نگاهی روانشناسانه به ماجرای زنی که بعد از
عاشق شدن در شبکههای اجتماعی
تصمیم به قتل شوهرش گرفت

خیانت

از پشت گوشی!

سخین اب آنها که خط قرمزها را شکسته اند

نرگس عزیزی |  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

بعضی نشانهها هستند که به افراد متاهل میگویند باید در روابط خود با افرادی از جنس مخالف به خصوص در فضای
تحلیل
مجازی زودتر تجدید نظر کنند تا سرانجام تلخی در انتظار خودشان و زندگی مشترکشان نباشد .اواخر هفته گذشته
حوادث
در خبرها آمده بود« :خانمی که چند سالی از ازدواجش گذشته و پسر خردسالی دارد ،در آرزوی ازدواج با فردی که با وی
در فضای مجازی آشنا شده بود ،حاضر شد در نقشه قتل همسرش مشارکت کند .این خانم که در ابتدا چند پیام تعریف
و تمجید از فردی ناشناس در فضای مجازی دریافت کرده ،بعد از مدتی خود را در رابطه ای عاطفی دیده که توان خروج از آن را نداشته و با
پیشنهاد ازدواج این فرد ،تصمیم گرفته که در نقشه ای مشترک با این فرد ،همسرش را به قتل برساند تا بتواند پس از آن دوباره ازدواج کند.
نقشه ای که در نهایت خوشبختانه عملی نشده و همسر ،جان به در برده است (خبرآنالین) .اما آیا می شد پیش از این که کار به این جا بکشد،
مانع پیشرفت این رابطه تا اینجا شد؟

آیا این عالیم خطر را دیده اید؟

برخی همســران کــه درگیــر روابط خــارج از عــرف در فضــای مجازی
میشوند ،اظهار میکنند بدون این که متوجه شوند ،ناگهان خود را در
رابط ه جدیدی یافتهانــد که توان خروج از آن را ندارنــد .اما واقعیت این
است که به صورت معمول پیش از این احســاس «گیر افتادن» عالیمی
وجود دارد کــه فرد بــه آنها بیتوجهــی می کنــد و آنها را دســت کم
میگیرد .عالیمی که جدی گرفتن آنها میتواند پیش از این که خیلی
دیر شود ،مانع شکلگیری روابط خارج از عرف شود .پس اگر در رابطه
ای دو نفره با فردی از جنس مخالف در شبکه های اجتماعی هستید یا
در صفحه خود در شبکه اجتماعی ،رابطه خاصی با یکی دو نفر از جنس

مخالف دارید و در عین حال نشانه های زیر را می بینید ،تامل کنید:
* رابطه خود را از چشم همســرتان مخفی کرده اید و منتظر خروج او از
خانه برای پیام فرستادن هستید.
* روی گوشی تان رمز گذاشته اید و از این که همسرتان بخواهد گوشی
شما را بردارد ،آشفته می شوید.
* از تصور این که همســرتان رابطه ای داشــته باشد مشــابه آن چه شما
دارید ،از همسرتان عصبانی و دلخور می شوید و او را سرزنش می کنید.
* چند روزی به واسطه مشغولیت های دیگر دلتان برای پیام فرستادن یا
دیدن کامنت فرد خاصی در فضای مجازی تنگ می شود.
*پستهاییکهدرفضایمجازیمیگذارید،مخاطبخاصداردوشما

نگاهیجامعهشناختیبهدالیلوتبعاتدرگیرکردنامواتبهمدهایروز

الکچریبازی با خرید سنگ قبرهای  60میلیونی!
امیر محمدیان خراسانی| جامعهشناس

شاید تصورش سخت باشد اما برخی این روزها برای فخر فروشی مقابل فامیل ،حاضرند سنگ قبر چند
سوژه روز
توگو با مشرق گفته« :هم اکنون سنگ
میلیونی امواتشان را به رخ بکشند! یک فروشنده سنگ قبر در گف 
مرمر صورتی گرانترین سنگ قبر بازار اســت .برخی حاضرند  ۵۰تا  ۶۰میلیون تومان برای یک سنگ
هزینه کنند .شاید برایتان جالبتر باشد که بدانید حتی ما مشتریهایی داریم که تاکید دارند باید حتماً
در سنگ قبری که برای نزدیکانشان سفارش میدهند از آب طال در نوشتههایش استفاده کنیم که خود این موضوع هزینه
بیشتری برایشان خواهد تراشید».
چراییهزینهمیلیونیبرایسنگقبر

گاهی با مخارج گزاف و غیرضروری حتی
در زمانهای رکود اقتصــادی یا زمانی که
بسیاریازافرادبافقروگرانیدستوپنجه
نــرم میکننــد ،مواجه میشــویم کــه ما را
به تعجب وامــی دارد و از خود میپرســیم،
به راســتی چرا اینگونه اســت و تبعات آن
چیست؟حدسهاییمیزنیمواحساساتی
ازسرخشم،افسوسوحسرتیاحتیغبطه
خوردنوحسادتبروزمیدهیمیابرچسب
تازه به دوران رســیده و اســراف کار و مرفه
بیدرد به آنها میزنیم .واقعیت این است
که گاهی ثروت و قدرت میخواهند حتی
بعدازمرگهمخودرااثباتکنندوجاودانه
شــوند و نمیخواهند باور کنند دنیا فانی
اســت و همه در آخر کار یک منــزل دارند.
پیام این افراد این اســت که ما را ببینید که
متفاوت هم میمیریم و ســنگ قبر متمایز
ما نشان این تشــخص و برتری ماست .این
برتــری از همان نوعی اســت کــه فراعنه با
مومیایی کردن اجسادشــان بــه دنبال آن
بودنــد تا نپوســند و قــدرت خــود را با خود
از این دنیا بــه آن دنیا ببرند و زنــدگان را به
احترام گذاشــتن به یــک مرده و یــادآوری
قــدرت او وادارند .این حس تمایزبخشــی
نه تنها فرهنگی نیســت کــه ضد فرهنگی
است.فردوسی ،حافظ ،شکسپیر و ...نام
خــود را جاودانه کردند منتها با آثارشــان و

اگر بر مبنای پاسخ به ســواالت باال احســاس می کنید که فرد دیگری در
زندگی شما وجود دارد که رابطه تان با او برخی خطوط قرمز را شکسته،
بهتراستچندنکتهرادرنظرداشتهباشید.هیچزوجینیستندکههمیشه
روابطشانخوبوبدونمشکلباشد.باالوپایینشدندررابطهموضوعی
طبیعیاستامامشکلیکهدرزمانحضورنفرسومدررابطهرویمیدهد
ایناستکههمسریکهرابطهعاطفیبافرددیگریدارد،انگیزهچندانی
برای اصالح ندارد و مشکالت را دایم به همسر خود نسبت می دهد .این
موضوع در طوالنی مدت باعث می شود تا کیفیت رابطه همسران نزول و
مسائل پیچیدگی های بیشــتری پیدا کند .در ضمن این که فردی به این
نتیجه برســد که ازدواج اشتباهی داشــته موضوع نادری نیســت اما این
موضوع در هر حال نمی تواند داشــتن روابط مخفیانه و نداشتن صداقت
در ازدواج را توجیه کند .پس اگر در ازدواج خود مشکالت متعددی دارید،
به دنبال راه حلی اساسی برای اصالح آن باشــید .عالوه بر اینها برخی
موقعیتهاوویژگیهایشخصی،احتمالدرگیرشدندرروابطنادرست
همسران در فضای مجازی را تقویت می کند؛ تنهایی ،نداشتن دوست و
حمایت عاطفی و عزت نفس پایین .نقاط ضعف خود را بشناسید و به فکر
رفع آن ها باشید .بعد از حل آن ها متوجه خواهید شد که تمایل کمتری به
صرف وقت در فضای مجازی خواهید داشت.

در راه برگشت

اگر شما تا امروز دررابطهای بوده اید که در آن مرزهایی شکسته شده و
حاال میخواهید در این وضعیت تغییر ایجاد کنید ،توصیه اکید ما به شما
کمک گرفتن از مشاور است .بده و بستان عاطفی با دیگران ولو از پشت
گوشی به واسطه حس خوشایندی که ایجاد میکند ،اعتیادآور است و
صرف اراده کردن برای کنار گذاشتن آن کافی نیست .در این وضعیت
شما نیاز به همراهی و کمک یک متخصص برای ترک این رابطه دارید،
پس موضوع را جدی بگیرید و پیش از این که دیر شود برای وقت گرفتن
از مشــاور یا روانشــناس ،اقدام کنیــد .در عین حال با توجــه به این که
احتمال افت کیفیت رابطه شما و همسرتان در این وضعیت زیاد است،
بهتر است برنامه هایی برای بهبود روابط نیز در نظر بگیرید .یادتان باشد
قدم برداشتن برای بهبود رابطه به نوعی مصون کردن شما و همسرتان
در برابر وسوسه برای داشتن چنین روابطی است .پس موضوع را جدی
بگیرید و دل به بهبود موقت و کوتاه مدت نبندید.

سرمایه فرهنگی معنوی خویش که هویت
یــک ملــت را میســاخت امــا قبــر لوکس
نشــان خودباختگــی فرهنگــی و تــاش
بــرای جاودانه کــردن ســرمایه اقتصادی
است که انســان را یاد قارون میاندازد که
میخواستثروتشراباخوددفنکند.این
امر نشانه تهی شــدن عمل این انسانها از
معناوغلتیدندربیمعناییوبحرانهویت
انسانی است که تعریفی به جز پول ندارد:
او (شخص متوفی) و بازماندگانش با نماد
سنگ قبر لوکس ،وجود انسانی خود را به
پول تقلیل میدهند و اعــام می کنند که
«ماراباپولتعریفکنوبسنج».
آسیبهایجامعهشناختیایناتفاق

طبیعتا قشــری از جامعــه با مشــاهده این
موارد نه تنهــا در خود احســاس کمبودی
نمیکنندکهخداراشکرمیگویندکهآنها
را تا بدین حد ظاهربین و اهــل تفاخر قرار

عاشقی با دل نصفه و نیمه !
دکتر المیرا الیق
روانپزشک

این هفته از المیرای  9ساله خواهید خواند که شیمی درمانی کرده
و این روزها بیخواب شده است و ستایش چهار سالهای که یک
لنگ جوراب برای پزشک اش هدیه آورده است!
من کوچک روبهروی من!
یک ِ

هم اسم من اســت ،المیرای  9ساله .موهای ســر و ابرو و مژهاش
از شــیمی درمانی ریخته .با لبخنــد محوی به من گفت« :اســمم
رو بابام انتخاب کرده ».مادرش گفت دکترش خواســته به خاطر
بیخوابیهایش او را ویزیت کنم و معتقد بود هیچ مشکل دیگری
ندارد .المیــرا هم تایید کرد .از مادرش خواســتم کــه تنهایمان
بگذارد .به چشمهای مشکی اش نگاه کردم .چند ثانیه سکوت...
بعد ناگهان دستهای مرا روی میز گرفت ،خیره به من گفت« :از
مرگ میترســم ».گفتم من هم میترســم .لبخند زد و گفت« :ما
چه قدر شبیهایم ».گفتم نکند تو هم رز سفید دوست داری؟ بعد از
اشــتراکاتمان حرف زدیم ،هر چیز تازهای که کشف میکردیم،
دستهایمان را به هم میزدیم .او میخندید و من مطمئن نبودم
که میخندم .لحظههایی در زندگی هســت که دلت میخواهد
من کوچک
بارهــا و بارها بمیری اما دیگــر تجربهاش نکنی .یــک ِ
من کوچکتر درون
روبهروی من بود که همهجا را گرفته بود و یک ِ
من که به هیچ جا بند نبود.

مخاطب گرامی ،از اینکه بین فرزندان شــما
به خاطر مســائل مالی اختالف به وجود آمده
اســت ،متاســفیم و مواردی را برای کمک به
شما تقدیم میکنیم.

در قدم اول از شما میخواهم که از هیچکدام از
پسرانتان جانب داری نکنید .هر چند ممکن
اســت که شــما ذهنیتی درباره حق داشــتن
یکی از فرزندانتان داشته باشید ولی در عین
حال الزم اســت که بــی طرفی خــود را حفظ
کنید و از هیچکدام حمایت نکنید تا اوال شائبه
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هدیه دادن یک لنگ جوراب!

پدری  51سالهام که سه پسر دارم .پسرانم سایه یکدیگر را با تیر میزنند!
آنها برای خرید یک خانه با هم شریک شدند و بعد مشکالتی برای فروشش
به وجود آمد .هر کدامشــان دیگری را مقصر میداند و تا حدودی هم حق
دارد .االن ســه سال از آن زمان میگذرد اما یک بار هم نشده که هر سه با
یکدیگر به خانه ما بیایند .با هر کدام هم صبحت میکنم ،میگوید برادران
دیگر باید از من عذرخواهی کنند وگرنه هیچ وقت به آنها سالم هم نمی
کنم .لطفا کمکم کنید تا دوباره خانوادهام را دور هم جمع کنم.

دکتر حسین محرابی |  روان شناس

زندگیسالم
دوشنبه  

ستایش چهار ساله است .به جبران دفعه قبل که من به او یک مداد
هدیه دادم ،این بــار او برایم هدیه آورده .عمویــش از آن طرف آب
برایش یک جفت جوراب توردار با منگولههای رنگی آورده و حاال
مراجع کوچک ســخاوتمند من یک لنگه آن را کادو کرده و به من
میدهد! تشکر میکنم و او ســریع میگوید« :یکی دیگهاش مال
خودمه ».میپرسم« :حاال با یک دونهاش میتونی بری مهمونی؟»
متعجب نــگاه میکند« :نــه»« .خب منــم نمیتونم ،حــاال چه کار
کنیم؟» فکر میکند و من میگویــم« :ببین نمیتونیم این دوتا رو
جدا کنیم .بیا دوتاش مال اون کسی باشه که اندازشه ».بعد هم تند
کفشهایمان را در میآوریم و شانس با اوست! میگویم« :خیلی
بد شد که اندازه من نشــد ،حاال من چه کار کنم؟ ...آها نقاشیشو
برام بکش .میشه لطفا؟» اول کمی دلخور بود اما بعد راضی شد به
کشیدن نقاشی جوراب .از جایی به بعد باید یاد بگیریم هدیههای
نصفه کاره نه دردی از ما دوا میکند نه به کار کســی میآید .مثال
همین عاشــقی با دل نصفه نیمــه راه به جایی نمیبــرد .یا تمام و
کمال باید دل داد یا دل را در انبار سینه نگه داشت.

 3پسر دارم که سایه یکدیگر را با تیر میزنند!

سعی کنید بی طرف بمانید

نداده است .آنها درس عبرت میگیرند و
معنایحقیقیمرگرامیفهمندواینکار
را به ســخره و انتقاد میگیرند اما در میان
قشریدیگرکهادراکمتفاوتیدارند،حس
محرومیت،تبعیضونابرابریشدیدشکل
میگیردکهگویایفاصلهطبقاتیشدیدو
روزافزوناستوحتیخودرابهعرصهمرگ
و ترک این دنیا رسانده است .مشاهده این
موارد باعث بروز احســاس حقارت و خشم
در آن ها میشود یا خشــمی فروخورده به
احساســات منفی قبلی آنها مــی افزاید
که مانند آتش زیر خاکســتری میماند که
منتظر انتقامجویی از آنها یا از کل جامعه
میمانــد .حــس نابرابــری و نبــود عدالت
اقتصادیپررنگترجلوهمیکندوزندگی
نیز معنــای خود را از دســت میدهــد زیرا
ثروت دست و پا میزند تا از مرگ جلو بزند
ولینمیتواند،پسدردنیایزندگانتفرقه
بیشترمیاندازدوفخرفروشیمیکند.

خاطرات یک مشاور

خانوادهومشاوره

به واسطه بازدید یکی دو نفر در صفحه تان این پست ها را می گذارید.
* به تازگی احساس می کنید از دست همســرتان بیشتر از قبل دلخور
میشوید،ایرادهایاوبیشتربهچشمتانمیآیدودرکناراینموضوعات
او را با فردی که در فضای مجازی می شناسید ،مقایسه می کنید.
* احساس می کنید همسرتان برخالف فردی که در فضای مجازی می
شناسید ،شما را درک نمی کند و قدر شما را نمی داند.
*وقتیبهگذشتهنگاهمیکنید،فکرمیکنیدزودازدواجکردهوانتخاب
اشتباهی داشته اید و به صورت کلی از ازدواج خود ناراحت هستید.
* و در نهایت اگر مدتی از رابطه شما با این فرد گذشته و خیال جدا شدن
از همسرتان ،دایم در سرتان وجود دارد ،بدانید که باید زودتر برای تغییر
در این وضعیت قدمی بردارید.

دوشنبه ها

تبعیض به وجود نیاید و در گام بعدی اگر قرار
باشد بین آنها وساطت کنید ،همگی تمکین
کنند زیرا اگر شــما از منظر قضــاوت و داوری
صحبت کنید ،آنگاه امکان صلح و ســازش و
میانجیگری توسط شما از بین خواهد رفت.
ناامید نشوید و مذاکره را شروع کنید

پیشــنهاد میکنیم صحبت کردن را با فرزند
بزرگ تر شــروع کنید و ابتدا به وی بفهمانید
که از این موضوع رنج میبرید و آشتی کردن
آنها خواسته قلبی و جدی شماست و هر طور
شده باید انجام شود .ســپس درباره گذشت
کردن و ثمرات آن و همچنین کم اهمیت بودن
مادیات در برابر روابط صمیمانه خانوادگی با

وی گفتوگو کنید .در پایان یادآوری کنید که
ادامه این وضعیت ممکن اســت به روابط بین
اعضای خانواده آنها آسیب بزند .همچنین
یادآوریکنیدکهمسلمااینموضوعنمیتواند
برای همیشه تداوم پیدا کند ولی هرقدر دیرتر
تمام شود ،ارزش آن کم می شود و بدون شک
ارزشمندی کار کسی که االن پیش قدم شود،
نزد همــگان و به خصوص خود شــما بیشــتر
خواهد بود.
از عروسها و نوههای تان کمک بگیرید

ممکــن اســت همســر و فرزنــدان آنهــا نیــز
درگیر این موضوع شــده باشــند بنابراین اگر
فکر میکنید کــه آنها در پیشــبرد این هدف
میتوانند به شما کمک کنند ابتدا با عروسها
وحتینوههایتانصحبتکنیدتاحداقلاگر
کمکی نمی کنند ،مخالفت نداشته باشند.
این موضوع را به فامیل تان نگویید

اگر به هر دلیلی فکر می کنیــد که خودتان از
عهده انجام ایــن کار بر نمیآیید ،بهتر اســت
از یک مشاور و روان شــناس با تجربه و دارای
مجوز کمک بگیرید .از بازگو کردن مکرر این
موضوع بین فامیل خودداری کنید و از واسطه
قرار دادن دیگران نیز تا حد امکان بپرهیزید
و فقط از روان شناس و مشاور کمک بگیرید.
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