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عکس و مکث

دنیا را آبادکنیم
چیز  همه  است  قرار  انگار  امسال 
روزهایی  باشد.  متفاوت  ما  برای 
انتظار  هرگز  که  می کنیم  تجربه  را 
آمدنشان را نداشتیم و در خواب هم 
نمی دیدیم. کداممان فکر می کردیم 
چنین نوروزی را بگذرانیم و همه 
خوشی های ساده مان برایمان به آرزو 
تبدیل شود؟ حاال تعطیالت نوروز 
خوب یا بد گذشته و نوبت رسیده به 
ماه رمضان. ماهی که اگر در آن به هر 
دلیلی نتوانیم روزه بگیریم هم باالخره 
با  برایمان معنا و مفهومی متفاوت 
ماه های دیگر و هزار خاطره دارد. 
ماهی که در آن انگار بیشتر به خدا 

فکر می کنیم.
ممنوعیت  و  قحطی  در  امسال 
مهمانی ها پا به مهمانی خدا می گذاریم 
اما به جبر روزگار، باید از خیر هر گونه 
مهمانی دنیوی بگذریم. این ویروس 
یک ذره ای چنان تن  ما آدم ها را با 
صدها هزار برابر اندازه اش لرزانده 
که جرأت نمی کنیم بی دغدغه به هر 
آنچه هر سال سر سفره  افطارمان و 
رسم ماه رمضانمان بود، فکر کنیم 
نفعمان  به  می تواند  لرزش  این  اما 
باشد؛ یادمان بیاورد فلسفه ماه رمضان 
فقط نخوردن و ننوشیدن و تحمل 
گرسنگی و تشنگی نیست، خداوند 
از ما خواسته به فکر بنده هایش هم 
باشیم. یادمان بیاورد درهای زندگی 
همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد 
و روزگار هر روز برایمان بازی ای 
در آستین دارد، اگر در این سختی ها 
گرفتیم،  را  همدیگر  دست های 
سربلندیم و اگر نه، حتی اگر زنده 
و سالم بمانیم، بازنده ایم. بازنده هایی 
اشمیت،  امانوئل  اریک  قول  به  که 
را  »دنیا  می کنند.  خراب  را  دنیا 
آدم هایی که مرتکب بدی می شوند 
از  را کسانی  دنیا  نمی کنند،  خراب 
بین می برند که بدون کوچک ترین 

واکنشی نظاره می کنند.

حرف آخر

فرهام 2 ساله است و در دومین بهار 
و  طراوت  از  سرشار  باید  عمرش 
شروع شیرین زبانی و دلبری از پدر 
و مادرش باشد اما اینگونه نیست. 
هیستیوسیتوز  به  کوچک  فرهام 
شیمی درمانی  باید  و  مبتالست    x
بیمارستان  در  روزهاست  او  شود. 
بستری است و پدرش دیگر توانایی 
پرداخت هزینه های درمان او را ندارد. 
محک هم  فرهام را نپذیرفته چون 
پدرش  نیست.  سرطان  او  بیماری 
کارگر ساختمانی است. هر روز که 
به خاطر بیماری پسرش کار انجام 
ندهد، مزدی ندارد. آنها مستاجرند، 
فرزند دیگری هم دارند و در ایران 
کسی را ندارند که کمکشان کند چون 
اجدادشان آنها را به ایران آورده اند 
و حاال حتی حمایت کشورشان را 
هم ندارند، در حالی که به شدت به 

حمایت نیاز دارند.
من و تو می توانیم در این روزهای 
معبودمان  به  خودی  خدا،  مهمانی 
دلمان  مهمانی  به  و  دهیم  نشان 
دعوتشان کنیم. آنها فرشته ای به نام 
فرهام دارند که برای درمان، برای کمتر 
درد کشیدن به کمک ما نیاز دارد. برای 
کمک به این فرشته کوچک وجه نقد 
 را به کارت بانک پارسیان با شماره 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه  شماره 
تماس بگیرید. فرهام با کد 24995 
در موسسه امدادگران عاشورا شناخته 

می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
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.

چندی پیش سازمان بهزیستی کشور از افزایش 3 
برابری اختالفات زناشویی در ایام موسوم به دوران 
قرنطینه خانگی خبر داد و اعالم کرد طی این مدت، 
تعداد تماس گیرندگان با مرکز اورژانس های اجتماعی 
به علت افزایش تنش یا خشونت خانگی افزایش 
داشته است. از مراکز دیگری مثل شهرداری تهران و 
سامانه 4030 وزارت بهداشت نیز اخباری حاکی از 
باال گرفتن مشاجرات و خشونت ها به گوش می رسید. 
اصطالح جدید »طالق کوویدی« که از اولین مورد 
طالق در نیویورک در ایام کرونا مصطلح شده بود 

نیز به کار رفت. 
در گزارش های آن طرف مرزی نیز فریاد مسووالن 
از داد و فریادهای خانگی بلند شده بود، مثال زوج 
از 10 سال  بعد  بر سر موضوعی که  فرانسوی ای 
زندگی مشترک تا به حال متوجه آن نشده بودند، 
تصمیم گرفتند  جدا شوند یا اعضای خانواده ای در 
تا به حال نمی دانستند چه پدر پرزوری  چین که 
دارند، در این روزها با خشم شدید و برخوردهای 

پرخاشگرانه او مواجه شده اند.
 نکته مهم این است که شرایط بد، تبعات بد به دنبال 
از ظرفیت های  که  از مدتی  بعد  آدم ها  می آورد و 
تاب آوری شان استفاده می کنند و دیگر ذخیره ای برای 
پایداری و کنترل هیجان ندارند، به نوعی فوران خشم 

و اضطراب را تجربه خواهند کرد. 
درباره اینکه آمار سازمان بهزیستی بر چه اساس و 
برمبنای کدام تحقیق یا بیماریابی ای گرفته شده، نظری 
ندارم. به مدل اختالف زن فرانسوی با شوهرش به علت 
اینکه مرد در دورکاری سوت کشیده و اعصاب زن را 
به شدت به هم ریخته و قصد طالق دارد یا اختالفات 
زوج های پکنی و نیویورکی هم کاری ندارم اما به 
واقع با مدل مشاهده های معمول و  پرسش از برخی 
همکاران زوج درمانگر، برخالف انتظار که نزدیکی بیش 

از حد افراد و احتماال افزایش انتقادها، رعایت نکردن 
حریم شخصی، اضطراب از ابتال به بیماری، افسردگی 
ناشی از خانه نشینی و کاهش درآمد می تواند تنش را 
تشدید کند و اختالفات را به اوج برساند، در موارد 
قابل توجهی رضایتمندی از رابطه، تفریح و برنامه های 
مشترک چه در خانواده های بدون فرزند، چه دارای 
فرزند باال رفته و حتی خود زن وشوهر ها از اینکه در 
این ایام دعوای جدی نداشتند، ابراز وجد می کردند.
وقتی که کنکاش می کنیم و نظر آنها را از علت اصلی 
این ماجرا جویا می شویم، با پاسخ های متعددی مواجه 
می شویم اما شاید یکی از برجسته ترین و مهم ترین 
اتفاق های رخ داده در این ایام، کاهش ارتباطات جمعی 
خارج از خانواده هسته ای )شوهر، زن و فرزندان( بود. 
می دانیم که همچنان در فرهنگ ما ارتباطات جمعی و 
گسترده به عنوان ارزش و برتری انسانی تشویق می شود 
و افرادی که کمی دوری گزین هستند، بیمار، مشکل دار 
یا ضعیف از نظر ارتباط گرفتن قلمداد می شوند اما 
واقعیت این است که بدون آنکه خودمان حواسمان 
باشد، درون خیلی از روابط مسموم و مشکل ساز 
قرار گرفته ایم که یا خودمان در آن قربانی می شویم 

یا دیگری را قربانی می کنیم.
خطایی که ممکن است پیش بیاید، اعتقاد به این 
مثل  نزدیک  خیلی  افراد  با  روابط  که  است  باور 
دوست صمیمی یا خانواده درجه 1 و 2، مسموم 
و مشکل دار محسوب نمی شود ولی اتفاقی که در 
واقعیت می افتد، این است که احتمال آسیب دیدن 
از روابط در رابطه های نزدیک تر به مراتب بیش از 
رابطه های دورتر است. ممکن است یکی از عوامل 
این مساله افزایش سطح انتظارات و برآورده نشدن 

نیازها در روابط نزدیک تر باشد.
گاهی در زوج درمانی به عنوان تمرین از طرفین خواسته 
می شود با رعایت احترام، برخی روابط نزدیکشان 

این  با  معموال همسران  کنند.  قطع  مدتی  برای  را 
خواسته مخالفت می کنند یا با اکراه آن را می پذیرند. 
دلیل مخالفتشان را هم بی فایده دانستن تمرین، عملی 
نشدن قطع رابطه یا ذکر این نکته که خانواده یا دوست 
صمیمی خط قرمز من است، اعالم می کنند. با وجود 
این، تجربه در دوران قرنطینه نشان داد این راهکار 
موثر است. وقتی به اجبار روابط محدود و فاصله ها 
رعایت و مرزبندی ها مشخص تر شد، بدون اینکه 
حمایت ها کم و اوضاع بدتر شود، زندگی ادامه یافت.
به نظر می رسد حضور دیگران یا رابطه های مشکل دار 
به عنوان راهی برای فرار از روبرو شدن با مشکالت 
درون خانواده ای است و امکان »حل مساله« و راه های 
تقویت آن را به عنوان یکی از مهارت های فردی، 
مسدود می کند. حاال در زمان قرنطینه، افراد زیر یک 
سقف نه تنها با مشکالت خود مواجه می شوند و آنها 
مسائل خود تالش  برای حل  بلکه  می پذیرند،  را 
بیشتری نیز می کنند، بدون آنکه کسی را آزرده یا از 
خط قرمزی عبور کنند. الزم است زن و شوهر یا والد 
و فرزند، گاهی با خود روراست باشند و بیندیشند 

که چگونه با همدیگر رفتار می کنند.
هدف از نگارش این مطلب، ترغیب به کاهش روابط 
بلکه  نیست،  بین فردی  یا قطع مراودات  اجتماعی 
گوش به زنگی برای شناسایی روابط مضر، پذیرش 
آسیب های ناشی از این مدل روابط، فاصله گرفتن و 
مرزگذاری، تقویت رابطه با اعضای خانواده هسته ای 
و حل مساله بدون دخالت دیگری است سپس حفظ 
و تداوم همه روابط قبلی به شیوه ای که برای هر دو 
طرف مفید باشد و بازی رابطه ها برد- برد تمام شود. 
به نظر من این مساله جدا از اینکه می تواند تلنگر 
خوبی برای افراد باشد،  ترسشان را از فاصله گذاری 
در روابط کاهش می دهد و حتی امیدواری شان را به 

آینده ای با روابط سالم تر بیشتر خواهد کرد.

 زهراسادات صفوی 

 اگر خوب گوش کنیم می توانیم صدای بشارت پیامبر خدا، محمد 
مصطفی )ص( را از پس 14 قرن بشنویم؛ آخرین جمعه  ماه شعبان المعظم 
بود و مسلمانان گرداگرد وجود نورانی اش را گرفته بودند. با آهنگ 
کلمات جان بخشش جان می گرفتند: »أیَُّها النَّاُس إِنَُّه َقْد أَقْبََل إِلَیُْکْم 
ُهورِ  ِ أَفَْضُل الشُّ ْحَمِة َو الَْمْغفَِرةِ. َشْهٌر ُهَو ِعنَْد اللَّ ِ بِالْبََرَکِة َو الرَّ َشْهُر اللَّ
اَعاِت...« َو أَیَّاُمُه أَفَْضُل اْلَیَّامِ َو لَیَالِیِه أَفَْضُل اللَّیَالِي َو َساَعاتُُه أَفَْضُل السَّ
هان ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما 
روآورده است. ماهی که در نزد خدا، بهترین ماه ها و روزهایش بهترین 
روزها و شب هایش بهترین شب ها و لحظاتش بهترین لحظه هاست.
و چقدر این بشارت روح افزاست، اینکه خدای مهربان، بهترین ماهش 
را با بهترین هدیه ها و ارمغان ها به سوی ما فرستاده، با الطاف جاودانه 
و نعمت های پاینده برایمان مهمانی بی نقص ترتیب داده است. باید با 
همه وجود خاضعانه و خاشعانه در برابرش سجده کنیم و شکر این 
نعمت  بی همتایش را به جا بیاوریم، هر چند با این کار هم نمی توان 

ذره ای از این نعمت بافضیلت را جبران کرد.
و عجب مهمانی به موقعی است امسال ماه مبارک رمضان، در این 
روزهایی که به اجبار میزبان مهمان ناخوانده  ای به نام ویروس کرونا 
هستیم. ویروسی که همه مهمانی ها را لغو و همه دیدارها را محدود 
کرد، ویروسی که شاید کمی دل هایمان را لرزاند، نگرانمان کرد و 

امنیت و سالمتمان را به خطر انداخت.
حقیقتا این روزها به مهمانی آن هم یک مهمانی گسترده  به وسعت 
بشریت نیاز داشتیم، مهمانی ای که آراممان کند، شادمان کند، نیروبخش 
باشد؛ آن هم به میزبانی خداوند مهربان، قدرتی که فقط او می تواند 

چنین مهمانی باارزشی ترتیب دهد.
این  از نعمت های  با عظمت را مغتنم بشماریم و  این فرصت  باید 
مهمانی بهره بگیریم. چنانچه رسول مهربانی ها فرمود: »ُهَو َشْهٌر ُدِعیتُْم 
فِیِه إِلَی ِضیَاَفِة ا... َو ُجعِْلتُْم فِیِه مِْن أَْهِل َکَراَمِة ا... أَنَْفاُسُکْم فِیِه تَْسبِیٌح 

َو نَْوُمُکْم فِیِه ِعبَاَدٌة َو َعَمُلُکْم فِیِه َمْقبُوٌل َو ُدَعاُؤُکْم فِیِه ُمْستََجاٌب« 
از جمله   آن  به مهمانی خدا دعوت شده اید و در  آن  ماهی که در 
کسانی هستید که مشمول کرامت خدا قرار گرفته  اند. نفس های شما 
در آن چنان ارزشمند است که پاداش تسبیح خدا دارد و خواب هایتان 
)چنان قدر دارد که( عبادت )شمرده می شود(  و اعمال شما در آن 

پذیرفته است و دعاهایتان مستجاب. 
پس سستی و بهانه ها را کنار بگذاریم و به نیکی در این مهمانی حاضر 
باشیم. بر سر سفره این ضیافت، روزه قرار داده  اند که هم موجب 
تقوی،  تقویت  و  نفس  طهارت  مسبب  هم  و  است  سالمت جسم 
چنانکه پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرماید: «ُصوُموا تَِصّحوا« روزه 
بگیرید تا صحت و سالمت یابید و خداوند متعال می فرماید: »یَا أَیَُّها 
یَاُم َکَما ُکتَِب َعَلی الَِّذیَن مِْن َقبْلُِکْم لََعَلُّکْم  الَِّذیَن آَمنُوا ُکتَِب َعَلیُْکُم الِصّ
تَتَُّقوَن«  ای کسانی که ایمان آورده اید! بر شما روزه گرفتن واجب 
شده است، همان گونه که بر امت های پیشین شما واجب شده بود 
تا شاید پرهیزگاری پیشه کنید. بر سر این سفره، قرآن قرار داده اند 
که هم موجب شفای جسم است و هم جالی جان، چنانکه خداوند 
لِْلُمْؤمِنِیَن  َوَرْحَمٌة  ِشَفاٌء  ُهَو  َما  الُْقْرآِن  ُل مَِن  نُنَِزّ متعال می فرماید: »َو 
الِِمیَن إاَِلّ َخَساًرا«  و ما آنچه از قرآن فرستادیم مایه  شفا  َواَل یَِزیُد الَظّ
و رحمت الهی است برای اهل ایمان و البته ظالمان را به جز زیان 

چیزی نخواهد افزود.
بر سر این خوان بابرکت، زکات و صدقه قرار داده اند که ترک کردنش 
رسول  چنانچه  است.  کم نظیر  فایده اش  و  برکت  و  نیست  معقول 
خدا )ص( می فرمایند: »ای مردم! هر که از شما در این ماه )مبارک 
رمضان( مؤمن روزه داری را افطار دهد، نزد خدا پاداش آزاد کردن 
بنده و بخشودن گناهان گذشته اش را خواهد داشت.« به ایشان گفته 
شد: »ای رسول خدا همه ما توانایی افطاری دادن نداریم.« فرمود: 
»خود را )با افطاری دادن( از آتش جهنم باز دارید؛ اگرچه به اندازه 

نصف دانه خرما یا یک جرعه آب باشد.«
البته همه می دانیم در این روزها بسیاری از هموطنانمان به دلیل جلوگیری 
از  مجبور شدند  کرونا  ریشه کن شدن ویروس  و  بیماری  از شیوع 
کسب و کار خود دست بکشند و به همین دلیل در تنگی معیشت 
و سختی قرار می گیرند و این ما هستیم که باید با کمک مؤمنانه به 

کمک آنها بشتابیم.
پس تا فرصت داریم از این نعمت ها بهره ببریم و توشه برچینیم تا 

ان شاءا... به عید و شادی و هدیه ویژه فطرش دست یابیم.

مهمانی  ای به وسعت بشریت 

کالم روز

اجتماعی،  پیامدهای  کووید-19  همه گیری 
روان شناختی و اقتصادی گسترده ای در تمام جوامع 
داشته است. نبود درمان و واکسن مشخص برای این 
بیماری ترس و اضطرابی را بر ذهن انسان ها حاکم 
کرده که بر زندگی حال آنها و چشم اندازی که در 
آینده برای خود متصور می شوند، تاثیر گذاشته است. 
در چنین شرایطی که علم تمام ابزار و امکانات خود 
را برای دستیابی به راه حلی عاجل برای این بیماری 
به کار گرفته است، انسان  ها برای کاهش بار اضطرابی 
خود گوش بر هر خبر و شایعه   ای گشوده اند و فضای 
ادعاهای شبه علمی و  که  غبارآلودی شکل  گرفته 
خرافی در آن جوالن می دهند و  نویدبخش درمان 

معجزه آسای بیماری می شوند.
 تاریخ بشر همواره شاهد حرکت شانه به شانه علم و 
شبه علم در کنار یکدیگر بوده است و برخی انسان  ها 
نسبت به بعضی دیگر ذهن مستعدتری برای متاثر 
شدن از ادعاهای شبه علمی نشان می دهند. چنین 
فرد  به  که  اولیه   ای  آرامش  وجود  با  تفکری  طرز 
می دهد در نهایت می تواند به قیمتی سنگین تمام شود.
انسان  در گذار از دوران کودکی به بزرگسالی و بلوغ 
دستخوش تغییری در شیوه تفکر خود می شود که 
جهت آن از وابستگی به سوی استقالل، از قطعیت 

به سوی ابهام و از سیاه و سفید دیدن امور به سوی 
درک پیچیدگی پدیده هاست. کودک قادر به زندگی در 
ابهام نیست. پاسخ قطعی و مشخص برای سوال های 
خود می طلبد و جهان را دو پاره می کند. نداشتن 
او دامن می زند.  به بی قراری و اضطراب  جواب، 
او برای رسیدن به احساسی امن در جهان باید به 
اعتماد و  پاسخ های والدین، معلمان و بزرگ ترها 
اعتقاد پیدا کند. اگر از یک پاسخ قانع نشد، ذهن 
او به فوریت به دنبال پاسخی جایگزین می  شود که 
آرامش از دست رفته را به او بازگرداند. شک و 

ابهام پذیری در شیوه تفکر او راه ندارد.
انسان رابطه  با  رابطه مکاتب شبه علمی و خرافی 
والد- کودک است. آنها پاسخ های حاضر آماده برای 
پرسش ها دارند و به شکلی تخیلی ذهن انسان  ها را از 
ابهام خارج می کنند و اضطراب برخاسته از بی جوابی 
را تخفیف می دهند. علم، از سوی دیگر با انسان 
رابطه   ای بالغ- بالغ برقرار می کند. به او می گوید در 
حال حاضر درمانی برای بیماری کرونا ندارم، برو 
و اقدام های پیشگیرانه را تقویت کن اما شبه علم به 
او وعده درمان با ادرار شتر و روغن بنفشه می دهد. 
این امر به یک منطقه خاص نیز محدود نیست. کافی 
است پای صحبت رهبر کشوری که پرچمدار علم 

در جهان است و نزدیک به 80 درصد تولید علم را 
در اختیار دارد، بنشینید تا به قدرت تفکر شبه علمی 

باور پیدا کنید.
علم اطمینان کاذب ایجاد نمی کند. متواضع است. 
ادعاهای بزرگ ندارد. قول و قرار بی جا نمی گذارد و 
می داند که آنچه امروز بیان می کند بی گمان در آینده 
کامل تر خواهد شد. این رویکرد برای انسان بالغ 
به شکلی پارادوکسیکال )متناقض نما( اعتمادآفرین 
است اما ذهنی که به بلوغ نرسیده، آرامش برخاسته از 
توهمی فریبکارانه را به اضطراب ناشی از نگریستن 
به نور حقیقت ترجیح می دهد. شکاکیت و نداشتن 
قطعیت بخشی مهم از برخورد علمی با پدیده ها هستند. 
در شبه علم، اما گزاره های قطعی و متعصبانه فراوان 
مشاهده می شوند. زمانی فرانسیس بیکن گفت انسان 
ترجیح می دهد آنچه می خواهد و دوست دارد، باور 
کند. علم، آسودگی انسان را بر هم می زند. انسان بالغ 
توان برقراری تمایز میان تمایالت خود و واقعیت 
دارد، هرچند این فرایندی دشوار است که نیازمند 
رسیدن به درجه   ای از رشد روانی است. در حالی 
که شبه علم هنوز برای بعضی انسان ها که از توان 
الزم برای به چالش کشیدن تفکرات آرزومندانه خود 

برخوردار نیستند، جذابیت بیشتری دارد.

 احمد صادقی علویجه
کارشناس مذهبی

زندگی آرام در قرنطینه

علم، ادعاهای بزرگ ندارد!

جامعه سالم

             

بازگشایی بوستان های پایتخت زیر سایه کرونا

آرامش
آرامش برای همه ما جذابیتی عمیق و طبیعی دارد. بیشتر ما آرزو داریم صبورتر، 
متین تر و آسوده تر باشیم و بتوانیم در کمال آرامش و شوخ طبعی با شکست ها و 
ناراحتی های زندگی روبه رو شویم اما چندان نمی دانیم چطور به آرامش برسیم. 
اضطراب در روزها و شب هایمان رخنه کرده و تقریبا همیشه در پس زمینه  
زندگي مان حضور دارد. چه بسا در همین لحظه هم اضطراب داشته باشیم. 
توانایی آرام ماندن از جمله مهارت های مهم در زندگی است که بسیار نادیده 
گرفته شده است. معموالبدترین تصمیمات را هنگامی می گیریم که آرامش مان 

را از دست داده ایم یا دچار اضطراب و آشفتگی شده ایم. 
 کتاب آرامش نوشته آلن دوباتن فیلسوف معاصر که تمرکزش روي مفاهیم 
زندگي روزمره است، با نگاه فلسفي اما زباني ساده و روان و به طور مفصل 
به ریشه اضطراب ها، عصبانیت ها و دلهره هایی که در زندگی روزمره ما نقش 
پررنگی از خود نشان می دهند، می پردازد. او از مهارت های کنترل این آسیب ها 
صحبت می کند. مهارت هایی که در زندگی ما با وجود اهمیت فراوان و کاربرد 

کلیدی آنها نادیده گرفته می شوند.
از تصمیمات بد  او معتقد است بسیاری 
و هیجانی ما و عکس العمل های نابجا و 
نامناسب ما نتیجه نبود آرامش درون ماست 
اما خوشبختانه این قدرت حفظ آرامش و 
این مهارت، قابل یادگیري، ارتقا و تقویت 
است. ما می توانیم خود را در حفظ آرامش 
در زندگی تقویت کنیم. این کتاب نوشته 
آلن دوباتن، ترجمه محمد کریمی است که 
توسط انتشارات کتاب سراي نیک در 146 

صفحه به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

 دکتر احمد احمدی پور
وان پزشک و روان درمانگر

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
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