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دلیلی که به طور شایع برای خیانت ذکر شده، قطع رابطه 
عاطفی با شریک زندگی است. شخصی که مرتکب 
خیانت می شود، اغلب از احساس عدم درک متقابل، 
تنهایی و غمگینی می گوید. این احساسات اغلب 
می تواند فرد را به سوی هیجانات دوگانه ای از خشم و رنجش سوق بدهد. 

دالیل خیانت افراد
دالیل زیادی برای خیانت وجود دارد. عوامل مشکل ساز مانند اختالالت 
شخصیتی، مشکالت مربوط به کودکی و همچنین رسانه های اجتماعی 
و مرزهای ضعیف می توانند احتمال خیانت را افزایش دهند و سرانجام 

یکی از این دالیل منجر به نوعی از ارتباط می شود. 
ناامیدی در زندگی زناشویی یکی از محرک های مشترک است. امکان 
دارد افراد خاطی برای حل مشکالتشان، تالش بی فایده کرده باشند 
یا راجع به ازدواج افکار موهومی در سر داشته یا حس حسادت 
به فرزند تازه متولدشده خانواده به دلیل توجه بیش از اندازه به او 
را تجربه کرده باشند اما هیچ مهارتی برای برقراری ارتباط و بیان 
احساسات خود ندارند که منجر به احساس تنهایی و نادیده گرفتن 
می شود. مطمئنا همسر خیانتکار چمدانی از اتفاقات کودکی در ذهن 
خود دارد، مانند نادیده گرفتن، سوءاستفاده یا والدینی که خیانت 
رابطه ای  برقراری  توانایی  در  اختالل  باعث  عوامل  این  کرده اند. 
متعهدانه می شود. بیشتر اوقات، فرد گناهکار برای تک همسری ارزشی 
پیامدهای  به  به زبان ساده تر،  یا  ندارد  قائل نیست، حس همدلی 

خیانت اهمیت نمی دهد. 
ما ابتدا باید به تعداد عوامل خطرساز و دالیل خیانت بپردازیم اما مهم 
است به این نکته اشاره کنیم که شریک زندگی باعث فریب شما و 
اجبارتان به خیانت نمی شود. خیانتکار به تنهایی مسوول کار خود است.

مردها بیشتر از زنان تمایل به خیانت از خود نشان می دهند و اغلب 
دنبال رابطه جنسی یا دریافت توجه می گردند. مردان عشق را بیشتر 
از روش فیزیکی بروز می دهند. غالبا آنها کلمات احساسی مناسبی 
برای ابراز احساسات خود به همسرشان ندارند بنابراین رابطه جنسی 
بهترین راه برای برقراری و صمیمیت برای آنهاست. اگر مردها از 
لحاظ جنسی احساس رضایت نداشته باشند، به عنوان مثال، همسر 
قلبی  حس  را  زدن  پس  این  بزند،  سرباز  رابطه  از  اوقات  اغلب 
همسرشان تلقی می کنند و این قضیه به راحتی می تواند باعث شود 
مردها فکر کنند دیگر همسرشان آنها را دوست ندارند. درحقیقت 
آقایان در زمان نادیده گرفته شدن، بیش از زنان دنبال ایجاد رابطه 

عاطفی خارج از زناشویی می گردند. 
وقتی زنان خیانت می کنند، بیشتر سعی دارند جای خالی احساس عاطفی 
را پر کنند. زنان عمدتا از همسر خود به دلیل دریافت نکردن احترام 
و نارضایتی از قطع رابطه شکایت می کنند و زمانی که احساساتشان 
نادیده گرفته می شود، دنبال دریافت صمیمیت عاطفی از یک رابطه 
خارج از تعهد می گردند. برقراری رابطه و داشتن شریک جدید برای 

یک زن اغلب به معنی پایان دادن به ازدواج است و قاطعانه قصد ترک 
زندگی قبلی خود را دارد. 

هنوز امید در زندگی زناشویی وجود دارد 
بعضی همسران بعد از خیانت پشیمان می شوند و قصد جبران خطای 
خود و بازگشت به زندگی قبلی و ادامه رابطه زناشویی شان را دارند. 
چنین افرادی ممکن است احساس کنند دیگر امیدی به رابطه زناشویی 
آنها وجود ندارد و زخم خیانت بیش از حد عمیق است و نمی توان 
رابطه و عشق قدیمی را بازگرداند ولی حقیقت این است که زندگی و 
ازدواج می تواند بهتر و حتی قوی تر از قبل بشود. درواقع هزاران مورد 
ازدواج وجود دارد که شرایط مشابه پیچیده و دردناکی داشته اند اما به 
کمک متخصصان توانسته اند از این مرحله عبور کنند، کمک افرادی که 
به زندگی دیگران اهمیت می دهند و باعث می شوند فرد روابط خود 
را بازبینی کرده و با روش »امید به زندگی و بازگشت« همراه ایمان و 

صداقت، آن را بازسازی  کند. 

بعد از  پذیرفتن خطای خود، رابطه تان را بازسازی کنید
ممکن است این فکر به ذهن خطور کند که من چطور به اینجا رسیدم؟ 
آیا خارج از چارچوب ازدواج دنبال راحتی و آرامش می گشتم؟ در ادامه 
اطالعاتی در اختیارتان قرار می گیرد تا به شما در نجات ازدواجتان کمک 
کند. بعد از عمل شرمگین خیانت، برای التیام بخشیدن به روابط باید به 

خطای خود اعتراف کنید. 
آیا این امکان وجود دارد که بعد از خیانت شریک زندگی تان، دوباره به 
شما اعتماد داشته باشد؟ به عنوان همسر خطاکار، وقتی در زندگی زناشویی 
اعتماد را از بین برده اید باید مسوولیت آن را قبول کرده و عذرخواهی 
کنید. روراست باشید و به قول هایتان عمل کنید. متوجه باشید هیچ چیز 
همیشه یکسان نخواهد بود. قبول کنید بازگرداندن اعتماد ازدست رفته زمانبر 

است. به عنوان همسر خیانت دیده، از بین رفتن رابطه ای که در رویاهایتان 
می دیدید، می تواند باعث خشم شدید، حسادت، ناراحتی و همچنین به 
وجود آمدن سواالت زیادی در ذهن شود. آیا باید ادامه بدهید؟ آیا همه 
چیز مثل سابق خواهد شد؟ آنچه مسلم است اینکه عشق ورزی دوباره، 
روند کند و آهسته  ای دارد. گرچه بازگرداندن اعتماد با چالش های جدی 

برای هر دو شریک زندگی روبرو است، جای امیدواری وجود دارد. 
با گذشت زمان، همسر خطاکار باید رابطه زناشویی خود را در درجه 
اول قرار دهد و با رفتار و کالمش ثابت کند قابل اعتماد است. دکتر جان 
گوتمن اشاره می کند که اعتماد یک عمل است، نه یک اعتقاد. اعتماد 

یعنی بیش از آنچه که می گویید باید عمل کنید. 

جهت ایجاد اعتماد مراحل زیر را دنبال کنید
1  به همه چیز پایان بدهید. هرگونه تماس از فرد دیگر مانند جلسات 
مالقات حضوری، پیام ها، تلفن، مالقات های فوری و به خصوص رابطه 
عاشقانه یا جنسی را قطع کنید. اگر شخص سوم با شما تماس گرفت، 
قبل از آنکه همسرتان درباره او از شما سوال کند، خودتان او را خبر 
کنید. این کار آغازی است برای بازسازی و جلب اعتماد و صداقت 
دوباره. شانس دومی وجود نخواهد داشت. شخصی که خیانت کرده 
باید به تمام کارهای اشتباهش خاتمه بدهد و تمام ارتباط با معشوقه اش 
را قطع کند. بعد این مراحل، زن وشوهر برای تسلی دادن به یکدیگر باید 
دراجتماع همراه هم حضور یابند و به افراد نزدیک خود مانند فرزندان 
آگاهی بدهند که دوباره به هم رجوع کرده اند و برای برگرداندن اعتماد 
تالش می کنند. این اقدام به آنها کمک می کند رابطه جدید را به عنوان 

واقعیت و حمایت از دستاوردهایشان پایه ریزی کنند. 
2  هماهنگی تنها زمانی امکان پذیر است که همسران با بخشش به 
سمت شروعی نو حرکت می کنند و آماده هستند روابط خود را بدون 
سرزنش شخص خاطی بازسازی و ترمیم کنند. در این مرحله، آنها باید 
متعهد شوند و یاد بگیرند چگونه برخورد و کشمکش را کنترل کنند تا 

شخصیت آنها لگدمال نشود. 
3  مرحله نهایی این سرمشق درباره تمایل به ایجاد ارتباط مجدد با 
شریک زندگی است زیرا شما با مشکل رابطه جنسی صمیمی مواجه 
هستید. اگر همسرتان مصمم است در زندگی همراهتان باشد، باید این 
همراهی به اتاق خواب شما نیز راه پیدا کند. دکتر گوتمن توضیح می دهد 
که بدون وجود صمیمیت در رابطه جنسی لذت بخش برای هر دو طرف، 
ترمیم روابط نمی تواند آغاز شود. این صمیمیت در ارتباط عاطفی به عنوان 
سدی در برابر تکرار اشتباهات در آینده عمل می کند. کلید حفظ زندگی 
جنسی توأم با لذت و معنی دار، گفت وگوی محرمانه و ارتباط صمیمی 
است. مراقب باشید از همسرتان در برابر افکاری که به ذهنش خطور 
می کند، محافظت کنید. گرچه تعهد برای صداقت کامل بسیار واجب 
است، بسیاری از جزییات باعث می شود همسرتان ذهنیتی داشته باشد 
که دیگر به برقراری ارتباط با شما تمایلی نشان ندهد. وجود مشاور برای 
پشت سرگذاشتن این بحران مفید است و شما می توانید تخمین بزنید 
برای صحبت با همسرتان و آگاه کردن او، چه اطالعاتی مفید و کدام 
غیرمفید است. بهبود روابط بعد از خیانت بسیار پیچیده است و تقریبا 
همیشه به فرد درمانگر و باتجربه نیاز دارد. توانایی در بیان احساسات 
مخدوش شده در محیط آرام و ایمن می تواند روند بهبود را تسهیل کند. 

چگونه رابطه خود را مستحکم کنید؟
دالیل با هم بودنتان را ارزیابی کنید. به گذشته خود برگردید. با یکدیگر 
صحبت کنید. کار خاصی را با هم انجام بدهید. عوامل بیرونی تاثیرگذار 
را کنار بزنید. یکدیگر را ببخشید. در مورد همه چیز شفافیت داشته باشید. 
مرزهایتان را مشخص کنید. دنبال خوبی های طرف مقابلتان بگردید. 
شخص بالغی باشید و سعی کنید طرف دیگر را ببینید. اطمینان بخش 
باشید و مساله اصلی را مشخص کنید. برای این هدف، مقصر باید ابتدا 
ابراز ندامت و پشیمانی کند. به گفته دکتر گوتمن، برقراری رابطه پس 
از خیانت بدون عذرخواهی امکان پذیر نیست. اگر فرد خطاکار اصرار 
داشته باشد که شریک زندگی او هم در این ماجرا تقصیرکار است، اعتماد 
نمی تواند حاصل شود. او همچنین باید احساسات شریک زندگی خود 
را درک کند و بدون حالت تدافعی، مسوولیت پذیر باشد. دیگر نباید 
رازی وجود داشته باشد و باید به همه چیز اعتراف کرد. با اینکه این کار 

دردناک است، امکان شفافیت و تصدیق را فراهم می  کند. 
مادیسون، درمانگر مسائل زناشویی، می گوید: »مردم، خیانت را به دو گروه 
تقسیم می کنند. یک اشتباه هولناک که دیگر شریک زندگی خاطی، آن را 
تکرار نخواهد کرد یا به عنوان یک عادت، همسران باید تصمیم بگیرند 
زندگی را کنار همدیگر ادامه بدهند یا نه؟ وی توصیه می کند که هر فرد 
باید تشخیص بدهد خیانت اشتباه بوده است. همسران باید قسمتی از 
یک الگوی عادتی و کیفیت رابطه را بیرون از چارچوب خیانت ارزیابی 

کنند تا بتوانند درست تصمیم بگیرند. 

بنابراین برای بازسازی زندگی زناشویی باید:
 صددرصد مسوولیت خطایتان را برعهده بگیرید. 

 سعی کنید با شریک زندگی تان همدلی داشته باشید. 
 به همسرتان تعهد بدهید. 

 کامال با همسرتان صادق و شفاف باشید. 
 از همسرتان در برابر تفکرات منفی محافظت کنید. 

 به دلیل تجربه احساساتی مانند شرمندگی، گناه و بی لیاقتی که فشار 
روانی زیادی به شما وارد می کند، به بهبود وضعیت قبلتان اهمیت بدهید. 
 از همسرتان قدردانی کنید زیرا او به رغم انتخاب اشتباه شما و با 
وجود کینه ای که در دل دارد، برای بقای رابطه تان می جنگد. این رفتار 
به تمام معنی عشق و فداکاری است پس مطمئن شوید او می داند شما 

چقدر سپاسگزار هستید. 
 با مشاور در امور ازدواج مشورت کنید. 

 پاسخگو باشید. 
 در یک جناح باقی بمانید. 

 به خودتان اعتماد کنید. 
 به تعهد و قول هایتان پایبند باشید. 

گرچه امواج شوک می تواند ماه ها و سال ها، رابطه تان را تحت تاثیر قرار 
بدهد، بازسازی این رابطه و ازدواج موفق امکان پذیر است. به خاطر داشته 
باشید درست همین االن، زمان آن است که انتخاب کنید برای فرزندان و 

خانواده خود چه میراثی به جا خواهید گذاشت. با بخشش شروع کنید.
 WWW. MAGOCLINIC. ORG, WAVEBREAK MEDIA, :منابع
WWW. RD. COM, WWW. GOTTMAN. COM

دلیل اصلی خیانت چیست؟ 

اگر بعد از گذشت سال ها از 
زندگي زناشویي خود فكر 
مي كنيد اشتباه كرده اید، به  
این موضوع فكر كنيد كه 
ریشه اصلي و بخش عمده دليل انتخاب شما 
در ناخودآگاه تان بوده است؛ یعني بدون اینكه 
خودتان متوجه باشيد ویژگي هایي در او بوده 
كه جذبش شده اید. درواقع مي توان گفت ما 
هيچ كس را به طور تصادفي انتخاب نمي كنيم، 
بلكه فقط با افرادي مالقات مي كنيم كه از قبل 
در ناخودآگاه ما حضور داشته اند؛ یعني فردي 
كه سال هاست با او زندگي مي كنيد خصوصياتي 
داشته كه ناخودآگاه جذب او شده اید و این 
ویژگي ها را قبل از آنكه در همسرتان مشاهده 
كنيد در ناخودآگاه داشته اید.  چگونه چنين 
انتخاب هایي در ذهن و ناخودآگاه ما صورت 
مي گيرد، بدون اینكه خودمان علتش را بدانيم؟ 
در این زمينه با دكتر بهزاد تریوه، متخصص 
روان شناسی و استاد دانشگاه گفت وگو كرده ایم.

: خاطرات چگونه در ذهن ما ثبت 
مي شوند؟ 

نخستین بار فروید عنوان کرد در ناخودآگاه و 
ناهوشیار هر فرد مطالبي ثبت و ضبط مي شوند 
که از بین نمي روند، بلکه ممکن است در حوزه 
آگاهي انسان بمانند یا سرکوب شوند. تحقیقات 
هم حاکي از آن است که  این گفته درست است. 
توجه داشته باشیم انسان دو نوع حافظه دارد؛ 
حافظه  شناختي که اطالعات را به صورت صفر 
و یک در ذهن ثبت مي کند، مثال اینکه ما در 
ذهنمان چیزي را به طور مطلق و به صورت اصول 
 شناختي ثبت کرده ایم، به عنوان نمونه دروغ و 
دزدي بد است و... اما حافظه هیجاني تاثیر زیادي 
بر رفتار افراد دارد و مي تواند شخصیت و هویت 
ما را براي دیگران برمال کند، مثال ترس ما از 
بعضي حیوانات به دلیل مشاهداتي است که از 
اطرافیان به ما منتقل شده است. ترس هاي مرضي 
که انسان به طور غریزي و غیرارادي دچارشان 

مي شود از این نوع ترس هاست. 

: ذهن ما در برخورد و آشنایي با دیگران 
چگونه عمل مي كند؟

ما وقتي با کسي روبرو مي شویم در ذهنمان تصویري 
از آن شخص ثبت و ضبط شده است؛ یعني عناصر 
تشکیل دهنده او، ظاهر و رفتار او ما را به یاد افرادي 
در دوران کودکي مي اندازد که شباهت هایي با او 
داشته اند. وقتي ناخودآگاه نسبت به کسي احساس 
خجالت، شرم یا احترام مي کنیم دالیل آن به حافظه 
هیجاني و تجربیات قبلي ما برمي گردد. درواقع 
عناصر تشکیل دهنده فرد جدید با فردي که قبال 
در ذهن ما نقش بسته مشابه است و به  این ترتیب 
بین آنچه که در حال حاضر در ذهن هوشیار ما 
وجود دارد و آنچه که از دوران کودکي در ضمیر 
ناهوشیار ما وجود داشته پلي زده مي شود. با برقراري 
پیوند بین این دو احساس مي کنیم احساسات و 
هیجانات مختلفي را با افراد متفاوت تجربه مي کنیم. 
یکي از بزرگ ترین ایرادهایي که افراد معموال براي 
برقراري رابطه خصوصا براي ازدواج از ذهنشان 
مي گذرد این است که به قدري به احساسات اولیه 
خودشان در مورد طرف مقابل متکي مي شوند که 
اصال تصورشان این نیست که آیا این ارتباط و 
احساس واقعي است یا ممکن است ناشي از خالء ها 

و مشکالت دوران کودکي آنها باشد. 
: الگوهاي دوران كودكي چگونه شكل 

مي گيرند؟
احساس  کودکي  دوران  در  افراد  بعضي  گاهي 
دارند و تصورشان  رها شدگي و خالء عاطفي 
بر این بوده که طرف مقابل؛ یعني والدینشان هر 
زمان مرتکب اشتباهي مي شده اند به طور ناخودآگاه 
کنارشان مي گذاشتند بنابراین همیشه اضطراب دارند 
اگر اشتباهي مرتکب شوند دوباره از آنها فاصله 
گرفته مي شود. همین موضوع در حافظه هیجاني 
معنایي فرد ثبت مي شود و وقتي تعداد دفعات 
این تجربیات بیشتر مي شود به تثبیت این فرایند 
هم بیشتر کمک مي شود. درنهایت این موضوع به 
تدریج به الگوي شخصیتي تبدیل مي شود که به 
عنوان طرحواره و زیرساخت فکري، باور یا هسته 
شخصیت، اساس ارتباطات دوران بزرگسالي ما را 
با دیگران شکل مي دهد. درواقع افراد با الگوهاي 

خاصي از دوران کودکي ارتباط مي گیرند که به آنها 
love objet گفته مي شود که ابژه هاي عاطفي و 
عاشقانه زندگي فرد محسوب مي شوند و معموال 
هم از طرف پدر، مادر یا جانشینان اصلي به آنها 
منتقل مي شود. در واقع مي توان گفت آینه اي براي 

کودک است که خودش را با آن مي شناسد. 
: مشكالت كودكي چطور در آینده 

فرد اثر مي گذارد؟
تاثیر دوران کودکي بر احساسات و رفتارهاي ما 
بسیار زیاد است، مثال اگر از زمان کودکي این 
اضطراب با ما باشد که خالقیت ما توسط والدینمان 
نادیده گرفته مي شده در دوران بزرگسالي هم وقتي 
در شرکتي مشغول به کار مي شویم نمي توانیم 
خالقیت داشته باشیم چون نگران قضاوت دیگران 

هستیم و مي ترسیم دوباره نادیده گرفته شویم. 
حتي اگر جواب سوالي را هم بدانیم اضطراب، 
از دوران  ما مي شود چون  دادن  پاسخ  از  مانع 
کودکي این اضطراب و ترس را تجربه کرده ایم 

و نمي خواهیم دوباره شاهدش باشیم.
: چطور در دیدار با كسي با تصویر 

قبلي در ذهنمان ارتباط برقرار مي كنيم؟
ما در دیدار با دیگران با تصویري که از قبل در ذهن 
خود داریم ارتباط برقرار مي کنیم تا خود آن فرد. 
اغلب هم ارتباط افراد با هم ارتباط شناخت واقعي 
نیست، بلکه بیشتر برپایه شناخت قبلي است، مثال 
اگر پدري در بچگي مدام ما را سرزنش و اذیت 
مي کرده در رابطه با دیگران هم مدام به همین نقطه 
مي رسیم و تعریف رابطه عاطفي در ذهن ما هم به  

این صورت شکل مي گیرد. 
درواقع معناي رابطه عاطفي در ذهن ما به  این 
شکل خواهد بود. افرادي که در ازدواج به مشکل 
برمي خورند و قصد دارند طالق بگیرند اذعان 
مي کنند شرایط قبل از ازدواج با بعد از آن فرق 
کرده چون افراد نمي توانند آنچه که در ازدواج 
وجود دارد کشف کنند و هر یک از دو طرف بیشتر 
پرونده هاي حل نشده گذشته خود را حل مي کنند. 
به  روابط عاطفي كودكي چگونه   :

بزرگسالي پيوند مي خورد؟
توجه داشته باشیم اگر فردي از دوران کودکي والدین 

سرزنشگري داشته در بزرگسالي حتي اگر 
مشکالت زیادي هم در روابط عاطفي 
وجود نداشته باشد، آنقدر با جزیي نگري 
بر سرزنشگري طرف مقابل تمرکز 
مي کند که اتفاقا طرف مقابل عصبي 
مي شود و بیشتر سرزنشگري مي کند. 
به  این ترتیب احساس مي کند همه 
افراد مانند والدینش سرزنشگر هستند، 
مگر خالف آن ثابت شود؛ یعني عمال 

فرد به خودش دروغ مي گوید و تالش 
مي کند با این روش به جاي مواجه شدن 

با حقیقت دروني اش، عقده ها و مشکالت و 
پرونده هاي قبلي ذهن خود را دوباره به جریان 

بیندازد تا در همان دور تسلسل باطل قبلي باقي 
بماند. البته خود فرد از این موضوع آگاه نیست 
ولي شناخت واقعي مشکالت گذشته مي تواند به 
حل این گونه مسائل کمک کند. به همین دلیل 
است که مي توانیم بگوییم ما ابتدا کسي را که 
مي خواهیم با او در ارتباط باشیم نمي شناسیم، بلکه 
فقط تصویري متناسب با تصاویري که از قبل در 
ذهن مان به وجود آمده خلق مي کنیم و به تدریج 
رابطه شکل مي گیرد بنابراین هنگام شکل گیري هر 
ارتباطي باید مراقب تعارضات حل نشده دروني 
خود باشیم؛ یعني ابتدا باید خودمان را بشناسیم و 
حتما به  ایرادهاي خود واقف شویم. سپس با مطالعه 
بهتر مي توانیم حدس بزنیم طرف مقابل در کدام 
موارد تعارض دارد تا در دام تعارضات او نیفتیم. 
: حق انتخاب ما در برقراري ارتباط با 

دیگران چگونه است؟
حق انتخاب ما مربوط به زماني است که آگاه باشیم؛ 
یعني تا زماني که از تعارضات و مشکالت و گره هاي 

زمان کودکي 
خود اطالعي نداشته 

باشیم، انتخاب آگاهانه اي هم 
نخواهیم داشت. به همین دلیل نیز روانکاواني هستند 
که با مراجعه به آنها مي توانیم از مشکالت دروني 
خودمان آگاه و  متوجه شویم بعضي مواقع تحت 
تاثیر احساسات، عواطف و انتخاب هایي هستیم و 
حتي بعضي اشخاص بدون اینکه بدانند، حال ما را 
بهتر یا بدتر مي کنند. درواقع مي توان گفت به نوعي 
تاثیر زیادي بر ما خواهند داشت. اگر این شناخت 
کامل شود، ما با حق انتخاب کامل مي توانیم وارد 
ارتباط شویم. به  این صورت مي توانیم ارتباط سالمي 
برقرار کنیم ولي بدون آگاهي نمي توان انتخاب 
درستي داشت. درواقع عناصر تشکیل دهنده هر 
فرد حتي بوي بدن او، نوع حرف زدن یا لباس 
پوشیدنش و... شخص خاصي را که از قبل در 
ذهن ما جا گرفته برایمان تداعي مي کند. البته ما 
از قبل در ذهن خود طبقه بندي براي آدم ها داریم 
که با توجه به شرایط فرهنگي و تربیتي متفاوت 
است، به گونه اي که هر کس مي تواند به نوع 
خاصي از افراد گرایش داشته باشد که شاید براي 
فرد دیگر جذابیتي نداشته باشد. این موضوع نشان 

مي دهد هر کدام از 
ما با موضوعات خاصي در 

ارتباط بوده ایم. 
: این انتخاب ها معموال  چگونه است؟

حساسیت  خاصي  موضوع  به  وقتي  اغلب 
داریم، دنبال موردي مي رویم که آن حساسیت 
را در ما از بین ببرد، مثال اگر در بچگي اجازه 
اظهارنظر نداشته ایم در نوجواني از خواننده اي 
استقبال مي کنیم که بتواند به راحتي اظهارنظر 
کند. درواقع وقتي موردي برایمان منع مي شود 
تمایل پیدا مي کنیم آزادانه دنبالش برویم. ضمن 
اینکه تجربیات ما هم موضوع بسیار مهمي است 
که آن را در جاهاي مختلف به دست مي آوریم. 
حتي اگر محیط خانه امن بوده، شاید محیط هاي 
آموزشي ما چندان ایمن نبوده باشند، به اندازه اي 
که بتوانیم از احساس امنیت الزم برخوردار شویم.  
هر کس به  اندازه مخزن اندیشه و تجربیات هیجاني 
خود به سمتي گرایش پیدا مي کند. به همین 
دلیل گفته مي شود در گروه هاي اجتماعي مرفه 
یا تحصیلکرده، کمتر شاهد رفتارهاي بزهکارانه 
خواهیم بود چون مخزن تجربیات آنها بدون 

چنین رفتارهایي است و برعکس.

چگونهيكديگررابرميگزينيم

انتخاب با ماست؟
 يكتا فراهاني 

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

حق انتخاب ما مربوط به زماني است 
كه آگاه باشيم؛ يعني تا زماني كه از 

تعارضات و مشكالت و گره هاي زمان 
كودكي خود اطالعي نداشته باشيم، 

انتخاب آگاهانه اي هم نخواهيم داشت


