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ارتباط بین قدرت و مسوولیت یکی از مباحث چالش برانگیز در حیطه  جامعه شناسی 
سیاسی است.  یکی از مشهورترین نظریات این است که »قدرت، مسوولیت به دنبال 
دارد.« قدرت، توانایی تاثیر گذاری یا کنترل رفتار دیگران است، در حدی که گاهی حتی 
باعث عمل کردن برخالف خواسته  خود فرد می شود. از این منظر، قدرت یک پدیده  
ارتباطی است.  مسوولیت را تعهد به انجام یک عمل تعریف می کنند که نیاز به انضباط 
فردی و محدود کردن و کنترل خود دارد. اگر کسی یا سازمانی قدرت تاثیرگذاری بر 
عملکرد دیگران را دارد، در مقابل جلوگیری از آسیب به آنها نیز مسوولیت دارد. نظریاتی 
نیز در مورد ارتباط دوجانبه  این دو وجود دارد. به عبارت دیگر، مسوولیت پذیری نیز 
قدرت فرد را افزایش می دهد. این یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در جلسات 
روان درمانی به مراجع آموخته می شود. در جنگ قدرت در روابط نیز از این مفهوم استفاده 
می کنیم.»اگر تمایل به قدرت و کنترل بیشتری داری، مسوولیت بیشتری برعهده بگیر.« 
بسیار معمول است که افراد قدرت بیشتری بدون مسوولیت می خواهند چون می پندارند 

آزادی این است که به هیچ چیز مدیون نباشند. این تفکر مخرب و خطرناک است. 
در مسائل قانونی، سیاسی و سازمانی پیچیدگی های زیادی درباره  مفهوم قدرت، مسوولیت 
و ارتباط آنها با علیت وجود دارد. برای مثال، سرزنش یا مجازات به دنبال مفهوم 
مسوولیت مطرح می شوند. کسی برای استفاده نکردن از قدرت سرزنش نمی شود اما 
برای عدم مسوولیت مورد قضاوت قرار می گیرد. همچنین، قدرت و مسوولیت همیشه 
همراهی یک جهته ندارند. مثال ما قدرت داریم که تمام روز بی وقفه صحبت کنیم ولی 
مسوولیت نداریم. حتی گاهی مسوولیت فرد،  استفاده نکردن از قدرت است. مثال ما 
قدرت داریم که هر رهگذری را خفه کنیم اما مسوولیت مان این است که از این قدرت 

استفاده نکنیم. تنظیم کننده های اجتماعی یعنی اخالق و قانون تعیین می کنند که برای 
استفاده از کدام قدرت و چه زمانی مسوولیت داریم.  بعضی از فالسفه معتقدند استفاده 
نکردن از قدرت را می توان علت آسیب در نظر گرفت، مثل خشک شدن گلدان در اثر 
آب ندادن به آن، که به این معناست که فردی که گلدان را آبیاری نکرده، علت خشک 
شدن آن و مستوجب سرزنش است، اما برخی معتقدند وقتی عملی انجام نشده)هیچ(، 
علیت وجود ندارد. به عبارت دیگر، فرد به واسطه  انجام ندادن یک عمل، مسوول و 
مسبب چیزی نیست. از آنجا که برای رخ دادن نتیجه معموال عوامل متعددی تاثیر دارند، 
رخ دادن یا رخ ندادن نتیجه بستگی به این  موضوع دارد که برایند یا مجموع نیروهای 
تسهیل کننده و ممانعت کننده در کدام جهت است. می توان نتیجه گرفت انجام ندادن 
یک عمل، ایجاد فرصتی برای اثرگذاری بیشتر نیروهای سمت مقابل است و می تواند 
بر حاصل جمع نهایی نیروها اثر بگذارد. پس به کار نبردن قدرت، در واقع به کار بردن 
آن درجهت مقابل است و اگرچه علت رخداد نیست ولی فرصتی برای رخ دادن آن 
ایجاد می کند. از مباحث فلسفی که بگذریم، کاربرد این مفاهیم در مسائل اجتماعی و 
سازمانی بسیار مهم است. تفکری که متاسفانه در حال حاضر رواج دارد این است که 
اگر من کار غیراخالقی ای انجام ندهم، مسوولیت خود را انجام داده ام.  عدم ارتکاب 
بی اخالقی بخشی از مسوولیت ماست، اما بخشی که اغلب مغفول می ماند این است 
که با سکوت در برابر بی اخالقی و کنار کشیدن خود، فرصتی برای غلبه  بی اخالقی و 
به دنبال آن عدم مسوولیت توسط صاحبان قدرت و آسیب به جامعه فراهم می کند. 
اگر نمی خواهیم مسوولیت خود را در مورد جلوگیری از آسیب به افرادی که قدرت 

تاثیرگذاری بر عملکرد آنها را داریم انجام بدهیم، اخالق حکم می کند قدرت را رها کنیم.

گاهی اخالق حکم می کند قدرت را رها کنیم

قدرت، مسوولیت و صنف ما

 دکتر حافظ باُجغلی
روان پزشک و عضو کمیته بهداشت و سالمت جنسی انجمن روان پزشکان ایران

زندگی سالم

آقای ۷۸ ساله با تشخیص سرطان خون و افسردگی شدید بستری شده است. در بستری قبلی پسرش 
به من گفت پدرم خیلی خواب آلوده است، داروهای اعصابش را کم کنید. من گفتم هیچ کدام از 
داروهای پدرتان خواب آور نیستند و حتما باید مصرف کنند. احتماال خواب آلودگی به دلیل بیماری 
زمینه ای شان است. پسرش گفت ولی من مطمئنم مربوط به داروهایش است، پدرم این جوری نبود. 
امروز بعد از یک ماه دوباره همان بیمار بستری شد.  پسر بیمار: یادتونه گفتم پدرم خواب آلوده است؟

- بله، یادمه. هنوز هم خواب آلوده هستند.
- خودم دیروز رفتم آزمایش اعتیاد ازش گرفتم؛ مثبت بود.

- یعنی تریاک مصرف می کنن؟
- نه اصال، پدر من هیچ وقت اهل این چیزها نبوده.

- پس چه اتفاقی افتاده؟
- همسرش بهش تریاک می ده. خودش هم نمی دونه. 

- یعنی مادر شما؟
- نه، همسر صیغه ایشه. البته به گردن نمی گیره. می گه کار من نبوده ولی غیر از  همسرش کس دیگه ای 
نمی تونه باشه. می خواستم برم شکایت کنم، دیدم به جایی نمی رسم. چند ماه پیش هم مهریه ش رو 
اجرا گذاشته. برای پسر بیمار توضیح دادم که این مورد می تواند خیلی خطرناک باشد. ممکن است 

مقدار بیشتری به پدرت تریاک بدهد و اتفاق های بدی بیفتد. 
پ.ن: این یکی از اشتباه های جدی من در طبابت بود. پسر بیمار نسبت به وضعیت پدرش از من 
هوشیارانه تر و پخته تر رفتار کرد. من حتی به فکرم هم نرسید که ممکن است شخص دیگری بنا به 
قصد و غرض و آرام کردن ناله های شبانه به بیمارم تریاک بدهد. درسی که امروز از پسر بیمارم یاد 
گرفتم این بود که در مواردی که عالمت های مشکوک در بیمارم می بینم حتما آزمایش اعتیاد درخواست 
کنم، حتی اگر در شرح حال هیچ چیزی مبنی بر مصرف مواد نباشد. این رفتارها مصداق های »پیرآزاری« 
است. پیرآزاری یکی از مشکالت جدی و ناگفته ای است که بعضی سالمندان درگیرش هستند. این 
آزارها یا از طرف همسر و فرزندان فرد سالمند یا توسط مراقبش اتفاق می افتد. بعضی از این آزارها 
را خود فرد سالمند متوجه نمی شود مثل خوراندن تریاک؛ اصال درباره بعضی آزارهای دیگر مثل کتک 
خوردن از همسر یا فرزندان حرف نمی زند. برای یک سالمند خیلی سخت است که بگوید همسر یا 
پسرم مرا کتک می زنند یا تحقیرم می کنند. از طرفی اگر این راز را فاش کند، تنها منبع حمایتی خود 
را از دست می دهد. جامعه ما برای سالمندانی که خانواده های حمایتگری ندارند، خیلی اسفبار است. 
هیچ نظام حمایتی موثری وجود ندارد. حتی من شنیده ام گاهی رئیس خانه سالمندان، از سالمندانی 

که در مرکزش نگهداری می شوند کالهبرداری های مالی می کند و از حساب هایشان پول برمی دارد.

عکس و مکث

ما آدم ها مستعد آنیم که خودمان را محور دیگران فرض کنیم 
و بیش از حد جدی بگیریم، مثال اگر شاعریم، ممکن است 
دچار توهم شویم که معیار شاعرانگی، ذائقه ماست و شعر 
دیگران برحسب دوری و نزدیکی با قریحه ما اعتبار پیدا 
می کند. در سالمت هم همین گونه است. ممکن است درد 
دیگران را با درد خودمان بسنجیم و برحسب شدت دردی 
که تاکنون کشیده ایم با دیگران همدردی و همدلی کنیم. هنر 
اخالقی آدم ها در رابطه این است که هم خودشان را جای 
دیگران بگذارند، هم دیگران را گاهی جای خود بنشانند و 
هم گاهی از بام خانه فراتر بروند و از منظری فرازین، خود 
و دیگران را نظاره کنند تا بدانند کجای جهان ایستاده اند. 
آفتی که روزگار و دنیای ما را تهدید می کند این است که در 
عوض همه اینها، بخواهیم همه خودشان را جای ما بگذارند، 
آن هم به این قصد که درکمان کنند و ضعف و خطایمان را 
بپوشانند. شاید خودخواهی تعریفی جز این نداشته باشد. گرچه 
خودخواهان باهوش، حواسشان به نگاه دیگری هم هست و 
بی پروا، اخالق را جاده یکطرفه نمی کنند. خودخواهان ناشی 
اما چنان می کنند که گویی معیار جهان رابطه اند و  دیگران 
حواشی حضورند. سالمت اجتماعی و حتی روانی و جسمی 
با جدی گرفتن بیش از حد خود پیوند دارد. وقتی خود را 
مرکز عالم فرض می کنیم، کمترین عارضه اش از دست رفتن 
دوستان است و بیشترین عارضه اش هم حرصی است که 
نصیب خود می کنیم و درنهایت آنچه عایدمان می شود دوستانی 
ابزاری و گذراست که با تغییر مدام رفتارشان که البته اقتضای 
خودمداری ماست، از دستشان می دهیم. دوستی های پایدار که 
شیب مالیمی را طی می کند، ضامن بهتری برای بقا، شادکامی 
و سالمت است. هنر آن است که بگذاریم دوستی هایمان 
برسند و میوه بدهند. شرط دوستی، متوازن کردن خواست 

خود با دیگری است.

شرط دوستی

 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق پزشکی

هنري که زیبا نیست
 زهرا سادات صفوی

می گوید:»من هنر کنم، کالهم را نگه 
دارم تا باد نبرد، من هنر کنم، گلیم 
خودم را از آب بیرون بکشم، هنر کنم، 
زندگی خودم را بچرخانم، چراغی که 
به خانه رواست، به مسجد حرام است.«
 ضرب المثل های ایرانی شیرین اند و 
همه پیشینه و قصه ای دارند اما بعضی 
از ما آن طور که خودمان دوست داریم، 
تفسیر و تحریفشان می کنیم. گاهی هم 
دستاویزی می شوند برای اینکه از ندای 
وجدانمان فرار و خودمان را توجیه 
کنیم که مسوولیتی گردنمان نیست. 
 وقتی می شنویم کسی کمک می خواهد، 
زود یکی از این ضرب المثل ها را از 
گوشه  ذهنمان بیرون می کشیم و به 
زبان می آوریم تا دیگر صدای دلمان 
راحت شود  خیالمان  تا  نشنویم،  را 
که هنوز برای اینکه به دیگری خیری 
و  نیستیم  متمول  آنقدرها  برسانیم، 
کاری از دستمان برنمی آید تا دیگران 
مجاب شوند و دیگر به ما پیشنهاد 

ندهند قدمي براي کسي برداریم.
آن وقت به فکر هنرهایی مي افتیم که 
ای کاش نداشتیم؛ هنر اینکه فقط کاله 
خودمان را نگه داریم و گلیم خودمان 
را از آب بیرون بکشیم. هنرهایی که 
نه تنها زیبایی ندارند، که روحمان را 
نازیبا می کنند و هیچ   کس تحسینشان 

نمی کند.
بیا هر وقت این جمله ها خواست به 
ذهنمان آفت بزند و مانع شود که با 
دلمان کار کنیم، به حرف های خوب 
تشویقمان  که  آنهایی  به  کنیم؛  فکر 
به  انفعال.  نه  بهتر بودن،  به  می کنند 
اینکه بني آدم اعضاي یکدیگرند و درد 
عضوي از آنها، باید قرارمان را بگیرد، 
گرهگشا  بهاري  باد  همچو  باید  که 
باشیم، که تفقد درویش بینوا شکرانه 

سالمت است.... 
انتخاب  و  زیبا شنیدن  زیبا گفتن و 
بهترین ها هنر است، در جبر خیالي 

نتوانستن دست و پا نزنیم.

حرف آخر

ستون آخر
آقای نظر 44 ساله پدر 2 فرزند است. 
پدری که در این روزهای آخر سال باید 
برای کودکانش رخت نو بخرد و بساط 
هفت سین راه بیندازد اما حتی بچه های 
دبستانی اش را که چیزی از جبر روزگار 
نمی دانند، نمی تواند ببیند چه برسد 
به اینکه برایشان کاری انجام دهد. 

او در بیمارستان فیروزگر تحت درمان 
سرطان  به  ابتال  به دلیل  چون  است 
جراحی شده و تا به حال  ۸ دوره 
شیمی درمانی و 2۸ جلسه رادیوتراپی 

شده است. 
آقای نظر حال و روز خوبی ندارد و 
متاسفانه سلول های سرطانی تا کمرش 

منتشر شده اند. 
او که مستاجر هم است،  وضع مالی 
وجود  با  چون  ندارد  هم  خوبی 
کند.  کار  نمی تواند  بیماری  این 
و  پر  زیر  حدی  تا  همشهری هایش 
مالی،  مشکل  اما  گرفته اند  را  بالش 

دارویی و معیشتی شدیدی دارد.
اگر می خواهی روزهای این خانواده 
در این روزها اندکی گرم و از درد و 
مشکالت پدری کم شود، می توانی 
وجه نقد را به کارت بانک پارسیان 
با شماره 6221-0610-۸001-0۷56 
به نام موسسه خیریه امدادگران عاشورا 
واریز کنی و با شماره تلفن 26301054 
یا شماره همراه 0919۸0126۷۷تماس 

بگیری.
این بیمار با کد 2106۸ در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

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

نشاني اينترنتي:
weeklysalamat@gmail.com

يا نشاني: تهران، پاسداران، كوهستان 
ششم، پالک 9 )مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

واژه نامه پزشکی

 دکتر عاطفه کمالو
روان پزشک 

زندگی مثبت

 surgical treatment  درمان با جراحی
نوعی درمان که در آن بخش عمده بیماری یا اختالل با عمل 

جراحی معالجه می شود.

audiometer  دستگاه شنوايی سنج
وسیله ای الکترونیکی که از طریق تولید محرک های شنوایی 

با بسامد و شدت معین میزان شنوایی را اندازه گیری کند.

dysrhythmia دش آهنگی 
اختالل در ضرباهنگ قلب که در آن ضرباهنگ منظم، ولی نابهنجار 

است.

menstruation  دشتان
خروج طبیعی و دوره ای خون و بافت های مخاطی از زهدان ناباردار

dystocia  دش زايی
زایمان دشوار یا نابهنجار 

maternal dystocia  دش زايی مادری
دشواری زایمان ناشی از اختالل ذاتی در مادر 

dysuria  دش ميزی
دفع دشوار و دردناک پیشاب 

sadism  دگرآزاری
اختاللی که در آن فرد از آزار دادن یا تفکر راجع به آزار دادن 

دیگران لذت ببرد.

metaplasia  دگررويش
تغییر نابهنجار ماهیت یاخته ها در بافت

ادامه دارد...

شماره ششصدوشصت  شنبه نوزده اسفند نودوشش

جانی که کالم استاد، تازه کرد
هر بیمار یک کتاب است. این را استاد ریه مان همیشه می گفت و 
نگران روزی بود که طبیب با بیمار غریبه شود. 16 سال از درس 
آن روز استاد ریه مان می گذرد و جمله تاریخی اش هر روز و هر 
ساعت جلوی چشمم رژه می رود ولی فکرش را که می کنم این 
جمله فقط جلوی من رژه می رود چون خودم هم به آن پایبند 

نبوده  و با بیمار و کتاب ناطقش بیگانه بوده ام.
گاهی توی اورژانس آنقدر صف بیمار طوالنی می شود و از بس 
همه  عجله دارند، مجبور می شوی تندتند بیمارها را ویزیت کنی 
تا صدای کسی بلند نشود و محکوم به کم کاری اورژانسی نشوی! 
این روزها بدجوری کمبود بالین در طبابت هایمان حس می شود. 
دیگر نه از معاینه دقیق و مو به موی بیمار خبری هست و نه 

تاکید روی معاینه بیمار!
خودمان را پشت نتایج آزمایش و چند تا عکس و گرافی قایم 
کرده ایم و به مدد آنهاست که می توانیم از پس بیمار بربیاییم. 

هم ما راضی، هم بیمار خوشنود!
 بالین در طبابت به اغما رفته و طوری که بویش می آید حاالحاال 

هم به هوش آمدنی نیست.
دیگر نه پزشک نیازی به معاینه بیمار حس می کند و نه بیمار 
حوصله توضیح دادن برای پزشک  دارد، وقتی ام آرآی یک تنه 

حالل مشکالت است!
در این میان حرف های استاد عبدالرحیم ناهیدی هنوز هم بوی 
بالین می دهد و همه ابهاماتش را از بستر بیمار می جوید. چقدر 
موقع بیمار معرفی کردن عصبی می شود، وقتی دانشجویی مدام 
تکرار می کند سونوی بیمار فالن گفت و سی تی اسکن شکم 

بیمار چنان گفت!
حرف هایی که استاد ناهیدی می زند خود خاطرات دست نخورده 
من از استادانی است که امروز یا دستم از آنها کوتاه است یا 

دست آنها از دنیا!
استاد احترام خاصی برای معاینه بیمار قائل است و هنوز انگشتانش 

با َدقِّ شکم بیمار بیگانه نشده و با کتاب بیمار انس دارد.
امروز به طور کامال اتفاقی در سمینار سرطان تیروئید استاد 
شرکت کردم. سالن خالی بود و سخنران با مستمعان جمعا 10 
نفر می شدیم. همه  پزشکان قدیمی شهر بودند و از قرار معلوم 
دوستان قدیمی استاد. استاد پشت تریبون رفت و آرام و نرم 
از سرطان گفت و زیر و زبر این هیوالی تیروئید را ساده و 
دوست داشتنی بیان کرد و البته بین حرف هایش پر بود از نکات 

لطیف و مزاح های دلچسب. 
سخنرانی استاد که تمام شد، همه دورش جمع شده بودیم. استاد 
از خلوتی سالن گله مند بود و از بی تحرکی دانشجو ها درددل ها 
داشت. استاد از روزهایی می گفت که وقتی سمیناری توی همین 

سالن برگزار می شد، جای سوزن انداختن نبود.
حاضران همه حرف های استاد را تایید می کردند و تاکید بر 
اینکه تلگرام و پیامک بالی جان کالس های پزشکی شد! روزی 
دانشجوها به هر طریقی در کالس حاضر می شدند تا از کالس 
بهره ببرند و اگر نبودند، مطالب آن کالس را از دست می دادند 
ولی امروز بی منت کالس مطالب از اینترنت گرفته می شوند، 

بی نفس مهربان استاد!
این حرف ها را خوب می فهمیدم و آن روزها را خوب به یاد دارم 
که چقدر جان می گرفتیم با یک بیت از مولوی اول کالس قلب 
و چقدر طعم پزشکی در دهانمان مزه می کرد، وقتی استادمان با 
گرمی و تن صدای مملو از عشقش از آناتومی برایمان می گفت.
شب قبل کالس کشیک بودم و روزش از صبح بی بهانه و بابهانه 
هرجا که دستم رسید، چرت زدم حتی توی سلف وسط صبحانه! 
ولی عجیب که کالس سر ظهر بود و سالن برای پاورپوینت 
استاد تاریک بود. پلک برهم نزدم و جانم تازه شد از کالم 

استاد ناهیدی به لطف یک عمر اندوخته نابش بر بالین بیمار.
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