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سه شهید سرزمین عشق و دلدادگی: 
هانیه، 

وهب )شوهرش( 
ّم وهب )مادرشوهرش(1.

ُ
 و ا

آری، ُحّبُ »الُحسیِن« َیْجَمُعَنا

•  •  •

که یکـــی در غمت به جــان آید تو را چه غم 
که می ُکشی بیش اند2 که دوستان تو چندان 

مــرا به علــــــت بیگــــــانگی ز خویــــــش مــــــران 
که دوستــــــان وفــــــادار بهتــــــر از خویـــــش انــد

ک بــــازانــــــــم  غــــالم همـــــت رنــــــدان و پــــا
که از محبت با دوست، دشمن خویش اند

•  •  •
می ُکشـــــد عشـــــق و محبـــــت کیــــــنه را

ک و صـــــافی می کنـــــد هـــــر سیـــــنه را پا

ک گرد و خا کینه  دل چو آیینه است و 
کـــــــن با مهــــــــر، آن آیینــــــــــه را3 ک  پــــا

کربال شهید شدند. گفتار و نفس قدسی امام حسین؟ع؟ مسلمان و در  که با  1. هر سه مسیحی بودند 
کشتن با مهرورزی و عشق  .2
3. سیده نسیم طباطبایی
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سخــــن آغازیــن

لم »تربیت« اســـت و 
َ
کار عا با همۀ دشـــوار ی ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که مـــا نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همانطـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرستان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســـتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی است برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده. به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
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که با همـــۀ تنوع ابزارهـــای دیجیتال  کتاب آمده ایـــم و بر ایـــن باوریم  بلـــه، بـــا 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امروز به  آن هـــا، هیچ چیز جای  و 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرستان« انجامید 

کنون در دستان شماست. میوه هایش ا 
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس

mehr@mehrestan.ir بیش ازپیش مرهون مهربانی هایتان گردیم.
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را به خوشـــه چینی از خرمـــن ارباب و 
اصحـــاب فرهنگ و اندیشـــه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچنـــدان، ما را وامدار 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرستان« بتوانیم بابت تولید و ترویج  فضل بی کرانش 
گـــردن بیاویزیم. از تک به تِک  محصوالتـــی فرهنگـــی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردند وگام به گاِم مسیر را هم شانۀ ما شدند،  که ذره پروری  ســـروران ارجمندی 

به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم.

مـݠهـرسـتان
اینجا خانۀ شماست
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کنـــــم باز کی  ای نـــــام تــــــو بهتـــــرین ســرآغـــــــاز           بی نـــــــام تـــــــو نامــــــه 
ای یــــــاد تـــــــــــــو مونــــــــس روانــــــم          جــــــز نــــــام تو نیســــــت بــــر زبــــــانم
ک است ک اســـت         چون راهنما تویی چه با مْن بـــددل و راه بیمـنــــا
از ظلمـــــــت خـــــــود رهــــایی ام ده          بــا نـــــــــور خـــــــود آشـنــــــــایی ام ده1

مقدمه

کردیم؛ ولی یه بـــار هم بحثمون  گفت: »بیست ســـاله ازدواج  خانـــم آرایشـــگر 
؟! مگه 

ً
گفـــت: »واقعا کرد و  نشـــده.« مهوش با تعجـــب از توی آینه نگاهش 

کرد توی  گفت: »آخه همون اول شوهرم شرط  می شـــه؟!« آرایشگر با تبســـم 
گفت: »توی ســـوئد، زن و شـــوهر  کنیم.« فرزانه  گونـــه زندگی  دو طبقـــه و جدا
توی رستوران، هرکدوم سهم خودشون رو حساب می کنن. ایرانی های اونجا 
گرفتن. وقتی زن و شـــوهر مرز داشـــته باشـــن، دیگه  هـــم همیـــن َروش رو پی 
که  نوبـــت بـــه بحث های عروس و مادرشـــوهر نمی رســـه.« مرضیـــه در حالی 
که پژوهشـــگران  می خندید،  گفت: »حرف هاتون منو یاد این جوک انداخت 
که عامل اصلی دل زدگی زناشـــویی و  بعد از ســـال ها بـــه این نتیجه رســـیدند 

طالق، ازدواجه!« 

1. نظامی



مــادرشــوهــرت را بکــش!
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کماالت شخصیتی   اجتماعی است و بسیاری از فضایل اخالقی و 
ً
انسان فطرتا

و نیز عوامل شـــادکامی و ســـالمت روان، در ارتباط فرد با خانواده، خویشـــان، 
دوستان و مردم اجتماع شکل می گیرد. 

کید بر سیس���تم ها و مرزبندی و    ام���روزه، روان شناس���اِن مثبت نگر ضمن تأ
سلس���له مراتب هر خانواده، برای افزایش ش���ادکامی و دفع و دفن افسردگی، 
م���ا را به ایجاد روابط مثبت و برقراری ارتباط با خویش���اوندان دور و نزدیک و 

سپس، مراقبت از نهال روابط ترغیب می کنند.  

کنند. قطع  زوج هـــا باید با نرمش و درایـــت، اختالف با خانوادۀ همســـر را حل 
رابطه با پدربزرگ ها و مادربزرگ ها باعث می شـــود تدوام تاریخی خانواده قطع 
و فرزنـــدان از معادن غنی عاطفه محروم  شـــوند. بر اســـاس آمارهای علمی در 
که از نظر تمدنـــی از غرب امریکا جلوترند، شـــهرداری ها  مناطـــق شـــرقی امریکا1 
کوچک یا مهمان ســـرای  کنار خانه هایشـــان واحد  اجـــازه می دهند خانواده ها 
ویژۀ پدربزرگ ها و مادربزرگ ها2 بســـازند تا نوه ها از حضور آنان محروم نشوند. 
کرده اســـت رابطۀ دوســـویۀ نوه ها با  کووال3 می گویـــد تحقیقات ثابت  دیویـــد 
پدربزرگ هـــا و مادربزرگ هـــا در افزایـــش عمـــر، تقویت سیســـتم ایمنـــی، درمان 

افسردگی و افزایش شادابی همۀ آن ها مؤثر است.

1 .East Coast America
2 .Grandparents Guest House
3 .David Coall
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که توقع داشـــته باشـــد اصاًل تصادف نکند یا شخص دیگری به  راننده ای 
گر  ماشـــین او نزنـــد، به درد رانندگی در شـــهر هپـــروت می خورد! ایـــن راننده ا
تصـــادف مختصری هم بکند، آن را فاجعه می داند. رانندۀ بالغ مهارت های 
رانندگـــی را یـــاد می گیـــرد، توصیه های ایمنـــی را رعایت می کنـــد، طبق قوانین 
عمـــل می کنـــد و با دیگران بر اســـاس اصـــول اخالقی و انســـانی رفتار می کند. 
گفت وگو به نتیجـــه نرســـید، با حفظ  کرد و بـــا طرف مقابـــل بـــا  گـــر تصـــادف  ا
احتـــرام و رعایـــت انصاف و بـــدون خودخوری یا پرخاشـــگری، از پلیس برای 
کمـــک می گیرد.در روســـتای تجـــرد و در جادۀ زندگـــِی دختر و  حـــل اختـــالف 
مـــادر هم بارها تصادف و تزاحم رخ می دهد. از نظر عقلی و تجربی، در شـــهر 
ک و تصادف زن و شـــوهر و عروس و مادرشـــوهر و...  بـــزرِگ تأهل نیز اصطکا
کنم. رابطۀ  پیش بینی پذیر اســـت. اجازه دهید خیال خودم و شـــما را راحت 
که بدون اختالف و تنش باشـــد. نمی دانم شـــاید...  ک رابطه ای نیســـت  پـــا
بله، شـــاید فقط اجساد مردگان با هم در تنش و تزاحم نباشند! اختالف ها و 
تنش ها شـــّر مطلق نیســـتند. درصدی از آن ها برای پویایـــی و خروج از رکود و 
گر مردی نگران انتقاد همسرش نباشد، ممکن است  یکنواختی الزم اســـت. ا
کار برود.  بعد از چهار روز تعطیلی، تمایل نداشته باشد صبح روز پنجم به سر 
گدای محبت دیگران بودن بیماری اســـت؛ ولـــی تأییدطلبی و  اســـیر تأیید و 
گر عروس و مادرشـــوهر اصاًل  پیوندجویِی متعادل از نیازهای مهم ماســـت. ا
کد  نگـــران ایـــن دو نیاز متعـــادل نباشـــند، زندگی هرکدام ســـرد و بـــی روح و را
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می شـــود. افراد نابالغ در اختالف  ها به شـــیوه های هیجان مـــدار پناه می برند 
و بـــا خودشـــیفتگی، خودرأیی، خودخـــوری، پرخاشـــگری، بی انصافی، قهر، 
افشـــای راز، انتقـــام، دورویـــی، ناامیـــدی یا اصرار بر اشـــتباه با مســـئله مواجه 
می شـــوند. افـــراد بالـــغ، در جادۀ روابـــط، اختالفـــات را ماننـــد آن رانندۀ بالغ 
که در هر اختالف، شـــاخه ای از درخت  حل وفصـــل می کنند. زن و شـــوهری 
ارتباط را می ُبرند، آخر به تنه می رسند و خودشان هم خشک می شوند. این 
که راننـــده از ترس اینکه تصـــادف نکند یا دچار  کار ناپختـــه ماننـــد این اســـت 
کوچه ای  که دست آخر برسد به  کند  حادثه نشود، خودش را آن قدر محدود 
کند و  که خانه اش آنجاســـت و بعد، ماشین را برای همیشه در پارکینگ پارک 

که دیگر ماشینش آسیبی نمی بیند. خوش حال باشد 

َمثل ه���ا و حکایات منفی و همچنین باورهای مرکزی ناس���ازگار و تصورات   
ک برای ذهن اجتماع هستند.   قالبی مسموم، از جمله سموم خطرنا

سم زدایی ذهنی ◄

کدبانو قلب خانه هستند. آن ها در هنر و سفره آرایی  خانم های خوش سلیقه و 
کن«  و آراســـتگی، ســـنگ تمام می گذارند و می درخشـــند. »بُکشم و خوشگلم 
سخن و حکایتی مشـــهور میان خانم هاست. آن ها رنج َوکس و بند آرایشگر، و 
گنج زیبایی برسند. برای تبدیل ذهن  تیغ و آمپول جراح را تحمل می کنند تا به 
که زحمت تمریـــن و تالش را  و زندگـــی بـــه اقیانوس امـــن و آرام نیـــز ارزش دارد 
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بـــه  جـــان بخریم تا به مهارت ارتباط مؤثر و هنر مدیریت اختالف و حل تعارض 
آراســـته شویم. همچنین، باید با ســـازگاری و مشاوره گرفتن و اســـتفاده از منابع 
کنیم. بیایید هر روز اتاق های وجودمان  خودیار معتبر، شادکامی خود را تکمیل 
کیسه های زباله  کدورت را در  کینه و  کنیم و آشغال های حسد، نفرت،  را جارو 

بریزیم تا قلب و ذهنمان بوی تعفن نگیرند.
ذهن فرد و اجتماع نیز مانند معدۀ مســـموم الزم اســـت ســـم زدایی شـــوند و 
هیجان های منفی شـــان پاالیش شـــود. َمثل ها و حکایات منفی و نیز باورهای 
مرکزی ناســـازگار و تصورات قالبی مســـموم دربارۀ مادرشـــوهر، مادرزن، عروس 
ک بـــرای ذهن اجتماع هســـتند. باید آن ها را  و دامـــاد، از جمله ســـموم خطرنا
کنیم. بـــا اینکه در دنیا، اختالف بین  دفـــع پیشـــگیرانه و رفع و دفن درمانگرانه 
کلی مداخله هـــای خانوادگی، نقـــش مهمی در  عـــروس و مادرشـــوهر و به طور 
تلخـــی روابط و ناآرامی ها و طالق ها دارد، متأســـفانه در این زمینه از نظر وجود 
کتاب به ســـهم خود، قدمی برای بهبود  کتـــاب و منبـــع، زیر خط فقریم. در این 
این روابط برمی داریم. اســـراف در مصرف لوازم آرایش و خرید اسباب زندگی، 
گریز از مطالعه و مشـــاوره در شـــأن فرهنگ و تمدن  تکلـــف، اتـــالف وقت و نیز 
گر هر ســـال، بخش ناچیزی از هزینه های زائد مالی  ملی و مذهبی ما نیســـت. ا
کتاب و نرم افزار و مشـــاوره  و عمری را صرف خرید منابع خودیار معتبری مانند 

کنیم، ذهن و سیرت ما نیز زیبا و آراسته می شود.
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ظاهرسازی یا عصب ِکشی؟ ◄

از سال 1390 به مطالعه و فیش برداری در زمینۀ مداخالت و روابط خانوادگی 
کتابی مختصر و جامع از  گزینش  که دریافتم  مشـــغول شـــدم. طولی نکشـــید 
میـــان حجم زیـــاد فیش هـــای جمع آوری شـــده، آن هم بـــا وجود فقر شـــدید 
منبع در حوزۀ روابط عروس و مادرشـــوهر، بســـیار دشـــوار اســـت. با همۀ این 
کنم  کلی گویی اجتناب  کوشـــیده ام از  توصیفـــات، در این اثـــر به حد بضاعت 
و مطالب دقیق روان شناســـی و دینی را با تمثیـــل، طنز، حکایت و نمونه های 
کنم. برای عینی تر و تجربی تر  عینی مشاوره ای و نیز با قلمی روان و ساده بیان 
که از بین آن ها پنج نفر خانم  کرده ام  کتاب با 77 نفر مصاحبه  شدن مطالب 
 عصب ِکشی دندان، 

ً
مجرد و هفت نفر مشـــاور و روان شـــناس بودند.1 طبیعتا

کرد و با لمینت  هزینه و درد دارد. می توان دندان نیازمند به عصب ِکشی را پر 
فقـــط به ظاهر آن رســـید؛ ولـــی این خودفریبی و ظاهرســـازی اســـت، نه حل 
مشکل. صدای ظاهرسازی خیلی زود درمی آید یا به عبارتی، هم درد بیشتر و 
گزاف تری را به فرد تحمیل می کند. مشکالت ارتباطی بین عروس  هم هزینۀ 
 جایی از متن 

ً
گر احیانا و مادرشـــوهر ریشه ای اند و نیاز به عصب ِکشی دارند. ا

دشـــوار بود، آن بخش را بار دیگر یا در زمانی دیگر بخوانید تا ریشـــۀ مشکل را 
کمک گرفتن از روان شناس، آن را  گاه  درک و سپس با تمرین منظم و مطالعه و 
کتاب پیش بروید، بیشتر با  بخشـــکانید. هرقدر با قایق تفکر در رودخانۀ این 
که در این مسیر یاریگر بودند، صمیمانه  1. چهار نفر از متخصصان آقا بودند. از همکاری همۀ این بزرگواران و آن هایی 

تشکر می کنم. زندگی بابرکت و آرام و خّرمی از خداوند برایشان مسئلت می کنم. 
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مطالب و اصطالحاتش انس می گیرید و به روزنه های امید و چشم انداز های 
آرام بخش و مشکل گشایی های زیادتری می رسید، ان شاءاهلل. 

دفتر زندگی آرام ◄

کـــرده و این ها را درونش  دفتـــر مخصوصی با نام »زندگـــی آرام« برای خود مهّیا 
یادداشت کنید: 

که انجام می دهید، نکات مهم، خاطرات تلخ وشـــیرین مرتبط  تمرین هایـــی 
به منظـــور پاالیـــش روان،1 الهامات و یافته های شـــخصی، جمـــالت مقابله ای 
کلمات قصار، مسئله گشایی  سازنده در برابر افکار منفی، دل نوشته ها و اشعار و 

با »بازی پرشور خالقیت«2. 

آنچه خواهیم آموخت ◄

کتاب، عروس خورشـــید اســـت و به مناســـبت، دربارۀ  در منظومۀ مباحث این 
ســـیاره های اطراف او، یعنی شـــوهر و فرزند و خانواده هم ســـخن می گویم. سیر 

مباحث کتاب این چنین است:
مقدمه   
زیر ساخت  
عروس مثبت نگرعوامل آشفتگی و تعارض  
راهبردهای درمانگرانه  

گفتن و نوشتن خاطرات روانشناسی. 1. به این روش، خاطره درمانی می گویند. نک: علی شمیسا، خاطره درمانی؛ هنر 
گفتگوی دینی، بخش مشاوره. 2. نک: محمدحسین قدیری، »بازی پرشور خالقیت«، سایت انجمن 
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امیدوارم که...  ◄

با هم  ْم<1 )مؤمنان 
ُ

َخَوْيک
َ
أ َبْيَن  ْصِلُحوا 

َ
َفأ ِإْخَوٌة  ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال َما 

َ
>ِإّن خداوند می فرماید: 

برادرند؛ پس برادران خود را با هم صلح و آشتی دهید.( امام علی؟ع؟ از قول 
الفت  ایجاد  ]و  با هم  رسول خدا؟ص؟ می فرماید: »سازش و دوستی مؤمنان 
میان آن ها[ از بسیاری از نمازها و روزه های مستحبی برتر است.«2 امیدوارم این 
اصالِح  پیشگیرانه،  سازِش  عامل  ائمه؟مهع؟  و دعای  به لطف خداوند  کتاب 

گرمابخش خانواده های محترم و توشۀ آخرت همگی باشد. درمانگرانه، 
که بال و یاورم بودند و به سبب پژوهش  از همسر و فرزندانم و والدین عزیزم 
کنارشـــان باشم، صمیمانه تشکر  و تألیف، مدت زیادی اســـت نتوانســـته ام در 
که این اثر  می کنم. همچنین، بر خود الزم می دانم از جناب دکتر یزدان رضوانی 
گرفتن بازخورد، به مخاطبان متعدد  کردند و برای  را چندین بار با دقت بررسی 
کنم. همین طور از تک تک  کردند، تشـــکر  دادنـــد و نظر آنان را به بنده منعکس 
که مشتاقانه در مصاحبه ها  کردند و آن هایی  که متن را نقد محتوایی  بزرگوارانی 

کردند و یاری رساندند، قدردانی می کنم.  شرکت 

در بند خویش بودن معنای عشق نیست
چـونــان که زنــــده بــــودن، معنــــای زنـدگی3
محمدحسین قدیری
بهمن 1398

1. حجرات، 10.
یام.« )نهج البالغة، نامۀ 47(. اة َو الِصّ

َ
ل ة الَصّ ْفَضُل ِمْن َعاَمّ

َ
َبيِن أ

ْ
اُح َذاِت ال

َ
2. »َصل

3. قیصر امین پور
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خالصۀ آنچه خواهیم آموخت

کنکور   تشبیه زندگی به 
معیارهای ازدواج موفق  
همسان گزینی در ازدواج  
کودک نارس   تشبیه زوج نابالغ به 
تشبیه مادرشوهر به فرزند اول  
 تشبیه عروس و داماد به   

شاخه های پیوندی
مادران وابسته ساز  

بچه ننه  
روان شناسی زن  
خطای ناظر عامل  
 تمایالت خودآزاری   

و دیگرآزاری
 تمایزیافتگی عقلی   

 و عاطفِی زوج بالغ 
از خانوادۀ خود.
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کند و شادکام باشد.«1  »ممکن نیست فردی غیراخالقی زندگی 
                                                                            )مارتین سلیگمن(

عروس و کنکور زندگی ◄

گون تحصیلی، چقدر هنر    گونا پرسش: سیستم آموزشی در دوره های 
همســـرگزینی موفق و مهارت ارتباط مؤثـــر و تدابیر حل تعارض هایی 

همچون اختالفات عروس و مادرشوهر را به افراد می آموزد؟
کتـــاب انجـــام دادیم،  کـــه در راســـتای هـــدف این  پاســـخ: در مصاحبه هایـــی 
 همگی می گفتند با اینکه دوران تحصیلشان طوالنی بوده است، 

ً
متأسفانه تقریبا

اصاًل برای زندگی خانوادگی و اجتماعی و نیز حل اختالفات، آموزشی ندیده اند. 
گرفتار می شوند،  در مشاوره ها نیز زوج های زیادی وقتی در بن بست تعارض ها 
کردند،  که با اینکه جوانـــی خود را در آن ســـپری  گلـــه می کنند  از نظـــام آموزشـــی 
ســـرمایه ای برای زندگی شـــاد به دست نیاوردند و بدتر اینکه بسیاری از آن ها در 

که ارتباطی با رشتۀ دانشگاهی شان ندارد.  شغلی مشغول شده اند 
بـــا توجـــه به نظـــر مصاحبه شـــوندگان و تجـــارب مشـــاوره ای به چنـــد تحلیل 

روان شناختی مهم دست یافتیم:
که »نگرانی ناشـــی از  کتاب های شـــیمی نمی خوانیم  کاتالیزور هیجانی: در   .1
کیت هفرن،  1. این جمله حاصل پژوهش های فراوان مارتین س���لیگمن، مؤس���س روان شناس���ی مثبت، اس���ت. نک: 

روان شناسی مثبت نگر، ترجمۀ محمدتقی تبیک ، ص282 و 283.
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کاتالیزور عمل می کند.1 این دل واپسی  به ترکیب  افزایش سن ازدواج« مانند 
احساســـِی دو عنصر دختر و پســـر سرعت می بخشـــد؛ ولی به همان میزان 
کسیده شـــدن عشـــق و در نتیجه، دل زدگی و طالق خاموش و جدایی  به ا
کنکور و آموزش تست زنی یاد  منجر می شود. چه بد! حتی در سؤاالت فنی 

که یکی از عوامل اصلی طالق، مداخلۀ خانواده هاست.  نمی گیریم 
کتاب هـــای فیزیک بـــه ما یاد  2. زندگـــی عاقالنـــه: نظـــام آموزشـــی در خالل 
کـــه خودفریبی  نمی دهـــد چگونه حاصل این مســـئله را به دســـت بیاوریم 
و اســـتدالل های احساسی، پایه های ازدواج  بی ثبات اند و طالِق خاموش 
و دل زدگـــِی عاطفـــی و جدایـــی، چقدر بر قلـــب و ذهن زوج هـــا و خانوادۀ 
کنکور زندگی زناشـــویی و حتی  آن ها فشـــار وارد می کنـــد. همچنین، قبل از 
کالس های فوق برنامه، با مواد آزمون آشـــنا نمی شـــویم و نمی دانیم قرار  در 

است از چه امتحان دهیم. نمونه ای از مواد آزمون:
گیردادن  ســـمیه مســـئولیت پذیر نبود و تذکر های والدینش را هم به حســـاب 
که پیوسته با مادرش در نزاع و قهر بود، برای فرار از احساس  می گذاشـــت. او 
که  تنهایـــی، در فضای مجازی با ناصر، دوســـت و به او وابســـته شـــد. از آنجا 
تفـــاوت فرهنگـــی و اقتصادی و ارزشـــی آن ها زیاد بود، مادر ناصر به شـــدت با 
کرد  ازدواج آن هـــا مخالفـــت می کـــرد. ناصـــر با اصـــرار زیـــاد، مـــادرش را راضی 
که  و بـــه ســـمیه قـــول داد نگذارد در میان خانواده شـــان اذیت شـــود. ســـمیه 
نمی توانست با والدین خودش هم سازگار باشد، به ناصر قول داد به خاطر او 

کنش شیمیایی اثر می گذارد؛ ولی خودش دستخوش تغییر شیمیایی پایدار نمی شود. 1. ماده در سرعت وا
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کنون دو ســـال از ازدواج آن ها می گذرد. ســـهیال، مادر  کنار می آید. ا با مادرش 
ناصـــر، با عروس بزرگش خیلی خودمانی اســـت؛ ولی از ســـمیه ایراد می گیرد. 
گالیه ها و برخورد تلخ و ســـرد مادرشـــوهرش خسته شده است،  که از  ســـمیه 
از رفتـــن به منزل مادرشـــوهرش می گریزد؛ چنان که آهو از شـــیر. وقتی نزد ناصر 
از مادرشـــوهرش انتقـــاد می کند، ناصـــر با عصبانیت از مـــادرش دفاع می کند. 
هـــرگاه با ناصـــر اختالفی دارنـــد، با بدبینی بـــه او می گویـــد: »می دونم مادرت 
کرده.« ســـمیه می گوید به عشـــق ناصر شـــک دارد و به توجـــه ناصر به  ُپـــَرت 
که با مادرشوهرش  مادرشـــوهرش حسادت می کند. او می گوید چهار ماه قبل 
کرد؛ برای همین با قهر، از منزلشان  کرد، شـــوهرش هم با او قهر  اختالف پیدا 
به خانۀ پدری اش رفت و به ســـبب ناراحتی، تمام اســـرار زندگی  زناشویی اش 
گفت. آن ها هم با جانب داری از ســـمیه شعلۀ اختالفات را  را به خانواده اش 
که در  کردند. او ادامه می دهد این قدر احساس تنهایی به او فشار  آورد  بیشتر 

کنید:  فضای مجازی به مردی وابسته شد و... . حال حساب 
ازدواج های احساسی، آن هم بدون آموزش نظری و عملی، هر سال   

چند زوج را از خیابان تاریک رابطه به درۀ اختالف می اندازد؟با توجه 
به رسوم و فرهنگ ایرانی، نقش خانوادۀ پسر در عروس گزینی و حتی 

در روابط میان زوجین بعد از ازدواج چقدر مهم است؟
کـــه ناشـــی از    حجـــم لک وپیس هـــا و تبخال هـــای صـــورت ســـمیه 

خودخوری است، چقدر است؟
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قدرت جانب داری خانوادۀ سمیه و خانوادۀ ناصر از فرزند خود چند   
اسب بخار است؟

در خیانت سمیه چه افرادی سهیم هستند؟  

بند ناف عاطفی بچه ننه ها از مادرشان قطع نشده است.    

کتاب هـــای درســـی، دربـــارۀ بچه ننه هـــا و  3. زوج هـــای نـــارس: متأســـفانه در 
قطع نشدن بند ناف عاطفی و عقلی، آموزشی داده نشده است. ازاین روست 
کنند. زن و شـــوهر نابالغ  کـــه زوج های نـــارس نمی توانند زندگی خـــود را اداره 
مشکالت خانوادۀ همسر خود را پای همسر می گذارند و آن را پتک می کنند و 
بر سر او می کوبند. آنان راز و مسائل زناشویی و اختالفات خود را به خانواده ها 
می کشانند. آن ها به نوزادانی نارس می مانند که باید مدتی برای رسش و بلوغ 

در دستگاه آموزش می ماندند.به فکر خود باشیم
گر معتقدیم دیگران به فکر ما نبودند و نیســـتند، چرا خودمان به فکر خودمان  ا
نیستیم؟! بله، نبود برنامه برای آموزش و پرورش مهارت های یادشده، ضایعۀ 
بزرگ و تلخی اســـت و نقدی جدی به مســـئوالن این حوزه وارد است؛ ولی چرا 
خودمان به فکر خودمان نباشـــیم؟! مگر سیســـتم آموزشی رایج به ما رانندگی یا 
کســـب  شـــنا یـــاد می دهد؟ ما خودمان به علـــت نیاز و ضرورت، مهارت الزم را 
می کنیم. آرامش میوۀ درخت پختگی و نیز درک همدالنه و واقع بینانه از زندگی 
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است. جا دارد برای درک، بیش از َمدرک ارزش قائل باشیم:
ســـبب1منبـــع حکمـــت شـــود، حکمت طلب و  تحصیـــل  ز  او  آیـــد  فـــارغ   

کفش او راه برو  ◄ با 

کی اســـت؛ اما چرا     هر عروســـی از مادرشوهرش شا
ً
پرســـش: معموال

وقتـــی همیـــن عروس ها مادرشـــوهر می شـــوند، نمی تواننـــد رضایت 
که هم عروس واقع بینی باشیم  کنیم  کنند؟ چه  عروس خود را جلب 

کی نباشد؟ و هم فردا عروسمان از ما شا
پاســـخ: با به کاربستن این توصیه ها و تحلیل های روان شناختی می توان به این 

هدف ها رسید:
 وقتی شاهد زمین خوردن فردی با اسکیت یا دوچرخه 

ً
1. میدان عمل: معموال

گر  هســـتیم، مشـــکل را بـــه دســـت وپاچلفتی بودن او نســـبت می دهیـــم؛ اما ا
خودمان یا فرزندمان زمین بخوریم، هل دادن دیگران یا لغزنده بودن جاده یا 
 به سبک 

ً
مشکل داشتن وسیله را مسبب اصلی می دانیم. فرزندان نیز معموال

فرزندپـــروری و مدیریتـــی والدین ایرادهایـــی می گیرند. تصـــور می کنند وقتی 
کاماًل راضی  که همســـر و فرزندانشان  کاری می کنند  خانواده تشـــکیل دهند، 
باشند؛ ولی باز می بینیم نسل بعدی نیز به آن ها انتقاداتی می کنند که انتظارش 
گود و  را نداشته اند. نمونه های یادشده یادآور این َمَثل است: »نشسته لب 

که در طلب حکمت الهی باشد، همو منبع حکمت شود و پس از آنکه منبع حکمت شد، دیگر به علوم  1. مولوی )کسی 
ظاهری و علل و اسباب صوری نیازی ندارد.(


