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 !آید؟می از ازدواج چه بر سر عشق فصل اول( پس

 فصل اول

 !آید؟می پس از ازدواج چه بر سر عشق

را کنار اش هزار متری از زمین، جایی بین داالس و بوفالو، مجله10در ارتفاع 

 «؟شغل شما چیست»کرد و پرسید:  گذاشت، رویش را به من

 یمتحککار من مشاوره ازدواج و برگزاری سمینارهایی در مورد »را گفتم:  حقیقت

 .«ازدواج است

هم این سوال را از یک نفر بپرسم که بعد از ازدواج خوامی ستهامدت»گفت: 

 «آید؟می چه بر سر عشق

 «منظورتان چیست؟»پرسیدم: 

از اینکه زندگی ام و در هر سه بار قبل من تا به حال سه بار ازدواج کرده»گفت: 

 مه ، اما بعد از آن بهز خوب بودمشترک زیر یک سقف را آغاز کنیم همه چی

ید رسیم به نظرم نسبت به او دارم و عشقی که کردمی ریخت. تمام عشقی که فکرمی

رفت. من آدم نسبتا باهوشی هستم و در کارم موفقم، می باد براو نسبت به من دارد، 

 «م!فهممین را موضوعاما علت این 
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 «بودید؟ متأهلچند سال »پرسیدم: 

 اولین ازدواجم ده سال طول کشید، دومی سه سال و آخری تقریبا شش سال. -

ا رفت یمی عشقی که بین شما وجود داشت، فورا بعد از شروع زندگی از بین -

 به مرور زمان؟

م واقعا دکرمی دانم چه اتفاقی افتاد. فکرنمی در ازدواج دومم از همان اول، -

اما ماه عسلی که رفتیم فاجعه بود و هیچ وقت هم درست نشد.  ،عاشق هم هستیم

ما فقط شش ماه نامزد بودیم، در آن دوران عشقمان رویایی بود اما بعد از اینکه 

 زندگی زیر یک سقف را آغاز کردیم از همان اول با هم درگیر شدیم.

تیم. بعد از تولد بچه احساس ، سه چهار سال زندگی خوبی داشدر ازدواج اولم

دهد. انگار تنها هدف او نمی د و به من اصال اهمیتکنمی کردم فقط به بچه توجه

 .«دار شدن دیگر نیازی به من نداشت در زندگی بچه بود و بعد از بچه

 «خودش این موضوع را گفت؟»پرسیدم:  -

 ام ومن دیوانه گفتمی م و او در جوابمگفتمی بله، این موضوع را به خودش» -

باید بیشتر او را درک  گفتمی م.کنمین ساعته بودن را درک 24استرس یک پرستار 

ید هیچ رسمی به نظرکنم و بیشتر کمکش کنم. واقعا سعی خودم را کردم، اما 

ای ندارد. بعد از آن بیشتر از هم فاصله گرفتیم و پس از مدتی دیگر هیچ عشقی فایده

ا گی مشترک مهر دوی ما بر این موضوع توافق داشتیم که زندبین ما وجود نداشت. 

 .«به پایانش رسیده است
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م با دو ازدواج قبلی متفاوت است. دوران نامزدی ما دو کردمی ازدواج آخرم؟ فکر

م کردمی تصوردانیم چه کاری درست است. می یمکردمی سال طول کشید. واقعا فکر

م م که او هکردمی ر بودن یعنی چه. کامال حسدانم عاشق یک نفمی برای اولین بار

 عاشق من است.

بعد از شروع زندگی مشترک، رفتارم تغییری نکرد. همچنان همانند قبل ابراز 

م چقدر دوستش گفتمی م که چقدر زیبا است. به اوگفتمی م. به اوکردمی عشق

 ما چند ماه بعدم. اکنمی م از اینکه شوهرش هستم احساس افتخارگفتمی دارم. به او

گذاری یا نمی را دم درها چرا آشغال ، مثال؛از ازدواج شروع کرد به گالیه کردن

ی و... بعد از آن شروع کرد به تخریب شخصیت کنمین هایت را روی بند پهنلباس

که به او اطمینان  کردمی تواند به من اعتماد کند و مرا هم متهمنمی گفتمی من و

ترین ال منفی شد. قبال اصال منفی نبود بلکه یکی از مثبتندارم. یک شخص کام

نگری یکی از دالیلی بود که جذبش شده هایی بود که دیده بودم و همین مثبتآدم

م از نظرش عالی بود اما کردمی . هر کاریشدمین بودم. هیچ وقت از چیزی شاکی

 م. واقعادادمین بعد از شروع زندگی مشترک از نظر او هیچ کاری را درست انجام

دانم چه اتفاقی افتاده بود. در نهایت عشقم نسبت به او از بین رفت و رفته رفته نمی

رای ی آن زندگی بدانستیم که ادامهمی تبدیل به نفرت شد. اصال عاشقم نبود. هر دو

 هیچ کدام از ما سودی نداشت، بنابراین سال قبل از هم جدا شدیم.

 بعد از آغاز زندگی زیر یک سقف چه بر سر عشقاالن سوال من این است که 

افتد یا فقط مختص من است؟ آیا علت بیشتر می آید؟ آیا این اتفاق برای همهمی

شود که این اتفاق سه بار برای من افتاده نمی همین موضوع است؟ باورمها طالق
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 شانیند بدون عشق به زندگگیرمی یاد شوند،از هم جدا نمیاست. آیا افرادی که 

 !ماند، چطور؟می ماند؟ اگرمی باقیها یا عشق واقعا در بعضی زندگی ؟ادامه دهند

ا ی متأهلسواالتی است که این روزها هزاران فرد  ،پرسیدمی آن مردسواالتی که 

از مشاوران یا افراد ها پرسند، بعضیمی از دوستانشانها پرسند. بعضیمی جداشده

شود می برای این سواالت دادههایی گاهی اوقات پاسخ روحانی و بعضی از خودشان.

ستند ههایی شوند و پاسخمی که با کلمات علم روانشناسی و با زبانی نامفهوم بیان

د. شونمی شوند. گاهی هم با طنز و یا مسائل سنتی پاسخ دادهنمی که مفید واقع

 دارند. حقایقی در خود دارند، اما هیچ تاثیر مثبتی نها بسیاری از جک

ی عمیقی در ساختار روانی ما دارد. میل به وجود عشق در ازدواج و زندگی ریشه

 د. در تلویزیون و رادیو از عشق صحبتزیادی در مورد عشق وجود دارهای کتاب

والدین و  طورنیهماست، و در این مورد هایی شود. اینترنت پر از نصیحتمی

 دگی امری است که باید جدی گرفته شود.زنده نگه داشتن عشق در زن مان!دوستان

وجود دارد تا بتوانند عشق را در زندگی  زیادی کههای با وجود منابع و کمک

حفظ کنند، چرا افراد کمی هستند که راز زنده نگه داشتن عشق بعد از شروع زندگی 

ند و کنمی ازدواج شرکتهای دانند؟ چرا یک زوج که در کارگاهمی مشترک را

 به خانه بر هنگامی کهآموزند، می ارتباطی بسیار عالی در ازدواج راای همهارت

 101وقتی مطلبی را در مورد مثال توانند آنها را در زندگی به کار برند؟ نمی گردندمی

ند، رسمی بهتر به نظرنید و دو سه مورد را که خوامی روش ابراز عشق به همسر

شود، چه خواهید نمی این ابراز عشقید و همسر شما حتی متوجه کنمی امتحان

 گردید.می ید و به زندگی عادی خود برکنمی روش باقیمانده را رها 98کرد؟! 
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 ... ایمکه آن را از یاد برده حقیقتی

هدف اصلی این کتاب پاسخ به این سواالت است. البته منظور این نیست که 

ه ما تند. مشکل اینجا است کاند مفید نیسو مقاالتی که تاکنون منتشر شدهها کتاب

 ایم:یک حقیقت اساسی را نادیده گرفته

 ند.کنمی متفاوتی صحبت عشقهای مردم به زبان

م که همان زبان گیرمی بسیاری از ما زبان والدین یا خویشاوندان خود را یاد

دیگری هم بیاموزیم که های مادری یا زبان اصلی ماست. بعدا ممکن است زبان

 یم.فهممی یم وکنمی تر صحبتم ما هستند. ما زبان مادری خود را راحتدوهای زبان

 توانیم با آن مکالمه کنیم.می ترزبان دوم خود استفاده کنیم، راحتهر چه بیشتر از 

اگر فقط با زبان اصلی خود صحبت کنیم و با فردی روبرو شویم که با زبانی متفاوت 

م به زبان اشاره یا واهد شد. آنگاه مجبورید، ارتباط ما محدود خکنمی از ما صحبت

توانیم ارتباط برقرار کنیم، اما به شکلی بسیار بد. می ... متکی شویم.رسم شکل و یا

هیم ورای مرزهای فرهنگی خوامی تفاوت زبانی بخشی از فرهنگ بشریت است. اگر

یم را کن هیم با آنها صحبتخوامی ارتباط موثری داشته باشیم باید زبان افرادی که

 یاد بگیریم.

در مورد عشق نیز همین موضوع درست است. زبان عشق شما ممکن است با 

زبان عشق همسرتان متفاوت باشد، همانند تفاوت زبان چینی با فارسی. اگر زبان 

همسر شما چینی باشد، هر چقدر به زبان فارسی به او ابراز عشق کنید او نخواهد 

طور به هم عشق بورزید. دوستی که در ابتدا از او دانید چنمی فهمید و در نهایت

ه که او چقدر زیبا است، عاشق اوست گفتمی صحبت کردم، وقتی به همسر سومش

ه ردکمی با او صحبت« کالم تاییدآمیز»د، در حقیقت با زبان کنمی و به او افتخار
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است. شاید یده فهممین ه اما همسرش زبان او راکردمی است. او صادقانه ابراز عشق

دیده است. صادقانه نمی همسرش به دنبال ابراز عشق به زبان خودش بوده و آن را

هیم به روشی موثر عشق بورزیم، باید زبان خوامی ابراز عشق کردن کافی نیست. اگر

 اصلی عشق همسرمان را یاد بگیریم.

د زبان عشق احساسی وجو 5ت که ازدواج من این اسی مشاوره هاسالی نتیجه

ند. در حوزه فهممی ند و آن راکنمی روشی که افراد از عشق صحبت 5 ؛ددار

متفاوتی داشته باشد. به طور های و لهجهها زبانشناسی ممکن است یک زبان گویش

متفاوتی وجود دارند. تعداد های و لهجهها زبان عشق نیز گویش 5مشابه در حوزه 

دود به قدرت فهم و تصور فرد است. ابراز عشق در یک زبان عشق فقط محهای روش

. تواند ابراز عشق کندمی بیشتریهای هر چه فهم و تصور فرد بیشتر باشد با روش

 ین چیز این است که با زبان عشق همسر خود صحبت کنید.ترمهم

به ندرت یک زن و شوهر زبان عشق یکسانی دارند. ما تمایل داریم با زبان عشق 

شویم! شما می د، گیجفهممین و وقتی همسرمان آن رااولیه خودمان صحبت کنیم 

ید اما از دید همسرتان با یک زبان خارجی که برای او قابل فهم کنمی ابراز عشق

جاست. هدف این کتاب ارائه  میناید و مشکل اساسی هنیست ابراز عشق کرده

گر یحلی برای این مشکل است. و به همین علت است که شهامت نوشتن کتابی دراه

د خوی زبان عشق پایه را یاد گرفتیم و زبان اولیه 5درمورد عشق را پیدا کردم. وقتی 

موجود های و همسرمان را شناختیم، آنگاه اطالعات مورد نیاز برای بکار بردن ایده

 و مقاالت دیگر را خواهید داشت.ها در کتاب
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یاد گرفتید، همسر خود را شناسایی کردید و آن را ی وقتی زبان عشق اولیه

ای زنده اید. اگر برمطمئن باشید کلید یک زندگی مشترکِ پایدار و عاشقانه را یافته

ان ، فقط باید یک زببعد از ازدواج از بین نخواهد رفتنگه داشتن عشق تالش کنیم، 

 ناممادری خود متکی باشیم وقتی همسر توانیم به زباننمی عشق دوم را بیاموزیم.

هید همسرتان عشقی که سعی در ابراز آن دارید را بفهمد، خوامی گرد. افهممین آن را

 باید آن را به زبان اصلی عشق او بیان کنید.

 نوبت شماست...

 ی خود را به همسرتان نشان دهید، چه واکنشی نشانید عالقهکنمی وقتی سعی

 دهد؟می

 





 

 فصل دوم( پر نگه داشتن مخزن عشق

 فصل دوم

 پر نگه داشتن مخزن عشق

ام ترین. تمکنندهین کلمه در زبان انگلیسی است و البته گیجترمهمعشق 

که عشق نقش محوری و مهمی در زندگی  اندموافقاندیشمندان سکوالر و مذهبی 

د. عشق نقشی برجسته در هزاران کتاب، موسیقی، مجله و فیلم دارد. تعداد کنمی ایفا

 .اندقائل برای عشق فلسفی و الهی جایگاهی واالهای زیادی از نظام

اند که نیاز به عشق اولین نیاز احساسی انسان روانشناسان به این نتیجه رسیده

را زیر ها یم، بیابانکنمی نوردیم، از دریاها عبورمی را درها است. ما برای عشق کوه

ها وهکتوان نمی یم. بدون عشقکنمی شماری را تحملبیهای گذاریم و سختیمی پا

 را تحمل کرد.ها را زیر پا گذاشت و سختیها ، از دریاها عبور کرد، بیاباننوردیدرا در

انسانی نفوذ کرده است، هم در گذشته ی در جامعه« عشق»اگر بپذیریم که کلمه 

هست.  ترین کلمه نیزکنندهو هم در حال، باید این را نیز بپذیریم که این کلمه، گیج

 ای بعد، لحظه«داگمهاتعاشق »گوییم: می یم.کنیم به هزاران روش آن را استفاده

مان مثل یمورد عالقههای عشق از فعالیتی با کلمه«. عاشق مادرمم»گوییم: می

و ها زنیم. عاشق اشیائی مثل انواع غذاها، ماشینمی شنا، اسکی، شکار و... حرف
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اشق . عیمهستیم. عاشق بعضی حیوانات مثل سگ، گربه و حتی حلزون هستها خانه

مادر، پدر، پسر، دختر،  ؛ها، آب و هوا. عاشق افراد هستیمیم؛ درختان، گلطبیعت

 والدین، همسر، دوستان. حتی عاشقِ عاشق شدن هستیم.

کننده نبود، این را هم اضافه کنید اگر تمام موارد گفته شده به اندازه کافی گیج

ثال: یم، مکنمی استفاده عشق را برای توضیح بعضی کارهایمان نیزی که ما کلمه

 کارهااین نوع توضیح برای خیلی از  .«اشقش هستماین کار را انجام دادم چون ع»

 کهدرحالینامد می نامشروعش را عشقی شود. یک سیاستمدار رابطهمی استفاده

 دهدمی یک مرد الکلی به زندگی با او ادامه داند. زنِمی یک فرد مذهبی آن را گناه

نامند. والدین می 1«هم وابستگی»روانشناسان آن را  کهدرحالیداند، می قو آن را عش

 کهدرحالیدانند می ند و آن را عشقکنمی فرزند خود را برآوردههای تمام خواسته

 !نامند. رفتار عاشقانه چیست؟می مسئولیتیمشاوران خانواده آن را بی

 یست بلکه تمرکزش رویعشق نی کلمههای هدف این کتاب رفع تمام پیچیدگی

عشق است که برای سالمت روانی ما ضروری است. روانشناسان کودک  از آن نوع

ور دارد که به منظه هر کودکی نیازهای احساسی اساسی ند ککنمی این مورد را تایید

از  رتمهمثبات روانی او باید برآورده شوند. در بین این نیازهای احساسی، هیچ یک 

 القه نیست، نیاز به اینکه حس کند به کسی تعلق دارد و او رانیاز به عشق و ع

یر پذمسئولیت سالبزرگبه یک  کودک ،عالقه کافی عشق و میزانهند. با خوامی

از لحاظ احساسی و اجتماعی دچار مشکل خواهد  ،تبدیل خواهد شد. بدون آن عشق

 شد.

                                                           
1- codependency 
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، درون هر دکتر راس کمپبل، روانپزشک متخصص کودک و نوجوانی به گفته

ی یک مخزن احساس وجود دارد که الزم است با عشق پر شود. وقتی یک کودک

واقعا احساس کند که او را دوست دارند رشد طبیعی خواهد داشت، اما وقتی  کودک

. علت بسیاری از دخواهد دابروز رفتار نادرستی  یسالبزرگآن مخزن پر نشود، در 

 است. آنها«ِ قمخزن عش»پر نشدن ها رفتارهای بد بچه

و  2ای که به کار برد خوشم آمددکتر را شنیدم از استعارهی هاحرفوقتی این 

 شت فرزندانشان صحبتزبه صدها والدینی فکر کردم که در دفتر من از رفتارهای 

 ببینم اما نتایج ارها توانستم مخزن احساسی درون آن بچهنمی هیچ وقتند. کردمی

عشقی  یتم ببینم. رفتار بد آنها حاصل جستجوی گمراهانهتوانسمی خالی بودن آن را

هایی اشتباه و به روشهای نکرده بودند. آنها در مکان دریافتکه از سوی والدین بود 

 اشتباه به دنبال عشق بودند.

شلی را به یاد دارم که در سیزده سالگی به علت بیماری مقاربتی دختری به نام اَ

اطر والدین او شدیدا ناراحت بودند. از اشلی عصبانی تحت درمان بود. به همین خ

اند. آموزش دادهها بودند. از مدرسه شاکی بودند که درمورد تماس جنسی به بچه

 «چرا باید این کار را بکند؟»والدینش پرسیدند: 

سالگی از هم جدا  6در صحبتی که با اشلی داشتم به من گفت که والدینش در 

را دوست نداشت رفت. م پدرم به خاطر اینکه مکردمی فکر» :گفتمی شده بودند. او

وقتی ده سالم بود مادرم مجددا ازدواج کرد. آن زمان احساس کردم او شخص دیگری 

عاشقی دارد، اما من هنوز کسی را نداشتم که عاشقم باشد. با آن پسر در  را برای

                                                           
بیر روانشناسان و نویسنده این کتاب، عظور، استفاده از عبارت مخزن یا باک عشق است که به تمن 2

 برای داشتن زندگی سالم، الزم است تا به میزان زیادی پر باشد. )مترجم(
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 دنی نبود. با من مهربانداشت. باورکر مدوست بود اما تربزرگشدم. از من  مدرسه آشنا

 جنسیی ستم رابطهخوامین بود و بعد از مدتی احساس کردم واقعا عاشق من است.

 .«ستم کسی مرا دوست داشته باشدخوامی داشته باشم، فقط

اش نیازهای مادی خالی مانده بود. مادر و ناپدری هاسالمخزن عشق اشلی برای 

گرفتند. قطعا اشلی را میرا نادیده  اشسیند اما نیازهای احساکردمی او را تامین

د. اما خیلی دیر فهمیدند فهممی ند اشلی عشق آنها راکردمی دوست داشتند و فکر

 د.انهکردمین که اینطور نیست و آنها با زبان اصلی عشق اشلی به او ابراز عشق

 یسالبزرگنیاز احساسی به عشق فقط مختص دوران کودکی نیست. این نیاز در 

عاشق بودن به طور موقت ی و زندگی مشترک بعد از ازدواج هم وجود دارد. تجربه

اینکه از حال از د، اما طول عمر کمی دارد و موقتی است. بعد کنمی این نیاز را رفع

 شویم، نیاز احساسی ما به عشق مجددا خودش را نشانمی و هوای عاشقی خارج

امری ضروری است. نیاز به عشق  مانایبر ی،دهد چون با توجه به طبیعت انسانمی

در مرکز امیال احساسی است. قبل اینکه عاشق شویم نیز نیاز به عشق داشتیم و تا 

 .هم خواهیم داشتآخر عمر 

 عشق در دل امیال ازدواجی قرار دارد. اخیرا مردی به من گفت: دریافتنیاز به 

 «ی زنت عاشقت نباشد؟دارد وقت یارزش هیا هر چیز دیگری چ خانه، ماشین، ویال»

هم که زنم عاشقم خوامی دانید منظورش چه بود؟ این بود که بیشتر از هر چیزیمی

 توانند جایگزین عشق احساسی انسان باشند.نمی باشد. چیزهای مادی
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 هدخوامی د و بعد در پایان روزکنمین او تمام روز به من توجه: »گفتمیخانمی 

تنفر زناشویی می ، زنی نیست که از رابطهاو .«متنفرم م. از این کاربستر شویکه هم

 نالد.می باشد، بلکه فقط ناامیدانه از نبود عشق احساسی

 نیاز ما به عشق

که توسط فردی دیگر مورد عشق قرار بگیریم. ما وجود دارد  نیاز شدیدی درون

دان ا برای روح انسان مخرب است. به همین علت است که سلول انفرادی در زنوانز

در قلب موجودیت انسان میل به صمیمی  شود.می ترین تنبیه محسوبرحمانهبی

شدن با شخصی دیگر و مورد عشق او قرار گرفتن وجود دارد. ازدواج این نیاز به 

انجیل از های د. به همین خاطر است که در نوشتهکنمی صمیمیت و عشق را رفع

معنی نیست که افراد هویت خود  یکی شدن زن و مرد صحبت شده است. البته بدین

 عمیق و صمیمی وارد زندگی یکدیگر شکلی دهند، بلکه یعنی بهمی را از دست

 شوند.می

های زوجی هاحرفکننده نیز هست. من به اما عشق با اینکه مهم است، گمراه

 دردی به خاطرها اند. بعضیگفتهم خود برایی ام که از درد محرمانهزیادی گوش داده

 هاند. بعضیکنمی ه از درون دارند و دیگر توان تحمل آن را ندارند به من مراجعهک

شان یا بدرفتاری همسرشان در ند که الگوهای رفتاریفهممی آیند چونمی نزد من

د هنخوامین گویند دیگرها میشان است. بعضیحال نابود کردن زندگی مشترک

تا ابد در دنیای واقعی نقش بر آب شده  باشند. رویای آنها برای زندگی شاد متأهل

ه ما تمام شدی عشق ما به پایان رسیده است، رابطه»ام که است. بارها و بارها شنیده

 ذتم بودن لهیم خیلی به هم نزدیکیم اما االن نه. دیگر از با کردمی است. قبال حس
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این مدعا است  آنها شاهدهای داستان .«یمکنمین بریم. نیازهای همدیگر را رفعنمی

 نیز همانند کودکان مخزن عشق دارند. سالبزرگکه افراد 

ار کنخالی بودن این مخزن عشق است؟ آیا بدرفتاری،  ،آیا علت میل به جدایی

اگر راهی  به علت مخزن عشق خالی است؟ ،جوییزننده و عیبی هاحرف، دنیکش

یا اح دوبارهمشترک را توانیم زندگی می برای پر کردن این مخزن پیدا کنیم، آیا

توانند یک فضای احساسی ایجاد کنند که میبا مخزنی پر از عشق  کنیم؟ آیا زوجین

شان را حل کنند؟ آیا این حرف بزنند و اختالفاتها بتوانند در آن فضا از تفاوت

 کلید داشتن یک ازدواج و زندگی موفق است؟ ،مخزن

ر طول سفر، مواردی ساده ولی را به یک سفر طوالنی فرستاد. داین سواالت م

ی هام. این سفر عالوه بر اینکه تجربف کردم که در این کتاب بیان کردهقدرتمند را کش

قلب و ذهن در باعث شد بفهمم  ،داشت م به همراهازدواج را برای یمشاوره هاسال

را دعوت کردند و ماز سیاتل تا میامی هایی گذرد. زوجمی چه ییصدها زوج آمریکا

که در این کتاب آمده است هایی شان به راحتی صحبت کردیم. مثالرمورد زندگید

ه علت بها را واقعی است. فقط اسم افراد و مکانهای از زندگیهایی همگی بخش

 .امحفظ حریم خصوصی تغییر داده

زندگی بسیار مهم است، ی باور دارم که پر نگه داشتن مخزن عشق برای ادامه

یش است. پ ضروریکه پر نگه داشتن باک بنزین برای حرکت ماشین  به همان اندازه

بردن زندگی مشترک با مخزن خالی برای شما زیانی بیشتر از راندن ماشین با باک 

خالی خواهد داشت. مطالبی که خواهید خواند توانایی نجات هزاران زندگی را دارند 
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کنند. کیفیت زندگی  توانند حال و هوای یک زندگی خوب را بهترمی و همچنین

 تواند از آنچه که هست بهتر شود.می شما هر چه باشد، همیشه

 

صحبت کردن با زبان عشق ی فهم پنج زبان عشق و یادگرفتن نحوه هشدار:

شان همسرتان ممکن است به طور کلی رفتار او را تغییر دهد. افراد وقتی مخزن عشق

 ند.کنمی ای دیگر رفتارپر باشد، به گونه

 

 دیگریی کنندهمهم اما گیجی زبان عشق، الزم است پدیده 5 البته قبل از بررسی

 «حس خوب عاشق شدنی تجربه»را توضیح دهیم: 

 نوبت شماست...

 شق شما از یک تا ده، چقدر پر است؟مخزن ع





 

 عاشق شدن (فصل سوم

 فصل سوم

 عاشق شدن

دقیقه با  5اجازه دهد  او بدون قرار قبلی به دفترم آمد و از دستیارم خواست که

ساله که تا آن  36شناختم. خانمی میبود که  سال 18من صحبت کند. من راشل را 

آمد تا درمورد مشکالت خاصی می زمان اصال ازدواج نکرده بود. گاهی اوقات نزد من

آمد با من صحبت کند. او ذاتا زنی می که در روابط قبل از ازدواجش برایش پیش

سازگاری ر زده آمدن به دفتر من، با شخصیتش اس بود و سمنظم و وظیفه شن

فترم دنداشت. فکر کردم شاید برایش مشکل بزرگی پیش آمده که بدون قرار قبلی به 

آمده است. به دستیارم گفتم به او اجازه ورود بدهد. انتظار داشتم بعد از بسته شدن 

 تاقم پرید.اما با خوشحالی داخل ا ،در او را با چشمانی گریان ببینم

 «حالت چطوره راشل؟»پرسیدم: 

 .«مکنمی تو زندگی از این بهتر نبودم. دارم ازدواج هیچ وقتعالی! »جواب داد: 

 واقعا؟ با کی؟ کِی؟ -

 اسمش بِنه. قراره سپتامبر با هم ازدواج کنیم. -



 پنج زبان عشق   |||   26صفحه 

 

 
 

 خیلی خوبه، چند وقت نامزد بودین؟ -

 های ناموفقی که تاز تمام نامزدیم دیونگیه دکتر، اونم بعد ادونمی هفته. سه -

 م بِن همونیه کهدونمیمرز ازدواج رفتم ولی نشده. خودم باورم نمیشه، اما 

ر دستم. هر دو از همون اولین باری که همدیگرو دیدیم اینو فهمیدیم. البته خوامی

از ازدواج حرفی زده نشد اما اون بعد یک هفته به من پیشنهاد ازدواج  مالقات اول،

 وقت هیچستم جوابم مثبته. قبال دونمیستم بهم پیشنهاد ازدواج میده و دونمی د.دا

م که بن همونیه که دونمی ثمر،روابط بی هاسالهمچین حسی نداشتم. بعد از 

 .«منه مناسبِ

م دونمی»رفت و با خنده و خوشحالی ادامه داد: می عقب و جلو ،روی صندلی

 .«اینقدر خوشحال نبودم تو زندگیم چ وقتهیدیوونگیه، اما خیلی خوشحالم. 

چه بر سر راشل آمده بود؟ عاشق شده بود. در ذهنش، بن بهترین فردی بود که 

لش بود. شب و روز آدید. شوهر ایدهمی دیده بود. از هر لحاظ او را کامل به حالتا 

ر یک سال بچه داشت و د 3اینکه بن قبال دو بار ازدواج کرده بود و  .کردمی به او فکر

بار شغلش را تغییر داده بود از نظر او اصال اهمیت نداشت. خوشحال بود  3گذشته 

 بود که قرار است تا ابد با بن زندگی خوشی داشته باشد. او عاشق بود. مطمئنو 

م یبینمی یم. فردی راکنمی شویم و با معشوق خود ازدواجمی خیلی از ما عاشق

شود در همان برخورد اول می شخصیتی او باعثکه خصوصیات ظاهری و رفتارهای 

شویم. ممکن است این آتش عشق در اولین صحبت با او خاموش شود یا  عاشقش

شود. در این صورت اگر بفهمیم که این عشق دو  ترورپس از آشنایی بیشتر، شعله

ه بباشد یا عشقی که در قلب ما  طرفهکیشود. اما اگر می طرفه است، شدتش بیشتر
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یم تا معشوق خود را تحت تاثیر قرار کنمی شود و یا تالشمی آمده است سرد دوجو

زنیم چون همه می آوریم. سپس درمورد ازدواج حرف به دستدهیم تا عشق او را 

 موافقند که عاشق بودن یک شرط ضروری برای یک ازدواج خوب است.

 حال و هوای عاشقی

دارد. از لحاظ احساسی عاشقی در اوج خودش حس بسیار خوبی ی تجربه

م شویمی یم. وقتی بیدارکنمی شود. قبل از خواب به هم فکرمی هم ذهنمان درگیرِ

 آید.می آن فرد اولین چیزی است که به ذهنمان

د معشوق او کامل است. بهترین کنمی دختری به نام جین عاشق شده است و فکر

دهد. نمی او گوشی اهحرفد اما جین به بینمی دوستش عیوب معشوق جین را

اش را د، نگرانیکنمی مادرش که متوجه شده است معشوق جین مدام شغل عوض

 پرسد.می دهد اما مودبانه سواالتی در مورد برنامه رایان، معشوق جین،نمی بروز

قرار است همدیگر »رویاهایی که جین قبل از ازدواج در سر دارد اینها هستند: 

هیچ ممکن است بحث و دعوا کنند اما ما ها یر زوجرا حسابی خوشحال کنیم. سا

م که دانیمی یم.کنمین لوحانه به مسائل نگاه. ما عاشق هم هستیم. البته سادهوقت

راحت با هم حرف خواهیم زد و سر ها با هم داریم. اما درمورد آن تفاوتهایی تفاوت

را  ی چیز دیگریتواننمی . وقتی عاشق باشی«مشکالتمان به توافق خواهیم رسید

 ور کنی.با

ما به این نتیجه رسیده بودیم که واقعا عاشق هم هستیم و این عشق تا ابد دوام 

ای را که االن داریم، در آینده نیز خواهیم العادهخواهد آورد. همیشه احساسات فوق
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 تواند برنمی نخواهد آمد. هیچ چیز به وجودداشت. هیچ مشکل حل نشدنی بین ما 

هترین ایم. عشق ما بما غلبه کند. ما اسیر زیبایی و دلربایی یکدیگر شدهعشق بین 

این احساس های ایم که برخی زوجدیدهایم. تجربه کرده به حالچیزی است که تا 

افتاد. شاید  برای ما نخواهد هیچ وقتاند، اما این اتفاق را پس از مدتی از دست داده

 عشق آنها واقعی نبوده است!

های ابدی بودن این نوع عشق یک داستان تخیلی است. حاصل یافته متاسفانه،

دکتر دورتی تنوف این بوده است که طول عمر این نوع عشق، که گاهی به عنوان 

شود، کمتر از دو سال است. در نهایت فردی که می عشق در یک نگاه از آن یاد

 گذارد. چشمانش بازمی آید و پا روی زمینمی شود از ابرها پایینمی عاشق گونهنیا

اش که د. دمدمی مزاج بودن و شوخ طبعیبینمی شود و نقایص طرف مقابل رامی

شود. نقایص کوچکی که وقتی عاشقش می داشتنی بود، آزار دهندهت زمانی دوس

 آید.می گرفتیم به چشممان بسیار بزرگمی بودیم نادیده

 شود!می واقعیت به زور وارد

واج و زندگی مشترک خوش آمدید، جایی که همیشه داخل به دنیای واقعی ازد

شوند. جایی که جمالت از می رنگی روی آینه مشاهده هایلکسینک مو هست و 

ت شوند. اینجا دنیایی اسمی تبدیل «چرا شیر نخریدی؟»به « امشب شام کجا بریم؟»

ایی دنی نیازمند توجه هستند، آب و برق ضخویشاوندان جدید، شغل و قب ها،که بچه

توانند به آرامی عشق را کنار بزنند. در این ها میزندگی روزمره و رنجشکه در آن، 
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دنیا، یک نگاه یا حرف باعث رنجیدن شود. دو نفر که شدیدا عاشق هم هستند ممکن 

 .تبدیل شود شان به میدان جنگاست دشمن هم شوند و محل زندگی

توهمی بود که بر اساس آن چه بر سر عشق آمد؟ افسوس، عشق نبود، بلکه 

نالند و یا همسر سابق خود را، می از ازدواجها ازدواج کردیم. تعجبی نیست که بعضی

ند. البته اگر طرف مقابل ما را فریب داده باشد کنمی که زمانی عشقشان بوده لعنت

 م داشتیم. مشکلکنمی حق داریم عصبانی باشیم. آیا عشق واقعی داشتیم؟ فکر

 ادرست بود.اطالعات ن

اطالعات اشتباه این بود که این حال و هوای عاشقی تا ابد ادامه خواهد داشت. 

توجه منگاهی به محیط اطرافمان با نیم یم. کردمی باید با فهم بیشتری به عشق نگاه

کار، صنعت،  در مای همه غرق در عشق باقی بمانیمکه اگر  شویماین نکته می

خواهیم خورد. چرا؟ چون افرادی که در حال و  به مشکالت جدی .تحصیالت و..

دهند. دانشجویی که می از دستها هوای عاشقی هستند عالقه خود به سایر فعالیت

د. حین عاشقی مطالعه کردن آسان نیست. فرض کنمی شود نمراتش افتمی عاشق

امتحان دارید، وقتی عاشق باشیم، جنگ سال  1812کنید فردا درمورد جنگ سال 

اهمیت است. مردی چه اهمیتی دارد؟ شما عاشق هستید و هر چیز دیگری بی 1812

 «پاشه!می کارم داره از هم ،دکتر چاپمن»به من گفت: 

 «یعنی چی؟ چرا؟»پرسیدم: 

کاری رو درست  م هیچتونمیدختری رو دیدم، عاشقش شدم و االن ن»جواب داد: 

. روزم رو به رویا پردازی درمورد م ذهنم رو روی کارم متمرکز کنمتونمیانجام بدم. ن

 «گذرونم!اون می
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ی رابطه کخوشحالی و حس خوب حاصل از حال و هوای عشق در ما توهم ی

 یم کهکنمی یم به یکدیگر تعلق داریم. باورکنمی د. احساسکنمی صمیمی را ایجاد

. دوستی داریمتوانیم از پس تمامی مشکالت برآییم. نسبت به هم احساس نوعمی

 توانم به هیچ وجه او را برنجانم. فقطنمی: »گفتمی مرد جوانی درمورد نامزدش

این نوع  .«مکنمی هم خوشحالش کنم. هر کاری برای خوشحال کردنشخوامی

ما کال از بین رفته  د که خودخواهیکنمی وسواس فکری در ما حس اشتباهی ایجاد

ن توانیم ایمی یم. دلیل اینکهاست و حاضریم هر کاری به نفع معشوق خود انجام ده

کار را به راحتی انجام دهیم این است که کامال باور داریم معشوق ما نیز همین حس 

داند که نیازهای ما را می را نسبت به ما دارد. باور داریم که او هم خودش را متعهد

هیچ  ورزد ومی ورزیم او هم به ما عشقمی رفع کند و همان اندازه که ما به او عشق

 د که ما را برنجاند.کنمین کاری

این نوع طرز فکر همیشه خیاالتی است. البته به این معنی نیست که افکار و 

گرا نیستیم. به درستی واقعیت ذات انسان را احساسات ما صادقانه نیست، بلکه واقع

 هیچچرخد. می رد ماهستیم. دنیا به گِ ها ذاتا خودخواهیم. ما انسانگیرمین در نظر

. فقط حال و هوای عاشقی برای مدتی این توهم یمدوست نیستکدام از ما کامال نوع

 د.کنمی را در ما ایجاد

به یاد داشته باشید که زمان متوسط ال و هوای عاشقی به پایان رسید )وقتی ح

یم به حمایت کنمیگردیم و شروع می این دوره دو سال است(، به دنیای واقعی باز

ا هایش بد، اما خواستهکنمی هایشفین شروع به ابراز خواستهیکی از طر از خودمان.

رویای ماشین جدید در سر دارد و طرف مقابل متفاوت است. یکی های خواسته

ه هد بخوامی ماشین جدید را ندارند. یکی گوید که توان خریدمی دیگری قاطعانه
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سپری کند. به تدریج  گونهآنهد وقتش را خوامین دیدار والدینش برود اما دیگری

احساسات، افکار و الگوهای  ها،رود و خواستهمی توهم عشق و صمیمیت از بین

د که حامی خود فرد باشند. آنها دو نفر هستند. کنمی ای تغییررفتاری افراد به گونه

ذهنشان با هم یکی نشده و احساساتشان فقط برای مدتی در اقیانوس عشق غرق 

د. آنها از حال کنمییکدیگر مواج واقعیت شروع به جدا کردن آنها از بوده است. حال ا

کشند، جدا از هم می شوند و در این زمان است که پا پسمی و هوای عاشقی خارج

مام تگردند یا اینکه می ند، به دنبال عشق دیگریگیرمی ند، طالقکنمی زندگی

و هوای عاشقی و در نبود آن،  ند تا یاد بگیرند پس از پایان حالکنمی تالششان را

 چطور به هم عشق بورزند.

ند در پایان حال و هوای عاشقی فقط دو راه پیش رو دارند: کنمی برخی افراد فکر

یا به ناچار همان زندگی فالکت بار را ادامه دهند و یا آن را تمام کنند و دوباره تالش 

تر ند و نسل قدیمیکنمی کنند. نسل جدید غالبا راه دوم یعنی جدایی را انتخاب

 گیری کنیم کدامزندگی بدون عشق. پیش از آنکه نتیجهی یعنی ادامهرا روش اول 

 است، بهتر است ابتدا نگاهی به آمار داشته باشیم. آمارها نشان تریدرستیک روش 

در ازدواج سوم نیز  ، ودهند که نرخ طالق در ازدواج دوم بیشتر از ازدواج اولمی

د این طرز فکر که ازدواج دوم موفق خواهد رسمی به نظر است. ازدواج دومبیشتر از 

 بود چندان معتبر و قابل قبول نیست.

 به عشق واقعی« حال و هوای عاشقی»از 

دهد راه سوم و بهتری نیز وجود دارد: حال و هوای عاشقی را می تحقیقات نشان

عشق واقعی باشیم. این یک احساس قوی موقتی بدانیم و با همسر خود به دنبال 
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نوع عشق ذاتا احساسی است اما وسواس ذهنی به همراه ندارد. عشقی است که عقل 

اج احتیعشقی آگاهانه و عاقالنه است، به نظم  ،د. این عشقکنمی و احساس را متحد

ترین نیاز ما عاشق د. اساسیگیرمی دارد و نیاز به رشد فردی در آن مورد توجه قرار

لکه صادقانه مورد عشق فرد دیگری قرار گرفتن است. عشقی که بر شدن نیست، ب

پایه منطق و انتخاب است نه غریزه. من نیاز دارم مورد عشق فردی قرار بگیرم که 

د بینمی خودش انتخاب کرده است که عاشق من باشد، فردی که درون من چیزی

 آن عاشقم باشد. به خاطرکه 

دارد. انتخابی است برای صرف انرژی در این نوع عشق نیاز به تالش و نظم 

راستای منافع فردی دیگر، با آگاهی از این موضوع که اگر زندگی او با تالش شما 

احساس رضایت از  س رضایتمندی خواهید کرد؛بهتر و پربارتر شود، شما هم احسا

ال و حگر. این نوع عشق نیاز به حس خوب داشتن عشقی اصیل نسبت به فردی دی

حال و هوای عاشقی ی قی ندارد. در حقیقت عشق واقعی تا زمانی که دورههوای عاش

 شود.نمی تمام نشود شروع

دهیم می خود انجام «حال و هوای عاشقی»دوره توانیم برای کارهایی که در نمی

ارزش و اعتباری قائل شویم. در آن زمان تحت تاثیر یک نیروی غریزی هستیم که 

های طبیعی ما است. اما اگر زمانی به دنیای واقعی انتخابفراتر از الگوهای رفتاری 

انسانی برگردیم و آنجا هم خودمان انتخاب کنیم و بخواهیم که مهربان و بخشنده 

 باشیم، آن عشق، عشق واقعی است.

 دوست متأهلافراد برای داشتن سالمت احساسی نیاز به عشق باید رفع شود. 

را حس کنند. وقتی مطمئن باشیم که  همسرشان عشق و عالقه طرفدارند از 
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هد، خوامی و رفاه و خوشحالی ما را همسرمان ما را پذیرفته است، دوستمان دارد

عشق احساسی تمام این احساسات را داریم، ی یم. در مرحلهکنمی احساس امنیت

یم این کنمی العاده است. اشتباه ما این است که فکرتا زمانی که هستند فوق

 ا ابد باقی خواهند ماند.احساسات ت

ن راهنمای عشق، ایی اما این احساسات قرار نیست تا ابد باقی بمانند. در کتابچه

عشق عاقالنه و ارادی است. این نوع عشق،  ،مقدمه است. اصل کتابیک بخش فقط 

 سته است. این عشق ارادی است.خوامی عشقی است که عقل همیشه از ما

شان را متاهلی است که تمام عشق احساسیهای جاین خبر خوبی برای تمام زو

اند. اگر عشق یک انتخاب است پس آنها ظرفیت عشق ورزیدن بعد از از دست داده

 با یکعشق عاقالنه اتمام حال و هوای عاشقی و بازگشت به دنیای واقعی را دارند. 

و من با ت»گوید می عشق نگرشی است کهاین شود. می فکر آغاز ینگرش یا نوع

ین ا سپس فردی که .«ام و انتخابم این است که به عالئق تو توجه کنمازدواج کرده

 د.کنمی مناسبی برای ابراز آن پیداهای د روشکنمی عشق را انتخاب نوع

حاصل ممکن است مخالف این حرف باشند و آن عشق را عشقی بیها بعضی

؟ هدار چدنبالههای ارهبدانند. عشق به عنوان یک نگرش با رفتار مناسب؟ پس ست

انتظارهای شیرین؟ چشمک زدن؟ برق یک بوسه؟  ها؟ احساسات عمیق؟بادکنک

من در ذهن او »هیجان عشق بازی؟ امنیت احساسی حاصل از این طرز فکر که 

چه؟ اینها سواالتی هستند که این کتاب به آنها پاسخ خواهد داد. چطور « بهترینم

 رفتهگکنیم که عشق را حس کنیم؟ اگر این را یاد  نیازهای احساسی یکدیگر را رفع

خواهد آمد که هیجانش فراتر از  به وجودآنگاه عشقی  ،و تصمیم به انجام آن بگیرید

 هر چیزی خواهد بود که در زمان عشق احساسی تجربه کرده بودید.
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در سمینارها  زبان عشقِ زندگی مشترک 5ی زیادی تا به امروز در مورد هاسال

هید خوامی ام. هزاران زوج اعتبار آنچهمشاوره خصوصی صحبت کردههای و جلسه

آنها را  هیچ وقتبسیاری از افرادی دارم که های ند. نامهکنمی بخوانید را تایید

 دررا شما مطالب و ویدئوها  م،اندوستیکی از » :هایی از این دست کهنامه ام؛ندیده

م یکردمی تالش هاسال. ا را متحول کردزندگی معشق به ما داد و های مورد زبان

ثمر بود. اکنون که به زبان عشق درست هایمان بیکه به هم عشق بورزیم، اما تالش

 .«به طور کلی بهبود پیدا کرده است احساسی زندگی ما جَویم، کنمی صحبت

احساس امنیت کند، تان مورد عشق ق همسر شما پر باشد و دروقتی مخزن عش

د. هدمیبه زندگی ادامه  شداکثر توانحد و با رسمی نظره روشن برایش بتمام دنیا 

 استفاده قرارءخالی باشد و احساس کند در زندگی مورد سواو اما وقتی مخزن عشق 

ی تواند در زندگنمی گاهچیهد تا مورد عشق، تمام دنیا برایش تاریک است و گیرمی

سی عشق را توضیح خواهم داد و زبان احسا 5فصل بعد  5طعم خوشی را بچشد. در 

تواند ، میدهم که چطور کشف زبان اصلی عشق همسر شمامی نشان 9در فصل 

 د.تر کنرا ثمربخشتان عشقیهای تالش
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 نوبت شماست...

به رابطه شما « حال و هوای عاشقی»دوره توانید مشخص کنید چه زمانی می

ی این موضوع چه تاثیری بر رابطه شد؟تان واقعیت وارد زندگی مشترکو  پایان رسید

 شما داشت؟ آن را بهتر کرد یا بدتر؟
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 تاییدآمیزکالم : 1زبان اصلی عشق 

ی اگر معن .«توانم دو ماه زندگی کنممی با یک تعریف خوب»مارک تواین گفت: 

تواند مخزن می نظر بگیریم، شش تعریفحرف مارک تواین را در  یاللفظتحت

. دبه زندگی ادامه ده د برای یک سالرا در حدی پر کند که بتواناو احساسی عشق 

 البته همسر شما احتماال به بیشتر از این تعداد تعریف نیاز دارد.

 است که روحیه را تقویتیی هاحرفگفتن  ،یک روش ابزار احساسی عشق

رت زبان قد»ست: عبری باستان گفته ای ات حکیمانهادبی مؤلفد. سلیمان، کنمی

 دانند.نمی اصال قدرت چشمگیر تایید زبانی راها بسیاری از زوج .«مرگ و زندگی دارد

ه بها برای بیان عشق هستند. آن یو تشکر زبانی ابزارهای قدرتمندها تعریف

 شوند:می ی مثل عبارات زیر بیانادر عبارات تاییدآمیز ساده بهترین شکل

 اون کت و شلوار خیلی بهت میاد -

 ی!رسمی به نظر العادهفوقوای! تو این لباس  -
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 که سر وقت میای دنبالم. خیلی خوشم میاد -

 ارزش داشت. خیلی ت براماین کارمرسی که برای بچه پرستار گرفتی.  -

 ی منو بخندونیتونمیهمیشه  -

از یکدیگر بشنوند، حال و هوای چنینی  این تاییدآمیزی هاحرفاگر زن و شوهر 

 احساسی زندگی چطور خواهد شد؟

م و در اتاقم باز بود. خانمی وارد شد و گفت: م بودکار چند سال قبل، در دفتر

 «یه دقیقه وقت دارید؟»

 .«بله، بفرمایید»گفتم: 

م همسرم رو متقاعد تونمیدکتر چاپمن من یه مشکلی دارم. ن»نشست و گفت: 

تم سدونمیبمون رو رنگ بزنه. نه ماهه که دارم بهش میگم. هر کاری کنم که اتاق خوا

 .«کردم ولی نتونستم متقاعدش کنم

خانم اشتباه اومدی، من که نقاش »گفتم این بود: اولین چیزی که در ذهنم 

 .«ش بیشتر برام بگودر مورد»اما به او گفتم:  ،«ساختمون نیستم

ید تمام طول روز همسرم دونمیش. اگذشته یه نمونهی خب مثال شنبه»گفت: 

 .«کردمیمرتب کامپیوترش رو های ؟ داشت فایلکردمیداشت چیکار 

 شما چیکار کردین؟ -
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 زدنم، امروز بهترین روز برای رنگ فهممیدَن، من ن» رفتم پیشش و گفتم: -

 «ی؟کنمی اونوقت نشستی داری با کامپیوترت کار ،اتاق بود

 رو زدین اتاق رو رنگ کرد؟ هاحرفخب بعد اینکه این  -

 م چیکار کنم.دونمینه، هنوزم رنگ نشده، ن -

 با کامپیوتر مخالفین؟! -

 م اتاق خواب رنگ بشه.خوامی نه، اما -

 ی اتاق خواب رنگ بشه؟خوامیه که شما دونمیمطمئنید که شوهرتون  -

 بله، نه ماهه که دارم بهش میگم. -

 ا حاال هیچ کار خوبی انجام داده؟یه سوال دیگه، آیا شوهرتون ت -

 مثال چی؟ -

رو بذاره بیرون یا ماشین رو بنزین بزنه، قبض برق رو بده، از ها مثال زباله -

 فروشگاه شیر یا دستمال توالت بخره؟

 ه.کنمیکارا رو  ینا بله، بعضی از -

از رنگ زدن اتاق خواب  هیچ وقتدیگه خب من دو پیشنهاد دارم. یکی اینکه  -

 ش نزنید.در موردحرفی  هیچ وقتدیگه م، کنمی رفی نزنید. تکرارح

 ه بهم کمک کنه!تونمیم این پیشنهاد چطوری دونمین -
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ید اتاق خواب رنگ بشه پس خوامیه دونمیببینید، االن به من گفتید که اون  -

ه. پیشنهاد دومم اینه که دفعه بعد که شوهرتون دونمیالزم نیست دیگه بگید. اون 

دَن، »رو بیرون برد بهش بگید: ها یه کار خوب انجام داد ازش تعریف کنید. اگه زباله

اگه قبض برق رو پرداخت کرد، دستتون  .«بری بیرونرو میها واقعا ممنونم که زباله

م دونمیی، کنمی پرداخت موقعبهممنون که قبض رو »و بگید: اش رو بذارید رو شونه

هر وقت کار خوبی انجام میده یه تعریف و  .«نکنمین واین کارمردایی هستن که 

 تشکر زبانی ازش داشته باشین.

 « !؟مکنه باعث رنگ شدن اتاق خواب بشهچطور م این کارم، فهممین» -

 .«دادم حلراهخواستید، من هم به رایگان  حلراهازم » -

 ترم آمدبود. سه هفته بعد مجددا به دف دلخوراز من کمی  ،وقتی از دفترم رفت

بت تری نسیاد گرفته بود که تعریف زبانی محرک خیلی قوی« جواب داد!»و گفت: 

 به غر زدن است.

 ما را اجابت کند،البته منظور من این نیست برای اینکه همسرتان درخواست ش

 هید نیست بلکهخوامی رسیدن به چیزی که خود شما ،هدف عشقچاپلوسی کنید. 

از ما  نماعشوق شما است. در واقع وقتی همسرفع مرسیدن به چیزی است که به ن

 شتربی اوما برای جبران کردن و انجام کاری برای ی انگیزه ،دکنمی تعریف و تشکر

 شود.می
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 تشویق

به همسر است.  تاییدآمیزی هاحرفبیان  هایروش ی ازتعریف زبانی فقط یک

موارد احساس  تشویق کردن است. همه ما در برخی ،گویش دیگر این زبان عشق

ضی کارها شجاعت کافی را نداریم و نبود عیم. گاهی برای انجام بکنمی عدم امنیت

لقوه باهای شود. تواناییمی شجاعت غالبا مانع انجام کارهای مثبتی که دوست داریم

 ممکن است برای بالفعل شدن نیاز به تشویق شما داشته باشند.همسرتان 

در یک اش د. در اواخر دوران دانشجوییآلیسون همیشه دوست داشت بنویس

 به نویسندگی ازاش دوره روزنامه نگاری شرکت کرد. به سرعت متوجه شد که عالقه

بود، بیشتر است. برای تغییر رشته اش دانشگاهیی به تاریخ، که رشتهاش عالقه

. تخیلی دیر بود اما بعد از دانشگاه و قبل از تولد اولین فرزندش چندین مقاله نوش

برای یک مجله نوشت که رد شد و پس از آن دیگر شجاعت فرستادن ای مقاله بارکی

شده بودند و زمان بیشتری  تربزرگهایش دیگر را پیدا نکرد. حال که بچهای مقاله

 برای فکر کردن داشت، مجددا شروع به نوشتن کرد.

 انشیدگزنکِیس، شوهر آلیسون، به نویسندگی آلیسون در روزهای اول شروع 

ست در این دنیا برای خودش خوامی زیاد توجه نکرده بود. او گرفتار کار خودش بود و

ندگی ین بخش زترمهمبه این موضوع پی برده بود که  موقعبهجایی پیدا کند. کیس 

دانست باید زمان بیشتری می کاری.های با همسرش است نه موفقیتاش او رابطه

ش توجه کند. کامال طبیعی بود که چنین عالیقبه  برای آلیسون بگذارد و بیشتر

فردی یک شب یکی از مقاالت آلیسون را بردارد و بخواند. وقتی آن مقاله را خواند با 

الت تعطی در موردکه ای همین االن مقاله»شور و شوق نزد آلیسون رفت و به او گفت: 

منتشر  بایدها نوشته عالی هستی آلیسون. اینی نوشتی رو خوندم، واقعا یه نویسنده


