البنیــن(س) به چشــم می خورد ،این اســت که ایشــان یک
شــاعره عرب بود و اشــعار فصیــح و بلیغی از ایشــان به جای
مانده که قطعا شعرای عرب در برابر این بالغت و فصاحت و
نوع گفتار و نگاه آن بزرگ زن عرصه تاریخ به مسائل اجتماعی
و سیاسی سر تعظیم فرود آورده اند .بعد از واقعه کربال مردم
ایشــان را ،ام البنین(س) یعنــی مادر فرزنــدان خطاب می
کردند و اشعار بســیار زیبایی از آن بزرگوار باقی مانده که در
آن ها هم نگاه سیاسی ،هم نگاه اجتماعی و هم نگاه والیتی و
ارادت به اهل بیت(ع) را نشان داده است.

عکس از حرم حضرت عباس(ع)  -مشرق

اسوه ادب و صبر

حجت االسالم «تقوی» از ویژگی های بارز شخصیت حضرت ام البنین(س) در سالروز رحلت ایشان می گوید

جواد رستمی| کارشناس مسائل دینی

سیزدهم جمادی الثانی ،یادآور روزی غم انگیز است؛ روزی که در آن مادری فداکار و بانویی با
عظمت از تبار دالوران به سوی معبود پر کشــید .ام البنین ،همسر امام علی(ع) بعد از عمری
مناسبت روز
تالش ،شــکیبایی و اســتقامت با اهدای چهار فرزند رشید به پیشــگاه موالیش امام
حسین(ع) با دلی ماالمال از محبت و عشق ،راهی دیار دوست شد .حجت االسالم
«علی اصغر تقوی» ،مسئول موسسه فقهی حضرت جواد االئمه(ع) که چندین
کتاب در حوزه سبک زندگی معصومین(ع) هم نوشته اند ،در گفت و گویی با «زندگی سالم» از
ویژگی های بارز این شخصیت برای مان می گویند.

شخصییت ممتاز در میان زانن

حضــرت ام البنیــن(س) ،شــخصیتی اســت کــه در میــان
زنان عــرب از جنبه هــای مختلف اخالقــی ،معنوی ،علمی
و اجتماعــی معروف و مشــهور بوده اســت .از زمــان حضور
حضرت ام البنین(س) در این عالم خاکی تا به امروز ،افراد
زیادی درباره عظمت ،صبر ،علم ،فضل ،کمال ،انســانیت و
شخصیت حضرت ام البنین(س) قلم فرسایی کرده و سخن
گفته اند .تقریبا تمــام جهان عرب و شــخصیت هایی که در

زمینه زندگانی شیعیان و پیروان
اهل بیت(ع) مطالعاتی داشــته و
دارند در برابر شخصیت این بانوی
بزرگ سر تعظیم فرود آورده اند.

مادری نیکو

اولیــن و بارزتریــن ویژگــی شــخصیت حضــرت ام
البنین(س) از اسم آن بزرگوار مشخص می شود .او ام بنین

پسری مجردم و عالقه ای
به زندگی متاهلی ندارم!
پسری  35ساله و مجردم و زندگی متاهلی اصال برایم جذابیتی ندارد .در نظر من زندگی متاهلی
تکراری و با شــرایط اقتصادی امروز ،بسیار سخت خواهد بود .با این شرایط اصال عالقه ای به
ازدواج ندارم اما خانواده ام بی خیال من نمی شوند .چه کنم؟
بنفشه دولت آبادی | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

در ابتدا باید بگویم میل به ازدواج یک
مشاوره
نیاز عاطفی و غریزی است که در وجود
ازدواج
همه انسان ها قرار دارد اما می توانیم
بگوییــم در برخــی موارد مانند شــما،
شاهد این مسئله هستیم که عالقه چندانی به ازدواج دیده
نمی شــود و می تواند علت های بســیار مختلفی داشــته
باشد ،از جمله نداشتن آگاهی درباره مهارت های مقابله
با مشکالت و سختی های احتمالی دوران ازدواج ،ترس
از تعهــد ،گاهــی اوقــات اختــاالت هویــت جنســی و
هورمونی ،افســردگی ،مشــکالت اقتصادی و  ...موجب
تمایل نداشتن به ازدواج خواهد شد.
این دالیل برای ازدواج نکردن اشتباه است

همه انســان ها اعــم از زن و مــرد در فطــرت و باطن خود
تمایل به جنــس مخالف را مــی یابنــد و در ذات خود یک
نحوه کشش متقابل احساس می کنند .این همان غریزه
جنسی است که منشأ طبیعی ازدواج است و حال کسی
که بــا این میــل طبیعی مخالفــت می کند ،بایــد حداقل
برای خودش دالیل کافی داشته باشــد .در ادامه دالیل
احتمالی شما که بعضی هایش را در پیامک تان هم مطرح
کردید مرور می کنیم و شــما باید ســعی کنید آن ها را در
خودتان بررسی کنید و به چالش بکشید.
 -1مشــاهده الگوی ناموفــق در اطرافیان :در برخی
موارد مشاهده یک زوج ناموفق از جمله دالیلی می تواند
باشد که دید شما را به ازدواج تغییر دهد .نزاع ،درگیری،
ناسازگاری و مشاهده سختی ها و مشکالت زوج هایی که
در اطراف تان هستند تا حد زیادی نگرانی شما را تشدید
می کند اما نباید شما این مسائل را سر لوحه زندگی خود
قرار دهید.
-2آرمان گرایی و کمــال گرایی :گاهــی اوقات آرمان
گرایی و کمال گرایی موجب می شود انسان به هیچ چیز
تمایل پیدا نکند چراکه هیچ شخصی نمی تواند آن چیزی
باشد که در رویاهایش خلق کرده است .همچنان که شما

مطمئنا آن کسی نیستید که همسر آینده تان در ذهنش
می پروراند .پس واقع بین باشــید و سعی کنید به مالک
های اصلی برای خوشبخت شدن توجه داشته باشید.
 -3فــرار از احســاس مســئولیت و تعهــد :فــرار از
مســئولیت و تعهــد یکــی از مولفه هــای مهــم در ترس از
ازدواج بــرای بعضی مردان اســت .این تفکر نادرســتی
است که مشــکالت اقتصادی را تنها عامل تعیین کننده
برای فرار از ازدواج بدانیم .تــرس از تعهد و ازدواج اغلب
موجب تــرس و اضطــراب در جوانــان می شــود .عوامل
اصلی این مســئله تنها کمبود اعتماد بــه نفس و رضایت
نداشــتن از خود است .باید به این مســئله توجه کنید که
قبول مسئولیت های جدید بعد از ازدواج ،خود فرصتی
برای رســیدن به اهداف جدیدتر اســت .ایــن کابوس را
کنار بگذارید و به نحو منطقی و با شناخت کافی قاطعانه
به ازدواج فکر کنید.
ترس از ازدواج قابل مدیریت است

ترس از ازدواج یکی از ترس های متداول است .این ترس
می توانــد ناشــی از افزایش مســئولیت ها ،افســردگی،
شــخصیت درونگر و اجتنابی ،ترس از شکست عاطفی و
ترس از نرسیدن به اهداف باشد .معمو ً
ال ترس از ازدواج با
نشانه هایی همچون ترس غیر منطقی و غیر قابل کنترل،
اعتماد به نفس پایین ،اجتناب و وحشت زده شدن از بحث
درباره ازدواج همراه است .برای غلبه بر ترس ابتدا الزم
است علت ترس خود از ازدواج را شناسایی کنید .سپس
بررســی روابط شکســت خورده گذشته و ســهم شما در
شکســت ،پیدا کردن فرد مناسب و کســب شناخت قبل
از ازدواج ،مراجعه به مشاور ،نوشتن افکار و دالیل ترس
از ازدواج ،صحبت کــردن درباره نگرانــی هایتان با فرد
مقابل ،برنامه ریزی برای پذیرش مسئولیت ها در آینده و
صحبت کردن با افرادی که ازدواج موفق داشته اند ،می
تواند ترس از ازدواج را در شما کاهش دهد و به شما کمک
کند تا تصمیم درستی بگیرید.

اســت یعنی مادر فرزندان و برای خانم ها هیچ شخصیتی
و هیچ مقــام و عظمتی باالتــر از مادر بودن نیســت .پیامبر
اکرم(ص) وقتی می خواهند دختر بزرگوارشان را احترام
کنند ،او را فاطمه ام ابیها می خوانند و از طرف دیگر درباره
شخصیت مادر می فرمایند « بهشت تحت اقدام
و قدم هــای مادران اســت ».اگر خانمی
بتواند در عالم نســوان ،مادری را به
کمال برساند و وظیفه مادری را به
درســتی انجام دهد به طور قطع
یکــی از بهتریــن زنان ایــن عالم
محسوب می شــود و حضرت ام
البنین(س) از نام مبارک شــان
پیداســت که نیکو مــادری بودند
و در مــادر بودن گــوی ســبقت را از
دیگران ربودند.

داشنت نگاهی جامع به مسائل اجمتاعی

نکتــه بــارز دیگــری کــه در زندگی و شــخصیت حضــرت ام

توجه ویژه به ادب و عفاف

نکتهدیگریکهدرزندگیوشخصیتحضرتامالبنین(س)
باید بــه آن توجه کــرد ،ادب و عفــاف ام البنین(س) اســت.
شخصیتی که عقیل به خواستگاری اش برای امام علی(ع)
رفــت .امیرالمومنیــن(ع) چــون عقیــل سرشــناس مــردم
عرب بود و قبایل عرب را می شــناخت ،فرمودند« :برای من
همسری انتخاب کن که فرزندانی شجاع از او به دنیا بیایند
و بتوانند از دین و روش و منش دین نبوی حمایت و حراست
کنند ».عقیل با شناختی که از قبایل عرب داشت ،نگاهش به
خانه فاطمه ام البنین(س) دوخته شد.

آن چه می توانیم از اقدام حیرت انگیز یک بسکتبالیست برای رسیدن
به پیروزی در ثانیه های پایانی مسابقه یاد بگیریم

امیدواری یعنی تالش در مسیری نو

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

داستان مربوط به مسابقه بسکتبال بین دو تیم دانشگاهی است؛ تیم
شبکه های
دانشگاه روچستر و تیم شیکاگو .تیم شیکاگو  73-76جلو است و
اجتماعی
تنها شــش ثانیه تا انتهای بازی باقی مانــده .در همین زمان تیم
روچستر صاحب دو پرتاب آزاد می شود .دو پرتابی که هر کدام یک
امتیازی هســتند و حتی اگر هر دوی آن ها گل شوند ،باز تغییری در نتیجه نهایی ایجاد
نمی شود .اما بازیکنی که قرار است پرتاب ها را انجام دهد ،با هم تیمی هایش نقشه دیگری در سر دارند .این بازیکن یک
امتیاز از پرتاب اول کسب می کند .بعد در حالی که تنها  2/7ثانیه از زمان بازی باقی مانده ،در پرتاب دوم ،توپ را محکم به
حلقه می کوبد تا دوباره به ســمت خودش بازگردد و بعد با یک پاس ،توپ را به هم تیمی اش که خارج از منطقه دو امتیازی
ایستاده ،می رساند .او توپ را گل می کند و سه امتیاز کسب می کند .در نهایت بازی با نتیجه  76-77به نفع روچستر به اتمام
می رسد .اما آیا چنین تالشی تا ثانیه های آخر از دست هر کسی بر می آید؟
با اسکن
این کد
می توانید
این کلیپ
را تماشا
کنید

توانایی تغییر مسیر در صورت مواجه شدن با یک مانع

نظریه «اسنایدر» درباره امید یکی از نظریات شناخته شده
و کاربردی در حوزه روان شناسی مثبت گراست .بر مبنای
این نظریــه ،می تــوان امید را یــک مهارت در نظــر گرفت؛
ِ
مهــارت تعریف هدفی خوشــایند ،ســپس در نظــر گرفتن
مســیرهای متعدد برای رســیدن بــه آن هدف ،بعــد از آن
حفظ انگیزه برای قدم برداشــتن در یکی از این مسیرها و
در نهایت ،توانایی تغییر مسیر در صورت مواجه شدن با یک
مانع .حاال بیایید با در نظر داشــتن این تعریف از امید نگاه
دیگری به شش ثانیه پایانی آن مسابقه بسکتبال بیندازیم.
تالش تا لحظه آخر

هدف تیــم روچســتر برنده شــدن در بــازی بــود .در طول
مسابقه با این که به هدف نزدیک شده بود اما در دستیابی
به آن ناکام مانده بود ،در شش ثانیه آخر تیم با مانعی جدید
روبه رو شد؛ در حالی که حداقل به چهار امتیاز برای برنده

شــدن نیاز داشــت ،باید دو پرتاب تک امتیــازی انجام می
داد .در ثانیه های پایانی ،تیم تغییر مسیر داد و از آن جایی
که انگیزه برنده شدن در آن قوی بود ،با تالشی مضاعف به
هدفش رسید.
این کلیپ را در گوشی تان ذخیره کنید

این کار هر چند در ظاهر آسان به نظر می رسد اما همه ما می
دانیم در عمل حفظ انگیزه ،ادامه دادن تالش و البته یافتن
مسیرهای تازه ،بســیار دشــوار اســت .اما نگران نباشید،
امیدواری مهارتی اســت که می توانیم با تمرین در آن قوی
تر شویم و البته یکی از راه هایی که می تواند در کوتاه مدت
به ما کمک کند تا دوبــاره تالش کنیم ،دیــدن تالش افراد
امیدوار اســت .پس شاید بد نباشــد این ویدئو را در گوشی
خودتان ذخیره و زمانی که احســاس می کنید به بن بست
رسیده اید با تماشای آن ،انرژی دوباره ای برای پیدا کردن
مسیرهای تازه و تالش مجدد کسب کنید.

 3نکته برای والدین درباره
رفتارهای نوجوان شان
مائده نیازی فر

زندگیسالم
سه شنبه  
     30بهمن 1397
شماره 1264

دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی

دوران نوجوانی با تغییراتی همراه
اســت که می تواند موجب نگرانی
هایی از ســوی خانواده هــا درباره
فرزند نوجوان شان و رفتارهایش
شــود .مســائلی در ایــن دوران
وجود دارد که الزم اســت هر پدر و
مادری از آن آگاهی داشته باشند
تا با شناخت بیشتری از این دوره،
رفتارهــای فرزندشــان را ارزیابی
کنند .در ادامه مطلب به سه مورد
از مهم ترین این آگاهی ها اشاره و
توجه به آن ها برای والدین ،توصیه
می شود.
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خانوادهومشاوره

اسوه صرب و بردابری

نکته دیگری که در شخصیت این بانوی بزرگ و بی بدیل بعد
از معصومان در عالم هستی می شــود سراغ گرفت ،روحیه
صبر و بردباری و حلم آن بزرگوار اســت .کمتر شخصیتی را
داریم که درباره صبر و بردباری او به انــدازه ام البنین(س)
قلم فرسایی شده یا سخن گفته شــده باشد .از زینب کبری
(س) در واقعــه کربال کــه بگذریــم ،ام البنیــن(س) یکی از
شاخص ترین اسوه های صبر است.
در تاریخ می گویند که وقتی «بشــیر بن جزلم» خبر شهادت
اصحاب امام حســین(ع) را به مدینه آورد ،این بانوی بزرگ
سر راه کاروان آمده بود« .بشــیر» با دیدن ایشان می گوید:
«فرزندانت به شــهادت رســیدند» .حضرت ام البنین(س)
می گوید« :اگــر چه دلــم را شکســتی و قلبم را پــاره کردی
اما از شــهادت حســین(ع) برای من بگو ».امام باقر (ع) می
فرمایند 10« :ســال بعد از واقعه کربال تا ســال  69هجری
که به ارتحال آن بانوی بزرگ نزدیک می شویم و در آن سال
رحلت کردند ،تمام این ایام ایشــان می آمــد کنار بقیع .هم
عزاداری می کرد و هم بــرای بیان حقایق ،زنــان را اطراف
خودش جمــع و از وقایــع جانســوز کربال پرده بــرداری می
کــرد ».صبــوری و حلــم در زندگی آن شــخصیت بــی بدیل
آن قــدر زیاد اســت کــه تقریبا بیشــتر ائمــه ای که بعــد از ام
البنین(س) در این عالم هســتی زندگی کرده اند ،از حلم و
صبر آن بانو تعریف و توصیف کرده اند از جمله امام باقر(ع)
و امام صادق(ع).

تربیت فرزند

استقالل خواهی اش را
بی احترامی ندانید

اولیــن مســئله موضوع اســتقالل
اســت .این یک نیاز اساسی برای
نوجوانان اســت و تحقیقات نشان
داده اســت ،نوجوانانــی کــه بــه
استقالل می رســند ،هویت رشد
یافتــه تــری دارنــد و افــراد موفق
تــری در دوران بزرگ ســالی خود
هســتند .بســیاری از تــاش ها و
اختــاف نظرها از طــرف نوجوان
تان فریاد استقالل خواهی است و
نیاز روانی او به استقالل و نه لزوما
توهین یــا بــی احترامی به شــما و
ناراحت کردن تان.
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روابــط دوستانه تــان را

حفظ کنید

در این دوران ،نوجوان شما بیشتر
از هــر دورانی جــذب گــروه های
همسن خود می شود و بسیاری از
مســائل را از طریق گروه هایی که
در آن عضویت دارد ،یاد می گیرد و
همینمسئلهباعثافزایشاعتماد
به نفس او می شود .هرچند که این
عضویت ممکن است موقتی باشد
و گویی آن ها مدام در حال آزمون و
خطا هســتند اما بهتر است در این
شرایط روابط دوستانه و با احترام
و محبت را بیــن خــود و فرزندتان
حفظ کنید .حفــظ روابط عاطفی
باعث می شود که فرزندتان محیط
امــن خانــواده را همیشــه در کنار
خود داشــته باشــد و جو حاکی از
محبت و احتــرام و اعتمــاد او را از
بسیاری آسیب های اجتماعی دور
خواهد کرد.

3

به زندگی خصوصی اش

احترام بگذارید

نکتــه آخــر این کــه در کنــار تمام
مراقبت هــای تان همیشــه برای
زندگــی خصوصــی فرزندتــان
احتــرام قائــل شــوید و بــه او هم
اجازه دهید مرزهــای خودش را
داشته باشــد .البته این به معنای
بــی توجهــی و نداشــتن هیــچ
برنامــه مراقبتــی از او نیســت اما
مراقبت از فرزندان در این سن به
معنی کنترل کــردن مکالمات یا
خواندن پیام های آن ها نیســت.
ایــن رفتارهــا بیشــتر از هــر چیز
به بدنــه رابطه شــما آســیب وارد
خواهد کرد و چه بسا ممکن است
آن هــا را در شــرایطی قــرار دهد
که برای نشــان دادن استقالل و
حفظ مرزها ،مخفــی کاری های
بیشتری از خود نشــان دهند که
تبعاتش بیشتر باشد.

پاسخ آزمون هوش
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