
شبی به درازای یک سال
امشب که این مطلب را می نویسم، 
شب قدر است. شبی که می گویند 
تقدیر آدم ها در آن رقم زده می شود 
و خیلی از ما معتقدیم باید از خدا 
خطاهایمان  و  گناهان  بابت  آنقدر 
طلب بخشش کنیم که ما را ببخشد. 
اگر همت احیا داشته باشیم، تا دم 
احتماال  که  در حالی  دم های صبح 
جاری  چهره مان  بر  اشک هایمان 
یاری  که حافظه مان  آنجا  تا  است، 
کند، آنچه از رمضان سال قبل تا امروز 
بر ما گذشته و هر آنچه کرده ایم و 
باید انجام می دادیم و ندادیم، پیش 

چشممان می آید. 
خجالت می کشیم بابت کم کاری ها و 
هزار قول و وعده به خودمان و خدا 
می دهیم که اگر عمری باقی باشد و 
اجلمان یکباره سر نرسد، سال دیگر 
آدم بهتری بشویم و از او می خواهیم 
تمام خواسته هایمان را اجابت کند و 
قلم عفو بر همه خطاهایمان بکشد. 
از  یکی  که  پا  دو  بشر  از  امان  اما 
ویژگی های بارزش فراموشی است 
که اگر غیر از این بود، مگر می شد 
دنیا گلستان نشود؟ امان از این بشر که 
شب قدر هم بیشتر از طلب مغفرت، 
از خدا طلبکار نعمت های مادی است 
و صبح روز بعد انگار که حافظه کوتاه 
مدتش از کار افتاده باشد، می شود 

همان که بود.
منافعش در خطر  خدا نکند جایی 
باشد، از زخم زبان و خباثتی نیست 
که فروگذار کند. باز هم یادش می رود 
که در دنیا در قبال همنوعانش وظایفی 
دارد و اگر خدا از حق خودش هم 
بگذرد، حق الناس همیشه بر گردنمان 

خواهد ماند. 
کاش بدانیم الزم نیست صبر کنیم تا 
سالی ۳ شب در اواخر ماه رمضان 
اعمالمان را مرور کنیم، هر شب ما 
می تواند شب قدر باشد و در آن فکر 
کنیم از صبح چند دل شکستیم، چقدر 
ظلم کردیم، چند نفر را رنجاندیم، 
نگاه مستاصل یا ری خواه چند نفر 
را نادیده و ماجرای رنج چند نفر را 
نشنیده گرفتیم و هر روز از تعداد 

این خطاها کم کنیم.
آن  اعمال  حساب  به  هرشب  اگر 
عهد هایمان  اگر  برسیم،  روزمان 
یادمان نرود، شب قدر که می شود، 
فهرست خطاهایی که باید برایشان 
طلب بخشش کنیم، به بلندی یک 

شب نخواهد بود.

حرف آخر
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

شما چقدر در مورد توانمندي ها و نقاط  قوت تان مطلع هستید؟ چقدر 
همه  کرده اید؟  استفاده  خود  حرفه اي  و  شخصي  زندگي  در  آنها  از 
توانایي هایشان  که  مي شناسیم  خاص  توانمندي هاي  با  را  افرادي  ما 
بي بهره  و  بي خبر  آنها  از  فرد  خود  گاهي  حتي  و  باقي مانده  بالقوه 
است. در حقیقت، فاجعه بزرگ در زندگی انسان ها کمبود توانمندی 
نیست، بلکه به کار نگرفتن آن  است. مهم ترین وظیفه هر فرد درباره 
در  آنها  کارگیری  به  و  آنها  پرورش  توانمندي ها،  شناخت  خودش، 
مانند ساعت  توانمندی  هدررفته  که  است چرا  مناسب  مکان  و  زمان 

آفتابی در سایه است. 
و  قوت  نقاط   کارگیري  به  و  کشف  براي  که  بزرگي  کارهاي  از 
است.  گالوپ  سازمان  تاسیس  گرفته،  صورت  افراد  توانمندي هاي 
این سازمان به پژوهش هاي وسیعی در این زمینه پرداخته و نتایج آن 

به افراد بسیاري کمک کرده است. 
بیش  بررسی  که حاصل  ارزشمند  پژوهش  نتایج یک  مثال،  عنوان  به 
از 400 شرکت موفق جهان و مصاحبه با بیش از 80 هزار مدیر موفق 
و یک میلیون کارمند است، نشان می دهد دانش و مهارت چنانچه در 

راستای هوشمندی فرد باشد منجر به توانمندی می شود. 
همچنین در پژوهشی دیگر که روي کسب و کارهاي گوناگون شرکت هاي 
بزرگ و کارمندان شان انجام شد، تنها ۲0 درصد از کارکنان احساس 
می کنند توانمندی هایشان به کار گرفته می شود و 80 درصد کارکنان 

معتقدند نقش مناسب به آنها واگذار نشده است.
کتاب کشف توانمندي ها برگرفته از 
پژوهش هاي سازمان گالوپ است. 
انداختن  راه  با هدف  کتاب  این 
نوشته شده  توانمندی ها  انقالب 
و ۳4 نوع توانمندي را به عنوان 
راهنما معرفی می کند. با مطالعه 
آن مي توانیم توانمندي هاي خود 
را کشف کنیم و برای برتر شدن 

در هر فعالیتی به کار ببریم.
مارکوس  نوشته  کتاب  این 
کلیفتون،  دونالد  باکینگهام و 
ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد 
است که توسط نشر فرا در 
۲88 صفحه به چاپ رسیده 

است.

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

حتما برای شما هم پیش آمده که دچار بی خوابی یا 
بدخوابی شده و تا صبح در رختخواب غلت زده و 
روز بعد خسته، کسل، بی انرژی و بدُخلق بوده اید. 
خوب خوابیدن به طور مستقیم بر سالمت روانی و 
جسمی ما تاثیر می گذارد و نداشتن خواب خوب 
می تواند آسیب های جدی به سطح انرژی ما در 
طول روز، بهره وری و تعادل عاطفی مان بزند و 
موجب چاقی، بیماری های قلبی و دیابت نوع۲ 
شود. البته که بی خوابی یا بدخوابی ممکن است 
برای همه ما هر از چندگاهی پیش بیاید اما وقتی 
این اختالل ادامه پیدا می کند، می تواند به مشکل 
تاثیرات جدی بر سالمت  واقعی تبدیل شود و 
بدن بگذارد. اگر شما هم دچار بی خوابی مفرط 
و مشکالت ناشی از آن هستید، ممکن است در 
جستجوی خواب بهتر به داروهای خواب رو بیاورید 
که قطعا عوارض جانبی خواهند داشت اما در ادامه 
به شما کمک  آشنا می شوید که  با راهکارهایی 
می کند قبل از رو آوردن به قرص، بتوانید خواب 

راحت تری را تجربه کنید:
1. یک تا دو ساعت قبل از خواب از نگاه کردن به 

صفحه های با نور آبی مانند تلفن همراه، تبلت، رایانه 
و تلویزیون که موجب اختالل خواب می شوند، 

پرهیز کنید.
2. هنگام خواب تا حد امکان اتاقتان را تاریک 
کنید. بهتر است از پرده های مناسب یا چشم بند 

استفاده کنید.
 3. در طول روز ورزش کنید. ورزش منظم، 
بی خوابی را بهبود می بخشد و مدت تجربه خواب 

عمیق را افزایش می دهد.
نیکوتین را که  شب ها مصرف کافئین و   .4 

محرک بی خوابی هستند، محدود کنید. 
5. همان طور که گرسنگی می تواند باعث بیدار 
ماندن و بی خوابی شود، شکم بیش از حد پر هم 
مانع خواب راحت است بنابراین، چه بهتر که برای 
شام از یک میان وعده کوچک و سالم استفاده کنید.
6. دمای اتاق خواب باید نسبتا خنک و با تهویه 
یا گرم، موجب  اتاق خیلی سرد  باشد.  مناسب 

اختالل در خواب می شود. 
7. تختخواب تان را برای خواب مهیا کنید. از 
تختخواب خود به عنوان دفتر برای پاسخگویی به 

تماس های تلفنی و ایمیل ها استفاده نکنید. تخت 
باید محرکی برای خواب باشد، نه بیداری.

8. آرامش را هدف خود قرار دهید، نه خوابیدن 
را. اگر به سختی به خواب می روید، از روش های 
آرام سازی مانند تجسم، مدیتیشن یا تمرینات تنفسی 
که حتی بدون بیرون آمدن از رختخواب هم قابل 

انجام هستند، استفاده کنید. 
9. اگر در طول شب به دلیل احساس اضطراب و 
استرس در مورد چیزی از خواب بیدار می شوید، 
آن را روی کاغذ یادداشت کرده و فکر کردن و نگرانی 
در مورد آن را به روز بعد موکول کنید. همین طور 
اگر یک ایده عالی موجب بیدار ماندن شما می شود.
10. در دوران کودکی هر شب پدر و مادر با خواندن 
داستان قبل از خواب، ما را برای خوابیدن آماده 
این تشریفات و مراسم آرامش بخش،  می کردند. 
به خوابیدن ما کمک می کند. تشریفات به بدن و 
ذهن پیام می دهد که زمان خواب فرا رسیده است. 
می توانید قبل از خواب یک لیوان شیر گرم بنوشید 

یا به موسیقی آرام گوش دهید..
health.harvard.edu :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
راز خواِب خوب شبانه
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كشف توانمندي ها

صغری خانم یک مادر جوان ۳8 ساله 
است. مادری که مدتی است پنجه های 
سرطان بر پیکرش فرود آمده و درد 
و رنجوری بر جانش نشانده است. او 
به سرطان پستان مبتالست اما غصه  و 
رنج او و خانواده اش فقط از بیماری 
نیست. صغری خانم جراحی شده 
شیمی درمانی  جلسه   8 پزشکان  و 
برایش تجویز کرده اند اما پرداخت 
هزینه دارو و این درمان برایش مقدور 
نیست. همسر این خانم کارگر است 

و درآمد چندانی ندارد. 
من و تو می توانیم کاری کنیم و بار 
کنیم،  سبک تر  را  خانواده  این  غم 
اگر به اندازه وسعمان همت کنیم. 
را  خود  نقدی  کمک  است  کافی 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6۲۲1-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی۲(  تلفن7598۳000 
 0919801۲677 همراه  شماره 

تماس بگیرید.
این بیمار با کد ۲5714 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دارند و دالیل  اعتقاد  یگانگی خداوند  به  به صورت فطری،  کودکان 
اشاره  روایت  این  به  نمونه  عنوان  به  دارد.  وجود  آن  برای  بسیاری 
می  کنم: »حضرت موسی)ع( به خدا عرض کرد: پروردگارا! کدام یک 
از اعمال نزد تو برتر است؟ از سوی خداوند خطاب رسید: محبت به 
کودکان چرا که من فطرت آنها را بر پایه اعتقاد به یگانگی خود قرار 
این شناخت دچار مشکل  را در  آنچه ممکن است کودک  دادم«.]1[ 
کند، افکار خام و نادرستی است که از تجزیه و تحلیل برخی اطالعات 
به دست آمده با ذهن محدود خود به آن می رسد. یکی از اشتباهاتی 
که ممکن است رخ بدهد، دادن اطالعات نادرست درباره خداوند و 

تایید برخی از افکار خام کودکان درباره خداست.
برخی والدین به گمان اینکه با دادن هر گونه اطالعاتی درباره خداوند 
کنند  و ساکت  قانع  را  کودک  پرسش گر  ذهن  می توانند  او  و صفات 
یا این تصور که اگر من به او معلوماتی ندهم ممکن است دیگر مرا 
آنکه  از  بیشتر  که  می دهند  او  به  اطالعاتی  گاهی  باشد،  نداشته  قبول 
سال ها  او  که خود  است  تصوری  باشد،  داشته  واقعی  و  علمی  جنبه 
درباره خدا داشته است. چنین کودکی دیر یا زود به اطالعات دقیقی 
درباره سواالت خود خواهد رسید و آنگاه به تمام گفته های شما به 

می نگرد. تردید  دیده 
بعضی از کودکان هم با همین معلومات به دست آمده از طریق پدر 
بر همان  را  ابعاد معنوی خود  تمام  مادر سال ها زندگی می کنند و  و 
معلومات ناقص یا اشتباه پایه ریزی می کنند که ممکن است آسیب های 

باشد. به دنبال داشته  آنها  برای  شناختی جدی 
از این رو، توصیه می شود در مواردی که خود به باور درستی دست 
پیدا نکرده اید، قدری تامل کنید و فقط در زمانی که از صحت معلومات 
منتقل  فرزندتان  به  را  آن  شدید،  مطمئن  خداشناسی  زمینه  در  خود 
کنید. در بسیاری از موارد شما می توانید از کودک فرصتی بگیرید تا 
در زمینه سوال او مطالعه و پرس وجو داشته باشید یا او را به شخص 
دیگری که می دانید معلومات بیشتری دارد، ارجاع دهید. در مواردی 
صادق  فرزندتان  با  ندارید،  اختیار  در  مفیدی  و  کامل  اطالعات  که 

باشید و با همین صداقت خود، ایمان راستین خود را اعالم کنید.
گفت وگو  زمینه های  تا  است  ارزشمندی  فرصت  رمضان،  مبارک  ماه 
مناسبت های  و  قدر  شب های  خصوصا  شود.  فراهم  خداوند  درباره 
فرزندان  حقیقت جویی  و  کنجکاوی  تا  می شود  سبب  خاص  معنوی 
فعال تر شود و به دنبال پاسخی برای سواالت خود باشند. این فرصت 

گرانبها را از دست ندهید.

به كودكان اطالعات درستی درباره خدا بدهید

 ابراهیم اخوی
روان شناس

سال هفدهم  شماره 794  شنبه 18 اردیبهشت 1400

چند سال پیش مسوول تحقیقات یک بانک خصوصی 
شدم تا شرایط پرداخت وام زیبایی را به عناوین 
نتایج  نهایت  بررسی کنم. در  برآورد و  مختلف 
تحقیقات چنین عملی را توجیه نکرد     اما نتیجه 
تحقیقاتم در پروژه سالمت راجع به جراحی    های 
زیبایی متعجبم کرد    . گویی سونامی جراحی زیبایی 
در کشور همه ما را گرفتار تصنعی بودن کرده است    . 
جراحی    های زیبایی بی حساب و کتابی که حال ما 
را خوب نمی کند ولی ادامه و روند صعودی دارد    . 
در جهت نفی زیبایی نمی نویسم و موضع مخالف 
ندارم؛ در این مطلب فقط سعی     می کنم جراحی    های 

بی دلیل را به چالش بکشم    . 
می گویند درصد جراحی بینی نسبت به جمعیت 
ایران بسیار باالست و متاسفانه افراد به بهانه    های 
مختلف برای جراحی    های زیبایی وام می گیرند و به 
هر ترتیب پولی فراهم می کنند تا جامه ای مصنوعی 
بر چهره و بدن خود بپوشانند. نتیجه اش هم این 
است که اگر حس خوبی هم از زیبایی حاصل شود 
که در بیشتر مواقع نمی شود، کمبود اعتماد به نفس 

جایی دیگر پدیدار     می شود    . 
 

خویشتن مصنوعی چیست؟
این روزها گاهی در چهره زنان حتی یافتن یک عضو 
طبیعی دشوار     است و آیا این همان تقویت »خویشتن 
مصنوعی« نیست؟ خویشتن مصنوعی یعنی تصور 
ایده آلی از خود که نشات گرفته از جبران کمبود اعتماد 
به نفس است    . عوامل مختلفی باعث تمایل به انجام 
جراحی    های مختلف     زیبایی می شود و اینجا به کمبود 
اعتماد به نفس و ساختن خویشتن مصنوعی     می پردازم    . 
وقتی نمی توانیم درون خود حس خوب بودن و 
کافی بودن کنیم عزم خود را جزم     می کنیم تا یک 
خود پوشالی بسازیم    . خود پوشالی غرور کاذب را با 
عوامل قدرت مصنوعی در هم     می آمیزد و »بیرونش 

دیگری را     می سوزاند و درونش ما را.«
بوتاکس، تزریق ژل لب، جراحی بینی، جراحی بدن و 
پیکرتراشی به طور افراطی و غیرضروری شاید ظاهر 

ما را مردم پسند کند ولی حالمان را خوب نخواهد 
کرد. پاسخ به این سوال که آیا باید گفت جراحی 

نکنیم؟ بحث این نوشته نیست    . 
 

خانه از پای بست ویران است
بحث این است که سطح را حل کردیم، حاال با 
درون چه کنیم؟ این خویشتن باد کرده نمی ترکد؟ 
آنقدر الیه    های محکم مقاومت و انکار دور جسممان     
می پیچیم تا فراموش کنیم حالمان خوب نیست ولی 
درون واقعی ما الیه ها را یکی پس از دیگری     می شکافد 
و بیرون     می آید تا باور کنیم پوسته شکننده ما لرزه    های 
عجیبی بر روانمان وارد     می کند و گریزی نیست    . زمانی 
که یک فرد دچار حس کمبود و نقص و شرم است، 
تصور     می کند زن کافی و جذابی نیست و نگران از 
دست دادن شریک زندگی یا همسرش است چون 
مدام فکر می کند نکند به قدر کافی زیبا و جذاب 
نباشد    . اگر شما هم چنین تفکری دارید، باید بدانید 
واقعیت این است که عشق و رابطه احساسی بیشتر 
تحت تاثیر قفل و کلید شدن روان و مهارت    های 
ارتباطی است وگرنه زنان زیبای دنیا خیلی خوشبخت 
بودند    . رابطه ای که بر اساس ظاهر شکل گیرد، قطعا 
مقطعی است چون هیچ زیبارویی در جهان نتوانسته 
مانع پیری شود    . دلیل منطقی و کارآمدی برای حفظ 
رابطه به شرط زیبایی وجود ندارد و ضعف در پس 
خودشیفتگی خود را نشان     می دهد و اگر بارها و 
بارها پوسته را جراحی کنیم، نمی توانیم آرام شویم    . 

 
جراحی درون ضروری تر است

 شاید بهتر است ابتدا درون را جراحی کنیم و سپس 
بیرون را    ، همان طور که درمانگران و نظریه پردازان 
مطرح روان درمانی به جراحی درون پرداختند و 
خودکاوی کردند    . بی شک این جراحی دردناک تر 
است و بیهوشی جراحی    های دیگر را ندارد ولی با 

انجام آن، »خانه از پای بست آباد     می شود.«
باور ندارم جراحی بیرون حال کسی را خوب کند 
و او پس از آن حس بهتری نسبت به خود پیدا 

کند    . شاید در مقطعی خودآگاه، فرد را گول بزند و 
خود را زیبا بپندارد ولی رد تداعی هایش او را به 
حس »هیچ بودن« عمیقی     می رساند    . نیاز به تایید 
شدن شدید که در افراد خودشیفته وجود دارد و 
خویشتن مصنوعی شان را تغذیه     می کند، عمیقا حس 
تایید نشدن را به یدک     می کشد که همیشگی     می ماند 
حتی اگر مدتی دیگران کف بزنند و تحسین کنند    . 
حس نقص و کمبود اعتماد به نفس     می تواند منجر به 
استرس و جراحی    های وسواس گونه شود یا فرد را 
دچار افسردگی کند به طوری که بخواهد با این کار 
حال خودش را بهتر کند ولی این  جراحی ها جایگزین 
روان درمانی و حل مشکل عمیق و واقعی نیست    . 
تصور کنید دندان شما پوسیده و شما دائم نمای آن 
را زیبا     می کنید    . تا چه زمانی دوام     می آورد؟ از یک 
جایی دیگر ریشه دندان نیست تا نمای زیبایی بماند    . 
لکان     می گوید: »ناخودآگاه باز    می گردد.« به اعتقاد من 
این جمله بسیار کاربردی است چون هیچ جراحی 
نمی تواند باعث از بین رفتن حس خودکم بینی و 
درونی شود و این احساس باالخره خود را در 
جایی دیگر نشان     می دهد    ؛ فرد از نتیجه جراحی 
راضی نمی شود یا این بار جای دیگری از بدنش 

را ناقص     و نیازمند تغییر می  بیند    . 
 

جراحی زیبایی افتخار و ارزش نیست
متاسفانه در آرایشگاه ها و مطب    های زیبایی به زنان 
با اعتماد به نفسی که پول بیهوده هزینه نمی کنند، از 
باال به پایین     نگاه می شود، گویی سطح کالس و 
شأن پایینی دارند     اما یادمان باشد اتفاقا زنان سطح 
باال و قدرتمند، هرگز خود را اسیر جراحی زیبایی 
غیرضروری نمی کنند و زنان کم اعتماد به نفس ، 
قربانی تبلیغات بیهوده و بی ارزش     می شوند    . در انتها 
باید بگویم جراحی ضروری و پرداختن متعادل 
به زیبایی الزم است ولی کسی که سالم زندگی     
می کند و حال درونش خوب است، با موی سفید، 
چروک    های صورت و روند طبیعی تحلیل جسم و 

صورت کنار     می آید    .

عکس و مکث

 کتایون خانجانی
روان درمانگر و زوج درمانگر  چهره و كالبد مصنوعی یا خویشتن مصنوعی؟

یک عکس از دستکش التکسی که با آب گرم پر شده و روی دست مردی در بستر بیماری در بیمارستان امام رضا 
در مشهد است، مورد استقبال گروهی از کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

جامعه سالم

کالمی با والدین


