نگاهی متفاوت به دالیل زیبا بودن دکوراسیون خانه های چند ستاره خارجی

یادداشت

از شباهت خانه «دی کاپریو» به جنگل ات دیزاین خانه «گومز» اب سنگ و چمن!
راحله عجم اکرامی | طراح و ایده پرداز دکوراسیون داخلی

چیدمان

جنیفر لوپز

زندگی در بلندترین ساختمان نیویورک
ایــن بازیگــر عــاوه بــر ایــن کــه در زمینــه
تهیهکنندگی بســیار متخصــص و حرفه ای
عمل کــرده در زمینــه دکوراســیون داخلی
منزل خود نیز دســتی بر آتش داشــته است.
لوپزدربلندترینساختماننیویورکدریکپنت
هاوس در منزلی با شکوه و لوکس زندگی می کند .خانه ای که از
نمایبیرونیباسنگهایشیکوزیبابهشکلیمدرنوچشمگیر
طراحیشدهاست.استخرخصوصییکیدیگرازگزینههاییاست
کهمنزلجنیفربهآنمجهزاست.استفادهکردنازپنجرههایبلند
در این برج مرتفع یکی از مهم ترین گزینه هایی است که به زیباتر
شدنایندکوراسیونبسیارکمککردهاست.

خانه ای شبیه به جنگل

ریحانا

خانه ای کوچک اما با دیزاینی بسیار شیک
ریحاناعالوهبرطراحیلباسدرزمینهدکوراسیونداخلیمنزل
نیزبسیارمتخصصوحرفهایعملکردهبهشکلیکهخانهاش
با سبکی مدرن و بسیار شیک دیزاین شــده است .امری که در
ابتدا توجه همه را به خود جلــب می کند ،کوچک بودن و لوکس
بودنمنزلریحاناست.درستشبیهبهخانههاییکهدرقصههایکودکیبرایمابازگو
میشد.یکخانهنقلیسفیدبایکاستخرروبازرویاییتمامچیزیاستکهدرنگاهاول
مشاهدهمیشود.باتوجهبهاینکهاینخانهدرمقابلدیگرخانههایریحاناازمساحت
زیادیبرخوردارنیستامازیباییخیرهکنندهایدارد.شیروانیبودنسقفاینمنزل
سادهوشیکنیزبهزیباییبیشترآنبسیارکمککردهاست.

آنجلینا جولی

یک قصر ســنگی در دل جنگل بهترین تشبیه
برای منــزل دی کاپریو اســت .راه ورودی به
اینمنزلشیکبااستفادهازگلهایطبیعی
ودرختانکاجبسیارخاصومتفاوتشبیهبه
یکقصررویاییطراحیشدهاست.طراحیاین
منزلبهشکلیاستکهفضایداخلینیزشبیهبهعناصرداخلدر
طبیعتمورداستفادهقرارگرفتهاست.بهعنوانمثالپارکتهای
چوبی ،صندلی های چوبی و میز چوبی به همراه یک میز دکوری
که آن هم به وســیله چوب ساخته شــده اســت عناصر اصلی این
دکوراسیونراتشکیلمیدهند.اینطراحیمحیطیکجنگلرا
درذهنمخاطبتداعیمیکند.

سلنا گومز

جولی پس از جدایی از برد پیت در منزل جدیدی ســاکن
شــد .یک عمارت بزرگ دو طبقه که به وســیله گیاهان
زینتی طراحی شــده ،تمام زیبایی خانه جولی اســت.
سادگیدرطراحیوبهرهگرفتنازسبککالسیکبرای
درهایورودیوپارکتهایکفاتاقبههمراهدکوریهای
لوکس دلیل دیگر این زیبایی به شمار می آید .رنگ کرمی در و
پنجرهباپارکتهایکفپوشقهوهایهماهنگشدهاست.

گومزازکودکیدربیشترزمینههایهنریدستیبرآتش
داشت به شــکلی که این روزها با توجه به این که سن و
سال زیادی ندارد ،خانه ای بسیار شــیک را از آن خود
کردهاست.اینمنزلخاصازبدوورودچشمهربیننده
ایرابهخودخیرهنگهمیدارد.نمایورودیاینمنزلزیبا
با ترکیبی از سنگ و چمن طراحی شده ودر البه الی این چمن
کارییکفوارهسنگیمیبینیدکهبهزیباییاشافزودهاست.

پسر 4ساله ام به تازگی میگوید که
دوست ندارم به مهد بروم
پسر چهار ساله ام خیلی خجالتی است و االن کالس خالقیت می رود .با فردی حرف نمی زند و در
کالس شــعر نمی خواند .نمی دانم چرا؟ با دیگران زود دوست نمی شود .قبال که مهد می رفت،
خوب بود اما به تازگی می گوید که دوست ندارم به مهد بروم .او به من که پدرش هستم ،خیلی
وابسته است .لطفا راهنمایی ام کنید.

 2تا  6سالگی سن آموزش نیست

به همه والدین محترمی که کودکی در سنین دو تا شش سال
دارند،اینتوصیهضروریبهنظرمیرسدکهکودکیاولسن
آموزشرسمینیستوکودکتواناییجسمیوروحیکافی
برایفراگیریوپاسخگوییجدیندارد.بایدتوجهداشتاگر
ایناصلرعایتنشودوانتظاراتمافراترازسنکودکباشد،
احتمالافسردگیومنزویشدنکودکزیادتراست.
دالیل جمع گریزی کودکان

احتماال مشــاهده می کنید که در مهدها و پیش دبســتانی
هایی که بر اســاس اصول تربیتــی نوین اداره می شــوند ،از
آموزش رســمی در ســن دو تا شش ســالگی خبری نیست.
همچنین تکلیف به کودکان داده نمی شود و در قالب بازی
و شادی و غیرمســتقیم کودک آموزش های متناسب با سن
خود را دریافت می کند .اجبار کردن کودک به شعرخوانی یا
ارتباط با دیگران باعث کالس گریزی و جمع گریزی وی می
شود .کودک در این مرحله نیاز مبرم به امنیت دارد تا بتواند
دو ویژگی بارز ایــن مرحله یعنی کنجکاوی و بــازی کردن را
آزادانه تجربه کنــد .بنابرایــن بایدها و نبایدهــای افراطی،
منع همیشــگی کودک از بــازی که عامل اصلی شــکوفایی
استعدادهای وی است ،انزوای کودک و پناه بردن وی به غار
ذهنی اش و تمایل نداشتن به ارتباط با دیگران را در پی دارد.
دلیل بی تمایلی اش به مهد

دی کاپریو

دیزاینی جذاب با کمک گیاهان زینتی

پدر گرامی ،پسر شما دوره کودکی اولش
تربیت
را سپری می کند که مرحله خطیری است
فرزند
و همه والدین ضرورت دارد ضمن آگاهی
بیشــتر از ویژگی هــای این مرحله رشــد،
متناسب با سن کودک نقش شــان را به خوبی ایفا کنند .در
ادامه نکاتی مهم با شما والد گرامی در میان می گذارم.

بنابر آن چــه گفته شــد ،محدودیت های زیاد بــرای کودک

ایجاد کردن به عنوان ابــزار تربیتی و انتظارات فراتر از توان
کودک و تشویق نکردن او برای حداقل فعالیت هایش ،همه
و همه باعث آســیب های جبــران ناپذیری در رشــد و تعالی
کودک می شود .یادآوری این نکته هم ضروری است که هر
مشکل خلقی یا رفتاری که درکودک مشاهده می کنیم باید
از نگاه خطی یعنی فقط روی شخص کودک متمرکز شدن
جدا پرهیز کنیم چون عمده مسائل رفتاری و روحی کودک
متاثر از فضای تربیتی خانواده و نوع برخورد اطرافیان است
و برای کودکــی که مهد می رود باید ریشــه رفتــار غیر قابل
قبول را در فضای مهد و نوع برخورد مربیان هم جست و جو
کرد .هر تغییر مطلوبی که قرار است در کودک شکل بگیرد
یا رفتارنامناسبی حذف شود ،برای این تغییرات باید تعامل
و نگاه تربیتی والدین و مربی تغییــر کند .صرفا تمرکز برای
تغییر رفتار کودک بدون آسیب شناسی و پذیرش این که با
توجه به تفکر عینی کودکان ،مشکالت آنان را مدل تربیتی
ما رقم می زند کارساز نیســت! نگاه سیستمی به مشکالت
کودک یعنی فرزند عزیز شما با میل و رغبت به مهد می رفته
ولی اکنــون تمایلی ندارد ،شــاید به دلیل رفتــاری آمرانه یا
تهدیدآمیز بوده یــا موانعی بر ســر راه ارضــای کنجکاوی یا
بازی وی قرارداده اند و حاال احساس امنیت نمی کند و رفتار
اجتنابی شکل گرفته است.
او را وابسته و ناکارآمد بار نیاورید

دکتر علیرضا سفیدچیان | روان پزشک و مدرس دانشگاه

مندان شان است ،آن ها به دکوراســیون و طراحی منزل شــان توجه ویژه ای دارند و
تالش می کنند تا اصول زیادی را رعایت کنند .در ادامه و بر اساس عکس های منتشر
شده از خانه های چند ستاره خارجی ،نگاهی بر ویژگی های رعایت شده توسط آن ها
برای طراحی خانه های شان خواهیم داشت.

دیزاینی خاص با سنگ و چمن

عبدالحسین ترابیان | کارشناس ارشد روان شناسی

انرژی سمی به دیگران تزریق نکنیم!

کودکحتیبیشترازبزرگساالنجذبمکانهاوافرادیمی
شود که به او امنیت می دهند و احساس امنیت در گرو توجه،
محبت و احترام به هنگام اطرافیان اســت .وقتی در کودکی
والدینصفرتاصدکارهایکودکراخودشانانجاممیدهند
وکمتراجازهمیدهندکهکودکخودشنقشهایکودکانه
اش را ایفا کنــد ،این واقعیت را فراموش کــرده اند که بهترین
کمک به کودک ،کمک نکردن بیش از حد به اوســت .شــاید
دلیل وابستگی اش به شما ،همین باشــد که بیش از حد به او
توجهدارید.دراینمدلتعاملی،فرزندشماشخصیتیوابسته
وناکارآمدبارمیآیدوتواناییهایششکوفانخواهدشد.

هر انسانی در زندگی شخصی اش با مشکالتی رو به روست و برای
آینده اش ،نگرانی هایی دارد .امروزه کمتر فردی پیدا می شود که
در صحبت با دیگران از این مســائل دم نزند و حتــی بعضی افراد از
خبرهایی که منبع درســتی هــم ندارند برای اثبات وخیم تر شــدن
شــرایط در آینــده کمک می گیرنــد .در ایــن بین ،کمتر فــردی هم
پیدا می شــود که در دنیای مجازی حضور نداشــته باشــد .هر ثانیه
هزاران هزار تصویر ،فیلم ،صوت و نوشته ناراحت کننده ،غم انگیز،
ناامیدکننده و  ...در دنیای سرسام آور مجازی در حال پخش است
اما به راستی چرا به خود اجازه می دهیم که تعارضات درونی ،دلهره،
ناراحتی ،اشــک و آه و ناله ،بدگویی ،گالیه ،بدبینی ،شکســت ها،
خشــم ،افســردگی ،ناامیدی و خالصه این میزان از انرژی منفی را
(که در واقع باید از آن به انرژی سمی یاد کرد) با دیگران به اشتراک
بگذاریم!؟ هدف از نشان دادن و به اشتراک گذاشتن پست هایی با
سرهای کوبیده به دیوار ،زانوهای به بغل چســبیده ،نواها و آهنگ
های غمگین و  ...در گروه های خانوادگی و دوستانه مان چیست!؟
به چه حقی حال خراب خویش را با دیگران به اشتراک می گذاریم!؟
چرا از مرض انتقــال حال ِ
بد خود بــه دیگران با درخواســت الیک و
کامنت اســتقبال می کنیــم!؟ این مســئله مثل این اســت که دچار
ســرماخوردگی باشــیم و مســتقیم تو صورت مردم عطســه کنیم تا
ویروس بیماری به دیگران منتقل شود!

زندگیسالم
چهار شنبه
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خانوادهومشاوره

چیدمان محل سکونت با یک سبک صحیح و استاندارد ،برای همه
جذاب است و یکی از دغدغه های اصلی هنرمندان مشهور به شمار
می رود .از آن جایی که زندگی افراد هنرمند در معرض دید عالقه

سخنی با آن ها که در مواجهه با مشکالت فقط غر می زنند

ذکر برخی علل

اعتماد به نفس پایین ،تالش برای جلب توجه و دیده شــدن ،داشتن
ارتباطضعیفبادیگرانوطردشدنازطرفخانوادهودوستان،ضعف
داشتندرمهارتهایابرازوجود،فرارازواقعیت،انزواطلبیو....
اما چه باید کرد؟

 -1کمبودها و کشمکش های روان خود را بازشــناخته و آن ها را با
مشاوره و درمان حل کنیم.
فن
 -2درد و مشــکالت خود را تنها با فــردی در میــان بگذاریم که ِ
درمان درد می داند و خبره این کار است.
ِ
بد ما ،ویژه ِ
 -3حال ِ
خود ماســت و بنابراین عالم و آدم را به این حال
بد ،آلوده نسازیم.
 -4هنر شادی آفرینی را تمرین کنیم.
 -5از انرژی های منفی فرار کنیم.
 -6مهارت برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران را بیاموزیم.
 -7محبت؛ گوهری قیمتی است! آن را به حراج و گدایی نگذاریم!
 -8همدلی در دنیای واقعی و مجازی یک مهارت عالی است که باید
آن را آموخت و در زندگی ،همیشه تمرین کرد.

نظریکجامعهشناسدربارهافزایش 30درصدیتقاضایمردمبرایخریدنکاالهایدستدوم

خریدی هوشمندانه که در دنیا مرسوم است
دكتر علیرضا عزیزی| جامعه شناس

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان در جدیدترین
سوژه روز
مصاحبه اش گفته« :به صورت نسبی تقاضا برای کاالی
دست دوم حتی برای تهیه جهیزیه باال رفته زیرا قدرت
خرید مردم پایین آمده است .همین علت اصلی رو آوردن
خانواده های ایرانی به سمت جنس های دست دوم است .این افزایش تقاضا
چیزی در حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد بوده است ».در این بین باید توجه داشت که

فرهنگ خرید کاالی دست دوم در اروپا

مطالعات در کشور آلمان و فرانسه نشان می دهد که
اتفاقا فرهنگ اســتفاده از کاالی دســت دوم نه فقط
شــامل طبقات محــروم که جزئــی از فرهنــگ طبقه
متوسطجامعهاست،یعنیخانوادههاییکهازتمکن
مالی تقریبا مطلوبی برخوردارند امــا می خواهند از
طریق مصرف کاالی دســت دوم خرید هوشــمندانه
تری داشــته باشــند .امروزه در این کشــورها ،خرید
کاالیدستدوم،اتفاقیباحالوشیکبرایخانواده
هاتلقیمیشودوآنهامیکوشنددرفروشگاههای
بزرگ آنالین و آفالین خرید و فروش کاالهای دست
دوم هم با فروش کاالهای دست دوم خود به دیگران
کســب درآمد کنند و هم از طریق خرید کاالی دست
دوم،هزینهمالیکمتریرامتقبلشوند.بهنحویکه
گردشمالیخریدوفروشکاالیدستدومدرکشور
آلمان از 1.902میلیون یــورو در 2012تا2.198
میلیونیورودر 2020پیشبینیمیشود.

فرهنگ مصرف کاالی دست دوم در جامعه ما کمتر پذیرفته شده است و بیشتر
خانواده هایی کــه از منابع مالی ضعیف تری برخوردارنــد ،به ناچار به خرید
کاالهای دست دوم از دست فروش ها و فروشندگان جزء مبادرت می ورزند اما
چرا در فرهنگ ما چنین خریدهایی امری مذموم و غیرقابل پذیرش تلقی می
شود با آن که در سطح جهانی و در کشورهای پیشرفته اروپایی ،فرهنگ استفاده
از کاالی دست دوم میان خانواده ها رواج دارد و جزئی از فرهنگ آن هاست؟

چرا ایرانی ها کاالی دست دوم نمی خرند؟

حاال اگر به ســوال ابتــدای بحث مــان برگردیم باید
بپرســیم چرا در جامعه ما به ویژه با توجه به شــرایط
اقتصادی موجود ،چنین فرهنگــی از رواج کمتری
برخوردار اســت و حتی خانواده های طبقه متوسط
مان هم همچنان می کوشــند از لوکس ترین کاالها
یا حداقل از اجناس نو و دست اول استفاده کنند؟ به
نظر می رسد ریشه های وجود این پدیده را باید در)1
نگرش ایرانیان درباره مصرف کاالهای دست دوم و
 )2وجود نداشتن زیرساخت های الزم برای خرید و
فروش چنین کاالهایی دانست.
چرامالهاکاالیدستدوم نمیفروشند؟

جــدای از مســئله پرســتیژ در اســتفاده از کاالهای
لوکــس و دســت اول به نظــر مــی رســد نگرانی ها
درباره کیفیت کاالهای دســت دوم به ویــژه درباره
وسایل برقی و الکترونیکی و بهداشتی بودن آن ها

به ویژه درباره لباس موجب رغبت کمتر به استفاده
از چنین کاالهایی می شــود .این نکتــه زمانی مهم
تر می شــود که در کشــور ما عمدتا کاالهای دســت
دوم ،در دســت فروشــی های کنار خیابــان و جمعه
بازارها یافت می شــود که بعضا محل ارائه کاالهای
تقلبی بوده و عمدتا محل حضور اقشار ضعیف و کم
برخوردار جامعه است و مال ها و مراکز خرید بزرگ
در کشــورمان مختص کاالهای لوکس و دست اول
تلقی می شود ،حال آن که در کشــورهای اروپایی،
انواعــی از فروشــگاه های بــزرگ و معتبــر آنالین و
آفالیــن مراکز مهم خریــد و فروش کاالهای دســت
دوم موجود هســتند .در این بــاره به نظر می رســد
ایجاد مراکز معتبر و بــزرگ خرید و فروش کاالهای
دست دوم ،که کاالهایی با کیفیت ،بهداشتی و ارزان
قیمت را عرضه می کنند ،می تواند زمینه های الزم
برای ترغیب ایرانیان به استفاده از چنین کاالهایی
را فراهم آورد.
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