
توصیه ها و هشدارهای دکتر شهربانو قهاری به همسرانی که اختالف شان در دوران سالمندی اوج گرفته است

توصیه هایی در آستانه جدایی

اگر اختالف ها زیاد 
است می توان چند 
روزی زوج سالمند را 
از هم جدا کرد، مثال 
یکی از آنها را به طور 
موقتی به خانه فرزندی 
فرستاد یا در 2 اتاق 
جدا ولی در یک خانه با 
هم زندگی کنند. با هم 
بودن آنها خیلی بهتر از 
جدایی آنهاست

مادربزرگ ها 
و پدربزرگ هاي عزيز!

شما می توانيد عكس ها و 
تجربه های خود را با همساالنتان 
به اشتراك بگذاريد. از تالش ها و 

موفقيت هاي خودتان برايمان بنويسيد 
و عكس بگيريد و همراه با اسم و 

سنتان ارسال كنيد.
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عکس یادگاری
این 2 عزیز پدر و مادرم هستند. پدرم به 
رحمت خدا رفته اند اما سایه مادر هنوز به 
لطف خدا باالی سرمان است. در این عکس 
یادگاری که جزو آخرین عکس های دونفره 
آنهاست، مادرم مهربانو 62 ساله هستند و 
پدرم 65 ساله. پدرم دامداری و کشاورزی 
هر  بودند.  زحمتکش  بسیار  و  می کردند 
آشتیان،  شهرستان  مرکزی،  استان  اهل   2
روستای فیض آباد هستند. مادرم قبال  قالیبافی 
می کردند و در عین حال در خانه نان می پختند 
و همراه با پدرم کشاورزی می کردند. هنوز 
هم بسیار زحمتکش و مهمان نواز هستند. 

خدا او و همه مادران را حفظ کند.

خواهران کوشا
در این عکس مادرم مهربانو خانوم، کنار 
خواهرشون ربابه خانم 75 ساله نشسته اند. هر 
2 خواهر بسیار دست و دل باز و زحمتکش 
و مهمون نوازن. در جوانی کنار هم قالیبافی 
می کردند و دوش به دوش هم حتي سر 
کمک  بسیار  می کردند.  کار  زراعي  زمین 

همسرانشان بودند.

»چندی پيش مهمان زن 
و شوهری بودم كه هر 2 
از مرز 70 سالگی گذشته 
بودند. روابط خشن و تند 
و تيز بين آنها اين پيام را می داد كه هر 
لحظه ممكن است آتش جنگی ميان زن و 
شوهر برپا شود. دختر ميزبان هم از اختالف 
شديد و احتمال جدا شدن و طالق اين 
زوج بعد از 50 سال زندگی زناشويی 
ابراز نگرانی می كرد و می گفت ما از حل 
اختالف بين آنها عاجز مانده ايم.« شايد 
اختالف زناشويی ميان جوانان موضوع 
عادی ای باشد ولی بين سالمندان دور 
از ذهن و گاهي حيرت آور است. دكتر 
شهربانو قهاری، روان شناس بالينی، عضو 
هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی ايران 
معتقد است: »طالق در سالمندان بدترين 
گزينه است و در بسياری موارد با ريشه يابی 
درست و كنار زدن عوامل محرك زای تنش 
می توان زندگی از هم گسيخته زناشويی 
سالمندان را به مسير درستی هدايت كرد.«

: ريشه اختالف های زناشويی در 
دوران سالمندی از كجاست؟

سالمندی دوره ای است که روان و جسم 
انسان ها تغییرهای زیادی پیدا می کند. اگر 
بخواهیم این موضوع را ریشه یابی کنیم 
خیلي گسترده است اما می توانیم به 3 علت 
اصلی که باعث شعله ور شدن اختالف نظر 
و تنش میان سالمندان می شود، اشاره کنیم.
مورد اول اختالف های قدیمی است که در 
این دوره سر باز می کنند. بعضی از سالمندان 
از همان دوران جوانی اختالف دارند 
ولی بعد از مدتی به اين نتيجه می رسند 
كه به علت وجود فرزندان يا قبح نام 
طالق و عوامل ديگر از طالق صرف نظر 
كنند و به زندگی ادامه دهند ولی با رفتن 
فرزندان و تنها ماندن اختالف های قديمی 
 تازه شده و دعواها از سر گرفته می شود.
مورد بعدی، وجود بیماری های جسم و روان 
است. بیماری های روان شناختی تاثیر بسیار 
مخربی روی روابط زناشویی افراد جوان 
یا سالمند می گذارد. مثال فرض کنید زن 

یا شوهر به افسردگی مبتالست...
: كه البته افسردگی در سالمندان 

زياد هم ديده می شود.
کامال درست است. فرد افسرده تمایلی به 
برقراری ارتباط با همسر، صحبت کردن 

با او، مشارکت در امور زندگی و... ندارد. 
 این موارد می تواند باعث سردی ارتباط، 
فاصله گرفتن از یکدیگر و نزاع بین زوج 
شود. گاهی نیز عالوه بر عالئم روانی، 
پرخاشگری و بدبینی نیز اضافه می شود 
که وضعیت را وخیم تر می کند. آلزایمر 
هم بیماری ای است که در سالمندان زیاد 
مشاهده می کنیم. چنین بیمارانی با پیشرفت 
بیماری به مراقبت دائمی نیاز دارند و نقش 
مراقب معموال برعهده همسری است که 
خود ممکن است با چند بیماری دست 
به گریبان یا قوای جسمی اش تحلیل رفته 
باشد. همین مساله زمینه ساز دلخوري و 

تنش می شود.
: پس سالمندان بيمار بيشتر دعوا 

می كنند؟
یا  مزمن  بیماری های  بله،   معموال 
غیرقابل درمان یکی از زوج ها عرصه را بر 
دیگری تنگ می کند؛ بیماری به نوبه خود 
باعث پایین آمدن خلق و بدرفتاری بیمار با 
همسرش می شود که این موضوع نیز یکی 
دیگر از ریشه های تعارض های زناشویی 

در سالمندان است.
: و اما مورد سوم؟

عوامل خارجی و بحران هایی که در زندگی 
سالمندان یا زندگی زناشویی فرزندان پیش 
می آید. به عنوان مثال بحران های مالی و 
کاهش درآمد، مشکالت اقتصادی فرزندان 
و حتي طالق و ازدواج آنها زندگی والدین 

سالمند را تحت الشعاع قرار می دهد.
: چگونه می توان بر اين مشكالت 

غلبه كرد؟
مشکالت زوج ها باید حل و فصل شود. بهتر 

است از یک مشاور کمک گرفته شود ولی 
سالمندان از نظر فیزیکی و روانی ضعیف 
هستند و اغلب آنها نمی توانند در چنین 
مراکزی حضور پیدا کنند یا شاید هم حس 
خوبی نسبت به این مراکز ندارند. بنابراین 
می توان وظیفه حل مشکالت را برعهده 
بستگان نزدیک سالمند گذاشت. در ايران 
معموال فرزندان بزرگ خانواده يا فرزندان 
صاحب نفوذ، وظيفه حل و فصل مشكالت 
را برعهده دارند. اگر روابط پدر و مادر در 
طول سال ها سالم باشد فرزندان در حل و 
فصل آن موفق خواهند بود. گاهی هم برادر 
و خواهرها و نزديكان سالمند می توانند 
كمک كنند. اختالف هايی كه ريشه قديمی 
ندارند معموال به راحتی حل می شوند 
ولی اختالف هايی كه به جدايی كشيده 
می شوند، اغلب از گذشته باقی مانده اند.

: اختالف هايی كه در اثر افسردگی، 
آلزايمر يا بيماری سالمند ايجاد می شود 

را چگونه بايد حل كرد؟
در مشکالت جسمي با دارو  و درمان می توان 

شدت بیماری را کاهش داد.
: ولی پرخاشگری هميشه از سوی 
سالمند بيمار نيست. گاهی همسر مراقب 
كم می آورد و پرخاشگری و خشم از 

جانب اوست.
کامال درست است و انتظار زیادی هم 
نمی توان داشت. حتی دیده شده به دلیل 
آلزایمر یا مشکالت دیگر بیمار را به خانه 
سالمندان می سپارند. به نظر من، در این 
مواقع هم باید همه گزینه ها را امتحان کرد، 
مثال از فرزندان کمک گرفت و هر هفته 
یا هر ماه یکی از فرزندان وظیفه رسیدگی 

به پدر و مادر را برعهده بگیرد یا اگر در 
توانشان هست پرستار بگیرند.

طالق  و  جدايی  زمانی  چه   :
سالمندان توصيه می شود؟

به طور  اگر  حتی  سالمندان  بین  جدایی 
رسمی و قانونی هم نباشد، به هیچ وجه 
کار درستی نیست. البته اگر اختالف ها زیاد 
است، می توان چند روزی زوج سالمند را 
از هم جدا کرد، مثال یکی از آنها را به طور 
موقتی به خانه فرزندی فرستاد یا در 2 اتاق 
جدا ولی در یک خانه با هم زندگی کنند. با 
هم بودن آنها خیلی بهتر از جدایی آنهاست. 
طالق در سن باال ضربه بزرگ روانی به 
سالمندان و حتي خانواده وارد می کند. 
حتي می بینید وقتي جدایي در اثر فوت 
اتفاق می افتد کانون خانواده چطور از هم 
پاشیده می شود. پدر و مادر همیشه نقش 
هدایتگری فرزندان را برعهده دارند. سالمت 
روان جامعه در گرو رابطه خوب بین پدر 

و مادر است.
: اگر جدايی اتفاق بيفتد آقايان 

بيشتر آسيب می بينند يا خانم ها؟
هر 2 آسيب می بينند ولی ميزان آسيب 
در خانم ها بيشتر است چون محدوديت 
بيشتری دارند؛ معموال از نظر اقتصادی 
ضعيف هستند، جای مناسبی ندارند و 
ممكن است در خانه فرزندان راحت 
نباشند. به هر حال گاهی داماد يا عروسی 
در خانه فرزند وجود دارد كه شايد جلوی 
آنها چندان راحت نباشند. در سالمندی 
افراد از نظر روانی و جسمی ضعيف 
هستند و به هيچ وجه نبايد آشيانه خود 

را خراب كنند.

با  روانی  یا  جسمی  بیماری  درباره   .1
همسر سالمند و بیمار خود صحبت کنید 
و به طور واضح و با زبان ساده عالئم و 
نشانه های آن را توضیح دهید. سالمندان 
کمی زودرنج هستند و به دلیل شرایط مالی، 
مشکل های مالی ناشی از بازنشستگی و... 
ممکن است اضطراب داشته باشند و این 
اضطراب را به همسر خود منتقل کنند. در 
این مواقع بهتر است فرزندان نیز به پدر 
و مادر سالمندشان کمک کنند و به آنها 
اطمینان دهند که کنارشان خواهند ماند.
ممکن  خستگی  دلیل  به  گاهی   .2
و  سرزنش آمیز  است سالمندان کلمات 

تحقیرآمیزی به زبان بیاورند که روابط را 
خدشه دار می کند و بر آتش خشم و مشاجره 
باید  را  سالمندانی  می زند. چنین  دامن 
به خویشتنداری و صبوری دعوت کرد.
3.بیمار را محدود نکنید و از او خواسته های 
شرایط  باید  باشید.  نداشته  غیرمنطقی 
جسمانی و روانی او را در نظر بگیرید. 

4. فضای خانه را شاد نگه دارید. گاهی 
الزم است چند ساعت یا چند روزی زوج 
سالمند را از هم جدا کنید و فرد دیگری 
وظیفه مراقبت از سالمند بیمار را برعهده 
بگیرد. این کار باعث استراحت سالمند 
مراقب می شود و به بهبود روابط همدیگر 

کمک می کنند. 
5. برای مراقبان بیمار و حتی خود بیمار 
باید تفریحاتی را با توجه به عالیق آنها در 
نظر بگیرید. مثال اگر سالمندی به مسجد 
عالقه دارد، حتما چند بار در هفته شرایط 
را مهیا کنید تا مراقب سالمند با دوستان 

خود در مسجد حضور یابد. 
6. اجازه دهید بیمار آزادانه درباره هرچه 
که می خواهد، صحبت کند. اگر حرف زدن 
او را متوقف کنید، ممکن است رفتارهای 

پرخاشگرانه اش شدت یابد.
7. سالمند بیمار بهتر است کنار خانواده 
بماند، مگر اینکه واقعا نیاز به بستری در 

بیمارستان داشته باشد یا هیچ کس قادر به 
نگهداری از وی نباشد. دوری سالمند از 
خانواده باعث تشدید بیماری جسمی و 

روانی خواهد شد.
8. صرف نظر از هر نوع بیماری ای سعی 
کنید ارتباط سالمند بیمار را با اجتماع قطع 
نکنید. دیدن نوه ها، دوستان و بستگان تاثیر 

بسزایی در روحیه او دارد. 
9. بعضی از سالمندان بیمار ممکن است 
از خوردن دارو خودداری کنند. نخوردن 
دارو وضعیت جسمی و روانی بیمار را 
تغییر می دهد. حتما از اینکه سالمند بیمار 

دارویش را خورده، مطمئن شوید.

9 توصیه به آنهایی که همسرشان سالمند و بیمار است

 پرنیان 
پناهی

شماره پانصد وپنجاه ویک  یکشنبه بیست ودو آذر نودوچهار سالمندان 12

افراد  همه  تقريبا  دارد،  خانه حضور  جسمانی در  بيماری  يک  به  مبتال  روان يا فرد  اختالل  به  مبتال  بيمار  يک  وقتی 
خانواده كه ارتباط مستقيمی با بيمار دارند با او و بيماری اش درگير می شوند. در اين مواقع آرامش در خانه به عوامل 
زيادی بستگی دارد ولی هميشه نمی توان محيط را آرام نگه داشت و گاهی درگيری به اوج خود می رسد. اين اتفاق را 
در زوج های سالمند نيز زياد مشاهده می كنيم. ما هميشه به سالمندان يا پدر و مادرهايمان به چشم انسان های توانمند 
نگاه می كنيم در حالی كه پدر و مادرها در سنين باال ديگر مانند گذشته توانمند نيستند و به استراحت و مراقبت بيشتری نياز دارند. حال تصور كنيد سالمند 
نيازمند استراحت به دليل بيماری همسرش مجبور شود، مراقبت از او را نيز برعهده گيرد، طبيعی است كه تنش هايی بين اين 2 زوج ايجاد شود.  علم امروز 
با مراقبت های ويژه و داروهای تجويزشده برای سالمند راه را بسيار آسان تر كرده است. علم پزشكی بيماری های روان مانند اضطراب و افسردگی را كنترل 
می كند، عالئم آلزايمر را به تاخير می اندازد، دردهای جسمانی را كاهش می دهد و... ولی بسياری از مواقع ناآگاهی و رفتارهای نادرست باعث تنش  می شود.

 دکتر محمدرضا خدایی
روانپزشک و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


