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می گفت: »رفته بودم مصاحبه با یک بشر.« 
پرسیدم: »بشر؟«  گفت: »بله بشر، از نظر 
من همه موجودات دو پای روی کره زمین 
که قوه شعور و حرف زدن دارند،  بشرند 
و کلمات »آدم« و »انسان« هم نمی توان 
برای همه این نوع مخلوقات به کار برد.« 
این بشر نامیدن کسی که برای مصاحبه 
به خانه اش رفته بود، حکایت داشت. 
می گفت طرف در تمام عمرش مدیرعامل 
بوده و انبوهی تقدیرنامه و اسم و رسم به 
قول معروف دهان پر کن داشت. خانه اش 
در یکی از بهترین مناطق تهران بود و 
اطرافیانش یک آقای دکتر می گفتند و هزار 
آقای دکتر از زبانشان می ریخت اما وقتی 
از خانه اش پا بیرون گذاشتم، می دانستم 
انسانی گرانمایه و گرانقدر نیست چون 
نگاه و میزان احترامش به انسان ها بر 

حسب مال و رتبه اجتماعی  بود.
می گفت خدمتکاران خانه بدون اینکه او 
توقع و انتظاری داشته باشد، در غیرقابل 
باورترین لیوان ممکن در آن خانه، برایش 
چای آورده اند. او بهت زده اما به رسم 
ادب مقداری از آن را نوشیده اما ماجرا 
وقتی ناراحت کننده شده که مهمان دیگری 
از راه می رسد و از او با ظرف های دیگر 
و رفتار دیگری پذیرایی می کنند. می گفت 
من را آن لیوان ناراحت کرد، از نگاهی که 
پشت انتخاب آن ظرف برای پذیرایی از 

من بود، رنجیدم. 
پرسید: می دونی چیه؟ و بدون اینکه منتظر 
پاسخم باشد، گفت: به نظرم ثروتمند بودن 
و اصالت در خون آدمه و ربطی به محل 
زندگی اش نداره. آقا جانم در محله های 
حقوق  با  تهران  پایین  به  رو  متوسط 
بازنشستگی از آن مرد غنی تر بود چون 
برای کارگری که از کوچه صدا می زد تا 
دم عید فرش های  شان را بشوید، در بهترین 
ظرف های شان چای می برد و میوه های 
مهمان پسند جلویش می گذاشت. به کسی 
که برای کمک به خونه تکونی می اومد 
چنان عزتی می گذاشت که مبادا ذره ای 
حس بی حرمتی سراغش بیاید. آنقدر به 
خانم جانم سفارش می کرد مبادا فرقی 
بین آنها و مهمان های دیگر بگذارد که 

کالفه اش می کرد.
داد: چه خوب  ادامه  داد و  سر تکان 
که آن آقای دکتر پدربزرگ من نیست. 
را  »آدمی  نمی گفتند  بیخود  قدیمی ها 

آدمیت الزم است...«

در اغلب کشورها و فرهنگ ها سنت ها، اصول و مبانی 
اخالقی وجود دارد که مردم را به پیروی از آن دعوت 
می کند مانند عرفان، ذن، بودیسم، کنفسیوس گرایی و 

اصول سامورایی. 
فرهنگ ژاپنی نیز سرشار از اصول اخالقی است که 
در بین رهروان خود بسیار مورد اهمیت و پرکاربرد 
است. یکی از این اصول که مقبول بسیاری از افراد 
بزرگ در جهان قرار گرفته، »اصل بوشیدو« است. 
ممکن است با شنیدن لغت سامورایی فقط یاد جنگ 
و غارت بیافتید اما زمانی که دقیق تر به شیوه زندگی 
سامورایی ها نگاه می کنیم، تکنیک هایی فراتر از جنگ را 
می بینیم که به درد کشمکش های روزانه مان می خورد. 
بوشیدو واژه ای ژاپنی به معنی راه جنگجو است که به 
عنوان راه و رسم زندگی جنگجویان سامورایی تعریف 

می شود که بر مبنای سخت کوشی و تالش است. 
بوشیدو نوعی فلسفه زندگی است که در آن تأکید 
زیادی بر افتخار، ازخودگذشتگی و شجاعت می شود. 

البته باید بدانیم که بوشیدو سیستمی از اعتقادات مذهبی 
بوشیدو  است.  اخالقیات  از  سیستمی  بلکه  نیست 
شامل 7 فضیلت است که با پرورش آن ها در خودمان 

می توانیم کیفیت زندگی مان را باال ببریم:
1. شکیبایی و استقامت: این مهم ترین خصوصیتی 
است که هر کس به عنوان مدیر زندگی خود باید 
مدنظر داشته باشد. در فلسفه بوشیدو، برای استقامت 
بیشتر در کنار داشتن یک جسم سالم، پرورش ذهن 
اهمیت  آگاهی  ذهن  همان  یا  تمرکز  افزایش  برای 
زیادی دارد؛ اینکه چقدر می توانیم در لحظه زندگی 

کنیم و مراقب افکارمان باشیم.
2. اعتقاد و ایمان به خود: یک جنگجو در خودباوری 
معنا پیدا می کند، رسیدن به این باور که قادر به انجام 
هر کاری هستیم. در واقع، همین اصل به ژاپن جنگ زده 
کمک کرد تا خود را بازسازی کند و تبدیل به یکی 

از بزرگترین اقتصادهای جهان شود.
3. توجه و مراقبت رفتاری: سامورایی ها همیشه درباره 

در  و  هستند  دیگران حساس  با  برخوردشان  نحوه 
تعامالت شخصی احترام و ادب را به کار می بندند. 
4. عدالت و انصاف: برخالف خشونتی که در شیوه 
زندگی سامورایی ها وجود دارد اما پایبندی آن ها به 
اصل عدالت معروف است و به عنوان یکی از مهم ترین 

ویژگی های زندگی سالم شناخته می شود.
5. میانه روی و اعتدال: حفظ تعادل بین کار و زندگی 
مهم ترین نتیجه داشتن اصل میانه روی و اعتدال است.
6. سخاوتمندی و نیکوکاری:  قابل اعتماد بودن و 
مهمی  ویژگی  دو  در شرایط سخت  انعطاف پذیری 
است که در اثر پرورش فضیلت های اخالقی می تواند 

ایجاد شود.
7. امید و خوش بینی: داشتن امید و شاد بودن بخش 
مهمی از فرهنگ ژاپنی است. هنر شاد بودن در شرایط 
سخت و تاب آوری از مهم ترین خصوصیت های یک 

جنگجوی واقعی است.
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باورهای هر انسان، زندگی او را شکل می دهند، بر تصمیماتش اثر می گذارند و مسیرش 
را در زندگی مشخص می کنند. انسان بر اساس باورهای خود از بعضی مسیرها فاصله 
می گیرد و بعضی تجربه ها را رد می کند یا می پذیرد. باورها از کودکی همراه او رشد 
می کنند و درون او ریشه می دوانند و آینده اش را می سازند. اما این باورها از کجا 
آمده اند؟ آیا همه آن ها درست هستند یا نیاز به بازبینی و تغییر دارند؟ با باورهای غلط 

چه باید کرد؟ چگونه باید باورهای جدیدی در خودمان ایجاد کنیم؟ 
کتاب »زندانیان باور« در واقع راهنمای کاربردی برای تغییر باورهاست و به تمام کسانی 
که بر اثر باورهای غلط برجامانده از جامعه، خانواده و محیط هایی که در آن بوده اند 
در رنج هستند و نگاه مثبتی به خودشان و زندگی شان ندارند، کمک می کند بتوانند 
دیدگاه هایشان را بازبینی کنند و بتوانند شیوه جدیدی را در پیش بگیرند و زندگی 
بهتری داشته باشند. نویسندگان در این کتاب تالش کرده اند به مخاطب نشان دهند 

اسیر ماندن در میان باورهای غلط چه پیامدهای 
منفی ای در زندگی شان خواهد داشت و راه حل هایی 
برای خروج از این وضعیت ارائه می دهند. آنها 
درباره نام کتاب می گویند: »این کتاب زندانیان 
باور نام گذاری شده است، چرا که بیانگر واقعیتی 
انسان ها توسط  اتفاق می افتد؛  است که اغلب 
باورهای منفی و محدود کننده ای که درباره خود 
و زندگی شان دارند، زندانی می شوند. آنان خود 
را با میله های اعتقادات شان محصور می کنند.«

این کتاب نوشته ماتیو مک کی و پاتریک فانینگ، ترجمه زهرا اندوز است که توسط 
انتشارات ذهن آویز در 216 صفحه به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین

اصل بوشیدو و موفقیت در کار و زندگی

زنـدانـیـان بـاور

خیلی از مواقع رفتار افراد با گفتار آنها تفاوت دارد و 
ممکن است تعجب آور باشد و ما ندانیم که کدامیک 
را باور کنیم. مثال فردی مدام می گوید از دروغگویی 
بدش می آید ولی خودش اغلب مواقع دروغ می گوید 
یا فردی دیگران را به اخالق مداری دعوت می کند 

ولی خودش خطوط قرمز را رد می کند.
در این مواقع، رفتار فرد گویاست ولی به این معنا 
نیست که واژه ها و گفتارش بی معناست. این دوگانگی 
نشان دهنده تعارض در فرد است. تعارض یعنی هم 
چیزی را بخواهیم هم نخواهیم. این دوگانگی باعث 
می شود که گاهی خود فرد کامال به ویژگی هایش هشیار 
نباشد و تصور کند واقعا از دروغ  بدش می آید ولی 

رفتارش گویا حقیقت است.

چرا رفتار واقعی تر است؟
واژه ها و ادعاهای کالمی نشأت گرفته از تصورات 
ما و تحت تاثیر جامعه و ارزش هاست ولی رفتار ما 
تحت تاثیر الگوهای واقعی و روان ما قرار دارد؛ یعنی 
در دوران کودکی ما الگوهای رابطه ای که با والدینمان 
ناخودآگاه در شرایط مختلف آن  تجربه کرده ایم و 
ویژگی ها و روابط را که درونی کرده ایم، بروز می دهیم 
و ارزش ها می تواند به صورت مقطعی منجر به سرکوب 
احساسات شود ولی نمی تواند شخصیت ما را تغییر 
دهد. نهایتا، روان درمانی می تواند باعث بازسازی شود 
اینکه  نه  یادگیری مهارت می شود  باعث  و مشاوره 

کامال آن طور که سخن می گوییم عمل کنیم.

با فرزندپروری
فرزندان آن چیزی را درونی می کنند و می آموزند که 
می بینند نه آنچه که می شنوند بنابراین رفتار والدین 
مهم تر از گفتارشان است زیرا گفتار متفاوت با رفتار 
اتفاقا فرزندان ما را دچار تعارض و مشکل می کند. 
راه حل چیست؟ قطعا ما والدین آدم های صددرصد کامل 
و ایده آلی نیستیم بنابراین بهتر است با فرزندانمان اصیل و 
روراست باشیم و اشتباهاتمان را بپذیریم و توجیه نکنیم. 
زمانی که اشتباه های مان را می پذیریم، به فرزندانمان 
ظرفیت پذیرش اشتباهات را در عمل می آموزیم و 
تصور غیرواقعی با گفتارمان ایجاد نمی کنیم. زمانی 
که تصور غیرواقعی ایجاد شود، ممکن است حس 
شرم و عذاب وجدان در فرزندانمان ایجاد کنیم زیرا 
جلوه دادن اشتباه برای کسانی به صورت اغراق شده 

آزاردهنده است.

اهمیت الگوهای رفتاری با همسر 
است.  مهم  بسیار  رفتاری  الگوهای  زوج  رابطه  در 
خیلی از زوج ها تصور دیگری درباره رابطه دارند و 
اغلب در رابطه دچار سوء تفاهم می شوند زیرا تصور 
آنها با الگو رفتاری واقعی شان همخوانی ندارد. منظور 
از الگوی رفتاری، الگوی ارتباطی است که افراد در 
دوران رشدی روانی خود در بافت خانواده و جامعه 
آموخته اند و ناخودآگاه رابطه زوجی پدر و مادرش 
یا الگوهایش را اجرایی می کند حتی اگر خودآگاه به 
آنها آگاهی ندارد. به همین علت وقتی زوج  دچار 

مشکل می شوند، صرفا مهارت ارتباطی فایده ای ندارد 
و زوج درمانگر باید باعث بازسازی روابط بشود و 
از روی رفتار و شکایات زوج الگوهای ناکارآمد را 
بررسی کند. اغلب زوج ها وقتی به زوج درمانگر و 
خانواده درمانگر مراجعه می کنند، خود را محق می دانند 
ولی واقعیت این است که هیچ رابطه ای صرفا به  دست 
یک نفر تخریب نمی شود و هر دو نفر مسئول رابطه 
هستند. گاهی خودشان واقف نیستند زیرا کنش ها و 

رفتارشان رابطه را می سازد نه شعارشان .

جنبش های اجتماعی 
یکی از نقاط قوت و در عین حال مشکالت جامعه 
نقش رسانه و شعارهای آنهاست که افراد بدون تفکر 
و تحت تاثیر رسانه ها و دیگران واکنش نشان می دهند 
زیرا فقط به روی شعارها و واژه ها دقت می کنند و از 

زیربنا و چرایی آنها غافل هستند.
زمانی که افراد رفتار و کنش جمعی را تحلیل کنند، 
متوجه نقش تبلیغات در کنش می شوند زیرا تعارض 
بودن  معکوس  نشانه  گاه  شعارها  بین  دوگانگی  و 
رفتار است. مثال آن تحریک های جمعی به وسیله افراد 
ذی نفعی است که ذره ای برای روان و جان دیگران 
ارزش قائل نمی شوند و خشونت درونی شان را بر 
جامعه فرافکن  و دیگران را ابزار خشمشان می کنند. 
برخی با ادعای آزادی خواهی با رفتارهای متعصبانه 
اینجا  می شوند.  دیگران  به  آسیب های جدی  باعث 

مردم باید به رفتار دقت کنند نه گفتار.

 کتایون خانجانی
روان شناس و روان درمانگر رفتارهای ما گویاتر از واژه های ماست!

افراد شود؛  پایداری در  پیامدهای روان شناختی  باعث  زلزله می تواند 
باقی  افراد  عمر  طول  در  که  روانی  مزمن  و  شدید  اختالالت  مانند 
پایان نمی  یابد. همچنین در معرض زلزله قرار گرفتن  می ماند و فوراً 
می تواند باعث تغییرات فیزیولوژیک مانند تغییرات سطح هورمون ها، 
اختالالت خواب، تغییرات ضربان قلب و افزایش فشار خون شود. اما 
افرادی که در معرض زلزله قرار می گیرند چه احساسات و هیجاناتی 

را تجربه می کنند؟
زلزله می تواند باعث برانگیختن هیجانات شدید در افرادی شود که در 
معرض آن بوده اند. از شایع  ترین این هیجانات می توان اضطراب، ترس 
و حمالت وحشت را نام برد. اضطراب هیجانی است که می تواند برای 
انسان کارکرد و پیامد مثبت و منفی داشته باشد. از یک  سو، می تواند 
با کاربرد فرایندهای عصبی، فیزیولوژیک، رفتاری و شناختی به افراد 
کمک کند تا از حداکثر توانمندی شان برای سازگاری با شرایط استفاده 
کنند. از سوی دیگر با ایجاد تغییرات عصبی، فیزیولوژیک، رفتاری و 
شناختی فرد را در برابر ابتال به اختالالت روانی، از جمله افسردگی 

و اختالل استرس پس از سانحه، آسیب پذیر کند.

5 پیامد شایع 
1. گوش به زنگی؛ افرادی که در معرض زلزله قرار می گیرند، اغلب 
خطر  نشانه های  برابر  در  و  می شوند  به زنگی  گوش  احساس  دچار 
حساسیت باالیی پیدا می کنند و هر سروصدایی باعث می شود تا برای 

پنهان شدن اقدام کنند.
2. اضطراب و افسردگی؛ افرادی که در معرض زلزله قرار می گیرند به 
دلیل تهدید زندگی شان معموالً دچار نشانه های اضطراب و افسردگی 
اختالل  خستگی،  جمله  از  مشابهی  عالئم  اختالل  دو  این  می شوند. 
خواب، کاهش عالقه به فعالیت های روزمره، تحریک پذیری و ناتوانی 
در تمرکز دارد. در بسیاری از موارد این عالئم با گذشت زمان از بین 

می رود اما اگر به صورت پایدار بمانند، به درمان نیاز است.
3. اشتغال ذهنی با رویداد زلزله؛ افرادی که در معرض زلزله قرار 
گرفته اند، به طور مداوم اتفاق زلزله را در ذهنشان مرور و به آن فکر 
می کنند؛ بنابراین الزم است که درمانگران در زمان مناسب مداخله کنند 
و در صورت امکان بتوانند به آنها کمک کنند تا به عملکرد طبیعی و 

فعالیت های روزانه بازگردند.
4. هراس از زلزله؛ افرادی که در معرض زلزله قرار می گیرند، دچار 
کنترل  فرد  این حالت  در  می شوند.  زلزله  تکرار  از  و وحشت  ترس 

نداشتن بر شرایط و آسیب پذیری را تجربه می کند.
5. اختالل  استرس پس از سانحه PTSD؛ افراد مبتال به PTSD عمومًا 
تمایل دارند که رویداد آسیب زا را »دوباره و دوباره« در ذهن¬شان 
تکرار کنند،  ناگهان ارتباط با واقعیت را از دست می دهند و احساس 
ناراحتی و ترس بسیار شدیدی را تجربه می کنند. حتی ممکن است 

گاهی رویداد آسیب زا را فراموش کنند و آن را به یاد نیاورند.

پیشنهاد هایی برای بهبود
یک وقفه خبری؛ اگرچه افرادی که در معرض زلزله بوده اند، به مرور 
خبر ها و اطالعات و باال رفتن آگاهی در مورد زلزله عالقه دارند اما 
تماشای مکرر اخبار و فیلم می تواند تنش و مشکالتشان را تشدید کند.
زندگی ادامه دارد؛ برگشتن به روال زندگی قبل از زلزله و رفتن به 
سرکار یا مدرسه و غذا خوردن، بسیار کمک کننده است. مفید است 
که این روال ها و برنامه ها را حفظ کنند تا به طور مداوم در مورد زمین 

لرزه فکر نکنند.
انجام رفتارهای سالم؛ خوردن وعده های غذایی متعادل، ورزش منظم 
مانند رفتن به یک پیاده روی طوالنی و داشتن استراحت کافی و مراقبت 
از سالمت جسمانی برای سازگاری مناسب است و می تواند توانایی 

افراد در معرض زلزله را برای مقابله افزایش دهد.
افکار مثبت را در دسترس نگه دارید؛ در حالی که یک زلزله می تواند 
زلزله  در معرض  افراد  آورد،  بار  به  را  زیادی  مشکالت و ضرر های 

سعی کنند چیزی مثبت پیدا کنند و بر آن تمرکز کنند.
زیادی  سازمان های  دیگران؛  به  برای کمک  راه سازنده  کردن  پیدا 
برای عرضه انواع مختلف کمک به بازماندگان ایجاد شده اند. مشارکت 
که  است  مثبتی  عمل  سازمان هایی  چنین  فعالیت های  در  داوطلبانه 
تا  افرادی که در معرض زلزله قرار گرفته اند، کمک کند  به  می تواند 
هم کار مثبتی برای آسیب دیدگان انجام  دهند و هم خودشان احساس 

کارآمدی داشته باشند.
حفظ امید و پیگیری درمان؛ بسیاری از افرادی که فاجعه ای را تجربه 
کرده اند، به علت مشکالت ناشی از آن دچار ناتوانی هایی می شوند و به 
کمک نیاز دارند، این افراد با گذشت زمان می توانند نقاط قوت خود 
را بیابند و توان بیشتری برای ادامه زندگی داشته باشند. برای کمک، 
مداخله ای انتخاب شود که به بهترین وجه مشکل آنها را حل کند و 
به شکلی که متناسب با ویژگی ها و ترجیحات شخصی آنهاست، بتواند 

نیازهای آنها را برآورده کند.
در کل، گستره ای از مداخالت درمانی برای افرادی که در معرض زلزله 
بوده اند، به کار می رود از جمله درمان شناختی، رفتاری، شناختی-رفتاری، 
این  از چند سبک درمان.  انسانگرا، هیپنوتیزمیا و ترکیبی  بین فردی، 
درمان ها می تواند به شکل فردی، زوج، خانواده یا گروه درمانی انجام 
روان درمانی  همراه  به  دارو درمانی  ترکیب  موارد  از  برخی  در  شود. 

بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت. 

پیـامدهای روان شناختی زلزله 
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگزو راه های بهبـود آن

آندریا فرشته ای 8 ساله است اما نه مثل 
بیشتر 8 ساله ها که ته دغدغه شان انجام 
تکالیف درسی است. او از 4 ماهگی 
تشنج می کرد و با پیداشدن لکه های سفید 
روی پوستش، پزشکان تشخیص دادند 
به بیماری لوپوس اسکورپین مبتالست 
اما غصه های آندریا فقط همین نیست؛ 
کلیه هایش کیست دارد و باید برای درمان 
آن دارویی بخورد که بسیار گرانقیمت 
است و حتی مشابه ایرانی آن هم خیلی 
سخت پیدا می شود، مخصوصا برای 
اعتیاد شدید  دلیل  به  که  آندریا  مادر 
همسرش با دخترش تنها زندگی می کند 
فرزند  درمان  و  زندگی  هزینه های  و 
بیمارش برعهده اوست. این خانم برای 
تامین هزینه ها از سالمندان نگهداری 

می کند اما درآمد او کافی نیست. 
کافی است خودمان را لحظه ا ی جای او 
بگذاریم و دل به دلش بدهیم تا بخواهیم این 
روزها دلی را خوش و نگاهی را بند آسمان 
کنیم. برای این کار  می توانید وجه نقد را 
به  کارت بانک پارسیان با شماره 0756-
موسسه  نام  به   6221-0610-8001
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و 
با شماره تلفن75983000 )داخلی2( یا 
تماس   09198012677 همراه  شماره 
بگیرید. این بیمار با کد 22994 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

 دکتر الهام غروی آشتیانی
روان شناس، جامعه شناس و استاد دانشگاه   
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