
www.sa lamat . i r

نگاهی به قتل های ناموسی
عوامل بروز و راه های پیشگیری از آن 

تراژدی قتل ناموسی 
را متوقف کنیم

صفحه 8 سال پانزدهم  شماره 754  شنبه  24 خرداد 1399  16 صفحه  4000 تومان

بحران نوجوانی و چالش های 
ارتباطی میان مادر و دختر 

دختر برای رشد 
شخصیتی خویش، 
به نگاه مثبت مادر 

نیـاز دارد
اغلب اوقات رابطه مادر و دختری، رابطه ای 

خاص است اما این رابطه با ورود دختر به سن 
نوجوانی،  پیچیده تر می شود. درحقیقت وقوع 

بحران میان مادر و دختر نوجوانش، معموال 
اجتناب ناپذیر است... صفحه5

میزگرد »سالمت« درباره 
بیماری پوستی روزاسه 

روزاسه، مزمن 
اما خوش خیم

بهداشت کوهپایه های 
پایتخت باید نظارت شود 

گزارش یک روز
از گشت وگذار 

در کوهستان

روزاسه بیماری پوستی است که با بروز عالئمی 
مانند قرمزی مداوم روی صورت ظاهر می شود. 

البته در انواعی از این بیماری، بافت بخشی از 
صورت به خصوص بینی تغییر می کند که ظاهر 
بدشکلی خواهد داشت. این بیماری معموال در 

سفیدپوستان شایع تر است و نیاز به درمان  و مراقبت 
همیشگی دارد زیرا بیماری مزمنی است... صفحه12

سال هاست مسیر دربند تا شیرپال را قدم به قدم 
گاهی قبل از طلوع خورشید خانم طی کرده ام، 

مسیری که هر چند در چمبره رستوران ها و دکه ها 
و بساطی ها گرفتار آمده، هنوز طراوت و تازگی 
کوهپایه های البرز با زمزمه و گاهی خروش رود 

آن را در دل ذهن دارم. بهترین دوستانم را در کوه 
یافتم، تنها رفتم ولی تنها بازنگشتم... صفحه14

جدال بین عقل و احساس

مرزبندي در 
روابط عاطفي

رفتارهاي هر فرد آمیزه اي از منطق و احساسات 
است. گاهي احساسات قلبي ما چیزي را گواه 
مي دهد که با منطق عقل جور درنمي آید. البته 

مي دانیم منطق و احساس هر دو در مغز جا دارند 
اما مغز را نماد عقل و منطق و قلب را به عنوان 
احساس در نظر مي گیریم. اغلب در بیان این 

تعارضات از واژه هاي مختلف مانند دل، عشق، 
احساس و... استفاده مي شود اما مهم این است 

که بتوانیم به گونه اي مناسب این دو را از هم 
تفکیك کنیم... صفحه6

15 راز برای اینکه داشتن یک 
خانواده شاد را تجربه کنید

اسـرار 
خانواده های شاد

آیا شما نمونه ای از خانواده شاد هستید؟ 
اگر نه، ناامید نباشید. شما می توانید بعضی 
از شادی های خانوادگی را که تا قبل از این 
فقط آنها را متعلق به خانواده هایی در برنامه 

تلویزیونی می دانستید، تجربه کنید... صفحه11

گفت وگو با دکتر مسعود 
یونسیان، اپیدمیولوژیست 

درباره فرضیه خاموشی 
همه گیری کرونا

ایمنی جمعی 
در برابر کرونا 

غیرممکن است
با گذشت نزدیك به 4 ماه از اعالم رسمی شیوع 
کرونا، هنوز همه جا خبر از ویروسی است که به 

گفته کارشناسان دست کم تا سال آینده همراه 
ماست. در گوشه و کنار این روزها دیگر صحبت 
از کرونا لطفی ندارد و همه ما عادت کرده ایم از 
کنار خبرهای آن به  آسانی عبور کنیم... صفحه2
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احتمال آلودگی ۱۵ میلیون تن به کرونا در کشور تاکنون
عضوکمیتهاپیدمیولوژیکووید-۱۹وزارتبهداشت،بااشارهبهمطالعاتسرواپیدمیولوژی
کرونادرمناطقمختلفکشورگفت:»براساسیافتههاشایدحدود۱۵میلیوننفراز
تاکید البته باشند. آلودهشده اینویروس به تاکنون اولهمهگیری از جمعیتکشور
برخی مشابه حدودی تا یافته این اما دارند خطاهایی سرولوژی تستهای میشود

مطالعاتسایرنقاطدنیاست.«
بهگزارش»سالمت«بهنقلازایسنا،دکتراحسانمصطفوی،رئیسمرکزتحقیقاتبیماریهای
نوپدیدوبازپدیدانستیتوپاستورایراندرنشستویدئوکنفرانسیباخبرنگاراندررابطه
باروندبیماریکووید-۱۹درایرانومقایسهبادنیا،گفت:»خوشبختانهدرمقایسهبا

خیلیازکشورهایدنیامیزانکشندگیبیماریدرکشورایرانبهطورقابلتوجهیکمتر
ازبرخیکشورهایپیشرفتهوآمریکاییاستواینموضوعمتأثرازعواملمختلفیاست.
یکعاملتعیینکنندهبافتسنینسبتاجوانکشوراست،بهطوریکهمیانهسنیجمعیت
کشورمان۳۱سالاستوایندرحالیاستکهدرکشوریمثلاسپانیااینشاخص۴۵
وایتالیا۴۷سالاستبنابراینوقتیسنباالترباشد،انتظارداریمبیماریهایزمینهای
مانندبیماریهایقلبی-عروقی،سرطان،دیابتوچاقیفراوانیبیشتریداشتهباشد
چراکهعواملخطرمرگمحسوبمیشوند.«ویادامهداد:»موضوعدومتاثیرگذارنیز
مجاهدتهایسیستمبهداشتیودرمانیدرچندماهاخیراست؛همدرفرایندغربالگری
وشناساییزودتربیمارانونهایتاهمایزوالسیونودرمانزودتر.خوشبختانهدراینمدت

برخالفبرخیکشورهایاروپایی،چالشجدیدرحوزهدرماننداشتیم.«

علت افزایش موارد کرونا در ایران طی روزهای اخیر
افزود:»همچنیندرهفتههایاخیرروندنسبتاتندصعودیگزارشموارد مصطفوی
اینکهدر ابتدا متاثرمیشود؛ ازعواملمختلفی داریمکه رادرکشور بیماری جدید
یکماهاخیرمیزانتستمواردمشکوکبهکووید-۱۹رابهطورقابلتوجهیافزایش
بهبیشاز۲۰هزارتست اکنون ازتعداد۱۰هزارتستدریکماهگذشته دادیمو

روزانهرسیدهاست.«
ویتوضیحداد:»همچنینبرخیبازگشاییهاانجامشدهوطبیعتابابرخیعدمرعایتها
استانهای نیز اکنون باشیم. شاهد را همهگیری سوم و دوم موجهای  داریم انتظار
خوزستان،آذربایجانهایشرقیوغربی،کردستانوهرمزگاننسبتبهسایراستانها

درگیریبیشتریبابیماریدارند.«

خبــر

با گذشت نزدیک به ۴ ماه از اعالم 
رسمی شیوع کرونا، هنوز همه جا 
خبر از ویروسی است که به گفته 
کارشناسان دست کم تا سال آینده 
همراه ماست. در گوشه و کنار این روزها دیگر صحبت 
از کرونا لطفی ندارد و همه ما عادت کرده ایم از کنار 
خبرهای آن به  آسانی عبور کنیم. در گوشه کنار هم 
می شنویم که می گویند اگر 70 درصد جمعیت بیماری 
را بگیرند دیگر همه چیز تمام است و کرونا خاموش 
می شود اما این فرضیات چندان هم اساس علمی ندارد 
و آن طور که دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست به 
»سالمت« می گوید: »در این صورت فقط همه گیری 
از بین خواهد رفت و بیماری همچنان به روند خود 
ادامه خواهد داد.« یونسیان این سؤال را مطرح می کند 
که اگر این فرضیه درست هم باشد، آیا می خواهیم 
اجازه دهیم افراد بیماری را بگیرند؟ به اعتقاد این 
استاد اپیدمی شناسی رعایت کامل مسائل بهداشتی و 
بازنگری در بازگشایی ها و شتاب نکردن در برگزاری 
اجتماعات همچنان تنها راهکار مقابله با کروناست. در 
ادامه متن گفت وگوی »سالمت« را با استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران می خوانید.

: مفهوم ایمنی جمعی چیست و چه زمانی 
می توان گفت جامعه به ایمنی کامل رسیده است؟

ایمنیجمعیاصطالحیاستکهبرایاولینبارازدنیای
حیواناتاهلیواردبهداشتعمومیشدهودرعرف
بهآن»ایمنیگله«همگفتهمیشود.بهاینمفهومکه
دریکگلهدامکهانتظارتغییررفتاردرآنهانمیرودو
نمیتوانبهحیواناتگفتکهباهمارتباطنداشتهباشند
یابهداشترارعایتکنند،دراینحالتگفتهمیشود
کهاگربیماریبینآنهاشیوعپیداکند،بهطورمعمولیک
دامچنددامرامیتواندمبتالکند.برایمثالمیگویند
اگردریکبیماری،هردامآلودهبتواند۵دامدیگررا
مبتالکند،اگر۴دامازآن۵دامرابهطورمتوسطمصون
کردهباشیم،یکدامآلودهحداکثریکدامدیگررامبتال
میکندوآنیکدامهمفقطیکدامدیگررامبتال
میکندودرنتیجهبیماریسیرتزایدیپیدانمیکندو
ازاینحالتبهایننتیجهرسیدندکهبرایهربیماری
بایدچنددرصدگلهراواکسنبزنندتابیماریبین
آنهاشیوعوفراوانیپیدانکندوبهاصطالحبیماریرا
کنترلکنندبنابرایندربهداشتعمومیهمبههمین
منوالتصمیمگرفتهشدکهوقتیمیخواهیمجلوی
انتشاریکبیماریراباواکسنبگیریم،مشخصکنیم
حداقلچنددرصدجامعهرابایدمصونکنیم.بدیهی
استدرهیچبیماریاینمیتوانادعاکردهمهجامعه
راواکسینهخواهیمکرد.حتیاگرهمهجامعهواکسینه
شوندنیزهمهمصوننخواهندشدواگرسیستمهای
بهداشتیهدفگذاریکردهاندکهواکسنهربیماری
بایدچنددرصداثربخشیداشتهباشدازاینرابطه
ریاضیکمکگرفتهاند.ازاینرو،همهتالشهابراین
استکهبدانیمواکسنتاچهحدمیتواندکمککننده
باشدیابهعبارتبهتر،واکسنچقدرمیتواندجلوی
همهگیرشدنیکبیماریرابگیرد.متأسفانهعدهای
تصورمیکننداگرایمنیجمعیحاصلشوددیگر
بیماریمنتقلنمیشودولیاینتصورغلطیاستزیرا
ایمنیجمعیمیگویدکههرزمانیشمابهیکنقطهای
رسیدیدکهبتوانیدادعاکنیدایمنیجمعیحاصلشده
تنهامیتوانیدمطمئنشویدکههمهگیریرخنمیدهدو
بیماریتنهابهشکلتعدادمواردثابتادامهپیدامیکند
بنابراینهدفسیستمهایبهداشتیایننیستکهباانجام
واکسیناسیونهیچکودکیبیمارنشود،بلکهمیخواهند
اگرکودکیبیمارشدبیماریخودرابهشکلانفجاری
درجامعهمنتقلنکندوتعدادمحدودیرامبتالکند
کهدراینصورتسیستمهایبهداشتیاینتعداد
محدودرامیتوانندمدیریتکنند.راهکاریکههمه
کشورهایدنیادرمقابلهباکروناداشتهاندوامروزدرباره
آنصحبتمیکنندایناستکهبهدنبالواکسنمؤثری
باشندوبااستفادهازآننسبتیازجامعهرامصونکنند
تابیماریهمهگیرنشود.ازاینروهیچنظامبهداشتو
درمانیدرطولتاریخایناجازهراندادهکهدرصدیاز
اعضایجامعهمبتالشوندتاهمهگیریخاموششود،
بلکهسیستمهاازحصولایمنیجمعیبااستفادهاز
واکسیناسیونبرایکنترلهمهگیریهااستفادهکردهاند.
حتیکشورهاییکهابتداصحبتازراهبردایجادایمنی
جمعیازطریقابتالیافرادکردهبودند)مثلکشور
انگلیس(پسازمدتیمتوجهشدندتصورآنهاغلط

بودهوروشخودرااصالحکردند.

: ایمنی ذاتی به چه مفهوم است و تفاوت 
آن با ایمنی جمعی چیست؟

ایمنیذاتیدرخصوصبرخیبیماریهامطرحاست
وبهاینمفهوماستکهبعضیافرادبدوناینکهسیستم
ایمنیبدنآنهاتحریکشدهباشد،ذاتیمبتالبهبرخی
بیماریهانمیشوند،مثالبرخیافراددرمواجههبابیماری
جذامیابرخیبیماریهایویروسیاینحالترادارند.
تفاوتایمنیذاتیباایمنیجمعیدرایناستکهایمنی
جمعییکایمنیاکتسابیاستوبهاینمفهوماستکه
همهافرادحساسهستندومابهوسیلهواکسنسیستم
ایمنیآنهاراتحریککردهایمتادرمقابلبیماریمصون
شوندولیدربحثایمنیذاتیگفتهمیشودکهبرخی
افرادبهعللشناختهشدهیاناشناس،اساسابهبعضی
بیماریهامبتالنمیشوند.البتهتاامروزدرهیچمنبع
معتبریاعمازگزارشهایسازمانجهانیبهداشتو
تحقیقاتمراکزعلمیمطرحدراینخصوصنشان
۱۹-COVIDدادهنشدهکهافرادیدرمقابلبیماری

ایمنیذاتیداشتهباشند.
: آیا انجام تست های آنتی بادی برای اطمینان 

از عدم ابتال به کرونا درست است؟
درخواستمنازهمهمردمایناستکهبههیچوجهدنبال
گرفتنتستهایسرولوژیکیکرونایاهمانآزمایش
آنتیبادیمخصوصCOVID-۱۹نروندزیرانتیجه
تستازدوحالتخارجنیست؛یااینکهفردمبتالنشده
وبایدهمچنانپیشگیریکندیااینکهفردمبتالشدهکه
بهدلیلعدماطمینانازایجادمصونیتفرددرمقابل
بیماری،همچنانبایداصولبهداشتیوپیشگیرانهرا
رعایتکندبنابراین،وقتیدرنتیجهانجاماینتست
نبایدهیچتغییررفتاریدرفردرخدهد،لزومیندارد
کهفردهزینهاضافیبرایانجامآزمایشصرفکند.
عالوهبرموضوعهزینه،خطراتمراجعهبهآزمایشگاه
یامراجعهکارکنانآزمایشگاهبهافرادعادیوسالم
جامعهراهمبایدمدنظرداشت.برندهاصلیدرانجام
اینآزمایش،سازندهکیتخواهدبودولیبرایفردیا
سازمانیکهاقدامبهگرفتنآزمایشوسنجشمیزان
آنتیبادیکارکنانخودبرایاطمینانازابتالیاعدم

ابتالیآنهامیکنند،سودیندارد.
: این فرضیه که اگر دوسوم افراد جامعه به 
کرونا مبتال شوند، بیماری تمام می شود، علمی است؟
نه،زیرازمانیکهگفتهمیشوددوسومافرادجامعهدر
نتیجهتزریقواکسنیابهدلیلابتالبهبیماری،ایمنی
پیدامیکنندبهاینمفهوماستکهدیگردرآنجامعه
همهگیریرخنخواهددادپساینتصورغلطیاست
کهاگردوسومجامعهبیمارشونددیگرهیچفردیبیمار
نخواهدشد،بلکهبیماریتنهاسیرافزایشینخواهدداشت
ودرنهایتاگرافرادرفتاربهداشتینداشتهباشندتضمینی

برایعدمابتالوجودنخواهدداشت.
پسایمنیجمعیبرایشهرونداناطمینانایجادنمیکند
کهدیگرمبتالنخواهندشد،بلکهفقطبرایسیستمهای
بهداشتودرماناینپیامرامیدهدکهتعدادبیماران
بهشکلتصاعدیباالنخواهدرفتوبهنقطهانفجار
نخواهدرسیدبنابراینایمنیجمعیتضمیننمیکند
کهدیگرفردیمبتالنخواهدشد،بلکهمتضمناین
استکههمهگیریدیگرماهیتافزایشیوانفجاری
نخواهدداشت،بلکهنمودارمیزانمبتالیاندرحالت

افقیپیشخواهدرفت.

: این احتمال که 20 درصد ایرانیان کرونا 
گرفته اند، چقدر درست است؟

آمارهایارائهشدهدراینموردبهطوررسمیدرمجالت
علمیمنتشرنشدهوموردنقدهمتایانقرارنگرفته
است.ازطرفدیگر،نسبتآلودگیکهبااستفادهاز
تستهایسرولوژیکبهدستمیآیدبهمراتبازآمار
اعالمیمبتالیانتوسطوزارتبهداشتبیشتراست.
مهمترینعلتاینعدمهمخوانیایناستکهدرصدی
ازافرادجامعهآلودهبهویروسشدهوآزمایشهای
سرولوژیکآنهانیزمثبتمیشودبدوناینکهعالئمی
ازخودنشاندهند.البتهنسبتافرادبدونعالمتو
کمعالمتبهطوردقیقمشخصنبودهوازمطالعهای
بهمطالعهدیگرمتفاوتاست.برایمثالدرگزارشیکه
مرکزمدیریتبیماریهایآمریکامنتشرکردهودرآن
نتیجهمطالعاتکشورهایمختلفراجمعبندیکرده،
چنیننتیجهگیریشدهکهممکناستایننسبتعددی
بین۵تا8۰درصدکلافرادآلودهباشد.بهدلیلنقص
دانشفعلیماازایننسبتوعدماعتمادبهمطالعات
پراکندهایکهتاکنوندرکشورانجامشده،قضاوتدر
موردایننظریهکهچنددرصدایرانیانآلودهشدهاند
دشواراست.زمانیمیتوانیمدرصدآلودگیرااعالم
کنیمکهمطالعهمستقلیکهموردداوریقرارگرفتهاین
درصدرااعالمکندوادبیاتحاکمبربهداشتعمومی
میگویدتازمانیکهنتیجهایبراساسمطالعاتعلمی
بهدستنیامده،منتشرنشدهوموردداوریقرارنگرفته،

قابلاستنادنیست.
اماسؤالاساسیایناستکهبهفرضاگراینتعداد
ازافرادجامعههممبتالشدهباشد،آیامیخواهیماجازه
دهیمبقیهافرادهمبیماریرابگیرندوآیازمانیکه
میزانابتالیافرادجامعهبهباالی۷۰درصدرسیددیگر
بیماریازبینخواهدرفت؟پاسخاینسؤالهمانطور
کهپیشتراشارهکردیممنفیاستزیرادراینصورت
فقطهمهگیریازبینخواهدرفتوانتقالبیماری
)هرچندباآهنگآهستهوثابت(همچنانرخخواهد
داد.درحالیکهمیتوانبارعایتمسائلبهداشتیو
بازنگریدربازگشاییهاوشتابنکردندربرگزاری

اجتماعات،انتقالوابتالراپاییننگهداشت.
: با توجه به اینکه شرایط اجتماعی جامعه 
اجازه ادامه محدودیت را نمی دهد، راهکار حل 

مشکل چیست؟
نسخهواحدیبرایاینمشکلوجودنداردولینسخه
ژنریکآندرسطحبینالمللیپیچیدهشدهوبرایمثال
سازمانجهانیبهداشتبهشکلشفافاعالمکردهباید
اولویتاولهمهجوامعبیماریابی،جداسازیوقرنطینه
باشدوزمانیکهبیماریکنترلشد،محدودیتهارابا
توجهبهاهمیتآنهادراقتصادافرادوجوامعوتأثیرآنها
برروندانتقالبیماریبهشکلمرحلهایواولویتبندی
شدهرفعکنیدوبعدازبرداشتنهرمحدودیت،حداقل
۲هفتهمهلتدادهشودتانتیجهرفعمحدودیتمربوط
مشخصشودبنابراینبهصورتناگهانیویکبارهنباید
همهمحدودیترابرداشت.البتهسازمانجهانیبهداشت
بازهمصراحتادراعالمیههایخوداعالمکردهکهباید
سالمتومعیشتمردمکنارهمدیدهشودونمیتوان
اجازهدادافراددرنتیجهسوءتغذیهازبینبروندوبعد
افتخارکنیمکهاینافراددرنتیجهکروناازبیننرفتهاند.
نکتهمهمدراینخصوص،همانگونهکهذکرشد،این

استکهبازگشاییهاپلهبهپلهومرحلهبهمرحلهباشدو
پسازرفعهرمحدودیتیتبعاتآنسنجیدهشودواگر
نیازباشدمحدودیتمجددبرگرددوچنانچههمزمان
چندمحدودیتبرداشتهشودوشاهدبرگشتهمهگیری
باشیم،نمیشودفهمیدبرداشتنکداممحدودیتبیشترین

تأثیرسوءرادرانتشاربیماریداشتهاست.
: اینکه گفته می شود بیماری زایی ویروس 
کمتر شده با افزایش موارد ابتال به بیماری در کشور 

همخوانی ندارد، علت این اختالف چیست؟
بازبراساسمستنداتوگزارشهایسازمانجهانی
بهداشت،دربیماریزاییویروسهیچتغییریبهوجود
نیامدهواینشایعاتکهماباویروسجدیدیمواجه
هستیمیااینکهنوعویروسدرچینبادیگرنقاط
جهانمتفاوتاستقابلپذیرشنیست،اماپاسخاین
پرسشکهچهاتفاقیافتادهکهتعدادمواردابتالرکورد
فروردینماهراشکستهولیتعدادمواردمرگافزایش
چندانینداشته،ایناستکهماابتدایهمهگیری،از
کوهیختنهانوکقلهرامیتوانستیمشناساییکنیمو
اتفاقادرهمهجایدنیاهماینوضعیتوجودداشتو
بهتدریجباافزایشمواردتستمولکولیوفراوانشدن
کیتهایتشخیصبیماریوآزمایشگاههایذیصالح
برایانجاماینتستها،تعدادنمونهگیریهاافزایش
پیداکردودرنتیجهمواردخفیفترهمتشخیصداده
شدند؛بهعبارتدیگراینمواردخفیفتامتوسط
بیماریدرگذشتههموجودداشتندولیبهدلیلاینکه
امکانگرفتنتستازآنهاوجودنداشت،شناسایی
نمیشدند؛بنابراینامروزجایخوشحالیاستکه
تعدادمواردتشخیصیافزایشپیداکردهزیرامیتوان
بهسرعتبیماریرادرمراحلاولیهکنترلکرد.علت
دیگرافزایشمواردابتالبهبیماریایناستکهبرخی
استانهایکشورکهابتدابیماریدرآنهاشیوعنداشت
بهتدریجبهاینچرخهاضافهمیشوندوبهایندلیل
تعدادمواردگزارششدهروبهازدیادرفتهاست.البته
نمیتوانبازگشتبیماریدربرخیاستانهاییکهآن

راکنترلکردهبودندراهمبهجراتردکرد.
:نکته پایانی؟

متأسفانههممردموهمرسانههاحساسیتخودرا
نسبتبهکروناوآمارهایآنازدستدادهاند.اگر
همینامروز،اتفاقیمانندتصادفیکاتوبوسو
سقوطهواپیمارخبدهدودرنتیجهآن۵۰نفرجان
خودراازدستبدهنداینخبردرصدراخبارقرار
میگیردولیاگرهمیناتفاقبهصورتروزانهبیفتد
دیگرجذابیتیبرایمخاطبورسانهنخواهدداشت
وبهفراموشیسپردهخواهدشد،درحالیکههرروز
معادلیکتادواتوبوسازافرادجامعهجانخودرا
ازدستمیدهندوحساسیتمردمورسانههای
اجتماعینسبتبهاینموضوعکاهشیافتهاست.
اجباروالتزامدولتهابرایبازگشاییها،گاهیسبب
شدهمردمتصورکنندمشکلتمامشدهوبازگشاییها
مجوزیبرایآنهاستکهتصورکنندهمهچیزآزاد
شدهورفتارهایبهداشتیوپیشگیرانهخودرامیتوانند
کناربگذارند.بهعبارتدیگر،گروهاندکیازمردم
ممکناستتصورکنندوقتیدانشگاهها،مدارس،
اداراتواماکنعمومیبازگشاییمیشودهمهچیز
بهروالعادیبرگشتهورفتارهایخطرناکهمین
گروهاندک،میتواندسالمتهمهافرادجامعه،حتی
آنهاییکهاصولپیشگیریرارعایتمیکنندبهخطر
بیندازد.نبایدایننکتهرافراموشکنیمکههمهمادر
قبالسالمتخودودیگران،مسئولیتاجتماعیداریم،
حتیاگرفشاردولتهابرایرعایتاصولپیشگیرانه
کاهشیابدوجامعهنبایدحساسیتخودرادرقبال

اینموضوعازدستبدهد.

 علی 
ابراهیمی

گفت وگوی »سالمت« با دکتر مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره فرضیه خاموشی همه گیری کرونا

ایمنی جمعی در برابر کرونا غیرممکن است
مسعود یونسیان، 

اپیدمیولوژیست: هیچ نظام 
بهداشت و درمانی در طول 
تاریخ اجازه نداده درصدی 

از اعضای جامعه مبتال شوند 
تا همه گیری خاموش شود زیرا ایمنی 

جمعی از طریق اجازه دادن برای شیوع 
و ابتالی اعضای جامعه به دست نمی آید. 

همچنین تا امروز در هیچ منبع معتبری اعم 
از گزارش های سازمان جهانی بهداشت 
و نتایج تحقیقات مراکز علمی نیامده که 
 ۱9-COVID افرادی در مقابل بیماری

ایمنی ذاتی داشته باشند

بر مبنی دارد، وجود افراد بین رایجی عقیده
سالمتر کنیم، زندگی طبیعیتر چه هر اینکه
خواهیمبودواگرهمبیمارشدیم،دارویهای
طبیعیکمخطرترینراهدرمانهستند.درمقابل،
و شدهاند ساخته چطور نمیدانیم که آمپولهایی و قرصها
نمیفهمیم را حرفهایشان و اصطالحات که دکترهایی
خطرناکند.یکمتخصصدینپژوهیمعتقداستاینوسواس
مابه»طبیعیبودن«،نوعجدیدیازاعتقاداست؛اعتقادیکه
پزشکی افراطی گرفتن فاصله به بیربط آن یافتن رواج البته
طی است. نبوده معمولی مردم دغدغههای از داروسازی و
صحبتهایبسیاریکهباآدمهاییداشتهامکهازبیماریهای
سختومزمنرنجمیبردهاند،یاکسانیکهشرایطشانبهنحوی
به ندارد، وجود درمانشان ادامه درباره روشنی دید که است
جنبه از قطعا بیماری، درباره ابهام که رسیدهام نتیجه این
مردم باشد. رنجآور بیماری اندازهخود به میتواند وجودی،
وقتیدرپیدرمانبیماریخودمیروند،تنهادرصدددسترسی
بلکههمچنین نیستند، یافتههایعلمی بهترینوجدیدترین به
بتوانندازطریقآن درجستجویچارچوبیمنطقیهستندکه
بهمثابه طبیعت از دورافتادگی ایده کنند. تفسیر را خود رنج

میکند. فراهم را چارچوبی چنین بیماری، منشاء
ایننحوهتفکربهشمامیگویدچرابیمارشدهاید،برایپیشگیری
اینها نمایید.همه درمان را کنیدوچگونهخود بیماریچه از
پیشنهاد قابلارائهاست. توانمندسازی ساده بسته یک درقالب
منایننیستکهعلمپزشکیمدرنهمبایدبرایتوجیهرنج
برای بلکهمیگویم ارائهدهد، نوعیچارچوبفکری بیماری
بهبودعملکردماندردرمانبیماران،الزماستبهوجوهیمثل
رنجوجودیبیماریوناتوانسازیوبیگانهسازیناشیازآن

کنیم. توجه بیشتر بسیار
برایبرقراریگفتوگوباآنهاکهطبیعتگراییرادرماندردها
نظام همان معلول موضعی چنین بپذیریم باید ابتدا میدانند،
پزشکیایاستکهبرایبرخیاحساسبیگانگیشدیدیهمراه
داشتهاست.نظامیکهدربدترینحالتش،کامالغیرطبیعیبهنظر
میرسد؛ازآنراهروهایسردسفیدواستریلبیمارستانهایش
وابزاروتختهایفلزیاشگرفتهتاپزشکانسفیدپوشیکهبه
زبانیغریبسخنمیگویند.بسیاریازپزشکانوفعاالنبخش
علم تالشاند در و برآمدهاند وضعیت این تغییر درپی درمان
طبرا»انسانی«کنند.منمطمئنمهمینامردرمواجههبامساله
بدبینینسبتبهواکسیناسیونبسیارمؤثرخواهدبود.همچنین
الزماستدربارهشرکتهایداروییکهمحصوالتبیفایدهیا
میکنند،سختگیری مردمعرضه به بهزور را حتیمضرخود
قانونی و نظامحقوقی زمانیکه تا اعمالشود. بیشتری بسیار
نمیپردازد، شرکتها این خطاهای به شاید و باید چنانکه ما
قابلدرکاستکهبرخی،کلنظامپزشکی»غیرطبیعی«راکنار

بگذارندوبهروشهایدرمانطبیعیروبیاورند.
سرو شده، رایج روزها این که طبیعتگرایی در دیگر مساله
است. ارگانیک عبارتی به یا طبیعی غذایی مواد درباره صدا
کهصفت است این در طبیعی موادغذایی با من اصلی مشکل
میگوییم وقتی که کنیم معلوم باید است. مبهم کامال طبیعی
»غذاهایطبیعیبهترند«دقیقاچهمنظوریداریم؟آیامنظورمان
محیطزیست به تولیدشان روند در مطمئنیم که است غذاهایی
آسیبینرسیده؟بهنظرماینبخشیازماجراستولیالزماست
کلمهساده کهدرونهمینیک را ارزشهایمختلفی تکتک
»طبیعی«گردآمدهبشکافیمکهکاردقیقودشواریاست.حل
مشکالتیکهکلمه»طبیعی«بهعنوانپاسخآندرنظرگرفتهشده،
رویکردیچندجانبهمیطلبدوسادگیاینکلمهخودشیکی

ازموانعسرراهاست.
بررسی را سالمت بسته یک کتابم فصلهای از یکی در من
مصرف با را عالی زندگی یک نوید فروشندگانش که کردهام
از دارد، قیمت هم دالر میلیون نیم البتهحدود که دادهاند آن
نیم پرداخت با آنها در که گفتهام مجللی ویالیی مجتمعهای
را دیپَکچوپرا اضافهترمیتوانسرویسسالمت میلیوندالر
تنظیمکننده »رنگهای با نقاشی شامل سرویسی کرد؛ دریافت
برگزیده،همراه براساس»شبیهسازیطبیعت« مزاج«کهچوپرا
سیستمتصفیهآبوتشخیصآلودگیونوشتهام»وقتیطبیعی
زندگیکردنیککاالیلوکسشود،آنگاهپولدرآوردن،آنهم
پولخیلیزیاد،نیزبهفعلیمقدستبدیلمیشود.بستهممتاز
تبدیل مذهبی آیین یک به را شما دوشگرفتن هم سالمت
آن هزینه پرداخت به قادر را شما که را عملی هم و میکند
فعل تحول یعنی ماجرا، دوم قسمت این بهنظرم است«. کرده
تحلیل به مربوط بحثهای در باید که چندان درآوردن، پول

نمیشود. فرهنگسالمتمطرح
درمورد چه باشیم؛ دقیق بسیار ایدهآلهایمان درباره باید ما
باید ایدهآلمان؛ زندگی رسم و راه چه ایدهآلمان، خریدهای
مطمئنشویمایدهآلهایماصرفاتابعینباشدازآنچهثروتمندان
میپسندند.رمانتیزهکردنشیوهزندگیطبیعینبایدسببپاککردن

نابرابریهایغیرطبیعیشود. با مبارزه اهمیت
نیشن منبع: 

چرا این روزها طبیعی بودن 
غذا و دارو مد شده؟

 نویسنده: 
آلن لوینوویتز

 ترجمه: 
سارا زمانی

یادداشت
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نگاهی به قتل های ناموسی، عوامل بروز و راه های پیشگیری از آن 

تراژدی قتل ناموسی را متوقف کنیم

مدیریت و پیشگیری از یک رفتار نابهنجار 
اجتماعی که ریشه های قوی در روابط بین فردی 
و روان شناسی انسانی دارد، در گام اول به درک 
مناسب چنین رفتاری نیازمند است. قتل رومینا 
به دست پدرش باعث بروز واکنش های مختلفی 
در رسانه ها و جامعه شد و هر کس از زاویه  دید 
خود به این پدیده نگریست. برخی به مرتکب 
به عنوان یک قربانی دیگر نگاه کردند و دل بر 
او سوزاندند و بعضی او را مستحق شدید ترین 
مجازات ها دانستند. در مورد قربانی ماجرا نیز 
همین نگاه دوگانه به چشم می خورد. پرسش 
مهم در این میان این است که برای پیشگیری 
از بروز دوباره چنین وقایعی حکومت، جامعه، 
نهادها و دست اندرکاران بهداشت روان چه 

کاری می توانند انجام دهند؟
سازمان ملل در سال 2006 میالدی اعالم کرد 
هرساله حدود 5 هزار زن جان خود را به علت 
آنچه خدشه دار کردن حرمت و شرف خانواده 
تلقی می شود، از دست می دهند. به نظر می رسد 
این رقم به ویژه در برخی مناطق دنیا در سال های 
اخیر افزایش یافته است. برخی نیز این افزایش 
را به فزونی موارد گزارش شده نسبت می دهند. 
از بنگالدش تا برزیل و از بریتانیا تا اوگاندا و 
سوئد و ترکیه و ایران همه جا با این پدیده 
روبرو هستیم و برخالف تصور اولیه، ارتباط 
نیرومندی میان مذهبی بودن و قتل های شرافتی 

یافت نشده است.

عوامل بروز قتل های ناموسی
بازتاب رفتاری مردانه  ناموس  یا   شرافت 
از سوی مردانی است که به سمت بازگرداندن 
شرافت از دست رفته به علت رفتار نامناسب 
زنان خانواده رانده می شوند. رفتار نامناسب به 
کنشی زنانه اشاره می کند که می تواند به شکلی 
واقعی رخ بدهد یا آنکه زن به آن متهم شود. در 
هرحال اعاده حیثیت خانواده به ضرورتی فوری 

تبدیل می شود.
ارزش ها جنبه های ضروری   هیجانات و 
در ساختار اجتماع هستند. شرم، هیجانی است 
که با آبرو پیوند دارد. شرم درنتیجه گسسته 
شدن رابطه فرد با جامعه برانگیخته می شود. در 
جامعه مردساالر، مردان به شدت با دیگر مردان 
همذات پنداری می کنند و تصویری فرادستانه 
نسبت به زنان در آنها از همان زمان کودکی شکل 
می گیرد. این موضوع را در برخی خانواده ها از 
رفتاری که برادر نسبت به خواهر دارد به روشنی 
می توان دریافت. شرف در چنین جوامعی به 
اعمال کنترل مرد بر زن گره می خورد. اگر مرد 

در این رفتار خود دچار شکست شود، شأن 
و منزلت خود را در جامعه در معرض تهدید 
می بیند و از سوی دیگر، مرد به عنوان فردی 

ضعیف شناخته می شود.
 واژه زن ذلیل واژه ای آشنا در فرهنگ ماست. 
داشتن شرف، از آن سو به حفظ موقعیت اجتماعی 
فرد کمک می کند که برای او از نظر اقتصادی مزایایی 
دربردارد. بدون شرف در این جوامع احتمال زیادی 
وجود دارد که فرد دچار انزوای اجتماعی، محدودیت 
اقتصادی و کاهش فرصت برای جلب جنس مخالف 
شود. به عبارتی، توانایی مرد برای حفظ پیوندهای 
اجتماعی خود در جامعه با دیگر مردان به توان 

او برای حفظ نظم در خانه خود گره می خورد.
 انسان هویت خود را در جامعه در ارتباط با 
دیگر افراد تعریف می کند. گروه اجتماعی که در 
آن فرد احساس تعلق و مشابهت می کند نقشی 
مهم در هویت سازی فردی دارد. این تضاد هویتی 
در مهاجران به شکلی بارز خود را نشان می دهد. 
فرهنگی که در خانه حاکم است، با آنچه در اجتماع 
جریان دارد تضادی چشمگیر نشان می دهد. همین 
تضاد در جوامع در حال گذار که دگرگونی روابط 
اجتماعی در آنها طی سال های اخیر سیری شتابان 
به خود گرفته، مشاهده می شود. گاهی هویت فردی 
خانوادگی با هویت اجتماعی در تعارض شدید 
قرار می گیرد. در برخی فرهنگ ها بار مسوولیت از 
دوش فرد مرتکب برداشته و چنین رفتاری بهنجار 
و برحق تلقی می شود. این قربانی است که گناهکار 
و مستوجب مجازات است. گاهی خود خانواده از 
گذاشتن سنگ قبر بر مزار قربانی خودداری می کنند 
و سعی در زدودن خاطرات او دارند و تالش می کنند 

او را از حافظه جمعی خود پاک کنند.

جنگ با قتل ناموسی با سالح طنز
برخی متفکران از جمله فیلسوف آنتونی آپیاه، پیشنهاد 
می کنند با سالح طنز و تمسخر به جنگ قتل شرافتی 
برویم. او استدالل می کند رفتار نامطلوب را می توان با 
تبدیل کردن آن به منبعی برای تحقیر و تمسخر و نه 
افتخار کمرنگ کرد. در فرهنگ ساخته شده بر مفهوم 

شرف این موضوع می تواند کامال معنی دار باشد. 
در حقیقت فرد بیان می کند که شرم در عین حال 
که می تواند محرکی برای انجام قتل شرافتی باشد، 
قادر است به عاملی برای پیشگیری نیز تبدیل شود 
اما برای تاثیرگذاری این سیاست، چنین رویکردی 
باید از دل خود آن فرهنگ بیرون بیاید. اگر افراد 
به این نتیجه برسند که این تحقیر از دنیای خارج 
می آید، به عنوان سیاست تحمیلی به آن می نگرند 
و اثر عکس خواهد داشت و آن فرهنگ برای حفظ 
هویت خود حالتی دفاعی به خود می گیرد. به همین 
دلیل برخی استدالل می کنند قوانین سفت و سخت 
علیه این رفتار می تواند حتی آن را تقویت کند. 
اگر این جوامع، چنین قوانینی را برآمده از فرهنگ 

غرب بدانند که قصد تحمیل خود بر 
سنت های آبا و اجدادی آنها دارد، برخی 
رفتارها به نماد استقالل فرهنگ فرد در 
برابر تهاجم خارجی تبدیل خواهد شد. 

فرهنگ نقش معنی دهنده ای به رفتارهای 
آدمی دارد و با آموزش مناسب می توان معنای 
برخی رفتارها را به شکلی دگرگون کرد که از 

نتایج مصیبت بار آنها کاسته شود.

نداشتن تعادل روانی در بیشتر موارد 
مطرح نیست

از  قاتل  پدر  رفتار  توجیه  در  که  دیگر  نکته ای 
سوی برخی افراد مطرح شد، این بود که تعادل 

روانی مناسب نداشته و چنین رفتاری را تحت تاثیر 
روان پریشی )جنون( حاد انجام داده و درک مناسبی 

از پیامد رفتار خود نداشته است. چنین احتمالی را 
نمی توان به کلی در این مورد یا موارد مشابه مردود 
دانست اما واقعیت این است که در بیشتر موارد 
چنین رفتارهایی از سوی افرادی انجام می شود 
که نمی توان رفتار آنها را به اختالل روان پزشکی 
خاصی نسبت داد. فرهنگ و معنایی که فرد در 
ذهن خود برای رفتارش می آفریند، می تواند به 
رفتارهایی دهشتناک منجر شود که لزوما دال بر 

اختالل روان نباشد. 
پدیده ابتذال شر که از سوی هانا ارنت در مورد 
رفتارهای جنایتکارانه افراد مطرح شد، به بروز چنین 

رفتارهایی از سوی افرادی معمولی اشاره دارد. 

چه باید کرد؟
حرکتی در سطح ملی و اجتماعی: برای پیشگیری 
از چنین وقایعی نیاز به حرکتی در سطح ملی و 
اجتماعی است. رفتار دیگر افراد جامعه و نگاه آنها 
به این پدیده نقش بسزایی در شکل دادن به معنای 
شرافت در ذهن مرتکبان بالقوه دارد. به طور مثال 
نگاه توأم با تحقیر همسایه ها به مردی که خواهر 
یا فرزندش از خانه گریخته بار عظیمی بر دوش 
او گذاشته که می خواهد به هر ترتیبی خود را از 

سنگینی آن خالص کند. 
قتل  وقوع  در  رسانه ها  نقش  نگرفتن  نادیده 
ناموسی: رسانه ها در بسیاری موارد از طریق بیان 
برخی اخبار، نمایش بعضی فیلم ها و انتشار برخی 
داستان ها به شکلی تلویحی و زیرپوستی به تقویت 
چنین رفتارهای فردی و فراقانونی دامن می زنند 
)نمونه بارز فیلم قدیمی است که در آن مرتکبی 
که برای حفظ شرف خود دست به قتل و انتقام 
فردی می زند، به قهرمان تبدیل می شود(. هر چه 
باشد، کارگردان، نویسنده یا خبرنگار نیز جزئی 
از این فرهنگ مردساالر غیرت مدارانه است که 
می تواند به شکلی ناخودآگاه یا خودآگاه با مرتکب 

همدلی داشته باشد.
حمایت از فرد آسیب پذیر: فرد آسیب پذیر را باید 
از محیط آسیب زایی که جان او را تهدید می کند، 
جدا کرد و نهادهای اجتماعی وجود داشته باشند 
که حمایت مناسب را بالقوه در زمان آسیب  

به قربانی عطا کنند. 
درک جوان ترها: گاهی در خانواده ها با 
شکاف بین نسلی عمیقی روبرو هستیم. 
نسل پدران، نسل متعلق به انقالب 
با کشمکش های  که  است  و جنگ 
و  کرده  نرم  پنجه  و  دست  گوناگونی 
آبدیده و در عین حال خشن شده است و 
نسل جوان دنیایی مهربان تر، شادتر و آرامش بخش تر 
طلب می کند. فاصله ای بین نسل ها ایجاد می شود 
که گاهی پرناشدنی می نمایاند اما با کمی بردباری 
و تالش از سوی نسل گذشته برای درک دنیای 
جوان ها که صاحبان فردای این مرز و بوم هستند و به 
حق برخی رفتارهای والدین را به پرسش می کشند، 

می توان به فردایی بهتر امید بست.

سازمان ملل در سال 
2006 میالدی اعالم کرد 

هرساله حدود 5 هزار زن جان خود را 
به علت آنچه خدشه دار کردن حرمت و شرف 

خانواده تلقی می شود، از دست می دهند. به نظر 
می رسد این رقم به ویژه در برخی مناطق دنیا در سال های 

اخیر افزایش یافته است. برخی نیز این افزایش را به فزونی 
موارد گزارش شده نسبت می دهند. از بنگالدش تا برزیل و 

از بریتانیا تا اوگاندا و سوئد و ترکیه و ایران همه جا 
با این پدیده روبرو هستیم و برخالف تصور 

اولیه، ارتباط نیرومندی میان مذهبی 
بودن و قتل های شرافتی یافت 

نشده است

ریشه بسیاري از بیماري هاي ذهني و متعاقب آن 
بیماري هاي جسمي ترس و هراس است. این ترس ها 
نوعی نگراني کلي از عدم پیشرفت کارها، احتمال 
وقوع مشکالت و مسائل پیش بیني نشده، بروز ایراد 

در سیستم کاري، بدشانسي و بسیاري موارد دیگر است. 
مي ترسیم نکند اتفاق بدی بیفتد، کسي فکر بدي در مورد ما بکند، 
نتوانیم به موقع کارهایمان را انجام دهیم و... در واقع بیشتر این ترس ها 
فارغ از منشاء رواني و دروني ناشي از زندگي در شرایط نابسامان و 

ناامن فرهنگي و اقتصادي است که در آن بزرگ شد ه ایم. 
البته این گونه ترس ها در بعضي جوامع بیشتر است. توجه داشته باشیم 
جامعه اي که مردمش دچار ترس ها و هراس هاي بیهوده هستند نمي تواند 
پیشرفت کند و اغلب درجا مي زند اما چگونه مي توانیم بر ترس هایي 
که مانع از پیشرفت ما مي شوند غلبه کنیم و رها شویم؟ با دکتر محمد 

جباري، روان شناس و کارآفرین در این زمینه گفت وگو کرده ایم.

: ریشه ترس هاي ما چیست؟
امروزه در جامعه افراد زیادي را می بینیم که قرار است کار مهمي انجام دهند و 
دلشان مي خواهد عامل و منشاء اتفاق بزرگي باشند و خیلي هم براي رسیدن 
به آن رویا دارند ولي در بسیاري مواقع تقریبا هیچ کاري انجام نمي دهند.انگار 
ترسي بزرگ و دروني مانع از آن مي شود که به اهدافشان برسند. این اتفاق 
حتي براي افراد باهوش و کساني مي افتد که نمرات خوبي در زمان تحصیل 
گرفته اند. والدین این افراد همیشه انتظار بهترین را از آنها داشته اند. آنها هم 
با وجود تمام تالشي که کرده اند همیشه احساس ناکام بودن دارند چون 
تنها هنگامي مورد حمایت و توجه ویژه خانواده قرار مي گرفته اند که بتوانند 
»کامل« باشند.. وقتي رویاي کامل بودن الگوي افراد مي شود، به این علت 
که با واقعیت همخواني ندارد آنها دچار ترس از شکست و سرخوردگي 
مي شوند که حتي باعث مي شود نتوانند کاري را هم آغاز هم نکنند چون 
جسارت انجام آن را ندارند. به طور طبیعي ما در کودکي تالش مي کنیم 

نظر والدین را به خودمان جلب کنیم چون آنها منابع قدرت ما هستند. اگر 
با سختکوشي مستمر بتوانیم این کار را انجام بدهیم الگویي را از آنها به 
یادگار مي بریم که همان الگوي سختگیري نسبت به دیگران است بنابراین 
ما افراد »نتیجه گرا«یي در زندگي واقعي خود مي شویم و به خاطر موفقیتي 
که در زمینه هاي مختلف به دست آورده ایم خودمان را به دیگران معرفي 
مي کنیم، در نتیجه ما خود را فقط به واسطه دستاوردهایمان آدم باارزشي 
مي دانیم. به همین خاطر وقتي دستاوردي نداریم احساس پوچي مي کنیم. 
افراد زیادي فکر مي کنند »من« بدون »دستاورد « یعني هیچ. به همین دلیل 
وقتي چیزي را که خودمان را با آن مي شناسیم و به دیگران هم معرفي 
کرده ایم مانند عنوان، پول و مدرک و...از دست مي دهیم احساس »بي هویتي« 
مي کنیم. ضمن اینکه اگر موفق هم شویم دچار نوعي خودشیفتگي مي شویم 
که بسیار شکننده و آسیب زننده خواهد بود. مي توان گفت خودشیفتگي 
تصویر غیرواقعي است که ما از خودمان مي سازیم. این تصویر غیرواقعي 
است و جامعه آن را باور ندارد بنابراین سعي مي کنیم فقط افرادي را کنار 
خودمان نگه داریم که این تصویر را باور داشته باشند. به همین دلیل است 
که افراد خودشیفته بیرون از خانه خیلي تحسین مي شوند، در حالي که 

اغلب در خانه دچار بحران هاي خیلي جدي هستند.
: معموال چه خصوصیتي در والدین باعث مي شود ترس در 

وجود فرزندانشان نهادینه شود؟

»ایده آل گرایي« در والدین که اغلب خودشیفتگي آنها را هم به دنبال دارد 
باعث مي شود بچه ها همیشه بترسند نکند نتوانند مطابق معیارهاي پدر و 
مادرشان رفتار کنند. بچه ها در چنین محیطي سعي مي کنند خود را به منبع 
قدرت بیشتر نزدیک کنند بنابراین گاهي خودشان هم خودشیفته  شوند.
عده اي دیگر هم به خاطر ترس هاي خود هیچ اقدامي نمي کنند و دست 
به کاري نمي زنند، فقط در ذهن خود تصویري از توانمندي هایشان دارند 
ولي این تصویر غیرواقع گرایانه است چون منجر به انجام هیچ کاري 
نمی  شود. در واقع مي توان گفت نمایش خودشیفتگي این افراد ادعاي 
توانایي است؛ نه توانمندي واقعي چون آنها از درون احساس حقارت 
مي کنند. گاهي والدین محافظه کار هم براي برحذر داشتن فرزندان 
خود از هر گونه خطري، بذر ترس را در وجود آنها به جا مي گذارند. 
یکي دیگر از اشتباهات والدین مقایسه آنها با همدیگر است.» مقایسه« 
بچه ها فقط باید با خودشان باشد چون به این ترتیب فرصت دارند متوجه 
اشتباهاتشان بشوند؛ به جاي اینکه مدام امر و نهي شوند.هنگامي که ما 
به بچه ها امر و نهي مي کنیم فرصت تجربه کردن را از آنها مي گیریم 
ولي اگر این فرصت به آنها داده شود شجاعانه تر و مستقل تر بار مي آیند. 

: چرا ترس در بعضي جوامع بیشتر است؟
ما در جامعه اي زندگي مي کنیم که بي اعتمادي بر جامعه حکمفرماست 
حتي دروغ گفتن هاي زیاد ما هم نشان از ترس هاي زیاد ما دارد، ضمن 
اینکه وقتي اعتماد از بین مي رود ترس هم بیشتر مي شود. از بین رفتن 
باور افراد باعث ترس هایي مي شود که غلبه بر آن کار آساني نیست. در 
چنین فضایي آرامشي وجود ندارد. همچنین خاطره جمعي و تجربه ما 
در جامعه نمي تواند این اطمینان را به ما بدهد که کارها خوب پیش برود 

و همین موضوع هم دوباره ترس ما را بیشتر خواهد کرد. 

آگاه بودن از اینکه ما چرا مي ترسیم در لحظات مهم تصمیم گیري 
کمک زیادي به ما مي کند. بسیاري از افراد فقط حرف مي زنند ولي هیچ 

وقت اقدامي نمی کنند.همچنین ترس آنها براي نرسیدن به ایده آل هایي 
که در ذهن خود دارند مانع از آن مي شود که بتوانند کاري انجام دهند. 
بخش دیگر ترس هاي ما هم مربوط به ابهاماتي است که در جامعه با 
آن مواجه هستیم. ما باید با انعطاف پذیري بیشتري شرایط سخت را 

پیش بیني کنیم و از پس آنها بربیاییم. 
: ترس در جامعه ما اغلب چگونه شکل مي گیرد؟

شاید بتوان گفت ما ایراني ها ترسي داریم که انگار همیشه همزاد ما بوده؛ 
یعني از روزي که به دنیا مي آییم با ما همراه است. ترس ما معموال ریشه 
در نگراني هاي زیادمان دارد. معموال استرس در چهره بسیاري از ما موج 
مي زند و می ترسیم نکند اتفاق بدي بیفتد یا کسي در مورد ما بد فکر 
کند و...که منشاء بیشتر این ترس ها هم در روان و ذهن ما جریان دارد. 
توجه داشته باشیم یکي از کارهاي مهمي که در جوامع دیگر انجام 
گرفته این است که آنها سعي کرده اند ترس را از جامعه حذف کنند 
و این موضوع از کودکي براي افراد جامعه تعریف شده ؛ مثال بچه ها 
نمي ترسند در سوپر مارکت دستشان به جعبه شکالت ها بخورد و به 
زمین بیفتد یا اگر اسباب بازي ها را در فروشگاه به هم ریختند کسي 
آنها را بد نگاه نمي کند و شماتت هم نمي شوند. کودک در آینده و 
هنگام نوجواني اجازه دارد مطابق سن و سال و میل خود لباس بپوشد 
و جامعه به خاطر رفتارهایش مدام به او احساس گناه نمي دهد. به این 
ترتیب افراد فرصت رشد بیشتري دارند و مجبور هم نیستند مدام نقش 
بازي کنند. مسوولیت پذیري در این افراد بیشتر مي شود و خودشان 
هم فرزندانشان را بدون ترس بزرگ مي کنند. ما اغلب در همه کارها 
استرس داریم؛ حتي وقتي براي تفریح و گردش به جایي مي رویم یا 
حتي مي خواهیم یک کار معمولي اداري یا بانکي انجام دهیم فکر 
مي کنیم نکند مشکلي پیش بیاید یا دچار مشکل شویم. حتی وقتی برای 
تفریح و خوشگذرانی جایی مي رویم یا مي خواهیم یک کار معمولی 
اداری یا بانکی انجام دهیم، نگرانیم، نکند دچار مشکل شویم. وجود 
این ترس ها مانع آرامش و لذت بردن ما از زندگي مي شود و اگر به 
موقع نتوانیم با آنها مقابله کنیم مشکالت بسیار زیادي براي خودمان و 

اطرافیان به بار خواهد آورد.

هراس هاي بیهوده

 يكتا فراهاني

ریشه بسیاري از بیماري هاي ذهني و متعاقب 
آن بیماري هاي جسمي ترس و هراس 

است. این ترس ها نوعی نگراني کلي از 
عدم پیشرفت کارها، احتمال وقوع مشكالت 

و مسائل پیش بیني نشده، بروز ایراد در 
سیستم کاري، بدشانسي و بسیاري موارد دیگر است

شنای پروانه؛ سینمای معمایی و قتل ناموسی

فیلم »شنای پروانه« اولین تجربه فیلم بلند سینمایی 

محمد کارت است که پیشتر به عنوان مستندساز در 

سینما حضور داشته است. این فیلم به تهیه کنندگی 

رسول صدرعاملی در جشنواره فیلم فجر سی و هشتم 

اکران شده است. بازی های خیره کننده بازیگرانی 

همچون امیر آقایی، جواد عزتی، طناز طباطبایی، 

پانته آ بهرام، علی شادمان، نیره فراهانی، مهدی 

حسینی نیا، ایمان صفا، مه لقا باقری، نادر شهسواری، 

یزدان دارابی، آبان عسکری و... این فیلم را این 

روزها در سر زبان ها انداخته است. 

 دکتر علی فیروزآبادی 
روان پزشک، دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز



دین و سالمت

دگی
ی زن

وزه ها
آم

شش روایت درباره امام راستین
بیست و پنج شوال مصادف با شهادت امام صادق)ع( است. 
امام ششم شیعیان که شناخته شده ترین لقب ایشان »صادق« به 
معنی راستگو و راستین است. ایشان در تمام عمر پربرکت خود 
به دفاع از اسالم راستین و مناظرات در این باره پرداختند. به 
همین دلیل بیشترین حدیث شیعیان در دوره زندگی ایشان نقل 
شده است. آن حضرت سرانجام توسط عوامل منصور دوانقی 
به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. در 
ادامه و به مناسبت روز شهادت امام صادق)ع( به بررسی سیره 

و شیوه زندگی امام ششم شیعیان می پردازیم.
روایت اول- کار کردن در گرمای تابستان: یکی از ویژگی های 
امام جعفر صادق)ع( این بود که نه تنها دیگران را دعوت به کار 
می کردند، بلکه خودشان نیز برای کسب روزی حالل تالش 
می کردند. ایشان با وجود مشغله زیاد، درس و مناظرات باز هم از 
کسب روزی حالل غافل نمی شدند. یکی از یاران امام صادق)ع( 
نقل می کنند که در یکی از روزهای گرم تابستان حضرت را در 
باغ شان دیده اند که با یک لباس زبر و خشن در حالی که بیل 
در دست شان بود، مشغول کار کردن بودند. ایشان در حالی که 
قطرات عرق روی صورتشان نشسته بود، به درختان و گیاهان 
آب می دادند. راوی می گوید از حضرت خواستم که من به جای 
ایشان کار کنم. اما ایشان فرمودند: »من کسی را دارم که برایم 
این کارها را انجام بدهد، اما دوست دارم در راه کسب روزی 
حالل از گرمای آفتاب آزار ببینم و خداوند شاهد باشد که در 

پی کسب روزی حالل هستم.« )۱(
روایت دوم- مهمان نوازی برتر از آزاد کردن برده: امام بسیار 
مهمان نواز و دوست دار مهمان بودند تا جایی که وقتی سفره غذا 
را نزد مهمان می گشودند، بسیار به آنها تعارف می کردند تا سیر 
شوند. گاهی وقت ها هم پس از اینکه مهمانان از غذا خوردن 
دست می کشیدند، حضرت دوباره برایشان غذا می آوردند و برای 
اینکه آنها خوب غذا بخورند، احادیثی از پیامبر )ص( برایشان 
نقل می کردند. ایشان به مهمانان خود می فرمودند: »مهربان ترین 
شما نسبت به ما کسانی هستند که بر سر سفره ما خوب غذا 
می خورند.« همچنین حدیثی در این باره از امام نقل شده که: 
»اگر کسی 5 درهم به دست گیرد، وارد بازار شود، با آن غذایی 
تهیه کرده و چند نفر مسلمان را دعوت کرده و اطعامشان کند، 
نزد من دوست داشتنی تر از آن است که یک برده را آزاد کند.« )۲(

روایت سوم- دقت در به دست آوردن روزی حالل: روایت 
سوم الگوی رفتاری بسیاری خوبی برای این روزهای ماست. 
حضرت صادق)ع( در تجارت و کسب و کار رضای خدا را 
در درجه اول برایشان اهمیت داشت. به همین دلیل وقتی دیدند 
کسی که با سرمایه ایشان برای تجارت به مصر رفته بود، با سود 
کالن برگشت، پرسیدند که چنین سودی از کجا به دست آمده 
است. آن شخص نیز در پاسخ گفت: »چون مردم به کاالی ما نیاز 
داشتند، آن را با سود هنگفت در بازار به فروش رساندیم.« امام 
فرمودند: »سبحان ا... علیه مسلمانان هم پیمان شدید که کاال هایتان 
را جز در برابر هر دینار سرمایه یک دینار سود نفروشید!« سپس 
امام اصل سرمایه اش را برداشتند و از آن سود گزاف چشم پوشی 
کردند. ایشان فرمودند: »ای مصادف! چکاچک شمشیرها از کسب 

روزی حالل آسان تر است.«
روایت چهارم- بخشش به سبک امام صادق)ع(: حضرت 
بسیار به فکر نیازمندان و فقرا بودند. هرگاه شخص نیازمندی 
به ایشان مراجعه می کرد، به سرعت نیاز او را برطرف می کردند 
و می فرمودند: »مبادا زمینه از بین برود و او خود به خود از من 
بی نیاز شود.« حضرت دارایی خود را با فقرا و نیازمندان تقسیم 
می کردند و از خرماهای رسیده باغ خود به اندازه ۱0 ظرف 
که هر کدامش ۱0 نفر را سیر می کرد، به دیگران می بخشیدند 
و برای پیرمرد، کودک، نیازمند و زنانی که در همسایگی باغ 
بودند ولی قادر به آمدن نبودند، یک مد خرما می فرستادند. 
بقیه محصول خرما را هم به مدینه می بردند و بین فقرا تقسیم 
می کردند. در نهایت از یک محصول ۴ هزار دیناری، تنها ۴00 
درهم برایشان باقی می ماند. حضرت بسیار شکر صدقه می دادند، 
وقتی از ایشان دلیل این کار را پرسیدند، فرمودند: »هیچ چیز 
نزد من دوست داشتنی تر از شکر نیست. من دوست دارم که 

محبوب ترین چیز را صدقه دهم.« )۴(
روایت پنجم- برخورد روشنگرانه با مخالفان: امام فردی بسیار 
خوش برخورد و مهربان میان مردم بودند. هرگز در جلسات خود 
سخن کسی را قطع نمی کردند و با تبسم و چهره ای گشاده با مردم 
برخورد می کردند. ایشان در برابر مخالفان و فرقه های انحرافی 
راه روشنگری را پیش می گرفتند تا بتوانند آنها را هدایت کنند. به 
عنوان مثال مالک بن انس از سران مخالفان بود ولی حضرت به 
او احترام می گذاشتند و برخورد گرم و صمیمانه ای با او داشتند. 
همین باعث شد مالک بن انس از نظر رفتاری امام صادق)ع( 
را به عنوان الگوی خود انتخاب کند. البته در مواردی که الزم 
بود، حضرت در عین احترام از برخورد تند برای تلنگر زدن به 

مخالفان استفاده می کردند.
روایت ششم- مردی که همیشه راست می گفت: امام صادق)ع( 
همیشه به راستگویی و صداقت مشهور بودند و دیگران را نیز 
به این کار سفارش می کردند. ابوخالد کابلی از امام سجاد)ع( 
اسامی ائمه را می پرسید که وقتی حضرت سجاد)ع( به نام 
حضرت صادق رسیدند، پرسید: »همه شما راستگو هستید، پس 
چرا ایشان را »صادق« می نامند؟« امام فرمودند: »چون پنجمین 
اوالد او نیز جعفر نام دارد ولی به کذب ادعای امامت می کند.« 
یعنی امام صادق)ع( در ادعای امامت خود صادق و راستگو 
بودند برخالف جعفر کذاب. از امام صادق)ع( احادیث بسیاری 
درباره راستگویی نقل شده است: »راستگو را نخستین کسی که 
تصدیق می کند، خدای  عزوجل است که می داند او راستگوست 

و نیز نفس او تصدیقش می کند که می داند راستگوست.« )5(
پی نوشت ها:

۱. مجلسی، بحاراالنوار، ج ۴۷، ص ۵۶
۲. صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق)ع(، عالمه مظفر، ترجمه 

سید علوی، ص ۳۰۳ ،انتشارات قلم، چاپ اول ۱۳۶۷
۳. مجلسی، بحاراالنوار، ج ۴۷، ص ۵۷
۴. مجلسی، بحاراالنوار، ج ۹، ص۴۷۱

۵. کافی، ج ۲، ص ۱۰۴، ح۶ 

پاسخ به یک پرسش مشاوره ای 

کودک باهوش

پرسش: پسرم فرزند باهوشی است و تربیت او کار 
دشواری است. من و همسرم برای تربیت درست 

او چه تدابیری باید بیندیشیم؟

پاسخ: پاره ای از ویژگی های کودک باهوش و 
کودک معمولی:

١. تربیت کودک باهوش و کودک معمولی متفاوت 
است. کودک معمولی مانند بره ای است که کمی 
جست وخیز می کند، اما وقتی با ریسمان به جایی 
بسته شد، آرام می گیرد و در آنجا می ماند. اگر به او 
بگویید بنشین می نشیند، اگر بگویید این سخن را 

بگو، می گوید و...
کودک معمولی همین  که امری از سوی پدر و مادر 
گفته شود، برایش کافی است اما بچه باهوش و 
تیزهوش اگرچه فلسفه نمی داند،  فیلسوفانه می اندیشد. 
اگر به او بگویید: اینجا بنشین، می گوید: چرا بنشینم؟ 

اگر بگویید: این کار را نکن، می گوید: چرا نکنم؟
٢. کودک معمولی احتماال فربه شود یا اضافه وزن 
هم بیاورد، سالم باشد و بیماری نگیرد اما کودک 
باهوش ممکن است برخی از اوقات، خوب غذا 
نخورد چون مهم ترین مساله برای او شکم نیست 
و مسائل مهم تری برایش مطرح است؛ بنابراین 
ممکن است الغر  شود، حتی گاهی ریزنقش است 

و گاهی هم بیمار می شود.
٣. کودک باهوش چندان منظم نیست. به وسایلی 
که اطرافش ریخته می شود، اعتنا نمی کند و خود 
را معطل کارهای پیش پا افتاده نمی کند اما کودک 

معمولی غالبا منظم است.

راهکارها
١. پذیرش سختی و انجام تالش بیشتر: پدر و 
مادر باید بدانند و بپذیرند که تربیت فرزند باهوش 
مشکل تر و کاربرتر است و زحمت بیشتری می طلبد. 
به عنوان مثال، برای دستیابی به طال و گوهر ثمین 
باید سنگ را از اعماق زمین درآوریم و ذوب کنیم 
و مواد زائدش را برطرف کنیم؛ در نهایت با صرف 
هزینه، زمان و زحمت بسیار به طال و جواهر برسیم 
اما برای استخراج آهک نیاز به این همه کار و زحمت 
نیست؛ همین  که کنار کوه آهک برویم و یک پتک 
بزنیم، کافی است. البته در هر مساله ای باید نتیجه 
آن  را هم دید. کسی که زحمت و سختی استخراج 
طال را کشیده است، ثروتمندتر و خوشنودتر است 
یا آنکه در پی آهک می رود؟ تربیت کودک باهوش، 
مانند استخراج طال و جواهر، پرزحمت و سخت 
است، اما فرجامی نیکو و پرثمر دارد، در حالی که 
تربیت کودکی که باهوش نباشد، مانند استخراج آهک، 
کم زحمت و راحت است، اما فرجامی کم ثمر دارد. 
پذیرش این سختی و زحمت بیشتر، گام اول در 

تربیت فرزند باهوش است.
٢. رفتار هوشمندانه: برای تربیت فرزندان باهوش 
باید رفتار هوشمندانه داشته باشیم و حساب شده 
عمل کنیم. مثال اگر قصد داریم به مهمانی برویم، 
به کودک تیزهوش نگوییم: »آماده شو می خوایم به 
مهمانی برویم«؛ این عبارت برای کودکی است که 

مطیع محض باشد.

به کودک تیزهوش باید بگوییم: »ما می خواهیم به 
مهمانی بریم، شما کی آماده هستی؟« سوال های کودک 
باهوش را نیز باید با پاسخ های هوشمندانه جواب دهیم. 
اگر پدر و مادر پاسخ هوشمندانه سوال را نمی دانند، 
بگویند: »نمی دانم، باید مطالعه کنم یا مشاوره بگیرم«؛ 

چون نمی شود سر کودک باهوش را شیره مالید.
یک مثال مشاوره ای: بچه ای به پدر و مادرش می گفت: 
ازدواج یعنی چه؟ پدرش از دوستان زمان جنگ ما 
بود. مادر می گفت: »من نمی دانم«. پدر هم می گفت: 
»من نمی دانم. پیش دوست مشاورم می رویم و از 
او می پرسیم که ازدواج یعنی چه؟ او جواب این 

سوال را می دهد.«
٣. پرهیز از سخنان معماگونه: نزد کودک هوشمند 
باید هوشمندانه سخن بگوییم. معماهایی که هنوز 
از  وقتش نرسیده است را مطرح نکنیم. برخی 
داستان ها نیز نباید نزد او گفته شود؛ چون برایش 
بود. مثال وقتی کودک در  سوال برانگیز خواهد 
حال بازی است، مادر به خاله می گوید: »دخترعمه 
همسرم 5 ماه پیش، ازدواج کرد. اکنون بچه دار 

شده اند«. خاله با تعجب می گوید: »5 ماه است؟!« 
هر دو می خندند.

بازی متوجه  آنها تصور می کنند کودک در حال 
سخنانشان نمی شود؛ در حالی که او سخنان آنها را 
تحلیل می کند و برایش سوال و معما پیش می آید 
که بچه 9 ماهه به دنیا می آید؛ پس اینها چرا 5 ماهه 

بچه دار شده اند؟
4. مطالعه و مشاوره بیشتر: برای تربیت کودک 
معمولی، خواندن نصف کتاب در زمینه تربیت فرزند 
کافی است اما برای تربیت کودک باهوش به مطالعۀ 
حداقل 5 کتاب تربیتی و مراجعه به مشاور متخصص 

کودک نیاز است.
دو سوالی که ممکن است بپرسید:

اگر پدر و مادری از ما بپرسند:
۱. ما فرزند باهوش نمی خواهیم. نمی توانیم زحمت 
تربیت فرزند باهوش را بر دوش بکشیم، چه کنیم؟
۲. آیا ما که صاحب فرزند باهوش هستیم، خوب است 
بگوییم خوش به  حال کسانی که فرزند معمولی دارند؟

این گونه پاسخ می دهیم:
۱. شما با یک همسر باهوش ازدواج کرده اید و فرزند 
شما باهوش شده است. وظیفه انسانی شماست که 
فرزندتان را خوب تربیت کنید. اگر این سختی را 
نمی خواستید باید قبل از ازدواج این فکر را می کردید. 
در اینجا نمی توانید بگویید من نمی خواهم. بچه باهوش 

را خوب تربیت کنید و بهره اش را نیز ببرید.
۲. خداوند را به خاطر عطای فرزند باهوش شکر 
کنید. بدانید لذت سختی کشیدن و تالش بیشتر و 
حتی اذیت  شدن از دست فرزند باهوش، بسیار بیشتر 
از استراحت و آسایشی است که از فرزند معمولی 
باهوش را بزرگ می کنید،  می برید. وقتی فرزند 
در آینده لذتش را نیز می برید و از شما یک نسل 

هوشمند به  جای می ماند.

مکان  و  زمان  کامل،  انسان های  دانش  اشاره:سفره 
نمی شناسد. می توان دیوار تاریخ را برداشت و همین 
االن پای رهنمودهای پیشوایان دین نشست تا زندگی 
امروز را با پیشنهادهای بهترین و موثرترین انسان هایی که 
تاریخ به خود دیده است، پیوند زد. به مناسبت شهادت 
امام صادق)ع(، توشه  برمی داریم از حضرتش؛ امید آنکه 
با کاربست رهنمودها، رسیدن به موفقیت را تجربه کنیم.

بی تفاوتی ممنوع!
بروز مشکل در جامعه، آزمونی است که در آن انسان های 
خوش سرشت میدانی برای خدمت به دیگران می یابند. 
ما در آموزه های دینی، به همدلی و جمع گرایی دعوت 
شدیم. بودن با یکدیگر، فرصت رشد جمعی را فراهم تر 
می  کند و در نقطه مقابلش، انتخاب تنهایی برای شیوه 
زندگی، رهاوردی مثل افسردگی و بیماردلی را خواهد 
داشت. در سخنی از امام صادق)ع( می خوانیم: »اهل 
ایمان، برادران یکدیگر و فرزندان یک پدر و مادرند و 
اگر رگی از یکی از آنها به ناراحتی بجنبد، دیگران به 
خاطر او، شب را نمی خوابند«. داشتن چنین نگاه نابی، 
از جامعه اسالمی قدرتی بی نظیر می سازد که هیچ کس 
در آن احساس تنهایی و فقدان حمایت نمی کند. وقتی 
زیربنای فکری هر یک از ما چنین مثبت و زیبا چیده شده 
باشد، دستاوردهایی مثل همیاری در بحران هایی مانند 
سیل،  زلزله، بیماری و فقر را به نظاره خواهیم نشست.

دوست این چنین باید!
اندیشمندان معتقدند شخصیت 5سال آینده ما را دو مورد 
خواهد ساخت؛ کتاب هایی که می خوانیم و آدم هایی 
که با آنها آشنا می شویم. در این میان، تجربه کرده ایم 
که نقش دوست در دگرگونی شخصیت کامال متمایز 
است و هر یک از ما، تلخ و شیرین هایی از این با هم 
بودن های رفاقتی را تجربه کرده ایم. دوستی ها همان قدر که 
می توانند سودمند باشند، به همان نسبت چنانچه درست 
انتخاب نشده باشند، می توانند سبب سوء استفاده ها و 
سرگردانی های پس از آن شوند. معیارهای گزینش دوست 
هم متفاوت است. امام صادق)ع(، دو معیار پایدار و 
محکم را که نشان از رشد یافتگی و شکل گیری هویت 
واقعی در شخصیت افراد است را معرفی می کند که 
اگر فردی به چنین خصوصیاتی آراسته بود، می توان در 
تداوم دوستی به او اعتماد کرد وگرنه خود وی می تواند 
منشاء دردسرهای بعدی باشد. معیارهای حضرت درمورد 
دوستان در این گفته آمده؛ »برادران خود را به دو خصلت 
بیازمایید. اگر آن دو خصلت را داشتند با آنها دوستی 
کنید وگرنه از ایشان دوری کنید، دوری کنید، دوری 
کنید؛ پایبندی به خواندن نماز در وقت خود و نیکی 
کردن به برادران در سختی و آسایش«. در واقع کسی 
که تعهد بلندمدتی مانند پایبندی دینی را تجربه کرده، 
می تواند دارای نماد اعتماد قوی تری برای دیگران باشد 

و به همان نسبت، در فراز و فرودهای زندگی، نسبت 
به دوستان خود دچار فراموشی و کم کاری نمی شود.

نشانه ای از سالمت روان
هرقدر سالمت روان و شخصیت بیشتری داشته باشیم، 
زندگی مسالمت آمیزتری خواهیم داشت و در قلمرو 
ارتباط های خود، آرامش و امنیت را به دیگران هدیه 
ناسالم،  نشانه های شخصیت   از  یکی  کرد.  خواهیم 
داشتن اذیت برای دیگران و حتی موجودات دیگر 
است. افرادی که از اختالل های شخصیتی رنج مي برند، 
معموال دیگرآزاری خصلت مهمی است که در آنها به 
وفور یافت می شود؛ در مقابل انسان های سالم، از هر نو 
اذیتی نسبت به خود و دیگران، دور هستند. نمونه بارز آن 
انس با طبیعت و زندگی مسالمت آمیز با مظاهر آفرینش 
الهی است. در سخنی از امام صادق)ع(، چنین افرادی، 
»ابرار« نامیده شده اند و حضرت درباره آنها می فرماید: 
»به خدا سوگند که نیکان رستگارند. آیا می دانید آنها 
چه کسانی هستند؟ کسانی که آزارشان به مورچه ای 
نمی رسد«. آنکه مراقبتی چنین در قلمرو رفتارهای خود 
دارد، اطمینان و آرامش را برای دیگران رقم خواهد زد.

احترام کنید تا احترام شوید
خانواده ها از کاهش میزان احترام فرزندانشان گالیه دارند 
و از آن به عنوان انحرافی در مسیر تربیت فرزندان نام 
می برند. دالیل متعددی را می توان برای این مهم برشمرد. 
یکی از دالیل آن، نداشتن الگوهای رفتاری در دسترس 
برای نحوه احترام کردن است. برای آموزش احترام به 
فرزندان خود، می توانیم از روش های گوناگونی بهره 
بگیریم. آنچه بر آن توافق داریم، ضرورت یاددهی این 
مهارت به فرزندان است. امام صادق)ع(، راه کوتاه تری 
را برای این امر پیشنهاد می کنند که هم مایه تقرب ما به 

خداوند و اجرای دستورات اوست و هم سبب آموزش 
غیرمستقیم به فرزندان در زمینه احترام به بزرگ ترهاست. 
پیشنهاد حضرت چنین است؛ »به والدین خود نیکی 
کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند«. زمانی که فرزندان 
دست بوسی ما را نسبت به والدین خودمان مشاهده کنند، 
شاید نتوانند چنین رفتاری را تکرار کنند ولی به روش 

خود بر مقدار احترام شان به ما خواهند افزود.

زندگی تان را تدبیر کنید!
مدیریت دارایی از خود درآمد مهم تر است. فردی که 
درآمد زیاد و هزینه باالیی دارد، در رسیدن به اهداف 
بزرگ می ماند. نگاه دین، قناعت و صرفه جویی در 
مصرف است، در عین حالی  که ما را به تالش برای 
کسب حالل و توصیه روزی سفارش می کند. مؤمن 
واقعی، دخل و خرج را به گونه ای تنظیم می کند که به 
دردسر نیفتد و حتی بتواند برای دیگران نیز سودمند 
باشد. این سخن امام را با چنین نگاهی می خوانیم؛ 
»مؤمن، یاوری خوب و کم خرج و کم زحمت است؛ 
زندگی اش را خوب اداره می کند. از یک سوراخ دوبار 
گزیده نمی شود«. فرد با ایمان و همه آنهایی که شیوه 
زندگی عاقالنه ای را پیش گرفته اند، از نظر توان ذهنی 
و کنش فردی در حد باالیی هستند و در تمام نقش های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی می توانند با تدبیر رفتار 
کنند و از تجربه های پیشین خود نیز برای درامان ماندن 

از خطا بهره مند می شوند.

نسخه ای ساده و کاربردی
بدن مطابق ساعت زیستی، سالمت پایدارتری را تجربه 
خواهد کرد و شیوه زندگی روزمره ما در میزان بهره وری 
از تندرستی و شادابی سهیم است. هر کدام از نیازهای 
شبانه روزی ما چنانچه از محور اعتدال و میانه روی 

خارج شود، ما را با بیماری های روانی و عصبی روبرو 
خواهد کرد. به عنوان مثال، بدخوابی و پرخوابی، هر 
دو می توانند فرد را دچار استرس های جسمی و روانی 
کنند، در حالی   که خواب به موقع و به اندازه، افراد را 
سرزنده و آماده برای فعالیت های روزمره خواهد کرد. 
در سفارش هایی از امام ششم)ع( این مسائل به خوبی 
تبیین شده اند. حضرت در روایتی می فرمایند: »خداوند از 
پرخوابی و بیکاری زیاد نفرت دارد«. خواب و فراغت، 
هر دو آرامش آفرین هستند و ضروری اما زمانی که بیش 
از اندازه باشند، فرد را از سالمت زیستی و روانی دور 
می کنند. همان گونه که پرخوابی آسیب زاست، خواب 
در غیر وقت تعیین شده شبانه هم می تواند زیان بخش 
باشد. این نکته دقیق در بیان امام صادق)ع( به خوبی 
دیده می شود؛ »3 مورد است که خداوند آنها را دشمن 
می دارد؛ خوابیدن در روز بدون شب زنده داری، خنده 

بی دلیل و غذا خوردن از روی سیری«

با خداوند هیچ کس تنها نیست!
وقتی به خداوند و همراهی او ایمان داشته باشیم، تنها 
نیستیم. ایمان، انسان را از بن بست های روانی خارج کرده 
و او را به حمایتی کامل وصل می  کند و از احساس تنهایی 
و ترس ها و اضطراب های ناشی از آن دور خواهد کرد. 
امام ششم دراین باره می فرمایند: »هیچ مؤمنی نیست 
مگر آنکه خداوند از ایمان او انیس و دالرامی برای او 
قرار می دهد، چندان که اگر بر قله ای باشد احساس 
تنهایی نکند«. امروزه با اینکه ابزارهای ارتباطی فراوانی 
در اختیار ماست، هیچ کدام نتوانسته اند تنهایی ما را 
چاره کنند زیرا تنها سرشار بودن درون از نور وجود 

خداوند است که ما را از چنین رنجی نجات می دهد.
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و  مادر  رابطه  اوقات  اغلب 
خاص  رابطه ای  دختری، 
با ورود  رابطه  این  اما  است 
نوجوانی،   سن  به  دختر 
پیچیده تر می شود. درحقیقت وقوع بحران میان 
مادر و دختر نوجوانش، معموال اجتناب ناپذیر است. 
همان طور که پسر برای شکوفا شدن الزم است که 
از پدر فاصله بگیرید،  دختر نیز به این فاصله گیری 
از مادر نیاز دارد، اما این نیاز از کجا ناشی می شود 
و چگونه باید بحرانی که در ادامه این ماجرا شروع 

می شود را مدیریت کرد؟
روابط مادر و دختری، همیشه روابط ساده ای نیست 
و در این میان، قطعا مشکالت و گرفتاری های 
متعددی میان این دو نسل بروز خواهد کرد. با 
وجود این، برقراری رابطه ای مساعد و مطمئن 
میان آن دو،  غیرممکن و دور از دسترس هم 
نیست. برای مادر، تولد دختر، قطعا اتفاق خاصی 
به شمار می رود اما ارتباط میان آن  دو براساس 
عوامل مختلفی شکل می گیرد. رابطه ای که مادر 
در گذشته با مادر خودش داشته  است، بعدها در 
رابطه ای که با دخترش خواهد داشت، به شدت 
تأثیرگذار است. بعضی از مادران، همان رویه ای 
که با مادر خودشان داشته اند را با دخترشان در 
پیش می گیرند، گروهی دیگر متحول می شوند و 
نوع رابطه را ارتقا می دهند. گروه سومی نیز هستند 
که در برابر پذیرش این شرایط جدید مقاومت 
می کنند. درحقیقت شکل روابط مادر و دختری 

از انتقال نسل ها نشأت می گیرد. 

دختر، آینه تمام نمای مادر
تفاهم میان مادر و دختر حاصل نخواهد شد 
مگر اینکه مادر برای زنانگی دخترش ارزش و 
جایگاهی خاص قائل باشد. زمانی که دختر بچه 
دلش می خواهد از جواهرات مادرش استفاده کند یا 
لباس ها یا کفش های او را بپوشد ، بسیاری از مادران 
موضع گیری می کنند. برداشت آنها از قضیه این است 
که دختر قصد دارد جای آنها را بگیرد. این احتمال 
وجود دارد که بعضی از مادران با مشاهده اولین 
نشانه های زنانگی دخترشان شوک زده و عصبانی 
شوند. در حقیقت نوعی احساس حسادت ناگهانی 
در درون مادر شعله ور می شود و این احساس به 
او دست می دهد که جایگاهش از سوی دخترش 
مورد تهدید قرار گرفته است. روانشناسان به مادران 
توصیه می کنند که سدی در برابر ابراز زنانگی های 

دخترانشان نباشند تا آن ها از خودسازی باز نمانند، 
بنابراین مهم ترین راهکار برای رسیدن به تفاهم، 

همین مسأله است. 

مادر، رقیبی برای دختر
زمانی که دختر مراحل رشد خود را سپری می کند، 
در کودکی همواره می کوشد تا برای جلب توجه 
پدر، مادر را کنار بزند. این مرحله معموال در سنین 3 
تا 5 سالگی بروز می کند. بعد از این مرحله شرایط 
تقریبا آرام است تا اینکه در سنین نوجوانی، رقابت 

مادر و دختری به اشکال دیگری بروز می کند.
روان شناسان معتقدند بهترین راهکار برای مدیریت 
این شرایط و ایجاد تفاهم با دختر این است که 
وی آنطور که هست پذیرفته شود. او را سانسور 
نکنید چون قطعا این مرحله نیز سپری می شود. 
در این شرایط بدون شک پدر نیز به نوعی دچار 
یأس و سرخوردگی خواهد شد. روان شناسان به 
پدران توصیه می کنند که بازی نخورند و به جای 
تسلیم در برابر دل فریبی های دخترشان، همواره 
بکوشند تا فاصله الزم را با او حفظ کنند تا جایگاه 

مادر نیز محفوظ باقی بماند. مادر نیز باید این نکته 
را برای همیشه برای دخترش روشن کند که او 

همسر پدر است و او، دختر پدر. 

دختر، همزاد مادر
تله دیگری که بر سر راه تفاهم مادر و دختر وجود 
دارد، محبت بیش از اندازه مادر به دختر است. 
غالبا دیده می شود که بعضی از مادران آنقدر به 
دخترانشان نزدیک می شوند و آنقدر بر زندگی 
وی سایه می افکنند که عمال آزادی را از او سلب 
می کنند. در این شرایط دختر قطعا نمی تواند هویت 
واقعی خویش را بیابد و در ادامه شخصیتی مستقل 
برای خود داشته باشد. درحقیقت عشقی که مادر 
نثار دخترش می کند آنقدر شدید است که در عمل 
این حس را به دختر القا می کند: من باید تسلیم 

خواسته های مادرم باشم و الغیر!
روان شناسان بر این باورند این منش رفتاری، در 
یک خودشیفتگی عمیق مادرانه ریشه دارد طوری که 
به دختربچه این اجازه را نمی دهد تا خودش را از 
دیگران متمایز کند و در یک کالم خود واقعی اش 

را زندگی کند، بنابراین برای برقراری تفاهم مادر 
و دختری، در این مرحله نیز باید هنرمند باشید و 
اجازه ندهید که او زیر سایه سنگین محبت شما، 

از رشد شخصیتی باز بماند.

دختر، دوست مادر
بعضی از مادران در وجود دخترانشان، کارهای 
بچگی نکرده خود را جستجو می کنند. این گروه از 
مادران، برای احیای زندگی از دست رفته خوشان، 
از رابطه با دخترانشان مایه می گذارند. در این مورد، 
مادر بیش از اندازه به دختر نزدیک می شود و در 
ادامه صمیمیتی که میان این دو شکل می گیرد، 
دختر را آنقدر به مادر وابسته می کند که در عمل 
هر دو را با مشکالت بسیاری روبرو خواهد کرد.

به باور روانشناسان، دختر برای اینکه بتواند کدهای 
زنانه مخصوص به خودش را پایه گذاری کند، نیاز 
دارد گاهی با مادرش مخالفت کند و در برابر او 
بایستد، بنابراین آنها به مادر توصیه می کنند که 
جایگاه واقعی خویش را در زندگی دخترش پیدا 
کند، همواره در صدد دانستن ریزترین اتفاقات 

زندگی او نباشد و البته ریز و درشت زندگی 
خویش را نیز برای او تعریف نکند. یادتان باشد او 
دوستان خودش را دارد و شما نیز دوستان خودتان 
را. شما مادر وی هستید، نه دوست صمیمی او!

توصیه هایی کاربردی برای داشتن یک 
رابطه خوب مادر و دختری 

در گام نخست، روان شناسان به مادران توصیه 
می کنند دست از متهم کردن خویش بردارند: »آنها 
نمی توانند در آن واحد بار تمام کارها را به دوش 
بکشند بنابراین مسوول تمام اتفاقات بزرگ و 

کوچک زندگی باشند.« 
مادران باید بپذیرند رابطه مادر و دختری نیز 
مانند دیگر روابطی که بر این عالم حکمفرماست، 
رابطه ای کامل و بی نقص نیست و برای پیشرفت و 
بهبود، به زمان نیاز دارد. درگیری و کشمکش هایی 
که میان مادر و دختر بروز می کند، نشانه شکست 
مادر در تربیت فرزندش نیست چون تا زمانی که 
در این عالم چالش و درگیری وجود دارد، قطعا 
راهی برای مذاکره و گفت وگو نیز وجود خواهد 

داشت. تجربه این موقعیت ها در زندگی، نه برای 
مادر راحت است و نه برای دختر اما یادتان 
نرود که این روح زندگی است و برای داشتن 
رابطه  خوب مادر و دختری، سپری کردن این 

مسیر نیز اجتناب ناپذیر است.
مادر باید بپذیرد که دختر نیز زندگی خودش 
را دارد، خواسته ها و آرزوهای مخصوص به 
خودش را دارد که ممکن است با او و باورهایش 
منطبق نباشند. دختر نیز باید مواردی را مدنظر 
داشته باشد تا رابطه ای خوب و شکوفا با مادر 
توصیه  دختران  به  روان شناسان  کند.  برقرار 
می کنند به هر قیمتی، درصدد اصالح و ترمیم 
این رابطه نباشند. اگر میان او و مادر، اختالفاتی 
بنیادین و ریشه ای وجود دارد، در فاصله گرفتن 
از مادر تردید نکند. گاهی اوقات دوری گزیدن، 

دوستی و محبت به بار می آورد.
روان شناسان به مادران توصیه می کنند همواره 
مراقب کلمات خود باشند و حین صحبت با 
دختران ظرافت های گفتاری را رعایت نمایند. 
می نشیند،  دختر  جان  لوح  بر  مادر،  جمالت 
آن هم دختری که همیشه در آرزوی جلب توجه 
مادر است. یادتان باشد که دختر برای رشد 
شخصیتی خویش، به نگاهی مثبت نیاز دارد. 
اگر مادر مدام او را بکوبد و مدام ارزش وی را 
پایین بیاورد، در کوتاه مدت، نتیجه وحشتناک 
و غیرقابل جبرانی نصیب هر دو طرف خواهد 
شد. بنابراین هر زمان که دختر مورد حمالت 
لفظی مادر قرار گرفت یا برعکس، ماجرا را 
کش ندهید و حتما  شما مادر عزیز، در مقام 
بزرگ تر، گذشت داشته باشید و با شوخی و 

بامزگی، جو را آرام کنید.
دخترتان را آن طور که هست بپذیرید و هیچ گاه 
فراموش نکنید که مادر نقش تقویت کننده را در 

زندگی فرزندانش ایفا می کند.
اگر می خواهید مادر خوبی برای دخترتان باشید و 
رابطه خوب و سالمی با وی داشته باشید، الزم است 
روی اعتماد به نفس خودتان کار کنید. مادری که 
به خودش اطمینان دارد، این توانایی را نیز خواهد 
داشت تا بهترین  ها و پسندیده ترین قسمت های 
وجود خویش را به دخترش ببخشد. چنین مادری ، 
این توانایی را دارد تا به دخترش بیاموزد در زندگی 
شجاع و قوی باشد و برای رسیدن به اهدافش از 

جان و دل مایه بگذارد. 
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بحران نوجوانی و چالش های ارتباطی میان مادر و دختر

دختر برای رشد شخصیتی خویش، به نگاه مثبت مادر نیاز دارد
 ترجمه: 

اغلب اوقات عفت عباسیان
رابطه مادر و 

دختری، رابطه ای 
خاص است اما 

این رابطه با 
ورود دختر به 
سن نوجوانی،  

پیچیده تر 
می شود. 

درحقیقت وقوع 
بحران میان 
مادر و دختر 

نوجوانش، معموال 
اجتناب ناپذیر 

است

با بدان بد باش و با نیکان نکو 
جای گل گل باش و جای خار خار

این شعر زیبای سعدی شما را به یاد چه می اندازد؟ دریافت 
من از این شعر زیبا در گذشته با حال متفاوت است. انسان 
می تواند تغییر عقیده بدهد. احتماال شما هم در مورد بسیاری 
از مسائل زندگی اگر االن خود را با 3 سال پیش مقایسه 
کنید، می بینید که آدم دیگری شده اید. قبال شنیدن این شعر 
این حس را به من می داد که باید با هر کسی مثل خودش 
رفتار کنم، اما روزی جایی پستی را دیدم که نوشته بود: »خدا 
فردی مثل خودتون رو پیش روتون بگذاره«، سپس پرسیده 

بود که این برای شما نفرین است یا دعا؟ 
این پست به نظر من حس بهتری به آدم می دهد. با خواندن 

آن یاد این بیت از موالنا افتادم:
این جهان کوه است و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا
این جهان مانند کوه است و اعمال و نیات ما مانند بانگ و 
فریادی است که در کوه طنین می افکند و بی گمان هر 
فریادی که در کوه بزنیم طنین آن دوباره به سوی ما 
باز می گردد. این بار داستان را از مهمانی ای آغاز 
می کنم که خانواده می گویند ریشه درگیری 

این هفته شان است. 
مرد: »این خانم هم برنامه ها رو می بینه و 
هم اون ها رو برای جاهای دیگه ضبط 
می کنه. در مهمونی آبروی من رو جلوی 
دوستام برده. اون لطیفه ای تعریف کرده 
که باعث شده همکارام به من بخندند.« 

من با تردید می خواهم که مضمون لطیفه 
را تعریف کنند. خانم با پوزخندی می گوید: 
»همین که این روزها رایجه. می خوام شوهرم 
رو بسته بندی کنم هدیه روز مادر بفرستم برای 
مامانش« پیش خودم می گویم خوب شد دورهمی 
این هفته را دیدم. بیچاره آقای مدیری باید از این به 

بعد بگوید که هر لطیفه ای کجا کاربرد دارد و درخواست 
کند که در کجاها نباید از این لطیفه استفاده کرد. یاد این 
اصل مهم تربیتی می افتم که ما همیشه به والدین می گوییم 
چیزی را که می خواهید کودک از تکرار آن خودداری کند، 
باید به آن بی اعتنایی کنید. فکر می کنم این اصل در مورد 
آدم بزرگ ها هم صادق است زیرا افراد زیادی هستند که 
از نقاط ضعف دیگران استفاده می کنند تا آنها را اذیت 
کنند. توی این برنامه چند رمان خوب هم معرفی شد و 
آقای مدیری از مردم خواست به خرافات بی توجه باشند. 
چند مثال هم از خرافات زد مثل این که باید پشت مهمون 

آب بریزیم و...
در همین اثنا خانم که فکر می کند سکوت من ممکن است 
به معنی تایید حرف های همسرش باشد به صدا درمی آید. 
»خانم دکتر راستش این رو در عوض مهمونی 2هفته قبل 
گفتم که تو اون دختر باهوش من توی جمع پرسید چرا اسم 
فرشته و پری را فقط برای خانم ها به کار می برند و ایشون 
فرمودند بابا جون مگه نشنیدی به کچل می گن زلفعلی خان. 
باورتون نمی شه یکی از دوستام بعد از اون ارتباطش را با 
من قطع کرده و تو چند گروه که من هستم لفت)left( داده 

و گفته این گروه جای یکی از ماست.« 
می پرسم شما با این اوضاع کرونا چقدر مهمونی می روید؟ 
خانم می گوید که »تازه مهمونی های خانوادگی مون رو قطع 

کردیم چون آدم سن باال زیاد داریم.«
آنچه خواندید مدل ارتباط قرینه یا به قول فرنگی ها »سیمتریک« 
است که در آن زوج می کوشند در تخریب هم از یکدیگر 
عقب نمانند. در این میان کودکان که بینندگان اصلی ماجراهای 
خانوادگی هستند گاهی دچار بدرفتاری می شوند زیرا حاضرند 
کتک بخورند اما شاهد روابط خصمانه بزرگ ترها نباشند. 
البته گاهی هم از این آب گل آلود ماهی گرفته و به سمت 

یکی از والدین متمایل می شوند.
متاسفانه کرونا هم نمی تواند تغییری در روابط ما ایجاد کند، 
چون ما قهر کردن مجازی را شروع کرده و به بچه ها هم 
آموزش می دهیم. اصلی ترین راه آموزش بچه ها دیدن است 
و ما باید مراقب باشیم که چه چیزی را برای بچه ها به 

نمایش می گذاریم.
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اصلی ترین راه آموزش کودکان 
از طریق دیدن است

س
شنا

 کار
نظر

 دکترمیتراحکیمشوشتری
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

مادرها  و  پدرها  از  بسیاری 
تحسین  موضوع  به  وقتی 
کردن کودکان می رسند، در 
پیدا کردن تعادل مناسب به 
دائم  این شرایط  در  آنها  برمی خورند.  مشکل 
از خودشان می پرسند که زیاده روی در تحسین 
کودک یا انتقال حس بی تفاوتی به او دقیقا چه 
معنایی دارد؟ یا اینکه در موضوع تحسین کردن 
کیفیت؟  یا  دارد  اهمیت  کمیت  واقعا  کودکان 
درحالی که هیچ فرمول مشخص و واضحی برای 
تحسین کردن کودکان وجود ندارد اما متخصصان 
می گویند والدین باید درک درستی درباره زمان 
مناسب، مکان مناسب و نحوه درست تحسین 
کردن کودکان داشته باشند تا بتوانند عزت نفس 

و اعتماد به نفس را در کودکان افزایش دهند.
1. به جزئیات خاص توجه کنید: والدینی که 
موقع تحسین کردن کودک بر جزئیات خاص 
تمرکز می کنند، این پیام را به او انتقال می دهند که 
تمام تالش های بزرگ و کوچکش برای والدین 
جزئیات  بر  تمرکز  اینکه  ضمن  هستند.  مهم 
به کودکان کمک می کند تا زودتر مهارت های 
خاص خودشان را شناسایی کنند. مثال اگر فرزند 
شما عملکرد خوبی در بازی فوتبال دارد، نباید 
صرفا به گفتن جمالت کلی و مشابه این اکتفا 
کنید: »تو واقعا فوتبالیست خوبی هستی«، بلکه 
»تو واقعا در فضاهای تنگ  باید بگویید:  مثال 
تو  فنی  »شوت های  یا  می زنی«  دریبل  خوب 

واقعا کیفیت باالیی دارد.« 
2. صداقت داشته باشید: تحسین کردن کودکان 
همیشه باید بر مبنای صداقت انجام بگیرد. به گفته 
متخصصان، کودکان در اغلب اوقات تشخیص 
برای  می دهند که تحسین والدین ساختگی و 
جلب توجه کودک است یا اینکه واقعا صادقانه 

شکل گرفته است. 
از سوی دیگر، اگر والدین در تحسین کودک بر 
مبنای صداقت رفتار نکنند، کودک به مرور زمان 
نسبت به والدین بی اعتماد می شود و احساس 
ناامنی می کند. ضمن اینکه کودک در این شرایط 

و  صادقانه  حرف های  میان  تفاوت  نمی تواند 
حرف های ساختگی والدین را تشخیص دهد.

تشویق  جدید  فعالیت های  به  را  کودک   .3
کنید: یکی از مهم ترین کارهایی که والدین باید 
برای پرورش کودکان سالم و دارای عزت نفس 
و اعتمادبه نفس مطلوب انجام دهند، تشویق آنها 
اگر  پس  است.  جدید  کارهای  و  فعالیت ها  به 
کودک می خواهد دوچرخه سواری یاد بگیرد یا 
بند کفش هایش را خودش گره بزند، حتما او را 
به خاطر تصمیم جسورانه اش تشویق کنید. به عالوه، 
کودک را از اشتباه کردن و خطر کردن نترسانید.

4. واکنش های افراطی نشان ندهید: والدینی 
که در تحسین کردن کودکان زیاده روی می کنند، 
معموال بعضی از ویژگی های کودک را بیش از 
حد برجسته می  کنند و دائم این جمالت تکراری 
و مشخص یا مشابه آنها را در گوش او تکرار 
»تو  جهانی«،  پسر  باهوش ترین  »تو  می کنند. 
خوشگل ترین دختر جهانی« و... . بعضی از پدرها 
مادربزرگ ها  و مادرها و حتی پدربزرگ ها و 
اصرار دارند که این رفتارشان را ادامه دهند، 
اما واقعیت این است که اگر کودک دائم چنین 
به مرور زمان دیگر نسبت  جمالتی را بشنود، 
مختلف  انسان های  توسط  شدن  تحسین  به 

بی تفاوت می شود.
5. از به زبان آوردن منظور واقعی تان نترسید: 

انشای  یک  آماده سازی  برای  مثال  کودک  اگر 
مدرسه ای سخت تالش کرده، کافی است به او 
بگویید که شما هم تالش بی وقفه و سخت او 
را دیده و درک  کرده اید، بنابراین هیچ ضرورتی 
ندارد که دنبال جمالت پیچیده و استثنایی بگردید. 
به کودک نشان می دهند  همین جمالت ساده 
که شما برای تالش های او ارزش قائل هستید.
6. روی روندها و فرایندها تمرکز کنید: دکان 
را به خاطر تالش ها و کوشش هایی تحسین کنید 
که در روندها و فرایندهای مختلف از خودشان 
نشان می دهند، نه صرفا به خاطر استعدادهای ذاتی 
یا نتیجه گیری نهایی. توجه داشته باشید که همه 
خارق العاده،  ورزشکاران  نیست  قرار  کودکان 
نابغه های ریاضی یا موسیقی دانان استثنایی شوند، 
بلکه همه کودکان قرار است اهمیت سخت تالش 

کردن و پشتکار داشتن را بیاموزند.
WebMD :منبع

شیوه های درست تحسین کردن کودکان

 ترجمه: 
یوسف صالحی
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والدین باید برای پرورش 

کودکان سالم و دارای عزت نفس 
و اعتمادبه نفس مطلوب انجام 

دهند، تشویق آنها به فعالیت ها 
و کارهای جدید است. پس اگر 

کودک می خواهد دوچرخه سواری 
یاد بگیرد یا بند کفش هایش را 

خودش گره بزند، حتما او را به خاطر 
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جدال بين عقل و احساس

مرزبندي در روابط عاطفي 

تاثير شيوع بيماری همه گير بر روابط در خانواده

10 نکته برای   کنار آمدن با یکدیگر

آمیزه اي  فرد  هر  رفتارهاي 
از منطق و احساسات است. 
ما  قلبي  احساسات  گاهي 
كه  مي دهد  گواه  را  چیزي 
البته مي دانیم  با منطق عقل جور درنمي آيد. 
منطق و احساس هر دو در مغز جا دارند اما 
مغز را نماد عقل و منطق و قلب را به عنوان 
احساس در نظر مي گیريم. اغلب در بیان اين 
تعارضات از واژه هاي مختلف مانند دل، عشق، 
احساس و... استفاده مي شود اما مهم اين است 
كه بتوانیم به گونه اي مناسب اين دو را از هم 
تفكیك كنیم، در روابط خود مرز بین احساس 
و عقل را تشخیص دهیم و بدانیم كجا بايد 
به نداي عقل و احساس پاسخ داد و طبق آنها 
عمل كرد اما اين مرزبندي در عمل كار چندان 

ساده اي هم نیست. 
دكتر حمزه علیمرادي، روان شناس و مشاور 
شما را با اين مبحث و داشتن مرز مشخص 

در روابط عاطفي آشنا می كند.

روابط اجتماعي 
رشته  افسانه هاي  از  يكي  گفت  بتوان  شايد 
تشخیص  بتوانیم  كه  است  اين  روان شناسي 
بدهیم كجا منطقي و كجا مبتني بر احساسات 
رفتار  كنیم و البته توجه داشته باشیم كه درواقع ما 
خودمان انتخاب مي كنیم منطقي باشیم يا نباشیم؛ 
يعني در بسیاري از مواقع اجازه مي دهیم احساس 
ما تصمیم بگیرد يا خودمان هم ترجیح مي دهیم 

منطقي رفتار كنیم يا احساسي. 
در كشور ما براي بعضي روابط مثال روابط 
عاطفي غیررسمي هیچ قانوني وجود ندارد. 
در اين موارد اغلب افراد با توجه به احساسات 
كه گاهي  رفتارهايي مي زنند  به  خود دست 
باعث رنجش و آسیب طرف مقابل مي شود. 
با توجه به اينكه براي مشخص شدن ابتدا و 
انتهاي اين گونه روابط نظم خاصي وجود ندارد، 
اغلب يكي از طرفین بدون توجه به احساسات 
طرف مقابل هر وقت بخواهد رابطه را به پايان 
مي رساند، در صورتي كه اگر در هر رابطه اي 

خود افراد قوانین خاصي را در نظر بگیرند 
به نوعي امنیت رابطه را تامین خواهند كرد. 

متاسفانه وقتي براي موضوعي نه عرف قانوني 
تعیین مي شود، نه خود افراد چنین كاري مي كنند 
و همچنین افراد در مورد انجام آن كار هیچ 
آموزشي نمي بینند نمي توان پايان خوبي هم 

براي آن در نظر گرفت. 
والدين هم اغلب آموزشي در اين خصوص به 
فرزندان خود نمي دهند و حتي سعي مي كنند 
با پنهان كردن موضوع آن را ناديده بگیرند. 

در صورتي كه در همه جاي دنیا آموزش هايي 
براي شروع روابط عاطفي قبل از ازدواج و 
روابط عاطفي ديگر وجود دارد. در واقع ابتدا 
دو جنس  بین  اجتماعي  روابط  نوع  از  بايد 
آگاه بود و آشنايي الزم را با آن داشت؛ يعني 
رابطه مي تواند بدون داشتن هوس و تعهدي 
برقرار شود اما صمیمیت وجود داشته باشد. 
در واقع با تفكیك نوع روابط بايد به تعريف 

مشخصي براي هريك از آنها رسید. 
بهتر است قبل از ورود به رابطه افراد تعريف 
خودشان را از موضوعات مهمي كه در رابطه 
براي هر كدام از آنها وجود دارد به طرف مقابل 
ارائه دهند، مثال برداشت خود را از تعهد بیان 
كنند. تعهد در روان شناسي اين است كه به 
خاطر هم دست به انجام بعضي كارها بزنیم 

يا دست ازانجام آنها برداريم. 
وجود  ازدواج  از  غیر  روابطي  هم  ايران  در 
دارد به نام ازدواج سفید كه زن و مرد بنا به 
داليل مختلف با هم به توافق رسیده اند كه با 
هم زندگي كنند، بدون اينكه حتما بخواهند 
با هم ازدواج كنند ولي از آنجايي كه قانوني 
در اين گونه روابط وجود ندارد، امنیتي هم بر 

آن حكمفرما نیست. 

كسب آگاهي 
روابط  در  كه  مشكالتي  مهم ترين  از  يكي 
اجتماعي و عاطفي وجود دارد نداشتن آگاهي 
است. وقتي افراد از چگونگي برقراري روابط 
مختلف با جنس موافق و مخالف آگاهي الزم را 

ندارند طبیعي است دچار مشكالت زيادي هم 
بشوند و بارها به خاطر نداشتن آگاهي آسیب هاي 
زياد و حتي گاهي صدمات غیرقابل جبراني 

بخورند. 
در واقع ما براي اينكه زندگي بهتري داشته 
باشیم مجبوريم در بسیاري از زمینه ها از جمله 
چگونگي برخورداري از رابطه بهتر يادگیري 
خود را باال ببريم. در غیر اين صورت، مدام 
شاهد مشكالتي ناشي از توجه نداشتن دو طرف 
نسبت به خواسته هاي طرف مقابل خواهیم بود. 
در واقع در بسیاري موارد حتي آگاه نبودن از 
نیازها و خواسته هاي همديگر مشكل آفرين 

خواهد شد.
مثال يكي از مواردي كه مردان بايد در مورد 
زنان بدانند اين است كه آنها در بسیاري از 
موارد نیاز به حمايت مردان دارند و اين حمايت 
حمايت  شامل  بايد  مالي  حمايت  بر  عالوه 

عاطفي هم بشود. 
ضمن اينكه زنان هم با وجود استقالل مالي يا 
توانايي هاي زيادي كه در زمینه هاي مختلف 
دارند نبايد به گونه اي رفتار كنند كه نشان دهد 

نیازي به همسر خود ندارند. 
نمايش  نبايد  مستقل  زنان  ديگر،  عبارت  به 
قدرتمندي مردان را از آنها سلب كنند، بلكه 
بايد به نوعي خود را وابسته به قدرت و حمايت 

همسران خود بدانند.
در روابط عاطفي اگر ما شناختي از خصوصیات 
و تمايالت مرد و زن نداشته باشیم نمي توانیم 

حتي تصمیم گیري درستي داشته باشیم.

استقالل و عزت نفس 
در برقراري روابط عاطفي داشتن عزت نفس و 
استقالل فردي براي هر دو طرف بسیار مهم 
است. اينكه يك طرف تمام توجه خود را به 
طرف مقابل معطوف كند و بقیه روابط و كارهاي 
ديگرش را هم تحت الشعاع اين ارتباط در نظر 
بگیرد دير يا زود احساس تنهايي خواهد كرد 
چون وقتي رابطه عاطفي جايي براي رهايي 
و تنفس هر دو طرف نداشته باشد امكان دارد 

دچار خفگي شود كه درمان و بازگشتي هم 
نمي توان براي آن متصور شد.

به همین دلیل بسیار مهم است كه فرديت خود 
را در يك رابطه زير سوال نبريم. البته چنین 
نظر جالب  به  كاري شايد در شروع روابط 
باشد ولي دير يا زود بسیار نفس گیر و حتي 

غیرقابل تحمل خواهد شد. 
وقتي تمام تخم مرغ هاي خود را در يك سبد 
قرار مي دهیم بايد منتظر عواقب مخرب آن هم 
باشیم. زن و مرد در روابط عاطفي بايد در عین 
نیازمندي به همديگر بتوانند از لزوم تنهايي 
و برخورداري از فضاي شخصي يكديگر هم 

آگاه باشند و حتما آن را رعايت كنند.
لزومي ندارد افراد بعد از برقراري روابط عاطفي 
دايره دوستان خود را به تدريج آنقدر محدود 

كنند كه كم كم از بین برود.

محافظت از رابطه 
گاهي به نظر مي رسد ما براي به دست آوردن 
شريك عاطفي خود و برقراري رابطه عاطفي 

توانايي زيادي داريم و تالش زيادي هم مي كنیم 
اما بعضي افراد بعد از به دست آوردن و رسیدن 
به جايي كه مدت ها براي آن تالش كرده اند 
دست از تالش برمي دارند و تقريبا رابطه را به 

حال خود رها مي كنند. 
باارزشي بدون  توجه داشته باشیم هیچ چیز 
نگهداري و محافظت و مراقبت، سالم و سر 
پا باقي نمي ماند. رابطه هم از اين امر مستثنا 
نیست. بدون مراقبت و توجه يك شاخه گل هم 
دير يا زود و البته با توجه به میزان مقاومتي كه 
دارد عاقبت پژمرده مي شود و پس از مدتي هم 
كامال خشك و بي روح خواهد شد، به گونه اي 
كه در بسیاري مواقع امكان بازسازي آن وجود 

نخواهد داشت.
 رابطه هم به عنوان يك عنصر بسیار مهم نیاز 
به توجه دارد كه اگر به موقع توجه و حمايت 
كافي را دريافت نكند، در بسیاري موارد جايي 
براي ترمیم باقي نخواهد ماند. در واقع تعیین 
هدف در همه روابط بسیار مهم است و بايد 
مطمئن شويم هدف ما در برقراري رابطه با 

شخص مقابل همسو و هم جهت باشد. 
با  مغايرتي  نبايد  ما  اهداف  اينكه  ضمن 
ارزش هايمان داشته باشد. توجه داشته باشیم 
هدف در واقع براي تامین، رسیدن و محافظت 

از ارزش ها ي ما در نظر گرفته مي شود. 
اهداف هم پله اي براي رسیدن به ارزش هاست، 
مثال خانواده براي همه با ارزش است ولي گاهي 
براي حفظ ارزش آن تالش خاصي نمي شود و 
همه توجه ما به يك ديدار و سرزدن محدود و 
خالصه مي شود. در مورد عشق هم خیلي ها ادعا 
دارند كه اين موضوع برايشان خیلي مهم است 
ولي براي حفظ و درست نگه داشتن آن تالش 
خاصي نمي كنند و فقط وقتي از بین مي رود 
متوجه مي شوند كه بايد به آن توجه بیشتري 
مي كردند تا كار به جايي نرسد كه چیزي از 

آن باقي نماند.
با توجه به اينكه رابطه عاطفي دو سو دارد؛ 
نگهداري از آن هم برعهده هر دو طرف رابطه 
خواهد بود و هیچ كس به تنهايي نمي تواند به 

مدت طوالني از آن مراقبت كند.

شده ايد  متوجه  تازگی  به  شما 
جويدن  موقع  همسرتان  كه 
اينكه  يا  غذا سروصدا می كند. 
به  را  خوراكی ها  همسرتان 
طور غیراصولی در يخچال قرار داده است؟ مصرف 
دستمال توالت/ صابون ومیان وعده های مقوی به طرز 
چشمگیری زياد شده است؟ تربیت فرزندانتان ديگر 
يكی از نقاط قوت اصلی همسرتان نیست؟ اگر در 
زمان شیوع بیماری همه گیر متاهل هستید شايد وضعیت 

اين گونه باشد.
از آنجا كه كروناويروس ما را مجبور می كند بیشتر 
وقت خود را در يك مكان خاص با يك فرد خاص 
بگذرانیم، بايد روش های جديدی از كار، زندگی، 
فرزندپروری و كنار آمدن با يكديگر را بیاموزيم. خبر 
خوب اين است كه زن وشوهرها اكنون فرصت های 
زيادی دارند و كنار هم وقت می گذارند و می توانند 
مشكالتشان را با هم حل كنند. خبر بد اين است 
كه كم و بیش به دلیل فشار حاصل از موقعیت آنها 
مجبور هستند برخالف خواسته خود در مواردی هم 

با يكديگر توافق كنند.
جولی شوارتز گوتمن می گويد: »اضطراب شايع است 
و مردم به طور بالقوه برخی ازاين اضطراب ها را به 
يكديگر منتقل می كنند. پس اين امكان وجود دارد 
روابطی كه ناپايدار و ناراحت كننده هستند، متشنج 
شوند و وقتی راهی جهت مقابله با استرس پیدا نكنند، 
از هم فروبپاشند.« در حقیقت، پس از آنكه موارد 
كوويد-19 در چین فروكش كرد و مردم مجدد از 
منزل خارج شدند، گزارشاتی از پرونده طالق داده شد. 

حتی اكنون به نظر می رسد كه خشونت خانگی رو به 
افزايش است و در 18مارس، وكیل خانواده، بارونس 
فیونا شاكلتون و نماينده مجلس انگلیس، به پارلمان 
هشدار داد كه ممكن است تعدادی از خانواده ها در 

طول بحران كرونا ازهم پاشیده شوند.
فشار دوری فرزندان از مدرسه و انجام تكالیف در منزل 
و تنش مالی خانواده ها كه ناگهان بخشی از درآمد خود 
را از دست می دهند، می تواند زن وشوهرها را به حاشیه 
بكشاند. ترس از اينكه اعضای خانواده بیمار بشوند، 
اختالف نظر درباره اينكه چه چیزی انزوای اجتماعی را 
ايجاد می كند و عدم اطمینان درموردماندگاری اين روال 
جديد عجیب و غريب به بقیه موارد افزوده می شود. 
حتی همسرانی كه قبل از بیماری كرونا يا پس از آن 
كامال با هم خوب بوده اند ممكن است طی چند ماه 
آينده از برخی منابع كمك بگیرند اما چگونه از اين 

شرايط بی سابقه جان سالم به در می بريد؟ 

10نکته برتر  پیشنهادی كارشناسان
1. با انتقاد کردن خود را غیرصمیمی نشان می دهید. 
اكنون زمان انتقاد كردن نیست. البته هیچ وقت زمان 
يادآوری اشتباهات نیست اما در میان بحران نبايد 
بدی ها را تداعی كرد. اشلی ويلیس، مربی ازدواج و 
خانواده می گويد: »به خصوص وقتی حرف از پول 
به میان می آيد. خیلی راحت است كه با انگشت اتهام 
اشاره كنید و بگويید: »من به شما گفتم كه نبايد اين كار 
را انجام بدهی.« در عوض، اكنون زمان سپاسگزاری 
است.« جولی گوتمن می گويد: »اين واقعا برای مردم 
مهم است كه از همسر خود برای آنچه كه به درستی 

انجام می دهند قدردانی كنند. از او به خاطر درست 
كردن قهوه، حتی اگر برای پانصدمین بار باشد تشكر 
كنید.« هلن الكلی هانت، كه همراه همسرش هارويل 
هندريكس، روش ازدواج درمانی را در ايماگو تاسیس 
كرد و نويسنده كتاب »عشقی را كه می خواهید به 
دست بیاوريد« توصیه می كند در انتهای روز و قبل 
از اينكه به رختخواب برويد از همسرتان به خاطر 3 
تا از كارهايی كه در آن روز انجام داده قدردانی كنید. 
حتی اگر نمی توانید آن را مديريت كنید، تهیه فهرستی 
نقاط ضعف همسران فقط راهكار ضعیفی را به وجود 
می آورد.  هارويل می گويد: »اگر می خواهید صمیمیت 

وجود داشته باشد نمی توانید نكته سنج باشید.«
تمام  با  بیابید.  دلیل  شدن  عصبانی  جای  به   .2
مسوولیت های جديدی كه در زمان كرونا برعهده 
گرفته ايد، ممكن است احساس كنید همسرتان به 
اندازه كافی مشاركت نمی كند اما به احتمال زياد او 
فقط پريشان و هیجان زده است يا داليلی دارد كه از 
ديد شما پنهان است. هلن می گويد: »استرس زياد، 
باعث به وجود آمدن مهارت های مقابله ای در رابطه 
افراد يا فقدان آن می شود. استرس همچنین خاطرات 
گذشته را زنده می كند و ما تمايل داريم مانند گذشته 
به زمان حال پاسخ بدهیم. به هر حال، قبل ازهرگونه 
قضاوت، سوال كردن از شريك زندگی و گوش دادن 
به جواب او و لحظه ای درنگ كردن، می تواند اثرمثبتی 
داشته باشد. « هارويل می گويد: »زمانی كه مردم استرس 
دارند صحبت كردن خطرناک ترين كاری است كه افراد 
انجام می دهند و گوش دادن نادرترين حركتی است 

كه آنها ارائه می دهند.«

3. به همسرتان اجازه بدهید در مورد بحران فعلی 
احساس بد یا خوب داشته باشد. لزومی ندارد كه 
همسر شما چشم در چشم شما بدوزد تا متوجه بشويد 
كه چطوراوضاع بد پیش می رود. اين بدان معنا نیست 
كه آنها اشتباه می كنند. وقتی درمورد اوضاع بیماری 
همه گیر با همسرتان اختالف عقیده داريد، به جای 
اينكه نظر او را رد كنید تمام تالش خود را انجام 
بدهید تا متوجه شويد كه او واقعا چه تفكری دارد. 
جولی گوتمن می گويد: »همسران اطالعات ويروس 
را به روشی متفاوت رصد می كنند. كمی همدلی كنید، 
يعنی تمام تالشتان را به كار ببريد تا به بهترين وجه 
متوجه منظور همسر خود بشويد و احساسی كه او ابراز 
می كند را نشانه گذاری كنید.«گوتمن و بسیاری ديگر 
از درمانگرها، گوش دادن فعال را تايید می كنند، يعنی 
گوش دادن به سخنان ديگری و تالش برای درک آن 
به زبان خودتان. اگر نمی توانید آن را تصور كنید فقط 
بگويید: »تو واقعا ناراحت و مضطرب به نظر می رسی.« 
اين رفتارها همه چیز را می پوشانند.  هانت هندريكس 
اين نوع بیان را »گفت وگوهای ايمن« می نامند. هلن 

عقیده دارد كه اين روش بايد دوطرفه باشد.
4. برای خودتان زمان بخرید یا معامله پایاپای کنید. 
در صورت امكان حتی شده برای نیم ساعت در برنامه 
روزانه زمانی را برای خودتان در نظر بگیريد.شما 
بايد با همسرتان معامله پاياپای انجام بدهید تا مدت 
كوتاهی از بچه ها يا كارهای روز مره فاصله بگیريد. 
اشلی ويلیس می گويد: »اختصاص زمان برای تنهايی 
سخت است. اين يعنی من بايد هوای خودم را داشته 
باشم. به زمان نیاز دارم. درصورت امكان تالش كنید 
در طول روز زمانی را به خودتان اختصاص بدهید. 
كنارهم بودن اما صحبت نكردن تنهايی حساب نمی شود.

شما نیاز داريد كه گاهی همديگر را نبینید و نه صدای 
يكديگر را بشنويد.

5. روش اجدادتان را پیش بگیرید. صمیمیت، كه 
ويلیس آن را با احترام خطاب می كند همچنان مهم 
است.به مدت طوالنی كنارهم بودن و استرس تأثیر 
نامعقولی روی همسرانی كه باهم زندگی می كنند خواهد 
داشت اما غلبه بر آن می تواند مانند كشف موشكافانه 
رمز شركت نت فلیكس، يك عامل مهاركننده استرس 
است. ديو ويلیس می گويد: »شما هنوز به صمیمیت 
احتیاج داريد. همان طوركه پیشینیان ما اين موضوع 
را فهمیدند و همگی در يك اتاق كنار هم زندگی 

می كردند، پس شما هم می توانید.«

6. روزهای خود را برنامه ریزی کنید، اما نه خیلی 
سختگیرانه. جان گوتمن سابقه آسم و ذات الريه دارد، 
بنابراين تا زمانی كه تهديد ويروس كرونا فروكش نكند، 
نمی تواند از خانه اش در جزيره اوركاس واشنگتن 
خارج شود.همسرش جولی تمام خريدها را انجام 
می دهد. آنها توصیه می كنند برای صبح روز تعطیل 
برنامه ای در تقويم تهیه كنید واين برنامه ريزی را از همان 
نقطه ای كه همسران كمتر انعطاف پذيری دارند شروع و 
عالمت گذاری كنید. اشلی و ديو ويلیس چهار فرزند 
پسر بین 5 تا 15 سال دارند كه هم اكنون از حضور 
در مدرسه شان در تگزاس دور هستند. اشلی می گويد: 
آموزش در منزل به مردم آسیب سختی می زند.اين يك 
سطح كامال جديد از تنش را ايجاد می كند.او قبال معلم 
بوده است بنابراين مسوولیت آموزش وتعلیم بچه ها را 
بر عهده دارد اما وی از ديو می خواهد تا كارهايی را 
انجام بدهد كه قباًل انجام نمی داد. ديو می گويد: اين 
حالتی سه گانه است. در حال حاضر بايد به چه كارهايی 
توجه كنم؟ همگی كارهايی را انجام می دهیم كه در 
حالت عادی انجام نمی داديم. مسوولیت بیشتری به 
بچه های بزرگتر محول می شود. حتی بچه های كوچك 

هم با اين چالش درگیر می شوند.
7. برای بحث کردن با یکدیگر قرار مالقات بگذارید. 
گوتمن توصیه می كند اگر از قرار معلوم بین همسران 
عالئم مشاجره به طور ناگهانی ظاهرشد، گفت وگو 
را حداقل نیم ساعت به تعويق بیندازند اما بیش از 24 
ساعت طول نكشد. جولی عقیده دارد اين كارمثل زمانی 
است كسی موقع تماس تلفنی درنگ می كند و می گويد 
كه كمی ديرتر بازمی گردد و مكالمه را ادامه خواهند 
داد. همسران از دسترس يكديگر دور می شوند و كاری 
را انجام می دهند كه آنها را آرام می كند تا هر چیزی 
كه باعث عصبانیت آنها می شود و ما آن را »طغیان« 
می نامیم، از بین برود. سپس در زمان مقرر بحث را 
ادامه می دهند. مطابق طرح تضادهای نامگذاری شده 
توسط گوتمن، همسران می توانند پس از قبول نقطه 
نظر يكديگر برای رضايت شخص مقابل راه حل ارائه 
بدهند. جان می گويد: »95 درصد درباره درک ديدگاه 

شريك زندگی شماست.« 
8. استدالل ها و بگومگوی خود را در جای دیگری 
مطرح کنید.فرزندانتان نمی خواهند شاهد كشمكش 
يا  شما باشند.وقتی خانواده ويلیس برای رانندگی 
از  لیستی  اوقات  بیرون می روند، بعضی  پیاده روی 
موضوعات را برای عكاسی در اخیتار فرزندانشان 

قرار می دهند تا آنها را سرگرم نگه دارند. اشلی می گويد: 
»بهترين مكالمات ما هنگام پیاده روی است.« گاهی 
اوقات هنگام پیاده روی همسران آمادگی بیشتری دارند 
زيرا آنها دوش به دوش هم هستند. خانواده گوتمن 
درمكانی كه فرزندانشان قادر به شنیدن بگومگوی آنها 

نیستند با يكديگر صحبت می كنند.
9. به مرزهای نامرئی موجود احترام بگذارید. حتی اگر 
همسر شما مشغولیت كاری يا فكری ندارد مانند يك 
تخته سفید خالی نیست كه منتظربیان افكار و نیازهای 
شما باشد.  هارويل با يك مثال توضیح می دهد: من قصد 
دارم نظراتم را بیان نمايم، اما همسرم می خواهد فیلم 
نگاه كندومن می توانم خواسته هايم را با او به اشتراک 
بگذارم. اين يك كاركرد نفوذی است. او ابتدا از همسرش 
سوال می كند كه آيا زمان خوبی برای گفت وگو است 
يا خیر؟ همسر هارويل می تواند پاسخ بدهد:خوب، 
در حال حاضر زمان مناسبی نیست، اما من می توانم 
10 دقیقه صبر كنم.«  بنابراين او يك مرز عملیاتی را 
تعیین می كند. وقتی همه روز دركناريكديگر هستید، به 
زمان و افكارهم تعرض نكنید، دراين صورت افكارما 

اهمیت بیشتری پیدا می كنند.
10. درست همان چیزی را که مدنظرتان است 
درخواست کنید.شريك زندگی شما احتماال فردی 
را  قاطع ذهن شما  به طور  اما  است  شگفت انگیز 
نمی خواند. شما نیازهای خود را توضیح می دهید و 
احتیاج داريد كه خاص باشید. به جای اينكه بگويید: 
»بايد در كارهای خانه كمك كنی«، قابل قبول تر است 
كه اينگونه عنوان كنید »من عاشق اين هستم كه برای 
شام با هم برنامه ريزی كنیم.« به داليل مختلف، پسنديده 
است كه به جای گفتن »آيا می توانی پشت مرا مالش 
بدهی؟« بگويید »آيا می توانی احساس بهتری به من 
بدهی؟« هلن خاطرنشان می كند كه گفتن اين موضوع از 
انجام آن بسیار راحت تر است. او می گويد: ما با خیلی 
از زوج ها كار كرده ايم و وقتی از آنها می پرسیم كه از 
هم چه می خواهند، پاسخی ندارند. مردها نمی دانند 
چه می خواهند؛ آنها برای سركوب كردن احساساتشان 
پرورش يافته اند و زنان هم تنها ياد گرفته اند تا از 
ديگران مراقبت كنند. اگر برای نیاز خود درخواست 
نكنید آن را به دست نمی آوريد.خیلی از مسائل در 
جريان است و اوضاع آنقدر سريع تغییر می كند كه 
هیچ كس متوجه نیازها و تمايالت ديگران نمی شود 

پس به نحو شايسته درخواست خود را بیان كنید.
www.time.com :منبع

 يكتا فراهاني 

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی 

رفتارهاي هر فرد 
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نظر مي گيریم



بایدها و نبایدهای تغذیه ای به بهانه فرارسیدن »هفته جهانی سالمت مردان« 

رژیم غذایی آقایان
یکی از مواردی که در »هفته جهانی 
سالمت مردان« )14 تا 20 ژوئن، 
برابر با 24 تا 31 خرداد( از سوی 
مجامع بین المللی بسیار مورد توجه 
قرار می گیرد، گوشزد کردن تغذیه سالم به آقایان است. 
آمارهای جهانی ثابت کرده اند که مردان معموال نسبت 
به زنان کمتر به نوع رژیم غذایی شان اهمیت می دهند 
و تفاوت چندانی بین خوراکی های خوب و بد قائل 
نمی شوند. متاسفانه، گروه قابل توجهی از آقایان فقط 
اوقات اصال  از  به فکر سیر شدن هستند و خیلی 
برایشان مهم نیست که با یک ظرف غذای سالم سیر 
شوند یا با یک ساندویچ بسیار مضر. از این رو، در 
ادامه با مهم ترین توصیه های تغذیه ای مردانه در »هفته 
جهانی سالمت مردان« آشنا خواهید شد. آقایانی که 
می خواهند طول عمر همراه با سالمت داشته باشند، 

باید این موارد را رعایت کنند.

  بایدها 
1. میوه ها وسبزی های تیره رنگ بخورید 

حقیقت این است که حجم سبزی ها و صیفی های 
مصرفی در رژیم غذایی آقایان کمتر از خانم هاست. 
میوه ها،  از  توصیه می شود حتما  مردان  به  بنابراین 
سبزی ها و صیفی هایی با رنگ های تیره تر مانند قرمز، 
سیاه، سبز تیره، نارنجی پُررنگ و بنفش استفاده کنند 
تا بتوانند حتی با خوردن سهم کمتری از این گروه 
از مواد غذایی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها و امالح 
بیشتری دریافت کنند. حتی می توان با مصرف این 
گروه از میوه ها، سبزی ها و صیفی ها، مقداری از کلسیم 
مورد نیاز بدن را هم دریافت کرد. از مهم ترین میوه ها، 
سبزی ها و صیفی های تیره رنگ که می توانند در رژیم 
روزانه مردان جا بگیرند، می توان به موز، سیب، اسفناج، 
کلم بروکلی، کلم بنفش، چغندر، گوجه فرنگی، هویج، 
پرتقال، آلوی سیاه، شاه توت، بلوبری، توت فرنگی و 

توت سیاه اشاره کرد. 

2. فکری به حال میان وعده های روزانه 
کنید 

متاسفانه تعداد زیادی از مردان، خصوصا آنهایی که 
شغل اداری دارند، عالقه مند هستند که همیشه روی 
انواع  از  زیادی  حجم  کار،  محل  کشوهای  یا  میز 
کیک ها، کلوچه ها، بیسکویت ها، شکالت ها، چیپس ها 
یا اسنک های شور را نگهداری کنند. مصرف مداوم این 
خوراکی ها توسط مردان آمار ابتال به بیماری فشارخون 
باال، چربی خون باال، دیابت نوع2 و افزایش وزن را در 
آنها به طرز قابل توجهی افزایش می دهد. بنابراین، بهتر 
است که آقایان از همین امروز ظرف اسنک های روزانه 
را با خوراکی های سالم تری مثل انواع آجیل های خام، 
مخلوط گردو و کشمش، مخلوط مویز و نخودچی خام، 
مخلوط توت خشک و نخودچی خام، مخلوط مغزها 
و دانه های خام همراه با برگه های میوه ای خشک و 
تیره رنگ و نان های خشک کم نمک به جای بیسکویت ها 
)بهتر است از نان های حاوی مغزدانه ها یا سبزیجات 

استفاده کنید( پر کنند.

3. بیشتر ماهی بخورید 
تمایل  زنان  به  نسبت  مردان  نشان می دهند  آمارها 
کمتری به خوردن ماهی و تمایل بیشتری به خوردن 
گوشت  قرمز دارند. متاسفانه، همین مساله خطر ابتال به 
کلسترول خون، گرفتگی عروق و در نهایت سکته های 

قلبی منجر به مرگ را میان آنها افزایش داده است. 
گوشت های قرمز حجم باالیی از چربی های اشباع 
را در خود جا داده اند و اصرار به مصرف مداوم آنها 
در مردان، عالوه بر مشکالت نام برده، باعث افزایش 
خطر ابتال به بیماری کبد چرب هم می شود. نتیجه 
مهم این است که اگر آقایان می خواهند کیفیت زندگی 
خودشان را افزایش دهند، باید در طول هفته حداقل 
1 تا 2 وعده ماهی مصرف کنند. ماهی ها )خصوصا 
ماهی های چرب( حاوی اسیدهای چرب امگا3 و 
ویتامین D هستند که می توانند از طریق بهبود گردش 
خون در عروق خونی و کاهش کلسترول بد خون 
)LDL( باعث بهبود در عملکرد سیستم قلبی ـ عروقی 
شوند. البته هر وعده ماهی در طول هفته می تواند بین 

150 تا 300 گرم باشد. 

4. به نوع غالت مصرفی تان دقت کنید 
آقایان نسبت به خانم ها در طول روز غالت بیشتری 
مصرف می کنند؛ از برنج و نان تا انواع پاستا. این 
کار باعث می شود آنها احساس سیری مطلوب تری 

داشته باشند. حاال اگر می خواهید که غالت مصرفی 
روزانه را داشته باشید و از سالمتتان هم محافظت 
کنید، بهتر است سراغ غالت سبوس دار یا غالت کامل 
بروید. این غالت شامل برنج قهوه ای، انواع پاستای 
قهوه ای، نان های سبوس دار، نان جو، جو کامل، جو 

پرک و کینواست.

  نبایدها
1. نوع نوشیدنی های مصرفی را تغییر 

دهید 
متاسفانه بسیاری از آقایان عادت دارند هم در اوقات 
تنهایی و هم در جشن ها و مهمانی های مختلف از 
نوشیدنی های گازدار برای رفع تشنگی استفاده کنند. 
نوشیدنی های گازدار، عالوه بر قند و کالری سرشارشان، 
می توانند باعث دفع کلسیم از بدن شوند و خطر ابتال 
به پوکی استخوان در میانسالی را برای مردان افزایش 
دهند. حاال به این پوکی استخوان، مشکالت دیگری 
مانند اضافه وزن و دیابت ناشی از دریافت قند و کالری 
افزوده را هم اضافه کنید و ببینید چه فاجعه ای در 
کمین مردان نشسته است. توصیه می شود آقایان برای 
حفظ سالمت شان، از همین امروز نوع نوشیدنی های 
مصرفی را تغییر دهند و با افزودن حجم باالتری از 
شیر، دوغ کم نمک، آب و آبمیوه های طبیعی یا بدون 
به رژیم غذایی روزانه، گام بزرگی در  افزوده  قند 

جهت محافظت از سالمتشان بردارند. 

2. از فست فودها دوری کنید 
از آنجایی که مردان اشتهای بیشتری نسبت به زنان 
وعده های  بین  گاهی  و  دارند  خوردن  غذا  برای 
نمی کنند،  مصرف  میان وعده  به هیچ وجه  غذایی 
غذایی  وعده های  برای  که  است  طبیعی  بسیار 
اصلی )خصوصا زمانی که خارج از خانه هستند( 

به خوردن فست فودهای بسیار چرب و حاوی سس 
و پنیر فراوان تمایل شدیدی داشته باشند. از این رو، 
بیشتر  به دلیل مصرف  مردان  کرده اند  ثابت  آمارها 
فست فودها نسبت به زنان، دارای کلسترول خون 
باالتر، فشارخون باالتر و بیماری های قلبی بیشتری 
هستند. حاال اگر نمی خواهید که کیفیت یا کمیت 
زندگی به دلیل مصرف مداوم فست فودها به خطر 
بیفتد، باید 2 توصیه اساسی را عملی کنید. اول این که 
حتما بین وعده های غذایی اصلی، میان وعده هایی 
مانند میوه ها، لبنیات، نان های سبوس دار،  آجیل های 
خام یا میوه های خشک مصرف کنید و دوم اینکه 
هنگام گرسنگی ابتدا یک لیوان پر از آب ولرم بخورید 
و سپس تصمیم بگیرید که دوست دارید چه غذایی 
را برای خوردن آماده کنید یا سفارش دهید. به این 
ترتیب، تمایل شما برای مصرف مداوم فست فودها 
یا گوشت های فراوری شده بسیار کاهش پیدا می کند. 

3. درباره خوردن چربی ها تجدیدنظر 
کنید 

مصرف مداوم چربی ها همراه با غذا، از دیگر عادت های 
غذایی بسیار نادرست و رایج میان آقایان است. خوردن 
کره همراه با نان یا برنج، خوردن چربی های کبابی 
یا حتی خوردن گوشت های همراه با تکه های چربی 
مشهود، ازجمله عادت های بسیار نادرستی است که 
مستقیم و شدید بر افزایش کلسترول خون و افزایش 
خطر سکته های قلبی منجر به مرگ تاثیر می گذارد. 
بنابراین نه تنها توصیه می شود از همین امروز دور این 
عادت نادرست را خط بکشید بلکه توصیه مهم تر 
این است که همراه با تمامی وعده های غذایی اصلی، 
حداقل یک پیش دستی پُر )معادل 2 لیوان( از سبزی ها 

یا صیفی های تازه را مصرف کنید.
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آمارها نشان می دهند مردان نسبت به 
زنان تمایل کمتری به خوردن ماهی و تمایل 

بیشتری به خوردن گوشت  قرمز دارند. 
متاسفانه، همین مساله خطر ابتال به کلسترول 

خون، گرفتگی عروق و در نهایت سکته های 
قلبی منجر به مرگ را در میان آنها افزایش 

داده است. گوشت های قرمز حجم باالیی 
از چربی های اشباع را در خود جاداده اند و 

اصرار به مصرف مداوم آنها در مردان، عالوه 
بر مشکالت نام برده، باعث افزایش خطر ابتال 

به بیماری کبد چرب هم می شود

یکی از مواردی که در علوم تغذیه  سراسر جهان در تغذیه 
مردان مورد توجه قرار می گیرد، اصول تغذیه مردانه بعد از 
50 سالگی است. از آنجایی که پس از 50 سالگی متابولیسم 
بدن دستخوش تغییراتی می شود و معموال میزان فعالیت 
روزانه افراد )خصوصا آقایان( تا حد قابل توجهی پایین 
می آید، ضروری است همه آقایان بعد از 50 سالگی، 4 
اصل ساده اما مهم را در رژیم روزانه شان رعایت کنند. 

1. مصرف اسنک های چرب و شیرین به جای صبحانه 
امروز عادت داشته اید  تا  اگر  را کامال فراموش کنید: 
به جای صبحانه یک تکه کیک، شیرینی یا کلوچه همراه 
چای مصرف کنید،  باید بدانید این کار بعد از 50 سالگی 

اصال برای شما مجاز نیست. 
فعالیت  کاهش  متابولیسم،  کاهش  با  سن  این  در  شما 
و  هستید  مواجه  انسولین  به  بیشتر  مقاومت  و  فیزیکی 
چنین عادتی می تواند عالوه بر ایجاد خطر افزایش وزن، 
احتمال ابتال به بیماری دیابت نوع2 را هم در شما باال 
ببرد بنابراین به جای این کار بهتر است مقداری شیر با 
غالت صبحانه یا یک عدد تخم مرغ آبپز یا حتی یک لقمه 
نان و پنیر همراه با یک نوع مغز یا دانه خام مصرف کنید. 
این کار به پیشگیری از تحلیل عضالنی ناشی از افزایش 

سن هم کمک می کند. 
2. مصرف گوشت  قرمز را بسیار محدود کنید: اگر تا 
امروز هفته ای 2 یا 3 وعده گوشت قرمز مصرف می کرده اید، 
بهتر است پس از 50 سالگی این میزان مصرف را به یک 
بار در هفته محدود کنید، زیرا چربی های اشباع موجود 
در گوشت قرمز به دلیل اُفت متابولیسم بعد از 50 سالگی 
می توانند با سرعت بیشتری زمینه ابتال به گرفتگی عروق 
و سکته های قلبی را فراهم کنند. در عوض بهتر است 
به جای گوشت قرمز، حجم بیشتری از ماهی ها یا گوشت 

سینه ماکیان را در رژیم غذایی داشته باشید. 

3. تا حدامکان از فراورده های گوشتی دوری کنید: 
از آنجایی که خطر ابتال به سرطان های گوارشی )خصوصا 
سرطان روده بزرگ( همراه با افزایش سن بیشتر می شود 
به تمامی آقایان توصیه می شود بعد از 50 سالگی مصرف 
انواع فراورده های گوشتی )سوسیس، کالباس، همبرگر، 
ناگت و...( را به 2 یا 3 بار در طول سال محدود کنند و 
همین میزان مصرف محدودشده را نیز همراه با سبزی های 

فراوان و آب میوه های طبیعی مصرف کنند. 
4. چربی های سالم را جایگزین کنید: بعد از 50 سالگی 
و  فشارخون  کلسترول،  به  ابتال  افزایش خطر  به دلیل  و 
بیماری های قلبی، بهتر است مصرف چربی های ترانس و 
اشباع در رژیم روزانه مردان تا حد چشمگیری کاهش 
پیدا کند و به جای آن از چربی های مفید استفاده شود. 
براساس این جایگزینی باید لبنیات پرچرب، انواع پنیرهای 
فراوری شده )چدار، موزارال، پارمسان و...(، کره، روغن 
حیوانی، فست فودها و... جای خود را برای همیشه به 
روغن زیتون، روغن های گیاهی، لبنیات بدون چربی و 

مغزدانه های خام بدهند.

اصول غذا خوردن مردانه 
بعد از 50سالگی 

نگاه متخصص تغذیه

  دکتر محمدرضا وفا 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران



مهمترین عواملی که در ابتال و شدت بیشتر 
عوارض کووید- 19 در مردان نقش بازی 
می کنند و در مطالعات مختلف در نقاط مختلف 
دنیا مورد تاکید قرار گرفته اند، شامل موارد 

زیر هستند.

ویژگی های بیولوژیک مردان
برخی  که  است  آن  از  حاکی  مطالعات 
ویژگی های بیولوژیک مردان آنها را نسبت 
به ابتال به کووید- 19 آسیب پذیرتر از زنان 

می  کند. 
از جمله اینکه وجود آنزیم 2َACE در مردان 
ایجاد  برای  زنان است که عاملی  از  بیشتر 
عفونت قلمداد می شود. همچنین عامل ژنتیک 
مربوط به کروموزوم X اضافی در زنان عامل 

ایمنی بهتر در زنان است. 
مطالعات وجود  برخی  در  دیگر،  از طرف 
برای  را عاملی  زنان  استروژن در  هورمون 
در  ابتال  شدت  کاهش  و  سریع تر  بهبود 
زنان دانسته اند. به هر حال شواهد، حاکی 
از آسیب پذیری بیولوژیک بیشتر مردان در 

مقابل بیماری کووید- 19 است.

پروفایل اجتماعی و مسوولیت 
شغلی مردان

نان آور  عنوان  به  مردان  بیشتر  بودن  شاغل 
آنها  تماس های  که  می شود  سبب  خانواده 
با محیط خارج از خانه بیشتر از سایر افراد 
بیشتری  خطر  معرض  در  و  باشد  خانواده 
قرار گیرند. آنها باید بنا را بر این بگذارند که 
اطرافیان آنها از فامیل، همسایه، همکار، دوست 
و آشنا تا پزشک، معلم، مغازه دار، راننده و... 
آلوده هستند. تنها با پذیرش این اصل است 
که به حفاظت شخصی خود توجه خواهند 
کرد و حداکثر اصول بهداشتی و احتیاط های 

همه جانبه را رعایت خواهند کرد. 
در کل، رعایت اصول حفاظت فردی در محیط 
کار بر اساس دستورالعمل های مربوط در این 
گروه سنی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
اغلب شغل های در معرض خطر یا مردانه 
هستند یا حتی اگر مردان و زنان هر دو به 
آن اشتغال دارند، مردان بیشتری مبتال شده 
و با عالئم شدیدتری مواجه شده اند. شدت 
ابتال و مرگ ومیر در مردان کادر بهداشت و 

درمان نیز بیشتر از زنان بوده است. 
به طور کلی، کارکنانی که در معرض مواجهه 
عبارتند  هستند  کروناویروس  با  بیشتر 
درمانی،  و  بهداشتی  خدمات  کارکنان  از؛ 
بهداری، خانه های بهداشت کارگری و مرکز 
بهداشت کار، کارکنان کفن و دفن، کارکنان 
آزمایشگاه های تشخیص طبی، مسووالن و 
کارکنان فرودگاه ها و شرکت های هوایی و 
ریلی و مترو، تمام وسایل حمل و نقل عمومی 
اعم از اتوبوس و تاکسی، مرزبانان، کارکنان 
جمع آوری زباله، پسماند و فاضالب و افراد 
زباله گرد و کارکنانی که مرتب در مسافرت 

هستند به خصوص به مناطق آلوده.
کنترلی  پیشگیرانه و  اقدامات  میان،  این  در 
برای محافظت از کارگران در برابر مواجهه 
به نوع کار  به آن  ابتال  با ویروس کرونا و 
از جمله  با آن  انجام شده و خطر مواجهه 

پتانسیل ارتباط با افراد آلوده و آلودگی محیط 
کار بستگی دارد. 

کارفرمایان باید راهبردهای کنترل عفونت را 
بر اساس یک ارزیابی خطر دقیق با استفاده 
و  مهندسی  کنترل های  از  مناسبی  تلفیق  از 
مدیریتی، شیوه های کار ایمن و وسایل حفاظت 
فردی )PPE( اتخاذ کنند تا از مواجهه کارگران 

پیشگیری شود. 
برای جلوگیری از مواجهه شغلی با ویروس 
کرونا کارفرمایان ملزم هستند که به کارگران 
در زمینه اجزای پیشگیری از آلودگی از جمله 
وسایل حفاظت فردی آموزش دهند. همچنین، 
الزم است مردان در محیط کار اصول پیشگیری 

از بیماری کووید- 19 را جدی بگیرند.

بیماری های مزمن در مردان
بیماری  مانند  مهمی  بیماری های  گرچه 
قلبی- عروقی )فشارخون باال، دیابت، بیماری 
عروق قلب و بیماری عروق مغز( عامل مهم 
مرگ ومیر به ویژه در گروه سنی میانسال و 
سالمند هستند، این عوامل در مردان نقش 

به زنان دارند و  بسیار پررنگ تری نسبت 
بروز، شیوع و مرگ ومیر ناشی از آنها به طور 

قابل توجهی بیشتر از زنان است. 
با توجه به اینکه یک عامل خطر بسیار مهم در 
شدت ابتال و مرگ ومیر ناشی از کووید- 19، 
ابتال به بیماری های زمینه ای فوق است، مردان 

در معرض خطر بیشتری قرار می گیرند. 
درصد  اینکه  به  توجه  با  دیگر  طرف  از 
میانسال  به ویژه در گروه  مردان  از  زیادی 
دارای بیماری های مزمن زمینه ای مانند انواع 
عروقی،  قلبی-  بیماری  دیابت،  سرطان ها، 
سیستم  بیماری های  مزمن،  کلیوی  بیماری 
عصبی و... هستند، در معرض خطر بیشتری 
برای ابتال به بیماری کرونا و عواقب آن بوده 

و به توجه و مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

تغذیه ناسالم مردان
به همان اندازه که ویروس کرونا خطرناک 
مخرب  و  ناگوار  آثار  است،  مرگ آفرین  و 
نیز  سالمت  بر  بی تحرکی  و  ناسالم  تغذیه 
می تواند منجر به عواقب ناخوشایندی مانند 

سکته قلبی و مغزی، دیابت، فشارخون باال، 
چاقی، چربی خون باال، کبد چرب، افسردگی، 

کاهش قوای عضالنی و... شود. 
تغذیه ناسالم، فعالیت بدنی ناکافی و چاقی 
از دالیل مهم ابتال به بیماری های غیرواگیر 
است که متاسفانه مردان را در معرض خطر 
ابتال به کووید- 19 و مقاومت پایین در مقابله 

با آن قرار می دهد. 
الزم است مردان برای محافظت از خود در 
بیماری های  عوارض  سایر  و  کرونا  مقابل 
غیرواگیر به عادت های غذایی ناسالم خود 
به خصوص در دوره شیوع کرونا پایان دهند. 
هیچ چیز به اندازه یک برنامه غذایی کامل 
دفاعی کمک  سیستم  تقویت  به  درست  و 
فاصله گذاری  زمان  در  همچنین  نمی کند. 
و  بی تحرک  زندگی  از  پرهیز  اجتماعی، 
فعالیت بدنی کافی در این گروه از اهمیت 
زیادی برخوردار است زیرا فعالیت بدنی با 
شدت متوسط، ایمنی بدن را در مقابل بیماری 
کرونا باال می برد و در کاهش استرس های 

ناشی از این بیماری مهلک موثر است. 

مسوولیت خانوادگی مردان برای 
خرید اقالم مورد نیاز خانواده

بیشتر میانساالن مسوولیت خرید اقالم ضروری 
خانواده را نیز برعهده دارند و در معرض خطر 
بیشتری قرار می گیرند. به همین دلیل باید خرید 
را فقط به تامین مواد اصلی مورد نیاز اختصاص 
دهند. این کاالهای اصلی شامل مواد غذایی، مواد 
شوینده، ضدعفونی کننده و بهداشتی و دارویی 
است. توجه کنید که تامین هیچ کاالیی مهم تر 
از کاالهای فوق نیست. به عالوه، تعداد دفعات 
خرید را به حداقل ممکن برسانند و سعی کنند 

خرید اقالم مورد نیاز را یکجا انجام دهند.

عامل خطر دخانیات در مردان 
ویروس کرونا از جمله عوامل بیماری زای 

یک  باعث  است  ممکن  که  است  تنفسی 
بیماری های  تا  خفیف  سرماخوردگی 

شدیدترشود. 
عوامل زمینه ای متفاوتی )مانند بیماری های 
قلبی و عروقی و دیابت( می توانند روند طبیعی 
بیماری را تغییر دهند. در این زمینه این سوال 
درگیرشدن  به  توجه  با  که  می شود  مطرح 
بیماری کرونا،  در  ریه ها  تنفسی و  دستگاه 
و  قلیان  سیگار،  )شامل  دخانیات  استعمال 
نظایر آن(، می تواند در روند پیشرفت این 

بیماری تاثیرگذار باشد. 
در همه جوامع، مصرف دخانیات در مردان 
مصرف  سابقه  است.  زنان  از  بیشتر  بسیار 
دخانیات هنگام ابتال به کرونا، عالئم بسیار 
شدیدتر و کشنده تری ایجاد می کند چرا که 
دود ناشی از دخانیات مانع رسیدن اکسیژن 

به ریه ها می شود. 
نامناسب  عملکرد  و  آسیب دیدگی  دلیل  به 
ریه ها در استعمال کنندگان مواد دخانی، این 
افراد با شدت و وخامت بیشتری تحت تاثیر 

این ویروس قرار خواهند گرفت. 
از این رو، شیوع بیماری کووید- 19 احساس 
ضرورت برای ترک سیگار را افزایش می دهد 
و دالیل کافی وجود دارد که ترک سیگار در 
طول همه گیری کووید- 19 می تواند احتمال 
مبارزه با ویروس را افزایش دهد. بنابراین، 
از این شرایط باید برای تغییر رفتار مردان 
به ویژه مردان جوان در جهت ترک سیگار 

سود جست.

تاثیر مسائل فرهنگی بر ابتالی مردان
از جمله مهم ترین چالش ها در مورد سالمت 
قوی تر  بر  مبني  مردان  غلط  باور  مردان، 
بودن و بر تر بودن مردان نسبت به زنان و 
بر سالمت  تمرکز  ماندن  مغفول  نتیجه  در 

خودشان است. 
کمتری  مردان  که  باورهاست  با همین 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند و 
به انجام آزمایش تن می دهند یا 
بهداشتی  اصول  زنان  از  کمتر 
شستشوی  مانند  تعریف شده 
مکرر دست ها، استفاده از ماسک و 

دستکش را رعایت می کنند. 
انتشار آمارهای مربوط به ابتال و مرگ ومیر 
مردان در اثر بیماری کووید- 19 از مواردی 
است که می تواند بر شکستن این رویکرد غلط 
برای محافظت در مقابل کرونا موثر باشد. 

به بهانه هفته جهانی سالمت مردان 

چرا کرونا در مردان شدت بیشتری دارد؟
هفته جهانی سالمت مردان از 24 تا 31 خرداد برگزار می شود. 
در سال جاری با توجه به شیوع کووید- 19 در دنیا و شدت 
ابتال و مرگ ومیر بیشتر مردان نسبت به زنان سبب شده این 
موضوع در صدر مسایل مطرح شده در هفته فوق قرار گیرد. 
گرچه همه افراد جامعه از کوچک تا بزرگ و زن و مرد در معرض خطر کروناویروس هستند سن 

و جنس به عنوان دو عامل مهم در ابتال یا شدت عالئم تاثیرگذارند. ابتال و سن افرادی که عالئم 
شدیدتری پیدا می کنند یا ابتال به کرونا در آنها منجر به مرگ می شود، در سال های پایانی میانسالی 

و دوره سالمندی بیشتر است. 
همچنین تاکنون موارد آلودگی و شدت ابتال و مرگ ومیر در مردان بیشتر از زنان بوده و این افراد 

نیازمند مراقبت و توجه بیشتر هستند. 

الزم است مردان برای محافظت از 
خود در مقابل کرونا و سایر عوارض 

بیماری های غیرواگیر به عادت های غذایی 
ناسالم خود به خصوص در دوره شیوع 
کرونا پایان دهند. هیچ چیز به اندازه 

یک برنامه غذایی کامل و صحیح به 
تقویت سیستم دفاعی کمک نمی کند. 

همچنین در زمان فاصله گذاری اجتماعی، 
پرهیز از زندگی بی تحرک و فعالیت 

بدنی کافی در این گروه از اهمیت زیادی 
برخوردار است زیرا فعالیت بدنی با 

شدت متوسط، ایمنی بدن را در مقابل 
بیماری کرونا باال می برد
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فعالیت ورزشی
ابعاد سه گانه  با  برنامه کاملی  نیازمند  تنفسی و تقویت عضالت  قلبی،  بهبود ظرفیت  برای  فعالیت ورزشی مناسب 
ورزش هوازی، تمرینات کششی و تمرینات قدرتی است که به این ترتیب توصیه می شود؛ اول فعالیت هوازی با 

شدت متوسط را که عموما معادل با راه رفتن سریع است و به  نحو چشمگیری ضربان قلب را تسریع می کند. در شرایط 
خانه نشینی ناشی از شیوع کرونا می توان راه رفتن در حیاط یا پارکینگ منزل یا روی تردمیل را در نظر گرفت. می توان با 

جمع دوره هایی که حداقل 10 دقیقه یا بیشتر طول می کشند تا حداقل 30 دقیقه به طور روزانه انجام داد. دوم، تمرینات کششی 
و انعطاف پذیری که سبب افزایش دامنه حرکتی، افزایش گردش خون و گرم کردن عضالت می شود. سوم تمرینات قدرتی را که 

می توان با کمک وزن بدن خود فرد یا انواع وزنه ها یا ورزشی جهت تقویت قدرت و استقامت عضالت انجام داد.

 دکتر مطهره عالمه
رئیس اداره سالمت میانساالن 

وزارت بهداشت



: آقای دکتر! خانم حمادی گفتند که رژیم 
کاهش وزنشان ابتدا با داروهای ضدافسردگی شروع 
شد و همان ها به ایشان کمک کرد که وزنشان پایین 
بیاید. لطفا توضیح دهید از کجا باید فهمید که پرخوری 

جنبه روانی دارد؟
افزایش وزن علت های مختلفی دارد، برخی ژنتیکی چاق 
هستند و برخی به دلیل پرخوری مداوم چاق می شوند. 
برخی تحرک ندارند و برخی دیگر به دلیل اضطراب و 
استرسی که دارند، دچار پرخوری می شوند. خانم حمادی 
گفتند به دلیل موقعیت زندگی، مشکالت عاطفی شان را با 
خوردن پر می کنند. گاهی افراد گرسنه نیستند و خوردن 
برای رسیدن به آرامش یا پر کردن اوقات فراغت است. 
اینها مصادیق پرخوری عصبی هستند. گاهی حتی بهترین 
رژیم هم اگر برای فرد بنویسیم به نتیجه نمی رسیم به 
دلیل اینکه مشکل روان فرد هنوز برطرف نشده است. 
بنابراین، کنار رژیم، دارو کمک می کند که فرد رژیمش 
را نگه دارد زیرا ممکن است فرد بخواهد که کمتر بخورد 
ولی نمی تواند. خانم حمادی این حالت را داشتند و ما 
به همین علت، داروی افسردگی تجویز کردیم. بسیاری 
از داروهای ضدافسردگی، باعث کاهش اشتها می شوند. 
در نتیجه، هم روحیه فرد را بهتر می کند و هم کاهش 
اشتها می دهد. بنابراین، ابتدا با این کار اشتها را کم کردیم 

تا رژیم کاهش اشتها را پیش ببریم.
: خانم حمادی می گفتند که حس خوبی 
نسبت به خودشان و اطرافیان شان نداشتند و احساس 
می کردند که نمی توانند وزنشان را کم کنند. در چنین 
شرایطی چگونه می توان به بیمار کمک کرد که این 

بار می تواند موفق شود؟
ایشان نسبت به افزایش وزنشان حس بدی داشتند و 
در بسیاری از افراد چاق هم همین طور است که حس 
خوبی نسبت به خودشان ندارند و می گویند نمی توانیم 
وزنمان را کنترل کنیم و ناامید می شوند. یکی از مهم ترین 
نکات در کاهش وزن ارتباط بین مراجعه کننده و پزشک 
است. متخصصانی که هیچ گونه ارتباطی با بیمار برقرار 
نمی کنند و یک برگه از قبل تایپ شده به دست بیمار 
می دهند، کمک چندانی به کاهش وزن فرد نخواهند کرد  

در صورتی که از لحاظ روانی و عاطفی باید با بیمار ارتباط 
بگیرند تا بیمار، راحت حرفش را بزند. یک زمان بیمار 
می گوید من می خواهم سفر بروم یا در موقعیتی هستم که 
رژیمم را باید تغییر دهم باید به وی کمک کرد. نه اینکه 
بگوییم فقط همین رژیم را باید رعایت کنی. در حقیقت، 
وقتی بیمار می بیند که یک پشتیبان دارد، بهتر روند کاهش 
وزنش را پیش می برد. برخی افراد از نظر شخصیتی به 
گونه ای هستند که اگر زیاد سرزنش و تهدیدشان کنید، 
سرخورده می شوند. در مقابل افرادی هستند که برخورد 
جدی الزم دارند و برخی دیگر باید درک شان کنید و در 
این صورت، اعتماد می کنند. از طرف دیگر، وقتی وزن 
کم می شود، تمام هورمون هایی که باعث ترشح سرتونین 
در مغز می شوند، باالتر می روند و فرد احساس رضایت 
بیشتری در زندگی دارد و راحت تر در جمع می رود و 

این یک موفقیت بزرگ است.
برای خانم حمادی  : چه رژیم غذایی ای 

تجویز کردید؟
ما هیچ گروه غذایی را در رژیم الغری حذف نمی کنیم و 
از همه گروه های غذایی در رژیم می گنجانیم. مواد غذایی 
مختلف  طوری تنظیم می شوند که وزن فرد کم شود. البته 
این تنظیم براساس کالری نیست و بر اساس تکنیک های 

روز دنیاست. وقتی به مرور زمان وزن کم می شود، اندازه 
معده فرد هم کوچک تر خواهد شد. یادمان باشد، همیشه 

در رژیم گرفتن، نقطه شروع مهم است.
: خانم حمادی مشکل کلیوی هم داشتند، آیا 
رژیم خاص کلیوی هم برای ایشان در نظر گرفته شد؟
نه، ایشان نارسایی کلیه نداشتند و چون پیوند کلیه شده 
بودند، مشکالتی برایشان ایجاد شده بود که با کاهش 
وزن، دفع پروتئین شان هم برطرف شد. در کل، هر وقت 
وزن کم می شود، فاکتورهای التهابی در بدن کاهش پیدا 
می کند و عملکرد دستگاه کبد، کلیه و ریه ها بهتر می شود 
و دیگر نیازی به استفاده از داروهای کورتونی که برای 

دفع پروتئین تجویز می شود، نیست.
: بسیاری از افرادی که رژیم می گیرند، ادعا 
می کنند طی رژیم گرفتن دچار سرگیجه می شوند. 

علت این سرگیجه چیست؟
افرادی که وزن کم می کنند، هم فشارخون و هم قندخونشان 
پایین می آید و علت سرگیجه همین است. ما می توانیم 
در وعده های غذایی از گروه قندهای ساده بگذاریم که 
افت قند را کمتر کنیم ولی یک بخشی از این سرگیجه، 
طبیعی است. مثل فرد دیابتی که رژیم می گیرد، قندش 
پایین می آید و سرگیجه می گیرد و تصور می کند دچار 

مشکلی شده است، در حالی که یک نکته نویدبخش آن 
است که به مرور می توانیم داروی قند و فشارخونشان 
را کم کنیم. در کل، اگر رژیم علمی باشد و زیر نظر 
متخصص باشد، سرگیجه نشان دهنده اتفاق بدی نیست 
در حالی که در برخی مواقع بیمار از این موضوع می ترسد.

: با توجه به اینکه کرونا همچنان وجود دارد، 
چه توصیه پیشگیرانه ای برای افرادی دارید که وزنشان 

را مانند خانم حمادی کم کرده اند؟
تمام مقاالت روز دنیا می گویند افزایش وزن با تضعیف 
سیستم ایمنی همراه است زیرا هنگام چاقی، فاکتورهای 
التهابی باالتر می رود و سیستم ایمنی ضعیف می شود 
و می تواند باعث افزایش ابتال به کرونا شود. هر چه 
وزن پایین تر بیاید باعت تقویت عملکرد سیستم ایمنی 
البته منظورمان رژیم های سخت و کاهش  می شود. 
وزن غیراصولی نیست. همچنین، چاقی باعث تنگی 
مجاری هوازی و سختی تنفس و نفس تنگی می شود. 
بنابراین، فرد چاقی که دچار کرونا می شود، عوارضش 
تشدید خواهد شد. در کل،80 درصد افراد مبتال به 
کرونا بستری در بخش مراقبت های ویژه، اضافه وزن 
و چاقی داشته اند. عالوه بر این افرادی مانند خانم 
باید  پیوند را مصرف می کنند  حمادی که داروهای 
بدانند این داروها سرکوب کننده سیستم ایمنی است 

و با کاهش وزن دوز کورتون پایین تر می آید.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم حمادی! ابتدا بگویید چگونه تصمیم گرفتید که وزنتان 
را کم کنید؟

من 120 کیلوگرم وزن داشتم و دیسک کمرم را به تجویز پزشک معالجم 
باید عمل می کردم. هورمون های زنانگی ام به هم ریخته بود، به گونه ای که 
من بین 4 ماه تا یک سال عادت ماهانه نمی شدم. کلیه ام پیوندی بود و یک 
کلیه داشتم که پروتئین دفع می کرد. خیلی خسته شده بودم و چند بار برای 
کاهش وزن نزد پزشک رفتم ولی با رژیم وزنم پایین نمی آمد. یکی از دوستانم 
به من پیشنهاد داد که مجدد نزد متخصص دیگری برای کاهش وزن بروم و 

این بار توانستم وزنم را پایین بیاورم.
: چرا با وجود اینکه چند بار تالش کرده بودید، وزنتان تغییر 

نمی کرد؟
من در مقابل خوردن از خودم اختیاری نداشتم، اشتهایم زیاد نبود ولی دلم 
می خواست، مدام خوراکی بخورم و زمانی که می خوردم، آرام تر می شدم. 
دائم احساس می کردم، قلبم را فشار می دهند و نمی توانستم اطرافیانم را تحمل 
کنم و حتی شغلم را دوست نداشتم و به خودم می گفتم این چه شغلی است 

که من دارم. بنابراین، زمانی که شرح حالم را به متخصص گفتم، ابتدا به من 
داروی ضدافسردگی دادند و وضعیتم بهتر شد. بعد در عرض یک ماه، 5 تا 

6 کیلوگرم وزنم پایین آمد و این روند ادامه دار بود.
: چه رژیم غذایی برای شما تجویز شد؟

 رژیم من اصال سخت نبود و می توانستم از هر ماده غذایی که در داخل خانه 
بود، استفاده کنم و اصال اذیت نمی شدم و گرسنگی هم نمی کشیدم. بعد از 
چند ماه به دکترم گفتم که مجدد خوردن دارد به من غلبه می کند و دوباره 
تمایلم به غذا در حال زیاد شدن است. بعد دکتر به من داروی تزریقی دادند 
که برای کنترل اشتها بود و بسیار شرایطم بهتر شد به گونه ای که اشتهایم 

کنترل می شد و اگر مثل قبل می خوردم باال می آوردم.
: وضعیت کلیه تان بعد از کاهش وزن بهتر شد؟

دکتر کلیه گفت وضعیت کلیه ام بهتر شده و کلیه پیوندی  ام جذب شده و 
داروهایم را کم کرد و اگر وزنم را بیشتر پایین بیاورم، بهتر است زیرا هنوز 

یک مقداری چربی شکمی دارم. 
: در حال حاضر چند کیلوگرم شده اید؟

من طی 8 ماه50 کیلوگرم وزنم را پایین آوردم و در حال حاضر 70 کیلوگرم 
شده ام. 

: آیا بعد از کاهش وزن، وضعیت عادت ماهانه تان طبیعی شد؟
از زمانی که وزنم پایین آمد، عادت  ماهانه  هم منظم شد. حتی دیسک کمرم 
خوب شده و می توانم روزی یک ساعت در منزل با دوچرخه ثابت پا بزنم 

و هر چه پیاده روی می کنم، خسته نمی شوم.
: هنگام رژیم گرفتن مشکلی برایتان ایجاد نشد؟

بعد از اینکه وزنم پایین آمد، سرگیجه و ضعف داشتم که دکتر تغذیه به من 
گفت ماهیچه هایت کمی ضعیف شده و در وعده صبحانه به من پیشنهاد 
دادند حلوا ارده و عسل بخورم. غیر از آن 2 روز هم تخم مرغ، 2 روز عدسی 

و نان و پنیر هم می توانستم در وعده صبحانه بخورم. 
: در حال حاضر از نظر روانی شرایط بهتری دارید و شرایط 

برایتان قابل تحمل تر شده است؟
بله. اصال مثل قبل نیستم و با شغلم کنار آمده ام و برایم آزاردهنده نیست. از آن 

گذشته، 50 کیلوگرم وزنم را کم کرده ام و خیلی خوشحال هستم.

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.
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اشتها نداشتم ولی با خوردن آرام می شدم! 

 

وقتی فردی عادت ماهانه نمی شود، مفهومش 
نمی کند.  تخمک گذاری  که  است  این 
عادت ماهانه،  اختالالت  علت  شایع ترین 
نشانگان تخمدان پلی کیستیک در خانم هاست 
و یکی از مواردی که در نشانگان تخمدان 
پلی کیستیک دیده می شود، چاقی است.  به 
دلیل تغییراتی که در هورمون ها اتفاق می افتد، 
به ویژه تغییر هورمونی که در سطح چربی 
زیرجلد ساخته می شود، تخمک گذاری مختل 
می شود و عادت ماهانه اتفاق نمی افتد. وقتی 
وزن کم می شود، تبدیل های هورمونی که 
زیر جلد اتفاق می افتاد، دیگر اتفاق نمی افتد 
و مشکل هورمونی برطرف می شود، درنتیجه 
تخمک گذاری از سرگرفته خواهدشد. به 
افرادی که بیش از 45 روز فاصله دوره های 
می کنیم  توصیه  است،  عادت ماهانه  شان 
وزنشان را کم کنند. البته این اختالل طیف 
وسیعی از علت ها را می تواند در بر بگیرد. 
به طور کلی هم افسردگی و هم داروهایی 
وضعیت  می شود،  تجویز  آن  برای  که 

هورمون ها را در بدن تغییر می دهد.

مختلف  علت های  پرخوری  و  چاقی 
عصبی  پرخوری  زمینه  در  دارد.  روانی 
غیر از علت های جسمانی، گاهی برخی 
از بیماری های روان پزشکی مثل افسردگی، 
افسردگی فصلی و افسردگی های خاص 
و  اشتها  در  اختالل  و  پرخوری  با  توأم 
گرایش به خوردن شیرینی و کربوهیدرات 
علت محسوب می شوند. در برخی انواع 
افسردگی های »آتی پیک« یا غیرکالسیک 
به جای کم اشتهایی، پرخوری و گرایش به 
قند و کربوهیدرات ایجاد می شود. برخی 
افسردگی های عادی و عودکننده با اختالل 
اشتها و خوردن و گاهی با کمبود اشتها مواجه 
هستیم . از طرفی، برخی درمان های افسردگی 
و داروهای روان پزشکی، اشتهاآور است. 
برخی اختالالت تغذیه هم ریشه روانی 
دارد، مثل پرخوری روانی یا بولمیا نروزا؛ در 
این اختالل فرد به صورت وسواس گونه به 
سمت خوردن می رود و از این طریق، تنشش 
آرام می شود. فرد مبتال بیشتر به مواد غذایی 
که ارزش غذایی خوبی ندارد مثل تنقالت 
تمایل پیدا می کند. یک نوع دیگر پرخوری 
روانی خوردن زیاد همراه با استفراغ کردن یا 
ورزش های سنگین برای جبران پرخوری 
است. البته پرخوری عصبی معموال همراه 
خود اختالالت گوارشی، بیماری های قلبی و 
در خانم ها، اختالل در هورمون های زنانگی 

و عادت ماهیانه ایجاد می کند. 
اختالالت روانی ناشی از مجموعه ای از 
و  اجتماعی  روانی،  جسمی،  علت های 
اقتصادی است. ما نمی توانیم افسردگی را 
عامل چاقی بدانیم ولی در مورد خانم حمادی 
شاید افسردگی بر دیگر علت ها، غالب بوده 
است. شاید یک فردی با همین شرایط 
چاق نشود، بنابر این متغیر های مختلفی در 
تشخیص علت چاقی تاثیر دارد. ما زمانی 
می توانیم بگوییم افسردگی عامل چاقی است 
که سایر عالئم افسردگی را در فرد ببینیم. 
اختالل در عملکرد اجتماعی، اختالل در 
کم انرژی،  افسرده،  خلق  تصمیم گیری، 
کم حوصله و کم حواس، عدم لذت بدن از 
زندگی، حالت گریه، احساس گناه و ناامیدی 
در کنارش اختالل خواب و خوردن از 
از  برخی  در  هستند.  افسردگی  عالئم 
افسردگی ها، خوردن بدون اشتهاست ولی 
فرد با خوردن اضطرابش کم می شود، در 
نتیجه ریزه خواری می کند. زمانی که تنش ها 
به کمک درمان مناسب از بین برود، با 
فعالیت بدنی مناسب و تغییر در شیوه خوردن، 
تنظیم برنامه خواب و بیداری فرد، می توان 
به وی کمک کرد. دور کردن خطای شناختی 
هم در این زمینه موثر است. خانم حمادی 
با کارش کنار نیامده به صورتی که هم 
اجبارا سرکار می رفته و هم لذت نمی برده 
است بنابراین تفکرات منفی و این استرس ها 
باید اصالح شود تا درمان پایدار باشد. اگر 
تفکرات و هیجانات منفی کنترل نشود، فرد 
دوباره به سمت خوردن زیاد پیش خواهد 
رفت و چاقی بروز می کند و چاقی نیز 

مجددا باعث افسردگی بیشتر می شود.

با کاهش وزن، 
تخمک گذاری از 
سرگرفته می شود

تفکرات و 
هیجانات منفی
 باید کنترل شوند

  دکتر مریم کاشانیان
 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  دکتر محمدرضا خدایی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نگاه متخصص زنان 

نگاه روان پزشک

تاکیددکترحسینایمانیبهسوژه»میزگردتغذیه«

با کاهش وزن، سیستم ایمنی تقویت می شود

وقتی صحبت از کاهش وزن می کنیم، بیشتر موارد تغییر رژیم غذایی و افزایش تحرک 
بدنی، اصلی ترین راه حل ها هستند. در حقیقت، چاقی زمانی اتفاق می افتد که فرد اضافه بر 
نیاز روزانه اش انرژی دریافت کند و این انرژی مصرف هم نشود اما گاهی این قاعده کلی 
نمی تواند باعث کاهش وزن شود و حتما نیاز است که از روش های دیگری استفاده کرد. 
پرخوری که باعث چاقی می شود در بعضی اوقات از کنترل فرد خارج می شود و ناخواسته و برای آرام 
کردن روانش مورد استفاده قرار می گیرد. مشکل خانم اشرف حمادی که موضوع صفحه »میزگرد تغذیه« این 
هفته است، پرخوری عصبی است و تنها رعایت رژیم غذایی توانسته به کاهش وزنشان کمک کند. در این 
میزگرد کاهش وزن 50 کیلوگرمی خانم اشرف حمادی با حضور دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه، دکتر 
مریم کاشانیان متخصص زنان و دکتر محمدرضا خدایی روان پزشک بررسی می شود که در ادامه می خوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزناشرفحمادی
باحضوردکترحسینایمانیمتخصصتغذیه،دکترمریمکاشانیان

متخصصزنانودکترمحمدرضاخداییروانپزشک

50 کیلوگرم کاهش 
وزن با پرخوری عصبی

ما هیچ گروه غذایی را در 
رژیم الغری حذف نمی کنیم 

و از همه گروه های غذایی در 
رژیم می گنجانیم. مواد غذایی 

مختلف طوری تنظیم می شوند که 
وزن فرد کم شود. البته این تنظیم براساس 

کالری نیست و بر اساس تکنیک های روز 
دنیاست. وقتی به مرور زمان وزن کم می شود، 

سایز معده فرد هم کوچک تر خواهد شد. 
یادمان باشد، همیشه در رژیم گرفتن، نقطه 

شروع مهم است
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قبـلبعـد



به مناسبت 24 تا 30 خرداد؛ هفته جهانی »سالمت مردان«

آقایان؛ بیشتر مراقب سالمتی خود باشید!

هفتگانه مراقبت از سالمت مردان؛ از 
جوانی تا سالمندی

1. پسران از سن 15 سالگی باید در مورد سالمت 
سیستم تناسلی آگاهی داشته باشند. هرگونه تغییر 
در بیضه ها مانند درد، احساس سنگینی غیرعادی، 
وجود توده و ناراحتی شدید را با والد یا بزرگ تر 
مورد اعتماد درمیان بگذارند تا در صورت نیاز 
به پزشک مراجعه شود. سرطان بیضه در گروه 

سنی 15 تا 29 سال شیوع بیشتری دارد. 
2. در فاصله سنی 40 تا 70 سال، انجام آزمایش 
خون برای تشخیص کلسترول و چربی خون 
هر 2 تا 3 سال توصیه می شود. بیماری های 
قلبی- عروقی نخستین عامل فوت در آقایان است 
که ارتباط مستقیم با این فاکتورهای خونی دارد. 
3. در سنین 50 تا 75 سال، ابتال به سرطان های 
پروستات، ریه و کلورکتال در مردان شایع است 
معاینات  و  پیشگیرانه  مراقبت های  لزوم  که 
دوره ای توسط پزشک را از سنین جوانی می طلبد. 
4. در مورد سرطان ریه کامال اثبات شده که 
زمینه ساز  عامل  مهم ترین  دخانیات  استعمال 
است. مسلما برای پیشگیری، اجتناب از سیگار 
دود  معرض  در  از حضور  پرهیز  و  کشیدن 
سیگار و دخانیات دیگران ضروری خواهدبود. 
5. مردان نیز مانند زنان در معرض ابتال به پوکی 

استخوان هستند اما سن ابتال ممکن است کمی 
دیرتر باشد. مصرف لبنیات کافی و مکمل های 
کلسیم و ویتامینD از دوران جوانی و میانسالی 

برای مردان نیز اهمیت دارد.
6. معاینات دوره ای برای اطمینان از وضعیت 
بینایی، شنوایی و دندان پزشکی نباید فراموش شود. 
7. ورزش یک اصل مهم در سالمت است و 
کنار تغذیه درست از بروز بسیاری از بیماری ها 
پیشگیری کرده و کیفیت زندگی را ارتقا می دهد. 

»آندروپوز«؛ يائسگي مردانه
فیزیولوژیک  عالئم  مجموعه  به  »آندروپوز« 
مربوط به  کاهش سطح هورمون تستوسترون و 

دیگر هورمون های جنسی در مردان گفته می شود 
که از حدود 45 سالگی به تدریج اتفاق می افتد. 
آندروپوز نیز مانند یائسگی تغییر هورمونی ناشی 
از افزایش سن است اما این دوره در آقایان به 

معنای پایان باروری نخواهدبود. 

عالئم »آندروپوز«
آندروپوز،  عالمت  شایع ترین  و  مهم ترین 
البته نارضایتی از  کاهش میل جنسی است. 
رابطه جنسی به دلیل عدم نعوظ نیز نشانه دیگر 
ابتال به آندروپوز است. انجام آزمایش خون 
برای بررسی وضعیت هورمون تستوسترون 

ضروری خواهدبود. 

آيا »آندروپوز« مشکل ساز است؟
عالوه  تستوسترون  هورمون  سطح  کاهش 
و  قلب  بر  جنسی،  میل  بر  جدی  تاثیر  بر 
عروق نیز اثر می گذارد. به همین دلیل ابتال به 
ناراحتی های قلبی- عروقی در مردان از سنین 
میانسالی افزایش پیدا می کند. توده عضالنی 
همچنین استحکام استخوان ها نیز کم می شود 
و احتمال شکستگی افزایش می یابد. تشدید 
تجمع چربی در حفره شکم نیز دیگر پیامد 
این تغییر هورمونی است. تستوسترون تاثیر 
محافظت در برابر نورون ها را دارد و کاهش 
ترشح آن در بروز بیماری  آلزایمر نیز دخیل 
خواهدبود. پس کمبود تستوسترون را صرفا 

نمی توان محدود به کاهش میل جنسی دانست. 

»آندروپوز« را می توان درمان کرد؟
اولین راهکار مؤثر برای مقابله با آندروپوز، 
انجام منظم فعالیت ورزشی در زندگی روزمره 
است زیرا پس از 30 دقیقه ورزش، تستوسترون 
به طور طبیعی افزایش می یابد. البته جلسات 
ورزشی نباید بیشتر از 2 ساعت طول بکشد زیرا 
پس از این زمان بار دیگر سطح تستوسترون 
کم می شود. البته درمان های دارویی نیز وجود 
دارد اما پیش از آن بهتر است دو وضعیت در 

سالمت مردان بررسی شود:
 ابتال به افسردگی در آقایان می تواند با عالئم 

شبیه آندروپوز همراه باشد. ثابت شده افسردگی 
موجب کاهش 17درصد تستوسترون می شود. 
از  پیش  خواب  آپنه  درمان  و  تشخیص   
داروهای بهبود آندروپوز ضروری است. این 
اختالل خواب نیز معموال با خروپف همراه 
است که به دلیل اختالل در ترشح تستوسترون 

بروز می کند. 

»آندروپوز« عوارض جانبی دارد؟
آندروپوز با مصرف داروهایی برای جبران کمبود 
تستوسترون قابل بهبود است اما مشکالتی در 

این زمینه وجود دارد: 
 درمان تنها در 30درصد مردان با نتایج مثبت 
و مطلوب همراه است. از همین رو، معموال 
پزشک درمان را به مدت 3 ماه تجویز می کند 
که در صورت بهبود عالئم ادامه خواهدداشت. 
 با شروع مصرف دارو، روند تولید طبیعی 
در  می یابد.  کاهش  بیضه ها  از  تستوسترون 
صورت تجویز، دارو باید برای همیشه مصرف 
شود و اگر پس از چند سال قطع شود، ممکن 
است بیضه ها برای ترشح کافی تستوسترون 

مشکل پیدا کنند. 
 درمان در موارد ابتال به سرطان پروستات 

ممنوعیت مصرف دارد. 
در صورتی که آندروپوز به درستی تشخیص 
داده شود و تحت درمان مناسب قرار گیرد، 
رضایت از رابطه جنسی و بهبود کیفیت زندگی 

مورد انتظار خواهدبود.
Top Santé.fr, PassportSanté.fr :منابع

و  سالمت  به  توجه 
مراقبت های بهداشتی 
الزمه زندگی پویا و 
این  اما  است  موفق 
موضوع در مورد مردان کمی بیشتر 
نیاز به دقت دارد زیرا آنها نسبت به 
خانم ها کمتر به سالمت خود اهمیت 
می دهند. رعایت مراقبت های سالمت 
و پیشگیری از بیماری ها نه تنها از نظر 
زندگی  در  بلکه  است  مهم  فردی 
خانوادگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار 

خواهدبود. 

 تر جمه: 
مریم سادات 

کاظمی

به عنوان  ژوئن  سیزدهم  میالدی،   2015 سال  از 
آگاهی  تا  نامگذاری شد  »آلبینیسم«  روز جهانی 
افزایش  ژنتیکی  اختالل  این  به  نسبت  عمومی 
یابد و باورهای نادرست در برخی جوامع کنار 
گذاشته شود. در واقع تفاوت ظاهری افراد مبتال 
به آلبینیسم موجب شده تا بسیاری از افراد تصور 
کنند که مبتالیان بیمار هستند و حتی ممکن است 

بیماری آنها مسری باشد.

»آلبینیسم« را بشناسیم
علت  با  ژنتیکی  بیماری  یک  زالی  یا  آلبینیسم 
ناشناخته است که در اثر کمبود مالنین؛ رنگدانه 
پوست، ظاهر می شود. تاکنون 7 نوع زالی تشخیص 
داده شده اما در شایع ترین نوع، پوستی روشن و 
موهایی طالیی تا قرمز تیره دارد و رنگ چشم ها 
نیز طیف روشن آبی، سبز، خاکستری و عسلی 

روشن است. 
مالنین نقش محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش 
خورشید دارد و در افراد سالم به پیشرفت سیستم 
عصبی بینایی و شبکیه چشم کمک می کند. کمبود 
مالنین در افراد مبتال به آلبینیسم عوارض متعددی 

در پی دارد:
پوست،  رنگدانه های  کامل  یا  نسبی  کاهش   

موها و چشم ها
 کاهش قدرت بینایی به دلیل عدم تکامل شبکیه 

طی دوره جنینی
نور  نور.  از  ترس  یا  نور  تحمل  در  مشکل   
ممکن است باعث احساس ناراحتی در چشم یا 

حتی درد شود. 

بهبود زندگی فرد مبتال به »آلبینیسم«
بیماری  این  برای  قطعی ای  درمان  هیچ  تاکنون 
شناخته نشده زیرا ناشی از اختالل ژنتیکی است. 
بر  مبتنی  بیماران  بیشتر توصیه ها و مراقبت های 

بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از عوارضی مانند 
آسیب ناشی از نور خورشید است. مراقبت در 
برابر اشعه فرابنفش خورشید یک توصیه بسیار 
مهم برای آنهاست و بیماران باید این اصول را 

رعایت کنند:
 انتخاب لباس های آستین بلند و پوشاندن پوست 

در برابر پرتوهای فرابنفش خورشید
 استفاده از کاله لبه دار بلند برای پوشاندن صورت
در  مخصوص  فیلتر  با  مناسب  آفتابی  عینک   

UVB و UVAبرابر پرتوهای
 50 SPF ضرورت استفاده از کرم ضدآفتاب با 
هر دو ساعت یکبار هنگام حضور در محیط بیرون

باورهای اشتباه در مورد »آلبینیسم«
آیا ممکن است در دوره ای از زندگی مبتال به 

این بیماری شوم؟
با اینکه انواع مختلف بیماری در درجات خفیف 
تا شدید شناخته شده ، آلبینیسم صرفا یک اختالل 
ژنتیکی است و احتمال ابتال، 25درصد است. به 
والد  دو  ژن های  از طریق  بیماری  که  معنا  این 
منتقل می شود. برای اینکه کودکی مبتال به این 
را  حامل  ژن  والد  دو  هر  باید  شود،  بیماری 
باشند و حتی ممکن است ظاهر هر دو  داشته 

باشد.  طبیعی  کامال 
در  و  است  شایع تر  چشمی-پوستی  آلبینیسم 
موارد نادر، فقط چشم ها درگیر هستند. در این 
حالت خانم ها فقط ناقل هستند و احتمال ابتال در 
مردان 50درصد است. برخالف برخی باورهای 

قدیمی، آلبینیسم هیچ نوع واگیری ندارد و اگر 
فردی از زمان تولد مبتال نباشد، هرگز در 

نیز مبتال نمی شود. طول زندگی 
فرد مبتال به آلبینیسم نابیناست و دچار 

عقب ماندگی ذهنی است
این  به  مبتالیان  برای  عارضه  مهم ترین 
بیماری، آسیب های ناشی از پرتوهای فرابنفش 
خورشید البته در صورت عدم مراقبت و محافظت 
ضرورت  یک  چشم  و  پوست  محافظت  است. 
برای بیماران است زیرا آفتاب می تواند عوارض 
جدی پوستی جدی و حتی سرطان پوست ایجاد 
عنبیه  در  رنگدانه  کمبود  دلیل  به  همچنین  کند. 
چشم نیز احتمال نفوذ نور بیشتر است و بیمار 
با  مواجهه  هنگام  دید  ناراحتی  از  است  ممکن 

نور نیز رنج ببرد. 
»نابینایی«  معنای  به  اختالالت  این  مجموعه  اما 
دیگر  مورد  در  اشتباهی  باور  همچنین  نیست. 
باروری،  اختالالت  مانند  جسمی  بیماری های 
عقب ماندگی ذهنی و ناراحتی های ریوی نیز در 
مورد این افراد وجود دارد اما این باورها کامال 

بی اساس هستند.
همه مبتالیان به آلبینیسم پوست سفید و موهای 

روشن دارند
با اینکه شایع ترین نوع آلبینیسم با بروز موهای 
روشن و پوست خیلی سفید همراه است، الزاما 
همه مبتالیان این ویژگی ظاهری را ندارند. ممکن 
است در بعضی موارد فقط چشم ها دچار کمبود 
مالنین باشند و پوست ظاهر معمولی خود را داشته 
لکه های  ایجاد  با  تنها  آلبینیسم  نیز  گاهی  باشد. 
بسیار روشن روی پوست طبیعی همراه است. 

فعالیت  نمی تواند  بیماری  این  به  مبتال  فرد 
ورزشی داشته باشد

گرچه چشم افراد مبتال به آلبینیسم ممکن است 
کمی ضعیف باشد معموال مشکل خاصی ندارند 
به  می توانند  مناسب  عینک  از  استفاده  با  و 
فعالیت های روزمره بپردازند. ورزش یکی از این 
فعالیت هاست که اگر فرد از عینک یا کاله برای 
کند،  استفاده  خورشید  نور  برابر  در  محافظت 

مانعی نخواهدداشت.
 www.jeuneafrique.com :منبع
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»آلبینیسم« از 
نگاه آمار و ارقام

آبینیسم در تمامی نژادها و کشورها دیده 
می شود اما در نژاد سیاهپوستان کشورهای جنوب 

صحرای  آفریقا شایع است. به طور کلی، 
شیوع این بیماری 1 در 17000 نفر 

است و در پسران شیوع 
بیشتری دارد. 

پسران از سن 15 سالگی باید در 
مورد سالمت سیستم تناسلی آگاهی 

داشته باشند. هرگونه تغییر در 
بیضه ها مانند درد، احساس سنگینی 

غیرعادی، وجود توده و ناراحتی شدید 
را با والد یا بزرگ تر مورد اعتماد 

درمیان بگذارند تا در صورت نیاز به 
پزشک مراجعه شود. سرطان بیضه 

در گروه سنی 15 تا 29 سال شیوع 
بیشتری دارد

به مناسبت 13 ژوئن  )24 خرداد(؛ روز جهانی »آلبینیسم«

ظاهر متفاوت نشانه بیماری نیست!
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آیا شما نمونه ای از خانواده 
ناامید  نه،  اگر  هستید؟  شاد 
نباشید. شما می توانید بعضی 
از شادی های خانوادگی را که 
تا قبل از این فقط آنها را متعلق به خانواده هایی در 

برنامه تلویزیونی می دانستید، تجربه کنید. 

1. از با هم بودن لذت ببرید
رابی بوتاچ، مشاور خانواده و روابط مستقر در 
نیویورک و مجری برنامه کانال آموزش شالوم در 
خانه، می گوید: »ماهیت خانواده خوشبخت این 
است که باعث ارتقا بخشیدن یکدیگر می شوند و 
چنین حالتی از نحوه برخوردشان با هم مشخص 
می  شود.« توتاچ، پدر 8 فرزند و نویسنده چند 
کتاب از جمله شالوم در خانه، می گوید: »وقتی 
افراد به وجود یکدیگر واکنش نشان می دهند 
)تعامل وجود دارد( لذت بخش است. والدین 
به خانه می آیند و بچه ها از دیدن آنها خوشحال 
می شوند و وقتی بچه ها به خانه می آیند، والدین 

از دیدن آنها شادمان می  شوند.«

2. داستان های پایاپای
بوتاچ می گوید: »وقتی بچه ها به خانه می آیند، از 
آنها سوال کنید که مدرسه را چگونه گذرانده اند و 
برای آنها حرفی داشته باشید. اگر شما از بازگشت 
به منزل هدفی نداشته باشید و به مسائل مربوط 
به خانواده عالقه مند نباشید و پس از 5 دقیقه از 

حضور در خانه تلویزیون را روشن می کنید، 
چرا آنها باید از دیدن شما خوشحال 

شوند؟«
او می افزاید: »نکته آخر این است 

که وقتی به خانه می آیید، اول 
شماست.  فرزندان  نوبت 
شما باید همه کارهایی را 
که انجام می دهید، رها کنید 

و وقتی به خانه می آیید همیشه 
باید موردی برای اشتراک گذاری با 

فرزندانتان داشته باشید؛ چه اتفاق باشد 
و چه شرح مختصر.« بوتاچ ادامه می دهد: 

»به این ترتیب شما به فزرندانتان فرصتی برای 
مشتاق بودن عرضه می کنید. نکته ویرانگر زندگی 
خانوادگی، دلزدگی است که منجر به اختالل در 
کار و امور می شود و به همین دلیل بچه ها ترجیح 
می دهند به جای خانواده با دوستان خود باشند.«

3. ازدواج را در اولویت قرار دهید
عشق واقعی برقرار کنید. رابطه و ازدواج باید 
در درجه اول اهمیت قرار داشته باشند. بوتاچ 
می گوید: »در بسیاری از خانواده ها، فرزندان همیشه 
در درجه اول قراردارند بنابراین آنها تامین کننده 
عشق جایگزین می شوند. این یک بار ناعادالنه 
بر دوش بچه است. همچنین برای خانواده ها 

مضرخواهد بود زیرا بچه ها سرانجام دنبال زندگی 
خودشان می روند.«

4. با هم غذا میل کنید
خانواده هایی که با هم غذا می خورند، کنار هم 
هستند. ساده است. بوتاچ می گوید: »شام های 
خانوادگی از این لحاظ که زمان برقراری ارتباط 
افراد خانواده خواهند بود، ضروری هستند.« وی 

پیشنهاد می کند حداقل 4 بار 
در هفته با هم خانوادگی شام 

میل کنید.«

5. با هم تفریح کنید
شبانه یک یا دو فعالیت هماهنگ 
را با اعضای خانواده انجام بدهید. بوتاچ 
خواندن داستان شب برای خواباندن کودکان 
خردسال یا خواندن یک فصل از رمان برای 

کودک بزرگ تر را پیشنهاد می کند.

6. خانواده را به دوستان ترجیح دهید
در خانواده های شاد، جایگاه خانواده قبل از دوستان 
قرار دارد. وقتی بچه ها بی حوصله و بیکار می شوند، 
در خانه  دنبال هیجان می گردند و این زمانی است 
که دوستان اهمیت بیشتری پیدا می کنند. دوستی 

مهم است اما تابع خانواده باشید. 

7. بعد از مدرسه فعالیت های 
کودکان را محدود کنید

امروزه، تعداد زیادی از کودکان تحت  برنامه ریزی 

قرار دارند و هر هفته بعد از مدرسه در 6 یا 7 
کالس مختلف شرکت می کنند. مادر تبدیل به 
راننده می شود و فرزندان هرگز به طور همزمان 
در خانه حضور ندارند.این دستورالعمل برای 
خانواده شاد نیست. وقتی فرزندان شما بزرگ 
می شوند اما ژیمناستیک بلد نیستند، مشکلی به 
وجود نمی آید. کالس های بعد از مدرسه زیاده روی 
نیستند اما تعداد زیاد کالس ها می تواند افراطی 
باشد، اعتدال در جایی به وجود می آید که ما 
هدف گذاری کنیم. پیشنهاد این است که به عنوان 
یک خانواده، خودتان فعالیت های بعد از مدرسه  
را ایجاد کنید، مثال فرزندان خود را به گردش 
ببرید، دوچرخه سواری کنید یا بعد از مدرسه به 

استخر بروید.

8. احترام گذاشتن به آیین ها
مراسم  به  نیاز  خانواده ها  می گوید:  بوتاچ 
دارند. آیین ها می توانند مذهبی، ملی یا حتی 

خانوادگی باشند.«
به گفته باربارا فیس، دکترا، استاد و رئیس دانشکده 
روان شناسی در دانشگاه سیراسوز در نیویورک، 

خانواده های شاد دارای آیین های معناداری هستند 
و توسط آنها تحت فشار قرار نمی گیرند. آیین ها 
می توانند برای خانواده شما بی نظیر باشند، مانند 
صبحانه روز تعطیل، خوردن هفته ای یکبار پیتزا 
در رستوان یا حتی خواندن یک ترانه خانوادگی. 
آیین ها اعضای خانواده را به هم نزدیک می کنند 

زیرا با گذشت زمان تکرار می شوند.
وی می افزاید: »برای انجام مراسم باید انعطاف پذیر 
باشید. آیین ها نمی توانند سفت و سخت باشند. 
اگر یک آیین کارآمد نباشد باید روش دیگری 

را امتحان کنید.«

9. صدای خود را باال نبرید
به یاد داشته باشید کودکان در آرامش و ثبات 
شکوفا می شوند. باید در خانه محیطی آرام به وجود 
بیاورید.با بچه های خود صحبت کنید، برای آنها 
قوانین جدی در نظر بگیرید و در صورت لزوم 
کودکان را مجازات کنید اما عصبانی نشوید و 
فریاد نزنید. اگر فریاد بزنید، این موضوع نشان 
می دهد شما از کنترل خارج شده اید و  محیط 

ناامن ایجاد می کنید.

10. هرگز مقابل بچه ها دعوا نکنید
در حالی که برخی بحث و جدل ها اجتناب ناپذیر 
است، سعی کنید آنها را از کودکان دور نگه دارید. 
اگر بچه هایتان شاهد دعوا و بگومگوی بین شما 
بودند، دلیل آن را توضیح بدهید، عذرخواهی 
کنید و بگویید: »متأسفیم که مجبور شدید بحث 
ما را ببینید. ما فقط اختالف نظر داشتیم اما اکنون 

همه چیز خوب است.« 

11. زیاد کار نکنید
فقط کار و بدون تفریح، هیچ چیز از این دو 
مورد برای خانواده کسالت آورتر نیست. اگر شما 
همواره بیرون از منزل هستید و فرزندان خود 
را در اولویت قرار نمی دهید، آنها این احساس 
ناامنی را درونی می کنند. بچه ها فکرمی کنند به 

اندازه کافی باارزش نیستند.

12. خواهر و برادرها را تشویق کنید
رقابت خواهر و برادر می تواند تفرقه افکن باشد. 
بوتاچ می گوید: »من سعی می کنم با بچه هایم 
صحبت کنم که چقدر به خاطر داشتن خواهر و 

برادر خوشبخت هستند.«

13. باهم شوخی کنید
خانواده های شاد با هم شوخی می کنند. سیراسوز 
می گوید: »لطیفه ها و نام های مستعار نشان دهنده 
گروهی است که شما به آن تعلق دارید و به 
عنوان گروه برای دستیابی به تجربیات بزرگ تر 

عمل می کنید.«

14. انعطاف پذیر باشید
گفتن این حرف از انجام آن آسان تر است اما 
به دلیل ماهیت انعطاف پذیری، خانواده ها تغییر 
می کنند بنابراین شما باید در مقابل تغییر اعضا و 
سن منعطف باشید. یک عضو تشکیل خانواده 
می دهد، شخصی فوت کرده، عضو دیگری ازدواج 
مجدد می کند و نوجوانان دیگر کودک نیستند و 
بزرگساالن جوان دیگر نوجوان نخواهند بود اما 

همه آنها هنوز بخشی از یک خانواده هستند.

15. ارتباط برقرار کنید
رز جی پرکینز، استادیار روان شناسی در کالج 
استون هیل در ایستون، ماساچوست، می گوید: 
»یک خانواده شاد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. 
غالبا خانواده ها این طور رابطه برقرار می کنند که 
همه حرف هایشان را به مادر می گویند و سپس مادر 
پیام می فرستد اما در خانواده شاد، خطوط ارتباطی 
منعطف تر و بازتری وجود دارد.« او می افزاید: 
»در خانواده های شاد، همه اعضای خانواده قادر 

به برقراری ارتباط علنی با یکدیگر هستند.«
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به گفته ویل کاکس، کووید-19 به عنوان زیانبارترین بیماری همه گیر در 
قرن،باعث ایجاد بحران اقتصادی شدید در طول زندگی ما و فاجعه آمیزترین 

فلج دستگاه های دولتی است که در دهه های اخیردیده شده است.
او می گوید: »ما می بینیم که ده ها هزار آمریکایی، به ویژه مادربزرگ ها و 
پدربزرگ هایمان،در حال مرگ هستند. شاهد هستیم که میلیون ها پدر و 
مادر شغل خود را از دست می دهند. بسیاری از ما با نوعی تب خانه نشینی 
دست و پنجه نرم می کنیم که می تواند زندگی خانوادگی را در بعضی مواقع 
برای افرادی که با همسر و فرزندان مانند آنها درگیر هستند دشوار کند. 

ممکن است مردم از ازدواج های صمیمانه، نظریه محبوبی که برروابط 
عاطفی شدید و تکامل شخصیتی ازدهه 1970 تاکید داشته است، اجتناب 
کنند بنابراین اگر همسران شاد نباشند ترک ازدواج طبیعی خواهد بود. نتیجه 
درخشانی که حداقل از این موضوع حاصل می شود این است که ازدواج 
مستحکم،با ثبات تر بوده و به احتمال زیاد می تواند بسترامنی برای فرزندان 
ما باشد.« فینکل دریافت که همه گیری کووید- 19 و شوک های اقتصادی و 
عوارض دیگر آن، خانواده ها را آسیب پذیرتر می کند. وی می گوید:»ممکن 
است حداقل برای مدت کوتاهی مردم بخشی از تمرکزشان روی تجلی 
وپرداختن به منافع شخصی در جهت منفعت خانواده وتوجه به ماهیت 

گفت وگو و بحث با همسران را به طور متوسط نادیده بگیرند.«

هرم نیاز: مازلو هر دو نظریه شامل ازدواج »همه یا هیچ« فینکل و مفهوم 
ازدواج صمیمانه را بررسی می کند. روان شناس ابراهام مازلو نیازهای 
بشر را از نظر هرم بسیار خوب توصیف کرده است. پایگاه گسترده 
باید نیازهای جهانی اولیه مانند غذا و سرپناه را قبل ازرسیدن به مرحله 
بعدی همچون ایمنی تامین کند. از آنجا که نیازهای هر سطح برآورده 
می شود، ممکن است فردی روی نیازهای اولیه مانند عشق و زندگی 
خانوادگی و سپس موضوعات مربوط به عزت نفس مانند وضعیت و 

آزادی کمتر تمرکز کند.
رسیدن به اوج یعنی تمرکز روی خودواقعی،جایی که »همه« در ازدواج 
یابند،.این نوع ازدواج به  نوع »همه یا هیچ« می خواهند به آن دست 
زمان، منابع توسعه و تمایل به انجام آن نیاز دارد. فینکل می گوید: »این 

پاداش می تواند یک اتحاد)همبستگی( دیدنی باشد که کیفیت زندگی 
باالیی را ایجاد می کند.«

به نظر ویل کاکس،همچنین این سبک ازدواج زن وشوهر را وادار می کند که 
در صورت نارضایتی های زناشویی، به طور متوسط اشتیاق از دست رفته را 
احیا کنند وکارکردهای کالسیک ازدواج مانند فرزندان و خویشاوندان،آوردن 

نان برسر سفره و ایجاد سقفی باالی سر را در درجه دوم قرار بدهند.
ویل کاکس گمان می کند که در مواجهه با ناامنی اقتصادی چشمگیر، احتمال 
عود بیماری و نیاز به اعتماد به نفس بیشتر، مفهوم و عملکرد ازدواج به 
طریقی تغییر خواهد کرد که این الگوی صمیمانه کمتر قانع کننده و واقع بینانه 
به نظر می رسد. ویل کاکس پیش بینی که تعهد زناشویی افزایش می یابد. 
ازآخرین رکود اقتصادی بزرگ شاهد این موضوع بوده ایم که طالق حدود 
20درصد نزول یافته است و او گمان می کند که به دلیل رکود اقتصادی 
مربوط به کووید- 19، میزان طالق به طرز چشمگیری کمترخواهد شد.

فینکل عقیده دارد که همسران مراقبت ازصمیمیت و عشق را متوقف 
نمی کنند اما افرادی که در رأس سلسله مراتب قرار دارند و بیشترین 
مراقبت و توجه را انجام می دادند،به دلیل تغییرات واقعی این دوران 
کمتر به آن می پردازند و از آنجائی که ما خود را در جهانی خواهیم 
یافت که منابع کمیاب شده ند و امکان برقراری ارتباطات دشوار است، 
بزرگ ترین کاراین است که مردم بعضی از انتظارات خود را پایین بیاورند.

ازدواج امروزه: میزان ازدواج ثبت شده مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری ها در آمریکا در سال 2018میالدی،به مرز پایینی رسید و پیش بینی 
می شود این روند ادامه داشته باشد. این گزارش به همبستگی بین ازدواج 
و پیامدهای مثبت سالمت و طول عمر اشاره می کند. همچنین درزمان 
رکود بزرگ، زاد و ولد به میزان متوسط کاهش یافته است و ویل کاکس 
پیش بینی می کند به دلیل وجود کووید- 19، همسران جوان ممکن است 
نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده محتاط تر عمل کنند. یکی از مضرات 
کووید- 19 این است که اقلیت رو به رشد مردم هرگز ازدواج نخواهند 
کرد و این موضوع نگران کننده است. به طور مشخص ازدواج به زندگی 
بیشتر زنان و مردان معنی،هدف،شادی و همبستگی می بخشد. افراد متاهل، 

از نظر عاطفی و مالی عملکرد بهتری دارند 
که هدف اصلی تشکیل خانواده است 

وکاهش میزان طالق باعث افزایش 
ثبات خانواده می شود. ارتباط عاشقانه 

بین همسران همراه با فرزندان، تعهدات، 
امور مالی و اجتماعی،اهداف کالسیکی که 

ازدواج در گذشته ارائه می دهد، تنها بخشی از 
قاب ازدواج است.

فینکل هشدار می دهد کسانی که در رکود اقتصادی دست 
و پا می زنند، بهای آن را پرداخت می کنند و باید انتظارات 

خود را پایین بیاورند. افرادی که بسیار سازگار هستند یا برای 
موضوع ازدواج وقت کافی صرف می کنند، ممکن است در رسیدن به 
باالی هرم موفق باشند. او می گوید: »میزان رسیدن افراد به اوج ازدواج، 

با کیفیت باالی زندگی و خوشبختی ارتباطی ویژه دارد.«
به گفته ویل کاکس، اهمیت دادن به منافع همسر و فرزندان نه تنها باعث 
افزایش خوش قلبی و محبت بلکه باعث ایجاد وفاداری و صداقت، 
که  است  این موضوع  موافق  فینکل  ثبات خانواده می شود.  و  شادی 
تعهد و مسئولیت نسبت به دیگران واقعا برای داشتن زندگی خانوادگی 
طوالنی مدت معنی دار، مورد نیاز است. اما درست نیست زمانی که 
دیگر راهی برای خوشحال بودن پیدا نمی کنید به ازدواج فکر کنید. 
اهمیت دادن به ابراز وجود و رشد شخصیتی به معنای رسیدن به لذت 
کوتاه مدت نیست. در عوض تعداد زیادی از ما، مجدد زندگی معنادار و 

هدفمند رابه عنوان خانواده ای شاد و پایدار تعریف می کنیم.
ویل کاکس به ازدواج به عنوان بهترین گزینه برای زندگی خانوادگی و رشد 
پایدار بچه ها نگاه می کند. فینکل می گوید: »ازدواج راهی خوب برای پرورش 
فرزندان است. البته تا جایی پیش نمی روم که بگویم این تنها راه است. من 
فکر می کنم راه های بسیاری وجود دارد که می توانید یک زندگی پایدار برای 
کودکان فراهم کنید. ازدواج یک آزمایش و موقعیت خوب است. هر زمینه 
دیگری هم که حس عشق را به وجود آورد و این احساس را برانگیزد که 

جهان مکانی پایدار و امن است، می تواند کارآمد باشد.«

فرهنگ و امور مالی: فینکل 
معتقد است، پول متغیری 
است که گاهی از داستان 
می شود.   خارج  ازدواج 
موضوعی که تقریبا حل کردن 
آن غیرممکن است زیرا می توان 
چنین ادعا کرد اگر مردم بیشتر به صورت 
سنتی زندگی کنند،ناهمسانی درآمد کمتر 
خواهد بود. از طرف دیگر، برای بیشتر افراد 
رسیدن به نقطه اوج همبستگی بدون وجود منابع 
الزم سخت خواهد بود. افرادی که با درآمد 50 درصد 
طبقه کارگری زندگی می کنند، معموال در دو جا مشغول به کار 
هستند، بنابراین وقت کافی ندارند. درحالی که چنین افرادی ممکن است 
در تالش باشند تا برای پرداخت هزینه تعمیر دوچرخه فرزند خودراهی پیدا 
کنند،افراد ثروتمندی هم هستند که می توانند هزینه پرستار بچه را بپردازند 
وبرای صرف شام به بیرون از منزل بروند و به یکدیگر ابراز عالقه کنند.
فینکل می گوید: »بسیار محتمل است افرادی که تحصیالت پایه ندارند یا 
حتی دبیرستان را به پایان نرسانده اند)با درآمد پایین( و به طور ناخوشایندی 
برای گذران زندگی تقال می کنند،آنقدردر زندگی احساس آرامش داشته 
باشند تا عمیقا در مورد تعهداتشان یا احترام گذاشتن به یکدیگر فکرکنند.
اطمینان بخشی همسران ازوجود منابع و وقت کافی برای برقراری ارتباط 
واقعی با یکدیگر می تواند برای بهتر شدن زندگی و ازدواج کارهای زیادی 
انجام بدهد.پرداختن به چالش های اقتصادی خانواده ها مهم است. احتماال 

بیماری همه گیر باعث افزایش اضطرارو فشارخواهد شد.
همچنین فرهنگ مساله مهمی درایجاد اختالفات در طول ازدواج است. 
اگرمساله فقط پول بود، میلیون ها زوج ثروتمند ناراضی ومیلیون ها زوج 
متوسط خوشحال وجود نداشتند.« ویل کاکس اما می گوید راه نجات فقط 
درازدواج های صمیمانه است،فینکل امیدوار است مردم به هیچ وجه اجازه 

ندهند اشتیاق بیشتر در ازدواج از بین برود.
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15 راز برای اینکه داشتن یک خانواده شاد را تجربه کنید

اسرار خانواده های شاد

ممکن است کووید19روابط همسران را برای همیشه تغییر بدهد

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی

یک خانواده شاد 
با یکدیگر ارتباط برقرار 

می کنند. غالبا خانواده ها این طور 
رابطه برقرار می کنند که همه حرف هایشان 

را به مادر می گویند و سپس مادر پیام می فرستد 
اما در خانواده شاد، خطوط ارتباطی منعطف تر و 

بازتری وجود دارد. در خانواده های شاد، 
همه اعضای خانواده قادر به 
برقراری ارتباط علنی با 

یکدیگر هستند



میزگرد »سالمت« درباره بیماری پوستی روزاسه با حضور 
دکتر محمدرضا قاسمی متخصص پوست، دکتر حسین 

ایمانی متخصص تغذیه، دکتر آتوسا مصطفوی فوق تخصص 
قلب و عروق، دکتر بابک ساعدی متخصص گوش و حلق و 

بینی و دکتر سعید صانعی پژوهشگر طب سنتی ایران 

روزاسه، مزمن 
اما خوش خیم

مراقبت از پوست در بهبود روزاسه اهمیت جدی دارد

  دکتر محمدرضا قاسمی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

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، لطفا ابتدا تعریف کوتاهی از بیماری روزاسه 
داشته باشید.

روزاسه بیماری پوستی نسبتا شایعی است که براساس مطالعات، افرادی 
که پوست روشن )تیپ 1 یا 2( دارند، بیشتر مستعد ابتال به این بیماری 
هستند. روزاسه مجموعه  عالئمی دارد که قرمزی پایدار صورت همراه 
با ضایعات التهابی پوست )اصطالحا پاپول و پوسچوالر( مهم ترین آنها 
هستند. همچنین برجسته شدن مویرگ های صورت )تالنژکتازی( و تمایل 
به گرگرفتگی مکرر صورت در این بیماری وجود دارد. این عالئم به تدریج 
ممکن است با ادم و تورم صورت همراه باشد. بعضی بیماران نیز دچار 
عالئم چشمی می شوند. تغییرات پایدار در قوام و ظاهر پوست و بدشکلی 
در قسمت های مختلف صورت مانند بینی از دیگر عالئم بیماری است.

: احتمال ابتال به روزاسه در چه افرادی بیشتر است؟
درخصوص شیوع و بروز روزاسه اطالعات مختلفی وجود دارد. به طور 
کلی این بیماری در جوامعی که مردم پوست روشنی دارند، شایع تر است. 
احتمال شیوع در زنان و مردان یکسان است و عمدتا در سنین میانسالی 
شروع می شود اما در خانم ها معموال زودتر و در جوانی اتفاق می افتد. امکان 
ابتالی کودکان به روزاسه نیز وجود دارد اما شیوعش بسیار پایین است.

این بیماری به دلیل همراهی عوامل محرک بیرونی مانند مواجهه با گرما، 
حضور در محیط بخار و سونا، محرک هایی مانند الکل و غذاهای داغ با 
زمینه سرشتی بروز می کند. وراثت در این بیماری دخیل است و 20درصد 

افراد سابقه خانوادگی این بیماری را دارند. 
به طورکلی، بیماری های پوستی حتی یک بیماری مشخص می توانند تظاهرات 
بالینی مختلفی داشته  باشند و تایید مسری  بودن بیماری صرفا توسط متخصص 
پوست امکان پذیر است. باورهای اشتباهی در مورد سرایت بیماری های 

پوستی وجود دارد که پسوریازیس و ضایعات روزاسه از آن جمله اند. 
: چه عواملی در بروز روزاسه نقش دارند؟

اختالالت اصلی زمینه ساز روزاسه ناشی از دو عامل به هم خوردن تنظیمات 
عصبی -عروقی و پاسخ ایمنی متفاوت پوست است. اختالل در تنظیمات 
عصبی- عروقی باعث می شود عروق خونی این افراد در مواجهه با گرما، 
زمینه بیشتری برای اتساع داشته  باشد. درنتیجه جریان خون پوست این 
افراد در محل ضایعات بیش از سایرین است و احتمال گرگرفتگی باالتر 
خواهد بود. این اختالل موجب احساس گزگز یا سوزش در پوست می شود، 
آستانه تحمل گرما نسبت به افراد دیگر کمتر است و در برابر کمترین درجه 

گرما حالت برافروختگی در صورت ظاهر می شود.
تاثیر اشعه فرابنفش خورشید در ابتال به روزاسه ثابت شده و مواجهه با 
این پرتوها احتمال سوزش، خارش و قرمزی پوست را در بیماران تشدید 
می کند. از این  رو، استفاده مرتب از کرم ضدآفتاب توصیه ای ضروری است.

عالوه بر این، پوست مبتالیان به روزاسه مستعد خشکی بیشتر است. در 
واقع، ساختار سد پوستی در این افراد عملکرد درستی ندارد و الیه های 
شاخی پوست نمی توانند مسوولیت خود را در حفظ آب پوست به درستی 
انجام دهند. درنتیجه تبخیر بیشتر آب سطح پوست، احتمال خشکی و 

آسیب را تشدید می کند. 
تصور دیگری در گذشته راجع به روزاسه، ارتباط عفونت معده ناشی از 
میکروب هلیکوباکتر پیلوری بود که امروزه این مساله کامال رد شده  است.
: تفاوت در بروز عالئم روزاسه چطور طبقه بندی می شود؟                            
روزاسه برحسب عالئم بالینی به 4 گروه تقسیم  می شود که ممکن است 

بیمار به یک یا چند نوع از آنها مبتال باشد:
روزاسه التهابی یا اِریتماتوتالنژکتاتیک: افرادی که تیپ پوستی روشن دارند، 
بسیار مستعد گرگرفتگی صورت هستند و قرمزی پایدار روی صورت شان 

وجود دارد و معموال مویرگ های ریز روی پوست دیده می شود. 
روزاسه پاپولو پوسچوالر: در این حالت ضایعات التهابی یا چرکی )اصطالحا 
پاپول یا پاسچول( ریز روی نواحی مرکزی صورت ظاهر می شوند. این افراد 
ممکن است درجاتی از خارش، سوزش و درد احساس کنند اما استرس 
 روانی از بروز این ضایعات هنگام مواجهه با دیگران بسیار آزاردهنده تر 

از سوزش و خارش است.
روزاسه فیماتوز: این نوع روزاسه با بزرگ شدن غدد چربی یا سباسه پوست 
همراه است که درجاتی از فیبروز و سفتی در پوست ایجاد می کند. این 
حالت در بینی شایع تر است که »رینوفیما« گفته می شود اما ممکن است 
در گوش، پیشانی یا چانه نیز ظاهر شود. روزنه های پوست به تدریج متسع 

و حالت مویرگی )تالنژیکتاتیک( پیدا می کنند. سپس طی ماه ها و سال ها 
غدد چربی کم کم تکثیر و بینی نمای توت فرنگی مانند، بزرگ، ناصاف و 
بدشکل پیدا می کند. ممکن است فردی پیش از بروز این حالت، دو نوع 
اول روزاسه را داشته باشد اما ممکن است یکباره با این حالت ظاهر شود.
روزاسه چشمی: بروز عالئم روزاسه در چشم ممکن است همراه با عالئم 
پوستی یا به تنهایی باشد، مانند خشکی، اشک ریزش، احساس شن ریزه در 
چشم، پوسته پوسته شدن و شوره زدن لبه پلک، گل مژه مکرر و احساس 
خارش چشم از جمله عالئم روزاسه چشمی است. گاهی در  موارد شدید، 
چشم قرمز می شود و عالئمی مانند گل مژه دردناک، تورم مخاط پلک و 

التهاب ملتحمه چشم نیز به وجود می آید.
: روند درمان روزاسه چگونه است؟

در وهله اول رعایت توصیه های عمومی و مراقبت های پوستی از طرف 
بیمار بسیار اهمیت دارد. همچنین تقسیم بندی بیماری به روزاسه خفیف، 
متوسط و شدید برای درمان تخصصی کمک کننده است. بیمار باید بداند 
روزاسه بیماری مزمن و عودکننده ای است اما خوشبختانه بدخیم نیست. 
توجه به این نکته حائزاهمیت است که حتی اگر با کمک درمان بیماری 
بهبود یافت، توصیه پزشک مبنی بر درمان نگهدارنده باید رعایت شود 

تا عالئم عود نکنند.
: بیماران چه توصیه هایی را باید برای مراقبت از پوست 

جدی بگیرند؟
رعایت برخی نکات محافظت از پوست در مبتالیان به روزاسه ضروری است:
 بیمار صورت را با آب ولرم بشوید و از شوینده متناسب با pH پوست 
استفاده کند. این شوینده ها که بدون صابون هستند و به آنها »پَن« گفته 

می شود، به پوست آسیب نمی رسانند. 
 شستشوی صورت به آرامی و بدون کشیدن و فشار پوست باشد.

 از حضور غیرضروری در معرض نورخوشید اجتناب شود. 
 استفاده از کرم ضدآفتاب برای این بیماران حیاتی است و به ویژه باید 
ضدآفتابی انتخاب شود که تاثیر محافظت در برابر پرتوهایUVA و
UVB داشته باشد. کرم با SPF باالتر از 30 انتخاب شود. البته ضدآفتاب های 
فیزیکی حاوی تیتانیوم دی اکساید یا زینک اکسید نیز تاثیر خوبی دارند. 

 بیمار سعی کند تا حد ممکن از کرم پودر و مواد آرایشی سنگین استفاده 
نکند زیرا برای پاک کردن نیاز به کشیدن و شستشوی زیاد است که قطعا 

پوست تحریک می شود.
 باتوجه به اینکه پوست بیمار مبتال به روزاسه به دلیل از دست  دادن آب 
مستعد سوزش و خارش است، استفاده از مرطوب کننده مناسب مانند 

انواع حاوی گلیسیرین و وازلین مفید خواهد بود. 
 استفاده از شوینده های قوی مانند تونر، صابون الیه بردار، محصوالت 

حاوی الکل باال و منتول ممنوع است.
 اقدامات زیبایی شدید مانند پیلینگ و درم ابریژن در این بیماران ممنوع 

است. 
 از عوامل تشدیدکننده عالئم مانند حمام و سونای گرم، جکوزی، نور 

آفتاب، ایستادن مقابل اجاق گاز اجتناب کنند. 
 مصرف موادی مانند غذا و چای داغ، همچنین الکل که دمای درون 

بدن را باال می برد، باید کنار گذاشته شود. 
این توصیه ها برای هر 4 نوع روزاسه مطرح است و سپس با توجه به 
شدت ضایعات، ممکن است پزشک درمان های تخصصی را نیز برای 

بیمار در نظر بگیرد.
: درمان های اختصاصی روزاسه چگونه است؟

درمان اختصاصی به نوع روزاسه و شدت بیماری بستگی دارد. در نوع اول، 
عالوه  بر محافظت در برابر نور، مرطوب کردن و مراقبت های کلی پوست، 
داروهایی مانند آزلیاک اسید و ژل های مترونیدازول تجویز می شود. گاهی 
پزشک توصیه به برطرف  کردن مویرگ ها از طریق لیزرهای عروقی دارد. 
نوع دوم روزاسه که با ضایعات جوش مانند همراه است، عالوه بر داروهای 
ذکرشده آنتی بیوتیک های موضعی و خوراکی نیز برای دوره های کوتاه مؤثر 

هستند. ممکن است در موارد شدید، تکرار مصرف دارو تجویز شود. 
در حالت خفیف نوع سوم روزاسه داروهای خوراکی تجویز می شود 
اما برای موارد متوسط تا شدید از لیزر، الکتروسرجری و حتی جراحی 

می توان کمک گرفت. 
در روزاسه چشمی اگر عالئم خفیف باشد برای بهبود خشکی چشم 

توصیه هایی مانند شستشوی مرتب چشم با شامپو بچه رقیق و استفاده 
مکرر از قطره اشک مصنوعی کاربرد دارد. در موارد متوسط که بیمار از 
سوزش، گزگز و گل مژه شکایت دارد، آنتی بیوتیک های موضعی یا خوراکی 
ممکن است الزم باشد. البته در موارد شدید مانند درد، فوتوفوبی )ترس 
از نور( یا اختالالت دید، بیمار باید زودتر به متخصص چشم ارجاع داده 

شود تا درمان مناسب انجام گیرد.
: مصرف دارو برای بهبود و کنترل روزاسه با بارداری یا 

شیردهی تداخل دارد؟
بارداری و شیردهی دوره های خاصی از زندگی خانم ها هستند و بسیاری 
از داروها در این شرایط ممنوعیت مصرف دارند. هر خانمی که قصد 
بارداری دارد یا دوران بارداری و شیردهی را سپری می کند، باید فهرست 

داروهای مصرفی را با متخصص زنان درمیان بگذارد. 
به عنوان مثال، داروهایی مانند داکسی سایکلین و تتراسایکلین ممکن است 
بر ساختار استخوانی دندانی جنین تاثیر بگذارند. داروی ایزوترتینوئین که 
ممکن است در مبتالیان به روزاسه تجویز شود طی بارداری و شیردهی 
ممنوعیت مطلق مصرف دارد. حتی ممنوعیت در مورد برخی داروهای 

موضعی نیز وجود دارد. 
به طور کلی، خانم مبتال به روزاسه که تحت درمان نگهدارنده است و قصد 
بارداری دارد، الزم است این مساله را با متخصص زنان درمیان بگذارد. قطع 
دارو یا تغییر نوع و دوز آن صرفا برعهده متخصص زنان و پوست است.

چه  جوانی  غرور  جوش  یا  ولگاریس  آکنه  با  روزاسه   :
تفاوت هایی دارد؟

گرچه بعضی عالئم محدود مانند ضایعات جوش مانند در این دو بیماری 
مشابه است، روزاسه و آکنه ولگاریس کامال دو بیماری مجزا هستند. در 
وهله اول باید گفت روزاسه غالبا در سنین میانسالی ظاهر می شود اما آکنه 

ولگاریس مربوط به دوران جوانی است. 
عالئم روزاسه روی پوست صورت و گاهی چشم ایجاد می شود اما 
جوش جوانی در قسمت هایی از بدن مانند کتف و پشت که غدد چربی 
فعال هستند، بروز می کند که درنتیجه توزیع وسیع تری در سطح بدن دارد. 
شکل بالینی ضایعات متفاوت است. مثال در جوش جوانی مجموعه ای از 

کمودون دیده می شود اما در روزاسه اصال کمودون وجود ندارد.
مکانیسم ایجاد این دو بیماری نیز یکسان نیست؛ جوش جوانی ناشی از 
عملکرد میکروبی به نام »پروپیونی باکتریوم آکنه« است که در غدد چربی 
فعال کنار ریشه مو تکثیر می شود و عامل التهاب می شود. عوامل مختلفی 
از جمله افزایش این میکروب، افزایش چربی بدن، انسداد فولیکول های 
مو و... در بروز آکنه ولگاریس دخیل هستند اما روزاسه هیچ ارتباطی با 
این میکروب ندارد. در ابتال به روزاسه، مایت دمودکس نقش دارد. این 
مایت طبیعی روی پوست همه افراد است اما در مبتالیان به این بیماری 
بیشتر از حد طبیعی است و آنتی ژن های موجود در دیواره این مایت عامل 

روزاسه خواهد بود.
باتوجه به اینکه در نوع دوم روزاسه، پاپول و پوسچوالر التهابی وجود 
دارد که در غرور جوانی نیز دیده می شود، برخی درمان ها مشترک است. 
آنتی بیوتیک های خوراکی یا موضعی از این جمله اند. البته دوره مصرف 
در مبتالیان به روزاسه کوتاه تر است اما معموال برای آکنه ولگاریس نیاز 

به مصرف طوالنی تر خواهد بود. 
: بیمار ی های پوستی دیگری ممکن است با روزاسه اشتباه 

گرفته  شود؟
برخی اختالالت شبه روزاسه هستند. این اختالالت گروه مجزایی از 
بیماری هستند که ممکن است از نظر نمای بالینی خیلی شبیه روزاسه 
داروهای  طوالنی مدت  مصرف  سابقه  که  افرادی  در  برسد.  به نظر 
کورتون موضعی قوی مانند بتامتازون، کلوبتازول و... روی صورت 
روزاسه  شبیه  التهابی  و  قرمز  ضایعات  ایجاد  با  به تدریج  دارند،  را 
مواجهه می شوند. درمان اصلی این مشکل قطع داروی کورتون است 
اما معموال پزشک به تدریج شدت دارو را کم می کند زیرا پوست در 
اثر مصرف طوالنی به دارو عادت پیدا کرده و در صورت قطع ناگهانی، 
عالئم ناخوشایند و برگشت شدید ضایعات ایجاد می شود. از گروه 
ضایعات شبه روزاسه انواع متعددی وجود دارد اما این مورد بسیار 
مهم است تا افراد بدانند کورتون های قوی ممکن است چه ضایعات 

و آسیب هایی برای پوست داشته  باشند.

روزاسه بیماری پوستی است که با بروز عالئمی مانند قرمزی مداوم روی صورت ظاهر می شود. 
البته در انواعی از این بیماری، بافت بخشی از صورت به خصوص بینی تغییر می کند که ظاهر 
بدشکلی خواهد داشت. این بیماری معموال در سفیدپوستان شایع تر است و نیاز به درمان  و 
مراقبت همیشگی دارد زیرا بیماری مزمنی است. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان 
»سالمت« در این زمینه پرداخته ایم: »حدود 3ماه است لکه های قرمزرنگی روی صورت دختر35 ساله ام ظاهر 
شده که خارش دارد و گاهی پوسته پوسته می شود. پزشک متخصص پوست تشخیص روزاسه دادند. آیا این 
بیماری واگیر دارد؟ دختر دومم که 28 سال دارد نیز چنین عالئمی را در حد خفیف دارد. باتوجه به اینکه 

دختر بزرگم قصد بارداری دارد، آیا این مساله می تواند برایش مشکل ساز باشد؟«

 مریم سادات 
کاظمی
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  دکتر حسین ایمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر بابک ساعدی
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر آتوسا مصطفوی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر سعید صانعی
پژوهشگر طب سنتی ایران

نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

نگاه فوق تخصص قلب و عروق

نگاه طب سنتی

از   آنجا که بیماری روزاسه با التهابات بدن ارتباط دارد، رعایت 
برخی اصول تغذیه در این زمینه به بهبود عالئم بیمار کمک 
می کند. اسیدهای چرب ترانس و اشباع همچنین اسیدهای 
چرب امگا6 مانند غذاهای سرخ شده، روغن های مورد استفاده 
در کیک و شیرینی و... در تشدید التهاب نقش دارند بنابراین 
برای مبتالیان به روزاسه مناسب نیستند. این در حالی  است 
که اسیدهای چرب امگا3 به خصوص ماهی در کاهش التهاب 
نقش دارند. مصرف غذاهای محرک مانند خوراکی های حاوی 
کافئین از جمله قهوه، نوشابه سیاه و شکالت  می توانند سبب 
تشدید عالئم روزاسه در برخی بیماران شوند، به خصوص 
اگر این خوراکی ها گرم باشند، این تاثیر بیشتر خواهد بود. 
موادغذایی حاوی  آنتی اکسیدان ها مانند میوه ها و سبزیجات 
که غنی از ویتامین های C، E و بتاکاروتن هستند، در کاهش 
عالئم بیماری مفیدند. گرچه ادویه ها به عنوان محرک شناخته 
می شوند، مطالعات نشان می دهد زردچوبه به خاطر وجود 

ماده ای به  نام »کورکومین« تاثیر ضدالتهاب دارد. 
پروبیوتیک ها؛ باکتری های مفید سیستم گوارش، در مبتالیان 
به روزاسه که داروهای آنتی بیوتیک مصرف می کنند، مفید 
خواهند بود. آنتی بیوتیک ها تمام باکتری های بدن؛ چه خوب 
و چه مضر را از بین می برند و در نتیجه تجویز مکمل های 

پروبیوتیک در بهبود وضعیت و عالئم بیماران نقش دارد. 
از مصرف خوراکی هایی با قند و شکر زیاد مانند آبمیوه های 
صنعتی باید پرهیز کرده و آبمیوه های طبیعی را جایگزین کرد. 
بررسی ها نشان می دهد خوراکی های حاوی قند و شکر باال 
می توانند عالئم بیماری را تشدید کنند. کاهش سطح استرس 
و خواب کافی نیز در بیماران مبتال به روزاسه تاثیرات مثبتی 
دارد. همچنین بیماران سعی کنند وزن خود را در حد طبیعی 

نگه دارند زیرا افزایش وزن عامل بروز التهاب در بدن است.

دارد،  وجود  مجازی  فضای  در  که  نوشته ها  بعضی  در 
زمینه ساز  عوامل  از  یکی  به عنوان  عفونت های سینوسی 
روزاسه مطرح است اما تاثیر عفونت های سینوسی در ابتال 
به روزاسه از نظر پزشکی و مطالعات جدید مورد تایید 
نیست و این مساله در حد چند مورد آن هم در سال های 
قبل مطرح بود. حتی عکس این موضوع که آکنه می تواند 
در بروز عفونت های تنفسی نقش داشته باشد نیز عنوان 
شده بود اما تاکنون ارجاع از طرف متخصصان پوست در 
مورد بررسی وضعیت سینوس ها در افراد مبتال به روزاسه 
یا آکنه دیده نشده و این مساله به فرضیه های سال ها قبل 

مربوط می شود.

بدن همراه  در  التهاب  افزایش  با  که  بیماری ای  نوع  هر 
افزایش  را  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر  زمینه  باشد، 
حتی  و  روماتیسمی  بیماری های  مثال  به عنوان  می دهد. 
کرونا که مدتی است با آن مواجه ایم، به دلیل ایجاد التهاب 
در  هستند.  قلبی  بیماری های  افزایش  زمینه ساز  بدن  در 
التهابی محسوب می شود،  بیماری  نیز که  مورد روزاسه 
همراهی بیماری با ناراحتی های قلبی باالست اما مستقیم 

عامل این ناراحتی ها نیست.

بیماری روزاسه غلبه خون در صورت به خصوص بینی و 
اطراف آن است که باید تدابیری برای کاهش خون در این 
قسمت اندیشید. بهترین درمان که براساس تجربه نتیجه 
خوبی داشته، زالودرمانی طی2-1 جلسه است. پزشک متبحر 
زالوهای با اندازه کوچک را در قسمت های خاصی از بینی 
و اطراف آن قرار می دهد. البته باید پیش از اقدام به زالودرمانی 
طی یک هفته یا حداقل 3 روز آش مخصوصی برای پاک سازی 
بدن میل شود تا خون به حرکت دربیاید و به کمک زالو، 
انسداد برطرف شود. این آش نباید سنگین و حجیم باشد، 
بلکه باید از سبزیجاتی مانند هویج و سیب زمینی در تهیه 
آن استفاده شود و به عنوان چاشنی نیز آبغوره، تمرهندی و 
آلو بخارا به تناوب در هر روز به آش افزوده شود. در این 
دوره بیمار غذای دیگری مصرف نکند و تا 48 ساعت بعد 
از زالودرمانی نیز باید این آش را بخورد. آلوی خیس شده 
در آب و زرشک نیز به تصفیه خون در این دوره کمک 
می کند. از مصرف غذاهای تند، ادویه دار، قهوه، شکالت و 

چای داغ نیز باید پرهیز کرد.

امگا3، زردچوبه و پروبیوتیک ها را 
در تغذیه خود بگنجانید

ارتباط عفونت های سینوسی با 
روزاسه یک باور اشتباه است

هر بیماری التهابی در بروز 
ناراحتی قلبی تاثیرگذار است

پاک سازی خون به بهبود روزاسه 
کمک می کند
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اهمیت مراقبت از پوست در مردان به مناسب هفته جهانی سالمت مردان 

مردان و لزوم استفاده از کرم ضدآفتاب
پوست  از  مراقبت  درباره  وقتی 
صحبت می کنیم، بیشتر مردان طبق 
الگوی رفتاری ای که قدمتش به قرن ها 
پیش می رسد، چنین کاری را ساده و 
دم دستی تلقی می کنند. با این حال،  امروزه مردان بیشتری را 
می بینیم که به داشتن پوست سالم و جوان اهمیت می دهند 
و می خواهند که با نکات مهم برای مراقبت درست از 
پوست خودشان، این وسیع ترین اندام بدن، آشنا شوند. 
اگرچه تفاوت های کلیدی ای بین پوست مردان و پوست 
زنان وجود دارد، مردان و زنان باید به قواعد اساسی و 
مشخصی در برنامه مراقبت از پوست پایبند باشند. در 
ادامه متخصصان آکادمی درماتولوژی آمریکا شما را با 
مهم ترین نکات مراقبتی پوست برای مردان آشنا می کنند. 

اهمیت شناسایی نوع پوست 
مردان اول از همه باید نوع پوست خودشان را شناسایی 
کنند و اطالعات مناسبی درباره انواع پوست های مختلف 
به دست بیاورند. به طور کلی، پوست مردان باید در یکی 

از گروه های زیر قرار بگیرد: 
 پوست حساس: مردان دارای پوست حساس بعد از 
استفاده از محصوالت مراقبت پوست با حس گزیدگی 

یا سوزش پوستی مواجه می شوند. 
 پوست معمولی: مردانی که پوست معمولی دارند، 
حساسیت پوستی را تجربه نمی کنند و پوست شفافی 

هم دارند. 
مداوم و  پوستی  زبری، خارش  پوست خشک:   
پوسته ریزی زیاد از نشانه های داشتن پوست خشک است. 
 پوست چرب: مردانی که احساس می کنند پوست شان 
باوجود شستشو و تمیزکاری دائم حالت براق و روغنی به 

خودش می گیرد، دارای پوست چرب هستند. 
 پوست ترکیبی: مردانی که پوست ترکیبی دارند، 
متوجه می شوند قسمت هایی از پوست شان چرب و 

قسمت هایی دیگر از آن خشک است. 
شناسایی نوع پوست به مردان کمک می کند برنامه مراقبت 
از پوست را متناسب با شرایط خودشان تنظیم کنند و 
موقع خرید محصوالت مراقبت از پوست همیشه به 
تناسب محصوالت مختلف با پوست خودشان توجه 
داشته باشند. البته اشاره به این نکته هم ضروری است 
که بیشتر مردان به علت اثر تستوسترون دارای پوست 
چرب هستند، بنابراین بیشتر محصوالت اختصاصی برای 
مردان نیز به منظور مقابله با چربی بیش از حد پوست 

آنها طراحی شده اند. 

مهم ترین نکات مراقبت از پوست برای مردان 
متخصصان آکادمی درماتولوژی آمریکا به مردان توصیه 
می کنند نکات زیر را جدی بگیرند تا بتوانند برنامه مراقبتی 

پوست را به سطح مطلوبی برسانند. 
1. فهرست مواد تشکیل دهنده محصوالت پوستی 
پوست  مراقبتی  محصوالت  انتخاب  بخوانید.  را 
همیشه به نوع پوست افراد بستگی دارد. اگر پوست 
شما مستعد شکل گیری آکنه است، دنبال پاک کننده ها 
 oil( »و مرطوب کننده هایی باشید که عبارت »بدون روغن

free( و »غیر جوش زا« )non-comedogenic( روی 
آنها درج شده باشد چون این محصوالت باعث انسداد 
روزنه های پوستی نمی شوند. مردان دارای پوست حساس 
 )fragrance free( »نیز باید از محصوالت »بدون رایحه
استفاده کنند چون محصوالت دارای رایحه حاوی ترکیبات 
معطری هستند که می توانند باعث خشکی و التهاب پوستی 
در این مردان شوند. با این حال، مراقب محصوالت دارای 
عنوان »بدون عطر« )unscented( باشید چون بسیاری 
از این محصوالت همچنان حاوی ترکیبات معطری هستند 

که می توانند باعث التهاب و تحریک پوستی شوند. 
2. صورت را هر روز و پس از هر بار ورزش بشویید. با 
توجه به اینکه صابون های معمولی حاوی ترکیبات غلیظی 
هستند که می توانند باعث خشکی پوست شوند، باید سراغ 
شوینده های مالیم و مخصوص صورت بروید. ضمن 
اینکه شستشوی صورت باید با آب ولرم انجام بگیرد، 
نه با آب داغ. نکته مهم دیگر این است که مردان باید هر 
روز حداقل یک بار صورت خودشان را با شوینده مالیم 
بشویند. پس آب زدن به صورت به تنهایی کفایت نمی کند. 
کار  کنید.  استفاده  مرطوب کننده  از  روز  هر   .3
مرطوب کننده ها این است که آب را در پوست حفظ 
کنند و از این طریق به کاهش شکل گیری خطوط ریز روی 
پوست صورت و داشتن پوست روشن تر و جوان تر کمک 
برسانند. برای بهترین نتیجه گیری، محصول مرطوب کننده 
را بالفاصله پس از حمام، دوش گرفتن یا اصالح ریش به 
صورت و پوست بدن بزنید. بعضی از مردان دارای پوست 
چرب تصور می کنند استفاده از مرطوب کننده برای آنها 
ضروری نیست. با این حال، مردان دارای پوست چرب 

باید از مرطوب کننده مالیم و سبک و مردان دارای پوست 
خشک و حساس از مرطوب کننده غلیظ استفاده کنند. 
4. پوست خودتان را مرتب بررسی کنید. لکه های جدید یا 
خال هایی که با حس خارش، خونریزی و تغییررنگ همراه 
هستند، معموال در گروه اولین نشانه های هشداردهنده 
ابتال به سرطان پوست قرار می گیرند. بیشتر مردان معموال 
توجه چندانی به لکه ها و خال های پوستی ندارند اما اگر 
شما واقعا به سالمت پوست خودتان اهمیت می دهید، باید 
همیشه مراقب این لکه ها و خال ها باشید و در صورت 
نیاز سریع به متخصصان پوست مراجعه کنید. از طرف 
دیگر، خطر ابتال به مالنوما )مرگبارترین نوع سرطان 
پوست( پس از 50 سالگی در مردان افزایش می یابد اما 
حتی این سرطان هم اگر در مراحل اولیه تشخیص داده 

شود، تا حدود زیادی درمان شدنی خواهد بود. 
5. کرم ضدآفتاب را جدی بگیرید. بعضی مردان هنوز 
هم تصور می کنند استفاده از کرم ضدآفتاب فقط برای 
خانم ها ضرورت دارد اما آسیب های خورشیدی مرتبط 
با پوست ربطی به جنسیت انسان ها ندارند. پس برای 
جلوگیری از این که آسیب های خورشیدی به شکل گیری 
چین وچروک های پوستی، لکه های پیری یا حتی سرطان 
پوست منتهی شوند، پیش از خروج از خانه حتما از 
کرم ضدآفتاب برای پوست صورت، گردن، گوش ها 

و پیشانی استفاده کنید. 
اصالح  برای  را  درست  و روش های  ابزارها   .6
تیغ های چندلبه برای اصالح  انتخاب کنید.  ریش 
ریش بعضی مردان واقعا عملکرد خوبی دارند، اما 
مردانی که با استفاده از این تیغ ها دچار مشکالت 

مختلفی مانند جوش ها، سوختگی های ناشی از اصالح 
و موهای زیرپوستی می شوند، باید تیغ های چندلبه 
را کنار بگذارند. این مردان باید از تیغ های یک لبه یا 
نهایتا دولبه استفاده کنند و زمان اصالح ریش ها نیز 

پوست صورت را با دست نکشند.
مرطوب سازی نسبی پوست و ریش نیز قبل از اصالح 
ریش ها کار مهمی است که بعضی مردان هنوز هم 
کرم های  از  باید  بنابراین  نمی دهند  آن  به  اهمیتی 
مرطوب کننده مخصوص اصالح استفاده کنید و تیغ 
صورت  روی  موها  رویش  جهت  در  فقط  هم  را 
بکشید. ضمنا تیغ پس از هر بار کشیده شدن روی 
)حتی  هم  تیغ  خود  و  شود  آبکشی  باید  صورت 
بار استفاده دور  تا 7  باید پس از 5  انواع(  بهترین 
انداخته شود تا احتمال شکل گیری التهاب و تحریک 

پوستی به حداقل برسد. 
مردانی که بیش از حد با جوش های پس از اصالح 
ریش مواجه می شوند، باید سراغ شوینده های حاوی 
اسید سالیسیلیک یا بنزوئیل پراکسید بروند. این نوع 
شوینده ها نه تنها برای مقابله با جوش های پس از 
اصالح مناسب هستند، بلکه اثرگذاری مطلوبی هم 
با  آکنه دارند.  با موهای زیرپوستی و  برای مقابله 
شوینده ها  این  از  استفاده  با  که  مردانی  این حال، 
مانند  مشکالتی  دچار  تیغ  با  کار  از  پس  همچنان 
جوش ها یا موهای زیرپوستی می شوند، باید تیغ ها 
ماشین های  سراغ  و  بگذارند  کنار  کلی  به طور  را 

اصالح الکتریکی بروند.
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بعضی مردان تصور 
می کنند استفاده از 
کرم ضدآفتاب فقط 

برای خانم ها ضرورت 
دارد اما آسیب های 

خورشیدی مرتبط 
با پوست ربطی به 
جنسیت انسان ها 
ندارند. پس برای 
جلوگیری از اینکه 

آسیب های خورشیدی 
به شکل گیری 

چین وچروک های 
پوستی، لکه های پیری 
یا حتی سرطان پوست 
منتهی شوند، پیش از 
خروج از خانه حتما از 
کرم ضدآفتاب برای 

پوست صورت، گردن، 
گوش ها و پیشانی 

استفاده کنید

 ترجمه: 
ندا احمدلو

بیشتر مردان تمایل دارند تا حداکثر امکان وقت 
کمتری را در حمام سپری کنند. به همین دلیل هم 
بسیاری از مردان موی کوتاه را ترجیح می دهند، 
چون تصور می کنند هرچه موها کوتاه تر باشند، به 
نگهداری و مراقبت و شستشوی کمتری نیاز خواهند داشت اما واقعیت 
این است که داشتن موهای سالم و مطلوب در درجه اول به بلندی 
یا کوتاهی موها، بافت آنها و زیادی یا کمی آنها ربطی ندارد. اگر 
مردان بدانند باید چه اصولی را برای داشتن موهای سالم و مطلوب 
رعایت کنند، آن وقت متوجه می شوند دستیابی به چنین هدفی اصال 
کار سختی نبوده است. خوشبختانه، ما مهم ترین و بهترین اصول 

برای داشتن موهای سالم را به شما خواهیم گفت. 
1. موها را هر روز نشویید: شاید فکر کنید شستشوی روزانه موها 
باعث تمیزی هرچه بیشتر آنها می شود اما چنین کاری مضرات بیشتری 
نسبت به مزیت هایش دارد. درواقع، اگر در شستشوی موها زیاده روی 
کنید، چربی های طبیعی و ضروری پوست سر را هم از بین می برید، 
درحالی که همین چربی ها برای آبرسانی به پوست سر از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار هستند. شستشوی موها با شامپو بین 3 تا 4 

بار در هفته برای بیشتر مردها کفایت می کند.
2. در انتخاب شامپو دقت کنید: شستن موها با شامپوی بی کیفیت 
و نامناسب مثل این است که بدنه ماشین های گران قیمت را با صابون 
دست بشویید! البته ضرورتی ندارد که دنبال گران ترین شامپو بگردید، 
بلکه باید از محصوالت حاوی این ترکیبات دوری کنید: سولفات، الکل، 

پلی اتیلن گلیکول )PEG(، پراکسید، ترکیبات سفیدکننده و رنگ ها. 
چند مورد از تحقیقات علمی هم نشان داده اند وجود چنین ترکیباتی 
در شامپوها می تواند به بهبود سالمت و کیفیت موها کمک کند؛ 
نارگیل، آووکادو،  یا دانه ها مثل  از میوه ها  روغن های گرفته شده 
آرگان، زیتون و جوجوبا، کراتین، پروتئین، کافئین، روغن نعناع، 

روغن رزماری و آلوئه ورا.

3. نوع موهای خودتان را بشناسید: اگر بدانید دقیقا چه نوع مویی دارید 
)صاف، نازک، فرفری، خشک و...( و شامپوی متناسب با نوع موهایتان 
خریداری کنید، بعد از مدتی متوجه تفاوت های آشکاری خواهید شد. 
مثال شامپوهایی که برای موهای فرفری طراحی شده اند، حاوی ترکیبات 
مرطوب کننده بیشتری هستند، درحالی که شامپوهای مخصوص موهای 

نازک مقدار بیشتری از ترکیبات حجم دهنده را به موها می رسانند.
4. از نرم کننده استفاده کنید: بیشتر مردان می خواهند هرچه سریع تر 
دوش بگیرند و از حمام خارج شوند اما باید بدانید شستشوی موها 
بدون استفاده از نرم کننده می تواند باعث آسیب دیدگی جدی موها 
شود. ضمنا اگر فکر می کنید به دلیل داشتن موهای چرب نیازی به 
نرم کننده ها ندارید، سخت در اشتباه هستید چراکه مردان دارای موها 
و پوست سر چرب همچنان باید از نرم کننده های مالیم استفاده کنند. 
به پوست سر  را دوباره  اساسی  نرم کننده ها رطوبت و چربی های 
برمی گردانند، درحالی که حتی شامپوهای بدون سولفات هم می توانند 

این چربی های اساسی را از بین ببرند.
5. موهای بلندتر یعنی به نرم کننده بیشتری نیاز دارید: موهای 
کوتاه به میزان محدودی از نرم کننده ها نیاز دارند، درحالی که موهای 
بلندتر باید مقدار بیشتری از این ترکیبات را دریافت کنند. ضمنا موقع 
کار با نرم کننده ها فقط روی ریشه موها تمرکز نکنید، بلکه تمام ساقه 
موها و خصوصا قسمت انتهایی موها را به خوبی با نرم کننده ها ماساژ 

بدهید چون این قسمت ها خیلی راحت تر خشک می شوند.
ـ یک استفاده نکنید: بعضی مردان وسوسه  ـ در   6. از محصوالت دو 
می شوند که برای صرفه جویی مالی و زمانی، از شامپوهای چندکاره 
استفاده کنند و سریع سراغ محصوالت شامپو/نرم کننده بروند اما نمی دانند 
که چنین محصوالتی اصال برای موها مفید نیستند. به گفته متخصصان، 
شامپو باید موها را تمیز کند و نرم کننده نیز باید روند مرطوب سازی 
موها را به انجام برساند، بنابراین محصوالت شامپو/نرم کننده براساس 
نوعی تناقض ساخته شده اند. ضمن اینکه این محصوالت عمدتا فقط 
عمل پاک سازی را انجام می دهند و نقش مثبتی در رطوبت رسانی به 

موها و پوست سر ایفا نمی کنند.
7. موها را هر 4 تا 6 هفته یکبار کوتاه کنید: کوتاه کردن موها 
فقط مخصوص زمانی نیست که موها بیش از حد بلند شوند یا مدل 
همیشگی شان را از دست بدهند، بلکه این کار در درجه اول باید با هدف 
حفظ سالمت موها در طوالنی مدت انجام بگیرد، بنابراین مردان باید 
بین هر 4 تا 6 هفته یکبار حتما موهای خودشان را کوتاه کنند. عالوه 
بر موهای سر، موهای گردن و موهای گوش ها هم باید اصالح شوند.
 )Cowlick( 8. با موهای ناخواب درگیر نشوید: موی ناخواب
بخشی از موها است که درست برخالف جهت اصلی موها رشد 
می کند و هرچه بیشتر دستکاری شوند، این موهای دردسرساز هم 

بیشتر خودشان را نشان می دهند. موهای ناخواب در برابر صاف شدن 
مقاومت می کنند و عمدتا هیچ حالت مناسبی به خودشان نمی گیرند. 
با این حال، نباید خودتان را بیش از حد درگیر موهای ناخواب کنید. 
در بعضی موارد، این قسمت از موها با کوتاه کردن کامل البالی بقیه 
موها محو می شوند و در بعضی موارد هم باید به اندازه ای بلند شوند 
که حالت صاف به خودشان بگیرند، بنابراین بهتر است درباره این 

مشکل با پیرایشگر خودتان مشورت کنید.
9. از شانه ها یا برس های استاندارد استفاده کنید: شانه کردن روزانه 
موها با استفاده از شانه ها یا برس های استاندارد و باکیفیت، یکی از مهم ترین 
کارهایی است که هنوز هم بعضی از مردان آن را نادیده مي گیرند. این 
شانه ها یا برس ها به پخش شدن یکنواخت چربی های طبیعی پوست 
سر در امتداد همه موها کمک می کنند، بنابراین دو فایده مهم دارند اول 
اینکه به حفظ رطوبت در همه موها کمک می کنند و دوم اینکه باعث 
می شوند موها سالم تر و شاداب تر به نظر برسند. به گفته متخصصان، 
تحریک کردن پوست سر نیز از دیگر مزیت های شانه ها و برس های 
استاندارد است. ضمنا شانه ها و برس های استاندارد، انواعی هستند که 
با استفاده از موهای طبیعی ساخته  شده اند، بنابراین شانه های پالستیکی 

گزینه های مناسبی برای محافظت از موها نیستند.
10. شامپو را روی تمام قسمت های دست پخش کنید: یکی 
از نکات کلیدی برای استفاده از شامپوها، پخش کردن ماده شوینده 
پیش از شروع شستشو روی تمام قسمت های دست و خصوصا روی 
انگشت هاست. متخصصان می گویند بیشتر مردان معموال شامپو را 
به خوبی روی کف و انگشتان دست پخش نمی کنند، درحالی که 
این کار برای شستشوی یکنواخت و تماس ترکیبات شوینده با همه 

قسمت های سر اهمیت زیادی دارد.
11. از اسپری ضدآفتاب برای پوست سر استفاده کنید: اگر بخشی 
از موهای سرتان بسیار کم پشت شده یا قسمتی از سرتان کامال بی مو 
است، باید محافظت از پوست سر با کمک محصوالت ضدآفتاب 
را جدی بگیرید. برای این کار بهتر است از اسپری های ضدآفتاب 
استفاده کنید چون محصوالت کرم مانند موها را بیش از حد چرب 
می کنند. البته حتی در صورت استفاده از اسپری ضدآفتاب نیز باید 

موها را پس از بازگشت به خانه با شامپو بشویید. 
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مهم ترین گام ها برای داشتن موهای سالم در مردان

در شستشوی موها زیاده روی نکنید
 ترجمه: 

راضیه فیضی

مواجهه با نور آفتاب شدید مهم ترین عامل بروز سرطان های 
پوستی بعد از گذشت سالیان طوالنی به خصوص در افرادی 
با پوست روشن است. افرادی که در برابر تابش نور آفتاب 
محافظت کافی ندارند، از لباس های محافظت کننده از نور آفتاب 
استفاده نمی کنند و به طور مناسب و منظم به پوست شان کرم  
ضدآفتاب نمی زنند بیشتر از سایر افراد در معرض خطر بروز 
آسیب های ناشی آفتاب و بروز سرطان های پوستی قرار دارند.
یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از بروز سرطان های پوستی 
استفاده از کرم های ضدآفتاب، لباس های محافظت کننده از 
آفتاب و پوشش مناسب قسمت هایی است که در معرض 
تابش مستقیم و شدید نور آفتاب هستند مانند سر و صورت 

و پشت دست ها به خصوص از دوران کودکی.
سرطان های پوستی معموال در افراد میانسال و مسن بروز 
می کنند. این ضایعات معموال در قسمت هایی مانند سر و 
صورت و پشت دست ها دیده می شوند و معموال برجسته 
هستند و با گذشت زمان گسترش و عمق پیدا می کنند و حتی 
می توانند زخمی شوند و ترشحات خونابه ای و زرد رنگ 
داشته باشند. اندازه ضایعات معموال در طول زمان افزایش 
می یابد، بنابراین هر ضایعه برجسته یا زخمی که طی چند ماه 
تا چند سال ایجاد شده باشد و در طول زمان گسترش پیدا 
کرده یا زخمی شده باشد نیاز به مراجعه به پزشک متخصص 
پوست خواهد داشت تا تصمیم الزم در خصوص ضایعه و 
نمونه برداری احتمالی از آن گرفته شود. در صورتی که طی 
نمونه برداری تشخیص سرطان پوستی برای ضایعه گذاشته 

شود نیاز به درمان جراحی خواهد داشت.
سرطان های پوستی از جمله شایع ترین سرطان های انسانی 
هستند و تشخیص به موقع و درمان زودرس آنها می تواند در 
کاهش عوارضی که مرتبط با سرطان است مانند دست اندازی 
و عود و استعداد بروز ضایعات بدخیم جدید در بیماران، 

موثر واقع شود.
سرطان های پوستی می تواند از تغییر شکل یا تغییر رنگ و 
بزرگ شدن یک خال قدیمی منشاء بگیرد و اگر فردی خالی 
با ویژگی های غیرطبیعی مانند تغییر رنگ و اندازه و حاشیه 
نامنظم داشته باشد بهتر است حتما به پزشک متخصص 
پوست مراجعه کند تا در صورت صالحدید پزشک، خال 
برداشته شده و در صورتی که بدخیم گزارش شود، بالفاصله 

برای جراحی های الزم مراجعه کند.
مواجهه زیاد با آفتاب به خصوص در کسانی که شغل شان در 
فضاهای باز است مانند رانندگان، موتورسواران، دستفروشان 
و... و استفاده مکرر از روش های برنزه سازی مانند آفتاب 
گرفتن مکرر و سوالریوم می تواند عامل خطر مهمی برای 

بروز سرطان های پوستی باشد.

رابطه آفتاب با سرطان های پوستی

نگاه  متخصص پوست
 دکتر آزاده گودرزی

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

سوتیتر: اگر بخشی از موهای سرتان بسیار کم پشت شده یا 
قسمتی از سرتان کامال بی مو است، باید محافظت از پوست 
سر با کمک محصوالت ضدآفتاب را جدی بگیرید. برای این 
کار بهتر است از اسپری های ضدآفتاب استفاده کنید، چون 

محصوالت کرم مانند موها را بیش از حد چرب می کنند



شیرپال  تا  دربند  مسیر  سال هاست 
را قدم به قدم گاهی قبل از طلوع 
خورشید خانم طی کرده ام، مسیری 
که هر چند در چمبره رستوران ها و 
دکه ها و بساطی ها گرفتار آمده، هنوز 
طراوت و تازگی کوهپایه های البرز با 
زمزمه و گاهی خروش رود آن را در 
دل ذهن دارم. بهترین دوستانم را در 

کوه یافتم، تنها رفتم ولی تنها بازنگشتم.
هنوز آنها که سنشان کمی بیشتر از بقیه است، عبدا... 
ریش را به یاد دارند که از جوانی ابتدا با ریشی سیاه که 
بعدها جوگندمی شد، در کمرکش مسیر آبشار دوقلو 
قهوه خانه ای باصفا داشت و کمتر کسی بود که گذارش 
از آن طرف بیفتد و احوالی از همسر و دختر آقا عبدا... 
نپرسد که در سحرگاهان با دادن لیوانی شیر داغ و معطر 
همراه خنده ای مهربان ما را به صعود به آن باالها گسیل 
و دلگرم می کرد. سال ها همنوردان و کوهنوردانی که 
می خواستند چند ساعتی را با سرباالیی ها و سرپایینی های 
شمال پایتخت کوهستانی کشورمان کلنجار بروند یا به 
هوای رسیدن به قله توچال بودند، مسیر آشنای آبشار 
دوقلو و شیرپال را طی می کردند؛ یعنی همان وقت ها 
که هنوز خبری از تله کابین نبود و کوهپایه های البرز را 

انواع و اقسام سازه ها زخمی نکرده بود.
هر کسی که پا به کوه می گذاشت، می دانست باید در این 
چند ساعت یا چند روز با حال و هوای شهر و اصول و 
نظم شهرنشینی خداحافظی کند و اتفاقا یکی از جاذبه های 
زدن به کوه هم همین فاصله گرفتن از رفتار هرروزه بود. 
کوهنوردان حرفه ای مرامی دیگر داشتند و در بسیاری 
مواقع از بین افرادی سر بر می آوردند و می آورند که دغدغه 
روزهای بهتر را برای ایران داشتند و دارند، انگار کوه 
آدم را جور دیگر می خواهد و برخالف سایر ورزش ها 
رقابتی در رسیدن زودتر بر قله و مقصد نیست، بلکه 
مرامی مقدس تر دارد و آن درود و سپاس و دیدن دوستان 
در مسیر و با هم بودن واقعی است و حفظ پاکی کوه 

و کوهنوردی...
این روزها اما مسیرهای کوهستانی در شهر و کشور ما جور 
دیگر شده و باید گفت خوشبختانه یا متاسفانه جمعیت 
مشتاق آنچنان اقبالی به کوهستان آورده که خدمت رسانی 
به آنها جزو شغل های نان و آبدار برای برخی افراد شده 
است. رستوران هایی که روزگاری چندتایی بودند، حاال 
اینجا و آنجا مجاز و غیرمجاز، با رعایت اصول بهداشتی یا 
بدون رعایت آن، مثل قارچ سبز می شوند، گاهی از طرف 
شهرداری یا اداره محیط زیست و ... حکم به تخریب 
می دهند تا بشود این رشد قارچ گونه را مهار کرد اما من 
که کارشناس شهرسازی نیستم، نمی دانم این اقدامات تا 

کجا موثر و درست می تواند باشد.

از مسیر دربند که باال می روید، چند پالک سازمان آب را بر 
در چند قهوه خانه در میدان سربند و تله سیژ می بینید. اگر 
کمی دقیق باشید از خود می پرسید، پالک های سازمان آب 
منطقه ای بر سر بقیه رستوران ها و قهوه خانه ها کجاست؟
ظاهرا پاسخ این است که پالکی وجود ندارد و با کمی 
پرس و جو معلوم شد، رستوران های مسیر هنوز با همان 
عادات قدیمی آب را برای راه انداختن کار خود از منابع 
دیگری تامین می کنند؛ یعنی شاید روزها که به قول آنها 
آب کدر و کثیف است، آب را برای آبیاری از رود مجاور 
رستوران با پمپی مجاور رود برمی دارند و شب ها که 
آب زالل می شود، به مصرف شرب و دم کردن چای یا 

مصارف دیگر در رستوران می رسد. 

اینکه چه کسی این معیار را گذاشته معلوم نیست، می شود 
حدس زد، این سنت مربوط به وقتی بوده که هنوز جمعیتی 
اندک به کوهستان می رفتند و می شده به پاکی سرچشمه ها 
و چشمه ها دلخوش بود اما مدتی زیاد، حدود چند دهه، 
از آن زمان گذشته و تازه همان موقع هم نتیجه این روش، 

انبوه بیماران گوارشی و... بوده است.
اگر در مسیر دقت کنید، متوجه می شوید آب از باالی 
کوهستان توسط لوله های پلی اتیلن به پایین هدایت می شود 
و اماکن تفریحی و مسکونی را در مسیر خود آبرسانی 
می کند. باز هم با همان سوال روبرو می شویم که با چه 
معیاری آب سرچشمه را پاک می دانیم و از کجا معلوم 
که سوراخ های متعددی که در اثر اصابت سنگ  یا سم 
قاطرهای حامل مواد غذایی، ایجاد شده که در مسیر آنها 
آب با فشار بیرون می زند و  و با فشار منفی هر آلودگی 
را به داخل می کشد وگاهی با سنگ  و سیمانی پوشیده 

شده می تواندانواع میکرب ها را درون خود راه دهد؟
در گفت وگو با یکی از دوستانم که مسوولیتی در این 
زمینه دارد، مشخص شد بسیاری از پمپ هایی که قرار 
بوده، آب شهری را به باال برسانند و منابع آب پاکی برای 
مردم منطقه باشند، فعال به واسطه مسایل مالی از طرف 

ساکنان استفاده نمی شوند. 
اینها پرسش هایی هستند که هر کس که با کمی دقت 
مسیر کوهستانی را طی می کند، ممکن است در ذهنش 
شکل بگیرد: با توجه به اینکه از میدان سربند به باال پالک 
سازمان آب بر سر در منازل نیست اهالی باالی میدان 
و رستوران ها آب نوشیدن و شستشوی خود را از کجا 

تامین می کنند؟ با توجه به اینکه در مسیر کوه آن منطقه 
لوله های پولیکا حاوی آب از مناطق باالتر جاری است، 

آیا کنترلی بر کیفیت آنها هست و توسط چه ارگانی؟
از چند خانه و رستوران پرسیده شد که اعالم کردند از 

طریق سازمان آب خدماتی دریافت نمی کنند.
مخزن آبی در دوراهی اوسون و آبشار دوقلو هست که 
منشاء آب آن و لوله های ورودی و سر ریز آن حفاظتی 

نمی شود و سر ریز آن به رودخانه جریان دارد.
توچال  حدود  باالی  ارتفاعات  در  اینکه  به  توجه  با 
سنگ سیاه)پناهگاه مرحوم حسین امیری( گوسفندها و 
آغل دام وجود دارد، آیا آلودگی های آنها به آب مصرفی 
پایین دست انتقال نمی یابد؟ اما مشکل فقط کیفیت آب 
است؟ نه، در مسیر دربند ده ها رستوران و قهوه خانه به 
جمعیت انبوهی که در ساعات فراغت خود به کوهستان 
پناه آورده اند، خدمات رسانی می کنند. پس باز هم می شود 
پرسید، آیا وزارت بهداشت و بهداشت محیط بر کیفیت 
بهداشت مواد غذایی در مناطق کوهستانی تهران نظارت 
دارند؟ آیا از لواشک های رنگ شده تا گوشت و مرغی که 
در بسیاری موارد بدون وسایل حمل یخچال دار در کیسه 
نایلونهای آلوده توزیع می شوند و سبزیجات و ساالدی که 
کنار غذا سرو می شود تا انتقال ضایعات و پسماند مصرفی 
مردم و رستوران ها که آن  رود زیبا را گاهی به لجنزاری 
تبدیل می کند که موجب رشد حشرات و حیوانات موذی 
و آلودگی بیشتر آب و هوای منطقه و خطر افزون تر بر 

سالمت خودمان می شود، تحت نظارت است؟
ادامه دارد...

امسال مطابق برنامه های قبلی روز جهانی محیط زیست با شعار »تنوع زیستی« 
با مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شد. انتخاب این شعار که موضوع سال 
محیط زیست اعالم شده، به دلیل خطری است که فعالیت های مخرب انسان 

متوجه تنوع گونه های زیستی روی کره زمین کرده.
با وجود اعالم شعار تنوع زیستی، روز جهانی محیط زیست مانند هر پدیده 
اجتماعی دیگر، در سایه کرونا قرار گرفت، چرا که همه گیری ویروس کرونا 
و بیماری کووید-۱۹باوجود مشکالت زیست محیطی خاص خود،  نقشی 

قابل توجه در کاهش تاثیرگذاری انسان بر تغییرات آب و هوایی داشت.
این تغییرات که از خوش بینانه ترین برنامه های هوادار محیط زیست هم 
پا را فراتر گذاشت، نور امیدی در دل همه کسانی روشن کرد که امیدوار 
بودند با کند کردن روند گرم شدن زمین از تخریب فزاینده محیط زیست 
جلوگیری شود. اجرای مقررات قرنطینه و اعمال محدویت های سخت گیرانه 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا سبب شد تا شمار زیادی 
از کشورها در اروپا و نیز دیگر نقاط جهان از آسمانی آبی و روشن تر و 

هوایی پاک تر بهره مند شوند.
مقررات قرنطینه و منع آمد وشد سبب شد تا انتشار گاز کربن در ماه های 
نخست سال جاری میالدی روزانه تا میزان ۱۷ درصد در جهان کاهش یابد.
با این حال برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد هشدار داد که همه گیری 
ویروس کرونا نباید به عنوان یک »پوشش نقره ای« برای تغییرات و آب و 
هوایی تلقی شود؛ به عبارت دیگر سازمان ملل تاکید دارد که نباید آنطور 
که تصور می شود نسبت به تاثیر مثبت محدودیت های ناشی از همه گیری 

ویروس بر جو زمین خوش بین  بود.
به گزارش »سالمت«، اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان 
ملل متحد روز جمعه در گفت وگو با یورونیوز تصریح کرد که برای مبارزه با 
وضعیت اضطراری موجود ناشی از تغییرات شدید آب و هوایی باید اقدامات 

بیشتری انجام داد و قرنطینه قطعا راه حل این کار نیست.
به گفته این مسوول سازمان ملل متحد، نباید برای محصور کردن انسان ها،  

بستن مدارس و فروپاشی اقتصاد ها جشن گرفت.
خانم اندرسن می گوید: »اگر هدف رسیدن به توسعه پایدار است این روش 
به واقع راه حل مناسبی نیست.« وی در بخشی دیگر از گفت وگوی خود با 
یورونیوز تاکید می کند: »راه حل به وضوح روشن است، باید به سمت سبز 
شدن تغییر کنیم و سیاست های زیست محیطی پاک  و سبز تر از جمله استفاده 

از انرژی سبز را در دستور کار قرار دهیم.«
مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل در ادامه ادامه می دهد: »با 
برنامه های تشویقی و بسته های محرکی که دولت ها در حال حاضر ارائه 

می کنند فرصتی شگفت انگیز پیش رو است تا به جایی که قبال بودیم باز 
نگردیم. باید از کمک ها و صندوق های مالی حمایتی در جهت تشویق مشاغل 
و فرصت های شغلی سبز، بازسازی و مقاوم سازی ساختمان ها،  گسترش 
پیست های دوچرخه در شهرها،  روی آوردن به انر ژی های تجدیدپذیر و 

همان طور که پاکستان انجام داده کاشت گسترده درخت استفاده کنیم.«
تردیدی نیست که اقدامات فردی می تواند نقش مهمی در کاهش آالینده های 
جو زمین داشته باشد، اما آنچه که درنهایت عنصر تعیین کننده است، سیاست های 

دولت ها برای کاهش گازهای گلخانه ای است. 
از اواسط قرن نوزدهم درجه حرارت سطح زمین به طور متوسط ۱/62 درجه 
فارنهایت )0/۹ درجه سانتی گراد( افزایش یافته، تغییری که عمدتا به وسیله 
افزایش دیاکسید کربن و سایر انتشار گازهای گلخانه ای در جو زمین به 

وجود آمده است. بیشترین افزایش دما در ۳۵ سال گذشته رخ داده است و از 
سال 20۱0 میالدی با ۵ سال از گرم ترین سال های تاریخ زمین روبرو بودیم.

سال 20۱6 میالدی از سوی اداره کل ملی هوانوردی و فضا ایاالت متحده 
آمریکا )ناسا( و اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده آمریکا )نوآ( به 
عنوان گرم ترین سال در تاریخ بشریت از قرن نوزدهم به این سو معرفی 
شد که در طی آن دمای جهانی به میزان ۱/۷8درجه فارنهایت )0/۹۹درجه 

سانتیگراد( گرمتر از میانگین نیمه قرن بیستم بود.

راهکارهاییبرایکاهشگازهایگلخانهای
زندگی کردن بدون خودرو؛ تا می توانید خودروهای شخصی را بیرون 
نیاورید و برای رسیدن به مقصد از راه های دیگری مانند دوچرخه یا پیاده روی 

یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.
استفاده از خودروهای الکتریکی؛ هر چند در کشور ما با توجه به گرانی 
خودرو و فقدان فناوری مناسب، این روش دور از دسترس و بلندپروازانه 
به نظر می آید، اما شکی نیست که چاره ای نداریم در آینده ای نزدیک به آن 

سمت حرکت کنیم.
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر؛ این یعنی همان نیرویی که طبیعت با 
سخاوتمندی در اختیار ما گذاشته و باید برای استفاده از آنها فقط کمی همت 

و دلسوزی داشت. باد یکی از انرژی های تجدیدپذیر است.
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی؛ هرچند در زمان شیوع کرونا 
بسیاری از افراد برای ورود به وسایل نقلیه عمومی اکراه دارند، کرونا به 
هر حال روزی تمام می شود. پس اگر این روزها وارد وسایل نقلیه عمومی 

می شوید، ماسک را فراموش نکنید
بازسازی و تعمیرات اساسی خانه؛ عایق کردن دیوارها و دوجداره کردن 
خانه ها از راه های مصرف بهینه انرژی است که هر چند به نظر هزینه بر است، 

درنهایت صرفه اقتصادی هم دارد.
مصرف کمتر گوشت؛ شاید باورش سخت باشد که یکی از صنایع به شدت 
آلوده کننده محیط زیست دامپروری ها هستند. این صنایع هم آب فراوانی 
مصرف می کنند، هم برای علوفه دام هایشان نیاز به مراتع وسیع دارند و به 
همین دلیل باید پوشش گیاهی طبیعی زیادی را برای کاشت علوفه پاک 
کنند و هم گازی که از دستگاه گوارش دام ها به جو زمین وارد می شود، از 

گازهای گلخانه ای است که باعث افزایش دمای زمین می شود. 
به همان دلیل کارشناسان پیشنهاد می کنند، برای کمک به کند شدن افزایش 
دمای زمین، گوشت کمتری مصرف کنیم. این کار به سالمت فردی ما هم 

کمک می کند.
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یادداشت سبزقاب سبز

بهداشت کوهپایه های پایتخت باید نظارت شود 

گزارش یک روز از گشت وگذار در کوهستان

 نادر نظری
جراح عمومی و 

طبیعت گرد

روز جهانی محیط زیست؛ سازمان ملل: نباید به تاثیر مثبت دوران قرنطینه خوش بین بود

طرح کاپ، کاهش پسماند، دنبال می شود. در قالب این طرح 
مخازن جداگانه ای در ساختمان ها تعبیه می شد و شهروندان 

به صورت مجزا پسماندهای خود مانند شیشه، ظروف 
پِت، پالستیک و ... را در مخازن قرار می دادند. در نهایت 

نیروهای پسماند هفته ای 1 یا 2بار در ازای پرداخت هزینه، 
پسماندهای خشک را جمع آوری می کردند.

در مسیر دربند ده ها رستوران و قهوه خانه 
به جمعیت انبوهی که در ساعات فراغت خود 

به کوهستان پناه آورده اند، خدمات رسانی 
می کنند. پس باز هم می شود پرسید، آیا وزارت 

بهداشت و بهداشت محیط بر کیفیت بهداشت 
مواد غذایی در مناطق کوهستانی تهران نظارت 
دارند؟آیا از لواشک های رنگ شده تا گوشت و 
مرغی که در بسیاری موارد بدون وسایل حمل 

یخچال دار در کیسه نایلون های آلوده توزیع 
می شوند و سبزیجات و ساالدی که کنار غذا سرو 

می شود تا انتقال ضایعات و پسماند مصرفی 
مردم و رستوران ها تحت نظارت هستند؟

اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل 
متحد: »برای مبارزه با وضعیت اضطراری ناشی از تغییرات شدید 

آب و هوایی باید اقدامات بیشتری انجام داد و قرنطینه قطعا 
راه حل این کار نیست. راه حل به وضوح روشن است باید به سمت 
سبز شدن تغییر کنیم و سیاست های زیست محیطی پاک  و سبز تر 

از جمله استفاده از انرژی سبز را در دستور کار قرار دهیم.«

افزایش آالینده ها طبیعت را به زانو درمی آورد. محمدرضا 
مسعودی نژاد، دکترای تخصصی علوم محیط زیست دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه افزایش آالینده ها 
به حدی که از توان طبیعت خارج شود، طبیعت را به زانو 
درمی آورد، گفت: »آلودگی آب، هوا، خاک و پسماندهای 
جامد خطرناک مانند ماسک و دستکش می تواند آثار نامطلوب 

و ماندگاری بر طبیعت داشته باشد.«

تاالب هورالعظیم به کنوانسیون رامسر می پیوندد. معاون محیط زیست 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست: »تاالب هورالعظیم در مسیر 

ثبت در کنوانسیون رامسر قرار گرفته و اگر همه مراحل انجام شود، تا 
پایان امسال بخش اکولوژیک تاالب هورالعظیم شامل حوضه های1، 2 

و 3 در کنوانسیون رامسر ثبت خواهد شد.«

1۰ سال حبس برای آتش زنندگان مراتع. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: »طبق مکاتبات انجام شده 
با دادستان کل کشور مقرر شده افرادی که به طور عمدی جنگل ها و 
مراتع را به آتش می کشند، به حداقل 1۰ سال حبس محکوم شوند.«

جنگل های آمازون با شدتی بی سابقه می سوزند. روند نابودی 
آمازون از سال 2۰۰8 میالدی بی سابقه است. این جنگل ها در 

آمریکای جنوبی و بیشتر خاک آن در کشورهای برزیل و پرو واقع 
است.مطالعه دانشگاه مریلند آمریکا روی درختانی با ارتفاع بیش 
از 5 متر نشان داده در سال 2۰19 میالدی در هر 6 ثانیه ناحیه ای از 

جنگل های بکر به وسعت یک زمین فوتبال نابود شده است.

هشدار سبز



عکس و مکث

تفسیر بی رحمانه 
یک عبارت

»مرگ خوبه اما برای همسایه« یکی از 
زشت ترین ضرب المثل هایی است که 
شنیده ام. مطمئنم قدیمی ترها و گذشتگان 
ما که نگاه غیرمادی تر و زیباتری به زندگی 
و دنیا داشته اند، این جمله را برای مذمت 
ترجیح دادن منافع خود بدون در نظر 
گرفتن آسیب دیگران به کار می برده اند 
اما انگار مرام امروزی ها فرق دارد. انگار 
ما را از یک گل دیگر سرشته اند و هر روز 
که از عمر دنیا می گذرد، بیش از پیش 
مادیات و خودخواهی در رگ و پی مان 
ریشه می دواند. از این جمله بدم می آید، 
چون بعضی از ما آدم ها که تعدادمان هم 
کم نیست، مرگ و هر آسیب و حادثه ای 
را برای همه روا می دانیم و ککمان هم 
نمی گزد که چه بالیی سر دیگری آمده 
اما خدا نکند ذره ای گرفتاری نصیب 
خودمان شود. تا وقتی بال جایی دور از 
ما و خانواده مان است، چه اهمیتی دارد؟ 
گیرم منطقه ای در آتش سوخت، چه 
خیالی است؟ آتش که به خانه ما نمی رسد! 
زلزله شهری را زیر و رو کرد، سیل خانه 
مردمی را ویران کرد، مگر اهمیت دارد 
وقتی خانه ما سر جایش است؟ هزار 
و یک حقه و نیرنگ در آستین داریم 
و برای دیگران به کار می بریم اما اگر 
کسی با خودمان چنین کند، مگر تحمل 
داریم؟ از دیدن رنج دیگران نمی رنجیم 
و اگر کسی را گرفتار ببینیم، به جای 
دعا برای او، خدا را شکر می کنیم این 
گرفتاری نصیب ما نشده است. برای 
توجیه خودمان هم جمله ها را به مفهوم 

دلخواهمان به کار می بریم.
ما روز به روز دنیا را برای زندگی نازیباتر 
می کنیم. دنیا با مهر آدم هایش قشنگ است. 
شاید بهتر باشد همین امروز هر کدام از ما 
برای بهتر شدن و انسانیت قدمی برداریم. 
قبل از اینکه دیر شود، قبل از اینکه بچه 
های ما و آیندگانمان ضرب المثل  ها را 

در معنای بی رحمانه تری به کار برند.

حرف آخر

نوجوان است و 14 ساله، اما نه از آنهایی 
که هر روز ممکن است در کوچه و 
خیابان ببینیم؛ آنهایی که کوله  به دوش 
با همکالسی هایشان در راه مدرسه اند، 
در کوچه فوتبال بازی می کنند یا دور هم 
جمع می شوند و از جدیدترین بازی های 
دیده اند،  که  فیلم هایی  و  کامپیوتری 
می گویند. این پسر جوان از بدو تولد 
دچار ضایعه نخاعی، ضعف عضالنی، 
استخوانی در کمر و پاهاست. سال ها 
ادراری  برای درمان بی اختیاری  پیش 
عمل سیستوپالستی انجام داده و بعد از 
آن هم چند بار مثانه اش جراحی شده 
اما همچنان قادر به کنترل ادرار نیست. او 
در این سن پوشک می شود که تازگی ها 
قیمت آن خیلی باال رفته است. مادر هر 
روز همراه پسرش به مدرسه می رود تا 
دور از چشم همکالسی هایش پوشک را 
تعویض کند و نوجوانش پیش دوستانش 
خجالت زده نشود. عالوه بر این، همیشه 
باید دارو مصرف کند، دارویی که اگر نوع 
ایرانی اش را هم تهیه کنند، ماهانه1۵۰۰۰۰ 
تومان هزینه دارد. غم بیماری این پسر 
جوان و شرایطی که دارد، تنها درد و غم 
خانواده او نیست. پدر این بیمار کارگر 
است و حدود یک میلیون و سیصد تومان 
حقوق دارد و با این حقوق نمی تواند 
هزینه های درمانی و زندگی اش را تامین 
کند. این روزها دل اعضای این خانواده 
سرد و ناامید است و به کمک من و تو 
نیاز دارند. کافی است همت کنیم و وجه 
نقد را به کارت بانک پارسیان با شماره 
نام  به   6221-۰61۰-8۰۰1-۰7۵6
موسسه خیریه امدادگران عاشورا واریز 
کنیم و با شماره تلفن 263۰1۰۵4 یا شماره 
همراه ۰9198۰12677 تماس بگیریم. 
موسسه  در  کد 2۰838  با  بیمار  این 

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:

به صفحه  www.salamat.ir مربوط 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

افراد زیادی در پی یافتن معنای مهم ازدواج هستند تا از این طریق به آرامش و کامیابی 
بیشتر برسند اما با توجه به آسیب های دوران کودکی، گذشته و زمان حال، ممکن 
است تصمیم های ناآگاهانه و نادرستی در این باره بگیرند؛ مانند انتخاب همسری با 
اختالف سنی بیش از حد که هم برای خانم ها و هم آقایان باعث بروز مشکالت 
زیادی می شود. در ادامه به این موضوع می پردازم که علت تمایل برخی خانم ها و 

آقایان به ازدواج با مردان و زنان بسیار بزرگ تر از خود، چیست.

علل تمایل برخی زنان به ازدواج با مردان بسیار بزرگ تر از خود 
بی كفايتی؛ اگر خانواده در دوران کودکی به دخترشان مسئولیت کافی ندهند، کارها و 
وظایف او را خودشان انجام دهند و برایش محدودیت واقع بینانه قائل نشوند، احتمال زیادی 
دارد در بزرگسالی همسری را انتخاب کند که به او تکیه کند و وظایفش را انجام دهد.
داشتن معيارهای سخت گيرانه؛ برخی خانم ها در اثر سخت گیری و تصویر نامناسبی 
که از ویژگی های فردی در ذهن خود ساخته اند، بعضی رفتارهای مردان را کودکانه 
قلمداد می کنند و نمی توانند با آن کنار بیایند. معموال اظهارات این افراد درباره مردان 
با سنین کمتر این گونه است: »مانند پدرم نمی تواند کاری را انجام بدهد« یا »نمی توانم 

فردی که بخواهد تازه تجربه های جدید را شروع کند، تحمل کنم.«
انزوای اجتماعی؛ معموال زنانی که موقعیت های اجتماعی را تجربه نکرده و به جایگاهی 
که به آن عالقه دارند، دست نیافته اند، دنبال مردی هستند که در اجتماع موقعیت مناسبی 

دارد و می خواهند با بودن در کنار او این خالء را پر کنند.
خويشتن داری و سازگاری پايين؛ خانم هایی که چندان صبور نیستند و در محیط 
خانواده همیشه به سرعت به خواسته های خود دست یافته اند، مردی که زمینه های 

رشدی خود را تکمیل نکرده و درگیر مسائل مربوط به رشد است، نمی پسندند.
نياز به تکيه گاه مالی؛ مسئله مربوط به اقتصاد و وضعیت مالی مرد برای بعضی از زنان 
بسیار مهم است بنابراین ترجیح می دهند با مردی سن باالتر ازدواج کنند که به احتمال 
زیادتر از لحاظ مالی توانسته نسبت به مردان جوان به موقعیت بهتر مالی دست پیدا کند.
لذت نبردن از كودكی؛ ممکن است دختران با والدین بسیار سختگیر که نتوانسته اند 
به  اندازه کافی تفریح و کودکی کنند، برای ازدواج مردی را ترجیح دهند که به جای 
پدر آنها زمینه های تفریحی دوران کودکی را برایشان فراهم کند و بتوانند آسیب های 

خود را از این طریق جبران کنند.

علل تمایل برخی مردان به ازدواج زنان بسیار بزرگ تر از خود 
عزت نفس آسيب ديده؛ میل درونی مردان حمایت کردن و قدرت داشتن است اما اگر 
در محیط خانواده موفقیت هایشان نادیده گرفته شود، عزت نفس و اعتماد به نفس شان 
آسیب می بیند، بنابراین ممکن است بخواهند با تکیه بر زنی با سن باالتر، این احساس 

قدرت را در خود زنده کنند.
كمبود محبت؛ مردانی که از مهربانی و مراقبت کافی برخوردار نبوده اند، به دنبال فردی 
هستند که مادرانه به آنها عشق بورزد و محرومیت هیجانی شان را تسکین دهد. آنها با 
تصور اینکه همسری با سن باالتر می تواند در جایگاه مادرشان قرار بگیرد و این نیاز 

را تامین کند، به ازدواج با چنین زنانی تمایل دارند.
نقص و شرم؛ اگر خانواده هیچ گاه از پسرشان درخواست نکنند وظیفه ای برعهده 
بگیرد، در بزرگسالی احساس ضعف و ناکارآمدی خواهد داشت. در این صورت نیاز 

دارد برای پنهان کردن این احساس درون خود، راهی پیدا کند.
خود قربانی گری و اطاعت؛ اگر والدین، مستبد و سخت گیر باشند و از فرزند پسر 
خود همیشه انتظار اطاعت داشته باشند، ممکن است فرزندشان قربانی گر خواسته های 
خود باربیاید و مثال با زنی بزرگ تر ازدواج کند تا او یا خانواده اش را از لحاظ مالی 

و اجتماعی حمایت کند.
بی اعتمادی به توانايی ديگری؛ بعضی از مردان عقیده دارند خانم های جوان تر از خودشان 
بلوغ و پختگی الزم را برای زندگی مشترک ندارند و نمی توانند مادر خوبی باشند. 

حل مسائل رابطه زناشويی؛ برخی مردان تصور می کنند خانم های جوان کودکانه رفتار 
می کنند و از رابطه زناشویی، انتظار رفع محدودیت های تحمیل شده در گذشته شان را 
دارند. این آقایان برای داشتن رابطه مناسب و احساس رضایت کافی، تصمیم می گیرند 

با فردی بالغ تر ازدواج کنند.

خالصه اینکه...
اینکه سن،  بر  مبنی  تفکرات جدیدی  و  عقاید  ترویج  و  رسانه ای  تبلیغات 
مالک مهمی برای انتخاب همسر نیست، داشتن اختالف سن مناسب زن و 
مرد عقیده ای قدیمی است و مهم ترین امر برای ازدواج، تفاهم و عشق است، 
باعث شده برخی زنان و مردان بیش از پیش به ازدواج با فردی با سن بسیار 

باالتر راغب شوند.

چرا برخی افراد تمایل دارند با مردان یا زنان 
بسیاربزرگتر از خود ازدواج کنند؟

در روزهای اخیر، دو خبر در صدر اخبار ایران و 
جهان قرار گرفت؛ اولی بریده شدن سر رومینا اشرفی 
دختر 13 ساله به وسیله پدر و دومی خفه شدن 
جورج فلوید، سیاهپوست آمریکایی، به وسیله پلیس 
سفیدپوست آمریکا . هر دو خبر تلخ و تکان دهنده 
بود و در سراسر دنیا واکنش های متفاوتی به دنبال 
داشت . واکنش ها در ایران به دالیل متفاوت بیشتر 
در زیر پوست بدنه اجتماع و در آمریکا به صورت 

عریان خود را در خیابان ها نشان داد .
تندروی  و  افراط  از  گونه ای  مورد  دو  هر  در 
غیرمسووالنه )و شاید بیش از حد مسئوالنه( وجود 
دارد . جرم مقتول اول زن بودن در جامعه ای که 
زن ضعیف و دوم محسوب می شود و هنجارها 
و ارزش ها به او تحمیل می شود، همچنین بدون 
حامی بودن و زیر پا گذاشتن هنجارهای خانوادگی 
و فرهنگی است. جرم مقتول دوم نیز سیاه بودن، 

متهم بودن و شاید جثه درشت است .
هر دو قتل بسیار دردآور هستند و قصه پرغصه ای 
را تکرار می کنند که شاید قدمتی به اندازه تاریخ 
نژادی .  قتل  و  ناموسی  قتل  دارد؛  بشر  پیدایش 
کامال ملموس  ما  از  بسیاری  برای  درک هر دو 
است، شاید به این دلیل که تجاربی نزدیک به آن 
داشته ایم و به نوعی همچنان آن را در الیه هایی 
از روان خود تجربه می کنیم، تجربه چه به عنوان 

قاتل و چه به عنوان مقتول!
 شاید درک این نکته دور از ذهن به نظر برسد ولی 
در ادامه به بررسی این تناقض خواهم پرداخت، 
هرچه باشد ساختار روان سرشار از تناقض است . 
اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم می بینیم که ما شبیه 
به پدر رومینا هستیم و دقیقا در بسیاری موارد 

همچون او فکر و عمل می کنیم . 
هنگامی که پدری اشتباه ها و ضعف های  فرزندش 
را نمی پذیرد، او را به دلیل ضعف در درس تنبیه 
می کند، سرکشی های  نوجوان خود را تاب نمی آورد 

و با قدرت فیزیکی در برابرش ظاهر می شود، زمانی 
که با طرد کردن به جنگ اعتیاد او می رود، همان 

پدر رومیناست ولی با شدتی متفاوت .
منظور من زیر سوال بردن نظم و هنجار در ساختار 
خانواده یا پرورش فرزندی لوس و بی بندوبار و 
از خود راضی نیست بلکه پذیرش نقاط ضعف و 
اشتباه ها و بحران های رشدی فرزند و تالش برای 

اصالح مشکالت و نادرستی هاست .
دیدگاه »تو فرزند من هستی، در صورتی که فرزند 
خوبی برایم باشی!« در بسیاری از ما ریشه دارد. 
فرزندی که موهبتی خدادادی است، در این دیدگاه 
به جوالنگاه خواسته ها، امیال و افکار والد تبدیل 
افکار ختم می شد،  به  می شود و ای کاش فقط 
گاهی واگویه های  دیگرانی ناپیدا که در دهانشان 
را با هیچ چیز نمی توان بست، ارزشی به مراتب 
پیدا می کند . خودشیفتگی،  از جان فرزند  بیشتر 
این نوع  بی احساسی و احساس محق بودن در 

فرزندپروری موج می زند . 
هر چقدر احساس استحقاق و مالکیت بر فرزند 
بیشتر باشد، میزان استفاده از قدرت خام و خشن 

بیشتر خواهد بود .
فرد خود، فرزند و خانواده  اش را قربانی قوانین 
واپس گرا و غیرانسانی می کند تا از شرف خود 
دفاع کند  و چه تراژدی وحشتناکی است آن هنگام 
گلوی  داس  با  خانواده،  نان آوری  نماد  پدر،  که 
فرزند خود را می برد ، گویی دنیا وارونه شده است .

فلوید  قتل جورج  به  سو  دیگر  در  که  هنگامی 
بر  پا  که  سفیدپوستی  پلیس  جای  به  می نگرم، 
گردن یک سیاه پوست گذاشته، خود را می بینم 
که ادعا دارم به برابری انسان ها ولی به هموطن 
افغانم به چشم شهروندی درجه دو )در بهترین 
حالت( نگاه می کنم و انواع صفات زشت را به لر، 
ترک، کرد، فارس و بلوچ نسبت می دهم . ما هر 
روز هزاران و شاید میلیون ها مطلب نژادپرستانه 

منتشر  شبکه های  اجتماعی  در  لطیفه  نام  به  را 
می کنیم و بذر دشمنی و تفرقه و کینه قومیتی را 

با دستان خود می کاریم .
همذات پنداری با رومینا اشرفی یا جورج فلوید 
تجارب  به  توجه  با  ما  از  خیلی  برای  شاید 
رشدی  که داشته ایم، چندان دور از ذهن نباشد . 
عاقل  دانش آموزان  که  معلم  چوب  چشیدن 
مثال  صدها  و  کنند  تجربه  را  آن  باید  حتما 
دیگر نشان می دهد که از کودکی دست پرورده 
سیستمی هستیم که کمتر با رواداری، مالطفت 

و مهرورزی سر و کار دارد . 
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که 
بررسی های  علمی نشان می دهد کسی که مورد 
تجاوز جنسی قرار گرفته، در بسیاری موارد متجاوز 
جنسی یا برده جنسی خواهد شد و این چرخه 
در صورت انجام نشدن مداخله درست ادامه پیدا 
می کند. پس پر بی راه نیست، افرادی که شرایطی 
مانند رومینا دارند، با احترام به روحش، ممکن 
است پایمال کننده حقوق فرزندان خود شوند و 
امثال جورج فلوید، با کمال احترام به شخصیتش، 

ممکن است به خشونت روبیاورند .
این چرخه خشونت مدام به باز تولید خود مشغول 
است وحل این معضل به نیروی عظیم اراده جمعی 
و تالش نخبگان برای توسعه فرهیختگی و بلوغ 
اجتماعی نیاز دارد . امید که با ترویج و پررنگ  تر 
و  آموزش  با  و  روادارانه  رسوم  و  آداب  کردن 
توسعه فرهنگ همدلی و نوع دوستی بتوانیم این 

چرخه را بشکنیم و بر آن غلبه کنیم .
از  رهایی  شرایط؛  این  تغییر  در  گام  اولین 
نادیده نگرفتن نقاط ضعف و  خودبزرگ بینی و 
همچنین کندوکاو علمی در راه حل های  تغییر است . 
وظیفه ای خطیر که از رأس تا ذیل ساختار جامعه 
البته چنانچه  ایران موظف به پیگیری آن است، 

اندیشه تعالی داشته باشیم .

من رومینا هستم یا پدر او؟

جامعه سالم

کتابی که آرزو می    کنید والدینتان خوانده بودند
رابطه  بین والدین و فرزندان از اثرگذارترین رابطه های انسانی است. در خانواده های 
بسیاری، این رابطه به مسیرهای اشتباه می رود و اصالح آن مشکل می شود. از طرفی 
همه پدر و مادرها می خواهند فرزندانشان شاد باشند. این نیازمند آن است که ما به 
عنوان والدین بدانیم چگونه باید پیوندهایی محکم و دوست داشتنی با فرزندان مان برقرار 
کنیم. در واقع اصلی ترین نکته فرزندپروری رابطه ای است که با فرزندتان دارید. این 
رابطه حمایت می کند، پرورش می یابد و رشد را ممکن می کند یا مانع رشد می شود. 
احساس امنیت کودکان، بدون داشتن رابطه ای که بتوانند به آن  تکیه کنند، کاهش 
می یابد. در »کتابي که آرزو مي کنید والدینتان خوانده بودند.«، فلیپا پري روان درمانگر 
تاکید می کند درک کردن و جدی  گرفتن و تایید احساسات فرزندان بسیار مهم است. 
شایع ترین علت افسردگی بزرگساالن اتفاقی نیست که در حال  حاضر برایشان می افتد، 
بلکه این است که در کودکی در رابطه شان با پدر و مادر یاد نگرفته اند چطور آرام شوند. 
اگر به فردی به  جای اینکه درک شود و آرام شود گفته شده باشد که احساسش را 
رها کند یا اینکه از شدت گریه به خواب رفته باشد یا او را با خشمش تنها گذاشته 
باشند، ظرفیتش برای تحمل احساسات ناخوشایند یا دردناک کمتر و  کمتر می شود، در 
حالی  که ناسازگاری های عاطفی بیشتر  می شوند و 
توانایی شان  برای تحمل آن  احساسات افول می کند. 
این کتاب بایدها و نبایدهای ضروری فرزندپروری 
است. اینکه خودتان را با فرزندتان هماهنگ کنید تا 
یاد بگیرید چطور آنها را بهتر درک کنید و چگونه 
رابطه ای واقعی با آنها داشته باشید، نه اینکه در 
الگوهای خسته  کننده  دعوا یا عقب نشینی درگیر 
باشید. این کتاب نوشته فلیپا پري، ترجمه سوما 
فتحي و توسط نشر میلکان در 23۰ صفحه به 

چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

کالم روز

 سارا حق بین

 بهاره نوروزی
روان شناس، عضو انجمن روان شناسی ایران

15فکر مثبت

 دکتر محمدجواد پرورش
روان پزشک و روا ن درمانگر

شماره هفتصدوپنجاه وچهار   بیست وچهار خرداد نودونه

روستای »طاد« در بخش مرکزی شهرستان تفرش یک تنه استاندارد نامگذاری کوچه و خیابان رو چند پله باال برد و در 
معرفی بزرگان و مشاهیر قدم تاثیرگذاری برداشته! زیبایی و کوچه باغ های این روستا در کنار این نام ها صدچندان شد... 

دل نوشته یک پزشک

آبی به صورتش زد و خود را در آینه زنگار گرفته 
عروسی اش نگاه کرد. از دیدن خودش دلش لرزید 
و ناخودآگاه اشکش ریخت. راه فراری نبود. به دبه 
نفت و عروسک هایش نگاهی کرد و بعد از پنجره 
زندانی که در آن گرفتار شده بود، به دشت روبرو 
و  زرد  برای گل های  پر می کشید  دلش  خیره شد. 
شقایق های وحشی دشت های زاگرس وقتی که رهای 
رهای رها در میانشان می دوید. کبریت را کشید... 

دود بود و درد بود و آتش...
بهار که می شد، در گورستانی دور، درست  هرسال 
میان کوه های سر به فلک کشیده، چشمان زاگرس پر 
از اشک دخترکانی بود که جز او هیچ کس را نداشتند. 
اشک دخترکان به خاک خفته، چون چشمه سارانی بر 
گونه زاگرس جاری می شد و از رد اشک آنها گل هایی 
زیبا می رویید، گل هایی که چشم و دل هر رهگذری 
را می ربود... گل های زرد... گل هایی که هیچ کس راز 
زیبایی و روییدنشان را نمی دانست، گل هایی که همچون 
دخترک بی تابی می کردند برای رهایی... و در سالی 
پرباران درست وقتی که علف های بلند هرز آنها  را فرا 
گرفته بودند، تصمیم خود را گرفتند و درست در آن 
سال زاگرس پر بود از آتش و دود و هوهوی بادی که 

خاکستر گل های زرد را در همه آبادی ها می پراکند.

 دکتر مهدی خواجوی
جراح و متخصص مغز و اعصاب دخترکان زاگرس 



فرانسه  در  مقدماتی  بررسی  یک  نتایج 
بیماری  که  افرادی  حتی  می دهد  نشان 
می توانند  دارند،  کرونا  ویروس  خفیف 
آنتی بادی هایی تولید کنند که می تواند آنها 
این  برابر  در  بیشتر  یا  هفته  برای چند  را 

ویروس مصون کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پژوهشگران 
فرانسوی می گویند این نتایج که هنوز مورد 
داوری کارشناسان مستقل برای انتشار قرار 
هنوز  چراکه  است  امیدوارکننده  نگرفته، 
برابر  در  مصونیت  سازوکارهای  درباره 
ویروس جدید کرونا به خصوص در افراد 

دچار اشکال خفیف بیماری موارد زیادی 
دانسته نشده است.

آرنو فونتانه، رئیس بخش بهداشت جهانی در 

انستیتو پاریس که سرپرست این بررسی در 
بیمارستان دانشگاهی در استراسبورگ بوده، 
می گوید: »ما می دانیم افراد دچار اشکال شدید 
بیماری در طول ۱۵ روز پس از شروع عالئم 
آنتی بادی تولید می کنند.اکنون می دانیم این 
موضوع درباره افرادی که دچار اشکال جزئی 
بیماری می شوند، هم مصداق دارد، هرچند 

میزان آنتی بادی ها احتماال پایین تر است.«
این بررسی میان ۱۶۰ نفر از کارکنان پزشکی 
در دو بیمارستان در استراسبورگ انجام شده 
که همه آنها آزمایش مثبت کرونا داشتند و 

دچار اشکال مالیم بیماری بودند.

دو نوع آزمایش سرولوژیکی که عفونت قبلی 
را نشان می دهند، در این افراد انجام شد. 
یک نوع آزمایش در ۱۵۳ نفر از ۱۶۰ نفر و 
آزمایش دیگر در ۱۵۹ نفر از ۱۶۰ نفر نشان 
داد در طول ۱۵ روز پس از شروع عفونت 

آنتی بادی ضدویروس ایجاد شده است.
این پژوهشگران در قدم بعدی این موضوع را 
بررسی کردند که آیا این آنتی بادی ها می توانند 
ویروس را خنثی کنند یا نه. نتایج نشان داد 
در ۹۸ درصد داوطلبان در طول ۲۸ تا ۴۱ 
روز پس از ظهور نخستین نشانه های عفونت 

دارای این آنتی بادی های خنثی کننده بود.

دوربين سالمت

نیوزیلند کرونا را 
ریشه کن کرد

در  همچنان  کرونا  ویروس 
جهان  سراسر  کشورهای 
اما یک  است  انتشار  درحال 
عمال  بگوید  می تواند  کشور 
کرونا را ریشه کن کرده است.
به گزارش اینسایدر، وزارت 
بهداشت نیوزیلند در بیانیه ای 
در روز دوشنبه ۱۹ خرداد اعالم 
کرد هیچ مورد جدید یا فعال 
عفونت با ویروس کرونا در 

این کشور وجود ندارد.
این وزارت،  بیانیه  بر اساس 
۱۷ روز از زمانی که آخرین 
مورد جدید عفونت با ویروس 
کرونا در این کشور گزارش 

شد، می گذرد.
روز  از  بیانیه  این  اساس  بر 
هیچ  نیوزیلند  در  دوشنبه 
کس مراقبت بیمارستانی برای 
کووید-۱۹ دریافت نمی کند.

کل  مدیر  بلومفیلد،  اشلی 
این  در  نیوزیلند  بهداشت 
»نداشتن  کرد:  اعالم  بیانیه 
 ۲۸ از  کرونا  فعال  مورد 
نقطه  یقینا  تاکنون  فوریه 
شاخصی در پیکار ما با این 
ویروس است اما همان طور 
هوشیاری  گفته ایم  قبال  که 
همچنان  کووید-۱۹  درباره 
باقی  اساسی  وظیفه ای 
تا  نیوزیلند  ماند.«  خواهد 
مورد   ۱۱۵۴ فقط  حال  به 
تایید شده بیماری کووید-۱۹ 
و ۲۲ مورد مرگ ناشی از آن 

را گزارش کرده است. 
از  بهبودیافته  افراد  شمار 
کشور  این  در  نیز  بیماری 

هم اکنون ۱۴۸۲ مورد است.
سایر  به  نسبت  نیوزیلند 
از  آسان تر  توانست  کشورها 
خالص  کووید-۱۹  شیوع 
همان  از  که  چرا  شود 
جهانی  همه گیری  ابتدای 
سیاست های بهداشت عمومی 
سختگیرانه ای را برای مقابله 

با آن به اجرا درآورد.
 ۱۴( فوریه   ۳ از  نیوزیلند 
هنوز  که  وجودی  با  بهمن( 
مورد شناخته شده ای از بیماری 
در این کشور وجود نداشت، 
را  مسافرتی  محدودیت های 
به اجرا گذاشت و در همان 
حدود مدارس را هم تعطیل 
کرد. قرنطینه عمومی هم مدت 

کوتاهی بعد اعمال شد.
نیوزیلند تا پایان آوریل )اوایل 
ویروس  انتشار  اردیبهشت( 
برطرف  را  جامعه  سطح  در 
کرد. یک ماه بعد از آن دیگر 
شمار موارد جدید بیماری به 

صفر رسید.
این کشور همچنین به سرعت 
گسترده  انجام  به  شروع 
آزمایش کرونا کرد و ردیابی 
تماس را در اولویت قرار دارد؛ 
اساس  که  اقدامی  دو  یعنی 
اقدامات بهداشت عمومی در 
بیماری های  شیوع  با  مقابله 

واگیر است.

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.

آیا فناوری های پوشیدنی مانند »فیبیت« یا »اپل 
واچ« می توانند عفونت با ویروس کرونا را 

پیش از شروع عالئم شناسایی کنند؟
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پژوهشگران 
به طور فزاینده ای در فکر استفاده از این 
به  پوشیدنی  فناوری های  سایر  و  وسایل 
عنوان سیستم های هشدار اولیه برای ویروس 

کرونا هستند.
علوم  انستیتوی  در  دانشمندان  پیش،  ماه 
اعصاب راکفلر دانشگاه ویرجینیای غربی 
 Oura(  »آمریکا با استفاده از »حلقه اورا
ring( یک وسیله پوشیدنی آمادگی بدنی و 
ردیاب فعالیت- یک پلتفرم دیجیتال- ایجاد 
کردند که می تواند عالئم کووید-۱۹ را تا ۳ 

روز پیش از بروز شناسایی کند.
ساخته شده  برنامه  می گویند  پژوهشگران 
به وسیله آنها که با این حلقه کار می کند 
می تواند با استفاده از هوش مصنوعی شروع 
عالئم مربوط به کووید-۱۹ مانند تب، سرفه، 
مشکالت تنفسی و خستگی را با دقت باالی 

۹۰ درصد پیش بینی کند.
به گفته این پژوهشگران، این سیستم می تواند 
شواهدی از عفونت را در افراد  هنوز بی عالمت 
به دست دهد  و به حل مشکالت مربوط 
به شناسایی و مهار شیوع کرونا کمک کند.
انستیتوی پژوهشی اسکریپز در آمریکا نیز 
بیش از ۳۰ هزار نفر را وارد بررسی مشابهی 
که  را  کرونا  عفونت  دارای  افراد  تا  کرده 
بی عالمت هستند یا عالئمشان هنوز بروز 

نکرده، شناسایی کند.
پژوهشگران انستیتوی اسکریپز قبال ارزش 

شیوع  پیش بینی  در  را  پوشیدنی  وسایل 
آنفلوانزا در بررسی ماه ژانویه که در مجله 

پزشکی لنست منتشر شد، نشان داده اند.
به گفته پژوهشگران اسکریپز، وسایل دیجیتال 
پوشیدنی می توانند تغییرات ظریفی را که 
بیانگر شروع بیماری ویروسی است، شناسایی 
کنند. به گفته این پژوهشگران، داده های به 
دست آمده از این وسایل ممکن است از 
اندازه گیری دمای بدن قابل اعتمادتر باشند.

حال  در  قلب  ضربان  سرعت  مثال  برای 
زمینه  این  در  خوبی  شاخص  استراحت 
از  ناشی  بروز تب  از  پیش  که  است چرا 

عفونت با ویروس افزایش می یابد.
قلب  ضربان  سرعت  در  تغییرات  این   
ممکن است تا ۴ روز پیش از ظهور تب 

قابل شناسایی باشد.
نام  به  کالیفرنیا  در  نوبنیاد  شرکت   یک 
تولید  برای  را  طرحی  نیز   Evidation
وسایل  اساس  بر  اولیه  هشدار  آلگوریتم 
خطر  معرض  در  که  نفر   ۳۰۰ پوشیدنی 

باالی دچار شدن به ویروس کرونا هستند، 
در دست اجرا دارد. تالش پژوهشی مشابهی 

نیز در آلمان در جریان است.
وسایل  می دهد  نشان  پژوهش   ها  آخرین 
برای  ابتدا  که  پوشیدنی  الکترونیکی 
استفاده های تفریحی و آمادگی بدنی ساخته 
شده  بودند، ممکن است برای پژوهش های 

پزشکی هم به کار بروند.
شرکت اپل بررسی هایی را برای استفاده از 
ساعت هوشمندش برای شناسایی مشکالت 
قلبی آغاز کرده است. شرکت فیت بیت در حال 
همکاری با حدود ۵۰۰ طرح متفاوت برای 
پژوهش درباره سرطان، دیابت، بیماری های 

تنفسی و سایر مشکالت بهداستی است.
به گفته دانشمندان، وسایل پوشیدنی می تواند 
داده  هایی درباره دمای بدن، سرعت ضربان 
الگوهای  خواب،  تنفس،  سرعت  و  قلب 
فعالیت جسمی و سایر شاخص ها به دست 
به  تشخیصی  ابزارهای  عنوان  به  که  دهد 

کار بروند.

می دهد  نشان  جدید  بررسی  یک  نتایج 
هیدروکسی  کلروکین، داروی ضدماالریایی 
که دونالد ترامپ آن را تبلیغ می کرد، تاثیری 
در پیشگیری از بیماری کووید-۱۹ ناشی از 

کرونا ندارد.
به گزارش هلث دی نیوز، این بررسی جدید 
در آمریکا از نوع کارآزمایی بالینی آینده نگر، 
تصادفی شده بود که »استاندارد طالیی« در 

پژوهش های پزشکی است.
تاثیر  داد  نشان  بررسی  این  نتایج 
از  پیشگیری  در  هیدروکسی کلروکین 

کووید-۱۹ بیشتر از دارونما نیست.
بدتر اینکه، ۴۰ درصد افرادی که هیدروکسی 

کلروکین مصرف کرده بودند، دچار عوارض 
جانبی مانند تهوع، دل آشوبه یا اسهال شدند. 
خوشبختانه در این بررسی عوارض جانبی 
نداد.  رخ  قلبی  مشکالت  مانند  وخیمی 
قلب  خطرناک  اختال ل های  خطر  افزایش 
بیماران  آن  در  که  پیشین  بررسی های  در 
برای  را  هیدروکسی کلروکین  کووید-۱۹ 
درمان دریافت کرده بودند، گزارش شده است.
پژوهشگران در این کارآزمایی بیش از ۸۰۰ 
نفر در آمریکا و کانادا را به طور اتفاقی به دو 
گروه دریافت کننده هیدروکسی کلروکین یا 
دارونما برای ۵ روز تقسیم کردند. همه این 
افراد در تماس با افرادی قرار گرفته بودند 

که بیماری کووید-۱۹ داشتند.
در گروه هیدروکسی کلروکین ۱۲ درصد 
افراد دچار کووید-۱۹ شدند، در حالی که 
در گروه دارونما این رقم ۱۴ درصد بود. 

این تفاوت از لحاظ آماری قابل توجه نبود.
آمریکا  در  مینه سوتا  دانشگاه  پژوهشگران 
که این بررسی را انجام داده اند، می گویند 
آیا  که  بود  پرسش  این  به  پاسخ  هدفشان 
در  نقشی  می تواند  هیدروکسی کلروکین 
داشته  کووید-۱۹  بیماری  از  پیشگیری 
پاسخ  یافته هایشان  به  توجه  با  که  باشد  
منفی است. یافته های این بررسی در مجله 

پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.
تاثیربخشی  بر  که  دیگر  بررسی  چند 
هیدروکسی کلروکین را در درمان کووید-۱۹ 
متمرکز بوده اند، نیز نتوانسته اند سودمندی 

احتمالی این دارو را از این لحاظ نشان دهند.

می دهد  نشان  کوچک  بررسی  یک  نتایج 
داروی ضد اسید که بدون نسخه قابل تهیه 
است ممکن است بتواند برای تسکین عالئم 

بیماری کووید-۱۹ به کار برود.
 به نقل از هلث دی نیوز، پژوهشگران می گویند 
فاموتیدین که از جمله با نام تجارتی پپسید 
)Pepcid( به فروش می رسد، ظاهرا عالئم 
دچار  که  را  بیماران  نفره   ۱۰ گروه  یک 

کووید-۱۹ بوده اند، بهبود بخشیده است.
بر اساس مقاله ای که این پژوهشگران در مجله 

Gut منتشر کرده اند، بیماران ۲-۱ روز بعد 
از مصرف فاموتیدین بهبود را در عالئمشان 
گزارش کردند. البته این بررسی بسیار کوچک و 
از نوع مشاهده ای است. پژوهشگران می گویند 
اکنون الزم است یک کارآزمایی بالینی انجام 
گیرد تا معلوم شود آیا فاموتیدین واقعا در 

بیماری کووید-۱۹ موثر است یا نه.
 H۲ فاموتیدین یک داروی مهارکننده گیرنده
است که با کاهش تولید اسیده معده سوزش 

پزشکان چینی ابتدای شیوع کرونا در شهر سردل را برطرف می کند.

ووهان دریافتند افراد سالمندی که در این 
شهر از داروهای ضد اسید معده استفاده 
می کنند، بیشتر از بیماری کووید-۱۹ جان 

به در برده اند. 
پس از بازبینی سوابق بیماران معلوم شد در 
افراد بستری شده به علت کووید-۱۹ که دچار 
سوزش مزمن سر دل بودند و از داروی ارزان 
گرانقیمت تر  داروی  جای  )به  فاموتیدین 
امپرازول( استفاده می کردند، میزان مرگ به 

نصف کاهش می یابد.

پژوهشگران در لندن یک کارآزمایی بالینی 
در  را  ایبوپروفن  تاثیربخشی  بررسی  برای 

بیماران کرونای بستری شده آغاز کرده اند.
از  کارآزمایی  این  بی بی سی،  گزارش  به 
فرموالسیون  یک  لیپیدی«  »ایبوپروفن 
اختصاصی این دارو که در چربی حل شده، 
استفاده می کند، نه شکل معمول قرص  های 
این داروی مسکن که در داروخانه ها یافت 
می شود. این گروه پژوهشگران در بیمارستان 
لندن  کالج  کینگز  در  گایز و سنت توماس 
اعتقاد دارند این داروی مسکن ضد التهابی 
می تواند مشکالت تنفسی در بیماران بستری 
کووید-۱۹ را برطرف کند. آنها امیدوارند با 
کمک این دارو بتوانند نیاز بیماران بستری 

به دستگاه تنفس مصنوعی را برطرف کنند.
مخفف  طور  به  که  کارآزمایی  این  در 
از  نیمی  شده،  نامیده   LIBERATE
بیماران عالوه بر درمان استاندارد کووید-۱۹ 
ایبوپروفن دریافت خواهند کرد. هدف این 

است که معلوم شود آیا تجویز ۳دوز از این 
دارو بر پیشرفت بیماری به نارسایی تنفسی 
و مدت اتصال به دستگاه تنفس مصنوعی 

تاثیری دارد یا نه.
این پژوهشگران همچنین مدت نیاز افراد به 
مراقبت های ویژه، مدت بستری شدن و میزان 
زنده ماندنشان را هم بررسی خواهند کرد.

بیمارانی که سابقه حساسیت به ایبوپروفن، 
مشکالت  و  گوارشی  خونریزی  سابقه 
کبدی، کلیوی و قلبی دارند وارد این بررسی 

نمی شوند.
ماه  اسفند  اواخر  فرانسه  بهداشتی  مقامات 
ابراز نگرانی کرده بودند که ایبوپروفن ممکن 
است به افرادی که دچار شکل خفیف عفونت 

ویروس کرونا هستند، آسیب بزند. اولیویه 
زمان  آن  در  فرانسه  بهداشت  وزیر  وران، 
گفت که ایبوپروفن و سایر داروهای ضد 
التهابی غیراستروئیدی مانند آن می توانند باعث 
تشدید عفونت شوند. او در عوض توصیه 
کرد مردم از داروی مسکن استامینوفن استفاده 
کنند اما پس از آن سازمان های بهداشتی ملی 
و جهانی به این نتیجه رسیدند که استفاده 
عالئم  کردن  برطرف  برای  ایبوپروفن  از 
کرونا مانند تب و سایر عالئم شبیه آنفلوانزا 

بی خطر است.
با این وجود، هنوز برخی مقامات بهداشتی 
مصرف استامینوفن را به دلیل عوارض جانبی 

کمتر توصیه می کنند.

بیماری خفیف ویروس کرونا ممکن است مصونیت ایجاد کند

فناوری های پوشیدنی به عنوان سیستم هشدار اولیه ویروس کرونا

هیدروکسی کلروکین در پیشگیری از کرونا بی تاثیر است

یک داروی ضداسید عالئم کرونا را برطرف می کند

ایبوپروفن برای درمان بیماران کرونای بستری شده آزمایش می شود

نمونه برداری از بینی برای ویروس کرونا در شهر دنپاسار مرکز ایالت بالی 
در اندونزی         

   گتی ایمجز

یک دندان پزشک انگلیسی با ماسک و حفاظ صورت یک عمل اورژانس 
 دندان پزشکی را انجام می دهد.                               گتی ایمجز

یک آموزگار در پایتخت اردن با حفاظ صورت با یک کودک در 
مهدکودک صحبت می کند.     

   رویترز

بستگان یک بیمار درگذشته از ویروس کرونا در دهلی نو، پایتخت هند، او را 
به خاک می سپارند.   

   رویترز

کودکان یک مدرسه ابتدایی در شهر نیکو در ژاپن با حفاظ پالستیکی 
صورت به سر کالس بازگشته اند.   

   گتی ایمجز

»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 ۸  صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۵۵۷

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

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
    مشترکین،    روابط عمومی،     سازمان آگهی ها:     ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳

   تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۴۳ 
   چاپ: شرکت هم میهن فارس

هنرمندان در پاریس کاله های رنگارنگ پاپیه ماشه را برای فاصله گیری جسمی به 
 سر گذاشته اند.                   رویترز
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