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شناخت علمی از مراحل 
مختلف سوگ، می تواند در 

التیام آالم مفید واقع شود

چطور می توان به 
سوگواران کمک کرد؟
تجربه فوت نزدیکان و عزیزان، اتفاقی است که 
همه ما در زندگی با آن مواجه شده ایم یا خواهیم 
شد. این تجربه سوگ، واکنش طبیعی سوگواری 

به وجود می آورد. هرچند این واکنش بخشی 
طبیعی از زندگی است، گاهی به حدی شدید و 

غیرطبیعی می شود که فرد به  مداخله روان پزشک 
یا روان شناس بالینی نیاز پیدا می کند... صفحه13

درد دل های رضا فیاضی، بازیگر 
به مناسبت جشنواره فیلم کودک و نوجوان

کودکان 
فراموش شده اند

صفحه4

بلوغ جنسی مرحله ای از 
رشد است که همه آن را 

تجربه می کنند
بلوغ، عبور از 

کودکی و رسیدن به 
بزرگسالی

زمانی که بدن کودک برای تبدیل شدن به فردی 
بزرگسال شروع به تغییر می کند، آن را »بلوغ« 

می نامیم. نشانه های بلوغ در دختران، رشد پستان 
و شروع عادت ماهانه و در پسران رشد آلت 

تناسلی و بیضه ها، دورگه و کلفت شدن صدا و 
افزایش حجم عضالت بدن است... صفحه14

گفت وگو با دکتر سمیراسادات 
رسولی روان شناس سالمت 

در آغوش گرفتن 
با خطر برابر است؟
چندی پیش خبری در روزنامه ها خواندم که با 

تاکید بر پشتوانه علمی تحقیقات بیان می کرد بعد 
از 20 ثانیه در آغوش گرفتن، هورمون های اعتماد 

شروع به ترشح می کنند و به همین دلیل هشدار 
می داد که اجازه ندهید غریبه ها فرزندان تان را در 
آغوش بگیرند. اگر عالقه مندید بیشتر در این باره 

بدانید، این گزارش را بخوانید... صفحه22

همه اطالعاتی که درباره پیکرتراشی نیاز دارید

پیکر تر اشی
راهی برای

الغرشدن نیست 

صفحه  31
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کشوری  اتحادیه  رئیس  ابریشمی،  عباس 
آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته با بیان 
اینکه 90 درصد آسانسورهای کشور به دلیل 
منقضی شدن گواهی های استاندارد پس از یک 
سال، دیگر استاندارد نیستند، در مهرماه 97 به 
خبرگزاری ایرنا می گوید: »باید استانداردهای 
دوره ای آسانسور در کشور اجباری شود که 
الزمه آن صدور گواهی مجدد استاندارد اجباری 

در فرایندهای 1 تا 2 ساله است.«

90 درصد آسانسورها استاندارد 
نیستند

وی می افزاید: »دلیل اینکه مسووالن سازمان ملی 
استاندارد آسانسورهای کشور را غیراستاندارد 
گواهی های  نکردن  دریافت  می دانند، 
و  افراد  سوی  از  اجباری  استاندارد  مجدد 
سازمان هاست.« ابریشمی ادامه می دهد: »در 
حال حاضر نزدیک به 700 هزار دستگاه آسانسور 
در سطح کشور فعال است که دست کم 450 
هزار دستگاه آن حداقل برای یک بار بازدید 
شده اند اما تاکید می کنیم  گواهی های استاندارد 
آنها پس از یک سال دیگر اعتبار ندارد و باید 

پس از بازدید، دوباره گواهی دریافت کنند.«
ابریشمی تصریح می کند: »بر اساس ضریب 
ایمنی تعریف شده در جهان، یک آسانسور باید 
بتواند 12 برابر وزن خود را تحمل کند که 
این ضریب در ایران نیز به همین میزان است 
و وجود دارد. ازاین رو، مطابق ضرایب ایمنی 
موجود، سیم بوکسل آسانسور باید بتواند 12 

برابر وزن بار وارده به کابین را تحمل کند.«

الزام دریافت گواهی ایمنی 
آسانسور از سال 84

محمودرضا طاهری، مدیرکل اداره استاندارد 
ایمنی  وضعیت  درباره  هم  تهران  استان 
آسانسورهای کشور به »سالمت« می گوید: 
»از سال 1384 تمام آسانسورهایی که برای 
اولین بار نصب شدند ملزم به دریافت گواهی 
ایمنی شدند و در استان تهران نیز این الزام 
رعایت شده زیرا بر اساس قانون، ساختمان هایی 
که از این تاریخ ساخته شده اند ملزم به دریافت 
این گواهی بودند و در غیر این صورت گواهی 

پایان کار به آنها داده نمی شد.«
 2/5 از  قانون  این  »باوجود  می افزاید:  وی 
سال پیش بحث کنترل ایمنی آسانسورهای 
از  عمومی  ادارات  و  اجرایی  دستگاه های 
سوی سازمان ملی استاندارد در کل کشور 
آغاز شد و برای نشان دادن جدیت سازمان 

ملی استاندارد در این روند آسانسور مرکزی 
این اداره پلمپ شد و این خبر مربوط به 
امروز نیست و ابتدای این طرح اتفاق افتاد.« 
طاهری ادامه می دهد: »بنابراین طرح کنترل 
ایمنی آسانسورهای دستگاه های اجرایی و 
نیمه دوم سال 95 آغاز  از  ادارات عمومی 
شده و برای اولین بار این اتفاق در کشور 
افتاد. البته در حال حاضر آسانسور مرکزی 
سازمان ملی استاندارد هیچ مشکلی از لحاظ 
فنی ندارد و تمامی استانداردها و گواهی های 
الزم را کسب کرده و می توان با جرأت گفت 
یکی از آسانسورهای باکیفیت در کشور است.«
تاکید  اداره استاندارد استان تهران  مدیرکل 
می کند: »در این روند برخی دستگاه های اجرایی 
همکاری الزم را داشتند و گواهی های الزم را 
دریافت کردند ولی متاسفانه بسیاری از ارگان ها 
همکاری الزم را با طرح نکردند و طبق مصوبه 
شورای استاندارد کشور، همه آسانسورهای 
همچنین  و  کشور  عمومی  اماکن  و  اداری 
استان تهران باید نسبت به استانداردسازی 

آسانسورهای خود اقدام کنند.«
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادی باید 
درخصوص اینکه بسیاری از آسانسورهای 
ادارات دولتی و اماکن عمومی استاندارد نیستند، 
پاسخگو باشد؟ می گوید: »بر اساس دستور 
معاون دادستانی تهران، فرصتی به دستگاه های 
اجرایی داده شده تا نسبت به رفع نقص اقدام 

کنند و در غیر این صورت آسانسورها پلمپ 
خواهد شد و دیگر اجازه استفاده از آنها تا 

رفع نواقص داده نخواهد شد.«
طاهری تاکید می کند: »همه آسانسورهایی که 
در ساختمان های جدید و از سال 84 به بعد 
نصب می شوند حتما گواهی استاندارد دارند. 
گواهی ادواری ایمنی آسانسورها هم مشمول 
قانون اجباری آسانسورهاست اما در اجرا به 
دلیل اینکه سازمان ملی استاندارد اجازه ورود 
ندارد درصدد هستیم  را  به ملک اشخاص 
با همکاری نهادهای ذی ربط این مشکالت 
حقوقی را برطرف کنیم و امیدوار هستیم در آینده 
نزدیک خبرهای خوشی در این باره بدهیم.«

مدیرکل اداره استاندارد استان تهران با بیان 
به صنف  ارتباطی  آسانسورها  ایمنی  اینکه 
»در  می کند:  اضافه  ندارد،  آسانسورسازان 
ایمنی آسانسورها مصوبه و نرخ نامه  زمینه 
مشخص و معینی بر اساس اعالم سازمان 
شرکت های  و  دارد  وجود  استاندارد  ملی 
بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد 
موظف به تایید و تعمیر این آسانسورها و  
ملزم به رعایت مصوبه استاندارد هستند و 

نمی توانند از آن عدول کنند.«
طاهری با اعالم بی اطالعی از میزان ایمنی 
آسانسورهای کل کشور، می گوید: »اطالعی 
از آمار کل کشور ندارم و رقم 90 درصد را که 
برخی افراد اعالم می کنند هم قبول ندارم. در 

استان تهران در سال گذشته 17 هزار گواهی 
استاندارد آسانسور صادر شده است. البته بیشتر 
آسانسورهای قدیمی دچار مشکل هستند و 
بیش از 70 درصد این دستگاه ها با استاندارد 
مطابقت ندارند. به همین دلیل دریافت استاندارد 
ادواری را اجباری کرده ایم.« وی ادامه می دهد: 
»مسکن های مهر در کشور هم جزو مشموالن 
دریافت اجباری استاندارد آسانسورها هستند. 
سازمان عمران و شهرسازی گواهی پایان کار 
برای واحدهایی که آماده بهره برداری هستند 
صادر نمی کند، مگر اینکه گواهی استاندارد و 

ایمنی آسانسور را کسب کرده باشند.«
مدیرکل اداره استاندارد استان تهران در پایان با 
اعالم آمادگی سازمان استاندارد برای دریافت 
شکایات از ایمنی آسانسورها اعالم کرد: »اگر 
ارگان یا فرد خاصی مرتکب خطا شود و 
بدون دریافت گواهی استاندارد اقدام به صدور 
گواهی پایان کار کند، قابلیت پیگیری دارد و 
همه افراد و نهادهایی که دچار آسیب می شوند 
می توانند با شماره 1517 اداره کل استاندارد 
استان تهران تماس بگیرند و شکایات خود را 

درمورد ایمنی آسانسورها ثبت کنند.«

تخلفات را به تعزیرات حکومتی 
گزارش کنید

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان تهران نیز با اشاره به امکان ورود تعزیرات 

حکومتی به موضوع ایمنی آسانسورها می گوید: 
»یکی از تخلفاتی که سازمان تعزیرات حکومتی 
به آن رسیدگی می کند، موضوع تقلب در عرضه 
کاال و خدمات است بنابراین اگر مشخص شود  
تقلبی در نصب و راه اندازی آسانسور انجام 
گرفته می تواند ورود کند. ازاین رو، اگر در نصب 
قطعات و لوازم به کاررفته در آسانسورها تخلفی 
شده باشد، سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان 
تقلب در عرضه کاالی باکیفیت می تواند ورود 

کرده و رسیدگی کند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا امروز 
دعوی در این زمینه در سازمان تعزیرات استان 
ابراز می کند: »در حال  تهران مطرح شده؟ 
حاضر حضور ذهنی ندارم اما به احتمال زیاد 
پرونده هایی در سازمان تعزیرات وجود داشته 
و آرایی در این خصوص صادر شده است.«
اسفنانی با بیان اینکه اگر اتفاقی برای افراد 
محل  ساختمان های  آسانسور  در  عادی 
اماکن عمومی و دولتی  یا در  آنها  زندگی 
یا  پیمانکار ساختمان  بیفتد می توانند علیه 
ادارات در سازمان تعزیرات حکومتی شکایتی 
و  وظایف  از  »یکی  می افزاید:  کنند،  ثبت 
تعزیرات حکومتی  صالحیت های سازمان 
رسیدگی به تقلب در عرضه کاالست بنابراین 
اگر در ارائه خدمات یا ساخت، عرضه و 
فروش کاالیی تقلب شده باشد می توانند از 

سازمان کمک بگیرند.«
تهران  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
سازمان  به  شکایات  اعالم  نحوه  درمورد 
تعزیرات می گوید: »همه افراد در سراسر کشور 
می توانند با گرفتن شماره 135 سازمان تعزیرات 
حکومتی کشور یا از طریق ارسال شکایت نامه 
به صورت مکتوب به سازمان صمت استان ها، 
سازمان ملی استاندارد و  سازمان تعزیرات 

می توانند علیه خاطیان طرح دعوی کنند.«

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: »ما فکر 
می کنیم تولیدکننده گوشت و مرغ هستیم ولی برای 
ما خطوط مونتاژ تعریف کرده اند و اغلب مایحتاج 
و...  غذا  تا  گرفته  یک روزه  جوجه  از  صنایع  این 

وارداتی است.«
به گزارش ایسنا، سورنا ستاری در مراسم رونمایی از 
داروی ایرانی زجر تنفسی نوزادان که سوم شهریور 
با حضور وزیر بهداشت در کرج برگزار شد، اظهار 
داشت: »تولید دارو به یک اکوسیستم قوی نیاز دارد 
تا در آن محققی که کار پژوهش انجام می دهد، بتواند 
به سرمایه گذار و شتاب دهنده ای که خروجی پژوهش 

را تجاری سازی می کند، وصل شود.«
وی ادامه داد: »از طریق این اکوسیستم می توان سرمایه و 
پول بخش خصوصی را به حوزه پژوهش تزریق کرد.«

ستاری گفت: »باید بپذیریم با اعتبارات و بودجه دولت 
نمی توان محصول تولید کرد و این پول باید صرف 

توسعه زیرساخت ها در حوزه های مختلف شود.«
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با ابراز 
نگرانی درمورد وضعیت تامین غذا، توضیح داد: »حوزه 
غذا در تمامی کشورها استراتژیک است چون اگر 
نتوانیم نیازهای غذایی جامعه را فراهم کنیم، دیگر 
مهم نیست چه سالحی می سازیم و در حوزه دفاعی 

چه اتفاقی می افتد.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: 
»در حال حاضر بیشترین واردات ما کنجاله، سویا 
و...است که ارزبری زیادی دارد؛ در شرایط فعلی ما 
فقط توسعه دهنده مرغداری و دامداری ها هستیم و 
بخش اصلی ماجرا که حوزه دانشی است و ارزش 

افزوده زیادی دارد، کامال مغفول مانده است.«
ستاری توضیح داد: »به تازگی تمامی شرکت هایی 
که در حوزه بیوتک انسانی فعالیت دارند، تشویق 
می شوند وارد حوزه دام و طیور و آبزیان شوند چون 
حوزه ای است که ارزش افزوده زیادی دارد و  نیاز 

روز کشور است.«
وی ادامه داد: »امسال تمرکزی جدی در بحث تولید 
داروهای بیوتک د اریم که مجموع 3 درصد داروهای 
وارداتی و کل مواد اولیه دارویی که حدود 700 میلیون 

دالر ارزبری دارند را پوشش می دهد.«
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: »در حوزه بیوتک ما 
آنها  از  باید  و  داریم  قوی  و  توانمند  شرکت های 
حمایت کنیم تا مسیر توسعه کشور در شرایط فعلی 

هموار شود.« 
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گزارش »سالمت« از لزوم ایمنی و رعایت استاندارد در آسانسورها

سانسورایمنیدرآسانسورها
امروزه با ساخت و گسترش آسمان خراش ها و برج های 
بلند، نیاز به استفاده از آسانسور بیشتر از گذشته احساس 
می شود اما این کابین کوچک که بدون راننده و تنها 
با فشار یک دکمه به راحتی ساکنان آپارتمان های 
چندواحده و بلند را باال و پایین می برد نیز می تواند مشکالتی برای 
استفاده کنندگان ایجاد کند و حتی با حوادث دلخراش زندگی افراد را 
به خطر بیندازد. همه ما درباره حوادث مختلفی مانند محبوس شدن در 
آسانسور، گیرکردن لباس و اعضای بدن میان کابین و چاه آسانسور، 

سقوط داخل چاه آسانسور و سقوط کابین در ساختمان هاي بلندمرتبه 
شنیده  ایم، حوادثي که از آسانسور شروع و به آسانسور ختم مي شود. 
حوادثي که یا هنگام نصب و راه اندازي یا زمان بهره برداري از این وسیله 
حادث شده و در دفعاتي موجب مرگ و معلولیت افرادي نیز شده است. 
همه این حوادث اما ریشه در ناایمن بودن و رفتارهاي ناایمن دارد، مثال 
کارگر یا استادکاري حین نصب و راه  اندازي آسانسور، به دلیل سقوط 
کابین یا سقوط در چاله آسانسور دچار معلولیت و مصدومیت یا مرگ 
مي شود یا اینکه فرد یا افرادي در کابین آسانسوري گیر مي افتند و گاهی 

ساعت ها با اضطراب شرایطي سخت را تحمل مي کنند یا کابین یک 
آسانسور در ساختماني اداري، تجاري یا مسکوني، همراه سرنشینان 

آن سقوط مي کند یا دچار اتصال برق و... مي شود.
چه زمان هایي استفاده از آسانسور ممنوع و خطرآفرین است؟ این 
وسیله در چه شرایطي ایمن خواهد بود؟ همه افراد باید در این زمینه 
اطالعات مناسبي داشته باشند اما بی تردید با رعایت نکات ایمنی و 
انجام سرویس ماهانه آسانسور می توان جلوی چنین مسائلی را گرفت 

و احتمال وقوع حوادث را کاهش داد.

 علی اکبر 
ابراهیمی

شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت2 سالمت در ایران

گزارشتکاندهندهشهردارتهران:نیمیازمردمچربیخونباالدارند
به گزارش ایسنا، شهردار تهران با بیان اینکه 40درصد آلودگی هوای شهر تهران مربوط به خودروهای 
شخصی است، اظهار داشت: »راهکار کوتاه مدت حل معضل آلودگی، استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی است.« پیروز حناچی در مراسم گرامیداشت روز پزشک، با تبریک این روز به جامعه پزشکی 
تصریح کرد: »یکی از نکاتی که نباید آن را فراموش کنیم، اوج زحمات پزشکان در طول بحران های 
مختلف پس از انقالب و قبل از انقالب است و زحمات آنها را در 8 سال دفاع مقدس مشاهده 

کرده ایم. آنها همواره قبل از هر عملیاتی در منطقه حضور می یافتند و از آن مهم تر، اتفاقی بود که 
در زنجیره بیمارستان های صحرایی افتاده بود، به طوری که ادعا می شود رکورد زمان لحظه جراحت 
تا درمان در دوران جنگ شکسته شد.« وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: »در شهر 
تهران ساالنه 57 هزار نفر جان خود را از دست می دهند که 1400 فوت بر اثر سوانح رخ می دهد.«
شهردار تهران ادامه داد: »9/3 درصد از تهرانی ها دیابت دارند و 30 درصد آنها قندخون خود را 
کنترل نمی کنند. همچنین 50 درصد تهرانی ها دارای کلسترول باال هستند و از هر 5 تهرانی 1 نفر 
مبتال به فشار خون است. شیوع پرفشاری خون بین مردم تهران 19 درصد است و از هر 8 تهرانی 

1 نفر از بیماری خود مطلع نیست.« حناچی افزود: »19/3درصد تهرانی ها چاق هستند و 52/2 
درصد مردم فعالیت بدنی مناسبی ندارند. راهکار بلندمدت حل این معضل، توسعه حمل ونقل 

عمومی و سهم مترو در حمل ونقل عمومی حدود 1۶ درصد است.«
وی با بیان اینکه در سال 9۶ متاسفانه 1400 مرگ بر اثر فشارخون باال در تهران رخ داده، 
تصریح کرد: »ذرات معلق در سال 1394 جان 4 هزار و 573 نفر را گرفت. پس از سال 94 
با جدی گرفتن معاینه فنی، اصالح سوخت و... تا حدی میزان این ذرات معلق کنترل شد 

اما همچنان 3برابر استاندارد مجاز است.«

خبــر

ایران  قارچ شناسی  گنگره  چهارمین  رئیس 
گفت: »تولید قارچ ها یک فعالیت تجاری-
خوراکی است و می توان در سرمایه گذاری 
و صادرات به خاورمیانه دستاورد های خوبی 

رقم زد.«
اکبر خداپرست در حاشیه برگزاری چهارمین 
کنگره قارچ شناسی ایران در گفت وگو با ایسنا، 
در راستای معرفی حوزه یافته های علمی در 
زمینه تبارشناسی قارچ ها و رده بندی آنها و 
همچنین معرفی دستاوردهایی که به دست 
آمده، اظهار داشت: »معرفی یافته های علمی 
در زیست شناسی، قارچ های خوراکی و سموم 
قارچی از جمله برنامه های ارائه شده در این 

کنگره است.«
وی تصریح کرد: »استادان دانشگاه و برخی 
این  در  علمی  مقاالت  ارائه  با  دانشجویان 
همایش به بررسی برخی قارچ های بیماری زا 

پرداختند.«
ایران  قارچ شناسی  گنگره  چهارمین  رئیس 
خاطرنشان کرد: »قارچ ها به دلیل انواع مختلف 
خود حائز اهمیت هستند که عالوه بر خوراکی 
بودن برخی قارچ ها در مواد غذایی، مراحل 

تولید مختلف آن نیز بررسی می شود.«
خداپرست گفت: »قارچ ها در مواد غذایی و 
خشکبارها  به وفور دیده شده  و رطوبت 
و دما عامل اصلی برای رشد قارچ ها تلقی 
می شود. مازندران مکانی مناسب برای این 
قارچ ها و بستری مناسب برای تولید قارچ های 

سمی است.«
رئیس چهارمین گنگره قارچ شناسی ایران با 
اشاره به اینکه انجمن قارچ ایران قدمت زیادی 
افزود:  شده،  تشکیل   89 سال  در  و  ندارد 
»هم اکنون چهارمین کنگره قارچ شناسی در 

حال برگزاری است.«
خداپرست ادامه داد: »انجمن قارچ شناسی ایران 
با همت و تالش دانشمندان وافر در گذشته 
آغاز به کار کرد و در حال حاضر این عرصه 
منجر به کشف حدود 3 هزار نوع قارچ در 
کشور ایران شده است. حداقل حدود 1/5  
میلیون نوع گونه قارچ در جهان وجود دارد.«
وی با بیان اینکه اهمیت گونه های مختلف قارچ  
در محیط اطرافمان بر کسی پوشیده نیست، 
تاکید کرد: »باید دنبال ریشه های یافته  شده و 
به جا مانده از پیشکسوتان که در این مسیر 
بودند، باشیم و کارشناسان نیز در استمرار 

این راه ثابت و محکم باشند.«
اسدا... تیموری یانسری، رئیس دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در ادامه 
این کنگره با اشاره به اینکه قارچ شناسی به 
پیشرفته مطرح  عنوان یک علم وتخصص 
است، اظهار داشت: »این علم باید به عنوان 
یک رشته در نظر گرفته شود زیرا ما در فاز 
پنجم علم قارچ شناسی کشور هستیم و توسعه 
تحقیقات در علم قارچ شناسی با دنبال کردن 
هدفمند آن محقق می شود.« وی تصریح کرد: 
»در چندمین نسل از  توسعه قارچ شناسی در 
کشور هستیم و باید به تمام روش های مطالعه 

قارچ ها در بحث قارچ شناسی توجه کنیم.«
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
ساری افزود: »روش های جدید توسعه علم 
قارچ شناسی تقاضامحور بوده زیرا در بحث 

امنیت و تولید دارو بسیار اهمیت دارد.«
مناسب  اقلیم   به  اشاره  با  یانسری  تیموری 
مازندران برای تولید قارچ گفت: »اکوسیستم 
مازندران محیط کشت طبیعی قارچ است و 
 وجود مواد مغذی و دمای مناسب تنوع زیستی 

قارچ ها را محقق می کند.«
وی خاطرنشان کرد: »قارچ ها هم مفید و هم 
مضر هستند. در این راستا این گونه کنفرانس ها 
برای دستیابی به نظام امنیت غذایی جهت 

حفظ جان مردم برگزاری ضروری است.«
منبع: ایسنا

اینفعالیتتجاری–خوراکی
راجدیبگیرید!
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سرطان ریه پیشرفته و مصرف سیگار الکترونیک آلودگی هوا، افسردگی و سایر اختالالت روانی
نشان  جدید  تحقیقات  نتایج 
روانی  اختالالت  بین  می دهد 
مانند اختالل دوقطبی، افسردگی 
و آلودگی هوا ارتباط مستقیم و 
جدی وجود دارد. عوامل مختلفی در بروز اختالالت 
روانی دخیل هستند، از جمله ژنتیک، محیط شیمیایی 
مغز و محیط زیست. در همین راستا گروهی از محققان 
بین المللی با بررسی اطالعات پزشکی بیش از 151 
میلیون نفر بین سال های 2003 تا 2013 میالدی در 
آمریکا و بیش از یک میلیون نفر بین سال های 1979 
تا 2002 میالدی در کشور دانمارک به مطالعه عامل 
مرتبط دیگر، آلودگی هوا با برخی اختالالت روانی 
پرداختند. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد در 
کشور آمریکا بین اختالالت روانی دوقطبی و افسردگی 
و در کشور دانمارک بین افسردگی، اسکیزوفرنی و 
اختالالت شخصیتی با آلودگی هوا ارتباط مستقیمی 
وجود دارد. مطالعات انجام شده در کشور دانمارک 
همچنین نشان داد اگر افراد در سنین جوانی در معرض 
آلودگی هوا قرار بگیرند خطر بروز اختالالت روانی 

در آنها در سنین بزرگسالی بیشتر می شود.
پروفسور »آندره رژسکی«، استاد علم ژنتیک دانشگاه 
شیکاگو و یکی از محققان گروه تحقیق در گفت وگو 
با نیوزویک اظهار داشت: »بر اساس اطالعات به 
دست آمده ما به شواهدی دست یافتیم که نشان 
می دهد آلودگی هوا و برخی اختالالت روانی با هم 
ارتباط تنگاتنگی دارند.« البته وی اضافه می کند: »این 
مطالعات مبتنی بر مشاهده است و نمی تواند ثابت 
کند آلودگی هوا علت بروز این اختالالت است.«
رژسکی  ادامه می دهد: »در یک دنیای ایده آل افرادی 
که مستعد ابتال به اختالالت روانی هستند نباید در 
معرض هوای آلوده قرار بگیرند. انسان هایی که 
در هوای آلوده زندگی می کنند شاهد آسیب های 
فیزیکی و روانی هستند که در صورت تمیز بودن 

هوا برایشان اتفاق نمی افتاد.«

از سوی دیگر، یکی از استادان دانشگاه »استنفورد« 
 Plos آمریکا در پاسخ به این مقاله که در مجله
این  »در  می گوید:  رسیده،  چاپ  به   Biology
مطالعه داده های مورد مطالعه نمایانگر اطالعات 
کل جمعیت یک کشور نیست و مشخص نیست 
هر فرد به چه اندازه در معرض این هوای آلوده 
بین  معلولی  و  علت  رابطه  هیچ  و  داشته  قرار 
آلودگی هوا و اختالالت روانی ارائه نشده اما از 
نگاه دیگر، این مطالعه دریچه جدیدی را برای 
تحقیقات بیشتر فراهم آورده است و نباید آن را 
نادیده گرفت و باید بررسی های بیشتری روی آن 
انجام داد. در هر دو مطالعه اختالل روانی دوقطبی 
ظاهرا قوی ترین ارتباط را با آلودگی هوا نشان 
می دهد. این یافته حیرت آور است و چیزی بیشتر 
از یک یافته اتفاقی یا یک ارتباط شانسی است.«
سیاست گذاران حوزه سالمت  باید  تحقیق  این 
را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر دیدگاه 

محققان را درباره اختالالت روانی دگرگون کند. در 
بسیاری از این تحقیقات پیرامون مشکل اختالالت 
روانی پول و وقت زیادی صرف بررسی عوامل 
که  حالی  در  عوامل عصبی شده،  و  بیولوژیک 
باید مرکز توجه محققان محیط زیست و عوامل 

اجتماعی باشد.
یکی از محققان توضیح می دهد: »هرچند مطالعات 
زیادی در باره ارتباط بین آلودگی هوا و افسردگی 
انجام شده، موضوع اختالل دوقطبی و آلودگی هوا 
یافته جدیدی است که جای تأمل بسیاری دارد.«
دانمارک در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از 
هوای نسبتا پاکی برخوردار است و همین نکته 
باید دیگر کشورها را بر آن دارد که به دلیل وجود 
ارتباط قوی بین بیماری های روانی و آلودگی هوا 
برای داشتن هوای سالم و پاکیزه در کشور خود 

قدم های جدی و عاجلی بردارند.
Newsweek:منبع

بر اساس گزارش CNN، به تازگی در 15 
ایالت آمریکا حداقل 120 مورد بیماری های 
ریوی و صدمات حاد ریوی خصوصا در 
افراد جوان شناسایی شده که با مصرف 
سیگارهای الکترونیک گره خورده است. 
بیماری های  از  مرکز کنترل و پیشگیری 
آمریکا هم اعالم کرده بررسی های انجام شده 
حکایت از آن دارد که بیماری های ریوی 
بین افرادی که سیگار الکترونیک مصرف 

می کنند بسیار باالست.
شهر  بهداشتی  کمیسیونرهای  از  یکی 
نشان  مطالعه  »این  می گوید:  نیویورک 
می دهد باید در باره تاثیرات بلندمدت این 
نوع سیگار مطالعات بیشتری انجام گیرد.«
مرکز کنترل بیماری ها هم در یک پست 
الکترونیک از همه پزشکان خواست اطالعات 
و نمونه های گرفته شده آزمایشگاهی از ریه 
این گروه از بیماران را که از سیگار الکترونیک 
استفاده می کنند برای بررسی بیشتر با این 

مرکز به اشتراک بگذارند.
یکی از مقامات بهداشتی ایالت »مینه سوتا« 
سواالت  هنوز  است  مدعی  آمریکا  در 
بسیاری در این باره بی پاسخ مانده اما والدین 
و تولیدکنندگان این سیگارها باید به مشکالت 
ریوی و بیماری های تنفسی افرادی که هنوز 
علتی برای آن پیدا نشده بیشتر توجه کنند.

همین مقام می افزاید: »هفته گذشته تعداد 
زیادی از افراد به همین دلیل در بیمارستان 
بستری شده و در برخی موارد ناچار افراد به 
بخش مراقبت های ویژه منتقل شده اند. این 
افراد ابتدا با عالئمی از قبیل تنگی نفس، تب، 
سرفه، استفراغ، اسهال، سردرد، سرگیجه و 
درد قفسه سینه به بیمارستان مراجعه کرده اند.«
عالئم ذکرشده می تواند گمراه کننده باشد 

و اغلب با یک بیماری یا عفونت ساده 
اشتباه گرفته شود.

برای بیماری های ریوی ناشی از مصرف 
این گونه سیگارها تاکنون هیچ کد تشخیصی 
تعریف نشده  بنابراین دنبال کردن بیماری 
بر اساس این مشاهدات کار دشواری است.
سازمان غذا و داروی آمریکا به تولیدکنندگان 
تبلیغات  از  داده  هشدار  سیگار  این گونه 

غیرقانونی این سیگارها خودداری کنند.
معموال همه فکر می کنند مصرف این سیگارها 
ایمن است و سالمت آنها را تهدید نمی کند و 
ارتباط بین بیماری های ریوی و این سیگارها 
را باور نمی کنند. این سازمان در تبلیغات 
تلویزیونی مواردی را به طور غیرمستقیم 
قرار داده که افراد را از مصرف این سیگارها 
بازمی دارد. یکی از پزشکان اپیدمیولوژیست 
آمریکا  پزشکی»ویسکانسین«  مرکز  در 

توضیح می  دهد: »اغلب این بیماران افراد 
جوان و سالمی هستند که با عالئم حاد 
تنفسی به بیمارستان مراجعه می کنند. در 
برخی موارد حتی ما مجبور می شویم بیماران 
را به بخش مراقبت های ویژه منتقل و آنها را 

به دستگاه ونتیالتور وصل کنیم.«
اصوال بیماری های ریوی به دنبال عفونت 
تست های  بنابراین  می شوند  عارض 
آزمایشگاهی در این بیماران منفی است و 
در آزمایش آنها هیچ نوع عفونتی مشاهده 
گمراهی  موجب  عامل  همین  نمی شود. 
پزشک می شود. مقامات بهداشتی سرگرم 
موجب  که  هستند  سیگارهایی  بررسی 
بروز این مشکل شده اند و تا این زمان آنها 
سیگارهای حاوی نیکوتین و ماری جوآنا را 

عامل اصلی این معضل بهداشتی می دانند.
CNN:منبع

 ترجمه: 
سیما اخالقی

آمریکاآمریکا

شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

مطالعه جدیدی که به طور مشترک در 3 دانشگاه واشنگتن، 
کلمبیا و بوفالو در ایاالت متحده انجام گرفته نشان می دهد 
آلودگی هوا می تواند به اندازه کشیدن یک پاکت سیگار در 

روز به ریه ها آسیب بزند و سبب بروز آمفیزم شود.
در حالی که پژوهش های پیشین نیز ارتباط میان آالینده های 
هوا با برخی بیماری های ریوی و قلبی را به روشنی نشان 
داده اند، مطالعه جدید حاکی از آن است که مساله آلودگی 
هوا به ویژه در مورد برخی گازهای آالینده از جمله »ازون« 
بسیار جدی تر و میزان آسیب های ریوی در کسانی که در 
معرض این مواد هستند بسیار زیاد است. آمفیزم به معنی 
نابودی بافت ریوی است که منجر به از بین رفتن ویژگی 
ارتجاعی ریه و از بین رفتن دیواره کیسه های هوایی آن 
می  شود. این مساله سبب کاهش سطح تنفس و بروز مشکالتی 
در جذب اکسیژن و تنگی نفس می شود. این بیماری در 
افراد سیگاری شایع است و پیشرفت آن به میزان تعداد 
سیگارهای کشیده شده در روز و مدت استعمال دخانیات 
بستگی دارد. آمفیزم درنهایت می تواند باعث بروز بیماری 

مزمن انسدادی ریه شود.
بیماری های دستگاه تنفس پس از بیماری های قلبی -عروقی 
باالترین عامل مرگ ومیر در جهان هستند که ساالنه بیش از 5 
میلیون نفر را به کام مرگ می کشند. به عبارت دیگر، از هر 10 
مرگ یکی به دلیل بیماری های دستگاه  تنفس رخ می دهد.

دکتر جوئل کافمن، استاد دانشگاه واشنگتن و یکی از اعضای 
این تیم تحقیقاتی در این باره گفت: »ما از دیدن آثار آلودگی 
هوا بر پیشرفت آمفیزم بسیار شگفت زده شدیم. کشیدن 
سیگار شناخته شده ترین عامل آمفیزم است اما با توجه به 
اسکن های ریه در افراد غیرسیگاری دریافتیم قرار گرفتن در 
معرض آلودگی هوا می تواند اثر مشابهی ایجاد کند و بسیار 
تصاویر  داده های  روی  تحقیق  این  است.«  آسیب زننده 
سی تی اسکن از قفسه سینه بیش از 7 هزار نفر بین سال های 
2000 تا 201۸ میالدی در 6 کالنشهر ایاالت متحده آمریکا 
انجام گرفته است. این پژوهشگران دریافته اند اگر فردی در 
محیطی که در آن 3 واحد در میلیارد ازون در هوا وجود 
دارد به مدت 10 سال تنفس کند، میزان بروز آمفیزم در او 
با فردی که به مدت 29 سال روزانه یک پاکت سیگار کشیده 
برابری می کند. میزان استاندارد آالینده ها براساس سازمان 
جهانی بهداشت 10 واحد در میلیارد است. این میزان در 
هوای تهران به طور متوسط به 32 واحد یا به عبارتی بیش 

از 3 برابر استاندارد جهانی می رسد. این محققان در پایان 
نتیجه گیری کرده اند با توجه به تغییرات اقلیمی، گسترش 
فعالیت های صنعتی و افزایش دمای زمین میزان ازون و دیگر 
آالینده ها به شدت در حال افزایش است. این مساله می تواند 
مرگ های  میزان  افزایش  و  بحران سالمت  تشدید  سبب 
زودهنگام در جوامع شود. به گفته ونسان  هانری پوش، 
رئیس مرکز رصد فضایی کوپرنیک، سطح باالی ازون در 
جو وابستگی مستقیم به شدت تابش نور خوشید دارد. به 
عقیده کارشناسان، انتشار دی اکسید نیتروژن حاصل از مصرف 
سوخت های دیزلی و ترکیبات آلی فرار که با فرارسیدن 
موج های گرما با شدت بیشتری منتشر می شوند، سطح ازون 
را در جو به میزانی غیرطبیعی افزایش می دهد. درواقع، نور 
خورشید در فاصله بهار تا پایان تابستان به تنهایی قادر است 
بخش های آلوده سطح ازون را مشتعل کند. میزان طبیعی 
ازون در جو زمین بین 100 تا 120 میکروگرم در هر مترمکعب 
است. با این وجود، الیه ازون طی هفته گذشته در جو اروپا 
شاهد شکل گیری سطحی معادل با1۸0 میکروگرم در هر 
مترمکعب بوده است. سطحی که  دولت ها باید به عنوان 

آستانه خطر آن را به طور عمومی اطالع رسانی کنند. 
منبع: یورونیوز

آلودگی هوا در حد »کشیدن یک پاکت سیگار در روز« 
به ریه ها آسیب می زند

 کاهش میزان رشد جمعیت از مسائلی است که در چند سال اخیر مقامات 
چینی را به چاره جویی  انداخته است. دولت چین که روزگاری سخت 
سیاست تک فرزندی را دنبال می کرد، امروز بنا به دالیلی که گفته خواهد 

شد، تصمیم گرفته در این سیاست تجدید نظر کند.
مقامات استان لیائونینگ چین در شمال شرق این کشور طرحی را به 
تصویب رسانده اند که به موجب آن محدودیت ها بر رشد جمعیت کمتر 

شده و زن وشوهر ها اجازه می یابند تا 3 فرزند داشته باشند.
مقامات استان لیائونینگ در بیانیه ای که منتشر کرده اند بازنگری در مقررات 
مربوط به تنظیم خانواده را یکی از بزرگ ترین اولویت های خود در سال 
2019 میالدی خوانده و گفته اند تدابیر جدید در پی ناکارآمدی مقررات 

قبلی در متوقف کردن سیر نزولی رشد جمعیت وضع شده اند.
در قانون جدید، کمک های مالی و اجتماعی بیشتری به خانواده هایی که 
دو فرزند به دنیا بیاورند، اختصاص می یابد و مردم ساکن برخی »نواحی 
مرزی« اجازه داشتن 3 فرزند را نیز خواهند داشت. میزان رشد جمعیت 
در استان لیائونینگ طی سال گذشته 6/39 برای هر هزار نفر بوده که بسیار 

پایین تر از نرخ رشد ملی چین؛ یعنی 10/94 به ازای هر هزار نفر است.
چین سیاست مناقشه برانگیز تک فرزندی را از سال 197۸ میالدی به اجرا 
گذاشت اما در سال 2016 میالدی برای مقابله با پیر شدن جمعیت خود، این 
قانون را تسهیل کرد و به زن وشوهر ها اجازه داد تا 2 فرزند داشته باشند. این 
سیاست واحد در سطح ملی اعمال می شود. با این حال دولت مرکزی برای 
برخی نواحی، همچنین برای اقلیت های قومی و خانوار های روستایی آزادی 
عمل بیشتری قائل شده است. این در حالی است که با افزایش جمعیت 
سالمند چین و روند نزولی نرخ رشد جمعیت، بودجه سالمت این کشور 

تحت فشار قرار گرفته و کارشناسان خواهان انجام اقدامات موثرتری برای 
مقابله با این وضعیت هستند.

دولت چین تقریبا 3 سال پیش به طور رسمی سیاست تک فرزندی را در این 
کشور لغو کرد. همسران چینی از این پس می توانند دو فرزند داشته باشند. 
هدف تغییر سیاست جمعیتی چین نگرانی از سالخورده شدن جمعیت، 
کاهش نیروی کار جوان و کاهش رشد اقتصادی عنوان شده است. سیاست 
تک فرزندی دولت چنین از سال 1979 میالدی و برای جلوگیری از رشد 
فزاینده جمعیت آغاز شد. در سال 2012 میالدی برای نخستین بار آمار 
جمعیت فعال در سن کار در چین سقوط کرد و چین به عنوان اولین 
کشوری در جهان شناخته شد که پیش از تبدیل شدن به کشوری ثروتمند، 
در حال پیر شدن است. در سال 2015 میالدی، از هر 10 شهروند چینی، 
1 نفر باالی 65 سال دارد. تخمین زده می شود  تا سال 2050 میالدی از 

هر 3 چینی، 1 نفر باالی 65 سال داشته باشد.
وانگ جون، استاد دانشگاه از چین می گوید: »کارگران مهاجر و افراد دیگر 
در جمعیت کارگری چین به سمت سالخوردگی پیش می روند. این مساله 
ممکن است سرزندگی اقتصادی جامعه ما را تهدید کند. شاید این وضعیت 
با تغییر سیاست های جمعیتی بهبود پیدا کند.« حدود 3 سال قبل دولت چین 
قانون تک فرزندی را کمی آسان تر کرد و به زن وشوهرهایی که یکی از آنها 
تک فرزند بود، اجازه داد صاحب فرزند دوم شوند. بسیاری از خانواده های 
چینی به دلیل مشکالت اقتصادی تمایلی به داشتن فرزند دوم ندارند. دولت 
چین تخمین زده بود با آسان شدن قانون تک فرزندی، سال گذشته 2 میلیون 

نوزاد بیشتر متولد شود، در حالی که این رقم از 500 هزار نفر تجاوز نکرد.
منبع: یورونیوز

خبــر

مالیات بر اقالم نا سالم

از  تنباکو  استعمال  الکترونیکی و دستگاه های  اعالم کرد سیگارهای  امارات 
ابتدای سال آینده میالدی )2020( - 11 دی 139۸ - با اعمال مالیات صددرصدی 
به فروش می رسند. این کشور همچنین نوشابه ها را مضر دانسته و برای ارتقای 
سالمت جامعه بر آنها مالیات اعمال می کند. به گزارش وب سایت اماراتی، 
مضر  مصرفی  مواد  بر  مالیات  افزایش  از  عربی  متحده  امارات  در   پزشکان 
حمایت کردند. آنها اعالم کردند انواع سیگار و همه مواد حاوی شکر و قند 
 50 مالیات  آینده،  سال  ژانویه  اول  از  دارند.  ضرر  مردم  برای سالمت  باال 

درصدی روی نوشیدنی ها، پودرهای شیرین، دسرهای مایع و موادی که دارای 
حجم زیادی از شیرین کننده ها باشند، اعمال خواهد شد. مالیات صددرصدی 
اجرا  الکترونیک  سیگار  تنباکویی  یا  نیکوتینی  دستگاه های  تمامی  روی  نیز 
خواهد شد. پزشکان امیدوارند قیمت باال برای مواد غذایی و نوشیدنی هایی 
با شکر زیاد، مردم را به سمت مواد غذایی سالم تر سوق دهد. »چریان تمپی«، 
پزشک متخصص در بیمارستان تخصصی NMC گفت: »براساس یک مطالعه 
5 ساله »مجله پزشکی بریتانیا« نوشیدنی های پرشکر خطر ابتال به سرطان را 
افزایش می دهند که مساله ای بسیار نگران کننده است.« وی افزود: »نقش چاقی 
در افزایش ابتال به برخی سرطان ها مانند روده و سرطان های مربوط به زنان 

موثر است.« تمپی ادامه داد: »رژیم غذایی مناسب و فعالیت های ورزشی تا 
حد زیادی از خطر ابتال به سرطان می کاهند. یک بیمار مبتال به دیابت یا افراد 
دچار عارضه حمله قلبی آسیب های زیادی را تحمل می کنند. آنها همچنین 
هزینه های مالی و اقتصادی زیادی را به سیستم سالمت وارد می کنند. بخش 
بزرگی از این آسیب ها به دلیل انتخاب و شیوه زندگی خودمان است.« »شریف 
»سیگار  گفت:  دبی  »الزهرا«  بیمارستان  در  تنفسی  سیستم  متخصص  فاید«، 
الکترونیک راهی برای ترک سیگار نیست و نوع دیگری از وابستگی را شکل 
می دهد.« یافته های انجام شده در امارات متحده عربی، رابطه مستقیم بین سیگار 

الکترونیک و بیماری های صرع و تورم لثه را تایید می کنند.
امارات

چین با کاهش میزان رشد جمعیت مقابله می کند



هنر و سالمت 4
درد دل های رضا فیاضی بازیگر به مناسبت برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان

کودکانفراموششدهاند

شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده  شهریور نودوهشت

: به تازگی جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان را پشت سر گذاشتیم. به نظر 
شما در شرایط فعلی که شاهد تولیدات کمتری 
در این عرصه هستیم، برگزاری جشنواره های 

این چنینی کمکی به بهبود شرایط می کند؟
جشنواره به خودی خود بد نیست اما باید تولیدات 
این حوزه زیاد باشد تا جشنواره غنی ای داشته 
باشیم. وقتی تولیدی نباشد، برگزاری جشنواره 
معنی ندارد. ما به نسبت گذشته در این حوزه 
با  قوی تر  سینمای  سابق  کرده ایم.  پسرفت 
کارگردانان شاخص تر در زمینه کودک فعالیت 
داشتند. امروز حتی معدود فیلم هایی که در این 
حوزه تولید می شود هم صرفا تجاری هستند 
و آثار قابل توجهی نداریم. در گذشته آقایان 
»طالبی«،»کیارستمی«،»پناهی« و افراد شاخص 
دیگری را داشتیم که برای این قشر فیلم تولید 

ارزش های  به  و  می کردند 
در  من  بودند.  واقف  کودک 

جشنواره های زیادی شرکت داشتم 
و فیلم های زیادی دیدم اما خیلی از 

این آثار اصال مجوز اکران نگرفتند و 
این معضل بزرگی است، به این دلیل 
که تهیه کننده هایی که با شرایط دشوار 

مالی در این عرصه فعالیت کرده اند 
چگونه باید منتظر باشند تا سرمایه هایشان 

برگردد! به طور نمونه تنها فیلم بسیار خوب 
آقای »رمضانی« با نام »ضربه نهایی« توانست اکران 
بگیرد و مورد توجه باشد و در جشنواره های 
خارجی شرکت کند. در گذشته فیلم های این 
کارگردان مجوز اکران نمی گرفت پس جشنواره 
می تواند موثر باشد و کارگردان ها هم به امید 
همین عکس العمل ها هستند. در دوره های پیشین 

جشنواره  کودک از من دعوت می شد اما امسال 
هیچ خبری به ما ندادند و واقعا دستشان درد 

نکند که این فرصت را هم از ما گرفتند. 
که  بین المللی  جشنواره های   :
چه  می شوند  برگزار  کشور  از  خارج 
تفاوتی با جشنواره های داخلی دارند؟
تمام  خارجی  جشنواره های  در 
یک  درجه  افراد  و  کارگردان ها 
فیلم ها  و  می کنند  بررسی  را  فیلم ها 
دیده می شوند اما اینجا این اتفاق کمتر 
به  محدود  ما  سینمای  بنابراین  می افتد 
که  نداریم  فیلمی  و  شده  خودمان  کشور 
اکران جهانی پیدا کند و عکس العمل بگیرد. 
محوریت جشنواره به خودی خود بد نیست 
و  باشد  تعیین کننده  و  اثرگذار  می تواند  و 
را  کارگردان ها  و  آثار  از  خیلی  سرنوشت 
ما در کشورمان  متاسفانه  اما  مشخص کند 

می بینیم.  کمتر  را  این شرایط 

: با وجودی که در گذشته امکانات 
کمتری داشتیم، در حوزه کودک فعال تر بودیم. 

چرا در این شرایط گرفتار شده ایم؟
این پرسشی است که من هم دارم. چندسالی 
است که با وجود طرح ها و نوشته هایی که دارم 
نتوانسته ام کار کودک انجام بدهم. مدتی پیگیری 
کردم و هر بار گفته اند اسپانسر بیاورید. سابق دو 
شبکه داشتیم اما برنامه های بسیار خوبی پخش 
می شد. به طور نمونه »قصه های تابه تا« هنوز 
هم که هنوز است اثر خود را روی مردم دارد 
و مرا با همان شخصیت جمالی صدا می زنند. 
دلیل آن این است که تولید داشتیم. االن چند 
شبکه داریم اما هیچ کدام کار کودک نمی کنند! 
به نظر من کودکان فراموش شده اند، درحالی 

که کودک نیاز به سرگرمی و رشد دارد. به طور 
نمونه »هادی و هدی« در همان دوران تاثیرات 
خوبی بر کودکان گذاشت و آهنگ این مجموعه 
ورد زبان کودکان آن دوران شده بود. در حال 
حاضر شخصیتی برای کودکان نداریم که با آن 

همذات پنداری کنند. 
: تولیدات کودک بهتر است با چه 
مشخصاتی ساخته شود تا اثرگذاری بهتری 

داشته باشد؟
اگر تفکر هنری وجود داشته باشد، در هر کاری 
اثرگذار خواهد بود. خالقیت و ایجاد فضای فانتزی 
برای کودک اهمیت زیادی در این رابطه دارد. کودکان 
هیچ موضوعی را به طور مستقیم نمی پذیرند. اگر به 
کودک تشر بزنید یا به طور مستقیم به او امرونهی 
کنید، مطمئن باشید حرف شما را نمی پذیرد اما اگر 
از زبان یک شخصیت عروسکی حرفتان را بگویید، 
قطعا اثر دارد. وقتی کودکان از نگاه خیالپردازانه 
سخنی را بشنوند به مراتب تاثیر بیشتری می گیرند. 
اگر می خواهید کودک راستگو باشد و کار اشتباه 
نکند، به طور مستقیم نمی توانید به او بگویید دروغ 
نگو یا کار بد نکن، بلکه باید کاری کنید که کودک 
به تفکر برسد و در مواجهه با امور خود به درستی 

و غلطی آنها پی ببرد. 
: کار برای کودک به شما چه احساسی 

می دهد؟
همه  و  است  کودک  برای  دارم  هرچه  من 
داستان هایی که نوشته ام از گذشته تا حال برای 
این قشر است. االن خیلی ناراحت هستم و زمانی 
که خانواده ها کودکانشان را بغل من می دهند تا 
عکس یادگاری بگیرند، متاثر می شوم که این 
کودکان من را نمی شناسند و تنها والدین آنها 
با من خاطره دارند. این فرصت طالیی را از ما 
گرفته اند و من افسردگی گرفته ام چرا که قادر به 
کار برای کودک نیستم. مدتی در کیش کتابفروشی 
باز کردم و به کودکان تدریس کردم. هر کاری 
کردم که از این افسردگی خارج شوم. ما به این 
دلیل زحمت کشیدیم که امروز بازده داشته باشیم 
اما وقتی فرصت ها را از ما بگیرند، چه چیزی از 
ما می ماند؟! االن به شرایطی رسیده ام که واقعا 
افسرده شده ام، به این دلیل که نگذاشتنند مثل 

سابق برای کودکان کار کنم. 
: چه برنامه ای برای آینده دارید؟

به امید خدا در هرحال تدارک نمایشی با نام 
»هادی و هدی« و »وروره جادو« برای تاالر هنر 

هستم که قرار است اجرای آن 8 آبان آغاز شود.

بین المللی  جشنواره  سی ودومین 
فیلم های کودکان و نوجوانان امسال 
در شرایطی برگزار شد که بسیاری 
از عوامل پیشکسوت در این عرصه 
یا خانه نشین شده یا از خیر کار کردن در این حوزه 
گذشته اند و در حوزه های دیگری فعالیت می کنند. 

رضا فیاضی، بازیگر، کارگردان، نویسنده و صداپیشه 
یکی از افرادی است که سال ها در حوزه کودک و نوجوان 
فعالیت داشته است؛ از بازیگری برای کودک گرفته تا 
نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه های عروسکی. بازی 
در مجموعه »قصه های تابه تا« یکی از کارهای ماندگار 
آقای بازیگر است که باعث شده هنوز هم برخی از مردم 
در کوچه و خیابان او را نه به نام واقعی اش، بلکه به 
اسم »آقای جمالی« صدا  بزنند یا هنوز کمتر کسی است 
که متولد دهه 50 و60 باشد و مجموعه نمایشی »هادی 
و هدی« را که رضا فیاضی داستان هایش را نوشته 

از یاد برده باشد اما تمام این پیشینه موفق هنری 
باعث نشد تا امروز از قابلیت ها و تجربیات 

باارزش این هنرمند در جهت رشد و 
تعالی آثار کودک و نوجوان استفاده 
شود و آقای جمالی »قصه های تابه تا« 

امروز در شرایط روحی مساعدی به سر 
نمی برد و درگیر نوعی افسردگی است. با 

این هنرمند پیشکسوت و کاربلد حوزه کودک و 
نوجوان که دل پردردی از مسووالن فرهنگی کشور 

دارد گفت وگو کرده ایم.

 اعظم 
صفایی

»فیلمسازی در ایران چالش برانگیز است« این جمله »امیرحسین 
احدی« کارگردان جوان فیلم »زندگی با نور پایین« بیانگر حقیقتی 

ناخوشایند از فضای حاکم بر سینمای ایران است. 
امیرحسین احدی نویسنده و کارگردان جوان در اولین تجربه ساخت 
فیلم سینمایی بلندش که آن را با سرمایه شخصی و بدون هیچ 
پشتوانه ای ساخت، با شکست روبرو شد، نه مجوزی برای اکران 
فیلمش دریافت کرد و نه حمایتی برای فروش نسخه ویدئویی آن 
به دست آورد و دست آخر شخصا آستین ها را باال زد و تصمیم به 
معرفی اثر خود میان مخاطبان گرفت. او خودش بین مردم می رود و 
فیلمش را معرفی می کند. احدی را روزهای گذشته در حال معرفی 
فیلمش در یکی از اماکن عمومی دیدم و این اتفاق بهانه ای شد تا 
با او راجع به این فیلم که مضمونش بی ربط با سالمت نیست و 

حواشی پیرامون آن گفت وگو کنم. 

: ایده ساخت فیلم »زندگی با نور پایین« از کجا آمد و چه 
موضوعی را مطرح می کند؟

ایده اصلی فیلم را از داستان زندگی مادرم گرفتم. داستان زندگی او 
به من انگیزه داد که این فیلمنامه را بنویسم و فیلم آن را بسازم؛ این 
فیلم داستان زندگی زنی از طبقه اجتماعی مرفه را روایت می کند که 
درگیر خانواده ای ازهم گسیخته است؛ پدر خانواده معتاد و برادر فراری 
از محیط خانواده و همسر این زن کالهبردار است. داستان از جایی 
شروع می شود که طلبکارها حکم بازداشت پدر خانواده را گرفته اند 
و زن تالش می کند بدهی پدر را فراهم کند. درواقع »زندگی با نور 
پایین« راجع به تالش زنی است که برای حفظ حیات خانواده مبارزه 
می کند و چالش این زن را برای فراهم کردن قرض پدر به تصویر 
می کشد؛ شخصیت زن داستان در این مسیر با مشکالت و رفتارهای 
غیراخالقی افراد مختلفی مواجه و از تالش ناامید می شود. داستان فیلم 
یک داستان ساده مینیمالیستی است که در یک روز اتفاق می افتد و 
بیشتر به رفتارها و اخالق آدم ها در جامعه می پردازد و به دنبال علت 
این موضوع است که افراد دنبال منافع شخصی خود هستند و درد 
دیگران را نمی دانند. موضوع عدم سالمت اخالقی در فیلم از درون 
خانواده شروع می شود و به بیرون از خانواده و محیط اجتماعی می رسد 

تا بیننده را متوجه این موضوع کند که این معضل از درون خانواده پیدا 
و به بیرون و محیط اجتماعی کشیده می شود. در انتهای فیلم به شکلی 
ناباورانه از طرف یک شخص به شکلی کامال احساسی به این زن کمک 
می شود و پایان زیبایی برای فیلم می سازد که بیانگر این موضوع است 
که می توان به یکدیگر کمک کرد، بدون هیچ چشمداشتی و جهان را 

به شکل دیگری دید. 
: به چه علت مجوز اکران نگرفتید؟

همه می دانند که سیستم سینما کامال مسموم است و همه چیز در آن 
با زد و بند و روابط پیش می رود. تا روابطی نداشته باشی، کاری پیش 
نمی رود و دیده نمی شود و من هم اولین و آخرین کارگردانی نیستم که 
فیلمش به مشکل خورده و نتوانسته مجوز بگیرد. متاسفانه ضربه سختی 
به لحاظ مالی خوردیم و این موضوع باعث شد شخصا دیگر به سمت 
تولید این قبیل موضوعات نروم و کار نکنم، به این دلیل که از طرف 
سیستم های دولتی حمایتی نمی شود، حتی از سمت بدنه سینما از این 
نوع فیلم ها کمتر حمایت می شود چون اساسا این فیلم ها تجاری نیستند. 
: اعتراضی نکردید؟ چه توضیحی برای این کار به شما دادند؟
 تالش های زیادی کردم و مکاتباتی با وزارت ارشاد داشتم. چند ماه 
دوندگی و درخواست حمایت کردم تا حداقل بتوانیم به صورت ویدئو 
رسانه فیلم را منتشر کنیم اما در جواب گفتند فیلم درجه کیفی الف 
ندارد که از آن حمایت کنیم! فیلمی درجه کیفی الف دارد که برای مثال 
کارگردان و بازیگر آن معروف باشد یا فیلمنامه نویس فرد مطرحی باشد. 
در کل عوامل فیلم از میان درجه یک های سینما باشند. فیلمی که درجه 
کیفی ج می گیرد، معموال عوامل ناشناخته دارد و من در پاسخ گفتم اگر 
فیلم ما درجه کیفی الف داشت که اصال نیاز به حمایت شما نداشتیم 
چرا که این قبیل فیلم ها به دلیل حضور سوپراستار و کارگردان های 
مطرح خودبه خود دیده می شوند. درنهایت برای انتشار سی دی فیلم 

هم از طرف وزارت ارشاد حمایتی نگرفتیم. 
: پس به همین دلیل تصمیم گرفتید شخصا برای معرفی 

فیلمتان به مخاطب اقدام به فروش دی وی دی  آن بکنید؟
بله، این موضوع باعث شد دچار مشکل شوم و تصمیم بگیرم شخصا 
اثرم را به مردم نشان بدهم تا کاری که ماه ها برای آن زحمت کشیده و 
هزینه کردیم را حداقل چند نفر از مخاطبان ببینند. جایگاه عرضه فیلم 

برای من اهمیتی نداشت و بیشتر دنبال 
مکانی بودم که جمعیت زیادی در آن 
حضور داشته باشند تا بتوانم فیلم را 
معرفی کنم. تصمیم من این بود که 
وقتی سینما، وزارت ارشاد و صدا 
وسیما کمکی نمی کنند، کاری کنم 

که اثری که گروه زیادی برای آن 
زحمت کشیده اند دیده شود بنابراین 

فیلم را مستقیم به مردم معرفی کردم تا 
مردم متوجه این جریان بشوند و خوشبختانه 

مخاطبان هم به شدت از این حرکت حمایت 
کردند و فیلم با این حرکت میان عده ای از افراد دیده 

و معرفی شد. 
: به نظر می رسد در مقایسه با فیلم های کمدی حمایت 

کمتری از آثار اجتماعی  می شود، درست است؟
این موضوعی ثابت شده است و در سینما ژانر طنز و فیلم های عاشقانه 
به این دلیل که مخاطب بیشتری دارند یشتر تولید می شود اما فیلم های 
اجتماعی که بیانگر معضالت اجتماعی هستند مثل فیلم ما به جایی 
نمی رسند، مگر اینکه یا بازیگر سوپراستار داشته باشند یا تهیه کننده 
مطرحی پشت کار باشد که با روابط و زدوبند بتواند کار را پیش ببرد 
و به مرحله اکران برساند. البته بازهم آنچنان دیده نمی شود، مگر 
اینکه در جشنواره های جهانی و فجر حضور داشته باشند. معموال در 
فیلم های اجتماعی یک یا دو سوپراستار حضور دارند اما امثال من که 
فیلمساز اول هستیم و تهیه کنندگان کمتر به ما اعتماد می کنند، با سرمایه 
و بودجه کمتری فیلم می سازیم. از این رو، قادر به اکران فیلم نیستیم. 
ما هیچ زدوبند و رانتی نداریم و این بزرگ ترین مشکل ماست وگرنه 
فیلم های سخیف و بی ارزش در سینما اکران و دیده می شوند و بدون 

اینکه مشکلی داشته باشند، می فروشند! 
: به حضور سوپراستارها در فیلم ها به عنوان عاملی برای 
کسب حمایت  مسووالن اشاره کردید. اگر قرار باشد مجدد فیلمی 
بسازید، این بار از چهره های مطرح استفاده می کنید تا فیلمتان 

دیده شود؟
واقعیت این است که در این سینما فیلمسازی فایده ای ندارد، مگر اینکه 
ارتباطاتی داشته باشید. می توانم فیلم های زیادی را نام ببرم که قدرتمند 
نبوده اند ولی اکران شده و فروش داشته اند. من تصمیم گرفته ام تا چند 
سال آینده در این زمینه فعالیت نکنم چون پشتوانه ای ندارم وگرنه 
که فکر نمی کنم فیلم من ایرادی داشته باشد. به هرحال 3-2 بازیگر 
چهره داشته و داستانی اجتماعی را بیان کرده و عوامل جوانی آن را در 

حد توان تولید کرده اند که به اندازه 
توان و انرژی ای که گذاشته اند 
انتظار دارند کارشان دیده شود. 
وقتی این گونه نمی شود، اگر 
فیلم دیگری هم بسازم فرقی 
اینکه  مگر  نمی کند،  من  برای 
اسپانسر و سرمایه ای داشته باشم 
که بتوانم فیلم بعدی را با استفاده از 
سوپراستارها بسازم. در کل فیلمسازی 
در ایران چالش برانگیز است چرا که واقعا 
نمی دانی در آخر کار چه اتفاقی می افتد! فیلم های 
بی شماری داریم که سوپراستار دارند و فیلم های 
درجه یکی بوده اند اما دیده نشدند یا به خاطر موضوعیت یا 
مسائل پشت پرده.  من دیگر عالقه ای به فعالیت در این زمینه ندارم. 
شاید به سمت ساخت فیلم های مستند بروم که نه هزینه آنچنانی دارند 

و نه مخاطب توقع حضور سوپراستارها را دارد.
: دوست دارید بیشتر به بیان کدام موضوعات در قالب 

فیلم  مستند بپردازید؟
عالقه  دارم بیشتر راجع به جامعه زنان صحبت کنم؛ داستان بنویسم و 
فیلم بسازم و اگر فرصت کنم طرح های زیادی راجع به این موضوع دارم 
که دوست دارم در قالب مستند آنها را مطرح کنم تا از طرف مخاطب 
دیده شود. شاید مسیر کارم تغییر کند اما رسالت و هدفم همین است. 
: فکر می کنید فیلم های اجتماعی تاثیری در کاهش معضالت 
دارند یا قادرند ذهن مخاطب را به تفکر در وادی این موضوعات 

مشتاق کنند؟
شخصا به این نتیجه رسیده ام که در جامعه ما مشکالت زیادی از نظر 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و همه مردم به آن واقفند؛ 
زمانی که راجع به فیلمم با مخاطبان گفت وگو می کنم می گویند ما به 
عینه هر روز تمامی موضوعات اجتماعی را مشاهده می کنیم و اصال 
نیازی به بیان آنها در قالب فیلم نیست، بهتر است فیلم طنز بسازید اما 
پاسخ من این است که فیلم اجتماعی برای بیان مشکالت نیست، بلکه 
دنبال به فکر فروبردن مخاطب و تاثیر روی اوست و صرفا قصد ندارد 
سیاهی ها و تلخی های اجتماعی را بیان کند. در فیلم من هم آدم های 
منفی ای هستند که رفتارشان رفتار عموم افراد جامعه است؛ اهل کمک 
کردن نیستند و به داد همدیگر نمی رسند. کنار این آدم ها یک شخصیت 
مثبت هم قرار گرفته است، آنچه که هر روز در جامعه با آن روبرو 
هستیم. در مجموع فیلم اجتماعی به دلیل تاثیر گذاشتن روی رفتار افراد 

جامعه و مخاطب تولید می شود و صرفا بیان تلخی ها مطرح نیست.

گفتوگو

چندسالیاست
و طرحها وجود با که

نوشتههاییکهدارمنتوانستهام
کارکودکانجامبدهم.مدتیپیگیریکردم

وهربارگفتهانداسپانسربیاورید.سابقدوشبکه
داشتیمامابرنامههایبسیارخوبیپخشمیشد.به

طورنمونه»قصههایتابهتا«هنوزهمکههنوز
استاثرخودرارویمردمداردو

مراباهمانشخصیتجمالی
صدامیزنند.

امیرحسین احدی کارگردان »زندگی با نور پایین« در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد:

فیلمطنزوعاشقانهنباشد،طرفدارندارد



میترا شعبانیان هم به خوبی با شرایط تیم ملی 
و روحیه و دختران والیبالیست آشناست. 
سرمربی پیشین دختران می گوید: »با توجه 
به شرایط اردو و انگیزه باالی بازیکنان و تحول 
خوبی که در تیم ملی والیبال دختران ایجاد شده، 
امیدواری در قهرمانی آسیا زیاد بود. خود بازیکنان هم از شرایط شان 
راضی بودند. بچه ها مرتب تمرین کرده بودند و برنامه ریزی هم شده 
بود اما بعضی اشتباهات باعث شد از نظر روحی به هم بریزند. تفکر 
من این است که برای مسابقات آسیایی باید به تیم روحیه می دادیم، 
نه اعتمادبه نفس کاذب.« او به قدرت رقیبان اشاره می کند: »حریفان 
آسیایی را می شناسیم. این بچه ها زحمت کشیده بودند. گفته بودند 
می رویم بین 4 تیم. تیم تغییر شگفت انگیزی کرده. فدراسیون هم 
حمایت کرده بود. اگر بچه ها با این نیت می رفتند که با همه توان 
مقابل حریفان بجنگند، بهتر بود از اینکه آنها بروند و بین 4 تیم باشند.« 
شعبانیان هم از بازی سخت با کره جنوبی مي گوید و اینکه کادر فنی 
می توانست تیم را از نظر روحی برای بازی های بعدی آماده کند اما 
این اتفاق نیفتاد: »کره ای ها بی جهت میزبانی را نگرفته بودند. برنامه 
داشتند. برخالف ویتنام و تایلند، کره تا به حال میزبانی نگرفته بود. 
به خاطر سهمیه المپیک برنامه داشتند که مقابل تماشاگران شان نتیجه 
بگیرند. تیم ملی با باخت به کره جنوبی ضربه روحی بدی خورد. 
اگر ست می گرفتند، روحیه می گرفتند. بچه ها زحمت زیادی کشیده 
بودند. می خواستند نتیجه خوبی بگیرند. بعد از این باخت از نظر 
روانی مدیریت نشدند. اگر می شدند باید چین تایپه را می بردیم. تیم 
تایلند تیم قدری بود. سال هاست با این ترکیب بازی می کند. تیم ملی 
وقتی به تایلند باخت دیگر نتوانست خودش را جمع کند. بازی با 

هنگ کنگ هم یکطرفه بود.«
سرمربی پیشین با تدارکات تیم ملی خیلی موافق نیست: »بازی 
تدارکاتی باید با تیم های قدرتمند باشد. هیچ جای دنیا در مسابقات 
تدارکاتی دنبال نتیجه نیستند. اینقدر که تیم ملی دنبال اول شدن در 
تورنمنت ها بود، هیچ تیمی نبود، در حالی که اگر می باختند ترس شان 
می ریخت و به اشتباهات شان پی می بردند.« شعبانیان معتقد است 
دختران ایران می توانستند از کره جنوبی امتیاز بگیرند: »بچه های ما 
خوب هستند. ارتفاع اسپک هایشان باالی 3متر است. مائده برهانی و 
مهسا صابری بازیکنان خوبی هستند. پست قدرتی و پشت خط های 
خوبی داریم. اسپک های خوبی می زنند. پاسورهای خوبی هم داریم. 

از کره ست می گرفتیم و نتیجه امتیازات نزدیک به هم می شد.«
دختران والیبالیست تجربه کار با سرمربی خارجی را در کارنامه دارند. 
شعبانیان درباره حمایت از مربیان زن ایرانی می گوید: »اگر قرار باشد 
از مشاور فنی خارجی استفاده شود، بهتر است مربی مرد چینی باشد. 
آنها تجربه تیمداری بانوان را دارند و تیم هایشان هم نتیجه گرفته اند. 

چینی ها بین 4 تیم دنیا هستند.« 
او ادامه می دهد: »مربیان زن برای تماشای مسابقات و تمرین تیم ها 
باید به تورنمنت ها اعزام شوند تا علم شان به روز شود. هیچ کشوری 
به اندازه ایران مربی بین المللی ندارد. باید معرفی شوند تا علم شان 
به روز شود. باید ببینیم ژاپن، کره و چین چکار می کنند. به جای 
اینکه تیم را به مسابقات خارجی بفرستیم و نتیجه نگیرند مربیان را 

اعزام کنیم که دانش شان به روز شود.«
شعبانیان تغییرات در نایب رئیسی والیبال را بالی جان دختران می داند 
که حاال کلی از والیبال مردان فاصله دارند: »مدام در این پست تغییر و 
تحول داشتیم. همه دوست دارند خدمت کنند ولی نمی دانم چرا  دل 
می کنند و می روند. کال ثبات نداشتیم. اگر مثل مردان در والیبال زنان 
هم برنامه ریزی و هزینه شود، چرا جواب نگیریم. خودم استعدادیابی 
انجام می دهم. بچه های باانگیزه و بلندقد زیاد داریم. از وقتی والیبال 
مردان رشد کرده، خانواده ها عالقه مند شده اند بچه هایشان را به 

والیبال بفرستند.«

سیما صدیقی، مربی پیشین تیم 
ملی والیبال از نتایج دختران 
در قهرمانی آسیا راضی نشده. 
حداقل این باخت ها را توقع 
بازی ها  نداشته: »در بعضی 
به رغم  برآورده شد.  انتظارات 
تبلیغاتی که درباره بازی با کره جنوبی و تایلند شد، 
توقع این نبود. شنیده بودم تیم ملی پیشرفت کرده. 
امیدوار بودم همین باشد. انتظار نداشتیم کره و تایلند را 
ببرند اما واقعیت این است که تیم ملی با پیشرفتی که 

کرده باید با این تیم ها بازی خوبی می کرد.«
باخت به چین تایپه بیشتر از همه مربی پیشین تیم ملی 
را به هم ریخته. دلیل هم دارد:»در بازی با چین تایپه 
تیم ملی خوب نبود. با این باخت، دلمان شکست. 
توقع من این بود که مقابل چین تایپه ببریم و خوشحال 
شویم. این تیم بیشتر از بازیکنان امید و جوانش استفاده 
کرده بود. 4 سال پیش در AVC کاپ مشاور فنی 

تیم آقای برقی بود که تیم ملی چین تایپه را بردیم و 
با بزرگساالن ششم شدیم. همیشه تایپه و ویتنام را 
برده ایم. قزاقستان را هم در باشگاه هاي آسیا و آسیایی 
برده ایم. سال پیش در قهرمانی آسیا هشتم شده بودیم. 
اگر چین تایپه را می بردیم، می توانستند برای پنجم یا 
ششمی بازی کنند و این ذهنیت ها یک پله در آسیا 
ارتقا پیدا کند.« والیبال دختران به اندازه والیبال مردان 
پیشرفت نکرده و راه زیادی دارد. مربی پیشین تیم 
ملی والیبال دختران می گوید: »تیم نیاز دارد تجربه اش 
باال برود. تدارکات داریم تا تدارکات. بچه ها باید در 
محیطی غیر از سالن و آدم هایی که همیشه مقابل شان 

بازی می کنند، باشند تا تجربه اندوزی کنند.«
او معتقد است حریفان تدارکاتی خیلی به درد دختران 
والیبالیست نخورده اند: »باید با تیم هایی که بهتر از 
خودمان هستند، تمرین کنیم و مسابقه بدهیم تا بچه ها 
مبارزه کردن را یاد بگیرند. تیم هایی که بهتر از ما سرویس 
بزنند تا یاد بگیریم خوب دریافت کنیم. باید مدافعان 

خوب جلویمان باشند تا حمله کردن را یاد بگیریم.«
صدیقی درباره نقاط ضعف و اشتباهات تیم ملی در 
همین مسابقات هم توضیح  می دهد: »در همین بازی ها 
توپ هایمان به امتیاز تبدیل نمی شد. حمله هایمان 
برنمی گشت. راه امتیاز گرفتن را یاد نگرفته ایم. بازی های 
تدارکاتی با حریفان قدرتمند باشد، مجبورند برای 
گرفتن امتیاز بجنگند. وقتی مقابل این حریفان سخت 
در تدارکاتی ببازند، از نظر روحی برای مسابقات 

آماده تر می شوند.«
سیما صدیقی قبول دارد راضی کردن حریفان قدرتمند 
هم کار راحتی نیست: »من کار کرده ام و می دانم 
تیم های قوی که در سطح باال بازی می کنند حاضر 
نیستند با ما بازی کنند اما آذربایجان و قزاقستان هم 
حریفان خوبی هستند و به تیم ملی کمک می کنند.«
او می افزاید: »پیش بینی و تلقین این موضوع که تیم 
به جمع 4 تیم می آید در آسیا به تیم ملی صدمه زد. 
باید پله به پله باال بیاییم. نمی توان یک دفعه از هشتمی 
به جمع 4 تیم آمد. بیشتر سایت ها نوشته بودند که 
تیم می تواند در قهرمانی آسیا جزو 4 تیم باشد. نباید 

خودمان را گول بزنیم. باید این باور را به وجود بیاوریم 
که می توانیم جزو 4 تیم باشیم. وقتی این مسائل مطرح 
می شود تیم از نظر روحی تخلیه می شود. واقعیت 
این است چین، ژاپن و کره جنوبی را االن نمی توانیم 
ببریم.« سیما صدیقی مربی تیم ملی والیبال بوده. او 
درباره مشکالت می گوید: »مشکل نفر و مربی نداریم. 
هر بار این اتفاقات می افتد، مسووالن فکر می کنند 
مشکل از سیستم است. 1 سال، 2سال یکبار کادر 
فنی عوض می شود. هر کسی می آید با سلیقه خود 
بازیکن و سیستم انتخاب می کند. همین تیم تایلند 
8 سال پیش که اولین آسیایی شرکت کردیم همین 
بازیکنان را داشت. یکی- دو نفر در کادر فنی شان 
جابجا شده اند، مثال سرمربی می شود کمک مربی و 

تغییرات این چنینی. جمع 4 تیم دور نیست.«
با این وجود او به آینده دختران والیبالیست امیدوار 
است: »چین تایپه، ویتنام و قزاقستان حریفان ما هستند 
و گاهی هم استرالیا. حداقل یکی- دوسال برنامه ریزی 
می خواهد. شرایط و برنامه ریزی خوب باشد، رسیدن 

به جمع 4 تیم دور نیست.«

زینب گیوه تا همین یکی- دوسال 
قبل در تیم ملی بازی می کرد. 
او بیشتر از همه والیبال دختران 
را می شناسد: »خیلی فرصت 
نکردم بازی های تیم ملی را در 
قهرمانی آسیا ببینم. از دو باخت 
آخر تیم ملی خیلی ناراحت شدم. از شرایط تیم ملی 
چیزی نمی دانم. بچه های خوبی داریم؛ قدبلند و قوی 
هستند و سرویس های خوبی می زنند. اگر قزاقستان 
را می بردیم گام بزرگی برمی داشتیم.« او هم انتظار 
این باخت ها را از دختران ایرانی نداشته: »قرارنبود 

کار خارق العاده ای در قهرمانی آسیا انجام بدهیم. 
انتظاربرد داشتیم و امیدواربودیم امید به اردوی تیم ملی 
برگردد. حریفان از ما فاصله دارند. بازی ها را ندیدم 
اما شنیدم نتیجه را واگذار کرده اند. سال ها قبل با آقای 
برقی از کره ای ها ست گرفته بودیم. آنها با تجربه تر 

از ما هستند و شرایط مسابقات هم فرق می کند.«
اما زینب گیوه به پیشرفت والیبال دختران امیدوار 
است: »بچه ها فیزیک خوبی دارند. بازیکنان جوان هم 
خوب هستند. بازیکنانی مثل شبنم امینی هم داریم که 
از تیم ملی خط خورده اند. امیدوارم همه این نفرات 
در سال های آینده باعث پیشرفت تیم ملی بشوند. 

لژیونرها هم هستند. امیدوارم درآینده گام های بزرگی 
رو به جلو بردارند.«  لیگ پویا هم به نتیجه خوب در 
تیم ملی کمک می کند. گیوه می گوید: »باید اردوها در 
طول سال برگزار شود. باید لیگ مان پیشرفت کند. اگر 
لیگ پویا نباشد، نتیجه بهتر نمی شود. اسپانسرها در 
لیگ مشخص نیستند. باید تیم ها را در لیگ طوری 
بچینیم تا شرایط لیگ بهتر شود. می توان از بازیکن 
خارجی استفاده کرد. با این اتفاقات تیم ملی هم بهتر 
نتیجه می گیرد.« به نظر گیوه تیم زنان هم مثل تیم 
مردان باید حمایت شود: »باید دید چقدر به والیبال 
زنان بها داده شده است. همان قدر که برای مردان 
هزینه شده و بازی تدارکاتی برای آنها گذاشته اند، باید 
براي زنان هم هزینه شود. باید با تیم هایی که سبک 

بازی شان مثل آسیای شرقی هاست بازی تدارکاتی 
انجام دهیم. تیم های آسیایی که سطح شان باالست. 
با یکی- دو تا مسابقه نمی شود برنده شد. باید دید 
تیم هایی که مقابل ایران 3 بر صفر می شوند شرایط شان 

چگونه است.«
او درباره کادر فنی تیم ملی والیبال دختران هم نظر 
مي دهد: »کاری به آقای مهرگان و مردان دیگری 
که به تیم ملی می آیند، ندارم. باید مربی زن باالی 
سر تیم باشد. فدراسیون باید کاری کند که سطح 
فنی مربیان زن باال برود. مردان تجارب بین المللی 
بیشتری دارند و می توانند تاثیرگذار باشند. از مربیان 
زن جوان تر هم می توان استفاده کرد، به شرطی که 

شرایط برایشان مهیا شود.«

دوری 45 ساله دختران بسکتبالیست از مسابقات رسمی 
باالخره تمام شد. در مسابقات غرب آسیا که اردنی ها 
میزبانش بودند تیم ملی بسکتبال در اولین بازی با پوشش 
اسالمی مسابقه داد. سال هاست که خیلی از دختران 
ورزشکار ایرانی مجوز بازی با حجاب را گرفته اند، آنها 
منتظر تایید لباس هایشان از طرف مسووالن جهانی و 
آسیایی بودند، تا اینکه باالخره مجوز برایشان صادر شد. 
سال 1353 پنجمین دوره جام ملت های آسیا در کره 
جنوبی برگزار می شد و ایران که برای نخستین بار به 
این مسابقات رفته بود تیم چهارم شد. 3سال بعد تیم 
برای سفر به هنگ کنگ آماده شده بود که این سفر لغو 
شد. دوری از مسابقات رسمی از همان زمان شروع شد. 
بعد از انقالب، بسکتبال هم مثل دیگر ورزش های زنان 
اجازه حضور در تورنمنت های بین المللی را پیدا نکرد. 
تنها مسابقه ای که می توانستند شرکت کنند بازی های 

اسالمی زنان بود که در 4 دوره به میزبانی ایران برگزار شد.
از سال 84 با لغو این بازی ها تیم ملی بسکتبال بدون 
مسابقه ماند. در این سال ها تیم های جوانان و نوجوانان 
و تیم 3نفره در چند تورنمنت بازی کرده اند. این دوری 
45 سال طول کشید و مسابقات غرب آسیا نخستین 
میدانی بود که تیم در آن شرکت کرد. مسابقات آسیایی 
زنان در دو دسته برگزار می شود. در دسته یک 8سطح 
یک آسیا تیم های مثل چین، ژاپن، نیوزیلند و استرالیا 
و... هستد. در دسته دوهم لبنان، قزاقستان، نپال و 
سریالنکا و ازبکستان بازی می کنند. قرار است ماه هاي 
آینده مسابقات قهرماني آسیا برگزار شود و ایران در 
دسته دو بازي کند. تیم ملي در اولین بازی غرب آسیا 
که کشور اردن میزبان بود، با تیم لبنان بازی کرد و با 
اختالف 13 امتیاز باخت اما در دومین بازی با نتیجه 
70 بر 62 اردن را برد. اردنی که مثل ایران در 40 سال 

گذشته فقط یک بار درسال 1995 میالدی در مسابقات 
قهرمانی آسیا حاضر و  بین 12 تیم یازدهم شده بود. 
سوریه، سومین حریف دختران ایرانی بود اما 61 بر 
68 باختند. این حریف هم در بسکتبال زنان نام آشنا 
نیست. آنها هم فقط یک بار در سال 1986میالدی در 

قهرمانی آسیا که 10 شرکت کننده داشت نهم شده اند. 
با این یک برد و دو باخت دختران بسکتبالیست 
حریف شان  رسیدند.  آسیا  قهرمانی  رده بندی  به 
ایران  دختران  بستکبال  تیم  که  بود  اردن  دوباره 

در بازی رده بندی تیم اردن را برد و سوم شد.

شعبانيان: به جاي روحيه 
اعتمادبه نفس كاذب داديم

سيما صديقی: انتظار پيشرفت داشتيم 

زينب گيوه: مربي بايد زن باشد

تيم ملي بسكتبال زنان بعد از 45 سال خارج از خانه بازي كرد

ديده شدن بعد از نيم قرن

تيم ملي واليبال زنان در مسابقات قهرماني آسيا هفتم شد 

در جايي بهتر از هميشه 
5ورزش شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

شد،  هفتم  آسيا  قهرماني  مسابقات  در  زنان  واليبال  ملي  تيم 
مسابقاتي كه روزهاي گذشته  در  پله صعود.  يعني يك  اين 
در سئول برگزار شد، دختران ايران كار راحتي نداشتند؛ هم 
در مقابل حريفان سختي قرار گرفتند و هم اينكه با انتقادات 
زيادي روبرو شدند. از سال 2007 ميالدی كه تيم ملي واليبال زنان ايران اجازه 
پيدا كرد با پوشش اسالمي در مسابقات قهرماني آسيا شركت كند، تيم 4 بار 
به جمع 8 تيم اول صعود كرده بود و امسال براي پنجمين بار اين اتفاق افتاد 

ولي اين دفعه تيم براي اولين بار در جايگاهي بهتر از هشتمي قرار گرفت. 
قرار بود مسابقات آسيايی برای دختران واليباليست سكوی پرتاب باشد. قبل 
از اينكه تيم به كره جنوبي برود، كادر فني و حتي خود بازيكنان وعده داده 
بودند به جمع 4 تيم اول مي رسند اما آنچه كه در سئول به نمايش گذاشته شد، 
متفاوت از وعده ها بود. بازي هاي تيم ملي زنان ايران براي اولين بار از يك 
شبكه ماهواره اي فارسي زبان پخش شد و براي اولين بار خيلي از مردم بازي 
آنها را ديدند. سالن پر از تماشاگر سئول كه تفاوت چنداني با سالن مسابقات 
تيم مردان در تورنمنت هاي مهم نداشت، تفاوت فاحش با كره كه حريف اول 
ايران بود، قدرت باالي تايلند و چين تايپه كه در مراحل بعدي مقابل تيم ايران 
قرار گرفتند و البته ضعف تيم ما مواردي بود كه ايراني ها از پاي تلويزيون 
ديدند. در اين شرايط بعضي ها به تيم حق مي دادند كه باخت سنگين به كره 

را تجربه كند، يا تنها پيروزي  مقابل هنگ كنگ و اندونزي به دست بيايد. 
با مربيگري جواد مهرگان به كره رفت، مربي اي كه به ظاهر حكم   اين تيم 
مشاور فني را دارد ولي در اصل مسووليت تيم با او بود و در كنفرانس هاي 
خبري به عنوان نفر اول نيمكت ايران پاسخگو بود. هرچند مسووالن ورزش 

از همين صعود يك پله اي راضي هستند، خود زنان انتقاداتي به تيم دارند.

 مریم 
عالی زاده 



چند  باعث خودکشی  و  انداخت  راه  به  آبی  نهنگ  چالش  که  نگرانی  موج  از  بعد 
در  و  شد  ایجاد  مختلف  کشورهای  فرهنگی  مدیران  بین  نگرانی هایی  شد،  نوجوان 
کشور ما نیز این نگرانی ها عالوه بر مدیران فرهنگی، بین اقشار مختلف جامعه سرایت 

کرده و در رسانه های مختلف بازتاب هایی به دنبال داشته است. 
 )Mariam( و مریم )MOMO(در همین رابطه به معرفی دو بازی در سبک وحشت به نام های مومو

ترسناک  بازی  یک  عنوان  به  ابتدا  که  است  آبی  نهنگ  مشابه  چالش  یک  مومو  پرداخت.  خواهیم 
از طریق شبکه های  ارتباط  نوعی  بیشتر  و  نیست  بازی  این یک  در حقیقت  ولی  بود  شناخته شده 
برای  که  است  تعاملی  بازی  یک   )Mariam( مریم  اما  است  واتس آپ  و  فیس بوک  مثل  مجازی 
 Google Play مانند  ios ساخته شده و در فروشگاه های دیجیتالی  Android و  سیستم عامل های 

App Store نیز قابل دانلود است.  و 

دنیای مجازی 6

بازی مریم
 در بازی مریم، دختری جنگ زده به نام مریم 
که 9 سال دارد، طی جنگ گم شده و از شما 
می خواهد او را به خانه اش برسانید.  طی راه 
شما شاهد اتفاقات نسبتا ترسناکی هستید. بازی 
برنامه ای  دارای  مومو  چالش  برخالف  مریم 
است که در فروشگاه های دیجیتالی عرضه کننده 
بازی های تلفن همراه مانند Google Play و 

App Store قابل دانلود است. 
در قسمت اطالعات این بازی در گوگل پلی، 
نام »سلمان الحربی« سازنده آن نوشته شده که 
عربستانی  فردی  مختلف  رسانه های  گفته  به 
است که با تعدادی از دوستان خود این بازی 
را ساخته است. در بخش دیگر این اطالعات 

رده سنی تعلق گرفته به این بازی، 12+ سال است که 
این موضوع هم قابل توجه است. مشابه این اطالعات 

در فروشگاهApp Store نیز مشاهده می شود. 
برخالف چالش مومو، با توجه به در دسترس بودن 
بازی مریم، این بازی توسط کارشناسان ESRA مورد 
بررسی قرار گرفت. نسخه اندروید این بازی که روی 
Google Play وجود دارد، نصب می شود ولی اجرا 
نمی شود. نسخهios که در App Store موجود است، 
 ios قابلیت نصب و اجرا دارد. به همین دلیل نسخه

این بازی مورد ارزیابی محتوایی قرار گرفت. 
به رغم گفته های رسانه های مختلف داخلی، این بازی 

قبل از اجرا هیچ گونه اطالعاتی از کاربر دریافت نمی کند. 
تنها اواسط بازی، نام کاربر، نام شخصی که کاربر از 
او متنفر است و نام شخصی که کاربر به او عالقه مند 
است، پرسیده می شود و از این اسامی  در بعضی از 
جمله هایی که در بازی به کار می رود، استفاده می شود. 
همچنین درباره اجازه دسترسی به صفحات مجازی 
کاربر )مانند فیس بوک و واتس آپ( سوالی پرسیده 
 ios نمی شود. نکته حائز اهمیت این است که نسخه
زبان  که  است  مختلفی  زبان های  دارای  بازی،  این 
فارسی یکی از آنهاست ولی ترجمه های فارسی بسیار 
نامفهوم هستند و منظور سازنده به کاربر انتقال داده 

 Google نمی شود، )مانند ترجمه هایی که از
Translate گرفته می شود.(

بازی مریم 3فصل دارد که هر فصل دارای چند 
قسمت است. در هر فصل بازیکن با موجودات 
ترسناکی مواجه می شود که هر کدام بنا به دالیلی 
وارد جریان بازی می شوند، مثال یکی از این 
موجودات جادوگری است که کاربر می تواند 
از او تقاضای کمک کند. هر جواب در بازی 
بازی  ادامه  و  داستان  روی  تاثیراتی  می تواند 
بگذارد اما این تاثیرات خفیف است و در 2 
 ESRA بار اجرای بازی که توسط کارشناسان
انجام گرفت چندان تفاوتی مشاهده نشد. البته 
یکی از پاسخ های بازی می تواند کاربر را از ادامه 
بازی به صورت موقت منع کند که در نظرهایی 
که بعضی کاربران در فروشگاه های دیجیتالی 
عرضه کننده این بازی ثبت کرد ه اند این بازه زمانی 6 

ساعت و 24 ساعت اعالم شده است. 
پس از اتمام بازی، جمله یا تصویری مبنی بر پایان 
بازی نمایش داده نمی شود و بازیکن مانند گیر کردن 
در یک چرخه بی پایان، دوباره به سوال ابتدای بازی 

برمی گردد. 
مریم در فروشگاه های دیجیتالی عرضه کننده بازی های 
فعال هستند، وجود  تلفن همراهی که داخل کشور 
ندارد و فقط فروشگاه دیجیتالی Myket بازی هایی با 
نام و آیکون این بازی منتشر کرده که هیچ کدام از آنها، 

بازی مریم نیست که مدنظر این گزارش است.

 
چالش مومو

سازوکار چالش مومو به این شکل است 
که از طریق شماره تماسی ناشناس در 
واتس آپ یا یک اکانت فیس بوک، با 
فرد مورد هدف ارتباط بر قرار می شود 
و طی این ارتباط، شخص با چالش 
آشنا می شود و درباره انجام مراحل 
دریافت  وعده هایی  چالش  مختلف 
می کند. قربانی باید تمام کارها را آنطور 
که گفته شد انجام دهد و با گرفتن 
عکس )مثال از جراحاتی که به بدن 

خود واردکرده عکس بگیرد( و ارسال آن برای 
طرف مقابل درستی آن را اثبات کند. 

اگر قربانی در هر یک از مراحل بخواهد جریان 
را ترک کند، از طرف فردناشناس، علیه خود یا 
خانواد ه اش تهدید می شود. این چالش نیز مانند 
چالش نهنگ آبی، نوجوانان )به دلیل تاثیرپذیری 
بیشتر( را مورد هدف قرارداده است. البته هیچ گونه 
آسیب یا خودکشی درمورد چالش مومو، توسط 
پلیس ثبت نشده و فعالیت این چالش تاکنون 
شاکی قانونی نداشته است. با این وجود نیروهای 
امنیتی کشورهای مختلف دست به تحقیقاتی در 
این زمینه زده اند. به طور مثال در کشور آرژانتین 
برخالف اخبار رسانه ای که مطرح شده ، پلیس این 
کشور نتوانسته دلیل مرگ دختری 12 ساله را به این 

چالش نسبت دهد. با این نام صفحات فیس بوک 
جعلی نیز ساخته شده اند. همچنین بازی هایی وجود 
دارند که از این نام برای استفاده تبلیغاتی بهره 
برده اند. مدیران واتس آپ در واکنش به فراگیر 
شدن چالش مومو در این پیام رسان اعالم کردند 
عمیقا به امنیت افراد اهمیت می دهند و کاربران 
می توانند هر شماره ای را بالک کنند. همچنین از 
کاربران خواسته شده به درخواست شماره های 
ناشناس در واتس آپ به خصوص با عکس کاربری 
زن ترسناک چالش مومو پاسخ ندهند و هرگونه 

پیام مشکوک را گزارش کنند.
در همین راستا، از والدین کودکان و نوجوانان نیز 
باید درخواست کرد نظارت بیشتری بر فعالیت 

فرزندان خود در فضای مجازی داشته باشند.

مریم، مومو و نهنگ آبی

موج خشونت در بازی های رایانه ای

رئيس پليس فتا پایتخت هشدار داد
حرکت نرم بعضی بازی های تلفن همراه 

به سمت خشونت

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ 
نسبت به حرکت فریبکارانه، 
نرم و خاموش برخی بازی های 
تلفن همراه خارجی به سمت 
خشونت هشدار داد و تاکید 
انتخاب  از  پیش  »مردم  کرد: 
بازی، درباره آن تحقیق کنند.« 
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس 
پلیس فتا تهران بزرگ درباره 
بازی های خطرناک تلفن همراه 

اظهار داشت: »با توجه به اینکه تولید بازی های تلفن همراه در کشور ما بسیار 
محدود است، بیشتر بازی ها جنبه غربی و غیربومی  دارند و قیدهای فرهنگی 
و اخالقی ایرانی در آنها رعایت نمی شود.« وی به ترویج و تلقین خشونت و 
بدرفتاری و عملکردهای غیرعادی در بیشتر بازی های رایانه ای غربی اشاره 
کرد: »این خصوصیات توسط بازی ها به جوانان ما منتقل می شود. ضمن 
اینکه این بازی ها فرهنگ جدید ارتباطی را میان آحاد جامعه و مرد و زن 
اشاعه می دهند.« سرهنگ کاظمی  با بیان اینکه در برخی بازی ها که قبال تا 
حدودی در جامعه اشاعه یافته بود، حتی شاهد خطرات جانی برای کاربران 
بودیم، عنوان کرد: »توصیه جدی ما این است که جوانان به دنبال بازی هایی 
باشند که با فرهنگ جامعه پیوند داشته باشد. البته تاکید ما روی این نیست 
که جوانان تنها از بازی های بومی  بهره ببرند اما بهتر است بر بازی هایی 
تمرکز کنند که خصوصیات فرهنگی آنها با فرهنگ ما انطباق داشته باشد.«
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در ادامه تاکید کرد: »از آنجا که بازی های 
رایانه ای بیشتر مربوط به جوانان و افراد کم سن و سال است، مجرمان برای 
رسیدن به اهداف پلید خود در زمینه کسب درآمدهای نامشروع و مواردی 
مانند سرقت اینترنتی از این قشر جامعه که تجربه کمتر و فکر ساده تر دارد و 
آسیب پذیرتر است، سوء استفاده می کنند.« وی توضیح داد: »مجرمان بعضا 
با ایجاد درگاه های بانکی جعلی نسبت به سرقت وجوه و اطالعات اقدام 

می کنند و ما در این زمینه مراجعات کمی  نداشته ایم.«
نشود  اعالم  بازی ها  این  عنوان  است  »بهتر  گفت:  کاظمی   سرهنگ 
چراکه این کار ممکن است سبب اشاعه این گونه بازی ها شود اما افراد 
برای آگاهی بیشتر می توانند با جستجوی ساده در اینترنت تحقیق کرده 
و بازی های مناسب را انتخاب کنند.« رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره 
به یکی از بازی های مخرب مجازی جدید اظهار داشت: »این بازی 
برای اینکه کاربران به صورت خاموش و نرم به سمت خشونت کشیده 
شوند، ابتدا ساده است اما در ادامه، اطالعاتی از کاربر دریافت و به 
او دیکته می کند برای یک زندگی راحت تر و کامل تر اعمال نامشروع 
انجام دهد. ضمنا در برخی قسمت های این بازی به اجنه هم اشاره 
می شود.« وی ادامه داد: »ظاهرا بازی یادشده از طرف کشور عربستان 
بازی  درمورد  قانونی  ممنوعیت  هنوز  است.  شده  طراحی  سعودی 

یادشده ابالغ نشده اما تحقیقات در این رابطه در حال انجام است.«

شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

 آنيتا عابدي 

یک روان شناس با اشاره به اعتیادآور بودن برخی 
بازی های مجازی گفت: »براساس تجربه، بهترین 
راه برخورد با این اعتیاد، رفتار جایگزین خوشایند 

است.« 
حسین فرش فروش با طرح این سوال که فلسفه 
اختراع بازی چیست، افزود: »بازی یک فعالیت 
خودجوش، خودانگیخته و انتخاب شده است. در 
عالم روان شناسی بازی انتخاب می شود. از آنجا 
که بازی ها سیر پیشرونده تشویقی دارند، افراد 
از پیشرفت آنها لذت می برند. حتی درگذشته 
و زمانی که هفت سنگ بازی می کردیم، تقدیری 
که پس از گذراندن مراحل از افراد می شد برای 

آنها جنبه خوشایندی داشت.«
این روان شناس اجتماعی با اشاره به فواید و 
جنبه های مثبت بازی های تلفن همراه و رایانه ای 
بازی ها جنبه جسمانی  فواید  از  »یکی  گفت: 
آنهاست؛ به این صورت که افراد انرژی های اضافه 
بر سازمان خود را مصرف می کنند و انرژی های 
مثبت به دست می آورند. عالوه بر این بازی ها 
فواید فکری هم دارند چرا که هر بازی مشتمل 

بر یک مساله است که قرار است حل شود.«
وی ادامه داد: »فایده اجتماعی بازی های تلفن 
همراه و رایانه ای این است که در 99درصد آنها 
کاربر باید با افراد یا اشیاء ارتباط بگیرد تا بتواند 
مراحل را رد کند بنابراین سیستم های ارتباطی 

افراد با بازی افزایش می یابد.«

تخلیه ترس، خشم و سایر احساسات 
درونی به کمک بازی

فرش فروش خاطرنشان کرد: »بازی های رایانه ای و 
تلفن همراه جنبه های مثبت عاطفی هم دارند. یکی 
از این جنبه ها شادی افراد حین بازی در اوقات 
فراغت است؛ صرف  نظر از اینکه ببازند یا ببرند. 
عالوه بر این، خانواده ها در زمان بازی بچه ها به 
آنها توجه می کنند، مثال زمانی که خانواده از بچه 
می خواهند کمتر بازی کند، در واقع به او توجه 

کرده اند و کودک این توجه را لمس می کند. ضمن 
اینکه اگر افراد خشم یا ترس درونی داشته باشند 
با کمک هیجان بازی می توانند آن را تخلیه کنند.« 
وی اضافه کرد: »بازی ها دارای جنبه های معنوی 
هم هستند. یک بازی تالش، اراده و توکل به 
قدرت ماورایی مثل خدا را شامل می شود. ضمن 
اینکه بازی بدون داوری بازی نیست. داوری یک 
بحث معنوی است و همه بازی ها برای تشخیص 
اینکه قواعد و قوانین بازی رعایت شده یا نه، 

داوری دارند.« 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازی از جنبه های 
مختلف برای افراد سودمند است، تاکید کرد: 
»اما بازی ها مضراتی هم دارند، مثال بسیاری از 
برنامه نویس ها با استفاده از بازی کار تجاری 
کودکان،  خصوصیات  کمک  به  و  می کنند 
نوجوانان و سایر افراد کاری می کنند تا بازی ها 
اعتیادآور باشند. بازی کردن اشکالی ندارد اما 
اعتیاد اشکال دارد. زمانی که من مدام به حل 
یک مساله واحد بپردازم فکرم از لحاظ شناختی 
دچار اعتیاد می شود و دیگر فکر نمی کنم. برای 
شفاف شدن این مطلب یک راننده تازه کار را 
که در زمان رانندگی به دنده، فرمان و همه چیز 
توجه می کند، با راننده ای ماهر مقایسه کنید که 
به هیچ یک از ابزار رانندگی نگاه نمی کند و حتی 

قاعده1۰:1۰ را هم فراموش می کند.«
وی توضیح داد: »البته اعتیاد تنها به بازی ها و کودکان 
محدود نمی شود و بعضا افراد معتاد به گوشی همراه 
خود هستند. اگر شما صبح که برمی خیزید ابتدا به 
جای شستن دست و صورت خود، گوشی تان را 
بررسی می کنید، معتاد هستید. درواقع اعتیاد یک 
رفتار تکراری آزاردهنده است که نوع تلفن همراه 
آن، می تواند از جنبه های جسمانی نیز به افراد 
زیان برساند و مثال سبب قوز و خمیدگی پشت، 
خستگی ذهنی و چشمی، درد مچ دست و... شود.« 
فرش فروش با اشاره به دیگر جوانب منفی بازی های 
رایانه ای و تلفن همراه تاکیدکرد: »درست است 
که بازی ها دارای جنبه اجتماعی مثبت هستند و 
کاربر را وامی دارند تا از ابزار و افراد برای پیشرفت 
در مراحل استفاده کند اما در این شرایط بیشترین 
ارتباط کاربر با دستگاه و کاربران مجازی است و 

ارتباطات در دنیای واقعی قطع یا کم می شود.«

این روان شناس اجتماعی با اشاره به جنبه های 
منفی عاطفی در بازی های رایانه ای و تلفن همراه 
اظهار داشت: »گاهی برنامه نویس ها برای شرایط 
شکست و باخت راه حلی ارائه نمی دهند. در 
چنین شرایطی ممکن است طعم تلخ شکست 
خشم و تنفر تولید کند و از آنجا که در دنیای 
مجازی نمی توان این احساسات را تخلیه کرد، 
افراد نسبت به تخلیه آن در دنیای واقعی اقدام 
می کنند. به همین دلیل است که وقتی از بچه ها 

می خواهیم بازی نکنند پرخاش می کنند.«
به گفته فرش فروش، عالوه بر موارد یادشده 
برخی بازی های جدید مثل نهنگ آبی از نظر 
معنوی کارکرد منفی دارند و با زیرساخت های 
صهیونیستی شان، ایمان، تقوا و ارزش هایی مثل 
پرهیز از رباخواری را در افراد از بین می برند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: »فلسفه بازی این 
است که مساله حل کند اما در عین حال طراحان 
و برنامه نویسانی هستند که فکر مذهبی و سیاسی 
دارند و به واسطه بازی ها مقاصد دیگری را دنبال 
افراد  این  از نیت ها و اغراض  می کنند. یکی 
تهاجم فرهنگی است و بازی ابزار رسیدن آنها 
به اهدافشان است. با یک اسلحه هم می توان 
آدم ها و مغزها را شکار کرد و هم می توان در 
زمانی که شکار آزاد است، نسبت به آن اقدام کرد.  
بازی را هم می توان ابزار اقدامات غیراخالقی 

کرد و هم می توان با استفاده از آن به مردم سود 
رساند.« وی افزود: »فردی که به نحوی معتاد 
به بازی مخرب و خطرناک شده، ازخودبیگانه 
می شود. به همین دلیل ممکن است دست به 
کارهای خطرناک و لطمه زننده به افراد بزند.« 

 چه کنیم تا اعتیاد کودکان به 
بازی های مجازی کاهش یابد؟

فرش فروش به روش برخورد درست با کودکانی 
که زیادی تمایل به بازی های تلفن همراه یا 
رایانه ای دارند، اشاره کرد: »بر اساس تجاربی 
و  دانشجویان  مراجعان،  با  تعامل  در  من  که 
دانش آموزان داشته ام، بهترین راه برخورد با اعتیاد 
بازی »رفتار جایگزین خوشایند« است. به عنوان 
مثال زمانی که کودک می نشیند تا بازی کند 
والدین باید لباس بپوشند و برای بردن او به 
سینما، پارک یا فضاهای تفریحی مورد عالقه 
کودک اظهار آمادگی کنند. در چنین موقعیت هایی 
بازی کردن  به  نسبت  را  رفتن  بیرون  کودک 
ترجیح می دهد. برخی می گویند برای پیشگیری 
از اعتیاد کودکان به بازی باید حواس آنها را 
پرت کنیم اما حواس آنها را باید به چه چیزی 
پرت کنیم؟ ما باید یک رفتار جایگزین خوشایند 
پیشنهاد دهیم و در چنین مواقعی  آنها  به  را 

نصیحت و امر و نهی فایده ای ندارد.«

 حسين فرش  فروش
روان شناسي اجتماعي

رضا احدي  مدیر نظام ارزیابي و رده بندي سنتي بنياد ملي بازي هاي رایانه اي 

رفتار جایگزین خوشایند، راهکار اساسی برای کاهش اعتیاد بازی 



در کل، 3 مولفه مهم در حوزه مواد غذایی باید رعایت شود تا مواد غذایی سالم، ایمن و استاندارد 
به دست مصرف کننده برسد. اول ایمنی ماده غذایی، دوم کیفیت و سوم اصالت ماده غذایی که باید 
مدنظر قرار گیرد. به طور مثال، اگر کنسرو ماهی تن تولید می شود حتما از ماهی تن استفاده شده 
باشد و اصالت آن باید به اثبات برسد. در واقع، تولید غذای سالم و ایمن جزو دغدغه های بشر 
است و از آنجا که غذای کافی برای همه نبوده، انقالب سبز رخ داد. انقالب سبز در عین حال که 
مزایای زیادی داشت، مشکالتی هم ایجاد کرد. این انقالب، کودهای شیمیایی و آفت کش ها را وارد 
چرخه تولید مواد غذایی کرد و بعد دانشمندان به این فکر افتادند که چگونه استفاده از این کودها 
را کنترل کنند بنابراین نظام استانداردسازی در همه کشورها الزم است و هر نظام استانداردسازی 
4 رکن دارد؛ رکن اول تعیین استانداردها؛ اینکه همه ذینفعان در آن مشارکت کنند و باید حاصل 
اجماع باشد. رکن دوم اندازه شناسی است؛ هم از جهت علمی و قانونی و هم فنی؛ یعنی حتما باید 
مرکزی وجود داشته باشد که این موضوع را کنترل کند. به طور مثال میزان هیستامین در تن ماهی 
چقدر باشد که برای مصرف کننده ضرر نداشته باشد. رکن سوم تعیین صالحیت است؛ به این معنا که 
تولیدکنندگان تا چه حد صالحیت الزم را دارند  و در این جهت هم نیاز به بازرسی و هم آموزش 
است. رکن چهارم ارزیابی و انطباق محصول با استاندارد است. برای این کار نمونه برداری و آزمون 
اهمیت دارد. در دنیا، نظام استانداردسازی به سمتی پیش می رود که هر تولیدکننده ویژگی های 

خدمتش را ارائه کند و بعد تضمین دهد می تواند آنها را اجرا کند.
موضوع بعدی بحث حالل بودن است. اصالت همان حلیت است که موضوع بهداشت و کیفیت 
هم در آن گنجانده می شود. یکی دیگر از اقدامات ما در سازمان استاندارد، کاهش قند، نمک و 
چربی در 38 فراورده غذایی پرمصرف است. به طور مثال حداقل قند نوشابه ها 11 گرم بوده ولی 
در حال حاضر حداکثر میزان قند را 9 گرم در نظر گرفته ایم. در زمینه محصوالت کشاورزی هم 

کاهش باقی مانده سموم، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین جزو اولویت های ماست.

افزایش سرانه مصرف غذاهای دریایی به ویژه ماهی جزو برنامه های اصلی ما 
در سازمان شیالت است و در چند سال اخیر سازمان شیالت پیگیر افزایش 
سرانه مصرف آبزیان در کشور است. در این راستا از طریق برگزاری مسابقات 
طبخ آبزیان، آشنایی بانوان با شیوه های طبخ مواد غذایی دریایی سعی کرده ایم 
به این هدف برسیم. عالوه بر این، همایش های مختلفی را برگزار کرده ایم. 
که  تهران  مثل  استانی  در  ماهی  مصرف  کیلوگرمی   10/4 سرانه  کل،  در 
جمعیت باالیی دارد، بسیار پایین است و باید برای افزایش سرانه تالش 
کنیم. امسال شیوه جدیدتری در نظر گرفته ایم و پیشنهاد اولیه ما آموزشگاه 
آشپزی است که غذاهای دریایی بیشتر تدریس کنند و به بانوان هم آموزش 
دهند. ما شعاری را برای این همایش در نظر گرفتیم تحت عنوان »ماهی 
غذای سالمتی« و قصد داریم از این طریق مصرف ماهی را بیشتر گوشزد 
کنیم تا آن را هم در طبخ و هم در رژیم غذایی مردم بگنجانیم. در حال 
حاضر، چند نمایشگاه آبزیان در میادین تره بار برگزار کرده ایم که باید یادآور 
شویم شیالت استان تهران، نماینده شیالت کل کشور است و محصوالت 
دریایی از اینجا به سراسر کشور ارسال می شود. از طرف دیگر، امسال در 
استان تهران 7 هزار تن پرورش ماهی سرد آبی )قزل آال( خواهیم داشت. 

همچنین، ما در سازمان شیالت از افرادی که دوست دارند در زمینه ماهی 
زینتی مثل زالو و جلبک فعالیت کنند، حمایت می کنیم، به طوری که در سال 
1397، 37 میلیون قطعه ماهی زینتی تولید و 80  درصد آن به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس صادر شد.

گزارش »سالمت« از اولین همایش ملی تغذیه، داروهای ارگانیک و آبزیان در رژیم درمانی 

غذاهای دریایی، بیماری های غیرواگیر را کاهش می دهند 
سرانه مصرف غذاهای دریایی در کشور ما خیلی پایین است و این 
موضوع ارتباط مستقیمی با ابتال به بسیاری از بیماری های غیرواگیر 
دارد. این در حالی است که در برخی شهرهای شمالی و جنوبی 
کشورمان غذاهای دریایی متنوعی داریم و تحقیقات مختلف نشان 
داده  هرچه مصرف غذاهای دریایی به دلیل دارا بودن امگا3 بیشتر باشد، سفره 

خانوار سالم تر خواهد بود. اولین همایش ملی نقش آبزیان در رژیم  درمانی به همین 
منظور برگزار شد که نقش غذاهای دریایی را در پیشگیری از بیماری ها نشان دهد 
و در این راستا تعامل متولیان سالمت و مهارت آموزی برای فرهنگ سازی و ترویج 
طبخ آبزیان بیشتر شکل بگیرد. نکته جالب این همایش این بود که موسسه آموزشی 
اکسیر سالمت که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای فعالیت می کند، برگزار کننده 

این همایش بود و این اولین بار است که سازمان فنی و حرفه ای کنار وزارت 
بهداشت برای ارتقای سالمت مردم در جهت تغذیه و رژیم درمانی همکاری می کند. 
به عالوه، این همایش از سازمان استاندارد کشور نیز مجوز داشت. در ادامه همین 
متخصصان  که  اشاره خواهیم کرد  نکاتی  به  تغذیه«  »دیده بان  در صفحه  مطلب 

مختلف در این همایش به آنها پرداختند.

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

استانداردسازی، 4 رکن دارد برنامه اصلی شیالت، افزایش سرانه 
مصرف ماهی است 

 مهندس غالمرضا امینی
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد مواد غذایی 

و حالل سازمان ملی استاندارد

 مهندس نغمه نظری
مدیرکل شیالت و امور دریایی استان تهران 

 مهدیه 
آقازمانی 

 در کشور ما مصرف غذاهای دریایی 
به ویژه ماهی بسیار کم است، به گونه ای 
که مصرف سالیانه ماهی در کشور 10 
کیلوگرم محاسبه شده ولی در کشوری 
مانند ژاپن مصرف سالیانه خانوار 70 
کیلوگرم است. در بیشتر کشورهای دنیا 
مصرف سالیانه ماهی بین 25 تا 30 کیلوگرم 
است و  میزان آن در کشورهای آسیای 
شرقی باالتر هم است. این در حالی است 
که در کشورمان ماهی جایگاه کوچکی در 
سبد خانوار دارد و انگار فرهنگ غذایی ما 
با غذای دریایی سازگار نیست. این قضیه 
می تواند دالیل مختلفی داشته باشد؛ به 
طور مثال مردم به دلیل طعم و بوی ماهی 
از خوردن آن اجتناب می کنند. تحقیقات 
نشان داده ماهی سرشار از امگا3 است و 
نقش امگا3 در کاهش تری گلیسرید ثابت 
شده، همچنین در ابتالی کمتر به بیماری 
کبد چرب کمک فراوانی می کند بنابراین 
برای ایجاد فرهنگ مصرف ماهی باید 
نقش متخصصان تغذیه را پررنگ کنیم 
و همان گونه که در دنیا پیشگیری مقدم 
بر درمان است، در کشور ما هم باید با 
کمک متخصصان تغذیه با اصالح رژیم 
غذایی مردم به پیشگیری از بیماری ها 
برسیم. بسیاری از مردم به دلیل اینکه 
منابع امگا3 در رژیم غذایی شان ندارند از 
مکمل امگا3 استفاده می کنند، در صورتی 
که باید امگا3 در جیره غذایی مردم باشد 
تا تاثیر آن بیشتر شود. درحقیقت، امگا3 
و  قلبی  بیماری های  از  پیشگیری  در 
عروقی، بیماری های آرتریت روماتوئید 
و فشارخون باال نقش دارد بنابراین باید 
مصرف آن  بین مردم افزایش پیدا کند، حتی 
در دستورالعمل های جدید درمان سرطان، 
برای جلوگیری از تحلیل عضالت، اسید 

چرب امگا3 تجویز می شود.
در بیمارستان جان هاپکینز 600 متخصص 
تغذیه بالینی مختلف وجود دارد که در 
به  می کنند،  کار  مختلف  حیطه های 
این صورت که متخصصان تغذیه در 
و...  کلیه  عروق،  و  قلب  رشته های 
بیماران را زیرنظر دارند، در حالی که 
داریم؛  تغذیه  شاخه  فقط 3  ایران  در 
تغذیه سلولی مولکولی، جامعه و بالینی. 
در کشور هایی مثل نروژ، آلمان، کانادا و 
کشور های آمریکای التین، متخصصان 
تغذیه کنار تیم درمان و نه به صورت 
مشاور تغذیه فعالیت می کنند. در کشور ما 
آمار بیماری های مزمن رو به افزایش است. 
چاقی هم به ویژه بین کودکان افزایش یافته، 
در صورتی که اولویت ما همیشه درمان 
بوده و نه پیشگیری بنابراین رژیم غذایی 
مردم باید اصالح شود و غذاهای دریایی 
هم در سفره آنها جا بگیرد. اگر نتوانستیم 
در این کار موفق شویم، مجبوریم از 

داروهای مکمل استفاده کنیم.

حاوی  دریایی  غذاهای 
پروتئین و چربی هستند و 
اختالف آنها در چربی شان 
است، به طوری که مثال 
خرچنگ 0/6 گرم چربی دارد ولی ماهی 
سالمون داراي 6 گرم چربی است. پروتئین 
در غذاهای دریایی در بدن زود شکسته و 
جذب می شود بنابراین  بهترین نوع پروتئین 
برای همه گروه های سنی است. چربی غذاهای 
دریایی از نوع چربی غیراشباع است بنابراین 
هم حداقل کالری را به بدن می رساند و هم 
باعث چاقی نمی شود. همه می دانیم پروتئین 
برای بدن ضروری است و کمبود آن سالمت 
انسان را در هر گروه سنی به خطر می اندازد. 
کمبود پروتئین در بدن 8 عالمت دارد که 
در بچه های مناطق کمترتوسعه یافته بیشتر 
دیده می شود. شکم بزرگ و کبد نارس از 
عالئم کمبود پروتئین است و در افراد بالغ 
با پوسته پوسته شدن پوست خودش را نشان 
می دهد. وقتی پروتئین کم باشد، بافت عضالنی 
ضعیف می شود و در بچه ها رشد ناقص خواهد 
بود. سیستم ایمنی هم ضعیف می شود و حتی 
چاقی ایجاد خواهد شد. باید یادآور شوم درصد 
پروتئین گوشت، مرغ و ماهی تقریبا یکسان 
است و تفاوت در میزان چربی آنهاست، به 
گونه ای که چربی در ماهی 10 گرم است 
ولی در گوشت گاو 35 گرم محاسبه مي شود. 
به عالوه، گوشت ماهی زود جذب می شود 
و چربی کمتری وارد بدن می کند و چاقی 
کمتر ایجاد خواهد شد. این در حالی است 
که بدن به چربی به عنوان انرژی ساختمان 
بدن نیاز دارد ولی بدن اسید چرب امگا3 را 

که در ماهی است، نمی سازد.
سال ها گفته می شد اسید چرب اشباع باعث 
بیماری های قلبی می شود ولی مقاالت جدید 
نشان داده اند اگر اسید چرب اشباع را با غیراشباع 
جایگزین کنیم، تاثیری در کاهش بیماری های 
قلبی  و مرگ ومیر افراد ندارد. طی 14 سال 
آزمایش انجام شده روی 35 هزار نفر که 11 
هزار نفر آنها بیماری قلبی داشتند، مشخص شد 
هیچ هماهنگی ای بین اسید چرب اشباع و سکته 
وجود ندارد. حال این سوال مطرح می شود 
که این همه مرگ ومیر ناشی از بیماری های 
قلبی- عروقی از کجا می آید؟ پاسخ چاقی 
است که عامل مرگ ومیر بزرگساالن ولی 

قابل پیشگیری است. 
چاقی باعث اختالل متابولیکی می شود. زمانی 
که فرد چاق می شود، گلبول های سفید وارد 
بافت چربی می شود و موادی ترشح می کند که 
التهاب ایجاد می کند. علت همه بیماری های 
غیرواگیر التهاب است. حتی افرادی که الغرند 
و دچار بیماری غیرواگیر هستند، به دلیل 
اینکه چربی زیرپوستی دارند،  نیازی به رژیم 
نخواهند داشت، بلکه باید حتما ورزش کنند. 
برای درمان قطعی فشارخون نیز باید چاقی 
و التهاب را در بدن از بین برد بنابراین نتیجه 
می گیریم اسید چرب اشباع عامل بیماری 
قلبی نیست و سالمت فقط با رعایت رژیم 
غذایی مناسب به دست نمی آید، بلکه چاقی 
بیماری های غیرواگیر است و  عامل همه 
برای درمان بیماری های غیرواگیر عالوه بر 
درمان عالمتی، باید بیمار را از نظر چاقی 

هم زیرنظر گرفت.

سرانه مصرف 10کیلوگرمی 
بسیار پایین است

اسیدچرب اشباع، دیگر عامل 
بیماری های قلبی نیست!

نگاه  متخصص تغذیه
 دکتر حسین 

ایمانی
دبیر علمی همایش

www.salamat.ir

s a l a m a t

 دکتر یوسف 
اویسی

نگاه  متخصص 
فارماکولوژی



نتایج یک بررسی جدید در ایران و بریتانیا نشان 
می دهد مصرف روزانه یک قرص حاوی 4 دارو 
می تواند شمار حمله های قلبی و سکته مغزی را 
تا یک سوم کاهش دهد. به گزارش بی بی سی، این 
قرص حاوی آسپیرین )داروی رقیق کننده خون(، 
یک داروی استاتینی کاهنده کلسترول و دو داروی 
کاهنده فشارخون است. پژوهشگران ایرانی و 
بریتانیایی که این بررسی را انجام داده اند، می گویند: 
»این قرص با قیمتی بسیار کم می تواند تاثیری 
بزرگ در پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی 
داشته باشد.« این پژوهشگران پیشنهاد می کنند این 
قرص به هر کسی در سنی معین در کشورهای 
فقیرتر که پزشکان گزینه های کمتری برای درمان 
و امکانات کمتری برای ارزیابی تشخیصی دارند، 

تجویز شود.
بیماری های کرونری قلب و سکته مغزی دو 

علت اصلی مرگ در سراسر دنیا هستند و باعث 
مرگ بیش از ۱۵ میلیون نفر در سال می شوند.

سیگار کشیدن، چاقی و ورزش نکردن خطر دچار 
شدن به بیماری های قلبی را افزایش می دهند. 
این بررسی که نتایج آن در نشریه لنست منتشر 
شده، روی حدود ۶ هزار و 800 نفر در بیش از 

۱00 روستای ایران انجام شده است.
برای نیمی از افراد شرکت کننده قرص 4 دارویی 
و توصیه های بهبود شیوه زندگی و به نیمی دیگر 
فقط توصیه های بهبود شیوه زندگی داده شد. پس 

از ۵ سال این یافته ها به دست آمد:
 در گروه ۳4۲۱ نفره ای که قرص 4 دارویی 
دریافت می کردند، ۲0۲ مورد عارضه قلبی- 

عروقی رخ داد.
 در گروه ۳4۱۷ نفری که قرص نمی خوردند، 

۳0۱ مورد عارضه قلبی-عروقی ایجاد شد.

دارویی   ترکیب  دادن  میزان ها،  این  اساس  بر 
پیشگیری کننده به هر ۳۵ نفر مانع دچار شدن 
یکی از آنها به مشکل قلبی عمده در طول یک 

دوره ۵ ساله می شود.
پروفسور تام مارشال از دانشگاه بیرمنگام که یکی 
از این پژوهشگران است، توضیح می دهد: »ما 
نشان دادیم در یک کشور روبه توسعه یا با درآمد 
متوسط - که بسیاری از کشورها شرایط مشابه آن 

را دارند- استفاده از این راهبرد می تواند ارزشمند 
باشد.« این بررسی نشان داد  قرص 4 دارویی به 
کاهش عمده در میزان کلسترول بد خون منجر 

می شود اما اثر اندکی بر فشارخون دارد.
این دارو در این بررسی به افراد باالی ۵0 سال 
بدون توجه به اینکه سابقه بیماری قلبی دارند 

یا نه، داده شد.
دکتر نضال صراف زدگان از دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان یکی دیگر از این پژوهشگران می گوید: 
»با توجه به قیمت ارزان این قرص چنددارویی، 
این دارو بالقوه می تواند اثر عمده ای بر سالمت 
قلب و عروق داشته باشد و از مهم ترین علل 
مرگ ومیر در جهان پیشگیری کند.« ایده استفاده 
از قرص چنددارویی از سال ۲00۱ میالدی مطرح 
بوده اما این بررسی نخستین کارآزمایی عمده 

برای ثابت کردن تاثیربخشی آن بوده است.

نقشه سالمت

 سامانه های مکانیزه جمع 
آوری ضایعات رودخانه ای 

زاینده رود و بیومانیتورینگ 
مواد سمی  به مناسبت هفته 

دولت در محل تاسیسات 
تصفیه خانه آب و سد چم 

آسمان اصفهان به بهره برداری 
رسید/ ایرنا

کردستانی ها بیش 
از ۱۰ هزار واحد خون 

اهدا کردند/ ایرنا

دوربين سالمت

مکمل امگا۳ برای دیابت نوع2 
نفعی ندارد

پژوهشگران انگلیسی معتقدند نباید 
افراد مبتال به دیابت نوع۲ را تشویق 
کرد مکمل های روغن ماهی حاوی 

امگا۳ مصرف کنند.
نگرانی  این  بی بی سی،  گزارش  به 
امگا۳  وجود داشته که مکمل های 
حتی ممکن است برای مبتالیان به 
دیابت ضرر داشته باشند اما بازبینی 
بیش از ۵0 بررسی مجله پزشکی 
بریتانیا در عین آنکه شاهدی از زیانبار 
بودن این مکمل ها به دست نیاورد، 
نتوانست سودمند بودن آنها را هم 

ثابت کند.
سازمان دیابت بریتانیا اعالم کرد افراد 
بهتر است اسیدهای چرب امگا۳ را 
از راه خوردن ماهی های چرب به 
عنوان رژیم غذایی سالم دریافت کنند.

برخی افراد مبتال به دیابت نوع۲ هستند 
که در آن لوزالمعده نمی تواند انسولین 
کافی تولید کند یا سلول های بدن 
نمی توانند به انسولین واکنش نشان 

دهند.
داشتن اضافه وزن یا چاقی یا داشتن 
بستگان نزدیک مبتال به دیابت نوع۲ 
احتمال دچار شدن به این بیماری را 

افزایش می دهد.
پژوهشگران در دانشگاه ایست انگلیا 
دریافتند مصرف مکمل های امگا۳ - 
بدون توجه به مدت بررسی- تاثیری 
از لحاظ زمان تشخیص دیابت یا 

سوخت وساز گلوگز ندارد.
دکتر لی هوپر، سرپرست این پژوهش 
می گوید: »نگرانی هایی وجود داشته 
که مکمل های امگا۳ ممکن است با 
مشکل تر کردن کنترل قندخون به 
افراد مبتال دیابت نوع۲ آسیب بزنند.«

اما افراد مبتال به دیابت یا در معرض 
خطر دچار شدن به دیابت، همچنین 
میزان باالیی تری گلیسرید- یک نوع 
معلوم  که  دارند  هم  چربی خون- 
شده مکمل های امگا۳ آن را کاهش 

می دهند.
 به گفته دکتر هوپر، بررسی فعلی زیانبار 
بودن یا سودمند بودن مکمل های امگا۳ 

را نشان نداد.
هوپر افزود: »مکمل های امگا۳ بسیار 
گران هستند. اگر کسی در معرض خطر 
دیابت باشد، راه های بسیار بهتری برای 
خرج کردن پول برای بهبود سالمت 
وجود دارد، از جمله ورزش کردن یا 

خوردن ماهی های چرب.«
کارشناسان معتقدند  گرچه اسیدهای 
کلی  سالمت  برای  امگا۳  چرب 
ضروری هستند، عموما بهتر است 
افراد دارای دیابت نوع۲ با خوردن 
دست کم دو وعده ماهی های چرب 
در هفته این امگا۳ را به دست بیاورند، 

نه با مصرف مکمل .«

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

دانشمندان ژاپنی در بررسی جدید خود توانستند 
نوع جدیدی از سلول ها را که در رسیدن نور به 
چشم نقش دارند، معرفی کنند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از ان سی بی، دانشمندان ژاپنی سعی دارند 
به بینش های جدیدی در مورد اهمیت سلول های 
حساس به نور در شبکیه چشم که اطالعات بصری 
را پردازش می کنند، دست یابند. آنها عملکرد 
سلول های »مالنوپسین« را بررسی کردند و نقش 
مهم آنها را در درک محیط بصری نشان دادند. این 
پژوهش می تواند به درک زیست شناسی چشم و 
نحوه پردازش اطالعات کمک کند.شبکیه چشم، 

الیه ای متشکل از سلول های متفاوت موسوم به 
»سلول های حساس به نور« است که به میزان 
متفاوتی از نور واکنش نشان می دهند. سلول هایی 
که نور زیادی را پردازش می کنند، »یاخته های 

را  کمتری  نور  که  سلول هایی  و  مخروطی« 
نام  استوانه ای«  »یاخته های  پردازش می کنند، 
دارند.پژوهشگران تاکنون باور داشتند هنگامی 
که نور به شبکیه برخورد می کند، فقط یاخته های 
مخروطی و استوانه ای نسبت به آن واکنش نشان 
می دهند اما اکتشافات جدید نشان می دهد نوع 
دیگری از سلول ها موسوم به »سلول های حساس 
به نور گانگلیون شبکیه«)ipRGCs( نیز در این 
 ipRGCs هستند.سلول های  دخیل  فرایند 
استوانه ای،  و  مخروطی  یاخته های  برخالف 
مالنوپسین را نیز دربردارند که نسبت به نور 

حساس است. »کاتسونوری اوکاجیما«، استاد 
دانشگاه ملی یوکوهاما در ژاپن و از نویسندگان 
این پژوهش گفت: »نقش سلول های مالنوپسین 
شبکیه و نحوه عملکرد آنها در دریافت روشنایی 
نور، تاکنون نامشخص بوده است. ما دریافتیم 
مالنوپسین، نقش مهمی در توانایی انسان برای 
خوب دیدن محیط اطراف دارد. این یافته ها 
می توانند سیستم معمول شناسایی نور را که 
تاکنون بر دو متغیر تکیه داشته، دوباره تعریف 
کنند و نشان دهند دریافت نور، به متغیر سوم؛ 

یعنی سلول های مالنوپسین نیز وابسته است.«

یک قرص حاوی 4 دارو از یک سوم مشکالت قلبی پیشگیری می کند

اهدای عضو جوان اهوازی که دچار مرگ مغزی شده بودکشف سلول های جدید حساس به نور در چشم
                              ایرنا

 بیستمین دوردوچرخه سواری تور کندوان
                    ایرنا

آبشار  شیرآباد  
                        ایسنا

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک 8  صندوق پستی: ۱4۱4۵-۵۵۷

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو،  فاطمه خالقی، لیلی خرسند، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     09۱۲۵۷۲۵۷49

   تحریریه: 09۱۲9۲4۳84۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

روی  شعارنویسی  محرم،  ماه  رسیدن  فرا  با 
خودروها در سطح شهر به شدت افزایش پیدا 
می کند و برخی افراد و حتی برخی مراکز رسمی 
با نیت خیر و در  نیز  وابسته به شهرداری ها 
قالب برپایی موکب ها و ایستگاه های صلواتی، 
یکی از خدمات خود را در قالب »شعارنویسی 

صلواتی خودروها« ارائه می دهند.
از طرف دیگر، بر اساس قوانین راهنمایی و 
نوع  هر  نقش  یا  نصب  یا  »الصاق  رانندگی، 
آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم 
نقوش روی شیشه ها یا بدنه درونی یا بیرونی 
وسایل نقلیه ممنوع است و جریمه دارد.« )۱(
 ابتدا سخنم با مسووالن است که با یک بام 
و دو هوا نمی شود قانون نوشت و اجرا کرد؛ 
نمی شود از طرفی، قوانینی را از تصویب گذراند 
و از طرف دیگر، همه سازمان های رسمی کشور 
مانند  نباشند،  هماهنگ  هم  با  زمینه  این  در 

اعالم  رانندگی  و  راهنمایی  که  قضیه  همین 
ممنوع  خودروها  روی  »شعارنویسی  می کند 
است« و از سوی دیگر، برخی نهادهای وابسته 
رایگان  شعارنویسی  ایستگاه  شهرداری ها  به 

دایر می کنند!
از  جلوگیری  خاطر  به  نمی شود  همچنین 
حواس پرتی رانندگان، آنها را از شعارنویسی 
روی خودروهایشان منع کرد و از طرف دیگر، 
نسبت به وجود تابلوهای تجاری و تبلیغاتی 
فراوان با ابعاد وسیع، پرنقش و نگار و با تصاویر 
اغواکننده در سطح شهرها و جاده ها بی تفاوت 
بود و نقش آنها را در حواس پرتی رانندگان 

نادیده گرفت.
روی سخن دیگرم با صاحبان این خودروهاست 
که اگر با این شعارنویسی ها خود را منتسب به 
پیشوایان دینی معرفی می کنیم، باید مراقب باشیم 
رفتارمان به گونه ای نباشد که موجب وهن اهل 
بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( شویم.
رفتارهایی مثل سیگار کشیدن، زباله به بیرون 
سرعت  بیجا،  زدن های  بوق  کردن،  پرتاب 
بلند  ایمن،  فاصله  نکردن  غیرمجاز،  رعایت 
کردن بیش از حد صدای سیستم صوتی )گرچه 

شأن  در  آن  نظایر  و  امثال  و  باشد(  مداحی 
دینی  پیشوایان  به  منتسب  را  خود  که  کسی 

می داند، نیست.
کسی که خود را عزادار امام حسین)ع( می داند، 
باید نسبت به رعایت اخالق و آداب اجتماعی 

و مراعات حقوق دیگران مقیدتر باشد.
اگر خودروی خود را »بیمه امام رضا)ع(« یا 
و...  علیها(«  ا...  عباس)سالم  حضرت  »بیمه 
آموزه  اساس  بر  بدانیم  باید  می کنیم  معرفی 
روایی »إعقل و توکل«)۲(، باید بیش از پیش 

در رانندگی خود جوانب احتیاط را رعایت کنیم.
از جمله احتیاط های الزم و اصول ایمنی که 
باید در این شعارنویسی ها رعایت شود آن است 
که نوشته روی شیشه ها به گونه ای نباشد که 

مانع برای دید راننده ایجاد کند.
امام رضا)ع( می فرمایند: »تدبیر قبل از عمل، 
تو را از پشیمانی ایمن می دارد« )۳( و تدبیر 
قبل از عمل رانندگی آن است که اصول ایمنی، 
مقررات و اخالق رانندگی را رعایت کنیم، در 
غیر این صورت پیشوایان دینی مان به ما ضمانتی 
نداده اند که صرف ادعای انتساب به آنها، ما را 
از عواقب سهل انگاری ها و بی احتیاطی هایمان 
مصون نگه دارد.اگر توقع داریم آن بزرگواران 
جان و مال ما را بیمه کنند، باید به سخنان و 
راهنمایی هایشان توجه کرده و رفتار خود را 
منطبق بر سیره آنها کنیم. البته به هر حال دنیا 
دار ابتال و حوادث است بنابراین نباید در این 
نوشته ها به گونه ای اغراق شود که گویا شیعه 
و محب اهل بیت دچار هیچ حادثه ای نمی شود. 
برای شیعه امام حسین)ع( آنچه مهم تر است 
وظایف  به  عمل  دارد،  موضوعیت  بیشتر  و 
از  پیشگیری  و  حوادث  از  قبل  برای  است؛ 

آنها وظایفی از قبیل تدبیر قبل از انجام عمل 
دارد،  وجود   )۵( امور  در  محکم کاری   ،)4(
همچنین وظایفی برای بعد از حوادث و آن 
اینکه ضمن عبرت گرفتن و آسیب شناسی، رفتار 
ما در مواجهه با آن حادثه نیز ایمن باشد از 
آنچه که در شأن یک محب اهل بیت عصمت 

و طهارت)علیهم السالم( نیست.

پینوشتها
1.قوانینومقرراتراهور-ماده207

2.رسولخدا)ص(درپاسخبهیکیازاصحابخود
کهمعتقدبود»کسیکهبهخداتوکلمیکندزانوهای
شترشرانمیبندد«،فرمود:»زانوهایشترتراببند

وبهخداتوکلکن.«
عیون النَدمِ؛ مَِن یُومِنَُک الَْعَمِل َقبَْل 3.اَلتْدبِیُر
،2 جلد 54-کافی، صفحه اخبارالرضا)ع(،جلد2،

صفحه113
4.همان

5.یامبراکرم)ص(میفرمایند:»إِنا...َتََعالییُِحبإَِذا
َعِمَلأََحُدُکْمَعَماًلأَْنیُتْقِنَُه«؛خداوندتعالیدوست
داردکههرگاهفردیازشماکاریمیکندآنرا
محکم)وبیعیب(انجامدهد.)کنزالعمال9128(

تاملی در شعارنویسی های خودرویی به مناسبت ماه محرم

 همايون سلحشورفرد
کارشناس بهداشت محيط اداره 
بهداشت و درمان دانشگاه شاهد

فراخوان جذب سرمایه گذار 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور جهت احداث و راه اندازی 

آزمایشگاه تشخیص طبی و کلینیک تخصصی بیماری ها با مشخصات ذیل از 
سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی محترم دعوت به مشارکت و همکاری می نماید.

آزمایشگاه به مساحت  293 مترمربع
کلینیک تخصصی بیماری ها به مساحت512 مترمربع

نشانی: تهران، شهرک 
قدس)غرب(، بلوار 
شهید فرحزادی، خیابان 
شهید حافظی )ارغوان غربی( 
پالک 7

تلفن تماس: 22376417
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بــا خواننـدگـان
تنـاسـب انـدام
زنـدگـی بـهتــر

ویــژه  موضوع 
ن ا  و  ر  
دیـن و سالمـت
ــست ط  زـی محـی سال پانزدهم  شماره 721  شنبه 16 شهریور 1398

4 گروه از تجارب اولیه زندگی تاثیرات عمیق و 
طوالنی مدتی بر ما می گذارند.

گروه اول: ناکامی در برآورده شدن نیازهای دوران 
کودکی است. به این معنی که ما تجربیات خوشایند 

کمی را در کودکی تجربه کرده ایم.
گروه دوم: تجربیات آسیب دیدن و قربانی شدن 

در کودکی است.
گروه سوم: تجربیات کودکی است که موارد خوب 
زیادی را تجربه کرده و هرگز ناکام نشده است، به 
این معنی که والدین برای رفاه و آسایش او همه 
کاری کرده اند، در حالی که تامین رفاه و راحتی، فقط 
درحد متعادل برای رشد سالم کودک الزم است.

گروه چهارم: تجربیات مربوط به همانندسازی کودک 
با افراد مهم زندگی اش است. به این معنی که کودک 
به طور انتخابی با افکار، احساسات، تجارب و 
رفتارهای والدین خود همانندسازی کرده و آنها 

را درونی می کند.
چگونه این تجارب اولیه  بر رفتار و احساسات ما 
در بزرگسالی تاثیر می گذارند؟ کودکانی که ناکامی 
ناگوار نیازها را تجربه کرده اند، مثال احساس تنهایی 
دوران  از  مهمی  جزو  نبودن،  دوست داشتنی  یا 
کودکی شان بوده، ممکن است در بزرگسالی از نظر 
هیجانی سرد و بی عاطفه باشند و احساس رهاشدگی 
کنند چون در محیط زندگی آنها ثبات، درک شدن 
و عشق وجود نداشته است. گروه دیگر کودکانی 
هستند که قربانی خشونت و بدرفتاری والدینشان 
شده اند. این کودکان احساس ناقص بودن و شرم 
دارند و به اطرافیانشان بی اعتمادند. گروه بعدی 
کودکانی را شامل می شود که هرگز »نه« نشنیده اند 
و همه نیازهایشان تمام و کمال برآورده شده است. 
این کودکان تبدیل به بزرگساالنی می شوند که یا 
وابسته و بی کفایت اند  یا خودبزرگ بین و پرتوقع. این 
افراد نمی توانند محدودیت های واقع بینانه را بپذیرند. 
گروه آخر کودکانی هستند که حتی در بزرگسالی با 
افکار، احساسات، تجارب و رفتارهای والدین شان 
همانندسازی می کنند چون رفتارها و احساسات 

پدرش را درون سازی کرده است.

سال پانزدهم  شماره 720  شنبه  2 شهریور 1398  32 صفحه  6000 تومان

www.sa lamat . i r

گزارشی از تاثیر تحریم های 

آمریکا بر سالمت مردم ایران 

تحریم های آمریکا 
سالمت مردم را 

نشانه گرفته اند
آمریکا در هر دور تحریم ها ادعا می کند که تحریم ها 

شامل دارو و اقالم پزشکی نمی شوند. دکتر عباس 

کبریایی زاده مطلبی در نشریه فارین پالیسی منتشر 

کرده که خالف این ادعا را نشان می دهد. تحریم های 

اقتصادی و بانکی آمریکا علیه ایران دسترسی 

مردم به خصوص کودکان، فقرا، سالمندان، زنان 

و بیماران مبتال به بیماری های مزمن را به داروهای 

موردنیازشان مختل خواهد کرد... صفحه2

نعیمه نظام دوست در گفت وگو با »سالمت«:

چاقی بعد ازجراحی 
معده برگشت پذیر 
است اگر...
صفحه4

درباره بیماری های شایع دست  

دست هایی که 
نادیده گرفته 

می شوند
دستان سالم که اغلب نادیده می مانند و ستایش 

نمی شوند، کارهای کوچک بی شماری برای شما 

انجام می دهند؛ از ریختن چای صبحگاهی در 

فنجان تا مسواک زدن شبانگاهی، اما درد گرفتن 

دست ها باعث می شود انجام حتی ساده ترین 

کارها به شکنجه تبدیل شود... صفحه20

نگاهی به پیامدهای 

مصرف گوشت و بهترین 
جایگزین های آن 

به جای گوشت 
چه بخوریم؟

کاهش مصرف یا حذف گوشت قرمز از برنامه 

غذایی الزاما به دلیل رژیم گیاهخواری نیست، 

بلکه گاهی ابتال به برخی بیماری ها، دغدغه های 

زیست محیطی و شرایط اقتصادی افراد را به 

کاهش مصرف گوشت وامی دارد... صفحه24

به بهانه اول شهریور همزمان با بزرگداشت بوعلی سینا و روز پزشک

پزشکانی از جنس دیگر

صفحه  6

هزینه اشرتاک هفته نامه »سالمت« )48 شامره در سال(   

288,000تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کرس 10 درصد تخفیف(،   

مبلغ 260 هزار تومان در وجه نرشیه »سالمت« به شامره كارت 

5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز 
منایید.

شامره فیش بانکی يا كد پيگريي آن را به همراه نام و نشانی و کدپستی   

ده رقمی به تلفن 09125725749 اعالم 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 98 است.  

اشرتاك شام ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  

تجارب کودکی چگونه بر 
بزرگسالی ما اثر می گذارند؟    پیمايش 

در يک نگاه
)11(

محرم مردانه؛ 
محرم زنانه
)15(

چطور می توان به 
سوگواران کمک 
کرد؟ )13(

نکاتی که بايد 
درباره آن بدانید
)12(  

  دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس بالینی

جمعیت حیوانات شهری را 
چگونه کنترل کنیم؟

مهار جمعیت حیوانات شهری از مشکالت ابرشهرهای امروز است. راهکار های زیادی که تابه حال 
برای این کار اندیشیده شده تقریبا همگی به شکست انجامیده اند. یکی از آسان ترین کارها که اول از 
همه به ذهن آدم های ناآشنا با مسائل شهری و حقوق حیوانات می رسد، از بین بردن آنهاست. گذشته 
از موش ها که امروزه به فراوانی در شهرهای بزرگ ما دیده می شوند، جمعیت سگ ها، گربه ها و 
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پرسش اول: چه کنیم تا به جای اینکه بدنمان 
چاق شود، صورتمان هم کمی پر شود؟ من 
بدن چاقی دارم اما صورتم الغر است و به 
دلیل این موضوع اعتمادبه نفسم را از دست 
داده ام. لطفا راهنمایی  کنید. 538****0912

پرسش دوم: آیا مصرف سرکه برای کاهش 
وزن موثر است؟ 573****0902

پاسخ

دکتر سیدضیاء الدین مظهری
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

پاسخ اول: همان طور که بارها اشاره کرده ایم 
ژنتیک نقش مهمی در نحوه شکل گیری فرم بدن 
دارد. البته تقسیم بندی انرژی های ذخیره ای بدن 
در افراد مختلف تفاوت می کند اما آنچه خیلی 
به چشم می آید دو تیپ سیب و گالبی است. 
اندام گالبی شکل بیشتر در خانم ها و در دوران 
باروری دیده می شود اما اندام سیبی شکل بیشتر 
با هورمون های جنسی مردانه و زنانه در ارتباط 
است و عمدتا در مردان دیده می شود. در افرادی 
که اندام گالبی شکل دارند انباشتگی های چربی 
معموال در پایین تنه اتفاق می افتد. چربی های این 
ناحیه دیر به حرکت درمی آیند و سوزاندن آنها 
بسیار سخت است. در واقع چربی های این مناطق 
مختص دوران بارداری به خصوص در 3 ماهه 
سوم و دوران شیردهی و یکی از خواص حفظ 
حیات است. افراد با اندام گالبی شکل معموال 
صورت و باالتنه ظریفی دارند اما در ناحیه شکم، 
باسن و پهلوها چاق هستند. این گروه از افراد 
باید از چاقی و الغری های پی درپی بپرهیزند 
زیرا سلول های چربی برخالف تمام سلول های 
بدن که عمر معینی دارند، از بین نمی روند و 
جالب اینکه این سلول ها قادرند تا 200 برابر 
چربی  نیاز،  بر  مازاد  انرژی های  از  ظرفیتشان 

بسازند و در خود انباشته کنند.
کاهش  قصد  که  گالبی شکل  اندام  با  افراد  به 
وزن دارند توصیه می شود آب فراوان بنوشند، 
مصرف سبزی ها و میوه ها را فراموش نکنند، به 
جای نوشیدن چای و انواع دمنوش ها که فقط 
ادرار را زیاد کرده و آب بدن را تخلیه می کند، 
آب بنوشند تا صورتشان طراوت خود را حفظ  
کند و کمتر الغر شود. باید بدانید باورهایی که 
در مورد خوردن مواد غذایی مختلف و تاثیر 
آنها بر چاقی صورت در جامعه مطرح می شود 
هیچ تاثیری در پر شدن صورت ندارد زیرا ما 
نمی توانیم با خوردن مواد غذایی خاصی فقط 

قسمت هایی از بدن را پرتر یا چاق تر کنیم.

پاسخ دوم: هیچ عاملی به جز بیالن منفی بسیار 
سبک در یک برنامه غذایی متعادل، متناسب و 
متنوع نمی تواند وزن را بدون عارضه کم کند. 
زمان  در  بخواهد  فردی  اگر  که  است  درست 
کوتاهی10 تا 15 کیلوگرم از وزنش را کم کند 
با استفاده از برخی روش ها می تواند این  کار را 
انجام بدهد، در واقع  آنچه فرد از دست می دهد، 
وزن حقیقی که او را به سمت سالمت سوق 
بدهد، نیست، بلکه 60 درصد بدن افراد از آب 
تشکیل شده و رژیم های نامتعارف و غیرعلمی 
یا برخی مواد مثل انواع دمنوش ها که امروزه 
تبلیغات زیادی برای آنها می شود و... فقط آب 
بدن را دفع می کنند. با دفع آب بدن، وزن پایین 
می آید و فرد تصور می کند واقعا وزن کم کرده 
است. با این  کار پوست دچار مشکل می شود و 
پیرتر به نظر می رسد و عضالت تحلیل می روند.
بد نیست بدانید بدن دارای سیستم های حفظ 
حیات است و وقتی تحت فشار و نبود مواد 
غذایی قرار می گیرد دچار استرس می شود. در 
به  که  انرژی هایی  می کوشد  بدن  شرایط  این 
صورت چربی در خود ذخیره کرده را برای عمر 
طوالنی تر و نجات حیات حفظ کند، درنتیجه برای 
تامین انرژی مورد نیاز فعلی خود سراغ عضالت 
می رود و آنها را تحلیل می برد. وقتی عضالت 
تحلیل می روند محیط اسیدی می شود. در این 
هنگام مغز برای خنثی شدن این محیط اسیدی، 
فرمان خروج کلسیم از اسکلت صادر می کند. 
میان بافتی و درون سلولی  دیگر، آب  از سوی 
تخلیه شده و سبب می شود وزن بدن کم شود 
کاهش  این  اما  برسد  اندام  تناسب  به  فرد  و 
از  اندازه هرگز ماندگار نیست و پس  وزن و 
مدت کوتاهی وزن نه تنها به میزان قبل، بلکه به 
وزن بیشتر برمی گردد زیرا بدن طی مدتی دچار 
پایه را کاهش  داده  استرس بوده و متابولیسم 
است. وقتی متابولیسم پایه پایین می آید، حتی 
اگر فرد غذای اندکی هم بخورد بدن بالفاصله 
آن را به چربی تبدیل و در خود ذخیره می کند. 
به همین دلیل هیچ وقت از رژیم های غیراصولی 
بدون  می شود  ادعا  که  موادی  یا  وزن  کاهش 
موثرند  بدنی در کاهش وزن  فعالیت  و  رژیم 
استفاده نکنید زیرا وزن پس از مدت کوتاهی 
دوباره برمی گردد اما تحلیل عضالت دیگر به 
این راحتی ها قابل برگشت نیست و فرد کنار همه 
اینها دچار عوارضی مثل ریزش مو، کم خونی 

و... هم خواهد شد.

با خوانندگان شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت10

پرسش اول: خانمی هستم که 6 سال پیش مشکل کبد پیدا کردم. 
آزمایش دادم و مشخص شد به هپاتیت خودایمن مبتال شده ام. طی 
این مدت قرص آزارام مصرف کرده ام. هر 3 ماه هم آزمایش می دهم 
که هر بار نشان می دهد پالکتم پایین است. آیا این بیماری درمان 
قطعی دارد یا مجبورم تا پایان عمر دارو بخورم؟ 310****0918

پرسش دوم: 30 سال پیش به هپاتیتB مبتال شدم اما اکنون ویروس 
این بیماری در خونم وجود ندارد. آیا با این حال باز هم باید واکسن 

بزنم؟ 728****0912

پاسخ 
دکتر سیدموید علویان

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه ا...)عج(

پاسخ اول: بیماری هپاتیت خودایمن به این معناست که سیستم ایمنی بدن 
که قرار است در برابر انواع عوامل بیماری زا بجنگد و از بدن محافظت کند، 
کبد را به عنوان یک دشمن خارجی در نظر می گیرد و علیه آن می جنگد، 
درنتیجه این واکنش عالئمی در کبد فرد ظاهر می شود که به آن »هپاتیت 
اتوایمیون« یا »هپاتیت خودایمن« می گویند. درمان این بیماری با توجه به 
شدت درگیری متفاوت است. به همین دلیل ممکن است فردی 3 سال، 5 
سال یا حتی تا آخر عمر مجبور به مصرف دارو باشد. خوشبختانه هپاتیت 
اتوایمیون قابل انتقال نیست چون اصال ویروسی وجود ندارد که بخواهد 
بیماری را منتقل کند. میزان پالکت در این بیماری بسیار مهم است و بیمار 
باید حتما آزمایش  های دوره ای انجام دهد تا میزان پالکت خونش بررسی 
شود. پایین بودن میزان پالکت به این معناست که کبد آسیب خاص خودش 
را دیده و ممکن است بیمار ناچار باشد تا پایان عمر دارو مصرف کند. 
امیدواریم در آینده با اطالعات بیشتری که در مورد این بیماری به دست 
می آید، داروهای بهتری هم تولید شود، مثل بسیاری از بیماری هایی که در 
گذشته درما ن شدنی نبودند اما امروزه داروهای خوبی برایشان تولید شده 
است. به عنوان مثال امروزه در مورد برخی سرطان ها درمان های صددرصد 
وجود دارد، در حالی که در گذشته افراد زیادی به دلیل ابتال به همین سرطان ها 
جان خود را از دست می دادند. توصیه می کنم تحت نظر پزشکتان باشید و 
حتما داروها را به موقع مصرف کنید و آزمایش های دوره ای را انجام بدهید.

پاسخ دوم: معموال در بدن کسانی که یک بار به هپاتیتB مبتال می شوند، 
آنتی بادی به اندازه کافی ساخته می شود و دیگر مشکلی ندارند و بدنشان 
ایمن می شود اما زمان زیادی از ابتالی شما گذشته و بهتر است ابتدا 
آزمایش بدهید تا میزان آنتی بادی خونتان بررسی شود. اگر میزان آنتی بادی  
پایین تر از 10 باشد، به تزریق واکسن نیاز خواهید داشت اما اگر باالتر 

از 10 باشد، نیازی به تزریق واکسن نخواهد بود.

پرسش اول: در ماه آخر بارداری هستم و دچار اضافه وزن شده ام. 
می خواهم زایمان طبیعی داشته باشم. آیا می توان با وزن باال به راحتی 
زایمان طبیعی انجام داد؟ آیا رژیم گرفتن در این ماه امکان پذیر است؟ 

0916****889

پرسش دوم: خانم 27 ساله ای هستم که به شدت از زایمان می ترسم 
و به همین علت تمایلی به بارداری ندارم. چه کنم تا این ترس از 

بین برود؟ 120****0919

پاسخ 
دکتر صدیقه حنطوش زاده

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ طب مادر و جنین و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول:وزن باال منعی برای انجام زایمان طبیعی نیست و اتفاقا زایمان 
طبیعی برای خانمی که چاق شده خیلی بهتر از سزارین است زیرا عمل 
سزارین در خانم های چاق خطر آمبولی، خونریزی و سایر مشکالت را 
افزایش می دهد. به همه خانم هایی که با وزن باال باردار شده اند توصیه 
می شود حتما طی بارداری تحت نظر متخصص تغذیه از رژیم غذایی 
مناسبی بهره مند شوند تا کالری دریافتی شان مناسب شرایطشان باشد، به 
هیچ وجه در دوران بارداری رژیم کاهش وزن نگیرند و حتما پیاده روی 
روزانه و نرمش های مناسب این دوران را انجام بدهند. همچنین توصیه 
می شود خانم هایی که وزن باالیی دارند حتما قبل از باردار شدن وزن 
کم کنند زیرا چاقی برای کل دوران بارداری خوب نیست و میزان خطر 
پرفشاری خون، مسمومیت بارداری، جنین خیلی درشت، مرگ جنین، 

دیابت بارداری، دیابت جنین و... را افزایش می دهد.

پاسخ دوم: احتماال آنچه از زایمان و درد آن شنیده اید باعث شده به 
شدت از زایمان بترسید، در حالی که همه زنان از ابتدای تاریخ زایمان 
داشته اند بنابراین در وهله اول سعی کنید باورهای نادرستی که در این 
زمینه دارید اصالح کنید و به شنیده ها اکتفا نکنید. اعتمادبه نفس تان را 
باال ببرید و مطمئن باشید همه خانم ها می توانند روند زایمان را به راحتی 
طی کنند، به خصوص اینکه امروزه با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی 
و ارائه راهکارهایی برای کنترل درد در زایمان، این کار بسیار آسان تر 
از قبل شده است. امروزه 70درصد زایمان ها در آمریکا بدون درد انجام 
می شود. این آمار در برخی کشورها حتی به 90درصد هم می رسد بنابراین 
هیچ خانمی مجبور نیست درد زایمان را تحمل کند. خوشبختانه اغلب 
نقاط کشور ما هم امکانات الزم را برای انجام زایمان بدون درد دارند.

اگر ترستان بسیار زیاد است و به فوبیا تبدیل شده بهتر است از روان پزشک 
کمک بگیرید. حضور در کالس های دوره بارداری و پیش از زایمان و آموزش 
در مورد فرایند زایمان، تماشای فیلم زایمان و حتی حضور در زایشگاه در 
صورت تمایل فرد نیز می تواند اطالعات خانم ها را در مورد زایمان باال ببرد 
و باعث از بین رفتن ترس آنها شود. متاسفانه امروزه بیشتر خانم ها زایمان 
سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح می دهند در حالی که زایمان سزارین هم 
دردهای خاص خود را دارد که بعد از زایمان خانم را درگیر می کند. ضمن 
اینکه در زایمان سزارین از ناحیه کمر به خانم  بی حسی زده می شود. همین 
کار می تواند در زایمان طبیعی هم انجام شود و زایمان طبیعی بدون درد را 
به ارمغان بیاورد. برخی خانم ها هنگام زایمان  از پزشک می خواهند با روش 
بی هوشی عمومی آنها را سزارین کند. این درخواست هم بسیار نادرست 
و اشتباه است. بیهوشی عمومی ممکن است نوزاد را خسته به دنیا بیاورد. 
عالوه بر این ارتباط ساعت اول بین مادر و نوزاد که برای ما بسیار مهم است، 
برقرار نمی شود بنابراین تصمیم گیری در این باره را برعهده پزشک بگذارید و 

فقط به خودتان اعتماد داشته باشید که می توانید از عهده این کار بربیایید.

پرسش: لطفا درباره تکرر ادرار و علل آن 
توضیح دهید. آیا تکرر ادرار در مردان و زنان 

تفاوت دارد؟ 852****0936

پاسخ
دکتر عباس بصیری

متخصص کلیه و مجاری ادراری 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

پاسخ: همان طور که می دانید کلیه ها کار تصفیه 
خون را انجام می دهند و مواد زائد را جدا و 
ادرار تولید می کنند. ادرار از لوله های باریکی 
که »حالب« نام دارند وارد مثانه می شود و در 
آنجا جمع می شود و پس از مدتی که تجمع 
ادرار زیاد شد، حس ادرار به فرد دست داده 

و عمل تخلیه را انجام می دهد. 
دیواره مثانه در افراد بزرگسال حدود 4 تا 5 
میلی متر ضخامت دارد و حجم و گنجایش 
آن در مردان حدود 500 تا 550 سی سی و 
در زنان حدود 450 تا 500 سی سی است.  
داخل دیواره مثانه الیه های متعددی وجود 
دارند که از جمله آنها می توان به الیه های 
عضالنی به نام »االستین، کالژن، عضله مثانه 

و بافت چربی« اشاره کرد. 
الیه االستینی که قسمت اصلی مثانه را تشکیل 
می دهد، با پر شدن مثانه کش می  آید اما اعصابی 
ندارند که به مغز خبر دهد اینجا ادرار جمع 
شده است، درنتیجه ادرار به راحتی در مثانه 
جمع می شود. وقتی حجم ادرار به حدود 350 
سی سی می رسد، کشش الیه های االستین تمام 
و کالژن ها تحریک می شوند. کالژن ها دارای 
عصب هستند و درنتیجه به مغز خبر می دهند 
که مثانه در حال پر شدن است. این اولین 
احساس ادرار است که ما می توانیم با کنترل 
مغزی خود آن حس را از بین ببریم و صبر 
کنیم تا 500 سی سی ادرار در مثانه جمع شود. 
به عبارت دیگر، در مثانه مکانیسمی تعبیه شده 

که می تواند اجازه دهد مثانه تا 500 سی سی 
ادرار را در خود نگه دارد و کمک کند ما به 
کارهای روز مره مان برسیم. اگر چنین سیستمی 
وجود نداشت با هر قطره ای که وارد مثانه 
می شد، مجبور می شدیم به سرویس بهداشتی 
مراجعه کنیم. وقتی 500 سی سی ادرار در مثانه 
جمع شد، نخست چند قطره ادرار وارد ابتدای 
مجرای خروجی می شود. در این حالت اعصاب 
مجرا به مغز خبر می دهند که ادرار در حال 
عبور است. سپس مغز انقباضات عضله مثانه 
را تقویت می کند تا ادرار به طور کامل تخلیه 
شود. حال اگر الیه االستین در مثانه کارایی 
خود را از دست بدهد فرد را دچار تکرر ادرار 
خواهد کرد. این پدیده ای است که معموال در 

سنین باال اتفاق می افتد. 
مثانه خارج  از  که  اعصابی  دیگر،  از سوی 
می شوند، وارد نخاع شده و از آنجا به مغز 
می روند بنابراین این مسیر باید کامال سالم و 
بی نقص باشد. به همین دلیل کسانی که دچار 
ضایعات عصبی نخاعی و مغزی می شوند، 
مثل افرادی که در حوادث آسیب می بینند و 
ضربه مغزی می شوند یا قسمتی از نخاعشان 
قطع می شود، بیماران مبتال به پارکینسون و... 
در کنترل ادرار خود مشکل پیدا می کنند و به 

تکرر ادرار مبتال می شوند. 
بد نیست بدانید ما در روز حدود 1/5 لیتر ادرار 
دفع می کنیم که اگر به ساعت در نظر بگیریم 
ساعتی 110 تا 115 سی سی ادرار می شود 
بنابراین مثانه 500 سی سی ما 4 تا 5 ساعت 
وقت دارد تا پر شود و هر 5 ساعت یکبار 

دفع کامال طبیعی است. 
حال تصور کنید پروستات مردی بزرگ شده 
و مجرای ادرار را تنگ کرده و ادرار نمی تواند 
به طور کامل از مثانه خارج شود، درنتیجه مثانه 
در هر بار تخلیه فقط نیمی از ادرار یا حتی 
کمتر از آن را تخلیه می کند و بقیه ادرار در 
مثانه باقی می ماند، در نتیجه فرد مجبور است 

هر یک  ساعت یکبار به سرویس بهداشتی 
برود و ادرارش را تخلیه کند. به این حالت 

هم »تکرر ادرار« گفته می شود. 
مثانه برخی افراد هم به دالیلی مثل ابتال به 
بعضی بیماری ها مانند بیماری سل، کوچک 
می شود و ظرفیت ادراری مثانه پایین می آید و 
فرد مجبور است زود به زود خود را تخلیه کند. 
افرادی هم که در مثانه شان توده یا غده ای 
دارند که حجم مثانه شان را گرفته، از تکرر 

ادرار رنج می برند. 
همچنین خانم ها بعد از دوره یائسگی دچار 
نمی توانند  و  می شوند  ادرار  مجرای  تنگی 
ادرارشان را خوب تخلیه کنند، درنتیجه این 
افراد هم ادرار باقی مانده در مثانه دارند و مجبورند 
دفعات بیشتری برای تخلیه آن مراجعه کنند.
عفونت ادراری هم یکی از مهم ترین دالیل 
تکرر ادرار است. عفونت، عصب های مثانه را 
حساس می کند. از این رو، با کمترین حجم 
ادرار در مثانه، اعصاب آن تحریک می شود و 
فرد احساس پری می کند اما وقتی به سرویس 
بهداشتی می رود، فقط در حد چند قطره ادرار 
دارد. البته هنگام عفونت عالوه بر تکرر ادرار 
عالئمی مانند سوزش و درد هم فرد را آزار 
می دهد. وجود سنگ در مثانه هم می تواند در آن 
التهاب ایجاد کرده و مشابه عفونت عمل کند. 
جالب است بدانید بسیاری از افراد با توجه به 
شرایط محیطی دچار تکرر ادرار می شوند، مثال 
خیلی ها در فصل زمستان یا در شرایط استرس، 
اضطراب، نگرانی، ترس، وسواس و... دچار تکرر 
ادرار می شوند زیرا تحریکات مغزی به مثانه 
فرمان می دهد هرچه سریع تر خود را تخلیه کند. 
درواقع، این نوع تکرر ادرار ربطی به مثانه 
ندارد و به مغز مربوط می شود. به هرحال 
تکرر ادرار هر علتی که داشته باشد، آزاردهنده 
است و افرادی که این مشکل را دارند باید 
برای بررسی، یافتن علت و درمان آن حتما 

به پزشک مراجعه کنند.

پرسش: چه تفاوتی میان استرس و اضطراب 
کودکان  در  عالئمی  چه  و  دارد  وجود 
و نوجوانان نشان دهنده وجود استرس و 

اضطراب است؟ 554****0912

پاسخ
دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک و 

نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

پاسخ: اضطراب نوعی حس نگرانی است 
که به طور مبهم وجود دارد و فرد مضطرب 
نمی تواند دلیل خاصی برای این نگرانی پیدا 
کند. این حس به صورت جاری در زندگی فرد 
مضطرب وجود دارد و صدمات و آسیب های 
آن می تواند به طور جدی در شیوه زندگی تغییر 
ایجاد کند و طعم خوش زندگی را از فرد بگیرد 
ولی استرس معموال با عامل یا عوامل خارجی 
در ارتباط است، مانند استرس امتحان، مسابقه، 

بیماری، ازدواج و... 
جالب است بدانید کودکان از روزهای اول 
پس از تولد، استرس را تجربه می کنند. درواقع 
گریه بعد از تولد نشان دهنده استرس دوری 
از محیطی گرم و راحت و ورود به فضایی 
است که محرک های جدید بسیاری دارد. هرچه 
امنیت خاطر نوزاد و کودک بیشتر فراهم شود و 
والدین، کودکان خردسال به خصوص کودک 
زیر یک  سال شان را در معرض استرس ها قرار 
ندهند، کودک احساس امنیت و ایمنی بیشتری 
خواهد داشت. البته همه استرس ها به دلیل 
محرک های محیطی نیست. گاهی وراثت، این 
خصوصیات را به ما هدیه می دهد. از این رو، 
برخی افراد خیلی زود به هم می ریزند و نقطه 
جوششان پایین است و برعکس، بعضی دیگر 
بسیار خونسرد هستند و کمتر عصبانی می شوند. 
این خصوصیات تفاوت های فردی است که 

محیط می تواند آنها را بدتر یا بهتر کند. 
پس از استرس تولد، کودکان از حدود 8 ماهگی 
به بعد اضطراب جدایی را تجربه می کنند و 

فرق بین مادر و سایر افراد را می دانند و در 
آغوش افراد غریبه احساس ناآرامی می کنند. 
البته این  عالمت خوب است و نشانه رشد 
شناختی سالم محسوب می شود بنابراین اگر 
کودک یک ساله ای بین افراد مختلف خانواده 
یا غریبه هیچ تفاوتی قائل نباشد، باید نگران 
او شویم که نتوانسته بین پدر و مادر یا سایر 
افرادی که زیاد با آنها در تماس است و کسانی 
که کمتر آنها را می بیند یا غریبه ها تمایز قائل 
شود. به طور معمول کودکان از 8 ماهگی تا 2/5 
سالگی اضطراب جدایی و اضطراب غریبه ها را 
تجربه می کنند و این موضوع کامال طبیعی است، 
در حالی که اگر این اضطراب وجود نداشته 

باشد باید به تکامل سالم کودک شک کرد.
نمی توانند  کودکان  اینکه  به  توجه  با 
با  و  کنند  بیان  به خوبی  را  احساسات شان 
اثر  نیستند، ممکن است در  هیجانات آشنا 
استرس و اضطراب، عالئم جسمی متعددی 
پیدا کنند که از جمله آنها می توان به دردهای 
شکمی، سردردهای گاه و بیگاه، احساس نیاز 
زیاد برای رفتن به دستشویی و... اشاره کرد. به 
عنوان مثال گاهی والدین در شرح حال کودک 
عنوان می کنند وقتی فرزندشان می خواهد جایی 
برود، قبل از خروج از منزل چند بار به سرویس 
بهداشتی مراجعه می کند و برمی گردد. این 
حالت نشان می دهد سیستم سمپاتیک کودک 
در اثر استرس درگیر است که باعث می شود 
کودک احساس پری مثانه و نیاز به تخلیه آن 
داشته باشد، در حالی که ادراری وجود ندارد 
یا کودک احساس دفع می کند ولی دفعی انجام 
نمی شود. همه اینها عالئم جسمی استرس و 

اضطراب است. 
گاهی هم کودکان می توانند درباره ترس هایشان 
صحبت کنند، مثال می گویند با دیدن اسباب بازی 
حتما  می  شوند.  استرس  دچار  خاصی 
دیده اید بسیاری از کودکان خیلی خردسال 
یا  دارند  سروصدا  که  اسباب بازی هایی  از 
حرکت می کنند، می ترسند و آنها را دوست 
ندارند و تقریبا از حدود 3 سالگی به بعد است 

که کودکان می توانند باور کنند جسم بی جان 
هم می تواند با کوک کردن یا باتری انداختن 

قابل حرکت باشد.   
بین نوجوانان هم اشکال مختلف بیماری های 
اضطرابی وجود دارد، به خصوص اینکه دوران 
نوجوانی دوران هویت و ورود به مرحله بلوغ 
است و استرس و اضطراب به نوعی با نوجوانان 
همراه می شود. از این رو، والدین باید از این 
باشند و شرایط نوجوان شان را  آگاه  مساله 
درک کنند تا کمتر به استرس های آنها دامن 
بزنند و زمینه های استرس و اضطراب را در 

فرزندانشان بیشتر نکنند.
یکی از مهم ترین عالئم جسمی استرس و 
می شود  دیده  نوجوانان  بین  که  اضطراب 
حمالت پانیک است که می تواند با لرزش 
صدا، تپش قلب شدید، سرگیجه شدید، عدم 
تعادل، احساس قطع تنفس و خفگی وحس 
مرگ قریب الوقوع همراه باشد. با وجود این 
عالئم نوجوان نگران می شود که نکند در حال 
سکته کردن یا جان دادن است و فکرهای 
بسیار ترسناکی به ذهنش خطور می کند که با 
پیامدهای بسیار ناخوشایندی همراه است. به 
همین دلیل نوجوان مضطربی که ترس اجتماعی 
دارد ممکن است جلوی جمع دچار حمله 
پانیک شود و عالئم فوق را تجربه کند. این 
مساله و تکرار آن سبب گوشه گیری و انزوای 
نوجوان مضطرب می شود و ترجیح می دهد در 
جمع حضور نداشته باشد و کمتر با دیگران 
ارتباط بگیرد زیرا در این صورت مطمئن می شود 
کسی متوجه ناتوانی اش نخواهد شد. با توجه 
به اینکه والدین ممکن است خیلی متوجه عالئم 
اضطرابی فرزندشان نشوند، نوجوانان خودشان 
باعث  آنچه آزارشان می دهد و  باید درباره 
استرس و اضطراب شان می شود، صحبت کنند. 
خیلی خوب است که والدین ارتباط مناسبی با 
فرزندشان داشته باشند و راه ارتباطی را برای 
گفت وگو باز بگذارند و شنونده بسیار خوبی 
باشند تا نوجوان شان احساسات درونی اش 

را بیان و راهکار مناسب را دریافت کند.

پرسش: با توجه به آلودگی هوا و وضعیت 
تابش نامناسب آفتاب و پوشش زیاد آیا می توان 
  Dبدون تجویز پزشک مصرف مکمل ویتامین

را شروع کرد؟ 213****0912

پاسخ

دکتر سیدمحسن خوش نیت
غدد  بیماری های  فوق تخصص 
و متابولیسم و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ: متاسفانه 80درصد مردم جامعه ما 
این  از  هستند.    Dویتامین کمبود  دچار 
و  شدید  بسیار  کمبود  30درصد  تعداد، 
50درصد کمبود متوسط تا خفیف دارند. 
از این رو، توصیه می شود همه مردم مکمل 

کنند.  ویتامینDمصرف 
واحد   1000 روز حدود  در  ما  بدن  نیاز 
فرد  هر  اگر  بنابراین  ویتامینDاست 
2تا  بزرگسالی ماهی یک عدد و کودکان 
12 سال هر 2 ماه یکبار یک عدد قرص 
50هزار واحدی ویتامینDبخورند، کفایت 

می کند. البته افرادی که چاق هستند نیازشان 
به ویتامینDبیشتر است زیرا این ویتامین 

در بافت چربی ذخیره می شود. 
یا  بیماری  دلیل  به  هم  بیماران  برخی 
داروهایی که مصرف می کنند نیاز بیشتری 
به ویتامینD  دارند که پزشکشان قطعا 
تجویز  را  آنها  نیاز  مورد  مکمل  دوز 

کرد.  خواهد 
روی   Dویتامین کمبود  باشد  یادتان 
استخوان ها اثر بسیار مخربی دارد و باعث 

پوکی استخوان و نرمی استخوان می شود.



آشنایی با اصول کلی پیاده روی در سطوح مختلف و 6 تمرین کششی 

پیمایش در یک نگاه

اصول کلی 
و  مناسب  كفش هاي  از  باشد  یادتان  چیز  هر  از  قبل 
مخصوص پیمایش استفاده كنید. در غیر این صورت، دچار 
آسیب هاي مختلفی مي شوید كه نه تنها شما را از ادامه فعالیت 
بازخواهدداشت، بلكه به زندگي عادي تان لطمه خواهد زد. 
حالت بدنتان را حین پیمایش حفظ كنید؛ پشتتان را  صاف 
كنید. شكم را داخل بكشید و دست ها را هنگام راه رفتن 
در جهت مخالف یكدیگر به جلو و عقب حركت دهید. 
با این كار، ضمن اینكه كالري بیشتري مي سوزانید، قسمت 
باالتنه تان نیز فعالیت خواهد داشت. براي راه رفتن از روش 
پاشنه – پنجه استفاده كنید؛ یعنی ابتدا باید پاشنه پاي جلو 
با زمین برخورد كند و بعد پنجه همان پا هنگام بلند كردن 
پاي عقب، وقتي كه پاشنه از زمین بلند شد، مختصري 
زانو را خم كنید. شما باید بتوانید این عمل را در عضالت 
ساق احساس كنید. فشار بیش از حد به خود نیاورید و با 
سرعتي حركت كنید كه هنگام راه رفتن به راحتي بتوانید 
حرف بزنید. پیمایش براي كسي كه سابقه فعالیت ورزشي 
ندارد، مي تواند سنگین محسوب شود بنابراین روزهاي اول 
با 10-5 دقیقه راه رفتن تند آغاز كنید. به مرور ظرف 6 
هفته آن را به 30 دقیقه برسانید. بسیاری از مردم پیمایش را 
برای در جمع دوستان بودن و كاهش وزن انتخاب می كنند. 
به همین منظور توصیه می شود از رژیم غذایي كم كالري 

پیروی كنید تا كاهش وزن اتفاق بیفتد. 

در سرباالیی ها
برای طی كردن مسیر سرباالیی كمی به جلو خم شوید تا از 
فشاری كه روی پاهایتان  است، كاسته شود. در هر گام پای 
تكیه گاه صاف، سپس پای بعدی از زمین برداشته شود )نباید 
با زانوی خم حركت كرد(. یادتان باشد باید تمامی كف پا 
روی زمین قرار گیرد، به استثنای شیب های تند كه با نوك پا 
گام برمی دارید، استفاده از نوك پا موجب خستگی زودرس 
عضالت پا می شود. گام برداری باید با حركت یكنواخت، 
قدم ها یكسان و ریتم منظم باشد. در شیب های باالی 20 
درجه بهتر است به صورت زیگزاگی باال بروید. البته هرچه 
شیب بیشتر می شود باید زاویه بین دو خط زیگزاگ كمتر 
و طول مسیر زیگزاگ باتوجه به پهنای منطقه مانور، بیشتر 
شود. برگرداندن عضله به حالت اولیه بسیار مهم است چون 
هر اندازه عضله فشرده تر و درحالت انقباض باشد انرژی 
بیشتری جذب می كند. با تنظیم تنفس و گام خود، از باال 
رفتن ضربان قلب و در نهایت خستگی زودرس جلوگیری 
كنید )در حالت عادی هر دو گام یک دم و بازدم( و تنفس 
باید به وسیله بینی و كامل انجام شود )در اصطالح دیافراگمی 
باشد( زیرا تنفس از دهان در هوای گرم باعث خشكی گلو، 
تشنگی و در هوای سرد موجب سرماخوردگی و عفونت 
گلو می شود. در شیب های تند و ارتفاعات باال با هر گام 
دم و با گام بعدی عمل بازدم را انجام دهید. پس از هر یک 

ساعت حركت هم، 5 دقیقه استراحت كنید. 

در سراشیبی ها
دقت كنید پایین آمدن از مسیر شیب دار ماهیچه های پا را به شدت درگیر 
می كند بنابراین برای پایین آمدن نباید سرعت زیادی داشته باشید كه 
ماهیچه هایتان فشار زیاد و نامتعارفی را متحمل شوند. همچنین هنگام 
قرار گرفتن در سراشیبی كمی زانوها را خم كرده و گام ها را كوتاه تر 
كنید. قدم های برداشته شده در سرازیری  باید متعادل تر از قدم هایی 
باشد كه تنها تحت تاثیر قوه جاذبه قرار می گیرد و بی اختیار برداشته 
می شود. پاها در هر قدم با زانوی شكسته روی زمین قرار می گیرند و  
مرتب و متواتر كنار یكدیگر حركت می كنند. راهپیمایی در سرازیری 
هیچ جا به اندازه راهپیمایی در سرباالیی مشكل نیست ولی نباید شدت 
جراحات وارده را در سرازیری نادیده گرفت. در سرازیری است كه 
خراش های پوستی ایجاد و مفصل زانوها جابجا می شود و مچ پا 
می پیچد بنابراین سرعت راهپیمایی در سرازیری نباید خیلی بیشتر 
از سرعت سرباالیی باشد. در سرازیری شخص باید گام های خود 
را با اختیار و كنترل شده بردارد. به دلیل همین كنترل حركت است 
كه شخص باید به میزان سرعت خود دقت كند. معروف است كه 
كامیون با هر دنده ای كه در سرباالیی می رود، حداكثر با یک دنده 
سبک تر از آن در سرازیری باید به حركتش ادامه دهد. به استراحت در 
سرازیری به همان اندازه استراحت در سرباالیی باید اهمیت داد بنابراین 
پاها را از زانو كمی خم كرده و با انعطاف حركت كنید. ابتدا پاشنه و 
سپس پنجه پا را روی زمین قرار دهید. اگر شیب تند است، به روش 
پلكانی و از پهلو با بغل پا فرود بیایید و توجه كنید در شن اسكی ها 
باید بدن را كمی خم و پاشنه پا را در شن فرو كرده و فرود بیایید. 

ویژگی های کفش مناسب
فعالیت روزمره شما فشارهای قابل توجهی به پاهایتان 
وارد می كند. این فشارها در جریان تمرین های ورزشی 
چند برابر می شود، به اندازه ای كه هنگام دویدن و در زمان 
تماس پا با زمین فشاری معادل 3تا 4 برابر وزن بدن بر 
پاها وارد می شود. برای جلوگیری از آسیب دیدن پاها  
هنگام تمرین های ورزشی باید متناسب با نوع ورزش، 

كفش مخصوص بپوشید. 
راه رفتن متداول ترین فعالیت حركتی انسان است. آزاد 
بسیار  نكته  رفتن  راه  هنگام  پا  درهم نپیچیدن  و  بودن 
مهمی است. از این رو، كفش مناسب برای پیمایش باید 
همیشه با حركت پا خم شود. سبكی، انعطاف پذیری كفش 
در پنجه و ضربه گیری جزو ویژگی های كفش مناسب 

پیاده روی محسوب می شود. 
نكته های كلیدی كه باید هنگام انتخاب كفش مناسب در 

نظر گرفت، عبارتند از:
 زیره كفش قابل انعطاف باشد. 

 قوس طولی كفش استحكام كافی داشته باشد.
 لبه كفش دورمچ پا بالشتكی باشد.

 پاشنه كفش لبه بیرون زده داشته باشد تا تعادل بهتر 
حفظ شود.

 پشت كفش سفت باشد.
 كف كفش بالشتكی باشد.

 حتما كفش به اندازه پایتان باشد. خالصه اینكه در 
انتخاب كفش ورزشی همان نكاتی را رعایت كنید كه 

برای كفش های معمولی تان در نظر می گیرید.

تمرین اول

مشابه تصویر، در وضعیت پشت به دیوار قرار بگیرید و دست هایتان 
را مماس با سطح دیوار به باال و پایین حركت دهید. تمرین را 3 

مرتبه و در هر مرتبه 10 بار تكرار كنید.

 تمرین سوم
در وضعیت ایستاده یا نشسته، دست هایتان را باالی سر ببرید و 
در یكدیگر قفل كنید و تا حد امكان آنها را به سمت باال بكشید. 
ثانیه در وضعیت  تمرین را 2 مرتبه انجام دهید و هر مرتبه 10 

بمانید. استراحت بین هر مرتبه باید 20 ثانیه باشد.

تمرین پنجم

مشابه تصویر، پشت صندلی قرار بگیرید. برای حفظ تعادل  روی 
صندلی تكیه دهید و با یک دست پایتان را بگیرید. همزمان با باال 
كشیدن پا، زانو را نیز عقب بكشید. تمرین را برای هر سمت از 
بدن 3 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه انجام دهید. استراحت بین هر 

مرتبه باید20 ثانیه باشد.

 تمرین دوم

مانند تصویر، شانه هایتان را از جلو به عقب به صورت دایره وار بچرخانید. 
تمرین را 2 مرتبه و هر مرتبه، 20 بار تكرار كنید. استراحت بین هر 

مرتبه باید30 ثانیه باشد.

تمرین چهارم
در وضعیت ایستاده روبه دیوار در حالی كه یک پا را جلو و پای 
دیگر را عقب تر گذاشته اید، قرار بگیرید. در حالی كه زانوی پای 
جلو خمیده و زانوی پای عقب صاف است، تنه تان را به دیوار 
نزدیک كنید. تمرین را برای هر پا 3 مرتبه انجام دهید و هر مرتبه 15 
ثانیه در وضعیت بمانید. استراحت بین هر مرتبه باید 10 ثانیه باشد.

تمرین ششم

پنجه پایتان را به سمت خود بكشید. تمرین را برای هر پا 2 مرتبه و 
هر مرتبه 10 بار تكراركنید. استراحت بین هر مرتبه 15 ثانیه باشد.

پیمایش ورزشی است که محدودیت سنی ندارد و در همه جا و همه شرایط و با کمترین تجهیزات می توان به آن پرداخت. محققان اعالم کرده اند پیمایش دارای 
فواید بی شماری است. به طور مثال، نتایج تحقیقی با عنوان تاثیر پیاده روی بر عملکرد های ذهنی نشان داده  خانم هایی که معادل 1/5 ساعت در طول هفته پیاده روی 
داشته اند به صورت چشمگیری عملکرد ذهنی بهتری را در مقایسه با زنانی که کمتر از ۴۰ دقیقه در طول هفته پیاده روی کرده اند، داشته اند. به عالوه، نتایج تحقیقات 

نشان داده میزان مرگ ومیر میان مردان بازنشسته ای که روزانه کمتر از 1/5 کیلومتر پیاده روی دارند 2 برابر مردانی است که روزانه بیش از دو کیلومت پیاده روی 
می کرده اند. در ضمن، 15۰ دقیقه پیاده روی در طول هفته می تواند 5۸ درصد خطر ابتال به دیابت را کاهش دهد اما باید اصول کلی پیمایش درست را رعایت کرد 
که به آن خواهیم پرداخت. به عالوه، توصیه می شود قبل و بعد از پیمایش بدنتان را گرم و سرد کنید. در ادامه همین مطلب و در صفحه »تناسب اندام«، 6 تمرین کششی را با این هدف به شما آموزش داده ایم. 

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

یادتان باشدکه...

 15 تا 2۰ دقیقه قبل از شروع برنامه پیاده روی حدود یک 

لیوان آب ولرم بنوشید.

 قبل از شروع پیمایش با تمرین های کششی بدنتان را گرم 

کنید. )در ادامه 6 تمرین را معرفی می کنیم.(

 پس از اتمام پیمایش نیز بدنتان را با همان تمرین های 

کششی البته با تکرار و زمان کمتر، سرد کنید.



درباره  اطالعات  از  مجموعه ای  خانوادگی  درمانی  تاریخچه 
فرد و اعضای خانواده نزدیک اوست. دانستن در این باره و بر 
اساس آن عمل کردن برای حفظ سالمت  اهمیت زیادی دارد. 
پزشک شما برای رسیدن به اطالعات کامل درباره شما ممکن 
است درباره تاریخچه سالمت خانوادگی سواالتی از شما بپرسد. باید توجه 
داشته باشید کسب اطالعات درباره تاریخچه سالمت خانوادگی کافی نیست 

و باید برنامه زندگی خود را بر اساس آن تنظیم کنید. 

تاریخچه خانوادگی سالمت

نکاتی که باید 
درباره آن بدانید

 ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

پزشک شما به چه اطالعاتی نیاز دارد؟
شما باید با پزشکتان در مورد هر گونه شرایط که به صورت مداوم تکرار می شود، صحبت 
کنید )مانند دیابت یا آسم( یا او را از بیماری های جدی )مانند سرطان یا سکته مغزی( مطلع 
کنید. به پزشک خود بگویید والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و خواهران و برادران شما 
چند سال عمر کردند و از چه سالی درگیر بیماری شدند. اگر هرکدام از آنها فوت کرده اند، 
اجازه دهید پزشکتان علت مرگ آنها را بداند و اینکه آنها در زمان مرگ چند سال داشتند. 
او همچنین ممکن است در مورد شیوه زندگی یا رژیم غذایی خانواده شما سوال کند زیرا 

تمایل به ابتال به بیماری معموال در بستگان به صورت مشترک است.

آیا قومیت موجب مشکل می شود؟
پزشکتان ممکن است درباره نژادتان سوال کند زیرا افرادی که در برخی نقاط جهان ریشه 
دارند، با شرایط خاصی مواجه اند. به عنوان مثال، احتمال بیشتری وجود دارد که آفریقایی-
آمریکایی ها کم خونی سلول داسی شکل داشته باشند و احتمال بیشتری  وجود دارد که مردم 

یهودی از اروپای شرقی با بیماری تیس سچس متولد شوند.

برنامه ای برای راهنمایی آنالین
در اداره جراحی عمومی ایاالت متحده یک راه آسان برای جمع آوری این نوع اطالعات وجود 
دارد. این روند »پرستار سالمت خانواده من« نامیده می شود و به بیماران کمک می کند نوعی 
از درخت پزشکی خانواده را با بستگان تهیه کنند و به اشتراک بگذارند تا به پزشکشان برسد. 

تحقیقات علمی
اگر در مورد خویشاوندان خود زیاد نمی دانید و زمانی هم برای تحقیق درباره آن ندارید، 
شرکت هایی وجود دارند که می توانند جاهای خالی درخت خانواده شما را پر کنند. اگر 
نام خویشاوندان خود را می دانید، سعی کنید با آنها ارتباط برقرار کنید یا اگر فوت کرده اند، 

مدارک فوت و مدارک تحصیلی شان را پیدا کنید.

اگر به اطالعات نادرست برسم، چه اتفاقی می افتد؟
شما ممکن است همه پاسخ ها را پیدا نکنید. مساله ای نیست. با پزشکتان درباره اطالعاتی که 
از صحت آنها اطمینان دارید، صحبت کنید یا بگویید اطالعات زیادی درباره سابقه سالمت 
خانوادگی خود ندارید. پزشکتان می تواند کمک کند روی چه موضوعاتی متمرکز شوید یا 
ممکن است سرنخ های جدیدی به شما بدهد پس اگر بعضی حقایق را پیدا نکرده اید، اطالعاتی 

که به دست آورده اید می تواند به شما کمک کند.

چرا پزشک شما در این باره سوال می پرسد؟
همه این سواالت در مورد شرایط سالمت اقوام به نظر مانند یک دردسر می رسد اما 
به پزشک شما کمک می کند تا بداند باید در جستجوی چه چیزی درون شما باشد. به 
عنوان مثال، اگر پدر شما دارای فشارخون باال باشد، ممکن است پزشک بخواهد این 
مساله را در شما به صورت کامل بررسی کند. هر دو مساله طبیعت )ژن های شما( و 
پرورش )شیوه زندگی خانوادگی شما( می تواند بر سالمتتان تاثیر بگذارد و شما هر دو 

را از والدینتان دریافت می کنید.

شرایط سالمت در خانواده ها چگونه است؟
بیماری یا وضعیت خاصی داشته باشد، به این معنا  اگر یکی از بستگان نزدیک شما 
نیست که شما هم دچار آن خواهید شد، بلکه فقط احتمال ابتال به آن بیماری در شما 
افزایش می یابد. برخی مشکالت سالمت که می توانند منتقل شوند عبارتند از: دیابت، 
دمانس، انواع سرطان، کلسترول باال، چاقی، آسم، بیماری قلبی، لخته شدن خون، آرتروز، 

افسردگی و فشار خون باال.

چگونه اطالعات به دست بیاورم؟
اگر درباره سالمت بستگان نزدیک خود اطالعات زیادی ندارید، وقت بگذارید تا در 
مورد آن بپرسید. اگر آنها نمی توانند به شما کمک کنند، برای رسیدن به آنچه که نیاز 
دارید با دیگر اعضای خانواده یا عمو و عموزاده صحبت کنید. شما ممکن است شجره 
خانواده، کتاب  های خاص سال های کودکی اقوام و یادداشت های دیگر را که می تواند 

مفید باشد، پیدا کنید.

جمع آوری اسناد
یا سوابق  مرگ  گواهی  دهند،  پاسخ  آن  به  نمی توانند  بستگانتان  که  دارید  اگر سوالی 
تاریخچه  درباره  اطالعاتی  و  مرگ، علت مرگ  مانند سن  اطالعاتی  می تواند  پزشکی 
اما  هستند  متفاوت  ایالت  هر  برای  قوانین  این  بدهد.  شما  به  خانوادگی تان  سالمت 
اغلب اعضای نزدیک خانواده مجاز به سفارش نسخه های این موارد هستند. همچنین 
آگهی های ترحیمی که اغلب به صورت آنالین فرستاده می شوند ممکن است برخی از 

این اطالعات را داشته باشند.

بررسی ژنتیکی
شما می توانید یک پله فراتر بروید و درباره ژنتیک خود آزمایش بگیرید که گاهی به عنوان 
»آزمایش دی ان ای« خوانده می شود. به صورت معمول شما نمونه ای از بزاق دهانتان را 
برای آنها می فرستید و آنها نتایج را برای شما می فرستند که حاوی اطالعاتی است که 
به شما می گوید احتمال ابتال به کدام بیماری در شما بیشتر است و کدام بیماری ها را 

می توانید به فرزندان خود منتقل کنید. 
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13موضوع ویژه
شناخت علمی از مراحل مختلف سوگ، می تواند در التیام آالم سوگواران مفید واقع شود

چطور می توان به سوگواران کمک کرد؟

تجربه فوت نزدیکان و عزیزان، اتفاقی است 
که همه ما در زندگی با آن مواجه شده ایم یا 
خواهیم شد. این تجربه سوگ، واکنش طبیعی 
سوگواری به وجود می آورد. هرچند این واکنش 
بخشی طبیعی از زندگی است، گاهی به حدی 
شدید و غیرطبیعی می شود که فرد به  مداخله 
روان پزشک یا روان شناس بالینی نیاز پیدا می کند. 
از سوی دیگر، آگاهی از فرایندهای روان شناختی 
داغ دیدگی به افراد کمک می کند که بدانند در 
برخورد با داغ دیدگان چه رفتارهایی مفیدتر و 

مناسب تر است.

مراحل سوگواری
انکار

می دهد  دست  از  را  عزیزی  فردی،  وقتی 
فرایندی  »داغ دیدگی« می شود و سپس  دچار 
روان شناختی به کار می افتد که به آن »سوگواری« 
مرحله  چند  طبیعی  سوگواری  در  می گوییم. 

قابل مشاهده است؛
ابتدا که با مرگ عزیزی مواجه می شویم دچار 
حالت حیرت، بهت، تعجب و کرختی هیجانی 
خواهیم  شد، به گونه ای که قادر به ابراز هیجانات 
خود نیستیم و از نظر یک ناظر بیرونی ممکن 
است بی تفاوت به نظر برسیم. این مرحله که به آن 
»انکار« می گوییم، ممکن است چند دقیقه تا چند 
ساعت طول بکشد اما در سوگواری بیمارگونه که 
در ادامه مقاله به آن می پردازیم، ممکن است فرد 
داغ دیده هفته ها یا ماه ها در این کرختی و انجماد 
هیجانی گیر کند! پس از عبور از انکار مرحله »گم 
کردن و جستجو« پیش می آید. در این مرحله، فرد 
داغ دیده به شدت با عزیز از دست رفته اش اشتغال 
ذهنی دارد، به او فکر می کند و با خاطراتش مشغول 
است. گویا هنوز باور نمی کند گمشده اش دیگر 
برنمی گردد، او را صدا می زند، با او صحبت 
می کند، خواب او را می بیند، با اشیای مربوط به 
او مشغول می شود و حتی گاهی به طور گذرا 
احساس می کند  عزیزش را در گوشه و کنار 
می بیند یا صدایش را می شنود، شبیه آنچه که 
استاد شهریار درباره روزهای پس از درگذشت 

مادرش سروده بود:
باز آمدم به خانه چه حالی نگفتنی

دیدم نشسته مثل همیشه کنار حوض
پیراهن پلید مرا باز شسته بود

انگار خنده کرد ولی دلشکسته بود
»بردی مرا به خاک سپردی و آمدی؟!

تنها نمی گذارمت  ای بینوا پسر«
می خواستم به خنده درآیم ز اشتباه، اما خیال بود

ای وای مادرم!

درماندگی
داغ دیده،  ذهن  مرحله،  این  از  گذر  از  پس 
برگشت ناپذیری مرگ را لمس می کند و نوبت 
به  داغ دیده  می رسد.  »درماندگی«  مرحله  به 
زندگی بی عالقه می شود، اشتهایش کم می شود، 
احساس عمیق غم و اندوه می کند. آه می کشد، 
گریه می کند و از هیچ چیز لذت نمی برد. اگر 
این مراحل روند سالم خود را طی کنند، سرانجام 
مرحله »سازمان یابی« می رسد که در آن مرحله 
فرد می پذیرد باید زندگی خود را بدون حضور 
عزیزش طرح ریزی کند و خودش را با زندگی 
بدون او انطباق دهد. درحقیقت در این مرحله 
است که فرایند سوگ حل شده و سوگواری 

بدون عارضه ای به پایان رسیده است.

راه هایی برای کمک به فرد سوگوار
خوب است بدانیم چه کارهایی به فرد سوگوار 
کمک می کند که زودتر و کم هزینه تر بهبود یابد.
1 قدم اول این است که سوگواران را تشویق 
کنیم به طور مناسبی احساسات خود را تخلیه 
کنند، گریه کنند، درباره افکار غمبارشان صحبت 
کنند، از دلتنگی شان بگویند، ناله کنند و حتی 
فریاد بکشند. این فرایند که به آن »تخلیه« می گوییم، 
جزو الزمی در انحالل سوگ است. افرادی که 
احساسات خود را ابراز و تخلیه نمی کنند، فرایند 
سوگ با احتمال بیشتری در آنها مزمن و طوالنی 
می شود و بعضی از آنها دچار »سوگ تأخیری« 
می شوند؛ یعنی مدت ها پس از واقعه، واکنش 
سوگ را نشان می دهند، مثال در سالگرد فوت، 
واکنش شدید و نامتناسبی نشان می دهند یا در 
فوت افرادی که ارتباط چندانی با آنها ندارد، 
واکنش سوگ شدیدی دارند که جبران ابراز نشدن 

هیجانات آنهاست.
2 قدم دوم، تشویق سوگوار به فکرکردن به 
خاطرات خوشی است که با عزیز از دست رفته اش 
داشته است. گاهی افراد پس از درگذشت نزدیکان 
مکرر به خاطرات تلخ، کوتاهی هایشان در حق 
او، کشمکش هایشان با او و دوره های قهر و دعوا 
با او فکر می کنند. این مساله باعث ایجاد احساس 
گناه و کوتاهی در فرد سوگوار می شود که واکنش 
سوگ را شدیدتر می کند. می توان فرد را تشویق 
کرد به جای اشتغال فکر مکرر با کوتاهی هایش، 

به اجرای وصایای فرد درگذشته بپردازد یا کارهای 
نیک او را پیگیری کند.

3 اقدام دیگر این است که فرد را با امور عملی 
مربوط به فوت درگیر کنیم. این کار به او کمک 
می کند زودتر واقعیت را بپذیرد و با آن انطباق 
پیدا کند، مثال می توان درمورد چگونگی مراسم 
ختم، تشریفات کفن و دفن، امورمالی، وصایا و... 
با داغ دیدگان گفت وگو و آنها را وارد کار کرد. 
4 گام دیگر اینکه تا حد امکان آنها را تشویق 
کرد که البسه و اشیای مربوط به درگذشته را 
مومیایی نکنند، لباس ها و وسایلش را از منزل 
جمع کنند، کمد و اتاقش را به امر دیگری اختصاص 
دهند و به نگه داشتن یادگاری های محدود و 

ارزشمند بسنده کنند.
این گام ها  به واکنش طبیعی سوگ در بیشتر افراد 

داغ دیده کمک خواهد کرد.

سوگ بیمارگونه
گاهی واکنش سوگ از شکل طبیعی خارج می شود، 
مثال فرد داغ دیده، دچار احساس مداوم گناه و 

بی ارزشی می شود. این احساس با سرزنش خود 
به دلیل کوتاهی در حق عزیز درگذشته تفاوت 
دارد؛ احساسی منتشر است که به موضوعات 
زیادی گسترش پیدا می کند و فرد خود را در 
زمینه های متعددی بی ارزش و گناهکار می داند، 
یا اینکه فرد داغ دیده اشتغال ذهنی مداومی با مرگ 
پیدا می کند؛ مرتب به مرگ می اندیشد و حتی 
گاهی به خودکشی فکر می کند، یا اینکه عالوه 
بر دیدن و شنیدن گذرای صدای فرد درگذشته، 
دچار توهمات دیگری هم می شود، مثال دچار 
توهم دیدن موجودات غیبی یا شنیدن صدای 
آنها شده یا اینکه دچار کندی حرکتی و افت 
قابل توجه عملکرد می شود یا واکنش سوگ او 
طوالنی تر از حد طبیعی خواهد شد )مثال عالئم 
بیش از 2 ماه یا بیش از عرف فرهنگی به همان 

شدت ادامه می یابند.(
در برخی افراد احتمال واکنش سوگ غیرطبیعی 
و بیمارگونه بیشتر است؛ یکی افرادی که خود 
را در مرگ فرد درگذشته مقصر می دانند، برای 
نمونه مردی که بی احتیاط رانندگی می کرده و دچار 

تصادف رانندگی شده که همسر یا فرزندش در 
آن تصادف کشته شده باشند. همچنین افرادی 
که با فرد درگذشته تعارض ها و کشمکش های 
شدیدی داشته اند، مثال فرزندی که با پدرش قهر 
بوده و در همان ایام پدرش فوت کرده است. 

همچنین واکنش سوگ در کسانی که سابقه 
ضربه های عاطفی قبلی به خصوص فوت نزدیکان 
در زمان طفولیت دارند، افرادی که شخصیتشان 
نپخته  است، مثال دچار اختالالت شخصیتی هستند 
و در برابر استرس ها واکنش های غیرانطباقی و 
گاهی غیرمنطقی نشان می دهند و نیز در افرادی 
که منزوی و تنها هستند، شدیدتر یا طوالنی تر 
است. هرچند این افراد بیشتر در خطر سوگ های 
بیمارگونه هستند، ممکن است در فردی هم که 
این خصوصیات را ندارد، واکنش سوگ بیمارگونه 
دیده شود. وقتی واکنش سوگ شرایط غیرعادی 
پیدا کرد، مراجعه به روان پزشک یا روان شناس 

ضروری خواهد شد. 
گاهی در افراد دارای زمینه ژنتیک، داغ دیدگی به 
عنوان استرس باعث شروع یا تشدید یک اختالل 

روانی مثل »افسردگی اساسی«، »اختالل دوقطبی« 
یا »اسکیزوفرنی« می شود. بدیهی است در این 
افراد مستعد، هر استرس و ضربه عاطفی دیگری 
هم ممکن بود زمینه ساز این اختالالت شود. در 
چنین مواردی روان پزشک بیمار را تحت درمان 
اختصاصی آن اختالل قرار می دهد و داروهای 

مناسب آن اختالل را تجویز می کند. 

آموزش روش های مدیریت هیجانات
در مواردی که داغ دیدگی یک اختالل روانی 
مشخص ایجاد نکرده و فقط شدت، مدت و 
خصوصیات عالئم، سوگ بیمارگونه را مطرح 
»روان درمانی های  از  می تواند  درمانگر  کنند، 
کند و ضمن  استفاده  تاب آوری«  به  معطوف 
آموزش دادن روش های مدیریت هیجانات به 
کندوکاو درباره معنای این فقدان و نیز الگوی 
روابط عاطفی مراجع و ضربه های عاطفی اولیه 
او بپردازد. به هرحال با توجه به اینکه وسعت 
داغ دیدگی به وسعت جامعه انسانی است، به خاطر 

داشتن موضوعات این بحث مفید خواهد بود.

بسیاری از شهرها و روستاهای ایران از لحاظ اجتماعی زیر نفوذ سنت ها –به ویژه 
سنت های مذهبی- قرار دارند. با وجود توسعه مناسبات جامعه مدرن یا به 
عبارت بهتر، سیستم سرمایه داری، مذهب و آیین های مذهبی قدرت خود را 
حفظ  کرده اند. برای مثال مذهب مناسک مرگ را سامان می دهد. غسل میت، 
نماز میت، خواندن تلقین، فاتحه خوانی و نذورات از مناسک اصلی مرگ است که همگی حاکی از 
سیطره مذهب بر مرگ در جامعه ایرانی به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک است اما سنت های 
مذهبی نیز تغییر می کنند زیرا یکی از خصیصه های اصلی سرمایه داری تغییر دائمی ارزش ها و 
سنت هاست. به تعبیر مارکس، هر آنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود اما 
این دود شدن به معنای تهی شدن جامعه از سنت ها و ارزش ها نیست، بلکه آداب و رسوم تازه ای 
شکل می گیرد و به تدریج ارزش ها و سنت های نوینی به وجود می آید. پیشرفت تکنولوژی باعث 
تغییر شیوه های مواجهه با مرگ شده است. در بعضی کشورها مثل دانمارک و انگلستان برخی از 
سنگ قبرها مجهز به کد QR یا Quick Response Code هستند که افراد با استفاده از گوشی های 
هوشمند خود می توانند سرگذشت متوفی را بخوانند. صدای او را بشنوند و تصاویری از زندگی 
او ببینند. همچنین با حضور شبکه های اجتماعی مجازی آداب و رسوم جدید سوگواری در حال 
شکل گیری است. نشر آنالین اخبار مرگ ومیر، حضور فعال  تلفن همراه ها در مراسم تشییع و 

تدفین و تسلیت مجازی و تلگرامی از جمله این تغییرات است.
در جوامع سنتی تر عالوه بر تاثیرات تکنولوژیک در تغییر شکل رسوم سوگواری، افراد مرجع در 
این جوامع، در برانداختن سنت ها و جاانداختن امور نو، نقشی پررنگ ایفا می کنند. کوتاه کردن 
زمان سوگواری از سال به روز، برچیدن رخت عزا و لباس مشکی، برگزاری مراسم شادی و 
عروسی  با فاصله زمانی کم پس از مراسم ختم، از جمله این موارد است. در گذشته بازماندگان به 
مدت یک سال و بیشتر رخت عزا می پوشیدند و مراسم شادی و نشانه های آن در جامعه تعطیل 
می شد، مثال این رسوم تخطی ناپذیر بین عشایر ایالم وجود داشت و هنوز هم در برخی مناطق 
چالش هایی در این زمینه بین اعضای جامعه وجود دارد. همچنین، مناسبات جدید جامعه شامل 
مهاجرت افراد به دلیل بیکاری به شهرهای بزرگ، وضعیت شغلی و حضور به موقع در محل 
کار و احساس عقب ماندن از زندگی در سرعت باالی زندگی، عواملی برای حرکت در جهت 
تغییر آداب و رسوم سوگواری است. گویی قافله عمر به قطار عمر تبدیل شده و سریع تر از زمان 
خیام می گذرد. شکل سوگواری و اجرای مراسم خاکسپاری در جوامع سنتی با شهرهای بزرگ 
تفاوت هایی دارد. در شهرهای بزرگ عنصر ناآشنایی افراد و بروکراتیک شدن امور باعث شده 
نهادهای مختلف، نقش اساسی در سامان دادن کارها پیدا کنند. نهادها کار فرد را برعهده گرفته اند 
و گویی مرگ پنهان شده است. بیمارستان، پزشکی قانونی، نهادهای تشییع و تدفین و گاهی نیروی 
انتظامی و دستگاه قضایی از جمله این نهادها هستند. با نهادی شدن مرگ، اندکی از بار سنگین 

آن، از دوش افراد برداشته شده است.
مساله حائز اهمیت دیگر خرید قبر پیش از مرگ است. قیمت قبرها را بازار تعیین می کند . اگر 
پول نداشته باشید، نمی توانید به خوبی جان را به جان آفرین تسلیم کنید. متاسفانه خرید جای قبر 

پیش از مرگ به یکی از دغدغه های افراد تبدیل شده است. کسانی که قبرشان را از قبل می خرند! 
کمی به طنز ماجرا فکر کنید. فرد زنده قبرش را می خرد و با خودش فکر می کند خوب است که 
گران تر نمی خرم. در این بین »دالالن قبر« نیز به ایفای نقش می پردازند و بازار خرید و فروش قبر 
را سامان می دهند. نمی دانم در دیگر کشورها هم همین رویه وجود دارد یا نه؟ به هر حال با پولی 
شدن مرگ، بازماندگان چند مصیبت را به طور همزمان تحمل می کنند. این مساله کنار »فرهنگ 

ریخت وپاش« بین ایرانی ها، فشارهای مضاعفی بر بازماندگان تحمیل می کند.
در شهرهای کوچک و جوامع سنتی هنوز فراد جامعه با مرگ درگیر هستند. مرگ حضور بیشتری 
دارد و کامال پنهان نشده و صدای آن شنیده می شود. در برخی مناطق از جمله روستاهای ایالم 
صدای مرگ از میان مویه های دم غروب زنان شنیده می شود. در این نواحی همان مقدار که مرگ 
به چشم می خورد با زندگی افراد عجین است. آنها به راحتی از مرگ سخن می گویند. قبرستان ها 
نزدیک به خانه های روستا و شهر هستند. از طرفی، مرگ در سطح شهر و روستا در اعالمیه 
ترحیم دیده می شود، مثال کسی را می شناختید و گاهی چند بار در روز او را می دیدید و حال 
تصویر اعالمیه مرگش را می بینید. البته اگر این فرد زن باشد، احتماال تصویری از او نخواهید دید. 
به جای او گلی یا قابی خالی می بینید و کسی که در زندگی پنهان بود در مرگ نیز پنهان خواهد 
ماند. در جوامع جدیدتر معموال مرگ را از برخی گروه های اجتماعی پنهان می کنند. یکی از این 
گروه ها کودکان هستند ولی دیدن کودکان بر سر قبرها و میان جمعیت عزادار در جوامع سنتی 
عجیب نیست. کودکان معموال کنجکاو هستند که چه اتفاقی افتاده که نزدیکان آنها گریه می کنند. 
همچنین محیطی که برای همه حاکی از غم و ناراحتی است، گاهی برای آنها محیط مفرحی است 
که می توانند موارد تازه ای ببینند؛ خرما و شربت بخورند و همبازی های تازه ای پیدا کنند. کودکان 
مانند بسیاری از بزرگساالن در عالم خودشان پرسه می زنند. بسیاری از افراد با دیدن مرگ دیگران 
به مرگ خودشان فکر می کنند اما نمی توانند تصور درستی از آن داشته باشند. این مواجهه با مرگ 
می تواند زندگی فرد را دستخوش تغییرات اساسی کند. احساسات و اندیشه های تازه ای را در او 
شکل دهد و شیوه زندگی او را تغییر دهد. مناسک مرگ، غم مرگ را کاهش می دهد. بازماندگان 
با این مناسک مرگ را به فراموشی می سپارند. همبستگی اجتماعی افزایش می یابد و ارزش های 
جامعه برای افراد جامعه یادآوری و بازتولید می شود. مرگ در پیچ و خم مناسک ساده ای که 

اعضای جامعه ترتیب داده اند، گم می شود و زندگی از سر گرفته خواهد شد.

 مهدی 
بوچانی

آیین های سوگواری در گوشه و کنار کشورمانسوگواری هم به روز شده است

 

حلواپزان تهرانی ها برای امام حسین)ع(: مراسم حلواپزان بانوان در چهارراه گلوبندک و 
بازار تهران واقعا دیدنی است. بانوان در دهه اول محرم معموال دور هم جمع می شوند و هر 
کسی به هر اندازه که نذر کرده با یک پیک نیک یا اجاق کوچک شروع به پخت حلوا می کند. 
یکباره زنانی را می توان دید که سرتا سر یک کوچه صدها نوع حلوا پخته اند و خیرات می کنند. 
هر حلوایی یک طعم دارد و هدف و نذری. بیشتر زن ها این حلوا را به حساب حلوای امام 
حسین )ع( می پزند. صدای صلوات مدام از هر جمع کوچک زنانه ای بلند می شود. آنهایی که 

مشغول پخت حلوا هستند زیر لب مدام زمزمه می کنند و دعا می خوانند.
دسته  جنی ها در محرم: یکی از شهرهایی که عزاداری برای امام حسین )ع( به صورتی گسترده 
در آن برگزار می شود و مراسم آن خاص است، شهر نوش آباد از توابع آران و بیدگل در 
کاشان است. در این شهر مراسم عزاداری سنتی شامل سقاخوانی، کتل، تعزیه خوانی، مراسم 
خیل عرب و خیمه سوزی، سقایی و چاووش خوانی و کشته برداری همراه آیین خاصی برگزار 
می شود. یکی از اتفاقاتی که در تعزیه های این شهرستان رخ می دهد، حضور نقش آفرینانی 
در نقش جنی هاست. این نقش پیرو داستان حضور زعفر جنی در کربالست. به همین دلیل 
عده ای با شکل و شمایلی متفاوت خود را شبیه جن می کنند تا یادآور داستان زعفر جنی باشند.

تشت گذاری در شهرستان الوند و آبیک: آیین تشت گذاری یکی از مراسم کهن و از سنت ها 
و مناسک ایرانی است که در ماه محرم در شهرستان های البرز و آبیک از توابع استان قزوین 
برگزار می شود و عزاداران حسینی با برگزاری این مراسم به پیشواز محرم می روند. در کتاب 
فرهنگ عاشورا اثر جواد محدثی، در توضیح سنت تشت گذاری آمده است؛ مراسم تشت گذاری، 
مراسمی است سنتی که در عزاداری ایام عاشورا برگزار می شود و تشت های آب را که رمزی 
از فرات است به مساجد و حسینیه ها می  آورند. این سنت به تأسی از اقدام ساالر شهیدان 

مقابل سپاه حر است که به روایتی و یادآور رفتار جوانمردانه امام حسین)ع( در 
مشک ها را در تشت ها ریختند و آن حضرت، در روز 2۷ ذیحجه، آب 

کردند. عده ای معتقدند با انجام این تمام لشکر حر و اسبان آنها را سیراب  
کربال مورد توجه قرار می گیرد. مراسم مراسم، اهمیت آب و جایگاه آن در حادثه 
می شده و قدمتی چند صدساله دارد. در تشت گذاری از دوران صفویه برگزار 
در سکوهای مخصوص و میان حزن این آیین بعد از قرار گرفتن تشت ها 
خوانده می شود و بیشتر حاضران و و اندوه حاضران، دعای مخصوص 
تبرک استفاده می کنند.عزاداران از آب تشت به عنوان 

شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

 دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
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بلوغ، عبور از کودکی و رسیدن به بزرگسالی

شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

زمانی که بدن کودک برای تبدیل شدن به فردی بزرگسال شروع به 
تغییر می کند، آن را »بلوغ« می نامیم. نشانه های بلوغ در دختران، رشد 
پستان و شروع عادت ماهانه و در پسران رشد آلت تناسلی و بیضه ها، 
دورگه و کلفت شدن صدا و افزایش حجم عضالت بدن است. 

میانگین سن شروع بلوغ در دخترها 11سال است، در حالی که این میزان در پسرها 
12 سال است. سن بلوغ طبیعی را می توان بین سنین 8 تا 13سال برای دختران و 9 
تا 15 سال برای پسران در نظر گرفت. در بعضی موارد، بلوغ از جمله بلوغ زودرس 

یا دیررس)با تاخیر(در محدوده سن طبیعی شروع نمی شود. 

در صورتی که بلوغ فرزند شما کمتر از 8 سال یا بعد از 14 سال شروع شده، 
مشاوره با پزشک ایده بسیار خوبی است. ریو برتی می گوید: »بلوغ به زمانی گفته 
می شود که بدنتان برای عبور از کودکی و رسیدن به بزرگسالی، تغییر و شروع 

به رشد می کند.«

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

 ما درباره رشد پستان در دختران و مرد شدن 
پسرها صحبت می کنیم. در طول بلوغ، بدن 
شما به غیر از نوزادی از هر زمانی در طول 
زندگی بیشتر رشد می کند. داشتن اطالعات 
الزم قبل از شروع بلوغ بسیار کمک کننده 
است و شما می دانید باید منتظر چه تغییراتی 
باشید. همچنین دانستن این نکته که هرکسی 
در زندگی چنین تغییراتی را تجربه می کند، 
حائز اهمیت است. مهم نیست که کجا 
زندگی می کنید، دختر هستید یا پسر، بستنی 
وانیلی دوست دارید یا شکالتی دوبل با 
تکه های بزرگ شکالت، شما این دوران 

را تجربه خواهید کرد. 
هیچ دو نفری شبیه هم نیستند اما گذر از 
این دوران را هر کسی به طورمعمول تجربه 
خواهد کرد. گستردگی سن بلوغ به شما 
کمک می کند دلیل اینکه یکی از دوستانتان 
مانند بچه ها رفتار می کند و دیگری مثل 
فردی بزرگسال را درک کنید. وقتی بدن شما 
برای بلوغ آماده می شود،غده هیپوفیز)غده 
لپه مانندی که در قسمت تحتانی مغز قرار 
دارد( هورمون های خاصی ترشح می کند. 
متناسب با دختر یا پسر بودن، این هورمون ها 
تاثیر  بدنتان  مختلف  قسمت های  روی 
می گذارند. در پسر، هورمون ها سفرشان 
را در خون آغاز می کنند و خودشان را 
به بیضه ها که در کیسه بیضه قرار دارند، 
می رسانند تا تستوسترون تولید شود و ترشح 
اسپرم را آغاز کند. این هورمون مسوولیت 
بیشتر تغییرات بدن پسران را در دوران بلوغ 

برعهده دارد. 
جنس مذکر برای تولیدمثل به اسپرم نیاز 
دارد. در بدن دختر، هورمون ها تخمدان ها 
را هدف قرار می دهد که حامل تعداد زیادی 
تخمک هستند و از بدو تولد در بدن دختران 
وجود دارند. این هورمون ها، تخمدان را 
وادار به تولید هورمون استروژن می کنند. 
این هورمون باعث تغییرات بدن دخترها 
و آمادگی آنها برای بارداری می شود. این 
تغییرات شامل درآوردن مو در قسمت زیر 
بغل و آلت تناسلی است. ابتدا موها نازک و 
بور است اما با شروع بلوغ، زبر، تیره، پرپشت 
و بلندتر می شود. روی صورت پسرها هم 
مو رشد می کند. رشد ناگهانی)جهش( یک 
سلسله از فعالیت های ناگهانی و شدید است 

که با سرعت و ناگهانی اتفاق می افتد.
 در رشد جهشی بدنتان خیلی سریع رشد 
می کند. در زمان بلوغ درست مانند این است 
که هر روز آستین لباستان کوتاه تر و پاچه های 
شلوارتان به طرز عجیبی کوتاه می شوند. 
جهش قدی بین 2 تا 3 سال اتفاق می افتد. 
در زمان جهش بعضی کودکان ساالنه 10 
سانتی متر یا بیشتر قد می کشند اما فقط قد 
نیست که دچار تغییرات بلوغ می شود، به 
نظر می رسد پاها بیشتر از هر عضو دیگری 
رشد می کنند. این حالت ممکن است باعث 
بی قوارگی و ایجاد حس خجالت در فرد 
شود ولی طبیعی است. سایر نقاط بدن 
برآمده می شوند و تغییر شکل می دهند. 
شکل گیری بدن در طول دوران بلوغ تغییر 
می کند. شانه های پسرها عریض تر و بدنشان 

عضالنی تر می شود. 
سینه پسرها کمی برآمده می شود که جای 
نگرانی نیست. این روند طبیعی است و 
در پایان دوران بلوغ این حالت در بیشتر 

پسرها از بین خواهد رفت. به عالوه صدای 
آنها دورگه و در واقع کلفت می شود، آلت 
تناسلی و بیضه پسرها بزرگ می شود. تمامی 
این مراحل در بدن آنها به معنی فرایند بلوغ 

طبیعی است. 
معموال بدن دخترها دارای انحنای بیشتری 
می شود. باسن آنها بزرگ تر و پستان هایشان 
برجسته می شود که این برجستگی از قسمت 
زیرین نوک پستان آغاز می شود. گاهی 
اوقات یک پستان از پستان دیگر بیشتر 
رشد می کند اما نه همیشه. دخترها در این 
دوران شروع به استفاده از سینه بند می کنند، 
به خصوص اگر اهل ورزش و تمرینات 
کالسی باشند. باشروع این دوران، بعضی 
دخترها احساس ناخوشایندی نسبت به 
تغییرات بدنشان خواهند داشت اما رژیم 
گرفتن برای توقف این تغییرات یا برگرداندن 
اندامشان به حالت قبلی کار نادرستی است. 
اگر در مدت بلوغ سوالی برایتان پیش آمده که 
باعث نگرانی تان است، با والدین یا پزشکتان 
مطرح کنید. یکی از مهم ترین سوال هایی 
که دختران با آن مواجه می شوند زمان آغاز 
عادت ماهانه است. عادت ماهانه معموال 
2 سال بعد از رشد پستان آغاز می شود. 
در دوران عادت ماهانه یا چرخه ماهانه، 
خونریزی از واژن اتفاق می افتد که گاهی 
باعث نگرانی می شود اما کامال طبیعی  و 
عالمتی از رشد بدن یک دختر است و نشانگر 
آن است که او می تواند روزی صاحب 
فرزند شود. معنی این فرایند چیست؟ در 
تخمدان هر دختری تعداد زیادی تخمک 
وجود دارد. در دوران عادت ماهانه، تخمک 
از تخمدان ها آزاد می شود و سفر خود را به 
سوی لوله رحمی یا فالوپ شروع می کند. 
وجود  فالوپ  لوله  دو  دختران  بدن  در 
دارد. یکی از این لوله ها، تخمدان ها را به 
هم متصل می کند. قبل از اینکه تخمک 
از تخمدان رها شود، هورمون ها رحم را 
تحریک می کنند تا دیواره های جدید و 

پرخونی را در خود بسازد.
اگر تخمک بارورشده به این دیواره برسد، 
به آن می چسبد و تبدیل به نطفه می شود. 
خون اضافه دیواره های رحم در زمان رشد 
نطفه آن را تغذیه و از آن محافظت می کند. 
زمانی که تخمک نابارور وارد رحم می شود 
یا قادر نیست به دیواره آن بچسبد، رحم 
نیازی به خون اضافه ندارد بنابراین خون 
اضافه باید از رحم خارج شود که به این 
خونریزی، »عادت ماهانه« می گویند که  

اصوال 2 تا 7 روز طول می کشد. 
دو هفته بعد از آخرین عادت ماهانه، تخمک 
جدید دوباره این چرخه را طی می کند. در 
مورد پسرها نعوظ)حالتی که آلت پسرها پر 
از خون شده و منقبض و بلند تر می شود( 
شروع می شود. گاهی اوقات این حالت با 
فکر کردن به مسائل جنسی یا بدون هیچ 
دلیل خاصی اتفاق می افتد. همچنین آنها با 
حالتی به نام احتالم )رویای خیس( روبرو 
می شوند؛ یعنی زمانی که پسری در خواب 
است، آلت او تحریک می شود و ناخودآگاه 
انزال انجام می گیرد که در این صورت 
مایعی همراه با اسپرم که به آن »منی« گفته 
می شود، از بدن او خارج خواهد شد و به 
این دلیل »رویای خیس« نام گرفته است.

 این اتفاق در خواب رخ می دهد و وقتی 

پسرها از خواب بیدار می شوند، متوجه 
خیس بودن لباس زیر خود خواهند شد. 
این حالت خیلی کم اتفاق می افتد و بعدها 
کامال متوقف می شود. تغییر دیگری که در 
این دوران مشهود است، بروز آکنه یا جوش 
غرور است که به دلیل کارکرد هورمون ها در 
بدن ایجاد می شود. پوست چرب تر می شود 
و جوش های غرور نمایانگر می شوند که 
گویای شروع بلوغ است. در طول دوران 
نوجوانی این جوش ها را روی صورت و 
سینه و باالی کمر خواهید دید. برای کنترل 
جوش ها، باید روزانه دو بار صورت را با 
آب ولرم و صابون مایع مناسب شستشوی 
صورت بشویید و تمیز کنید. جوش هایتان 

را فشار ندهید. 
خبر خوب اینکه با باال رفتن سن جوش ها 
از بین می روند. وقتی وارد مرحله بلوغ 
غدد  روی  بدن  هورمون های  می شوید، 
پوست تاثیر می گذارند که غدد زیر بغل 
ایجاد بوی  باعث  هم جزو آن است و 
ناخوشایند می شود. تمیز کردن زیر بغل 
باعث می شود  این بو از بین برود بنابراین 

دوش بگیرید و لباس تمیز بپوشید. 
راه دیگر برای کاهش بوی عرق بدن استفاده 
از مام است. اگر از مام ضدعرق استفاده 
کنید، به خوبی بوی بدن را کنترل می کند. 
در دوران بلوغ دخترها شاهد تغییر دیگری 
در بدنشان خواهند بود. ممکن است ماده 
سفیدرنگ بی بویی از واژن آنها خارج شود. 
این حالت مشکل خاصی نیست و »تخلیه 
واژن« نامیده می شود و نشانه دیگری از 
تغییرات بلوغ در بدن دختران است. رشد 
همه افراد اندکی با هم متفاوت است بنابراین 
همه مانند هم رشد نمی کنند. در دوران 
بلوغ، هرکسی مطابق نمودار رشد خودش 

تغییر می کند. 
ممکن است بعضی دوستان شما عادت 
ماهانه بشوند ولی پستان های شما هنوز 
به طور کامل رشد نکرده باشد یا صدای 
دوست صمیمی تان تغییر کرده باشد و شما 
احساس کنید هنوز صدایتان بچه گانه است 
یا اینکه بلندقدترین دختر کالس هستید 
و احساس بدی دارید یا تنها پسر کالس 
هستید که باید موهای بدنتان را کوتاه کنید.

در موارد نادر، برخی افراد زودتر به بلوغ 
می رسند یا بلوغ آنها به تاخیر می افتد که 
این مشکالت باید پیگیری و درمان شوند.

اگر نگران این مشکالت هستید، با والدینتان 
مشورت کنید و ویزیت و بررسی پزشکی 
بروز  باعث  تغییرات  بگیرید.  جدی  را 
احساسات عجیبی می شوند. همان طور که 
هورمون ها باعث تغییرات ظاهری می شوند،  
درون بدن نیز تغییراتی ایجاد می شود. در 
طول دوران بلوغ، شما احساس سردرگمی 
یا حساسیت بسیار قوی درون خود دارید 

که قبال هرگز آن را تجربه نکرده اید.
خیلی حساس شده و به راحتی از دیگران 
ناراحت می شوید. بعضی نوجوان ها کنترل 
خود را از دست می دهند و خیلی راحت از 
دوست یا خانواده خود عصبانی می شوند و 
از این تغییرات درونی نگران خواهند شد. 
اغلب اوقات کنار آمدن با این احساسات 
راحت نیست. نکته مهم اینکه همان طور 
که بدن به واسطه هورمون ها دستخوش 
تغییر می شود، ذهن نیز تغییر می کند. به 

خاطر داشته باشید که دیگران قصد ناراحت 
کردن شما را ندارند. خانواده و دوستان شما 
مقصر نیستند، این مغز بلوغ یافته شماست 
که سعی در قضاوت دارد. همین طور 
امکان دارد احساسات جنسی خاصی به 
شما دست بدهد که قبال هیچ وقت با آن 
درگیر نبوده اید. قاعدتا سوال های زیادی 
درباره این احساسات گیج کننده و جدید 
جنسی خواهید داشت. خیلی طبیعی است 
که از صحبت کردن درمورد مسائل جنسی 
احساس شرمندگی کنید اما به دست آوردن 
جواب درست سوال هایتان بسیار مهم است.  
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مناب بلوغ زودرس
 بلوغ زودرس که »بلوغ نیمه آگاه« نیز نامیده می شود، زمانی اتفاق می افتد که دختران قبل 
از 8 سالگی و پسران قبل از 9 سالگی عالئم بلوغ را در خود داشته باشند. عموما بلوغ 
زودرس به دلیل مشکالت مربوط به تخمدان یا غده تیروئید، آسیب مغزی به وجود آمده 
مانند عفونت، عمل جراحی یا پرتودرمانی، مشکالت مغزی مانند تومور، نقش ژنتیک مانند 
نشانگان مک کان آلبرایت، نوعی اختالل که روی استخوان ها و پوست، بافت تولید کننده 
هورمون غدد درون ریز تاثیر می گذارد، اتفاق می افتد.  بیشتر اوقات بلوغ زودرس دختران 

را تحت تاثیر قرار می دهد و غالبا هیچ دلیل مشخصی برای آن وجود ندارد. 
بین پسران بلوغ زودرس کمتر شایع است و بیشتر آنها دوران بلوغ را بدون مشکل خاصی 
سپری می کنند. در صورتی که پزشک دلیل قابل توجهی را برای بلوغ زودرس بیابد و 
احساس کند کودک نیاز به بررسی کامل تری دارد، او را به متخصص معرفی می کند. 
آزمایش هایی که در این مورد انجام می گیرند شامل آزمایش خون برای تعیین سطح 
هورمون ها، عکس مچ دست برای تخمین قد در جوانی، اسکن اولتراسوند)صوت سنجی(

یا ام آرآی برای بررسی مشکالتی مانند تومور است.

درمان بلوغ زودرس

 درمان قابل اهمیت برای این نوع بلوغ، استفاده از دارو برای کاهش سطح 

هورمون ها و به تاخیر انداختن رشد جسمی و درکل توقف بلوغ تا چند 

سال است. درمان دارویی فقط زمانی پیشنهاد می شود که تشخیص داده 

شود بلوغ زودرس باعث ایجاد مشکالت روانی و احساسی و جسمی 

در فرد می شود، مانند کوتاهی قد یا عادت ماهانه زودرس در دختران 

که باعث پریشانی خاطر و استرس می شود.
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سخنی با 
والدین نوجوانان هیئتی

روزهای محرم از راه رسید. برنامه ریزی برای حضور در محافل 
حسینی آغاز شد. همه مهیای بهره وری از سفره حسینی هستیم 
و در این مسیر دیگران را هم با خود همسفر می کنیم. نوجوانان 
منزل ما یکی از گروه هایی هستند که به حضور در چنین 
محافلی نیاز جدی دارند. شما می توانید سودمندی حضور 
در مجلس سیدالشهداء)ع( را به بیان زیر برای نوجوان خود 
توضیح دهید. یادتان باشد به گونه ای استدالل کنید که احساس 
کند حضور او در چنین مجالسی به نفع خود اوست نه شما. 

پس با ظرافت و دقت نکته های زیر را به او یادآوری کنید:
1. هویت یعنی اینکه بتوانی خودت را معرفی کنی. وقتی از 
خودت می گویی، حتما نیاز داری تا رابطه ات را با پیشوایان 
دینی ات به خوبی مطرح کنی. اینکه تو چقدر به خوبان نزدیک 
هستی و چه کاری برای نزدیک تر شدن به محبت آنان و روش  

زندگی آن بزرگواران انجام می دهی. 
2. احساسات ما نیازمند شارژ شدن هستند تا بتوانند آرامشی 
عمیق را نصیب ما کنند و زمینه محبت کردن به دیگران را در 
وجود ما ایجاد کنند. با حضور در محافل عاشورایی، از عشق 

امام حسین)ع( و خاندان او سرشار می شویم. 
3. ما در هر کاری نیازمند اطالع و آگاهی هستیم. همیشه اطالعات 
در دسترس ما هست ولی ما همیشه آماده یادگیری نیستیم. 
در مجالس اهل بیت آمادگی روحی بیشتری برای فراگرفتن 

سیره و سخن آن بزرگان داریم بنابراین بهتر یاد می گیریم. 
4. شناخت حق از باطل نیازمند خط کش است. این خط کش ها 
هر جایی پیدا نمی شود یا اگر هم پیدا شود، برای ما قابل اجرا 
و پذیرش نیست. زمانی که ما در یک برنامه مشترک شرکت 
می کنیم که جمع حاضر در آن همه برای یادگرفتن معیارهای 
حق و باطل شرکت کرده اند، راحت تر می توانیم به چنین 

مالک هایی دست پیدا کنیم. 
5. اشک، هدیه خداوند به دل های ماست که در شکل های 
مختلف خودش را نشان می دهد. اشک برای مصیبت هایی 
که به امام حسین)ع( و خانواده اش رسید، یکی از نشانه های 
اصالت عشق در وجود ماست. هر قطره اشک دنیایی نشاط 

معنوی را با خود به همراه دارد. 
6. تجربه های معنوی ما را به مسیر روشن خوشبختی و 
موفقیت می رسانند. در مجالس اهل بیت چنین تجربه هایی 
فراوان است. حال خوش ارتباط با ساالر شهیدان و دوستان 
وخانواده اش و درک موقعیت معنوی آنها یکی از فرصت هایی 

است که از حضور شما به دست خواهد آمد. 
7. وقتی من هر روز در دنیایی هستم که سعی دارد ایمانم را 
ضعیف تر کند و مرا نسبت به باورهایم سست کند، الزم است 
برای این ویروس پادزهری پیدا کنم. حضورم در دنیای پر 
رمز و راز عاشورایی، مثل بارانی است که برغبار ذهن و دل 

من جاری می شود و آلودگی ها را خواهد شست. 
8. بهانه ها همیشه هستند ولی فرصت شکار خیلی زود از 
بین می رود. من می توانم با کنار گذاشتن برخی از عادت ها 
مانند وابستگی به بازی های رایانه ای، لذت های برتری چون 

حسینی شدن را تجربه کنم.

دهه محرم و نکته ها
1. هر ساله با آغاز ماه محرم، هنگامه نو در دل ها به پا می شود، گویی که 
اولین سال بزرگداشت ساالر شهیدان است. این تازگی و حرارت، همان 
وعده ای است که در روایات آمده که از غم حسین)ع( آتشی در دل های 
مومنان نهان است که هیچ گاه خاموش نمی گردد. شور و شیدایی حسینیان 

در ماه محرم، بهترین گواه تحقق این پیش بینی بزرگ معنوی است. 
2. محرم، ماه حرمت داشتن است؛ هم نسبت به ارباب بی کفن و هم به 
آنچه که حضرتش خود و خانواده اش را فدای آن کرد. محرم فقط ماه 
شوریدگی و شیدایی نیست بلکه ماه پیروی و سرسپردگی همه جانبه است. 
3. هر لحظه از محرم، درس های خودش را دارد و صفحه صفحه عاشورا، 
سرشار پیام است. روز نهم یادآوری اعتماد نکردن به امان نامه های دشمن است؛ 
یعنی به هوش که جماعت گرگ صفت را انتظار وفا و همراهی نیست. پیام های 
حسینی همه جا و همیشه طنین اندازند زیرا کل یوم عاشورا و کل ارض کربال. 

4. عاشورا یک اتفاق نبود، یک جریان بود. اگر معاصران عاشورا خوب 
ندرخشیدند، دالیلی دارد که آگاهی از آنها بر ما واجب است چون ما هم 
معاصر معصومی هستیم که موظف به حمایت اوییم. نکند آیندگان درباره 

ما هم چنین قضاوتی داشته باشند. 
5. عاشورا یک فرهنگ است و این فرهنگ نیازمند آموزش و انتقال 
درست به نسل نو. فرزندان ما فقط به صدای طبل و سنج نیاز ندارند، بلکه 
به معیارسنج هایی برای تشخیص حق از باطل محتاجند تا در گردونه های 

سراسر شبهه امروز، دستشان خالی نباشد. 
6. ارزش های عاشورایی شعار نیستند بلکه نقشه راه برای دلدادگی عاقالنه 
و پیروی مومنانه اند. هر یک از آموزه های عاشورا، تابلویی روشن برای 

حرکت به سمت خدایی شدن است. 
7. تحریف ها همیشه در کمین عاشورا و کربال بوده و هست. امروز نیز 
دشمن دست از تالش برنداشته و به شیوه های گوناگون این تحریف ها 
را دامن می زند. از سبک و روش عزاداری گرفته تا نسبت عرب و عجم 

با این ماجرا. هوشیاری و بصیرت، شرط رهیدگی و نجات است. بدانیم 
و بیاموزیم. 

8. تحریم شدن از سوی دشمن، یک سنت دیرینه برای مسلمان واقعی 
است که از شعب ابی طالب آغاز شده و تا بسته شدن آب روی طرفداران 
والیت در کربال سابقه دارد. امروزه نیز اگر تهدید به آب و نان شده ایم، 

امیدوار باشیم که حسینی هستیم. 
9. پایداری، درس بزرگ عاشوراست. ممکن است حماسه ای بزرگ در 
زمان خود آنگونه که باید، جلوه گری نکند ولی جریان تاریخ که توقف 
نمی پذیرد و هر حماسه ای، مقدمه ای خواهد بود برای تعالی و روشنگری 

نسل بعد. ما هم در مسیر این آزمون بزرگیم. 
افکارمان  که  نیست؛  تن  توشه و  به  تنها  ماه محرم  تبرک در    .10
محتاج ترین هستند برای تبرک جستن به اندیشه های ناب حسینی و 
احساسات ما نیز، چشم به راه گره خوردن به عواطف زالل ساالر 

شهیدان و یاران سربلندش. 

محرم، ماهی سرشار از آموزش های 
ناب و خود سازی و خانواده پروری 
دوست داران  زندگی  شیوه  است. 
خاندان پیامبر خدا)ص( در این ماه 
پیدا  محسوسی  تغییرات  شریف، 
می توان  را  آن  بارز  نماد  می کند. 
در پوشیدن لباس مشکی به معنای 
سوگواری  در  اجتماعی  همنوایی 
برای امام حسین)ع( و یاران همراه حضرتش مشاهده 
کرد. دل های حسینی در این ماه، تپش دیگری دارند و 
تالطم مهرمندی سراسر وجود عاشقان را در برمی گیرد. 
محرم، دانشگاهی است که فارغ التحصیل ندارد و هر 
ساله، دوره های نانوشته آن برای ما تعمیق یافته و بخشی 
از رشدیافتگی معنوی ما را تشکیل می دهند. در این میان، 
مانند دیگر کارهای شایسته، ممکن است دچار غفلت ها و 
اشتباه هایی در رفتارهای خود باشیم که نتیجه گیری از این 
دوره دلدادگی را به مخاطره بیندازد. این مساله، در جنبه 
خانوادگی، معنای جدی تری پیدا می کند و نیت های خوب 
به رفتارهای نیک گره نمی خورند. در نگاه کلی، هر جا که 
ردپایی از افراط یا تفریط وجود داشته باشد، آسیب هم 
نمایان می شود ولی در نگاه خردتر، الزم است روی رفتار 
مرد و زن زندگی متناسب با روزهای محرم و صفر، تمرکز 
بیشتری کرد تا از بروز آسیب های احتمالی پیشگیری شود. 
در این فرصت، به دنبال تامل روی رفتارهایی هستیم که 
ممکن است حسینی زیستن خانواده را دچار مشکل کند. 

آسیب های مشترک
1. سلوک ناصواب: والدین حسینی، نقش بسزایی در 
شکل گیری شور و شعور عاشورایی در وجود فرزندان خود 
دارند. زمانی که پدر و مادر در خانه ای از سوگواری برای 
ساالر شهیدان و پرچمداری آن سخن به میان می آورند، 
ناخواسته نماینده این نهضت بزرگ در وجود کودکان 
و نوجوانان خود می شوند. از این رو، رفتارهای آنها 
پنداشته می شود و  به نمایندگی از مکتب عاشورایی 
الگوبرداری کودکان خاص تر می  شود. زمانی که والدین 
مذهبی و حسینی، سلوک مناسبی با هم نداشته باشند، 
برداشت کودکان نیز به مخاطره می افتد. به ویژه زمانی 
که نمایندگان سوگواری عاشورایی، نسبت به فرزندان 
خود رابطه ای معیوب و عملکردی تخریبی داشته باشند. 
پدر و مادری را تصور کنید که هنگام رفتن به مجلس 
سوگواری یا برگشت از آن، رفتارهای تند و زننده ای 
را همراه با تخریب و سرزنش نسبت به پسر و دختر 
خود داشته باشند. این تجربه ناقص، احساسات مذهبی 

ناخوشایندی را برای فرزندان ایجاد می کند. 
2. سوال بی جواب: کودکان پرسشگرند و کنجکاو. هنگام 
رویارویی با موقعیت هایی مانند مجالس پرشور حسینی، 
سواالت زیادی دارند که نیازمند پاسخ است. کودکان 
می خواهند قصه کربال را از زبان والدین خود بشنوند و 
آن را با شنیده های دیگر خود از سخنرانان یا کتاب هایی که 
برای آنها خوانده شده، مطابقت دهند. والدین بی حوصله و 
کم مهارت، در این زمینه ممکن است فرزندان را از سوال 
کردن منع کنند یا واکنش های تندی نسبت به این جنس 
از سواالت داشته باشند. حتی ممکن است والدین بدون 
دقت کافی به پرسش های خردساالن جواب دهند که 
مبنای تحلیل های بعدی آنان خواهد بود. به عنوان مثال، 
یک خردسال شهادت امام حسین)ع( را ممکن است 
نوعی ضعیف بودن حضرت بپندارد تا جایی که خردسالی 
از مادرش می پرسد: »مگر امام حسین غذا نخورده بود 
که قوی شود و بتواند دشمنان خود را شکست دهد؟« 
تصور محدود کودکان و مقایسه همه اتفاق ها با شرایط 
خودشان، سبب می شود که این  گونه سواالت را داشته 
باشند. حتی کودکان دنبال جواب این سوال هستند که 
ما چرا باید گریه کنیم؟ اگر ما دوستان امام هستیم پس 

باید قوی باشیم و گریه نکنیم!
3. زندگی تعطیل: در زیارت عاشورا از خداوند زندگی و 
شهادت حسینی و اهل بیتی را تمنا داریم. در عمل به این 
شعار زیبا، گاهی خانواده ها کوتاهی هایی را انجام می دهند. 
هر یک از همسران ممکن است به بهانه حضور در محافل 
حسینی، عملکرد خانوادگی شان تحت تاثیر قرار گرفته و 
از انجام وظایف همسرانه و والدانه خود سرباز زنند. این 
مساله تا جایی است که گاهی مشاهده می شود خانواده ای 

هر نوع مهمانی رفتن یا میزبانی و سفره انداختن در منزل 
را در دو ماه محرم و صفر ناخوشایند دانسته و حتی از 
پخت غذای مناسب برای فرزندان خود امتناع می کنند. 

4. رها کردن فرزندان: بر اساس تجربه های مشاوره ای الزم 
است به یک نکته توجه کافی داشته باشیم. خانواده هایی 
که به بهانه حضور فرزندان خود در مراسم محرم، مراقبت 
و نظارت را نسبت به آنها حذف می کنند، ممکن است با 
آسیب هایی روبرو شوند. پسران و دختران نوجوانی که 
با دوستان خود و بدون هیچ اطالعی از کم و کیف آن 
تا نیمه شب در هیئت ها حضور می یابند، ممکن است 
در کنار این حضور خطاهایی مانند حضور در فضای 
نامناسب مجازی یا رفتارهای پنهان دیگری را مرتکب 
شوند. همچنین کودکی که به راحتی تا نیمه های شب 
اجازه بیرون ماندن از منزل را می یابد، سال های بعد ممکن 
است فشار بیشتری بر خانواده برای بیرون ماندن های شبانه 
داشته باشد. از این رو توصیه می شود که در این مساله 
نیز احتیاط و استانداردهای الزم تعیین شود و ترجیحا 
فرزندان در محیط های شناخته شده و همراه والدین حضور 

حسینی را تجربه کنند. 

آسیب های مردانه
1. شرکت انفرادی: بخشی از مسوولیت مردان در زندگی 
به سبک امام حسین)ع(، زمینه سازی برای پرورش نسلی 
سالم و دوست دار خاندان رسول خدا)ص( است. مردانی که 
شرکت خانوادگی در مراسم مذهبی را بخشی از برنامه های 
زندگی خود قرار نمی دهند و تنها به بهره برداری شخصی 
خود از این سفره نورانی بسنده می کنند، خطایی تربیتی 
را مرتکب می شوند زیرا بخشی از رشد روانی، معنوی 
و اجتماعی فرزندان، از همراهی با پدر در برنامه های 

جمعی رقم می خورد. 
2. همراهی نکردن با خانواده: برخی از مردان، حضور 
همسر و فرزندان را در محافل حسینی الزم نمی دانند یا 
آن را در حد شرکت در مراسم اختصاصی بانوان کافی 
می دانند. گاهی هم مسوولیت این حضور را بر دوش 
خانواده می اندازند و خود گامی برای آن برنمی دارند. 
غافل از اینکه همراهی با همسر و فرزندان برای حضور 
در محفل عزاداری، ارزشمندی بیشتری برای این حضور 
در وجودشان شعله ور می شود. افزون بر این، وقتی پدر 
خانواده مسوولیت این حضور را می پذیرد، آرامش و 
سهولت بیشتری برای رفتن و برگشتن شکل خواهد گرفت. 
3. اکتفا به کمترین: برخی از مردان به بهانه خستگی 
و ترافیک، ترجیح می دهند حضور ذهنی و مجازی را 
جایگزین حضور واقعی کنند. مشاهده سوگواری از 
تلویزیون و در شرایطی که زمینه برای همنوایی واقعی 
امکان پذیر نیست، به هیچ وجه نمی تواند جایگزین در 
مجالسی باشد که محل حضور فرشتگان است و همراهی 
با عاشقانی را در پی دارد که سال ها پیرغالمی این مکتب 
را نموده اند. هر یک از ما با حضور خود، سربازی از 
لشکر حسینی خواهیم بود که پرچمداری این نهضت 

را بر دوش گرفته ایم. 

4. مردان در حاشیه؛ مردان حاشیه ساز: به حاشیه رفتن 
مردان در مشارکت حسینی، هزینه نکردن برای این گونه 
مراسم، همراهی نکردن با همسر برای برگزاری مراسم 
در منزل، ناهماهنگی فکری با خانم و فرزندان درباره 
حضورشان در مراسم سوگواری و نذری دادن، اجازه ندادن 
به خانواده برای مشارکت در برگزاری محافل محل، ایجاد 
تنش در مسیر رفت و برگشت محافل، بروز رفتارهای 
نامناسب و نیز بدگویی از نوع برنامه ها، سخنران و دیگر 
حاشیه های موجود در تکایا و حسینیه ها را می توان از 
آسیب های مردانه برشمرد. به عنوان نمونه، پدری که 
خواب و تماشای برنامه تلویزیونی و مسابقه ورزشی را 
بر حضور در این گونه مجالس ارزشمند ترجیح می دهد، 
هر چند که به زبان فرزندان را ترغیب به شرکت کند، 
نمی تواند نسلی حسینی پرورش دهد و انتظار فراتر از 

رفتارهای خود را داشته باشد. 

آسیب های زنانه
1.  دور شدن از تکالیف اصلی: هدف از نهضت حسینی، 
تربیت انسان هایی خدامحور و شایسته است که برای 
تحقق آن نیاز به زیستن در سایه حکومتی الهی است. 
قیام ساالرشهیدان، نهضتی توحیدی و تکلیف محور بوده 
است. این بزرگ ترین آموزه ای است که الزم است هر یک 
از ما در روزهای زندگی به آن توجه کافی داشته باشیم. 
بر اساس این قانون روشن، تکلیف محوری در خانم ها و 
ارادتمندان امام حسین)ع(، زینب کبری و یاران حضرت، 
روح حاکم خواهد بود و کم گذاشتن در انجام تکالیف 
همسرانه و مادرانه، نوعی خطا تلقی می شود. خانم هایی 
که ماه های محرم و صفر، به نام همراهی با خاندان حسینی، 
دست از آراستگی شخصی برمی دارند، در واقع مسیری 
خالف همراهی را پیموده اند. همچنین همسرانی که نسبت 
به وظایف اختصاصی همسری خود کوتاهی ها و به دنبال 
آن پیامدهایی را ایجاد می کنند، زندگی معنوی واقعی را 

در پیش نگرفته اند. 
2. مدیریت نکردن میل حضور: مادرانی که تالش 
و  فعال  حضور  محله  برنامه های  تمام  در  دارند 
تا  اول  از  را  خود  فرزندان  و  باشند  داشته  دائمی 
می کنند،  سکون  و  سکوت  به  وادار  مجالس  پایان 
دلزدگی از حضور در مراسم را در وجود فرزندان 
محافلی  در  حضور  همچنین  می کنند.  ایجاد  خود 
مثل  دارند  عزاداری  برای  نامناسبی  روش های  که 
جایی که خانم های شرکت کننده با لطمه و ضجه های 
خردسال  وجود  در  را  هراس  از  موجی  آن چنانی 
جاری می کنند، شایسته نیست. کنار این آسیب الزم 
است مراقب باشیم و شناخت مناسبی از سخنران و 
ذاکران مجالس داشته باشیم. برخی از خادمان محافل 
حسینی مواظبت الزم را در بیان ندارند و با بازگویی 
روضه های مکشوف، به جای عالقه وحشت را در 

وجود کودکان نهادینه می کنند. 
3. تن های تنها: برخی از مادران به هر قیمتی حاضرند 
خود را به مجالس برسانند و برای این کار ممکن است 

هزینه های گزافی مانند تنها گذاشتن فرزندان در منزل را 
هم بپردازند. آن گروه از مادران که به بهانه حضور در 
مراسم، فرزندان خود را با فناوری های روز تنها می گذارند، 
خطایی پرخطر مرتکب شده اند زیرا در تمام غیبت مادرانه، 
ممکن است زمینه هایی برای انحراف فرزندان و تخلف 
آنها در فضای مجازی به وجود آید که گاهی جبران ناپذیر 
است. آشنا شدن کودکان و نوجوانان با شبهاتی درباره 
توسل، مشاهده صحنه های نامناسب جنسی در ساعت های 
تنهایی، انجام رفتارهای پرخطر و مانند آن، از آسیب های 
تنها گذاشتن فرزندان خواهد بود. در چنین شرایطی چه 
بسا اگر مادر صرفا برای انجام تکلیف تربیتی خود در 
کنار فرزندان بماند و احساسات فردی خود نسبت به 
اهل بیت)ع( را با مطالعه، مشاهده برنامه های معنوی و 
مانند آن دنبال کند، اثرگذاری بیشتری نسبت به حضور 

با پیامدهای پیش گفته خواهد داشت. 
4. تحمیل ها و تنش ها: بر اساس قانون تکلیف محوری، 
تحمیل کردن بر شوهر در مسائلی مانند برگزاری مراسم 
در منزل، نذری دادن، حضور اجباری در مجلس دلخواه 
خانم، سیاه پوش کردن منزل، دست کشیدن از پخت وپز و 
زندگی روزمره نیز به فهرست اشتباهات زنانه در روزهای 
محرم و صفر افزوده می شود. هر نوع تحمیلی که به دنبال 
آن تنش در روابط همسران یا والدین با فرزندان ایجاد شود، 
زمینه رشد احساسات مذهبی را در آنان کاهش می دهد 
و جذابیت های دیگر جایگزین خواهد شد. در مقابل 
سخت گیری های شوهر یا فرزندان نسبت به فعالیت های 
مذهبی در ایام محرم، تدبیر و گفت وگوی سازنده می تواند 
جایگزین مناسبی برای تحمیل و مشاجره باشد. زمانی که 
مساله ای بیش از اندازه برای یک نفر در خانواده مهم جلوه 
داده می شود، از اهمیت آن برای دیگران کاسته می شود، هر 
چند که آنها هم میل به حضور و بهره مندی داشته باشند. 

سخن پایانی
کنار عشق و شوقی که به ساالر شهیدان و حضرت ارباب 
داریم، یادمان باشد که ماموریتی خطیر به نام زندگی 
حسینی هم در فهرست وظایف ما تعریف شده است. 
گاهی حضور کمتر ولی هماهنگ با فراهم سازی شرایط 
حضور برای همسر و فرزندان، بهره مندی بیشتری را ارزانی 
ما خواهد کرد و آن توشه ای که قرار بود از ساعت ها 
حضور نصیب ما شود، از لحظه های حضور همراه با 
محور قرار دادن انجام تکالیف تربیتی به ما خواهد رسید. 
زمانی که توان محدود فرزندان را برای مشارکت در نظر 
می گیریم، خوب است مناسب با همان توان برنامه ریزی 
کرده و در حد امکان از هر نوع تحمیل و طوالنی سازی 
پرهیز کنیم و چه بهتر اینکه زمینه فعالیت فرزندان را 
در محافل حسینی رقم زنیم و آنان را برای نوکری این 
بارگاه بزرگ آماده کنیم، باشد که در انجام وظایف خود 
به برکت نام ساالر شهیدان، توفیقی روزافزون داشته و 
از آسیب های آن خود و خانواده مان را برهانیم. به امید 
روزی که سربازانی آماده برای امام زمان خود از چنین 

حضورهایی بسازیم.

محرم، دانشگاهی 
است که 

فارغ التحصیل ندارد 
و هر ساله، دوره های 

نانوشته آن برای ما 
تعمیق یافته و بخشی 

از رشدیافتگی 
معنوی ما را تشکیل 

می دهند. در این 
میان، همانند دیگر 

کارهای شایسته، 
ممکن است 

دچار غفلت ها و 
اشتباه هایی در 

رفتارهای خود باشیم 
که نتیجه گیری از 

این دوره دلدادگی 
را به مخاطره بیندازد

آسیب شناسی رفتاری خانواده در ماه محرم

محرم مردانه؛ محرم زنانه

این صفحه 

با همکاری کارشناسان 

مرکز مشاوره ماوا تهیه و 

تنظیم می شود

mava.iki.ac.ir

دل پرستان!
افراد ناآگاه گفتند: »چرا خدا با ما سخن 
نمی گوید؟! یا »چرا آیه و نشانه ای برای 
نیز  آنها  پیشینیان  نمی آید؟!«  ما  خود 
دل هایشان  می گفتند؛  سخن  همین گونه 
و  آیات  کافی(  )به اندازه  ما  ولی  است  یکدیگر  مشابه 
روشن  حقیقت جویان(  )و  یقین  اهل  برای  را  نشانه ها 

ساخته ایم )بقره، 118(.
کسانی که امروز حقیقت را انکار می کنند، شاید حرف های 
به ظاهر نو بزنند اما ریشه این انکارها همان است که در 
آنها  است؛  داشته  انکار وجود  اهل  همه  در  تاریخ،  تمام 
دلشان نمی خواست حقیقت را بپذیرند. قرآن کریم از این 
برای  که  ما گوشزد می کند  به  و  برمی دارد  پرده  واقعیت 
شنیدن سخن پروردگار و دیدن نشانه های او باید دل خود 

را آماده کرده باشید.
بهانه آنها این بود که اگر واقعا خدایی هست که انتظار دارد 
به او ایمان بیاوریم، چرا خودش با ما حرف نمی زند؟! البته 
پاسخ آنها چندان دشوار نیست. خداوند با ما حرف زده 
است؛ نه یکبار و دو بار که بارها و به شیوه های مختلف! 
از یک سو، به ما عقل داده که با دقت و محاسبه، نشانه ها 
را بخوانیم و سخنش را دریابیم. از سوی دیگر، پیامبرانی را 
برانگیخته تا عقل ها را کمک کرده و راه رسیدن به حقیقت 
را برایشان هموار کنند. عقل و پیامبر، یاوران یکدیگرند 

برای رساندن سخن خدا به گوش ما.
با همه این نشانه های گویا، هنوز کسی منتظر است  اگر 
انسان ها وحی بفرستد  از  که خداوند مستقیم بر هرکدام 
و  پوزش خواست  او  از  باید  کند،  ایمان دعوتشان  به  و 
ناامیدش کرد! چون این  یک قانون الهی است که حقیقت 
نباید به گونه ای در برابر انسان قرار بگیرد که او را مجبور 
نداشته  برایش وجود  انکاری  راه  به پذیرش کند و هیچ 
باشد. قرآن کریم  انتخاب  باید همیشه در حال  او  باشد؛ 
بارها گوشزد کرده که خداوند اگر می خواست، می توانست 
همه را به اجبار هدایت کند اما اجبار، با هدف خلقت و 

مکانیسم رشد انسان سازگار نیست.
حقیقت، در سویی و بهانه های انکار در سوی دیگر قرار 
دارند و انسان اختیار دارد یکی را انتخاب کند. نقش دل، 
همین جا برجسته می شود. وقتی خواسته ها و گرایش ها، 
حقیقت  با  دشمنی ها  و  دوستی ها  نفرت ها،  و  عالقه ها 
اینجاست که  به کار می آیند و  بهانه ها  ناسازگار شوند، 

باشیم. باید مواظب دلمان 

 محمدحسین 
شیخ شعاعی

دانش آموخته حوزه

آیه ها و آدم ها

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره مأوا



یادداشت سبز

مهار جمعیت حیوانات شهری 
امروز  ابرشهرهای  از مشکالت 
که  زیادی  راهکار های  است. 
تابه حال برای این کار اندیشیده 
تقریبا همگی به شکست  شده 
آسان ترین  از  یکی  انجامیده اند. 
ذهن  به  همه  از  اول  که  کارها 
آدم های ناآشنا با مسائل شهری 
و حقوق حیوانات می رسد، از بین بردن آنهاست. گذشته 
از موش ها که امروزه به فراوانی در شهرهای بزرگ ما 
دیده می شوند، جمعیت سگ ها، گربه ها و کالغ ها از 
دغدغه های هواداران حقوق حیوانات و نیز مسووالن 
شهری شده زیرا در بسیاری موارد این حیوانات کانون 
ذخیره و انتقال بیماری های مشترک بین حیوان و انسان 
هستند. از سوی دیگر، وجود حیوانات به خصوص 
پرندگان در محیط شهری عالوه بر زیبایی و تلطیف 
محیط شهرهای بزرگ، عاملی در حفظ اکوسیستم 
است. شهر بی پرنده، شهری زشت و بی روح است 
یا گربه ها از عوامل متعادل کننده جمعیت موش های 
شهری هستند. موزه ارمیتاژ در سن پطرزبورگ روسیه، 
از زیباترین و عظیم ترین موزه های جهان است که 
باوجود از سر گذراندن جنگ جهانی دوم، آثار نفیسی 
در آن نگهداری می شود. این موزه به دلیل نزدیکی به 
کانال های آب شهری همواره در معرض خطر حمله 
موش ها و نابودی آثار نفیس آن قرار دارد. راهی که 
مسووالن موزه برای درامان ماندن از تخریب موش ها 
اندیشیده اند، گربه ها هستند. گربه های ارمیتاژ با کنترل 

موش ها نگهبانان گنجینه نفیس آن هستند.
در هر صورت اما به دلیل آنچه در باال گفتم، باید 
به نوعی جمعیت حیوانات شهری را کنترل کرد و 
تمهیدات الزم برای سالمت آنها درنظر گرفت، مثال 
سگ های بی سرپرست شهرها باید از نظر ابتال به  
هاری پایش شوند و واکسن  هاری به آنها زده شود. 
تجربه نشان داده، کشتن حیوانات در اغلب کشورهای 
درحال توسعه و توسعه نیافته بارها شکست خورده و 
عالوه بر ترویج روش خشونت بار و غیرانسانی که 
مخلوقاتی زنده را در کمال بی رحمی از بین می برد، 
اثر بلندمدتی در کاهش جمعیت آنها ندارد. جمعیت 
حیوانات مانند ظروف سیال مرتبط به هم عمل می کند 

و حیوانات از نقاطی دیگر به جایی می آیند که از 
جمعیت خالی شده بنابراین از بین بردن حیوانات 
شاید بتواند برای مدتی کوتاه جمعیت آنها را کاهش 

دهد اما راه حل بلندمدتی نیست.
راه منطقی، انسانی و عملی کنترل جمعیت حیوانات 
شهری، عقیم کردن آنهاست که باید با روش جراحی 
انجام گیرد. این کار عالوه بر اینکه روشی بی رحمانه 
نیست، آثار بلندمدتی دارد و می تواند کنترل درست 
جمعیت این حیوانات را تضمین کند. عقیم کردن 
حیوانات هرچند همان طور که گفتم، موثرترین راه 
مهار جمعیت آنها شناخته شده، محدودیت هایی هم 
دارد که مهم ترین آنها وجود دامپزشکان ماهر در 
انجام عمل جراحی و هزینه باالی این عمل است 
به  آن  انجام  مالی  منابع  به محدودیت  باتوجه  که 

نظر آسان نمی رسد. به عالوه، مسووالن شهری باید 
برنامه ریزی و تصور درستی از میزان گستردگی این 
اقدام داشته باشند. تجربه شخصی من در محله شهرآرا 
که این طرح را به کمک اهالی انجام داده ام، کامال 
رضایت بخش بوده است. شاید عملی ترین راه برای 
پیشبرد این اقدام، اول هماهنگی با نهادهای مسوول 
شهری و سپس آموزش دامپزشکان برای انجام درست 
جراحی عقیم سازی باشد. البته امر مهم دیگری که 
نبودش طرح را به شکست می کشاند، همکاری مردم 
و سازمان های مردم نهاد )سمن ها( برای پیشبرد مهار 
جمعیت حیوانات شهری است. تا مردم کمک و 
همکاری نکنند، تحقق این طرح محال است. برای 
همه آنچه گفتم باید در قدم نخست، تعریف درستی 

از مشکل و راه حل آن داشته باشیم.

محیط زیست شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت16

قاب سبز

 دکتر فریبرز 
افروزی

دامپزشک

داستان سبز

بزرگمهر  گربه  فوت  داستان 
حسین پور، من را یاد داستانی مشابه 
انداخت که برای خودم پیش آمده 
بود. خالصه داستان به این شرح  است. 
»همان طور که می دانید من از زمان 
خلقت حضرت آدم)ع( تا زمان حال با 
حیوانات و به خصوص گربه ها بسیار 
مأنوس بوده ام و همیشه یک لشکر از 
گربه ها در حیاط و پارکینگ منزل ما مأوا داشتند و دارند. 
ضمنا روزی دو وعده غذا دارند که بنا به مقتضیات زمانه و 
فصل و روزگار غذاها فرق می کنند؛ زمانی اسکلت مرغ را 
می پختیم و گوشت های حاصله از آن را به گربه ها می دادیم 
و بقیه استخوان ها را به سگ ها. زمانی هم جگر سفید 
گاو می خریدیم و می پختیم. گاهی هم به مرغ فروشي ها 
که مرغ را برای مشتری پاک و خرد می کردند، سفارش 
می دادیم نوک بال مرغ ها را برایمان جمع کنند. وقتی 
3-2 کیلوگرم می شد، می رفتیم می گرفتیم و برای گربه ها 
می پختیم و گاهی هم )مثال در حال حاضر( جگر مرغ 
را می پزیم و گربه ها آن را تناول می کنند. البته به هر حال 
در میان وعده ها هم اضافات غذاهای خودمان و موادی از 

این قبیل هم زحمتش به گردن گربه هاست. 
ما شاید حدود 30 سال است که در این منزل ساکنیم و 
مردم محله هم می دانند که عیالواریم. آنها هم اگر غذای 
اضافه داشته باشند که به درد گربه ها بخورد یا اینکه 
گوشت و مرغ داخل فریزرشان تاریخ طوالنی مانده باشد و 
نخواهند استفاده کنند، داخل بسته نایلونی می گذارند پشت 
در منزل ما که یعنی این برای گربه ها؛ یک خانواده مذهبی 
در کمرکش کوچه ساکن است که گاهی به هر دلیلی نذر 
گربه ها می کنند و اسکلت و جگر مرغ برای گربه ها می خرند 
و می آیند در منزل تحویل می دهند. ما هم موقع تحویل 
می گوییم نذرتان ادا و ...حتی من دوست عزیزی دارم که 
هم ساکن کاناداست و هم ساکن ایران اسالمی؛ یعنی مثل 
خیلی دیگر از هموطنان زندگی دوزیست دارد؛ چند ماه 
ساکن تورنتو است و چند ماهی هم اینجا؛ این رفیق ما 
هر وقت تشریف می آورند به موطن سوغاتی که برای من 
می آورند چند تا کنسرو غذای گربه است که باور کنید من 
را از صمیم قلب خوشحال می کند و خوشحال تر از من 
گربه ها که عاشق این کنسروها و بوی ماهی آن هستند، 
وقت خوردن آنها از فرط خوشی تقریبا دیوانه می شوند. 
به هر حال در این مدت 30 سال شاید ما حدود 200 
گربه یا بیشتر داشتیم که مثال اینجا در حیاط منزل به دنیا 
آمدند و تا مدتی بودند و بزرگ شدند یا رفتند یا برخی 
همین جا عمرشان را به شما دادند. معموال نر قوی تر وقتی 

که بچه ها بزرگ و بالغ شوند، اجازه نمی دهد نری در این 
منزل بماند و با جنگ و دعوا نر جوان تر را فراری می دهد 
تا اینکه به علت کبر سن روزی خودش هم مجبور شود 

صحنه را به نر جوان تری واگذارد. 
خالصه اینکه به طور معمول در زمانی حدود هر یک 
سال تغییراتی در کمیت و تعداد گربه ها به وقوع می پیوندد 
و به طور معمول گربه های جدید جای گربه های قبلی 
را می گیرند. قابل ذکر است که برعکس آنچه عموم مردم 
فکر می کنند که رفتار همه گربه ها مثل هم است، از قضا 
خلقیات و رفتار و کردار و عادات و شخصیت هیچ دو 

گربه ای مثل هم نیست. 
ما به طور معمول روی همه گربه ها اسم می گذاریم که یا 
از روی رنگ و ویژگي های ظاهری آنهاست مثل مشکی و 
حنایي و چریکه و برفی یا از روی خصایل آنهاست، مثال 
سلطان و لمیده و سرور  یا شباهت رفتاری با سیاستمداران 
مثل مرکل و پوتین و تاچر و... به هر حال خالصه کنم 
که یک بار حدود 20 سال پیش موقع غذا دادن به گربه ها 
در حیاط می دیدم گربه بزرگی دم در با فاصله ایستاده و 
مظلومانه به من نگاه می کند؛ آن دوره ما برای غذای گربه 
پیله کرده بودیم به نوک بال مرغ که می پختیم و می دادیم 
به گربه ها؛ القصه من هم چندتا نوک بال انداختم برای 
این گربه که خوردن همان و مشتری دائم شدن همان. از 
روزهای بعد تقریبا در همان ساعات این گربه پیدایش 
می شد و غذا را می خورد و می رفت. هر روز بیش از 
روز قبل به من نزدیک تر می شد، تا اینکه بعد از مدتی 
کامال دستی و تربیت شده به نظر می آمد. گربه نر سفید 
و زرد خیلی بزرگی بود اما بسیار آرام و مهربان. صورت 
قشنگی داشت، با چشمانی که گوشه های خط چشمش 

به سمت پایین خم شده بود و همین مالحت و مظلومیت 
عجیبی به چهره اش می داد. جای یک زخم قدیمی هم 
روی بینی اش بود. خیلی بی صدا و بی آزار بود، به شکلی 
که بچه گربه های دیگر )متعلق به دیگر گربه های نر و 
ماده ساکن منزل( از سر و کله اش باال می رفتند و گوشش 
را گاز می گرفتند اما او هیچ تغییر و اعتراضی نمی کرد؛ 
برای نامگذاری نمی دانم چرا ناپلئون به ذهنم آمد و با 
وجودی که هیچ ربط و اشتراکی نمی شد بین او و ناپلئون 
بناپارت جست، نامش شد ناپلئون. بله، ناپلئون کم کم در 
حیاط منزل و پارکینگ ماندگار شد. من هم یک منزل 
با دو کارتن موز برایش درست کرده و با موکت آن را 
مفروش کردم. خالصه بد نبود و البته ناپلئون هم راضی 
بود. ناپلئون 4 کار را خیلی دوست داشت؛ اول به وفور 
غذا خوردن به طوری که یک بار خواستم ببینم در یک 
وعده تا چقدر می تواند بخورد. ١٧ نوک بال مرغ خورد، 
تا من از رو رفتم. دوم فراوان آب خوردن که بعد از غذا 
خوردن گاهی ١0دقیقه سرش را در کاسه آب می کرد و 
حاال نخور و کی بخور که البته بعدها فهمیدم این زیاد غذا 
و آب خوردن از بیماری دیابت او است. سوم خوابیدن را 
زیاد دوست داشت و چهارم اینکه تا می شود سر و کله 
و زیر گلویش را نوازش کنی و او خرخر راه بیندازد؛ در 
همان سال اول اقامتش هم متوجه شدم که ناپلئون اصال 
کر و الل است چون وقتی پشتش به ما بود، هر چه 
سروصدا می کردیم هیچ عکس العملی نشان نمی داد و 
حتی نمی توانست میو بکند و در مواقع لزوم تنها صدای 
خفه ای مثل إ إ إ از گلویش خارج می شد. خالصه که 
ناپلئون با همین وضعش  حدود ٥ یا ٦ سالی در حیاط 
منزل ما زندگی کرد. کارش این بود که می رفت گشتی 

در کوچه و فضای سبز روبروی منزل می زد یا می نشست 
روی دیوار حیاط و رفت و آمد مردم را در خیابان تماشا 
می کرد یا در حیاط بازی بچه گربه ها را نگاه می کرد و آب 
و غذایش را می خورد و در منزلش چرتی می زد؛ گذشت 
و گذشت تا اینکه یک سال زمستان بسیار سخت و سردی 
شد، به شکلی که در شمال تهران که ما ساکن هستیم 
شب ها هوا تا منفی 20 درجه سانتی گراد هم می رفت؛ من 
در پارکینگ النه بهتری با موکت های بیشتر برای ناپلئون 
تدارک دیده بودم؛ در میانه های زمستان حال ناپلئون بد 
شد، به طریقی که دیگر غذای چندانی نمی خورد؛ فقط 
گاهی به زور مقداری شیر نیمه گرم می خورد. او را نزد 
دامپزشک بردم. ظاهرا ریه اش عفونت کرده بود و تزریق 
پنی سیلین هم چندان کارگر نیفتاد. حالش دائم بدتر می شد. 
هر وقت می رفتم باالی سرش و نوازشش می کردم گاهی 
چشمانش را باز می کرد و فقط نگاه مهربانانه ای به من 
می انداخت و همین، حتی دیگر خرخر هم نمی کرد. یک 

شب بسیار سرد حالش بدتر شد. 
من دائم از طبقه سوم می رفتم تا پارکینگ و به او سر 
می زدم و برمی گشتم باال. حدود ساعت ٩ شب به او سر 
زدم و نوازشش کردم. این بار چشمانش را گشود. نگاهم 
کرد و چشمانش را بست. من رفتم باال و نیم ساعت بعد 
که برگشتم پایین، ناپلئون چنان مرده بود که تو گویي 
سال ها پیش از این دنیا رفته؛ بدنش سرد و خشک شده 
بود. گریه ام گرفت. سرش را نوازش کردم و گریستم. 
نمی توانستم قبول کنم جسدش تا صبح همان جا بماند 
و با وجود مخالفت شدید همسرم تصمیم گرفتم همان 

شب در فضای سبز روبروی منزل دفنش کنم. 
در آن هوای سرد و زمین یخ زده به کمک کلنگ و قندشکن 
تالش کردم برای دفن ناپلئون، زمین زیر درخت سروی 
که خودم کاشته بودم را بکنم و قبری برایش مهیا کنم. 
حین کندن زمین یخ زده می گریستم و هق هق می کردم. در 
این اثنا پیرمرد همسایه که در آن موقع شب و آن سرما رد 
می شد مرا در آن حال دید و نگران شد. جلو آمد و پرسید: 
»ببخشید چیزی شده؟« من هم بدون رودربایستی گفتم 
که گربه ام مرده و می خواهم اینجا دفنش کنم. او تسلیتی 
گفت و اصرار کرد برای کندن زمین به من کمک کند. 
باالخره ایشان را با تالش فراوان راهی منزل کردم. آن 
شب به هر مرارتی بود ناپلئون را زیر درخت سرو دفن 
کردم؛ از آن شب زمستان سرد ١٥ سالی می گذرد. ده ها 
گربه به منزل ما آمدند و چند صباحی بودند و  سراغ 
سرنوشتشان رفتند. درخت سروی که سایه سار مزار 
ناپلئون است خیلی بزرگ تر شده. من از پنجره نگاهش 

می کنم و ناپلئون هم همان جاست؛ آرام زیر سرو آرمیده.«

ناپلئون آرام زیر سرو آرمیده

جمعیت حیوانات شهری را چگونه کنترل کنیم؟

موثرین راه را برای کم کردن و کنترل جمعیت سگ های ولگرد 
روش »سی ان وی آر« است؛ مخفف »گرفتن، عقیم سازی، واکسینه 

کردن و رهاسازی«

شهروندان برای جلوگیری از رشد جمعیت سگ های ولگرد نباید 
به آنها غذا بدهند. 

اگر صنعت سیمان را یک کشور فرض کنیم، بعد از چین و آمریکا، 
آن را می توان سومین تولیدکننده بزرگ دی اکسیدکربن دنیا نامید.  

صنعت سیمان منشاء ٨ درصد انتشار دی اکسیدکربن در دنیاست. 
دی اکسیدکربن ناشی از صنعت سیمان بیشتر از دی اکسیدکربن صنعت 

هوایی )٥/٢ درصد( و کمتر از دی اکسیدکربن صنعت کشاورزی 
)١٢ درصد( در سطح جهانی است.

کار خوب رانندگان تاکسی برای جمع آوری فیلتر سیگار
خیابان هشتم بخارست، تهران. همه می دانند سیگار کشیدن برای 
سالمت مضر است اما بسیاری نمی دانند فیلترهای سیگار رهاشده 

در طبیعت چه بالیی سر محیط زیست می آورند.

آلودگی آب زاینده رود به علت نداشتن شبکه فاضالب ٢١ روستا، 
اردشیر نوریان، نماینده شهرکرد، بن و سامان در مجلس گفت: »٢١ 

روستا شبکه فاضالب ندارند و همین مساله سبب آلوده شدن آب 
زاینده رود شده است.« مسعود فرح بخش، کوهنورد

ایسنا گزارش داد: »4 ایرانی میان دریافت کنندگان جوایز مهم 
اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال ٢۰١۹ میالدی

- مجید حسنی زاده، مدال رابرت هورتون در علوم آب شناسی
- امیر آقاکوچک، مدال جیمز مک لوین محققان جوان

- کاوه مدنی، جایزه محققان جوان علوم آب شناسی
- آرمین سروشیان، جایزه اسنت در علوم اتمسفری

 محمدرضا 
مدنى 

نکاتی درباره شیوه موثر برای کنترل و 
کم کردن جمعیت سگ های ولگرد

 کشتن گروهی سگ ها روشی کارآمد، پایدار و انسانی 
نیست و در طوالنی مدت جمعیت سگ ها را کم نمی کند. 
 سرپناه دادن به سگ های ولگرد شیوه عملی و موثر 
محسوب نمی شود. سرپناه دادن به زمین وسیع، ساختمان، 
منابع مالی فراوان برای تغذیه سگ ها، واکسینه کردن، نگهداری 
و به کار گرفتن افراد متخصص مانند دامپزشک نیاز دارد. 
 موثرین راه را برای کم کردن و کنترل جمعیت سگ های 
ولگرد روش »سی   ان وی آر« است که مخففی است برای 

»گرفتن، عقیم سازی، واکسینه کردن و رهاسازی«
  دولت و نهادها و خیریه های غیردولتی باید برای موفقیت 
شیوه »گرفتن، عقیم سازی، واکسینه کردن و رهاسازی« با 

هم همکاری نزدیک داشته باشند.  
عقیم سازی،  گزارشی  در  جهانی  بهداشت  سازمان   
را  ثبت کردن مشخصات حیوانات خانگی  آموزش و 
موثرترین روش کم کردن و کنترل جمعیت سگ های 

ولگرد معرفی کرده است. 
 دولت و نهادهای خیریه در سارایوو،  پایتخت بوسنی 
هرزگوین، توانسته اند با استفاده از این شیوه در مدت ٥ 
سال جمعیت سگ های ولگرد این شهر را از ١٦ هزار 

به ٥ هزار برسانند.  
»گرفتن،  شیوه  از  استفاده  با  می شود  تخمین زده   
درصد   ٧0 رهاسازی«   و  کردن  واکسینه  عقیم سازی، 
سگ های ولگرد عقیم  شوند و کنترل جمعیت باقی مانده 

آنها برای دولت ها عملی  شود. 
 شهروندان برای جلوگیری از رشد جمعیت سگ های 

ولگرد نباید به آنها غذا بدهند.   
 شهرداری های شهرهای مختلف ایران باید به طور منسجم 
شیوه »گرفتن، عقیم سازی، واکسینه کردن و رهاسازی« را 

به کار بگیرند تا نتیجه بگیرند.  
رفتار  ولگرد  سگ های  پیدایش  دلیل  مهم ترین   
غیرمسووالنه شهروندان در قبال سگ های خانگی شان 
است. شهروندانی که سگ های خود را به دالیل مختلف 

بدون اینکه عقیم شده باشند، رها می کنند.



يادداشت مهمان

صفحات 17 تا 24

ـاوری دارو و فـنـ

ســــالــمندان 

ــگـا ه  در مـــا ـن

ایــرانی طــب 

سالمـــت روان 

ـروری ــد ـپ فرزـن

ت ر سـالـم وسـت ـپ
سال پانزدهم  شماره 721  شنبه 16 شهریور  1398

کلینیک    وخانواده

بعضي افراد از قرار گرفتن در فضاهاي بسته مانند آسانسور، هواپيما، قطار یا مترو، 
اتاق های کوچک، تونل یا هر فضای بسته ای هراس دارند و در صورت مواجهه با آن 
به شدت دچار مشكل مي شوند. تجربه چنين مواردي براي کودکان هم وجود دارد 
و آنها هم دچار چنين حالت هایي مي شوند. براي اینكه والدین بدانند هنگام ایجاد 

چنين ترس هایي در فرزندانشان باید چگونه عمل کنند، ریشه چنين ترس هایي 
کجاست و چگونه مي توان با آنها مقابله کرد، با دکتر مهدي تهراني دوست، 

فوق تخصص روان پزشكي کودك و نوجوان و عضو هيات علمي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران گفت وگو کرده ایم...صفحه 23

با آغاز سال تحصیلی 
پويش بیماری اختالالت مثانه 

فعال می شود
پویش اطالع رسانی بیماری اختالالت مثانه نوروژنیک 
یا مثانه عصبی از مهرماه با آغاز سال تحصیلی جدید 

در مدارس ابتدایی سراسر کشور فعال می شود.
این پویش برای آگاهی والدین از اختالالت مثانه 
نوروژنیک یا مثانه عصبی و شناسایی بیماران مبتال به این 
بیماری  با همکاری انجمن نورویورولوژی و آموزش 
و پرورش آغاز می شود زیرا عدم تشخیص به موقع 
و درمان اختالالت مثانه نوروژنیک به نارسایی کلیه 
منجر خواهدشد. گاهی کودکانی به ما مراجعه می کنند 
که به صورت مادرزادی به این بیماری مبتال هستند 
اما از آنجا که به موقع تشخیص داده نشده و درمان 
نشده اند باید در سنین 4 سالگی به بعد دیالیز شوند 
که این مساله بسیار ناراحت کننده است.شب ادراری و 
روزادراری، تخلیه ناکافی ادرار، بی اختیاری ادرار همراه 
با مدفوع، عفونت های ادراری مکرر همراه با تب و 
لرز، رشد ناکافی کودک، دفع ادرار با گریه شدید و 
مشاهده هرگونه خال در انتهای ستون فقرات کودک 
از سنین 3سالگی به بعد از مهم ترین عالئم اختالالت 
مثانه نوروژنیک یا اختالل مثانه است و والدین باید 
در صورت وجود چنین عالئمی در کودک خود، 
او را نزد متخصص اورولوژی ببرند و با درمان به 
موقع از دیالیزی شدن و نارسایی کلیه فرزند خود 
جلوگیری کنند، به خصوص اینکه این بیماری در 
صورت عدم تشخیص و درمان به موقع با افزایش 
سن تشدید می شود.یادتان باشد بی اختیاری ادرار در 

کودکان نشانه مشکلی زمینه ای است. 
هر نوزادی که به دنیا می آید، اگر یک خال یا توده 
رنگی غیرعادی در پایین ستون فقرات داشته باشد، 
در آینده مشکل کنترل ادرار خواهد داشت؛ از این 
رو، از والدین می خواهیم که به این مساله توجه ویژه 
کنند زیرا عصب های نخاع باعث ایجاد اختالالت 
متعدد مانند بی اختیاری ادرار و مدفوع شده و منجر 
به نارسایی کلیه می شود.مثانه اسپاستیک نیز نوعی 
دیگر از مثانه عصبی است که معموال به دنبال آسیب 
طناب نخاعی باالی قوس انعکاسی ایجاد می شود و 
فرد مبتال با حداقل حجم مایعات موجود در مثانه 
و قبل از پرشدن ظرفیت مثانه، احساس پری مثانه 

و دفع ادرار دارد.

  دکتر مهری مهراد
 فوق تخصص مثانه و مجاری 

ادراری و رئیس انجمن 
نورویورولوژی ایران

شماره تلفن همراه 
سازمان آگهی های هفته نامه »سالمت«

09125725749
در ساعات اداری از ساعت 9 تا 18

  بی رحمانه ترين 
راه کاهش وزن
)18(

آدامس نعناعي 
بجويد!
)24(

8 توصیه طاليی
)21(

گرمازدگی 
در سالمندان
)19(  

چرا قرار گرفتن در فضاهاي بسته برای برخی 
افراد ترسناک است؟ 

هراس از تنگنا 

انا هلل و انا الیه راجعون

همکار محترم
سرکار خانم مظفری

مصیبت وارده را به شما و خانواده معظم تسلیت عرض نموده و 
برای آن مرحوم از درگاه خداوند منان طلب آمرزش و رحمت 

واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

هفته نامه سالمت
موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ



آیا دچار اضافه وزن هستید؟ آیا به دلیل اضافه 
وزن دچار بیماری و مشکالت فیزیکی شده اید؟ 
آیا با رژیم غذایی مناسب و ورزش نتوانسته اید به 
وزن متناسب برسید؟ اگر پاسختان مثبت است،  
شاید داروهای کاهش وزن گزینه مناسبی برای 
شما باشد. البته باید در نظر داشته باشید که این 
داروها مکمل روش های کاهش وزن مانند ورزش 
و رژیم غذایی هستند و به هیچ وجه نمی توانند 

جایگزین آنها باشند.

چه افرادی داوطلب مناسبی برای 
داروهای کاهش وزن هستند؟

پزشک ممکن است برای افرادی که با رژیم غذایی 
مناسب و ورزش به وزن دلخواه نرسیده اند، کسانی 
که میزان توده بدنی آنها )BMI( باالتر از 30 است 
و افرادی که میزان توده بدنی شان بیش از 27 
است و دچار بیماری های مرتبط با چاقی مانند 
دیابت و فشارخون باال هستند، داروی الغری 
تجویز کند. پزشک پیش از تجویز دارو مواردی 
از قبیل سابقه بیماری افراد، عوارض جانبی دارو 
و احتمال تداخل آن با داروهایی که مصرف 
می کنند، احتمال بارداری بیماران یا تغذیه نوزاد 

با شیر مادر را در نظر می گیرد.

این داروها تا چه اندازه اثربخش 
هستند؟

مصرف  برای  داروها  از  گروه  این  تمامی 
طوالنی مدت مورد تایید قرار گرفته اند. نتایج 
مطالعات نشان می دهد  اگر کنار تغییر شیوه 
زندگی، این داروها هم مورد استفاده قرار بگیرند 

کاهش وزن قابل توجه تر خواهد بود.
اگر فردی با هدف کاهش وزن شیوه زندگی خود 
را تغییر دهد و در عین حال از داروهای الغری 
استفاده کند، میزان کاهش وزن او با مصرف دارو 
طی 12 ماه 3 تا 7 درصد بیشتر از زمانی خواهد 
بود که دارو مصرف نمی کند و فقط به کمک 
ورزش و رژیم غذایی قصد کاهش وزن دارد.

 
طول دوره مصرف این داروها چقدر 

است؟
طول زمانی که دارو می تواند مورد مصرف قرار 
بگیرد، به میزان کاهش وزن و تحمل فرد نسبت 
به عوارض جانبی دارو بستگی دارد. اگر کاهش 
وزن به اندازه مورد انتظار است و دارو عوارض 
جانبی جدی را متوجه وی نکرده، پزشک ممکن 
است طول دوره را افزایش بدهد اما اگر پس از 
گذشت 12 هفته مصرف دارو، حداقل 5درصد 
وزن خود را از دست نداده ، پزشک ممکن است 

طرح درمان را تغییر دهد.
بسیاری از افراد با قطع مصرف دارو دوباره کمی 
اضافه وزن پیدا می کنند. در این صورت باید عادات 
درست غذایی و ورزش را جدی تر پیگیری کنند.

عوارض جانبی این داروها چیست؟
همان طور که گفته شد این داروها مانند سایر 
داروها عوارض جانبی دارند. شدت عوارض 
دارو  تاثیر  نحوه  و  مصرفی  داروی  نوع  به 
هستند،  محرک  که  داروهایی  دارد.  بستگی 
ممکن   phentermine)A dipex-P( مانند 
افزایش  قبیل بی خوابی،  از  با عوارضی  است 

فشارخون، تاکی کاردی)افزایش تعداد ضربان 
قلب(، بی قراری، وابستگی به دارو، سوء مصرف و 
نشانگان قطع دارو همراه باشند. داروهایی که در 
 Orlistat)Alli( جذب چربی تاثیر می گذارند مانند
معموال عوارضی مانند اسهال و دفع چربی دارند. 
عوارض جانبی داروهایی هم که با اثر گذاشتن 
روی واسطه های شیمیایی مغز اشتهای فرد را کم 
 Lorcaserin )Belviq-BelviqXR( می کنند، مانند
 Nalteroxen و   Bupropion )Contrave( و 
سردرد، حالت تهوع، استفراغ، یبوست، خشکی 

دهان و سرگیجه است.
برخی از داروهای محرک را پزشک فقط برای یک 
دوره کوتاه )حداکثر 12 هفته( تجویز می کند زیرا 
خطر ایجاد وابستگی به دارو در آنها باالست اما 
داروی  Orlistat  را می توان برای دوره طوالنی تر 
و حتی دوره ابقای الغری استفاده کرد. این دارو 
را حتی می توان بدون نسخه پزشک هم تهیه کرد.

داروهایی که تاییدیه سازمان غذا و 
داروی آمریکا را دریافت کرده اند
)anorexiant( داروهای کم کننده اشتها

نحوه اثر این گروه از داروها این گونه است که با 
اثر گذاشتن روی بخشی از مغز که مسوول ارسال 
پیام سیری است، اشتهای فرد را کم می کند. اثر 
این دارو زمانی کامل می شود که فرد هم رژیم 
غذایی مناسبی  دارد و هم به اندازه کافی فعالیت 
ورزشی می کند. داروهای کم کننده اشتها گوناگون 
هستند. گروهی از این داروها مانند آمفتامین شبیه 
داروهای محرک عمل می کنند و گروهی دیگر 
که به تازگی وارد بازار شده اند روی واسطه های 

شیمیایی مغز اثر می گذارند.

Stimulants داروهای محرک
این داروها با عوارضی از قبیل افزایش فشارخون، 
بی خوابی، عصبانیت، تاری دید، بی قراری و سردرد 

همراه هستند. 
برخی از داروهای این گروه هم باعث بروز 

عوارض گوارشی می شوند. در صورتی که فرد 
با عوارض افزایش ضربان قلب، سرگیجه، درد 
قفسه سینه، مشکل دفع ادرار و تنگی نفس مواجه 
شد باید فوری به مراکز درمانی رجوع کند. نام 

گروهی از این داروها عبارت است از:
Diethylpropion
Benzphetamine )Didrex, Regimex(
Methamphetamine)Desoxine(
Phentermine)Adipex-P(
Phendimetrazine)BontrilPDM,Bontril(
Osvmia)Phentermine/topiramateER(

داروهایی که به تازگی وارد بازار 
شده اند

)lorcaserin( با نام تجاری Belviq– این دارو 
با اثر روی گیرنده های سرتونین مغز اشتها را کم 
می کند و احساس سیری را افزایش می دهد. این 
دارو عالوه بر عوارض جانبی که همه داروهای 
این گروه دارند، ممکن است موجب پایین آمدن 
قندخون در افراد دیابتیک شود. احتمال اعتیاد 

به این دارو هم از دیگر عوارض آن است.
نام تجاری  با   )bupropion , naltrexone(  
Contrave- داروی »بوپروپیون« یک داروی 
ضدافسردگی است و »نالتروکسن« هم معموال 
برای مهار تاثیرات ترک اعتیاد به مواد مخدر و 
مشروب تجویز می شود اما هر دو این داروها 
اشتهای فرد را شدیدا کم می کنند. عوارض 
جانبی این داروها به صورت یبوست، سرگیجه، 
سردرد، اختالل خواب و مشکالت گوارشی 

تظاهر  می کند.
 )liraglutide( با نام تجاری Saxenda -داروی 
»ساکسندا« یک هورمون تزریقی است و با تاثیر 
روی مغز به کنترل قندخون، سطح انسولین و 
گوارش کمک می کند. در عین حال ممکن است 
موجب کاهش وزن هم بشود. عوارض جانبی 
این دارو به صورت مشکل گوارشی، پایین افتادن 
قندخون، اسهال، یبوست، سردرد، خستگی و 

ضعف، سرگیجه و باال رفتن چربی خون تظاهر 
می کند. این دارو همراه داروی Victoza )نام 
رژیم  و  ورزش  کنار   ،)Liraglutide تجاری 
غذایی برای درمان بیماری دیابت نوع2 تجویز 
می شوند و تاثیری روی کاهش وزن ندارند. 
دو داروی »ساکسندا« و »ویکتوزا« نباید با هم 

مصرف شوند.
)Phentermine, topiramate ER( با نام تجاری 
Qsymia – داروی »فنترمین« مانند داروهای 
محرک آمفتامین موجب سرکوب اشتها می شود. 
داروی »توپیرامیت« برای کنترل بیماری صرع 
اگر همراه رژیم  قرار می گیرد.  استفاده  مورد 
غذایی و ورزش، این دو دارو را هم همزمان 
استفاده کنید باعث کاهش وزنتان می شوند اما 
آنها  اثر  نحوه  از  به درستی  دانشمندان هنوز 
اطالعی ندارند. عوارض عمومی این داروها 
شامل اختالل حسی و مورمور شدن، سرگیجه، 
احساس مزه های نامطلوب در دهان، اختالل 
خواب، یبوست و خشکی دهان است. امکان 
ایجاد وابستگی )اعتیاد( به این داروها وجود دارد.

مهار کننده های لیپاز
 Alli که آن را با نام تجاری Xenical داروی
بدون نسخه پزشک می فروشند، در سال 1999 
میالدی تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا 
را گرفت. این داروی مهار کننده چربی داروی 
منحصربه فردی است که مانع جذب چربی غذا 
توسط بدن می شود و هیچ گونه تاثیری روی 
سیستم اعصاب مرکزی و مغز برای کاهش 

وزن ندارد.
عوارض جانبی این دارو ممکن است آزاردهنده 
باشد. مدفوع شل و آبکی و چرب، دل درد، 
بی اختیاری دفع مدفوع و امکان آسیب های جدی 
به کبد از عوارض این دارو است. فرد در زمان 
استفاده از این دارو باید داروی مولتی ویتامین 
را هم که حاوی ویتامین های محلول در چربی 
)A,D,E,K( و بتاکاروتن است، مصرف کند. 

این دارو میزان جذب ویتامین های محلول در 
چربی را کاهش می دهد.

عوارض جدی استفاده از قرص های الغری 
داروهای الغری ممکن است با عوارض جدی 
همراه باشند یا باعث ایجاد وابستگی و اعتیاد 
به دارو شوند بنابراین باید این نکات را در 

نظر داشت:
 بسیاری از داروهای الغری سمپاتومیمتیک 
هستند و ریتم ضربان قلب را افزایش می دهند.
آمفتامین ها ممکن است  داروهای گروه   
موجب خشکی دهان، یبوست، اختالل خواب، 

اعتیاد و نشانگان ترک شوند.
 داروهای مهار کننده چربی مانند Alli ممکن 
است موجب آسیب کبدی شوند بنابراین فرد 
باید مراقب هر گونه عالمت بیماری کبدی مانند 
خارش، زرد شدن پوست و ملتحمه چشم، 
دل درد، کم اشتهایی، بی رنگ یا سیاه شدن رنگ 
دلیل  ادرار)به  قهوه ای شدن رنگ  و  مدفوع 

افزایش بیلی روبین در ادرار( باشد.
 داروهای Qsymia داروهای آهسته رهش 
هستند که مورد تایید سازمان غذا و داروی 
آمریکا قرار گرفته اند. مصرف این داروها با 
محدودیت همراه است زیرا یکی از داروها با نام 
»توپیرامیت« می تواند موجب نقص مادرزادی 
جنین خانم های باردار شود بنابراین خانم هایی 
که قصد مصرف این دارو را دارند باید از  باردار 

نبودن خود اطمینان داشته باشند.
 داروهای Contrave برای درمان افسردگی 
داروهای  گروه  در  اما  نمی روند  کار  به 
ضدافسردگی قرار می گیرند. روی جعبه این 
داروها عالمت هشداری ثبت شده که نشان 
می دهد مصرف این دارو خطر بروز تمایل به 
خودکشی در افرادی که برای درمان افسردگی 
از آن استفاده می کنند را دارد. داروهای این 
ترکیب را نباید با هم استفاده کرد زیرا شدت 

عوارض جانبی آن را بیشتر می کند. 

اگر فردی دچار بیماری صرع است نباید این 
دارو را مصرف کند. عوارض جدی روانی 
مانند تغییرات خلق )افسردگی و مانیا(، توهم، 
سوءظن و تمایل به خودکشی از دیگر عوارض 
نامطلوبی است که در بیمارانی که برای ترک 
سیگار از داروی »بوپروپیون« استفاده کرده اند، 
مشاهده شده است. افرادی که از این داروها 
استفاده می کنند باید به طور جدی از مصرف 

الکل بپرهیزند.
افرادی که دچار سرطان سلول های C تیروئید 
هستند نباید داروی Saxenda را استفاده کنند، 
هرچند طی مطالعات انجام شده این خطر فقط 
حیوانات را تهدید می کند و تاکنون اثر سوء 
این دارو روی انسان به اثبات نرسیده است. 
با این حال اگر بین افراد خانواده شما فرد 
دچار سرطان مدوالری تیروئید یا نئوپالزی 
نوع 2 وجود دارد، به دلیل احتمال افزایش خطر 
تومور تیروئید، نباید از این دارو استفاده کنید.
تاثیر  مغز  سروتونین  روی   Belviq داروی 
می گذارد بنابراین پزشک هنگام تجویز این 
دارو برای جلوگیری از تداخل دارویی این دارو 
با داروهایی که همین اثر را دارند باید از بیمار 
در مورد سایر داروهای مصرفی اش سوال کند. 
)داروهای ضدافسردگی یا داروهای میگرن(

آیا داروهای گیاهی الغری ایمن هستند؟
ممکن است مایل باشید وزنتان را با استفاده از 
مواد خوراکی طبیعی به حد مطلوب برسانید. 
این مواد با نام »مکمل های گیاهی« در بازار 
فروخته می شوند. فروشندگان ادعا می کنند 
و  را حل می کنند  بدن  این مکمل ها چربی 
باید  اما  می آورند  پایین  سرعت  به  را  وزن 

بدانید اینها فریبی بیش نیست.
متخصصان هشدار می دهند  بسیاری از این 
مکمل ها آن گونه که تولید کنندگان آنها ادعا 
می کنند موثر نیستند و حتی ممکن است عوارض 
جانبی هم داشته باشند زیرا بسیاری از آنها 
حاوی داروهایی مانند sibutramine هستند 
که از بازار دارو جمع شده است. بررسی های 
این  مصرف  داد  نشان  دارو  و  غذا  سازمان 
مکمل ها موجب مرگ گروهی از افراد شده 
است و علت آن وجود داروهای فشارخون، 
صرع یا داروهایی است که مورد تایید این 

سازمان نبوده است.
باید بدانیم داروهایی که بدون نسخه پزشک 
فروخته می شوند مورد تایید این سازمان قرار 
نگرفته اند. البته این سازمان به طور منظم مکمل هایی 
را که موجب بروز عوارض جانبی نامطلوب 
می شوند از بازار دارو جمع می کند. به عنوان مثال، 
این سازمان در سال 2004 میالدی محصوالت 
رژیمی حاوی »افدرا« را جمع کرد زیرا این ماده 
باعث بروز عوارضی مانند صرع، حمله قلبی و 

سکته مغزی شده بود.
در مورد دیگری سازمان محصوالتی را که شرکت 
Jewett.OH تولید کرده بود، از بازار جمع  کرد 
زیرا این محصوالت حاوی sibutramine و 
phenolphthalein بودند. این مواد موجب بروز 
مشکالت قلبی و سرطان می شوند بنابراین اگر 
برای رسیدن به وزن مطلوب تصمیم می گیرید  
از مکمل های گیاهی استفاده کنید حتما از تمامی 
مواد تشکیل دهنده آن مطمئن شوید و محصول 

شرکت هایی را بخرید که دارای اعتبار هستند.
Myoclinic, WebMD :منابع

داروهای کاهش وزن، مزایا و معایب آنها

بی رحمانه ترین راه کاهش وزن
پزشک ممکن 
است برای 
افرادی که با 
رژیم غذایی 
مناسب و ورزش 
به وزن دلخواه 
نرسیده اند، 
کسانی که میزان 
توده بدنی آنها 
)BMI( باالتر 
از 30 است 
و افرادی که 
میزان توده 
بدنی شان بیش 
از 27 است و 
دچار بیماری های 
مرتبط با چاقی 
مانند دیابت و 
فشارخون باال 
هستند، داروی 
الغری تجویز کند

 ترجمه: دکتر نرگس شمس
داروساز

آیا سیبوترامین )Reductil( از بازار دارویی 
جمع آوری شده است؟

مشتقات  از   :)aminorex( آمینورکس   .1
بین  محرکی  آثار  که  است  آمفتامین 
دکستروآمفتامین و مت آمفتامین دارد. این دارو در دهه 1960 به 
دلیل هایپرتانسیون ریوی از بازار دارویی اروپا جمع آوری شد.
شبیه  ساختاری  لحاظ  از   :)benfluorex( بنفلورکس   .2
بیماران  در  اروپا  در  ضداشتها  به عنوان  و  است  فن فلورامین 
دارای اضافه وزن و دیابت، تایید شده بود. این دارو در سال 
2009 میالدی به دلیل افزایش خطر بیماری دریچه قلبی از بازار 

دارویی اروپا جمع آوری شد.
3. ترکیبات حاوی افدرا: فروش ترکیبات حاوی افدرا در کانادا 
2004میالدی،   سال  در  آمریکا  در  و  میالدی   2002 سال  در 
به هوآنگ  ترکیبات می توان  این  از جمله  ممنوع شده است. 
)huang( و متابولیف 356 )metabolife 356( اشاره کرد 
وجود  آنها  ایمنی  عدم  مورد  در  که  نگرانی هایی  دلیل  به  که 

دارد، مصرف آنها توصیه نمی شود. تپش قلب، عوارض روانی، 
هایپراکتیویته اتونوم و عوارض گوارشی فوقانی از جمله عوارض 

این ترکیبات است.
4. فن ترمین-فن فلورامین )phen-fen( و دکس فن فلورامین: 
این ترکیبات در کاهش وزن موثر بودند. فن فلورامین و دکس 
فن فلورامین در سال 1997 میالدی به دلیل افزایش خطر بیماری 
دریچه قلبی و هایپرتانسیون ریوی از بازار دارویی جمع آوری شدند.
5. فنیل پروپانول امین: فنیل پروپانول امین در سال 2000 میالدی به 
دلیل استروک هموراژی، از بازار دارویی آمریکا جمع آوری شد. 
)از این ترکیب قبال به عنوان ضداحتقان در ترکیبات سرماخوردگی 

نیز استفاده می کردند.(
6. ریمونابانت )rimonabant(: ریمونابانت در درمان چاقی و 
اضافه وزن موثر بود. این دارو در سال 2006 میالدی در اروپا 
مجوز  استفاده گرفت ولی سازمان غذا و داروی آمریکا آن را 
عوارض  ایجاد  دلیل  به  میالدی   2008 سال  در  و  نکرد  تایید 
بازار  از  رفتارهای خودکشی،  و  افکار  افزایش خطر  و  روانی 

مهار  دارو  این  مکانیسم  اروپا جمع آوری شد.  دارویی 
انتخابی گیرنده های کانابینوئید تیپ یک )CB1( است.
سیبوترامین،   :)meridia, reductil( سیبوترامین   .7
مهارکننده بازجذب نوراپی نفرین و سروتونین است که 
در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل افزایش 

خطر حوادث قلبی- عروقی از جمله حمله قلبی و استروک 
جمع آوری شد. همچنین آژانس دارویی اروپا )*EMA(  قطع 

تجویز این دارو توسط پزشکان و فروش آن در داروخانه ها را 
توصیه می کند، گرچه کمیسیون اروپا هنوز هم برای جمع آوری 
این دارو تصمیم رسمی نگرفته است. همچنین آژانس دارویی اروپا 
در مجله بالینی انگلستان )BMJ 2010( هشدارها و نگرانی های 
استفاده از این دارو را ثبت کرده و هشدار می دهد این دارو عالوه 
بر این عوارض، باعث افزایش خطر مرگ ومیر ناشی از حوادث 

قلبی_عروقی نیز می شود.
این دارو به توصیه سازمان غذا و داروی آمریکا و انجمن سالمت 

کانادا، در سال 2010 میالدی از بازار دارویی جمع آوری شد.

متاسفانه در برخی داروخانه های ایران این دارو به صورت قاچاق 
از کشورهایی مانند ترکیه، چین و... وارد شده و موجود است. 

 * EMA: European Medicines Agency Press Release January
21, 2010

کدام داروهای کاهش دهنده وزن از بازار دارویی جمع آوری شدند؟
 دکتر 
مهدی 

شاهمیرانی
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گرمازدگیدرسالمندانبسیارشدیدتروبیشترازجواناناتفاقمیافتد

گرمازدگی در سالمندان

با گرم شدن هوا تعداد سالمندان و کودکانی که به دلیل گرمازدگی 
به اورژانس مراجعه می کنند افزایش می یابد. گرمازدگی در 
سالمندان بسیار شدیدتر و بیشتر از جوانان اتفاق می افتد و 
دلیل آن تغییرات فیزیولوژیکی است که در سیستم بدن و 

سیستم ایمنی در دوران سالمندی رخ می دهد.  
عدم تغییرات سریع دمای بدن در گرما و سرما و کاهش احساس 
بدن افراد سالمند نسبت به تغییرات محیطی مثل گرما، سرما و 

تشنگی باعث کاهش حجم آب بدن آنها می شود.
 گرمای تابستان می تواند باعث اسهال، گرمازدگی، سردرد، 
یبوست و خشکی پوست  شود که یکی از راه های مقابله با 
آن پیشگیری است. یک فرد سالمند باید در اوج گرمای هوا 
بداند چه بخورد و چه بپوشد و چه کند تا از گرمازدگی در 
امان بماند. در غیر این صورت گرمازدگی تاثیرات مخربی بر 
سالمت او خواهد داشت. این اختالالت مخصوصا در مواردی 
که فرد سالمند به تنهایی زندگی می کند یا اینکه دسترسی به 

مراکز درمانی ندارند شدت بیشتری خواهد داشت.

گرمابابدنسالمندچهمیکند؟
با افزایش سن سیستم های  دفاعی بدن کندتر کار می کنند 
یا عملکرد آنها کاهش می یابد. در دوران سالمندی به دلیل 
مصرف کمتر آب و مایعات، سطح غلظت خون باال می رود 
و بدن دیگر نمی تواند به خوبی خود را با گرمای محیط 
بیرونی انطباق دهد. از آنجایی که سالمندان احساس تشنگی 
نمی کنند، کم  آب می نوشند و منابع ذخیره آب در بدنشان 
کاهش می یابد. از طرفی،  عملکرد کلیه ها و دستگاه گوارش 
افراد باالی 60 سال کاهش می یابد و امکان جذب و دفع آب 
در بدن نیز مختل می شود. یکی از مهم ترین و اصلی ترین 
مشکالت، اختالل در سیستم تعریق با افزایش سن است، به 
طوری که سالمندان در مقایسه با افراد جوان تعریق کمتری 
برای خنک کردن خود شروع  بدن  دما  افزایش  با  دارند. 
به تعریق می کند. در سالمندان به دلیل کاهش تعداد غدد 
مترشحه عرق این فرایند طبیعی مختل شده و سبب کاهش 
میزان تعریق در سالمندان می شود که نتیجه آن افزایش دمای 
درونی و حرارت بدن است که موجب کم آبی سلول ها در 
بدن و نهایتا یبوست می شود. از طرفی، به دلیل عدم تطابق 
گرمای درون بدن با گرمای بیرون زمینه ساز افزایش درجه 
حرارت بدن به شکل تب خواهد شد، اگر چه این نوع تب ها 
می توانند فقط علت ثانویه کم آبی بدن باشند که با دریافت 
آب و مایعات کافی میزان حرارت بدن کاهش خواهد یافت. 
وقتی فرد سالمندی در معرض هوای گرم دچار گرمازدگی 
شد با عالئم خستگی،  ضعف، گشاد شدن مردمک چشم ها، 
گرفتگی عضالت، تهوع و استفراغ، سرگیجه، خشکی، قرمزی 

و داغی پوست، افزایش ضربان قلب، تب، عرق نکردن در 
دمای 40 درجه سانتی گراد، اختالل تمرکز و گیجی، کاهش 

سطح هوشیاری یا غش و حتی مرگ روبرو خواهد شد.

برایپیشگیریچهبایدکرد؟
1. بهترین نوشیدنی برای روزهای گرم بی گمان آب است. در 
طول روز 8 لیوان آب خنک و در صورت تحمل بیشتر بنوشید 
و فراموش نکنید که بهتراست همواره قبل از احساس تشنگی 
آب بنوشید.آب بهترین منبع برای پیشگیری از گرمازدگی 
است. مصرف دیگر نوشیدنی ها مانند آبمیوه ها به دلیل داشتن 
قند سبب تشنگی بیشتر می شود و به کم آبی سلولی می انجامد. 
این تصور که زمان گرمازدگی باید آب و نوشابه و آبمیوه 

مصرف شود، اشتباه است.
2. افراد سالمندی که در فضاهای باز کار می کنند بیشتر در 
معرض گرمازدگی قرار دارند. ماندن  طوالنی در اتومبیل دربسته 

هم زمینه ساز گرمازدگی است. 
3. پوشیدن لباس های سبک و گشاد با رنگ روشن و نخی و 
کفش صندل از گرمازدگی پیشگیری می کند. در عوض پوشیدن 
لباس های تنگ یا دارای الیاف مصنوعی درست نیست. از 
پوشیدن لباس های ضخیم و غیرقابل نفود که مانع تبخیر عرق 

و دفع گرما می شود جدا خودداری کنید.
4. زمانی که هوا گرم است، بهتر است فرد سالمند تا جای 
ممکن از خانه خارج نشود و اگر ناچار است زیر نورمستقیم 
خورشید قرار نگیرد. دنبال مکان های سایه دار باشد و از کاله 

لبه پهن و چتر و کرم ضدآفتاب و عینک آفتابی استفاده کند.
5. دوش آب سرد روزانه الزم است.

از مصرف غذای چرب، پرنمک و فست فود، غذاهای   .6
پرادویه و شیرینی جات اجتناب کنید. این غذا ها باعث کاهش 
آب بدن، تشنگی و افزایش دمای درونی بدن می شوند. برای 
پیشگیری از بروز یبوست به دلیل از دست رفتن آب بدن 

نوشیدن آبمیوه و نوشیدنی ها نیز مفید است، اگرچه بهترین 
نوشیدنی برای رفع گرمازدگی آب است. از مصرف کافئین 
خودداری کنید. غذاهای سرد و خنک مثل ساندویچ یا ساالد 
بخورید. سبزی ها و میوه های تازه به طورکلی حاوی مقادیری 
آب هستند و درعین اینکه مواد سالمی به بدن می رسانند، به 

پرآبی نیز کمک می کنند. کلید اصلی، پرآب ماندن است.
7. تهویه هوای داخل اتاق و خانه سالمندان هم مهم است. 
توجه داشته باشید اگر هوا گرم و خشک باشد و تهویه کافی 
هم وجود داشته باشد، احتمال گرمازدگی به نسبت از محیط های 

گرم و مرطوب یا دارای سیستم تهویه نامناسب کمتر است.
8. اصوال باید در هوای گرم فعالیت کمتری انجام داد، مثال 
اگر قرار است مسیری را پیاده روی کنید، بهتر است آهسته راه 
بروید. حین هر نوع فعالیت بدنی در فواصل زمانی معین به 
استراحت بپردازید. در هوای گرم هر قدر سریع تر حرکت کنید، 
بدنتان بیشتر گرم می شود. فعالیت های شدید خارج از منزل 
را در ساعاتی که هوا خنک تر است؛ یعنی پیش از ساعت 

10 صبح یا پس از ساعت 6 بعدازظهر برنامه ریزی کنید.

مراقبمصرفبرخیداروهادرهوایگرمباشید
برخی داروها در مواجهه با نور و گرما فاسد می شوند و بعضی 
در صورتی که در هوای گرم مصرف شوند برای سالمت 
سالمند مضر خواهند بود، مثال برخی از انواع داروها مدر 
هستند؛ یعنی میزان ادرار را افزایش می دهند. در هوای گرم 
در صورتی که فرد سالمند دچار گرمازدگی شود، مصرف 
این نوع دارو سبب کم آبی بدن می شود که عوارض ناشی 

از آن خطرناک است.
برخی داروها تنظیم دمای بدن را به هم می زنند. به طور 
طبیعی وقتی دمای بدن باال می رود، مغز به عروق سطحی 
پوست فرمان انبساط می دهد. بعضی داروها مثل داروهای 
ضدمیگرن با تاثیر گذاشتن بر سیستم عصبی مرکزی تنظیم 

خودکار دمای بدن را به هم می زنند. برخی داروها هم روی 
کارکرد کلیه تاثیر منفی دارند و سبب کاهش فشارخون می شوند 

یا در زمان کم آبی مسمومیت زا خواهند شد.
باید مراقب مصرف برخی داروها که با گرم شدن هوا فاسد 
می شوند یا اثرشان را از دست می دهند، باشید و حتما در 
رابطه با ادامه مصرف یا شیوه مصرف آن با متخصص مشورت 
کنید. در صورتی که تحت درمان با هر یک از این داروها 
هستید، بدون مشورت با پزشک و سرخود هنگام گرمازدگی 
هرگز درمان را قطع نکنید. بعضی از این داروها عبارتند از:

 داروهای بیماری های قلبی- عروقی مثل برخی داروهای 
مدر یا آرامبخش ها 

 داروهای اعصاب
 داروهای صرع

 داروهای ضدمیگرن
 آنتی بیوتیک ها

 آسپیرین و داروهای ضدالتهاب
 داروهای افسردگی و پارکینسون 

 داروهای مربوط به بی اختیاری ادرار یا ضدحساسیت

اگرسالمندیگرمازدهشد،چهکنیم؟
در چنین شرایطی تالش برای کاهش حرارت بدن باید با 
سرعت انجام گیرد وگرنه ممکن است عوارض جبران ناپذیری 
داشته باشد. برای رفع گرمازدگی به سرعت فرد را به مکان 
خنک و سایه ببرید و لباس هایش را از تن جدا کنید. در حد 
تحمل به او آب بخورانید. او را به پشت بخوابانید. ملحفه یا 
حوله خیس و خنک را دور دست و پایش  بپیچید. کمپرس 
یا کیسه یخ را دور گردن، زیر بغل و بین ران ها نزدیک ناحیه 
تناسلی قرار دهید و زیر پاهایش را باال ببرید. بیمار را در محل 

خنک قرار دهید و با هر وسیله موجودی او را خنک کنید. 
مهم  بدن  کم آبی  جبران  برای  فراوان  خنک  آب  دادن 
است. در صورت لزوم با اورژانس بیمارستان یا پزشک 

متخصص فرد سالمند تماس بگیرید.
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اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

 دکتر مهتاب علیزاده
دانشیار گروه طب سالمندی دانشکده علوم پزشکی تهران

برای مقابله با گرما چه کنیم؟

در فصل تابستان افرادی که مزاج گرمی دارند 

بیشتر در معرض گرمازدگی قرار می گیرند. 

برای پیشگیری از گرمازدگی، مصرف مواد 

غذایی و دارویی با مزاج سرد و تر توصیه 

می شود. افراد با مزاج گرم و خشک باید 

مراقبت بیشتری از خود داشته باشند. مصرف 

عرق کاسنی و شاطره، میوه های با مزاج سرد 

و تر مانند هندوانه و کاهو، سکنجبین و ورزش شنا موجب 

خنک شدن بدن می شود. سالمندانی که در فصل بهار اقدام 

به حجامت می کنند، معموال در تابستان گرمازده نمی شوند.

 دکتر محمد 
فصیحی 

دستجردی
محقق طب سنتی 

و متخصص 
بیماری های 

عفونی

نیازی نیست حتما کودکی نوپا در خانواده 
داشته باشید تا بدانید آرامش زندگی تا چه 
اندازه به آرامش کودکان بستگی دارد. نقش 
والدین در فراهم کردن شرایطی آرام برای 
کودکان انکارناپذیر است، با این حال صحنه 
زندگی کودکان بازیگران دیگری هم دارد؛ 
تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی کودکان. 
چرا که کیفیت محصوالت بهداشتی به طور 
و  کودکان  زندگی  لحظه لحظه  بر  مستقیم 
خانواده ها تاثیر خواهد گذاشت. حاال برند 
زرین رویا(  گروه  مجموعه  )زیر  مای بیبی 
شورتی  پوشک  نام  به  جدیدی  محصول 
بازار عرضه کرده است که  پول-آپ را به 
به سبب مواد اولیه و طراحی ویژه اش، گام 
مهمی در افزایش آرامش کودکان و خانواده ها 

محسوب می شود. 
کیفیت خواب کودک، راحتی خیال والدین: 
تقریبا تمامی یافته های علمی بر تاثیر خواب 
تاکید  یادگیری کودکان  مناسب بر سرعت 
روان شناس  هربرت،  جین  دکتر  می کنند. 

دانشگاه شفیلد می گوید خواب منظم کلید 
اصلی یادگیری است.  شاید در نگاه اول این 
مقایسه ساده به نظر برسد، اما راحتی و آرامش 
کودک در بیداری و خواب، عالوه بر عوامل دیگر 
به استفاده از پوشک مناسب نیز بستگی دارد. 
. کیفیت نامناسب پوشک در جذب یا جنس 
نامرغوب آن تا حد زیادی آرامش کودک در 
زمان خواب را مختل می کند. پوشک شورتی 
پول-آپ محصول جدید مای بیبی با استفاده 
از مواد اولیه مرغوب این مشکل را حل کرده 
است؛ این پوشک ها نه تنها از قدرت جذب 
باالیی برخوردارند که بافت داخلی آنها به 
نرمی پنبه و از جنس کتان است و کودکان 
در تماس با آن احساس خوشایندی را تجربه 

خواهند کرد.
آزادی عمل بیشتر، خالقیت بیشتر: تجربیات 
کودکان در سال های اول زندگی شان می تواند 
به طور قابل مالحظه ای در افزایش خالقیت آنها 
موثر باشد؛ احساس آزادی عمل در حرکات 
تاثیر شگرفی بر رهایی از محدودیت ها، و در 

نتیجه خالقیت کودکان خواهد داشت. خبر 
خوب اینکه پوشک شورتی پول-آپ مای بیبی 
برخالف پوشک های معمولی، دارای کش ۳60 
درجه و متناسب با آناتومی بدن کودک طراحی 
شده که این مساله تحرک کودک را بسیار آسان 
می کند و احساس استقالل او نسبت به محیط 

و دیگران را افزایش می دهد. 
همیشه:  از  آسان تر  پوشک،  تعویض 
مهم ترین  از  یکی  پوشک  به موقع  تعویض 
است.  کودک  آرامش  در  تاثیرگذار  عوامل 
پوشک های شورتی پول-آپ مای بیبی فرآیند 
تعویض پوشک را بی اندازه ساده می کند. این 
مساله برای مادران اهمیت بسیاری دارد، چرا 
که با ساده شدن فرآیند تعویض پوشک، نه تنها 
مادران، که پدران هم می توانند در این امر 
مشارکت کنند. پوشک های شورتی مای بیبی 
به دلیل ساده کردن فرآیند تعویض، همچنین 
گام مهمی در جهت آرامش کودکان و هم زمان 

خانواده ها برداشته  است.
آموزش از پوشک گرفتن کودک: در فاصله 

زمانی که کودک باید شورت را به عنوان لباس 
جدید جایگزین شده با پوشک بپذیرد، دائما 
خود را در وضعیت نامطلوبی احساس می کند. 
پیچیدگی این فرآیند به الگوی پوشک های 
معمولی که کودکان به تن می کنند هم برمی گردد. 
چراکه پوشک با لباسی که آنها در آینده خواهند 
پوشید)شورت( تفاوت های زیادی دارد. اما 
پوشک شورتی پول-آپ این تفاوت را از 

بین می برد.
پوشک شورتی پول-آپ به سادگی به تن 
پول-آپ  شورتی  پوشک  می رود:  کودک 
همانطور به تن کودک می رود که بزرگساالن 
لباس می پوشند. برای استفاده از این پوشک 
طبق تصویر پایین ابتدا باید پاهای کودک را باز 
کرد، پوشک شورتی را مثل لباس بزرگساالن 
به پای کودک کرد و آن را باال کشید. زمان 
تعویض، کافی است کنار پوشک از محل 
دوخت پاره و پوشک از پای کودک بیرون 
آورده شود. در انتها با استفاده از نوار پشت، 

می توان پوشک را گرد کرد و دور انداخت.

بهسویآرامشکودکان
اولین پوشک شورتی پول -آپ  در ایران توسط برند مای بی بی تولید شد



»چشم« و بیماری های شایع کودکی و بزرگسالی

چشموبیماریهایش
قطر  به  کره ای  »چشم« 
حدود 22 میلی متر است و 
این عضو بینایی که وسیله 
با  درونی  دنیای  ارتباط 
جهان خارج است، اهمیت 
فوق العاده ای در زندگی دارد. خوشبختانه انسان دو چشم و هر چشم 3 الیه دارد. 
الیه بیرونی که سفیدرنگ است و دیده می شود، »صلبیه« نام دارد. صلبیه الیه 
محکم و نگهدارنده کره چشم است. الیه داخلی تر »مشیمیه« است که عروق 
خونی فراونی دارد، قهوه ای رنگ است و تغذیه الیه شبکیه را برعهده دارد. 

داخلی ترین الیه کره چشم، »شبکیه« و الیه اصلی بینایی است. اگر ساختار 
چشم را به یک دوربین عکاسی تشبیه کنیم، شبکیه مانند فیلم دوربین است. 
»قرنیه« قسمتی از صلبیه است که در قسمت جلوی چشم قرار دارد، شفاف 
است و عروق خونی در آن نیست. پشت قرنیه، »اتاق قدامی« وجود دارد که 
فضایی کوچک به عمق 3 میلی متر است و پس از آن، »عدسی« چشم قرار 
دارد. مجموع قرنیه و عدسی چشم مانند یک عدسی قوی عمل می کند که 
تصویر دنیای خارج را می گیرد و روی شبکیه می اندازند. البته تصویری که 
روی شبکیه می افتد مانند دوربین عکاسی، تصویر معکوس است که از طریق 
عصب بینایی پشت کره چشم، به مغز فرستاده می شود و در مغز تجزیه وتحلیل 

شده و عالم خارج درک می شود. گرچه تصویر روی شبکیه معکوس است، 
مغز از دوران طفولیت می آموزد که هر تصویری را که دریافت می کند برعکس 
کند، در نتیجه ما دنیا را به شکل واقعی می بینیم. در اطراف چشم انسان 6 عضله 
وجود دارد که از طریق کنترل مغزی دائم با هم هماهنگ هستند. عملکرد آنها 
طوری است که هر دو چشم، محور بینایی روی هر نقطه ای که نگاه می کنیم، 
یکدیگر را قطع می کنند. به عبارتی، هر دو چشم مانند دو دوربین عمل می کنند 
که از اشیای خارج با زاویه کمی تصویر می گیرند و این دو تصویر که به مغز 
فرستاده و تجزیه و تحلیل می شود، دید سه بعدی را تشکیل می دهد که می توانیم 

اشیاء را به شکل خارجی ببینیم و فواصل را تشخیص دهیم.

درمانگاه شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت20

دکترسیدمهدیمدرسزاده
استاد چشم پزشکی و رئیس مرکز 

تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی 
ایران

شایعترینبیماریهایچشمبزرگساالن

آب مروارید 
»کاتاراکت« یا »آب مروارید« شایع ترین بیماری چشم و همچنین 
عمومی بدن محسوب می شود که به معنای کدرشدن عدسی چشم 
است. زمانی که عدسی چشم که عملکردی شبیه عدسی دوربین 
دارد، کدر شود، طبیعتا نمی تواند تصویر واضحی روی شبکیه بیندازد، 
درنتیجه تصویر کم وبیش تیره و تار است و دید فرد کم می شود. عمل 
جراحی آب مروارید زمانی توصیه می شود که این کدورت تدریجی 
به حدی برسد که فرد قادر به انجام فعالیت های روزمره نباشد و با 
توجه به شیوه زندگی و شغلی نتواند دید مورد انتظار را داشته باشد. 
عمل آب مروارید به این صورت است که عدسی چشم خارج و به 
جای آن لنز یا عدسی مصنوعی گذاشته می شود که همان عملکرد 
را دارد. عالوه بر این به جز در موارد معدودی دچار کدری ناشی 

از سن نیز نمی شود. 
در روش نوین جراحی آب مروارید، از طریق سوراخی دو میلی متری 
در دیواره چشم، فاصله بین قرنیه و صلبیه ایجاد می شود. از این 
قسمت میله بسیار نازکی وارد عدسی چشم می شود و به کمک 
امواج فراصوت که دستگاه ساطع می کند، مواد عدسی که کدر و 
سفت شده تبدیل به مایع شده و به حالت ساکشن بیرون کشیده 
می شود. سپس لنز مورد نظر که قابلیت تاشدن دارد از این منفذ ریز 
وارد چشم شده و در محل خود بازمی شود. جراحی آب مروارید با 
توجه به نیاز بیمار و تاثیری که بر زندگی وی دارد توسط پزشک 
تجویز می شود. به عنوان مثال جراحی فردی در سنین 45 سالگی 
که بیماری مانع انجام فعالیت های معمول مانند مطالعه، رانندگی و... 
او می شود، متفاوت با سالمند 70 ساله است و هر زمان که پزشک 

این عمل را الزم بداند باید انجام شود. 
جراحی لیزیک که برای عیوب انکساری قرنیه انجام می شود، شایع ترین 
عمل جراحی در کل پزشکی و نه فقط چشم پزشکی است و در 
درجه دوم جراحی آب مروارید قرار دارد. برای درمان عیوب انکساری 
چشم مانند دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم، جراحی لیزیک 
انجام می گیرد که به وسیله اشعه لیزر با دستگاه تنظیم می شود، قرنیه 
کمی ساییده می شود تا انحنای قرنیه تنظیم  و عیب انکساری برطرف 

شود و فرد بدون عینک دید واضحی داشته باشد. 
گلوکوم

بیماری شایع دیگر که پس از 50 سالگی مشاهده می شود، »گلوکوم« 
یا »آب سیاه« است. به دلیل اینکه پس از جراحی آب مروارید، بینایی 
فرد مشکلی ندارد به آن »آب سفید« گفته می شود اما از آنجا که 
گلوکوم موجب نابینایی می شود، دراصطالح به آب سیاه شهرت 
دارد. البته امروزه به دلیل استرس شدید بیمار، پزشکان این نام  را 

به کار نمی برند. 
علت بروز گلوکوم این است که به طور عادی در چشم انسان از 
عضوی به نام »جسم مژکی« که قسمت قدامی مشیمیه است، مایع 
زاللیه شامل آب و امالح داخل چشم تراوش شده و از طریق محلی 
به نام »زاویه اتاق قدامی« از چشم خارج می شود. این فرایند به طور 
طبیعی وجود دارد و شبیه رودخانه ای در چشم در جریان است اما 
از سنین 50 به باال، به دلیل تغییراتی که در چشم ایجاد می شود، 
زاویه اتاق قدامی تنگ تر می شود و مایع به درستی خارج نمی شود. 
در نتیجه این اختالل، فشار چشم باال می رود که متاسفانه در بیشتر 
موارد عالمت خاصی ندارد و فرد متوجه نمی شود اما افزایش فشار 
چشم به تدریج به عصب بینایی فشار وارد می کند و رشته های عصبی 
را ضعیف کرده و از کار می اندازد. به مرور دید فرد ابتدا از اطراف 
و در مراحل پیشرفته از مرکز، کم می شود. برای پیشگیری از این 
آسیب، باید پس از 50 سالگی فشار چشم ساالنه اندازه گیری شود 
تا در صورت افزایش غیرعادی، درمان سریع انجام گیرد، در غیر 
این صورت زمینه ساز آسیب های جدی و برگشت ناپذیر خواهد شد.
در موارد نادری ممکن است سال ها ابتال به آب مروارید و عدم 
جراحی باعث شود مواد داخل عدسی که حالت غیرعادی پیدا کرده 
از عدسی خارج شود و داخل چشم التهاب یا فشار ایجاد  کند که به 
آن »آب سیاه«  می گویند. البته این مساله بسیار نادر است و به طور 
کلی آب مروارید بیماری متفاوتی نسبت به آب سیاه یا گلوکوم است. 

بیماری های شبکیه
در حال حاضر بیماری های شبکیه اهمیت زیادی پیدا کرده اند. شبکیه 
بافتی عصبی و در واقع قسمتی از مغز است که در چشم قرار دارد و 
الیه بینایی چشم محسوب می شود. این الیه مملو از عروق خونی 
است. بیماری هایی مانند تصلب شرایین، دیابت، پرفشاری خون، 
چربی خون باال و دیابت که بر عروق خونی تاثیر می گذارند، بر 

عروق زیاد و فعال شبکیه نیز اثرگذار خواهند بود. 
بیماری شبکیه ناشی از دیابت: از میان این بیماری ها، دیابت تاثیر 
جدی تری دارد و سال ها ابتال به بیماری از سنین میانسالی سبب 
آسیب به عروق شبکیه می شود. در این حالت ابتدا عروق به طور 
غیرعادی تراوا می شود؛ به این معنا که آب و چربی از عروق خارج 
و در حفره شبکیه جمع شده و منجر به ورم شبکیه می شود. در 

مراحل پیشرفته تر و باال بودن قندخون طی سال ها، عروق شبکیه 
به تدریج بسته شده و خونرسانی به شبکیه مختل می شود. در این 
حالت عالوه بر کاهش قدرت بینایی، رگ های غیرعادی به وجود 
می آید که خونریزی می کنند و بافت های غیرعادی تشکیل می دهند 
که باعث کشیدگی و جداشدن شبکیه از محل خود می شود. در این 
مواقع دید خیلی کاهش می یابد و نیاز به عمل جراحی خواهد بود. 
متاسفانه بیماری شبکیه حاصل از دیابت، شایع ترین علت کم بینایی 
در جوامع توسعه یافته در سنین بهره وری شغلی یعنی 20 تا 64 سال 
است. متاسفانه ابتال به دیابت در جوامع بشری از جمله ایران شیوع 
باالیی پیدا کرده است. در کشور ما 15 تا 20درصد مردم  مبتال به 
این بیماری هستند و یک سوم مبتالیان به دیابت از بیماری های 
شبکیه رنج می برند. ورم شبکیه و رشد عروق غیرعادی به شدت 

به بینایی آسیب می رساند. 
برای پیشگیری از ابتال به دیابت باید در سنین جوانی و میانسالی ورزش 
منظم در برنامه زندگی گنجانده شود، رژیم غذایی درست رعایت 
شود و بررسی های دوره ای برای اندازه گیری قندخون انجام گیرد. 
البته در صورت ابتال به دیابت و آسیب به شبکیه، امروزه درمان هایی 
مانند لیزردرمانی و تزریقات داخل چشمی برای کاهش ورم شبکیه 
و از بین بردن عروق غیرعادی ضروری است. در مراحل پیشرفته تر 
که شبکیه از محل خود جدا شده نیز عمل جراحی انجام می گیرد. 

انسداد عروق شبکیه: بیماری شایع دیگر انسداد عروق 
شبکیه است که مانند انسداد عروق قلب که باعث 

سکته قلبی می شود، عامل سکته چشم است. 
تغییرات عروقی که در تمام رگ های بدن 

ایجاد می شود، »تصلب شرایین« یا 
سفت شدن عروق گفته می شود. 

چربی  ذرات  حالت  این  در 
داخل رگ ها رسوب می کند، 
و  ضخیم  رگ ها  دیواره 
خون  و  می شود  ناصاف 
دیواره های  این  روی 
ناصاف لخته شده و رگ 
انسداد  خواهد شد.   بسته 
)سرخرگ(  شریان های 
شبکیه نیز بیماری بسیاری 
مهمی است اما خوشبختانه 

انسداد  می افتد.  اتفاق  کمتر 
شبکیه  )سیاهرگ(  وریدهای 

شایع تر است. طبیعتا زمانی که ورید 
بسته شده باشد، خون واردشده به شبکیه، 

خارج نمی شود و فشارخون در رگ ها باال 
می رود. در اثر فشار زیاد، آب و چربی از رگ ها 

خارج و در بافت شبکیه جمع می شود و شبیه شرایط 

ابتال به بیماری دیابت، دید فرد کاهش می یابد. البته در طول زمان، 
رشد غیرعادی عروق نیز ممکن است اتفاق بیفتد. 

فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی درست، استعمال نکردن سیگار 
و بررسی داخلی مرتب نیز برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
تصلب شرایین ضروری است. نکته مهم اینکه افرادی که قند، چربی 

و فشارخون باال دارند حتما این موضوع را جدی بگیرند. 
سیگار کشیدن؛ چه در انسداد عروق شبکیه و چه در بیماری شبکیه 
ناشی از دیابت عامل تشدیدکننده جدی خواهد بود زیرا سیگار عامل 
تخریب عروق است و کنار آسیب ناشی از دیابت و فشارخون، 

وضعیت وخیم تر خواهد شد.

بیماری سنی ماکوال: بیماری مهم دیگر شبکیه، »بیماری سنی 
ماکوال« است. ماکوال نقطه مرکزی پرده شبکیه و مرکز بینایی است. 
دید دقیق انسان مربوط به ماکوالست که حدود 500 میکرون 
)نیم میلی متر( قطر دارد و بقیه شبکیه دید نسبی و کلی دارد. از 
طریق نقطه ماکوال می توانیم چهره اشخاص را تشخیص دهیم، 
رانندگی کنیم، کتاب بخوانیم، تلویزیون ببینیم و... در صورت 
ابتال به بیماری سنی ماکوال، از سنین حدود 65 سال به بعد، در 
ناحیه ماکوال تغییراتی ایجاد می شود که دو مرحله دارد؛ در مرحله 
خشک، ماکوال نازک می شود، مقداری تغییر رنگ پیدا می کند و 
زیر آن ذرات چربی رسوب می کند و دید انسان کم می شود اما 
در مرحله پیشرفته تر بیماری، عالوه بر تغییرات فوق، عروق خونی 
غیرعادی زیر شبکیه ایجاد می شود که با خونریزی، تراوش مایع 
و چربی همراه است و دید را به طور اساسی کاهش می دهد که 
»مرحله مرطوب« نام دارد. در مرحله مرطوب، داروهای مخصوصی 
به چشم تزریق می شود که عروق غیرعادی را از بین می برد و 
دید را حفظ می کند اما در مرحله خشک که مرحله اولیه است، 
تزریق انجام نمی شود و قرص های ویتامین تجویز می  شود که از 

پیشرفت بیماری جلوگیری می کند.
بیماری سنی ماکوال زمینه وراثتی دارد اما عوامل اکتسابی نیز در آن دخیل 
هستند که مهم ترین آن، سیگارکشیدن است. سرعت وخامت بیماری 
در افرادی که زمینه وراثتی دارند و از طرفی سیگار نیز می کشند، بسیار 
بیشتر خواهد بود. البته عالوه بر این، چاقی، فشارخون باال، چربی خون 

باال و... نیز تاثیر دارد اما نقش آنها از سیگار کشیدن کمتر است. 
گرچه این بیماری موجب نابینایی نمی شود، به دلیل اینکه مانع 
رانندگی، مطالعه، تماشای تلویزیون و... می شود، تاثیر جدی در 

کیفیت زندگی فرد خواهد داشت. 
پیشگیری از این بیماری نیز مانند دیگر بیماری های شبکیه ارتباط جدی 
با بیماری های داخلی بدن مانند دیابت، پرفشاری خون، چربی خون 
و... دارد. از همین رو، رعایت شیوه زندگی سالم را باید جدی ترین 

عامل پیشگیری از بیماری های شبکیه دانست.

بیماری های چشم کودکان را جدی بگیرید 
بیشتر بیماری های چشمی در کودکان با بزرگساالن متفاوت است. یکی از بیماری های مهم چشم در کودکان، بیماری »شبکیه نوزادان 
نارس« است. در این بیماری، عروق غیرعادی داخل چشم رشد می کند و بافت هایی تشکیل می دهد که باعث جداشدن شبکیه می شود 
و دید نوزاد را از بین می برد. عمل جراحی نیز در این مواقع بسیار مشکل و کم نتیجه است. برای تشخیص سریع و درمان موثر این 
بیماری در نوزادان نارس، بسیار مهم است نوزادانی که زودتر از 28 هفته به دنیا آمده اند و وزن کمتر از 2کیلوگرم دارند، حتما در 

6هفته اول تولد  توسط چشم پزشک متخصص شبکیه معاینه شوند. 
در صورت تشخیص بیماری، به راحتی با تزریق آمپول های مخصوص داخل چشم و لیزردرمانی قابل معالجه 
است. متخصصان نوزادان باید توصیه برای مراجعه به متخصص چشم را به والدین این نوزادان داشته 
باشند اما اگر این زمان گذشت و اقدام درمانی انجام نگرفت، عروق غیرعادی رشد می کند و شبکیه 
جدا می شود و تقریبا دید هر دو چشم نوزاد به طور کامل از بین می رود که بی شک تاثیر جدی 

بر زندگی او خواهد داشت. 
بسیار  اطفال  از تومورها در چشم  »تومورهای چشمی« است. بعضی  مساله مهم دیگر 
شایع است. یکی از خطرناک ترین تومورها، »رتینوبالستوما« است که در چشم نوزادان 
و بچه های کوچک ایجاد می شود و به شدت خطرناک است و عالوه بر آسیب بسیار 
تهدیدکننده  می تواند  شود،  پخش  بدن  دیگر  قسمت های  در  اگر  چشم،  به  جدی 

حیات کودک باشد.
اگر والدین متوجه انحراف چشم نوزاد، سفیدشدن مردمک، عدم نگاه کردن درست به 
اشیاء و نداشتن نگاه ثابت در فرزند شدند، باید بالفاصله به چشم پزشک مراجعه کنند. 
متاسفانه »ضربه های چشمی« در کودکان نیز بسیار شایع است. کودکان تا 5-4 سال 
نخست زندگی، به خوبی حرکات دست را کنترل نمی کنند و در صورت تماس با 
اسباب بازی و اشیای نوک تیز در معرض خطر خواهند بود. به عنوان مثال ممکن 
با برخورد  از بزرگ ترها سعی کند میوه را پوست بگیرد که  تقلید  به  است کودک 
چاقو با چشم خطر پارگی قرنیه و عدسی و... وجود دارد و ممکن است نیاز به عمل 

جراحی و حتی عدم بازگشت بینایی باشد. 
مساله آسیب زا و جدی دیگر، حوادث آتش سوزی ناشی از مواد محترقه به خصوص در 
روزهای پایانی سال است. مواد محترقه به دلیل موج انفجار و همچنین پرتاب ذرات مواد 

سبب آسیب جدی و گاهی جبران ناپذیری خواهد بود که توجه و هوشیاری والدین را می طلبد. 

درحالحاضربیماریهایشبکیهاهمیتزیادی
پیداکردهاند.شبکیهبافتیعصبیودرواقع
قسمتیازمغزاستکهدرچشمقرارداردو

الیهبیناییچشممحسوبمیشود.اینالیهمملو
ازعروقخونیاست.بیماریهاییمانندتصلب

شرایین،دیابت،پرفشاریخون،چربیخونباالو
دیابتکهبرعروقخونیتاثیرمیگذارند،برعروق

زیادوفعالشبکیهنیزاثرگذارخواهندبود.



پرهیزهای غذایی 
برای مبتالیان »نفخ« و 

»سنگینی معده«
بسیاری از بیماران که به علل مختلف به 
متخصص طب ایرانی مراجعه می کنند، دچار 
سوءهاضمه هستند. برخی بعد از صرف 
غذایی معمولی، آنقدر سنگین می شوند که 
به آسانی نمی توانند راه بروند و ترجیح 
می دهند روی راحتی لم بدهند یا دراز بکشند.
بسیاری از آنها دچار نفخ )جمع شدن گاز 
زیاد در معده و روده( می شوند. بعضی از 
آنها از آبریزش شبانه دهان ناراحت هستند 
و بسیاری از آنها از غذا خوردن می ترسند 
زیرا پس از آن دچار برگشت مواد از معده 
به مری می شوند و اصطالحا ترش می کنند. کندی هضم نیز 

از شکایات دیگر آنهاست.
اغلب کسانی که مبتال به کبد چرب یا دچار افزایش کلسترول 

و تری گلیسرید هستند، از این نشانه ها نیز رنج می برند.
این نشانه ها معموال به دلیل کاهش گرمی معده و افزایش 
تری آن ظاهر می شود. در واقع، غلبه سردی و تری در معده 

با نشانه های فوق مشخص خواهدشد. 
برای این بیماران، خوردنی ها و نوشیدنی های زیر زیان آور است:

 ماست و دوغ 
 پنیر بی نمک

 خامه و سرشیر
 شیر سرد به خصوص هنگام ناشتا

 خیار و گوجه فرنگی
 ساالد شیرازی و ساالدهای مجلسی به خصوص با سس مایونز

 کدو و کلم
 میوه های تابستانی که هنوز کامال شیرین نشده باشند.

 کیوی، پرتقال و گریپ فروت
 آب )نوشیدن زیاد بدون تشنگی(

 ترشی ها، سرکه و آبغوره
بعضی از بیماران وقتی این فهرست را می بینند، با نارضایتی 
می پرسند:»پس چه بخوریم«؟ این افراد درست نمی دانند که 
با خوردن همین خوراکی ها دچار این وضع بد و ناخوشایند 
شده اند و عالوه بر ناراحتی های گوارشی، مشکالت دیگری 
مانند بدرنگی پوست، چاقی و بی حالی و رخوت و سستی 

هم با این خوردنی ها بدتر می شود.
البته همه این پرهیزها پس از درمان مناسب و کافی، به تدریج 
قطع می شوند و فرد می تواند با رعایت برخی تدابیر از آنها 

استفاده کند.

21طب ایرانی

در یک بشقاب سبزی خوردن، گیاه های مختلف با ویژگی های 
متفاوت وجود دارد ولی تقریبا همه آنها اشتهاآور و مقوی گوارش 
هستند. در این میان، بیشترین توصیه به مصرف ریحان و نعناع 
است که به هضم بهتر غذا و رفع یبوست کمک شایانی می کند.
البته افرادی که ترش می کنند باید از زیاد خوردن نعناع پرهیز 

کنند چون می تواند موجب تشدید ریفالکس شود.
در رده دوم سبزی ها، جعفری و گشنیز قرار دارند که موجب ایجاد تعادل در گرمی و سردی سبزی خوردن و تقویت 
گوارش می شوند. مرزه و ترخون نیز به علت مزه تند و تیز و مزاج خیلی گرم و خشک دررده سوم قرار می گیرند. 
برخی سبزی ها مانند تره و تربچه، نفاخ اند و باید کمتر استفاده شوند. ترخون و تره نیز در مصرف زیاد مشکل زا هستند. 

حجم سبزی خوردن در هر وعده غذا باید معقول باشد وگرنه برعکس گوارش را دچار اختالل می کند.

سالمتکده

 دکتر محمدعسکر فراشاه
متخصص طب ایرانی

کشمـش پلـوتاثیر »سبزی خوردن« در گوارش  

کشمش سبب رشد و تقویت بدن، لینت شکم، تقویت 
استخوان و محافظت از سرطان می شود. 

بعضی کودکان و نوجوانان کشمش را در قالب تنقالت 
دوست ندارند و ممکن است مصرف این خوراکی مفید 

را در شکل غذا بیشتر دوست داشته باشند.

مواد الزم
برنج: 3 پیمانه 

کشمش )پلویی(: 1پیمانه 
زعفران )آب کرده(:

2 قاشق سوپ خوری
مرغ: 2 تا 3 تکه

)سرخ شده(:  پیاز 
یک چهارم پیمانه 

رب نارنج: 1/5 قاشق 
سوپ خوری 

نمک، فلفل و روغن: 
به میزان الزم 

طرز تهیه
ابتدا مرغ را با نمک، فلفل و ادویه مزه دار و با مقداری 
روغن سرخ می کنیم سپس پیاز داغ و رب نارنج را 
اضافه می کنیم و می گذاریم تا بپزد. برنج را 
جداگانه دم می کنیم. کشمش ها را می شوییم 
و تفت می دهیم سپس مقداری از برنج 
دم کرده، کشمش، زعفران و روغن را 
با هم مخلوط می کنیم. در ظرف سرو، 
ابتدا پلوی ساده را می کشیم. تکه های 
مرغ را روی آن قرار می دهیم سپس 
مخلوط کشمش و برنج را روی آن 

می ریزیم و سرو می کنیم.

خوراکی ها در مطبخ ایرانی

 دکتر ارمغان سادات کیهان مهر
متخصص طب ایرانی

شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

تدابیر طب ایرانی برای کنترل 
»ترش کردن«

داشته  توجه  باید 
کردن  ترش  باشید 
یا  شلی  نشانه 
بی کفایتی دریچه ای 
است که مری را به 
معده متصل می  کند. علت ترش کردن در برخی افراد پس از 
خوردن بعضی غذاها این است که وقتی رطوبت این دریچه 
از حالت عادی آن بیشتر شود، شلی و بی کفایتی رخ می دهد 

و فرد دچار مشکل می  شود. 
اگر بیش از 7 سال از شروع این مشکل در شما می گذرد باید 
با متخصص گوارش هم مشورت کنید چرا که گاهی درمان 

تغییرات بافتی انتهای مری در اثر اسید معده ارزش پیشگیری 
از بروز مشکالت بزرگ تر را دارد.

اولین اقدام برای بهبود، اصالح برنامه غذایی است
 غذاهای خمیری مانند ماکارونی، الزانیا، نودل، آش رشته و 

پیتزا را از رژیم غذایی حذف کنید.
 همراه غذا آب و نوشیدنی مانند دوغ میل نکنید و تا جایی 
که امکان دارد به جز چند عدد زیتون و چند برگ ریحان ماده 

دیگری همراه غذا نخورید.
 از خوردن ماست، ترشی و ساالد شیرازی با غذا نیز خودداری کنید.
 پس از غذا تکه ای از میوه مربای به که شیرابه آن را گرفته اید، 

بجوید.
 روزی 2 بار به مدت 2 هفته، زیر جناغ سینه، دایره ای به قطر 5 

سانتی متر را با روغن مصطکی به آرامی ماساژ دهید.

چرا قبل از سیر شدن دست از غذا بکشیم؟
یا چند  یا سیر می  شوند  افراد  معموال 
گام از آن هم فراتر می  گذارند و زمانی 
دست  آنها  به  معده  پری  احساس  که 

می  دهد، دست از غذا می کشند.
قسمت باالیی معده که »فوندوس« نامیده 

می  شود، معموال از هوا پر شده زیرا بخشی از معده نیاز دارد که دارای هوا باشد تا 
تخلخلی در غذا ایجاد کند؛ یعنی این هوا وارد غذای معده می  شود و بین ذرات غذایی 

فاصله ایجاد می کند تا هضم بهتر انجام شود. 
معده برخی افراد آنقدر غذا می خورند که آن بخش باالیی را هم پر می کنند؛ یعنی آن هوای موجود در 

هم خارج می شود و جای خالی در معده نمی ماند تا اختالط خوب مواد غذایی در معده انجام شود و این حالت، هضم را به  شدت 
تحت تاثیر قرار می دهد. باید زودتر دست از غذا بکشیم چون احساس سیری کمی دیرتر اتفاق می افتد و به  تجربه افراد دیده اند 

اگر مدت کوتاهی این کار را انجام دهند، احساس سیری هم به  دنبال آن می  آید.

 دکتر الهام اختری
متخصص طب سنتی ایران 
و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

 دکتر میثم شیرزاد
متخصص طب سنتی ایران

»نفخ«؛  شایع و آزاردهنده
در طب ایرانی، شایع ترین دلیل نفخ را سردی و تری 
زیاد معده یا روده ها می دانند. زیاد خوردن خوراکی  هایی  
مثل خیار و ماست که رطوبت زیادی دارند، حبوبات 
و مانند آنها که نفاخ هستند، یا غذاهای خمیری و لزج 
مثل آش رشته، ماکارونی و الزانیا، پنیر پیتزا و قارچ، 
نوشیدن مایعات همراه غذا، خواب زیاد یا نامنظم، کم  تحرکی و... نیز از عوامل مستعدکننده نفخ 
هستند. خوب و کامل  جویدن غذا،   ننوشیدن مایعات با غذا و پیش و پس از آن، پرهیز از همراهی 
ماست و ساالد و ترشی  ها با غذای اصلی، پرهیز از پرخوری و درهم خوری، گرفتن نفخ حبوبات 
با خیساندن آنها، استفاده از مصلحاتی مانند زیره و نعناع همراه ماست، یا عسل همراه شیر، پرهیز 

از خوردن غذاهای سرد و غلیظ و... را می توان برای کاهش نفخ توصیه کرد.

 دکتر ناصر رضایی پور
متخصص طب ایرانی

تاثیر انواع خواب بر »گوارش«
خواب صبحگاهی

صبح زود هنگام فعالیت دستگاه گوارش 
و روده  است که باید مدفوع دفع شود. 
خواب صبحگاهی مانع دفع مدفوع در 
وقت خود می شود و تجمع سموم در 

بدن موجب تشدید یبوست خواهدشد.

خوابیدن در شب قبل از دفع مدفوع
با ماندن طوالنی  مدت مدفوع در روده ها، سموم آن بازجذب  در این حالت 

می شود و به کبد و سایر اعضا آسیب می رساند.

خواب شب قبل از سبک 
 شدن معده

شب  اوایل  شام  است  بهتر 
خوردن  بین  تا  شود  خورده 
شام و خواب حدود 2 تا 3 
ساعت فاصله باشد، در غیر این 
صورت خواب عمیق نخواهد 

تشویش  به  منجر  حتی  و  بود 
غذا  شد.هضم  خواهد  خواب  در 

با مشکل مواجه شده و موجب بروز 
نفخ معده می شود.

چگونه غذا بخوریم 
که بیمار نشویم؟

همه افراد در زندگی 
بیمار  است  ممکن 
می توان  اما  شوند 
نکات  رعایت  با 
صرف  و  تغذیه ای 
از  سالم  غذای 
ماند.  دور  بیماری 
چند  با  ادامه  در 
زمینه  این  در  نکته 

آشنا خواهید شد.
 هرگز تا وقتی کامال گرسنه نشده اید 
غذا نخورید؛ حتی اگر وقت صبحانه و 

ناهار و شام رسیده باشد.
 با افزایش سن، قوت  هاضمه کم 
می شود بنابراین پس از سن جوانی، 
حجم غذا را کم کنید. نوشیدن آب و 
مایعات  همراه غذا، اشتباه است و در 

هضم غذا اختالل ایجاد می کند.
 سعی کنید 30 دقیقه قبل از غذا تا 
2 ساعت پس از آن، مایعات نخورید. 
در صورت عدم تحمل، آب را به  مقدار 
کم، جرعه جرعه و به  آرامی بنوشید تا با 
مقدار کمتر آب، تشنگی برطرف شود.
 حتما لقمه هایتان را کوچک بردارید؛ 
کامل  بزرگ  لقمه  با  جویدن  فرایند 

نخواهد شد.
 پس از اینکه لقمه را داخل دهان 
گذاشتید و مشغول جویدن شدید، قاشق 
را روی زمین بگذارید و تا لقمه بعدی 

صبر کنید.
 بهترین زمان بلع لقمه غذا، زمانی 
است که آن را به  طور کامل جویده 
تبدیل  به مایع نسبتا رقیقی  باشید و 

شده و بلع آن آسان باشد.
 معده برای هضم غذا، شیره های 
گوارشی ترشح می  کند که برای عملکرد 
افراد  نیازمند فضا هستند؛   روی غذا 
نباید معده خود را انباشته از غذا کنند، 
بلکه وقتی هنوز اشتها دارند، دست از 

غذا بکشند.

 دکتر محمد انصاری  پور
متخصص طب سنتی ایران

 دکتر 
سیدعلی 
مظفرپور

متخصص طب 
ایرانی

 دکتر مجید 
انوشیروانی

متخصص طب 
سنتی ایرانی و 

عضو هیات علمی 
دانشکده طب 

سنتی و مکمل 
مشهد

بیماري هاي قلبي وعروقي، چاقي، افزایش فشارخون، کم خوني، پوکي استخوان، دیابت و... از مهمترین بیماري هاي رایجي هستند که در اثر 
تغذیه نادرست به وقوع مي پیوندند. در جامعه امروزي تغذیه نادرست یكي از مهمترین علل وقوع مرگ و میر و ناتواني است و تغذیه مناسب 
به عنوان یكي از ابزارهاي کنترل اکثر بیماري ها به شمار مي  آید. اصالح رژیم غذایي مي تواند در پیشگیري از وقوع بسیاري از این بیماري ها 
موثر باشد. علیرغم آنكه سیستم هاي بهداشتي اکثر کشورهاي دنیا طبق اصول پزشكي رایج یا مكتب آلوپاتي برنامه ریزي شده است اما طبق 
بررسي هاي انجام شده آنچه بنام طب سنتي یا مكمل خوانده مي شود،  روز به روز در بین مردم طرفداران بیشتري پیدا مي کند به طوري که طي 30 سال گذشته 
میزان رغبت و استفاده مردم از طب مكمل در آمریكا بطور پیوسته افزایش یافته و به بیش از 40درصد رسیده است. در مكتب طب سنتي غذاها نیز مانند بدن 
انسان از موادي تشكیل شده اند که موجب مي شود گرم یا سرد و تر یا خشك باشند. و انسان ها براي دوري از بیماري الزم است با تغذیه مناسب هرچه بیشتر 

مزاج خود را به حد اعتدال نگه دارند. 
رعایت این نكات ساده در زمان سالمتی می تواند باعث پیشگیری از بیماری ها و در زمان بیماری،  موجب بازگشت سالمتی و تسریع روند درمان شود.

نقش غذا و عادات غذایی در حفظ سالمتی از نگاه طب سنتی 

8 توصیه طالیی
 دکتر فاطمه 

خالقی



با دیگران به  نباید کودک خود را از ارتباط  شما 
خصوص فامیل درجه یکش منع کنید. در واقع این 
مطلب درباره این است که باید به احساسات و غرایز 

کودکان احترام بگذارید.
گاهی بزرگساالن این غریزه و احساس را در کودکان نادیده گرفته و 
آن ها را مجبور به بوسیدن پدربزرگ و مادربزرگ می کنند. گاهی کودکان 
دوست ندارند با یکی از اعضای خانواده یا دوستان خانوادگی ارتباط 
برقرار کنند و از این ارتباط احساس خوبی ندارند. بنا به دالیلی گاهی 
کودکان از بوسیدن یا بقل شدن توسط دوستان یا خویشاوندان سرباز 
می زنند اما والدین کودک با نادیده گرفتن احساس بدش او را مجبور 
به این کار می کنند و دلیلی که برای این کار دارند جلوگیری از ناراحت 
شدن و برخورد بد کودکشان با اقوام و آشنایان است. برای والدین این 
چنینی، در مجبور کردن کودک به بوسیدن دیگران تنها چیزی که اهمیت 
دارد این است که کودکی خوش برخورد داشته باشند و باعث ناراحتی 
دیگران نشوند. گاهی اینکه به کودکتان اجازه ندهید احساس بد خود 
را بیان کند و حق بیان احساسش را نداشته باشد و نتواند احساسش 
را از تماس با فردی بگوید حتی اگر این تماس بوسیدن پدربزرگ و 
مادربزرگ باشد، باعث می شود کودک شما به گونه ای بزرگ شود که 
حس کند هیچ حقی نسبت به بدن خود ندارد و قدرت نه گفتن در 

آینده را نداشته باشد.

بزرگ شدن کودک با چینین خلق و خویی باعث می شود در صورت 
بروز حوادث بد مانند تجاوز یا لمس بد از طرف سایرین توانایی گفتن 
آن را نداشته باشد و اجازه دهد دیگران به بدنش دست بزنند.  راه های 
زیادی برای درک بهتر احساسات کودکان وجود دارد که به شما یاد 
می دهد چطور به کودکتان آموزش دهید احساسات بد و منفی خود را 

بیان کند و قدرت نه گفتن داشته باشد.

درک احساسات کودکان
برای درک بهتر احساسات کودکتان گاهی خودتان را در موقعیت او قرار 
دهید و از این که دوست ندارید کسی شما را ببوسد یا در آغوش بگیرد 
و اگر کسی شما را مجبور به این کار کند و بر خالف میلتان این کار را 
انجام دهد چه احساسی خواهید داشت. درست است که به عنوان یک 
فرد بالغ نحوه آنالیز موقعیت ها با کودکان متفاوت است اما احساس بد 
در همه ما یکسان است و گاهی دوست نداریم توسط کسی که حتی 
نزدیک ترین فرد زندگی ما است در آغوش گرفته یا حتی بوسیده شویم.
بنابراین اگر کودکتان از بوسیدن پدربزرگ و مادربزرگ خودداری کرد به 
هیچ وجه برای ناراحت نکردن مادر و پدرتان او را مجبور به این کار نکنید.
به عقیده پیتر ساندرز سرپرست انجمن افرادی که در کودکی مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته اند، به هیچ وجه نباید کودکان خود را زمانی که 
احساس خوبی نسبت به کسی ندارند مجبور به لمس شدن از طرف 

شخص مقابل کنند. کودکان غریزه ای بسیار قوی و روحی بسیار حساس 
دارند و با مجبور کردن آن ها به کاری که دوست ندارند به خصوص 
لمس شدن از طرف سایرین باعث ضربه زدن به روح و جسم کودک 
خود خواهید شد. درصد بسیار زیادی از افرادی که مورد آزار و اذیت 
جنسی قرار گرفته اند کسانی بودند که در کودکی و سنین زیر پنج سال 
تجربه چنین احساسات و مجبور شدن به کاری که دوست نداشتند 

توسط والدینشان داشته اند.
مجبور کردن کودک به بوسیدن فردی که دوست ندارد باعث ضربه زدن به 
احساسات و روح او می شود. این اجبار درباره رد کردن و نقض تعریف 
حد و حدود و مرزهای روحی و احساسی کودکتان است و زمانی که 
او را مجبور به بوسیدن و در آغوش گرفتن کسی می کنید که دوست 
ندارد، مرزهای احساسی او را در هم شکسته اید و باعث خواهید شد 
نتواند تشخیص دهد چه چیزی درباره بدنشان درست یا غلط است و 
لمس بدنشان توسط دیگران در آینده برایشان مسئله مهمی نخواهد بود.
کودک شما ممکن است یک روز از بوسیدن پدربزرگ و مادربزرگ امتناع 
کند و روز دیگر عاشق پدربزرگ و مادربزرگش باشد اما گاهی اوقات 
کودکان درباره شخصی از خویشاوندان یا دوستان خانوادگی غریزه ای 
بسیار قوی دارند و اصال دوست ندارد آن شخص به آن ها دست بزند. 
ممکن است چیزی از او دیده باشند یا با یک بار اجازه دادن بوسیده 
شدن از طرف مقابل رفتار ناشایست و احساس بدی به آن ها دست داده 

باشد. رفتار کودک شما می تواند بین این دو متغیر باشد.
اگر فرد مقابل که شخصی بالغ است و از این که کودکتان او را نبوسیده 
یا در آغوش نگرفته و اجازه نداده به او دست بزند، ناراحت شود 

این مشکل او خواهد بود نه مشکل کودکتان که رضایت او را جلب 
کند. بهتر است آن بزرگسال با احساسات خود مقابله کند و با مقصر 
جلوه دادن کودک باعث نشود که والدین او شرمنده شوند. هرچند که 
شرمندگی برای والدینی که کودک خود را با قدرت نه گفتن بزرگ 

کرده اند معنی ندارد.
شما به عنوان والدین کودک هرگز نباید اجازه دهید کودکتان در موقعیتی 
ناخوشایند حتی اگر بوسیدن پدربزرگ و مادربزگ باشد قرار گیرد. کودک 
شما همانند یک انسان دارای احساسات و غریزه ای است که باید به آن 
احترام بگذارید. شما به عنوان والدینی دلسوز و حامی باید به کودک 
خود آموزش های جنسی الزم را بدهید و به او بگویید اشکالی ندارد 
اگر از احساسات بد خود صحبت کند. در بسیاری از موارد مشاهده 
شده کودکان توسط خویشاوندان بسیار نزدیک یا دوستان خانوادگی 
مورد آزار و اذیت جنسی و لمس نامناسب قرار گرفته اند و تبدیل به 
قربانیانی شده اند که از ترس مجازات و سرزنش شدن و طرد شدن از 
جانب دیگران سالیان سال نتوانند از این موضوع صحبت کنند و زمانی 
که جرات صحبت کردن پیدا کردند، از طرف دیگران متهم به دروغگویی 
و اتهام به آن شخص می شوند. کودکان روحی بسیار حساس دارند و 
تربیت جنسی آن ها بسیار اهمیت دارد باید به کودک نواحی ممنوع را 
آموزش دهید و به او بگویید هرگز اجازه ندهد هیچکس حتی اقوام 
نزدیک به آن نواحی دست بزند و اگر چنین شد حتما به مادر یا پدر 
خود اطالع دهد. کودکتان را شجاع بزرگ کنید و به او قدرت نه گفتن 
را آموزش دهید. احترام به نظر کودکتان درباره احساسش باعث می شود 

انسانی ارزشمند با روحیه قوی باشد

کودکان را مجبور به بوسیدن نکنید

گفت وگو با دکتر سمیراسادات رسولی روان شناس سالمت 

در آغوش گرفتن با خطر برابر است؟ 
در  خبری  پیش  چندی 
روزنامه ها خواندم که با تاکید 
بر پشتوانه علمی تحقیقات 
بیان می کرد بعد از 20 ثانیه 
در آغوش گرفتن، هورمون های اعتماد شروع 
به ترشح می کنند و به همین دلیل هشدار می داد 
که اجازه ندهید غریبه ها فرزندان تان را در آغوش 
بگیرند. این خبر ما را بر آن داشت تا سراغ 
دکتر سمیراسادات رسولی، دکتری روان شناسی 
سالمت، روان درمانگر هیجان مدار برویم تا بیشتر 
درباره آغوش گرفتن و مرز آن بدانیم، تا تکلیف مان 
را بدانیم که باالخره باید هنگام در آغوش گرفتن 
چه کسانی تن و بدنمان بلرزد و نگران شویم که 
نکند با ترشح این هورمون سرکش فرزندمان در 
خطر بیفتد. خالصه از دکتر خواستیم ما را با زیر 
و بم در آغوش گرفتن آشنا کند. دکتر رسولی 
نیز از منظر »سیستم دلبستگی«، مقوله را بررسی 
کرد و درباره احساس امنیت و نیاز به آغوش 
ایمن در هر فرد توضیحاتی داد. اگر عالقه مندید 
بیشتر در این باره بدانید، این گزارش را بخوانید.
در  اینقدر  گرفتن  آغوش  در  آیا   :

زندگی مهم است؟
به  به این سوال الزم است کمی  برای پاسخ 
عقب برگردم و توضیحاتی در این رابطه بدهم. 
واقعیت این است که زندگی ما به میزان تنظیم 
هیجانی مان بستگی دارد، به این معنا که آدم هایی که 
حال درونی شان تنظیم شده تر باشد، بهتر می توانند 
مسائل خود را حل کنند و برای رفع مشکالت 
بهترین تالش را انجام دهند؛ زمانی که حالت های 
درونی و حسی ما تنظیم نشده باشد، حتی در 
آغوش گرفتن هم می تواند به میزان کمبود غذا 
و دمای بدن حیات ما را به خطر بیندازد. حاال 
این سوال مطرح می شود که موثرترین راه تنظیم 
هیجانی چیست؟ پاسخم همان ایجاد ارتباط یا 
تماس حمایتی با مراقب نزدیک است. اگر دنیا 
را به واسطه این افراد جای امنی بدانیم و احساس 
کنیم هر وقت مشکلی پیش بیایید می توانیم از 
مراقب، نزدیک و کسی که دوستمان دارد کمک 
بخواهیم و او به نیاز هیجانی ما پاسخ می دهد، با 
آسودگی بیشتری می توانیم از عهده حل مسائل 

زندگی مان بربیاییم و حالمان بهتر باشد. 
: منظورتان همان سیستم »دلبستگی« 
است؟ ممکن است کمی بیشتر توضیح دهید؟
بله، بر اساس نظریه دلبستگی »جان بالبی« 2سال 
اول زندگی برای درونی سازی مدل هر فرد نقش 
بسیار مهمی دارد. توجه به منش مراقب اولیه کودک؛ 
اینکه چقدر برای رفع نیازهای هیجانی، عاطفی 
و فیزیولوژیک کودک در دسترس و پاسخگو 
است، در 2سال اول زندگی ضروری است. شیوه 
رفتاری مراقب کمک می کند الگویی به نام »نظام 
دلبستگی« در فرد شکل بگیرد. نظام دلبستگی تا 
پایان عمر می تواند سالمت روان را تامین کند؛ 
به این معنا که اگر من کودک، در نسبتی نزدیک 
و با افرادی در نقش مراقب، از جمله مادربزرگ، 
خاله، عمه و... کیفیت ارتباطی مناسبی تجربه کنم، 
پایه و اساس دلبستگی ام درست شکل می گیرد و 
در دیگر ارتباطات آینده زندگی  ام با همساالن و 
دوستان، همسر یا شریک عاطفی، احساس امنیت 
را تجربه می کنم، به طوری که گویی امنیت در 
من پایه گذاری شده  است. می توان گفت ارائه 
دلبستگی ایمن مانند حساب پس انداز می تواند 
ضمانت و نوعی سرمایه گذاری روانی عاطفی 

خوب برای حال روانی آینده کودک باشد.  

:  با این حساب فکر کنم واجب شد 
توضیحات کامل تری درباره دلبستگی برای 

خوانندگان بدهید.
بر اساس نظریه دلبستگی ما افراد را به 4 گروه 

تقسیم می کنیم: 
1. افرادی که دلبستگی ایمن دارند؛ یعنی رابطه 
آنها با دنیا بر اساس رابطه امن و باثبات است؛ 
احساس می کنند آدم هایی که در دنیا هستند، امن 
و قابل اعتمادند. خیلی زود دچار نوسات هیجانی 

نمی شوند و زود به هم نمی ریزند. 
2.  گروه بعدی افراد با دلبستگی های اضطرابی اند 
که مرتب در جستجوی امنیت هستند، ترس دارند 
و مضطرب اند. به محض اینکه از طرف مقابل شان 
رفتاری مخالف امنیت سر بزند به هم می ریزند 

و دست و پاهایشان را گم می کنند.
3. گروه بعدی اجتنابی ها هستند. این افراد به 
دلیل ترس و آسیب به امنیت شان، کال وارد رابطه 

نمی شوند و خودشان را از ترس طرد شدن 
در گوشه ای جمع می کنند و گویی برای 

برقراری ارتباط راحت نیستند. آنها 
نگران هستند که نکند احساس شان 

به رسمیت شناخته نشود و دوباره 
طرد شوند. 

چهارم  گروه   .4
آشفته،  دلبستگی های 

اجتنابی   از  ترکیبی 
اضطرابی ها  و 

این  هستند. 

رفتارهای  گاهی  ثبات اند؛  بدون  افراد  گروه 
اضطرابی و گاهی رفتارهای اجتنابی از خود 

نشان می دهند. 
از این گروه ها سالمت  : کدام یک 

روان دارند؟
به غیر از دلبستگی ایمن که نشان  دهنده سالمت 
روان است، بقیه مدل دلبستگی ها مشکل ساز هستند 
و رنج را به فرد تحمیل می کنند. این الگوها به 
کل زندگی فرد تعمیم دارند و  او معموال در 
کل روابطش الگوی ثابتی از خود نشان می دهد 
که درنهایت ارتباطات باکیفیتی را تجربه نمی کند.
: چگونه بفهمیم دلبستگی  ایمن داریم؟

نمرات  دارند،  ایمن  دلبستگی  که  کسانی 
باالتری در عزت نفس و اعتمادبه نفس 

و رضایت مندی از زندگی و ارتباط 
موثر دریافت می کنند. افراد با 

بیشتر  ناایمن  دلبستگی 

افسردگی،  اضطراب،  قبیل  از  تجربیاتی  درگیر 
و  ضداجتماعی  رفتارهای  و  تنهایی  احساس 
پرخاشگری و در کل رفتارها و حالت های ناسالم 

روانی هستند.
: یعنی ارتباط اکنون ما وابسته به نوع 

ارتباط والدین مان در کودکی است؟
بله، در هر پیوند ارتباطی که فرد در آینده برقرار 
می کند، گره هایی وجود دارد که نتیجه دلبستگی  
کودکی را با روابط امروز پیوند می دهد و در تمام 
طول عمر باقی می ماند. اگر بخواهم دو نفر با دلبستگی 
ایمن و ناایمن را مقایسه کنم باید بگویم، فردی 
است،  ایمن  دلبستگی هایش  که 
با خطر  وقت  هر 

مواجه  فقدانی  یا 
می شود خیالش راحت است که می تواند از دیگران 
کمک بگیرد و روی کمک آنها حساب باز کند 
اما فردی بدون دلبستگی ایمن از این پیوند و 
احساس امنیت بی بهره است و گویی مدام 
در توفان های زندگی رها می شود. رابطه 
ایمن باعث می شود آشفتگی و پریشانی فرد 

کم شود و هیجان هایی مانند شرم یا رنج زیاد 
قابل تحمل شوند.

:  بحث دلبستگی را چگونه می توان به 
مقوله در آغوش گرفتن ارتباط داد؟

انواع رفتارهای صمیمیت جویانه وجود دارند؛ یعنی 
هر فردی با رفتارهای مختلف نیازهای خود را به 
صمیمیت و دلبستگی ابراز می کند که در آغوش 
گرفتن هم یکی از همین رفتارهای صمیمانه است. 
درواقع، ما با در آغوش گرفتن آدم های امن زندگی مان 
مانند پدر و مادر، خواهر و برادر و نزدیکان مان 
احساس امنیت به دست می آوریم و پناهگاه امن 
را از اطرافیانمان می گیریم و تایید و توجه مثبت 

دریافت می کنیم.
گاهی والدین با نگرانی روبرو هستند که نکند اگر 
نیاز در آغوش گرفتن فرزندم را پاسخ بدهم، وابسته 
شود. این باور اشتباه است زیرا هرچقدر شما کودک 
و نوجوان خود را از محبت و امنیت سیراب کنید، او 
به آغوش های ناامنی که در جامعه وجود دارد، پناه 
نمی برد و از روی گرسنگی وارد روابط نمی شود 
چراکه پایگاه امن را از مراقبان اولیه خودش)پدر و 
مادرش و اطرافیان نزدیکش( گرفته است. هرچقدر 
بتوانیم در خانواده ها و جامعه احساس تعلق خاطر 
بیشتری را فراهم و ثبات بیشتری در روابط ایجاد 
کنیم و هرچقدر آدم های امن تری برای اطرافیان 
نزدیک باشیم، کمک خواهیم کرد آنها نیز با دنیا 

روابط امن تری برقرار کنند. 
: کدام آغوش می تواند امنیت برقرار 

کند و کدام آغوش خطر ایجاد می کند؟
خانواده سالم به راحتی می تواند از همان ابتدا 
مرزبندی های عاطفی برای فرزندش مشخص کند 
و به او آموزش بدهد. ارزیابی خانواده ها بسیار مهم 
است؛ اینکه امنیت و ایمنی در کدام آغوش برقرار 
است. هدف ما کسب امنیت و آرامش کودک است و 
این موضوع شاید در فرهنگ هر خانواده ای متفاوت 
باشد. مساله مهم این است که آغوش های ناامن را 
مراقبت کنیم و به کودک آموزش بدهیم. ممکن 
است فردی محرم کودک را در آغوش بگیرد اما در 

پس در آغوش گرفتن ارتباط ناشایستی ایجاد شود 
و کودک درگیر سوءاستفاده های جنسی و جسمی 
شود بنابراین آموزش تربیت جنسی کمک می کند 
تشخیص گذاری به مرور توسط کودک انجام بگیرد 
و او خودش تشخیص دهد کدام آغوش امن است 

و کدام آغوش ناامن. 
: غیر از در آغوش گرفتن چگونه می توان 

احساس دلبستگی و امنیت ایجاد کرد؟ 
صمیمیت جویانه  رفتارهای  از  دیگر  یکی 
گفت وگوهای فعال و باکیفیت است، از آن جنس 
گفت وگوهایی که فرد به راحتی از احساسات و 
نیازهای خودش بگوید و طرف مقابل او را درک 

و تایید  کند و به احساساتش اعتبار  دهد. 
باید تاکید کنم یکی از اساسی ترین اتفاقاتی که در 
بستر دلبستگی می افتد و حال فرد را بهتر می کند، 
در نتیجه روابط شادتر و پایدار به دست می آید. 
هیجانات نیز نقطه امن دلبستگی هستند؛ اینکه 
فرد آگاهی هیجانی داشته باشد و سبک دلبستگی 
خودش را بشناسد، اولین و مهم ترین قدم است. 
او باید بر اساس الگوی خود نیازش را با همسر یا 
نزدیکانش بیان کند، مثال گاهی که ترسید، بگوید: 
»من احساس ترس می کنم، می شه کنار من باشی 
و به من امنیت بدی؟« یا اینکه »من دلم می خواد 
حرف بزنم و حرف هام رو بشنوی« یا اینکه »یک 
نفر رو می خوام که منو در آغوش بگیره و تو 

که آدم امنی هستی می شه این کارو برام بکنی؟«
: اگر دلبستگی کودکی ناایمن بود، 

چاره ای برای بهبود اوضاع فرزندمان هست؟
بله، خبر خوب این است که ساختار دلبستگی 
فرزندمان یا افراد دیگری که می شناسیم، امکان 
تغییر دارد، به شرط اینکه بتوانیم نظام دلبستگی 
را دوباره ترمیم کنیم. بهترین ترمیمی که می توان 
برای دلبستگی فراهم کرد، درمان های روان شناختی 
به خصوص درمان های هیجان مدار است چراکه فرد 
در بستری امن دوباره فرایند دلبسته مدار را تجربه 
می کند. فرد مسائل خودش را با درمانگرش مطرح 
می کند، هرچقدر درمانگر امنیت باالتری داشته باشد 
می تواند کمک کند دوباره پردازش های هیجانی 
انجام بگیرد. فرد دوباره هیجانات خود را تجربه 
کند و امنیتی که درمانگر به مراجع می دهد، کمک 

می کند ترمیم دلبستگی به خوبی انجام بگیرد.
: اگر فرد با دلبستگی ناایمن درمان 

نشود، چه اتفاقی می افتد؟
در طول زندگی رابطه های ایمن فرد نیز  می توانند 
کمک کنند دلبستگی ایمن برای او ایجاد شود اما 
درمان بسیار مهم است چرا که ما اعتقاد داریم زمانی 
که دلبستگی فرد ناایمن شکل گیرد، او با همان مدل 
آسیب هایش وارد رابطه های بعدی می شود و ممکن 
است آنها را نیز به مسیر نادرست هدایت کند، در 
صورتی که اگر دلبستگی ترمیم شود، این اتفاق 

نمی افتد و فرد رابطه خیلی خوبی را تجربه می کند.

 نیلوفر 
جامه بزرگی

 صدرا بنکدار

خانواده سالم به راحتی 
می تواند از همان ابتدا 

مرزبندی های عاطفی 
برای فرزندش مشخص 

کند و به او آموزش 
بدهد. ارزیابی خانواده ها بسیار مهم 
است؛ اینکه امنیت و ایمنی در کدام 
آغوش برقرار است. مساله مهم این 

است که آغوش های ناامن را مراقبت 
کنیم و به کودک آموزش بدهیم

آغوش گرفتن در 
اسالم

در اسالم در آغوش گرفتن را »معانقه« 
می گویند و انجام این کار سفارش شده است. 

سخنی ازامام  جعفر صادق)ع(  در رابطه با معانقه:»إَنّ 
مِن تَمامِ التَِّحیَِّة لِلُمقیِم الُمصاَفَحَة، و تَماُم التَّسلیِم َعَلی 

الُمسافِِر الُمعانََقُة« که ترجمه فارسی آن عبارت است از: تحیت 
کامل به شخصی که مقیم است )از سفری برنگشته( دست دادن با 
اوست و سالم کامل برای آن که از سفر باز آمده معانقه کردن با اوست.

انواع در آغوش گرفتن

دادن  نشان  برای  آغوش گرفتن گروهی  در 
صمیمیت

 بغل کردن خرس مانند 
 بغل کردن گونه ای

 بغل کردن گرفتنی-فشاردادنی
 بغل کردن دسته جمعی 

 بغل کردن شانه به شانه
 بغل کردن سینه به سینه

 بغل کردن تسکین بخش 
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چرا قرار گرفتن در فضاهاي بسته برای برخی افراد ترسناک است؟ 

هراس از تنگنا  
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بعضي افراد از قرار گرفتن 
مانند  بسته  فضاهاي  در 
آسانسور، هواپيما، قطار یا 
مترو، اتاق های کوچک، تونل 
یا هر فضای بسته ای هراس دارند و در صورت 
مواجهه با آن به شدت دچار مشكل مي شوند. 
تجربه چنين مواردي براي کودکان هم وجود دارد 
و آنها هم دچار چنين حالت هایي مي شوند. براي 
اینكه والدین بدانند هنگام ایجاد چنين ترس هایي 
در فرزندانشان باید چگونه عمل کنند، ریشه 
چنين ترس هایي کجاست و چگونه مي توان با 
آنها مقابله کرد، با دکتر مهدي تهراني دوست، 
فوق تخصص روان پزشكي کودك و نوجوان و 
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

گفت وگو کرده ایم.

: آقای دکتر! تفاوت ترس هاي مرضي 
با اضطراب در چيست؟

فوبیا یا ترس مرضي که به آن »کالستروفوبیا« هم 
گفته می شود، با اضطراب متفاوت است. اضطراب 
را معموال هنگامي به کار مي بریم که نسبت به 
موضوع ناشناخته اي نگراني و دل شوره داریم. در 
صورتي که ترس مرضي زماني است که نسبت به 
موضوع یا موقعیت شناخته شده اي که در بیرون 
وجود دارد احساس ترس و نگراني می کنیم. این 
ترس و نگراني در حدي است که باعث اضطراب 
شدید فرد مي شود و معموال با تپش قلب، ریزش 
عرق و گاهي سرگیجه، بي حال شدن و ناراحتي هاي 

گوارشي همراه است. 
فوبیا درواقع پدیده حادي است که در مواجهه با 
موقعیتی خاص ممكن است براي فرد پیش بیاید 
و اغلب تا زماني که در آن موقعیت قرارگرفته این 
عالئم هم ادامه پیدا مي کند. شدت آن هم اغلب 
تا اندازه اي است که باعث اخالل در شرایط و 
زندگي روزمره مي شود، مثال شاید فرد نتواند از 
خانه بیرون برود چون از موقعیت هایي که نسبت 

به آنها ترس دارد، اجتناب مي کند.
: ترس از فضاهاي بسته چگونه ترسي 

است؟
ترس از فضاهاي بسته نوعي ترس از موقعیت هایي 
است که در آن امكان فرار وجود ندارد و به محض 
ورود در چنین فضاهایي فرد  احساس ترس 

شدیدی دارد  و به دنبال آن دچار تپش قلب، تنگي 
نفس، عرق کردن، لرزش و سرگیجه خواهد شد. 
بروز چنین حاالتي باعث بي قراري فرد مي شود. 
فرد در فضاهاي بسته مختلفی می ماند؛ فضاهایي 
که معموال در زندگي روزمره در آنها قرار مي گیرد، 
مثل آسانسور، حمام، اتاق هاي تاریک و بدون 
پنجره یا حتي فضاهایي مانند تونل هاي ام آر آي و...

بودن در چنین فضاهایي باعث بروز اضطراب هاي 
شدیدي مي شود که بسیار آزاردهنده است و زندگي 
روزمره فرد را تحت تاثیر قرار مي دهد و معموال 
باعث مي شود شخص از آن موقعیت خارج شود. 
همین مساله باعث مي شود فرد دیگر نخواهد در 
معرض چنین تجربه هایي قرار بگیرد. به همین 
دلیل مثال استفاده از پله را به آسانسور ترجیح 
مي دهد یا انجام بعضي معاینات پزشكي مثل 
ام آرآي برایش خیلي سخت و گاهي غیرقابل تحمل 
است. مشكالت فوبیاي فضاي بسته زماني بیشتر 

دردسرساز مي شود که زندگي روزمره فرد را تحت 
تاثیر قرار دهد، مثال بعضي افراد نمي توانند فضاهاي 
بسته اي مانند حمام، تاکسي یا اتوبوس را تحمل 
کنند چون دچار هراس مي شوند. در چنین مواقعي 
با توجه به اینكه زندگي فرد با مشكالتي همراه 

خواهد شد، دنبال درمان خواهد رفت. 
: چه عللی باعث بروز ترس از فضاي 

بسته می شود؟
ترس از فضاهاي بسته یكي از انواع اختالالت 
اضطرابي است؛ یعني بخشي از این گونه اضطراب ها 
منشاء دروني دارند و عوامل زیست شناختي یا 
همچنین  هستند.  دخیل  آنها  در  بیولوژیک 
تفاوت هایي که بعضي افراد در این قسمت ها 
دارند ممكن است آنها را آسیب پذیر کند. البته 
معموال در سابقه افراد مبتال به این گونه ترس ها 
تجربه ناخوشایندي وجود دارد. این تجربه ها ممكن 
است مربوط به دوران کودکي باشد، مثال به این 

صورت که کودک در فضاي تنگ و تاریكي مانند 
آسانسور گیر کرده و تجربه چنین اضطرابي در 
او نهادینه شده است. گاهي هم کودک به دلیل 
تنبیه والدین یا اطرافیان در فضایي مثل انباری، 
حمام، اتاق کوچک قفل شده و... قرار گرفته که 
تداعي آن باعث تجربه دوباره آن حادثه تلخ و 
درواقع به گونه اي باعث شرطي شدن او مي شود. 
به همین دلیل اصرار داریم والدین به هیچ وجه 
انباری و...  اتاق یا  تنبیه کودک او را در  برای 
زندانی نكنند. الزم به ذکر است افرادي که دچار 
ترس مرضی هستند، آسیب پذیري بیشتري هم 
دارند و اغلب  در موقعیت هاي مختلف اضطراب 
زیادي پیدا مي کنند. به همین دلیل با قرار گرفتن 
در موقعیت هاي سخت، ترس آنها نهادینه شده 
و به فوبیا یا ترس مرضی تبدیل مي شود. در 
واقع با فعال شدن »حافظه هیجاني« بعضي عالئم 
فیزیولوژیک بدن هم فعال مي شوند. سطح هیجاني 

چنین افرادي معموال باالتر است. در صورتي که 
ممكن است براي افراد دیگر تجربه چندباره چنین 
موقعیت هایي با خاطرات تلخ مشكلي ایجاد نكند. 
: مراحل درمان ترس از فضاهاي بسته 

معموال  چگونه است؟
مطالعات زیادي در مورد درمان ترس از فضاهاي 
بسته انجام شده است. مهم ترین درمان  این افراد 
درمان هاي غیردارویي است که از آنها به عنوان 
این  مي کنیم.  یاد  شناختي-رفتاري  درمان هاي 
درمان ها، سیستم تفكر افراد را ارزیابي مي کند 
و روي شناخت و افكارشان کار مي شود تا به 
تدریج از شدت ترس آنها کاسته شود. هدف 
اصلي، مواجه کردن فرد با موقعیتي است که از 
آن ترس دارد. درواقع مهم ترین درمان در هر 
اختالل اضطرابي به تدریج قرار گرفتن فرد در 

موقعیتي است که از آن می ترسد.
این مواجهه باید تحت شرایط خاصي انجام شود، 

مثال حتما به تدریج باشد یا با همراهي شخص 
دیگري انجام شود تا فرد هم بتواند کم کم میزان 
استرس را در خود کاهش دهد. نوع این مواجهه 
حتما باید در جلسات درماني با متخصص تعیین 
شود. دستورالعمل ها هم همیشه یكسان نیست 
میزان  و  درمان ها  افراد،  شرایط  به  توجه  با  و 
مواجهه هر کدام از آنها با هم متفاوت است. 
کنار درمان هاي غیردارویي از درمان هاي دارویي 
هم استفاده مي شود، به ویژه زماني که بیمار با 

حمالت هیجاني شدیدي مواجه باشد. 
: در مورد درمان کودکان دچار ترس 
از فضاهای بسته نيز همين گونه عمل می شود؟

در مورد کودکان هم درمان مشابهي مانند بزرگساالن 
وجود دارد؛ یعني باید به تدریج آنها را با فضاهایي 
که از آن وحشت دارند، آشنا کرد. گریه ها و 
پرخاش هاي شدید کودک هنگام ترس باعث 
مي شود والدین متوجه ترس هاي بیمارگونه ناشي 
از فوبیاي آنها شوند. در چنین شرایطي باید کودک 
را حتما نزد پزشک ببریم تا او عالئم را شناسایي 
کند. در کودکاني که سن شان کمتر است اغلب از 
روش هاي رفتاري مثل مواجه شدن کودک با محیط 
آسیب زا استفاده مي شود تا روش هاي شناختي اما 
با افزایش سن و تقویت قواي شناختي و هنگامي 
که فرد توانایي بیشتري پیدا مي کند، نوع درمان 
هم تغییر خواهد کرد، مثال اگر کودک از فضایي 
مانند آسانسور مي ترسد مي توان به او گفت فقط 
نزدیک آن برود، داخلش را نگاه کند و در مراحل 
بعدي همراه والدینش در آن قرار بگیرد و فقط 
یک طبقه در تردد باشد و به تدریج مدت آن را 
افزایش دهد. مدت درمان بیمار هم با توجه به 
عوامل مختلف و شرایط خود بیمار متفاوت است 
و اغلب به 12 تا 16 جلسه درماني و مهم تر از 
همه همكاري خود شخص نیاز دارد. البته در مورد 
کودکان اغلب باید از والدین یا مراقبان اصلي آنها 
هم استفاده شود تا بتوانند آنها را همراهي کنند. بعد 
مي توان با توجه به پیشرفت کودک نمره او را باال 
یا پایین آورد تا به تدریج از ترس او کاسته شود. 
در تمامي این مراحل والدین باید به کودک کمک 
کنند. البته ترس هاي مختلف افراد به ویژه کودکان 
همیشه فوبیا محسوب نمي شود، بلكه ترس باید به 
گونه اي باشد که باعث اخالل در شرایط جسمي 

و رواني فرد شود و او را ناتوان کند.

 يكتا فراهاني 

 مشاهیر تنگناهراسی؛ از وودی آلن تا ترانه علیدوستی

کالستروفوبیا یا تنگناهراسی، میان افراد مختلفی وجود دارد اما چهره های 
مشهور و به خصوص بازیگران به دلیل شرایط شان، از این منظر بیشتر مورد 
توجه مردم قرار می گیرند. امروزه بازیگران، خوانندگان و کارگردانان 
مختلفی را می شناسیم که به کالستروفوبیا مبتال هستند. در ادامه با چند 

مورد از مشهورترین چهره های مبتال به تنگناهراسی آشنا می شوید.

1. وودوی آلن 
وودی آلن، یكی از مشهورترین کارگردانان آمریكایی 
است که محبوبیت زیادی هم میان ایرانی ها دارد. این 
کارگردان 85 ساله به تنگناهراسی مبتالست و به همین 
دلیل تمام تالشش را به کار می گیرد تا مجبور نشود از 
تونل ها عبور کند. او می گوید: »حتی اگر قصد رفتن به 
جرسی را داشته باشم، باز هم مسیر طوالنی عبور از پل 
جورج واشنگتن را انتخاب می کنم؛ یعنی به جای اینكه 
از مسیر مستقیم بروم و در عرض 20 دقیقه به مقصد 

برسم، مسیرم را دوبرابر طوالنی می کنم و 40 دقیقه طول می کشد تا به جرسی برسم.«

2. اوما تورمن  
اوما تورمن که در فیلم های مشهور »داستان عامیانه« و 
»بیل را بكش« بازی کرده است، از بازیگران مشهور 
مبتال به تنگناهراسی محسوب می شود. این مشكل 
حتی در روند فیلمبرداری فیلم »بیل را بكش« به 
معضل تبدیل شده است. به گفته او، موقعیت شدید 
تنگناهراسی باعث می شود  احساس کند زنده زنده 

درحال دفن شدن است.

3. دیو گرول
با  آمریكایی،  آهنگساز  و  خواننده  گرول،  دیو 
کالستروفوبیای شدید مواجه است و حتی حالت های 
ناشی از این مشكل را در خواب و رویا هم تجربه 
می کند. او می گوید: »من رویاهای دیوانه کننده ای را 
تجربه می کنم که با حالت های ترس از فضای بسته 
شكل گرفته اند، مثال خواب می بینم که درِ آسانسور 
بسته می شود و من خیلی ناگهانی و غیرمنتظره درون 

آسانسور گیر می افتم.«

4. پاریس هیلتون  
پاریس هیلتون، خواننده و بازیگر آمریكایی، زمانی متوجه شد به ترس از فضای بسته 
مبتالست که مجبور شد به زندان برود. او می گوید: »اوایل ماجرا اوضاع خیلی سخت 

بود ولی من فكر کردم سازگار شدن با همه چیز ساده 
و آسان است. من به تنگناهراسی مبتال بودم و سلول 
شخصی  من هم خیلی کوچک و تنگ بود. وضعیت 
خیلی سخت بود چون هیچ کاری نمی توانستم انجام 
بدهم جز نشستن در اتاق و سر کردن و وقت گذراندن 

با رختخواب، توالت و میز.« 

5. آدولف هیتلر  
شاید کمتر کسی باور کند که آدولف هیتلر، پیشوای 
به  آلمانی ها در دوران جنگ جهانی دوم  مشهور 
تنگناهراسی مبتال بوده است. گزارش های سازمان 
اس اس آلمان در همان دوران نشان می دهد  هیتلر 
به علت هراس از فضای بسته، در آخرین روزهای 
حكومتش تمایلی به حضور در پناهگاه زیرزمینی 
نداشت. به همین دلیل هم ماموران آلمانی در آسانسورها 

آینه نصب می کردند تا مانع  تشدید کالستروفوبیای هیتلر شوند.

6. رایان رینولدز   
رایان رینولدز، بازیگر آمریكایی ـ کانادایی هالیوود، یكی 
دیگر از چهره های مشهوری است که به کالستروفوبیا 
مبتالست و در سال 2010 میالدی زمان بازی در فیلم 
»مدفون« مجبور شد با مشكالت ناشی از این هراس 
مواجه شود. او در این مورد می گوید: »کالستروفوبیا 
یكی از ترس های نخستین بشر است که درون همه 
افراد وجود دارد. به احتمال زیاد بدترین کابوس انسان ها 

نیز همچنان باید زنده زنده دفن شدن باشد.« 

7. ترانه علیدوستی
ترانه علیدوستی که به عنوان یكی از برجسته ترین 
زنان بازیگر در کشورمان شناخته می شود، چند 
سال پیش از طریق یكی از شبكه های اجتماعی 
اعالم کرد به کالستروفوبیای حاد مبتالست. این 
ماجرا از آنجا آغاز شد که جمع زیادی از مردم 
کشورمان برای استقبال از عوامل فیلم »فروشنده« به 
فرودگاه رفته بودند و حلقه تنگ جمعیت طرفداران 
ترانه علیدوستی دچار حمالت  بود  باعث شده 

کالستروفوبیا شود. 
او در یكی از مصاحبه هایش گفته است که به دلیل همین مشكل کالستروفوبیا 
شدن  سوار  از  نه تنها  و  شود  اتوبوس  یا  مترو  سوار  نمی تواند  تنگناهراسی  یا 
از  یكی  ام آرآی  تجربه  بلكه  می برد،  رنج  آینه  بدون  کوچک  آسانسورهای  در 

کابوس هایش است.
IMDb و Ranker و Huffpost :منابع

کودکان را در فضاهای بسته حبس نکنید! 

ترس از مكان های بسته در حیطه ترس های 

مرض گونه یا فوبیا ها، ترس بسیار شایعی است 

اما در کودکان آمار کمی دارد. این اختالل که با 

افزایش سن هم از بین نمی رود می تواند زندگی 

فرد را فلج کند. این مساله برای کودکان بسیار 

دردناک است زیرا احتمال اینكه کودک در شرایط مختلف حتی حین بازی در فضاهای بسته قرار 

بگیرد، بسیار زیاد است. گاهی خانه های اسباب بازی یا چادرهای بازی برای این کودکان ترسناک 

هستند. تنها ماندن در ماشین دربسته یا حتی حمام و دستشویی برایشان ترس آور است و باید در 

را باز بگذارند تا احساس امنیت کنند. یادتان باشد نمی توان روی هر کودکی که این عالئم را دارد 

برچسب ابتال به تنگناهراسی را زد و حتما باید روان پزشک کودک این تشخیص را بگذارد. گاهی 

کودکان در سرویس بهداشتی را بازمی گذارند چون از تنهایی یا موجودات ترسناک یا دوری از 

مادر وحشت دارند. کودکان مبتال به تنگناهراسی از بودن در محیط های تنگ و تاریک احساس 

خفگی می کنند و دچار حمله پانیک می شوند. این کودکان حتی نمی توانند وارد تونل های سرسره 
شوند و از آن لیز بخورند.

ترس از تنگاهراسی می تواند زمینه ژنتیكی داشته باشد اما از نظر محیطی، قرار گرفتن کودک در 

محیط های بسته می تواند زمینه ساز این ترس باشد. گاهی کودک برای تنبیه در حمام یا دستشویی 

یا حتی طی بازی های گروهی در کمد زندانی می شود و آنقدر گریه می کند که نفسش بند می آید 

و هر موقع در این فضا قرار بگیرد این خاطره برایش تداعی می شود. 

در تكنیک تنبیهی »گوشه تنهایی« همیشه توصیه بر این است که در را باز بگذارید. در این روش 

کودک باید در گوشه دیوار بایستد و به کار زشتی که انجام داده، فكر کند اما در این شرایط فضا 

باید روشن و در اتاق باز باشد تا کودک دچار ترس از فضای بسته نشود. 

گاهی نیز کودک در ماشین تنها می ماند تا پدر یا مادرش خرید کند و برگردد ولی این زمان طول 

می کشد و کودک دچار ترس شدید می شود. این اضطراب  با بودن در فضای بسته ای همراه شده 

که کودک قدرت فرار از آن را نداشته، درنتیجه آن را به تمام فضاهای بسته تعمیم می دهد. در 
واقع کودک شرطی می شود.

دالیل ناخودآگاه نیز باعث تنگناهراسی می شود. فضای بسته گاهی نماد مرگ و تنهایی برای فرد 

می شود که معموال بعد از نوجوانی رخ می دهد. دلیل سوم، یادگیری است؛ یعنی کودک دیده 

است که والدین یا دوستانش از چنین محیط هایی می ترسند، پس او هم این کار را تقلید می کند. 

اگر والدین متوجه شدند فرزندشان چنین ترس و مقاومتی در برابر فضاهای بسته دارد هرگز 

نباید به اجبار او را با ترسی که دارد مواجه کنند، بلكه باید در درجه نخست از روان شناس یا 
روا ن پزشک مشورت بگیرند. 

درمان تنگناهراسی به سطح اضطراب کودک بستگی دارد. کنار دارو می توان از تكنیک شرطی زدایی 

کمک گرفت. تن آرامی و ریلكسیشن و بازی درمانی هم می توانند موثر باشند. در این روش کودک 

را به تدریج در فضای بسته و تاریكی قرار می دهند. البته اندازه اتاق باید به تدریج کوچک  شود. 

در این اتاق با کودک بازی می شود تا سطح اضطرابش پایین بیاید. به تدریج کودک از شرطی 

قبلی جدا شده و به نوع جدیدی شرطی می شود. البته باید خیلی مراقب سطح اضطراب کودک 

بود و به محض باال رفتن استرس، کودک را بیرون آورد. به طور کلی برای کودکان درمان خاصی 

توصیه نمی شود، مگر اینكه زندگی کودک به دلیل ترسی که دارد فلج شده باشد.  اگر کودک فقط 

در دستشویی و حمام یا آسانسور دچار اضطراب می شود باید اجازه داد به مرور با ترسش کنار 

بیاید اما اگر با افزایش سن ترس بدتر شد باید درمان را آغاز کرد.

 دکتر عاطفه کیانی نژاد
روان شناس کودک و نوجوان

معموال در 
سابقه افراد 

دچار ترس های 
مرضی تجربه 

ناخوشايندي وجود 
دارد که ممكن 
است مربوط به 
دوران کودکي 

باشد، مثال ممكن 
است کودک در 

فضاي تنگ و 
تاريكي گير کرده 
است. گاهي هم 
کودک به دليل 

تنبيه والدين 
يا اطرافيان در 

فضايي بسته قرار 
گرفته که تداعي 

آن باعث تجربه 
دوباره آن حادثه 

تلخ مي شود

 ترجمه: 
راضیه فیضی 



24پوسترسالمت شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

www.mariefrance.fr, www.naturavox.fr :منابع 

1. هیچ وعده غذایی را حذف نکنید. همه افراد در سنین مختلف باید 3 
وعده غذای اصلی؛ صبحانه، ناهار و شام را در برنامه روزانه شان بگنجانند. این 
وعده ها منبع اصلی تامین انرژی هستند كه توصیه می شود كربوهیدرات هاي 
كامل انتخاب شود تا قندخون به سرعت افزایش پیدا نکند. مصرف غذاهایی 
كه به سرعت قندخون را باال می برند باعث می شود بخشی از قند به شکل 
چربی در بدن ذخیره شود. به عالوه، بهتر است پروتئین های گیاهی و حیوانی 
به دلیل كاهش اشتها و فیبرها با خاصیت سیركنندگی طوالنی مدت حتما در 

وعده های روزانه جا داشته باشند.
2. حتما صبحانه بخورید. كمبود وقت، بی اشتهایی و تمایل به كاهش وزن 
مهم ترین باورهای رایج میان عامه مردم است كه افراد را از صبحانه خوردن 
بازمی دارد. این در حالی است كه بدن پس از مدت طوالنی گرسنگی، حین 
خواب شبانه نیاز به تامین انرژی كافی دارد و خوردن صبحانه كامل موجب 
تامین انرژی تا وعده ناهار می شود ولی نخوردن صبحانه و گرسنگی شدید 

گرایش به خوراكی های شیرین را بسیار زیاد می كند. 
3. برای غذا خوردن وقت بگذارید. زمانی كه غذا بسیار سریع خورده یا 
به عبارتي بلعیده می شود، فرد احساس سیری نخواهد داشت. در واقع، مدتی 
كه الزم است تا مغز پیام رفع گرسنگی را ادراک و به اندام ها ارسال كند، 20 
دقیقه است. از همین رو، باید وقت كافی برای جویدن غذا و درک مزه و 
لذت از غذا در نظر گرفته شود. ایده آل این است كه غذا در حالت نشسته و 
محیطی آرام صرف شود و تا زمان جویدن هر لقمه، قاشق و چنگال گذاشته 

شود تا هیچ عجله ای برای غذا خوردن نباشد.
4. بین وعده های اصلی غذا، مایعات بنوشید. آب، دمنوش های گیاهی و 
عصاره سبزیجات را به طور منظم در طول روز بنوشید. بسیاری از اوقات، 
پس از صرف یک لیوان آب و 10 دقیقه تمركز بر موضوعی دیگر، احساس 
گرسنگی كاهش پیدا مي كند. چای سبز یکی از بهترین نوشیدنی ها بین وعده های 
غذایی است زیرا سرشار از پلی فنول هاست كه قدرت آنتی اكسیدانی باالیی 
دارد و از بدن محافظت می كند. همچنین تاثیر چربی سوزی دارد و تا حدی 
متابولیسم اصلی بدن را افزایش می دهد. به عالوه، دیورتیک یا ادرارآور است 
و عملکرد هورمون های سیری را تسهیل می كند. برگ های چای سبز پس از 
2 دقیقه دم كشیدن در آب با دمای 90 درجه سانتی گراد آماده نوشیدن است. 
نوشیدن یک فنجان آب گرم همراه چند قطره آب لیمو ترش نیز مفید است 

و از جمله خواص آن می توان به پاک سازی كبد و 
هضم بهتر غذا اشاره كرد. 

5. آدامس بجوید. اگر دائم تمایل دارید خوراكی بخورید، 
آدامس بجوید! این كار ترفندی است تا مغز فریب بخورد كه 

بدن در حال دریافت یک خوراكی شیرین است و احساس سیری 
ایجاد شود. البته باید آدامس بدون قند را انتخاب كنید.

6. مسواک بزنید. از طریق مسواک زدن می توان مغز را نسبت به احساس 
گرسنگی فریب داد. طی مدت مسواک زدن، پیامی به مغز ارسال می شود كه 

غذا تمام شده است. به عالوه، طعم نسبتا تند و نعناعی خمیردندان تمایل به 
مصرف خوراكی های شیرین را كاهش می دهد. 

7. استرستان را مدیریت کنید. بیشتر افراد معموال زمانی كه استرس دارند 
و از دغدغه فکری رنج می برند، اولین راهکار برای كسب آرامش را خوردن 
خوراكی می دانند اما می توان به كمک حركات آرام سازی، یوگا، ماساژ و 
پیاده روی به خوبی بر استرس های روزمره غلبه كرد و از آرامش به دست آمده 
لذت برد. انجام منظم چنین تمرین هایي باعث می شود فرد به تدریج بتواند 

آگاهانه در موقعیت های استرس، بر خودش مسلط باشد.
8. خوب بخوابید. زمانی كه بدن از خواب كافی محروم باشد، تمایل به 
مصرف تنقالت بیشتر خواهد شد. علت این است كه كم خوابی موجب ترشح 
بیشتر هورمون »گرلین« می شود كه اشتها را تحریک می كند. در این شرایط 
ترشح هورمون »لپتین« كه مسوول كنترل احساس سیری است نیز كمتر می شود 
بنابراین سعی كنید شب ها به خصوص پیش از رفتن به رختخواب، از تماشای 
تلویزیون، رایانه و گوشی همراه صرف نظر كنید زیرا خواب را به شدت مختل 
می كنند. همچنین در ساعات منظم بخوابید و بیدار شوید. مطمئن باشید هرچه 

خواب بهتری داشته باشید، احساس گرسنگی نیز كمتر خواهد شد.
9. روی موضوعی، غیر از گرسنگی تمرکز کنید. گرچه ممکن است تداوم 
احساس گرسنگی نیاز بدن به یک میان وعده ساده را نشان دهد، در بسیاری 
از اوقات این احساس ناشی از فکر كردن به غذا خوردن است كه باعث 
تشدید گرسنگی خواهد شد. در چنین شرایطی به جای رفتن به آشپزخانه و 
باز كردن در یخچال بهتر است حواس خود را به موضوعی دیگر معطوف 
كنید. مطالعه، تماشای فیلم مورد عالقه و قدم زدن بهترین كارها برای غلبه 

بر گرسنگی های غیرواقعی است.

10. ورزش 
انجام  کنید. 

تمرین هاي ورزشی 
بدن  می شود  باعث 

انرژی   بیشتری  مقدار 
مصرف كند. طی مدتی كه 

سوخت وساز  بدن  در  انرژی 
مواد  دریافت  به  تمایل  می شود، 

به  بود.  نخواهد  زیاد  چندان  غذایی 
عالوه، پس از ورزش بالفاصله احساس 

گرسنگی ایجاد نمی شود زیرا بدن پیش از 
آمادگی برای غذاخوردن، نیاز به زمانی برای 

بازیابی خواهد داشت.
11. از ادویه ها غافل نشوید. ادویه ها عالوه بر اینکه برای 

سالمت بدن مفید هستند، تاثیر مثبتی در افزایش احساس 
سیری دارند. استفاده از این طعم دهنده ها باعث می شود حجم 

زیادی از غذا مصرف نشود اما احساس سیری طوالنی تر باشد. 
انواع فلفل، زنجبیل و دارچین بهترین ادویه ها در این زمینه هستند.

11 ترفند براي مقابله با گرسنگی و ریزه خواری در طول روز

آدامس نعناعي بجويد!
احساس گرسنگی عالمت بارز افت قندخون است که در نتیجه آن تمایل به خوردن تنقالت مختلف افزایش 
پیدا مي کند. البته زمانی که گرسنگی خیلی شدید باشد، فرد تفکر منطقی برای انتخاب مواد غذایی سالم ندارد 
و هر نوع خوراکی در دسترس را می خورد. »ریزه خواری« عالوه بر اینکه برای سالمت بدن مضر است، 
دشمن رژیم الغری و تغذیه متعادل نیز خواهد بود زیرا معموال شامل تنقالت چرب، شیرین و شور است. 
خوشبختانه با رعایت برخی ترفندهای ساده می توان میزان قندخون را طی ساعات مختلف روز در حد ثابتی نگه داشت و 
مانع از ریزه خوری بین وعده های غذایی شد. ما نیز در »پوستر سالمت« این هفته به 11 ترفند موثر اشاره کرده و بهترین مواد 

غذایي براي ایجاد سیري هاي طوالني مدت را معرفي کرده ایم.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

تخم مرغ: این منبع غنی پروتئین به عنوان خوراكی ایده آل ضدگرسنگی به خصوص 
برای طرفداران رژیم های الغری شناخته می شود. تخم مرغ سطح گلوكز خون را 
ثابت نگه می دارد و احساس سیری ایجاد می كند. نتایج برخی مطالعات حاكی از آن 
است كه خوردن 1 تا 2 تخم مرغ در وعده صبحانه باعث دریافت 330 كیلوكالری 

كمتر در طول روز می شود. 
سرکه سیب: براساس پژوهش های انجام شده، زمانی كه سركه سیب همراه با غالت 
مصرف شود، نوسانات قندخون را ثابت نگه می دارد و درنتیجه احتمال بروز گرسنگی 
و ضعف كاهش پیدا مي كند بنابراین همراه غذا، از این خاصیت سركه در ساالد مي توان 
بهره برد. البته برای تاثیر بهتر توصیه می شود سركه طبیعی و پاستوریزه استفاده شود. 
قهوه: گرچه تاثیر محرک قهوه برای همه شناخته شده، تنها بخشی از خواص قهوه 

است و نمي توان از تاثیرات متعدد این نوشیدنی غافل شد. قهوه به چربی سوزی بدن 
كمک می كند، متابولیسم بدن را افزایش می دهد و نقش مهمی در مقابله با احساس 

گرسنگی دارد. البته برای این تاثیرات باید قهوه را بدون شکر و خامه میل كرد.
بادام: خوراكی سرشار از آنتی اكسیدان ها، ویتامین E و منیزیم را باید ضدگرسنگی 
عالی دانست. بادام به خصوص برای غلبه بر ضعف شدید پس از ورزش بسیار مفید 
است. البته گردو نیز به دلیل مقدار فراوان پروتئین و اسیدهای چرب امگا3 چنین 

فایده ای را خواهد داشت.
زنجبیل: این ادویه تند كه به دلیل خواص مثبت بر سیستم گوارش شناخته می شود، 
تاثیر مطلوبی برای مقابله با گرسنگی و چاقی دارد. زنجبیل، ماده ای غذایی است كه 

تركیبات آن تاثیرات فعال بر بدن دارد.

سیب: فیبرها و آنتی اكسیدان های سیب كامال شهرت دارد اما باید گفت پکتین موجود 
در این میوه یک ماده ضدگرسنگی طبیعی است و سطح قندخون را تنظیم می كند. 
همه طرفداران رژیم های الغری و افرادی كه تمایل زیادی به تنقالت دارند باید این 

میوه را در برنامه غذایی خود بگنجانند.
شکالت تلخ: شکالت با حداقل 70 درصد كاكائو جزو مفیدترین خوراكی هاست. 
شکالت تلخ سرشار از فالونوئیدهاست. این مولکول ها میزان انسولین خون را تنظیم 
و ثابت نگه می دارند. شکالت از بروز سکته مغزی پیشگیری می كند و گرسنگی های 

خفیف بین روز را كاهش می دهد.
توفو: توفو یا پنیر سویا خوراكی سرشار از پروتئین، اسیدهای آمینه و آهن است. توفو 
یکی از معدود منابع غذایی است كه كنار پروتئین های كامل، كالری كمی دارد. البته 

به خاطر داشته باشید در صورت كمبود ید یا 
مصرف داروهای تیروئید نباید توفو مصرف كرد.
آبمیوه ها و سبزی هاي تازه: مصرف آب طبیعی 
میوه ها و سبزیجات نه تنها بسیاری از فیبرها و 
ویتامین های مورد نیاز بدن را تامین می كند، 
بلکه در افزایش احساس سیری نیز كامال تاثیر 
دارد زیرا معده را پر می كند. برای كاهش 
كالری غذا و جلوگیری از پرخوری توصیه 
می شود 30 دقیقه پیش از غذا یک لیوان از 

این نوشیدنی ها را میل كنید.

ماهی های چرب: گنجاندن ماهی های چرب سرشار 
از امگا3 مانند ساردین و سالمون، تولید هورمون 
»لپتین« را تحریک می كند. این هورمون در كاهش 

احساس گرسنگی نقش دارد.
نعناع: نتایج پژوهش ها نشان می دهد رایحه نعناع نه تنها 
آرامش بخش است، بلکه در مقابله با گرسنگی نیز نقش 
دارد. بر این اساس ثابت شده افرادی كه هر 2 ساعت 
بوی نعناع را استشمام می كنند، 2800 كیلوكالری كمتر 
در هفته دریافت می كنند. دمنوش نعناع و آدامس نعناع 

بدون قند نیز چنین تاثیری خواهند داشت.

سيريطوالنيتربابهترینخوراکیها
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زيبايی       وتغذيه
دکترمجیدحاجیفرجی

متخصص تغذیه و استاد 
انستیتو تحقیقات تغذیه کشور 

و دانشگاه شهید بهشتی

8 نکته برای نذری دادن 
اگر شما هم جزو آن گروه از خانواده هایی 
هستید که برای ایام محرم غذای نذری طبخ 
می کنید، بهتر است برای حفظ سالمت 
و  سالمت محور  نکات  این  عزاداران، 
بهداشتی را در طبخ نذری رعایت کنید: 
پخت وپز،  شروع  از  قبل  1.حتما 
دست هایتان را با آب و صابون بشویید 
و هنگام پخت وپز از دستکش استفاده کنید. 
2.همیشه در محیط های سالم، تمیز و کامال 
بهداشتی اقدام به آشپزی کنید و در طول 
مدت آشپزی، ماسک و کاله داشته باشید. 
3.هرگز مواد یا گوشت های خام را کنار 
ترکیبات پخته یا سبزی هایی که قرار است 
به صورت خام مصرف شوند، قرار ندهید. 
گوشت ها،  کردن  خرد  برای  4.هرگز 
سبزی ها و صیفی ها از یک تخته مشترک 
استفاده نکنید، در غیر این صورت امکان 
به  گوشت  احتمالی  باکتری های  انتقال 
سبزی ها و صیفی ها وجود خواهد داشت. 
مثل  قابل انتقال  ویروسی  بیماری  5.اگر 
امور  در  هرگز  دارید،  سرماخوردگی 
آشپزی یا بسته بندی غذای نذری دخالت 
نکنید. در صورت اجبار حتما دستکش 
مناسب  ماسک  با  و  بپوشید  پالستیکی 

بینی و دهانتان را بپوشانید. 
6.اگر در آشپزخانه هیئت ها مشغول امور 
خوردن  از  صددرصد  هستید،  آشپزی 
جگر  مانند  خطرناک  غذایی  ترکیبات 
خام یا نیمه خام گوسفند خودداری کنید. 
نذری  نوشیدنی های  تهیه  برای  7.حتما 
از آب سالم استفاده کنید و دور مصرف 
یا یخ هایی که  قنات، چشمه ها  آب های 
منشاء آبشان را نمی شناسید، بپرهیزید. 

شیر  مانند  داغ  نوشیدنی های  8.هرگز 
لیوان های پالستیکی  یا چای داغ را در 
نریزید و برای این کار از لیوان های کاغذی 

استفاده کنید. 

پيشنهاد كتاب
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نرم افزار 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 نرم افزار در صفحه ابتدایی خود دارای ۶ بخش »ثبت نام در 

جشنواره«، »ورود و شرکت در جشنواره«، »منابع جشنواره«، 
»راهنمای شرکت در جشنواره«، »نشانی نزدیک ترین 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.

نرم افزار نهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی ویژه تلفن های همراه ارائه شد

به منظور تسهیل در دسترسی عالقه مندان؛

خبر ويژه

برايمشاهدهآخريناخبارنهاد
كتابخانههــايعموميكشــور
ميتوانیدتوســطگوشيتلفن
همراهخودازرمزينههايروبهرو

رااسکنبگیريد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

ارادت و عالقۀ مردم ایران به امام رضا علیه السالم آن قدر زیاد است 
که تا کنون داستان های بسیاری از زندگی آن حضرت نوشته 
شده است. کودکان نیز مانند بزرگساالن به مطالعۀ داستان های 

تاریخی از اهل بیت علیهم السالم عالقه مند هستند. 
»امام رضا علیه السالم« نام کتابی است از مجموعۀ »چهارده 
معصوم«، روایتی کوتاه و خالصه از زندگی امام رضا علیه السالم 

از زمان والدت تا شهادت آن حضرت. معنی نام مبارک ایشان، 
ماجرای وداع آن حضرت با خانواده و سرزمین پدری، اثبات 
حقانیت ایشان بر همه گان 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 می شوند.

راههایدريافتمنابعجشنواره:
 دریافت فایل کتاب ها می توانند از طریق اسکن رمزینه مقابل

 مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.razavi.iranpl.ir و اقدام به دریافت فایل کتاب ها 
مراجعه به کتابخانه های عمومی کشور و دریافت امانی منابع جشنواره

 كودك 
)4 تا 12 سال(

 نوجوان
 جوان و بزرگسال)13 تا 17 سال(

)18 سال به باال(

 امام رضا علیه السالم
نویسنده:زهرا عبدی
انتشارات: جمکران 

برای متولدین ۱۳۸۶تا ۱۳۸۹

 کبوترها و آهوها 
نویسنده: سید احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 
برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 فاطمه و فاطمه 
شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا سالم اهلل علیهما 

نویسنده: محمد مهاجرانی 
انتشارات: زائر 

برای متولدین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ 

 هشت قصه از امام جواد علیه السالم 
نویسنده: حسین فتاحی

انتشارات: قدیانی 
برای متولدین ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

 راز آن بوی شگفت 
داستانی بر اساس زندگی امام رضا علیه السالم

نویسنده: فریبا کلهر 
انتشارات: به نشر
  با کبوترهای گنبد

سروده هایی درباره امام رضا علیه السالم برای نوجوانان
نویسنده: احمد میرزاده 

انتشارات: به نشر 

 درختی که بال در آورد
 داستان هایی از زندگی امام جواد علیه  السالم 

نویسنده: مجید مالمحمدی 
انتشارات: بوستان کتاب 

 مهارت های ارتباط مؤثر در سیره امام رضا علیه السالم
نویسنده: علی جانفزا  و علی خیاط

 انتشارات: به نشر
 فصل فیروزه 

نویسنده: محبوبه زارع
انتشارات: کتابستان معرفت

 دّر عصمت
مروری بر زندگانی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نویسنده: علی اشرف عبدی 
انتشارات: زائر

 ابوالفضل نهضت رضوی
زندگانی حضرت احمدبن موسی علیهما السالم شاهچراغ

نویسنده: محمدرضا سنگری 
انتشارات: شاهچراغ 

 سیره تقوی
ترجمه و توضیح چهل حدیث درباره سیره امام جواد علیه السالم

نویسنده: جواد محدثی
انتشارات: به نشر

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشیدن نقاشی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در برگه های 
مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس از تکمیل، 

تحویل گرفته می شود(.

ارسال فیلم موبایلی  ارسال فیلم معرفی کتاب یا خواندن بخش های جذاب کتاب.

راههایشركتدرجشنواره
پاسخگویی به سواالت چهار گزینه ای پاســخگویی به صورت مکتوب و الکترونیکی و بر 

اساس کتاب های معرفی شده در جشنواره خواهد بود.

ارسال فیلم موبایلی   ارسال فیلم شامل معرفی کتاب دلخواه اعم از منابع جشنواره و منابع آزاد 
مرتبط با موضوع در جمع یا گروه های 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 ) ۳۵۰ کلمه( .

راههایشركتدرجشنواره
ترسیم نقاشی  کشــیدن نقاشــی از جذاب ترین بخش مورد عالقه کتاب در 
برگه های مسابقه )که توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور توزیع و پس 

از تکمیل، تحویل گرفته می شود(.

پاســخگویی به ســئواالت چهار گزینه ای  پاســخگویی به صورت مکتوب و 
الکترونیکی و بر اساس کتاب های 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 گروه های مختلف )دوستان، 

خانواده، همکاران و...(.

بخش زیادی از مردم جهان باور دارند 
موهای خانم ها، مهم ترین عامل در حفظ 

زیبایی شان است اما واقعیت این است 
که موهای خانم ها نیز مثل موهای همه 

آدم ها باالخره دیر یا زود سفید می شود. به 
همین دلیل خانم ها همزمان با سفید شدن 

موهایشان باید تصمیمات مهمی در این 
زمینه بگیرند. بعضی از آنها موهایشان را 

رنگ می کنند ولی بعضی ها هم واقعا موهای 
سفیدشان را دوست دارند. با این حال، 

طرفدار هر کدام از این رویکردها که باشید، 
واقعیت های جالب و مهمی وجود دارد که 
آشنایی با آنها به شما کمک می کند بهتر از 

موهایتان نگهداری کنید...  صفحه29

تحقیقات نشان می دهد سفید شدن موی انسان ها 
به طور میانگین در دهه سوم زندگی شروع می شود

13 واقعیت  جالب 
درباره موهای سفید



سفره سالم شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت26

نتایج تحقیقات در پی گرم شدن زمین و ایجاد بحران آب در سراسر جهان

میوه ها و سبزی ها، جایگزین گوشت خواهند شد! 
به تازگی  آمریکایی  پژوهشگران 
اعالم کرده اند گوشت ها، مخصوصا 
گوشت قرمز، در آینده ای نه چندان 
بسیار  قیمت  افزایش  با  دور 
چشمگیری روبرو خواهد شد. دلیل آن هم چیزی 
نیست جز کاهش تولید صنعتی گوشت به علت گرم 

شدن زمین و ایجاد بحران آب در سراسر جهان. 

فرایند پرورش گوشت های قرمزی مانند گوشت گوساله 
و گوشت گوسفند نیازمند صرف آب فراوان است بنابراین 
پیش بینی می شود به  احتمال زیاد از حدود سال 2050 
میالدی به بعد و به دلیل پیشگیری از ایجاد بحران در 
سطح جهان، پرورش صنعتی دام برای استفاده از گوشت 
آنها با کاهش قابل توجهی مواجه شود. محققان معتقدند 
در حال حاضر تقریبا 20 درصد از کالری مورد نیاز 
روزانه انسان ها از طریق مصرف انواع منابع غذایی با 
منشاء حیوانی تامین می شود که اگر این رقم به حدود 
5 درصد میان تمام مردم جهان برسد، مشکالت مربوط 
به کم آبی ناشی از پرورش صنعتی دام برای تامین تغذیه 
جهانی تا حدی کمتر خواهد شد. این منابع غذایی، عالوه 
بر انواع گوشت، شامل لبنیات و تخم مرغ هم می شوند. 
به طور کلی، تولید انبوه انواع محصوالت غذایی با منشاء 

حیوانی یا گیاهی به صرف آب زیادی نیاز دارد 
ولی میان مواد غذایی مختلف، تولید گوشت و 
فراورده های دامی به بیشترین حجم مصرف آب 
نیازمند است. بین گوشت های مختلف، تولید 
گوشت گوساله به آب بیشتری نیاز دارد و این 

مساله می تواند هشداری جدی برای طرفداران انواع 
استیک و برگر باشد. شاید اولین قدمی که در راستای 
حفظ زمین و منابع آبی آن در آینده برداشته شود، حذف 

تولید صنعتی و انبوه گوشت گوساله باشد. 

آیا تولید گوشت آزمایشگاهی چاره ساز است؟ 
شاید برایتان جالب باشد که بدانید گروهی از دانشمندان 
به منظور حل بحران جهانی آب در پی تولید صنعتی 
گوشت ها، پروژه تولید گوشت های آزمایشگاهی را 
پیش گرفته اند. این دانشمندان بخشی از سلول های 
بنیادی دام را می گیرند و آن را در محیط آزمایشگاهی 
با ترکیباتی مانند مواد معدنی خاص و سرم جنینی دام 
ترکیب می کنند. سپس با روش های علمی، این ترکیب 
را به یک بافت عضالنی شبیه گوشت طبیعی تبدیل 
می کنند. این فرایند پیچیده درحال حاضر به دلیل زمان و 
تکنولوژی خاصی که نیاز دارد، تولیدکننده را با هزینه های 
باالی تولید مواجه می کند و باعث افزایش قابل توجه 
قیمت نهایی این گوشت های مصنوعی می شود. در حال 

حاضر، گوشت های مصنوعی به صورت بسیار محدود 
و گرانقیمت در برخی مراکز عرضه مواد غذایی در 

کشورهایی مانند هلند به فروش می رسند. 
دانشمندان امیدوارند بتوانند در آینده و با پیشرفت 
تکنولوژی، راه تولید ارزان و انبوه گوشت مصنوعی با 
ویژگی هایی شبیه تر به گوشت طبیعی را هموار کنند. 
گفتنی  است این گوشت های آزمایشگاهی که این روزها 
تولید می شوند، بافتی سفت تر نسبت به گوشت های 
طبیعی دارند و مشتریان آنها معتقدند این گوشت ها باید 
لطافت و چربی بیشتری داشته باشند تا بتوان تمایلی 

دوباره به مصرف آنها نشان داد. 

آیا حشرات پرورشی می توانند منبع 
مناسبی برای تامین پروتئین باشند؟ 

هرچند خوردن حشرات در برخی کشورها تابو 
محسوب می شود و حدود 40 درصد از مردم 
جهان هیچ وقت خوردن هیچ نوع حشره ای را تجربه 
نکرده اند، محققان معتقدند مصرف حشرات پرورشی 
و خوراکی نه تنها هیچ گونه آسیبی به محیط زیست 
نمی رساند، بلکه می تواند منبع پروتئینی خوبی هم 
برای بدن باشد. درحقیقت، بیش از هزار نوع حشره 
خوراکی در سطح جهان وجود دارند که مردم 80 درصد 
از کشورهای جهان، تجربه خوردن یکی از انواع شان را 
داشته اند. پیش بینی می شود در آینده، گرایش به پرورش 
و مصرف حشرات خوراکی به منظور تامین پروتئین بدن، 
پیشگیری از ایجاد بحران آب و پیشگیری از آسیب رسانی 

هرچه بیشتر به محیط زیست افزایش پیدا کند. 

تولید مواد غذایی مختلف به چه میزان آب 
نیاز دارد؟ 

آماری که در مجله گاردین  براساس جدیدترین 
جهانی  بهداشت  سازمان  تایید  به  و  شده  منتشر 
رسیده، هرچند تولید انواع محصوالت غذایی به 

گوشت ها  تولید  دارد،  نیاز  فراوانی  آب  مصرف 
آب بیشتری را نسبت به تولید منابع غذایی گیاهی 

هدر می دهد. 
به عنوان مثال، برای تولید یک کیلوگرم گوشت به 
 حدود 5 تا 20 هزار لیتر آب نیاز است، در حالی که 
یک کیلوگرم گندم را با صرف 4 هزار لیتر آب تولید 
می کنند. در ادامه و برای روشن تر شدن موضوع 
تولید هر محصول  برای  میزان مصرف آب الزم 
استفاده  نام محصول و حجم  از  غذایی، جدولی 
از آب برای تولید آن را مرور خواهیم کرد. الزم 
به ذکر است میزان آب مصرفی، برای تولید یک 
کیلوگرم از هر محصول در نظر گرفته شده است. 

میزان مصرف آب برای نام محصول
تولید هر یک کیلوگرم

15 هزار و 415 لیترگوشت گوساله 

10 هزار و 412 لیتر گوشت گوسفند 

5 هزار و 553 لیتر کره 

4 هزار و 325 لیتر گوشت مرغ 

3 هزار و 178 لیتر پنیر 

2 هزار و 497 لیتر برنج 

 1 هزار و 849 لیتر پاستا 

1 هزار و 608 لیتر نان 

822 لیتر سیب 

790 لیتر موز 

278 لیتر سیب زمینی 

1 هزار و 20 لیتر شیر

237 لیتر کلم و کاهو

214 لیتر گوجه فرنگی 

196 لیتر تخم مرغ )1 عدد(

108 لیتر چای 

با توجه به جدول باال، مشاهده می کنید تولید انبوه 
آبدارترین میوه ها و صیفی ها هم به آب کمتری نسبت 
توصیه های  بنابراین  دارد  نیاز  تولید گوشت ها  به 
جهانی به شدت بر کنترل مصرف گوشت ها توسط 
مردم و افزایش گرایش آنها به خوردن انواع میوه ها، 

سبزی ها، حبوبات و صیفی ها تاکید دارند. 
Times و LiveScience، Guardian :منابع

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

این روزها بحث مربوط به مصرف 
یا عدم مصرف گوشت ها در سراسر 
جهان به چالشی جدی تبدیل شده 
است. طرفداران محیط زیست بر این 
باورند گرایش بی رویه انسان های امروزی به مصرف 
گوشت ها، تهدیدی جدی برای زمین است. از این رو، 
باید هرچه زودتر و بیشتر مصرف گوشت در سطح 
جهان متوقف شود. از سوی دیگر، متخصصان تغذیه 
معتقدند مصرف پروتئین های حیوانی برای سالمت 
ما ضروری است و نمی توان این منبع تغذیه ای مهم 
را به سادگی از برنامه غذایی کنار گذاشت. به همین 
دلیل هم شاید این سوال برای بسیاری از افراد مطرح 
شود که پس تکلیف ما در برابر مصرف گوشت ها 
چیست تا هم سالمت زمین را به خطر نیندازیم و 
هم سالمت خودمان را؟ هرچند پاسخ دادن به این 
سوال چندان ساده نیست، محققان آمریکایی معتقدند 
درحال حاضر بهترین راه این است که به طور عمومی 
در مصرف گوشت ها حد اعتدال رعایت شود و سهم 
گوشت ها در رژیم غذایی کاهش پیدا کند. البته این 
گزینه به معنای حذف انواع گوشت از سبد غذایی 
خانوار نیست و فقط توصیه ای مبنی بر کاهش مصرف 
گوشت ها به منظور حفظ زمین برای آیندگان است. با 
توجه به این نکته شاید برای خیلی از شما جالب باشد 
که بدانید بیشترین و کمترین میزان مصرف گوشت 
در سطح جهان به مردمان کدام کشورها اختصاص 
دارد و دلیل استفاده کم و زیاد از گوشت  میان مردم 

این کشورها چیست؟ 

بنگالدش: گیاهخوارترین کشور جهان 
براساس اعالم سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، 
کشور بنگالدش با سرانه مصرف 4 کیلوگرم برای هر 
نفر در سال به عنوان گیاهخوارترین کشور جهان معرفی 
شده است. بعد از بنگالدش، مردمان هند و بوروندی 

در مقام دوم و سوم فهرست »کم گوشتخوارترین« 
مردم جهان قرار گرفته اند. محققان دو ایده کلی را در 
مورد فهرست »کم گوشتخوارترین« کشورهای جهان 
مطرح می کنند. آنها معتقدند مردم برخی کشورها مانند 
هند، سریالنکا و بنگالدش به دلیل اعتقادات فردی و 
مقدس دانستن حیوانات در این فهرست قرار گرفته اند. 
این درحالی است که قرار گرفتن نام برخی کشورهای 

آفریقایی در این فهرست، دلیلی جز فقر و کمبود مواد 
غذایی ندارد. به طور کلی و به عقیده این محققان، پایین 
بودن آمار مصرف گوشت در بیشتر کشورهای آسیایی، 
دلیل فرهنگی یا اعتقادی دارد ولی پایین بودن این رقم 
در کشورهای آفریقایی کامال مربوط به ریشه های فقر 

اقتصادی است.

در جدول 1 فهرست کشورهایی که کمترین سرانه 
مصرف گوشت )کمتر از 10 کیلوگرم در سال( را در 

جهان دارند، مشاهده می کنید. 

ایاالت متحده: گوشتخوارترین کشور جهان 
در مقابل بنگالدش که سرانه مصرف 4 کیلوگرمی 
به خود اختصاص داده،   را  گوشت در طول سال 
کشور آمریکا با سرانه مصرف 120 کیلوگرم گوشت 
در سال در صدر فهرست گوشتخوارترین کشورهای 
جهان جاگرفته است. البته ایاالت متحده این رقم را در 
3-2 سال اخیر از حدود 124 کیلوگرم در سال به 120 
کیلوگرم رسانده است. شاید برایتان عجیب باشد که 
بدانید در این فهرست فقط نام یک کشور آسیایی به 
چشم می خورد که آن هم کشوری نیست جز یکی 

از همسایه های ایران؛ یعنی کویت. تعجب از قرار 
گرفتن کویت در این فهرست، به دلیل کوچک بودن 
این کشور است. محققان معتقدند با این روند، اگر یک 
بررسی بهداشتی عمومی روی مردم این کشور انجام 
شود، قطعا موارد باالیی از بیماری های قلبی، نقرس، 
فشارخون باال، چربی خون باال و اضافه وزن گزارش 
خواهد شد. به هر ترتیب، بهتر است بدانید الگوی 
غذایی و شیوه زندگی غربی باعث شده بسیاری از 
کشورهای اروپایی و آمریکایی در فهرست کشورهای 
گوشتخوار جهان قرار بگیرند که سرانه مصرف باالی 
90 کیلوگرم گوشت در طول سال دارند. در جدول 2 
فهرست کشورهایی که بیشترین سرانه مصرف گوشت 
)باالی 90 کیلوگرم در سال( را در جهان به خود 

اختصاص داده اند، مشاهده می کنید.

به طور کلی ما برای حفظ سالمت بدن، ایجاد انرژی، داشتن سیستم 
سوخت وساز سالم، ترمیم عضالت، پردازش مواد غذایی در بدن و 
تقویت سیستم ایمنی بدن مان به دریافت روزانه منابع غذایی حاوی 
پروتئین نیاز داریم. براساس تعاریف و استانداردهای جهانی، هر فرد 
سالم باید روزانه 0/8 تا 1 گرم پروتئین به ازای هر یک کیلوگرم از 
وزن بدنش دریافت کند که این میزان حدود 15 تا 17 درصد از کل 
انرژی دریافتی روزانه را شامل می شود. منابع مختلف حیوانی و گیاهی 
برای دریافت پروتئین وجود دارند که شامل انواع گوشت، لبنیات، 
تخم مرغ، حبوبات، دانه ها، مغزها و غالت می شوند. بهتر است بدانید 
میزان پروتئین، نوع پروتئین، نوع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری 
و جذب پروتئین یا اسیدهای آمینه از طریق منابع پروتئینی مختلف، 
بسیار متفاوت است. از این رو، در دانش تغذیه، توصیه کلی بر مصرف 
پروتئین کامل است. پروتئین کامل به ترکیباتی از پروتئین گفته می شود 
که هم منابع حیوانی و هم منابع گیاهی دریافت پروتئین را دربربگیرد. 
برخی افراد به دلیل محدودیت های رژیمی، ابتال به نقرس، دیابت، کبد 
چرب، بیماری های قلبی و به  دالیل شخصی مانند عقیده به گیاهخواری، 
از مصرف گوشت ها خودداری می کنند. در این صورت، توصیه می شود 
حتی اگر به هر دلیلی قادر به مصرف گوشت نیستید، از مصرف منابع 
مختلف حیوانی مانند لبنیات و تخم مرغ کنار غالت، حبوبات و مغزدانه ها 
غافل نشوید. میان افراد مختلف، برخی به دلیل خام گیاهخواری حتی 
تخم مرغ و لبنیات هم مصرف نمی کنند و بیشتر در معرض برنامه های 
غذایی ضعیف قرار می گیرند. این افراد به دلیل عدم دریافت اسیدهای 
آمینه ضروری، احتمال ابتال به کم خونی فقر آهن یا کم خونی ناشی از 
فقر ویتامین B12 را در بدن شان افزایش می دهند. اگر کودکان در سن 
رشد، منابع حیوانی پروتئین را به طور کامل از برنامه غذایی شان کنار 
بگذارند هم با کندی رشد مواجه می شوند. چنین افرادی یا باید رژیم 
غذایی خود را اصالح و متعادل کنند یا طبق نظر پزشک، از مکمل های 
غذایی الزم کمک بگیرند. خالصه اینکه اگر ما بخواهیم مصرف 
گوشت ها را در رژیم غذایی مان کاهش دهیم باید عالوه بر همان میزان 
کمی از گوشت قرمز، گوشت سفید یا منابع گوشتی دریایی که مصرف 
می کنیم، استفاده از تخم مرغ، حبوبات، دانه سویا و لبنیات را هم در 
رژیم غذایی مان داشته باشیم. بهتر است بدانید نان گندم یا نان جویی 
که مصرف می کنید هم حاوی پروتئین است و اگر همراه یک نوع 
لبنیات یا تخم مرغ مصرف شود، می تواند پروتئین خوبی به بدن برساند. 
دانه سویا هم به عنوان منبع خوب پروتئین گیاهی، اگر با منابع حیوانی 
مانند گوشت قرمز یا گوشت سفید چرخ شود، می تواند اسیدهای آمینه 
ضروری را برای بدن تامین کند و به داشتن بدنی سالم برای انجام دادن 

فعالیت های روزانه فیزیکی یا ذهنی یاری برساند.

هم منابع پروتئین حیوانی بخورید و هم گیاهی!

نگاه متخصص تغذیه

دکترمجیدحاجیفرجی
استاد انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی 

  کمترین و بیشترین سرانه مصرف گوشت در جهان

بنگالدش در مقابل ایاالت متحده
 ترجمه: 

یوسف صالحی 

د 
تح

ل م
ی مل

ورز
شا

و ک
ار 

وارب
ن خ

زما
سا

 و 
T

el
eg

ra
ph

ع: 
مناب

مشخص شده 
هرچند تولید انواع 

محصوالت غذایی به مصرف کردن 
آب فراوانی نیاز دارد، تولید گوشت ها 

آب بیشتری را نسبت به تولید منابع غذایی 
گیاهی هدر می دهد. به عنوان مثال، برای تولید یک 

کیلوگرم گوشت به  حدود 5 تا 20 هزار لیتر 
آب نیاز است، در حالی که یک کیلوگرم 

گندم را با صرف 4 هزار لیتر آب 
تولید می کنند

جدول 2. فهرست کشورهایی که بیشترین 
سرانه مصرف گوشت را در جهان دارند

سرانه ساالنه مصرف نام کشور 
گوشت به کیلوگرم

120 ایاالت متحده 

119/12کویت

111/5 استرالیا 

109/5باهاماس 

107/9لوکزامبورگ 

106/4نیوزیلند 

102اتریش 

101/9فرانسه 

101/7برمودا 

98/3آرژانتین 

97 اسپانیا 

95/2دانمارک 

94/3کانادا 

94/4پرتغال 

91هلند 

90/7ایتالیا 

جدول 1. فهرست کشورهایی که کمترین 
سرانه مصرف گوشت را در جهان دارند

سرانه ساالنه مصرف نام کشور 
گوشت به کیلوگرم

4 بنگالدش

4/4هند

5/2 بوروندی 

6/3سریالنکا

6/5روآندا 

7/3سیرالئون 

7/7اریتره 

7/8موزامبیک

8/1گامبیا 

8/3ماالوی 

8/5اتیوپی 

8/6گینه 

8/8نیجریه 

9/6تانزانیا 

9/9نپال 



طرز تهیه 
1.برای تهیه آش گندم باید حداقل از 24 تا 48 ساعت قبل، تمام حبوبات 
به جز عدس و ماش را داخل ظرف گود بزرگی بریزید و تا روی حبوبات را 

با آب ولرم پر کنید.
2.در طول این 24 تا 48 ساعت حداقل 3 تا 4 مرتبه آب حبوبات را دور بریزید. 
3. اگر گندم یا جو مصرفی درسته است، بهتر است آنها را هم حدود 2 ساعت 

قبل از پختن خیس کنید تا به اندازه کافی رِی کنند. 
4. اگر گندم و جو به صورت بلغور هستند، نیازی به خیس کردن آنها نیست. 
5.عدس و ماش هم باید حدود 2 ساعت خیس بخورند و آب آنها قبل از 

پختن دور ریخته شود. 
6. قابلمه بزرگی بردارید و همه حبوبات مخلوط را داخل آن کامال بپزید. 

7.زمانی که حبوبات )انواع لوبیا و نخود( در حال پختن هستند، قابلمه بزرگ 
دیگری را روی حرارت بگذارید و همزمان گندم، جو، عدس و ماش را داخل 

قابلمه بریزید.
8. بعد از پختن حبوبات، آنها را آبکش کنید و حبوبات آبکش شده را به قابلمه 
حاوی گندم بیفزایید. این کار تا حد بسیار زیادی نفخ ناشی از خوردن حبوبات 

آش را از بین می برد.
9.پس از اینکه حبوبات همراه گندم، جو، عدس و ماش کامال پخته شدند و طعم 
یکدیگر را گرفتند، می توانید سبزی آشی که کامال ریز کرده اید را به آنها اضافه کنید 
و اجازه دهید تمام مواد به خوبی با یکدیگر بجوشند و طعم یکنواختی بگیرند.
10. در همین حال می توانید پیازهای متوسطی که در اختیار دارید را به صورت 

خاللی یا نگینی خرد کرده و آنها را کامال سرخ کنید.
11. در یک دقیقه پایانی زمان سرخ شدن پیازها باید سیرهای رنده شده، زردچوبه، 
نمک، فلفل، آویشن و زیره را هم به تابه بیفزایید و آنها را هم حدود یک دقیقه 

با پیازها تفت دهید.
12. حاال دوسوم از پیاز داغ طعم دارشده را داخل آش بریزید و یک سوم از آن 

را برای تزئین کنار بگذارید.
13. شما می توانید برای سرو کردن این آش از 2 روش مختلف کمک بگیرید. اول 
اینکه کشک را قبل از سرو کردن داخل آش بجوشانید و سپس آش را در ظرف 
بکشید. روش دوم اینکه کشک را به صورت جداگانه کنار ظرف آش سرو کنید.

14. این آش باید به صورت کامال داغ سرو شود.

1.یکی از نکات قابل توجه که همیشه در مورد 
غذاهای نذری وجود داشته، استفاده بی رویه از 
از  خیلی  متاسفانه  آنهاست.  طبخ  برای  روغن 
افراد هم غذاهای نذری چرب را جزو بهترین و 
خوشمزه ترین نذری ها می دانند. بهتر است بدانید 
مصرف مداوم غذاهای نذری چرب در این دوره ایام 
عزاداری می تواند به شدت سالمت قلب وعروق 
قلبی  بیماری  زمینه  که  کسانی  مخصوصا  افراد 
دارند را به خطر بیندازد. از این رو، توصیه می شود 
هم افرادی که نذری می پزند از روغن کمتری 
استفاده کنند و هم افرادی که نذری می گیرند، 
حواس شان به مقدار چربی دریافتی شان باشد، مثال 
اگر نمی توانند برای چربی عمومی غذا کاری کنند، 
حداقل چربی های آشکار موجود در غذا مانند 
دنبه های موجود در خورش ها یا آبگوشت ها را 
مصرف نکنند یا هنگام انتقال غذا از ظرف نذری 
ته  به ظرف مخصوص گرم کردن غذا، روغن 
ظرف غذای نذری را با اصل غذا ترکیب نکنند.  
2.از آنجایی که ماهیت بیشتر غذاهای نذری نیاز به 
سرخ کردن برخی ترکیبات مانند پیاز، سیب زمینی 
به جای  می کنیم  توصیه  شدیدا  دارد،  سبزی   یا 
روغن های جامد از روغن های سرخ کردنی برای 
سرخ کردن مواد اولیه غذاهای نذری استفاده کنید. 
روغن های جامد حاوی اسیدهای چرب ترانس 

برای مصرف کننده  به شدت  هستند و می توانند 
مضر باشند. 

3. از آنجایی که امکان اکسیده شدن روغن در 
اثر استفاده چندباره یا قرار گرفتن در معرض هوا 
وجود دارد، توصیه می کنیم برای طبخ غذاهای 
نذری از روغن های سوخته یا چند بار مصرف شده 

به هیچ وجه استفاده نکنید. 
4. حتما بیشتر شما شنیده اید که استفاده از ظروف 
پالستیکی برای بسته بندی غذاهای گرم یا داغ 
اصال مناسب نیست اما شاید دلیلش را ندانید. 
ظرف های پالستیکی، ترکیبات شیمیایی خاصی 
مانند »منومِر« دارند که از طریق تماس با حرارت، 
از ظرف جدا و وارد ماده غذایی می شوند. استمرار 
در مصرف غذاها یا نوشیدنی های داغ یا گرمی 
یکبارمصرف  پالستیکی  ظرف های  داخل  که 
بسته بندی می شوند، می تواند خطر بروز سرطان 
را برای افراد به دنبال داشته باشد بنابراین توصیه 
می کنیم در درجه اول برای بسته بندی غذاهای 
نذری از ظروف یکبارمصرف گیاهی، در درجه 
دوم از ظروف آلومینیومی و در صورت اجبار از 
ظروف فومی استفاده کنید اما تحت هیچ شرایطی 
استفاده از ظروف یکبارمصرف پالستیکی برای 

غذاها یا نوشیدنی های داغ توصیه نمی شود.

5. اگر نذری شما به صورت بیرون بر است و قصد 
نذری دادن در منزل یا هیئت را ندارید، حتما 
کنید  درخواست  می توانید،  که  کسانی  همه  از 
خودشان از منزل ظرف برای نذری بیاورند. با 
این کار هم سالمت عزاداران حفظ خواهد شد 
و هم آسیب کمتری به محیط زیست می رسد. 

6. اگر قرار است نذری  شما غذایی مانند آش 
باشد، حتما از کشک پاستوریزه به جای کشک 
به  را  عزاداران  سالمت  تا  کنید  استفاده  فله ای 

خطر نیندازید. 
شیربرنج،  شیر،  نذری  اگر   .7
باز  دارید،  شیرکاکائو  یا  فرنی 
از  حتما  می کنیم  توصیه  هم 
نذری  برای  پاستوریزه  شیرهای 
کمک بگیرید و به هیچ وجه سمت 
شیرهای فله ای که سالمت شان در 

هاله ای از ابهام است، نروید. 
نذری  که  افرادی  تمام  8.به 
نذری  توصیه می شود  می گیرند، 
یک  مصرف  اندازه  به  تنها  را 
وعده دریافت کنند و از نگهداری 
طوالنی مدت این غذاهای چرب 
داخل یخچال یا فریزر بپرهیزند. 

مشکالت  به  ابتال  امکان  صورت،  این  غیر  در 
گوارشی و در موارد استفاده شدید و طوالنی، 
مشکالت مربوط به قلب وعروق، فشار خون باال 
و چربی خون باال در آنها وجود خواهد داشت. 
دوغ  ماست،  همراه  را  نذری  غذاهای  حتما   .9
فراوان  خوردن  سبزی  یا  تازه  ساالد  کم نمک، 
مصرف کنید که بتوانید تا حدی عوارض ناشی 
از دریافت چربی ها و نمک فراوان را در بدنتان 

کاهش دهید. 

10. اگر بنا به هر دلیلی برای شما نذری بیش از 

مصرف یک وعده تان رسید، حتما غذای نذری را 
بالفاصله از ظرف یکبارمصرف به ظرف شیشه ای 
دردار منتقل کنید و آن را سریع داخل یخچال 
بگذارید. این غذا می تواند نهایتا 48 ساعت داخل 
تمامی  باید  هم  مصرف  از  قبل  بماند.  یخچال 
بخش های غذا )خصوصا مرکز غذا( کامال داغ 

شوند.

آداب نذری دادن
نگاه متخصص تغذیه

  دکتر سیدعلی کشاورز، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1.بدترین اتفاقی که می تواند برای یک آش خوشمزه بیفتد، این 
است که حبوباتش به اندازه کافی پخته نشوند و هنگام خوردن 
زیر دندان بیایند. اگر برای اولین بار قصد پختن حبوباتی از 
یک برند جدید را دارید، حتما آنها را به صورت جداجدا بپزید 
چون ممکن است زمان پخت آنها با یکدیگر متفاوت باشد. 
تمامی حبوبات باید به صورت جداگانه در حد له شدن بپزید 
و پس از پختن کامل در ظرف آش با یکدیگر مخلوط شوند. 

2.هنگام پاک کردن حبوبات حواس تان باشد که هیچ سنگ 

و  نرم  غذای  آش،  زیرا  نگذرد  چشم تان  از  شن ریزه ای  یا 
می تواند  آن  در  سنگ ریزه  وجود  و  است  راحت الحلقومی 

اتفاق ناخوشایندی برای مصرف کننده باشد.  

3. سبزی آش برای ایجاد عطر و ظاهر مناسب در این غذا باید 
به اندازه متوسط خرد شود؛ نه خیلی ریز و نه خیلی درشت.  

4.نعناع مورد استفاده برای نعناع  داغ نباید بیشتر از 20 یا 30 ثانیه 
تفت داده شود، در غیر این صورت ته مزه تلخی به آش می دهد. 

5.برای بهتر شدن ظاهر پیاز داغی که قرار است آش را با آن 
تزئین کنید، حدود یک چهارم قاشق چای خوری زردچوبه در 

30 ثانیه پایانی سرخ  شدن پیاز به آن اضافه کنید. 

6.اگر می خواهید آش رشته نذری بپزید، حتما رشته ها را به 
اندازه کافی بشکنید تا هنگام خوردن باعث پاشیدن مایعات 

آش به صورت و لباس مصرف کننده نشود.

7.حتما ماست های مورداستفاده در آش های حاوی ماست را 

قبل از افزودن به آش کامال هم بزنید تا ماست داخل آش 
حالت بریده بریده پیدا نکند.

را  گوشت  حتما  می پزید،  گوشت  محلی حاوی  آش  8.اگر 
به صورت جداگانه بپزید و پس از جدا کردن استخوان ها، آن 
را به آش بیفزایید. درنهایت هم آب گوشت را پس از رد کردن 
از صافی به آش اضافه کنید تا خرده  استخوان وارد آش نشود.

9.به دلیل تراکم جمعیت در مراسم عزاداری و تکرر مراسم 
در چند روز متوالی، بهتر است به آش های نذری، سیرداغ یا 

برگ سیر اضافه نکنید.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

9 نکته برای پخت آش 
نذری  

نذری یزدی ها برای ماه محرم 

آش گندم یزدی 

پیشنهاد این آش

اگر می خواهید طعم نهایی آش بهتر شود، می توانید پیازها را 
به جای روغن معمولی با کره سرخ کنید. برخی یزدی ها برای 
ایجاد طعمی منحصربه فرد در آش گندم، ابتدا سبزی آن را 
کمی تفت می دهند و سپس سبزی را به آش می افزایند. شما 
می توانید برای افزایش غلظت و لعاب آش گندم، حبوبات 
آبکش شده را قبل از افزودن به گندم ها کمی بکوبید و سپس 
آنها را به قابلمه بیفزایید. اگر برگ چغندر یا برگ اسفناج تازه 
در دسترس تان بود، حتما حداقل یک پیاله خردشده از آنها را 
به سبزی آش اضافه کنید. بهتر است افراد مبتال به فشارخون 
باال در مصرف کشک همراه با آش نهایت احتیاط را داشته 
باشند. به افراد دچار مشکالت گوارشی هم توصیه می کنیم 
بعد از خوردن این آش حتما یک لیوان دمنوش زیره، نعناع 

یا پونه که با مقداری نبات شیرین شده، میل کنند.

پیشنهاد سرآشپز

/120 آماده می شود

/120 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا 

کنید، کافی است از طریق صفحه »با 

خوانندگان« با ما تماس 

مواد الزم )برای 10 نفر(

35  هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

ماه محرم که از راه می رسد، 
در  نذری ها  انواع  بازار 
شهرهای مختلف ایران هم 
گرم می شود.  میان نذری های 
مختلف، آش ها همیشه طرفداران مخصوص 
به خود را داشته و همواره گزینه های سالم و 
ساده ای برای نذری دادن بوده اند. آش گندم 
یزدی، یکی از آش های نذری مخصوص در ماه 
محرم است که همان طور که از نامش پیداست، 
بومی شهر یزد است. البته شما می توانید این 
آش را در ماه محرم و در شهرهای دیگری 

مانند کرمان یا اصفهان هم ببینید. 

همراهان این آش 
عالوه بر نعناع  داغ، پیاز داغ، سیر داغ و کشکی که 
باید برای ایجاد طعم بهتر با این آش گندم همراه 
شوند، شما می توانید مقداری پونه و دارچین را 
هم به عنوان تزئین روی آشتان بپاشید تا نفخ ناشی 
از حبوبات هرچه بیشتر گرفته شود. مصرف این 
آش با یک تکه نان سبوس دار همراه نعناع، گشنیز 
و ریحان تازه می تواند طعم جذاب آن را بیشتر 
کند. افرادی که عالقه ای به همراهی کشک با 
آش ندارند، می توانند آش را با مقدار کمی سرکه 
طعم دار کنند و از همراهی طعم سرکه با آش گندم 
لذت ببرند. اگر با طعم های تند و تیز مشکلی 
ندارید، می توانید به عنوان چاشنی مقداری پودر 
فلفل قرمز را هم با آش گندم همراه کنید تا با این 
کار باز هم مقداری از نفخ آش را کاهش دهید.    

مقدار کالری 
مواد غذایی یادشده در مجموع 1535 کیلوکالری 
انرژی دارند. در صورتی که آش تهیه شده را 
میان 10 نفر تقسیم کنید، به هر یک از افراد 153 
کیلوکالری انرژی خواهد رسید. البته در صورتی که 
این آش با نان میل شود باید به ازای هر برش 30 

گرمی نان،80 کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 

آش قدیمی

 ندا احمدلو
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مواد الزم برای ساالد

كیلوكالري120نصف لیواننخود
كیلوكالري120نصف لیوانلوبیا قرمز

كیلوكالري120 نصف لیوانلوبیا چیتی
كیلوكالري120 نصف لیوانلوبیا چشم بلبلی

كیلوكالري240  لیوان1عدس
كیلوكالري120 نصف لیوانماش 

بلغور گندم یا گندم 
كیلوكالري240  لیوان1پوست كنده

كیلوكالري80لیوان1/3بلغور جو

كیلوكالري250  كیلوگرم1/5 سبزی آش

كیلوكالري120عدد 8پیاز متوسط

كیلوكالري5حبه5سیر 

نمک، فلفل و 
زردچوبه

كیلوكالري0به میزان دلخواه

كیلوكالري0قاشق چای خوری1آویشن
زیره

كیلوكالري0قاشق چای خورینصف
نعناع خشک

كیلوكالري0قاشق غذاخوری3

آش گندم یزدی به 2 روش متفاوت پخته می شود. 
اولین روش آن، همین شیوه ای است که در باال 
به آن اشاره کردیم. دومین شیوه پخت آش گندم 
یزدی که میان یزدی های قدیمی تر رواج دارد، 
این است که تمام حبوبات، گندم و جو را به 
یک نسبت مساوی و همراه با مقداری گوشت 
بدون استخوان داخل قابلمه می ریزند و بعد از 
پختن کامل حبوبات کنار گندم، آنها را به خوبی 
می کوبند تا کامال له شوند. در این نوع آش گندم 
از سبزی آش استفاده نمی شود اما پیاز داغ فراوان 
در آن وجود دارد. سبک آش گندم قدیمی یزد 
که همراه با گوشت پخته می شود، شبیه حلیم 
است و طرفداران تقریبا بیشتری هم نسبت به 
آش گندم سبزی دار دارد. برخی مردم قدیمی یزد 
معتقدند  شاید یکی از دالیل رو آوردن به آش 
گندم سبزی دار، این باشد که آش گندم گوشت 
نیاز به کوبیدن فراوان برای جا افتادن دارد و این 
کار وقت و انرژی زیادی از آشپز می گیرد. این در 
حالی است که در دوران قدیم، دیگ های بزرگی 
برای آش گندم و گوشت نذری در حیاط خانه ها 
بنا می شد و جمعیت زیادی در طول شب اقدام 

به کوبیدن و پختن این آش می کردند.



ميزگرد تغذيه  شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت28

: آقای دکتر! در مورد عرفان خان محمدی 
و رژیمشان بیشتر برایمان بگویید.

عرفان وقتی مراجعه کرد مبتال به چاقی نسبتا شدیدی 
بود و طی 4-3 ماهی که همراهم بود، توانست 
12-10 کیلوگرم که کاهش وزن استانداردی است 
را داشته باشد. ابتدا الزم است معادله انرژی در بدن 
را با هم  مرور کنیم. ما در بدن یک ورودی داریم از 
کل خوراکی هایی که مصرف می کنیم و چند خروجی 
که اصلی ترین آنها فعالیت فیزیکی )30 درصد نقش 
دارد( و متابولیسم پایه )60 درصد نقش دارد( است. 
با توجه به وزن گیری باالی اخیر عرفان، من توصیه 
کردم  والدین عرفان حتما به متخصص غدد هم 
مراجعه کنند زیرا نوع وزن گیری عرفان خارج از 
عرف بود اما این موضوع پشت گوش افتاده بود. 
در کل،  فاکتورهای هورمونی باید در عرفان بررسی 
شود و مطمئن شویم کم کاری تیروئید وجود ندارد 
اما اصلی ترین موضوع این بود که عرفان با ورزش، 
خروجی یا انرژی مصرفی را باال برده بود و ناگهان 
خروجی را قطع کرد، در صورتی که ورودی ها 
همان بود و این موضوع سبب اضافه وزن او شد.

: این موضوع به ویژه در نوجوانان و 
در فصل تابستان خیلی طبیعی است و اغلب 
کودکان و نوجوانان گرچه در تابستان جنب و 
جوش باالیی دارند و به کالس ورزش می روند، 
با شروع مهر دست از ورزش می کشند و چاق 

می شوند. نظرتان در این باره چیست؟
متاسفانه بله و این آفت بالقوه فعالیت فیزیکی، سنگین 
است. متناسب با این موضوع وقتی ورزش را کنار 
می گذاریم باید ورودی را هم کم کنیم. همواره باید 
بین ورودی و خروجی توازنی وجود داشته باشد تا 
وزن باال نرود یا اگر می خواهیم وزن کم شود باید 
انرژی خروجی بیشتر از ورودی باشد. باید انرژی 
مصرفی و دریافتی کامال محاسبه شود و انرژی 
مصرفی 200-100 یا 500 کیلوکالری بیشتر باشد 

تا بدن با کم آوردن انرژی، سمت ذخایر چربی برود 
و با مصرف آن وزن کم شود. این موضوع منطق 
کاهش وزن است. اگر خروجی 300 کیلوکالری فردی 
از ورزش بوده و ناگهان آن را به 100 کیلوکالری 
برساند، متناسب با آن باید ورودی را هم کم کند تا 
موازنه منفی به تعادل برسد. اگر فردی هیچ فعالیت 
بدنی ندارد باید متابولیسم پایه بدن و فعالیت های 
روزانه را بررسی و به همان اندازه انرژی ورودی 
را تنظیم کرد. اگر بخواهیم در این شرایط وزن هم 
کم کنیم باید همان ورودی  را هم کاهش دهیم. 

: در رژیم جدید عرفان چه تمهیداتی 
در نظر گرفته اید؟

معادله انرژی تغییری نمی کند. رژیم همان رژیم 
قبلی است، با این تفاوت که دفعه قبل برای یک 
نوجوان 90 کیلویی برنامه کاهش وزن داده بودم و 
حاال برای نوجوانی با 110 کیلوگرم وزن. انرژی 
پایه مصرفی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تعریف 
می شود و من این موضوع را در رژیم جدید لحاظ 
کردم. هرچه وزن کم می شود باید از کالری دریافتی 
هم تا حدی کم کرد. البته این چرخه دائم نیست و 
گاهی نوسان خوراک می دهیم چون خروجی ها و 
مخصوصا متابولیسم هم گاهی تغییر می کنند و با 
ایجاد تغییر در انرژی دریافتی می توانیم متابولیسم 

پایه را باال ببریم. 
: در مورد عادت های غلط غذایی عرفان 
هم برایمان بگویید. آیا برنامه غذایی اش ایراد دارد؟
عرفان همان طور که خودش هم گفته، اهل هله هوله 
نیست اما افراد گاهی به اشتباه مصرف میان وعده ها 
اهل  می گویند  و  می گیرند  اشتباه  هله هوله  با  را 
ریزه خواری نیستیم. این خود یکی از اشتباه های 
بزرگ تغذیه است. هله هوله مواد غذایی با کالری 
باال و ارزش تغذیه ای کم است اما میان وعده غذایی 
در برنامه روزانه الزم است و باید شامل مواد غذایی 
با کالری خوب و ارزش تغذیه ای باال باشد، مثل شیر، 

میوه و بیسکویت های غیرکرمی مثل بیسکویت های 
سبوس دار. یکی از ایرادهای عرفان این است که 
میان وعده خور نیست.   وقتی کالری میان وعده دریافت 
نشود بدن مثل ماشینی است که در شیب قرار گرفته 
و وقتی وارد وعده اصلی می شود نمی تواند خوب 
ترمز کند و مقدار زیادی کالری دریافت می کند. 
ایراد دیگر، اینکه کالری که در وعده اصلی دریافت 
می کند هم از گروه های غذایی پرکالری است. در کل، 
عرفان تعادل را رعایت نمی کرد، در حالی که باید در 
برنامه غذایی درصد کمی نان و غالت و کنار آن، 
منابع غذایی پروتئینی، لبنیات و میوه و سبزیجات 
هم دریافت شود. دریافت کالری از غالت در عرفان 
باالست و نان و برنج زیادی مصرف می کند. بدن به 
حد مشخصی از کالری از گروه غالت نیاز دارد و 
مازاد آن را به شکل چربی ذخیره می کند. به عبارتی، 
می توان چاق بود ولی خوب چاق بود. این یعنی 
اینکه فرد سایز بزرگی دارد اما بدنش محتوی خوبی 
دارد، مثل ورزشکاران، در حالی که این اتفاق در 

عرفان نیفتاده است. 
: چطور به یک نوجوان می توان انگیزه 

داد تا وزن کم کند؟
تاکید باید روی سالمت باشد. من در مشاوره ها 
مخصوصا در مشاوره اطفال معتقدم خیلی بر شکل 

بدن تاکید نکنیم و مثال زیاد در مورد این موضوع 
صحبت نکنیم که بداندام شده ای یا لباس ها  اندازه ات 
نیست. در کل، محور حرف باید سالمت نوجوانان 
باشد. در مورد عوارض چاقی باید صحبت کنیم. 
در مورد عرفان مثال گفتم در 6-5 ماهی که رژیم 
را رها کرده ای چند کیلوگرم به وزنت اضافه شده 
و میانگین در حال اضافه کردن یک کیلوگرم وزن 
هستی. همین طور که پیش برویم سال آینده چند 
کیلوگرم وزن اضافه می کنی و چه مشکالتی پیش 
خواهد آمد. به گفته مادر عرفان، او خودش از نظر 
روانی آمادگی گرفتن رژیم را پیدا کرده و پیشقدم 
شده است. روان کودکان و نوجوانان پایه درمان 
است. مخاطب باید شناخت الزم را با محوریت 

سالمت پیدا کند. 
: والدین در این میان چه نقشی دارند؟
من همیشه به والدین تاکید می کنم مواد غذایی ناسالم 
نخرید تا نخورید. گاهی خانواده هایی را می بینم که 
برای کودک کم وزن خانواده ماست پرچرب می خرند 
و برای کودک چاق ماست کم چرب و انتظار دارند 
کودکی که اضافه وزن دارد کم چرب را بخورد و 
برنامه غذایی از هم جدا باشد. رفتار والدین بسیار مهم 
است. در کل نباید بدخوری کنیم. در مورد فعالیت 
فیزیکی هم همین طور است. همراه شدن والدین 
با کودکان در فعالیت فیزیکی بسیار مثبت است و 
تشویق عملی برای تغییر رفتار محسوب می شود. 
: چه انتظاری از عرفان دارید و قرار است 

طی چند ماه آینده با این رژیم به کجا برسد؟
قرار است تا ابتدای مهر و باز شدن مدارس اضافه 
وزنی را که طی 8 ماه گذشته به دست آورده، کم 
کند، حتی کاهش دوسوم این وزن نیز عدد خوبی 
است و در ادامه باید به توده بدنی طبیعی برسد. در 
کل، کاهش وزن 20-15 کیلوگرمی الزم است. 
مکانیسم های انگیزشی نیز در این بین به کار گرفته 

خواهد شد.

نگاه متخصص تغذیه

: آقا عرفان! چند کیلوگرم هستی؟
با قد 173 سانتی متر، 115 کیلو و 600 گرم هستم. 

: چرا وزنت تا این حد باال رفت؟
من قبال کشتی کار می کردم اما ورزش را که رها کردم، وزنم ناگهان 

باال رفت.
: تحت نظر متخصص تغذیه نبودی؟

البته که بودم. 8 ماه پیش وقتی کشتی را رها کردم و دیدم وزنم در 
حال باال رفتن است، به متخصص تغذیه مراجعه کردم تا وزنم را پایین 
بیاورم. در عرض 3 تا 4 ماه، 10 کیلوگرم هم کم کردم اما دوباره که 

رژیم را رها کردم، وزنم برگشت. 

: به طور عادی در روز چه می خوردی؟
خیلی اهل نان، پنیر و کره بودم. صبحانه و عصرانه نصف نان بربری را 
می خوردم و اگر نانم تافتون بود، یک نان کامل را می خوردم. اهل هله هوله 
و میوه نبودم اما شام و ناهارم برنج بود و 3 کفگیر پر، برنج می خوردم.
: در رژیم اول چه تغییری در برنامه غذایی تان رخ داد؟

هیچ چیزی حذف نشد، فقط مقدار نان و برنجم کم شد. البته ورزش به 
برنامه روزانه ام اضافه شد، به طوری که قرار شد روزی یک ساعت بدوم. 
: پس چه شد که با وجود کاهش وزن 10 کیلوگرمی 

دوباره به وزن قبل برگشتی؟
ورزش را رها کردم و دوباره به پرخوری قبل ادامه دادم و به این ترتیب، 

این بار با 15 تا 20 کیلوگرم اضافه وزن بیشتر، دوباره به متخصص 
تغذیه مراجعه کردم.

: و حاال چرا می خواهی وزن کم کنی؟
از اضافه وزنی که دارم، خوشحال نیستم. البته قدم بلند است و این 
اضافه وزن خیلی به چشم نمی آید اما برای حفظ سالمتم می خواهم 

وزنم را کم کنم.
: برنامه جدید غذایی شما شامل چه مواردی است؟

همان برنامه قبلی است اما سبوس گندم به آن اضافه شده و 30 دقیقه 
قبل از غذا باید  2 لیوان آب بنوشم. قرار است روزانه یک ساعت، دو 

را هم مجدد داشته باشم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود 
ارائه مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

عرفانکهدرطول3ماه،10کیلوگرموزنکمکرده،میگوید:
ورزش را که رها کردم، چاق شدم!

برنامه  نمی توان  نوجوانان  و  کودکان  همه  برای 
ورزشی یکسانی تجویز کرد. هنگام تجویز برنامه 
ورزشی نه تنها باید به سن نوجوان توجه کرد، بلکه 

توانایی او را هم باید در نظر گرفت. 
در برنامه های ورزشی کودکان و نوجوانان معموال 
شناکردن  دویدن،  مانند  اصلی  ورزش های  ابتدا 
به  بعد  و  می شود  گرفته  نظر  در  ژیمناستیک  و 
کامل تر  که سیستم حرکتی و عصبی کودک  مرور 
در  شرکت  حتی  و  توپی  ورزش های  می شود، 
دقیقه   30 کل،  در  می شود.  برنامه ریزی  مسابقات 
پیاده روی روزانه را برای تمام کودکان و نوجوانان 

کرد.  تجویز  می توان 
انتخاب  متنوع  ورزشی  برنامه های  می کنیم  توصیه 
شوند تا تکرار یک مورد آسیب زننده نباشد بنابراین 
پیاده روی،  مثل شنا، دو،  از ورزش ها  مجموعه ای 

هستند. مناسب  و...  طناب 
البته افرادی که به قصد کاهش وزن ورزش هوازی 
انجام می دهند همیشه دچار افزایش اشتها می شوند 

نیست.  غیرطبیعی  موضوع  این  و 
کوتاه مدت  در  باال  شدت  با  هوازی  ورزش های 
باعث سوخت کالری و کاهش اشتها در ابتدای امر 
قدرتی  اما ورزش های  پراشتهایی می شوند  بعد  و 

نیستند.  این گونه 
بهترین کار این است که در 2 ساعت ابتدای بعد 
هیچ  و  کنید  کنترل  را  خود  گرسنگی  ورزش،  از 
چیز نخورید زیرا در این ساعت ها احتمال جذب 
مایعات  مصرف  بنابراین  است  باالتر  مغذی  مواد 
فراوان می تواند تا حد زیادی اشتها را کنترل کند. 
راهکار دیگر چندقسمتی کردن ورزش های هوازی 
است و توصیه می شود به جای یک ساعت پیاده روی 

تند، در دو بخش 30 دقیقه ای پیاده روی کنید.

هرچه سن باالتر می رود، اضافه وزن و چاقی پررنگ تر 
می شود و این موضوع به شدت از نظر روانی روی 
و  کودکان  می گذارد.  منفی  تاثیر  نوجوان  و  کودک 
نوجوان چاق از طرف همساالن مورد تمسخر قرار 
می گیرند و اعتمادبه نفس شان پایین می آید. به دنبال 
آن عالئم افسردگی و اضطراب در آنها باال می رود. 
اضافه وزن و  نوجوانی که  در عین حال کودک و 
چاقی دارد، کم تحرک است، در حالی که ورزش نقش 
مثبتی در افزایش توانایی های جسمی و ذهنی دارد. 
اگر کودک یا نوجوانی دارید که مبتال به اضافه وزن 
و چاقی است، توصیه می شود از رژیم های غذایی 
سفت و سخت برای کاهش وزنش استفاده نکنید. 
باید با مراجعه به متخصص تغذیه نوع تغذیه خانواده 
هم  دریافتی  کالری  میزان  آن  کنار  تا  شود  اصالح 
پایین بیاید و با افزایش تحرک به کاهش وزن کودک 

و نوجوان کمک شود. 
هله هوله هایی که ارزش تغذیه ای پایینی دارند و در 
عوض بسیار پرکالری هستند نباید در دسترس باشد. 
اگر انواع شیرینی و شکالت در خانه باشد، نمی شود 

به کودک یا نوجوان گفت از آنها مصرف نکند. 
در کل، باید شیوه زندگی خانواده تغییر کند. الزم 
است کودک یا نوجوان در کالس های ورزشی حاضر 
شود و اگر این امکان وجود ندارد همراه با خانواده 
3 بار در هفته در محیط سربسته یا پارک پیاده روی 

انجام دهد.  تند 
یا  ورزش  انجام  برای  کافی  انگیزه  گاهی  نوجوان 
کم کردن کالری مصرفی ندارد. در این شرایط نیز 
جلسات مشاوره ای الزم است و باید اهمیت سالمت 

و زیبایی اندام برای او توضیح داده شود. 
و  باشد  تغذیه  متخصص  نظر  زیر  هم  نوجوان  اگر 
داشته  مناسب  ورزشی  فعالیت  و  روان پزشک  هم 
این  و  می شود  موفق  وزن  کاهش  روند  در  باشد 
نفس،  عزت  اعتمادبه نفس،  افزایش  با  وزن  کاهش 
شادی، بهبود توجه، تمرکز و کاهش استرس همراه 

خواهد شد.

متنوع ورزش کنید

شیوه زندگی خانواده
 باید تغییر کند

   دکتر شاهین صالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   دکتر کتایون خوشابی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

نگاه فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان

نظردکترمحمدحسنابوالحسنیدربارهسوژه»میزگردتغذیه«

عرفان تعادل را رعایت نمی کرد

گاهی پیش می آید که با اشتیاق نزد متخصص تغذیه می رویم و رژیمی 
اصولی می گیریم تا از شر اضافه وزنی که به آن مبتال شده ایم، رها شویم. 
برنامه غذایی داده شده را به دقت اجرا می کنیم و بعد از چند ماه که به وزن 
دلخواه رسیدیم، پیروزمندانه به خود می بالیم و گمان می کنیم حاال می توانیم 
دوباره برگردیم سرخط، غافل از اینکه رژیم، اصالح شیوه زندگی و درست خوردن است، 
نه کم خوردن. مهمان این هفته »میزگرد تغذیه« نوجوانی 15 ساله است که یک بار موفق به 
کاهش وزن 10 کیلوگرمی شده اما این وزن دوباره برگشته و مجدد اقدام به گرفتن رژیم 

کرده است. با ما همراه باشید تا از روند کاهش وزن ایشان مطلع شوید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزن
عرفانخانمحمدیباحضوردکترمحمدحسنابوالحسنی

متخصصتغذیه،دکترشاهینصالحی
متخصصپزشکیورزشیودکترکتایونخوشابی

فوقتخصصروانپزشکیکودکونوجوان

10کیلـوگـرم 
کاهش وزن 
در نوجـوانـی

یکی از ایرادهای 
عرفان این است که 
میان وعده خور نیست. 
وقتی کالری میان وعده 
دریافت نشود، بدن مثل 
ماشینی است که در شیب قرار گرفته 
و وقتی وارد وعده اصلی می شود 
نمی تواند خوب ترمز کند و مقدار 
زیادی کالری دریافت می کند



بخش زیادی از مردم جهان 
باور دارند موهای خانم ها، 
حفظ  در  عامل  مهم ترین 
زیبایی شان است اما واقعیت 
این است که موهای خانم ها نیز مثل موهای 
همه آدم ها باالخره دیر یا زود سفید می شود. 
به همین دلیل خانم ها همزمان با سفید شدن 
موهایشان باید تصمیمات مهمی در این زمینه 
بگیرند. بعضی از آنها موهایشان را رنگ می کنند 
ولی بعضی ها هم واقعا موهای سفیدشان را 
دوست دارند. با این حال، طرفدار هر کدام از 
این رویکردها که باشید، واقعیت های جالب 
و مهمی وجود دارد که آشنایی با آنها به شما 
کمک می کند بهتر از موهایتان نگهداری کنید.

1  علم و موهای خاکستری 

فولیکول های مو دارای سلول های رنگدانه ای 
هستند که وظیفه تولید مالنین را برعهده دارند. 
مالنین همان ماده شیمیایی خاصی است که رنگ 
موها را به وجود می آورد. همزمان با افزایش 
می روند.  زوال  به  رو  نیز  سلول ها  این  سن، 
بدون وجود رنگدانه ها، موها رنگ روشن تری 
پیدا می کنند و رنگ شان به درجاتی از رنگ های 
خاکستری، نقره ای و نهایتا سفید تبدیل می شود. 
پس همین  که فولیکول روند تولید مالنین را 
متوقف کند، رشد موها به رنگ طبیعی هم 

متوقف خواهد شد. 

2  زمان و علت سفید شدن موها 

شاید شما هم شغل استرس زا و فرزندان بی نظم 
را به خاطر سفید شدن موهایتان سرزنش کنید. 
با این حال، بخش عمده این ماجرا به ژن های 
شما مربوط می شود که زمان سفید شدن موها 
و حتی سرعت چنین اتفاقی را رقم می زنند. 
پس اگر هر یک از والدین شما در دهه سوم 
زندگی شان دارای موهای کامال سفید بوده اند، 
احتمال اینکه شما هم چنین حالتی را تجربه 

کنید واقعا زیاد است. 

3  نقش نژاد در سفیدی موها 

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد سفید شدن 
سوم  دهه  در  میانگین  به طور  انسان ها  موی 
زندگی شان شروع می شود. با این حال، شروع 
این روند برای نژادهای آسیایی  اواخر دهه 
سوم اتفاق می افتد. حتی آمارها نشان می دهد 
مردمان آمریکایی ـ آفریقایی معموال این تغییرات 
رنگی را تا اواسط دهه چهارم مشاهده نمی کنند. 

4  سفیدی زودرس موها 

بعضی افراد حدود 10 سال )یا بیشتر( زودتر 
از میانگین همگانی با سفید شدن موها مواجه 
می شوند. محققان به این حالت »سفیدی زودرس 
موها« می گویند که براساس یکی از این شرایط 

تعیین می شود:
 سفید شدن موها در دهه دوم زندگی 

 سفید شدن موها در 25 سالگی برای نژادهای 
آسیایی 

 سفید شدن موها در 30 سالگی برای مردمان 
آمریکایی ـ آفریقایی 

5  سفیدی موها و مشکالت مربوط 

به سالمت 
بسیاری از افراد می خواهند بدانند آیا سفیدی 
موها به بیماری ها و مشکالت مربوط به سالمت 
ربطی دارند یا نه؟ پاسخ به این سوال مثبت 
است ولی به یکی از شرایط زیر محدود می شود: 

 کمبود ویتامین B12 در بدن 
 وجود تومورهای ارثی و نادر در بدن 

 بیماری های تیروئیدی 
که سلول های  ویتیلیگو  بیماری  به  ابتال   

رنگدانه ای در پوست سر را تخریب می کند. 
آلوپسی  بیماری  کرد  اضافه  باید  اینها  کنار 
از  خاصی  بخش های  ریزش  باعث  آره آتا 
موهای رنگی می شود. همین روند می تواند 
کاری کند شرایط موهای فرد بیمار مثل سفید 
شدن ناگهانی موها به نظر برسد چراکه موهای 
سفید  یا  خاکستری  سرش  روی  باقی مانده 
وقتی  که  است  درحالی  این  بود.  خواهند 
ممکن  کند،  رشد  دوباره  افراد  این  موهای 
رنگ  و حتی  رنگ خاکستری، سفید  است 

طبیعی خودش را داشته باشد. 

6  استرس و سفید شدن موها 

بسیاری از افراد استرس را مستقیم به سفید 
شدن موها مرتبط می دانند ولی چنین رابطه ای از 
نوع غیرمستقیم است. درواقع، استرس می تواند 
شرایطی ایجاد کند که موهای شما حدود 3 
برابر سریع تر از حالت عادی سفید شود. این 
احتمال هم وجود دارد که وقتی موهای شما 
شروع به رشد دوباره کنند، به جای اینکه رنگ 
طبیعی و اصلی خودشان را داشته باشند، به 

رنگ خاکستری نمایان شوند. 

7  سیگار کشیدن و سفیدی موها 

اگر فکر می کنید سیگار کشیدن ربطی به سفیدی 
موها ندارد، سخت در اشتباه هستید. امروزه دیگر 
تردیدی نیست که سیگار کشیدن روی بدن انسان ها 
)از فرق سر تا نوک پاها( اثر منفی می گذارد. پس 
رنگ موها نیز از این قاعده مستثنی نیست، حتی 
یکی از تحقیقات در همین زمینه نشان می دهد 
احتمال سفید شدن موی افراد سیگاری پیش از 
ورود به دهه سوم، حدودا 2/5 برابر بیشتر از افراد 
غیرسیگاری است. ضمن اینکه سیگار کشیدن 
می تواند کاری کند که بخشی از موها نیز رنگ 

زرد به خود بگیرند. 

8  کندن موهای سفید 

مختلف  فرهنگ های  در  قدیمی  قصه های 
جدا  ریشه  از  را  سفید  موی  اگر  می گویند 
کنید، شدیدتر از قبل رشد خواهد کرد. چنین 
گفته ای واقعیت ندارد ولی همچنان دلیلی ندارد 
که موهای سفید را از ریشه جدا کنید. این 
نکته را هم در نظر داشته باشید که کندن موها 
از ریشه می تواند به فولیکول های مو شدیدا 
را  موها  دوباره  برساند و حتی رشد  آسیب 

در بعضی قسمت ها غیرممکن کند. نازک و 
ضعیف شدن موها نیز از دیگر پیامدهای کندن 

موهای سفید است. 

9  تفاوت موهای سفید با موهای 

طبیعی 
موهای سفید اساسا نسبت به موهای طبیعی 
شما نازک تر و شکننده تر هستند چون کوتیکول 
آنها نازک تر است. ضمن اینکه موهای سفید 
هم مثل موهای طبیعی به محافظت کامل در 
مقابل آب، اشعه های ماورای بنفش خورشید، 
رطوبت، ترکیبات شیمیایی و ابزارهای گرمایشی 
حالت دهنده مو نیاز دارند. اگر این مراقبت ها را 
برای موهای سفید جدی نگیرید، این موها نیز 

درنهایت خشک، شکننده و زبر خواهند شد. 

10  موهای سفید و مراقبت درست 

اگر نکات مراقبتی ذکرشده در بخش پیشین را 
رعایت کنید، باز هم برای مقابله با خشکی و بدحالتی 
موهای سفید به استفاده از محصوالت حاوی 
عناصر مرطوب کننده و روغن های مخصوص مو 
نیاز دارید. محصوالت ضدفر یا جعدشکن هم 

می توانند برای شما مناسب باشند. توجه داشته 
باشید گرما و نور؛ چه از طریق نور خورشید و 
چه از طریق المپ ها، می تواند موهای سفید را 
بی رنگ  کند و درنهایت باعث شود این موها 
زرد به نظر برسند. امروزه شامپوهای مخصوص 
ضدزردی موها می توانند برای مقابله با این مشکل 

موثر باشند. 

11  استتار موهای سفید بدون 

کمک رنگ مو 
اگر تعداد موهای سفید شما واقعا محدود باشد، 
فقط با کمی ابتکار و خالقیت می توانید این موهای 
سفید را پنهان کنید. هدبندها یکی از گزینه های 
مناسب برای پنهان کردن موهای سفید جلوی 
پیشانی هستند. تغییردادن حالت موها نیز گزینه 
بعدی است. برای این کار شما باید حالتی را 
برای آرایش موها انتخاب کنید که موهای سفید 

را به خوبی بپوشاند. 

12  رنگ کردن موهای سفید؛ 

همچنان گزینه مناسب 
رنگ کردن موهای سفید همچنان جزو بهترین 
گزینه ها برای خانم هاست و می تواند آشفتگی 
ذهنی آنها به  خاطر سفیدی موها را جبران کند. 
البته توجه داشته باشید رنگ های دائمی نسبت 
به رنگ های نیمه دائمی بسیار بهتر ریشه های مو 
را پوشش می دهند. اگر متوجه شدید بخشی از 
موهای سفیدتان تحت تاثیر رنگ قرار نمی گیرد، 
بهتر است از طیف رنگ روشن تری کمک بگیرید 
که بر موهای سفید یا خاکستری غلبه کند. عالوه 
بر این ، کمک گرفتن از تکنیک های الیت مو نیز 
می تواند گزینه مناسبی باشد. این تکنیک باعث 
می شود  موهای سفید از طریق تکنیک های الیت 
با موهای رنگی آمیخته شوند و درنتیجه کمتر در 

نظر دیگران دیده شوند. 

13  کوتاه کردن موهای سفید 

وقتی که موهایتان سفید شد، حتما هر 6 تا 8 هفته 
یکبار برای کوتاه کردن موهایتان اقدام کنید. بسیاری 
از خانم هایی که همه موهایشان سفید شده، مدل 
موی کوتاه را انتخاب می کنند و دیگر به فکر داشتن 
موهای بلند نمی افتند. با این حال، بهتر است در 
این حالت نیز همه موهایتان را کامال کوتاه نکنید 
و بخش هایی از آن را بلندتر نگه دارید. حفظ این 
تناسب می تواند هم جلوه موها را زیباتر کند و 

هم سن شما را کمتر نشان بدهد.
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13 واقعیت  جالب درباره موهای سفید 

شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

تحقیقات نشان 
می دهد احتمال 
سفید شدن موی 
افراد سیگاری 
پیش از ورود 
به دهه سوم 
زندگی، حدودا 
2/5 برابر 
بیشتر از افراد 
غیرسیگاری 
است. ضمن 
اینکه سیگار 
کشیدن می تواند 
کاری کند که 
بخشی از موها 
نیز رنگ زرد به 
خود بگیرند

 ترجمه: 
یوسف صالحی

از دیدگاه طب سنتی ایرانی، بدن دارای یک هوش طبیعی به نام 
»طبیعت مدبره« است که آن را همواره در حال تعادل نگه می دارد و 
با بیماری ها مبارزه می کند، به شرط اینکه بدن ضعیف نشده باشد. 
بیماری های مزمن مانند سرطان باعث ضعیف شدن طبیعت مدبره 
می شوند و داروهای شیمی درمانی استفاده شده برای درمان سرطان 
به دلیل سمیت بسیار زیادی که دارند، به سلول های سالم بدن نیز 
آسیب می زنند. از این رو، ضعف طبیعت را تشدید می کنند. سمی 
بودن این داروها از یک طرف و ضعیف بودن طبیعت و ناتوانی 
آن برای از بین بردن آثار سوء این سمیت از سوی دیگر باعث 
می شود بیماران تحت شیمی درمانی دچار عوارض شوند. برخی 
از این عوارض، پوستی هستند. شایع ترین عوارض پوستی ناشی 
از شیمی درمانی عبارتند از بثورات قرمز پوست و کهیر، خارش، 

خشکی و قرمزی پوست، پوسته ریزی، ریزش مو و ابرو.
این عالئم مشابه عالئم غلبه گرمی و خشکی در طب سنتی هستند 
بنابراین برای برطرف کردن این حرارت و خشکی غیرطبیعی باید 
بدن را خنک کرد و به آن رطوبت بخشید و کنار آن به تقویت 
طبیعت مدبره پرداخت تا بدن توان مبارزه با عوارض شیمی درمانی 
را پیدا کند. اگر به سرطان مبتال هستید یا بیمار مبتال به سرطان 

در خانواده دارید، استفاده از مواد زیر به شما توصیه می شود: 
1. شربت شیره انگور: سرکه انگور خانگی را با شیره انگور به 
نسبت 1 به 10) شیره انگور 10 برابر سرکه باشد( مخلوط کنید و 
با هم بجوشانید تا چند قل بخورد. آن را با کمی آب رقیق کنید و 

بنوشید. این نوشیدنی باید روزانه 6-5 مرتبه استفاده شود.
2. عصاره استخوان: هفته ای 2 بار هر بار 1/5 کیلوگرم استخوان 
راسته گوسفند را بدون گوشت و مغز حرام با نمک و پیاز و 
زردچوبه در یک زودپز با آب فراوان حدود 8 ساعت بپزید تا 
استخوان ها کامال نرم شوند. عصاره آن را بگیرید و روزی 3 استکان 

تا 3 لیوان از آن بنوشید یا در غذاهایتان بریزید.

3. شربت میوه ها: آب انگور، آب به، آب آناناس، آب 
سیب، آب داخل نارگیل، آب انبه و آبلیموشیرین، 

هر کدام250 گرم، عرق بید مشک، کاکوتی، 
بادرنجبویه، گل گاوزبان، گزنه، عرق 

شاه اسپرم و ریحان هر کدام نیم لیتر 
را با هم مخلوط کنید و 10 دقیقه 
روی شعله مالیم بجوشانید. سپس 
نصف قاشق چای خوری زعفران 
ساییده شده به آن بیفزایید و 10 
روزانه  بجوشانید.  دیگر  دقیقه 
1 تا 3 استکان یا لیوان از این 

نوشیدنی میل کنید.
4. ماءالجبن افتیمونی: برای تهیه 

ماءالجبن، 1 کیلوگرم شیر را بجوشانید. 
در  را  افتیمون  غذاخوری  قاشق  یک 

پارچه ای ببندید و 3 دقیقه داخل شیر در 
حال جوش بگذارید و سپس خارج کنید.  حین 

جوشیدن شیر، کمی سرکه محلی به آن اضافه کنید تا شیر 
ببرد. سپس مواد به دست آمده را در پارچه ای بریزید تا آب آن 
جدا شود. آبی که از پارچه خارج می شود را در ظرفی جمع کنید 
و در 3 مرحله بنوشید. توجه داشته باشید ماءالجبن را باید گرم 
میل کنید. به این شکل که یک لیوان ماءالجبن گرم را 3 قسمت 
کرده و به فواصل هر 5 دقیقه یکبار آن را میل کنید. در فواصل 5 
دقیقه ای هم کمی ورزش کنید. یادتان باشد ماءالجبن باید صبح 
تا 2 ساعت  از خوردن آن حداقل 1/5   بعد  میل شود و  ناشتا 

صبحانه خورده نشود.
5. شربت زرشک و سیب: 200 گرم آب زرشک، 400 گرم آب 
سیب رسیده شیرین پوست کنده و 100 گرم آبلیموترش تازه را 
مخلوط کنید و با مقداری شکر قوام بیاورید و هنگام مصرف با آب 
رقیق کرده بنوشید. اگر زرشک تازه برای آبگیری در دسترس نبود، 
مقداری زرشک خشک را با 4 برابر آن آب یک شب بخیسانید 

و روز بعد بجوشانید تا یک سوم آن بماند. 

6. تخم شربتی: تخم شربتی، تخم بالنگو، تخم فرنجمشک 
و خاکشیر هر کدام 1 قاشق چای خوری را با گالب 
و عرق بیدمشک و شکر سرخ شربت کنید. بهتر 
است این شربت صبح ها مصرف شود.
7. شیربادام: 15 عدد بادام درختی 
را  آنها  و  بکنید  پوست  را  خام 
همراه یک لیوان آب سرد و عسل 
به صورت شیر دربیاورید. آن را در 
مخلوط کن به طور کامل مخلوط 
کنید تا مخلوط یکدستی شود و 

سپس آن را میل کنید.
8. ماء الشعیر طبی: مقداری جو را از 
قبل خیس کنید و با 14 تا 20 برابر آن 
آب بجوشانید. به محض شکفته شدن 
جوها، شعله را خاموش کنید و بگذارید 
ته نشین شود. آب باالی آن را صاف کنید و 

نیمه گرم بنوشید.
9.  سوپ جو با هویج و گشنیز

10. آش جو: مقداري جو و نخود با نمک و کمي پیاز را روي 
شعله مالیم بپزید. هنگام مصرف با کمي روغن زیتون و آبغوره یا 

آبلیموي تازه میل کنید.
11. آب هویج طبیعی با کمی عسل روزی 2-1 استکان

12. اسفیدباج: گوشت جوجه مرغ یا گوشت بزغاله یا پرندگانی 
که گوشت سبک و زودهضم دارند )کبک و بلدرچین(، اسفناج، 
شوید، کدو، گشنیز، شنبلیله، ماش پوست کنده، جو پوست کنده و 
ادویه جات مثل دارچین، زعفران و هل را با هم بپزید. در انتهای 

طبخ کمی آبغوره یا آبلیمو اضافه کنید.
13. سوپ گشنیز: سبزي گشنیز، اسفناج، برگ چغندر، کمي برنج، 
ماهیچه گوسفندي یا مرغ خانگي و پرندگان دیگر بدون چربي با 

آلو بخارا و آبغوره
14. فالوده سیب: 3-2سیب شیرین پوست کنده و  رنده شده با عرق 
بیدمشک و 1 قاشق مرباخوری تخم خرفه نیم کوب شده و عسل 

را با هم مخلوط کنید تا فالوده سیب به دست بیاید. هنگام مصرف 
فالوده سیب از خوردن عدس، بادمجان، کلم، گوشت حیوانات 
شکار، گوشت گاو و گوساله، یخ و هر نوشیدنی ای که در آن 
یخ انداخته باشند، قهوه، نسکافه، کاکائو، تنقالت و نوشیدنی های 
صنعتی، شیرینی جات قنادی، پنیر کهنه و شور، شوریجات، غذاهای 
پرادویه و تند، انواع فست فود، انواع سس و مواد غذایی کارخانه ای، 
غذاهای بسیار چرب و سرخ کرده، غذاهای سنگین و دیرهضم 
مانند ماکارونی، الویه، سیب زمینی، پنیر پیتزا، دل و جگر و قلوه 
و... پرهیز کنید. در ضمن از خوشبوکننده هاي شیمیایي، اسپري 

حشره کش و مواد شوینده معطر نیز استفاده نکنید.

طبسنتیوعوارضپوستیداروهایشیمیدرمانی

شایع ترین عوارض پوستی ناشی از شیمی درمانی غلبه گرمی و خشکی بر بدن حاصل سرطان و داروهایش
عبارتند از بثورات قرمز پوست و کهیر، خارش، 

خشکی و قرمزی پوست، پوسته ریزی، ریزش مو و 
ابرو. این عالئم مشابه عالئم غلبه گرمی و خشکی در 
طب سنتی هستند بنابراین برای برطرف کردن این 
حرارت و خشکی غیرطبیعی باید بدن را خنک کرد و 

به آن رطوبت بخشید

داروهای موضعی 

1. 75 گرم سدر، 50 گرم پودر مورد و 25 گرم حنا را 

با یک قاشق روغن زیتون، یک استکان آب کرفس، 2 

قاشق غذاخوری سرکه، نصف استکان مخلوط عرق 

کاسنی و شاهتره مخلوط کنید، سپس در حمام روی 

پوست بگذارید و اجازه دهید 20 دقیقه بماند. سپس 
با آب نیم گرم بشویید.

2. در مواقعی که خارش خیلی شدید است می توانید 

مخلوطی از آب کرفس، روغن گل سرخ و سرکه تهیه 

کنید و پوست را با آن ماساژ دهید.

3. کمپرس گالب سرد: پارچه نخی را در گالب سرد 

خیس کنید و روی محل خارش و قرمزی بگذارید

 دکتر غالمرضا کردافشاری
متخصص طب سنتی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران



میزگرد پوست درباره تعریق بیش از حد با حضور 
دكتر مجتبی امیری متخصص پوست،

 دكتر بهروز باریک بین متخصص پوست و 
 دكتر محمدحسن انتظاری متخصص تغذیه

چرا بعضی ها 
زیاد عرق می کنند؟ 

تعریق بیش از حد معموال به دلیل قرار گرفتن در شرایط هیجانی و روانی مختلف است

رابطه تغذیه با بوی نامطلوب عرق

 دکتر بهروز باریک بین 

  دکتر مجتبی امیری/ عضو هیات علمی دانشگاه 

  دکتر محمدحسن انتظاری/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص تغذیه

بوی بد عرق معموال در کف پا، کشاله ران، زیربغل، اندام 
تناسلی، موهای ناحیه تناسلی و دیگر قسمت های مودار 
بدن، ناف، مقعد، پشت گوش  و همچنین بقیه قسمت های 
پوست به میزانی بسیار کمتر از قسمت های ذکرشده وجود 
دارد. جالب است بدانید سگ ها و دیگر حیوانات از طریق 
بوی عرق انسان ها می توانند افراد مختلف را شناسایی کنند. 

بوی بد پاها چه دالیلی دارد؟ 
بیشتر ما در ساعات قابل توجهی از شبانه روز باید کفش و 
جوراب بپوشیم و همین کار تبخیر شدن عرق را سخت 
می کند. ادامه این روند میزان عرق بیشتری را در اختیار 
باکتری ها قرار می دهد تا ذرات عرق را به ترکیبات بدبو 
تجزیه کنند. به عالوه، مرطوب بودن پاها خطر شکل گیری 
قارچ ها را افزایش می دهد و خود این اتفاق هم می تواند 

بوی نامطبوع و بدی ایجاد کند. 

نکاتی درباره پیشگیری از بوی بد پاها 
بوی بد پاها معموال کمتر از بوی بد زیربغل ها می تواند 
به یکی از مشکالت در زندگی اجتماعی انسان ها تبدیل 
شود چون جوراب ها و کفش ها غالبا مانع از آشکار شدن 
وارد  فردی  همین که  این حال،  با  می شوند.  مشکل  این 
خانه دیگران شود و کفش هایش را دربیاورد، این ماجرا 
مشکل ساز خواهد شد. راه های زیر می توانند برای کنترل 

بوی بد پاها مفید باشند: 
گرم  آب  روز:  در  بار  یک  حداقل  پاها  شستن   
نسبت به آب سرد، اثربخشی بیشتری برای نابود کردن 
باکتری ها دارد و شما باید هر روز حداقل یک بار پاها 
و  پاها  اینکه  ضمن  بشویید.  صابون  و  گرم  آب  با  را 
شستشو  این  از  پس  باید  پاها  انگشتان  میان  خصوصا 

کامال خشک شوند. 
 جوراب ها: شما باید جوراب هایی انتخاب کنید که 
امکان تبخیر عرق را از بین نمی برند. بهترین جوراب ها از 
این منظر، انواع جوراب های نخی و با الیاف غیرمصنوعی 
هستند. ضمن اینکه هر روز باید جوراب کامال پاکیزه و 

شسته شده بپوشید. 
 کفش ها: اگر کفش های ورزشی یا راحتی مورد استفاده 
شما دارای پوشش پالستیکی هستند، نباید در طوالنی مدت 
از آنها استفاده کنید. پوشش  چرمی اساسا گزینه بهتری 
برای تبخیر ذرات عرق محسوب می شود. اگر هم واقعا 
از تعریق و بوی بد پاها رنج می برید، هرگز یک جفت 
کفش را به صورت متوالی نپوشید زیرا کفش ها در عرض 

یک شب کامال خشک نمی شوند. 
 استفاده از سنگ پا: باکتری ها همیشه روی الیه های 
پوست مرده به حیات خودشان ادامه می دهند. پس اگر 
کف پاهای شما دارای الیه های پوستی مرده باشد، باید 

این الیه های زائد را با استفاده از سنگ پا جدا کنید. 
 دئودورانت ها و ضدعرق ها: امروزه انواع محصوالت 
در  مناسبی  آنتی پرسپیرانت  یا  ضدعرق  و  دئودورانت 
داروخانه ها برای بوی بد پاها به فروش می رسند. البته 
اگر ورزشکار هستید، نباید از این محصوالت کمک بگیرید. 
اگر هم با مشکل عفونت قارچی مواجه شده اید، باید از 
عفونت ها  این  رفع  برای  مناسب  محصوالت  و  داروها 

استفاده کنید.
 راه رفتن پابرهنه: در اوقات و شرایطی که امکان پذیر 
است، حتما پابرهنه راه بروید. اگر شرایط مناسب برای شما 
فراهم است و باعث مزاحمت برای دیگران نمی شوید، 

پاهایتان را برای مدتی از کفش ها بیرون بیاورید. 

راه های پیشگیری از بوی بد عرق در ناحیه زیربغل
غدد آپوکرین به طور متمرکزی در زیربغل ها وجود دارند 
و همین ویژگی است که زیربغل ها را به ناحیه مستعدی 
با  تبدیل می کند.  بد عرق  برای شکل گیری سریع بوی 
این حال، راه های زیر می توانند به کنترل بوی بد عرق در 

زیربغل ها کمک کنند: 
 پاکیزه نگه داشتن زیربغل ها: همه افراد باید زیربغل ها 
را به صورت منظم و با استفاده از صابون های آنتی باکتریال 
بشویند. این کار میزان باکتری های زنده در زیربغل ها را 
به حداقل می رساند و  بوی بد عرق را کاهش می دهد. 

 موها: اگر زیربغل ها مو داشته باشند، روند تبخیر عرق 
بسیار آهسته می شود و درنتیجه زمان بیشتری در اختیار 
باکتری ها قرار می گیرد تا ذرات عرق را به ترکیبات بدبو 
را  زیربغل ها  باید  که  است  دلیل  همین  به  کنند.  تبدیل 
همیشه بدون مو حفظ کنید تا بوی بدن عرق را در این 

ناحیه از بدن به حداقل برسانید. 
 دئودورانت یا ضدعرق: دئودورانت ها حالت اسیدی 
پوست را تقویت می کنند و درنتیجه احتمال زنده ماندن 

باکتری ها را به حداقل می رسانند. 
از طرف دیگر، محصوالت ضدعرق یا آنتی پرسپیرانت، با 
ظرفیت تعریق در غدد بدن مقابله می کنند و میزان تعریق 

را کاهش می دهند. 
یا  ضدعرق ها  داده   نشان  تحقیقات  بعضی  این حال،  با 
آنتی پرسپیرانت ها می توانند با خطر ابتال به سرطان پستان یا 
سرطان پروستات مرتبط باشند. البته تحقیقاتی هم هستند 
که نشان می دهند نتایج حاصل شده در مورد محصوالت 
آنتی پرسپیرانت هنوز غیرقطعی و غیرنهایی است و به این 
ترتیب نمی توان با قطعیت در مورد خطر ابتال به سرطان ها 

در صورت استفاده از آنها نظر داد. 
به طور کلی بهتر است  بهداشت را رعایت کنید و خشک 
نگه داشتن زیر بغل را در برنامه منظم روزانه خود قرار 
دهید و استفاده از چنین محصوالتی را به موارد خاص، 

محدود کنید.

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زیبایی« باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! عملکرد سیستم تعریق طبیعی در بدن چگونه است؟ 
عرق کردن درواقع نوعی سیستم طبیعی برای تنظیم دمای بدن است. به 
عبارت ساده تر، بدن ما با کمک ترشح عرق، دمای خودش را تنظیم می کند. 
هرچقدر دمای داخلی بدن باالتر باشد، میزان ترشح عرق هم بیشتر می شود 

تا بدن بتواند به دمای طبیعی خود نزدیک تر شود. 
: یعنی کنترل میزان تعریق تنها تحت تاثیر دمای بدن است؟ 
نه، کنترل میزان ترشح عرق هم تحت تاثیر دمای داخلی بدن و هم تحت 
تاثیر سیستم عصبی سمپاتیک یا پاراسمپاتیک است. زمانی که تعریق به 
سیستم عصبی وابسته می شود، کنترل آن دیگر تحت تاثیر دمای محیط 
یا دمای داخلی بدن نیست و در این شرایط ممکن است فرد با توجه به 
هیجانات   روانی که در معرض شان قرار می گیرد، با تعریق فراوان مواجه 
شود. به عبارت ساده تر، ممکن است فردی در شرایط دمایی کامال خنک 
یا سرد قرار داشته باشد ولی غدد تعریقش به دلیل هیجانات روانی مثبت 

یا منفی فعال شوند و شروع به ترشح کنند. 
: عرق طبیعی بدن چه ویژگی هایی دارد؟ 

ما در بدن مان و ناحیه پوست، دو نوع غدد عرق داریم. اولین نوع این 
غدد، غدد عرق »اِکرین« نام دارند که عرق اصلی بدن را ترشح می کنند. 
این غدد در تمام سطح پوست پراکندگی دارند و بیشترین میزان تراکم شان 
در کف دست ها، کف پاها و صورت است. نوع عرقی که از این غدد 
ترشح می شود، کامال بدون رنگ و بدون بو است. نوع دیگر غدد عرق، 

غدد عرق »آپوکرین« نام دارد که بیشتر در ناحیه چین ها، به خصوص چین 
کشاله ران وجود دارد. عرق ترشح شده از این غدد می تواند هم رنگ داشته 
باشد و هم بو اما خوشبختانه این غدد جزو غدد چندان فعال بدن نیستند. 
: اشاره کردید عرق بدن به طور طبیعی، رنگ و بویی ندارد. پس 

چرا عرق برخی افراد بیش از اندازه بوی نامطلوب می دهد؟ 
زمانی که فردی عرق می کند، رطوبتی روی پوستش ایجاد می شود. در اثر 
ایجاد این رطوبت، باکتری هایی روی پوست رشد می کنند که با تغذیه از 
اجزای خارجی پوست به فعالیت شان ادامه می دهند. همین تغذیه و تجزیه 
پوست توسط باکتری ها باعث ایجاد بوی نامطلوب عرق در برخی افراد 
می شود. بهتر است این نکته را بدانید که میزان فعالیت این باکتری ها و 
ایجاد بوی نامطلوب در اثر فعالیت شان به جنس پوست هر فرد بستگی 
دارد و به همین دلیل هم عرق بعضی افراد بسیار بدبو می شود، درحالی که 
عرق گروه زیادی از افراد بوی خاصی ندارد. البته در بحث مربوط به بوی 
نامطلوب تعریق نباید از این نکته هم چشم پوشی کنیم که خوردن برخی 
مواد غذایی هم می تواند باعث بدبو شدن عرق شود زیرا برخی بوهای 

موجود در ترکیبات غذایی می توانند از طریق ترشح عرق منتشر شوند. 
: توصیه شما به افرادی که عرق بدبویی دارند، چیست؟ 

ما هرچقدر هم که بخواهیم شیوه های مختلف پوشاندن بوی نامطلوب 
عرق را بررسی کنیم، باز هم به نکته ای جز رعایت هرچه بیشتر بهداشت 
فردی نمی رسیم. اگر فردی می داند براساس شرایط پوستی و ژنتیکی، عرق 
بدبویی دارد، باید به صورت روزانه شست وشوی پوست بدنش را جدی 
بگیرد. خشک نگه داشتن پوست از دیگر راه های پیشگیری از بدبو شدن 
عرق است. به این افراد اکیدا توصیه می شود زیرپوش ها و لباس های زیر 
کامال نخی و با رنگ روشن )ترجیحا سفید( بپوشند. هرچه میزان الیاف 
مصنوعی و رنگ موجود در لباس های این افراد بیشتر باشد یا آنها از 
لباس های جذب تری استفاده کنند، احتمال ترکیب رطوبت بدن و باکتری های 
ناشی از آن با ترکیبات مصنوعی موجود در لباس بیشتر می شود، درنتیجه 
عرق افراد هم با فعالیت شدیدتر باکتری ها بدبوتر خواهد شد. نکته دیگر، 
این است که این افراد باید مداوم لباس هایشان را با دقت تعویض کنند. 

: نظر شما درباره دالیل تعریق بیش از اندازه چیست؟ 
تعریق بیش از حد که معموال بیشتر در ناحیه کف دست، کف پا و صورت 
)مخصوصا کف دست ها( اتفاق می افتد، بیشتر به دلیل قرار گرفتن در شرایط 
هیجانی و روانی مختلف است و نمی توان آن را چندان به دمای داخلی بدن 
یا دمای محیط مرتبط دانست. به طور کلی، زمانی فرد دچار تعریق بیش 
از حد می شود که در شرایطی مانند استرس، اضطراب، ترس، خجالت، 
غم شدید یا خوشحالی شدید قرار بگیرد. در این حالت ها سیستم عصبی 

به ترشح بیش از حد عرق تحریک می شود. متاسفانه گاهی این تعریق، 
مخصوصا در ناحیه کف دست، به اندازه ای شدید می شود که فرد را از 

انجام دادن کارهای ساده روزمره هم عاجز می کند. 
: آیا می توان ابتال به برخی بیماری های خاص را در تعریق 

بیش از حد دخیل دانست؟ 
نه چندان. هرچند ممکن است پرکاری تیروئید یا برخی اختالالت تیروئیدی، 
رابطه ای با این نوع تعریق داشته باشند، به طور کلی تعریق بیش از حد به 
هیجانات روانی و شرایط سرشتی یا ژنتیکی افراد بستگی دارد و نمی توان 
آن را به طور دقیق به اختالالت زمینه ای و بیماری های مختلف ربط داد. 

: آیا درمان قطعی برای تعریق بیش از حد وجود دارد؟ 
نه، هرچند شیوه های درمانی مختلفی برای تعریق بیش از حد پیشنهاد 
می شود،  هیچ کدام شان قطعی و دائمی نیست. برای درمان تعریق بیش از 
اندازه ابتدا باید فرد با روان درمانی بتواند هیجانات خود را تا حد امکان 
کنترل کند. پس از آن، مرسوم ترین شیوه درمان موقت تعریق بیش از 
حد، استفاده از محلول های آلومینیوم کلراید است که می تواند به صورت 
موقت تعریق را کاهش دهد. شیوه دیگر، استفاده از »یونتوفوزیس« است 
که این شیوه حالتی شبیه »الکترولیز« دارد. در شیوه یونتوفوزیس، فرد 
دستش را برای مدتی در محلول یا آبی قرار می دهد که حاوی الکترودهای 
الکترولیزی است. این کار تا حدی به کاهش تعریق کمک می کند. شیوه 
دیگر هم تزریق بوتاکس است که به دلیل ماندگاری 6 تا 12 ماهه آن 

نمی تواند روشی دائم و قطعی محسوب شود. 
: در مورد روش های خوراکی یا جراحی کاهش تعریق هم 

کمی توضیح می دهید؟ 
درمان تعریق با کمک داروهای خوراکی خیلی کمک کننده نیست و چندان 
توصیه نمی شود زیرا مصرف این داروها عالوه بر کاهش تعریق، باعث 
خشک شدن همزمان مخاطی مانند مخاط دهان و چشم هم می شود که 
این شرایط می تواند برای بیمار مشکل ساز شود. در شیوه جراحی هم غدد 
پاراسمپاتیک را قطع می کنند تا تعریق کف دست از بین برود. هرچند با این 
شیوه جراحی، عرق کردن کف دست متوقف می شود، در موارد بسیاری 
تعریق بیش از حد یا هایپرهیدروزیس جبرانی برای فرد پیش می آید؛ 
یعنی بیمار به جای تعریق شدید کف دست با تعریق بیش از حد ناحیه 
تنه مواجه می شود که این مساله می تواند مشکل بیمار را دوچندان کند. 
به تمام این دالیل، توصیه می شود افرادی که بیش از حد عرق می کنند، 
عالوه بر پیگیری شیوه های درمانی موقتی که مورد اشاره قرار گرفتند، 
حتما دوره های روان درمانی برای کنترل هیجانات روانی را هم در 

برنامه خودشان داشته باشند.

یکی از مواردی که نباید در بدبو شدن عرق بدن آن را نادیده گرفت، 
الگوی غذایی افراد است. به طور کلی، برخی ترکیبات خوراکی می توانند 
بدبو شدن عرق را در پی داشته باشند. سبزی هایی مانند شنبلیله یا چربی ها، 
در گروه خوراکی های بدبوکننده عرق طبقه بندی می شوند. از طرف دیگر، 
نوشیدن آب فراوان در طول روز و مصرف میوه ها و صیفی های کافی 
می تواند جلوی بدبو شدن عرق را بگیرد. در ادامه، با 4 مورد از مهم ترین 

ترکیباتی که می توانند عرق را بدبو کنند، بیشتر آشنا می شوید. 
1. خانواده کلم ها: انواع کلم ها مثل بروکلی، بروکسل و بقیه سبزی هایی 
که در خانواده کلم ها یا سبزی های چلیپایی قرار می گیرند، از دو جهت 
می توانند به شکل گیری بوی بد عرق کمک کنند؛ اول اینکه خانواده کلم ها 
حاوی سولفور هستند که نوعی ترکیب بدبو است و بویی شبیه تخم مرغ 
فاسد ایجاد می کند. خوردن این سبزی ها می تواند سولفور زیادی در 
دسترس باکتری های پوستی قرار بدهد و درنهایت باعث شود باکتری ها 
دائم ترکیبات سولفوردار تولید کنند. تکرار همین روند یعنی اینکه بوی 
بدی شبیه بوی تخم مرغ فاسد در بدنتان ایجاد شود. دوم اینکه بعضی افراد 
دچار نوعی اختالل ژنتیکی به  نام »تری متیل آمینوریا«  هستند و خوردن 
سبزی های چلیپایی یا خانواده کلم ها باعث می شود  بوی ماهی از بدن آنها 
استشمام شود. درواقع، بدن این افراد نمی تواند ترکیبات خاص موجود در 

خانواده کلم ها را که در لوبیا، تخم مرغ و شیر هم وجود دارند، تجزیه کند. 
درنتیجه میزان زیادی از این ترکیبات بودار از طریق غدد عرق در بدن این 

افراد دفع می شود و بوی نامطبوع ماهی را ایجاد می کند. 
2. گوشت قرمز: گوشت قرمز نیز در فهرست مواد غذایی سولفوردار 
و بو  زا قرار می گیرد. محققان معتقدند به همین دلیل است که خوردن 
همبرگر می تواند باعث شود مدفوع یا باد معده افراد بویی شبیه تخم مرغ 

 Chemical Senses فاسد داشته باشد. یکی از تحقیقات منتشرشده در
نیز نشان می دهد خوردن گوشت قرمز می تواند روی غلظت تعریق تاثیر 
منفی داشته باشد. براساس یافته های این مطالعه، اسیدهای چرب موجود 
در گوشت قرمز می توانند تندی و تیزی عرق را بیشتر کنند و درنتیجه 

شدت بیشتری به بوی بد عرق بدهند. 
3. مواد غذایی تند: مواد غذایی تند و تیز مثل سیر و پیاز به علت غلظت 
باالی VOCs )ترکیبات آلی فرار( موجود در آنها، باعث ایجاد بوی بد 
عرق می شوند که اصطالحا به آن »عرق سیر« می گویند. این مواد غذایی 
هم مثل انواع کلم ها حاوی سولفور هستند، درنتیجه خوردن غذاهای حاوی 
سیر و پیاز نه تنها باعث بدبو شدن بوی دهان می شود، بلکه این بوی بد 

می تواند از عرق بدن نیز به مشام برسد. 
4. مارچوبه: افرادی که مارچوبه خورده اند، می دانند ادرارشان شدیدا بوی 
مارچوبه می گیرد. این حالت به دلیل وجود ترکیب خاصی به نام »متیل 
مرکاپتان« در مارچوبه ایجاد می شود. متیل مرکاپتان که نوعی ماده محلول 
در آب و بو  زا است، تقریبا خیلی سریع پس از مصرف مارچوبه از دستگاه 
گوارش عبور می کند. به عبارت دیگر، همین  که از پشت میز ناهار یا شام 
بلند شوید و به سرویس بهداشتی بروید، بوی نامطبوع متیل مرکاپتان 

موجود در مارچوبه را احساس خواهید کرد.

عرق کردن حالتی طبیعی برای پایین آوردن درجه حرارت بدن است 
اما برخی افراد دچار تعریق بیش از اندازه یا »هایپرهیدروزیس« هستند. 
میزگرد این شماره پوست هم به سوال خواننده محترمی اختصاص 
دارد که از همین مشکل رنج می برد:  »30 ساله هستم. کف دست ها و 
سایر بخش های بدنم مانند زیربغل هایم شدیدا عرق می کنند اما کف دست هایم برای 
ارتباط با دیگران خیلی اذیتم می کنند. فشار خون باال ندارم و دارویی هم استفاده 

نمی کنم. آیا درمانی برای مشکل من وجود دارد یا نه؟«

 ندا احمدلو

میزگرد پوست شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت30

راه های پیشگیری از
 بوی بد عرق پا و زیربغل
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مجازی،  فضاهای  در  روزها  این 
و  مجله ها  آگهی های  و  تبلیغات 
پیامک های تلفن  روزنامه ها، حتی 
تخفیف های  از  حرف  و...  همراه 
ریز و درشت برای پیکرتراشی است. کلینیک ها ادعا 
می کنند چربی های زشت شکم، بازو یا هر جای بدن 
شما را بر می دارند و یک اندام متناسب به شما تقدیم 
می کنند. ادعایی که برای هر آدم تنبل چاقی وسوسه انگیز 
است. حتی آنهایی هم که وزن باالیی ندارند و مثال 
فقط شکم شان بزرگ است دوست دارند اندام شان طی 
یکی- دو ساعت ایده آل شود. حال سوال این است 
که پیکرتراشی واقعا اینقدر خوب است یا باید از آن 
ترسید؟ پاسخ این پرسش  مهم را در ادامه می خوانید.

پیکرتراشی چیست؟
پیکرتراشی همان لیپوساکشن است. در این روش پزشک 
جراح با دستگاه های لیپوساکشن چربی های اضافه را از 
بدن بیمار بیرون می کشد اما پیکرتراشی هرگز نمی تواند 
چاقی را درمان کند. این روش تنها برای کسانی موثر 
است که وزن نسبتا متعادلی دارند ولی چاقی  موضعی در 
بعضی مناطق بدنشان آنها را به ستوه آورده و نمی توانند 

با ورزش آن چربی را بسوزانند. 
پیکرتراشی باید توسط جراح پالستیک انجام شود. این 
عمل بی هوشی کامل یا بی حسی موضعی دارد و پزشک 
تشخیص می دهد کدام نوع برای بیمار مناسب است؟ 
طی جراحی لیپوماتیک، چربی ها به صورت فیزیکی از 
بدن خارج می شوند و فرد بعد از عمل دوره نقاهتی 

3 تا 7 روزه دارد.

پیکرتراشی برای چه کسانی مفید است؟
افرادی که شاخص توده بدنی آنها بین 25 تا 30 باشد 
می توانند پیکرتراشی انجام دهند ولی کسانی که شاخص 
توده بدنی آنها بیش از 30 است نباید روش  پیکرتراشی 
را انتخاب کنند زیرا در روند جراحی نباید بیش از 3 تا 
3/5 لیتر چربی از بدن فرد خارج شود و برداشت فقط 
این میزان چربی برای تناسب اندام این گروه از افراد 
پاسخگو نیست و آنها را به نتیجه مطلوب نمی رساند. 
استخراج بیش از مقدار مجاز چربی، خطر بازگشت 
آن را به دنبال دارد و موجب آسیب به فرد و بروز 
بیماری هایی مانند آمبولی چربی، تنگی نفس، کم خونی 
و افزایش حجم خون لخته شده در بدن می شود. الزم به 
ذکر است شاخص توده بدنی از تقسیم وزن به کیلوگرم 

بر مجذور قد به متر به دست می آید.

خطرات پیکرتراشی
تحقیقات و بررسی های محققان حوزه جراحی پالستیک 
این خطرات را برای لیپوماتیک یا پیکرتراشی ارائه داده اند:

 ایجاد مشکل برای کلیه یا قلب
 واکنش حساسیت زا: بیمارانی که ممکن است به 
داروها یا مواد حین عمل جراحی حساسیت داشته 
باشند دچار واکنش حساسیت زا می شوند. به همین 
دلیل است که مشاوره قبل از انجام عمل لیپوماتیک 

بسیار اهمیت دارد.

 سوختگی پوست: حرکت دستگاه ویبریشن در 
طول عمل لیپوماتیک ممکن است به پوست یا عصب ها 

آسیب وارد کند و سبب سوختگی آن شود.
 کش آمدن پوست

 خارش پوست
 باال رفتن دمای بدن

 حالت تهوع
 بی حسی: قسمتی که جراحی روی آن انجام گرفته 
ممکن است برای مدتی بی حس باشد اما این حالت 

معموال موقت است.
 التهاب: التهاب و ورم حاصل از این جراحی تا 6 
ماه ادامه دارد و ممکن است مایعاتی از قسمت های 

سوراخ شده ترشح شود.
 ترومبوفلبیت: این مشکل یعنی شکل گرفتن لخته 
خون در رگ، سبب التهاب و مشکالت بعدی می شود.

 احساس ضعف و سرگیجه
 بی نظمی کانتور: اگر قابلیت ارتجاعی پوست ضعیف 
باشد یا زخم ها به صورت غیرطبیعی التیام پیدا کنند، یا 
حذف چربی ها به صورت نامساوی انجام بگیرد، ممکن 

است پوست به صورت موج دار خود را نشان دهد.

 مشکالت قلبی یا کلیوی: مایعاتی که به بدن 
تزریق می شوند یا از بدن بیرون می آیند روی سطح 
مایعات بدن اثر می گذارند و سبب بروز مشکالت 

قلبی یا کلیوی می شوند.
 آمبولی ریه: ممکن است در اثر لیپوساکشن، چربی 
وارد رگ خونی  شود و به ریه ها برود سپس جریان 
خون ریوی را مختل کند و جان فرد را به خطر بیندازد. 
 تورم ریوی: گاهی تزریق محلول به بدن سبب 

تورم ریوی می شود.

پیکرتراشی برای چه قسمت هایی از بدن 
مناسب است؟

قسمت هایی که می توان از عمل لیپوماتیک یا پیکرتراشی 
برای آنها استفاده کرد عبارتند از شکم، کمر، باسن، قفسه 
سینه، بخش داخلی زانوها، لگن، پهلوها، خط گردن و 

غبغب، ران ها و کشاله های ران و بازوها.

نحوه پیکرتراشی یا لیپوماتیک
پزشک جراح زیبایی با ابزاری به اسم »دیامتر« روزنه های 
2 تا 5 میلی متری در محل هدف ایجاد می کند و محلولی 
برای بی حسی و پیشگیری از خونریزی درون بدن تزریق 
می شود. سپس دستگاه از طریق سوراخ های ایجادشده 
وارد بافت چربی می شود و  با امواج و ضربه های مکانیکی 
بافت چربی تخلیه خواهد  شد. درنهایت چربی و محلول 
بی حس کننده از همان سوراخ ها از بدن خارج می شوند.

مراقبت های بعد از پیکرتراشی
رژیم غذایی: اگر تخلیه چربی با بی حسی موضعی انجام 
شود، فرد می تواند رژیم غذایی عادی داشته باشد و برای 

جبران اتالف آب بدنش، آب، آبمیوه یا نوشیدنی های 
غیرالکلی بنوشد. 

فعالیت فیزیکی: چند ساعت اول بعد از جراحی فرد 
باید استراحت کند و تا 18 ساعت پشت فرمان ننشیند. 
اگر هم پوست ناحیه شل است، 3 تا 5 روز در حالت 90 
درجه کمر ننشیند زیرا پوست شل شده و چین خورده 
و مایعات محبوس شده سبب سفتی پوست زیر شکم 
می شوند. در این مدت بیمار باید بیشتر دراز بکشد، 
راه برود یا برای نشستن لم بدهد. هرچه تحرک بیمار 
در روزهای اول بیشتر باشد تخلیه مایعات بهتر انجام 
می گیرد. 2تا 4 روز پس از درمان می توان به ورزش یا 
فعالیت فیزیکی خود بازگشت اما بهتر است  ورزش 

با شدت کمتری انجام شود.
مراقبت از زخم و حمام کردن: محل سوراخ ها باید 
تمیز بماند و بعد از شستشوی دست ها محل جراحی 
ماساژ داده شود تا بهبود سریع تر انجام گیرد. فرد باید 
بریدگی ها را به آرامی با آب و صابون بشوید و بعد با 
حوله تمیز خشک کرده و محل برش را دوباره پانسمان 
کند. اگر از محل برش به مدت 24 ساعت مایعی خارج 
نشود، به پانسمان کردن و استفاده از پد نیاز نیست. پس 
از گذشت 48 ساعت از عمل 1 یا 2بار در روز حمام 

کردن توصیه می شود.
تجویز آنتی بیوتیک: پزشک جراح متخصص به مدت 
یک هفته برای جلو گیری از رشد باکتری ها آنتی بیوتیک 
تجویز می کند. در صورتی که فرد بعد از عمل دچار 
کوچک ترین اثری از تب، ترشحات بودار یا قرمزی 
کانونی، تورم یا درد در ناحیه شد باید با پزشکش 

تماس بگیرد. 
WebMD :منبع

همه اطالعاتی که درباره پیکرتراشی نیاز دارید

پیکرتراشی راهی برای الغر شدن نیست 

نشانگان تخمدان پلی کیستیک یک 
باعث  که  است  بیماری هورمونی 
بزرگ شدن تخمدان ها و به وجود 
دیواره  در  ریز  کیست های  آمدن 
بر  این نشانگان عالوه  خارجی تخمدان ها می شود. 
باروری در زنان، می تواند عوارض  توانایی  بر  تاثیر 
جانبی دیگری نیز برای بدن به دنبال داشته باشد که 
عمدتا به دلیل تغییرات هورمونی در بدن ایجاد می شوند.

نشانگان تخمدان پلی کیستیک و تغییر میزان 
ترشح هورمون ها

شایع ترین  از  یکی  پلی کیستیک  تخمدان  نشانگان 
بیماری های مربوط به غدد درون ریز در زنانی است که 
در سنین باروری قرار دارند. تخمین زده می شود حدود 
10 درصد از زنان و دختران نوجوان دچار این بیماری 
هستند که تحت عنوان »تنبلی تخمدان« نیز شناخته 
می شود. وقتی نام نشانگان تخمدان پلی کیستیک مطرح 
می شود، معموال بحث رشد غیرسرطانی ناشی از این 
بیماری مدنظر است اما به هم خوردن تعادل هورمونی 

در بدن درست در مرکز این بیماری قرار دارد.
بدن شما برای تولید مقادیر کافی هورمون های استروژن، 
پروژسترون و تستوسترون به پیام هایی نیاز دارد که 
از غده هیپوفیز صادر می شوند و نشانگان تخمدان 
پلی کیستیک باعث مختل شدن این پیام ها می شود. 
بدون وجود پیام های درست از غده هیپوفیز، سطح 
هورمون استروژن و پروژسترون افت می کند و مقدار 
ساخته شدن هورمون تستوسترون که یک هورمون مردانه 

است در بدن افزایش می یابد. این مساله می تواند مانع 
تخمک گذاری شود و درنتیجه عالئمی مانند دوره های 
عادت ماهانه غیرطبیعی، آکنه، رشد موهای زائد روی 
صورت، سینه و پشت، افزایش وزن و سخت شدن 
فرایند کاهش وزن و لک های تیره پشت گردن و سایر 

قسمت های بدن ایجاد می کند.
 

آکنه به چه دالیلی ایجاد می شود؟
نشانگان تخمدان پلی کیستیک تنها یکی از عوامل ایجاد آکنه 
در خانم هاست زیرا آکنه به دالیل متعددی از جمله تولید 
بیش از حد چربی، گیر افتادن سلول های مرده در منافذ 
پوست، فعالیت باکتری ها روی پوست و فعالیت هورمونی 
شدید ایجاد می شود. عالوه بر این آکنه می تواند ناشی از 
استرس، تغییرات هورمونی و  مصرف بعضی داروها مانند 
کورتیکواستروئیدها نیز باشد. برخی رفتارهای خاص 
مانند نشستن منظم صورت، ننوشیدن آب کافی و استفاده 
از محصوالت آرایشی یا بهداشتی محرک نیز می توانند 

احتمال بروز آکنه را در زنان افزایش دهند.
 

چطور آکنه را درمان کنیم؟
داروهای ضدآکنه OTC که نیازی به نسخه پزشک ندارد، 
معموال حاوی ترکیب بنزوئیل پراکسید، سالیسیلیک اسید و 
سولفور هستند که به درمان آکنه کمک می کنند. اگرچه این 
ترکیبات می توانند در مواردی که بیماری در حد متوسط 
است، به شما کمک کنند تا از شر این جوش های مزاحم 
خالص شوید، برای درمان آکنه های ناشی از اختالل 
هورمونی کافی نیستند. تنها راه درمان جوش های ناشی 

از نشانگان تخمدان پلی کیستیک، کنترل شرایط زمینه ای 
ناشی از بیماری است. اگر تصور می کنید جوش هایی که 
به تازگی روی صورت یا پشت یا هر قسمت دیگری از 
بدنتان به وجود آمده ناشی از تنبلی تخمدان است باید با 

پزشک یا متخصص پوستتان مشورت کنید.
در چنین شرایطی معموال یکی از داروهای زیر برای 

شما نسخه می شود:
داروهای  خوراکی:  ضدبارداری  داروهای   .1
ضدبارداری خوراکی گاهی به عنوان یک روش درمانی 
برای جوش های ناشی از اختالالت هورمونی تجویز 
می شوند. البته نه هر نوع داروی ضدبارداری خوراکی! 
درواقع انواع ترکیبی این دارو هستند که باعث ثابت 
شدن سطح هورمونی در بدن در تمام طول چرخه عادت 
ماهانه می شوند. البته داروهای ضدبارداری خوراکی برای 
همه خانم هایی که جوش می زنند مناسب نیستند. اگر 
باالی 35 سال دارید یا سابقه سرطان پستان، لخته خون، 
پرفشاری خون و مصرف داروهای ضدآندروژن )این 
داروها ترکیباتی هستند که برای پایین آوردن سطح هورمون 
تستوسترون تجویز می شوند( در خانواده یا اقوامتان 
وجود دارد، باید از مصرف این داروها صرف نظر کنید.
اگرچه آندروژن ها در گروه هورمون های مردانه قرار 
می گیرند، معموال در بدن زنان نیز ساخته می شوند اما 
تفاوت اصلی شان این است که سطح این هورمون ها در 

بدن خانم ها بسیار پایین تر از آقایان است.
گاهی اوقات نشانگان تخمدان پلی کیستیک و سایر 
بیماری های هورمونی می توانند باعث افزایش سطح 
تستوسترون در بدن شوند. این مساله تولید سبوم و 

سلول های پوستی را افزایش 
می دهد و منجر به بروز 

آکنه می شود.
به  نیز  را  نکته  این 

خاطر داشته باشید که سطح 
هورمون های آندروژن در همه 

خانم هایی که آکنه ناشی از اختالالت 
هورمونی دارند، باال نیست بنابراین پیش از 

تصمیم گیری در مورد شروع مصرف یک داروی 
خاص از شما آزمایش خون برای بررسی وضعیت 

هورمونی تان گرفته خواهد شد.
2. رتینوئید: داروهای بدون نسخه حاوی رتینوئید به 
پیشگیری از چین وچروک کمک می کنند. عالوه بر این 
بعضی ترکیبات آن در درمان آکنه نیز موثرند. اگر علت بروز 
آکنه نشانگان تخمدان پلی کیستیک باشد باید از خوردن 

داروهای 
نسخه  بدون 
رتینوئید  حاوی 
صرف نظر کرد و مستقیم 
نزد متخصص پوست رفت تا 
داروهای قوی تری تجویز کند. این داروها ممکن است 
خوراکی یا به صورت کرم یا ژل موضعی باشند که 
معروف ترین آنها ایزوترتینوئین رتینوئید یا آکوتان است.
رتینوئید حساسیت پوست به اشعه UV خورشید را 
به شدت باال می برد بنابراین خیلی مهم است که فرد 
در تمام طول روز از کرم ضدآفتاب استفاده کند چون 
اگر پوست صورت بعد از مصرف این دارو، بدون 
محافظ رها شود، پیگمانتاسیون بیش از حد باعث 
تیرگی آن می شود و در معرض ابتال به سرطان پوست 
قرار خواهد گرفت. از این رو، بهتر است داروهای 
موضعی حاوی رتینوئید را شب ها استفاده کنید تا کمتر 
در معرض خطر تغییرات پوستی ناشی از تماس با 

آفتاب قرار بگیرید.

  ترجمه: 
مستانه تابش

آکنه به دالیل متعددی از جمله تولید بیش 
از حد چربی، گیر افتادن سلول های مرده در 
منافذ پوست، فعالیت باکتری ها روی پوست، 
فعالیت هورمونی شدید، استرس، تغییرات 

هورمونی و مصرف بعضی داروها مانند 
کورتیکواستروئیدها باشد. برخی رفتارها 

مانند نشستن منظم صورت، ننوشیدن آب 
کافی و استفاده از محصوالت آرایشی یا 

بهداشتی محرک نیز می توانند احتمال بروز 
آکنه را افزایش دهند

 ترجمه: 
یاسمین ثریا
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در پیکرتراشی پزشک جراح با دستگاه های 
لیپوساکشن چربی های اضافه را از بدن بیمار 
بیرون می کشد اما این روش هرگز نمی تواند 

چاقی را درمان کند و تنها برای کسانی موثر است 
که وزن نسبتا متعادلی دارند ولی چاقی  موضعی 

در بعضی مناطق بدنشان آنها را به ستوه آورده و 
نمی توانند با ورزش آن چربی را بسوزانند

آیا بین آکنه و تنبلی تخمدان ارتباطی وجود دارد؟

یکی از روش های از بین بردن توده های چربی در جراحی زیبایی، 
استفاده از لیپوساکشن است. این روش به هیچ وجه جایگزین رژیم 
غذایی یا درمان مناسب چاقی نیست. یک پزشک جراح باوجدان 
تنها زمانی لیپوساکشن را به فرد توصیه می کند که وزن او متعادل 
است و تنها در برخی نقاط مقداری چربی انباشته شده دارد که از 
نظر زیبایی مورد قبول نیست بنابراین افراد چاق نخست باید با 
مراجعه به متخصص تغذیه به وزن متناسب با شرایط بدنی شان 
برسند و با ورزش بدن خود را محکم کنند سپس اگر چربی 
بدشکلی دارند از جراح متخصص زیبایی بخواهند لیپوساکشن 

را برایشان انجام دهد.
متاسفانه امروزه در کشور ما افراد بی تخصص دستگاه هایی را 
خریداری می کنند و از پزشکان عمومی یا اپراتورها می خواهند خود 
را متخصص جراحی پالستیک و زیبایی جلوه دهند و بیماران را 
برای پیکرتراشی ترغیب کنند. برخی افراد ناآگاه هم فریب تبلیغات 
این مراکز را می خورند. یک جراح متخصص زیبایی موارد زیادی 
را در فرد بررسی می کند سپس اجازه لیپوساکشن را به او می دهد، 
مثال کسانی که بر اثر چاقی زیاد دچار درد های استخوانی و درد های 
ستون فقرات هستند و بیماران دیابتی و فشارخونی به هیچ عنوان 
نباید لیپوساکشن شوند. فرد باید از نظر سالمت دستگاه های گوارشی 
و غدد درون ریز نیز بررسی شود، مثال ابتال به کم کاری تیروئید 
و انجام لیپوساکشن خطراتی بسیار جدی برای بیمار دارد. گاهی 
هم ضایعات بافتی ناشی از لیپوساکشن باعث خونریزی می شود. 
در ادامه این خونریزی ممکن است ضایعات کلیوی ایجاد شود. 
گاهی تکه هایی از رگ آسیب دیده در جریان خون به حرکت 
درمی آید و باعث کاهش خونرسانی به اندام هایی مانند قلب و 

مغز و درنهایت سکته قلبی یا مغزی می شود.
برخی اوقات بعد از لیپوساکشن، ترشحات بدبویی از سوراخ هایی 
که در بدن ایجاد شده، خارج می شود. از دیگر عوارض بعد از 
عمل تورم است که باید حتما از گن استفاده شود. بیمار تا چند 
روز درد دارد و باید در محل سوراخ ها نوار بهداشتی بگذارد تا 
ترشحات را به خود جذب کند. تورم معموال تا چند ماه بعد از عمل 
وجود دارد. گاهی برخی کلینیک ها تخفیفات ویژه ای برای جذب 
بیمار در نظر می گیرند که بیمار برای صرفه جویی در وقت و پول 
مثال 3 یا 5 ناحیه از بدنش را یکباره لیپوساکشن کند. این پیشنهاد 

وسوسه انگیز است اما اصال علمی و درست نیست. 
در کمال ناباوری شاهدم که بسیاری از کلینیک ها خطرات جدی 
لیپوساکشن را برای بیمار توضیح نمی دهند، مثال چربی با بافت 
پیوندی و رگ های خونی ارتباط فراوانی دارد و دستکاری و بیرون 
کشیدن آن منجر به ایجاد ضایعات شدید در شبکه رگ های خونی 
بدن می شود و گاهی بدن هرگز قدرت ترمیم کامل این ضایعات را 
پیدا نمی کند. یادتان باشد تبحر نداشتن جراح باعث عفونت های 
بعد از لیپوساکشن می شود زیرا عمل لیپوساکشن با پاره شدن پرده 
نازک دربرگیرنده اعضای داخل شکم همراه است بنابراین ممکن 
است فرد در معرض خطر عفونت شدید و گاهی مرگ قرار گیرد. 
از نظر ظاهری نیز نباید انتظار معجزه داشته باشید زیرا پوست 
ناحیه لیپوساکشن بعد از عمل دچار چروکیدگی دائم می شود که 
دیدن آن در آینه بیمار را آزار می دهد. متاسفانه در بیشتر موارد 
نه تنها نتیجه دلخواه در اندام به دست نمی آید، بلکه با انجام این 
عمل بافت چربی با سرعت بیشتری در بدن ذخیره می شود. مردم 
تصور می کنند بعد از لیپوساکشن خیلی تغییر می کنند، در حالی 
که فقط 3-2 کیلوگرم چربی از بدنشان خارج می شود. خانم هایی 
که زایمان داشته اند نیز بهتر است برای کوچک کردن شکم خود 

از روش های درست  مثل رژیم غذایی و ورزش  بهره ببرند.

فریب تبلیغات مراکز زیبایی نامعتبر را نخورید

نگاه  فوق تخصص جراحی پالستیک
 دکتر حمیدرضا فتحی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
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شماره هفتصدوبیست ویک   شانزده شهریور نودوهشت

که در این بحرکرم 
غرق گناه آمده ایم

رفته بودم زیارت. آدم های زیادی آنجا 
بودند؛ از قومیت و شهرهای مختلف. 
آدم های زیادی آنجا بودند؛ از فقیر تا 
غنی. آدم هایی که برای سفر، شهری 
مذهبی را انتخاب کرده بودند تا شاید 
با زیارت آن مکان معنوی گرد و غبار 
غم از دل بشویند و به این امید که 

حاجت شان روا شود.
جمعیت زیادی که در حرم و اطراف آن 
موج می زد، دیدن آدم هایی که اطراف 
آن مکان مقدس نشسته بودند و شب 
با عهد و عیال روی زمین می خوابیدند، 
آدم های با لباس های مندرس و آنهایی 
که در هتل های 5 ستاره شب را به روز 
می رساندند و غرق بهترین غذاها و 
امکانات، بازارهای شهر را بار کرده 
بودند، خیلی از ویژگی های دنیا و سیاهی 
و سپیدی اش را پیش چشم هایی که 
می خواستند ببینند و دلی برای دیدن 

داشتند، عیان می کرد. 
آمده بودند زیارت تا سبک تر و فارغ 
از دنیا لحظاتی معنوی را تجربه کنند و 
بعضی از آنها انگار بیشتر غرق دنیا شده 
بودند. آمده بودند به پابوس معصومی 
که البد فکر می کردند به او و سیره اش 
اعتقاد دارند اما نه دلشان از دیدن آدم های 
خوابیده اطراف حرم و بچه هایی که 
چهره و لباس شان فقر را فریاد می زد، 
می لرزید و نه یادشان بود آنکه به زعم 
خودشان به عشق او به حرمش آمده اند، 
که بود و چه کرد و اگر شاهد این فقر و 
گرفتاری بود، چه می کرد. بی شک سفر 
همه آن زائران با هر اعتقادی باالخره تمام 
می شود و هر کس به دیار و خانه اش 
بازمی گردد اما اینکه چطور برگردد، مهم 
است؛ توشه اش چمدانی سنگین پر از 
زرق و برق خودنمایی و کاالی دنیایی 

باشد یا سبکبال تر و سپیدتر برگردد.
سفر تمام شده اما من روزهاست به 
این فکر می کنم شاید کمکی از جانب 
پنج ستاره نشینان، روا شدن حاجت 
زمین خواب ها بود؛ اگر الیق بودند دست 
خدا در زمین باشند. اگر می دانستند آنجا 

چه می کنند و چه باید بکنند، اگر...

حرف آخر

کلثوم یک زن است با همه خیاالت و 
رویاهای زنانه اما رویاهایی که انگار 
برای او دور از دسترس است و هیچ 
وقت فراتر از یک رویا نمی رود. او حتی 
آنچه برای من و تو ساده و عادی به نظر 
می رسد، ندارد. مدتی پیش پای مادرش 
به دلیل زخم دیابتی قطع شد و بعد از 
آن مجبور شد او را به خیریه کهریزک 
بفرستد چون سالمت و پول کافی برای 

نگهداری از مادر بیمارش ندارد.
 کلثوم خانم به سرطان پستان مبتالست، 
جراحی شده  و در حال حاضر با خواهر 
مهربانش زندگی می کند. خواهری که 
شوهرش معتاد است و مشکالت زیادی 
دارد اما تا به حال سعی کرده زیر بال و پر 
شکسته خواهرش را بگیرد. تحمل همه 
این مشکالت آسان نیست، مخصوصا 
اگر بیمار باشی و ممر درآمدی نداشته 
باشی. این خانم دلش می خواهد بتواند 
منبع درآمدی داشته باشد و به فکر پرورش 
گل و گیاه است اما اطالعاتش در این باره 
زیاد نیست. کلثوم خانم به امید روزی 
است که بتواند با مادرش زندگی و از 
او نگهداری کند و این رویا می تواند 
محقق شود، اگر من و تو همت کنیم. 
برای کمک به او می توانید وجه نقدتان 
 را به کارت بانک پارسیان با شماره
نام  به   6221-0610-8001-0756
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
کنید و با شماره تلفن75983000- داخلی 
302 یا شماره همراه 09198012677 

تماس بگیرید. 
این مددجو با کد24301 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

هر مردی  برای  تکامل باید هویت خود را در مادر و پدرش بشناسد. 
در این حالت مثلث »پدرـ  مادرـ  فرزند پسر« باید جای  خود را 
به جفت »مادر ـ فرزند پسر« بدهد. اگر پدر غیبت داشته باشد، 
انتقال هویت از مادر به پدر انجام نخواهد شد و فرزند پسر در 
هویتی  که از مادرش می  گیرد، زندانی  و محبوس باقی  خواهد ماند. 
غیبت پدر در این مواقع به طور خودبه خودی  اثرگذاری  مادر را 
افزایش می  دهد. در این حالت مسوولیت مادر سنگین و سنگین تر 

خواهد شد. در چنین وضعی  این مثلث تشکیل نمی  شود.
مادران در شکل دادن به تصویر مردان نقش مهمی  دارند و باید 
در ذهن داشته باشیم که این داستان  سه وجهی  است؛ مثلث عشق. 
اگرچه ادبیات »روان تحلیلگری« به اندازه   کافی  درباره   اثر مادران 
روی  فرزندان پسر بحث کرده، در این مورد فراموش کرده عنوان 
کند این مادران به دلیل غیبت پدران، حاضر و قادر مطلق بوده اند.

این پدران به قدری  غایب بوده اند که گویی  اصال وجود خارجی  
ندارند. این روزها هنگامی  که شکایت بیمارانم درباره  مادرانشان را 
می  شنوم، به وضوح به این نکته پی می برم. به همین دلیل در چنین 
مواقعی  سوال هایی  می  پرسم و بحث را به مسیری  هدایت می  کنم 
که از رابطه   میان آنها و پدرشان آگاه شوم. چنین کاری  ضروری  
است چراکه حفره سیاهی  که این پدران غایب ایجاد می   کنند، با 
مواردی  مثل اندوه، احساس گناه، کمال گرایی  و بی  اعتمادی  پر 
می  شود. معموال داشتن مادری  سلطه جو، با حمایت بیش از اندازه 
و سرکوبگر نشان دهنده   این است که پدر خانواده غایب بوده است.
اما پدر نامناسب کیست؟ پدر نامناسب پدری  است که رفتارهایی  
غیرقابل قبول نسبت به فرزندش دارد. پدران این گونه باعث ایجاد 

مشکالت در فرزندان شان می  شوند: 
۱. غيبت طوالنی  مدت به هر دليل: به این شکل ممکن است 
فرزند ترک شود یا برای  مدتی  طوالنی  در مراکز تربیتی  زندگی  کند. 
۲. بی  توجهی  به نياز فرزند برای  دريافت محبت: بی  اعتنایی  پدر 
به رفتارهایی  در فرزند که نیاز به محبت را نشان می  دهد و طرد او. 
۳. تهديد به ترک خانواده و فرزند: این تهدید ممکن است 
برای  تنبیه و مجازات فرزند به زبان آورده شود. تهدید می  تواند به 
شکل دوست نداشتن فرزند، تهدید به خودکشی  در صورت ادامه 
رفتارهای خاص فرزند یا تهدید به کشتن مادر یا خود فرزند باشد. 
۴. القای  تقصير به فرزند به وسيله پدر )يا مادر(: اصرار بر این نکته 
که رفتارهای  کودک باعث بیماری  یا مرگ پدر یا مادر شده است.

5. چسبندگی  پدر به كودک: در حالتی  که پدر اعتیاد دارد.
این رفتارها ممکن است باعث شود فرزند در کودکی  نقش پدر و 
مادر را اجرا کند و رفتارهایی  بزرگ تر از سنش داشته باشد. من نیز 
مایلم 2 مورد به این فهرست اضافه کنم؛ پدرانی  که مدام پسران شان 
را کتک می  زنند و پدرانی  که پسران شان را سپر بالی  هر مشکلی  در 
خانواده می  کنند. رفتارهای  این چنینی از طرف پدران باعث می  شود 
فرزندان اعتمادبه نفس نداشته باشند، ترسو و کمرو بار بیایند و برای 
سازگاری  با شرایط جدید مشکل داشته باشند. در چنین حالت هایی  
فرزندان نابالغ و وابسته باقی  می  مانند و در شرایط سخت دچار 

اضطراب، افسردگی ، تشویش ذهنی ، وسواس و ترس می  شوند.
 چنین فرزندانی تمایل دارند خشم خود را سرکوب کنند و نیازشان 
به عشق ممکن است به شکل های  عجیبی  مثل تالش ناموفق برای  
خودکشی ، فرار از خانه، بیماری  های  دروغین، مالمت و سرزنش 
خود و شکل های  دیگری  از فریب، بروز کند. باید در نظر داشته 
باشیم میزان این اختالالت به »غیبت« پدر و میزان آگاهی  فرزند از 
این غیبت بستگی  دارد. فرزندی که پدرش خانه را ترک کرده، یا 
تمایل به بی  نقص نشان دادن پدرش خواهد داشت یا دنبال جایگزینی  
برای  پدر خواهد رفت. معموال این خواسته در او به قدری  شدید 
است که نمی  تواند جانشینانی  را که انتخاب می  کند، به درستی 

ارزیابی  کند و ممکن است از جانب آنها آسیب ببیند.

پدر غایب، پدر نامناسب

از  که  است  این  از  ناشی  انسان ها  مشکالت  اغلب 
افکار، احساسات و هیجان های ناخوشایندشان اجتناب 
می کنند. البته اجتناب کردن گاهی کاربردها و منافعی 
پل  از یک  از عبور  راننده  مثال وقتی که یک  دارد، 
منطقی  کامال  کاری  می کند،  خودداری  خراب  نیمه 
انجام می دهد اما در زمینه افکار و احساسات، افرادی 
که تالش می کنند از تجربه های خصوصی ناخواسته 
اجتناب کنند، معموال برعکس، آن را افزایش داده و 

خود را آزار می دهند. 
پذیرش  می رساند،  آرامش  به  را  فرد  که  راهی  تنها 
خود است. پذیرش مفهومی است که معموال سوء 
پذیرش  می کنند  فکر  افراد  اغلب  می شود.  برداشت 
یک موضوع، به معنای دوست داشتن یا قبول داشتن 
آن است، اما این طور نیست. پذیرش، به این معناست 
در  که  واقعیت هایی  و  احساساتمان  باشیم  قادر  که 
آن  از  خودمان  فقط  شاید  و  دارد  وجود  موردمان 
وقتی  کنیم.  تجربه  هستند،  که  همان طور  مطلعیم، 
دیگر  می پذیریم،  کاستی هایمان  همه  با  را  خودمان 
خودمان را به خاطرشان سرزنش نمی کنیم. برای تغییر 
دادن تجربه هایمان تالش نمی کنیم و این اولین قدم 

برای رها شدن از خودگویی های منفی است.
بزرگ  تغییر  یک  پذیرش،  افراد،  از  بسیاری  برای   
نباید  ما گفته شده  به  از کودکی  محسوب می شود. 
عصبانی شویم، نباید حسودی کنیم، نباید بلند بخندیم 
و هزاران نباید دیگر. ما از کودکی یاد گرفته و تشویق 

شده ایم که خودمان را کنترل کنیم. 
و  می شود  واقع  مفید  کردن  کنترل  رفتار،  مورد  در 
بیشتر ما قادریم رفتارهایمان را کنترل کنیم اما کنترل 

افکار، هیجان ها و احساسات مقوله دیگری است، مثال 
وقتی رژیم می گیریم، می توانیم خوردن یا نخوردن 
شیرینی را کنترل کنیم اما آیا می توانیم دوست داشتن 
یا نداشتن شیرینی را کنترل کنیم؟ آیا مشکل ما افکار 

و احساسات بد هستند؟
واقعیت این است که افکار و احساسات بد جزء الینفک 
زندگی هستند و همه گهگاه آنها را تجربه می کنند اما 
نحوه ادراک و ارزیابی ما از آن افکار و احساسات، 
مشکل اصلی هستند. اگر ما دائم در تالش باشیم که 
از احساسات بدمان فرار کنیم؛ احساس »ناخوشایند«ی 
که نسبت به آنها داریم، افزایش می دهیم. این کار باعث 
می شود توجه و تمرکزمان بیشتر به سمت آن افکار 
»وقتی  است:  این  نتیجه  و  شود  کشیده  ناخوشایند 
تو  سمت  به  بیشتر  چیز  آن  نمی خواهی،  را  چیزی 

کشیده می شود.«
و  تمیز  ناراحتی  نام  به  اصطالح هایی  میان،  این  در 
کثیف وجود دارد که هر یک دارای معانی متفاوت 
است؛ روان شناسان به ناراحتی ای که در جریان معمول 
زندگی بروز می کند و تجربه های رنج آور و ناخواسته 
را دربردارد، »ناراحتی تمیز« می گویند. معموال با کنترل 
کردن یا فرار کردن نمی توان از شر ناراحتی تمیز رها 
شد بنابراین وجود آنها در زندگی اجتناب ناپذیر است.
ناراحتی کثیف، احساسات و افکار ناخواسته ای است 
که به دلیل تالش برای کنترل یا فرار از ناراحتی تمیز، 
بروز می کند. فردی را تصور کنید که کارمند است 
و هر روز باید سرکار برود. از طرفی، مادری مبتال 
برای مراقبت  را  او  دارد که مجبور شده  آلزایمر  به 
به خانه سالمندان بفرستد. تصور او و انتظاری که از 

خودش داشته این بوده که هر هفته به مادرش سر 
بزند اما موضوع این است که هر بار به دیدن مادرش 
می رود، افکار منفی در مورد اینکه پسر بد، بی عاطفه 
و قدرنشناسی است که مادرش را به خانه سالمندان 
سپرده، گریبانش را می گیرد و هر هفته با حال بدی 
آنجا را ترک می کند. او این اواخر برای اجتناب از این 
احساسات و افکار منفی، 2 یا 3 هفته یکبار به مادرش 
سرزده اما این کار نه تنها حالش را بهتر نکرده، بلکه 
عذاب وجدان بیشتری برایش به ارمغان آورده است.
واقعیت این است که احساس منفی این فرد هنگام 
مالقات با مادرش در خانه سالمندان، کامال طبیعی 
بوده و ناراحتی تمیز محسوب می شده است. برای 
به جای  و  نشناسد  را  او  مادرش  اینکه  فردی،  هر 
مراقبت در خانه خودش مجبور به اقامت در خانه 
سالمندان ارزانقیمتی که متناسب با حقوق یک کارمند 
ناراحتی  اما  است  ناراحت کننده  باشد،  است، شده 
می کند  تالش  او  که  می شود  آغاز  آنجا  از  کثیف 
کند.  کنترل  مادرش  ندیدن  با  را  منفی اش  افکار 
حرف ما این نیست که او وقتی مادرش را می بیند 
احساس خوبی پیدا کند. حرف ما این است که او 
متوجه شود فرار کردن، نه تنها راه حل نیست، بلکه 
پذیرش در مورد  ایجاد می کند.  بیشتری  مشکالت 
این فرد به این معناست که بتواند افکار و احساسات 
و شرایطش را همان طور که هست، قبول کند. این 
که  رنج آوری  احساسات  با  می کند  قادر  را  او  کار 
درباره بودن مادرش در خانه سالمندان دارد، ارتباط 
کاهش  به  منجر  نهایت  در  که  کند  برقرار  درستی 

حس بد او درباره افکارش می شود.

پذیرش، قدم اول برای شاد زیستن

8 درس براي زندگي زناشویي شادتر 
معموال ازدواج ها با هیجان، شیفتگی و عالقه آغاز می شوند اما پس از 
مدتي، این شور، محبت و عالقه جای خود را به مشکالت، مشاجره 
و مسائل آزاردهنده می دهد. شاید برخي چاره این کار را جدایي 
بدانند اما این راهکار اصلي نیست چراکه بسیاری از مشکالت با 
راهکارهایی بسیار ساده قابل برطرف شدن هستند. اهمیت ازدواج، 
روابط زناشویی و زندگي مشترک و تاثیر کیفیت آن بر رضایت 
و شادماني فردي و خانوادگي آنقدر زیاد است که در سال 2007 
میالدی ویلیام گلسر، روان پزشک معروف و متخصص روابط انسانی، 
همراه همسرش کارلین گلسر، با طرح نمونه هاي عیني و ملموس 
از مشکالت زناشویي و استفاده از یافته هاي علمي و آموزه هاي 
نظري تئوری انتخاب، راهنمایی جامع و کاربردی برای رسیدن به 
ازدواجی پایدار، رضایت بخش و موفق به مخاطبان خود ارائه کردند.
کتاب »هشت درس براي زندگي زناشویي شادتر« روان شناسی 
زناشویی و متاهالن است. نویسندگان در 8 درس، تئوري 
انتخاب در زندگي زناشویي را آموزش مي دهند؛ 1. کنترل بیرونی 
می تواند ازدواج را نابود کند. 2. ما همه رفتارهایمان را انتخاب 
می کنیم. 3. هرگز از 7 عادت مخرب استفاده نکنید. 4. با دنیای 
مطلوب یکدیگر آشنا شوید. 5. رفتار کلی را درک کنید. 6. 
کمی خالقیت می تواند زندگی زناشویی شما را نجات دهد. 7. 
با احتیاط آنچه برای زندگی تان انجام می دهید را با فرزندانتان 
در میان بگذارید. 8. از شیوه های جدید برای افزایش صمیمیت 
پیشنهاد  کنید.  استفاده  جنسی 
آن  همزمان  همسران  مي شود 
را مطالعه کرده و سپس با یکدیگر 
در مورد مسائل مطرح شده و 
پرسش های انتهای هر درس، 
کتاب  این  کنند.  گفت وگو 
نوشته ویلیام گلسر و کارلین 
گلسر و ترجمه علی صاحبی و 
عاطفه سلطانی فر، توسط نشر 
سایه سخن در 136 صفحه به 

چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

این روزها شهرها حال و هوای دیگری دارند و کوچه 
و خیابان ها به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و عزاداری 
این ایام با پارچه های سیاه پوشیده شده اند. عزاداری 
به ما می آموزد برای مقدسات دینی باید ارزش زیادی 
قائل بود و احساسات هماهنگ با آنها را مدام تقویت 
کرد اما مهم است بدانیم به بچه ها درباره این مراسم 
و علت سیاه پوش شدن مردم، کوچه ها و خیابان ها 
چه بگوییم و چه کنیم خاطره بدی از این روزها در 

ذهن شان نماند.
کودکی، دوران ریشه دواندن است. هر چیزی که در این 
دوران به کودک آموخته شود و با احساس مثبتی عجین 
شود، ریشه ای در وجودش می دواند که در تمام عمر 
او، در حد توانش رشد خواهد کرد. حضور کودکان در 
این گونه مراسم باعث مي شود حساس شوند و به دنبال 
این باشند که بدانند چرا امام حسین )ع( همراه اعضاي 
خانواده اش در کربال به جنگ با دشمن رفتند. حضور 
در مراسم عزاداري یک نوع فعالیت اجتماعي محسوب 
مي شود و کودکان وقتي شور و هیجان اجتماعي را در 
این مراسم مي بینند، این شور و هیجان به آنها سرایت 
مي کند اما نکته مهم این است که خانواده ها باید اقتضاي 

سن کودک شان را نیز در نظر بگیرند. 
مساله این است که در این مراسم با ترسیم صحنه هاي 
تراژدیکي روبرو هستیم که ممکن است در آنها ترس 
و وحشت ایجاد کند؛ مثل صحبت درباره سر بریده 
شهداي کربال یا ترسیم چهره وحشتناک یزید، قساوت 
او، وصف صحنه های نبردهای خونین و... همه اینها 
مي تواند اثر مخربي در کودکان سنین مختلف داشته باشد.
هستند،  پایین  سنین  در  که  کودکانی  این،  بر  عالوه 
معموال از دیدن گریه مادر خود در مراسم عزاداری 
ناراحت می شوند چرا که آنها تفاوت گریه در روضه 

و گریه های دیگر را نمی دانند. برای اینکه خاطره بدی 
مقابل  مادر  است  بهتر  نماند،  باقی  کودک  ذهن  در 
چشم فرزند خود گریه و شیون نکند. همچنین در 
مراسمی که روضه باز خوانده می شود و دیگران به 
خود لطمه می زنند، شرکت نکند و در آن لحظات به 
فضای دیگری بروند و حواس کودک خود را از این 

مراسم پرت کند. 
چنین  ترسیم  جاي  به  روزها  این  در  مي توانیم  ما 
صحنه هایي، بعد معنوي این قیام را برای فرزندمان 
پررنگ کنیم یا حواسمان باشد کودکان را به چه مراسمي 
می بریم. یادمان باشد همه کودکان در چند مقطع سنی 
در زندگی شان دچار ترس و وحشت می شوند و این 
معموال یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می  شود. 
جهان کودکان، جهانی آکنده از خطر، واقعیت و گمان 
است. جهانی که بسیاری از بزرگساالن ویژگی های 
خاص آن را فراموش کرده اند. اگر برای چند دقیقه 
به دوران کودکی خود برگردیم و به زمانی بیندیشیم 
می ترساندمان،  شب  در  درختان  برگ های  سایه  که 
می فهمیدیم چرا کودکان از موضوع هایی می ترسند که 
چندان ترسناک هم نیستند. باورها، گمانه ها و تخیالت 
کودکان برایمان صددرصد واقعی می شد زیرا هرچه به 

گمان و خیال شان درمی آید، حقیقت دارد.
حواسمان بیشتر به کودکان دبستاني و پیش دبستاني باشد.
کودکان نوپا معموال از تنهایی )جدا شدن از پدر یا 
حیوانات  خوردن،  زمین  آزار دهنده،  اصوات  مادر(، 
و  کردن  حمام  توالت،  لگن  از  استفاده  و حشرات، 
تاریکی هنگام خواب می ترسند. ترس  میان کودکان 
پیش دبستانی شامل ترس از حیوانات و حشرات، غول ها 
و ارواح، گم شدن، طالق، از دست دادن پدر یا مادر و 
تاریکی هنگام خواب است. کودکانی که تازه به مدرسه 

می روند از  تنهایی، بعضی صداها، زمین خوردن، ورود 
به مکان جدید )به خصوص ورود به مدرسه( و تاریکی 
هنگام خواب ]در بچه های کوچک تر[ و وازدگی های 
اجتماعی، جنگ، فضاهای جدید و دزد ]در بچه ها ی 
بزرگ تر[ می ترسند. نوجوانانی که به سن بلوغ رسیده اند، 
معموال از دزد، موقعیت های جدید )رفتن به دانشگاه 
و...( جنگ، طالق و روابط غیرمعمول واهمه دارند. 
این تصویرسازي  با  پس شرکت در چنین مراسمي 
و  دبستاني  کودکان  در  همه  از  بیشتر  است  ممکن 

پیش دبستاني ترس ایجاد کند.

ترس از مرگ
این  هستند.  کنجکاو  مرگ  درباره  کودکان  معموال 
کنجکاوی و درگیری ذهنی کودک با مرگ تا زمانی 
به  وسواس گونه  شکل  که  است  طبیعی  و  بهنجار 
این معنی که کودک همواره دچار  به  خود نگیرد. 
نگرانی و دلواپسی راجع به مرگ ناگهانی والدین یا 
اطرافیان خود باشد. معموال پس از تجربه مرگ در 
اطراف کودک، چنین افکاری سراغ او می آیند. این 
مساله حتی با مشاهده مرگ در حیوانات خانگی یا 
مرگ شخصیت های اصلی برنامه های تلویزیونی که 
با آنها ارتباط برقرار کرده است نیز ممکن  کودک 

است پیش بیاید.
یکي دیگر از آثار این مراسم، می تواند ترس از مرگ 
و ایجاد سوال هایي در رابطه با مرگ در کودکان باشد 
و گاهي به ترس از دست دادن والدین منجر مي شود 
بنابراین براي شرکت در این مراسم به سن، خلق وخو 
و شرایط رواني و میزان حساسیت کودک خود توجه 
کنیم و از قبل آگاهي هاي الزم را درباره مراسمی که 

قرار است در آن شرکت کنیم، به او بدهیم.

کودکان و مراسم عزاداری

زندگی مثبت

             

کالمی با والدین
  دکتر مهدی قاسمی
روان پزشک و روان درمانگر

 دکتر  هانیه زایررضایی
روان شناس بالینی
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 مونا فلسفی
دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت،
درمانگر کودک وبازی درمانگر

زندگی سالم
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