ازدواج بهخاطر یک
مشت دالر؟

شــود و تمام کمبودها و واقعیات ناخوشایند گذشته از
جمله فقر و وضعیت اقتصادی نامطلوب را جبران کند.
تربیت خانوادگی| ممکن است اعتقاد به ازدواج با یک
دختر پولدار ،طرز فکری باشد که پسران از نوع تربیت
خانوادگی خود یاد گرفتهاند .والدینی با این طرز فکر
که پول همه چیز زندگی اســت و افراد پولدار همیشــه
خوشــبختتر و رشــد یافتهترنــد ،فرزنــدی را تربیــت
میکنند که نتیجهاش تصمیم پسرشان برای ازدواج با
دختری ثروتمندتر از خودش خواهد شد.

جسیکاآلبا،سرنا ویلیامزو...ازشوهرانشانبهانهایشد
تانگاهیروانشناسانهبهاینماجراداشتهباشیم

نیکول کیدمن و کیث

فریبا البرز | کارشناسارشد مشاورهخانواده

اگر بخواهیم یک ازدواج درست و عاقالنه را در نظر بگیریم ،باید گفت هر قدر تناسب و هم کفو
محوری
بودن دختر و پسر بیشتر باشد ،میتوان انتظار یک ازدواج بهتر و تشکیل زندگیمشترک موفقتری
را داشت؛ اما امروزه به دلیل وجود مشکالت اقتصادی معیارهای برخی از جوانان برای انتخاب
همسر تغییر کرده و ثروتمند بودن طرف مقابل انگیزه مهمی برای ازدواج شده است .در این بین،
سلبریتیهای زن معروفی هم در جهان هستند که از شوهرهایشان پولدارترند .در ادامه با چند نفر از آنها آشنا
خواهید شد و نگاهی روانشناسانه به ازدواج یک پسر با دختر پولدارتر از خودش خواهیم انداخت .در ضمن باید
توجه داشت که این ایده ،ممکن است مشکالتی را به همراه داشته باشد ،به خصوص زمانی که دیگر معیارهای
ازدواج به فراموشی سپرده شود.
این زنها از شوهرانشان پولدارترند
دراینمطلبباچندزوجسلبریتیآشناخواهیمشدکهخانم
ثروتمند تر اســت .البته ازدواج با یک خانــم ثروتمند الزاما
بهمعنیطمعبهپولهایاووداشتنانگیزهمادینیست.
جســیکا آلبــا و کــش
وارن| زندگی مشترک
جسیکا آلبا و کش وارن
از آن نظــر مــورد توجــه
رســانهها قرار دارد که
این زوج عالوه بر شریکشدن در زندگی ،در بسیاری از
سرمایهگذاریهایشــان هم با هم شریک هستند .البته
این شراکت به هیچ وجه به این معنی نیست که این زوج
سرمایهای برابر دارند و جسیکا با سرمایه  ۲۰۰میلیون
دالری در برابر ثروت  ۵۰میلیون دالری کش ،دست کم
از نظر درآمد موفقتر بوده اســت .جســیکا آلبا ،بازیگر و
تاجــر اســت و شــوهرش کــشوارن در کنــار

ســرمایهگذاریهای دیگــر یــک تهیــه کننــده ســینما
محسوب میشود.
ســرنا ویلیامــز و
الکســیس اوهانیــن|
بدون شک وقتی یکی از
بهترین تنیسورهای زن
تاریخ(شاید بهترین) با
یکی از درخشــانترین نابغههای عرصه فناوری تشکیل
خانواده میدهد ،دغدغه مالــی در آن خانه جایی ندارد.
الکســیس اوهانیــن  ۳۸ســاله اســت و هرچنــد روی
پروژههای تاثیرگذار فراوانی کار کرده اما بیشــتر او را به
عنوان یکــی از پایهگذاران ردیت به یــاد میآورند و ثروت
خالص او  ۴۰میلیون دالر اســت .در مقابل ،سرنای ۳۹
سالهیکیازشناختهشدهوتحسینشدهترینورزشکاران
زندنیاباسرمایهخالص ۲۱۰میلیوندالری،احتماالدر
این خانواده در تصمیمات اقتصادی حرف آخر را میزند.

داده تصویری

اِربن| نیکــول کیدمن
بــدون شــک یکــی از
موفقتریــن هنرمندان
زن این سالهاست و با
کارنامهای پر از جوایزی چون اســکار و اِمی ،ســرمایه
تحسین  ۲۵۰میلیون دالری دارد .کیث اربن در
قابل
ِ
مقابل ترانهنویــس ،خواننــده و تهیه کننده موســیقی
است و هرچند که راه درازی تا رسیدن به نزدیکیهای
ثروت همســرش در پیش دارد اما با ثــروت خالص ۷۵
میلیون دالری ،یکــی از موفقترینهــا در زمینه کاری
خودش محسوب میشود.
دلیل تمایل به ازدواج با دختر پولدار
به بهانه این مصداقها ،میخواهیم نــگاه کلیتری به
این ماجرا داشته باشیم .سوال این است که چرا بعضی
از جوانان امروزی به دنبــال ازدواج با دختر پولدارتر از
خودشان هستند؟
دســتیابی به آرزوها| برخــی جوانان برای رســیدن به
آرزوهایشــان صبر ندارند و هیچ تالشی هم نمیکنند
و میخواهند یک شبه ره صد ساله را بروند و چه راهی
آسانتر از ازدواج با یک دختر ثروتمند که میتواند آنها
را به هدفشان برساند.
جبران کمبودهای مالی| بعضی اوقات یک پسر برای
جبران کمبودهــای مالی خود در تالش بــرای ازدواج
با یک دختر پولدار اســت چون به گمانــش فقط در این
حالت است که میتواند همیشــه از لحاظ مالی تامین

معایب و مزایای این نوع ازدواج
تامیــن مالی زندگی و افزایش شــانس برای پیشــرفت
اقتصادی از مهمترین مزیتهای این نوع ازدواج است.
در این بین ،مشــکل این ازدواجها دقیقا برای افرادی
اســت که ســطح زندگی پســر بســیار پایینتر از دختر
اســت و تناســب اصال وجود نــدارد .در چنیــن زندگی
مشــترکی همســر و خانواده اش چون وضعیت خوبی
دارند ،طبعــا توقعات زیادی هم از پســر دارنــد که باید
از پــس آن بربیاید .از خریــد گرفته تا برگزاری مراســم
ازدواج و نــوع ســفر رفتن تا ســبک و کیفیــت زندگی و
 . ...همه چیز باید بسیار ســطح باال انجام شود و شوهر
ممکن اســت از پس آن بر نیاید و ناتوان شود .در چنین
ازدواج هایی ممکن است دوســتان و بستگان دختر با
توجه به اینکه مرد پولدار نیســت ،او را قبــول نکنند و
به چشــم فرو دســت به او نگاه کنند .در این حالت اگر
مدیریت درســت در ارتباط بین زوج ها صورت نگیرد؛
کال نوع رابطه ارتباط باالدست و فرودست خواهد شد.
همچنین خانواده دختر چون سطح اقتصادی باالتری
دارند ممکن اســت درتصمیم گیریها دخالت کنند و
خود را صاحب نظر اصلی بدانند .شاید تا مدتها این
رفتارها مرد را چندان آزار ندهد اما در دراز مدت حس
حقارت و تحقیر به وجود آمده ،مــرد را به لحاظ روحی
تحت تاثیر قرار میدهد و عزت نفس او را از بین می برد
و دچار بحران هویت می شود .در چنین شرایطی یا این
ازدواج به جدایی میرســد یا به شــکل دردناکی ادامه
پیــدا میکند و کشــمکش و اختالف بین زنوشــوهر و
احساس بد و شک در زندگیریشه میدواند.
حرف آخر
پســرانی که مایل بــه ازدواج بــا دختر پولدار هســتند،
بهتر است حتما با یک مشاور مشورت کنند و حداقلی
از ســایر فاکتورهــای تناســب در ازدواج را هــم در نظر
بگیرنــد .فقط و فقــط روی جنبه پولدارتر بــودن دختر
برای داشتن زندگی مشترک موفق ،نباید متمرکز بود
تا بعدش پشیمانی پیش نیاید.

روز گرفتن عکسخانوادگی
امروز با گوشی یا دوربین عکاسیتون بعد
از یاد گرفتن چند تا ترفند باحال عکاســی،
با کمک و همراهی دیگــر اعضای خانواده
از همدیگه عکــس بگیرین .هم ســرگرم
مــی شــین و هــم خاطرات
این روزها رو براتون
ماندگار میکنه...

ما و شما
راهارتباطیبازندگیسالم:پیامک 2000999
وتلگرام 09354394576

* درخصوص مطلب «راوی دلتنگیهای 133روزه317
خانواده» ،قربون این دختر دو ســاله افســر نیروی دریایی
ارتش بشم .من این ویدئو رو تو شبکههای اجتماعی دیده
بودم و اون احســاس دختربچه رو وقتی رســید بــه باباش و
بغلشکرد،خیلیدوستداشتم.
*منبادقتعکسیروکهبرایمطلب«مشکالتیکهباراه
رفتنهنگامغذاخوردنایجادمیشود» درصفحهسالمت
زدین ،نگاه کردم .اون آقا داره کاغذ ساندویچ رو میخوره،
یکیبهشخبربده!
*منیکرانندهتاکسیاینترنتیهستمومطلب« 10نکته
درباره فرهنگ استفاده از تاکسیهای اینترنتی» را بریدم
و چسباندم پشت صندلیام تا هم خودم حواسم به نکاتش
باشد،هممسافرهایم.موفقباشید.
* ایــن تلفن مخصــوص در کشــتی مکــران چطــوری کار
میکردهوقتینه گوشیآنتنمیدادهنهاینترنتبوده؟
*نکاتیکهدرصفحهخانوادهدرباره« 6اشتباهیکچهارم
ایرانیها» نوشتین خیلی جالب و مهم بود و البته کمی هم
ترســناک .کاش زودتر این خدمات جزو پوشش بیمه قرار
بگیره.
* درود بر دریادالن ارتش جمهوریاسالمی که جانشان
را کف دست گرفتند و برای سربلندی وطن ،خطر کردند و
چنینسفریراانجامدادند.
* فهمیدن بعضی از عکسهایی که در ســتون بدون شرح
صفحهجوانهچاپمیشود،آیکیویباالییمیخواد.

اتاق مشاوره

خواهرم با من ،پدرومادرمان و حتی بچهاش بد اخالق است
خواهــری دارم که بهشــدت بداخالق اســت ،توان کنترل خشــماش را
ندارد و هر وقت ناراحت میشــود ،اعصاب همه را به هــم میریزد21 .
ساله اســت .حتی با پدرو مادرش هم خوب صحبت نمیکند .فکر کنم
شوهرش هم از این موضوع ناراحت اســت .بعضی اوقات فرزند پنج سالهاش را هم
کتک میزند .با او چطور رفتار کنیم؟

مخاطبگرامــی؛ بــا توجــه
مشاوره
بــه نکاتــی کــه در پیامــک تان
خانواده
مطــرح کردیــد بایــد هرچــه
زودتــر ایــن مشــکل مدیریــت
شــود چون عالوه بر اطرافیان خواهرتان ،برای
زندگیمشــترک و فرزنــدش هــم دردسرســاز
شده است.
برای کاهش یا حــذف پرخاشــگری ،ابتدا باید
دالیلشــکل گیــری قدیم و جدید آن مشــخص
شــود که بــه طور معمــول در ســه دســته دالیل
جســمانی یا عضــوی ،ارتباطــی و محیطی و در
نهایت اختالالت یا آزردگیهای روان شناختی
بررســی می شــود و متناســب با علــت ،راهبرد
درمانی هم بسیار متفاوت خواهد بود.

 5توصیهکمهزینه
برای بزرگتر نشاندادن خانه
مهسا کسنوی | روزنامه نگار

داشــتن خانه بزرگ و فضای زیاد ،آرزوی هر خانم خانهداری اســت امــا با توجه به
نوع ساخت خانهها و رشد خیره کننده قیمت مســکن در چند سال اخیر ،امروزه متراژ
چهاردیواری بسیاری از مردم عادی زیاد نیست و اغلب ما مجبوریم در خانههایی با فضای
کوچکتر زندگی کنیم .در این بین شــما با تغییر دکوراسیون و نحوه چینش میتوانید
فضای خانه را بزرگتر جلوه دهید .در ادامه چند روش ساده برای بزرگتر نشان دادن
فضای خانه به شما معرفی میکنیم.

اضافهها را کنــار بگذار |معموال
1
خانه تمــام خانمهای ایرانــی پر از
وسایل اضافی اســت که کاربردی ندارد.
اولین کاری که باید برای بزرگتر نشــان
دادن فضــای خانــه انجــام دهیــد ،جمع
کردن این وسایل اضافی است .در اولین
فرصــت ،خانــه را از وســایل اضافــی و
غیرکاربردی خالی کنید.
معجزه آینه |آینه به شرطی که در
2
جای مناســب نصب شــود ،ذهن
بیننــده را فریب میدهد و حس وســعت
فضــا را بــه او منتقــل میکنــد .آینههای
قدی بــزرگ ایــن کار را بهخوبــی انجام
میدهند .گذاشتن آینه پشت کمدهای
دیواری ،قفسه کتابها ،پشت شومینه و

عینی آن اســت .در صورت اثبات وجود اختالل
عضوی یا همان بیماری جســمانی ،اولین گام،
شروع درمان آن است؛ بنابراین در نظر اول شاید
تصور نمیکردید که کجخلقی یا خشــونت یا به
اصطالح مشــکل رفتاری فرد  ،میتواند ریشــه
جسمانی داشته باشد نه صرفا ذهنی.
یومحیطی خواهرتان باید
شرایط ارتباط 

رضا زیبایی | روانشناس عمومی و استاد دانشگاه

بانوان

زندگیسالم
یک شنبه
28شهریور 1400
شماره 1977

خانواده و مشاوره

پولدارتربودنسلبریتیهاییهمچوننیکولکیدمن

قرار و مدار

شاید این مشکل دالیل جسمانی دارد
کاری کــه در ابتدا بایــد توســط متخصص روان
پزشــک با همــکاری خــود بیمــار انجام شــود،
جســتوجوی وجــود یا نبــود علــل جســمی یا
بــه اصطــاح اختــال عضــوی در تاریخچــه
زندگی قدیم و جدید خواهر گرامیتان اســت.
بیمار یهــای جســمی ،تواناییهــا و قــدرت
جســمانی و عملکــردی فــرد را دچــار اختــال
میکنــد و بــه این طریــق بــرای بیمــار وضعیت
ناامیدکنندهای را به وجود میآورد که به کاهش
اعتمادبهنفس و ناامیدی در فرد منجر میشود.
بــرای مثــال یکــی از شــایعترین علــل پنهــان
پرخاشــگری ،اختالل پرکاری تیروئید است که
نگرانی ،اضطــراب و کــج خلقی یکــی از عالیم

حتی در فضــای هال میتوانــد عالوه بر
بزرگتر نشان دادن فضا ،نور بیشتری را
به محیط منتقل کند.
دیوارهای روشــن |تیــره کردن
3
دیوارهــا قطعــا فضــا را شــیکتر
نشــان خواهــد داد امــا خانــه را دلگیر و
کوچک خواهد کــرد .اگر دنبــال بزرگ
نشــان دادن خانه خود هستید ،دیوارها
را بــه رنــگ روشــن مثل ســفید ،کــرم و
طوسی درآورید .اگر تصمیم به استفاده
از کاغذ دیواری هم داریــد ،حتما به این
نکته مهم توجه کنید.
یکرنگ باشید |اگر اهل دیدن
4
فیلمهــای خارجی باشــید ،حتما
دیدهاید که در کشورهای اروپایی معموال

بررسی شود

منظــور از دالیــل ارتباطــی و محیطــی ،علــل
خانوادگی ،شــغلی و تحصیلــی و از همه مهمتر
روابط آشــفته عاطفی با همســر ،دیگر اعضای
خانــواده یــا فامیل اســت؛ بــرای مثــال یکی از
دالیــل عصبانیــت در زنــان متاهــل ،ازدواج
ناخواســته بــه توصیــه والدیــن حتی بــه جبر یا
گاه از ســر بیتجربگــی و بیمهارتــی والدیــن
و خــود فرد اســت .ازدواجــی که پــس از مدتی
فرد دچــار نارضایتی جــدی و ناکامــی عاطفی
میشود و به دنبال آن ناامیدی و بروز خشم ،بی
حوصلگی ،افسردگی ،انزوا و حتی پرخاشگری
رخ میدهد؛ بنابراین در این مرحله هم به کمک
متخصــص روان شــناس بایــد علــل احتمالــی
شکلگیری خشم را دریابید و در صورت اثبات،

تمام وسایل خانه و رنگ دیوارها سفید یا
روشــن اســت .اســتفاده از تناژهای یک
رنگ در خانه باعث میشــود فضای خانه
وسیعتر شود و خانه شما همیشه شیک و
زیبا به نظر برسد.
خطوط را بشناســید |حتما در
5
نوع پوشش شــنیدهاید که خطوط
افقــی شــما را کشــیده و الغرتــر نشــان
میدهند .درباره نحوه چیدمان وســایل
خانــه هــم میتوانیــد از این ترفنــد برای
بزرگتر نشان دادن فضا استفاده کنید.
خطوط عمــودی در طرح وســایل و حتی
دیوارهــا فضــا را گســترد هتر و بازتــر
میکنند .شــما میتوانید از این طرح در
انتخاب وسایل منزل استفاده کنید.

فرایند درمان را آغاز کنید.
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انگیزه درمان را در خواهرتان

ایجاد کنید

طیف وســیعی از آزردگیهای روانشــناختی
خفیف تا اختالالت روانشناختی شدید وجود
دارد که به دالیل متفاوت ،فــرد مبتال را به بروز
رفتارهای ناهنجار از جمله خشم و پرخاشگری
وامی دارد .اگر خواهر گرامی شما بر اساس نظر
متخصص روان پزشــک یا روان شــناس بالینی
دچار مواردی از این دست شــده ،کار چندانی
از دســت شــما برنمــی آیــد جــز دارودرمانی و
احتماال روان درمانی به تشــخیص متخصصان
یــاد شــده .بنابرایــن در مجموع بــرای کنترل،
بهبــود و درمــان خشــم و پرخاشــگری خواهــر
گرامی تان ،باید مراحل یاد شده را طی کنید تا
به نتیجه مدنظر برسید .تنها کاری که اکنون می
توانید انجام دهید ،تمهیداتی در خانه اســت تا
حداقل برانگیختگی را برای ایشان داشته باشد
و اگــر با توجه به توضیحات یادشــده خود شــما
حدس می زنید که علت چیست ،به روش کامال
محترمانه و با ایجاد انگیزه ،تمایل به درمان را در
ایشان ایجاد کنید.
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