
يادداشت مهمان

منصور پورحيدرى هوادارانش را نگران كرد. هفته 
گذشته در بازى استقالل و صبا در ليگ برتر فوتبال بود 
كه خيلى ها متوجه جاى خالى سرپرست تيم شدند. البته 
پورحيدرى شب قبل از بازى دچار مشكل شده بود. 
سال هاست كه او با بيمارى ديابت دست به گريبان است 
اما گويا به يك باره قند او بيش از حد باال رفته و خانواده  
چاره اى نديدند جز انتقال او به بيمارستان. در بيمارستان 
ايران مهر نيز پزشكان تشخيص دادند كه او بايد در بخش 
مراقبت هاى ويژه بسترى شود... (صفحه 20)

گفت وگو با 
دكتر  سعيد كلباسى ديابتولوژيست
مـنصور مـنصور 
پورحيدرى و پورحيدرى و 
كتواسيدوز كتواسيدوز 
ديابتىديابتى

از خودشناسي تا خداشناسى
رابطه  داشتن  روان،  سالمت  معيارهاي  از  يكى 
صميمانه و مبتني بر واقعيت با خود است. به نظر 
پذيرفتني مي رسد كه كسي رابطه صميمانه و مبتني 
بر واقعيت با ديگران داشته باشد اما داشتن اين رابطه 
با خود شايد برايتان ناآشنا باشد و بپرسيد مگر 
مي شود كسي خود را دوست نداشته باشد يا خود 
را نشناسد؟ پاسخ مثبت است! خيلي اوقات فردي 
خود را حقير مي پندارد و براي خويشتن ارزشي 
قائل نيست، در حالي كه توانايي هاي زيادي دارد. 
چنين فردي طبعا خود را دوست ندارد، در نتيجه 
رفتارهاي خودآزارانه و خودتخريبي پيدا مي كند، 
گويا مي خواهد از خود انتقام بگيرد؛ چون خود را 
بي ارزش مي پندارد، به دنبال هدف هاي بلند و امور 
ارزشمند نمي  رود، با سيگار و الكل و رفتارهاي 
خطرناك ديگر به جسم و روان خود صدمه مي زند 
و با گفتار و رفتار نامناسب، خود را محل توهين و 

برخورد ديگران قرار مي دهد.
اما عكس اين وضع هم وجود دارد؛ يعني زماني 
كه فرد خود را بزرگ تر و تواناتر از آنچه هست، 
مي پندارد و با ديگران با تحكم رفتار مي كند و 
انتظار دارد همگان اوامر او را رعايت كنند. اين 
خودبزرگ بيني موجب لطمه زياد به خود و ديگران 
مي شود. چنين فردي براي ديگران ارزشي قائل 
نيست و آنان را تحقير و توهين و مجازات هاي 

نابجا مى كند.
عموما ريشه اين احساس كهتري و مهتري را در 
تربيت دوران كودكي و محيط زندگي كودك مي توان 
پيدا كرد؛ آنجا كه كودك مورد تحقير و توهين 
و بي مهري قرار مي گيرد و خود را بي ارزش و 
دوست نداشتني مي پندارد يا برعكس، توجه افراطي 
مى بيند و احساس مهتري مى كند. تربيت صحيح 
راهي ميانه اين دو است. ديدگاه نادرست به خود 

نيز با بازسازي دوباره شخصيت عملي مي شود.
بسياري از رفتارهاي ما از عواملي سرچشمه مي گيرد 
كه ناخودآگاه است؛ يعني از وجود آنها مطلع نيستيم 
اما بر ديدگاه ها، عواطف، انديشه و رفتار ما اثر 

مي گذارد...
ادامه در صفحه 24

 دكتر فربد فدائي
روان پزشك، مدير گروه روان پزشكي 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

سال دوازدهم  شماره 553  شنبه 5 دى 1394
دندان پزشك و دندان پزشك و 
كودك؛ بيحسى يا كودك؛ بيحسى يا 
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