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خرم آن كس كه در اين 
محنت گاه/ خاطرى را 

سبب تسكين است
قديم ترها بيشتر آدم ها حواس شان به 
آدم ها و اطراف شان بود. سرشان درد 
مى كرد براى اينكه گره از كار گرفتارى 
باز كنند تا حال خودشان خوب شود و 
راضى شوند از رضايت معبود. آن روزها 
تلنگرى لطيف از جنس شعر حتى شده 
يك بيت، كافى بود تا كمر همت ببندند 
و تسكين خاطرى شوند. در آن روزگار 
نه چندان دور، حال آدم ها مثل امروز نبود 
كه به ضرب و زور تحريك احساسات در 
حجم وسيع، با استفاده از دنياى مجازى 
و نشان دادن وضع نابسامان ديگران، 
اندوه، ژنده پوشى، گرسنگى و فقرشان 
با چكش به قلب سنگ شده  مان ضربه 
بزنند تا شايد، شايد، يادمان بيايد غير از 
خودمان و اطرافيانمان، كسان ديگرى از 
نوع خودمان در اين دنيا زندگى مى كنند و 
نبايد نسبت به آنها و روزگارشان بى تفاوت 
باشيم. ادبيات ما پر است از نظم و نثرهايى 
كه با زيباترين ديدگاه ها به ما يادآورى 
مى كند بايد خودبينى را رها كنيم و براى 
پوشيدن لباس آدميت، آدم ها را از ياد 

نبريم و تا فرصت داريم، كارى كنيم. 
در ادبيات ما متون و اشعار در مدح 
بخشندگان و در ستايش و تشويق كمك به 
هم نوعان از جنس (اى كه دستت مى رسد 
كارى بكن/ پيش از آن كز تو نيايد، هيچ 
كار) كم نيست اما انگار بعضى از ما ترجيح 
داده ايم اين همه توصيه و سفارش زيبا 
را نشنيده بگيريم و ورد زبانمان شده 
«گليم خودمان را از آب بيرون بكشيم، 
هنر كرده ايم». ياد گرفته ايم اگر كسى 
كمكى خواست، بالفاصله برايش «كل 
اگر طبيب بودى، سر خود دوا نمودى»، 
سر بدهيم تا حرفش را ادامه ندهد و 
وجدانمان قلقلكش نيايد. شايد به همين 
خاطر است كه حالمان خوب نيست. به 
اين دليل كه يادمان رفته بايد خاطرى را 

سبب تسكين باشيم... 
* پروين اعتصامى

حرف آخر

بيمار است و تنها. نه اينكه هيچ كس را 
نداشته باشد، خدا را دارد و دو فرزند 
كه برايش از جان عزيزترند و مادرى كه 
هميشه همراهش است اما سر و همسرى 
ندارد. بيمار است اما نمى خواهد و به خاطر 
بچه هايش نمى تواند، بگذارد نور اميد در 
دلش خاموش شود، زندگى مى كند و 
آنچنان به روزگار لبخند مى زند كه اگر 
كسى نشناسدش، باور نمى كند چقدر 
بار مشكالت بر شانه اش سنگين است. 
باورش نمى شود كه به بيمارى سرطان 
كولون مبتالست و تا به حال چند بار تن به 
جراحى داده و در حال حاضر مجبور است 
كيسه كلستومى استفاده كند كه هر 2 ماه 
يكبار يك ميليون و400 هزار تومان هزينه 
دارد. عالوه بر اينها نوروپاتى هم دارد و 
انگشت پاهايش بى حس شده، به طورى 
كه ديگر نمى تواند تنها از خانه بيرون برود 
و به كمك نياز دارد. مادرش به كمكش 
آمده و مستمرى اش را با او تقسيم كرده اما 
هزينه ها باال و دردش زياد است چون به 
دليل گرانى سعى مى كند دير به دير كيسه 
كلستومى را عوض كند. درد دارد چون 
نمى تواند هرچه از دستش برمى آيد براى 
بچه هايش انجام دهد، چون امسال بن 
لباسى كه به او دادند، فقط براى لباس هاى 
بچه گانه بود و نتوانست براى دخترش 
لباس بگيرد. من و تو مى توانيم لبخند 
واقعى بر لب هاى او و فرزندانش بنشانيم. 
مى توانيم از بار دردش كم كنيم. مى توانيم 
كمكش كنيم؛ كافى است وجه نقد را به 
كارت بانك پارسيان با شماره 0756-
موسسه  نام  به   6221-0610-8001
خيريه امدادگران عاشورا واريز كنيم و 
با شماره تلفن75983000 (داخلى2) يا 
شماره همراه 09198012677 تماس 
بگيريم. اين بيمار با كد 23458 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته مى شود.

ستون آخر
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منتشر شود.

اين روزها، بسيارى از خانواده ها به فكر سفر مى افتند، 
حتى اگر يكى- دو روزه و در حد تعطيالت آخر هفته 
باشد اما همراه كردن نوجوانان در اين سفرها براى 
بعضى والدين آسان نيست. براى حل اين مشكالت 
راهكارهايى وجود دارد كه هم شما و هم فرزندتان 

از سفر لذت ببريد:
  نوجوانان را در انتخاب مقصد سفر شريك كنيد 
تا همكارى و هميارى بيشترى با شما در طول سفر 
داشته باشند و اعتمادبه نفس بيشترى پيدا كنند. اين 
كه نظر آنها كنار نظر ساير اعضاى بزرگ تر خانواده 

شنيده مى شود، به رشد روانى آنها كمك مى كند. 
  سعى كنيد در طول سفر به فرزندان خود بياموزيد 
مقصد، هدف نيست، بلكه خود سفر ارزشمند و مسير 
هم لذتبخش است چراكه زندگى مانند سفرى است 

كه تا پايان در مسير مى مانيم.
  جذابيت طبيعت به نوبه خود مى تواند نوجوان را 
تشويق كند كه نيكى هاى درون خود را بيابد. وقتى شما 
و فرزندتان بر لبه صخره اى ايستاده ايد كه روبرويش 
رودخانه و دره اى پوشيده از درخت است، ممكن است 
رابطه تان نه تنها با طبيعت، بلكه با يكديگر دگرگون شود.
او  از  بسپاريد و  به نوجوان خود  را  نقشه مسير    
به  تا  كند  راهنمايى  را  نقشه شما  از روى  بخواهيد 
مقصد برسيد. از او بخواهيد راه هاى گوناگون رسيدن 
توجه  با  را  راه  بهترين  و  كند  بررسى  را  مقصد  به 
كوچك  اشتباه هاى  با  دهد.  پيشنهاد  سفر  برنامه  به 
قبل  از  را  مسير  اگر  حتى  كنيد،  همراهى  فرزندتان 

مى دانيد، چند ساعت تاخير به درسى كه به فرزندتان 
مى دهيد و احساس ارزشمندى و قابل اعتماد بودنى كه 
پيدا مى كند، مى ارزد. عالوه بر اينها، بررسى راه هاى 
مختلف و در نظر گرفتن مزايا و معايب آن مهارت 

حل مساله را در نوجوانان تقويت مى كند.
را مسوول  نوجوان خود  فرزندان  در طول سفر    
عكاسى كنيد. با اين كار تمركز باريك و گزينشى را 
به آنها آموزش مى دهيد. نماهاى جديد را براى عكاسى 
به آنها نشان دهيد و سعى كنيد از نگاه كليشه اى و 
غالب خارج شوند. نوجوانان را تشويق كنيد از مظاهر 
فرهنگى مردمان ديگر عكاسى كنند. اين كار باعث 
آشنايى آنها با فرهنگ هاى گوناگون مى شود و نگاه 
متفاوت به دنيا را در وجودشان تقويت مى كند. كار 
به جايى مى رسد كه نوجوان از خود خواهد پرسيد: 
«توانستم اين كارها را در سفر انجام دهم، ديگر چه 

كارى از دستم برمى آيد؟» 
اين سوال دو وجه دارد؛ يك وجه آن به زندگى آينده 
او مربوط است كه پاسخ آن را خودش خواهد يافت. 
وجه ديگر سوال، به اكنون و سفر مربوط مى شود: 
«ديگر چه كارى در سفر مى توانم انجام دهم؟» پاسخ 
اين سوال هرچه باشد، باعث كمك و همراهى بيشتر 
اگر  مى شود.  سفر  لذت  افزايش  و  شما  با  نوجوان 
باشند  آنچه مى خواهند  از  فرزندان شما درك قوى 
و دوست دارند انجام دهند، به دست  بياورند، باعث 
احساس كنجكاوى و تالش براى پيدا كردن معناى 

زندگى شان مى شود.

دليل  به  بدانيد. در سفر  غنيمت  را    فرصت سفر 
شرايط خاص تمام اعضاى خانواده مدت بيشترى را 
كنار هم مى گذرانند. در سفر هر كس اتاق شخصى 
ندارد كه بتواند درون آن برود و به كار خود مشغول 
باشد بنابراين فرصت خواهيد داشت كارهايى را به 
صورت فشرده انجام دهيد. اگرچه روش قابل توصيه اى 
نيست، فعال كمك مى كند تا از فرصت استفاده كنيد.
بايد در سفر آمادگى داشته باشيد با موضوعات تازه 

(البته از نظر شما) مواجه شويد. 
ممكن است پسر جوان شما مدتى غيب شود و وقتى 
برمى گردد، احساس كنيد بوى سيگار مى دهد يا دختر 
نوجوانتان گاهى طورى با تلفن همراه صحبت  كند 
بياوريد.  او سر در  از مكالمه  نمى خواهد  كه گويى 
آرامشتان را حفظ كنيد و به خاطر داشته باشيد بايد 
از فرصت سفر استفاده كنيد، نه اينكه آن را خراب 
كنيد. سفر فرصت خوبى است تا شما بيشتر به نوجوان 

خود نزديك شويد. 
به خاطر داشته باشيد او يك شبه سيگارى نشده، اين 
شما هستيد كه به دليل گرفتارى هاى روزمره يك شبه 
متوجه موضوع شده ايد. اگر مشكالتى در رفتار نوجوان 
خود ديديد، مطمئن باشيد بدترين زمان براى تربيت 

و اصالح آنها، زمان سفر است. 
سفر غنيمتى است براى تجربه كردن و آموختن، نه 
نصيحت كردن و شكايت شنيدن. نصيحت ها را براى 

بعد از سفر نگه داريد.
ادامه دارد...

قسمت اول: چگونه با نوجوانان سفركنيم ؟

 زهراسادات صفوى 

خودتنظيمى منفى پديده شناخته شده اى در دانش مهندسى 
كنترل است، به اين معنا كه سيستم هاى پيچيده لزوما براى 
بقا، نياز به كنترل كردن لحظه به لحظه خود دارند. ساده ترين 
مثال آن سيستم تهويه كولر گازى است. وقتى شما آن را 
به سيستم دستور  واقع  تنظيم مى كنيد، در  روى درجه 23 
مى دهيد اگر دماى هوا از 23 درجه سانتى گراد بيشتر شد، 
در رأس  و  ما  بدن  به صورت خودكار روشن شود.  كولر 
آن مغز از اين سيستم كنترلى براى كاهش هزينه ها استفاده 
مى كند. يكى از پرهزينه ترين كارهاى مغز ما درك و تفسير 
محرك هاى محيطى يا همان ادراك است. از آنجايى كه ما 
حداقل 5 نوع حس شنوايى، بينايى، بويايى، چشايى و المسه 
را در اختيار داريم بايد براى حداقل 5 سنسور هزينه كنيم. 
هزينه ها زمانى سر به فلك مى كشد كه سيستم هاى ما بدون 
خاموشى به صورت 24ساعته روشن هستند و بدتر از همه 
اينكه سيستم پيامگير ما نه تنها بايد هميشه روشن باشد، بلكه 
بايد همواره در حداكثر آمادگى قرار داشته باشد تا هيچ اتفاقى 
را از دست ندهد. البته اين شرايط اورژانسى گاهى وقت ها 
بيشتر نياز مى شود و آن زمانى است كه شما منتظر دريافت 
خبرى هستيد. به اين ترتيب، طبيعتا گوش شما به زنگ ها 
حساس تر مى شود كه به اين شرايط «گوش به زنگى» مى گويند. 
با اين وجود حتى اگر مغز شما كمتر در شرايط «گوش به زنگى» 
قرار بگيرد، روشن نگه داشتن سيستم ادراك حواس پنجگانه 
همراه سيستم پردازشگر اطالعات، هزينه هنگفتى به اقتصاد 
مغز تحميل مى كند كه مستقيم به علت حجم باالى اطالعاتى 
است كه در لحظه به مغز مخابره مى شود. براى درك بهتر حجم 
اين اطالعات كافى است پردازش هاى جانبى و تركيب هاى 
آن را  نيز در نظر بگيريم. بدون شك حجمى كه فايل هاى 
نوشتارى با فرمت ورد از لپ تاپ شما مى گيرند بسيار كمتر 
اضافه  تصاوير  به  وقتى صدا  اما  است  نقاشى  فايل هاى  از 

مى شود، اين حجم به صورت تصاعدى باال خواهد رفت. 
تصورش دشوار است كه مغز ما با اين حجم عظيم اطالعات 
چه مى كند. اينجاست كه سيستم خودتنظيمى مغز نه تنها مفيد، 
بلكه حياتى به نظر مى رسد زيرا در صورت نداشتن اين سيستم،  
هارد مغز در كمتر از چند ساعت پر مى شود و مغز هنگ مى كند. 
اين  مى كنند؟  عمل  چگونه  واقعا  خودتنظيمى  سيستم هاى 
علوم  متخصصان  اولويت دار  پرسش هاى  از  يكى  پرسش، 
سيستم ها  اين  واقع،  در  است.  بوده  اخير  دهه  در  اعصاب 
برمبناى يك اصل اساسى پايه ريزى شده اند. «هيچ اطالعاتى 
ارزش درك كردن ندارد، مگر جديد باشد.» به اين معنا كه 
وقتى شما ساعت ها به تصويرى خيره شده ايد، با وجودى 
كه چشمانتان مرتب از آن تصوير عكس مى گيرند و به مغز 
مخابره مى كنند، مغز شما اين اطالعات را ذخيره و پردازش 
نكرده و آنها را به طور كامل دور مى ريزد اما وقتى در همان 
لحظه يك مگس وزوزكنان به سمت شما بيايد، مغز شما با 
بهره گيرى از «سيستم هاى جديدياب» اين تصوير را ادراك 
مى كند. به همين دليل است كه استادان دانشگاه هر از چند 
گاهى بين درس يك بشكن مى زنند يا حتى لطيفه تعريف 
مى كنند چون مى دانند سيستم مغز دانشجويان با تكرارى شدن 
صحنه كالس و تن يكنواخت صداى استاد، روى اتومات 

مى رود و عمال خاموش مى شود. 
پس اگر مى خواهيد همسرتان حرف هايتان را واقعا بشنود، 
هر از چند گاهى يك كار فانتزى از خود ارائه دهيد چون 
ممكن است او در ظاهر با چشمانى باز و لبخندى ماليم به 
حرف هاى شما گوش كند اما مغز مقتصد او با اين پيش فرض 
كه حرف هاى شما تكرارى و روزمره است، ممكن است اين 
لحظات را براى يك خاموشى سراسرى و استراحت مغتنم 

بداند تا براى انجام ساير امور در امتداد روز آماده تر شود.

مغز اقتصادى من

كالم نو
 دكتر مهدى قاسمى
روان پزشك و روان درمانگر

دوره پيش از مدرسه: در اين دوران كه بين 4 تا 7 
فكر  ولي  كند  تفكر  مي آموزد  كودك  است،  سالگي 
كردن او ممكن است نظام مند و منطقي نباشد، هرچند 
بيشتر در يك بخش  او  دارد.  را  منطق خود  كودك 
متمركز مي شود و از ساير زواياى يك موضوع غافل 
مى ماند. در اين زمان واقعيت را از  غيرواقعيت تشخيص 
نمي دهد. برداشت او از «خداوند» ممكن است با افراد 
بالغ متفاوت باشد زيرا محدوديت هايي كه افراد بالغ 
در تفكر و گفتار خود دارند، در كودك موجود نيست.
رشد مذهبي در اين دوران آينه تمام نماى رفتارهاى ديني 
والدين است. داستان ها، مراسم مذهبي و فعاليت هاي 
ديني سخت آنها را تحت تاثير قرار مي دهد. اين دوران 
را دوره «آشكارى معنوى» نيز مي نامند. بينش معنوى كه 
بر اثر غلبه ذهن انباشته از محسوسات پنهان شده بود، 
به تدريج سر برمى آورد و به صورتي مبدل در سطح 
تخيالت فرودمى آيد و قدرت تخيل كودك رشد مي كند. 
كودك با شروع رفتن به مدرسه با افراد ديگرى غير 
از والدين تماس پيدا مى كند كه مي توانند بر باورهاى 

او تاثير بگذارند. 
در اين دوران كودك رشد وجداني دارد و خداوند 
را به عنوان قدرت برتر درك مي كند، خداوندى كه 
مي تواند تشويق و تنبيه كند. در اين دوران نسبت هاى 
ناروا به خداوند (مثال اگر چنان كني خداوند تنبيه ات 

مي كند و...) زيان آور است.
 دوره اواخر كودكى: بين سنين 14-6 سالگي، تكامل 

فكرى بيشتر مى شود و كودك مهارت هاى منطقي را 
شركت  شود،  انجام  مناسبي  تربيت  اگر  فرامي گيرد. 
با  ارتباط درست  يا معنوى و  امور مذهبي  فعال در 
متوجه  او  مى دهد.  انجام  و  مى گيرد  ياد  را  ديگران 
مي شود خداوند حقيقتا همان قدرت اليتناهي است كه 
والدين و جامعه به او عرضه كرده بودند. اگر با نكته 
انحرافي خالف آنچه كه آموخته بوده، مواجه شود، آن 
را «غلط» مي داند و رد مي كند. در اين سنين، كودك 
خيلي مشتاق است كه بداند خداوند چه كارى انجام 

مي دهد و چگونه انجام مي دهد.
دوران نوجوانى: اين دوران «آمادگي معنوى» ناميده 
مي شود. نوجوان مي تواند جهان معنوى را درك كند. 
دوره اى است كه با طغيان در مورد قدرت ها و تعارضات 
با آنچه در مورد باورها و ارزش ها كسب شده، همراه 
است. نوجوانان محدوديت هاى خود را مى سنجند، سعي 
دارند از والدين جدا شوند و مايلند تصوير جداگانه اى از 
خود ايجاد كنند. نقش رفقا و دوستانشان در اين مرحله 
بسيار مهم است و مي توانند مسير رشد معنوى را به 
او بنمايانند. در اين دوران تعارضات در ماهيت خود، 
معناى زندگي و اهداف آينده زندگي فكر نوجوان را 
به شدت مشغول مي كند. نوجوان از آنچه كه قبال در 
مورد خدا آموخته، حقايقي در مورد خداوند و جهان 
پيرامون خود مي پذيرد و به برخي مطالبي كه والدين 
به او گفته اند، با ديده ترديد نگاه مي كند. در اين دوران 
تضاد وجود دارد؛ نوجوان مي خواهد ارزش هاى والدين 

را دور بريزد و مايل است با همساالن خود رفتارها و 
ارزش هاى گروهي را رشد دهد. 

در اين مرحله  است كه بعضي جوانان، عقايد و باورهاى 
مذهبي والدين خود را كنار مي گذارند و برخى از آنها 
مراسم سازمان يافته مذهبي را كه در آن فعاليت هاى 
گروهي با همساالن خود دارند، بسيار جذاب مي يابند. 
اين شرايط مي تواند براى جوانانى كه در خانواده شان 
موقعيت  نداشته،  وجود  معنوى  يا  مذهبي  باورهاى 

مناسبي باشد.
دوران كودكي با تمركز ويژه روى دوره اوايل كودكي، 
اولين فرصت براى  مهيا كردن شرايط موثر بر رشد 
و تكامل معنوى كودك و انتقال آموزه هاى مذهبي و 
معنوى است زيرا شخصيت بزرگسالي كودك در اين 

دوران شكل مي گيرد. 
دوران نوجواني به عنوان دومين دوره بحراني و حساس 
زندگي، دومين فرصت براى رشد معنويت است، به 
گونه اى كه با ايجاد آمادگي الزم از طريق ارتقاى معنويت 
و سالمت معنوى، فرد را براى مقابله با مشكالت زندگي 

و تاب آورى آماده مي كند. 
بر اساس يافته هاي پژوهش جونز، الليبت و پايسچر، 
مدل جامع بهزيستى كودك  متشكل از 4 ركن اصلى 
ذهن، بدن، محيط و معنويت است، حال آنكه مداخالت 
داخلى و خارجى انجام شده درباره مشكالت رفتارى 
كودكان صرفا بر بعد ذهن و محيط متمركز است و بعد 

معنويت معموال مورد غفلت قرار مى گيرد.

قسمت اول: كودك و معنويت

زندگى مثبت

هنر عشق ورزيدن
يكي از نيازهاي رواني و عاطفي هر انساني عشق ورزيدن است. 
عشق ورزيدن به خدا، پدر و مادر، فرزند، همسر، انسان هاي 
ديگر و حتي گياهان و حيوانات و شايد از همه مهم تر عشق 
ورزيدن به خود اما آيا ما اين كار را به درستي انجام مي دهيم؟ 
و چقدر در مورد عشق ورزيدن آگاهي داريم؟ در واقع، عشق 
احساسي نيست كه هر كسي به راحتي بتواند آن را تجربه كند. 
عشق ورزيدن يك هنر است كه مانند هر هنر ديگري نيازمند تمرين 
و تمركز است و به دانش و كوشش نياز دارد. در اين كتاب، 
اريك فروم، روان شناس و جامعه شناس معروف آلماني تالش 
مي كند به ما بياموزد براي هنر عشق ورزي ابتدا بايد شخصيت 
خود را در همه ابعاد تكامل ببخشيم و به همين جهت پس از 
اينكه در كتاب به بررسي كاملي از عشق و جنبه هاي نظري آن 
مي پردازد، خود واقعي انسان را هدف قرار مى دهد و به تكامل 
او كمك مي كند. اين كتاب داراي 4 فصل با عناوين؛ آيا عشق 
ورزيدن هنر است؟، نظريه عشق (عشق برادرانه، مادرانه، جنسي، 
عشق به خود، عشق به خدا)، عشق و انحطاط آن در جامعه معاصر 
غرب، تمرين عشق است. 
عشق ورزيدن  هنر  كتاب 
دستورالعمل هاي  حاوي 
عشق ورزيدن  براي  ساده 
دارد  قصد  بلكه  نيست، 
عشق ورزيدن را به عنوان 
يك هنر معرفي كند. اين 
كتاب نوشته اريك فروم، 
ترجمه پوري سلطاني و 
در  مرواريد  نشر  توسط 
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رسيده است.

معرفى كتاب

كالم نو
 دكتر مهرداد اخوان بهبهانى
پزشك و متخصص علوم اعصاب  شناختى

غرب، تمرين عشق است. 
عشق ورزيدن  هنر  كتاب 
دستورالعمل هاي  حاوي 
عشق ورزيدن  براي  ساده 
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