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 بهار محمدی

 زینب سیارفرد، زهرا کهدویی، ملیکا عبدالهی 



 

 آمیختگی عشق و پرخاشگری؛

اهی این دو پدیده به ظاهر های همرترین تبیینتوصیف ارزشمند فروید از دو غریزه بنیادی زندگی و مرگ، یکی از شایسته  

های انسان است. شاید از این روست که افسانه لیلی و مجنون در عین ناهمگرا؛ یعنی عشق و پرخاشگری در بسیاری از کنش

شود و نظامی گنجوی به زیبایی در این اثر ماندگار، عشق و های ماندگار ادبی جهان نیز تلقی مینامهعاشقانگی، یکی از غم

 کشد. مجاورت و آمیخته با هم، به تصویر می نفرت را در

اما در آمیختگی عشق و پرخاشگری، میزان امتزاج این دو بسیار اهمیت دارد و هر گونه عدم تناسب در این آمیزه صورتی   

ی در شود. این آمیختگشناختی قلمداد میکند که گاهی انحراف از بهنجاری و عدم تعادل آسیبنامناسب در رفتار ایجاد می

تر لیبیدو( و پرخاشگری در آنها بسیاری از رفتارهای انسان بارز است، اما دو کنشی که  آمیختگی عشق)و به تعبیر دقیق

 اهمیت فراوانی دارد، رفتار خوردن و ارتباط جنسی است.

کند، درونی می چهکند و از سوی دیگر تسلط و تخریب آندر کنش خوردن، کودک از یک سو لذت لیبیدویی را تجربه می  

برد، از چنگ انداختن و گاز گرفتن آن بخش است. او به همان اندازه که از مکیدن پستان مادر لذت مینیز به همان اندازه لذت

و هم در عین حال تخریب آن را تجربه  "موضوع"برد. ما نیز هنگام غذا خوردن، هم لذت لیبیدویی یکی شدن با نیز لذت می

شود و لذت آن ناتمام د که اگر لذت تخریب و جویدن غذا از خوردن حذف شود، چقدر این رفتار ناقص میکنیم. تصور کنیمی

ماند. اما میزان و اندازه پرخاشگری که در این ترکیب وجود دارد، بسیار مهم است. افزون شدن افراطی آن، پرخوری و باقی می

شود. از دیگر سو، کمتر از اندازه بودن ن در این شرایط رعایت نمیآمیز خوردن را در پی دارد و آداب خوردبا ولع مبالغه

 های غذایی را در پی خواهد داشت. اشتهایی و اطوارگریپرخاشگری در این کنش نیز فقدان رغبت به غذا و بی

ی از هر دو ویژگی میزان امتزاج لیبیدو و پرخاشگری در ارتباط جنسی نیز بسیار مهم است. در این ارتباط باید میزان مشخص  

بخش داشته باشند. کم شدن پرخاشگری در ای درخور و رضایتوجود داشته باشد که هر دو طرف ارتباطی خوب و تجربه

اینجا با ناتوانی جنسی و سردمزاجی همراه خواهد بود و افزون شدن مبالغه آمیز آن، آزارگری و آزارپذیری را در پی خواهد 

بخش کردن رابطه جنسی های کالمی و آوایی این ارتباط، عاملی کلیدی در رضایتاج، در جنبهداشت. گاهی رعایت این امتز

گذاری ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد و است. بسیار مهم است که در این ارتباط، میزان مناسبی از این دو نیرو در سرمایه

امتناسب لیبیدو و پرخاشگری در رابطه جنسی مربوط گاهی بسیاری از مشکالت جنسی پدید آمده بین یک زوج، به ترکیب ن

 شود.می

های روانی ناهشیار دارد؛ اما در موارد زیادی نیز، بافت و عدم تناسب نابجا در آمیختگی عشق و نفرت، ریشه در پویایی  

 کند. یابند، ترسیم مناسبی از این دو پدیده مهم عرضه نمیمحیطی که این دو در آن تجلّی می

  "خوب است فرهنگی که هم برای عشق برنامه دارد  و هم برای پرخاشگری چهارچوب و چه"

 پرویز آزادفالح

 



 محدود به امروز نیستجنایتی که ، قاتلی که خود قربانی است

 ذهن آورد. در این میان آنچه بیش از همه درای را به درد میدل هر شنونده ،های خانوادگیبا قتلشده مرتبط ااخبار پخش شده و ن

، در باور عمومی "پدر" از یک های تلخ است. چه آنکه تصور رایجتراژدیچگونگی و چرایی این  ،آوردابهام به وجود می آدمی

 های صورتهای منتشر شده از پژوهشالی گزارشالبه .و جنایت خشونتق، حمایت و حفاظت است و نه جرم، نمادی از عش

چه بسیار  ."است بین نسلی خشونت و پرخاشگری در تمامی ابعاد آن یک رفتار آموخته شده"یک نتیجه مشترک وجود دارد  ،گرفته

گذشته است و تلخ اند. قاتلی که خود قربانی شرایط به ارث برده یا الگویی دیگر افرادی که آن را به عنوان یک وارث از والدین خود

حدود چهارم الی یک سوم از  ،های صورت گرفتهدر بررسی گردد.ها پیش از آنچه امروز رخ داده باز میبه سال ی کهماجرای قتل

 بیند؛واده را در معرض نابودی میمسار و خانپدری که خود را شر است.های خانوادگی مربوط به شرایط اقتصادی، اجتماعی قتل

 کند. خود غرق میتمامی مسافران آن را نیز با  ،همچون یک کشتی در حال غرق شدن

در میان است.  های فرهنگیشارزی مطرح نیست اما شرمساری محور اصلی است، رد پا اقتصادی مسئله جای دیگری که

 ندیباشد. مثال فرز سربلندیت گیرد تا مایه است و رفتاری که باید صور شرمساریی خانوادگی آنها چیزی مایه اینکه در فضا

بلندی گردد. باوری که تواند مایه سراست و پاک کردن این لکه ننگ می پدر مایه شرم ،شکندمرزهای خانواده را می گاه که

گیری از رگی برای پیشلی دم، مانع چندان بزگیری مجازات برای وو قانونی که با سهل است رقم زده یا مردان انفرهنگ برای پدر

شود و خبری که ی از آن یاد میخورد قتل فرزند یا همسری است که به نشانه سربلنددر نهایت آنچه رقم می .باشدفرزندکشی نمی

  در شرایط مشابه است. گرییک الگو برای تکرار دی

است که اگرچه به شکلی  "خشم"و  "شرم"هایی چون هیجانرسد بررسی قدرت آنچه در این میان ضروری و الزم به نظر می

ا های پیش آمده رای همچون قتلتواند فاجعهگاه در زمینه نادرست فرهنگی و سوءمدیریت می ؛مکانیزمی برای دفاع هستند ،ذاتی

 .طلبدران را میگذاشناسان و قانونجامعه نشناسان،از روا ه بررسی، آموزش و درمان را الزم دارد و همت جمعیای کرقم بزند. پدیده

 بهار محمدی

 
 

ه مدعی های ناموسی همسران و فرزندان کقتل

فکندگی و شرمساری شوند موجب سرامی

های فرهنگی با ارزش ؛اندهخانواده بود

 سربلندی مردان مرتبط است.



 

 یهی بر روحتاثیرات شکرگزار

هایی که والدین تاثیرات شکرگزاری بر روحیه،  چگونگی داشتن یک خواب خوب در شب و همچنین فعالیت 

 .با کودکان خود انجام دهند خانهتوانند در می

 

شکرگزاری کردن، موجب ترشح 
ی عصبی از جمله دوپامین هادهندهانتقال

شود و باعث احساس لذت در ما می که
نماید، خو را تنظیم میوسروتونین که خلق

شود. همچنین این کار، باعث ترشح می
شود که این توسین در مغز میاوکسی

هورمون باعث باال رفتن اعتماد شده و 
پیوند اجتماعی و احساس پیوستگی با 

 دهد.دیگران را ارتقا می

 چگونه شکرگزاری کنم؟

دامه پیشنهاداتی داریم که به شما در ا
کند تا حتی در یک روز شلوغ کمک می

 کاری نیز به شکرگزاری بپردازید.
اگر چه اغلب، شکرگزاری به شکل 

شود ها، انجام مییادداشت کردن داشته
تواند به ی دیگری نیز میهااما فعالیت

 شما در این مسیر کمک کند:
 زی که چی روی بروید و بابت هر به پیاده

ها، بینید، شکرگزاری کنید: درختان، گلمی

 ها.آسمان، پرنده

که بابت  یزیو عکس هر چ دیریآلبوم بگ کی

 .دیرا در آن قرار ده دیآن شکرگزار هست

. دیدرست کن یشکرگزار شهیش ایجعبه  کی

و  دیکوچک برش ده یهارا به اندازه یکاغذ

شان که بابت ییهازیهر روز، سه مورد از چ

تکه کاغذ  کی یرا رو دیشکرگزار هست

و بعد از  دیندازی. آن را در جعبه بدیسیبنو

 .دیو بخوان دیاوریجعبه دربها را از آن یمدت

ای انجام داده است، با فردی که کار مهربانانه

 تماس بگیرید و قدردانی خود را بیان کنید.

ای برای بیان قدردانی خود به فردی که نامه

 تان انجام داده است، بنویسید.کاری برای

 

شکرگزاری کردن یک راه آسان و در 

دسترس برای تقویت خوشحالی است. بین 

قدردانی و خوشحالی، رابطه مشخصی وجود 

ی یک جا، به معنادارد. خوشحالی در این

حس زودگذر نیست، بلکه اشاره به میزان 

 حس  خوب و رضایتی شما از زندگی دارد.

کنیم، چه وقتی شکرگزاری می

 دهد؟دن ما رخ میاتفاقی در ب

اند که شواهد علمی زیادی نشان داده

ای بر روی شکل گستردهشکرگزاری به 

ها سالمتی اثرگذار است. محققان طی سال

اند که کاهش استرس، کاهش درد و دریافته

تقویت سیستم ایمنی بدن از تاثیرات 

شکرگزاری است. حتی شکرگزاری بر 

 ر مثبتعملکرد قلب و فشار خون نیز اث

ستی بر بهزی گذارد. همچنین این کارمی

افزایش عزت نفس و احساسات  روانی،

 شود.بینی میمثبت و خوش

 

 



 

 چگونگی داشتن یک خواب خوب در شب

 هر روز در زمان مشخصی بخوابید و بیدار شوید.  •

حفظ این برنامه منظم بکنید. این کار  شود. تمام تالش خود را برایها نیز باید رعایت این نکته حتی در آخر هفته
 کند.شروع و حفظ خواب شما کمک میبه 

 

 .یک محیط خواب راحت ایجاد کنید •

صدا و نور وتان، ساکت، تاریک، خنک و راحت باشد. با از بین بردن سرن حاصل کنید که محیط خواباطمینا
واب باید محلی برای چنین، اتاق ختوانید اختالالت ایجاد شده در خواب را به حداقل برسانید. هماضافی، می

 نه منبع استرس. استراحت باشد،

 

 .از اتاق خود فقط برای خواب استفاده کنید •

ها از اتاق ی تلویزیون. این روزاتاق خواب تنها برای خواب و رابطه زناشویی است؛ نه برای کار و نه برای تماشا
شود در حالی که تمام وسایل الکترونیکی مثل تلویزیون، وسایل منظوره استفاده میخواب، به عنوان یک اتاق چند

ها استفاده نکنید. ها را از اتاق خارج کرد و قبل از خواب از آننبازی، رایانه، تلفن و.. باید از اتاق حذف شوند. آ
ت را تواند در ساعات شب مغز را تحریک کند و باعث شود که مغز این برداشحتی مقدار کمی از نور کامپیوتر می

 ".وقت بیدار شدن است"کند که 

 

 .مصرف الکل، کافئین و نیکوتین را به حداقل برسانید •

تواند شما را بیدار نگه دارد؛ حتی نوشابه، چای و شکالت وجود دارد که به عنوان یک محرک می کافئین در قهوه،
تواند خواب شما را چنین مصرف الکل میاگر نزدیک به شش ساعت قبل از خواب آن را میل کرده باشید. هم

کند و باعث اختالل که میتتکهمختل کند. گرچه ممکن است باعث خواب آلودگی شود، اما  الکل مراحل خواب را 
 شود.تر در خواب میبیش

 

 عادت چرت زدن را ترک کنید. •

خوابیم. بزرگساالن باید یک دوره خواب تر میکنیم اما بعد سختخواب برطرف می با چرت زدن، تمایل خود را به 
 در از حد شیب یخواب آلودگتثبیت شده در شب و بدون چرت زدن داشته باشند. اگر با وجود زمان کافی خواب، 

 یابیاختالل خواب باشد که ارز کیدهنده ممکن است نشان نیا، به چرت زدن وجود داشته باشد لیروز و تما
 .الزم دارد یترشیب

 

 



 

 () اما در زمان مناسبورزش کنید  •

ساعت قبل از خواب خود، خودداری کنید. تحرک  6اما از انجام آن  سعی کنید هر روز ورزش کنید

ک راه عالی برای اطمینان از خواب خوب است. با این حال، ورزشی که نزدیک به خواب باشد، داشتن، ی

 کند، زیرا بدن شما هنوز فعال است.در خوابیدن مشکل ایجاد می

 

 ی الزم را برای خواب انجام دهیدهاآمادگی •

و یا استحمام گرم  بخشخواندن،  گوش دادن به موسیقی آرامکتاب ی آرام مانند هاتوانید فعالیتمی

 کند تا به لحاظ ذهنی، آماده خوابی راحت شوید.ها به شما کمک میانجام دهید. این کار

 

 .خواب مبارزه نکنیدبرای خوابیدن در رخت •

خواب تالش نکنید؛ چرا که بدن شما ممکن است فکر کند ع خواب مشکل دارید، در رختاگر در شرو

، اغلب در جای خود فرادی که در شروع خواب مشکل دارندرختخواب، مکانی برای مشکالت است. ا

کنند خود را وادار به خواب کنند. اگر این اتفاق شب به شب رخ زنند و سعی میمی چرخند و غلتمی

دقیقه  15راین اگر بعد از خواب برای شما یادآور عدم توانایی در خواب شود. بنابدهد، ممکن است رخت

توانید بخوابید، به مکان دیگری بروید، آرام دراز بکشید تا خواب بودن، متوجه شدید که نمیدر رخت

 زمانی که آماده خواب شوید، سپس به اتاق خود برگردید و بخوابید.

 

 .شوند، خودداری کنیدهایی که موجب اختالل در خواب میاز چیز •

امر ممکن است  نیا رای، زدیکن یخوددار در چند ساعت قبل از خواب دنیاز خوردن و آشام دیشما با

 نی، و همچندیاس فالکسیر ایاز سوزش معده  یناش یالل در خواب شما شود. ناراحتاخایجاد  منجر به

کند. بهتر  جادیتواند در خواب خوب شبانه اختالل ایادرار کردن، م یشدن برا ندبار بل نیبه چند ازین

 .دیکن یریجلوگ طیشرا نیاز ا ننوشیدنن و است در چند ساعت قبل از خواب با نخورد

 

 .دیروزانه نکن یانجام کارها یرا فدا خواب •

 میدهیکشد ، اجازه میطول مکردیم  ینیبشیاز آنچه پ شیتعهدات روزانه ما ب یاوقات، وقتخیلی 

 بندیو به آن برنامه پا دیکن یزیاست که زمان خواب خود را برنامه ر نی. مهم ازمان خواب ما نقض شود

 .دیباش

 



 تاناداتی برای گذراندن زمان با کودکپیشنه

 
هایی را برای والدین پیشنهاد کنیم که بدون فشار مالی، بتوانند با کودک در این بخش از خبرنامه قصد داریم تا فعالیت

در  دسترس است، چه که هایی هستند که با هر آنل فعالیتکیفیتی زمان بگذرانند. این پیشنهادات، شامخود به شکل با

 باشند.قابل انجام می

 ریختنی برا خود چیزی بسازید.ی دورهابا چیز 

 ها را شناسایی کنید.آوری کنید و سعی کنید با تحقیق در اینترنت، آنتعدادی برگ جمع 

 دیگر ماشین را بشوید.با یک 

 .کیک فنجانی با هم درست کنید 

 ای در خانه ترتیب دهید.کان ویژهبرای نمایش آثار هنری کودک خود، به کمک او م 

 تان درست ی مورد عالقه کودکهای هنری و یادداشتهایک جعبه یادگاری برای نگه داشتن تصاویر، کار

 کنید.

 دیگر را بکشید.کاریکاتور یک 

 ی تازه بخورید.هابرای شام یک چیز غیر معمول مثل میوه 

 .به کمک او، اتاقش را تمیز کنید 

 د تا به اقوام، پیام بدهد.به او کمک کنی 

 ی شما را شینیون کند.هااجازه بدهید کودک مو 

 دهد، به شما آموزش دهد.داند یا آن را خوب انجام میبگذارید فرزندتان در مورد چیزی که می 

 چسبانده و خود را به ابعاد واقعی نقاشی کنید. ی خانه، ورقهاروی یکی از دیوار 

 رید، را بکارید.خوهایی که میبذر میوه 

 تان نهایت لذت را ببرید.ها در کنار فرزندامیدواریم از انجام این فعالیت

 
 



 

 

 کتاب تختخوابت را مرتب کننام کتاب: 

 ونیاچ. مک ر امیلیژنرال ونویسنده: 

 2017ی نیویورک تایمز در سال هاتریناز پرفروش

، "تخت خوابت را مرتب کن"خوانی دارند، بسیار مناسب است. کتاب کتاب به قصد شروع به تازگی برای افرادی که این کتاب

فصل  10ی دریایی آمریکاست، در این کتاب سعی کرده است تا در نوشته ویلیام اچ مک ریون است. او که بازنشستهء نیرو

 د دارد.ی دریایی آمریکا بگوید که در زندگی روزمره بسیار کاربرمختصر، از اصول رفتاری یگان ویژه نیرو

مند را به مخاطب خود بیاموزد. شاید هایی به ظاهر کوچک اما مهم و ارزشکوشد، درساین نویسنده با تعریف خاطرات خود می

 "شود.تغییر جهان، از تغییر خود ما شروع می"ی کل این کتاب را در یک جمله خالصه کرد:بتوان محتوا

 در پشت جلد این کتاب آمده است:

ای دست توان به نتیجهپاافتاده میفرساست؛ ولی گاهی با انجام کارهایی پیشانیم که زندگی، سخت و طاقتدی ما میهمه

تواند برای شروع یک روز ای مانند مرتب کردن تختخواب هم مییافت که زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. عمل بسیار ساده

مان فراهم کند. برای تغییر رای به پایان رساندن یک روز خوب برایآوری داشته باشد و رضایتی درونی بنیروی انگیزشی شگفت

 . وابت را مرتب کنخجهان، اول تخت

 خوانیم:بخشی از این کتاب را با هم می

درستی مرتب کرده بودم، برایم شانس گرفتن پاداش به همراه نداشت، چون این چیزی بود که از من که تختخوابم را بهاین

ام به باط و توجهضی هر روزم بود و انجام درستش بسیار اهمیت داشت. این کار نظم و اناین اولین وظیفهرفت. انتظار می

ام؛ چیزی که به آن افتخار کرد که کاری را به نحو احسن انجام دادهداد و در پایان روز به من یادآوری میجزئیات را نشان می

 (15)صفحه  .ی بسیار کوچکی باشدکنم، هرچند وظیفه

 



 

 

 هیجان یک اثر القایی و سرایتی دارد.

د زیرا ریشه در سیستم سمپاتیک دارند، بنابراین واژه همدردی هیجانات مسری هستن

(sympathy)  از همینجا منشأ گرفته است. هرگونه فرآیند هیجانی بالفاصله در دیگران

دانید کند. اگر شما در کشوری با زبانی دیگر که آن را نمینیز فرآیندهای مشابهی را تولید می

تان ندیدن هستند به  احتمال زیاد شما هم خندهمیان جمعیتی باشید که همگی در حال خ

های در مراسم توانید جلوی خود را بگیرید. همین موضوع سرایت هیجانگیرد و نمیمی

 سوگواری و یا مراسمی که در آن هیجان سیاسی هست نیز وجود دارد.

 

 

 

 کارل یونگ

خود  تنهایی زمانی نیست که آدم کسانی را در اطراف

نداشته باشد، از این است که آدم نتواند چیزهایی را منتقل 

 پندارد.کند که مهم می

از این است که آدم صاحب عقایدی باشد که برای دیگران 

 پذیرفتنی نیست.

 .شوداگر انسانی بیش از دیگران بداند، تنها می
 



 

ها، به روتین خود توانید از طریق اضافه کردن آنی بگوییم که میهایشادی این ماه، قرار است که برای شما از عادتدر روان

 تر شوید.شاد

 آیا چنین چیزی ممکن است؟ بله.

شادی برای افراد مختلف، متفاوت است. شاید شادی برای شما، بودن آن چیزی که واقعا هستید، و یا داشتن یک جمع از 

 یتان باشد.هاترین آرزوداشتن آزادی برای پیگیری عمیق یا ی شما هستند ودوستانی که بدون قید و شرط پذیرا

یابی تر قابل دستمندانهتر و رضایتتوان گفت داشتن زندگی شادی شادی برای افراد متفاوت است، مینظر از این که معناصرف

 کننده است.تر کمکی منظم شما، برای رسیدن به زندگی شادهااست. چند تغییر کوچک، در عادت

اید که عادات چگونه با اید که یک عادت بد را ترک کنید،  به خوبی متوجه شدهها مهم هستند. اگر تا به حال سعی کردهعادت

اند. پس چرا روی اضافه کردن عادات مثبت جدید ی خوب نیز به همین شکل در ما ریشه دواندههاشوند. عادتما درآمیخته می

 ؟در برنامه روزانه خود کار نکنیم

. اندازیم، میدیکند تا تالش خود را شروع کنیروزان، ماهانه و ساالنه که به شما کمک م یهااز عادت یبه برخ ینگاه جانیدر ا

 متفاوت است. زین هایابی به آندست ریمتفاوت است و مس یهمه کم یکه نسخه شاد دیداشته باش ادیفقط به 

. با دیآنها را رها کن ستند،یشما متناسب ن یبا سبک زندگ ای کنندیم جادیشما ا یبرا یادیها استرس زعادت نیاز ا یاگر بعض

 .خوردیبه درد شما نم یاست و چه کار دیشما مف یبرا یکه چه کار دیفهم دیخواه نیوقت و تمر یکم

 

 روزانه یهاعادت

 

 تر زیستنعاداتی برای شاد

 . لبخند بزنید.1

یک ارتباط دو طرفه میان خوشحال بودن و لبخند زدن وقتی خوشحال هستید تمایل دارید لبخند بزنید. در واقع 
شود که یدر مغز م نیلبخند زدن باعث ترشح دوپام از طرفی و میخوشحال هست رایز میزنیلبخند مما  وجود دارد.

 .شود یما م حالیباعث خوش
گچ شده است، صورت شما  یتمام مدت بر رو ییکه  گو یلبخند ساختگ کیبا  دیکه شما با ستیبدان معنا ن نیا

 یسع ای. افتدیم یچه اتفاق دینیو بب دی، لبخند بزندیکه احساس کمبود احساس کرد ی. اما دفعه بعددیبرو شیپ

 .دیشروع کن نهیهر روز، صبح خود را با لبخند زدن به خود در آ دیکن



 

 

 

 . ورزش کنید.2

استرس، احساس اضطراب و عالئم افسردگی، به  تواند ضمن کاهشورزش، فقط برای جسم شما نیست. ورزش منظم می
 نفس و شادی کمک کند.تقویت عزت

نوردی بروید؛ تواند تغییراتی ایجاد کند. نیاز نیست برای مسابقه سخت تمرین کنید یا به صخرهی کوچک نیز میهاحتی فعالیت
 کنند.ها چیزی باشند که شما را خوشحال میکه اینمگر این

روال سخت  کی. اگر ناگهان خود را به ها نپردازیدبه انجام آناز حد  شیاست که ب نیا کردن این عاداتفن اضافه وفوت
 .ید خواهید شد، احتماالً ناام دیندازیب

 برای شروع ورزش از موراد زیر آغاز کنید:

  دیقدم بزن خانههر شب بعد از شام در اطراف. 

 دیم کنثبت نا یچیتا ای وگایدر  یکالس مبتد کی یبرا. 
  دیکشش شروع کن قهیدق 5روز خود را با. 

 منتشر خواهد شد. یعادات در خبرنامه بعد نیبوده باشد. ادامه ا دیو مف یشما، کاربرد یماه برا نیا یشادروان میدواریام

 



 


