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هیپنوتیزم بیهوشی

هیپنوتیزم بیهوشی

مرجان.کشاورز.	
میالد.جهانیان.	

دستان فاسد قطع شوند!
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  تعریف هیپنوتیزم
كلمه  از  هيپنوتيزم  واژه  خوابگری  يا  هيپنوتيزم 
يوناني هيپنوز كه به معنای خواب است گرفته شده 

است.
که  است  روانشناسی  علم  از  شاخه ای  هيپنوتيزم 
در آن به وسيلٔه تلقين، شخص در حالت خاصی از 
هوشياری قرار می گيرد. هيپنوتيزم يا به طور دقيقتر 
هيپنوز موجب تسلط ديگری بر فرد نمی شود بلکه با 
استفاده از ضمير ناخودآگاه آدمی به مکالمه و القای 

تلقينات می پردازند. 
  تاریخچه هیپنوتیزم

هيپنوتيزم اولين بار توسط دکتر بريد در حدود 160 
سال پيش ابداع شد.   

از تمدن سه هزار ساله مصر باستان سنگ نوشته هايی 
بر جای مانده که از هيپنوتيزم و روشهای مربوط به 
هيپنوتيزم  تاريخی  پديده های  از  آن بحث شده است. 
وسيله  به  معالجه  بلور،  به  خيره شدن  به  می توان 
پاسهای دست، عبور از ديوار، غلبه بر جاذبه زمين 

و ... نام برد.
  ارتباط بیهوشی وهیپنوتیزم

ازمتخصصان  يکی  روالنتز،  فابيين  پروفسور 
لوک  سنت  تحقيقاتی  بيمارستانی  مرکز  بيهوشی 
مرکز،  اين  در  شده  انجام  مطالعات  برپايه  بلژيک، 
همان  يا  هيپنوتيزم  با  همراه  بيهوشی  است  معتقد 
کالسيک،  روش  به  بيهوشی  با  مقايسه  در  هيپنوز 
کارايی بهتری دارد. خصوصا در مورد دوره نقاحت 
پس از جراحی، چرا که بيمار در طول عمل به آن 
معنا نمی خوابد و به نوعی هوشياری خود را حفظ 

می کند.
اين مسئله روند بازيافت سالمت را تسريع می کند 
از  استفاده  آن  تبع  به  و  از جراحی  پس  دردهای  و 

داروهای مسکن را کاهش می دهد.
  هیپنوتیزم جایگزینی برای بیهوشی

همانطور که ميدانيد داروهای بيهوشی که برای عمل 
های جراحی استفاده ميشود عوارضی در پی دارد که 

فرار از آنها اجتناب ناپذير است.
اخيرا به جای استفاده از داروی بيهوشی از روش 
تنها هيچ  نه  اين روش  که  ميشود  استفاده  هيپنوتيزم 

عارضه ای ندارد بلکه نتايج بهتری هم در پيش داشته 
است. مدتی پيش در مشهد جراحی دشوار و سنگينی 
روی استخوان دست بيماری با استفاده از هيپنوتيزم 
انجام شد که در نوع خود نخستين است. دکتر مهدی 
می گويد:  روش  اين  به  بيمار  بيهوشی  درباره  فتحی 
درد از نظر مغز انسان يک ادراک است و بافت های 
می شوند.  هيجانی  خلقيات  دچار  درد  هنگام  عصبی 
تعويض  می دهيم  انجام  هيپنوتيزم  در  ما  که  کاری 
حاالت هيجانی با تصاوير خوشايند است. به طوری 
که بيمار را از محيط اتاق عمل جدا کرده و در ذهن 
او تصاوير خوب تداعی ميکنيم و آن تصاوير خوشايند 
از رخ دادن فعل و انفعاالت هورمونی ـ  عصبی که 
در مغز هنگام درد اتفاق می افتد، جلوگيری ميکند و 
در نتيجه فرد، درد را احساس نميکند. در واقع نوعی 

فراموشی نسبت به جراحی ايجاد می شود.
البته اين روش نميتواند جايگزين بيهوشی يا بی حسی 
باشد فقط در شرايط اضطراری و خاص که استفاده 
باشد  داشته  بيمار ضرر  برای  بيهوشی  داروهای  از 
اقدامات  باقی  و  روانپزشکی  جلسه  گذراندن  از  پس 

مربوطه از روش هيپنوتيزم استفاده می شود.

جمعه  ميشديم،  جمع  رفقا  .با  قديما...  بخير  يادش 
دست  يه  نبش،  سر  ايه  پاچه  کله  ميرفتيم  ها  صبح 
آبعلی  دوغ  و  مخلفات  کلی  با  ميداديم  سفارش  کامل 
صحبت  اين  تومان.  هفتاد  شصت،  درميومد  همش 
های يه فرد مسن در مورد دوران جوونياش نيست! 
مورد  در  که   ، هفتاديه  دهه  جوان  يه  های  صحبت 
چهار سال پيش داره صحبت ميکنه! ولی حاال چی؟ 
طی چهار سال دالر از چهار تومان رسيد به بيست 
تومان! لبنيات و گوشت و بنزين و مرغ وخدمات و... 
چطور؟  ها  درامد  خب  شدن!  برابر  سه  دو،  حداقل 
خيلی جاها که هيچی، بعضی جاها فقط يک افزايش 
ناچيزی داشتن. خونه و زمين که ربطی به دالر نداره 
پس نبايد زياد گرون بشه. چی!؟ درست شنيدم؟ پشت 
بام نشينی!! وضعيتی که امروزه شاهد آن هستيم بخش 
بزرگ آن بخاطرعدم نگاه مسئولين به ظرفيت های 
های  کشور  به  بيخود  و  واهی  اميد  و  کشور  داخل 
بيگانه است ، اما تحريم تأثير خيلی کمتری نسبت به 
اقتصاد ميگذارد؛  نحوه مديريت ضعيف مسئولين بر 
تکيه  با  دولتی  ارگان های غير  و  ها  بارها سازمان 
دستاوردهای  به  رسيدن  با  و  داخل  های  بر ظرفيت 
شگرفی، اين موضوع را اثبات کرده اند. اگر مسئولين 
با اعتماد به جوان انقالبی و استفاده از ظرفيت های 
سرلوحه  را  مقاومتی  اقتصاد  و  کنند  حرکت  داخلی 
کار خود قرار دهند شاهد اين افسار گسيختگی قيمت 
ارز و مسکن و... نخواهيم بود. و اما در اين اوضاع 
 ، غربزده  مسئولين  از  نااميدی  و  اقتصادی  وخيم 
ضعيف  همديگر)خصوصاً  مراقب  بايد  خودمان 
تر ها( باشيم همدلی هايی که در ابتدای شيوع کرونا 
ادامه دهيم. خطاب  داشتيم فراموش نکنيم و همچنان 
از  و  ميگيرن  ماهی  آلود  گل  آب  از  که  افرادی  به 
هيچ فرصتی برای صدمه زدن به هم نوع خود دريغ 
نميکنند حواسشون باشه که خدا تو زندگيشان کم رنگ 
نشه ، يادشون نره آخرتی هم هست! و وضعيت رو 
بهونه نکنند که به همديگر صدمه بزنند! اين اوضاع 
اما  کرد!  درمان  ميتوان  را  اقتصادی  گسيخته  افسار 
نه با غر زدن! نه با خراب کردن!بلکه با ياری خدا 
کردن...                                                                     انتخاب  درست  با  البته  صد  و  همديگر  و 
به  اعتماد  و  داخل کشور  های  به ظرفيت  نگاه  با  و 

نسل جوان قطعا آينده ی بهتری خواهيم ساخت.

یه وزن می گیری؟

هیس! میخواهم زنده بمانم
صدا و سیما یا بنگاه اسپانسری؟!

پاییز فصل آخر سال است

کلید اشتباه

کلید اشتباه

صدا و سیما یا بنگاه اسپانسری؟!

به کلمات فکر میکنم ؛
 بـه راسـتی کـدام کلمـات میتواننـد عمـق همـدردی 
و دلشکسـتگی مـا را از فاجعـه ی کلینیـک سـینا بیـان 

. کنند
به خانواده هایی که درعرض چند دقیقه،

 ثمره ی سال ها عشق و زحمتشان را از دست دادند؛
به امیدها و لبخند ها و آرزوهایی که پرپر شد..

تعـداد زیـادی از دوسـتان و عزیزانمـان دیگـر درمیـان 
نیسـتند. ما 

غم نبودنشان را عمیقا حس میکنیم.
بـا اینکـه هرچـه بگوییـم نمیتوانیم جـای خالیشـان را 

کنیم، پـر 
اما تصمیم گرفتیم به رسم یاد بود برایشان بنویسیم.

محدثـه رضـی ،مریـم زمانـی ،فهیمـه رحمانی،پرسـتو 
از  ،همگـی  اعالیـی سرچشـمه  فاطمـه  و   ، علـی  مهـر 
کارشناسـان هوشـبری و اتـاق عمـل در کلینیـک سـینا 

بودنـد کـه سـه شـنبه  شـب آسـمانی شـدند.

تهـران  آزاد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  دانشـجویان  مـا 
برایتـان بـه سـوگ نشسـته ایـم .

روح بزرگوارتان در آرامش باشد
.

صبـر  خداونـد  از  عزیـزان  ایـن  ی  خانـواده  بـرای 
، میخواهیـم 

ما را نیز در غم خودتان  شریک بدانید.



یه وزن می گیری؟
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دفعه های زيادی شده که ديدمش
پسره شايد يه بچه ی دوازده ساله ست... اصال تو 

حدس زدن سن خوب نيستم!
يه کوله پشتی داره که روش ميشينه با يه ترازوی 
آبی با صدای بامزه همه رو صدا ميزنه: خسته نباشی 

آقا، يه وزن ميگيری؟ خاله، شما وزن نميکنی؟
چند  می ايستم،  جلوش  روز  يه  کردم  تصور  بارها 
و  ترازوش  ميذارم رو  کوله مو  و  ميدم  بهش  تومنی 
نشون ميدم که هر روز چه وزنه ای تا دانشگاه ميبرم 

و برميگردونم!
هر دفعه که صداشو ميشنيدم با خودم ميگفتم» چقدر 
بايد بهش بدم؟ اول بايد لبخند بزنم؟ شايد ازش اسمشو 
پرسيدم!« و بعد از همه ی اينا، وقتی کوله پشتيمو 
کنم.  می  خداحافظی  خسته،  لبخند  يه  با  کردم  وزن 

شنبه دلمو زدم به دريا...
با شوخی گفتم:» چند ميگيری واسه  سالم کردم و 

وزن کردن؟«
گفت:» هر چی خودتون بدين خاله«

که  پايين  اوردم  رو  کيفم  و  دراوردم  پولمو  کيف 
بذارم روی ترازوش، اما لحظه ی آخر اونو يه ذره 

اينورتر، گذاشتم رو پاهام
پول رو دادم بهش، کوله م رو برداشتم و رفتم سمت 
پله ها؛ گفت »وزن نميکنی؟« با لبخند سرتکون دادم.
هزار بار ديدمش و هر بار تو فکرم کيفمو می ذاشتم 
رو ترازوش ولی حتی يه بار نفهميدم چه کار احمقانه 

ای ميخوام انجام بدم!
ولی شنبه، بعد از اينکه از مترو اومدم بيرون، نفس 
اون  زندگی  از  »تو  گفتم  خودم  با  و  کشيدم  عميقی 

چی ميدونی؟
ميخوای سنگينی کوله پشتيت رو نشون پسربچه ای 
بدی که سنگينی بار زندگی رو نميتونه با هيچ کدوم 

از ترازو های دنيا اندازه بگيره؟«

بیانات رهبر انقالب در دیدار تصویری با سران قوه قضائیه:
● مبارزه با مجرمین از دوره ی قبل در قوه قضائیه آغاز 
شده بود و اکنون به دوره ی اوج خود رسیده است. پ.ن: 
در دوره ی قبل نیز مفسدان و مجرمان بسیاری همچون 
اعمالشان  سزای  به  و...   جزایری  شهرام  زنجانی،  بابک 

رسیده اند.
● مبارزه با فساد باید فقط بر طبق قانون و عدل باشد 
و بدون هیچ مالحظه ای با قدرت ادامه پیدا کند. چراکه 
این  ابتدا  و  میشوند  امیدوار  مبارزات،  گونه  این  با  مردم 
و کارشناسی  به صورت جدی  قوه  باید در داخل  مبارزه 
انجام شود. زیرا تبعات فساد در داخل قوه قضائیه بسیار 
سنگین خواهد بود. پ.ن: دست از رانت و تبعیض بردارید 
به  مردم  اعتماد  ریشه  بر  تبر  که  را  ها  طبری  دست  و 
مسئولین میزنند را رو کنید که به فرموده امام علی )ع( 
از  بهتر  ای خاص  عده  قهر  و  مسئولین  با  مردم  دوستی 

دوستی خاص و قهر مردم است.
● افراد بی گناه نباید مورد تعدی قرار بگیرند و رسیدگی 
کارها کامال بر اساس قانون و عدالت باشد. مردم و جوانان 
مومن مراقب باشند تعدی نکنند. پ.ن: فضای رسانه ای 
غالب بر اتفاقات و پرونده های اخیر سبب شده که بسیاری 
از مردم و مسئولین چشمان خود را بر روی خدمات افراد 
ببندند و بدون آن که جرمی ثابت شود، انگشت اتهام بر 
آنان گمارده اند. اما باید گفت که بر طبق قانون اساسی 
کشور)خوشبختانه یا متاسفانه( سهل انگاری، رفیق بازی 
و قبیله گرایی جرم محسوب نمیشود، اما می توان آن ها 

را نقد کرد و از آنها مطالبه نمود .
تمامی  و  لحاظ معیشتی در سختی هستند  از  مردم   ●
دستگاه ها باید به اقتصاد کشور کمک کنند. پ.ن: رهبر 
انقالب در سخنرانی های خود همواره راهکار هایی برای 
البته گوش  و  بیان کردند  تولید  و  اقتصاد  حل مشکالت 
سیاست  محترم  )آقای  نشد.  پیدا  باب  این  در  شنوایی 
مدار، به جای نوشتن نامه های سرگشاده، خودتان جوابگو 
عملکردشان  نور چشمیتان  افراد  و  دولت  باشید که چرا 
و  مردم  به  گونه  این  و  است  هایشان  شعار  دقیقا عکس 

اقتصاد کشور فشار آمده است؟(
و  مسری  به شدت  کرونا  ویروس  همین  مثل  فساد،   ●
واگیر دار است. مفسد، دیگران را هم به فساد سوق میدهد. 
البته در فساد دست ها جز قطع شدن چاره دیگری ندارد. 
پ.ن: دستان پشت پرده، همراه دستان قطع شده نشوید 

تا شما نیز به ویروس مبتال نشده و قطعه قطعه نشوید.
● کرونا تمام نشده است و همه باید مراقبت کنند. وقتی 
نمیزنید،  ماسک  اجتماع  در  و  دولتی  مسئول  که  شما 
ماسک  میشود  تشویق  است،  خیابان  در  که  هم  جوانی 

نزند. پ.ن: بدون شرح

مبینا.مجتبی.فر.	

دستان فاسد قطع شوند!

هیس! میخواهم زنده 
بمانم

مبینا.مجتبی.فر.	

مهدی.موسی.زاده.	
داستان را اينگونه شروع می کنم که روزی در جامعه 
ای دو دنيای موازی وجود داشت. افراد دنيای اول که 
و  بسيار  مالی  مشکالت  با  ساده  بسيار  زندگی  سبک 
دنيای ديگری که سرشار از اموال و تجمالت الکچری 
به دور از شئونات اخالقی، انسانی و کامال متفاوت از 

دنيای اول روزگار را سپری می کردند. 
مردم دنيای دوم با اعداد و ارقامی زندگی می کردند که 
شايد آدم های دنيای اول حتی در روياهای خود، تصور 
خدا  فردا  و  بمانيم  زنده  را  امشب  شعار  با  و  نکرده 
بزرگ است، گذر عمر می کنند و اما آنچه ميان اين دو 
دنيا به چشم می خورد ديواری مات و کدر از حسرت ها 
و سرخوردگی های دنيای اول و فخرفروشی ها و زياده 
در  عدالت  و  جايگاه  و  شأن  از  دور  به  خواهی های 

دنيای دوم است. 
دنيای  فاصله  برای  تمثيل  بهترين  شايد  باال  داستان 
مردم عادی و سلبريتی هايی باشد که امروزه خود را 
بر همان مردمی که با حمايت آنها به شهرت رسيده اند، 
دستمزدهای  سازی  شفاف  به  حاضر  و  دانسته  برتر 
دستمزد  و  حقوق  که  حالی  در  نيستند  خود  نجومی 
آنها  برای  مردم  که  می شود  تأمين  المالی  بيت   از  آنها 
خون دلها می خورند. اما در اين ميان از نقش مخرب 

نهادی چون صدا و سيما نمی توان چشم پوشيد و سؤال 
اينجاست که چه چيزی باعث شده صدا و سيما تا اين 
بنگاه های  بيراهه  ی  به  خود  وجودی  رسالت  از  حد 
برای  که  رسالت هايی  شود؟!  منحرف  ساز  سلبريتی  
در  جايگزينی  مجموعه  يا  هيچ  نهاد  آنها  از  بعضی  

ايران وجود ندارد! 
مالی  تأمين  و  رانت  داليل،  مهمترين  از  يکی  شايد 
را  سيما  و  صدا  که  باشد  بگير  نجومی  دوستان  همين 
مجاب می کند تا منافع ايشان را بر منافع ملت و وظايف 
اصلی خود ارجعيت داده و در پشت واژه ی اسپانسر 
حمايت  آنکه،  بدتر  نتيجه  و  آورد  روی  بنگاه داری  به 
جهت مند اسپانسرها منجر به توليد برنامه ها و فيلم های 
در  پرهزينه تر  مقابل  در  و  محتوا تر  بی  روز  به  روز 
و  سلبريتی ها  همان  لوکس  های  زندگی  تبليغات  جهت 

دور از دسترس عوام ملت شده است. 
مرتب  عظيم  مجموعه  اين  مسئوالن  که  بطوری 
و  مديريتی  غلط  رفتارهای  از  بسياری  توجيه  در 
سيما  و  صدا  در  بودجه  کمبود  کيفی،  ضعف های 
اين  مالی  صورت های  آنکه  حال  می کنند؛  بهانه  را 
مجموعه هيچ گاه به طور کامل، شفاف و قابل بررسی 
منتشر نشده است و جز مديران سازمان هيچ  مرجعی 
تنگناهای  دليل  به  واقعا  سيما  و  صدا  که  نکرده  تاييد 
رفتارهای  از  بسياری  انجام  به  مجبور  که  است  مالی 
غيرقابل قبول می شود. اساسا چه کسی به صورت های 
مالی اين مجموعه دسترسی کامل دارد که بتواند چنين 

ادعايی را راستی آزمايی کند؟!

نسيم  چاپی  رمان  اولين  است  سال  آخر  فصل  پاييز 
مرعشی است که سال نود و سه از نشر چشمه منتشر 

شد.
بار چاپ شدن کتاب  درنگاه اول شايد چهل وچهار 
وقتی  بگويم  بايد  اما  باشد  عجيب  نويسنده  يک  اول 
کتاب را می خوانيم متوجه قلم روان و جذاب نويسنده 

همچنين فضاسازی های ماهرانه ی او می شويم.
آغاز  ليال  زندگی  گنگ  روزهای  از  يکی  از  قصه 
می شود. لياليی که با همسرش ميثاق برای مهاجرت 
کردن مجادله دارد و در نهايت او می ماند و قلبی که 

پراز ميثاق است و خانه ای که از او خالی است.
روجا، دختری که برای رسيدن به هرآنچه دارد از 
هم  و  ميکند  کار  شرکت  يک  در  گذاشته.  مايه  جان 
زمان برای پس اندازکردن به عنوان معلم خصوصی 
درس می دهد. روزهايش را درگير بستن بارسفر به 

فرانسه است و منتظر جواب سفارت.
اميد هايی است که داريم. هدف  نماد همه ی  روجا 
هايی که با اطمينان بنا نکرده ايم و بعضا دويدن ها 

ونرسيدن ها.
شبانه، اگر ميخواستم او را در يک کلمه توصيف کنم 

می گفتم:»دو دل«
چه  اش  زندگی  از  دقيقا  داند  نمی  که  ای  شبانه 

برادر  ذهنی  مشکالت  مقصر  را  خودش  ميخواهد. 
کوچکترش ماهان ميداند و با همين فکر سال هاست 

زندگی را به کام خودش تلخ کرده.
سه  هر  ديدگاه  از  نوشتن  کتاب  اين  مثبت  ی  نکته 
کم  خيلی  که  نگارشی   سبک  باشد.  می  شخصيت 
معرفی  را  کتابی  وقتی  بينيم.  می  ها  کتاب  درميان 
می کنيم بايد هم خوبی هايش را بگوييم هم ايراداتش 
را  کتاب  وقتی  بگويم  است  جايز  کنيم،  مشخص  را 
ديگر  ليال و دوشخصيت  لحن صحبت  بين  ميخواندم 
تفاوتی نمی ديدم، انگار که شبانه يا روجا همان ليال 
هستند و فقط اسمشان تغيير کرده. اما فراموش نکنيم 
اگر  است  طبيعی  و  است  نويسنده  کتاب  اولين  اين 

ايرادی داشته باشد.
اگر برای خريد اين کتاب شک داشيد، رفتار شبانه 
دانسته  به  هميشه  ها  کتاب  کناربگذاريد.  را  طور 

هايمان اضافه می کنند.
حال دلتان به گرمی تابستان و سرسبزی بهار 

آتوسـا همسـر داريـوش دوم دسـتان پسـرش خشـايار 
تـا شـاهد  ميبـرد  قلـب سـپاه  بـه  او را  را ميگيـرد و 
تـاج  ملـک  باشـد.  دشـمنان  بـر  مـادرش  لشکرکشـی 
نامـه هايـش را بـه دسـت بـرادرش ميرسـاند و او را 
از وضعيـت و روابـط جامعـه آگاه ميکنـد، او هيچـگاه 
سـاکت ننشسـت و بـه پسـرش محمـد مصـدق نيـز ايـن 
خصلـت را آموخـت. وی سـازنده ی بيمارسـتان نجميه 
اسـت و در وقـف نامـه، بيمارسـتان را بـه دسـت دختر 
در ۲۷  احمـدی  فهيمـه  سـپرد.  پسـرش(  بزرگش)نـه 
سـالگی بـه عنـوان تنهـا مهنـدس پـرواز زن جهـان و 
کاپيتـان زن ايرانـی، با افتخار و سـالمت مسـافران را 

بـه مقصدشـان ميرسـاند.
قدرتمنـد و  از زنـان  نمونـه هايـی  افـراد  ايـن  آری! 
موفـق ايـن سـرزمين انـد کـه توانسـته انـد نـام خـود 
را در تاريـخ ثبـت کننـد و جايـگاه بانـوان ايرانـی را 
ارتقـا دهنـد. عـالوه بـر قهرمانـان وطنـی، در اسـالم 
نيـز همـواره از شـيرزنانی همچـون آسـيه، مريـم و... 
نـام بـرده شـده و خطبـه هـای حضـرت زهـرا )س( 
فعـال  حضـور  بـر  سـندی  )س(  زينـب  حضـرت  و 
آنهـا در سياسـت، ديـن و...، تاثيرگـذاری ايشـان در 
جهـان اسـالم اسـت. در سـال هـای اخيـر نيـز بسـيار 
مادرانـی را ديـده ايـم کـه مردانـی بـزرگ تربيـت و 
پـرورش داده انـد تـا سـبب آرامش و امنيت ملت شـوند 
و يـا امـروزه، بانـوان کادر درمـان را ميبينيـم کـه بـا 

ميکننـد. محافظـت  جانمـان  از  ازخودگذشتگيشـان 
امـا چنـد وقتـی اسـت کـه متاسـفانه شـاهد فرزندکشـی 
هايـی هسـتيم و تعاريـف ضـد و نقيضـی از غيـرت و 
فرهنـگ و... ميشـنويم در حالـی کـه دين هيـچ تغييری 
نکـرده اسـت. دينـی کـه پيامبـرش دسـت تـک دخترش 

را مـی بوسـد و قرآنـش فرزندکشـی و دخترکشـی را 
بـه وضـوح نهـی کـرده و بـرای روح جنسـيتی قائـل 
نميشـود و ارزش انسـان را در تقوا ميداند و فرهنگی 
غنـی کـه سرشـار از برابـری جنسـيتی و توجـه بـه 

دختـران و زنـان اسـت.
تبعيـض هـا و... را  قتـل هـا و  ايـن  دنبالـه ی  اگـر 

ميرسـيم: مشـترک  معضـل  چنـد  بـه  بگيريـم 
   مردم چی میگن؟!

 دنبـال کـردن کورکورانـه حـرف مـردم و تعصبـات 
قومـی و چيـدن اصـول زندگی طبق آن، سـبب ميشـود 
و  گرفتـه  فاصلـه  خانـواده  گـرم  کانـون  از  فرزنـدان 

پنهانـی زندگـی کننـد.
   خشم خاموش:

 اختـالالت رفتـاری و اخالقـی، عقـده هـای فکـری 
گذشـته و يـا حتـی خشـم هـای خاموشـی کـه هميشـه 
بـروز نميکنـد و ممکـن اسـت عـادی تلقـی شـود، بـا 
گذشـت زمـان و در شـرايط ويـژه اوج ميگيـرد و حتی 
روان  و  مخـدر  مـواد  مصـرف  ميشـود .  قتـل  سـبب 
گـردان هـا نيـز باعث از دسـت دادن کنتـرل و افزايش 
خشـم ميشـود و فـرد رفتـاری از خـود نشـان ميدهد که 
در زمـان هشـياری از کـرده ی خـود پشـيمان ميشـود.

   قدرت ازلی:
 سـاختار تکامـل جنسـيتی بـه گونـه ای اسـت کـه نياز 
بـه قـدرت در مـردان بارزتـر اسـت چرا که آنـان منبع 
شـکار، حمايـت و ... بـوده انـد. البتـه اگـر ايـن ويژگی 
آسـايش  آرامـش و  باشـد سـبب  انـدازه و درسـت  بـه 
بيشـتر اعضـای خانـواده مـی شـود ولـی اگـر بيشـتر 
باشـد و يا سـرکوب شـود باعث بروز خشـونت و آزار 

می شـود.
   راهکار ها و مطالبات:

 موارد فوق به همراه مشکالت ديگر، سبب خشونت 
ها، آزارهای جنسی و... ميشود که متاسفانه در هر 
جامعه ای )حتی جوامع با سطح رابطه آزاد( رخ ميدهد 
و اين نشانگر عدم مراجعه مردم جهان به روانشناسان 
و روانپزشکان است. می توان با کمک مددکاران و 
فعالين اجتماعی و رسانه ها و آموزش و پرورش، به 
جنبه های مختلف اين مسائل پرداخت و توجه بيشتری 
به خانواده، دختران و جوانان داشت. و همچين بايد 
آموزش هايی برای کنترل خشم و مديريت عواطف و 
مهارت های مواجهه با اين گونه مشکالت و رفع آنها 
در نظر گرفت تا در آينده ای نزديک شاهد خانواده و 

جامعه ای ايده آل باشيم.

مبینا.شاطریان.	

صدا و سیما یا بنگاه 
اسپانسری؟!

پاییز فصل آخر سال است
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