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ـــان اندیشـــه  ـــه نویســـندگان و صاحب از کلی
دعـــوت می کنیـــم تـــا بـــا ارســـال آثـــار 
کـــردن  غنی تـــر  هرچـــه  در  خـــود 
محتـــوای نشـــریه مـــارا یـــاری دهنـــد.

***
نظـــر  نویســـندگان  نظـــرات  و  آراء 

نیســـت.  نشـــریه 

رقـابت سالــــم؟!
پزشکی 97عیل مرزبان

موفق  نه  بتوانید،  اگر  تازه  بزنید،  را  دیگران  رکورد 
هستید و نه خوشبخت؛ شما صرفا برنده اید.« 

خیلی دوست دارم تفاوت این دو کلمه را از دیدگاه 
روان شناسی برایتان توضیح دهم.

که  )successful(می گوییم  موفق   فرد  یک  به  زمانی 
به هدفی رسیده باشد، بدون آنکه سالمت جسمی و 
روانی خودش یا اطرافیانش را به خطر انداخته باشد؛ 
هر  است  حاضر   )victorious( برنده  فرد  درحالی که 
هدف  به  رسیدن  برای  را  معنوی  یا  مادی  هزینه ی 

متحمل شود. 
مثل  شوید،  رقابت  گرفتار  زندگی  در  که  روزی 
به خودروهای  دائما حواسش  که  راننده ای می مانید 
مناظر  از  بردن  لذت  فرصت  نه تنها  است؛  اطراف 
تصادف  احتماال  بلکه  می دهید،  دست  از  را  اطراف 

می کنید و هرگز به مقصد نمی رسید.
این مثال ساده در زندگی همه ی ما صادق است. در 
واقع، بعضی افراد به قدری درگیر این مسئله و به نوعی 
بیماری هستند که وقتی وارد یک مهمانی می شوند، 
سراغ  می روند  و  برمی دارند  را  مترشان  بالفاصله 
دیگران تا آن ها را با مقیاس های ذهنی شان بسنجند:

قصد دارم یکی از مسائل مهم در روان شناسی را به 
به نظرم  نام رقابت، مقایسه و مسابقه مطرح کنم و 
دانشجویان،  از  زیادی  عده  ی  دغدغه ی  مسئله  این 

علی الخصوص دانشجویان پزشکی باشد.
 کودک انسانی در سنین 3 تا 6 سالگی به این نتیجه 
سه  از  یکی  باید  دیگران  با  تعامل  در  که  می رسد 

راهکار زیر را به  کار بگیرد:
)cooperation( همکاری

)competition( رقابت
)conflict( نزاع

در این سری، من تمرکزم را روی مورد دوم خواهم 
گذاشت و سعی دارم به اختصار مهم ترین مسائل را 

درباره ی این طرز تفکر توضیح دهم.
آیا اساسا رقابت سالم وجود دارد؟ 

در پاسخ باید بگویم شما فقط حق رقابت با خودتان 
را دارید و به نوعی تنها در این صورت است که رقابتی 

سالم خواهید داشت.
وین دایر، روان شناس شهیر معاصر می گوید: 

»در زندگی روزی که رکورد خودتان را شکستید، هم 
اگر تالش کنید  اما  موفق هستید و هم خوشبخت، 

فهرســــــت:

رقابت سالـــــــم؟!
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• اینکه چه کسی از آنها زیباتر است؟
• پول دارتر است؟

• تحصیالتش باالتر است؟
• محبوب تر است؟

یا صدتا چیز دیگر...
این  که  می گفتند  من  به  دوستانم  گاهی 
مسئله ی رقابت، انگیزه ی بیشتری برای رسیدن 
به  به آن ها می دهد و پاسخ من  به اهداف شان 

آن ها همیشه این بود:
شهر  خارج  به  کوهنوردی  برای  کنید  فرض 
حاضرید  آیا  است.  سرد  بسیار  هوا  و  رفته اید 
لباس هایتان را آتش بزنید تا کمی گرم تان شود؟ 
شاید با سوزاندن لباس هایتان چند دقیقه گرم 

شوید، ولی بعدا سرما شما را از پا درمی آورد.
جوِّ  از  وقتی  که  هستند  زیادی  دانشجویان 
و  می یابند  رهایی  کنکور  بیمارگونه ی  رقابت 
وارد دانشگاه می شوند، انگیزه ی مطالعه و درس 
خواندن را از دست می دهند؛ چون دیگر نه دو 
هفته یک بار ترازی می گیرند و نه به آن صورت، 
کتب تست موجود هستند و نه آموزش دانشگاه 
یا  نمرات  به  چندانی  اهمیت  اساتید  حتی  و 

امتحانات می  دهند.
درواقع، ما به این دنیا نیامده ایم که باهم مسابقه 
دهیم؛ ما باید بشکفیم و برای این منظور باید 
در  که  توان مندی هایی  و  پتانسیل ها  همه ی  از 

وجودمان نهفته است، بهره بگیریم.
مشهور  نویسنده ی  و  سخنران  هاردی،  داِرن 

از  که  رقابتی  »تنها  می نویسد:  آمریکایی 
من  است.  خود  با  رقابت  است،  سالم  من  نظر 
سخنران های  اینکه  شنیدن  به  عالقه ای  مطلقا 
مثال  یا  هستند  برخوردار  شهرتی  چه  از  دیگر 
در  یا  دارد  فروش  میزان  چه  کتاب هایشان 
و  می کنند  شرکت  نفر  چند  کنفرانس هایشان 
مقایسه خودم با آنان، ندارم. ساده تر بگویم اگر 
امروز کمی و فقط کمی بهتر از دیروزتان باشید، 
زندگی را برده اید و در غیر این صورت، آن را 

باخته اید.«
دکتر علی بابایی زاد، استاد روان شناسی دانشگاه 
رفتار  تحلیل  زمینه ی  در  متخصص  و  تهران 
متقابل می گوید: »من همیشه به والدین توصیه 
می کنم به فرزندان شان بگویند که دوست دارند 
لفظ  همین  حتی  باشند.  معمولی  کامال  آن ها 
کودکان  تربیت  و  تعلیم  بحث  در  بودن  خوب 
می تواند بسیار آسیب رسان باشد؛ چرا که آن ها را 
درگیر مقایسه ی دائِم خودشان با هم ساالن شان 
می کند و به حرمت نفس کودک آسیب می زند.

 ایرادی که شاید بعضی ها به این مطالب بگیرند 
ما  ناخواسته  حتی  حال،  هر  به  که  است  این 
مجبور هستیم در زندگی برای تحصیل در رشته 
دریافت  یا  شغلی  ترفیعات  گرفتن  دلخواه مان، 
شاید  کنیم؛  رقابت  باهم  تحصیلی  بورس های 

ساده ترینش همین کنکور خودمان باشد.
دکتر فرهنگ هالکویی، روان تحلیل گر و دارای 
دکترای  و  روان شناسی  فوق لیسانس  مدرک 

به  زیبایی  پاسخ  یوتا  دانشگاه  از  جامعه شناسی 
این پرسش داده  است:

»گاهی جامعه ما را برخالف میل مان، دعوت به 
دوئل می کند، ولی باز این ما هستیم که تصمیم 
با  رقابت  به  و  کنیم  قبول  را  دوئل  می گیریم 
دیگران بپردازیم. فرض کنید شما در جاده سوار 
 100 سرعت  با  حداکثر  که  هستید  خودرویی 
مایل بر ساعت حرکت می کند؛ اگر شما از تمام 
پتانسیل خودروتان استفاده کنید، چه اهمیتی 
دارد که دیگران با چه سرعتی در مسیر حرکت 
می کنند؟! در حقیقت ما فقط می توانیم امیدوار 
پتانسیل مان  و  توان  تمام  از  وقتی  که  باشیم 
حاصل  مطلوب مان  نتیجه  می کنیم،  استفاده 

شود.
با  جنگیدن  جای  به  زندگی  در  کنید  سعی 
پیامد و نتیجه، آن را بپذیرید و وارد بازِی پوچ 
و خطرناک مقایسه و مسابقه نشوید. من همیشه 
سر کالس هایم به دانشجویان می گویم چیزی به 
اخالق  دیگران در چارچوب  با  رقابت سالم  نام 
انسانی و سالمت روح و روان آدمی بی معناست 
و باعث احساس خشم، نفرت، یأس و در نهایت 

افسردگی می شود.«
و در نهایت حرف آخر: طبق مطالعات، فنالند و 
دانمارک خوشحال ترین کشورهای دنیا هستند؛ 
چون از آغاز تحصیل تا 18سالگی، نه خبری از 
امتحان هست، نه آزمون و نه نمره و مقایسه ای؛ 

از این بازی خارج شوید تا شاد زندگی کنید :(
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ابدیت یک روز ...
به نام خدا

این  خسته کننده«؛  و  است  مالل آور  »تکرار 
تلخ و محدودکننده که چاره اي  حقیقتي است 
از  بسیاري  ساخت  نداریم.  آن  پذیرفتن  جز 
بوده؛  دلیل  همین  به  هم  ماشین ها  و  ربات ها 
روزانه  که  کنید  تصور  مي توانید  مثال  براي 
در  را  یک شکل  پیِچ  هزار   50 هستید  مجبور 

شرایط کامال یکسان سفت کنید!
قاعده  این  از  که  نوروز  عید  از  زده اند  مثالي 
مانند  ولي  هست  سال  هر  که  است،  مستثني 
و دوست داشتني، مالل  است  قبل جذاب  سال 
را  آدم  و  مي زداید  را  مالل  هیچ،  نمي آورد  که 
جدیدي  فضاي  وارد  شده  که  هم  روزي  چند 

مي کند.
که  خوب تر  نیست!  چنین  این  حقیقت  اما 
شاید  نیست!  تکراري  اصال هم  نوروز  مي نگریم 
کلیت مهماني و دید و بازدید و ... هر سال یکي 
کنیم،  بررسي  که  موشکافانه تر  کمي  اما  باشد، 

در مي یابیم همین ها هر سال تغییر مي کنند؛ 
افرادي که به دیدن آن ها مي رویم، یک سال 
سابق  افراد  دیگر  و  کرده اند  زمان حرکت  در 

نیستند و کلي حرف جدید و ...
است  حکمي  تکرار،  بودِن  مالل آور  آیا  پس 

کلي؟
و  »تاسوعا  قبل؛  هفته  چند  از  مي زنم  مثالي 
محرم.  ماه  عزاداري  کلي  به طور  و  عاشورا« 
1300 سال از جنگي که در صحراي کربال به 
دیگر  بسیاري  مانند  مي گذرد.  پیوسته،  وقوع 
بیشتر  اگر  شاید  و  جنگ ها  قبیل  همین  از 
دلخراش تر  بتوانیم  حتي  کنیم،  جست و جو 
تفاوت  پس  کنیم!  پیدا  هم  آن  از  نابرابرتر  و 
امام  عزاي  چرا  چیست؟  در  کربال  داستان 

حسین )ع( و محرم تکراري نمي شود؟
حرکت  که  را  نظراتي  و  افراد  دیده ام  بعضا 
حسین )ع( را دعواي خانوادگي بر سر قدرت 

دانسته اند!! درک حرکت حضرت حسین )ع( با 
ناممکن  عمال  )ماتریالیسم(  مادي گرایي  تفکر 
تاي  تا، چهار  دو  نهایت مي شود یک دو  است. 
ساده که حتما حکومت بر جهان اسالم، ارزش 
بوده!  همین  انگیزه  و  داشته  را  جان  ریسِک 
همین قدر کوته بینانه! و متاسفانه کسي به خود 
زحمت نمي دهد تا از خود بپرسد: »مگر مي توان 
چنین جنگ نابرابري را ریسک دانست؟! کشته 
و  مادي گرا  ذهن  کدام  و  است!«  حتمي  شدن 
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قتل  با  را  ثروت  و  بیعت  فرصت  محاسبه گري 
فجیع خود و نزدیکان عوض مي کند؟!

حسین )ع( خواهان مبارزه با ظلم است، خواهان 
اخالقي؛  ارزش هاي  تمام  نهایت  در  و  انسانیت 
نه صرفا به صورت یک مدعي، بلکه حاضر است 
براي این ارزش ها تمام آن چه را که دارد، بدهد 
و نه صرفا جانش را، بلکه جانانش را! این دسته 
به  هتاکي  آنکه  از  قبل  آراء سطحي،  و  نظرات 
مقام آن حضرت باشد، دهن کجي است به تمام 

ارزش هاي اخالقي و مظاهر انساني.

است،  تکراري  محرم  که  کردم  ادعا  پیش تر 
حقیقتا  مي اندیشم،  که  حال  اما  غیر مالل آور؛ 
محرم اصال هم تکراري نیست! با آن که داستان 
سال  هر  آنکه  با  همان،  قهرمان  و  است  همان 
دستان حضرت عباس قطع مي شود و هر سال 
تیر بر گلوي شش ماهه مي نشیند و ...، اما روح 
این حرکت و این افراد است که هنوز مي جوشد. 
ماننِد مثال نوروز است که حسین )ع( تکراري 
و  اند  زنده  کاروانش هنوز  و  او  نمي شود؛ چون 
درحال حرکت در طول زمان که »البته نپندارید 

بلکه زنده اند )به  که شهیدان راه خدا مرده اند، 
حیات ابدي و( در نزد خدا متنّعم خواهند بود.« 
افزوده  آن ها  بر  سال  هر  عمران/169(،  )آل 
مي شود و هر لحظه با لحظه ی قبل متفاوت اند، 
نه  و  گرفت  را  آن ها  جلوي حرکت  مي توان  نه 

حتي مي توان حرکت شان را کند کرد!
پیشنهاد  ولي  باشیم!  بي تفاوت  کامال  مي توانیم 
تا  شویم  همراه  )ع(  حسین  کاروان  با  مي کنم 

مانند او به جاودانگي برسیم!

بود که یک جوان  قرن 16 میالدی  اواسط  در 
آندریاس  نام  به  کالبدشناس  و  بااستعداد 

وسالیوس1 به کشفی تکان دهنده رسید:
جهان  در  انسان  آناتومی  متون  معروف ترین 
غلط از آب درآمده بود! آن ها نه تنها در تشریح 
نبودند،  موفق  انسان  بدن  جزئیات  از  بسیاری 
پستانداران  و  میمون ها  اندام   تشریح  در  بلکه 

دیگر هم ناکارآمد به نظر می رسیدند. درحالی که 
این  اعالم  اوست،  با  حق  می دانست  وسالیوس 
جالینوس2،  به چالش کشیدن  معنی  به  خطاها 
مشهورترین پزشک )البته بعد از بقراط( در تمام 
طول دوران باستان بود. اما این چهره ی برجسته 
حدود  از  پس  پزشکان  چرا  و  بود؟  کسی  چه 
و  می گذاردند  احترام  او  به  هنوز  سال   1300

این قدر از عیب جویی از کارهایش می هراسیدند؟
 او در پرگامون3  در سال 129 میالدی چشم 
بر این جهان گشود. جالینوِس نوجوان با تشویق 
مدیترانه،  در  پزشکی  علم  به جست و جوی  پدر 
 158 سال  در  بعدها  و  گفت  ترک  را  خانه 
میالدی به عنوان یک جراح بااستعداد و مشتاق 
با خوشحالی  او  بازگشت.  به دیار خود  آناتومی 

 مسیر درمان و پزشکی، فارغ از تمام سختی  های اقتضاکننده ی نائل شدن به این جایگاه، تحت تاثیر عوامل گوناگوِن درونی و بیرونی تاریخ پرنوسانی را 
پشت سر گذاشته است؛ گویی هم چون حرکت روی ارتفاعی که گاه به دلیل ازخودگذشتگی ها و جان دادگی های پزشکان در جریان های طاقت فرسای 
درمان برخی بیماری ها تا سرحد آسمان ها اوج گرفته، و گاه با رخ دادن یک خطای پزشکی تیغ تخریب گر انتقادات و بی مسئولیتی ها را روبه روی 
خود دیده است. ناگفته نماند که البته گاهی هم دلیل این انتقادات، به حد خدایی رسیدن مقام پزشکان در برخی جوامع است، نه صرفا وقوع خطا در 
انجام مداخالت درمانی؛ تقابل این دو رویکرِد حمایتی و انتقادی، به عنوان یک مؤلفه ی بیرونی در کناِر تشویش های سر و کار داشتن با بی بدیل ترین 

سرمایه ی انسانی، به عنوان مؤلفه ای درونی است که می تواند این حیطه را در زمره ی حرفه های بسیار بغرنج دسته بندی کند.
 وقتی از جان یک انسان صحبت می شود، دیگر کلماتی چون بزرگ یا کوچک معنا می بازند و هرگونه خدمت یا اشتباه از سوی پزشک در این مسیر، 
با انعکاسی پررنگ به سوی او باز خواهد گشت؛ انعکاسی که پزشک با نقابی از زیبایی یا شاید هم محنت بی کرانه ی آن، ادامه ی زندگی اش را به تماشا 

می نشیند!

رســـــوا، مثل دستان شفابخش یک پزشک!
,,

,,
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و  می شد  وارد  عمومی  آناتومی  مسابقه ی  به 
برای نشان دادن مهارت فوق العاده اش به دیگر 
یک  در  می آمد.  نظر  به  مصمم  بسیار  پزشکان 
حرکت، او با گره زدن یکی از رشته های عصبی 
یا  شد  آن  صدای  رفتن  دست  از  باعث  خوک 
یک  روده ی  کردن  خارج  با  دیگر،  نمایشی  در 
میمون همکارانش را به  چالش  کشید تا آن را 
مجدد اصالح کنند و وقتی  که آن ها نتوانستد، 
خودش این کار را در میان بُهت سایرین انجام 
می داد. این شاهکارهای وحشتناک، لقب »جراح 
گالدیاتورهای شهر« را برای او به ارمغان آورد. 
ترک  را  موقعیت  این  می بایست  او  نهایت  در 
می کرد تا بتواند بر َمسند پزشِک شخصی چهار 

امپراتوری رومی بنشیند.
درحالی که سایر هم رده هایش عالئم و ریشه های 
می دادند،  قرار  بحث  مورد  را  بیماری ها 
مطالعه  آناتومی  بسیار  وسواِس  با  جالینوس 
خاصی  عملکرد  عضو  هر  بود  معتقد  و  می کرد 
گسترده  به صورت  روم  دولت  زمانی که  تا  دارد. 
بود،  کرده   ممنوع  را  انسانی  جسدهای  تشریح 
را  بی شماری  تشریح های  عوض،  در  جالینوس 
بر روی میمون ها و خوک ها ترتیب می داد. در 
تا  بود  باعث شده  قوانین سخت آن زمان  واقع 
قسمت اعظم اطالعات موجود در مورد آناتومی 
در  بگیرد.  منشأ  حیوانات  آناتومی  از  انسان 
دست کم  جالینوس  بالینی،  مشاهدات  زمینه ی 
به گفته ی خودش بی نظیر بود و حتی با وجود 
بسیار  نتایج  او  کامل  تحقیقات  محدودیت ها، 
مهم ترین  از  یکی  می گذاشت؛  ثمر  به  دقیقی 
دستاوردهای جالینوس، دیدگاهی بود که بیان 
می داشت مغز و نه قلب، کنترل بدن را در دست 
می گیرد؛ او این نظریه را با شکافتن مغز یک گاو 
با فشار آوردن به بخش های  تأیید کرد و  زنده 
قسمت های  آن ها،  تحریک  و  مغز  مختلف 
مختلف را با کاربردهای خاصی مرتبط می نمود. 
سایر آزمایش ها به او این فرصت را داد تا اعصاب 
نیز  و  دهد  تمییز  حرکتی  اعصاب  از  را  حسی 
می شود.  تولید  کلیه  در  ادرار  که  کند  تصدیق 
برخالف  که  بود  شخصی  اولین  جالینوس 
تصورات آن زمان، ماده ی موجود در شریان ها را 
به جای هوا، خون معرفی نمود. نهایتا او به این 
نتیجه رسید که تنفس توسط عضالت و اعصاب، 

تحت کنترل قرار گرفته  است.

 اما این آزمایش های غیرمحتاطانه و نسنجیده 
قابل مالحظه  ای  اشتباهات  بار نشستن  به  باعث 
هم شد؛ جالینوس هرگز نفهمید که خون به طور 
مداوم در سرتاسر بدن گردش می کند. در عوض، 
او اعتقاد داشت که کبد تا ابد همین طور خون 
تولید می کند که طی مسیری یک طرفه به سمت 
کامال  آن جا  نهایت  در  و  یافته  جریان  اندام ها 
اخالط  معروف  نظریه ی  تثبیت  می شود.  تمام 
چهارگانه4 را نیز به جالینوس نسبت می دهند. 
این فرضیه ی گمراه کننده که قرن ها پیش از او 
بیشتِر  ریشه ی  بود،  شده  معرفی   بقراط  توسط 
چهار  بین  تعادل  عدم  در  را  پزشکی  مشکالت 
مایع بدن که خلط نامیده می شوند، می دانست. 
پزشکان  مایعات،  این  بین  تعادل  بازیابی  برای 
درمان های خطرناکی را ترتیب می دادند؛ مانند 
دلیل  به  جالینوس  تطهیرسازی.  و  حجامت 
از  خون،  گردش  سیستم  از  خود  ناقص  درک 
نوع درمان ها علی رغم  این  طرفداران سرسخت 
می شد.  محسوب  آن ها  از  بعضی  مرگبار  نتایج 
به  را  او  جالینوس  خودخواهی های  متأسفانه، 
اکتشافات  همه ی  که  رساند  وهم آلود  باور  این 
که  ادعایی  برخوردارند.  زیادی  اهمیت  از  او 
داشت،  خودش  بودن  بی نقص  مورد  در  وی 
مکتب طب  بر  طوالنی مدت  و  نامطلوب  اثراتی 
گذاشت؛ چرا که دانش پژوهاِن قرون آتی بدون 
کوچک ترین بحث و بررسی، هر آنچه را که به 
عمل  بدان  و  پذیرفته  بود،  منسوب  جالینوس 
می کردند. البته الزم به ذکر این نکته هم هست 
که با وجود شخصیت خودبین و تصورات غلط 
وي  نوشته هاي  ژرفاي  و  وسعت  جالینوس، 
نگاشته شده  مطالِب  حجم  است.  حیرت انگیز 
باستان  نویسندگان  همه ی  از  بیش  او  توسط 
بوده و وي را بزرگ ترین نظریه پرداز عصر خود 

معرفی ساخته است.
کامل  مجموعه ی  آینده،  قرن   13 طول  در 
جالینوس در تمام مدرسه های پزشکی حکم فرما 
شد. متون علمی او تبدیل به آثار معیاری شده 
بود که به نسل های جدید پزشکان آموزش داده 
می شد و آن ها نیز به نوبه ی خود، مقاالتی جدید 
ایده های جالینوس منتشر می کردند.  بر اساس 
جسدهای  تشریح  به  عمال  که  پزشکانی  حتی 
شواهد  دیدن  عین  در  نیز  می پرداختند  انسان 
واضحی که خالف واقع را نشان می داد، به طور 

تکرار  را  جالینوس  اشتباهات  حیرت آوری 
پزشک  چندین  زمان،  همین  در  می کردند! 
کردند  متفاوتی  نظرات  ارائه ی  به  اقدام  جسور 
اما یا نادیده گرفته شدند یا اینکه مورد تمسخر 

قرار گرفتند.
جالینوس  میراث  سال،   1300 مدت  برای 
کالبدشناس  اینکه  تا  ماند  باقی  دست نخورده 
دوره ی رنسانس، وسالیوس علیه او سخن گفت. 
به عنوان یک دانشمند و مدرس برجسته، مهارت 
او توجه پزشکان جوان زمان خودش را به خود 
جلب کرد. ولی پس  از آن، صد سال دیگر هم 
طول کشید تا توضیح دقیقی برای مسیر گردش 
خون پدید آید5  و هم چنین 200 سال دیگر، 
تا اینکه نظریه ی اخالط چهارگانه هم از ذهن ها 

رخت بربندد.
خوشبختانه، امروز ما می توانیم بدون هیچ گونه 
وابستگی نسبت به ایده های غیردقیق جالینوس 
از مزایای آزمایش های او بهره مند شویم. اما این 
به  که  است  ارزشمند  اندازه ای  همان  به  شاید 
یاد داشته باشیم، علم فرآیندی است که همواره 
در حال تکامل بوده و می بایست پیش از تمام 
خودخواهی ها و دل پسندی ها، شواهد و مدارک 

را در معرض نگاه ها قرار داد.
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