
3سالمت روان شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه

هر شخص براي صميميت و 
وفاداري در دوستي تعريف 
و معياری دارد ولي اغلب 
در  كه  باورند  براين  همه 
دوستی ها و فضای حاكم بر آنها رازداري 
و اطمينان بخشي به طرف مقابل بسيار مهم 
است. وجود اعتماد و اطمينان باعث ايجاد 
صميميت و نزديكي بيشتر مي شود؛ اينكه 
دو طرف بتوانند بدون ترس خود واقعی شان 

را نشان بدهند. 
برای برخوردار شدن از چنين فضايی در 
ارتباط رازداری موضوع مهمی است؛ اينكه 
باشيم  آنقدر به طرف مقابل اعتماد داشته 
كه نگرانی برای فاش شدن رازمان نداشته 
باشيم. بنابراين اعتماد، اطمينان و رازداری 
در رابطه موضوع بسيار مهمی است كه تاثير 

زيادی هم بر كيفيت رابطه دارد. 
اما چه عوامل و شرايطی بر اعتماد و اطمينان 
با  زمينه  اين   در  تاثيرگذارند؟  روابط  در 
استاد  و  لبيبي،جامعه شناس  محمدمهدي 

دانشگاه گفت وگو كرده ايم. 

: چرا افراد ترجيح مي دهند راز خود 
را با كسي در ميان بگذارند؟

اين احتمال وجود دارد كه وقتي افراد موضوع 
مهمي در زندگي دارند يا مساله اي دارند كه 
نمي خواهند ديگران از آن مطلع شوند آن را 
فقط به فردي كه به او اعتماد دارند يا يك 

دوست صمیمي مي گويند. 
در واقع افراد وقتي از رازهاي خود با كسي 
صحبت مي كنند به نوعي با خود همدلي مي كنند. 
به اين ترتیب شخص مي تواند شريكي پیدا كند 
كه هم او را در جريان موضوع مهم خود قرار 
بدهد و هم در مواردی بتواند از راهنمايی ها و 
تجربیاتی كه او هم در زمینه های مختلف داشته 
استفاده كند اما اتفاقی كه در دنیای امروز افتاده 
اين است كه آدم ها در گذشته اغلب بیشتر به 
اعضای خانواده اعتماد می كردند، در حالی كه 
در دنیای مدرن امروز اغلب افراد راز خود را 

با دوستانشان مطرح می كنند. 
به اين ترتیب نوعی جابجايی ايجاد شده و در 
دنیاي امروز افراد مورد اعتماد ما لزوما افراد 
خانواده ما نیستند. وقتی از بسیاری افراد سوال 
مي شود كه صمیمی ترين فرد در زندگی آنها چه 
كسی است شايد از يك دوست، همكالسی 
يا همكار صمیمی نام ببرند؛ نه لزوما اعضاي 

خانواده خود.

: چه عواملي باعث بروز صميميت 
مي شود؟

برای صمیمیت لزوما رابطه خويشاوندی الزم 

نیست. در واقع تجربیات و شرايط مختلف 
گذاشتن  میان  در  براي  افراد  انتخاب  باعث 

اسرارشان با همديگر مي شود. 
جلب اعتماد موضوع بسیار مهمي در روابط 
و  ايجاد  زمان  مرور  به  كه  است  صمیمانه 
همچنین باعث مي شود افراد بتوانند به راحتي 
و با خیال راحت در مورد آنچه در ذهنشان 
مي گذرد و همچنین اسرار مهم زندگي خود 
باعث  بگويند. همین موضوع  به ديگران  را 
صمیمیت و مهرباني بیشتر بین اين دو مي شود. 
در رابطه با موضوع رازداري مي توان به تئوري 
معروفي اشاره كرد به نام » مثلث استرنبرگ« كه 
مثلث استرنبرگ 3 ويژگي را براي يك رابطه 

صمیمي و خوب مطرح مي كند. 
در هر رابطه اي هر چقدر هم 2 نفر صمیمي 
به  مثلث  اين  اضالع  وقتي  باشند  نزديك  و 
هم بخورد رابطه هم كیفیت خود را از دست 
مي دهد؛ تعهد و وفاداري يكي از اضالع بسیار 

مهم يك رابطه خوب است. 
يكي از موضوعات مهم هم در اين خصوص 
توجه به اين نكته است كه اگر دو طرف از 
راز يا مسائل مهم همديگر با اطالع باشند، 

هر زمان  به هر دلیلي رابطه شكل قبلي خود 
علیه  مسائل  اين  از  نبايد  داد،  دست  از  را 

همديگر استفاده كنند. 
در واقع دو طرف نبايد از اعتماد به همديگر 
سوء استفاده كنند. در غیر اين صورت مي توان 
گفت كه به اصطالح نهايت ناجوانمردي را 

نسبت به همديگر روا داشته اند. 
مثلث، دوست داشتن، عشق  اين  بخش دوم 
و عالقه و صمیمیت است. در واقع اگر در 
وجود  دوست داشتن  دروني  حس  رابطه اي 
نداشته باشد اعتماد و بیان راز و رمز هم انجام 
نمي شود. در واقع دوست داشتن و وفاداري به 
نوعي با همديگر همپوشاني دارند و يكديگر 

را تكمیل مي كنند. 
وفاداري، دوست داشتن را تقويت مي كند و 
دوست داشتن هم زمینه ساز وفاداري مي شود. 
بین دو طرف هم  ماندن عالقه  پايدار  براي 
اشتیاق كه ضلع ديگر اين مثلث است امري 
ضروري و غیرقابل اجتناب است. توجه داشته 
رابطه  ازدواج شامل  در  اشتیاق  باشیم ضلع 
جنسي هم مي شود كه اصل بسیار مهمي در 

اين گونه روابط به شمار مي روند. 

تا چه حد در  دسته بندي رازها   :
موثر  ديگران  بر  آن  تاثير  و  آنها  افشاي 

خواهد بود؟
رازها دسته بندي هاي مختلفي دارند. گاهي راز 
مشكل و مساله اي است كه شخص راه حلي 
با  را  آن  هم  نمي تواند  و  نمي يابد  آن  براي 
كسي درمیان بگذارد. همین موضوع هم باعث 
مي شود نگه داشتن آن راز فشار بیشتري بر 

شخص وارد كند.
در نظر گرفتن حريم خصوصي كه افراد براي 
خود قائل هستند و همچنین خويشتن داري 
آنها هم در اين میان موضوع بسیار مهمي است 
كه مانع از افشاي راز توسط افراد مي شود. 

گاهي نیز راز افراد مشكل خاصي نیست اما 
ديگري  فرد  نمي خواهند  مختلف  داليل  به 
به غیر از افراد معتمد از آن مطلع شود. مثال 
موضوعي مربوط به گذشته آنهاست يا اتفاقي 
كه شايد فقط براي خود آنها خیلي مهم به 

نظر مي آيد. 
بیماري هم مي تواند براي بعضي افراد به منزله 
راز آنها به حساب بیايد كه به هر دلیلي دوست 
ندارند ديگران از آن مطلع شوند زيرا به نوعي 

آن را نقطه ضعف خود به حساب مي آورند. 
در صورتي كه در میان گذاشتن آن با ديگران 
باعث مي شود وقتي اين افراد متوجه بیماري 
مشابه خود در ديگران هم بشوند اندكي از 
سنگیني تحمل آن برايشان كم شود و منجر 

به امیدواري بیشتر شان هم بشود. 
موضوع مهم در بیان هر رازي اين است كه 
خود فرد هدف خود را از بیان آن بداند و 
درصدي هم براي بر مال شدن آن در ذهنش 

در نظر بگیرد و خطر آن را بپذيرد. 
معموال راز افراد به دو صورت برمال مي شود؛ 
بعضي راز ها با نشان دادن رفتار يا بیان حرفي 
آشكار مي شود. بعضي ها هم خودشان ترجیح 
بگذارند.  میان  با ديگران در  را  آن  مي دهند 
يعني رازها گاهي به طور خواسته يا ناخواسته 

برمال مي شود. 
برمال شدن رازهاي ناخواسته اغلب مشكالت 
بسیاري به وجود مي آورد تا جايي كه حتي 
باعث از هم پاشیده شدن زندگي افراد مي شود. 

: موفق بودن افراد براي در ميان 
گذاشتن رازشان با ديگران به چه عواملي 

بستگي دارد؟
افراد براي در میان گذاشتن  میزان موفقیت 
راز شان با ديگران بستگي به نوع موضوع، اراده 
شخص و همچنین طرف مقابل دارد كه تا 
چه حد بتواند كمك كننده باشد. ضمن اينكه 
آنقدر معتمد باشد كه بتواند حس اطمیناني 
در فرد به وجود بیاورد كه مي تواند آن راز 

را نزد خود نگه دارد. 
گاهي اوقات هم بیان راز فقط جنبه تخلیه 
رواني براي فرد دارد، بدون اينكه بتواند هیچ 
هم  موضوع  همین  بگیرد.  كسي  از  كمكي 
با توجه به شخصیت و خواسته خود افراد 

مي تواند بسیار متفاوت باشد. 

: چه افرادي معموال افراد معتمد تر 
و رازدار تري هستند كه مي توان راز خود را 
با آسودگي بيشتري با آنها در ميان گذاشت؟
تیپ هاي شخصیتي مختلف در اين میان نقش 
مهمي بازي مي كنند. بعضي افراد اصوال معناي 
راز را خیلي خوب نمي دانند و فكر مي كنند 
به راحتي مي توانند و اجازه دارند راز ديگران 
را براي دوستان خود بازگو كنند. آنها معموال 
خودشان هم مي گويند كه نمي توانند رازي را 

نزد خود نگه دارند. 
در صورتي كه بعضي افراد به هیچ وجه حاضر 
به بازگو كردن راز ديگران نیستند و بسیار 
تیپ شخصیتي  يعني  هستند؛  اطمینان  قابل 
افراد در اين خصوص بسیار مهم و موثر است. 
شناخت افراد عامل بسیار مهمي است كه مي تواند 
ما را در تشخیص اينكه به چه كسي مي توانیم 
براي در میان گذاشتن راز خود اطمینان داشته 
باشیم كمك كند ولي نكته بسیار مهم ديگر اين 
است كه وقتي به هر دلیلي تصمیم مي گیريم راز 
خود را با ديگران در میان بگذاريم بايد بدانیم كه 
حتما بايد درصدي هم براي برمال و فاش شدن 
آن در نظر بگیريم و خطر آن را هم بپذيريم 
چون هر چقدر هم افراد و دوستان خودمان 
را بشناسیم هیچ تضمیني در تصمیم گیري آنها 
در آينده براي آشكار كردن يا نكردن راز ما 

نزد ديگران وجود ندارد. 
آينده و سرنوشت هر رابطه اي هم چیزي 
نیست كه بتوان كامال از آن اطمینان داشت. 
ضمن اينكه خود ما، ديگران و كیفیت 
تغییر  حال  در  همیشه  هم  مان  روابط 
هستند و تضمیني براي ثابت ماندن هیچ 

چیز وجود نخواهد داشت. 
البته اين موضوع در فرهنگ ها و تربیت هاي 
مختلف نقش متفاوتي دارد و نمي توان قاعده 
بي ثباتي  ولي  گرفت  نظر  در  آن  براي  كلي 
براي  كه هنگام تصمیم گیري  چیزي است 
با ديگران حتما  راز خود  میان گذاشتن  در 

بايد در نظر گرفته شود.
*حافظ 

چهعوامليباعثايجاداعتمادوامنيتدرمابرايحفظاسرارورازهايديگرانميشود؟

نهانكيماندآنرازيكزوسازندمحفلها*
 يكتا 

فراهاني 

آيا زنان و مردان به يك نسبت ديگران را در دانستن اسرار خود سهيم مي دانند؟ 
معموال مردان عالقه اي به بیان اسرار خود و آنچه درونشان مي گذرد، ندارند و حتي اسرار شان را از نزديك ترين 

افراد و دوستان خود هم پنهان مي كنند و ترجیح مي دهند راز شان را درون سینه نگه دارند. 
آنچه  نكردن  بیان  و  باشد. همین موضوع  يا حتي خوشايند  ناراحت كننده  بسیار  راز مي تواند موضوعي  اين 
درون شان مي گذرد  اغلب باعث اختالف بین همسران و گله و شكايت زنان از مردان مي شود؛ اينكه چرا آنها 

را محرم اسرار خود نمي دانند. 
مي توان گفت به طور كلي ترجیح مردان اين است كه اسرار زندگي شخصي خود را در دل خود نگه دارند و 

حتی االمكان حتي به نزديك ترين دوستان يا اعضاي خانواده خود هم درباره آن حرفي نزنند. 
با توجه به اينكه زنان نسبت به مردان برونگرايي بیشتري دارند عالقه بیشتري هم براي بیان اسرار خود دارند 

و اگر شخص معتمدي پیدا كنند دوست دارند راز خود را با او در میان بگذارند. 
زنان معموال دوست دارند بتوانند مشكل خود را با كسي در میان بگذارند و همچنین از تجربیات و نظريات ديگران 

هم بیشتر استفاده كنند. ضمن اينكه با صحبت كردن 
هم تا حدودي از اضطراب و استرس شان كم مي شود. 
گويي با به اشتراك گذاشتن راز خود كمي تخلیه 
مي شوند و اندكي از باري كه بر شانه هايشان احساس 
مي كنند كم مي شود. البته اين كار عواقب خودش را 
هم دارد وگاهي بسیار هم به آنها ضرر مي رساند چون 
شايد فردي كه به او اعتماد مي كنند نتواند راهنماي 

مناسبي برايشان باشد. همچنین امكان برمال شدن راز شان 
توسط چنین اشخاصي وجود خواهد داشت ولي در 

صورتي كه چنین مشكالتي برايشان پیش نیايد كمك آن 
فرد معتمد بسیار موثر خواهد بود و در مواردي هم به اين 

ترتیب فرد مي تواند براي مشكل خود راه حل مناسبي پیدا كند.

جلباعتمادموضوعبسيارمهميدر
روابطصميمانهاستكهبهمرور
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