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خانواده و مشاوره

روزنامهصبحایران
سه شنبه 9تیر 13 . 1394رمضان  . 1436شماره 19008
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.مومن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته بهره مند می سازد تا همه آن ها را وارد بهشت کند
مستدرک الوسایل ،ج۱۲ص۲۰۱

دستیافتن
بهدنیایشاد
مستربین

دردنیایکمدی،هنرپیشه ایانگلیسیوجودداردکهاوراباناممستربینمی شناسیم.ازآنجا
که فیلم هایش در تلویزیون خودمان هم بارها پخش ش��ده است ،حتما شما خواننده عزیز هم
او را می شناسید و حداقل چند کلیپی از او دیده اید؛ بحث ما درب��اره نوع نگاهی است که این
شخصیت به زندگی دارد.موفقیت می نویسد :مستربین مردی است که نه تحصیل کرده ،نه
پول دارد و نه خوش قیاف��ه است .او نه هنری دارد ،نه خانواده ای ،ن��ه خانه ای از خود و نه حتی
دوستوآشنایی.دائمخرابکاریمیکند،اماشاداست.درهماندنیایکوچکوبهچشمما
خالیخودش،خوشحالاست.بهخاطرازدستدادنچیزیغصهنمی خورد،حسرتچیزی
را ندارد .تنها کس و کار او یک خرس عروسکی کهنه است که با تخیل خودش به او موجودیت
می بخشد،بااوحرفمیزندواوراهمهجاباخودمی برد.البتهکهمستربینکاراکتریساخته
وپرداختهذهننویسندهوکارگرداناستونقطهضعف هایبسیاریهمدارد،امادروغمحض
نیست.درواقعهمهمادرزندگیروزمرهباکسانیمواجهمی شویمکهبهزعمماچیزیندارند،
اما احساس شادی و خوشبختی دارند؛ راستی راز شادمانی
اینافرادچیست؟
- ۱درلحظهزندگیکردن
آنچ��ه شادی ها را از م��ا می گیرد و
پای غصه ه��ا را به زندگی
ما ب��از می کن��د ،فارغ
بودن از لحظه حاضر
و پرداخت��ن ب��ه
گذشت��ه و آینده
است.خاطرات
تلخ،حسرتها،
آرزوه��ای ب��ر
با د ر فت��ه ،
خو شبختی
از دست رفته
در گذشت��ه
و نی��ز رنج ه��ا
و مخاط��رات
هن��وز نیام��ده،
ترس هایمبهم،
ا ضطر ا ب ه��ا ی
نامعلوم ،نگرانی های
بی اس��اس در آین��ده باع��ث
می شوداززمانحالغایبباشیم
ونتوانیمخوبی هایلحظهراببینیم
و از آن لذت ببریم .فرض کنید در یک روز
به��اری در خیاب��ان راه می روید که ناگه��ان باد و
بارانی شروع می شود که زمین و زم��ان را به هم می ریزد.ممکن
است وقوع چنین رخدادی ،خرابی ،خسارت یا ترسی را به یادتان
آورد .ممکن است با مقایس��ه اوضاع کش��وری که پی��ش از یک زلزله
وحشتناکچنینآبوهواییدرآنجادیدهشدهبود،بترسیدکهمبادااینآبوهواهمزلزلهبدی
بهدنبالداشتهباشدیانگرانشویدکهنکندلباس هایرویبندرختتانرابادببردو...درصورت
چنینتصوراتیدرلحظهحضورنخواهیدداشتونمی توانیدلطافتهواوخنکایبارانراروی
پوستصورتتاناحساسکنید.پروازشکوفه هاوبرگ هاینورسرادرهواوتغییررنگوحالت
دمبهدمآسمانراببینیدوبهاینترتیبیکیاززیباترینتابلوهای سمعی و بصری طبیعت را از
دستخواهیدداد.مستربیندرلحظهزندگیمی کند.بههراتفاقیدرهمانلحظه ایاهمیت

می دهد که وج��ود دارد .وقتی گذشت فراموشش می کند و به دنبال لحظ��ه بعد می رود؛ لذا
مزه هایتلخزیرزبانشنمی ماندوترسازآیندهعیششرامنقصنمی کند.
- ۲کمتوقعبودن
رشتهآرزو،درازاستوهرگزبهآخرنمی رسد.هموارهآنچهراداریمنمی خواهیموآنچهرانداریم
می خواهیم.واضحاستکهناکاممی شویم،خشمگینمی شویم.افسردهمی شویموشادی
ازکفمانمی رود.هرچهازدنیاکمترتوقعداشتهباشیم،روزگاربرماخوش ترخواهدگذشت.
مستربین از هیچ کس توقع ندارد و البته خودش را هم ملزم نمی داند که ضرورتا همه توقعات
دیگرانرابرآوردهکند.
- ۳آسانگیری
بعضی از ما آدم ها گویی آفریده شده ایم زندگی را بر خود و دیگران سخت بگیریم و تلخ کنیم.
کمال گرایی از آن صفاتی است که متاسفانه نزد خیلی ها حس��ن محس��وب می ش��ود و به آن
مباهاتمی کنند،اماکمال گراییدراصلنوعینقطهضعفاست.وقتیمادلمانمی خواهد
کههمهچیزماندرحدکمالباشد،خانه مانبسیارتمیز،مرتبولوکسباشد.کارماندرحد
اعال،ظاهرمانبی نقص،فرزندمانشاگرداول،همسرمانهمهچیزتمامباشد،یعنیماخودرا
بی نقصوکامل ترازدیگرانمی دانیموانتظارنداریمنقصیدرخودوزندگی مانوجودداشته
باشد .حال آنکه آنچه بی نقص تصور می کنیم ،در ظاهر امر است و نقص ها همه در جایی قرار
دارندکهدیدهنمی شوند.نقص هاییمانندتکبر،خودخواهی،خودمحوریو...
تالشبرایبی نقصبودنباعثمی شودنسبتبهخودودیگرانسخت گیرشویموبههمهچیز
بیشازحداهمیتبدهیمودائمنگرانبهوجودآمدننقصیدرهرقسمتازمجموعهزندگی مان
شویم ،همین شادی را از ما می گی��رد و تنش و اضطراب را جایگزی��ن آن می کند .فرض کنید
خانواده دور میز جمع باشند و بخواهند با لذت و شادی غذای خوشمزه ای را دور هم بخورند و
مثالخانمخانهمدامنگرانباشدکهمباداغذارویرومیزیبریزدوآنرالککند«.مواظبباش»،
«نریزی ها»«،دستکثیفترارویمیزنگذار»...آیادیگرلذتوشادیباقیمی ماند؟مستربین
آسان گیراست،نسبتبهچیزیتعصبوحساسیتندارد،همیشهساده ترینراهحلراانتخاب
می کندوازآنبسیارلذتمی برد.
 - ۴برای خود زندگی کردن
بسیاری از ما برای خود زندگی نمی کنیم ،بلکه برای جلب رضایت دیگران زندگی می کنیم،
خود را جوری می آراییم که دیگران خوشش��ان بیاید ،لباسی می پوشیم که باب طبع دیگران
باشد ،خانه را ج��وری تزیین می کنیم ک��ه دیگران بپس��ندند ،از موضوعاتی ح��رف می زنیم،
کتاب هاییمی خوانیم،بهچیزهاییعالقهنشانمی دهیم...کهدیگراندوستداشتهباشند.
دیگرانبپسندندوموردتاییددیگرانباشد.می دانیدکهبرآوردنهمهاینها،چهحجمیازتالش،
وقت،انرژیواسترسراطلبمی کندواینهمهفقطبهخاطراینکهدیگرانازماراضیباشند
خود ما چه می شویم؟ اگر برای خود زندگی نکنید و فقط در پی جلب رضایت دیگران باشید،
نعمتشادیازکفتانخواهدرفت.
مستربینبرایخودزندگیمی کند،نهدیگران.
- ۵شاکربودن
و باالخره به مهم تری��ن بخش مطلب یعنی شاکربودن می رسیم .یکی از چیزهایی که بیش��تر
از همه م��ا را از شادی ه��ا و لذت های زندگ��ی دور می کن��د ،ناشکری اس��ت .ناشکری یعنی
ندیدن نعمت های زندگی و دیدن آن چیزهایی که می خواهیم و نداریم و معلوم هم نیست که
خواسته هایمانالزامابهخیروصالحماباشد.ناشکرییعنیظاهرمانراجوردیگریبخواهیم،
نهآنجورکههست،آرزویخانوادهوهمسروفرزنددیگریداشتهباشیم،نهآن هاییکههستند.
خواستارکاردیگری،شهروکشوردیگری،شرایطدیگری...باشیم.چطورمی توانازکسیکه
مدامازوضعیتششکایتداردوناراضیاست،توقعشادبودنداشت؟چنینشخصیمحکوم
به ناکامی و نارضایتی همیشگی است .لذت بردن از هرچه داریم ،شکر عملی است ،جدای از
شکرزبانی.مانمی توانیمدنیاراتغییردهیم،امامی توانیمنگرشخودمانراتغییردهیموازدنیا
همانطورکههستلذتببریم.مستربینازکوچک ترینجزئیاتزندگی اشلذتمی بردوبا
آنخوشاست.حتیازموشیکهدردیواراتاقشالنهکردهاست.

سبکزندگی
 4مهارتبرایافزایشرضایتاز
زندگیزناشویی
اگر از کیفیت زندگ��ی زناشویی خود ناراضی هس��تید،
این مطلب کوتاه چن��د روش کلیدی در اختیار شما قرار
می دهد که با عم��ل به آن ها می توانی��د رضایت خود از
زندگی مش��ترکتان را افزایش دهید:
همدیگر را برای تغییر و رش��د تش��ویق کنید
در ی��ک رابطه خ��وب ،ه��ر دو طرف ب��رای رش��د و تغییر
تش��ویق می شون��د .شم��ا بای��د همس��رتان را تش��ویق
کنید کارهای جدی��دی را امتحان کن��د و چیزهای تازه
بیام��وزد .اگر بخواهید همس��رتان هیچ تغیی��ری نکند و
همانطور بماند که هست ،زندگی تان فوق العاده خسته
کنن��دهخواه��دش��د.
کوتاه آمدن به معنی ضعف نیس��ت
کوتاه آم��دن به معنی تس��لیم شدن نیس��ت .اگ��ر حق با
همسرتان است ،از اینکه آن را بپذیرید ،نترسید .حرف
او را قب��ول کنید یا ه��ر دو ،تا ان��دازه ای کوت��اه بیایید و
نظرتان را کمی تغیی��ر دهید تا حس رضایت به تس��اوی
تقس��یم ش��ود .نکته مه��م این است ک��ه نخواهی��د حتم ًا
حرف خودتان را به کرسی بنش��انید .ب��ی تردید ،کوتاه
آمدن و صلح کردن به رشد رابطه تان کم��ک می کن��د.
زود و از ته دل ببخش��ید
از مش��اجره ها و حرف های��ی ک��ه زده می ش��ود درس
بگیرید و در پ��ی یافتن راه حلی برای مش��کلتان باشید.
وقت��ی از دعوای��ی درس می گیری��د ،می توانی��د از آن
درس در رابطه تان استفاده کنید تا آن مش��کل دیگر در
آین��دهب��روزنکن��د.
همه این ه��ا خیلی خوب اس��ت ،اما کارتان تمام نش��ده
است! همسرتان را ببخشید! خودتان را هم همین طور!
دعوا تمام شده است ،حاال دیگر باید از آن بگذرید .سعی
کنید هیچ گاه از همسرتان کینه به دل نگیرید ،زیرا این
خشم و کینه تا جایی ادامه پیدا می کند که دیگر دوست
نخواهی��دداش��ترابطه ت��انراب��ااوادام��هدهی��د.
ضعف هایت��انرابپذیری��د
همس��رتان از شم��ا انتظار ن��دارد ف��وق الع��اده باشید و
احتما ًال شم��ا هم یک چنین انتظ��اری از او ندارید .همه
م��ا انس��ان هس��تیم و ممکن اس��ت ضعف های��ی داشته
باشی��م.
در واقع ،برای اینک��ه رابطه ای ماندگ��ار و جدی داشته
باشید ،بای��د اجازه دهید همس��رتان از ضعف های شما
آگاه شود؛ ای��ن باعث می شود نس��بت ب��ه چیزهایی که
آزارتان می دهد حس��اس تر شوید و به شم��ا کمک می
کن��دت��اخودت��انرادرآنزمینه ه��اتقوی��تکنی��د.

پیامکهای شما

خانواده ای که رفتار خوبی با عروس شان ندارند و مادری که متام خواستگارهای دخرتش را رد می کند!
خانواده همرسم رفتار خوبی با من ندارند
دخرتی  20ساله هستم یک سال اس��ت که عقد کردم .خانواده همرسم با من رفتار خوبی ندارند و اگر حتی یک روز همرسم به خانه ما بیاید ،خیلی به او رسکوفت می زنند .این موضوع باعث افرسدگی من شده است .االن هم
با همرسم مشکل دارم و می خواهم از او جدا شوم.
سالم .طالق آخرین راه است .اینکه متاسفانه امروزه بسیاری
از زوجین ب��ه محض مواجهه با اولین و کوچک ترین مش��کل،
سریع از طالق حرف می زنند نشان  دهنده ضعف شخصیت
و قوه اراده و فکر آنهاست.سوال من از شما این است که مگر با
سرکوفت زدن کسی افس��رده می شود که شما احساس می
کنید افسرده شده اید؟! از عالئم و نشانه های افسردگی چه
می دانید؟! چ��را اینقدر اظهار ضعف م��ی کنید؟ کمی مقاوم
باشید و با جدیت در مسیر حل این مشکل گام بردارید نه اینکه
صورت مس��ئله را پاک کنید.در این مدت یک سال عقد ،بعید
نیستکهبهخاطرنداشتنشناختکافیوسوءتفاهمهاوسوء
برداشت ها ،این کدورت ها و ناراحتی ها پیش آید.
ریشه رفتارها را شناسایی کنید
برای قدم اول ،ابتدا ریشه تخریب ها و سرکوفت ها را شناسایی
کنید .بع��د از تش��خیص عامل ای��ن سرکوف��ت زدن ها ،سعی
کنید که دیگ��ر عملی را که باع��ث می شود از س��وی خانواده
همسرتان مورد تخریب و تحقیر قرار گیرید انجام ندهید .این

که به خاط��ر مالقات حتی ی��ک روز فرزندشان با همس��رش،
اینگونه بدرفتاری کنند نشان دهنده نامتعادل بودن رفتارها و
روحیات خانواده همسرتان است ،اما شما چه کاری باید انجام
دهید ،مقابله به مثل یا پاسخ صحیح به عمل آن ها؟به نظر می
رسد دلیل اصلی این نوع رفتار این است که در دوران عقد به
سر می برید و به احتمال زیاد بعد از رفتن به خانه خودتان دیگر
این تنش ها وجود ن��دارد؛ به طور مثال ممک��ن است از سوی
خانواده داماد ،ارتباط با دختر در دوران عقد ،امری ناپس��ند
باشد.شما ب��ا گفت وگو با همس��رتان باید بهتری��ن تصمیم را
بگیرید .انسان عاقل همیشه بهترین راه را برای حل مشکلش
انتخاب می کند .اینکه نگاه سلبی به این مسئله داشته باشید
و به فکر جدایی بیفتید ،ضعیف تری��ن واکنش و عکس العمل
در مقابل مشکالت است که در حقیقت خصوصیت بارز انسان
های ناتوان است.شما ای��ن گونه نباشید؛ با صب��ر و حوصله و
مهرورزی و مهربانی با خانواده همسرتان ،روابط تان را اصالح
کنید ،اگر به شما بدی کردند ،خوبی کنید و نگران نباشید که

آیا نتیجه می دهد یا نه .شما بزرگوارانه و عاشقانه ببخشید و
ببخشید و ببخشید...
اطالعات خود را افزایش دهید
قبول کنید که در این بین ،به مهارت آموزی و آگاهی افزایی
نیز نیاز داری��د .از راهکارهای برق��راری ارتباط ب��ا خانواده
همس��ر و نح��وه مدیری��ت تعام�لات اجتماعی ت��ان چه می
دانید؟ چقدر در این زمینه مطالعه یا تحقیق داشتید ،آیا برای
استفاده از یک وسیله برق��ی کاتالوگ و یا دفترچه راهنمای
آن را مطالعه نمی کنید؟ چرا برای ارتباط با همسر که بسیار
پیچیده تر از یک دستگاه برقی است به دنبال دست یافتن به
اطالعات و آگاهی های الزم نبوده یا نیستید؟زندگی در اوج
زیبایی و آسانی بسیار پیچیده است ،از تفاوت های زن و مرد تا
نوعتربیتفرزندودرنهایتمدیریتارتباطاتبرونخانواده،
همه و همه به مهارت آموزی نیاز دارد.پیش��نهاد می کنم در
این زمینه به یک مشاور آگاه و دلسوز و متدین مراجعه کنید.
علی فروتن  -کارشناس خانواده

مادرم خواستگارهایم را بدون مشورت با من رد می کند

دخرتی 19ساله هستم که متایل به ازدواج دارم .خواستگارهاى زیادى هم دارم که منی دانم چرا خانواده ام خصوصا مادرم ندیده و نشناخته و بدون مشورت با من آن ها را رد می کند .من هم برای این که منی توانم با مادرم در رابطه با راىض
بودن خودم برای ازدواج حرف بزنم ،فکرم همیشه درگیر است .لطفا برای تعامل با این مشکل ،مرا راهنامیی کنید.
دختر گرام��ی ،ب��رای ی��ک ازدواج عاقالن��ه داشت��ن  3شرط
ضروری به نظر می رسد .این سه شرط عبارت است از :آگاهی
های الزم ،انگی��زه کافی و جنبه ه��ای مختلف بل��وغ .با توجه
به این که شم��ا در حال حاض��ر فقط  19س��ال داری��د و البته
خواستگارهای زیادی به منزل شما مراجعه می کنند ،از شما
می خواهم با دقت ب��ه نکاتی که در ادامه ذک��ر می شود توجه
کنید تا با درک حس��اسیت های الزم ب��رای ازدواج تصمیمی
صحیح و منطقی بگیرید.
پیش نیازهای ازدواج را بررسی کنید
آگاهی نس��بت ب��ه توانایی ها و ضع��ف های خودت��ان ،آگاهی
نس��بت به راه و رسم شوهرداری و وظایف و تکالیف نس��بت به
شوهر و آگاهی نس��بت به روحی��ات و تفاوت هایت��ان با جنس
مخالف ب��رای ازدواج الزم اس��ت .بنابر این آشنای��ی و اطالع
خودتان از ای��ن آگاهی را بس��نجید .همچنین دلی��ل عالقه و

انگی��زه از ازدواج ت��ان را بررسی کنی��د و توجه داشت��ه باشید
که بل��وغ الزم ب��رای ازدواج ،فقط بلوغ جس��می نیس��ت بلکه
بلوغ فکری ،اجتماعی ،عاطفی و حتی بل��وغ اقتصادی پیش
نیازهای یک ازدواج پایدار است.
تعامل صحیح با خانواده
در پیامک تان اش��اره کرده اید ک��ه نمی توانید ب��ا مادرتان در
رابطه با راضی بودن خودتان ب��رای ازدواج حرف بزنید و این
جمله یعنی شما مهارت برقراری ارتباط موثر با مادرتان را فرا
نگرفته اید .یاد نداشتن همین مهارت ج��ای تامل دارد که آیا
شما به بلوغ فکری و اجتماعی الزم برای ازدواج رسیده اید یا
نه؟ همچنین آیا مهارت های ارتباط موثر با شوهر و مهارت حل
مسئله و تعارضات زناشویی را فراگرفته اید یا نه .باز هم تاکید
می کنم تا قبل از فراگیری این مهارت ها ،از گرفتن تصمیمی
شتاب زده برای ازدواج پرهیز کنید.

نگرش مثبت اما کاذب!
تصمیم گی��ری جهت ازدواج بدون در نظ��ر گرفتن جنبه های
مختلف آن از طرف دخترها در سنین پایین ،معموال با نگرش
مثبت ،اما ک��اذب اتفاق می افتد ک��ه دخترها به ج��ای یافتن
راه حل مناسب برای حل مش��کالت شان در خانواده تصمیم
به ازدواج می گیرند زی��را بر این باورند که با ازدواج بس��یاری
از محدودیت ه��ای آن ها برداشته می شود ام��ا چنین ازدواج
ه��ای ناآگاهان��ه ای باعث شروع مش��کالت جدی��د و به عالوه
تداوم برخی مش��کالت قبلی خواهد شد .با ای��ن حال به نظر
می رسد که شما باید کمی منطقی ت��ر به ازدواج بنگرید و بعد
از مطرح ک��ردن این موض��وع ب��ا مادرت��ان ،از راهنمایی های
والدین تان و یک مش��اور خان��واده مجرب هم به��ره بگیرید تا
در تصمیم گیری تان دچار خطا نشوید.
دکتر هادی صدری  -کارشناس و مشاور خانواده

-4091خانمی26ساله هستم وسه ماه ازعروسی
ام می گذرد .شوهرم سرکار نمی رود و رفیق بازی
می کند من خودم سرکار می روم وقتی از سرکارمی
آیم شوهرم خانه نیست و با دوستانش بیرون است
وقتیبهخانهمیآیداگربهاوبگویمکجابودییابگویم
با دوستانت بیرون نرو مرا کتک می زند کسی راهم
در این شهر ندارم که مشکلم را با او درمیان بگذارم
خانوادهشوهرمنیزهیچکمکیبهمننمی کنند.
 -4092من و شوهرم هردوشاغل هس��تیم .تا حاال
باپول مان ه��م خانه خریدیم ،هم خ��ودرو .من با پس
اندازی که داشتم کل لوازم خانه را عوض کردم ،حاال
کهقسطهایمانداردتماممیشودشوهرممیگوید
که می خواهد ب��رای خوش گذرانی به خارج کش��ور
برود،میگویمباهمبرویمولیاومیگویدآنجا،جای
زن نیس��ت .هنوز در این 16سال زندگ��ی برایم یک
جفتجورابنخریده.منصادقانهزحمتکشیدمو
خرجکردمحتیبرایشلباسخریدموباتمامسختی
های زندگی ساختم .ولی نمی توانم به این فکرکنم
یکروزشوهرمبهخارجازکشوربرودومنراباخودش
نبرد .دارم کم کم به فکر طالق می افتم خسته شدم
ازبسسراینموضوعبحثکردیم.یکدختر13ساله
هم دارم.دلم خیلی برایش می س��وزد ،آخر او هم در
قسطهایماشریکبودهرچهدلشخواستماگفتیم
قسطداریمواینبچهشرایطراتحملکردولیشوهرم
بهاینچیزهافکرنمیکند.

پاسخ مردم به پیامک های شما

 -3231درس ریاض��ی ام ب��ه ش��دت ضعیف
است،میترسمدردانشگاهموفقنباشم:
بهعقیدهتمامآدمهایموفق،رمزموفقیتپشتکار،
پشتکار و پشتکار است .درست است که هرکسی
استعدادی دارد ولی باتالش زیاد هرکاری ممکن
است .کت��اب های کم��ک آموزشی ه��م خیلی در
درک درس موثرن��د ولی چون کت��اب گران است
می توانید عضو یک کتابخانه شوید .ریاضی نسبت
به درس های دیگر به تالش بیش��تری نی��از دارد.
موفق باشید

