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رهنمودهایی برای ازدواج خوب

چگونه زندگی زناشویی شادی داشته باشیم؟

7 راه برای پایان دادن به بحث و جدل با شریک زندگی 

بازگشت به عشق و مهربانی

ما با این توانایی که زندگی 
زناشویی شادی داشته باشیم 
به دنیا آمده ایم اما هنوز برای 
گسترش آن باید تالش کنیم. 
داشتن ازدواج خوب به آموزش نیاز دارد. ما 
باید عادت های بد را کنار بگذاریم و موارد 
خوب را بیاموزیم. برای داشتن زندگی مشترک 

موفق به توصیه های زیر عمل کنید.
دارد  دوست  فردی  هر  باشید.  شنونده   .1
حرف های او شنیده و به درستی درک شود. 
شما باید این حس را در شریک زندگی تان به 
وجود بیاورید. به این وسیله اضطراب هایتان 
را کنار می گذارید. وقتی شریک زندگی تان 
صحبت می کند مشاوره ندهید. گاهی اوقات 
مثل آینه باشید یا ساده تر بگویم حرف های 
همسرتان را تکرارکنید. این کار کافی است 
تا به او نشان بدهید به حرف های او گوش 
می کنید. به عنوان مثال، بگویید »می دانم که 
به خاطر بیرون نبردن زباله از من ناراحتی« یا 
»می دانم که می خواهی راجع به اتفاق امروز 
در محل کارت صحبت کنی.« شواهدی ارائه 
بدهید مبنی بر اینکه متوجه نگرانی های شریک 

زندگی خود هستید.
2. زمان متعادل یک زن و شوهر را باهم 
سپری کنید.  اوایل در یک رابطه  همسران 
مانند دوست صحبت می کنند و کارهای جالبی 
انجام می دهند اما با گذشت زمان، اوضاع تغییر 
می کند؛ کار، خانواده، مشکالت اقتصادی و... 
و  زندگی  معمول  رویه  رفتن  بین  از  باعث 
تفریحاتی می شود که ابتدا شما را کنار هم 
قرار داده است. به تفریحات قبلی برگردید، 
حتی اگر مجبور باشید این کار را یک هفته 
در میان در تقویم برنامه ریزی کنید. اشتراک 
یک فعالیت بدنی، مانند دوچرخه سواری یا 
پیاده روی در اطراف منزل، به ویژه برای باال بردن 
روحیه شما همراه ضربان قلب بسیار مناسب 
است. فعالیت هایی مانند بیرون رفتن برای شام 
صمیمی، ماندن در خانه و پخش موسیقی یا 

تماشای فیلم مورد عالقه به شما کمک می کند 
تا به یاد داشته باشید چرا یکدیگر را انتخاب 
کرده اید. اگر پول کافی برای پرستار کودک 
ندارید، کودکتان را پیش یک دوست بگذارید 
و برای گردش برنامه ریزی کنید. هر هفته یعنی 
168 ساعت، متعهد شوید حداقل 2 ساعت از 
هفته را به روابط خودتان اختصاص بدهید.
3. به سمت هم چیزی پرتاب نکنید.  قرار 
نیست شما و شریک زندگی تان همیشه با هم 
موافق باشید اما در ابراز مخالفت با یکدیگر، 

قوانین زمین بازی را اعمال کنید. هیچ توهین، 
نامگذاری یا پرتاب وسایل وجود ندارد. اگر 
مخالفتی دارید، این کار را به صورت مودبانه 
انجام بدهید. به طرف مقابل توهین نکنید. در 
عوض، بگویید: »فکر می کنی ما باید این کار 
را انجام بدهیم. من در این مورد نظر دیگری 
دارم.« اگر به نظر می رسد اختالف نظر شما در 
حال افزایش است، درمورد به تاخیر انداختن 
بحث هر دو طرف با هم توافق کنید و برای 
ادامه آن پس از یک دوره تمدید آرامش اعصاب 

برنامه ریزی داشته باشید. حفظ خونسردی و 
آرامش خاطر حتی برای فشارخون و ازدواج 

شما بهتر است.
4. عشق را شعله ور کنید.  اگر روابط زناشویی 
شما کاهش یافته یا به اندازه ای که یک همسر 
خواهان ایجاد روابط زناشویی است، رابطه 
ندارید، الزم است زندگی صمیمی خود را 
ابراز  در اولویت قرار بدهید.  به همسرتان 
عشق  کنید. به شریک زندگی خود به عنوان 
شخصی که عاشق او هستید فکر کنید؛ کسی 

به  بشود.  شما  عاشق  بارها  می خواهید  که 
نظافت شخصی تان اهمیت بدهید، رمانتیک 
تنها  زندگی شما  نکنید شریک  فکر  باشید، 
یک وسیله است. به او به چشم فردی نگاه 
به  کنارش  را  روزتان  دارید  قصد  که  کنید 

اتمام برسانید.
5. آنچه را که می خواهید به روش درست 
و عالی درخواست کنید. اگر کاری وجود 
دارد که دوست دارید همسرتان برای شما 

انجام بدهد، 3 انتخاب دارید؛ 

خواسته تان را نزد خود نگه دارید و بگذارید 
مثل زخم کهنه بشود. 

مورد  در  یا  بگویید  دوستانتان  به  را  آن   
خواسته هایتان با آنها گپ بزنید.

انتخاب صحبت کردن در مورد  بهترین   
نیازتان با همسرتان است. همسرتان چگونه 
گل  برایتان  دارید  دوست  شما  بفهمد  باید 
بخرد و به خانه بیاورد؟ خیلی ساده، با زبان 
شیرین و مستقیم به او بگویید. نکات مبهم 
و تاریک را رها کنید. این موضوع انجام یک 
تست نیست تا دریابید آیا همسرتان شما را 
دوست دارد یا نه، بلکه راهی است تا به خودتان 
اجازه بدهید آنچه را که می خواهید بپرسید و 
عاشقانه از همسرتان درخواست کنید، بدون 
سرزنش یا احساس گناه. اگر همسرتان مقابل 
خواسته شما حالت تدافعی به خود بگیرد و 
باشد، به مالقات مشاور  صحبت غیرممکن 
ازدواج بروید زیرا او می تواند برای ازدواج 
خوب راهکار ارائه بدهد. بیشتر ما - زن و 
مرد - به این موضوع واقف نیستیم که حتی 
حرکات کوچک برای مدت طوالنی در شاد 

کردن همسر و ازدواجمان نقش دارند.
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بخش  زن وشوهرها  بین  بحث  و  دعوا 
به  اما  می شود  تلقی  آنها  روابط  عادی 
دعوا  باید  زن وشوهرها  متخصصان،  گفته 
با  روابطشان  سالمت  تا  کنند  کنترل  را 

نبیند. آسیب  زمان  گذشت 
بعد از دعوا، پاک کردن جو حاکم و بازگشت به 
عشق و مهربانی نشان دهنده وجود احساسات 
بین همسران است و چه احساسی می تواند 

روزبه روز از این بهتر باشد؟ 
این احساسات به معنای عشق و ارتباط بیشتر 
هستند. اگر این هدف در روابط زن وشوهرها 
و  عشق ورزیدن  آموزش  فرصت  نباشد، 
عملکرد مناسب نسل بعدی که از این مرحله 

عبور خواهند کرد،  از دست می دهند.
رابطه  مانند  موضوعاتی  سر  زن وشوهرها 
زناشویی، مدتی که کنار هم سپری می کنند، 
و  بچه ها  پرورش  پول،  مدیریت  چگونگی 
دچار  یکدیگر،  خانواده  با  رابطه  برقراری 
بحث و گاهی نزاع می شوند که باعث ایجاد 

استرس و ناامنی می شود.
اولین اشتباه این است که یک یا هر دو طرف 
فرصتی به همسر خود نمی دهد تا ذهن خود 
را تخلیه کند و مسائل حل نشده باقی می مانند. 
دوم، عدم تمایل به عذرخواهی بدون دفاع 

از موقعیت شخص است.
اما تفاوت ها ناشی از نحوه توافق بین زن و 
مرد است که می تواند باعث ایجاد سردرگمی 
باید از آن  و تنش  در رابطه آنها شود پس 

آگاه باشند.

1. مدیتیشن کنید
دانشگاه هاروارد تحقیقاتی در مورد مراقبه انجام 
داده و به این نتیجه دست یافته که تنها پس 
از 8هفته تمرین ذهن آگاهی، شرکت کنندگان 
میزان سیستم مقابله یا گریز را کاهش دادند. 
در اصل، ظرفیت احساس استرس، اضطراب، 
ترس و عصبانیت کاهش می یابد. وقتی این 
احساسات را کاهش می دهید، مقاوم تر شده و در 
نتیجه حتی وقتی احساسات شریک زندگی تان 

شعله ور می شود، می توانید آرام باشید.

2. ابتدا سکوت را انتخاب کنید
برافروخته  از خشم  احساس می کنید  وقتی 
آرامش  احساس  تا  کنید  سکوت  شده اید، 
کرده و به طور کامل درباره وضعیت خود 
فکر کنید. این حالت به شما فرصتی می دهد 
دفاع  از  قبل  را  موقعیت شریک زندگی تان 
بسنجید و بدون ایجاد آسیب به احساسات و 
عصبانیت که فقط باعث ادامه دعوا می شود، 

وجه اشتراک را به دست بیاورید.

3. قبل از ارائه مشکل ، راه حلی 
پیدا کنید

از دوستانی که می دانید کمک حال شما هستند 
یاری بخواهید یا با روان شناس صحبت کنید. 
ممکن است این روش ها به شما در حل مساله 

کمک کنند تا راه حلی ارائه بدهید.
همسرشان  از  تنش  و  خشم  با  افراد  غالبا 
بدون  کند،  دلجویی  آنها  از  که  می خواهند 
را  مشکل  می تواند  چگونه  او  بدانند  اینکه 
حل کند و این کار باعث احساس صدمه، 

سردرگمی و ناتوانی بین آنها می شود.

4. خواسته تان را از راه تمایل 
خود بیان کنید

اگر از شریک زندگی تان درخواستی دارید 
مانند: »من می خواهم آرام تر باشی« یا مورد 
خاصی مثل »من از شما می خواهم برای منزل 
پس انداز کنی« خواسته خود را از راه هایی 

که تمایل دارید، بیان کنید.

5. تعادل برقرار کنید
اگر این تمرین ساده را انجام بدهید، بسیاری 

از مسائل در ذهنتان حل می شود.
ابتدا از خود بپرسید چرا عصبانی هستید؟ آیا 
از اینکه زباله ها بیرون از خانه قرار نگرفته اند 
ناراحت هستید؟ دوم، آن را با کاری مشابه 
آنچه در گذشته انجام داده اید، مقایسه کنید.
همسرشان  که  کارهایی  بابت  افراد  غالبا 
نداده  انجام  اما  بدهد  انجام  می توانسته 

را  خود  خطاهای  و  می کنند  بهانه جویی 
نادیده می گیرند. این کار باعث عدم تعادل 
در ذهن هر دو طرف می شود. به همین علت 
از  به خاطر چشم پوشی  از دعواها  بسیاری 
عادت ناخودآگاه افراد سرچشمه می گیرند.

6. گذشت کنید
اجازه  انسانی  رفتارهای  به  همسران  وقتی 
انسانی  رفتارهای  به  همسران  وقتی  کمک 
اجازه کمک می دهند و درک از مهربانی به 
وجود می آید، می توانند دعواها را در گذشته 

مدفون کنند.
با فراموش کردن مشکالت و عصبانیت های 
حل نشده که تنها باعث شعله ور شدن شرایط 
دعوا می شود، اختالفات را به حداقل برسانید 
احساسات  محور  همین  از  مشکالت  زیرا 

سرچشمه می گیرند.

7. به روش درست عذرخواهی کنید
وقتی زمان عذرخواهی فرا می رسد هرگز 
چشمتان را روی آن نبندید. گفتن »متاسفم« 
برای پاک کردن تمام سموم  تاکتیکی  باید 
عاطفی موجود در رابطه شما باشد بنابراین 
به  را  آن  درست  روش  به  باشید  مطمئن 

می گیرید. کار 

عذرخواهی  حین  می شود  توصیه  همچنین 
استفاده از کلمه اما را محدودکنید زیرا باعث 
می شود.  آن  از  پیش  کلمات  گرفتن  نادیده 
مقابلتان  طرف  به  وضوح  به  درعوض، 

برای  راه حلی  هستید،  متاسف  که  بگویید 
نحوه جلوگیری از این رفتار در آینده ارائه 
بدهید و هرگونه انتظارات شریک زندگی تان 

را متقابال عملی کنید.

ممکن است در آن لحظه کارآمد به نظر نرسد 
ولی با گذشت زمان به سرعت جو اطراف 

شما را از تنش پاک می کند.
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 ترجمه:  
هدا صادقیان 

حقیقی

به شریک زندگی خود به عنوان 
شخصی که عاشق او هستید فکر 

کنید – وکسی که می خواهید بارها و 
بارها عاشق شما بشود. به نظافت خود 
اهمیت بدهید ، رمانتیک باشید ، فکر 

نکنید شریک زندگی شما تنها یک 
وسیله است..به او به چشم فردی 

نگاه کنید که قصد دارید روزتان را 
کنار او به اتمام برسانید 

اولین اشتباه این است که یک یا 
هر دو طرف فرصتی به همسر خود 
نمی دهد تا ذهن خود را تخلیه کند 
ومسائل حل نشده باقی می مانند. 
دوم ، عدم تمایل به عذرخواهی 
بدون دفاع از موقعیت شخص است

اما تفاوت ها ناشی از نحوه توافق 
بین زن و مرد است و این می تواند 
باعث ایجاد سردرگمی و تنش زدگی 
در رابطه آنها شود پس زوجین باید 
از آن آگاه باشند


