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 مقدمه

زندگی  یداگرفته، چون شممما تصمممیم گویمیماول از همه اینکه به شممما تبریک 
 ی که هست، بهبود بخشید! شرایطمشترک خود را در هر 

را خرج  ی اکردهخری  این ک  ب پرداخت  برایرا که  ایینههز توانسممم   یم شممم   
آرامش    برای لی این ک ر را نکردی     ی  یک پ  زا کن  ! یچسممم ن  یک خری  

 آموزش خود سرم یه گذاری کردی ! 

، با وجود اینکه در زندگی مشترکشان احساس ایدیدهدرا  تا به حال افرادی حتماً
فعلی  شممرایطبهبود  برایرضممایت زیادی ندارند، به هیع عنوان حاضممر نیسممتند 

، شمممرکت در خوب اقدامی انجام دهند؛ از جمله خرید یک کتاب شمممانیزندگ
آموزشممی و رفتن پیش مشمماور هم که  یهاکارگاهثبت نام در  احتماالًسمممینار و 

 ! کندینمبه فکرشان خطور  اصالً دیگر
شتن،  ست دا شق و دو سطحی از ع بهتر از  تواندیمزندگی هر کدام از ما با هر 
شما  سالمتی! به نظر  سالمتی! بله  ست مثل  شود، در ضر  سالمتی  برایحال حا

آن حداقل قابل قبول تعریف کرد ولی  برایحداکثری وجود دارد؟ )شمماید بتوان 
 ور شد!( متص توانینمحداکثری 

 ب ش   به ر! ترسالمت  هر چه ق ر ش  

، سواد، ثروتکنم که با هر سطحی از میآشنا  ییهاروشدر این کتاب شما را با 
سمممطحی از رفتارهای اجتماعی و موقعیت مکانی که باشمممید، هر تحصمممیالت و 

محبوب همسرتان شوید و از زندگی کردن در کنار او آرامش داشته باشید بیشتر 
با انجام  توانیدیم. ، از بودن با هم لذت ببریدتانرابطه شروعهای اول روز مثلو 
به کوچک، تغییرات بزرگی در زندگی خود ایجاد کنید، البته باید  های مثبتگام

 هم باشید! مندعالقهانجام این تغییرات، 

 1395نزدیک ی به ر  – ی مق م اسالم مه
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 درباره کتاب

 انگيزه نوشتن کتاب
بعضمممی اوقات رفتارهای نامتعارف از  دیدمیم، کردمیمبه اطرافیانم نگاه وقتی 

مثال همکاری داشتم که در محیط کار رفتارهای زننده  برای. دهندیمخود بروز 
و آقایان با هم کار  هاخانم ،امیکار. به دلیل اینکه محیط دادیماز خود نشمممان 

بعد از مدتی، چون با هم  .داشمممت، رفتارهای او خیلی بیشمممتر نمود کردندیم
شتیم، از طریق همسرم متوجه شدم که از زندگی خانوادگی  ارتباط خانوادگی دا

کار، عدم  محیطدر آمدن به  یرتأخخوبی برخوردار نیسممتند. سممردردهای زیاد، 
، همگی باعث شممد، و اشممکاالت کاری دیگر در مواقع ضممروری پاسممخگویی تلفن

ه یک کارمند بی انضممباط و ناکارآمد تبدیل فردی که همیشممه مورد تایید بود، ب
شتن روابط خانوادگی ناپایدار و  احتماالً. شود شما یا اطرافیانتان هم، به دلیل دا

  .یداشدهناشاد، دچار چنین مشکالتی 
که فرو  ییهاخانواده، رشممد روزافزون با توجه به آمارهای رسمممی ازدواج و طال 

شدیم شدم که خانو یهاآموزشو حجم زیاد  پا سیما، متوجه  صدا و  ادگی در 
به همین دلیل  .رسمممانه ملی خیلی مفید فایده قرار نگرفته اسمممت یهاآموزش

کوچک  یهااقدامی ادار عملی، یهاتجربهتابی با رویکرد، وجود ک احساس کردم،
این بود  ،از نوشتن کتاب امیزهانگلذا  خالی باشد. و راهنمای کاربردی در زندگی،

آموزشمممی،  یهاکارگاهبرگزاری سممممینارها، در  امسمممالهچندین  یاهتجربهکه 
شاوره شی یهاکالسخانوادگی و  یهام تا با منطبق کردن را گرد هم آورم  آموز

 .کنم کمک ،به افرادی که جویای زندگی شاد هستند ،با فرهنگ کشورمان هاآن
 اين کتاب مناسب چه کسانی است؟

بخشممی از افراد جامعه  برای کتب آموزشممی،مانند سممایر  مطمئناً این کتاب هم
سب  ست منا سب نخواهد بود.  برایو ا ضیح  برایبخش دیگری از جامعه منا تو

ستچه کسانی مناسب اینکه این کتاب  ، بهتر دیدم توضیح دهم که این کتاب ا
 ! باشدچه کسانی نمیمناسب 
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  ارند و ای ندافرادی که به سممرنوشممت خود عالقه مناسممببه طور حتم این کتاب
 .بودگذرانند، نخواهد مرگی میروززندگی خود را به 

  در زندگی کاری، اجتماعی و زناشممویی  کنندیمکسممانی که فکر  برایاین کتاب
 نیازمند هیع کمکی نیستند مناسب نیست.  ،خود

  سانی که  برایاین کتاب شرفت  برایک خود اهمیتی قائل خانوادگی آموزش و پی
 .نخواهد داشتارزشی  گونهیعهنیستند، 

  تاب  ،در آخرو که وقتی  برایاین ک ندیمافرادی  ند خواه یداری کن تابی خر  ،ک
 آن برایهزار تومان یا بیسمممت پانزده  ،آیا ارزش دارد که کنندیمبررسمممی  هابار

هزار تومان  200در رسممتورانی  ،یک شممام برایهزینه کنند یا نه! ولی به راحتی 
 !مناسب نیست اصالً ،کنندیمهزینه 

 
سمت پایانی این  ثمراتاما در رابطه با  کتاب خوانی اعتقادی دارم که به عنوان ق

 ؛کنمیمبخش خدمتتان عرضه 
 یهاروشبا  توانیمکه چگونه  بود مورد اینکتاب در  .کتابی را معرفی کردمفردی به 

 ،قدرمگراندوست  ارزشمند کار ،«شنبه از»کتاب  .جلوی اهمال کاری را گرفت ،ساده
 .هفته مطالعه کرد 2و تا انتهای کتاب را ظرف  قای بهرام پور! در ابتدا جذب کتاب شدآ

 گفت:  ،پرسیدمدرباره کتاب نظرش را  ،جالب بود که در انتهای مطالعه

   «هم نبود! کردییمکه تعریف  یآن طورخوب بود  لی » 

با یکی  ،ختاندایمبه تعویق  هامدتکاری که  برای ،بعد روزچند جالب بود که 
 رفت و کار عقب افتاده را انجام داد! هایکتکناز همان 

تابی، به عه ک طال کت در  نظر من اگر م شمممر
شی، ضور در کارگاه آموز فقط  سمیناری یا ح

ندفردی در زندگی عملی  یرتأث یک جاد ک  ،ای
مالی را مانی و  حاظ ز به ل نه کردن   ارزش هزی

 اگر آن ،کنمیمسمممعی لذا اینجانب هم  .دارد
از آن  حتماًدر راسممتای اهدافم باشممد فعالیت 

 !استفاده کنم

 





 

 1بخش
 : گاو بنفش1بخش 

 

 گاو بنفش
 بخش اول

هر انســانيص صــفا  
خاص خود را دارد. 
شما منحصر به فرد 

 هستيد!
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 در اين بخش ...

ستانی از زندگی واقعی در  صل اول این بخش دا  شرایطدر ف
شما را با مفهوم گاو  کنمیمسخت را نقل  صل بعدی،  و در ف
نخوانده باشممید!( و بعد  راآن)اگر تا حاال  کنمیمبنفش آشممنا 

عادی  برایدر دنیای فعلی جایی به شمممما خواهم گفت که 
سرتان  برایبودن وجود ندارد و  اینکه بتوانید محبوب دل هم

باشید و در کنار او احساس آرامش کنید و همسرتان در کنار 
شمممما احسممماس آرامش کند، باید متفاوت باشمممید و آن ه را 

 به دست آورید. خواهیدیم
فاوت بودن در معنی واقعی  ته مت مهالب که  طورهمان، اشکل

و از مفاهیم  امکردهشما متفاوت نگارش  برایمن این کتاب را 
ستفاده  برایبازاریابی،  شویی ا شاد زنا ، در آن امکردهزندگی 

ثال ندگی واقعی  یهام یاد از ز یار ز مختلف  یهازوجبسممم
 متفاوت باشید! توانیدیم. شما هم امآورده



 

  

 

 فصل اول: رویاي شیرین

  :شیرینرویايفصل اول 
 یست؟گاو بنفش چ :فصل دوم 

 سوم: گاو بنفش همسر فصل 

 





 

 

... در این فصل  

 شرایط خانوادگی 
 ارتباط محیط کاری و خانواده 
 خاطرهای هیجان انگیز و ماندگار  

 !امخانوادهمن و 

تالش عصممبی بودم، از طرفی  ناراحت و کمی امیکار شممرایطمدتی بود به دلیل 
آسممیبی وارد نکند! ولی در هر  امخانوادهه افراد روحیبه  مسممألهتا این کردم می

سألههم جزئی از این  هاآنصورت  صاً .شده بودند م صو  یاارادهسرم با هم مخ
با  کردمیمبه من کمک کند. سعی  مسألهمحکم، کمر همت بسته بود تا در حل 

 کمتر آسیب ببینمبا همسرم و دریافت راه کارهای موثر،  امیکاربیان موضوعات 
بهترین راه، در حل  اجرایبررسممی و سممپس با  را مسممألهمقابله با حل  یهاراهو 
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 روزها بود که اتفا  جالبی افتاد، یک روزهمین گامی به جلو بردارم. در  مسمممأله
ورزش کردن به سممالن فوتبال رفته بودم و در حال برگشممت به  برایتعطیل که 
 خانه بودم ...

 ... رسیدم منزل، زنگ زدم! 

 یک لحظه صبر کن! لطف ًه سرم از پشت درب:  

 چی ش ه؟ مگرمن: چرا؟  

شادی از من  شد، رفتم تو با یک برف  شد! در باز  ستقبال  بابا  گفتندیم هاب ها
 لم، با صدای بلند گفتند:غبابا اومد! در حالی که پریدند ب ،اومد

 مب رک! تول ت مب رک! تتول  

  ادامه داد: ی دت  تبریک گفت راب  خوشح لی   یک نگ ه مرموز، تول م  بع  ه سرم 
 نه به ش   ب هم؟از خ  ب ر نن ه ر  ر زیک  ،قرار گذاش ه بودیم هست ب  ه  یگر

ست،  لی اممن:   ست ر زبله ی دم ه یک ج ی خوب  خواهمیم، اج زه ب ه تول  من ه
 ببرم ون!

نج ، اگر خوب نبود ی  از آه سممرم: یک رسمم وران خوب پ  ا کردم، اج زه ب ه بریم  
 !رس ورانی که ش   گف   م  بریم  خوشت ن   طشمح

 من: ب شه بریم! 

مخالفتی نکردم،  ،فیلم بگیرم، مطابق معمول از شممما خواهمیمدر مسممیر گفت 
پارک کردم و راه افتادیم به سممت رسمتوران!  رارسمیدیم به رسمتوران، ماشمین 

و او  رفتیمیمجلو  هاب هبود، من به اتفا   بردارییلمفهمسرم هم نان در حال 
کردم،  رزرومیز  آنجاپشت سر ما! همین که وارد شدم، گفت باید بریم طبقه باال، 

 که یک دفعه... رفتمیمباال  هاپلهداشتم از 

 

 

 

 

 

 

 



 23 یرینش یايفصل اول: رو

 !ترقبلمی ک

 ... در حال برگشتن از فوتبال

های روز معموالً! ی رخ خواهد داداتفا  جالب ،احتماالً روزبه دلم افتاده بود که ام
 !دهدیمانجام  نمی برا ی )شگفتانه(تولدم، همسرم یک کار جالب

 که بودمبه سممممت منزل برگشمممت از فوتبال جمعه، نزدیکای ظهر بود، در حال 
 :همسرم تماس گرفت و گفت

بگ ر   هم  راخواهرت، هم فالن چ ز  خ نه بر  ،زح  ی ن ست در مس ر برگشت اگر 
 ! خ نه! فقط سعی کن ت  س عت یک برگردی  ه )دخ ر خواهرم( ب  ش   ک ر داردف ط

 !کشدیمارم را جالب انتظهم یک اتفا   روزمطمئن شده بودم که ام یگرد
مشمممغول راحتی  یهالباسبا  هاآنخانواده که رسمممیدم، همه به منزل خواهرم 

)خواهرم مشمممغول امور فرزندش و کارهای منزل بود.  !بودند خودشمممانکارهای 
دختر کوچکش سمممرگرم کارهای مدرسمممه بود و شممموهرش پای تلویزیون هم 

 برایم !(انداختیم آنجالب  یهابرنامهو هم یک نگاهی به  کردیماسمممتراحت 
رسمممم در خانواده ما  معموالًتبریک نگفتند،  ران تولدم کدامشممماع جالب بود هی

زبانی ببیند،  رااگر فرد یا  گیرندیمکه وقتی تولد کسممی هسممت، یا تماس  اسممت
شانتولدم را  روزالبد  ؛گفتمپیش خودم ، خالصه من گویندیمتبریک  رفته!  یاد
 چطور ممکن بود؟! آخرولی 
 راو تولدم  گرفتندیمتماس  دوستانمسالن فوتبال هم که بودیم بعضی از  خلدا

، برادرم در چشممم به هم گرفتیمی تماس سمم، جالب بود هر کگفتندیمتبریک 
 ! هست تولد من روزکه ام دانستینم اصالً، انگار شدیمزدنی از من دور 

پ  ا  خوبی، حس گوین یمتبریک  وقعی ن سممم م  لی از اینکه تول م را)کال آدم پرت 
 ! د ست دارم!( کنمیم

شنید تبریک گفت، برادرم تلفنی تولدم را  ،دوستانمیکی از  سالن بودم، دروقتی 
 زیادی به منزلشمممون عجله بعد از فوتبال هم با خودش نیاورد! رویولی بازم به 

بودم نه گفت امروز باید زود برگردم خانه، کار دارم! در مسیر برگشت به خارفت! 
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با ماس گرفتم و گفتم یاهاز برادر یگردیکی  که  نداری، ام اگرم ت یا روزکاری   ب
هم  اوجالب بود، !( ودسممر بر ونحوصمملم ،تنهایی روزام کردمیم)فکر ما  یخانه
 !ما منزل دنیبیا توانندینمهستند و  جایی دعوت ؛گفت

 کمی بعدتر!
طبقه باال  درم یاهو برادر هااهرهمه خو دیدم، دفعهیکباال رفتم که  هاپله... از 

را  تولدمآمدند و  ما به اسممتقبالگرفت. یمفیلم  هاپلهخواهرم از باالی  .هسممتند
با یک  ،بودند توانستهکلی شاد از اینکه  بودند! آنجا! همشون با هم تبریک گفتند

 اقدام از قبل هماهنگ شده، منو بدجوری شگفت زده کنند! 

من از  ،کردن یمن  ی ن نبود   فکر  یزدگشمممگفتمن این  در صمممورت ظ هراً)الب ه  
 م جرا ب خبر بودم ی  ح اقل از قس  ی از م جرا مطلع بودم!( 

رسمممم بعجب حس جالبی بود! یعنی در مدت زمان کوتاهی که از منزل خواهرم 
رسممممی  یهالباس ،با هم هماهنگ شمممده بودند هاآنهمه  ،ناخودم به منزل

 بودند رستوران!  آمدهو  شده بودند حاضرنی مهما برایپوشیده و 

ج  اسمممت،  لب این ج  که هنوزه،  ) ب ًتقرهنوز  قت این  ی ب  هم ایه چ   ق ر ن افراد 
ی دم م   ن ! ح ی  ب ریه  هنگ نشممم ه ا  بر یمخ نوادگی  خواسممم  میمکه    یک 

  (!ن ن م   واده جد  ت  خ ن، ه ین ه  هنگه  شگی     ره یتأخبه دل ل مس فرت، 

شانع هیاز رفتار  من ضیه از چه قرار ،هم کدام شده بودم ق ست و  متوجه ن از ا
ز همه خواهرها و برادرهایم را به دلیلی دیده بودم، با یباًتقرصمممبح روز تولد که 

را بازی  مربوط به خودش نامهیلمفهر کسممی بخشممی از  .هم متوجه نشممده بودم
تا  2افراد با سمممنین متفاوت از  در این مهمانی،که  نکته جالب این بود! کردیم

 داشتند!حضور سال  65
 هاپلهو وقتی به باالی شمممت از ذهنم گذ ،رفتمیمباال  هاپلهاز این فکرها زمانی 

رسیدم، برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم، همسرم را دیدم که هم نان در حال 
 ه نگاهم کردم! بود، با نگاهم تشکر کردم و قدردانی با زبان را همرا بردارییلمف
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 زی دی کش  ه بود! یه زح ت ،انج م این ه  هنگی برایمط ئنم  

ندنی شمممد و  برایز رو آن ما یاد  به  باًتقرمن خیلی  به  ی قت  فکر  روز آنهر و
و به این  کنمیم، هم احساس خوبی دارم و هم حس ارزشمند بودن پیدا کنمیم

یک یا چند بار از هم شما  یدشا! ارزشمندندخیلی  اطرافیانم،که  رسمیمنتیجه 
ندهدر زندگی  راهای هیجان انگیزی روزو  یداداشمممته هاتجربهاین  ! و یداگذرا

 !بریدیم، لذت کنیدیمارزشمند خودتان فکر  یهاتجربهزمانی که به این 
؟ به خاطر اینکه همسممرم یک ماه پیش )شمماید هم ندارزشمممندمن  برای چرااما 

نامه ریزی کرده بود، با رسممتورانی هماهنگ کرده بود، با تولدم، بر روزبیشممتر( از 
ن کوچکم با فرزندا ،ترمهمبود و از همه  هماهنگ کرده بسمممیار زیاد امخانواده

! )البته این بویی ببردتولدش نباید از این ماجرا  روزتا  صمممحبت کرده بود که بابا
 !( ظاهراًبوده  ترسختآخری از همش 

 یک اتف ق مه ج   مهم!  برایپرزح ت،  یک برن مه ریزی دق ق   

شاد بودم و لذت  خاطره روزبا این  هاماهو حتی  هاهفتهها، روزتا   بردمیمانگیز، 
تمام  ،شودیمزنده  برایم روز آنو هنوز هم هر وقت یاد  و احساس خوبی داشتم

در حالی بود که  هاینا! و همه شمودیمدر ذهنم پررنگ  ،روز آنخوب  یهاحس
های خیلی سمممختی روزو  گذراندمیمرا  امیکار شمممرایطها، بدترین روزآن  در

 داشتم!

 یک سوال مهم ...
ن ، ایبردمیمسممخت و بحرانی به سممر  شممرایطچرا با این اتفا ، در حالی که در 

قدر خوشممحال، پرتوان، شمماداب و پر انگیزه شممده بودم؟ این سمموالی اسممت که 
سوال الزم  رایببه آن جواب دهم و البته  خواهمیم سخ به این  کمی  دانمیمپا

ستانی که در مورد گاو بنفش و  شماارتباط آن با دا صحبت تعریف کردم،  برای 
 کنم!
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، شما در وضعیت هاآنهایی را تهیه کنید که در یتفعاللیستی از 
مک اعضممماء  با ک ید و  حاظ روحی نبود به ل  تانخانوادهخوبی 

صاً) شرا مخصو ستید به  آل برگردید. یط نرمال و ایدههمسر( توان
از همسممرتان برای تکمیل  حتماًرسممد، ینماگر چیزی به ذهنتان 

 کردن این لیست کمک بگیرید!
 نكته مهم

جه کن گاو بنفش فقط  یدتو  یانمفهوم اسممممت! در ب یککه 
 یا یتیاقل ی،گروه ی،موضمموعات تالش شممده اسممت که به کسمم

شود و گاو بنفش که مفهوم ینتوه یتیاکثر شنا برا ین  یفط یآ
ست، برا یادیز صرفاً ارتباط ب یاز مردم ا ستعاره و  شترا  یانب ی

 شده است.
 

 
 

 علت محدوده زماني

 به دلیل مشکالت زیاد محل کار 1392سال 
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 فصل اول: رویاي شیرین 

 یست؟گاو بنفش چ:فصل دوم 
 همسر سوم: گاو بنفش فصل 



 

 

 

 در این فصل...

 گاو بنفش 
 چرا گاو بنفش؟ 
 مزیت گاو بنفش 
 عدم وجود راه حل واحد 

شنا کنم و  خواهمیمدر این بخش  ستراتژی گاو بنفش در بازاریابی آ شما را با ا
نی روشمممطرح کنم تا به  ،، ارتباط آن را با داسممتان تولداین فصمملپس از پایان 

 مره زندگی استفاده کنید.روزاربردهای ک برایبتوانید از مفهوم گاو بنفش 
صیه می شابه تو شینیان، ما را به هم رنگی و ت شمان پی کردند و از کودکی در گو

 کردند: زمزمه می

 !هم رنگ ج  عت شو ،خواهی نشوی رسوا
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نجوای ؟ کردندیماما به راسممتی چرا این کار را 

آموزد که باید خود به ما می ،هم رنگی با جمع
 !آوری تا شمماخن نباشممیدیگران در نگرا به ر

گام در راه ید  تا گمراه با های پیموده بنهی 
شوی و باید  شی رودنبالهن تا مورد انتقاد قرار  ،با

طرز تفکر یاد شمممده ریشمممه در  احتماالً !نگیری
 . داردهراس از مورد انتقاد قرار گرفتن 

 
 
 

رنگی بلکه نه به همرا  افراد،  2گاو بنفش روشی کتاب پر فنویسمنده 1سمت گادین
صمممحبت متفاوت بودن این کتاب در رابطه با  خواند.میفرا به تک رنگی و تمایز 

 :. هدف از کتاب این است که بگویدکندیم

نه خطرات  شودیمافزایش ت  یل به انج م ک ره ی شگفت انگ ز، ب عث ای نی ب ش ر 
 است! ضر ریچشم گ ر که ارزش زی دی دارن ،  یه ر شب ش ر، خلق 

 

  عادی بودن را کنار بگذاريد! 
گويد که عادی بودن و دنباله را بودن منفعت زيادی به دنبال يمدر واقع استراتژی گاو بنفش   

ی هميشـــگي را هاعاد خواهيد زندگي متفاوتي را تجربه کنيدص بايد يمنخواهد داشـــتص اگر 
 تغيير دهيد! و تغييرا  را در جهت مثبت شکل دهيد. 

   
  

 

 
1. Seth Godin 

2. Purple Cow 
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تعداد زیادی گاو وجود جا در این، هسمممتیدپرورش گاو فرض کنید در یک مزرعه 

شند سفید با سیاه و  شخین دادن یکی از  ،دارد. اگر همه گاوها  پیدا کردن یا ت
سایی خواهد بود، ولی اگر تنها یک گاو بنفش در  سخت و طاقت فر هزاران، کار 

ش شد، آیا بابین تمام گاوها وجود دا شخین دادن، زته با  ،یا پیدا کردن آن هم ت
 توانیدیمشما با متفاوت کردن کسب و کار خود  بنابراینکار سختی خواهد بود؟ 

شما را در  شوید و دیگران  شناخته  سبت به بقیه رقبا  سرعت ن  ترینیعسربه 
ست، چون  سند و پیدا کنند! البته این تمام کار نی شنا در  توانیمزمان ممکن ب

و کار هم گاو بنفش بود، به این معنی که محصمممول یا  قسممممت منفی کسمممب
آنقدر بد و بی کیفیت و بدون پشتیبانی باشد، که  دهیدیمخدمتی که شما ارائه 

 هاآندر بین تمام رقبای خود و مصرف کنندگان سریع شناخته شوید و از همه 
ی، کسب و کار شما شرایطزودتر تشخین داده شوید! واضح است که در چنین 

به افول خواهد رفت و به زودی طعم شممکسممت را تجربه خواهید  رو ،روزبه  زرو
 کرد! 

 چرا به گاو بنفش نیاز دارید؟
سیار زیاد و  ،هاها و انتخابدر بازارهای کنونی گزینه ست در عوض روزب  ،افزون ا
به کاهش است.  ورکم و  ،هاانتخاب از میان گزینه برایزمان و فرصت مشتریان 

گیر چه چشم فرصت اندکی دارند تا به چشم بیایند و چنان ،حصوالتم بنابراین
 شوند. ها گم شده و نادیده گرفته مینباشند در خیل گزینه

، رسمموایی را به جان کنیدچنان ه در پی گاو بنفش هسممتید، کنج عافیت را رها 
دانند یک نقد جدی آماده کنید. مردمان کسمممب و کار می برایبخرید و خود را 

شانه میدیکته فقط که سانی را ن ست و انتقاد ک ست ا شته بی که در  گیردی ننو
جسممتجوی برتری هسممتند. آنان انتقاد از کارشممان را به معنای نقد از خود و زیر 

 گذارند.نمی یتشانشخصسوال بردن 
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 آغاز کار 

شما وفق  صول  شتاقانه خود را با مح سی م صرف دهدینمهیع ک . اکثریت عمده م
ستند، انتخاب خود را نموده و به چیزهایی که دارند دل کنندگان را ستهضی ه . اندب

را به این  هاآنبه دنبال کاالهای جایگزین نیستند، شما این قدرت را ندارید که  هاآن
تا کنید که آنقدر چشممم گیر باشممد  طراحیپذیرش مجبور کنید. باید محصمموالتی 

 باشد. هم عطف و جذاب را جذب نماید و باید به قدر کافی من مشتریان

 سوء تفاهم بزرگ

مشممکلی که وجود دارد این اسممت که در بسممیاری از موارد افراد زیادی تصممور 
که گاو  یو ایجاد گاو بنفش، سممریع و کم هزینه اسممت، در حال طراحی ،کنندیم

 بلکه موثر است. ،بنفش ارزان و سریع  نیست
ن اسمممت که هرگز جذابیت گیر بودهای چشممممارزانی یکی از معدودترین گزینه

اگر شما کاالیی را ارزان کنید، ، دهد. مشکل ارزانی این استست نمیخود را از د
دهد. ارزانی راهکار ضممعیفی در همان بازی را انجام می احتماالًهم رقیب شممما 

 از نبرد ایجاد گاو بنفش است.  خروج

 مشکل گاو بنفش چیست؟
 این اندازه ساده، تا متفاوت بودن است برایموثری  روشکه بودن اگر گاو بنفش 

قدر سخت است گاو بنفش ن ؟ چرا ایدندهینمآن را انجام همه افراد ، چرا است
 شویم؟ 

 زیرا مردم ترسو هس ن ! ،ن در است گ   بنفش

اگر شما چشم گیر باشید ممکن است شما را نپذیرند. بهترین چیزی که ترسوها 
که  رودمین بمانند. انتقاد به سمت کسانی آرزوی آن را دارند این است که پنها

 در جستجوی برتری هستند، کار بی خطر یعنی سازگار شدن ...
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  خبر خوب! 
و شــت از گاو بنفش شــدنص شــما  يلتر کرده اســتص به دلفکر غالب مردم کار شــما را را ت  
هستند که  ييهاو موفق آن يد. محصوال  جديابيددست  يزبه تما یبا کوشش کمتر توانيديم

 ينو پر خطرتر شـــوديبه شـــکســـت منجر م يشـــه! کســـالت آور بودن هميانندبرجســـته و نما
 است. یاستراتژ

   
   

در صورت ؟ زیرا کنندیم پروازچرا پرندگان مهاجر منظم و به صورت هفت مانند 
مقاومت  پیشمروها ، کنندیم پرواز ترآسمان، رودنباله پرندگانپرواز هفت شمکل، 

در  هاآناگر ولی  کنندیم پرواز مؤثرتر ،بی، البته پرندگان عقشمممکنندیما را هو
سمممیر را مپرنده نامناسمممبی را دنبال کنند، انتخاب پرنده رهبر، اشمممتباه کنند و 

 برگردند. گروهدوباره به باید با صرف انرژی زیاد و روند میاشتباه 

 گاو بنفش بودن يهاتیمز

شممود، مردم بیشممتر به دنبال تر میر دنیا آشممفتههر قد ،پارادوکس جالبی اسممت
سبها میآن .روندمیامنیت  شان و خواهند تا حد امکان، خطراتی که در ک  کار

سمماختن یک گاو بنفش  برای، هر قدر عده کمتری وجود دارد را از میان بردارند
که سممعی  یاعده، در واقع یابدیمتالش کنند، پاداش چشممم گیر بودن افزایش 

در زمان قرار دهند، به نتایج خوبی  یرتأثند با تالش خود سممایر افراد را تحت دار
خود را به نمایش  العادهفو . هر اندازه چشمممم گیر بودن قدرت رسمممندیمکمتر 

 . شودیمبگذارد، پاداش کسانی که به دنبال گاو بنفش هستند زیادتر 

 چشم گیر بودن جسارت الزم است؟ برايآیا 

گیر نیست و جسارت همواره الزم نیست. گاهی اوقات ه چشمجسور بودن همیش
به صممورت موقت با اسممتفاده از  توانیدیم. شممودیمجسممارت باعث آزار دیگران 

اما  ،توجه کنند جلب نمایید خواهندینمرفتارهای جسمممورانه توجه افرادی را که 
 ست!بدانید که این یک استراتژی بلند مدت نیست، جسارت به تنهایی موثر نی
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 آیا راه حل واحدي وجود دارد؟

های دوران بازاریابی انبوه به پایان رسمممیده اسمممت. واحد بازاریابی با طرح برنامه
  برد.دیگر راه به جایی نمی ،محصوالت سنتی روشف برای ،بازاریابی سنتی

های عصر صنعت تلویزیون، نیاز به تفکر همگانی . یکی از نشانهیندیشیدبمحدود 
 همه جذاب نباشد، ارزش فکر کردن ندارد، دیگر این برایکه اگر چیزی  بود. این

و محصممولی را تولید  یندیشممیدبترین بازار طور نیسممت. تا حد امکان به کوچک
 گیر بودنش، آن قسمت را پوشش دهد.کنید که با چشم

دهید دلیل خوبی ی کارهایی که انجام نمیهمه برای یباًتقربپرسممید چرا که نه؟ 
ی ترس، اینرسمممی و یا فقدان کنید نتیجهی کارهایی که نمیهمه یباًتقرید. ندار

 «که نه؟ چرا»، این سوال زیباست
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 در این فصل...

 تفاوت و گاو بنفش 
 گاو بنفش همسر خود باشید 
 مردان مریخی و زنان ونوسی کجا هستند؟ 

 یرتأثتحت زوجین، خانواده زیاد اسممت و یکی از  بیرونی که فشممار از شممرایطدر 
شار همین  ست قرار گرفتهف سألهاین به نحوی که ، ا  یرتأثرفتار عادی او  روی ،م

ی شرایطدر چنین  است،کرده از حالت عادی خارج او را و  است رب گذاشتهمخ
قابل از طرف همسمممر دو اقدام موثر  ،مطلوب در خانواده روابطوم قوام و تدا برای

  ؛تصور است
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 :صاولین اقدام اینکه با بهره گرفتن از  عادي بودن سیروانعلم  هاییهتو با  شنا
بل  قا و فشمممارهای او  هاتنشکم کردن  براییعنی اینکه  .همراهی کردطرف م
برگردد و زندگی عادی  شرایطه ب ،بتواند پس از عبور از بحرانفرد تا  صبوری کرد

 . جریان پیدا کنددوباره متعادل 

 :شدن شجاعانه و  توانیماما  گاو بنفش  ، انجام دادهم  یدیگر یجسورانهاقدام 
ش ستراتژی  را آن نی که مرو سفید  ی، در زمانناممیمگاو بنفش ا که همه گاوها 

وقتی  .و کارآمد باشمممد موثر تواندیمکردن گاو بنفش ایجاد  ،و سمممیاه هسمممتند
همسمممرتان جوابگو  فکری و ذهنی شمممرایطعادی کردن  برای ،قدیمی یهاروش

بتوانید او را به  باشمممید که ییهاراهنیسمممت، جسمممارت به خرج دهید و به دنبال 
به بت  یهاجن ندگمث ید اشیز یدوار کن به عنوان  به ،ام ما  که شممم ید  او بگوی

  .تیدهمیشه همراهش هس ،استوار و محکم همسرش،

 

  اق امی شج ع نه انج م ده  !

 چرا به گاو بنفش نیاز دارید؟

و  کندیمکه اطالعات با سممرعت خیلی زیادی رشممد  کنیمیمما در قرنی زندگی 
در خیلی سرسام آوری در حال انتشار هستند و  این اطالعات به نحو ،بدتر اینکه
قا، هاآناز موارد  بدون تحقی بل قبول و حتی  قا حال بدون منبع  ت علمی در 

 ،وجود دارد هایییتمحدود هاآنبرای قبول کردن  ،. از نظر منگسترش هستند
اینکه بتوانم شممرح  برای. زنندیمدسممت به انتخاب  ،هاآندرک  برایالبته افراد 
 :به مثال زیر توجه کنید بدهم،بهتری 

خود را با  دتوانییممثال  برای ،امکانات زیاد و متفاوتی هستید یاداردر منزلتان 
بررسممی و ، ایرایانه هاییبازهای موبایل، تماشممای تلویزیون، بازی با اپلیکیشممن

کهکنترل  بانی  یهاشمممب ندن در آن، مهمانی رفتن، میز گذرا ماعی و وقت  اجت
جام  عالکردن، ان عههنری،  هاییتف طال تاب،  یم حات سممممالم، ک جام تفری ان
ستراحت،  ستحمام و مسائل انجام کار منزل، ا مربوط به نظافت شخصی، تماس ا
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رسممیدگی به امور فرزندان، صممحبت کردن با همسممر، تعمیر لوازم تلفنی با اقوام، 
شغولیت با حیوانات منزل،  شامیدن، م صول، خوردن و آ تولید یک خدمت یا مح

در مدت زمان محدودی  هایتفعالخانگی و ... سرگرم کنید. شاید انجام تمام این 
اسممت، پس  طورینهمدر واقع هم  ،ت به نظر برسممدکه در منزل هسممتید، سممخ

ستید از بین  را انتخاب  هاآنفقط یکی یا چند تا از  ،مختلف هایینهگزمجبور ه
به بتوانید سممموالی اسمممت که باید  یقاًدق؟ این کنیدیمکنید. اما چگونه انتخاب 

 به آن پاسخ دهید! واضحو صورت کامل 
 محدودتردر باال به آن اشاره کردم، خیلی نه چندان دور، لیستی که  یهاسالدر 

اجتماعی با سممرعت  یهاشممبکهافراد به شممدت کمتر بودند.  یهاانتخاببود و 
ها فکر امروزه بعضمممیسمممرسمممام آوری جای خود را بین افراد جامعه باز کردند، 

 ! نیستمیسر  هاشبکه، زندگی کردن بدون این کنندمی
 

  زندگی  توانسممتندینمافراد  ،اجتماعی یهاشممبکهدر گذشممته بدون  اول:سوال
 کیفیت متفاوتی داشت؟  هاآنکنند یا زندگی 

  این نداشممتند، چرا  هاشممبکهبه این  با توجه به اینکه مردم نیاز مبرم دوم:سوال
توانسمممتند در جامعه با این سمممرعت نفوذ کنند؟ آیا تولید کنندگان این  هابرنامه

 و اجرا کردند؟  طراحیاطبین ها، محصولی با نیازهای مخاپلیکیشن

 
سوال اول را به عهده خودتان می سخگویی به  سوال دوم  ،گذارمپا ولی در مورد 

ذائقه مخاطبین خود را تغییر دادند  هاآناین اتفا  هرگز نیفتاد، بلکه باید گفت؛ 
 کارا و جذاب نشممان دادن محصممول خود انجام دادند! برایو تمام تالش خود را 

سته سته آه شد. حال رواج پیدا کرد در بین مردم  ،این تغییر ذائقهآه شر  و منت
 ناصمملی ما در خانواده، پرداخت یهاانتخابباید از خودمان بپرسممیم، چرا یکی از 

زیادی داریم )یعنی  یهاانتخاب؟ پاسممخ واضممح اسممت، ما اسممت هاشممبکهبه این 
سیار محولی نداریم(  یمانهاانتخابمحدودیتی در تعداد  دودی در اختیار زمان ب

 یاگونه! در واقع انتخاب ما به کنیمیم، گاو بنفش را انتخاب هاآنداریم، از بین 
 است که بیشترین رضایت و حس خوب را در ما ایجاد کند.
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دهید یمهایی که در منزل انجام یتفعاللیسمممتی از  اآلنهمین 
سید که برای هر کدام چند دقیقه د ر تهیه کنید و جلوی آن بنوی

 کنید.یمروز وقت صرف 

 

 زمان فعاليت
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ست طورهمان ستند که  ،بینیدیم تانساختهخود  که در لی ضی از اقدامات ه بع
 هاآنبه  اصمممالًبرسمممید، البته اقداماتی هم هسمممتند که  هاآنبه  توانیدیمکمتر 

وقت آن اسممت که از خود . حال اول شممما نیسممتند هاییتاولودر یا  رسممیدینم
نام بردم و به خودی خود  قبالًکه  هایتفعالچرا به بعضمممی از این  ،بپرسمممید

 ؟ دهیدینمزمانی را اختصاص ، ارزشمند هستند
ست که این  ست  هایتفعالواقعیت اینجا شما قرار ندارند و به  هاییتاولودر لی

ی در ذهن خود . هر کسمممی چنین لیسمممتکنیدینمرا انتخاب  هاآنهمین دلیل 
در  ،آیا شما و کارهایی که دوست دارید انجام دهید ،دارد! سوال اساسی اینست

؟ در واقع هرچه لیسمممت شمممما و گیردیمهمسمممرتان قرار  هاییتفعاللیسمممت 
و از  تریرینشهمسرتان نقاط مشترک بیشتری داشته باشد، زندگی مشترکتان 

همسمممرتان به همدیگر  رضمممایتمندی بیشمممتری برخوردار خواهد بود و شمممما و
 هم ارزش و اعتبار بیشتری قائل خواهید شد. یهاخواسته برایو  یدمندترعالقه
 

  !يدنگران نباش 
ص جای بينيدينماگر ليست شما و همسرتان شباهتي با هم ندارد و هيچ نقطه مشترکي در آن   

ســــاده آنص روز  های مثبتامگتوانيد با مطالعه اين کتاب و انجام يمنگراني وجود ندارد! زيرا 
به روز ليست مشترکتان را گسترش داده و خودتان را بيشتر از گذشته محبوب همسر کنيد 

 و از ارزش و ا ترام بيشتری برخوردار باشيد!

   
  

 گاو بنفش زندگی شما

 و یرفتار از نظر نامطلوبی شممرایط، در بردیمعی رنج از موضممو همسممرتانوقتی 
و برخورد رفتار  ،عادی شمممرایطنسمممبت به او ممکن اسمممت  .دبوخواهد  یفکر

از  گیردیمبحرانی قرار  شممرایطدر او . زمانی که دهدنامناسممبی از خود نشممان 
 ،رفتارهای نامناسبی احتماالًو  آیدیم تریینپا ،اشیعیطبرفتارهای  سطح عادی

  .دهد بروزاز خود کرده است( )نسبت به آن ه که قبالً رفتار می
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ست فردی  ایبر صورت عادی، مثال ممکن ا شت به  شگری کند یا حرف ز پرخا
همسرش یا فرزندانش دست بلند کند! اگر فرد پرخاشگری  رویبه  بعضاًبزند و یا 

آرامش یعنی به جای  نکنند، حال و شممرایط او را رعایت اشخانوادهاعضمما  و کند
سممت فرد عالوه بر ممکن ا ند،نکفرد با  کردن به جر و بحث شممروع ،اودادن به 

زند باگر فردی حرف زشت به همین ترتیب  یا .حرف زشت هم بزند ،پرخاشگری
شرایط او را رعایت مجدداً اعضاء خانواده و  ست فرد عالوه حال و  نکنند، ممکن ا

نکات عنوان اقدام به کتک زدن اعضممماء خانواده هم بکند.  ،بر حرف زشمممت زدن
شما اجازه د ست که  ست با شده به معنی آن نی سرتان هرگونه که خوا هید هم

شرایط بحرانی، فقط ایجاد آرامش  ست که در  شما رفتار کند، بلکه منظور این ا
کارسمماز باشممد. اما در مورد عصممبانیت همسممرتان به صممورت  تواندیماسممت که 

ام که با مطالعه آن تخصممصممی یک بخش از این کتاب را به آن اختصمماص داده
 م از پیش رو بردارید.را ه مسألهتوانید، این می
 

  در شرايط بحراني! 
اولين گام عملي اين است که تالش کنيد تا همسرتان آرامش ظاهری را به دست آورد. برای   

ستفاده کرد: ترک محيط مشاجره )خروج از اتاقي که مشاجره يممثال  توانيد از اقداما  زير ا
شاخ ست يا خروج از خانه يا ...(ص خريد  شتن در جريان ا ی زيبا و تقديم آن به اجملهه گل و نو
ــتن  ــتص نوش ــرص اگر امکان خريد گل نيس ــر )عزيزم تو اجملههمس ی زيبا و تقديم آن به همس

ستت دارمص  ستيص دو سر رويايي من  زندگي منباعث افتخار من ه ستص تو هم شيرين ا با تو 
ــتي که من در کنارش آرامش دارم و ...(ص ا ــتيص تو بهترين فردی هس ــرايط مناســب هس گر ش

در کنار او بنشينيد و دست او را با آرامش بگيريد و به او بگوييد که دوستش داريدص  صاست
 اگر کمي عصبانيت او فروکش کردص او را ببوسيد!

   
   

بعضی فقط انجام دهید یا اگر احساس کردید  ترتیباین اقدامات را به  توانیدیم
سا شرایطاز این اقدامات با  ست، شما  ام دهید و همان اقدام را انج حتماًزگار ا

صول جدیدی  یواشیواشبعد  هم تولید )گاو بنفش رفتاری(  تالش کنید که مح
  و به مخاطب خود بدهید! کنید
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 ب ش  که محبت آم زی هر اق ام توان یممحصول ج ی  ش   در خ نواده 
 ،شودیم ر رنگوی   اگر دس ش را بگ رم پٌ، دادی ین انج م  قبالً

 !شودیم  از این به بع  سوار من  شودیماگر ببوس ش لوس 

هیع کسمممی تمایل خاص خودش را دارد،  هاییژگیوبه دلیل اینکه هر فردی 
تاری و اخالق هاییژگیوندارد  با  یرف  %100 ،همسمممرش هاییژگیوخود را 

 .دهدبلکه همواره تمایل دارد اخال  و رفتار طرف مقابل را تغییر  ،تطبیق دهد
موفقیت  یباًتقرقدیمی اسمممت و  یهاروشبه نحوی اسمممتفاده از انجام این کار 

ست ست آورده ا قوی  هاییزهانگ دارایمگر اینکه طرف مقابل  ،خیلی کمی به د
ندگتداوم  برایتغییر خود  که معموالً این ویژگی )تغییر در  ،باشممممد اشیز

 هد.درفتارهای خود( در دوران اوایل ازدواج، رخ می
شید که خطر کردن و انجام  شته با انجام  قبالًکارهایی که دادن همواره به خاطر دا

 .کندیم از پیش و ارزش و احترام شما را بیش امنیت شما را بیشتر ،دادیدینم
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است و شما  مندعالقههایی که همسرتان به آن یتفعال از لیستی
هایی یتفعال، تهیه کنید. در انتهای لیست ،دهیدیمرا انجام  هاآن

 مندعالقهدهید، ولی همسرتان به آن ینمرا اضافه کنید که انجام 
 است.

 

 كه مورد عالقه همسرتان است هايييتفعال
 انجام

 دهيديم
 انجام

 دهيديم
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کردن یک  طراحیر واقع د )البته در جهت مثبت( ،تغییر اخال  و رفتار شمممما
توسممط شممما و  این محصممولطراحی اسممت. با برای همسممرتان محصممول جدید 

مشممتری اصمملی خود که همانا  ذائقه توانیدیم ،انتخاب آن توسممط همسممرتان
رفتار کنید که محبوب همسر شوید.  یاگونههمسرتان است را تغییر دهید و به 

مورد  هاآنبعضمممی از  !گاه کنیدبا دقت ن یداکردهکه درسمممت  های مثبتیگامبه 
شما انجام  ست و  سرتان ا ضی از کارها وجود دارد که  دهیدیمعالقه هم ولی بع

شما هم  ست و مورد توجه  سرتان ا شدیممورد عالقه هم ضر  ولی با در حال حا
 ! چرا؟!دهیدینمانجام را  هاآنشما 

کنید هر  باقی مانده اسممت، تالش یدر حال حاضممر کار دیگر، رسممدیمبه نظر 
را )آن رفتارهایی که مورد عالقه  هایتفعالانجام یکی از این  ،هفته یا هر دو هفته

و آن را انجام  گذاریدینمآن وقت  برایشما هست و همسرتان دوست دارد ولی 
ضافه کنید و دهیدینم ست اقدامات خود ا صرف کنید و  هاآن برای( به لی وقت 

 آن را انجام دهید. 
 

  ين روزهای آشنايي!به ياد اول 
دانيد که همسرتان هم يمفرض کنيد شما به عنوان زن خانه عالقه به آرايش کردن داريد و   

کنيدص از ينمدر خانه وقت صـــر   معموالًکار ن دوســـت دارد شـــما را زيبا ببيندص ولي برای اي
 باتر ببيند! روز آرايش کنيد تا همسرتان شما را زي 4يا  3همين امروزص در هفته  داقل 
هستيد که همواره منظم و مرتب باشيد و همسرتان  مندعالقهفرض کنيد شما به عنوان مردص 

برد! بسيار خوبص سعي کنيد در يمهم از ديدن شما در شرايطي که خوش تيپ هستيدص لذ  
برای  قبالًشــرتي که همســرتان يتبار به جای پوشــيدن زير شــلواری و زيرپوشص  4يا  3هفته 
شــر  يتاســت را با شــلواری را تي که متناســب با آن  اشعالقهخريداری کرده و مورد  شــما

 استص بپوشيد!
توانيد از عهده آن ينمبار در هفته زياد اســت و  4يا  3اگر ا ســاس کرديد که تعداد دفعا  

 ص با عددهای کمتری شروع کنيد و به مرور زمانص تکرار آن را زياد کنيد!برآييد
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 ؛به خاطر داشته باشید

 نباید سریع منتظر نتیجه باشید :اول. 

 :کنیدیمفکر اگر  ،انجام دهید، اشکالی ندارد مثبت اقدامیفقط تالش کنید  دوم 
  .زیاد است، تعداد تکرار در هفته را کم کنیدآن دفعات تعداد 

 :را جذاب دیگری  شما یا همسرتان جذاب نیست، اقدام برایاگر این اقدام  سوم
  جایگزین کنید.

 در هر صورت اق امی شج ع نه انج م ده  ! 

کامل کردن ، این اسممت که با وجود داردنکته دیگری که در تکمیل این لیسممت 
سرتان به چه درمی ،آن ست.  مندعالقه هایییتفعالیابید هم اینکه بتوانید  برایا

رابطه با  این لیسمممت را دقیق کامل کنید، الزم اسمممت با او صمممحبت کنید و در
باط برقرار کنید، همین اقدام باعث  یشهاعالقه از او سممموال کنید و با هم ارت

 یهاخواستهو به  قائل هستیداو ارزش  برایکه همسرتان متوجه شود،  شودیم
انجام این کار به تنهایی  !کنیدیمهای او توجه مندیو به عالقه کنیدیماو فکر 

 خود اقدامی شجاعانه خواهد بود.
خود را افسرده کنند تا بهتر بتواند به مقابله  کندیمدر برخی از موارد افراد سعی 

د. در واقع افسرده کردن یک مکانیسم دفاعی است و نموجود بپرداز یهابحرانبا 
تا او  دهدیماحسممماس کنترل بیشمممتری فرد به  ،1به نقل از آقای ویلیام گالسمممر

که فرد،  رسممدیمس به نظر طبیعی پ، دبیشممتر مسمملط شممو شیاناطرافبه  دوانبت
شد و در ذهن و فکر خود مدام به  شته با صله انجام کار جدیدی را ندا سألهحو  م

اش از اطرافیانش کمتر شود. البته افراد به درجات متفاوتی و توجهخود فکر کند 
، در بعضی از موارد این افسرده کردن به شدتی است که کنندیمخود را افسرده 

 مره هم نخواهد داشت.روزانجام کارهای  رایبفرد توانی 
  

 
1. William Glasser 
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 دوباره به سراغ داستان تولد برویم!

خودم را به سممرعت با  توانسممتمینم کاری سممختی که داشممتم، در آن موقعیت
رها  شممرایطاینکه کمک کند تا از این  برای ، همسممرمموفق دهجدید  شممرایط
عمل کردن به آن برنامه، با کرد که  شروعفعالیتی را  طراحیریزی و برنامه شوم،

اید زحمت زیادی بفشممار کاری زیاد رها کنم، پس  شممرایطخودم را از  توانسممتم
 د! روشو تولید کند و سپس آن را به من بف طراحیمحصولی را  تا کشیدیم

سعی در مج ب  امر حی شرایطبه ر ش ن  برایخ رخواهی    ر یتصور کن   ا  از 
 :ی ن پسن ب  ادب  تاین ب ر ،  لی کردیمرف ن به رس وران  برایکردنم 

  ن ه ر بخوریم! ب ر نیم  بر ر زه سرم: ام 

 من: به چه من سبت؟ 

 !یگرد ب ر نیم  ب ی  بره سرم:  

 خوریم!بچ زی در منزل یک  شودیم اگرن ارم،  را اشحوصلهخ لی من:  

ب  م   م   تو ب ی  من کلی زح ت کش  ؟!! م وجه ن س یب ر نیم  نه ب ی  بره سرم:  
شه ! ب ر نی یب   صالً خراب کنی! را ه برن مهع دت کردی ه   ح ف من که به فکر  ا

 !ر میم ه بچهمن خودم ب   از این ب بخ ی نج تت ب م! خواهممیتو هس م   

 ادامه ماجرا به راحتی قابل حدس زدن خواهد بود.  احتماالً... و 
 

  شود!يمدومينو خراب  
ضع خود پافشاری  نيزما   شرايط رو ي همسرتان به هم ريختهص کافي است که بر روی موا که 

ـــدهص همه  يکي پس از ديگری به هم برخورد کرده  هامهرهکنيد تا مانند يك دومينوی چيده ش
بيرون از خانه به داخل خانه نيز نفوذ  مسألهو بيفتند و خراب شوند! در اين صور  است که 

يك مســأله  ترســادهکند. به عبارتي يمســيص تمامي افراد خانواده را درگير کرده و مانند ويرو
 !شوديمتبديل به دو مسأله 
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محصول بسیار زیبا،  ، درست است کهکردیمصحبت  طورینااگر همسرم با من 
به یادماندنی و یک  روز)هماهنگی و تدارک یک  بودآماده کرده  یرپذدلمفید و 

 شممرایط، دوباره مناین محصممول به  روشرسممتوران( تا بتواند با فناهار در یک 
، بلکه این نرسممانده بود روشها محصممولش را به فرا باز گرداند، اما نه تن امروحی

سته صول خوب و با کیفیت را با یک ب سیار بد و مح  ،بازاریابی بدتر روشبندی ب
عاطفی بین  ابطرو شدیمو باعث  کردیمتبدیل  روشبه یک محصول غیرقابل ف
قهر  روابط مسأله، ترسادهقرار بگیرد و به عبارتی  یرتأثاعضای خانواده هم تحت 
ضاء خانواده هم به  سألهآلود اع سب  روحی شرایط م ضافه من نامنا . لذا شدیما
سلیقه،  سر فکریو  روحی شرایطدقت کردن به  سیار مهم و مورد توجه هم ، ب

 !است
 

 

بنویسممید که اگر انجام دهید، همسممر هایی را یتفعاللیسممتی از 
. در مقابل هر شممودیماز عصممبانیتش کم  ،ناراحتتانعصممبانی یا 

 ست!مناسب اموقعیتی چه  این فعالیت برایبنویسید که  کدام
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 كه باعث آرامش هايييتفعال
 چه مواقعي؟در  شوديمهمسرتان 

 نی است!که از من خیلی عصبا ییهازمان به آرامش رسیدنش! برایسکوت 
 زمانی که با فامیل من حرفش شده است! یشهاحرفگوش کردن به 

 زمانی که به او ظلم شده است و تنهاست! در آغوش گرفتنش
 زمانی که از دیگران به شدت عصبانی و متالطم است! یشهادستبوسیدن 

  
  
  
  
  
  

 
ست، عنوان مثال مواردی که به  شده ا شته  ست نو سب  ماًلزودر این لی  برایمنا

بعضی  آقایان، برایمناسب  هاآنتمام افراد نیست در واقع ممکن است بعضی از 
هر کسممی لیسممت  ،نکته مهم این اسممت .باشممد هاخانماز موارد دیگر مناسممب 

را  تاند لیست منحصر به فرد خودیباید بتوان شمامخصوص به خودش را دارد و 
 توانیدیمید، شونگران نرا تکمیل کنید،  این لیستد. اما اگر نتوانستید یتهیه کن

 کامل کردن آن استفاده کنید: برای از اقدامات زیر
 

 :سرتان شورت با هم سر م ی که هایتفعالصحبت کنید و در رابطه با  تانبا هم
  تبادل نظر کنید، ،دهدیمدر زمان ناراحتی و عصبانیت به او آرامش 

 :خانواده همسمممرتان، پدر و مادر، با  توانیدیم مشووورت با خانواده همسوورتان
سر شوید که در زمان تخواهر یا برادر هم سعی کنید متوجه  صحبت کنید و  ان 

! بعد ه استشدیمهمسرتان و اقداماتی باعث آرامش  هایتفعالچه  ،تأهلقبل از 
شنهادی  حتماًاز پرس و جو از خانواده همسرتان،  ست پی را با خود  اشخانوادهلی

 اطمینان پیدا کنید. هااقدامبودن  اجراییاز کنترل کنید و او 
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آن عجله نکنید،  یهااقدامپس از اینکه لیسمممت خود را تکمیل کردید، در انجام 
، یکی از اقدامات شممودیمتالش کنید هر بار که او به دلیلی عصممبانی یا ناراحت 

اشت نتیجه را یادد ،لیست را انجام دهید و نتیجه آن را ببینید، در صورت امکان
کنید و بعد از مدتی، متوجه خواهید شد که کدام اقدام بیشتر موثر است و کدام 

که تغییرات نیازمند زمان  کنمیماقدام مناسمممب چه موقعیتی اسمممت. تاکید 
بتوانید در مواقع خاص این اقدامات را انجام هستند، هم شما باید تمرین کنید تا 

شید  سرتان بتواند با اقدامات جدید هم تادهید و هم مدت زمانی طول خواهد ک
 رفتارش داشته باشد. رویشما آشنا شود و کنترل بهتری 

 اق امی شج ع نه انج م ده  !فقط ن  ام   نشوی    

 

را بنویسممید که اگر انجام دهید، همسممرتان  هایییتفعاللیسممتی از 
. در دهدیمو آرامش خود را از دسممت  شممودیمعصممبانی یا ناراحت 

لیت، تجربیات شخصی خودتان را یادداشت کنید. یعنی مقابل هر فعا
 !فعالیت را در چه مواردی نباید انجام دهیدبنویسید که این 

 

 در چه مواقعي ؟ ؟زنديمهم  بهآرامش همسرتان را كه  هايييتفعال

 در مقابل دیگران و فرزندان حرف زشت زدن
 همواره همسر رویدست بلند کردن 

  هایمهماندر  متلک گفتن
 کنندیمشیطنت  هاب هزمانی که  هاب هدعوا کردن با 
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از شمممما  .اسمممتفاده کنید قبلی یهاروشاز  توانیدیمیسمممت ل تکمیل این برای
ی دیگر دست شرایطبه هیع عنوان و تحت هیع  روزاز همین ام کنمیمخواهش 

 روزاز همین امهم ز باو ! خیلی مهم است خیلییلیخبلند نکنید!  همسرتان روی
چه  ی، همسمممرتان را تحقیر نکنید! هرگز!شمممرایطبه هیع عنوان و تحت هیع 

 تنهایی و چه در جمع!
بعضی از ممکن است خاص خودش را دارد، البته  هاییتحساسهر زن و مردی 

سعی کنید لیست  بیشتر با همسرتان، ارتباط موثر برایولی باشد مشترک  هاآن
ی اقدامات این شمممرایط، در هیع روزتهیه کنید و از همین ام را اومخصممموص به 

 لیست را انجام ندهید!

 گاو بنفش بودن ساده است؟

باعث تغییر در  تواندیمقدر سممماده اسمممت و تا این حد ن اگر گاو بنفش بودن ای
خاب  ندگی افراد شمممود، چرا افراد این منش را انت ندینمز مدام در  کن و چرا 

قدر دچار ن مختلف ای هاییزندگسامانی هستیم و د نابهمختلف شاه هاییزندگ
 ؟شودیممرج  و هرج

 فراد به دنبال پیدا کردن هم فکرانشمماناشمماید یکی از دالیل آن این باشممد که 
با همسمممر خود خانوادگی  روابطکه در خانمی  مثال فرض کنید، برای .دهسمممتن

خانم دیگری در  با ،که محبوب همسر خود نیست کندیممشکل دارد و احساس 
)یعنی و دست بر قضا او نیز همین احساس کندیمدل و رابطه با همسرش درد 

ست( سند ا سرش ناخر سبت به هم ست که این  .را دارد ن نکته جالب توجه این ا
نه موثری ئه  برای دو نفر هیع گزی مدیگر ارا ندگی ه ندینمبهبود ز در و  کن

 :است فقط یک نوع مکالمه در جریان هاآن یهاصحبت

   گ ردیمدر چرخه مع وبی قرار  مک ل  تش ن   کنن یمم ام از ه سران خود ب گویی 
 یه آدم، مرده  مب بخ ی هس   یه آدمهم این خواه  بود که م  کال  مک ل  تن  جه 

 از ا ل هم ش نس ن اش  م   از این دست مک ل  ت!م     زب ن نفه ی هس ن 
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هایی را تصمممو ثالی دیگر، مرد که همواره فکر در م ید  ندیمر کن  هازنکه  کن
کال از قوه عقل فکر کنند و  توانندینم اصممالًموجودات قابل اعتمادی نیسممتند، 

، پیرامون یک کنندیمصممحبت با همدیگر  هاخانمدر مورد وقتی  تهی هسممتند،
  ؛کنندیمموضوع صحبت 

 دست مک ل  ت! برترن ، تص    تش ن عقالنی است   از این ه زنمرده  نسبت به 

شان کمک کنند و  توانندینمافراد هر کدام از این دو طرز تفکر، با  به طرف مقابل
مدیگر قرار  یار ه ندگی خود را در اخت یات تلخ ز ندیمفقط تجرب نه  این .ده گو

 شمممانیخانوادگنامطلوب  روابطو  هاآنفقط به چرخه معیوب زندگی  مکالمات،
سانی که بتوانند با  افراداین ولی اگر  .زندیمدامن  سبت ک شان متفاوت ن به خود

ند، ند و از نظرات و صمممحبت ره کمذا هسمممت  احتماالً ،هم بهره ببرند هاآنکن
چرخه حرکت زندگی  توانندیم و شودیمپیدا  شانیزندگبهتری در  یهاانتخاب

  !خود را اصالح کنند

 مشکل گاو بنفش چیست؟

 !مرویم تولددوباره به سراغ داستان 

در  تأملاینکه بتوانید به همسر خود کمک کنید، نیازمند آن هستید که با  برای 
برقراری ارتباط  برایراهی  ،اشیفکر هاییهالشخصیتی او و نفوذ در  هاییژگیو

را با یک خاطره خوب  تانمکالمه توانیدیمشمممما  ترسمممادهپیدا کنید. به زبانی 
ستن اولین الیه محافظ پ (قبل یهاسالخاطره تولد در کنید ) شروع شک س از 

سته صورت ناخوا سألهحل  برایالیه به دور افراد  ینترسخت ،که به  شدیم م ، با
و  کندیمغیرقابل نفوذ  یباًتقرافراد را  ،مسممأله روزکه در صممورت ب اییهالیعنی 

، پیدا کنند مسممألهحل  برایراهی تا بتوانند  خواهد برد روکمی بیشممتر در فکر ف
به  ،نفوذ به دومین الیه اسممت، با مربوط کردن تقاضممایتان به گذشممتهحاال زمان 
 . شودیم میسر، نفوذ به الیه دوم هم ارتباط پیدا نکند به زمان حاضرنحوی که 
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های جذاب و پرنشمماط نه چندان روزدر واقع ذهن همسممرتان را کمی به عقب و 
ی هستید که یطشراببرید! توجه داشته باشید که شما در حال فراهم کردن  ردو

سرتان بتواند با ذهن و خیالی  سودههم سألهبه حل منطقی  ترآ اینکه ، بپردازد. م
به هیع ، کندیمرا انتخاب  ایینهگزاحتمالی چه  یهاحلاز بین راههمسمممرتان 

ست،  شما نی کنترل  توانیدیمخودتان را  یهاانتخابشما فقط عنوان در اختیار 
تمرکز  ،کارهایی که او باید انجام دهد رویه کنید پس بهتر اسمممت به جای اینک

ید، نهگز روی کن تان  هایی ید برایخود به او متمرکز شمممو  مثالً .کمک کردن 
  ؛ه استمادر خود این چنین آموخت یهاآموزهدختری که در 

 ر در غب ی  اج زه داد  ،شون یممواجه  یامسألهب  مردان زم نی که 
 بع ت    فکر کنن  تنه  ب  نن   ی کبه ر است  .ن  ر ر تنه یی خود ف

  .ب  ین  ب ر نب  انرژی   سرح ل ن این غ ر  راز م تی از د

ضی از  ست که این مدل فکری در بع ست ا سخگو خواهد  شرایطدر به خوبی پا
ولی این تفکر همان تفکر  ،را سوال و جواب کرد همسرنباید خیلی  احتماالًبود و 

تمام  برایکردن از یک مدل واحد  رویپی و کردن از پرنده رهبر اسمممت رویپی
 . شرایط است که به نظر من، مناسب نیست

صف پرندگان مهاجر  که در جلوی یاپرندهپرنده رهبر را به خاطر دارید؟! همان 
سائل خود  .کندیمرا هدایت  گروهو  گیردیمقرار  شوهر م اگر قرار بود که زن و 

سرا به تنهایی حل کنند و طرفین در حل  شانم شند،  ائل شادوش همدیگر نبا دو
صلی اندکردهازدواج چرا پس  شد کردن تکامل و  ،ازدواج؟ هدف ا ست. پسر با  ا
خود را  ،زندگی یهامسألهحل  براینیازی نیست  دیگر قدیمی، هاییفتوصاین 
مت خیلی کنید و بدون اینکه زح رویلی پیقب یهاروشاز  .بیندازیدمت حبه ز

البته تا ، ادامه دهید پروازی یا همان به زندگ توانیدیمرا متحمل شممموید زیادی 
( مسیر جدیدی کشف شناسیروانعلم علمای یا همان ) روزمانی که پرنده پیش

های تکراری مناسممب ولی به نظر من این راه .کنند و راه جدیدی را تبیین کنند
 نیستند!
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  ی جذاب!هاپرنده 

ی نسبت به سايرين دارند در  الي که انرژی بسيار بيشتری تريعوسپرندگان رهبرص ديد بسيار   
يباً تقرکنند و در عوض ســايرين با انرژی کمتر يك مســير يمهم نســبت به بقيه اع ــا مصــر  

کنند و بدون جذابيت خاصي در يك مسير هموار شده توسط ديگران به يمکسالت آوری را طي 
ــمت جلو  رکت  ــت که بيمس ــيع به زندگي و لذ  کنند و اين بدان معناس ــتن ديد وس رای داش

ی جديدی که هاقاعدهتوان به يمبردن بيشتر از آنص بايد انرژی و توان بيشتری را صر  کرد و 
و در عين  ال ماندگارتر  ترجذابيي که اين مســـير را هاراهکنيدص پايبند بوده و به يمکشـــ  

 آميز آن نقشه بکشيد. کند فکر کنيد و بعد از آنص طر ي برای اجرای موفقيتيم

   
  

 گاو بنفش بودن يهاتیمز

 گردم!دوباره به داستان تولد برمی

شتم، اقدامات همسرم انجام شد.  روحیی که اوضاع شرایطدر   او به جای خوبی ندا
اکثریت جامعه شمممود و  رنگهمقدیمی بها دهد یا به جای اینکه  یهاآموزهاینکه به 

 اگذارد، اقدامی جسورانه و مهیج انجام داد.شوهرش را به حال خودش و
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ی که جامعه به سمممت بی توجهی به خانواده و همسممر، سممو  پیدا شممرایطدر 
و احترام به شممموهر،  گیردیمو احترام به زن و فرزندان، زن ذلیلی نام  کندیم
تالش  شممدن،چشممم گیر  برای، نقش همسممرانی که گیردیمکردن مرد نام  روپر
تا بتوانند به سمممرعت در  گردندیمجسمممورانه  یهاراهبه دنبال و مدام  کنندیم

! شودیمشوند، بسیار برجسته و پررنگ  هاآنچشم همسرشان بیایند و محبوب 
به  هاآن. کنندیمطی را جماعت شممدن، مسممیر متفاوتی  رنگهمبه جای  هاآن

ش ند، تالروجای اینکه به سمت زندگی مستقل و بدون نیاز به همسرشان پیش 
ضایت را در  روزبه  روز کنندیم شادی و ر شوند و  شان  سر شتر محبوب هم بی
 ن خانواده خود و از همسر خود طلب کنند.ورد

 ست؟اجسارت  ،چشم گیر بودنالزمه 
شجاعانه انجام دهید! ولی  ،کنمیمتاکید  همواره شید و اقدامی   اینکتهشجاع با

س شجاع بودن باید به آن توجه کرد این ا ضمن  سورانه نباید  ،تکه  اقدامات ج
 باعث آزار شود.

جلب توجه من دسمممت به اقدام  برای توانسمممتیمدر داسمممتان تولد، همسمممرم 
سورانه سارتاین  وبزند،  زیر ج ستیم هاج شد،  توان ستای آزار من با  برایدر را

داد و فریاد ه انگیز رسمممتوران، روحیبرنامه  یرا، اقدام و اجطراحیمثال به جای 
  ید:کند و بگو

خ نه؟  داخل یاز خ نه را آ رد  ر نک ر   ب ه ییک ر کردم؟ چرا ن راح  چهمن  مگر 
   م؟ک ر تو را تح ل کن ه یین راح  ی که ب  یمکرد یه  چه گن همن   بچه مگر

 تواندینمولی هرگز  ،شدیممدت کوتاهی توجه منفی جلب  برایدر این صورت 
زیرا امکان  ،دشممینمحل  اییشممهرورت به صمم مسممألهزیرا باشممد، طوالنی مدت 
 وجود نداشت! به تنهایی،من کاری  مسأله برطرف کردن
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 ایجاد هیجان است؟،آیا هدف 
شتر موارد،  شتن یک ز برای کنندیمفکر  هاخانوادهدر بی شاد فقط باید دا ندگی 

زندگی شمماد و  یهاحداقلکه اسممت در حالی این  ،باشممند به لحاظ مالی توانمند
ست که  .ا در اختیار دارندمرفه ر تالش  ،ثروتتولید  برایالبته منظور من این نی
دیگری  ینکتهولی  د،ی، متوقف شمموشممتری بیروزآوردن  به دسممت براینکنید و 
ئه کنم این اسممممت خواهمیمکه  جان برای ،ارا ید هی به  ،تول جام لزومی  ان

سافرت ستورانقیمت، غذا خوردن در گران یهام شرافی و . یهار ست! چا را .. نی
چیزی که  ،شودیمان جشما عادی و خالی از هی برایهم  هاآنکه بعد از مدتی 

با خالقیت مضمماعف و  تواندیم ،شممودیم درونیباعث هیجان بیشممتر و رضممایت 
 .تالش در این زمینه حاصل شود

ولی در جهت  کنندیمزندگی خود ایجاد  برایافراد خیلی هیجان  هاوقتبعضمممی 
که ارتباط نزدیک خانوادگی داشممتیم،  ،ی منزل یکی از دوسممتانروزنمونه برای عکس! 
 برای ،آهنداروی  ،منزلشممان یهاگلدان برایجالب دیدم. دوسممت من  اجراییم ،بودم

بود که  همان دارورشد بهتر گیاهان خریده بود و با کلی ذو  و شو  مشغول آبیاری با 
 داخت، بسیار زننده و زشت!ناگهان همسرش او را دید و هیجانی به راه ان
 مقابل چشم و گوش من!(  خانم اصرار داشت به همسرش بگوید )در

  !نزن ه گل انب ره  بهت گف م دست به این  !خوریین آب دادن  گل اند تو به در 

که  آمدیمخالصممه خیلی کلمات بی مهر و با صممدای بلند و نامحترمانه! به نظر 
 راهای فاجعه ساز عادت داشت و خالصه آب پاش این دوست ما هم به این رفتار

 گذاشت کنار و با من مشغول صحبت شد!

گفتم که از مسائل فاجعه نسازید،  هاآنالبته در فرصت مناسبی که پیش آمد به 
سر،  صاًاحترام بین هم صو ستان یا دیگران، از درجه اهمیت خیلی  مخ پیش دو

 گلدانگرم آهن به  3م آهن، گر 2زیادتری برخوردار اسممت، فرض کنید به جای 
شود،  سألهداده  سرش را این! ولی نخواهد دادرخ  ایی یدهپ م که فرد احترام هم
 !و او را در جمع تحقیر کند، خیلی زشت خواهد بود نگه ندارد
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ها، تفریحات یبازی اجتماعی راه اندازی کنید. هاشبکهگروهی را در 
کم هم قابل اجرا باشمممد، و هیجاناتی را طراحی کنید که با هزینه 

ید این  هاآنسمممپس  ید و سمممعی کن مدیگر قرار ده یار ه در اخت
 های هیجان انگیز را خودتان هم انجام دهید.یتفعال

 

 لوازم مورد نياز تعداد افراد توضيح آن عنوان فعاليت

 دورریختنی نامحدود هاریختنیر درست کردن وسایل تزئینی از دو خالقیت
    
    
    
    
    
    
    
    
    

سعی کنید در طول هفته حداقل یک  یا دو  روزپس از تکمیل کردن این لیست 
عالبه این را  روز گذر هایتف یب جام دادن  ،دان کمی هماهنگی بین  هاآنبرای ان

ست ضروری ا ضای خانواده  شنبه همه افراد خانواده روزمثال  برای. اع سه  های 
شب دور هم جمع  10بعدازظهر تا  6ظیم کنند تا از ساعت خود را تن یهابرنامه

 هایتفعالهر چه این  اجرا شمممود! یت،با نظر اکثر هایتفعالشممموند و بعد یکی از 
آن بیشتر و شادی و رضایت  ثمراتتعداد بیشتری از اعضا خانواده را درگیر کند 

 ایجاد خواهد کرد! یترمضاعف درونی

پس از مدت کوتاهی  ،کنید شمممروعرا  مثبتگام این انجام  فقطکافی اسمممت 
با چه سمممرعتی به راه خواهد  خواهید دید که قطار خالقیت در شمممما و خانواده

 های ساده و باورنکردنی در زندگی خود خواهید داشت!افتاد و هیجان
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 نه انج م ده  !جسوراشج ع ب ش     اق امی 

 زنان ونوسی و مردان مریخی کجایند؟

شید، بازارهای بزر شما در منزل خودتان باید بهترین بازاریاب با گ را رها کنید، 
که آرامش برای یاین باشممم تانگر  خانواده خود یابی  بازار ید در  با د، یتالش کن د 
عمومی به نتایج  یهاحوزهبا انجام یک سممری مطالعات گسممترده در  یدتوانینم

 بپردازید!  ،اده استبازار که همان خانو ینترکوچکشگفت انگیزی برسید. باید به 
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ماً ید حت جد چاپلین1فیلم عصمممر  چارلی  را  2، 
لیایممدیممدهد لم چممار ی ف ین  گی ،، در ا  زنممد

در حال حاضر ما را به خوبی به تصویر کشیده 
 سممممعممی کممرده نشممممان دهممد او .اسممممت

عاد مختلف  نه بر اب ماشمممینی چگو ندگی  که ز
 گذاشته است!  یرتأثزندگی ما 

 
 

یدات شمممودیمش افراطی تال کامالًبه صمممورتی  افزایش یابد و  روزبه  روز ،تول
شود  سان متمدن در میان کیفیت محصوالت مدام کمتر   هاانتخابو از طرفی ان

 ییهاروشاینکه در طرف پنهان ماجرا و و زمان محدود به شدت گیر افتاده است 
سرعت مصرف انرژی و آسیب  به ،شودیم تولید محصول به کار گرفته برایکه 

سان کندیمبیشتر و بیشتر  را محیط زیست و ...زدن به   ،و از همه بدتر اینکه ان
سبک زندگی نظیر را هم بی این موجود سلطه  کامالًهمین  شدیمبه زیر  و او  ک

 ! کندیمرا برده ماشینیسم و انبوه سازی 
سدیمبه نظر در واقع  ضایت  ،ر شار از ر سر شاد و موفق و  شتن یک زندگی  دا
زمانی اسممت که هر کسممی باید به  اآلن .تئوری واحد نیسممت یک مدل و دارای

کند، در واقع  طراحیریزی و هنرمندانه زندگی خویش را برنامه کامالًصمممورت 
شما بتوانید بر مبنای آن تمام ثابت یک تئوری دوره اینکه  شد و  شته با وجود دا

 هاییتئورو شاهد مثال آن هم ارائه  تمام شده است ،زندگی خود را شکل دهید
اکثر  یباًتقرو  کردندیمسال گذشته است، هر کدام نظراتی ارائه  50زیاد در طی 

شان را نقض  هاآن سیار زیادی را  برای، کردندیمنظریات قبلی خود مثال افراد ب
که با خواندن کتاب زنان ونوسمممی و مردان مریخی انتظار داشمممتند که  امیدهد

 یارکتاب و اج آن با مطالعهود ولی زندگی مشترکشان دچار تغییرات اساسی ش
سی در  ،نظریات آن سو را از ادامه  هاآندر واقع و  رخ نداد شانیزندگتغییر مح

 
1. Modern Times 

2. Charlie Chaplin 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&q=charlie+chaplin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKoyKlACswxzkk21xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAmCDTky4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjiydWexfLJAhUKKyYKHQaSCDAQmxMIlgEoATAU
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&q=charlie+chaplin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKoyKlACswxzkk21xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAmCDTky4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjiydWexfLJAhUKKyYKHQaSCDAQmxMIlgEoATAU
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سیر  شته  برایم سوی یک زندگی جذاب باز دا تالش کردن و حرکت کردن به 
ارتقای وضمممعیت زندگی خود تالش  برایافراد تا حدی  معموالًچرا که اسمممت. 

از ادامه مسممیر  معموالًمدام به شممکسممت منتج شممود،  هاآن، اگر تالش کنندیم
 .دارندیمو دست از تالش کردن بر  شوندیمسرخورده 

ستند و همگی در  هایییدگاهد شبیه به هم ه  سرزمینینظیر اینکه همه مردان 
و ممکن اسمممت کاربردهایی هم یک مفهوم اسمممت  کنندیمبه نام مریخ زندگی 

و آن اینکه  کندیموضوعی پنهان را با خود حمل م ،ولی از نظر منداشته باشد، 
سرزمین همه  شکل هستند و باید با همه  هاآندر این  صورت  هاآنیک  به یک 

ساکنان سیاره ونوس هستند و همه شبیه به  ،برخورد کرد، یا این تفکر که زنان
ستند و باید با یک نگاه با  صدیق  حتماًبرخورد کرد!  هاآنهم ه  که ما کنیدیمت

از جهاتی شبیه به هم هستیم ولی اینکه یک الگوی کلی داشته باشیم،  هاانسان
در بدو  هاانسممانتمام ما  یباًتقر! درسممت اسممت که رسممدیمبه نظر خیلی عجیب 

ست که  ست و ... داریم، ولی آیا این بدان معنی ا شم، دو گوش، دو د تولد دو چ
دریافته  ی،روزسممان امان رسممدیمهمه ما یک شممکل و یکسممان هسممتیم؟ به نظر 

 .زیادی هم دارند یهاتفاوت ،دارند ولی کلی یهاشباهتمردان و زنان است؛ 

   ک  ر ب  ترن یاحس سنسبت به آق ی ن  ه خ نمکه  ایم  هشنبه صورت کلی ه واره 
 یاگس ردهب  ط ف  ی که دارم،به دل ل ک ر .گ رن یم  تص  م  کنن یمفکر  ،منطق

 که نگ ه امی هدرا  ه خ نم!  لی بس  ری از امداش ه ی ن برخورد   آق ه خ نماز 
 قوی است   این ب ان معن  ن ست که از احس س تهی هس ن ، ه آنمنطقی 

 .امی هدبرعکس این موضوع را هم هرگز! 

 هایییتجناکه چه  ایدیدهدزن خارجی را  مدارانبعضی از سیاست برای نمونه، 
که با  ییهاخانمکه  ایدیدهشممنمختلف  یهارسممانها در یا باره اندشممدهمرتکب 

که  ییهااسممتفادهچه سمموء  هاآنو از  کنندیمرفتار قدر خشممن فرزندشممان چ
! چه رسد به احساس ،شودینمدیده  هاآنهم در  مروتاز رحم و  یاثر .کنندینم

 که شمموندیمنشممان از این اسممت که در میان زنان هم افرادی دیده  هایناهمه 
 بر منطقشان غالب نیست! هاآناحساسات  لزوماً
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بر مبن ی ه چ منطقی اس وار ن ست،  ه آنزن گی که  ی اش هب  مردانی مواجه   ع  ًطب  
از یک اتومب ل خوشش ن خ ا نکن  که  هس   . ه آنب ره  ش ه  تص    ت احس سی 

 کنن یماق ام به خری  آن  ،  ی ، ب  ن توجه به ه چ مح  دی ی در منزلب
 خ نواده سنگ ن خواه  بود. برایعواقب آن  اح   الً  

 توانینم ،البته منظور از بیان این موضممموعات همان اسمممت که در ابتدا گفتم
این ادعا را  توانینمو  مردان تهیه کرد یاتمام جامعه زنان  برایواحد  یانسممخه

 یانسممخه ،امعهجکل یا بخشممی از  برای توانیم ،اییهنظرداشممت که با نگارش 
حد  ئه کرد و وا عه را تسمممکین دادبا آن، ارا ندان جام بال درد دردم به دن ، من 
نه  ییهاراه که نشمممان دهد هر فرد چگو ندیمهسمممتم   کامالًبه صمممورت  توا

این  از دیدگاه من، ،زیبا نقاشی کند کامالًزندگی خود را به صورتی  یاهنرمندانه
 . د بودیکتا و منحصر به فرد خواه ،اثر هنری

ی  ملز م ت الزم فراهم  آی یر ن   در آخر اینکه هرگز به خود نگوی   که از عه ه من ب
به ن  جه   لی ،امرف هک ری انج م دهم ی  هر راهی را  توانمین  امیزن گ براین ست   

 تالش خود را ت نیخ نوادگ ج ی محصول  طراحی برای! ام  هنرسدلخواه 
 ، هر هف ه، هر م ه   هر س لر ز  هر مض عف کن     سعی کن 

 چرخه تول   محصول ج ی  را تکرار کن  ! این
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 برای دریافت مقاالت و محصوالت متنوع و مفید به سایت ما، سر بزنید!
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 به سممایت زیر مراجعهمی توانید  "همسممرداری با گاو بنفش"برای دریافت کتاب 
 کنید!
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