
3همسران شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه

آسیب به پیکره ازدواج که 
زن وشوهرها  از  بسیاری 
گرفتارش می شوند، با عدم 
تفاهم درباره موضوعی آغاز 
می شود و با دوری از یکدیگر، تمرکز بیش از 
حد روی مشکل و ضربه وارده، ادامه دشمنی، 
پافشاری و دنبال کردن موضوع و فرصت دادن 
به ایجاد طعنه و تلخی و به هم ریختن اعصاب 
یکدیگر ادامه می یابد که به جنگ سرد و درنهایت 

سرخوردگی ختم خواهد  شد.

راز
یا نکردن مساله ای  بازگو کردن  به دلیل  اگر 
همسرتان  از  کاری  ندادن  یا  دادن  انجام  یا 
رابطه خود  برای حفظ  رنجیده خاطر شدید، 
به  با همسرتان  باید درباره وضعیت موجود 
گفت وگو بنشینید. مطالعات نشان می دهد یکی 
از شایع ترین دالیلی که افراد برای طالق به آن 
استناد می کنند این است که در صحبت کردن 

با یکدیگر مشکل دارند.
طبق گفته های جرالد فولی در کتاب »وقتی 
ازدواج شما صدمه می بیند، در عشق شجاعت به 
خرج بدهید«، ازدواج ها به دلیل تجمع آسیب ها 
و دردهای ناشی از بی تفاوتی، عدم حساسیت، 
انتقام جویی، سوءاستفاده و خشونت جسمی، 
انتقاد، دلخوری یا آسیب رساندن به طرف دیگر 
برای جلب توجه متالشی می شوند. زمانی که 
ما صدمه می بینیم، این درد باعث می شود فقط 
به خودمان نگاه کنیم و به جای توجه به طرف 
مقابل فقط روی صدمه وارده متمرکز شویم. چه 
کسی که صدمه دیده است و چه کسی که صدمه 
وارد کرده، هر دو به بهبود و التیام نیاز دارند.

احساسات
وقتی فردی آسیب می بیند، احساسات منفی در 
او به وجود می آید. این احساسات می توانند افکار 
آزار دهنده قوی تری نیز به همراه داشته باشند. 
اگر در مورد چیزی که درون شما اتفاق می افتد 
صحبت نکنید و حرفی به میان نیاورید، آسیب 
و مشکل رشد کرده و بزرگ می شود. در ادامه 
فهرستی از کلمات احساسی آورده شده که به 
شما کمک می کند درمورد چنین احساساتی 

بیشتر یاد بگیرید.
نپذیرفتن، دلخوری، جریحه دار شدن، ناامیدی، 
عصبانیت، سوءظن، دست درازی، سرافکندگی، 
دلواپسی و دلهره، سردی، تنهایی، بیماری، به 
پوچی رسیدن، جنگ و جدل، مورد سوءاستفاده 
خستگی،  احتیاط،  سردرگمی،  گرفتن،  قرار 
نابسامانی، آشفتگی، شکست خوردن، تحقیر، 

طرد شدن و حالت تدافعی.
بیان  در  توانایی  می دهد  نشان  تحقیقات 
احساسات منفی با پیامدهای بهتری در رابطه 
مرتبط است. بیان این احساسات منفی در دریافت 
حمایت و ایجاد احساس نزدیکی و صمیمیت 

بیشتر رابطه مستقیم دارد.

صدمات غیرعمدی
صدمات غیرعمدی آنقدر زیاد هستند که در 
یک فهرست گنجانده نمی شوند. ممکن است 
این آسیب ها به یک شخص لطمه وارد کند اما 
به شخص دیگری آسیب نزند. در ادامه چند 
روش معمول وجود دارد که زن وشوهرها بدون 
آنکه قصدی داشته باشند با انجام چنین کارهایی 

به یکدیگر صدمه می زنند.
 بی فکری
 فراموشی

 عدم حساسیت
 نامهربانی

 شوخی های آزاردهنده
 خودخواهی
 کنترل کردن

 تهدید با سکوت
 نادیده گرفتن همسر

 بی تفاوتی

صدمات عمدی
صدمات عمدی زمانی اتفاق می افتند که شما به 
همسرتان آسیبی وارد می کنید و خودتان از این کار 
آگاهی دارید و می دانید که به او صدمه می زنید. 
این دردها و آسیب ها اغلب میان استدالل ها و 
جروبحث ها، درگیر شدن با هم و سوءتفاهم ها 

به وجود می آیند.
نمونه ای از ایجاد صدمه عمدی زمانی است که 
فرد کاری را انجام می دهد که می داند همسرش 
ناراحت می شود، مانند تماشای یک فیلم خاص. 
نمونه های دیگری که با انجام آنها می توانید عمدا 

به ازدواج خود آسیب وارد کنید عبارتند از:
 صرف کردن وقت زیاد برای بازی های  رایانه ای، 
رسانه های اجتماعی، پرداختن به امور داوطلبانه به 

غیر از مسائل منزل یا بیش از حد درگیر کار بودن
 دروغ گفتن در مورد امور مالی یا برقراری 

ارتباط خارج از چارچوب ازدواج 
 کمک نکردن در انجام کارهای مختلف خانه 

یا عدم تمایل به مراقبت از فرزندان
 طفره رفتن از صحبت کردن در مورد مشکالت 
جنسی، مسائل قانونی خانواده، نگرانی های مربوط 
به روابط دوستانه، اختالفات و سایر موارد حل نشده 

 عدم احترام به همسر

 کارشکنی در ازدواج 
 غیرمسوول بودن

 عمل نکردن به وعده های خود

کاری که باید انجام بدهید
 چند روش مثبت وجود دارد که می تواند به بهبود 

آسیب هایی که در ازدواج دیده اید، کمک کند:
 دلیل آسیب و صدمه را پیدا کنید.

 در مورد دلیل آسیب صحبت کنید.
 به حرف های همدیگر گوش بدهید.

 به یک مشاور ازدواج حرفه ای مراجعه کنید.
 گذشت کنید و اجازه بدهید دردها و آسیب ها 

از شما دور بشوند.
 مسائل و حرف هایی که بین شما رد و بدل 

شده را نادیده نگیرید. زمانی که آسیبی به روابط 
وارد می شود، اگر کاری نکنید، نهایتا از هم 
جدا خواهید شد. اجازه ندهید عقب نشینی 

عاطفی بخشی از ازدواج شما باشد.

درک نقاط قوت همسرتان
نقطه ضعف های  از  از شما بخواهند  اگر 
همسرتان بنویسید، صادق باشید. بسیاری از 
افراد از روی غریزه به جستجوی ریزبینانه 

نقاط ضعف می گردند و کتابچه ای ضخیم از نقاط 
ضعف همسرشان تهیه می کنند اما بسیاری از نقاط 
ضعفی که امروز در همسر خود می بینیم، ممکن 
است بیشتر از نقاط قوتی باشد که وقتی برای اولین 
بار همسرمان را مالقات کردیم، در او دیده باشیم.

با گذشت زمان، دیدگاه های ما تغییر می کنند. به 
عنوان مثال، قبال برای شما زودجوشی و بگو 
و بخند بودن همسرتان در مهمانی جذاب به 

نظر می رسید اما حاال 

ممکن است در نظر شما نشانی از بی مالحظگی 
یا بی نظمی باشد. قانونمندی و توجه به جزئیات 
که در اولین مالقات با همسرتان باعث می شد 
احساس امنیت کنید، ممکن است اکنون این 
حس را در شما به وجود بیاورد که با فردی 

انعطاف ناپذیر یا منتقد زندگی می کنید.

هدف متفاوت است
اگر نقاط قوت همسرتان را ضعیف می بینید، احتماال 
باید دیدگاه خودتان را دوباره ارزیابی کنید.کلید 
اصلی صمیمیت طوالنی مدت و افزایش 
قوت  نقاط  از درک  زناشویی  تعهد 
همسرتان به دست می آید. تمرکز 
بر نقاط قوت او برای مقابله با 
4 زمینه قابل پیش بینی درگیری 
مهم است که هر زن وشوهری 
با آن روبرو خواهد شد. این 4 
حوزه مربوط به تفاوت های 
اعتماد،  در  آنها  طبیعی 
پرخاشگری، تصمیم گیری 

و خطر پذیری است.

1. اعتماد
آیا شما جزو آن گروه از افرادی 
هستید که خیلی راحت و سریع به 
اشخاص جدید اعتماد می کنید یا حرفشان 

را باور دارید؟

درمورد مسائل مالی همیشه با همسرتان روراست 
باشید زیرا زن و شوهر در زندگی کنار هم قرار 
می گیرند و در مشکالت هم از یکدیگر پشتیبانی 

می کنند اما به راحتی به دیگران اعتماد نکنید.

2. پرخاشگری
دومین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است: 
زمانی که می خواهید مشکالت را حل کنید، به 
فردی پرخاشگر تبدیل می شوید یا آرام هستید؟

حل مساله به آرامی می تواند نقطه قوت باشد. برخی 
موقعیت ها خواستار رویکردی آرام و هوشمندانه 
هستند و تعدادی هم عملکرد جسورانه می طلبند. 
اگر هر مشکلی را در خانه خود به طرز تهاجمی 
حل کنید، متوجه می شوید چند مشکل دیگر هم 
به وجود خواهد آمد. داشتن هر دو توانایی حل 
مساله؛ چه جسورانه و چه آرام در زمان خاص 
خودش در خانه شما می تواند بسیار مثبت باشد.

3. تصمیم گیری
آیا ترجیح می دهید خیلی سریع تصمیم بگیرید یا 

برای تصمیم گیری وقت می گذارید؟
برخی افراد ترجیح می دهند سر فرصت تصمیم 
بگیرند و بفهمند تصمیمشان چه تاثیری روی 
دیگران دارد. گروهی برای تصمیم گیری حتما 
کمک و نظر همسرشان را مورد بررسی قرار 
می دهند. هنگامی که تصمیم گرفته شده مورد 
قدردانی قرار می گیرد، همسران بدون شتابزدگی 

می توانند با قاطعیت عمل کنند.

4. خطر پذیری
آیا دوست دارید قوانین و رویه های همیشگی را 

دنبال کنید یا خطر کردن برایتان راحت است؟
تجسم کنید در بازی بسکتبال سرمربی هستید. 
تیم شما با کسب دو امتیاز عقب است و فقط یک 
پرتاب دیگر باقی مانده است. آیا شما فقط تالش 
می کنید تا آخر بازی دو امتیازتان را حفظ کنید یا 
بهترین بازیکن خود را برای پرتاب 3امتیازی و 

برنده شدن انتخاب می کنید؟
مواقعی وجود دارد که ما به افراد باشهامت نیاز 
داریم تا خطر کنند و زمانی دیگر به افراد با خرد 
احتیاج داریم تا با دقت و درایت بیشتری حرکت 
کنند. یاد بگیرید که چگونه از نقاط قوت خود و 
همسرتان قدردانی کنید. شاید نقاط ضعف دوباره 

به نقاط قوت تبدیل شوند.
همه همسران با مشکل روبرو هستند. همسران با 
هم تفاوت هایی دارند. محوریت این اختالفات 
ممکن است روی پول، فرهنگ، دین یا هر زمینه 
دیگری در زندگی متمرکز باشد. وقتی یکی یا هر 
دو شریک زندگی اعتقاد دارد فقط راه و روش او 
درست است و حرف حرف او است، به سمت 
سردی و زمستان زندگی زناشویی قدم برمی دارند. 
این سردی ممکن است یک ماه یا برای سالیان 

سال طول بکشد.
 https://drugfree.org/parent-blog, :منابع
www.drugabuse.com

وقتی به پیکر ازدواج ضربه وارد می شود، چگونه از روابطمان نگهداری کنیم؟

چرخه آسیب 
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

  پیشنهاد کارشناسان
بیشتر اوقات احساس ناراحتی یا تحریک پذیری دارد. )به راحتی ناراحت می شود(

بنا به گفته اچ واالس گودارد، کاتلین راجرز در کتاب »ازدواج خود را تقویت 
کنید«، به جای سرزنش یا صدمه زدن به همسر خود برای یافتن پاسخ و راه حل 

با هم صحبت کنید. دلیل گفت وگو در مورد مشکالت، پیدا کردن راه های بهتری 
برای ادامه ازدواج است. 

وقتی ما به جای مواجهه با مشکالت، آنها را در نهان دفن می کنیم و زمانی که به جای 
برخورد با دردهایمان آنها را در سینه خودمان حبس می نماییم، حرکت شروع می شود. شما 

فکر می کنید با حبس کردن و خاموش نگه داشتن مشکالت با آنها مقابله می کنید و از شر آنها 
اما فقط مشکل را زنده دفن می کنید و صدمات همچنان شما  خالص می شوید 
از مقابله رودررو سرانجام شما را به  را گیر می اندازند. دوری کردن و اجتناب 
سمتی که نباید سوق می دهد، طالق عاطفی ... رویای زناشویی که روزگاری با 
همسرتان به اشتراک می گذاشتید به آرامی و به طرز دردناکی از بین خواهد رفت.
یکی از کلیدهای پیروزی در ازدواج موفق، قدردانی از نقاط قوت یکدیگر است. 
در هر ازدواجی مشکالتی وجود دارد اما با استفاده عاقالنه از نقاط قوت می توانید 

رابطه را ادامه بدهید و پایه های ازدواج را محکم تر کنید.

 10 نقطه قوت زوج های خوشبخت 
1. من از نحوه گفت وگو با همسرم بسیار راضی هستم.
2. ما در برطرف کردن اختالفات خود خالق هستیم.

3. احساس نزدیکی زیادی بین ما وجود دارد.
4. به ندرت شریک زندگی من کنترلگر می شود.

5. هنگام بحث در مورد مشکالت، شریک زندگی من نظرات و 
ایده هایم را درک می کند.

6. من از میزان محبت شریک زندگی خود کامال راضی هستم.
7. ما تعادل خوبی برای سپری کردن اوقات فراغت کنار هم یا گاهی 

به صورت انفرادی برقرار کرده ایم.
8. نزدیکان شریک زندگی من به ندرت در روابط ما دخالت می کنند.

9. ما در مورد چگونگی هزینه و خرج کردن پول تفاهم داریم.
10. من از نحوه بیان ارزش ها و عقاید معنوی همسرم راضی هستم.

10 مانع بزرگ بر سر راه همسران
1. ما در تقسیم مسوولیت ها به طور برابر مشکل داریم.

2. شریک زندگی من بعضی اوقات خیلی سرسخت می شود.
3. بچه دار شدن رضایت زناشویی ما را کاهش می دهد.

4. شریک زندگی من بیش از حد منفی است.
بیشتری  انرژی  و  وقت  من  با  تفریح  برای  همسرم  کاش   .5

صرف می کرد.
6.  ای کاش همسرم احساساتش را با من درمیان می گذاشت.

7. همیشه مسوولیت ها برعهده من است.
8. من برای جلوگیری از درگیری با شریک زندگی خود از 

حرف و حق خودم می گذرم.
9. ما در انجام وظایف یا مسوولیت ها با مشکل روبرو هستیم.

10. به نظر می رسد اختالفات ما هرگز برطرف نمی شود.
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