل خودنمایی می کند:
ازدواج: زن به فرایند ازدواج و رسوم خیلی اهمیت می دهد؛ ولی مرد • 

۳. استون ای رودز، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، ترجمۀ مسعود جان بزرگی و معصومه محمدی، ص۱۰؛ 
مرتضی منطقی، زن شرقی مرد غربی، ص۱۴۵.
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به نتیجه و هدف آن یعنی اینکه س���ریع زیر یک س���قف بروند، چشم 
 خانم ها دارند، این است: 

ً
می دوزد. یکی از شکایت هایی که معموال

کنی.«  »مگه من چند بار قراره عروسی بگیرم؟! تو باید برام فالن... 
آقایان ه���م معنای آن را نمی فهمند: »آخه چ���ه لزومی داره این همه 

کنیم؟!« کنیم و این همه مهمون دعوت  خرج 
رواب���ط عاطف���ی: مرده���ا در برخورد با مش���کالت، ب���ر راه حل ها تمرکز • 

ک���ه دربارۀ  ک���ه زن���ان بر مش���ارکت در احساس���ی  می کنن���د؛ در حال���ی 
مشکالت دارند، تمرکز می کنند. زن حرف می زند تا احساسش را به 
کلی فکر می کند  کند؛ اما مرد  شوهرش بفهماند و شوهر با او همدلی 
کند. زن چون برای احساس���ش پاسخی نمی یابد، به  که راه حل پیدا 

گوش نمی دهد و برخالف آن عمل می کند. حرف های مرد 
روابط جنس���ی: زنان با هدف عش���ق و عواطف، درگیر روابط جنسی • 

کاماًل فیزیکی و لذت جویانه است. مرد  می ش���وند؛ اما دالیل مردان 
کج خلقی  چون پاس���خ مطلوبی برای نیازهای جنس���ی اش نمی یابد، 
و بی محل���ی می کن���د. زن نی���ز چون بی محل���ی و بدرفت���اری می بیند، 
کن���د. دامن���ۀ این امر  نمی توان���د ش���وهرش را غ���رق در لذت جنس���ی 

کل روند زندگی کشیده می شود. به تدریج به 
مس���ائل حاش���یه ای دیگر؛ مانند خرید لوازم منزل: زن عاشق خرید و • 

کار. کالفه از این  بازارگردی است و مرد 


