
: چطور مي توان سهم اشتباهات خود 
را در يك رابطه عاطفي  پذيرفت؟

نخستين موردی كه هنگام وارد شدن در يك 
رابطه بايد به آن توجه داشت »مفهوم« و »هدف« 
رابطه است؛ اينكه براي چه رابطه عاطفي را 
شروع مي كنيم؟ آيا هدف كوتاه مدتي را دنبال 
مي كنيم يا بلندمدت و لزوما هدفمان از وارد 
شدن در يك رابطه چيست؟ گاهي يك طرف 
رابطه فقط از سر شوخي، هيجان و خوشگذراني 
وارد رابطه مي شود و اصال آن را جدي نمي گيرد 
بنابراين طرف مقابل از همان نخست دچار ابهام 

و گنگي در شناخت رابطه مي شود. 
وقتي هدف رابطه اي مشخص شود، كاركرد آن 
هم تشخيص داده مي شود و دو طرف براي 
داشتن يك رابطه بلندمدت و واقعي مي توانند 
روي توان و همراهي همديگر حساب كنند، 
درست مثل دو كوهنورد كه قبل از كوهنوردي 
مشخص مي كنند هر كس چه وسايلي همراه 
بياورد و  بين راه هم اگر هر يك به كمك نياز 
داشته باشند، نيازهاي همديگر را برطرف مي كنند 
اما اينكه در رابطه اي نيازهاي افراد مشخص 
نباشد و هر كدام از طرفين فقط به نيازهاي 
اين  نشاندهنده  باشند  داشته  توجه  خودشان 

است كه رابطه مشكل دارد. 

: مشكل روابطي كه تعريف شده و 
مشخص نيستند، چيست؟

در روابطي كه از آغاز هدف و تعريف مشخصي 
وجود ندارد، هر دو طرف اين اتهام را به يكديگر 
خودخواهي هاي  ديگري  كه  مي كنند  وارد 
خودش را دارد ولي لزوما به اين معنا نيست 
كه يك نفر از قبل خودخواه تر است يا بخواهد 

در رابطه اخاللي ايجاد كند. 
رابطه  ما بدون هدف و شناخت وارد  وقتي 
مي شويم، با خودخواهي و ديدن خواسته هايمان 
تالش مي كنيم رابطه را به سمت و سويي برسانيم 

كه خودمان مي خواهيم. 
در واقع معيار همه افراد از شروع رابطه رسيدن 
به يك رابطه لذتبخش و كامل است ولي وقتي 
به نيازهاي طرف مقابل توجهي نمي كنيم، اين 
خودخواهي چنين امكاني به پيشرفت رابطه 
نمي دهد و يكي از ايرادهاي اصلي روابط عاطفي 

هم همين گونه خودخواهي هاست. 

: چرا بعضي ها بي جهت روابط را 
كش مي دهند؟

كساني كه بي هدف رابطه اي را كش مي دهند، 
ممكن است به دو منظور اين كار را انجام دهند؛ 
يا اينكه اهداف سودجويانه اي را دنبال مي كنند و 
كامال با هوشياري و حساب شده پيش مي روند يا 
به طور ناهوشيار و بدون اينكه حواسشان باشد 
قصد برآوردن نيازهايي را دارند كه از كودكي تا  
امروز سركوب شده اند. در چنين شرايطي طرف 
مقابل را به عنوان يك نماد در نظر مي گيرند؛ گويي 
مي خواهند از او انتقام بگيرند. گاهي بدون اينكه 
بخواهيم هيچ گونه تغيير ساختاري در رابطه ايجاد 
كنيم، فقط آن را »تمديد« مي كنيم و از طرف 
مقابل فرصت مي خواهيم براي اينكه بتوانيم 

مانند قبل آن گونه كه مي خواهيم اهدافمان را 
پيش ببريم. درواقع، گاهي افراد به دليل فشار 
نيازهاي خود، اهدافشان را گم مي كنند و طرف 
مقابل را هم به شكل موضوعي براي برطرف 

شدن نياز هايشان مي بينند. 

عاطفي  رابطه  به  واقع بينانه  نگاه   :
چگونه نگاهي است؟

كه  نگاهي  اصلي ترين  و  موضوع  نخستين 
مي توانيم به رابطه عاطفي داشته باشيم »پذيرش« 
تفاوت هاست؛ اينكه طرف مقابل را به عنوان يك 
انسان»متفاوت« از خود ببينيم و بپذيريم كه او 
فردي »متفاوت« با تمام تجربيات، خواسته ها، 

تربيت و فرهنگ »خاص« خودش است. 
مي پذيريم  را  تفاوت ها  اين گونه  كه  زماني 
براي تمام كردن رابطه با آن فرد هم زياد به 
مشكل برنمي خوريم؛ يعني اگر از طرف مقابل 
رفتارهايي مخالف ميل ما سر زده آنها را خصمانه 
نمي بينيم، بلكه مي پذيريم همه آنها ناشي از 
وجود تفاوت هاي ما با همديگر است. به اين 
ترتيب وقتي نمي توانيم به نتيجه درستي برسيم 
هم آن را به حساب همين تفاوت ها مي گذاريم. 
توجه داشته باشيم لزوما اتمام رابطه به معناي 
تشكيل دادگاه و متهم كردن يك نفر نيست 
به  برخوردن  هنگام  اغلب  ما  متاسفانه  ولي 
مشكل در رابطه و پايان بخشيدن به آن وارد 
اين گونه قضاوت ها مي شويم. در واقع اغلب 
وقتي رابطه اي در حال تمام شدن است، انگار 

همه دنبال پيدا كردن »مقصر« هستند. توجه 
داشته باشيم ساختار يك رابطه مي تواند از ابتدا 
»بيمار گونه« يا »خاص« باشد؛ يعني گاهي اوقات 
بعضي همسران هيچ گونه شباهت، هماهنگي 
و سازگاري با همديگر ندارند بنابراين چنين 
روابطي دير يا زود محكوم به فنا خواهند بود. 

: چطور مي توان سواد عاطفي خود 
را باال برد؟

توجه داشته باشيم هيچ بد و خوب »مطلقي« 
وجود ندارد كه بخواهيم بگوييم چون با ما 
آن گونه كه مي خواهيم رفتار نشده پس طرف 
مقابل بد يا مقصر بوده است؛ يعني بايد آگاه 
باشيم اگر طرف مقابل آن گونه كه ما مي خواهيم 
رفتار نمي كند، به معناي بد بودن او نيست. وقتي 
سواد عاطفي و آگاهي ما باال باشد مي توانيم 

اين موارد را بهتر درك كنيم. 
از ديدگاه فلسفه افالطوني، همه رفتارها »مشتري« 
و »خواهان« خود را دارند، هر چند ممكن است 
مطابق ميل ما نباشند. به همين دليل هنگام ازدواج 
و وارد شدن در روابط عاطفي بايد بسيار دقت 
كنيم و ببينيم آيا ما با انتخاب خود مي خواهيم 
خالء هاي شخصيتي خودمان را پر كنيم يا براي 
ارضاي نيازهاي سطح باال تر خود وارد رابطه 

مي شويم و تالش مي كنيم. 
اغلب والدين در كودكي سعي مي كنند هنگام 
بروز هر اتفاق ناگواري به فرزندانشان القا كنند 
آنها مقصر نيستند و تقصير را گردن ديگري 

مي اندازند. همين موضوع باعث مي شود كودك 
و  باشد  داشته  نتواند حس مسووليت پذيري 
اشتباهات خود را گردن بگيرد، مثال وقتي پاي 
كودك به ميز مي خورد، مادر ميز را كتك مي زند 
و مقصر مي داند. به اين ترتيب به فرزندش ياد 
مي دهد او هيچ تقصيري ندارد. درواقع، وقتي 
شناخت درستی وجود نداشته باشد فرافكني ها 
آغاز مي شوند. در چنين مواقعي افراد فكر مي كنند 

خوبي و بدي »مطلق« هستند. 

: محور اختالفات ارتباطات عاطفي 
چيست؟

در روانكاوي محور اختالفات در روابط عاطفي 
در هر سطحي »روابط موضوعي« ناميده مي  شود. 
روابط موضوعي به اين معناست كه مثال اگر ما 
از دوران كودكي با والدين مان رابطه خصمانه اي 
داشته ايم به اين دليل كه زياد در كارهاي ما دخالت 
مي كرده يا بيش از حد كنترل گري داشته اند، 
در بزرگسالي هم به هر واكنش و كنترل گري 
مشابه ديگري نيز همان نگاه را داريم چون از 
قبل ذهنيت مشابهي داريم، مثال وقتي طرف 
زياد سوال  مورد رفت وآمدهايمان  در  مقابل 
مي كند »احساس كنترل گري« دوباره برايمان 
تداعي مي شود بنابراين هنگام اتمام رابطه اگر 
ذهنيت ما اين گونه باشد و طرف مقابل را نماينده 
موضوعي از موضوعات گذشته زندگي خود 

بدانيم به مشكالت زيادي برمي خوريم. 
در اين هنگام نخستين قدم اين است كه مشكالت 

دروني خود را  شناسايي كنيم. براي اين كار 
مي توانيم با روان شناس و متخصص مشاوره 
كنيم و ببينيم چه »مشكالت دروني« و »روابط 
موضوعي« را از گذشته با خود حمل مي كنيم. 
به اين ترتيب اگر رابطه اي در حال اتمام است، 
بهتر مي توانيم به خودمان و طرف مقابل واضح، 
مشخص و قاطع پاسخ دهيم. گاهي نيز هنگام 
اتمام روابط »بازي هاي جديدي« رخ مي دهد، مثال 
يك طرف مي خواهد رابطه را تمام كند ولي طرف 
مقابل مايل به اين كار نيست بنابراين به گونه اي 
رفتار مي كند و احساس قرباني گري دارد كه باعث 
مي شود رابطه دوباره احيا و زنده  شود. البته در 
بسياري موارد رابطه با مشكل مواجه مي شود. 

: روابط موضوعي چه نقشي در روابط 
عاطفي ما دارند؟ 

زيادي  نقش  موضوعي  روابط  چرخه هاي 
در تصميمات مهم ما براي روابطمان دارند. 
موضوعاتي  كه  هستند  به گونه اي  روابط  اين 
را كه در گذشته اي تجربه كرده ايم و بر روان 
ما تاثير گذاشته اند الگويي به وجود آورده اند 
كه با موضوعات مشابه امروزي تصاوير قبل 
را براي ما تداعي مي كنند، مثال اگر در كودكي 
پدرمان احساس حقارت را به ما القا كرده باشد 
در بزرگسالي هم وقتي شخص ديگري چنين 
احساسي را به ما القا كند دوباره به »مدار دوران 
كودكي« خود برمي گرديم كه اين موضوع باعث 

آزار دوباره ما مي شود. 

درواقع، تجربه دوباره آنچه كه از آنها ترس و 
واهمه داريم به اين دليل است كه يا مي خواهيم 
آنها را درست كنيم يا از آنها فرار كنيم، مثال 
دوباره دنبال افرادي مي گرديم كه مانند پدر ما 
را تحقير كنند تا بتوانيم به نوعي »انتقام« بگيريم، 
غافل از آنكه دوباره در چرخه همان مشكالت 
گير مي افتيم و گرفتار مي شويم زيرا ما معموال 
نه توان الزم را براي مقابله با آن داريم و نه از 

مهارت كافي در اين زمينه بر خورداريم. 

: داشتن چنين خصوصياتي چه نقشي 
در پايان دادن روابط عاطفي ما دارد؟

روابط موضوعي در روابط عاطفي محور اختالفات 
هستند اما لزوما به معناي صددرصدي سواد تمام 
كردن رابطه نيستند. هرچقدر هم كه تجارب ما 
زياد باشد و مطالعاتي در اين خصوص داشته 
باشيم وقتي نوبت به خود مان مي رسد دوباره اين 
موضوعات حل نشده از قبل ما را به قالب قبل مان 
برمي گرداند بنابراين مد نظر قرار دادن تفاوت هاي 
 بين فردي در روابط بسيار مهم است. همچنين در 
نظر داشتن اين موضوع كه اگر كسي نتوانست 
با ما در يك رابطه عاطفي درست قرار بگيرد، 
مبني بر بد يا خوب بودن او يا ما نيست.  اگر 
نوع رابطه و اهداف آن از ابتدا مشخص باشد، 
دو طرف مي توانند راحت تر براي پايان  دادن آن 
تصميم بگيرند. رك گويي در بيان احساسات هم 
مي تواند در روابط عاطفي موثر باشد. البته بايد 
بتوانيم  بين رك گويي و گستاخي تفاوت قائل شويم. 
رك گويي بيان احساسي است كه درون ماست، 
در حالي كه گستاخي بيان آنچه است كه در روان 
طرف مقابل اتفاق مي افتد. توجه داشته باشيم ما 
حق داريم فقط در مورد احساس خوب يا بد 
خود صحبت كنيم؛ اينكه از چه مواردي در رابطه 
لذت مي بريم يا مي رنجيم. هنگام تمام كردن رابطه 
عاطفي هم بايد صرفا در مورد مسائل و احساسات 
منفي و مثبتي كه درون خودمان اتفاق مي افتد، 
صحبت كنيم، نه اينكه بخواهيم خصوصيات 
طرف مقابل را زير سوال ببريم يا او را مقصر 
بدانيم. اين گونه رفتار كردن به معني »رك گويي« 
در بيان احساسات است، در حالي كه گستاخي 
باعث مي شود مقاومت طرف مقابل بيشتر شود 
و پايان بخشيدن رابطه هم بسيار سخت تر چون 
دو نفر براي اثبات خود نمي توانند درست تصميم 
بگيرند و همين موضوع نيز كار پايان بخشيدن 

درست و آگاهانه را سخت تر مي كند.

چطور به جاي خراب كردن رابطه به موقع تمامش كنيم؟ 

سواد ترك رابطه 
روابط عاطفي همان قدر كه مي توانند لذتبخش باشند، گاهي هم آزاردهنده 
مي شوند؛ زماني كه دو طرف نمي توانند همديگر را درك كنند، خواسته ها 
و زاويه ديدشان با همديگر فرق كرده و در كل حس خوبي از بودن 

كنار همديگر ندارند ولي باز هم توانايي پايان دادن رابطه را ندارند. 
پايان بخشيدن به روابط عاطفي كار آساني به نظر نمي رسد. براي اتمام درست و به موقع دو 

طرف بايد سواد و آگاهي الزم را داشته باشند و بتوانند بر مشكالت شخصيتي خود مانند 
وابستگي، ترس از تنهايي و طرد شدن كه اغلب به دوران كودكي ما مربوط می شود، غلبه 
كنند كه اين كار هم تالش و انگيزه زيادي الزم دارد اما چطور سواد تمام كردن رابطه را به 
دست بياوريم و به جاي كش دادن و خراب كردن رابطه به موقع آن را تمام كنيم؟ در اين 

خصوص با دكتر بهزاد تريوه، روان شناس و استاد دانشگاه گفت وگو كرده ايم.

 يكتا فراهاني
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نخستين موضوع و 
اصلي ترين نگاهي 
كه مي توانيم به 
رابطه عاطفي داشته 
باشيم »پذيرش « 
تفاوت هاست؛ اينكه طرف مقابل را 
به عنوان يك انسان» متفاوت« از 
خود ببينيم و بپذيريم كه او فردي 
»متفاوت« با تمام تجربيات، خواسته ها، 
تربيت و فرهنگ »خاص« خودش است


