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بـــه لطـــف پـــروردگار و تـــاش همـــکاران عزیــز 

موجبـــات تهیــه ی شـــاره ی دوم نشـــریه فرهنگــی 

نیـز فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش 

ارائـــه محتـــوا بیشـــر بـــر ایـــن بـــود کـــه اطاعاتـــی 

کاربـــردی و مفیـد را در اختیـار شـا عزیـزان قـرار 

دهیـــم. کـــه ترجیحـــا کمتـر بـــه آن پرداختـه 

شـــده و یـــا حتـــی یـــادآوری آن هـا نیـز 

مفیـــد و مهـــم باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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»فاطمه فاطمه است«
ایـــن گـــویاترین عــــبارتی ســت کــه مــی تــوان بــرای توصیف یک 
ــرا  ــت چ ــم اس ــال مبه ــن ح ــرد در عی ــه کار ب ــان زن ب ــرا قهرم ف
ــا  ــرد اســت. ام ــه ف ــت منحصــر ب ــک خاصی ــودن ی ــه ب ــه فاطم ک
ــان و مــادران  وقتــی ایــن خاصیــت شناســانده شــود روح تمــام زن
ــر و  ــی، مه ــق جوی ــانیت، ح ــگ انس ــرد. رن ــی گی ــر م ــی دیگ رنگ
همــه خوبی هایــی کــه می تــوان در وجــود اشــرف مخلوفــات 
الهــی یافــت. بخشــی از متــن کامــل کتــاب "فاطمــه فاطمــه اســت" 

یــادگار مرحــوم دکتــر علــی شــریعتی 
بــرای درک بهتــر مقــام حضــرت 

ــد: ــه می آی ــه )س( در ادام فاطم
آن چــه مــی خوانیــد، ســخنرانی 
مــن اســت در موسســه ارشــاد. ابتــدا 
خواســتم گزارشــی بدهــم ازتحقیقات 
ــاره  ــینیون درب ــی ماس ــور لوی پروفس
ــده  ــال پیچی ــرح ح ــخصیت و ش ش
حضــرت فاطمــه )س( ، و بــه خصوص 
ــره ی او  ــی خاط ــق و انقالب ــر عمی اث
در جامعــه هــای مســلمان و تحــوالت 
دامنــه دار تاریــخ اســالم ، اختصاصــا 
بــرای دانشــجویانم در کالس درس 
و   ) ادیــان  شــناخت  و  )تاریــخ 
)جامعــه شناســی مذهبــی( و )اســالم 
ــه مجلــس کــه  آمــدم ،  شناســی( . ب
ــیاری  ــجویان ، بس ــز دانش ــدم ج دی
دیگــر هــم آمــده انــد. وجــود جلســه 

مســاله فــوری تــر را ایجــاب مــی کنــد. بــر آن شــدم کــه بــه ایــن 
ــرح  ــا مط ــه ی م ــدت در جامع ــه ش ــروز ب ــه ام ــدر( ک ــوال مق )س
اســت جــواب بگویــم کــه زنانــی کــه در قالــب هــای ســنتی قدیــم 
مانــده انــد، مســاله ای برایشــان مطــرح نیســت؛ و زنانــی کــه قالــب 
هــای وارداتــی جدیــد را پذیرفتــه انــد ، مســاله برایشــان حل شــده 
ــه  ــان قالبــی( ، آنهــا کــه ن ــوع )زن ــن دو ن ــان ای ــا در می اســت. ام
ــه  ــه ب مــی تواننــد آن شــکل قدیــم موروثــی را تحمــل کننــد و ن

ــد؟ ــد بکنن ــی تســلیم شــوند ، چــه بای ــن شــکل تحمیل ای
اینــان مــی خواهنــد خــود را انتخــاب 

کننــد ، خــود را بســازند. 
الگو می خواهند، نمونه ایده آل.

)چگونــه  ی  مســاله  اینــان  بــرای 
شــدن( مطــرح اســت. فاطمــه بــا 
ایــن  بــه  پاســخ  خویــش،  بــودن 
ــن  ــه، چهارمی ــت. فاطم ــش اس پرس
ــود  ــالم ب ــزرگ اس ــر ب ــر پیامب دخت
ــن  ــر آخری ــم دخت ــن، ه و کوچکتری
برایشــان  پســری  کــه  خانــواده ای 
نمانــده بــود و هــم در جامعــه ای کــه 
و هرخانــواده ای  پــدری  هــر  ارزش 
کلــی  قانــون  بود.طبــق  به"پســر" 
ــه "  ــود" ب ــه "س ــی، ک ــه شناس جامع
ــود، "پســربودن"  ــی ش ــدل م ارزش" ب
خــود بخــود ذات برتــری یافــت، و 
دارای " فضائــل"، ارزشــهای معنــوی و 
شــرافت اجتماعــی و اخالقی و انســانی 

فاطــــمــه
فاطـمـه اسـت

به مناسبت والدت حضرت فاطمه)س( و روز زن
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شــد وبــه همیــن دلیــل و بــه همیــن نســبت، "دختــر بــودن" حقیــر 
ــه  ــت" او را ب ــد، و "ذل ــدل گردی ــت" ب ــه "ذل شــد و"ضعــف" در او ب
"اســارت" کشــاند و "اســارت" ارزش هــای انســانی او راضعیــف کــرد 
و آنــگاه موجــودی شــد "مملــوک" مــرد، ننــگ پــدر، بازیچــه هــوس 
جنســی مــرد، "بــز" یــا " بنــده منــزل " شــوهر! و باالخــره موجــودی 
کــه همیشــه دل "مــرد خــوش غیــرت" را مــی لرزانــد کــه "ننگــی 
ــال پــس چــه  ــرای خاطــر جمعــی و راحتــی خی ــاورد" و ب ــاال نی ب
ــرف  ــا ش ــد ت ــورش کن ــده بگ ــی زن ــان کودک ــه از هم ــر ک بهت
ــود. ــه دار نش ــرد! لک ــه م ــداد هم ــرادر و اج ــدر و ب ــی پ خانوادگ

هــر پــدری دختــری داشــته باشــد کــه بخواهــد مانــدگار شــود، هــر 
ــه"ای  ــاد" دارد: یکــی "خان ــاد می افتــد، ســه "دام ــاد دام ــه ی گاه )ب
کــه پنهانــش کنــد، دومــی" شــوهر"ی کــه نگهــش دارد، ســومی 

"قبــر"ی )کــه بپوشــاندش، و بهترینشــان قبــر اســت(

تکیــه قــرآن و صراحــت بیانــش بــرای تحقیــر و ســرزنش و رســوا 
ــان  ــردن دخترانش ــور ک ــده بگ ــه در زن ــت ک ــانی اس ــردن کس ک
ــیدند، و  ــش می کش ــی را پی ــرافتی و ناموس ــی و ش ــائل اخالق مس
ایــن قســاوت منشــانه را کــه زاده دنائــت و پســتی و تــرس از فقــر 
ــا پرده هــای  ــود و حاکــی از جبــن و ضعــف، ب ــه مــال ب و عشــق ب
فریبنــده ای می پوشــاندند وبــا کلمــات آبرومندانــه شــرافت و 

ــد. ــه می کردن ــرت توجی ــت و غی ــوس و عف ــت و نام حمی
"والتقتلوا اوالدکم من امالق، نحن نرزقکموایاهم"

"وال تقتلوااوالدکــم خشــیه امــالق، نحــن نرزقهــم و ایاکــم،ان قتلهم 

کان خصــا" کبیرا".

فاطمه، تنها وارث محمد
 

اکنــون محمــد، پیامبــر اســت، در مدینــه، در اوج شــکوه و اقتــدار 
ــه  ــه ن ــی ک ــد. درخت ــور کن ــد تص ــان میتوان ــه انس ــی ک و عظمت
ــو روئیــده اســت،  از عبدالمنــاف و هاشــم و عبدالمطلــب، کــه از ن
ــق  ــم؟ اف ــر کــوه، در حــرا و سراســر صحــرا را، چــه می گوی ــر زی ب
ــای زمــان را، همــه  ــا افــق ز منــی را... و چــه مــی گویــم؟ درازن ت
ــت.  ــد گرف ــرا خواه ــرد، ف ــرا می گی ــخ ف ــای تاری ــا انته ــده را ت آین
ــش از  ــان پی ــه تنش ــه، س ــا ن ــر دارد. ام ــار دخت ــرد چه ــن م و ای

خــود وی مردنــد. و اکنــون تنهــا یــک فرزنــد بیــش نــدارد، یــک 
دختــر، کوچکترینــش. فاطمــه وارث همــه مفاخــر خاندانــش، وارث 
اشــرافیت نوینــی کــه نــه از خــاک و خــون و پــول کــه پدیــده وحی 
اســت، آفریــده ایمــان و جهــاد و انقــالب و اندیشــه و انســانیت و ... 
ــه عبدالمطلــب و عبدالمنــاف، قریــش و عــرب، کــه  ــه ب محمــد، ن
بــه تاریــخ بشــریت پیونــد خــورده و وارث ابراهیــم اســت و نــوح و 

ــا وارث او.... موســی و عیســی و فاطمــه تنه
انااعطیناکالکوثر، فصل لربک و انحر. ان شانئک هواالبتر.

ــروردگارت  ــرای پ ــس ب ــد پ ــم ای محم ــا کردی ــر عط ــو کوث ــه ت ب
ــو  ــوز ت ــا، دشــمن کینــه ت ــی کــن. همان نمــاز بگــزار و شــتر قربان

اســت!
ــدان  ــق وج ــالب« در عم ــه »انق ــت ک ــن اس ــن چنی ــه را ای فاطم

ــد! ــی آی ــد م ــان پدی زم
ــود، وارث  ــدر می ش ــهای پ ــالک ارزش ــر«، م ــک »دخت ــون، ی اکن
ــاری  ــره و تب ــواده می گــردد و ادامــه سلســله تی همــه مفاخــر خان
بــزرگ، سلســله ای کــه از آدم آغــاز مــی شــود و بــر همــه راهبــران 
ــم  ــه ابراهی ــد و ب ــی کن ــذر م ــان گ ــخ انس ــداری تاری آزادی و بی
ــه  ــدد و ب ــه خــود می پیون ــزرگ میرســد و موســی و عیســی را ب ب
ــی«،  ــدل اله ــر ع ــن »زنجی ــه ای ــن حلق ــد و آخری ــد می رس محم

ــر راســتین حقیقــت، فاطمــه اســت. زنجی
 

مسجد، خانه فاطمه
 

ــد. و  ــن کنن ــجد دف ــه در مس ــد ک ــق ندارن ــدی را ح ــچ جس هی
بزرگتریــن مســجد زمیــن مســجدالحرام اســت، کعبــه. ایــن 
ــه  ــه هم ــت، قبل ــم خداس ــت و حری ــرم خداس ــه ح ــه ای ک خان
ــزرگ  ــم ب ــان او و بدســت ابراهی ــه فرم ــه ب ــه ای ک ــجده ها، خان س
برپــا شــده اســت و خانــه ای کــه پیامبــر بــزرگ اســالم افتخــارش و 
»رســالتش« آزاد کــردن ایــن خانــه »آزاد« اســت و طــواف برگــرد 
ــزرگ تاریــخ خــادم  ــه ســوی آن. همــه پیامبــران ب آن و ســجده ب
ــن  ــا دف ــدارد در اینج ــق ن ــری ح ــچ پیامب ــا هی ــد، ام ــن خانه ان ای
ــا کــرد و مدفنــش آنجــا نیســت و محمــد  ــرا بن شــود. ابراهیــم آن
آنــرا آزاد کــرد و مدفنــش آنجــا نیســت. در طــول تاریــخ بشــریت، 
تنهــا و تنهــا یــک تــن از چنیــن شــرفی برخــوردار اســت، خــدای 
اســالم از نــوع انســان یکــی را برگزیــد تــا در خانــه خــاص خویــش، 
ــز، هاجــر. خــدا  ــک کنی ــک زن، ی ــی؟ ی ــن شــود. ک ــه دف در کعب
بــه ابراهیــم فرمــان می دهــد کــه بزرگتریــن پرستشــگاه انســان را  
خانــه مــرا- کنــار خانــه ایــن زن بنــا کــن. و بشــریت، همیشــه بایــد 

ــه هاجــر طــواف کنــد.  برگــرد خان
ــزرگ  ــت ب ــن ام ــان ای ــم، ســرباز گمنامــش را از می خــدای ابراهی
یــک زن انتخــاب مــی کنــد، یــک مــادر آن هــم یــک کنیــز. یعنــی 
ــوده  ــاری ب ــر فخــری ع ــای بشــری از ه ــه در نظام ه موجــودی ک

اســت.



احساساتـــشناختــــــــ
خـود

شناســایی  در  شــما  بــه  کمــک  ذهن آگاهــی  تمرین هــای   
زن  یــک  به عنــوان  می توانیــد  شــما  اســت.  احساســاتتان 
ــا  ــک از آن ه ــه کدام ی ــد ک ــید و بدانی ــود را بشناس ــات خ احساس
در شــما برجســته تر اســت. غــم، شــادی، تــرس، ناراحتــی، امیــد، 
ــد  ــه می توانی ــتند ک ــواردی هس ــه م ــرم و … ازجمل ــت، ش خجال
ــد در  ــد و ببینی ــدا کنی ــان پی ــا را در خودت ــزان آن ه ــدت و می ش
ــران  ــی دیگ ــا به طورکل ــان ی ــریک عاطفی ت ــر، ش ــا همس ــاط ب ارتب
ــکار  ــر هســتند. این ــن احساســات در شــما پررنگ ت ــک از ای کدام ی
ــات  ــد احساس ــر بتوانی ــی بهت ــه خیل ــد ک ــک می کن ــما کم ــه ش ب
خــود را مدیریــت کنیــد، زیــرا بــه خوبــی بــا آن هــا آشــنا هســتید. 
بــه عــالوه، شــما می توانیــد احساســات خوشــایند و مثبــت خــود را 
بــا هــم شناســایی کنیــد و ســپس ببینیــد کــه چــه عواملــی باعــث 
شــده اســت کــه آن هــا ایجــاد شــوند. اینــکار باعــث می شــود کــه 
بــه راحتــی بتوانیــد هــر زمــان کــه خواســتید احساســات مثبــت را 

ــد. ــان ایجــاد کنی در خودت

احساســات و نظــرات خــود را در تمــام کارهایــی کــه انجــام 
می دهیــد، بیــان کنیــد تــا منحصــر بــه فــرد بــودن خــود را نشــان 
ــد، ذائقــه ی  ــروی می کنی ــد و ســبکی کــه از آن پی داده باشــید؛ م
غذایی تــان، موســیقی مــورد عالقه تــان و هــر آنچــه کــه بــه شــما 
مربــوط می شــود، نشــان دهنــده ی شــخصیت و هویــت تــان اســت. 
ــد  ــه در آن می توانی ــد ک ــی می کنی ــان آزادی زندگ ــما در جه ش
ــان، یعنــی یــک زن مســتقل و باهــوش باشــید. اگــر  خــود واقعیت
ــد در شــرایطی هســتید کــه شــما را تحــت فشــار  احســاس کردی
می گذارنــد تــا خــود واقعیــت تــان را ســرکوب کنیــد یــا شــما را از 
آنچــه شــاداب و ســرزنده نگــه مــی دارد، محــروم می کننــد، اکنــون 
زمــان آن رســیده اســت کــه زن جنــگ جــوی درون تــان را بیــدار 

کنیــد و بــرای رســیدن بــه حقتــان بجنگیــد.

ــن  ــک زن، معنادارتری ــوان ی ــه عن ــا خــود ب ــاط برقرارکــردن ب ارتب
ــد.  ــه کنی ــان تجرب ــد در طــول عمرت رابطــه ای اســت کــه می توانی
ــزار  ــه اب ــان داشــته باشــید، ب ــا خودت چنانچــه رابطــه ی ســالمی ب
الزم بــرای ایجــاد رابطه هــای ســالم بــا دیگــران مجهــز می شــوید. 
بســیاری از مــردم اهمیــت ایجــاد رابطــه بــا خــود را درک 
ــاز و  ــری سرنوشت س ــود تغیی ــا خ ــاط ب ــت ارتب ــد. تقوی نمی کنن

ایجــاد می کنــد. مادام العمــر را در زندگی تــان 

زندگی در لحظه حال را تمرین کنید 
ــن اســت  ــد ای ــاد بگیری ــد ی ــه بای ــه ای ک یکــی از مهارت هــای زنان
کــه در لحظــه حــال زندگــی کنیــد. همــه مــا آدم هــا آن قــدر در 
ــان  ــر یادم ــه دیگ ــده ایم ک ــود گم ش ــغله های خ ــکار و مش ــن اف بی
ــم. تمــام فکــر و ذکرمــان شــده  ــذت ببری ــه از لحظــه حــال ل رفت
ــه  ــی ک ــا آرزوهای ــدیم ی ــب ش ــته مرتک ــه در گذش ــتباهاتی ک اش
ــا گذشــته دیگــر تمام شــده  ــه آن هــا برســیم؛ ام ــد ب در آینــده بای
ــال چــه  ــس لحظــه ح ــدارد. پ ــر ن ــده خب ــم از آین و هیچ کــس ه
می شــود؟ در بســیاری از جوامــع مســئولیت مالــی خانــواده بیشــتر 
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روی دوش مــردان اســت، بــه همیــن دلیــل آن هــا مجبورنــد کــه 
ــا  ــه ی ــد خان ــرای خری ــردن ب ــداز ک ــس ان ــد پ ــی مانن دغدغه های
ســرمایه گذاری را داشــته باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر، شــرایط 
اجتماعــی، آن هــا را هــر چــه بیشــتر از لحظــه حــال دور می کنــد.

ایــن آرزوهــا به هیــچ  عنــوان ایــرادی نــدارد امــا زمانــی خطرنــاک 
می شــوند کــه ارتبــاط فــرد را بــا لحظــه حــال قطــع کننــد. تصــور 
کنیــد اگــر شــما هــم ماننــد شــریک عاطفــی خــود غــرق در تــالش 
ــای  ــر لذت ه ــس دیگ ــوید پ ــان ش ــه آرزوهایت ــیدن ب ــرای رس ب
کوچــک چــه می شــوند؟ شــما بــه عنــوان یــک خانــم ایــن قــدرت 
ــا خــود همــراه  ــان را ب ــد کــه شــریک زندگــی ت و مهــارت را داری
کنیــد و بــا حضــور در لحظــه حــال هــم بــه خودتــان و هــم بــه او 
ــه در  ــی می شــوند ک ــا، دلبســته زنان ــد. مرده ــه دهی آرامــش هدی
کنارشــان بــه آرامــش برســند. بــرای ایــن کار نیــاز اســت کــه اول 
خودتــان بتوانیــد بــودن در لحظــه حــال را تمریــن کنیــد. گاهــی 
ــد و  ــتراحت بدهی ــان اس ــه خودت ــول روز را ب ــاعت در ط ــد س چن
ــا را  ــد. آن ه ــوگا بپردازی ــی و ی ــای ذهن آگاه ــام تمرین ه ــه انج ب
ــی  ــن روش را وارد زندگ ــد ای ــعی کنی ــد و س ــن کنی ــرروز تمری ه

مشــترک تــان نیــز بکنیــد.

در انتخاب لباس هایتان دقت کنید

ــه  ــاید ب ــد و ش ــوی دارن ــیار ق ــی بس ــس بینای ــوالً ح ــا معم مرده
همیــن دلیــل اســت کــه ظاهــر خانم هــا خیلــی برایشــان اهمیــت 
ــان  ــرد موردعالقه ت ــا م ــات ب ــد مالق ــما قص ــه ش ــی ک دارد. زمان
ــن  ــای روش ــان از رنگ ه ــاب لباس هایت ــدر در انتخ ــد چق را داری
اســتفاده می کنیــد؟ در جامعــه مــا بیشــتر خانم هــا معمــوالً 
گرایــش بــه پوشــیدن لباس هــای رنــگ تیــره دارنــد و ایــن مســلماً 

ــردان  ــان و م ــات خودش ــات و هیجان ــی روی احساس ــر روان ازنظ
ــرد  ــا نظــر م ــد ت ــر قصــد داری ــد داشــت. اگ ــی نخواه ــر مثبت تأثی
ــه شــما پیشــنهاد می کنیــم کــه  ــد ب ــان را جلــب کنی موردعالقه ت
ــای  ــد. لباس ه ــتفاده کنی ــاد اس ــن و ش ــای روش ــاً از رنگ ه حتم
خانگــی رنــگ و رو رفتــه هیــچ مــردی را مجــذوب شــما نمی کنــد. 
ــن  ــز ت ــای تمی ــد لباس ه ــعی کنی ــتید س ــل هس ــر متأه ــس اگ پ
کنیــد و گاهــی بــرای خریــد لبــاس نظــر همســرتان را هــم جویــا 
شــوید؛ بــرای مثــال اگــر همســر شــما خواســت یــک لبــاس رنــگ 
بنفــش بــرای شــما بخــرد بــا تمســخر نگوییــد:” اه ایــن دیگــه چــه 
رنــگ مســخره ایه. چــه بــی ســلیقه ای” بلکــه برعکــس حتــی شــده 
به ظاهــر بگوییــد:” وای آره ایــن رنگــی خیلــی قشــنگه اتفاقــا ایــن 
ــه  ــی ب ــس خوب ــن کار ح ــا ای ــید ب ــن باش ــتم”. مطمئ ــو نداش رنگ

ــرخودخواهید داد. همس

به تفاوت قدرت زن با یک مرد 

به طورکلــی سیســتم مغــزی مــردان بــا ســاختار، منطق، احساســات 
ــت و  ــده اس ــاال برنامه ریزی ش ــری ب ــدک و آینده نگ ــات ان و هیجان
برعکــس سیســتم مغــزی زنــان را هیجانــات و احساســات تشــکیل 
ــوان  ــک زن می ت ــور از ی ــاب چط ــن حس ــا ای ــس ب ــد. پ می ده
ــه داشــته باشــد و از یــک مــرد  انتظــار داشــت کــه صفــات مردان
انتظــار داشــت کــه دنیــای زنــان را بلــد باشــد، درحالی کــه 
همیشــه می گوییــم در برقــراری روابــط دو قطــب منفــی یکدیگــر 
ــن  ــا در ای ــور م ــس منظ ــد؟ پ ــذب می کنن ــوب ج ــی خ را خیل
بخــش ایــن اســت کــه شــما بایــد به عنــوان یــک زن بدانیــد کــه 
قــدرت شــما در مدیریــت احساســات و شــریک عاطفی تــان اســت 
و قــدرت مــرد موردعالقه تــان نیــز در برنامه ریــزی و حســاب 

ــرای ارتبــاط شــما.  وکتــاب کــردن ب
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کتاب مامان و معنی زندگی:
اثـر دکتـر »ارویـن  دی. یالـوم«، شـامل شـش داسـتان روان درمانـی 

اسـت که چهار مورد از این داسـتان ها براسـاس واقعیـت و تجربیات 
شـخصی نویسـنده نوشـته شده است.

اگزیستانسیالیست)وجودگرا(  مشـهور،  »اروین دی. یالوم«روان پزشک 
و نویسـنده ای آمریکایی است.

امـا بیشـتر مـا ایرانی هـا او را بـا کتـاب »وقتـی نیچـه گریسـت« 
می شناسـیم. نبـوغ و خالقیـت این نویسـنده در کتـاب »وقتی نیچه 
گریسـت« بـه اوج می رسـد. او واقعیـت، خیال و اصول روان شناسـی 
را در ایـن کتـاب، اسـتادانه تلفیـق کـرده و اثری جـذاب و تاثیرگذار 
خلـق کـرده اسـت. پـس از ترجمـه ی ایـن کتـاب طرفـداران او در 

ایـران بسـیار بیشـتر از قبل شـدند.

او  از  وقتـی  کـه  دارم  کتاب خوانـی  البتـه  و  روان شـناس  دوسـت 
نـام  را  خـودش  منظـر  از  نویسـنده  تاثیرگذارتریـن  تـا  خواسـتم 
ببـرد بـدون معطلـی نـام »ارویـن  دی. یالـوم« را بـه زبـان آورد. ولی 
راسـتش مـن بـا شـنیدن نـام »یالـوم« کمـی پکـر شـدم چـون نام 
او را بـه عنـوان یـک روان پزشـک موفـق شـنیده بـودم امـا وقتـی 
دوسـت روان شناسـم از لفظ شـعبده باز درباره ی یالوم اسـتفاده کرد 

حسـابی دربـاره اش کنجـکاو شـدم.

پـس از آن، بـا کمـی جسـتجو، مصاحبـه ای ویدیویـی از »ارویـن 
 یالـوم« پیـدا کـردم کـه در آن گزارشـگر از او می خواهـد تـا حـس 
خـود را در مقابـل نام هایـی چـون نیچـه، فرویـد، شـو، پنهـاور بیان 
کنـد و او بی درنـگ از لفـظ نابغـه در مقابـل آن ها اسـتفاده می کند؛ 
امـا وقتـی بـه اسـم خـود می رسـد بـا کمـی مکـث از واژه قصه گـو 

اسـتفاده می کنـد.

پـس از آشـنایی کامل تـر از دکتـر »اروین یالـوم« دریافتـم که بدون 
شـک قصه گـو، دقیق تریـن تعریف از اوسـت؛ چرا که دکتـر »یالوم« 
بـا قصه گویـی هم چـون شـعبده بازی توانـا بـه طـرز شـگفت آوری 

مفاهیـم روان شـناختی را بـه مخاطـب ارائـه می دهد.

۵ کتاب روانشناسی که برای زندگی بهتر باید بخوانید
کلمـات  از  اسـتفاده  بـدون  و  جالـب  و  سـاده  داسـتان های  بـا  او 
سـنگین و تخصصـی  تجربیـات بی نظیـری در اختیـار خوانندگانش 
قـرار می دهـد، پـس از ایـن منظـر طیـف مخاطب هـای او را فقـط 

متخصصیـن ایـن رشـته در بـر نمی گیرنـد.

بـا  او کتـاب »مامـان و معنـی زندگـی« را  جالـب اسـت بدانیـد، 
داسـتانی از زندگـی و یـک رویـای جالـب از خودش شـروع می کند. 
در شـهربازی ارویـن در صـف تونـل وحشـت می ایسـتد.»وارد ارابـه 
می شـوم، میلـه ی محافـظ را پایین مـی آورم« و مـادرش را در میان 
افـراد ناظـر می بینـد. وقتـی ارابـه شـروع بـه حرکـت می کنـد وارد 
دهانـه ای تاریـک می شـود. قبـل از ورود خـود را بـه عقب می کشـد 
و قبـل از ورود در تاریکـی فریـاد می زنـد: »مامان، بـه نظرت چطور 

بودم؟«

ایـن قصـه  دربـاره ی این اسـت کـه یالـوم از خـودش می پرسـد، آیا 
کارهایـی کـه مـن کـرده ام در جهـت رضایـت مـادرم بـوده یـا نـه؟ 
سـوالی کـه در ناخـودآگاه همـه ی مـا وجـود دارد. کافـی اسـت بـه 
زندگـی شـخصی مان نـگاه کنیـم، مـدام دنبال تأیید شـدن توسـط 

هسـتیم. دیگران 

البته که در این داستان مامان، نمادی از جامعه و تالش در جهت 
کسب رضایت جامعه از من است.
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در ایـن کتـاب مـرگ مسـئله ی محـوری اسـت و یالوم به شـدت از 
مـرگ می ترسـد و دنبـال حضـور مـادر اسـت و تاییـد مـادر برایش 

تبدیـل بـه امـری حیاتی می شـود.

کـه  اصلـی  شـخصیت های  کتـاب،  داسـتان های  دیگـر  در  البتـه 
بیمـاران یالـوم نیـز محسـوب می شـوند هر کـدام به نوعـی با مرگ 

می شـوند.  مواجـه 
نامفهومـی مـرگ در زندگـی انسـان همیشـه برایـش حائـز اهمیت 

بـوده و او را بـه تـرس انداختـه اسـت.
در داسـتان »مامان و معنی زندگی« راوی اول شـخص و خود یالوم 
اسـت. در داسـتان های دیگـر دانـای کل را داریم. ایـن تغییر نگرش 
در داستان نویسـی خیلـی مهـم اسـت، چـرا کـه یـک بحث فلسـفی 

است.
سرفصل های کتاب »مامان و معنی زندگی«

داستان اول)مامان و معنی زندگی(

داسـتان دوم )هم نشـینی با پائوال(، داسـتان درباره ی زنی اسـت که 
مبتال به سـرطان شـده اسـت و کامال واقعی اسـت.

داسـتان سـوم )تسـکین از نـوع جنوبـی(، قصـه دربـاره ی گروهی از 
بیمـاران درمانـی بسـتری شـده در بخـش حـاد بیمارسـتان اسـت 
کـه بـا هدایـت و روان درمانـی دکتـر، بـا یکدیگـر آشـنا می شـوند و 

جنبه هـای مثبـت فـردی و جسـمی خـود را بیـان می کننـد.

داسـتان چهـارم )هفـت درس پیشـرفته در درمان سـوگ(، ماجرای 
زنـی را می خوانیـم کـه همسـر خـود را از دسـت می دهـد. یالوم در 
ایـن داسـتان بـا هفـت درس بـه مخاطـب بـرای کاهـش رنج هـای 

خـود راه کار مـی دهد.

داسـتان پنجم )رویارویی دو جانبه(، داسـتانی تخیلی از سرگذشـت 
زنـی اسـت کـه زندگـی اجتماعی خـود را بـا توجه بـه تجربیات تلخ 

دوران کودکـی اش دچار مشـکل می بیند.

داسـتان ششـم )طلسـم گربـه ی مجـار(، روایتـی تخیلـی اسـت از 
بیمارانـی کـه تصمیـم می گیرند روند درمـان خـود را متوقف کنند.

دکتـر یالـوم چنـد سـال پیـش در صفحـه اجتماعـی اش گفتـه بود 
بـا این کـه ایـران قانـون کپی رایـت نـدارد امـا از انتشـار و محبوبیت 
کتاب هایـش در ایـران خرسـند و راضـی اسـت و بعـد از آن پذیرای 
سـوال های ایرانیـان شـده بـود تـا در یـک مصاحبـه )بـه مناسـبت 

انتشـار یکـی از کتاب هایـش( آن هـا را جـواب دهـد.

همـان روز در پسـت دیگـری گفتـه بـود کـه از دریافـت ایـن همـه 
پاسـخ از ایـران حیـرت زده اسـت و برایـش تـکان دهنـده اسـت و 
اظهـار خوش بینـی کـرده بـود کـه کشـورها باالخـره راهـی را پیـدا 
می کننـد تـا راحـت و آسـوده و همـراه بـا احتـرام در کنـار همدیگر 

کنند. زندگـی 

شـاید علـت عالقـه ی ایرانیان بـه این نویسـنده این باشـد که کمتر 
کسـی در ایـران مثـل ارویـن   یالوم، فکـر می کند.

در نهایـت بایـد گفـت دکتـر »اروین د. یالوم«، قهرمـان زندگی خیلی 
از آدم هایـی اسـت کـه نیـاز بـه یک همـراه معتمـد و دانـا  در طول 
زندگـی خـود دارنـد. ایـن نویسـنده ی بـزرگ، تاکنـون الهام بخـش 
افـراد زیـادی در سراسـر دنیـا بـوده و زندگی های زیـادی را متحول 

کرده اسـت.


