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زندگیتان را با دیگران به نقطه اشتراک برسانید!

تبیــان :بعضی آدم ها زندگی را خوب می بینند؛
با عینکی اطرافشان را نظاره می کنند که حالشان
رو به راه شود .زمانی حرفم را بهتر درک می کنید
تبیان :زن و شــوهر تا وقتی عاشق یکدیگرند
و با هم دوســت هستند ،زن همه چیز را در شوهر
خــود دیده و فرمانش را می برد و مرد همه چیز را
در همسر مطیع خود می بیند.
به راســتی چگونه یک زوج مــی توانند تا آخر
عمر عاشق هم باشند و عمر خود را وقف یکدیگر
کنند؟ دســتیابی به این امر ،حاصل به کار بردن
دستورهای دینی و سفارش های معصومین (علیهم
السالم) اســت .در احادیث زیادی به ویژگیهای
زن شایسته و مرد خانواده دار اشاره شده است که
در جدول زیر ،مالکهایی کــه برای ازدواج باید
در نظــر گرفت و هم چنیــن خصوصیات برترین
و بهترین همســران بیان شده؛ همه اینها نشان
دهنده اهمیت امر ازدواج و همسرداری و چگونگی
حفظ بنیان خانواده در دین مقدس اســام است
توجه به آن ها این مطلب را به وضوح می رســاند
کــه نقش اخالق و رفتار زن در نگه داری خانواده
تا چه اندازه ای می تواند موثر باشــد .دقت در این
نکات و سعی در اجرای آن ها ،به خصوص در باب
همسرداری می تواند جلوی بسیاری از مشکالت
خانوادگی و طالق های ناشی از آن را بگیرد.
توصیه بــه ازدواج با زنان؛ با ایمان ،با فضیلت،
با اصالت ،دوشیزگان (چون دهانشان خوش بوتر،
فرزندآورتر ،مهربانتر و نرم خوترند).
منــع از ازدواج با زنان؛ سســت ایمان ،بدون
اصالــت خانوادگی ،بد اخالق ،نازا ،احمق و کودن،
تبیــان :تحقیق پیش از ازدواج رســمی بســیار
پســندیده اســت هر چند که گاهی درســت انجام
نمیشــود و طرفین ازدواج را در آینده به دردســر
میاندازد.
وقتی بــرادر یا پدر دختر با قــرار قبلی به محل
کار داماد ســر میزنند و میپرسند« :او چطور آدمی
است؟» ،طبیعی است که جوابی نمیشنوند جز آنکه
«خوب است!»
البته تحقیق را نه فقط خانواده دختر از پسر بلکه
خانواده پســر هم از دختر باید انجام دهند .تحقیقی
که سرنوشت یک عمر زندگی را رقم میزند و باید
جامع و کامل باشــد و بیشترین شناخت را از همسر
آینده به دست بدهد اما چگونه باید تحقیق کرد؟
در هیچ شــرایطی نباید از تحقیق غافل
شد
در هر شرایطی تحقیق برای ازدواج ،کامال الزم
و ضروری است و نباید برای چنین امر مهمی فقط
به ظاهرفرد یا ویژگیهــای خانوادگی او اکتفا کرد
چراکه امروزه با پیچیده شدن روابط ،تغییر الگوهای
آشــنایی و ازدواج و حتی باال رفتن مشکالتی مانند
اعتیاد یــا بیماریهای عصبی بایــد در امر ازدواج
تحقیق بیشتری کرد .در واقع همان قدر که احتمال
ازدواج ناموفــق باال رفته ،ضرورت تحقیق و دقت و
شناخت هم بیشتر شده است .تحقیق کردن با آشنا
بودن با خانواده طرف مقابل هیچ منافاتی ندارد.
اینکه یکی از خانوادهها فکر میکند چون خانواده
طرف مقابل را میشناســد پس بــه تحقیق نیازی
نیست یک اشتباه بسیار بزرگ است که ممکن است
باعث مشــکالت زیادی در زندگی فرزندشان شود.
همچنین توصیه میشود که تحقیقات از خواستگار
باید بســیار سختگیرانه باشــد تا نتیجه آن شناخت
واقعی طرف مقابل باشد.
از کی چی بپرسیم؟
مســلم اســت؛ از خواســتگار! اما ایــن که چه
چیزهایی را درباره خواستگار باید بدانید ،نکته مهمی

و قدر این آدم ها را بیشــتر مــی دانید که با یک
انســان منفی نگر رو به رو شــوید یا با کسی که
کارش برجســته کردن اختالفات است .آن وقت

نگاهتــان زود متوجه آدم های خوب می شــود و
ویژگی هایشان را شکار می کنید.
بیایید به جای تفاوت ها ،به دنبال شــباهت ها

چگونه یک زوج
تا آخر عمر عاشق هم باشند؟

بی آبــروی کم حیا ،فاقــد پرده بکارت ،بســیار
منت گذار ،بدزبان و فحاش ،حراف و پرچانه.
توصیه به ازدواج با مردان؛ دین دار ،پاک دامن،
خوش اخالق.
منــع از ازدواج بــا مردان؛ فاســق ،بداخالق،
شراب خوار.

بهترین زنان برای شــوهران؛ متدین ،عفیف،
مهرشــان کمتــر و صورتشــان زیباتر ،بســیار
مهربــان ،متواضــع ،فرمانبردار در برابر شــوهر،
عزیز و محترم در خانواده ،خوشــبو ،آشــپز ،شوخ
و مزاحگر ،راضی کننده شــوهر در وقت عصبانیت
او ،در اختیارش بودن و آراســتن خویش در خلوت

حرفه ای ازدواج کنید!

اســت که خیلیها ساده از کنار آن میگذرند .با این
توجیه که :شــناخت کامل زیر یک سقف به دست
میآیــد .اما واقعیت این اســت که بخش مهمی از
شناخت با همین پرس و جوها حاصل می شود .شما
درباره این ویژگیها باید از اطرافیان عروس خانم یا
آقای داماد پرس و جو کنید:
الف) خانواده
ب) رفتار فردی و اجتماعی
ج) دوستان
د) مسئولیتپذیری
ه) رعایت حقوق دیگران
و) اعتقادات مذهبی
ز) تواناییهای او

ســواالتتان هم باید حول و حوش این
موضوعات باشد
صفت بارز اخالقی او چیست؟ تا به حال عصبانی
شدنش را دیدهاید؟در چه مواردی عصبانی می شود
و این جــور وقتها چطــور رفتار میکنــد؟ رفتار
اجتماعی او را چطور میبینید؟ روابطش با دوســتان
و خانواده چطور است؟ کدام صفات اخالقی را در او
بیشتر میبینید؟ با چه افرادی (چه تیپ شخصیتی)
رفتوآمد میکند؟ اجتماعی است یا منزوی؟ تا چه حد
به خانواده و دوســتان خود وفادار اســت؟ چقدر به
قولی که میدهد پایبند است؟ تالش او برای کسب
روزی حالل چگونه است؟ و...
تحقیقات محلی مفید است؟

بگردیم .در خانه ،در محل کار ،در شــهر و  ...حتی
می توانیم میان خودمان و الگوها و اســطوره های
زندگیمان شباهت هایی را بیابیم.
حاال به نظر شما مثال چه چیزی می تواند یک
مــادر را در اوج کا ِرخانــه داری اش ،در اوج عرق
ریختن هــا و تالش هایش دلگــرم کنند؟ بله به
دنبال نقطه اشــتراک رفتن است .اینکه یک مادر
بگردد و میــان زندگی خودش بــا موفق ترین و
برترین زنان عالم نقطه تشــابه و اشتراکی را پیدا
کند و به آن دل ببندد.
حتما چشــم دوختن به شــباهت ها زمینه ای
خواهد بود تا دیگر فضائل آنان را نیز در خود تقویت
کند یکی از شــباهت های مادر مسلمان جامعه ما
با ســرور زنان عالم ،همین خانه داری و در خدمت
خانواده بودن اســت؛ چون او خانــه داری می کند
و زهرای مرضیه (علیهاالســام) هــم خانه داری
می کــرد .فاطمه (علیهاالســام) تمام زحمتها و
ســختیها را به دوش می کشــید؛ از نظافت خانه
گرفتــه تا دوخت و دوز .از تربیــت فرزند گرفته تا
آســیاب کردن گندم حضرت فاطمه (علیهاالسالم)
خانه را پایگاه اجتماعی مهمی برای خود میدانست
که زحمت کشــیدن و کار کردن در آن ،به منزله
خدمت و عبادت برای خداست.
به شــباهت ها چشم بدوزیم و توجه دیگران را
نیــز به آن جلب کنیم! شــباهت ها حال آدم ها را
خوب می کند ،حال مادرها را خوب میکند .زمانی
که ببینند رســول خدا (ص) خانــه داری دخترش
را ســتوده است ،وقتی بشــنوند که علی (ع) زبان
به مدح و تشــکر از زحمات همســر گشوده است.
بدون شک امیدوار خواهند ماند.
با او ،بســیار فرزندآور ،پوشــیده و خوددار در برابر
غیر شوهر ،خرج کننده و نگه دارنده پول در راه صحیح و
به جا ،حافظ مال و ناموس خود در غیاب همســر،
بازی دهنده شــوهر در کار دین و دنیا ،حج ،جهاد
و طلب علم ،شــکرگزار در برابر سخاوت همسر،
راضــی در هنگام دســتتنگی او و شــاد کننده
قلبش.
بدترین زنان برای شــوهران؛ سســت ایمان و
یگانه با دین ،بداخالق و عبوس ،منت گذارنده در
برابر جهیزیه و مال و ثروت ،کم عقل ،خیابان گرد،
پر داد و فریــاد وجیغ زننده ،به دنبال فتنه گری و
هوس بازی ،کینه جو ،سخن چین ،غیب جو ،پیرو
شــهوات و بی پروا در انجام کارهای بد ،شــتابان
در لذت ها ،حالل شــماردن گناهــان ،در غیبت
شــوهر خودنما و خودآرا و در برابر شوهر خوددار،
نافرمان ،عقیم ،همکاری نکردن با او در کار دنیا و
دین ،ناراضی از زندگی و پر توقع ،در خانواده خود
متواضع و در برابر شوهر ،سرسخت و غیر مطیع و
عدم تمکین در خلوت با او ،قبول نداشــتن عذر و
نبخشیدن گناه همسر.
بهترین مردان برای خانواده؛ با ایمان و با تقوا
بخشنده و با سخاوت ،مهربان با والدین ،در اختیار
داشتن خانواده و به دیگری واگذار نکردن آن ها.
بدترین شوهران؛ بی ایمان ،تهمتزن ،فحاش،
بخیل ،ترسو ،بی مسئولیت در برابر خانواده ،بدرفتار
با والدین و همسر.
تحقیقات محلی میتواند تا حدی دل خانوادهها
را قرص کند .ممکن است با آنها به شناخت تمام و
کمال نرسیم اما بخشی از ویژگیها قابل دسترسی
اســت .با این تحقیقات الاقــل میتوان فهمید که
اجازه ادامه رابطه را به دختر و پسر بدهیم یا نه .اما
خانواده مــاک ارجحتری از تحقیق در محل کار و
بین همسایههاست .وقتی خانواده ها با هم در ارتباط
هســتند پدرها و مادرها یکدیگــر و جایگاه و رفتار
خانــواده را با هم میبینند .در ایــن ارتباط رازهای
پنهان میتوانند کشف شوند .به خصوص در ارتباط
مکرر با همدیگر.
مشاوره قبل از ازدواج را جدی بگیرید
کاری که در مراکز مشاوره پیش از ازدواج درباره
کســانی که میخواهند با هــم ازدواج کنند انجام
میشود با چیزی که در تحقیقات میدانی و محیطی
درباره فرد انجام میشود متفاوت است.
این مشــاورهها یکســری فاکتورهــای معمول
روانشناسان بررسی میشود که بررسی آنها از سوی
خانوادهها ممکن نیســت .بســیار اتفاق میافتد که
دختر یا پســر چیزی نباشــند که در ابتدای آشنایی
نشــان دادهاند .دو آدم با دو نــگاه ،طبقه اجتماعی،
ایدئولــوژی و تربیت متفاوت قرار اســت در زندگی
همسو با هم قرار بگیرند.
در مراکز مشاوره برای اینکه این چالشها را حل
کنند سعی میکنند در ابتدا اطالعات مقدماتی را از
دختر و پســر بگیرند .اطالعاتی مثل اینکه طرفین
چنــد خواهر و بــرادر دارند ،فرزند چنــدم خانواده
هســتند ،شغل پدر و مادرشــان چیست ،چند وقت
است که کار میکنند ،کجا آشنا شدهاند ،آشناییشان
چقدر طول کشیده ،چه انتظاراتی از هم دارند و چرا.
اما در مراحل بعدی مشــاور باید چالشهایی ایجاد
کند که دو نفر به عنوان زوج مجبور شــوند درگیر
معضالت و تفاوتهایشــان شــوند و با این روش
اختالفاتی که درباره خواستههایشــان از هم دارند
مشخص شود.

مناسب ترین ارتفاع برای نصب تابلو
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بیتوتــه :یکی از پــر طرفدارترین
تزیینات دیــواری که می تواند چهره
دکوراســیون شــما را دگرگون کند
تابلوها اســت ،اما اگــر تابلوها را در
محل و ارتفاع مناســبی نصب نکنیم
مــی تواند عاملی بــرای بر هم زدن
توازن موجود در دکوراسیون داخلی ما
شــود؛ به همین منظور در این مطلب
رابطــه با ارتفاع مناســب نصب تابلو
روی دیوار را بیان می کنیم.
به طور کلی مرکز هــر تابلو باید
حدود  ۱۵۲الــی  ۱۵۶ســانتیمتر با
ســطح زمین فاصله داشــته باشد و
برای ســاختمان هایی با سقف بلند تا
 ۱۶۵ســانتیمتر قابل تغییر است ،هم
چنین محــل قرار گیــری آن حتما
باید با توجه به همه اشــیای اطرافش
ســنجیده شود .با توجه به تفاوت های انواع مبل و کاناپه ها با یکدیگر برای پیدا کردن ارتفاع
مناسب نصب تابلو بهتر است حدود  ۲۰تا  ۳۰سانتی متر باالتر از لبه مبل تابلوی مورد نظرتان
را نصب نمایید ،هم چنین توجه نمایید که تابلوی باالی مبل نیز باید دقیقا در وسط مبل (بدون
توجه به در و پنجره و موارد دیگر) نصب شود.
اگــر می خواهید چند تابلوی کوچک را کنار هم نصب کنیــد ،آنها را به صورت یک گروه
در نظر بگیرید و برای پیدا کردن ارتفاع مناسب نصب تابلو مرکز تابلوی وسط را مشخص کنید
و از روشــی که برای پیدا کردن ارتفاع مناســب برای تابلوهای بزرگ گفته شد استفاده کنید؛
یعنی حدود  ۱۵۲سانتیمتر با سطح زمین برای آن ارتفاع در نظر بگیرید.

نکاتی مهم در پوشش آقایان

بیتوتــه :هرگز با صنــدل جوراب
نپوشید.
جوراب مناســب ،جورابی ست که
همرنــگ کت و شــلوار یا همرنگ و
تیره تر از آن باشد.
در صورتی که کت شما سه دکمه
دارد ،تنها دکمه وسط را بسته و بستن
دکمه باال بسته به ســلیقه خود شما
دارد.
برای مجالس رســمی پوشــیدن
لباس های چهارخانــه و طرح دار را
فراموش کنید و سراغ رنگ های تیره
و بدون طرح بروید.
کت های کالسیک و یقه بلیزر با بلوز یقه اسکی ترکیب بسیار زیبایی را می سازند.
مردان قد بلند بهتر اســت از لباس هایی با راه های افقی استفاده کنند به خصوص راه های
پهن در قسمت سینه که شانه هایشان را پهن نشان می دهد.
بلوزهای یقه هفت برای مردان الغر مناسب نیست چون گردن شما را نشان داده و الغرتر
به نظر می رسید.
گیره کراوات باید نزدیک ارتفاع جیب داخلی کت بسته شود.

نظم دهی آشپزخانه با این اکسسوری ها

بیتوته :زمانی که بعد از یک روز پرمشــغله به خانه بــاز می گردیم ،هیچ چیز بهتر از مرتب
و منظم بودن آن ،خســتگی را
از تن بیرون نمــی کند .نظم و
ترتیب در هر مــکان و فضایی،
حــس آرامش و زیبایــی آن را
چند برابــر میگرداند .انجام این
کار در آشــپزخانه کــه قلب هر
خانهای نیز به حســاب میآید،
عالوه بــر اینکه کار در این فضا
را آسان می کند در مرتب بودن
کل خانه نیز تاثیر زیادی دارد.
کابینت آشپزخانه
کابینت ،یکی از اساسی ترین
وســایل موجود در دکوراسیون
آشــپزخانه اســت .هر چه تعداد
کابینت ها بیشتر باشد ،آشپزخانه نظم بیشتری خواهد داشت؛ به این شرط که به درستی از آنها
استفاده شود .اگر آشــپزخانه شما کوچک است و فضای کافی برای قرار دادن لوازم آشپزخانه
ندارید ،اهمیت کابینت ها بیشــتر می شــود .در این حالت کابینت هایی که محل ذخیره انواع
وســایل؛ اعم از وسایل آشــپزخانه یا بســته های خوراکی و طبقه های مختلفی دارند ،بسیار
کاربردی هســتند ،چرا که می توان در یک فضای کوچک وسایل مختلفی را طبقه بندی کرد
تا در عین حال فضای زیادی از آشپزخانه نیز به هدر نرود.
طبقه و شلف در آشپزخانه
اگر در آشــپزخانه دیوار خالی دارید ،بهترین کار نصب طبقه یا شــلف بر روی آن اســت.
میتوانیــد برای نظم دادن به وســایل ،آنها را بر روی شــلف یا طبقه قــرار دهید .هم چنین
می توانید بر روی آنها از اکسســوری های مختلف برای دکور کردن و زیباســازی آشــپزخانه
اســتفاده کنید .با این کار هم از فضا اســتفاده بهینه کرده اید و هم آشپزخانه را مرتب تر جلوه
خواهید داد.
استفاده از سبد و ظروف نگهداری
معموال کشوها از قسمتهای شلوغ در دکوراسیون آشپزخانه به حساب میآیند .بهم ریختگی
آنها باعث میشــود نتوانیم وســایل مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنیم و سردرگم می شویم،
پس بهتر اســت وسایل مختلف درون کشوها را دست ه بندی کرده و در کشوها قرار دهیم .هم
چنین گاهی اوقات وســایل آشــپزخانه به حدی زیاد هستند که طبقات آشپزخانه فضای کافی
برای قرار دادن آنها را ندارد؛ بنابراین ســبدها و وســایل نگهداری راه حل مناسبی برای این
مشــکل است .وسایل مختلف در آشــپزخانه را طبقه بندی کنید :مواد خوراکی ،مواد شوینده،
وسایل نظافت و غیره .آنها را در سبدهای مختلف و در طبقات قرار دهید .همچنین می توانید از
این وسایل برای نگهداری برنج ،ماکارونی ،حبوبات ،میوهها و غیره نیز استفاده کنید.
مرتب کردن کابینت زیر سینک
یکی دیگر از قسمت هایی که معموال شلوغ و بهم ریخته است زیر سینک ظرفشویی است.
مواد شوینده ،وسایل پخت و پز ،سبدها و  ...از مواردی هستند که در زیر سینک قرار می گیرند.
برای جلوگیری از بهم ریختگی در این قســمت می توان از سبدهای چند طبقه استفاده کرد.
همچنین می توان طبقات کوچکی را در پشــت درب نصب کرد تا وسایل کوچکتر در آن جای
گیرند .عالوه بر آن پیشــنهاد ما این اســت که از خالقیت خود استفاده کرده و با نصب لوله،
تخته و یا گیره در پشت درب کابینت درب های قابلمه و یا وسایل دیگری را در آن قرار دهید
تا برای وسایل بزرگتر ،فضای بیشتری در کابینت باشد.
نگهداری سایر وسایل در دکوراسیون آشپزخانه
آشپزخانه همیشه محل نگهداری وســایل زیادی است .وسایل کوچک و بزرگی که اغلب
اوقات به آنها نیاز اســت و امکان دارد منظم نگه داشتن شان سخت به نظر برسد ،ولی نگران
نباشید .راه حل های مختلفی وجود دارند که این مشکل را برطرف میکنند .نصب آویز در زیر
کابینت آشــپزخانه و یا تهیه وســیلهای برای آویزان کردن آنها ایده بسیار خوبی است .ظروف
پخت و پز ،انواع ماگها و جاروهای دسته بلند از وسایلی هستند که امکان آویزان شدن را در
فضاهای مختلف آشپزخانه دارند.

