
عکس و مکث

زندگی صحنه زیبای 
هنرمندی ماست...

هر چه بيشتر از آدميت بو برده باشيم و 
هر چه بيشتر دوست بداريم، بيشتر غصه 
خواهيم داشت چون ديگر فقط به فکر 
خودمان نيستيم و بار رنج ديگران هم 
بر دوشمان خواهد بود. اين احساس 
به معنی اين نيست که چون هميشه 
در جهان آدم هايی با درد و رنج وجود 
دارد، شادمانی را حق خود ندانيم. راه 
چاره ساده است، می توانيم شادی آفرين 
زندگی ديگران باشيم و با شاد شدن 
آنها و کم کردن بار اندوه و دردشان، 

رضايت را مهمان قلبمان کنيم. 
قرار نيست، معجزه اتفاق بيفتد و وقتی 
حالمان خوب نيست و به جای زندگی، 
روزمرگی می کنيم، شادی و  احساس 
قلبمان را  بيايد و  از جايی  رضايت 
نشانه برود. بايد آن را درونمان ايجاد 
کنيم و هر چقدر خودخواه باشيم، اگر 
آدم های اطرافمان آزرده باشند، محال 
است ذره ای از دلمان هم که شده، مکدر 
نشود. پس بايد راهی برای زندگی کردن 
يافت. بايد راهی پيدا کرد برای اينکه 
صبح ها بتوانيم با اميد چشم باز کنيم و 
شب ها با آرامش بخوابيم. وقتی قدمی 
برای کسی برمی داريم و دست ياری 
به سوی او دراز می کنيم، ناخودآگاه 
خودمان را ارزشمند می بينيم و دلمان 
قرص می شود که می توانيم نقش خود را 
در جهان درست ايفا کنيم.  نمايش در م
اينطور خدا را هم خوش می آيد چون به 
دنيايش راهت داده که نقشت را در تمام 
سکانس های تلخ و شيرينش درست 
ايفا کنی و مطمئن باش وظيفه ای داری. 
نمی توانی بهانه بياوری، چشم هايت را 
ببندی و بی تفاوت و بدون توجه به 
نقش  دنيا  صحنه  در  همبازی هايت 
در  تئاتری  بازيگر  هيچ  کنی.  بازی 
صحنه نمايش اينگونه موفق نبوده چه 
رسد به تو که نقشت حقيقی است 
و نه فقط بازی. زندگی شبيه صحنه 
تئاتر است اما بازی ما در اين صحنه 
پابرجا حقيقی است. تا دير نشده بايد 
راهی پيدا کرد، راهی برای اينکه صحنه 
زيبای هنرمندی مان با نغمه ای خوش 

جاودانه شود.
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 زهراسادات صفوی 

اين عنوان کتابی است که در ۱۸ سالگی خواندم و در آن برهه برايم بسيار چالش برانگيز 
بود. نکته ای که توجهم را جلب می کرد و جالب به نظرم می رسيد، اين بود که 
زنان بسياری در برابر اين کتاب مقاومت داشتند و نمی خواستند استقالل توضيح 
داده شده در آن را بپذيرند. اين کتاب از زنان مطيع، آرام و وابسته ای می گفت 
که زن خوب تلقی می شوند و از زنان فاعل، عصبانی از شرايط و مستقلی که 
تعارضات جدی استقالل دارند. افراد در يک بافت فرهنگی روش هايی برای 
سازش انتخاب می کنند. افرادی که اضطراب زياد يا مسائل روانی خاصی دارند، 
در بحران ها دفاع های روانی ناپخته تری را انتخاب می کنند. يکی از دفاع های ناپخته 
ما در بحران ها، دو پاره سازی و دو قطبی کردن احساسات و افراد است؛ يعنی دو 
حس متضاد را تجربه می کنيم ؛ از گروهی متنفر و عاشق گروه ديگری می شويم. 
در اتفاق ها و برهه های زمانی مختلف، شاهد اين دو پاره سازی احساسات و 
دسته بندی افراد به دو گروه هستيم؛ دوست/دشمن، خوب/بد، زن خوب/زن بد و...

می بينيد چه نگرش مرزی وجود دارد؟ زن خوب و زن بد! بهشت و همه جا!
کليشه های بسياری برای خوب يا بد بودن و زن خوب يا زن بد بودن وجود 
دارد که ذهن مردم را از ويژگی های تعريف شده و انعطاف ناپذير پر کرده است.

همين نگرش باعث شده است برخی زنان با دريافت اندکی توجه، هوشمندی 
را کنار بگذارند و اخالق و ارزش را اجبار بدانند يا ارزش های غلط و سخت را 
دست نيافتنی ببينند. اجبار، ميل به فرار ايجاد می کند. وقتی مجبور باشيم بدون تفکر 
زن خوبی باشيم، ممکن است در ذهنمان زن خوب نبودن جذاب شود. اساسا زن 
خوب تعريف مشخصی دارد؟ زن خوب کيست؟ زن خوب چه ويژگی هايی 

دارد؟ آيا خودتان را زن خوبی می دانيد؟
راستش را بخواهيد من اعتقاد دارم زن آگاه، عاقل و بالغ مجموعه ای از تعارضات، 
ارزش ها، دوراهی ها، خطاها و ويژگی های نسبت داده شده به زن بد و... را به يدک 
می کشد ولی می تواند بر آنها غالب شود و اجازه نمی دهد مشکالت و تعارضات 
بر او غالب شوند. عنوان زن خوب و مقدس باعث می شود اشتباه ها و تمايالت 

ديگر برای زنان حس گناه ايجاد کنند. 
زن خوب در ديد جامعه مرد ساالر، مطيع و وابسته است و متاسفانه جنگ با اين 
رويکرد و موضع گيری مخالف، آسيب های جدی به زنان وارد می کند و خشم  

و اعتراض افسار گسيخته برايشان مشکالت متعددی به وجود خواهد آورد.
هر زنی، حتی زنانی که حداقل آسيب ديدگی روانی دارند، ممکن است تمايالت و 
تعارض های ناپسندی از ديد جامعه داشته باشند اما چالش های اخالقی و اشتباه ها 
نبايد حس منفی در زنان ايجاد کند. در واقع، زنان بايد با مديريت هيجان ها و 
فشارهای عرف بتوانند خوب بودن را يک طيف بدانند و به خودشان اجازه خطا 
بدهند. منظور از يک طيف، اين است که اگر خطی را در نظر بگيريم که زن ايده آل 
يک سر آن باشد، زن بد طرف ديگر است. البته افراد در قسمت های مختلفی از 
طيف قرار دارند و همزمان ويژگی های مثبت و منفی دارند. اگر نگرش دو پاره 
وجود داشته باشد، هر اشتباهی می تواند فرد را غرق در احساسات منفی کند. از 
آن طرف، وابستگی و مانند يک دختربچه عمل کردن، تصور غلطی ايجاد کند 
که من زن خوب و مورد تاييد جامعه هستم. نگرش به افراد و خودمان در يک 
طيف کمک می کند نگاهمان منطقی و به واقعيت نزديک تر باشد. ما خانم ها بايد 
به خودمان اجازه دهيم که خطا کنيم. بايد به خودمان اجازه دهيم که کامل نباشيم 
و در نهايت بايد توانايی ها، محدوديت ها و خواسته های خودمان را درست و 
کامل تشخيص دهيم. زنان نبايد تحت تاثير فشارها، به آسمان يا قعر چاه روند. 

مسير رشد مسير بدون مانعی نيست ولی هموارشدنی است.

زنان خوب به بهشت می روند و زنان بد به همه جا

هفته گذشته، بحث لزوم تغيير شيوه زندگی در دنيای 
کرونايی را مطرح کردم و در اين مطلب درباره بيم 
با شنيدن آمار رسمی مبتاليان و  و هراس مردم 
افراد فوت شده به دليل ابتال به کرونا و لزوم تغيير 
شيوه زندگی برای پيشگيری از آسيب های جسمی 

و روانی می نويسم. 
آمار اعالم شده به وسيله مسووالن وزارت بهداشت 
و دولت، نشان می دهد که بيش از ۲۰۰ هزار نفر در 
کشور به کرونا مبتال شده اند و علت اساسی شيوع 
اين بيماری و کنترل نشدن آن، مراقب نبودن مردم، 
رعايت نکردن مسائل بهداشتی، استفاده نکردن از 
ماسک و دستکش و مهم تر از همه رعايت نکردن 
فاصله گذاری اجتماعی است. حضور در دورهمی ها، 
مراسم عروسی  و عزا و جدی نگرفتن خطر ابتال 
باعث شده آمارها باال برود. درست است که در 
فرهنگ ما برگزاری و شرکت در مراسم سوگواری 
برای تسلی خاطر بازماندگان بسيار اهميت دارد اما 
در شرايط فعلی با اين کار سوگواران و خودمان را 
در معرض خطر قرار می دهيم. بايد فاصله گذاری 
اجتماعی را بسيار جدی بگيريم زيرا در غير اين 
صورت در جامعه شاهد افزايش مبتاليان به افسردگی، 
اضطراب، نگرانی و استرس خواهيم بود و اين مساله 
شرايط خاصی را ايجاد می کند که مطلوب نيست.
درحال حاضر بايد به دنبال شيوه زندگی جديد 
باشيم؛ يعنی شيوه ای خاص برای فرد يا جامعه و 
رفتار هايی که خاص اين زمان است. شيوه زندگی 
سالمت محور که الزم است برای آن برنامه ريزی 

کنيم و يک برنامه جديد به وجود بياوريم.
 نقش رسانه ها در اين زمينه بسيار پررنگ است و 
بايد برای توانمندسازی افراد، خانواده ها و اصالح 

الگوی زندگی ها آگاهی رسانی کنند.  

در الگوی شيوه زندگی، تأمين و حفظ سالمت از 
اهداف عالی است که ما می توانيم چنين رويه  ای 
را از طريق ابعاد سه گانه بهداشت جسمی، روانی 
و اجتماعی در پيش بگيريم. البته در دهه  های اخير 
مساله معنويت هم به اين ابعاد اضافه شده است. 
در اين ميان، توصيه های کوتاه اما تأثيرگذاری برای 
داشتن شيوه زندگی سالم وجود دارد که به ترتيب 

زير هستند:
زندگی درست  به کارگيری شيوه  و   شناخت 
هنگام آسيب ها، ضربه ها و ساير رويدادهای زندگی 
با شيوه  زندگی سالم  به ما بسيار کمک می کند. 
می توانيم تغييراتی را در خودمان، جامعه مان و در 
محيطی که زندگی می کنيم، به وجود بياوريم و 
يکی از اين شيوه ها مديريت استرس است که از 
تأثيرگذارترين مسائل مربوط به شيوه زندگی سالم 

محسوب می شود.
نامناسب،  موقعيت های  از  مملو  ما  زندگی   
اضطراب زا و پراسترس است و انسانی که به دنبال 
از روش های  می کند  است، سعی  روان  سالمت 
مختلف استفاده کند تا شيوه زندگی درستی داشته 
باشد و با سالمت روانی و جسمی بهتری بتواند 
به زندگی ادامه دهد. در اين راه، شناخت و ارزش 
و اهميت دادن به نيازهای فرد بسيار اهميت دارد. 
روان شناسان و متخصصان بهداشت روان به اين 
نيازهای  دارند زيرا شناخت  مساله توجه زيادی 
جسمی و روانی کمک می کند برای محروميت و 
ارضای آنها و آنچه می تواند تغيير رفتار به وجود 

بياورد، درست عمل کنيم.
 بايد از زندگی مان لذت ببريم و دنبال کارهايی 
باشيم که می تواند برای ما با ارزش باشد، باعث 

رشد و تعالی مان بشود.

 ايجاد تعادل بين کار و زندگی در زندگی بسيار 
مهم است. بسياری از ما به صورت افراطی به مسائل 
کاری می پردازيم و يادمان می رود همه زندگی کار 
نيست و بايد تلفيقی از کار و زندگی کردن، لذت بردن 

و رضايت را تجربه کنيم.
و  است  زندگی  از  جزئی  عاطفی  مشکالت   
سالمت روانی ما به نحوی با چگونگی برخوردمان 
با اين مشکالت و يافتن بهترين راه حل برای غلبه 

بر آنها بستگی دارد. 
  توجه به معنويات و نگاه وجودی انسان به 
خود، هستی و اتصال به يک نيروی خارج از دنيای 

مادی باعث ايجاد حس آرامش می شود.  
 انسان يک موجود اجتماعی است و در نتيجه به 
تعامل با آدم ها، زندگی مشترک و همکاری با ديگران 

نياز دارد و بايد اين مورد را مدنظر قرار بدهيم.
 بايد بدانيم که چه نوع تغديه ای به سالمت جسم 
و روان ما کمک می کند. به خصوص در دوران 
کرونا بايد توصيه متخصصان تغذيه را برای مقابله 

با  ويروس کرونا جدی گرفت.
  نوع دوستی و کمک به ديگران بسيار اهميت 
و  بياييم  بيرون  فرديت  حالت  اين  از  بايد  دارد. 
تعامل درستی با انسان ها داشته باشيم و سعی کنيم 

به زندگی ديگران هم توجه داشته باشيم.
 شيوه زندگی مان را جدا تغيير بدهيم. به جای 
نشستن پای تلويزيون به فعاليت های ديگر بپردازيم. 
در صورت امکان يک مدت محدودی از خانه خارج 
شويم، با رعايت نکات الزم، فعاليت های اجتماعی 

داشته باشيم و با طبيعت هماهنگ شويم. 
در نهايت اينکه آنچه دوست داريد، انجام دهيد 
اما انتخاب درستی داشته باشيد و همه جوانب را 

در نظر بگيريد.

باید سبک زندگی جدیدی را از سر بگیریم!

جامعه سالم

نکات برتر بیماری های زنان
گستره علم زنان و مامايی بسيار وسيع است و از قبل از تولد تا دوره سالمندی 
زنان را شامل می شود. همان طور که در همه زمينه های علمی سرعت پيشرفت 
بسيار زيادی ديده می شود، افزايش علم و اطالعات در عرصه رشته مامايی، زنان 
و زايمان و ناباروری نيز در سال های اخير همگام با ساير علوم بسيار چشمگير 
و حيرت انگيز بوده و مرهون تالش و تحقيقات مداوم دانشمندان و محققان اين 
رشته است. سال هاست که کتاب استاندارد نواک در رشته زنان به عنوان يک 
مرجع پذيرفته شده است. کتاب نواک، حجم نسبتا زيادی دارد و ممکن است 
مطالعه آن در فرصت محدود برای همه مقدور نشود.با توجه به پيشرفت های 
علمی اخير و فرصت های محدود همکاران گروه پزشکی جهت مطالعه کتاب های 
مفصل موجود، ارائه خالصه کتاب مرجع بيماری های زنان برک و نواک در هر 
ويراست آن يک نياز مبرم برای جامعه پزشکی کشور به شمار می رود. کتاب 
حاضر، تمام فصول کتاب بيماری های زنان بر کث و نواک را به طور خالصه 
ارائه کرده است. با توجه به اينکه مخاطبان اين کتاب، دانشجويان دوره های 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و داوطلبان آزمون ورودی دوره های کارشناسی 
ارشد و دکتری هستند، محتوای کتاب به نحوی تهيه شده که هم برای دانشجويان 
دوره کارشناسی به عنوان يکی از کتاب های درسی مورد استفاده قرار گيرد و 
هم در دوره های آمادگی آزمون های ورودی قابل استفاده باشد. اين کتاب ۲۰9 
صفحه داشته که توسط انتشارات آکادمی مامايی به چاپ رسيده است. گستره 
علم زنان و مامايی بسيار وسيع است و از قبل از تولد تا دوره سالمندی زنان 
را شامل می شود. همان طور که در همه زمينه های علمی سرعت پيشرفت بسيار 
زيادی ديده می شود، افزايش علم و اطالعات در عرصه رشته مامايی، زنان و 
زايمان و ناباروری نيز در سال های اخير همگام با ساير علوم بسيار چشمگير و 
حيرت انگيز بوده و مرهون تالش و تحقيقات مداوم دانشمندان و محققان اين 
رشته است. سال هاست که کتاب استاندارد نواک در رشته زنان به عنوان يک 
مرجع پذيرفته شده است. کتاب نواک، حجم نسبتا زيادی دارد و ممکن است 
مطالعه آن در فرصت محدود برای همه مقدور نشود.با توجه به پيشرفت های 
علمی اخير و فرصت های محدود همکاران گروه پزشکی جهت مطالعه کتاب های 
مفصل موجود، ارائه خالصه کتاب مرجع بيماری های زنان برک و نواک در هر 

ويراست آن يک نياز مبرم برای جامعه پزشکی کشور به شمار می رود. 
کتاب حاضر، تمام فصول کتاب بيماری های زنان بر کث و نواک را به طور خالصه 
ارائه کرده است. با توجه به اينکه مخاطبان اين کتاب، 
دانشجويان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
داوطلبان آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد 
و دکتری هستند، محتوای کتاب به نحوی تهيه شده 
که هم برای دانشجويان دوره کارشناسی به عنوان 
يکی از کتاب های درسی مورد استفاده قرار گيرد و 
هم در دوره های آمادگی آزمون های ورودی قابل 
استفاده باشد.دانشجويان برای خريد اين کتاب 
با شماره ۰9۱۲39۰4۲95)آقای لشينی( تماس 
بگيرند. اين کتاب ۲۰9 صفحه داشته که توسط 

انتشارات آکادمی مامايی به چاپ رسيده است. 

معرفی کتاب

زندگی  مثبت
 کتایون خانجانی

روان شناس و روان درمانگر 

15فکر مثبت

 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

شماره هفتصدوپنجاه وشش   هفت تيـر نودونه

مهارت زندگی مثبت

 )Mindfulness( حتما شما هم درباره ذهن آگاهی
در  را  آن  کرده ايد،  سعی  و  شنيده  آن  فوايد  و 
سريع  دنيای  در  زندگی  ببريد.  کار  به  زندگی 
امروزی موجب عدم توجه به خودمان می شود 
و الزم است مهارتی برای غلبه بر آن بياموزيم. 

ذهن آگاهی چيست؟ 
اغلب مردم ذهن آگاهی را با مراقبه و يوگا يکی 
می دانند درحالی که آنها تنها يکی از تمرين های 

موثر ذهن آگاهی هستند.
انجمن روان شناسی آمريکا می گويد: »ذهن آگاهی، 
آگاهی لحظه به لحظه از تجارب شخصی، بدون 
قضاوت است.« در واقع، ذهن آگاهی يعنی توجه 
آگاهانه در »همين جا و اکنون« که به ما نشان 
ذهن  احساسات،  بدن،  در  چيزی  چه  می دهد 
اتفاق می  افتد. هنگامی که يک فرد  ما  و جهان 
ذهن آگاهی دارد، روی لحظه اکنون متمرکز بوده و 
سعی می کند به چيزی که در گذشته اتفاق افتاده 
يا ممکن است در آينده رخ دهد، فکر نکند و در 
مورد هيچ چيزی قضاوت نکرده و آنها را به عنوان 
»خوب« يا »بد« برچسب گذاری نکند. تحقيقات 
متعدد، ريشه ذهن آگاهی را در آموزه های بودا 
مورد   3 را  ذهن آگاهی  از  هدف  بودا  می دانند. 
می داند؛ شناخت ذهن يعنی احساس ما از خود 
يعنی  ذهن  آموزش  هستيم،  کسی  چه  اينکه  و 

پرورش فضايل اخالقی  بهتر روش های  کشف 
توانايی  يعنی  که  ذهن  کردن  آزاد  و  خود  در 
و  غيرمفيد  عملکردهای  و  افکار  به  نچسبيدن 

ناخواسته. احساسات 
جنبه های  و  بوده  متعدد  ذهن آگاهی  مزايای  اما 

مختلفی دارد که عبارتند از:
فوايد عاطفی: ذهن آگاهی منجر به کاهش افسردگی، 
رويدادهای  نشخوارکنندگی  منفی  تأثير  کاهش 
منفی و علت و عواقب آنها و در نتيجه کاهش 
دردهای مزمن، شادی بيشتر و خواب بهتر می شود.
فوايد شناختی: افراد با ذهن آگاهی باالتر، حافظه و 

تمرکز بهتری نسبت به ساير افراد دارند.
مزايای بين فردی: رضايت بيشتر در روابط از طريق 
به احساسات در  پاسخ دقيق تر  بهتر و  شناخت 

افرادی که ذهن آگاهی دارند، ديده می شود.
مزايای حرفه ای: افزايش رضايت شغلی و کاهش 

استرس شغلی در اين افراد ديده می شود.
روش های  بودن  ارزان  و  آسان  عملی:  داليل 
ذهن آگاهی، قابليت به کارگيری در هر مکان و 
افراد در هر سن و موقعيتی  زمان و برای همه 

را فراهم می کند.
در ادامه، برای داشتن ذهن آگاهی، تمرين هايی را 

برايتان انتخاب کرده ايم که عبارتند از:
1. تنفس 3 ثانيه ای را تمرين کنيد. در جايی آرام 

بنشينيد و به مدت 3 ثانيه نفس عميق بکشيد )دم( 
و سپس به مدت 3 ثانيه به آرامی بازدم کنيد. در 
اين حين، به اينکه چگونه شکم شما با هر تنفس 

باال و پايين می رود، توجه کنيد.
کرده  انتخاب  روز  در طول  را  فعاليت  2. يک 
و با روشی آگاهانه و حضور کامل انجام دهيد. 
بهترين نوع فعاليت مواردی است که معموال به 
صورت خودکار انجام می شوند مانند رانندگی، 

دوش گرفتن، آشپزی و حتی غذا خوردن. 
3. تالش کنيد به روشی گوش دهيد که کامال 
بدون قضاوت باشد يعنی آنچه را که شنيده ايد، 

قضاوت نکنيد بلکه فقط آنها را قبول کنيد. 
دهيد.  انجام  کاری  لحظه  هر  نيست  الزم   .4
باشيد و  می توانيد فقط در لحظه حضور داشته 

استراحت کنيد. 
بگذاريد. از طبيعت وقت  بردن  لذت  برای   .5
آرامش در محيط اطراف می تواند به شما کمک کند. 
است  بهتر  باشيد.  متعهد  و  بگذاريد  وقت   .6
با  تمرين های روزانه در همان زمان هر روز و 
همان مدت اتفاق بيفتد تا به يک عادت در شما 

تبديل شود.
يادتان باشد که ذهن آگاهی نيز مانند هر عادتی در 
ابتدا دشوار است و نياز به تالش دارد اما با گذشت 

زمان و با تمرين، اين عادت آسان تر می شود.

 ترجمه: سارا حق بین
ذهن آگاهی را تمرین کنیم!

مادر 4 فرزند است و شوهری نابينا 
دارد که نمی تواند کار کند بنابراين 
چاره ای نيست غير از اينکه سخت 
کار کند تا بتواند مخارج زندگی را 
تامين کند. در همه اين سال ها شبانه روز 
خياطی کرد و يک تنه با مشکالت 
جنگيد اما مدتی بود ضعف و ناتوانی 
دستانش را لرزان کرده بود و ديگر 
نمی توانست مثل قبل قيچی به دست 
بگيرد و خياطی کند. به پزشک مراجعه 
کرد و تشخيص داده شد که به سرطان 

رحم مبتالست.
جلسه   ۲۸ مادر  اين  درمان  برای 
پرتودرمانی تجويز شده که حدود 4 
اما  ميليون و4۰۰ تومان هزينه دارد 
اگر نگاهی به سطرهای باال بيندازی 
و دوباره خالصه وضع زندگی او را 
بخوانی، خيلی راحت می توانی دريابی 
که حاال در خرج خورد و خوراک و 
نيازهای اوليه هم مانده اند چه برسد 

به هزينه درمان. 
من و تو می توانيم سايه مادر را باالی 
سر فرزندانش نگه داريم و از اندوه 
اين خانواده کم کنيم. برای اين کار 
کافی است وجه نقد را به کارت بانک 
-۸۰۰۱-۰756 شماره  با  پارسيان 
۰6۱۰-6۲۲۱ به نام موسسه خيريه 
امدادگران عاشورا واريز کنی و با 
شماره تلفن759۸3۰۰۰ )داخلی۲( 
 ۰9۱9۸۰۱۲677 همراه  شماره  يا 
کد  با  بيمار  اين  بگيری.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   ۱65۲9

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر
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