نکاتی درباره جایگاه شوخ طبعی در روابط زوج ها که معموال نادیده گرفته می شود

دانستنی های ازدواج

می خندم عزیزم و میخندانمت گلم!

دختران بیشتر از ازدواج
می ترسند یا پسران؟

عبدالحسین ترابیان | کارشناس و مشاور خانواده
هیجان ها در زندگی انسان
مشاوره
ها ،نقش ممتازی دارند و
زوجین
اگر نباشــند ،زندگی ها
خشک و کسل کننده می
شود و انسان بی هیجان ،بیشتر شبیه روبات
های انسان نما عمل می کند .گاهی اتفاقاتی
در زندگی مشــترک می افتد کــه زن و
شوهرها از هم دلخور می شوند یا حتی یک
اتفاق بیرونی مانند افزایش قیمت ها،
اعصاب و روان شان را به هم می ریزد.
در این مواقع چه بایــد کرد؟ آیا غصه
خوردن مشکلی را حل می کند؟ آیا در
زندگی یک زن و شوهر با ناامیدی ،بی
حوصلگی و خشــم یکی از آن ها ،طعم
شیرینی احساس می شود؟ این جاست که
شوخ طبعی به داد زوج ها می رسد؛ رفتاری
که کمتر زن و شوهری از اهمیت آن آگاهند.

عکس تزئینی از ایرنا

جاذبه بیشتر افراد شوخ طبع

غم ،شــادی و ترس از جمله هیجان هایی هستند
که تعلــق انســان را به خــود و اطرافیــان معنا می
بخشــند .هیجان ها اعــم از مثبت مثل شــادی و
منفی مثل غــم ،به منزلــه محرک هایی هســتند
که منجر به پویایــی و عمل آگاهانه ما می شــوند.
افراد رشد یافته بهتر می توانند هیجان هایشان را
مدیریت کنند و مانع افراط و تفریط در بروز هیجان
هایشــان شــوند .همیــن هیجــان هــای مثبت و
مدیریت شده است که برخی افراد را به شخصیت
های شوخ طبع و خوش مشــرب تبدیل می کند و
این افراد هستند که جاذبه بیشتر و دافعه کمتری
دارند و محبوب اطرافیان می شوند.
مزایای شوخ طبعی در زندگی مشترک

برقراری رابطه موثر و پایدار بــا اطرافیان و به ویژه
همســر ،عامــل اصلی بالندگــی و مهارتی اســت
که به دیگــران امنیت می بخشــد و شــوخ طبعی
نشانه هوش مناســب فرد شــوخ طبع است که به
تاثیرگــذاری فرد بر مخاطــب و جذب بیــش تر او
منجر می شود .شــوخ طبعی زوج ها به استحکام

دوشنبه ها

خاطرات یک مشاور

از خودتکانی
غافلنشوید!
دکتر المیرا الیق
روان پزشک

این هفته از تالش بچه ای هفت ساله برای
گرفتن حق اش و مهم تر بودن خودتکانی از
خانهتکانیخواهیدخواند.
بچه 7سالهبهدنبالحقش!

هفت ساله است اگرچه کوچک تر نشان
می دهد با موهای فرفری .خانواده اش
از اضطراب او شاکی بودند .در تمام مدت
ویزیت نگران بود و از من می پرسید« :حاال
آمپول می نویسید؟» در پایان برایش دارو
نوشتم و گفتم« :خیالت راحت باشه ،دارو
دادم ».از خوشحالی یک گل پارچه ای
از جیبش در آورد و به من داد و تشکر کرد
که آمپول ننوشته ام .جلسه دوم ویزیت که
آمد با ناراحتی به من گفت« :گلم را پس
بده .چرا کپسول نوشتی؟ بزرگه نمی تونم
قورتش بدم؟» حق با او بود من نپرسیده
بودم می تواند کپسول را ببلعد یا نه؟ سفت
ایستاد و مرا وادار به عذرخواهی کرد .بعد
هم گلش را پس گرفت .از در که می رفت به
این نیم وجبی مو فرفری نگاه کردم .یادم
نمی آید آخرین بار چه کسی بود که این طور
حقش را ازمن طلب کرده بود .او فاتح با گل
پارچه ای و نسخه به قرص تبدیل شده اش
می رود ،من می مانم و حق هایی که باید
پایشان بایستم.
نیازبهخودتکانی

زنی است که از کار و مشغله زیاد
در خانه شاکی است و من به
شوخی می پرسم« :نکند
خانه تکانی می کنی؟» با بی
حوصلگی می گوید« :نه بابا،
من حوصله «خودتکونی» را
هم ندارم چه رسد به «خونه
تکونی»« .خودتکانی» عبارت
جالبی است و البته به نظر من
بارها سخت تر از خانه تکانی.
فکرش را بکن این همه فرش در
دلت پهن کرده ای .این همه
خاطرات درهم و شلخته در
مغزت داری .چقدر وسایل
و آدم های غبار گرفته
هستند که باید گردگیری
شان کنی .چقدر فکرهای
اضافه که یا باید دور بریزیم
یا به بازیافت سپرده شوند.
انگار «خود» من از «خانه»
من بیشتر نیاز به تکاندن
دارد ،باید دست به کار شد.

رابطــه آن هــا و تشــویق بــه همزبانــی بــا یکدیگر
می انجامد و هرچه همزبانی موثرتر باشد ،زمینه
همدلی بیشتر زوج ها را فراهم می کند.
خط قرمزهای شوخ طبعی

در این بین ،نباید فراموش کنیم که شوخ طبعی
حــدودی دارد و حد آن ،نبود افــراط و تفریط در
مزاح اســت .اگر افراط باشــد و باعــث دلگیری
فرد یا افراد شــود یا به امنیت خاطــر مخاطبان و
همسرشان آسیب برســاند ،این نمی تواند شوخ
طبعی قلمداد شود بلکه نوعی دیگر آزاری است.
شــوخ طبعی در حین گفتــار و مزاح متناســب با
موضــوع و شــخصیت مخاطــب ،نوعــی احترام
و نزدیک شــدن بــه مخاطب اســت و از کســالت
و دلگیــری همســر می کاهــد .شــوخ طبعی هم
تسلط فرد به موضوع و گفتمان را نشان می دهد
و هم از منیــت و خشــکی و انعطــاف ناپذیری ما
جلوگیری می کند .خنده رو بودن ،شوخ طبعی
و با روی باز و تبســم با همســر تعامل داشتن ،از
سردی روابط و طالق عاطفی پیشگیری می کند
و باعث تشــویق دو طرف به گفت و گو با یکدیگر

می شود .اگر در خنده و شــوخی و مزاح ،فردی
افراط می کند و تحت تاثیر این افراط ،اطرافیان
را آزرده خاطر می سازد این رفتار آگاهانه نیست
و به نوعی لودگی تن داده است!
آثار شوخ طبعی آگاهانه در خانواده

از جمله مهارت هایی که در حوزه های خانوادگی
و اجتماعــی ،رمــز موفقیت محســوب می شــود،
مهــارت ارتبــاط موثر اســت .حتی طبــق بعضی
پژوهش هــای معتبر گفته می شــود ایــن مهارت
تا حد  96درصــد می توانــد در موفقیــت ارتباط
مان بــا دیگران موثر باشــد .حال ،همــه ما آرزوی
داشــتن و زیســتن در خانواده ای بالنده را داریم
که رســیدن به این آرزو به فراهم شــدن آســایش،
رفاه و معیشــت فــراوان بســتگی نــدارد .یکی از
شــاخصه های خانواده بالنده ،حاکمیت احترام
اســت و وقتــی ایــن احتــرام واقعــی و مســتمر به
خصوص بین زوج ها شــکل می گیرد که دوطرف
مجهز به مهارت ارتبــاط موثر با یکدیگر باشــند و
از گفتمان تحقیرآمیز ،خشــک ،بــی روح ،آمرانه
و سرزنشــگرانه جدا بپرهیزند .وقتــی این ضعف

ها در گفتمــان بین خانوادگی نباشــد ،همزبانی
موثر شــکل می گیــرد و در ســایه ایــن همزبانی،
بهتریــن نــوع ارتبــاط یعنــی همدلــی رشــد می
کند و در ســایه همدلی اســت که خانواده بالنده
تشــکیل می شــود و همه اعضای چنین خانواده
ای احســاس ارزشــمندی می کنند .پس مهارت
گفت و گوی موثــر در بین زوج ها و بــه تبع آن بین
همه اعضــای خانواده ،از شــکل گیــری خانواده
آشــفته جلوگیری می کند و در این زمینه ،شــوخ
طبعی آگاهانه می تواند ،جایگاه ممتاز خود را در
روابط امن زوج ها نشان دهد.
پیش نیازهای شوخ طبع شدن

بایــد بپذیریم که شــوخ طبعی منطقــی ،یک هنر
و مهــارت و بــه منزلــه بــرگ برنــده ای اســت که
از ســردی روابــط یا کســل کننــده شــدن روابط
و گفتمــان در زندگــی مشــترک جلوگیــری می
کند .شــوخ طبعــی نوعــی احتــرام و ارزش قائل
شــدن برای طرف مقابل اســت و به تعلق بیشــتر
شــنونده به گوینده کمک می کند اما بیشــتر چه
کسانی شوخ طبع هستند و از این امتیاز در روابط

خانوادگــی و اجتماعــی خــود بهره مــی گیرند؟
الزمــه اصلی شــوخ طبعی ،داشــتن عــزت نفس
اســت .فردی که عزت نفس مناســبی دارد ،قبل
از هرچیــز به خــود احترام مــی گذارد و در ســایه
این احترام به خود اســت که برای شریک زندگی
و اطرافیانش احترام قائل اســت .فردی که عزت
نفس مناســبی دارد با همسرش رابطه حسنه ای
دارد بنابراین با وی با ادبیات فاخر حرف می زند
و با شــوخ طبعــی ،ســعی در برقــراری و پایداری
ارتباط موثــر دارد .زوجی که عزت نفــس دارند،
همه رفتارها ،گفتارها و تصمیم هایشان آگاهانه
و زندگــی شــان هدفمنــد اســت و کمتــر اعمال
ناآگاهانــه مرتکب می شــوند .خالصــه زوجی با
شوخ طبعی باال ،عالوه بر داشتن رضایت فراوان
از زندگی ،مسئولیت اعمال ،گفتار و رفتار خود را
آگاهانه می پذیرند و هیچ گاه انگشــت اتهام شان
را برای یــک ناکامــی خانوادگی به ســوی طرف
مقابل نشانه نمی گیرند بلکه هم در موفقیت های
خانوادگــی خــود را شــریک و تاثیرگــذار و هم در
ناکامی های خانوادگی خود را مسئول می دانند
و قصد محکوم کردن یکدیگر را ندارند.

امروزه یک آسیب
جدی و تهدید کننده
در کانون خانواده ها،
به صفر رسیدن گفت
و گو بین اعضاست
و بدین لحاظ یک
زندگی جزیره ای
در حال شکل گیری
است که شوخ طبعی
زوج ها در آن،
درمان قطعی این
مشکل است

خانوادهومشاوره

اختالل «گاموفوبیا» یا همان ترس از ازدواج،
در افــرادی دیده می شــود که عمومــا دارای
برخیخصوصیاتمشترکمثلکمبودعزت
نفس هستند و این موضوع در پسران بیشتر
دیده می شود .این افراد ،عمیقا به ازدواج بی
میلنیستنداماازترساضطرابگونهایرنج
میبرندکهموجبمختلشدنعملکردشان
می شــود .به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران،
«شــکوفه اویار حســینی» کارشــناس ارشــد
مشــاوره ،دربــاره تعریــف و علــل ایــن تــرس
توضیحاتیدادهکهدرادامهخواهیدخواند.

زندگیسالم
دو شنبه  
     29مرداد 1397
شماره 1119

عالیم اختالل گاموفوبیا  /عالیم فردی
کهدچارگاموفوبیاستباتمامجوانانیکهدر
مرحله ازدواج ،اضطراب را تجربه می کنند،
تفاوت دارد .فردی که دچار ترس از ازدواج
است ،زمانی که صحبتی از ازدواج می شود
یا موقعیتی پیش می آید از برخورد با موضوع
اجتناب و پرخاشگری می کند یا در بسیاری
از مواقع ،عالیم جسمی همچون تپش قلب،
سرگیجه،تهوعو...راتجربهمیکند.
دالیــل ابتال به ایــن اخــتــال /طــاق یا
دعوای شدید والدین ،می تواند موجب ترس
از ازدواج یک جــوان شــود .در ضمن عالیم
ترسازازدواجبراثرتجاربرشدییامحیطی
حاصل می شــود .افــرادی که دچــار ترس از
ازدواج هستند ،ایــن تــرس طبیعی شــان با
تجربه رشــدی یا محیطی پیوند می خورد؛
برای مثال ،بچه ای که شاهد طالق یا دعوای
شدید و زدوخــورد والدینش بوده یا از طرف
یک والــد ،آزار جنسی شده است ،تمام این
موارد ،موجب تشدید یا ایجاد ترس می شود.
یکی دیگر از دالیل ترس از ازدواج ،ترس از
تعهد و مسئولیت پذیری است .این افراد از
تصور این که بعد از ازدواج ،زندگی شخصی،
امــوال و حقوق قانونی خــود را به اشتراک
بگذارند ،احساس واهمه و ناامنی دارنــد.
داشتن زمینه های آسیب روانی هم می تواند
زمینه ساز ترس از ازدواج شود .داشتن پایه
افسردگی،عزتنفسواعتمادبهنفسپایین،
می تواند در مسئله ازدواج شدت پیدا کند یا
دالیل شخصی چون درون گرا بودن یا ترس
ازصمیمیتنیزدخیلاست.
زمان مشکل ساز شدن گاموفوبیا /زمانی
که عالیم جسمی یا عملکرد اجتماعی فرد را
تحتتاثیرقرار دهدوزندگیراناکارآمدکند،
گاموفوبیا مشکل ساز شده است .اگر طول
اینترسهابیشازششماهباشد،فردبایدبه
فراخورتشخیصروانشناس،رفتاردرمانیو
دارودرمانیراآغازکند.

مسیرزندگیپرفرازونشیبپردرآمدترینبازیگرزنسال2018

از فقر و شکست تا ثروت و موفقیت!
مجله «فوربس» که مشهورترین مجله اقتصادی دنیا به شمار می رود ،در جدیدترین شماره خود مطلبی
موفقیت
درباره پردرآمدترین بازیگران زن جهان در سال  2018میالدی چاپ کرده است .با توجه به این گزارش،
«اسکارلت یوهانسون» برای اولین بار موفق شده که راس فهرست پردرآمدترین بازیگران زن جهان را
اشغال کند .جالب است که بدانید «یوهانسون»  ۳۳ساله از یکم ژوئن  ۲۰۱۷تا یکم ژوئن  ۲۰۱۸بیش از
 40.5میلیون دالر (به پول ما می شود  400میلیارد تومان) درآمد داشته است.البته که ثروت دلیل موفقیت نیست اما شاید تصور
کنید که او از همان ابتدا در خانواده ای پولدار و موفق به دنیا آمده اما مسیر زندگی پر از فراز و نشیب و سخت او ،قابل تامل است
که در ادامه به آن اشاره می شود.
به دنیا آمدن در خانواده ای فقیر

«اســکارلت» در  ۲۲نوامبــر  ۱۹۸۴در نیویــورک به دنیا
آمد .پــدر او یــک معمــار دانمارکی بــود که بــه خاطر فقر
راهی آمریکا شــده بود تا شــاید آن جا زندگی بهتری برپا
کند .با این حال ،آن ها خانواده ای شــش نفره و تقریبا پر
جمعیت داشتند« .یوهانســون» یک خواهر و برادر بزرگ
تر ،یک برادر دوقلو و یک برادر ناتنی داشــت .خانواده او
برای امرار معاش به کمــک های دولتی وابســته بود .آن
ها روزگار ســختی را می گذراندند و درآمد قابل توجهی
نداشتند .به دلیل همین فشار اقتصادی و مخارج سنگین
زندگی در آمریکا در زمانی که «یوهانسون» تنها  13سال
داشــت ،پدر و مادرش از یکدیگر طالق گرفتند تا شرایط
برای او سخت تر از گذشته هم بشود.
کسب نمرات ضعیف در دانشگاه

شــرایط خاص خانوادگی «یوهانسون» باعث شــده بود تا او
برای درس خواندن هیچ انگیزه ای نداشته باشد .با این حال
وبهخاطرعالقهمادرشبهسینما«،یوهانسون»بعدازآموزش
در یک مرکز تئاتر ویژه کودکان و نوجوانان وارد کالج شد و به
سختی توانست دانش آموخته شود .او در هیچ
دوره ای ،نمــرات امیدوارکننــده و خوبی
کسب نکرد و خیلی ها آینده ای برای
فعالیت های حرفه ای اش متصور
نبودند.

تاثیر مادربزرگ در موفقیت

نقش مادربزرگ «یوهانســون» در موفقیت های امروزش
قابل کتمان نیست .او بسیاری از زمان های دوره نوجوانی
اش را با مادر بزرگش گذرانده است .مادربزرگی که یک
کتابدار ،معلم مدرسه و عاشق ســینما و فیلم بوده است.
همیــن موضــوع باعث شــد کــه «اســکارلت» از نوجوانی
به این حــوزه عالقه مند شــود و حتی به شــوخی گفته که
برای خوشــحالی مادربزرگش بازیگر شــده است .رابطه
او و مادربزرگش چنان عمیق و نزدیــک بوده که هرگاه از
اسکارلت پرسیده می شــده که بهترین دوستت کیست؟
بالفاصله می گفته« :مادربزرگم!».
تلخی شکست در اولین قدم

اولیــن شکســت بــرای «اســکارلت یوهانســون» بســیار
ســخت بوده و هیچ گاه آن لحظه را فراموش نکرده است.
«اســکارلت» از همان ســنین پایین برای بــازی کردن در
فیلم هــای مختلف با کمــک مادربزرگش تســت دادن را
شروع کرد و در این میان برای بازی در فیلم «جومانجی»
( )Jumanjiدر ســال  1995نیز تســت بازیگری داد اما
پذیرفته نشد .او در مصاحبه ای گفته :آن روزها از زندگی
ناامید شــده بــودم و هیــچ گاه فکــرش را هم نمــی کردم
که روزی یــک بازیگر درجه پنجم هم بشــوم چه برســد به
سوپراستار .در تســت های مختلفی رد شــدم و تصور می
کردم که دیگر هیچ شانسی ندارم».
شروع فعالیت حرفه ای از  11سالگی

«اسکارلت» از
همان سنین پایین
برای بازی کردن در
فیلم های مختلف با
کمک مادربزرگش
تست دادن را شروع
کرد و در این میان
برای بازی در فیلم
«جومانجی» در سال
 1995نیز تست
بازیگری داد اما
پذیرفته نشد

اولین نقشــش را در  11ســالگی و در فیلم «فانتزی
شــمال» در نقش دختر «جان ریتر» آغاز کرد .پس از
چندنقشکوتاهدرسالهای ۱۹۹۵و،۱۹۹۶اودر
«مانی و لو» در نقش آماندا ظاهر شد .این فیلم برای
او نامزدی جایزه روح مســتقل بهتریــن بازیگر نقش
اول زن و نقدهای مثبت فراوانی را به دنبال داشت.
نقش مهم بعدی او در «نجواگر اســبان» بود که برای
اینفیلمنامزدجایزهخوشآتیهترینبازیگرازجامعه
منتقدانشیکاگوشد.اودرسال 2013وبابازیدر
فیلم«گمشده»نامزدجایزهگلدنگلوببرایبهترین
بازیگر زن شــد .او طی ســال های اخیر با حضور در
ســری فیلم های ابرقهرمانی «انتقام جویان» ضمن
حفظاعتبارهنریخوددرفضایتجاریهمموفقیت
هایبینظیریکسبکردهاست.یوهانسونتاامروز
در بیش از  50فیلم ســینمایی بازی کرده و در سال
هایاخیرپایثابتنامزدجایزهمعتبرسینماییبوده
اســت .با این حال ،اگر فردی ثروتش را می بیند ،بد
نیستسختیهایزندگی،تالشهاوشکستهای
«یوهانسون»راهمبداند.
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