
19ازدواج شماره هفتصدوسی وچهار   سی آذر نودوهشت

چطورروابطعاطفيدچارخفگيميشوند؟
آبراهام مازلو، روان شناس معروف، سلسله مراتب  طبق هرم 
نيازهاي انساني را مي توان در يك مدل هرمي ارائه كرد كه 
كف هرم نيازهاي پايه قرار دارد و هرچه به قله هرم نزديك 
مي شويم، به نيازهاي عالي تر مي رسيم. اين نيازها شامل نيازهاي 
زيستي، نياز به امنيت، عشق و احساس تعلق، اعتمادبه نفس و 

خودشكوفايي است. 
هر انساني در طول زندگي خود براساس عوامل مختلف و پختگي 
و رشد خود مي تواند در جايگاه باالتري از آن قرار بگيرد. بسياري 
از افراد در همان سطوح پاييني هرم باقي مي مانند بنابراين هرگز 

نمي توانند خودشكوفايي را به عنوان يك نياز ببينند. 
اگر هرم مازلو را به يك كوه تشبيه كنيم، در ارتفاعات اين كوه 
اكسيژن كم است. به همين دليل با »پديده خفگي« روبرو مي شويم 
كه يكي از داليل به بن بست رسيدن ازدواج هاي معاصر هم همين 
موضوع است. ارتفاعات هم جايي است كه انتظارات ما به شكل 

آزار دهنده  اي براي خودمان و طرف مقابل به اوج خود مي رسند.

چقدر از ارتباط خود ناراضي هستيد؟

نشانگان خفگي در ازدواج 
به نظر مي رسد در دهه هاي 
دستخوش  ازدواج  اخير 
و  شده  زيادي  تغييرات 
ارتباط  اين  در  افراد  انگار 
دنبال موردي بيشتر از عشق و محبت هستند؛ 
آنچه كه گوي سبقت را از عشق ربوده و 
درواقع نوعي خودشكوفايي و موفقيت است. 
انسان هاي عصر حاضر ميل سيري ناپذيري به 
شكوفايي و موفقيت دارند و براي موفق شدن 
خودشان حتي اجازه نمي دهند عشق راهشان 
را سد كند. البته كه تالش براي موفقيت بسيار 
خوب است ولي در رابطه  اي مانند ازدواج 
آنچه مهم است موفقيت رابطه است؛ نه فقط 
رسيدن به حس موفقيت. در واقع، اگر دو 
طرف رابطه حس خوبي نداشته باشند، رابطه 

هم نمي تواند موفق شود. 
چگونه مي توانيم رابطه موفقي داشته باشيم؛ 
رابطه  اي كه هم خودمان و هم طرف مقابل در 
آن احساس خوبي داشته باشيم. درباره اين 
موضوع با دكتر مصطفي فروتن، روان شناس 

و مشاور گفت وگو كرده ايم. 

: براي وارد شدن در روابط عاطفي 
بايد به چه نكاتي توجه داشت؟

نخستين گام اين است توجه داشته باشيم انسان 
موجودي خودخواه است كه اين خودخواهي 
صفت غالب و نهفته در وجود او است. براساس 
اصل ارتباط موثر، همه ارتباطات براساس نياز 
خاصي شكل مي گيرند. همه ارتباطات برمبنای 
سود آوري و منفعت طللبي ادامه پيدا مي كنند و 
گاهي رابطه به دليل بروز خسارت و تامين نشدن 

منافع موردنظر از هم مي پاشد. 
البته شايد به نظر برسد هر رابطه  اي بر اساس 
دريافت سود و منفعت شكل مي گيرد اما بايد 
توجه داشته باشيم نياز به تامين منفعت و حساب 
سود و ضرر و زيان به دو صورت است؛ حالت 

مادي و غيرمادي. 
واژه سود و زيان ذهن اغلب افراد را به سوي 
موضوعات مادي سوق مي دهد، در صورتي كه 
شامل هرگونه احساس خوبي مي شود كه از بودن 
در رابطه به دست مي آوريم بنابراين شروع هر 

رابطه  اي به دليل داشتن نياز است. 

: در اين ميان فرهنگ چه نقشي دارد؟
در اصول رفتارشناسي و مكاتب مختلفي كه در 
حوزه رفتار وجود دارد، ميانگين نظرياتي كه داريم 
نشان مي دهد زندگي تابعي از فرهنگ است. 
فرهنگ هم به نوعي به معناي شرايط است؛ 
يعني زمان و مكان. به اين معنا كه ممكن است 
با موضوعاتي كه در زمان حال با آنها روبرو 
هستيم، در برش ديگري از زمان به گونه ديگري 

روبرو شويم. 
شيوه زندگي ما در زمان هاي مختلف بسيار متفاوت 
و درواقع تابعي از فرهنگ ماست. فرهنگ هم در 
چگونگي رفتار افراد يك جامعه بسيار موثر است 
بنابراين، تاثير فرهنگ را در روابط افراد در دوران 

مختلف هم مي توان جستجو كرد. 

: شكل گيري روابط در دوران مختلف 
چگونه است؟

ذات روابطي مانند ازدواج با ظاهر آنها متفاوت 
است؛ يعني ظاهر آنها دلنشين است و مثال همه 
در هر فرهنگي از ازدواج به عنوان پديده  اي 
دلنشين ياد مي كنند كه آداب و رسوم خاصي 
هم دارد بنابراين ظاهرش دوست داشتني است 
اما توجه داشته باشيم ذات و باطن ازدواج بسيار 
متفاوت است. درواقع، باطن اين رابطه بسيار 
تعهدآور است. ازدواج هم براساس رسيدن 
مرد  و  زن  بين  تفاوت  برمبنای  و  توافق  به 

پايه ريزي شده است. براساس اين تفاوت ها، 
دنياي متفاوت زن و مرد تعارضاتي به وجود 
مي آورد كه بايد آنها را پذيرفت بنابراين مي توان 
گفت به طور كلي ازدواج يك توافق و تفاهم 
است؛ يعني دو طرف طبق تعهداتي وارد رابطه 
و  تفاوت ها  با وجود  مي شوند و مي پذيرند 

مشكالت كنار همديگر بمانند. 
به اين ترتيب به نظر مي رسد اگرچه ظاهر ازدواج 
بسيار شيرين است، ذات آن سخت و مشكل آفرين 
است. با توجه به اينكه انسان موجود خودخواهي 
است، خواسته هاي خود را هم در رابطه دنبال 
مي كند و به فكر سود و منفعت خودش است. 
فراموش نكنيم ميل افراد به تجرد ريشه در 
همين خودخواهي دارد چون نمي خواهند از 
خواسته هايشان به خاطر ديگران بگذرند. با 
ازدواج  پيمان  به  از وارد شدن  اينكه  وجود 
به  را  استقبال هم مي كنند ولي در عمل آن 

تعويق مي اندازند. 
از لحاظ  افراد  اينكه  اين ترتيب به جاي  به 
عاطفي سرمايه گذاري كنند، هر كدام از دو 
طرف سعي مي كند منافع خود را در رابطه 
رابطه  نمي توانند  دليل  همين  به  كند.  تامين 

درست و موفقي داشته باشند. 
از مواردي است كه مانع  تعهد گريزي يكي 
مي شود.  عاطفي  روابط  به  افراد  شدن  وارد 

شايد ازدواج اصولي خيلي سخت به نظر برسد 
چون با ذات خودخواهانه بشر در تناقض است 
چون هر دو طرف اغلب نمي توانند دست از 
خودخواهي هاي خود بردارند اما افراد نيازهاي 
برطرف  مختلف  روش هاي  به  را  خودشان 
مي كنند و تعهد كه يكي از موضوعات مهم 
در رابطه است به تدريج فراموش مي شود. 

: روابط عاطفي چطور مي توانند به 
موفقيت دست پيدا  كنند؟

در روابطي كه تعهدي وجود ندارد، شاهد اين 
هستيم كه افراد به جاي سرمايه گذاري هاي عاطفي 
سعي مي كنند به فكر رسيدن به مصالح و عاليق 
خود باشند اما اگر اين موضوع ادامه پيدا كند، آنها 

نمي توانند در ازدواج موفق عمل كنند. 
توجه به تفاوت ها و پذيرش آنها تا حدود زيادي 
مي تواند منجر به موفقيت ما در ارتباط شود. 
برقراري تساوي حقوقي هم تا حدود زيادي 
مي تواند موفقيت يك رابطه را تضمين كند چون 
وقتي بخواهيم تساوي برقرار كنيم، حتما بايد ميزان 
خودخواهي هاي خود را تا حدود زيادي كاهش 
دهيم. به اين ترتيب براي حفظ منافع خود در 
يك ارتباط هم بايد توجه داشته باشيم كه زماني 
مي توانيم به موفقيت و منفعت خود در ارتباط 
با همسرمان فكر كنيم كه قبل از آن به حفظ 
منفعت و سود او توجه كرده باشيم چون رابطه 
زماني موفق مي شود كه منفعت طرف مقابل را 
هم مدنظر قرار دهيم. درواقع ما بايد ياد بگيريم 
چگونه در يك ارتباط مي توانيم باوجود تفاوت ها 
با هم كنار بياييم. ضمن اينكه از قوانين ماندن در 
يك رابطه آگاه باشيم. اينكه بدون كوچك ترين 
شناختي از قوانين زندگي زناشويي وارد رابطه 
زناشويي شويم، فقط به اين دليل كه فكر مي كنيم 
بايد ازدواج كنيم قطعا ما را به جايي نخواهد 
رساند و برعكس باعث مي شود با مشكالت 
زيادي مواجه شويم. توجه داشته باشيم وقتي 
بدون آگاهي دست به انجام هر كار ديگري هم 

بزنيم، قطعا نمي توانيم موفق شويم. 

: روابط امروزي چه تغييراتي كرده اند؟
 انتظار زنان و مردان امروزي با گذشته قابل مقايسه 
نيست. در گذشته افراد معيارهاي ساده تري براي 
انتخاب همسر داشتند چون در واقع انتظارشان 
از همسر ايده آل بر نقاط ديگري از هرم مازلو 
متمركز بود و انتظاراتي متفاوت از همسر خود 
داشتند ولي خواسته هاي افراد در حال حاضر 

قابل مقايسه با گذشته نيست. 

امروزه افراد انتظارات ديگري در روابط از همديگر 
دارند؛ انتظار عشق ورزيدن و خودشكوفايي. در 
عين حال با مشكالتي مثل كمبود وقت و استرس 
زياد هم مواجه هستند كه همين موضوع مانع  

رسيدن آنها به خواسته هايشان مي شود. 
با توجه به اينكه افراد اغلب زمان زيادي را بيرون 
از منزل سپري مي كنند، كمبود وقت و افزايش 
استرس و اضطراب باعث كمبود فضا و اكسيژن 

در هرم مازلو مي شود، به ويژه زماني كه افراد 
جاه طلب تر هم شده اند و بيشتر به فكر سبقت 
گرفتن از همديگر هستند. براي جلو گيري از چنين 
روندي مي توان با افزايش مهارت هاي ارتباطي 
و كم كردن توقعات و انتظارات به نتيجه بهتري 
رسيد. در غير اين صورت به دليل تعارض بين 
سطوح مختلف نيازهاي خود در يك رابطه دچار 

احساس خفگي و نارضايتي مي شويم.

 يكتا فراهاني 

ذات روابطي مانند 
ازدواج با ظاهر آنها 

متفاوت است؛ يعني 
ظاهر آنها دلنشين 

است و مثال همه در 
هر فرهنگي از ازدواج به عنوان 

پديده  اي دلنشين ياد مي كنند كه 
آداب و رسوم خاصي هم دارد 

بنابراين ظاهرش دوست داشتني 
است اما درواقع، باطن اين رابطه 

بسيار تعهدآور است

ازدواج يعنی شكاف ايجاد كردن بين ترک خانه و 
وفاداری. زمانی كه زن يا مرد خانه والدين خود را 
ترک می كنند، به سوی زندگی مشترک می روند. 
با توجه به اينكه پيوند زن و شوهر از پيوند بين 
والدين و فرزند قوی تر است، مرد بايد پدر و مادر خود را ترک كند 
و به همسر خود بپيوندد و آنها به يك بدن تبديل  شوند. ما نمی گوييم 
يك »كودک« يا »نوجوان« مادر و پدر خود را ترک می كنند، اين به 
معنای »بزرگسالی« است. وظيفه والدين است كه اطمينان حاصل 
كنند فرزندشان به عنوان يك بزرگسال و فرد بالغ، خانه را ترک 
می كند، نه كسی كه هنوز برای بالغ شدن راه پيش رو دارد. ما بايد 
طوری فرزندانمان را پرورش بدهيم كه با آمادگی پذيرش مسووليت 
كار، ازدواج و خانواده از خانه ما خارج شوند. ترک خانه و ازدواج 
برای برخی افراد در يك زمان اتفاق می افتد و ممكن است در يك 
روز باشد؛ شما صبح در خانه والدين خود از خواب بيدار شده، به 
سوی مجلس عروسی تان روانه می شويد، ازدواج می كنيد و سپس 
به ماه عسل می رويد. شما پدر و مادر خود را ترک می كنيد و فوری 
زندگی با خانواده جديد خود را شروع خواهيد كرد، درحالی كه برای 
بعضی افراد، يك فاصله زمانی بين جدايی از خانه پدری و پيوستن به 
خانواده جديد وجود دارد. امروزه در بعضی موارد، فاصله بين ترک 
خانه و ازدواج 10 سال يا بيشتر طول می كشد. فرزند مدرسه را به 
اتمام رسانده، شاغل می شود، خانه را ترک می كند، به خانه شخصی 
خود نقل مكان می كند، مقداری پول پس انداز كرده و زندگی خود را 

به عنوان يك مجرد آغاز می كند.
ازدواج بادوام تنها در شرايطی امكان پذير است كه زن و مرد از هر 
نظر خانه والدين را ترک كنند. هر دو بزرگسال بايد آماده باشند از نظر 
جسمی، رابطه ای، عاطفی، مالی، معنوی و گاهی جغرافيايی از خانه 

والدين خود جدا شوند. هنگام ترک منزل به چند نكته توجه كنيد:
خانه والدين را از نظر جسمی ترک كنيد: وقتی دو يا چند خانواده زير 
يك سقف زندگی می كنند، باز هم چالش های خود را دارند. در صورت 
امكان، زندگی متاهلی خود را با حضور فيزيكی خودتان شروع و حفظ 
كنيد. خانه شخصی شما بيان ملموس ترک و پيوستن دوباره است. 
تعداد زيادی از فرزندان بالغ همراه والدين برای كار در يك شركت 
نوپای خانوادگی، جهت مراقبت از والدين سالمند خود يا مراقبت از 
خود  طی بحران سالمت، دوباره به خانه والدين می روند اما بازگشت 

به خانه پدری به صورت موقت بسيار بهتر از حضور دائمی است.
خانه را به طور روابطی ترک كنيد: ازدواج نياز به اولويت های جديد 
دارد. فرد موردعالقه شما در زندگی اكنون همسر شماست. مادر ديگر زن 
شماره يك شما نيست و همين طور پدر شما. دستپخت همسرتان اكنون 
غذای موردعالقه شماست. كارهای دستی همسرتان قابل ستودن است.

خانه را از نظر عاطفی ترک كنيد: خبر خوب محل كارتان را ابتدا  
با همسرتان به اشتراک بگذاريد، نه والدين. اگر نياز به تصميم گيری 
داريد، قبل از تماس با والدين با همسرتان صحبت كنيد. اگر با والدين 

تماس می گيريد، اجازه ندهيد احساسات مادر يا پدر در اين باره باعث 
شود همسرتان را فراموش كنيد و او دلخور شود. اگر به تازگی ازدواج 
كرده ايد، نيازی نيست هر روز برای بيان وقايع زندگی روزانه خود، با 
والدينتان تماس بگيريد يا به خانه آنها پيام بدهيد. درست همان طور كه 
به فضای جسمی و رابطه ای نياز داريد، به فاصله عاطفی نيز نياز داريد.

خانه را از نظر مالی ترک كنيد: ترک منزل از نظر مالی مانند ترک خانه 
از نظر جسمی يك مرز محسوس است. وقت آن است كه كارت های 
اعتباری والدين خود را پس بدهيد و راه مالی خود را دنبال كنيد. يكی 
از بزرگ ترين اشتباهاتی كه در ازدواج جوان ها انجام می شود، اين 
است كه بخواهند آنچه را كه پدر و مادرشان مثال در طول 30 سال 
به دست آورده اند، طی 3 سال به دست بياورند)يك شبه ره صدساله 
طی كردن( به روش خودتان زندگی كنيد. سخت كار كنيد، بخشنده 
باشيد، با پشتكار صرفه جويی كنيد و سپس با خوشحالی زندگی را 

سپری كنيد. اينها دارايی شماست.
در صورت لزوم، از نظر جغرافيايی خانه را ترک كنيد: ما والدين 
عالی و دوست داشتنی داريم اما آزادی ساختن زندگی مشترک به 
تنهايی، باعث شفاف سازی ما می شود. وقتی والدينمان از آپارتمانمان 
ديدن می كنند برايشان جذاب می شود و می بينند كه ما بيشتر از آنچه 

بايد، زندگی را با هم ساخته ايم. 
وقتی پدر و مادرمان در اتاق  می نشينند و از غذايی كه با همسرمان تهيه 
كرده ايم، می خورند، لذت می بريم و اطمينان داريم اين يكی از بهترين 

راه هايی است كه به والدين خود احترام می گذاريم.
 تشويق را فراموش نكنيد: بعد از ترک خانه و يكی شدن با همسرتان، 
ممكن است نياز به بازگشت به خانه والدين بعدا در زندگی احساس 
شود. بيماری والدين، از دست دادن شغل، بحران زناشويی يا انتقال 
كوتاه مدت ممكن است باعث بازگشت ما به خانه والدين شود. به خاطر 

داشته باشيد بازگشت شما موقت است؛ ازدواج برای يك عمر است.
www.focusonthefamily.com :منبع

ازدواج به معنای ترک خانه و تمايل به داشتن 
زندگی جديد است

 ترجمه: هدا 
صادقیان 

حقیقی


