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سخن  آغازین

لم»تربیت«اس���تو
َ
کارعا باهمۀدش���واریهاوظرافتهایش،ش���یرینترین

گر»خانواده«باشد،تربیتشیرین مهمترینبسترتربیت،»خانواده«.خانوادها
کهم���انفسمیکش���یم،درخان���وادههمتربیت میش���ودوطبیع���ی.همانط���ور

کنیموبدانیمچهمیشود. میشویم؛بیآنکهبهآنفکر
تمرک���زماب���رتربیتوتعلیماس���ت،آنه���مبارویک���رداس���المیوعقالنیوبا
محوری���ِتمهارتآموزیب���هخانوادهها.ازاینروطرح»مهرس���تان«راپایهریزی
کردی���متادرپیمودناینمس���یرمق���دس،بتوانیممنظموهدفمن���دوبرنامهدار
پیشبرویم.»مهرس���تان«فقطمخفف»محصوالتهنریرسانهای«نیست؛
کانون گرمابخشیبه بلکهاسممکانیاس���تبرایآموختنمهرورزیدرخانهو

خانواده.
ازبی���نهمۀراهه���ایممکن،با»یارمهربان«بهی���اریخانوادههاآمدهایم؛با
همانآشنایپرسخاوتیکهصدهانسِلبشررامعلموارپروردهوفروتنانهباذهن

وضمیرشاندرهمتنیدهاست.
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کهباهم���ۀتنوعابزاره���ایدیجیتال کتابآمدهای���موبرای���نباوریم بل���ه،ب���ا
کت���ابرانمیگیرد! گرای���شجنونآمیزانس���انامروزبهآنه���ا،هیچچیزجای و
که گنجینۀسرش���اریبهش���مارمیرود خوش���بختانهاینی���ارمهربان،همچنان

پاسخگوینیازهایرنگارنگمخاطبانشاست.
کهحضورماندراینعرصهرامعنا کارخیِرزمینماندهایبودهای���م بهدنب���ال
گذارد.س���رانجاِمصدهانفرس���اعت ببخش���دوجریانیپویاواثریمانابهجای
کهیکیاز پایشوپویش،بهمعماریطرحخانوادهمحوِر»مهرستان«انجامید

کنوندردستانشماست. میوههایشا
مش���تاقانهمنتظری���متابادریافتدیدگاههایش���ماس���رورانعزی���زبهآدرس

mehr@mehrestan.irبیشازپیشمرهونمهربانیهایتانگردیم.
کرد کهتوفیق،رفی���قطریقمان برآس���تانجانانیس���ِرس���پاسفرودمیآوریم
ت���ادورۀامانتدادهش���دهدرمزرع���ۀدنی���ارابهخوش���هچینیازخرم���ناربابو
اصحابفرهنگواندیش���هبگذرانی���موآنگاهبالطفیدوچندان،م���اراوامدار
کردتادرطرحپربرکت»مهرستان«بتوانیمبابتتولیدوترویج فضلبیکرانش
گردنبیاویزی���م.ازتکبهتِک محصوالت���یفرهنگیوتربیتی،م���دالافتخاربر
کردندوگامبهگاِممسیرراهمشانۀماشدند،به کهذرهپروری سرورانارجمندی

رسمادب،خاضعانهسپاسگزاریم.
مـݠهـرسـتان

اینجاخانۀشماست

موریـانـــــــــههاآرامانــــــــــد
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مقدمه
ک���رد؛ام���اازهجوم ش���ایدبت���وانازهجومسیلآس���ایارتش���یممانعت

کرد.1 اندیشههاوباورهانمیتوانجلوگیری

کهدرمقابلزوجیباتعارضاتبهوجودآمدۀش���دیدوانعطافناپذیر زمان���ی
ق���رارمیگیریم،همیش���هاینس���ؤالهاذهنم���ارادرگیرمیکنن���د:اینفاصلۀ
ایجادش���دهبی���نآنهاچ���راوازچهزمانیایجادش���د؟آنه���امیدانندحال
گاهاند؛پسچرابرایاصالح کاماًلازبدیرابطهآ رابطهشانخوبنیستو

رابطهقدمیبرنمیدارند؟
کمکبهزوجها،ابتدابایددیدنگاهش���انبهازدواجوزندگیمشترک برای
چیس���ت؟آی���ابهط���ورمطلقچی���زیراقبولی���اردمیکنند؟چ���هچیزیباعث
آزارش���انمیش���ود؟راهح���لمس���ائلخ���ودرادرچ���هراه���کاریمیدانن���د؟آیا
کردهاست؟درجلساتدرمانی،اینسؤاالت کمکیبهآنها راهبردهایشان
مطرحمیشودودرمانگرانبراساسپاسخدادهشدهبهاینپرسشها،روابط

همسرانراتحلیلمیکنند.

1. ویکتور هوگو
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کار کهدرح���وزۀتعارضاتواختالفاتهمس���ران متخصص���انومش���اورانی
میکنندمیدانندبخشبزرگیازاینمس���ائل،بهباورهایغلطوتحریفهای
ش���ناختیارتباطدارد.آنهابسیاریازآثارمحققانواندیشمندانرانیزبررسی
گاه،دس���تورالعملهایدرمان���ی،بههمراهتمرینها،باشکس���ت کردهان���د؛اما

کهالزمۀبهبودرابطهاستایجادنمیشود. مواجهمیشوند؛زیراتغییری
کنون کهتا گروهیازباورهایغلطمواجهشدیم مادرجلساتزوجدرمانیبا
کتابه���اب���اآنهامواجهنش���دهبودی���م؛ازاینروب���رآنش���دیمتحریفهاو در
کردهومطالعۀخودرابراساسآنچه باورهایغلطراازدیدگاهمراجعانبررسی
کهس���ببتعارضات کنیم مراجعانمامیگویندقراردهیموبهباورهاییتوجه
گروهخاصیدارد.سپس، ش���دهاس���تواغلب،فرهنگمآبواختصاصبه
کهبهاندازۀ کنیم.نتیجۀبهدستآمدهاینبود طبقهمانباور،رابطهرااصالح
زوجه���ا،باوره���ایغلطنیزوج���ودداردواغماضازآنهامس���یرحلتعارضرا

گاهیباشکستمواجهمیکند. طوالنیو
کهابتدا،آنهارااززبانمراجع، کتابدههاباورشناس���اییش���دهاند دراین
کموکاس���تآوردهوس���پسآنه���ارابس���طدادهوتوصی���فمیکنی���م. ب���دون
همچنین،آسیبهاراشناساییکردهودرآخر،راههایمقابلهای،یعنیراههای
کارب���ردیراطراح���یوبرایتغییرآنهابی���انمیکنیم. درم���انوپیش���نهادهای
کتابمیتواندراهکارهایمتعددیدرحلتعارضاتزوجهاویا بنابراین،این

غنیساختنروابطآنهاپیشنهاددهد.
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کندو کاربردیدرمس���یرزوجدرمانگ���ریایجاد کتابمیتوانددی���دگاه ای���ن
کنند.همچنی���ن،مطالعۀآنبهتمامی روانشناس���اناینحوزهازآناس���تفاده
زوجهابراینتیجهگیریس���ریعتردرروندجلس���اتمش���اورهپیشنهادمیشود.

توجهداشتهباشیداسامیدرنمونههایبیانشدهساختگیاست.
کهت���الشمابرآناس���تباورهای الزماس���تای���ننکت���هرانیزیادآورش���ویم
غلطدربارۀروابطمتعددجنس���ی،یعنیاعتیادبهعش���قواعتیادبهس���کسو
کتابدیگری، تنوعطلبیجنس���ی،مربوطبهدورانپیشوبعدازازدواجرادر
ک���ردهوراههایمقابلهایراباس���بکیمتفاوت بهصورتاختصاصیتربررس���ی
کتاببهزودیچاپش���دهومتخصصانحوزۀ کنیم.امیداس���تای���ن مطرح

خانوادهوزوجهاازآنبهرهببرند.
ازخوانن���دگانمحترمومتخصصاناینحوزهدرخواس���تمیکنیم،چنانچه
باوره���ایغل���طدیگریدرنظ���رداریدوی���ابرایروشه���ایمقابل���های،راهکار
کتابدرچاپبعدی، کارآمدیدارید،بهمنظورغنیسازیاین عملیاتیبهترو
گروههاپیش���نهادمیشود:1. کتاببهاین بهماپیش���نهاددهید.مطالعۀاین
اف���راددارایقص���دازدواج؛2.روانشناس���انحوزۀخانواده؛3.همس���ران.در
کهبادقتودلسوزی، پایان،برخودواجبمیدانیمازانتش���اراتمهرستان

کنیم. کردندتشکروقدردانی کتابیاری مدبرانهمارادرنگارشاین

مقدمه
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1. عشق ابدی
کردم. کهاولدیدموبااوازدواج _منعاشقآنیهستم

کهعش���قمیتواند درفانتزیه���ایازدواج،ب���اای���نموض���وعبس���یارمواجهیم
که کاهش���یدرزندگیادامهیابد.ایندرحالیاس���ت بدونتغییروبدونهیچ
درازدواجهایواقعی،افرادبعدازمدتیدچارتردیدش���دهومتوجهمیش���وند
ک���هدرآن، کردهان���د.اماآیااینگونهاس���ت؟فرهنگایرانی دراینب���ارهاش���تباه
گاهیبدونوصال،درتبوتاب اس���طورههایعاشقپیش���هتادممرگوالبته

عاشقیمیمانندمیتوانددرشکلگیریافکارفانتزیاثرگذارباشد.
درهررابطهایدرابتدا،بهنیروییفراترازمعمولنیازاستتاطرفینبهسوی
کش���یدهش���وندوارتباطبینآندونفرباویژگیهایبس���یارمتفاوت،شکل هم
ش���کالدیگ���ریازرابطهبه

َ
بگی���رد.ایننیروبرایادامۀرابطهالزمنیس���ت؛زیراا

وج���ودمیآید،مث���لروابطاقتص���ادیووالدفرزندیوخانوادگی.برایعش���ق
کسیتوسین کههمانترشحهورمونا دلیلفیزیولوژیکیهممطرحشدهاست
است.اینهورمونسببمیشودبدندرحالتهیجانیشدیدیقراربگیردو

نمیتواندبهمدتطوالنیادامهیابد.
ً
اینحالتهیجانی،قطعا
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آسیب ها ◄

گرزوجهابخواهندهموارهدرهیجانزیادیازعشقابتداییباشند،نخواهند ا
توانستبرنامهریزیکنند.داشتناینانتظارازرابطهکههمیشهدرعاشقانههای
ابتدایرابطهبهس���ربرند،میتواندآنهاراتحریکپذیروناتوانازحلمس���ئله
کهمغ���زنمیتواندبرانگیختگیعاطفی،مانند کند.علتایناس���ت درزندگی
کند.دراینباره، برانگیختگیهایجسمیوجنس���ِیطوالنیمدترامدیریت
کتابعلمعش���ق،صفحۀ105،س���همرحلهدربارۀط���ولدوران گاتم���ننی���زدر
کهبرهیجانما عش���قمطرحمیکند.مرحل���ۀاولآن،فورانهورمونهاس���ت
که گونه تأثیراتفراوانیمیگذارند،مثلداوریضعیفومنطقمهآلود؛همان
کور موالیمتقیان،حضرتعلی؟ع؟فرمودند:»الحب یعمی و یصم.«)عش���ق
کنترلنش���دنی گاتمنبیانمیکند،هیجان که ک���رمیکن���د.(ازنکاتدیگری و
کناراوبودناس���ت.عش���قدرمرحلۀاول،جذابیت عاشقش���دنومیلبهدر

شدیدوبیقراریوترسازدستدادنیاطردشدنرابههمراهمیآورد.

روش مقابله ای ◄

همۀمامیدانیمعش���قوعالقهازابزارهایاصلیش���روعرابطهاس���ت.منظور
که ازعش���قابتدایی،منکوبکردنعالقهومحبتنیست؛بلکهباوریاست
کردهواصراردارندعشقبایدبهشکلاولادامهداشته عدهایبرآنپافشاری
باش���دودرش���کلابرازیاشدتآننبایدتغییریایجادش���ود.بهترینرابطهها،
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کهطرفیندربارۀمسائلخود رابطههایمحبتآمیزوعاش���قانهوپایداراس���ت
راهحلهایمناسبیانتخابمیکنند.اینارزشگذاری

ً
کردهومشترکا گفتوگو

کند. میتواندبقایعشقراایجاد
کهطرفین بهترینرابطهها،رابطههایمحبتآمیزوعاش���قانهوپایداراس���ت
راهحلهایمناسبیانتخابمیکنند.

ً
دربارۀمسائلخودگفتوگوکردهومشترکا

درزندگیمش���ترک،زوجهابایدهریکمسئولیتونقشیبهعهدهبگیرندو
کهاینروندبهکسبمهارتهای کنند درادامۀزندگی،تغییراتالزمرااعمال
ارتباط���یزوجیننیازدارد.اینتغییراتبرایروبهروش���دنبامش���کالتدرهر
گرتغیی���راتبهوجودبیایدوزوجی���نآمادگیالزمبرای مرحلهایالزماس���ت.ا
پذیرشوتحلیلآنهارانداشتهباشند،بامشکالتجدیروبهرومیشوند.

چندراهکاربرایایفاینقشمؤثرومثبتزوجها
1.گفتوگوبایکدیگردربارۀتغییراتبهوجودآمدهدررابطۀعاطفی؛

2.آزادگذاشتنیکدیگربرایبیاناحساسات؛
3.ترجمۀزبانعش���قازبیانیکدیگر؛یعنیزوجهاخودش���انبگویند
دوستدارندهمسرش���انچگونهعشقخودرابهوینشاندهد.

دراینبارهبازهمسخنخواهیمگفت؛
گرفتن 4.مراجع���هب���هروانش���ناسخانوادهب���رایبهب���ودرواب���طوفرا

آموزشهایالزم،بهمنظوربرقراریارتباطسالمبایکدیگر.
کند.چهبساهر کمک تفسیرزبانعشقمیتواندبهشناختزوجهاازیکدیگر
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کهنیازواقعی دوبرایخوش���نودکردنطرفمقابلتالشمیکنند؛اماغافلاند
همسرچیست.برایروشنشدنموضوع،درادامهنمونهایذکرمیشود.

کههردوازبیعالقگیطرف ازشکایتهایمطرحشدۀناصروُهمااینبود
مقابلبهخودش���انرنجیدهبودندوهردونیزاینمسئلهراباادلۀخودشانرد
میکردند.ناصرمیگفت:»همادیگرمثلقبل،عالقهایبهمننداردومنهیچ
عشقیدراونمیبینم.«همانیزبااعتراضمیگفت:»منتورادوستندارمیا
تومرا؟!تودیگرعالقهایبهمننداریواصاًلبهمنتوجهینمیکنیوبرایت

بیاهمیتشدهام.«

ً
دراینجاالزمنبودبرایشانکلمۀعشقودوستداشتنمعناشود؛زیرامعموال
همه،معنایلغوییکس���انیازعش���قمیدانند؛امادرعمل،تفاوتهاآش���کار

میشود.بهداستانبرمیگردیم.
_م���نت���ورادوس���تندارم؟!م���نهرهفتهبهت���ونمیگوی���مبیاباهم
گذش���تهنگفتمغذادرس���تنکنتابرویمبیرون؟ برویمپارک؟هفتۀ
گ���ردوستداش���تننیس���ت،پسچیس���ت؟م���اهقبل،یک اینه���اا

انگشتربرایتنخریدم؟!
گل گفتمدوستدارمپارکبروم؟!دلممیخواهدیکشاخه کی _من
کهمیدانیچقدردوستدارمبهمنهدیهدهی.بله،انگشترخریدی؛

گذاشتی؟! اماآیاشاخهگلیرویآن
کردی؟هیچتوجهیبهخواستۀمننداری! _توخودتچه

کهمادرتمهمانیداشت،از گردوستتنداشتم،پنجشنبۀقبل _منا
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کنم! صبحنمیرفتمتادوازدهشبکمکش
_ناصرباتعجبمیگوید:»خب،بهمنچه!«

کردید،هریکعش���قخودرابهگونهایمتفاوتازدیگری کهتوجه همانطور
کاغذیبنویسید»همسرم،مرا گفتهش���دروی ابرازمیکردند.دراینجابهآنها
اینگونهدوستداشتهباش...«وبعد،آنرابرایهمدیگربخوانید.توجهکنید
چگونگِیدوستداش���تن،فقطاعالمرفتاراست،نهاعالماحساس،مثلبه
کنیامراقبولداش���تهباش.ب���رایمثالبایداینگونهبگویید:زمانی منتوجه
کهمهمانیمیرویم، کهواردخانهمیشوی،مرادرآغوشبگیروببوسیازمانی

کنارمنبنشین. موقعصرفغذا،

2. چرا دور شدیم؟!
کهقباًلداش���تیم،ب���دوناینکهبرای _م���نهماننزدیک���یرامیخواهم

نزدیکشدنتالشیکنم.

خطا  ◄

درشمارۀقبل،باورغلطبرادامۀهمانعشقاولیهبودواینکمسئلهبهشکل
کیفیتابتداییادامه دیگریتغییرمیکند:همسرانتوقعدارندرابطهبههمان
کتابتریولوژیزندگیمن1، کیفیتنمیکنند.در یابد؛اماتالشیبرایحفظآن
کالموروشمواجههوبهکاربردن دربخش»نشستس���وم«آمدهاستلحن

1. اثر سیدحمید آتش پور و الهه شفایی 
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عب���اراتمیتوانن���دزهرآلودیاظریفباش���ند.دراینخص���وصمیتواننتیجه
کلمات گرفت»گفتار«،تعیینکنندۀعش���قوروابطصمیمیاس���ت.چهبسابا

کوشید. کردیابهتقویتآن میتوانرابطهراتضعیف

با کلمات می توان رابطه ای را تضعیف یا تقویت کرد..  

آسیب ها ◄

کنیموبهنقطۀشروعتعارضهابرسیم،میبینیمابتدا گرمس���یررابطهرادنبال ا
کردهوطرفدیگر،یادرمقابلاین یکیازهمس���رانرابطهرابامش���کلمواجه

گرفتهاست. کردهیامسیرمخالفرادرپیش ایجادفاصلهسکوت

روش های مقابله ای ◄

کهعشقوعالقهمسئلۀبسیاربااهمیتیاست،نمیتواند »توجهبهایننکته
کندوبرایادامۀاینمس���یر،تالش کتورهایمهمدیگرازدواجغافل م���اراازفا
یکنفرکافینیست.«1درکتابازدواِجبدونشکستآمدهاست:»براساس
تئ���وریانتخ���اب،دنیاییبهنامدنیایمطلوبداری���موتصویرذهنیخاصیاز
جهانیآرمانیودلخواهکهدوستداریمدرصورتامکان،درآنزندگیکنیم.
دنیایمطلوبما،عشقمانراتأییدمیکند.«جالباستبدانیدبراساساین
تئوری،س���ازندۀدنیایمطلوب،خودمانهس���تیم.درنتیجه،هریکاززوجها

گالسر، ازدواج بدون شکست، ترجمۀ علی صاحبی، ص105. 1. ویلیام 
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کهزندگیعاش���قانۀآنهاراتأییدمیکند مس���ئولیتساختندنیایمطلوبرا
کنیم،آرایشوسازماندهیهر گرزندگیرابهدونیمرختش���بیه برعهدهدارند.ا
نیمرخبرعهدۀیکیاززوجهاست.نمیتوانچهرهایعاشقانهاززندگیانتظار
کهبهنیمرخمربوطبهخودبیتوجهیم.نیمرخماهماننقش داشت؛درحالی
کهبایددرآن،تغییراتالزمدرخودمانواصالحات وسهممادررابطهاست
کاف���یبرایبهبودرابطهراانجامدهیمت���انیمرخدیگربتواندمتوجهاینحرکت

بهسویاصالحباشد.

3. من بی تقصیرم
کهاوضاعرا کهداریم،منمقصرنیستم؛بلکهرفتاراوست _درمشکلی

دشوارمیکند.

»دراینباور،نکتۀاساس���ی،نگرشمیکروسکوپیبههمسرونگاهتلسکوپیبه
گروهیاززوجهامشکالترافقطازجانبرفتارویانوعحلمسئلۀ خوداست.
همس���رخودمیدانند.«1وجوداختاللتش���خصیت،ازجملهخودشیفتگی2و
که مرزیبودن3ازعواملمهمشکس���تدرازدواجاست.ازجملۀ»درمشکلی
داریم،منمقصرنیس���تم...«میتوانبرایتبیینایننگرشدرزندگیاستفاده
کرد؛امادراینجادربارۀاختالالتبحثنمیکنیم؛بلکهباچندگروهزوجمواجهیم:

1. شهربانو قهاری، مشاورۀ پیش از ازدواج با موارد دشوار، ص20.
که بر روابط او با همسر تأثیر  2. خودمحوری و انتقادناپذیری در شخصیت خودشیفته، به شدت وجود دارد؛ به طوری 

منفی می گذارد. 
3. خشم شدید و نشانه های بی ثباتی عاطفی و خلق.
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کهدررویاروییبامشکالت،بهجایانتخابراهحلهای 1.زوجهایی
کردنمقصر،انرژیصرفمیکنند؛ متفاوت،برایپیدا

کههنگاممواجهش���دنبامش���کالت،احساسخطردر 2.زوجهایی
رابطهآنهارابهمتهمکردندیگریوادارمیکند؛

3.تع���دادیاززوجهابل���وغوپختگیالزمدررابط���هراندارندوارزیابی
کردنمقصراست. کودکانهومحدودبهپیدا آنهاازمشکالت،

کهس���همخودراازمش���کالت 4.تع���دادیاززوجه���احتیبهاندازهای
که کنند،مس���ئولیتپذیرنیس���تند.آنهاراحتتری���ننقشرا قبول
گناهکاربودنطرفمقابل نقشقاضیاست،انتخابمیکنندوبه

حکممیدهند.

آسیب ها ◄

ک���هازمامیخواهند ه���رروزدرمش���اورۀازدواج،بازوجهاییروبهرومیش���ویم
کنیم.دراینجاالزماستبهبحثمثلثسازیدرمشاوره، بینآنهاقضاوت
کش���اندنمش���اوردرجان���بداریازیک���یازطرفینوبرس���وگیرینکردن1 یعنی
کنیم.همس���راندرجلس���ۀمش���اورهیکدیگررامحکوممیکنن���د؛ازاینرو کید تأ
کتاب کند،دچارخطاش���دهاس���ت.دراین گردرمانگرقضاوتیامیانداری ا
موضوعمداخالتدرمش���اجراتبحثنمیشود؛اماترس���یمنیمرخرابطهبه
ک���هباورغلِط»منبیتقصیرم« کمکبزرگیمیکند.آس���یبمهمی درمانگران

1. مشاور به دالیل متعدد ممکن است با پیش زمینۀ ذهنی در جلسه حاضر شود. 
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گهانی کهنتیجۀآن،اقداماتنا بهرابطۀزوجهامیزند،مسئولیتگریزیاست
کش���شبهسمترابطههایموازیاست. ومخاطرهآمیزبهس���متجداییویا
ازاینرو،درراهکارهایمقابلهای،توضیحمفّصلیدراینخصوصمیدهیم.

روش های مقابله ای و اصالح ◄

کنیم: الزماستبهعلتاهمیتموضوع،راهحلهایتفکیکشدهرابیان
کهمس���ئولیتراازرویدوشخودت���انبرمیدارید،درواقع، 1.زمانی
کردهاید.بنابراین،بازگش���تبهرابط���هبرایدیدن رابطهت���انراره���ا
کمکمش���اوراناین کاربا نی���مرِخمرب���وطبهخودالزماس���تواین
گربهمشاوردسترسندارید،بهابتدایرابطه حوزهسهلترمیشود.ا
کنید برگردیدوفقطس���همخودرادراصالحوتخریبرابطهبررس���ی
کاغذبنویس���ید.الزمنیس���تاینموضوعراباهمسرخودبه وروی
کاررا کبگذارید؛امامیتوانیدبهاوهمپیش���نهادبدهیداین اش���ترا
کاماًلفردیوبینشش���مارابهرفتار انجامدهد.اینتکلیفیاس���ت

خوددررابطهبیشترمیکند.
کنیدای���نرابطهبدونتغییر کن���اربگذاریدونگاه 2.س���پردفاعیتانرا
کدامرفتارهایسازندۀ 

ً
طرفمقابلچگونهاصالحمیشودوصرفا

شمابهترمیمرابطهکمکمیکند.
کنید،با 3.برایاینکهبتوانیدس���همخودراازآس���یبواردهمش���خص
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تکنیکمعی���اردوگانه1،باقوۀتخیلازرابطهبی���رونآمدهودورنمای
زندگیراببینیدوآنگاهرابطهراپردازشکنید.اینکاردرایجادبینش،

کمکیشبیهبهمعجزهمیکند.

که مس���ئولیت را از روی دوش���تان برمی دارید، در واقع، رابطه تان را    رها کرده اید..زمانی 

کنید: بهایننمونهتوجه
کهمدامازهمسرشبهعلتشلختهبودنوبیتوجهیبهتذکراتاو ازمتین
شکایتمیکندخواستهمیشودمانندتماشاچیبهزندگیاشنگاهکندوبگوید
دری���کروزمعمولی،چهاتفاقاتیدرخانهش���انمیافتد.ماجراازاینجاش���روع

کهمتینصبح،همسرشراصدامیزند. میشود
کن. _پاشوتنبلخانم!الاقل،امروزبهوضعخانهرسیدگی

_دوبارهصبحشدوغرغرهایتوهمشروعشد.خستهامازدستت.
کهخستهای! کهبیدارنشدی _هنوز

گرقرارباشد هرروزاتفاقمیافتد.حاالا
ً
خالصهاینبحثهایتکراری،تقریبا

شمابهعنوانناظر،بهمتیِناینقصهچیزیبگوییدکهبهحلمسئلهاشکمک
کند،چهمیگویید؟

کن. _بالحنبهتریحرفبزنوتودستکموسایلخودترامرتب

کند. 1. فرد خود را نفر سوم در نظر بگیرد و رابطه را تماشا 
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_دیگرچهمیگویید؟
کلمه کلمۀتنبلخانمهمیشهناراحتمیشود،این _خب،همسرتاز

کارنبر. رابه

کهفرد،س���همخودرااز کندتازمان���ی گفتوگ���ومیتوان���دادامهپی���دا ای���ن
کند. بینظمیپیدا

4. چهرۀ واقعی من
_رابطهیعنیبهترینتصویرراازخودارائهدادنتاپذیرفتهشویم.نمایش

کاست. واقعیخود،خطرنا

آسیب ها ◄

کمنیست،سببمیشودفرددچارنمایشگریدررفتار کهمتأسفانه اینتفکر
واحس���اسش���ود.اوبرایاینکهبهطرفمقابلنشاندهدچقدرباهمتفاهم
دارند،بس���یاریازنظره���اوعقایدخودراابرازنمیکند.همچنینممکناس���ت
کهدرحقیقت، کند بهمنظورخشنودکردنهمسر،بارفتاریاعقیدهایموافقت
باآنمخالفاست.ایننوعانتخابهادرحقیقتدروغیراشکلمیدهدکه
اولینقربانیآن،خودفرداست؛زیرانیازها،انتظارات،خلقیاتورفتارهایشبا
کهقصدانتخابداشتهمتفاوتاست.ایفاینقشدروغین،انرژیبرو زمانی

خستهکنندهاست؛برایهمیننمیتوانآنراسالهاادامهداد.
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راه حل های مقابله ای ◄

کوپۀ کوپه، کنیم،اولین کوپهداردتشبیه کهفقطسه گرازدواجرابهقطاری ا
کوپهبادرنظرگرفتنوضعیتخود،انتخابیبیرحمانه ارزیابیاس���ت.دراین
گرقرارباش���د»من«انتخابگرباش���من���ه»او«،لزومیبه کرد.ح���الا خواهی���م
کوپهاهمیتزیادیدارد،توجه نمایشغیرواقعیخودنیس���ت.آنچهدراین
ب���هآالرمخطادررفتارطرفمقابلاس���ت.مننیزبااع���الماینکهچهنیازهاو
خ���طقرمزهاومعیاره���ایمهمیدرزندگیدارم،بهف���ردمقابل،حقانتخاب
کن���د.دراین ک���هدارمانتخاب میده���متامرابراس���اسهمی���نویژگیهایی
کدرانتخاباس���ت.پسمننیز کوپه،فکرتغییرفرددیگر،ازس���مومخطرنا
کهبعدازازدواجانتظاردارم کنم،نهتغییراتیرا بای���دآنچهرامیبینمانتخاب
اتف���اقبیفتد.اینکهدرحالحاضرچندویژگیاورادوس���تندارم،امابعدها

تغییرشمیدهم،فانتزیذهنیاست!
کوپههایقطارازدواجعبارتانداز:

کوپه،ب���هممنوعاتتوجهخاصیمیش���ود کوپ���ۀارزیاب���ی:درای���ن .1
ک���هعبارتان���داز:رابطۀعاطفیممنوع،رابطۀجنس���یومعاش���قهو
س���کسچتومانن���دآنممنوع،ق���ولدادنوقولگرفتنبرایتغییر
ممنوعومتعهدش���دنب���هرابطۀمنجربهازدواجممن���وع؛زیرادراین

کوپه،فقطبحثارزیابیاست،نهتعهدبرایتشکیلخانواده.
کوپهدرخصوصانتخاب،تعهدوجود کوپۀتصمیمگی���ری:دراین .2
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کوپۀارزیابی،باافراددیگریبرای دارد؛یعنیفردنمیتواندبرخالف
انتخابهمس���رواردرابطهشود.اماهمچنانمیتواندفردمدنظررا
ارزیابیکندتابهتصمیمنهاییبرسد.دراینکوپهخواستگاریاتفاق

میافتدوخانوادههاازرفتوآمدورابطهمطلعمیشوند.
کوپه،درقب���الیکدیگرب���رایادامۀزندگی کوپ���ۀانتخ���اب:درای���ن .3
متعهدمیشوندوبهصورتقانونیوعرفیوشرعی،زندگیمشترک

خودراشروعمیکنند.

می دهم، فانتزی ذهنی است!.اینک���ه در حال حاضر چند ویژگی او را دوس���ت ن���دارم، اما بعدها تغییرش   

5. مرا کشف کن
_دیگ���ریبایدبداندباچ���هرفتارهاییمرامیرنجان���د.خودشبایدپی
گرمنبگویم،رفتارشبیارزشمیشود.درهرحال،اوبایدازاین ببرد.ا

گرخودمهمندانم. پسبداندچهچیزیمرارنجمیدهد،حتیا

آسیب ها ◄

گرفتارآنهستند،»کشفشدن«است.برخی کهتعدادزیادی خطایدیگری
زوجهاهمسرخودراباپدر،مادر،خواهرویابرادرخودمقایسهمیکنندومثاًل
کهمادرمازپشتتلفنهم میگویند:توچطورنفهمیدیمنناراحتم؛درحالی
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کهخودتبفهمیمنچهاحساسیویا تش���خیصمیدهد؟مهمایناست
گرخودمبگویم،بیارزشمیشود.دراینجازوج،همسرخود چهنیازیدارم.ا
کهازلحاظژنتیکی،فرهنگی،س���اختارخانوادگی، کس���یمقایس���همیکند رابا
تربیت،تجاربوحتینوعتغذیهمشترکهستندواینقیاس،نتیجۀدرستی

درپیندارد.
کشفش���دننداش���تنوبی���اناحساس���اتونیازهای نکت���هایمهم:انتظار
خود،بهمعنایتوجیهبیتوجهیبههمسرنیست؛زیراهریکاززوجهابایددر
کیدمیکنیم کنند.آنچهمابرآنتأ ش���ناختنیازهاواحساساتیکدیگرتالش
ایناستکه»توبایدخودتبفهمیمنچهمیخواهمیاچهاحساسیدارم«،

نبایدبهعنوانقاعدهدرزندگیزناشوییشناختهشود.

روش های مقابله ای و اصالح ◄

کمکبزرگیبه کنید؛زیرا قانون»کش���ْفممنوع!«رادرابتدایرابطهقرارداد
ک���همهارتابراز کهدربرداردایناس���ت ک���رد.نتیجۀدیگری رابط���هخواهد
احس���اسرای���ادمیگیریدوالبت���هبهدنبالآن،مهارتتوجهبهخواس���تههاو
گفتههاب���هنگرانیواندوهو نیازهاییکدیگرمیآید.آنچهس���ببمیش���ودنا
کشفوش���هودازهمسرخود کهزوجهاانتظار رنجتبدیلش���ود،ایناس���ت
کهبیانقرارداد»کشفممنوع«،مسئولیت دارند.طرحایننکتهالزماست
ف���ردرادرتوج���هبهاحساس���اتونیازهایهمس���رازبیننمیب���رد.بنابراین،
کمکگرفتناز گفتوگ���وو کماس���ت،بایدب���ا گ���رای���نمهارتدرهمس���ران ا
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متخصصاناینحوزه،توانمندیخودراافزایشدهند.
بهایننمونهتوجهکنیدکهچگونهزوجیبهعلتانتظارکشفشدنداشتن،

دچارتعارضمیشوند:
کردهاند؛امادرطیاینس���هس���ال، قاس���موملیکاس���هس���الاس���تازدواج
کیفیترابط���همیگویند،ملیکااینجمله قهرهایطوالنیداش���تهاند.وقتیاز
رامرت���بتکرارمیکند:»درفالنموقعیتناراحتبودم؛امااواصاًلنفهمید.«
کجابدان���م؟خودتبگوت���امتوجه کهقاس���ممیگوید»خ���ب،م���ناز زمان���ی
شوم«،ملیکامیگوید:»مادروپدرموحتیخواهربزرگمبدونآنکهمنبگویم،

گرمنبگویم،بیارزشمیشود.« میفهمندوا
کهنمیتوان گفتهمیشود.بهاینمعنا کشفممنوع برایاینزوج،قانون
کاتژنیدارندودریکمحیطوبایکفرهنگ کهباشمااشترا پدرومادریرا
کرد.البتهازپدرو ویکسیس���تمتربیتیهمراهش���مابودهاندباهمسرمقایس���ه
کش���فوشهودداشت.همچنین،بیاناحساسمهارتی مادرنیزنبایدانتظار

کهازارزشآننمیکاهد. است
دراینجابهصورتفهرستوار،چندراهبرایابرازاحساسبیانمیکنیم:

گاه���یاف���رادبهجایاحس���اس،فکر 1.تعری���فدرس���تازاحس���اس:
که خودرامیگویند.»منعصبانیهس���تم«،بیاناحس���اساست
نش���انههاییمثلپرخاش���گریدررفتاریاضربانتندقلبدربدنرا
دارد.اینک���ه»احس���اسمیکن���متومرادوس���تنداری«،احس���اس
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کهردیاتأییدشدنیاست.بنابراین،بایدبینفکر نیست،فکراست
واحساستفکیکقائلشد.

2.احس���اسمیتوان���دمنبعدیگریغی���رازموضوعپیشآمدهداش���ته
باش���د،مثلنزدیکبودنزمانپریودش���دنبرایخانمورویدادن
حادثهایدرمحلکاربرایآقا.توجهبهاینموقعیتهابهفردکمک

کمیبهخودشفرصتبدهد. میکندبرایابرازاحساسخود
3.جدولمهمروانشناس���انشناختی رفتاریدرفهمیدناحساسو

یادگرفتننحوۀبیانآناهمیتبسزاییدارد.

رفتارمن احساسمن فکرمن موقعیتپیشآمده

جدول واقعیت درمانگران

مسئولیت
رفتارمن رفتارمن حاالتبدنی

)فیزیولوژی( احساسمن فکرمن موقعیت
پیشآمده
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6. فقط تحمل
کنیم؛چونممکن _وقتیناراحتهس���تیم،نبایدناراحتیخ���ودرابیان

کنیم،فقطتحمل! استدیگریبرنجد؛بنابراینبایدتحمل

گوشبهگوش،ازوالدینبهفرزندان کهدرزندگیزناش���ویی یکیازآموزههایی
وبهخص���وصدخترانمیرس���د،تحملسختیهاس���ت،باعنوانآب���روداریو

اینگونهاصطالحات.

آسیب ها ◄

کجاودرچهموقعیتیبهرابطهکمکمیکند؟آیاهمسرانباید امااینسخنتا
کنند؟ ناراحتیواندوهخودراازیکدیگرمخفی

کهبروزپستیوبلندیها زندگیمشترکبخشمهمیاززندگیهرفرداست
کهناراحتکنندههس���تند،نمیتوانند درآنطبیعیاس���ت؛امارفت���اروروابطی

کنارگذاشتهشوند. طبیعیتلقیشوندوبایدهرچهسریعتر

راه های مقابله ای و اصالح ◄

کههریک سختیومشکالتجزءجداییناپذیرزندگیانسانهاستوازآنجا
س���همونقش���یدرمسائلزندگیدارند،طرحمس���ئلهوخالقیتدرحلآنها،
بهتری���نروشپیشنهادش���دهاس���ت.بهطورمتوس���ط،درهرماجراومش���کلی،
گرفتارش���دندرهیجانهاویاتلۀ کهزوجهابهعلت هف���تراهحلوجوددارد
آنهادوراه،بیش���تر

ً
ک���ردنمقصر،ازیافتنآنه���اغافلمیمانند.معموال پیدا
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که نمیشناس���ند:اولجداییودومس���وختنوس���اختن.ایندرحالیاس���ت
درای���نوضعی���ت،اززوجهامیخواهیمبرایفالنمش���کل،هرراهحلی،حتی
احمقانهوغیرعملیپیشنهادبدهند.دراینمیان،ذهنآنهاخالقیتزیادی
گاه ازخودنشانمیدهدودرمیاندههاراهبیفایدهوحتیغیرقابلدسترسو

ً
احمقانهوابلهانهمیتواننددویاسهراهکارکارآمدودرخشانپیداکنند.مسلما
انتخ���ابراهحلهاباتابآوری،هیچتضادیندارد؛اماباتحملکردنمتفاوت

است؛زیرابهچهارعلتدرتحملکردن،فردبهدنبالحلمسئلهنیست:
کند؛ کهمسائلشراحل 1.فردخودراناتوانترازآنمیداند

2.برایحلمشکالتازمتخصصکمکنمیگیرد؛
3.درتعارضاتزناش���وییدوراهحلبیش���ترنمیدان���د:طالقبگیردیا

بسوزدوبسازد؛
4.فردمیداندبرایحلمسئلهبایدخودشهمرفتارشراتغییردهد

واینتغییر،هزینۀروانیورفتاریدارد.

متفاوت اس���ت.  .انتخ���اب راه ح���ل  با ت���اب آوری، هیچ تض���ادی ندارد؛ اما ب���ا تحمل کردن   

راه های مقابله ای  ◄

کتابعلمعشقمیگوید: گاتمندر
ک���هبهدلیلدوریکردناز درازدواجهایناش���اد،چرخهایوجوددارد


