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خانوادهومشاوره

غلوهایسریالی!
تصورات اشتباهی که سریال «پدر»از ازدواج در ذهن بینندگانش به جا می گذارد

       شخصیتطرفمقابلبهسادگیتغییرمیکند

فریبا البرز| کارشناس ارشد مشاوره خانواده
عاشق شدن دختر و پسری که هیچ تناسب فکری ،فرهنگی و اعتقادی با یکدیگر ندارند ،چیز جدیدی
تحلیل
در فیلم های ســینمایی و سریال های ایرانی نیست .شاید «دلشکســته» با بازی قابل قبول «شهاب
سریال
حسینی» معروف ترین آن ها باشد و حاال سریال «پدر» که هر شب از شبکه  2پخش می شود و هرازگاهی،
نماهنگ یا عکسی از آن در شبکه های اجتماعی حاشیه ساز می شود ،این داستان را تکرار کرده است.
داســتانی که از لحاظ روان شناسی ،عیب های قابل توجهی به آن وارد است و تصورات اشتباهی را در
ذهن مخاطب پایه گذاری می کند.

       تفاوتهایشخصیتی،جذابیتبرانگیزاست

دختــری به نــام «لیال» در دانشــگاه عاشــق پســری بــه نام
«حامد»میشودکهبههیچعنوانتناسبفکری،فرهنگی،
خانوادگی،اعتقــادیو...بایکدیگرندارند.بهلحاظروان
شناســی این تفــاوت هــا در ابتدای امــر نوعــی جذابیت و
هیجان تولید و کشــش این دو نفر را به یکدیگر بیشــتر می
کند .اعتقاداتی که «لیال» و خانواده اش ندارند اما حامد به
شدتداراستوخانوادهاشهمبهآناصولپایبندند.برای
عاشقشدناصولیبایدسهعاملدریکرابطهوجودداشته
باشد  «:هیجان ،صمیمیت و تعهد» که در این سریال عشق
«لیال» به «حامد» ،سراســر هیجان است .باید توجه داشت
که صمیمیت و تعهد در حالتی به وجود می آید که دو طرف
از چندین لحاظ با یکدیگر هم کفو باشند و دختر و پسر این
داستان،کمترینهمکفویرادارند.

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

       هم کفو بودن ،مهم نیست

در ادامه این داســتان با وجودمخالفت خانــواده دختر و
حتی ناراحتی مادر پســر ،این ازدواج به خوبی و خوشی
ســر می گیرد .در اوج ناباوری ،کارگردان ســریال «پدر»
بــه این قضیه به طــور جدی و دقیــق نپرداخت که همین
تفاوت ها که اوایل آشــنایی باعث جذب «حامد» و «لیال»
شــده بود ،می توانست چه مشــکالت عدیده ای را ایجاد
کند .البته و فقط در حد چند سکانس بسیار کوتاه ،به این
موضوعاشارهشدکهاصالکافینیستوبیاهمیتبودن
همکفویرابهصورتناخودآگاهبهذهنمخاطبالقامی
کند .به طور مثال و در معدود ســکانس هایی ،می بینیم
که لیال عاشق هیجان است ،دوست دارد در خیابان جیغ
و هورا بکشد اما حامد به خاطر شخصیت متفاوتش با این
کارها معذب می شود.

نکتــه مهم دیگر که یک بیننــده نباید آن را بــه عنوان یک
اصل بپذیرد ،تحولی عظیم در شــخصیت یکی از زوج ها
به خاطر عشق است .در این سریال به قدری «لیال» جذب
«حامد» و خانواده «حامد» می شود که بی نهایت ساده از
کنار بسیاری از مسائل می گذرد و کامال خود را شبیه آن
هامیکند.موضوعایناستکهمتاسفانهاینسریالمی
توانددخترانوپسرانمجردرادچاراینتوهماشتباهکند
که به همین ســادگی ،تغییر و تحول شــخصیت در طرف
مقابلباعشقایجادمیشودومیتوانیمبادختریاپسری
کههیچسنخیتیبااونداریم،ازدواجکنیمچراکهدرآخر،
شخصیت فرد مقابل کامال به نفع ما عوض می شود.

       حامد و لیال هیچ مشکلی ندارند

درباره نکته مطرح شــده ،شــاید اســتثناهایی هم وجود
داشــته باشــد اما هرگز این قانون کلی نخواهــد بود .در
این دوران کدام دختری با این مختصات رفتاری و سبک
زندگی حاضر اســت خودش را کامال مطابق معیارهای
پســر و خانواده مذهبی او بکند ،آن هم در کمترین زمان
ممکن؟ البته تغییر شــخصیت لیال اتفاق بدی نیست به
شــرطی که مخاطــب این موضــوع را در حد یک ســریال
ســرگرم کننده باور کند کــه در زندگــی واقعی مقدمات
زیــادی دارد وگرنــه کدام دختری با هویــت رفتاری لیال

حاضراست تااینحدوابستگیبیمارگونهمادرشوهرش
به شوهرش را ببیند و نه تنها شاکی نباشد بلکه بسیار هم
راضی باشــد؟ از آن طرف ،مادر لیــا در هر فرصتی ،هر
توهینــی که بتواند به دامــادش و خانــواده او می کند اما
«حامد» فقط کوتاه می آید و بــه رویش هم نمی آورد .این
موارد هیچ کــدام در حالت طبیعی واقع بینانه نیســت و
حداقل نبایــد به امید چنین رفتارهایــی از طرف مقابل،
او را انتخاب کرد.

       دوست داشتن برای خوشبختی کافی است

دوســت داشــتن و هیجان اولیــه ،هرگز کافی نیســت.
زندگی کردن مهارت جدی می خواهد .آن هم زندگی
ایــن دو نفر که این قــدر با یکدیگر متفاوت هســتند .هم
کفو بودن خانوادگی ،فرهنگــی ،اعتقادی ،اقتصادی،
تحصیلی و  ...مســائل بســیار مهمی هســتند که قبل از
ازدواج بایــد بــه آن پرداخته شــود .توانایی حل مســئله
و مقابلــه منطقی با مشــکالت و فراگیــری مهارت های
ارتباط موثر ،مقوله های بســیارحائز اهمیتی اســت که
باید برای فرهنگ سازی ،بیشتر درباره آن ها مانور داده
شود که تمام تمرکز این سریال بر موضوع دوست داشتن
و عالقه و تاثیرات غلوآمیز آن است .البته دوست داشتن
مهم اســت اما به تنهایی نمی تواند در برابر چالش های
زندگی تاب بیاورد و کافی باشد.

       لطف خانواده همسر بی پایان است

پدر «حامد» ،فردی متدین و ثروتمند است اما در خالل
داستان ،ســاده لوحی های فراوان و لطف های عجیب
و غریبــی از او دیــده می شــود .از تغافل کــردن در برابر
صحبت هــا و نگرانی هایی که پدر لیــا درباره برادرش
داشــت تا ســوء اســتفاده هایی که دامادش از کارخانه
اش انجام می دهد.
جالب تر این که اگر فردی این قدر ســاده لوح باشــد که
هرگزثروتیبرایشنمیماند!باالخرهعالوهبراعتمادبه
همه ،باید زیرک هم بود و این یکی از خصوصیات مومن
اســت .این که پدر شــوهر تا این حد ،مهربــان و همراه و
شــدیدا خواهان کمک به عروس و خانواده ورشکســته
اش باشد ،خیلی ارزشمند است اما اغراق در شخصیت
پردازی ،یک بار دیگر در داستان منجر به این شده که از
حالت واقعیت خارج شود.

       نکتهپایانی

تلویزیونوســریالهایشبانهدرذهنمخاطبانتاثیرات
شــگرفی دارد پس چه بهتر از این نیروی قوی برای کمک
فکریبهمخاطباستفادهشود.اینسریالباتمامجذابیت
هاییکــهدارد،مــیتواندذهنبینندگانــشبهخصوص
جوانانرادچارتوهماتغیرواقعبینانهکندونبایددراین
دامافتاد.

(دوشنبه ها  -پنج شنبه ها)

پیامکهایشما

لطفا در ســواالت خود « ســن ،میزان تحصیالت ،شغل،
ســطح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خــود و خانواده»
(همین اطالعــات را درباره فرد مقابــل خود) درج کنید
ابتــدای پیامــک کلمــه «مشــاوره» را بنویســید

راه ارتبـاطی ما در تلگرام
و پیام رسان های داخلی
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خواهر 14ساله ام به همه
بی احترامی می کند
دختری  ۱۶ساله ام .خواهرم که دو ســال از من کوچک تر است ،بسیار بد دهن است و
موقع فحاشی چه حق با خودش باشد یا نه ،همه را نفرین می کند! با این که فرزند کوچک
است ،با پدر و مادر و افراد بزرگ تر فامیل با بی احترامی حرف می زند .مادرم می خواهد
از یک مشاور کمک بگیرد اما خواهرم نمی گذارد ،گریه می کند و می گوید می خواهید
آبروی مرا ببرید .هیچ وقت هم کارهای خانه را انجام نمی دهد و می گوید کارهای خانه به
من چه؟ با بچه های فامیل دعوا می کند و همه می گویند او را بیش از اندازه لوس کردید.
احترام اسماعیل زاده | روان شناس عمومی

مخاطب گرامــی ،در ارتباطات
مشاوره
اعضایخانوادهشما،مشکالتی
نوجوان
ایجاد شــده که اعضا احســاس
خوبــی دربــاره آن ندارنــد
و آرامشــی کــه نیــاز اســت بین
اعضای خانواده باشــد ،وجود ندارد .بیایید مسئله
شــما را بیشــتر ارزیابی کنیم تا بهترین راه حل ها را
بیابیم.

       به این چند سوال فکر کنید

مسئله اصلی شما ،بدرفتاری و بددهنی خواهر 14
ساله شماست که ظاهرا تبدیل به یک عادت رفتاری
شده و اکنون پدر و مادر ،خانواده و حتی فامیل از این

موضوع ناراحت هستند .به این سوال ها فکر کنید:
آیا کســی درباره این رفتارهای اشــتباه با او صحبت
کرده؟ اگر صحبت کرده اند ،نتیجه این گفت و گوها
چه بوده و آیا موثر بوده است؟ آیا چارچوب خانه تان
قاعده و قانون دارد؟ آیا به قوانین عمل می شود؟ اگر
فردی قاعده و قانون را بشــکند ،آیا با پیامد رفتارش
مواجــه می شــود؟ هدف از طــرح این ســوال ها ،به
چالش کشــیدن ذهن شماست تا بهتر بتوانید علت
ها را شناسایی کنید.

       به این چند نکته توجه کنید

اول این که خواهر شما در دوره نوجوانی قرار دارد و
این دوره ،چالش ها و سرکشی های خودش را دارد

و احتماال این سرکشــی ها ،بعد از بلوغ بیشــتر شده
است .نکته دوم درباره سبک فرزندپروری پدر و مادر
شماستکهازچهسبکیاستفادهمیکنند.بهترین
سبک فرزند پروری ،سبک مقتدرانه است که در این
جا به طور مختصر شرح داده می شود .شما باید این
قسمت از مطلب را به دست پدر و مادرتان برسانید.

       شیوه فرزند پروری مقتدرانه

اینروش،پذیرشوروابطنزدیک،روشهایکنترل
ســازگارانه و اســتقالل دادن مناســب به نوجوان را
شــامل می شــود .والدین مقتدر ،دربــاره نیازهای
فرزندشان صمیمی و دلسوز هســتند .آن ها رابطه
ای خشنود کننده و لذت بخش با فرزند خود برقرار
می کنند به طوری که وی به برقراری ارتباط نزدیک
با آنان ســوق می یابد .والدین مقتــدر در عین حال،
کنترلقاطعومعقولیرااعمالمیکنند.آنهاروی

رفتار پخته تاکید دارند و برای انتظارات خود دلیل
می آورند و باالخره ،والدین مقتدر به تدریج با دادن
استقالل مناسب به فرزند ،به او اجازه می دهند در
زمینه هایی که آمادگی دارد ،تصمیماتی بگیرد .

       نیاز به قانون گذاری در خانه

باتوجهبهتوضیحاتمطرحشده،بهصورتکلینیاز
است تغییراتی در سبک و نوع ارتباط افراد خانواده
با خواهرتان ایجاد شــود .به طور مثال ،قانون هایی
گذاشته شــود و افراد ملزم به رعایت آن ها شوند ،در
غیر این صورت با پیامدهای آن مواجه خواهند شد.
همهاینکارهاازطریقگفتوگویوالدینوفرزندان
ممکــن می شــود که بایــد هرچــه زودتر در ایــن باره
تصمیم گیری شــود .توجه داشته باشید که دقت در
تنظیم این قانون ها و ضرورت اجرای شان ،از عوامل
موفقیت شما برای حل مشکل تان خواهد بود.

والدین مقتدر،
درباره نیازهای
فرزندشان صمیمی و
دلسوز هستند.
آن ها رابطه ای
خشنود کننده و لذت
بخش با فرزند خود
برقرار می کنند به
طوری که وی به
برقراری ارتباط
نزدیک با آنان سوق
می یابد

پســری  21ســاله و از لحــاظ
اخالقی و عرفی آدم سالمی هستم
اما هر وقت موبایلــم زنگ می خورد
یا فردی صدایم می زند ،استرســی
می شوم .مشکل روانی دارم یا چیز
خاصی نیست؟
خانمــی  27ســاله و دارای
فرزندی یک ساله ام .همسرم واقعا
مرد خوبی اســت ولی به شدت روی
بچه مان حســاس است و به خاطر او
جلوی همه مرا کتک می زند.
پســری  28ســاله و دارای
لیسانس هستم .مغازه دار بودم و دو
سال پیش ورشکست کردم .زمانی
که ورشکست شدم ،در عقد بودم که
متاسفانه بدهی باال آوردم .خانواده
ای کارمند دارم و از بــازار به دور که
از  300میلیون بدهی ام ترسیدند.
ضمن این که خانواده همســرم هم
همین طوری بودند و این باعث شد
طالق بخواهند چراکه از نظر آن ها،
من دیگر نمی توانســتم کمر خودم
را راست کنم .تا قبل از طالق با این
که ســطح توقع درآمد شــغل سابقم
را داشتم و شــغلی با درآمد دو یا سه
میلیــون تومان را کار نمی دانســتم
ولــی فعالیت و کار می کــردم و االن
حدود یک سال است که دست و دلم
به کار کم درآمد نمی رود .چه کنم؟
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