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رازهـایی دربـاره مـردان
 نویسنده و گردآورنده : صنم رشیدی

ــا  ــد.  باره ــی باش ــان م ــرای زن ــوب ب ــدار و محب ــای پرطرف ــی از کتابه ــردان یک ــاره م ــی درب ــاب رازهای کت

دیده ایــم کــه در تــاش بــه منظــور تغییــر مــردان زندگیمــان، اغلــب فرامــوش مــی کنیــم کــه خــود چگونــه 

تغییــر کنیم.لطفــًا تمامــی ابزارهــا و تکنیــک هــای ارائــه شــده در ایــن کتــاب را بــه کار ببندیــد. چــرا کــه 

همگــی آن هــا مؤثــر هســتند! ایــن تمریــن هــا را بــا هــزاران زن در میــان گذاشــته ام و خــود نیــز هــر روز 

همگــی آن هــا را در زندگــی شــخصیم بــه کار میبــرم. مجبــور نیســتید همگــی لیســت هــا را بــه یــک بــاره 

و بــا هــم ترتیــب دهیــد و تمامــی توصیــه هــا را بــا هــم بــه کار ببندیــد. مــی توانیــد، هــر بــار تنهــا چنــد 

صفحــه از کتــاب را بخوانیــد و روی تمریــن هــا و روش هــای ارائــه شــده در همــان چنــد صفحــه کار کنیــد . 
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شــاید بــاور نکنیــد کــه رمــز و راز در خلقیــات و روحیــات مــردان بــه هــزاران ســال پیــش 

ــی هــای  ــود و در زمیــن توفان ــه تغییــر ب ــر می گــردد کــه زمیــن ســیاره ای خشــن و رو ب ب

یخــی و ســیل هایــی بســیار رخ مــی داد و حیوانــات درنــده آزادانــه بــه ایــن طــرف و آن طرف 

مــی رفتنــد و انســانها در جمعیــت کمــی هــر جــا کــه پناهگاهــی مــی یافتنــد دور هــم جمــع 

مــی شــدند در واقــع راز زنــده مانــدن در قــوی تــر شــدن بــود زیــرا خطــرات زیــادی آنهــا 

را تهدیــد مــی نمــود بنابرایــن مــرد خانــواده بــود کــه از لحــاظ جســمانی از همــه 

خانــواده اش قــوی بــود و بایــد از خانــواده اش حفاظــت مــی کــرد. او مجبــور بــود 

بــرای بقــای خانــواده اش در بدتریــن شــرایط آب و هوایــی بــه شــکار برود. او همیشــه 

ــه در غــار مــی نشســت و عالــت تدافعــی داشــت و هیــچ حرکتــی از چشــمان  رو ب

تیــز بینــش پنهــان نمــی مانــد همیــن طــور تمــام صداهــای اطــراف را در نظــر داشــت  و 

همیشــه در هنــگام شــب هوشــیار بــود تــا از خطــرات احتمالــی بــرای دفــاع از خانــواده اش 

جلوگیــری نماید.ســعی مــی کــرد هیــچ موقــع تــرس در برابــر هــر شــرایط ســختی از خــود 

نشــان ندهــد زیــرا بــا ایــن کار موجــب ناامیــدی و یــأس خانــواده مــی شــد.  بنابرایــن بــا ایــن 

شــرایط او آمــوزش دیــد تــا بــرای بقــای زندگــی همــه چیــز را تحــت کنتــرل خــود داشــته 

باشــد. 
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ــه  ــن اســت ک ــردان ای ــا م ــان در رابطــه ب ــی یکــی از مشــکالت زن ــه کنون و حــال در جامع

مــردان هیــچ موقــع احساســات خــود را بــه راحتــی بــروز نمــی دهنــد و یــا شغلشــان بــرای 

آنهــا بســیار مهــم اســت در هیــچ شــرایطی شــغل خــود را رهــا نمــی ســازند و بســیار جــدی 

ــی  ــی شــان بشــود درون خــود م ــث ناراحت ــه باع ــر مشــکلی ک ــا ه ــد ی ــی پردازن ــه آن م ب

ریزنــد و بــروز نمــی دهنــد. تمــام ایــن مــوارد بــه حافظــه ژنتیکــی آنهــا بــر مــی گــردد واز 

نســل هایشــان بــه آنهــا ارث رســیده اســت .در حافظــه ناخودآگاهشــان ثبــت شــده، 

غرایــزی نظیــر : نشــان نــدادن  ضعــف و در دســت داشــتن کنتــرل اوضــاع کــه آن را 

در زندگــی روزمــره خــود بــه کار مــی برنــد. 

بــرای مثــال دوســتی تعریــف مــی کــرد کــه نمــی دانــم کــه چــرا هنگامــی کــه بــا 

همســرم بــه رســتورانی مــی رویــم  او همیشــه دوســت دارد کــه جایــی بنشــیند کــه تمــام 

اوضــاع را در کنتــرل داشــته باشــد و دیــد او گســترده باشــد و هنگامــی کــه شــرایط غیــر از 

ایــن باشــد او ناراحــت و معــذب اســت و نمــی توانــد در جــای خویــش بــه راحتــی بنشــیند 

ــور ناخــودآگاه از  ــه ط ــه ب ــی ک ــای او و حافظــه ژنتیک ــه گذشــته ه ــردد ب ــی گ ــر م ــن ب ای

نیاکانــش او رســیده اســت. او میدانســت کــه نبایــد پشــت بــه دهانــه ی ورودی غــار بنشــیند 

و بایــد برهمــه اوضــاع اشــراف کامــل داشــته باشــد.
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چرا مردها همواره سعی در مغلوب نمودن زن ها داشتند؟ 

تــا همیــن اواخــر هنگامــی کــه روش هایــی بــرای جلوگیــری از بــارداری زنــان ابــداع نشــده 

بــود وقتــی کــه یــک زن بــاردار مــی شــد ضعیــف تــر جلــوه مــی کــرد و  در شــرایطی قــرار 

می گرفــت کــه نمــی توانســت بــرای بــرآورده کــردن نیــاز هــای خــود اقــدام نمایــد و تمــام 

وقــت خــود را صــرف فرزنــدان خویــش مــی کــرد و پــس بنابرایــن مجبــور مــی شــد کــه بــه 

مــردش تکیــه کنــد تــا زنــده بمانــد. 

ــرای تهیــه  یعنــی مــردان تمــام امــور بیــرون از خانــه را بــه دســت مــی گرفتنــد ب

غــذا بــه شــکار مــی رفتنــد پــس بنابرایــن آنهــا قــدرت را در دســت داشــتند و بــدون 

آنهــا زن و بچه هایشــان از گرســنگی مــی مردنــد. امــا هنگامــی کــه روش جلوگیــری 

از بــارداری ابــداع شــد زنهــا توانســتند در خــارج از خانــه کار کننــد و مخارجشــان را خــود بــر 

عهــده بگیرنــد ولــی بــا ایــن شــرایط بــاز هــم بســیاری از زنــان بیشــتر وقــت خــود را صــرف 

بچــه هــا مــی کننــد .

کنتــرل اقتصــادی و همــه چیــز در دســت مــردان اســت. زیــرا آنهــا ایــن را از گذشــتگان بــه 

طــور ناخــودآگاه یــا آگاه آمــوزش دیــده انــد. کــه همــان رفتارهــای مــادران و مادربزرگانمــان 

در گذشــته بــا همسرانشــان اســت .آنهــا همیشــه بــه یــک مــرد بــه عنــوان قــوی تریــن فــرد 
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می نگریســتند و خــود در موضــع ضعیــف تــری نســبت مــردان قــرار مــی دادنــد و همیشــه 

زیــر دســت مــردان بودنــد. 

دالیل روان شناختی غالب بودن مردها 

ــی  ــاری م ــد رفت ــا شــما ب ــردان ب ــه چــرا م ــد ک ــرده ای ــه ای ن فکــر ک ــه حــال ب ــا ب ــا ت آی

کننــد زیــرا آنهــا بــه طــرز پنهــان بــه شــما حســادت و از جانــب شــما کــه قابلیــت خالقیــت 

و بــاروری را داریــد مــی ترســند چــون در ایــن دوره بــدن زنــان تغییــرات شــگفت انگیــزی 

مــی کنــد کــه قابــل درک بــرای مــردان نیســت . بنابرایــن ایــن قــدرت در زنــان مــی 

ــه مــردان شــود. در ایــن میــان فرضیــه هــای  ــان نســبت ب ــد باعــث برتــری زن توان

جدیدتــری وجــود دارد کــه می گویــد: نیــاز مردهــا بــه اســتقالل و داشــتن هویتــی 

متمایــز از مادرشــان و در کل هــر گونــه جنــس مونــث بســیار مهــم اســت. کــه مــا درســت 

شــاهد آن در ســن بلــوغ پســران هســتیم کــه آنهــا ســعی می کننــد کــه دیگــر مادرشــان را 

نبوســند و لمــس نکننــد در حالــی کــه شــدیداً در درونشــان وابســتگی بــه مــادر را حــس مــی 

کننــد امــا بــا ســرکوب نمــودن آن در دنیــای خــارج خــود را مســتقل و متفــاوت از جنــس 

مونــث نشــان مــی دهنــد کــه بــا ز هــم ایــن موضــوع بــه حافظــه ژنتیکــی آنهــا بــر می گــردد. 
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چگونه آموزش گذشته مردان را برای عشق نامناسب می سازد؟ 

در واقــع از زمــان نــوزدای خانــواده هــا یــک ســری از ویژگــی هــا را بــا توجــه بــه جنســیت 

) دختــر یــا پســر بــودن ( بــه آنهــا نســبت مــی دهنــد و آنهــا را بــر اســاس همــان ویژگــی 

ــرای آنهــا مشــکالتی  هــا تربیــت می کننــد و همیــن باعــث مــی شــود کــه در بزرگســالی ب

بــه وجــود بیاییــد مثــاًل می گوینــد: کــه پســرها بایــد در مقابــل ســختی هــا قــوی تــر باشــند 

ــوه مــی  ــوان و ترســو جل ــروز دهنــد نات ــه نکننــد و اگــر احساســی از خــود ب و گری

کننــد. در ســنین بــاال میــل جنســی بــه ایــن مشــکالت اضافــه مــی شــوند مردهــا 

نمــی تواننــد بــه همسرانشــان درســت ابــزار احساســات کننــد و عشــق بورزنــد. 

ــا احساساتشــان را  ــی شــوند ت ــا تشــویق م ــران : آنه ــت دخت حــال  در شــیوه تربی

نظیــر غــم و شــادی نشــان دهنــد ماننــد گریــه کــردن. و همیــن باعــث تفــاوت زیــادی میــان 

ــود.  ــده می ش ــردان در آین ــان و م زن
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تأثیر تلویزیون بر انگیزه های جنسی 

ــن شــان آمــوزش  ــکات را از والدی ــر حســب جنسیتشــان بســیاری از ن ــه تنهــا کــودکان ب ن

مــی بیننــد و شــرطی مــی شــوند بلکــه هنگامــی کــه ســاعت هــا وقــت خــود را در مقابــل 

ــون  ــات در تلویزی ــب اوق ــد . اغل ــی آموزن ــا را م ــی ه ــد آن ویژگ ــی کنن ــون صــرف م تلویزی

ــود  ــرل خ ــت کنت ــی را تح ــاع زندگ ــام اوض ــه تم ــدی ک ــراد قدرتمن ــب اف ــردان را در قال م

دارنــد نقــش بــازی مــی کننــد. زنــان همیشــه در قالــب افــراد وابســته و زیردســت و 

ضعیــف تــر نقــش بــازی مــی کننــد. مثــاًل زنــان در تبلیغــات بــا چهــره هــای نگــران 

و عصبــی و ترســیده کــه دلواپــس مشــکالتی نظیــر بــوی بــد توالــت  و غیــره  نشــان 

داده مــی شــوند. 

چالش زمانه مدام در حال تغییر 

همــان گونــه کــه در مطالــب گذشــته گفتیــم مردهــا طبــق ویژگــی هــای خاصــی تربیــت 

شــده انــد و طبــق همــان ویژگــی هــا در بزرگســالی بــا همســران خــود رفتــار مــی کننــد امــا 

همســران شــان دوســت دارنــد کــه طبــق خــاص هــای آنــان عمــل کننــد حــال بــه بحــث در 

ــم:  ــورد آن می پردازی م
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آن گونه که مردان آموزش دیده اند       آن گونه که ما از مردان انتظار داریم

تدافعی و مظنون – پنهان کردن احساسات       از لحاظ احساسی و عاطفی باز –خوش بین 

قوی ظاهر شدن – پنهان کردن احساسات   بروز احساسات – آسیب پذیری 

رقابتی           همکاری 

مدیر دنیای بیرون              مدیر دنیای درون خود

مستقل                  در تماس بودن یا احساس نیاز به ما زنها 

ول دادن – رها کردن  در کنترل      

در واقــع مردهــا تصمیــم گرفتــه انــد افــرادی واقعــی باشــند، آن گونــه کــه اجتمــاع 

ــروز  ــود ب ــای را از خ ــات و ویژگی ه ــرد خصوصی ــک م ــت ی ــه اس ــا آموخت ــه آنه ب

میدهــد کــه انتخــاب کــرده اســت. ایــن ویژگــی هــا تجربــه ی صمیمیــت واقعــی بــا زنــی کــه 

بــه او عشــق مــی ورزد را نــا ممکــن مــی ســازد. 

ــالها از  ــی س ــا ط ــه مرده ــی ک ــن خصوصیات ــه ای ــم ک ــال 2000 می گویی ــای س ــا زن ه م

ــه مــردان ســرد و منزجــر  ــارا نســبت ب ــوده و م ــوب ب ــد نامطل ــده ان گذشــتگان آمــوزش دی

مــی کنــد. مــا از مردهــای خــود انتظــار داریــم، کــه در کارهایــی اســتاد باشــند کــه بــرای 
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آنهــا هیــچ آموزشــی ندیــده انــد، مهــارت هایــی کــه اغلــب زنــان در آن ماهــر هســتند؛ نظیــر: 

ــدن.  ــودن و عشــق ورزی ــر ب ــت، حمایتگ ــان احساســات، صمیمی ــی بی ــت و توانای قابلی

یــک ضــرب المثــل چینــی مــی گویــد کــه »هیــچ چیــز بدتــر از زندگــی در زمانــه ی 

همــواره رو بــه تغییــر نیســت. « ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــاید مــردان بــر اســاس 

چیزهایــی عمــل می کننــد کــه از گذشــتگان خــود آموختــه انــد ولــی در زندگــی کنونــی از 

آنهــا انتظــار رفتارهــای دیگــری را دارنــد و ممکــن اســت بــه علــت همیــن زنــان در 

ــا همسرانشــان دچــار یــأس و ســردرگمی زیــادی مــی شــوند امــا همیــن  روابــط ب

ــا  ــط ب ــود در رواب ــرای بهب ــا ب ــا را وادار ســازد ت ــا م وضعیــت باعــث خواهــد شــد ت

همســرمان چــاره ای بیندیشــیم.  مــا در ایــن کتــاب شــما را یــاری خواهیــم کــرد تــا 

بتوانیــد روابــط خــود را بــا همســرانتان بهبــود بخشــید. 

شش اشتباه بزرگ که اغلب زن ها مرتکب می شوند

آیــا تصــور مــی کنیــد هــر چــه تــا بــه حــال در مــورد مــردان آمــوزش دیــده ایــد اشــتباه 

ــد  ــحال می کن ــرتان را خوش ــد همس ــن بودی ــه مطمئ ــام کاری ک ــا از انج ــت؟ آی ــوده اس ب

ــد؟  ــس گرفته ای ــه عک نتیج
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آیــا احســاس مــی کنیــد کــه آموزش هایــی کــه در رابطــه بــا مــردان دیــده ایــد بــه دردتــان 

نخــورده؟ چــرا راهــی را کــه امتحــان مــی کنیــد ، آن گونــه کــه تصــور کــرده بودیــد نتیجــه 

نمی دهــد؟ 

ــا  ــه ب ــادی در رابط ــکالت زی ــار مش ــما دچ ــد ش ــادی مانن ــان زی ــون زن ــید چ ــران نباش نگ

همسرشــان هســتند. امــا بــرای بهبــود ایــن مشــکالت بایــد همانگونــه کــه در رفتــار مــردان 

ــا  ــید ت ــته باش ــم داش ــود ه ــار خ ــه رفت ــه ب ــی صادقان ــد نگاه ــد بای ــه می کنی توج

بتوانیــد مشــکالت خــود را در روابــط بــا مــردان حــل نماییــد. در زیــر آموزنــی آمــده، 

بــه منظــور بررســی نقــاط ضعــف و قــوت شــما در روابــط بــا مــردان . بــرای هــر یــک 

از پرســش هــا، یکــی از پاســخ هــای زیــر را انتخــاب نماییــد: 

سوال های 10 – 8  سوال های 7 تا 1         

10 امتیاز  2 امتیاز      الف-تقریباً همیشه    

8 امتیاز  4 امتیاز      ب- به کرات     

6 امتیاز  6 امتیاز      ج- گاه گاهی    

4 امتیاز  8 امتیاز      د- به ندرت     

2 امتیاز  10 امتیاز      ه- تقریباً هرگز    
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بــا خودتــان صــادق باشــید و بــه ســوال هــای زیــر صادقانــه پاســخ دهید.بــه پرســش ها بــر 

ایــن اســاس کــه هــم اکنــون چگونــه رفتــاری بایــد داشــته باشــید پاســخ ندهیــد، بلکــه بــر 

ایــن اســاس کــه اغلــب چگونــه رفتــاری داریــد ، پاســخ دهیــد. 

ــا مــرد مــورد عالقــه ام هســتم تمــام عالیــق و خواســته هایــم را زیــر پــا  1.هنگامــی کــه ب

مــی گــذارم تــا مــورد توجــه او باشــم. 

ــم و  ــئولیت می کن ــاس مس ــتش دارم احس ــه دوس ــردی ک ــی م ــال زندگ 2. در قب

همــواره نیازمنــد آن هســتم تــا بدانــم کــه کارهایــش را بــه خوبــی انجــام می دهــد 

یــا نــه. 

3. اغلــب بــه مردهــا اجــازه مــی دهــم کــه بــا مــن بــه طــور بــدی رفتــار کننــد کــه 

برایــم از افــرادی دیگــری ایــن رفتــار  قابــل تحمــل نیســت.

4. از جنســیت خــود بــه منظــور رســیدن بــه اهدافــم اســتفاده مــی نمایــم ماننــد: دلبــری 

کــردن. 

5. زمانــی کــه در کنــار مردهــا بــه علــت تــرس از واکنــش آنهــا احساســات واقعیــم را نشــان 

ــم.  ــاز می مان ــی کــه دوســت دارم ب نمی دهــم و از انجــام کارهای
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6. نسبت به رفتاری که مردها با من در گذشته و یا حال دارند متنفر هستم. 

7. برای دریافت عشق و جلب توجه آنها خود را درمانده و سردرگم جلوه می دهم .

8. تظاهــر مــی کنــم کــه تمــام چیزهایــی کــه نیــاز داریــم نظیــر عشــق و توجــه . و مســتحق 

آن هــا هســتم از مــرد زندگیــم دریافــت می کنــم. 

9. همواره نیازهایم را به مردان مورد عالقه ام می گوییم و دریافت می کنم. 

10. هنگامــی کــه در کنــار مــردان قدرتمنــد مانند)رئیــس و پدر....( هســتم احســاس 

آرامــش و اعتمــاد بــه نفــس کامــل دارم. رفتــار خــود را تغییــر نمــی دهــم و بیــش از 

حــد تهاجمــی یــا مهربــان نیســتم و تعــادل دارم. 

حاال امتیازات خود را برای سوالهای یک تا ده جمع بزنید. 

اگــر 80 تــا 100 امتیــاز آوردیــد. بــه شــما تبریــک مــی گویــم. در واقــع توانســته اید رشــد 

ــل  ــود قاب ــن خ ــد و ای ــاال ببری ــرتان ب ــا همس ــه ب ــود را در روابط ــات  خ ــخصی و اطالع ش

ســتایش اســت. شــما آموختــه ایــد زن قدرتمنــدی باشــید و بــا مــرد زندگــی خــود مهربــان 

ــه نفــس باالیــی برخــوردار هســتید.  باشــید. و همچنیــن از اعتمــاد ب

در مرحلــه 60 تــا 79 امتیــاز : روابــط شــما بــا مــردان بــد نیســت. امــا بایــد ســعی کنیــد تــا 
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راه هــای مطلــوب تــری بــرای برقــراری روابــط بــا همســرتان بیابیــد و اطالعــات خــود را در 

ایــن زمینــه بــاال ببریــد. 

ــا مــردان دارای مشــکالت جــدی تــری اســت.  در مرحلــه 40 تــا 59 امتیــاز: روابــط شــما ب

ــق آن  ــد کــه شــما را از عشــق و توجــه ای کــه الی ــدی داری عــادات احساســی و عاطفــی ب

هســتید محــروم مــی کنــد. اگــر بــه موضــع ضعــف خــود ادامــه دهیــد و تظاهــر کنیــد کــه 

همــه چیــز در  زندگــی خــوب اســت هرگــز مــرد زندگــی تــان بــرای شــما آنطــور 

کــه بایــد  احتــرام قائــل نخواهــد شــد. اولیــن قــدم ایــن اســت کــه بایــد بــا خــود 

صــادق باشــید و نشــان دهیــد کــه از ایــن وضعیــت خوشــحال نیســتید. 

در مرحلــه 39 یــا پاییــن تــر ) بســیار وخیــم ( : روابــط شــما بــا مــردان بــه شــدت 

نامناســب اســت. در ایــن شــرایط چــون شــما آگاهــی درســتی از روابــط ســالم بــا همســرانتان 

ــت آن  ــد و حــال وق ــرده ای ــالها تحمــل ک ــج و درد بســیاری را در س ــن رن ــد بنابرای را نداری

ــا بتوانیــد زن  ــا بــی حســی و انزجــار بجنگیــد ت ــان عشــق بورزیــد و ب ــه خودت اســت کــه ب

قدرتمنــدی باشــید بــرای ایــن کار بایــد از زنــان دیگــر یــا یــک مختصــص یــا از ایــن کتــاب 

ــرای ایــن کــه پیشــرفت خــود  را در جهــت خلــق روابــط مناســب و  بهــره الزم را ببریــد. ب
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صمیمــی بــا مــردان  زندگــی تــان کــه مســتحق آن می باشــید  را بررســی کنیــد ایــن آزمــون 

را هــر چنــد وقــت یــک بــار تکــرار کنیــد. 

آیا شما عادت داریدکه از مردهای زندگی تان مردهای بدی بسازید؟ 

شــما بــه طــور آگاه یــا نــاآگاه بــا رفتــار خاصــی کــه بــا مــردان خــود داریــد آنــان را تضعیــف 

کــرده و از آنهــا افــراد بــدی مــی ســازید. در ایــن جــا منظــور از بــد ایــن نیســت کــه شــما 

بــد هســتید یــا مــردان نیــاز بــه تغییــر در رفتارشــان ندارنــد بلکــه مشــکالتی کــه 

ــان مــی  ــار زن ــه دلیــل نحــوه رفت ــد 50 درصــدش ب ــط مــان پیــش مــی آی در رواب

باشــد کــه آنهــا را در طــی ســالیان دراز از پیشــینیان خــود ازمــادران، مادربــزرگ هــا 

آموختــه انــد تــا زنــان مهربــان و بــا محبتــی باشــند، ایــن درســت همــان رفتارهایــی 

ــای   ــان آموخته ه ــه زن ــی ک ــی دارند.هنگام ــار مخرب ــردان آث ــا م ــط ب ــه در رواب ــتند ک هس

گذشــته خــود را در زندگــی کنونــی  درارتبــاط بــا مــردان بــه کار مــی برنــد احســاس بــدی 

ــدی داشــته  ــان دســت می دهــد و باعــث می شــود کــه مردهــا در مقابلشــان رفتــار ب ــه زن ب

باشــند. 
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شش اشتباه بزرگ که زنان در رابطه با مردان مرتکب می شوند. 

1. زنــان در حــق مــردان مــادری می کننــد و بــا آنــان ماننــد بچــه رفتــار مــی کننــد: بــرای 

ــان همیشــه ســعی مــی کننــد لبــاس هــای مــردان را خــود جمــع و جــور کننــد  مثــال زن

یــا کارهــای فرامــوش شــده شــان را مــدام بــه آنهــا یــادآوری کننــد و گمــان می برنــد کــه 

مردهــا افــرادی کــم حافظــه هســتند یــا آنهــا را نکوهــش مــی کنندگویــی کــه بچــه هســتند 

مثــال: چطــوری تــوی ایــن هــوای ســرد مــی توانــی بــدون ژاکــت بیــرون بــروی ؟ 

ــه فکــر  ــی ک ــن کارهای ــه عهــده گرفت ــا ب ــرون ســرد اســت؟ ی ــوای بی ــی ه نمی بین

مــی کنیــد نمــی تواننــد بــه خوبــی انجــام دهنــد؟ ماننــد: هنگامــی کــه یــک مــرد 

بــرای بچــه هایــش لبــاس مــی خــرد . شــما بــرای نشــان دادن نارضایتــی خــود از 

لبــاس هــا  ازآنهــا بدگویــی مــی کنیــد و دفعــه بعــد خودتــان بــرای لبــاس خریــدن بچــه هــا 

اقــدام می نماییــد و مــی گویــد دیگــر نمــی گــذارم کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد. یــا اینکــه شــما 

همیشــه ســعی مــی کنیــد کــه اشــتباهات آنهــا را اصــالح کنیــد و بــه آنهــا امــر و نهــی کنیــد 

بــرای مثــال : » عزیــزم اون طــور کــه ایــن کلمــه را در جملــه بــه کار بــردی اشــتباه بــود« 

ــر  ــه هــر حــال ه ــردم «و ب ــودم از ســمت چــپ رانندگــی می ک ــو ب ــر جــای ت ــن اگ ــا م »ی
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مســئولیتی کــه مــردان مــی تواننــد بــه عهــده بگیرنــد را خودتــان انجــام مــی دهیــد در ایــن 

صــورت در حــق آنهــا مــادری مــی کنیــد. در نتیجــه مــا بــرای همســرانمان نقــش یــک مــادر 

را بــازی می کنیــم نــه همســر و همیــن باعــث بــروز مشــکالتی در روابط مــان خواهــد شــد. 

چرا زن ها در حق مردها مادری می کنند؟ 

مــی دانــم کــه زن هــا از مــادری کــردن در حــق همسرشــان متنفرنــد امــا مــا زن هــا بــرای 

ــی  ــم. زمان ــی گیری ــاداش م ــز پ ــرای آن نی ــم و ب ــوزش دیده ای ــردن آم ــادری ک م

ــد  ــود. همــواره شــاهد بودی ــان ب ــه الگــوی شــما مادرت ــد، یگان کــه شــما بچــه بودی

کــه چگونــه او حمایت گــر بچــه هایــش اســت و بــرای رفــع نیازهــای آنهــا چگونــه 

ــه  ــان چگون ــد کــه مادرت ــوده ای ــن حقیقــت دارد کــه شــاهد ب ــد و ای ــالش می کن ت

در حــق پدرتــان مــادری می کــرده اســت بــه جــای ایــن کــه بــه طــرز رمانتیــک بــا پدرتــان 

ــن  ــن چنی ــی ای ــم در کودک ــما ه ــس ش ــت. پ ــرده اس ــادری ک ــق او م ــد در ح ــار کن رفت

ــی کــه  ــر همســرتان اجــرا مــی کنیــد. زمان آموختیــد و وقتــی بزرگتــر شــدید آن را در براب

در برابــر همســرمان نقــش مــادر را بــر عهــده مــی گیریــم آنهــا بــه گونــه ای بــه مــا وابســته 

ــرآورده ســازیم  می شــوند وقتــی کــه ســعی مــی کنیــم کــه کلیــه ی نیازهــای او را خــود ب
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ــی همســرش  ــرای مدت ــال مــردی کــه ب ــرای مث ــا وابســته مــی شــود ب ــه م ــه شــدت ب او ب

بــه علــت مســافرت در خانــه نیســت هنــگام پختــن یــک غــذای ســاده بــرای بچــه هایــش 

هماننــد یــک دســت و پــا چلفتــی عمــل مــی کنــد و ایــن جاســت کــه مردهــا بــا ایــن روش 

مــا نمــی تواننــد از خــود بــه خوبــی مراقبــت نماینــد و گویــی کــه ضمیــر ناخــودآگاه مــا در 

مــی یابــد، اگــر بــه انــدازه ی کافــی بــه مــا محتــاج باشــند، هرگــز مــا را تــرک نخواهنــد کــرد. 

مردهــا هیــچ موقــع از مــادری کــردن همسرشــان شــکایت نمــی کننــد زیــرا شــاهد 

ــرای  ــد و ب ــه آن عــادت دارن ــد ب ــوده ان ایــن روش در کودکــی توســط مادرانشــان ب

شــان عــادی اســت کــه همسرشــان در حــق آنهــا مــادری کنــد و مواظــب آنهــا باشــد 

از ایــن موضــوع ناراحــت نمــی شــوند آن را بــه خوبــی مــی پذیرنــد بخصــوص زمانــی 

کــه مــادر همســرتان مــدام بــرای او مــادری کــرده باشــد ، ممکــن اســت در ذهــن همســرتان 

مــادر و همســر و حمایتگــر تداعــی بیشــتری از کلمــات عاشــق، معشــوق، بهتریــن دوســت یــا 

شــریک زندگــی داشــته باشــد. اگــر همســرتان در کودکــی توجــه کافــی از مــادر را دریافــت 

نکــرده باشــد ، بــا خوشــحالی تمــام اجــازه می دهــد تــا ایــن کار نیمــه تمــام را برایــش بــه 

پایــان برســانید. « 
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چگونــه مــادری کــردن بــرای نامــزد یــا همســرتان موجــب تخریــب روابــط شــما 

می شــود 

در ابتــدا مــادری کــردن بــرای همســرتان شــاید جوانــب مثبتــی داشــته باشــد ولــی در دراز 

مــدت آثــار مخربــی در زندگــی تــان خواهــد داشــت: 

1. همســرتان از شــما منزجــر مــی شــود و بــر علیــه شــما شــورش مــی کنــد. در فصــل یــک 

دربــاره نیــاز روانــی بچــه هــا بــرای داشــتن اســتقالل و تمایــز از مــادر بــه منظــور 

کســب هویتــی جداگانــه ســخن گفتیــم. ایــن درســت همــان چیــزی خواهــد بــود که 

زمانــی کــه شــما بــا آن هنگامــی کــه در حــق همســرتان مــادری مــی کنیــد مواجــه 

خواهیــد شــد زیــرا او از وابســتگی بیــش  از حــد بــه شــما احســاس خطــر مــی کنــد 

و ایــن همــان چیــزی اســت کــه از دوران کودکــی آموختــه اســت. 

2. بــا نامــزد یــا همســرتان همیشــه طــوری رفتــار مــی کنیــد کــه گویــی او بــی لیاقــت اســت. 

ایــن احســاس را بــه او مــی دهیــد کــه گویــی او ناتــوان و ضعیــف اســت ایــن موجــب مــی 

شــود کــه رفتــارش بچــه گانــه تــر شــود. آثــار مخربــی بــر زندگــی تــان بگــذارد. هنگامــی 

کــه یــک مــرد احســاس خوبــی بــه خــود نــدارد، شــما را نیــز کمتــر دوســت دارد . احســاس 
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عــزت نفــس یــک مــرد بســتگی بــه توانمنــدی او دارد. ایــن گونــه رفتــار بــا مــرد در عشــق 

ورزی او نســبت بــه همســرش تأثیــر منفــی خواهــد داشــت و هــر چــه کــه مــرد ضعیــف تــر 

باشــد از لحــاظ جنســی نســبت بــه او ســرد خواهیــد شــد. زیــرا توانایــی هــا و قابلیــت هــای 

یــک مــرد اســت کــه باعــث تحریــک یــک زن مــی شــود و از جذابیــت او بــرای شــما کاســته 

خواهــد شــد. 

3.ســریع تریــن راه ممکــن بــرای ُکشــتن عشــق، شــور و حــرارت مــادری کــردن در 

حــق همســرتان اســت. هــر چــه بــا یــک مــرد ماننــد مــادرش رفتــار کنیــد، او بــه 

شــما بچــه گانــه تــر پاســخ خواهــد داد امــا موضــوع ایــن جاســت کــه هیــچ مــردی 

دوســت نــدارد تــا بــا مــادر خــود همبســتر شــود. ممنوعیــت جاذبــه جنســی نســبت 

ــده کــه  ــردان ریشــه دوان ــان در شــخصیت م ــه، چن ــرژی مادران ــا ان ــث ب ــه شــخصیت مؤن ب

غیــر ممکــن اســت آنهــا بتواننــد شــما را بــه طــوری شــهوانی و رمانتیــک ببیننــد. مــادری 

کــردن در حــق همســرتان بــه معنــای ایــن اســت کــه شــما تمــام کارهــای همســرتان را کــه 

او از عهــده آنهــا بــر مــی آمــده ماننــد جمــع و جــور کــردن لبــاس هایــش و مــدام یــادآوری 

کــردن کارهایــش بــه عهــده گرفتــه ایــد. 
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راه حل : چگونه از مادری کردن در حق مردان دست برداریم؟ 

ــه یــک  ــادر ب ــر نقــش از یــک م ــرای تغیی ــی را نشــان مــی دهیــم کــه ب ــر راهکارهای در زی

ــر اســت:  ــان بســیار موث ــرای نامزدت معشــوق خــوب ب

1. از انجــام دادن کارهایــی کــه همســرتان خــودش مــی توانــد انجــام بدهــد بپرهیزیــد. رفتــار 

ــرک کــردن  ــاد ت ــا راه چــاره در اعتی ــاد اســت. تنه ــد اعتی ــه در حــق همســرتان مانن مادران

اســت. اعتیــاد بــه معنــای ایــن اســت کــه باعــث مــی شــوید کــه او بــه ایــن کار شــما 

عــادت نمایــد و نتوانــد بــدون شــما مســئولیت هــای خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد. 

اجــازه بدهیــد تــا همســرتان خــودش را کارهایــش را انجــام دهــد اگــر چــه ابتــدا بــه 

دلیــل ایــن کــه شــما را آن وظایــف را تــا بــه حــال بــرای او انجــام داده ایــد ســر در 

ُگــم شــود ولــی بعــد از مــدت هــا می توانــد در کارهــای خــود مســتقل عمــل کنــد و از پــس 

کارهایــش بربیایــد. در ایــن جــا بــا یــک مثــال ایــن موضــوع را توضیــح مــی دهیــم : بــرای 

مثــال همســرتان از شــما مــی پرســد کــه کلیدهایــم کجاســت؟ بــه او مــی گوییــد: نمــی دانــم 

. اجــازه نمــی دهیــد کــه او خــودش بــه دنبــال آنهــا بگــردد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت 

کــه چنانچــه همســرتان پرســید کلیدهایــش کجاســت؟ شــما جــواب بدهیــد : خــود آن را 
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پیــدا کــن مــن کــه مــادر تــو نیســتم حتــی در ایــن جــا توصیــه ام ایــن نیســت کــه در حــق 

همســرتان حمایتگــر و مهربــان نباشــید بلکــه هــدف تنهــا  ایــن اســت کــه چگونــه بیشــتر 

بــه ماننــد یــک همســر و معشــوق و کمتــر بــه عنــوان یــک مــادر بــا او رفتــار کنیــد. 

2. بــا همســرتان ماننــد شــخصی الیــق و توانــا و قابــل اعتمــاد رفتــار کنیــد. در ایــن جــا شــما 

بایــد بــه گونــه ای بــا او برخــورد نماییــد کــه احســاس کنــد بزرگســالی فهمیــده و تواناســت 

کــه شــما همیشــه روی آن حســاب مــی کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید از آن جــا 

کــه مــدت هــا در حقــش مــادری کــرده ایــد او کمــی تنبــل شــده اســت بــه طــرزی 

ــل شــده و  ــا تنب ــات ه ــواردی چــون قرارمالق ــپردن م ــر س ــه خاط ناخــودآگاه در ب

ــه شــما تکیــه خواهــد کــرد. بنابرایــن طبیعــی اســت کــه کارهایــش را فرامــوش  ب

کنــد بــه او اجــازه دهیــد تــا خــود کارهایــش را بــرای مدتــی انجــام دهــدو شــما بــه او مــدام 

کارهایــش را یــادآوری نکنیــد. 

3. آن گونــه کــه مادرهــا بــا بچــه هایشــان صحبــت مــی کننــد بــا آنهــا صحبــت نکنیــد ایــن 

بدیــن معناســت کــه موقعــی کــه از دســت آنهــا عصبانــی هســتید ماننــد یــک بزرگســال بــا 

بزرگســال رفتــار کنیــد نــه ماننــد مــادری کــه از دســت پســربچه شــیطانی بــه ســتوه آمــده. 
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و ایــن مســئله در رابطــه جنســی شــما مشــکالت ایجــاد خواهــد کــرد. 

ــد و اگــر اشــتباهی مرتکــب  ــه عهــده او بگذاری ــد ب ــی را کــه دوســت داری 4.مســئولیت های

ــه  ــرای شــما بســیار مشــکل اســت ب ــن ب ــم ای ــد. مــی دان شــد مســئولیت هــا را از او نگیری

معنــای کنتــرل همــه چیــز را رهــا کــردن و اعتمــاد کــردن. نگــران نباشــید همــه چیــز بــه 

خوبــی پیــش خواهــد رفــت شــاید او در ایــن راه اشــتباهات زیــادی مرتکــب شــود ولــی پــس 

از اشــتباهات مکــرر یــاد می گیــرد کــه چگونــه کارهــا را بــه درســتی انجــام دهــد و 

عواقــب اشــتباهاتش را بپذیــرد. 

چگونه خودم موفق شدم این کار انجام بدهم 

مــن تمــام عمــرم را صــرف مــادری کــردن بــرای مــردان زندگیــم نمــوده ام و حــال 

ــا  ــار بگــذارم: » ب ــه را کن ــادات مادران ــن ع ــق شــدم ای ــه موف ــم کــه چگون می خواهــم  بگوی

مــردی نامــزد بــودم کــه بــه طــرزی مزمــن کــم حافظــه و فراموشــکار بــود و تمــام کارهایــش 

را ماننــد: قرارمالقــات و تلفــن هــا و پرداخــت صــورت حســابها را فرامــوش مــی کــرد و مــن 

بــه جــای او مــدام همــه کارهایــش را انجــام و بــه او یــادآوری مــی کــردم . در نهایــت یــک 

روزی از مــادری کــردن بــرای او خســته شــدم فکــر کــردم کــه او بایــد تمــام کارهایــش را 
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ــدون  ــه هــر حــال ب ــاد بیــاورد و ب ــه ی خــودش انجــام دهــد و چیزهــای ضــروری را خــود ب

دخالــت مــن کارهــا را بــه درســتی انجــام دهــد. 

ــر  ــدم در تغیی ــن ق ــرا اولی ــد زی ــه کنی ــتی تهی ــود فهرس ــه ی خ ــای مادرگون 5. از رفتاره

ــت.  ــان اس ــودن از آن ــود ،آگاه ب ــای خ رفتاره

6. بــا همســرتان دربــاره ایــن کــه چگونــه مــادر و پســر بــازی مــی کردیــد صحبــت کنیــد . 

بــا همــکاری هــم درجهــت خلــق رابطــه ای بالــغ گونــه و بزرگســاالنه تــالش کنیــد. 

و پیشــنهاد می کنــم بــرای خلــق روابــط و شــناخت بهتــر از یــک دیگــر ایــن کتــاب 

را مطالعــه نماییــد. 

7. پشــتکار داشــته باشــید و در تعقیــب روش هــای جدیــد و برحــذر بــودن از اشــتباه 

ــب آن  ــران عواق ــد و نگ ــل کنی ــود عم ــدات خ ــه تعه ــید. ب ــدم باش ــت ق ــته، ثاب ــای گذش ه

ــا لبــاس هــا و وســایل  شــوهرتان را جمــع و  نباشــید. مثــاًل : چنانچــه توافــق کــرده ایــد ت

جــور نکنیــد حتــی اگــر او خانــه را بــه هــم ریختــه بــود ایــن کار را نکنیــد تــا خــودش یــاد 

بگیــرد کــه بــه تعهداتــش عمــل نمایــدو مســئولیت کارهــای خــود را نیــز بــه عهــده بگیــرد. 

کنــار گذاشــتن عــادت هــا نیــز چنــدان ســاده نیســت امــا اگــر موفــق شــوید احســاس زنانگی 
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بیشــتری خواهیــد نمــود و همســرتان نیــز بــه نوعــی احســاس مردانگــی بیشــتری خواهــد 

کــرد. 

ــا مــردان،  ــد و درمقایســه ب ــا مــی گذارن ــر پ ــان خــود و ارزش هایشــان را زی اشــتباه 2: زن

ــرای  ــادی را ب ــان زی ــاًل هنگامــی کــه مــدت زم ــرار مــی دهنــد. مث خــود را در مقــام دوم ق

درســت کــردن غــذا صــرف می کننــد همیشــه بــرای مــردان قســمت بســیاری از غــذا را مــی 

ــذا را مصــرف  ــری از غ ــذا می کشــند و قســمتی کمت ــرای خــود غ ــد ب کشــند و بع

مــی کننــد چنانچــه ایــن کار را نمــی کننــد احســاس گنــاه بــه آن هــا دســت مــی 

دهــد. و هنگامــی کــه از زنــان بــرای ایــن کارشــان ســوال می کنیــم: کلماتــی نظیــر 

خودخــواه . خســیس  و نامهربــان را بــه کار مــی برنــد. 

زنــان چگونــه ارزشهایشــان را زیــر پــا مــی گذارنــد و در مقابــل مــردان در مقــام 

دوم قــرار مــی گیرنــد. 

1.مــا عالقــه هــا، عــادت هــا و فعالیــت هــای شــخصی خــود را زیــر پــا می گذاریــم . بــرای 

مثــال: ســارا کــه عالقــه بــه یــوگاه و مطالعــه و مدیتیشــن بــود و ایــن فعالیت هــا او را ســالم  و 

شــاداب مــی کــرد بعــد از ایــن کــه بــا بیــل کــه یــک مشــاوره رایانــه بــود نامــزد شــد، تمامــی 
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فعالیــت هایــش را کنــار گذاشــت بــرای ایــن کــه بیــل مــردی شــکاک بــود و بــه قــول خودش 

بــا ایــن مزخرفــات شــرقی میانــه خوبــی نداشــت و ســارا بــه منظــور جلوگیــری از درگیــری با 

بیــل، فقــط ماهــی یــک بــار بــه کالس یــوگاه مــی رفــت و کمتــر مدیتیشــن می کــرد،  تــا 

جایــی کــه دیگــر بــه کل آنهــا را کنــار گذاشــت . 

2. رابطــه ی خــود را بــا آن دســته از دوســتان و فامیــل هایــی کــه مــورد عالقــه همســرمان 

ــم.  نیســتند قطــع می کنی

ــا او آشــنا  بــرای مثــال: پــدرو مــادر جکــی هیــچ وقــت نامــزدش را کــه در کالــج ب

ــا هــم  شــده بودنــد، تأییــد نمــی کردند.هنگامــی کــه ایــن دو تصمیــم بــه ازدواج ب

ــود  ــواده ب ــد خان ــد. جکــی تنهــا فرزن گرفتنــد پــدر و مــادر جکــی خوشــحال نبودن

و بــا والدینــش رابطــه ی صمیمانــه ای داشــت، امــا بعــد از ازدواج بــا مایــک رابطــه اش بــا 

ــادرش  ــدر و م ــا پ ــی ب ــه جک ــد ک ــک می فهمی ــه مای ــع ک ــر موق ــرد. ه ــر ک ــش تغیی والدین

ــه آنهــا ســر زده اســت او را متهــم مــی کــرد کــه تــو دختــر بچــه ای  ــا ب صحبــت کــرده ی

بیــش نیســتی کــه مــدام بــه والدینــت نیــاز داری. او مــدام اصــرار داشــت کــه جکــی مســتقل 

شــود و خانــواده اش را نبینــد. جکــی پــدر و مــادرش را دوســت داشــت ولــی حاضــر نبــود 
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مایــک را هــم از دســت بدهــد بنابرایــن رابطــه او بــا پــدر و مــادرش بــه مــرور زمــان کمتــر 

شــد بــه طــوری کــه او از دور بــه خانــه شــان خیــره مــی شــد و بــه یــاد پــدر و مــادرش مــی 

افتــد. 

ــه  ــانی ک ــما را از کس ــا ش ــد ت ــعی دارن ــا س ــیاری از مرده ــل بس ــه دلی ــه چ ب

ــد؟  ــدا کنن ــد ج ــان داری دوستش

مردانــی کــه از درون احســاس ناامنــی زیــادی مــی کننــد ســعی مــی کننــد شــما را 

از سیســتم های حمایتــی تــان دور کننــد . بســیاری از مردهــا نیــاز دارنــد احســاس 

کننــد کــه کنتــرل کامــل نامزدشــان را در دســت دارنــد، امــا از ایــن کــه خودشــان 

ــما از  ــردن ش ــا دور ک ــا می خواهندب ــند. آنه ــد می ترس ــرار بگیرن ــرل ق ــت کنت تح

اطرافیــان تســلط کامــل روی شــما داشــته باشــند ایــن کار دو نتیجــه خواهــد داشــت: 

الف- وابستگی شما نسبت به آن مرد بیشتر خواهد شد. 

ب- شــما منــزوی و گوشــه گیــر شــده ایــد و رابطــه کمتــری بــا دیگــران داریــد او بــه شــما 

تســلط بیشــتری دارد او مــی توانــد هــر گونــه رفتــار بــدی بــا شــما داشــته باشــد. 

3. از لحــاظ احساســی بوقلمــون صفــت شــده ایــد و بــه هــر رنگــی کــه همســرتان بخواهــد در 

http://www.Maktabeshgh.com


رازهـایی درباره مــردان

26www.Maktabeshgh.con
مکتب عشق

ــان را در مقابــل خواســته های  ــات او عمــل مــی کنیــد. ارزش هــای ت می آییــد. تحــت نظری

او زیــر پــا مــی گذاریــد و مطابــق میــل او عمــل مــی کنیــد تــا زن ایــده آل او باشــید. بــرای 

مثــال بعضــی از زن هــا خــود را تحــت عمــل هــای جراحــی دردنــاک قــرار مــی دهنــد تــا 

مــورد پســند شــوهر موردعالقــه شــان باشــند. 

ــان را تحقــق بخشــیم، رویاهــای خــود را  ــه م ــن کــه رویاهــای مــرد مــورد عالق ــرای ای 4.ب

بــه کلــی فرامــوش مــی کنیــم. بــرای مثــال زنــی کــه از کار خــود در یــک شــرکت 

ــد از  ــزدش برســد بع ــه شــغل صــادرات و واردات نام ــا ب ــد ت ــزرگ اســتعفا می ده ب

ایــن کــه رابطــه آنهــا بــه پایــان می رســد می بینــد کــه او ایــن کار را نــه بــه خاطــر 

ــه خاطــر نامــزدش انجــام داده اســت و حــال دیگــر چیــزی  خــودش بلکــه فقــط ب

نــدارد و بیــکار شــده. 

چرا زنان در روابط ، خود را فدا می کنند؟ 

1.برخــی اوقــات مردهــا بــه خاطــر ایــن کــه آمــوزش دیــده انــد زن هــا را همیشــه در رده 

دوم ببیننــد. انتظــار دارنــد کــه زنــان اهمیــت کمتــری بــرای خــود قائــل باشــند. ماننــد ایــن 

کــه در بعضــی کشــورها زنــان بــه عالمــت احتــرام و زیردســت بــودن پشــت سرشوهرشــان 

راه مــی رونــد. 
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2.مــا زن هــا آمــوزش دیــده ایــم کــه خــود را در مقابــل مــردان دســت کــم بگیریــم. بســیاری 

از مــا شــاهده بــوده ایــم کــه مادرهــا و مادربزرگهایمــان اســتعدادها و رویــا هــا و شــغل های 

خــود را بــرای حمایــت از پــدران و پدربزرگهایمــان فــدا کردنــد. و در نتیجــه یــاد گرفتیــم بــه 

خــود اهمیــت دادن عملــی خودخواهانــه اســت. 

3.بــه عــوض آن کــه تــالش کنیــم تــا رویاهــای خــود را بــه حقیقــت برســانیم، مــا قربانــی 

کــردن را نوعــی دســت یابــی بــه رویاهایمــان تلقــی مــی کنیــم .خیلــی ســاده اســت: 

ــت از همســرم کــه  ــرای حمای ــا ب ــم و وکیــل شــوم ام » می توانســتم درس را بخوان

در رشــته حقــوق تحصیــل می کــرد تصمیــم گرفتــم کــه از حــق خــودم بگــذرم « 

نتایج فداکاری های بی مورد برای به دست آوردن عشق

هنگامــی کــه رویاهایتــان و خواســته هایتــان را بــه امیــد ایــن کــه مــورد توجــه مــردی کــه 

ــی  ــا م ــر پ ــع شــخصیت خــود را زی ــد در واق ــی کنی ــدا م ــد ف ــرار بگیری ــد ق دوســتش داری

گذاریــد و در ایــن صــورت خودتــان را کمتــر دوســت مــی داریــد و کــم کــم شــخصیت واقعــی 

خــود را از دســت مــی دهیــد و بــه چیــزی تبدیــل مــی شــوید کــه همســرتان مــی خواهــد 

نــه آن کــه خودتــان مــی خواهیــد بنابرایــن احتــرام شــخصی و اعتمــاد بــه نفــس تــان را بــه 
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کلــی از دســت مــی دهیــد از مــردی کــه بــه خاطــر او ایــن کارهــا را کــرده ایــد متنفــر مــی 

شــوید و در آخــر ممکــن اســت او بــا تمــام ایــن فــدارکاری هایــی کــه شــما بــرای او کــرده 

ایــد شــما را دوســت نداشــته باشــد. 

راه حل : چگونه از فدا کردن رویاهای خود در روابطمان پرهیز کنیم: 

ــر  ــه همســرتان زی ــر عشــق ب ــه خاط ــته ب ــط گذش ــه در رواب ــان ک ــته هایم ــام خواس 1. تم

ــار آن  ــده دچ ــر در آین ــه دیگ ــن ک ــرای ای ــد. و ب ــت کنی ــته اید را یادداش ــا گذاش پ

ــد.  ــن نمایی ــا را تمری ــوید آنه ــتباهات نش اش

2. از تمامــی افــرادی کــه بــه آنهــا دلبســتگی داریــد فهرســتی تهیــه کنیــد. بــا ایــن 

ــت  ــاً دوس ــوردی را واقع ــه م ــه چ ــید ک ــتر بشناس ــان را بیش ــد خودت کار می توانی

داریــد و در کــدام مــورد بــه دروغ خــود را متقاعــد مــی ســازید بــه جهــت ایــن کــه شــوهرتان 

عالقــه منــد بــه مســابقات دوچرخــه ســواری اســت شــما هــم نیــز عالقمنــد هسســتید. 

3. رویاهایتــان را دنبــال کنیــد و شــخصیت خــود را دقیقــاً بــه ذهــن تــان بســپارید. هــر چــه 

زنــی کامل تــر و رو راســت تــر باشــید احتمــال کمتــری وجــود خواهــد داشــت کــه در زندگــی 

متأصــل شــوید. 
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اشتباه 3: زن ها عاشق توانایی های یک مرد می شوند. 

آیا از این که مدام استعدادهای مردان زندگی تان را شکوفا سازید به خود می بالید؟ 

آیــا بــه خــود می گوییــد بــا صــرف اندکــی وقتــی و انــرژی مــی توانــم همســرم را بــه مــرد 

رویاهایــم تبدیــل کنــم؟ 

آیــا همیشــه احســاس مــی کنیــد کــه همســران شــما بــه ایــن دلیــل در کارهایشــان موفــق 

ــا را دوســت  ــه راســتی آنه ــه ب ــوده اســت ک ــه حــال کســی نب ــا ب ــه ت ــوده اندک نب

داشــته باشــد؟ 

و حــال شــما از راه رســیده ایــد تمــام ایــن کار هــا را بــرای همســرتان مــی توانیــد 

انجــام بدهیــد؟ 

ــص  ــن متخص ــرا م ــت زی ــن آشناس ــرای م ــالت ب ــن جم ــام ای ــا تم ــم ام ــی دان ــما را نم ش

ایــن بــودم کــه مردانــی را کــه بــه حمایــت نیــاز دارنــد پیــدا کنــم و وقــت زیــادی را بــرای 

ــرو  ــا شکســت روب ــی ب ــه دلیل ــار ب ــا تمــام تالشــهایم هــر ب موفقیــت آنهــا صــرف کنــم . ام

مــی شــدند. و از پرداختــن بــه زندگــی و رویاهــا و شــغل خــود بــاز مــی ماندم.حــال کــه بــه 

زندگــی گذشــته خودنــگاه می کنــم درمــی یابــم کــه مــن بــا هیــچ یــک از مــردان رابطــه ی 
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واقعــی نداشــتم؛ وقــت و ســرمایه خــود را وقــف هدفــی بــی ســرانجام مــی نمــودم. مــن بــا 

خــود واقعــی آن مردهــا رابطــه نداشــتم، بلکــه عاشــق پتانســیل هــای آن هــا بــودم. بعــد از 

ســالها شکســت و ناامیــدی فهمیــدم کــه بــه هیــچ یــک از اهــداف شــغلی خــود نرســیده ام و 

اگــر وقــت و هزینــه و ســرمایه های وجــودی و خالقیــت خــود را صــرف اهدافــم مــی کــردم 

ــه موفقیت هــای بیشــتری دســت مــی یافتــم.  ــه طــور حتــم ب ب

چگونه عاشق پتانسیل های یک مرد می شویم؟ 

ــه  ــه مأموریــت نجــات مردانــی مــی رویــم کــه خودشــان حاضــر نیســتند ب 1.مــا ب

خــود کمــک کننــد. بــرای نمونــه : آلیســن یــک کارمنــد معامــالت ملکــی بــود و در 

کارش هیــچ مشــکلی نداشــت امــا تمــام وقتــش را صــرف همسســرش هــری مــی 

ــا او ســختی زیــادی کشــیده و همیشــه  کــرد و او مــی دانســت کــه هــری قبــل از ازدواج ب

احســاس ناامنــی مــی کنــد بــا خــودش نامهربــان اســت او حتــی هــری را کــه یــک معتــاد 

بــود تــرک داد حــال او مــی خواســت تــا هــری بــرای خــود شــغل جدیــدی تعییــن کنــد و 

مطمئــن بــود کــه او موفــق خواهــد شــد در واقــع آلیســن هــری را بیــش از اینکــه او خــودش 

را قبــول داشــته باشــد قبــول داشــت و او عاشــق توانایــی هایــی بــود کــه هــری تــا بــه حــال 
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ــه عاشــق خــودش و هنگامــی کــه هــری  ــود و ن ــه بالفعــل نشــده ب ــود ب اســتفاده نکــرده ب

ــرد.  ــت می ک ــاس شکس ــرد احس ــی ک ــرفت نم ــه های او پیش ــق نقش طب

2. مردهایــی را مــی یابیــم کــه مــا را دوســت ندارنــد و همچنیــن رفتــاری خوبــی بــا مــا ندارند 

امــا مــا بــه ارتبــاط خویــش بــا آنهــا ادامــه مــی دهیــم.  بــرای مثــال مــن ســال هــا پیــش 

تمــام زندگیــم را صــرف مــردی کــردم کــه عاشــقش بــودم و آن مــرد نیــز هرگــز توانایی هــای 

بالقــوه ی خــود را بــه بالفعــل تبــدل نکــرد. هیــچ احســاس دوســت داشــتنی را نثــار 

ــه او عشــق بیشــتری  ــا خــودم گفتــم: اگــر ب مــن نکــرد. مــن نیــز ایــن جملــه را ب

بــورزم، حتمــاً تغییــر خواهــد کــرد، خــود را آمــاده ی شکســت در رابطــه ام کــردم. 

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــد تغیی ــته باش ــت داش ــودش را دوس ــردی خ ــر م ــت اگ در حقیق

اغلــب زنانــی کــه عاشــق پتانســیل هــای مردهــا می شــوند احســاس خوبــی نســبت بــه خــود 

ندارنــد و فکــر مــی کننــد کــه بــرای ایــن کــه دوســت داشــته شــوند بایــد ســخت تــالش 

ــه معنــای  ــا یــک مــرد ب ــم کــه : داشــتن رابطــه ی ســالم ب کننــد. و در نهایــت مــی آموزی

عشــق ورزیــدن بــه کســی اســت کــه در زمــان اســت، نــه عشــق ورزیــدن بــه کســی کــه در 

آینــده بــه آن تبدیــل خواهــد شــد. 
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چرا ما زنان عاشق پتانسیل های یک مرد می شویم؟ 

1. بــا احســاس مســئولیت نســبت بــه  کمــک بــه دیگــران از زندگــی خــود بــاز مــی مانیــم و 

از روبــرو شــدن بــا کاســتی هــای خودمــان ســربازمی زنیــم.

2. با مفید و مهربان بودن با دیگران در رابطه با خودمان احساس برتری می کنیم. 

3. هنگامــی کــه خــالف عقیدهایمــان مــرد زندگی مــان شکســت می خــورد مــا هــم احســاس 

شکســت می کنیــم. 

4. زنــان از روی غریــزه و نیــاز درونــی دوســت دارنــد همــه ی امــور را ســر و ســامان 

. هند بد

آیاشما معتاد به نجات دیگران هستید؟ 

در زیــر نشــان هایــی آورده شــده اســت کــه ممکــن اســت کــه شــما مرتکب اشــتباه شــماره ی 

ســه شــده باشید. 

• هــر چنــد وقــت یــک بــار دوســت داریــد وقــت زیــادی بــرای ســر و ســامان دادن زندگــی 

ــد.  ــرف می کنی ــرتان ص همس

• فکــر می کنیــد کــه هــر چــه بیشــتر بــه همســرتان عشــق بورزیــد مــی توانیــد او را تغییــر 

 . هید بد
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• احساس می کنید که هیچ کس قادر نیست تا مردان را به خوبی ما درک کند. 

• برای دوستان خود برای شکست و بدرفتاری همسرتان عذر و بهانه می آورید. 

ــه او  ــود ک ــث می ش ــن باع ــد و همی ــش کنی ــد ترک ــی توانی ــه نم ــد ک ــی کنی ــاس م • احس

ــد.  ــر نکن هرگــز تغیی

• خــود را متقاعــد مــی کنیــد کــه گرچــه محبتــی را کــه می خواهیــد از او دریافــت نمی کنیــد 

امــا بــه واســطه ی دریافــت موارد دیگــر ارزشــش را دارد. 

در آخر چگونه می توانیم به این الگو پایان  دهیم؟ 

1. انرژهای خود را صرف خالقیت و موفقیت های خود کنیم

ــردان از آن روی  ــات م ــه ی نج ــه بهان ــخصیتان ب ــی ش ــه در زندگ ــواردی ک 2. از م

ــد.  ــه نمایی ــت تهی ــتید فهرس ــردان هس گ

3. مــردی را بیابیــد کــه مســئولیت ســر و ســامان دادن زندگیــش را  خودبــه عهــده بگیــرد. 

اگــر یکدیگــر را دوســت داشــته باشــید شــما مــی توانیــد توانایــی هــای یکدیگــر را از حالــت 

بالقــوه بــه بالفعــل تبدیــل کنیــد و هــر دو در زندگــی موفــق شــوید. 
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اشــتباه شــماره 4: اســتعدادها و توانایــی هــای خودتــان را دســت کــم نگیریــد و 

آن هــا را پنهــان نکنیــد. 

• بــرای مثــال آیــا دوســت داریــد کــه در حضــور مــردی کــه دوســتش داریــد مــدام خودتــان 

را پاییــن بیاوریــد ؟

• آیا به سختی می توانید تعریف و تمجیدهایی که دیگران از شما می کنند بپذیرید؟ 

• آیا استعدادها و توانایی هایی دارید که همسرتان از آن ها بی خبر است؟ 

ــم از  ــی نداری ــم آگاه ــی از آن ه ــه حت ــوری ک ــه ط ــا ب ــا زن ه ــب م ــع اغل در واق

تــرس ایــن کــه مبــادا مــردان زندگــی مــان را بــه وســیله توانایــی و اســتعدادها ی 

ــادا باعــث شــویم همســرمان  ــن کــه مب ــرای ای ــا ب ــد کــرده باشــیم و ی خــود تهدی

احســاس کنــد کــه در مقابــل مــا دارای توانایــی و هــوش کمتــری اســت توانایــی هــای خــود 

ــم و  ــگار خــود را دوســت نداری ــم کــه ان ــار می کنی ــاًل طــوری رفت ــم. مث را پنهــان مــی کنی

کلمــات تحقیــر آمیــز در برابــر اشــتباهاتمان بــه کار مــی بریــم ماننــد: » خیلــی ناراحتــم از 

ایــن کــه ایــن قــدر چــاق شــده م از نــگاه کــردن یــه ایــن انــدام حالــم بــه هــم 

 » می خــورد. 
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وقتــی همســرمان از مــا تعریــف مــی کنــد بــه طــوری بــا او برخــورد مــی کنیــم کــه انــگار 

دوســت نداریــم هیــچ تعریفــی از مــا بشــود و مــورد اســتقبال دیگــران قــرار بگیریــم. ماننــد 

ایــن کــه شــما در یــک ســخنرانی بتوانیــد خــوب صحبــت کنیــد و مــورد تشــویق دیگــران 

قــرار بگیریــد. 

زمانــی کــه اســتعداد و توانایــی هــای خــود را در زندگــی از همســرمان پنهــان مــی کنیــم تــا 

ایــن کــه خــود را در ســطح پایینتــری از همســرمان جلــوه بدهیــم . ایــن باعــث می شــود کــه 

دیگــران بــه شــما آن طــور کــه بایــد و شــاید احتــرام و ارزش نگذارنــد. 

ایــن بــاز هــم بــه گذشــته برمــی گــردد کــه مــا زن هــا شــرطی شــده ایــم و بایــد 

کاری کنیــم کــه همســرمان احســاس کنــد از مــا باهــوش تــر اســت ، تــا بــه ایــن 

وســیله از عشــق او نســبت بــه خودمــان مطمئــن شــویم. تــا مبــادا بــا نشــان دادن اســتعدادها 

ــی و  ــه ســمت توانای ــع بیشــتر ب ــا در واق ــا مرده ــم. ام ــوه کنی ــرور جل ــران مغ در نظــر دیگ

ــد. در واقــع  ــان آنهــا را از خــود مــی ران ــان جــذب مــی شــوند و ضعــف آن اســتعدادهای زن

یــک ضــرب المثــل هســت کــه مــی گویــد از دل بــرود هــر آن کــه از دیــده برفــت. هــر چــه 

شــما موفقیــت هــای خــود را در مقابــل دیگــران دســت کــم جلــوه دهیــد باعــث مــی شــود 

کــه شــما بــه طــور کلــی آنهــا را فرامــوش کنیــد. 
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راه حل: چگونه از این کار دست بکشیم 

1. اســتعدادها و توانایــی هــای خــود را پــرورش دهیــم و همســران خــود را دربــاره خصوصیات 

مثبــت خــود مطلع ســازیم. 

2. تعریف و تمجیدهایی که از موفقیت های شما می شود را پاس بدارید. 

3. بــه دنبــال مــردی باشــید کــه تمایــل داشــته باشــد، بزرگــی و درخشــش شــما را ببینــد. 

و شــما را در پیشــرفتتان یــاری نمایــد. 

اشتباه 5:  زنان از موضع ضعف برخورد می نمایند. 

زنــان عــادت دارنــد بــه واســطه آمــوزش گذشــتگان از موضــع ضعــف برخــورد کننــد 

ــی  ــام زنان ــن ن ــت م ــپارند. در حقیق ــردان بس ــت م ــه دس ــی ب ــدرت را در زندگ و ق

را کــه مرتکــب ایــن اشــتباه میشــوند بــه خاطــر کســی کــه در زندگــی دوســتش دارنــد را 

ــم.  ــق می نام ــی عش قربان

ده نشانه یک قربانی عشق: 

1.حس می کنید باید دور و بر همسرتان آرام راه بروید تا ناراحت نشود. 

2.احساس می کنید همسرتان با شما به خوبی رفتار نمی کند. 
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3. هنگامــی کــه بــا دوســتان خــود هســتید در مقابــل آنهــا بــا قــدرت بیشــتری برخــورد مــی 

 . یید نما

4.از اینکه بازخورد منفی به نامزدتان بدهید، احساس خوبی ندارید. 

5. از این که نیازهای خود را از همسرتان مطالبه می کنید مردد هستید. 

6. احساس می کنید که رفتار نامزدتان با شما بسیار بدتر از رفتار شما با اوست. 

7. برای جلب محبت همسر بدخلقتان با او مهربانی می کنید. 

ــرای ایــن کــه الیــق محبــت همســرتان باشــید بایــد  ــا ب 8. احســاس مــی کنیــد ت

ــادی کنیــد.  تــالش هــای زی

9. اغلــب مجبــور هســتید تــا بــرای رفتــار و اوضــاع بــد همســر و زندگــی تــان دلیــل 

بیاورید. 

10. خــود را دســت کــم مــی گیریــد و بــا از دســت دادن عــزت نفســتان در مقابــل همســرتان 

از دســت خــود عصبانی میشــوید.
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چگونه عزت نفس خود را زیر پا می گذارید 

هــرگاه از موضــع ضعــف بــا نامــزد یــا همســرتان برخــورد مــی کنیــد ، بــه او اجــازه مــی دهید 

تــا رفتــاری محترمانــه بــا شــما نداشــته باشــد و در ایــن حالــت اســت کــه احتــرام شــخصی 

و عشــق بــه خودتــان را از دســت مــی دهیــد. ســعی کنیــد کــه اعتمــاد بــه نفســتان را بــاال 

ببریــد و اجــازه ندهیــد کــه بــا عشــق و احتــرام کمتــر از آن چــه مســتحقش هســتید بــا شــما 

رفتــار شــود و بنابرایــن احســاس خوبــی خواهیــد داشــت و در واقــع کنتــرل قــدرت 

خــود را بــه دســت خواهیــد گرفــت و دیگــر از موضــع ضعــف برخــورد نخواهیــد کرد. 

آیا بد رفتاری دیگران برای شما عادی شده است؟ 

ــف  ــه از موضــوع ضع ــی ک ــع هنگام ــد در بســیاری از مواق ــد و چــه ندانی چــه بدانی

برخــورد می کنیــد و بــه خودتــان اجــازه مــی دهیــد کــه دیگــران بــا شــما رفتــار بــدی داشــته 

باشــند.چرا کــه عــادت کــرده ایــد مــا انســان هــا بــه دلیــل ایــن کــه از  قــدرت ســازش و 

انطبــاق پذیــری باالیــی برخورداریــم مگــر آن کــه شــرایط خــود را تغییــر بدهیــم. و در آن 

ــا  ــا زن ه ــی نداشــته ایم.م ــدان خوب ــم دانســت کــه در گذشــته شــرایط چن صــورت خواهی

ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــل نباشــند، ب ــی قائ ــرام چندان ــه برایمــان از احت ــم ک ــرده ای ــادت ک ع
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ــه مــا  مــردان زندگی مــان اجــازه مــی دهیــم کــه کمتــر از آن چــه مســتحق آن هســتیم ب

عشــق بورزنــد.

چگونــه زن هــا در تــرس دائــم از همسرشــان در کنــار آن هــا زندگــی مــی کننــد 

و در نهایــت بــر علیــه آنهــا مــی شــورند.

اغلــب زنهــا از الگــوی ارتباطــی خاصــی تبعیــت مــی کننــد بــه ایــن معنــی کــه بــا طــرف 

مقابلشــان از موضــع ضعــف برخــورد مــی کننــد و بعــد قســم می خورندکــه دیگــر  

هرگــز چنیــن کاری نکننــد و بــا پررویــی تمــام در رابطــه ی بعــدی خــود بــر علیــه 

ــی بعــدی در  ــد. مدت ــا شــده ند، شــورش مــی کنن ــه عاشــق آنه ــرد بی گناهــی ک م

ــه درد آنهــا نمــی خــورد و رابطــه ی موفقــی نیســت. و  مــی یابنــد کــه ایــن هــم ب

ــی مــی  ــن الگــو مثال ــرای توضیــح ای ــه همــان الگــوی روز اول خــود ادامــه مــی دهنــد. ب ب

زنیــم یکــی از دوســتانم همیــن الگــو در زندگــی خــود در پیــش گرفتــه بــود او بــا ایــن الگــو 

شــوهرش را دیوانــه کــرد . یــک هفتــه بــا او مثــل خدمتــکارش رفتــار مــی کــرد و بــا او رفتــار 

ــش بهــم مــی  ــن ســردی خــودش حال ــد، از  ای ــه بع ــا هفت ــی داشــت. ام ســردی و نامهربان

خــورد و تســلیم مــی شــود و از شــوهرش عذرخواهــی مــی کــرد. دوبــاره در هفتــه بعــدی تــا 
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ا یــن حــد از خــود ضعــف نشــان مــی داد کــه از دســت خــودش عصبانــی مــی شــد و دوبــاره 

ســرد و بــی عاطفــه مــی شــد مرتبــاً ایــن حــرکات را تکــرار مــی کــرد. بــا ایــن الگــوی رفتاری 

باعــث مــی شــوید کــه مردهــا انســانهای دمدمــی مــزاج، غیــر قابــل پیــش بینــی باشــند ایــن 

بــازی را بــه هــر جهــت اعصــاب خــورد کــن بنامنــد راه حــل ایــن مشــکل تنهــا پیــدا کــردن 

نقطــه تعــادل اســت کــه بیــن ایــن حالــت دو گانــه پیــدا مــی شــود کــه ایــن بــه معنــی عــزت 

نفــس و حفــظ ارزش هــای خــود در زندگــی اســت و مــا را از ایــن چرخــه ضعیــف و 

شورشــی آزاد خواهــد کــرد. 

راه حل: چگونه در مقابل مردان از موضع ضعف برخورد نکنیم؟ 

یکــی از بزرگتریــن اشــتباهاتی کــه زن هــا در مقابــل بــا مــردان انجــام مــی دهنــد 

ایــن اســت کــه بــه خاطــر بدرفتــاری کــه بــا مــا دارنــد جایــزه میدهیــم. مثــاًل هنگامــی کــه 

مــردی بــا مــا رفتــار ناشایســتی کــرده او را در آغــوش مــی گیریــم و مــی بوســیم . در واقــع 

بــا ایــن کار بــه او توصیــه می کنیــم تــا هــر رفتــاری کــه بخواهــد بــا مــا بکنــد.  مــا بیشــتر 

ــود.  ــا آنهــا مهربان تــر خواهیــم ب از او مــی ترســیم و در نتیجــه ب
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هنگامــی کــه رفتــار همســرنتان بــا شــما غیــر قابــل تحمــل اســت چــه بایــد 

بکنیــد؟

ــنوید  ــی بش ــا جواب ــد ت ــر کنی ــد و صب ــان بگذاری ــا او در می ــود را ب ــی خ ــات منف * احساس

کــه نشــان دهنــده ای ایــن باشــد کــه آیــا احساســتان را درک کــرده و بــه خاطــر رفتــارش 

پشــیمان شــده اســت.

* راه هایــی بیابیــد کــه هــر دوی شــما بتوانیــد بــا عقــل و منطــق و اهمیــت متقابــل 

ــده  ــابهی در آین ــای مش ــت ه ــن موقعی ــروز چنی ــر، از ب ــات یکدیگ ــرای احساس ب

ــد.  ــری کنی جلوگی

* آن گاه یکدیگر را ببوسید و آشتی کنید. 

دو فهرست تهیه کنید 

 فهرست اول: از زمینه هایی که در رابطه با مردان از موضع ضعف برخورد می کنید 

ــف  ــران از موضــع ضع ــا دیگ ــان ب ــه ی روابطت ــه در کلی ــی ک ــه های فهرســت دوم : در زمین

برخــورد می نماییــد. ایــن کار باعــث مــی شــود کــه شــما در ایــن رابطــه متعهدتــر شــوید و 

هرگــز از موضــع ضعــف بــا دیگــران برخــورد نکنیــد. 
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3.عــزت نفســتان را بــاال ببریــد. ایــن عبــارت را در روی کاغــذ بنویســید و بــه اکثــر اوقــات بــه 

معنــای آن فکــر کنیــد ایــن باعــث مــی شــود تــا حــس احتــرام شــخصی شــما بــه شــما بــاز 

گــردد. شــما نیــز تعبیــر شــخصی و ایــن کــه چگونــه عــزت نفســتان را حفــظ کنیــد. 

بــه خاطــر داشــته باشــید: از موضــع ضعــف برخــورد نکــردن بــا همســران، بــه ایــن معنــی 

نیســت کــه نســبت بــه آن هــا ســلطه جــو باشــید و ســعی کنیــد آن هــا را کنتــرل نماییــد، 

بلکــه بــه ایــن معناســت کــه بــا خودتــان رفتــاری از ســر عشــق و تــوأم بــا احتــرام 

داشــته باشــید و بــه ایــن وســیله مردتــان را وادار کنیــد کــه او نیــز بــا شــما چنیــن 

رفتــار کنــد. 

اشــتباه 6: زنــان هنگامــی کــه نیازهایشــان را از مــردان مطالبــه میکننــد، 

ماننــد دختــر بچه هــا رفتــار مــی نماینــد. 

ــودن و آســیب پذیــر بودنتــان  ــه خاطــر شــیرین ب وقتــی دختــر بچــه ی کوچکــی بودیــد ب

توجــه زیــادی بــه شــما شــده اســت شــاید هنــوز هــم متوجــه نشــده باشــید کــه چقــدر دور 

ــه عشــق و تحســین  ــه خصــوص وقتــی کــه ب ــر مردهــا ایــن کار را انجــام مــی دهیــد ب و ب

بیشــتری نیــاز داریــد و رفتــار مــردان در مقابــل ایــن زنــان بســیار بــد بــوده و زنــان از ایــن 

رفتــار بســیار احســاس بــدی دارنــد. 
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چگونه این کار را انجام می دهید؟ 

ــه  ــد ک ــار مــی کنی ــا طــوری رفت ــد  ام ــی دانی ــوردی را م ــه جــواب درســت م 1.موقعــی ک

گویــی ســاده لــوح یــا چشــم و گــوش بســته هســتید.این کار موجــب مــی شــود کــه نــه تنهــا 

مردهــا نســبت بــه شــما احســاس برتــری مــی کننــد بلکــه یــک حــس اعتمــاد بــه نفــس 

غیــر واقعــی نیــز بــه آنهــا می دهیــد و تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه از شــما برتــر هســتند یــک 

ــد. ــه نفــس کاذب می کنن ــاد ب احســاس اعتم

2.بــه هنــگام ناراحتــی بــه طــوری رفتــار مــی کنیــد کــه گویــی رنجیــده هســتید. از 

آن جــا کــه بــه مــا آمــوزش داده انــد تــا عصبانــی نشــویم چــون ایــن کار قشــنگی 

نیســت مــا نیــز خشــم خــود را فــرو مــی خوریــم و ســعی مــی کنیــم بــا احساســات 

دیگــری نظیــر : تــرس و غــم و احســاس گنــاه . احساســاتی کــه زنانــه تــر اســت آن را نشــان 

 . هیم د

3.تظاهــر مــی کنیــم کــه ســردرگم و گیــج شــده ایــم در حالــی کــه بــه راســتی ایــن طــور 

نیســت. در ایــن مــورد خــود را از لحــاظ روحــی عاجــز و ناتــوان نشــان مــی دهیــم تــا مــردی 

پیــدا شــود و مــا را نجــات دهــد. تعجبــی نیســت کــه در ایــن حالــت آن مــرد بــه طــور کاذب 
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احســاس قــوی و مفیــد بــودن مــی کنــد. 

ــروز  ــن موجــب ب ــان هســتند. و ای ــی پدرت ــار مــی کنیــد کــه گوی ــان رفت ــا مردهــا چن 4. ب

ــان خواهــد شــد.  ــادی در زندگــی ت مشــکالت زی

ــر  ــد دخت ــد و مانن ــی کنی ــت م ــه صحب ــا گری ــوأم ب ــدای ت ــا ص ــان ب ــی ت ــرد زندگ ــا م 5.ب

بچه هــا صحبــت مــی کنیــد. بــه جــا ایــن کــه بــا صــدای قــوی و زنانــه بــا او صحبــت کنیــد. 

ــه  ــن کــه مــردی ب ــا ای ــان ایجــاد کــردن، ت 6.اغتشــاش و ســردرگمی در زندگــی ت

ــان دهــد؟  ــد و نجاتت ــان بیایی کمکت

ــه داشــتن ، مــرد زندگــی تــان را تحــت تأثیــر  ــه رفتــار بچــه گان چگون

قــرار مــی دهــد؟ 

در واقــع هنگامــی کــه شــما ماننــد یــک بچــه عمــل مــی کنیــد مــردان احتــرام کمتــری 

بــرای شــما قائــل هســتند. در مقابــل شــما احســاس برتــری خواهنــد کــرد و در نتیجــه شــور 

و حــال و حــرارت رابطــه تــان کاهــش مــی یابــد. مــردان از شــما منزجــر مــی شــوند: وقتــی 

بــا یــک بچــه رفتــار مــی کننــد در واقــع نســبت بــه آن احســاس مســئولیت مــی کننــد و 

در برابــر عجــز و ناتوانــی شــما پاســخ مثبــت مــی دهنــد و بــه کمــک تــان مــی شــتابند امــا 
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تنفــر زیــادی در پایــان نســبت بــه شــما احســاس خواهنــد کــرد.

راه حل : چگونه بچه گانه رفتار نکنیم؟ 

1.از انواع رفتارهای بچه گانه با مردها ،فهرستی تهیه کنید. 

2.وقتــی گریــه مــی کنیــد از خودتــان بپرســید، آیــا بــه راســتی عاملــی وجــود دارد کــه مــن 

بــه خاطــرش عصبانــی باشــم؟ 

ــار بعــد کــه احســاس ســردرگمی مــی کنیــد، از خودتــان بپرســید : اگــر گیــج  3.ب

نباشــم شــاید احســاس واقعــی مــن ایــن باشــد کــه .... ایــن تمریــن فــوق العــاده ای 

ــن کــه از ســردرگمی رهــا شــوید و انتظــار داشــته باشــید مــردی  ــرای ای اســت، ب

بیایــد و شــما را نجــات دهــد ببینیــد شــاید بــه تنهایــی بتوانیــد از ایــن ســردرگمی 

نجــات یابیــد. 
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