عیدسعید قربان و غدریخم مبارک باد
سال پانزدهم شماره  719شنبه  19مرداد  32 1398صفحه  6000تومان
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آیا دوچرخهسواری
به سالمت جنسی آسیب میزند؟

زیندوچرخهو
ناتوانینعوظی
صفحه14

واکاوی ازدواج به وصال نرسیده از زبان
دکترمحمدرضا سرگلزایی ،روانپزشک

عروس و داماد

پایصحبتهایمتخصصان
درپیانتشاریکمصاحبه:

نمک بخورید
تا فشارخونتان
پایین بیاید!

درستزمانیکهوزارتبهداشتپویشفشارخون
راراهاندازیکردهبود،یککارشناسمذهبیکال
اینپویشرازیرسوالبرد.ویکهدریکبرنامه
تلویزیونیکهاصالارتباطیهمبهمسائلپزشکی
نداشت،سخنمیگفت،ادعاکردفشارخونش
اندکیبهدلیلگرماباالرفتهوهمانزمانباخوردن
نمک،موجبکاهشآنشدهاست...صفحه7

داستانزندگییکسالمندموفق

چگـونـه
در 66سالگی
کارآفـرین شدم

ناکام !

«هرگزبرایاینکهخودتراازنوبسازیدیر
نیست».اینجملهمعروفپلتاسنر،کارآفرین
66سالهایاستکهپساز40سالخدمتمستمر
وبازنشستگیتصمیمگرفتکسبوکارخودرابا
اشتیاقوتجربهای40سالهراهبیندازد.اوتنهانیست
و آمار نشان میدهد با پیر شدن جمعیت جهان
تعداد کسانی که در سنین باال دست به کارآفرینی
میزنند ،کم نیست ...صفحه19

راههایحفظسالمتپوست

زندگی در شهرهای
بزرگ ،پوستمان را
حساس میکند!

صفحه 6

زندگی کردن در شهرهای بزرگ میتواند
جذابیتهای خاص خودش را داشته باشد
ولی پوست افراد را بیشتر از حالت عادی در
معرض آسیب قرار میدهد .پوست ما هر روز با
عناصری مثل باد ،گردوغبار و آلودگیها تماس
پیدا میکند که هر کدامشان میتوانند روی
پوست تاثیر بگذارند ...صفحه31
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سالمت در ایران

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

خبــر

داروی آهنزدای جدید در داروخانهها موجود نیست
مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران از تغییر مبنای بیمهای داروی خوراکی بیماران تاالسمی انتقاد
کرد و گفت« :این تغییر مبنای پوشش بیمهای در حالی است که داروی آهنزدای جدید در
داروخانهها موجود نیست .از طرفی ،اگر 3ماه دیگر داروی 2هزارتومانی تولید شد ،آیا باز هم
میخواهند مبنای بیمه را تغییر دهند؟»
به گزارش ایسنا ،یونس عرب در نشست خبری که در انجمن تاالسمی برگزار شد ،با اشاره

آخرینوضعیتشهرنشینی
درجهانبراساسگزارشاهداف
توسعهپایداردرسال2019
میان اهداف 17گانه توسعه
پایدار که باید تا سال 2030
میالدی از سوی همه
کشورهای عضو سازمان
ملل دنبال شود ،هدف 11
حسین
ایمانی جاجرمی به شهرهای فراگیر ،امن،
جامعهشناس،
عضو هیاتعلمی تابآوروپایداراختصاص
دانشگاه تهران
دارد.
 گزارش نشان میدهد 1
نفر از هر  4نفر شهرنشین در دنیا در شرایط
زاغهنشینی زندگی میکنند .کاهش نسبت
جمعیت شهری ساکن در زاغهها در سطح
جهانی بین سالهای  2000تا  2014میالدی
(از  28درصد به  23درصد) روی داده بود
اما این روند به تازگی معکوس شده و این
نسبت به  23/5درصد در سال  2018میالدی
رسیده است .در حال حاضر رقم مطلق مردم
ساکن در زاغهها یا سکونتگاههای غیررسمی
به بیش از  1میلیارد رسیده است .برآورد
میشود  3میلیارد نفر به مسکن مناسب و
قابلاستطاعتتاسال 2030میالدیدرسراسر
جهان نیاز خواهند داشت .مسکن مناسب،
حق انسانی است و پیامدهای منفی فقدان آن
در عدالت شهری ،فراگیری ،سالمت و ایمنی
و فرصتهای زندگی قابلمالحظه است.
گزارشخواهان این است که سیاستگذاران
در کشورهای مختلف به این مسائل توجه
کنند و سرمایهگذاری را برای تضمین مسکن
مناسب و قابلاستطاعت افزایش دهند.
 تنها  53درصد از ساکنان شهرها به
حملونقل عمومی دسترسی مناسب دارند.
اهمیت حملونقل عمومی به عنوان یک
خدمت اساسی برای ساکنان شهر و فروگشا
برای رشد اقتصاد و فراگیری اجتماعی
قابلچشمپوشینیست.اینبخشبرایکاهش
آلودگی هوا و مبارزه با تغییرات اقلیمی هم
اهمیت زیادی دارد .بر اساس دادههای سال
 2018میالدی از  227شهر ،در  78کشور،
 53درصد ساکنان شهرها دسترسی مناسبی
به حملونقل عمومی دارند .شرایط استاندارد
یعنی اینکه هر شهروند حداکثر 500متر فاصله
پیاده تا ایستگاه اتوبوس یا سامانه حملونقلی
کمظرفیت یا  1000متر فاصله با پایانه ریلی
یا کشتی فاصله داشته باشد .افزایش تعداد
کاربرانحملونقلعمومیبینسالهای2001
و  2014میالدی به حدود  20درصد رسیده
اما جهان نیاز به تالشهای موثر برای تضمین
دسترسی حملونقل پایدار برای همه بهویژه
جمعیتهای آسیبپذیر مانند زنان ،کودکان،
سالمندان و اشخاص ناتوان دارد.
 9 نفر از هر  10نفر شهرنشین هوای آلوده
تنفس میکنند.
 در شهرهایی که فضاهای عمومی کم
است ،طراحی ضعیف دارد یا خصوصی
شده ،شهر به سوی انفکاک بیشتر میرود.
سرمایهگذاری در شبکههای خیابانها و
فضاهای باز عمومی بهبوددهنده بهرهوری
شهری ،زندگی و دسترسی به بازار ،شغل
و خدمات عمومی بهویژه در کشورهای با
بیش از نیمی از نیروی کار غیررسمی خواهد
بود .بر پایه دادههای سال  2018میالدی از
 220شهر در  77کشور ،شهرهای اندکی
موفق به اجرای نظامی از فضاهای باز عمومی
پوششدهنده کل نواحی شهری (دسترسی
آسان برای تمامی ساکنان) شدهاند .یافتهها
میگویند سهم میانگین جمعیت در فاصله
 400متری پیاده تا یک فضای باز عمومی
حدود  31درصد است.
 2 میلیارد نفر به خدمات جمعآوری زباله
دسترسی ندارند.
 150 کشور برنامههای ملی شهری خود
را تهیه و تدوین کردهاند و نیمی از آنها در
مرحله اجرای این برنامهها هستند.
 از آنجا که سیاست شهری ملی در ایران
معلوم نیست و سیاست به ساخت تقلیل
یافته و گزارش ساالنهای هم از وضعیت
اسکان در شهرها و روستاها منتشر نمیشود،
نمیدانیم وضع ما چیست و قرار است به
کدام سو برویم؟

به مشکلی که به تازگی برای داروی بیماران تاالسمی ایجاد شده ،توضیح داد« :ما ماهها وقت
گذاشتیم و کنار وزارت بهداشت سعی کردیم داروی بیماران تاالسمی را از داروی تزریقی به
سمت داروی خوراکی سوق دهیم ».وی افزود« :بر این اساس از آنجایی که داروی آهنزدای
قبلی درد و عوارض زیادی برای بیماران به دنبال داشت و هزینهاش سنگین بود ،به طوری که
 3برابر داروی خوراکی برای دولت هزینه داشت ،یکی از شرکتهای داخلی داروی خوراکی
«دفرازیروکس» را تولید و توزیع کرد که حدود  5هزار نفر از بیماران تاالسمی به سمت مصرف
آن رفتند .این داروی خوراکی مصرف شد و تحت پوشش بیمه هم بود ،به طوری که سازمان

تامین اجتماعی به صورت کامل آن را پوشش میداد و بیمه سالمت هم به ازای هر قرص ۵۰۰
تومان دریافت میکرد ».عرب ادامه داد« :یکباره شورای عالی بیمه نامهای زد و اعالم کرد یک
داروی خوراکی مشابه داروی قبلی هم با قیمت ارزانتر تولید شده و قیمت آن دارو را که ۴۲۰۰
تومان است ،مبنای پوشش بیمهای قرار داده ،در حالی که داروی قبلی  7هزار تومان قیمتگذاری
شده بود .بر این اساس حاال بیمار باید برای داروی قبلیاش ۳هزار و 350تومان بپردازد».
در ادامه این نشست یکی از بیماران تاالسمی گفت« :مگر میشود شب خوابید و روز بعد بیدار
شد و دید دارویی که رایگان بوده ،حاال باید به ازای هر قرص  ۳هزار تومان بپردازید؟»

مصرف زیاد یکی از دالیل آلودگی است

آسیب دامداریها و صنایع غذایی به محیطزیست
با افزایش جمعیت کره زمین امنیت غذایی -منظور
دسترسی آسان به مواد غذایی مطلوب برای همه -به
مرجان
یکیازدغدغههایامروزتبدیلشده،بهخصوصبعد
یشایایی
از گرم شدن زمین در یکی -دو دهه گذشته و بروز
سیلها و خشکسالیهای کمسابقه ،اهمین غذا بیش از گذشته مورد
توجه قرار گرفته است .مدتها تصور میشد تولید بیشتر و صنعتی

کردن کشاورزی و دامپروری راه نجات انسان از این نگرانی باشد
اما حاال آلودگیهای زیستمحیطی حاصل از فعالیتهای صنعتی
این واحدها خود از مشکالت است .کودهای شیمیایی ،خاک و آب
و بعد از آن بدن موجودات زنده را آلوده کردهاند و گاز متانی که
از بدن دامها به فضای جو وارد میشود ،یکی از عوامل گرم شدن
محیطزیست شناسایی شده است.

مزارع از راههای مختلف آب را آلوده میکنند .برخی از منابع آب در
نزدیکی مزارع هستند و برخی دیگر هم در نزدیکی دامداریها اما باید به
یاد داشته باشیم یکسوم از غالتی که در دنیا کشت میشود ،به مصرف
تغذیه دام میرسد .فائو ،سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد،
اعالم کرده بخش رو به توسعه و گسترده دامداری که رشدی بیش از
بخش کشاورزی داشته ،کیفیت منابع آبی کره زمین را تهدید میکند.

براساس گزارش فائو ،سازمان خواروبار و
کشاورزی ملل متحد ،دامداری از راههای
گوناگون آب را آلوده میکند؛ مواد مغذی
شامل انواع ترکیبات نیتروژن و فسفر موجود
در کودها یا مدفوع دامها ،آفتکشها ،رسوبات
مختلف و عناصر ارگانیک نیازمند اکسیژن مانند
گیاهان و مدفوع دامها ،میکروبهای بیماریزا
مانند ایکوال ،عناصر فلزی مانند سلنیوم و
آلودهکنندههای درحال افزایش مانند پسمانده
داروها و هورمونها و افزودنیهای خوراکی
از عوامل آلودهکننده هستند که میتوانند آبها
را آلوده کنند.

به گزارش
سازمان خواروبار
و کشاورزی
ملل متحد،
دامپروریها
با اختصاص
چراگاههای
پهناور و
زمینهای
صنایع غذایی
دام80 ،درصد
از زمینهای
کشاورزی را
اشغال کرده و
بیشترین منابع
زمین را مصرف
میکنند

چطور دامداریها محیطزیست را
آلوده میکنند؟

این تاثیرات گسترده هستند .اوتروفیکاسیون،
پاسخ اکوسیستم به افزایش بیش از حد مواد
طبیعییامصنوعیدریکمحیطآبیکهمیتواند
به عنوان مواد مغذی برای ارگانیسمها عمل کند
یا مواد شیمیایی مانند نیترات یا فسفات که از
طریق کود شیمیایی یا پساب وارد آب شدهاند،
سبب رشد بیش از حد جلبکها و برخی گیاهان
میشوند و گونههایی که به این دلیل به شکلی
بیرویه تکثیر شدهاند ،با مصرف اکسیژن درون
آببرایرشدخودزمینهنابودیگونههایدیگر
را فراهم میکنند .نتایج مطالعهای در سال 2015
میالدی نشان داد 415 ،منطقه ساحلی گرفتار
این پدیده هستند .آلودگی آب به آفتکشها،
علفهای هرز را از میان میبرد و حشرات
را از زمینهای کشاورزی فراری میدهد و
زنجیره غذا را دچار مشکل میکند .عالوه بر
آنچه گفته شد ،آنتیبیوتیکها بعد از عبور از
بدن دام و ورود به منابع آبی همچنان به زندگی
فعال خود ادامه میدهند و اگرچه دانشمندان
هنوز درباره ارتباط بین آنتیبیوتیک مصرفی
حیوانات و افزایش مقاومت به آنتیبیوتیک
یافتههای کافی پیدا نکردهاند ،احتمال آن را
از نظر دور نداشتهاند.
بهگزارشاینسازمان،دامپروریهابااختصاص
چراگاههایپهناوروزمینهایصنایعغذاییدام،
80درصد از زمینهای کشاورزی را اشغال کرده
وبیشترینمنابعزمینرامصرفمیکنند.مشکل
بتوان گفت صنایع دامی مسوول چه مقدار از
گازهای گلخانهای رهاشده در جو زمین هستند.
هنوز مطالعهای که بتواند سهم کربن رهاشده در
جو را در بخشهای مختلف تشخیص بدهد،
انجام نگرفته اما بر اساس میزگرد بیندولتها
درباره تغییرات اقلیمی که سازمان ملل متولی
برپایی آن بود ،کشاورزی ،جنگلداری و سایر
استفادهها از زمین مسوول انتشار 24درصد از
گازهای گلخانهای درون جو است .مدلهای
مختلف دامداری باعث افزایش یا کاهش انتشار
این گازها هستند و همین تفاوت بحثهای
زیادیرادربارهمزارعگستردهیامتمرکزیااحیای
دوباره مزارع پیش آورده اما نقش شرکتهای
بزرگی که بیشترین سهم از بازار مواد دامی و
لبنی را از آن خود کردهاند ،جالبتوجه است.
به گفته کارشناسان ،میزان گازهای گلخانهای که
 3شرکت بزرگ دامی جیبیاس ،کارجیل و
تایسون در سال  2016میالدی انتشار دادهاند ،از
گازهایگلخانهایکشورفرانسهبیشتربودهاست.

مزارع صنعتی بو ،صدا و غبار
همسایههای ما هستند

گاردین در گزارشی از آلودگیهای
زیستمحیطی دامداریها در اروپای شمالی
مینویسد«:گذشتهازآلودگیهایمحیطزیست،
صنایع عظیم دامپروری کیفیت زندگی ساکنان
اطرافشانراهمتحتتاثیرقرارمیدهند.زندگی
مردمی که نزدیکی دامداریهای صنعتی زندگی

میکنند ،چگونه است؟» صلح سبز ،از مهمترین
تشکلهای محیطزیستی اروپا ،برای پاسخ به
این سوال از دامداریهای بزرگ و مردمی در
اطرافاینمناطقدرکشورهایفرانسه،دانمارک،
اسپانیا و ایتالیا از اواخر سال  2018تا  3ماه اول
2019میالدی بازدید کرد.
در اتحادیه اروپا بیش از  330گاو ،گوسفند
و خوک و چند میلیارد مرغ و جوجه وجود
دارد که روزانه کشتار میشوند .به نظر میرسد
رشد مزارع و دامداریهای صنعتی در اروپای
امروز بیش از میزانی است که دانشمندان برای
انتشارگازهایگلخانهای،گردشعناصرمغذی
و کاهش تنوع زیستی قائل هستند .به همین
دلیل صلح سبز پویشی را با هدف نصف کردن
مصرف گوشت و لبنیات تا سال  2050میالدی
در اروپا راه انداخته است.
هواداران کشت ارگانیک معتقدند این مزارع و
دامداریهای عظیم تهدیدی برای اکوسیستم
محیط هستند .در این اوضاع ،کسب و کارهای
کوچک به سختی میتوانند تولید خود را سر
پا نگه دارند و مزارع سنتی با انواع دامها و
محصوالت کشاورزی در حال نابودی هستند.
به عنوان مثال ،طی 50سال گذشته در کشور
اسپانیا ،مزارع سنتی چندمنظوره با تنوعی از
محصوالت کشاورزی و دامی به تدریج جای
خود را به مزارع صنعتی بزرگ با کارکردهای
اختصاصی داده است .در بسیاری موارد مانند
مزارعیدرناوارویاسپانیاتعداددامهابسیاربیش
از میزان مجاز براساس معیارهای محیطزیستی
است اما مقامات محلی و شهرداران اغلب از
پاسخگویی درباره این تخلفات طفره میروند.
معلم سابق دبیرستان ،بنتا یورگنسن و همسرش
 20سال است در منطقهای نزدیک 60کیلومتری
کپنهاگ زندگی میکنند که حاال فقط  100متر
با یک مزرعه بزرگ صنعتی خوک فاصله دارد.
این زنوشوهر از اینکه درمعرض مواد سمی
در کودهای شیمیایی و هوا قرار گیرند ،وحشت
دارند و وقتی بو شدید میشود ،بیرون از خانه
ماسک به صورت میزنند .بنتا میگوید« :بو
آنقدر شدید است که حالم را بد میکند .سرم
درد میگیرد و چشمانم ورم میکند و قرمز
میشود .فکر میکنم بو و صدا و گرد و غبار
این مزرعه زندگی ما را از بین میبرد».
بنتا گردش کردن در فضای باز را دوست دارد
اما حاال بیشتر در خانه میماند چون میترسد
تماس طوالنیمدت با این آالیندهها به سالمتش
آسیب بزند .او هر سال چند بار نردههای خانه
را تمیز میکند زیرا اعتقاد دارد خزههایی که

نردهها را میپوشانند از نیتروژن موجود در گاز
آمونیاکی تغذیه میکنند که مزرعه در هوا انتشار
دادهاست.پنجشنبههاروزجمعآوریخوکهای
مرده مزرعه است .همسایهها میگویند تا روز
جمعآوری خوکهای مرده ،اغلب جسد آنها را
بیرون از مزرعه میبینند .این کار خالف مقررات
کشور دانمارک است.

تخلفی به نام تعداد غیرمجاز دام

پرورش بیش از حد مجاز دام ازجمله تخلفاتی
است که گاهی صاحبان صنایع دامداری را به
دادگاه میکشاند .دانمارک ساالنه حدود
33میلیون خوک پرورش میدهد که یکی از
باالترین میزان سرانه پرورش این دام در جهان
استوتقریبا60درصدازگوشتخوکتولیدی
در این کشور به سایر کشورهای اروپایی صادر
میشود .همین حجم از تولید و صادرات باعث
شده شاخه شمال اروپای صلح سبز از دولت
دانمارک بخواهد درباره خطرات سالمت
کودهای شیمیایی و انتشار آمونیاک که جوامع
محلیراتهدیدمیکندونیزمشکلفوریسالمت
برای کشورهای دیگر است ،تحقیق کند.
در دهه 1980میالدی یک مدرسه ابتدایی در
دهکدهای در جنوب فرانسه در نزدیکی مزرعه
مرغ تخمگذار قرار داشت .مزرعه به تدریج
گسترش پیدا کرد ،تا اینکه در سال 2016میالدی
بیشاز185هزارمرغشد؛یعنی 250برابرساکنان
محلی ،در آن مزرعه مرغ پرورش داده میشد.
مردمی که در نزدیکی این مزارع عظیم ساکن
هستندمعتقدندمزرعهنبایددرهمانجایاحداث
اول گسترش پیدا کند .زمانی که این مزارع
احداث شدند ،قرار نبوده تا این حد گسترش
پیدا کنند و در تمام دهکده ساختمان بسازند.
بو ،منظره و سرو صدای این تاسیسات زندگی
ساکنان اطراف را تحت تاثیر قرار داده است.
برخی ساکنان دچار بیماریهای تنفسی شدهاند
یا بیماریهای تنفسی آنها شدیدتر شده ،تا جایی
کهمجبورندازماسکاکسیژناستفادهکنند.یکی
از آنها به نام «ادل مارتوله» میگوید« :از وقتی
 2مزرعه بزرگ خوک نزدیک خانهام از کود
شیمیایی استفاده میکنند ،بارها مجبور شدهام
خانه را ترک کنم .چند بار هم در بیمارستان
بستری شدهام».
هرچند هنوز از نظر علمی ارتباطی بین وجود
مزارع پرورش خوک و بیماری تنفسی «ادل»
پیدا نشده ،خودش میگوید از بعد از توقف
استفاده از کود شیمیایی در مزرعه دومی ،بیماری
تنفسی او هم بهتر شده است.

 10سال قبل« ،ادل» به کمک جمعیت محلی
مستنداتی درباره ورود فاضالب مزرعه اولی به
آبراههای منطقه جمعآوری کرد و به این ترتیب
مسووالنمالکانمزرعهرامحبورکردندتا 5سال
استفاده از کود شیمیایی را متوقف کنند و تعداد
خوکهارااز12هزارو500بهزیر4هزاربرسانند.
صاحبان مزرعه اما میگویند نشت فاضالب،
نه به دلیل فعالیتهای جاری مزرعه ،بلکه به
علت شکستگی لوله فاضالب بوده که اتفاق
نادری است .بنا بر ادعای آنها ،کاهش خوکهای
مزرعه ربطی به نشت فاضالب ندارد ،بلکه به
دلیل انتقادات کمیته هوای پاک بوده است .با
تمامنظارتهاوتوجیهاتساکناناطرافمزارع
صنعتیبزرگبیمآندارندکهباگسترشبیرویه
این مزارع زندگی در خانههایشان ناممکن شود.

برای داشتن محیطزیستی سالمتر،
کمتر مصرف کنید

برخی فعاالن محیطزیست که تعداد آنها هر
روز افزایش مییابد ،عقیده دارند هر روش
بازیافت یا تولید و مصرف بهینهای فقط یک
مسکن موقت است و تنها یک روش قطعی
برای حفظ محیطزیست وجود دارد و آن کمتر
مصرف کردن است .به نظر این افراد ،نکته مهم
این است که فرهنگ صرفهجویی باید جای
فرهنگ مصرف را بگیرد چون هرقدر هم مواد
بازیافت شوند یا ماشینهای با بهرهوری بهتر به
بازار بیایند ،باز هم روند تخریب ادامه دارد .مقدار
زیادی از محصوالت کشاورزی ،بهخصوص در
کشورهایدرحالتوسعهبهدلیلنبودروشهاو
امکانات علمی نگهداری پیش از رسیدن به بازار
از بین میروند .مصرف آب هم در این کشورها
اغلب با بازده کم است و نظارت دقیقی هم بر
میزان مصرف کودهای شیمیایی وجود ندارد.

چرا مصرف زیاد كود شیمیایی
مضر است؟

خبرگزاری جمهوری اسالمی ،ایرنا ،مینویسد:
«یكی از مهمترین آسیبهای استفاده بیرویه
از كود و مواد شیمیایی در بخش كشاورزی،
آلودگیهای زیستمحیطی است كه در قالب
آلودگیآبهایزیرزمینیوخاكنمایانمیشود.
تركیب مواد شیمیایی موجود در برخی كودها
با جذب شدن در ریشه گیاه و عمق خاك،
موجب مشكالت و بیماریهای مختلفی در
مصرفكنندگانمحصوالتكشاورزیمیشود.
یكی دیگر از مهمترین آسیبهای استفاده
غیركارشناسی از كودهای شیمیایی آلودگی

خاك است .برخی کارشناسان بر این باورند
تركیبهای سمی كودهای شیمیایی در حدود
نیم سده در خاك باقی میماند و باعث میشود
این مواد از طریق خاك یا آب به محصوالت
كشاورزی ورود پیدا كنند.
دانشمندان معتقدند ،بهترین روش برای حفظ
محیطزیست ،کمتر و درست مصرف کردن
است؛ از آب و مواد غذایی گرفته تا سوخت و
پالستیک و کود و...
یکی از خطرات بزرگی که این روزها دهکده
جهانی را تهدید میکند ،گرم شدن کره زمین
است که کارشناسان تغییرات اقلیمی در سراسر
جهان نتیجه آن را میدانند .این افراد عقیده دارند،
دلیل بخشی از سیلهای ویرانگر و توفانهای
مهیب و خشکسالیهایی که با خود جنگ و
مناقشات منطقهای را به دنبال آورده ،تغییرات
اقلیمی است که ریشه در تخریب محیطزیست
و از همه مهمتر استفاده از سوختهای فسیلی و
انتشار گازهای گلخانهای حاصل از مصرف این
سوختها دارد .روشهای بازیافت زیادی هر
روزابداعمیشود،موادکمضررتریکهمیتوانند
جایگزین مواد مضر قبلی شوند ،اتومبیلهایی با
مصرف سوخت کمتر یا دستگاههای گرمکننده
با آلودگی کمتر .همه اینها به اضافه روشهای
دیگری که دانشمندان در حال کشف و اختراع
آنهستند،نویدروزهایبهتربرایمحیطزیست
میدهند اما کماکان بهترین راه مصرف کمتر
است .آنها به مردم توصیه میکنند خودشان
برای کاهش گازهای گلخانهای حاصل از
مصرف سوختهای فسیلی پیشقدم شوند.
به آنها میگویند ،درز دروپنجرهها را بگیرند
تا تبادل گرما و سرما به بیرون از محیط خانه
تا حد امکان کم شود ،از المپهای کممصرف
استفاده کنند ،چراغها و وسایل گرمایی را در
اتاقهاییکهحضورندارند،خاموشکنند،میزان
مصرفسوختهایفسیلیراباکاهشسفرهای
غیرضروری یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی
به کمترین میزان ممکن برسانند ،غذای کمتری
دور بریزند و گوشت قرمز کمتری بخورند یا
برای رفتوآمد از اتومبیلهای هیبریدی -شکل
پیشرفتهترخودروهایبرقیکهیکموتوراحتراق
داخلی بنزینی کنار یک یا چند موتور الکتریکی
قرار دارد -استفاده کنند.
یکی دیگر از منابع آلودهکننده جو زمین
سفرهای هوایی است .کاهش تنها  1تا  2سفر
هوایی در سال میتواند میزان انتشار گازهای
گلخانهای را به اندازه همه اقداماتی که گفته
شد ،کاهش دهد.

سالمت در جهان

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

انگلستان
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تاثیر فعالیت اجتماعی بر کاهش خطر زوال عقل

هشدار سازمان ملل درباره موج تازه حمالت تروریستی تا پایان سال  ۲۰۱۹میالدی

افرادی که در دوران میانسالی از لحاظ اجتماعی فعال هستند کمتر در معرض زوال عقل قرار دارند .نتایج
بررسیها نشان میدهد افرادی که در دهه  5و  6عمر خود فعالیت اجتماعی دارند کمتر احتمال دارد
در سنین سالمندی دچار زوال عقل شوند .این بررسی از سوی متخصصان انگلیسی تاکیدکننده شواهد
دیگری است که نشان میدهد روابط اجتماعی نقش مهمی در کاهش خطر ابتال به زوال عقل دارند .زوال
عقل چالش جدی در سالمت جهانی است و پیشبینی میشود تا سال  ۲۰۲۱میالدی یک میلیون نفر در
انگلیس دچار این عارضه شوند .این درحالی است که یکسوم از موارد ابتال به زوال عقل قابلپیشگیری
است .به گزارش مدیکالاکسپرس ،محققان انگلیسی دریافتند افرادی که در  ۶۰سالگی روزانه با دوستان
		
خود دیدار دارند ۱۲ ،درصد کمتر احتمال دارد دچار زوال عقل شوند.
منبع :گاردین

سازمان ملل هشدار داده است که توقف اخیر در خشونتهای تروریستی بینالمللی به زودی پایان خواهد یافت و
موج جدیدی از حمالت احتمالی پیش از پایان سال جاری میالدی راه خواهد افتاد .ناظران شورای امنیت سازمان
ملل در گزارشی درباره جنبش افراطگرایی جهانی که همچنان تهدیدی جدی محسوب میشود ،هشدار دادند .این
کارشناساندرگزارشخوددربارهحدود۳۰هزارخارجیایکهبه«خالفت»داعشپیوستندوممکناستهنوززنده
باشند ،ابراز نگرانی کردند .با اینکه خالفت جغرافیایی داعش از بین رفته ،اعضای سازمان ملل توافق دارند بسیاری
از مولفههای ظهور داعش همچنان موجود هستند و این به آن معناست که ادامه کاهش تهدید داعش و القاعده و
گروههایمشابهآنهانامحتملاست.بااینکهازسال2015-2016میالدیحمالتتروریستیموفقیتآمیزکمتریانجام
		
گرفته ،تهدید فعالیتهای تروریستی در اروپا همچنان در سطح باال قرار دارد.
منبع :گاردین

فراخوان ایمپلنتهای سینه به دلیل سرطانزا بودن

آمریکا

نتایجبررسیهایاخیرنشان
دادهبافتایمپلنتهایسینه
ساخت کارخانه داروسازی
سیما اخالقی  Allerganممکن است
موجب ابتال به نوعی سرطان نادر شود.
کشور آمریکا بنا به تقاضای سازمان غذا و
داروی آمریکا به تمامی مراکز بهداشتی برای
جمعآوری این پروتز فراخوان داده است.
بنا بر ادعای سازمان غذا و داروی آمریکا ،در
سراسر جهان  573مورد ابتال به سرطان و 33
مورد مرگ ناشی از سرطان گزارش شده که در
 481مورد کامال میتوان رد پای ایمپلنتهای
این کارخانه را یافت .سازمان غذا همچنین اعالم
کرده دادههای جمعآوری شده درباره  33مورد
مرگ ذکرشده نشان میدهد پروتز بهکاررفته
در  12مورد ساخت این کارخانه بوده است.
سازمان غذا و دارو در عین حال اعالم کرده
خانمهایی که این پروتز را دارند و دچار هیچ
مشکلینشدهاندنبایدنگرانباشندواینفراخوان
تنها برای مراکز بهداشتی و پزشکان است تا
دیگر از این پروتز در جراحیها استفاده نکنند
و پروتزهای موجود را به کارخانه بازگردانند.
محصوالتی که فراخوان شدهاند شامل
محصوالت «بایوسل» از جمله ایمپلنت پستانی
پرشدهبا«ناترلسالین»«،ناترلسیلیکون»«،ناترل
اینسپیراسیلیکون»وایمپلنتهایپستانی«ناترل
 »410به شدت چسبنده است .فراخوان همچنین
شامل tissue expanderها هم میشود که
بیماران قبل از جراحی استفاده میکنند.
سازمان غذا و دارو مدعی است بیماران پس از
عمل جراحی پروتز سینه دچار سرطان «لنفومای
آناپالستیکسلولهایدرشت»شدهاندکهنوعی
سرطان نادر خون است .در این بیماری در
اطراف ایمپلنت بافت سرطانی تشکیل میشود.
اگر بیماری زود تشخیص داده شود ،با برداشتن
ایمپلنت و بافتهای اطراف آن بیمار بهبود
مییابد و در غیر این صورت موجب مرگ

سازمان ملل

آیاایمپلنتهایسینهسرطانزاست؟
الیه بیرونی
پروتز ممکن
است از
نوع صاف یا
زبر باشد.
ایمپلنتهای
دارای بافت
متفاوت که تا
حدی زبر هستند
به بافت طبیعی
بدن میچسبند
و به همین علت
در جای خود ثابت
باقی میمانند
و همین نوع
پوشش عامل
ابتال به سرطان
شناخته شده
است

بیمار میشود .نتایج بررسیهای انجامشده نشان
میدهد خانمهایی که جراحی زیبایی بزرگ
کردن سینه داشتهاند یا خانمهایی که به دلیل
سرطان پستانهای آنها برداشته میشود و برای
ترمیم محل سینه از پروتز استفاده میشود دچار
این عارضه شدهاند.
عالمت عمده لنفوما معموال تورم و جمع شدن مایع
در اطراف ایمپلنت است .در صورت مشاهده این
عالئم پزشک مایع را تخلیه میکند و برای تشخیص
به آزمایشگاه میفرستد.
آنچه موجب ایجاد لنفوما میشود ،سیلیکون یا سالین،
ماده درونی پروتز نیست ،بلکه این پوسته یا به عبارتی
پوشش بیرونی پروتز است که عامل ایجاد سرطان
است .الیه بیرونی پروتز ممکن است از نوع صاف

یا زبر باشد .ایمپلنتهای دارای بافت متفاوت که تا
حدی زبر هستند به بافت طبیعی بدن میچسبند و به
همین علت در جای خود ثابت باقی میمانند و همین
نوع پوشش عامل ابتال به سرطان شناخته شده است.
هرچند کارخانههای بسیاری ایمپلنتهای نوع زبر را
تولیدمیکنند،مواردابتالبهسرطانبینخانمهاییدیده
شده که از ایمپلنتهای ساخت کارخانه Allergan
استفاده کردهاند.
ایمپلنتهایزبرتنها5درصدایمپلنتهاییراتشکیل
میدهد که در کشور آمریکا برای بیماران استفاده
میشود اما مصرف این ایمپلنتها در کشورهای
اروپایی متداولتر است و به همین دلیل در این
کشورها هم برای جمعآوری این محصول فراخوان
داده شده است.

چاقی یکی از مهمترین دالیل افزایش سرطان
در افراد زیر  ۵۰سال

سرطانسومینعاملمرگومیردرجهاناست.تعدادافراد
جوان و میانسالی که به انواع سرطانها مبتال میشوند
در سالهای اخیر افزایش یافته و پژوهشگران چاقی را
مهمترین دلیل این مساله میدانند.
ناتان آ .برگر ،محقق دانشگاه پزشکی کیس وسترن ریزرو
در ایاالت متحده آمریکا با بررسی  100مورد مطالعهای
که پیشتر روی رابطه میان چاقی و سرطان انجام گرفته،
به این نتیجه رسیده که چاقی عامل بسیار مهمی در رشد
سرطان در افراد زیر  ۵۰سال است.
برای اندازهگیری میزان چاقی از واحد به نام شاخص
توده بدنی یا بیامآی ( )BMIاستفاده میشود .در این
شاخص وزن فرد برحسب کیلوگرم را بر توان  2قد او
برحسبسانتیمترتقسیممیکنند.بهعنوانمثالشاخص
توده بدنی فرد با قد  ۱۷۰سانتی متر و وزن  ۶۵کیلوگرم
 22/5است]۶۵/)1/7*1/7(=22/5[ .
افرادبراساسشاخصتودهبدنیبهگروههایدچارکمبود
وزن شدید (بیامآی کمتر از  ،)16/5دچار کمبود وزن
(بیامآی  16/5تا  ،)18/5عادی (بیامآی  18/5تا ،)۲۵
دارای اضافه وزن (بیامآی ۲۵تا ،)۳۰چاق (بیامآی ۳۰تا

 )۳۵و چاق مفرط (بیامآی بیش از  )۳۵تقسی م میشوند.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که چاقی در افراد
جوانومیانسالرابطهچشمگیریبابروزبرخیسرطانها
مانند پستان ،روده ،معده ،کلیه ،مخاط رحم ،تیروئید،
لوزالمعده ،کبد ،میلوما ،مننژیوما ،تخمدان ،مری و کیسه
صفرا دارد .رابطه میان چاقی و بروز سرطان در سنین
جوانی و میانسالی بیشتر در افراد با بیامآی باالی ۳۰
دیده میشود اما در افراد که دارای اضافه وزن هستند
نیز این رابطه قابلمشاهده است.
برای دههها زمان اوج ابتال به این سرطانها در افراد
ی که در سالهای
حدود  60-70سالگی بود ،در حال 
اخیر این سرطانها افراد بسیاری در رده سنی 40-50
سال بروز کرده است.
چاقی بر سیستم ایمنی بدن اثر میگذارد و سبب تولید
مواد مضری در بدن میشود که در نهایت با ایجاد جهش
در ماده ژنتیکی احتمال ابتال به سرطان را در افراد چاق
افزایشمیدهند.چاقیهمچنینباایجادتغییراتیدرسیستم
گوارش و متابولیسم بدن به رشد سرطان کمک میکند.
منبع :ایندیپندنت

سازمان غذا و داروی آمریکا فروش
ایمپلنتهای زبر سینه را ممنوع
اعالم نمیکند

با وجود اعالم سازمان غذا و داروی آمریکا مبنی
بر سرطانزا بودن این ایمپلنتها و فراخوان
این محصول در بسیاری از کشورها و از
جمله خود آمریکا ،این پروتز هنوز در کشور
آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد و سازمان
غذا و دارو فروش آن را ممنوع نخواهد کرد.
این سازمان مدعی است اگرچه خطر سرطان
این پروتز افزایش یافته ،هنوز آمار موارد ابتال
آنقدر باال نیست که فروش آن را ممنوع اعالم
کند .همچنین کارشناسان این سازمان ادعا
میکنند در بسیاری از بیمارانی که به سرطان

مبتال شدهاند کارخانه سازنده ایمپلنت مشخص
نیست بنابراین ایمپلنتهای صاف نباید از
بازار جمع شوند.
دکتر مارک کلمنس ،جراح پالستیک و
متخصص سرطان در مرکز پزشکی «هاتسن»
میگوید« :سرطان لنفوما در این خانمها
اختصاصا به علت استفاده از پروتز زبر است.
در هیچ جای دیگر دنیا خانمهایی که برای
آنها ایمپلنت صاف گذاشته شده دچار این
معضل نشدهاند .البته تعدادی از خانمهایی
که ایمپلنت صاف داشتهاند هم دچار سرطان
شدهاند اما اینها افرادی هستند که قبال برای
آنها از ایمپلنت زبر استفاده شده است».
وی از محافظهکاری سازمان غذا و دارو

انتقاد کرد.
تنها 10درصد ایمپلنتهایی که در کشور
آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد زبر هستند
اما میزان مصرف این ایمپلنت در کشورهای
دیگر 80درصد است.
فراخوان به دنبال کنفرانسی که در ماه مارچ
برگزار شد ،به اجرا درآمد .در این کنفرانس
جراحان زیبایی دانستهها و دادههای خود را
ارائه کردند و خانمهایی هم که تحت این عمل
جراحی قرار گرفته بودند بیماریهایی را که در
اثر جراحی به آن مبتال شده بودند ،شرح دادند.
یکی از جراحان زیبایی در این کنفرانس گفت:
«ما معتقدیم خانمهایی که قرار است تحت
این عمل جراحی قرار بگیرند باید از عوارض
احتمالی آن آگاهی داشته باشند».
در این کنفرانس کارشناسان سازمان غذا و دارو
متعهد شدند اقداماتی به عمل بیاورند تا مطمئن
شوند بیمار و درمانگر هر دو از عوارض احتمالی
ایمپلنت آگاهی دارند .در همین راستا سازمان
از مراکز درمانی خواسته فهرستی از عوارض
احتمالی استفاده از این ایمپلنت تهیه کنند و
با گنجاندن آن در فرم رضایتنامه عمل بیمار،
از آگاه شدن بیمار و پزشک مطمئن شوند.
بیماران از اینکه سازمان غذا مصرف این ایمپلنت
را ممنوع نکرد ،ابراز نارضایتی میکنند اما
از سوی دیگر ،اقدامات این سازمان برای
روشنگری نسبت به عوارض آن کورسوی
امیدی را برای آنها روشن میکند.
یکی از شرکتکنندگان در کنفرانس میگوید:
«کارخانه سازنده یک بروشور  60صفحهای
برای این محصول در اختیار بیماران میگذارد
که مسلما کمتر کسی حاضر به مطالعه تمامی این
صفحات میشود بنابراین باید تمامی عوارض
در یک صفحه به صورت خالصه ارائه شود تا
بیمار و پزشک بتوانند با هم آن را بررسی کرده و
سپس برای انتخاب پروتز تصمیمگیری کنند.
منبعNew York Times :

سال  ۲۰۱۸میالدی پرتلفاتترین سال تیراندازی در مدارس آمریکا
در آغاز سال 2018میالدی نشریه هفته آموزش که اخبار
آموزشیدرآمریکارامنتشرمیکند،بررسیتیراندازیها
در مدارس را شروع کرد و از آن زمان  ۲۳حمله را که
موجبمرگیامجروحشدنافرادشده،ثبتکردهاست.
از آنجا که در برخی نقاط آمریکا سال تحصیلی تنها
 ۱۸۰روز است ،میشود گفت به طور متوسط هر  8روز
یکبار ،یک مدرسه هدف تیراندازی قرار گرفته است.
یکپایگاهدادههایکامپیوتریکهتیراندازیهادرمدارس
را از سال  1970میالدی ثبت کرده ،نشان میدهد شمار
چنین حمالتی بیسابقه است .این دادهها که از پایگاه
اطالعاتی مرکز دفاع و امنیت داخلی آمریکا و نیز سازمان
مدیریت بحران فدرال به دست آمده ،از راههای مختلف
برای شناسایی حوادث تیراندازی در مدارس استفاده
میکند و حاکی از این است که تعداد این گونه حمالت
در سال جاری میالدی  ۹۴فقره بوده است.
هدف پروژه یک ساله هفته آموزش این بود که توجهات
را به هر یک از موارد تیراندازی جلب کند تا این حمالت
هرگز عادی به نظر نرسند و هیچ یک از قربانیان چنین
حمالتی فراموش نشوند.

هدفدیگراینپروژه،تکمیلاطالعاتمردمبود.اگرچه
رسانهها تیراندازیهای پرتلفات را به تفصیل پوشش
میدهند ،خبر و اطالعات در مورد حمالتی که هر ماه
در سراسر آمریکا اتفاق میافتد به مراتب کمتر است.
لسلی ماکسول ،معاون سردبیر نشریه هفته آموزش،
میگوید« :با توجه به دو فقره تیراندازی گسترده در
مدارس که تلفات جانی قابلتوجهی به جا گذاشت
میتوان گفت حمالت امسال به طور قطع بیسابقه بوده
است 17 ».نفر در جریان حمله به دبیرستان مارجوری
استونمان داگالس ،واقع در پارکلند فلوریدا ،جان خود
را از دست دادند.
در دبیرستان سانتا فه ،در نزدیکی هوستون در تگزاس
هم  ۱۰نفر کشته شدند .در هر دو مورد تیراندازی توسط
پسرهای نوجوان انجام گرفته بود .امسال بهخصوص از
این جهت مهم است که در تمام واکنشها به تیراندازی
در پارکلند فلوریدا ،دانشآموزان پیشگام بودند.
پویشهایی برای کنترل بیشتر اسلحه راه افتاده و عدهای
هم خواستهاند سالح در اختیار معلمان یا کارمندان
مدارس قرار داده شود.

در حالی که چنین تیراندازیهایی ،در صدر اخبار سراسر
جهان قرار میگیرد ،در خود آمریکا توجه چندانی به
بیشتر آنها نمیشود.
از جمله این حمالت ،تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی
در ایالت ویرجینیا در ماه گذشته بود که در جریان آن
یکی از والدینی که دنبال فرزندش رفته بود به خاطر
در رفتن تصادفی تیر تفنگی که در جیب یکی دیگر
از والدین بود از ناحیه پا زخمی شد یا اینکه در ماه
مارس در دبیرستانی در مریلند ،یک نوجوان  ۱۷ساله
دو دانش آموز دیگر را هدف گلوله قرار داد و مجروح
کرد و پس از رویارویی با پلیس دست به خودکشی زد.
یکی از دانشآموزان مجروح هم که  ۱۶سال داشت چند
روز بعد درگذشت .نوجوانان ،اسلحه و قربانیان بیگناه
مشخصات نگرانکننده فهرست این گونه تیراندازیها
هستند .بین عامالن تیراندازی جوانان  ۱۲ساله هم دیده
میشوند ولی بیشتر آنها  ۱۶یا  ۱۷سالهاند.
یکیازدالیلنبودنآمارقطعیدربارهتعدادتیراندازیها،
روشهایمختلفبرایتوصیفاینگونهحمالتاست
اما در هر صورت ارقام نشاندهنده افزایش چشمگیر
این نوع حمالت طی دهههاست .در دهه ۱۹۷۰تلفات
ساالنه هرگز از  ۳۵نفر تجاوز نکرده بود؛ یعنی حدود
یکپنجم تعداد قربانیان امسال.
درسطحملیتوافقیدربارهنحوهواکنشبهتیراندازیدر
مدارس وجود ندارد و عقاید و دیدگاهها متفاوت است.
درخواستهایی برای نگه نداشتن اسلحه در مدارس
مطرحشدهولیکسانیهمگفتهاندبایدبرایدفاعاسلحه
بیشتری در اختیار مدارس قرار بگیرد .از سویی ،احساس
میشود عده زیادی از معلمان نمیخواهند مسلح شوند.
قربانی خواه یک بچه باشد ،یا  ۱۷بچه ،این اتفاقات
وحشتناک و غمانگیز است و برای نحوه پایان دادن
به این حمالت بحث جدی الزم است ولی متاسفانه
نشانهای از هیچ گونه توافقی برای شروع بحث در این
باره دیده نمیشود.
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ورزش

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

معضالتی که افراد دارای معلولیت برای
حضور در باشگاههای ورزشی دارند

راه را باز کنید،
میخواهیم
ورزش کنیم
هر روز كه نه ،ولي يك روز در ميان اين مسير را ميآيد و
ميرود .زير اين آفتاب در اين گرمايي كه الف نباشد ،به 50
درجه سانتیگراد ميرسد ،ميآيد و ميرود .دستهايش
لیلی خرسند را بايد ببینيد ،تاول روي تاول ،ضخيم شدهاند و قهوهاي،
جزیي از دستها شدهاند اين تاولها ،راحت نيست چرخاندن اين چرخ.
حسرتش را بايد خورد ،حسرت همت و غيرتش را .رفتن روي كفي خيابان،
هرچند داغي آسفالت صورتش را ميسوزاند ولي آسان است ،امان از دقايقي
كه به پل روگذر ميرسد ،دلشوره ميگيري كه چطور ميخواهد به آن باال
برسد ،ميرسد ،به هزار زحمت ،شايد دستي به يارياش بيايد ولي ميگويد:
«ميخواهم كار خودم را خودم انجام بدهم ».ميرسد و تو دلهره روزي را
ميگيري كه پله برقي خراب باشد ،انگار ته دلت را چاقويي ريشريش ميكند؛
مگر ميشود با صندلی چرخدار از اين پلهها باال آمد؟ عادل طرفي ،بسكتباليست
اهوازي است كه براي رفتن به باشگاه و يك ساعت ورزش ،نزديك به يك
ساعت در راه رفت است و يك ساعت در راه برگشت ،داستان او داستان
يكي از هزاران نفري است كه تجربههايي نزديك به تجربه عادل داشتهاند.
از هر جاي شهر تهران كه بخواهي به ميدان هرندي برسي ،مكافات است.
اگر خانهات هم در يكي از دورترين نقاط شهر باشد ،بايد چند ساعت وقت
بگذاري تا بيايي و بروي .او اين وقت را ميگذارد .چند سال است كه كارش
همين است .در ایستگاه متروي نيروي هوايي سوار ميشود و خودش را به
ورزشگاه هرندي ميرساند .با عصايي كه دستش است بايد بتواند مسير را
خودش برود و بيايد اما يكي بايد كنارش باشد ،مادري ،مربياي و...مسيري
هم كه براي هاجر تكتاز و ديگر نابينايان طراحي شده ،برخی جاها به بنبست
ميخورد و بدون استفاده ميماند و اين ميشود كه بايد یکی دستش را بگيرد.
کم نیستند زنان و مردانی که در بازیهای پارالمپیک و پاراآسیایی ،در مسابقات
قهرمانی جهان و هر تورنمنت دیگری روی سکو میروند ،مدال میگیرند،
اشک شوق میریزند و اشک بقیه را هم درمیآورند .زنان و مردانی که مثل
همه نیستند ،قسمتی از بدنشان را یا در میدان جنگ به جا گذاشتهاند یا در
تصادفات ،یا اینکه از ابتدای خلقتشان ،معلولیتی با آنها همراه بوده .هر بار که
آنها را روی سکو دیدهایم ،داستان زندگیشان را شنیده و تحسینشان کردهایم
یا شاید هم حسرت پشتکار و همتشان را خوردهایم؛ چطور میتوان دست،
پا ،چشم یا ...نداشته باشی ولی به باالترین سکوهای جهانی برسی؟ این همت
و پشتکار و این حسرتها زمانی پررنگتر میشود که نگاهی به اطرافمان
و شهرمان بیندازیم و ببینیم که همه چیز را برای خودمان خواستهایم ،برای
خودمان ساختهایم ،بدون اینکه آنها را هم در نظر گرفته باشیم.

باشگاههاینامناسب

اگر اهل ورزش کردن باشید و گذرتان به باشگاهی افتاده باشد ،مثل خیلیهای
دیگر موقع ورزش کردن فرد معلولی را کنارتان ندیدهاید .شاید دلیل اصلی
این غیبت را خیلی زود متوجه شوید؛ پلهها .باشگاههایی که در بیشتر محلهها
دیده میشوند ،در طبقات زیرزمین هستند که در ورودی چند پله دارند ،بدون
اینکه رمپی یا آسانسوری برای استفاده افراد معلول در نظر گرفته شود .این
ابتداییترین دلیل برای دیده نشدن آنهاست .عادل و همه كساني كه معلوليتي
دارند براي ورزش كردن يك راه بيشتر ندارند« :ما نميتوانيم مثل هر فرد
ديگري كه دلش ميخواهد ورزش كند ،ساكمان را بيندازيم روي دوشمان و
به باشگاهي كه نزديكي خانهمان است ،برويم ».آنها بايد آدرس هيات معلوالن
و جانبازان شهرشان را پيدا كنند .عادل ميگويد« :هياتها سالنهايي دارند كه
ما ميتوانيم آنجا ورزش كنيم ».هياتها سالنها را براي افرادي كه معلوليت
دارند ،مناسبسازي كردهاند ولي ورود به همين سالنها هم راحت نيست:
«تعداد سالنها محدود است .براي شهري مثل اهواز يك سالن كم است .رمپي
هم كه براي ورود به سالن گذاشتهاند ،ناجور است .اگر يك جوان تازهكار براي
ورزش بياید ،سخت ميتواند از رمپ باال بياید ».اين وضعيت سالني است كه
مناسبسازي شده است .عادل ميافزايد« :اگر وقت بگذاري و در شهر بگردي
شايد بتواني باشگاهي پيدا كني كه وارد شدن براي معلوالن سخت نباشد ولي
بايد ديد كه داخل سالن هم استانداردهاي الزم را براي آنها دارد .كفپوش براي
ما كه روي صندلی چرخدار هستيم خيلي مهم است .كافي است يك گوشه از
كفپوش پاره باشد ».در همين سالني كه عادل بسكتبال بازي ميكند ،همين
مشكل وجود دارد« :چرخ عقب و جلوي صندلی چرخدار كوچك است.
ي كوچكی هم روي كفپوش باشد ،چرخها گير ميكند و صندلی
اگر پارگ 
چرخدار چپ ميشود .بچهها ميافتند و آسيب ميبينند».
اگر در سطح شهر سالني پيدا شود و استانداردهاي الزم را هم داشته باشد ،باز
هم افرادي كه معلوليت دارند ،خيلي راضي نيستند با افراد ديگر ورزش كنند.
سید مسعود طباطباییان از جانبازان دوره جنگ است و رئیس انجمن گوچیا.
او و دوستانش خیلی وقتها خواستهاند مثل هر فرد دیگری هر وقت که
دلشان خواست ،در باشگاه و استخر نزدیک خانهشان ،تنشان را به آب بزنند

یا اینکه چند ساعتی ورزش کنند اما نشده« :معلوالن میتوانند از خیلی از
باشگاههایی که در محالت هست ،استفاده کنند اما موضوع این است که به
راحتینمیتواننددراینباشگاههاظاهرشوند».کسانیکهمعلولیتیدارند،سعی
میکنند بخشی از بدنشان را که مشکل دارد بپوشانند اما موقع ورزش کردن،
این پوشش از میان برداشته میشود .خود معلوالن با این موضوع مشکل دارند.
شاهین ایزدیار که در بازیهای آسیایی جاکارتا 6مدال طال گرفت ،از خاطرات
دوران کودکی میگوید ،از روزهایی که برای یاد گرفتن شنا به استخر میرفت
و جایی برای پنهان کردن دستش نداشت ،دستی که معلولیت دارد« :من از
بچگی معلولیت داشتم و تا زمانی که به مدرسه نرفتم ،خیلی این موضوع را
حس نکرده بودم .بچههای محل از اول دستم را دیده و به آن عادت کرده
بودند اما روز اولی که به مدرسه رفتم و نگاه تمسخرآمیز دیگران را دیدم،
دیگر نمیخواستم به مدرسه بروم .این اتفاق هر بار به جای جدیدی که
میرفتم تکرار میشد .به پیشنهاد یکی از دوستان پدرم شنا را شروع کردم.
به استخری میرفتم که مردم عادی میروند .روز اول خیلی اذیت شدم ،جایی
برای پنهان کردن دستم نداشتم ».شاهین به سختی شنا یاد گرفت ولی بعد از
اولین مسابقه و اولین مدال همه چیز برای او عادی شد« :حاال به این دستم
افتخار میکنم ».او حاال با همان دستی که معلولیت دارد با بقیه دست میدهد.
این پنهان کردن معلولیت ،تنها به این دلیل نيست که خود این افراد نمیخواهند
دیگران متوجه نقص آنها شوند ،دیگران هم با اين موضوع مشكل دارند.
طباطباییان میگوید« :بیشتر باشگاهها خصوصی هستند و بیشتر از هر چیزی
به درآمدشان فکر میکنند .افرادی که به این باشگاهها میروند روز اولی که
معلولی را میبینند نگاه ترحمآمیز به او دارند .فرهنگ ما فرهنگ تکریم و
احترام نیست .روزهای بعد این ترحم به اعتراض تبدیل میشود .میگویند
ما دلش را نداریم که معلولیت یک نفر را ببینیم و با او ورزش کنیم .مسووالن
ن مسائل
باشگاه هم مشتریان و درآمدش را فدای یک فرد معلول نمیکند .همی 
دلیل میشود تا سانسی در اختیار این افراد قرار نگیرد».

قهرمانان به معلوالن انگیزه میدهند

حضور افرادی مثل زهرا نعمتی ،سیامند رحمان ،شاهین ایزدیار و ...در بازیهای
پارالمپیک و پاراآسیایی و رونمایی از داستان زندگی آنها و اینکه چطور با عضو
معلولشان کنار آمدهاند ،به بقیه هم این انگیزه را داده که آنها هم میتوانند از
کنج خانه بیرون بیایند و به جای پنهان کردن خودشان ،کاری کنند که دیده
شوند .زهرا نعمتی بعد از اینکه در بازیهای پارالمپیک  2012لندن مدال
طالی تیروکمان را گرفت ،در کنفرانس سازمان ملل پیام جالبی را به جامعه
معلوالن داد ،پیامی که جزو  10جمله برتر سال  2014میالدی شد« :هرگز
تسلیم معلولیت خود نشوید ».این پیام او به گوش خیلیها رسید ،بهخصوص
ی چیزی برایشان ندارد.
زنانی که با داشتن معلولیت تصورشان این بود که زندگ 
این امید دادنها و ایجاد انگیزه شروع راه خیلیها بوده اما امکان این هست
که آنها بتوانند راهی را که زهرا نعمتی و بقیه رفتهاند ،بروند؟ با توضیحاتی که
طباطباییان میدهد و شرایطی که باشگاهها برای ورود و خروج دارند ،امکان
استفاده از باشگاههایی که افراد عادی استفاده میکنند برای افراد با معلولیت
وجود ندارد .با مهم شدن مدالهای پارالمپیک و پاراآسیایی و باال رفتن عالقه
عموم به والیبال نشسته و ...در بیشتر استانها مجموعههای ورزشی برای افراد
دارای معلولیت در نظر گرفتهاند .این مجموعهها در بعضی استانها کاملاند و
پرتعداد در بعضی از جاها هم تعداد و امکانات محدود است .در تهران بزرگ
هم وضعیت همین گونه است .در این شهر به این بزرگی فقط چند مجموعه
ورزشی است که به معلوالن اختصاص دارد؛ ورزشگاه قمر بنیهاشم(ع) در
خیابان فداییان اسالم ،ورزشگاه امام علی(ع) در خیابان خاوران ،ورزشگاه 22
بهمن در تهرانپارس و ورزشگاه پیام در سیدخندان .پیام باشگاه عمومی است و
برای استفاده معلوالن هم مناسبسازی شده 22 .بهمن هم به افراد عادی هم
خدمات میدهد و میشود گفت کاملترین مجموعه ،مجموعه قمربنی هاشم
(ع) است .اگر فرد معلولی را در این مجموعه رها کنی ،خودش میتواند همه
کارهایش را انجام بدهد .کارکنان این مجموعه هم برای خدمترسانی به آنها
تربیت شدهاند .غیر از این مجموعهها ،ورزشگاه و باشگاههایی هم وجود دارد
که به ورزش قهرمانی اختصاص یافته است .در ورزشگاه آزادی و شیرودی
بعضی از سالنها به ورزش معلوالن اختصاص دارد و برخی هم برای استفاده
آنها مناسبسازی شده است .نابینایان مجموعهای را در نزدیکی پارک هرندی
ندارند .مجموعهای هم در خیابان دماوند به ورزش ناشنوایان اختصاص دارد.

مشکل رفت و آمد

تعداد کم ورزشگاه و باشگاههایی که برای استفاده معلوالن در نظر گرفته
شده ،تنها مشکل آنها نیست .آنها مشکل بزرگتری دارند؛ اینکه چطور به این
باشگاهها بروند؟ طباطباییان میگوید« :اگر کرایه ماشین از میدان امام حسین(ع)
تا میدان فردوسی  100تومان باشد و یک معلول با صندلی چرخدار کنار خیابان

بایستد ،یا کسی او را سوار نمیکند یا اگر هم سوار کرد ،باید  200تومان
بدهد .به هر حال کسی که شغلش این است ،دنبال پول است و برای باال و
پایین گذاشتن صندلی چرخدار هم پول میخواهد .به خود فرد هم کمک
ميكند تا سوار ماشین شود .حاال بگذریم که بعضی افراد دلشان میسوزد و
بعضیها را رایگان سوار میکنند اما نمیتوانیم از همه انتظار داشته باشیم که
پول نگیرند ».افرادی که معلولیت دارند ،نمیتوانند از بیآرتی یا مترو استفاده
کنند .نه اینکه نخواهند ،دسترسی به این وسایل برایشان سخت است و برای
استفاده آنها مناسبسازی نشده است .چند سالی است که پایانهای برای
معلوالن راهاندازی شده بود که به گفته طباطباییان مدتی است سرویسدهی
آنها کم شده است« :قبال سرویسدهی خوب بود اما االن محدود شده است.
بچهها عادت کرده بودند و امید داشتند با ونها خیلی از مشکالتشان حل
شود ولی با این وضعیت دیگر نمیتوانند ازخانه بیرون بیایند ».عادل طرفي
هم براي حل مشكل رفتوآمدش ترجيح ميدهد خودش به تنهايي مسير را
طي كند« :با صندلی چرخدار سر تمرين ميروم .نزديك به يك ساعت در
راه رفت هستم و يك ساعت در راه برگشت .گرما خيلي اذيت ميكند اما
مشكل اصلي زماني است كه به پل روگذر ميرسم».
عادلمشكلديگريراهممطرحميكند؛نامناسببودنسرويسهايبهداشتي:
«در باشگاههاي عادي كه سرويسها براي معلوالن مناسبسازي نشده و در
باشگاههايي كه هم زير نظر هيات است ،كسي دلش نمیآید از سرويس
بهداشتي استفاده كند و بايد به خانه برسي .به قدري اين سرويسها كثيف و
غيربهداشتي هستند كه ما ترجيح ميدهي م آنجا نرويم».

ايزياليف مهمتر از ورزش

بیشتر افراد معلول از قشری هستند که وضعیت مالی مناسبی ندارند .چند
درصدی که از نظر مالی تامین هستند و خانواده حمایتشان میکند مشکل
چندانی برای حضور در باشگاهها ندارند و اگر بخواهند ورزش کنند ،به
راحتی میتوانند از باشگاهها و مجموعههای موجود استفاده کنند .طباطباییان
میگوید« :برای خانوادهای که وضعیت مالی خوبی ندارد ،اولویت خرید
پوشک و ایزیالیف است و دیگر نمیتواند برای باشگاه رفتن بچهاش هم
هزینه کند ،هم پول باشگاه بدهد و هم پول تاکسی».
شاید این سوال پیش بیاید که همه کسانی که معلولیت دارند ،روی صندلی
چرخدارنمینشینندوآنهامیتوانندازوسایلنقلیهعمومیاستفادهکنند.برای
کسی که دست ندارد یا ناشنواست ،استفاده از این وسایل امکانپذیر است اما
کسی که نابینا هم هست ،میتواند از این وسایل استفاده کند؟ جواب مهشید
ارهچی به این سوال منفی است .ارهچی از دوندگا ن و قهرمانان سابق دوهای
استقامت ایران بوده که در حال حاضر مربی تیم نابینایان تهران است .او مثل
یک دوست همراه شاگردانش مثل هاجر تكتاز است و خیلی از وقتها با
آنها سوار مترو میشود« :مردم ما هنوز فرهنگ برخورد با یک نابینا را ندارد .ما
وقتی سوار مترو یا اتوبوس میشویم ،مثل مردم عادی میگوییم و میخندیم و
این موضوع برای مردم عجیب است .دختران من کمی دید دارند و میبینند که
چطور مردم در چشم آنها زل زدهاند و با تعجب به صورتشان نگاه میکنند».
ارهچی از کسانی میگوید که احترامی به این افراد نمیگذارند« :کافی است
که تنه یکی از این دختران در اتوبوس به کسی بخورد .همیشه با این سوال
مواجه میشوند« :کوری؟» دختران من هم میگویند« :بله ،کوریم ».قبل از هر
چیزی باید فرهنگ مردم درست شود ».افراد نابینا هم نیاز دارند کسی کنارشان
باشد؛ چه زمانی که در حال رفتوآمد به باشگاه هستند و چه در مواقعی که
میخواهند ورزشی انجام بدهند .خیلی از خانوادهها نمیتوانند بچههایشان را
در این مسیر همراهی کنند و این دلیل میشود که آنها از ورزش کردن پشیمان
شوند .دوری اماکن ورزشی که برای معلوالن اختصاص دارد هم یکی دیگر
از معضالت است .کسی که در غرب یا شمال تهران زندگی میکند برای
رسیدن به ورزشگاهی که در هرندی ،فداییان اسالم یا تهرانپارس چند ساعت
باید در راه باشد تا بتواند یک ساعت تمرین کند؟ عادل ميگويد« :اين مشكل
را معلوالن شهرهاي ديگر هم دارند و بيشتر آنها به همين دلیل قيد ورزش
را ميزنند ».در این چند ساله در بعضی پارکها وسایل ورزشی مخصوص
معلوالن تدارک دیده شده اما کمتر کسی به یاد دارد که فرد معلولی را موقع
ورزش با این وسایل دیده باشد .این وسایل یا به اسباب بازی کودکان
تبدیل شده یا افراد عادی از آنها استفاده میکنند .طباطباییان این وسایل را
قابلاستفاده برای معلوالن نمیداند« :اگر این وسایل استاندارد هم باشند،
قابلاستفاده برای معلوالن نیستند .آنها کالسهای پزشکی متفاوتی دارند و
همه معلوالن نمیتوانند از همه این وسایل استفاده کنند .اگر مناسب آنها هم
باشد ،حتما باید مربی کنارشان باشد .توصیه به معلوالن این است که حتما
ورزش کنند ولی این ورزش نباید به آنها آسیب برساند ».تعداد این
پارکها هم زیاد نیست .مشکل همیشگی هم وجود دارد؛ معلوالن
چطور به این پارکها بروند؟ گروهی از معلوالن هم در آسایشگاهها
بستری هستند ،پیشنهاد طباطباییان این است که ورزش را باید به این
اماکن برد« :در این آسایشگاهها افراد زیادی بستری هستند و تعدادی از
آنها پا به سن هم گذاشتهاند .هرچه سن افراد باالتر میرود ،نیازشان به
ورزش بیشتر میشود .بهتر است امکان ورزش کردن را برایشان فراهم کنیم».
هرسالهجشنوارههاوبرنامههایورزشیمتعددیبرایمعلوالنبرگزارمیشود
اما بیتوجهی به مشکالت اصلی که همان تعداد کم باشگاهها و معضالت
رفتوآمد است ،این برنامهها را کمرونق کرده است .اگر میخواهیم بدانیم
معلوالن چه میخواهند ،بهتر است از خودشان سوال کنیم .بیشتر آنها میگویند:
«اگر بهترین امکانات هم برایمان فراهم شود اما مشکل دسترسی به وسایل
نقلیه عمومی پابرجا بماند ،هیچ سودی برایمان ندارد».

هنر و سالمت

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت
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گفتوگو با دکتر ناصر پروانی ،شاعر و مدیر بیمارستان کودکان مفید

بدون امید زندگی رنگ ندارد
ناصر پروانی ،مدیر بیمارستان
کودکان مفید است ،جایی
محبوبه
ریاستی
که به نظر میرسد یکی از
مکانهایبهشتیاست،آنهم
به برکت وجود کودکان .دکتر پروانی در رشته
مدیریت تحصیل کرده اما شاعر خوب و ماهری
نیز است و تا به حال نزدیک به  ۴۰۰شاگرد در
این زمینه تربیت کرده است ،حتی قرار است
فروش آخرین کتاب او؛ یعنی «دو فنجان غزل»
همه در اختیار واحد مدکاری بیمارستان قرار
بگیرد تا بچهها راحتتر بتوانند درمان شوند.
دکتر پروانی از دنیایش این گونه برایمان گفت.
 :خودتان را چگونه معرفی میکنید؟
من ناصر پروانی هستم۲۱ .سال است که در حوزه
سالمت و بهداشت مشغول به فعالیت هستم .بیش
از 2سال هم است که در بیمارستان کودکان مفید
به مردم و کودکان بیمار خدمت میکنم.
 :فعالیت در این حوزه عالقه خودتان
بود یا به این سمت کشیده شدید؟
نه ،خودم هم به این حوزه عالقه داشتم ،ضمنا باید
به این نکته اشاره کنم که در سالهای گذشته این
تفکر سنتیوجود داشت که مدیران بیمارستان
باید حتما پزشک باشند و تخصص پزشکی داشته
باشند اما بعد از شکلگیری طرح تحول سالمت
این تابو شکست و مدیران غیرپزشکی وارد این
حیطه شدند که اتفاقا بسیار موثر بود ،بهخصوص
در زمینه کاهش هزینهها .برای مثال دکترهاشمی
در زمان وزارتشان یک مشاور اقتصادی داشتند.
 :شما بیشتر به عنوان یک شاعر شناخته
شدهاید .درست است؟
بله ،من سالهاست در این زمینه فعالیت دارم و
شاگردان زیادی را هم تربیت کردهام.
 :چرا تنها به این سمت؛ یعنی کارهای
فرهنگی نرفتید؟
چون میخواستم کنار کار فرهنگی کار دیگری
هم داشته باشم اما خدا را شکر میکنم که هم
رسالتم را در کار فرهنگی انجام دادهام و هم به
مردم خدمت میکنم و تا به حال کتابهایم؛ چه

من  ۲تا از
رمانهایم
را با نامهای
«سایه عاشقی»
و «تابوت
دخترانه» بر
اساس محیط
بیمارستانی
نوشتهام .یکی
از آنها در مورد
یک پرستار است
و دیگری درباره
مدیر بیمارستان.
به هرحال بودن
در این مکان
بهشتی که
کودکانش مانند
پروانه مهربان و
صمیمی هستند
بسیار برای من
الهامبخش است

در زمینه شعر و چه رمانهایم با استقبال خوبی
مواجه شده است.
 :از چه زمانی شعر میگفتید؟
از کودکی و سن خیلی کم ،یادم است در آن زمان
حتما باید کتاب میخواندم و بعد میخوابیدم.
خانوادهام در این زمینه خیلی مشوقم بودند.
 :چه توصیهای به شاعران جوان دارید؟
اگر شاعران جوان بخواهند غزلی بنویسند و مانند
مشق شب این کار را انجام دهند ،درست نیست.
در سرایش شعر کپیبرداری و از روی دیگری
نوشتن جواب نمیدهد .این گروه از شاعران
درباره احساسشان و خودشان بنویسند و برای
بیاناحساساتشانبهکلماتبهاصطالحقلمبهسلمبه
نیازی ندارند .فقط یک چینش جدید از کلمات

داشتهباشند.ازطرفدیگر،همهمیخواهندیکشبه
ره صدساله بروند .شاعران برای نوشتار تأمل کنند؛
اجازه دهند اثر آنها آنقدر زیبا باشد که آن را بارها
و بارها بخوانند .باید بگویم عمده شاعران ما نیز
در سنین  15تا  29سال هستند و در این سنین
کتاب چاپ میکنند .هماکنون تنوع بسیار زیادی
در این حوزه وجود دارد و مانند سفرهای شده
که در آن سبکهای مختلف شعری دیده میشود.
تنوع زیاد شاعران در دهه  90وجود دارد و شاید
کار بارز ،بسیار قوی و قابلرقابت با بزرگان در
این میان نیست .کسانی که تازه به این عرصه
آمدهاند 40 ،تا  50غزل قوی ندارند.
 :نظرتان درباره شبکههای اجتماعی
در این زمینه چیست؟

شبکههای اجتماعی هم به شاعران جوان کمک
کرده و هم به آنها ضربه زده است .در آثار این
گروه از شاعران مساله کپیکاری زیاد دیده میشود.
شعرهایی میبینیم که انگار از روی ذهن اشخاص
دیگر نوشته شده است .توصیهای که استادانی
مانند «علیرضا قزوه»« ،محمدعلی بهمنی» و «فاضل
نظری» به شاعران جوان میکنند ،این است که
بیشتر شعر بخوانند .پشت این خواندنهاست که
تراوشهای ذهنی بهتری خواهند داشت .اعتقاد
داریم شعر جوشش است و هنگامی به وجود
میآید که شاعر در شرایط خاصی باشد .در پشت
این تراوش ،شاعر باید فضای علمی و پختگی در
وجودش داشته باشد .بسیاری از شعرهای امروز
به نوعی برداشت مضمونهای عزیزان قبلی ما

هستند .هر موقع شعر حافظ ،مولوی و صائب را
میخوانیم ،از مطالعه آن لذت میبریم.
 :محیط بیمارستان تا چه حد روی
قلمتان تاثیر گذاشته است؟
خیلی زیاد تاثیر داشته است .من  ۲تا از رمانهایم
را با نامهای «سایه عاشقی» و «تابوت دخترانه»
بر اساس محیط بیمارستانی نوشتهام .یکی از آنها
در مورد یک پرستار است و دیگری درباره مدیر
بیمارستان .به هرحال بودن در این مکان بهشتی
که کودکانش مانند پروانه مهربان و صمیمی هستند
بسیار برای من الهامبخش است.
 :تا به حال به خودتان گفتهاید که من
اینجا چه میکنم؟
میدانید که کار ما خیلی سخت است .بیمارستان

مانند یک شهر است و مدیریت آن کار آسانی
نیست .شما با همه نوع آدمی سر و کار دارید؛
از نانوا بگیرید تا برقکار و باغبان ،بهخصوص
مدیریت بیمارستانی که از شهرستانها هم پذیرش
دارد ،سختی کار را دوچندان میکند ،با این همه
خود بچهها به من امید و روحیه میدهند.
 :تعریف شما از امید چیست؟
امید؛ یعنی رنگ زندگی .اگر امید در زندگی
نباشد ،زندگی بسیار ماشینی و سخت میشود
و رنگ میبازد.
 :در بیمارستان کودکان مفید امید را
چگونه یافتید؟
امامحسین(ع)حدیثیدارندکهمیفرمایند«:احتیاج
مردم به شما نعمت خداست بر شما ،از نعمت
خدا خسته نشوید ».من این حدیث را سرلوحه
کارم قرار دادهام .والدینی که اینجا میآیند بعد از
تالش برای درمان فرزندشان جویای امید هستند
که ما باید به آنها تزریق کنیم.
 :هزینههای بیمارستان چگونه تامین
میشود؟
این بیمارستان دولتی است و بستههای حمایتی
کمک زیادی به ما میکند اما خوشبختانه ما خیرین
فعالی نیز داریم که در این زمینه خیلی به ما
کمک میکنند .برای مثال همراهسرایی در نزدیکی
بیمارستان داریم که والدین میتوانند در طول درمان
فرزندشان در آنجا ساکن شوند.
 :آیا تا به حال معجزه را هم از نزدیک
لمس کردهاید؟
بله ،خیلی زیاد ،شفای کودکان مبتال به سرطان خود
یک معجزه است .ما کودک ۲۳روزهای را داشتیم
که همه از زنده ماندن او قطع امید کرده بودند،
حتی والدینش اما او در ماه مبارک رمضان شفا پیدا
کرد و االن که 1ساله است ،تنها به گفتاردرمانی
نیاز دارد و مشکل دیگری ندارد.
 :وقتی یک جایی در زندگی کم
میآورید چه میکنید؟
پیش بچهها میروم .باور نمیکنید اما بچهها با
اینکه بیمارند ،سرشار از انرژی و امید هستند و
حتی در مورد آینده با من حرف میزنند.

گفتوگو با محمدرضا هاشمی ،بازیگر سریال «بوی باران»

دوست دارم سیمرغ بگیرم
سال  ۱۳۸۰با بازی در
مجموعه «قصههای اردو»
محبوبه
ریاستی
پا به حرفه جذاب و سخت
بازیگری گذاشت .سالها
خاک صحنه خورد و جسته و گریخته با
کارگردانهای بزرگی هم کاری کرد؛ از
«روزهای انتظار» اصغر هاشمی گرفته تا
«ساعت  ۵عصر» مهران مدیری« ،سراسر
شب» فرزاد موتمن« ،نهنگ عنبر »2سامان
مقدم و «سقوط آزاد» علیرضا امینی.
«محمدرضا هاشمی» به دلیل عالقهاش به
بازیگری دورهها و کارگاههای مختلف
بازیگری را داخل و خارج کشور گذراند .او
سالها برای اثبات خود تالش کرد تا اینکه
با بازی در نقش «شهاب» در «بوی باران»
دیده شد .سریالی که این روزها مخاطبان
پر و پا قرصی دارد .با «شهاب ستوده»
سریال «بوی باران» درباره بازیگر شدنش
و عالیق و آرزوهایش گفتوگو کردهایم.
 :همکاریتان با محمود معظمی و
بازی در «بوی باران» چگونه اتفاق افتاد؟
استادی دارم که به من پیشنهاد دادند به دفتر
تهیهکننده مراجعه کنم و برای «بوی باران»
تست بدهم .اتفاقی مراجعه کردم و یک
صحنه را اتود زدم .همزمان «عباس نعمتی»
نویسنده از راه رسید و گفت میخواهم نقش
اول سریال را به تو بدهم .ما بچههای تئاتر
روزانه از اینگونه پیشنهادات زیاد میشنویم.
من پذیرفتم و سفر رفتم .در طول سفر در
واتساپ پیام گذاشتند که برای بازی بروم
و نقش «شهاب» به من رسید.
 :وقتی نقش «شهاب ستوده» به
شما سپرده شد این شخصیت را چگونه
برای خود تجزیه و تحلیل کردید؟
ما بچههای تئاتر همیشه روندی برای
شخصیتپردازی طی میکنیم .ابتدا که
پیشنهاد بازی دادند فیلمنامه کامل نبود.
شهاب فرزند طالق و ترک کردن پدر و
مادر بنا به دالیلی است؛ یعنی یک نوع
طالق عاطفی .بزرگ شدن در فضایی که

قطعا هر کسی دوست دارد روزی
سیمرغ کشورش را بگیرد و نفر اول
کشورش شود .من هم دوست دارم
از جشنوارههای جهانی و بزرگترین
جشنواره کشورم؛ فیلم فجر جایزه
بهترین بازیگری را بگیرم ولی حقیقش
را بخواهید یکی از آرزوهایم این است
که روزی یکی از بزرگترین انجمنهای
حمایت از حیوانات را داشته باشم.
آرزوی دیگرم این است که به مردم
خدمت کنم و تاثیرگذار باشم
پدر باالی سرش نبوده و تحت تاثیر مواد
روانگردان بوده ،باعث شد من همه این
ویژگیها را فایلبندیکنم و تاثیراتی که روی
انسان دارد را دربیاورم .همین موضوع سبب
میشود شخصیت خاکستری و چندوجهی
شهاب شکل بگیرد؛ شخصیتی که ممکن
است یک جا برونگرا باشد ،یک جا ترک
عادت کند ،بعضی مواقع پرخاشگر باشد
و برخی اوقات هم آدم زرنگی باشد .این
ویژگیها سبب میشود شخصیت شهاب
چندوجهی و خاکستری باشد .شهاب پسری
رهگم کرده است که ما خیلی نمودش را در
جامعه میبینیم.
 :چرا با وجود عالقه به بازیگری
 :چه عواملی در رسیدن و بازی درس بازیگری گرفتم و افتخاری برایم بود اکنون میفهمم که خداوند راهی جلوی پایم
گذاشته بود تا طی طریق کنم برای کارهای مهندسی عمران خواندید؟
کردن این شخصیت بر شما تاثیر گذاشت؟ در فضایی که آنها نفس میکشیدند.
 :البته در سینما هم تجربه همکاری بهتر .من اگر جلوی دوربین رد شدم ،جلوی رشته اصلیام عمران است و کار ساختمان
فیلمنامه ،کارگردانی و تجربههای شخصی
با «مهران مدیری» و «فرزاد موتمن» را دوربین بزرگانی مثل محمود کالری در «نهنگ انجام میدادم .من مهندسی خواندهام اما
کاریتان؟
عنبر »2و «ساعت  5عصر» بود و در آن فضا بازیگری را همزمان ادامه دادم .همه خانوادهام
من تجربه شخصی در خیلی از مسائل با داشتید.
از پدر بزرگ گرفته تا خاله و دایی و...
شهاب ندارم .وقتی میخواستم شهاب را  بله ،نقشهای کوتاه کار کردهام .من «سراسر نفس کشیدن برایم افتخاری بود.
 :همکاری با تلویزیون لذتبخش زاده درس و ریاضی هستند و آن مقطع
بازی کنم منزوی بودن را تجربه کردم؛ یعنی شب» فرزاد موتمن که نقش کلیدی بود،
است یا دوست دارید در سینما فعالیت کنید؟ کسی نبود که بگوید میتوانی در رشته هنر
شما همه چیز دارید اما یک آدم نزدیک به کار کردم.
 :بازی در فیلم «ساعت  5عصر» جدا کردن سینما از تلویزیون و تئاتر واقعا تحصیل کنی .البته خودم فکر میکردم با
خود ندارید .شهاب تنها آدمی که نزدیک
سخت است .تلویزیون گردن من حق دارد تحصیل در رشته مهندسی عمران راه را
خودش دارد «آرمان» است .من شخصیت مهران مدیری چگونه اتفاق افتاد؟
را تجربه و در قالب شهاب زندگی میکردم .من آقای مدیری را میشناختم .دستیارش و لطفش شامل حال من شده است و چند درست انتخاب کردهام.
 :شنیدم اتفاقی به حرفه بازیگری
 :شما این شانس را داشتید که «علیرضا شمس» بازیام را دیده بود و دعوت ماه با سریال «بوی باران» مهمان خانههای
به همکاری کرد .یادم میآید که آقای مدیری مردم شدم .قطعا هر بازیگری دوست دارد ورود پیدا کردید؟
در این سالها کنار بهترینها کار کنید.
بله ،واقعا خدا برایم خواست تا کنار استاد به من گفت یک اتود میتوانی بزنی و من هم به سینما راه باز کند و این حرف من ارزش من سوارکاری را حرفهای دنبال میکردم
که پیشنهاد بازی در نقش یک پسر ترکمن
رضا کیانیان و بانوی درجه یک رویا نونهالی انجام دادم و گفت همین است که میخواهم .تلویزیون را برایم کم نمیکند.

برای سریال «قصههای اردو» به من داده شد.
 :بعد از آن کالسهای آموزش
بازیگری در ایران و دورههایی را نیز در
کشور هلند و ایتالیا گذراندید.
دهه  80بازیگری در سینمای ما اینگونه بود
که بازیگران به خاطر چهره خوبشان انتخاب
میشدند ،نه به خاطر بازی .نوید محمدزاده
و اصغر فرهادی این جو را عوض کردند
تا به سمت بازی خوب بروند تا چهره.
آن موقع دید من به بازیگری فرق میکرد،
از یک جایی برای رسیدن به هدفم نیاز
به گذراندن تحصیالت آکادمیک داشتم .به
همین دلیل در کالسهای بازیگری «کارنامه»
و ورکشاپهای خارج کشور شرکت کردم
و خیلی لذتبخش بود.
 18 :سال است در این حرفه
فعالیت میکنید .به نظر شما بهترین اتفاقی
زندگیتان تا به حال چه بوده؟
 18سال زمان زیادی است و بزرگترین
اتفاق زندگیام به خواست خداوند بازی در
سریال «بوی باران» بوده تا بتوانم تواناییهایم
را نشان دهم.
 :بزرگترین آرزویتان چیست؟
قطعا هر کسی دوست دارد روزی سیمرغ
کشورش را بگیرد و نفر اول کشورش شود.
من هم دوست دارم از جشنوارههای جهانی
و بزرگترین جشنواره کشورم؛ فیلم فجر
جایزه بهترین بازیگری را بگیرم ولی حقیقش
را بخواهید یکی از آرزوهایم این است
که روزی یکی از بزرگترین انجمنهای
حمایت از حیوانات را داشته باشم .آرزوی
دیگرم این است که به مردم خدمت کنم و
تاثیرگذار باشم.
 :پایان گفتوگو در اختیار
شماست.
امیدوارم به آرزوهایم در بازیگری برسم.
خیلی بلندپرواز نیستم و هدف بلندی در
بازیگری دارم و آن هم گرفتن سیمرغ
بازیگری است .از خوانندگانتان تشکر
میکنم .ممنون که ما را میبینند و امیدوارم
الیق چشمهای نازنین آنها باشم.
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شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

واکاوی ازدواج به وصال نرسیده از زبان دکتر محمدرضا سرگلزایی روانپزشک

عروس و داماد ناکام!

مشکالت روابط جنسی
همواره در فرهنگ ایرانی
مرجان
یشایایی
راز سر به مهری تلقی
میشود که بازگویی آن
باعث شرمساری و انگ بیحیایی است.
هرچند در سالهای گذشته شاهد تحولی
در این دیدگاه بودهایم و امروزه بسیاری از
همسران برای حل مشکالت خود در این زمینه
به کارشناسان مراجعه میکنند ،به نظر میرسد
هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه طوالنی
در پیش است .متاسفانه هیچ آمار رسمیای
درباره مشکالت روابط جنسی در دسترس
نیست یا حداکثر آمارهای پلیس وجود دارد
که بر جنبههای جرمآمیز این روابط تاکید
میکنند .به این ترتیب ،اغلب راهکارهای
پیشنهادی یا طرحهای تحقیقاتی با توجه به
تجربه کارشناسان و برپایه آزمون و خطا
توصیه میشود.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند ،جای این
آموزشها در نظام رسمی آموزش و پرورش
ما و نیز صدا و سیما خالی است و بهتر است با
تکیه بر تجربه دیگر کشورها و البته بومیسازی
سیاستهای آموزش جنسی ،این آموزشها
در کشور ما نیز جدی گرفته شوند .برای
بررسی بیشتر این مساله پای صحبتهای دکتر
محمدرضاسرگلزایی،روانپزشک،نشستهایم
تا شما را با مشکلی به نام «ازدواج به وصال
نرسیده» بیشتر آشنا کنیم.
 :آقای دکتر! «ازدواج به وصال
نرسیده» یعنی چه؟
میخواهم معنای این واژه را با تجربهای شروع
کنم .سالها پیش که مطب داشتم ،روزی یکی
از همکاران پزشک عمومی با من تماس گرفت
تا درمورد یکی از مراجعانش مشورت کند .وی
گفت« :چند ماه قبل جوان تازهدامادی به من
مراجعه کرد .این جوان بسیار نگران بود زیرا با
وجودی که چند ماه از ازدواج او میگذشت،
او و همسرش موفق به نزدیکی (دخول) کامل
نشده بودند .ابتدا مشکل مربوط به عروس خانم
بود چراکه هنگام نزدیکی دچار ترس ،درد و
انقباضی میشد که مانع از نزدیکی بود ولی به
تدریج تالشهای ناموفق برای نزدیکی باعث
شده بود در داماد هم تنش و اضطرابی راجع
به عمل جنسی ایجاد شود که نتیجه آن کاهش
پاسخ نعوظی (سفت نشدن آلت) و ناتوانی
جنسی بود .این سیر چندماهه باعث نگرانی
شدید عروس و داماد شده بود .هر دو نگران
بودند که شاید مبتال به نقص بدنی و نازایی
هستند .طبق معمول باورهای غلط نیز نگرانی
آنها را چندبرابر کرده بود ،مثال یکی از نزدیکان
عروس خانم به او گفته بود حتما فردی که
مخالف ازدواج شما بوده برایتان دعا و طلسم
گرفته تا مانع نزدیکی شما شود! قابلدرک است
که در چنین موقعیتی این زنوشوهر جوان چقدر
نگران و آشفته بودند».
متاسفانه همکارم اطالعات خوبی درمورد این
اختالل نداشت ،در نتیجه آمپول آرامبخش برای
عروس خانم تجویز و توصیه کرده بود چند دقیقه
بعد از تزریق آمپول اقدام به نزدیکی کنند ،به
این امید که آرامش و کاهش درد ناشی از آمپول

برای درمان
اختالل ازدواج
به وصال
نرسیده ،زن
و مرد هر دو
باید در درمان
شرکت کنند چرا
که هر دو طرف
در بروز آن
سهیم هستند.
اولین قدم برای
این افراد بحث
راحت و بدون
رودربایستی
در مورد مساله
آنهاست .این
بحث هم جنبه
تشخیصی دارد
و هم جنبه
درمانی

باعث رفع مشکل خواهد شد ولی طبیعی بود
که این برنامه اثر مفیدی نداشته باشد بنابراین
همکارم داماد را برای رفع مشکل به متخصص
اورولوژی (مجاری ادراری) و عروس را به
متخصص زنان معرفی کرده بود اما عروس و
داماد هیچ مشکل ساختاری در اعضای تناسلی
خود نداشتند که نیاز به رفع و اصالح داشته
باشد بنابراین متخصصان مربوط همکارم را
مطلع کرده بودند که مشکل این زنوشوهر جوان
«ازدواج به وصال نرسیده» نام دارد و درمان آن
در تخصص روانپزشک و روانشناس بالینی
است و در این زمان بود که همکارم درمان را
به من واگذار کرد.
 :شما درمان را چگونه آغاز کردید؟
طبیعی بود که آن زنوشوهر جوان که عالوه بر
نگرانی و دلواپسی خود ،اکنون به دلیل مراجعات
مکرر و بیحاصل به پزشکان دچار ناامیدی و
درماندگی نیز شده بودند ،به اولین موردی که
نیاز داشتند توضیحی در مورد مشکلشان بود،
توضیحی که به آنها اطمینانخاطر ببخشد که
این مشکل یک مساله الینحل ،العالج و دائمی
نیست و آنها تنها افرادی نیستند که دچار این
مشکل شدهاند .به آنها توضیح دادم که «ازدواج
به وصال نرسیده» مشکلی است که خیلی افراد
دچار آن میشوند و من درک میکنم که احساس
بیکفایتی ،شرم و گناه آنها از یک طرف ،نگرانی
از آینده ازدواجشان نیز از یک سو و در عین حال
نیاز به پنهان نگه داشتن موضوع از سوی دیگر،
آنها را در چه موقعیت دشواری قرار داده است.
 :مشکل مشترک اغلب این افراد
چیست؟
برای بسیاری از زنوشوهرهای مبتال ،این مشکل
که حل آن چندان هم سخت نیست مدتها
ایجاد رنج و ناراحتی میکند چراکه آنها هم از

مطرح کردن آن شرم دارند و هم نمیدانند به
چه کسی باید مراجعه کنند .مواردی را سراغ
دارم که ازدواج به وصال نرسیده باعث طالق
شده چراکه فقر فرهنگی و دسترسی نداشتن به
منبع اطالعات درست باعث شده بود جدایی
را تنها راهحل مشکل بدانند .علل «ازدواج به
وصال نرسیده» متنوع است؛ نداشتن اطالعات
جنسی و زناشویی ،ترسهای غیرواقعی درباره
عمل جنسی ،یکی پنداشتن تمایل جنسی با
گناه و ناپاکی و بیشرمی تحت تاثیر تابوهای
فرهنگی و نیز تعارض در روابط زناشویی مثل
ازدواجهای تحمیلی ،وابستگی شدید به خانواده
اولیه و خشم بیاننشده نسبت به همسر.
 :آیا مشکل در آقایان و خانمها ممکن
است با هم تفاوت داشته باشد؟
در مورد این زنوشوهر شروع مشکل از اختاللی
در عروس خانم بود که «واژینیسم» نام دارد
و معنای آن انقباض غیرارادی مجرای تناسلی
زن هنگام نزدیکی است .زن مبتال به واژینیسم
ممکن است آگاهانه مایل به نزدیکی باشد ولی
ناخودآگاه مانع این کار میشود زیرا دخول برای
او ترسناک یا کریه است! انقباض و اسپاسم
واژن ،هم موجب درد میشود و هم دخول را
غیرممکن میکند و این درد و رنج باورهای
غلط و ترسهای زن را تشدید خواهدکرد.
 :میزان تحصیالت چه تاثیری در
این پدیده دارد؟
واژینیسم حتی در خانمهای تحصیلکرده و
طبقات اجتماعی باال هم رخ میدهد بنابراین
فقر فرهنگی تنها عامل واژینیسم نیست .این
خانمها «ناخودآگاه» از عمل جنسی واهمه دارند
و آن را عملی خطرناک و دردآور میدانند .برخی
نیز باورهای ناخودآگاهی در مورد غیرانسانی
بودن ،گناهآلود بودن و ناپاکی عمل جنسی

آموزش جنسی درست است یا غلط؟
همانطور که نمیشود
مرتضی کریمی معنای یک کلمه را خارج از
دکترای انسانشناسی ،متنفهمید،معنایامرجنسی
گرایش بدن و پزشکی یاجنسیترانمیتوانخارج
از بدن متوجه شد .خوردن
غذا ،کاری ظاهرا غریزی و بیولوژیک است اما اجرا و عمل غذاخوردن؛
یعنی اینکه چه ماده خوراکی را بخوریم (حرام و حاللها) ،نحوه تهیه
مواد اولیه ،نحوه پختن ،نحوه سرو کردن ،چینش و آرایش غذا ،ساعات
و حتی ماههای مجاز و غیرمجاز برای غذا خوردن (مثال در ماه رمضان)،
با چه کسی خوردن ،آرام خوردن یا تند خوردن و ...اموری کامال
ی هستند .سالها طول میکشد تا کودک ساعات
فرهنگی و آموختن 
خوردن ،چگونگی استفاده و ضرورت استفاده از وسایل مانند قاشق و
چنگال ،آداب و رسوم خوردن در تنهایی ،آداب غذا خوردن در جمع
یا مهمانی و ...را بیاموزد .غذا فقط یک مثال است اما اگر امر (ظاهرا)
غریزی ،واضح و ساده ،عمومی و جمعی که میتوان آن را به آسانی
در تلویزیون هم به نمایش گذاشت تا این حد پیچیده و فرهنگی است،
چطور ممکن است امر جنسی ،صرفا بیولوژیک و غیرآموختنی باشد؟
حتی آموزش غذا خوردن و آداب مرتبط با آن تا حدود زیادی برمبنای
تفکیک جنسی انجام میشود .اینکه چه کسی باید مواد اولیه را تهیه کند،
چه کسی آن را بپزد ،چه کسی باید آن را سرو کند ،چه کسی باید غذا
خوردن را شروع کند ،چه کسی گوشت بیشتر یا کمتری بخورد ،چه
کسی سفره را جمع یا ظرفها را بشوید و ...برمبنای تفکیک جنسی

انجام میگیرد .ما از آغاز نوع راهرفتن ،نوع حرفزدن ،رنگها و لباسها،
نوع بازی و وسایل بازی ،انواع فضاهای شخصی یا عمومی از اتاق بچه
گرفته تا دستشوییهای عمومی ،مدارس و مهدکودکها ،ورزشها و
ورزشگاهها ،شغلها و حرفهها و ...را برمبنای تفکیک جنسیتی از هم
مجزا میکنیم .وقتی کودکان مبنای تفاوت خودشان از جنس مخالف
را از ما سوال میکنند ،ما تفاوت بین دختر و پسربودن را به فرزندان
خود ،برمبنای تفاوتهای ظاهری (موی سر) ،فیزیولوژیک (تفاوت
آناتومیک مانند استخوانبندی یا تفاوت اندامهای جنسی) و صفات
شخصیتی و کلیشههای فرهنگی (شجاع و قویبودن پسر یا ظریف
و زیبابودن دختر) توضیح میدهیم.
کودکان از سنین پایین عالقه و کنجکاوی نسبت به مسائل جنسی دارند
و جالب است که برخی فراموش میکنند هویت جنسیتی (پسر یا دختر
بودن) برمبنای شناخت اولیه ما از تفاوت بیولوژیک با جنس مخالف
شکل گرفته و در اثر اجتماعی شدن کاملتر میشود بنابراین نهتنها
ما جنسیت را به کودکانمان آموزش میدهیم ،بلکه از آنها میخواهیم
هر لحظه و همه جا ،از انتخاب بازیها گرفته تا اعمال نقشهای
خانگی ،از لباس پوشیدن تا انتخاب رنگها و ...آن را به اجرا بگذارند.
این اصرار به تفکیک جنسیتی از سنین پایین ،به دلیل آگاهی از نیازها
و کنجکاویهای جنسی کودکان و ترس از به خطر افتادن سالمت
جنسی و اخالقی آنهاست اما نمیشود مسالهای را تا این حد در
کانون توجه قرار داد و از طرف دیگر بدون دادن هیچ نسخه عملی و
آموزش کاربردیای از کودکان خواست آن را تا سنین باال فراموش

دارند .شنیدههایی در کودکی که حاکی از درد
و دشواری مقاربت اول است نیز میتواند چنین
مشکلی ایحاد کند و البته ضربههای جنسی مثل
تجاوز نیز باعث میشود برخی قربانیان بعدها
دچار واژینیسم شوند .در مواردی نیز واژینیسم
انعکاس نامطلوب بودن روابط زن و شوهر و
در واقع نوعی رفتار مقابلهای ناخودآگاه زن
مقابل همسرش است.
 :این مشکل حلشدنی است؟
اگر «ازدواج به وصال نرسیده» تشخیص داده
شود ،غالبا با موفقیت درمان میشود ولی بدیهی
است تشخیص غلط ،درمان نامناسب و مراجعه
نکردن برای درمان گاهی باعث طوالنی شدن
اختالل و در مواردی هم اضافه شدن افسردگی،
اضطراب و مشکالت دیگری میشود که هر
یک نیازمند درمان اضافهای است .دو نفر از
درمانگرانی که روی مشکالت جنسی کار
کردهاند ازدواجی را گزارش کردند که  17سال
بدون رابطه جنسی کامل بوده است! جالب
اینکه برخی زنوشوهرهایی که چنین مشکلی
دارند ولی قادر به بیان مساله خود نیستند با
شکایت از نازایی و عدم باروری به پزشکان
مراجعه میکنند و در صورتی که پزشک شرح
حال کاملی از رابطه جنسی آنها نگیرد ،ممکن
است تحت چند درمان غیرضروری ناباروری
نیز قرار بگیرند.
 :نقش زن و مرد در درمان «ازدواج
به وصال نرسیده» چیست؟
برای درمان این اختالل ،زن و مرد هر دو باید در
درمان شرکت کنند چرا که هر دو طرف در ازدواج
به وصال نرسیده سهیم هستند .اولین قدم برای
آنها بحث راحت و بدون رودربایستی در مورد
مسالهشان است .این بحث هم جنبه تشخیصی
دارد و هم جنبه درمانی چراکه دسترسی نداشتن

به کسی که بتوانند در مورد این مشکل با او
صحبت کنند ،باعث انباشته شدن انبوهی از
هیجانات منفی میشود و صحبت راحت در
مورد مساله و ابراز هیجانات و نگرانیها ،خود
تاثیر بسزایی در کاهش هیجانات و تنشها دارد.
گام دیگر آموزش درباره ساختمان تشریحی
اعضای تناسلی و فیزیولوژی رابطه جنسی و
مشکل موجود است .در بسیاری از افراد همین
آموزش و اطمینانخاطر دادن و زدودن باورهای
غلط تاثیر درمانی دارد و باالخره روش درمانی
انتخابی برای درمان این اختالل روشی است که
«سکسدرمانی زوج» نام دارد و «ویلیام مسترز»،
متخصص زنان آمریکایی و همکارش «ویرجینیا
جانسون» آن را ابداع کردند.
 :روش «سکسدرمانی زوج» چه
میکند؟
دراینروشپسازطیمراحلذکرشده،تمریناتی
به زن و مرد داده میشود که رابطه جنسی را نه
به شکل قبلی -که رابطه سرخوردگی و عدم
موفقیت را برایشان تداعی میکند -بلکه به
صورت قدمبهقدم و تدریجی از سر بگیرند و در
هرجلسه،راجعبهموفقیتهاومشکالتخوددر
تمرینات انجامشدهبهروانپزشکیاروانشناس
توضیح بدهند .زنوشوهری که داستان آنها را
اول صحبت نقل کردم ،تنها زن و مرد دچار
این مشکل جنسی نیستند و این مشکل نیز تنها
اختالل جنسی نیست .تعداد زیادی از افراد دچار
مشکالت متنوع جنسی هستند و متاسفانه به
دلیل ناآگاهی ،یا مشکلشان را سالها تحمل
روشهای غیرمنطقی
میکنند یا به

کنند.مسالهدیگراینکهایناصرار
وسواسگونه به تفکیک
جنسینشانگرایناست
که روابط جنسی ذاتی
یا غریزی نیست ،بلکه
دیدن صحنههای غیراخالقی
یا تجربههای غیرمشروع میتواند
فانتزیهایجنسیافرادراعوضکند.شاید
بارزترین مثال برای اثبات این مساله دادن اجازه
تغییر جنسیت به کسانی است که از نظر بیولوژیک
یک جنساند اما از نظر ذهنی و فرهنگی خود را متعلق به
جنس دیگر میدانند بنابراین طرح این پرسش که آیا آموزش
جنسی اقدامی درست یا نادرست است ،سوالی نابجاست چراکه
اتفاقا در جوامعی شبیه ایران ،به مساله جنسیت توجه وسواسگونهای
شده و آن را از سنین پایین به کودکان میآموزند و از آنها انتظار دارند
آموختههای خود را به سرعت به اجرا بگذارند .گرفتن جشن تکلیف
برای دختران از سن  9سالگی یکی از مظاهر عمومی این مساله است.
اگرچه در گذشته خانوادهها ،خود مسوولیت آموزش مسائل جنسی به
کودکان را برعهده میگرفتند ،امروزه فشار فرهنگ و رسانههای غربی
باعث ایجاد واکنشی بیمارگونه نسبت به این موضوع و تابو شدن امور
جنسی شده است اما تحریم گفتوگو و آموزش امر جنسی باعث
حذف این نیاز نمیشود .در حالی که رسانههای غیراخالقی در حال
ساختسناریو،براساستفکیکجنستی،تفکیکمیلجنسی،تفکیک
گرایشاتجنسی،تفکیکسنینودورههایجنسیهستندودرحالیکه

متوسل میشوند ،مثال مرد جوانی که سطح
فرهنگوتحصیالتپایینیداشتودچارناتوانی
جنسی بود ،در ازدواج اول موفق به برقراری
رابطه جنسی نشده بود اما از آنجا که شیوه
برخورد درست با قضیه را نمیدانست ،شروع
به بهانهگیری از همسر جوانش کرد .عروس
جوان نیز به دلیل شرم ،از توضیح قضیه ناتوان
بود و این ازدواج به طالق انجامید .ازدواج دوم
مرد نیز به همان سرنوشت منتهی شد و سرانجام
وقتی مرد جوان پس از ازدواج سوم شروع به
بهانهگیری کرد ،تازه بستگان به پرسوجوی
بیشتر پرداختند و با کشف قضیه و مراجعه
برای درمان ،مساله را حل کردند.
 :درمانهای غیرتخصصی مانند
تبلیغات ماهوارهای یا درمانهای گیاهی
عطاریها چه اثری بر این نوع مشکالت
دارد؟ آیا اینطور که ادعا میکنند ،میتوانند
گرهگشا باشند؟
تعداد زیاد مبتالیان ناآگاه اختالالت جنسی
باعث رونق بازار افرادی شده که بدون داشتن
هیچگونه تخصصی ،ادعا میکنند راهحلی برای
این مشکالت دارند .از کنار ویترین بسیاری
از مغازههای عطاری و فروشندگان داروهای
گیاهی که بگذرید ،چنین جمالتی جلب توجه
میکنند؛ «داروی سفتکننده کمر!»« ،معجون
تقویت نیروی جنسی» و...
برخی فروشندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی،
لوازم آرایشی و عطریات نیز چنین خواصی را
برای محصوالت خود ذکر میکنند و باالخره
کسانی هم هستند که با فروش زیرزمینی و
غیرتخصصی داروهای محرک سلسله اعصاب
و داروهای هورمونی به تجارت میپردازند ،در
حالی که تجویز دارو در این زمینه وظیفه پزشک
مطلع است و بسیاری از داروها عوارض جانبی
سوءوجدیبرایمصرفکنندگانایجادمیکنند.
هر جا که ناآگاهی و فقر فرهنگی برجستهتر
باشد ،بازار کار شیادان نیز پررونقتر میشود.
 :برخی معتقدند مشکالت جنسی
حتما باید در محیطی خصوصی مطرح و
حل شوند و برخی دیگر اعتقاد دارند آموزش
روابط جنسی را باید از سنین کودکی آغاز
کرد .باتوجه به بافت سنتی و مذهبی جامعه
ما و محدودیتهایی که بسیاری از افراد برای
این آموزشها قائل هستند ،شما روش آموزش
را به چه صورت توصیه میکنید؟
مننمیتوانمدستورالعملتربیتجنسیکهبرای
جامعهمامناسبباشد،ارائهکنمزیراتدوینچنین
دستورالعملی کار یک فرد نیست .سالمت روان
موضوعیپیچیدهوچندوجهیاستکهجنبههای
مختلف زیستی-طبی و فرهنگی-اجتماعی دارد
بنابراین بحث درباره تربیت جنسی کودکان نیاز
بهمشارکتصاحبنظرانیازحوزههایمختلف
زیستشناسی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و
مردمشناسی دارد .پیشنیاز شکلگیری چنین
بحثی وجود رسانههای آزاد و عدم دخالت
سوگیرانه نهادهای قدرت در امور فرهنگی
است .متاسفانه نبود چنین پیشنیازهایی منجر
به شکلگیری گفتوگوهای هدفمند و سازنده
در این حوزه نشده است .ما تنها گفتوگوهای
پراکنده و فعالیتهای «جزیرهای» را داریم که به
تغییر چشمگیری منجر نمیشوند!

شرکتهایبهداشتی-تجاری
به تبلیغ انواع محصوالت
خود در جهت مصرف
کاالهای جنسی میپردازند
و رسانههای غربی حتی
به تولید نیازهای جنسی مورد
عالیق خود در جوانان و نوجوانان
و حتی بزرگساالن و پیرمردان و زنان
میپردازند ،گروهی از افراد کماطالع گمان
میکنند امر جنسی ،یک امر بیولوژیک ،ثابت،
غریزی و غیرآموختنی است و آنها قادر خواهند بود با
سرپوش گذاشتن بر آن یا دادن شعارهایی کلیشهای از خیر
(یا به گمان خودشان از شر) آموزش مسائل جنسی بگذرند.
اینکه گفته میشود ارائه آموزش جنسی باعث باال رفتن آسیبهای
ناشی از آن شده ،درست مثل این میماند که بگوییم آموزش پریدن
از هواپیما به چتربازان باعث افزایش مشکالت آنها شده و گروهی که
هیچ آموزشی در این زمینه ندیده بودند ،موفقتر عمل کردهاند .آموزش
طبقهبندیشده ،مبتنی بر سن و نیاز و موقعیت افراد و با توجه به فرهنگ،
اعتقادات و تاریخ هر جامعه و گروه نیازی مبرم و حیاتی در جهت
افزایش سالمت ذهنی ،جنسی و جسمی جامعه است .این درحالی
است که تحقیقات ،مشاهدات و مصاحبههای نویسنده این مطلب و
بسیاری از محققان دیگر با عامیترین ،مذهبیترین و متعصبترین
افراد نشان داده که آنها به ضرورت آموزش مسائل جنسی به کودکان
خود پی برده و نسبت به آن حساس شدهاند.

دیدهبان تغذیه
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پای صحبتهای متخصصان در پی انتشار یک مصاحبه:

نمک بخورید تا فشارخونتان پایین بیاید!
درست زمانی که وزارت بهداشت پویش فشارخون را راهاندازی کرده بود،
یک کارشناس مذهبی کال این پویش را زیر سوال برد .وی که در یک
مهدیه
آقازمانی
برنامه تلویزیونی که اصال ارتباطی هم به مسائل پزشکی نداشت ،سخن
میگفت ،ادعا کرد فشارخونش اندکی به دلیل گرما باال رفته و همان زمان
با خوردن نمک ،موجب کاهش آن شده است .ایشان البته پا را فراتر گذاشته و گفته است که
در قدیم بزرگان دین نیز همیشه به لقمههایشان نمک اضافه میکردند .حرفهای غیرعلمی و

کارشناسینشده به نام طب ایرانی یا طب سنتی ،موضوع جدیدی نیست و بارها افرادی که
نه کارشناس هستند و نه تخصصی دارند ،خیلی مطمئن در مورد امور پزشکی مردم را گمراه
کردهاند اما نکته مهم اینکه رسانه ملی در این زمینه باید جدیتر برخورد کند .تقابل علم روز
پزشکی با طب سنتی بارها مطرح شده ولی آنچه اهمیت دارد این است که بسیاری از افراد
ادعا میکنند پرچمدار طب سنتی هستند و از اقبال مردم به طب سنتی سوءاستفاده میکنند و
مخلوطی از مطالب درست و غلط را به خورد مردم میدهند .دردناکتر آنکه این افراد آنقدر

قدرت گرفتهاند که حتی واکسیناسیون را هم زیر سوال میبرند و در شبکههای اجتماعی به
طور گسترده فعالیت میکنند .سوال مهم این است که تا چه زمانی باید شاهد باشیم به نام
طب سنتی با سالمت مردم بازی شود و مردم را دچار سردرگمی کند که باالخره چه کسی
درست میگوید؟ از سوی دیگر ،رسانه ملی که شورای سیاستگذاری سالمت دارد و باید
همه برنامهها را از نظر اینکه سالمتمحور هستند یا نه بررسی کند ،چرا برای آگاه کردن مردم
در این زمینه فعالتر عمل نمیکند تا هرچند وقت یکبار شاهد موارد مشابه این چنین نباشیم؟

نگاه متخصص تغذیه
دکتر زهرا عبداللهی
رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه
وزارتبهداشت

دکترنفیسه
حسینییکتا:
بر اساس منابع
اصیل طب سنتی،
نمک دریا بدترین
نوع نمک است
و اگر در برخی
نقاط دنیا استفاده
میشود به این
علت است که
غنیشده از مواد
معدنی است ،نه
اینکهجایگزین
نمکمعمولی
شود ،بهویژه در
کشور ما که طرح
نمک یددار ،موفق
بوده و این نگرانی
همیشه وجود
دارد که اگر مردم
از خوردن نمک
یددار منع شوند،
عوارض کمبود ید
که سالها قبل
وجود داشته،
دوباره برگردد

شورای سیاستگذاری سالمت صدا و سیما
باید فعالتر عمل کند
تمام مطالعات و تجاربی که در دنیا انجام شده نشان میدهد رژیم غذایی نامناسب
باعث مرگ  11میلیون نفر در دنیا میشود که یکی از عوامل خطر مصرف زیاد نمک
است .سازمان جهانی بهداشت در  195کشور مطالعهای انجام داده که طی  20سال
نشان داده ،مصرف باالی نمک یا سدیم اولین علت مرگ بوده است بنابراین وقتی
شواهدی با این وسعت جمعآوری میشود و نشان میدهد مصرف باالی سدیم چه
تبعاتی دارد ،ما نمیتوانیم ارتباط فشارخون و نمک را رد کنیم.
در ایران یکسوم جمعیت باالی  30سال فشارخون باال دارند؛ یعنی حدود 15
میلیون نفر و این آمار روزبهروز بیشتر میشود ،به طوری که طی  25سال گذشته
 3برابر شده است .به عبارت دیگر ،در ایران  100هزار نفر در یک سال به دلیل
فشارخون باال جان خود را از دست میدهند .در واقع ،ثابت شده مصرف زیاد
نمک علت اصلی فشارخون باالست .به همین دلیل در مراجع علمی دنیا تاکید
میکنند برای پیشگیری از مرگومیر باید روی مصرف نمک کار شود .مطالعات
دنیا همچنین نشان میدهد اگر مصرف نمک به کمتر از  5گرم در روز برسد ،از
 2/5میلیون مرگ پیشگیری میشود بنابراین کاهش مصرف نمک به عنوان راهکار
اصلی باید در دستور کار قرار بگیرد .از این رو ،در سند ملی تغذیه و امنیت غذایی
و سند ملی کنترل بیماریهای غیرواگیر کاهش  30درصدی مصرف نمک تا سال
 1404یکی از اهداف کشور است.
در چنین شرایطی که باید در مورد کاهش مصرف نمک کار کنیم ،افرادی که تخصص
ندارند در رسانه ملی مردم را تشویق به خوردن نمک میکنند و در واقع سالمت
حداقل  15میلیون نفر را به خطر میاندازند .مباحث مربوط به پزشکی و درمانی و
صحبت در مورد بیماریها و درمانشان باید توسط متخصصان پزشکی بیان شود
زیرا تبعات آن میتواند جان افراد را به خطر بیندازد .توصیه به خوردن نمک ،تهدید
جان افرادی است که فشارخون باال دارند و خطر مرگ را بیشتر میکند .متاسفانه
به تازگی هم در صدا و سیما و هم در برخی دیگر از رسانهها تبلیغ نمک طبیعی
را میبینیم که ادعا میکنند ،خوردن آن اشکالی ندارد و هر چقدر هم بخوریم،
خواص درمانی دارد و مشکلی ایجاد نمیکند.
این نکته مهم است که مردم بدانند اصوال نمک از هر نوعش حاوی مادهای به نام
سدیم است و همین سدیم است که باعث فشارخون میشود .نکته دیگر اینکه نمک
استاندارد و مورد تایید ،نمکی است که اوال ید داشته باشد و دوما تصفیهشده باشد
زیرا تمام ناخالصیهایش میتواند بیماریهای کبدی و کلیوی ایجاد کند و آلوده به
فلزات سنگین است و اگر عدهای ادعا میکنند موادی مثل منیزیم و پتاسیم در نمک
دریا به طور طبیعی وجود دارد که برای بدن مفید است ،این حرف اصال پذیرفتهشده
نیست .از نظر تغذیه سالم قرار نیست مردم پتاسیم و منیزیم را با خوردن نمک
تامین کنند زیرا انواع میوه و سبزیها حاوی منیزیم و پتاسیم هستند .ما نیز به مردم
توصیه میکنیم در روز کمتر از  5گرم نمک مصرف کنند و حتما نمک تصفیهشده
یددار بخورند .برای تامین سایر امالح بدن نیز مصرف سبزی ،میوه ،حبوبات ،نان
و غالت سبوسدار توصیه میشود .باز هم تاکید میکنم اینکه نمک زیاد یا طبیعی
بخوریم ،حرف پذیرفتهشدهای نیست زیرا به قیمت باال رفتن فشارخون مردم تمام
میشود و قرار نیست پتاسیم و منیزیم بدن هم با مصرف نمک تامین شود.
به عالوه ،در صدا و سیما شورای سیاستگذاری سالمت وجود دارد و از طریق
این شورا تمام برنامههایی که قرار است در تلویزیون پخش شود باید از نظر
سالمتمحور بودن و اینکه مردم را از نظر تغذیه و بهداشت دچار گمراهی نکند،
رصد شود .اگر این شورا فعال نباشد این اتفاق میافتد که افرادی تحت عنوان
طب سنتی صحبتهایی میکنند که مردم را دچار سردرگمی کند .ما انتظار داریم
این شورا فعالتر عمل کند و منفعل نباشد .درحقیقت ،سیاست رسانه ملی باید به
گونهای باشد که حرفهای ضدونقیض بهویژه در مورد مسائل پزشکی گفته نشود.
این گونه نباشد که یک عده از وزارت بهداشت یک توصیه بکنند و افرادی نیز
تحت عنوان طب سنتی مردم را گمراهکنند زیرا این کار باعث میشود مردم حتی
نسبت به وزارت بهداشت یا طب سنتی بدبین شوند.

نگاه متخصص طب سنتی

تاکید دکتر نفیسه حسینی یکتا ،معاون توسعه سالمت اداره کل طب ایرانی وزارت بهداشت

مدعیان طب سنتی در فضای مجازی زیاد شدهاند!
 :در سالهای اخیر طب سنتی با اقبال بیشتری مواجه
شده است ولی بسیاری از افراد مباحث طب سنتی را با مباحث
غیرعلمی آمیخته و به خورد مردم میدهند .به نظر شما این
مرز درست و غلط بودن را مردم چگونه باید تشخیص دهند؟
همان طور که گفتید ،طب سنتی اقبال عمومی را دارد و به
همین علت فضا برای سودجویی بیشتر باز میشود و در این
شرایط باورهای غلطی مثل نخوردن نمک یددار و خوردن
نمک دریا به جای آن ،مطرح میشود .بر اساس منابع اصیل
طب سنتی ،نمک دریا بدترین نوع نمک است و اگر در برخی
نقاط دنیا استفاده میشود به این علت است که غنیشده از مواد
معدنی است ،نه اینکه جایگزین نمک معمولی شود ،بهویژه
در کشور ما که طرح نمک یددار ،موفق بوده و این نگرانی
همیشه وجود دارد که اگر مردم از خوردن نمک یددار منع
شوند ،عوارض کمبود ید که سالها قبل وجود داشته ،دوباره
برگردد ،حتی در مورد واکسیانسیون نیز اظهارنظرات غلط
تحت عنوان طب سنتی بیان میشود ،در صورتی که طب سنتی
پرچمدار واکسیناسیون است و آبلهکوبی در تمام کتابهای
طب سنتی آمده است یا توصیه به مصرف ظروف مسی که به
صورت روزمره استفاده شود ،در حالی که مصرف زیاد مس
باعث امراض زیادی میشود زیرا سطح درمانی و سطح سمی

مس به هم نزدیک است و این اتفاق احتمال تجمع مس در
بدن را باال میبرد بنابراین چنین مباحثی ،بازار و تجارتی برای
افراد سودجو فراهم کرده و اطالعرسانی به مردم میتواند آنها
را آگاه کند .ما بارها در صداوسیما در این زمینه اطالعرسانی
کردهایم ولی متاسفانه این افراد فعالیت زیادی در فضای مجازی
دارند .در مورد پویش نمک نیز ما از طریق آموزههای طب
سنتی به مردم اطالعرسانی کردیم.
 :در صداوسیما بارها دیده شده کارشناسانی دعوت
شدهاند که حرفهایشان به نام طب سنتی است ولی برخالف
سالمت مردم است .شما در این زمینه چه تعاملی با صداوسیما
دارید؟
با شورای سیاستگذاری سالمت صداوسیما ارتباط نزدیکی
برقرار شد و فهرست کارشناسان موردتایید ما به این سازمان داده
شد و طی 2سال اخیر انگشتشمار میبینیم که غیر از کارشناسان
طب سنتی در برنامهها دعوت میکنند ،مثل برنامه اخیری که در
آن به غلط در مورد نمک اطالعاتی داده میشود .اعضای این
شورا حتی اگر کارشناسی را نشناسند ،از ما استعالم میکنند
ولی توقع ما از رسانه ملی بیشتر است .در مورد خبرگزاریها
نیز باید بگوییم برخی از آنها خیلی همراهی داشتند و برخی
دیگر نوک پیکانشان را به سمتی که نباید ،گرفتند .این قضیه

سیاستگذاری جدی میخواهد .ما هر روز یا یک روز در میان
برنامه طب سنتی در تلویزیون داشتیم ولی به هر علت ادعاهای
بزرگ در جامعه زود پخش میشود و در این زمینه فضای مجازی
خیلی مهم است زیرا مدعیان طب سنتی در صفحههای مختلف
به عنوان متخصص طب سنتی فعالیت میکنند.
 :بارها گفته شده فعالیت افرادی که ادعای متخصص
طب سنتی دارند و بسیار معروف هم هستند سالمت مردم
را به خطر میاندازد زیرا مردم را تشویق میکنند نمک دریا
بخورند ،واکسن نزنند و ...چطور وزارت بهداشت نمیتواند
مانع فعالیت این افراد شود؟
در این زمینه موانعی وجود دارد .البته بسیاری از این افراد منع
طبابت شدند ولی منع فعالیت در فضای مجازی نشدند .ما این
قضیه را با پلیس فتا پیگیری کردیم اما در ید قدرت ما نیست که
جلوی فعالیت این افراد را در فضای مجازی بگیریم .ما فهرست
کانالهای غیرمجاز را داریم و با تعزیرات هم ارتباط داریم ولی
اقبال عمومی به طب سنتی زیاد شده و سودجوبی هم افزایش
یافته است .به طور کلی ،آییننامه فعاالن طب سنتی به همه
دانشگاهها ابالغ شده و در این آییننامه آمده است ،افرادی که
ادعای درمان دارند و مدرک ندارند ،اگر استانداردهای الزم را
داشتند زیر نظر پزشک میتوانند فعالیت کنند.

نقشه سالمت

شناسایی  ۵۳۸بیمار
مبتال به تب مالت در
 3ماه نخست امسال در
همدان /ایسنا

کمبود متخصص زنان و زایمان
در اردستان جبران میشود/ایسنا

تازهها
یک عمل پزشکی جدید
میتواند یائسگی را تا ۲۰سال
به تاخیر بیندازد

یک عمل پزشکی جدید
متخصصان
بهوسیله
آیویاف در بریتانیا به
زنان امکان میدهد تا ۲۰
سال یائسگیشان را به تاخیر
بیندازند.
پزشکان مدعیاند این عمل
میتواند به هزاران زنی سود
برساند که پس از یائسگی
دچار مشکالت وخیم سالمت
مانند بیماریهای قلبی و
پوکی استخوان میشوند.
همچنین به گفته متخصصان،
این عمل میتواند زندگی
میلیونها زن دیگر را با
به تاخیر انداختن عالئم
آزاردهنده یائسگی مانند
افسردگی و اضطراب ،مشکل
خواب ،گرفتگی ،تعریق شبانه
و افت میل جنسی بهبود
ببخشد .
این عمل با هزینه7-11
هزارپوند برای زنان تا ۴۰
سال بهوسیله یک شرکت
انگلیسی در برمینگهام که
ریاست آن را سایمون فیشل،
متخصص آیویاف و رئیس
گروه مراقبت باروری بریتانیا
برعهده دارد ،عرضه میشود.
پروفسور فیشل میگوید:
«این عمل بالقوه میتواند
برای هر زنی که میخواهد
به هر دلیلی یائسگیاش را به
تاخیر بیندازد یا زنانی که باید
هورموندرمانی جایگزین
شوند ،بسیار سودمند باشد».
 ۹زن تا به حال این عمل
برداشتن و منجمد کردن بافت
تخمدانی را برای به تاخیر
انداختن یائسگیشان در سنین
باالتر انجام دادهاند .پزشکان
با جراحی الپاراسکوپی با
یک برش کوچک یک قطعه
کوچک بافت تخمدانی را
برمیدارند و بعد از برش
دادن منجمد میکنند تا آن
را نگهداری کنند.

«خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد»
ی بزرگ
صاحبامتیاز :مؤسسهفرهنگیابنسینا 
مدیرمسوولوسردبیر :امیرعباسفتاحزاده
نشانی :تهران ،ولیعصر ،خیابان رضاییان ،پالک  8صندوقپستی14145-557 :
تحریریه :سارا حسنلو ،فاطمه خالقی ،علی مالئکه ،مرجان یشایایی
ویرایش :منصوره قدمی پشتیبانی فنی :اکرم سمنانی
مشترکین ،روابطعمومی ،سازمانآگهیها09125725749 :
تحریریه09129243843 :
چاپ :شرکت هممیهن فارس

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران،
این اطالعات را قبل از به کارگیری
با رجوعبهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

یک قدم نزدیکتر به آزمایش خون برای بیماری آلزایمر
خالکوبی به دلیل شکستن سد دفاعی پوست
میتواند سالمت فرد را تهدید کند و فرد به
بیماریهایی عفونی مبتال شود و اگر وسایل
خالکوبی نیز به خوبی ضدعفونی نشوند ممکن
است باعث انتقال بیماریهایی همچون ایدز
نیز شود اما بهرغم این مشکالت ،به گزارش
از دیلیمیل ،اکنون پژوهشگران دانشگاه فنی
مونیخ در حال توسعه خالکوبی هوشمندی
هستند که میتواند به کاربر اطالع دهد در
معرض خطر ابتال به بیماریهایی مانند سرطان
و دیابت قرار دارد یا نه .به گفته پژوهشگران،
این خالکوبیهای هوشمند میتوانند بهطور
شبانهروزیبروضعیتسالمتفردنظارتکنند

و نکته جالبتر این است که این خالکوبیها
میتوانند در صورت اختالل در عملکرد
وضعیت سالمت فرد به او اطالع دهند .اندازه
این خالکوبیهای پیشرفته بزرگتر از یک سکه
 5پنسی نیست و حاوی رنگهای شیمیایی
است که به نشانگرهای زیستی در خون واکنش
نشان میدهند.
نشانگر زیستی یا زیست نشانگر عموما به یک
شاخصقابلسنجشازبرخیحالتهاوشرایط
بیولوژیک یا زیستی اشاره دارد .گاهی نیز به
یک ماده که حضورش نشاندهنده وجود یک
ارگانیسم زنده است ،اشاره دارد .پژوهشگران
امیدوارند بتوانند این خالکوبیهای هوشمند را

جایگزین آزمایشهای دردناک گرفتن خون از
انگشتکنندزیرااینخالکوبیهابالفاصلهپس
از اینکه دریافتند سطح گلوکز کاربر در حال
افزایش یا کاهش است تغییر رنگ میدهند.

اگر رنگ خالکوبی نشان دهد که سطح گلوکز
خون پایین است کاربران میتوانند تنقالت
قندی یا شیرینی بخورند تا سطح آن را افزایش
دهند و از ابتال به هیپوگلیسمی جلوگیری کنند.
افراد باید قندخون بسیار پایین را جدی بگیرند
زیرا قندخون بسیار پایین میتواند فرد را به
اغما ببرد .هیپوگلیسمی به ِ
افت قندخون گفته
میشود .عکس این موضوع نیز این است که
کاربر هنگامیکه دریافت میزان قندخونش باال
است پیش از آنکه باالتر رود به خود انسولین
تزریق و از ابتال به هایپرگلیسمی جلوگیری
کند .هایپرگلیسمی یا هیپرگلیسمی به افزایش
قند خون گفته میشود.

دوربين سالمت

جراحان انگلیسی در یک عمل  ۱۰ساعته دو دست تقریبا بریده مردی را که در یک
نزاع خیابانی با شمشیر مجروح شده بود ،با بازسازی عضالت ،اعصاب ،تاندونها و
دیلیمیل
		
استخوانها پیوند زدند.

ابرمیکروبهای مقاوم به دارو در بیمارستانها گسترش مییابند
نتایج یک بررسی در سراسر اروپا نشان میدهد
ابرمیکروبهای مقاوم به آنتیبیوتیکهای
اضطراری در حال گسترش در بیمارستانها
هستند .این آنتیبیوتیکهای اضطراری که
«کارباپنم» نامیده میشوند ،هنگامی استفاده
میشوند که عفونت را نتوان با داروی دیگری
درمان کرد .پژوهشگران انستیتوی سانگر در
بریتانیا که این بررسی را انجام دادهاند ،معتقدند
گسترشگونهباکتریمقاوم«کلبسیالنومونیه»
به شدت نگرانکننده است .این پژوهشگران
هشدار دادند سایر میکروبها هم به این
آنتیبیوتیکها مقاوم میشوند.
کلبسیالنومونیهبهطورطبیعیدررودههازندگی
میکند ،بدون اینکه مشکلی برای افراد سالم
ایجاد کند اما هنگامی که بدن ضعیف و بیمار
باشد ،این باکتری میتواند باعث عفونت ریهها

و ایجاد ذاتالریه ،عفونت خون و زخمها و
حتی پوشش مغز و ایجاد مننژیت شود.
به گفته پژوهشگران انستیتو سانگر ،موضوع
نگرانکننده این است که این باکتری به
آنتیبیوتیکهاییمقاومشدهکهخطآخردرمان
در این موارد محسوب میشود .عفونتهای

با این باکتری میزان باالیی از مرگومیر دارند.
میزان مرگهای ناشی از گونه مقاوم کلبسیال
نومونیه در اروپا از  ۳۴۱مورد در سال ۲۰۱۷
میالدی به  ۲۰۹۴مورد در سال  ۲۰۱۵میالدی
افزایش یافته است.
این بررسی که بزرگترین مورد در نوع خودش
است،در ۲۴۴بیمارستاندرکشورهایاروپایی
انجام شد و پژوهشگران  DNAاین باکتری
را که از نمونههای بیماران دچار عفونت با آن
بهدستآمده بود ،تجزیهوتحلیل کردند.
به گفته این پژوهشگران ،یافتههایشان نشان
میدهد بیمارستانها عامل اصلی تسهیلکننده
انتقال این باکتری مقاوم هستند و احتمال
گسترش این باکتری از شخصی به شخص
دیگر عمدتا درون بیمارستانها وجود دارد.
نتایج این بررسی در مجله «نیچر بیولوژی»

یک قدم نزدیکتر به آزمایش خون برای بیماری آلزایمر
پژوهشگران میگویند با یک آزمایش خون
میتوانند بهدقت افرادی را که در مسیر دچار
شدن به بیماری آلزایمر قرار دارند ،پیش از
بروز عالئم شناسایی کنند.
به گزارش بیبیسی ،دانشمندان آمریکایی
توانستهاند با استفاده از اندازه گیری میزان
یک پروتئین در خون که تجمع آن در مغز
باعث تخریب سلولهای مغزی و زوال عقل
میشود ،پیشبینی کنند چه افرادی در آینده
دچار بیماری آلزایمر میشوند .کارشناسان
معتقدند نتایج تحقیق درباره این آزمایش
خون امیدوارکننده و قدمی به سمت ایجاد
یک آزمایش قانون قابلاعتماد برای بیماری
آلزایمر است که میتواند نقش مهمی در
پژوهشهادربارهایننوعزوالعقلداشتهباشد.
بیماریآلزایمرشایعترینعلتزوالعقلاست
و میلیونها نفر را در سراسر جهان (عمدتا
افراد باالی  ۶۵سال) گرفتار میکند.
در حال حاضر درمانی برای جلوگیری از
پیشرفت این بیماری وجود ندارد.
کالفههای پروتئینی تخریبکننده سلولهای
عصبی افراد تا  ۲۰سال پیش از آنکه عالئم

اختاللحافظهوشعوررانشاندهندکهشاخص
بیماری آلزایمر است ،شروع به تجمع در مغز
میکنند .در حال حاضر تنها آزمایشی که برای
شناسایی این کالفههای پروتئینی وجود دارد،
اسکن مغزی از نوع «توموگرافی با گسیل
پوزیترون» یا پتاسکن است که وقتگیر
و پرهزینه است .پژوهشگران در دانشکده
پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنتلوئیس
میسوری آمریکا که نتایج کارشان را در
مجله «نورولوژی» منتشر کردهاند ،میزانهای
پروتئینی به نام «آمیلوئید بتا» را در خون ۱۵۸

فرد بزرگسال باالی  ۵۰سال اندازه گرفتند
و نتایج این آزمایش خون را با میزانهای
یافتهشده این پروتئین در اسکنهای مغزی
این افراد مقایسه کردند.
نتایج نشان داد در  ۸۸درصد موارد این دو
میزان با هم تطبیق میکنند اما این مقدار دقت
برای آزمایش تشخیصی کافی نبود.
هنگامی که پژوهشگران اطالعات مربوط به
دو عامل خطرساز دیگر آلزایمر؛ یعنی سن
باالی  ۶۵سال و ژنی به نام  APOE4که
خطر بیماری را3برابر میکند ،با نتایج آزمایش

منتشر شده است .این بررسی همچنین نشان
داد باکتری کلبسیال نومونیه میتواند ژن مقاوم
به آنتیبیوتیک را به سایر گونههای باکتری
منتقل کند .دو باکتری میتوانند در فرایندی که
کنژوگاسیون (انتقال افقی ژن) نامیده میشود،
رشتهای از اطالعات ژنتیکی به نام «پالسمید»
را با هم تبادل کنند .از این طریق توانایی
مقاومت به آنتیبیوتیک از یک گونه به گونه
دیگر انتقال مییابد.
اینپژوهشگرانمعتقدندبهترینراهبرایمقابله
با عفونتهای مقاوم به آنتیبیوتیک پیشگیری
از دچار شدن به آنها از همان گام اول است.
برای این کار الزم است وضعیت بهداشتی
بیمارستانها بهبود پیدا کند ،ازجمله اینکه
بیمارانی که حامل این باکتریها هستند ،زود
شناسایی و ایزوله شوند.

نینا تایر ،زن انگلیسی که در  ۲۹سالگی به علت اسکلروز متعدد یا اماس توانایی راه
رفتن را از دست داد ،با وسایل کمی به جهانگردی در آفریقا و ژاپن پرداخته و با
پیشرفت در حرفهاش اکنون دستیار معلم ارشد در دبیرستان است.
دیلی میل

رونمایی از استخوان مصنوعی ساخته شده با پرینتر  ۳بعدی در دانشگاه
شهید بهشتی
خبرگزاری مهر

خون ترکیب کردند ،دقت این آزمایش به ۹۴
درصد رسید که قابلقبول است.
دکتر راندال جی بیتمن ،استاد بیماریهای مغز
واعصابوسرپرستاینپژوهشگفت«:این
آزمایش خون نسبت به اسکنهای گرانقیمت
مغزی میتواند به شناسایی تعداد بیشتری از
افراد مستعد دچار شدن به آلزایمر بینجامد».
اینتحولمیتواندبهکارآزماییهایبالینیبرای
یافتن درمانی برای آلزایمر کمک کند چراکه
میتوان افراد درستی را وارد این تحقیقات
کرد و سریعتر درمان این بیماری فعال بدون
عالج را کشف کرد و درنهایت هزینههای
بهداشتی فراوان ناشی از این بیماری و رنج
انسانی آن را کاهش داد.
افرادی که وارد این آزمایشهای درمانی
میشوند ،باید تغییرات ابتدایی مغزی مربوط
امآرآی مغز مردی  ۴۵ساله  2ماه پس از به اغما رفتن به علت مصرف زیاد
بهآلزایمرمانندتجمعپروتئینآمیلوئیددرمغز
کوکائین نشان میدهد چگونه مغز او آسیب شدیدی دیده است .بخشهای
را داشته باشند اما هنوز مشکالت حافظه و
سفید درخشنده محلهایی را نشان میدهد که سلولهای عصبی در ماده
سفید مغز مردهاند .هنگامی که این مرد از اغما خارج شد ،عالئم او شبیه
اختالالت شناختی در آنها بروز نکرده است.
کسی بود که دچار زوال عقل شده است.
بهاینترتیب دانشمندان میتوانند داروهایی را
دیلیمیل
		
آزمایش کنند که بالقوه بتوانند از زوال عقل
ناشی از آلزایمر پیشگیری کنند.
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تنـاسـب انـدام

ابراهیم اخوی
مدیر مرکز مشاوره مأوا

عیــد تـا عیــد
تقـویم سـالمت
سـالمت جنسـی
سال پانزدهم شماره  719شنبه 19مرداد 1398
صفحات  9تا 16

دیـن و سالمـت
محیـطزیـــست

میمونهای رزوس
از کجا وارد ایران
شدهاند؟ ()16

«آموزش»؛
رکن اصلی سالمت
جوانان ()13

عقد اخوت
با محیطزیست
()12

ورزش برای
کوهنوردی

بررسی تاثیر رفتار والدین با کودکان
در میزان دینداری آنها در آینده

احساس گناه یا
احساس شرم؟
احساس گناه متمرکز بر رفتار است .کودکی که با خود میگوید« :من
کار بدی انجام دادم» ،احساس گناه میکند ،نه شرم زیرا احساس شرم
متمرکز بر خود فرد است .خودگویی کودکی که احساس شرم
دارد ،شبیه به این عبارت است« :من دختر بدی هستم ...».صفحه 15

()11

پاسداشتعیدغدیر
شاد بودن در آموزههای زندگیآفرین دین
موضوعی است که به اندازه کافی به آن توجه
شده است .یکی از زمینههای شاد زیستن ،ایجاد
هیجانهای مثبت به بهانه مناسبتهایی است
که نقش اساسی در تحول بشریت داشتهاند.
عید غدیر ،روزی است که تصمیم پروردگار
بر هدایتگری ما تا همیشه اعالم شد و پیروان
دین ،دریافتند جاودانگی و نهایی بودن اسالم
برای همه انسانها ،یک امتیاز ویژه برای آن
است که دیگر ادیان از آن برخوردار نبودند.
نسخه نهایی دینمداری بر محور آموزههای
اسالمی و معرفی پرچمداران آن تا همیشه
تاریخ ،اتفاق شگرفی بود که بر کرانه برکه
غدیر رقم خورد و تاکنون نیز چنین رویداد
مهمی ،پاس داشته میشود .جشن غدیر ،فرصتی
است برای بازیابی باورهای خود که امروزه
بیش از هر زمان دیگری در معرض ربایش
قرار گرفته و انبوهی از سواالت پرتکرار سبب
شده انگارههای تازهای از زندگی شکل بگیرد.
در جنگ شیوه زندگی که نمودهای آن را
در شبکههای اجتماعی پرطرفدار شاهدیم،
فرصتهایی الزم است تا به خود و خانواده
خود ،دالیل انتخابهایمان را بازگو کنیم.
جنبههای هیجانی و احساسی این روز هم
بهیادماندنی است؛ آنجا که با یاد کردن از سادات
در محله و فامیل ،بار دیگر ارزشمندی این تبار
محترم را یادآور میشویم و با تکریم آنها ،پیمانی
دوباره با خوبان میبندیم .عید غدیر مانند دیگر
جشنهای پر رمز و راز اسالم ،سراسر زیبایی و
حکمت است و شایسته است روزی متفاوت در
زندگی ما باشد ،تا جایی که فرزندان ما شاهد و
درککننده جلوههای پیدا و پنهان غدیر باشند.
میتوانیم بخشی از شاد بودن را به گفتوگوی
مذهبی بگذرانیم یا صفحهای از یک نوشته را
برای دیگران بفرستیم که در آن پیامی از غدیر
مخابره شود .غدیر ،روزی فراگیر و آرامشآفرین
است و غدیریان ،راهی روشن تا همیشه را پیش
روی خود دارند .عیدتان مبارک.

بیش از  345 000جلد تاکنون منترش شده است
پرتیراژترینکتابسالمتوپزشکیدرطولتاریخطبدرایران

تلفن سفارش09125725749:
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با خوانندگان

پرسش اول :مردی  37ساله هستم .قدم
 170سانتیمتر و وزنم  80کیلوگرم است.
کمکاری تیروئید دارم .ورزش و فعالیت
بدنی هم ندارم .لطفا راهنمایی کنید که
چطور میتوانم با تغذیه وزنم را پایین
بیاورم0910****753 .
پرسش دوم :کودک  3سالهای دارم که
اشتهایش بسیار کم است .تا وقتی شربت
اشتهاآور میخورد اشتهایش خوب
است اما به محض اینکه شربت را قطع
میکنم اشتهایش را از دست میدهد.
چه کنم تا اشتهای کودکم بهتر شود؟
0918****740

پاسخ
دکتر کوروش جعفریان
متخصصتغذیهوعضوهیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول :متاسفانه افرادی که به کمکاری
تیروئید مبتال هستند متابولیسم بدنشان حدود
 10تا 20درصد کمتر از افراد سالم است و
این مساله میتواند عاملی برای اضافه وزن
و چاقیشان باشد .از اینرو ،چنین افرادی
باید بیشتر از سایرین ورزش و فعالیت بدنی
داشته باشند.
یکی از بهترین راهکارها برای مبتالیان به
کمکاری تیروئید کنار محدود کردن غذا این
است که میزان تحرک و فعالیت بدنی خود
را افزایش دهند زیرا تنها گزینه برای جبران
متابولیسم پایه افزایش فعالیت فیزیکی است.
اگر توان دارید ،حتما به این مساله بها بدهید.
اگر فردی به دلیل ناتوانی یا مشکالتی مانند
زانودرد،کمردردو...نمیتواندفعالیتفیزیکی
مناسبی داشته باشد ،بهتر است ورزشهای
نشسته یا خوابیده انجام بدهد یا داخل آب
راه برود و ورزش کند.
رژیم غذایی بهتنهایی به هیچ عنوان نمیتواند
به کاهش وزن مبتالیان به کمکاری تیروئید
کمک کند زیرا قطعا ضرر آن بیشتر از منفعتش
خواهد بود.
پاسخ دوم :معموال بسیاری از مادران در
زمینه تغذیه کودک و اشتهای او وسواس
دارند و دچار اشتباه میشوند؛ یعنی کودک
به اندازه کافی غذا میخورد اما مادر فکر
میکند میزان غذایی که کودک مصرف کرده
برایش کافی نیست.
یکی از شاخصهای بسیار ساده سالمت
کودک ،وزن اوست .به وزن فرزندتان اشاره
نکردهاید اما اگر وزن کودک  3سالهای حدود
 15-16کیلوگرم و سیر آن در جاده رشد رو
به باال باشد ،دیگر نباید نگران وزن او بود.
متاسفانه آنچه باعث این حس در والدین
میشود که کودکشان کموزن و الغر است،
مقایسه او با سایر همسنوساالنش است ،در
حالی که هرگز نباید دو کودک را از نظر قدی
و وزنی یا سایر مسائل با هم مقایسه کرد.
نکته دیگر اینکه گاهی کودک برای جلب
توجه والدینش بد غذا میخورد یا نمیخورد
بنابراین بهترین کار این است که برای غذا
خوردن به کودک اصرار نکنید.
مواد غذایی سالم و مورد نیاز را در اختیارش
بگذارید و به او زمان بدهید تا طی مدت
خاصی مثال  15دقیقه فرصت دارد غذایش
را بخورد و بعد از این مدت غذا را بردارید.
با این کار کودک یاد میگیرد بدون اصرار و
طی زمان خاصی غذایش را بخورد.
عالوه بر این سعی کنید محیط شادی برای
کودک فراهم کنید و از نزاع و درگیری با
سایر اعضای خانواده بپرهیزید.
نکته بعد اینکه غذای سالمی در اختیار کودک
قرار دهید و دسترسی او را به تنقالت و
انواع مواد غذایی بیارزش یا کمارزش به
صفر برسانید.
درنهایت زمان غذا خوردن کودک را تنظیم
و رعایت کنید تا سر وقت به او غذا بدهید.
اگر این چند شرط را رعایت کنید ،بیش از
 80درصد کودکان مشکلی در غذا خوردن
نخواهند داشت و نیاز نیست به آنها شربت
اشتهاآور بدهید.
گاهی پیش میآید که کودک بیمار است و
مثال از کمخونی ،سوءجذب ،عفونت ادراری،
یبوست و ...رنج میبرد و اشتهایی برای غذا
خوردن ندارد که در اینصورت با رفع و درمان
مشکل ،اشتها دوباره برمیگردد.
برخی کودکان هم درگیر بازیهای کامپیوتری
باانواعواقساموسایلالکترونیکیمیشوند،به
طوریکههمهحواسشاندرگیربازیمیشود.
قطعا چنین کودکانی هم دچار اختالالت
غذایی خواهند شد بنابراین مدیریت والدین
درخصوصبازیکودکباوسایلالکترونیکی
و جلوگیری از اختصاص زمان زیاد به این
موضوع میتواند کمککننده باشد.

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

پرسش اول :سبزیها و میوههای ممنوعه
برای کودکان کدامها هستند و تا چه
سنی نباید آنها را به کودکان داد؟
0919****281
پرسش دوم :تا چه سنی باید ابتدا به
کودک شیر مادر و سپس غذای کمکی
داد؟ 0912****764

پاسخ
دکتر ناصر کالنتری
متخصص کودکان و عضو
هیاتعلمی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول :توصیه بر این است که به کودکان
زیر 1سال سبزی اسفناج ،شلغم و چغندر
قند یا لبو داده نشود .این سبزیها به دلیل
باال بودن میزان نیتراتشان برای کودکان زیر
1سال مناسب نیستند.
نیترات باال بهخصوص در کودکانی که
دچار اختالل زمینهای هستند ،میتواند
حتی به قیمت جان آنها تمام شود اما بعد
از 1سالگی مصرف این سبزیها به شرط
آنکه به خوبی پخته یا بخارپز شده باشند،
مشکلی ندارد .از بین میوهها هم باید از دادن
میوههای حساسیتزا مانند کیوی ،آناناس،
هندوانه ،خربزه ،توتفرنگی و ...به کودکان
زیر 1سال خودداری کرد.

پرسش اول :خانمی  43ساله هستم و
همه دغدغهام این است که با ورود به
دوران سالمندی ،فرد سالمی باشم و کمتر
به دلیل انواع بیماریها و عارضهها به
پزشک مراجعه کنم .لطفا مرا راهنمایی
کنید .آیا از هماکنون میتوانم با اصالح
شیوه زندگیام به این هدف برسم؟
0912****738
پرسش دوم :آیا درست است که
متخصصان تغذیه حتی نوشیدن
آبمیوههای طبیعی که در خانه گرفته
شدهاند را هم خیلی جایز نمیدانند؟ علت
این مساله چیست؟ 0937****416
پرسش سوم :مردی  36ساله هستم .یک
ساعت صبحها و یک ساعت غروب
میدوم .روزی حدود  30تا  40خرما،
 5-6لیوان چای همراه با شیره انگور
میخورم .آیا مصرف این مقدار خرما
برایم مضر است و کالری دریافتیام را
باال میبرد؟ 0903****878

پاسخ

دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه و عضو
هیاتعلمی دانشگاه
علومپزشکی ایران

پاسخ اول :از نظر علمی ،سالمندی سالم
به این معناست که یک فرد بتواند از
حداکثر پتانسیل جسمی و ذهنی خود
در بهترین حالت در تمام طول عمرش
بهرهمند شود .مطالعاتی که در دنیا انجام
شده ،نشان میدهد اگر نوزادی ،دوره
جنینی خوبی را سپری کرده باشد ،با شرایط
خوبی به دنیا بیاید و تغذیه مادرش حین
بارداری و شیردهی و حتی طی سالهای
قبل آن مناسب بوده باشد ،قدرت بقای
صددرصدی خواهد داشت اما همچنان
که سن باال میرود ،به دلیل فرایندهای
زیستی ،بدن به تدریج توان و انرژی
خود را از دست میدهد .این فرایندها
بهخصوص از سن  25تا  35سالگی به
بعد سرعت میگیرد و با توجه به شرایط
فیزیکی و زیستی انسانها به ازای هر سال
1درصد از ظرفیت ماهیچهها و ظرفیت
تنفسی از دست میرود.
باید بدانید گرانبهاترین قسمت بدن
ماهیچهها هستند و اگر ما الگوی
غذایی سالم و فعالیت فیزیکی مناسبی
نداشته باشیم ،چه بخواهیم چه نخواهیم
ماهیچههایمان را به مرور زمان از دست
میدهیم .از این رو ،در کشور ما بیشتر
افرادی که به سن  60-70سالگی میرسند
از نظر ماهیچهای توان باالیی ندارند ،در
حالی که از نظر متخصصان ،سالمند سالم،
فردی است که تا  100سالگی از حداکثر
پتانسیل زیستی خودش بهرهمند شود و
زندگی سالمی داشته باشد.
همه اینها مستلزم آن است که افراد از دوران

برخی میوهها هم به دلیل اینکه ممکن است
خطر خفگی کودک را به دنبال داشته باشند
برای کودکان زیر 1سال منع میشوند که از
جمله آنها میتوان به گیالس ،آلبالو ،انواع
توتها ،انگور و ...اشاره کرد.
در صورتی که تمایل داشتید میوههای ریز
غیر از آنچه حساسیتزاست به کودک
بدهید ،بهتر است هستههایشان را بگیرید
و به خوبی آنها را له کنید تا مشکلی در
بلع کودک ایجاد نکنند.

شیردهی طوالنیمدت مادران یافت نشده
و تحقیقات فعلی تمام باورهای گذشته
مبنی بر اینکه شیردهی بعد از 2سالگی
عوارض دارد را رد کردهاند بنابراین کودک
تا زمانی که بخواهد ،میتواند از شیرمادر
بهرهمند شود.
درمجموع شیردادن و شیرخوردن فرایندی
دوطرفه است و حتما باید هم مادر و هم
فرزند به ادامه این فرایند راضی باشند
بنابراین اگر مادری پس از ۲سالگی فرزندش
تمایلی به شیر دادن نداشت ،هیچ اصراری به
ادامه این کار نیست ،همانطور که نمیتوان
کودک را پس از ۲سالگی وادار به خوردن
شیرمادر کرد.
نکته دیگر اینکه کودکان باید تا ۵سالگی
روزی ۵وعده غذا بخورند و میانوعده
برای کودکان در این سنین معنا ندارد زیرا
در میانوعدهها معموال به کودکان شیر و
بیسکویت یا کیک و میوه و ...میدهند ،در
حالی که کودک باید ۵وعده غذای اصلی
بخورد زیرا معده او کوچک و نیازش به
اندازه بزرگساالن زیاد است.
به عنوان مثال یک فرد بالغ به  ۱۸۰۰کالری
انرژی نیاز دارد ،در حالی که یک کودک
2/5ساله هم همین میزان انرژی میخواهد
که نمیتواند این میزان انرژی را در ۳وعده
غذای اصلی تامین کند .از اینرو ،توصیه
ما این است کودکان ۵وعده غذای اصلی
بخورند تا نیازشان به کالری تامین شود.

کودکی شیوه زندگی درست ،تغذیه سالم
و تحرک بدنی مناسبی داشته باشند .با این
حال هر زمان که افراد برای داشتن زندگی
سالم بکوشند و سعی کنند سطح سالمت
زندگیشان را ارتقا بدهند ،دیر نیست،
بهخصوص اینکه تغییر تغذیه نادرست
به تغذیه سالم و اصولی نقش مهمی در
این باره ایفا خواهد کرد.
جالب است بدانید بسیاری از مراکز
تحقیقاتی و دانشگاههای معتبر دنیا که
روی دانش تغذیه کار میکنند راهنماهای
خوراکی سالمی تدوین و به دنیا ارائه
کردهاند که اساس آنها بر چند نکته ساده
استوار است.
اول اینکه در تمام طول دوره زندگی
این مهارت را فرابگیریم که تمام
انرژ یهای دریافتی روزانهمان که از
راه خوراکیها و آشامیدنیها تامین
میشود ،بهگونهای تنظیم کنیم که بیشتر
از نیاز روزانهمان نباشد.
درواقع ،آنچه در علم تغذیه بیشتر از
هر چیز به بدن آسیب میرساند دریافت
کالری اضافه است.
یادتان باشد آنچه میخوریم بسیار مهمتر از
آن است که چقدر میخوریم .قطعا غذایی
که شما در منزل تهیه میکنید و میخورید،
کالری بسیار کمتری نسبت به همان غذا
و در همان حجم اما تهیهشده در رستوران
دارد .ضمن اینکه برخی خوراکیها دانسیته
یا تراکم کالری باالیی دارند و مصرف حتی
مقدار کمی از آنها میتواند کالری زیادی
وارد بدن کند .مهمترین این مواد روغنها
هستند .هر گرم روغن  9کیلوکالری انرژی
دارد ،درحالی که یک گرم کربوهیدرات یا
نشاسته یا یک گرم پروتئین خالص فقط
 4کیلوکالری انرژی دارد بنابراین سعی
کنید کالریهای اضافه را حذف کنید.
مطالعات ثابت کردهاند دریافت کالریهای
اضافه میتواند تمام شرایط متابولیک و
زیستی بدن را در طوالنیمدت به خطر
بیندازد.
یادآوری میکنم تغذیه ،اثر بلندمدت دارد
و اینطور نیست که آثارش طی  1سال،
 2سال یا چند سال آشکار شود و به جز
چاقی نمیتوان عوارض ناشی از تغذیه
نادرست را طی مدت کوتاهی مشاهده کرد.
جالب است بدانید بسیاری از افراد چاق
حتی بعد از اینکه آزمایش خون میدهند
به دلیل سن پایین و فعالیتهایی که دارند
میزان چربی و قندخونشان باال نیست و
مشکالت متابولیک ندارند اما به تدریج که
سنشان باال میرود ،چاقی ماندگار میشود
و میزان فعالیتهایشان کاهش مییابد،
یکباره از چند جهت آسیب میبینند و
سالمتشان از ابعاد مختلفی به خطر میافتد.

مصرف نوشیدنیهای پرکالری است.
بد نیست بدانید برخی نوشیدنیها از جمله
یک فنجان کافیمیکس یا نوشابههای
گازدار ،نوشابههای انرژیزا ،آبمیوههای
صنعتی و حتی آبمیوههای طبیعی سرشار
از قند هستند و کالری باالیی دارند ،مثال
کالری یک لیوان آب پرتقال که در خانه
تهیه میکنید ،تقریبا برابر با  4پرتقال
است اما به اندازه یک پرتقال هم سیرتان
نمیکند چون فیبر پرتقال از آب آن جدا
شده است.
از طرفی ،قند میوه آزاد میشود و سرعت
جذبش در بدن باال میرود و ...به همین
دلیل متخصصان تغذیه مصرف آبمیوه حتی
انواع طبیعی آن را خیلی توصیه نمیکنند.
بهتر این است که فرزندتان را از همان
دوران کودکی عادت دهید که به جای
آبمیوه ،خود میوه را بخورد .جویدن میوه
باعث عملکرد بهتر عضالت فک و فرایند
جویدن میشود.
کودکانی که غذا را خوب نمیجوند در
طوالنیمدت به خوردن غذاهای نرم که
به جویدن نیاز ندارد ،عادت میکنند و
دیگر سمت موادغذایی سفتتر که به
جویدن نیاز دارند ،نمیروند .بد نیست
بدانید مصرف مدام غذاهای نرم حتی
روی حس سیری تاثیر میگذارد و تقریبا
تمام فرایندهای بدن را به هم میریزد
زیرا فرایند سیری که در هیپوتاالموس
اتفاق میافتد ،چندجانبه و تجمعی و
شامل دیدن غذا ،بوی غذا ،لمس غذا و
جویدن غذاست.
زمانی که غذا خوب جویده نمیشود،
پیامهای عصبی که به هیپوتاالموس
فرستاده میشوند به تاخیر میافتند،
درنتیجه پیام سیری دیر از مغز به دستگاه
گوارش فرستاده میشود و فرد غذای
بیشتری میخورد و قطعا کالری بیشتری
هم دریافت میکند .همین مساله منجر
به اضافه وزن و چاقی او خواهد شد.

پاسخ دوم :تا پایان 1سالگی .توصیه ما این
است که از بدو تولد تا پایان 6ماهگی کودک
انحصارا با شیرمادر تغذیه شود .از پایان
6ماهگی تا پایان 1سالگی ابتدا شیرمادر و
بعد بالفاصله غذای کمکی داده شود و از
1سالگی به بعد نخست غذای کمکی و
بعد شیرمادر داده شود .غذای کمکی باید
در خانه تهیه شود و دارای  3شرط تنوع،
تعادل و تناسب باشد.
تا وقتی کودک باالی 1سال غذای کمکیاش
را نخورد نباید به او شیر داد زیرا در این
سن غذای کمکی غذای اصلی کودک است
و شیر در رده بعدی قرار دارد.
بعد از 2سالگی هم ادامه دادن شیرمادر منعی
ندارد و اگر مادری با این مساله کنار بیاید و
مشکلی نداشته باشد ،میتواند به شیردهی
خود حتی پس از 2سالگی ادامه بدهد.
خوشبختانه تاکنون هیچ عارضهای برای

پاسخ دوم :همانطور که بارها اشاره شد،
میزان کالری دریافتی از راه خوراکیها و
آشامیدنیها باید بهگونهای تنظیم شود که
مقدار کل آن بیش از نیاز روزانهمان نشود.
یکی از راههای دریافت کالریهای اضافه

پاسخ سوم :قطعا با این کار کالری
دریافتیتان باال میرود اما مساله فقط
بحث کالری زیاد نیست ،بلکه ما با تعادل
نداشتن در مصرف یک ماده غذایی مواجه
هستیم.
درست است که خرما میوه مغذی و مفیدی
است و ویتامینها و امالح مفیدی به بدن
میرساند اما مصرف بیش از حد آن هم
به هیچوجه درست نیست.
در یک الگوی غذایی سالم ابتدا باید
میزان کالری موردنیاز فرد را محاسبه کرد
و سپس با توجه به این میزان حداکثر 10
درصد آن را به قندهای ساده اختصاص
داد که میتواند شامل قند و شکر معمولی،
قند حاصل از خرما ،توت ،کشمش یا
سایر موارد باشد .این  10درصد حدود
 200کالری از انرژی دریافتی را تامین
میکند که حدود  50گرم قندساده است
بنابراین توصیه میکنم هرچه سریعتر
الگوی غذاییتان را اصالح کنید.

پرسش اول :مهمترین عاملی که در ایجاد پیری
پوست نقش دارد ،چیست؟ 0911****541
پرسش دوم :فرزندی دارم که موهای سرش از
 14سالگی شروع به سفید شدن کرده است .علت
این مساله چیست؟ آیا کمبود ویتامین خاصی
میتواند باعث ایجاد این حالت شده باشد؟ چه
باید بکنیم؟ 0910****598
پرسش سوم :دختری  15ساله هستم .چه کرمهایی
استفاده کنم تا پوستم خوب بماند و با افزایش
سن پیر نشود؟ 0933****887

پاسخ
دکتر سیدمسعود داوودی
متخصص پوست و عضو هیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی بقیها(...عج)

پاسخ اول :مهمترین عامل پیری زودرس پوست،
تابش نور آفتاب به پوست است .در واقع  50درصد
مشکالتی که در سنین باال و مرتبط با پیری میبینیم،
به آفتاب مربوط میشود .از اینرو ،افرادی که به
دلیل شغلشان ساعتهای طوالنی از روز زیر تابش
نور آفتاب کار میکنند ،مانند کشاورزان و ...معموال
روی پوستشان چین و چروکهای عمیق و لکهای
قهوهای زیادی دارند.
این حالتها در جوانها بهخصوص کوهنوردان،
دوچرخهسواران ،اسکیسواران در برف یا آب و
به طورکلی ورزشکارانی که دائم در تماس با آفتاب
هستند هم دیده میشود.
عالوه بر نور آفتاب ،استعمال دخانیات از جمله قلیان
که متاسفانه بین جوانان زیاد دیده میشود ،زندگی
در محیطهای آلوده شهری ،تغذیه ناسالم و مصرف
انواع فستفودها و غذاهای چرب ،بیخوابی یا دیر
خوابیدن و استرس و اضطراب زیاد هم جزو عواملی
هستند که به پیری زودرس پوست کمک میکنند
بنابراین توصیه میشود هنگام خروج از خانه حتما
کرم ضدآفتاب مناسب بزنید و هر  2ساعت یکبار
آن را تمدید کنید ،در ساعات اوج تابش آفتاب به
محیطهای باز نروید ،حتما از کاله لبهدار و عینک
آفتابی استفاده کنید ،سبزیها ومیوههای تازه فراوان
بخورید و مصرف غذاهای آماده و سرخشده را
محدود کنید و تا حد امکان استرس و اضطرابتان
را کاهش بدهید.
خواب خوب نیز یکی از عواملی است که به طراوت
و شادابی پوست کمک میکند .یادتان باشد ژنتیک
نقش مهمی در بروز پیری زودرس دارد .برخی افراد
به صورت ژنتیکی دیرتر از سایرین پیر میشوند.
مصرف کرمهای ضدچروک که امروزه تبلیغات
فراوانی در موردشان انجام میشود و حتی افراد
در سنین پایین را به مصرف این کرمها ترغیب
میکنند ،قابلیت پیشگیری از روند پیری را ندارند،
فقط ظاهر پوست را از نظر وجود چروکها و
مشکالت فعلی پوست کمی بهتر نشان میدهند.
پاسخ دوم :سفیدی موها در سفیدپوستان معموال از
 20سالگی به بعد آغاز میشود بنابراین اگر موهای
فرد سفیدپوستی قبل از  20سالگی سفید شود ،به
آن «سفیدی زودرس مو» گفته میشود.
چند عامل در ایجاد سفیدی زودرس مو دخالت
دارند که مهمترین آنها زمینه ژنتیکی است؛ یعنی
پدر و مادر یا سایر اقوام درجه 1خانواده هم در
سنین پایین دچار سفیدی زودرس موها شدهاند.
در بعضی از انواع کمخونیها و بیماریهای تیروئید
هم سفیدی زودرس مو دیده میشود بنابراین برخی
بررسیها برای تشخیص علت سفید شدن زودرس
موها الزامی است.
در صورتی که نتایج بررسیها و آزمایشها طبیعی
باشد و مشکلی نشان ندهد ،سفید شدن زودرس
موها علت ارثی و ژنتیکی خواهد داشت .گاهی
میتوان با تجویز دارو برای افراد زیر  20سال این
مشکل را به طور نسبی کنترل کرد و تعدادی از
موهای سفیدشده را به حالت طبیعی برگرداند اما
اگر سن فرد باالتر از  20سال باشد ،معموال درمان
تاثیر خاصی نخواهد داشت.
پاسخ سوم :بسیاری بر این باورند که استفاده از
برخی کرمها میتواند جلوی روند پیری را بگیرد ،در
حالی که هیچ کرمی چنین قدرتی ندارد و کرمهایی
که بهعنوان پیشگیریکننده از پیری یا ازبینبرنده
چروک تبلیغ میشوند چنین تواناییای ندارند.
حداکثر کاری که این کرمها انجام میدهند آن
است که چروکهای ظریفی که در پوست ایجاد
شده را به طور موقت برطرف میکنند و پوست
را باطراوتتر و شادابتر نشان میدهند اما اگر
این کرمها مدتی مصرف نشوند ،پوست دوباره به
شرایط قبلی برمیگردد.
اگر میخواهید پوستتان شاد و باطراوت بماند سعی
کنید اصول زندگی سالم را رعایت کنید که شامل
تغذیه سالم ،خواب کافی ،نداشتن استرس ،پرهیز
از استعمال دخانیات ،قرار نگرفتن طوالنیمدت
در معرض تابش نور آفتاب و استفاده از کرم
ضدآفتاب است.
رعایت همه این عوامل میتواند پیری را به تاخیر
بیندازد و پوست را برای زمان طوالنیتری شاداب
نگه دارد.

ورزش و تناسباندام

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

 6تمرین پیشنهادی برای رفع خستگی ناشی از کوهپیمایی

ورزش برای کوهنوردی
حمید مهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیبشناسی
ورزشی و حرکات اصالحی

یاد
اگر هفتتان باشدکه...

اگر اهل کوهنوردی باشید حتما خستگی پس از آن را تجربه کردهاید .این خستگی میتواند به صورت درد و گرفتگی
عضالنی یا به صورت ضعف و عدم انرژی بروز کند .برای عدهای این خستگی به حدی است که ممکن است مشکالتی
در محل کار برای آنها ایجاد کند .افرادی نیز به علت خستگی ناشی از آن ،ممکن است دیگر به کوهنوردی ادامه
ندهند بنابراین در صفحه «تناسب اندام» این شماره به نکات کلیدی درباره کوهپیمایی اشاره کرده و نهایتا  6تمرین را
برای رهایی از خستگی پس از کوهنوردی پیشنهاد و آموزش دادهایم تا از این پس به این ورزش مفرح ادامه دهید.

خستگی به زبان ساده

قبل از هر چیز باید خستگی را بشناسیم و سپس به رفع آن بپردازیم .خستگی به علل مختلفی در
بدن رخ میدهد .خستگی عصبی یکی از شایعترین انواع خستگی در عضالت است که اصوال
بیشتر در افراد تازهکار یا افرادی که به صورت منظم تمرین نمیکنند ،شایع است .به زبان خیلی
ساده بگوییم زمانی که شما کوهنوردی میکنید ،عضالت شما درگیر هستند .از سوی مغز پیامهای
عصبی به سمت عضالت منتقل میشود تا عضالت نیروی الزم برای کوهنوردی تولید کنند .این
فرایند انرژی زیادی مصرف میکند و برای افرادی که تازهکار هستند و به صورت منظم کوهنوردی
نمیکنند نسبتا دشوار است و بدن فشار زیادی را متحمل میشود اما به مرور زمان و تکرار ،بدن
با این شرایط سازگار میشود و دچار خستگی عصبی نمیشود .به زبان دیگر ،بدن شما به این
نوع فشار ناشی از کوهنوردی (کوهپیمایی به مدت حداقل  4ساعت در دمای نسبتا گرم) عادت
میکند و سازگار میشود.
عالوه بر عوامل عصبی ،عوامل سوختوساز نیز منجر به خستگی عضالنی میشود .در این نوع
خستگی بیشتر تغذیه ،محیط و سطح آمادگی عضالنی فرد تاثیرگذار است .زمانی که کوهنوردی
میکنید ،عضالت شما برای فعالیت نیاز به انرژی دارند .یکی از منابع تولید انرژی در عضالت
گلیکوژن است .زمانی که کربوهیدرات کافی در بدن شما ذخیره نشده باشد بدن نمیتواند انرژی
مناسب برای فعالیت تولید کند بنابراین تغذیه روز قبل ،صبحانه همان روز و میانوعده حین
کوهنوردی بسیار اهمیت دارد .عالوه بر این ،زمانی که کوهنوردی انجام میدهید ،به علت انقباضات
عضالنی موادی از قبیل فسفات معدنی و آمونیاک ناشی از متابولیک پروتئین ،یونهای هیدروژن
و پتاسیم در بدن آزاد میشوند که تراکم بیش از اندازه آنها میتواند منجر به بروز خستگی در آن
عضله شود .همچنین حرارت بسیار که میتواند ناشی از دمای هوا و دمای بدن فرد باشد منجر
به بروز خستگی شود که البته با تغذیه (میانوعده) حین کوهنوردی میتوان آن را برطرف کرد.
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نکات ورزشی

این نکات به  2قسمت تقسیم میشوند؛ قسمت اول مربوط به تکنیکهای
کوهنوردی است و قسمت بعدی به آمادگی و حرکات مربوط میشود بنابراین
پیش از شروع کوهنوردی به مدت  3تا  5دقیقه بدن خود را با حرکات کششی
ساده و درجا زدن گرم کنید .همچنین پس از اتمام کوهنوردی با حرکات ساده،
 5دقیقه بدنتان را سرد کنید .یکی از مهمترین اعضای بدن در کوهنوردی پاهاست
که زودتر نیز خسته میشود .اگر اصول ساده رعایت نشود ،فرد زودتر از سایر
افراد دچار خستگی میشود .سادهترین اصل این است آهسته گام بردارید .انرژی
مصرفی در گام برداشتن در سطح شیبدار (کوه ،تپه ،پله و )..نسبت به گام برداشتن
در سطح صاف (خیابان ،پارک و )..بیشتر است .به همین دلیل باید آهستهتر گام
بردارید .اگر تازهکار هستید ،بهتر است هرازچندگاهی استراحت کنید و سپس به
مسیر خود ادامه دهید .البته حرکت در کوه شامل  3بخش است:
صعود کوه؛ دقت کنید هنگام حرکت ،فاصله پاها نباید خیلی زیاد باشد ،اصوال
باید به اندازه عرض شانهها باشد .ابتدا پنجه و بعد پاشنه پا روی زمین قرار گیرد.
در هر گام ،پای تکیهگاه صاف سپس پای بعدی از زمین برداشته شود؛ یعنی
نباید با زانوی خمیده صعود کرد .تمامي كف پا روي زمين قرار گيرد .به استثنای
شيبهاي تند كه با نوك پا گام برميداريم ،استفاده از نوك پا موجب خستگي
زودرس عضالت پا ميشود .در شيبهاي باالي  20درجه بهتر است به صورت
زيگزاگي صعود شود .البته هرچه شيب بيشتر ميشود بايدزاويه بين دوخط
زيگزاگ كمتر و طول مسير زيگزاگ با توجه به پهناي منطقه مانور ،بيشتر شود.
با تنظیم تنفس و گام خود ،از باال رفتن ضربان قلب و درنهایت خستگی زودرس

تمرین اول

تمرین دوم

در وضعیت پشت به دیوار قرار بگیرید و دستهایتان را
مماس با سطح دیوار به باال و پایین حرکت دهید .تمرین
را  3مرتبه و در هر مرتبه  10بار تکرار کنید.

مشابه تصویر به صورت طاقباز دراز بکشید
و با کمک دستها ،پاهایتان را به بدن نزدیک
کنید .تمرین را  3مرتبه انجام دهید و هر
مرتبه  10ثانیه در وضعیت بمانید .استراحت
بین هر مرتبه  15ثانیه باشد.

جلوگیری کنید (در حالت عادی هر دو گام یک دم و بازدم) و تنفس باید به وسیله
بینی و کامل (در اصطالح دیافراگمی باشد) انجام شود زيرا تنفس از دهان باعث
خشکي گلو و تشنگي و در هواي سرد سرماخوردگي و عفونت گلو ميشود.
در شيبهاي تند و ارتفاعات باال با هر گام دم و با گام بعدي بازدم انجام دهيد.
سرازیری؛ اولين مرحله آمادگي هنگام حركت در سرازيري اين است كه داخل
پوتين جوراب ضخيم و نرم ديگري بپوشيد و با بستن محك م بندكفش از حركت
اضافي پا در پوتين جلوگيري کنید .قدمهاي برداشتهشده در سرازيري بايد
متعادلتر از قدمهايي باشد كه تنها تحت تاثير قوه جاذبه قرار ميگيرد و بياختيار
برداشته ميشود .پا در هر قدم با زانوي شكسته روي زمين قرار ميگيرد و پاها
مرتب و متواتر كنار يكديگر حركت ميکنند .راهپيمايي در سرازيري هيچ كجا
به اندازه راهپيمايي در سربااليي مشكل نيست ولي نبايد شدت جراحات وارده
را در سرازيري ناديده گرفت .در سرازيري است كه خراشهاي پوستي ايجاد
ل زانوها جابجا میشود و مچ پا ميپيچد بنابراین سرعت راهپيمايي
ميشود ،مفص 
در سرازيري نبايد خيلي بيشتر از سرعت سربااليي باشد .در سرازيري شخص
بايد گامهاي خود را با اختيار و كنترلشده بردارد .به علت همين كنترل حركت
است كه شخص بايد به ميزان سرعت خود دقت کند .معروف است كه راننده
كاميون با هر دندهاي كه در سربااليي ميرود ،حداكثر با يك دنده سبكتر از آن
در سرازيري حرکت کند و به استراحت در سرازيري به همان اندازه استراحت
در سربااليي اهميت بدهد.
فرود؛ پای فرد باید ا ز زانو كمي خم باشد و با انعطاف حركت کند .اگر شيب
تند است ،به روش پلكاني و از پهلو با بغل پا فرود بیايد.

تمرین سوم

تمرین چهارم

مانند تصویر ،شانههایتان را از جلو به عقب به صورت دایرهوار
بچرخانید .تمرین را  2مرتبه و هر مرتبه  20بار تکرار کنید.
استراحت بین هر مرتبه  30ثانیه باشد.

در وضعیت ایستاده یا نشسته ،دستها را باالی سرتان ببرید
و در یکدیگر قفل کنید و تا حد امکان آنها را به سمت باال
بکشید .تمرین را  2مرتبه انجام دهید و در هر مرتبه  10ثانیه
در وضعیت بمانید .استراحت بین هر مرتبه  20ثانیه باشد.

تمرین پنجم

در وضعیت ایستادهرو به دیوار یک پا را جلو و پای دیگر
را عقبتر قرار دهید .در حالی که زانوی پای جلو خمیده و
زانوی پای عقب صاف است ،تنهتان را به دیوار نزدیک کنید.
تمرین را برای هر پا  3مرتبه انجام دهید و هر مرتبه  15ثانیه
در وضعیت بمانید .استراحت بین هر مرتبه  10ثانیه باشد.

11

تمرین ششم

روی زمین بنشینید یا دراز بکشید .پنجه
پایتان را به سمت خود بکشید .تمرین
را برای هر پا  2مرتبه و هر مرتبه 10
بار تکرار کنید .استراحت بین هر مرتبه
تمرین باید  15ثانیه باشد.
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عید تا عید
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به مناسبت عید سعید غدیر

قانون را ذبح نکنیم

عقد اخوت با محیطزیست
همايون سلحشور فرد
کارشناس بهداشت محيط اداره بهداشت و
درمان دانشگاه شاهد

عید سعید غدیر روزی است که به منظور تجدید بیعت
باوالیتامیرالمومنینحضرتعلی(علیهالسالم)جشن
میگیریم؛پسچهبهترکهباتوجهبهتاکیدهاییکهدرمورد
لزوم اصالح شیوه زندگی میشود ،در جشنهایمان به
این موضوع مهم توجه کنیم.
امام علی (علیهالسالم) فرمودند« :رسول خدا (صلیا...
علیه و آله) از ریختن سم حتی در سرزمینهای مشرکان
نهی فرموده است)1( ».
لیوانهای یکبار مصرف پالستیکی به علت دیر تجزیه
شدن در طبیعت (حدود  200تا  500سال) و دارا بودن
موادسمی(بیسفنول،دیاکسینها،آنتیموآن،فتاالتها،
منومرها ،آرسنیک و )...و وارد شدن تدریجی این مواد
به طبیعت ،به مرور زمان موجب آلودگی آب و خاک
میشوند بنابراین استفاده بیرویه از این ظروف میتواند
مصداقی از «ریختن سم در طبیعت» باشد که طبق
فرمایش موالی متقیان ،حتی در سرزمین مشرکان نیز
مجاز نیستیم چنین منکری را مرتکب شویم.
این روزها به دلیل اثبات عوارض استفاده از ظروف
یکبار مصرف و برای حفاظت از محیطزیست و کاهش
آسیبرسانی بیشتر به طبیعت ،در بسیاری از کشورها
استفاده از این ظروف ممنوع یا محدود شده است
و روزبهروز بر تعداد این کشورها افزوده میشود.
از آنجا که حضرت علی (علیهالسالم) ما را به خدا
قسم داده که مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما
سبقت بگیرند ( ،)2بر ما -که بر اساس آموزههای
قرآنی معتقدیم «تابلوی زیبای آفرینش ،امانت الهی به
دست بشر است»( -)3الزم است که در این زمینه پیشتاز
باشیم و به طور جدی و با سرعت بیشتری به این سیر
تولید و مصرف بیرویه ظروف و سایر مواد پالستیکی
(سفرههای یکبار مصرف) پایان دهیم.
عید غدیر سال گذشته تصاویری از جشن خیابانی
یکی از مساجد را در شبکههای اجتماعی دیدم که
جای توزیع شربت که به طور معمول در ظروف یکبار
مصرف پالستیکی انجام میشود ،اقدام به توزیع گل
بین رانندگان عبوری در خیابان کرده بودند.

لیوانهای یکبار مصرف پالستیکی به
علت دیر تجزیه شدن در طبیعت (حدود
 200تا  500سال) و دارا بودن مواد
سمی (بیسفنول ،دیاکسینها ،آنتیموآن،
فتاالتها ،منومرها ،آرسنیک و )...و وارد
شدن تدریجی این مواد به طبیعت ،به مرور
زمان موجب آلودگی آب و خاک میشوند
مزایای این اقدام قابلتقدیر عبارت است از:
 .1جلوگیری از ایجاد منظره نامطلوب ناشی از انباشت
انبوهی از ضایعات لیوان یکبار مصرف

.2حفظ محیطزیست و جلوگیری از آسیبرساندن
به طبیعت
 .3جلوگیری از ایجاد زحمت مضاعف برای رفتگران
 .4جلوگیری از ایجاد ترافیک و راهبندان در خیابان
 .5جلوگیری از حوادث ناشی از حواسپرتی
رانندگان به دلیل نوشیدن شربت در حال رانندگی
 .6و چه بسا اهدای گل ،حس بهتری از محبت و
مودت بین مردم ایجاد کند .عالوه بر این ،شربت
همان لحظه با عجله نوشیده شده و لیوانش هم به
سرعت دور انداخته میشود اما گل تا چند روز
قابلنگهداریویادآورصفاوطراوتروزجشناست.
پس بیاییم در روز عید سعید غدیر که روز عقد

اظهارات حاشیهساز وزیر بهداشت
درباره سالمت روان و توضیح ایشان
اظهارات وزیر بهداشت درباره سالمت
روان با اشاره به مناسبتهای مذهبی
در روزهای گذشته حاشیههای زیادی
ایجاد کرد.
سعید نمکی در صدونهمین اجالس
روسای دانشگاههای علوم پزشکی در
مشهد درباره اهمیت سالمت روان
گفت« :بحث سالمت روان موضوعی
بسیار مهم است که باید به طور جدی
به آن بپردازیم .این موضوع مشارکت
بینبخشی میطلبد .ما  ۱۴تولد در شیعه
داریم ،با  ۱۳وفات اما همیشه دلمان
میخواهد گریه کنیم و ضجه بزنیم.
باید این فضای غمانگیز را شکست
و آن را تعدیل و تلطیف کرد .این
افسردگی عامل خودکشی و بسیاری
از خشونتهای اجتماعی است .باید
روانهای پریشان را دریابیم».
این صحبتها با واکنش انتقادی
بسیاری از مردم و برخی چهرهها
روبرو شد .پس از آن وزیر بهداشت اعالم کرد بحث سالمت روان که
وی مطرح کرده بود ،ربطی به مراسم مذهبی نداشت.
سعید نمکی در دیدارش از شهرستان گناباد ،گفت« :چندی پیش در
جمع معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
گفتم که باید به دانشگاهها روحیه نشاط و امید تزریق کرد و اجازه نداد
دانشجویان دچار افسردگی شوند».
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه به جامعه یأس و
ناامیدی پمپاژ نکنید ،بلکه به جامعه امید و نشاط تزریق کنید ،اظهارداشت:
«اما متاسفانه عدهای مرتب به یأس و ناامیدی جامعه دامن میزنند».
وی افزود« :در آن نشست گفتم که در تشیع  ۱۴والدت و  ۱۳وفات و
شهادت داریم و گویا یک والدت برای شادمانی بیشتر شیعه وجود دارد
و آن انتظار قائم آل محمد(عج) برای ایجاد نشاط و امید در جامعه است.
به عبارتی« ،در این سیاهی شبهای سرد بیفانوس ،هنوز دل به امید
تو بستهام خورشید»
وزیر بهداشت ادامه داد« :یکی از دوستان با من تماس گرفت و عنوان
کرد فردی علیه تو توئیت کرده که گفتهای مراسم روضه و عزاداری برای
حضرت سیدالشهدا (ع) عامل خودکشی در جوانان است .ابتدا از این حرف
نرنجیدم چون برخی افراد این گونه حرفها را زیاد میزنند و برخی در
پی ایجاد فضای غم و اندوه و سرخوردگی در جامعه هستند ،لکن این
برداشت و حرف ،قطعا از روی کجسلیقگی بوده است».

اما وزیر بهداشت پیش از این هم
صحبتهای نسبتا مشابهی بیان کرده
بود .وی اردیبهشت امسال در مراسم
اختتامیه پنجمین جشنواره بینالمللی
عکس سالمت در زنجان با اشاره به
لزوم تقویت فضای شاد در جامعه،
گفته بود« :در عالم تشیع ۱۴ ،تولد
و  ۱۳وفات داریم؛ یعنی یک شادی
اضافه برای مردم داریم اما همه روزها
را تبدیل به نوحهخوانی و روضهخوانی
کردن ،اشتباه است .بنده از کودکی با
عشق اباعبدا...الحسین (ع) بزرگ شدم
اما میدانم که مردمان افسرده نیازمند
فضای شادتر هستند».
نکته مهم در زمینه صحبتهای
اینچنینی وزیر بهداشت این
است که اوال اگر ایشان معتقدند
صحبتهایشان تحریف شده باید
بیشتر در بیان صحبتهایی که میتواند
حساسیتآفرین باشد ،دقت کنند و
سخنان خود را صریح و با منظور واضح بیان کنند .دوم اینکه شاید تکرار
دوباره یک موضوع حساسیتبرانگیز قابلدفاع نباشد.
قطعا ایشان بهتر میدانند که داشتن اعتقادات مذهبی و شرکت در مجالس
دینی از نظر کارشناسان جهانی عامل افزایش انگیزه زندگی و نشاط است و
باید رد پای بروز ناهنجاریهای روانی ادعایی ایشان را در جای دیگر یافت.
از سوی دیگر ،رتبه ایران به عنوان یک کشور با مردمان مذهبی در مورد
وقوع خودکشی که از بین  108تا  120و حتی  154کشورهای جهان مطرح
میشود ،خود گویای این واقعیت است که کشورهای به ظاهر شاد و با
ویترین فریبنده از شادی و به اصطالح آزادیها و بیقیدوبندهای مخصوص
خود در زمینه پریشانی روانی و خودکشی وضعیت وحشتناکی دارند.
شاید اگر مسووالن ما به جای صحبتهای پرحاشیه به انجام درست
وظیفه خود در تامین نیازهای مردم در حوزههای مختلف مشغول باشند،
وضعیت سالمت روان در جامعه ما به مراتب از وضع موجود بهتر خواهد
بود ،مثال در همین حوزه بهداشت و درمان شنیدن خبری که در روزهای
گذشته خود جناب وزیر اعالم کردند مبنی بر اینکه  2میلیون یورو ارز
اختصاصی برای واردات «استنت قلب» برای واردات کابل برق استفاده
شده ،بیشتر سالمت و امنیت روانی جامعه را به خطر میاندازد تا برخی
مناسبتهای مذهبی .به بهانه این صحبتها و روزهای شاد عید قربان و
غدیر ،نشاط و شادی از منظر اسالم موضوعی است که در این صفحه
به آن پرداختهایم.

اخوت و برادری است ،با عمل به فرمایشات
حضرت امیر (علیهالسالم) و تجدیدنظر در نحوه
پذیراییهایمان ،عقد اخوتی هم با محیطزیست
خود ببندیم و از ریختن سم در سرزمین اسالمیمان
خودداری کنیم.
پينوشتها
 .1کتاب الکافی ،جلد ،5صفحه 27
اللَ هَ
 .2هَ
اللَ فِي ال ْ ُق ْرآ ِن اَل يَ ْسب ِ ُق ُك ْم بِال ْ َع َم ِ
ل بِهِ َغيْ ُر ُك ْم؛ نامه 47
نهج البالغه ،از وصيتهاى آن حضرت به حسنین(ع)
 .3آیتا ...جوادی آملی ،کتاب اسالم و محیطزیست،
صفحه 23

شاید شنیده باشید زماني كه امام خمینی(ره) در پاريس و در محله
نوفللوشاتو بودند ،برخي از همراهان امام گوسفندي ذبح كردند.
طبق قانون كشور فرانسه ،ذبح حيوانات خارج از كشتارگاه ممنوع
است .امام وقتي باخبر شدند اين كار خالف قانون كشور فرانسه
است ،فرمودند« :من از گوشت اين گوسفند نميخورم».
اما آیا امروز در کشور اسالمی خودمان چنین قوانینی برای حفظ
پاکیزگی محیطزیست و سالمت مردم وجود ندارد؟
جالب است بدانید طبق قوانین کشور خودمان نیز «هر اقدامي كه
تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود ،از قبيل آلوده كردن آب
آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ،دفع غيربهداشتي فضوالت
انساني و دامي و مواد زائد ،ريختن مواد مسمومكننده در رودخانهها
و زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ،استفاده غيرمجاز فاضالب
خام يا پساب تصفيهخانههاي فاضالب براي مصارف كشاورزي
ممنوع است و مرتكبان چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات
شديدتري نباشند ،به حبس تا 1سال محكوم خواهند شد ».عالوه بر
این ،چند سالی است شهرداریها در آستانه عید سعید قربان و برای
حفظ سالمت مردم و پیشگیری از شیوع بیماریهای قابلانتقال از
طریق ذبح دام ،مراکز مشخصی را با رعایت استانداردهای بهداشتی،
با تایید مراجع ذیربط و با حضور و نظارت متخصصان امر تعیین و
اعالم کردهاند تا هموطنان دام مورد نظر خود را با اطمینانخاطر و
با قیمت مناسب در این مراکز انتخاب و خریداری کنند و عوامل
حاضر در این مراکز نیز دامهای خریداریشده را در همان محل
با رعایت اصول بهداشتی ذبح و بستهبندی میکنند و در اختیار
مشتریان قرار میدهند .حال جای تعجب است که با وجود قانون
منع ذبح دام در معابر عمومی و با وجود تسهیالت درنظرگرفتهشده
برای خرید دام سالم و ذبح بهداشتی آن ،چرا باز هم برخی از ما
نمیخواهیم به قوانین کشور خودمان و تالش خدمتگزاران حفظ
پاکیزگیمحیطزیستوارتقایسالمتدرجامعهاحترامبگذاریم؟و
چرا همچنان برخی افراد اقدام به ذبح دام در معابر عمومی میکنند؟
در این زمینه سازمانها و مراکز دولتی و غیردولتی ،مساجد و
هیاتهایمذهبی،مراکزآموزشیودانشگاهیو...میتوانندسرمشق
جامعه باشند و فرهنگ قانونمداری را در جامعه ترویج کنند اما
متاسفانه میبینیم برخی از آنها نیز ضمن بیاعتنایی به قوانین کشور،
دام مورد نظر خود را از مراکز غیرمجاز تهیه کرده و به صورت
غیربهداشتی و توسط افراد بدون صالحیتهای بهداشتی در معابر
عمومی ذبح میکنند و تأسفآورتر اینکه حتی خبر و تصویر این
اقدام آسیبرسان به محیطزیست و سالمت عمومی را در سایت
رسمی خود و کانالها و شبکههای اجتماعیشان نیز قرار میدهند.
آیا وقت آن نرسیده کمی هم به آموختههای فرهنگی و مذهبی
و سیره بزرگان خود در زمینه اهتمام به پاکیزگی محیطزیست،
رعایت بهداشت عمومی و احترام به قانون ،عمل کنیم؟چراکه به
«ایاک ن َ ْعبُدُ َو َ
تعبیر بزرگان ،یک انسان مسلمان و کسی که َ
ایاک
ن َْستَعین» بر زبان میراند ،آنگاه با محیطزیست خود از راه صفا و
وفا به سر میبرد.

یک سخن از یک چهره ماندگار

این مذهب ضدنشاط است؟
چه کسی میتواند درباره اسالم بگوید که اسالم
دین غم و اندوه و گریه و زاری و بینشاطی است،
در حالی که قرآن با صراحت میگویدُ « :ق ْل َم ْن
الطيّ ِبَ ِ
َح َّر َم زِينَ َة َهّ
الل ِ الَّتِي أَخْ َر َج لِعِبَادِه ِ َو َّ
ات م ِ َن ال ّ ِرز ِ
ْق
ِ
الدن ْيَا خَ ال َص ًة يَ ْو َم
ين آ َمنُوا فِي ال ْ َحيَاة ِ ُّ
ُق ْل ِه َي ل ِ َّل ِذ َ
الْقِيَا َم ِة»(.اعراف )32:اصال درست برعکس است.
اسالم دین نشاط است .میگوید« :ای پیغمبر،
در برابر کسانی که بسیاری از مواهب زندگی را
تحریم میکردند ،اعالم کن و بگو چه کسی زینت
و آرایش و زیباییهایی را که خداوند از درون
طبیعت برای بندگان بیرون کشیده ،حرام کرده
است؟ چه کسی روزیهای پاک ،مواهب پاک،
مواهبی را که انسان از آنها لذت مشروع و صحیح
میبرد ،حرام کرده است؟ بگو این مواهب ،این
روزیهای پاک ،این زیباییها ،برای مردم باایمان در
همین زندگی دنیاست .در زندگانی جاوید و آخرت
هم همین زیباییها و همین مواهب
برای مردم باایمان است ،با یک
تفاوت و آن تفاوت این است
که در این دنیا زیباییها به
زشتیها آمیخته و آلوده
است ،شادیها به غم
آلوده و آمیخته است

ولی در دنیای دیگر ،در روز رستاخیز ،این زیباییها
و این مواهب پاک برای مردم باایمان به صورت
خالص وجود دارد».
مگر صدها آیه قرآن مردم باایمان را به بهشت وعده
و نوید نمیدهد؟ خب بهشت چیست؟ تابلویی
که قرآن از بهشت ترسیم میکند ،زندگی سراسر
نشاط و بهرهمند از تمام زیباییهای خالص و پاک
را نشان میدهد؛ باغهای زیبای باصفا ،پر از انواع
میوهها و گلها ،بر بستر آن باغ جویهای روان،
آبهای زالل روان ،بهترین آبهای آشامیدنی،
بهترین همسران ،بهترین پذیراییکنندگان ،بهترین
تختهای آرمیدن و آسایش کردن ،زیباترین بسترها
از نرمترین و چشمگیرترین پارچهها .آیا مذهبی
که به مردم باایمان و درستکار میگوید سرانجام
پاداششمادردنیایجاویدچنینزندگانیایاست،
میتواند مذهبی ضدنشاط باشد؟ همین مذهب و
کتاب است که میگوید این بهرهمندیها در
این زندگی دنیا برای مردم باایمان
هست ،گرچه خالص نیست؛
مثل همه چیزهای دیگر
بهطور طبیعی به ناکامیها
آغشته است.
شهید دکتر بهشتی

تقویم سالمت
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به مناسبت  21تا  28مرداد؛ هفته ارتقای سالمت جوانان

«آموزش»؛ رکن اصلی سالمت جوانان
در تقویم سالمت جهانی 12 ،اوت به عنوان روز جهانی «جوانی» نامگذاری
ترجمه:
سادات شده و در ایران نیز به این مناسبت 21 ،تا  28مرداد به عنوان هفته «ارتقای
مریم
سالمت جوانان» شناخته میشود .این مناسبت از سال  1999میالدی از
کاظمی
سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و مهمترین اهداف آن بر
تقویت برنامههای دولتها برای تحصیل ،پیشگیری از مصرف مواد مخدر و بزهکاری ،حمایت
نسبت به سوءتغذیه ،فقر و خشونت جوانان  15تا  24ساله متمرکز شد .آنچه به عنوان شعار
این مناسبت در سال جاری مطرح شده ،توجه به تالشهای جامع و دسترسی همگانی همه
جوانان به آموزش و تحصیل است .اطمینان از دسترسی همه به آموزش باکیفیت ،عادالنه و
ترویج فرصتهای یادگیری مادامالعمر اصول چنین برنامهای را شامل میشود .همچنین تاکید
بر آموزش جوانان در سال  2019میالدی بر چگونگی نگاه دولتها ،جوانان و همه افراد
جامعه برای دستیابی به برنامههای توسعه پایدار تا سال  2030میالدی تاکید خواهد داشت.

وضعیت تحصیل نوجوانان و جوانان در دنیا

آخرین آمار در مورد تعداد کودکان محروم از تحصیل در دنیا نشان میدهد بهرغم تالشهای
انجامگرفته در جهت امکان سوادآموزی همه کودکان طی دهههای اخیر ،همچنان روند رو
به رشد کندی دیده میشود .براساس ارزیابیهای مرکز آمار یونسکو( ،)ISUحدود 263
میلیون کودک ،نوجوان و جوان در دنیا ( 1نفر از هر  5نفر) امکان مدرسه رفتن ندارند؛
آماری که طی  5سال گذشته اصال پیشرفت نداشته است.
با توجه به آمار یونسکو ،میزان بهرهمندی از تحصیل با توجه به گروههای سنی مختلف ،متفاوت
خواهد بود .در مقطع تحصیالت ابتدایی ،تعداد کودکانی که اصال به مدرسه نرفتهاند ،طی
 10سال اخیر هیچ تغییری نداشته؛ 9درصد کودکان  6تا  11سال یا  63میلیون کودک از این
فرصت محروم هستند .عالوه بر این 61 ،میلیون نوجوان حدود  12تا  14سال و  139میلیون
جوان ( 1نفر از هر  3نفر) در سنین تحصیالت متوسطه نیز در مدرسه ثبتنام نشدهاند .این

آموزش «تمرینات ورزشی»
به زندگی بهتر و طوالنیتر
کمک میکند

مدتی که کودکان و بزرگساالن در گوشه و کنار
دنیا به فعالیتهای ورزشی اختصاص میدهند،
کم است که این مساله میتواند پیامدهای جدی بر
سالمت ،طول عمر ،موفقیتهای تحصیلی ،اشتغال و
فعالیتهای اجتماعی داشته باشد .یونسکو از نهادهای
دولتی و آموزشی کشورها خواسته نگاه جدی نسبت به
بیتحرکی داشته باشند و با این مساله که براساس گزارشهای
سازمان بهداشت جهانی ،ساالنه عامل مرگ  3/2میلیون نفر؛ حدود
 2برابر بیشتر از ایدز میشود ،مقابله کنند.
یکجانشینی و شیوه زندگی بیتحرک در بسیاری از مناطق دنیا حتی برخی کشورهای بسیار ثروتمند نیز دیده
میشود .براساس آمار ،میزان هزینههای مادی و زمان اختصاصیافته برای آموزش فعالیتهای ورزشی در
مدارس به تدریج روند رو به کاهش در کشورهای اروپایی پیدا کرده و این وضعیت در آمریکای شمالی
نیز شرایط بهتری ندارد ،حال آنکه باید توجه داشت سرمایهگذاری عمومی برای آموزش ورزش در حد
قابلتوجهی از طریق هزینههای سالمت قابلجبران خواهد بود .همچنین آموزشهای باکیفیت ورزشی
در کاهش تمایل جوانان به رفتارهای پرخطر و بهبود سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی آنها نقش دارد.

سالمت جسمی

آموزش تمرینات ورزشی باکیفیت به کودکان و نوجوانان کمک میکند نقش ورزش را در هماهنگی
شیوه زندگی سالم و فعال و پیشرفت مهارتها برای شرکت در طیف گستردهای از فعالیتهای بدنی
درک کنند .از طرفی ،انجام منظم ورزشی از این سنین به عملکرد اندامهای مختلف بدن کمک میکند و
ضامن سالمت جوانی و میانسالی از جنبههای مختلف خواهد بود.

سالمتاجتماعی

ورزش در برقراری ارتباط سازنده با دیگران و کسب توانمندیهایی مانند تحمل ،اعتماد ،همدلی و احترام
موثر است .همچنین ورزشکاران جوان از این طریق شرکت در فعالیتهای گروهی و ابزار الزم آن مانند
حس مسوولیتپذیری ،مدیریت ،همکاری و ...را میآموزند.

جایگاه خانواده در آموزش

آموزش درست «مسائل جنسی» در جوانان

هر فردی برداشت خاصی از آموزش دارد که با توجه
به ساختار خانواده و جامعه متفاوت خواهد بود .گرچه
جامعه یکی از موثرترین جنبههای تاثیرگذار بر آموزش
کودکان و نوجوانان است ،جایگاه والدین در این زمینه
بسیار مهم خواهد بود .قدرت تصمیمگیری و انتخاب
بهترین و بدترین مسیر انتخاب در وهله اول توسط
خانوادهبهبچههاآموزشدادهمیشودکهیکیازمهمترین
مسوولیتهای والدین است.
سطح آموزشها و تحصیالتی که کودک دریافت میکند
بر تمام زندگی او تاثیر میگذارد و میتواند به طور کلی
شخصیت او را شکل میدهد .نحوه رویارویی والدین با
شرایط مختلف زندگی (نگرش مثبت ،رفتار مسووالنه،
فرار از مشکالت ،پرخاشگری و )...اولین آموزههای
کودک خواهد بود .پس از آن نیز معلم با رفتارهای
مثبت یا منفی خود تاثیر همیشگی بر اطالعات ،منطق،
استدالل و شیوه زندگی کودک دارد.
ارزشهایی که پدر و مادر به فرزندانشان منتقل میکنند.
درواقع ،سرمایههایی برای تمام عمر خواهد بود .دوران
کودکی مرحلهای بسیار حساس از زندگی هر فردی
است و هر نوع ارزش که در این سنین به کودک آموخته
شود برای همیشه در ضمیر او نقش میبندد .عالوه بر
آموزشهای زندگی و رفتاری که همه والدین سعی
در انتقال به بهترین شکل دارند ،وظیفه مهم آنها امکان
تحصیل فرزندان خواهد بود تا از این مسیر توانایی درک
مسائل اجتماعی و رویارویی با چالشهای زندگی آینده
را پیدا کند.

آیا میدانید فقط 34درصد جوانان در سراسر دنیا نسبت
روشهای انتقال و پیشگیری از ایدز آگاهی دارند؟
آیا میدانید در برخی کشورها ،از هر 3دختر2 ،
نفر زمانی که با اولین عالئم چرخه عادت
ماهانه روبرو میشوند ،هیچ آگاهیای
نسبت به این شرایط ندارند؟ چنین
دالیلی ضرورت آموزش در حوزه
مسائل جنسی نوجوانان و جوانان و
تاثیر آن بر سالمت و خوشبختی ،احترام
حقوق انسانی و پرهیز از تبعیض جنسیتی
را نشان میدهد که میتواند ضامن زندگی
سالم ،ایمن و موفق باشد.

سالمتهیجانی

سالمتشناختی

محققان به این نتیجه رسیدهاند که افزایش جریان خون ناشی از فعالیتهای جسمانی میتواند مغز و قابلیتهای
ذهنی و روانی را تحریک کند .عالوه بر این ،ورزش سطح انرژی و تمرکز را افزایش میدهد پس باید
نتیجه گرفت اختصاص ساعاتی از برنامه نوجوانان و جوانان به تمرینات جدی و مستمر ورزشی مزایای
بسیاری برای سالمت آینده آنها و همچنین تقویت مهارتهای شناختی ،اجتماعی و هیجانی خواهد داشت.

موثر در رشد و پویایی :زمانی که بچهها به مدرسه میروند ،مغز آنها
تحت تاثیر آموزشهای مختلف رشد میکند ،روحیهشان تکامل مییابد
و نگرش آنها به زندگی کامل میشود .اگر کودک امکان دسترسی به
آموزشهایضروریوباکیفیتراداشتهباشد،بهتدریجباآموختنمطالب
مختلف میتواند شرایط زندگی خود را در آینده به گونهای بهتر رقم بزند.
نخستین گام در جهت ادراک فرهنگها :جغرافیا ،تاریخ ،مطالعات

اجتماعی و ...از جمله دروسی هستند که در مدارس سراسر دنیا تدریس
میشوند .هرچه ما شناخت بیشتر و بهتری نسبت به دنیا داشته باشیم،
شانس بهتری برای بهرهمندی از تجربیات زندگی دیگران و گام نهادن
در مسیر بهتر خواهیم داشت.
تقویتکننده اعتمادبهنفس :زمانی که کودکان خواندن و نوشتن را
میآموزند ،اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به تواناییهای خود برای
کسب موفقیت پیدا میکنند .قدرت پاسخگویی آنها به مسائل مختلف و
حتی به نظر ساده ،به تدریج توانایی و اعتمادبهنفس آنها را تقویت میکند.
مقابله با فقر و بیکاری :طبیعتا کسب سواد و برخورداری از تحصیالت

به

خانواده؛ نخستین مرجع آگاهیهای
جنسی

آموزش مسائل جنسی از دوران کودکی مورد توجه
است ،البته نه به شکل آشنایی با روابط جنسی! کنجکاوی نسبت
به بدن و اندامهای جنسی یکی از مراحل رشد و شناخت طبیعی کودکان محسوب میشود.
کودکان باید از سنین طفولیت از طریق والدین نسبت به حریم شخصی خود آگاهی پیدا کرده
و بتوانند از خود در برابر سوءاستفاده دیگران محافظت کنند .به تدریج و با نزدیک شدن سن
بلوغ ،آشنایی نوجوانان با تغییرات فیزیولوژیک ضروری است و باید شرایطی بر خانواده و
مدرسه حاکم باشد که نوجوان بتواند اطالعات درست و پرسشهای ذهنی خود را با والدین و
معلمان درمیان بگذارد .در غیر این صورت ،آنها برای یافتن پاسخهای خود با دوستان و همساالن
صحبت میکنند که باید نگران اطالعات نادرست ،غیراخالقی و حتی منحرفکننده آنها بود.
ایجاد فضای صمیمی بین والدین و فرزندان باعث میشود آنها عالوه بر مطرح کردن دغدغههای
ذهنی خود نسبت به مسائل جنسی ،پرسشهای مربوط به مصرف دخانیات ،الکل ،روابط با جنس
مخالف و همچنین حاالت روانی مانند افسردگی و اضطراب را نیز با والدین درمیان بگذارند.
آموزش مسائل جنسی با توجه به سنین فرزندان باید جنبههای شناختی ،عاطفی ،جسمی و
اجتماعی را دربرگرفته و به این ترتیب آنها بتوانند دانش ،مهارت و ارزشهای انسانی را در این
زمینه به دست بیاورند و بتوانند با سطح اطالعات درستی آماده ورود به زندگی مشترک شوند.
مطالعات انجامگرفته در این زمینه نشان میدهد هرچه کودکان بیشتر در معرض مسائل جنسی
از طریق شبکههای اجتماعی قرار گیرند ،احتمال اینکه زودتر نسبت به رفتارهای جنسی گرایش
پیدا کنند ،بیشتر خواهد بود .همچنین کودکانی که چنین آموزشهایی را از خانواده دریافت
میکنند ،کمتر گرایش به چنین رفتارهای پرخطری خواهند داشت .گفتوگوهای ساده ،روشن
و بدون حاشیه درمورد مسائل جنسی احتمال خطر برای جوانان را در طوالنیمدت کاهش
میدهد .البته صحبت کردن در این زمینه معموال برای والدین مشکل است ،بهخصوص اینکه
فرزندان در سنین نوجوانی تا حدی تمایل به تنهایی و گرایش به ارتباط با دوستان دارند .از
همین رو ،هرچه آموزشها زودتر توسط خانواده داده شود ،میتوان اطمینان بیشتری نسبت
به پیشگیری از این مشکالت داشت.

دانشگاهی یکی از مهمترین شیوههای کسب درآمد و شغل ایدهآل در
همه جوامع است .درحقیقت ،این مزیت را میتوان مانعی برای بیکاری
و درنتیجه فقر دانست.
زمینهساز شیوه زندگی سالم :معموال دانشآموزان در محیط مدرسه با
اصول زندگی سالم مانند تغذیه درست ،تحرک و پرهیز از عادات ناسالم
مانند سیگار کشیدن آشنا میشوند که عامل جدی در حفظ سالمت و
نشاط آینده خواهد بود .بهرهمندی از آموزشهای باکیفیت باعث میشود
با کسب آگاهی ،گرایش به رفتارهای ناسالم و پرخطر کاهش یابد.
موثر در تصمیمگیری و تفکر :کودکانی که از حق تحصیل برخوردارند،

با ارزشهای اخالقی و شیوههای حل چالشهای زندگی آشنا میشوند.
توانایی تصمیمگیری درست در زندگی به آنها امکان میدهد در زندگی
شخصی و حرفهای خود موفقیتهای بیشتری کسب کنند.
رشدتواناییهایارتباطیوحرفهای:مسلماهرچهآموختههایفردبیشتر
باشد ،تواناییهای وی نیز برای انجام امور مختلف کاملتر خواهد بود.
همچنینازطریقچنینآموزشهاییفردمیتواندبهویژگیهایشخصیتی
خود نیز پی ببرد و قابلیت رویارویی با چالشهای زندگی را پیدا کند.

منابع,www.alliance-network.org :
uis.unesco.org, www.edcan.ca

منبعwww.aboutkidshealth.ca :

دانشآموزانی که به طور جدی یک فعالیت ورزشی را دنبال میکنند معموال بهتر میتوانند هیجانات خود
را کنترل کنند و در موقعیتهای استرسزا و سخت ،تصمیمات بهتری بگیرند .ورزش به فرد کمک میکند
بهتر با استرس ،اضطراب و افسردگی مقابله کند و اعتمادبهنفس بیشتری برای انجام امور داشته باشد.

سادهترین دالیل اهمیت «تحصیل»
در موفقیت زندگی

جوانان که حدود  15تا  17سال دارند 4 ،برابر بیشتر از کودکان در سن مقطع ابتدایی و 2
برابر بیشتر از نوجوانان مقطع متوسطه اول ،مستعد ترک تحصیل هستند.
گزارشهای یونیسف حاکی از آن است که از هر  3کودک ،نوجوان و جوان ،یکی از تحصیل
محروم است و این مساله بهخصوص در مورد دختران بیشتر از پسران دیده میشود .همچنین
آمار به خوبی تفاوت جدی محرومیت از تحصیل در کشورهای فقیر و ثروتمند را نشان
میدهد؛ میزان کودکانی که امکان تحصیل مقطع متوسط اول را ندارند در کشورهای با سطح
درآمد پایین 59درصد است ،در حالی که در کشورهای ثروتمند به سختی به 6درصد میرسد.
متاسفانه در این زمینه بحران یادگیری نیز مطرح است؛ به طوری که از هر  10کودک و
نوجوانی که به مدرسه میروند1 ،نفر حداقل مهارت خواندن یا ادراک ریاضی را کسب
نمیکند .آموزش باید برای هر کودکی با توجه به نیازهای خاصی که برای یادگیری دارد،
مجهز و به قدر کافی موثر باشد.
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سالمت جنسی

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

آیا دوچرخهسواری به سالمت جنسی آسیب میزند؟

زین دوچرخه و ناتوانی نعوظی
دوچرخهسواری راهی عالی برای جابجایی از جایی
به جای دیگر و نیز شکل مناسبی از ورزش است که
دکتر
.سودمندیهای بهداشتی مشابه پیادهروی ،دویدن نرم ،شنا
علی مالئکه
کردن و سایر فعالیتهای جسمی هوازی دارد اما برخی
مردان و زنان از دوچرخهسواری پرهیز میکنند زیرا نگران هستند که این
فعالیت به اندامهای تناسلیشان آسیب بزند و کارکرد جنسیشان را مختل
کند .برخی بررسیهای علمی تاکنون شواهدی در حمایت از این نگرانی
به دست دادهاند که ممکن است نشستن طوالنیمدت روی زین دوچرخه
با فشار روی اعصاب تناسلی بر سالمت جنسی تأثیر بگذارد اما این شواهد
بیشتر در مورد افرادی بوده که زیاد دوچرخهسواری میکنند .از طرف دیگر،
کارهای بسیاری وجود دارد که میتوانید برای محافظت از سالمت جنسیتان
حین دوچرخهسواریتان انجام دهید تا مجبوربه قطع این ورزش سودمند
نشوید .هنگامیکه برای مدت طوالنی روی زین دوچرخه مینشینید ،زین
روی میاندوراه (ناحیه میان مقعد و آلت تناسلی) فشار میآورد .میاندوراه
پر از شریانها و اعصابی است که خون اکسیژندار و حس را به آلت شما
میرساند.برایاینکهمردبهنعوظبرسد،تکانههایعصبیپیامهایبرانگیختگی
را از مغز به آلت میفرستند .این پیامهای عصبی باعث شل شدن رگهای
خونی و افزایش جریان خون از طریق شریانها به آلت تناسلی میشوند.
هر مشکلی که در اعصاب ،رگهای خونی یا هر دوی آنها وجود داشته
باشد ،باعث اشکال در ایجاد نعوظ در مرد میشود.

پژوهشهایی که دوچرخهسواری را برای سالمت
جنسی مضر میدانند

در طول دهههای اخیر ،برخی پژوهشها نشان داده بعضی دوچرخهسواران
احتماال دچار آسیب به «عصب شرمگاهی» (عصب پودندال) میشوند که
عصب اصلی میاندوراه است و شریان شرمگاهی که خون را به آلت تناسلی
میرساند ،صدمه میبیند و مشکالت جنسی در آنها ایجاد میشود.
پژوهشگران نروژی ۱۶۰مرد را که پس از شرکت در یک تور دوچرخهسواری
بیش از  ۵۰۰کیلومتری پرسشنامه پر کرده بودند ،مورد ارزیابی قرار دادند.
یکپنجم این مردان از بیحسی در آلت تناسلی شکایت داشتند که در برخی
از آنها بیش از یک هفته طول کشیده بود ۱۳ .درصد ( ۲۱مرد) دچار ناتوانی
نعوظی شده بودند که عموما بیش از یک هفته طول کشیده بود.
پژوهشگران در انستیتوی ملی ایمنی و سالمت شغلی ( )NIOSHآمریکا ۱۷
عضو پلیس گشت دوچرخهسوار در یکی از ایالتهای این کشور را بررسی
کردند .این مردان هر روز بهطور میانگین  5/5ساعت روی زین مینشستند.
تقریبا همه این افراد گاه به گاه بیحسی تناسلی را تجربه کرده بودند .افرادی
که بیشتر از همه دوچرخهسواری کرده بودند ،در معرض بیشترین خطر
اختالل کارکرد نعوظی قرار داشتند و مردانی که بیشترین فشار را روی
صندلی زینهای وارد آورده بودند ،بیشترین مشکالت جنسی را داشتند.
این پژوهشگران در پیگیری بعدی دریافتند افسران گشت دوچرخهسوار
که از زین بدون دماغه استفاده کرده بودند ،نسبت به آنهایی که از زین
استاندارد استفاده کرده بودند ،بیحسی تناسلی بسیار کمتری را گزارش
کردهاند .گروهی از پژوهشگران همین انستیتو رابطه میان دوچرخهسواری
و کارکرد جنسی در زنانی را که بهطور میانگین  ۲ساعت در چند روز هفته
دوچرخهسواری میکردند ،بررسی کردند .این زنان در مقایسه با زنانی که
چند روز در هفته میدویدند ،کاهش حس در ناحیه تناسلی را تجربه کردند.
این گروه پژوهشگران در بررسی بعدی دریافتند زینهای باریک و زینهای
به اصطالح برشدادهشده باعث افزایش فشار بر میاندوراه (منطقه میان
مقعد و دستگاه تناسلی) میشود .پژوهشی که نتایج متضادی دارد با وجود
یافتههای پیشین ،بررسی جدیدی در انگلیس که نتایج آن به تازگی منتشر
شد ،نشان میدهد دوچرخهسواری اثری منفی بر سالمت جنسی یا کارکرد
ادراری مردان ندارد .پژوهشگران در این بررسی دوچرخهسواران را با دوندهها
و شناگران مقایسه کردند و دریافتند سالمت جنسی و ادراری این دو گروه
با یکدیگر تفاوتی ندارد .آنها معتقدند یافتههایشان در تضاد با یافتههای
بررسیهای پیشین است که نشان میداد دوچرخهسواری میتواند اثر منفی

بر کارکرد جنسی مردان بگذارد .به گفته این پژوهشگران ،سودمندیهای
دوچرخهسواری بسیار بیشتر از این خطرات است .در این بررسی حدود
 ۲هزار .و  774دوچرخهسوار از بریتانیا ،آمریکا ،کانادا ،استرالیا و نیوزیلند
همراه  ۵۳۹شناگر و  ۷۸۹دونده با استفاده از مجموعهای از پرسشنامهها که
سالمتجنسیوکارکردادراریرااندازهمیگرفتند،موردتحقیققرارگرفتند.
نتایج نشان داد سالمت جنسی و کارکرد ادراری در هر  3گروه همانند بود،
البته برخی دوچرخهسواران بیشتر در معرض خطر «تنگی پیشابراه» قرار
گرفته بودند .تفاوت آماری معناداری از لحاظ سالمت جنسی و ادراری میان
دوچرخهسواران با شدت باال  -آنهایی که برای بیش از  ۲سال ،بیش از ۳
بار در هفته دوچرخهسواری کرده بودند و بهطور متوسط  ۴۰کیلومتر پیموده
بودند -و دوچرخهسواران تفریحی وجود نداشت .به گفته این پژوهشگران
که نتیجه کارشان در «مجله اورولوژی» منتشر شده ،یافتههایشان در تضاد
با پژوهشهای پیشین است که بیانگر اثر منفی دوچرخهسواری بر کارکرد
نعوظی بود .همچنین بررسیهای پیشین گروه مقایسه نداشت و به علت
اندازههای کوچک نمونههایشان محدودیت داشتهاند.
بنجامینبریرازبخشبیماریهایادراریدانشگاهکالیفرنیادرسانفرانسیسکو
وسرپرستاینپژوهشگفت«:دوچرخهسواریسودمندیهایقلبی-عروقی
فراوانی دارد و فشار کمی روی مفاصل میآورد ».به گفته او ،سودمندیهایی
بهداشتیکهنصیبدوچرخهسوارانمیشود،بسیاربیشترازخطراتبهداشتی
احتمالی آن است.
این بررسی نشان داد دوچرخهسواران بهطور قابلتوجهی از لحاظ آماری
میزانهای باالتری از بیحسی تناسلی گزارش میکنند اما بر اساس یافتههای
این بررسی ،در دوچرخهسوارانی که بیش از۲۰درصد زمان سواریشان را در
حالت ایستاده میگذراندند ،این میزان بهطور قابلتوجهی کاهش مییافت.
پژوهشگران معتقدند در بررسیهای آینده باید توجه دقیقتری به این موضوع
شود که آیا بیحسی تناسلی گزارششده بهوسیله دوچرخهسواران ممکن
است پیشبینیکننده مشکالت جنسی در ادامه زندگی باشد یا نه؟

نتایج پژوهشجدیدتر

نتایج یک بررسی مشاهدهای در سال  ۲۰۱۴میالدی که در «مجله سالمت
مردان» منتشر شد ،نشان داد دوچرخهسواری خطری جدی از لحاظ ناتوانی
نعوظ یا ناباروری در مردان ایجاد نمیکند .پژوهشگران در این بررسی از
 ۵۳۰۰دوچرخهسوار مرد خواستند پرسشنامهای را درباره مدت ساعت
دوچرخهسواریشان در هفته و اینکه آیا در  5سال گذشته دچار عالئم ناتوانی
نعوظ شدهاند یا تشخیص ناباروی برایشان داده شده ،پرکنند .نتایج رابطه
واضحی بینمدت زیاد دوچرخهسواری و ناتوانی نعوظ یا ناباروری در این
مردان نشان نداد اما هنوز نگرانیها درباره خطرات دوچرخهسواری در ایجاد
ناتوانی نعوظ در مردان وجود دارد و پژوهشها بر  3بخش دوچرخه از این
لحاظ متمرکز بودهاند؛ شکل زین ،ارتفاع فرمان دوچرخه و نوع دوچرخه.
شکلزین:نتایجیکبررسیکهدرمجله«اورولوژیاروپایی»منتشرشد،نشان
داد زینهای باریک با دماغه به شکل حرف  Vانگلیسی میزان اکسیژنرسانی
به آلت تناسلی را به ترتیب  82/4و  72/4درصد کاهش میدهند.
ارتفاع دسته :نتایج یک بررسی که در «مجله اورولوژی» منتشر شده ،نشان
داد دوچرخههای با فرمانهایی که ارتفاعشان باالتر یا موازی ارتفاع زین
دوچرخه است ،نسبت به دوچرخههایی که ارتفاع فرمان در آنها پایینتر از
ارتفاع زین است ،مردها را بیشتر در معرض خطر ناتوانی نعوظ قرار میدهد.
نوع دوچرخه :نتایج یک بررسی دیگر نشان داد استفاده از دوچرخ ه ثابتی که
در آن فرد در موقعیت تکیهداده به پشتی دوچرخه قرار میگیرد ،مانند سوار
شدن بر دوچرخههای معمولی باعث کاهش اکسیژنرسانی به آلت تناسلی
نمیشود .گرچه بر این اساس نمیتوان گفت باید به کلی سوار شدن بر
دوچرخههای معمول را برای حفاظت احتمالی در برابر ناتوانی نعوظی کنار
گذاشت ،اگر دچار کمردرد و گردندرد هستید یا مشکالت بدنی دیگری
دارید که دوچرخهسواری را برایتان مشکل میکند ،دوچرخ ه ثابت گزینه
خوبی برای شماست.
منبعHarvard Health Letter:

اقداماتیسادهبرایحفاظتازعوارضجنسیدوچرخهسواری

چطور تجهیزات دوچرخهسواری مناسب انتخاب کنیم؟
اگر میخواهید با شروع دوچرخهسواری از سودمندیهای
سالمتبخش این ورزش استفاده کنید و درعین حال حین
انجام آن ایمن بمانید ،باید تجهیزات مناسبی انتخاب کنید.
به جز کالهخود ایمنی که استفاده از آن هنگام
دوچرخهسواریضروریاست،انتخابدوچرخه
و لباس دوچرخهسواری مناسب نیز انجام این
فعالیت را ایمنتر و راحتتر میکند.
لباس دوچرخهسواری :لباسهای
مخصوصدوچرخهسواریازفیبرهایی
ل شدهاند
با تکنولوژی پیشرفته تشکی 
کهضدآبهستند.اینلباسهامعموال
از مواد بازتابدهنده نور دارای رنگ
نئون تهی ه شدهاند که باعث میشوند
رانندگان اتومبیلها شما را هنگام
دوچرخهسواری در شب ببینند.
شورتهای دوچرخهسواری دارای
بخش بالشتکی یا چرمی ضخیمی
هستند که جلوی سایش را میگیرند
و ضربهها را جذب میکنند.
دوچرخه :دوچرخهای را انتخاب کنید
که فشار کمتری بر بدنتان وارد کند ،مانند
دوچرخههای گردش ساحلی یا دوچرخههای
راحتی .دستههای این دوچرخهها به علت میله بلند
دسته به سمت باال آمده بنابراین به شما امکان نشستن
در حالت قائم را میدهند ،چرخهای پهنی دارند که امکان

سواری نرم را به شما میدهند ،میلههای زینهایشان جذبکننده
ضربه است و میله تنه آنها در ارتفاع پایین قرار گرفته بنابراین
الزم نیست برای سوار شدن روی آنها پایتان را بیشازحد
باال بیاورید .یک انتخاب دیگر سهچرخهها هستند
که اگر به هر علتی حفظ تعادل برایتان مشکل
باشد ،استفاده از آنها برایتان راحتتر خواهد
بود.باالخرهمیتوانیدازدوچرخههایثابت
استفاده کنید که به شما امکان میدهند در
حال تکیه داده به پشتی رکاب بزنید.
زین دوچرخه :زینی را با بالشتکهای
اضافی انتخاب کنید که آنقدر پهن
باشد که حمایت الزم را از دو
برجستگی استخوان لگن که هنگام
نشستن روی دوچرخه بر آنها تکیه
میکنید ،ایجاد کند.
زینی را برگزینید که فشار وارد بر
منطقه پرینئوم یا «میاندوراه» ،ناحیه
میان دو استخوان لگن و واقع در پشت
اعضای تناسلی را کاهش دهد .این منطقه
محل عبور اعصاب و شریانهایی است
که اندامهای پایینی بدن را تغذیه میکند و
فشار شدید بر آ ن میتواند به ایجاد بیحسی
و گزگز در پاها بینجامد .زینهایی که این فشار
را کاهش میدهند ،به شکل «بدون دماغه» یا «نعلی»
طراحی میشوند.

یافتههای پژوهشی که ذکر شد به معنای آن نیست که باید به علت نگرانی از اثر دوچرخه
بر کارکرد جنسی این ورزش را کنار بگذارید .درواقع ،راهحلهای سادهای وجود دارد
که میتوان بهوسیله آنها این چرخه معیوب احتمالی را که به علت آن دوچرخهسواری
ممکن است با فشار بر اعصاب ناحیه تناسلی باعث اختالل کارکرد جنسی شود ،مهار کرد.
ازجمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
 از زینهای با دماغه کشیده و باریک استفاده نکنید .از زینهای پهن که به مقدار کافی
حاوی بالشتک باشد ،استفاده کنید .زینهای مخصوص پرشده با ژل و جاذب ضربه نیز در
بازار در دسترس هستند .زینی را انتخاب کنید که طول دماغه آن بیش از  ۶سانتیمتر نباشد.
 زین دوچرخه را به سمت باال شیب ندهید .این کار باعث افزایش فشار بر منطقه
«میاندوراه» (فاصله میان بیضه و مقعد) میشود که اعصاب تناسلی از آن میگذرند.
 ترتیبی دهید که زین در ارتفاع مناسبی قرار بگیرد تا پاهایتان هنگامیکه پدال را پایین
میآورد ،در زانوها بهطور کامل باز نشود.
 برای حفاظت بیشتر ،پوشیدن شلوارهای بالشتکدار مخصوص دوچرخهسواری را
در نظر داشته باشید.
 میلههای فرمان دوچرخهها را باال ببرید ،تا قامتتان هنگامیکه روی زین مینشینید،
راستتر شود.
 هنگام دوچرخهسواریهای طوالنی موقعیت نشستنتان را تغییر دهید و وقتهای
استراحت تعیین کنید.
مهمتر از همه اینکه ،درباره نشانههای هشداردهنده اولیه هوشیار باشید .اگر احساس
مورمور یا بیحسی در اندامهای تناسلی خود میکنید ،از دوچرخهتان پیاده شوید .اگر
این مشکل حتی با وجود استفاده از زین پهن ،بالشتکدار و در موقعیت درست ادامه
پیدا کرد ،باید استفاده از دوچرخه ثابت را در نظر بگیرید.
شاید بهترین شیوه این باشد که برای بهبود وضعیت بدنیتان فقط بر دوچرخهسواری
تکیه نکنید و این ورزش را بخشی از برنامه تناسب بدنی متعادل قرار دهید.
انجام متناوب دوچرخهسواری و پیادهروی ،دویدن آرام و شنا کردن هم راهحل دیگری
است .همچنین میتوانید از دوچرخه ثابت ،تردمیل ،دستگاه الیپتیکال ،نوار باالبر یا دستگاه
پلهنورد استفاده کنید .اگر به دوچرخهسواری عالقه دارید ،آن را با این فعالیتها ترکیب
کنید .رعایت احتیاطاتی ساده تضمین خواهد که عالقه شما به ورزش با سایر جنبههای
مهم زندگیتان تداخلی ایجاد نمیکند.

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

باورهاینادرستدرتعارضاتهمسران

هفتتیراختالف!
علي صادقيسرشت
روانشناس

گلولههای هفتتیر اختالف ،فکرهای نادرستی است که
با شلیک هر کدام از آنها به زندگی مشترک ،بخشی از
صمیمیتوصفایزندگیهمسرانآسیبمیبیندوشلیک
مجموع این گلولهها میتواند زندگی گرم و زنده را به
زندگیای مرده و بیجان در حد طالق عاطفی یا حتی
طالق محضری تبدیل کند .در این نوشتار ،خوانندگان
محترمراخالصهوارباگلولههایاینهفتتیرآشنامیکنیم:
 .1ببخشم ،فکر میکنه کم آوردم! یکی از نادرستترین
تصورات که ممکن است پس از گذشت مدتی از زندگی
مشترک در ذهن یکی از طرفین یا هر دوی آنها شکل
بگیرد ،این است که اگر وقت اختالفات ،حق با من
باشد و با این حال بهراحتی همسرم را ببخشم ،در واقع
خودم را كوچك کردهام؛ همسرم نیز در این صورت پررو
میشود ،اما این باور از نگاه دینی نادرست است چراکه
از نگاه اسالم ،اگر ببخشي ،عزيز ميشوي ،نه اینکه اگر
نبخشی ،عزیز شوی!
رسول خدا(ص) ميفرمايند:
 كسي كه از ستمي درميگذرد ،در عوض ،خداوند
در دنيا و آخرت ،به وي عزت ميدهد.
 حضرت طي حديثي براي تحقق  3مطلب ،سوگند
یاد ميکنند؛ از جمله ... :هر كس از ستمي بگذرد ،خداوند
بر عزت او بيفزايد.
 بر شما باد گذشت كردن كه عفو ،جز بر عزت بنده
نيفزايد،پس عفو كنيد تا خداوند شما را عزيز گرداند.
 .2باید تشکر کنه! همسرمان الزم است از زحمات ما
تشکر کند ولی ما نباید از او توقع تشکر داشته باشیم.
اینکه طرف حساب خود را همسر بدانیم و از او توقع
تشکر داشته باشیم ،یک باور نادرست است .ازاینرو،
آنچه از لطف به همسر خود ارزانی داشتهایم ،درحقيقت
لطفی است که به خود كردهايم چراكه ما با لطف خود
به او ثوابي از ناحيه خداوند را متوجه خود كردهايم .در
اين راستا توجه به روايات زير مفيد است:

 امام علي(ع)« :كسي كه از تو سپاسگزاري نميكند،
نبايد تو را نسبت به نيكي كردن ،بيرغبت کند زيرا
بيترديد ،كسي كه از آن كار تو به رهاي نميبرد (يعني
خداوند) ،از تو قدرداني ميكند و از سپاسگزاري او به
بيش از آن چيزي ميرسي كه فرد ناسپاس فروگذاشته
است و خداوند ،نيكوكاران را دوست ميدارد».
 امام صادق(ع)« :كسي كه بداند آنچه كرده ،به خود
كرده ،مردم را در سپاسگزاري ،كند نميشمرد و انتظار
افزايش مودت از آنها ندارد ،پس تشكر كاري را كه به
سود خود كردهاي و آبروي خود را با آن حفظ نمودهاي،
از ديگران مخواه».
 .3اینجوری باشم ،فکر میکنه نوکرشم! کلفتشم!
برخی خانمها به خدمت کردن خود به شوهرشان
برچسب کلفت بودن و نوکر بودن میزنند؛ باوری
نادرست که انگیزه کار کردن در خانه را کم میکند
و روحی ه نارضایتی از شوهر را افزایش میدهد اما
آموزههای اسالمی بهجای برچسب نوکر زدن به این
اقدامات ،به آن رنگوبوی خدایی میزنند و این یعنی
جایگزینی باور درست به جای باور نادرست .در اینباره
به فرمایشات زیر توجه کنید:

 رسول خدا(ص):
«هر زنی که به دست همسرش یک لیوان آب دهد،
از يك سال كه روزهايش را روزه و شبهايش را به
قيام گذرانده باشد ،برتر است!»
«هر زني كه در خانه شوهر خود ،به قصد مرتب كردن
آن ،چيزي را جابجا كند ،خداوند به او نظر (لطف) ميكند
و اگر خدا به كسی نظر (لطف) كند ،عذابش نميدهد».
 امام علی(ع) میفرمایند« :بهترین زنان شما ،زنی است
که نرمخوي و اهل مداراست؛ اگر شوهرش غضب كند،
خشم نميگيرد و از او راضي است؛  ...او خادمي از
خادمان الهي است و »...
 .4همینم که هستم! یکی از باورهای نادرستی که معموال
در برخی مردها دیده میشود ،این است که فکر میکنند
صاحب همسرشان هستند و هر طور دلشان میخواهد،
میتوانند با همسرشان برخورد کنند اما دین ،نهتنها مرد
را صاحب همسر نمیداند ،بلکه همسر را امانتی از ناحیه
خدا نزد مرد معرفی میکند .امانتداری از نظر عقل ،عرف
و شرع ،آدابی دارد .خداوند متعال بنا بر روايت ،زنان
را امانتي در دست شوهرانشان قرار داده است .ازاینرو،
الزم است آقایان از سالمت جسمي و رواني این امانت

آ

همیشهشرمنده!
پژوهشهای مختلف نشاندهنده نتایج ناخوشایند
احساس شرم در کودکان است؛ آنها بهجای پذیرش
خطای خود ،از آن دفاع میکنند .این کودکان دوریگزین
و در روابط میانفردی سرد هستند .آنها به علت دردناک
بودن و غیرقابلتحمل بودن احساس شرم سعی میکنند
کمتر در دید باشند زیرا معتقدند بچههای بدی هستند و
هرلحظه ممکن است مرتکب خطا شوند .ازاینرو ،به
دلیل نگرانی از سرزنش شدن ،دستبهکاری نمیزنند،
داوطلب نمیشوند و تواناییهای خود را انکار میکنند.
مشکل دیگر در خود فرورفتن و ضعف همدلی است.
تمرکز کودک شرمندهشده عمدتا بر ویژگیهای منفی
خودش است ،همواره خود را فردی مقصر و سزاوار
سرزنش میداند و دغدغهاش درست رفتار کردن برای
تنبیهنشدناست.اوغرقدردنیایغمباردرونیخوداست.
کودک شرمگین نمیتواند افکار و احساسات کودکان
دیگر را درک کند و با آنها همدلی داشته باشد .درنهایت،
چنین کودکی خود را بیارزش میداند و احترامی برای
خود قائل نیست بنابراین انجام رفتارهای ناسازگارانه
مانند پرخاشگری ،دروغگویی و دزدی و همچنین وجود

اضطراب ،افسردگی و وسواس در کودکان شرمگین
عجیب نیست .نتایج احساس گناه ،در مقایسه با نتایج
احساس شرم ،بسیار امیدوارکننده است .کودک به فعالیت
سازنده و مبتکرانه میپردازد زیرا احساس آرامش و امنیت
باعث میشود با دید باز و خیال راحت دنیای اطراف را
جستجو و دستکاری کند و نگران اشتباه کردن و سرزنش
شدن نباشد .ویژگی دیگر ،داشتن رفتار جبرانی ،اعتراف
و پوزش است .کودکی که احساس گناه دارد ،عالوه بر
پذیرش خطای خود ،سعی خواهد کرد رفتار اشتباهش
را با معذرتخواهی و انجام کارهای خوب جبران کند.
برای مثال پسازاینکه مادر به شکلی منطقی از دیر برگشتن
کودک به خانه گله میکند«:ببین پسرم ،میدانم که بازی
با بچههای کوچه چقدر برایت لذتبخش است اما االن
دقیقا  45دقیقه از قرارمان گذشته و در این مدت نگرانت
بودم» و به آشپزخانه میرود ،کودک سعی میکند با مرتب
کردن اتاقش مادر را خوشحال کند اما واکنش غیرمنطقی
مادر (با چهرهای خشمناک و مشت گرهکرده« :دیگه اجازه
نمیدم بیرون بری! پسر بیچشم و رو») باعث میشود
کودک عالوه بر احساس تنفر از مادر ،بهتالفی کردن و
خرابکاری فکر کند.

نقش احساسها در آینده دینی کودکان
سرانجام ،پژوهشها حاکی از دیندارتر
بودن کودکانی است که احساس گناه دارند.
احساس شرم باعث لجاجت و افزایش عمل
منفی میشود اما احساس گناه انگیزه ترک خطا
را افزایش میدهد .تصور کنید مادر به کودکی
که اسبا ببازی دوستش را بیاجازه برداشته،
بگوید« :مگه تو دزدی! خدا بچههایی را که
دزدی میکنند دوست ندارد .روز قیامت کف
دستهایت آتشداغ میگذارند».
این کودک عالوه بر احساس تنفر از خداوند،
احتماال رفتار خود را انکار میکند و در آینده
به دزدی مخفیانه رومیآورد اما اگر مادر صرفا
ناراحتی خود را بابت این عمل ابراز کند و از کودک
بخواهد برای بخشیده شدن ،آن اسبا ببازی را
به دوستش برگرداند ،کودک این عمل را تکرار
نخواهد کرد.
امام علی(ع) چه نیکو فرمودند« :زیاد هروی در
سرزنش ،باعث شعلهور شدن آتش لجاجت
میشود( ».تحف العقول ،ص )84

مو

خوب است درباره دو هیجان شایع در کودکان؛
یعنی احساس گناه و احساس شرم ،بيشتر بدانيد.
 احساس گناه متمرکز بر رفتار است .کودکی که
با خود میگوید« :من کار بدی انجام دادم» ،احساس
گناه میکند ،نه شرم زیرا احساس شرم متمرکز بر خود
فرد است .خودگویی کودکی که احساس شرم دارد،
شبیه به این عبارت است« :من دختر بدی هستم».
 کودکی که احساس گناه میکند ،خطای خود را
ناپایدار و جزیی میداند؛ به این معنا که اعتقاد دارد
همین یکبار مرتکب خطا شده است (جزیی) و سعی
دارد دفعه بعد کار بدش را تکرار نکند (ناپایدار) اما
در احساس شرم ،کودک معتقد است خطایش پایدار
خواهد بود؛ یعنی باز هم تکرار میکند .همچنین آن
را کلی میداند؛ یعنی خود را در همه کارها خطاکار
میداند .برای مثال کودکی را در نظر بگیرید که بیاجازه
شیرینی برداشته و بعد تنبیه شده است .اگر کودک با
خود بگوید «من پسر بدی هستم» ،مشخص است که
در او احساس شرم ایجاد شده زیرا بد بودن ،یک
ویژگی شخصیتی پایدار است و وقتی شخصیت بد
باشد ،فرد در همه کارها بد است.
 اگر کودک حتی پسازاینکه رفتار نامطلوب را
بهصورت خصوصی انجام دهد ،احساس بدی داشته
باشد ،میگوییم احساس گناه دارد زیرا احساس گناه
درونی است اما اگر کودک فقط وقتی کار نامطلوب
را در معرض عموم انجام بدهد ،احساس بد داشته
باشد ،میگوییم احساس شرم دارد .این کودکان از
انجام کار بد بهصورت پنهانی اِبا ندارند.
وقتی والدین کودک خطاکار را با عباراتی مانند
«خیلی بچه بدی هستی»« ،دوستت ندارم»« ،تو آدم
نمیشی» یا «بیادب» خطاب قرار میدهند ،ناخواسته
او را دچار احساس شرم میکنند اما عباراتی مانند
«رفتارت خوب نبود»« ،از بینظمی بدم میاد» یا «دفعه
بعد تکرار نشه» ایجاد احساس گناه میکند .ریشه
شکلگیری احساس شرم و احساس گناه تا حد
زیادی والدین هستند.
والدینی که مرتب کودک را تنبیه میکنند ،بیشازحد
او را سرزنش میکنند ،لغزش کودک را نمیپذیرند،
او را تحقیر میکنند ،دشنام میدهند و به شخصیت
کودک توهین میکنند ،زمینه احساس شرم را فراهم
میکنند.
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دین و سالمت

قرآن،کتابیماننددیگرکتابهانیست،
بلکه کتابی آسمانی و زنده و ژرف و
حکیمانه است که میتواند از یک سو
سالمت معنوی ما را افزایش دهد و با
تقویتصفاتگوناگونانسانی،زندگی
حجتاالسالم
محمد محرابی ما را سرشار از موفقیت و لطافت کند و
قرآنپژوه
از سوی دیگر ،ما را با ملکوت و باطن
جهان مرتبط کند تا جایی که در همین
دنیا بتوانیم فرشتگان الهی را ببینیم و حتی به مالقات و
وصال خداوند نائل شویم اما دستیابی به این آثار ارزشمند،
تنها با قرائت سطحی و شتابزده قرآن امکانپذیر نیست.

قرآن و سالمت معنوی

قرآن برای تقویت «سالمت معنوی» در انسان ،راهکارهای
گوناگونی دارد که برخی از مهمترین راهکارها عبارتند از:
.1توجه دادن به کرامت ذاتی انسان و برخورداری او
از روح الهی
.2توجه دادن به برتری انسان نسبت به دیگر موجودات و
حتی فرشتگان و برگزیده بودن او برای جانشینی خداوند
.3آشنایی با خداوند و صفات او به عنوان خالق و
پرورشدهنده مهربان و معبودی که همه موجودات،
ناخواسته در پی او هستند و آرامش و رفع بیقراری
انسان ،در ارتباط با او و در ذکر و یاد اوست.
.4نشان دادن کوچکی و حقارت دنیا و زندگی مادی و
برتری جایگاه انسان و لزوم بهرهمندی عاقالنه انسان از
نعمتهای مادی بدون اسارت در برابر آنها
.5ضرورت افزایش عقالنیت در انسان در همه ابعاد
فردی ،خانوادگی و اجتماعی حتی در عرصه دینداری
و پرستش خداوند
.6تحریک و تشویق انگیزشی انسان برای فتح قلههای
سعادت و سالمت معنوی و شکوفاسازی صفات برتر و
نهفته انسانی با بیان ویژگیهای واالی پیامبران و اولیای
الهیونیزنشاندادنصفاتناپسندوغیرانسانیانسانهای
منحرف و طغیانگر
.7تقویت محبت و دگردوستی و پرهیز از خودخواهی
و خودمحوری به عنوان عاملی بسیار مهم برای رشد
شخصیت و سالمت اخالقی ،تعمیق پرستش و دینداری
و موفقیت در زندگی خانوادگی و اجتماعی
.8تقویت عملگرایی به عنوان پایه سالمت و اقتدار ارادی
و موفقیت و ارائه راهکارها و بایدها و نبایدهای دینی
برای شکلگیری صفات جامع انسانی و کسب ظرفیت
الزم جهت خالفت و جانشینی برای خداوند
بدیهی است تالوت مشتاقانه این آیات الهی و تفکر
و تامل عمیق در آنها همراه با طهارت و پاکی درونی
است که میتواند آهستهآهسته جان ما را با این نور
آسمانی پیوند زند و سپس جلوههای زیبای آن را به
ما نشان دهد؛ جلوهها و بهرههای ویژهای که اکنون
برای دیگران دیدنی نیست و پیش از این برای خود
ما نیز آشکار نبود.

فراغت و آرامش
محافظت کنند تا سرانجام امانت را صحيح و سالم به
صاحبش رد کنند.
 .5مردها اینجورن؛ زنها اینجور .یکی از باورهای
ضربهزننده،حکمهایذهنیکلیونادرستیاستکههریک
اززنوشوهربهطرفمقابلخودنسبتمیدهند.نمونههایي
ازحكموارههاينادرستهمسرانبههمدیگر«:مردهاسرد
و بيعاطفهاند ،زنها غيرمنطقياند ،مردها سركوبكننده
عواطف همسرانشان هستند ،زنها از لحاظ شخصيتي،
ضعيفهستند،مردهاهميشهيكطرفهحكمميكنند،زنها
هميشه كارها را خراب ميكنند ،مردها خودخواه هستند،
زنها سيريناپذيرند و »...این حکموارهها ،همان عينك
بدبینی و بدفهمی است که بر چشم همسران زده شده
و مبنای قضاوتهاي اشتباه ،موضعگيريهاي نادرست
و تصميمگيريهاي غلط بعدي درباره شيوه برخورد با
همسر ميشود .البته آشنایی با تفاوت زن و مرد کاری
پسندیده است ولی قضاوت کلی بر اساس زن یا مرد
بودن نادرست است.
 .6رمز خوشبختی اینه! نیاز اقتصادی ،یکی از  6نیاز
اصلیهرزندگیایاستامابرایبرخیهمسران،اینباور
نادرستشکلمیگیردکهپول،مهمترینعاملخوشبخت
شدن است .البته برخی افراد به این نکته در زبان اعتراف
نمیکنند اما در عمل ،سراغ خرجتراشيهاي افراطي،
چشموهمچشميهاي اقتصادي ،تشريفات و تجمالت
و  ...میروند .این رفتار عملی سبب میشود تا زندگي
کنند برای پول درآوردن ،نه آنکه پول دربیاورند برای
زندگی کردن.
 .7رقابت ،محبت میآورد! برخی همسران ،زندگی
مشترکرابامیدانرقابتاشتباهمیگیرند.آنهامیپندارند
هر چه از طرف مقابل بیشتر امتیاز بگیرند ،برندهاند.
برای نمونه ،برخی خانمها میکوشند تا بتوانند به
هر قیمتی که شده ،تحصیل خود را ادامه دهند تا از
مردشان عقب نیفتند! البته الحمدا ...این باور در همه
خانمها نیست ولی برخی خانمها اگر در هر زمینه
عقب بیفتند ،احساس میکنند چیزی از دست دادهاند!
حال آنکه زن و مرد زندگی مشترکی درست کردهاند
که هر کدام وظایفی مشخص دارند و باید در یک
گروه باشند ،نه در دو گروه رقیب.

حدود  1/5ماه از تعطیلی مدارس و پایان
امتحانات دانشآموزان میگذرد .در
بسیاری از خانهها ،فرزندان برنامه خاصی
برایروزهایفراغتندارندوشیوهزندگی
تابستانه آنها ،گاهی به خاطراتی تلخ از
ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مشاجره با اعضای خانواده و گاهی بروز
مرکز مشاوره مأوا مشکالتروحیواخالقیکشیدهمیشود.
در این مواقع ،با  3گروه از خانوادهها
روبرو میشویم:
اول)خانوادههاییکهبهبهانههزینهبربودنیانگرانیهایافراطی
نسبتبهحضورفرزنداندرجامعه،حتیمحیطهایفرهنگی،
آموزشی و ورزشی ،برنامهای برای آنها تدارک نمیبینند.
دوم)خانوادههاییکهبیشازتوانفرزندان،آنهارادرکالسهای
مختلف ثبتنام میکنند و به نوعی انتقام ناکامیهای خود
همراه با اضطراب کنونیشان را از فرزندان میگیرند.
سوم) خانوادههایی که با توجه به توان فرزندان ،امکانات
موجود ،نیازهایی که بچهها با آن روبرو هستند و نیز عالقهها
و استعدادهای فرزندان خود ،برنامهای متنوع ،زمانبندیشده
و جذاب طراحی میکنند.
طبیعیاستکهمادوستداریمناممانرادرگروهسومبنویسند
ولی واقعیت ماجرا چیست؟ آیا ما در زمره خانوادههای موفق
و میانهرو در فراغت فرزندانمان هستیم؟ جواب به این سوال
خیلی دشوار نیست .کاغذ و قلم بردارید و گزارشی از  1/5ماه
فراغتیکهگذشت،تهیهکنید.بهخودتانچهنمرهایمیدهید؟
برای ماههای باقیمانده چه طرحی دارید؟ آیا در برنامهریزی
برای کودکان و نوجوانان خود گام موثری برداشتهاید یا
اینکه همچنان منتظرید تا اتفاق تازهای بیفتد؟ آیا میدانید
در صورت کوتاهی در برنامهریزی و کشیده شدن فرزندان
به مسیرهایی مثل وابستگی به فضای مجازی و بازیهای
رایانهای ،کار دشوارتری برای حل مشکل خواهید داشت؟
اگر امروز هزینههای غنیسازی اوقات فراغت را نپردازیم،
شاید مجبور باشیم چندبرابر آن را در جبران اشتباههای خود
متحمل شویم .افزون بر این ،برنامههای زیادی است که نیازی
به هزینه ندارد ،مثال میتوانید مهارتهایی را که میدانید ،با
چاشنی حوصله و آرامش به آنها بیاموزید یا در کتابخانهای
ثبت نام کنید و عالقهشان را به مطالعه در محیطی آرام تامین
کنید .مراکز فرهنگی زیادی هستند که پذیرای فرزندان شما
برایدورههایتابستانههستند.تادیرترنشده،کاریبایدکرد.

گی

این صفحه
با همکاری
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محیط زیست
قاب سبز

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

یادداشت سبز

میمونهای رزوس از کجا وارد ایران شدهاند
و چه خطری دارند؟

جنگلهای هیرکانی  از هر سو مورد تهاجم انسانها قرار گرفتهاند.

آیا معنای کوهنوردی ،این است؟! انبوه زباله در هسارچال علم
کوه ،تا قله دماوند ...عکس :کیوان بیگلریان

موتورسیکلتها حتی ایستگاههای بیدود را هم اشغال کردهاند.

مدتی قبل خبر مزاحمت و حمله دو
میمونرزوسبرایمسافرانسیاهکل
در فضای مجازی و رسانهها مورد
توجه قرار گرفت .با نگاه به تصاویر
گرفتهشده ،از همان ابتدامشخص
سیدنادر
شد میمونها گونهای غیربومی به
صادقیراد
رفتارشناس
نام «رزوس» هستند چراکه منطقه
حیوانات
سیاهکل زیستگاه میمون نیست.
زیستگاه میمون رزوس ،از پرخاشگرترین میمونهای
دنیا ،از پاکستان به سمت شرق و جنوب شرقی آسیا تا
چیناست .میمونها زمانی حیوانی مهاجم هستند که
میتوانند در حمله بسیار خطرناک باشند .من به واسطه
شغلم تا به حال به بسیاری از حیوانات نزدیک شدهام
اما همواره با احتیاط بیشتر به میمونها نزدیک میشوم
زیرا ضربات دستشان کوبنده و مرگبار است و بدنی
قوی و دندانهایی برنده دارند.
میمونها انواع مختلفی دارند ،مانند شامپانزه ،گوریل،
اوران گوتان .میمون رزوس از گروه بابونها ،با وجود
جثه نسبتا کوچک ،دندانهای نیش بسیار قوی دارد که
زمان حمله به انسان میتواند تا استخوان را پاره کند.
بسیاری از گونههای غیربومی با رهاسازی در طبیعت از
بین میروند اما میمون از نوع گونههای مقاومی است که
میتواندشرایطنامناسبراتاببیاورد.ازدالیلتابآوری
میمونها رژیم غذایی متنوع آنهاست که میتوانند از
غالت و جانوران و گیاهان و حتی حشرات تغذیه کنند
اما معموال وقتی بنا به دالیلی نمیتوانند غذا پیدا کنند،
به روستاها و شهرها نزدیک میشوند .در منطقه غار
حرا در عربستان سعودی به چشم خود شاهد افزایش
جمعیت رزوسهایی بودم که نمیدانم به چه دلیل رها
شده بودند و مشکالتی برای حجاج ایجاد کردند .در
هند هم این نوع میمونها بهتدریج به شهرها نزدیک
شدهاند .گزارش داده شده که حمله میمونها در این
کشور بیشتر از حمله ببرهاست.
نکته مهم درباره خبر میمونهای رزوس ،نوع مواجهه با
این خبر است که متاسفانه گاهی از دهان افراد متخصص
هم شنیده میشود .حضور دو میمون رزوس بازتابی

غیرواقعی و مبالغهآمیز داشت و فوری موجی در فضای
مجازی و رسانهای راه افتاد که خواهان امحای آنها شد.
یکیازبدترینتبعاتانتشارحسابنشدهوغیرکارشناسی
چنین خبرهایی ،کاهش ورود گردشگر و ترس بیمورد
مردم از رفتن به آن منطقه است.
من با کشتن نمونههایی که میتوان با زندهگیری و
عقیم کردن نسلشان را کنترل کرد ،موافق نیستم .راههای
دیگری برای کنترل گونههای غیربومی وجود دارد.
میتوان میمونهای رزوس را زندهگیری و به پارکهای
وحش منتقل یا از طریق عقیم کردن نسل آنها را کنترل
کرد .گونههای مختلف حیاتوحش که ممکن است
برای انسان خطرناک باشند ،نباید کشته شوند .امروزه
نگهداری حیوانات غیراهلی در منازل دیده میشود که
حتما غیرکارشناسی و خطرناک است اما این حیوانات
نباید تاوان اشتباه ما انسانها را با مرگ خود بدهند.
رزوس در ماههای اول تولد جثه و ظاهر جذابی دارد
و همین موضوع باعث شده گونههایی از این نوع به
عنوان حیوان خانگی خرید و فروش شود اما با باال رفتن
سن ،خوی تهاجمی و خارج از کنترل این میمون آشکار
میشود و خریدارانی که به هوای جثه کوچک او در
سنین پایین حیوان را خریدهاند ،چارهای جز رهاسازی
او در طبیعت نمیبینند .رزوس مانند بسیاری از جانوران
دیگر ،بیماریهای مشترک مانند سل ،ابوال و ماربورک
بسیاری با انسان دارد و پس از حمله بهانسان مشکالت
اساسی برای او ایجاد میکند.
درواقع طبیعت هر گونهای را نمیپذیرد و با مکانیسم
خاصی که دارد ،برخی تغییرات و جفتگیریها را پس
میزند ،مثال گرگ و شغال یا انواع ماکیان مانند کبک
و تیهو یا انواع گربهسانان مانند گربه جنگلی و کاراکال
(سیاهگوش) میتوانند جفتگیری کنند اما طبیعت
محصول این جفتگیریها را پس میزند .بسیاری از
گونههای جانوری یا گیاهی ،مانند قناری بومی ایران
نیستندامادربسیاریازخانههایایرانیدرقفسنگهداری
میشوند .اگر همین قناری را در محیط رها کنید ،احتمال
زندهماندنشنزدیکبهصفراستبنابرایننمیتواندگونه
مهاجم باشد .طی سالهای دور در تهران طوطی سبز

نداشتیم و تا جایی که میدانم چند طوطی سبز در باغ
سفارت سابق آمریکا در تهران رها شده بودند .جمعیت
طوطی سبز طی سالها بهتدریج در تهران زیاد شد و از
جایی به جای دیگر رفت ،حتی این اواخر شنیدهام در
جنوب ایران شاهطوطی هم دیده شده است .بسیاری
میگویند کالغ زاغی گونه مهاجم است اما طوطی سبز
با آن ظاهر دلفریب ،گونهای است بسیار مهاجمتر ،نوکی
بسیار قوی دارد و به هر جنبندهای حمله میکند .گیاهان
هم میتوانند گونه مهاجم باشند .گاهی عامل واردکننده
نهادهای رسمی و دولتی هستند ،مثل گیاه آزوال که قبل
از انقالب وارد کشور شد اما حاال به مشکلی برای
محیطزیست شمال کشور تبدیل شده است.
گونههای مهاجم یکی از بزرگترین معضالت تنوع
زیستی جهان هستند .بر اساس جدیدترین گزارش

صندوق جهانی طبیعت ( ،)WWFگونههای مهاجم
درکنار «تخریب زیستگاه»«،صید و شکار غیرقانونی»،
«آلودگی و بیماری» و «تغییرات اقلیمی» یکی از  5عامل
اصلی نابودی تنوع زیستی جهان هستند .طبیعت طی
میلیونها و هزاران سال ،خود گونههای جانوری و
گیاهی را تقسیم کرده و هر گونه را در جایی قرار داده
که مناسب زیست آن است ،حتی در دورا ن بارداری،
گونههایمختلفبامحیطزیستخودمأنوسشدهاندتا
بچه آنها بتواند بعد از تولد با افتوخیزهای هوا سازگار
شود اما گونههایی که از خارج از زیست بوم طبیعی وارد
میشوند گاهی میتوانند مهاجم باشند؛ یعنی بنا به دالیل
مختلف خطری برای گونههای دیگر محسوب شوند.
هریکازآنهابایدبادقتوبدونشتابوباشناختکامل
از تنوع گیاهی و جانوری مهار شود.

جهان سبز

گرمای مفرط و مهاجرت

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی« :در شهر تهران تنها در بافت
مسکونی حدود  ٣میلیون نفر در معرض فرونشست و فروریزش
زمینهستند».

گورایرانی ،پَنج اَنگشت ابرکوه ،استان یزد /ابوالفضل فالحزاده

همراه با پیشرفت دانش جهان در مورد تغییرات اقلیمی ،افزایش دما
و فشارهای گرمایی شدید در 5سال گذشته پیشرفت کرده ،در حالی
که موضوعات مرتبط با مهاجرت اقلیمی در تمام شکلهای خود
(مهاجرت داوطلبانه ،جابجایی اجباری و جابجایی برنامهریزیشده)
به طور فزایندهای مورد مطالعه قرار گرفته است .کتاب «گرمای مفرط و
مهاجرت» دومین جلد از کتابهای ششگانه ترجمهشده توسط مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در حوزه مسائل راهبردی
بحران آب است که معرفی میشود .کتاب «گرمای مفرط و مهاجرت»
ترجمه گزارشی با عنوان  Extreme Heat And Migrationاست
که سازمان بینالمللی مهاجرت (International Organization for
 )Migrationآن را در سال  ۲۰۱۷میالدی منتشر کرده است .این
گزارش در مرکز بررسیهای استراتژیک توسط حنظله سلیمانی و جواد
عرب یارمحمدی ترجمه شده و موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
اطالعات و امنیت ملی آن را چاپ کردهاست .خالصه مدیریتی این
کتاب به شرح زیر است:
 توافق پاریس (کنوانسیون سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی،
 )۲۰۱۵که از  ۴نوامبر  ۲۰۱۶الزماالجرا شده ،اهمیت حفظ تغییرات
دمای جهانی در زیر  2درجه سانتیگراد و در وضع مطلوب 1/5درجه
سانتیگراد را بیان میدارد .با این حال ،پیشبینی شده دمای جهانی
2/6تا  ۱/۳درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند (روگج و همکاران،

 ،)۲۰۱۶اگر تنها تعهدات مورد پذیرش دولتها در چارچوب اهداف
موردنظر مشارکت ملی و مشارکتهای مشخص ملی اجرایی شوند.
چنین افزایش دمایی بر سالمت میلیونها نفر از مردم تأثیرگذار است و
زیستپذیری و پایداری را در مناطق گرم دنیا مورد تهدید قرار میدهد.
 زیستپذیری به عنوان «قابلیت سکونت پایدار توسط افراد در
محیطزیست منطقه محلی» تعریف شده و پایداری میتواند «توانایی
حفظ جان یا تداوم موجودیت در محیطزیست منطقه محلی» باشد.
 گسترش مناطق فوق گرم در بخشهایی از دنیا ،یکی از تهدیدات
اصلی سالمت عمومی و رهاورد تغییرات اقلیمی است که منجر به از
بین رفتن بهرهوری نیروی کار میشود .در این شرایط ،تداوم فعالیتهای
زندگی روزمره در مناطق گرم استوایی و نیمه استوایی زمین -مناطقی
که بیشترین جمعیت دنیا در آنجا زندگی میکنند -مورد تهدید قرار
میگیرد .جریانهای مهاجرت خروجی از این مناطق در حال حاضر
نیز در حال انجام است و این تهدیدات میتواند نشانه عامل فشار
مهم بر مهاجرت آینده باشد ،به طوری که افراد و جوامع ممکن است
برای مهاجرت به دنبال محیطهای مساعدتر ،تحت فشار قرار گرفته
یا تصمیم به این کار بگیرند.
افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی میتواند منجر به حوادث
مخربی مانند خشکسالی پیدرپی ،آتشسوزیهای گسترده ،دورههایی
از گرمای شدید و امواج هوای گرم شود .چنین رویدادهایی در حال
حاضر هم ساالنه باعث جابجایی افراد زیادی میشود.
 برآوردهای سطح گرما در اطراف دنیا نشان میدهد در حال حاضر

کمتر از یک میلیون نفر در مناطقی زندگی میکنند که دارای «فشار
گرمای بسیار شدید» در سایه در طول گرمترین ماه سال است .اگر
افزایش دمای جهانی تا پایان قرن حاضر به 1/5درجه سانتیگراد محدود
شود ،مناطق گرم گسترش خواهند یافت؛ پیشبینی میشود  ۳۰تا ۶۰
میلیون نفر در مناطق گرمی زندگی کنند که میانگین دما در گرمترین
ماه ،برای عملکرد مناسب بدن انسان بسیار باال باشد.
 اگر دما  ۲درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند ،این پیشبینیها به بیش
از  ۱۰۰میلیون نفر افزایش پیدا میکند .اگر تنها سیاستهای مطروحه
در مفاد توافق پاریس ( INDCو  )NDCاجرایی شوند ،برخی مناطق
پرجمعیت در گرمترین ماههای خود« ،گرمای شدید» را تجریه میکنند.
مناطق اصلی که تحت تأثیر قرار میگیرند ،در کشورهای با درآمد کم و
متوسط قرار خواهند داشت اما برخی کشورهای نیمهاستوایی با درآمد
باال نیز به شدت گرم خواهند شد .اگر اقدامی برای کاهش تغییرات
اقلیمی انجام نگیرد ،پیشبینی میشود تا پایان قرن حاضر بیش از
یک میلیارد نفر در مناطق با «فشار گرمای بسیار شدید» زندگی کنند.
 حتی در خوشبینانهترین سناریو با کمترین افزایش دمای ممکن،
میلیونها نفر از مردم در کشورهای با درآمد پایین و متوسط و همچنین
کشورهای توسعهیافته قادر به حفظ فعالیتهای روزمره زندگی در
ماههای گرم سال نخواهند بود .در این زمینه ،پیشبینی افزایش و تغییر
شکل احتمالی جریانهای مهاجرت و توسعه راهبردهای مدیریت
مهاجرت برای واکنش به چنین چالشهایی حائز اهمیت است.

ت جمهوری
منبع :مرکز بررسیهای استراتژیک ریاس 

قلم سبز

قدم اول برای داشتن شهر سالم و پاکیزه تفکیک زباله و کاهش وزن آن است

گردشگری پایدار راهی برای حفظ تنوع زیستی و کاهش انتشار
دیاکسیدکربن

کاریکاتور زیبا و بامعنی محیط زیست

سالمت :حقیقت این است که خیلی وقتها ما متوجه عواقب تفکیک
نکردن زباله نیستیم .این موضوع را پشت گوش میاندازیم و به
تاثیر آن روی محیطزیست و نسلهای آینده بیاعتنایی میکنیم.
ایران کشوری است که ساالنه بیش از  20میلیون تن زباله تولید
میکند .این مقدار را میتوان با  6/3میلیون گونی برنج برابر دانست.
درنهایت  80درصد این مقدار زباله سر از محلهای دفن زباله
غیرقانونی درمیآورند یا سوزانده میشوند .محلهای دفن زباله شاید
راهکاری مناسب به نظر بیایند تنها کاری که میکنند ،پنهان کردن
حقیقت است .زبالههایی که در این مکانها دفن میشوند حدود 10
میلیون مترمکعب شیرابه تولید میکنند ،زبالههای مایعی که شامل
آالیندههایی هستند که معموال راه خود را به محیطزیست پیدا میکنند.
شیرابههایی که از زبالهها به بیرون نشت میکند ،آلودهترین مایع کره
زمین است .در واقع ،آالیندههایی که از شیرابههای محلهای دفن
زباله به وجود میآیند ،تاثیرات وسیع و زیانآوری در زنجیره غذایی
ما دارند .برای کم کردن از این مشکل ،تا میتوانید آب زبالهها را
قبل از ریختن به سطل زباله بگیرید .با این کار هم از حجم زباله
کم میشود و هم از میزان شیرابه آن .حقیقت این است که شما هم
بخشی از این واقعیت هستید .چند بار با خود تکرار کردهاید« :من
سهم خودم رو تمام و کمال انجام میدهم؟» گمان میکنیم خیلی!
اما به طور میانگین ،شما حدود  800گرم زباله در روز تولید میکنید.
این مقدار فقط توسط خود شما حدود  300کیلوگرم زباله یا 4/5

برابر وزن یک فرد در سال است.
با اینکه  70درصد از زبالههای ایران قابلبازیافت است ،شما تنها
 7درصد آن را در مبدأ تفکیک میکنیم .شهرداریها سازوکاری را
برای تحویل گرفتن زبالههای خشک پیشبینی کرده که هرچند
ایراداتی دارد ،قدمی رو به جلو است .با این اقدام همکاری کنید.
جالب است بدانید 6 ،میلیون و  300تن پالستیک در سال 2015
میالدی تولید شده است.
اما! حقیقت این است که میتوانید هم کمک کنیم! اگر زباله خشک
خود را از زباله تر جدا کنیم ،در واقع راه را برای بازیافت زباله
هموار میکنیم.
زبالههای تر :مواد غذایی ،میوه ،انواع سبزی ،لبنیات
زبالههای خشک :پالستیک ،کاغذ ،آهن ،شیشه ،پارچه ،چوب
توجه به این موضوع بسیار مهم است که مراقب باشیم به هیچ وجه
زباله خشک راهش را به کیسه زبالههای تر پیدا نکند چرا که این
موضوع به این معنی است که زباله خشک قابلبازیافت نخواهد
بود و سرانجامش محل دفن زباله خواهد شد .این مشکل به راحتی
با داشتن دو کیسه زباله یا دو سطل زباله حل میشود؛ یکی برای
زبالههای خشک و دیگری برای زبالههای تر .و در آخر اینکه قدر
هر ماده غذایی تر یا خشکی را که روانه زبالهدان میکنید ،بدانید زیرا
برای تولید آنها مقدار زیادی آب و انرژی و نیروی انسانی مصرف
شده ،تا میتوانید کمتر زباله تولید کنید.

در چند شماره پای صحبتهای دکتر حسین جعفری ،مدیرعامل
اسبق سازمان مدیریت پسماند تهران ،نشستیم تا با گوشههای تاریک
و روشن و خبرهای خوب و بد درباره یکی از بزرگترین مشکالت
کالنشهرهای جهان؛ یعنی مشکل زباله آشنا شویم .دکتر جعفری با
دقت از تفکیک زباله تر و خشک آغاز کرد و به مشکل الستیکهای
فرسوده و خالءهای قانونی در زمینه دفن پسماند و نبود زبالهسوزها در
کشورمان و اهمیت امحای مخصوص زبالههای بیمارستانی و زبالههای
الکترونیکی پرداخت شاید کمتر کسی از مردم بداند ازجمله مسائل
مدیریت پسماند حجم آن است .دکتر جعفری در این باره میگوید:
«با تمهیداتی بسیار ساده میشود حجم زباله را کم کرد .این کار نهتنها
جمعآوری و دفن یا بازیافت آن را آسانتر میکند ،بلکه باعث کاهش
آلودگی زباله میشود .زبال ه هرقدر آب کمتری داشته باشد ،زودتر
تجزیه میشود ،شیرابه کمتری از آن نشت میکند و آلودهکنندگی
کمتری هم دارد ».جعفری برای این کار چند پیشنهاد ساده دارد؛ تفاله
چای را مستقیم درون ظرف زباله نریزید .با ریختن تفاله چای درون
سبدهای کوچکی که در اغلب سینکهای ظرفشویی منازل وجود
دارد ،میتوان روزانه  200تن از وزن 7هزار تنی زباله تهران کم کرد.
خریدن سبزی پاککرده به جای سبزیهایی که به شکل سنتی در
میادین ترهبار یا بیشتر مغازههای میوهفروشی عرضه میشوند میتواند
تا میزان چشمگیری از حجم و وزن زبالههای شهرمان کم کند .ختم
کالم اینکه تا میتوانید آب پسماند را بگیرید.

سال پانزدهم شماره  719شنبه  19مرداد 1398
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نیلوفر جامهبزرگی
کارشناسارشد روانشناسی
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طــب ایــرانـی
سـالمــت روان
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سکنجبین؛
نوشیدنی عالی
تابستانی ()21

بررسی مشکالت و شرایط
یکدهم جمعیت جهان به بهانه
 22مرداد ،روز جهانی چپدستها

چپدست بودن
اختالل نیست

 13آگوست مصادف با  22مرداد ،روز جهانی
چپدستهاست .از سال  1976میالدی ،این روز هر
ساله جشن گرفته میشود و هدف از برگزاری چنین
گرامیداشتی ،یادآوری این موضوع است که در جهان
امروز چپدست بودن کار سادهای نیست و مشکالت خاص
خودش را دارد .امروزه چپدستها ،یکدهم جمعیت
کره زمین را تشکیل میدهند...صفحه 23

ابتالي بازیگران و هن
رمندان به سرطان
ارتباطي
با شغل آنها دارد؟

سال
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شنبه
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صفحه  6000تومان
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سلبریتیهادرمعرض
سرطان هستند
صفحه6

اینجا همه
همتشان بلند است
گشتو
گذار«سالمت»در
کافهرستورانسنتی
کوتاهقامتانبلندهمت

نگاه
«سالمت»بهمقوله
سالمندیوزوایایآن

بیایید سالمندان را
درککنیـم

سالمندي بخشي از
روند طبيعي زندگي
محسوب ميشود و
جسمي ،مشكالت گذشت زمان ،بيماريهاي
عواملي هستند رواني و شرايط محيطي
كه در اين
روند موثرند ...صفحه2

تاکیددکترحامدبرکاتی،
مدیرکل
دفترجمعیت،خانواده
و
مدارس وزارت بهداشت :

ازمادران شاغل
باید برای شیردهی
حمایتکنیم

همه
سالهيكمتاهفتماگوست
مصادفبادهمتاشانزدهم
مردادماهبهعنوانهفته
داشتهمیشودوشعار جهانیشيرمادردردنياپاس
امسال
«توانمندسازیوالدين،
تقويتتغذيهباشيرمادر،حال
وآينده»است...صفحه7

آخرین
گفتوگوباپروفسور
کیوان
مزدا،پزشکنیکوکار

تنها آرزویم ،زندگی
آرام
برایکودکان است
پروفسور مزدا،

نهتنها
كشور ديگر نيز به در ايران ،بلكه در چند
همين
رايگان انجام میداد و شكل عملهای جراحی
با زنجيره اميد فرانسه
همكاری
نزديكی داشت ...صفحه12

ع
وارضتابشآفتاببه
پو
ستتانراجدیبگیرید

سالمت

آفتابسوختگی،
پیری زودرس،
سرطان

سخنی با خوانندگان

عذر میخواهيم از
اينكه ديگر نمیتوانيم
قيمت سابق را
حفظ كنيم .حتما میدانيد
و همه روزه می
بينيد كه قيمتها افسار
گسيخته است.
كاغذ و خدمات چاپ
هم مانند بقيه به
شدت افزايش قيمت
داشته است و
ما
ناچاريم
از
اين شماره
1000تومانبه
قيمتتکفروشیسالمت
اضافهكنيم.شرمنده
ايماماچارهاینداريم.
با ما بمانيد
و به ما اعتماد كنيد.

صفحه 5

هزینه اشرتاک هفتهنامه «سالمت» (48
شامره در سال)  288,000تومان
است.
برای دریافت هفتگی «سالمت» (بعد از
کرس  10درصد تخفیف) ،مبلغ 260
هزار تومان در وجه نرشیه «سالمت»
به شامره كارت -4007-5714
 6274-1211بانک اقتصاد نوین
واریز منایید.
شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به
همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی
به تلفن  09125725749اعالم
منایید .اصل فیش بانکی يا كد پيگريي را
تا پایان دوره اشرتاک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا
شهریور  98است.
اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با
پست مطبوعات برقرار ميشود.

با
رسيدنفصلتابستان،
طبيعتمانندهوای تمايلبهشناوگردشدر
اين
گاهیبیتوجهیبه فصل،كامالداغاستاما
اصول
مراقبتدربرابرآفتاب،
زمينهسازآسيببه
پوستمیشود...صفحه29

تکرار تاریخی
پیشداوری و انگزنی
روز  13اوت برابر با  23مرداد« ،روز
جهانی چپدستها» نامگذاری
شده است.
جامعه چپدستها این روز را
به یکدیگر تبریک میگویند و به
احتمال زیاد پستهای متفاوتی با
هشتگهای مختلف به اشتراک
میگذارند.
این روزها کسی به فرزند چپدست
خودش چپچپ نگاه نمیکند،
انگارنهانگار که همین 40-50
سال پیش مادر و پدران صاحب
فرزند چپدست خودشان را به در
و دیوار میکوبیدند که فرزندشان را
راستدست کنند.
دیگر خبری از خرافههای مختلف
درباره چپدستان نیست و این
تفاوت و تغییر کامال پذیرفته شده
است؛ خدا را شکر!
کمی دقیقتر که نگاه میکنیم،
انسان متحولشده خالق دنیای
روباتها و اشرف مخلوقات هنوز
نیز گوشه چشمی حقارتآمیز به
برخی تفاوتها دارد.
دنیایی که خدا آن را با اراده با
تفاوتهایی از جنس خواستن
خودش مقدر کرده ،در نظر بندگانش
با پلکانها و الگوهایی طبقهبندی
شده است.
پذیرش دین و اعتقادات متفاوت به
کنار ،پذیرش ایدههای متفاوت با
باورها و تعصبات هم به گوشهای
دیگر پرتاب کنید ،من از فاجعهای
غیرانسانیتر سخن میگویم...
اگر نخواهیم خودمان را به کوچه
علی چپ بزنیم ،باید صادقانه پاسخ
دهیم که چند درصد از ما قادر هستیم
معلولیت افراد را قضاوت نکنیم؟
چند نفر از ما در جایگاه کارفرما
حاضریم معلوالن را به عنوان عضوی
در دستگاه خود استخدام کنیم؟ چه
تعداد مسووالن دغدغهمند داریم که
حاضر به پرداخت هزینه بیشتری
برای تجهیز محیط قابلاستفاده و
ایمن برای تردد معلوالن هستند؟
کدام فیلمسازان حاضرند هزینه
مترجم ناشنوایان را پرداخت کنند؟
چقدر مولف کتابهای مخصوص
نابینایان دیدهایم؟ باز اگر نخواهیم
دور شویم ،چند معلم هستند که دنبال
نپذیرفتن بچههای دارای معلولیت
در کالس درس خود نباشند؟
همین االن صدایی درون چند نفرمان
با دهانی کج و چهرهای بیتفاوت
میگوید« :من که کارفرما ،مسوول
یا هنرمند نیستم ،پس مسوولیتی
ندارم» ،قبول! شمایی که دستتان
به جایی بند نیست ،اگر در جمعی
نشسته باشید و ناشنوایی با چشمان
خسته به دنبال این باشد که کدام
شخص سخن میگوید و دست آخر
مجبور شود ،مدام از شما سوال کند که
موضوع چیست ،کالفه نمیشوید؟
و درنهایت با جمله «حرف مهمی
نمیزنند» ،او را از سر بازنمیکنید؟
نگاه امروز ما به تفاوتهای
همنوعانمان شاید نسخه پیشرفتهای
از نگاه گذشتگان به چپدستها
باشد .تلخ است اما در سالهای
گذشته با دیده تحقیر به معلوالن
مینگریستند .در این میان زنان
معلول که قدرت باروری و امکان
ازدواج نیز نداشتند ،گوشه خانه
میماندند و اجازه زندگی از آنها
سلب میشد.
این روزها اما وظیفه تکتک ماست
تا برای همه معلوالن سهمی مانند
دیگر افراد جامعه قائل شویم ،به
آرزوهایشان جامه عمل بپوشانیم
و تالش کنیم تا آنها هم بتوانند
مثل دیگر افراد جامعه در زندگی
سهیم باشند.
درست است که معلولیت محدودیت
همراه میآورد اما زندگی و شاد بودن
حقی است که برای همه افراد در
هر شرایط عقلی و جسمی مقدر
شده است.

18

دارو و فناوری

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

درمان نخستین انسان به کمک ویروسهای مهندسیشده

شکست ابرباکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک
آنتیبیوتیکی
مقاومت
ترجمه:
معضل جدی دنیای امروز
دکتر آذین
محبینژاد
پزشکی است .جنگ
همیشگی بین باکتریها
برای مقاوم شدن به انواع آنتیبیوتیکها
و دانشمندان علم پزشکی برای ساخت
آنتیبیوتیکهای قویتر همچنان ادامه
دارد اما اکنون برای نخستین بار دانشمندان
مهندسی ژنتیک موفق شدهاند با دستکاری
ژنتیکی ویروسها به درمان یک بیمار مبتال به
عفونت مقاوم به آنتیبیوتیکها کمک کنند.
ایزابل کارنل هلداوی ،دختر  17سالهای است
که از بدو تولد دچار بیماری ژنتیکی فیبروز
کیستیک بوده است .این بیماری با گرفتار
کردن ریهها جان فرد مبتال را تهدید میکند.
ایزابل در  15سالگی  2ریه پیوندی دریافت
کرد اما پس از دریافت پیوند ریه دچار نوعی
عفونت مرگبار شد که به انواع آنتیبیوتیکها
مقاوم است.
پس از آنکه پزشکان از درمان عفونت وی با
آنتیبیوتیکهای قوی ناامید شدند ،این نوجوان
بریتانیایی حاضر شد به درمان آزمایشی با
ویروسهای مهندسیشده ژنتیک تن بدهد.
هرچند ایزابل هماکنون بهبود کامل پیدا نکرده،
وضعیت او چنان خوب است که تقریبا به
زندگی عادی برگشته است.
این نخستین بار است که دانشمندان توانستهاند
با دستکاری ویروسها از طریق مهندسی
ژنتیک به بهبود عفونتهای باکتریایی مقاوم
به آنتیبیوتیکها کمک کنند .این کشف تازه
در قالب یک مقاله علمی در مجله نیچر منتشر
شده است .البته دانشمندان تاکید دارند فقط با
بهبود یک بیمار نمیتوان قاطعانه به کارایی این
روش جدید اطمینان داشت اما درمان حتی
یک بیمار هم میتواند برای مبارزه با بحران
رو به رشد مقاومت آنتیبیوتیکی راهگشا و
امیدبخش باشد.
دکتر استفانی استراثدی از دانشگاه کالیفرنیا
سندیگو که در یک مرکز مهندسی ژنتیک

مقاومت آنتیبیوتیکی معضل جدی دنیای
امروز پزشکی است .جنگ همیشگی
بین باکتریها برای مقاوم شدن به
انواع آنتیبیوتیکها و دانشمندان علم
پزشکی برای ساخت آنتیبیوتیکهای
قویتر همچنان ادامه دارد اما اکنون
برای نخستین بار دانشمندان مهندسی
ژنتیک موفق شدهاند با دستکاری ژنتیکی
ویروسها به درمان یک بیمار مبتال به
عفونت مقاوم به آنتیبیوتیکها کمک کند

مشغول پژوهش است ،میگوید« :این حقیقتا
یک لحظه تاریخی است زیرا نخستین باری
است که از یک «فاژ» دستکاریشده با مهندسی
ژنتیک برای درمان عفونت مقاوم به آنتیبیوتیک
در انسان استفاده شده است».
واژه «فاژ» مخفف باکتریوفاژ است که دشمن
طبیعی باکتریها محسوب میشود .اکنون
دهههاست دانشمندان تالش میکنند برای
درمان عفونتهای باکتریایی از فاژ استفاده کنند
اما تاکنون نتوانسته بودند فاژها را با موفقیت به

تجربه عملی پزشکی روی انسانها راه دهند.
دکتر هلن اسپنسر ،پزشک معالج ایزابل
میگوید« :هیچ یک از بیمارانی که مانند
ایزابل به دنبال پیوند ریه به عفونت مقاوم به
آنتیبیوتیک مبتال شده بودند ،جان سالم به
در نبردهاند ».پس از پیوند ریه و درست در
زمانی که ایزابل رو به بهبود میرفت ،یک
عفونت مزمن که از قبل در بدن وی وجود
داشت ،ریهها ،کبد و محل زخم جراحی وی
را آلوده کرد و باعث ضایعات پوستی در تمام

بدنش شد .فوری انواع آنتیبیوتیکهای بسیار
قوی برای ایزابل تجویز شد اما هیچ یک از
آنها نتوانستند باکتری موذی مایکوباکتریوم
آبسسئوس را شکست دهند .پزشکان اعالم
کردند دیگر کاری برای ایزابل قابلانجام نیست.
درنهایت دکتر اسپنسر با پژوهشگران دانشگاه
پیتزبورگ که مشغول تحقیق روی فاژها بودند،
تماس گرفت و برای درمان ایزابل از آنها کمک
خواست .البته این فقط یک روش درمانی
آزمایشی بود.

سایه سنگین ایدز بر سر کشور آفریقایی سوازیلند
در کشور کوچک آفریقایی سوازیلند ،جایی
ترجمه:
که فقر بیداد میکند ،پیدا کردن غذا دغدغه
سیما
عمده مردم است ،ایدز سایه سیاه خود را
اخالقی
بر سر مردم این کشور گسترده است و هر
روز هزاران قربانی میگیرد و انبوهی از کودکان یتیم که والدین
خود را به دلیل ابتال به ایدز از دست دادهاند باقی میمانند.
کشور سوازیلند یا Eswatiniیک کشور کوچک 1/5میلیون نفری
در جنوب آفریقاست .بیشتر جمعیت این کشور در حومه شهر
ی زندگی میکنند .این کشور یکی از فقیرترین
و به روش سنت 
کشورهای جهان است و 40درصد جمعیت آن روزانه درآمدی
کمتر از  1/25دالر دارند .به دلیل شرایط بد آب و هوایی و مهیا
نبودن شرایط کشاورزی بیشتر مردم این کشور در فقر مطلق
زندگی میکنند .بیکاری سیر صعودی دارد و دهها هزار نفر از
نعمت آب لولهکشیشده و شرایط بهداشتی مناسب بیبهرهاند.
گرسنگی بهخصوص در حومه شهرها بیداد میکند و جمعیت
زیادی از کودکان به مدرسه نمیروند اما این پایان قصه تلخ
زندگی آنها نیست .در ورای تمام این مشکالتی که با آن دست و
پنجه نرم میکنند بیماری ایدز هم در این کشور یکهتازی میکند.
میزان شیوع ایدز در این کشور 26درصد برآورد شده که حتی با
هیچ کشور آفریقایی دیگر قابلمقایسه نیست .از آنجا که بیشتر
نیروی جوان این کشور در سن جوانی به دلیل ایدز جان خود
را از دست میدهند ،نیروی کار این کشور به طرز حیرتآوری

کاهش یافته است .متوسط طول عمر در این کشور  49سال است
و به دلیل اینکه مساله ایدز تابوی اجتماعی است ،آمار دقیقی از
مرگهای ناشی از ایدز در دست نیست .بر اساس گزارشها،
این کشور هم مقصد و هم منبع نیروی کار اجباری برای زنان و
کودکان است؛ چه به صورت کارگر جنسی و چه انواع و اقسام
بهرهبرداریهای مختلف .هزاران کودک ،بهخصوص دختران به
کشورهای دیگر آفریقایی از جمله موزامبیک صادر میشوند .هر
چند دولت قدمهایی برای از میان برداشتن قاچاق انسان برداشته،
هنوز راه زیادی تا رسیدن به مقصد باقی مانده است .تقریبا 120
هزار کودک در این کشور یتیم هستند و به تنهایی زندگی خود
را اداره میکنند .والدین این کودکان به دلیل ابتال به ایدز جان
خود را از دست دادهاند .این بیماری تاثیر زیادی روی بخش
بزرگی از جوانان این کشور گذاشته و به دلیل فقر گسترده امکان

بهرهبرداری از روش درمانی ایدز با «رتروویروس» وجود ندارد.
متاسفانه 42درصد از زنان باردار آلوده به ویروس ایدز هستند
و تنها تعداد کمی از آنها موفق به دریافت درمان مناسب برای
جلوگیری از انتقال بیماری به فرزند خود میشوند .البته مراکزی
برای حمایت از این زنان تاسیس شده ولی آنقدر تعداد آن محدود
است که شامل همه زنان باردار نمیشود .سازمان یونیسف و
برخی دولتها و سازمانهای خصوصی دیگر قدمهایی برای
کنترل بیماری ایدز در این کشور برداشتهاند .هدف اولیه این است
که از انتقال بیماری از مادر به کودک جلوگیری شود .به همین
دلیل مراکزی را تعیین کردهاند که روشهای پیشگیری از بارداری
به زنان آموزش داده میشود و مادران بیمار تحت مراقبت قرار
میگیرند اما همانگونه که ذکر شد این اقدامات به اندازه کافی
نیست .یکی دیگر از اقدامات این ارگانها تشویق مردان به عقیم
کردن خود است ،به این طریق از انتقال ویروس ممانعت میشود.
سازمانی غیردولتی به نام  SOS Children villagesکه هدفش
حمایت از کودکان بیسرپرست و در معرض خطر است از دهه
 1980میالدی قراردادی با دولت پادشاهی این کشور امضا کرد
که بر اساس آن مجوز پیدا کرد که به کمک کودکان این کشور
برود و از آن زمان تالش بسیاری میکند تا کودکان را تحت
حمایت خود بگیرد و در این راه قدمهای مثبتی برداشته است.
منابعUnicef, Humanium, SOS Children Villages,, :
International

تماس دستها با هم فرکانسسازی امواج مغزی درد را تسکین میدهد
بدن ما در پاسخ به احساسات دیگران عکسالعملهای
فیزیولوژیک حیرتانگیزی از خود نشان میدهد .مطالعات
جدید نشان داده وقتی شما دست فرد مورد عالقهتان را که از
دردی رنج میبرد در دستان خود میگیرید ،فرد بیمار احساس
آرامشمیکندوامواجمغزیهردویشماهمفرکانسمیشوند.
به گفته محققان ،تاثیر تماس دستها را در کاهش درد نباید
دستکم بگیریم .هنگامی که با فردی میرقصید یا آواز
میخوانید ،احساس فرد مقابل را بیشتر درک میکنید و حتی
گاهی نظم ضربان قلب هر دو مثل هم میشود .حتی میتوان
قدم را فراتر گذاشت؛ دانشمندان نشان دادهاند قلب دو نفر که
عاشق یکدیگرند با یک نظم و میزان میتپد .به قول شاعران،
یک قلب هستند در دو بدن .همین موضوع محققان دانشگاه
«کلرادو» را ترغیب کرد به علت فیزیولوژیک آن پی ببرند .دکتر
«گلداشتاین» و همکارانش در دانشگاه «کلرادو» تالش کردند با
بررسی امواج مغز دو نفر که به هم عالقهمند بودند علت این
وضعیت را بشناسند .برای مطالعه تیم تحقیق  22زنوشوهر
را انتخاب کردند و در حالی که امواج مغز آنها را به کمک

الکتروانسفالوگرام مانیتور میکردند ،آنها را در وضعیتهای
مختلف قرار دادند ،مثال از آنها خواستند در یک اتاق کنار هم
بنشینند ولی هیچگونه تماسی با هم نداشته باشند یا در وضعیت
دیگر از آنها خواستند در یک اتاق بنشینند و دستان یکدیگر را
بگیرند یا در دو اتاق جدا بنشینند .هر یک از این وضعیتها
 2دقیقه طول کشید .در قدم بعدی مجددا این وضعیتها

تکرار شد ،با این تفاوت که دست خانمها را با یک محرک
گرمایی به درد میآوردند .مطالعه امواج مغزی آنها نشان داد
وقتی زنوشوهر کنار هم بودند ،امواج مغزی آنها همفرکانس
میشد که نشاندهنده توجه آنها به همدیگر بود .این هماهنگی
امواج مغزی وقتی که زنوشوهر دست یکدیگر را میگرفتند
و زن احساس درد داشت ،بیشتر هم میشد اما وقتی دست
یکدیگر را رها میکردند ،با وجودی که زن درد داشت دیگر
امواج مغزیشان با هم یکسان نبود .دکتر گلداشتاین میگوید:
«این آزمایش نشان میدهد حس درد کامال این ارتباط مغزی
دو نفر را قطع میکند ولی تماس دستها آن را برمیگرداند.
ما در دنیای مدرن راههای مختلف ارتباطی را توسعه دادهایم
ولی در عوض ارتباطات فیزیکی ما محدودتر شده است .این
آزمایش نشان میدهد تماس فیزیکی انسانها تا چه اندازه
مهم است ».دکتر گلداشتاین میافزاید«:مطالعات بیشتری باید
انجام داد تا بفهمیم مکانیسم دقیقی که باعث میشود گرفتن
دست یک نفر درد او را کاهشدهد ،چگونه است».
منبعMedical News Today:

دکترگراهامهتفول،پژوهشگردانشگاهپیتزبورگ
که تا آن زمان  15هزار فاژ را با دانشجویان خود
مورد مطالعه قرار داده بود ،موفق شد میان آنها
یک فاژ را پیدا کند که احتماال به درمان عفونت
ایزابل کمک میکرد.
دکتر هتفول و دانشجویانش دو فاژ دیگر را هم با
مهندسی ژنتیک تغییر دادند و برای کمک به درمان
عفونت طراحی کردند .در این درمان آزمایشی
دانشمندان مقادیر انبوهی از  3نوع ویروس
ساختهشده به وسیله مهندسی ژنتیک را وارد بدن

ایزابل کردند تا باکتری را از بین ببرند ولی این کار
خودخالیازاسترسنبودزیراواردکردنویروسها
به بدن بیمار و ناتوان ایزابل میتوانست خطرناک
باشد .دکتر هتفول میگوید« :کار ما یک زمینه کامال
جدید و تا حدودی ترسناک بود .نمیدانستیم باید
منتظر چه اتفاقاتی باشیم!»
در ژوئن  2018میالدی مخلوط تهیهشده از فاژها
آماده شد و پزشکان لندنی درمان آزمایشی را
شروع کردند .آنها روزی  2بار مخلوطی حاوی
یک میلیارد فاژ را از طریق سرم وارد بدن ایزابل
میکردند و روی ضایعات پوستی او میزدند.
خوشبختانهنهتنهااتفاقبدیبرایایزابلنیفتاد،بلکه
در عرض چند هفته عالئم عفونت در بدن وی
رو به بهبود رفت و تصویربرداریهای انجامشده
نشان از کوچک شدن کانونهای عفونی در کبد
و ریههای او داشت.
دکتر اسپنسر میگوید« :باید به صراحت اعالم
کنیم عفونت ایزابل بهبود قطعی پیدا نکرده اما
همین که او زنده مانده معجزهآساست ».او تقریبا
به تمام فعالیتهای عادی روزمره خود بازگشته؛
تمام وقت مدرسه میرود ،در کالسهای آموزش
رانندگی شرکت میکند و کیکپزی و باغبانی
میکند .با انتشار نتایج این درمان آزمایشی موفق،
دانشمندان امیدوارند راه جدیدی برای مبارزه با
باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک برای همه
بیماران گشوده شود.
منبعMedical News Today :

حیرت جامعه پزشکی :با حذف تنها یک آنزیم
میتوان آلزایمر را کامال درمان کرد
مطالعاتی که به تازگی روی گروهی از موشها انجام شده حاکی از آن است که میتوان
بیماری موذی آلزایمر را با کاستن میزان یک آنزیم در مغز حیوان ،به کلی درمان کرد .این
نتیجه بر این تئوری مهر تایید زد که پالکهای پروتئینی آملوئید زمینه بروز این بیماری
را فراهم میکنند و همچنین به کمک خود این پالکها میتوان درمانی برای این بیماری
رنجآور پیدا کرد .این مطالعه را محققان کلینیک  Cleavlandآمریکا انجام دادهاند و نتایج
آن هفته پیش در مجله  Experimental Medicineبه چاپ رسید .در این مقاله نشان
داده شده با کاهش تدریجی سطح آنزیم  BASE1در مغز موشها طی یک دوره زمانی،
هم میتوان جلوی تشکیل پالکهای آملوئیدی را گرفت و هم پالکهای تشکیلشده را
از بین برد .تشکیل این پالک مشخصه بارز این بیماری است.
در این مطالعه محققان با حذف یک ژن حیاتی مرتبط با تولید آنزیم  BACE1در گروهی
از موشهایی که اختصاصا برای این مطالعه پرورش یافته بودند ،دریافتند همراه با افزایش
سن آنها با کاهش تدریجی سطح این آنزیم در مغز موشها ،آنها به آلزایمر مبتال نشدند و
تا آخر عمر خود سالم باقی ماندند .محققان متوجه شدند کاهش سطح این آنزیم نهتنها
مانع بروز بیماری در موشها شد ،بلکه بیماری را در موشهایی که کمکم عالئم بیماری
آلزایمر را از خود بروز میدادند هم کامال درمان کرد .فرزندان موشهای نسل اول که
سطح آنزیم آنها بهتدریج کم شده بود ،مانند والدین خود دچار کاهش سطح آنزیم بودند
اما در مقابل ابتال به بیماری ایمن نبودند و پالکهای آملوئیدی شروع به شکل گرفتن
در مغز آنها کرد ،اما در نسل دوم موشها همزمان با افزایش سن فعالیت آنزیم BACE1
متوقف شد .پالکهای آملوئیدی شروع به از بین رفتن در مغز آنها کردند .در انتهای
مطالعه مغز فرزندان نسل سوم این موشها فاقد هر گونه پالکی بود.
مدیر کلینیک پیشگیری از آلزایمر در نیویورک در گفتوگو با نیوزویک گفت« :این
نتایج بسیار امیدبخش هستند و شواهد به دست آمده بر این نکته که کلید حل بیماری
آلزایمر مهارکنندههای  BACE1هستند مهر تایید میزند ».وی اضافه کرد« :بسیار زود
است که دستیابی به این نتیجه را جشن بگیریم زیرا موشها تفاوتهای بسیاری با
انسانها دارند .روی دیگر سکه این است که 99درصد درمانهای دارویی که برای
درمان آلزایمر به کار گرفته شده با شکست مواجه شده است .ما
علت آن را نمیدانیم .شاید افزایش تعداد پالکها علت بیماری
نباشد ،اما اگر علت بیماری این پالکها باشد ،ما حداقل به 5
تا  7سال وقت نیاز داریم تا متوجه شویم این روش درمانی
روی انسانها موثر است یا نه ».یکی از نورولوژیستهای
مرکز سالمت کالیفرنیا نیز گفت«:فارغ از اینکه آیا این
نتایج قابلتعمیم به انسانها است یا نه،
یافتههایی که از این مطالعه حاصل
شده اهمیت بسیاری دارد .من
معتقدم این یک یافته ارزشمند
است و چرخش بنیادی نیست
امابهمانشانداددرمسیردرستی
قدمبرمیداریم.فکرنمیکنم
زمانیازاینمناسبتربرای
فکر کردن به این موضوع
باشد که ما راه درمان آلزایمر
را یافتهایم».
منبعNewsWeek :
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این صفحه به تقاضای مخاطبان بزرگوارش با حروف درشتتر چاپ میشود

نگاه روانپزشک

داستان زندگی یک سالمند موفق

چگونه در  66سالگی کارآفرین شدم

«هرگز برای اینکه خودت را از نو بسازی
ترجمه:
دیر نیست ».این جمله معروف پل تاسنر،
سمیه
مقصودعلی
کارآفرین  66سالهای است که پس از 40
سال خدمت مستمر و بازنشستگی تصمیم
گرفت کسب و کار خود را با اشتیاق و تجربهای 40
ساله راه بیندازد .او تنها نیست و آمار نشان میدهد با پیر
شدن جمعیت جهان تعداد کسانی که در سنین باال دست
به کارآفرینی و راهاندازی کسب و کار مستقل میزنند،
کم نیست.

پل تاسنر چطور کارآفرین شد؟
وقتی از کارآفرینی صحبت میکنیم معموال تصویر کارآفرین
جوان در ذهنمان نقش میبندد .این در حالی است که امروزه
با پیر شدن جمعیت جهان تعداد کارآفرینان باالی  50سال
روز به روز در حال افزایش است .پل تاسنر ،یکی از این
کارآفرینان موفق است .او در سال  2009میالدی به عنوان
مدیر اجرایی در یک شرکت تولیدی در سانفرانسیسکو
مشغول به فعالیت بود که در سن  64سالگی از کار بیکار
شد .او ناامید نشد و احساس کرد داشتن سابقه  40ساله
در این حوزه در شرکتهای کوچک و بزرگ و دامنه
وسیع ارتباطات و شهرتش به او کمک خواهد کرد .تاسنر
مهندس تولید و بستهبندی بود و سابقه خوبی در این زمینه
داشت .تصمیم گرفت دوران بازنشستگیاش را به گونهای
دیگر سپری کند .او که همیشه دغدغه محیطزیست داشت،

تصمیم گرفت از مواد دورریختنی بهویژه دورریزهای
کاغذی ،کشاورزی و حتی منسوجات برای طراحی و
تولید بستهبندیهای سازگار با محیطزیست کمک بگیرد
و کسب و کار شخصی خود را داشته باشد .تاسنر با هدف
تولید تکنولوژی سبز و جایگزین کردن آن با بستهبندیهای
یکبارمصرف پالستیکی که روزانه زمین ،رودخانه و دریاها
را آلوده میکنند پا به میدان گذاشت و در  66سالگی با
وجود رقبای جوانتر اولین کارآفرین موفق در این حوزه
شد .در حال حاضر ،درآمد شرکت تاسنر  71ساله هر
ساله 2برابر میشود و هیچ بدهیای در بازار ندارد .از
همه مهمتر اینکه توانسته قدمی هرچند کوچک در کاهش
خطرات و بحران مربوط به آلودگی پالستیکی بردارد و
معتقد است کاری که او در  66سالگی موفق به انجام آن
شد ،مهمترین و معنیدارترین فعالیت عمرش بوده است.
تاسنر در حال حاضر دنبال یافتن و ملحق شدن به دیگر
کارآفرینان همسن خودش است.

 -2کارآفرینان سالمند با وجود تجربههای ارزشمندی که
دارند میتوانند برای مشکالت جدید راهحلهای قدیمی
ارائه دهند .آنها بارها در زندگی و کار خود شکست
خوردهاند و حاال میتوانند برآورد درستتری از نتیجه
یک ریسک داشته باشند.

 3دلیل برای آنکه از اول شروع کنید
در بسیاری از فرهنگها این باور وجود دارد که بعد از چند
دهه کار دیگر وقت آن فرارسیده که فرد از فعالیتهای شغلی
کناره بگیرد و وقت خود را با خانواده و نوهها بگذراند .در
این موضوع که تمامی سالمندان عاشق نوهها و خانواده
هستند ،شکی نیست اما لزومی هم برای خانهنشینی وجود
ندارد .نتایج بررسیها نشان داده ادامه فعالیت در سالمندی و

 -3فرد سالمندی که روابط اجتماعی و شغلی خود را
ادامه میدهد و بازنشستگیاش را به تعویق میاندازد ،از
نظر سالمت جسمی و روانی سالمتر میماند و به واسطه
درآمدی که دارد از امنیت اجتماعی و بهداشتی باالتری
بهرمند است .در عین حال به شکوفا شدن اقتصاد محلی
و ملی خود کمک میکند.
منبعwww.greatseniorliving.com :

شغلهای مناسب برای دوران بعد از بازنشستگی
هیچ تفاوتی بین انتخاب شغل یک فرد
محمدرضا جوان با میانسال و سالمند نیست .این
علیزاده
موضوع کامال شخصی است و به نحوه
پیر شدن افراد بستگی دارد .یک شغل
مناسب برای هر فرد در هر سنی شغلی است که با
اهداف ،تواناییهای جسمی و ذهنی و عالیق و سالمت
او تطابق داشته باشد .به عنوان مثال یک خانم  50ساله
که دو فرزند دارد و ناچار است کار در منزل را انتخاب
کند ،با خانم  60سالهای که فرزندی در خانه ندارد و
میتواند خارج از خانه نیز کار کند ،شرایط متفاوتی
دارند و باید درنهایت کارهای متفاوتی را انتخاب کنند.
خوشبختانه شغلهای گوناگونی که برای سالمندان با
تواناییهای مختلف سازگار است ،وجود دارد .در ادامه
به برخی شغلهای سازگار با شرایط سالمندان اشاره
میکنیم و باز هم تاکید داریم که الزامی به انتخاب از
بین این فهرست نیست و سالمندان میتوانند برحسب
توانایی و عالیق خود هزاران شغل را انتخاب کنند و

سالمندان

این تصمیم کامال شخصی است .این فهرست میتواند
تا حدی انتخاب را برای شما آسان کند.
اگر دنبال شغلی نیمهوقت هستید :بسیاری از سالمندان
دوست دارند در حوزههایی که قبال مشغول به کار بودهاند
همچنان پارهوقت کار کنند .یک فرد سالمند مهارت و
دانش و تجربه باالیی طی سالها فعالیت کسب کرده
و با ادامه کار خود به شکل نیمهوقت در عین داشتن
آزادی و استراحت بیشتر میتواند برای جامعه مفید باشد.
فعالیت به عنوان مشاور مالی ،تحصیلی و ...یا نویسنده و
روزنامهنگار یا دبیر مجالت ،روزنامهها و حتی وبالگها
یا فعالیت به عنوان معلم یا مدیر شغلهای مناسبی است
که فرد با انتخاب آنها میتواند تجربیات و دانش خود را
در اختیار نسل جدید قرار دهد و در عین حال درآمد نسبتا
خوبی به دست بیاورد.
اگراهلرانندگیوگشتزدنهستید:اگرهنوزدرسالمت
کامل به سر میبرید و گواهینامه معتبر دارید میتوانید به
عنوان راننده آژانس کار کنید .امروزه نرمافزارهای آنالینی

حفظ روابط اجتماعی میتواند در به تاخیر انداختن بسیاری
از بیماریها از جمله آلزایمر و افسردگی مفید باشد .در
ادامه به  3دلیل مهمی اشاره میکنیم که میتواند شما را
وادارد که بعد از بازنشستگی به فکر راهاندازی کسبوکار
جدیدی باشید -1 .آمار نشان میدهد در سال  2050میالدی
تنها در آمریکا  84میلیون نفر سالمند خواهند بود .این رقم
2برابر رقم کنونی است .چند نفر از این تعداد میتوانند
کارآفرین باشند؟ آمار نشان میدهد درصد موفقیت این
کارآفرینان  70درصد است ،در حالی که احتمال موفقیت
یک کارآفرین جوان بیتجربه تنها  28درصد است.

وجود دارد که میتوانید با ثبتنام در آنها به عنوان راننده
در آن مشغول به کار شوید .در غیر این صورت میتوانید به
عنوان سرویس مدارس و دانشگاهها یا ادارات فعالیت کنید.
در صورتی که تمایل دارید ،حتی میتوانید به عنوان پیک
کار کنید .میتوانید بستههای پستی را به محل برسانید یا در
رستورانها و فستفودها پیک غذا باشید یا با آزمایشگاهها
همکاری کنید و برگههای آزمایشگاهی و تستها را به
مطب پزشکان برسانید.
اگر عالقهمند به ارتباطات اجتماعی هستید :نتایج
بررسیها نشان داده سالمندانی که روابط اجتماعی
خود را حفظ میکنند کمتر دچار افسردگی و جنون و
آلزایمر میشوند .کار کردن به عنوان معلم یا مشاور حتی
منشی میتواند در این زمینه مفید باشد .یکی دیگر از
شغلهای مورد عالقه سالمندان فعالیت به عنوان راهنمای
تور است .در صورتی که به فروشندگی عالقه داشته
باشید نیز میتوانید به عنوان فروشنده در کتابفروشی یا
فروشگاههای زنجیرهای فعالیت کنید .به عنوان راهنما
میتوانید در سینما و سالن کنسرت نیز استخدام شوید و
جایگاه و صندلی را به افراد نشان دهید و بلیتها را کنترل
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دکتر محمدرضا خدایی
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم بهزیستی
و توانبخشی

فعال ماندن سالمند
از افسردگی پیشگیری میکند
نگرشمان را به بازنشستگی تغییر دهیم .بازنشستگی به
معنیانتظارکشیدنبرایمرگنیست.بازنشستگیهمزمان
با ورود فرد به دوران میانسالی یا سالمندی است .سنی که
در آن احتمال ابتال به افسردگی از هر زمان دیگری بیشتر
است .بعد از  40سالگی احتمال ابتال به این اختالل روانی
افزایش مییابد .دلیل آن هم کاهش تواناییهای جسمی
و توانمندیهای حافظه و پیرچشمی و سایر بیماریهای
جسمی است .یکی دیگر از دالیل برجسته افسردگی در
سالمندی مسائل اقتصادی است .گاهی توان مالی فرد
پایین میآید و گاهی حس ناامنی اقتصادی دارد ،به این
معنی که شاید با حقوق بازنشستگی در رفاه باشد اما
گمان میکند ممکن است توان مالی خود را از دست
بدهد و دیگر در به دست آوردن آن توانی نداشته باشد.
ساندویچی شدن هم پدیده دیگری است که به دنبال
بازنشستگیسببافسردگیفردمیشود.دراینبهاصطالح
ساندویچی شدن فرد بازنشسته از یک سو باید توقعات
فرزندانش را هنوز برآورده کند و از سوی دیگر والدین
پیری دارد که در قید حیات هستند و به او محتاجاند .دلیل
دیگر افسردگی این است که یک فرد قبل از بازنشسته
شدن حداقل  30سال را در محیط و کار ثابت با افرادی
گذرانده و حاال جدا شدن از آن فضا برایش قابلتحمل
نیست .شاید یک سال اول خیلی خوب به نظر برسد و
فرد دنبال رسیدگی به کارهای عقبمانده ،مسافرت و...
باشد اما در بلندمدت حس خانهنشینی و بیفایده بودن
به او دست میدهد .این موضوع هم در مورد مردان و
هم درمورد زنان شاغل صادق است.
و اما راهحل:
 .1در صورتی که فرد توانایی کار کردن دارد و از توان
جسمی و حرکتی خوبی برخوردار است ،چه بهتر که
حتی بعد از بازنشستگی هم به فعالیت خود ادامه دهد
و کار و شغل مورد عالقهاش را دنبال کند.
 .2برای اوقات فراغت سالمندان باید برنامهریزی
شود .در عین حال از تجربیات آنها استفاده شود .چقدر
خوب است که با بازنشسته شدن فرد را به کل کنار
نگذاریم و اجازه دهیم به طور موقت در محل کار به
شغلش ادامه دهد.
 .3از جمله وظایف حاکمیتی در یک کشور این است که
مانعحسناامنیدربازنشستگانشود.حقوقبازنشستگی
نباید ثابت باشد ،بلکه باید بر اساس تورم افزایش یابد.
 .4باید از سوی حاکمیت طرحهای کرامت سالمندان
و بازنشستگان اجرا شود .این طرحها به معنی ترحم
نیست ،بلکه سالمندان نیاز به محبت و توجه دارند و
باید آنها را تکریم کرد.
 .5بررسیهای دورهای الزم است و فرد سالمند باید
از نظر جسمی و روانی معاینه شود.
کنید .فعالیت در هتلها نیز شغل مناسب دیگری است.
اگر دوست دارید به مردم کمک کنید :میتوانید به عنوان
معلم ،مدیر مدرسه یا حتی مهدکودک مشغول به کار شوید.
اگر سابقه کار پزشکی دارید میتوانید خدمات پرستاری و
پزشکی را در منزل ارائه دهید.
اگر دوست دارید شغلی حرکتی داشته باشید :اگر به
فعالیتبدنیعالقهداریدمیتوانیدبهعنوانپرستارحیوانات
خانگی مشغول به کار شوید و سگها را برای پیادهروی
بیرون ببرید یا حتی به سالمندان دیگر در داشتن فعالیت
بدنی کمک کنید و مربی ورزش و تمرینات بدنی آنها باشید.
اگر هم مایل باشید میتوانید به عنوان باغبان فعالیت کنید.
اگر دوست دارید کارآفرین باشید میتوانید برحسب
تجربه و عالیقی که دارید ،تجارت و کسبوکار خود
را راه بیندازید :باید پذیرفت همیشه نوعی تبعیض سنی
در انتخاب کارمندان وجود دارد اما فرد سالمند به واسطه
تجربهای که دارد ،در اولویت است ،پس هرگز عقب نکشید
و پس از یافتن کار مورد عالقه سوابق کارتان را ارسال
کنید و با اعتمادبهنفس منتظر پاسخ بمانید یا کسبوکار
خود را راه بیندازید و رئیس خود باشید.
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دهان و دندان
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نکتههایی درباره بهداشت دهان و دندان

دانستنیهای دندانی
علت گرفتگی عضالت فکها چیست؟

خشک و سفت شدن عضالت فکها ناشی از استرس ،اضطراب،
ترجمه:
سیما اخالقی التهابیاآسیبهایفیزیکیاست.همچنینجویدنبیشازحد،مانند
زمانی که آدامس میجویم میتواند از علل دیگر خشک و سفت شدن
عضالت فکها باشد .وظیفه این عضالت کنترل حرکات مفاصل فکهاست ،مانند باز و
بستن دهان ،جویدن و خمیازه کشیدن .مفصل فکها که آن را مفصل فکی–گیجگاهی
مینامیم مانند یک کاسه و یک توپ درون کاسه است ،درست مانند مفصل شانه.
گرفتگی عضالت فکها ممکن است یکطرفه یا دوطرفه باشد ،یا ناگهانی اتفاق بیفتد و
تدریجی باشد و به مدت طوالنی ادامه پیدا کند .همچنین ممکن است با درد همراه باشد.
استرس و اضطراب مهمترین علل گرفتگی و سفت شدن عضالت است .وقتی که
فرد مضطرب است ،ناخودآگاه فکها را به هم فشار میدهد یا دندانقروچه میکند .با
تکرار این وضعیت عضالت فکها دچار گرفتگی میشوند .درست به همانگونه که
وقتی فردی دچار استرس میشود ،دستان خود را محکم مشت کند ،درنتیجه بر اثر
گرفتگی عضالت بازو فرد در ناحیه شانه احساس درد میکند.
کزاز هم یک عفونت باکتریایی است .عامل آن باکتری «کلستریدیوم تتانی» است .این
باکتری سمی تولید میکند که موجب انقباض دردناک عضالت ناحیه گردن و فکها
میشود .با توجه به شدت عفونت ،فرد هنگام باز کردن دهان یا بلع دچار مشکل
میشود .خوشبختانه کزاز با تزریق واکسن قابلپیشگیری است.
دندانقروچه علت دیگر این عارضه است که با گذاشتن محافظ دندانی میتوان از
عوارض آن پیشگیری کرد.
آرتریتروماتوئید هم بیماری مزمن سیستم ایمنی است که میتواند موجب التهاب
مفاصل شود .تقریبا نیمی از افرادی که دچار این بیماری هستند عالئم خشکی مفصل
فک را تجربه کردهاند .عالئم این بیماری به صورت سفتی فکها ،درد ،خشکی و
التهاب مفاصل ،تب پایین ،کاهش وزن ناخواسته و ظهور برجستگی زیرپوستی در
ناحیه مفاصل انگشتان و آرنج نمایان میشود.
استئوآرتریت هم که بیماری مزمنی است ،ممکن است روی مفصل فک تاثیر بگذارد.
این بیماری معموال افراد باالتر از  65سال را مبتال میکند.
براساس مطالعات مرکز تحقیقات دندانپزشکی آمریکا ،در کشور آمریکا  10میلیون
نفر حداقل یک بار دچار اختالل مفصل گیجگاهی شدهاند.

عالئم و نشانههای خشکی مفصل فکی-گیجگاهی

با توجه به علت عارضه بیمار ممکن است شاهد عالئم مختلفی باشد ،از جمله :درد
فک ،گوش ،صورت و گردن هنگام لمس؛ مشکل در باز کردن دهان و جویدن؛ ایجاد
صدای کلیک هنگام جویدن و سردرد.

راههای درمان

در صورت مواجه شدن با این مشکل روشهایی وجود دارد که به کمک آنها میتوان
تا حد زیادی گرفتگی عضالت فکها را برطرف کرد.

تمرینات کششی

کشش شلکننده فکها :ابتدا نوک زبانتان را پشت دندانهای فک باال قرار دهید .فک
پایین را طوری که از فک باال فاصله بگیرد به سمت پایین بکشید .سعی کنید عضالت
فکها در حالت استراحت قرار بگیرند.
تمرین  :Goldfishبا نوک زبان سقف دهانتان را فشار دهید .انگشت سبابهتان را
روی مفصل فکی-گیجگاهی و انگشت دیگر را روی چانه قرار دهید و فک پایین را
تا حدی که امکان دارد به کمک انگشت دوم پایین بکشید .دهانتان را ببندید و دوباره
این ورزش را تکرار کنید.
تمرین مقاومت دهان در مقابل باز شدن :چانه را در دست راستتان نگه دارید ،به
طوری که انگشت شست زیر چانه قرار بگیرد و انگشت سبابه باالی لبها .با انگشت
شست به آرامی به زیر چانه فشار بیاورید .در حالی که به زیر چانه فشار میآورید،
سعی کنید دهانتان را باز کنید .چند ثانیه در این وضعیت باقی بمانید و بعد به آرامی
دهانتان را ببندید.
تغییر رژیم غذایی :فردی که دچار خشکی و گرفتگی عضالت فک شده باید رژیم
غذایی مناسبی را انتخاب کند تا کمترین فشار به فکها وارد شود .به عنوان مثال مواد
غذاییای را انتخاب کند که نرم هستند و برای جویدن نیاز به فشار زیاد فکها ندارند.
استفاده از وسیله محافظ دهان :این وسیله محافظتکننده فک از فشاری که روی فکها
واردمیشودبهمیزانقابلتوجهیمیکاهد.مزیتدیگرآناینکهمانعدندانقروچهمیشود.
استفاده از دیاترمی موج کوتاه :در این روش با استفاده از امواج الکترومغناطیسی
میتوان درد و تورم ناحیه مبتال را درمان کرد.

تاثیر رادیوتراپی و روشهای درمانی سرطان بر
سالمت دهان و دندان

بسیاری از روشهای درمانی سرطان تاثیرات سوئی روی سالمت دهان ،دندانها و
غدد بزاقی میگذارد و جویدن ،خوردن ،آشامیدن و بلعیدن را دچار اشکال میکند.
خوشبختانهبامراقبت میتوانتاحدزیادیازبروزاینعوارضناخواستهجلوگیریکرد.

عوارض رادیوتراپی و سایر روشهای درمانی سرطان

خشکی دهان ،تغییر مزه دهان ،زخم دهان ،پوسیدگی دندان ،بلع همراه با مشکل ،غلیظ
شدن بزاق ،اشکال در جویدن یا باز کردن دهان ،عفونت و التهاب و درد مخاط دهان
و خطر باالتر پوسیدگی دندانها

علت ایجاد این عوارض چیست؟

تمامی روشهای درمانی سرطان باعث بروز چنین عوارضی نخواهد شد اما روشهای
درمانی زیر ممکن است با بروز چنین مشکالتی همراه شود:
رادیوتراپی در ناحیه سر و گردن؛ عوارض ناشی از رادیوتراپی در این ناحیه از بدن
ممکن است موقت باشد یا سالها ادامه پیدا کند .عوارض ناشی از رادیوتراپی در این
بخش از بدن کامال مشابه عوارض ذکرشده در باالست.
رادیوتراپی میتواند مقدار و تداوم ترشح بزاق را مختل کند .کم شدن ترشح بزاق زمینه
را برای پوسیدگی دندانها یا بیماریهای لثه مهیا میکند .رعایت بهداشت دهان نقش
مهمی در کاهش خطر بروز این مشکالت دارد .ممکن است دندانپزشک درمان با
فلوراید را برای دوره پس از رادیوتراپی توصیه کند .کاهش مصرف قند و انجام تمرینات
ورزشی خاص در ناحیه صورت برای جلوگیری از سفت شدن عضالت فک هم از
دیگر اقداماتی است که تحمل شرایط را برای بیمار راحتتر میکند.
شیمیدرمانی؛ عوارض دندانی و دهانی ناشی از شیمیدرمانی معموال پیش از آنکه
دوره درمان به پایان برسد ،شروع میشود .زخم دهان ،درد در ناحیه دهان و لثهها،
پوسته شدن یا احساس سوزش زبان ،عفونت ،تغییر مزه دهان و خونریزی لثهها و
عفونتهای مکرر از عوارض ناشی از شیمیدرمانی است.
روشهای دیگر درمان سرطان مانند پیوند مغز استخوان ،مصرف داروهای ضدسرطان
و ایمونوتراپی هم عوارضی مشابه روشهای ذکرشده دارند.

روشهای دیگر درمان خشکی مفاصل و عضالت فک

روشهای پیشگیری از خشکی مفصل فک

کاهش سطح استرس و اضطراب و اجتناب از خوردن مواد غذایی سفت که نیاز به
جویدن زیاد دارد یا فشار زیادی روی فکها وارد میکند ،مانند انواع آجیل.
منبعMedical News Today :

بیماری دیابت روی توانایی بدن برای مصرف قند تاثیر میگذارد .این بیماری
عوارض بیشماری دارد ،از جمله آسیب عصبی ،بیماری قلبی ،سکته مغزی،
بیماریهای کلیوی و حتی نابینایی .یکی دیگر از عوارض دیابت بیماریهای
لثه و دهان است.
بیمارانی که مبتال به دیابت هستند در معرض خطر باالی ژنژیویت ،بیماریهای
لثه و التهاب پریودنتال(عفونت شدید لثه و تخریب استخوان ) قرار دارند.
تضعیف سیستم دفاعی بدن در برابر باکتریها در اثر ابتال به بیماری دیابت زمینه
را برای عفونت لثهها فراهم میکند .از سوی دیگر ،بیماری لثه میتواند روی
تنظیم قندخون تاثیر بگذارد.
بیماری دیابت زمینه بروز عفونتهای قارچی ،خشکی دهان و درنتیجه زخمهای
دهان و پوسیدگی دندانها را فراهم میکند.
در یک مطالعه محققان  125بیمار دیابتیک را مورد معاینه قرار دادند .نتیجه
بررسیها نشان داد بین معیارهای قند خون مانند باالتر بودن قندخون ناشتا،
طوالنیتر بودن زمان ابتال به بیماری دیابت و باالتر بودن هموگلوبین A1C
از یک سو و میزان بروز بیماریهای دهان و دندان رابطه مستقیم وجود دارد.
همچنین افرادی که کمتر بهداشت دهان و دندان خود را رعایت کرده بودند
دچار عوارض بیشتری شدند.

چگونه میتوان از بروز عوارض جانبی این روشها جلوگیری کرد؟

افرادی که وضعیت سالمت دهان و دندانهایشان مطلوب است ،احتمال اینکه پس از
درمان رادیوتراپی یا سایر روشهای درمانی سرطان به این عوارض دچار شوند ،بسیار
کمتر است بنابراین بهتر است بیماران  4هفته پیش از آنکه روند درمان سرطان را شروع
کنند از سالمت کامل دندانهایشان مطمئن شوند .در معاینه ،دندانپزشک دندانهای
پوسیده و خراب را ترمیم میکند و در صورتی که فرد دندان مصنوعی دارد ،مطمئن
میشود که کامال روی لثه قرار گرفته باشد و لثهها را تحریک نکند .اگر بیمار براکت
داشته باشد ،آن را برمیدارد تا به گونه و زبان او آسیب نزند.
برای ترمیم زخم ناشی از جراحی دندان باید فاصله زمانی بین جراحی دندان تا روند
درمان سرطان حداقل 2هفته باشد .بهتر است دندانپزشک و پزشک درمانگر بیماری
سرطان با یکدیگر در مورد سیر درمان بیمار تبادل نظر داشته باشند.

بیمار طی دوره درمان سرطان باید چه نکاتی را رعایت کند؟

روزی  2بار دندانهای خود را با مسواک نرم و نخ دندان تمیز کند .برای شستشوی
دندانها بهتر است مسواک را در آب گرم قرار دهد تا مسواک نرمتر شود .اگر استفاده
از مسواک خود بیمار برایش راحت نیست ،بهتر است از مسواک کودکان استفاده کند.
ممکن است دندانپزشک برای جلوگیری از خونریزی و عفونت توصیههایی برای
بیمار داشته باشد .بیمار نظر پزشک خود را در مورد استفاده از دهانشویه و ژل فلوراید
جویا شود و در صورتی که هنگام نخ کشیدن دندانها دچار خونریزی شدید میشود
حتما موضوع را با دندانپزشک در میان بگذارد.
از مصرف الکل و مواد و ادویههای تند در رژیم غذایی خود اجتناب کند .حس چشایی
بیماری که تحت درمان سرطان قرار دارد ،تغییر میکند .بهتر است خود بیمار دقت کند
که با چه مواد غذاییای حس بهتری دارد ولی در هر حال ماده غذاییای که میل میکند
باید نرم و ولرم باشد .مواد غذایی داغ ،سرد ،تند ،اسیدی و برشته ممکن است موجب
تحریک بافت دهان شوند .بیمار باید از مصرف این مواد و همچنین شکر خودداری
کند .باکتریهای داخل دهان برای رشد نیاز به قند دارند و در صورتی که قند کافی
در اختیارشان قرار بگیرد ،اسید تولید میکنند که موجب پوسیدگی دندانها میشود.
سالمت استخوانهای خود را حفظ کند .مصرف روزانه ویتامین  Dو کلسیم موجب
حفظ سالمت فکها و تقویت دندانها میشود .مواد لبنی ،خصوصا اگر با ویتامین
 Dغنی شده باشند ،مقادیر زیادی کلسیم دارند .آبمیوه و حبوبات غنیشده نیز منابع
خوب کلسی م هستند.

کنترل و درمان عوارض روشهای درمانی سرطان

استفاده از کمپرس سرد و گرم ،تزریق کورتیکواستروئید ،استفاده از داروهای ضدالتهابی
غیراستروئیدی مانند آسپیرین و ایبوبروفن ،استفاده از داروهای شلکننده عضالنی،
استفاده از داروهای ضدافسردگی و استفاده از طب سوزنی

تاثیر دیابت نوع 2بر سالمت دهان و دندان

درمان عوارض جانبی ناشی از روشهای درمانهای سرطان بخش مهمی از روند
درمانی است و آن را «درمانهای محافظتی» مینامیم.
درمانهای خاصی که پزشک برای بیمار در نظر میگیرد ،بر اساس عالئمی است که
مشاهده میکند .معموال چند روش درمانی کلی برای درمان عوارض جانبی دهانی و
دندانی توصیه میشود:
 دهانتان را با محلول آب و نمک و جوش شیرین بشویید .این محلول در بهبود
زخمهای دهان موثر است .اگر فشارخون باال دارید و داروی فشارخون مصرف میکنید
نباید از دهانشویه استفاده کنید .دهانشویههای دیگری هم در بازار وجود دارد که به
ترمیم زخمهای دهان کمک میکند.
 در صورت بروز زخمهای دهان پزشک داروی مسکن تجویز میکند که ممکن
است مستقیم روی زخم قرار داده شود یا به صورت خوراکی و تزریقی مورد استفاده
قرار بگیرد.
برایدرمانعفونتهایداخلدهانداروهایضدویروسی،ضدقارچییاآنتیبیوتیک
تجویز میشود.
 نوشیدن آب و نوشیدنیهای بدون قند در بهبود خشکی دهان موثر است .مکیدن
حبههای یخ یا جویدن آدامس بدون قند هم به حل این مشکل کمک میکنند .بیمار
باید از نوشیدن موادی که بیشتر موجب خشکی دهان میشود ،مانند نوشابههای گازدار،
آبمیوهها ،الکل و جویدن توتون و کشیدن سیگار جدا خودداری کند.
 مصرف داروهای افزاینده بزاق میتواند خشکی دهان را تا حدی برطرف کند.
منبعCancer net:

عوامل خطر کدامند؟

افراد مبتال به دیابت در معرض خطر باالتری برای ابتال به بیماریهای دهان
هستند .همچنین اگر فردی دیابتیک است و سیگار مصرف میکند ،نسبت به فرد
بیماری که سیگار مصرف نمیکند در معرض خطر باالتری برای بیماریهای
دهان قرار دارد.
براساس گزارش انجمن ملی سالمت آمریکا ،بیش از  400دارو که برای درمان
عوارض بیماری دیابت مانند دردهای عصبی و نوروپاتی ناشی از دیابت تجویز
میشوند موجب خشکی دهان خواهند شد .در این صورت باید از دندانپزشک
بخواهید دهانشویههای مناسب را برایتان تجویز کند.

عالئم هشداردهنده

بیماریهای لثهای که با دیابت ارتباط دارند ،معموال اوایل بیماری عالئم بارزی
ندارند .به همین دلیل فرد دیابتیک باید به صورت منظم مورد معاینات دندانپزشکی
قرار بگیرد .با پیشرفت بیماری فرد عالئمی را مشاهده میکند که نشاندهنده
بیماری لثه در او است ،از جمله :خونریزی لثه بهخصوص هنگام مسواک زدن،
عدم تطابق فکها ،بوی بد تنفس ،حتی بعد از مسواک زدن ،باالتر و پایینتر
کشیده شدن لثهها ،به طوری که طول دندانها بیشتر از طول معمولی به نظر
میرسد ،لق شدن دندانها و قرمزی و تورم لثهها

راههای پیشگیری

بهترین اقدام برای پیشگیری از بیماریهای لثه این است که قندخونتان را کنترل
کنید .میزان قندخون را مرتب اندازهگیری کنید و در صورتی که با کنترل رژیم
غذایی نتوانستید میزان آن را در حد طبیعی نگه دارید ،حتما به پزشک مراجعه
کنید .بهداشت دهان و دندانتان را رعایت کنید و حداقل سالی 2بار برای معاینه
نزد دندانپزشک بروید.
دهانتان را مرتب بررسی کنید و اگر لکهای سفید یا نقاط خونریزیکننده مشاهده
کردید ،حتما به دندانپزشک مراجعه کنید.

درمان

درمان بیماریهای دهان بر اساس میزان و شدت بیماری متفاوت است .به عنوان
مثال بیماریهای پریودنتال را دندانپزشک با ترمیم ریشه و جرمگیری درمان
میکند یا ممکن است برای بیمار آنتیبیوتیک تجویز کند .در مواردی هم بیمار
نیاز به جراحی لثه خواهد داشت.
اگر فردی دیابتیک هستید ،فقط با رعایت بهداشت دهان و دندان و معاینات منظم
میتوانید از بروز عوارض ناشی از بیماریتان جلوگیری کنید.
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خوراکیهای مناسب برای روزهای گرم

سکنجبین؛ نوشیدنی عالی تابستانی
سکنجبین دارای ماده شیرین و
ماده ترش است که برای شیرینی
میتوان از عسل یا شکر و برای
ترشی از سرکه طبیعی انگور یا سیب
استفاده کرد

دکتر معصومهسادات کابلی
فرشچی
دکترای تخصصی طب سنتی ایران

سکنجبین فراورده طبی پرکاربردی در طب
ایرانی است که بنا به قول ابوعلی سینا ،اولین
بار توسط حکیمان فارس ساخته شده و بعدها
به یونانیان رسیده است.
این فراورده از ترکیب سرکه و عسل تشکیل
شده که مواد اصلی هستند اما با افزودن گیاهان
مختلف میشود فواید درمانی متفاوتی برای
بیماران مختلف ایجاد کرد.

خواص کلی سکنجبینها

انواع سکنجبین به طور کلی دارای اثر
ضدتشنگی است و هر نوع تشنگی اعم از
تشنگی حقیقی و کاذب با نوشیدن سکنجبین
تسکین مییابد.
سکنجبین عالوه بر تامین رطوبتهای بدن،
میتواند باعث پاکسازی و دفع رطوبت از
دستگاه گوارش شود؛ به این معنا که باعث
پاکسازی رطوبتهای بلغمی لزج از معده
میشود و به افرادی که به دلیل وجود
رطوبتهای بلغمی دچار تشنگی کاذب
هستند ،کمک میکند.

انواع مختلف تشنگی در طب سنتی ایرانی

 .1تشنگی صادق یا حقیقی که در اثر از بین
رفتن یا تحلیل رطوبتهای بدن به عنوان مثال
پس از فعالیتهای جسمانی ایجاد میشود.
 .2تشنگی که در اثر غلبه حرارت در معده
مثال در فردی که تبدار است ،بروز مییابد.
 .3تشنگی کاذب که در اثر ماده غلیظ یا بلغم
غلیظ در معده ایجاد میشود
سکنجبین دارای خاصیتی است که میتواند
هر  3نوع تشنگی را تسکین دهد.

طرز تهیه سکنجبین

سکنجبین دارای ماده شیرین و ماده ترش
است که برای شیرینی میتوان از عسل یا

شکر و برای ترشی از سرکه طبیعی انگور یا
سیب استفاده کرد.
برای تهیه سکنجبین دستورهای مختلفی ذکر
شده اما یکی از معمولترین روشها این
است که یک واحد سرکه2 ،واحد عسل و
4واحد آب را با هم مخلوط کنید و روی

حرارت مالیم بگذارید تا بجوشد و کف
آن را بگیرید.
زمانی که یکچهارم تا یکپنجم حجم اولیه
تبخیر شد و قوام پیدا کرد ،آن را از روی
حرارت بردارید.
سکنجبین برای مصرف در زمستان با آب

سود و زیان میوههای تابستانی

گرممزاجان در تابستان فلفل نخورند

برخیمیوههایتابستانیمانندزردآلو،هلو،آلوو
دکتر مجید انوشیروانی
متخصص طب سنتی ایرانی و شلیل از خانواده گلسرخیان هستند .این میوهها
عضو هیاتعلمی دانشکده طب در حالت رسیده آبدار شیرین ،هم غذای لطیف
سنتی و مکمل مشهد
محسوب میشوند و هم به تامین رطوبت بدن
کمک میکنند .در ضمن مواد قندی موسیالژی
آنها این آبرسانی را پایدارتر میکند .میوههای یادشده برای کسانی که الغر ،خشکیده و نحیف
هستند سودمند است اما حتی در همین افراد اگر معده رطوبت غیرطبیعی داشته باشد مصرف
آنها بیزیان نیست و میتواند ریفالکس و نفخ و آبریزش دهان را افزایش دهد .در چنین
مواردی پیشنهاد میشود  2ساعت پیش و پس از این میوهها ،نوشیدنی یا غذای آبکی مصرف
نشود و تا جایی که ممکن است جایگزین یک وعده غذا شوند یا به عنوان میانوعده غذایی
مصرف شوند .کسانی که نفخ و ریفالکس شدید دارند ،بهتر است به جای زردآلوی تازه و
هلوی تازه از برگه خشک آنها استفاده کنند.

تابستان داغ و کودکان
مزاج فصل تابستان
دکتر مریمالسادات گرم و خشک است
پاکنژاد
بنابراینتدابیراینماه
متخصص طب ایرانی
باید به سمت سردی
و تری باشد .البته میزان استفاده از مواد غذایی با طبع سرد
و تر به مزاج کودک بستگی دارد بنابراین کودکی که مزاج
گرم و خشک دارد باید سردی و تری بیشتری دریافت کند
و کودکی که مزاج سرد و تر دارد به میزان کمتری از این
مواد غذایی نیاز دارد.
در فصل تابستان استفاده از مواد گرم و خشک مانند فلفل،
دارچین و زنجبیل ،سیر و پیاز ،دمنوشهای گرم ،کاکائو،
شکالتهای کاکائویی ،غذاهای چرب ،شیرینیجات حتی

نیم گرم و در تابستان با آب سرد مصرف
میشود .البته نباید از یخ برای سرد کردن
سکنجبین استفاده کرد.
برای دفع ضرر سرکه میتوان در ترکیب
سکنجبین از عصاره نعناع یا برگهای تازه
نعناع استفاده کرد بنابراین یکی از شربتهای

افرادی كه مزاجشان با تابستان همراهی میكند مانند
دکترمهردادكريمي افراد «گرم و تر» و «گرم و خشك» بيش از ساير افراد در
متخصص طب سنتی روزهاي گرم متضرر میشوند ،خوردنی و نوشيدنی در
ایرانی
اين افراد بايد متناسب با مزاج و مخالف با فصل باشد،
مخصوصا از ادویههایی مثل فلفل و زنجبيل استفاده
نكنند .حجم و تعداد دفعات خوردن غذا در اين افراد و همچنین ميزان فعاليت بايد كاهش يابد
چون حركات اضافه باعث افزايش توليد گرما میشود .خواب رطوبت بدن را افزايش میدهد و
كمخوابي خشكی بدن را تشدید میکند .از اين رو ،افرادي با مزاج گرم بايد در فصل گرم سال
خواب كافی داشته باشند و ميزان فعاليت خود را كاهش دهند.

پیشگیری از عطش در فصل تابستان

نوشیدن شربت خاکشیر باعث کاهش حرارت بدن و کارکرد بهتر کبد میشود .خاکشیر دارای

انواع طبیعی مثل عسل و خرما ،ارده ،مواد غذایی شور ،چیپس،
پفک ،آجیلهای شور و غذاهای سرخکرده را تا حد امکان
محدود کنید .غذاهای پخته و بدون ادویه مثل انواع آش،
سوپ و خورشهای با چاشنی خنک بهترین گزینهها هستند.
خوراکیهایی با طبع سرد و بهویژه سرد و تر به شرط رعایت
اعتدال و زیادهروی نکردن توصیه میشود:
 آش جو و سوپ جو ،آش انار ،آش آبغوره ،آش گشنیز
و آش دوغ
 خورش آلو بخارا ،خورش آلو اسفناج و خورش کدو
 آلبالوپلو ،عدسپلو و زرشک پلو
 چاشنیهای مناسب مثل آبغوره ،آبلیمو ،رب انار ،سماق،
آب و رب نارنج
 نوشیدنیهایی با طبع خنک مانند شربتهای سکنجبین،
خیار سکنجبین ،آبلیمو ،آلبالو ،خاکشیر و دوغ کمنمک.

مناسب برای حفظ سالمت و درمان در منابع
طب سنتی ذکر شده است.

انواع سکنجبین

عالوه بر سکنجبین ساده ،انواع دیگر سکنجبین
که میتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از:

بهتر است صیفیها ،بین دو وعده غذایی خورده شوند زیرا
دکتر غالمرضا کردافشاری مصرف آنها همزمان با غذای اصلی باعث فساد غذا در معده
متخصص طب ايراني ،عضو
هیاتعلمی دانشکده طب ایرانی میشود .خوردن خربزه بهصورت ناشتا نیز توصیه نمیشود
چون بهسرعت به خلطی که در معده وجود دارد ،تبدیل
دانشگاه علوم پزشکی تهران
خواهد شد .هندوانه را هم نباید همزمان با غذای اصلی
مصرف کرد و باید خوردن آن را به یکی -دو ساعت بعد از صرف غذا یا زمان خوردن میانوعده ،موکول
کرد .خوردن هندوانه بالفاصله پس از صرف غذا یا ب ه صورت ناشتا برای بدن مضر است ،مخصوصا اگر هوا
گرم و فرد هم بسیار تشنه باشد .هندوانه به دلیل لطافتی که دارد ،ب ه سرعت تبدیل به صفرا میشود و بههمین
دلیل ،زیادهروی در مصرف آن به افرادی که عالئم غلبه صفرا دارند ،توصیه نمیشود.

مضرات سکنجبین

مصرف سکنجبین برای افراد با درد ،سوزش
معده ،زخمهای گوارشی و همچنین بیماران
مبتال به سرفه ،مضر است.

طبیعت گرم و تر است ولی باسازوکار خاصی
باعثکاهشحرارتبدنوکارکردبهترکبد
میشود .بارهنگ طبیعت سرد و خشک
دارد و خرفه دارای طبیعت سرد و تر
است که همراه با خاکشیر برای رفع
عطش بسیار کارساز خواهد بود.
در بسیاری از افراد ،گرمای هوا و
مصرف موادغذایی گرم موجب بروز
جوش پوستی میشود که مصرف این
بذرها همراه آب گرم و کمی شکر یا نبات
میتواند به رفع جوشهای صورت نیز کمک
کند.میتوانازتخمریحان،آبلیمووعسلنوشیدنیای
تهیه کرد که به قوت بدن کمک میکند؛ یعنی شربت عسل و آبلیمو که در آن یک
قاشق مرباخوری تخم ریحان ریخته شده باشد.

10فرمان برای تندرستی در تابستان
مزاج فصل تابستان ،گرم و
دكتر ناصر
خشکاست.ازهمینرو،توجه
رضاييپور
متخصص طب ايرانی بهبرخیاصولبهحفظسالمت
در این فصل کمک میکند:
 خودداری از پرخوری ،پرهیز از خوردنیهای گرمو خشک مانند
ی تند ،شور یا شيرين و همچنین غذاهای سنگین و غلیظ
غذاهای خیل 
مانندآشها،آبگوشت،کلهپاچه،حلیمو...بهدلیلضعفدستگاهگوارش
در تابستان و در عوض مصرف آشهای ساده و رقیق و کمگوشت و
ی ترش مانند آلوبخارا ،دانه انار و غوره
کمحبوبات با چاشنیهای کم 
 مصرف شربتهای سکنجبین ،لیمو ،ريواس ،انار ،نارنج ،تمرهندی،
آب یا فالوده سکنجبینی هندوانه و فالوده سکنجبین خیار
 مصرف گوشتهای زودگوار مانند ماهی قزلآالی تازه و كولی

که با روغن کنجد ،پخته شد ه باشند یا جوجهمرغ ،جوجهخروس و
گوشت بزغاله با چاشنیهای ترش
 خوردن میوههای تر و ترش و شیرین تابستانی و سبزیهایی
مانند كاهو ،كدو و خيار
 جلوگیری از یبوست و در صورت لزوم ،استفاده از ملینهای
مالیم مانند انجیر و آب کامل میوهها ،شیرخشت ،شربت گلسرخ،
مغز فلوس خیارچنبر و روغن بادام شیرین
 ورزش و فعالیتهای بدنی خفیف در آغاز صبح
 استراحت در ساعات گرم روز و پرهیز از گرمای شدید
 کاهش فعالیت جنسی
 پرهیز از هرگونه خونگیری از جمله حجامت و فصدکردن،
بدون تجویز پزشک متخصص
 پوشیدن لباسهای خنک کتانی ،پنبهای و نخی و پرهیز از
لباسهای نایلونی.

خوراکیها در مطبخ ایرانی

ممنوعیت خوردن خربزه و هندوانه با غذا

سکنجبین بُزوریُ ،عنصلیَ ،سفرجلی و رمانی
که هر یک برای بیماری خاصی کاربرد دارد.
سکنجبین بزوری حاوی بذرهایی مانند رازیانه،
کاسنی ،انیسون ،خربزه و کرفس است که به
ترکیب سکنجبین اصلی افزوده میشود.
این سکنجبین در بسیاری از بیماریها خصوصا
در رفع انسدادهای کبد و طحال ،ضعف معده،
تبهای گرم و تسکین تشنگی موثر شناخته
شده است.
در ترکیب سکنجبین رمانی از آب انار
ترش و شیرین و تمرهندی استفاده میشود.
این سکنجبین برای انواع مختلف تبها و
بیماریهای کبد و معده مفید است.
سکنجبین سفرجلی نیز نوعی است که در
تهیه آن از آب «به» استفاده میشود و برای
تحریک اشتها ،تقویت معده و رفع انسدادهای
کبدی مورد استفاده قرار میگیرد.
سکنجبین عنصلی نیز حاوی سرکه عنصل
است که در بیماریهای ریوی مانند آسم
و تنگی نفس و همچنین بیماریهای دیگر
توصیه میشود.
با توجه به اینکه هر فراورده طبی دارای فواید
و مضراتی است ،توصیه میشود سنکجبین
خصوصا انواع سکنجبینهای با جنبه درمانی
حتما تحت نظر متخصص طب سنتی مصرف
شود.

الک غلطگیر

اشتباهات رایج درباره نوشیدن آب
هیچ مستند علمی در پزشکی برای اثبات این موضوع که نوشیدن 8
لیوان آب در روز موجب سالمت میشود ،وجود ندارد و از دیدگاه
دکتر محمدعسکر فراشاه طب ایرانی نیز میزان نوشیدن آب در افراد مختلف در شرایط مختلف
متخصص طب ایرانی
متفاوت است .فرد سالم فقط در صورت تشنگی به نوشیدن آب نیاز پیدا
میکند و نمیتوان این توصیه را برای همه افراد داشت ،مثال کسی که
مزاج سرد و تر دارد اصوال بدنش به این میزان آب نیازی ندارد و با خوردن این مقدار آب دچار افزایش سردی و تری
میشود .اگر صبح ناشتا آب سرد بنوشید ،از آنجا که معده خالی است ،سردی آب به راحتی به دیواره معده و از آنجا به
کبد و قلب و مغز سرایت میکند و تکرار این کار به مرور باعث سردی کبد ،معده و قلب و پس از مدتی سردی مغز
توساز بدن مختل شده و زمینهساز بسیاری از بیماریها میشود.
خواهد شد ،درنتیجه سوخ 

22

سالمت روان

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

در رابطه عاطفي ازخودگذشتگي نكنيد!

خود را ناديده نگيريد؟!
ايثار ،ازخودگذشتگي و
يكتا فراهاني فداكاري واژههايي با بار
مثبت هستند كه معموال
ستايش ميشوند و مردم از
آنها استقبال ميكنند اما واقعا ازخودگذشتگي
در هر رابطهاي ميتواند تبعات مثبتي داشته باشد
و حتي باعث نميشود گاهي بر اثر گذر زمان
حتي عشق هم از بين برود؟
فداكاري و ازخودگذشتگي در روابط عاطفي
تا چه حد الزم است و آيا عزتنفس خود ما
را از بين نميبرد؟ چطور گذر زمان عشق را
از بين ميبرد و باعث ميشود خصوصياتي را
كه زماني در طرف مقابل دوست داشتيم ديگر
دوست نداشته باشيم يا آزارمان بدهد؟
با اينگونه احساسات چه بايد كرد؟ بهتر نيست
عاشق شويم اما از حال خود غافل نشويم؟ گاهي
دربعضيروابطيكطرفشنيدهوديدهنميشود
يا خواستههاي خود را ناديده ميگيرد و عاقبت
رابطه را ترك ميکند.
با دكتر يدا… دميرچي ،روان شناس باليني و
مدرس دانشگاه در اين زمینه گفتوگو كردهايم.
 :آقای دکتر!چه عواملي در روابط
عاطفي مهم هستند؟
هنگام وارد شدن در روابط عاطفي خصوصا در
سنين پايين هم «رابطه» مهم است و هم «برآورده
شدن خواستههاي دو طرف» .البته خود رابطه به
تدريج تبديل به خواسته ميشود و كمكم جايگاه
خواسته اصلي را ميگيرد ،مثال اولويت انتخاب
«بودن با شريك عاطفي» است ،نه حضور در جمع
دوستانياخانواده.البتهابتدايرابطهاينكارهاخيلي
زیبا به نظر ميآيند و نشانه وفاداري است .شريك
عاطفي هم اينگونه رفتارها را تشويق ميكند اما به
تدريج عادت ميشود كه «يك نفر» هميشه «مطابق
ميل ديگري» رفتار كند.
 :تشويق و تاييد كسي كه او را دوست
داريم هم جاي «خواسته واقعي» خود ما را
ميگيرد .به اين ترتيب براي تاييد گرفتن طرف
مقابل اغلب كوتاه ميآييم اما بعد از مدتي وقتي

برای كساني كه
در رابطه باج
ميدهند بايد
مدام احساس
ارزشمندي
قائل شد و
ارزشهايشان را
به آنها يادآوري
كرد .البته
شخصيتهاي
مقابل اين
افراد تنها زماني
ميتوانندچنين
كاري انجام دهند
كه نگاه انساني و
بالغانهايداشته
باشند
بهگذشتهنگاهميكنيم،حس«قربانيگري»داريم
چون فكر ميكنيم پس خواستههاي خود ما كجا
هستند و چه ميشوند؟
به نظر ميرسد رابطه خيلي خوب پيش ميرود
ولي خشمي احساس ميكنيم كه حتي اگر ديگران
هم علت واقعي آن را به ما گوشزد كنند نميتوانيم
آن را بپذيريم.
 :خود افراد چطور متوجه اشتباهاتشان
ميشوند؟
وقتي افراد در رابطه بيش از حد خواستههاي خود
را ناديده ميگيرند ،متوجه ميشوند خيلي وقت
گذاشتهاند اما عاليق خود را ناديده گرفتهاند .همين
موضوع عامل اصلي به وجود آمدن خشمي در آنها
ميشود كه نمیتوانند فضاي موجود در اينگونه
روابط را تحمل كنند و تاب بياورند .البته عامل
اصلي خود فرد است چون شرايط ابتداي رابطه
به نظرش لذتبخش است ولي پس از مدتي رابطه
يكطرفه و به نوعي فقط منفعت طرف مقابل مهم

تلقيميشودبنابراينطبيعياستوقتيموازنهبرقرار
نشود ،يك نفر احساس ميكند ضرر كرده است.
اگر جدولي را در نظر بگيريم كه يك طرف
«خواستههاي خودمان »را قرار دهيم و طرف ديگر
هم «حفظ رابطه» قرار داشته باشد ،زمانی که به فكر
حفظ رابطه باشيم ،چرخه رابطه منفعالنه است و
هر بار با ناديده گرفتن خود خشم پنهان ما بيشتر
ميشود .البته برعكس اين ماجرا هم زماني اتفاق
ميافتد كه خواسته خود را در اولويت قرار ميدهيم
كه به اين ترتيب هم رفتار«منفعالنه پرخاشگر»
خواهيم داشت .اين نوع برخورد در رابطه باعث
ميشود كسي از ما خوشش نياید و بيشتر افراد به
دليل ترس كنارمان بمانند.
در حالت بعدي ما در ظاهر موافقت ميكنيم اما در
عمل و ته دلمان ناراحت هستيم كه چرا هميشه
مطابق ميل طرف مقابل رفتار ميكنيم .به اين ترتيب
خشم زيادي نسبت به او پيدا ميكنيم و دلخور
ميشويم بنابراين كيفيت رابطه تنزل پيدا ميكند.

اينجانهخودبهخواستهمانرسيدهايمونهتوانستهايم
رابطه را حفظ كنيم بنابراين رفتارهاي منفعالنه،
پرخاشگرانه و منفعل-پرخاشگرانه راه به جايي
نميبرند و درست نيستند.
 :رفتار درستي كه ميتواند در رابطه
نتيجهبخش باشد ،كدام است؟
رفتاريدرستاستكهدرآنهم«خواستهخودمان»
را محترم بدانيم و هم «رابطه» را و هم «خواستههاي
طرف مقابل» را .به اين ترتيب اگر تقاضايي از ما
شود بدون هيچ غر و گله و شكايت و حاشيهاي
آن را انجام ميدهيم و خودمان هم رضايت داريم
چون مطابق «ارزش شخصي زندگي خود» رفتار
ميكنيم اما وقتي تمايل به انجام كاري نداريم بايد
صادقانه آن را مطرح كنيم ،البته بايد به روش كامال
محترمانهاي آن را مطرح كنيم ،بهگونهاي كه طرف
مقابل ناراحت نشود.
درواقعبهترينرفتاردرارتباطرفتار«جرأتورزانه»
است .در اين روش «باجدهي» و «باجگيري» وجود

ندارد و بهگونهاي رفتار ميشود كه هر دو طرف
«برنده»باشند.بهاينترتيبهمرابطهحفظميشود
و هم دو طرف به خواسته خود ميرسند.
ويژگي رفتارهاي جرأتورزانه اين است كه ما
بتوانيم هم قدرت «نه» گفتن داشته باشيم و هم
«نه» شنيدن .همچنين اگر دلخوري از كسي داريم
آن را با صراحت به زبان بياوريم و بيان كنيم.
اگر هم كسي از ما دلخوري دارد ،اجازهدهيم
با صراحت حرفش را بزند ،حتي تشكركنيم كه
شجاعانه و با صداقت خواستههاي خودش را با
ما مطرح كرده است .اينگونه رفتار كردن در هر
رابطهاي الگويي است كه دو طرف بتوانند از رابطه
لذت بيشتري ببرند.
 :چه كساني ممكن است بخواهند از
روابط عاطفي سوءاستفاده كنند؟
در ردهبندي تيپهاي شخصيتي يك نوع تيپ
شخصيتي «استثمارگر» وجود دارد .ظرف «نياز به
قدرت» اين افراد بسيار بزرگ است و به راحتي پر
نميشود .اين افراد دوست دارند بر ديگران سلطه
داشته باشند ،از آنها بيگاري بگيرند و خواستههاي
خودشان را خيلي جدي ميگيرند ،در حالي كه
نسبت به خواستههاي ديگران بيتفاوت هستند.
اين افراد مانند افراد «خودشيفته» رفتار ميكنند و
با توجه به اينكه نياز به قدرتنمايي دارند ،اصرار
میکنند فقط به خواستههايشان برسند ولو اينكه
انجام آن با ضايع كردن حقوق ديگران باشد.
مهم اين نيست كه طرف مقابل ما چه شخصيتي
دارد ،بلكه مهم این است كه ما آگاه باشيم و حتما
به خواستههايمان اهميت بدهيم؛ يعني به نوعي
عزتنفس خودمان را حفظ كنيم و به خودمان
احترام بگذاريم .البته اگر احترام به خودمان بيش از
احترامبهديگرانباشد«،خودشيفته»تلقيميشويم.
اگر هم به ديگران بيشتر احترام بگذاريم و برايشان
بيشترارزشقائلشويم،تبديلبه«قرباني»ميشويم.
بهترين حالت این است كه به خودمان و ديگران
به يك ميزان احترام بگذاريم.
 :چطور ميتوان مانع باجگيري عاطفي
شد؟
برای كساني كه در رابطه باج ميدهند بايد مدام

احساس ارزشمندي قائل شد و ارزشهايشان را
به آنها يادآوري كرد .البته شخصيتهاي مقابل اين
افراد تنها زماني ميتوانند چنين كاري انجام دهند
كه نگاه انساني و بالغانهاي داشته باشند تا بتوانند
به فرد مقابل گوشزد كنند خود او هم ارزشمند
است؛ البته كه در ارتباط خواستههاي هر دو طرف
مهم است .فراموش نكنيم خود فرد هم ميتواند از
راههاي مختلف آموزش ببيند تا عزتنفس خود
را بيشتر كند .درواقع ،افراد با باور ارزش و برابري
يكسانميتوانندبيشتربهخواستههاوعاليقديگران
توجه داشته باشند .يكي از حقوق اساسي كه اصال
نبايد در آن ترديد داشت اين است كه «هر شخص
حق دارد به عنوان انساني برابر مورد احترام قرار
بگيرد» با توجه به چنين حقي هيچ كس نبايد در
هيچ رابطهاي به فرد مقابل اجازه دهد حقوقش را
ناديده بگيرد .بعضي افراد به خود اجازه نميدهند
حق و حقوقشان را بگيرند چون جرأت اين كار
را ندارند .در واقع داشتن ترس مانع انجام چنين
كاريميشود.همينموضوعباعثميشودديگران
به راحتي بتوانند به آنها زور بگويند.
توجه داشته باشيم اگر خود فرد قرباني تبديل به
فردي خالق شود كه بتواند زندگياش را بازآفريني
و عاليق و خواستههايش را تعريف كند ،هيچ كس
نميتواند حق و حقوق او را ناديده بگيرد .ضمن
اينكه به اين ترتيب خود فرد زورگو و سلطهگر
هم ياد ميگيرد بايد انساني رفتار كند.
گاهي توجیه افرادي كه نميتوانند حق خود را
در روابط عاطفي بگيرند و احساس قرباني شدن
ميكنند ،اين است که افراد خيلي خوبي هستند و
به راحتي اجازه ميدهند ديگران به آنها زور بگويند،
در حالي كه بايد توجه داشته باشند چنين كاري
ناشي از خوب بودن آنها نيست ،بلكه از روي
ترس و نداشتن قاطعيت الزم است.
درواقعاگرچنينافرادضعيفيوجودنداشتهنباشند،
افراد خودشيفته و زورگو هم تا اين اندازه قدرتمند
نميشوند و به خود اجازه نميدهند ديگران را
استثمار كنند .فراموش نكنيم اگر فرد زورگو هم
كسي را پيدا نكند تا به او زور بگويد نميتواند به
راحتي به كار خود ادامه دهد.

اگر روزي به شما خيانت شود

اجازه ندهيم كسي تحقيرمان كند!
تمام رفتارها و عملكردهاي فرد متعهد
خارج از چارچوب خانواده كه منجر به
يك ارتباط عاطفي ،دوستانه يا عاشقانه
شود ،به گونهاي كه هيجانهاي خاصي
براي شخص به وجود بياورد ،حتي اگر
منجر به رابطه جنسي هم نشود ،خیانت
شمرده میشود

دكتر حسين ابراهيميمقدم
روانشناس و استاد دانشگاه

هيچ شك و ترديدي در ناخوشايند بودن بعضي
اتفاقات وجود ندارد ولي آنچه ميزان آسيب افراد را
در برابر حوادث ناگوار تعيين ميكند ،نوع برداشت
و واكنش آنها در چنين مواقعي است .يكي از
تلختريناتفاقاتدرروابطعاطفيبيوفايي،خيانت
و دورويي است اما بهتر است در چنين موقعيتي
فراموش نكنيم اگر به ما خيانت شده ،اين اشتباه و
ضعففردمقابلبوده،نهصرفاضعفياكوتاهيهاي
ما كه هيچ توجيهي برايش وجود ندارد.
چگونه ميتوانيم در مقابل حوادث تلخ و ناگواري
مانند خيانت خودمان را سرزنش نكنيم و مقصر
ندانيم؟ در ادامه مطلب به این موضوع پرداختهایم.

اشتباه نكنيد!

توجهداشتهباشيمهنگاميكهكسيرفتارناعادالنهاي
مانند خيانت مقابل ما دارد ،قبل از اينكه دنبال داليل
آن بگرديم بهتر است بدانيم حتي اگر ما زشتترين
و بداخالقترين آدمي باشيم كه روي اين سياره
وجود دارد ،هيچ كس حق ندارد به اين بهانهها ما
را تحقير يا به ما خيانت كند.
تنها حقي كه ميشود به اين قبيل افراد داد اين است
كه اگر كنار ما حالشان خوب نيست ،محترمانه
خداحافظي كنند ،بروند و به رابطه با ما پايان بدهند
اما اين افراد حق ندارند بمانند ،نقاب بزنند و با
خيال راحت به ما خيانت كنند و به ديگران هم
بگويند همسرمان در انجام وظايفش كوتاهي كرده
و چنين و چنان است و ...اما چون او هنوز مادر
يا پدر فرزندان ماست يا چون نميتوانیم مهریه
بپردازیم يا بهانههايي از اين قبيل نميتوانیم از
یکدیگر جدا شویم.

خيانت و بيوفايي

تمام رفتارها و عملكردهاي فرد متعهد خارج از
چارچوب خانواده كه منجر به يك ارتباط عاطفي،
دوستانه يا عاشقانه شود ،به گونهاي كه هيجانهاي
خاصي براي شخص به وجود بياورد ،حتي اگر
منجر به رابطه جنسي هم نشود ،آسيبرسان است

و به نوعي خيانت محسوب ميشود اما اصطالح
«بيوفايي» به معناي از بين رفتن حس اعتماد است؛
يعني عنصر مهم در رابطه «اعتماد» است؛ اعتماد به
اينكه زنوشوهر فقط با همديگر نزديكي عاطفي
داشته باشند و شخص ديگري در اين بين شريك
نباشد اما هنگام بيوفايي با برقراري روابط پنهاني يا
هر نوع سردي چنين پيماني از بين ميرود .ميتوان
گفت بيوفايي اغلب مقدمهاي براي خيانت است
ولي دست كشيدن از آن آسانتر و عوارضش هم
كمتر است .ضمن اينكه بخشيدن آن نيز آسانتر
به نظر ميرسد .البته بيوفايي يكي از عمدهترين
داليل طالق شمرده شده چون با بيوفايي به تدريج
اعتبار و اعتماد نزد طرف مقابل از بين ميرود كه در
موارد زيادي هم منجر به خيانت ميشود.

تقسيمبندي خيانت

خيانت چند نوع است؛ يكي خيانت رفتاري است؛
يعني به صورت رفتاري و ارتباط برقرار كردن با
شخصي ديگر .گاهي خيانت فقط در حد ذهن باقي
ميماند و فرد خائن فقط در فكر و تخيل به شخص
ديگريفكرميكنداماهمينموضوعباعثميشود
فرد همسرش را با ايدهآلهاي ذهن خود مقايسه
كند بنابراين رابطه او با همسرش سرد ميشود.

گاهي هم خيانت به صورت كالمي است و به
گفتوگو در فضاهاي مجازي محدود ميشود اما
در خيانت عشقي رابطه صميمانهاي وجود دارد كه
زندگي زناشويي را با مشكل زيادي مواجه ميكند.
در مواردي هم خيانت جنسي به وجود ميآيد.
بعضي مواقع هم خيانت به دليل بروز مشكالت
عاطفي است؛ به اين صورت كه فرد مشكالت
عاطفي خود و خانوادهاش را به جاي همسرش با
شخص ديگري مطرح ميكند.

روابط مثلثي

اين روزها روابطي كه بسيار هم شايع شده ،روابط
عاشقانه مثلثي است؛ يعني بعضي افراد به داليل
مختلف و ترسهايي مانند ترس از بروز مشكالت
اقتصادي ،تنهايي يا حرف ديگران قبل از اينكه از
همسرشان جدا شوند وارد روابط ديگري ميشوند
كه نهتنها براي خودشان ،بلكه براي فرزندانشان هم
بسيار آسيبزاست.
نگراني در مورد طالق باعث ميشود افراد همچنان
در روابط قبلي خود بمانند ،در حالي كه هيچ
تالشيبرايبهبودآننميكنند.درواقع،ادامههمين
روابط احساسات منفي را بيشتر ميكند .البته شايد
توجيهشان اين باشد در اين روابط به نيازهايشان

پاسخ داده ميشود اما بیشتر مواقع طرف مقابل يا
خبر ندارد يا شك ميكند و ترجيح ميدهد حرفي
نزند و سكوت كند .در بعضي موارد افراد نسبت
به هم بيتفاوت ميشوند كه ميتوان گفت اين
بيوفايي به نوعي «بيوفايي تالفيجويانه» است.
نوعي «بيوفايي كاوشگرايانه» هم وجود دارد كه
در آن فرد داوطلبانه و حسابشده عمل ميكند.
به اين صورت كه خودش فهميده در ازدواجش
مشكالت زيادي وجود دارد ولي از آنجا که تصميم
قطعينگرفتهميخواهدگامهايحسابگرايانهاي
بردارد تا به تصميم درستي در اين زمینه برسد.

عوامل بروز بيوفايي

عواملي كه منجر به بیوفايي همسران يا خيانت
ميشود در مردها و زنها با هم متفاوت است.
عواملي كه اغلب در مردها باعث بروز سردي و
بيتفاوتي ميشود شامل سردي در رابطه ،اختالف
با همسر ،مشكالت اقتصادي و شغلي و دلزدگي
در زندگي زناشويي مانند دوران بارداري همسر
يا نيازهاي ارضانشده ،اختالف در نوع عقيده و
اصول اخالقي ،بحران ميانسالي و ...است كه حين
رابطه مشخص ميشود .عوامل سردي در زنها
بيشتر شامل عشق و عالقه به يك مرد ،بيماري

همسر،نيازهايمالي،وابستگيهايشديدعاطفي،
مشكالتجنسي،تالفيجوييوانتقادازهمسرو...
ميشود .طرز تفكري هم كه افراد در مورد جنس
مخالف دارند ،تا حدود زيادي در خراب شدن
روابط آنها موثر است ،مثال مرداني كه فكر ميكنند
زنها را بايد شكار كرد يا آنها بدون مردها چيزي
نيستند نميتوانند ارتباط زناشويي خوبي داشته
باشند؛ ارتباطي كه همسرشان سزاوار آن باشد.
ناآگاهي از نوع ارتباط و خواستههاي طرف مقابل
هم تا حدود زيادي در چگونگي برقراري رابطه
زناشويي موثر است .بسياري از زنها فكر ميكنند
با وارد شدن در ارتباط زناشويي ديگر هيچ گاه نبايد
احساس تنهايي كنند و همسرشان هميشه همراه و
كمك آنها خواهد بود ،در حالي كه چنين انتظارات
غيرواقعبينانهاي فقط باعث دلسرد شدن و نااميدی
بيشترآنهاميشود.شادنبودن،تاييدياتمجيدنشدن
بجا و به موقع و ناهماهنگي در هيجانات ،عاليق
و سرگرميهاي دو طرف رابطه هم باعث ميشود
به تدريج عالقهاي به ادامه ارتباط نداشته باشند.

نشانگان آشيانه خالي

رسيدنبهبحرانميانساليباعثميشودافرادگذشته
خود را مرور و ميزان رضايت خود را از سير و
گذشتزندگيخودارزيابيكنند.درچنينمواقعي
بچهها هم معموال به سني رسيدهاند كه هر كدام يا
جدا شدهاند يا سرگرم كارهاي خودشان هستند.
به اين ترتيب همسران احساس تنهايي بيشتري
ميكنند .وقتي آنها به چنين مرحلهاي ميرسند و
اين احساسات را تجربه ميكنند ،به جاي ترميم
رابطه اغلب دنبال يافتن عشق و عالقه در شخص
ديگريميگردند.البتهدراينميانهوسرانيبعضي
مردها موضوع متفاوتي است كه بيشتر به علت
پوشش دادن به احساس نيازهاي خود و همچنين
احساس حقارتشان است و معموال هر كدام براي

ادامه دادن به چنين كارهايي براي خود توجيهاتي
دارند .به اين ترتيب هوسراني براي اين افراد به
تدريج مانند سرگرمي ميشود .متاسفانه اين افراد
در بسياري موارد توپ را به زمين طرف مقابل
مياندازند و با مقصر دانستن او باعث ميشوند
همسرشان احساس گناه و تقصير بيشتري كند ،در
صورتيكههيچكسنميتواندتقصيروكوتاهياش
را در شانه خالي كردن خود از زير بار مسووليتها
و تعهداتش گردن طرف مقابل بيندازد چون اين
موضوع باعث ميشود طرف مقابل عزت نفس
خود را از دست بدهد .آسيبي كه در بسياري اوقات
جبرانناپذير است.

وقتي خيانت ميبينيم...

نخستينموضوعدرموردكسيكهدرروابطعاطفي
به او خيانت ميشود اين است كه فكر ميكند به
اندازه كافي خوب نبوده و حتما همسرش فرد
ديگري را به او ترجيح داده است .وقتي به اين
موضوعات فكر كنيم ،اين گونه افكار و احساسات
باعث آسيب زيادي به ما ميشود ،به گونهاي كه
نميتوانيم به خود بقبوالنيم ما هرچقدر هم مقصر
باشيم و كوتاهي كرده باشيم طرف مقابل نبايد با ما
اينگونهرفتاركند.درواقعخيلياوقاتپايينبودن
عزت نفس ما باعث ميشود چنين آسيبهايي به
مدت طوالني آزارمان بدهد و نتوانيم از آنها رهايي
يابيم بنابراين به جاي فريب خوردن و تسليم شدن
در برابر توجيهات طرف مقابل بايد با آگاهي به
اين باور برسيم كه كسي كه خيانت ميكند ممكن
است مشكالت و حتي بيماريهايي داشته باشد
پس اين موضوع ربطي به ما ندارد ،بلكه اين او
است كه بايد به فكر درمان خود باشد .البته ما هم
ميتوانيمبيشتربهرفتارهايخوددقتكنيموببينيم
كجا مقصر بودهايم .درواقع ،يكي از كارهاي مهم
مشاورههاي قبل ازدواج هم همين است؛ اينكه
ميتواند مانع از برقراري روابط ناسالمي شود كه
دو طرف رابطه به جاي ياري رساندن به همديگر
باعث رنجش و آزار همديگر میشوند.
مراجعه به مشاور اين آگاهي را به ما ميدهد كه
خودمان متوجه شويم و به اين درجه از آگاهي
برسيم كه تا چه حد توانايي شروع يك رابطه را
داريم .ضمن اينكه رابطه ما با كسي كه انتخاب
كردهايم تا چه حد ميتواند پايدار باقي بماند.

فرزندپروری
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چپدست بودن اختالل نیست

کودکان چپدست معموال خالقترند.
علت این قضیه ریشه در نیمکره
راست بدن دارد .درحقیقت از
آنجا که خالقیت ،تجسم و استعداد
هنری به نیمکره راست بدن مربوط
میشوند ،قاعدتا این نیمکره در
چپدستها فعالتر است

 13آگوست مصادف با
 22مرداد ،روز جهانی
ترجمه:
عفت عباسیان چپدستهاست .از سال
 1976میالدی ،این روز هر
ساله جشن گرفته میشود و هدف از برگزاری
چنین گرامیداشتی ،یادآوری این موضوع
است که در جهان امروز چپدست بودن کار
سادهای نیست و مشکالت خاص خودش را
دارد .امروزه چپدستها ،یکدهم جمعیت
کره زمین را تشکیل میدهند.
در گذشته چپدستی کمتر از گناه نبود
و آنقدر موضوع غیرعادی و نابهنجاری
محسوب میشد که کودکان چپدست را
وادار میکردند به هر قیمتی شده با دست
راستشان بنویسند اما امروز ،به مدد رشد
فرهنگی و عقلی جوامع بشری ،چپدستی
دیگر ننگ نیست ،بلکه در بعضی زمینهها
مثل ورزش ،مزیت بزرگی محسوب میشود.
امروزه همه بر این نکته واقفند که تنها فرق
میان چپدستها و راستدستها ،ترجیح
آنها در استفاده از نیمکرههای مغزی است
و نه چیز دیگر .بیلگیتس ،آلبرت انیشتین
و لئوناردو داوینچی از جمله شخصیتهای
معروف چپدست هستند.
بدون شک وقتی کودکتان برای اولین بار
قلم به دست گرفته ،اولین سوالی که از خود
پرسیدهاید این بوده که آیا او راستدست است
یا چپدست؟ جالب است بدانید هماکنون به
کمک تحقیقات دانشمندان ایتالیایی ،تشخیص
این قضیه ازهجدهمینهفته بارداری امکانپذیر
است .آنها حرکت دست جنین به سمت چشمها
و دهان را در رحم مادر و در هفتههای 18
باداری و سپس هفته  22بارداری مورد مطالعه
قرار دادند و درنهایت به این نتیجه رسیدند
که جنین تمام این حرکات را با دست غالبش
انجام میدهد.
گاهی اوقات بعضی والدین وقتی به چپدستی
کودکشان پی میبرند ،نگران میشوند .شاید
علت این نگرانی ،تفکرات مختلفی باشد
که امروزه درمورد چپدستان وجود دارد،
مثل لکنت زبان یا اختالل در خواندن ولی
خوشبختانه امروزه با استناد به مطالعات علمی
بسیاری که در این زمینه انجام گرفته ،میتوان
به جرأت این تفکرات اشتباه را رد کرد!
پیشنهاد ما به والدین کودکان چپدست این
است که هیچگاه آنها را وادار نکنند راستدست
شوند ،بلکه همواره در جستجوی راهکارها
و ترفندهایی باشند که به مدد آنها زندگی
سادهتری برای کودک چپدستشان فراهم کنند.

مهارتهایی برای آموختن یک
کودک چپدست

در عصر حاضر ،همه چیز توسط راستدستها
و برای آنها طراحی شده بنابراین اگر شما کودک
چپدستی دارید باید به او کمک کنید تا مهارت
و قابلیت دستهایش را تا جایی که میتواند،
باال ببرد .شما در مقام والدین وظیفه دارید به
وی کمک کنید سمت غالبش را پرورش دهد،
بهخصوص زمانی که شروع به نوشتن میکند،
الزماستکهصبورباشید.خوشبختانهدرروزگار
ما دیگر کودکان چپدست را مجبور نمیکنند
که در مدرسه با دست راست بنویسند! حتی
در مواردی شنیده و دیده میشود که فرد برای
چپدستبودنشتشویقمیشودومیانقهرمانان
و هنرمندان ،افراد بسیاری بهخاطر چپدست
بودنشان ،بسیار شناختهشده هستند.
جالب است بدانید محققان دلیل قاطعی برای
چپدست یا راستدست شدن کودک ندارند!
عدهای از آنها معتقدند این قضیه با سیستم عصبی
کودک ارتباط مستقیم دارد .عدهای دیگر هم بر
این باورند چپدستی مقولهای است که به عوامل
بسیاری مثل وراثت ،استرس مادر حین زایمان
یا افزایش بیش از حد تستوسترون وابسته است

اما تقریبا تمام دانشمندان بر این موضوع توافق
دارند که چپدست شدن کودک در پی فعل
و انفعاالتی است که در مغز او شکل میگیرد.

همه چیز درباره کودکان چپدست

 .1جمعیت چپدستها بسیار کم است و حدود
 10تا  13درصد از جمعیت کره زمین را تشکیل
میدهند .این میزان در تمام طول تاریخ ثابت بوده
است .علت آن هم کامال فرهنگی است چون در
گذشتهدیدخوبینسبتبهچپدستهانداشتند
و والدین تمام سعی خود را میکردند تا کودک
از دست راستش استفاده کند.
 .2طبق تحقیقات انجامشده ،کودکان چپدست
دیدفضاییقویتریدارندبنابرایندرورزشهایی
مثل تنیس ،بوکس و فوتبال بهتر عمل میکنند .به
همین دلیل اگر کودک چپدست دارید ،حتما
این موضوع را در نظر داشته باشید.
.3تعدادپسربچههایچپدستازدختربچههای
چپدست بیشتر است ،به طوری که پسرها 11
درصد و دخترها  9درصد را به خود اختصاص
دادهاند که علت آن هم هنوز مشخص نشده است.
 .4کودکان چپدست معموال خالقترند.
علتاینقضیهریشهدرنیمکره

چطور به كودكان توجه و محبت كنيم؟

لطفا به ما احترام بگذاريد!

احترام براي هر كس با
دكتر ليال محمدي توجه به نوع فرهنگ و
روانشناس كودك و
تربيت خانوادگي او معناي
نوجوان
خاصي دارد اما نکتهاي كه
در هر صورت بايد به آن توجه داشت اين است كه همه افراد در هر
سني كه باشند نيازمند احترام هستند و محترم دانستن خواستهها و
نيازهاي آنها مختص سن و سال خاصي نيست.
متاسفانه گاهي والدين فكر ميكنند فقط بزرگترها نيازمند احترام
هستند و كودكان متوجه بياحترامي و بيتوجهي آنها نميشوند ،حال
آنكه آنها از لحظه تولد متوجه تمام اعمال و رفتار ما هستند و بايد
توجه و احترام كافي دريافت كنند .در غيراينصورت مشكالت زيادي
برايشان ایجاد ميشود؛ مشكالتي كه حتما در آينده روی فرزندانشان
هم تاثير خواهد داشت.
اما چگونه ميتوان به كودكان احترام گذاشت و به آنها محبت و
توجه كافي داشت؟

اشکال مختلف بياحترامي به كودكان

گاهي با وجود اينكه پدر و مادر همه چيز را رعايت ميكنند باز هم
كودكان مشكالت زيادي مانند كمبود اعتمادبهنفس يا وسواسهاي
شديد فكري و ...دارند .تاثيرات اينكه كودك شاهد بياحترامي اعضاي
خانه نسبت به یکدیگر باشد كمتر از بياحترامي نسبت به خود او
نيست .در اين موارد هم كودك بسيار آسيب ميبيند و ارزشها و
عاليقش ناديده گرفته ميشوند.
از سوی دیگر ،با توجه به اينكه مزاج و طبع كودك ديده نميشود،
والدين دوست دارند آنچه در ذهنشان ميگذرد و مورد عالقه خودشان
است به فرزندانشان القا كنند بنابراين ميتوان گفت اين هم به نوعي
سوءاستفاده آزاد و بياحترامي به حق و حقوق کودکان است و بچهها
از اين گونه رفتارها آزار ميبينند.
والديني كه مشكالت خاص رفتاري مانند وسواسهاي فكري ،نگراني
و اضطراب دارند نیز در فرزند خود نوعي شخصیت «سرزنشگر غالب

و خشن» به وجود ميآورند.
به همين خاطر او هر چه
تالش ميكند نميتواند به
جايگاهي كه ميخواهد
دست يابد .درواقع پدر و مادرها
ميخواهند كپي از آرزوها و آمال
خودشان بسازند كه اين هم بياحترامي
به فرزندانشان محسوب ميشود.

محبت زياد والدين و تاثيرات مخرب آن

زمانی که با بچهها بدون توجه به خصوصيات و عاليق آنها رفتار
میكنيم نتيجه مطلوبي نصیبمان نخواهد شد .همان طور كه همه
گلهاي داخل خانه را نميتوان به يك اندازه آب داد ،مثال وقتي
روي بچههاي آخر حساب باز كنيم ،به نوعي آنها را جدي بگيريم يا
از ایشان بخواهيم كاري برايمان انجام دهند تاثير خيلي بيشتري دارد
تا آنها را در آغوش بگيريم ،ببوسيم يا همه جا همراهشان باشيم .در
واقع ،بايد بين مدلي كه والدين ميخواهند به فرزندانشان توجه كنند
و عاليق و نيازهاي كودكان تناسب و هماهنگي وجود داشته باشد.
بعضي والدين فكر ميكنند مالك فرزندانشان هستند .اين موضوع
شايد در سالهاي نخست تولد كودك چندان آسيبزا نباشد ولي بعد
از مدتي كه شخصيت او در حال شكل گرفتن است به نوعي تسخير
كودك محسوب ميشود چون اجازه داده نميشود كودك آن گونه كه
احترام گذاشتن به كودكان ،در پيش گرفتن
روش درست تربيتي و مقتدرانهاي است كه آنها
بتوانند شخصيت سالمي داشته باشند .یادتان باشد
بياحترامي كردن فقط این نيست كه به كودك دشنام
بدهيم يا با صداي بلند با او صحبت كنيم

راست بدن دارد .درحقیقت از آنجا که خالقیت،
تجسمواستعدادهنریبهنیمکرهراستبدنمربوط
میشوند ،قاعدتا این نیمکره در چپدستها
فعالتر است.
 .5جالب است بدانید میان دوقلوها ،معموال
یکی از آنها چپدست است اما کمتر دیده شده
که هر دو آنها چپدست باشند.
 .6جالبتر اینکه کودکان چپدست معموال
در نقاشیهایشان آدمهایی را میکشند که به
سمت راست نگاه میکنند!
 80 .7درصد کودکان چپدست میان اجداد
خود یک فرد چپدست داشتهاند.
 .8شاید بتوان گفت لکنت زبان ،اختالل
در خواندن و نوشتن ،تیکهای عصبی و نیز
مشکالت شخصیتی در کودکان چپدست
شایعتر است ،آن هم به این دلیل که احتمال
میرود آنها به دالیلی مجبور شده باشند از دست
راست خود استفاده کنند بنابراین تحت هیچ
شرایطی دست چپ را از کودک چپدستتان
دریغ نکنید!
 .9براساس مطالعاتی که انجام شده ،اتصال
میان مغز و بدن در چپدستها سریعتر انجام
میگیرد و دقیقا به همین دلیل آنها

افرادی زرنگ و سریعاالنتقال هستند و قدرت
تفکر بسیار باالیی دارند.
 .10طبق مطالعاتی که به تازگی انجام گرفته،
کودکان چپدست توانایی رویارویی و مقابله با
احساسات منفی را ندارند و نمیتوانند به خوبی
چنین احساساتی را مدیریت کنند.

کودک چپدست و مدرسه

ما در دنیایی زندگی میکنیم که همه چیز آن
توسط راستدستها طراحی شده است ،همین
قضیه ممکن است والدین کودکان چپدست را
نگران کند ولی باید به ایشان یادآور شویم این
موضوع خللی در قدرت یادگیری فرزندشان
ایجاد نخواهد کرد ،فقط الزم است کودک برای
تطبیق با دنیای راستدستها ،انرژی بیشتری
صرف کند .در ادامه ،توصیههایی برای والدین و
معلمانکودکانچپدستگردآوریشدهاست؛
امید که این راهکارها زندگی تحصیلی سادهتری
برای این قشر از جامعه همراه داشته باشد.
کودک چپدست در مقایسه با کودک
راستدست باید برای نوشتن و خواندن ،بیشتر
تالش کند .اغلب ،کودکان چپدستی مشاهده
میشوند که هنگام نوشتن مچ دستشان را کامال

خود ميخواهد رشد كند و والدين
هم فكر ميكنند هميشه بيشتر و
بهتر از فرزندانشان ميدانند و
ميفهمند.اينگونهاعمالنظرها
بايد متعادل باشد؛ يعني بتوان با
اقتدار ،هم قوانين را در مورد
بچهها به كار برد و هم اجازه
داد خودشان حق اظهار نظر داشته
باشند و به آنها احترام گذاشت ،در
صورتي كه خانوادههاي سهلگير يا
سختگيربهعلتنداشتناقتدارالزمدر
شيوه تربيتي خود يا آنقدر آسان ميگيرند كه
بچههامفهومقاطعيترادركنميكنندونميتوانند
كنترل كارهاي خود را برعهده بگيرند و مسووليتپذير
باشند یا به قدري سخت ميگيرند كه نميتوانند رابطه دوستانهاي با
فرزندانشان داشته باشند ،در حالی که احترام گذاشتن به كودكان ،در
پيش گرفتن روش درست تربيتي و مقتدرانهاي است كه آنها بتوانند
شخصيت سالمي داشته باشند .یادتان باشد بياحترامي كردن فقط این
نيست كه به كودك دشنام بدهيم يا با صداي بلند با او صحبت كنيم.

چطور ميتوان متوجه تفاوتهاي فردي كودكان
شد؟

محبت كردن هم مانند هر كار ديگري نياز به شناخت و آگاهي دارد.
محبتي كه بدون شناخت و ميزان خواستههاي طرف مقابل انجام شود
نميتواند نفعي براي شخص یا طرف مقابلش داشته باشد .گاهي ما
نميتوانيم به همان ميزاني كه دلخواه خودمان است به همه فرزندانمان
به يك اندازه و به يك شكل محبت كنيم بنابراين شناخت و آگاهي
از اين موضوع مستلزم شناخت بيشتر فرزندانمان است كه با توجه
به روحيه و نياز خودشان به آنها محبت داشته باشيم ،نه خواست و
عالقه خودمان!
براي شناخت تفاوتهاي فردي بايد به جنسيت و شیوه دلبستگي
فرزندان توجه داشت ،مثال كودكاني كه طبع ترسويي دارند ،حتي
تنبيههاي كوچك هم حالشان را بد ميكند اما بچههاي جسور تنبيه
را زياد جدي نميگيرند و آزردهخاطر نميشوند.
به اين ترتيب مدل محبت كردن به هر كودكي خاص خود اوست

پیچ میدهند یا دفتر خود را بیش از اندازه کج
میکنند .از آنجا که تمام این حرکات برای بدن
مضر است ،الزم است والدین و معلمان کودک
همیشه کنار او باشند تا عادات غلط حرکتی در
وی نهادینه نشود.
اگر میخواهید به کودک چپدستتان کمک کنید
تاموقعیتفیزیکیغلطیراهنگامنوشتندرپیش
نگیرد ،به توصیههای زیر دقت کنید:
 کودک چپدست را سمت چپ کالس یا
میزبنشانید.
 دفترچه او را  4تا  5سانتیمتر به جلو حرکت
دهید و سپس در راستای بازو 15 ،تا  30درجه
به سمت راست بچرخانید.
 این روشها را از همان بدو رفتن کودک به
مهدکودک اعمال کنید ،در غیراینصورت این
احتمالوجودداردکهبعدهاکودکدچارتابیدگی
مچ دست شود.
 برای کودک چپدستتان دفترچه مشق و
لوازمالتحریر مخصوص چپدستها تهیه کنید،
مثل خودکار ،قیچی و مدادتراش که همگی در
بازار موجود هستند.

توصیههایی برای آسانسازی زندگی
کودک چپدست

اگرمیخواهیدکودکچپدستتانزندگیراحت
و بیدغدغهای داشته باشد ،حتما توصیههای
کاربردی زیر را مدنظر داشته باشید.
 همیشه کتاب یا دفتری که قرار است کودک
از روی آن کپی کند را سمت راستش قرار دهید
تا او بتواند به راحتی و بدون اینکه مجبور به
چرخاندن مدام سر باشد ،به نوشته نگاه کند.
 از خرید دفترچههای سیمی برای او جدا
خودداری کند چون دست او را حین نوشتن
آزار خواهد داد.
 همانطور که قبال نیز گفته شد ،کودک
چپدستنهتنهابایددرردیفهایچپبنشیند،
بلکه الزم است سمت چپ راستدستها باشد،
در غیر این صورت هر دو کودک اذیت خواهند
شد.
منابعhttps://www-francesoir-fr.cdn. :
ampproject.org
http://m.leplus.nouvelobs.com

كه ميتوان با شناخت و آگاهي از طبع و مزاج كودكان متوجه آن
شد .بهطور كلي ،كودكان مزاجي ترسو ،خجالتي ،مهربان ،احساسي
و زودرنج دارند .ضمن اينكه شیوه دلبستگي آنها هم در اين زمینه
بسيار مهم است ،مثال بعضيها اجتنابي هستند ،برخی چسبنده .اين
شیوه دلبستگي به والدين كمك ميكند كه مدل محبت كردن خود را
با آن هماهنگ كنند .با شناخت و توجه به نشانههاي شیوه دلبستگي
كودكانميتوانرفتاريمتناسبباخواستههاوعاليقآنهاانتخابكرد.

ترتيب تولد بچهها تا چه حد در تفاوتهاي فردي آنها
موثر است؟

عامل بعدي كه بايد براي ايجاد رابطه عاطفي درست با كودكان به آن
توجه داشت ،ترتيب تولد آنهاست ،مثال در مورد بچههاي كوچكتر
كه هميشه گيرنده بودهاند شايد بهتر باشد چيزي به آنها داده شود.
ترتيب تولد فرزندان تعيين ميكند كه چگونه بايد به آنها توجه داشت.
نبايد نقش ناجي به فرزندان اول خانواده داد .بچهها وقتي چنين نقشي
براي خود در نظر ميگيرند در آينده مشكالت زيادي در روابط برايشان
ایجاد ميشود ،مثال جدا شدن از ديگران براي كساني كه در كودكي
نقش ناجي برايشان در نظر گرفته شده بسيار سخت خواهد شد .اين
افراد از روي دلسوزي نميتوانند كسي را رها كنند و فكر ميكنند
بايد ديگران را نجات دهند .البته اين حاالت در ناخودآگاه افراد است،
در حالي كه خودشان هم از آن آگاه نيستند.
محبت كردن موضوع بسيار مهمي است و گاهي افراط در آن باعث
ميشود بچهها به شدت «گيرنده» بار بيايند ،پرتوقع باشند و حتي كنترل
مشكالت هيجاني خودشان را نداشته باشند؛ يعني نتوانند خشمشان
را كنترل كنند.
متاسفانه «محبت كردن» براي بعضي والدين به معناي «حمايت بيش
از حد» است؛ يعني بسياري از مسووليتهايي كه كودك متناسب با
سن خود بايد برعهده بگيرد ،خودشان عهدهدار ميشوند؛ از پوشاندن
لباس و دادن غذا و انجام تكاليف كودك گرفته تا دوست پيدا كردن
براي او و ...اين كار درست مانند آب دادن افراطي به گل است كه
فقط باعث پژمرده شدن آن ميشود.
يكي ديگر از محبتهاي افراطي كه والدين در مورد فرزندان خود
به كار ميبرند نگران بودن بيش از حد براي آنهاست و اينكه نگرانند
نكند فرزندانشان دچار خطاهايي مشابه خودشان شوند و به همين
خاطر دائم آنها را ميترسانند.

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت
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نگاهی به آمار هدررفت مواد غذایی در دنیا و راههای جلوگیری از آن

سرنوشت تلخ
خوراکیها

بهرغم افزایش آمار فقر و گرسنگی د ر جوامع مختلف ،بخش
قابلتوجهیازموادغذاییبهشکلزبالههدرمیرودومابرای
ترجمه:
مریمسادات حفظ تمام منابعی که در زمینه تولید مواد غذایی صرف
کاظمی
میشود ،مسوول هستیم و میتوانیم در کاهش آمار
فقر و گرسنگی نقش داشته باشیم .سازمان خواروبار و کشاورزی
مللمتحد(فائو)باهمکاریدولتها،سازمانهایبینالمللی
و نهادهای خصوصی نسبت به افزایش آگاهی عمومی
و مقابله با زمینههای بروز این اتفاق ناخوشایند
اقداماتی در دستور کار خود قرار داده که از
آن جمله میتوان به فرهنگسازی و لزوم
مصرف درست درجوامع اشاره کرد.
موضوعی که در «پوستر سالمت»
این هفته به آن پرداختهایم.

منابعwww.lespritouvert.fr, www.fao.org, www.fondation-louisbonduelle.org :

پوسترسالمت
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دکتر سیدسعید
اسماعیلی
متخصص طب سنتی،
استاد دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

يا

تغذيه
و
زیبایی

سـفـره سـالــم
دستـور آشپـزی
میـزگـرد تغـذیه
پـــــو ســـت
میــزگرد پوست
ز یـــــبــا یـی
صفحــه آخـــر

جوشهایی که
به درمان جواب
نمیدهند()30

کاهشوزن
برایپیشگیری

ساالد
هفتالیه

()28

سبد غذایی
تابستانه

()27

در روزهای گرم ،کمتر
خوراکی با مزاج گرم بخورید

()26

معموال با گرم شدن هوا ،درجه حرارت
اندامهای داخلی بدن کاهش پیدا میکند و
در پی آن ،سیستم گوارشی هم ضعیفتر
میشود .افرادی که بدنشان در تابستان با
کمآبی مواجه میشود ،بیشتر از سایر افراد
در معرض گرمازدگی قرار میگیرند .بهعنوان
مثال ،کودکان که بهدلیل بازیگوشی توجه
چندانی به نوشیدن آب در طول روز ندارند،
بیشتر با احتمال ابتال به گرمازدگی مواجه
خواهندشد .از طرف دیگر ،ورزشکارانی
که در فضای باز ورزش میکنند یا تمام
کسانی که فعالیت فیزیکی زیادی در طول
روزهای گرم سال دارند و آب کافی هم
مصرف نمیکنند نیز بیشتر در معرض ابتال
به گرمازدگی هستند.
یکی از توصیههای تغذیهای مهم در روزهای
گرم سال ،این است که مصرف ترکیبات
خوراکی با مزاج گرم و خشک یا ترکیبات
خوراکی که باعث افزایش متابولیسم بدن
میشوند ،در رژیم غذایی محدود شود تا آب
زیادی از بدن دفع نشود یا درجه حرارت
داخلی بدن باال نرود .به همین دلیل هم بهتر
استدرفصلتابستان،استفادهازانواعادویهها،
مخصوصا انواع فلفل ،زنجبیل ،میخک ،هل و
دارچین را محدود کنید و بهجای آنها سبزیها
یا عرقیجات طبیعی با مزاج سرد و تر مانند
بامیه ،خرفه ،کاسنی ،کاهو و لوبیاسبز را بیشتر
در برنامه غذاییتان قرار دهید.
حتما در طول تعطیالت تابستان و در روزهای
گرم این فصل از نوشیدن آب کافی توسط
کودکان ،سالمندان یا بیمارانی که ممکن است
نوشیدن آب را فراموش کنند ،غافل نشوید
و تا حدامکان غذاهای کمتر پختهشده را
بهعنوان وعده غذایی اصلی ،مخصوصا برای
ناهار بخورید.

راهنمای جامع درباره تعریق و محصوالت ضدعرق

سیر تا پیاز بوی بد تعریق

همانطورکههرخلقتی،حکمتیدرونخوددارد،عرقکردنبدنهمفوایدزیادیبرایبدنداردکهوقتیبهآنهافکرکنیم،دیگرغر
نمیزنیمکهچراتابستانهااینقدرعرقمیکنیم!البتهتعریقبیشازحددربرخیبیماراننشانهبیماریهایداخلیاستامااگرپزشک
تشخیصدهدفردمشکلتعریقبیشازحدندارد،تنهابارعایتنکاتیسادهمیتوانازتعریقزیادومنتشرشدنآنرویسطحلباسو
پخششدنبویبدآنجلوگیریکرد.اینراهنماهرچهبرایمواجههباتعریقبدننیازداریدرادراختیارتانقرارمیدهد ...صفحه29
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جوان و بزرگسال

( 13تا  17سال)

علیهالسالم
امام رضا
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات :جمکران
برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

راز آن بوی شگفت

داستانی بر اساس زندگی امام رضا
نویسنده :فریبا کلهر
انتشارات :به نشر
باکبوترهایگنبد
علیهالسالم
براینوجوانان
سرودههاییدربارهامامرضا
نویسنده :احمد میرزاده
انتشارات :به نشر
علیهالسالم

کبوترها و آهوها
نویسنده :سید احمد میرزاده
انتشارات :به نشر
برای متولدین  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴

هشت قصه از امام جواد

p.r@iranpl.ir

نوجوان

( 4تا  12سال)

فاطمه و فاطمه
شباهتهای حضرت معصومه با حضرت زهرا
نویسنده :محمد مهاجرانی
انتشارات :زائر
برای متولدین  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴

aparat.com/iranpl.ir

درختی که بال در آورد
داستانهایی از زندگی امام جواد
نویسنده :مجید مالمحمدی
انتشارات :بوستان کتاب

سالماهلل علیهما

علیهالسالم

علیه السالم

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی کشــیدن نقاشــی از جذابترین بخش مورد عالقه کتاب در
برگههای مسابقه (که توسط کتابخانههای عمومی سراسر کشور توزیع و پس
از تکمیل ،تحویل گرفته میشود).

نویسنده :حسین فتاحی

انتشارات :قدیانی
برای متولدین  ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹
راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی کشیدن نقاشی از جذابترین بخش مورد عالقه کتاب در برگههای
مسابقه (که توسط کتابخانههای عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل،
تحویل گرفته میشود).
ارسال فیلم موبایلی ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخشهای جذاب کتاب.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینهای پاســخگویی به صورت مکتوب و
الکترونیکی و بر اساس کتابهای معرفی شده در جشنواره.
ارسال یک فیلم موبایلی ارســال فیلم معرفی کتاب از یکی از منابع جشنواره و
یا منابع آزاد مرتبط با موضوع جشنواره در جمع یا گروههای مختلف (دوستان،
خانواده ،همکاران و.)...

( 18سال به باال)

مهارتهای ارتباط مؤثر در سیره امام رضا
نویسنده :علی جانفزا و علی خیاط
انتشارات:بهنشر

علیهالسالم

فصل فیروزه
نویسنده :محبوبه زارع
انتشارات :کتابستان معرفت

در عصمت
ّ
سالماهلل علیها
مروری بر زندگانی حضرت معصومه
نویسنده:علیاشرفعبدی
انتشارات :زائر
ابوالفضل نهضت رضوی

زندگانی حضرت احمدبن موسی

نویسنده:محمدرضاسنگری
انتشارات:شاهچراغ

علیهما السالم

شاهچراغ

سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد
نویسنده:جوادمحدثی
انتشارات:بهنشر

علیهالسالم

راههایشركتدرجشنواره

پاسخگویی به سواالت چهار گزینهای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر
اساس کتابهای معرفی شده در جشنواره خواهد بود.
ارسالفیلمموبایلی ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد
مرتبط با موضوع در جمع یا گروههای مختلف (دوستان ،خانواده ،همکاران و. )...
ارسال معرفی کتاب به صورت متنی معرفی کتاب دلخواه ،تصویر و مشخصات آن (به صورت
متنی) در حد یک پاراگراف ( ۳۵۰کلمه) .

راههایدريافتمنابعجشنواره:
دریافت فایل کتابها میتوانند از طریق اسکن رمزینه مقابل
مراجعه به سایت جشنواره به آدرس  www.razavi.iranpl.irو اقدام به دریافت فایل کتابها
مراجعه به کتابخانههای عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

پيشنهادكتاب

نامكتاب ...................................:امامرضاعلیهالسالم
پديدآوردنده..............................................:زهراعبدی
انتشارات...........................................:كتابجمکران
تعدادصفحات25.......................................... :صفحه

ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیهالسالم آنقدر زیاد است
که تا کنون داستانهای بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته
شده است .کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستانهای
تاریخی از اهل بیت علیهمالسالم عالقهمند هستند.
«امام رضا علیهالسالم» نام کتابی است از مجموعۀ «چهارده
معصوم» ،روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیهالسالم

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت .معنی نام مبارک ایشان،
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری ،اثبات
حقانیت ایشان بر همهگان و کینه و دشمنی مأمون از موضوعاتی
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است .در این کتاب
تصویری ،کودکان به طور خالصه با دورۀ کوتاهی از زندگی پُر
برکت امام مهربانی آشنا میشوند.

خبرويژه

به منظور تسهیل در دسترسی عالقه مندان؛

نرمافزار نهمین جشنواره کتابخوانی

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

برايمشاهدهآخريناخبارنهاد
كتابخانههــايعموميكشــور
ميتوانیدتوســطگوشيتلفن
همراهخودازرمزينههايروبهرو
رااسکن بگیريد

نرمافزار اختصاصی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه تلفن
های همراه و سیستم عامل اندروید با هدف تسهیل و تسریع در
دسترسی عموم عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی ،از سوی
دبیرخانه این جشنواره طراحی و ارائه شد.
این نرمافزار در صفحه ابتدایی خود دارای  ۶بخش «ثبت نام در

جشنواره»« ،ورود و شرکت در جشنواره»« ،منابع جشنواره»،
«راهنمای شرکت در جشنواره»« ،نشانی نزدیکترین کتابخانه
عمومی» و «دریافت فراخوان جشنواره» است.
عالقه مندان می توانند نرم افزار شرکت در نهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی را از طریق اسکن رمزینه مقابل دریافت نمایند.
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سفره سالم

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت
نگاه متخصص طب سنتی

 9ماده غذایی بهبوددهنده خلقوخو در فصل گرما

دکتر سیدسعید
اسماعیلی
استاد دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

سبد غذایی تابستانه
آیا شما هم جزو آن گروه از افرادی
هستید که گرمای تابستان بسیار
ترجمه:
راضیه فیضی کالفهتان میکند و باعث تضعیف
خلقوخویتان میشود؟ یا جزو کسانی
هستید که با گرم شدن هوا در تابستان ،اشتهای خود
را به خوردن غذاها از دست میدهید؟ آیا میدانید
در علم تغذیه ،تضعیف خلقوخو یا کاهش اشتها
در تابستان ،کامال طبیعی است و برای رها شدن
از آن فقط کافی است تغییرات کوچکی در برنامه
غذاییتان ایجاد کنید؟ اگر نمیدانستید ،به شما توصیه
میکنیم صفحه «سفره سالم» این هفته ما را بخوانید
تا بیشتر در مورد بهترین مواد غذایی که مصرفشان
در تابستان میتواند باعث بهبود خلقوخویتان شود و
ریزمغذیهای موردنیاز بدن را در شرایط کماشتهایی
تامین کند ،آشنا شوید.
 .1ماهیهای چرب :یکی از مواد غذایی که معموال با
شروع فصل گرما از رژیم غذایی بسیاری از افراد کنار
گذاشته میشود ،انواع ماهی است .این در حالی است
که ماهیها ،مخصوصا ماهیهای چرب ،مقدار فراوانی
اسیدهای چرب امگا 3را در خود جا دادهاند و مصرفشان در
روزهای گرم تابستانی میتواند عالوه بر بهبود خلقوخو،
باعث کاهش تحریکپذیری عصبی و افزایش اشتها شود.
بهتر است همه افراد در فصل تابستان هم حداقل هفتهای
یک مرتبه (حداقل  140گرم) ماهی مصرف کنند تا هم
اسیدهای چرب مورد نیاز بدنشان تامین شود و هم عملکرد
مغزیشان در اثر گرما و کالفگی ناشی از آن مختل نشود.
 .2بادامزمینی :بادامزمینی یکی از بهترین منابع برای
تامین ماده معدنی مهمی به نام «سلنیوم» است .نتایج
تحقیقات فراوان نشان داد ه دریافت سلنیوم کافی از طریق
مصرف بادامزمینی در فصل تابستان میتواند عالوه بر
حفظ سالمت بدن باعث کاهش احتمال ابتال به افسردگی،
تحریکپذیری ،خستگی و عصبانیت شود .از اینرو ،توصیه
میشود مقداری بادامزمینی خام و بدون پوست را بهصورت
روزانه یا بهصورت ترکیبی با موز ،ماست یا ساالد میل کنید.
.3جو :آیا میدانید میان غالت مختلف ،جو از موادی
است که پایینترین اندیسگالیسمیک را دارد؟ پایین بودن
اندیسگالیسمیک درجو باعث میشود انرژی ناشی از
مصرف آن بهتدریج در بدن آزاد شود و درنتیجه سطح
قندخونثابتبماند.همینثباتسطحقندخوندرفصلهایی
مانند تابستان که تحریکپذیری عصبی باالست ،باعث بهبود
شرایط خلقوخو در فرد خواهد شد .از طرف دیگر ،جو
هم مانند بادامزمینی مقادیر مناسبی سلنیوم در خود جا داده
بنابراین مصرف آن در روزهای گرم تابستانی میتواند به
بهبود اشتها و تامین ریزمغذیهای موجود در بدن کمک
کند .شما میتوانیدجو پخته را با مقداری عسل و مغزهای

برای افزایش اشتهایتان،
دمنوش آویشن بخورید

یکی از مواد غذایی
که معموال با شروع
فصل گرما از رژیم
غذایی بسیاری از
افراد کنار گذاشته
میشود ،انواع ماهی
است .این در حالی
است که ماهیها،
مخصوصا ماهیهای
چرب ،مقدار فراوانی
از اسیدهای چرب
امگا 3را در خود جا
دادهاند و مصرفشان
در روزهای گرم
تابستانیمیتواند
عالوه بر بهبود
خلقوخو ،باعث
کاهش تحریکپذیری
عصبی و افزایش
اشتها شود

خام مخلوط کرده و آن را بهعنوان میانوعده در روزهای
بلند تابستانی مصرف کنید یا مخلوطی از جو و ماست
را بهعنوان پیشغذای اشتهاآور بخورید.
 .4موز :موز یکی از مغذیترین انواع میوههاست که
حجم قابلقبولی از نوعی آمینواسید بهنام «تریپتوفان» را
همراه فیبر ،پتاسیم ،فسفر ،آهن ،کربوهیدرات ،ویتامین
 ،Aویتامین  B6و ویتامین  Cرا در خود جا داده است.
وجود کربوهیدرات در موز باعث میشود مغز ما بتواند
عمل جذب تریپتوفان را بهراحتی انجام دهد .ویتامین
 B6موجود در موز هم باعث تبدیل شدن تریپتوفان به
سروتونین در مغز میشود .از اینرو ،زمانی که شما در
فصل تابستان روزانه یک موز مصرف میکنید ،هم به بهبود
خلقوخو و بهبود عملکرد مغزیتان کمک کردهاید و هم
ریزمغذیهای فراوانی که ممکن است با کاهش اشتها از
دریافت آنها محروم بمانید را دریافت کردهاید.
 .5عدس :انواع عدس (سبز ،قهوهای و قرمز) مانند موز
حاوی کربوهیدرات پیچیده هستند که این ترکیبات به
ترشح سروتونین در مغز و بهبود خلقوخو در فصل
تابستان کمک میکنند .از اینرو ،به افرادی که قصد
دارند از احساس کالفگی ناشی از گرما خارج شوند و
روز شادتری را پشت سر بگذارند ،توصیه میشود حداقل
هفتهای  2وعده و هر وعده حداقل حدود  1لیوان عدس

پخته مصرف کنند .مصرف عدس در فصل تابستان عالوه
بر تامین انرژی بدن و بهبود خلقوخو ،باعث دریافت
مقادیر مناسبی از آهن و فوالت میشود و به این ترتیب
به بهبود اشتها کمک میکند.
 .6گوشت مرغ و بوقلمون :یکی از مواردی که در شرایط
تحریکپذیری عصبی ،کالفگی یا تضعیف خلقوخو به
افراد مختلف توصیه میشود ،افزایش مصرف مواد غذایی
مختلفی است که باعث باال رفتن سطح اسید آمینهای
بهنام «تریپتوفان» در بدن میشوند .همانطور که گفته
شد ،تریپتوفان میتواند درنهایت به بهبود عملکرد مغز و
ایجاد آرامش عمومی در بدن کمک کند و باعث ازبینرفتن
حس رخوت و سستی ناشی از گرما در افراد مختلف
شود .معموال گوشت ماکیان ،مخصوصا گوشت بوقلمون و
مرغ ،مقادیر قابلقبولی از تریپتوفان را در خود جا دادهاند
و میتوانند گزینه مطلوبی برای غذاهای تابستانی باشند.
 .7اسفناج :کمبود سطح ویتامینهای  Bدر بدن میتواند
هم باعث تضعیف خلقوخو شود و هم شدیدا اشتهای افراد
را برای خوردن مواد غذایی مغذی کاهش دهد .سبزیهای
برگسبز تیره مانند اسفناج و بروکلی ،مقادیر قابلتوجهی از
ویتامینهای گروه  Bو فوالت را در خود جا دادهاند .از اینرو،
مصرفشاندرفصلتابستانبهشدتمیتواندبرایحفظسالمت
جسمانی و روانی افراد مفید باشد .توصیه میشود این سبزیها

را بهصورت روزانه و در انواع ساالد یا سوپها استفاده کنید.
 .8لبنیات :تحقیقات فراوانی نشان دادهاند افزایش دریافت
کلسیم در بدن ،رابطه مستقیمی با کاهش استرس و
عصبانیت در فصل تابستان دارد .به همین دلیل متخصصان
به تمام افراد توصیه میکنند در فصل تابستان حداقل
 3وعده از خوراکیهای سرشار از کلسیم مانند لبنیات،
پنیر توفو ،اسفناج ،غالت صبحانه غنیشده با کلسیم
یا آبمیوههای غنیشده با کلسیم استفاده کنند تا از این
طریق بتوانند هم تحریکپذیری عصبی ناشی از گرما را
در خودشان کاهش دهند و هم ریزمغذیهای مورد نیاز
بدن در صورت کماشتهایی در فصل تابستان تامین کنند.
 .9شکالت تلخ :اگر جزو آن گروه از افرادی هستید
که در فصل تابستان و بهدلیل گرما بیش از اندازه دچار
تنشهای عصبی مانند استرس ،عصبانیت ،خستگی و
بیحوصلگی میشوید ،به شما توصیه میکنیم حداقل
روزی  25تا  40گرم شکالت تلخ مصرف کنید .مصرف
منظم و روزانه شکالت تلخ از طریق کاهش سطح
هورمونهای استرس در بدن باعث بهبود قابلتوجه
شرایط خلقی در فصل تابستان میشود .بهتر است بدانید
منظور از شکالت تلخ ،شکالتی است که حداقل 70
درصد آن از کاکائوی تلخ تشکیل شده باشد.

زمانی که افراد با کاهش اشتهای ناشی
از گرمای هوا مواجه میشوند ،ممکن
استمشکالتمختلفیمانندکمبودهای
تغذیهای را هم تجربه کنند .از اینرو،
هرچند در طب سنتی بهدلیل تضعیف
سیستم گوارشی در فصل تابستان،
بههیچعنوانخوردنغذاهایسنگین در
اینفصلتوصیهنمیشود،بایدهمهافراد
در این فصل از سال مواد غذایی دارای
ویتامینها و امالح مختلف اما با هضم
راحتتررامصرفکنند.اگردچارکاهش
اشتهای تابستانی شدهاید ،مصرف مواد
زیر را بهصورت میانوعده یا پیشغذا
به شما توصیه میکنیم تا بتوانید کمی
اشتهایخودرادراینفصلافزایشدهید:
.1نوشیدنروزانهشربتلیمویخانگی
که با آبلیموی تازه و مقدار کمی عسل
تهیه شده و تهمزه آن ترش است.
 .2مصرف شربت زرشک خانگی که
شیرینی بسیار محدودی دارد.
 .3مصرف روزانه یا هفتهای  2تا 3
بار انبه تازه
 .4مصرف روزانه دوغ کمنمک نسبتا
ترش با وعدههای غذایی
 .5مصرف آب انار تازه
 .6مصرف سبزیجات معطری مانند
نعناع ،پونه یا ترخون همراه غذا
 .7مصرف زیتون پرورده یا زیتون کمی
شور همراه غذا
 .8مصرف میوههای معطری مانند
گالبی ،سیب و آناناس
 .9نوشیدن عصرانه یا شبانه دمنوش
آویشن که هم تحریککننده اشتها و هم
مقوی معده است.

منبعNetDoctor :

 8فایده یک میوه تابستانه

در روزهای گرم برای کاهش دمای بدنتان ،زغال اخته بخورید
را در خود جا داده است بنابراین افرادی که دچار اختالل عملکرد
کبد شدهاند یا از بیماری کبد چرب رنج میبرند ،میتوانند روزانه
یک لیوان از این میوه تازه را مصرف کنند تا عملکرد کبدشان هرچه
سریعتر به وضعیت سالمت کامل بازگردد.

زغالاخته در اصل بومی کشورهای اروپایی
است که بهصورت پراکنده در برخی نقاط
ترجمه:
ندا احمدلو
آسیا از جمله ایران هم رشد میکند .معموال
فصل میوهدهی درخت زغالاخته کوتاه و
حدود یکی-دو ماه است.
این میوه که در گروه گیالسها طبقهبندی میشود ،بهدلیل
طعم خاص و منحصربهفردش طرفداران زیادی دارد.
زغالاخته جزو آن گروه از میوههایی است که بهدلیل
داشتن آنتیاکسیدان فراوان و ارزش تغذیهای زیاد ،توصیه
میشود حتما در فصل عرضه آن به اندازه کافی مصرف
شود تا بدن بتواند از فواید بسیار زیاد موجود در این
میوه خوشعطر و طعم بهره ببرد .در ادامه این مطلب با
مهمترین خواص زغالاخته و دلیل تاکید بر مصرف آن در
فصل تابستان بیشتر آشنا خواهید شد.

 .5داشتن تنوع مصرف
خوشبختانه انواع میوهها و صیفیهای قرمز در صورت مصرف به
اشکالمختلفبازهممیتوانندخواصمنحصربهفردیبرایبدنداشته
باشند بنابراین اگر نمیتوانید زغالاخته تازه و خام را مصرف کنید،
آن را با کمی عسل مخلوط و بخارپز کنید .تبدیل زغالاخته به مربا یا
مارماالد هم میتواند راه دیگری برای بهرهگیری از خواص آن باشد.

ب وعروق
 .7کمک به حفظ سالمت قل 
زغالاخته بهدلیل آنتیاکسیدانها و فیبر فراوانی که در خود جا داده،
میتواند باعث تنظیم سطح قند و کلسترول خون شود .از طرف
دیگر ،مصرف این میوه راه سادهای برای کاهش فشار یا غلظت
خون در افراد مبتال به فشارخون باالست .محققان دریافتهاند مصرف
منظم زغالاخته میتواند کمک بزرگی برای حفظ سالمت سیستم
ی-عروقی در فصل گرما باشد.
قلب 

منبعHealth Line :

 .1کمک به درمان اسهال مسافرتی
اسهال مسافرتی که خیلیها از اصطالح «آببهآبشدن»
زغالاخته را میتوان به  3صورت
برای آن استفاده میکنند ،زمانی اتفاق میافتد که سیستم
نگهداریومصرفکرد؛اولیننوعنگهداری
گوارشی بدن نتواند باکتریهای جدید موجود در آب یا
زغالاختهبهاینشکلاستکهبایدآنرابشویید،روی
محصوالت کشاورزی شهر یا کشور مقصد را تحمل کند.
دستمال نخی پهن کنید تا آب اضافی میوه گرفته شود و سپس
در این صورت ،اگر زغالاخته در دسترستان بود،
زغالاختهها را داخل کیسههای زیپکیپ قرار دهید و پس از خارج
 .3بهبود عملکرد کلیهها
هرگز از خوردن آن غافل نشوید .زغالاخته دارای
کردن هوای داخل نایلون و بستن در آن ،بستههای زغالاخته را درون یخچال
یکی از مشکالتی که معموال در فصل تابستان برای بیشتر
ترکیبات قابض فعالی است که میتوانند سریع
قرار دهید .با این شیوه میتوانید حدود  2تا  5روز زغالاختهها را بهصورت تازه داخل
افراد پیش میآید ،کاهش حجم ادرار بهدلیل زیاد بودن
جلوی اسهال را بگیرند.
یخچال نگه دارید .شیوه دوم ،این است که زغالاختهها را به همان شکل گفتهشده بستهبندی
میزان تعریق است .این مساله میتواند تاثیری منفی بر
کنید و این بستهها را داخل فریزر قرار دهید .در این صورت ،مدت نگهداری
عملکرد کلیهها داشته باشد .از اینرو ،شما میتوانید
 .2دارای ترکیبات آنتیباکتریال و آنتیویروس
از این میوه به  4تا  6ماه افزایش خواهد یافت .شیوه سوم هم خشک
میوههای ادرارآور مانند زغالاخته را در این فصل بیشتر
زغالاخته حجم بسیار زیادی از ویتامین  Cرا
کردن زغالاخته برای نگهداری آن است که در این صورت
مصرف کنید تا هم بتوانید تعادل عملکرد کلیهها را حفظ کرده
در خود جا داده است و بهعنوان یک ماده خوراکی
میتوانحدودیکسالزغالاختههایخشکراداخل
باشید و هم به دفع سموم از طریق ادرار از بدنتان یاری رسانده باشید.
ضدالتهاب ،ضدویروس و ضدباکتری شناخته شده است.
یخچال نگهداری کرد .فقط به خاطر داشته
مصرف این میوه میتواند از طریق تقویت قابلتوجه سیستم
باشیدخواصزغالاختهتازهازنوع
 .4کمک به درمان کبد چرب
ایمنی بدن مانع ابتال به بیماریهای عفونی و ویروسی در
خشکشدهیافریزریآن
زغالاخته مقادیر بسیار زیادی از انواع ویتامینها و آنتیاکسیدانها
فصل تابستان شود.
بیشتر است

شرایط نگهداری

 .6کاهشدهنده دمای بدن
یکی دیگر از مشکالتی که معموال در فصل تابستان گریبانگیر بسیاری
از افراد ،مخصوصا افراد دارای مزاج گرم و خشک میشود ،باال رفتن
بیش از اندازه حرارت داخلی بدن است .متخصصان تغذیه و طب
سنتی به افرادی که مدام با گرگرفتگیهای غیرقابلتحمل در فصل
تابستان مواجه میشوند ،توصیه میکنند برای پایین آوردن درجه
حرارت داخلی بدنشان روزانه از زغالاخته تازه استفاده کنند یا هر
روز صبح یا عصر مقداری افشره زغالاخته را با آب خنک مخلوط
کنند و بنوشند .برای تهیه افشره زغالاخته کافی است آن را در حد
 2دقیقه بخار بدهید ،سپس زغالاختهها را در یک آبکش مناسب
ماساژ دهید تا پوست و هسته آنها جدا شود و درنتیجه گوشت آن
بهعنوان افشره مورد استفاده قرار بگیرد.

دستور آشپزی

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

پیشنهاد سرآشپز

پیشنهادی برای یک شام سبک در تابستان

ساالدهاجزوپرطرفدارترین
ترجمه:
غذاها برای روزهای گرم
ندا احمدلو
تابستانی در بسیاری از
کشورها هستند .ساالد
هفتالیه جزو ساالدهای کالسیک و محبوب
در اروپای غربی است که در بسیاری از موارد
بهعنوان یک شام سبک دورهمی تهیه و مصرف
میشود.اینساالدساده،کالرینسبتاپایینیدارد
و بهدلیل ویتامینها و امالح فراوانی که در خود
جا داده ،جزو بهترین گزینههای غذایی برای
خانمهای باردار ،نوجوانان ،کسانی که رژیم
الغری دارند و سالمندان است .مهمترین نکته
در تهیه و سرو ساالد هفتالیه ،این است که
سعی کنید سبزیها و صیفیهای مورداستفاده
در این ساالد را بهصورت روزانه تهیه کنید و
ساالد را بیش از 6ساعت در یخچال نگه ندارید.

ساالد هفتالیه

سامان گلریز /مدرس آشپزی

 7نکته
برای تهیه ساالد

مقدار کالری

مواد غذایی یادشده در مجموع  1530کیلوکالری
انرژی دارند که در صورت تهیه ساالد و تقسیم
کردن آن میان  10نفر به هر یک از آنها153 ،
کیلوکالری انرژی خواهد رسید .البته در صورتی
که این ساالد با سبزیهای خام بیشتری میل شود،
به ازای هر لیوان سبزی خام باید  25کیلوکالری
انرژی به عدد یادشده افزود.

ارزش تغذیهای

 .2برای ایجاد ترکیب رنگی مناسبتر میتوانید سس را هم
بهعنوان یک ترکیب سفید روی ساالد بکشید و بهجای مخلوط
کردن پنیر چدار زرد با سس ،آن را بهصورت جداگانه و به
شکل رندهشده در الیه رویی ساالد قرار دهید.
 .3در برخی دستورهای ساالد هفتالیه ،از تخممرغ آبپز
هم استفاده میشود .به این ترتیب که باید تخممرغ را کامال
سفت کنید و بعد از پوست کندن ،آن را بهصورت حلقههای
نازک برش بزنید.
سپس این حلقهها که دورشان سفید و وسطشان زرد است
را بهصورت ایستاده یا دایرهوار دور ظرف بچینید تا ترکیب
رنگی بسیار زیبا برای ساالدتان ایجاد کرده باشید.
 .4در ساالد هفتالیه میتوان از تربچه خردشده یا کدو سبز
خردشده با پوست هم بهعنوان الیه قرمز یا سبز استفاده کرد.
 .5افرادی که به ایجاد رنگهای بیشتر و جذابتر تمایل
دارند ،میتوانند از هویج رندهشده و پیاز بنفش بهجای پیاز
سفید یا در ترکیب با پیاز سفید هم استفاده کنند.
 .6هرچند کاهوی رسمی بهعنوان پایه تشکیلدهنده ساالد
هفتالیه در دستور کالسیک این ساالد استفاده میشود،
میتوانید کاهوپیچ را هم جایگزین کاهوی رسمی کنید.

هزينه متوسط تهیه این غذا

30

30/

هزار تومان

 .7بدترین اتفاقی که میتواند برای ساالد بیفتد ،جمعشدن
آب در کف ظرف ساالد است .به همین دلیل حواستان باشد
تمام سبزیجات مورداستفاده در ساالد هفتالیه باید قبل از
چیدهشدن در ظرف با دستمال نخی کامال آبگیری شوند.

30

/
آماده می شود
ساعت پخته میشود

پیشنهاد این ساالد

مواد الزم (برای  10نفر)

طرز تهیه

 .1برای تهیه این ساالد ،ابتدا کاهوهای خردشده را داخل دستمال نخی
قرار دهید تا آب کاهوها کامال کشیده شود.
 .2نخودفرنگیهای پخته را هم آبکشی کنید و حداقل  5دقیقه کنار
بگذارید تا هم کامال خشک شوند و هم حرارتشان بیفتد.
 .3فلفل دلمهای زردی که در اختیار دارید را بهصورت نگینی خرد کنید.
 .4اگر گوجههای گیالسیتان ریز هستند ،آنها را از وسط به دو نیم تقسیم
کنید و کنار بگذارید اما اگر گوجههای گیالسی کمی درشت هستند ،آنها
را  4قسمت کنید.
 .5حاال زمان چیدن ساالد است .برای چیدن ساالد ،ظرفی گود ،شیشهای
و با دهانه گشاد را انتخاب کنید و ابتدا کاهوها را کف ظرف بچینید.
حاال به ترتیب ،یک الیه نخودفرنگی ،یک الیه فلفل دلمهای زرد ،یک
الیه گوجهفرنگی ،یک الیه کرفس خردشده و یک الیه پیاز ریز سفید
خردشده روی کاهوها بچینید.
 .6حاال ریحان خردشدهای که در اختیار دارید را روی پیازها بپاشید
و درنهایت مقداری گردوی خردشده بهعنوان تکمیلکننده طعم روی
ساالد قرار دهید.
 .7ظرف ساالد را با سلفون بهخوبی بپوشانید و آن را داخل یخچال
بگذارید که تا آماده شدن سس ،مواد ساالد هم به اندازه کافی خنک شوند.
 .8برای آماده کردن سس کافی است ماست ،مایونز ،سرکه ،شکر ،پودر
سیر ،نمک و فلفل را در ظرف گودی بهخوبی هم بزنید تا مایه یکنواختی
بهدست بیاید .بعد از یکنواخت شدن مایه سس ،پنیر چدار را به آن بیفزایید و
 2دقیقه دیگر به همزدن ادامه دهید تا پنیر چدار کامال با سس مخلوط شود.
 .9حاال میتوانید ساالد را از یخچال خارج کنید و سس را روی آن
بکشید .البته اگر دوست ندارید سس با ساالد قبل از سرو آن مخلوط
شود ،میتوانید سس را با کمی ریحان خردشده تزئین کرده و کنار ظرف
ساالد روی میز غذا سرو کنید.

مواد الزم برای ساالد
کاهوی خردشده

نخودفرنگیپخته

فلفلدلمهایزردمتوسط
گوجه گیالسی

کرفس خردشده

 8لیوان
 1لیوان
 1عدد

 1لیوان
 1لیوان

پیاز سفید خردشده

 1/2لیوان

گردو

 5عدد

ریحان خردشده

مواد الزم برای سس ساالد
ماست همزده کمچرب

سس مایونز کمچرب
سرکه
شکر

 1/2لیوان

 3/4لیوان
 3/4لیوان

 2قاشق چایخوری
 2قاشق چایخوری

پودر سیر

نمک

فلفل سیاه تازهساییدهشده

پنیر چدار

1/
4
1/
4
1/
4
1/
2

قاشق چایخوری
قاشق چایخوری
قاشق چایخوری

لیوان

اگر میخواهید ساالد هفتالیه کالسیک داشته باشید ،کرفس را
بهصورت کامل و با برگهایش خرد کنید .با اینحال ،افرادی
که عالقهای به برگ کرفس ندارند ،میتوانند ساقه کرفس را
با مقداری جعفری تازه و خردشده ترکیب کنند و در ساالد
بریزند .از آنجایی که پیازهای ساالد تقریبا در الیه رویی آن
قرار میگیرند ،بهتر است آنها را بهصورت حلقهای خرد کنید
تا نمای جذابتری داشته باشند .اگر بتوانید بهجای پیاز ریز
از پیازچه کمک بگیرید هم طعم بهتری برای ساالد خواهید
داشت و هم ظاهر جذابتری به این ساالد خواهید داد .اگر پنیر
انتخابیتان بهصورت کاسهای نیست و بافتی شبیه پنیر خامهای
ندارد ،بهتر است آن را قبل از استفاده در سس با روش بنماری
کمی ذوب و سپس به سس اضافه کنید .برای ذوب کردن پنیر
با روش بنماری کافی است آن را در ظرفی شیشهای بریزید
و ظرف را روی بخار کتری یا سماور قرار دهید .سپس پنیر
را مداوم هم بزنید تا حالتی شل و خامهای به خود بگیرد.
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منبعEatingwell :

هر وعده از این ساالد همراه سس حاوی حدود 7
گرم چربی ( 2گرم چربی اشباع) 2 ،گرم فیبر11 ،
گرم کربوهیدرات 5،گرم پروتئین 77،میکروگرم
فوالت 13،میلیگرم کلسترول 7،گرم قند3971،
واحدبینالمللیویتامین 31،Aمیلیگرمویتامین
 107 ،Cمیلیگرم کلسیم 1 ،میلیگرم آهن324 ،
میلیگرم سدیم و  289میلیگرم پتاسیم است.
ضمن اینکه این غذا میتواند  79درصد از نیاز
روزانه بدن به ویتامین  Aو  52درصد به ویتامین
 Cرا هم تامین کند.

 .1اولین نکته برای تهیه ساالد هفتالیه ،این است که حتما در
ظرف شیشهای سرو شود تا تمام الیههایش بهخوبی نمایان باشند.
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همراهان این ساالد

ساالد هفتالیه با وجود داشتن سس حاوی
مایونز و پنیر چدار باز هم کالری کمی دارد و
اگر بخواهید آن را بهعنوان یک وعده غذایی
اصلیمصرفکنید،بهتراستکمینانمخصوص
ساالد کنارش داشته باشید .اگر نان مخصوص
ساالد در دسترستان نبود ،خودتان میتوانید در
منزل ،نان تست سبوسدار یا نان باگت سبوسدار
را بهصورت مربعی خرد و آن را با کمی روغن
زیتون و شوید ساطوریشده طعمدار کنید .سپس
اجازهدهیدتکههاینانطعمداردرتابهاینچسب
یا داخل فر کمی برشته شوند .به این ترتیب ،شما
میتوانید نان مخصوص ساالد خانگی را داشته
باشید .معموال نصف لیوان نان ساالد برای سرو
کردن بهازای هر نفر کافی خواهد بود .از دیگر
همراهانمطلوباینساالدمیتوانبهپودرسماق
و دانه کنجد خام اشاره کرد که طعم دلپذیری به
ساالد شما خواهند داد .اگر میخواهید مقداری
پروتئین هم کنار ساالد داشته باشید ،بهازای هر
نفر یک عدد فیله مرغ را با روغن زیتون ،پودر
آویشن ،پودر فلفل قرمز و مقداری سیر رندهشده
طعمدار کنید و این فیلههای طعمدار را در تابه
نچسبی بهصورت گریل آماده و کنار ظرف ساالد
هر نفر سرو کنید .اگر میخواهید حتما نوشیدنی
همراهساالدداشتهباشید،همراهیشربتآبلیموی
کمشیرینخانگیرابهشماتوصیهمیکنیمتاطعم
تکمیلی جذابی برای وعده غذاییتان ایجاد شود.
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نگاه متخصص طب سنتی

 7نکته تکمیلی؛ برای کاهش نفخ در ساالدتان ریحان بیشتری بریزید
دکتر غالمرضا کردافشاری استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 .1معموال ساالدها از ترکیبات سرد و تر از نظر مزاجی تشکیل
میشوند بنابراین وجود پیاز در این ساالد بهعنوان ماده غذایی با
مزاج گرم و خشک اهمیت باالیی دارد و شما نباید بههیچوجه
پیاز را از دستور تهیه این ساالد کنار بگذارید .افرادی که کمی با
بوی پیاز مشکل دارند ،باید بدانند قرار گرفتن پیاز کنار سبزیهای
معطر دیگری مانند کرفس یا ریحان میتواند تا حد قابلقبولی بوی
پیاز را خنثی کند .ضمن اینکه بهدلیل وجود سرکه در سس این
ساالد هم طبیعت نهایی ساالد معتدل میشود و هم راه دیگری
برای خنثیسازی بوی پیاز در ساالد است .بهطور کلی ،از شستن
پیاز با آب و نمک یا همراه کردن آن با کاسنی برای تعدیل طبع
آن در طب سنتی نام برده شده است .افرادی که تمایل به تجربه
طعمهای جدید و جذاب را دارند ،میتوانند برای بهبود طعم
و مزاج این ساالد ،کمی آب انار به سس آن بیفزایند.
بد نیست به این نکته اساسی در مورد پیاز نیز اشاره
کنیم که مصرف آن به درمان بیخوابی کمک میکند
و میتواند تقویتکننده میل جنسی باشد .معموال
برایپیشگیریازبیماریهاییماننداسهال
مسافرتی،توصیهمیشودمسافرانحتمابا
غذایشان مقداری پیاز خام مصرف کنند.

 .2از دیگر ترکیباتی که در ساالد هفتالیه وجود دارد و در
بیشتر ساالدها نیز مورد استفاده قرار میگیرد ،گوجهفرنگی است.
گوجهفرنگی بهدلیل داشتن مزاج سرد و تر ممکن است برای
برخیافرادمناسبنباشد.ازاینرو،توصیهمیشودگوجهفرنگیها
را قبل از افزودن به ساالد با مقدار کمی روغن زیتون ترکیب
کنید و سپس آنها را در الیههای میانی ساالد بگنجانید .به این
ترتیب ،هم ارزش تغذیهای ساالدتان را باالتر برده و هم تعادل
طبعی در این ساالد ایجاد کردهاید.

.3

از آنجایی که پیازچه هم مانند پیاز،
طبیعتی گرم و خشک دارد ،شما
میتوانید بهراحتی آن را جایگزین
پیاز در این ساالد کنید یا
کمی پیازچه خردشده به
سس این ساالد بیفزایید.
 .4از دیگر ترکیبات مهم
و مفید موجود در ساالد
هفتالیه ،سبزی
معطر ریحان است

که در طب سنتی به آن «شاهسفرم» گفته میشود .خوشبختانه
ریحان هم مانند پیاز ،طبیعت گرم و خشکی دارد و به همین
دلیل میتواند تا حدی جلوی غلبه مزاج سرد ترکیباتی مانند
کاهو یا گوجهفرنگی را بگیرد .گنجاندن ریحان در انواع ساالد
میتواند به کاهش نفخ ناشی از خوردن ساالد کمک کند و
باعث تقویت معده شود .نکته جالب دیگر در مورد این سبزی
پرخاصیت اینکه جویدن ریحان برای بهبود آفت دهان موثر
است .مصرف ریحان بهدلیل خاصیت ضدالتهابی ویژهای که
دارد ،از ایجاد زخم معده جلوگیری میکند و میتواند باعث
تقویت سیستم ایمنی بدن شود.
 .5کرفس هم بهعنوان سبزی معطر و بسیار پرخاصیت در این
ساالد مورد استفاده قرار گرفته که با مزاج گرم و خشکی که
دارد ،گزینه مطلوبی برای همراهی با بسیاری از ساالدهای برپایه
کاهو است .مصرف کرفس میتواند باعث ا ز بینرفتن نفخ شود
و اشتهای افراد الغر و بدغذا را باز کند .در متون علمی بسیاری،
از کرفس بهعنوان سبزی پاککننده کلیهها و مثانه نام برده شده
است .مصرف مداوم کرفس در رژیم غذایی میتواند احتمال ابتال
به کبد چرب یا سرطان کبد را تا حد قابلتوجهی کاهش دهد.

 .6از دیگر ترکیبات این ساالد که اتفاقا آن هم جزو ترکیبات
غذایی پرطرفدار برای انواع ساالدهاست ،نخودفرنگی یا نخودسبز
است .از منظر طب سنتی ،نخودفرنگی مزاجی سرد و تر دارد.
از اینرو ،بد نیست قبل از افزودن نخود فرنگی به ساالد ،آن را
با مقداری آویشن و فلفل سیاه ترکیب کنید ،سپس آن را روی
ساالد بریزید .اگر دوست ندارید ترکیب رنگی ساالدتان با این
کار آشفته شود ،برای گرفتن سردی نخودفرنگیها ،آنها را با
مقداری دارچین ،زنجبیل و فلفل سیاه بپزید.

 .7درنهایت باید به این نکته اشاره کنیم که در ساالد هفتالیه و
سس آن ،ترکیبی از سبزیها و صیفیهایی با مزاجهای متفاوت،
از سرد و تر تا گرم و خشک قرار گرفتهاند بنابراین عالوه بر
توصیههای تکمیلی برای بهبود مزاج ساالد که به آنها اشاره
کردیم ،توصیه میشود حتما همه افراد هنگام کشیدن ساالد از
هر  7الیه آن بردارند تا ترکیب مزاجی ساالد آشفته نشود .بهطور
کلی ،اگر میزان سس مایونز را در انواع غذاها و ساالدها به
حداقل ممکن برسانید یا خودتان در منزل ،سس مایونز خانگی
تهیه کنید ،گام موثرتری برای داشتن وعده غذایی سالم مانند
این ساالد برداشتهاید.
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ميزگرد تغذيه

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

شما هم میتوانید سوژه «میزگرد تغذیه» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید .روشي كه سوژههاي «میزگرد تغذیه» براي كاهش يا افزايش وزن خود
ارائه ميدهند لزوما مورد تأييد «سالمت» نيست .حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همين صفحه بخوانيد.

«میزگرد تغذیه» درباره روند کاهش وزن کیوان کاغذچی
و فرناز تاج با حضور دکتر محمدحسن ابوالحسنی
متخصص تغذیه ،دکتر علی زاهدمهر متخصص قلب و
دکتر محمد فصیحی دستجردی محقق طب سنتی

سبوس موجب تغییر مزاج دانهها میشود .برنج و گندم
پوستهگیریشده مزاج سرد دارند ،در حالی که وجود
سبوس موجب متعادل شدن مزاج گندم و گرم شدن
مزاج برنج میشود .مزاج سرد در طب سنتی عامل چاقی
و اضافه وزن است و به همین دلیل توصیه میشود
از نانهای سبوسدار و برنج قهوهای استفاده کنیم.
البته پختن برنج سبوسدار و قهوهای کار سادهای نیست
و فرد خبره میخواهد .به همین دلیل توصیه میکنیم
برنج را کته کرده و یک قاشق سبوس برنج به آن اضافه
کنید تا دم بکشد .این کار باعث گرم شدن مزاج برنج
میشود و از چاقی پیشگیری میکند.
در ضمن ،سبوس سرشار از ویتامینهای گروه  Bاست
و مخصوصا سبوس برنج ،سفید شدن مو را به تاخیر
میاندازد و از ریزش مو پیشگیری میکند .البته به
خاطر داشته باشید سبوس برنج برخالف تصور عامه
مردم چوب سفت قهوهای برنج نیست .اسم این چوب
«شلتوک» است و در معده هضم نمیشود .سبوس
برنج ،الیه نازک حناییرنگ روی برنج است.

حتما الزم نیست چاق به نظر برسید تا تصمیم بگیرید برای مشاوره به متخصص
تغذیه مراجعه کنید .گاهی حتی اضافه وزنهای نهچندان زیاد هم باعث میشود
سمیه
مقصودعلی
فرد چاالکی گذشته را نداشته باشد .از سوی دیگر ،ترس از ابتال به بیماریهای
متابولیک باعث میشود فرد برای کاهش حتی چند کیلوگرم وزن اضافه اقدام کند.
در «میزگرد تغذیه» این هفته با زنوشوهری آشنا میشوید که یکی برای پیشگیری از چاقی بعد از
زایمان و دیگری برای پیشگیری از ابتال به بیماریهای قلبی به متخصص تغذیه مراجعه کردهاند.
خانم تاج  40ساله در ماه سوم بارداری برای گرفتن رژیم بارداری و آقای کاغذچی 42 ،ساله با 81
کیلوگرم وزن اواخر فروردین به متخصص تغذیه مراجعه کردند .همراه ما باشید و کلید موفقیت
این زنوشوهر را در کنترل وزنشان در ادامه همین مطلب بخوانید.

نگاه متخصص قلب

 6نکته برای پیشگیری از
بیماریهای قلبی

زنوشوهر جوانی که هر یک با هدفی خاص تصمیم به کاهش وزن گرفتهاند ،میگویند:

توصیههای متخصص تغذیه را به دقت رعایت میکنیم!
مصرف لبنیات و پروتئین باالتر رفت و از میزان کربوهیدرات کاسته
شد .بیشتر مواد غذایی در برنامه غذاییام بود اما فقط میزان آن حساب
شده بود ،مثال مانند قبل بیحساب برنج ،نان و شیرینی نمیخوردم.
کال در رژیمم همچنان تناسب و تعادل را بین گروههای غذایی رعایت
میکردم .در رژیم هرگز گرسنه نمیشدم و روزهای آزاد هم داشته و
دارم تا اگر غذایی را هوس میکنم ،بتوانم بخورم.
 :ورزش هم میکنید؟
ازدستگاهالغریکرایواستفادهکردم30.دقیقهدرروزهمپیادهرویمیکنم.
 :آقای کاغذچی! شما هم همراه همسرتان کاهش وزن
را آغاز کردید؟
نه ،ابتدا همسرم به آقای دکتر مراجعه کرد و بعد از اینکه شاهد موفقیت
ایشان بودم ،من هم تصمیم گرفتم وزن کم کنم.
 :چرا؟
احساس کردم فعالیتهایم مثل سابق نیست .زمان فعالیت نفس کم
میآوردم و حالم خوب نبود .بیماری خاصی نداشتم .البته چربی و
کلسترولم باال بود ولی هنوز عالئم بالینی نداشتم .شاید اصلیترین
دلیلی که انگیزه من برای کاهش وزن شد ،ترسم از ابتال به بیماریهای
قلبی -عروقی بود .در خانواده پدریام بیماریهای قلبی شایع است و
من نگران همین موضوع بودم.

 :رژیمتان شامل چه مواردی بود؟
 3وعده کامل غذایی را داشتم ،البته ب ه اندازه و از هر گروه غذایی به
تناسب .در فاصله بین وعدههای اصلی میانوعده داشتم .قبال تنقالت
زیاد میخوردم و شیرینی ،سس مایونز و روغن در برنامه غذاییام بود
اما حاال این خوراکیها حذف شدهاند .در عوض ،سبوس گندم اضافه
شده که باید قبل از هر وعده غذایی مصرف میکردم و فکر میکنم در
کاهش ریزش موهایم بسیار موثر بود.
 :مکمل هم مصرف میکنید؟
 30دقیقه قبل از ورزش قرص چربیسوز میخورم .البته یک مکمل
غذایی هم میخورم.
 :چقدر توانستید با این رژیم غذایی وزن کم کنید؟
با 79کیلو و800گرم شروع کردم و بعد از 2ماه وزنم به 72کیلوگرم رسید.
 :فکر میکنید رمز موفقیتتان چه بود؟
اجرای مو به مو و دقیق توصیههای متخصص تغذیه ،حتی در سفر هم
با وجودی که آقای دکتر دستم را برای برنامه غذایی بازتر میگذاشت،
سعی میکردم به برنامه غذایی همیشگیام پایبند باشم.
 :ورزش هم میکنید؟
قبال هر از گاهی کوهنوردی میکردم اما در حال حاضر مرتب پیادهروی
تند و دو دارم.

نگاه متخصص تغذیه

تاکید دکتر محمدحسن ابوالحسنی به مهمانان «میزگرد تغذیه»

حرکت در مسیر تغذیه درست ،شیوههای گوناگون دارد
 :آقای دکتر! فکر میکنید دلیل اصلی
موفقیت این زنوشوهر در روند کاهش وزنشان
چه بوده است؟
نظم غذایی و رعایت توصیههای تغذیهای.
 :دقیقا همان موضوعی است که آقای
کاغذچی هم در گفتوگو به آن اشاره کردند و
گفتند حتی در سفر هم با وجودی که برنامه آزادتری
داشتهاند ،سعی کردند مو به مو دستورات رژیم
معمول را رعایت کنند.
بله ،اما به این نکته توجه داشته باشید که گرچه شیوه
زندگی؛ چه در سفر و چه غیر سفر باید درست باشد،
میتواند در عین درست بودن از هم متفاوت باشد.
شما عرض یک کوچه را مانند یک خیابان یا جاده طی
نمیکنید.عبورازکوچهشایدنیازبهتوجهخیلیزیادی
نداشته باشد اما در یک خیابان باید حتما به چپ و
راست نگاه کنید و در جاده باید دنبال عبور از پل عابر
پیاده باشید .عبور در مسیر تغذیه در جاهای مختلف
شیوههای گوناگون دارد ،پس در سفر توصیههای سفر
را داریم که باید رعایت شود اما نکته مهم این است
که رژیم موفق رژیمی است که شخص در طول زمان
به طور مرتب آن را رعایت کند .رژیم موفق به معنی
نخوردننیست،بلکهبهمعنیدرستغذاخوردناست.
 :دقیقا! در رژیمهای غذایی شما همیشه
سبوس گندم هست .در برنامه غذایی این زنوشوهر
هم قبل از هر وعده غذایی همراه با ماست گنجانده
شده است .در مورد این ماده غذایی و خواص آن
برایمان بیشتر بگویید.
سبوس منبع فیبر شناختهشدهای است و یک انسان در
حالت طبیعی به طور میانگین به  20تا  25گرم فیبر نیاز

دارد .فیبر حجمدهنده است و به القای سیری کمک
میکند .در ضمن ،وقتی سبوس با غذا همراه میشود،
به جذب چربی و قند کمک میکند و به نوعی کاهنده
چربی غذاست و در بیماران دیابتی به کنترل قند کمک
میکند .متخصصان پوست هم سبوس گندم و برنج
را منبع غنی برخی از ویتامینهای گروه  Bمیدانند
که به کاهش ریزش مو کمک میکند و بهبوددهنده
وضعیت پوست و مو است.
 :آقای دکتر! در مورد دلیل آقای کاغذچی
برای کاهش وزن هم توضیح دهید .آیا میتوان با
رعایت رژیم غذایی از بیماریهای قلبی پیشگیری
کرد؟
رابطه بین بیماریهای قلبی -عروقی و چاقی رابطهای
اثباتشده است .البته مطالعات جدید برخی مسائل را
زیرسوالمیبرد،مثالکوهورتارتباطبینبیماریهای

تاثیر سبوس برنج و گندم
روی الغری
دکتر محمد فصیحی دستجردی
متخصص عفونی

کاهش وزن
برای پیشگیری

 :خانم تاج! چطور شد تصمیم گرفتید به متخصص تغذیه
مراجعه کنید؟
در ماه سوم بارداری بودم و از آنجا که در بارداری اولم وزنم باال رفته
بود و بعد از زایمان دچار اضافه وزن بعد از بارداری شدم ،تصمیم
گرفتم زیرنظر متخصص تغذیه باشم تا در عین اینکه از وزنگیری به
اندازه جنین اطمینان حاصل کنم ،دچار اضافه وزنهای باال نشوم و در
چارچوب درست در حد معقول شاهد افزایش وزنم باشم.
 :در اولین مراجعه وزنتان چقدر بود؟
 80کیلوگرم
 :و در انتهای بارداری؟
 90کیلوگرم .در واقع ،باید تنها  10کیلوگرم وزن اضافه میکردم که
همین گونه شد و بعد از زایمان هم طی دوران شیردهی اضافه وزنم
کامال از بین رفت و به وزن قبل برگشتم .البته همچنان زیرنظر متخصص
تغذیه هستم تا اضافه وزن ناشی از بارداری نخستم را هم کاهش دهم.
 :در بارداری نخست چقدر وزن اضافه کردید؟
 15کیلوگرم
 :رژیم این بار با رژیمی که در بارداری نخست داشتید،
چه تفاوتی داشت؟
میزان مصرف برخی مواد غذایی اضافه و برخی کم شد ،مثال میزان

نگاه محقق طب سنتی

رژیم موفق رژیمی است
که شخص در طول زمان
به طور مرتب آن را
رعایت کند .رژیم موفق
به معنی نخوردن نیست،
بلکه به معنی درست غذا خوردن است

قلبی-عروقیومصرفچربیرازیرسوالبردهاماچاقی
و نسبت دور شکم به دور باسن قطعا با بیماریهای
قلبی -عروقی در ارتباط است .نقش رژیم غذایی در
این بین کاهش وزن و کاهش نسبت دور شکم به دور
باسن و چاقی مرکزی و دور شکمی است .با کاهش
چربیشکمیاحتمالابتالبهبیماریهایقلبی-عروقی

نیز کم میشود .موضوع دیگری که باید به آن توجه
داشت شاخص میزان مصرف نمک است .این موضوع
نیز به اثبات رسیده که ارتباط مستقیمی بین مصرف
نمک و ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی وجود دارد.
 :در مورد رژیم خانم تاج و رژیم دوران
بارداریشان هم توضیح بدهید.
مبحث رژیم بارداری بسیار گسترده است و بهتر است
مفصل در مورد آن صحبت کنیم .وزن مجاز در طول
بارداری به میزان توده بدنی قبل از بارداری مربوط
میشود .در ضمن ،بارداری به  3دوره 3ماهه تقسیم
میشود .افزایش وزن در هر  3ماه در توده بدنیهای
مختلف متفاوت است .افزایش وزن مناسب در دوران
بارداری و نه افزایش بیش از حد میتواند به بهبود
وضعیتجنینکمککند.برخالفتصورزنانیکهبیش
از حد چاق میشوند ،جنینشان در وضعیت بهتری به
سر نمیبرد و چاقی اثر معکوس بر رشد جنین دارد.
 :لطفا در مورد مکانیسم دستگاههای
الغری که خانم تاج برای شکم استفاده کردند
هم توضیح بدهید.
بهترین دستگاههای الغری موضعی شامل کرایو ،
کویتیشنو RFیارادیوفرکوئنسیاست.دستگاهکرایو
با فریزینگ و کاهش دمای بافت چربی سبب مرگ
برنامهریزیشده سلولهای چربی شده و با توجه به
نوع ،حجم و جنس بافت چربی موجب کاهش سایز
میشود .کنار این دستگاه میتوان از کویتیشن یا امواج
التراسوند در محدوده  28تا  40کیلوهرتز و دستگاه
 RFو الپیجی برای شکلدهی بدن استفاده کرد .این
دستگاهها به رفع شلی ،جوانسازی و سفت شدن
پوست کمک میکنند.

دکتر علی زاهدمهر
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

برای داشتن زندگی سالم پیروی از شیوه زندگی درست
مهمترین کار است .برای پیشگیری از ابتال به بیماریهای
قلبی-عروقی بهویژه اگر فرد زمینه خانوادگی ابتال به آن
را داشته باشد ،رعایت برخی نکتهها الزم و ضروری
است .در ادامه به برخی از این نکتهها اشاره میکنیم
که همه آنها برای برخورداری از رژیم غذایی سالم
ضروری هستند:
 .1کاهش چربی دور شکمی از مهمترین مسائلی است که
باید در نظر گرفته شود .کاهش وزن تا حد بسیار زیادی
در پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی نقش دارد.
 .2برخالف باور رایج الزم نیست کلسترول به طور کامل
از برنامه غذایی فرد حذف شود .مقادیری از کلسترول
برای بدن الزم است و به اثبات رسیده حتی اگر کلسترول
از برنامه غذایی حذف شود ،بدن خود اقدام به تولید
کلسترول میکند.
رژیم غذایی سالم رژیمی است که در آن تمام مواد
غذایی وجود داشته باشد اما حجم ماده غذایی دریافتی
کم شود .پروتئین ،کربوهیدرات پیچیده و چربی باید به
اندازه متناسب مصرف شده و کربوهیدراتهای ساده
تا حد زیادی کم شود.
چربی مصرفی ترجیحا نباید از نوع ترانس یا اشباع
باشد و مصرف چربی حیوانی تا حدی خوب است.
به عنوان مثال ،ثابت شده بدن روزانه به مصرف یک
تخممرغ نیاز دارد .گوشتها بهتر است از نوع گوشت
سفید و ترجیحا ماهی باشد و تا حد زیادی مصرف
گوشت قرمز محدود شود.
نمک در غذا باید کاهش پیدا کند و بین روغنها از
روغن زیتون استفاده شود .مصرف آجیل و مغزهای
بدون نمک در حد متعادل نیز برای سالمت قلب و
عروق الزم است.
 .3کنترل فشارخون نیز در پیشگیری از بیماریهای
قلبی-عروقی الزم است .در صورت باال رفتن فشارخون
باید دارو مصرف کرد.
 .4کنترل قند و پیشگیری از ابتال به دیابت نیز در
پیشگیری از ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی ضروری
است .بهترین روش برای پیشگیری از دیابت ،ورزش
است .در صورت ابتال به دیابت هم باید قندخون را
با دارو و رژیم غذایی کنترل کرد.
 .5فعالیت بدنی منظم ضروری است .همانطور که
اشاره شد ،ورزش منظم از ابتال به دیابت و بیماریهای
قلبی پیشگیری میکند .در هفته توصیه میشود فرد 3
تا  4روز فعالیت بدنی منظم داشته باشد اما اگر فردی
فرصت کافی ندارد ،حتی یک روز ورزش در هفته
برای  2-3ساعت هم ارزشمند است.
بهترین نوع ورزش هوازی است که ضربان قلب و تنفس
را باال میبرد .اگر با شدت متوسط ورزش میکنید،
در هفته به  150دقیقه ورزش و اگر با شدت باال
فعالیت میکنید ،به  75دقیقه فعالیت بدنی نیاز دارید
اما فراموش نکنید اگر هیچ فرصتی برای فعالیت ندارید
تا حد ممکن از نشستن و خوابیدن خودداری کنید.
برای سیستم قلب و عروق هیچ چیز مضرتر از نشستن
نیست .از هر فرصتی برای ایستادن و تحرک داشتن
استفاده کنید .به طور مثال ،اگر قرار است فکر کنید یا
با تلفن صحبت کنید ،راه بروید.
 .6مهمترین عامل در پیشگیری از بیماریهای قلبی-
عروقی ترک مصرف دخانیات است .اگر تمام نکات
گفتهشده را رعایت کنید اما سیگار بکشید ،هیچ تاثیری
درپیشگیریازبیماریهایقلبی-عروقینخواهدداشت.
برخالف باور عامه مردم ،مصرف آسپیرین هم چندان
تاثیرگذار نیست و بدون تجویز پزشک حتی میتواند
سبب خونریزیهای گوارشی شود .در واقع ،آسپیرین
فقط نوعی ایمنی کاذب ایجاد میکند و مصرف آن
فقط برای برخی بیماریها الزم است.

پوست

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت
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راهنمای جامع درباره تعریق و محصوالت ضدعرق

سیر تا پیاز بوی بد تعریق
 تراشیدن موهای پوست :اگر زیربغل یا هر
جایی از بدنتان که تعریق زیادی دارد و باید روی
پوست آن ضدعرق بزنید موی زائد دارد باید
حتما موهای آن را بتراشید ،در غیراینصورت
موهای زائد مانع تاثیر ضدعرق میشوند.
 استفاده از ضدعرق قبل از خواب :مکانیسم
عملضدعرقایناستکهمادهموثراینمحصول
باید روی پوست خشک شود و به این ترتیب
نگذارد پوست عرق کند .شبها که میخوابیم
بدن حرکتی ندارد و هوا هم خنکتر است
پس تعریق کمتری داریم؛ از این عوامل نتیجه
میگیریم که اگر ضدعرق را قبل از خواب به
پوستمان بزنیم ،روز بعد پوست عرق نمیکند.
 نوع لباس :برخی انواع الیاف پوشاک در
صورتی که آغشته به عرق شوند ،بدترین بوی
ممکن را منتشر میکنند بنابراین در فصل گرما
از لباسهایی که الیاف نایلونی دارند پرهیز کنید
و به جای آنها پوشاکی با الیاف طبیعی بپوشید.

همانطور که هر خلقتی ،حکمتی درون خود
دارد ،عرق کردن بدن هم فواید زیادی برای
بدن دارد که وقتی به آنها فکر کنیم ،دیگر غر
نمیزنیم که چرا تابستانها اینقدر عرق میکنیم!
البته تعریق بیش از حد در برخی بیماران نشانه
بیماریهایداخلیاستامااگرپزشکتشخیص
دهد فرد مشکل تعریق بیش از حد ندارد ،تنها با
رعایتنکاتیسادهمیتوانازتعریقزیادومنتشر
شدن آن روی سطح لباس و پخش شدن بوی
بد آن جلوگیری کرد .این راهنما هر چه برای
مواجهه با تعریق بدن نیاز دارید را در اختیارتان
قرار میدهد .اگر کسی از نزدیکانتان دچار این
مشکل است و راهحل آن را نمیداند ،خیلی
محترمانه راهنمای حاضر را به او هدیه بدهید.

ضدعرق را
فقط هنگام
شب و قبل از
خواب استفاده
کنید زیرا مواد
ضدتعریق
برای اثربخشی،
مقداری زمان
الزم دارند.
همچنین غدد
عرق در شب
و هنگام خواب
فعالیتشان کمتر
است چون دمای
بدن به طور
طبیعی هنگام
خواب پایین
میآید

تعریقبدنمکانیسمیبرایتنظیمدمایبدناست
که در اثر گرم شدن ،تحرک ،استرس و مصرف
برخی داروها افزایش مییابد و با بیرون راندن
آب از بدن و گرفتن گرما با تبخیر به خنک شدن
ما کمک میکند .تا اینجا تعریق مشکلی ندارد اما
مساله این است که گاهی عرق بسیار بدبو است
یاباخیسکردنلباسمانسببخجالتزدگیمان
میشود.

به سیاستهای بازاریابی شرکت تولیدکننده
بستگی دارد؛ یعنی اسپری ،مام ،ژل یا محلول
از نظر شیمیایی تفاوت زیادی با هم ندارند و
تفاوت اصلی آنها در حالت فیزیکیشان است.

دکتر امیرهوشنگ احسانی
متخصص پوست و عضو هیاتعلمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

آیا ضدعرقها حساسیتزا هستند؟

چرا عرق میکنیم؟

دئودورانت چیست؟

معنی دئودورانت در فرهنگ لغت برابر است با
«بوزدا و رفعکننده بوی بد» متخصصان آرایشی و
بهداشتیدرکارخانه،دئودورانتهاراباروغنهای
معطر،اسانس،الکلوموادضدباکتریتهیهمیکنند.
اینموادباازبینبردنبویبدعرق،حسناخوشایند
تعریق را کاهش میدهند اما تاثیر چندانی بر میزان
ترشحعرقندارند.بهعبارتی،اگرمیخواهیدبدانید
چرا تعریق بدنتان زیاد است باید نزد پزشک بروید
و مشکلتان را ریشهیابی کنید .اگر از عرق کف
دست و دستهای همیشه خیس هنگام دست
دادن با دیگران خجالت میکشید ،به ضدعرق نیاز
دارید ،نه دئودورانت و خوشبوکننده .ضدعرق به
شما کمک میکند دیگر عرق نکنید اما دئودورانت
جلوی عرق را نمیگیرد.

ضدعرق چیست؟

به زبان ساده ترکیبی است که با تاثیر روی غدد
عرق ،تعریق را کم میکند .این ذرات روی
سطح پوست قرار میگیرند و در تعریقی که به
صورت مایع از سطح پوست خارج میشود،
حل میشوند سپس نمک آن به منافذ پوست
و غدد عرق مینشیند و منافذ خروجی این
غدد را تا حدی میبندد .به این ترتیب میزان
خارج شدن عرق از این غدد را کاهش میدهد.
درواقع محصوالت ضدعرق با نمکهای فلزی
که به سطح پوست منتقل میکنند ،دهانه مجاری
عرق را مسدود میکنند و به این ترتیب پوست
عرق نمیکند.

اسپری ،مام ،ژل یا محلول؟

مواد موثر بیشتر محصوالت ضدعرق مثل
هم هستنند و اینکه به چه نوع عرضه شوند

ما کدام را بخریم؟

اسپری :اسپریها معموال محلول الکلی یا پودر
خشکی هستند که با فشار در قوطی قرار دارند و
با فشار شاسی قوطی اسپری روی پوست پاشیده
میشوند.ایننوعضدعرقهابرایافرادیمناسب
است که تعریق زیادی ندارند و تنها دوست دارند
اگر عرق کردند بوی بدنشان تعدیل شود .اسپری
بدن یا اسپری زیربغل سریع خشک میشود و
استفاده از آن بسیار راحت است.
مامصابونی،ژلییافوم:انواعفیزیکیضدعرقها
برای کسانی مناسب است که تعریق شدیدتری
دارند .استیک زیربغل یا مام صابونی در واقع یک
قالب بزرگ از ضدعرق است که سطح مقطع
بزرگی دارد .این سطح مقطع استیک ضدعرق را
برای افرادی که زیاد عرق میکنند ایدهآل کرده
است .مام زیربغل ،کرم و ژل ضدعرق عملکرد
دقیقیدارندوکنارنرمکردنپوست،جلویتعریق
زیاد و بوی بد زیربغل را میگیرند.

سنگ مرداب صادره از مترو ممنوع!

به تازگی مراجعان به ما میگویند در مترو
مادهای به اسم سنگ مرداب به فروش میرسد
و فروشندگان ادعا دارند با مصرف این ماده ،دیگر
نیازی به محصوالت داروخانهای ندارید و از شر
عرق راحت میشوید .البته این ماده شاید در
عطاریهایغیرمعتبریالواز مآرایشفروشیهایی
کهمحصوالتتقلبیهمدارندعرضهشود؛اینماده
در هر کجا عرضه شود ،از نظر پزشکی خطرناک
است و شما را از مصرف آن اکیدا منع میکنیم.

سنگ مرداب چیست؟

ماده پرواکسید سرب که در بازار و بین عامه
به سنگ مرداب مشهور است به هیچ عنوان

مصرف پزشکی و زیبایی ندارد و در اصل
مادهای صنعتی محسوب میشود .هنرمندان
نقاش از این ماده برای خشک کردن رنگ
روغن -که خیلی دیر خشک میشود -استفاده
میکنند .هنرمندان سفالگر نیز برای خشک شدن
لعاب کوزه از سنگ مرداب کمک میگیرند.
از شدت شیمیایی این ماده که بگذریم ،میزان
باالی سرب سنگ مرداب خطر سرطانزایی
باالیی به دنبال دارد و به همین دلیل مصرف
آن را ممنوع اعالم میکنیم.

ضدعرق سرطانزا نیست

در آرایشگاهها یا مهمانیها که افراد دور هم جمع
میشوند ،بازار تبادل اطالعات غلط و ناقصی
که در شبکههای اجتماعی منتشر میشود خیلی
داغ است؛ بسیاری از مردم معتقدند استفاده از
این مواد سبب ابتال به سرطان پوست ،پستان
یا ایجاد غده زیربغل میشود .این ادعاها پایه
و اساس علمی ندارند و هیچ مطالعه علمیای
سرطانزا بودن ضدعرقها را تایید نکرده است.

این ادعا از کجا آمد؟

در چند مطالعه علمی اثبات شد وجود پارابن یا
آلومینیوم موجود در برخی ضدعرقها میتواند
خطرابتالبهسرطانراافزایشدهد.بااینحالاین
موضوع صددرصد نیست و برای اطمینان خاطر
بهتر است از محصوالتی که آلومینیوم یا پارابن
دارند ،استفاده نشود و انواع دیگر به کار برود.

گروه آسیبپذیر ضدعرق بزنند؟

ترکیبهای آلومینیوم موجود در مامها باعث
ایجاد بیماری یا ناراحتی خاصی در خانمهای
باردار ،شیرده ،افراد سالمند یا حتی بچهها
نمیشود .هرچند به دلیل فعال نشدن کامل غدد
عرق و درنتیجه به وجود نیامدن بوی نامطلوب
ناشی از تعریق ،استفاده از مام میان کودکان رایج
نیست ،به کار بردن چنین محصوالتی برای آنها
مشکلی ایجاد نمیکند و میتوانند با رسیدن

به سنین نوجوانی برای پیشگیری از احساس
بد تعریق ،بدون نگرانی از مامها استفاده کنند.

ضدعرق را باید بشوییم؟

برخی افراد گمان میکنند شستن مام از روی
پوستپسازطی۲۴یا۴۸ساعتضروریاست،
درصورتیکهباقیماندنمامرویپوستمشکلی
ایجاد نمیکند .معموال ترکیبهای آلومینیوم با
غلظتهای خیلی باال (بین  ۱۵تا  ۲۵درصد)
برای درمان تعریق بیش از حد زیربغل ،کشاله
ران یا کف دست به کار میروند ،در حالی که
غلظت آلومینیوم کلراید در مامها ،زیر  ۱۰درصد
است و به همین دلیل هم پس از مدتی جذب
پوست میشود و نیازی به شستن آن نیست.

ضدعرق را کجا بزنیم؟

غدد تعریق فقط به زیربغل ختم نمیشود .گاهی
الزم است روی کمر ،زیر سینهها ،کشالههای
ران یا هر جایی که به طور منحصربهفرد در بدن
شما زیاد عرق میکند را ضدعرق بزنید .اگر هم
بیش از اندازه و به صورت افراطی تعریق دارید
باید به پزشک مراجعه کنید تا برایتان ضدتعریق
درمانی تجویز کند.

قانون دئودورانت ضدعرق

روی بیشتر ضدعرقها اعدادی نوشته شده که
نشان میدهد اگر این ماده را به پوستتان بزنید،
مثال تا  18یا  24ساعت عرق نمیکنید؛ ما هم
با محاسباتی که درباره زمان بیرون ماندنمان
از خانه داریم به این نتیجه میرسیم که صبح
زیربغلمان را بشوییم و از این ماده به پوستمان
بزنیم و انتظار هیچ عرقی هم نداشته باشیم.
ضدعرق را فقط هنگام شب و قبل از خواب
استفاده کنید زیرا مواد ضدتعریق برای اثربخشی،
مقداری زمان الزم دارند .همچنین غدد تعریق
شما در شب و هنگام خواب فعالیتشان کمتر

است چون دمای بدن شما به طور طبیعی هنگام
خواب پایین میآید .بعد از دوش گرفتن وقتی که
بدنتان کامال خشک شد ،مام یا اسپری ضدعرق
خود را استفاده کنید .تنها کاری که بعد از آن
باید انجام دهید این است که بخوابید و اجازه
دهید فرمولها کار خود را انجام دهند.

ضدعرق پوست را تیرهمیکند؟

افرادی که به مام حساسیت دارند ،دچار تیرگی
پوست در قسمتی که از آن استفاده کردهاند،
میشوند .بهطور کلی ،هر فردی که دچار
حساسیت پوستی باشد و به دلیل استفاده از
ماده محرکی مانند مام ،قسمتی از بدن مانند
زیربغلش را مدام بخاراند ،باعث باال بردن فعالیت
رنگدانههایپوستدرآنقسمتودرنتیجه،تیره
شدنپوستناحیهمیشودبنابرایندرصورتیکه
فرد مصرفکننده به مام حساسیت داشته باشد و
به واسطه استفاده دچار خارش شود ،پوستش به
مرور تیره خواهد شد .البته گاهی این حساسیت،
عالمت خاصی ندارد و فرد فقط دچار خارش
خفیفی در ناحیه میشود .در این صورت ،پس
از چند ماه ممکن است به دلیل تیره شدن پوست
زیربغل به پزشک مراجعه کند و پزشک هم در
شرححالی که میگیرد ،متوجه میشود استفاده
از مام ،تحریک و خارش اندک ناشی از آن و
بیتوجهی به این تحریک و حساسیت باعث
ایجاد تحریک و تیرگی بیشتر شده است.

نکات کلیدی در استفاده از
ضدعرقها

ضدعرقرویپوستتمیز:برایاینک هبهترین
نتیجه را از ماده موثر دئودورانت خود بگیرید
باید ابتدا پوستتان را با آب و صابون بشویید تا
از هر گونه آلودگی پاک شود ،سپس ضدعرق
را به پوست بزنید.

ورزش ضدتعریق است

شاید باور اینکه ورزش ضدتعریق است برایتان سخت باشد اما

گاهیبیماریهایسیستمعصبی،غدددرونریز،
بیماریهای عفونی و سایر بیماریهای
سیستمیک ،باعث تعریق بیش از حد میشوند.
برای این مشکل باید به پزشک متخصص پوست
مراجعه کرد .پزشک با معاینه بیمار ممکن است
یکی از درمانهای زیر را تجویز کند:
 استفاده از ضدتعریقها .این ضدتعریقها
معموال حاوی آلومینیوم کلرید هگزاهیدرات
هستند.
دستگاهضدتعریقیونتوفورزیس.ایندستگاه
با مسدود کردن موقت مجاری عرق ،باعث رفع
تعریق بیش از حد میشود.
 مصرف داروهایی با اثر آنتیکولینرژیک
 بوتولینیوم توکسین -آ
 انرژی مایکروویو یا لیزر برای از بین بردن
دائمی غدد عرق
 عمل جراحی که سیستم عصبی مربوط را
از کار میاندازد.

واقعیت است .هنگام ورزش کردن سیستم هورمونی بدن
میزان زیادی اندورفین ترشح میکند؛ این هورمون با خاصیت
آرامشزایی حالت تقال را از بدن سلب میکند و سبب میشود
در طول روز کمتر عرق کنید .این تاثیر خیلی چشمگیر است
زیرا با افزایش میزان اندورفین در سیستم هورمونی ،میزان
کورتیزول که هورمون استرس است نیز کاهش مییابد و به
این ترتیب میزان تعریق به طور مضاعفی کم خواهد شد.

اگر از آن افرادی هستید که با محصوالت صنعتی میانه خوبی ندارید میتوانید
از این مواد خانگی به عنوان ضدعرق استفاده کنید:
سرکه سیب :باکتریها نمیتوانند در pHهای پایین زنده بمانند بنابراین
استفاده از سرکه سیب به عنوان یک دئودورانت طبیعی ،با حذف باکتریها
میتواند باعث کاهش بوی نامطبوع بدن شود .برای بوی زیربغل،
یک بار در روز منطقه زیربغل را با سرکه سیب رقیقشده تمیز کنید.
سرکه سفید :بوی سرکه چند دقیقه بعد از استفاده از بین میرود ولی
در تمام طول روز بدنتان بدون بوی نامطبوع است.
جوششیرین :پودر جوششیرین باعث از بین رفتن باکتریها میشود و
به جذب عرق کمک میکند .همچنین میتوانید از پودر ذرت یا مخلوط
آن با جوششیرین برای جذب بهتر عرق استفاده کنید.
چای مریمگلی :این گیاه سبب کاهش تعریق بیش از حد میشود 1/5 .قاشق
چایخوری مریمگلی خشکشده را در یک فنجان آب داغ بریزید و به مدت
 ۱۰دقیقه صبر کنید و سپس آن را بنوشید.
رزماری :این گیاه به علت دارا بودن اثر ضدباکتری به کنترل بوی بدن کمک
میکند و با توجه به خاصیت ضدعفونیکنندگی ،باکتریهای ناحیه را از
بین میبرد.
آب شلغم :آب شلغم یکی از راههای کاهش تعریق زیربغل است .میتوانید
یک شلغم را رنده کنید و آب آن را بگیرید؛ سپس بدنتان را به خوبی بشویید
و به آرامی یک قاشق مرباخوری آب شلغم را زیربغل و محلهایی که تعریق
زیاد دارد ،بزنید.

منابعPrevention.com, RD.com :

شایدباورتاننشودامارژیمغذاییتاثیرمستقیمی
برمیزانتعریقوحتیبویآندارد؛اگرمیخواهید
ترجمه:
یاسمین ثریا تعریق زیاد در طول روز باعث شرمندگیتان
در جمع نشود ،به این موارد هم دقت کنید:
 غذای تند و تیز نخورید .هنگامی که غذاهای پرادویه میخورید
سوختوساز بدنتان زیاد شده و گرمتان میشود ،حتی اگر وسط
فصل زمستان باشد ،عرق میکنید و این گرما سبب تعریق میشود
بنابراین از خوردن غذاهای تند و تیز بپرهیزید.
 آب کافی بنوشید .هنگامی که در طول روز به مقدار کافی آب
مینوشید ،اجازه نمیدهید دمای بدنتان با کمآب شدن باال برود
و درنتیجه عرق نمیکنید.
 ویتامین Bخونتان نیفتد .ویتامین Bبه عملکرد موثر بدن کمک
میکند و اگر مقدار آن در بدن کم شود ،بدن مجبور است تقال کند
و به این ترتیب گرم شود و عرق کند .سعی کنید سطح ویتامین
 Bرا در حدود توصیهشده برای بدنتان نگه دارید.
 میوه و سبزی کافی بخورید .میوهها و سبزیها با تامین انواع
ویتامینها از تقال و تعریق بیش از حد بدن جلوگیری میکنند

آیا تعریق بیش از حد دارید؟

درمانهای خانگی ضدعرق

رژیم غذایی ضدتعریق
بنابراین با خوردن میزان کافی میوه و سبزی میتوانید مطمئن باشید
که بدنتان بیدلیل عرق نمیکند.
 نوشیدنیهای محرک ننوشید .قهوه یا هر نوشیدنی دارای
کافئین ،میزان تعریق بدن را افزایش میدهد .این موضوع درباره
انواع نوشیدنیهای انرژیزا هم صدق میکند .جالب اینکه در
تبلیغهای این نوشیدنیها معموال تصاویر پرنشاط و باطراوتی
را نشان میدهند اما اثر این نوشابهها بر سیستم تعریق ما اصال
خوشایندنیست.
 غذاهای رستوران :غذاهای رستوران یا خیلی چرب هستند یا
بسیار پر ادویهاند یا میزان کربوهیدرات باالیی دارند و بدن برای
هضم آنها به سوختوساز زیادی نیاز دارد بنابراین پرخوری در
رستوران نتیجهای که دوست ندارید را برایتان به بار میآورد .در
رستورانها غذاهای سالم را انتخاب کنید و کمی اراده به خرج
دهید و پرخوری نکنید.

کسانی که به بیماریهای پوستی مانند
اگزما مبتال هستند یا آنهایی که زمینه ابتال به
حساسیتهای پوستی دارند باید استفاده از
محصوالتحاویترکیبهایمحرکضدعرق
را به حداقل برسانند .معموال برای افراد مبتال به
بیماریهای مزمن پوستی ،تستی به نام «تست
حساسیت» انجام میشود .براساس نتایج این
تست معلوم شده یکی از  ۲۵مواد شایعی
که در سراسر دنیا به عنوان ماده حساسیتزا
شناخته شده ،همین مامها هستند .شاید بتوان
حساسیت پوستی را شایعترین مشکل مامها
دانست .ماده محرک آلومینیوم کلراید موجود در
این محصوالت ،میتواند باعث ایجاد تحریک
پوستیدردرصدپایینیازافرادشود؛یعنیممکن
است برخی افراد با استفاده از انواع ضدعرق در
ناحیه زیربغل یا هر قسمت دیگری از بدن که
مام را روی آن قسمت میزنند ،دچار التهاب،
پوستهریزی و خارش میشوند .در این صورت
و برای رفع حساسیت و التهاب ،توصیه میکنم
مصرف مامقطع شود.
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میزگرد پوست

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتأييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگرد
زیبایی» باشید .کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

ميزگرد «پوست» درباره جوشهای مقاوم به درمان با حضور
دكتر سیدمسعود داوودی متخصص پوست ،دکتر مجتبی امیری
متخصصپوست،دكترامیرهوشنگاحسانی،متخصصپوست
و دکتر غالمرضا کردافشاری متخصص طب ایرانی اسالمی

نگاه متخصص پوست

آیا شرایط روانی میتواند باعث
تغییر شرایط جوشها شود؟

دکتر امیرهوشنگ احسانی
عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جوشهایی که به
درمان جواب نمیدهند

جوشهای معمولی یا زیرپوستی معموال در گروه رایجترین شکایتهای بیماران به متخصصان پوست
ندا احمدلو طبقهبندی میشوند .در «میزگرد زیبایی» این شماره هم میزبان خانم جوانی هستیم که شکایت خود از
جوشهای مقاوم صورتشان را به این ترتیب عنوان کردهاند 34« :ساله هستم و از دوران نوجوانی،
جوشهای زیرپوستی زیادی میزنم .در دورههای مختلف از آنتیبیوتیکهای متفاوتی که متخصصان
پوست برایم تجویز کردهاند ،استفاده کردهام که متاسفانه این داروها فقط در دوران مصرف تاثیر داشته و بعد از قطع
داروها ،جوشها بدتر شدهاند .مدتی هم یک پزشک برایم مصرف داروی راکوتان را تجویز کرد که تا  8ماه بعد از
مصرف این قرص هم جوش نزدم اما پس از قطع مصرف دوباره جوشها برگشتند .من هم دیگر به پزشک مراجعه
نکردم .جالب اینکه در دوران بارداری اصال جوش نزدم اما بعد از زایمان جوشها با شدتی کمتر از قبل دوباره شروع
شدند و مرا وادار به انجام دو دفعه زالودرمانی کردند .بعد از زایمان هم دو مرتبه به پزشک مراجعه کردم و داروی
آزیترومایسین برایم تجویز شد .با اینکه این دارو را هم دو دوره خوردهام ،باز هم جوش میزنم و این جوشها در دوره
عادت ماهانه و زمانی که عصبی هستم یا استرس دارم ،بیشتر میشوند .آزمایش هورمونی هم قبل از بارداری انجام دادم
که خوب بود اما احساس میکنم جوشهایم هورمونیاند چون اصال چرکی نیستند .در این مدت ،بیشتر پزشکان برایم
آزیترومایسین تجویز کردند که تاثیر چندانی هم نداشته و بهدلیل شرایطم نمیتوانم راکوتان مصرف کنم .حاال میخواستم
بدانم که تکلیف من با اینهمه جوشهای زیرپوستی که خوب هم نمیشوند ،چیست؟»
نگاه متخصص پوست

تشخیص زیرپوستی بودن یا نبودن جوشها برعهده پزشک است

یکی از شکایتهای رایج میان بسیاری از افرادی که جوشهای
مداوم دارند ،این است که قرار گرفتن در برخی شرایط
روانی نامناسب مانند استرس یا عصبانیت باعث ایجاد جوش
در آنها میشود .بهتر است بدانید استرس یا عصبانیت کنار
سایر عوامل روانپزشکی نمیتوانند بهخودیخود باعث
ایجاد جوش شوند اما زمانی که بدن در شرایط استرس،
اضطراب ،خشم یا عصبانیت قرار میگیرد ،با افزایش سطح
التهاب مواجه میشود .در این شرایط ممکن است وضعیت
جوشهایی که از قبل وجود داشتهاند ،بدتر شود .به عبارت
سادهتر ،عوامل استرسزا میتوانند باعث تشدید جوشها
یا برخی مشکالت پوستی دیگر مانند اگزما شوند ولی این
عوامل بهتنهایی زمینه بروز جوش یا سایر مشکالت پوستی
را فراهم نمیکنند.
از سوی دیگر ،میتوان به نقش نوسانات هورمونی در تشدید
یا تخفیف جوشها اشاره کرد .معموال خانمها این شرایط
را بیشتر درک میکنند زیرا تغییرات هورمونی که در دوران
عادت ماهانه ،بارداری و پس از زایمان در بدنشان ایجاد
میشود ،میتواند به کم و زیاد شدن شدت جوشها یا آکنه
منجر شود .معموال زمانی که تشدید جوشها بهدلیل تغییرات
هورمونی است ،شرایط این جوشها با برگشتن سطح ترشح
هورمونها به حالت عادی بهبود مییابد.
نکته دیگر اینکه گاهی چرب بودن بیش از اندازه پوست،
تماس روزانه با محصوالت آرایشی یا آلوده بودن پوست
نیز میتواند زمینه بروز جوشهای پیدرپی را فراهم کند.
به همین دلیل توصیه میشود اگر پوست چربی دارید،
بهصورت روزانه آرایش میکنید یا خارج از منزل میروید،
حتما در طول روز و پایان روز صورتتان را با آب ولرم
و پنهای آنتیباکتریال بشویید تا شرایط ایجاد جوش روی
پوست صورت را تا حد ممکن از بین ببرید .پیدا کردن
راههای رسیدن به آرامش مانند انجام دادن کارهایی مثل
یوگا یا حرکات آرامبخشی هم میتواند در کاهش شدت
جوشها در اثر استرسهای روزانه کمککننده باشد.

دکتر سیدمسعود داوودی  /عضو هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی بقیها(...عج)

 :اگر بخواهیم در مورد دلیل کلی ابتال
به انواع جوشها بدانیم ،باید چه مواردی را در
نظر بگیریم؟
ضایعات آکنهای یا جوشها جزو بیماریهای نسبتا
شایعی هستند که تقریبا  85درصد مردم جهان ،حتی
موارد محدود یا خفیف آنها را در طول زندگی تجربه
میکنند .در برخی موارد ممکن است ضایعات جوش
یا آکنه شدید بهدلیل مواردی مانند عوامل ارثی ،عوامل
تغذیهای ،چرب بودن بیش از حد پوست یا اختالالت
هورمونی ،بهخصوص در خانمها ،اتفاق بیفتد.
 :از نظر علمی ،ابتال به انواع جوش در
خانمها شایعتر است یا در آقایان؟
برخالف باور عمومی که گمان میکنند خانمها بیشتر
از آقایان جوش میزنند ،از نظر علمی و بهدلیل تفاوت
هورمونی بین خانمها و آقایان ،شدیدترین شکلهای
جوش در آقایان مشاهده میشود و جوشهای مردانه
معموال عمیق ،دردناک ،چرکی و منتشر هستند .البته
ناگفته نماند با اینکه خانمها با شدت مالیمتری جوش
میزنند ،سیر بروز آکنه و درمان آن در خانمها طوالنیتر
است .عالوه بر این ،بروز جوشهای جدید با افزایش
سن در خانمها بیشتر از آقایان اتفاق میافتد و ممکن
است بسیاری از خانمها حتی بعد از  30یا  40سالگی
بیشتر از مردان در همین رده سنی با جوشهای مختلف
مواجه شوند.
 :همانطور که از سوال میزگرد این هفته
متوجهشدید،اینخانمادعامیکنندازدورهنوجوانی
دچار جوشهای زیرپوستی هستند .آیا تشخیص
نوع جوش یا زیرپوستی و نبودن آ ن توسط خود
فرد امکانپذیر است؟
معموال نه ،یک اصطالح رایج میان پزشکان درباره
جوشهای زیرپوستی وجود دارد که از این جوشها
تحت عنوان «کومدون» نام برده میشود .کومدونها

درواقع تجمع چربی زیر پوست هستند .این تجمع
زمانی با عنوان کومدون یا جوش زیرپوستی شناخته
میشود که چربی به بیرون از پوست راه نداشته باشد
و داخل غدد چربیساز تجمع کند .نتیجه این حالت،
بروزبرجستگیهایتقریباهمرنگپوستمیشود.میان
بیماران ،جوشهای دیگری هم با عنوان جوشهای
زیرپوستی شناخته میشوند که ما از نظر علمی به آنها
«ن ُدول» میگوییم .ندولها در مشاهده بالینی بهصورت
برجستگیهایقرمزرنگیهستندکهسریادهانهچرکی
در آنها دیده نمیشود .زمانی که این برجستگیها با
انگشت لمس شوند ،شبیه عدس یا نخود ریز در زیر
انگشت حس میشوند .ندولها معموال در دوره عادت
ماهانه میان خانمها شایعتر هستند.
 :آیا درمان کومدونها و ندولها مانند
یکدیگر است؟
نه ،ما معموال برای درمان کومدونها از داروهای
موضعی الیهبردار بهمنظور کنترل و بهبود آنها کمک
میگیریم اما در بسیاری از موارد ،درمان ندولها یا
کیستهای زیرپوستی به تجویز داروهای خوراکی
برحسب نوع و شدت جوشها نیاز دارد.
 :یکی از سواالت رایجی که برای بسیاری
از افراد در مورد جوشها مطرح میشود ،این است
که آیا اصال نیازی به درمان جوشها وجود دارد؟
یا اگر درمانی برای جوشها انجام نشود ،خودشان
بهصورت خودبهخود بهبود میيابند؟
در بحث درمان جوشها ،ما با دو مورد مختلف مواجه
هستیم؛ اول اینکه جوشها از نظر ظاهری و عالئمی
مانند دردناک بودن و داشتن ترشح چرکی ناخوشایند
هستند .از اینرو ،بهتر است درمان شوند .از طرف دیگر،
یکی از بزرگترین فواید درمان جوشها این است
که آنها زودتر خوب میشوند و درنتیجه جای جوش
یا جوشگاه کمتری روی پوست بیمار باقی میماند.

 :برای تشخیص نوع جوش و درمان آن،
چه اقدامات اولیهای باید انجام بگیرد؟
زمانیکهفردیماننداینخانم،جوشهایطوالنیمدت
داشته باشد ،باید از نظر هورمونی مورد بررسی قرار
بگیرد تا پزشک متوجه شود آیا هورمونهای مردانه
در بدن او باال هستند یا نه؟ از طرف دیگر ،گاهی
انجام سونوگرافی برای بررسی ابتال یا عدم ابتال به
تخمدان پلیکیستیک هم ضروری است .انجام دادن
این دو آزمایش میتواند به پزشک نشان دهد آیا بیمار
با جوشهای مقاوم بهدلیل ابتال به تخمدان پلیکیستیک
یا اختالل هورمونی مواجه است یا نه؟
 :این خانم در گفتههایشان عنوان کردهاند
نتیجه بررسی هورمونی ایشان خوب بوده ولی
خودشان فکر میکنند جوشها هورمونی هستند.
نظر شما در این مورد چیست؟
در برخی موارد که چندان نادر هم نیست ،ما بعد از
بررسیهای کامل روی بیمار متوجه میشویم وی مبتال
بهاختالالتهورمونییامشکالتزمینهایدیگرنیست.
در این صورت و از نظر طبقهبندی ،بیمار در گروه
افرادی با جوشهای مقاوم به درمان قرار میگیرد.
 :اگر جوشهای فردی نسبت به درمان
مقاوم شوند ،چطور میتواند آنها را از بین ببرد؟
زمانی که بیمار با جوشهای مقاوم به درمان مواجه
میشود ،راهحل نهایی برای او مصرف قرص «اَکوتان»
است .البته بهتر است بیماران با این واقعیت هم آشنا
باشند که ممکن است در  15درصد موارد ،جوشها
واکنش مناسبی به اَکوتان هم نشان ندهند و بیمار مجبور
باشد برای بهبود جوشهایش مدت نسبتا زیادی صبر
کند .بهطور کلی ،در کسانی که شرایط بدنی مناسبی
داشته باشند ،ممکن است پیشنهاد مصرف دوز خیلی
کمی از اَکوتان برای کنترل جوشهای مقاوم آنها مطرح
شود .زمانی که اَکوتان یا همان ایزوترتینویین بهصورت

طوالنیمدت و با دوز محدود مصرف میشود ،جلوی
بروز ضایعات جدید جوش یا آکنه گرفته میشود.
این دوز محدود مصرفی ممکن است بهصورت یک
بار در هفته یا در هر  10روز باشد.
 :در مورد مصرف طوالنیمدت اَکوتان به
شرایط مناسب بدن بیمار اشاره کردید .منظورتان
از این شرایط چیست؟
ما میتوانیم از مهمترین این شرایط به چنین مواردی
اشاره کنیم:
 آزمایشها نشان بدهند آنزیمهای کبدی بیمار در
وضعیت طبیعی قرار دارند.
 چربی خون بیمار باال نباشد.
 اگر بیمار خانم است ،قصد بارداری نداشته باشد.
در این صورت ،مانعی برای مصرف طوالنیمدت
کپسول اَکوتان وجود نخواهد داشت .بهتر است
بدانید بهطور کلی استفاده از دوز پایین این کپسول،
عاملی برای کنترل چربی پوست و کنترلکننده بروز
جوشهای جدید است.
 :این خانم عنوان کردهاند بیشتر پزشکان
برای ایشان مصرف داروی آزیترومایسین تجویز
میکنند و این تجویز تقریبا برایشان غیرموثر است.
نظر شما در این باره چیست؟
داروی آزیترومایسین و داکسیسایکلین یا
همخانوادههای آن مثل تتراسایکلین جزو درمانهای
آکنه هستند ولی در موارد خاصی مانند مورد این بیمار
که جوشها نسبت به درمان مقاوم میشوند ،استفاده
ازاینداروهانمیتواندکمکچندانیبهکنترلجوشها
کند .از طرف دیگر ،در چنین شرایطی بعد از قطع
دارو ،جوشها دوباره برمیگردند و درمان را بیفایده
میکنند .به این ترتیب ،هر زمانی که این خانم قصد
بارداری مجدد نداشتند ،باید روی درمان با اَکوتان که
راه مناسبتری برای ایشان است ،حساب کنند.
نگاه متخصص پوست

زالودرمانی ،راه درمان جوشها نیست!
دکتر مجتبی امیری /عضو هیاتعلمی دانشگاه

یکی از روشهای قدیمی یا سنتی که از دیرباز برای درمان جوشها مطرح
بوده ،زالودرمانی است .زالودرمانی مانند بسیاری از روشهای درمانی
سنتی ،زمانی انجام میشد که علم بشر به اندازه کافی پیشرفت نکرده بود

و پزشکان یا حکیمان ریشه بیماریها یا راه درمان مناسب برای آنها را
نمیشناختند .این درحالی است که در دهههای اخیر و همراه با پیشرفت
چشمگیر علم پزشکی ،روآوردن به چنین روشهایی که بعضا خطراتی
هم برای بیمار دارند ،چندان منطقی به نظر نمیرسد.
اولین نکتهای که ما باید در درمان جوشها ،بهخصوص جوشهای مقاوم،
مورد توجه قرار دهیم ،این است که ببینیم اصال دلیل بروز جوش چیست؟
شناسایی دلیل یا ریشه بروز جوشها به پزشک کمک میکند از طریق
درمان بیماری زمینهای ،شرایط مساعدی برای درمان جوشها فراهم کند.
با اینحساب ،میتوان در مرحله اول روی این نکته تاکید کرد که تا علت
بروز جوش مشخص نشود ،نمیتوان درمان مناسبی برایش پیدا کرد.
در مرحله بعدی باید به بحث درباره روشهای سنتی رفع جوش مانند
زالودرمانی بپردازیم .همانطور که گفته شد ،شاید این روشها اثر مثبتی
برای برخی بیماران داشته باشند اما چنین آثاری کامال موقت و غیرقابلاتکا
بهعنوان درمانی اصولی هستند .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه احتمال
بروز عفونتهای ثانویه در افرادی که زالودرمانی میکنند هم وجود دارد،
ما نمیتوانیم به زالودرمانی بهعنوان روش درمانی ایمن نگاه کنیم .گاهی

خونریزی از محل گزش زالو به حدی میرسد که مشکالتی جدی برای
بیمار ایجاد میکند .گاهی هم افراد مبتال به کمخونی یا آنهایی که داروهای
رقیقکنندهخون(وارفارینیاآسپیرین)مصرفمیکنند،شدیداسالمتشان
را با انجام دادن کارهایی مانند زالودرمانی به خطر میاندازند.
هرچند زالودرمانی بهطور کلی نمیتواند روش مورد تاییدی از طرف
مراجع علمی جهان باشد ،این روش با تاکید بیشتری برای خانمهای
باردار ،کودکان ،نوجوانان ،سالمندان و افرادی که مشکالت مربوط به انعقاد
خون دارند ،ممنوع است .بد نیست بدانید در مواردی دیده شده آلوده
بودن محل نگهداری یا پرورش زالو هم میتواند خطر بروز عفونت در
بیمار را تشدید کند و سالمت او را شدیدا به خطر بیندازد .عالوه بر این،
برخی زالوها بهخودیخود سمی هستند و استفاده از آنها روی پوست
میتواند ابتال به عفونتهای کشنده را برای بیمار در پی داشته باشد .از
اینرو ،با توجه به تمام دالیل عنوانشده ،توصیه میشود افراد دارای
جوشهای شدید یا مقاوم حتما برای حل مشکالتشان به پزشک مراجعه
کنند تا از طریق شناسایی زمینه بروز جوشها ،بهترین و ایمنترین راههای
درمانی توسط پزشک به آنها پیشنهاد شود.

نگاه طب ایرانی اسالمی

درمان جوش از منظر طب سنتی

دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عوامل مختلفی ازجمله مسائل هورمونی ،شرایط محیطی یا
موارد تغذیهای در بروز جوشهای مختلف ،بهخصوص در
دوران نوجوانی و جوانی نقش دارند .اگر از بحث مربوط
به مسائل هورمونی و بیماریها بگذریم ،باید بدانیم برخی
جوشها خواهناخواه بهدلیل افزایش التهاب در بدن ،مصرف
گروهی از مواد غذایی یا آلودگی سطح پوست ایجاد یا تشدید
میشوند .بهعنوان مثال در موارد فراوانی دیده شده برخی
افراد با خوردن غذاهای بسیار چرب ،شیرین یا غذاهای
پرادویه دچار جوش و التهابهای پوستی میشوند .در این
صورت ،بهتر است مصرف خوراکیهای چرب را در رژیم
غذاییشان محدود کنند و کمتر خوراکیهای شیرین با طبع
بسیار گرم بخورند .بهتر است افرادی که در اثر مصرف
خوراکیهای چرب ،پرادویه یا شیرین دچار جوش میشوند،
برای کاهش میزان جوشها یا رفع سریعترشان استفاده از
خوراکیهایی با طبع سرد مانند خیار ،گوجهفرنگی ،آلبالو ،آلو
و سایر سبزیهای تازه را در برنامه غذاییشان داشته باشند.
یکی از گیاهانی که استفاده موضعی از آن میتواند هم باعث
کاهش التهاب در پوست و هم پیشگیری از گسترش
جوشها شود« ،گیاه مورد» است .این گیاه مانند «گیاه سدر»،
اگر بهصورت موضعی روی پوست زده شود ،میتواند تا
ن رفتن
حد قابلقبولی باعث بهبود شرایط پوستی و از بی 
التهاب و جوشهای ناشی از آن شود .عالوه بر این« ،گیاه
خرفه» هم بهعنوان یکی از گیاهان ضدمیکروب میتواند
هم بهصورت موضعی و هم بهصورت خوراکی برای بهبود
جوشها موثر باشد .اقدام دیگری که میتوان برای بهبود
شرایط پوستی و کاهش جوشها انجام داد ،استفاده از
«ماسک خیار» است .خیارهای حلقهشده یا لهشدهای که
روی صورت قرار میگیرند ،هم باعث آبرسانی موضعی به
پوست میشوند و هم التهاب پوست را شدیدا کاهش
میدهند .از اینرو ،افرادی که در طول روز مدام بیرون از
خانه هستند ،میتوانند بعد از بازگشت به خانه و شستن
کامل صورتشان با شوینده مناسب ،بهمدت  20تا  30دقیقه
از ماسک خیار یا خرفه یا سدر یا مورد برای بهبود شرایط
پوستی و کاهش جوشهایشان کمک بگیرند.
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راههای حفظ زیبایی و سالمت پوست برای خانمهای ساکن کالنشهرها

زندگی در شهرهای بزرگ ،پوستمان را  حساس میکند!
زندگی کردن در شهرهای
بزرگ میتواند جذابیتهای
ترجمه:
یوسف صالحی خاص خودش را داشته باشد
ولی پوست افراد را بیشتر از
ب قرار میدهد.
حالت عادی در معرض آسی 
پوست ما هر روز با عناصری مثل باد ،گردوغبار،
آلودگیها و دیگر عناصر مختلف تماس پیدا
میکند که هر کدامشان میتوانند روی پوست
تاثیر بگذارند .به همین دلیل است که بیشتر
خانمهای ساکن در شهرهای بزرگ و شلوغ،
اساسا دارای پوستهای حساستری هستند و
پوستشان ظرفیت تحریکپذیری شدیدی دارد
بنابراین شما هم که در یکی از شهرهای بزرگ
و شلوغ زندگی میکنید ،احتماال اولین سوالتان
این خواهد بود که چطور از پوست خودتان
تحت چنین شرایطی محافظت کنید؟ برای اینکه
اطالعات بهتری در این باره به دست بیاورید،
ادامه این مطلب را از دست ندهید.

دلیل حساس شدن پوست در
شهرهای بزرگ چیست؟

حالتهاییمثلپوستهپوستهشدن،قرمزی،التهاب
وتحریکپذیریغیرعادیو...ازنشانههایپوست
حساس هستند .از طرف دیگر ،دالیل مختلف و
متعددی برای حساس شدن پوست وجود دارد.
اولین دلیل شکلگیری پوست حساس که
شایعتریندلیلآنهممحسوبمیشود،استرس
است .یکی از ویژگیهای پوست این است که
میتواند خیلی سریع نسبت به استرس واکنش
نشان دهد .کمبود خواب ،مصرف نوشیدنیهای
مضر ،سیگار کشیدن ،قرار گرفتن در معرض انواع
دودها یا حضور در موقعیتهای استرسزا و...
میتوانند روی پوست شما تاثیر منفی بگذارند.
متاسفانه زندگی در شهرهای بزرگ ،شرایطی
برای زندگی افراد بهوجود میآورد که معموال
دوری کردن از عوامل ذکرشده غیرممکن است.
بیشترافرادبهدلیلمسائلشغلییادیگرمشکالت
رایج در شهرهای بزرگ با استرس شدید و کمبود
خواب مواجه هستند .همچنین خواهناخواه با دود
سیگارودیگردودهایآزاردهندهمواجهمیشوند.
دلیلدیگرشکلگیریپوستحساس،تغییرسریع
دمای پوست است .برای مثال ،اگر شما موهایتان
را در خانه با کمک سشوار خشک کنید و بعد

 .4مصرف مقدار زیادی از میوهها و سبزیهای
تازه:میوههاوسبزیهایتازه،بهخصوصانواعی
که رنگهای تیرهتری مانند قرمز ،بنفش ،نارنجی،
سیاه و ...دارند ،سرشار از آنتیاکسیدانهای مهم
هستند .این آنتیاکسیدانها میتوانند با فعالیت
رادیکالهای آزاد در بدن مقابله کنند و از این
طریق مانع استرس اکسیداتیو شوند که اثر مخربی
برای پوست دارد .شما میتوانید با کمک گرفتن از
این مواد غذایی مهم با اثر ناشی از استرس ،انواع
آلودگیهایشهریودیگرعواملمخربیکهبرای
پوستهای حساس مضر هستند ،مقابله کنید.

بیشترخانمهای
ساکن در شهرهای
بزرگ و شلوغ،
دارای پوستهای
حساستری
هستند و
پوستشانظرفیت
تحریکپذیری
شدیدی
دارد .کمبود
خواب ،مصرف
نوشیدنیهایمضر،
سیگارکشیدن،
قرار گرفتن در
معرض انواع
دودها یا حضور
در موقعیتهای
استرسزا ،همگی
میتوانند روی
پوست تاثیر منفی
بگذارند

درحالی از خانه خارج شوید که هوای بیرون
خیلی سرد و همراه با وزش باد است ،پوستتان
نسبت به این تغییر دمایی قطعا واکنش منفی
نشان خواهد داد .این واکنشها میتوانند شامل
مواردی مثل پوستهپوسته شدن پوست،قرمزی
و التهاب پوستی باشند.
عامل دیگری که میتواند باعث شکلگیری
حساسیت پوستی شود ،استفاده از محصوالت
آرایشیوخصوصااستفادهنادرستوغیراستاندارد
از آنهاست .واقعیت این است که بعضی ترکیبات
موجود در محصوالت آرایشی میتوانند اثر بسیار
مخربی روی وضعیت پوست داشته باشند.
کنار همه این دالیل ،نباید فراموش کرد عدم
تعادل هورمونی نیز میتواند باعث حساسیت
پوستی شود.

واقعا برای پوست شما استرسزا و آزاردهنده
باشد بنابراین در درجه اول خیلی مهم است
که تا حد امکان از پوستتان محافظت کنید .این
محافظت برای افرادی که در شهرهای بزرگ
زندگیمیکنند،بایددرطولروزگسترشپیداکند
و فقط محدود به ساعتی خاص نباشد .چند مورد
از مهمترین نکات محافظتی عبارتند از نوشیدن
آب به مقدار زیاد در طول شبانهروز ،پرهیز از
تماس مستقیم با نور خورشید ،کمک گرفتن از
ک دودی در فضای باز و استفاده چندباره از
عین 
کرمها و سرمهای ضدآفتاب در طول روز که
حاوی ویتامین Cهم باشند .همه این گامهای
ظاهرا کوچک کنار همدیگر میتوانند بهخوبی
از پوست شما محافظت کرده و در بلندمدت
شرایط پوست را بهتر کنند.

چطور از پوست حساس در شهرهای
بزرگ مراقبت کنیم؟

 .2پاکسازی پوست قبل از خواب شبانه:
احتماال شما هم این قاعده مهم برای زیبایی و
سالمتپوسترا شنیدهایدکهمیگوید:
«هرگز و تحت هیچ شرایطی با

.1محافظتدرطولروز:همانطورکهقبالاشاره
کردیم ،زندگی کردن در شهرهای بزرگ میتواند

 11اشتباه رایج هنگام
پاکسازی پوست صورت
پاککردن آرایش و نیز پاکسازی صورت ،کار 
ی
است که اغلب بانوان هر روز انجا م میدهند اما
ترجمه:
عفت عباسیان متاسفانه تقریبا تمام آنها بدون اینکه متوجه باشند،
بهجای مراقبت از پوست ،به آن آسیب میرسانند
و کمکم زمینه پیری پوست را فراهم میآورند .این اشتباهات شامل
چه مواردی میشوند و چگونه میتوان با پرهیز از آنها ،پوستی
زیبا و سالم داشت؟ برای پاسخ به این سواالت ،با ما همراه باشید.
اشتباه اول :نشستن دستها قبل از پاکسازی آرایش صورت
پاکسازیآرایشمعموالشبهاوبهکمکنوعیلوسیون،شیرپاککن
یا صابون انجام میگیرد و هدف از انجام آن داشتن پوستی زیبا و
شاداب است .متخصصان پوست توصیه میکنند این عادت شبانه
ک نکنید چون برای سالمت و طراوت پوست الزم و
را هرگز تر 
ضروری است اما در پاکسازی آرایش ،یک مرحله معموال فراموش
میشود و آن شستشوی دستها قبل از شروع کار است .متخصصان
پوست معتقدند نشستن دستها پیش از انجام این مرحله ،قطعا
در کوتاهمدت به سرایت عفونت و آلودگی در سطح پوست منجر
خواهد شد بنابراین حتما این موضوع را رعایتکنید.
اشتباه دوم :شستشوی صورت با آب خیلی گرم
بهترین آب برای شستشوی صورت ،آب ولرم یا آب نسبتا خنک
است .درحقیقت آب گرم یا آب خیلی گرم به هیچ عنوان توصیه
نمیشود چون گرمای بیش از حد آب ،عروق صورت را گشاد
خواهد کرد و منجر به قرمزی بیش از حد پوست لطیف این ناحیه
از بدن خواهد شد.

اشتباه پنجم :استفاده از دستمالهای پاککننده آرایش
بدون شک دستمالهای مرطوب پاککننده آرایش ،سادهترین و
سهلترین راه برای پاککردن آرایش هستند .متخصصان پوست
معتقدند این نوع دستمالها فقط برای سفر که وقت کافی در
اختیار ندارید ،مناسباند بنابراین همواره از پاککننده اصیلتر
استفاده کنید چون این دستمالها فقط منجر به آلودگی و عفونت
باکتریایی میشوند.
اشتباه ششم :استفاده نکردن از ماسکهای مناسب صورت
بهترین مراقبت زیبایی برای شادابی و طراوت پوست ،استفاده
هفتگی از ماسکهای صورت است .البته متخصصان پوست و
زیبایی توصیه میکنند از ماسکهایی که حاوی مواد افزودنی
زیادی (مثل عطرها) هستند ،استفاده نکنید چون ممکن است
حساسیتزا باشند .درحقیقت همیشه باید ماسکی انتخاب کنید
که با نوع پوستتان متناسب باشد .به عنوان مثال برای پوستهای
خشک ،یک ماسک مرطوبکننده که غنی از انواع ویتامینهاست
گزینه مناسبی خواهد بود و برای پوستهای چرب ،ماسکی مناسب
است که اندکی خاصیت خشککنندگی و الیهبرداری داشت ه باشد.

 .3مرطوبسازی پوست در ساعات شب و
روز :این گام ،مهمترین مرحله در فرایند مراقبت
از پوست محسوب میشود بنابراین بسیار مهم
استکهمرطوبکنندهمناسبوباکیفیتیپیداکنید
که از جنبههای مختلف بتواند با شرایط و بافت
پوستیشماسازگاریوتناسبداشتهباشد.ضمن
اینکه خانمهای دارای پوست حساس نباید سراغ
مرطوبکنندههایی بروند که حاوی مقدار زیادی
از مواد نگهدارنده و رایحهها یا عطرها هستند.

اشتباه هفتم :تغییر
مداوم روشها و مواد
مراقبت از پوست
متخصصانپوستمعتقدندوقتی
پوستشمابهمرورزمانبهمادهیاروش
مراقبتی خاصی عادت میکند و در سالمت
کامل هم به سر میبرد ،اصال نیازی نیست که آنها
را تغییر دهید .البته در این میان یک استثنا هم وجود
دارد .به عنوان مثال گاهی اوقات وقتی فصل تغییر میکند،
الزم است موادی که برای مراقبت از پوستتان مصرف میکنید
را براساس فصل انتخاب کنید بنابراین برای مراقبت از پوست ،در فصل
زمستانمادهایتهی هکنیدکهغنیازانواعویتامینهاباشد.درفصلتابستان
نیز اگر ماده انتخابی شما ،آبکی و سبک باشد ،مناسبتر خواهد بود.
اشتباه هشتم :مصرف نادرست ماده پاککننده
عدهای ماده پاککننده را بیش از حد نیاز مصرف میکنند و برخی نیز
در مصرف آن بیش از اندازه صرفهجویی میکنند! اگر جزو این دو
گروه هستید ،باید بدانید میزان و دوز مادهای که برای بهداشت روزانه
پوستتان انتخاب میکنید ،اهمیت زیادی دارد .اگر از ژل یا فوم برای
پاکسازی پوستتان کمک میگیرد ،هر بار به اندازه یک فندق از ماده را
ب کنید تا بعد از
کف دستتان بریزید .البته باید صورتتان را از قبل مرطو 
زدن ماده به پوست ،کامال کفکند .اگر از آب میسالر استفاده میکنید،
مقداری پنبه را به آن آغشت ه کنید و روی صورت بزنید .این ماده نیازی
بهشستشوندارد.چنانچهازمیزانمصرفمحصولخریداریشدهاطالع
کافی ندارید ،حتما بروشور آنرا مطالعه کنید تا دچار اشتباه نشوید.
اشتباه نهم :انتخاب نادرست محصوالت پاککننده
به گفته متخصصان پوست ،محصول مناسب برای پاکسازی آرایش
ی است که با نوع پوست و عادات
و نیز پاکسازی پوست ،محصول 
آرایشی فرد هماهنگی کامل داشتهباشد .به عنوان مثال روغنهای
پاککننده ،شیرپاککنها یا محصوالتی که به شکل ژل یا کرم در بازار
مرطوب پاککننده آرایش ،سادهترین
دستمالهای
ِ
و سهلترین راه برای پاککردن آرایش به شمار
میروند اما متخصصان پوست معتقدند که این نوع
دستمالها فقط در سفر که وقت کافی در اختیار
ندارید ،مناسبند و استفاده از آنها فقط منجر به
آلودگی و عفونت باکتریایی میشود
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موجودند و همگی خاصیتی پاککننده دارند ،غالبا برای پوستهای
خشک مناسب هستند و آب میسالر و نیز ژل فومها برای پوستهای
چرب یا مختلط توصیه میشوند.
آن گروه از بانوانی که ترجیح میدهند صورتشان را با آب معمولی
و پاککننده بشویند ،نباید این عادت را کنار بگذارند چون اگر از
پاککنندهای استفاده میکنند که با نوع پوستشان همخوانی دارد ،تغییر
این عادت واقعا بیفایده خواهد بود؛ پوست به این روند عادت کرده
و در سالمت کامل به سرمیبرد .با این حال حتما بعد از شستشو از
کرم نرمکننده یا مرطوبکننده مناسب پوست کمک بگیرید تا نیازهای
ن شود.
پوست نیز تامی 
اشتباه دهم :شستشوی زیاد صورت و مصرف بیش از اندازه
محصوالت زیبایی
شستشوی بیرویه پوست صورت (صبح ،ظهر ،شب ،قبل و بعد از
ورزش) اگرچه در همان لحظه پوست را صیقل میدهد ،به مرور زمان
پوست را خراب میکند .درحقیقت با هر شستشو ،الیه هیدرولیپیدی
پوست (اپیدرم) که وظیفه محافظت و تغذیه پوست را برعهده دارد،
دستخوش تغییراتی میشود و این الیه مهم پوستی را حساس و
آسیبپذیرمیکند.
اشتباه یازدهم :شستن صورت زیر دوش حمام
بر هیچکس پوشیده نیست که صورت ،پوست لطیف و حساسی دارد،
خصوصا در بعضی نواحی مثل اطراف چشمها .با شستن صورت زیر
دوش ،اپیدرم در معرض آبی قرار میگیرد که ممکن است حرارت
آن فراتر از قدرت تحمل این بخش حساس باشد .ادامه این روند به
خشکی و پیری زودهنگام پوست منجرخواهد شد .از اینرو ،بهتر
است صورتتان را همان ابتدا با آب ولرم بشویید و اگر برای شستشو
زیر دوش میروید ،حتما قبل از حمام صورتتان را چربکنید تا این
چربی سدی محافظ در برابر حرارت احتمالی آب باشد.
در پایان باید یادآور شویم مراقبت از پوست دغدغ ه افراد مختلف،
بهخصوص خانمهاست .هیچکس دوست ندارد هنگام نگاه کردن در
آینه ،ببیند چند چروک تازه به خطوط صورتش اضافه شده است .افراد
معموال دوست ندارند سنشان را به یاد بیاورند .اولین موردی که آنها را
ت است ،چه برسد به اینکه قبل از
میترساند فکر کردن به پیری صور 
رسیدن به سنین میانسالی ببینند صورتشان از سن واقعیشان مسنتر
به نظر میرسد ،پس همه ما به نوعی عالقهمند هستیم به هر وسیلهای
ت را به تعویق بیندازیم .از طرفی ،حتی زمانی
که شده روند پیری پوس 
که جوانتر هستیم نیز دوست داریم پوستمان شاداب باشد و زیباتر دیده
شویم بنابراین سعیکنیم از انواع و اقسام روشها ،محصوالت مراقبت
از پوست و انواع ویتامینهای خوراکی کمک بگیریم تا پوستمان را تا
جایی که میشود شاداب و باطراوت نگ ه داریم.

منبعwww.e-sante.fr :

اشتباه سوم :دقت نکردن در شستشوی صورت
بعد از اینکه ژل یا صابون پاکسازی را روی پوست صورت زدید،
الزم است پوستتان را کامال با آب بشویید .عدهای از بانوان فکر
ف صابون از روی پوست پاک میشود،
میکنند با یکبار شستشو ،ک 
در صورتیکه به توصیه متخصصان پوست ،الزم است صورت
را چند بار با آب ولرم بشویید .یادتان باشد پوست نباید حالتی
چسبناک داشت ه باشد .این مرحله بدون شک برای شما وقتگیر
خواهد بود ولی در بلندمدت نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت.

اشتباه چهارم :الیهبرداری بیش از حد پوست
صورت
ی درست ،نوبت به خشککردن
پس از مرحله شستشو و آبکش 
پوست میرسد .یادتان باشد پوست صورتتان را در این مرحله
بیش از حد مالش ندهید یا دائم پوست را الیهبرداری نکنید چون
ناخودآگاه و بدون اینکه بخواهید ،به شکلگیری جراحات پوستی
ک کردهاید.
کم 
هنگام الیهبرداری از پوست ،با پوستتان خشن برخورد نکنید! یادتان
باشد الیهبرداری تنها زمانی مؤثر است که هفته به هفته انجامشود،
نه هر شب و روز! افراط و زیادهروی در الیهبرداری ،پوست شما را
آزرده میکند بنابراین اگر پوستتان استحکام الزم برای الیهبرداری
دارد ،پاکسازی را به هفتهای یک بار موکو ل کنید .درنهایت اگر
متوجهشدید پوستتان در اثر پاکسازی آسیبدیده و خودتان نیز
احساس درد یا ناراحتی در سطح پوست دارید ،از ماده مالیمتری
برای این مرحله استفاده کنید.

وجود ترکیبات آرایشی روی پوست صورت به
رختخوابنروید».پاکسازیپوست،فرایندبسیار
مهمی در محافظت از پوست است و خانمهایی
که چنین کاری را بهطور درست و کامل انجام
میدهند ،قطعا نتایج شگفتانگیز و قابلتوجه
آن را خواهند دید.
پاکسازی پوست  2یا  3مرحله دارد .مرحله
اول ،جداسازی و رفع ترکیبات آرایشی از
روی پوست صورت است .این کار از اینرو
اهمیت زیادی دارد که شما صبحها آرایش
میکنید و از خانه بیرون میروید ،درحالی که
ترکیبات آرایشی تا زمانی که به خانه برگردید ،با
چربیهای طبیعی پوست ،گردوغبار ،ذرات ریز،
آالیندهها و انواع ترکیبات زائد آمیخته میشوند
بنابراین ضروری است پوست صورت را از شر
این حجم باال از زائدههای مخرب و زیانآور
خالص کنید .مرحله اول پاکسازی نیز
به همین کار اختصاص دارد و شما
میتوانید از آبها یا روغنهای
پاککننده آرایش یا معروف

به میسالر ( )micellarکمک بگیرید که بهطور
خاص اثربخشی قابلتوجهی برای پوستهای
حساسدارند.گامدومدرفرایندپاکسازیپوست،
پاکسازیعمیقاست.متخصصانتوصیهمیکنند
پاکسازی عمیق را  1تا  2بار در هفته انجام دهید.
این کار باعث میشود از شر سلولهای پوستی
مرده خالص شوید و درنتیجه پوستتان لطیفتر
و درخشانتر به نظر برسد .برای اینکه پاکسازی
عمیق پوستی را بهخوبی انجام دهید ،میتوانید از
انواعشیوههایالیهبردارییاپیلینگکمکبگیرید.

 .5استفاده از محصوالت مراقبت از پوست
باکیفیت :امروزه تولیدکنندگان محصوالت
مراقبت از پوست به دستاوردهای قابلتوجهی در
اینزمینهرسیدهاند.محصوالتباکیفیتومرغوبی
که با هدف مقابله با آلودگیهای مخرب برای
پوست تولید میشوند ،یکی از همین دستاوردها
هستند بنابراین شما باید سراغ محصوالتی بروید
که چنین ترکیباتی داشته باشند:
ویتامین ،Cپپتیدها و آنتیاکسیدانها برای
محافظت از پوست در مقابل اشعههای نور آبی
و همچنین ذرات آلودگی
اسید هیالورونیک برای آبرسانی مناسب
به پوست ،عصاره مورینگا برای جلوگیری از
چسبیدن ذرات آلودگی به پوست ،پالمیتول
تریپپتید برای تقویت تولید کالژن
عصارهجینکوبیلوبا،کوئرستینوپتروستیلبنکه
کنار همدیگر آسیبهای سلولی ناشی از فعالیت
رادیکالهای آزاد را خنثی میکنند.
ویتامینEبرایمقابلهبااشعههایماورایبنفش
خورشید و همچنین انواع آلودگیها
محصوالتدارایترکیباتپروبیوتیکوگیاهی
کهکنارهمدیگرفرایندهایترمیمپوستراتقویت
کرده و بهعالوه میتوانند با محرکهای سیستم
ایمنی مقابله کنند که در اثر تماس با آلودگیها،
استرس و نور خورشید فعال میشوند.
اسیدهیالورونیککنارعصارهآلوئهوراوعصاره
بابونه .این ترکیبات کنار همدیگر میتوانند سد
محافظتی قویای مقابل ذرات آلودگی بسازند و
درنتیجه مانع آسیبدیدگی پوستهای حساس
شوند.
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صفحه آخر
کالم نو
دکتر مهرداد اخوان بهبهانی
پزشک و متخصص علوم اعصابشناختی

شماره هفتصدونوزده نوزده مرداد نودوهشت

حرف آخر

عکس و مکث

زهراسادات صفوی

آزمون الهی

پروتئینی که دیوانه میکند

معرفیکتاب

شيوه دلبري و متروآشوبي
با توجه به ازدحام زندگي در محيطهاي شهري ،مسلم است
که در چنين فضایي رفع نیازها از طریق تعامالت متقابل
افراد با یکدیگر انجام میگیرد بنابراين از ضروريات اين
نوع زندگي ،قاعدهمند کردن روابط افراد در جامعه شهری
به دلیل جلوگیری از هرجومرج و بیثباتی در جامعه است.
يكي از موضوعاتي كه امروزه در اين خصوص در كشورهاي
در حال توسعه بسيار مورد توجه است ،حقوق شهروندي،
شاخصهاي آن ،اجرا و نظارت بر رعايت آن است.
پژوهشها ،مقاالت و كتابهاي متعددي درباره اين موضوع
وجود دارد كه مطالعه آنها ميتواند موجب آگاهي ما نسبت
به آن شود .كتاب «شيوه دلبري و متروآشوبي» از نگاه يك
شهروند و در عين حال يك روزنامهنگار به همين موضوع
پرداخته است.
نويسنده كتاب  70داستان از رويدادهاي اجتماعي را كه
سالها در مسير متروي تهران -كرج مشاهده کرده ،با زباني
ساده و چاشني طنز طوري نگارش كرده كه عالوه بر لذت
و شيريني كه نصيب خواننده ميكند با تلنگرهاي كوچكي
كه به ذهن متبادر ميکند،
ميتواند در انديشيدن به
عملكردمان در جامعه
و اصالح رفتارهاي
اجتماعي موثر باشد.
اين کتاب نوشته احسان
محمدي ،روزنامهنگار،
دانشآموخته دکترای
فرهنگ و ارتباطات و
مدرس علوم ارتباطات
است که انتشارات
معيندر 184صفحهآن
را منتشر کرده است.

باغهای شهرستان سرخه به علت نبود منابع آبی پایدار یکی پس از دیگری خشک میشوند

خبرگزاری فارس/علی ابک

چند سالی ست که بشر موفق شده ویروسها را شناسایی کند.
این کشف به این علت اهمیت پیدا میکند که ویروسها بیرون
از بدن موجودات زنده به خودیخود قابلیت زنده ماندن ندارند
اما کشف پریونها ،در نوع خود کامال شگفتانگیز بود چراکه
آنها نیز مانند ویروسها مولکولهای غیرزندهای بودند که تنها
وقتی به فعالیت حیاتی و تکثیر میپردازند که وارد سلولهای بدن
موجودات زنده از جمله انسان شوند .آنها نیز مانند ویروسها
با وارد شدن به مرکز کنترل سلولهای قربانی ،کنترل امور را به
دست میگیرند و سلول قربانی را وادار میکنند بهرغم صالح
خودش ،ویروسها و پریونها را تکثیر کند و بردهوار در جهت
منافع آنها گام بردارد اما این موضوع هیجانانگیز قبال در مورد
ویروسها کشف شده بود .نکته حیرتآور در مورد پریونها
این بود که پریونها برخالف ویروسها ،مولکولهای بسیار
کوچکتری بودند .ساختار کامال سادهای داشتند و برخالف
ویروسها حاوی ماده وراثتی  RNAو  DNAنبودند .واقعیت
اینبودکهپریونهافقطیکپروتئینبودند.اینکهاینپروتئینهای
ساده واجد چه ویژگی منحصربهفردی هستند که میتوانند یک
سلول را بردهوار به اطاعت از فرامین خود وادارند ،محل پرسش
و البته تحقیقات زیادی در سالهای اخیر بوده است اما دلیلی که
این موضوع را برای یادداشت این هفته انتخاب کردم ،تاثیرهای
ویژه شناختی این پروتئینهاست.
داستان از آنجا شروع شد که حداقل  200سال از کشف نوع
خاصی از تخریب پیشرونده مغز به نام «اسکرپی» در گوسفندان
میگذشت و هنوز عامل آن کشف نشده بود که دانشمندان
به صورت کامال اتفاقی متناظر انسانی این بیماری مخوف را
در اهالی کشور گینه پیدا کردند .قربانیان بعد از ابتال دچار
عالئم روانی و رفتاری مبهمی میشدند و به سرعت به سمت
زوال پیشرونده مغزی میرفتند که با حرکتهای غیرطبیعی
و اختالل دید همراه بود .بیماری درمانناپذیری که قربانیان
ظرف کمتر از 1سال از پا درمیآمدند و در کالبدشکافی بافت
ک شده بود و حفرات بزرگی در
مغزشان کامال اسفنجی و پو 
آن خودنمایی میکرد.
نکته جالب توجه این بود که تمامی افراد مبتال از این قبیله آدمخوار
بودند ،پس این فرضیه مطرح شد که شاید خوردن مغز انسان
مبتال میتواند به انتقال این بیماری منجر شود .فرضیهای که با
آزمونهایپاتولوژیکتاییدشد.مرحلهبعدی،تزریقعصارهمغز
مبتالیان بعد از فوت به میمون بود که آن نیز سبب انتقال بیماری
شد و مهر تاییدی بر مسری بودن بیماری بود .البته پریونها،
خود انواع مختلفی دارند اما همگی در ایجاد تخریب سریع و
پیشرونده مغز قربانیان با یکدیگر مشترک هستند .تخریبی که
سبب بروز عالئم متنوع شناختی از جمله اختالل در یادگیری،
حافظه ،کاهش تمرکز و افت عملکرد تصمیمگیری میشود.
بعدها معلوم شد بیماری جنون گاوی نیز توسط نوع دیگری
از پریونها بروز میکند .البته ماهیت انتقال بیماری نمیتواند
پریونها را به عنوان خطر جدی برای بشریت مطرح کند اما
ماهیت تخریبی و تاثیر مستقیم آن بر عملکرد شناختی مغز این
پرسش را مطرح میکند که آیا میتوان امیدوار بود که مبتالیان
به انواع دمانس و آلزایمر با نوع ویژهای از این پریون ارتباط
داشته باشند؟ در این صورت ،میتوان گام موثری برای کشف
علت و سیر بیماری آلزایمر که متاسفانه در سالهای اخیر به
یکی از معضلهای اصلی جمعیت رو به رشد سالمندان جامعه
تبدیل شده ،برداشت و حتی اگر پاسخ این پرسش منفی باشد،
بدون شک میتوان امیدوار بود بررسی پاتوژنز پریونها به درک
بهتر ما از پاتولوژی ناشناخته بیماری آلزایمر و ازهمگسیختگی
فکری که در اسکیزوفرنی دیده میشود ،کمک کند.

زندگی سالم

نقشبزرگترهادرجدالکوچکترها
«اون بچه است ،نميفهمه تو بزرگتری»« ،تو كوچيكتري
باید خجالت بكشی» و ....حتما بارها هنگام دعوای بین
بچهها و مخصوصا خواهر و برادرها چنین جملههایی را
شنیدهاید و شاید آنها را به زبان آورده باشید اما یادتان باشد
این جملهها نهتنها هیچ تاثیر مثبتی ندارند ،بلکه باعث فاصله
افتادن بین شما و بچهها و به وجود آمدن احساس تنفر بین
آنها میشوند اما وقتی کودکان با هم جدال و کشمکش
میکنند اصال باید مداخله کنیم؟ در این مواقع چه باید
کرد؟ بهتر است در همه دعواها دخالت نکنید اما برای
اینکه این جدالها مدام تکرار نشود ،بچهها آسیب نبینند
و بتوانند از آنها درس بگیرند ،گاهی مداخله الزم است،
مثال وقتی خطر آسیب جسمانی وجود دارد ،خشونت
کالمی از فحشهای رایج بین خواهر برادرها فراتر برود
و به تحقیر ،بیارزش کردن و حمله به هویت طرف مقابل
بینجامد ،وقتی که دعواها هر روز به یک شکل تکرار و
یکی از بچهها همیشه مغلوب میشود و کتک میخورد.
البته معموال کودکان تا  7-8سالگی به حمایت نیاز دارند
و در مواقعی که کودک توان اتمام دعوا را ندارد ،والدین
میتوانند مداخله و از کودک خود حمایت کنند .هنگام
مداخله فراموش نکنید آنچه کودک در ارتباط با خواهر
و برادرش یاد میگیرد ،در آینده ،خارج از چارچوب
خانواده ،برایش مفید خواهد بود اما چگونه مداخله کنیم؟
 ابتدا کودکی که مورد تهاجم خواهر یا برادر خود قرار
گرفته ،از صحنه دور کنید.
 با هر دو طرف دعوا عادالنه و یکسان رفتار کنید؛
جانبگیری و تعیین مجازات متفاوت درست نیست.

مونا فلسفی
دانشجوی دکترایروانشناسیسالمت،درمانگر کودکوبازیدرمانگر

 دنبال شروعکننده دعوا و علت دقیق آن نباشید .دعوای
خواهر و برادر ممکن است با دالیل بسیار پیش پاافتاده،
شروع شود.
 طوری رفتار کنید که میل به برد و باخت در دعوای
بچهها از بین برود و تقویت نشود.
 هرگز قضاوت نکنید .گفتن جمله «تو مقصری» روابط
میان فرزندان را خرابتر میکند.
 تا جایی که امکان دارد بگذارید فرزندان اختالفاتشان را
خود خاتمه دهند زیرا ممکن است بچهها فکر کنند تا پدر و
مادرشان در هر مسالهای وارد نشوند ،مشکل حل نمیشود.
 سر بچهها فریاد نکشید زیرا با این کار وقت و انرژی
بسیاری از دست میدهید و به فرزندانتان یاد میدهید
هنگام عصبانیت باید فریاد بزنند.
 پند و اندرز ندهید تا بچه بزرگتر و عاقلتر مجبور به
تسلیم شود .این رفتار باعث میشود در زندگی واقعیاش
هم همیشه در برابر خواستههای منطقی و غیرمنطقی دیگران
تسلیم شود .از طرفی ،فرزند کوچک همیشه حق را به خود
بدهد و از آنجا که حمایت والدین را میبیند ،شروعکننده
و تشدیدکننده درگیریها شود.
 خشم کودک را درک کنید زیرا اگر حس کند مادر
یا پدر در نقش میانجی حرف او را نمیفهمد و به علت
عصبانیتشاهمیتنمیدهد،میانجیگریتانبیفایدهاست.
بچه همچنان کینه برادر یا خواهرش را در دل نگه میدارد و
منتظر میماند تا در فرصت مناسب تالفی کند.
 بیان خاطرات دعواهای دوران کودکی خود با خواهران
وبرادرانتان،باعثمیشودبچههابفهمندمشکالتخودشان

سینما و سالمت

«شبیکه ماهکامل شد»؛ فیلمی با صحنههای بسیارخشن و عذابآور
نوشتن در مورد فیلم برتر جشنواره فجر سال گذشته ،هم
سختاستوهمآسان.فیلمیتاثیرگذارکهمیتوانمرعوب
سوژه و شخصیتهای آن شد یا یکسره آن را نفی کرد.
«شبی که ماه کامل شد» از نظر سینمایی ،فیلمی جاهطلبانه
با موضوعی حساس برای کارگردان و تیم سازنده است
که به نظر میرسد از پس این پروژه سخت ،با موفقیت
نسبی برآمدهاند اما فیلم از دیدگاه روانشناختی جای بحث
بسیاری دارد .داستان واقعی فیلم و شخصیتهایی که ما
به ازای خارجی دارند ،ما را مجبور به مقایسه نقشهای
داستان با آنها میکند اما با توجه به حساسیت داستان
و دسترسی کامل نداشتن به زندگی واقعی شخصیتها
باید تا حدودی به اطالعات سمی و تخیل نویسندگان
اعتماد و برمبنای فیلم روی پرده در مورد شخصیتها و
روابط صحبت کنیم.
«عبدالحمید» و «فائزه» ،شخصیتهای اصلی داستان ،بار
اصلی درام را بر دوش میکشند .عبدالحمید ،فردی که در
گیرودار باورها و عقاید از یک طرف و عشق به فائزه از
سوی دیگر گیر افتاده ،شخصیت پیچیدهای است« .هوتن
شکیبا»،بازیگرایننقش،نویسندهوکارگردانسعیکردهاند
این سرگردانی را کامال نشان دهند و تا حدودی هم موفق
بودهاند اما شخصیت فائزه با بازی احساسی و برونگرایانه
«الناز شاکردوست» ،سادهتر و احساساتیتر است .مادر،
همسر و زنی که در موقعیتی شوکهکننده گیر افتاده و به
دنبال نجات خود ،فرزندان و تا حدودی زندگی مشترکش
است ،پیچیدگی خاصی ندارد و روابط و رفتارهای خانواده
ریگی را درک نمیکند.
از نظر علمی هم شدت شوکهای واردشده به فائزه به
حدی است که قدرت تصمیمگیری را از او سلبکرده
و فقط در جهت بقای خود تالش میکند .تالشی که با
واکنشهایاضطرابی،احساسیوپرخاشگرانهشدیدهمراه
و قابلپذیرش است زیرا نباید توقع رفتارهای قهرمانانه از
یک دختر ساده داشته باشیم.

پیچیدهترین شخصیت فیلم ،شخصیت اصلی آن،
«عبدالمالکریگی»بابازیتکاندهنده«آرمینرحیمیان»،
است .این شخصیت بسیار قانعکننده و تاثیرگذار درآمده
است و بیش از آنکه منفور باشد ،مصمم و معتقد
است؛ هر چند به عقایدی بیمارگونه .عبدالحمید مردد
و ضعیف بیشتر از عبدالمالک باعث خشم و عصبانیت
بیننده میشود .کلیدیترین صحنه فیلم ،جایی است که
عبدالمالک کنار آتش برای افرادش صحبت میکند و
آنها که در عبدالمالک ذوب هستند و دچار شستشوی
مغزی شدهاند ،اشک میریزند .صحنهای واقعی که بارها
در تاریخ به اشکال مختلف تکرار شده است؛ مرشدی
با شخصیت خودشیفته و قوی با افکاری بیمار ،مریدان
تلقینپذیر و شیفته خود را تحتتاثیر قرار میدهد .تاثیری
که به راحتی توان گریز از آن نیست .بقیه شخصیتهای
متعدد داستان مانند «غمناز» (مادر برادران ریگی) ،دایی
برادران ریگی ،برادر فائزه ،والدین فائزه و ...همگی
قربانیان این سیستم پیچیده و فقط نظارهگر تاثیرگذاری
سایرین بر زندگی خود هستند.
پدر و مادر فائزه بدون کمترین شناختی ،به ازدواج دختر
خود با عبدالحمید راضی میشوند تا کمی از بار مالی
زندگیشان کاسته شود .برادری که سودای رفتن از وطن
دارد و به بدترین شکل قربانی میشود و مادر و دایی
برادران ریگی که سرنوشت تلخ و محتوم خود را با ضعف
به نظاره مینشینند.
نکته بسیار مهم در مورد حواشی «شبی که ماه کامل شد»
وجود دارد .تبلیغات این فیلم به عنوان فیلمی عاشقانه در
سراسر کشور به چشم میخورد .با توجه به حمایت
سیستمهای رسمی و دولتی از آن و جایزههای متعدد
داخلی ،این حجم از تبلیغات قابلپیشبینی بود .بعضی از
افراد که در جشنواره فیلم را دیده یا احتماال نقدهای فیلم
را خوانده بودند ،از مضمون ملتهب و خشن فیلم آگاهی
داشتند اما اکثر قریب به اتفاق بینندگان ،با این تصور که

هم معمولی و قابلحل است.
بچههارابرایتقسیمکردنهرچیزیتحتفشارنگذارید.
آنها باید وسایل مختص به خود را داشته باشند و بدانند باید
به حریم خصوصی و اموال شخصی هم احترام بگذارند.
 اگر زمانی که بچهها با هم کنار میآیند آنها را تشویق
کنید ،کمک بسیار زیادی به ایجاد رفتارهای مثبت در آنها
خواهیدکرد.رمزکارایناستکهجروبحثهایشانرانادیده
بگیرید و وقتی درست رفتار میکنند ،به آنها توجه کنید.
 به بچهها راههایی آموزش دهید که با آرامش و همکاری
برای مشکالتشان راهحل پیدا کنند.
 به کلمات کلیدی همیشه و هرگز توجه کنید .آیا این
کلمات را زیاد به کار میبرند؟ از خودتان بپرسید آیا در
صحبت بچهها حقیقتی وجود دارد یا نه؟ نکند در طرفداری
از یکی از بچهها ،ناعادالنه رفتار کرده باشید! آیا واقعا یکی
از آنها را بیش از حد مقصر میدانید؟
 گاهی دعوای کودکان باال میگیرد و یکی از آنها نمیتواند
از خودش دفاع کند .در این مواقع واکنش نشان دهید و
مداخله کنید .بهترین روش برای اتمام دعوا در این موقعیت
صحبت با کودکی است که دیگری را کتک زده است .گفتن
جمالتیمانند«اگردستازکارزشتتبرنداری،بامنطرفی»
به فرزندمان دلگرمی میدهد و باعث میشود اعتمادبهنفس
او باالتر برود و در دعواهای بعدی ،مقاومتر باشد.
 فراموش نکنید اگر محیط خانواده آرام و بیتنش و روابط
پدر و مادر با محبت و صمیمیت باشد ،در تربیت بچهها با
همسرتان توافق نظر داشته باشید و تبعیضی بین فرزندان
نباشد ،بچهها کمتر با هم دعوا میکنند.

دکتر حامد محمدی کنگرانی
روانپزشک ،عضو کمیتههای رواندرمانی و رسانه انجمن
روانپزشکان ایران

قرار است یک فیلم عاشقانه تماشا کنند ،به سینما رفتند و
با فیلمی به شدت خشن و تکاندهنده روبرو شدند و این
مساله واکنشهای منفی بسیاری را برانگیخت.
درسیستمسینماییهالیوود،درجهبندیایبهنامMPAA
وجود دارد که متشکل از والدینی است که کامال تصادفی
و براساس آییننامهای کامال سختگیرانه ،فیلمها را از درجه
( Gمناسب برای همه) تا ( Rزیر  18سال همراه والدین)
تقسیم میکنند و بهندرت فیلمی پرفروش با درجه Rاکران
میشود؛ یعنی هر فردی که بخواهد برای دیدن فیلمی به
سینما برود ،کامال از میزان خشونت ،بحثهای مذهبی و
نژادی ،زبان گفتوگوی افراد ،صحنههای جنسی و سایر
مضامین ملتهب فیلم آگاهی پیدا میکند و با علم کامل،
برای خود و خانواده فیلمی را برمیگزیند.
با توجه به موضوع سیاسی ،ایدئولوژیک ،مذهبی و نژادی
فیلم «شبی که ماه کامل شد» و صحنههای بسیار خشن و
عذابآور فیلم (گریه مداوم بچه ،جیغ و فریاد و شوکهای
عصبی فائزه ،صحنههای مربوط به برادر فائزه در اسارت
گروه جندا ...تا صحنه فجیع اعدام و ضجههای مادر،
صحنهگروگانگیریدراتوبوس،صحنهتکاندهندهپایانی
داستان و )...از نظر درجهبندی  ، MPAAاین فیلم درجه
بسیار سختگیرانه  17-NCرا میگیرد که فقط مختص
فیلمهای بسیار کمفروش و مستقل و خاص است و به
هیچ وجه مناسب افراد عادی نیست.
این درجه به آن معناست که دیدن این فیلم به هیچ
وجه برای کودکان زیر  17سال مناسب نیست و سایر
بزرگساالن هم باید با هشدار و احتیاط کامل به تماشای
فیلم بنشینند .با این حال در کشور ما چنین فیلمی جهت
ترویج محتوا و مضمون و به علت حمایت سیستمهای
رسمی و برای فروش بیشتر ،با تبلیغاتی کامال گمراهکننده
به نمایش درمیآید که جای بحث و بررسی بسیار عمیقی
دارد .ما در قبال سالمت روان بینندگان مسوولیم .فیلم
خوب میفروشد اما نه به هر قیمتی.

ندایی در خواب به او گفت« :فرزندت
را در راه خدا قربانی کن ».مبهوت
ماند .این دیگر چه خوابی بود؟ همیشه
گوش به فرمان الهی بود اما این بار،
پای تنها پسرش ،اسماعیل برومندش
در میان بود و امر به قربانی کردنش.
خداوند این پسر را پس از سالها
به او عنایت کرده بود و حاال 3 ...
شب پشت سر هم باز همان صدا را
شنید و فرمان یکی بود« :باید پسرت
اسماعیل را در راه خدا قربانی کنی».
دیگر جای تردید نبود ،باید فرمان
خدا را اطاعت میکرد و تصمیم به
اجرای فرمان گرفت.
همه ما این حکایت را بارها و بارها
شنیدهایم .سطر به سطرش را در
کتابهای مدرسه خواندهایم .آخر
داستان را هم همه میدانیم اما اگر
بخواهیم صادق باشیم ،میدانیم
بیشتر ما فقط آن را حفظ کردهایم
که در امتحانهای آخر سال نمره از
کفمان نرود .نه معلمها ما را به تفکر
و تعمق بیشتر واداشتند و نه خودمان
به این فکر کردیم عمق ماجرا چیست.
گاهی داستان حضرت ابراهیم (ع)
و حضرت اسماعیل(ع) موضوع
انشایمان هم میشد و ما از اطاعت
امر خدا و اعتماد به او مینوشتیم اما
حاال که بزرگتر شدهایم هم به این فکر
نمیکنیم آنچه باید به خورد جانمان
برود ،فقط اینها نیست.
ما هم باید قربانی بدهیم ،باید برای
رستگاری و برای سبکتر شدن،
بگذریم و بگذاریم .بگذریم از لذتی
آنی ،از هر آنچه بیهوده و عبث است
و وقت و مال را وقف کاری کنیم
که بیارزد .آزمون سادهای است
اما بیشترمان میدانیم در آن نمره
نمیآوریم .میدانیم و کاری نمیکنیم.
عید قربان است .حضرت ابراهیم (ع)
از جان عزیزترینش گذشت ،شما از
اسراف ،ولخرجی بیهوده ،چشم و
همچشمی ،حرص و فخرفروشی
برای رضایت معبود و کمک به
بندههایش میگذرید؟

ستون آخر
حسین آقا پدر دو دختر نوجوان است
که این روزها مدام دل کوچکشان لرزان
استزیرافهمیدهاندپدرشانبهبیماری
سختی مبتال شده است .حسین آقا،
سرطان مغز استخوان دارد و دخترانش
به جای اینکه از روزهای زیبای بهار
زندگیشان لذت ببرند با وسواس،
درمان او را پیگیری میکنند .او تا به حال
 2دوره شیمیدرمانی داشته و پزشکان
گفتهاند احتماال به پیوند نیاز دارد.
بیماری پدر یکی از غصههای این
خانواده است .آنها غم نان ،سرپناه و
تامین مخارج روزانه هم دارند زیرا
حسین آقا توانایی کار کردن و حتی
بیمه نیز ندارد .بچههایش گرسنگی و
تمامکمبودهاراتحملکردهانداماوقتی
برای درمان پدر پولی نیست ،دلشان به
درد میآید.
عید قربان ،عید قربانی کردن تعلقات
دنیوی برای رضای خداست .من و
تو هم میتوانیم در این روز و هر روز
خدا با کمک به این خانواده از امتحان
الهی سربلند بیرون بیاییم .برای بیمه
کردنشان کاری کنیم و کمک کنیم دنیا
برایشانجایبهتریبرایزندگیباشد.
برای کمک به این خانواده میتوانید
وجه نقدتان را به کارت بانک پارسیان
با شماره 6221-0610-8001-0756
به نام موسسه خیریه امدادگران
عاشورا واریز کنید و با شماره
تلفن-75983000داخلی302یاشماره
همراه  09198012677تماس بگیرید.
حسین آقا ،با کد  24 240در موسسه
امدادگران عاشورا شناخته میشود.
دوست گرامي!

شما ميتوانيد آثار خود را در قالب
عکس،نقاشی،داستان،شعر،خاطرهو...
باموضوعسالمت،معنويتونيكوكاري
حداكثر در 500كلمه به نشاني اينترنتي:
 www.salamat.irمربوط به صفحه آخر
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما
منتشر شود.

