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سخن آغازین

م»تربیت«اســـتو
َ
کارعال بـــاهمۀدشـــواریهاوظرافتهایش،شـــیرینترین

گر»خانواده«باشد،تربیتشیرین مهمترینبسترتربیت،»خانواده«.خانوادها
کهمانفسمیکشـــیم،درخانـــوادههمتربیت میشـــودوطبیعی.همانطـــور

کنیموبدانیمچهمیشود. میشویم؛بیآنکهبهآنفکر
تمرکـــزمابـــرتربیتوتعلیماســـت،آنهمبارویکرداســـالمیوعقالنیوبا
محوریِتمهارتآموزیبهخانوادهها.ازاینروطرح»مهرستان«راپایهریزی
کردیمتادرپیمودناینمســـیرمقدس،بتوانیممنظموهدفمندوبرنامهدار
پیـــشبرویـــم.»مهرســـتان«فقـــطمخفـــف»محصـــوالتهنریرســـانهای«
گرمابخشی نیست؛بلکهاسممکانیاستبرایآموختنمهرورزیدرخانهو

کانونخانواده. به
ازبیـــنهمۀراههـــایممکن،با»یارمهربان«بهیـــاریخانوادههاآمدهایم؛با
همانآشنایپرسخاوتیکهصدهانسِلبشررامعلموارپروردهوفروتنانهباذهن

وضمیرشاندرهمتنیدهاست.
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کهباهمۀتنـــوعابزارهایدیجیتالو کتـــابآمدهایموبرایـــنباوریم بلـــه،با
کتـــابرانمیگیرد! گرایـــشجنونآمیزانســـانامـــروزبهآنهـــا،هیچچیزجـــای
که گنجینۀسرشـــاریبهشـــمارمیرود خوشـــبختانهاینیـــارمهربان،همچنان

پاسخگوینیازهایرنگارنگمخاطبانشاست.
کهحضورماندراینعرصهرامعنا کارخیِرزمینماندهایبودهایـــم بهدنبـــال
گذارد.ســـرانجاِمصدهانفرســـاعت ببخشـــدوجریانیپویاواثریمانابهجای
کهیکیاز پایشوپویش،بهمعماریطرحخانوادهمحوِر»مهرستان«انجامید

کنوندردستانشماست. میوههایشا
مشـــتاقانهمنتظریـــمتابادریافتدیدگاههایشـــماســـرورانعزیـــزبهآدرس

گردیم. mehr@mehrestan.irبیشازپیشمرهونمهربانیهایتان
کرد کهتوفیق،رفیقطریقمان برآســـتانجانانیسِرســـپاسفرودمیآوریم
تـــادورۀامانتدادهشـــدهدرمزرعـــۀدنیارابـــهخوشـــهچینیازخرمنارباب
واصحـــابفرهنـــگواندیشـــهبگذرانیـــموآنگاهبـــالطفیدوچنـــدان،مارا
کردتـــادرطرحپربرکـــت»مهرســـتان«بتوانیمبابت وامـــدارفضـــلبیکرانش
گردنبیاویزیم. تولیدوترویجمحصوالتـــیفرهنگیوتربیتی،مدالافتخاربر
کردنـــدوگامبهگاِممســـیررا کـــهذرهپروری ازتکبهتـــِکســـرورانارجمندی

همشانۀماشدند،بهرسمادب،خاضعانهسپاسگزاریم.

مݠهرستان
اینجاخانۀشماست

11
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جایگاه صمیمیت در زندگی

کاریخیلیســـرم کهبـــارحیمیهمکاربودم.یکـــیازروزهای چنـــدســـالیبود
رحیمیمتوجه

ً
شلوغشد:پروندهرویپرونده!خیلیخستهشدهبودم.اتفاقا

کارهاشدهبود؛برایهمین،رفتویکاستکانچایقندپهلوبرایم حجمزیاد
گذاشـــتهبـــودم.برگههایرویمیزم آورد.ازقبـــل،یـــکلیوانُپرازآبرویمیز
کهاســـتکانچـــایرارویمیز درهمبرهـــمبود.متوجهلیوانآبنشـــد؛همین

گذاشت،دستشبهلیوانآبخوردورویبرگههایپروندههاریخت.
کهفکرنمیکردم، وایخـــدایمن!خیلیوضعیتبدیبود.بهتنهاچیزی
کاررا کهاین 

ً
دادوفریادبود.خدایی،رحیمیدوستصمیمیمنبود.عمدا

نکردهبود.
گفت:»وای!معذرتمیخوام.« بهمن

گفتم:»طورینیستبابا!بایدبیشتردقتمیکردم.«
کردیم.رابطۀمنورحیمیازبرادرهم باالخرهیکطوریپروندههارادرست
بههمنزدیکتربود.خیلیمؤدببودیموبههمدیگراحتراممیگذاشـــتیم.آن

روزگذشت.

تیمیمص رب یآرآرد
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کمیبعـــدازآنروز، کـــهدوستشـــانداریـــم...؟ امـــادرخانـــهبـــاآنهایی
مشـــغولپیامکفرســـتادنبودم.همســـرمبدوناینکهمتوجهشـــدهباشم،
کهبرگشـــتم،بهاوخوردموتلفنهمراه کنارمایســـتادهبود.همین خیلیآرام

ازدستمافتاد.
کردی.« کنار.ببینچهکار گفتم:»اه!برو بااخم

کـــهچقدرتندحرف کنـــارمرفت.نفهمیدم قلبـــششکســـتوخیلیآراماز
کهمیگفت:»وقتیبا زدم.وقتیرویمبلنشســـتم،صدایدرونمراشـــنیدم
همکارتهستی،وقتیاتفاقخیلیبدیهمبیفتد،درسترفتارمیکنی؛امابا

کهدوستشداری،اینطوربدرفتارمیکنی.«1 همسرت
کار،بهآسانیوفقط گرفرداازایندنیابرویم،درمحل کها آیااینرامیدانیم
پسازیکروز،برایماجانشـــینمیآورند؛اماهمسرمانتاآخرعمرشنبودما
کســـیبایدبیشـــترصمیمی کهباچه کنیم کرد.بهاینفکر رااحســـاسخواهد
کسیزندگیمشترکبسازیم؟داشتنزندگیشیرینو باشیم.قراراستباچه
کهدر کسیاست؟دوستیاهمکارمانیاهمسری دوستداشـــتنیحقچه

کنیم...! کنارماست؟فکر همۀوضعیتها
گـــرمیخواهیدبامثالی،جایگاهصمیمیتدرزندگیرامتوجهشـــوید،مثاِل ا
کاملی »ایمنســـازیساختمانبرایجلوگیریازریزشپساززمینلرزه«،مثال
میتواندباشد.هنگامیکهزمینلرزۀمخربیاتفاقبیفتد،فقطساختمانهایی

کوتاه و خواندنی، ص2. 1.  برگرفته از: امیرصادق خوشاوی، داستان های 

تی ومت صمیمیت
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کهازقبلایمنســـازیشدهباشند.ایجادوتقویت ازآســـیبدرامانمیمانند
صمیمیتدرزندگیمشترک،اهمیتاینچنینیدارد.

صمیمیت همسران

کرد:»صمیمیتواقعی، میتوانصمیمیترابهطورخالصهاینچنینتعریف
کههستۀاصلیآن، فرایندیتعاملیازچندینصمیمیتمربوطبههماســـت
شـــناخت،درکوپذیرشطرفمقابل،همدلیبااحساساتاووقدرشناسی
کهمابرخیاوقات ازدیدگاهبیهمتایاوســـت.«صمیمیتفقطایننیســـت
که آنرا»بخواهیم«یابهآن»تمایلداشـــتهباشـــیم«یا»دوستداشتهباشیم

صمیمیباشیم«؛بلکهصمیمیتنیازیواقعیاست.1

صمیمیت گنجی است به دست آوردنی! باید آن را به دست آورد تا با کمک   
آن، بانشاط ترین روزهای زندگی مشترک را رقم زد.

کتابتالششـــدهاســـتازدیدگاهاســـالموروانشناســـی،وباقلمی درایـــن
کاربردیسازی کاربرگهایروزانۀ صمیمانه،»تعریف،راهکارهایتقویتونیز
کتاب کهدراین صمیمیتهادرزندگیمشـــترک«بیانشود.صمیمیتهایی

ارائهشدهاست،عبارتانداز:
1.صمیمیتعاطفی؛

2.صمیمیتروانشناختیوعقالنی؛

گاروزی، تکنیک های افزایش صمیمیت در زوج درمانی، ص 14تا16. 1.  دنیس. ا، با

تیمیمص رب یآرآرد
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3.صمیمیتتفریحیواجتماعی؛
۴.صمیمیتمعنوی؛

5.صمیمیتزیباشناختی؛
6.صمیمیتجسمی؛
7.صمیمیتجنسی.

هریکازاینعنوانهادریکفصلارائهشدهاست.درهرفصلپسازتعریف
گرامی صمیمیت،راهکارهایتقویتآنبرایبهرهبردنوبهکارگیریخوانندگان
کهشما ارائهشـــدهاســـت.راهکارهایتقویتصمیمیت،راهکارهاییهستند
وهمســـرتانباانجامدادنآنها،صمیمیتهارادرزندگیمشـــترکتانایجادیا
کهازراهکارهای کاربرگیدرجشـــدهاســـت تقویتمیکنید.درپایانهرفصل،

گردیدهاست. تقویتآنصمیمیت،استخراج
وجـــودصمیمیـــتدرزندگـــیمشـــترکمســـاویاســـتبـــازندگیشـــیرینو
گاهیهـــایالزمدراینبارهبرایهمســـران دوستداشـــتنی.بـــرایناســـاس،آ
کهبـــابهکارگیـــریراهکارهایتقویـــتصمیمیتها بســـیارضروریاســـت؛چرا
میتوانندآنهارادرزندگیمشـــترکخودجاریســـازندواززندگیایشیرینو

دوستداشتنی،لذتکاملببرند.
کتابامیدوارندبرایایجـــادوتقویتصمیمیتدرزندگی نویســـندگاناین
کهبهدنبالداشـــتنزندگیشـــیرینودوستداشـــتنی مشـــترِکزنانومردانی
کردهباشـــند.پیشنهادمیشودابتدابا هســـتند،اثرمفیدوتأثیرگذاریراتقدیم

تی ومت صمیمیت
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کنیدوسپسبرهریک همسرتانمطالبمربوطبههمۀصمیمیتهارامطالعه
ازصمیمیتهامتمرکزشویدتامهارتهایالزمراکسبنمایید.

صمیمیت؛ هدیی ای الهی

 فِی 
ّ

ًة َوَرْحَمًة ِإَن یَها َوَجَعَل َبیَنکْم َمـــَوَدّ
َ
َواًجا ِلَتْســـکُنوا ِإل ْز

َ
ْنُفِســـکْم أ

َ
کْم ِمْن أ

َ
َق ل

َ
ْن َخل

َ
>َوِمْن آیاِتِه أ

وَن< آیاٍت ِلَقْوٍم یَتَفکُر
َ
َذِلک ل

کهبرایشماازجنسخودتانجفتی )وبازیکیازآیات]لطف[اوآناســـت
گیریدومیانشـــمارأفتومهربانی نس

ُ
کناراوآرامشیابیدوا کهدر بیافرید

کهفکرمیکنند،نشـــانههاییآشـــکار برقرارفرمود.دراینامرنیزبرایمردمی
است.)1

خالقهردوجهان،انسانهاراآفریدتادرسایۀلطفورحمتشدرایندنیاو
کنندواینموفقیتزمانی سرایجاودانۀآخرت،سعادتمندوباآرامشزندگی
کهبشربهآنچهخالقشدستوردادهاست،عاشقانه دستیافتنیخواهدشد
کند؛برهمیناســـاس،خداوندمتعالدر ایمـــانآوردوعالمانـــهبهآنهـــاعمل
کْم ِمِنّی ُهًدی َفَمْن َتِبَع 

ّ
ِتیَن

ْ
ا یأ َنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِمیًعا َفِإَمّ

ْ
کریمفرمـــودهاســـت:>ُقل قرآن

ا ُهْم یْحَزُنوَن<؛)گفتیمهمهازبهشـــتفرودآیید،تاآنگاه
َ
یِهْم َول

َ
ا َخْوٌف َعل

َ
ُهَدای َفل

کو کنند،هرگزبیمنا کهپیرویاو کهازجانبمنراهنماییبرایشماآید.آنان
اندوهگیننخواهندشد.)2

1. روم، 21.
2. بقره، 38.

تیمیمص رب یآرآرد
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مرحلـــه ای از زندگی انســـان به انتخاب همســـر و ازدواج مربوط می شـــود؛   
که هر انســـانی در مسیر نیل به  مرحله ای بســـیار شـــیرین و دوست داشتنی 

کرد.   کمال واقعی، این مرحله را تجربه خواهد 

کـــههرچنداینمرحله،بســـیارشـــیرینو نکتـــۀمهـــمودرخورتوجهآناســـت
کهاینمرحلهرابـــهتلخیونفرت دوستداشـــتنیاســـت،چهبســـیارافرادی
تبدیلمیکنند؛پسبایدمراقببودمباداشـــیرینیبهتلخیودوستداشـــتن
کـــهصمیمیتدرزندگی بهنفرتتبدیلشـــود.مراقبـــتزمانیتحققمییابد
مشـــترکشماوهمســـرتانایجادیاتقویتشـــود.بهکمکصمیمیت،عشقو

کنید. محبتزندگیتانرامیتوانیدحفظ

صمیمیت، عامل رضایت همسران و پایداری زندگی

کـــهصمیمیت دانشـــمنداندرتحقیقـــاتخـــودبـــهایـــننتیجـــهرســـیدهاند
زناشـــویی،قویتریـــنپیشبینیکننـــدۀرضایـــتاززندگـــیمشـــترکاســـت.
کهنیازهـــایصمیمیت گفتهاند:»زمانـــی برخـــیدربـــارۀاهمیتصمیمیـــت
کیفیتباالتریراتجربه برآوردهمیشـــود،افراددرزندگیزناشـــوییخویش،

میکنند.«1
کهبرخورداری گرفت همچنینازتحقیقاتدراینبارهمیتوانچنیننتیجه
ازصمیمیتدرمیانزوجهایمتأهل،ازعواملمهمایجادازدواجپایداراست

1. زینب رضایی و دیگران، »بررسی نقش اعتماد و صمیمیت در پیش بینی بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل«، 
پژوهش های مشاوره، ج12، ش 47، پاییز 1392، ص5.

تی ومت صمیمیت
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کهموجبشکســـتدر واجتنابازبرقراریرابطۀصمیمانه،ازعواملیاســـت
زندگیخانوادگیمیشود.

که میزان بیشـــتری از صمیمیت در روابط خود به دســـت می آورد،    فردی 
کند و نیازهای خود را  قادر است خود را به شیوۀ مطلوب تری در روابط عرضه 

به شکل مؤثرتری به شریک و همسر خود ابراز نماید.

کـــهدرجامعۀمعاصـــر،زوجها تحقیقـــاتوتجربههـــایبالینینشـــاندادهاند
هنگامبرقراریوحفظروابطصمیمانهونیزارضایانتظارهاونیازهاییکدیگر،
گیریدســـتوپنجهنرممیکنند.ایجادوحفظروابط بامشـــکالتشدیدوفرا
کـــهافـــزونبرســـالمتروانیو صمیمانـــهدرازدواج،مهـــارتوهنـــریاســـت
کســـبمهارتهاو تجربههایســـالماولیـــه،بهداشـــتننگرشهایمنطقیو

انجاموظایفخاصینیازدارد.1

که با ایجاد و تقویت    رضایت در زندگی مشـــترک، عامل بسیار مهمی است 
که تنها  صمیمیت هـــا می توانید آن را به دســـت آورید؛ پس چه خوب اســـت 

تالشتان، ایجاد و تقویت صمیمیت ها در زندگی مشترکتان باشد. 

صمیمیت دست یافتنی است

خوباســـتبدانیمچگونهزندگیشـــیرینودوستداشـــتنیممکناست
بـــهتلخیونفرتتبدیلشـــود.برایرســـیدنبهپاســـخاینپرســـش،باید

1.  همان، ص 10.

تیمیمص رب یآرآرد
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کـــهبدترینوخطرآفرینتریندشـــمنانســـان، کرد بـــهاینحقیقـــتتوجه
نادانیاست.حضرتامیرالمؤمنینعلی؟ع؟درروایتیفرمودهاند:»مردم
کهنمیدانند،دشـــمنیمیورزند.«1پسعلـــتاینکهزندگی بـــهچیزهایـــی
کهافراد افرادبههممیریزدودرمســـیردرســـتپیشنمیرود،ایناســـت
گاهیودانـــشندارند. دربـــارۀزندگـــیمشـــترکونیازهایمربوطبـــهآن،آ
همیـــنندانســـتنهاموجـــبمیشـــونداندیشـــههایمثبتودوســـتانهبه
اندیشـــههایمنفیودشـــمنانهتبدیلشـــوندودرنتیجه،شـــیرینیولذت
گاهی،بســـیاریاز کننـــد.البته زندگـــیمشـــترکرابهتلخـــیونفرتتبدیل
گاهیهاییدارند؛ولیبهدانســـتۀ زنـــانومرداندربـــارۀزندگیمشـــترکآ

خودعملنمیکنند.

گاهی های    برای داشتن زندگی مشترک و دوست داشتنی باید به دانش و آ
که به کمک آن ها بتوان از تلخی ها و ناخوشی های زندگی  الزمی دست یافت 

پیشگیری کرد.  

کهازنامآنپیداست،بینزنومردمشترکاست. زندگیمشترک،همانطور
کهباهمســـرشزندگیمشـــترکتشـــکیلمیدهـــد،دانشو گـــرزنیـــامردی ا
گاهیبینصیب گاهیالزمراداشتهباشد،ولیطرفمقابلاوازآندانشوآ آ
کهفقطیکبالدارد؛بنابراینبسیارسفارش باشـــد،مانندپرندهایمیشـــود
میشودکهبرایداشتنزندگیشیرینودوستداشتنی،زنوشوهربایددربارۀ

وا« )محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج 1، ص 219(.
ُ
1. »الّناُس أعداُء ما َجِهل

تی ومت صمیمیت
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کهدرنتیجۀاینهمفکری گاهیهایالزم،بههمفکریمشـــترکبرسند؛چرا آ
استکهسازگاریایجادشدهوصمیمیتشکلمیگیرد.درروایتیبسیارُپرمعنا
ازامیرالمؤمنینعلی؟ع؟نقلشدهاست:»صمیمیتدرسهچیزاست]کهیکی

ازآنها[همسرسازگار]است[.«1
کنید کهتأثیرفهممشـــترکدرزندگیمشـــترکرادانســـتید،پستالش حال
بـــاآموختنراهکارهـــایتقویتصمیمیت،هرچهســـریعتروقویتربهاینفهم
کنارهمسرتاناز کنیدودر مشـــترکبرسیدتازندگیشـــیرینوخوشـــیراتجربه

زندگیمشترکلذتببرید.

سخن آخر

کارکردهایبســـیاریدرزندگیمشـــترکشـــماو ایجادوتقویتصمیمیت
کتاب، همســـرتاندارد.بـــامطالعهوبهکاربســـتنمطالبفصلهـــایاین
کنید.دین امیداســـتزندگیبسیارشـــیرینودوستداشتنیایراتجربه
کنـــاریکدیگرتشـــویق اســـالمافـــرادرابـــهداشـــتنزندگیخوشوخـــرمدر
میگویـــد: علیبنشـــعیب بهنـــام امامرضـــا؟ع؟ یـــاران از یکـــی میکنـــد.
»خدمتامامرضا؟ع؟مشـــرفشـــدم.حضرتبهمنفرمود:"ایعلی،
کردم:"ســـرورم،شمابهترازمن کســـیدارد؟"عرض بهترینزندگیراچه
کهزندگیدیگریدرســـایۀ کســـی میدانیـــد."حضرتفرمود:"ایعلی،
کسیدارد؟" زندگیاوخوشوخرمباشـــد.ایعلی،بدترینزندگیراچه

ُمَواِفَقِة« )عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم ودرر الکلم، ص 120(.
ْ
ْوَجِة ال اَثٍة:... الّزَ

َ
ْنُس فِی َثل

ُ
أ

ْ
1. »ال
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کهدیگریدرســـایۀ کردم:"شـــمابهتـــرمیدانید."فرمود:"کســـی عـــرض
نباشد."«1 اوآسوده زندگی

کهبدونشـــک،درمســـئلههاومشـــکالت نکتۀدرخورتوجهایناســـت
زندگـــیبایدبهصورتحضوریبایکمشـــاورمذهبیخانـــوادهارتباطبرقرار
کهمتوجهُشـــدید کتـــاب،درهرمبحثی کنـــارمطالعۀاین کنیـــد؛بنابرایـــندر
بههمراههمســـرتاندرجلســـههایمشـــاوره

ً
مســـئلهریشـــهایاســـت،حتما

کنید.باعثخرسندی کنیدوبهطورجدی،مسئلۀزندگیتانراحل شرکت
کندبهمســـئلههایزندگـــیازپنجرهای کمک کتاببهشـــما کـــهاین اســـت
کردهایـــمصمیمیتهایهمســـران کتـــابتالش متفـــاوتبنگریـــد.دراین
ایجادوتقویتشـــوندتاهمراهبااینصمیمیتهاآرامشوصفناشـــدنیرا

کنید. تجربه
کتاببایدبهشـــماهمســـران کهپیـــشازمطالعۀمطالب آخریـــننکتـــهای
کنید.یادتان کتابرامطالعه کههمراههماین کنیم،ایناست گرامیتوصیه
گفتیم»صمیمیتواقعی،فرایندیتعاملیاست«؛یعنیدو کهدرابتدا باشـــد
بـــالبرایپروازالزماســـتتازندگیمشـــترکتانبهاوجآســـمانشیرینشـــدنو
دوستداشتنیشدنبرسد.ایندوبالخوشبخت،شماوهمسرتانهستید؛

بله،شماوهمسرتان،شماوهمسرتان،شماوهمسرتان.

 لی: یا َعِلی! َمن أحَسُن الّناِس َمعاشا؟ ُقلُت: أنَت یا َسیدی 
َ

ضا علیه السلام، فقال 1.  »عن علی بِن ُشَعیب: َدخلُت علی أبی الَحسِن الّرِ
: َمن 

َ
ُم. قال

َ
 الّناِس َمعاشا؟ ُقلُت: أنَت أعل

ُ
 علیه السلام: یا َعِلی! َمن َحُسَن َمعاُش َغیِرِه فی َمعاِشِه. یا َعِلی! َمن أسَوأ

َ
ُم ِبه ِمنّی؛ فقال

َ
أعل

م یِعْش َغیُرُه فی َمعاِشِه« )محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج 75، ص 341(.
َ
ل

تی ومت صمیمیت
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کنیـــد: »مـــن    کتـــاب، ایـــن جمله هـــای طالیـــی را تکـــرار  تـــا آخـــر ایـــن 
و  شیرین شـــدن  آســـمان  به ســـوی  هســـتیم  پـــرواز  بـــال  دو  همســـرم  و 

دوست داشتنی شدن.«  

گرهمســـرتانشماراهمراهینکرد،خودبهتنهایی کها کرد البتهنبایدفراموش
کمکم،عملکرد کنید. کارراشـــروع آســـتینهمتراباالبزنیدوبایاریخداوند
کهباید کرد.فقطبهیادداشـــتهباشید خوبشـــماهمســـرتانراهمراهخواهد

ادامهدهید!ادامهدهید!ادامهدهید!
بـــایاریخدایصمیمـــی،صمیمیتهمســـرانرابرایبهکاربـــردنبخوانید.

گوارایوجودتان!
تقدیمبه...

گذاریمهمهسربهدامانعزیزش که تقدیمبهصاحبوموالیعزیزی
کهدراندیشۀبشکفتنعشقاست وتقدیمبههرکس
کهبخواهدشکفدسروصمیمیتوعشق. وآنکس

گل،همه،تقدیمبهاوست اینورقهایُپراز
کهبخواهد تابریزدبهسرهر

گلسوسنوسنبل کهشودزندگیاشُپرز
کهشودزندگیاشُپرزشمیمخوشعشقوصمیمیتو....

گل،همه،تقدیمبهاوست. اینورقهایُپراز

تیمیمص رب یآرآرد



26



27

ی
طف

 عا
ت

می
می

 ص
ل:

 او
ل

فص



دریچی ای تی مباحث این فصل

1.صمیمیتعاطفیبهچهمعناست؟
گرزندگیمشـــترکفقطمحلابرازیادریافتاحساســـاتمنفی 2.ا

باشد،چهمیشود؟
3.ویروسهایفکروبایدونبایدهاچههستندوچهآسیبهاییرا

بهدنبالدارند؟
کرد؟ ۴.برایشکلگیریصمیمیتعاطفیچهباید
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زندگی خوش و شیرین حق شماست

کهدرزندگیزناشوییبهدنبالصمیمیتعاطفیهستید،آیاتاحاالبه شمایی
کردهایدیـــاآیامیدانیدایننوعازصمیمیتبهارتباطبینزنو معنـــایآنفکر
گرمیخواهیدجواباینپرسشهایاپرسشهای کمکیمیکند؟ا شوهرچه
کهدربارۀصمیمیتعاطفیدرذهنتـــاندارید،بدانید،بااینفصلاز دیگـــری

کتابهمراهشوید.
کهفقط کنید!شـــماازآندســـتهاززنـــانیامردانیهســـتید کمـــیصبر 

ً
لطفـــا

میخواهندباهمسرشانبگووبخندداشتهباشند؟آیادوستداریدهمسرتان
ناراحتیوغمگینیخودشرادربارۀهرمسئلهایبهشمابگوید؟

کـــه بـــا همســـرتان در همـــۀ    گـــر شـــما از آن دســـته افـــرادی هســـتید  ا
کـــه  احساســـاتش، چـــه مثبـــت و چـــه منفـــی، ســـهیم هســـتید، بدانیـــد 
صمیمیت عاطفی بین شما و او برقرار است و به دلیل این موهبت الهی، 

شـــکرگزار باشید و به خود ببالید.  

کنید: گفتوگویآرزووهمسرش،فرهاد،دقت به

یفط ع تی یآرآرد ا لصف
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کهچهارســـالازاوبزرگتراست،دیشب آرزوسیوپنجســـالهبههمراهفرهاد
کهدیشـــبدرجلســـۀمهمانی مهمانخانوادۀفرهادبودند.آرزوازمســـئلهای
پیشآمد،ناراحتشـــدهبود؛ولیفرهادازآنهیچخبرنداشـــت.اینمسئله
بهشـــدتذهـــنآرزورااذیـــتمیکرد؛امانمیتوانســـتآنرابافرهـــاددرمیان
بگـــذارد.فـــردایآنروز،ازصبحتـــابعدازظهر،ذهنآرزوبهمســـئلۀپیشآمده
کردوبه مشـــغولبود.وقتیفرهادبهخانهآمد،آرزوناراحتیخودشراپنهان

فرهادنگفت.
کن.چهخبرازسرکار؟« آرزو:»ُخب!تعریف

فرهاد:»هیچ!سالمتی،مثلهرروز.«
آرزو:»اتفاقخاصینیفتاد؟«

فرهاد:»نه،مگهقراربوداتفاقخاصیبیفته؟«
گفتم.« آرزو:»نه،همینطوری

فرهاد:»چیشده؟نکنهبرایشمااتفاقیافتاده؟«
آرزو:»نهبابا!چهاتفاقی؟بگذریم.«

آرزوخانمناراحتیخودشراقورتدادوآنراباهمسرشدرمیاننگذاشتو
اینیعنینبودنصمیمیتعاطفیبیناینزنوشوهر.

کنید: گفتوگویبینآرزوخانموآقافرهادرابازخوانی حال،
کن.چهخبرازسرکار؟« آرزو:»ُخب!تعریف

فرهاد:»هیچ!سالمتی،مثلهرروز.«

تی ومت صمیمیت


