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که گفتهچونمعنایعاشقشدنرانفهمیدم،ازدواجنکردم
نرگس عزیزی | کارشناسارشد مشاوره

«برای متاهل شــدن ،منتظرم تا
محوری
نیمه گم شــدهام از راه برسد»،
«هنوز عاشــق نشــدم»« ،دلم
نلرزیده» و  ،....بــه احتمال زیاد
شما هم شــبیه این عبارتها را از بعضی جوانان
مجرد امروزی شــنیدهاید .در یکی از جدیدترین
قسمتهای پخش شده از برنام ه دورهمی ،مهران
مدیری از جــواد کاظمیان دربــاره دلیل ازدواج
نکردنش پرسید .پاســخ کاظمیان به این سوال
قابلتامل بود« :خیلی دوست داشتم ازدواج کنم،
بیشتر به خاطر پدر و مادرم .بدم نمیآید از ازدواج،
اما واقعا این را میگویم که من معنی عاشق شدن را
تا حاال نفهمیدم .جناب مدیری ،به نظر شما عشق
فقط تو کتابها و فیلمها نیست؟  ...هرچند من دیگه
 39سالهام ،دارم به چهل میرسم .»...البته در این
انتظار ،جناب کاظمیان تنها نیست و این روزها خیلی
از جوانها دوست دارند اول دلشان بلرزد و بعد از
تجربه احساسی که به آن عشق میگویند ،با فرد مد
نظر ازدواج کنند ،اما چقدر این تصور درست است؟
آیا واقعا برای ازدواجی شیرین ،الزم است ازدواج ما
ن که میتوان بعد از انتخاب
ثمره عشق باشد یا ای 
همسر هم عشق را تجربه کرد؟
انتظار برای عاشقشدن مسئلهساز میشود
عاشــق شــدن و ســپس ازدواج نه تنهــا ایــرادی ندارد
کــه میتوانــد بــرای ازدواجی کــه در کنار این عشــق،
معیارهای دیگر هم در آن لحاظ شده ،یک امتیاز تلقی
شــود ،اما انتظار برای عاشــق شدن و ســپس ازدواج،

در برخــی موقعیتها مسئلهســاز اســت .اولیــن مورد
زمانی است که افراد خود را چنان محدود به این تصور
میکنند که موقعیتهای دیگر را نادیــده می گیرند و
در نتیجه بعد از چند ســال متوجه میشــوند که کمکم
دارند وارد محدوده سنی میشوند که به اصطالح دوره
تجرد قطعی توصیف میشود .مورد دوم اما زمانی است
که این تصور برای برخی به صورت ضمنی ســوءتفاهم
دیگری را ایجاد میکند؛ اینکه «عشــق بــرای ازدواج
کافی است» .در نتیجه همین تصور نادرست هم شاهد
ازدواجهایی هســتیم کــه با احساســاتی آتشــین آغاز
میشود اما بعد از گذشت مدت زمانی کوتاهی ،ازدواج
به نقطــه پایانی خــود می رســد و همســران از هم جدا
میشوند .چرا که افراد بدون در نظر گرفتن معیارهای
دیگر و به صرف تجربه احساســی آتشــین و خوشــایند
ازدواج کردهاند ،اما بهرغم همه این حرفها نمیشود
نگرانی بسیاری از جوانان درباره رابطه عشق و ازدواج

مطهرهجان پرانرژی و لنا خانم مهربان
آنچه در نقاشیهای مطهره خانم  4ساله و لنا خانم  7ساله نمیبینید
دکتر فریده ناصری | روانشناس بالینی

چگونگیاستفادهازرنگهاوشکلیکهبهکمکآنهارویکاغذکشیدهمیشود،یکیازمهمترینمالکهاومعیارهای
سنجش شخصیت و شناخت روان کودکان است .تحلیل دو نقاشی را در ادامه بخوانید ،شاید بعضی آیتمهایش شبیه
نقاشیهای فرزند شما باشد .هر چند روان کاوی یک نقاشی کودکانه به تخصص نیاز دارد اما مطالعه این مطالب خالی
از لطف نیست .امیدواریم در فرصتهای بعدی نقاشی فرزند شما را تحلیل کنیم.

آنالیز نقاشی مطهره خانم  4ساله

 -1او دختری شــاد ،پرهیجان و پرانرژی اســت که پدر
و مادرش را خیلــی دوســت دارد .مطهــره خانم هوش
محیطــی باالیــی دارد ،به خــودش و ظاهــرش اهمیت
میدهد و موی بلند را دوست دارد.
 -2او تصویــر خــودش را برایمــان کشــیده کــه مبین

اعتماد به نفس باالی مطهره جان است.
 -3چشــم ،آیینه روح و منعکس کننده عمق وجود فرد
است .ابعاد چشمها در نقاشی کودکان ،میزان تمایل به
دیدن و درک کردن مسائل پیرامون را در آنها مشخص
میکند و نشاندهنده کنجکاو بودن مطهره خانم است.
 -4دهان به عنوان یک عضو برای ســخن گفتن ،مبین
تمایــل بــه برقــراری ارتباط بــا دیگــران اســت .در این
نقاشی ،مطهره خانم نشان داده که تمایل دارد تا توسط
والدینش به آغوش کشیده شود و بیشتر از قبل ،بوسیده
شــود .همچنین دســتان باز کــه در نقاشــی میبینیم،
همان تمایل به بغل شدن را نشان میدهد و اینکه مورد
تایید و توجه همگان قرار بگیرد.
 -5پاهــا بــه منزلــه نقــاط تمــاس بــا محیط محســوب
میشود .ترســیم پاها با فاصله ،نشــان دهنده پایداری
نیرو و اعتماد به نفس باالی این دختر خانم است.
 -6کشــیدن لباس در یک نقاشــی ،خوددوســتداری،

را هم در نظر نگرفت .بسیاری از جوانان میگویند خب
اگر من بدون تجربه عشــق ازدواج کنم ،آن وقت برای
همیشــه از تجربه عشــق محروم خواهم مانــد ،اما این
نگرانی چقدر به جاست؟
عشــق ســراغ ما میآید یا میشــود آن را

ساخت؟

برای پاســخ به نگرانــی جوانانی
کــه میترســند بدون عشــق
ازدواج کننــد و هیچوقــت
هم عشــق را تجربه نکنند،
بهتــر اســت ســراغ یکی از
نظریــات مطــرح در زمینه
عشــق برویم« .رابرت جی
اســترنبرگ» صاحبنظــر
در حــوزه عشــق ،یکــی

تمایل به جلــب توجه از طــرف دیگران به همــراه تایید
اجتماعــی را نشــان میدهــد کــه در افــراد بــرون گرا
مشاهده میشود.
 -7اســتفاده از رنگهای شاد در نقاشــی مطهرهجان
هم از منظر روانشناسی قابل تحلیل است .رنگ زرد،
معادل نور ،شادی و خوش بینی است و استفاده از آن در
نقاشی میل به مشارکت با دیگران و گرایش به پیشرفت
را در مطهره خانم متجلی میسازد .رنگ سبز،به نیاز به
جلب توجه و میل به محبوبیت مرتبط است .استفاده از
رنگ صورتی ،معرف با عاطفه بــودن و مهربانی مطهره
جان اســت .رنــگ آبی هــم معرف حساســیت اســت و
معموال هیجانخواهی در حد افراطی را نشان میدهد.
توصیههایی به والدین مطهرهخانم :برای فرزندتان
مصداق واقعــی صداقــت ،امانتداری ،کنترل خشــم
و وفــای بــه عهــد باشــید .از  3ســالگی به بعــد ،کمکم
مســئولیتهای فرزندتان را بــه خودش واگــذار کنید
و جلوی فرزندتان ،رفتارتان با همســر بــه دلیل هوش
محیطی باال و حــواس جمع مطهــره جان بایــد بهتر از
قبل باشد.
آنالیز نقاشی لنا خانم  7ساله

 -1او دختری مهربان ،عاطفی با آرزوهای بزرگ است
که فضای سبز را خیلی دوســت دارد ،درون گراست با
هوش هیجانی باال .در ضمن و آنطور که از این نقاشی
برداشت میشــود ،لنا خانم پدر و مادرش را هم خیلی
دوست دارد.

باید زن دوم بگیرم تا به آرزوی بچهدار شدنم برسم
 34ساله هستم و خانمم  30ساله 11 .سال است که برای بچهدار شدن همه
راههای پزشکی را پیگیری کردیم و موفق نشدیم .دوست دارم که از خودم بچه
داشته باشم و مشکل از خانمم است .نمیدانم چطور به او بگویم که من باید زن
دوم بگیرم تا به آرزوی بچهدار شدنم برسم .حقیقتا دوست ندارم که از بهزیستی و غیره
هم بچه بردارم و دوست دارم که بچه از خودم باشد ،عیبی دارد؟
دکتر حسین محرابی | روان شناس و مدرس دانشگاه

مشاوره
زوجین

بــرادر گرامی ،دغدغه شــما
را درک میکنــم و در ایــن
مطلــب نکاتــی را در ایــن
خصــوص خدمتتان عرض

میکنــم .امیدوارم راهگشــا باشــد .شــما در
پیامکتان بــه چند نکتــه اشــاره کردهاید که
باید هر کدامشان به صورت جداگانه بررسی
شود.

بنبســت درمانــی ،دیــدگاه شــخصی

شماست؟

دربــاره ایــن کــه همــه راههــای پزشــکی را
رفتهاید ،یک ســوال مطرح میکنــم و آن این
است که آیا بنبســت درمان دیدگاه شخصی
شماست یا پزشک مربوط هم نظرش را مبنی
بر بینتیجه بودن درمان اعالم کرده اســت؟
پاسخ شما به این سوال ،راهنمایی من را تا حد
زیادی متفــاوت خواهد کرد .اگر این مســئله
فقط دیدگاه شــخصی شــما باشــد ،پیگیری
مراحل درمان ،اولین و اصلیترین پیشــنهاد
من به شــما خواهد بود و شما نباید از پیگیری
برای حل این مشکل خسته شوید.

بعد از متاهل شدن ،عاشقشو
حاال که دیدی کلی درباره دیدگاه استرنبرگ به دست
آوردهاید ،میتوانید حدس بزنید که تجربه کردن عشق
بعد از ازدواج هم ممکن است؛ به شرط اینکه افراد با
معیارهایی درســت ازدواج کنند و در عیــن حال برای
تقویت هر سه مولفه عشق در رابطه خود با همسرشان،
وقت و انرژی بگذارند.
طبق نظر متخصصان برای تقویت صمیمیــت در رابطه،
الزم است با همدیگر وقت صرف کنید ،فعالیت مشترک
انجامدهیدوبهدنبالخوشحالکردنهمسرخودباشید.
برای تعهد ،مهم است که در رابطه با همسر خود صداقت
داشته باشــید و برای نیازهای همســر خود اولویت قائل
شوید .تالش برای مراقبت از همسر در جنبههای مختلف
از دیگر موضوعاتی است که در افزایش تعهد نقش دارد،
اما درباره شور و اشــتیاق چه؟ چطور میتوانیم آن جذب
شــدن عمیق به همدیگر را در رابطه با همســرمان
تجربه کنیــم؟ در نظر داشــته باشــید که
توجه بــه ظاهر خــود و تــاش برای
آراســتگی در مقابل همسر(چه
از جانب زن و چه از جانب مرد)
از مهمترین عوامل تقویت این
مولفهاست.پسبرایآراسته
بودن در خانه ،وقت بگذارید
و بدانیــد کــه بــا ایــن کار در
تقویت رابطه خود با همسرتان
سرمایهگذاری کردهاید.

 -2ابرهای آبی یکنواخت که به طور متراکم تمام آسمان
را پوشانده ،مبین این اســت که او به مادر وابسته است
و هرچند بیشــتر وقتها با مادرش لجبازی میکند اما
مادرش را خیلی دوست دارد.
 -3خورشــید نماد پدر ،اقتدار و حضور پدر در زندگی
لنای عزیز اســت .پدر در خانه هســت و لنا میداند که
پدرش دوســتش دارد اما انتظار میرود که پدر حضور
فعاالنهتری در خانه داشته باشد ،برای لنا جان بیشتر
وقت بگــذارد ،کمتر عصبانی شــود و بیشــتر با او بازی
کند.
 -4کشــیدن فضای ســبز نشــان میدهد که لنــا خانم
شــهربازی را دوســت دارد و انرژی زیــادش باید تخلیه
شــود .همچنین بعضی از حیوانات را دوست دارد ،این
موضوع را از پرنده زیبایی میفهمیم که برایمان در این
نقاشی کشیده است.
 -5چشــمان بــزرگ و مژههــا در ایــن نقاشــی ،مبیــن
دلمشــغولیهای زیبایــی شــناختی در کودک اســت
که تمایل دارد بیشــتر مورد توجه قرار بگیرد .در ضمن

بچهدار شدن به چه قیمتی؟

نکهدوستداریدازخودتانبچهداشتهباشید
ای 
کامال درست اســت و یک خواســته منطقی به
شمار میرود ولی همانطور که میدانید همه
ما ممکن است در زندگی خواستههای به حق
و شــرعی و قانونی زیادی داشــته باشــیم ولی
واقعیتایناستکهشایدبههمهآرزوهایخود
نرسیم یا در شرایطی به آن برسیم که در مقابل
هزینههــای مــادی و معنوی آن و مشــقتهای
زیادی که ایجاد میکند ارزشــمندی خود را از
ن که شــما ازدواج دوم را برای
دســت بدهد .ای 
تحقــق آرزوی خود انتخــاب کردهایــد از جمله
همینمواردیاستکهبایدازجنبههایمختلف
آن را به طور دقیق و به دور از احساسات بررسی
کنید .همچنین اثــرات مثبت و منفــی آن را در
روند زندگی بعدیتان مشــخص کنیــد .به هر

روز درست کردن غذا برای کروناییها
اگر تــو آشــناها ،فامیــل ،دوســتان یا
همسایهها،فردیرومیشناسینکهمبتالبه
کرونا شده و کسی نیست که بهش رسیدگی
کنه ،امروز براش مقداری ســوپ و
غذا درســت کنین و ببریــن دم در
خونهاش .اگر خریدهاش رو
هم براش انجام بدین که
عالیه چون اون نمیتونه
بیاد بیرون...

زندگیسالم
شنبه
 11مرداد 1399
شماره 1659

خانواده و مشاوره

حمتاابیدعـاشق
شویماتازدواج
کنیم؟

از معروفتریــن نظریــات در ایــن حــوزه را ارائــه کرده
است .طبق این دیدگاه ،عشــق در بهترین حالت خود
ســه مولفه دارد :شــور و اشــتیاق ،صمیمیــت و تعهد.
وقتی هر ســه این مولفهها در رابطهای حضور داشــته
باشــند میتوانیــم از عشــقی کامل صحبــت کنیم .در
غیر اینصــورت در زمان حضــور تنها یک یــا دو مورد،
دیگر نام آن عشــق نیست و میشــود از دوست داشتن
(حضور بــه تنهایی صمیمیــت) ،شــیفتگی(حضور به
تنهایی شور و اشــتیاق) یا عشــقی ابلهانه(حضور شور
و شــوق بدون دیگــر فاکتورهــا) صحبت کــرد .در این
ترکیب ســه مولفهای ،تنهــا عاملی کــه میتواند بدون
هیچ پیشزمینهای شکل بگیرد ،شور و اشتیاق است و
دو مورد دیگر در طول زمان و به واسطه آشنایی افراد با
همدیگر ،شکل میگیرند و رشد میکنند .البته درباره
شور و اشتیاق هم هر چند این مولفه میتواند در همان
نگاه اول ،افراد را جذب هم کند اما تجربه نشــان داده
که این مســئله میتواند بعد از آشنایی بیشــتر افراد با
همدیگر هم شکل بگیرد و تقویت شود.

قرار و مدار

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* زندگیسالم عزیز ،جوانی هستم که زندگی خودم را
به ســختی میچرخانم و توان کمک مالی به دیگران را
ندارم اما اینقــدر لذت میبرم از دیــدن پولدارهایی که
حواسشــان به فقرا هســت .مطلبتان عالی بود و خدا
خیرتانبدهد.
* کمیک با تیتر «در مصرف انــرژی صرفهجویی کنیم»
عالیبود.عالی.بهویژهاستفادهازیخچالبهجایکولر.
* دربــاره پرونــده زندگی ســام مــی خواســتم بگم که
متاســفانه این قدر فاصله طبقاتی زیاد شــده که هرچه
هم ثروتمندان به دیگران کمک کنند ،فایده ای ندارد.
باید مســئوالن به فکر حل مشــکل از بیخ و بن باشند که
ظاهرانیستند.
* در کارتــون مــوزه وحشــت در صفحــه دارکــوب ،باید
قیمتهایکاالهاراهممیزدید.االنماازمرغکهقطعا
نمیترسیمولیازقیمتشخیلیمیترسیم!
ن که
* آفرین بــه کارآفرین و میلیاردر مشــهدی کــه با ای 
در دانمارک زندگی می کنه اما به یاد نیازمندان کشــور
خودمونهمهست.پرچممشهدیهاباالست.
*درصفحهدارکوبباروشهایماسکزدنهمشوخی
کنین .االن هیچکی درست ماسکش رو نمی زنه .امروز
یکی رو دیدم که کشــیده باال ســرش و گذاشته بود روی
موهاش!فککردهبودکهعینکه.
* میخواستم از عمویم تشــکر کنم در این روزهایی که
پدرم به کرونا مبتال شده ،بیشتر از قبل به ما سر میزند
و خریدهای خانهمــان را انجام میدهد .عمو حســین،
ملیحه،دخترداداشبزرگت
عاشقتم .

ارسال
نقاشیها

فقدان رنــگ در تصویر چوپان ،نشــان
دهنده ناتوانی در بــرون ریزی عواطف
تلگرام:
است.
09354394576
 -6درخــت بــه عنــوان نمــاد زندگــی و
ارتقایش به ســوی گنبد الجــوردی ،معرف
احساس داشــتن قدرت اســت .درخت در سمت
چپ صفحه کشیده شده است و معموال افرادی دست به
چنینانتخابیمیزنندکهتاحدودیمستقلاماخواهان
تضمینهای ایمن کننده هستند .بدین معنا که به سوی
آینده گام برمیدارند به شــرطی که از حمایــت مادرانه
برخوردار شوند و نیاز شدید به حمایت مادرانه دارند.
 -7شــاخههای درخت که با دو خط کشــیده شدهاند،
توانایی کودک در دریافت واقعیت را نشــان میدهند.
بســته بودن انتهای شــاخهها به منزله حمایت از خود و
درون گرایی تلقی میشود.
توصیههایــی بــه والدین لنــا خانم :مــادر عزیــز ،به
فرزندتان اعتمــاد کنید .هر روز با لناجــان بازی کنید،
حداقل  2زمان نیم ســاعته .گاهی در میان بازی ،بلند
بلند بخندید .بگذارید کارها را هرچند ناقص انجام دهد
و مطمئن باشــید که به مرور زمان یاد میگیرد و اما پدر
گرامی ،بیشــتر برای فرزندتان ،بازی کردن با او بدون
عصبانی شــدن و احســاس خســتگی ،وقــت بگذارید.
فرزند شــما ،این روزها  7ساله اســت بنابراین روزهای
مشــخصی را صرف پیادهروی بــا رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی به همراه لناجان مشخص کنید و لطفا تایید
کردن ،توجه و تشویق او فراموش نشود.

حالازدواجدوممشکالتخاصخودشرادارد
و صرف نظر از مســائل مالی و اقتصادی ،بدون
شک آرامش و ســامت روانی شما و همسرتان
وحتیخانوادههایشمارانیزدرمراحلبعدی
زندگی تحت تاثیر قــرار خواهــد داد .بنابراین
نکهبخواهیدتصمیم
پیشنهادمیکنمقبلازای 
قطعی در این خصوص بگیرید با همســرتان به
توافقبرسید.
مزایــا و معایــب فرزندخواندگــی را با هم

ببینید
در خصــوص پذیــرش سرپرســتی بچــه از
ن که دیدگاه شــما
نهادهــای حمایتی ،ضمــن ای 
محترم است ولی توجه داشته باشــید که به طور
معمول همه افــراد در تعیین اهــداف و آرزوهای
خــود اولویتهایــی را مشــخص میکنند تــا اگر

اولویت اصلی محقق نشــد یا از حیز انتفاع خارج
شــد ،بتواننــد بــرای اولویتهــای بعــدی تالش
کنند .بنابراین شــما نیز همانطور کــه در دیگر
تصمیمهایزندگیخودحسابوکتابمیکنید،
بهتراستدربارهمزایاومعایبراهکارهایموجود
از قبیــل ادامه درمــان و قبــول فرزندخواندگی و
ازدواج دوم یــا راههــای دیگری کــه در این زمینه
وجــود دارد ،یک فهرســت کامل تهیــه کنید و با
بررسی همه جانبه تصمیم مقتضی را بگیرید .در
همینموردخاص،مزایاومعایبفرزندخواندگی
را با هم ببینید تا به درک درســتی درباره شرایط
برسید.پیشنهادمیکنمحتمابههمراههمسرتان
مراجعــه حضوری به یــک روان شــناس مجرب و
دارایپروانهفعالیتداشتهباشیدتاهمدربررسی
راهحلهابهشماکمککندوهمدربارهرسیدنبه
یکتوافقباهمسرتان.
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