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 گویندرازهایی که مردان به همسرانشان نمی
یکس و دکتر هلن هانت یل هندر  دکتر هاور

 1: دکتر علی قاسمیانمترجم

 

 دیگران با را خود شخصی احساسات و افکار زنان از کمتر مردان که دارند اعتقاد افراد اکثر،  2ما فرهنگ در
 نظربه نامعقول گفته این، کنیم نگاه اعتقاد این به خودمان شخصی تجارب دریچۀ از وقتی شاید. گذارندمی اشتراکبه

 درمیان برای کمتری تمایل که هستند زنان این و کنندمی صحبت خویش شخصی مسائل دربارۀ ترراحت مردان که برسد
 هاییراز موضوعات برخی در زمانی هر در تواندمی کسی هر که است این واقعیت اما؛ دارند خود شخصی مسائل گذاشتن

 افشا را رازها نیز اندازه از بیش است ممکن حتی) کند افشا را رازهایی تواندمی نیز اندازه همان به که طورهمان، باشد داشته
 !(کند

ور گسترده پذیرفته طبه در عموم مردم، اعتقاداتی که فرهنگ به این موضوع بنگریم ۀدریچاگر از  ،حالبااین
بینشی سنتی بنا نهاده  اساسبرالت در خانواده تعام و اجتماعی درون خود دارند. روابطیز ای از واقعیات ناند هستهشده
 برای پدر و بچه »، «.کندوقت گریه نمیرد هیچیک م»کنند. ها و رفتارهای جنسیتی خاص را تقویت میاند که نقششده

 حاکم جنسیتی هایکلیشه جملهاز« هستند یاتازحد احساسزنان بیش» ،«ها عمر کندحتی اگر سال ،ماندمی بچهمادرش 
و حتی در دنیای مدرن  است مدل سنتی این همه حاصل ندتران رازدارتر و زنان احساسیکه مردبر فرهنگ ما هستند. این

عه و فرهنگ از کنند همانی شوند که جاممی هنگامی که مردان و زنان سعی .شوندمی تقویتها امروزی نیز این کلیشه
 مانند.می مخفی و اسرار مگو رازها پشتهنگامی که برخی حقایق  صوصا  ، خکشید زیادی خواهندرنج  ،ظار داردانتها آن

 و گناه اتی نظیر احساسبا احساس چون معمول   ؛شوندهای تودرتوی ذهن خارج نمیاز پردهبه این راحتی رازها 
، نگاهی داریم به بعضی از رازهایی اقعی از تعامل زوجینو ۀنمونبا ذکر چندین ، کتابچهدر این  همراه هستند.ترس و شرم 

                                                           
که در ویرایش و ترجمۀ برخی اصطالحات  ئی آقای دکتر علی زکیمیوه و جنابنسب، سرکارخانم دکتر شاهآقای علی ایمانیاز جناب. 1

 داده متن مطالب و هاالمث در یئجز تغییراتی موارد، برخی در بیشتر، وضوح برای اند کمال تشکر را دارم. گفتنی استبنده را یاری نموده

  .است شده استفاده فارسی اسامی از انگلیسی اسامی جایبه مرتبط مطالب و هامثال بهتر درک برای و است شده
 تعمیم داد.ها به اکثر فرهنگمطلب ذکرشده را توان می مترجمنظر منظور فرهنگ کشور آمریکا است. هرچند به 2
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در پایان دربارۀ تأثیرات مخرب این پدیده بر روی رابطۀ همسران بحث خواهیم کرد. سپس و  دارندکه مردان مخفی نگه می
 ارائه خواهیم کرد. ارتباط و پیوند صمیمی با همسرتان چگونگی ایجاد ۀدربارنیز نکاتی را 

های ها و مشاورهاز کارگاه کنیم کهجذاب است، شما را تشویق می تانها و پیشنهادات برایاین ایدهاگر 
البته  زیادی برای یادگیری این فرآیند وجود دارد و هایراه. استفاده کنیدکنید در جایی که زندگی میها ایماگوتراپیست

 .دنبخش شما در این مسیر باشند الهامنتوامی نیز حمایتیهای گروه

 

 میناو  مهران – «تا وقتی مطمئن نشدی چیزی نگو!»

مدیران  گفته کهداران شرکت است به او کند و رئیسش که یکی از سهامدر یک شرکت حقوقی کار می مهران
-شماری میبرای این اتفاق لحظه مینا همسرش و مهراناو در شرکت هستند. بااینکه  ارتقای شغلیدرحال بررسی شرکت 

ازپیش او که هر روز بیش .حرفی به همسرش بزند ،شرکت ی  ینها گیری  قبل از تصمیم ،که دیددلیلی نمی انمهرکردند، 
و از دیگران  هددنشان و بهتر کرد تا خودش را در محیط کار بیشتر وقت کار میدرگیر احتمالت ممکن شده بود تا دیر

تا به او کمک کرده  نگویدباره دراین یزی به مینای چیپیشنهاد نها کرد که اگر تا قبل ازفکر می طوراین مهرانمتمایز شود. 
اثرات  ،گذشتمی چه در ذهنشیعنی پنهان کردن آن، این کارشای نداشت، اما عواقب کارانه. او نیت فریبنگران نشود

 پی داشت.  مخرب تری در

که  آید. مینامی تر از قبل به خانهکمکه همسرش از او فاصله گرفته و  این بود دانستمی تنها چیزی که مینا
نزدیک شود، برای توجیه تغییر رفتار او، افکار بدی را یکی پس از دیگری در ذهنش  تواند به مهرانکرد نمیمی اسحسا

شفتگی حتی اگر هم متوجه آ ؛می شدن حالی مینادش بود، متوجه پریشانکه غرق در افکار خو مهران همداد. پرورش می
  اوست. خود   بروز ندادن اطالعات از طرف   دلیلهب کرد که ناراحتی اوبه ذهنش خطور نمی شد،می مینا

احساسات  دربارۀها هم ممکن است رازهایی را از هم مخفی کنند. این راز ممکن است وجزترین حتی نزدیک
-ه افراد با دلیل منطقی سعی میممکن است به این دلیل باشد ک یا ،افراد باشد ۀگذشتتی اتفاقی در عمیق یا حۀ فروخورد

احساس کنترل  °رازداری گاهی به فرد .در مسائل مالی( )مثال   جلوگیری کننددر ذهن همسرشان امید واهی  ایجاد زکنند ا
اش از ترس نهفته راثر  ب شوند. رازداری مهرانافشا نمی برای مخفی کردن ترس ی هم هستند کههایاما راز ،دهدیموقعیت م

 نداشته باشد.د اوضاع خودش و مینا بولزم را برای بههای شایستگی ، ترس از اینکهشکست بود

توانست در زمان بروز می ذاشته بود، مینااین خبر را با او درمیان گ مینا نظر متفاوتی داشت. اگر مهراناما 
گرفت تا تماس می زمانی که مهران یا ؛ه به او کمک کندینی وقایع آیندبپیشنیز احساساتی مانند هیجان، اضطراب، ترس و 
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-می سرخوردگی کند، متوجه علت کار همسرش جای اینکه احساس ترس وهب ،کند، میناخبر دهد که تا دیروقت کار می

 وقت بیشتری برای تمرکز رویعهده بگیرد تا مهران های بیشتری را در منزل بهکار . همچنین شاید امکان داشت میناشد
مخفی کند. چون  میناباعث شد که او احساسات و افکارش را بیشتر و بیشتر از  مهران کاریپنهانکارش داشته باشد. 

ۀ العادخود گرفته بود، فرصت فوقرا به« گرمراقبت»و  «ساکت»، «رسنگ صبو» به ظاهر یک همسر  الگوی رفتاری  مهران
 .او از دست دادبا را تری تر و صمیمیحمایت معنوی از طرف همسرش و ایجاد فضای امن

 اندازهاها یا فاصلهخروجی

سر فرار نوعی از رابطه با همدهند تا بهرفتارهایی که زوجین انجام میبه  ،«ایماگوتراپیست»عنوان به ،کار مادر 
ا رن شاو همسر خودناشی از تعامالت بین  منفی احساساتدر رابطه سرباز بزنند و از این طریق  کنند یا از ایجاد صمیمیت

« فاصله اندازها» .مورد مهران مانند ؛ارادی باشدممکن است غیر که شودگفته می «اندازفاصله»یا « خروجی» کنندتخلیه 
ای بین آنها، در فضاهای بیرون از خانه کارگیری و آزادسازی در فضای رابطهجای بهبه ،زوجینهای شوند انرژیمی باعث

فاصله »ورزی شود. تخلیه شود و مانع صمیمت ضای مجازی و تماشای تلویزیونمحل کار، دوستان، ف مثال   ،یا رابطه
گاه هستند که غالبا  را، های نهفته ترس معمول  « اندازها عوامل  ترینترین و دردناکمهمند. یکی از نکپنهان می، ناخودآ

دوست داشته »یا برای  نیستیم «دوست داشته شدن»کنیم لیق ما این است که جایی در اعماق وجودمان حس می در ترس
به جای اینکه ه، بچقدر همسر  نالیقی هستیمما اگر فردی که دوستش داریم روزی بفهمد که . داریمکم چیزهایی را « شدن

وقتی  ،این صورت در. کنیماز خود حفاظت می ،«فاصله انداز» ایجاد ، با ساختن دیوار وما را ترک کندبگذاریم راحتی 
 علت ترکش ؛ زیرااهیم خوردکمتری خو ۀصدم عدم ترفیع شغلی( دلیلبه  )مثال   کندما را ترک  ی خواستهمسرمان روز

 کرده است. مانما ترک ۀآزاردهندرفتارهای  سبب  بلکه به ،نیستیم ه شدناین نبوده که ما لیق دوست داشت

آورند که وجود میهرا ب فضایی، کنندمی و امنیت برقرارصمیمیت ای مبتنی بر رابطهوجین با هم درمقابل، وقتی ز
این موضوع پیش بیاید . هرچند ممکن است زندگی را تحمل کنندهای رین نامالیمات و شکستتد سختنتوانمیدر آن 

بگیرند چطور با هم از  که یاد نیوجیزصدمه بزند، اما  تواند مثل گردباد به زندگی زوجینرازها می ۀهمآشکار کردن  که
بخش و گفتن حقیقت بسیار لذتبسا چهشوند. در این حالت، تر میکنند با هر مشکل و چالش زندگی قوی طوفان عبور

توانند با اراده و انتخاب خود به آن می ۀوسیله وجین بو نیات درونی راهی است که زافکار  گذاری  اشتراکشیرین باشد. به
 این رابطه عمق ببخشند.بیشتر از قبل به  ،السبا گذشت هر  ،بند بمانند ویسازند پاای که میرابطه

می ثری برای تبادل اطالعات بین همسران آموزشؤهای جدید و موجین، روشآموزشی زهای در کارگاه ،ما 
گهای احساسات و نگرش و دهیم تا از این طریق بهتر بتوانند از افکار های اه شوند. پایه و اساس این روشهمدیگر آ

 ای است. مرحلهسه ۀساد نام دارد که یک فرآیند   «گوی امنوگفت»یا  «ی ایماگوگووگفت»ارتباطی 
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فعال فرآیند گوش دادن  «ایگفتار آیینه» .شودشروع می «ایگفتار آیینه»یا « انعکاس»ۀ ساداول با مهارت  مرحلۀ
کند و فرد حساساتش صحبت میافکار و اۀ دربار که یکی از زوجین که نقش گوینده را برعهده دارد به این صورت ؛است
 متوجه پیام او شده کامال   شنوندهمشخص شود که فرد  گویندهکند تا برای فرد آنچه را شنیده منعکس و بازگو می دیگر

طبیعیه که چنین حس»، «حرفت درسته»رد که در آن فرد شنونده از عباراتی مانند نام دا« اعتباربخشی»دوم  ۀمرحلاست. 
مقایسه چنین عباراتی را کند )استفاده می« داشترو ها این حس م جای تو بودای ههاگه کس دیگ» ،«شیهایی رو داشته با

که  «این موضوع نباید این قدر تو رو بهم بریزه اصال  » ،«ست!خیلی احمقانه ه ت، این حرفبخ»کنید با عباراتی نظیر 
تا گذاریم می نام دارد که خود را جای طرف مقابل« لیهمد»نهائی  ۀمرحلکند. اثر میبالفاصله حرف طرف مقابل را بی

اون اتفاق یا تونم تصورش رو بکنم که می». در این مرحله از عباراتی مانند کند را ما نیز احساس کنیمآنچه او احساس می
 اطالعاتدل شود. تبااستفاده می« بهت دست بده و...( الیناراحتی، هیجان، خوشح) نگرانی شه حس  باعث می رفتار من

همدردی حس شفقت به طرف مقابل و  ،طرف مقابل نظراتتر از فهم عمیقانجامد: به چنین نتایجی می °از این طریق
 .شنیده شده استشان هایرضایت طرفین از اینکه بالخره حرف  او، عاطفی احساسات و هیجانات بابیشتر 

منطقی برای مخفی کردن  توجیهات ای پرسیدن ماجرابر مینابرای رازداری و ناتوانی  مهرانممکن است دلیل 
 د، بسیاری از افراد به این احساس و فشاردرونی بسیار زیاد باش فشارباشد. وقتی احساس شرمساری و  همسراطالعات از 

یط عادی در شرا این انرژی شدمی کهخود مشغول کنند. درحالیهبرا ها انرژی و توجه آن °تمام زماندر تا دهند میاجازه 
 یکدیگر داشتند، همهای به حرفتمایل به تبادل نظر و گوش دادن اگر مهران و مینا  .رف بهبود و تقویت رابطه شودص  

بیاییم قدم داستان سازی کنیم،  شروع به خود ذهنجای اینکه در ه. بمی کردتغییر پیش آمده برای آن ها بالفاصلهشرایط 
 .رابطه را بشکنیم مخربی هاالگویو  ریمبرداوگو را اول گفت

 

 بهرام و مرجان –« در چشم دیگران»

همسر بهرام،  ،مرجانمشغول به فعالیت است.  پزشکی ورزشی ۀاست که درحیطجراح موفق ارتوپدی  °بهرام
و  بهرامبه  ی گذرا. با نگاهنفس شوهرش چیزی احساس نکرده استاعتمادبه نبوددرونی و های فشارها و رنج گاه ازهیچ

 و تیپاز نظر ظاهری خوش او بالیی برخوردار است.نفس هاو از اعتمادباو، هرکسی ممکن است فکر کند های عالیتف
 «فقط استخونم!. لغر...هیچ عضله ای ندارم..م...خیلی من لغر» :معتقد استاما خودش  ،قدبلند است اندام وخوش

و شدت مشغول کرده ذهن او را به این مسئله و بودمشکل  دچار از زمان نوجوانی، با تصوری که از بدنش داشت ،وی
شناخت می خودش را با هر مردی که اندوهبا . بهرامکند وقت و انرژی زیادی را روی این موضوع صرف باعث می شد که

 کرد. می قد حسا کوتاهکرد و طبق برآوردش همیشه خود رمی مقایسه
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برای  . مرجانگذاشتنمیهمسرش مرجان درمیان  به رگز چیزیه ،اشکفایتیبی احساس ۀدربار ،اما بهرام
جذابیت  عهده داشت. او در نوجوانی عضو گروه نخبگان مدرسه بود و هنرمند را به سرپرستی یک گروه از زنانها مدت

زات استفاده از تجهیبهرام،  ۀروزمر منظم و ورزش. در ذهن مرجان، شد بهرام او عاشق همسرشکالمی بالیی داشت. 
هایی از این واقعیت بودند که بهرام خیلی به سالمت جسمانی خود همه نشانه ،ای اوورزشی در خانه و برنامه تغذیه

 دهد.می اهمیت

 کردمی تجربهورزشکارش  نامراجعهربار در مالقات با  که بهرامشرمی  کفایتی واحساس بی رخصوصاو د
ن ابیمارها و مراجعدرصد  99 ؟من باید توی این شغل عذاب بکشم رچقد»گفت: می بهرام با خودشدانست. چیزی نمی

هم  .یا بپذیرد را ببیند اشواقعی خود   قادر نبود کردمی نگاهوقتی خودش را در آینه  او« هستند. اندامخوشو  ندتنوم من
ها این ۀهم. دکرمیخودش بیشتر احساس شرم  ۀدربار دیگرانهای اهمیت قائل شدن برای قضاوت دلیلهب چنین بهرام

 کاریخواست می هروقت داشته باشد و برای پوشاندن این احساسات احساس ناخوشایندی °شد بهرام از درونمی باعث
او دائم برای پذیرش  خود را بپوشاند.های خودش ضعف زعم  به بهترین وجه آن را انجام دهد تا به کردمی انجام دهد سعی

و ها این ذهنیت ۀدرباری روز بود که گاه هم حتی تصور نکردهش چالش ذهنی دارد و هیچجسمانی خویهای بدن و ویژگی
برای ظاهرش  کردمی شدت روی جنبه ظاهری خویش تمرکز داشت فکرچون بهرام به با مرجان صحبت کند.احساساتش 

این سبب بهاو را وزی مرجان بهرام این باشد که رترین ترس بزرگمهم است. پس دور از ذهن نبود که  همین قدرمرجان 
 برود. « ارزشمندتری»مسائل ترک کند و سراغ فرد 

شویق به تمرکز بر را ت اگرچه ما زوجینمان دارند. دوران کودکیهای ترس ریشه دربسیاری از اسرار ما 
گاه ها میهایی بین آنولی گاهی اتفاق ،کنیمنمی شانکودکی وجین رفتارهایی انجام ز دشومی و باعث استافتد که ناخودآ

های و آسیبها درمیان گذاشتن این زخم درددل کردن و دارد. باها و ریشه در کودکی آن ستهاهند که خارج از کنترل آند
خویش را التیام ۀکهنهای توانید زخممی از این طریق، ،یابد ومی دوران کودکی با همسرتان، صمیمت بین شما افزایش

 خشید. ب

می که چقدر احساس شروع کرد از اینجا او .درددل کندبا او  حرف بزند و تشویق کردیم تا با مرجان بهرام راما 
 هایی. او گفت حسرت فرصتاندل آشنایی با هم داشتهیو چه روزهای خوبی در اوا افتاده استمرجان فاصله  بین او وکند 

های بعد از تکرار حرف . مرجاننثار یکدیگر کنندری را صمیمیت و محبت بیشت توانستند با همها مید که آنخور  می را
می فکر از احساسش گفت. از اینکهجا بود که بهرام صحبت کند. این این موضوع ۀدرباراز او خواست که بیشتر شوهرش 

احساسات دوران  آرام بهرام باکند. بعد آراممی یکفایتبیآلی نیست و احساس شوهر ایده طور که باید،آن ،کند برای مرجان
لغر و کوچکش،  ۀجث دلیلهب ،و تر بوده استبهرام نسبت به سنش کوچک ۀاش ارتباط برقرار کرد. در کودکی، جثکودکی
اگرچه او اکنون  کرده است.می احساس حقارت علت ه همینگرفته و بمی همسایه قرارهای بچه ۀمسخرقلدری و قربانی 
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و مانده او باقی  هیجانیۀ حافظدفاع همچنان در پسر کوچک بی یک تصویر ولی ،بزرگ شده است و زندگی موفقی دارد
 . ه استالشعاع قرار داددش را تحتتصور او از خو

در بزرگسالی برجای گذاشته  و تصورش از خود وی اوایل دوران کودکی بر زخم   این کهثیرات عمیقی أتاز  بهرام
و توانایی  کندارتباط برقرار آسیب قدیمی یک با  ساخت که او را قادر با مرجان این زخمبود. درمیان گذاشتن  اطالعبود، بی

شرم  ولی ،همچنان متعهد به سالمتی و تناسب اندام است وی اگرچه .ندکخود و شفقت با خویش بیشتر  او را در پذیرش
فرصت یافت به  هم نامرج ،دندل کردردفرایند . از طریق دهدنمیرار دیگر او را در معرض انزوا و تنهایی ق پنهانش

درمیان گذاشتن بهرام با  .«داندام دارمرد خوش کیبهرام! وجود تو واسه من معنایی فراتر از » این پیام را بدهد که همسرش
قیدوشرط را یافت که عشق بی توفیقحقیقت به خودش فرصت شنیده شدن داد و این خویش در ۀفروخورداحساسات 

 مرجان را دریافت کند.

 تا مقولتپاافتاده و پیش ساده و موضوعاتها نگرانیشامل طیف وسیعی از  داریمما در زندگی  هسراری کا
اگر اسرار شخصی که کندمی طور فکراین، هر فردی هااین نگرانینظر از شدت . صرفهستند رابطه ۀتهدیدکنند جدی و

 تغییر کند. او دربارۀهمسرش  حتی نظرو  ردهم بخوهبدرمیان بگذارد، امکان دارد رابطه  همسرشاش را با 

متفاوت  هیجانیدو حالت د. این احساسات نشومی بین احساس گناه و احساس شرم تمایز قائل روانشناسان
 بیرونی رخدر جهان  که است رفتاریخصوص  در و احساس گناه . گناهشوندمی یکی گرفتهطور اشتباه هکه اغلب ب هستند

اند یا فکر اند، گفتهانجام داده کنند کهمی چیزی احساس گناه ۀدرباره خود  فرد است. افراد دربار احساسی °. شرمدهدمی
 دربارۀکند، می وقتی فردی احساس شرم اند.فکر نکردهاند یا اند، نگفتهام ندادهچیزی که انج ۀدربار اند یا بالعکسکرده

و  ،مورد حمله قرارگرفتنترس از  ،گناه، شرم. کندیدا میچنین احساسی را پهویت خود و اینکه چگونه آدمی است 
، هاضمهد. زخم معده، سوءنی جسمی شود که منجر به بیمارنو بااهمیت باش اثرگذارتا حدی  غالبا  ممکن است شدنطرد

ا دارد این قابلیت ر رارحفظ اسه استرس مزمن هستند. تودار بودن و سردردهای میگرنی و فشار خون بال همگی مربوط ب
 فرد تودار را به بمبی ساعتی تبدیل کند که هر لحظه باید منتظر منفجرشدن او بود.  که

 

 مجید و سارا – «کندرازی که زندگی را تهدید می»

 رازی که از ۀدربارباعث شد تا او بالخره حقیقت را  بیندازدخطر را به مجیدزندگی  نزدیک بود که اتفاقی
مقروض بود. او از  تومانها میلیوناعتیاد داشت، ازحد بیشهای که به ولخرجی مجیدید. بگوپنهان کرده بود همسرش 

تا  درحال حاضر همرا تامین کند.  خود خانواده و دوستانش پول قرض گرفته بود تا بتواند حداقل مخارج زندگیاعضای 
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صورت کرد بهمی شرکتی که در آن کارشد از می مجبور و گاهی هم کردمی آشنایان پول قرض جایی که امکان داشت از
 .دوباره به رهن بانک گذاشت برای دریافت وام را اشخانه غیرقانونی پول برداشت کند. او به جایی رسیده بود که

او این کارها را از این جهت برای خودش نیست، بلکه  فقطها و هزینه هاکرد این خرجاو در ذهنش تصور می
کرد که به خودش تلقین می مجیددارد زندگی زیبایی بسازد.  شدوست وجودنی که با تمام برای ز دهد کهمی انجام

تا اینکه روزی  ،در زندگی ادامه دادها این رویه را برای سال ویمخارجش جدی نیست و کنترل امور را در دست دارد. 
دچار شده طرناک گوارشی بیماری خ به یک های عصبی و استرس مزمنعلت فشاربه به او گفت که متخصصپزشک 

اش به منتظر بود تا پزشک متخصص برای عمل جراحی مجیدکه حالیدر روز عمل .است و باید زود جراحی شود
با چنان قدرت و عشقی به او نگاه  . ساراکردمی سنگینی او بر دوش هایشو دروغگویی هاکاریپنهان، بار بیایدبیمارستان 

 گفت. همسرشچیز را به آرامی همهبه سارا را نداشته و ندارد. مجیدز لیاقت احساس کرد هرگ کرد که مجیدمی

یک زوجبه  سارا حالش مساعد شد، همراه بامجید آمیز بود. وقتی موفقیت مجیدخوشبختانه عمل جراحی 
ند سال اخیر فهمیده از چیزی خبر نداشتم، اما این چ اوایل اصال  »در اولین جلسه عنوان کرد:  درمانگر مراجعه کردند. سارا

چیزی  گفتپرسیدم، میمی هروقت جریان رو ، اماخیلی تحت فشاره مجیددیدم که بودم که خبرهایی هست. البته می
جای هب ،این مدت مجید «.نگران باشم اصال  نباید هم من اینکه و ها خیلی بهش فشار میاره و از این حرف مشغل ،نیست
از ته دل  واقعا  » :اقرار کرد او. ه بوددرون خودش پناه برد او کمک بخواهد، به دنیایاز  با همسرش حرف بزند و اینکه
 اذیت بشه ،عصبانی بشه ،هم بریزهترسیدم بهمی ترسیدم.می بگم، اما سارا بهرو  زچیخواستم همهمی شد کهمی اییهوقت

 ساراخیلی از عصبانیت  مجیدبااینکه « .بودمشد که باهاش حرف بزنم. ولی خیلی تحت فشار مالی می و این فکرها مانع
گاه نشانه، اما متوجه شد که آنترسیدمی  ساراجا گذاشته، تا شاید ههایی بچنان از درون دچار دوگانگی شده که ناخودآ

 و با او رودررو شود. بشودمتوجه قضیه 

 فضای بین

، شودمی فعالها تدافعی آن رفتارهاید، کننشان احساس ناامنی میدر رابطه مجید و سارامثل  یوقتی افراد
در  (.دفاع کند کند از خودشمی سعی هرکس) شودمی فعالها آنسپرهای دفاعی  و شودمی کمرنگها صمیمیت بین آن

 سر خواهد زد.ها و آنی از آن 3افتد و رفتارهای تکانشیمی کار از مجیدو  ساراورزی تدبیر و اندیشه ۀقو این وضعیت،

محیطی نام  بیندهیم. فضای را آموزش می «بینفضای » نام، مفهومی بهعنوان ایماگوتراپیستبه ،ارمانما در ک
 در شکل زیر این فضا با رنگ خاکستری نشان داده شده است. وجود دارد.است که بین و اطراف زوجین 

                                                           
 شود. می ست آنی و واکنشی که بدون تفکر و ارزیابی و بررسی پیامدهای آن انجاممنظور از رفتار تکانشی رفتاری ا 3
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 ،هاستما مملو از انواع شگفتیا ،دنشومی و تنها ستارگان دیده رسدنظر میخالی به °طور که آسمان شبهمان

انرژی پر و محبت و  مراقبتطرفین یک رابطه است. اگر این فضا را با  هاینیز سرشار از افکار و رفتار فضای بین زوجین
کنده از آرامش و رضایت خواهد شد.  تانرابطه فضای اطراف   آنگاه ،کنید ، کاریپنهان ،اگر این فضا را با رازها ،برعکسآ

 ابزارهای. وقتی افراد احساس امنیت کنند، آسیب خواهد دیدتان جویی پر کنید، رابطهو عیب توهین، توجهییبسرزنش، 
 توجه و احترام.مراقبت، حمایت، گذارند. احساس امنیت کردن یعنی پر کردن فضای میانی با شان را کنار میدفاعی

ها و وام ۀخوردگرهتا از کالف  کردند کمک راساو  مجیدبه  حقوقی و وکیل که یک متخصص امور مالی همزمان
محبت ز امنیت و ا مملو خویش را بینافتاده رها شوند، ما نیز به آنها کمک کردیم تا فضای های عقباقساط و پرداخت

و  مجیدتر شود. به آنها آموزش دادیم تا ارتباطشان عمیقنیز  ایماگو را تمرین دیگرچند  بر همین اساس و در ادامه. کنند
 رابطه را بابین فضای  خود را بازسازی کردند، امنیت را به هم هدیه دادند و ۀرابطتدریج به ،مشاوره ۀدورطول در ،سارا

 .ر کردندپ  صداقت و گشودگی 

که منجر به این همه فشار و تنش و  ندآمیز نیستمخاطرهاین قدر ، مجیدهمیشه مثل راز واضح است که رازهای ما 
کنیم، مثل این است که داریم می برخی اطالعات مهم را از همسر خود پنهان، وقتی حالبااین ؛دنمانی شوجسهای آسیب

این دروغگویی و پنهانرود که آورد و تا آنجا پیش میدروغ می °دانیم، دروغطور که همه میو همان گوییممی به او دروغ
 شود.می تبدیل مانگفتگوهایدر  به یک عادتکاری 

 

 سامان و نرگس – «حقارت ۀقدع»

از سامان اند. ازدواج کرده با هم شش سال است کهها آن .گرددقبل برمیهشت سال  نرگس بهو  آشنایی سامان
. بعد از بازگشت از ماه و برای آن تالش کندیای همیشگی وکیل شدنش را دنبال ؤر که کردرا تشویق مینرگس همان ابتدا 

 ۀرتببا  نرگس. و سامان هم از تصمیم او مثل همیشه حمایت کرد دبرای آزمون وکالت کر روع به مطالعه، نرگس شعسل
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و اساتیدش او را  قرار دادهها بهترینبالیش او را در لیست  سطح علمیبه او گفت که  نرگساما وقتی ، خوبی قبول شد
  شد. راباضطدچار حس عجیبی از ناراحتی و  سامانکنند، العاده تشویق و تحسین میفوق

در خارج از محیط  تحسین قرار گرفته و درحال ایجاد روابطی مستقل و استوارچقدر مورد  نرگساین فکر که 
زد به نرگس چیزی هایی که در دلش موج میراستوانست در مورد هچطور میاو اما ، کردمی را آشفته سامانخانه است، 

رو  ، اوننرگساحمقی باشم که وسط این همه موفقیت شعور و بیآخه من چقدر باید آدم »گفت: می سامان .بگوید
کرد، ذهنش این راز را مخفی می سامانطور که همین« کنم؟می دقودی دارم از حس جلوم و بهش بگم من بنشونم

مددکاری اجتماعی،  ۀارشد در رشتبعد از دریافت مدرک کارشناسی نرگسکرد. می نرگسهای مختلفی راجع به قضاوت
، که معلم سامانبه دو برابر حقوق  و طی چند سال، درآمدش تقریبا  درحال پیشرفت بیشتر بود  ،شخصی خودش ۀرفح در

 ابتدایی بود، افزایش یافت. ۀدور

نرگس افتخار کند، خواست به با تمام وجود می رغم اینکه اوهمسری مهربان و حامی بود. علی °درظاهر سامان
: گفتمی سامانحسادت شدیدی را در او برانگیخته بود.  و طلبیاحساس رقابتاش کاری ۀحیطدر  اما موفقیت نرگس

درآمدمون هم نرگس بالخره توی شغلش موفق هست و از اون راضیه. از طرفی خوشحال باشم که  خیلیمن باید خیلی»
نظر برسم. بهعرضه بیشه من یجورایی باعث میه نرگستونم از خودم دور کنم که موفقیت بیشتر شده، اما این فکر رو نمی

شه بهترین نفر بعد از نفر اول نیست، بلکه کسی که دوم می بابامنظر بود. بهمن بهترین بودن و برنده شدن  بابامفکر و ذکر 
نمی خواد تالش یا پیشرفتمی ای که اوکرد که انگار به اندازهمی . بابام همیشه طوری با من رفتارهاستاولین نفر از بازنده

 «.کنم

نوعی متوجه بالفاصله بعد از ازدواج خود را درگیر دانشگاه کرده بود. او در اعماق ذهنش به نرگساز سوی دیگر، 
از  سامانکه  او هم این بود برداشت و اما سرش خیلی شلوغ بود ،است تر شدهحوصلهو بی بداخالق سامانشده بود که 

وقتی چند مشتری کرد که می این طور فکربا خودش  نرگسکند. ساس ناراحتی میاینکه دیگر زیاد در کنار هم نیستند، اح
چیز به و آن وقت همه از سرعت و مقدار کارش کم کندکمی  اندتومی شود وخیالش راحت می کندوپا برای خودش دست

 حالت عادی برخواهد گشت.

 جستجوگری درباره همسرمان و افکار و باورهای او

طور کلی، هب .زندآسیب می ماناطرافیانگیرد، به ت میئنش ما ییکه از فردگرا و غلبه بر دیگران، زینیاز ما به پیرو
تر از مرد آور خانه باشند. برخی عقیده دارند که اگر زن بیشکه باید نان شوندمی بزرگمردان با این تفکر  ،ما ۀجامعدر 

کند. آن را حل باید تنهایی ر مشکلی پیش آید، یک مرد واقعی بهیا اگ ؛شان منافات دارد«مردانگی»درآمد داشته باشد با 
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پذیر و حساس شخصیتشان به آسیب ۀجنب درمیان گذاشتناز افراد، از  یشود که بسیارباعث میها باورها و نگرشاین 
 راس داشته باشند.شان هترین افراد زندگیدیگران و حتی به نزدیک

متوجه نیستیم که این رفتار چقدر در  و اصال   است های قدیمییر همین نقشثأدر اکثر مواقع، تحت ت ،رفتار ما
گاه  سطح دانیم و چون متوجه عمق میعین حقیقت یا واقعیت  را و باورها . ما این تعاریفریشه دوانده است نماناخودآ

باورها و افکار  این از رهایی ایبر مؤثری و آسان روشباورمان به آنها نیستیم، رها کردن آنها برایمان بسیار دشوار است. 
 چنین. است او هایایده و افکار و مانزندگی شریک دربارۀ «جستجوگری حس پرورش» آن و دارد وجودرایج و ناکارآمد 

گاهی و شناخت برای تالش از انگیزیشگفت تجربۀ و کندمی بیدار را ما شخصیت مختلف ابعاد ایجستجوگری . است آ
 به گاهی که  را ذهن کنندۀداوریپیش جنبۀ، زنیم می کاوش به دست او هایایده و افکار و ماندگیزن شریک دربارۀ وقتی
 .کنیممی دور خود از، است مقابل طرف اشتباهات و خطاها یافتن دنبال

به  سامانرهایی یابد. هرچه خودش داشت  ۀدربارهایی که قضاوتکمک کرد از  سامانبه  جستجوگریفرایند 
و آزاردهنده  منفی احساسات ثیرأکمتر تحت ت داد،کنجکاوی بیشتری نشان می آنها های خودش بهو واکنش رگسنموفقیت 

موفقیت هایش به داد، بیشتر به ارتباط بین واکنشمی واکاوی و خودکاوی ۀاجاز. او هرچه بیشتر به خودش گرفتمی قرار
، این گووفرآیند گفت ۀوسیلهب ،بودشده برد. او قادر ی میپ در رابطه با پدرش داشتکه  نرگس و حس کمبود و حقارتی

خوشحال  نرگسبه جایی رسید که از صمیم قلب برای  نرگس درمیان بگذارد. به مرور زمان، سامانآرامی با کشفیاتش را به
ق و باهوشی نرگس همسر موفگفت که جا با افتخار میکرد و همهبه مخارج خانه قدردانی می نرگسهای بود، از کمک

 است.

 

 کنندنوع رازی که مردان از همسرانشان مخفی می پنج

 زنان و مردانرفتار  ۀنحو« بایدهای» ۀدربار داری، که تصورات خاص و بسیار ریشهاین بار نیز، از دیدگاه الگوی سنتی
تنها  کاری الزاما  راز و پنهان داشتنکه . البته این نکته گفتنی است نگریمکاری مردان میپنهان ۀمسئل، به شودمیارائه 

می ی مردانهاز رازهابه چند نوع کار هستند. در اینجا قدر پنهانبه دلیل مشابهی، همان ،نیز زنانو  مختص به مردان نیست
 پردازیم.

 کنند:زهایی که زندگی را تهدید میرا .1

  ،و غیره. جنسیهای تماشای فیلماعتیاد به مواد مخدر، الکل، قمار 
  عاطفی توسط اعضای خانواده یا دیگران و جسمی، جنسی ۀسوءاستفاد گرفتن در معرضقرار . 
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  راس از آزمایش هقبلی و  روابطاز طریق  ،بیمارهای مراقبتی دیگریا  ایدزقرار گرفتن در معرض ویروس
 ر.دادن یکی یا هر دو نف

 همسر فعلیبا افسردگی بالینی یا اقدام به خودکشی قبل از مالقات  ۀسابق. 
 

 رازهای اتاق خواب: .2

  وحشت از اینکه شریک زندگی از این تمایالت منزجر باشدو  جنسیتخیالت خاص تمایالت و. 
 جنسی. ۀبطدر را پرواهمسری پر اشتیاق و بی و داشتن ترتر و لگام گسیختهخشنجنسی  ۀرابط تمایل به 
 مرد احساس خواستنی بودن در  درخواست اینکه همسر قدم اول را در معاشقه و رابطۀ جنسی بردارد تا

 شود. ایجاد 
 طور که قبال  بود.جنسی، آن ۀرابطانگیز نبودن هیجان 
 ورزی او ناکافی یا نامطلوب تلقی شود. نگرانی بابت عملکرد جنسی از اینکه مبادا عشق 

 رازهای محل کار: .3

  نان.آ و داد و فریاد کردن یا مشتریاحساس ضعف و ناتوانی در زمان عصبانیت مدیر 
 در مورد حفظ شغل. احساس ناامنی 
 .ناتوانی در رقابت کردن برای پیشرفت 

 رازها در منزل: .4

  آور خانواده بودننان توانمندی برایتردید در. 
  که شریک زندگی خوبی نباشد.از ایننگرانی 
  ان تواند در منزل کنار فرزندمجبور به کار کردن است و نمیبه همسر از این جهت که حسادت ورزیدن

 بماند.
 رود دوست دارند.ماند بیشتر از فردی که به سر کار میکه در منزل میرا فردی  °ناراحتی از اینکه فرزندان 
  خصوص با خانواده و بستگان ی، بهیسائل شخصی در خارج از محیط زناشومطرح شدن م بابتنگرانی

 همسر.

 رازهای خانوادگی و دوران کودکی .5

 کنند.افتخار می های فرزندشان که اینک بزرگ شدهتچقدر به موفقییان کنند که تمایل به اینکه والدین او ب 
  و از  و زمان بیشتتری بته فرزنتدان دادبه خرج میاشتیاق به داشتن پدری دلسوزتر که عقل و درایت بیشتری

 داد.میاختصاص  جمله خود او
 یید و تصدیق شدن از طرف شریک زندگیأتمایل به ت. 
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گویند، پیشنهاد برای اینکه چرا مردان به همسرانشان دروغ می تبیینیسی آداب و رسوم فرهنگی، محققان، با برر

 ؛همراه با ریسک استهای مردان این است که بیان کردن اسرار همیشه ترین نگرانیند. آنها دریافتند که یکی از بزرگاهداد
گاهی زیرا  خواهد داند و بر شما تسلط ، نقاط ضعف شما را میداندکسی که رازهای شما را می»پس :  قدرت!یعنی آ

 «.داشت

زمانی که  دوران کودکی، کنند، اما خاطراتبخش خود را حفظ میظاهر قدرتمند و اطمیناناگرچه مردان، 
 ، هنوز در قلب هر مرد بالغی زنده است. این باور از دوران کودکی به پسرها آموزش دادهندپناه بودای ضعیف و بیپسربچه

از خودت ضعف »؛ «گریه نکن»گویند: حل کنند. به پسرها می شود که باید قوی باشند و خودشان مشکالتشان رامی
 شان را بروز ندهند.ها و تردیدهایآموزند که ترسدر نتیجه آنها می«. محکم باش»؛ «مرد باش»؛ «نشون نده

کنند. این درحالی است شان مخفی میندگیشریک زپذیر شخصیتشان را از آسیبۀ جنبدر اغلب موارد، مردان 
این، جالب است بدانید که برتواند از همه مفیدتر باشد. عالوهدل کردن با او میشریک زندگی تنها کسی است که دردکه 

پذیر و حساس وجودشان خبر هم ندارند، بسیار بیشتر از تصور شماست. آسیب ۀجنبتعداد مردانی که حتی از وجود این 
هایش را با شما ممکن است حتی به ذهن مرد نرسد که ترس کهحال آنکنند، کاری میپنهان فکر کنید که مردان عمدا   شاید

 درمیان بگذارد.

 

 اسرار شدن از بندرها 

ما استحقاق این را داریم  ۀهمهای آنهاست، بر کسی پوشیده نیست. وجوه شباهت مردان و زنان بیش از تفاوتاینکه 
نزدیکی و  برای متعادل و مناسبی مرزهایما سزاوار این هستیم که  ۀهم .منآزادانه و در محیطی االبته  ؛باشیمخودمان که 

احساس دوست داشته شدن، محترم بودن و  ،مانشریک زندگیدر تعامل با  ،ما تمایل داریم ۀهم. داشته باشیمدوری 
یا  د به زندگی مشترک ما آسیب بزنندننتوان مانیرازها که را بسازیم ایپس چطور رابطه ؛دریافت کنیم راباارزش بودن 

آن  ۀخالصباره اشاره کردیم و اینجا شوند؟ ما در مطالب قبلی به نکاتی دراینی ینامرموازی یا جدایی های منجر به زندگی
 کنیم:می بیان را

 از صمیمیت را ببندید های اجتناب ی فاصله اندازها یا همان راهتمام -1

آشکار کنند بیشتر  برای هم یت یک رابطه بیشتر باشد، احتمال اینکه هر دو طرف افکار و احساساتشان راهرچه امن
کنند، این است که دلی مییک رابطه احساس امنیت و یک طرفینها برای اینکه مطمئن شویم است. یکی از بهترین راه

ازحد به فرزندان، رسیدگی بیش :ند ازاعبارتها ترین آنرایج که ببندیمهای اجتناب از صمیمیت در رابطه را تمامی راه
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این  اهراه این تمام وجه مشترک .و ...  فرازناشویی، مشغولیت با گوشی، تماشای تلویزیون ۀرابطشغل،  بر تمرکز زیادی
کنید و ها این راهشروع به شناسایی  ناز همین اآل .کنندمی در جایی غیر از زندگی مشترکتان تخلیهرا  شما انرژیاست که 

رابطه را طوری تغییر دهید تا بتوانید وقت بیشتری با  از صمیمیت در خروجاز بین ببرید، یا راه مصمم شوید که آنها را 
 .همسرتان سپری کنید

یدیاد  گفتگوی امن )دیالوگ ایماگو( را -2  و اجرا کنید بگیر

 یکه برای بسیار را، ما مهارت گوش دادن ۀهمزم است هرچند این مقاله درمورد رازها و شهامت بیان آنهاست، ولی ل
)درک کردن  اعتباربخشی ،(شنویممیبازگو کردن آنچه سپس )گوش دادن و  ایگفتار آیینهیاد بگیریم.  ،از ما دشوار است

 که او برای دهدمیهمسر طرف مقابل( و همدلی کردن )تصور و حدس زدن احساسات طرف مقابل( این پیام را به  نظر
رفتارهای خاصی که از  ۀدربارها داوریو پیش ذهنهای گو از داستان پردازیوشما اهمیت دارد. همچنین این نوع گفت

 کند.می زند جلوگیریمی همسرمان سر

 توجه ویژه داشته باشیدبین به فضای  -3

توجه کنید. و همسرتان  خودتانبه فضای موجود بین خودتان تمرکز کنید،  و هیجانی حالت عاطفی یجای آنکه روهب
گویند. فضایی که پر است از افکار، باورها، رفتارها، احساسات و می «فضای بین»گفتیم به این فضا  طور که قبال  همان

؟ کنیدایجاد میدر این فضا را دهند. به این دقت کنید که شما چه حس و هیجانی می تعامالتی که بین شما و همسرتان رخ
ای سالم ای برای ایجاد رابطه، به چشم زمینهبینشود؟ هرچه بیشتر به فضای فضا منتقل می اینی به شما چه چیزطرف از 

 ،روانشناختی و حتی جسمانی ازنظر   شما، یکنید و هر دومی پرو احترام و توجه  محبتازپیش با نگاه کنید، آن را بیش
 های هرز  آمیز هستید. تمام علفانگار مراقب یک باغ سحر تر خواهید بود. طوری از این فضا مراقبت کنیدتر و شادسالم

کند. وقتی در رابطه ایجاد امنیت میکار  شما شان را با قدردانی و محبت پر کنید. این را از جا بکنید و جای توهین و تحقیر
تنبیه اس از سرزنش شدن، ربدون ه ،یم، آنگاه قادر خواهیم بودمان احساس امنیت و راحتی کنکافی با شریک زندگی قدربه

 مان را افشا کنیم.های زندگیرد شدن، تمام تجارب و ترسشدن و ط

 پرورش دهیددر خود را  جستجوگریروحیۀ  -4

، عقاید، باورها، مانشریک زندگی ۀدربارترین راه برای اینکه خودمان را از قضاوت کردن رها کنیم این است که راحت
این  ماندفاعیین راه برای از بین بردن سپرهای ترشویم. سریع و جستجوگر نجکاوکخاطرات و احساسات او ، نگرش ها

زدگی همان احساس وجد و تعجبی است که زدگی شود. شگفتاجازه دهیم تبدیل به شگفت وجوگریجستاست که به 
در زمانی اب ن شگفتیهمان حس شبیه چیزی زدگی کنیم. شگفتاحساس میآن را وقتی بسیار عاشق همسرمان هستیم 

خصوص همسرتان داستانهیک رفتار ب ۀدربارتان جای آنکه در ذهنهاید. برا یافته« تانگمشده ۀنیم»فهمید است که می
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ال کنید. اگر همسرتان مطلبی را با شما درمیان گذاشت، گوش کنید، منعکس کنید و از مطالب ؤپردازی کنید، از او س
به صورت آنی و تکانشی  همسرتانهای حرفبه  فقط با روش معمول ارتباط که در آناستقبال کنید. این روش  او بیشتر

 ، تفاوت زیادی دارد.دهیدواکنش نشان می

غلبه بر اسرار و ساختن فضای امن بین  و به شما نشان داده باشد که ایجاد صمیمیتامیدواریم مطالب این کتابچه 
کنید، شاهد سطح میتان عملی را در زندگیها و نگرشها تکنیکاین  است. امیدواریم وقتیی شدنی امرشما و همسرتان 

 اید.ید که تاکنون شبیه آن را تجربه نکردهباش تاندر رابطه از صمیمیت و هیجان یجدید
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یدیاییؤ ازدواج ر  تان را بساز

 بازگشت به عشق .1

ترجمته و منتشتر شتده « بازگشتت بته عشتق»م که در ایران به نا «خواهتانرسیدن  به عشق دل»کتاب 
از آن فروخته  تاکنون بیش از دو میلیون نسخهو  است تایمزنیویورک ها درترین کتابپرفروشیکی از  است،

دستت ایتن نتتایج بته و  داشته باشتندتری ها زوج کمک کرده روابط عاشقانهبه میلیون شده است. این کتاب
  یابند:

 ای خویش خلق کنند.بانی بیشتری را در فضای رابطهدرک، همدلی، شفقت و مهر 
 تری با یکدیگر داشته باشند.از کنار هم بودن بیشتر لذت ببرند و احساس پیوند نزدیک 
 تر شود.ورشان شعلهمهر و محبت بین 
  .در تعامالت روزمره، منفی گرایی یا رفتارهای آزاردهنده را محدود یا حذف نمایند 

 

 فضای بین .2

توانستت بهتتر از وضتع کنتونی چرخد که رابطه با همسرتان میمی فکر آزاردهنده در ذهن شما آیا این
ان شتما را تترک تبچه، یا شاید از اینکه فرزنتدان تغییر شغل باشید، یا مشغول بزرگ کردن باشد؟ شاید درحال  

فضتای »د. کتتاب سروصدا گیر کرده باشتی رپ  ۀ مشاجرکنید و شاید وسط یک اند احساس افسردگی میکرده
دارد. توانتد از آن برختوردار شتود، پترده برمتیمی که هر انسانی ،شادی و شگفتی و لذت ۀتجرباز راز « بین

شان را دو نفر، کیفیت رابطه« فضای بین  »دهند چگونه هارویل هندریکس، و هلن لکلی هانت، توضیح می
 شان خواهد بود. ندگیکیفیت ز ۀکنندنتعیینها آنۀ رابطکند و کیفیت تعیین می

 

 ساده کردن ازدواج .3
کته در ایتران بتا نتام « ستاده کتردن ازدواج،»هانت، در کتاب هارویل هندریکس و هلن لکلی

تان را به آنچه همیشه زناشویی ۀرابطکند تا می واقعیت که به شما کمک 10راهنمای زناشویی آسان: »
ه اصل بنیادی را که خود آموخته است،منتشر شده « اید تبدیل کنید آرزوی آن را داشته اند با شتما بتهد 

تا همین چند سال پیش، هارویل و هلن قصد داشتند  ،گذارند. ازدواج هرگز ساده نیست واشتراک می
انتد های دیگتر نیتز یتاد دادهاز همین روشی که به خیلی از زوج ،از یکدیگر جدا شوند. به این ترتیب

حقیقتی دستت یافتنتد. کتتاب  صتمیمتکشان را نجات دادند، و به یک استفاده کردند و زندگی مشتر
هتر و محبتت نوشتته شتده استت،  و بتا لحنتی طنتز ساده کتردن ازدواج کته صتادقانه و سرشتار از م 

 ست.    ا تر در دنیای امروزیعاطفی دلپذیر رابطه و ترانهیابی به زندگی قدرتمنددستورالعمل دست
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 نویسندگان ۀدربار 

و با همراهتی همسترش، « بازگشت به عشق»کتاب پرفروش  ۀهارویل هندریکس نویسنددکتر 
باشتد. هارویتل و هلتن تتاکنون در متی «عشق شتفابخش»کتاب  ۀنویسنددکتر هلن لکلی هانت، 

هنگارش بیش از  میلیتون نستخه از آنهتا بته  سهاند که مجموعا  بیش از کتاب با هم مشارکت داشته د 
 تلویزیونی اوپرا وینفری حضور داشته است. ۀبار در برنام هفدهالوه، هارویل فروش رسیده است. بع

زوجتین و ۀ رابطترا جهت ارتقای کیفیت « درمانی مبتنی بر ایماگورابطه»یا « ایماگوتراپی»هارویل و هلن به کمک یکدیگر روش درمانی 
انتد با کمک یکدیگر، توانسته ،هااستفاده کردند. آن وی جهانیبری و تساای حامی براایجاد کردند و از آن برای گسترش فرهنگ رابطهها خانواده

فراهم کنند.  ،روابط صمیمیۀ زمینمنظور افزایش دانش و مهارت در به ،و مربیانها خانواده و برای کمک به زوجینرا ای از منابع غنی مجموعه
( را بنتا نهادنتد کته یتک بنیتاد Imago Relationship Internationalایمتاگو ) مبتنتی بتر درمتانی  المللی رابطهبنیاد بینها عالوه اینکه آنبه

 اند.دهداکشور دنیا آموزش  51در این رویکرد مدرس و مربی  عنوانبهرا غیرانتفاعی است و تاکنون از این طریق هزاران درمانگر 

التحصتیل  دانشتگاه الینی و ستخنران را دارد. او فتارغعنوان زوج درمانگر، مدرس، مربتی بتسال فعالیت به چهلبیش از ۀ هارویل تجرب
بر همکاری با هارویتل در ابتداع روش ایمتاگوتراپی در کرده است. هلن عالوهمی در دانشگاه متدیست جنوبی تدریسها ست و سالا شیکاگو

 یز فعال است.نن حمایت از جنبش زنا

متی . آنها در دو شهر نیویتورک  و دالس زنتدگیهستند نوه ششفرزند و شش اند و دارای سال است که ازدواج کرده 36هارویل و هلن  
 به پایگاه اینترنتی زیر مراجعه نمایید:ها آن ۀدربارکنند. برای اطالعات بیشتر 

http://www.HarvilleandHelen.com 

 

 

 مترجم ۀدربار 

ایماگوتراپی را زیر نظر خانم دکتر ربکا ستیرز و های . او دورهاست درمانگر و ایماگوتراپیست، دکترای روانشناسی، زوجنزاد علی قاسمیان
 سالمت روان طتوبی ۀموسسسالم  و  ۀمشاوردرمانی در مرکز زوج ۀحیطحاضر به فعالیت در  المللی ایماگوتراپی گذرانده و درحالبین ۀسسؤم

برای شرکت در جلسات ایماگوتراپی می باشد. یماگو در ایران و بنیاد اوی همچنین دبیر دپارتمان تجارب نزدیک به مرگ در ایران . مشغول است
 توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید: می وی

 03132220520سالم،  ۀمشاوراصفهان، چهارراه نقاشی، چهارباغ خواجو، ساختمان نوین، مرکز 

Ali.Ghasemian@ymail.com 
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