
دنياى رفاقت، دنيايى پر از فرازونشيب است. روزهاى 
خوب و بد ما كنار دوستان مان تجربه مى شود. عيار 
دوستان هم مانند طال، باال و پايين دارد. بعضى ها آنقدر 
بامرام و باصفا هستند كه هيچ وقت جا خالى نمى دهند 
با  و از همراهى دست برنمى دارند و بعضى ها هم 
كوچك ترين مساله اى، ميدان دوستى را خالى مى كنند 
و فقط به خودشان فكر مى كنند. با اين همه، دوستى 
مالك هاى ديگرى هم دارد. يكى از آنها مدت دوستى 
است. به قول معروف، همه چيز تازه اش خوب است 
ولى دوستى هرچه قديمى تر و كهنه تر باشد، ارزشمندتر 
است. حاال با اين مقدمه،  سراغ سوال شما دوست 
نوجوانم مى روم. چرا بعضى ها نمى توانند دوستى خود 
را براى مدت طوالنى حفظ كنند؟ براى جواب به چند 

قانون توجه كنيد:
1. اول خودتان را بشناسيد. قدم اول در ايجاد يك 
ارتباط موفق، اين است كه روحيات خودمان را بشناسيم. 
در شخصيت هر كدام از ما ويژگى هاى منحصربه فردى 
ديده مى شود. ما فقط در يك مساله با ديگران اشتراك 
داريم؛ متفاوت بودن! برخى از ما به دوستى هاى محدود 
و طوالنى و عميق فكر مى كنيم، در حالى كه عده اى مايلند 
دوستان متعددى را تجربه كنند اما خيلى معمولى و 
زودگذر. برخى زودرنج اند و با ديدن كوچك ترين رفتار 
نامناسبى از دوستان خود، كاخ دوستى را ويران مى كنند، 
در مقابل عده اى سطح تحمل فراوانى دارند و بر سر 
دوستى هاى خود مدت ها مى مانند، هرچند از دوست 
خود گاهى رنجيده خاطر شوند. شرايط خانوادگى ما 
هم مهم است. اگر در خانواده  اى زندگى مى كنيد كه از 
نظر اجتماعى و فرهنگى در سطح بااليى هستند، الزم 
است دوستانى انتخاب كنيد كه خانواده شما را راضى 
كنند. قوانينى كه پدر و مادر براى انتخاب دوست به 
شما هديه مى كنند، مى تواند نقشه خوبى براى دوستى 

ماندگار و مفيد باشد.
2. انتظار خودتان را از دوستى مشخص كنيد. خيلى 
از ناراحتى هاى ما از ديگران، به دليل انتظارات نادرست 
است. اين انتظارات يا زيادتر از يك رفاقت است، يا 

در مقايسه با كارهايى كه خودمان براى دوست مان 
انجام مى دهيم، ناعادالنه است  يا بدتر اينكه، انتظارى 
است كه حتى رفيق ما از آن باخبر نيست. ما خيلى  
وقت ها آدم ها را به دليل چيزهايى كه از آن مطلع 
نيستند، سرزنش و محاكمه مى كنيم. به اين دليل بهتر 
است اوال انتظار خودمان را از دوستى مشخص كنيم، 
مثال من به اين دليل با فالنى رفيق شدم كه در مسير 
تحصيل موفقيت بيشترى نصيبم شود، يا انتظار دارم شما 
هنگامى كه من دچار مشكل مى شوم، مرا تنها نگذاريد. 
قدم بعدى قانون اين است كه به همان اندازه اى كه از 
دوستمان انتظار داريم، انتظارات او را هم از دوستى 
بدانيم و به جا بياوريم و مهم تر اينكه او را از انتظارات 

خودمان باخبر كنيم.
3. اعتدال را رعايت كنيد. بعضى ها عادت كرده اند 
آنقدر با هم باشند كه از همديگر خسته شوند يا اينكه 
قهر باشند و كارى به همديگر نداشته باشند. اين دو 
طرف يك رابطه خراب است. كسانى كه خود را خراب 

رفاقت مى دانند، بيشتر دچار اين آسيب مى شوند. خوب 
بودن به معناى زياده روى در رفاقت نيست. شما غير از 
رفاقت با دوستان، كارهاى ديگرى هم داريد كه بايد به 
آنها برسيد. اصال منطقى نيست كه وقت زيادى از دوره 
طاليى نوجوانى را با تلفن،  پيامك يا ارتباط بى هدف با 
دوستان بگذرانيد، هرچند براى شما جالب و لذتبخش 
باشد. كوتاهى يا زياده روى در هر كارى، نشانه ناآگاهى 
و نادانى است. هر چند وقت يكبار، دوستى خود را 
بررسى كنيد و ببينيد درجه اعتدال آن چند است. حتما از 
يخ زدگى يا رسيدن به نقطه جوش دور نگه داشته شود!
4. به دوستى خود تنوع بدهيد. وقتى دوستان خود را 
در قالب هاى متنوع ببينيد، براى شما جذاب تر خواهد 
بود، مثال وقتى با دوستتان غير از تحصيل در گروه هاى 
ديگر مانند تيم ورزشى، گروه سرود يا تئاتر، هيات محله 
يا يك انجمن فعاليت مى كنيد، عمق دوستى شما بيشتر 
مى شود و ديگر احساس تكرارى بودن و بى خاصيت 

بودن در دوستى فعلى نمى كنيد. 

5. دوستى ها را هدفمند كنيد. نشانه كار منطقى و 
درست اين است كه هدف درستى را دنبال مى كند. 
دوستى هم از همين جنس است. وقتى به انتخاب كسى 
براى دوستى فكر مى كنيد، حتما به هدف هايى كه از اين 
دوستى داريد، توجه كنيد. اگر هدف شما از اين دوستى 
فقط اين باشد كه خوش باشيد و با همديگر روزگار 
بگذرانيد، معلوم است كه پس از مدتى از دوستى خود 
احساس نارضايتى پيدا مى كنيد و دوستى به هم مى خورد 
اما اگر هدف شما مشخص باشد، مثال به رشد اخالقى 
فكر مى كنيد، با كسى دوست شده ايد كه در اين زمينه از 
شما موفق تر است يا  مى خواهيد آينده خوبى براى خود 
ايجاد كنيد، با دوستان باانگيزه و موفق رفاقت مى كنيد. 
گاهى هم توانايى هاى ورزشى يا استعداد و هوش برتر 

رفيق شما، باعث عالقه شما مى شود.
يادتان باشد پايدارترين دوستى ها از آن كسانى است 
كه دوستى خود را براى خدا و رسيدن به معنويت 

ايجاد مى كنند.

گپى با نوجوانان براى حفظ دوستى ها

روزهـاى رفاقـت

15دين و سالمت شماره هفتصدوسيزده  هجده خرداد نودوهشت

چند كار ساده براى
آموزش احترام به كودكان

بى مقدمه!
براى اينكه كودك شما به ديگران و نيازهاى 
آنها احترام بگذارد، به نكته هاى زير عمل 

كنيد:
الف) توان همدلى را در كودك خود 
افزايش دهيد: همدلى از اين نقطه آغاز 
مى شود كه فرد مى كوشد مسائل را از 
جايگاه ديگران بنگرد و بياموزد  احساسات 
آنها نيز به احساسات خود شبيه است. از همان كودكى 
اين توانايى را در او ايجاد كنيد كه به مسائل از ديدگاه 
ديگرى نيز نگاه كند. خودتان نيز در مسائل و مشكالت با 

او همدالنه برخورد كنيد.
ب) به خواست ها و احساسات كودكتان احترام بگذاريد: 
افرادى كه به آنها احترام گذاشته شده، احتمال برخورد احترام آميز 
از سوى آنها بيشتر خواهد بود بنابراين به نيازهاى كودك خود 

اهميت دهيد و او را درك كنيد.
ج) به نقش الگويى خودتان توجه كنيد 

زندگى والدينى خود را بررسى كنيد:
 چقدر به حقوق همسر و فرزندانتان احترام مى گذاريد؟

 وقتى به فرزند يا همسرتان آسيبى مى رسانيد، مسووليت 
رفتارتان را مى پذيريد و معذرت خواهى مى كنيد؟ آيا از او 

مى خواهيد شما را ببخشد؟ آيا رفتارتان را جبران مى كنيد؟
 آيا هنگامى كه فرزند يا همسرتان به چيزى كه شما مى خواهيد، 
پاسخ «نه» مى گويند، با عصبانيت، دست انداختن و... برخورد 
مى كنيد يا به آنها در زندگى خودشان حق انتخاب مى دهيد؟

نتيجه؛ قانون كاشت - برداشت
قانون كاشت  - برداشت همان روشى است كه دنياى واقعى 
بر پايه آن عمل مى كند و فرد در بزرگسالى به آن نياز اساسى 

خواهد داشت:
 اگر در خرج كردنم دقت نكنم، با مشكالت مالى روبرو 

خواهم شد.
 اگر با كسى كه به او عالقه مندم بدرفتارى كنم، او خواهد 

رنجيد و ميان ما فاصله مى افتد.
 اگر قوانين الهى را مراعات نكنم، روزى بايد جزاى آن را ببينم.

فرمول ساده اين قانون آن است كه به كودكان آزادى و 
امكان انتخاب بدهيد سپس بنا بر انتخاب شان، پيامدهايى 
را در نظر بگيريد و دنبال كنيد. هنگامى كه مسووليت خود 
را به خوبى مى پذيرند، آنها را تحسين كنيد و آزادى شان را 
افزايش دهيد. البته مطمئن شويد آنها مى دانند چرا بيشتر 
امتياز مى گيرند اما هنگامى كه بد انتخاب مى كنند، در آنچه 
از دست مى دهند با ايشان همدلى كنيد و از گفتن واژه هايى 

مثل «من به تو گفته بودم كه...» بپرهيزيد.

 ابراهيم اخوى
روان شناس و مدير مركز مشاوره مأوا

اين صفحه 

با همكارى كارشناسان 

مركز مشاوره ماوا تهيه و 

تنظيم مى شود

mava.iki.ac.ir

 دكتر 
ابوالفضل 
ابراهيمى
روان شناس

پرسش
همسر من مرد خسيسى است؛ براى خريد هرچيزى در زندگى خيلى 
اعصاب مرا خرد مى كند. انتظار دارد من از پول خودم براى همه چيز خرج 
كنم. به نظر شما آيا ذات انسان خسيس ممكن است تغيير كند يا بهتر است 
كال از اين زندگى بروم؟ چه راهكارى براى اين مساله پيشنهاد مى كنيد؟

پاسخ 
خساست مردان ممكن است داليل متعددى داشته باشد ولى در بسيارى 
از موارد ريشه در قدرت طلبى دارد. پول يكى از ابزارهايى است كه مرد با 
آن احساس توانمندى مى كند و همسران هوشمند با تقويت اين احساس، 
اعتمادبه نفس بيشترى براى شوهر خود خلق مى كنند. مردها دوست دارند 
با خرج كردن براى شريك زندگى، احساس مردانه بيشترى داشته باشند 
ولى در اين ميان داليلى وجود دارد كه عالقه مرد به هزينه كردن را از 

بين مى برد. برخى از داليل دلسردى مردان از هزينه كردن چنين است:
1. قدرنشناسى زن

2. متوسل شدن زن به والدين خود براى دريافت پول
3. درآمدهاى شخصى زن كه به اشتراك گذاشته نمى شود.

4. استفاده خانم از ادبيات دستورى در دريافت پول
5. نبرد قدرت زن با مرد

6. تكرار برچسب خساست
7. ناديده گرفتن تدابير مردانه براى اكنون و آينده

چه كنم؟
1. گفت وگو درباره پول را به حداقل برسانيد.

2. مواردى كه شوهر دل به دريا مى زند و هزينه  مى كند را به عنوان فرصتى 
براى تقويت اين رفتار شكار كنيد.

3. درباره احساس خودتان از خريدهاى قبلى بگوييد. بازگويى احساسات 
مثبت بخشى از تقويت رفتار خريد كردن است.

4. به او برچسب نزنيد و به هزينه كردن هايش نمره كلى بدهيد، نه جزيى!
5. اهداف مالى مشترك ايجاد كنيد. توجه به اقتصاد پايه مانند خريد مسكن 
يا امكانات اصلى براى داشتن يك زندگى آرام و آبرومند را جدى بگيريد.

6. نقش خود را در كاهش هزينه ها برجسته كنيد.
7. در نقش يك شريك مالى كه تمايل به صرفه جويى و سودآورى دارايى 

دارد،  ظاهر شويد و نه در نقش يك طلبكار يا مصرف كننده!
8. رضايت از زندگى، مقدمه اى براى كسب آرامش بيشتر و به كارگيرى 
امكانات مالى در اين زمينه است. با احترام به شوهر زمينه را براى 

خرسندسازى خود از طرف شوهر فراهم كنيد.

پاسخ از كارشناسان مركز مشاوره مأوا

با خساست همسرم چه كنم؟

پرسش 
من در مهمانى ها و دورهمى ها ساكت و آرام هستم. 
خودم از اينكه كمتر حرف مى زنم يا درباره هر چيزى 
حرف نمى زنم، احساس بدى ندارم اما بقيه جورى 
رفتار مى كنند كه انگار اگر شلوغ نباشى يا هر روز 
به اين و آن تلفن نزنى، دچار مشكل ارتباطى يا 
راهنمايى  و  نظر  از  دارم  افسردگى هستى. عالقه 

شما استفاده كنم.
پاسخ

1. كم حرفى و نپرداختن به امورى كه به آدمى مربوط نمى شود، يك 
«فضيلت اخالقى» است و در هر كارى سرك كشيدن و به امور نامربوط 
به خود پرداختن، يك «رذيلت اخالقى» است. شما اين فضيلت را 
داريد و اين رذيلت را نداريد. خداوند را بر اين نعمت، شاكر باشيد.
كسان بسيارى آرزو دارند اين فضيلت را داشته باشند و اين رذيلت 
را نداشته باشند. برخى از ايشان با خود مجاهدت مى كنند كه چنين 
باشند؛ برخى شان با كوشش و رياضت و حتى نهادن ريگ در دهان، 
 مى توانند اندكى از عهده خود بربيايند اما پاره اى از ايشان موفق به اين 

كار نمى شوند. اينان، نزد وجدان خود و نزد ديگران، شرمنده اند. مردمان، 
اينان را سبكسرانى سفيه و وراج مى دانند. بسيارى از نيروهاى فكرى و 
جسمى آدمى از اين طريق  هدر مى رود و اين خسارت بزرگى است. 
بنابراين،  صفت خود را حفظ كنيد. نيروهاى عقلى و انديشه اى تان را 

ذخيره كنيد تا آنها را در مسير رشد خودتان به كار بگيريد. 
ايشان در دل و  باوقار هستند.  آدميان كم سخن، مردمانى عميق و 

جان ديگران بزرگ اند. 
بسيارى از گناهان، از راه زبان منتشر مى شود. جامعه اكنون مان  را 
بنگريد. اين حجم انبوه از غيبت ها، تهمت ها و بداخالقى ها از زبان 
آدميان برمى آيد. درباره هرچيز سخن گفتن و در هر وادى  ورود 
كردن و به هر كار نامربوط به خود پرداختن، فاجعه اى هولناك به بار 
آورده  است بنابراين شما اين صفت پسنديده و خصلت خجسته تان 

را پاس بداريد و به آن افتخار كنيد.
2. با ورزش، گردش، تفريحات سالم، آموختن مهارت هاى جديد، 

خود را شاداب تر كنيد.
3. ما شما را افسرده نمى دانيم اما اگر احتمال افسردگى در خود 

مى دهيد، با مشاورى دانا و توانا، مشاوره حضورى انجام دهيد.

 استاد 
على اكبر 
مظاهرى

 به نظر شما من مشكل دارم؟

فيلم «خانه دوست 
كجاست؟» 

فيلمى ايرانى به كارگردانى و 
نويسندگى عباس كيارستمى 

محصول سال 1365 است.
متوجه  بچه مدرسه اى  يك 
دوستش  دفتر  كه  مى شود 
برداشته است؛  اشتباه  به  را 
بيرون  خانه  از  بنابراين 
مى رود تا او را پيدا كند و 
دفتر را به او پس دهد، اما 
راهى دشوار و دراز در پيش 

است و فرصتى اندك.


