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به جاي مقدمه چاپ سّوم
بازخوردهــاي برخــي خواننــدگان کتــاب و اســاتيد ارجمنــد موجــب شــد کــه در 
ــا  ــر و پيشــنهادهايي در ارتبــاط ب ــان هــر بحثــي، تذّک چــاپ ســّوم کتــاب، در پاي

موضوعــات مطــرح شــده اضافــه شــود.
در ايــن راســتا افتخــار ايــن را داشــتم کــه جنــاب آقــاي دکتــر معروفــي کتــاب 
ــه و تکميــل ايــن پيشــنهادها و اضافــات  ــه عنــوان همــکار در تهّي ــده و ب را خوان

علمــي يــاورم باشــند.
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ــکالت  ــا و مش ــه مجادله	ه ــوهرهایی ک زن و ش
و دشــواری	های زندگــی خــود را پیش	بینــی 
ــه شــیوه	های حــل  ــد ب نمــوده و طبیعــی بدانن
ــادی  ــاس ش ــند و احس ــر می	رس ــکل، زودت مش
بیشــتر و آرامــش بهتــری در برخــورد بــا 

ــد. ــان می	دهن ــکالت نش مش
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مقدمه ی چاپ اّول
چنــدي پيــش زن و شــوهري بــه دفتــر کارم مراجعــه کردنــد. مرد از همســرش 
ــرش،  ــا دخت ــن دعــوا ب ــت و در حي ــرا زن دراوج عصبانّي ــود، زي ــده ب شــديداً رنجي
بــه شــوهر گفتــه بــود کــه »مــن حوصلــه ي تــو را نــدارم« مــرد نيــز بــا دلخــوري 
از خانــه بيــرون رفتــه بــود. در جلســه ي مشــاوره اي کــه بــا آنهــا داشــتم پــس از 
بازگويــي موضــوع، همــان ابتــدا معلــوم شــد کــه زن ايــن پيــام را داده اســت »مــن 

بــه انــدازه ي تــو حوصلــه نــدارم«.
»کلنجارهــاي مــا« بخشــي از گفــت و شــنودهاي مرســومي اســت کــه بيــن 
بســياري از زن و شــوهرها رايــج اســت. بســياري از مراجعــه کننــدگان بــه مراکــز 
ــياري از  ــه بس ــد ک ــاور نمي کنن ــدا ب ــاوره ابت ــي و مش ــي و روان درمان روان شناس
مشــکالت آنهــا ريشــه در نحــوه ي گفــت و شــنود و ارســال پيــام آنهــا دارد. ســوء 
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تعبيرهــا، برخوردهــاي آمرانــه، نداشــتن تحّمــل، باورهــاي خــود محورانــه و حــق 
ــا و  ــتن باوره ــي پنداش ــل، قطع ــرد مقاب ــرايط ف ــف در درك ش ــب، و ضع ــه جان ب
ــدگاه  ــه دي ــگاه ب ــتن در ن ــاف نداش ــف و انعط ــور مختل ــود در ام ــاي خ ديدگاه ه

ــزرگ کــردن مشــکالت و کوچــك نمايــي نقــاط قــوت،  ــل، ب شــخص مقاب
ــود در  ــتن خ ــر پنداش ــي و بي تقصي ــاي انتخاب ــواه و توّجه ه ــتنتاج هاي دلخ اس
ــه حکم رانــي در روابــط زناشــويي نکاتــي  ــه وجــود آمــده و اصــرار ب مشــکالت ب

قابــل توّجــه و تعّمــق در بــروز مشــکالت اســت.
پايه هــاي نظــري روابــط زن و شــوهر حجــم وســيعي در روان شناســي امــروز 
دارد. زن و شــوهرها بــا آرزوهــاي بســيار و خواســته هاي گوناگــون از دو جنــس و 
دو ديــدگاه و فرهنــگ و خانــواده ي مختلــف پــا بــه عرصــه ي »زندگــي مشــترك« 
نهــاده و هرکــدام ممکــن اســت ارزش هــا و ديدگاه هــاي خــود را تنهــا باورهــاي 
ممکــن بداننــد، آگاهــي و زمــان بــراي همتــا شــدن و مکّمــل شــدن )البّتــه غيــر 
ــه  ــه آن توّج ــدا ب ــد از ابت ــه باي ــرگزيني ک ــاب و همس ــناخت الزم در انتخ از ش
داشــت( و تــالش بــراي تعامــل بهتــر و افزايــش انعطــاف، مقّدمــات ايجــاد فضــاي 
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ــودن« ،  ــاه آمــدن«، »گذشــت«، »شــاکر ب ســالم زندگــي مشــترك اســت. »کوت
ــتن«  ــاف داش ــدن« ، »انص ــت دي ــن« ، »درس ــده گرفت ــتن« ، »نادي ــدر دانس »ق
ــا  ــالم دارد ت ــاي س ــه در باوره ــه پاي ــت ک ــي اس ــا اساس ــاده اّم ــاي س توصيه ه
ــي از تکــرار،  ــا آشــنايي زداي ــده و ب شــاکرانه زيبايي هــاي زندگــي مشــترك را دي
کالم و لحــن و نــگاه و زبــان بــدن، خــود را چنــان هماهنــگ کنيــم کــه موســيقي 
شــادکامي را در زندگــي مشــترك علي رغــم فــراز و فرودهــاي آن همــواره بنوازيــم.

نگارنــده ســعي داشــته اســت بــه زبانــي ســاده و بيشــتر طنزآلــود از چهــار نــوع 
رابطــه ي حاکــم بــر روابــط زن و شــوهر يعنــي 1ـ عصبــي ـ  عصبــي 2ـ عصبــي ـ 
ــوع  ــه ن ــوع اّول ب ــوهر را از ن ــط زن و ش ــي 4ـ آرام ـ آرام، رواب آرام 3ـ آرام ـ عصب
چهــارم بکشــاند. تــالش شــده اســت بــا نمايانــدن تأثيــر برخــورد درســت در مقابل 
برخوردهــاي عصبــي، زن و شــوهر متقاعــد شــوند کــه شــيوه ي کنونــي حاکــم بــر 
روابــط آن هــا راه بــه ســالمت نخواهــد بــرد. گاه فقــط يــك نــوع برخــورد نشــان 
داده شــده و گاه دو نــوع عصبــي ـ عصبــي و گاه نيــز هــر چهــار نــوع ممکــن ارائــه 
شــده تــا خواننــده بــه اقتضــاء، وضعيــت خــود را در شــرايط مشــابه ديگــر قيــاس 
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کــرده و بــه رفتــار خــود و چگونگــي کنــش و واکنــش توّجــه نمايــد.
ممکــن اســت بــه گمــان برخــي از خواننــدگان در کتــاب از زنــان يــا مــردان 
جانــب داري شــده باشــد و يــا احســاس شــود کــه نســبت بــه يکــي از آن هــا زبــان 
تندتــري بــه کار بــرده شــده، از آنجــا کــه برداشــت هــر فــرد اختصــاص بــه خــود 
ــز همــان موضوعــی باشــد کــه باعــث بســياری از  ــدگاه ني او دارد شــايد ايــن دي
ــا  ــده قصــد ســوگيری در رابطــه ب ــه هــر حــال نگارن ســوء تفاهمــات می شــود. ب

زن يــا مــرد را نداشــته اســت. 
ــت  ــًا دوس ــز مخصوص ــکاران عزي ــد و هم ــاتيد ارجمن ــه اس ــان از کلي در پاي
ــا راهنمايی هــای  ــد فريــدی زاده کــه ب ــم آقــای محّم ارجمنــد و اســتاد و راهنماي
هميشــگی و بــا خوانــدن دســت نوشــته ها مــرا تشــويق بــه چــاپ کتــاب نمودنــد 

ــه سپاســگزارم. صميمان
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مقدمه ی چاپ دّوم
چنــدی پيــش زن و شــوهر جوانــی را ديــدم کــه يــك مــاه پــس از عروســی 
ــد. زن  ــرده بودن ــاجره ک ــس مش ــتمال کلينک ــتفاده ی زن از دس ــر اس ــه خاط ب
دســت  های خيــس خــود را بــا کلينکــس خشــك کــرده بــود و مــرد پرخاشــگرانه 
)و توهيــن آميــز( بــا او برخــورد کــرده بــود کــه »کلينکــس فقــط بــرای اســتفاده ی 

مهمــان اســت.«
شــما از موضــوع فــوق چــه برداشــتی داريــد؟ ايــن اتّفــاق چــه نکتــه ای را در 

خــود پنهــان دارد. آيــا موضــوع يــا پيــام آن بــرای شــما آشــکار اســت؟
در واقــع نيــاز بــه آشــنايی بــا فرهنــگ و آداب و رســوم و عــادات شــخصی کــه 
قــرار اســت بــا او ازدواج کنيــم اهمّيــت زيــادی دارد. نــگاه همســر آينــده ی مــا بــه 
ــه دســت آوردن،  ــول ب ــذا خــوردن، پ ــدن، غ ــاز خوان ــت نم ــل وق ــی مث مقوله هاي
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خــرج کــردن، مهمانــی رفتــن، مهمانــی دادن، عالقه منــدی بــه هنــر و موســيقی 
و... همــه از مــواردی اســت کــه از قبــل از ازدواج و پــس از آن همــواره بايــد مــورد 
توّجــه زن و مــرد بــوده و ســعی نماينــد نســبت بــه رويکردهــا و عقايــد و آداب و 

رســوم يکديگــر شــناخت بيشــتری پيــدا کننــد. 
ــرای  ــه ب ــدم ک ــی اش دي ــد از عروس ــه روز بع ــی را س ــل زن ــال قب ــد س چن
مشــاوره ی طــالق مراجعــه کــرده بــود. در مراســم پاتختــی يــا بُنُدرتخــت 
)جشــن کوچــك عمدتــًا زنانــه ای کــه يــك روز بعــد از عروســی در بيشــتر خــرده 

ــود.  ــرده ب ــدا ک ــری پي ــدر زن درگي ــا پ ــاد ب ــود دارد( دام ــا وج فرهنگ ه
ــد  ــما چن ــب ش ــد تعّج ــری را بداني ــت درگي ــا علّ ــد. ام ــب می کني ــًا تعّج حتم

ــر خواهــد شــد.  براب
زن اهــل اصفهــان و مــرد اهــل يــك اســتان ديگــر بــود و جشــن عروســی نيــز 

در شــهر ديگــری غيــر از ايــن دو اســتان برگــزار شــده بــود. 
ــه  ــرد ک ــواده ی م ــود و خان ــده ب ــوه خري ــت مي ــم بُنُدرتخ ــدر زن در مراس پ
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پذيرايــی بــا ميــوه را در جشــن پاتختــی )بندرتخــت( نوعــی اهانــت می دانســته اند 
)خيلــی تعّجــب نکنيــد( بــه پــدر زن )کــه بنــده ی خــدا، خريــد ميــوه را يــك نــوع 
احتــرام و کمــك مالــی بــه دامــاد خــود می دانســت( توهيــن و پرخــاش نمــوده و 

ــود.  ــه و جشــن به هــم خــورده ب ــاال گرفت ــًا کار مشــاجره ب نهايت
ــی  ــف در خودکنترل ــاف، ضع ــتن انعط ــوم، نداش ــا آداب و رس ــنايی ب ــدم آش ع
ــت  ــه حرم ــر را ب ــت و پاگي ــوم دس ــی آداب و رس ــًا بعض ــتن داری و نهايت و خويش
ــتباه  ــی اش ــارات فرهنگ ــا افتخ ــی را ب ــراث فرهنگ ــح دادن، و مي ــانی ترجي انس
گرفتــن می توانــد باعــث شــود کــه وســيله جــای هــدف را بگيــرد و خريــد ميــوه 
اهانــت تلقــی شــود. توجــه بــه افــکار خرافــی و شــگون داشــتن يــا نداشــتن فــالن 
موضــوع يــا فــالن اتّفــاق نيــز جــای خــود را دارد. زن و شــوهرها قبــل از ازدواج 
ــه،  ــدون دلبســتگی و وابســتگی های عجوالن ــا ب ــد ت ــاز دارن ــی ني ــان کاف ــه زم ب
ــه خــود و خانواده هــای يکديگــر و فرهنــگ خانوادگــی و آداب و ســنن  نســبت ب
ــی مــرد،  ــرای زن و حّت هــم آشــنائی پيــدا کننــد. شــايد عمده تريــن جهيزيه هــا ب
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ــگام ازدواج، آشــنايی  ــف و هن شــناخت خــود، شــناخت ويژگی هــای جنــس مخال
کافــی بــا فــرد مقابــل و خانــواده و آداب و رســوم او  باشــد. صــادق و شــفاف بــودن 
ــرف  ــه ط ــد ک ــك کن ــرد کم ــه زن و م ــد ب ــنايی ها می توان ــر در آش ــا يکديگ ب
ــر را  ــای همديگ ــدی  و ضعف ه ــزان توانمن ــناخته و مي ــر ش ــود را بهت ــل خ مقاب
ــا  ــد. خانواده ه ــه ازدواج بگيرن ــم ب ــا تصمي ــن ويژگی ه ــه اي ــه ب ــا توّج ــد و ب بدانن

ــد. ــات، نقــش کارســازی دارن ــن تحقيق ــوان محــور اساســی در اي ــز به عن ني
عــالوه بــر آن ازدواج پايــان ايــن شــناخت ها نيســت، بلکــه ادامــه ی 
خودشناســی و پويندگــی در مســير شــناخت بيشــتر و حــّل مشــکالت ريز و درشــت 
جــاری و ســاری در زندگی هــای زناشــويی اســت. بســياری از ايــن کلنجارهــا در 
ــا آن  ــورد ب ــت برخ ــيوه ی درس ــی ش ــود، ول ــاد می ش ــراد ايج ــه ی اف ــی هم زندگ
درخــور اهمّيــت اســت کــه بــه نظــر می رســد نيــاز بــه توّجــه، آمــوزش، تمريــن 

ــان دارد. ــذر زم ــه و گ و حوصل
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»کلنجارهــای مــا« داســتان مشــاجره ها و ســوء تفاهم هــای روزمــره ای اســت 
کــه بســياری از زن و شــوهرها بــا گوشــه هايی از آن آشــنا و خــود، گاهــی ممکــن 

اســت مبتــال بــه آن شــده باشــند.
ــا  ــا و حمله ه ــکات را در دفاع ه ــن ن ــام اي ــواده تم ــنگين خان ــای س تئوری ه
ــار آمدن هــا  ــا ائتالف هــا و کن ــا مقاومت هــا و خلــع ســالح کــردن يکديگــر و ي ي
نشــان داده اســت و نکتــه ی جالــب، وجــود رد پــای اصطالحــات نظامــی در روابــط 

ــد.  ــر می کن ــه بحــث را جّدی ت ــواده اســت ک خان
اگــر زن و شــوهر بداننــد اســتفاده از پاســخ »خــودت چــی؟« يــك جــور تقابــل 
و نوعــی حملــه ی متقابــل اســت يــا اگــر بداننــد اســتفاده از قيــد »اقــاًل« می توانــد 
نوعــی تحقيــر همســر باشــد و يــا اســتفاده از پاســخ »مــن از تــو بدتــرم« موجــب 
ــه  ــب ب ــا آگاهــی بيشــتری ل يــاس و نااميــدی در »همدلــی« می شــود. مســلمًا ب

ــايند.  ــخن می گش س
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اگــر زن و شــوهرها بداننــد يــادآوری اشــتباهات گذشــته ی يکديگــر دردی را 
ــی  ــای او کمک ــر و خانواده ه ــای همس ــيدن ضعف ه ــه رخ کش ــد و ب دوا نمی کن
بــه »برنــده شــدن« نخواهــد کــرد آن وقــت بــه جای تــالش بــرای »گوی ســبقت 
ربــودن« بــه چــاره ای ديگــر در کالم و رفتــار خواهنــد پرداخــت و شــايد بــا »بازنده 
شــدن« در برابــر عاشــق يــا معشــوق بــه آرامــش زندگــی يــا بــه پويايــی عشــق 

کمــك بيشــتری بنماينــد. 

          خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش  
                                  بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر

ــرای يــك زندگــی زناشــويی ســالم گاهــی » بازنــده شــدن«  ــه راســتی ب و ب
عيــن برنــده شــدن نيســت؟

ــه  ــاب حاضــر بيشــتر ب ــدن کت ــا خوان ــود ب ــه می ش ــه زن و شــوهرها توصي ب
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ــود  ــتباه های خ ــکال ها و اش ــش اش ــر و کاه ــال حاض ــی در ح ــات زندگ ــر ثب فک
در برخــورد بــا همســر باشــند و دســت از تغييــر دادن همســر يــا اثبــات اشــتباه يــا 
ــورد  ــتباه ها در برخ ــن اش ــايد بزرگ تري ــد. ش ــل بردارن ــرف مقاب ــاه ط ــرم و گن ج
ــن  ــد. گاه همي ــار او باش ــودن رفت ــتباه ب ــات اش ــه اثب ــاد ب ــرار زي ــر، اص ــا همس ب
ــمس«  ــن الش ــر م ــه »اظه ــه را ک ــرد آن چ ــه ف ــود ک ــث می ش ــا باع مقاومت ه
اســت نپذيــرد و يــا شــايد برعکــس بــوده و آن چــه را کــه درســت می پنداريــم در 
ديــد همســر مــا همــه اشــتباه باشــد و مــا گمــان می کنيــم کــه خــود حقيقــت را 
دريافته ايــم و يــا همســرمان را بــه دروغ گويــی )بــه جــای درك متفــاوت ديــدن( 

ــم.  ــم می کني مّته
ــه  ــد ک ــد کنن ــود عه ــا خ ــه ب ــم ک ــوهرها می گويي ــه زن و ش ــا ب ــی م از طرف
يکديگــر را بــه خاطــر اشــتباهات يــا رفتــار خانواده هــا و فاميــل يکديگــر ســرزنش 
نکننــد، چــرا کــه گنــاه و تقصيــر ايــن رفتارهــا بــه گــردن ايــن زن يا شــوهر نيســت. 
نــگاه  تفــاوت  و  جنســی  تفاوت هــای  فرهنگــی،  تفاوت هــای  واقــع  در 
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ــردی  ــای ف ــت تفاوت ه ــروس و در نهاي ــه ع ــرد ب ــاد و م ــه دام ــواده ی زن ب خان
ــی زن و  ــی وقت ــخص )حّت ــه دو ش ــود ک ــث می ش ــخصيتی باع ــتی و ش و سرش
شــوهر باشــند( در نگاه شــان بــه يــك تقويــم يــا يــك بشــقاب )ارزان يــا گــران 
قيمــت( دو تعبيــر کامــاًل متفــاوت داشــته باشــند و يکــی بــا ديــدن ايــن تقويــم 
يــا بشــقاب خوشــحال شــود و ديگــری بــا يــادآوری خاطــره ای منفــی، غمگيــن و 

ــرده گــردد.  پژم
هنــر زندگــی زناشــويی و تفاهــم، در واقــع در درك هميــن ديدگاه هــای طــرف 
ــل دســت يابی  ــا آموختنــی و قاب ــی دشــوار، ام ــد مهارت ــل اســت کــه بی تردي مقاب
اســت و نيازمنــد بــه تأّمــل و تحّمــل و صبــر و شــکيبايی و پويايــی اســت. اميدوارم 
خواننــدگان محتــرم، در ايــن کتــاب گوشــه ای از ايــن دانــش را يافتــه و نظــرات 

ســازنده ی خــود را بــرای نگارنــده ارســال نماينــد.
                                           احمد پدرام
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