
 (جان گاتمن)کتاب هشت قرار مالقات،  شرح مقدمه

ل ه و هشت فصیک مقدم شاملفهرست . شودمیدستیابی به عشق پایدار بیان ی بین زوج براگفتگوهای ضروری صفحه ای،  222در این کتاب 

 و یک بخش پایانی است.

ی هازوجتحقیق روی سال  04در عرض  ،عشقآزمایشگاه بنام دانشگاهی در آزمایشگاه مجهز چه دستاوردهایی که گاتمن ها  عنوان می کند مقدمه

ندگان )نویسمحققینطوریکه ه ب نمایند.نند این دستاوردها رو کاربردی اند و حاال برای دیگران چطور می توه ادست آوردهموفق و شکست خورده ب

سال بعد به شکست و جدایی می رسند یا با هم می  6الی  2نند آیا زوجی در درصد پیش بینی می ک 39دقیقه اول با احتمال  در چند کتاب(

یزیولوژی ففاکتورهایی چند از نه جادوست و نه فال بینی، بلکه با اندازه گیری  خاصی است کهبسیار  دستاورداین نید امی دنند. همان طور که ام

در  هر کدامشانو عالئم چهره  ارزیابی و کدگذاری رفتار مصاحبه مفصل تشخیصی و ضبط ویدئویی و، هازوجاظهاری و خودارزیای بدن و خود 

می رسد و کدام می  جداییو ن به طالق ادر آینده نه چندان دور کارش هازوجشدند کدام  متوجهتوسط روانشناسان آزمایشگاه  کسری از ثانیه

 باشد که بسیار ارزشمند است.نگهداری طراوت عشق پس از سالها زندگی پاداش  می تواندبرای شما  ، دستاوردالبته باالترین  مانند.

و به باورهای هم آشنا شوند حتی در طوالنی مدت  درو بشناسن ردارن می تونند همدیگ پل گفتگوکه دو نفر وقتی با هم  داین مقدمه تآکید دار

ه عالقمند بو مثل یک فرد کنجکاو  شوندو عاشق  متعهد باشنداست . اگر قرار راز نگهداری ازدواج رسیده اندبه اگر این شیوه را حفظ کنند 

ت از در واقع شناخکناره گیری و قهر.  ،عیب جویی ،دفاع ،سرزنش ،تغییر دادن ،کنترل ،نشانکنند نه برای خط و  گفتگو می ،دیگرشناخت هم

 شوند.استاد ارتباط  شریک عاطفیدو  شودمیباعث است که تفاوتها و تشابهات 

مزد یا دوست نا با همسر،طراحی می کنید تا شما که ارائه شده  از هشت قرار مالقاتالقات قرار م هریعنی در هر فصل  تمریناتیدر این کتاب 

تی برای نیست بلکه این قرارها ح جوانیرا بشناسید. البته منظور نویسنده بسنده به دوران  همدیگرتا  با هم اجرا کنید خود به منظور رابطه پایدار

 ازدواج زنده ازدواج برای اینکهبه شکل الگو طراحی شده و درتداوم نیز مناسب است چون با هم زندگی می کنند  وساله هستند  32کسانی که 

 .ودشمید به شما ارائه شده که با پشتوانه کامل تحقیقات علمی، علم ریاضی و تجربه کافی عنوان و قوی و شاداب باشد کنو رشد بماند 

 میشیوه همیشگی  وبر ندارند در گذر زمان  اوش و شناخت شریک عاطفی خودست از ککه حتی یک لحظه ددهند این الگوها به زوج یاد می 

از . شوندخود که به او متعهد هستند مواجه همسر آینده  سها و امیدها و آرزوها و اهداف همسر یابا تر ینکه چگونه در طول زمانبرای اآموزد 

ید ارتباط با .، این الگوها ارزش باالتری می یابندافراد ساکت و قویبرای حتی  د،ارتباط بدون گفتگو دوامی ندارتحقیقات اثبات کرده آنجایی که 

  جلسه مالقاتها است.باشد که پیش نیاز همدالنه، برپایه احترام و فهم قوی از هم 

الزم است که پس ، این تعهد ها را بازسازی کنند.اول به هم بدهند اما می بایست مثال در زمان آوردن فرزنددر ابتدا ی اتتعهد زوج ممکن است

متاسفانه با وجود این دستاوردها عده بسیار کمی هستند که از این تحقیقات انجام شده، در سراسر دنیا بعنوان  قرار مالقات ها را مطالعه کنید.

اه می آگ تدریجه بردم این بوده که مروال اما  می کنند. این البته خبر خوبی نیست ست کمک برای بهتر شدن زندگی مشترکشانزوج، درخوا

اغلب زمانی برای درمان مراجعه می کنند که خیلی دیر اما  .د و کیفیت زندگی خود را ارتقاء دهندکمک بگیرن توانند که از متخصصین می شوند

ای زندگی، بین هبحران یا د، با تغییر مسیرهای شغلی وفرزن تغییر شرایط گوناگون مثل تولیدبا  زندگی در بطن خودکه  . طبیعی استاست شده

مسران و نامزدهای جوان عالی خصوص هه و برای ب احیا کندرا  ازدواجرنگ و بوی از دست رفته اند اما این کتاب می تو دزوج فاصله ایجاد کن

 باشد که تحت تأثیر باورهای اشتباه شناختی خود، اسیر نشده اند.

ا متفاوت هکه با آن وب کسانی می شوندجذمکه اغلب افراد در ابتدا  انجام شد، دریافت شدتوسط یک محقق آلمانی در تحقیقی که بنام تی شرت  

مول واحدی به فرم ا؟ اما هیچ کدخوشش می آید دیگریاز  نفر یک چطورمتغیر که  044انجام شده با بیش از نیز هستند. تحقیقات گسترده ای 

اما برای راهکارهای بعد از آن که چگونه این میل به شناخت و مسیر اشتراکی پایدار برسد تحقیقات نویسندگان این کتاب گام  .نرسیده است

 بزرگی بوده است.



 قات شان،در زمان قرار مال زوج بصورت آگاهانه و داوطلبانه که 9444حدود  گفتگوی محرمانه با حفظ رازداریضبط و بررسی این کتاب بر اساس 

 آنالیز شده است.ساعتها  فهل و دوستیأنامزدی، تارتباط ساله و با نوع  66تا ساله  22از  هازوجبین سنین مختلف 

ه های بسته نپرسید ک الؤفقط س در قرار مالقاتها چگونه و چطور و با چه موضوعاتی وارد گفتگو شوید. مثال که داین کتاب به شما یاد می ده

ثل روابط م صحبت درباره برخی مسائلبسیاری افراد هستند که  اینکه از آنجا که. و یا یحی بپرسیدالهای تشرؤبلکه س است،خیریا جوابشان بله 

جود و آگاه می سازد که، می آموزد که چگونه صحبت را شکل بدهید. همچنین برایشان دشوار استمعنویت و ...  مسائل مالی، صمیمیت، جنسی،

های بعدا با تعارضکنید، اجتناب  از تعارض و کوشش می کنید تا نشانه سالمت رابطه استدر روابط، )اختالف سلیقه، نظر، دیدگاه(  تعارض

تفاوت ، ابطهرابتدای پذیرید. ها می توانند رابطه را غنی تر کنند البته ا گر بتوانید آنها را بفهمید و بتفاوتاز طرفی  بیشتری روبرو خواهید شد.

. شودمیاینجاست که مشکالت زناشویی شروع  دهند وتغییر  ار رهمدیگ هندمی خوا داما کمی که میگذر شودمیباعث جذب افراد  ،های زوج

 .زندگی کنید به نقطه واالیی دست یافته اید مشاهده کاوشگرانه همسراگر با دیدگاه ولی 

اشاد، تر از گروه نتر وسریعآنها فقط آسان هر دو نفری ناشاد ندارند، هازوجی شاد تفاوت چندانی با هازوج این است که جمله طالیی این کتابیک 

 هم بودن لذت ببرند. با تا از گردند قادرند روابط خود را مرمت کنند بنابراین زودتر به هم بر می

 .اند پس شما هم می توانید اگر بخواهید های این کتاب به هم برگشتهی زیادی با تمرینهازوجطبق تحقیقات 

عالئم افسردگی، اختالالت اضطرابی،  اندو در طوالنی مدت می تو دتحقیقات نشان داده که روابط شاد زوج، روی سالمت جسم و روان تأثیر دار

طر سالمت جسم و روان برای می تواند خروابط ناخوشایند مداوم،  یطرف. از کاهش دهد ااجتماعی و حوادث خودکشی راعتیاد، رفتارهای ضد 

 ندانشان بزند.شناختی و عاطفی فرز زوج و حتی آسیب به فاکتورهای

 

اگر در گفتگو داغ کردید و حتی هایی شروع کنید، که موضوعات رو با چه مهارت دبه شما یاد می ده در هشت فصل ،هشت قرار مالقاتکتاب 

برای مثال سکوت تا ده شماره و تنفس، دوری بزنید، دستشوئی بروید بعد  مدیریت کنید گونه آن راچ شودمیمشاجره و دفاع نزدیک کار به 

ه فرد ب برای ساعاتی آنها را طبق برنامه ریزی ه باشد مثال فرزندان را بهانه نکنیدمجددا با حفظ آرامش قرار را ادامه دهید. مقدمات مالقات چگون

تند. هتل با هم قرار می گذاشها در البی انتظار گاتمن خود زوج. دمخارجی داشته باشقرارمالقاتها الزم نیست که  .کامال معتمد یا پرستار بسپرید

قرار ر هبل از بذارید. قمالقات با زوج ار قرار ای یک ب هفته. کافی باشدی کهن سال، اتاق نشیمن با حس قرار مالقات می تواند هازوجحتی برای 

رور مورده تا چنانچه فرصت نداشتید آکه در آخر هر بخش  اقرار مالقات سریع راقل قسمت ندازید یا حدیکتاب بهمان فصل نگاهی به جمالت 

جویا  ورطاحساسات رو چ آندلیل با چه جمالتی کاوش کنید.  ن رااشریک عاطفیت احساسات و نید.با چه جمالتی بیان کرا  احساسات خودکنید. 

ل نخورید. . الکمختصری داشته باشیدقضاوت نکنید. شوخ طبعی  ید.هحس کشف داشته باشید نه قضاوت. خوب گوش بددر سراسر قرار، ید. وش

 پررنگتر کنید.  ارپذیرش در این گفتگوها باید  .همدلی کنید. توجه کنید. سوال بپرسید. هم نوا باشید .صبور باشید

 امتحان کنید.  مالقات ها رایکنواخت شده این  هل هستید و زندگیأدقت کنید حتی اگر مت

 :ی مالقات با همسرفهرست قرارها

 تعهد اعتماد و ،قرار اول به من تکیه کن

 ها باشید، رسیدگی به تعارضق مخالفتفقرار دوم موا

 قرار سوم محرمانه با همسرم، نزدیکی و صمیمیت

 قرارا چهارم بهای عشق، کار و پول



 برای رشد خانواده ،قررا پنجم فضا

 سرگرمی و ماجراجویی ،قرار ششم با من بازی کن

 رشد و معنویت ،قرار هفتم چیزی که به آن باور داریم

 ، رویاهاعشق برای کل زندگیقرار هشتم 

 گر را گرامی بداریمیدهم :بخش پایانی

 ضمن مطالعه کتاب،باشد، به دستاورد نشاط عشق برسید و  هازوجاز  ید کمک حال بسیارتوانکه می ،امیدوار با مطالعه جزء به جزء این کتاب

 زوج موفقی باشید. و به دیگران معرفی کنیدشنیدن پادکست آن را مقاله و یا  خواند این
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