12

ســال نهــم | شــمار ه 2269

پرونده

پنجشــنبه |  20خــرداد 1400

www.shahrvand-newspaper.ir

از یک رابطه چه میخواهید؟

توگو با دکتر آناهیتا چشمهعالیی ،پزشک و الیفکوچ درباره اینکه چرا گاهی وارد رابطههای اشتباه میشویم؟
گف 

شــهروند| آناهیتــا چشــمهعالیی ،متولــد  1347اســت کــه در
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران درس خوانده .او جراح عمومی اســت
کــه کارگا ههــای متعــددی را بــه عنــوان  Life Coachدر ایــران برگــزار
فکــوچ» را به عنــوان «همیار» میشناســند و کســی که با
کــرده« .الی 
مشاورههای مختلف در کنار فرد کمک میکند تا تصمیمگیریهای
درســتی را در مســیر زندگــی داشــته باشــد .چشــمهعالیی تألیفــات
مختلفــی هــم داشــته؛ کتابهایــی نظیــر «ازدواج مثــل آب خوردن
است»«،نکاتطالییخانهداری»«،الفبایهدفگذاریومدیریت
زمان» و دو رمان به نامهای «زلفت هزار دل…» و «بیســت هزار آرزو».
در اینرمانهاهمحضور عناصرروانشناختیبرجستهاندومیتوان
ردپای همیــاری به جوانــان در جهــت ازدواج و مراقبت از رابطــه را در
ایــن آثار دیــد .آنچــه در ادامه میخوانیــد گفتوگویی اســت با خانم
چشمهعالیی درباره پرسش پرونده هفته «شــهروند» :چرا وارد یک
رابطهاشتباهمیشویم؟
پرســش اصلی ما در ایــن پرونده این اســت که چرا مــا وارد یک
یشــویم؟ این اشــتباه را چطور ارزیابی میکنید؟
رابطه اشــتباه م 
دالیلایناشتباهرادر ابتدابررسی کنیم.
یشــوند؛ اول اینکه عاشــق یا
افراد عمومــا به دو دلیــل وارد رابطه م 
یشــوند ،اما فکــر میکنند
یشــوند ،دوم اینکــه عاشــق نم 
شــیفته م 
یشــان را برطرف کنــد .در ادامه
این رابطه میتواند یکســری نیازها 
یشــود ایــن دو موضوع را بررســی کــرد .موضــوع اول این اســت که
م 
یشــود .حاال اینکه چه میشود
گاهی اوقات ،فرد عاشــق و شیفته م 
یشــود و چرا عاشق میشود و این عشــق درباره نفر
یک فرد عاشق م 
دیگــری همزمــان رخ نمیدهد ،پرسشــی اســت که محققــان هنوز
هم به دنبالش هســتند و هنوز هم به پاسخ مشــخصی نرسیدهاند.
نظریاتی البته مطرح شده است ،اما هنوز جواب قطعی وجود ندارد
یشــود .حاال فرض کنید فردی عاشق و شیفته
که چرا فرد عاشــق م 
یشــود .یعنــی فــردی را میبینــد و ظــرف مدتــی کوتاه ،شــیفتگی
م 
شــدیدی نســبت به او احســاس میکند .در چنین حالتــی که دلیل
آن را نمیدانیــم ،دوپامیــن و ســروتونین در خــون فــرد بــاال م ـیرود؛
هورمونهایــی کــه به آنهــا میگوینــد هورمونهای عشــق .به خاطر
افزایش این هورمونها در بدن اســت که فرد به نوعی شــادی و وجد
میرســد؛ احســاس میکند پر از خوشــی و انرژی شده اســت؛ طوری
که این حالــت را با مصرف ال.اس.تی .مقایســه میکننــد .در چنین
مواردی،دوپامینوسروتونین،بخشفرونتالمغزرابال کمیکنند؛
یعنی بخشی از مغز که مسئول تفکر منطقی و تحلیل است .یعنی ما
نمیتوانیم بهصورت منطقی فرد را تجزیهوتحلیل کنیم .دوپامین و
سروتونین چنان در خون باالست که فرآیند تفکر منطقی ،چیدمان
یشــود .وقتی چنین
دادهها و رســیدن به نتیجه درســت ،مختل م 
یشــود.
فرآیندی پیش میآید ،فــرد با تصورات خودش وارد رابطه م 
در واقعنوعیعینکخوشبینیبهچشممیزند کهعیبهایطرف
مقابــل را نمیبیند یــا آن را بســیار کوچــک و ناچیز میدانــد .خب در
چنین حالتی ،فرد بیقرار وصلت اســت و ممکن است بعد از ورود به
یک رابطه یــا ازدواج ،فکر کند چرا چنین کاری کــردم .دومین حالت
این اســت که فرد عاشــق و شــیفته نشــده ،اما فکــر میکند ا گــر با فرد
موردنظر وارد رابطه شــود یا با او ازدواج کند ،به یکسری خواستهها و
نیازهایش میرسد .مثال خانمها فکر میکنند که خواستگاری آمده
اســت و باید ازدواج کنند .مثال پدر و مادر تأیید کردهاند ،مشخصات
مالی و اجتماعی طرف هم خوب است و خانم فکر میکند حاال مهم
نیســت که مرد موردنظر به دلش نشســته یا ننشســته؛ حتی ممکن
اســت چندان هم از چهره و رفتار طرف خوشــش نیاید .یا مردی را در
نظر بگیرید کــه با خــودش میگوید مــادرم طرف را پســندیده ،دختر
موردنظر هم چهــره خوبــی دارد و حاال مهم نیســت که چنــدان هم
یشــوم و ازدواج میکنم.
دلــم بــرای او بتپــد؛ م ـیروم و وارد ارتبــاط م 
یشــوند برای اینکه یکسری
یا اینکه فرض کنید افراد وارد ارتباطی م 
نیازهایشانبرطرفشود.مثالفرض کنیدخانمیبیوهباآقاییوارد
یشــود که هم بخشــی از نیازهای عاطفیاش را مرتفع کند و
رابطه م 
هم در مســائل مالی حمایتگری داشــته باشــد .در واقــع فکر میکند
این ارتباط میتواند بخشی از نیازها و خواستههایش را برطرف کند.
یشــود که ما بهاشــتباه وارد یک رابطه میشویم؟ رابطه،
حاال چه م 
دو ســر دارد .یعنی اینطور نیســت که وقتی ما وارد رابطه میشویم و
شکســت میخوریم ،حتما طرف مقابل نامناســبت بوده اســت .در
درجه اول باید فکر کنیم ممکن است انتظاری که از یک رابطه داریم
برایخودمانشفافنباشد.
در واقــع پرســش اصلــی ایــن اســت کــه مــا از یــک رابطــه چــه
میخواستیم.درستاست؟
بله،مااز یکرابطهچهمیخواستیم کهواردیکرابطهشدیمواین
رابطهآیا کششنیازمانراداردومیتواندخواستههایمانرابرطرف
کند .اصال منطقی است که ما این خواســتهها را داشته باشیم .مثال
ممکن اســت یک نفــر فکر کنــد مــن ازدواج میکنــم که افســردگیام
برطرف شــود ،مــن ازدواج میکنــم برای اینکــه زندگیام هــدف پیدا
کند ،برای اینکه خوشــبخت شــوم ،برای اینکه هدف داشته باشم،
برای اینکه همســرم مــرا به تمــام آرزوهایم برســاند ،بــرای اینکه یک
نفــر را پیدا کنم تا هر چیزی کــه میگویم انجام دهــد و روی حرف من
حرفنزد،برایاینکهبهفالنوضعیتمالییااجتماعیبرسمواصال

عصبیاممرتبطاست؟یادالیلناشناختهدیگریدارد؟
در پرســش اول گفتم هنوز مشخص نیســت که چرا فردی شیفته
ورود دوپامین و ســروتونین
یشــود ،امــا مثال شــیفته نفــر بغلدســتی همــان فرد
فــرد دیگــری م 
در خــون باعــث وجــد و
نمیشود،امادربارهبخشیاز سوالتانبایدبگویمنظریاتمختلفی
یشــود .ایــن
سرخوشــی م 
وجــود دارد .مثال میتوانیم بر اســاس نظریــه «طرحــواره» جلو برویم
نهــا 6
بــاال بــودن هورمو 
و بگوییــم مــا در کودکــی ارتباطــی بــا والدینمان داشــتهایم کــه این
ارتباط ،ارتباطی ســالم و درســت نبوده .بنابراین ما طرحی داریم که
مــاه تــا حدا کثــر دو ســال
احساسمیکنیمناتمامماندهوبایدتمامش کنیموتالشمیکنیم
طــول میکشــد و آرامآرام مقــدار ایــن دو هورمــون
رابطهمانراباوالدینمانبهسرانجامبرسانیموبهشکلیدربیاوریم
در خون مــا پایین میآیــد .حاال ا گــر ارتباط خوب
که فکر میکنیم درســت اســت .به این میگویند «طرحواره» .همین
و صمیمانهای با هم برقــرار کردیم ،متعهد بودیم،
یشــود مدام عاشــق افرادی شــویم که شــبیه پدر یا
موضوع باعث م 
به هــم احتــرام گذاشــتیم ،به هــم محبــت کردیم
مادرمانهستندوشبیهآنوالدیهمهستند کهمارابطهمسمومی
و خواســتههای همدیگــر را بیــان کردیــم ،طــرف
با او داشــتهایم و در ناخــودآ گاه میخواهیم کاری کنیــم که آن رابطه
به ســرانجام برســد .مثال فرض کنید ما والدی داریم که به ما محبت
لمــان هــم در حــد معقــول ایــن خواســتهها
مقاب 
نمیکند ،بــه ما توجه نمیکند ،مــا را مدام پس میزنــد و بعد متوجه
یشــود ســروتونین و
را برطــرف کــرد ،ایــن باعث م 
یشــویم کــه از نظر
یشــویم کــه ما مــدام داریــم عاشــق آدمهایی م 
م 
دوپامیــن در خــون مــا پایین بیایــد ،امــا هورمونی
عاطفــی در دســترس نیســتند ،ســرد و بیاحســاس هســتند و از مــا
بــه نام ا کسیتوســین در خون مــا برود بــاال؛ به این
فاصله میگیرند .یا نظریه دیگری وجود دارد به اسم نظریه انتخاب.
هورمونمیگویندهورمونوابستگی….
این نظریه میگوید ما بر اســاس نیازهایی که داریم ،دنیای مطلوبی
را دنبال میکنیم و دلمان میخواهد به آن جهان مطلوب برســیم.
بنابراین عاشق فردی میشویم که به ما کمک میکند به آن دنیای
در نظر نمیگیرم آیــا طرف مقابل میتوانــد آن وضعیت مالــی را برایم مطلوببرسیم.
فراهم کند و ا گر هم فراهم کند ،در مقابل چه درخواستهایی از من
دارد؟ مســائل و انگیزههای بسیار دیگری هم میتواند وجود داشته عموما توصیه بــه چنین افرادی چیســت؟ کســی کــه در روابط
باشد ،اما نکته قابل تأمل این است که اوال ما با خودمان شاید آنقدر پیدرپی شکســت میخورد یا احســاس میکند بــه نوعی ورطه
شفاف نباشیم که از یک رابطه چه میخواهیم و فکر نکنیم به اینکه تکرار افتادهاست.
وقتییکنفرچندینبار در روابطششکستمیخوردونمیداند
خواســتهای که داریــم آیا منطقــی اســت؟ و آیا اصــا رابطــه میتواند
این خواســته را برطرف کند؟ دوم اینکه خود من کــه وارد یک رابطه چطور شــده که به اینجا رســید ،به جای اینکه وارد یک رابطه جدید
یشــود
میشوم و در آن رابطه شکســت میخورم ،آیا فرد متعهدی بودهام؟ شــود و دنبــال یک یــار جدید باشــد ،به او ب هشــدت توصیه م 
صرفا بهدنبــال قلدری بــودهام؟ بــا طرف مقابــل صمیمی بــودهام؟ حتمابررسی کند کهچراهردفعهبهاینبنبستمیرسد.برایاین
گذاشتهام به قدر کافی به من نزدیک شود؟ اجازه دادهام صمیمیت بررســی میتواند به یک مشــاور خوب مراجعه کند .مشــاور بر اساس
مطلوب شکل بگیرد؟ یا فردی پارانوئید بودم و نسبت به او مشکوک یک رویکرد یا شــیوههای مختلف بررســی میکند چرا فــرد دچار این
بودم و رابطه را وارد بحران کردم؟ در واقع مسأله این است که بعضی رفتارهای تکراری و لوپها و ســیکلهای تکراری میشود؟ بعد به او
مشــکالت ممکن اســت از طرف خود من باشــد .در عینحال دو نفر کمک میکنــد از این تلهها بیــرون بیاید .ا گر فرد به مشــاور خوب هم
ما ممکن است آدمهای خوبی هم باشیم و جنبههای مناسبی هم دسترســی ندارد ،باید بنشــیند فکر کند .باید بنشــیند و بررسی کند
داشته باشــیم ،اما ندانیم چگونه با هم رفتار کنیم ،چگونه نیازهای ویژگیهای افراد مختلفــی که با آنهــا وارد ارتباط شــده و در آن رابطه
همدیگر را بشناســیم و برطــرف کنیم ،چگونــه نیازهــای خودمان را شکســت خــورده ،چه بــوده اســت .حتــی بهتر اســت بــرای خودش
بیان کنیم.یعنیهمیشههمایننیست کهماواردیکرابطهبشویم بنویسد کهفردمقابلچهچیزهایبدیداشت کهمرااذیتمیکرد.
و بگوییــم او خوب نبود .ممکن اســت خودمان ندانیــم از یک رابطه ا گراین کار رابکنیمبهاحتمالخیلیزیادمتوجهمیشویمآنویژگی
چه میخواهیم و انتظاراتی غیرمنطقی از یک رابطه داشــته باشیم ،منفی که در آدمها وجود دارد و ما را اذیت میکند ،همهشان تکراری
ممکن است خودمان آدم رابطه نباشیم ،طرف ،آدم رابطه نباشد یا هســتند و مــا میرویــم و آن آدمی را انتخــاب میکنیم که ایــن ویژگی
جفتمانبلدنباشیمرابطهمانرابسازیم.پسعلتشکست گاهی منفــی را دارد .یــا اینکه بــا رفتارهای خودمــان کاری میکنیــم که آن
ایناست کهخودآ گاهینداریم.در درجهاولماخودآ گاهینداریمو ویژگیمنفیدر اوایجادشود.مثالشکایت کنیمبهمنزور میگویند،
نمیدانیمچهمیخواهیم،نقاطضعفوقوتخودرانمیشناسیم خودشان را به من تحمیل میکنند ،از من انتظارات نامعقول دارند،
اما بعد متوجه شویم که ما خودمان برای خودمان هیچ حدومرزی
ونمیدانیمچگونهبایدیکرابطهرامدیریت کنیم.
یمــان یورتمه برونــد ،بهجای ما
نداریــم ،میگذاریــم آد مهــا در زندگ 
گاهی فرد بعد از اشــتباههای مکــرر اصال به این نتیجه میرســد تصمیمبگیرندوبههمهخواستههایشانجوابمثبتمیدهیم؛
که شــاید باید از اول فکر کنــد چرا از یک نفر خوشــش میآید؟ چه آنوقت یــک مرتبه میآییــم و میبینیم کــه اصال زندگ ـیای نداریم،
یمــان را به تاراج
چون هیچ مرزی نگذاشــتهایم و آن آدم آمده و زندگ 
چیزیوجوددارد کهمندائمشکستمیخورم؟
یک فرد بعد از اینکه چند بار وارد رابطه شــد و دائم شکست خورد ،برده .در حالی که ممکن است طرف آدم زورگویی نبوده باشد ،بلکه
نطــور برای افــراد بعدی هم
بایداز خودشبپرسدچرامناصالعاشقاینآدمهامیشوم؟خیلی مــا خودمان بــه او اجــازه دادهایم و همی 
خوباست کهمنچنینچیزیاز خودمبپرسم،چونخیلیاز افراد حدومرزی قائل نشــدهایم .بنابرایــن ا گر میتوانیم ،هزین ـهای برای
اینطور نیســتند و خودشــان را در معرض چنین پرس ـشهایی قرار مشــاور خوب در نظر بگیریم و ا گر نمیتوانیم ،دستکم بنشینیم فکر
نمیدهند؛ در یک رابطه شکســت میخورنــد و از آن بیرون میآیند ،کنیم و برای خودمــان وقت بگذاریم .چون یکــی از مهمترین عوامل
یشــوند .خوشــبختی مــا این اســت کــه یــک رابطــه صمیمی و ســالم داشــته
یشــوند ،و بعد فورا وارد یک رابطه جدید دیگر م 
غمگین م 
گاهی میبینید طرف 10ســال اســت کــه هر 6ماه یــک بــار دارد با آدم باشیم.
جدیدی رفتوآمد میکند و دوباره وارد ارتباط بعدی میشود .خب
اصوال هیجــان روابــط عموما بعــد از چه مدتــی از بین م ـیرود؟
اینجابایداز خودشبپرسدچرا؟
یتــوان ایــن هیجــان را همچنان شــبیه بــه اول یــک رابطه تا
آیا م 
شاید اصال باید پرسشی بنیادیتر مطرح کرد مبنی بر اینکه ا گر پایان حفظ کرد؟ یا چنیــن تصوری صرفا مربوط به داســتانهای
من نوعی از یک نفر خوشم آمد ،این موضوع از نظر کارشناسی آیا عامهپسندعاشقانهاستودر واقعیتمعناندارد؟
ِ
پیشــتر اشــاره کردم که ورود دوپامیــن و ســروتونین در خون باعث
پشــتوانهای دارد؟ به کودکیام ارتبــاط دارد؟ صرفا به محرکهای

نهــا 6ماه
یشــود .این بــاال بودن هورمو 
همان وجد و سرخوشــی م 
تا حدا کثر دو ســال طول میکشــد .نمیتوانــد دائمی باشــد .آرامآرام
مقــدار ایــن دو هورمــون در خــون ما پاییــن میآیــد .حاال ا گــر ارتباط
خوبوصمیمانهایباهمبرقرار کردیم،متعهدبودیم،بههماحترام
گذاشــتیم ،ب ههــم محبــت کردیــم و خواســتههای همدیگــر را بیان
کردیم ،طرف مقابلمان هم در حد معقول این خواستهها را برطرف
کرد،اینباعثمیشودسروتونینودوپامیندر خونماپایینبیاید،
اماهورمونیبهناما کسیتوسیندر خونمابرودباال.بهاینهورمون
یشــود ما به فرد
میگویند هورمون وابســتگی یا آغوش .این باعث م 
مقابلمان احساس وابســتگی پیدا کنیم .احساس کنیم بخشی از
وجودمان اســت و او را بخشــی از خودمــان بدانیم .زن و شــوهرهای
لشــان
خــوب به ایــن شــکل هســتند .احســاس میکنند فــرد مقاب 
بخشــی از آنهاســت .ا کسیتوســین م ـیرود باال و مــا بخشــی دیگر از
صمیمیت را تجربه میکنیم .یعنی وقتی ا کسیتوسین باال میرود،
همسرمابخشیاز وجودماخواهدشد،ولیاینطور نیست کهدائم
بهاوفکر کنیم.در واقعاز مرحلهایبهمرحلهدیگرواردمیشود.پس
ما نمیدانیم علت دقیق شیفتگی به یک نفر چیست ،اما میتوانیم
کاری کنیم که همچــان در مرحله بعدی باقی بمانیــم .این احتیاج
تکــردن ،صمیمیت ،تعهــد و مــوارد دیگر
به محبــت ،توجــه ،صحب 
دارد .در واقع ما از این طریق ،از سطحی از محبت وارد سطح دیگری
یشــویم .درســت اســت کــه هیجــان اولیــه را نداریــم ،اما بــه عمق
م 
بیشتریرسیدهایم.
به عنوان آخرین سوال ا گر پسر یا دختری پیش شما بیایند و در
یک جمله از شــما بپرســند در اولین برخورد چه کنم که وارد یک
رابطهاشتباهنشوم،بهاوچهمیگویید؟
میگویم قبــل از اینکه بخواهید دنبال کســی باشــید ،خودتان را
بشناسید .بعد بنشینید فکر کنید که شــما چه چیزی از این رابطه
میخواهید.بنویسید کهمناز اینرابطهچهمیخواهم؟ازدواج؟
برطرف کردن یکسری نیازها؟ و ا گر دنبال ازدواج هســتم ،از ازدواج
چــه انتظــاری دارم و فکــر میکنــم ازدواج قرار اســت چــه چیزهایی
را در مــن برطــرف کنــد؟ دوم اینکــه خــودت را بشــناس .هــر آدمــی
مجموعهایاز نقاطقوتونقاطضعفاستوبایدآنهارابشناسد.
یشــود که با هر آدمــی وارد
بعضی از اشــکاالتی که مــا داریم باعث م 
رابطه بشــویم و آن ارتبــاط را دچار مشــکل کنیم .خب بایــد اینها را
بشناســیم و حتیاالمکان رفع کنیم .بعد ببینیم از یــک رابطه چه
میخواهیموفردموردنظربایدچهمشخصاتیداشتهباشد.وقتی
هــم فهمیدیم فــرد موردنظر چــه مشــخصاتی دارد ،پرسشــی دیگر
بهوجودمیآید.اینکهآیافردموردنظرجذبمامیشود؟ا گرجذب
نمیشودچراهمچناناصرار داریم کهدنبالچنینآدمیباشیم؟و
چرا به دنبال رفع عیوبمان نمیگردیم؟ مثال من فردی بداخالق،
زودخشــم و تندخویــی باشــم و بگویــم« :مــن دنبــال فــردی صبور
هستم! همســر من باید صبور باشــد! من وقتی عصبانی میشوم،
مدتی دادوفریاد میکنم ،ممکن اســت به وســایل خانه هم آسیب
بزنم ،چند تا چیز را هم بشکنم ،اما طرف نباید چیزی بگوید ،چون
خودمآراممیشوموهمهچیزخوبمیشود!»خباینحرفچه
پشــتوانهای دارد؟ به چنین فردی باید گفــت تو میتوانی مدیریت
خشــم را یاد بگیری .چه کسی گفته طرف مقابلت باید سطل زباله
عاطفیتوباشد؟!
خودتــان در برخوردهــای مختلفــی که بــا مراجعــان دارید ،چه
توصیهایبهآنهامیکنید؟
منخودم گاهیمراجعانیدارم کهمیگویندمنمیخواهمازدواج
کنم ،اما فرد موردنظرم را پیدا نمیکنم و کسی نیســت که با او ازدواج
کنم .اولین ســوالی که با این گروه مطرح میکنم این اســت که از نظر
تو ازدواج چیســت؟ ازدواج از نظر تو چه چیزهایی را برطرف میکند؟
پاسخهای آنها گاهی واقعا عجیب است .ا کثرا میگویند من از لحاظ
مالی کامالتأمینباشم،درحالیکهاینازدواجنیست.مننمیگویم
که در ازدواج نباید تأمین باشــیم و مسائل مالی در این قضیه دخیل
نیست ،اما ازدواج به جهت پاسخگویی به مسأله عشق است ،برای
محبت اســت .ا گر من فقــط دنبال این هســتم که از نظــر مالی کامال
تأمینباشم،ایندیگرازدواجنیست ؛معاملهاست.آنوقتبایدفکر
کنم وقتــی با چنین آدمــی ازدواج میکنم ،آنوقت طــرف در مقابل از
منچهخواهدخواست؟مندر واقعاز اوتوقعپولدارمواوهمقطعا
توقعاتدیگریخواهدداشت.منتهابعداز ازدواجدیگرنبایدبگویم
کهاینوسطعشقنیستیااحترامنیست،چونمنفقطبهدنبال
تأمینمالیبودهام.یامثالمواردیرامیبینیم کهطرفمیگویدمن
باید همسری داشته باشم که هرچه میگویم بگوید چشم! خب به
ایــن فرد باید گفت تو همســر نمیخواهی ،تو بهدنبال برده هســتی!
یشــود؛
چون این نــوع رابطه حتی بین رئیس و کارمند هم دیده نم 
یــک رئیــس هــم نمیتوانــد از کارمنــدش توقــع هــر کاری را داشــته
باشد .روزگار بردگی هم که گذشــته و ا گر وجود دارد نباید به آن گفت
همســرداری ،باید بگوییم بردهداری! بنابراین همانطور که گفتم،
وقتیفردیبهمنمراجعه کندوبگویدمنمیخواهمرابطهسالمی
داشــته باشــم ،اولین حرف مــن خودآ گاهی اســت .اینکه خــودت را
بشــناس ،نقاط قوت و ضعفت را بشــناس و بعد اینکه همانطور که
توضیحدادمبایدبدانداز رابطهچهمیخواهد.

