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  ري داونپورت (نويسنده)ب درباره

شخصـي، رهبـر تفكـر، نويسـنده و خـالق       مدرك آموزش دارنده ري داونپورت،ب
و خلق عادت است. او مؤسـس  آميز  محبتزندگي  ،نفس اعتمادبهبع آنالين منچندين 

ــالي   ــايت ع ــردي دو س ــد ف  Barrieو  Live Bold and Bloom.com، رش

Davenport.com ي و نويســ وبــالگ ،گــريمربي زمينــه در داونپــورت .نيــز هســت
كمـك   هـا  آن، بـه  كاربردي به افراد با ارائه راهكارهاياو كند.  فعاليت مي نويسندگي

 گيـري  قانونمندتري داشته باشند؛ همچنين با بهره تر و زندگي شادتر، موفق كند تا مي
جي ، نتـاي شـده  انجامشواهد و عمل  شده، هاي مبتني بر زمان امتحان و روش از اصول

  كند. رشد فردي خلق ميبراي را  شده اثبات
   



  
  
  
  

 

  مقدمه
 

  

  ...بگذار او خودش باشد 
و  و بايـد  اجبـار  كه از هرگونـه  كند ميتنها زماني عينيت پيدا عشق و تداوم تولد 
  ..به دور باشد . تحميل

  ست.ماخود  از بازتابي، ديگر عشق نيست كه ديگرفرد قالب در  خويشتنتبلور 
 اتصورو متناسب با ت چارچوبدر  كه است اينما  وغم همن كه تمام آن زما 

  .ورزيم مي عشق خودمان به بلكه، نه به او ترديد بي ،شخصي ما رفتار كند
1توماس مرتن  

  

  :فكر كنيد آشنايي يا شروع رابطه عاشقانه خود آغاز بهرا لحظاتي 
تا حـدودي   ديد كهكسي بو يافتن پي در شديد؟ عاشقانه رابطه درگير به چه دليل

 را نيازهايتـان  و كنـد  كامـل  را شـما  ديگـري  كه ياميد بهيا ؟ باشد خودتان شبيه به
 و عشـق  از شما . انتظاراتدر كنارش خوشحال باشيد كه كسي شايدو سازد؟  برآورده
  ؟بود چه ،قرار دارد شما كنار كه شخصي

 طـرزي  بـه  .شـيم اندي مـي  خود عاشقانه رابطه بالندگي فقط به، در ابتداي عاشقي

                                                            
1. Thomas Merton 
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شويم، با اين تصور كه هيچ اشتباهي انجام  اي مي العاده جادويي مجذوب شخص فوق
كنـد.   ي ذوب مـي نيـافتن  آرزوهـاي دسـت  هد. فردي كه حضورش ما را در وراي د نمي

 قـدري  بـه عاشـقي   هـاي  جرقـه بـا اولـين    كنـيم. فكـر   دوست نداريم به چيز ديگري
خوشـبختي ترديـد    تـداوم  در اي لحظـه  حتـي  كـه  شـويم  مي خوشحال زده و هيجان
 بـر  مبتني شيميايي و قدرتمند احساسات افزون بر كه است ايناما واقعيت . كنيم نمي
 حـس  و عاطفي صميميت همراهي، نيازهاي ديگري همچون ميل به جاذبه، و عشق
  .دارد وجود امنيت و تعلق

 ازدواج بـه  عاشقانه اي رابطه بر اين بود كههميشه انتظار  دور، چندان نه درگذشته
كنـد.   تضـمين  را فرزنـد  داشتن به اميد و احترام مالي، ثبات كه قراردادي شود؛ منجر
 مبتنـي بـر   پيوندي را ازدواج مردم اغلب امروزه، .بودند اختياري جنسي جاذبه و عشق

ديگـري   عوامـل با وارد كردن  امروز هاي ازدواج .كنند مي تلقي متقابل احترام عشق و
 هـاي  ازدواج جنسـيتي  هاي نقش فرد منحصربه كننده منعكس اينكه جاي به به معادله،

 و همراهـي  ،اقتصـادي  تـأمين وظـايف،   تقسيم اساس بر بيشتر د،نپيش باش سال 50
بـراي   را راه ازدواج،بـاره  در تكـاملي  هـاي  ديـدگاه  ايـن  .هسـتند استوار  جنسي جاذبه

 در جـوار لـذت بـردن از    زندگي مختلف هاي سبك انتخاب و آميز همزيستي مسالمت
  .است كرده هموار عاشقانه روابط
 تـأخير  بـه  را آن كـه  كننـد  مي انتخاب افراد است. اختياري امري ازدواج واقع، در
 زندگي مشترك در بيشتر موارد افراد اما قدر مسلم كنند؛ اجتناب آن از كالً يا بيندازند

  .دهند ميرا ترجيح 
 بـراي  1980 دهه اوايل در ازدواج سن طمتوس ،1پيو تحقيقات مركز گزارش طبق

 سـن  متوسـط  ،2011 سال در در حالي كه ؛بودسال  22 زنان براي وسال  25 انمرد
                                                            
1. Pew 
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 .است شده ثبت زنان برايسال  27 و مردان برايسال  29 ،اولبار  هاي ازدواج براي
 كننـد و  مـي  نيـاز احساس  شدن مادر و پدر كمتر به ها زوج مركز پيو، هاي يافتهطبق 

 يـا زنـدگي بـا دوسـتان باعـث      مانند زندگي مجردي هاي ديگر زندگي سبك نتخابا
 29 كنند. تنها ازدواج شده است. اكثر افراد مطلقه از ازدواج مجدد اجتناب مي تأخير در
  ازدواج مجدد هستند. خواستار اند، كرده ازدواج كه قبالً افرادي از درصد

متعهدانـه   رابطـه  بـا  ،ازدواج و عشق رهدربا متغير هاي ديدگاه و آمارها اين پس با
  خود چه بايد كرد؟
 وبـه سـبك    و راحتـي  بـه  ديگر ،عاشقانه روابط كه آيد برمي گونه ايناز اين بحث 

ديگـر  بـه اشـكال    يا باشيم متأهلاعم از اينكه  معموالً د.شو سنتي تعريف نمي سياق
 همانـا  ،رابطه رقراريبما از  فرض پيش ،كنيمزندگي مشتركاً قانوني يا عرفي با كسي 

كـه   پيوندي ؛دوجانبه است وخوشنودي كامل  با رضامندي و توأم حس برخورداري از
 دوستي، صميميت و احتـرام متقابـل باشـد. داشـتن     جنسي، جذابيت عشق، اساس بر

 اسـاس  بـر  .تري را به همـراه دارد  بخش رضايت زندگي صميمي، و اي متعهدانه رابطه
 كننـد،  بيشـتر عمـر مـي    ،دارنـد  متعهدانـه  كـه رابطـه   فراديا ،1كرنل دانشگاه مطالعه

 ،تعهـدات  تـرين  قوي .دارند ثروت كسب به بيشتري تمايل و هستند شادتر طوركلي به
  .دكن مي ايجاد را رضايت بيشترين
ـ خور برمي به تنگناهاي دشوار و آزاردهنده اغلب روابط چرا است، چنين اگر اما  ؟دن

و مجادلـه  بحـث  بـه   ،داريـم  شدوست همه از بيشتر مكردي مي تصور كه فردي با چرا
 زمـان  هـر  از بيشـتر  كنـيم؟ مـا   مـي  رها بسا چه و تحقير او رايا در نهايت  پردازيم مي

 تـوانيم  نمي ،حال  اين با ؛ببريم لذت سالم عاشقانه و اي رابطه از تا هستيم آزاد ديگري
كـه در ابتـدا    اسـت  كسـي همـان   كنـيم. او  با محبوبمان را مديريت تنش و اختالف

                                                            
1. Cornell 
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 چندان نهزمان  مدت، اما چگونه پس از گذشت درك شور و شوق ميغرق را  مانگاهش 
  ؟است شدهما  خشم و ناراحتي ساز سبب الني،طو

آمـوزش  و دريافت گواهينامـه،   ندگيرانكسب مهارت ما براي  !استعجيب  واقعاً
مدرسـه  ا در ي زيـادي ر هـا  سـال  دلخواهمـان براي كسـب شـغل   و بينيم  مي فراوان

نيـازي بـه    ،عاشقانه يعني رابطه ،مان زندگي از حياتي بخش اين براياما  گذرانيم، مي
 همسـر  چگونه كه آموزد نمي ما به كس هيچ .كنيم نميعمل و آموزش احساس توردس

 اي گونـه  بـه  را ها تفاوت چگونه و دهيم افزايش را رابطه سالمت چگونه باشيم، خوبي
ايـن   همـه بر  عشق اطمينان داريم ،كور فكراني كوته همانند ما .از ميان ببريم منطقي

  .شود ميمسائل فائق 
شانس هسـتيم؛ امـا    ه باشيم، خوشخوبي در رابطه والدين خود داشت الگوهاي اگر

هـاي ظريـف، مشـكالت و     منحصر به خودمان است و تفاوت رابطه ما ،صورت هر در
 مانيم ميما  ،به پايان برسد اوليه گيزماني كه شيفتمسائل ناخوشايند خودش را دارد. 

 لـذت  و نشاط و شورو حفظ  مشكالتراي هدايت اين كه بايد ب ي اندكيها مهارتو 
هـا از يكـديگر    زوج از بسـياري  زمـان،  مـرور  بهاستفاده كنيم.  ها آنرابطه از  در بردن

ـ    كننـد.   رويي با يكـديگر برخـورد مـي    و با ترش گيرند فاصله مي ه وقتـي اولـين بـار ب
كرديم كه چنـين اتفـاقي    را هم نمي ب شد، فكرشن ذواو قلبم كرديمن نگاه اعشقم

  رخ دهد.
  .همدالنه ارتباط كمبود چيز است:  يك روابط در مشكالت تمام علت

، رابطه جنسـي، فرزنـدان و   مسائل مالي و شغليبه  مانهاي نگرانيفرقي ندارد كه 
وقتي نيازهـاي   تا ؛شود منجردعوا  عصبانيت و بهكه  دليلييا هر باشد  مرتبط محبت
گـو نكنـيم،   و ماهيت عشـق گفـت   هاي موجود در تفاوتباره نكنيم و درمطرح خود را 

  خورد. چيز شكست مي اساساً همه
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هسـتيم؛ حتـي بـا     داري ريشـه . مـا موجـودات   طـور  همين هم من ي.نجا بودآتو 
دوستشـان   ربيشـت  كـه  كساني قيمت به خواهيم اغلب . ما ميشريكمانترين  صميمي
حفاظـت كنـيم.    فيزيكي و شناختي روان عاطفي لحاظبه  ،از چيزي كه هستيم ،داريم

و  اسـت  فرضـيات نيازمنـد رهـا كـردن برخـي از ايـن       صميمي وروابط سالم داشتن 
نيازهـا و   انـدازه   بـه  هـم افـراد ديگـر   نيازها و احساسات  اين نكته كه همچنين درك

  .هستند ارزشمندما احساسات 
اما  .باشدو ناكامي ناسازگاري  ساز زمينه تواند مي فضاي مشترككردن در زندگي  

بـه دل  خوشـايند و مطبـوع    ابتـدا در  چيـز  همـه كـه   اسـت  اين شبهار عشق خاصيت
، شـود سـتايش   هـم بـه چشـم قهرمـان     خورده شكست ورزشكاراز  بسا چه .نشيند مي

حتـي   ،ردي ديگـر آشنايي با ف ؛باشدبخش  لذت همدرجه  هشتاد فرساي طاقت گرماي
امـا دلخـوري و رنجـش تـا      ،يـا تـنش باشـد   تحقير از  دور به ها حالتدر بهترين اگر 

 وامـور مـالي    فرزنـدان،  هـاي  تـنش  ،مـوارد اين . به خواهد بود ناپذير حدودي اجتناب
را هـم   -جهـان  در هاي واقعي در نحوه ادراك مردان و زنـان  همراه با تفاوت ـ يشغل

 هـا  آنعهـده   ه ازما در چند سال اول رابط تك تكست كه جاي تعجب ا اضافه كنيد؛
  آييم! برمي
بايد فراتـر از نيازهـا و    كه دارد پويا و زنده خود ماهيتي خودي به صميمانه، رابطه 

تـان   خواهيـد رابطـه   شود. اگر مي مراقبت آن از پرورانده و روز روزبه هاي خود نااميدي
و بـا محبـت و دلسـوزي از آن     بكوشـيد ن بايد براي آ باشد، هردو طرف آميز موفقيت

 توان آن را ناديده گرفت. مـا  طرفه باشد و نمي تواند يك مراقبت كنيد. اين مسئله نمي
 و رؤياهـا  و داريـم  يكـديگر  توقعاتي كـه از  كند، مي ناراحتماندرباره مسائلي كه  بايد
 واقعـاً  م؛دهي گوش هاي محبوبمان گفته به بايد ما. كنيم  صحبت هايمان شكستگي دل
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 و گوش شنوايي بـراي او وجـود دارد   كند مي احساس او ،در اين صورت دهيم؛ گوش
  كند. مي شدرككسي 

 .اسـت  زندگي قسمت ترين مهم ،طرفين مشاركت يا وجود ندارد كه ازدواج شكي
 كار، از قبل بايد د. اهميت ازدواجباش گونه اين كه كنيدتالش  بايد، نيست طور اين راگ

شما  همسر،در جايگاه  !فرزندانتان باشد از قبل حتي بله، و باشد خانواده ها و سرگرمي
قوي نباشد، خانواده قوي نيسـت؛ زن و   همسرتان هستيد و اگر  هسته مركزي خانواده

دهنـد.   قـرار  خود زندگي برتر اولويت شان را رابطه كه هر دو بايد متعهد باشند ،شوهر
و  كنيـد  تأييـد آن را شما  هردويبايد قي بماند و تواند تنها در كلمات با اين تعهد نمي

نگـه   ها و اعمالتان رابطه را سالم . انتخابنشان دهيدو حتي هر ساعت آن را هر روز 
  كند. دارد و شكوفا مي مي

نيازهـاي  اجـازه دهـيم   بايد براي اينكه مباشرهاي خوبي براي اين رابطه باشيم، ن
را  مـان  رابطـه  بايد ،ما را از هم جدا كند ،اختالفاتقبل از اينكه  .پررنگ شودشخصي 

 جانـب  به حقشود يا  1بهبود ببخشيم. نبايد اجازه دهيم رابطه ضربه بخورد، ديواركشي
هـاي   تـوانيم بـا انجـام برخـي تمـرين      نفسمان ادامه يابد. مـي  بودن براي حفظ عزت

ادار ي نـامربوط و به گفتن چيزهـاي حتي زماني كه احساسات قوي ما را داري  خويشتن
  تر ايجاد كنيم. و ارتباط عميق درك آاليش، رابطه بيامن براي  يفضاي ،كند مي

 در وبالگمآن را  كهاي  مقاله شناس روابط در نيويورك، در ، درمان2هريت پاپنهيم
در وهلـه اول بايـد شـريك    جسورانه و شكوفا زندگي كنيـد.  «گويد:  مي ام، درج كرده

چيزي بيش از همه باعث احساس امنيت و اعتماد  زندگي خود را كارشناسي كنيد. چه

                                                            
 رابطـه  مـرگ  موجـب  كه است داليلي از يكي درماني، زوج مبحث در و اصطالح . ديواركشي، در1

 دهد. (م) نمي اهميتي ديگري هاي حرف به و كند مي سكوت نوعي به شخص حالت، اين در. شود مي

2. Harrietn Pappenheim 
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؟ چه چيزي باعث قوت كند ميشود؟ چه چيزي او را ناراحت  تان مي در شريك زندگي
به آخرين باري فكر كنيد كه مشاجره يا دلخـوري داشـتيد. شـريك     شود؟ قلب او مي

شـار از  هايي سر تنها زوج ؟آرام كردتان چه واكنشي نشان داد؟ چه چيزي او را  زندگي
از شـما  يـك  هـر  دارند.  تند كه شناخت خيلي خوبي از همسرور و احساس مثبت هس

  »تسكين دهيد. موقعيتي را در هر يديگردرخواهيد يافت كه چگونه  زمان مرور به
 قبـل از بـروز اخـتالف    پيشگيرانهشامل ارتباط روابط  ترين ترين و موفق صميمانه
 كـردن و  پرسـش بـراي   مـنظم  طـور  به نتا زندگيبا همسر يا شريك  است. مالقات

كننـده باشـد،    معـذب  ممكن اسـت رسـمي يـا   طور كه  همانآگاهي يافتن از يكديگر، 
 باعـث بهتـر   كند و حتـي  هاي آزاردهنده حفظ را در برابر مشاجره تواند رابطه شما مي

 . من در روندكندايجاد  بينتانشدن آن شود و همچنين سطح جديدي از صميميت را 
از  برم تا به مراجعان كمك كنم پژوهشي به كار مي هاي پرسش منظم طور به تعليماتم
مـا را وادار   ،پرمايـه  پرسـش  .بردارند  ترشان پرده عميق هاي ترس و نيازها ها، خواسته

بـه لحظـات عميـق خودآگـاهي و      ،درنهايتو باشيم پاسخ جوي و در جستكند تا  مي
  فردي برسيم. رشد

در  دهد تـا  ميامكان  زوجو به هر دارد  زاياييم ،بطهپرسش متقابل در چارچوب را
با گوش دادن بـه شـريك    ،تر اينكه مهممشاركت داشته باشد.  يآگاهي و رشد ديگر

هـا،  درد ،هـا  تـرس  ،هـا  انگيزه توانيم مي بيشتر ،زندگي خود بدون قضاوت يا عصبانيت
پيشـكش   كـديگر بـه ي  را يشما فضاي امنهاي او را درك كنيم.  ها و نااميدي اشتياق

تر  شما را به يكديگر نزديك نهايتاً . اين فضاباشد اعتماد قابلو  آزاد كامالً كهكنيد  مي
  كند. تر مي را قوي بينتانو پيوند عشق 
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  استفاده كنيم ها پرسشچگونه از اين 

 نيـز  را تـان  زنـدگي  شـريك  كـنم  مي توصيه جداً خوانيد، را تنها مي كتاب اين اگر
هـردوي شـما    .با شما همراهـي كنـد   كتاب در خواندن اينكه كنيد ترغيب و متقاعد 

خواهيـد   شـما مـي   اين برنامه را اجرا كنيد و به آن متعهد شويد. هردوي همانند گروه
ايجـاد صـميميت و   و همچنـين   تـان  حفـظ رابطـه  با قصد خاص تقويت و اين كار را 

 ،دار خنـده  ،كننـده  رمتوانند سـرگ  مي ها پرسشاين  همديگر انجام دهيد.بيشتر  شناخت
ر درباره خودتـان و يكـديگ   چيزهاي زيادي از اينكهبسيار متأثركننده باشند. آموزنده و 
  .زده خواهيد شد شگفت ،كنيد كشف مي

، خـود را  كلماتتـان همچنين با ايجاد برخي تغييرات شخصي در رفتارها، عادات و 
هـاي تغييـر    و درخواست نشده ردهنيازهاي برآو ها پرسشاين به چالش خواهيد كشيد. 

 و نيازهـا  ايـن  دربـاره  خواهيـد  مـي  كرد. شـما خواهند  آشكاردوي شما را  هررفتاري 
 كـردن  سـازگار ديگري يا  تغيير به مايل شما از يك هر همچنين آنچه و ها درخواست
كنيد  برآوردهتوانيد  د كه نمينباش هاييممكن است نياز .، صحبت كنيداست او با خود

 ؛نياز دارد آزادانهبه بحث صادقانه و مقوله اين ؛ خواهيد انجام دهيد كه نمييا تغييراتي 
  .برسيد جايگزين هاي حل راه به متقابالً توانيد مي ،بنابراين
 مرتبط يـا  پرسش 10 هركدام داراي دارد؛ وجود پرسش موضوع 20 كتاب اين در
شـده در   طرحم موضوعات آينده روز 20 طول در .انگيزشي است هاي پرسش و بيشتر
 توانيـد  كنيد. مي سؤال يكديگر يك موضوع از درباره هرروز ؛را بررسي كنيد ها پرسش

 آن در كه برگزينيد را موضوعي يا كنيد پيروي شود، مي ارائه كه موضوعاتي ترتيب از
شـما  هـايي از موضـوعات دربـاره     اگر بخـش  .است مرتبط شما رابطه بهبيشتر  ،زمان

 ها آنتوانيد از  ش فرزندپروري، اگر فرزندي نداشته باشيد) ميكند (مانند بخ صدق نمي
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از  آگاهانـه  و جالب هايي پاسخ و ها پرسش است باز هم ممكن حال،  اين عبور كنيد. با
  .بيابيد زندگي خود شريك

را كامـل   هـا  پرسـش اينكـه   از بعـد و  هردوي شما بايد يك دفترچه داشته باشيد
ن و احساسـات خودتـان را در آن يادداشـت كنيـد.     تا هاي شريك زندگي پاسخ ،كرديد

ها را بـه   آن شما هردوي هنگامي .كنيد يادداشتنيز  را خاصي اقدامات شايد بخواهيد
موجـب  هـا   يـا ارزش  ارتبـاط  رفتـار،  نگـرش،  زمينـه  در يپرسشـ  كه كار خواهيد برد

  .شودسازگاري 
و  كنيـد  مي طرحي را مپرسش شما ، هر يك ازكنيد را آغاز ميي زماني كه موضوع

سـخت   .دهـد  پاسخ مي پرسشبه  نفراولين  ،نوبت به .دهيد ميپاسخ  پرسشبه همان 
دهيد، چون ممكن است به زمـان نيـاز    پاسخ مي ها پرسشكه به  است نفر اولي باشيد

تودار و محتـاط باشـيد و   است يا ممكن  تان غليان كند يد تا احساس واقعيداشته باش
ممكـن اسـت پاسـخ شـريك      پاسـخ دهيـد. همچنـين    هـا  شپرسراحتي به  نتوانيد به
 كـه  باشـيد  داشـته  بايـد توجـه   ،بنـابراين  شـما تـأثير بگـذارد؛    تان روي پاسخ زندگي
  .دنباش خودتان واقعي نيازهاي و احساسات دهنده بازتاب هايتان پاسخ

يــا  هــا پرســشهــاي خودتــان  يــا واكــنش شــريكتانهــاي  اســخپممكــن اســت 
 .كنـد  ايجـاد  بيشتري صميميت و ارتباط برانگيزد كه ينتانببيشتري را گوهاي و گفت

بـدون   دهـيم؛  گـوش مـي   شريكمانهاي  فقط بايد مطمئن شويم كه با دقت به پاسخ
كردن و پاسخ دادن،  پرسشرا قطع كنيم يا حواسمان پرت شود. هنگام  حرفشاينكه 
ـ  شـريك  پاسخ اگر هاي يكديگر را بگيريد. حتي بنشينيد و دست هم كنار تـان   دگيزن
 فقـط گـوش   قضـاوت  يـا  خشم بدون كنيد سعي شود، تان ناراحتي يا عصبانيت باعث
از او بپرسـيد:  تر به كاوش بپردازد و  عميق تاخود را دعوت كنيد زندگي شريك  .كنيد
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پرسيدن  ،دهد مي پاسخ پرسش اين به او كه هم وجود دارد؟ تا وقتي ديگريآيا مسئله 
  چيزي براي اضافه كردن نداشته باشد. گردي شريكتانرا ادامه دهيد تا 

سـعي كنيـد   آشـكار كنـد.    را نفـر  دوبايد تنش، رنج و عصبانيت بين شما  پرسش
مسـتقيماً از شـريك زنـدگي خـود      .ت پشت احساسات منفي را از بـين ببريـد  هيجانا
شود؟ چه چيزي در پاسخ من باعث نـاراحتي   مي رنجشتچه چيزهايي باعث « بپرسيد
 از او انتقـاد سرزنش نكنيد يا او را مراقب باشيد كه  ،پرسشسخ به اين در پا» تو شد؟
 خـود  درونـي  احساسـات  خصـوص  در .كنيد مقصر است حتي اگر احساس مينكنيد؛ 
چيـزي   است شما . ممكنبيشتري از حالت دفاعي دارد پذيري آسيب كه كنيد صحبت

احساس اين وجه كن، به من بيشتر ت زني، حرف ميمن  باوقتي « :شبيه به اين بگوييد
هـايم را ناديـده    تـالش  اندازه كافي خـوب نيسـتم و   كه بهآورد  را در من به وجود مي

مان اذعـان   احساسات پشت عصبانيت و رنجش شريك زندگيبه وقتي ما ». اي گرفته
كه با شفقت بيشتري رفتـار   شود براي ما فراهم مياين امكان كنيم،  درك ميآن را و 

  .هاي عملي باشيم حل تن راهكنيم و خواهان ياف
و عاطفي يا دشوار باشـد   بايد بسيار ها پرسشهاي شما حول اين  هر يك از بحث

روابط اي  حرفهمشاور  از لطفاً بندي شوند. دسته و ناراحتي رنجشبدون  ،حال  عين در
 هاي رنج و قديمي هاي زخم اوقات گاهي عاطفي براي حل اين مسئله كمك بگيريد. 

 درمـان  و رونـد  نمـي  بـين  از مشـاور  كمـك  بـدون  كـه  هستند دري قويق به گذشته
 كـه  دهـد  نمـي  اجـازه  درمـانگر  كنـد،  درباره شما صدق مـي  مورد اين اگر  .شوند نمي

التيـام بخشـيد و    را خـود  رابطـه  تالش كنيد ابتدا  .رخ دهد شما بين عاطفي اختالف
 تـان  رابطـه  را از شـادي  كنـد يـا   مي جدا هم از را شما درنهايت كه شكافي را هرگونه

  از بين ببريد. ،گيرد مي
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در نحوه دهيد،  پرسش و پاسخ انجام ميمحيط فيزيكي كه در آن  اعتقاد دارممن 
تأثير بسزايي دارد. اين پرسش و پاسخ را در محيط و  با يكديگرشما واكنش و ارتباط 

  شرايط زير انجام ندهيد:
پخـتن غـذا هسـتيد و     حـال  كـه در  يها در كنار شما هستند، هنگـام  كه بچه هنگامي

كـه چيـزي حواسـتان را پـرت      كه تلويزيون روشن است. زماني را انتخاب كنيـد  هنگامي
  ظهر كه محيط ساكت است. از نشده يا بعد مانند صبح زود كه هنوز كسي بيدار كند؛ نمي

بگيريد كه آرام و بدون سروصدا باشد، كسـي مزاحمتـان    اتاقي را در خانه در نظر
يـك   يها پرسشو حواستان را پرت نكند. يك ساعت به خودتان وقت دهيد تا  نشود

هايتان بحـث كنيـد. بـه افـراد      بخش را به پايان برسانيد و درباره احساسات و واكنش
اطالع دهيد كه در طول اين يك سـاعت مـزاحم    كنند كه در خانه زندگي مي ديگري

يـا دامـان    رستوراني سـاكت، پـارك   شما نشوند. اگر الزم بود خانه را ترك كنيد و به
در نظر بودن را  هم با خاصاين زمان  طبيعت برويد و ماشين را درجايي آرام بگذاريد.

 ،والـدين از شـما  بلكه  ،كند زوج كمك مي در جايگاهبه شادي شما  تنها نهبگيريد كه 
و خوشـبختي در سراسـر    پايه اصـلي رضـايت   سازد. مي تر بامهارتي دوستان و افراد

  ندگي شما، شادي در رابطه شماست.ز
  ايد كه شروع كنيم؟ خُب، آماده

  كنيم: در اينجا چند نكته را يادآوري مي
 سعي ( ها و همچنين يك ليوان آب يا چاي كنار خود داشته باشيد دفترچه

 .)شود مي كالمتانچون باعث تغيير در  ،كنيد از الكل استفاده نكنيد

 اي ديگر پيدا كنيد.مكان آرام خود را در خانه يا جاه 

  پاسخ دهد،  پرسشبا انداختن شير يا خط، اولين فردي را كه بايد به اولين
و اطالعات زير  پرسشها پاسخ دهيد.  پرسشنوبت به  به ،تعيين كنيد. سپس
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را مستقيماً براي شريك  پرسش ،را با صداي بلند بخوانيد. سپس پرسش
 تان مطرح كنيد. زندگي

  ي كه پرسشجاي آن روي  دي را جلوتر نخوانيد و بهبع يها پرسشسعي كنيد
 كنيد. خوانيد و پاسخ آن تمركز مي

 .نزديك يكديگر بنشينيد، دست همديگر را بگيريد و به چهره هم نگاه كنيد 

 كه به پاسخ طرف  به يكديگر زمان كافي براي پاسخ دادن بدهيد؛ وقتي
شريك  به پاسخ طفق دهيد، به پاسخ خودتان فكر نكنيد. گوش مي مقابلتان
گوش دادن همدالنه را تمرين كنيد هاي  و مهارت تان توجه كنيد زندگي
 ).ها به منابع مراجعه كنيد مقاله وبالگ درباره اين مهارتمطالعه (براي 

  
پايان هر بخش، يك بخش تكميلي وجود دارد كـه بـه هـردوي شـما انگيـزه       در

تان تغيير دهيد. اگـر شـريك    دگيدهد تا رفتار خود را بر اساس خواسته شريك زن مي
هـاي   هم بحث كنيـد و گـام   اي مبني بر تغيير شما مطرح كند، با خواسته شما زندگي
ايجـاد  يادداشت كنيـد.   ،خواهيد براي ايجاد تغيير برداريد هردوي شما مي كهرا عملي 

تكـرار و  بـه  رفتارهـاي جديـد   ، زيرا ما بـراي تثبيـت   تواند زمان ببرد اين تغييرات مي
ترتيب دهيد  براي يكديگر دهي هاي تدريجي و پاسخ نياز داريم. روش يادآوريقويت ت

تر  داشتني دوست تر،دلسوز شريكي تا كنيد چون هردوي شما تالش مي ،و صبور باشيد
 ي باشيد.براي ديگر و بهتري



 

  
 
  
 

 

  : تمايل به دوست داشته شدن1بخش 
 

ري در تو بـه وجـود   . كدام رفتارها و اعمال خاص از من عشق بيشت1
  آورد؟ مي

اسـت   بر اين باور» پنج زبان عشق«ازدواج و نويسنده كتاب  مشاور ،1منگري چپ
هر فرد يك زبـان عشـق اوليـه    : «گويد پنج راه براي ابراز عشق وجود دارد. او ميكه 
بگيـريم   خواهيم آن فرد احساس دوست داشته شدن كند، بايد يـاد  كه اگر ما مي دارد

 دريافـت  ارائـه خـدمات،   تأييـدآميز،  كالم زبان شامل اين». صحبت كنيمبا آن زبان 
توانيد با توجه كـردن بـه    شما مي .است فيزيكي تماس كافي و اختصاص زمان هدايا،

 در شما ايجاد عشق و سپاس باعث تان كه شريك زندگي آن دسته از اعمال و كلمات
شـريك   ازرا هـاي خـود    كايتشـ  توانيد يا مي شود، از زبان عشق خود آگاه شويد؛ مي

د چه جاهايي بيشتر به اظهـارات  نده نشان مي اين شكايات .بگيريد نظر درتان  زندگي
  نياز داريد. عشقتانزبان 

                                                            
1. Gary Chapman 
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  . دوست داري چگونه عشقم را با كالم بيان كنم؟2
، اظهـارات كالمـي بـراي    كنيد فاده ميكلمات تأييدي استاز  تانزبان عشقدر اگر 

اما همه ما نياز داريم كلماتي را بشنويم كه  ه شدن اساسي است؛احساس دوست داشت
آميـز، شـهواني و تأييـدي داشـته باشـد. برخـي افـراد از اينكـه          بار عاشقانه، محبـت 

كنند، اما صميمت واقعي حباب امني  احساساتشان را به زبان بياورند احساس شرم مي
ت خـود را بـدون تـرس يـا     ترين احساسـا  عميق تاكند  براي هردو نفر شما ايجاد مي

كه كلمات كمتر براي هر نظر داشته باشيد  اتفاقهردوي شما خجالت بيان كنيد. شايد 
كمي سازش و  نظر داريد، بايد اختالفباهم در اين موضوع اگر است. شما بهتر  نفر دو

  ارفاق كنيد تا با همديگر به توافق برسيد.

  را بيشتر دوست داري؟چه نوع تماس فيزيكي  .3
بـراي   ترين راه مهم . اين حس،كند نوزاد رشد مي درالمسه اولين حسي است كه 
. همه ما به طرز عجيبي به نـوازش احتيـاج داريـم.    نشان دادن عشق به كودك است

. محبـت  براي شادي و رضايت كلي رابطـه عاشـقانه ضـروري اسـت     فيزيكيمحبت 
 اند داده نشان مطالعات د. كن پيوندمان را در جايگاه زن و شوهر مستحكم مي ،فيزيكي

 حـل  تـر  راحـت  هـا  درگيـري  اي محبت بيشتري وجـود داشـته باشـد،    وقتي در رابطه
 شوند. برخي افراد بيشتر از ديگـران بـه نـوازش و لمـس فيزيكـي نيـاز دارنـد. در        مي

 تمـاس  بـه  ديگـري  كـه   حـالي  در باشد، تر عاطفي است ممكن شما از يكي حقيقت،
از يكديگر بپرسيد چه نوع خاصي از تماس فيزيكـي  . ه باشدنياز داشت فيزيكي كمتري

احسـاس   تان بيشتر در شريك زندگي ها و غيره، آغوش گرفتن، گرفتن دستدر مانند 
  كند. عشق و آرامش ايجاد مي


