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شماره هفتصدوده بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

رمضان؛ ماهی برای 
مهرورزی

برای هر کاری انگیزه ای الزم است و 
بعضی مناسبت های تقویمی و بعضی  
ماه ها و روزها جان می دهند به وجود 
سردشده بعضی از ما و وجودمان را 
گرم می کنند تا از پوسته بی تفاوتی بیرون 
بیاییم. از پیله   ای که دور خودمان تنیده ایم 
و راه نفس مان و زندگی کردن مان را 
نداریم.  خبر  وجودش  از  اما  بسته 
را  وجودمان  رخوت  چرا  نمی دانیم 
گرفته و عکس العمل مان به هر آنچه 
در اطرافمان اتفاق می افتد، فقط نگاه 

کردن و نگاه کردن است.
ماه رمضان که می رسد، از کمک به مردم 
و تحمل رنج گرسنگی برای درک حال 
نیازمندان بیشتر می شنویم و می گوییم. 
دل ها لطیف تر می شود. بیشتر دلمان 
می خواهد زشتی ها را کنار بزنیم و به 

سوی روشنایی حرکت کنیم. 
چه حقیقت روزهای ارزشمند این ماه را 
درک کرده باشیم چه نه، با دیدن حال و 
هوای آدم های دیگر به تقال می افتیم که 
ما هم به تهذیب و تذهیب نفس برسیم 
و پاکی و زیبایی را به روحمان هدیه 
بدهیم. این روزها نمی توانیم بی تفاوت 
باشیم و از کنار آدم ها و مشکالتشان 
بی تفاوت بگذریم. اگر حال و هوایمان 
برای کمک و مهربانی عوض نشود، 
باید فکری به حال خودمان بکنیم. آسان 
نیست اما حال و هوای ماه رمضان انگار 
انگیزه ساز است. اینکه روزه بگیریم و 
سرمان بیشتر بر سجاده باشد، عالی 
است اما کافی نیست. تهذیب است 
اما برای تذهیب نفس و زیباتر شدن 
وجودمان، باید بندگی را کنار مهرورزی 

امتحان کنیم. 

حرف آخر

جوان است. آنقدر جوان که فقط 35 بهار 
را پشت سر گذاشته و بهار امسال را با 
بیماری سارکوم و تنگی نفس می گذراند. 
یک فرزند دختر و دو پسر کوچک دارد 
که به مراقبت و حضور مادرشان به شدت 
نیاز دارند، مخصوصا فرزند آخرش که 
هنوز شیرخواره است ولی مادر حال و 
روز خوبی ندارد. پزشکان برایش یکبار 
جراحی قلب انجام داده اند اما در حال 
حاضر یک لخته در قلب دارد. او باید 
روزانه 2 آمپول بزند و تا به حال 6 جلسه 
شیمی درمانی شده و 5 جلسه دیگر نیز 
باید شیمی درمانی انجام دهد اما دیگر 
از عهده پرداخت هزینه دارو و درمان 
برنمی آیند. همسر این خانم قبال در آژانس 
کار می کرده ولی برای ماندن و سالمت 
مادر بچه هایش مجبور شده اتومبیلش 
را بفروشد و حتی بخشی از پول رهن 
خانه مستاجری شان را برای پرداخت 
هزینه های درمانی همسر و معیشتشان  

صرف کرده است.
آنها در حال حاضر مجبور شده اند با 3 
فرزند در خانه پدری او زندگی کنند 
و روزهای سختی را می گذرانند؛ غم 
بیماری و رنج مادر خانواده، نداشتن پول 
برای درمان  او، از دست دادن استقالل 
و نداشتن سرپناه و بیکاری کمر این 

خانواده را خم کرده است. 
بیایید زیبا بیندیشیم و برای بهتر شدن 
حال این خانواده و مخصوصا بچه های 
کوچکشان کاری کنیم. کمک کنیم تا 
چراغ خانه ای بی فروغ نشود و دست 
نوازش مادری بر سر بچه هایش بماند. اگر 
دلتان لرزیده و تمایل دارید از این بیمار 
حمایت مالی کنید، 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 
شماره همراه 09198012677 تماس 
بگیرید. این خانم با کد 22815 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

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 
www.:500 كلمه به نشاني اينترنتي

salamat.ir   مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

همه دستورات پروردگار در راستای زندگی بهتر و 
رسیدن به باالترین سطح توانمندی است. این قانون 
برای  رمضان  ماهه  یک  دوره  تعیین  و  روزه  درباره 

خودیابی و خودسازی نیز جاری است. 
در نگاهی کوتاه، به برخی از این دستاوردها از منظر 

روان شناختی توجه می کنیم.

1. روزه و آرامش
در آموزه های دینی و سخنان پیشوایان دین به صراحت 
گفته شده که روزه موجب آرامش است. امروزه در 
مدیریت استرس تکنیک هایی را به ما آموزش می دهند 
که بسیاری از آنها را می توان در اردوی ماه رمضان 
تمرین و با تداوم آن به رفتاری نو تبدیل کرد. چند 
نمونه از همخوانی مدیریت استرس با روزه داری را 

مرور می کنیم:
الف( مديريت تغذيه: برای کاهش استرس، نیازمند 
مدیریت تغذیه خود هستیم. این مدیریت شامل مصرف 
غذاهای سالم و ترجیحا استفاده از غذاهای طبیعی و 
خانگی همراه رعایت قانون های خوردن است. نظم 
در تغذیه، کم خوری، توجه به نیازهای بدن در تغذیه، 
داشتن آرامش هنگام صرف غذا و پرهیز از شتابزدگی 
و توجه معنوی به رفتار خوردن از قانون های تغذیه 
خوب هستند که نتیجه آن، رسیدن به آرامش بیشتر 
است. معجزه پاالیش گری بدن با روزه را نیز می توان 

محصولی دیگر از این برنامه ناب دانست.
ب( توجه به لذت های فرامادی: برای رسیدن به روحیه 
خوب، نیازمند شارژ مداوم باتری روانی خود هستیم. 
به صورت اولیه، لذت های تکراری و حسی سر راه ما 
قرار می گیرند ولی با عبور از این گردنه، به لذت های 
عمیق تر و پایدارتری می رسیم که از درون ما ریشه 
می گیرند و در تمام وجودمان جاری می شوند، مثال 
را  آدمی  که  خویشتن  به  توجه  و  خودکاوی  لذت 
رمضان  ماه  در  می کند.  آرامش  و  تمرکز  از  سرشار 

فرصت مناسبی برای خودیابی و خودسازی داریم. 
همچنین با عبور موفق از روزهای آن و افزایش توشه 
معنوی خویشتن، عزت نفس باالتر و تصویر ذهنی 

مثبت تری نسبت به خود پیدا می کنیم.
ج( تقويت فن حضور: افرادی که لحظه ها را اتوماتیک 
و خودکار می گذرانند، آرامش کمتری دارند زیرا گمان 
می کنند همه لحظه ها به آنها تحمیل شده و خودشان 
حضوری در آنها نداشته اند. ماه رمضان فرصت مناسبی 
توجه  با  می توانیم  یعنی  است؛  مراقبه  تمرین  برای 
بیشتر به آنچه اطراف ما می گذرد و نگاهی تیزبینانه به 
خویشتن، خواسته های خود و داشته هایی که کمتر به آنها 
توجه داشته ایم، به پویایی ذهن و روانمان کمک کنیم.
د( بهبود ارتباط: بخشی از آرامش ما در نحوه ارتباط با 
دیگران معنا می شود. زمانی که ارتباط خوب، سازنده 
و همراه با احترام و تقدیر داشته باشیم، حس بهتری را 
تجربه می کنیم. نتایج پژوهش های اجتماعی انجام شده 
نشان می دهد، در ماه مبارک رمضان بین افراد روابط 
بهتری ایجاد می شود و اهل ایمان و روزه داران از واژه های 
امنیت آفرین و آرامش بخش مانند »سالم« بیشتر استفاده 
می کنند. همچنین از میزان جرایم اجتماعی کاسته می شود 
که خود بخشی از ارتباط سازنده افراد با یکدیگر است.

2. روزه و رسیدن به حکمت 
در روایات داریم که روزه ما را به حکمت می رساند؛ 
انجام  ماه  در یک  که  پایش هایی  و  مراقبت ها  یعنی 
می دهیم، همراه فرصت های نابی که برای وصل شدن 
به دنیایی بزرگ تر برای ما پدید آمده، کمک می کنند 
که به مدیریت راهبردی فکر نزدیک شویم و بتوانیم 
با تاملی جانانه بار دیگر به جاده زندگی اصلی نزدیک 
شویم و فراموش شده ها را به یاد بیاوریم. معنای دیگر 
حکمت را می توان در یافتن پاسخ های مناسب برای 
چرایی های زندگی جستجو کرد؛ تحفه ای که باعث 
می شود زندگی معنادار و هدفمندی را تجربه کنیم و به 

فراخور آن، شخصیتی کامل تر و کوشاتر از خود بسازیم.

3. روزه و همنوایی اجتماعی
چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی و روبرو شدن اختیاری 
با موقعیت هایی که ما را در تنگنای زیستی قرار می دهد، 
بهترین تمرین برای درک دنیای کسانی است که بیشتر 

روزهای سال را با چنین شرایطی می گذرانند. 
در خبرها آمده بود که سرمایه داران روسی سالی یک 
روز مکان تکدی گری را از گدایان شهرشان اجاره 
می کنند و یک روز تمام به این کار می پردازند تا هم 
دنیای محرومان را حس کنند و هم لذت داشتن و 
شکرگزاری را که بابت آن بدهکارند، یادآوری کنند. 
اردوی معنوی ماه رمضان، چنین فرصتی را در اختیار 
همه قرار می دهد تا مهربان بودن را بیشتر تمرین کنند.

4. روزه و افزایش خودمهارگری
خودمهارگری  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروزه 
نیازمندیم، قدرتی که ما را در برابر خواسته های سرکش 
و هزینه آفرین کنترل می کند و عبور از تله های متعدد 
امکان پذیر خواهد کرد.  را  و وسوسه های گوناگون 
می گیرید  تصمیم  اول صبح  از  شما  رمضان  ماه  در 
خود را در ساده ترین و روزمره ترین مسائل زندگی؛ 
یعنی خوردن و آشامیدن کنترل کنید و به دنبال آن 
مراقبت های دیگری مانند کنترل زبان، مدیریت نگاه 

و مانند آن را می افزایید.
خویشتن  توانمندسازی  برای  می تواند  تمرین  این 
فوق العاده کارایی داشته باشد. با تأمل در دستاوردهای 
ارزشمند ماه رمضان می توانیم به فلسفه الزامی شدن 
آن بیش از هر زمان دیگری  توجه کنیم تا جایی که 
در سخنی از پیامبر اعظم)ص( آمده است که اگر مردم 
می دانستند چه تحفه هایی در ماه رمضان پنهان شده و 
برای آنها قابل به دست آوردن است، آرزو می کردند 

که ماه رمضان یک سال بود، نه یک ماه.

در ماه رمضان، مهربان بودن را تمرین کنیم

زندگی سالم

معرفی کتاب

زندگي شجاعانه 
حتما شما هم این جمله معروف نیچه را شنیده اید؛ »آنچه مرا نکشد، 
قوي ترم مي کند.« همه ما در طول زندگي در حوزه فردی، روابط 
زناشویی، فرزند پروری، تعلیم و تربیت، کسب وکار و... با چالش هایي 
روبرو هستیم که مي تواند موجب یأس و ناامیدي و احیانا شکست 
ما شود. این فرازونشیب ها و تجربه ها درحقیقت سنگ محکي براي 
سنجش میزان شجاعت ما در زندگی هستند؛ اینکه آیا ما در مصایب 
زندگي دست به فرار یا کوچ مي زنیم یا وارد گود می شویم و خودمان را 
نشان مي دهیم. دکتر براون، پژوهشگر شرم و آسیب پذیری، متخصص 
در رشته مددکاری اجتماعی، استاد دانشگاه هیوستون تگزاس، از 
سخنرانان همایش معروف تد، در این کتاب که در سال 2012 میالدی 
از پرفروش ترین هاي نیویورک تایمز بوده، با استناد به تحقیقات 12 
ساله و براساس هزاران گفت وگو  با افرادی از اقشار مختلف، استدالل 
می کند که آسیب پذیری به معنای ضعف نیست، بلکه آشکارترین مسیر 
برای رسیدن به شجاعت، کنش گری و برقراری ارتباط راستین با دیگران 
است. اغلب ما تالش می کنیم با احساس شکست بجنگیم و زمانی 
ظاهر شویم که کامل و بی نقص هستیم اما دکتر برنه براون براساس 
بینشی قدرتمند و جدید همه دانسته های ما را درباره آسیب پذیری 
به چالش می کشد. او اثبات می کند آسیب پذیری درحقیقت قدرت 
است و وقتی ما اجازه نمی دهیم خود راستین مان آشکار شود، از آنچه 
به زندگی مان معنا و ارزش می دهد، هر لحظه دور و دورتر می شویم. 
زندگی شجاعانه کتابی است براي آنهایی که دیگر نمی خواهند بترسند، 
مقصریابی کنند و فقط و فقط غر بزنند. کتابی است برای خواندن، 
شناختن و تغییر دادن. انسانی که همیشه 
و بیهوده از آسیب پذیری فرار می کند، در 
این کتاب برای اولین بار می آموزد که 
بایستد و آسیب پذیری هایش را بشناسد 
و بپذیرد. این کتاب نوشته برنه براون 
با ترجمه آزاده راد نژاد، افسانه حجتی 
طباطبایی و فرح رادنژاد است که توسط 
نشر ماه باران در 288 صفحه به چاپ 

رسیده است.

 

 زهراسادات صفوی 

  ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا

یکی از کارکردهای مهم ادبیات، شناخت بهتر روان انسان است.  
واقعیت های انسانی مطرح شده در ادبیات را نباید دست کم گرفت. 
درست است که در ادبیات، روش مندی علمی وجود ندارد ولی از 
آنجایی که ادبیات به درونی ترین احساس ها و نیازهای انسانی وارد 
می شود، پر از ایده  درباره  روان انسان است . این ایده ها به خودی خود 
»علمی« نیستند اما این قابلیت را دارند که مورد آزمون های علمی قرار 
بگیرند و درنهایت به محصوالت علمی تبدیل شوند. هرچه ادبیات 
رها تر باشد، نویسنده مجال بیشتری برای شکوفایی خالقیتش دارد 

و به واقعیت های ذهنی بیشتری دسترسی پیدا می کند.
 اوج این رهایی و آزادی در ادبیات، »جریان سیال ذهن« است. 
مارسل پروست، ابداع کننده  این سبک ادبی است. شالوده  شاهکار او 
یعنی رمان »در جستجوی زمان از دست رفته«، برمبنای جریان سیال 
ذهن است. خواندن این اثر، خوراک های فکری زیادی درباره  ماهیت 
روان انسان فراهم می کند.  یکی از چالش های مطرح شده در این کتاب 
»بهداشت خواب« است. پروست معتقد است خوابیدن در حرکت 
)مانند خوابیدن در قطار( از خوابیدن در سکون کیفیت بهتری دارد. 
او با عمیق شدن در الیه های درونی ذهن شخصیت های داستانش، 
سازوکارهایی برای این ادعایش کشف می کند. به این قسمت از کتاب 
»در سایه دوشیزگان شکوفا« که دومین کتاب از مجموعه  7 جلدی 

»در جستجوی زمان از دست رفته« است، دقت کنید: 
»سپس خود تنها سوار قطار شدم، شبی که فرا رسید، هرچه بود 
رنج آور نبود چون ناگزیر نبودم آن  را در زندان اتاقی بگذرانم که 
خواب آلودگی اش بی خوابم می کرد. پیرامونم پر از جنب وجوش 
آرامش آور همه  حرکات قطار بود که مرا از تنهایی درمی آوردند. اگر 
خوابم نمی آمد، با من گفت وگو می کردند، برایم با آواهایی الالیی 
می خواندند که آنها را مانند صدای ناقوس های کومبره، گاه با آهنگی 
و گاه با آهنگ دیگری همراه می کردم... آن جنب وجوش های نیروی 
گریز از مرکز، بی خوابی مرا با وارد آوردن فشارهایی متقابل بر آن خنثی 
می کردند، فشارهایی که مرا در تعادل نگه می داشتند و بی حرکتی و 
سپس خواب زدگی من خود را سوار بر آنها دستخوش همان آسایشی 
حس می کردند که می توانست از غنودنی در پناه نگهبانی نیروهای 
قدرتمند درون طبیعت و زندگی نصیبم شود، اگر می توانستم لحظه ای 
به هیئت ماهی ای درآیم که در دریا خفته است و کشاکش آب ها و 
موج، او را در خواب این سو و آن سو می برد، یا شاهینی که تنها بر 
ُگرده  توفان بال می گستراند.« )در سایه دوشیزگان شکوفا، مارسل 

پروست، ترجمه مهدی سحابی، ص 29۴(
این تداعی های آزاد نویسنده درباره  خوابیدن در قطار را باید در یک 
آزمایشگاه خواب مورد تحقیق علمی قرار داد و رازشان را کشف کرد. 
پروست خیلی خوب اثر آرام بخش و خواب آور صدای تلق تولوق 
قطار را توضیح داده است. دقیقا شبیه یک ماهی که در کشاکش 
امواج دریا به خواب آرام فرو می رود. در همین باره پروست جای 
دیگری می گوید: »قایقی را می دیدم که چون مسافری شب رو دور 
می شد و همان حسی را داشتم که در واگن قطار به من دست داده 
بود: رهایی از ضرورت های خواب و از زندان یک اتاق بسته.« )در 
سایه دوشیزگان شکوفا، پروست، ترجمه مهدی سحابی، ص۴67(

واقعا چرا صدای تلق تولوق قطار می تواند اینقدر آرامش بخش و خواب 
آور باشد؟ به تعبیر پروست، کوپه  قطار یک اتاق حرکت کننده در دل 
طبیعت است. صدای تلق تولوق قطار به ما القا می کند که در حال 
حرکت هستیم و در یک اتاق بسته زندانی نیستیم. در واقع صدای 
تلق تولوق قطار، ضرباهنگ حرکت است. گویی نیاز داریم حتی در 
خواب هم در حرکت باشیم. بچه ها هم در گهواره بهتر به خواب 
می روند. خوابیدن در حرکت قطار همان حس شبیه گهواره را القا 
می کند. این مساله  آرامش در حرکت مخصوص خواب نیست؛ ما 
در تمام تکاپوهای زندگی روزمره، می توانیم آرامش را بیابیم. آرامش 

واقعی در حرکت اتفاق می افتد، نه در سکون.

خواب در حرکت بهتر است یا در سکون؟

ادبیات سالمت
 دکتر حافظ باُجغلی

روان پزشک، عضو اجرایی کمیته هنر و روا ن پزشکی 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

مغز ما نسبت به کارهای نیمه تمام بسیار حساس است. 
البته این موضوع طبیعی است که مغز پروژه های ناتمام 
از  بر بهره مندی  تا عالوه  را به سرعت خاتمه دهد 
نتایج آن، حافظه کاری محدود خود را آزاد کند و به 
این ترتیب برای قبول پروژه های جدید آماده شود اما 
این حساسیت در پاره ای از موارد کار دست ما می دهد 
چراکه برخی پروژه ها به طور ذاتی زمانبر هستند و 
مغز به رغم تمایل ذاتی اش قادر نیست به زودی آنها 
را به سرانجام برساند و اینجاست که فرایند »نشخوار 

ذهنی« آغاز می شود.
 مغز ما در این موارد درست مانند »زبان« ما عمل 
می کند. تصور کنید ناهار قورمه سبزی پرگوشتی را 
نوش جان کرده و حاال  باید به سواالت مراجعان یا 
مشتریان تان پاسخ دهید. از بد حادثه متوجه می شوید 
تکه ای از گوشت قورمه سبزی بین دندان هایتان گیر 
کرده و خارج نمی شود. سواالت پر تعداد و مشتاقانه 
مشتری شما نیز از فروخته شدن قریب الوقوع جنس 

شما خبر می دهد و شما اصال دوست ندارید او را 
تا قطعی شدن فروش تان تنها بگذارید. با این حال 
نیست و مصرانه  کنترل شما  زبان شما اصال تحت 
تالش می کند، آن تکه گوشت را از بین دندان هایتان 

بیرون بکشد. 
این همان اتفاقی است که مغز شما با پروژه ناتمام به 
توافق نرسیدن بر سر اجاره خانه با صاحب خانه تان 
انجام می دهد. نشخوار ذهنی در واقع تالش بی وقفه 
و معموال آزاردهنده مغز شما برای یافتن راه حل خوب 
و سریع است که به دالیل متعدد با شکست مواجه 
می شود. البته این همه ماجرا نیست چرا که با تکرار 
این افکار، خاطرات مرتبط با آن نیز زنده می شود و 
شما را باتوجه به حال و هوای آن خاطره عصبانی، 

غمگین، مضطرب یا پشیمان می کند.
جالب است بدانید بخش هیپوکامپ مغز که مسوول 
بازیابی خاطرات شماست، مستقیم با مرکز هیجانات 
ارتباط  در  لیمبیک  قشر  یا همان  احساسات شما  و 

است، به این معنا که خاطرات دقیقا همان احساسی 
را برای شما زنده می کنند که شما زمان مواجه شدن 
با آن واقعیت داشته اید بنابراین احساسات شما آنقدر 
واقعی و ملموس خواهند بود که شما توان تشخیص آن 
را از واقعیت ندارید. این موضوع سبب می شود شما 
مدت ها بدون اینکه متوجه شوید در آن غرق شوید. 
شدن  فعال  ذهنی  نشخوار  مشکالت  از  دیگر  یکی 
مدارهای مغزی وسواس است، به این معنا که شما 
با تجدید مکرر این خاطرات ناخوشایند دچار نوعی 
احساس پشیمانی می شوید. این احساس بی درنگ شما 
را دچار عذاب وجدان می کند. متاسفانه در اغلب موارد 
در چنین شرایطی کاری از دست شما بر نمی آید و 
سرزنش کردن خودتان تنها به استارت خوردن یک 
خالصه  می شود.  منجر  وسواس گونه  معیوب  حلقه 
کالم اینکه اگر هنوز دچار وسواس فکری نشده اید، 
خیلی زود نشخوار ذهنی تان را متوقف کنید. امیدوارم 

هنوز دیر نشده باشد.

چرا نشخوار ذهنی می کنیم؟

کالم نو
 دکتر مهرداد اخوان بهبهانی
پزشک و متخصص علوم اعصاب  شناختی

خنده دانش آموزان به مدرسه های نمور و گلی رنگ داد و کالس های درس با حضور معلمان فداکار گلستانی، گلستان شد
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