8

یکش��نبه  28ش��هریور  12 | 1400صف��ر | 1443

| روزنامه جوان |شماره 6305

سبك زندگي 88498471

سبكمراقبت

سبكنگرش

روشنفكر يعني هميش�ه ساز مخالف
بزني .الزم نيس�ت اهل مطالعه باشي،
همين كه هر چه ديگ�ران گفتند تو با
قدرتردكنيياهرچهديگرانبرسرش
اتفاق نظ�ر دارند تو س�از مخالف بزني
و حرف خودت را به كرس�ي بنش�اني،
كافي اس�ت .روشنفكرشدن به همين
راحتي است .كافي است چند تا جمله
از نيچه و ش�وپنهاور حفظ باشي و هر
ج�ا الزم بود ب�ه رخ ديگران بكش�ي.
كافي است با مذهب و اعتقادات مردم
مخالف باشي ،كافي است به جاي چاي
ودمنوشمهمانترابهيكفنجانقهوه
در كافيشاپ دعوت كني و كتابهاي
س�نگين در كتابخان�هات بگ�ذاري!

روشنفكري در زندگي فردي و اجتماعي به يك واژه دمدستي تبديل شده است

روشنفکری یعنی ساز مخالف ،ازدواج سفيد
و كافيشاپ تاریک!
مرضیه بامیری
چي�زي ك�ه غمانگي�ز اس�ت و م�ا اي�ن روزه�ا بي�ش از ه�ر زم�ان ديگ�ري ب�ا آن مواجهي�م ،تقليل
واژه روش�نفكر در ح�د متج�دد و ب�اكالس با رويك�رد فرهن�گ غربي اس�ت! روش�نفكرهاي محبوب
ما نه اي�ده ميدهن�د و نه دردشناس�ند ،بلك�ه ع�ادت دارند خالف مس�ير آب ش�نا كنند و اي�ن تغيير
جهتهاي ب�ه اصطالح ش�جاعانه آنه�ا را روش�نفكر ميكند .هر كس�ي يك رفت�ار ضدفرهنگ�ي را به
فرهنگ تبديل كند و روي اعتقادش پافش�اري كند ميش�ود روش�نفكر! متأس�فانه نمونه اين موضوع
را در تغيي�ر س�بك نگرش و ب�ه تب�ع آن ،در س�بك زندگي بعضيه�ا به اس�م روش�نفكري ميبينيم.
روشنفكر و روشنفكري معنا و مفهومي متعالي
دارد
روش��نفكر را در لغت به معني فكور و متجدد ميدانند .در
معناي عام نيز به كسي اطالق ميشود كه داراي فكر و نگاه
روشن ،نو و آگاه به زمان ميباشد و متفكرانه ،معقول و دور
از تعصبات و احساست غيرمعقول فكر و عمل ميكند .در
فرهنگ معاصر فارسي نيز روشنفكر به شخص داراي بينشي
آگاهانه ،منطقي و دور از خرافه و تعصب تعريف شده است.
اولين معناي متبادر شده به ذهن درخصوص واژه روشنفكر
همين معناس��ت .به همين جهت در تصور عم��وم افراد،
روشنفكر معنايي مثبت ،مطلوب و متعالي دارد و يك نوع
امتياز و افتخار به حساب ميآيد.
روشنفكر ،فكري باز و روش��ن دارد و هر وقت امكان بحث
پيش ميآي��د ،آراي خود را عرضه ميكن��د ،ولي آنچنان
انگيزهاي براي اشاعه معرفتشناسي جديد ندارد يا اگر دارد
مايل نيست بابت آن هزينه گزافي بپردازد .در واقع روشنفكر
براي اداره جامعه تئوري خلق ميكند كه ممكن است اين
تئوري از ذات جامعه نشئت بگيرد .گاهي انسانها به خواب
ميروند و واقعيات را آنطور كه بايد نميبينند .اينجاست كه
كار روشنفكر در ميآيد ،همگان را بيدار كند و زنگ هشدار
و آگاهي را به صدا دربيارود.
اس��تاد مطهري معتقد است ،روش��نفكر بايد به موضع و
مسئوليت طبقاتي خود آگاه و با فرهنگ و شخصيتهاي
ملي خويش آشنا باشد و به روابط خود با همه انسانهاي
ديگر آگاهي داش��ته و س��عي كند جامعه را آگاه و مردم
را براي رهاي��ي و آزادي به حركت دربي��اورد .از نظر دكتر
مطهري روشنفكر يعني دردشناس جامعه كه دنبال رفع
دردهاست.
در باب معنا و مفهوم روش��نفكري در حوزه علوم انس��اني
مقاالت و كتابهاي زيادي به تبيين اين واژه پرداختهاند
كه نگارش آن در اين يادداشت نه الزم است و نه در حوصله
مخاطبان ميگنجد.
تغيير معنا و كاربرد روشنفكري در عمل!
روشنفكري يك جريان است كه در همه جوامع وجود دارد

و معنا و مالك تشخيص روش��نفكرها به مردم آن جامعه
ربط دارد.
چيزي كه غمانگيز اس��ت و ما اين روزها بيش از هر زمان
ديگري با آن مواجهيم تقليل واژه روشنفكر در حد متجدد و
با كالس با رويكرد فرهنگ غربي است .روشنفكرها ما نه ايده
ميدهند و نه دردشناسند ،بلكه عادت دارند خالف مسير
آب شنا كنند و اين تغيير جهتهاي به اصالح شجاعانه آنها
را روشنفكر ميكند .هركسي يك رفتار ضدفرهنگي را به
فرهنگ تبديل و روي آن پافشاري كند ،ميشود روشنفكر!
متأسفانه نمونه اين موضوع را در تغيير سبك نگرش و به
تبع ،سبك زندگي بعضيها به اسم روشنفكري ميبينيم.

چي�زي ك�ه غمانگيز اس�ت و م�ا اين
روزها بي�ش از هر زمان ديگ�ري با آن
مواجهي�م تقلي�ل واژه روش�نفكری
در حد متج�دد و با كالس ب�ا رويكرد
فرهنگ غربي اس�ت .روشنفكرهای
ما نه ايده ميدهند و نه دردشناس�ند،
بلكه عادت دارند خالف مسير آب شنا
كنندو اينتغييرجهتهايبهاصطالح
ش�جاعانه آنها را روش�نفكر ميكند.
هر كسي يك رفتار ضد فرهنگي را به
فرهنگ تبدي�ل و روي آن پافش�اري
كند ميش�ود روش�نفكر! متأس�فانه
نمونه اين موضوع را در تغيير س�بك
نگرش و به تبع آن ،در س�بك زندگي
بعضيها به اسم روشنفكري ميبينيم

اگر ميخواهيد به تأثير اين روش��نفكرها واقف ش��ويم بد
نيست نگاهي به مصاديق روشنفكري در زندگي فردي و
اجتماعيمان داشته باشيم.
روشنفكري ،يعني شانه خالي كردن از مسئوليت
زندگي مشترك!
نگاهي به آمار ازدواج و طالق در چند سال اخير بيندازيد.
جوانها به ش��دت از ازدواج و در دس��تگرفتن س��كان
مسئوليت زندگي مشترك گريزانند و در عوض ازدواج سفيد
و طالقهاي عاطفي به شدت در حال رواج است .اگر كسي به
اين مقوله معترض شود اسمش را ميگذارند متحجر .از نظر
اين آدمهاي روشنفكر نما ازدواج يك معامله است كه نيازي
به ثبت رسمي ندارد و شعور طرفين براي شروع يك رابطه
عاطفي و جنسي نا فرجام مالك رفتار است .روشنفكرهاي
اين توده فكري آزادانه عمل و به اسم آزادي و حقوق بشر هر
كاري ميكنند .وقتي اين فكر خطرناك در كشور باب شد،
عدهاي طرحي نو عليه خانواده گرايي در مياندازند و ارزش
آن را در حد يك پدر پولدار و حساب بانكي پرپيمانه پايين
ميآورند .از نگاه اين آدمها مادر خانه مقدس نيست و زنها
را ميشوراند تا عليه وظايفي كه قرنهاست متعلق به قشر
آنهاست ،عصيان كنند و بر كوس تفرقه و فمینيسم بكوبند.
فمينيسم و آگاهي زنان نسبت به حقوق خود ربطي به مقوله
روشنفكري ندارد.
روشنفكري ،يعني بيبند و باري فرزندان ما!
روشنفكرها در ديد مردم اغلب سيگار ميكشند و اگر پدري
دست فرزندش س��يگار ديد و خواس��ت او را از مضراتش
آگاه كند پس��ر پوزخند ميزند كه بابا روشنفكر باش .دنيا
عوض شده!
يا اگر دخترتان تا ديروقت بيرون از خانه با دوستانش باشد
و شما عصباني شويد ،در مقابل اعتراض و نگراني پدرانهتان
متهم ميشويد به امل بودن و تحجر .سريع برايت از ايدههاي
نو ميگويند و اينك��ه آنها حقي برابر با پس��رها دارند و آنها
نميخواهند زير بار ظلم و ناديدهش��دن بروند .حاال هر قدر
بخواهي برايش بگويي بيرون بودنش به معني عدم اعتماد با
قديمي بودن افكار نيست ،بلكه همان تز روشنفكر كه تو را به
خيابان كشانده پسرها را هم محق ميداند تا روابط آزاد داشته
باشند و اگر كسي به آنها اعتراض كرد از در موعظه برميآيند
كه نسل ما فرق كرده و ميخواهد آزاد باشد .روشنفكري به
معناي دلخواه جوانها چيزي جز بيبند و باري و ابتذال به
همراه ندارد .جز اينكه دخترها را هر روز در خيابان عريانتر و
پسرها را حريصتر و شبيه به قيافه دخترانه كند .وقتي اينها
ميشود نماد روشنفكري بايد فاتحه فرهنگ را خواند.
روشنفكري ،يعني س�گ به جاي خواهر و برادر!
وقتي روشنفكرها به جاي داش��تن فرزند با سگ مأنوس

نگاه

از فردوس برين در زمين خبري نيست!

انسان
در جستوجوي آرامش

ناديا اسماعيلي
اغلب افراد در طول زندگي و حي��ات خود احساس��ات گوناگوني را تجربه
كردهاند و قادرند در مواقعي آن احساس��ات را به ياد آورند .احساساتي كه
افراد تمايل دارند بيشترين تجربه را از آن داشته باشند و آن را كسب كنند،
احساس آرامش اس��ت .بنابراين تالش خود را معطوف به آن ميكنند و در
محيط كار ،منزل و محيط بيرون و تقريباً در همه جا به نوعي سعي در تجربه
كردن بيشتر آن را دارند و آن را شرط اساس��ي براي خوشبختي ميدانند.
آرامش يكي از كلمات و احساسات انتزاعي اس��ت .بنابراين پر واضح است
تعاريف متفاوت و گوناگوني از آن ش��ده باشد ،ش��امل تعاريف تخصصي و
تعاريف عمومي و شخصي.

پيشينه واژه آرامش را بايد در كلماتي چون بهشت و فردوس جست .آدم در بهشت
بود .در مكاني امن و راحت .هرچه ميخواست در اختيارش بود .نيازي نبود براي
دستيابي به خواستههايش تالش كند .رقابت و ستيزي نداشت .براي حفظ خود
از سرما و گرما به پوشش و مسكن نيازمند نبود .براي امنيت و در امان بودن از خطر
به مكان امن احتياج نداشت .نيازي نبود براي رفع گرسنگي و تشنگي تالش كند.
براي حفظ و بقاي خود الزم نبود مبارزه كند و بجنگد .دشمن و بدخواه نداشت.

ميشوند ،نتيجهاش ميشود تغيير جهت فكري نوجوانها.
دختري ب��ه پدرش گفت :ح��اال كه برايم خواه��ر يا برادر
نميآوريد الاقل برايم يك س��گ بخري��د و بيترديد اين
دردناكترين ديالوگ پ��در  -دختري اس��ت .نميتواني
درك كني در مغزش چه ميگذرد .وقتي ميخواهي اين
كار را تقبيح يا نفي كني هزار تا نمون��ه و مثال ميآورد تا
ثابت كند خواستهاش در دنياي امروزي خيلي هم عجيب
و غريب نيس��ت .وقتي روشنفكري ميش��ود آهنگهاي
خارجي گوش دادن بايد از غصه گريس��ت .جوانهاي ما
سمت نابودي ميروند و ناخودآگاه دست به خودسانسوري
ميزنند .آهنگهاي خارجي را در ماشينها پلي و صدا را تا
آخر زياد ميكنند كه كالس نداشتهشان را به رخ بكشند.
بعضي هم از خانوادههاي مذهبي يا متوسط هستند ،ولي
وقتي در مقابل اين قش��ر قرار ميگيرند ب��راي ماندن در
اجتماعشان مجبور میشوند همرنگ جماعت شوند .آن
وقت ميبيني خانوادهاي به نان شب محتاج است ،ولي يك
سگ چند ميليوني در دستش است يا دود پشت دود سيگار
ميكشد .اگر نكشد متهم ميشود به امل بودن و احتماالً
با بيرحمي از جامعه دوس��تانش طرد ميشود .روشنفكر
یعني روز دادگاه طالق خم به ابرو ني��اوري و بعد از جاري
شدن صيغه طالق اين آزادي را جشن بگيري و همه را در
حماقت خود شريك بداني.
روشنفكري ما و روشنفكري آنها. . .
روشنفكر يعني هميشه ساز مخالف بزني .الزم نيست اهل
مطالعه باشي ،همين كه هر چه ديگران گفتند تو با قدرت
رد كني يا هرچه ديگران بر سرش اتفاق نظر دارند تو ساز
مخالف بزني و حرف خودت را به كرسي بنشاني ،كافي است.
روشنفكر شدن به همين راحتي است .كافي است چند تا
جمله از نيچه و شوپنهاور حفظ باشي و هر جا الزم بود به رخ
ديگران بكشي .كافي است با مذهب و اعتقادات مردم مخالف
باشي ،كافي است به جاي چاي و دمنوش مهمانت را به يك
فنجان قهوه دعوت كني و كتابهاي سنگين در كتابخانهات
بگذاري ،طوري كه به راحتي در معرض ديد باشد!
كافي است براي روشنفكرش��دن هر روز نسبت به مسائل
جامعه غر بزني و پس��تهاي تحريكآمي��ز در صفحهات
بگذاري .در فست فودهاي خاص غذا بخوري و برند سيگارت
هم متفاوت از بقيه باشد.
 . . . . .دوستان روشنفكر! يادتان باشد ملتي كه از آنها تقليد
ميكنيد و آموزههايش را نشانه تجدد ميدانيد ،خودشان
روش��نفكري را طور ديگر معن��ي ميكنن��د .از نظر آنان
روشنفكر كسي كه زياد اهل مطالعه است .كسي است كه
مقاالت متعدد علمي و ادبي چاپ كرده ...و كسي كه به تمام
مذاهب و عقايد احترام ميگذارد.

رقابت و ستيزهجويي نداشت .براي اثبات خود مجبور نبود ديگران را كنترل
كند .نيازي به قانون و مقررات نداشت .الزم نبود براي تفريح و سرگرمي خود
وسايلي فراهم كند و براي لذت بردن به اموري بپردازد .براي انتخاب كردن
و تصميمگيري چالشي احساس نميكرد .براي كسب عشق و محبت نيازي
به برقراري رابطه نداش��ت .براي حفظ ارزشها و عقايد خود نيازي به اثبات
نداشت و خيلي نيازهاي ديگري كه براي انسان زميني وجود داشت ،براي آدم
بهشتي مطرح نبود .آدم به زمين رانده شد .از مأواي امن و آرام به جهاني پر
چالش وارد شد .به دنيا آمد و متولد شد .در اين دنيا خبري از امنيت و آرامش
مطلق وجود نداشت .تا اينكه به دنبالش گشت و در هياهو آن را جست.
توجوي آرامش گمشده در دنياي صنعتي
انسان امروز هم همينطور در جس 
و ماشيني امروزي است .بيترديد راههاي بيشماري براي رسيدن به آرامش
وج��ود دارد و در جوامع و تمدنهاي گوناگون ش��رقي و غربي ش��يوههاي
رسيدن به آن بيان شده است .به عنوان مثال در ايران آنچه به عنوان فرهنگ
متعالي رسيدن به آرامش در جامعه وجود دارد ،حضور در مكانهاي مقدس
و به جا آوردن عبادت است و آرامش واقعي در ارتباط عميق بودن با خداوند
بزرگ مرتبه ،اما در جوامع غربي رس��يدن به آرامش كمي متفاوتتر است.
مث ً
ال آنجا شركت در مراسمهاي گوناگون از جمله فرهنگ و راههاي رسيدن
به آرامش است .همه افراد جهان به نوع نسبي از روشهاي رسيدن به آرامش
مطلع بوده و آگاهي شخصي دارند .با اين وصف ،آرامش واقعي جز در سايه
اعتماد و اتكال به خالق هستي محقق نميشود.

آيا صنعت مراقبت ميتواند حالمان را خوب كند؟

وقتي براي درد دل با غريبهها
پول ميدهيم!
تلخيص :سلما سلطاني
تا چن�د دهه قبل ،وقتي كس�ي تاب و ت�وان روحياش را از دس�ت م�يداد ،به دامان دوس�تان
يا خان�وادهاش پناه ميب�رد و با آنه�ا درددل ميك�رد .هيچكس فك�رش را هم نميك�رد روزي
برس�د كه آدمها پ�ول بدهن�د ت�ا درب�اره مش�كالت روحيش�ان ب�ا غريبههايي كه ت�ا حاال
يكبار ه�م آنه�ا را نديدهان�د؛ صحب�ت كنند؛ ام�ا امروز ،با ضعيفش�دن ش�بكههاي س�نتي
حماي�ت اجتماع�ي ،صنع�ت رواندرماني نق�ش مهم�ي در زندگي ما ب�ر عهده گرفته اس�ت.
رونال�د دوركي�ن معتقد اس�ت اين صنع�ت انقلاب بزرگ�ي را در جامعه م�ا رهب�ري ميكند.
همه م��ا دنب��ال ش��ادي هس��تيم ،ولي ب��از هم
نظرسنجيها حكايت از رشد فزاينده ناخشنودي
دارد .بهويژه حاال كه پاندمي زندگي را وارونه كرده
و تحقيقات پزش��كي اين روند را ب��ه نحوي ديگر
تأييد ميكنن��د .امروزه نزديك ب��ه نيمي از مردم
امريكا بهطور مرتب خودشان را با مواد روانگردان
كرخت ميكنن��د .از مواد قانون��ي مانند داروهاي
ضدافس��ردگي گرفته ت��ا نمونهه��اي غيرقانوني
همچون هروئين .مردم با داروهاي ضدافس��ردگي
ناخوشنودي خود را به موضوعي «پزشكي» تبديل
ميكنند و آن را نوعي اختالل در پيامرس��انهاي
عصبي مينامند تا تجويزهايش��ان را توجيه كرده
باشند .اين پرس��ش كه آيا كارشان درست است يا
نه به بحثهاي گوناگوني درباره ناخوش��نودي در
 ۲۰سال اخير انجاميده است ،ولي اين بحث رو به
پايان است و بحث جديدي آغاز شده است .تمركز
بحث «پزشكيكردن ناخوشنودي» بر اين بود كه
آيا ناخوشنودي را بايد مسئلهاي علمي بدانيم يا نه.
حاال اين مسئله به «سياسيكردن ناخوشنودي»
تبديل ش��ده است .هرگونه احس��اس ناخشنودي
امريكاييها در زندگي خصوصيش��ان وارد حوزه
عمومي شده و موضوع ديگر فقط محدود نميشود
به اينكه آيا درست است براي رسيدن به احساس
شادي مواد مصرف كنيم يا نه.
در اي��ن عص��ر جدي��د ،ناراحتيه��اي كوچك و
آزردگيهاي جزیی هميش��ه مبنا قرار ميگيرند.
سپس با آن دس��ته از ناخوشيهاي زندگي روبهرو
ميشويم كه ساختاريتر هستند و در طول زمان
بدتر شدهاند .معضل تنهايي توده مردم را داريم كه
تقريباً بر  ۶۰درصد امريكاييها تأثير ميگذارد.
از كار افتادگي نظامهاي اجتماعي به ناخوشنودي
جمعي انجاميده و در عينحال تحمل ناخوشنودي
را دش��وارتر كرده اس��ت .وقتي اين ناخوشنودي
به مرحله خش��م و س��پس كينهتوزي ميرسد ،به
نگرانياي عمومي تبديل ميشود .بيش از نيمي از
بدترين تيراندازيهاي جمعي در  ۲۰سال گذشته
رخ داده و شتابش در دهه اخير بيشتر شده است.
خش��م در قالب ايدئولوژيهاي سياس��ي افراطي
و اعتراض��ات خش��ونتبار نيز نمود پي��دا ميكند.
ناخوشنودي ناشي از انزواي اجتماعي ،حتي بدون
تبديلشدن به خش��م هم بر س�لامت افراد تأثير
ميگذارد و به افزايش هزينههاي پزشكي در كشور
منجر ميشود.
سياس��تگذاران ب��راي مديريت اي��ن وضعيت به
«صنع��ت مراقب��ت» اميد بس��تهاند :م��ددكاران
اجتماعي ،روانشناس��ان ،مش��اوران ،درمانگران و
مربيان زندگي .هر چند كل جمعيت اياالتمتحده
از اواسط قرن بيس��تم تاكنون فقط دو برابر شده،

صنع�ت مراقبت نق�ش بزرگي بر
عه�ده گرفته اس�ت ،ام�ا اعطاي
چني�ن جاي�گاه مهمي ب�ه آن در
جامعه با مخاطراتي همراه اس�ت.
براي فه�م اي�ن نق�ش و در عين
ل كاهش مخاط�رات آن ،بايد
ح�ا 
جايگاه حقيقي صنع�ت مراقبت
را در جامع�ه پيدا كني�م .امروزه
وقتي مردم دچار مشكل عاطفي
ي�ا روانش�ناختي ميش�وند ،ب�ا
متخصصمراقبتتماسميگيرند.

اما اين صنعت افزايش  100برابري داش��ته است.
«اليح��ه مراقب��ت مقرونبهصرفه» كه در س��ال
 ۲۰۱۰به تصويب رس��يد ،بر ض��رورت اجتماعي
صنعت مراقبت تأكيد دارد و در زمينه بازپرداخت
بيمه ،سالمت رواني را همارز با سالمت جسماني
ميداند.
امروزه بسياري از ترقيخواهان خواستار سوقدادن
منابع مال��ي عمومي از نيروي پليس به بهداش��ت
رواني هس��تند و متخصص��ان مراقب��ت را به كار
كمكهاي اوليه ميگمارند .آنها خوب ميدانند كه
مشكالت خصوصي افراد س��ر از اعمال غيرقانوني
عمومي درميآورد و راه چاره از نظر آنها ،متخصصان
مراقبت هستند .حتي بعضي از محافظهكاران نيز بر
اين باورند كه پليس بيشاز اندازه حضور دارد.
صنعت مراقبت نقش بزرگي بر عهده گرفته است،
اما اعطاي چنين جايگاه مهمي به آن در جامعه با
مخاطراتي همراه اس��ت .براي فهم اين نقش و در
ل كاهش مخاطرات آن ،بايد جايگاه حقيقي
عينحا 
صنعت مراقبت را در جامعه پيدا كنيم .امروزه وقتي
مردم دچار مشكل عاطفي يا روانشناختي ميشوند،
با متخصص مراقبت تماس ميگيرند.
البته جايگزينكردن متخصصان مراقبت با مأموران
پليس خطرناك خواهد بود .حتي در بگومگوهاي
خانوادگي ي��ا اختالف بين همس��ايهها خطر بروز
خش��ونت وجود دارد .در ماه ژوئن گذشته ،يكي از
ساكنان نيويورك وقتي ديد همسايهاش دست به
آتشبازيهاي غيرقانون��ي زده ،تصميم گرفت به
پليس زنگ نزند و بهجاي آن خودش با او رودررو
شود .مرد همسايه هشت بار به او شليك كرد و پس
از مدتي در اثر جراحاتي كه دي��ده بود جانش را از
دست داد.
در واقع ،همين خطر بروز خش��ونت است كه يكي
از طرفين دعواي خانوادگي يا مشاجره همسايهها
را وادار ميكن��د به پلي��س زنگ بزند ،ن��ه به يك
متخصص مراقبت .متخصصان مراقبت حق ندارند
بدون آموزش مجريان قانون به چنين تماسهايي
پاس��خ دهند .با اينحال ،منطقي است كه حيطه
عمل صنعت مراقبت را به نحوي گسترش بدهيم.
شايد يك راه اين باش��د كه بهجاي ردههاي باالتر،
دامنه پايينترين رده صنعت مراقبت  -مربيگري
زندگي -را گس��ترش دهيم .آم��وزش مربيهاي
زندگي كمهزينه اس��ت و ميتوان شمار زيادي از
آنها را پرورش داد.
آنچ��ه مربيان زندگي ب��ه افراد ناخوش��نود عرضه
ميكنند كفايت ميكن��د .حتي اي��ن مربيها ،با
آگاه��ي از اينك��ه آم��وزش مح��دودي ديدهاند و
همچنين به دليل اينكه تمايلي ندارند با متخصصان
تحصيلكرده در سه رده بااليي شاخبهشاخ شوند ،از
درمانگري امتناع ميكنند؛ آنها اظهار ميكنند كه
فرآيند درمان ،اغلب به منظور تشخيص درست بر
گذشته فرد تمركز ميكند ،در حاليكه مربيگري
بر رفتار حال و آينده شخص تأكيد دارد.
با ت��داوم فروپاش��ي نظامهاي اجتماع��ي امريكا،
ميتوانيم نشانههاي ش��كلگيري نظم اجتماعي
نوين��ي را ببينيم .امروزه ميليونه��ا نفر از مردم و
نهادهاي بيش��ماري كموبيش به صنعت مراقبت
وابستهاند .در واقع ،همه ما به نحوي درگير گونهاي
ي شدهايم كه مراقبت حرفهاي به وجود
سبك زندگ 
آورده است .اين نظم نوين مخاطرات بزرگي نيز با
خ��ود دارد ،اما منافع خاصي را ه��م نويد ميدهد.
فهم درست آن به ما كمك خواهد كرد تا منافع را از
مخاطرات تميز دهيم و در نتيجه ،بيشترين بهره را
از صنعت مراقبت ببريم.
* نق�ل و تلخي�ص از :وب س�ايت ترجمان/
نوش�ته :رونالد دوركي�ن /ترجم�ه :مجتبي
هاتف /مرجع :نشنال افرز

