
 1 .............................................................................................صفحه .............................از مردها چه می دانی ؟..................

  از مردها چه می دانی ؟
 

 نام کتاب : از مردها چه می دانی ؟

 مترجم : الهام آرام نیا ، سید شمس الدین حسینی                          نویسنده: برنداشوشانا

 گردآورنده: معصومه عباسی .

 

 فصل اول : او کیست؟

اسات ، مای ااوانیم باه اش اهای کاه در       ن ارزشامند  اگر می خواهیم بیشتر بدانیم که چه کسی هستیم و چه چیزهایی برایماا 

 اطرافمان هستند، بنگریم. هرکدام از آن هایی یکی از ویژگی های درونی اان را منعکس می کند .

بادانیم .  پذیرش کل وجود انسانی است این یعنی بیاموزیم قدر کل وجودمان را « من کیستم » گامی بزرگ در جواب سوال 

وانب زندگیمان را بپاذیریم . قاااوو و سارزنو خاود و دیگاران را متوقا  کنایم . ممکان اسات          آن را بشناسیم و همة ج

ب شهایی از ما و دیگران نیازمند اغییرو رشد باشد. این ب شها بیشاتر از هرچیازی نیازمناد رشاد اسات. های  چیازی درحاال         

 ا ریب رشد نمی کند.

بردن شادی و خشنودی است . بعای از اش اص خوشاب ت   ارین راه برای از بینارس احساس گناه و طرد شدگی مطمئن 

باا ارزش  به اجربه ای از پیوند با همة  عالم وجود دست می یابند . این شرایط موجب اغییراو درونی عمیق می شود و بسیار 

 است. اگر با کل هستی و وجودشان در اراباط نباشد دچار سر در گمی و گیجی می شوند .

ودی برای نوسازی و عشق داریم. زندگی بیداری گسترده ای است کاه دایمااد در جریاان اسات . مهام      همة ما قابلیت نا محد

 نیست در چه سنی و چه شرایطی این بیداری رخ می دهد . مهم اش یص آنست .

 فصل دوم : هویت مرد ) چگونگی شکل گرفتن آن (

دارد ، دارناد بیشاتر اصاور ماردان باه      اغلب مردان درک مبهمی از اینکه چه کسی و چه چیازی برایشاان اهمیات     (1

 اصویری شکننده از خودشان محدود می شود .

جستجوی خود در آیینة نگاه دیگران منجر به احساس یأس و فقدان ثباو می شود. هویت حقیقی هر شا ص در   (2

 درون خود او یافت می شود. 

 ردان از ش صیت خودشان دارد .همانند سازی با پدر یا عدم همانند سازی و طرد شدگی نقو مهمی در درک م (3

مردان نیاز دارند خود واقعی شان را در درون خویو بیابناد . بدانناد کاه درک آناان از خودشاان فراینادی  ااای         (4

 وابسته به شرایط اجتماعی و در خواستهای بیرونی نیستند .است و هرفاد 

یب یا ضربه ای حل نشده در آن زماان  بعای مردان در سن معینی در مراحل رشد اثبیت می شوند به ویژه اگر آس (5

 رخ داده باشد این امر باید مورد اوجه قرار گیرد اا ش صیت آنان بتواند به رشد ادامه دهد .

درشان آگاهاناه و  یاا   مردانی که به مادرشان نزدیک هستند ممکن است االش کنند اا ابدیل به مردی شوند که ما (6

 ناآگاهانه  آرزوی آن را داشته است 

س نادرست از هویت در اثر ارس ها ، رویاها و خواسته های افاراد جامعاه شاکل مای گیارد . در ایان گوناه        احسا (7

 اهد دید زیرا با اصویری نادرست بر مبنای انفر از خود همراه است .زندگی هرگز روی آرامو وهالح ن و

اوانیم به آنچه برایماان اهمیات ارد   اا وقتی آنچه را در این لحظه هستیم نپذیریم و به آن ارج نگذاریم  هرگز نمی  (8

 دست یابیم و رشد کنیم .

 فصل سوم : مردان ، قدرو و کنترل 
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وقتی نیاز به قدرو  و کنترل به نتایجی خوب منتهای نمای شاود زمیناه سااز ایجااد اعتیااد و وابساتگی شا ص باه            (1

و نهایتاد فارد را از کنتارل خاارج    جنبه های وابستگی و اعتیاد پیامدهای بد و نادرستی دارد  خودشان می شود . همة

 می کند .

 با هرف نظر کردن از نیاز به کنترل دیگران، سودمندی های زیادی حاهل خواهد شد . (2

 مراقب پول باشید مطمئن شوید که پول شما را خرج نمی کند امنیت و اقعی اان را کش  کنید . (3

کیستم ؟ از کجا آمده ام ؟ اینجا چه کار می کانم و   من» سئواالای که وظای  افراد را اعیین می کند عباراند از :  (4

 به کجا می روم ؟ 

 شود .نیاز به قدرو و کنترل نادرست از فقدان خود ارزشی و اعتماد به نفس ناشی می  (5

 نیرو و استعدادی خاص در هر ش صی وجود دارد که فقط نیاز به آشکار شدن دارد . (6

 دیگران، بیشترین آزادی و رهایی را موجب می شود . اوانایی پیروی و به ارمغان آوردن خوبی برای (7

 اقتدار و قدرو واقعی به معنای خوبی کردن به همه است . (8

برای بدست آوردن قدرو واقتی ، عشق به مسئولیت پذیری، واگذاری اقتدار ،  عمل کردن و شکایت نکردن مد  (9

 افتان باز می دارد . بشتابید .مثبت باشید و هر آنچه شما را از انجام و رسیدن به اهدنظر است . 

 فصل چهارم: مردان کار 

همواره دو نوع مبارزه وجود دارد . مبارزة بیرونی ، یعنی نیاز به غلبه بر موانع بیرونی و مشکالو در زندگی مردان  (1

 باید به هردوی آنها پرداخت .و مبارزة درونی را برای کش  واقعیت وجودی خود برای داشتن زندگی متعادل 

ردان نیاز دارند درعوض پرداختن همه جانبه به کار، زمانی را نیاز هارف درک و شاناخت و خاود واقعای شاان       م (2

 کنند .

 باشند .باید قادر به اش یص افاوو میان اراباط با دیگران در محیط کار و اراباط با دوستان و نزدکانشان مردان  (3

 بر اراباطاو ش صی و عالیقشان اأثیر گذارد . هرگز نباید به کار و مشغله های کاری اجازه می دهند اا  (4

مردان باید قادر به افکیک نقشهایشاان در  عدم شناخت خود واقعی موجب احساس انهایی در سنین باال می شود.  (5

 مح کار و خانواده باشند .

شان احات   و اراباط مهم و حیاایکار انها ب شی از زندگی است . مردان باید مراقب باشند اا در کارغرق نشوند  (6

 اأثیر کار قرار نگیرد .

می شود اا هماواره از آنچاه دریافات    این عمل موجب « این همه کار برای چیست ؟» پیوسته از خودشان بپرسند :  (7

 می کنند،آنچه از دست می دهند و نیز معنای حقیقی کارشان آگاه باشند .

وجاه باه عالیقشاان را در درجاة آخار قارار       باید در امام طول زندگی به سرگرمی ها و عالیق اوجه شود. هرگز ا (8

 ندهند. ارک هی  عالقه ای موجب احساس شادی و لذو نمی شود .

 فصل پنجم : مردان و دوستی 

مردان به داشتن اراباطاو دوستانه با همجنسانشان نیاز دارند. بادون چناین دوساتی هاای اغلاب احسااس انهاایی و         (1

 محرومیت می کنند . 

رفتن به ماهیگیری یا پرداختن به سایر افریحاو برای مردن، روحیه ب و و آرام کنناده   گذران اوقاای با دوست، (2

 است . موضوعاو خاهی وجود دارد که آنان هرفاد می اوانند با مددی دیگر در میان بگذارند.

 اراباط مرد با پدرش عمیقاد به اوانایی اش در برقراری اراباط و دوستی با مردان دیگر اأثیر گذار است . (3
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از جانب پدر موجاب ابادیل پساران باه ماددهای      دریافت همیمی ، عشق ، اوجه، و پذیرش در دوران خردسالی  (4

 نیرومند و با اقتدار می شود.

در قاراری ارابااط باا ساایر ماردان جساتجو مای کنناد. نداشاتن          اغلب مردان احساس هویت و ارزشمندی شان را  (5

 خود به شدو بر اوانای شان برای بنا کردن دوستی های مردانه اأثیر دارد .احساس مثبت دربارة 

رقابت دائمی با دیگران و اوجه بازنده یا برنده بودن مانع اهلی پذیرش و مشارکت دو جانبة الزم بارای برقاراری    (6

 دوستی هاست .

 درزندانی که خود ساخته اند ، اسیرند .دان مقتدر کنترل کننده همواره مر (7

رابطاه ای دوساتانه انتظاار خلاق چیزهاای      مردان و زنان متفاوو است . مردان از نوع برقراری پیوند و دوستی میان  (8

 جدید و احساس موثر بودن دارند .

 نند رابطة مناسبی با همسرشان داشته باشند .مردان باید در اراباطاو مردانه شان احساس امنیت کنند اا بتوا (9

 فصل ششم : مردان وعشق 

 همة ما به نوعی عاشق هستیم اما باید بیاموزیم عشق را چگونه اش یص دهیم و درک کنیم . (1

 نه پوشو ظاهری شان مردان باید درک کنند که ارزش آن ها به ش صیت درونی شان است  (2

 ی داشته باشد، قادربه عشق ورزیدن ن واهد بود .احساس خود ارزشی خوباگر مردی نتواند  (3

 سازگاری و کنارآمدن نشانة ضع  نیست. در واقع قدرو زیادی نیز می طلبد . (4

 به معنای این است که نسبت به او احساس اعهد می کنم.« دوستت دارم » بیان جملة  (5

وو های موجوداحترام بگذاریاد . عشاق   به نیازهای متفاوو زنان و مردان برای نزدیکی اوجه داشته باشید و به افا (6

 می اواند به شکل هایی متفاوو جلوه کند .

مردان عاشق حمایت غیرمشروز هساتند و اغلاب آن را از دخترانشاان دریافات میکنناد و هرچاه بیشاتر اوجاه غیار           (7

 مشروط دریافت کنند بیشتر عاشق می شوند .

اص دهیاد  باه سا نان یکادیگرگوش بساپارید و      عشق نیاز  باه هادف زماان دارد. زماانی را باه یکادیگر اختصا        (8

 اقاضایتان را مطرح کنید .

عشق با وابستگی، املک و احت کنترل قرار دادن متفااوو اسات . عشاق واقعای شاناخت و احتارام گذاشاتن باه          (9

 دیگری است .

 .ندوقتی به احساساو مردان اوجه می شود، آنان همیمیت بیشتری پیدا می کنند و به اراباط ادامه می ده (11

 فصل هفتم : مردان و اراباط جنسی 

 مردان از طریق اراباط جنسی خصوهیاو دیگر ش صیتی شان را آشکار می کنند . (1

برای مردان اراباط جنسی و عشق قابل افکیک است، در حالیکه زنان عشق را جاز  الینفاک ارابااط جنسای مای       (2

 دانند.

 در زنان می شوند . مردان نیاز دارند اا بدانند موجب احساس شادمانی و لذو (3

اغلب مردانی که از نظر جنسی ارضا نمی شوند، نمی اوانند  خواسته های خود را بیان کنند و آنها را از همسرشان  (4

 .طلب کنند . برای رفع چنین مشکلی نیاز به هرف زمان کافی و االش هادقانه است 

وجه آسایب و زیاان آوری بار احسااس خاود      مردانی که روابط خارج از چهارچوب خانواده دارند، دیر یا زود مت (5

 ارزشی شان می شوند .
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پذیرش انتقاد و بیان خواسته ها برای مردان س ت است . همة مردان نیااز دارناد ااا احساسااشاان مساتقیماد اوساط        (6

 همسرشان درک شود و آنان بدانند که شوهرشان حساس و آسیب پذیر و نیازمند محبت است .

 واج فصل هشتم :  مردان و ازد

 به جستجوی عواملی باشید که به زندگیتان معنا و مفهوم می دهد . (1

 .درک معنویاو و عمل به اهول آن به ادریج و به آرامی هورو میگیرد این مسیر را با لذو طی کنید (2

نتیجة حقیقی معنوی بودن می باید  درزندگی روزانة شا ص و رفتاارش باا دیگاران حتای کساانی کاه دوستشاان          (3

 ان شود .ندارد، نمای

 احساس نادرست از خود و عدم شناخت آن برای خود و دیگران ایجاد مشکل میکند. (4

 اگر اعتقاد داریدکه روح الهی در شما دمیده شده است . برای خوداان ارزش قائل شوید . (5

 افراد باید بدانند که هدف خداوند از آفرینو آنها چه بوده است و چرا به این دنیا آمده اند . (6

 ن با خود به معنای احساس انهایی نیست بلکه راهی است برای شناخت دقیق ار خود .خلوو کرد (7

 اش اهی به انهایی عالقه دارند که برای خودشان ارزش قائل نیستند و خودشان را دوست ندارند . (8

 د .به دنبال کش  حقایق باشید . ارزشهای نادرست را کنار بگذارید و عوامل منفی را از زندگی اان پاک کنی (9

کنیاد  هی  انسانی کامل نیست بیاموزید که دیگران را در هر جایگاهی که هستند دوسات بداریاد و هرگاز ساعی ن     (11

 کسی را اغییر دهید .

 از ریاکاری بپرهیزید و به وظیفة خود عمل کنید . (11

 معنویت حقیقی موجب می شود فرد پذیراار و آگاهتر باشد و از قااوو بپرهیزد . (12

 د و همواره با خداوند اراباط برقرار کنید .معنویت را دنبال کنی (13

 فصل دهم : او را وادار به هحبت کنید .

معناهای زیادی را فراسوی کلماای که بیان مای  انسان ها از طریق حرکاو بدنی و لحن هدا و طرز بیان جمالو،  (1

 کنندبه فرد مقابل می رسانند . اوجه کنید که پیام های نهفته در پس کلماو چیست ؟

ار ندهیاد و از  ی امنی ایجاد کنید اا فارد قاادر باه بیاان احساساااو باشاد او را در ماورد قاااوو و انتقااد قار          فاا (2

 خوداان هحبت کنید اا او احساس کند این فقط او نیست که در حال آشکار ساختن اسرارش است .

 فتگو نیستند .زمان مناسب برای بحث و گفتگو را اش یص دهید افراد درهمة شرایط قادر به بحث و گ (3

اناد و نامناساب   اکانو  آنچه مای گویناد و  به دیگران آزادی بدهید اا مکنوناو قلبی شان را بروز دهند و نسبت به  (4

 نشان ندهید . 

 سعی نکنید افراد را اغییر دهید آنها را همانطور که هستند بپذیرید . (5

 گوش کردن را بیاموزید و به او فرهت هحبت کردن بدهید . (6

 .اجلیل کنید . هداقت بهترین چیز برای هر اراباط است از هداقت او  (7

 

 

 
 
 


