ازدواج اب دخرت بزرگتر؛ آری یا نه؟

نظر
کارشناس

زهرا وافر| کارشناسارشد روانشناسی

رابطهمان بیشــتر مــادر و پســری بود تا

زن و شوهری!
داستان
دانشــجوی کارشناســی بودیم کــه با هم
آشــنا شــدیم ،خــودم و گالره را میگویــم.
همان روز اولی که ســرکالس دیدمش ،به همان
حالتی دچار شــدم که اســمش را میگذارند «عشق
در نــگاه اول»! نقشــههای زیــادی در ذهنــم ریختم
برای آنکه ســر صحبت را باز کنم و بیشــتر با او آشنا
شوم .نقشــهها گرفت و بعد از مدت کوتاهی صحبت
و تحقیــق بیشــتر دربــاره او و خانــوادهاش ،تصمیم
گرفتــم از او خواســتگاری کنم .درســت همــان روز
خواســتگاری بود که فهمیدم «گالره» 10 ،ســال از
من بزرگتــر اســت.هرچند ظاهرش ایــن اختالف
ســنی را نشــان نمیداد ،شــاید به این دلیــل که من
هنوز در ســن و ســالی نبودم که درک درستی از این
مسئله داشته باشــم .همانطور که انتظار میرفت،
خانــوادهام در اولین واکنــش با چنیــن ازدواجی به
شــدت مخالفت کردند .مــادرم میگفــت« :از قدیم

ازدواجباانگیزهشرایطمالیخوبدختر
گاهیپسرهابهایندلیلبادخترهایبزرگترازخودشان
ازدواج میکننــد که آنها موقعیت شــغلی و درآمد خوب،
مسکنیاامکاناترفاهیدیگردارند.درواقعانگیزهازدواج،
مادی است نه عاطفی و به طور مســلم در چنین ازدواجی
احتمالشکستباالست.گاهیهمپسرهابهدلیلعقدهها
وکمبودهاییکهدرزمینهمهرومحبتمادریدارند،سراغ
زنهایبزرگترازخودشانبرایازدواجمیروند.دراینجا
شایدانگیزهعاطفیباشدامایکانگیزهناسالمبرایرابطه
ازدواجاست.گاهیهمدختروپسربرمبنایعشقوتفاهم
و با انگیــزه ســالم ازدواج میکنند اما باز هــم این اختالف
سنی،مشکلایجادمیکند.خانمهاممکناستبهلحاظ
ظاهریزودترشکستهشوندوهمینمسئله،موجبایجاد
نگرانیهاییدرآنهامیشودکهبهزندگیمشترکصدمه
میزند.

در مســائل مختلف بــه مرور زمان بیشــتر می شــد تا
جاییکه گاهی احســاس میکردم رابطه ما بیشــتر
به رابطه مادر و پسر شباهت پیدا کرده تا رابطه زن و
شوهر! احساس میکردم در این زندگی ،آن قدرها
که بایــد «مرد» نیســتم ،آن احترامی را کــه به عنوان
یک مرد باید در زندگی داشته باشــم ،ندارم و رابطه
ما روز به روز سردتر می شد .همه اینها در حالی بود
که من بعد از ازدواج با گالره ،با خانواده خودم قطع
رابطه کرده بودم و خأل عاطفی دوری از خانوادهام،
بیــش از پیــش آزارم مــیداد .از یــک جایی بــه بعد،
آنقدر فاصله عاطفی ما زیاد شــد که خــود گالره به
من پیشــنهاد طالق داد و من هم پذیرفتم .حاال یک
سالی هســت که از یکدیگر جدا شدهایم و من گاهی
با خودم فکر میکنم که کاش قبــل از تصمیم نهایی
برای شروع زندگیمشــترک ،اطالعات بیشتری در
این باره کسب میکردم.
نکته  :ذکر یک داستان به معنای بسط آن به همه
مصادیق نیست.

مردیکهاحساساقتدارنمیکند

از آنجا که مردها به لحاظ روان شــناختی دیرتــر از زنها
به بلوغ فکری میرسند ،بهتر است با زنی که چند سال از
خودشان کوچک تر است ،ازدواج کنند اما در رابطهای که
زن از مرد بزرگ تر است ،این مســئله بیش از پیش پررنگ
میشــود و به اختالفات دامــن میزند زیرا مرد احســاس
میکنــد آن اقتدار و مدیریــت مردانه را در زندگــی ندارد و
برعکس،زننقشمقتدرومدیررادرزندگیایفامیکند.
نمونههایموفقهمداشتیماما...

البته مــواردی هم وجود داشــته که چنیــن ازدواج هایی،
نتیجه خوبی داشــته و زوجین به لحاظ روانی و عاطفی به
قدری پخته و آگاه بودهاند که توانستهاند زندگی مشترک
مطلوبی بنا کنند اما این موارد به دلیــل فراوانی کم باعث
شــدهاند تا به طور کلی ،ازدواج با اختالف ســنی معکوس
نه تنها توصیه نشود بلکه متخصصان این حوزه ،جوانان را
ازآننهیکنند.
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بدون
داشتن هدف،
موفق نمیشوید

دکتر شکیال یوسفی

متخصص روان شناسی سالمت

خوشپوشی به کمک لباسهای زمستانی

بانوان

لباسهایپرنقشونگاریاساده،یقههفتیاگردو...کدامیکبراییکپوششزمستانیبهتراست؟
مریم ادیبی

با سرد شدن هوا و زیاد شدن حجم لباس هایمان ،ناخودآگاه درشتتر از آن چه هستیم به نظر میآییم که این موضوع
انتخاب لباس زمســتانی مناســب را برای افرادی که اضافهوزن دارند ،مشــکل میکند .اگر شــما هم جزو آن دسته از
خانمهاییهستیدکهدرگیراینمسئلهشدهایدوتاچندروزدیگربایددریکجمعدوستانهیافامیلیشرکتکنید،با
ماهمراهباشیدتابانکاتیکاربردی،زمستانامسالخوشپوشترازهمیشهشوید.برایاینمنظوربهتراستدراولین
قدمویژگیهایبدنواندازهدقیقلباسهایخودتانرابشناسیدولباسمناسبخودرابراساسآنانتخابکنید.
هرچه ســادهتر ،بهتر :لباسهای پر نقش و نگار و پارچههایی
با طرحهای شلوغ تاثیر مستقیم بر درشــت دیده شدن شما دارد.
در نتیجه همیشه به دنبال پالتوهایی با طرح و پارچههای سادهتر
باشیدوازانتخابطرحهایچینداروپفیپرهیزکنید.پالتوهای
برشداروبلندباپارچهتکرنگبهترینانتخاببرایشماست.
رنگهایممنوعه:اگرمیخواهیدالغرترازآنچههستیدبهنظر
برسیدازرنگهایروشنمثلصورتیولیموییورنگهایجیغو

درخشانکمتراستفادهکنید.درعوضازگزینههایرنگیتیرهیا
تنالیتهخاکستریکمکبگیرید.
شال گردنهای محبوب:استفادهازشالگردنبهعنوانعنصر
کامل کننده پوشــشهای زمســتانی یکی از گزینههای محبوب
خانمهاســت .اما افراد دارای اضافه وزن باید شال گردن را بدون
اینکهدورگردنبپیچند،آنراازدوطرفشانههایخودرهاکنند
تاکشیدهتربهنظربیایندچراکهدستههایبلندوآویزشالباایجاد

خطایدیدباالتنهراظریفتروبلندترنشانمیدهند.
نه ســایز کوچکتر بپوشــید نه ســایز بزرگتر :بزرگترین
اشــتباه رایج در بانوان با وزن باال ،انتخاب لباسهــای بزرگتر یا
تنگتر است! لباسهای بزرگتر نه تنها زیبایی ندارد بلکه شما را
درشتتر از آن چه هستید نشان میدهد .بنابراین همانطور که
در ابتدای متن گفته شد اول از همه اندازه دقیقتان را پیدا کنید و
فقطهمانسایزرابپوشید.
نه به پالتو و کتهای کوتاه :پوشــیدن کتهای کوتاه ،شــما را
حجیمترجلوهمیدهد.درعوضپوشیدنپالتویااورکتهایبلند
شماراکشیدهترازآنچههستیدنشانمیدهد.
یقه هفت یــا یقه گــرد :جالب اســت که حتــی یقه لباســی که
میپوشید هم در الغرتر به نظر رســیدن شما موثر است! بنابراین
بهتر است به سراغ پالتوهای یقه هفت و قلبی شکل بروید چرا که
اینمدلیقه،گردنشمارابلندترنشاندادهوتصویرظریفتریاز
بدنشماراارائهمیدهد.
تجربه شــیرین یک رنگی :تضمینیترین روش بــرای این که
الغر دیده شوید ،انتخاب پوشــش تک رنگ یکی از رنگهای تیره
اســت .در این میان پوشــش تمام مشــکی یک انتخــاب قدیمی و
مشکلگشاســت که خوشــبختانه در اغلب موارد هم جواب داده
منابع:بیتوته،چندوچون،برترینها
است .

روز خرید مجله تخصصی

امروز ســری به یک دکه مطبوعاتی بزنین و یک
مجله درباره موضوع مورد عالقهتون مثل خودرو،
ورزشی ،سبکزندگی ،جدول یا سرگرمی
و  ...بخریــن .مجلههــای تخصصــی
معمــوال مطالــب و تحلیلهــای
جذاب و بــه روزی
در حوز ههــای
خودشون دارن.

ما و شما

زندگیسالم
سه شنبه
 24دی 1398
شماره 1514

خانواده و مشاوره

طبــق جدیدتریــن
سوژه
آمــار اعالم شــده
روز
توسط سازمان ثبت
احــوال در  ۱۲درصد
از ازدواجهای ثبت شــده ،مرد و زن
هم ســن و در  ۱۱درصد زن بزرگتر
از مرد بوده است .ازدواج پسر با دختر
بزرگتــر از خود ،به طــور کلی مورد
توصیه روانشناســان نیست .با این
حال ،هر دختر و پسری قبل از گرفتن
چنین تصمیمی بایــد از همه جوانب
تصمیمشان آگاه باشــند تا در آینده
برایشان مشکالت کمتری ایجاد شود.
داستان این هفته و تحلیل آن ،به این
موضوع پرداخته است.

قرار و مدار

روانشناسهانیست

ازدواجی که در آن خانم از آقا بزرگتر باشــد ،چیزی است
کهمعموالموردتوصیهروانشناساننیست.البتهاگراین
اختالف ســنی در حد چند ماه یا یکی دو سال باشد ،شاید
چندان حائز اهمیت نباشــد اما در اغلب مــوارد ،ازدواجی
که در آن خانم بیش از ســه سال بزرگ تر باشــد ،میتواند
پیشبینی کننده مشــکالتی در زندگیمشترک باشد .از
جملهعواملیکهموجبایجادمشکلدرچنینازدواجهایی
میشود،انگیزهآقایانازاینازدواجهاست.

نظرروانشناسهادربارهآمارجدیدثبتاحوالکه11درصد
گترازدامادهاهستند،چیست؟
سهایامروزیبزر 
عرو 

گفتند مرد باید توی ســن و قد ،از زنش باالتر باشه!»
پدرم میگفت« :پســرجون ،وقتی با زنی که اینقدر
از خودت بزرگتره ازدواج کنی ،زنت به تو به چشــم
یه بچه نگاه میکنه ،حرفت ارزش نداره براش!» .من
اما اهمیتی به حرفهایشان نمیدادم .میگفتم شما
بیش از حد سنتی فکر میکنید و دنیای امروز ،دنیای
تفاهم و عشق است.
اگر این دو وجود داشته باشد ،دیگر تفاوت سنی هیچ
اهمیتــی ندارد! بــه گالره دل بســته بــودم و در کنار
مخالفت خانواده ،بــا او ازدواج کــردم .ماههای اول
همه چیز خوب بود ،همان زندگی رویایی که آرزویش
را داشتم اما مشکالت ریز و درشت ،کم کم خودشان
را نشان دادند.
گالره روی ارتبــاط مــن بــا زنهــای دیگــر ،بســیار
حســاس بود .گاهی ســرزده به محل کارم میآمد و
بعد ،تا چند روز در خانه بحث و جدل داشتیم .انگار
همیشــه تــرس از رها شــدن داشــت ،تــرس از مورد
خیانت واقع شــدن .رفتارهای کنترل کننده گالره

اینازدواجهاموردتوصیه

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* تشکر بسیار دارم از صفحه خانواده که در این شرایط،
بههمهسواالتمندرمطلب«باهیجاناتمنفیمانچه
کنیم؟»پاسخداد.
* عکس نشســتن بــرف روی آدمبرفــی در صفحه اول
زندگیسالم،خیلیگوگولیبود!
* درباره مطلب کشــتن میکروبها در صفحه ســامت،
میخواستمبگمکهزندگیسالمبامرام،الیافبالشترو
دربیاریموبشوریم،بعداگهخرابشد،بدیملحافدوزی!
یهجوریبامیکروبهاکناربیاییمبهترهکه،فیفتیفیفتی.
*دربارهپروندهزندگیسالمواینکهازاومدنبرفذوق
کردین،بایدبدونینکهاجراییشدنتصمیمهایغلط
محیطزیستیدرکشورباعثشدهتااینقدربارانوبرف،
کاهشپیداکنهودلمانبرایبرف،تنگبشه.
* دربــاره مطلــب «جلوگیــری از خریدهــای بیخودی
بــرای مهمــان نورســیده از دغدغههــای بســیاری از
خانوادههاست» باید بگم که در این شرایط مالی ،اصال
نمیشــه خرید بیخودی داشــت .نیازی بــه توصیه های
شماهمنبود.
* مطلبی کــه درباره حــس و حال ایــن روزهایمان بود،
نکاتخوبیداشت.چندبارآنراخواندمواالناحساس
بهتریدارم.
* قدرت خــدا ،یک برف چــه همه ویژگیهــای خاص و
جالب داره که اصال به ذهن ما نمیرسه .مثال دانههای
برف 35 ،تــا شــکل دارن و ما همــهاش رو شــبیه به هم
میبینیم.خدایا،شکرتبابتهمهنعمتهات.

مدام حسرت میخورم چرا امکانات
بیشتری برای فرزندم مهیا نکردم
ت به گذشته فکر
مادری هستم که یک دختر  ۲۰ســاله دارم .هر وق 
میکنم،خیلیناراحتمیشوموعذابمیکشمکهبهخاطروضعیت
اقتصادیامچرابعضیچیزهایاکالسیاتفریحاتیکهدخترمدوست
داشت،برایشمهیانکردم.حتیخواهریابرادربرایشنیاوردم.چهکارکنمکه
ازاینوضعیتخالصشوم؟
صدیقه معدنی| کارشناسارشد روانشناسی بالینی

حس مادرانه شما قابل
تربیت
تقدیر اســت اما اینکه
فرزند
مــدام خــود را قضاوت
میکنیــد و بــه عنــوان
قاضی هم رای علیه خود صادر میکنید،
اتفاقی اســت کــه موجــب ســرخوردگی
و یــاس شــما خواهــد شــد .نتیجــهاش به
احتمال زیاد ،تاثیر منفی بر روابط شــما با
دخترتان می گذارد.
بهتــر اســت بــه جــای افســوس و ندامت
گذشــته به فکــر حــال باشــید و بــا وجود
دخترتان در کنارتان ،حــظ مادرانهتان را
ببرید و بــه او هم اجازه دهید تــا در ارتباط
تان ،صمیمیــت و دلبســتگی را از ســوی
شما احساس کند .برای شما چند راهکار
پیشــنهاد میکنم تــا از آنها بــرای تغییر
حس خودتــان و ترمیم رابطه بیــن خود و
دلبندتان بهره ببرید.
نظر دخترتان را جویا شوید
در دادگاه ذهنیتــان ،یکه و تنها به قضاوت
نرویــد .حتمــا شــما بــرای آن چــه در حــق
فرزندتان انجــام داده یــا ندادهایــد ،دالیل
منطقی داریــد در اولیــن قدم بــه او بگویید
که دوســت داشــتم این کارها را برای شما
انجام دهم و موارد منع انجام آنها و شرایط
نامطلوب را ذکر کنید .قضــاوت را به عهده
خــود دخترتــان بگذاریــد تــا ببینیــد که به
احتمــال زیــاد ،او نظر دیگــری در ایــن باره
خواهدداشت.

حال را دریابید

پس از تخلیه از افســوس گذشــته ،حال را
دریابید .در واقــع گذر از قدم اول به شــما
کمک میکند بــرای فرصتها و امکاناتی
که پیش رو دارید ،با ذهن باز و دید جامع،
هوشــیارانه نیازهای فعلی و آینــده دختر
خود را دریابید و پوشش دهید.
نیازهای امروز دخترتان را شناسایی

کنید
برای ایــن کار باید در طــی روز گفتوگو و
تبادل کالمی با فرزندتان را تقویت و سعی
کنید روزانه ســهمی برای مراوده کالمی
برای هم قائل شــوید تا از دغدغههای وی
مطلع شــوید و در ضمــن صمیمیــت بین
شــما و در نتیجــه دلبســتگیتان افزایش
پیدا کند.
عشق مادرانهتان را بروز دهید

حتما در طی روز فرصتهایی خلق کنید و
اورادرآغوشبگیریدوبهاوبگوییددوستش
دارید و خوشــحال اید کــه او را در کنار خود
داریــد .همــواره به یــاد داشــته باشــید که
ارتباطاتصمیمیمثلرابطهوالد-فرزندی
و نیز همســری که ویژگیهای دلبســتگی
و صمیمیت را دارا هســتند ،قابلیت ترمیم
و بازسازی دلبســتگی را دارند .پیوسته در
رعایــت مجــاورت و کم کــردن فاصلــه بین
خودتــان و دخترتان بدون شکســتن حریم
خصوصیواحساسناامنیبکوشید.
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