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زندگی

آیا پارکینسون درمان شدنی میشود؟

پژوهشگران به روشی دست یافتهاند که ممکن است
با استفاده از آن ،بتوانند بیماری پارکینسون را درمان
کنند .در این روش ،کارکرد سلولهای مغز تغییر داده
میشود.به گزارش ایسنا  ،این پژوهشگران میگویند
کــه میتوانند بــا دســتکاری و برنامهریزی مجدد
سلولهای مغز انســان ،آنها را وادار کنند که وظیفه
سلولهایی را بر عهده بگیرند که بر اثر پارکینسون از
بین رفتهاند.آزمایش بر روی موشهایی که نشانههایی
مشابه بیماری پارکینسون داشــتهاند ،به درمان یا
کاهش عالئم بیماری آنها کمک کرده اســت .با این

تازه ها
توسط محققان کشورصورت گرفت:

درمانآسیبدیدگی
پوست

پژوهشــگران دانشــگاه اراک هیــدروژل
نانوکامپوزیتــی تولیــد کردند کــه دارای
خاصیت خودترمیمشــوندگی اســت و در
درمان فتودینامیکی ســلولهای سرطانی و
آسیبدیدگیهای بافتهای نرم بدن از جمله
پوست قابل استفاده است .به گزارش ایسنا،
هیدروژلها شبکههای سهبعدی آبدوست و
دارای اتصاالت عرضی هستند که در تماس
با آب متورم میشوند ،اما حل نمیشوند .این
ترکیبات میتوانند اشکال فیزیکی مختلفی
شــامل ورقه ،میکروذره ،نانوذره و ســاختار
پوششی و فیلم داشته باشند.به دلیل همین
تنوع ســاختار ،هیدروژلها بهطور متداول
در زمینههــای گوناگــون پژوهشــی نظیر
زیستحســگرها ،مهندسی بافت ،جداسازی
مولکولهای زیســتی یا ســلولها و تنظیم
چسبندگی زیســتی مواد مورد استفاده قرار
میگیرند.پژوهشگران دانشــگاه اراک نیز با
اجــرای مطالعاتی در این زمینه به هیدروژل
کامپوزیتی دست یافتند.دکتر علیرضا کریمی
از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک با اشاره
ل در
به کاربرد گســترده و روزافزون هیدروژ 
حوزههای مختلف ،گفت :پلیمر کیتوسان یک
پلیمر طبیعی و دارای خواص زیستسازگاری
بســیار خوب اســت ،اما خــواص مکانیکی
ضعیفی دارد؛ از اینرو در این طرح ســعی
شــده تا با ایجاد یک خاصیت نانوکامپوزیتی
به کمک نانولولههای کربنی ،هیدروژلهایی با
خواص مطلوب زیستی ،خودترمیم شوندگی،
مکانیکی و ویژگیهای الکتریکی تولید شود.
وی ادامه داد :بر این اساس در این مطالعات
هیدروژلی بر پایه کیتوســان ســنتز شد که
دارای ساختار ســهبعدی با اندازه حفرات در
ابعاد نانو هســتند .بهعالوه این هیدروژلها
از خاصیــت خودترمیمشــوندگی برخوردار
بــوده و خواص مکانیکی آنها بــا ایجاد یک
ل توجهی
ساختار نانوکامپوزیتی ،به میزان قاب 
بهبود یافته اســت.کریمی خاطرنشان کرد:
هیدروژلهای تولیدشــده قادر هســتند در
مواقع آســیبدیدگی بدون نیــاز به دخالت
عوامل خارجــی ،خود را ترمیــم کنند.وی
یادآور شد :به سبب این ویژگی ،نسبت سطح
ل توجهی افزایش
به حجم آن به میــزان قاب 
یافته و این موضــوع موجب افزایش قابلیت
جذب ســطحی ،برهمکنش با اتمها ،یونها
و مولکولها میشود.به گفته کریمی درواقع
این ســاختار میتواند مانند یک نانوراکتور
عمل کنــد که عالوه بر حوز ه پزشــکی ،در
زمینههای مختلف دیگری نظیر جداســازی
گازها و ذخیرهســازی انرژی کاربرد داشــته
باشــد.این محقق با بیان اینکه در سنتز این
هیــدروژل از نانولولههای کربنی بهره گرفته
شــد ،افزود :نانولولههای کربنی به ســبب
دارا بــودن خواص منحصرب ه فرد مکانیکی و
الکتریکی ،موجب شــدهاند هیدروژل سنتز
شــده نهایی ،خواص مکانیکــی و الکتریکی
خــود را از نانولولههای کربنی به ارث ببرند.
این محقق با اشاره به کاربرد این هیدروژلها
در دارورسانی هدفمند ،افزود :هیدروژلهای
خودترمیم شــونده این قابلیت را دارند تا در
برابر تنشهای وارد شــده تغییر شکل داده
و پــس از رفع تنش دوباره بــه حالت اولیه
خود بازگردند .این ویژگیها ســبب میشود
هیدروژل بهآســانی توســط یک سرنگ به
بدن تزریق شــود و بالفاصلــه پس از تزریق
فرم اولیــه خود را بازیابد.وی اضافه کرد :این
ویژگی ســبب میشود ژل به بافت موردنظر
تزریق شده و مشــکالت ناشی از جراحی و
یا نگرانی به ســبب انتشــار نامناســب دارو
رفع شــود.کریمی گفت :ایــن پژوهش در
مقیاس آزمایشگاهی انجام شده و با توجه به
کاربردهای زیاد آن امید اســت در آینده به
مرحل ه تجاریسازی برسد.

ادامه یادداشت
کارتاهداکنندگانمستمر

مراکــز انتقال خون سراســر کشــور برای
اهداکنندگان خون مســتمر خود ،کارتهای
شناســایی صادر میکنند که این کارتها با
توجه به تعداد اهدای خون رنگهای متفاوتی
دارند .با دســت یافتن بــه حدنصاب دفعات
اهدای خون که برای هر کارت تعریف شــده
اســت رنگ کارت ارتقا مییابد .به طور مثال
رنگ نقــره ای برای اهداکننــدگان با تعداد
اهدای خون باالتــر از  40بار برای خانمها و
باالتــر از  50بار برای آقایــان و رنگ طالیی
برای اهدای خون باالی  70بار برای خانمها و
باالی  100بار برای آقایان است .پس از اتمام
مراحل اهدای خون و ترک محل خونگیری،
در صورت احساس هرگونه ناراحتی با نزدیک
تریــن پایگاه انتقال خون محــل زندگیتان
تماس بگیرید.

حال پژوهشــگران میگویند که برای انجام آزمایش
مشابه بر روی انسان به مطالعات بیشتری نیاز دارند.
این پژوهــش  ،با اینکه در مراحل اولیــه قرار دارد،
امیدهای زیادی برای درمان پارکینسون ایجاد کرده
است.پژوهشگران هنوز به مطالعات بیشتر نیاز دارند تا
مطمئن شوند که این درمان ،بیخطر است .همچنین
باید مطمئن شوند که سلولهای تغییریافته که در
اصل ،یاختههای عصبی "آستروسیت" بودهاند ،واقعا
میتوانند کارکرد نورونهای دوپامینساز را که بر اثر
پارکینسون تخریب شدهاند ،داشته باشند.افراد مبتال

به پارکینسون کمبود دوپامین دارند به این دلیل که
برخی از سلولهای مغز که دوپامین تولید میکنند،
از میان رفتهاند.هنوز مشخص نیست که چه چیزی
باعث تخریب این سلولهای مغزی میشود ،اما از میان
رفتن این سلولها منجر به مشکالتی مانند لرزش،
ناتوانی حرکت و سختی در راه رفتن میشود.پزشکان
معموال داروهایی تجویز میکنند که عالئم بیماری
پارکینسون را کنترل میکند ،اما آن را درمان نمیکند
و عامل اصلی آن را از بین نمیبرد.پژوهشگران تاکنون
به دنبال روشهایی برای جایگزین کردن نورونهای

از بینرفته با تزریق ســلولهای تــازه به داخل مغز
بودهاند.اما تیمی از پژوهشــگران که پژوهش اخیر را
انجام دادهاند ،رویکردی کامال متفاوت به کار بردهاند
که نیازی به پیوند سلول تازه ندارد.آنها با استفاده از
مجموعهای از مولکولهای کوچک ،سلولهای موجود
در مغــز را برنامهریزی مجــدد کردهاند و وقتی که
نمونهای از یاختههای عصبی آستروسیت مغز انسان
را با مولکولهای کوچک در آزمایشگاه ترکیب کردند،
موفق به ساختن سلولهایی بسیار مشابه با نورونهای
دوپامینسازشدند.

آفتاب یزد در گفتگو با روانپزشك بررسی كرد

اهمیت مشاوره پیش از ازدواج
آفتاب یزد-نهاد خانواده یكی از نهادهای مهم اجتماعی است كه با ازدواج تشكیل میشود و توجه به آن
در خور اهمیت است؛ اهمیت به ازدواج ،تشكیل خانواده ،تأثیر آن در تداوم و استحكام خانواده ،تربیت
فرزندان و داشتن زندگی سالم توأم با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت ،ضرورت دارد و الزمه آن
این است که دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره بهرهمند شوند  .با توجه به اهمیت موضوع
آفتاب یزد در این زمینه با دكتر بهزاد قربانی ،روانپزشك به گفتگو پرداخته كه در ادامه میخوانید:

مشاوره یك فرایند كمك
كننده است كه در آن
مشاور نهایت سعی خود
را خواهد كرد تا با ایجاد
توانایی در فرد متقاضی
او را در گرفتن بهترین
تصمیم كمك كند اما
این فقط كمك است و
تصمیمگیرندهنهایی،
مشاوره گیرنده است
وی در ابتــدا گفــت :در تمام ارتباطاتی
كه در زندگی بشر صورت میگیرد ،امر
مشورت گرفتن از دیگران دارای اهمیت
بسیاری اســت  .افراد در كارهایی كه به
نظرشان دارای اهمیت باال و منزلت آن
بیش از حد معمول اســت مانند خرید
خانه ،ماشــین و حتی لباس و . . .از امر
مشــورت بهره میجویند و از اطرافیان
از قبیل خانواده ،دوســتان و . . .مشورت
میگیرنــد و پــس از آن بــا توجه به
مشاورههایی كه داده شده تصمیم نهایی
را فرد مشورت گیرنده  ،میگیرد.
این روانپزشک تشریح کرد :مشاوره یك
فراینــد كمك كننده اســت كه در آن
مشــاور نهایت سعی خود را خواهد كرد
تا با ایجاد توانایی در فرد متقاضی او را در
گرفتن بهترین تصمیم كمك كند اما این
فقط كمك است و تصمیمگیرنده نهایی،
مشــاوره گیرنده است .مشــاور ازدواج
هیچ وقت به شما نمیگوید كه این كار
را بكنید یا نكنید  ،وظیفه مشــاور آگاه

كردن است.
قربانی یادآوری كرد :ارزش استفاده از
خردجمعی و برتری آن برخرد فردی
بر كسی پوشیده نیست .افراد وقتی با
افراد مورد تأیید خود مانند (خانواده،
دوستان ،مراكز مشــاورهو )..موضوع
را مطرح میكنند و از آنها مشــورت
میگیرند زوایای پیدا و پنهان موضوع
كه برایشان دارای اهمیت است نمایان
میشود و بهتر میتوانند تصمیم نهایی
را بگیرند.
وی ادامــه داد :بــا توجه بــه اینكه
میگوینــد ازدواج ،یك تولد اختیاری
اســت و فرد به اختیــار خود تصمیم
به تشــكیل زندگی مشترك میگیرد
بنابراین به دلیل حساسیت موضوع ،
یك مشــاور حاذق میتواند به فرد در
انتخاب چگونگی ایــن تولد كمك كند
زیرا شناخت بســیاری از موضوعات در
همان ابتدای تشــكیل زندگی مشترك
مهم اســت زیرا فقط با شناســایی این
جزئیات كــه زوجها میتواننــد به این
نتیجه برســند كه میتوانند باهم ادامه
مسیر بدهند یا نه.
ایــن روانپزشــک بیان کرد  :مشــورت
گرفتن در امر ازدواج با موضوعات دیگر
متفاوت است زیرا در امر مشاوره قبل از
ازدواج ،در تصمیمگیری فرد مشــورت
گیرنده ،احساسات و هیجانات درونیو...
دخیل هســتند و درصد امكان گرفتن
تصمیم نهایی نادرست در آن باالست در
نتیجه داشتن یك مشاور خوب از ارزش
بسیار باالیی برخوردار است .
وی در پاسخ به این سؤال كه یك مشاور
خــوب دارای چه ویژگیهایی اســت،
بیان كرد :یك مشــاور خوب برای اینكه
بتواند فرد مشــورت گیرنده را بهخوبی

راهنمایی و زوایای پیدا و پنهان را برای
تصمیمگیــری نهایی نشــان دهد باید
دارای سه ویژگی باشد كه عبارتند از:
-1در امر مشاوره حرفه ای ،حاذق
باشد.
-2فرد مشــورت گیرنــده را غیر
احساسی و هیجانی راهنمایی كند.
-3فرد مشــورت دهنده ذی نفع
نباشد و به درســتی فرد مشورت
گیرنده را راهنمایی كند.
دكتر قربانی در پاســخ این ســؤال كه
چگونه اطمینان پیدا كنیم كه فرد مشاور
دارای تجربه كافی است ،بیان كرد :یکی
از راههایــی که میتوان از بــا تجربه و
حاذق بودن فرد مشاور اطمینان حاصل
كرد این اســت از كسانی كه قبال جهت
مشاوره نزد آنها مراجعه كردند پرس وجو
کرده و اطمینان الزم را به دست بیاوریم.
این روانپزشك ادامه داد :در برخی مواقع
والدین و دوستان ازاین جهت كه فرزند
یا دوست خود را برتر از همه و ُدر نایاب
میدانند و در برخــی مواقع با توجه به
اینكه در صورت ازدواج دختر یا پســر از
والدین جدا میشوند و زندگی مستقلی
خواهند داشت مشــاورههایی نادرست
میدهند و شخص مشــورت گیرنده را
به بیراهه میكشانند .برخی از دوستان
هم برحسب دالیلی از جمله از بین رفتن
منافع بعد از ازدواج فرد مشورت گیرنده
و . . .مشــورتهای ناردســت میدهند
و فــرد مشــورت گیرنــده را از زوایای
پیــدا و پنهان قضایا مطلــع نمیكنند
و مشــورتهای نادرســت میدهند و
فرد مشــورت گیرنده با گرفتن تصمیم
نادرست ،آینده خود را به خطر میاندازند.
وی در پاســخ به این سؤال كه "با توجه
به اهمیت موضوع چه افرادی دارای سه

ویژگی مشاورخوب هستند" ،اظهار كرد:
مشاوران در مراكز مشــاوره با توجه به
اینكه به هیچ عنوان احساسی و هیجانی
برخورد نمیكنند و بــه هیچ عنوان در
امر ازدواج فرد مشــاور گیرنده ذی نفع
نمیباشند ،حرفه و تخصص و مطالعات
كافی و وافی در این زمینه داشــته اند،
مشورت با آنها در گرفتن تصمیم نهایی
ازدواج دارای اهمیت میباشد.
قربانی یادآور میكرد :بیشتر افرادی كه
جهت گرفتن مشاوره نزد مشاور مراجعه
میكننــد طبقه تحصیل كــرده جامعه
هســتند زیرا سرنوشت و آینده برایشان
دارای اهمیت ویژهای است و تمایل دارند
براساس خرد و عقل تصمیم نهایی را در
این امر مهم بگیرند  .خانوادههای دارای
وضعیت مالی متوسط به باال هم به دلیل
اینكه توانایی پرداخت هزینههای مشاوره
را دارند بیشــتر به ایــن مراکز مراجعه
میكنند به این دلیل كه مشــاوره قبل

مشورت گرفتن در امر
ازدواج با موضوعات
دیگر متفاوت است زیرا
در امر مشاوره قبل از
ازدواج ،در تصمیمگیری
فرد مشورت گیرنده،
احساسات و هیجانات
درونی و . . .دخیل
هستند و درصد امكان
گرفتنتصمیمنهایی
نادرست در آن باالست

از ازدواج یــك امر پویا و نیاز به چندین
جلســه برای انجام مشــاوره دارد برای
طبقات پایین تر به دلیل داشتن بار مالی
حضور در این جلسات ،مقدور نمیباشد.
دكتر قربانی در پاسخ به این سؤال موانع
دیگر پیــش روی افراد جهت مراجعه به
كلینیكهای مشــاوره قبــل از ازدواج
چیست؟
تشریح كرد :دالیل مختلفی مانع ازحضور
افراد در كلینیكهای مشاوره قبل ازدواج
میشود كه عبارتند از:
عدم تمایل طرف مقابل؛ در برخی مواقع
فرد تمایل به حضور در مراكز مشــاوره
قبل از ازدواج جهت گرفتن مشاوره دارد
ولی طــرف مقابل تمایلی ندارد و دلیلی
برای حضور در ایــن مراکز نمی بیند و
خــود را دارای اطالعــات کافی از کلیه
زوایا میداند و در نتیجه مشاوره قبل از
ازدواج انجام نمیشود  .دلیلی دیگر هم
كه مانع از حضور افراد میشــود همین
تعداد جلسات است كه افراد به علت
كمبود وقت و داشتن مشكالت كاری
متعدد تمایلی به حضور در این مراكز
ندارند و در آخر هــم خانوادهها و. . .
هستند زیرا در جلسات متعددی كه
دختر و پسر برای گرفتن مشاوره قبل
از ازدواج به این مراكز مراجعه میكنند
امكان دارد نیاز به حضور والدین باشد
و در برخی مواقع مشاهده میشود که
والدین خودر ا از هر مشاوری حاذقتر
و با تجربهتر میدانند و مانع از حضور
فرزندانشان در این مراكز میشوند .
وی ادامه داد :خانوادهها و دوستان در
برخی اوقات عامدانه و از روی آگاهی
مشاورههای نادرست میدهند مانند با
ترس دور شدن از فرزند و. . .
و برخی مواقــع هم غیرعامدانه یعنی

افراد( خانواده  ،دوستان )دارای خصایصی
هســتند كه بر اســاس آن معیار ،فرد
مشورت گیرنده را هدایت میكنند مانند
اینكه فردی معیار انتخاب و ارزشگذاری
افراد برایش وضعیت اقتصادی است و در
نتیجه زوایای دیگــر را نادیده میگیرد
و فرد مشــورت گیرنده را بر آن اساس
راهنمایی میكند.

بیشتر افرادی كه
جهت گرفتن مشاوره
نزد مشاور مراجعه
میكنندطبقهتحصیل
كردهجامعههستند
زیرا سرنوشت و آینده
برایشان دارای اهمیت
ویژهای است و تمایل
دارند براساس خرد و
عقل تصمیم نهایی را در
این امر مهم بگیرند

وی در پایــان گفت :با توجــه به اینكه
یكی از علل اختــاف و طالق در میان
خانوادههــا كــه در دادگاهها مشــاهده
میشــود ،این اســت كه زوجین بدون
شناخت از یكدیگر و مشاوره وارد زندگی
مشترك میشوند و این امر كامال اشتباه
اســت زیرا در امر مهــم ازدواج به همه
زوایا باید اشراف داشت و با كمك مشاور
خوب است که زوایای پنهان قضایا جهت
گرفتن تصمیم نهایی درســت ،نمایان
شود.

سواالت ضروری که باید قبل از ازدواج از همسرتان بپرسید!!
بارها اتفاق میافتد که دختر یا پســر جوانی از من
میپرســد« :بایددنبال چه ویژگیهایی در همسر
آیندهام باشــم؟ میدانم عشــق بــه تنهایی کافی
نیســت ،اما نمیدانم ویژگیهای همســر مناسب
چیست ».بسیاری از مردم ،جذب افرادی میشوند
که یک یا چند ویژگی شــاخص شخصیتی دارند،
مثل شوخطبعی ،مهربانی ،سخاوتمندی و . ...اگرچه
هر یک از این ویژگیهامیتوانند جذاب باشند ،اما
بهخودیخود عواملی تعیینکننــده در رضایت و
خوشــبختی زندگی مشترک نیســتند .به گزارش
بیتوته ،باید بررسی کنید که شخص مقابل چگونه
با خودش ،خانواده و دوســتان نزدیکش و با دیگران
رفتار میکند و بهطــور کلی ،چه طرز فکری درباره
مــردم دارد .به این موضوع توجه کنید که او خطاها
و ضعفهای دیگران را چگونه ارزیابی میکند .آیا با
تحقیر و سرزنش با اطرافیان یا غریبهها حرف میزند؟
فقط تنها مســائل ارتباطی نیســتند که باید طی
معاشرت قبل از ازدواج مورد بررسی قرار دهید ،بلکه
موارد متعددی وجــود دارد که باید در طرف مقابل
بشناسید تا آگاهانه و فکرشده تصمیم به ازدواج با او
بگیرید یا نگیرید .شناخت ویژگیهای طرف مقابل و
پیبردن به اینکه آیا او شخصیتی بالغ دارد یا نه ،به
شما کمک میکند با احتمال باالیی تعیین کنید که
آیا رابطهتان با او موفقیتآمیز خواهد بود یا نه و آیا این
فرد آمادگی شروع یک رابطه سالم و صمیمی را دارد؟
سوالهای قبل از ازدواج

ازدواج تعهدی است که میتواند با آگاهی طرفین به
درستی شکل بگیرد و نگهداری شو د
باید طرح سواالت درست را یاد بگیرید .مثال
به جای سوال:
«آیا همسرم مرا دوست دارد؟»،
از خود بپرسید« :او چقدر اهل ابراز احساسات
و عشقورزیدن است؟»
سه سوال برای محک تغییر پذیری

از ویژگیهای مهم شخصیت بالغ که آمادگی ازدواج و

برعهده گرفتن مسئولیت زندگی متاهلی را دارد ،میل
به رشــد و ارتقای شخصی است .این موضوع یعنی
عالقه به یادگیــری و ارتقا در ابعاد فردی ،ارتباطی،
انعطافپذیری و قبول اینکه میدانم کامل نیستم و
در ازدواج ممکن اســت با ضعفهایم روبرو شوم ،اما
میخواهم در مســیر ازدواج رشد کنم و بهتر شوم.
زمانی که شما و همسرتان متعهد به یادگیری مداوم
باشید ،اگر هم رابطهتان دچار مشکل شود ،میدانید
که میتوانیــد از آن عبور کنید و یا با توجه به نیاز،
تغییری در رفتار یا شــیوه زندگیتان ایجاد کنید تا
مشکل حل شود .این کار باعث میشود چالشهای
زندگی ،شــما را بزرگتــر و قدرتمندتر از آنچه که
بودید ،کنند ،نه اینکه با هر مشــکل ،صورتمسئله
بهطور کامل پاک شود .بنابراین ،این ویژگی ،یعنی
«میــل به یادگیری و تغییــر» را باید ابتدای رابطه
ارزیابی کنید.
 vسواالتی که میتوانید بپرسید تا این ویژگی
را در همسر آیندهتان ارزیابی کنید عبارتند از:
 -1فکر میکنید از کودکی تاکنون چه نقط ه
ضعفهایی داشتهاید؟ چه کارهایی برای رفع
آنها انجام دادهاید و چقدر در تغییرشان موفق
بودهاید؟ به نظرتان در بزرگسالی هم میشود
تغییرکرد؟
 -2اگر رابطهتان دچار بحران شــود ،معموال
چکار میکنید؟ (با این سوال متوجه میشوید
که آیا نسبت به یادگیری پذیرنده است یا نه).
آیا حلش میکنید یا رابطه را تمام میکنید؟ چه
راهکارهایی برای حل مشکالتتان دارید؟
 -3ظرف پنج سال آینده مایلید چه تغییراتی
در زندگیتان ایجاد کنید؟ دوست دارید چه
ویژگیهایی را در خودتان تغییر دهید و چه
خصوصیاتی را پررنگتر کنید؟
در نظر بگیرید ،این ســواالت را به گونهای نپرسید
که فرد احساس کند مورد بازجویی قرار گرفته است.
در این صورت ممکن است جوابهایش را تحتتاثیر
شرایط تغییر دهد .به عالوه ،اینها سواالتی هستند

که خود شــما نیز باید به آنها پاسخ دهید تا ببینید
خودتان چقدر برای ســاختن ازدواجی موفق آماده
هستید.
سه سوال برای محک صداقت

ل اعتماد بودن یکی دیگر از ویژگیهای
صداقت و قاب 
افراد ،در یک رابطه سالم است .این ویژگی پایههای
ن کاری و دروغ
ارتباط شــما را محکم میکند .پنها 
ب ه تدریج احساس عشق و امنیت را در رابطه از بین
میبرد.
 vسواالتی که میتوانید در رابطه با صداقت از
فردی که قرار است با او ازدواج کنید ،بپرسید
عبارتند از:
 -1آیا در روابطتان با دیگران و در موقعیتهایی
که راستگو بودن به نفعتان نیست ،به راحتی
دروغ میگویید؟
 -2فکر میکنید چه دروغهایی آســیبی به
رابطه (زن و شوهر) وارد نمیکنند؟
 -3اگر از دوستان و خانوادهتان بپرسند که
شما چقدر آدم صادقی هستید ،فکر میکنید
چه نمرهای به شما بدهند؟
این ســواالت را در یک نوبت و مســتقیم مطرح
نکنید تــا او موضع دفاعی به خــود بگیرد و
عامدانه جوابهایی بدهد تا شما را متقاعد
کند .همچنین ،در نظر داشــته باشــید
افرادی که در پاسخ دادن به این سواالت
طفره میروند یا پاسخی کلی میدهند
تا بحث تمام شــود ،به احتمال بیشتری
موضوعاتــی برای پنهان کــردن دارند و
در شــروع رابطهای پــر تعهد و صمیمی
مثل ازدواج ضــرورت دارد که افراد بدون
پنهانکاری و شفاف خودشان را ابراز کنند
تا صداقت مبنای رابطهشان باشد و از مشکالت
جدی بعدی پیشگیری کنند.
سه سوال برای محک سالمت عاطفی

ازدواج موفق فقط به معنای زیر یک ســقف زندگی
کردن نیست ،بلکه به معنای سهیم شدن در تجارب
و احساســات یکدیگر است؛ یعنی چقدر با یکدیگر
وقــت صرف کنیم ،با هم صحبت کنیم ،شــنونده
باشــیم ،اظهارنظر کنیم و احساساتمان را با هم در
میان بگذاریم .میزان نیاز به احساس عشق و محبت
در افراد مختلف ،متفاوت اســت .مثال ممکن است
شدت نیاز عشــق در زن زیاد باشد و در مرد کمتر
و این موضوع باید پیش از ازدواج بررســی شود .در
صورتی که تفاوت خیلی زیاد باشــد ،یعنی این دو
نفر بعدهــا میتوانند یکدیگر را آزار دهند ،مثال زن
احساس کند نیاز به عشق او در رابطه ارضا نمیشود
و مرد احساس کند بیش از حد مورد توجه و نوازش
است و این موضوع برای او جذاب نیست و دلزدگی
ایجــاد میکند .این مورد را پیش از ازدواج میتوان
طی چند پرســش و پاســخ ارزیابی کرد ،البته در
صورتی که دو طرف صادقانــه و با هدف ازدواجی
موفق ،پاســخ سواالت را بدهند .چنانچه فرد مقابل
شما نتواند احساساتش را ابراز کند و آنها را با شما در
میان بگذارد و شما فرد به شدت عاطفی با نیاز باال به
توجه و عشق از طرف او باشید ،به احتمال زیاد کنار
هم زندگی موفقی نخواهید داشت .شاید او با فردی
ماننــد خــودش

کــه نیاز کمی به توجه و عشــق دارد خیلی راضی
و خشنود باشــد ،ولی با فردی که نیازهای عاطفی

زیادی دارد ،احساس خوشبختی نکند.
 vدر این رابطه ،ســواالت زیر را میتوانید
مطرحکنید:
 -1آیا به راحتی احساسات خود را با خانواده
یا دوســتانتان ابراز میکنید؟ به چه کسانی
میگویید دوستت دارم؟
 -2صحبت درباره چه احساسی برایتان خیلی
مشکل اســت؟ و درباره کدام احساساتتان
راحت حرف میزنید؟
 -3درباره کســانی که درباره احساساتشان
راحت حرف میزنند یا اصال حرف نمیزنند،
چه فکری میکنید؟
پاسخ به این سواالت به شما اطالعات خوبی درباره
میزان نیاز احساســی و فاعل یا منفعل بودن طرف
مقابل در این مورد میدهد .سوال کردن از فردی که
ممکن است همسر آیندهتان باشد ،یکی از موثرترین
راههای شناخت او است .البته شیوه طرح سوال هم
هنری است که میتواند در پاسخی که میگیرید،
تعیینکننده باشد .این سواالت چند نمونه از سواالت
ضروری برای کسب شناخت قبل از ازدواج بودند که
مطرح کردیم ،اما ســواالت مهم دیگری هم وجود
دارد که الزم است از خودتان و طرف مقابل بپرسید
و با ارزیابی پاسخها ،تصمیمی عاقالنه در این مورد
بگیرید .در نظر داشته باشــید موفقیت ازدواج،
یکطرفه نیســت و عالوه بر طرف مقابل ،شما
هم الزم اســت به بلــوغ عقالنی و هیجانی
رسیده باشــید ،اصول و روشهای ساختن
زندگی مشترک و خانواده سالم را بشناسید
و در نهایت فردی یادگیرنده و پذیرنده تغییر
و رشد باشید .ازدواج تعهدی است که میتواند
با آگاهی و هوشــیاری طرفین به درســتی شکل
بگیرد و نگهداری شــود .اگر ابتدا انتخاب درستی
داشته باشید ،اصول ارتباطات سالم در خانواده را هم
بشناسید و طبق آنها عمل کنید ،میتوانید ازدواج را
نه بهعنوان «رنجی مقدس» ،بلکه بهعنوان «پیمانی
مقدس» تجربه کنید.

