سال دوازدهم شماره  550شنبه  14آذر 1394
صفحات  17تا 24

تم
هم
ان
د
دا
ش

د ر مــا نــگــا ه

يا

کلینیک
و
تغذیه

پـوستـر سـالمت
ســـفره ســـالم

دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

میـــزگرد تـغذیه
دهـان و دنـدان
با خـــوانندگان
بازگشت ب ه زندگی

حرفی از
جنس عسل
()20

 70کیلوگرم کاهش
وزن در یکسال
()21

زنان،
دهان و دندان
()22

هرقدمی برمیدارم،
برای شادی روحش
دعا میکنم ()24

توصیههای دكتر منوچهر قاروني به افرادی که ضربانساز (پیسمیکر) دارند؛
به بهانه انتشار خبر بیماری احمدرضا احمدی شاعر

تلفن همراهتان را
دور از قلبتان نگه دارید

هفتهگذشته،خبربیماریقلبیوبستریشدناحمدرضااحمدی
بهدلیلازکارافتادنپیسمیکردربخشسیسییوبیمارستانآتیه
تهران منتشر شد و مدتی بعد نیز اعالم شد او با حال عمومی خوب از
بیمارستانمرخصشدهاست«.سالمت»برایشاعرنامدارکشورمان
سالمت و طول عمر آرزو میکند( ...صفحه)19

مالحظات اخالقی در باب زیبایی
یکیازبنیادیترینویژگیهایسرشتانسانی،میل
بهزیباییاست.انگاربخشیازرضایتباطنآدمیان
در گرو رضایت از ظاهرشان است .ظاهر ،طیف
گستردهای است که از انسان تا محیط کار و چینش
خانه و خالصه همه شئون زندگی را دربرمیگیرد.
حتی زیباسازی فضاهای حوزه سالمت مانند
بیمارستانها و مراکز درمانی تاکیدی است که
همواره در اخالق سازمانی مطرح میشود .اهتمام
و توجه به زیبایی بدون شک امری اخالقی است
اما پرسش این است که مرزهای زیبایی کجاست؟
چند نکته را در این خصوص باید لحاظ کرد و اول
آنکه طبیعی بودن الزاما مترادف با زیبایی نیست و
ازاینرو،بسیاریازانسانهابادستکاریدرظاهرشان
در پی زیبا شدن میروند .شاید مناقشهای در این
باب نباشد .ما بهطور طبیعی بوی عرق میگیریم،
آلوده میشویم و ظاهرمان نازیبا میشود اما چنان
زندگی میکنیم که این آفات را از خود دور کنیم.
اما تا کجا میتوان در ظاهر خود دستکاری کرد
و مرز و معیار زیبایی چیست؟ آیا اخالقا مجازیم
در جوانی با خودمان چنان کنیم که در میانسالی
و سالمندی بروز عیوب جسمی مجال زیبانمایی
را از ما بگیرد؟ پاسخ منفی است .گرچه زیبایی
یک فضیلت اخالقی است ،اما همواره در توازن
با سالمت قرار میگیرد و با زیبا شدن به بهای از
دست رفتن سالمت جسمی و روانی در تعارض
است .اگر زیبایی همواره ترجمانی از هوس باشد
پس از چند بار دستکاری ترکیبی ناجور میآفریند
و حتی به دل خود فرد نمینشیند .به همین دلیل
هرچهمیگذرد،زیباییوآرامشهممعناترمیشوند.
به تعبیر دیگر ،بیش از آنکه هوس ،معیار زیبایی
باشد ،در ترازوی آرامش میتوان مداخالت زیبایی
را سنجید .وسواس در زیبایی نیز آفتی است که
گاهی ذهن و ضمیر آدمی را مخدوش میکند و
آرامش و رضایت باطن او را میستاند .ریشه این
معضل در آنجاست که انسانها پازل زیبایی را برای
خود جور نمیکنند .زیبایی ظاهر اگر کنار مالحت،
زیباییاطوار،مهارتارتباطیباالوزیباسخنگفتن
ننشیند ،هرگز به چشم نمیآید.

