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سبک تعالی

  خاتون تهراني
مي گويند وقتي مي خواهي ازدواج كني ببين كسي كه در برابرت قرار گرفته است، 
كيس��ت. معني اين پرسش عميق تر از آن است كه در ظواهر بشود آن را در نظر 
گرفت. يعني ببينيم شخصي كه مي خواهيم براي همسري برگزينيم، چقدر ما 
را مي شناسد، ببينيم ما چه قدر او را مي ش��ناسيم؟ ببينيم هماني است كه ما را 
با تمام خصوصياتي كه داريم بپسندد؟ ببينيم هماني است كه اگر پي چيزهايي 
كه دوست داريم و زياني هم براي او ندارد، برويم، باز هم همراهمان باشد و عاشق 
بماند؟ ببينيم مي تواند دست هايمان را يك عمر در دست داشته باشد، بي آنكه 
رها كند؟ ببينيم آنچه را كه دوست داريم و برايمان خوشايند است، براي او هم 
خوشايند است؟ اگر زيباست، اگر مهربان است، اگر موقعيت خوبي دارد و مي توانيم 
به او تكيه كنيم، اگر با دست و پاست و دستش به دهانش مي رسد، اگر آبرو دار، 
خانواده دار و اصيل است، اگر تحصيالتش باالس��ت و مي بينيم كه درك بااليي 
دارد، ببينيم با همه  اينها، او همه  ما را مي پذيرد؟ ببينيم اگر  سازي بزنيم كه با ساز 
او كوك نباش��د، با ما خواهد ماند؟ اگر پي عالقه اي برويم كه عالقه  او نيست، باز 
هم مشوقمان خواهد بود؟ ببينيم ما را براي امروز مي خواهد كه جز خوبي هايمان 
چيزي نمي بيند يا مي تواند تماميت ما را ببيند و م��اي كامل تر را هم بخواهد؟ 
ببينيم تماميت ما همان چيزي است كه او بتواند يك عمر بپذيرد؟ ببينيم او نيز 

همان تماميتي را دارد كه بتوانيم براي ياري هميشگي انتخابش كنيم؟ 

ببينيم كس��ي كه امروز قلبم��ان را ب��ه او وامي گذاريم، همان��ي است كه 
همسرمان شود؟ همسري راهي بس دشوار است، ببينيم راهمان با او يكي 
است؟ ببينيم دست هايمان با هم سوي ي��ك انتخاب يا سوي انتخاب هاي 
متفاوت مي رود. به همسويي ها و همساني ها نگاه كن. آبرو، خانواده، اصالت، 
تحصيل، شغل، خوبي، بدي، درستكاري، هم اعتقادي، تماميت ما نيست. 
نگاهمان به زندگي، آنچه برايش قصد داريم تالش كنيم يا در حال تالش 
هستيم، احس��اس ما نس��بت به تماميت زندگي، مي تواند تمام و آنچه به 
راستي هستيم را نشان دهد. ما نياز داريم به همسري كه بتوانيم تماميت 
خود را در برابرش نش��ان دهيم. ناچار نباشيم بخش��ي از وجود يا تماميت 
خود را در برابر او پنهان كنيم. ما نياز داريم به همسري كه روح عريان ما را 
زيبا ببيند، بدون اينكه ناچار باشيم بخشي از آن را پنهان كنيم. اين همان 
چيزي است كه در مفهوم عميق تر به آن مي گويند هم كفو. چيزي كه اگر 
باشد، مي تواند براي ما الهام بخش باش��د، چه زن باشيم و چه مرد. ما براي 
زندگي خوب نياز داريم به الهام؛ نياز داريم به رشد؛ نياز داريم به نشان دادن 
هر آنچه پروردگار به درون ما بخشيده است. اين موهبت در سايه همسري 
هم كفو كه به زندگي ما مي آيد، مي توان��د از اعماق روحمان بيرون بيايد و 
نمايان شود. ش��ايد خودمان هم وقتي بتوانيم موهبت وجود خودمان را به 

لطف وجود همسر هم كفو خود ببينيم، باورمان نشود.

تماميت همسرت را ببين!
آيا شريک زندگي ات هميشه همراهت خواهد بود؟

سبک انتخاب

  هما ايراني
آنچه ما داريم خودمان است. شايد فرزند 
داشته باشيم، موقعيت عالي و رفاه كامل 
و خانواده اي خوب داشته باشيم. شايد 
شغلمان همه را انگشت به دهان بگذارد و 
خالصه چيزي از خوشي هاي اين هستي 
نباشد كه در زندگي نداشته باشيم، ولي 
در نهايت آنچه را كه به راس�تي با خود 
داريم، چيست؟ بسياري از ما اين اصل 
را فراموش مي كني�م. براي همين وقتي 
پاي تغيي�رات زندگي به مي�ان مي آيد، 
خودمان را فراموش مي كنيم؛ خودمان 
را با تمام آرزوه�ا و رؤياهايي كه داريم، 
اما خداون�د از ما مي خواه�د در زندگي 
هدف و رس�التي متعالي داشته باشيم. 
بي ترديد يك�ي از نمونه هاي بارز در اين 

زمينه زندگي پيامبر اكرم)ص( است. 
  

پيامبر بزرگ اسالم در مس��ير خداش��ناسي 
همسرش خديجه را ش��ناخت. خديجه نيز 
محمد را در قبيله  ع��رب در راه درستكاري 
بي مانند مي ديد. براي همين مشتاق ازدواج با 
او بود. ازدواج سر گرفت و حضرت محمد)ص( 
وارد زندگي مش��ترك و تأهل ش��د. درست 
است ك��ه سخن��ي اينچنين درب��اره پيامبر 
خدا)ص( س��اده مي نماي��د، ول��ي نكته اي 
قابل  تأمل در آن است كه باي��د به آن توجه 
كرد. پيامبر خ��دا)ص( ب��ا ازدواج و ورود به 
زندگي تأهل دست از آنچه شيفتگي درونش 
بود، برنداش��ت. او عاش��ق راه خداشناسي و 
خداپرستي ب��ود و پ��س از ازدواج نيز دست 
از آن نكشيد و به گفته  مورخان با استفاده از 
شرايطي كه ازدواج پيش رويش گذاشت، در 
راه يكتاپرستي قوي ت��ر نيز عمل كرد. جالب 
اينكه سال ها پ��س از ازدواج به بعثت رسيد 
و از سوي پروردگار عالم به پيامبري برگزيده 
ش��د. اين زندگي و روش پيامب��ر خدا)ص( 
درس بزرگي براي ماس��ت. در تمام اعصار و 
زمان هاي مختلف مي توان برداشتي مناسب 
را از درس هاي اين زندگي داشت. بسياري از 
ما آرزوهاي بزرگي داريم، رؤياهايي داريم كه 
انگار به خاطر به عينيت رساندن همان ها به 
دنيا آمده اي��م. انگار وظايف��ي در درون خود 
داريم و رسالت هايي به عه��ده ماست كه به 
خاطرشان به دنيا پا گذاشته ايم. ممكن است 
تغييراتي كه در زندگ��ي ما پيش مي آيد اين 
رؤياها را تحت تأثير قرار دهد. ازدواج يكي از 
اين تغييرات است كه بزرگي اش در زندگي ما 
كاماًل پيداست. نگاهي به زن و شوهرهايي كه 
در زندگي تان وجود دارند، بيندازيد، بسياري 
از آنان كه سال هاست كنار هم به سر مي برند، 
ممكن است شبيه هم رفتار كنند. در حالي كه 
اين شباهت در رفتارشان از روز نخست پيدا 
نبود و با گذش��ت سال ها و همزيستي زن و 
شوهر كنار هم پديد آمده يا بارز شده باشد. 

از س��وي ديگر برخ��ي مواق��ع ازدواج حتي 
از ن��وع ناموفق آن براي اف��راد سازنده است. 
ش��خصي را مي ش��ناسم كه زندگ��ي خوبي 
را در كنار همس��رش تجربه نك��رد. به گفته 
خودش زندگي غمگيني داشت و فرزندانش 
نيز از اين اختالفات بي��ن پدر و مادر به تنگ 
آمده بودند. سال ها گذش��ت و اين ش��خص 
ه��ر ب��ار ب��ا بدخلقي ه��ا و كج رفتاري هاي 
همس��رش راه تازه اي ياد مي گرفت و بيشتر 
به خ��ودش مي پرداخت. اين ش��خص براي 
تسلط بر ش��رايط سخت و درك روابطش با 
همس��رش اينقدر مصمم بود ك��ه پي در پي 
در حال پيدا كردن راه هاي تازه براي اصالح 
شرايط مي گشت. او در اين كار تا جايي پيش 
رفت كه به يكباره خود را استادي صاحب نظر 
يافت. برخي درجات افتخ��اري را در زمينه 
انسان ش��ناسي به دس��ت آورد و تا جايي كه 
من مي دان��م هم اكنون در راه خودش��ناسي 
مشاوره هاي مفيد و سازنده اي به مراجعانش 
ارائه مي دهد. بارها از زبان خودش شنيده ام 
كه مي گويد: همس��ر م��ن بزرگ ترين معلم 
من بود. اگر زندگي راحت��ي را كنار او تجربه 
مي كردم، هرگز به سراغ پي��دا كردن خود و 

خودشناسي و خداش��ناسي نمي رفتم. اين 
شخص مي توانست زانوي غم بغل بگيرد و هر 
روز را با گريه و غصه بگذراند و از دست زمين 
و زمان گاليه كند كه اي��ن چه بختي بود كه 
من داشتم؟ ولي به جاي غر زدن دست به كار 

شد و تالش كرد. 
بنابراي��ن موقعيت هاي��ي ك��ه در زندگ��ي 
پيش رويم��ان ق��رار مي گي��رد، مي تواند در 
زندگي ما تأثير فراوان بگ��ذارد و خوب و بد 
آن بيشتر به دست خود ما تعيين  شود. شايد 
فردي كه با ما زندگي مي كند، همسرمان كه 
با او در يك خانه به سر مي بريم يا هر شخص 
ديگري كه با ما در خان��ه زندگي مي كند، با 
برخي رفتارها و مخالفت ها مانع پيشرفت ما 
در رسيدن به رؤياهايمان شود، در اين صورت 
باز هم اراده و عالئق ما مي تواند تعيين كننده 
باشد. ش��ايد به دليل به هم خوردن آرامش 
فضاي خانه و زندگي نخواهيم مخالف با ميل 
اطرافيان رفتاري داشته باشيم، براي همين 
ممكن است عالئق خود را كنار بگذاريم، اما به 
راستي عالئقي كه براي زندگي ما يا ديگران 
ضرري ندارد و دستاورده��اي مثبتي نيز به 
هم��راه دارد، مورد مخالفت ق��رار مي گيرد؟ 
اين مقوله نياز به كارشناسي و مطالعه دارد، 
ولي از نگاه معنوي و تجربي هم مي ش��ود به 
اين قضيه نگاه كرد. اگر احس��اس مي كنيم 
روح ما آرامش ن��دارد و به عبارت��ي در جاي 
خودش نيست، ممكن است راهكارهايي براي 
مديريت روابط مان پيدا كنيم تا به عبارتي نه 
سيخ بس��وزد و نه كباب. قرار نيست يك نفر 
بسوزد و ديگري از نور و ش��عله او، روشني و 
جان بگيرد. در اين صورت شايد مشاوره هاي 
مفيد از سوي اف��راد متخصص كمك بزرگي 
به افراد كند، ولي روي نظر اين نوش��ته نگاه 
خود فرد است، در رابطه با زندگي و آنچه به 

خاطرش راهي اين دنيا شده است. 
ما با رؤياهايي ب��ه دنيا آمده اي��م كه به نظر 
مي رسد تا آنها را ب��ه انجام نرسانيم، آرامش 
پي��دا نمي كني��م. كارمندي ك��ه آرزويش 
جهانگ��ردي است، ه��ر روز از صب��ح زود تا 
ساعتي مش��خص به اداره رفت��ه و در محل 
كار خود حض��ور دارد. اي��ن كارمند هر روز 
كه خس��ته به خانه مي آيد، ش��ايد از شدت 
خستگي حتي يادش هم نيفتد كه يك روز 
رؤياي جهانگردي داش��ته است. كسي چه 
مي داند شايد اين كارمند در صورت رفتن پي 
رؤياهايش مي توانست جهانگردي سرشناس 
شود كه با به دست آوردن تجربياتش و قرار 
دادن آنها در اختيار همگان مي توانست نگاه 
تازه اي را نيز پيش روي م��ردم بگذارد. او با 
اين كار مي توانس��ت كمكي براي شناخت 
مردم از ه��م در نق��اط جغرافيايي مختلف 
باشد، ولي زندگي او نش��ان داد كه معيشت 
و امنيت مالي ب��راي او خوش��ايندتر است. 
براي همين از خطر صرف نظ��ر و هر روز در 
يك ناحيه مشخص جغرافيايي حركت كرده 
است؛ از خانه تا اداره، از اداره تا خانه و به اين 
ترتيب بهتر توانسته است رؤياي جهانگردي 

را فراموش كند. 
اگر امروز رؤياي جهانگردي را به فراموش��ي 
سپرده اي��م و ب��ه زندگينام��ه درس آم��وز 
محمدبن عب��داهلل هم توجه��ي نداريم، بهتر 
است دست كم به قلب خ��ود مراجعه كنيم. 
ببينيم ت��ا چه ان��دازه از ش��رايطي كه براي 
خود فراهم كرده اي��م، راضي هس��تيم. اگر 
قلبمان راضي اس��ت كه چه عال��ي و اگر در 
قلبمان احس��اسي از ناآرامي و راضي نبودن 
پيدا مي ش��ود، الزم اس��ت رؤياهايمان را به 
ياد بياوريم، ولي عمل ك��ردن به آن و اينكه 
شهامت بازنگري آن را در خود داشته باشيم، 
مقوله اي بس مهم است. اين را از ياد نبريم كه 
محمد غار حرا و خلوت گزيني اش را به دليل 
گرفتاري هاي روزم��ره  زندگي رها نكرد. اين 
جمله تأمل برانگيز را نيز از جرج برنارد شاو، 
به خاطر داشته باشيم: »شما ممكن است در 
آرزوي چيزي باشيد و ديگران از شما بپرسند 
كه چرا؟ دنبال دليل نباش��يد. تنها بگوييد، 

چراكه نه؟«.

پايمردي را از پيامبر اسالم بياموزيم

رؤياهايت را به هيچ قيمتي فراموش نکن

براي رس�يدن به عالئق ش�خصي نيز مانند 
هر كار ديگ�ري نياز به برنامه ري�زي داريم. 
اين برنامه ها معم�والً بلند مدت اس�ت و از 
آنجا كه زندگي پس از ازدواج ممكن اس�ت 
با تغييراتي مانند مهاجرت، بچه دار ش�دن، 
س�فرهاي كاري همس�ر و... دچار تغييرات 
 ش�ود، در اي�ن برنامه ه�ا ني�ز در ص�ورت 
نداش�تن مديريت خوب، ممكن است فرد 
با چالش�ي روبه  رو ش�ود، ولي ب�ا مديريت 
درس�ت مي توان ب�ه آنها رس�يدگي كرد و 
باز هم هدف را دنبال ك�رد و آن را رها نكرد

راه هاي حفظ عالقه مندي ها پس از ازدواج به روايت ليالمحبي آبكنار، روانشناس

عالقه مندي هايي كه با ازدواج كنار مي گذاريم!
   ليال جعفري

عالقه مندي هايمان كجاي زندگي مان هس�تند؟ آيا 
ازدواج كرده و با اين پيوند مقدس، يادتان رفته است 
كه چه رؤياهايي داشته ايد؟ هدف هايي را كه داشته ايد 
در زندگي تأهلي از ياد برده ايد؟ آيا دلتان گرفته است 
از اينكه به كارهاي مورد عالقه خود نپرداخته و آنها را 
فراموش كرده بوديد؟ با ديدن پيشرفت هاي ديگران 
درباره چيزهايي كه يک روز هدف خودتان بود، دچار 
حسرت شده ايد؟ دلتان مي خواهد هر چه زودتر ابزاري 
پيدا كنيد براي رسيدن به آنچه رؤيا و عالقه مندي تان 
بود؟ دنبال راهي هس�تيد براي پرداختن به كارهايي 
كه در گذش�ته عالقه زيادي ب�ه آنها داش�ته ايد؟ به 
دنبال تش�خيص راه درس�ت از راه نادرست هستيد 
تا زندگي ت�ان را در اين رابطه بهبود ببخش�يد؟ فكر 
مي كنيد ازدواج براي شما محدوديت به دنبال داشته و 
شما را از انجام آنچه دوستش داشته ايد، محروم كرده 
است؟ »تغييراتي كه با ازدواج ايجاد مي شود، ممكن 
اس�ت در نحوه برخورد ما با موارد مختلف زندگي از 
جمله معاشرت ها، تفريح، عالقه مندي ها، شغل، هنر 
و بس�ياري چيزهاي ديگر خودش را نشان دهد، ولي 
به اين معني نيس�ت كه آنچه در معاشرت مجاز است 
و با تعريفي كه خانواده و فرهنگمان دارد را هم انجام 
ندهيم. « اين را ليالمحبي آبكنار، كارش�ناس ارش�د 
روانشناس�ي مي گويد. اين مش�اور با ما به گفت و گو 
نشسته است تا افق هاي بهتري را از زندگي مان پيش 
رويمان بگ�ذارد. او با توضيحي در رابط�ه با ازدواج و 
تغييراتي كه پيرو آن براي افراد ايجاد مي شود، ادامه 
مي دهد: »اگرچه در اين صورت هم بايد اين را در نظر 
بگيريم كه براي رسيدن به عالئق و خواسته ها، اصل 

اساسي ازدواج را زير سؤال نبريم.«
  

  آيا ازدواج دست و پايمان را مي بندد؟
هر كدام از ما پيرو مطالعاتي كه داشته ايم يا تجربياتي كه پيدا 
كرده ايم، براي ازدواج تعريفي منحصر به فرد داريم. ليالمحبي 
در اين باره مي گويد: » باي��د تعريفم��ان را از ازدواج يك بار 
بازبيني كنيم. بعضي ها فكر مي كنند كه ازدواج مساوي است 
با محدوديت و با اين اتفاق ديگر همه دلخوشي هايي كه پيش 
از آن داشته اند، تمام مي ش��ود. در حالي كه ازدواج پلي براي 
پيشرفت است. درست است كه ازدواج براي ما تأهل و در پي 
آن تعهد ايجاد مي كند، ولي اين را بايد در نظر گرفت كه در 
كنار يك ازدواج موفق آرامش جسم و روح ايجاد مي شود و ما 

را به ثبات عاطفي مي رساند.«
برخي ازدواج را عاملي براي محدود شدن مي دانند. بسياري از 

اين افراد عالقه مندي هايي را پيش از ازدواج دنبال مي كرده اند 
كه پس از ازدواج آنها را كنار مي گذارند. برخي ازدواج را عامل 
اين مورد مي دانند. اين مش��اور دراين باره مي گويد: »وقتي 
مي خواهيم به عالقه مندي هاي ش��خصي خود برسيم و در 
آنها پيشرفت كنيم، بهتر است براي پايداري ازدواج خود با 
توجه به موقعيت و شرايطي كه داريم آنها را انجام دهيم. اگر 
نه ممكن است با مخالفت ها و مشكالتي روبه رو شويم كه شايد 
جبران ناپذير باشد. در اين صورت شايد با توجه به شرايطي كه 
در زندگي داريم، پرداختن به آنها مشكالتي را براي ما ايجاد 
كند. از سوي ديگر بس��ياري از اوقات به دليل سستي و يك 
جور تنبلي كه در وجود خودمان داريم كاري يا موقعيتي را 
كه مدنظر داشته ايم، كنار  مي گذاريم يا آنطور كه نياز است به 
آن نمي پردازيم. در اين صورت ممكن است اين كاهلي خود را 
به گردن موقعيت هاي زندگي مان بيندازيم. مثالً بگوييم چون 
بچه كوچك دارم، نمي توان��م درس بخوانم، اگر بروم كالس 
هنري، همسرم ناراحت مي شود، در حالي كه شايد هرگز هم 
همسر اين شخص از كالس رفتن و پيشرفت او ناراحت نشود. 
يا دليل هايي بياوريم كه به نوعي تنبلي خود را توجيه كنيم. 
در حالي كه اينها بهانه هايي براي طفره رفتن ما از زير سختي 

كاري باشد كه دلمان مي خواهد انجامش دهيم.«
وي در ادامه به داشتن هدف اشاره مي كند و مي گويد: »اگر 
هدفي داش��ته باش��يم و رسيدن به آن را مهم بدانيم براي 
رسيدن به آن تالش و برنامه ريزي مي كنيم و كار يا كارهايي 

را كه الزم است، انجام مي دهيم.«
  ازدواج كرديم اهدافمان را فراموش نكنيم

ليالمحبي آبكنار توجه ما را به روزمرگي هايي معطوف مي كند 
كه به طور معمول در زندگي دچارش مي شويم. وي در نظر 
گرفتن اين مورد را براي اصالح نگاه ما به مقوله  ازدواج ضروري 
مي داند و ادامه مي دهد: »ممكن است افراد دچار روزمرگي 
شده و از اهداف شخصي خود دور شوند و با اين كار در واقع 
رسيدن به هدف را به تعويق بيندازن��د. در اين صورت اراده  
ضعيف ف��رد و پرداختن او به روزمرگي ه��اي زندگي سبب 

مي شود تا سراغ كاري كه دوستش دارد، نرود.«
مبحث كمالگرايي م��ا پي��ش از ازدواج در انگي��زه ما براي 
پرداخت��ن ب��ه عالقه مندي هايمان نقش مهم��ي دارد. اين 
روانش��ناس عمومي توضيح مي ده��د: »قب��ل از ازدواج ما 
كمالگرايي هاي��ي داريم كه ممكن است ب��ا ازدواج كمرنگ 
شود. به طور مثال بيشتر به خودمان مي رسيم ، به تحصيل و 
رفتارمان توجه داريم و مي خواهيم ايده آل باشيم تا در نگاه 
ديگران و شخصي كه مي خواهد ما را به همسري برگزيند، 
عالي باشيم. در حالي كه پس از ازدواج ممكن است كمالگرايي 
گذشته را فراموش كنيم، چون به خود می گوييم ديگر ازدواج 
كرده ام و زندگي ام را تش��كيل داده ام و به اين ترتيب دچار 

روزمرگي ها شويم و فراموش كنيم اهدافي داشتيم كه يك 
روز برايمان مهم بود. در اين حال��ت معموالً افراد مي گويند 
ديگر از ما گذشته است، مي خواهم بروم سراغ يادگيري هنر 
كه چه؟ ديگر كتاب هايم را خوانده ام، كالس هايم را رفته ام و 

بايد به زندگي مشترك بپردازم و....«
وي دليل عقب نشيني افراد از پيگيري عالقه مندي هايشان 
را در ثابت قدم بودنش��ان مي داند. او معتقد است: »افرادي 
كه ثابت قدم هستند و اهداف زندگي و عالقه مندي هايشان 
را حداقل ب��راي خود مش��خص كرده اند، دس��ت از تالش 
برنمي دارند. اين افراد ممكن است با ازدواج مصمم تر رفتار 
كرده و مصرانه اهدافشان را دنبال  كنند. چون ازدواج همانطور 
كه گفتيم با آرامش جس��مي و روحي كه به فرد مي دهد در 
پيشرفت او كمك بزرگي كرده و اعتماد به نفس بيشتري به او 
مي دهد. ممكن است فرد با ازدواج حس برتري در خود پيدا 
كند و اين احساس را داشته باشد كه ديگران بيشتر روي او 
حساب باز مي كنند و همين ها او را در پيشرفت و رسيدن به 

عالقه مندي ها و اهداف قوي تر كند.«
  برنامه ريزي و هدف گذاري مشخص داشته باشيم

اين مشاور و روانشناس، برنامه ريزي را عامل مهم پيشرفت ما 
در كارها از جمله عالقه مندي هاي شخصي مي داند و مي گويد: 
»براي رسيدن به عالئق شخصي نيز مانند هر كار ديگري نياز 
به برنامه ريزي داريم. اين برنامه ها معموالً بلند مدت است و از 
آنجا كه زندگي پس از ازدواج ممكن است با تغييراتي مانند 
مهاجرت، بچه دار ش��دن، سفرهاي كاري همس��ر و... دچار 
تغييرات  شود، در اين برنامه ها نيز در صورت نداشتن مديريت 
خوب، ممكن است فرد با چالشي روبه  رو شود، ولي با مديريت 
درست مي توان به آنها رسيدگي كرد و باز هم هدف را دنبال 

كرد و آن را رها نكرد.«
به اعتقاد اين روانشناس الزم است پيش از هر برنامه ريزي و 
هدفگذاري اين را از خودمان بپرسيم كه اين هدف تا چه اندازه 
به زندگي من كمك مي كند؟ آيا موج��ب ارتقاي زندگي ام 
مي ش��ود؟ آيا با رسيدن به اين هدف، آسيب��ي به زندگي ام 
وارد مي ش��ود؟ در صورتي كه پاسخ مناس��ب و صادقانه به 
اين پرسش ها و نظاير آنها بدهيم، مي توانيم راه درستي را با 

برنامه ريزي درست براي زندگي مان پيدا كنيم. 
وي در ادامه يادآور مي شود: »معموالً افراد پيش از ازدواج با 
اهدافي كه براي خود دارند، آشنا هستند. مثالً شخصي عالقه 
ش��ديد به خواندن درس تا درجات بسيار باال دارد و ديگري 
شغلي مد نظر دارد و.... افراد هنگام انتخاب همسر اين شرايط 
را مي دانند و با علم به اينها همسر خود را انتخاب مي كنند. 
كسي كه اهدافش مشخص و در شرايط انتخاب همسر قرار 
گرفته است، درباره آنها با ش��خصي كه قرار است همسرش 
شود حرف مي زند و در واقع طي مي كند كه چه خواسته ها و 

اهدافي دارد. شخص مقابل هم با دانستن آنها او را مي پذيرد. 
در صورتي كه پس از ازدواج همس��ر او با اهدافي كه از پيش 
پذيرفته، مخالفت كند، بحث ديگري مطرح است كه در اين 

موضوع نمي گنجد. «
  هم كفو بودن، عالقه مندي ها را حفظ مي كند

خان��م محبي آبكنار ب��ه اي��ن نكته  مه��م اش��اره مي كند 
كه چرا بس��ياري از همس��ران، با پرداختن همس��ر خود به 
عالقه مندي هايشان مخالف هس��تند؟ او توضيح مي دهد: 
»معموالً وقتي افراد با عالقه مندي هاي همسرشان مخالفت 
مي كنند كه احساس ناامني و حقارت كنند. احساس اطمينان 
نداشتن به همسر و احساس نا امني در اثر ترس از دست دادن 
و داليل منطقي او مي تواند از داليل مخالفت افراد با پيشرفت 

همسر خود باشد.«
وي توجه ب��ه رفتارم��ان را راه ح��ل اساسي در اي��ن رابطه 
مي داند و ادام��ه مي دهد: » رفتاري كه از ش��خص در رابطه 
ب��ا عالقه مندي هايش سر مي زن��د، مي تواند براي همس��ر 
تعيين كننده باشد. در صورتي كه زن يا مرد احساس اعتماد 
كامل نسبت به همسر خود داشته باشند و از ورود او به آنچه 
مورد نظرش است، احساس از دست دادن و ناامني پيدا نكنند، 
بسياري از مخالفت ها از بين مي رود. بنابراين اطمينان خاطر، 
احساس امنيت و همفكر بودن عوامل مهمي هستند كه باعث 
مي شود افراد با پيشرفت همسر خود در عالقه مندي هايش 

موافق باشند.«
خانم محبي آبكنار هم كفو بودن را در هنگام انتخاب همسر 
مهم مي داند و مي گويد: »هم كف��و بودن يكي از عوامل مهم 
در انتخاب همس��ر است. از اين رو براي رسي��دن به اهداف، 
بايد پيش از ازدواج به اين نكته توجه جدي داشت. هم كفو 
بودن بسياري از مش��كالت را پيش  روي همسران نخواهد 

گذاشت.«
او داليل رها كردن عالقه مندي ها را بررسي و خاطرنش��ان 
مي كند: » بس��ياري اوقات ترس از شكس��ت، عدم شناخت 
خود، نداشتن اعتماد به نفس و همينطور خودگويي منفي، 
عدم اراده و باورهايي كه از زندگي كردن داريم ممكن است، 
عواملي باشند كه جلوي پيشرفت ما را در عالقه مندي هايمان 
بگيرند. در اين صورت معموالً به دنبال بهانه ها و مقصرهايي 

مي گرديم كه كوتاهي هاي خود را به گردن آنها بيندازيم.«
خانم محبي آبكنار باال بردن انگيزه را براي رسيدن به اهداف 
مهم مي داند و مي گويد: »انگيزه عامل مهمي است تا به آنچه 
عالقه داريم، برسيم. كس��ي كه انگيزه دارد، باالخره يك راه 

مناسب براي رسيدن به خواسته هايش پيدا مي كند.«
او توجه ما را به اين نكته معط��وف مي دارد كه: » اين را مورد 
توجه قرار دهيم كه لذت هاي آني را كه موانع راهمان هستند 

و نمي گذارند به اهداف بزرگمان برسيم، تشخيص دهيم.«

سبک ازدواج


