که راه را برای سعادت عزیزان خویش تا عروج به
ملکوت اعلی باز کردنــد و تردیدی در تصمیم آن
ها ایجاد نکردند .آن ها رضایت به رضای خدا در
مســیر حمایت از دین خدا و اولیای خدا داشته و
تن به تقدیر داده اند .در زمان حال هم همسران
شــهدای مدافع حرم را نمونه بــارز این آزادگی و
آزاد منشی می بینیم.

نگاهی به نقش مهم خانواده ها در هدایت و ضاللت افراد حاضر در کربال با توجه به سبک زندگی «زهیر»

ازداشتنهمسرخوب تارستگاری

اهمیت همراهی خانواده در مسیر سعادت

وقتـی امـام حسـین(ع) بـا خانـدان شـان بـه راه
افتادنـد و در مسـیر ایسـتادگی در برابـر ظلـم
و فسـاد ،خانـواده شـان را بـا خودشـان همـراه
کردنـد ،یـک پیـام روشـن بـرای همـه مشـتاقان
ایشـان در تاریـخ بـه یـادگار مانـد کـه در صـراط
عدالـت خواهـی و مقاومـت در برابـر زورگویـی و
حمایـت از دیـن خـدا بایـد همه داشـته هـای مان
را به میدان بیاوریم .در مسـیر رسـیدن به اهداف
مـد نظرمـان خانـواده هم مـی توانـد مانع باشـد و
هـم مشـوق و همـراه تـا پلـه هـای ترقـی و رشـد را
پیمایـش کنیـم کـه ایـن موضـوع در حادثـه کربال
مشـهود اسـت.
یـک سـو امـام حسـین(ع) را مـی بینیـم کـه حتـی
فرزنـد شـش ماهـه خـود را بـه همـراه دارد و روز
عاشـورا فـدای آرمـان هایـش مـی شـود.
یک سـوی دیگـر کوفیانی را مـی بینیم کـه برخی
از آن هـا بـه طمـع غنایـم ،سسـتی ایمـان ،دنیـا
طلبـی و بـه تحریـک خانـواده در پـی آسـایش بـا
وجـود نوشـتن دعـوت نامـه از همراهـی امـام(ع)
سـر بـاز زدنـد و در سـپاه دشـمن قـرار گرفتـه و بـه
روی ایشـان تیـغ گشـودند.

یاران و انصار امام حسین(ع) در عاشورای ،61
همگی شــیعه نبودند و چه بسا مدعیانی از شیعه
که در این جریان بــاز ماندند و کســانی همچون
«زهیر بن قیــن بجلی» کــه همراهــی اش با امام
حسین(ع) برای کوفیان ســبب تعجب و پرسش
بود ،به ســعادتی ابدی رسیدند .وقتی به زندگی
او مــی نگریم ،فطــرت پاکــش را می بینیــم که با
تحریک همسری اهل بصیرت ،به راهی مستقیم
اســتوار شــده اســت .آری نقش خانواده را بارها
در میــان حادثه شــور انگیــز کربال مــی بینیم که
برای برخی پله صعود بوده و برای عده ای سبب
سقوط.
از مرز گمراهی به سوی ولی خدا

زهیر از ســفر حج به ســوی کوفه بر می گشت که
مســیرش با امام(ع) یکی شــد اما از حضرت(ع)
دوری می کرد تا این که بــه ناچار در محلی به نام
«زرود» و در یــک منزل با ایشــان اســکان موقت
داشت .با این حال خیمه اش را دورتر از کاروان
حســین(ع) به پا کرد تا با امام(ع) روبه رو نشود.

نقش همسر خوب در هدایت انسان

همراهی و همیاری خانــواده در این دنیا محرک
خوبی بــرای رســیدن به مقاصد انســان اســت و
در دوســوی هدایــت و ضاللــت نقش آن روشــن

بیشتر مواقع و ناخودآگاه با موهایم بازی می کنم
خانمی هستم  ۲۸ساله؛ شــاغل و متاهل .خدا را شکر از زندگی ام راضی ام .فقط عادت کرده ام که بیشتر
مواقع مثل زمان نگاه کردن به تلویزیون و کتاب خواندن ،ناخودآگاه با موهایم بازی کنم چند سال است
که این مشــکل را دارم؛ البته این عادت در خانواده ما ارثی است .پدرم ،خواهرم و برادرم هم بیشتر مواقع
ناخودآگاه این حرکت را انجام می دهند و این حرکت باعث خشکی موهایم و آسیب پذیری به آن ها شده
است .حتی گاهی دستم خسته می شود .هرقدر هم که اطرافیان به من تذکر می دهند ،باز هم دستم می رود
سمت موهایم و شروع به این کار می کنم .لطفا راهکاری برای ترک این عادت مطرح کنید.
رضا یعقوبی| روان شناس سالمت

بسیاری از افــراد هنگامی کــه دچــار
مشاوره
استرس و فشار روانــی می شوند ،به
فردی
روش هایی مانند بازی کردن با موها،
ناخن جویدن و  ...متوسل می شوند.
در این شرایط ،فرد بر اثر یک عامل برانگیزاننده به طور
ناخودآگاه به این سمت سوق می یابد و با انجام آن ،از تنش
فرد کاسته می شود .سپس حالتی از رضایت و آرامش
موقت را تجربه می کند اما گاهی نیز این اتفاق بدون هیچ
گونه استرسی تجربه می شود و می تواند تنها یک عادت
باشد.
احتماال درگیر نشخوار فکری هستید

این حرکت می تواند به نوعی تیک یا وسواس تلقی شود اما
برای تشخیص دقیق باید اطالعات بیشتری داشته باشیم
و برای ترک آن باید از شــیوه های رفتاری استفاده کرد .با
این حال ،موضوع مهم این اســت که افراد معموال در حین
انجام این کار ،نوعی نشــخوار فکری دارنــد و با وجود این
که مشــغول تماشــای تلویزیون یــا خواندن کتاب هســتند
اما انــگار حواس شــان به موضــوع دیگری پرت اســت .در
ضمن ممکن است عوامل استرس زا باعث این اتفاق شود.
بررســی این که ایــن روزها چه مســائلی باعث مشــغولیت
ذهنی شما شده و باعث شده است تا مرتب به آن فکر کنید
بسیار حائز اهمیت است.
محرک های استرس زا باید مدیریت شود

از آن جایی کــه اضطراب همــواره به عنوان عامــل ایجاد و
تشــدید بیماری مطرح می شــود ،ایجاد محیطــی امن و به
دور از تنش در تخفیف عالیم بســیار مؤثر اســت .اســترس
گاهی بــه دلیل عوامــل بیرونی بــه وجود می آیــد و گاهی
عوامــل درونی .از جملــه عوامل بیرونی مانند :مشــکالت
اقتصــادی ،خانوادگــی ،شــغلی و عوامــل درونــی ماننــد
بیماری .در صورتی که در معرض محرک های اســترس زا
قرار دارید باید تا حد امــکان از آن فاصله بگیرید یا آن ها را
کاهش دهید .هرچند معموال تغییر دادن یا کاهش محرک
های بیرونی کار دشــواری اســت اما به عنوان یک راه حل
می توان از آن بهره برد.
سرتان کاله بگذارید

یکی از قدرتمندترین راهکار ها ،حذف رفتارها و الگوهای
وسواس گونه ای است که موجب تداوم وسواس می شوند.
برخی از تکنیک های رفتاری می تواند در حل این مسئله
واقعا مفید باشــد .مثال مــی توانید برای مدتــی نه چندان
طوالنی تکنیک های رفتاری ساده را انجام دهید .یکی از
تکنیک ها استفاده از کاله است .برای این کار ابتدا باید به

مدت یک هفته رفتارهای خود را در یک جدول ثبت کنید.
یعنی از هنگامی که از خــواب بیدار می شــوید تا هنگامی
که دوباره به خواب می روید ،تمــام موقعیت هایی را که در
آن شروع به بازی کردن با موهایتان می کنید ثبت کنید.
مهم اســت که زمان ،مکان و فعالیتی را کــه در آن لحظه به
آن مشغول هســتید به همراه افکار و احساساتی که در آن
لحظه سراغ تان می آید با دقت ثبت کنید.
ایــن کار بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بتوانیــد ارتبــاط
بیــن اتفاقــات مــد نظــر و میــزان دفعــات ایــن رفتــار را
مشاهده کنید.
سپس از یک تکنیک ساده مانند پوشیدن کاله در زمان ها
و مکان هایی که بیشــتر احتمال دارد با موهای خود بازی
کنید ،استفاده کنید.
در چنین شــرایطی ذهن شــما با مانعــی برای انجــام این
عادت مواجه می شود و اگر تمرین را با جدیت ادامه دهید،
موفــق خواهید شــد .بایــد ایــن تمرین را بــا انگیــزه انجام
دهید و خود را متعهد بــه انجام آن بدانید تــا اثرگذاری آن
را مشاهده کنید.
از تمرین تن آرامی بهره ببرید

همراه افكار و رفتارهای وسواســی یك سری عالیم ترس و
اضطراب در جسم تان آشكار می شــود مانند :تنفس تند،
گردش خون سریع ،سرعت در ضربان قلب و  . ...به همین
علت الزم اســت قبل از هر كاری زمینه آرامش جســم خود
را فراهم كنید تا در هنگام بروز عالیم وسواس با بدنی آرام
با افكار خود مواجه شــوید .بهترین راه برای كاهش عالیم
زیستی و جسمی ،تن آرامی است.
حاصل تــن آرامی ،تغییــر وضعیت روحی کنونی انســان و
رهایــی او از افــکار مربوط به کوشــش ،کار یا تنش اســت.
عموم ًا بــر این باورنــد که تن آرامــی ،فعالیتــی لذت بخش
است .از آن جا که بین ذهن و جسم ارتباط تنگاتنگی وجود
دارد ،هرچه در جسم آرامش بیشتری برقرار شود ،در ذهن
نیز آرامش و تمرکز بیشــتری برقرار می شود و فرد از افکار
مزاحم ذهنی رهایی می یابد.
به روان پزشک مراجعه کنید

در صورتی که موارد فــوق را انجام دادید ولی باز هم موفق
به ترک این عادت نشدید یا تاثیر اندکی داشت ،می توانید
از مداخــات دارویــی اســتفاده کنیــد .معمــوال در چنین
مواردی نیاز به مراجعه به روان پزشــک است .گاهی افكار
وسواسی به علت نارسایی هایی در سیستم عصبی انسان
اســت كه با مصرف دارو به حد طبیعی برمی گردند .وقتی
شــدت عالیم کاهــش یافت مــی توانیــد همزمــان از روان
شناس هم کمک بگیرید تا کامال برطرف شود.

ارتباط جمع هراسی و طالق عاطفی!
سایکولوژی تودی
سایت تخصصی روان شناسی

اســت .بر ایــن اســاس انتخــاب همراه و همســر
مهم است چراکه در سرنوشــت و عاقبت یکدیگر
تاثیر مســتقیم دارند .زهیر قصد رفتن به ســوی
امام(ع) را نداشت و اگر اصرار و تلنگر همسرش
نبود ،شــاید هیچ گاه گذرش به کربال ،شــهادت
و ســعادت نمی افتاد .بر همین اســاس وقتی به
خیمه خویش برگشت ،همه مال و اموال خودش
را به همسرش بخشید و طوقه زوجیت را از گردن
او برداشت تا به سبب نســبتش با وی مورد اذیت
و آزار واقع نشــود .چنان که در بیان تاریخ آمده،
همســر زهیر که او را رهنمون این هدایت شــده،
بــه تصمیم جدایــی او معتــرض می شــود و چون
ســخاوت وی در بذل و بخشــش مال دنیا برایش
ارزشی نداشــته ،در نهایت رضایت به شفاعتش
نزد خدا و رســولش شــرط پذیرش این خواســته
زهیر می شود.
خانوادههایشهدامصادیقهمراهیدرسعادت

نمونه خانواده های همراه در ســعادت و شقاوت
انسان ها را در طول تاریخ مدام دیده ایم و تا بنای
دنیا استوار است ،خواهیم دید .در زمان ما دفاع
مقدس مان پر بود از همسران ،پدران و مادرانی

در روزگاری که امکانــات رفاهی و زندگی راحت
و دنیای پــر زرق و برق و چشــم و هم چشــمی در
بین برخــی از خانواده ها غوغا می کند ،کســانی
هســتند که بنای زندگی شــان سیدالشــهدا(ع)
بــوده و همراهــی و همســری شــان بــرای خدا و
رســیدن به قافله حســینی شــکل گرفته و یادآور
امثال «زهیر» شده اند تا به مراد و مقصود خویش
برســند .نــور امــام حســین(ع) در زهیــر دمیده
شــد ،راه خــود را انتخــاب کــرد و بر عقیــده اش
استوار ماند .او را در سخنوری همچون جنگاوری
ســتایش می کننــد .از ایــن رو در تاریــخ جمالت
شــیوایی در حمایت از امام(ع) و نیز روشــنگری
از قصد و نیت دشــمن از رویارویی با ایشــان نقل
کرده اند .هرچند که شــکم های پر شده از حرام
و شــبهه ،مانع شــنیدن کالم حــق در گوش جان
دشــمنان شــد که گویی نقش بر آب زدنــد .زهیر
در ســخنانش پــس از قبــول دعــوت امــام(ع) تا
زمان شــهادت مدام بر ارادت به خاندان رســول
و نیز هدایت کوفیــان مصر بــود و در یکی از نطق
هایش خطــاب به کوفیــان که امــام(ع) را دعوت
کرده بودند و بر او تیغ کشــیدند گفت« :نه من او
را دعوت کردم و نه قول همراهی و حمایت دادم
اما پــس از مالقــات بــا او جایگاهش نزد رســول
خدا(ص) را به یــاد آوردم بنابراین تصمیم گرفتم
او را در مقابل دشمنانش تا پای جان یاری دهم و
حق خدا و رسولش را که شما ضایع کردید رعایت
کنم ».او همچنین پس از سخنان امام حسین (ع)
در شب عاشــورا و برداشــتن بیعت خود از گردن
همگان در پاســخ به امام(ع) این گونه گفت« :به
خدا قســم ،دوســت دارم که کشته شــوم ،سپس
برانگیخته شــوم و تا هــزار بار دیگر کشــته و زنده
شوم تا بدین سبب از جان شما و جوانان اهلبیت
شما بال به دور ماند».
نهضتی که همچنان متحول می کند

عاشــورا نهضتی اســت که همچنان انســان ساز
و پــر از ریــزش و رویــش اســت .زهیــری را که از
امام(ع) فاصله داشت ،متحول می کند تا جایی
که در میان یاران امام(ع) او به فرماندهی ســپاه
ســمت راســت امام(ع) منصــوب می شــود و در
دفــاع زبانــی و جانی به مرز ســعادت می رســد و
شــهادت قســمتش مــی شــود و در مقابــل انبوه
مدعیان والیت با وجــود دعوت از امام(ع) ،خلف
وعده پیشــه مــی کننــد و روســیاهی خــود را در
تاریخ جار مــی زنند .امــروز از هر دو قشــر حق و
باطل همچنــان وجود دارند و در جدال هســتند
امــا پیــروزی حقیقــی نصیــب رهــروان واقعــی
سیدالشهدا(ع) می شود.

همراهی و همیاری
خانواده در این دنیا
محرک خوبی برای
رسیدن به مقاصد
انسان است و در
دوسوی هدایت و
ضاللت نقش آن،
روشن است .بر این
اساس انتخاب همراه
و همسر مهم است
چراکه در سرنوشت
و عاقبت یکدیگر
تاثیر مستقیم دارند.
زهیر قصد رفتن
به سوی امام(ع) را
نداشت و اگر اصرار
و تلنگر همسرش
نبود ،شاید هیچ گاه
گذرش به کربال،
شهادت و سعادت
نمی افتاد

شوهرم اجازه نمی دهد که مادرم را ببینم

تا حاال هیچ اقدام موثری نکردید؟

در پیام خودتان اصال اشاره ای به این که تا به حال شما چه اقدامات
موثری بــرای زندگی تــان انجام داده ایــد ،نکردید جــز این که در
شــرایط بحرانی فرزند دوم آورده اید و دایم خدمات رســانی برای
مادر شوهر قدرنشــناس (البته از نظر شــما) کردید و حتی فرزند
ســه ســاله تان را به خاطر ایشــان حبس خانگی کرده اید! این ها
راهکارهای مفید و موثر نبوده و نخواهد بود نه برای شما و نه برای
هیچ کس دیگر.
رفتار منفعالنه حل مشکل نمی کند

به این کــه چه مدت اســت مادر شــوهرتان بــا شــما زندگی می
کند ،اشــاره نکردید .احتماال از ابتدای زندگی مشــترک شــما
بوده است.
این مسئله نیاز به یادگیری
مهارت هــای متفاوتی دارد
چراکــه وقتــی دو نســل بــا
دو رویکــرد فکــری و ذهنی
متفــاوت بــا یکدیگــر یــک
جــا زندگــی کنند ،مســلما
مشــکالت خــاص خــود را
دارد.
بهتریــن برخــورد خدمــت
رســانی بی حــد و انــدازه از
سمت شــما نیســت .همین
طور پرخاشگری هم درست
نیست ،اما متاسفانه راهکار
شــما منفعالنه اســت یعنی
هیچ رفتار مناســبی ندارید
و فقط شــرایط را مــی بینید
و تســلیم مــی شــوید .در
ظاهــر شــما مــی خواهیــد
کــه فقــط طــرف مقابــل
یعنــی شــوهرتان و مادرش
را ســاکت کنیــد کــه هرگز
ســاکت نمــی شــوند و فقط
جسورتر می شوند.

فرزندتان نباید مادرشوهرتان را اذیت کند اما...

شاید خانواده تان بی احترامی کرده اند

متاسفانه هرچه بیشتر به پیامک شــما و متن ارسالی تان نگاه می
کنم به این نتیجه می رسم که سبک ارتباط شما با دیگران فقط بر
مبنای باج دادن است .آیا خانواده شما بی احترامی به شوهرتان
کرده اند که ایشان اجازه دیدار به شما نمی دهد و شما هم باج می
دهید؟ بی طــرف قضاوت کنید .اگــر بی احترامی کــرده اند باید
عذرخواهی کنند ،اگر نه این حق مسلم و قانونی شماست که پدر
و مادر خود را ببینید .پس این حق خودتان را بگیرید اگرچه بسیار
سخت باشد.
صبر ،اوضاع را بهتر خواهد کرد

به بیکاری شــوهرتان اشاره
کــرده بودید امــا نگفتید چه
مدت اســت که شــغل ندارد
و در ایــن مدت زندگی شــما
چگونــه مــی گــذرد؟ چقدر
برای کار پیدا کردن جدی و
پیگیر بوده است؟ اگر ایشان
واقعا دنبال کار است و هنوز
پیدا نکرده ،بهتر است صبور
باشید و همراه.
شما نیز به دیگران و آشنایان
ســفارش کنید و جویای کار
بــرای شــوهرتان باشــید و
سرزنشــش نکنیــد .باالخره
ایــن دوران بیــکاری بــا
مشــکالتش تمام می شــود.
اما در صورت ادامه وضعیت
باید یا از طریــق بزرگترهای
خانواده شوهرتان یا با کمک
مراجعــی مثــل اورژانــس
اجتماعی مشــکل تــان را به
طــور جــدی تــری پیگیــری
کنید.

اصول تربیت ذهن برای
رسیدن به موفقیت
شیرین ترین پیروزی آن است که رســیدن به آن از همه
دشــوارتر باشــد .با ایــن حال ،هیــچ فردی از شکســت
خوششنمیآید.البتهبعضیافرادازاینقاعدهمستثنا
هســتند .دربــاره «توماس ادیســون» که معــروف ترین
اختراعاوالمپحبابیبودهماینقضیهصدقمیکند،
به طوری که او هزار بار تالش کرد تا باالخره نمونه اولیه
موفقیساخت.خبرنگاریازاوپرسید«:هزاربارشکست
خوردنچهحسیداشت؟»ادیسونپاسخداد«:منهزار
بارشکستنخوردم.المپحبابیاختراعیباهزارمرحله
به نتیجه می رسید ».بر خالف ادیســون ،بسیاری از ما
از شکست خوردن اجتناب می کنیم .ما به قدری روی
شکستنخوردنمتمرکزهستیمکهبرایموفقیتتالش
نمی کنیم و در عــوض به یک زندگــی معمولی رضایت
می دهیم .به گزارش «برترین ها» اما چرا شکست برای
رسیدنبهموفقیتالزماست؟
شکست بزرگ ترین معلم زندگی است

فریبا البرز | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

راه حل رفتاری درســت ،یک رفتــار جرئت مندانه اســت یعنی به
دیگران بی احترامی نمی شود اما در عین حال به راحتی احساس
خود را بیان می کند و اگــر کاری را نخواهد انجــام دهد« ،نه» می
گوید.
اوایل انجام این رفتار سخت است چراکه نه شما راحت می توانید
این گونه انجام دهید و نه دیگران مــی پذیرند اما اگر تکرار کنید و
ناامید نشوید ،باالخره به نتیجه می رسید .فقط شرطش این است
که قافیه را نبازید .فرزند شــما متعلق به خودتان است و بین مادر
شــوهر و فرزندتان ،اولویت با فرزند اســت .در عین حال که دقت
داشته باشید فرزندتان او را اذیت نکند.

موفقیت

شکســت و ناکامی بزرگ ترین معلمان زندگی هستند
ولی متأســفانه بیشــتر مــردم و به ویــژه فرهنــگ های
ســازمانی محافظه کار ،نمی خواهند آن را بپذیرند .در
عوض آن ها تصمیم مــی گیرند که محتاط عمل کنند و
همان انتخاب های امن را دوبــاره و دوباره تکرار کنند.
آن ها با این عقیده فعالیت می کنند که اگر هیچ موجی
ایجادنکنند،موردتوجهنیزقرارنمیگیرند؛هیچفردی
بهخاطرشکستخوردنسرآنهافریادنمیزندچراکه
به طور کلی هیچ وقت تــاش خاصی انجام نمی دهند
تا به چیزی بزرگ برسند که احتما ًال ممکن است در آن
شکستبخورندیاموفقشوند.

هفت ساله که ازدواج کردم و دو فرزند سه ساله و پنج ماهه دارم .با مادر شوهرم در یک خانه زندگی می کنم .در این
ســال ها هیچ بی احترامی به مادرشوهرم نکردم .تمام کارهای شخصی اش را من انجام می دهم اما به جای تشکر ،به
من بدی می کند .یک ســال هست خانواده و مادر خودم را ندیدم .شوهرم اجازه نمی دهد .به خاطر مادرشوهرم پسر
سه ساله ام را از صبح تا شب توی اتاق نگه می داریم و دلم برای پسرم خیلی می سوزد .مادرشوهرم به پسرم هم خیلی
گیر می دهد .در ضمن شوهرم هم بی کار است.

شمادرپیامخودبهسختیهاومشکالتجدی
مشاوره
زندگی خود اشــاره داشتید که بسیار ناراحت
زوجین
کننده است و شما در شرایط خیلی دردناکی
قــرار گرفته اید .آن چــه از برخورد شــما با این
چالش ها به نظر می رسد ،مانند این است که شما مثل یک شیء
کوچک بی اراده که در دریا افتاده ،خودتان را به دست آب سپرده
اید و امواج خروشان می تواند شما را به هر طرف پرتاب کند بدون
این که شما قدرتی داشته باشید و تصمیمی برای تغییر شرایط تان
بگیرید!

روان شناسان دانشگاه بریتیش کلمبیا در اوایل سال
جاری میالدی ،تصمیم گرفتنــد درباره تاثیر اختالل
اضطراب اجتماعــی در رابطه بیــن زوج ها ،تحقیقی
جامعوکاملانجامدهند.بهتازگینتایجاینمطالعات
منتشــر شــده که نشــان می دهد ،ســندروم اختالل
اضطراب اجتماعی یا جمع هراســی عالوه بر این که
تاثیر قابــل توجه و مخربــی در روابــط اجتماعی افراد
دارد ،در تخریــب روابط زناشــویی نیز موثر اســت .به
گزارش ایسنا و به نقل از سایکولوژی تودی ،برقراری
رابطه دوســتانه با دیگران در افراد مبتال به ســندروم
جمع هراسی ،کامال مشکل ساز است .جمع هراسی
نوعی اضطراب اســت که با ترس و اضطراب شدید در
موقعیت های اجتماعی شــناخته می شــود و حداقل
بخشیازفعالیتهایروزمرهشخصرامختلمیکند.
اضطراب اجتماعی یک اختالل بســیار ناتوان کننده
است که می تواند بسیاری از جنبه های زندگی فرد را
مختلکند.اضطراباجتماعیشدید میتواندکیفیت
زندگیفردرابهطورچشمگیریکاهشدهد.بعضی
از مبتالیان ممکن است هفته ها از خانه خارج نشوند
یا از بســیاری موقعیت های اجتماعی مانند موقعیت
هایشغلیوتحصیلیخودصرفنظرکنند.محققان
دانشگاه بریتیش کلمبیا برای اولین بار در مطالعات
خود موفق شــدند یک مســیر عصبی را در مغــز افراد
مبتالبهاینسندرومشناساییکنند.یکیازمشکالت
اساسیافرادمبتالبهسندرومجمعهراسی،نداشتن
ارتباط بــا دیگران بــه خصــوص انعــکاس رفتارهای
دوستانهآنهاستواینیعنی،بهطورمثالآنهانمی
توانند لبخند دیگران را در جمع با لبخندی دوستانه
پاسخدهند.تاثیرمنفیایناختاللدرروابطزناشویی
به ســردی طرف مقابل منجر می شود چراکه معموال
شــریک زندگی از مشــکل فرد مبتال اطالعی ندارد و
صرفا رفتار وی را عمدی تلقی می کند و طبیعتا باعث
افزایشطالقبهخصوصطالقعاطفیمیشود.

زندگیسالم
سه شنبه  
     27شهریور 1397
شماره 1141

خانوادهومشاوره

یکی از شهدای کربال که نحوه تصمیم گیری اش برای حضور در بین یاران
مناسبتی
امام حسین(ع) درس آموز و قابل عبرت است« ،زهیر» است .قبل از هر چیز
درباره او باید بدانیم که «زُهیر بن قین بــن َقیس اَنماری ب َ َجلی» معروف به
«زهیر» مرد شریفی در بین قوم خود بوده و در کوفه زندگی می کرده است .او
مردی شجاع بود و در جنگ ها ،همواره به نام آوری شهرت داشت .زهیر از یاران رسول خدا(ص)
هم بوده اما پس از رحلت پیامبر(ص) و بر اثر تبلیغات وسیع «معاویه» ،به امام علی(ع) و فرزندانش
عالقه ای نشان نمی داده است .با این حال و با یک تصمیم درست ،دست به دست ساالر شهیدان
در راه کربال گام نهاد و در این راه ،جان خود را نثار کرد .در این بین ،چند نکته درس آموز از رفتارها
و اتفاق هایی را که برای او افتاده مطرح می کنیم.

عاقبت داشتن فطرتی پاک

از دنیای روان شناسی

جمالتی ماندگار از زهیر

جواد رستمی | کارشناس مسائل دینی

منابع معتبر تاریخی نقل مــی کنند که در همین
مــکان ،قاصدی از ســوی امــام حســین(ع) آمد
و او را طلبیــد .همســرش مــی گوید« :مــا که در
حال خــوردن طعــام بودیم از حیــرت این دعوت
بازماندیــم .زهیــر اکــراه داشــت که ایــن دعوت
را اجابــت کنــم اما مــن گفتم کــه فرزند رســول
خدا(ص) تو را می خواهــد و تو دعوتش را رد می
کنی؟!» ایــن بیان تلنگــری بود بــرای حرکت به
ســمت خیام امام(ع) و پــس از مدتی با شــادی و
شــعفی آشــکار به خیمه خویش برگشــت .تاریخ
از آن چــه بیــن امــام(ع) و زهیر در خیمه ایشــان
گذشــته ،چیز زیــادی نقــل نکــرده امــا پذیرش
ایــن هدایت به بســتر و ظرفیت زهیــر و همراهی
خانواده اش ارتبــاط دارد کــه او را در فاصله ای
اندک پس از زیارت خانه خــدا از مرز گمراهی به
سوی ولی خدا رهنمون می کند تا در تارک تاریخ
همچون دیگر حماسه سازان کربال بدرخشد.

سهشنبهها

چگونه ذهنیتی نترس داشته باشیم؟

«توماس ادیسون»
هزار بار تالش کرد
تا باالخره نمونه
اولیه موفقی ساخت.
خبرنگاری از او
پرسید« :هزار بار
شکست خوردن
چه حسی داشت؟»
ادیسون پاسخ
داد« :من هزار بار
شکست نخوردم.
المپ حبابی اختراعی
با هزار مرحله به
نتیجه می رسید».
بر خالف ادیسون
بسیاری از ما از
شکست خوردن
اجتناب می کنیم.
ما به قدری روی
شکست نخوردن
متمرکز هستیم که
برای موفقیت تالش
نمی کنیم و در عوض
به یک زندگی
معمولی رضایت
می دهیم

یکیازبزرگترینرازهایموفقیت،عملکردندردایره
توانایی خودتان ولــی خارج از دایره راحتی تان اســت.
اگر چه ممکن اســت شــما به صورت جدی با شکســت
مواجهشوید،درعینحالممکناستبهصورتجدی
باموفقیتمواجهشویدوبههمیندلیلاستکهریسک
و شــهامت جدی ضروری هســتند .در هر صورت ،شما
بیشتر از همیشــه درباره توانایی ها ،اســتعدادها و عزم
خود یــاد خواهید گرفــت و اراده خــود را بــرای چالش
بعدی تقویت خواهید کرد .اگر این به نظرتان قلمروی
خطرناکیاست،بایدبگوییمکهواقع ًاهمهمینطورمی
تواندباشدولیراههاییوجودداردکهاینذهنیتنترس
رادرخودبهوجودآورید.
نگرشی مثبت داشته باشــید :اولین قدم این است
که به صورت آگاهانه نگرشــی مثبت داشــته باشــید تا
بدونتوجهبههرچیزیکهباآنمواجهمیشوید،بتوانید
درسهایتجربهراببینیدوبهحرکتبهسمتجلوادامه
دهید.ایندرستاستکههمهافرادذات ًامثبتاندیش
نیســتند .برای این که نگرش خود را عوض کنید ،ابتدا
باید یک انتخاب را برگزینید :باید به طور مرتب انتخاب
کنیدکهنگرشیمثبتداشتهباشید.
مطالب انگیزشــی بخوانید و گــوش دهید :دوم،
مدام محتوایی بخوانید و گوش دهید که این نگرش را
تقویت کند .تا می توانید کتاب های انگیزشی درباره
تفکر مثبــت بخوانید .مطالعه شکســت هــا و واکنش
متعاقب افراد موفــق می توانــد در این زمینه به شــما
کمک کند .اگر مدیر سازمان هستید ،به کارکنانی که
به رغم تالش زیاد در موضوعی با شکست مواجه شدند
پاداش دهید و از تالش های آن ها در ســازمان تقدیر
کنید تا همه متوجه شــوند که شکســت خوردن کام ً
ال
قابل قبول است .بنابراین کارکنان پیش خود خواهند
گفــت« ،مــن همــکار خــود را می بینــم کــه در کارش
شکست خورد و نه تنها سر کار بازگشت ،بلکه پیشرفت
بیشــتری هم کرد .من هم می توانم شکست بخورم و
روز بعد سر کارم بیایم .همکارم گواهی بر این موضوع
اســت ».او همچنین با ایــن تفکر انگیزه پیــدا می کند
که« ،اگر من درباره شــرایط فعلی خودم راضی بمانم
و دست به ریسک نزنم ،فرد دیگری متوجه خواهد شد
که من چه کار می کنم و در طول زمان تالش بیشتری
از من می کنــد و در نهایت مــن را از کار بیــکار خواهد
کرد ».شما باید خود را بهبود دهید وگرنه فرد دیگری
دستاوردهای شما را می گیرد ،آن ها را بهبود می دهد
و نتایج بهتری کسب خواهد کرد.
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