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نوشين غريب دوست  -كارشناس و مشاور خانواده

خواستگارم خود
را عاشق و دلباخته
نشان ميدهد
باشم .همراز
دختري  24ساله ومشغول به تحصيل مي
عزيز مدتي است به صورت پاره وقت در شركتي مشغول
به كار ميباشم .در اين مدت خواستگاري پيدا كردهام
كه خود را خيلي عاشق و دلباخته نشان ميدهد وخيلي
هم اصرار به نامزدي و روش���ن ش���دن تكليفش دارد.
البته ايشان ديپلمه هستند وبه صورت روز مزد در اين
شركت مشغول به كار هستند .مشكل اصلي من خانواده
گويد كه با
وشهرس���تاني بودن او است زيرا خودش مي
اش مشكل دارد و فقط براي مراسم رسمي آنها
خانواده
ميآيند وخودش به تنهايي ميخواهد با خانوادهام آشنا
شود .اين رفتارش مرا خيلي نگران كرده ،درصورتي كه
در ش���ركت تمام همكاران از او تعريف ميكنند ومورد
تاييد همه اس���ت .در بين دوراهي ماندهام .ازطرفي با
رفتارهايش مرا ش���يفته خودش ك���رده از طرفي هم
توان���م بپذيرم .لطفا
مش���كالتش با خانوادهاش را نمي
.
كمك كنيد

 مخالفت با دختر شهرستاني




تنها پس���ر خانواده بعداز پنج دختر هستم كه تا كنون بدون هيچ مخالفتي از طرف پدر ومادرم
ام! مدتي اس���ت با دختري در دانشگاهمان در قزوين آشنا شدهام.
هايم رسيده
به تمام خواسته
متاسفانه خانوادهام چون دختر مورد نظرم شهرستاني است و تصميم هم ندارد به تهران بيايد به
ش���دت مخالف ازدواجمان هستند .همراز عزيز من هم با زندگي در شهر آنها موافق هستم ،.ولي
پدرم به شدت مخالف است وتهديدم كرده كه اگر اينكار را بكنم به كلي بايد قيد خانوادهام را بزنم
وبراي هميشه از آنها دوري كنم!.
به نظر شما اين تصميم پدرم منطقي است در صورتي كه احساس ميكنم در شهر آنها ميتوانم
ام در بخش ساخت وساز با كمك پدرم آيندهام را بسازم.
موفق باش���م وبا توجه به رشته تحصيلي
حاال چه كار كنم كه بتوانم پدرم را متقاعد كنم.
محمدي فر  ---تهران
  -همراز عزيز ،متوجه هستم که عالقه و عاطفه قلبي شما به اين دختر خانم ،انگيزه
چنين تصميم غير منطقي شده است اما بايد درنظر داشته باشيد که اين تصميم ناشي
از وابستگي احساسي شماست .و طبيعي است هرگونه وابستگي ،مثل اعتياد جلوي
کند .به گمانم داليل متعددي وجود دارد که شما را به اين
استدالل و منطق را سد مي
تصميم رس��انده از جمله :کم تجربه گي تان،اينکه تاکنون با چالشهاي واقعي زندگي
بدليل حمايتهاي زياد والدين رو برو نشدهايد  ،يا تمرکز به حال به جاي پيامدسنجي
و آينده نگريو هم چنين حساب باز کردن روي کمک پدرتان و نه خودتان به عنوان
ِ
دهيد ،آنهم در شهري که براي شما غريب و
اي که تشکيل مي
مرد مس��ئول خانواده
ناآشناست و..
بنابراين الزم اس��ت کمي با فاصله گيري از کشش و عالقه قلبي تان به موضوع فکر
کنيد .چطور دختر مورد عالقه تان که مسئوليت اداره کردن زندگي را به عهده ندارد
حاضر نيست به شهر ش��ما نقل مکان کند ولي شما با وجود داشتن چنين مسئوليت
س��نگيني بدون در نظر گرفتن ش��رايط و تحقيق درباره اوضاع آن شهر براي رفتن
مصمم هستيد؟ به گمانم بهتراس��ت قبل از هر تصميمي خوب بينديشيد و فارغ از
.
احساسات ،پيامدها و هزينههايش را در درازمدت بسنجيد

بهتر است از احساس و ابراز
دلباختگيهاي ايشان کمي فاصله بگيريد و
با منطق و تحقيق کافي و اطالع خانوادهها
مسير آشنايي تان را پي بگيريد
همراز عزيز!خوب اس��ت بدانيم وقت��ي در درونتان
احس��اس نگراني داريد به احتمال زياد اين نگراني
درس��ت اس��ت و بهتر اس��ت ناديده اش نگيريد.
براي ارزيابي مناس��ب بودن يا نبودن خواستگارتان
مولفههاي مختلفي وجود دارد که هر کدام در آينده
ازدواج ش��ما موثر خواهند بود .درست است که نفر
اصلي که ش��ما براي زندگي انتخاب ميکنيد ايشان
است اما اينکه ايش��ان درچه فرهنگ و خانوادهاي
بزرگ و تربيت شدهاند و خط فکري و الگوهاي ذهني
اند چيست هم مهم است چون
که از آن خانواده گرفته
اند اتفاق ًا
در ساخت شخصيتي ايش��ان تاثير داشته
زماني ک��ه فرزندي اختالف يا چالش جدي با خانواده
اش دارد تا اين حد که به ترک خانه يا بي اعتبار کردن
آنها ميانجامد ،قضيه مهمتر هم ميش��ود بنابراين
الزم است زمان و وقت بيشتري براي شناخت درست
تري از ايشان و پيدا کردن مسائل وداليل لجبازيها
و قهر و جدل آنها صرف کني��د چرا که تمامي اينها
ممکن است درآينده در روابط و زندگي خودتان هم
اثر بگذارد .نکته ديگر وضعيت شغلي خواستگارتان
است که به صورت روزمزد مشغول به کار است .آگاه
باشيد که اين وضعيت شغلي در حال و آينده در تامين
و رش��د موقعيت مالي و اقتصادي ايش��ان بي ثباتي
ايجاد ميکند.به گمانم بهتر اس��ت از احساس و ابراز
هاي ايشان کمي فاصله بگيريد و با منطق
دلباختگي
و تحقيق کافي و اطالع خانوادهها مسير آشنايي تان
را پي بگيريد.
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کمي با فاصله
گيري از کشش و
عالقه قلبي تان
به موضوع فکر
کنيد،بهتراست
قبل از هر
تصميمي خوب
بينديشيد و فارغ
از احساسات،
پيامدها و
هزينههايش را
در درازمدت
بسنجيد.

