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جامعه

تیغ بدبینی بر شادیهای زندگی
«اوایــل ازدواج رفتارهای همسرش را به
ذوالفقاری
حساب عالقه او به خودش میگذاشت.
کمتر پیش می آمد از شنیدن سواالتی مانند کجا هستی؟
چه کار میکنی؟ یا کی به خانه بر میگردی ناراحت شود.
رفتارهای همسرش رنگ و بویی از عالقه داشت ،تماس
های مکرر او هیچ گاه سبب از کوره در رفتنش نمیشد،
گاهی فکر میکرد میتوان نگرانی او از هم صحبت شدنش
با یک جنس مخالف را به حساب تعصبی بودن او گذاشت
اما چرا همه این افکار خیلی زود رنگ باخت ...چند ماهی
از زندگی مشترکشان میگذرد به نظرش همسرش با او
وارد یک رابطه پلیسی شده و سوالهایش کم کم شکل
بازجویی به خــود گرفته اســت .همسرش به همه چیز
مشکوک شــده اســت و حساسیت بیش از حــدی دربــاره
تلفنها ،رفت و آمدها و رفتارهای او نشان می دهد .دیگر
کسی جرئت نمی کند به او سری بزند یا تلفنی احوالش را
بپرسد .عذاب آورتر از همه این که همسرش نمی پذیرد که
درباره او شک بی مورد دارد و به خود حق می دهد او را
محدود و محدودتر کند» این حکایت زندگی خانمی است
که شاید مشابهش ،برای خیلی ها تازگی نداشته باشد.
واقعیت این است که خیلی ها را می شناسیم که از شک و
تردید بی دلیل همسر یا یکی از اعضای خانواده شان به
ستوه آمدهاند .زندگی با کسی که دوستش دارید اما او به
شما اعتماد ندارد کار آسانی نیست ،ولی در صورت وجود
چنین موضوع بحرانی ،باید زندگی را ترک گفت و راه
دادگــاه را پیش گرفت یا باید با رفع مشکالت و امکان
سازش به زندگی رنگ و جالیی دیگر بخشید؟ بدبینی را
هم مانند برخی مشکالت که ریشه خانواده ها را هدف قرار
داده است می توان از دستاوردهای دنیای مدرنیته دانست
که کانون گرم خانواده ها را هدف قرار داده است.

تجربه های شهروندان

یکی از شهروندان که به دلیل بدبین بــودن همسرش،
دیگر در کنار هم زندگی نمی کنند می گوید :ابتدا شروع
خوبی داشتیم ،خیلی احساس خوشبختی می کردیم،
اما رفته رفته برخی رفتارها و واکنش های همسرم برایم
آزار دهنده شد ،مدام تلفن همراهم را چک می کرد و اگر
پیامکی از طرف یک خانم همکار یا آشنا برایم ارسال می
شد ،دعوای میان ما را به همراه داشت« .جعفری» ادامه می
دهد :با وجود این که صاحب یک فرزند شدیم ،از بدبینی
های همسرم به من کم نشد و این حساسیت هایش مرا آزار

گروه جامعه

خاصیت های درمانی بومادران

می داد تا حدی که دیگر نمی توانستیم حرف زدن با هم را
تحمل کنیم ،بارها قهر می کرد و به خانه پدرش می رفت
و پس از بازگشتش ،قصه تکراری بدبینی ادامه داشت تا
این که مجبور به جدایی شدیم .شهروند دیگری اظهار می
کند :هر بار که همسرم با مردی صحبت می کرد ،احساس
خوبی نداشتم ،مدام روی رفتارش با دیگران نظارت می
کردم ،گاهی هم میانمان ناراحتی به وجود می آمد ،این
موضوع برایم سخت بود ،اما او اجازه نداد این رفتار من
ادامه پیدا کند و با رفتارهای درستش به من کمک کرد که
نگاهم را تغییر دهم« .زارعی» اضافه می کند :مدتی زندگی
مان دچار مشکل شد و حتی تا پای جدایی پیش رفت ،اما
با همکاری همسرم این مشکل رفع شد و زندگی خوبی
داریم.

ضربه به زندگی

یک کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت در این باره
به خبرنگار ما می گوید :برخی از افراد دچار مشکلی به
نام بدبینی هستند و نسبت به اخالق و رفتار دیگران حتی
نزدیکانشان هم شک و تردید دارند .این معضل می تواند به
سادگی یک زندگی را به تباهی بکشاند .زیرا شخصی که
این مشکل را دارد احساس می کند آن چه را که می بیند
یا می شنود واقعیت ندارد و با چیزی که در پشت صحنه
وجود دارد متفاوت است« .رضا وردانی» ادامه می دهد:
در واقع در ایجاد بیماری بدبینی ،هم خانواده ،الگوهای
اجتماعی و زیست شناختی هر کدام به سهم خود در این
بیماری نقش دارد که متاسفانه هیچ چیز مثل بدبینی در
تخریب یک رابطه به ویــژه در زندگی مشترک قدرتمند
نیست .به گفته وی ،فرد بدبین به خود و شریک زندگی
اش صدمه می زند و جایی برای محبت و عالقه باقی نمی
گذارد که ناخودآگاه این رابطه به سمت سردی رو می آورد.
وی با بیان این که بدبینی به همسر اشكال متفاوتی دارد
اظهار می کند :خیلی از زوجین بدبینی های بیمارگونه
خود را نوعی رفتار طبیعی تلقی می كنند و آن را با عناوینی
همچون غیرت ،تعصب و مراقبت توجیه میكنند ،اما
واقعیت چیز دیگری است.

حالت های بروز بدبینی

وی تصریح می کند :بدبینی به همسر در سه حالت كلی
بــروز می کند ،گــروه اول افــرادی هستند كه بدبینی در
ذاتشان اســت .این افــراد را از همان ابتدای زندگی به

راحتی میتوان شناخت ،آن زمــان كه به هر موضوعی
نیمه خالی لیوان را می بینند و در رابطه با پیرامون خود
نوعی نگاه منفی دارند .گروه دوم افرادی هستند كه نوعی
وســواس نیز در بدبینی هایشان نهفته است .این دسته
از زوجین به برخی رفتارها و واكنش های همسر خود به
جنس مخالف ،ولو در محیط كاری ،نوعی وسواس فكری
دارند كه در پاره ای اوقات همراه با بدبینی به اوست كه
البته در این فرم باز هم اختالف میان زوجین خیلی پدیدار
نمی شود .وی اضافه می کند :گروه سوم كه در حقیقت
روزگاری جزو گروههای یك و دو بودند به شدت در معرض
خطر هستند ،چرا كه مبتال به اختالل پارانوئید می شوند به
این معنا كه با كنار هم گذاشتن برخی پارامترهای خیالی
به این نتیجه می رسند كه همسرشان به طور قطع در حال
خیانت به اوست و این فكر همچون خوره جسم و روح فرد
را نابود میكند و اگر خوشبین باشیم كه اتفاق ناگواری
در این میان نیفتد ،طالق و جدایی میان زوجین مسالمت
آمیزترین اتفاق است.

پیشگیری از بدبینی

این کارشناس اظهار می کند :همیشه سعی كنید در هر
موضوعی با همسر خود صادق باشید .ریشه بسیاری از
بدبینی ها نداشتن صداقت در ابتدای زندگی است .زن یا
مرد ،رازی را در زندگی دارد كه میكوشد آن را از همسرش

پنهان كند كه البته در بیشتر مواقع موفق نمیشود و خود
این پنهان كاری نقطه شروع بدبینیها میشود .وی می
افزاید :نسبت به قول و قرار خود با همسرتان خیلی حساس
باشید .این موضوع برای مردها باید بیشتر رعایت شود،
چرا كه خانمها هر نوع تاخیر را در رسیدن به قرار مثبت
نگاه نمیكنند و به طور طبیعی افكار منفی در آن ها شكل
میگیرد .وی ادامه می دهد :در مراودات اجتماعی خود
خیلی مراقب باشید به ویژه اگر طرف شما جنس مخالف
باشد .هر نــوع صحبت غیركاری ،تماس هــای بیمورد
و روابــط آزاد در محیطهای كــاری می تواند نتیجهای
نامطلوب در بر داشته باشد كه اگر شما هم فكری در سر
نداشته باشید ،همسرتان جور دیگری برداشت میكند.
وی با بیان این که آن کسی که باید مشاوره و تحت روان
درمانی قرار گیرد شریک فرد بدبین است تصریح می کند:
همیشه پیشگیری ارزان تر و ساده تر از درمان است .آقا و
خانمی که قصد ازدواج دارند در هنگام تحقیقات رسوم
سنتی ،می توانند از روان شناسان و مشاوران کمک بگیرند
و با مشاوره و انجام تست های روان شناختی با درصد
ایمنی باال اقــدام به ازدواج کنند .به گفته وردی ،تست
های روان شناختی خوبی در مراکز مشاوره برای شناخت
شخصیت افراد وجود دارد که در کنار مشاوره روان شناس،
مطمئن است؛ به طوری که فرد نمی تواند خود را خوب یا
حتی بدتر از واقعیت نشان دهد

آموزش سبک زندگی سالم در کانون های محالت
همزمان با آغاز پویش ملی مبارزه با سرطان،
گروه جامعه
آموزش های سبک زندگی سالم در کانون
های سالمت محالت ارائه می شود .معاون امور اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی زاهــدان به خبرنگار ما گفت :سبک
زندگی سالم به این معناست که فرد عادات و رفتارهای خوب

گیاهان دارویی

و سالم را در همه مراحل زندگی به کار ببرد و از رفتارهای غیر
سالم اجتناب کند« .احمد بامری» با بیان این که بسیاری از
افراد با رفتارهای سالمی که برای سالمت آن ها مفید است
آشنایی ندارند افزود :فعالیت بدنی ناکافی ،چاقی ،مصرف
الکل و دخانیات ،مصرف بیش از حد گوشت قرمز ،پایین بودن

مصرف میوه و سبزی و  ....از عوامل خطر قابل اصالح مربوط
به سبک زندگی افراد است که با اصالح آن می توان از ابتال به
بیماری های غیر واگیر مانند سرطان پیشگیری کرد .وی با
تاکید بر این که افزایش سواد سالمت همگانی و هدایت مردم
به سمت سبک زندگی سالم با مشارکت مردم محقق می شود

ادامه داد :اول تا هفتم بهمن ماه به عنوان پویش ملی مبارزه با
سرطان نام گرفته است ،همزمان با این هفته در کانون های
سالمت محله مداخالت آموزشی با هدف آمــوزش سبک
زندگی سالم ،معرفی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر و راه
های تشخیص زود هنگام سرطان اجرا می شود.
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مصرف گیاه بومادران بیشتر به عنوان گیاه دارویــی
است ،بومادران طبع گرم و خشک دارد و در اوایل بهار
می روید .گیاه بومادران برای درمان تنگی سر معده و
برای کسانی که جوش دوران بلوغ می زنند بسیار مفید
است .بومادران گیاه دارویی بسیار مفیدی است که باید
با خواص آن آشنا شد .در ایران دو گونه بومادران زرد و
بومادران سفید وجود دارد .نوع سفید آن بیشتر خاصیت
دارویی و بومادران زرد خاصیت ضد حشره دارد .زیاده
روی در خوردن بومادران ،سبب سر درد و سرگیجه می
شود .مصرف بومادران لخته های خون در رگ ها را از
بین می برد و از ایجاد لخته در رگ ها جلوگیری می
کند ،بنابراین برای جلوگیری از سکته ،داروی مناسبی
اســت .مردانی که عرق بدبو دارنــد ،عرق یا دمنوش
بومادران مصرف کنند ،بوی عرق از بین می رود .در
بیماری های سخت مانند سرطان ،مصرف دمنوش
این گیاه سبب بهبود حال بیمار و جلوگیری از گسترش
عوامل بیماری می شود .دمنوش آن به تنهایی یا همراه
مریم گلی ،درده ــای قاعدگی را تسکین می دهد.
برای درمان زخم معده و اثنی عشر و روده مفید است،
دمنوش و بخور آن ،برای درمان زکام و سرماخوردگی و
سینوزیت است .بومادران سنگریزه های کلیه و مجاری
ادرار را دفع می کند .ضد انگل ژیاردیا است و برای رفع
سرگیجه و بی خوابی و تشنج دمنوش آن مفید است.

آشپزی
خوراک عدس و بادمجان
مواد الزم :بادمجان سه عدد ،پیاز دو عدد ،عدس پخته
سه پیمانه ،ماست پرچرب یا خامه ای یک پیمانه ،نمک
و فلفل سیاه به مقدار الزم ،روغن زیتون یک قاشق غذا
خوری ،تخم گشنیز یک قاشق غذا خوری ،نعناع خشک
یک قاشق غذا خوری و ریحان بنفش خشک کمی
طرز تهیه :پیازها را خرد کنید و در تابه همراه با روغن
زیتون تفت دهید .کمی گشنیز را به پیازها اضافه کنید
تا عطر آن به خوبی با پیاز ترکیب شود .بادمجان ها را
با پوست روی گاز بگذارید و آن را کبابی کنید .وقتی
خنک شد ،آن را پوست بگیرید و در ظرفی جداگانه
بکوبید .پس از کوبیدن ،آن را به پیاز داغ اضافه کنید و
در همان روغن ،مقداری تفت دهید .بعد عدس پخته را
به آن اضافه کنید .نمک ،فلفل و دیگر سبزی های معطر
را اضافه کنید و مقداری تفت دهید .پس از این که همه
مواد با هم مخلوط شد از روی حرارت بردارید و بگذارید
خنک شود .پس از خنک شدن ماست را مانند سس به
آن اضافه و نوش جان کنید.

