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جدال بين عقل و احساس

مرزبندي در روابط عاطفي 

تاثير شيوع بيماری همه گير بر روابط در خانواده

10 نکته برای   کنار آمدن با یکدیگر

آمیزه اي  فرد  هر  رفتارهاي 
از منطق و احساسات است. 
ما  قلبي  احساسات  گاهي 
كه  مي دهد  گواه  را  چیزي 
البته مي دانیم  با منطق عقل جور درنمي آيد. 
منطق و احساس هر دو در مغز جا دارند اما 
مغز را نماد عقل و منطق و قلب را به عنوان 
احساس در نظر مي گیريم. اغلب در بیان اين 
تعارضات از واژه هاي مختلف مانند دل، عشق، 
احساس و... استفاده مي شود اما مهم اين است 
كه بتوانیم به گونه اي مناسب اين دو را از هم 
تفكیك كنیم، در روابط خود مرز بین احساس 
و عقل را تشخیص دهیم و بدانیم كجا بايد 
به نداي عقل و احساس پاسخ داد و طبق آنها 
عمل كرد اما اين مرزبندي در عمل كار چندان 

ساده اي هم نیست. 
دكتر حمزه علیمرادي، روان شناس و مشاور 
شما را با اين مبحث و داشتن مرز مشخص 

در روابط عاطفي آشنا می كند.

روابط اجتماعي 
رشته  افسانه هاي  از  يكي  گفت  بتوان  شايد 
تشخیص  بتوانیم  كه  است  اين  روان شناسي 
بدهیم كجا منطقي و كجا مبتني بر احساسات 
رفتار  كنیم و البته توجه داشته باشیم كه درواقع ما 
خودمان انتخاب مي كنیم منطقي باشیم يا نباشیم؛ 
يعني در بسیاري از مواقع اجازه مي دهیم احساس 
ما تصمیم بگیرد يا خودمان هم ترجیح مي دهیم 

منطقي رفتار كنیم يا احساسي. 
در كشور ما براي بعضي روابط مثال روابط 
عاطفي غیررسمي هیچ قانوني وجود ندارد. 
در اين موارد اغلب افراد با توجه به احساسات 
كه گاهي  رفتارهايي مي زنند  به  خود دست 
باعث رنجش و آسیب طرف مقابل مي شود. 
با توجه به اينكه براي مشخص شدن ابتدا و 
انتهاي اين گونه روابط نظم خاصي وجود ندارد، 
اغلب يكي از طرفین بدون توجه به احساسات 
طرف مقابل هر وقت بخواهد رابطه را به پايان 
مي رساند، در صورتي كه اگر در هر رابطه اي 

خود افراد قوانین خاصي را در نظر بگیرند 
به نوعي امنیت رابطه را تامین خواهند كرد. 

متاسفانه وقتي براي موضوعي نه عرف قانوني 
تعیین مي شود، نه خود افراد چنین كاري مي كنند 
و همچنین افراد در مورد انجام آن كار هیچ 
آموزشي نمي بینند نمي توان پايان خوبي هم 

براي آن در نظر گرفت. 
والدين هم اغلب آموزشي در اين خصوص به 
فرزندان خود نمي دهند و حتي سعي مي كنند 
با پنهان كردن موضوع آن را ناديده بگیرند. 

در صورتي كه در همه جاي دنیا آموزش هايي 
براي شروع روابط عاطفي قبل از ازدواج و 
روابط عاطفي ديگر وجود دارد. در واقع ابتدا 
دو جنس  بین  اجتماعي  روابط  نوع  از  بايد 
آگاه بود و آشنايي الزم را با آن داشت؛ يعني 
رابطه مي تواند بدون داشتن هوس و تعهدي 
برقرار شود اما صمیمیت وجود داشته باشد. 
در واقع با تفكیك نوع روابط بايد به تعريف 

مشخصي براي هريك از آنها رسید. 
بهتر است قبل از ورود به رابطه افراد تعريف 
خودشان را از موضوعات مهمي كه در رابطه 
براي هر كدام از آنها وجود دارد به طرف مقابل 
ارائه دهند، مثال برداشت خود را از تعهد بیان 
كنند. تعهد در روان شناسي اين است كه به 
خاطر هم دست به انجام بعضي كارها بزنیم 

يا دست ازانجام آنها برداريم. 
وجود  ازدواج  از  غیر  روابطي  هم  ايران  در 
دارد به نام ازدواج سفید كه زن و مرد بنا به 
داليل مختلف با هم به توافق رسیده اند كه با 
هم زندگي كنند، بدون اينكه حتما بخواهند 
با هم ازدواج كنند ولي از آنجايي كه قانوني 
در اين گونه روابط وجود ندارد، امنیتي هم بر 

آن حكمفرما نیست. 

كسب آگاهي 
روابط  در  كه  مشكالتي  مهم ترين  از  يكي 
اجتماعي و عاطفي وجود دارد نداشتن آگاهي 
است. وقتي افراد از چگونگي برقراري روابط 
مختلف با جنس موافق و مخالف آگاهي الزم را 

ندارند طبیعي است دچار مشكالت زيادي هم 
بشوند و بارها به خاطر نداشتن آگاهي آسیب هاي 
زياد و حتي گاهي صدمات غیرقابل جبراني 

بخورند. 
در واقع ما براي اينكه زندگي بهتري داشته 
باشیم مجبوريم در بسیاري از زمینه ها از جمله 
چگونگي برخورداري از رابطه بهتر يادگیري 
خود را باال ببريم. در غیر اين صورت، مدام 
شاهد مشكالتي ناشي از توجه نداشتن دو طرف 
نسبت به خواسته هاي طرف مقابل خواهیم بود. 
در واقع در بسیاري موارد حتي آگاه نبودن از 
نیازها و خواسته هاي همديگر مشكل آفرين 

خواهد شد.
مثال يكي از مواردي كه مردان بايد در مورد 
زنان بدانند اين است كه آنها در بسیاري از 
موارد نیاز به حمايت مردان دارند و اين حمايت 
حمايت  شامل  بايد  مالي  حمايت  بر  عالوه 

عاطفي هم بشود. 
ضمن اينكه زنان هم با وجود استقالل مالي يا 
توانايي هاي زيادي كه در زمینه هاي مختلف 
دارند نبايد به گونه اي رفتار كنند كه نشان دهد 

نیازي به همسر خود ندارند. 
نمايش  نبايد  مستقل  زنان  ديگر،  عبارت  به 
قدرتمندي مردان را از آنها سلب كنند، بلكه 
بايد به نوعي خود را وابسته به قدرت و حمايت 

همسران خود بدانند.
در روابط عاطفي اگر ما شناختي از خصوصیات 
و تمايالت مرد و زن نداشته باشیم نمي توانیم 

حتي تصمیم گیري درستي داشته باشیم.

استقالل و عزت نفس 
در برقراري روابط عاطفي داشتن عزت نفس و 
استقالل فردي براي هر دو طرف بسیار مهم 
است. اينكه يك طرف تمام توجه خود را به 
طرف مقابل معطوف كند و بقیه روابط و كارهاي 
ديگرش را هم تحت الشعاع اين ارتباط در نظر 
بگیرد دير يا زود احساس تنهايي خواهد كرد 
چون وقتي رابطه عاطفي جايي براي رهايي 
و تنفس هر دو طرف نداشته باشد امكان دارد 

دچار خفگي شود كه درمان و بازگشتي هم 
نمي توان براي آن متصور شد.

به همین دلیل بسیار مهم است كه فرديت خود 
را در يك رابطه زير سوال نبريم. البته چنین 
نظر جالب  به  كاري شايد در شروع روابط 
باشد ولي دير يا زود بسیار نفس گیر و حتي 

غیرقابل تحمل خواهد شد. 
وقتي تمام تخم مرغ هاي خود را در يك سبد 
قرار مي دهیم بايد منتظر عواقب مخرب آن هم 
باشیم. زن و مرد در روابط عاطفي بايد در عین 
نیازمندي به همديگر بتوانند از لزوم تنهايي 
و برخورداري از فضاي شخصي يكديگر هم 

آگاه باشند و حتما آن را رعايت كنند.
لزومي ندارد افراد بعد از برقراري روابط عاطفي 
دايره دوستان خود را به تدريج آنقدر محدود 

كنند كه كم كم از بین برود.

محافظت از رابطه 
گاهي به نظر مي رسد ما براي به دست آوردن 
شريك عاطفي خود و برقراري رابطه عاطفي 

توانايي زيادي داريم و تالش زيادي هم مي كنیم 
اما بعضي افراد بعد از به دست آوردن و رسیدن 
به جايي كه مدت ها براي آن تالش كرده اند 
دست از تالش برمي دارند و تقريبا رابطه را به 

حال خود رها مي كنند. 
باارزشي بدون  توجه داشته باشیم هیچ چیز 
نگهداري و محافظت و مراقبت، سالم و سر 
پا باقي نمي ماند. رابطه هم از اين امر مستثنا 
نیست. بدون مراقبت و توجه يك شاخه گل هم 
دير يا زود و البته با توجه به میزان مقاومتي كه 
دارد عاقبت پژمرده مي شود و پس از مدتي هم 
كامال خشك و بي روح خواهد شد، به گونه اي 
كه در بسیاري مواقع امكان بازسازي آن وجود 

نخواهد داشت.
 رابطه هم به عنوان يك عنصر بسیار مهم نیاز 
به توجه دارد كه اگر به موقع توجه و حمايت 
كافي را دريافت نكند، در بسیاري موارد جايي 
براي ترمیم باقي نخواهد ماند. در واقع تعیین 
هدف در همه روابط بسیار مهم است و بايد 
مطمئن شويم هدف ما در برقراري رابطه با 

شخص مقابل همسو و هم جهت باشد. 
با  مغايرتي  نبايد  ما  اهداف  اينكه  ضمن 
ارزش هايمان داشته باشد. توجه داشته باشیم 
هدف در واقع براي تامین، رسیدن و محافظت 

از ارزش ها ي ما در نظر گرفته مي شود. 
اهداف هم پله اي براي رسیدن به ارزش هاست، 
مثال خانواده براي همه با ارزش است ولي گاهي 
براي حفظ ارزش آن تالش خاصي نمي شود و 
همه توجه ما به يك ديدار و سرزدن محدود و 
خالصه مي شود. در مورد عشق هم خیلي ها ادعا 
دارند كه اين موضوع برايشان خیلي مهم است 
ولي براي حفظ و درست نگه داشتن آن تالش 
خاصي نمي كنند و فقط وقتي از بین مي رود 
متوجه مي شوند كه بايد به آن توجه بیشتري 
مي كردند تا كار به جايي نرسد كه چیزي از 

آن باقي نماند.
با توجه به اينكه رابطه عاطفي دو سو دارد؛ 
نگهداري از آن هم برعهده هر دو طرف رابطه 
خواهد بود و هیچ كس به تنهايي نمي تواند به 

مدت طوالني از آن مراقبت كند.

شده ايد  متوجه  تازگی  به  شما 
جويدن  موقع  همسرتان  كه 
اينكه  يا  غذا سروصدا می كند. 
به  را  خوراكی ها  همسرتان 
طور غیراصولی در يخچال قرار داده است؟ مصرف 
دستمال توالت/ صابون ومیان وعده های مقوی به طرز 
چشمگیری زياد شده است؟ تربیت فرزندانتان ديگر 
يكی از نقاط قوت اصلی همسرتان نیست؟ اگر در 
زمان شیوع بیماری همه گیر متاهل هستید شايد وضعیت 

اين گونه باشد.
از آنجا كه كروناويروس ما را مجبور می كند بیشتر 
وقت خود را در يك مكان خاص با يك فرد خاص 
بگذرانیم، بايد روش های جديدی از كار، زندگی، 
فرزندپروری و كنار آمدن با يكديگر را بیاموزيم. خبر 
خوب اين است كه زن وشوهرها اكنون فرصت های 
زيادی دارند و كنار هم وقت می گذارند و می توانند 
مشكالتشان را با هم حل كنند. خبر بد اين است 
كه كم و بیش به دلیل فشار حاصل از موقعیت آنها 
مجبور هستند برخالف خواسته خود در مواردی هم 

با يكديگر توافق كنند.
جولی شوارتز گوتمن می گويد: »اضطراب شايع است 
و مردم به طور بالقوه برخی ازاين اضطراب ها را به 
يكديگر منتقل می كنند. پس اين امكان وجود دارد 
روابطی كه ناپايدار و ناراحت كننده هستند، متشنج 
شوند و وقتی راهی جهت مقابله با استرس پیدا نكنند، 
از هم فروبپاشند.« در حقیقت، پس از آنكه موارد 
كوويد-19 در چین فروكش كرد و مردم مجدد از 
منزل خارج شدند، گزارشاتی از پرونده طالق داده شد. 

حتی اكنون به نظر می رسد كه خشونت خانگی رو به 
افزايش است و در 18مارس، وكیل خانواده، بارونس 
فیونا شاكلتون و نماينده مجلس انگلیس، به پارلمان 
هشدار داد كه ممكن است تعدادی از خانواده ها در 

طول بحران كرونا ازهم پاشیده شوند.
فشار دوری فرزندان از مدرسه و انجام تكالیف در منزل 
و تنش مالی خانواده ها كه ناگهان بخشی از درآمد خود 
را از دست می دهند، می تواند زن وشوهرها را به حاشیه 
بكشاند. ترس از اينكه اعضای خانواده بیمار بشوند، 
اختالف نظر درباره اينكه چه چیزی انزوای اجتماعی را 
ايجاد می كند و عدم اطمینان درموردماندگاری اين روال 
جديد عجیب و غريب به بقیه موارد افزوده می شود. 
حتی همسرانی كه قبل از بیماری كرونا يا پس از آن 
كامال با هم خوب بوده اند ممكن است طی چند ماه 
آينده از برخی منابع كمك بگیرند اما چگونه از اين 

شرايط بی سابقه جان سالم به در می بريد؟ 

10نکته برتر  پیشنهادی كارشناسان
1. با انتقاد کردن خود را غیرصمیمی نشان می دهید. 
اكنون زمان انتقاد كردن نیست. البته هیچ وقت زمان 
يادآوری اشتباهات نیست اما در میان بحران نبايد 
بدی ها را تداعی كرد. اشلی ويلیس، مربی ازدواج و 
خانواده می گويد: »به خصوص وقتی حرف از پول 
به میان می آيد. خیلی راحت است كه با انگشت اتهام 
اشاره كنید و بگويید: »من به شما گفتم كه نبايد اين كار 
را انجام بدهی.« در عوض، اكنون زمان سپاسگزاری 
است.« جولی گوتمن می گويد: »اين واقعا برای مردم 
مهم است كه از همسر خود برای آنچه كه به درستی 

انجام می دهند قدردانی كنند. از او به خاطر درست 
كردن قهوه، حتی اگر برای پانصدمین بار باشد تشكر 
كنید.« هلن الكلی هانت، كه همراه همسرش هارويل 
هندريكس، روش ازدواج درمانی را در ايماگو تاسیس 
كرد و نويسنده كتاب »عشقی را كه می خواهید به 
دست بیاوريد« توصیه می كند در انتهای روز و قبل 
از اينكه به رختخواب برويد از همسرتان به خاطر 3 
تا از كارهايی كه در آن روز انجام داده قدردانی كنید. 
حتی اگر نمی توانید آن را مديريت كنید، تهیه فهرستی 
نقاط ضعف همسران فقط راهكار ضعیفی را به وجود 
می آورد.  هارويل می گويد: »اگر می خواهید صمیمیت 

وجود داشته باشد نمی توانید نكته سنج باشید.«
تمام  با  بیابید.  دلیل  شدن  عصبانی  جای  به   .2
مسوولیت های جديدی كه در زمان كرونا برعهده 
گرفته ايد، ممكن است احساس كنید همسرتان به 
اندازه كافی مشاركت نمی كند اما به احتمال زياد او 
فقط پريشان و هیجان زده است يا داليلی دارد كه از 
ديد شما پنهان است. هلن می گويد: »استرس زياد، 
باعث به وجود آمدن مهارت های مقابله ای در رابطه 
افراد يا فقدان آن می شود. استرس همچنین خاطرات 
گذشته را زنده می كند و ما تمايل داريم مانند گذشته 
به زمان حال پاسخ بدهیم. به هر حال، قبل ازهرگونه 
قضاوت، سوال كردن از شريك زندگی و گوش دادن 
به جواب او و لحظه ای درنگ كردن، می تواند اثرمثبتی 
داشته باشد. « هارويل می گويد: »زمانی كه مردم استرس 
دارند صحبت كردن خطرناک ترين كاری است كه افراد 
انجام می دهند و گوش دادن نادرترين حركتی است 

كه آنها ارائه می دهند.«

3. به همسرتان اجازه بدهید در مورد بحران فعلی 
احساس بد یا خوب داشته باشد. لزومی ندارد كه 
همسر شما چشم در چشم شما بدوزد تا متوجه بشويد 
كه چطوراوضاع بد پیش می رود. اين بدان معنا نیست 
كه آنها اشتباه می كنند. وقتی درمورد اوضاع بیماری 
همه گیر با همسرتان اختالف عقیده داريد، به جای 
اينكه نظر او را رد كنید تمام تالش خود را انجام 
بدهید تا متوجه شويد كه او واقعا چه تفكری دارد. 
جولی گوتمن می گويد: »همسران اطالعات ويروس 
را به روشی متفاوت رصد می كنند. كمی همدلی كنید، 
يعنی تمام تالشتان را به كار ببريد تا به بهترين وجه 
متوجه منظور همسر خود بشويد و احساسی كه او ابراز 
می كند را نشانه گذاری كنید.«گوتمن و بسیاری ديگر 
از درمانگرها، گوش دادن فعال را تايید می كنند، يعنی 
گوش دادن به سخنان ديگری و تالش برای درک آن 
به زبان خودتان. اگر نمی توانید آن را تصور كنید فقط 
بگويید: »تو واقعا ناراحت و مضطرب به نظر می رسی.« 
اين رفتارها همه چیز را می پوشانند.  هانت هندريكس 
اين نوع بیان را »گفت وگوهای ايمن« می نامند. هلن 

عقیده دارد كه اين روش بايد دوطرفه باشد.
4. برای خودتان زمان بخرید یا معامله پایاپای کنید. 
در صورت امكان حتی شده برای نیم ساعت در برنامه 
روزانه زمانی را برای خودتان در نظر بگیريد.شما 
بايد با همسرتان معامله پاياپای انجام بدهید تا مدت 
كوتاهی از بچه ها يا كارهای روز مره فاصله بگیريد. 
اشلی ويلیس می گويد: »اختصاص زمان برای تنهايی 
سخت است. اين يعنی من بايد هوای خودم را داشته 
باشم. به زمان نیاز دارم. درصورت امكان تالش كنید 
در طول روز زمانی را به خودتان اختصاص بدهید. 
كنارهم بودن اما صحبت نكردن تنهايی حساب نمی شود.

شما نیاز داريد كه گاهی همديگر را نبینید و نه صدای 
يكديگر را بشنويد.

5. روش اجدادتان را پیش بگیرید. صمیمیت، كه 
ويلیس آن را با احترام خطاب می كند همچنان مهم 
است.به مدت طوالنی كنارهم بودن و استرس تأثیر 
نامعقولی روی همسرانی كه باهم زندگی می كنند خواهد 
داشت اما غلبه بر آن می تواند مانند كشف موشكافانه 
رمز شركت نت فلیكس، يك عامل مهاركننده استرس 
است. ديو ويلیس می گويد: »شما هنوز به صمیمیت 
احتیاج داريد. همان طوركه پیشینیان ما اين موضوع 
را فهمیدند و همگی در يك اتاق كنار هم زندگی 

می كردند، پس شما هم می توانید.«

6. روزهای خود را برنامه ریزی کنید، اما نه خیلی 
سختگیرانه. جان گوتمن سابقه آسم و ذات الريه دارد، 
بنابراين تا زمانی كه تهديد ويروس كرونا فروكش نكند، 
نمی تواند از خانه اش در جزيره اوركاس واشنگتن 
خارج شود.همسرش جولی تمام خريدها را انجام 
می دهد. آنها توصیه می كنند برای صبح روز تعطیل 
برنامه ای در تقويم تهیه كنید واين برنامه ريزی را از همان 
نقطه ای كه همسران كمتر انعطاف پذيری دارند شروع و 
عالمت گذاری كنید. اشلی و ديو ويلیس چهار فرزند 
پسر بین 5 تا 15 سال دارند كه هم اكنون از حضور 
در مدرسه شان در تگزاس دور هستند. اشلی می گويد: 
آموزش در منزل به مردم آسیب سختی می زند.اين يك 
سطح كامال جديد از تنش را ايجاد می كند.او قبال معلم 
بوده است بنابراين مسوولیت آموزش وتعلیم بچه ها را 
بر عهده دارد اما وی از ديو می خواهد تا كارهايی را 
انجام بدهد كه قباًل انجام نمی داد. ديو می گويد: اين 
حالتی سه گانه است. در حال حاضر بايد به چه كارهايی 
توجه كنم؟ همگی كارهايی را انجام می دهیم كه در 
حالت عادی انجام نمی داديم. مسوولیت بیشتری به 
بچه های بزرگتر محول می شود. حتی بچه های كوچك 

هم با اين چالش درگیر می شوند.
7. برای بحث کردن با یکدیگر قرار مالقات بگذارید. 
گوتمن توصیه می كند اگر از قرار معلوم بین همسران 
عالئم مشاجره به طور ناگهانی ظاهرشد، گفت وگو 
را حداقل نیم ساعت به تعويق بیندازند اما بیش از 24 
ساعت طول نكشد. جولی عقیده دارد اين كارمثل زمانی 
است كسی موقع تماس تلفنی درنگ می كند و می گويد 
كه كمی ديرتر بازمی گردد و مكالمه را ادامه خواهند 
داد. همسران از دسترس يكديگر دور می شوند و كاری 
را انجام می دهند كه آنها را آرام می كند تا هر چیزی 
كه باعث عصبانیت آنها می شود و ما آن را »طغیان« 
می نامیم، از بین برود. سپس در زمان مقرر بحث را 
ادامه می دهند. مطابق طرح تضادهای نامگذاری شده 
توسط گوتمن، همسران می توانند پس از قبول نقطه 
نظر يكديگر برای رضايت شخص مقابل راه حل ارائه 
بدهند. جان می گويد: »95 درصد درباره درک ديدگاه 

شريك زندگی شماست.« 
8. استدالل ها و بگومگوی خود را در جای دیگری 
مطرح کنید.فرزندانتان نمی خواهند شاهد كشمكش 
يا  شما باشند.وقتی خانواده ويلیس برای رانندگی 
از  لیستی  اوقات  بیرون می روند، بعضی  پیاده روی 
موضوعات را برای عكاسی در اخیتار فرزندانشان 

قرار می دهند تا آنها را سرگرم نگه دارند. اشلی می گويد: 
»بهترين مكالمات ما هنگام پیاده روی است.« گاهی 
اوقات هنگام پیاده روی همسران آمادگی بیشتری دارند 
زيرا آنها دوش به دوش هم هستند. خانواده گوتمن 
درمكانی كه فرزندانشان قادر به شنیدن بگومگوی آنها 

نیستند با يكديگر صحبت می كنند.
9. به مرزهای نامرئی موجود احترام بگذارید. حتی اگر 
همسر شما مشغولیت كاری يا فكری ندارد مانند يك 
تخته سفید خالی نیست كه منتظربیان افكار و نیازهای 
شما باشد.  هارويل با يك مثال توضیح می دهد: من قصد 
دارم نظراتم را بیان نمايم، اما همسرم می خواهد فیلم 
نگاه كندومن می توانم خواسته هايم را با او به اشتراک 
بگذارم. اين يك كاركرد نفوذی است. او ابتدا از همسرش 
سوال می كند كه آيا زمان خوبی برای گفت وگو است 
يا خیر؟ همسر هارويل می تواند پاسخ بدهد:خوب، 
در حال حاضر زمان مناسبی نیست، اما من می توانم 
10 دقیقه صبر كنم.«  بنابراين او يك مرز عملیاتی را 
تعیین می كند. وقتی همه روز دركناريكديگر هستید، به 
زمان و افكارهم تعرض نكنید، دراين صورت افكارما 

اهمیت بیشتری پیدا می كنند.
10. درست همان چیزی را که مدنظرتان است 
درخواست کنید.شريك زندگی شما احتماال فردی 
را  قاطع ذهن شما  به طور  اما  است  شگفت انگیز 
نمی خواند. شما نیازهای خود را توضیح می دهید و 
احتیاج داريد كه خاص باشید. به جای اينكه بگويید: 
»بايد در كارهای خانه كمك كنی«، قابل قبول تر است 
كه اينگونه عنوان كنید »من عاشق اين هستم كه برای 
شام با هم برنامه ريزی كنیم.« به داليل مختلف، پسنديده 
است كه به جای گفتن »آيا می توانی پشت مرا مالش 
بدهی؟« بگويید »آيا می توانی احساس بهتری به من 
بدهی؟« هلن خاطرنشان می كند كه گفتن اين موضوع از 
انجام آن بسیار راحت تر است. او می گويد: ما با خیلی 
از زوج ها كار كرده ايم و وقتی از آنها می پرسیم كه از 
هم چه می خواهند، پاسخی ندارند. مردها نمی دانند 
چه می خواهند؛ آنها برای سركوب كردن احساساتشان 
پرورش يافته اند و زنان هم تنها ياد گرفته اند تا از 
ديگران مراقبت كنند. اگر برای نیاز خود درخواست 
نكنید آن را به دست نمی آوريد.خیلی از مسائل در 
جريان است و اوضاع آنقدر سريع تغییر می كند كه 
هیچ كس متوجه نیازها و تمايالت ديگران نمی شود 

پس به نحو شايسته درخواست خود را بیان كنید.
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 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی 

رفتارهاي هر فرد 
آميزه اي از منطق و 

احساسات است. 
گاهي احساسات 
قلبي ما چيزي را 
گواه مي دهد که 

با منطق عقل جور 
درنمي آید. البته 
مي دانيم منطق و 

احساس هر دو در 
مغز جا دارند اما 

مغز را نماد عقل و 
منطق و قلب را به 
عنوان احساس در 

نظر مي گيریم


