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غافل نشدن از پژوهش

ســبک زندگی مهدوی باید
بــر مبنــای جهــاد باشــد .به
عبارتی منتظر باید با سخت
کوشــی فــراوان درصــدد مقابله با دشــمن
باشــد ،چه این دشــمن ظاهری باشــد ،چه
باطنی همچون جهل و نادانی .تنها با روحیه
و تــاش جهادی اســت کــه مفهــوم انتظار
شکل می گیرد.

آن چه در رســیدن به سبک
زندگــی بســیار مهم اســت،
پذیرش ایــن نکته اســت که
فرد منتظر باید پس از شناخت ،تسلیم حق
شــود و تا تســلیم به معنــای پذیــرش وجود
نداشته باشد ،نتیجه و ثمره انتظار بروز نمی
کنــد .همچنین منتظر واقعی فردی اســت
که همیشــه به دنبال یافتن حق باشــد و در
این راه ،تمام تالشش را انجام دهد .مسلما
در این سبک زندگی ،آن چه بسیار اهمیت
دارد ،برخورد با انواع تحریف ها و اعتقادات
غلط است و مهم است هر فرد بتواند سره را
از ناسره جدا کند و دقت داشته باشد.

 6پیشنیاز سبک زندگیمهدوی
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سیدمجتبی آل علی| دانش آموخته رشته فلسفه و کارشناس مذهبی

قبل از هر چیز باید بدانیم که انتظار به معنای ایستادن و دست روی دست گذاشتن نیست .به عنوان مثال ،وقتی ما مهمانی را
مناسبت
دعوت کردهایم و میگویند چه میکنید ،میگوییم منتظر مهمان هستیم یعنی همه هماهنگیها ،زمینه چیدنها ،مقدمات و شرایط
روز
الزم برای پذیرایی از مهمان را فراهم کرده ایم و فقط مانده حضور خود مهمان .انتظار از جنس تالش ،عمل ،استقامت و استمرار
است .از جهتی مقدمات انتظار ،متناسب با فردی است که انتظارش را میکشیم ،یعنی وقتی ما منتظر برادرمان هستیم ،نوع
آمادهسازی منزلمان با زمانی که منتظر مهمانی خاص از راه دور هستیم ،فرق میکند و حتی این تفاوت در نوع پوششمان تاثیر دارد .این نکته
بیانگر آن است که منتظر ،مثل زمانی زندگی میکند که خود مهمان حضور دارد یعنی سبک زندگی منتظر همان سبک زندگی مهدوی در زمان ظهور
است و فرقی ندارد .با این مقدمه باید دانست که برای سبک زندگی مهدوی ،ابتدا باید زمینههایی فراهم و سپس به نکات رفتاری و عملی توجه
شود .در ادامه به شش مورد اشاره می شود.
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شناخت امام زمان(عج)

وقتی میتوانیم ســبک زندگی
مــان را ماننــد زمان ظهــور امام
زمان(عــج) کنیم که ابتــدا امام
زمان(عج) را درست و کامل بشناسیم و بدانیم
وظایفمنتظردرزمانایشانچیست؟شناختی
ارزشــمند اســت که مبنای عمل بر اساس حق

شودوشناختیکهبهعملنرسد،ارزشیندارد.
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اجتماعی و مسئولیت پذیر
بودن

قبــول مســئولیتهای کاری
و خانوادگــی و مدیریــت
صحیح داشــتههای خود ،یکــی از اصلیترین

ویژگیهای فرد منتظر است .در ضمن اهمیت
توجه به جنبههای اجتماعی و گروهی زندگی
اعم از تشکیل گروههای دوستان و خانواده بر
هیچ منتظری پوشــیده نیســت .منتظر واقعی
در ســبکزندگیاش در کنار اعمال و عبادات
فردی خود بــه جنبههــای اجتماعــیاش هم
توجه دارد.

پسر عمهام بعد از شکست عشقی ،عاشق من شده!
دختری  19سالهام و به شدت پسر عمهام را دوست دارم .حدود یک سال
پیــش قرار بود ازدواج کنیــم اما با مخالفت عمهام روبهرو شــدیم و دلیل
مخالفت اش این بود که من دختری حاضر جواب هســتم .حاال حدود چند
ماهی است پسر عمهام به من زنگ میزند و درباره ازدواج حرف میزنیم.
البته او در این مدت عاشق دختر دیگری شد و قرار بود ازدواج کنند اما آن
دختر با پسر دیگری ازدواج کرد و پسرعمهام شکست عشقی سختی خورد.
با این شرایط ،زن او بشوم؟
صدیقه معدنی | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

با ســام خدمت شــما مخاطب
مشاوره
گرامی و آرزوی گرفتن بهترین
ازدواج
تصمیم برای آینده زندگیتان.
در پیامک خــود ابــراز نگرانی و
تردید داشــتید درباره اینکه آیا درخواست ازدواج
پســر عمه خود را بپذیرید یا خیر؟ اینکه او دلباخته
دختری بوده و بــه یکدیگر نرســیدند و نیز مخالفت
عمه تان با شما تا یک سال پیش را به عنوان مهمترین
دالیل نگرانی و تردید خود بیان کرده اید که در ادامه
این موارد را با هم بررسی میکنیم و چند توصیه به
شما داریم.
از منطقی بودن عالقه اش مطمئن شوید

از آن جا که گفته اید  19ساله هســتید ،به احتمال
زیــاد پســر عمه شــما هم ســن زیــادی نــدارد و این
دلباختگــی و عالقــه او بــه دختــر خانم قبلــی جزو
عشقهای زود گذر دوران نوجوانی بوده و شما باید
اطمینان حاصل کنید که عالقه اش به شما از روی
هوس و بی معیار نباشد.
از قطع ارتباط پسر عمهتان با آن دختر مطمئن

شوید

از آنجا کــه دختر مورد عالقه پســر عمهتــان ازدواج
کرده،حتمااووپسرعمهشماروابطخودرااخالقاوبه
لحاظتعهدبهزندگیمشترکقطعکردهاندامابازهم
الزم است از طریق عمه یا پسر عمهتان از این موضوع
مطمئنشویدزیرامیتواندآیندهزندگیمشترکتان
وپایداریاشراباتهدیدجدیمواجهکند.
به هیچ وجه احساسی تصمیم نگیرید

تکلیفتــان را بــا خودتــان مشــخص و انتظــارات و

داشتن عقل معاش

توجه به ظرفیت های مالی و
توانمندی برای کسب درآمد
و ایجاد استقالل مالی که با
تالش و توجه به داشته ها و استعداد شخص
بروز می کند و شکل می گیرد ،مهم است.
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اهل ایثار بودن

هــر فــردی در ابتــدا تنهــا به
خــودش توجــه دارد امــا بــا
ازدواج و تشــکیل گــروه،
به مــرور این توجــه ،به دیگــران نیــز انتقال
مییابد و تا این حد پیــش میرود که تمامی
مخلوقات خداوند را دوســت داشــته باشد.
سبک زندگی مهدوی الگوهای خاص خود
را برای ایثار و محبت دارد .این نکته هم مهم
است که ارزشهایی همچون قرضالحسنه،
خمس ،زکات و همچنین تعاون و حیا کمی
فراموش و کم رنگ شــدهاند و منتظر واقعی
باید با روحیه جسورش ،سعی در زنده کردن
اینها داشته باشد.

ادامه این ارتباطتان آسیبزا خواهد بود

ویژگی های عمومی

با توجه به اینکــه تیپ راهبــر را معموال در
پستهای مدیریتی میتوان دید ،احتماال
در محیط کار بــا این افراد برخــورد دارید.
خوب است این را بدانید که افراد این گروه
اصوال محبــت زیــادی را ابــراز نمیکنند و
ترجیح میدهند بدون حاشیه اصل مطلب
را بشــنوند و از آنجــا که بیشــتر بــه دنبال
نتیجه هســتند ،جزئیات برایشان اهمیت
چندانــی نــدارد .احتمــاال برای شــما این
ســوال پیش بیاید که چگونــه میتوان یک
فرد از این گروه را تحت تاثیر قرار داد؟ اگر
دوســت دارید این افــراد را به خــود جذب
کنید و اعتمادشان را به دست آورید ،سعی
کنید قوی ،قاطع ،نافــذ ،با اعتماد به نفس
و منظم باشــید زیــرا افراد این گــروه هرگز
عالقــهای بــه بــودن در کنــار انســانهای
ضعیــف ،ســطحی ،بیتوجــه و بیانگیــزه
ندارند .در واقع شعار اصلی افراد این گروه
این است :یا مدیر باش یا از من پیروی کن یا
از سر راهم کنار برو!
نقاط قوت

افراد این گروه می توانند در شرایط سخت
تصمیماتی بســیار دشوار و ســریع بگیرند.
این افراد سیاســتمداران خوبی هســتند و
در انجام کارهای پشت پرده مهارت زیادی
دارند .معموال وقتــی یک فــرد از این گروه

به تازگی معاون بهداشت وزارت بهداشت در یک نشست خبری اعالم کرده است که هم اکنون سن
سوژه روز
ازدواج خانمها نسبت به یک دهه قبل چهار سال و فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند  4/2سال افزایش
یافته است(.منبع خبر :مهر) .معموال وقتی صحبت از فاصله سنی والدین و فرزندان به میان میآید،
همه نگاهها به سمت اختالف نسلی و درک نشدن فرزندان توسط والدین در دورههایی مانند نوجوانی
و جوانی جلب خواهد شد اما واقعیت این است که چالشهای پیش روی والدینی که دارای اختالف
سنی زیادی با فرزندانشان هستند ،بیشتر از مشــکالت ارتباطی و تعارضات بین نسلی است .در این مطلب به بررسی
برخی چالشهای پیش روی این دسته از والدین میپردازیم.

افراط یا تفریط در تربیت

افرادیکهدرسنینباالصاحبفرزندمیشوند،بیشتراحتمال
دارددرراهبردهایتربیتیخودبهافراطیاتفریطکشیدهشوند.
بهعبارتدیگرایندستهاز والدینیاخیلیسختگیریاخیلی
آسانگیرخواهندشد.بهخصوصاگرتجربهفرزندآوریآنها،
پسازدرمانهایمربوطبهنازاییباشد.
لذت نبردن از دوران کودکی فرزند

دورانکودکیشیرینیهاولذتهای
خاصی دارد که هر مــادر و پدری آن را
تجربه میکند اما والدینی که تفاوت
سنی بسیاری با فرزندان خود دارند،
ممکناستبهاقتضایدورهسنیکه
درآنقراردارند،نتواننددرککاملو
عمیقیازلذتهایموجوددرکودکی
فرزندشانداشتهباشند.
اختالفهای بسیار در سالیق

به طور قطع فرزندان شــما متعلق به
نسلفرداهستندونمیتوانبراساس
معیارها و منطقهای نسلی که به آن
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شکی در این نیست که ما باید بیاموزیم با هر تیپ شخصیتی و رفتاری ،چگونه و با چه
زبانی سخن بگوییم تا بهترین روابط را با خانواده ،همکاران ،دوستان و آشنایان داشته
باشیم .در هفتههای گذشته شما را با یکی از الگوهای شخصیتشناسی به نام DISCآشنا
کردیم و سپس به یکی از چهار تیپ اصلی در این الگو به نام (راهبر) پرداختیم .همانطور
که در مطالب قبلی مطرح کردیم ،یادگیری شخصیتشناسی بسیار جذاب است اما به
خاطر داشته باشیم که در مسیر یادگیری شخصیتشناسی ،مصداقیابی نادرست و
تعمیم دادنهای گمراه کننده ،دو دام جدی و مهم در مسیر یادگیری شخصیتشناسی
هستند .با این توضیح شما را با جزئیات بیشتری از تیپ راهبر آشنا میکنیم.

جواد غفورینسب| کارشناسارشد مشاوره خانواده

تعلقداریم،ازآنهاتوقعداشتهباشیم.چارچوبهایاخالقی
واجتماعیمعموالثابتهستندامابرخیمواردوجوددارندکه
کامال منطبق بر شرایط زمان هســتند .والدینی که با فرزندان
به خصوص نوجوان و جوان خود اختالف ســنی زیادی دارند،
در درک کــردن ایــن تفاوت نســلی بــه چالشهای بیشــتری
برمیخورندوکارسختتریپیشرودارند.
بچهداری در جوانی

زندگیسالم
شنبه  

مهدی خراسانی| کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

از بچهداری در جوانی لذت ببرید

والدینی کــه در ســنین بــاال فرزنددار میشــوند ،نســبت به
والدینــی کــه در ســنین پاییــن و ابتــدای جوانــی فرزنددار
میشوند ،آســتانه تحمل پایینتری در برابر مشکالت فرزند
نوزاد یا نوباوهشــان دارند .این میتواند به دلیل حساســیت
پذیری بیشتر افراد در برابر چالشهایی از این دست باشد.

در صورت بررسی مالکهای مطرح شده و موافقت
بزرگ ترها با این ازدواج ،حتما در جلسات مشاوره
پیش از ازدواج از همکاران روان شناس در این حوزه
کمک بگیریــد .همــواره این نکتــه را به یاد داشــته
باشــید که درگیری عاطفی و عالقه قبل از ازدواج،
تصمیمگیری عاقالنه شــما دربــاره فرد مــد نظر را
تحت تاثیر قــرار میدهد و به لحاظ روان شــناختی
تمایل به فردی ،موجب حــذف فاکتورهای معیوب
او و برعکس تمایل نداشــتن به فرد ،موجب پر رنگ
شدن عیوب شخص میشود.

ترفندهای تحت تاثیر قرار دادن راهبرها!

نگاهی روان شناسانه به خبر افزایش فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند به  4.2سال

آستانه تحمل پایین در برابر مشکالت کودک

معیارهای تان برای ازدواج را فهرســت کنید و نظر
خانوادهتان را هم در این موارد جویا شوید و فهرست
خود را با توجه به نظــرات والدینتان ارزش گذاری
و اولویتبنــدی کنیــد .در ضمــن توصیه میشــود
که عجله نکنید و پســرعمه خــود را همچــون دیگر
خواســتگارهایتان در کفــه معیارهــا و اولویتهای
شرایط ازدواج خود بســنجید و صرف آشنا و فامیل
بودن ،با نبود هماهنگی و نداشتن مالکهای الزم
او برای ازدواج ،احساسی برخورد نکنید.

شخصیت شناسی

مواردی که ذکر شــد کلی هســتند و امــکان دارد والدینی هم
باشندکهباوجودداشتنتفاوتسنیزیادبافرزندشان،رابطه
بسیارخوبیباآنهابرقرارکنندووالدگریلذتبخشیراتجربه
کننداماواقعیتهابیانگراینهستندکهداشتنفرزنددردوران
جوانیودردورانیکهفرددارایبشترینسطحانگیزهوانرژی
ممکن اســت ،به کرات میتواند نتایجی بهتر و لحظاتی لذت
بخشتر،همبرایوالدینوهمفرزندانایجادکند.

خانوادهومشاوره
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آمادگی برای جهاد

شنبه ها

به جلســه مهمی میرود ،قبال تکالیف اش
را انجام داده و چند جلســه با افراد مختلف
داشــته و قبــل از اینکــه دیگــران از نتیجه
با خبــر شــوند ،میدانــد رای چگونه صادر
خواهد شد و نتیجه چه خواهد بود زیرا این
افراد دوست ندارند امور شانسی انجام شود
بلکه دوست دارند کنترل اوضاع را کامل در
دست داشته باشند.
نقاط ضعف

افراد این گــروه عمومــا زیر بار اشــتباهات
خود نمیروند .به طــور معمول عالقه خود
را زیاد به زبان نمیآورند و ترجیح میدهند
احساساتشــان را بــه صــورت عملــی و با
کار کردن زیاد ،حمایتهــای مالی یا تهیه
کردن امکانــات کافی برای افــراد خانواده
نشــان دهند .اغلــب شــنوندههای خوبی
نیســتند .تمایل دارند اصل مقصود شما را
در چند جمله بشنوند و عالقهای به شنیدن
جزئیات ندارند.
آن چه در هفته آینده می خوانید

اگــر تمایــل داریــد بــا الگوهــای رفتــاری
این گــروه در محیط خانواده بیشــتر آشــنا
شوید ،در شماره هفته آینده به این موضوع
می پردازیم و به شــما آموزش می دهیم در
محیط خانواده با این افراد چگونه برخورد
داشته باشید.

پیامکهایشما

لطفا در سواالت خود « ســن ،میزان تحصیالت ،شغل،
ســطح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود و خانواده»
(همین اطالعات را درباره فرد مقابــل خود) درج کنید
ابتــدای پیامــک کلمــه «مشــاوره» را بنویســید

راه ارتبـاطی ما در تلگرام
و پیام رسان های داخلی

شماره
پیامک

2000999 09354394576
دختــری  4ســاله دارم کــه عالقــه
زیادی بــرای نظــر دادن در خرید لباس
هایــش دارد .هــر زمــان کــه بــا او برای
خرید کردن به فروشــگاهی مــی رویم،
مــن و مــادرش واقعــا اذیــت می شــویم
چون مــدام نظر می دهد .هــر مغازه ای
می رویم ،اصرار می کنــد که یک لباس
را که خوشــش آمده ،بخریم و آن قدر غر
می زند که اعصاب مان خرد می شــود و
آبروی مان را می برد .چه کنیم؟
پســری  15ســاله ام و عضــو تیــم
نوجوانــان یکــی از باشــگاههای خــوب
کشور .پست من در تیمی که در آن بازی
می کنم ،مهاجم است و چند وقتی است
که فشار زیادی روی من به خاطر خراب
کردن موقعیتهای خوب برای گلزنی
در بازی هاســت .تا حاال چنــد بار پیش
آمده کــه بــرای زدن ضربات آخــر ،یک
لحظه چشمانم را میبندم و فقط با تمام
قدرت شوت میکنم تا شــاید گل شود.
انگار پایم در لحظه آخر میلرزد! نگرانی
از گل نشدن ،روی کیفیت بازیام تاثیر
زیادی گذاشته است .لطفا راهنماییام
کنید.
مردی  34ســاله ام و بــه خاطر یک
ســری مســائل کاری بــا همــکارم قهــر
کــردهام و حتــی بــه یکدیگر ســام هم
نمیکنیم .او خانم و به نظرم  30ســاله
اســت .شــرایط کاریمــان در شــرکت
جــوری اســت کــه هــر روز یکدیگــر را
میبینیــم .میخواهم در ســال جدید،
این ماجرا به خوشــی تمام شود .چطور
به این قهر پایــان بدهم که عزت نفســم
حفظ شود؟
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