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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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   مقدمه

1111

مقدمه

در مسیر زندگی، انس���ان برای رسیدن به خوشبختی در تالش است. احساس 
خوشبختی، در جمع محقق می شود؛ چون انسان موجودی اجتماعی است و 
کند. واژۀ    نمی تواند انفرادی و بی اعتنا به   انس���ان های دیگر، خوشبخت زندگی 
گرفته شده است. لغت »آدم« نیز  نس«، یعنی محبت و پیوند 

ُ
»انس���ان«، از »ا

که  که نشان دهندۀ ماهیت موجودی   است  دم«، یعنی تلفیق و پیوند آمده 
َ
از »ا

هویت و حیاتش به جمع وابسته   است. سالمت تن و روان و رشد شخصیت انسان 
کاماًل به جمع وابسته   است. به همین علت، حضور موفق در جمع، یعنی ارتباط 
موفق،   مهم ترین عامل خوشبختی و رضایتمندی در زندگی انسان است. اغلب 
که در حیطۀ خوشبختی و احساس رضایتمندی در زندگی    پژوهش های علمی 
انجام شده اند،   ارتباط موفق را مهم ترین عامل رضایتمندی در زندگی می دانند. 
 بیش از 90درصد 

ً
این جانب بیش از س���ی سال تجربۀ مش���اوره دارم. حدودا

کرده اند، مشکالتش���ان در حیطۀ ارتب���اط بوده و  که مش���اوره دریاف���ت  اف���رادی 
کنون مهم ترین مشکل مراجعه کنندگان بوده است.  اختالل در روابط زندگی، تا
پس از بررسی بسیار طوالنی علت های این اختالل ها در ارتباط، پانزده ویروس را 
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شناسایی کردم. ازاین رو، اغلِب مثال های کتاب، واقعی و برگرفته از مشاوره های 
کرده ام ویروس ها و روش درمان آن ها را  کتاب سعی  انجام شده است. در این 
کنم هدف این جانب فقط ارائۀ تجربیات حدود  کید  کنم. الزم است تأ تشریح 
که اغلب در حیطۀ ارتباط بوده اس���ت.  گروهی اس���ت  40 هزار مش���اورۀ فردی و 
هدفم به هیچ وجه تألیف کتابی پژوهشی که در آن، نظریات دانشمندان مطرح 
شود نیست. همچنین، در این کتاب مباحث طرح شده ارزیابی و با هم مقایسه 
نشده و مقاله ها و پژوهش های جدید مرتبط ارائه نمی شوند. با وجود این، در 
فص���ل چهارم تعدادی از تحقیقات و دس���تاوردهای علمی و هم س���و با مطالب 
کتاب را معرفی می کنم. امید اس���ت با ش���ناخت ویروس ها و روش های س���اده 
کاربردی درمان آن ها، به اصالح ارتباط موفق ش���ویم و بتوانیم زندگی س���الم و  و 

شیرین و توأم با رضایتمندی را تحقق بخشیم. 
ابراهیم میثاق
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دریچه ای به مباحث فصل

• ارتباط مؤثر بر رضایت بخشی زندگی چه تأثیری می گذارد؟
• ب���رای حفظ ارتباط توأم ب���ا رضایت، چه کارهایی باید انجام 

دهیم؟
• هر ارتباط چه مراحلی را طی می کند تا با سقوط پایان یابد؟

• در هر ارتباط برای مدیریت قهر و آشتی چه ترفندهایی را باید 
بلد باشیم؟

• آیا بین احساس و هیجان تفاوتی وجود دارد؟
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 اهمیت ارتباط
یک���ی از   راه ه���ای رس���یدن ب���ه زندگ���ی رضایت بخ���ش، افزای���ش ق���درت ارتباط 
  اس���ت. ارتباط موفق در تمام   حیطه های زندگی نقش س���ازنده دارد. با افزایش 
  مهارت های ارتباطی، زندگی زیباتر و   شیرین تر می شود. باید دانست »داشتن«، 
»نگه داشتن«   می خواهد؛ یعنی ممکن است به ارتباط خوبی دست یابیم؛ ولی 
 ارتباط خوب، نگهداری خوب   می خواهد. باید در حفظ و تحکیم ارتباط 

ً
قطع���ا

گر رها ش���ود، دچار مش���کل می شود و آسیب  کرد. ارتباط ا تالش مؤثر و مس���تمر 
کرد. این توجه و رسیدگی را   می توان در    می بیند. باید همواره به ارتباط رسیدگی 

ک سازی؛ دوم، ِبهسازی. دو مرحله انجام داد: اول، پا

ک سازی ارتباط ◄  پا
هدف از این مرحله، شناخت و حذف   ویروس های ارتباط است  . ممکن است 
در ارتباطی یک یا چند ویروس وجود داش���ته باشد. تعداد یا شدت   ویروس ها 
در زوال ارتباط تأثیرگذار است. شاید یک ویروس قوی، به اندازۀ چند ویروس، 
ویرانگر باشد؛ پس الزم است تک تک   آن ها را بشناسیم و در رفعشان بکوشیم تا 

کمال سالمت تحکیم شود.  رابطه سالم و خوشایند بماند و در 
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ِبهسازی ارتباط ◄

گام اصالح ارتباط است، نه آخرین آن؛ یعنی  ک سازی از اشکاالت، نخستین  پا
 ارتب���اط را تقویت و 

ً
ک س���ازی، حتما کافی. بای���د بعد از پا ش���رط الزم اس���ت، نه 

کنیم و کیفیت آن را بهبود و ارتقا بخشیم. در مرحلۀ بهسازی،   روش های  تحکیم 
کار ببریم تا رابطه ای پایدار و محکم و خوشایند بسازیم.  تحکیم ارتباط را باید به 

در•صورت•بی•توجهی•به•این•دو•مرحله،•رفته•رفته•ارتباط•بیمارتر•و•ضعیف•تر• •
••می•شود•و•ممکن•است•به•••مرحله•ای•برسد•که•دیگر•اصالح•شدنی•نباشد.• 

کمر درگذش���ت  کآب از  کوش  گذشت1کنون  که س���یالب از سر  نه وقتی 

گاهی•به•صورت•تدریجی•روبه•زوال•••می•رود.•درمان• • گاهی•یک•باره•و• ارتب���اط•
در•مرحلۀ•اول،•آسان•و•در•مراحل•بعد،•دشوارتر•است.•مرحلۀ•آخر•نیز•به•مرگ•

ارتباط•می•انجامد.• 

  مراحل سقوط ارتباط

1. دل گیرشدن )بغض( ◄

که باشد، یک طرف  وقتی ِاشکال یا اختاللی در ارتباط رخ   می دهد، به هر علتی 
یا هر دو طرف از هم ناراضی و دل خور   می شوند. برای اصالح ارتباط، دو طرف 

1.•سعدی
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کنند و از رنجش یکدیگر زود مطلع شوند. هرچه دیرتر متوجه  باید به هم توجه 
گذاشته   می شود.  ش���وند، دل خوری بیشتر می شود؛ زیرا به حساب بی اعتنایی 
کرد تا رابطه اصالح ش���ود.  بعد از توجه و فهم علت دل خوری، باید دل جویی 
در غیر این صورت، مرحلۀ دیگری به مراحل سقوط اضافه می شود. در مرحلۀ 
کن���د. در مرحلۀ دوم متوجه  اول، ف���رد متوجه دل خوری نمی ش���ود تا آن را حل 
آن می شود؛ اما اقدامی نمی کند. در حالت اول، طرف مقابل این گونه برداشت 
می کند: بی توجهی به  علت بی اعتنایی  . این مسئله موجب افزایش دل گیرشدن 
می ش���ود. در حالت دوم هم طرف مقابل چنین برداشتی می کند: بی احساسی 
که تأثیر  و س���ردی. او   گاه���ی نی���ز این مس���ئله را به حس���اب بی رحمی   می گ���ذارد 
که ممکن اس���ت منظور  مخرب  ت���ری ب���ر ارتباط می گ���ذارد. این در حالی اس���ت 
کهنه  تر و  طرف مقابل، نه بی  اعتنایی باشد و نه بی  رحمی. به این ترتیب، بغض 
کینه و حس انتقام  جویی و دعوا تبدیل می شود.  شدیدتر می    شود و به  مرور، به 

کم حرف می    زنند، از یکدیگر نمی    پرس���ند و پاس���خ  در بعضی روابط، دو طرف 
نمی    دهند و فقط حدس می    زنند. در این حالت، هر دو طرف پر از س���وء  تفاهم 
می    شوند. آن  ها چون مشکل را حل نمی    کنند، به  تدریج سوء  تفاهمشان به باوری 
غلط و منفی دربارۀ هم تبدیل می    شود. چنین افرادی به  جای صحبت  کردن با 
گفت  وگوی ذهنی می    کنند. به همین علت، ذهنی خس���ته و  یکدیگر، اغل���ب، 
کنش شدید نشان می    دهند و  کم  تحمل دارند. به محرک  های جزئی و ساده وا
کت، در ارتباط  هایشان  گاهی از مسائل کوچک فاجعه می    سازند. اغلب افراد سا
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که  کنند؛ آن  قدر  کشف  پر از س���وء  تفاهم هس���تند. دیگران دائم باید   این افراد را 
کار خسته   ش���وند! چون این افراد هیچ  چیزی   نمی  گویند، همواره دیگران  از این 
بای���د منظورش���ان را حدس بزنند و آن  ها را ذهن  خوانی   کنند. ریش���ۀ مش���کل به 
که چنین افرادی این توقع غلط را دارند: دیگران خودشان باید  اینجا برمی  گردد 
گر س���ریع درمان  کوچک ا مرا بفهمند، بدون توضیح! آن ها نمی    دانند زخم    های 
که ش���اید دیگر  نش���وند، ب���ه زخم    های بزرگ با عفونت بیش���تر تبدیل می ش���وند 
درمان  پذیر نباش���ند. به هر ح���ال، در صورت دل  جویی  نکردن درس���ت در این 

مرحله، ارتباط به مرحلۀ پایین تری   نزول می کند.

 کم••حرفی•و•بروز••ندادن•احساسات•در•روابط•باعث•ایجاد• •
سوء••تفاهم•می••شود.• 

2. درگیرشدن ◄

مرحل���ۀ دوم س���قوط ارتباط، بغض و دل  خورِی دل  جویی  نش���ده اس���ت. وقتی 
دل  خوری  ها رفع نش���ود، در ای���ن مرحله طرف ارتباط، حریف فرض می  ش���ود. 
کم  کردن«   اس���ت. نباید  ه���دف نیز شکس���ت او و به  اصط���الح »روی حری���ف را 
که در ارتباط میان همسران، همسر حریف نیست و زندگی زناشویی  غافل شد 
کام، باید  که »در ارتباط نا نیز میدان حریف ُکشی نیس���ت. نکتۀ مهم این است 

قدرت اصالح داشت یا جرئت اتمام«.
ای���ن مرحل���ه با درگیری س���اده، یعن���ی جروبحث ش���روع می  ش���ود. در نهایت 
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کتک  زدن یا آس���یب از طریق مجازات قانونی هم  کار به آس���یب  زدن،  گاهی  نیز 
می    رسد. اشتباه بزرگ افراد درگیر در این مرحله این است که فقط به برنده  شدن 

و شکست حریف فکر می کنند، نه به عواقب آن.

نکته هایی مهم: 

گاهی باید مهرآفرین باخت، به  جای   نفرت  آور ُبردن. • 
گر بدی را با بدی جواب دهند، بدی  که ا اغلب، دو طرِف درگیر متوجه نیستند 
تمام نخواهد ش���د. یک طرف باید با پاسخ  ندادن یا خوبی  کردن، به بدی پایان 
دهد؛ وگرنه با هر درگیری، زخمی بر زخم قبلی می نشیند و رابطه ویران    تر می شود.

کنیم، می    توانیم آن را خراب    تر نکنیم. •  گر نمی    توانیم رابطه را درست  ا
بدترین کار در این مرحله، یارِکشی است؛   یعنی از دیگران کمک بطلبیم و جبهه و 
لشکری تشکیل بدهیم تا حریف را مغلوب کنیم. غافل از اینکه این  گونه جنگیدن 
کرد باختن همیشه ذلت و تحقیر  شاید نتیجه    اش پایان ارتباط باشد. نباید فکر 
گاهی نشان دهندۀ ظرفیت و  گاهی عالمت محبت و  به حساب می    آید؛ بلکه 
بزرگ  منش���ی و روح بخشندۀ فرد اس���ت. نباید بی  پروا و بدون توجه به عواقب 
درگی���ری، ب���ه دعوا ادامه داد و فقط برای تخلیۀ خش���م ی���ا ارضای حس انتقام، 
چشم  بس���ته پیش رف���ت؛ زیرا ه���ر دعوای���ی ارزش ادامه  دادن ن���دارد. هر حقی 
کوتاه  آمدنی، ذلت و شکس���ت نیس���ت. به هر حال،  ارزش جنگیدن ندارد و هر 

در صورت تشدید یا تکرار درگیری در ارتباط، مرحلۀ سوم سقوط رخ می    دهد.
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کوتاه••آمدن•به•این•سبب•است• • گاهی•اوقات،•باختن•نشانۀ•محبت•است•و•
که•هر•حقی•ارزش•جنگیدن•ندارد.• 

مثال درگیری 

آقا خطاب به همس���رش در فضای دعوا می گوید: »از اول، تو رو نمی    خواستم؛ 
کردم. نمی     دونستم  چون زشت بودی. دلم سوخت و از سر ترحم با تو ازدواج 

گستاخی. فکر می  کردم مظلوم و ترحم  انگیزی، ولی افسوس!« این  قدر 
گدا. تو به خاطر -  من زشت بودم؟! یه نگاه به خودت بنداز. تو هم زشتی، هم 

ثروت پدرم با من ازدواج کردی. اینو خوب فهمیدم! حاال که این  طور شده، از 
االن پیشت زشت  تر هم ظاهر می  شم. دیگه نه اجازه می    دم پدرم به تو کمک 
کمک می  کنم؛ چون ناسپاس���ی و باید ادب بش���ی. کنه، نه خودم ریالی به تو 

کمک نمی  گی���رم. از االن دیگه -  گه بمیرم هم از تو و خانوادۀ خسیس���ت  م���ن ا
کنی. ک بندازم، تا به پام بیفتی و التماس آشتی  کوتاه نمیام تا تو رو به خا

ک میوفته. من آماده  م!-  باشه، پس بجنگ تا بجنگیم! حاال می  بینی کی به خا
کم  کردن و ت���الش برای برنده  ش���دن چه  کش���مکش و روی ه���م را  نتیج���ۀ ای���ن 
خواهد شد؟ تمام پل  های ارتباط خراب و خراب  تر می    شود. همچنین، خاطرۀ 
که در ذهن هر دو طرف باقی می ماند و اصالح ارتباط و  تلخی ساخته می  شود 
آشتی مشکل    تر می شود. در این مواقع بهتر است یکی یا هر دو خاموش شوند و 
کنند. بعد، بالفاصله برگردند و پیشنهاد بدهند مسئله  لحظه  ای صحنه را ترک 
کارشناس مقبول دو  در فضای آرام حل ش���ود یا اینکه نزد مش���اور متخصص و 

طرف بروند، قبل از اینکه شعلۀ درگیری افروخته      تر شود.


