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شماره هفتصدوسی ویک   نه آذرنودوهشت

مساحتی از نور
رفته بودم همایش. میان جمعی با 
حال و هوای دیگر و آرمانی بزرگ به 
اندازه برداشتن بار محرومیت، فقر و 
نابسامانی از دوش مردم یک استان. 
استانی به نام »سیستان و بلوچستان« 
با مردمی نیک اندیش و با همت که 
خوش ندارند صفت »محروم« را 
بعد نام دیارشان بشنوند و هر کدام 
مردانه ایستاده اند و تالش می کنند 
روزگاری خوش تر داشته باشند. 
حرفی نبود جز کمک و دستگیری 
از مردم کم برخوردار. حرفی نبود 
که  قلب هایی  و  مهرورزی  جز 
با  و  گذاشته  کنار  را  خودبینی 
آینه ای از جنس دگربینی در دست، 
هموار  و  باری  برداشتن  امید  به 
کردن مسیری می تپیدند. فقط حرف 
نبود، عمل بود به فراخور وسع و 
توان؛ از کسی که 10 درصد درآمد 
ماهانه اش را وقف کمک به مردم 
کم برخوردار این استان کرده بود 
زندگی  لحظات  تمام  که  اویی  تا 
و مالش را می بخشید تا هم نوعی 
در جایی از این خاک، از این دنیا، 
بهتر و راحت تر زندگی  کند.آنجا 
واژه ها معنی عمل داشتند، بی هیچ 
کسانی  برای  مالی،  چشمداشت 
بدون هیچ  نسبت خانوادگی و حتی 
رفاقتی دیرینه. از درد و رنجی که 
به چشم دیده بودند، شنیده بودند 
چه  هر  رفع  برای  و  می گفتند  و 
محروم  کودکان  مشکالت  زودتر 
از امکان تحصیل، غذا و پوشاک 
جلب  و  مناسب  سرپناه  حتی  و 
این  در  دیگران  و حمایت  کمک 
داشتند.  عجیب  تابی  و  تب  راه، 
سخت  که  التهابی  و  تاب  و  تب 
می شود، باور کرد برای کسی غیر 
از نزدیکان خرج شود. آنجا می شد 
برای چند ساعت زندگی کرد و خط 
بطالن کشید بر هر شعر و نثری که 
از نازیبایی دنیا و غدار و عروس 
هزار داماد بودنش، می گوید. آنجا، 
در مساحت آن سالن اجتماعات، 
زندگی رنگ و بوی دیگری داشت 
و من هزاران بار دعا کردم ای کاش 
روزی مساحت آن مکان به همه دنیا 
گسترش یابد. روزی که از زندگی  
فقط عطر خوشش به مشاممان و 
خبرهای خوش به گوشمان برسد. 

روزی که دنیا زیبا خواهد شد.

حرف آخر

که  است  ساله  سربازی 22  آقا  حسین 
روزهای سربازی اش را به امید فردایی 
روشن، می گذراند اما هنوز این دوره را 
تمام نکرده بود که روزگار برگ جدیدی 
برایش رو کرد. چند وقتی بود بی حال و 
کم رمق شده بود. خانواده اش فکر می کردند 
بی اشتهایی اش  و  بد  حال  علت  شاید 
اما  باشد  مختصر  یا ضعف  گرمازدگی 
یک شب که خیلی حالش بد شد، او را 
به بیمارستان 501 ارتش بردند و بعد از 
انجام آزمایش ، تشخیص داده شد به سرطان 
خون مبتالست.شیمی درمانی برای این مرد 
جوان شروع شده؛ 6 دوره شیمی درمانی 
انجام داده و بعد از 2 ماه باید دوباره این 
درمان را شروع کند. او در حال حاضر چند 
روزی است در بیمارستان بستری است و 
پزشکان می گویند باید در اتاق ایزوله باشد 
اما پدر بازنشسته اش نمی تواند هزینه الزم 
را پرداخت کند. حسین آقا برای درمان و تا 
زمانی که تحت تکلف پدر قرار بگیرد، به 
حمایت من و شما نیاز دارد. ما می توانیم 
کمک کنیم خانواده ای غم فرزند نبیند و 
غم از مساحتی به وسعت یک خانه کوچ 
کند. برای کمک به این بیمار، می توانید 
کمک خود را به کارت بانک پارسیان با 
شماره 0756-8001-0610-6221 به نام 
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید 
و با شماره تلفن75983000 )داخلی2( 
یا شماره همراه 09198012677 تماس 
بگیرید. این بیمار با کد 24499 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
قالب  در  را  خود  آثار  مي توانيد  شما 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر ارسال 
كنيد تا در اين صفحه با نام شما منتشر شود.

بین مراجعانی که طی سال های متمادی کارم داشته ام، 
اعتمادبه نفس یکی از مسائل بسیار مطرح بوده و بسیاری 
از افراد از نداشتن یا پایین بودن آن شکایت داشته اند. 
نیست، قدمت بسیار  اعتمادبه نفس موضوع جدیدی 
سال های  یا طی  مختلف  قرون  طی  و  دارد  طوالنی 
متمادی درباره آن بحث های گوناگونی شده و مطالعات 

بسیار گسترده ای انجام گرفته است.
اعتمادبه نفس به یک فرهنگ یا یک منطقه یا حتی یک 
کشور خاص مربوط نیست ولی نوع تربیت والدین، 
خانواده و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی در شکل گیری 
آن بسیار موثر هستند. اعتمادبه نفس بنیادی ترین بخش 
اعتمادبه نفس  درحقیقت،  است.  فرد  هر  شخصیت 
یعنی ارزیابی یا برداشت یک فرد از خود، توانایی ها و 

ویژگی های درونی اش.
اغلب نشانه های اعتمادبه نفس پایین، در گفتار، رفتار و 
حرکات و ارتباط فرد با دیگران مشهود است. کسانی 
که اعتمادبه نفس کافی ندارند، افرادی افسرده، مضطرب 
و خجالتی هستند و نمی توانند توانایی هایشان را درست 
ارزیابی کنند. آنها نسبت به خود دید انتقادی بسیار 
شدیدی دارند، بسیار حساس هستند و احساس می کنند 
با دیگران تفاوت دارند و سعی می کنند به نوعی دیگران 

را از خودشان راضی نگه  دارند. 

شکل گیری اعتمادبه نفس
معموال نوزادی که به دنیا می آید، تا حدود 2-1/5 سالگی 
موضوع اعتمادبه نفس یا ارزیابی از خود برایش مطرح 
نیست. بعد از 3-2 سالگی، برداشتی که فرد دارد یا 

ارزیابی ای که از خود می کند، نقش پیدا می کند و شکل 
 می گیرد. افراد با اعتمادبه نفس پایین، ارزیابی درست 
و سالمی از خود ندارند، همیشه خودشان را ضعیف 
می دانند و توانایی هایی که دارند، بسیار دست کم می گیرند. 
عوامل موثری در شکل گیری اعتمادبه نفس پایین تاثیر 
مربوط  بیولوژیکی  مسائل  به  آن  از  بخشی  که  دارد 
است ولی عوامل روان شناختی، اجتماعی و معنوی 
در این زمینه نقش پررنگ تری دارند. شناختی که در 
خانواده شکل می گیرد، نوع رفتاری که پدر و مادر 
دارند، حتی ارزیابی پدر و مادر از خودشان، می تواند 
این  باشد.  داشته  نقش  فرزندشان  با  آنها  ارتباط  در 
ارتباط با فرزندشان و پیام هایی که به او منتقل می کنند، 
می تواند باعث شکل گیری اعتمادبه نفس باال یا پایین 

در فرزندشان شود.

نشانه های اعتمادبه نفس باال
کسانی که اعتمادبه نفس خوبی دارند، به هیچ وجه اهل تکبر 
نیستند، غرور ندارند و بسیار متواضع هستند. آنها توانایی 
شناخت ضعف ها و توانایی هایشان را دارند، احساس 
حقارت یا کوچکی ندارند، بسیار کوشا هستند و سعی 
می کنند ضعف هایشان  را برطرف کنند و توانایی هایشان 
افرادی یک نوع  بهتر بشناسند. درحقیقت، چنین  را 

حرمت و احترام برای خود و دیگران دارند.

شکل گیری خودباوری 
خودباوری به ارتباطی که فرد با اطرافیان دارد، مربوط 
می شود و به خصوص نقش خانواده و والدین در این 

زمینه بسیار مهم است. فرزند پدر و مادری که او را 
قبول دارند،  پیام هایی از جانب آنها دریافت می کند، 
حاکی از اینکه موجود ارزشمند و دوست داشتنی ای 
است. والدینی که فرزندشان را تایید می کنند و قبول 
دارند باعث می شوند ارزیابی ای که از خودش دارد، 
درست شکل بگیرد و با خودپنداری مثبت تری با دیگران 

ارتباط برقرار کند. 
سوالی که بیشتر افراد از من می پرسند این است که 
آیا خودباوری بر اثر عوامل بیرونی شکل می گیرد یا 
عوامل درونی؟ به نظر من هر دو عامل، در این زمینه 
کنیم.  تاکید  درونی  عامل  به  بیشتر  باید  ولی  مهم اند 
برداشت و دید مثبت تری که فرد نسبت به خودش 
داشته باشد، می تواند پایه و اساسی باشد برای اینکه 
بهتر با دیگران تعامل کند. این مواقع است که تعامل 
دیگران هم می تواند به تقویت این موضوع کمک کند 
ابتدا داریم،  مثبتی که  به خودپنداری  اینها  تمام  ولی 

مربوط می شود. 

اعتمادبه نفس باال ربطی به هوش و توانایی ندارد
سوالی که خیلی وقت ها مطرح می شود این است که 
توانایی های خاص  با  یا  باهوش  انسان های  فقط  آیا 
می توانند اعتمادبه نفس متعادلی داشته باشند؟ جواب 
این است که لزوما این طور نیست؛ کسانی که روی 
خودشان کار می کنند، با شناختی که از خودشان دارند 
و عالقه مندی برای حل مشکالتشان، می توانند افراد 

موفق و با اعتمادبه نفس باال باشند.
ادامه دارد...

 زهراسادات صفوی 

در جوامعی که از پیشرفت بازمانده اند، پدران بر پسران 
غلبه دارند و امکان پیشرفتشان را سلب می کنند. چند 
سالی است که سریال ستایش به صورت متوالی پخش 
 شده و مردم کشور ما به طور عجیبی پیگیر بودند و سر 
ساعت تلویزیون ها را روشن می کردند تا از قافله دیگر 

تماشاگران عقب نمانند.
بحث من بی ارزش سازی سریال ستایش و نادیده گرفتن 
زحمات دست اندرکاران آن نیست ولی وظیفه خود می دانم 
نکات مهمی را یادآور شوم تا فیلمسازان به آن دقت 
کنند و خطراتی که ممکن است روح جمعی جامعه را 

تهدید کند، در نظر بگیرند.
قاعدتا برای پیشرفت یک جامعه و ارتقای فرهنگ آن باید 
الگوهای بهتر و سالم تری معرفی یا الگوهای غلط بهتر 
به چالش کشیده شوند. تصور نکنید کودکان و نوجوانان 
سریال ستایش را دنبال نمی کردند. چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، گروه های سنی مختلف بیننده تلویزیون هستند.

ممکن است برخی از شما بگویید ما تحلیل رفتن شخصیت 
حشمت فردوس و چالش او به وسیله عروس ها، پری سیما 
و خانم بزرگ را شاهد بودیم ولی من می گویم ما شاهد 
پدرساالری و خشونت بودیم و خشونت خود را به 
صورت دیکتاتوری یک مرد بازاری یا زنی شیطان صفت 
نشان می داد که نامش پری سیما بود و گویی سیمایی مثل 
پری داشتن باز هم کلیشه زنان زیبا و جادوگر صفت 
را قوت می بخشید و از طرفی، نجابت و قدرت یک 
زن صرفا به نوعی ظاهر و پوشش تقلیل یافته بود که 

ستایش نمود آن بود.
ادامه  مشکل من کلیشه های غلطی است که همچنان 
دارد و چالش آن در سریال ها به خوبی انجام نمی شود 

و درنهایت آن نوع بودن غلط را قوت می بخشد که با 
روح جمعی هم آواست. مشکل من چالش تقدس گرایی، 

سیاه نمایی، قهرمان و ضدقهرمان است.
حشمت فردوس به طور نمادین پسرکش است. چنین 
مردانی به ظاهر عاشق جنس مذکر و پسر هستند ولی  
درونشان توان تحمل فراتر رفتن پسر و قدرت یافتن 

او را ندارند.
مردم نسبت به پری سیما خشم داشتند که چرا پول حشمت 
فردوس را گرفتی؟ یعنی با وجود ادعای برخی بر چالش 
شخصیت حشمت فردوس، مردم ما مجذوب و شیفته 
مرد دیکتاتور و بی منطق بودند. گویی در جامعه ما به 
غلط مردان زورگو و خودشیفته که از حقارت درونی 

رنج می برند، نماد قدرت هستند.
زنان، دختران، فرزندان و کودکان ما باید بدانند مردان 
زورگو و دیکتاتور ضعیف هستند و شکننده، نه قدرتمند 
و این نکته باید در برنامه سازی موردتوجه قرار گیرد. 
من منکر ویژگی های مثبت حشمت فردوس نیستم ولی 
دقیقا ویژگی های غلط نهادینه در ناخودآگاه جمعی وی 
ناخواسته ستایش می شد. من نگران نمادها و الگوهای 
آن  به سمت  ناخودآگاه  همانندسازی هستم که مردم 

کشیده می شوند.
ما در زنان این سریال هم شاهد خودکامگی و خودشیفتگی 
هستیم و شاید تصور کنید مردساالری به معنای اعمال 
نفوذ و غلبه یک مرد است ولی به صورت نمادین؛ یعنی 
دیکتاتوری و اعمال قدرت که در گذشته به مردان نسبت 
داده می شد ولی گاهی زنان روی دیگر سکه مردساالری و 
آنجا که عصبانی از بردگی هستند، خودکامه ای کنترل ناپذیر 

می شوند.

عصیان بر دیکتاتوری با دیکتاتور شدن، مرز باریکی 
دارد، پس رفتارهای تکانشی ستایش در مقابله با حشمت 
فردوس یا رفتارهای پری سیما و انیس عجیب نیست 

زیرا با فرد خشن همانندسازی کرده اند.
چنین مردان خودشیفته ای پسران مطیع، تحت نفوذ، وابسته 
و شبیه خودشان می خواهند که در برابر آنها مطیع و پیرو 
و در برابر بقیه خودکامه ای دیگر باشند. چنین مردانی 
فرزند توانمند و قوی را طرد می کنند. سخن از جامعه ای 
با گفتمان خشونت و شورش است بنابراین سریال هایی 
که قهرمان، ضدقهرمان، خشونت، جنگ و روش های 

قهری دارند، مورد توجه قرار می گیرند.
با احترام بسیار به پوشش چادر و حرمت زنان محجبه 
پوشش  نوع  این  تقدیس  به  دهم  باید هشدار  جامعه 
فراهم  بستری  زیرا  زنانی  چنین  به  وفاداری  تقلیل  و 
می شود برای انجام هر کاری در زیر پوشش ارزشمند 
چادر. شجاعت و جسارت زینب وار نباید به پوششی 
خاص محدود شود.  دختران و جوانان ما باید بدانند 
زنان قوی بجا صلح و بجا شورش می کنند. نباید نماد 
پسران مودب و محترم، پسران بی عرضه و تحت نفوذ 
پدربزرگ یا پدر باشد. از طرفی، نباید پسرانی که ورای 
پدر می روند، به طور نمادین قربانی پسرکشی شوند و باید 

استمرار و زیستن آنها مورد توجه قرار گیرد. 
سریال ستایش گام بسیار خوبی در جهت نشان دادن 
پدرساالری برداشت ولی در ادامه از ترسیم وضعیت 
جامعه کنونی و نحوه چالش شخصیت ها ناکام ماند. 
اگر روح جمعی یک جامعه به ستایش پدرساالری و 
خودشیفتگی و شورش تمایل دارد، وظیفه فیلمساز چالش 

زیربناها و بیان هنری است.

قسمت اول: اعتمادبه نفس، بنیادی ترین بخش شخصیت

 سریال ستایش، ستایش گر چه ویژگی هایی است؟
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زندگی سالم

فعالیت جهادی دانشجویان پزشکی در منطقه دروازه غار
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 ایکیگاي
به این پرسش ها چند لحظه فکر کنید و سپس به آنها پاسخ دهید؛ 
چه مواردی شما را احساساتی می کنند؟ شما در چه کارهایي مهارت 
دارید؟ برای تبدیل دنیای اطراف به مکانی بهتر و زیباتر، چه کاری 
از دست شما برمی آید؟ شما چه استعدادی دارید که فکر می کنید 
قابل توسعه باشد؟ برای کمک به دیگران چه کاری از دست شما 
برمی آید؟ اشک شما با چه چیزهایی درمی آید؟  یا خیلي ساده  تر؛ 
صبح ها به چه دلیلی از خواب بیدار می شوید؟ پاسخ به این پرسش ها 
معناي زندگي هر یک از ماست. معناي زندگي دلیلي است که هر 
روز به خاطر آن زندگي را از نو شروع مي کنیم. کتاب »ایکیگاي 
)راز ژاپني ها در داشتن عمر طوالني و زندگي شاد(« به توضیح 
معناي زندگي با مفهوم ژاپني مي پردازد. بررسي اینکه راز عمر 
طوالني و زندگي شاد مردم ژاپن در چیست؟ ایکیگای مفهومی در 
زبان ژاپنی است که معنای آن »دلیلی برای بودن« است. براساس 
فرهنگ ژاپنی، هر فرد یک ایکیگای منحصربه فرد دارد. ایکیگای 
کامال شخصی است. در فرهنگ ژاپنی، باور این است که یافتن 
ایکیگای هر فرد، در زندگی فرد قناعت می آورد و به زندگی وی 
معنا می دهد. ایکیگاي شادی و خوشبختی ناشی از مشغولیت به 
فعالیتی است که برایش معنا و مقصود قائل هستیم. مفهومی است 
مترادف با قصد، اشتیاق، معنا، مأموریت و دلمشغولی. ایکیگای 
اشاره به مواردی مي کند که زندگی یک شخص را ارزشمند 
می کنند. این شرایط لزوما به شرایط اقتصادی یک شخص یا 
شرایط کنونی اجتماع مربوط نیست، حتی اگر کسی احساس 
کند شرایط کنونی مطلوب نیست ولی در ذهن خود هدفی داشته 
باشد، مي تواند ایکیگای را احساس کند. درواقع، آنچه که باعث 
می شود ایکیگای را احساس کنیم، کارهایی نیست که مجبور به 
انجام آنها می شویم، بلکه رفتارهایي است که براي آنها اشتیاق داریم. 
ایکیگای شما ممکن است وقف خودتان برای دوستان، آشپزی، یک 
پدر یا مادر خوب بودن، نوشتن، کاوش علمی، مبارزه با تغییرات 
اقلیمی، نقاشی، کمک به همسایه ها یا بی نهایت مورد دیگر باشد. 
در کل، این کتاب الهام بخش به شما کمک می کند زندگی خود 
را تغییر دهید و ایکیگای خودتان 
را کشف کنید. به شما می آموزد 
شتابزدگی را رها کنید، اهداف و 
روابط دوستانه تان را دنبال کنید،  
به عالیقتان بپردازید و با ایکیگای 
خودتان به زندگی معنا و شادی 
ببخشید. این کتاب نوشته هکتور 
میرالس،  فرانچسک  و  گارسیا 
ترجمه گلي نژادي و در 132 
صفحه توسط نشر ثالث به چاپ 

رسیده است.

معرفی کتاب

 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر

دکتر بهروز بیرشک
 روان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

با یکي از دوستانم حرف مي زدم که پریشان بود و غمگین. می گفت 
بیشتر از 90 درصد عصب بینایی یکی از چشم های پدرش مدت هاست 
در اثر آب سیاه نابود شده و پرده آن یکي چشم مثال سالمش هم 
این اواخر رگ اضافي آورده و بینایي اش روزبه روز کمتر مي شود. 
می گفت فهمیده یک قسمت از مغز پدرش که عصب بینایي از آن رد 
مي شود، به  دلیل نرسیدن خون کافي از بین رفته و این یعني که فاتحه 
آن سلول هاي بخت برگشته خوانده شده و دیگر نمي شود امیدي به 

بهتر شدن اوضاع داشت. 
کالفه بود. مي گفت سخت ترین قسمت ماجرا آنجاست که هر روز 
براي چشم ده ها نفر قطره، کپسول و پماد نسخه کني، آن وقت نوبت 
که مي رسد به عزیزترین آدم زندگي ات، تبدیل شوي به موجود ناتواني 
که هیچ کاري از دستش ساخته نیست که بنشیني و نگاه کني به 
چشم هاي نازنیني که آهسته آهسته غروب مي کنند. مي گفت کاش 
الاقل چشم پزشک نبودم. اصال به چه دردم مي خورد این همه سال 
جان کندن و درس خواندن، وقتي توي هیچ کدام از آن کتاب هاي 
لعنتي، راهي پیدا نمي شود که بتوان با آن چشم هاي پدرم را نجات داد.
بغض کرده بود و مي توانستم از آن طرف گوشي، حس کنم که چه 

اندوه بزرگي در دلش جا خوش کرده است. 
مي خواستم بگویم مي دانم چه مي گویي، تو اولین کسي نیستي که 
روزگار جلوی خودت شرمنده ات کرده، که حقیر شده باشی در برابر 
همه چیزهایی که حاصل یک عمر دویدنت بوده اند. می خواستم بگویم 
فوق تخصص قلبی را می شناسم که همسر جوانش را به دلیل سکته قلبی 
از دست داد. دختری که تمام عمرش را گذاشت پای سردرآوردن از 
تک تک حرکات همین عضله مرموزی که می گویند به اندازه مشت 
بسته آدمیزاد است. جلوی از کار افتادن قلب خیلی ها را گرفت اما 
زورش به دست های بی رحم تقدیر نرسید، وقتی که عریانی حقیقت، 
چنگال های تیزش را در قلب پدر دخترک یک  ساله اش فرو  می بُرد. 
مي خواستم بگویم چشم پزشکي را مي شناسم که ناباورانه چشم هایش 
را از دست مي دهد و گیج و سرگردان ایستاده است به تماشاي جان 
دادن آرزوهایي نیمه کاره که از پشت پرده مات نگاه غم آلودش، آرام آرام 
به خاک مي افتند. مي خواستم بگویم دوستي دارم که متخصص اطفال 
است و هر روز، بچه هاي کوچک زیادي را به آغوش مي کشد، بي آنکه 
هیچ  کس بداند که دلش مدت هاست در حسرت بوییدن نوزادي از 

خون خودش، گر گرفته است.
مي خواستم بگویم گاهي انگار خدا مي خواهد خودش را به یاد آدمیزاد 
بیندازد که یک وقت وهم پیدا نکند، موجود بیچاره سرگردان! نکند خیال 
کني براي خودت کسي شده اي طفلک ناتوان من! نگاه کن! مي توانم تمام 
آنچه را که تا امروز سرت را به  خاطرش باال مي گرفته اي، به اشاره اي 
از هم بپاشم. ببین عجز دستانت را در مواجهه با نخواستن من. انگار 
که بخواهد شیرفهمت کند که چیزي به جز یک هیچ بزرگ نیستی.

مي خواستم همه اینها را بگویم، نگفتم اما گذاشتم که خیال کند بغض 
مبهم پیچیده صدایش را نشنیده ام. گفتم که عاقبت همه چیز درست 
مي شود یک روز، که دختر قشنگش را ببوسد، حتما از طرف من. 
بعد تلفن را قطع کردیم، در حالی که هر دو خوب مي دانستیم که 

هیچ وقت، هیچ چیزي درست نخواهد شد.

یک هیچ بزرگ!

 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم


