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انتشارات ذهن موفق

سبب نوشتن این کتاب
اين کتاب را نوش تم چون نمیخواس تم ببینم مردان و زنان کش ورم بیش از اين
گرفتار روابطی ش وند که روح و جسمشان به گونهای غم انگیز شکسته شود .سال
هاس ت که از روشهايی بهره میبرم که به طرز معجزه آس ايی به افراد مختلف
کمک میکنند که از قید و بندهای گذش ته بیرون بیايند ،روابط نامناس را به
پايان رسانند و با شجاعت بسیار زندان باورهای قبلی را فرو ريزند و به سوی خلق
زندگی رويايی پرواز کنند.
چند وقتی بود که میگفتم اين مدل معجزه آس ا را تبديل به کتابی کنم تا
مردم در جای جای اين مرز و بوم کهن بتوانند از آن اس تفاده کنند .پس از
برگزاری چندين دوره کارگاه آموزش ی تص میم جدی گرفتم که آن چه در ذهنم
اس ت را بنويس م تا افراد بیش تری بتوانند از اين آموزشهای جديد و جذاب بهره
ببرند.
کتاب را به گونهای بس یار س اده نوش تم که هر کسی که تصمیم به خلق يک
امپراتوری در قل ديگران گرفته است میتواند يک سفر درونی آغاز کند و از سد
خاطرات و روابط منفی گذش ته بگذرد و همچون يک فاتح بزرگ قلمرو جديدی
برای روابط کاری و عاطفی خود درست کند.
چرا این کتاب برای شما بسیار ضروری است:
اگر میخواهید همسر ،نامزد و يا هر کدام از اطرافیان را به خود جذب کنید.
اگر می خواهید از روابط نامناس بیرون بیايید و ملل يک میدان منناطیسی
بر اطرافیان تاثیر بگذاريد.
اگر میخواهید الگوهای فکری و باورهای قديمی و نامناس خود را کنار بزنید
و شخصیت قدرتمندی پیدا کنید.
و اگر میخواهی د س ب ک جديدی برای زندگی خود بیابید و قهرمان زندگی
خود شويد ،اين کتاب دريچه ای جديد به روی شما می گشايد.

شیوهی استفاده از کتاب
کس انی که کتاب "ذهن آبی" را خواندهاند میگويند :گويی کس ی در میان ص فحات
کتاب با آنها حرف میزند و آنها را به س مت پیش رفت و رس یدن به روياها پیش
میبرد .در اين کتاب نیز خواننده هر کس ی که هست ،وارد يک سفر میشود و گام به
گام جلو میرود و گذش ته و اکنون خود را میپیمايد تا يک زندگی جديد را بس ازد.
قرار اس ت ق ال های زندگی را عوض کنید و طرحی نو در زندگی خود ايجاد کنید.
پس آن چه الزم مینمايد تمريناتی اس ت که در جای جای کتاب آورده ش ده اس ت.
ابتدا س ری به گذشتهی خود میزنید و با کسانی که شما را رنجاندهاند تسويه حساب
عاطفی میکنید و س پس قالبی جديد و به دور از خاطرات نامناس گذش ته درست
میکنی د و ياد میگیريد که چگونه روابط جديد بنیان بگذاريد و چگونه زندگی جديد
را با قدرت و عشق بیشتری به پیش ببريد.
فص لهای ابتدايی به ش ما نش ان میدهد که اکنون چگونه هس تید .ش ما با
"طرحواره ها" و قال هايی که میراث گذش تهاند آش نا میش ويد و تا حد زيادی
متوجه میشويد که چرا در روابط عاطفی و يا در کار و کس درآمد و يا ارتباط با
همس ر و يا دوس تان و ...اتفاقات تکراری و ناخوش ايند برايتان میافتد .در اين جا
ريشهی مشکالت خود را پیدا میکنید و متوجه میشويد که تا يک حرکت جديد
انجام ندهید ،اتفاق بهتری در زندگی تان نمیافتد.
فص له ای میانی کمک میکنند که خود را از قید تلهها و قال های قديمی
ره ا کنی د ،تا بتوانید ناراحتیها ،غمها و مش کالت خود را به پايان برس انید و
طرحی ج ديد در زندگی ايجاد کنید .تمريناتی هس ت که میبايس ت آنها را
بنويسید و انجام دهید و تمريناتی است که بايد در جايی تنها بنشینید و به انجام
برسانید .از هیچ کدام غافل نباشید.
فص ل پايانی  7۷روش عالی به ش ما آموزش میدهد که بیش ک موقعیت شما را
در پايان اين س فر بس یار ارتقا میدهد .در اين فص ل متوجه میش ويد که چگونه
قهرمان زندگی خود ش ويد و آرامش و ش ادابی زندگی را بیش تر و بیش تر کنید .ياد
میگیريد که چگونه از آشفتگی بیرون بیايید و مسیر خود را پیدا کنید و پیش برويد.
پس آغاز میکنیم سفر مهیج از درون به بیرون را!

این کتاب برای چه کسانی خوب است؟
همیش ه دوس ت داش تم آن چه را میدانم بنويس م تا ديگران را نیز به کار آيد .س ال
هاست که به مطالعه روی آوردهام و کتاب خواندن تبديل به عادت روزانهام شده است
و از اين رهگذر چیزهايی ياد گرفتهام که در مش اورهها و جلس ات خص وصی وکالسی
بی ان میکنم .بس ی ار مردمان ديدهام ،پیر و جوان ،که هر کدام با مس الهای درگیر
بودهاند .با خود میگفتم چه راهی در پیش گیرم و آموزش دهم که افراد بیش تری را
ياری رساند .تا اين که با مدل طرحوارهدرمانی آشنا شدم و کتابها خواندم و کالسها
برگزار کردم و اينک نیز آن چه ش ايس ته مینمايد را عرض ه میکنم تا همچون کتاب
ذهن آبی و ذهن ششم مورد توجه مردمان کشورم قرار گیرد.
اين کتاب را به گونهای نوش تهام که برای همهی مردم مفید باش د ولی افراد
زير بیشتر میتوانند استفاده کنند:
الف -کس انی ک ه میخواهند در محیط کار رابطهی بهتری با همکاران خود
داشته باشند و از اين طريق در کار پیشرفت کنند.
ب -کس انی که میخواهند با نامزد و يا همس ر خود رابطهی عاش قانهای داش ته
باشند.
ج -کس انی که دنبال بهبود رابطهی خود هس تند و میخواهند مش کالت
ارتباطی قبلی را حل کنند.
د -کس انی که میخواهند رنجها و دردهای دوران گذش ته را فراموش کنند و
ساختار جديدی در زندگی خود تشکیل دهند.
ه -کسانی که میخواهند اعتماد به نفس خود را باالتر ببرند و موفقیت خود و
اطرافیان را تضمین کنند.
و -کس انی که میخواهند روشی ياد بگیرند که از توانايیهای خود بیشتر بهره ببرند.
در کل اگر در اطراف ش ما افرادی هس تند که به هر دلیلی ش ما را اذيت
میکنن د ،ب ا تکنیکهای اين کتاب میتوانید از بهترين روش برخورد با اين افراد

را ي اد بگیري د و يا بر آنها تاثیر ملبتی بگذاريد .همهی ما افرادی را میبینیم که
حسادت میکنند ،افرادی که زود عصبانی میشوند و يا افرادی که به خواستههای
م ا توجهی ن دارن د .در مدلی که ارا ه میکنیم خواننده به خوبی ياد میگیرد که
چگونه با افرادی که مشکلساز هستند برخورد کند.
ولی مهمتر از همه ش خ ياد میگیرد که اشکاالت رفتاری خود را ياد بگیرد
و تنییر ده د .افرادی ک ه در ک ارگاههای طرحوارهدرمانی من ش رکت میکنند،
همگی میگويند :اکنون احس اس میکنند که زندگی بهتر ش ده است .بسیاری از
اين افراد زمانی که وارد اين کارگاهها میش وند يا با همس ر خود مشکل دارند ،يا
ش کس ت عش قی خوردهاند و يا دچار بحرانهای مالی شدهاند و يا در ارتباطات با
ديگران مش کل دارند ،ولی در پايان همه متوجه میشوند که چه اشکاالت بزرگی
را از خود دور کردهاند.
شايسته است که از دوست عزيزم میر فرنود عمادی تشکر کنم که نسخه ی
پیش از چاپ کتاب را خواندند و نکات خوبی را گوشزد کرده اند.
اکنون هم ش ما س فر جديدی را به اعماق ناخودآگاه خود ش روع میکنید و
مطمئنا در پايان دست پر اين سفر را به اتمام میرسانید.
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فصلهای کتاب
در فصل اول الگويی را مطرح میکنیم که در روانشناسی جايگاه رفیعی به دست
آورده اس ت و اين الگو پايهی ارتباطات انس انی اس ت .بر اس اس طرحوارهدرمانی
توض یح میدهیم ک ه در چرا در روابط ع اطفی و يا کاری جذب افراد خاص ی
میش ويم .ريش هی مش کالت ارتباطی خود و ديگران را بررس ی میکنیم و انواع
قال ها يا طرحوارههايی که از گذشته در ما ايجاد شدهاند را توضیح میدهیم.
در فصللل دوم الگوهای نامناس

ذهنی که منجر به روابط نامناس

میش ود را

بررس ی میکنیم و چه ار نوع م د ي ا وض عیت روحی ،هیجانی و رفتاری را توض یح
میدهیم .برای بهبود زندگی خود و نفوذ در قل ديگران اين چهار مد ضروری هستند.
در فصلل سوم نقشهی مدها را رسم میکنیم تا بتوانید مدهای ده گانهی خود را
بهتر بش ناس ید .در اين فص ل تمرينات جالبی برای ش فای مدهای کودکی ،والدين
نامناس و س بکهای رفتاری ارا ه میکنیم .تمريناتی ملل تصويرسازی ذهنی ،فلش
کارت طرحوارهها ،جدول س ود و زيان و تنییر خاطرات به طرز ش گفت انگیزی در
تنییر طرحوارهها تاثیر دارند .در اين فص ل میگويیم که چگونه با مدهای نامناس
ديگران برخورد کنیم و چگونه آنها را به سوی خود جذب کنیم.
در فصللل چهارم تالش میکنیم با روشهای جالبی به تقويت مد بزرگس ال
س الم بپردازيم .برای اين منظور  7۷روش ق درتمند ارا ه میکنیم که بتوانید از
چالشها و دس تاندازهای زندگی عبور کنید و مسیر خود را برای پیشرفت هموار
سازيد .اين  7۷گام بسیار مهم هستند و کمک میکنند شما در تصمیمگیریها و
برخورد با ديگران بسیار موفقتر عمل کنید.
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برای ما دشوار است؟
...

فصل اول
تسخیریافتگان :چرا دل کندن از روابط
نامناسب برای ما دشوار است؟
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گاهی يک دل نه ص د دل عاش ق کس ی میش ويم که به جای آن که باعث
آرامش ما شود روح و روان ما را آزرده میکند .گاهی در روابط اجتماعی آن چنان
احس اس ش کس ت میکنیم که فکر میکنیم ديگران بس یار موفق و خوش حال
هستند و ما گرفتار و ناراحت.
گاهی میدانیم ش خصی خیلی میتواند به اهداف ما کمک کند ولی نمیدانیم
چگونه با او ارتباط برقرار کنیم .گاهی همس ر ،نامزد و يا دوستان صمیمی خود را
از دست میدهیم و نمیدانیم چگونه رابطه را بازيابی کنیم؛
قبل از اين که به عمق بحث برويم و سفر جال را شروع کنیم به موقعیتهای
واقعی زير که با اسامی مستعار ارا ه میشوند توجه کنید:

فاطمه يک خانم  ۵0س اله مهندس و دارای موقعیت اجتماعی و کاری خوبی
اس ت .روزی ک ه پیش م ا آمد گفت من در کودکی پدرم را از دس ت دادهام و
همیش ه س عی میکردم روی پای خودم بايس تم و در زمینهی درس و کار هم
تاکنون موفق بودهام .مش کلی که دارم اين است که برای ازدواج با هر کسی آشنا
میشوم ،من را به خود وابسته میکند و سپس رهايم میکند.
احتماال برای بس یاری از مردم اين موقعیت آشنا است  .فاطمه در کودکی نیاز
به محبت داشت و اکنون هم کسانی که به سمت او میآيند بیمحبت هستند.

مجید مرد  ۵۳س الهای اس ت که تاکنون بیش از  ۳بار ش نل خود را عوض کرده
اس ت و علیرغم اين که هم در زمینه فنی و هم س اير موارد اطالعات و مهارتهای
زيادی دارد ،هنوز يک ش نل مناس ندارد و از نظر مالی خیلی در فشار است .مجید
میگفت احساس میکنم زندگی را باختهام و نسبت به دوستانم خیلی عق هستم.
پ در مجی د ي ک مرد مس تبد بود که خیلی بچهی خود را با بچههای ديگر
مقايسه میکرد و او را بسیار تحقیر میکرد.
آيا برای شما هم اين موقعیت آشنا هست؟

لیال زن حدوداً چهل س الهای بود که تاکنون دو بار در ازدواج ش کس ت خورده
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اس ت .او میگوي د ک ه من دنبال يک مرد قوی از نظر اجتماعی و فکری میگردم و
ذهنم همیش ه دنبال چنین مردی اس ت ،ولی همسر اولم بسیار خجالتی و سر به زير
بود و همسر دوم من هم يک آدم وابسته که نمیتوانست کارهای خود را انجام دهد.
بس یاری از ما با اين موارد آش نا هس تیم و ش ايد هم خود ما درگیر همین
چیزها باش یم؛ نمیتوانیم کس ی را که دوس ت داريم جذب کنیم و يا در کار و
ارتباطاتمان مشکل داريم.
اگر به دنبال يافتن دلیل اين مباحث هس تید بايد ريش هی مش کل را در
طرحوارهه ا پی دا کنیم .طرحوارهه ا ق ال هايی هس تند که از تولد در ذهن و
ش خصیت ما ايجاد شدهاند و ما با آنها دنیا را میبینیم و تمام روابط ما طبق اين
قال ها رقم میخورند .مدل طرحوارهدرمانی توس ط جفری يانا ارا ه شده است.
ي ان ا میگوي د که طرحوارههای ناس ازگار به خاطر تجربیات بد دوران کودکی
ايجاد ش دهاند و اين طرحوارهها به خاطر برآورده نش دن نیازهای کودکی ايجاد
شده اند (استیونز و روديگرز.)70۷۳
بسیاری از افرادی که رفتارهای مشکل آفرين دارند ،در کودکی مورد ظلم قرار
گرفتهاند و بس یاری ديگر از افراد هم در خاطرشان نیست که کودکی شان چگونه
بوده اس ت .البته ممکن است بعضی از افراد هم در کودکی تجربیات خیلی خوبی
داش تهاند ولی اکنون مش کالت زيادی دارند .طرحوارهها به خاطر نوع تربیت ما و
در عین حال به خاطر خلق و خوی ما ايجاد ش دهاند .ش ايد کس ی در کودکی
مش کلی نداش ت ولی اکنون در بزرگس الی مش کالتش بس یار باش د .باز هم اين
شخ به خاطر وجود تعدادی طرحواره اين کارها را انجام میدهد.
روزی با ش خص ی ص حبت میکردم که به مدت چندين سال کارتن خواب بود
ولی اکنون بهبود يافته اس ت .ايش ان میگفت همیشه نامادریام من را کتک میزد
و میگفت تو بايد کتک بخوری تا آدم ش وی .ايش ان میگفت بعدا از همهی مردم
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میترس یدم ولی کم کم روی به مواد مخدر آورده بودم و مواد باعث ش ده بود که
ديگر از ديگران ترس ی نداش ته باش م و دوس تان معتادم در اوايل خیلی هم به من
توجه میکردند.
مردی میگفت" :مادرم از بچگی میگفت ما خاکس ترنش ین هستیم و اکنون
هم اين گون ه فکر میکنم" .او دنب ال کاری نمیرفت و میگفت گلیم ما را از اول
سیاه بافتهاند.
يادتان باش د طرحوارهها يک سری پیش فرض درست میکنند که رفتار افراد
طبق آن فرض یات ش کل میگیرد .ش خ معلولی را میش ناختم که به ص ورت
مادرزاد هر دو دس تش از باالی آرنج قطع بودند و يکی از پاهايش هم مص نوعی
بود ،ولی نقاش یهای زيبايی میکش ید و در کار خود اس تاد بزرگی بود و او به
همهی افراد س الم امید و انگیزه میداد .او میگفت در مدرس ه وقتی بچهها بازی
میکردن د و من نمیتوانس تم ب ازی کنم ،به خودم میگفتم نبايد "کم بیاری".
پیش فرضهای ذهنی اين شخ به اين صورت بوده است.
اين طرحوارهها تبديل به الگوهای ذهنی میش وند و ما با آن الگوها با ديگران
ارتباط برقرار میکنیم .اگر قالب کیک به صللورت مرب ی باشللد ن اید انت ار
داشته باشیم که کیک ما گرد شود.
الگوهای ذهنی چگونه ما را به سمت آدمهای نامناسب میبرد؟
برای يافتن جواب اين سؤال لحظاتی به موارد زير فکر کنید:
ال در حد
 -خانمی میگويد با اين که همهی اطرافیانم تاکید میکنند که اين آقا اص ً

ازدواج

و اندازهی من نیس ت و حتی روانش ناسان هم میگويند که اگر با اين شخ
کنم حتما مجبور خواهم شد که طالق بگیرم ،ولی نمیتوانم از او دل بکنم؟
 -مردی میگويد من س الها در يکی از ادارات کار کردهام و همیش ه تالش
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کردهام که کارم را به خوبی انجام دهم ولی هنوز هم در ردهی پايین هس تم و
انگار قرار نیست به حق خودم برسم.
 مردی میگويد هر کاری انجام میدهم که همسرم بیشتر به من توجه کند،ولی او روز به روز سردتر میشود.
 دختری میگويد يکی از دوستانم از نظر درسی و اخالقی و اجتماعی چندانموقعیت خوبی نداش ته است ولی توانسته است با يک فرد خوب ازدواج کند و
اکنون هم با خوشی با هم زندگی میکنند ،ولی من در دوران نامزدی رابطهام
قطع شده است و اکنون احساس افسردگی میکنم.
فرد ديگری میگوي د ک ه در محل کار و هر جای ديگر همهی افراد خیلی به
من توجه میکنند و به خاطر همین خیلی زود در کارم پیشرفت کردهام.
موارد اين چنینی زيادند و شما هم با اين موارد آشنا هستید و مطمئنا دوست
داري د بدانید که چگونه در ارتباطات خود قویتر باش ید و بتوانید امپراطور قل
ديگران باشید.
چه عاملی باعث میش ود که ش خص ی با داشتن موقعیتهای خوب در روابط
کاری و يا عاطفی مشکل پیدا کند ولی شخ ديگر موفق باشد؟ چرا ما گاهی به
کس ی وابسته میشويم که هیچ تناسبی با ما ندارد؟ چرا بعضی از افراد در محیط
کار خیلی زود پیشرفت میکنند ولی بعضی ديگر به هیچ جا نمیرسند؟
جواب در الگوهای ذهنی نهفته اس ت .ذهن ما باعث میش ود از کسانی خوشمان
بیايد ،از کسانی متنفر باشیم ،به کسانی وابسته باشیم ،از کسانی دوری کنیم و...
از کودکی الگوه ا و ي ا ق ال هايی در ذهن ما درس ت ش دهاند که به آنها
طرحواره میگويند .طرحوارهها باعث میش وند ما به کس ی جذب ش ويم و يا از
کسی متنفر باشیم .پايهی روابط را طرحوارههای ما شکل میدهند.
ما با طرحوارههایمان جذب دیگران میشویم.
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مدل طرحواره را علم ارتباطات مینامند (بروس اس تیونز و اکهارد روديگر .)70۷۱
طرحوارهها ملل نقش هی يک ساختمان هستند که بنای ساختمان طبق آنها ساخته
میش ود .بعض ی از افراد جذب افراد بیعاطفه میش وند ،بعض ی ديگر دنبال افراد
ق درتمن دی هس تن د ک ه آنه ا را نجات دهند ،افراد ديگری هم در ارتباطات خود
متمايل به افراد ضعیفتر هستند و گروهی هم از ارتباط ترس دارند.
اين موارد به خاطر طرح وارههای افراد است؛ يعنی طرحوارهها تعیین میکنند
که ما چگونه با ديگران برخورد کنیم .طرحوارهها از همان ماهها و س الهای اول
زندگی ايجاد ش دهاند .جفری يانا ( )700۷بنیانگذار طرحوارهدرمانی باور دارد
که ما در کودکی نیازهای هیجانی خاص ی داش تیم و نوع برخوردی که والدين با
اين نیازها در آن س الهای دور ولی سرنوشتساز داشتند باعث ايجاد طرحوارههای
مختلف در ش خصیت ما شده است .روزهايی که شخصیت ما در حال شکلگیری
بوده است .طرحوارهها هم به سرعت خود را بر شخصیت ما تحمیل کرده بودند.
در چه خانوادهای بزرگ ش دهايم؟ پدر و مادر چه رفتاری با هم داش تهاند؟ آيا
م ا را در آغوش میگرفتن د؟ آي ا احس اس امنی ت میکرديم؟ آي ا ب ه م ا حس
ارزشمندی دادهاند؟ آيا ما را با ديگران مقايسهکردهاند و صدها سئوال ديگر .اينها
همه طرحوارههای ما را ساختهاند.
طرحوارهه ا ب ه ما میگويند که چگونه خود و ديگران را نگاه کنیم؛ میگويند
چگونه با ديگران رفتار کنیم و میگويند چگونه فکر کنیم و يا احس اسات خود را
چگونه بیان کنیم .بنابراين طرحوارهها تصاوير عمیقی در ناخودآگاه هستند که به
صورت رفتار ،گفتار ،باور و احساس خود را نشان میدهند.
در زير به  ۷۶مورد از طرحوارهها اش اره میکنیم .البته در اين جا نیاز نیس ت
که اين  ۷۶مورد را حفظ کنید .فقط يک آش نايی کلی پیدا کنید تا متوجه شويد
که چرا از مردم رفتارهای مختلفی سر میزند.
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 -5رهاشدگی :محسن همیشه نگران اين بود که نکند نامزدش رهايش کند و او
تنها ش ود .اتفاقا نامزد او هم بس یار دنبال کار و تحص یالت خود بود و وقت
کمی برای محس ن میگذاش ت .نهايتا يک روز هم او را رها کرد .محس ن
ش کست خورد و بسیار ناالن و دلگیر میگفت همیشه هر کسی را میخواستم
رهايم میکرد و يا افرادی بودند که فرصتی برای من قرار نمیدادند.
ش خص ی که اين طرحواره را دارد به طور ناخودآگاه منتظر اس ت که عزيزان
خود را از دس ت بدهد .فکر میکند ديگران در دس ترس او نیس تند و نمیتوان
خیلی ب ه آنه ا تکی ه کرد .او باور دارد که طرف مقابلش او را رها میکند و يا از
بین میرود و نهايتاً خودش تنها میماند .بنابراين يا س مت افراد دور از دس ترس
میرود و با به خاطر ترس از دس ت دادن آدمها با آنها وارد رابطهای ص میمی
نمیشود و يا برای نگه داشتن ديگران آنها را بسیار کنترل میکند.
قبل از اين که بحث را پیش ببريم بايد ذکر کنیم که افراد در مقابل طرحوارههايی
ک ه دارند حداقل س ه روش به کار میگیرند؛ بعض یها همان کودکی خود را ادامه
میدهن د .يعنی اگر آن زمان مظلوم و قربانی بودند هم اکنون هم هس تند ،اگر مورد
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بیتوجهی قرار میگرفتند اکنون هم کارهايش ان به گونهای اس ت که باعث بیتوجهی
میش ود .يا چون در آن زمان اطرافیان در دس ترشان نبودند اکنون هم سمت کسانی
میروند که در دس ترس نیستند .اين سبک رفتاری را تسلیم میگويند؛ يعنی شخ
تسلیم طرحوارهی خود است و همیشه طبق آن رفتار میکند.
روش ی ديگر فرار يا اجتناب اس ت؛ يعنی چون ش خ

از طرحوارهی خود رنج

میبرد پس تالش میکن د از موقعی ته ايی ک ه آن طرحواره را فعال میکنند دوری
کند .ملال به خاطر ترس از مس خره شدن وارد جمعها نمیشود و يا به خاطر ترس از
دست دادن مردم به کسی عالقهمند نمیشود.
و روش ديگر هم ج ران افراطی يا حمله اس ت؛ بدين گونه که شخ

ديگر

نمیخواهد ملل گذش ته اش باش د و برعکس آن عمل میکند .در اين ص ورت
ش خ به طرحوارهی خود حمله میکند .ملال کس ی که در کودکی خیلی مورد
ظلم واقع ش ده است ،ممکن است اکنون ديگران را اذيت کند و يا کسی که مورد
بیمهری قرار میگرفت اکنون میخواهد به هر روشی نظر ديگران را جل کند.
ما برای هر کدام از  ۷۶مورد طرحواره اين س ه نوع س بک رفتاری را توض یح
خواهیم داد.
کسانی که طرحوارهی رهاشدگی داشته باشند ممکن است به یکی از
روشهای زیر عمل کنند:
 همس ر يا دوس تان خود را از میان افراد غیرقابل دس ترس و يا غیرقابلپیشبینی پیدا میکنند (تسلیم).
 به خاطر ترس از رها شدن وارد روابط نمیشوند (فرار). به خاطر ترس از رها ش دن س عی میکنند بر طرف مقابل خود مس لطشوند و يا او را خیلی کنترل کنند که مبادا رهايشان کند(جبران افراطی).
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 -2محرومیت هیجانی :علی اين طرحواره را داش ت .او همیشه فکر میکند کسی
نی ازه ای فیزيکی و عاطفی او را برآورده نمیکند .میگفت کس ی من را درک
نمیکن د و در مواقع لزوم هیچ کس از من حم اي ت نمیکند .علی در خانوادهی
س ردی بزرگ ش ده بود .او به ش دت کمبود محبت داش ت .در کودکی مادر
سردی داشت که به او توجهی نمیکرد و پدرش هم يک مرد سرزنشگر بود.
کسی که اين طرحواره را دارد همه يا يکی از مشکالت زير را دارد:
الف -کم ود مح ت
ب -عدم همدلی :احساس میکند کسی او را درک نمیکند.
ج -محرومیت از حمایت :احساس میکند کسی وجود ندارد که بتواند
به او تکیه کند.
اين افراد در روابط کاری و يا عاطفی يا جذب افراد س رد و بیعاطفه میشوند
و يا انتظار عاطفی زيادی از ديگران دارند .بعضی از اين افراد هم خیلی وارد روابط
صمیمی نمیشوند ،زيرا فکر میکنند ديگران توجهی به آنها ندارند.
کسانی که طرحوارهی محرومیت هیجانی داشته باشند ممکن است به يکی از
روشهای زير عمل کنند:
 ج ذب افراد س رد و بیعاطفه میش وند و طرف مقابل به آنها اهمیتینمیدهد (تسلیم).
 به خاطر فرار از درد بیمهری و تس کین خود روی به اعتیاد يا حتی کارزياد میآورند (فرار).
 ب ه هر طريقی میخواهن د نظر ديگران را جل کنن د و ب ه همین خاطربس یار دنبال کار ديگران هس تند و بعد به خاطر عدم برآورده ش دن نیاز
عاطفی خود از ديگران گلهمند هستند (جبران افراطی).
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 -1بیاعتمادی :زهرا فکر میکند ديگران از او س وء اس تفاده میکنند و به او
ض ربه میزنند به همین خاطر با کس ی صمیمی نمیشود و معموال نسبت به
ديگران س وء ظن دارد .در بچگی پ درش خیلی آن ه ا را کنترل میکرد و
معموالً جو بیاعتمادی در خانوادهاش ان حکم فرما بود .جال اس ت که زهرا با
مردی ازدواج کرد که آن مرد هم بسیار شکاک بود.
کسانی که این طرحواره را دارند انت ار دارند که از طرف دیگران ضربه
بخورند ،فکر میکنند مردم نقشلههایی دارند که از دیگران سوء استفاده
کنند.
چنین افرادی ممکن است در روابط عاطفی دچار موارد زير شوند:
 همسر بدبین و يا غیر قابل اعتماد پیدا کنند (تسلیم). به خاطر عدم اعتماد به مردم با کسی وارد رابطهی نزديک نشوند (فرار). از ديگران س وء اس تفاده کنند و يا نس بت به ديگران بیحرمت باش ند(جبران افراطی).
 -5شرم و نقص :فرهاد میگويد در محیط کار همه من را مسخره میکنند و
من همیش ه ذهنم درگیر اين اس ت که چرا از بقیه کمتر هس تم .از طرف
ديگر برادر او هم بقی هی مردم را بس ی ار مس خره میکند .هر دو برادر
طرحوارهی ش رم و نق دارن د ولی ب ه گونههای متفاوتی آن را نش ان
میدهند .در کودکی جو حاکم بر خانوادهی اينها مس خرگی و تحقیر بود
و معموال خانواده آنها را با بچههای ديگر مقايسه میکردند.
این افراد احسللاس میکننلد ارزشللمنلد نیسللتند و به درد جام ه
نمیخورند .آنها نس ت به انتقاد بسیار حساس هستند .م موال خود را با
دیگران خیلی مقایسه میکنند و فکر میکنند عیبهای درونی دارند.
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در روابط عاطفی ممکن است اتفاقات زیر برای آنها بیفتد:
 همس ر و يا دوس تان انتقادگر و س رزنشگر پیدا میکنند .خود را همیشهزير دس ت ديگران قرار میده د و فکر میکند نمیتواند موقعیت بهتری
داشته باشد (تسلیم).
 ب ه خ اطر ترس از طرد ش دن احس اس ات خود را با ديگران در میاننمیگذارد و میترسد که او را مسخره کنند (فرار).
 رفت ار انتق ادگران ه در مق اب ل ديگران دارد و تالش میکن د موفقیتهایديگران را ناچیز جلوه دهد (جبران افراطی).

 -1انزوای اجتماعی :جمال فرد گوشهگیری است و احساس میکند وصلهی
ناجور جمع اس ت .وقتی وارد جمعها میش ود از درون عص بانی میشود،
ولی ب ه روی خود نمیآورد .او از کودکی همین گونه بود و خانوادهاش هم
همیشه او را سرنش میکردند که چرا نمیتواند از خودش دفاع کند.
این افراد فکر میکنند به جام ه ت لق ندارند و وصلللهی ناجور جام ه
هستند .در روابط عاطفی و یا دوستی ممکن است به صورت زیر باشند:
 در گروهها مشارکت نمیکنند (تسلیم). از جمعها دوری میکنند (فرار). برای ملحق ش دن به گروه نقش بازی میکند ولی در اص ل احساس تعلقبه آن نمیکند (جبران افراطی).
 -6وابسللتگی :مهتاب به ش دت احس اس بیکفايتی میکند و فکر میکند
ديگران بهتر میتوانند برای او تصمیم بگیرند .حتی در مسا ل معمولی هم
نمیتواند تص میم بگیرد .هر وقت میخواهد کار مهمی انجام بدهد ترس
فراوانی س رتاپای او را میگیرد و دنبال کس ی میگردد که با او مش ورت
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کند .در خانوادهی مهتاب در کودکی همیش ه اين حرف تکرار میش د که
«نمیتوانی».
چنین افرادی نمیتوانند مسئولیتهای روزمرهی خود را انجام دهند و
به شلدت دن ال این هسللتند که کسی آنها را راهنمایی کند و یا کمک
کند که کارهایشان را انجام دهند.
در روابط عاطفی و دوستی به صورت زیر هستند:
 دنبال همسر و يا دوستان بسیار کمککننده هستند (تسلیم). تص میمات را به عق میاندازند و مس ئولیت مهمی در زندگی بر عهدهنمیگیرند (فرار).
 با اين که نیاز به ديگران دارند ولی بسیار وانمود میکنند که به کسی نیازندراند (جبران افراطی).

 -9آسلیبپذیری :حسین همیشه از بیماری و اتفاقات بد سخن میگويد .او
فکر میکند که هر لحظه ممکن است اتفاق بدی بیفتد .جال است که در
بیشتر مواقع هم برای او اتفاقات بد میافتد.
این افراد م موال فکر میکنند که قرار اسللت اتفاو وحشللتناکی برایشان
بیفتد .در روابط عاطفی و دوستی هم به صورت زیر عمل میکنند:
 از طرف مقابل بس یار س وال میپرس د تا مطمئن ش ود که مشکلی پیشنمیآيد و همیشه نگران اتفاقات بد هست (تسلیم).
 ممکن است از هر گونه موقعیت ناشناخته فرار کند (فرار). ممکن اس ت به طور افراط گونهای بخواهد خود را ش جاع نش ان دهد ورفتارهای خطرناکی بروز دهد (جبران افراطی).
 -8خویشتن تحولنیافته :حمید احساس میکند هیچ هويت جداگانهای ندارد.
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هیچ حد و مرزی بین خودش و والدينش ندارد هرچه میخواهد بگويد و يا هر
کاری میخواهد انجام بدهد را حتما بايد به والدينش بگويد و بدون اجازه آنها
هیچ کاری نمیکند .گويی در آنها ذوب شده است.
این افراد احسلاس میکنند که وجودشان در دیگران ادغام شده است و
بلدون دیگران (مثال والدین و یا یک شللخص دیگره هیه هویت جداگانهای
ندارند .در روابط عاطفی و یا دوستی و کاری به صورت زیر هستند:
 از رفتار افراد مهم زندگی بس یار تقلید میکنند و با کس ی ارتباط برقرارمیکنند که رهبر و فرمانروای آنها است (تسلیم).
 اگر کس ی به آنها بگويد بايد خودت مس تقل باش ی از او کنارهگیریمیکنند (فرار).
 گاهی بعض ی از اين افراد برعکس موارد بااليی به ص ورت افراط گونهایخود را مستقل نشان میدهند و برای کارهای سخت هم درخواست کمک
نمیکنند (جبران افراطی)

 -7شلکسلت :احس ان همیشه خود را با ديگران مقايسه میکند و احساس
میکند هوش و اس تعداد کافی ندارد .معموالً کارهايش با ش کست مواجه
میش ود و خودش میگويد من از اول میدانس تم که کارهايم به سرانجام
نمیرسند.
این افراد باور دارند که شلکست خورده هستند و احساس بیکفایتی
میکنند .در روابط با دیگران هم به صورت زیر هستند:
 اص ال خود را قبول ندارند و يا همیش ه فکر میکنند ديگران کارها را بهترانجام میدهند (تسلیم).
 -سرگردان است و دنبال هدف و برنامه ريزی برای موفقیت نیست (فرار).
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 پیش رف ته ای ديگران را بیارزش جلوه میدهند و يا تالش میکنند بهگون های بینق کارها را به س رانجام برس انند و چون نمیتوانند دچار
استرس فراوان میشوند (جبران افراطی).

 -51اسللتحقاو :ش ادی معموالً فکر میکند از همه باالتر اس ت و بقیه بايد در
خ دمت او باش ند و اگر کس ی طبق میل او رفتار نکند زود کنار گذاش ته
میشود .با ديگران همدلی ندارد و فکر میکند همیشه حق با خودش است.
اين افراد فکر میکنند همیش ه حق با خودش ان است .هر وقت چیزی میخواهند
ب ايد ديگران هر طوری که ش ده فراهم کنند در غیر اين ص ورت قهر میکنند و يا
عصبانی میشوند .این افراد برتری جو هستند و توجهی به خواستههای دیگران
ندارند .در روابط عاطفی و دوستی و کاری به صورت زیر هستند:
 با همسر و يا افراد مهم زندگی روابط بیعاطفهای دارند و به نیازهای طرفمقابل توجهی نمیکنند (تسلیم).
 اگر در موقعیتی نتواند برتری طلبی خود را نشان دهد از آن جا میروند (فرار). اين افراد گ اهی برعکس عمل میکنند و با دادن هديههای پر زرق و برقو يا کارهای ظاهرا خیرخواهانه میخواهند نش ان دهند که به فکر ديگران
هم هستند (جبران افراطی).

 -55خویشلتنداری ناکافی :زهرا برای رسیدن به چیزهايی که میخواهد
هیچ مانعی را تحمل نمیکند و به س ختی میتواند احس اس ات خود را
کنترل کند.
چنین افرادی نمیتوانند بر احس اس ات خود مديريت داش ته باش ند و ممکن
اس ت کارهايی انجام دهند که به خود و يا ديگران آس ی برس انند ،همچنین
اینها تحمل ناکامی را ندارند و زمانی که چیزی را میخواهند اگر مشکلی
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پیش بیاید بسلیار آشلفته میشوند و یا آن هدف را زود رها میکنند .در
روابط عاطفی و دوستی و کاری به صورت زیر عمل میکنند:
 هیجانات خود را نمیتوانند کنترل کنند و يا به ص ورت افراطی به خوردنو يا تفريح میپردازند (تسلیم).
 ممکن اس ت هدف خاص ی برای خود تعیین نکنند و يا در محل کار زيادتوجهی به کار نداشته باشند و به همین خاطر از کار اخراج شوند (فرار).
 بعضی از اين افراد به صورت افراطی میخواهند اين مشکل را حل کنند وبه همین خاطر به ص ورت فشرده میخواهند کارهای خود را فورا به اتمام
برسانند (جبران افراطی).

 -52ایثارگری افراطی :حس ن همیش ه دنبال کار ديگران بود و هر وقت
دوس تان و رفقايش کاری داش تند او را ص دا میکردند و او هم دنبال آن
کار میرفت .وقتی دوستانش او را تايید میکردند خیلی هیجانی میشد و
تالش میکرد کاری برای آنها انجام دهد.
اين افراد نیازهای خود و خانوادهاش ان را فدای دوستان و اطرافیان میکنند و
وقتی کس ی چیزی را از آنه ا بخواه د نمیتوانن د ن ه بگويند ،به همین خاطر
علیرغم میل و با خشم درونی م موالً دن ال انجام کارهای بقیه هستند و
خودش لان هم احسللاس میکنند که قربانی شللدهاند .در روابط عاطفی و
دوستی و کاری به صورت زیر عمل میکنند:
 برای ديگران بیش از ح د ايل ارگری میکنن د و توجهی ب ه ه دف ه ا وخواستههای خود ندارند (تسلیم).
 ممکن است به خاطر ترس از قربانی شدن از ديگران دوری کنند (فرار). -ممکن اس ت روزی به حالت پرخاش گری و يا افس ردگی برس ند که چرا
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ديگران ق در کار آنها را نمیدانند و ديگر تص میم بگیرند که برای هیچ
کسی کاری نکنند (جبران افراطی).
 -51جلب توجه :س تاره خیلی دنبال جل توجه اس ت و اگر کاری انجام

دهد و ديگران او را تأيید نکنند بس یار ناراحت میش ود .گاهی بس یار به
ظاهر خود میرس د و پوش شهای عجی و غري دارد و حتی گاهی هم
برای جل توج ه خیلی دنبال کار ديگران اس ت ،همهی این موارد به
خاطر جلب توجه و تأیید دیگران است .افرادی که این طرحواره را
دارند به صورت زیر عمل میکنند:
 برای هر کاری که انجام میدهند در پی جل توجه ديگران هس تند و اگرطرف توجه نکند بسیار اذيت میشوند (تسلیم).
 ممکن اس ت وقتی میبینند کس ی مورد توجه اس ت خیلی نس بت به اوحسادت کنند و از او دوری کنند (فرار).
 يا وقتی کس ی کار مورد پس ندی انجام میدهد به ش کل نامناس بی او رابیارزش جلوه میدهند (جبران افراطی).
 -55منفیگرایی :حس ین همیش ه جنب ههای منفی کار را نگاه میکند.

معموالَ نگران و از درون بس یار آش فته است .به همین خاطر دوستانش از
او فاصله میگیرند زيرا گله و شکايت او زياد است.
این افراد علادت دارنلد از کوچکترین حوادث بزرگترین فاج هها را
بسازند .در روابط عاطفی و دوستی و کاری به صورت زیر هستند:
 هر اتف اق ملبتی را ن اديده میگیرند و تالش میکنند جنبههای ملبت رابیارزش نش ان دهند .وي گیهای خوب طرف را نمیبیند و در هر چیزی
به دنبال يک نکتهی منفی است (تسلیم).
 -امیدی به بهبود اوض اع ندارند و فکر میکنند هرگز مش کالت به پايان
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نمیرسد (فرار)
 بعض ی از اين افراد ممکن اس ت بعد از مدتی برعکس ش وند و ملبت نگرخیالی شوند و از واقعیتها دور شوند (جبران افراطی).

 -51بازداری هیجانی :مس عود هیجانات خود را بسیار کنترل میکند و فکر
میکن د بی ان هیج ان اتش ديگران را آزرده میکن د .حرفهای زيادی در
درونش اس ت که بیان نمیکند و در بس یاری از موارد ديگران پی به غم،
ناراحتی و حتی عصبانیت او نمیبرند.
چنین افرادی خشللم ،نلاراحتی و غم خود را نشللان نمیدهند ،چون
میترسند که طرد شوند و یا دیگران را ناراحت کنند .چنین افرادی حتی
ممکن اسللت خوشللحالی خود را هم نشللان ندهند .در روابط عاطفی و
دوستی و کاری به صورت زیر هستند:
 بر منطق و اس تدالل بس یار تاکید میکنند و احساسات را بیاهمیت جلوهمیدهند (تسلیم).
 اگر فعالیتی نیاز به هیجان داش ته باش د از آن دوری میکنند و يا افراددارای هیجان را بیمنطق میدانند (فرار).
 بعضی از اين افراد برعکس عمل میکنند و بدون در نظر گرفتن شرايط بهص ورت افراطی هیجانات را نش ان میدهند و حتی ممکن اس ت برای اين
امر تحت تاثیر الکل و مواد مخدر قرار بگیرند (جبران افراطی).

 -56مالکهای سخت گیرانه :فاطمه همیش ه فکر میکند بايد بهتر از بقیه
باش د و کارها را بهتر انجام دهد .به همین خاطر از خود هیچ رض ايتی
ندارد .گاهی اص ال کاری را ش روع نمیکند چون فکر میکند بايد آن را
بس یار خوب انجام دهد و نگران اس ت که خوب انجام نگیرد .گاهی هم
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شروع میکند ولی فکر میکند خیلی بايد بهتر باشد.
اين افراد نس بت به خود بس یار س خت گیر هس تند و همیش ه منتظرند تا
هدفهای بزرگ خود را به دست بیاورند و بعد تفريح کنند.
اینها از خود رضللایتی ندارند و فکر میکنند هر کاری را باید به نحو
احسن انجام دهند ،در غیر این صورت بیارزش هستند .در روابط عاطفی
و دوستی و کاری این افراد به صورت زیر عمل میکنند:
انجام دهند و از خود و ديگران

 تالش میکنن د ک ه ک اره ا را بدون نقانتظارات زيادی دارند (تسلیم).
 گاهی وقتی میبینند کارها به آن صورت که میخواهند پیش نمیرود کاررا رها میکنند و يا آن را به عق میاندازند (فرار).
 گ اهی از هم هی هدفهای خود دس ت میکش ند و به کارهای خیلیمعمولی روی میآورند (جبران افراطی).
اينها طرحوارههای اص لی بسیاری از مردم است .من پیشنهاد میکنم قبل از
ادامهی مطل در سايت  zehnemovafagh.comتست طرح واره را انجام دهید و
طرحوارههای خود را پیدا کنید.
خبر خوب اين است که اين طرحوارهها را میتوان اصالح کرد .بسیاری از افراد
با آش نا شدن با اين طرحوارهها احساس میکنند مشکالتشان بیش از آن چه فکر
میکنن د زياد اس ت .ولی اين کتاب ش ما را قدم به قدم پیش میبرد تا از اين
مش کالت عبور کنید .نکتهی بس یار مهم اين است که شما پای در راهی نهادهايد
که بسیار ارزشمند است و به قول شاعر:
گر در طلب ت رنجی ما را برس د ش ايد چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها
بروس استیو و اکهارد رود يگرز ( )70۷۱میگويند طرحوارههای پايهی رضايت
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يا عدم رض ايت زندگی هس تند و اساس شخصیت را همین طرحوارهها میسازند
آنها تأکید میکنند که طرحوارهها اساس ارتباط ما با ديگران هستند.
طرحوارهها به ص ورت ناخودآگاه رفتار ،احس اس ات و حتی وضعیت جسمانی ما را
تش کیل میدهند .ملالً کس ی که محرومیت هیجانی دارد ،معموالً فکر میکند کس ی
او را دوست ندارد .به همین خاطر خیلی زود از دست ديگران ناراحت میشود.
حال س وال اين اس ت که از کجا اين طرحوارهها ايجاد ش دهاند؟ افرادی که
طرحواره دارند معموال فکر میکنند نمیتوانند تنییر کنند و اص طالحا میگويند"
من همینم که هستم" .عدهای ديگر هم میگويند چون ما در خانوادهی آشفتهای
به دنیا آمديم و يا پدر و مادر را در کودکی از دس ت داديم پس ش رايط برای ما
همین بوده و خواهد بود .بعض ی از افراد پدر و مادر را بس یار مقص ر میدانند و
میگويند اگر ما در خانوادهی ديگری بوديم اين مشکالت را نداشتیم.
پدر ،مادر! آیا شما متهم هستید؟
داس تان از زمانی ش روع میشود که ما به دنیا آمده ايم و از آن هنگام طرحوارهها
ش روع به رش د کردهاند .طبق نظر يانا مبدع طرحوارهدرمانی کودکی که به دنیا
میآيد  ۳نیاز هیجانی دارد:
 -1امنیت ،ثبات و دلبستگی ایمن به دیگران
هم هی افراد در کودکی و حتی در بزرگس الی نیاز دارند که نس بت به ديگران
دلبس تگی رض ايت بخش داش ته باشند و بتوانند روابط موثری با اطرافیان داشته
باشند .خانوادههای بیثبات ،سرد و بیعاطفه ،منزوی و طردکننده اين نیاز کودک
را برآورده نمیکنند.
 -2کفایت و ابراز خود
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کودک نیاز دارد که احس اس کند هويت جداگانهای دارد و توانايی و اس تقالل
ک افی برای انج ام ک ارها دارد .خانوادههايی که فرزندان را تحقیر میکنند و يا از
آنها به صورت افراطی حمايت میکنند اين نیاز را برآورده نمیکنند.
 -3آزادی در بیان نیازها و هیجانات سالم
کودک نی از دارد ک ه هیج انات و خواس تههای معقول خود را ابراز کند .اگر در
خ انوادهای کودک را ب ه خاطر هیجانات س المش تنبیه يا تحقیر میکردند اين
هیجانات به صورت عقده خود را نشان میدهند.
 -4تفریح و خودانگیختگی
همهی افراد در کودکی نیاز دارند تفريح کنند و فارغ از اتفاقات روزمره احس اس خوبی
داش ته باش ند .بعضی از کودکان از اين نظر تامین نشدهاند و بعدا در بزرگسالی دارای
مشکالتی از جمله استرس ،کمالگرايی و دوری گزيدن از ديگران خواهند شد.
 -5محدودیتهای واقعبینانه
همهی افراد نیاز دارند گاهی در محدوديت هم قرار بگیرند .اگر کودکی هر چیزی
که اراده کرد را س ريع از طريق ديگران دريافت کند ،بعدها نمیتواند ناکامیها را
تحمل کند و هر اتفاقی میتواند او را از پا در آورد.
کمتر پدر و مادری هس تند که نیازهای فوق را به خوبی برآورده کرده باش ند .در
عین حال اش کال در نیازهای ما فقط به خاطر پدر و مادر نیس ت ،بلکه شرايط جامعه
هم بر ش ک لگیری طرحوارهه ا ت اثیر میگ ذارد .بن ابراين همهی مردم کم و بیش
طرحوارههايی دارند .آن چه مهم اس ت اين اس ت که ما خودمان طرحوارههايمان را به
وجود نیاوردهايم ولی ادامهی اين طرحوارهها با خود ما است.
ملا بر این نکتله تاکید میکنیم که حتی اگر هیه کدام از نیازهایمان
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برآورده نشللده بلاشللند ،باز هم میتوانیم از همین اکنون خود را عوض
کنیم .میتوانیم خودملان آن هلا را برآورده سللازیم .م ر ملا مثلل یک
پالسلتیک است که می تواند به هر شکلی درآید و اگر تا االن تحت تاثیر
طرحوارهها بوده است از این به ب د میتواند حاکم زندگی باشد.
اگر م ا اين مدل را ياد بگیريم میتوانیم در ارتباط با ديگران خیلی بهتر عمل
کنیم و نگذاريم بیشتر از اين در زندگی زيان ببینیم.
طرحوارهها چگونه به روابط ما آسیب میرسانند؟
در زير چند ملال میآورم تا نشان داده شود که طرحوارهها چگونه ارتباطات ما را
به هم میريزند.
 کس ی که طرحوارهی ش رم و نق دارد خود را کمتر از ديگران میداند ،بههمین خ اطر ي ا همیش ه دنب ال افراد پ ايینتر از خود میرود و بعد متوجه
می شود که اين افراد مناس او نیستند و يا برای اين که به ديگران ثابت کند
که آدم ارزش مندی اس ت س مت افراد معروف میرود و به جای اين که کار
مفیدی انجام دهد فقط دنبال آنها میگردد.
فرض کنید که ش ما اين طرحواره را داش ته باش ید ،در اين ص ورت يا جذب
افراد مس خرهگر میشويد و يا خودتان شروع به مسخره کردن ديگران میکنید و
به همین خاطر در روابط خود مشکل پیدا میکنید.
 اگر ش ما طرحوارهی استحقاق داشته باشید از ديگران خیلی انتظار داريد .وفکر میکنید بقیه بايد به هر طريقی کار شما را انجام دهند .چندان با ديگران
همدلی نمیکنید و زود از دس ت ديگران ناراحت میش ويد و بر اين اساس از
جذابیت ش ما کم میش ود .کسی که میخواهد امپراطور قل ديگران باشد از
اين طرحوارهه ا عبور میکن د و اگر هم طرف مق ابلش چنین طرحوارهه ايی
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داشته باشد میداند که چگونه با آنها برخورد کند.
 اگر ش ما طرحواره رهاش دگی داش ته باشید يا سمت کسانی میرويد که ازش م ا دوری میکنن د و يا به هر طريقی میخواهید ديگران را در رابطه نگه
داريد و ش روع به کنترل گری و يا س لطه گری میکنید .وقتی ش ما از اين
طرحوارهه ا آگ اه میش وي د میتوانی د از دس ت افراد دارای طرحوارههای
شديد،که ممکن است زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهند ،نجات يابید.
نکت ه :طرحوارهه ا برای بق ای خود میجنگن د؛ يعنی اين طرحوارهه ا در اغل
ارتباطات ما وجود دارند و گويی ما نمیخواهیم از آنها دل بکنیم.
 اگر طرحوارهی بی اعتمادی داش ته باشید يا طرف مقابل معموالً بدون دلیلبه شما شک دارد و يا شما بدون دلیل به ديگران شک میکنید.
 اگر طرحوارهی وابس تگی داش ته باش ید احس اس میکنید به تنهايینمی توانی د ک اره ای روزمره خود را انج ام دهی د ب ه همین خ اطر خیلی به
ديگران وابس ته میشويد و يا جذب افراد زورگو میشويد و نمیتوانید از آنها
دل بکنید.
چرا نمیتوانیم از طرحوارهها از دل بکنیم؟
وقتی ما طرحوارههای فعالی داش ته باش یم اس یر فرمان آنها هس تیم .هر چه او امر
کن د م ا بی هیچ اختیاری انجام میدهیم .قبالً گفتیم که احتماال در کودکی نیازهای
ما يا برآورده نش ده بودند و يا با نیازهای ما برخورد خوبی نش ده بود .به همین خاطر
م ا برای نی ازه ای برآورده نش دهی خود ب ه س وی ديگران میرويم .يکی از

مراجعهکنندگان من با نام مس تعار مريم در کودکی حق نداش ت احس اس ات خود را
نش ان ده د .پدرش او را تنبیه میکرد و يا مورد تمس خر قرار میگرفت .اکنون که
بزرگ ش ده اس ت با مردی ازدواج کرده که به ش دت عصبانی میشود .مريم میگويد
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قبل از ازدواج هم میدانس تم او عص بانی اس ت و با اين که همیش ه دنبال يک مرد
مهربان بودم ولی جذب اين شخ شدم و نمیتوانستم از او دل بکنم.
چرا از چیزی که بدمان میآید دوری نمیکنیم و دنبال همان چیز هستیم؟
مولوی شاعر بزرگ ايرانی میگويد:
الج رم دنی ا کبودی می نمود
پیش چشمت داشتی آينه کبود
م ا با عینک طرحوارهها به جهان مینگريم ،انگار چیز ديگری نمیبینیم و اگر
هم ببینیم برای م ا ج ذابی ت ندارد .اگر در کودکی به ما ظلم میش د اکنون ما
جهان را پر از ظلم میبینیم و يا همچنان به ما ظلم میش ود و س مت ظالمان
میرويم و يا ش ايد هم ما ش روع به جبران کرديم و ديگران را مورد ظلم قرار
میدهیم .هرک دام از ما در تلههايی گیر کردهايم و گويی راهی برای بیرون آمدن
نمیدانیم و يا اصالً فکر نمیکنیم راهی وجود دارد.
تنه ا ي ک گروه امپراتور روابط هس تند و آن هم کس انی که از طرحوارهها
گذشتهاند و میدانند با طرحوارههای ديگران چگونه برخورد کنند.
ورق زدن طرحوارهها :آیا راهی هست؟
بله راه مناس بی وجود دارد .طرحوارهها مانند صفحههای کتاب جلوی چشم ما هستند
بايد آنها را ورق بزنیم تا به ص فحهی مناس برس یم .اگر میخواهیم در ارتباط با
ديگران موفقتر عم ل کنیم بهترين راه اين اس ت ک ه بدون طرحواره با مردم ارتباط
برقرار کنیم .در اين صورت است که يخترين قل ها را هم تسخیر میکنیم.
بر اين اس اس بهتر اس ت اين جا بیش تر توقف کنیم و کمی گرايش خود به
ديگران را زير نظر بگیريم.
تمرین
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اگر تاريخ روابط عاطفی ش ما ملل يک فیلم باش د چگونه میش ود؟ آيا فیلم
تراژدی ،کمدی ،ملودرام و يا ...اس ت؟ شايد گاهی تراژدی باشد ،گاهی معمولی .و
يا سبکهای مختلفی در روابط شما باشد .گاهی با يک شخ خیلی خوب رابطه
برقرار میکنید ولی شخ ديگری اصالً نفوذناپذير به نظر میآيد.
مسافر زمان :در گذشته چگونه بودهاید؟
فرض کنید س وار وس یلهای ش دهايد و میخواهید به  ۵ ،۳يا  ۷س الگی خود
برگردي د .در آنج ا چه میبینید؟ ش ايد بگويید من از کودکیام چیزی به خاطر
ندارم .اشکال ندارد فکر میکنید در آن زمان اوضاع زندگی شما چگونه بوده است.
يعنی کودک چندسالهی خود را تصور کنید و به سئواالت زير پاسخ دهید:
 -۷اطرافیان چگونه با شما برخورد میکردند؟
 -7آيا از شما زياد انتقاد میشد؟
 -۵آيا مسخره میشديد؟
 -۴آيا برای بیان نیازهايتان مشکل داشتید؟
 -۳آيا تفريح و بازی داشتید؟
 -۶آيا احساس امنیت میکرديد؟
 -۱آيا مورد توجه قرار میگرفتید؟
 -۸آيا وقتی از دست کسی ناراحت میشديد به راحتی به او میگفتید؟
 -۳آيا احساس میکرديد نسبت به بچههای ديگر ضعیفتر هستید؟
 -۷0آيا رابطهی پدر و مادرتان با هم خوب بود؟
 -۷۷آيا اگر مشکلی داشتید به راحتی به والدين اعتماد میکرديد؟
 -۷7آيا والدين خیلی سختگیر بودهاند و تا زمانی که خیلی خوب کارهايتان
را انجام نمیداديد به شما توجه نمیکردند؟
و سئواالت ديگری هم بپرسید تا تاريخچهی خود را پیدا کنید و کمکم متوجه
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شويد که چرا در روابط و يا زندگی گاهی دچار مشکل میشويد.
چرا بعضی از ما جذب افراد دستنایافتنی میشویم؟
بعض ی از افراد جذب کس انی میش وند که معموال در دس ترس نیس تند و يا
بیمس ئولی ت هس تند .نکتهی جال اين اس ت که اين افراد حتی زمانی که
میفهمند طرف مشکل دارد بازهم نمیتوانند از اول دل بکنند.
اگر به اين صورت هستیم طراح وارهی رهاشدگی مان فعال شده است .کسانی
که در کودکی عزيزانش ان در دس ترس نبودند ممکن است به اين طرحواره دچار
ش ون د .ملالً پ در خیلی کم در منزل بود و هر وقت هم که میآمد در کنار بچه
نبود ،ي ا م ادر بیش تر مش نول کار و برنامههای خودش بود و وقتی برای بچه
نمیگذاش ت .در اين ص ورت الگويی در ذهن بچه قرار گرفته است که عزيزان در
دس ترس نیس تند و احساس میکرد همیشه تنها است .اکنون که آن بچه بزرگ
ش دهاس ت هم ناخودآگاه سمت کسانی میرود که در دسترس نیستند و يا خیلی
میترس دکه مبادا آنها را از دس ت بدهد ،به همین خاطر ممکن اس ت دچار
چسبندگی عاطفی شود.
جال است بدانید که ممکن است ما جذب افراد بیتعهد و يا بیمسئولیت هم
بشويم .اين مورد هم میتواند ناشی از رهاشدگی باشد .چرا؟ چون تسلیم طرحواره
ش دهايم و اين تس لیم يادآور زمانی است که در کودکی احساس میکرديم کسی
مسئولیت ما را برعهده ندارد.
طرحوارههلا میخواهنلد خود را ثلابت کنند .ما در کودکی احسللاس
میکردیم کسللی به ما ت هدی ندارد و رها شللدهایم ،اکنون هم به همان
دوران برمیگردیم.
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چرا جذب افراد سوءاستفادهگر میشویم؟
بعض ی از افراد در کودکی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند .ديگران آنها را تنبیه يا
تحقیر میکردند .نمیتوانس تیند از حق خود دفاع کنند و کمکم به اين باور رسیدهاند
که دنیا جای ناامنی اس ت و زندگی همین اس ت و ديگر هیچ .پس اکنون هم قافیه را
باختهاند و ديگران يا حق آنها را میخورند و يا خودش ان میترس ند اظهار نظری
کنند و يا همیش ه دنبال کار ديگران هستند که مبادا آنها را ترک کنند .اگر ما هم از
اين گروه افراد هستیم نیاز است که تنییری در ذهن و رفتار خود ايجاد کنیم.
چرا احساس میکنیم کسی قدر کار ما را نمیداند؟
ش ايد در کودکی بقیه از ما س وءاستفاده میکردند و يا ما برای گرفتن محبت ديگران
حاض ر بوديم هر کاری بکنیم .اکنون هم بزرگ ش دهايم و داس تان ادامه دارد .ش ايد
روزی خش م ما باال بیايد و ديگر تص میم بگیريم برای کس ی کاری نکنیم و شايد هم
خجالت میکش یم که به ديگران "نه" بگويیم ولی از درون عص بانی هس تیم .احتماال
در اين ص ورت خود را س رزنش میکنیم ک ه چرا من نمیتوانم از حق خودم دفاع
کنم؟ و يا چرا مردم اين همه سرد و بیعاطفه هستند.
بعض ی از افراد در کودکی مورد حم اي ت و توج ه خانواده و يا نزديکان قرار
نگرفتهاند ،به همین خاطر اکنون که بزرگ ش دهاند هم احساس میکنند ديگران
به آنها توجهی ندارند و يا اطرافیان خود را افراد سرد میبینند.
چرا دیگران بعد از مدتی از دست ما فرار میکنند؟
بعض ی از افراد همیش ه مورد توجه افراطی اطرافیان بودهاند و به نوعی اکنون هم
ک ه بزرگ ش دهان د هم ان انتظ ارات را دارن د و معموال میخواهند که ديگران
ک ارهايش ان را انجام دهند .به همین خاطر بعد از مدتی طرف مقابل احس اس
میکند که اين شخ خودخواه است و او را رها می کند .بعضی از افراد هم چون
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قبال مورد توجه قرار نمیگرفتند اکنون میخواهند با خودخواهی جبران مشکالت
دوران کودکی و جوانی را بکنند.
امپراطور قلبهای دیگران :چه کنیم تا طرف مقابل را جذب کنیم؟
چرا بعض ی از افراد در ارتباطات خود بس یار موفق هس تند و در محیط کار پیش رفت
میکنند و در عین حال در روابط خانوادگی هم عاشقانه زندگی میکنند؟
اين افراد ب دون طرحواره ب ا ديگران ارتب اط برقرار میکنند .اگر ما بتوانیم از
طرحوارهه ای خود عبور کنیم ،قید و بندهای ذهنی کنار میروند .وقتی امپراطور
میش ويم از طرحوارههای خود عبور میکنیم و طرحوارههای ديگران را هم فعال
نمیکنیم .افراد دارای طرحواره يا جذب افراد نامناس میشوند و يا اگر در محیط
کار يا در روابط عاطفی فرد مطمئنی داش ته باش ند او را از دس ت میدهند .افراد
زيادی هس تند که از همس ر خود جدا میشوند و فکر میکنند میتوانند با کسی
ديگر خوش بختتر ش وند ،ولی بعد از تجربیات مختلف احس اس میکنند همهی
مردم بد شدهاند.
فرويد باور دارد که بزرگساالن حوادث وحشتناک کودکی را تکرار میکنند ،به
اين امی د که بعدا اين رد پا را از بین ببرند ،ولی رد پا روزبهروز قویتر میش ود.
اين رد پاها به آسانی پیدا میشوند ولی شخ نمیخواهد آنها را از بین ببرد.
ذکر اين نکته بسیار مهم است که هر وقت در روابط عاطفی و يا کاری مشکلی
پیدا میکنیم خود ما يا طرف مقابلمان يکی از نیازهايمان برآورده نش ده اس ت.
نیازهای حلنش دهی کودکی در روابط بزرگس الی ما خود را نش ان میدهند.
ج ذابیت و يا عدم جذابیت ديگران اگر خارج از آگاهی ما باش د به کرات خود را
نش ان میده د؛ يعنی بارها و بارها به طرق مختلف آدمهای خوب را از دس ت
میدهیم و آدمهای نامناس را جذب خود میکنیم.
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برای اين که تص وير طرحوارهها و نقش آنها را در ذهن داش ته باش ید تصور
کنید که ذهن شما يک ظرف بزرگ است که درون آن موارد زير قرار دارد:
احساسات
افکار
باورها
صداهای ذهنی
خاطرات
تصاویر ذهنی
حاالت بدنی
اکنون با يک ملال ارتباط قسمتهای مختلف اين ظرف را بیان میکنیم:

فرض کنید ش ما به خاطر از دس ت دادن طرف مقابل خود و به خاطر اين که
توجهی به ش ما نمیکند ،بس یار ناراحت هس تید .در اين صورت طرحوارهی شما
رهاشدگی است که درون ظرف آن به صورت زير میباشد:
احس اس ات ش ما درگیر ش ده است و بسیار ناراحت هستید ،فکر میکنید دوست
داش تنی و يا با ارزش نیستید ،باور به اين داريد که عزيزان رهايتان میکنند ،در ذهن
ش ما ص داهای س رزنشکنندهای ايجاد میش ود که چرا نتوانس تی او را نگه داری،
تص اوير تنهايی و ناامنی خودتان به ذهنتان میآيد و نهايتا حاالت بدنی ش ما تنییر
میکند و در تن صدا و در چهرهی شما غم زيادی مشخ است.
اکنون ش اي د ش م ا احس اس ن اتوانی کنی د و بگويی د که ما محکوم به
طرحوارههايی هستیم که خودمان نقشی در به وجود آمدن آنها نداشتیم .اما اين
نظر درست نیست و يک فرمول ساده وجود دارد:
اگر طرحواره بر روابط ش ما تأثیر میگذارد ،پس تنییر طرحواره بر ارتباطات بعدی
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ش ما تأثیر میگذارد و ش ما شفا پیدا میکنید .کافی است شما بخواهید که زندگی را
تنییر دهید تمام کا نات دست به دست هم میدهند که اين اتفاق بیفتد.
يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد
دس ت از طل ندارم تا کام دل برآيد
وقتی ش خ تصمیم به تنییر میگیرد طرحوارهها يکی يکی ضعیف میشوند
و از بین میروند .به قول حافظ:
گر اعتم اد بر الط اف ک ارس از کنید
به جان دوست ،که غم پرده بر شما ندرد

