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 عاشقانه پایان دادن یک رابطهعالمت برای  12

 

 .کند پیدا ادامه عاشقانه و پایدار سال سالیان تا که شودمی آغاز امید این به ازدواجی هر

 که رسندمی نتیجه این به طرفین کهجایی تا رود؛نمی پیش مراد وفق بر شرایط گاهی اما

 وشوهرنز بلکه شود،نمی حاصل شبهیک نتیجه این. اندنبوده یکدیگر برای مناسبی انتخاب

 رد. شوندمی شانرابطه پایان خواستار تدریجبه مشترک زندگی هایدشواری کشاکش در

 انهمسرت و شما یرابطه پایان نشانگر که بپردازیم اینشانه 12 معرفی به داریم قصد ادامه،

 .است

 کنیدنمی برقرار ارتباط هم با .۱

 ندتوانمی درصورتی وشوهرزن. است سالمی یرابطه هر اصلی هایستون از یکی مؤثر ارتباط

 بر وهرد که بگیرند تصمیم شانمشترک زندگی یآینده درمورد و کنند حل را شاناختالفات

 راحتیبه که کنید حس تانازدواج ابتدای در شاید. باشند مسلط ارتباطی هایمهارت

 را تانارتباطی هایمهارت توانیدمی! نباشید نگران اما بگیرید، ارتباط یکدیگر با توانیدنمی

 خودتان گرا ولی. بخشید بهبود تدریجبه را یکدیگر با تانارتباط برقراری ینحوه و کنید تقویت

 ینا قبال یا نیستید تالش این به مایل همسرتان، هم و شما خود هم یعنی نفرتان، هردو یا

 عرضم در تانمشترک زندگی یادامه که باشید آگاه پس بوده، نتیجهبی و ایدرفته را مسیر

 .دارد قرار جدی تهدید

 

 گذرانیدنمی وقت باهم .۲

 جایبه گذرانید؟نمی وقت باهم هاگذشته مثل دیگر چرا پس دارید، باهم خوبی یرابطه اگر

 با توانیدمی هم هنوز کنید، سیر تانازدواج اوایل و نامزدی دوران خوش خاطرات در اینکه

 ارکن از و بگذرانید وقت باهم دیگر کارهای خیلی یا سینما و پارک مثل هاییبرنامه تدارک

 . ببرید لذت تانبودن هم
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 شگرفتن فاصله برای مدام و دهدنمی نشان باهم گذرانیوقت به تمایلی هیچ همسرتان اگر

 .یستن ایامیدوارکننده ینشانه که بگوییم باید متأسفانه کند،می جور بهانه و عذر شما از

 

 است کاریپنهان به آلوده تانزندگی .۳

 

 روی مشکوک رفتارهای و کاریپنهان به همسرتان که مطمئنید بساچه یا کنیدمی احساس اگر

 اندتومی کاریپنهان البته. نیستید روروبه خوبی ینشانه با که باشید آگاه است، آورده

 یزن شما کند،می پنهان شما از را چیزهایی همسرتان تنهانه که معنی این به باشد؛ دوطرفه

 اغلب و است شده مرموز همسرتان اگر درمجموع. دارید را خودتان خاص پنهانی مسائل

 زده،یم حرف کسی چه با تلفن پای یا بوده کسی چه با رفته، کجا که نفهمید تا کندمی تالش

 رفتارهای این و باشید منصف اما. است مواجه جدی مشکلی با تانرابطه که دهدمی نشان

 ودتانخ که ببینید و کنید وجوجست نیز خودتان در بلکه همسرتان در فقط نه را کارانهپنهان

 .ایدکرده پیدا تمایل تانرابطه در پنهانی کارهای به چقدر

 

 کنیدنمی احساس هم به نسبت ایعاطفه هیچ .۴

 کلیبه تانجنسی یرابطه اگر اما شود، کمتر عسلماه یدوره از پس تانجنسی یرابطه شاید

 د،نداری عاطفه و مهر از حاکی آمیزِمحبت رفتار گونههیچ هم به نسبت دیگر و است شده قطع

 زندگی در عاطفگیبی. است تمام تانازدواج کار کند، پیدا ادامه روند این اگر که بدانید

 گاهی حالت این. است وشوهرزن بین ارتباطی گسیختگیازهم یدهندهنشان زناشویی

 شود، دارادامه اگر اما افتدمی اتفاق استرس به گذرا و تیموق هایواکنش یدرنتیجه

 .است مشترک زندگی زوال ینشانه
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 رویددرمی کوره از زود .۵

 ار مقابل طرف غیرمعمول رفتارهای و هاقاعدگیبی باشید، داشته دوست را کسی واقعا اگر

 روی هایشجوراب انداختن مثل هاییوپاشریخت از مثال و دید خواهید جذابیتش از بخشی

 وغریبیعجیب طرزبه اینها یهمه بلکه شد، نخواهید خاطرآزرده غذا میز نکردنجمع یا زمین

 برای تانانتخاب در کنید احساس که روزی از امان اما. کرد خواهند جلوه بامزه تانبرای

 خشم ثباع نیز مسائل ترینپاافتادهپیش حتی دیگر که است وقتآن! ایدکرده اشتباه ازدواج

 ریزودرشت مسائل سر مدام که شد خواهد ایگونهبه تانزندگی و شودمی تانعصبانیت و

 .نیست جالبی اتفاق اصال این و افتیدمی هم جان به

 

 نیستید مصالحه به قادر .۶

 گاهی حتی یا باشید نداشته نظراتفاق همسرتان با مسائل بعضی درمورد که است طبیعی کامال

 فقط و است ایرابطه هر در عیببی و عادی جزئی درواقع اختالفات قبیل این. کنید بحث

 را شاناختالفات و نباشند مصالحه به قادر زوجین که شودمی تلقی سازمشکل وقتی

 تا کنید رویزیاده بحث در قدراین که شودمی آغاز جایی از خطر. بدهند کش ازحدبیش

 جودو مصالحه و آشتی برای امیدی کورسوی هیچ که برسد نتیجه این به نفرتان یک باالخره

 نتارابطه یفاتحه بیایید، کنار باهم طریقیبه که نباشید حاضر تانکدامهیچ اگر. ندارد

 .است خوانده

 

 است شده دارخدشه تاننفس عزت .۷

 ثباع شدن ترک از ترس یا وابستگی حسادت، ازجمله مختلفی دالیل به بنا زوجین گاهی

 . است ناسالم روابط هاینشانه از یکی خودش این و شوندمی یکدیگر درآوردنازپای
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 تارهایرف با اینکه نه بکشند، باال را یکدیگر که بتوانند باید زوجین سالم، یرابطه یک در

 نجریا در تانرابطه در اتفاقی چنین اگر. شوند دیگری به خسارت و آسیب باعث شانمخرب

 رفتارهای اصالح به مایل تانکدامهیچ اگر اما. کنید وگوگفت درموردش باید حتما است،

 .برد نخواهد جایی به راه تانمشترک زندگی که بدانید نباشید، تانغلط

 

 ایدشده تفاوتبی هم به نسبت .۸

 و ستا عالقگیبی و احساسیبی اوقات خیلی بلکه نیست، تنفر همیشه عشق مقابل ینقطه

 یا کردنبرآورده اگر. افتدمی اتفاق زوال به رو روابط در که است چیزی همان دقیقا این

 ایمسئله و ندارد فرقی تانبرای دیگر همسرتان سوی از تانانتظارات و هاخواسته نکردن

 .تاس شده قطع تانعاطفی یرشته که دهدمی نشان تفاوتیبی این شود،می تلقی اهمیتبی

 

 دارید سر در فرار ینقشه .۹

 

 به لهت این از رهایی و فرار برای بینند،می تله مثل را شانمشترک زندگی که کسانی معموال

 حتی یا زندمی سرتان به فرار فکر زیاد دفعات به اگر اما. آورندمی روی فرار ینقشه کشیدن

 نای که باشید آگاه دارید، برنامه فرارتان جزئیات تکتک برای که ایدرفته پیش حدی تا

 دبفهمان شما به دارد سعی که است تانناخودآگاه ذهن سوی از قاطع پیامی درواقع تمایالت

 .است رسیده سر به تانرابطه عمر
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 ایدکرده رابطه قطع آنی تصمیمات روی از بارها .۰۱

 

 ناامیدی با نفرتان هردو که دهدمی نشان سازید،می و چینیدمی هم با اصطالحبه دائما اگر

 هنوز کنند،می رجوع هم به دوباره که هاییزوج اغلب. دارید رابطه این اتمام به سعی

 این عبارتی،به. کنند حل بودند، کرده ترک را همدیگر خاطرشبه که را مشکلی اندنتوانسته

 در .شودمی ورشعله زود یا دیر و ماندمی باقی شانرابطه در خاکستر زیر آتش مثل مشکل

 لویج درنهایت اما افتد،می تعویقبه رابطه انقضای تاریخ فقط روابط، قبیل این از بسیاری

 .بگیرید توانیدنمی را ناپذیراجتناب اتفاق

 

 مانندمی باقی نشدهحل تاناختالفات از بعضی .۰۰

 

 قاتاو خیلی. نشوید مصالحه به حاضر و کنید دارکش را تاناختالفات که نیست خوب اصال

 نای در هرگز هم باز کنید،می وگوگفت تاناختالفات درمورد اینکه با کنید احساس شاید

 تبرداش توانیدنمی دیگر که کنیدمی احساس اگر. رسیدنمی اینتیجه هیچ به وگوهاگفت

 انتروی به مخمصه این از خروج هایراه تمام و باشید داشته یکدیگر منظور و حرف از درستی

 .ندارد ایامیدوارکننده وضعیت تانرابطه که نکنید شک پس است، شده بسته
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 .کند می چه او نیستید، طرفتان پیش وقتی که کنید می فکر این به همیشه 12.

 

 باشد، ذهنتان در کند می چه و کجاست طرفتان اینکه درمورد تردید و شک تازمانیکه

 .بیایید کنار هم با توانید نمی هیچوقت

 

 ایدش» زند، می مثال موضوع این کردن روشن برای روانشناس مشاور اسبروچی، مارینا دکتر

 واقعیت این به را این. همیشه. دهد می قرار بیصدا حالت روی را همراهش تلفن نامزدتان

 ورتص به شما با بیشتر دهد می ترجیح و برود بیرون تواند می هفته در مرتبه چند فقط که

 وقتی  مطمئناً اما نیستید کارآگاه شما! باشد حواستان. کنید اضافه باشد ارتباط در پیامک

 هرسید زمانش شود، نمی چهار دو بعالوه دو نظرتان به اگر.  فهمید می شود می بودار قضیه

 «.کنید اعتماد او به بتوانید که باشید کسی دنبال به و بیایید بیرون رابطه آن از که


