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فائزه سجادی | روان شناس عمومی
پس از سه سال ،قسمت آخر سریال شهرزاد به نقطه پایانی رسید .سریال جذاب و
تحلیل فیلم
پر بیننده ای که از لحاظ روان شــناختی ،قابل بررســی و تامل است .شاید یکی از
متفاوت ترین سواالت که برای مخاطبان این سریال بعد از پایانش ایجاد شده ،این
باشــد« :چرا بیش از این که شیفته شخصیت روشنفکر داستان یعنی فرهاد باشیم،
قباد که شخصیت ضدقهرمان این سریال بود ،برای مان دوست داشتنی تر است؟» .
سیر تحول شخصیتی قباد و دالیل این که قباد عاشق شــهرزاد و شهرزاد عاشق فرهاد شد هم از دیگر
سواالتی است که به آن ها پاسخ خواهیم داد.

       دالیل جذاب بودن این سریال

سریالشهرزاددارایکنشهاوواکنشهایزیاد
روانیبیننقشهایاصلیاشبودواصلیترین
فاکتــورجذابیتاینســریال،موضــوعآنیعنی
انتخــاببــود.انتخــاباینکــهکدامیــکبرای
شهرزاد مناســبتر اســت ،چه از نظر عقلی و چه
ازنظراحساســی.ازنظراحساســی،فرهاداهل
شعر و شاعری بود و به شخصیت شهرزاد نزدیک
بود .اصوال دختران جذب چنین شخصیتهای
آرام ،احساسی ،شاعرمســلک و به دوراز مادیات
وسیاســتبــازیمیشــوند.دراینبیــنروحیه
قبادمســتعدلطیفبودنبوداماچوندرمحیط
نامناســب رشــد کرده بود ،به نوعی قربانی شد.
اصــرار قبــاد بــه داســتان خوانــدن شــهرزاد در

قسمتهایمختلفسریال،گویایمستعدبودن
روحیهقباددراینزمینهاست.ازطرفدیگرقباد،
قربانیسیاستبازیهایبزرگآقاودخالتوی
درانتخابهایششــدمثالاینکهبایدباشیرین
ازدواجکندتاخانداندیوانساالرپابرجابماندو
بعدهابایدباشهرزادازدواجکندکهنوههایشهم
بهسلطنتادامهدهند.

       سیرتحولشخصیتیقباد

قباد از ابتدای داستان ،فردی منفعل بود .باید
کارها را برایــش دیکته می کردند .او مســتقل
نبود چون همیشــه برایش انتخــاب می کردند
و به جایش تصمیم می گرفتند .این شــخصیت
نشــئت گرفته از یک شــخصیت ضعیف است.

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

اگــر نقــش پــدر در دوران کودکــی و نوجوانی
ضعیف و کمرنگ باشــد ،در بزرگ سالی شاهد
چنین شخصیتی هستیم .اما روند عاشق شدن
قباد که پیش آمد ،همه چیز عوض شــد .در این
سریال ،شــاهد آن بودیم که شــخصیت منفعل
و ضعیف قبــاد تغییر کرد و کســانی که به نوعی
اعتماد به نفس قبــاد را می گرفتند (بزرگ آقا و
شیرین) ،دیگر تاثیری در زندگی وی نداشتند.
قباد در پی خشم شدیدی که به شیرین داشت،
او را راهی تیمارستان کرد و به دلیل این که یک
عمربهخاطراواعتمادبهنفسشراازدستداده
بود ،شیرین را زیر پا له کرد.

       چراقبادازفرهادمحبوبترشد؟

تالشــی که قبــاد برای به دســت آوردن عشــق
خود یعنی شــهرزاد کرد ،هیچ گاه فرهاد برای
تماشاگر به مرحله بروز نرساند .حتی بعد از این
که شــهرزاد به دیدنش آمــد (در آمفی تئاتر) ،او
را با حرف هایش طرد کرد .ایــن رفتارها باعث
می شــود تا ما از دیــدن قباد ،احســاس بهتری
پیدا کنیم .در ضمن ،مخاطب دالیل بسیاری از
رفتارهای بد و نامناسب قباد را که گذشته اش
بوده ،می داند .بنابراین فقط بر اســاس شرایط

فعلی او ،شــخصیتش را قضــاوت نمی کند .اما
شاید بپرســید که چرا بیشتر ما دوست داشتیم
که به جای قباد ،فرهــاد می مرد؟ ! اصلی ترین
دلیلــش این اســت کــه در ماجرای یــک مثلث
عشــقی ،فردی که تالش بیشتری می کند و در
آخر ناکام می مانــد ،بدون توجه به بســیاری از
شاخص ها و ویژگی های اخالقی اش ،دوست
داشــتنی تر می شــود .در ایــن بین بــازی بهتر
شــهاب حســینی در برابــر لحــن یــخ زده بازی
مصطفی زمانی هم بی تاثیر نبود.

       چراقبادعاشقشهرزادشد؟

قباد عاشــق شــهرزاد شــد چون شــهرزاد نیمه
گمشده وجود قباد بود .قباد در ناخودآگاهش
همیشه عاشق این بوده که شخصیت مستقل،
رهبر و مهربان داشته باشد مثل شهرزاد .وقتی
قبــاد بــا این شــخصیت مواجه شــد ،عاشــقش
شــد .در واقع سیر عاشق شــدن همه انسان ها
همین طور است .آن ها عاشق فردی می شوند
کــه همیشــه دوســت داشــتند ،ویژگی هــای
شخصیتی اش را داشته باشند و ندارند .عاشق
می شوند تا یاد بگیرند .برای همین بعد از چند
سال عاشق و معشوق مثل هم می شوند.

       چراشهرزادبهفرهادعالقهداشت؟

فرهــاد آن تکه از وجود شــهرزاد بود که شــهرزاد
همیشــه در ناخــودآگاه خــودش بــه دنبــال وی
میگشت.شــهرزادعاشقرفتارومسلکفرهاد
شده بود .عاشق استقالل و شجاعت فرهاد بود.
عاشــقاینکــهبهخاطردفــاعازافــکارشحتی
ازجانــشمیگذشــت.کاریکهخودشــهرزاد،
آخرداســتانکمآوردوافکاروعقایــدشرافدای
سیاســتکردوهمانباعثجداییاشازفرهاد
شد.انتخابشــهرزاد،فرهادباروحیهایلطیف
بودامــادرنهایت،قبــادبادسیســهچینیکاری
کردکهشهرزادبینعقلواحساسبهندایعقل
گوشکند.

آیامیشودمانندشهرزادبود؟!

       

شهرزاد شــخصیت قوی و محکم داشت .چیزی
کهبیشترازهمهدرشخصیتشهرزادخودنمایی
میکرد،فعالبودنهمزمانمردانگیوزنانگی
در یــک پیکر بود؛ گاهــی همچون مــردان قوی،
مصمــم،بــاارادهومنطقیوگاهیچونبیشــتر
زنان،احساسیولطیفورمانتیک.کمتربهچشم
میخوردکهزنیچنینشخصیتیداشتهباشداما
رسیدنبهآن،ناممکننیست.

(دوشنبه ها  -پنج شنبه ها)

خانواده شوهرم ناراحتند که
سومین فرزندم هم دختر است!
باردار هستم و به تازگی متوجه شدم که سومین فرزندم هم دختر است .خانواده شوهرم
بعد از به دنیا آمدن دومین دخترم ،رابطهشان را با من خیلیکم کردند و به شدت ناراحتند.
بی نهایت تحت فشار هستم و نمی دانم بچه ام را نگه دارم یا نه؟ چه کنم؟

زهره حسینی | مشاور و دانش آموخته دانشگاه عالمه طباطبایی

مادرگرامی،معموالخانمهابرای
مشاوره زوجین
این کــه دوران بارداری ســالمی
را پشــت ســر بگذارنــد ،نیازمند
حمایتومحیطآرامهســتنداما
فکر میکنم ،شــما این روزها در
شرایطیقرارگرفتهایدکهتنشوفشارروانیزیادیرا
تحملمیکنید.دررسوموفرهنگقدیم،داشتنفرزند
پسرازافتخاراتوامتیازاتبسیاریبرخورداربودومایه
فخرومباهاتخانوادههامحسوبمیشداماظاهرادر
دورانجدیدهمهنوزهستندکسانیکهعقایددوران
جاهلیت را یدک میکشند و درباره فرزند دختر نگاه
پستوآزاردهندهایدارندکهالبتهشمارانیزبهشدت
تحتتاثیرقراردادهوترساندهاست.

       جنین تان حق حیات دارد

به یاد داشــته باشــیم ،مالک حفظ یا ســقط جنین،

جنسیت جنین یا استقبال و کناره گیری اطرافیان
ما نیســت بلکه موجود زنــده ای که بــه اذن و قدرت
پروردگار در جســم شــما در حال رشــد اســت ،حق
حیات دارد و هیچ فردی حق ندارد به جرم جنسیت،
او را از این حق محروم کند.

       اول خودتان باید جنسیت فرزندتان را بپذیرید

نکته دوم این که ،گاهی ما خودمان با شیوه برخورد
و رفتارمان به دیگران این پیام را می دهیم که شما
می توانید علیــه ما زورگویی کنید و در حوزه کامال
خصوصی ما دخالــت و انتخاب های ما را مدیریت
کنید .این تردید که آیا فرزنــدم را نگه دارم یا نه؟ !
بر اثر ترس از روبه رو شدن با برخورد و عکس العمل
منفی خانواده همســر ایجاد می شــود .شما ابتدا
نیــاز دارید که خودتان این مســئله را حل کنید و با
آن کنار بیایید و جنســیت فرزندتان را بپذیرید .آن

وقــت می توانید با قدرت و اعتماد بــه نفس از کنار
بی اعتنایی یا کناره گیری دیگران رد شوید  .تحت
تاثیر برخورد منفی آن ها قرار نگیرید بلکه با ایمان
به پروردگار هســتی تردید را از خود دور کنید و در
حفظ ســامتی فرزندتان و دوری از هرگونه تنش
و ناآرامی بکوشید و در این راه محکم و با اطمینان
حرکت کنید.

       پشتیبانی شوهرتان را کسب کنید

ســعی کنیــد در جلــب حمایــت همســرتان در این
انتخاب و تصمیم گیری بکوشید .آن چه شما بیشتر
ازهمهبهآننیازدارید،همراهیوحمایتهمسرتان
اســت .از طریق یک گفــت و گوی موثــر و رفتارهای
عاطفی و گرم ،پشتیبانی همسرتان را در این دوران
به دست بیاورید.

گاهی ما خودمان
با شیوه برخورد و
رفتارمان به دیگران
این پیام را می دهیم
که شما می توانید
علیه ما زورگویی
کنید و در حوزه کامال
خصوصی ما دخالت
و انتخاب های ما را
مدیریت کنید

کمتــرازدوهفتــه تــا شــروع ماراتن
حساسونفسگیرکنکورباقیمانده
است.رمزموفقیتدرکنکور،داشتن
تواناییباالدرحوزهتستزنیاست.
درادامهچندتوصیهمهموکاربردی
برایافزایشآگاهیتاندربارهشیوه
تستزنی،تقدیممیشود.
 -1تســتها یــا ســاده هســتند یــا
مشکل .درهرصورت ،یک باره برای
حلکردن تســت اقدام نکنید بلکه
پسازمطالعه دقیق سوال ،ببینید
طــراح دقیقــا ازشــما چه خواســته
است.
-2برخــیتســتهانیــازبــهاثبات
دارند ولی پاســخ بعضی ازتستها
بهصورتانفجاریویکبارهبهذهن
میرســد .برای آنهاییکــه نیازبه
اثبات دارند ،فقط روی حل مسئله
توجــهنکنیــدبلکهبــهراهحــلآنو
فرایندحلوتحلیلسوالتوجهویژه
داشتهباشید.
-3درحلمســائلباحدسوگمان
مطلق برخورد نکنید و راهحلهایی
راکــه بــه ذهنتان میرســد تــا آخر
انجــام دهید تــا احتمال بــروزخطا
کمترشود.
 -4بــرای آنکــه درجلســهکنکــور
ســرعت عمل زیادی داشته باشید
باید ایــن روزها ،زمان بیشــتری را به
تستزدناختصاصدهیدتاهرچه
بیشترکسبتجربهکنید.
 -5رایجترین اشتباه درتست زدن،
بیتوجهــیبــهفعــلجملهســوال
است .مثال سواالتیکه در آخرشان
بهکلماتیمانند«باشد،نباشد،بود،
نبود ،است ونیست» ختم میشود،
ممکن اســت شــما را دچاراشــتباه
کند.
-6معموالدرتســتها،چهارگزینه
شــباهت زیادی با هم دارنــد .برای
جلوگیــریازخطــاتمــامگزینههارا
کامالبخوانید.
 -7اگــرمتوجــه شــدیدکه ســوالی
پیچیــده اســت ،وقــت خــود را تلف
نکنید واز آن بگذرید زیرا تصادفی و
شانسی جواب دادن امکان قبولی
راکم میکند .ســعی نکنید به تمام
سواالت پاســخ دهید .هم به دلیل
نمره منفی وهم اینکه برایکســب
رتبهخیلیخوب،نیازبهپاسخدادن
بهتمامسواالتنیست.
 -8دردرسهایــی مثــل ریاضــی،
فیزیکوشیمی،معموالسواالتدر
ظاهر راهحلهای طوالنی دارند در
حالیکه اگردقت شــود ،میبینیم
که طراح یک یا دونکته خاص را ازما
خواستهاستواگرشمابامحاسبات
طوالنیواستفادهازفرمولهایزیاد
بخواهید تســت را حــلکنید ،یقین
داشتهباشیدکهازنکتهخواستهشده
طراحدورشدهاید.
 -9زمانیکــه برای پیداکــردن یک
پاسخ ،وقت زیادی صرفکردید وبه
دوگزینه رسیدید ،بدون تردید یکی
راانتخابکنیدونگوییدکهبعدابرمی
گردمزیراوقتنخواهیدداشتوتفکر
دوبارهرویآنسوال،وقتزیادیاز
شماخواهدگرفت.
-10اینروزهاودرهنگامتستزدن
درخانه ،هرمطلبی ازتست به ذهن
شما میرسد ،اطراف آن بنویسید و
اگرتستی را ندانستید از آن نگذرید
بلکه با مراجعه بهکتــاب ،راهحل آن
رابیابید.
-11اگرسوالی،صددرصدبرایتان
بیگانهبود،حتــیلحظهایرویآن
توقف نکنید وســریع به سراغ سوال
بعدیبروید.
 -12در پاســخ بــه هرتســت ،فرض
کنید تونلی بین نگاه شــما ،سوال و
گزینههای آن وجود داردکه نباید از
آن خارج شوید! یعنی هنگام پاسخ
نه بــه اطراف نه به ســوال قبل ونه به
سوالبعدنگاهنکنید.
-13ســرجلســهبهحالتقــوزکرده
رویصندلیننشینیدتاخونکافی
بــه مغزتــان برســد وتصمیمگیــری
هایتــان بهتــر وخســتگیکمتــری
برایتانایجادشود.
 -14اگرچند ســوال پشــت ســرهم
برایتان مشــکل بود ،خود را نبازید
زیــرا این حالــت بــرای دیگــران هم
وجوددارد.

خانوادهومشاوره

چرا «قباد بد»
محبوبتراز
«فرهاد خوب» شد؟ !

 14توصیه طالیی
برای تستزنی

زندگی سالم
پنج شنبه
 24خرداد 1397
شماره1064

3

