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بررسی باورهای منطقی و غیرمنطقی در روابط عاطفی 

جدال منطق و احساس در روابط 

اگر افراد براي وارد شدن به رابطه مهارت كافي 
داشته باشند مي توانند موفق تر عمل كنند؛ 

به گونه اي كه كمتر شكست بخورند. 
بروز  باعث  اغلب  كه  چيزي 

مشكالت مي شود ناآگاهي 
ما از رابطه يا ازدواج است. 

وقتي بدون آگاهي دست به هر 
كاري بزنيم و باورهايي داشته باشيم 

كه با واقعيت مغايرت دارد نمي توانيم 
انتخاب درستي هم داشته باشيم.

اگر بخواهيم تعريفي از باور داشته باشيم بايد بگوييم 
»باور« وضعيتي در ذهن است كه به وسيله آن افراد طبق 

آن رفتار مي كنند و به درستي آن ايمان دارند؛ بدون اينكه در 
مورد آن به اندازه كافي بررسي كرده باشند. 

در واقع اهميت باورها به اين دليل است كه جهت و حركت و سمت و سوي 
ما را مشخص مي كند. باورهاي ما هم يا منطقي هستند يا غيرمنطقي و احساسي. 
با توجه به اينكه باورها خيلي از مسيرهاي ما را مشخص مي كنند تحت تاثير 

همين باورها هم وارد روابط مختلف رسمي يا غيررسمي مي شويم. 
با توجه به آمار رسمي ثبت احوال در سال 98 به ازاي هر ازدواج 318 مورد 
طالق ثبت شده. مي توان گفت طبق پژوهش هاي به عمل آمده ريشه اغلب اين 
جدايي هايي داشتن »باورهاي غيرمنطقي« بوده است. نتيجه اين پژوهش كه در 
شهر رشت انجام شده نشان مي دهد 178 نفر در خواست طالق داده بودند كه 

از آن ميان 120 نفر زن و 58 نفر آنها هم مرد بودند. 
نتيجه نشان مي دهد رابطه معناداري بين باورهاي غيرمنطقي اين افراد با چرخه 
زندگي زناشويي اين افراد وجود دارد. با توجه به گزارش هايي كه در اين پژوهش 
وجود دارد مي توان گفت اغلب اين باورهاي غيرمنطقي به تدريج باعث دلواپسي 
شديد، سرزنش و مقصر دانستن خود و طرف مقابل، نااميدي نسبت به تغيير و 

بهبود رابطه و از بين رفتن صميمت مي شود.
بنابراين متوجه مي شويم كه اين باورها به طور ريشه اي در روابط ما تاثيرگذار 
خواهند بود.به همين خاطر بهتر است افراد قبل از اينكه وارد روابط عاطفي 

بشوند چه باورهايي دارند و اين باورها چه شناختي به آنها مي دهد. 

بررسي باورهاي غيرمنطقي 
اگر يك نفر باورهاي غيرمنطقي داشته باشد رضايت و صميميتش در روابط 
به شدت كاهش پيدا مي كند. به همين دليل هم افراد بايد قبل از شروع رابطه 
عالوه بر اينكه آگاهي الزم را در اين زمينه داشته باشد با كارشناسان و مشاوران 

هم در اين خصوص مشورت كند. 
با بررسي باورهاي غيرمنطقي مي توان بسياري از مشكالت را در وجود خود شناسايي 
كرد و به اصالح آنها پرداخت.چون ريشه اين گونه باورها مانند طرحواره هايي 
هستند كه از دوران كودكي در ما نهادينه شده اند. اما سست ترند و خيلي هم 
محكم و قدرتمند نيست. به همين خاطر سريع تر مي توان از آنها رهايي يافت 

و با آموزش هاي كوتاه مدت بسيار راحت تر با آنها كنار آمد. 
يكي از نتايج برخورداري از باور منطقي داشتن انتخاب درست است.در واقع 

ما بر اساس باورهاي خود انتخاب مي كنيم و براي رسيدن به اين گونه 
و  رابطه  در  از خواسته هاي خود  آگاهانه اي  بايد شناخت  باورها 

واقعيت موجود در آن داشته باشيم. 
مثال اگر در رابطه عاطفي به غير از رابطه زناشويي هستيم، 
داشتن انتظار تعهداتي مانند تعهدات زناشويي از طرف 
مقابل باوري غيرمنطقي است كه باعث مي شود حس ما 
به گونه اي تغيير كند كه نتوانيم رابطه موفقي با طرف مقابل 
برقرار كنيم. چون يكي از عوامل تخريب كننده روابط داشتن 

»انتظارات غيرواقع بينانه« است. 

توجه به قوانين فردي 
فراموش نكنيم قوانين يك رابطه را خود ما تعيين مي كنيم؛ نه صرفا قوانين 
حاكم بر جامعه؛البته كه اين قوانين هم تاثيرگذار خواهند بود ولي نمي توانند 

تعيين كننده باشند. 
اگر ما براي خودمان اصول و ضوابطي را در نظر بگيريم و مطابق آنها رفتار 

كنيم مي توانيم هنگام وارد شدن در روابط عاطفي هم با در ميان گذاشتن 
آنها با طرف مقابل به اصول خود پايبند بمانيم.

 مثال اگر »تعهد« چيزي است كه پايدار ماندن به آن جزء 
اصول هميشگي ما باشد، در هر گونه رابطه رسمي يا 

غيررسمي هم به آن پايدار خواهيم ماند.در غير 
اين صورت، اگر به درستي ياد نگرفته باشيم در 
روابط مختلف خود متعهدانه رفتار كنيم هيچ 
قانوني هم نمي تواند به زور باعث شود كه ما 

واقعا خيانت نكنيم و متعهد باشيم.
در واقع آنچه مهم است متعهد ماندن به اصول، ضوابط و 

قوانين خود ماست كه با ارزش است. »مسووليت پذيري« هم 
چيزي است كه اگر از قبل در اصول اوليه ما قرار گرفته باشد با وارد 

شدن در روابط شغلي، عاطفي يا دوستانه همچنان به آن پايدار خواهيم ماند. 
باور غيرمنطقي ديگري كه مشكالت زيادي هم در روابط به وجود مي آورد 
اين است كه گاهي افراد فراموش مي كنند هيچ تضميني براي ماندن هميشگي 
دو طرف در يك رابطه عاطفي يا زناشويي وجود ندارد؛ولي مهم آن است كه 
افراد خود را براي ماندن متعهد بدانند و تا جايي كه مي توانند و الزم مي دانند 

براي بهبود رابطه خود تالش كنند و وقت بگذارند.

حفظ فاصله 
يكي ديگر از باورهاي غيرمنطقي در روابط اين است كه دو طرف فكر مي كنند 
وقتي وارد رابطه شده اند بايد همه كارهايشان را با هم انجام دهند. اما تنظيم 
فاصله و حفظ آن چيز بسيار مهمي است كه درست مانند راننده اي كه با تنظيم 
فاصله و سرعت مي تواند درست و خوب براند ما نيز براي داشتن يك رابطه 
خوب بايد ياد بگيريم فاصله ما در مواقع مختلف با طرف مقابل 

بايد به چه ميزان باشد.
در يك رابطه خوب با شناخت »واقع بينانه« دو طرف بايد 
بدانند كه مي توانند زماني را خاص خودشان داشته 
باشند؛گاهي از هم فاصله بگيرند و زماني هم در 
كنار هم به فعاليت هاي مشتركي بپردازند. 
در واقع شناخت اين تفاوت ها و 
شباهت ها و پذيرش آنهاست كه 
مي تواند باعث رشد بيشتر ما شود. 
اگر اين تفاوت ها را بشناسيم و 
از آنها نمي ترسيم مي توانيم با 

آنها كنار مي آييم.
آن  حفظ  و  تنظيم  فاصله ها،  شناخت 
موضوع بسيار مهمي است كه اگر بتوانيم از 

آنها آگاه باشيم حتما رابطه بهتري خواهيم داشت.

منطق و احساس در عرصه های مختلف بارها و بارها 
ما را به چالش کشیده اند و در این میان، روابط عاطفی 
یکی از مهم ترین عرصه هایی هستند که این جدال و 

چالش به بیشترین میزان خود نمود پیدا می کنند. 
پررنگ  آنقدر  گاهی  ما  عالقه  و  داشتن  دوست  عاطفی  روابط  در 

می شود که منطق و عقل را هم تحت الشعاع قرار می دهد و زمانی هم 
که جایگاهی ناامنی را برای دوست داشتن و بروز احساسات خود 

انتخاب کرده ایم منطق وارد نبرد با احساسات می شود. 
در واقع اینکه چه انتخابی درست یا غلط است موضوعی که بسیار 
قابل تامل است. ولی همین گونه تصمیم گیری ها مشخص می کنند که 

اساسی  چه  بر  ما  باورهای 
شکل گرفته اند و چگونه بروز و 

نمود پیدا می کنند. در این خصوص 
سیدارونقی،  الناز  صحبت های  پای 

روان شناس و مشاور نشسته ایم.

مسووليت پذيري و تالش دوجانبه 
مشكل آنجاست كه بعضي از ما به داليل مختلف و بدون هيچ گونه 
تالش و قبول مسووليتي از قبل به خودمان اجازه مي دهيم هر گاه 
احساس كرديم از بودن در كنار طرف مقابل لذت نمي بريم اجازه 
داريم او را ترك كنيم.البته كه ما اصال مجبور نيستيم در هيچ رابطه اي 
به زور بمانيم.اما اين موضوع هم به اين معنا نيست كه هيچ تالشي 

براي حفظ روابط با ارزش خود نكنيم.
يك باور غيرمنطقي ديگر هم كه در ذهن بسياري از ما شكل گرفته 
اين است كه رابطه تا زماني ارزشمند است كه ما در آن احساس خوبي 
داشته باشيم؛ در صورتي كه بايد آگاه باشيم كه رابطه داشتن با ديگران 
هم مانند خود زندگي قرار نيست هميشه خوب و خوش ومطابق ميل 
ما پيش برود.داشتن اختالف عقيده، بگو مگو و رنجش طبيعي است.

اما نوع برخورد و مواجهه ما با اين گونه ناماليمات است كه تعيين كننده 
خواهند بود. به عالوه بايد فراموش نكنيم كه هيچ چيز با ارزشي بدون 
اگر  ماند. پس  نخواهد  باقي  نظر همان گونه  توجه و دقت  مراقبت، 
مي خواهيم روابط ما هم با طراوت، شاداب و لذت بخش باشد حتما 

بايد توجه و مراقبت الزم را از آن به عمل آوريم. 
وقتي اين گونه عمل مي كنيم هم به شناخت بهتري از خودمان مي رسيم 
و هم طرف مقابل. در نتيجه بيشتر رشد مي كنيم و در روابط و زندگي 

هم موفق تر خواهيم بود. 
البته با توجه به اينكه رابطه دو سو دارد؛ اين تالش براي بهبود رابطه 
هم بايد توسط دو طرف حاصل شود و يك نفر هر چقدر هم تالش 
كند نمي تواند يك طرفه به اين تالش خود ادامه دهد و عاقبت جايي 

خسته خواهد شد و زانو خواهد زد.
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