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 اخمهایت را بازکن دلم گرفت .
 

 ام کتاب : اخمهایت را بازکن دلم گرفت .ن

 نویسنده: روح انگیز شریفیان

 گردآورنده: راضیه سلطانی

 

هم نیست کهه ههه کسهی    مهم نزدیک هستند مسری تر است بداخالقی ، مخصوصاً در بین افراد یک خانواده و کسانی که به 

 ن که یکی از آنها قیافه ایش در هم بهود دیگهری ههم بهی هوصهله مهی شهود، م مهوً         اول اوقاتش تلخ شود یا تلخ باشد همی

فاصله بدخلقی تا دعوا و مشاجره یک قدم بیشتر نیسهت بهانهه بسهیاری از دعواههای زناشهویی، بهد خلقهی یکهی از دو  هر           

 است .

 نی افراد فکر نکنند کهه در برابهر خهوا یها     بررسی ها نشان داده که اوقات تلخی الزاماً نباید ارتبا ی با دیگری داشته باشد ی

 ناخوا بودن یا مرتکب خطایی شدن دیگری مسئول اند .

 خانم هایی که خارج ازخانه کار می کنند 

خانم هایی که قصد کار کردن در خارج از خانه را دارند، اگر واق ًا مصهمم هسهتند کهه شهدلی داشهته باشهند بایهد دنبهال آن         

 دارد. اگر مردی زنش را دوست داشته باشد باید برای خواسته های او تفاهم نشان دهد . بروند، بدون شک ارزشش را

 شوهر شیرین زبان من 

به خودشان نمی رسند و رفتارشان بی قید و  ابالی است در واقع بهه همسهر خهود بهی اعتنهایی       وقتی مرد یا زن در خانه اصالً

 کرده و انگار او را قابل اهترام نمی دانند .

 هه کسی مهم تر است زن یامرد؟ل شد

نمی دهند، مقصر اصلی خهود زن هها هسهتند .    اگر مردان از کار همسرشان ت ریف نمی کنند و آن را با  ول و تفصیل شرح 

آنها هستند که باید برای کارشان ارزا قائل باشهند. اگهر کسهی خهودا را کمتهر از دیگهری بدانهد، اگهر ارزا کهارا را          

، به صورت مساوی نیز مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد. هه بسیار اند زنهایی که شهدل مههم و در    همسطح دیگری هس نکند

آمد بسیار دارند و در محل کارشان از اعتبار زیادی برخوردارند، اما برای اینکهه شوهرشهان ناراههت نشهود، االهب از شهدل       

و مقام اجتماعی با یی هسهتند. بیشهتر از سهایر    خود هرفی نمی زنند، جالب است که مردهای تحصیل کرده که دارای شدل 

 مردها در خانه به همسرشان کمک می کنند .

 خانم ها هستند  مقصر خود 

زنه هایی که به زندگی خانوادگی ، به تربیت بچه ها و به ساعت های آزادی که دارند هندان ارجهی نمهی گرارنهد، نیهاز بهه      

اس خوشبختی کنند . خانم هایی هستند کهه آگاهانهه بها مسهائل روزمهره خانهه       هیزی بیش از خانه داری دارند تا بتوانند اهس

خسهته مهی شهود امها مگهر کهار       داری روبرو هستند آنها می گویند : درست که گاهی آدم از کارهای خانه و مسائل بچه هها  

 کردن بیرون از خانه خستگی ندارد ؟آنها ارزا کار خود را می دانند و از زندگی راضی هستند .

 با هم کنار آمدن  

خانواه هایی که رفتار آن نسبت به هم با گرشت است ، فرزندانشان نیز نگرشی خوشبینانه به زندگی و آینده دارنهد. آنهها در   

تها  هنین خانواده هایی امکان می یابند که راه کنار آمدن با مردم و ا رافیان را بیاموزند. این گونهه بچهه ههای موفهش میشهوند      

ثابت و مستقل پیدا کنند. بچه ها مسأله را در خانواده در دو زمینه تجربه می کنند ، این که پدر و مادرشهان   شخصیتی آگاه و
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مادگی شنیدن و پریرفتن عقیده همسهر خهود را دارنهد و    هرگز خودخواهانه عقایدشان را به دیگری تحمیل نمی کنند بلکه آ

برای هر دو مناسب باشد. منظور از سازا ایهن نیسهت کهه فهوراً عقهب      دیگر این که همیشه می توانند راه هلی پیدا کنند که 

نشینی کنیم یا از خواست خودمان بگرریم، هرکس باید امکان داشته باشد د یل خود را بگوید، عقیهده اا را ابهراز کنهد .    

اسهت کهه سهرانجام    که مسئله مهمی مطرح است اما مههم آن  پافشاری کند، بجنگد ، مخصوصاً هنگامی هتی برای اثبات آن 

، ی نهی  قادر باشد خوب وبد را سنجیده راهنمایی ههل را بررسهی کهرده و بهتهرین را انتخهاب وقبهول نمایهد. هنهین سهازا          

موق یت را درک کرده ای ، به د یل  ر  دیگر توجه کردن، بطور خالصه ی نی باهم کنارآمهدن، بها کودکهان بخصهو      

ههای قابهل سهتایش و موفهش تربیتهی      است ، بلکه یکهی از روا  بسیار شایسته  کودکان زیر سه سال، سازا و گرشت نه تنها

است . بچه ها و همچنین بزرگترها باید بیاموزند که نه فوراً موافقت کردن درست است و نه دایم امکانات گوناگون پیشهنهاد  

 کردن .

 یکی صبح خسته ویکی شب 

دو نوع ساعت ف الیت وجود دارد که با هم بسیار متفهاوت هسهتند   ر بدن هر انسان در پزشکی این امری ثابت شده است که د

یکی از ف الیتی که توسط سوخت وساز انرژی و از  ریش ف الیت سلول ها ایجاد میشهود و دیگهری ف الیهت کهه توسهط نهور       

ی انهد  آدم های خوشهبخت ایجاد می شود و همراه روز و شب آهنگ خود را آااز می کند کسانی که صبح ها سرهال هستند 

، زیرا ساعت و سیر ف الیت بدنشان  بی ی است . در هالی که برعکس اند مثل ساعتش کنهد کهار کنهد همیشهه عقهب تهر از       

 زندگی م مولی هستند .

 هر  را باید زد 

ش ها و دلخوریها را در دلش نگه دارد روزی در مقابل هادثه ای بهی اهمیهت   انسان مانند کوه آتشفشان است اگر دائماً رنج

هرا به جای سیب گالبی خریدی وفریاد می زند : اصالً بهتر است از هم جدا شویم و این زندگی برای من ایر قابل ه مثالً ک

 تحمل است .

پنهان کردن ناراهتی ونارضایتی ، محیطی متشنج به وجود می آورد. از این نظر هنین رفتاری زن و شوهر را از یکدیگر دور 

اجتناب از مشاجره ، مسائلشان را مطرح نمی کننهد ههالتی بینشهان ایجهاد مهی شهود       آیند و برای می کند زمانی که کوتاه می 

 هون آرامش قبل از  وفان که بسیار خطرناک است و می تواند با جرقه ای کوهک منفجر شود.

ا بگیرنهد. قهرار   از بچه ها نخواهید که میان شما قضاوت کنند برای آنها بسیار سخت است که  ر  یکی از والهدین ر هرگز 

 ددن بچه ها در هنین موق یتی کار الطی است .

 سازا، هشم پوشی و خوشبختی در زندگی زناشویی 

به  ور کلی زندگی زناشویی بدون مسئله ای اصالً وجود خارجی ندارد. تنها فرقی که افراد موفهش در زنهدگی زناشهویی در    

ت که دسته اول اختالفات موجود ما بین خود را درک کرده و درهل زندگی شان با افرادناموفش دارند این اسعدم فروپاشی 

 آن می کوشند و برای هل آن از متخصصین مسائل زناشویی کمک بگیرند .

 جدایی های گه گاه 

هتی اگهر شهده ول بگهردد ،    هر کس گاه به تنهایی اهتیاج دارد تا لحظاتی برای خودا باشد هرکاری دلش خواست بکند 

م تنها شویم دوباره عالقه و شوق همسرمان را پیدا مهی کنهیم و دیهدارا برایمهان لهرت بخهش       فقط وقتی بتوانی اما تنها باشد.

 میشود.  

مهی خواههد   راز بقا: در کنار یکدیگر بودن است . انسان با تمام عشقی که به همسر خود دارد گاهی اهساس می کند دلهش  

 ند بار دیگر به سوی او بازگردد .دور از او و فارغ از او وتنهای تنها باشد تا بتوا

 من دیگربه ساز او نمی رقصم 
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زنهدگی  دفاع می کنند آنها بیشتروقت ها س ی می کنند خانم ها کمتر از خواست ها ونوع زندگی دلخواهشان به  ور جدی 

قرار داده بهه آن  را با خواست شوهرشان تطبیش دهند در عوض انتظار دارند که شوهرشان هم خواست های آنها را مورد نظر 

اهمیت دهد . البته این آرزویی بیهوده ایست . مردها کمتر می توانند خود را جهای دیگهری بگرارنهد . آنهها از کهودکی یهاد       

گرفته اند که به خواستهای خود پایبند بودن، به دل خودشان راه بروند به آنها یاد داده اند که اگر هیهزی را مهی خواهنهد بهه     

ازخواست ها و برنامه های خود برای جلب رضهایت   ال کنند . دائم در هال فداکاری و گرشت نباشید . ور جدی آن را دنب

شوهرتان صر  نظر نکنید. البته منظور این نیست که دیگر هیچ کاری برای خا ر او انجام ندهید. بدون گرشت و همکاری 

اهت ، شهجاعت  زم را نهداریم. مهی ترسهیم بها بیهان       هیچ زندگی زناشویی ای دوام نمی آورد . بیشتر ما برای این نهوع صهر  

 آرزوهایمان ت ادل و تفاهم زندگی به هم بخورد .

 من به شوهرم خیلی می رسم و فکر نمی کنم عیبی داشته باشد .

امروزه زن ها از عشش و زندگی زناشویی تصوارتی دارندکه با گرشته بسیار متفاوت است. مهم ترین آن برابری با مرد اسهت  

برابر بودن با مرد یکی از با اهمیت ترین موضوع های زندگی اا می باشد. مشکلی که برخهی ازخهانم هها    رای زن امروزی ب

باآن روبرو هستند رفتاری است که درمقابل همسرشان دارند و بها آنچهه یهک زن امهروزی تصهور مهی کنهد کهاماًل متفهاوت          

 است .

 آیا مرا دوست داری ؟

ز شوهرشان این است که او هرگز از اهساسش نسبت به آنها هرفی نمی زنند . نبایهد فرامهوا کهرد    گله بسیاری از خانم ها ا

که مردها با زن ها فرق دارند،  رز فکر آنها، اهساس و عکس ال ملشان نسبت به اتفاقات زنهدگی متفهاوت اسهت در مهورد     

ا بسیار پیچیده و گاهی انسان را سهردرگم مهی کنهد    مسائل اهساسی این تفاوت بسیار بسیار بیشتر است آنچه ارتباط بامردها ر

ها در هر  زدن و بیان اهساسشان است . مردها عمالً هرگز از اهساسشان هیزی نمی گویند . دوستی زن هها بهر   آنبی میلی 

دل  ی است که بتوانند با هم هرفی را بزنند و در مورد مسائلشان دردپایه اهساسات مشترک است صمیمت واق ی زن ها زمان

را بر کنند . در هالی که دوستی مرها روی عالیش مشترک مانند ورزا یا شدلشان است . مردها دوست ندارند اهساساتشان 

کنند بلکه ترجیح می دهند عالقه و محبت خود را با عمل نشان دهند. این کار بهرای زن هها کهافی    زبان بیاورند و آن را بیان 

ی بشهنوند. آنهها اشهاره ای محبهت آمیهز شوهرشهان را ماننهد یهک لبخنهد ، هدیهه ای           نیست آنها باید محبت را به صورت کله 

زن قبول کند که نوع ابراز محبت شوهرا با ابراز محبت خود او متفاوت است اگهر  وند. اگر نکوهک، شاخه گل ... نمی ش

گهر او دایهم و ههرروز و    آن را بپریرد و درک کند، آنگاه عشش ومحبت همرا را برای همیشه به دست آورده است هتهی ا 

هرساعت از آن دم نزند . تفاهمی که در این رهگرر بین آنها ایجاد میشود آنقدر قوی خواهد بود که می تواند زندگی شهان  

 را از عشش سرشار کند .

 خانه داری یا کار بیرون از خانه ؟

زن کهه آیها در خانهه بمانهد یها شهاال        خانم روانشناسی که در این زمینه به بررسهی پرداختهه، عقیهده دارد کهه تصهمیم یهک      

باشد،بستگی کامل به  رز فکر او نسبت به زندگی خود و ا رفیانش دارد . خانمی که شدل خود را هفظ کند اما تمام وقهت  

وجدانش نارهت است که به بچه یا بچه هایش به اندازه کافی نمی تواند برسد و برایشان وقت ندارد ، نه از کارا لرت می 

ه از وجود بچه هایش. هر تصمیمی در این زمینه مستلزم از خود گرشتگی و اندکی هشم پوشی اسهت . کهار نکهردن    برد و ن

 خدمتکار تمام وقت بودن نیست .بیرون از خانه به م نی 

 این مرد عوض بشو نیست  

توان زندگی کهرد. فکهر    ما دلمان نمی خواهد عوض شویم یا قبول کنیم که  ور دیگری به جز آنچه تا به هال بوده ایم می

کنیم همسرمان باید مانند ما شود ،نه مانند او . اهساس در زندگی یک زن نقش اصلی را بازی می کند درهالی که مرد همه 
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به بازی نمی گیرد. برای او هم هیز در زندگی دو نفره خالصه نمی شهود . از ایهن رو کهه    اهساسش را در زندگی زناشویی 

، ... زن ههس مهی کنهد هیهزی را از     کند روز و شب نامه های عاشقانه نمی نویسد ، گهل نمهی خهرد     مرد مانند زن فکر نمی

دست داده و آزرده می شود. به جای اینکه برای خود سرگرمی و کاری ایجهاد مهی کنهد بهه جهای اینکهه مسهتقل شهود و از         

 کاری که انجام می دهد لرت ببرد دائماً به دست و پای  مردا می پیچد .

 ی و  الق جدای

جدایی هرگز ناگهان و بی مقدمه شروع نمیشود . اهتما ً زن و شوهر مشکالتی با هم داشهته انهد، مشهاجره زیهاد، سهرزنش ،      

قهر، ... به  وری که فکر جدایی برای هریک که گاه به وجود می آمده اما فقط فکهرا نهه بیشهتر .ههر قهدر دو نفهر مهدت        

ایی شان دردناکتر و سخت تر است . درمان زخم روح بیشتر از زخم جسهم بهه  هول    بیشتری با هم زندگی کرده باشند ، جد

می انجامد و یکنواخت هم پیش نمی رود با  و پایین بسیار دارد . دو سال  ول مهی کشهد تها کسهی بتوانهد جهدایی را قبهول        

دا می کند نسبت بهه ههواد    کند، گاهی هم بیشتر . انسان پس از گرراندن مرهله سخت جدایی، دیدی جدید به زندگی پی

هساستر می شود. ضربه پریرتر می شود، در عین هال در می یابد که دیگران نیز هقهدر مهی تواننهد هسهاس و ضهربه پهریر       

باشند. گاه  الق موق یت و امکان تازه برای پیشرفتی تازه است. کسی که از این امکان اسهتفاده کنهد، مهی توانهد روزی بهار      

 رد، زندگی تازه ای را آااز کند و شاید هم روزی عشش دیگری بیابد .اندوه را برزمین گرا

 تفاهم و همدردی یک  رفه نیست .

مردها برای اهساسی بودن وهمدردی تربیت نشده انهد. آنهها نوسهانهای اهساسهی همنوعهان خهود را کمتهر درک مهی کننهد          

 است .زندگی برای آنها از واق یت وعمل تشکیل شده است . اهساسات مال زن ه

 نمی توانستی از من بپرسی؟ 

گاهی زن یا شوهر تصمیمی به تنهایی می گیرند، فقط برای اینکه از بحه  و گفتگهو بگریزنهد. البتهه تنهها تصهمیم گهرفتن ،        

آسانتراست ، اما رابطه دوستی نیست زیرا باع  عدم ا مینهان زن و شهوهر بهه یکهدیگر مهی      آسانتراست ، برای هر دو  ر  

 شود .

کسانی می توانند با یکدیگر به توافش و تصمیم گیری مشترک برسند، که یهاد گرفتهه باشهند بهدون کمهک دیگهری مسهئول        

 میم بگیرند .اعمال خود بوده و تص

البته اگر کسی کارهای ما را انجام دهد و مشکالتمان را پیش پایمان بردارد، زندگی راهت تر خواههد بهود . امها بههایی کهه      

آسودگی بپردازیم، بسهیار سهنگین اسهت. بههایش از دسهت رفهتن خودآگهاهی و اسهتقالل شخصهی در انجهام            باید برای این

 کارهای مربوط به خودمان خواهد بود .

 دعوا بکنید   دعوا بکنید ، اما درست

ت دعوا کردن نباید منجر به توهین و ضربه زدن به شخصیت دیگری شود. هرگز نباید هرفهی زد کهه قابهل جبهران و بازگشه     

در امان می ماند . مهمترین نکته ای که در دعوا باید رعایت کرد ، پیش نکشهیدن   نباشد . در این صورت خود انسان نیز بهتر

دلخوریهای گرشته است . نباید دلخوری ها وگله های گرشته را بازگو کرد. اگر ناراهتی و دلخوری ای فوراً مطرح شهود،  

ناراهتی ها دوباره یهادآوری شهود. بهرای پایهان دادن بهه جنهگ و دعهوا دائمهًا ، زن         اهد بودکه هربار همه دیگری نیازی نخو

ما بین خود را بهه آرامهی بررسهی کننهد . ههیچ وقهت یهک نفهر مقصهر نبهوده و           وشوهر باید ساعتی با هم بنشینند و مشکالت 

م هرو  نبایهد یهک  رفهه بهه       و مشکلی همیشه هر دو  ر  به نوعی مقصر هستند و به قهول  نخواهد بود در هر اختال  نظر

 قاضی رفت .

 وقتی که عشش دیگر آینده ای ندارد 
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بزرگترین مشکل در زندگی دو نفر نبودن گفتگو است . کسانی که در سکوت به زندگی ادامه می دهند پهس از هنهدی بهه    

س بودن نسبت به همسهر  آن خو می گیرند تا سرانجام روزی مسئله  القی پیش می آید . مشاوران زناشویی م تقدند که هسا

آگاهی به مسایل، درک کردن و بازگو کردن ویافتن راه هل از اساسی ترین و موثرترین راه برای پرهیز از  هالق اس . در  ،

زندگی زناشویی پول، خیانت ،مادرزن، مادر شوهر، دوستان، ... مسئله نیستند بلکه مسئله آن اعتقهاد و ا مینهان بیههوده اسهت     

 ند و هیچ هیز آن را صدمه نمی زند.زندگی همیشه مانند روزهای اول ازدواج خوشبخت و زیبا می ما که کسی تصور کند

 نیاز زن و شوهر به اینکه گهگاه از یکدیگر دور شوند .

روابط زن و شوهر مانند روابط مادر و فرزند است . کودک از یک سو به امنیت و رشد وابسته است. از سوی دیگهر بایهد از   

تا تکامل یابد . آنهایی که دائمًا با هم هستند و لحظهه ای آزادی ندارنهد و روابطشهان پهس از مهدتی بهه صهورتی        ود او جدا ش

هه بسا کسانی کهه در  خسته کننده و محدود در می آید و سرانجام یکی از آنها س ی می کند هر  ور شده راه فراری بیابد. 

به مشدول اند اما بسیار به هم نزدک اند. در عین هال کسانی که دائماً یک اتاق می نشینند و هر یک در سکوت به کار خود 

 هم هسبیده اند لحظه ای از هم جدا نمی شوند اما صمیمیت ما بینشان وجود ندارد .

 او مرا درک نمی کند 

ان نمهی آورنهد.   هرفشان را صریح و بدون هاشیه رفتن می زنند. زن ها بر عکس هرگز آنچه را که در نظر دارند بر زبمردها 

آنها توقع دارند همسرشان از روی اشاره و کنایه، منظورشهان را بفهمهد . ایهن مسهئله یکهی از اساسهی تهرین اختالفهات زن و         

زن و مرد مسایل را از دو زاویه متفاوت نگاه می کنند. برخورد رسمی مردها بها رویهدادهای روزمهره، زن را از     شوهر است.

کنندشوهرشان برای مشکالت آنها شنوا ندارند. فقط می تواند هند راه ههل کوتهاه و فهوری     کوره بدر می کند. اهساس می

از زنهها  ارائه دهد و بقیه مسائل به خودی خود هل خواهد شد. این تفاوت ما بین زن و شوهر باع  شهده کهه ت هداد زیهادی     

توانند گفتگوی دو بدو و صمیمانه ای بها او   گله کنند که شوهرشان عالقه و توجهی به اهساس و فکر آنها ندارد و کمتر می

ساسهات شهان نسهبت بهه یکهدیگر      داشته باشند. بزرگترین دلیل هنین برداشتی متفاوت بودن روا های مرد و زن درابهراز اه 

خواسهتها و برخوردشهان   است. ریشه تفاوت رفتاری زن و مرد در دوران کودکی نهفته است. آنها متفاوت بزرگ مهی شهود   

یز متفاوت است. برای برقرار کردن ت ادل وتفاهم در زندگی ، زن ها باید از دنیای رویائی خود بیرون بیابند و توقع بامسایل ن

فهمند . زن ها باید فکر و عقیهده شهان را روشهن و    نداشته باشند شوهرشان همه آرزوهای آنها را از نگاهشان هدس بزنند و ب

 صریح بیان کنند. 

 سکوت در زندگی زناشوئی 

منتظر بنشینید که دیگری شروع کند: بلکه خود ابتکار عمهل را بدسهت بگیهرد . کهاری بکنیهد کهه زنهدگیتان از هالهت         نباید 

رفتن به یک کنسرت، مهمانی دادن و... از مطرح کردن مسائل روی نگردانیهد . کسهی    یکنواخت و خسته کننده درآید  مثالً

 شد که سرانجام همسرا برای هل آن به کمکش بیاید .که از مشکالتی هر  بزند می تواند امیدوار با

 اثر منفی ای که بی توجهی و شلختگی درزندگی دو نفر دارد 

هترام می گرارد هم به همسرا . در این مورد زن و مهرد فرقهی   کسی که به نظافت و سرو وض ش می رسد هم به خودا ا

زیبها و اهتهرام متقابهل را ایجهاد مهی کنهد. کارههایی کهه         دگی را ندارد . کارهای کوهک و مراقبت های جزئی است که زن

انجامش وقتی نمی گیرد و زهمتی هم ندارد، در ههالی کهه بهازده اا صهمیمیت و اهتهرام متقابهل افهراد خهانواده نسهبت بهه           

 یکدیگر است .

 همکاری و شراکت ، اما در همه هیز 
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فقط از تهرس ایهن کهه مبهادا کسهی دلخهور شهود زن         انجام دهد:فوراً همه کارها را بح  و بگو مگو ، زن نباید برای فرار از 

وشوهر باید باهم بح  کنند، کارها را تقسیم کنند، نظرشان را قا  انه بگویند نه اینکه یکی از آنها و م مهو ً زن ، کارهها را   

 انجام دهد و گله هایش را درونشش بریزد .

 به من نگاه نکنید 

شان می شود توجهی نمی کنند. اما در مقابل کوهک ترین ایرادی که از آنها گرفته شود زن ها االب به ت ریف هایی که از

. اگر مردی به زنش خیانت کند، زن فوراً دلیل خیانت او را در خود و اهتما ً ، هفته ها دهار افسردگی شده و رنج می برند 

خریهدن  لبهاس    گردد، دنبهال آرایهش جدیهد مهو ،    در ظاهر خود جستجو خواهد کرد به جای اینکه دنبال دلیل اصلی مسئله ب

های آخرین  رح و...  می رود و اما با بی توجهی شوهرا باقی می ماند، زیرا تنها هین و هروک صورت نیست که مردی 

می دهد. زن به جای اینکه خود را زجر دهد تا اندامی هون هنر پیشه های سهینما داشهته باشهد بایهد     را ازخانه و همسر فراری 

 خصیت ، دانش و آگاهی خود را توس ه دهد .ش

 زن های عروسکی 

و همهدردی  با این کهار توجهه   رفتار زن هایی که مثل دختر بچه ها ادا در می آورند فقط برای جلب توجه است، آنها نه تنها 

د. تنهها راه کمهک   دیگران را جلب می کنند بلکه از قبول مسئولیت در مقابل خود، زندگی و فرزندانشان شانه خالی می کننه 

که کودک باقی می مانند، تأیید نکردن رفتار آنها است. بایهد بهه آنهها کمهک کهرد کهه کارهایشهان را بهه  هور          به زن هایی 

مثهل خریهد کهردن ، تنهها بها      مستقل انجام دهند. ابتدا باید از کارهای کوهک و تصمیمات کوههک و جزئهی شهروع کهرد     

رهله کمک و پشتیبانی شوهر بسیار  زم است . او باید آماده باشد که به زنش استقالل و اتومبیل به جایی رفتن ، ... در این م

 نشود .آزادی بدهد و مان ی بر سر راه استقالل زنش 

 رها شدن از قید ظاهر 

زن ههای جهوان    جام ه. امروزه امروزه هاقی، هین و هروک ، پوست بی آب ورنگ ، دشمن شماره یک زن ها شده است

زیبایی می داند و زن ها از آن تقلید می کنند مردهها ظهاهراً   آنها را الگوی فتاب سوخته را بیشتر می پسندند در واقع  ار و آ

برای لرت بردن از آن است این مشکل را ندارند و آنها شکم بزرگ و سر اس خود را قبول می کنند. اگر ورزا می کنند 

ماد بهه نفهس و ارزا خهود را شهناختن ارتبها ی بهه هنهد کیلهو وزن اضهافه          نه کم کردن وزن . باید قبول کرد که داشتن اعت

ظاهری هندان بهره ای نبرده اند اما  شور زندگی از وجودشان می تراود و آنها را بسهیار  ندارد .زن هایی هستند که از زیبایی 

 ایت دیگران .زیبا و دوست داشتنی جلوه می دهد. راز خوشحالی در زندگی رضایت از خود است نه جلب رض

 هش آزادی در زندگی زناشویی 

شوهرشان کهاری از  متأسفانه بسیاری از خانم ها برای بدست آوردن استقالل  و هش شخصی هندان مصمم نیستند االب اگر 

این گرشت ی نی هشهم پوشهیدن از آزادی شخصهی . زن هها     آنها بخواهند به آسانی از برنامه های خود صر  نظر می کنند 

دارند و اگر گاهی با دوستی به تنهایی به سینما مهی رونهد   ی خود و همسرشان روشن کنند به جز خانه و بچه عالیقی باید برا

دوری از شوهر نیست . عشش واق ی محدود کردن دیگری نیست ، کمک کهردن در راه پهرورا و تکامهل    برای مخالفت با 

 دیگری است .

 آیا می توانید به کسی نه بگویید ؟

نمی توانند نه بگویند، زیرا می ترسند که کسی را دلخور کنند البته فقط ترس از ناراهت کردن دیگهران نیسهت .    آنهایی که

آنها می ترسند با نه گفتن عشش و عالقه دیگری ر ا از دست بدهند می ترسند دیگران قبولشان نداشته باشند. بهه عقیهده روان   

، انسان را مریض می کند، این گونه اشخا  به بدنشهان صهدمه مهی    پزشکان این خود خوری ، خشم فرو خورده و سکوت 
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زنند . آنها به بیماری های مختلف مانند دل درد، اشکال در بلهع اهرا ، سهردرد دههار مهی شهوند ، بهدون اینکهه دلیهل اا را          

 انسان در برابر فشارهای روهی عکس ال مل نشان می دهد .بدانند . بدن 

 کنم  باشد، از فردا شروع میها  

و توقع دارند دیگهران برایشهان کهاری     کسانی هستند که تدییر و تحول در زندگی را وظیفه دیگران و ا رافیان خود می دانند

 فرصت ها را از دست می دهیم . .کنند نه خودشان . گاه نیز ترس از تدییر ،انسان را از انجام کاری دور می کند. در نتیجه 

 اشک ریختن و سالمت روح 

و دور از انتظار نیست . در بررسی های علمی ثابت شده که کسهانی کهه کهم یها     زن ها گریه کردن به هیچ و جه زشت  برای

و  هول عمرشهان کوتهاهتر اسهت . در عهوض      اصاًل  گریه نمی کنند ، در م هرض بیمهاری ههای بیشهتری قهرار مهی گیرنهد ،        

کردن مانند نفس کشهیدن ، ... سهموم بهدن را دفهع مهی      خوشبخت کسانی که گریه کردن برایشان امری  بی ی است . گریه 

می باشند  اشکی که مثالً در اثهر سهوزا   اینگونه کند. البته فقط اشک هایی که از سر ناراهتی سرازیر شود دارای ترکیبات 

راز آن گریه مهی کنهد امهی دارد و بهتهرین راه ابه     هشم به دلیل بوی تند پیاز ایجاد می شود خالی از سموم است . کسی که 

 گریه کردن و اشک ریختن است .

 ، پول پول، پول 

بررسی های  انجام شده در این زمینه نشان می دهد که پول یکی از اصل ترین دلیل اختال  ، هتی جدایی های زن و شوهر 

کهردن   آدم خسیس را نمی شود عوض کرد. تنها راه کنار آمدن با او داشتن عشش فراوان و هشم پوشهی زیهاد و جهدا   است . 

 خرج است مهم تر از آن داشتن شخصیتی مستقل است .

 افسردگی  

نباید فراموا کرد که در جوامع صن تی ، وجود تکنولوژی باع  دوری انسان ها از یکدیگر و در نتیجهه تنههایی آنهها شهده     

بهه وجهود مهی آیهد در     دیپرشن نیز تنهایی است . خوشبختانه افسردگی نیز ناگههان  است یکی از عوامل بیماری افسردگی یا 

از بین می رود.اما در پاره ای از بسیاری از مواقع و خودبه خود از بین می رود . اما در پاره ای از موارد افسردگی خود بخود 

موارد افسردگی خودبخود از بین نمی رود و ادامه اا به نوعی بی هوصلگی دائم تبدیل می گردد. شخص افسرده اهسهاس  

مانده است . آنچه زن ها و مردها را متمهایز مهی کنهد    جدا و تنها هی از اندوه پوشانده شده و از دیگران می کند در هادر سیا

و مردها را متمایز می کند از یکدیگر این اسهت کهه زن هها بیشهتر از مردهها و راههت تهر از        از یکدیگر این است که زن ها 

بیمهار اسهت آن ههم بیمهاری روانهی و      زن بیمار قابل قبول تر از مرد مردها می توانند ناراهتی خود را ابراز کنند. در اجتماع، 

 افسردگی . افسردگی ارتبا ی به سن ، وضع مالی  شخص ندارد . در پسر یا دختر جوان یا افراد مسن نیز بروز می کند.

 رافیان در برابر بیمار که فرقی نمی کند هریک امکان ابتال به بیماری افسردگی را دارا می باشند. ا شاالین یا خانه داران 

 ه خودت برس و... .ناراهتی یا افسردگی دارد او را پند و نصیحت می کند که به مسافرت برود، مرخصی بگیرد، کمی ب

بهه خهود   ولی این پند و اندرزها نه تنها فایده ای ندارد بلکه بیمار را بیشتر به ق ر افسردگی می برد. زیرا کسی که قادر نیسهت  

یشتر تسلیم بیماری می گردد. قبول بیماری و اقدام به موقع بهترین راه مقابلهه بها بیمهاری افسهردگی اسهت .یهک       کمک کند ب

دی مها  روح بیمار نیاز  به درمان و مراقبت دارد . باید برای مسایل و نگرانی ها و افسردگی بیمار تفاهم داشت، تفاهم و همدر

 ر باشد .بیش از دارو برای بهبودی بیمار می تواند موث

 

 

 

 


