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قاعده طالیی

 حجت االسالم علی اکبر مظاهری
کارشناس دینی و مشاور خانواده

خانم کرمانی، رنجیده از کم توجهی های همسرش، به مشاوره 
آمد و گفت: »تا با هم هستیم، همه توجه اش به من است و من 
هم متوجه اویم، اما هر گاه نزد خویشانش می رویم، گویا من 
را از یاد می برد؛ مثل اینکه نیستم. همه توجه اش معطوف به 
آنها می شود. رنج می کشم، اما نمی توانم چیزی بگویم. جراتش 
را ندارم. می ترسم حسودم بخوانند. خودخوری می کنم، پکر 
می شوم، اخم می کنم. نه تنها به من خوش نمی گذرد، زجرکش 
می شوم. تالش می کنم زودتر به خانه خودمان برگردیم.  تا 
که از نزد آنها برمی گردیم، در همان لحظه های اول، حتی 
پیش از اینکه به خانه برسم، باز حالش خوب می شود و من 
همه چیز او می شوم؛ درست مثل پیش از رفتن به میهمانی 
و اصال متوجه نیست که چه کرده و چه شده. وقتی ناراحتی 
و تغییر حال من را می بیند، با تعجب و کنجکای، علتش 
را می پرسد. همین تغییر حال را هم بعد از بیرون آمدن از 
میهمانی می فهمد. در میهمانی، همین را هم متوجه نیست.

این ندانستن و متوجه نشدنش بیشتر کالفه ام می کند. گویا 
هیچ اتفاقی نیفتاده. من نیز نمی توانم علت اصلی ناراحتی ام را 
بگویم. در خود فرومی روم. زمانی به همین شکل می گذرد. 
بعد نوازشم می کند و می کوشد علت ناشادی ام را کشف 
به تدریج  تا  می شود،  دمغ  او هم  نمی تواند،  و چون  کند 
میهمانی  تا  می شود،  عادی  وضعیت  زمان،  گذشت  با  و 
دیگری پیش آید و باز این بازی تلخ تکرار شود.« خانم 
»دیگر طاقتم  کرمانی همچنان می گفت و من می شنیدم: 
تمام شده و نمی توانم تحمل کنم. نمی دانم چه کنم. گاهی 
به او می گویم: »بیا به مشاوره برویم.« می گوید: »برای چه؟ 
مگر مشکلی داریم؟ »و من می ترسم مساله را به صراحت 
بگویم. می ترسم حسودم بخواند یا در دلش چنین بگذرد.  
تا اینکه با صدزحمت راضی اش کردم که من به مشاوره 
بیایم و نتیجه را به او بگویم و حاال آمده ام. شما می گویید 
چه کنم؟« گفتم: »اغلب چنین است که دیدن یک مشکل و 
ندانستن علت آن، آن مشکل را سنگین تر می کند، اما دانستن 
علت یا اسباب مشکل و بررسی بی طرفانه آن، نیمی از مساله 
را حل می کند و از سنگینی آن می کاهد. تا آدمی با مساله 
پیچیده ای درمی پیچد و سر به دیوار می کوبد و مشت بر 

سر خود می زند و می نالد، نه تنها چیزی از مشکل کاسته 
نمی شود، بلکه درشت تر و سخت تر می شود. پس نخستین 
راه حل یک مساله، یافتن ریشه های آن است. آن گاه تجزیه و 
تحلیل آن و سپس گشودن گره های آن و آن گاه حل نهایی آن.
خانم کرمانی گفت: »اما من نه باعث این مشکل را می دانم 
و نه ریشه های آن را می بینم. فقط رنج آن را می کشم و 
تلخی اش را می چشم. شما در یافتن علت این مشکل و 
حل آن کمکم کنید. برای همین به مشاوره آمده ام.« گفتم: 
که  هست  آدمی  وجود  ساختار  درباره  کلی  قاعده  »یک 
دانستن آن شما را در شناختن علت مساله تان و حل آن 
کمک می کند.« این سخنم برای خانم کرمانی، که ناامید 
و درمانده بود، امیدبخش بود. از این رو، استقبال کرد و 
خواست که آن قاعده را بیان کنم. گفتم: »پیش از بیان آن 
قاعده، از شما سوالی درباره خودتان می پرسم که تامل در 
آن و پاسخ درست و بی طرفانه به آن، زمینه بیان و فهم بهتر 
قاعده را فراهم می کند. از شما می پرسم: »خود شما، در 
موارد مشابه، با همسرتان چگونه رفتار می کنید؟ وقتی با 
حضور همسرتان، نزد پدر و مادر و خویشان و دوستانتان 
می روید و با آنها گرم ارتباط می شوید، رابطه تان با همسرتان 
هیچ تغییری نمی کند؟ همان مقدار که در منزل خودتان و 
هنگام دوتایی بودنتان به او توجه می کنید، نزد دیگران نیز 
همان گونه اید؟  آیا همسرتان، از این بابت، گالیه ای ندارد؟«
خانم کرمانی به اندیشه فرورفت. گویا تاکنون به این موضوع 
نیندیشیده بود. فرصت دادم تا تفکر کند. او خانمی  فهمیده 
و باانصاف بود. نمی خواست بی اندیشه و بی انصاف پاسخ 
دهد. زمان اندیشیدنش طوالنی شد، اما به پایان مسیر نرسید. 
سر بر آورد و گفت: »اجازه می دهید دراین باره بیشتر فکر کنم 
و بعد جواب دهم؟« گفتم: »البته. بهتر است ادامه مشاوره مان 
در جلسه ای دیگر باشد تا مجال تفکر برایتان بیشتر باشد و 
به گونه ای همه جانبه به موضوع بیندیشید.« گفت: »بیان آن 
قاعده چه می شود؟« گفتم: »بماند برای پس از پاسخ شما. 

دیر نمی شود، بلکه زمینه بیانش مهیاتر می شود.«
... و بدین سان، خانم کرمانی رفت تا درباره پرسشی که 

برایش مطرح کردم، تفکر کند.

عکس و مکث

آرمیتا رمضانی محمدی، دختر ۲۱ ساله دانشجوی سال دوم رشته 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که سال گذشته برای انجام عمل 
جراحی زیبایی بینی به کلینیک مرکز جراحی مراجعه کرد، اما در عین 
ناباوری متعاقب عمل ساده زیبایی بینی، در نتیجه قصور پزشکی، 
نبود امکانات پزشکی در مرکز جراحی و نیز نظارت ناکافی در انتهای 
عمل جراحی که ۵ تا ۶ ساعت طول  کشید، درگذشت. بنابر اظهارات 
مادر آرمیتا که در آنجا حضور داشته ، چندین مرتبه تکنیسین برق را 
صدا زده اند ولی کارکنان از اظهارنظر نسبت به وضعیت این دختر 
خودداری کرده اند و در نهایت با حضور مامور کالنتری یوسف آباد، 
خبر فوت از سوی کارکنان مرکز جراحی به اطالع خانواده آرمیتا 
می رسد. با اعالم خبر فوت آرمیتا، بازتاب خبری آن به سرعت در 

رسانه های داخلی، صداوسیما و رسانه های خارجی منعکس شد.
این پرونده ابتدا به دادسرای ویژه قتل ناحیه ۲۷ تهران ارجاع می شود 
به  آرمیتا  متوفیه  جسد  موصوف  دادسرای  بازپرس  دستور  با  که 
مرگ  تامه  علت  خصوص  در  تا  می شود  ارجاع  قانونی  پزشکی 
پزشکی  امور  ویژه  دادسرای  به  درستی  به  پرونده  اظهارنظر شود. 
دادستان عمومی  بازپرسی طرح می  شود.  پنجم  در شعبه  و  ارجاع 
و انقالب تهران به دلیل داشتن جنبه عمومی پرونده مطروحه، طی 
متنی خطاب به سرپرست دادسرای ناحیه ۱۹ تهران، دستور بررسی 
و اعالم نتیجه صادر کرد. طی دستورات و بررسی های سرپرست 
از مرکز جراحی موصوف  بازرسی های متعددی  دادسرای مذکور، 
و  ناگوار  اتفاقات  چنین  از  جلوگیری  و  حادث شده  اتفاق  به دلیل 
استان  قانونی  پزشکی  کل  اداره  نظر  حسب  شد.  آغاز  دلخراشی 
تهران، با توجه به شرح معاینه جسد و کالبدشکافی انجام شده، نتایج 
پرونده  تصویر  بررسی  و  و سم شناسی  آسیب شناسی  آزمایش های 
جراحی  عمل  متعاقب  قلبی  حاد  عارضه  فوت  علت  بیمارستانی، 
بینی تعیین شد. در ادامه، حسب دستور بازپرس شعبه پنجم، برای 
پرونده  تقصیر پزشکان و مدیریت مرکز جراحی،  یا  احراز قصور 
به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شد. نظر به تشکیل 
جلسه کمیسیون، با توجه به بررسی های انجام شده از جمله مطالعه 
مدارک و مستندات، پرونده بالینی متوفیه، گرفتن اظهارات طرفین 
وفق نظریه کمیسیون هیئت 3 نفره، اگرچه انجام جراحی بینی از نظر 
علمی قابل قبول است، اما زمان انجام عمل برای جراحی اولیه بینی، 
از حد معمول بیشتر بوده و این عامل باعث شده به واسطه طوالنی 
شدن زمان جراحی، بیمار به شرایط بیهوشی حساس تر شود و طی 
جراحی، مراقبت های کافی انجام  نشده و در داروهای تجویزشده 
بر  ناکافی  نظارت  همچنین  است.  داشته  وجود  ایراداتی  بیهوشی 
بیهوشی،  داروهای  از  ناکافی  و  نادرست  استفاده  و  بیهوشی  روند 
بیشترین تاثیر را در مرگ متوفیه آرمیتا داشته است. افزون بر این 
بعدی  تاثیر  نسبت  به  فرآیند درمان  بر  نظارت  به دلیل عدم  موارد، 
را داشته که مسوولیت آن متوجه مسوول فنی مرکز جراحی بوده 
است. در نتیجه، مطابق نظریه کمیسیون، به ترتیب، پزشک بیهوشی 
به میزان ۶۰ درصد، مسوول فنی مرکز جراحی به میزان 3۰ درصد و 
پزشک جراح به میزان ۱۰ درصد در فوت آرمیتا نقش داشته اند. به 
نظریه موصوف اعتراض می شود که مجددا کمیسیون ۵ نفره نظریه 

قبلی را عینا تایید می کند. 
و  اعالم  را  تحقیقات  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  بازپرس 
قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. دادیار اظهارنظر نیز با قرار 
صادره موافقت می کند و پرونده با صدور قرار کیفرخواست برای 
هر 3 پزشک مذکور به نسبت و به طور کامل به میزان صد درصد 
در فوت آرمیتا بر اثر قصور پزشکی به دادگاه شهید قدوسی ارجاع 
می شود. پرونده مطروحه برای صدور حکم در شعبه ۱۰۴۴ دادگاه 
نیز  نظام پزشکی  البته در سازمان  مذکور در حال رسیدگی است. 

طرح شکایت شد. 
شعبه  بازپرس  انتظامی،  شکایت  پیگیری  برای  درخواست  حسب 
سازمان  ریاست  به  شرحی، خطاب  طی  موصوف  دادسرای  پنجم 
نظام پزشکی، دستور رسیدگی به تخلفات انتظامی هر 3 پزشک را 
صادر کرد. طی جلسه ای که با حضور پزشکان مذکور و اینجانب 
به عنوان وکیل پرونده آرمیتا، در دادسرای سازمان نظام پزشکی تشکیل 
شد، لوایح تقدیمی، گرفتن اظهارات طرفین و مدارک و مستندات 
ارائه  شده، در نهایت منتج به صدور قرار مجرمیت برای پزشکان 
صدور  با  پرونده  شد.  پزشکی  نظام  سازمان  دادسرای  مرحله  در 
قرار کیفرخواست به هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی ارسال شد 
و برای صدور حکم، در حال رسیدگی است. متاسفانه قانونگذار 
پیرامون جرایم پزشکی، تدبیر و سیاست جنایی، علمی، اصولی و 
هدفمندی را در نظر نگرفته که جنبه پیشگیرانه داشته باشد و تمام 
موارد تقصیر و قصور پزشکی را به یک چشم نگریسته است، حال 
آنکه بهتر بود تقصیر و قصور سبک و سنگین را از هم جدا و برای 
تا از صدور تشتت آرای  هر کدام مجازات جداگانه ای وضع کند 
متفاوت و متعارض جلوگیری شود. با این حال، در خصوص پرونده 
موصوف، نظر به ماده ۶۱۶ باب پنجم  بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسالمی که مقرر می دارد: »اگر قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی 
یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا 
 ۱ از  به حبس  نظامات واقع شود، مسبب  به موجب عدم رعایت 
تا 3 سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم 
محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد«، اختیار میزان 
حبس را با توجه به شدت جرم ارتکابی، اوضاع و احوال پرونده، 
میزان قصور یا تقصیر متهمان و نقش آنها در علت تامه فوت، سابقه 

کیفری و... به قاضی پرونده واگذار کرده است. 
در دنیای کنونی، به ویژه طی سال های اخیر، افزایش دعاوی مسوولیت 
حرفه ای، تالش های قدرتمند موسسات اعتبارسنجی بیمارستانی برای 
ایجاد استانداردهایی برای مراقبت از بیماران بستری، تصویب قوانین 
مسوولیت پذیری  مفهوم  بالینی،  فعالیت های  پژوهش  و  مقررات  و 
پزشکان را نسبت به اعمال خود روشن و قابل فهم کرده است. بر 
سریع  تشخیص  و  سالمت  اهمیت  از  عمومی  آگاهی  افزایش  اثر 
قلبی عروقی،  بیماری های  سرطان،  قبیل  از  گوناگون  بیماری های 
با  پزشکی  حرفه ای  خطای  دعاوی  داخلی،  جراحی های  و  دیابت 
ادعای تشخیص و درمان نادرست، روبه افزایش گذاشته است. طی 
چند سال گذشته، دعاوی ناشی از جراحی های زیبایی به  دلیل رشد 
علمی آن و میل و رغبت مردم، انجام چنین جراحی هایی به سرعت 

در حال گسترش است.
آمار  افزایش  ریشه های  مهم ترین  می توانم  حقوقدان  یک  منظر  از 
نداشتن  وجود  ببینم:  عوامل  این  در  را  پزشکی  قصور  و  تقصیر 
ارتباط منظم و هماهنگ بین کادر درمانی، نبود یا کمبود مهارت و 
آموزش های الزم، کمبود نیرو، نبود یا کمبود نظارت کافی و موثر و 
نیز حمایت نکردن از کارکنان و کادر درمانی و از همه مهم تر تراکم 
می شود  دیده  پرونده ها  از  بسیاری  در  پزشکی.  کادر  باالی  بسیار 
که پزشک معالج پس از انجام عمل جراحی، بیمار را رها کرده و 
فرآیند اقدامات پس از عمل جراحی به پرستاری سپرده است که 
به دلیل حجم فعالیت بسیار زیاد، تغییر شیفت، نداشتن تخصص و 
آگاهی کافی یا مسایلی از این قبیل نتوانسته از بیمار مراقبت کند و 
گاهی همین قضیه، مرگ بیمار را در پی داشته است؛ حال آنکه از 
منظر قانونی و اخالقی، این تعهد اصلی پزشک و تیم درمان است 
مناسب پزشکی  تدابیر  مراقبت و  انجام عمل جراحی،  از  که پس 
را به بیمار ارائه کند؛ به این معنا که بخشی از وظایف و تعهدات 
معالجه   و  جراحی  عمل  از  پس  فرآیند  به  بیمار  قبال  در  پزشک 

مربوط می شود.

مالحظات اخالقي در قبال معلوالن، بخش مهمي از 
دغدغه هاي اخالق پزشکي را شامل می شود. عنوان 
»معلول« اولین مالحظه در این مالحظه هاست. قرار 
نیست افرادی را که به هر دلیل در مسابقه روزگار 
از ما - به ظاهر سالم ها!- عقب افتاده اند معلول 
خطاب کنیم. همان علتي که ایشان را معلول کرده، 
کم وبیش به حساب ما نیز رسیدگي کرده یا خواهد 
کرد. روا نیست کسي را که از بد روزگار فلج شده 
و نخاعش آسیب دیده، معلول خطاب کنیم. نیک 
که بنگریم، تمام روزگار جدال علت و معلول هایي 
از این قبیل است. شاید واژه کم توان یا بهتر از آن 

»دیگرتوان« براي خطاب به ایشان رواتر باشد.
مالحظه دیگر اینکه روزگار تشک کشتي یا میدان 
مسابقه نیست که کسي را عقب مانده و عقب افتاده 
بخوانیم و دیگري را ناتوان و معلول، بلکه روزگار 
رنگارنگي و تنوع توانایي ها و استعداد هاست. چه بسا 
حادثه،  بِد  و  اتفاق  از  بعد  تازه  کسان  بسیار  که 
استعدادهاي خود را کشف کنند و معناي جدید 
که  کساني  تعداد  بیافرینند.  زندگي  از  اصیلي  و 
روزگارشان پیش از »آن اتفاق«، طبیعي بود، ولي 

معنایي اصیل نداشت، کم نیست.
را  روزمرگي  وقت ها  خیلي  جسمي  بحران هاي 
می ستانند و لحظه ها را پرمعنا می کنند. نکته دیگر 
اینکه باید از ترحم به ایشان بپرهیزیم. ترحم گاهي 
به لحن، چهره و لفظ است و گاهي در رسیدگي 
بیش از حد نمود می یابد. افرادی که از بد حادثه 
دچار مشکل جسمي پایدار شده اند، الزم است به 
قدر مقدور استقالل داشته باشند. حواسمان باشد 
که وابستگي کاذب، »دیگرتواني« را به »ناتواني« 
تبدیل می کند. غایت مواجهه با این افراد، توجه به 
توانایي هاي جدیدي است که پس از به اصطالح 
معلولیت پیدا کرده اند. توانایي هایي از نوع دیگر 
که من و شمایي که به ظاهر سالم هستیم از آنها 

محرومیم.

بازخوانی یک پرونده پزشکی

»دگرتوان« به جای »معلول«

موسیقی به مثابه درمان
 دکتر عاطفه کمالو
روان پزشک

برای  راهی  به عنوان  موسیقی  قدرت  کهن،  زمان های  از 
بود.  شده  شناخته  خوشحالی  و  سالمت  سطح  افزایش 
افالطون، فیثاغورث و حتی پیامبران در کتاب های مقدس، 
از آثار بهبوددهنده و تجدیدکننده موسیقی نوشته اند. تردیدی 
وجود ندارد که موسیقی در طول قرن ها تاثیر زیادی بر جامعه، 
فرهنگ و انسانیت گذاشته و مانند یک زبان جهانی است که 
بر همه سطوح وجود انسانی اثر می گذارد. می توان موسیقی 
را یک وسیله ارتباطی دانست که لذت بخش و بهبوددهنده 
است و مطالعات اخیر در زمینه تاثیر موسیقی بر مغز، آن را 
به عنوان قدیمی ترین روش درمانی مطرح کرده است. پیشرفت  
در زمینه تصویربرداری های عملکردی  مغز کمک کرده که 
اطالعاتی درباره چگونگی فعال شدن بخش های مختلف 
مغز هنگام گوش کردن به موسیقی به دست آوریم. با ادراک  
هارمونی، ملودی و ریتم موزیک، فعالیتی در لوب های فرونتال 
)پیشانی( و پاریتال )آهیانه(شروع و در جهات مختلف به سمت 
نواحی ارتباطی حسی منتشر می شود بنابراین پاسخ مغز به 
موسیقی مانند یک دنیای ادراکی کامل است که همه حواس 
پنجگانه را دربرمی گیرد؛ مثال در حوزه بینایی، تصویری در 
ذهن شنونده تجسم می یابد یا نورون های )سلول های عصبی( 
مغز به ورودی های لمسی حساس تر می شوند. این یافته ها 
پرسشی را بیش از پیش پررنگ  می کند که موسیقی چه تاثیری 

بر سالمت روان دارد؟
مطالعات مختلف به پاسخ این سوال پرداخته و گزارش کرده اند 
که موسیقی )یا به شکل تخصصی  تر، موسیقی درمانی( می تواند 
در تفکر منطقی، مهارت  های خواندن، ابراز احساسات خود و 
پاسخ به احساسات دیگران، تکامل زبان و تکلم، تقویت ارتباط 
با دیگران، کنترل حرکت های ظریف و خشن و... تاثیرگذار 
باشد. شواهد علمی ای وجود دارد که نشان می دهد موسیقی 
به عنوان یک مکمل برای مراقبت طبی و در شرایط بالینی 
متعددی موثر بوده است از جمله بهبود راه رفتن و حرکت 
در بیماران دچار سکته مغزی یا بیماری پارکینسون، بهبود تکلم 
در بیمارانی که مشکل تکلم دارند، کاهش درد و اضطراب در 

اعمال پزشکی و دندان پزشکی در کودکان و کاهش درد در 
بیماری های پیشرفته به عنوان یک درمان تسکینی.

عقب ماندگی ذهنی به عنوان بهره هوشی کمتر از ۷۵-۷۰ و 
کسب نکردن یا تاخیر جدی در شیوه مهارت های انطباقی 
در نظر گرفته می شود. کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم، 
اختالالت پیچیده ای در تکامل مغز و مشکالتی در حوزه های 
تعامل اجتماعی، ارتباطات کالمی و غیرکالمی و رفتارهای 
تکراری دارند. اگرچه در بیماری های یادشده هنوز درمان های 
دارویی که به کنترل نسبی عالئم رفتاری کمک می کنند، رویکرد 
غالب هستند ولی از آنجا که تا به حال نتوانسته ایم علت 
زمینه ای آنها را پیدا و از ایجادشان پیشگیری کنیم، توجه ما 
بیشتر معطوف حوزه درمان است و موسیقی درمانی گزینه 
مناسبی محسوب می شود. موسیقی می تواند محیطی آرام و 
راحت مهیا کند که حوزه های عملکرد هیجانی و شناختی، 
انگیزه و عملکرد حرکتی این کودکان درگیر فعالیت شود. این 
فعالیت به بهبود تکامل زبان و کسب توانایی تکلم، افزایش 
طیف توجه و تمرکز، حفظ تعادل هیجانی و احساسی، کنترل 
واکنش های رفتاری و فرآیند اجتماعی شدن، آگاهی از محیط 
و برقراری ارتباط با دیگران کمک می کند.  این ابزار قدرتمند 
درمانی می تواند نگرش این کودکان را به ناتوانی های خود 
و نگرش جامعه را به آنها تغییر بدهد و با ایجاد مهارت های 
لذت بخش معنادار و مستقل، مشارکت در جامعه و در نتیجه 
کیفیت زندگی شان را افزایش دهد. جنبه خوشایند و لذت بخش 
موسیقی ، نقش مشوقی ایفا می کند که باعث می شود تالش 

کودکان برای شرکت  در این فعالیت ها تقویت  شود.
در حال حاضر موسیقی درمانی برای این کودکان به روش های 
مختلفی انجام می شود. در تمام این روش ها بیمار و درمانگری 
که در این حوزه تخصصی آموزش دیده است، با هم در این 
تجربه شرکت می کنند.  در روش های شنوایی، بیمار و درمانگر 
با هم به یک موسیقی آرامبخش گوش می کنند. در روش های 
فعاالنه، هر ۲ با هم یک موسیقی خلق می کنند و می نوازند. 
مشارکت درمانگر با کودک باعث می شود موسیقی و صدا به 

ایجاد یک رابطه  درمانی قوی کمک کند. الزم است فرکانس 
ضربات آهنگ در دقیقه، صدای ماکزیمم، کالم، شرایط بیمار 
و ترجیحات موسیقیایی او در برنامه ریزی درمانی مدنظر قرار 
گیرد. این روش   درمانی مکمل در بسیاری از نقاط دنیا برای 
این کودکان فراهم شده و تحت تحقیق و بررسی است. نهایتا، 
برای موزیسین، پاداش عمیقی است که فرصت پیدا کند از 

موسیقی برای کمک به غنای زندگی دیگران استفاده کند.
موسیقی می تواند به عنوان یک ابزار حافظه ای برای آموزش 
اطالعات آکادمیک خاصی مثل شماره  تلفن و نشانی به کار 
رود. همراه کردن موسیقی با نشانه های بصری )مثال برای 
یادگیری حروف الفبا( یک روش چندحسی، انگیزه دهنده و 
لذت بخش ایجاد می کند. موسیقی درمانی به بچه های مبتال به 
نشانگان داون کمک می کند مهارت های کالمی و زبانی را در 
زمینه های ارتباط دریافتی و بیانی، انتخاب کردن، حرکت های 
دهاني، مرتب کردن توالی ها، برنامه ریزی حرکتی، ساختار 
جمله، آگاهی فونمیک )واج شناسی(، فهمیدن کالم و الگوهای 
زبانشان گسترش دهند. آوازهای خاص با هدف قرار دادن 
مهارت های حرکتی دهان و برای تمرین دادن به عضالت 
صورت و زبان به کار می رود. مثال یک آواز خاص که برای 
حرف »ب« نوشته شده، تلفظ و برنامه ریزی حرکتی دهان 
مورد نیاز را شکل می دهد. کمک های بصری، عالئم زبانی و 
ابزارهای کمکی به جلسات موسیقی درمانی اضافه می شوند تا 
ارتباط را آسان کنند. موسیقی درمانی ممکن است در تقویت 
مهارت های حرکتی بزرگ مثل نشستن و راه رفتن و تعادل قامت، 
در ایجاد مهارت های حرکتی ظریف، مهارت های خودیاری، 
قدرت اندام فوقانی و تعادل کمک کند. مثال تمرین با آالت 
موسیقی خاص مثل نواختن درام با چکش، مهارت حرکت 
ظریف چنگ زدن را پرورش می دهد. برای موفق و موثرتر 
بودن در جامعه، نیاز داریم اجتماعی باشیم. موسیقی درمانی 
با ارائه یک تجربه مثبت با همساالن و بالغان، فرصتی برای 
یادگیری اجتماعی به کودکان مبتال به نشانگان داون می دهد و 
باعث می شود تصویر بهتری از خود پیدا کنند. آنها با شرکت 

در اجراها و گروه های موسیقی، بیشتر احساس مفید بودن و 
درگیر شدن در جامعه پیدا می کنند. مداخالت موسیقی درمانی، 
موسیقی را برای ایجاد تجربه های رفتاری، اطمینان بخشی و 
حفظ ساختار به کار می برند. کودکان می آموزند چگونه از 
ابزارهای مختلف استفاده کنند، در نواختن آالت  موسیقی با 
دانش آموزان دیگر شریک می شوند، در جلسه موسیقی درمانی 
گروهی نقش رهبری می گیرند و در نوشتن آوازها شرکت 
می کنند. به عالوه، داستان های آوازی اجتماعی خاص می تواند 
مهارت های خاصی مثل برقراری تماس چشمی یا مکالمه 

را هدف قرار دهد و مهارت های اجتماعی را تقویت کند.
تحقیقات نشان داده مبتالیان به اوتیسم به موسیقی پاسخ 
مثبتی می دهند و ممکن است عالقه زیادی به آن نشان دهند. 
بسیاری از بیماران اوتیسم یک استعداد درونی برای موسیقی 
دارند که با توانایی فوق العاده در تشخیص و یادآوری زیر و 
بم صداها و تحلیل قوی موسیقی مشخص می  شود. آوازها 
و تکنیک های موسیقی درمانی به کسب مهارت  های آکادمیک 
در این کودکان مثل شناسایی اعداد، شمارش و حل مساله 
ریاضیات کمک می کند. موسیقی درمانی انگیزه دهنده است و 
می تواند به فرد کمک کند در یک تکلیف برای مدت زمان 
طوالنی تری حضور یابد. موسیقی در هر ۲ نیمکره مغز تحلیل 
می شود بنابراین می تواند عملکرد شناختی را تحریک کند و 
برای آموزش تعدادی از مهارت های زبان و تکلم به کار رود. 
موسیقی به افرادی که زمانی برای برقراری ارتباط ندارند، کمک 
می کند خواسته خودشان را به صورت غیرکالمی بیان کنند 
و اغلب در گسترش ارتباط کالمی و مهارت های کالمی و 
زبانی موثر است. آواز خواندن تکنیک موثری است که برای 
افزایش طول جمله، روانی، سرعت کالم و زیر و بم و بلندی 
صدای تکلمی به کار می رود. همچنین می توان داستان های 
آوازی اجتماعی به خصوصی برای رفتارهای اجتماعی مورد 
نیاز مثل مکالمه با دیگران، بازی های اشتراکی، توجه همزمان 
دونفره به یک موضوع، گوش دادن و پاسخ دادن به دیگران 

و تعامل مناسب با همساالن طراحی کرد.

قلم دست شماست

 دکتر حمیدرضا نمازی
عضو گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخالق پزشکی

ساالر عقیلی، خواننده پرطرفدار پاپ سنتی، جشن تولد 39 سالگی اش را در کنار بچه های کم توان مرکز فیاض بخش مشهد برگزار و شادی اش را با این کودکان تقسیم کرد. 

 کریم ایمانی
وکیل دادگستری

دین وسالمت

طب و قانون

الگوی فرزندانمان باشیم
 زهرا سادات صفوی

معلمی می گفت از دیدن تفاوت نگاه بچه های 
امروزی با بچه های دهه های پیش متعجب 
پای  وقتی  روزها،  آن  بچه های  می شوم. 
نوشتن انشا وسط می آمد، پای احساساتشان 
با هر موضوعی وسط بود و به همه چیز 
بااحساس تر نگاه می کردند اما امروزی ها کمتر 
احساساتی می شوند. وقتی به عنوان تکلیف 
انشایی با موضوع بنی آدم اعضای یکدیگرند به 
آنها دادم، بعضی از آنها شعاری نوشته بودند و 
بعضی دیگر از احساس هایی نوشته بودند که 
معلوم بود چندان هم برایشان ملموس نیست.
وقتی از داستان های شاهنامه برایشان می گویم 

نه متاثر می شوند و نه دلشان می سوزد.
منطقی  زیادی  بچه ها  می گفت  خانم  این 
شده اند و وقتی از داستان اسطوره ها و علت 
اسطوره شدنشان برایشان می گویم، بی تفاوت 
به آن گوش می دهند. وقتی از آنها می خواهم 
برای کمک به خانم مسن خدمتگزار بیشتر 
مراقب رعایت نظافت باشند یا کمک کنند 
با هم عیدی برایش بخریم، بعضی  شان نه 
از سر دلسوزی درک موقعیت او، که از سر 
بی تفاوتی یا رودربایستی کمک می کنند. دبیر 
دنیادیده، از تفاوت تربیت نسل امروز و دیروز 
می گفت و اینکه خیلی از رفتار بچه ها، آینه 
تمام نمای پدر و مادرشان است؛ اگر به دیگران 
و مشکالت آنها و گرفتاری شان بی تفاوت 
اگر  می گیرند.  یاد  هم  بچه هایمان  باشیم، 
وقتی در حضور کودک از مشکل فالن آشنا 
می شنویم، بگوییم بهتر است مشکل را نشنیده 
بگیریم یا از اینکه به ما ربطی ندارد، می شنود 
و اگر روزی خودمان کمک بخواهیم، معلوم 
نیست چه برخوردی داشته باشد. کاش روی 
فرهنگمان کار کنیم. نترسیم از احساساتی بودن 
فرزندمان و نخواهیم بی تفاوت بار بیاید تا 
مبادا آسیب ببیند. کاش بدانیم داشتن احساس 
دلسوزی و ترحم و همدردی باعث کمال 
و آرامش روانی خودشان می شود. یادشان 
بدهیم اسطوره هایمان با مهربانی و گذشت 
و فداکاری زنده اند و کاش بدانند آنقدر این 
در جانشان رسوخ کند که از ته دل بخواهند 
عالوه بر دویدن دنبال عناوین اجتماعی، دلشان 

بخواهد اسطوره هم باشند.

حرف آخر

شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج

ستون آخر

این  اما  است  متاهل  و  ساله   3۶ مرتضی 
لذت  جای  به  عمرش  طالیی  روزهای 
بردن از زندگی و پدری برای کودکانش، 
با بیماری سرطان، درد استخوان و دهانی پر 
از تاول، دست و پنجه نرم می کند. بچه هایی 
که به جای دیدن پدری شاد و سرزنده، 
بیماری  اش را نظاره گرند و رنج پدر، افسرده  
و گوشه گیرشان کرده.آقای مرتضی عالوه 
بر غم بیماری و اندوه دیدن حال و روز 
افسرده بچه ها، غم نان هم دارد چون با این 
بیماری ها قادر به کار کردن نیست و ممر 
درآمدی جز بیمه بیکاری و یارانه ندارد. 
او امروز برای گذران زندگی، خرج درمان 
و دارو، پرداخت اجاره بهای خانه اش، به 
کمک من و تو نیاز دارد. اگر می خواهی 
از همین امروز الگوی زیبایی از انسانیت 
برای فرزندانت و بچه های سرزمینت باشی، 
می توانی وجه نقد را به کارت بانک پارسیان 
با شماره ۰۷۵۶-8۰۰۱-۰۶۱۰-۶۲۲۱ به نام 
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی 
و با شماره تلفن ۲۶3۰۱۰۵۴ یا شماره همراه 

۰۹۱۹8۰۱۲۶۷۷ تماس بگیری.
این بیمار با کد ۱۴3۲۴ در موسسه امدادگران 

عاشورا شناخته می شود.


